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يادداشت- 1

 تجديد نظر سياست گذار 
در بازار خودرو

لجاج��ت در پذي��رش 
ساده ترين اصول اقتصاد 
سياس��ي در كش��ور و 
اص��رار بر ادام��ه تصدي 
در  مديريت��ي  پس��ت 
عين ناكارآمدي شديد، 
كشور را با مسائلي بسيار 
پيچيده از ب��اب فني در 
عين سادگي صورت مس��اله مواجه ساخته است. 
انحراف از اص��ول اوليه مديريت اقتص��اد كالن در 
حوزه مالي و پول��ي در چندين دهه در كنار توهمي 
كه عناوين تحصيلي شبه دار در برخي مديران ايجاد 
كرده و ترجيح ش��ديد رفاقت هاي محفلي و روابط 
سببي و نسبي، تورمي سنگين و مزمن را به مردمي 
خسته و شعارزده تحميل كرده است كه در تامين 
س��اده ترين نيازهاي روزمره زندگي خود با مشقات 
زيادي مواجه هستند. عبور از اين مشقت نيز حال 
به سادگي و راحتي ميسر نيس��ت. به گفته يكي از 
نمايندگان مجلس، بيش از 60 ميليون نفر در كشور 
به كمك معيشتي نيازمند هس��تند. در عين حال، 
نه فقط خريد خانه و خودرو كه حتي رفع نيازهاي 
ساده مانند خريد روزانه و لوازم مصرفي مانند گوشي 
تلفن همراه براي بسياري از افراد حتي در دهك هاي 
باالي جامعه نشدني شده اس��ت. صنايعي كه بايد 
موتور رشد اقتصادي و توسعه پايدار كشور مي شدند 
خود به وزنه اي سنگين تبديل ش��ده اند كه نهايتا 
دستاوردي جز انقباض شديد اقتصاد كشور ندارند. 
سياست هاي غلط مديريتي از بنگاه داري تا اقتصاد 
كالن، نهايتا سبب فقيرتر ش��دن مردم ايران شده 
است. حال براي گذار از اين فقر عمومي ناخوشايند 
و آزاردهنده، اخذ تصميمات سخت گريزناپذير است. 
تصميماتي كه ش��ايد در نگاه اول، در شأن مشتري 
ايراني نباشد، اما نهايتا چاره اي نيست. هرچند براي 
همه نيازهاي معيش��تي مردم، چنين راه حل هايي 
وجود ندارد ولي به هر شكل مردم ناچارند به امساك 

در مصرف و كاهش كيفيت مصرف روي بياورند. 
در فضاي پسابرجام و از بس��يار دورتر از آن، از دوره 
اصالح��ات، تنگ نظ��ري در صنعت خ��ودرو مانع 
بزرگي از حضور شركت هاي صاحب نام به صورت 
مستقل در بازار كشور شد. محدوديت در مشاركت 
آزاد ش��ركتهاي خوش نام و پرقدرت در كشور كه 
در پس ش��عارهاي خوش آب و رن��گ خودكفايي 
و اس��تقالل صنعت��ي پنهان ش��ده بودن��د، نهايتا 
آس��يب پذيري اين صنعت را آنقدر زياد كرد و با هر 
تندباد سياسي آثار ناخوشايند مديريتي نامطلوب 
آن در زندگي مردم تاثير مستقيم و سنگين بگذارد. 
در نهايت بر اثر ساير سياست هاي غلط پولي و مالي 
دولت، قدرت خريد مشتري ايران آنقدر پايين آمده 
اس��ت كه حتي واردات بدون اخذ تعرفه ارزان ترين 
خودروهاي جهان هم كه با نرخ هاي فعلي ارز باالتر 
از 200 ميليون تومان به دست مشتري مي رسد، از 
توان اقشار ضعيف جامعه خارج بماند. خودروهاي 
قيمت متوس��ط بازارهاي جهاني نيز بين 15 تا 20 
هزار دالر قيمت دارند كه با وضعيت فعلي كش��ور، 
كمتر از نيم ميليارد تومان به دست مصرف كننده 
نمي رس��د كه حتي طبقه متوس��ط هم به راحتي 
نمي توانند، خريداري كنند. اصرار ش��وراي رقابت 
بر پروس��ه ضد رقابتي قيمت گذاري به جاي حذف 
موانع انحصار، نه تنها به افزاي��ش فضاي رقابتي در 
صنعت خودرو منجر نشده كه خود عالوه بر وزارت 
صمت، عامل مهمي در نابودي اندك فضاي تنفسي 
در اين صنعت شد و نهايتا با تقويت آزاردهنده انحصار 
ناميمون صنعت خودرو در تمامي دو دهه گذشته، 
تورم عمومي در همه كاالها را در كنار گران فروشي 
محصوالت بي كيفيت قديمي براي مشتري ايراني 
به ارمغان آورده اس��ت. حذف س��ريع اين شورا نه 
فقط از پروسه قيمت گذاري كه تعطيلي كامل آن 
نه تنها مشكلي در فضاي اقتصاد ايران ايجاد نخواهد 
كرد، حداقل بار مالي پرسنلي اين ش��ورا را از دوش 
مردم ايران برخواهد داشت. واردات خودروي دست 
دوم كه ش��ايد زماني توهين به ش��أن هموطنان به 
نظر مي رس��يد به مرحله ضرورت نزديك مي شود. 
هرچن��د توليدات فعل��ي صنايع خودروس��ازي به 
مراتب توهين آميزتر از واردات خودروهاي دس��ت 
دوم از كشورهاي همسايه اس��ت، كه زماني آرزوي 
زندگي با ش��رايط اين رمز و بوم را در س��ر داشتند و 
به خودروهاي گذري به س��مت مرز ايران با سنگ 
پراكني عقده گشايي مي كردند. البته با كمبود منابع 
ارزي و باالنس شديدا منفي در اقتصاد كشور و فشار 
ادامه در صفحه 6  وحشتناك ناشي از تحريم ها...  

كدام مرجع تصميم گيري مي تواند قفل بازار مسكن را بگشايد؟

بانك مركزي در سيبل وزير راه
 صادرات

  بازي هاي ديجيتال   
دور از ذهن نيست

نگاه اقتصادي 
به بازي هاي 

ويديويي

»تعادل« تضاد ميان 
بازارگرداني و مصوبات 
بازار را بررسي مي كند

 بازارگردان ها
 با بورس 

چه مي كنند؟

مهلت واردات 
كاال پس از تامين 

ارز، نصف شد 
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 تاكيد بر جايگاه فني 
بانك مركزي

آسيبي كه كلمات به بورس 
وارد مي سازند

 رفع روزبه روز موانع
رمزارزها

 ضرورت سرمايه گذاري
در بخش هاي مولد

 عبور از 
هزينه هاي بي حساب

بس��ياري از اف��راد وقتي از 
بان��ك مرك��زي انتق��ادي 
صورت مي گي��رد، موضوع 
را بسيار شخصي مي كنند 
و اعت��راض مي كنن��د ك��ه 
چ��را از آقاي همت��ي انتقاد 
مي كني��د.؟ در صورتي كه 
انتقاد كارشناس��ان، اساتيد 
و صاحب نظران از سياس��ت هاي اقتص��ادي و پولي 
كشور نه از فرد كه از جايگاهي است كه بايد بخشي 
از مهم ترين تصميمات اقتصادي و مالي كشور را اخذ 
و مديريت كند. ما در نظام مديريتي كشور جايگاهي 
به ن��ام بانك مرك��زي داريم ك��ه بر اس��اس برخي 
اختيارات قانوني برخي وظايف را در اقتصاد به عهده 
دارد. اين وظايف هم كامال مشخص و مبرهن است. 
وقتي كه رييس كل بانك مركزي بر اس��اس جايگاه 
قانوني خود اقدام به يك سري صحبت ها، راه حل ها و 
تصميمات مي كند و اعالم مي كند كه اين تصميمات 
باعث ثبات بيشتر خواهد ش��د، اما در صحنه عمل 
اين برنامه ريزي ها و تصميمات منجر به نتايج مورد 
نظر نمي ش��ود و در واقع عدم توفيق در برنامه ها رخ 
مي دهد، بايد از خودد بپرسيم كه چرا اين اتفاق رخ 
ادامه در صفحه 5 داده است؟  

در ياداشت هاي قبلي تالش 
كردم تا با فرضيه سازي هاي 
آكادميك اقتصادي تصويري 
از داليل واقعي رش��د بورس 
كش��ورمان ط��ي ماه ه��اي 
ابتدايي س��ال و متعاقب آن 
ن��زول آن ارايه كن��م. هرگز 
نمي ت��وان قطعيت��ي را براي 
فرضي��ات احتمالي ارايه ك��رد اما مي ت��وان عواملي را 
برشمرد كه بازار با تكانه هاي ناگهاني روبه رو شود. قبال 
هم اش��اره كردم زماني كه نرخ س��ود بانكي تناسبي با 
واقعيات نداشته باشند، افراد حقيقي و حقوقي به دنبال 
حوزه هايي هس��تند كه بتوانند از سرمايه و دارايي هاي 
خود محافظ��ت كنن��د. بعد از مش��كالتي ك��ه براي 
بازار ارز و مس��كن و... به عنوان بازاره��اي جذاب براي 
سرمايه گذاري، ايجاد شد و از س��وي ديگر دولت هم با 
اس��تفاده از تبليغات دامنه دار مردم را به حضور در بازار 
سرمايه تشويق كرد مردم بازار سرمايه را به عنوان مقصد 
سرمايه هاي خود انتخاب كردند. پس تركيب نرخ بهره 
منفي و تعداد باالي كدهاي بورس��ي فعال باعث شد تا 
تقاضاي بسيار زيادي براي خردي سهاكم اتفاق بيفتد. 
اگر جريان ورود نقدينگي به بورس را از منظر تحليلي 
ادامه در صفحه 6 بررسي كنيم ...  

هنگام س��فر به كش��ورهاي 
خارجي، اولين كاري كه انجام 
مي دهيد احتماال اين اس��ت 
به بانك ها و صرافي ها مراجعه 
كرده و پول خود را با ارز محلي 
آن كش��ور عوض مي كنيد. با 
دالر مي توانيد در كش��ورهاي 
ايالت متحده به تبادل بپردازيد 
و در كش��ورهاي اروپايي هم يورو به كار شما خواهد آمد. 
س��رمايه گذاري روي رمزارزها مانند چنج كردن پولتان 
در يك كشور جديد اس��ت. بيت كوين، اليت كوين و اتر 
نمونه هايي از ارزهاي خارجي هس��تند كه در يك زمينه 
بسيار خاص در جوامع آنالين مورد استفاده قرار مي گيرند. 
مبادله هر نوع ارزي مبتني بر اعتماد مش��ترك است. ما 
براي دالر و يورو ارزش قائليم، زيرا مي دانيم كه مي توانيم 
با در اختيار داشتن آنها، كاالها يا خدمات خريداري كنيم. 
اما با ظهور ارزهاي ديجيتالي اين س��وال ايجاد مي شود 
كه آيا مي توان به رمزارزها هم اعتماد كرد و آيا اصال الزم 
است به دنياي سرمايه گذاري در رمزارزها قدم گذاشت؟ 
ارزهاي رمزپايه دارايي هاي ديجيتالي هستند كه مردم 
از آنها به عنوان س��رمايه گذاري و براي خريدهاي آنالين 
استفاده مي كنند. ش��ما براي خريد ارزهاي ديجيتالي، 
ارزهاي واقعي مانند دالر را مبادله مي كنيد و شركت هاي 
بزرگ فناوري و مالي نيز سهمي از كيك ارزهاي ديجيتالي 
مي خواهند. كلمه رمزنگاري به معناي حل كدهاست و هر 
»سكه« يك خط كد منحصر به فرد است. احتماال درباره 
افرادي كه با سرمايه گذاري در رمزارزها صدها هزار دالر 
سود يا ضرر كرده اند، شنيده ايد و به همين دليل است كه 
به نظر مي رس��د رمزارزها، طالي دنياي مدرن هستند، 
هرچند كه رمزارزها از حدود 10 س��ال پيش و زماني كه 
اولين بار شخصي ناشناس به نام ساتوشي ناكاموتو آنها 
را ايجاد كرد، پا به دنياي اقتصاد ديجيتال گذاشتند. 
رمزارزها در اينترنت از ش��خصي به ش��خص ديگر و 
بدون واسطه هايي مثل بانك يا دولت مبادله مي شوند 
و اين بدان معناس��ت كه هيچ دول��ت و بانكي نحوه 
توليد، ارزش گذاري يا تبادل آنها را كنترل نمي كند. 
بدين ترتيب رمزارزها به همان اندازه اي كه مردم حاضر 
به پرداخت براي آنها باش��ند يا كااليي را ب��ه ازاي آن 
ادامه در صفحه 6 مبادله كنند، ارزش دارند.   

بر اس��اس اس��ناد باالدستي 
تصميم سازي هاي  مجموعه 
اقتص��ادي و اجرايي كش��ور 
به گون��ه اي بايد باش��د كه از 
مجموع��ه فعاليت هاي مولد 
اقتصادي حمايت كند. يعني 
اولويت نخست سرمايه گذاري 
متوج��ه  باي��د  كش��ور  در 
بخش هاي مولد اقتصادي باشد و بستر الزم براي رشد 
و پويايي بيشتر اين فعاليت ها فراهم ش��ود.. اين روزها 
گاليه هايي كه كش��اورزان در خص��وص غيرمنصفانه 
بودن ن��رخ خريد تضمين��ي محصوالت كش��اورزي و 
گندم مط��رح مي ش��ود، مطالبات به حقي اس��ت كه 
هرچه سريع تر بايد براي پاسخگويي به آن فكري شود. 
واقعيت آن است كه اگر دولت همين امروز قصد كند تا 
گندم را از خارج وارد كشور كند براي هر كيلو گندم بايد 
باالي 6هزار تومان پرداخت كند. افزايش نرخ ارز هزينه 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را باال برده و از كود 
شيميايي و سم بگيريد تا هزينه هاي كاشت، برداشت، 
برق، آب و حمل و نق��ل و... همگي افزيش هاي نجومي 
يافته اند، اما رويكرد دولت در مواجهه با كش��اورزان به 
گونه اي اس��ت كه با واقعيات بازار و اقتصاد كشور هيچ 
همخواني ن��دارد و انگي��زه الزم از كش��اورزان را براي 
فعاليت هاي گس��ترده تر را مي گيرد. بايد بدانيم بخش 
كش��اورزي از جمله مولدترين بخش ه��اي اقتصادي 
كشور است و س��رمايه گذاري در آن به طور مستقيم با 
امنيت ملي و منافع كالن كشور ارتباط دارد. بر اساس 
اين اهميت راهبردي اس��ت كه مق��ام معظم رهبري 
همواره در رهنمودهايش��ان از توجه بيش��تر به بخش 
كشاورزي صحبت مي كنند و حل مشكالت كشاورزان 
را به عنوان يك اولويت مط��رح مي كنند. علي رغم اين 
توصيه هاي اكيد نحوه مواجهه ساختار اجرايي با مقوله 
كشاورزي مبتني بر اين جايگاه اساسي كليدي نيست. 
در حال��ي كه نرخ خري��د تضميني گندم اعالم ش��ده 
توس��ط دولت حول و حوش قيمت 4هزار تومان است، 
طبيعي است كه كش��اورز در اين ش��رايط ضرر و زيان 
فراواني را متحمل خواهد ش��د. چرا كه اين نرخ گذاري 
بر اساس هزينه هاي صورت گرفته و قيمت واقعي اين 
محصوالت تعيين نشده است...  ادامه در صفحه 3

نظام بودجه ري��زي در اقتصاد 
ايران، تح��ت تاثي��ر ايراداتي 
كه در سياس��ت گذاري هاي 
كالن وجود داشته، همواره با 
مش��كالت جدي مواجه بوده 
است. متاسفانه در طول تمام 
دهه ه��اي گذش��ته، اقتصاد 
ايران هرگز نتوانسته با عبور از 
مشكالت ساختاري و استفاده از علم و دانش روز، شرايط 
خود را بهبود ببخشد و آنچه كه امروز مي بينيم، در كنار 
نقش قطعي تحريم ها، حاصل بي تدبيري و نامش��خص 
بودن برنامه هاي كالن است. وقتي اقتصادي براي دوران 
طوالني، به درآمد بادآورده نفت وابسته باشد، نمي توان 
انتظار داشت كه در حوزه هاي كالن و نوين، از خود اثرات 
مثبتي بر جاي بگذارد. در دولت هاي گذشته، هر زمان كه 
منابع نفتي به راحتي به دست آمده، يعني نه تحريمي 
وجود داش��ته و نه بازار با افت قيمت مواجه شده  است، 
دولت ها ب��دون در نظر گرفتن ش��رايط و بدون برطرف 
كردن ايرادات صرفا به افزايش هزينه ه��ا اقدام كرده اند 
و پول كش��ور را در حوزه هايي وارد كرده اند كه مشخص 
نيست چه دستاوردي از خود برجاي مي گذارد. اما همين 
دولت ها وقتي بنا به هر دليلي از دسترسي به منابع نفتي 
ادامه در صفحه 5 محروم مي شوند...  

رحمت اهلل  نوروزيعلي  مختاري فائزه طاهريعلي اكبر  نيكواقبال

مصيبت درگذش�ت پدر گراميتان حاج محمد علی امينی پدر سه شهيد و 
دو جانباز دفاع مقدس را تسليت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران و 

آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندم.

جناب آقای مهندس هاشم امینی
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهدی مهيار
روزنامه تعادل اصفهان

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست

تحليل

از نگراني هاي مادران��ه تا تدابي��ر آينده نگرانه، مجموع 
افكار و رواياتي كه در صف صرافي ها نقل محفل است و 
گوياي رنجي اندوهناك از وضعيت اقتصادي و افزايش 
بي محاباي قيمت ارز مي باش��د. صف ه��اي درازي كه 
متشكل از قشر خاصي نيس��ت و در ميان افراد از تمامي 
اقش��ار جامعه نماينده اي به چش��م مي خورد، افرادي 
كه تعداد كمتري از آنها حاال به فكر س��ود آوري از خريد 
ارز هس��تند و عمدتا در ح��ال تقال براي حف��ظ ارزش 
دارايي هايشان تالش مي كنند. ميهن عزيزمان ايران كه 
در چند هزاره گذشته به واسطه تاخت و تاز قرار گرفتن 
بزرگ تري��ن ارتش ه��اي دنيا يا مداخ��الت قدرت هاي 
خارجي كمتر زماني رنگ خوش آرامش را به خود ديده 
است، حاال پس از تنش هاي دوران 8 سال دفاع مقدس 
و جنگ تحميلي، دوباره به خاطر تحميل يك جنگ تمام 
عيار اقتصادي و ناعادالنه در شرايط بغرنجي قرار گرفته 
و ش��رايط حال حاضر باعث ش��كل گرفتن يك بحران 
اجتماعي و ايج��اد نگراني هاي عمي��ق از آينده و حتي 
وضعيت حال حاضر معيشت در ميان اكثريت به اتفاق 

افزايش ريسك 
در خريد ارز

خط و نشان جديد مجلس براي دولت: 

اصالح ساختاري نكنيد
بودجه را نمي پذيريم

پيمان   مولوي

فربد  زاوه

مردم كشورمان شده است. بر هيچ كس پوشيده نيست 
كش��ور ايران به لحاظ جايگاه ژئوپوليتيك و ويژگي هاي 
استراتژيك بس��ياري همچون سيطره بر ش��اه راه هاي 
حمل و نقل در قلب خاور ميانه، مالكيت گسترده ذخاير 
و منابع اس��تراتژيك همچنين تاثير گذاري سياسي بر 
كش��ورهاي منطقه، همواره به عنوان يك كشور مساله 
ساز براي سياست هاي مداخله جويانه كشورهاي غربي 
و اس��تعمارگر در منطقه منا به حس��اب مي آيد، ميهن 
عزيزمان كه همواره نقش به س��زايي در ش��كل گيري 

دنياي مدرن و حتي مرزبندي هاي جغرافيايي در اروپاي 
بعد از جنگ جهاني دوم و پي��روز متفقين بر متحدين 
داشته اس��ت، امروز نيز با توجه به جريان فكري انقالب 
اسالمي و اهداف ظلم ستيزانه نهضت انقالب اسالمي در 
برابر استكبار جهاني مورد نفرت و بغض اياالت متحده 
قرار گرفته است و اين كشور در تالش است تا با تحميل 
سخت ترين تحريم هاي تاريخ بش��ريت عنان مديريت 

كشور را از دست دولت مردان گرفته ...
ادامه در صفحه 3



فرمانده معظم كل قوا بيان كردند: مشكالت اقتصادي و 
معيشتي مردم، به شرط »تالش شبانه روزي مسووالن« 
و »مديريت قوي، جامع و خسته نشو« و »تمركز بر توليد 
داخلي و چشم اميد نداشتن به خارج« قابل حل هستند و 
سر و صداهاي اراذل مسلط بر ملت امريكا هم نبايد ذهن 

كسي را مشغول كند.
به گزارش ايس��نا، حضرت آيت اهلل خامن��ه اي فرمانده 
معظم كل قوا صبح ديروز )دوشنبه( در ارتباط تصويري 
با مراسم مشترك دانش آموختگي دانشگاه هاي افسري 
نيروهاي مسلح در دانشگاه افسري امام علي عليه السالم، 
اجراي مراسم مشترك دانش آموختگي دانشگاه هاي 
نيروهاي مسلح را فرصتي براي استفاده از تجارب يكديگر 
و هم افزايي بيش��تر خواندند و افزودن��د: جواناني كه در 
دانشگاه هاي نيروهاي مسلح تحصيل مي كنند در واقع 
تأمين كنندگان و حافظ��ان امنيت به عنوان يك ارزش 

بسيار واال و يك عنصر حياتي براي كشور هستند.
فرمان��ده كل قوا با اش��اره به اراي��ه خدمات مختلف 
نيروهاي مسلح به ملت از جمله امدادرساني و كمك 
در حوادث طبيعي همچون س��يل گلستان و زلزله 
سرپل ذهاب و عرصه هاي بهداشت و درمان به ويژه در 
شرايط كنوني بيماري كرونا و همچنين نقش آفريني 
در رزمايش همدلي و كمكهاي مومنانه خاطرنشان 
كردند: نيروهاي مس��لح جمهوري اس��المي ايران 

حقيقتاً نيروهايي آبرومند و شرافتمند هستند.
رهبر انقالب اس��المي »قدرت دفاعي«، »استحكام 
و ثبات اقتص��ادي«، و »توانايي و ق��وام فرهنگي« را 
اركان اقتدار ملي برش��مردند و گفتند: مبناي اقتدار 
در جمهوري اس��المي يك مبناي عقالني و براساس 
محاسبات صحيح و منطقي درخصوص اندازه قدرت 
دفاعي، چگونگي تقس��يم كار بين نيروهاي مسلح و 

تعيين انواع ابزارهاي دفاعي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: براي تأمين منافع 
ملي و حفظ موجوديت و هويت ملي بايد محاسبات 
دقي��ق و منطقي از ح��د و اندازه واقع��ي تهديدها و 
همچنين ظرفيت ها و اس��تعدادهاي واقعي كش��ور 

وجود داشته باشد.
ايش��ان تأكيد كردند: قدرت دفاعي برآمده از چنين 
محاس��بات عقالني، موجب مي شود كه مسووالن و 
مردم با طمأنينه و آرامش مش��غول كارهاي اساسي 
ش��وند.رهبر انقالب اس��المي عقالنيت را به معناي 
محاس��به صحيح دانس��تند و گفتند: بعضي ها اسم 
عقالنيت و عقل را مي آورند اما منظورشان ترس، انفعال 
و فرار از مقابل دشمن است در حالي كه فرار كردن و 
ترسيدن، عقالنيت نيست.حضرت آيت اهلل خامنه اي 
تأكيد كردند: ترس��وها حق ندارند اس��م عقالنيت را 
بياورند زيرا عقالنيت به معناي محاسبه درست است. 
البته دش��من تالش دارد تا معناي غلط عقالنيت را 
تلقين كند و برخي هم نادانسته، در داخل همان حرف 

دشمن را تكرار مي كنند.
ايش��ان علت هياهوي اراذل ياوه گو در امريكا درباره 
توانايي هاي دفاعي و موش��كي و منطقه اي ايران را، 
محاس��بات دقيق و عقالني جمهوري اسالمي براي 
رس��يدن به اين توانايي ها دانستند و گفتند: اين ياوه 
گويي ها ناشي از ترس آنها و همچنين عقب ماندگي 

آنها در اين عرصه اس��ت اما بايد ب��دون توجه به اين 
فضاسازي ها، دستگاه محاس��باتي عقالني را حفظ 
كرد و به لطف خداوند، جمهوري اسالمي در همه اين 

عرصه ها باز هم پيش خواهد رفت.
رهبر انقالب اس��المي، عقالنيت را الزم��ه همه امور 
دانستند و خاطرنشان كردند: بايد ظلم ستيزي، عدالت 
خواهي و مبارزات اجتماعي نيز براساس عقالنيت باشد 

و گرفتار حاشيه نشويم و اصل و فرع را اشتباه نگيريم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در خصوص مسائل فرهنگي 
به عنوان يكي ديگر از اركان اقتدار ملي، افزودند: زماني 
كه موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگي مطرح شد دشمن، 
سراسيمه تبليغات خود را به سمت مقابله با اين موضوع 
سوق داد زيرا از بيداري مردم و مقابله با تهاجم فرهنگي 
هراس دارد.ايشان با اشاره به »استحكام و ثبات اقتصادي« 
به عنوان سومين ركن اقتدار ملي گفتند: اقتصاد كشور زير 
فشار است و مردم از نظر معيشت دچار مشكالت هستند 

اما همه اين مشكالت قابل حل است.
رهب��ر انقالب اس��المي افزودند: من عقي��ده ندارم كه 
مسووالن در زمينه مسائل اقتصادي تالش نمي كنند. 
تالش هاي زياد و خوبي در برخي بخش ها انجام ش��ده 
اگرچه در بعضي بخش هاي اقتص��ادي توان مديريتي 
ضعيف است. ضمن اينكه مصوبات خوبي هم وجود دارد 

كه بايد پيگيري شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي الزمه حفظ اقتدار ملي را نگاه 
جامع و صحيح به مسائل دفاعي، اقتصادي و فرهنگي و 
حضور مديران قوي، فعال و خسته نشو دانستند و تأكيد 
كردند: در هر عرصه اي كه مديريت هاي خستگي ناپذير، 
فعال و پرنشاط را داشتيم، كارها پيشرفت كرده است. 
رهبر انقالب اسالمي گفتند: مكرراً گفته شده كه عالج 

مش��كالت اقتصادي در گ��رو تمركز بر مس��اله توليد، 
جلوگيري از س��قوط پي در پي ارزش پول ملي و بستن 
رخنه هايي همچون قاچاق، واردات بي رويه و فسادهاي 
مالي است.حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به حضور 
مديران خوب و لزوم تالش شبانه روزي و خستگي ناپذير 
افزودند: البته در مشكالت اقتصادي، ما نقش خباثت آميز 
امريكايي ها و تحريم هاي آنها را كه حقيقتاً جنايت است، 
ناديده نمي گيريم و به ايستادگي و مقاومت ادامه خواهيم 
داد تا به لطف خداوند فشار حداكثري امريكا را به روسياهي 

حداكثري و مايه پشيماني آنها تبديل كنيم.
ايشان با اشاره به ابراز خوشحالي رييس جمهور امريكا 
از اختالل در اقتصاد كشور و جنايت عليه ملت ايران، 
گفتند: افتخار به چنين جنايتي فقط از آدم هاي رذلي 

مثل شما برمي آيد.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: البته وضع امروز امريكا 
با هزاران ميليارد دالر كسري بودجه و ده ها ميليون 
گرس��نه و انسان زير خط فقر بس��يار بد است و ملت 
اي��ران به توفيق الهي با قدرت ايم��ان و عزم ملي و به 
كوري چشم مسووالن رذل، خائن و جنايتكار امريكا 
بر مشكالت فائق خواهد آمد و از تحريم نيز به عنوان 
وس��يله اي براي مقاوم س��ازي واقعي اقتصاد كشور 
استفاده خواهد كرد.حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد 
مجدد بر اين موضوع كه عالج مشكالت كشور در داخل 
است، گفتند: اگرچه بسياري از مشكالت ما مربوط به 
خارج از كشور است اما عالج آنها در داخل و با تكيه بر 
محاسبه درست و نگاه صحيح به مسائل كشور و منطقه 
و با به كارگيري تدبير، تالش، خرد و عزم راسخ است، 
بنابراين نبايد عالج را در خارج از كش��ور جست وجو 
كرد چرا كه ما هيچ خير و بهره اي از خارج نمي بينيم و 

سر و صداي اراذل مسلط بر ملت امريكا نيز نبايد ذهن 
كسي را مشغول كند.بخش ديگري از سخنان فرمانده 
كل قوا در مراسم مشترك دانش آموختگي نيروهاي 
مسلح به بيان چند توصيه به دانشجويان و مسووالن 

اين دانشگاه ها اختصاص داشت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تحول در تهديدها، 
مقابله با آنها را نيز نيازمند برنامه هاي جديد دانستند و 
تأكيد كردند: در پژوهش هاي دانشگاه هاي نيروهاي 
مس��لح بايد پيش بيني تهديدهاي جديد و شناخت 

راه هاي مقابله با آنها مورد توجه جدي قرار بگيرد.
ايشان تجربيات نيروهاي مسلح در دوران دفاع مقدس 
را سرمايه اي ارزشمند خواندند و با تأكيد بر لزوم تبديل 
آن تجربيات برجسته به نظريات دفاعي و بسط و تكميل 
آنها، ب��ر توجه ويژه به تربيت اخالقي در دانش��گاه هاي 
نظامي توصيه كردند و گفتند: البت��ه اين توصيه براي 
همه جوانان كشور به ويژه نيروهاي انقالبي است كه بايد 
اخالص و مجاهدت را سرلوحه عمل خود قرار دهند و در 
مسووليت ها چشم به مقام باالتر يا مال دنيا نداشته باشند.

رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان بار ديگر 
با تشكر از مسووالن بخش بهداشت و درمان و پزشكان و 
پرستاران فداكار، ابتالئات و تلفات موج سوم كرونا را بسيار 
دردآور خواندند و افزودند: همچنانكه از مدت ها قبل به 
رييس جمهور و مسووالن محترم گفته ام، ضابطه گذاري ها 
براي مقابله با بيماري بايد از جايگاه حاكميتي و الزام آور 
باشد.ايشان گفتند: همچنانكه در موضوع سفر اربعين، 
مردم متدين به مرزها نرفتند و در عزاداري هاي محرم نيز 
ضوابط ستاد ملي را دقيقًا رعايت كردند، عموم مردم بايد 
در مسائلي همچون نرفتن به سفرها و رعايت شيوه نامه ها، 

مراقبت جدي كنند تا از اين بيماري خالص شويم.

2 حقوق و قضا

ويژه

اقتصاد كالن
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رييسي:  مقاومت، توطئه دشمن 
را نقش بر آب مي كند

رييس قوه قضايي��ه گفت: اگر ب��ه آموزه هاي دين 
و راهب��رد مقاوم��ت حداكثري توج��ه كنيم همه 
توطئه هاي دشمن نقش بر آب مي شود.به گزارش 
مركز رس��انه قوه قضاييه، س��يد ابراهيم رييسي در 
جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با تسليت ايام رحلت 
جانس��وز پيامبر اعظم )ص( و ش��هادت امام حسن 
مجتبي و امام رضا عليهم السالم اظهار داشت: آنچه 
امروز براي سعادت دنيوي و ُاخروي بشر پيش روي 
ما قرار دارد، حاصل تالش ها و رنج هايي است كه نبي 

مكرم اسالم متحمل شدند.
رييس قوه قضاييه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام 
حس��ن مجتبي)ع( و زمينه سازي آن حضرت براي 
حماسه حسيني و هجرت امام رضا )ع( از مدينه به 
طوس و تالش هاي علمي آن حضرت موجب حفظ 
دين و آموزه هاي ديني شد و تمدن رضوي در امتداد 
تمدن نبوي در منطقه ما شكل گرفته است. رييسي 
ادامه داد: امروز كه نظام اسالمي در ايران مستقر شده 
و جامعه ديني شكل گرفته، مهم ترين ماموريت ما 
عمل به آموزه هاي ديني پيامبر اسالم و معارف اهل 
بيت و اعتالي جامعه اسالمي است و همه دشمني ها 
و كينه توزي ها نيز براي مقابله با اين حركت اس��ت.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: دشمنان نظام اسالمي 
براي ضرب��ه زدن به دين تالش مي كنند آموزه هاي 
ديني را در افكارعمومي مش��وه جلوه دهند و برخي 
كشورها در منطقه كه نام اسالم را هم يدك مي كشند، 
س��اقدوش دشمنان اسالم ش��ده اند و دستشان در 
دست كساني است كه تا آرنج به خون كودكان و زنان 
مسلمان و تضييع حقوق انسان ها آلوده است.رييسي 
بر همين اساس به پيروان و دوستداران پيامبر عظيم 
الشان اس��الم تأكيد كرد براي حفظ و تحكيم دين 
به ارزش هاي ديني از جمله اجراي عدالت و رعايت 
حقوق مردم و گره گشايي از كار آنها توجه ويژه داشته 

باشند و به دنبال تحقق احكام و مبناي دين باشند.
رييس قوه قضاييه در ادامه س��خنانش با اش��اره به 
توطئه ه��اي دش��منان عليه نظام اس��المي اظهار 
داش��ت: اگر در برابر فشارهاي دشمن كه خودشان 
آن را فشار حداكثري توصيف كرده اند، به آموزه هاي 
دين و راهبرد مقاومت حداكثري توجه كنيم همه 
توطئه هاي دش��من نقش بر آب مي ش��ود. رييس 
دستگاه قضا با اشاره به تحوالت يك هفته اخير امريكا 
از جمله موضع گيري س��خيف دونالد ترامپ عليه 
كش��ورمان و تكرار تحريم هاي بانكي و اقدام دادگاه 
فدرال اين كش��ور، هفته گذش��ته را »هفته جنون 
حكمراني در امريكا« توصيف كرد و اين اقدامات را 
نشانگر ابتذال و انحطاط اين رژيم دانست.رييس قوه 
قضاييه در بخش ديگري از سخنانش به ابطال قرارداد 
خصوصي سازي دشت مغان اردبيل پرداخت كه در 
حاشيه سفر دو هفته پيش وي به اين استان صورت 
گرفت و با تقدير از نهاده��اي نظارتي براي صيانت 
از بيت المال تأكيد كرد: خصوصي س��ازي ضرورت 
امروز ماست كه سياست هاي آن از سوي مقام معظم 
رهبري ابالغ و در برنامه هاي توس��عه تكليف شده 
است اما خصوصي س��ازي بايد با حفظ منافع ملي 
و حقوق مردم همراه باش��د و براي آن پيوست هاي 
اقتصادي و امنيتي طراحي شود تا منجر به افزايش 
توليد كاالهاي اساس��ي و اس��تراتژيك براي كشور 
شود.رييس��ي همچنين خاطرنشان كرد كه پس از 
واگذاري يك شركت و واحد توليدي دولتي به بخش 
خصوصي بايد هم به موضوع نظارت توجه داشت و 
هم از كسي كه آن را تصاحب مي كند حمايت كرد و 
تسهيالت الزم براي اداره آن واحد توليدي تخصيص 
يابد تا در مديريت مجموعه مشكل و وقفه به وجود 
نيايد.رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: دستگاه قضايي از 
خصوصي سازي با رعايت ضوابط و قواعد آنكه موجب 
اشتغالزايي و رونق تولد مي شود حمايت مي كند اما 
اگ��ر واگذاري ها داراي يك روند درس��ت و منطقي 
نباشد، هم براي مردم و هم براي قوه قضاييه زحمت 
آفرين است.رييسي در بخش ديگري از سخنانش 
به سفر پنجش��نبه گذشته خود به خراسان جنوبي 
و بازديد از گذرگاه هاي مرزي اين اس��تان اشاره و از 
تالش ها و نقش بازدارن��ده مرزبانان ارتش و نيروي 
انتظامي در مقابله با اش��رار و تروريست ها و تأمين 

امنيت منطقه تقدير كرد.

قدرداني رييس كل بانك مركزي 
ايران از گروه فوالد مباركه 

رييس كل بانك مركزي اي��ران در آيين تقدير از 
صادركنندگان بازگرداننده ارز به كشور با اهداي 
لوح هاي جداگانه اي از دو شركت فوالد مباركه و 
فوالد هرمزگان تجليل كرد. به گزارش خبرنگار 
فوالد، در اين مراسم كه روز شنبه 12 مهرماه در 
محل برگزاري همايش هاي بانك مركزي با حضور 
۵۰ صادركنن��ده نمونه برگزار ش��د، عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي ايران، از مديران 
عامل فوالد مباركه اصفهان و فوالد هرمزگان به 
دليل انجام تعهدات ارزي و كمك به رشد و توسعه 
صادرات غيرنفتي كش��ور كه ام��روزه از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت و همچنين حفظ ارزش 
پول ملي و ثبات بازار ارز تقدير و تشكر كرد. در پي 
كسب اين موفقيت، مدير امور مالي فوالد مباركه 
گفت: شركت هاي فوالد مباركه اصفهان و فوالد 
هرمزگان عالوه بر تأمين حداكثري بازار داخل، با 
نگاه به ارزآوري براي كشور، بخشي از محصوالت 
خود را به بازارهاي هدف صادر كردند و كوشيدند 
در اين زمين��ه تمام تعهدات ارزي خ��ود را براي 
بازگشت ارز به كشور انجام دهند و عملكرد قابل 

قبولي نيز از خود بر جا گذارند.

كاهش دو درصدي آمار 
بيكاران تهران

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران از 
كاهش 2.۴ درصدي نرخ بيكاري اين استان در تابستان 

سال جاري نسبت به بهار خبر داد.
مسعود شفيعي در تشريح نرخ بيكاري در استان تهران 
گفت: نرخ بيكاري استان در تابستان سال ۹۹ نسبت به 
بهار همين سال 2.۴ درصد كاهش يافته است. به اين 
ترتيب اين نرخ از ۸.۸ درصد در بهار س��ال ۹۹ به ۶.۴ 
درصد در تابستان امسال رسيده است. بر اساس آخرين 
نتايج منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نرخ بيكاري 
جمعيت 1۵ ساله و بيشتر استان تهران در فصل تابستان 

سال جاري، برابر با ۶.۴ درصد برآورد شده است.
وي افزود: اين آمار نش��ان مي دهد كه ۶.۴ درصد افراد 
حاضر در سن اشتغال و جمعيت فعال استان تهران در 
تابستان امسال بيكار بوده اند. نرخ مشاركت اقتصادي در 
استان تهران در فصل تابستان نسبت به فصل بهار سال 
جاري ۰.۸ درصد كاهش داشته است. در حقيقت اين 
نرخ از ۴۰.۳ درصد در بهار سال جاري به ۳۹.۵ درصد در 

تابستان امسال رسيده است.
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
ادامه داد: در تابس��تان س��ال 1۳۹۹، به ميزان ۳۹.۵ 
درصد جمعيت 1۵ ساله و بيشتر استان تهران از نظر 
اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران 
قرار گرفته اند. نرخ بيكاري كل كشور در فصل تابستان 
سال جاري ۹.۵ درصد بوده كه نسبت به فصل بهار سال 

جاري كه ۹.۸ بوده ۰.۳ كاهش را نشان مي دهد.

جبران كسري بودجه
با استفاده از منابع بانك مركزي

مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به استفاده از ذخاير 
ارزي بان��ك مركزي براي تامين بخش��ي از ارز ۴2۰۰ 
توماني اعالم كرد: علت اصلي رشد باالي پايه پولي در 
سال 1۳۹۸ و بهار 1۳۹۹ جبران بخشي از ناترازي بودجه 

دولت با استفاده از منابع بانك مركزي بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي 
با عنوان »بررسي تحوالت پولي و بي ثباتي در قيمت 
كاالها، خدمات و دارايي ها در ماه هاي اخير«، به بررسي 
علل رشد باالي پايه پولي در ماه هاي اخير پرداخت و 
اعالم كرد: علت اصلي رش��د باالي پايه پولي در سال 
1۳۹۸ و بهار 1۳۹۹ جبران بخش��ي از ناترازي بودجه 

دولت با استفاده از منابع بانك مركزي بوده است.
مركز پژوهش هاي مجلس با تاكيد بر اينكه روند رشد 
پايه پولي و رشد نقدينگي در فصل زمستان 1۳۹۸ و بهار 
1۳۹۹ صعودي تر از فصل هاي گذشته بوده است، اعالم 
كرد: »رشد پايه پولي در فصل بهار سال جاري ۸.۸ درصد 
بوده، در حالي كه رش��د فصلي اين متغير در بهار سال 
1۳۹۸ معادل ۳.۳ درصد و در بهار سال 1۳۹7 معادل 
2.2 درصد بوده است. همچنين رشد فصلي نقدينگي 
نيز در بهار 1۳۹۹ از رش��د آن در سال هاي گذشته به 
طرز معناداري بيشتر بوده است. عالوه بر اين، رشد ۳۴ 
درصدي نقدينگي و ۳۹ درصدي پايه پولي در 12 ماه 
منتهي به خردادماه 1۳۹۹ همگي حكايت از اين واقعيت 
دارد كه اقتصاد در فصل بهار 1۳۹۹ و 12 ماه منتهي به 
خردادماه 1۳۹۹ شاهد يك انبساط پولي بوده و حجم 
نقدينگي و پايه پولي با شتابي بيش از گذشته افزايش 

يافته است.
اين مركز پژوهشي با تاكيد بر اينكه تركيب نقدينگي و 
پايه پولي نيز در بهار سال 1۳۹۹ تغيير كرده است، اعالم 
كرد: »سهم پول از نقدينگي در خردادماه 1۳۹۹ به 1۹ 
درصد )باالترين نسبت در س��ال هاي پس از 1۳۹1( 
رسيده و نرخ رشد يكساله پول نيز ۶1.۵ درصد )باالترين 
نرخ رشد پول در سال هاي اخير( بوده است. در ارتباط 
با تغيير تركيب پايه پولي نيز سهم سپرده هاي ديداري 
بانك ها نزد بانك مركزي در پايه پولي افزايش يافته است 
و ذخاير اضافي بانك ها در سه ماهه ابتداي سال 1۳۹۹ 
با نرخ رش��د 1۶۵ درصدي به ميزان ۵۸ ه .م.ت )هزار 
ميليارد تومان( افزايش يافته و سهم آن از پايه پولي از ۶ 
درصد در پايان اسفندماه 1۳۹۸ به 1۵ درصد در پايان 

خردادماه 1۳۹۹ رسيده است«.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس درباره علت رشد 
باالي پايه پولي در ماه هاي اخير آمده اس��ت: »آمارها 
و داده هاي منتشر شده ازس��وي بانك مركزي نشان 
مي دهند كه علت اصلي رشد باالي پايه پولي در سال 
1۳۹۸ و بهار 1۳۹۹ جبران بخش��ي از ناترازي بودجه 
دولت با استفاده از منابع بانك مركزي بوده است. بدهي 
دولت به بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي سال جاري 
2۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و عمدتًا در 
قالب تنخواه گردان خزانه )موضوع ماده 1 قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1۳۸۰( از بانك 
مركزي دريافت شده است. سقف تنخواه گردان خزانه 
در سال 1۳۹۹نيز مشابه سال 1۳۹۸ با استناد به ماده 
1۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از ۳ به 
۵.۵ درصِد بودجه عمومي دولت افزايش يافت. عالوه بر 
اين برخي از عمليات ارزي دولت نيز از دو كانال منجر به 

افزايش پايه پولي گرديد كه عبارتند از: 
1- برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملي: با توجه به 
عدم نقدشوندگي منابع ارزي صندوق توسعه ملي عماًل 
امكان وصول يا فروش اين ارزها براي بانك مركزي وجود 
نداشته و خريد اين ارزها از صندوق توسعه ملي منجر 
به افزايش پايه پولي از مسير افزايش خالص دارايي هاي 

خارجي بانك مركزي گرديده است.
2- تخصي��ص ارز به قيمت ۴2۰۰ ب��راي واردات 
كاالهاي اساسي: با توجه به عدم كفايت منابع ارزي 
حاصل از فروش نفت، تأمين بخشي از ارز ترجيحي 
براي واردات كاالهاي اساسي از محل ذخاير ارزي 
بانك مركزي صورت گرفته اس��ت. در صورتي كه 
بانك مركزي مكلف به تخصيص ذخاير نقدشونده 
خود به قيمت ۴2۰۰ نبود و مي توانست اين بخش 
از ارزها را به قيمت نيمايي عرضه كند، مي توانست 
ميزان بيشتري از پايه پولي افزايش يافته ناشي از 

خريد ارز صندوق توسعه ملي را كاهش دهد«.

مقام معظم رهبري: 

خط و نشان جديد مجلس براي دولت: 

عالج مشكالت اقتصادي در گرو تمركز بر توليد است

اصالح ساختاري نكنيد، بودجه را نمي پذيريم
در فاصله حدود دو ما تا زمان تقديم اليحه بودجه سال 
1۴۰۰ به مجلس، به نظر مي رسد اختالف نظرها ميان 
قواي مقننه و مجريه در رابطه با چند و چون سند درآمدي 
و هزينه اي كشور در سال پيش رو همچنان ادامه دارد و در 
شرايطي كه به نظر مي رسيد، با توجه به شرايط روز كشور، 
مجلس از خواس��ته ابتدايي خود در رابطه با اصالحات 
س��اختاري در بودجه عقب نش��يني كرده اما خبرهاي 
جديد حاكي از آن اس��ت كه رييس مجلس،  شخصا از 

دولت خواسته اين اصالحات را در دستور كار قرار دهد.
بودجه سال جاري در حالي نهايي شد كه كشور تحت تاثير 
شيوع ويروس كرونا، در كنار محدوديت هاي اجتماعي، 
موضعيت اقتصادي منحصر به فردي را نيز تجربه مي كرد و 
از اين رو هرچند تالش شده بود برخي واقعيت هاي تحريم 
در بودجه ديده شود اما عمال ش��يوع كرونا، محاسبات 
ابتدايي را بر هم زد. برآوردها نش��ان مي دهد كه با وجود 
گذشت بيش از نيمي از س��ال۹۹، هنوز راهكار قطعي 
و نهايي براي جبران كس��ري بودجه حدودا 1۵۰ هزار 
ميليارد توماني پيش بيني نشده و همين امر خطر حركت 
دولت به سمت استفاده از منابع بانك مركزي و پس از آن 

تشديد تورم را جدي تر كرده است.
به منظور كاهش تبعات اقتصادي كرونا بر بودجه ساالنه 
و البته لحاظ كردن محدوديت هاي تحريم، بسياري از 
كارشناسان از لزوم ايجاد تغيير در بستر تدوين بودجه 
س��خن مي گويند و معتقدند دولت باي��د در چارچوب 
برنامه ريزي هاي خود، با كاهش هزينه ها و در نظر گرفتن 
درآمدهاي واقعي، از شكل گيري مشكالتي شبيه به آنچه 

امروز در كشور خود را نشان داده پرهيز كند. 
هرچند در س��ال هاي گذشته، مقامات دولتي نيز اعالم 
كرده اند كه با اصالح س��اختاري بودجه موافقند و حتي 
گام هايي را نيز در اين مس��ير برداشته اند اما در عمل، با 
توجه به مش��كالت جاري اقتصادي، نهايي ش��دن اين 
اصالحات به زماني نامشخص موكول شده و همين امر، 
صداي برخي از نمايندگان مجلس را نيز در آورده است.

در كنار اختالفات اجرايي، مجلس يازدهم از نظر سياسي 
نيز با دولت روحاني اختالف نظر جدي دارد و نخستين 
نش��انه هاي آن در هفته هاي گذشته بارها خود را نشان 

داده است. تحت تاثير همين اختالفات، طرح دولت براي 
گشايش اقتصادي كه مي توانست بخشي از نگراني كسري 
بودجه را برطرف كند نيز از سوي مجلس تاييد نشد تا در 
ماه هاي باقي مانده سال، تعيين تكليف كسري بودجه 

موجود، سرنوشتي نامشخص داشته باشد.
جداي از اين اختالفات، دولت به ماه هاي پاياني كار خود 
نزديك ش��ده و عمال با برگزاري انتخابات در خرداد ماه 
سال آينده و جابه جايي دولت ها در تابستان همان سال، 
بودجه اي كه از سوي تيم اقتصادي روحاني ارايه مي شود، 
در كمتر از نيمي از سال در اختيار آنها خواهد بود و آنچه 
كه مجلس تصويب مي كند، روشن كننده مسير پيش روي 
دولت آينده حداقل در نيم سال نخست فعاليتش خواهد 
بود. از اين رو نمايندگان اصولگراي مجلس كه اميدوارند 
دولت بعدي نيز از جناح سياسي موردنظر آنها باشد، به 
دنبال تصويب بودجه اي هستند كه بار اقتصادي جديدي 

روي دست تيم بعدي نگذارد.

   خط قرمز اصالح ساختاري
يك��ي از اصلي ترين دغدغه هايي ك��ه در طول ماه هاي 
گذشته بارها از س��وي نمايندگان مجلس مطرح شده 
بود، بحث اصالح س��اختاري بودجه از سال 1۴۰۰ بود، 
موضوعي كه در تابستان امس��ال به اوج خود رسيد اما 
رفته رفته و با توجه به مش��خص ش��دن ابعاد مختلف 
مشكالت اقتصادي كشور، كمرنگ شد تا جايي كه حتي 
برخي نمايندگان اعتراف كردند كه رسيدن به اصالحات 
ساختاري در بودجه، امري زمان بر است و شايد پيگيري 

تمام اين خواسته ها در سال جاري ممكن نباشد.
در شرايطي كه به نظر مي رسيد تا نيمه آذر ماه كه فرصت 
نهايي دولت براي ارايه اليحه بودجه به مجلس است، ديگر 
نمي توان انتظار اصالحات اساسي در اين سند را داشت، 
اما اظهارات جديد يك نماينده نشان مي دهد كه قاليباف 
– رييس مجلس – خود مس��تقيما به اين مساله ورود 
كرده است. محسن زنگنه رييس كميته اصالح ساختار 
بودجه مجل��س از نامه رييس مجلس به رييس جمهور 
درباره بودجه خبر داد كه محمد باقر قاليباف در اين نامه 
اعالم كرده است كه به هيچ عنوان بودجه سال آينده را 

بدون مالحظات اصالح ساختار نمي پذيريم بنابراين يا 
اين اصالحات را خود شما انجام بدهيد يا مجلس منتظر 
نخواهد ماند. حدوداً چهار هفته قبل اين نامه ارسال شده 
است. ممكن است دولت به دليل اينكه در سال آخر است 
و در خرداد ماه نيز خواهد رفت و معمواًل تخصيص ها نيز 
از ارديبهشت و خرداد شروع مي ش��ود و تا ارديبهشت 
كشور بر اساس تنخواه، مديريت مي شود انگيزه اي براي 
اين اصالحات نداشته باشد اما تكليفي است كه رهبري 

از دولت خواسته اند.
عضو كميته اصالح س��اختار بودج��ه در مجلس ادامه 
داد: من معتقدم مجل��س اين قدرت را دارد كه از دولت، 
اصالحات بودجه اي را طلب كند. ممكن اس��ت تاكنون 
به دليل مماشات يا قدرتمند نبودن مجلس، اين اتفاق 
نيفتاده باشد اما مجلس مي تواند به اين قضيه ورود كند. 
مجلس يك دس��تگاه نظارتي كنار خود ب��ه نام ديوان 
محاسبات دارد. ديوان محاسبات قدرتي دارد كه حتي 
مي تواند يك رييس جمهور را بدون طرح عدم كفايت و 
سوال و استيضاح و... انفصال دايم از خدمات دولتي كند! 
ديوان محاسبات، مي تواند يك محكمه قضايي درست 

كرده و حتي حكم جلب صادر كند.
زنگنه گفت: بنده اخيراً سر يك موضوعي با رييس ديوان 
صحبت مي كردم، ايشان گفت من به آن فرد گفتم كه اگر 
كار مربوطه را انجام ندهد، برايش حكم جلب صادر خواهم 
كرد. وقتي ديوان اين قدرت را دارد چرا نبايد استفاده كند. 
مجلس هم قرار نيست بنشيند و انشانويسي كند. توصيه 

اخالقي را افراد ديگر بايد انجام بدهند.
او افزود: ما در مجلس آن چيزي كه مي نويس��يم قانون 
است. در حال حاضر به دليل محدوديت هايي كه مجلس 
يازدهم دارد، نمي توان از بسياري از اين ابزارها استفاده 
كند اما قطعًا بعد از اينكه اين يك س��ال به پايان برسد و 
ما هم ساختارها و قوانين الزم براي اصالحات ساختاري 
بودجه را فراهم كنيم، مطمئن باشيد كه مجلس اختيارات 

خودش را براي نظارت بر دولت به كار خواهد انداخت.
زنگنه تاكي��د كرد: اصالحاتي كه مد نظر طرح ما بوده را 
دولت قبول كرده اس��ت. منظور از دولت، يعني سازمان 
برنامه. با خود آقاي نوبخت جلس��اتي داشتيم و ايشان 

پذيرفتن��د.او اف��زود: بخش هايي از ط��رح مجلس در 
بخشنامه بازتاب داشته است. البته بايد توجه داشت كه 
آن بخشنامه ، بخشنامه اي كلي است و در آن توصيه هايي 
كلي صورت داده است. كميسيون كار خود را در اين طرح 
تمام كرده و اخيراً با آقاي پورمحمدي معاون س��ازمان 
برنامه و بودجه نيز جلسه اي داشتيم و مقرر شد كه آقاي 
قاليباف و آقاي نوبخت بنش��ينند و بر روي متن طرح با 

سازمان برنامه تفاهم كنند.
هرچند در متن نامه منتش��ر ش��ده قاليباف زبان تند 
صحبت هاي زنگنه ديده نمي شود اما رييس مجلس 
رسما از رييس جمهور خواسته، اين دغدغه جدي در 
تنظيم اليحه بودجه لحاظ شود. در بخشي از اين نامه، 
پس از اش��اره به فرمايشات رهبري انقالب در رابطه با 
لزوم توجه به اصالح بودجه، آمده: اصالحات ساختاري 
بودجه يكي از مطالبات اصلي نمايندگان محترم مجلس 
و كميس��يون هاي تخصصي از دولت محترم و يكي از 
محورهاي اصلي بسته اقتصاد مردمي است. از اين رو 
در همين ماه هاي آغازين، جلسات متعددي در مجلس 
شوراي اسالمي پيرامون موضوع اصالحات ساختاري 
بودجه با حضور مسووالن س��ازمان برنامه و بودجه و 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط برگزار شده است.با عنايت 
به فرارسيدن زمان تهيه اليحه بودجه در دولت، انتظار 
مي رود اليحه بودجه س��ال 1۴۰۰ متف��اوت با لوايح 
بودجه گذشته و متناسب با شرايط اقتصادي كشور و با 
لحاظ اصالحات ساختاري مدنظر رهبر معظم انقالب 
و نمايندگان محترم مجلس تدوين و به مجلس تقديم 
گردد. مجلس شوراي اس��المي آمادگي خود را براي 
كمك به تمهيد احكام قانوني مورد نياز در اين راس��تا 
اعالم مي دارد.هرچند با گذش��ت چند هفته از ارسال 
اين نامه، رييس جمهور يا س��اير مقام��ات اقتصادي 
دولت نسبت به آن واكنش��ي رسمي نداشته اند اما به 
نظر مي رس��د با متن منتشر ش��ده، رييس مجلس با 
دولت اتمام حجت كرده كه در صورت لحاظ نش��دن 
خواسته هاي آنها، تصويب نهايي بودجه با اما واگر مواجه 
خواهد شد و اين موضوع چالش هاي اقتصادي ماه هاي 

پاياني دولت را تشديد خواهد كرد.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در بازار ارز ايران، بانك مركزي اعالم كرد كه با سياست هاي 
جديد از جمله تزريق روزانه 50 ميليون دالر اس��كناس و 
افزايش سقف خريد صرافي ها و بانك ها در بازار متشكل 
ارزي به 500 هزار دالر در روز، به ساماندهي بازار ارز كمك 
خواهد كرد. سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار متشكل 
ارزي قبال 354 هزار دالر بوده كه اكنون به 500 هزار دالر 
افزايش يافته 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 اعالم 
اين خبر دالر حدود هزار تومان كاهش يافت. از سوي ديگر، 
س��فر رييس كل بانك مركزي به عراق نيز ممكن است با 
گشايش هايي در رابطه با آزاد سازي پول ايران در عراق يا 
حداقل تهاتر كاال با پول همراه شود و اين موضوع مي تواند 
به وضعيت بازار كمك كند.  هر چند كه رش��د دوباره نرخ 
دالردر ساعات عصر دوشنبه نشان مي دهد كه بازار هنوز 
واكنش��ي نش��ان نداده اما در روزهاي آينده مي توان اثر 
سياست هاي جديد بانك مركزي را بهتر مشاهده كرد. زيرا 
به عقيده كارشناسان بازار كنوني با رشد تقاضاي احتياطي 
و نگراني از رشد قيمت ها در آينده مواجه شده و تقاضا بيش 
از مقدار واقعي آن است.   به دنبال اجراي اين سياست روز 
دوشنبه، در بازار آزاد ارز قيمت دالر كه به 31600 تومان 
رسيده بود، به 31 هزار تومان، يورو 36 هزار و 500 تومان 
و درهم امارات 8 هزار و 480 تومان رسيد. قيمت خريد و 
فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت 
دالر براي اولين بار روز يكش��نبه 20 مهر در صرافي هاي 
بانكي وارد كانال 31 هزار تومان ش��د؛ فعاالن بازار براين 
باورند كه رشد چش��م 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. قيمت فروش 
دالر در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 30 هزار و 400 تومان و قيمت خريد دالر نيز 29 
هزار و 200 تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت فروش 
يورو نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
معادل 35 هزار و 900 تومان و قيمت خريد يورو 34 هزار 
و 700 تومان تعيين 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. در بازار طال نيز مظنه هر مثقال طالي آبشده يا 17 
عيار 6 ميليون و 320 هزار، قيمت طالي 18عيار هرگرم 
يك ميليون و 460 هزار، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
16 ميليون، س��كه طرح قديم 14 ميلي��ون و 600 هزار، 
نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 600 هزار، ربع سكه بهار 
آزادي 5 ميليون و 700 هزار و سكه گرمي2 ميليون و 900 
هزار تومان معامله شد. اما در ساعات عصر بار ديگر قيمت 
دالر افزايش يافت و دالر به 31700 رسيد و به دنبال آن با 
اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1926 دالر، مظنه طال 6 
ميلي��ون و 412 هزار، گرم 18عيار 1 ميليون و 480 هزار، 
سكه طرح جديد 16 ميليون و 300 هزار، سكه طرح قديم 
15 ميليون و 50 هزار، نيم س��كه 8 ميليون و 900 هزار، 
ربع س��كه 5 ميليون و 850 هزار، سكه گرمي 2 ميليون 
و 950 هزار تومان معامله ش��د.  نرخ لحظه اي فروش دالر 
در سامانه سنا نيز به 30400 تومان، خريد دالر 29200 
و ف��روش يورو به 35900 تومان، خري��د يورو به 34700 
تومان رسيد. همچنين نرخ ميانگين معامالت دالر در روز 
20 مهر نيز در سامانه سنا 30834 تومان و نرخ حواله دالر 
در سامانه نيما 24 هزار و 31 تومان اعالم شد. براين اساس 
فاصله دالر نيما و صرافي ها و سنا به 6800 تومان و فاصله 
نيما با دالر آزاد به 7600 تومان رسيده است.  بانك مركزي 
در اين اقدامات تازه بازار متشكل ارزي را هدف قرار داده و 

تالش كرده با افزايش عرضه ارز در اين بازار و باز گذاشتن 
دست بازيگران براي خريد در سقف هاي باالتر بر نرخ ارز در 
بازار اثر بگذارد. نخستين اقدام بانك مركزي در اين راستا 
افزايش عرضه به منظور تامين نيازهاي متقاضيان است. به 
اين منظور بانك مركزي قصد دارد روزانه 50 ميليون دالر 
به صورت اسكناس در بازار متشكل ارزي عرضه كند تا با اين 
اقدام بتواند نرخ ها را در اين بازار بشكند. اقدام ديگر بانك 
مركزي افزايش سقف خريد كارگزاران در بازار متشكل ارزي 
است. براساس تصميم بانك مركزي سقف خريد بانك ها و 
صرافي ها در حالي به 500 هزار دالر افزايش يافته است كه 
تا پيش از اين 50 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بوده 
است. اين اقدامات بانك مركزي در حالي صورت گرفته كه 
همتي رييس كل اين بانك چندي پيش از افزايش عرضه 
ارز حاصل از صادرات خبر داده بود كه اين اتفاق مي تواند 
عرضه ارز در سامانه نيما را افزايش دهد. حال بانك مركزي 
در اقدامي ديگر بازار اسكناس را نيز مورد هدف قرار داده و 
قصد دارد با افزايش عرضه در بازار متشكل ارزي بر قيمت 
ارز در هر دو بازار حواله و اسكناس از طريق افزايش عرضه 
اثرگذار باشد. رييس كل بانك مركزي پيش از اين نيز در 
اظهارنظري تاكيد كرده بود كه نرخ هاي طرح شده در بازار 
ارز واقعي نيست و بانك مركزي مصمم است كه نرخ ارز را 
كنترل كند. همچنين در اقدامي ديگر همتي در راس هياتي 
بانكي و تجاري عازم بغداد شده تا مذاكراتي با مقامات بانكي 
و اقتصادي اين كش��ور در راستاي افزايش ورود ارز داشته 
باشد. 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 اس��ت، جو رواني حاكم در بازار ارز 
موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به 
وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند. در 
هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز 
تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اس��اس 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 پتروش��يمي ها در صرافي هاي مجاز مقدمات 
كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد. همزمان 
با اعمال سياست هاي جديد ارزي، قيمت ارز در بازار هرات 
و سليمانيه با كاهش همراه شد و در بازار داخلي نيز ريزش 
قيمت آغاز شده است.افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير 
منجر به ركورد جديد براي دالر شد و در بازار ارز قيمت دالر 
براي ساعتي 31 هزار و 720 تومان ثبت شد اما اين قيمت 
خيلي دوام نداشت و ورق بازار با اعالم سياست هاي جديد 
ارزي بازگشت. فعاالن بازار ارز معتقدند: اقدام بانك مركزي از 
دو زاويه داراي اهميت است؛ اول اينكه به بازار سيگنال قوي 
ارسال كرد كه با استفاده از اهرم هاي خود به دنبال مديريت 
نوسان است، دوم اينكه اقدام بانك مركزي در مقام بازار ساز 
اعالم حجم مداخله روزانه اس��ت. تاكنون بانك مركزي 
حجم مداخل��ه روزانه خود را اعالم نكرده ب��ود اما با اعالم 
رسمي اين سياست طي روز گذشته، بازار با ريزش همراه 
شد و قيمت ها يك پله كاهش داشتند. دالر روز يكشنبه 
درحالي در باالترين نرخ به 31 هزار و 720 تومان رس��يد 
كه در پيش گشايش معامالت دوشنبه در بازار تهران به 30 
هزار و 500 تومان كاهش يافته است. ضمن اينكه در بازار 
هرات و سليمانيه قيمت دالر با 31 هزار و 100 تومان بسته 
شد ولي در معامالت نخست دوشنبه با 900 تومان كاهش 
قيمت دالر به 30 هزار و 200 تومان رسيد.در صرافي هاي 
بانكي نيز كه قيمت دالر تا 31 هزار و 150 تومان باال رفته 
بود، دوشنبه نرخ 30 هزار و 200 توماني براي دالر درج شد. 
فعاالن بازار مي گويند احتمال كاهش بيشتر قيمت ارز در 
ساعات ديگر وجود دارد چرا كه احتماالً خبرهاي مثبتي هم 
از سفر رييس كل بانك مركزي به عراق مبني بر آزادسازي 
منابع ارزي ايران در عراق اعالم شود. تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه 
و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در 
صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي 
و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد. 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. گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز 
در صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و 
رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به 
هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي 
يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش 
از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتاً در 

صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.

     قيمت طال اندكي كاهش يافت
در حالي كه ارزش دالر اندكي تقويت شده و مذاكرات 
بر سر بسته محرك مالي جديد دولت امريكا با اختالف 
مواجه شده است، قيمت طال روز دوشنبه شاهد كاهش 
بود. به گزارش رويت��رز، در حالي كه ارزش دالر اندكي 
تقويت شده و مذاكرات بر سر بسته محرك مالي جديد 
دولت امريكا با اختالف مواجه شده است، قيمت طال روز 
دوشنبه شاهد كاهش بود. اين در حالي است كه قيمت 
فلز زرد اوايل سه ش��نبه به باالترين رقم 3 هفته اخير 
رسيده بود. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
با 0.18 درصد كاهش به 1926 دالر و 94 سنت رسيد. 
قيمت طال به باالترين رقم از 21 سپتامبر يعني 1932 
دالر و 96 سنت رس��يده بود.قيمت طال در معامالت 
آتي براي تحويل در ماه دسامبر با 0.34 درصد رشد به 
1932 دالر و 70 س��نت رسيد.شاخص ارزش دالر در 
برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني با 0.1 درصد رشد مواجه 
بود و سبب گران تر شدن طال براي خريداراني شد كه از 
ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند. دولت ترامپ روز 
يكشنبه از كنگره خواست تا از محل اعتبار باقي مانده از 
يك برنامه اعطاي وام به كسب و كارهاي كوچك، يك 
بس��ته محرك مالي كوچك را به تصويب برساند. اين 
پيشنهاد در حالي ارايه شده كه مذاكرات بر سر يك بسته 
مالي جامع تر با مقاومت روبرو شده است.ترامپ ديروز 
گفت، بيماري كرونايش به طور كامل بهبود يافته و ديگر 

ناقل ويروس به ديگران نيست.
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بانك جهاني يكي از 
پيشنهادهاي ايران را پذيرفت

بانك جهاني از 8 موردي ك��ه وزارت اقتصاد براي 
اصالح رتبه ايران در گزارش 2021 سهولت انجام 
كسب وكار با تاييد بخش خصوصي احصا كرد، فقط 

يكي را براي اعمال در گزارش آينده تاييد كرد.
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي در راس��تاي انجام 
تكاليف محوله، همه س��اله پس از انتشار گزارش 
سهولت انجام كس��ب وكار جهاني، ضمن ارسال 
اطالعات تكميلي براي بانك جهاني تالش مي كند 
اصالحاتي كه با هدف بهبود محيط كس��ب  و كار 
كش��ور صورت گرفته و در گزارش سهولت انجام 
كسب  و كار جهاني منعكس نشده را اعالم كند تا 
از طريق درج اين اقدامات در گزارش، رتبه كشور 
در اين زمينه در صورت نياز، بازنگري و اصالح شود. 
در اين راستا وزارت اقتصاد ضمن احصاء 11 مورد 
اقدام انجام شده كه در گزارش 2021 بانك جهاني 
مرتبط با ايران مغفول مانده بود، اين موارد را براي 

بررسي در اتاق هاي سه گانه ارسال كرد.
در چند س��ال اخير 6 اتاق استاني شامل اتاق هاي 
تهران، اصفهان، مش��هد، تبريز، شيراز و كرمان با 
انجام پژوهش هايي كاربردي، راهكارهاي عملياتي 
)ش��امل نحوه تغيير در قوانين و مقررات( ارتقاي 
رتبه كش��ور در مولفه هاي گزارش سهولت انجام 
كسب وكار جهاني را احصاء كرده و بارها در جلسات 
متعدد وزارت اقتصاد در اين باره شركت داشته اند.

ازاين رو اتاق ايران جدول اقدامات اصالحي وزارت 
اقتصاد را براي 6 اتاق مذكور و گروه هاي تخصصي 
ارسال كرد و در نهايت 8 مورد از 11 اقدام اصالحي 
گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 
به تاييد اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران به  
عنوان نمايندگان رسمي بخش خصوصي كشور 
رسيد و مراتب طي نامه هاي رسمي به اين وزارتخانه 

اعالم شد.
برهمين اساس، جلسه اي توجيهي نيز به صورت 
ويدئو كنفرانس بين بانك جهاني و وزارت اقتصاد 
ترتيب داده ش��د كه در آن نمايندگان س��ه اتاق 
ازجمله كارشناسان اتاق هاي استاني حضور داشتند. 
متاس��فانه با وجود همه تمهي��دات مذكور، بانك 
جهاني در پاس��خ به پيگيري هاي وزارت اقتصاد، 
تنها يك مورد از 8 مورد اقدام اصالحي را براي درج 
در گزارش 2021 م��ورد پذيرش قرار داد و مابقي 
موارد، با وجود مستندات مربوط به تاييد اتاق ها به 
داليلي از قبيل عدم  تاييد بخش خصوصي از طرف 
بانك جهاني قبول نشد يا براي اعمال در گزارش دو 

سال آتي مورد پذيرش قرار گرفت.
اين در حالي است كه از سال 2005 براي اولين بار 
در ط��ول دوران انتش��ار گزارش س��هولت انجام 
كسب وكار، وزارت اقتصاد به منظور اصالح اطالعات 
و اقدامات انجام ش��ده از نظرات و پيش��نهادهاي 
بخش خصوصي بهره برداري كرده اس��ت؛ بخشي 
كه به عن��وان جامعه هدف قوانين و مقررات حوزه 
كسب وكار، تسهيل يا دشواري ايجادشده در محيط 
فعاليت اقتص��ادي را از نزديك مش��اهده و حس 
مي كند. از اينرو انتظار مي رفت نظرات اتاق ها و تاييد 

آنها، مورد توجه بانك جهاني قرار گيرد.
شائبه هاي به وجود آمده در اين باره فقط به ايران 
محدود نش��د و ابهاماتي درباره درستي اطالعات 
اين گزارش ها در س��طح جهاني مطرح ش��د. در 
واقع 9 نفر از افشا كنندگان گزارش بانك جهاني، 
به مديران بانك جهاني هش��دار داده اند كه نوعي 
بي قاعدگي در گزارش هاي منتشر شده سال هاي 
2017 و 2019 براي كشورهايي از قبيل جمهوري 
آذربايجان، عربس��تان، امارات و چي��ن روي داده 
است. به همين دليل، بانك جهاني در بيانيه مورخ 
6 ش��هريور 99 اعالم كرد انتشار گزارش 2021 تا 
اعالم نتيجه بررسي كميته ارزيابي مستقل اين بانك 
درباره يكپارچگي و بي طرفي داده ها و تحليل هاي 

گزارش هاي 5 سال اخير، به تعويق خواهد افتاد.

 ضرورت سرمايه گذاري
در بخش هاي مولد

كشاورزان در يك چنين حالتي احتماال ترجيح مي دهند 
كه محصول خود را در بازارهاي صادراتي عرضه كنند 
تا با اين رقم هاي پايين به فروش برسانند. بر اساس اين 
تناقضات س��اختاري است كه مجلس در جريان طرح 
اصالح خريد تضميني محصوالت كش��اورزي تالش 
مي كند تا ظرفيت هاي كارشناسي بيشتري را وارد دايره 
تصميم سازي هاي مرتبط با بخش كش��اورزي كند. 
به عبارت ديگر انحص��ار در تصميم گيري ها را از دوش 
دولت بردارد. بر اس��اس اين طرح تصميم سازي هاي 
خريد تضميني محصوالت و ساير موضوعات كشاورزي 
در كميته اي با حضور مسووالن تشكل هاي كشاورزي، 
نمايندگان مجلس، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه 
و...اخذ خواهد شد تا تصميمات اين حوزه از كيفيت و 
فراگيري كافي برخوردار باشد و مبتني بر مطالبات واقعي 
كشاورزان از يك طرف و منافع كلي كشور اخذ شوند. با 
اس��تفاده از اين الگوي فراگيرتر در تصميم سازي هاي 
بخش كشاورزي بدون ترديد بخشي از مشكالتي كه 
امروز شاهد بروز آن هستيم كاهش پيدا خواهند كرد. 
بايد بدانيم كه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي يكي 
از مولدترين نوع سرمايه گذاري هاست؛ بنابراين بايد به 
گونه اي با موضوعات مرتبط با اين بخش برخورد كنيم 
كه كشاورزان براي توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي 
تش��ويق ش��وند و انگيزه الزم را پيدا كنند. نه اينكه به 
گونه اي اين تصميمات گرفته شوند كه كشاورزان ناچار 
به فروش زمين هاي كشاورزي و مهاجرت به شهرها و 

كالن شهرها شوند.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس

عوامل موثر بر نوسانات
بازار ارز در هفته هاي اخير 

افزايش قيم��ت دالر و ورود به كان��ال 30هزارتوماني 
درحالي رخ داده است كه عالوه بر داليل بنيادي مسائل 
ديگري نيز دارد؛ مهم ترين آن شايد كاسباني باشند كه 
به هر دري مي زنند تا بر التهابات دامن بزنند و دالر را باال 
ببرند ولي سوال اينجاست؛ كليد نرخ ارز دست كيست؟

كارشناس��ان اقتصادي مي گويند كه عالوه بر مسائل 
موجود در بازار ارز، تقاض��اي آتي و احتياطي نيز وارد 
بازار ش��ده و عده اي براي حف��ظ ارزش پول خود دالر 
مي خرند. همچنين ايجاد نگراني از تورم و رشد قيمت 
كاالها موجب شده كه تقاضاي ارز افزايش يابد و كساني 
كه ارز نياز دارند براي ماه هاي آينده خريد مي كنند. به 
عبارت ديگر، افزايش نرخ ارز ناش��ي از انتظارات است 
چرا كه تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و متناس��ب 
با كاهش عرضه، تقاضا كاهش نيافته اس��ت. تشديد 
نوسانات ارزي در روزهاي اخير موجب شد قيمت دالر 
بار ديگر ركوردهاي بااليي را به ثبت برساند و وارد كانال 
جديد قيمتي شود.افزايش قيمت ارز در بازار رسمي و 
آزاد در نهايت به ثبت دالر 31هزار و 700 توماني نيز در 
بازار ارز ختم شد، هرچند دالر خيلي روي اين قيمت 
ماندگار نبود ولي نگران��ي افزايش قيمت در بازارهاي 
ديگر را بين مردم تشديد كرد. البته رشد شديد قيمت ها 
بر فضاي هيجاني خريد ارز دامن زده بود و كمتر كسي 
صبح ديروز در بازار فروشنده بود هرچند كه ورق بازار 
بعدازظهر دوش��نبه با اعالم سياست هاي جديد ارزي 
بانك مركزي برگشت. به گزارش تسنيم، بانك مركزي 
براي مديريت نوس��انات ارزي روزانه 50 ميليون دالر 
به صورت اسكناس در بازار عرضه خواهد كرد ضمن اينكه 
سقف خريد بانك ها و صرافي ها را در بازار متشكل ارزي 
به 500 هزار دالر افزايش داد اين رقم پيش از اين 354 
هزار دالر بود. فعاالن بازار ارز معتقدند: اقدام بانك مركزي 
از دو زاويه داراي اهميت است؛ اول اينكه به بازار سيگنال 
قوي ارسال كرد كه با استفاده از اهرم هاي خود به دنبال 
مديريت نوسان است، دوم اينكه اقدام بانك مركزي در 
مقام بازار ساز اعالم حجم مداخله روزانه است. تا كنون 
بانك مركزي حجم مداخله روزانه خود را اعالم نكرده بود 
اما با اعالم رسمي اين سياست طي روز گذشته، بازار با 
ريزش همراه شد و قيمت ها يك پله كاهش داشتند. دالر 
ديروز درحالي در باالترين نرخ به 31 هزار و 700 تومان 
رسيد كه در پايان معامالت با هزار تومان كاهش به 30 
هزار و 700 تومان رسيده بود. بازاري ها بر اين باورند كه 
با عرضه 50 ميليون دالري در بازار، بر تعداد فروشنده ها 
افزوده خواهد شد و كمتر خريداري حاضر به خريد در 
قيمت هاي باالست چراكه ريسك زياد است و احتمااًل 
خيلي زود قيمت ها ريزش سنگين داشته باشند. البته 
برخي سعي داشتند با اعالم خبرهاي ساختگي نيز بر 
طبل گراني دالر بكوبند كه نمونه آن خبر اس��تعفاي 
رييس كل بانك مركزي بود كه باعث افزايش خريدهاي 
هيجاني در معامالت صبح دوشنبه شده بود البته اين 

خبر رسماً تكذيب شد.

    پمپاژ  نگراني
با اين حال اما سوداگران ارزي تالش دارند با فضاسازي 
دروغي و خبرهاي ساختگي بر التهابات بازار ارز دامن 
بزنند و در نهايت سودهاي كالني را از افزايش قيمت هاي 
هيجاني به جيب بزنند.كارشناسان اقتصادي با تأكيد بر 
اين ترفند قديمي دالل هاي ارزي مي گويند: نوسانات 
شديد و ناگهاني قيمت ارز در كانال هاي تلگرامي، حاكي 
از عدم معامله واقعي، كاذب و يا عمق كم در آن شبكه ها 
مي باشد كه داراي حباب بسيار بزرگي هست و بيشتر با 
پمپاژ نگراني و خبرهاي نخ نماي تبليغاتي سعي در ايجاد 
نوسان و استفاده از نوسان گيري نرخ، سودهاي نامشروع 
به جيب مي زنند در حالي كه روزانه تأمين ارز نيازهاي 
واقعي ارزي با نرخ 4200 تومان و در بازار ثانويه در حجم 
بسيار باال انجام مي ش��ود. نمونه اخير پمپاژ نگراني با 
خبرهاي منفي در كانال هاي تلگرامي و دالل هاي ارزي، 
تحريم بانك هاي ايراني است؛ نكته مهم اينجاست كه 
اول، طبق اعالم بانك مركزي، تحريم جديدي در كار 
نيس��ت و اين بانك ها قباًل هم تحري��م بوده اند و دوم، 
تحريم اين بانك ها 45 روز بعد قرار اس��ت اجرا ش��ود 
بنابراين پرواضح است كه فرصت طلبان سعي دارند با 
گل آلود كردن فضاي بازار به نفع خود ماهي بگيرند. يك 
فعال بازار ارز به موضوع تحريم 18 بانك اشاره مي كند و 
مي گويد: انتشار نصفه و نيمه اين خبر باعث شد دالل ها 
بر التهابات بازار دامن بزنند چرا كه زمان اجرايي تحريم 
45 روز بعد بود و نكته مهم تر اينكه اصاًل اين تحريم ها 
جديد نبودند و قباًل هم وجود داشتند اما شبكه رواني 
سازمان يافته شده اي باعث شده است فضاي رواني بازار 
ملتهب شود. او درباره پشت پرده بازار ارز و ريشه فضاي 
منفي رواني در اين بازار مي گويد: عده اي با ارز كاسبي 
مي كنند و براي خود ادبيات حمايت و مقاومت خلق 
كرده اند؛ اآلن مثاًل مي گويند دالر شده 31 هزار تومان، 
شرايط و معامالت را طوري فراهم مي كنند كه ارز قبلي 
خود را در قيمت 31 هزار تومان بفروشند و سير سود 
كنند ولي افكار عمومي كه بيشتر از شبكه هاي خبري 
غيررسمي استفاده مي كنند فريب سودآوري كاسبان 
ارز را مي خورند. او به فعاليت كانال هاي تلگرامي و بعضًا 
داللي ارز اش��اره مي كند و مي گويد: در اين ش��بكه ها 
هيچ معامله واقعي انجام نمي شود بلكه معامالت واقعي 
ارز در شبكه رسمي صرافي ها امكان پذير هست ولي 
آنچه اين روزها در ش��بكه هاي مجازي انجام مي شود 
در نهايت افزايش انتظ��ارات را به همراه دارد كه بانك 
مركزي هم به تنهايي نمي تواند با آن مبارزه كند چرا كه 
براي ساماندهي اين شبكه ها بايد نهادهاي ديگر هم به 
كمك بيايند. اين فعال بازار ارز تأكيد دارد كه برخي براي 
پوشش زيان فردايي انتظارات را افزايشي نشان مي دهند 
و خبرهاي منفي را پررنگ مي كنند تا فقط حفظ سود 
كنند اما خودش��ان مي دانند كه بانك مركزي بزودي 
ورود مي كند و اجازه ايجاد تالطم در بازار را نخواهد داد.

ضمن اينكه معامالت شبانه در كانال هاي تلگرامي از 
معضالت ديگري است كه همواره نقش بااليي در تالطم 

ارزي داشته است. 

سقف خريد صرافي ها و بانك ها در بازار متشكل ارزي به 500 هزار دالر در روز رسيد

كاهش نرخ ارز با تزريق روزانه ۵۰  ميليون دالر در بازار متشكل

افزايش ريسك در خريد ارز
و ب��ا ايجاد نارضايتي ه��اي گس��ترده در بين مردم، 
بزرگ تري��ن صاحب��ان تفك��ر در تقابل ب��ا اهداف 
مداخله گرانه و س��لطه گري خود بر دنيا را در مضيقه 
ق��رار دهد. در ميان صحنه نزاع سياس��ي ميان ايران 
و اياالت متح��ده و متحدانش همچون بس��ياري از 
كشورهاي عربي حاشيه نش��ين خليج فارس، نوك 
پيكان تهاج��م و مقابله با ميهن عزيزمان هميش��ه 
ساختارهاي مالي كشور را بيش از ديگر بخش ها نشانه 
گرفته و دولت هاي خارجي همواره سعي داشته اند تا 
با هدف گيري بخش مالي و محدود ساختن مراودات 
مالي كشور در عرصه بين المللي و همچنين تضعيف 
پارامتر هاي تاثيرگذار بر بازار پول و بدهي به پاش��نه 
آشيل جريانات اجتماعي و رضايت عمومي كشور كه 
قيمت ارز است، ضربه هاي كارا وارد نمايند تا موجب 
التهاب بيشتر در كشور شده و از اهداف جريان فكري 
نهضت انقالب اسالمي جلوگيري نمايند. در اين بين 
با توجه به روايت ه��اي اقتصادي متفاوت از وضعيت 
قيمت ارز در بين مراجع اقتصادي گوناگون هميشه 
جاي خالي يك نياز اجتماعي بالقوه براي روشنگري 
در مورد بازار ارز و وضعيت آينده اين بازار احس��اس 
شده است، به همين جهت در ادامه اين مقاله به تحليل 
شرايط بنيادي در دو حوزه اقتصاد و سياست همچنين 
تحليل تكنيكال قيمت دالر در بازار آزاد پرداخته ايم.

    شرايط بنيادي كميتي قيمت ارز 
عوامل بنيادي بس��ياري كه مجموع��ا موجب ثبات 
سياسي يك كشور و افزايش پويايي اقتصاد مي گردد بر 
روي نرخ ارز و ارزش ارز ملي يك كشور تاثيرگذار است، 
بسياري از اين عوامل صرفا پارامترهاي اقتصادي كالن 
مانند نرخ تورم، نرخ بهره، ميزان بدهي هاي دولتي، تراز 
تجاري كشور، توليد خالص و ناخالص ملي همچنين 

معيارهاي مهم ديگري مانند حجم نقدينگي و بدهي 
در بازار پولي كشور بوده كه تعيين كننده قيمت تمام 
شده ارز براي دولت و بانك مركزي يك كشور نسبت 
به ارزش ارز ملي است و در روي ديگر سكه عوامل موثر 
ديگري همچون سياست هاي دولتي در تزريق ارز به 
بازار، مسائل بين المللي مانند تحريم، حوادث اجتماعي 
و عناويني از اينگونه است كه فراي قيمت تمام شده ارز 
براي دولت موجب قيمت گذاري ارز در بازار آزاد و در 

حين داد و ستد فعاالن اقتصادي مي گردد.
براس��اس فرمول هاي محاسباتي »قيمت تمام شده 
ارز« و روش هاي ارزش سنجي، آنچه مي توان بر حسب 
عوامل بنيادين كّمي به عنوان پارامتر هاي اقتصادي 
مطرح ش��ده در پاراگراف باال براي محاس��به قيمت 
تمام شده ارز بيان نمود، قيمت تمام شده 11 تا 15 هزار 
توماني دالر امريكا براي دولت است كه البته جاي ذكر 
دارد كه علت فاصله 4 هزار توماني ميان 11 و 15 هزار 
تومان عدم شفافيت و دقت داده هاي اقتصادي بنا به 
شرايط خاص كشور است، مانند تفاوت نظر و روايت ها 
از آمار حجم فروش روزانه نفت كه در چند ماه گذشته 
از بازه 200 هزار بش��كه تا 1.5 ميليون بشكه در روز 
متفاوت بوده اس��ت. به همين جهت در اين تحليل 
جهت محاسبه نرخ تمام شده ارز براي بانك مركزي 
بهترين و بدترين سناريوي ممكن در نظر گرفته شده 
و نهايتا بازه 11 تا 15 هزار تومان براي نسبت قيمت 
هر دالر امريكا به واحد پول ملي كشورمان محاسبه 

شده است.

    شرايط بنيادي سياسي قيمت ارز
در س��اليان گذش��ته عمده دليل موثر واقع شدن 
تحريم ه��ا بر پيكره اقتصاد كش��ورمان وابس��تگي 
بيش از حد اقتصاد هاي بزرگ دنيا به سيستم هاي 

مبادالت مالي بين المللي مانند س��وييفت است كه 
حاكميت اصلي آن پس از جنگ جهاني دوم و پيمان 
برتون وودز در يد قدرت اي��االت متحده قرار دارد، 
اياالت متحده پس از انقالب اسالمي، جنگ تحميلي 
و نهايتا مناقشات بين المللي بر سر برنامه هسته اي 
جمهوري اسالمي از هيچگونه تالشي براي مسدود 
كردن مجاري نقل و انتقاالت مالي و پولي كشورمان 
دريغ ننموده اس��ت، در همين بي��ن در هفته هاي 
گذش��ته پس از ناكام ماندن اياالت متحده به فعال 
كردن مكانيسم موس��وم به ماشه كه در بطن متن 
تفاهم نامه برجام قرار داش��ته است، اين بار به طور 
يكپارچه ب��ه تحريم همه جانب��ه تمامي بانك هاي 
كشور اقدام نموده و حتي با تحريم يكي از بانك هاي 
س��رمايه گذاري بزرگ كش��ور به محدوديت هاي 
موجود در نقل و انتقاالت مالي دامن زده است. پس 
از زير پا گذاشتن تفاهمات اوليه ذيل بند هاي موجود 
در برجام ميان مقامات جمهوري اس��المي ايران و 
دولت اوباما توسط دولت دونالد ترامپ، ايران بيش 
از پيش تحت آماج تحريم هاي ظالمانه و ناعادالنه 
امريكا قرار گرفته و تقريبا امكان مراوده مالي رسمي 
و تجارت عيان با تمامي كش��ورها را از دس��ت داده 
اس��ت و صرفا تا امروز به واسطه زحمات بسياري از 
متخصصين و نخبگان كشور كه با ايجاد ساختارهاي 
هوشمندانه توانسته اند راهكارهاي مالي محدودي 
براي نقل و انتقاالت در خارج كش��ور تامين كنند، 
به ادامه فعاليت هاي اقتص��ادي خود بپردازد. در 3 
سال گذشته قيمت ارز با رشد قابل توجه از محدوده 
قيمت 3700 تومان تا 31000 تومان بيش از 700 
درصد رشد داشته است، اما با نگاهي كوتاه مي توان 
متوجه شد كه حجم نقدينگي در اين مدت به 8 برابر 
افزايش نيافته و افزايش قابل توجه نرخ ارز عمدتا به 
علت تاثيرات رواني تحريم ها بر بازار آزاد ارز است.  
با توجه به حضور وزير امور خارجه كش��ورمان جناب 
دكتر ظريف در مذاكرات با كشور چين و پيرو قرارداد 

راهبردي 25 ساله با اين كشور، همچنين صحبت از 
جايگزيني دالر و يورو با يوان در مبادالت بين المللي 
ايران با ديگر كش��ورهاي بين المللي و امكان تسويه 
وجوه و بدهي با بانك هاي چيني در اين قرارداد احتمال 
تحول در ساختارهاي مالي كشور افزايش يافته و اميد 
آن مي رود كه چنانچه در فرايند هاي سياسي پيش رو 
قرارداد فوق الذكر امضا و نهايي گردد، ايران بتواند دوباره 
قسمت اعظمي از مطالبات خود از كشور هاي ديگر را 
از مجاري مالي كشور چين با توجه به پايبندي باقي 
اعضاي 1+5 به تفاهمات ذيل برجام دريافت نمايد كه 
اين موضوع تاثير بسزايي در قيمت ارز خواهد گذاشت. 
براس��اس روش هاي برگرفته از مهندس��ي و فيزيك 
مالي همچنين ابزارهاي توس��عه يافته براي تحليل و 
برآورد بهتر نمودار كميتي قيمت-زمان  در نهايت بر 
اساس ش��واهد و با استفاده از ابزاراالت و توابع تحليل 
تكنيكال مي توان ي��ك اصالح قيمت براي قيمت ارز 
را در مح��دوده قيمتي 335500 ت��ا 355500 ريال 
بسيار »محتمل« دانست، قابل ذكر است كه با توجه 
به افزايش قابل توجه قيمت ارز در چند هفته گذشته 
ريسك خريد دالر بسيار افزايش يافته و خريد هر گونه 
ارز ي��ا كااليي كه قيمتش متاثر از قيمت ارز باش��د با 
توجه به افزايش ريسك توصيه نمي گردد. در نهايت 
تمامي تحليل هايي كه به عنوان كار تحقيقاتي و علمي 
صورت پذيرفته اس��ت. براس��اس پارامترهاي علمي 
قيمت دالر در محدوده ه��اي   280000، 247000، 
220000، 195500 و نهايتا 156700 ريال است كه 
از باال به پايين بيشترين احتمال بازگشت قيمت به اين 
محدوده هاي قيمتي وجود خواهد داشت. اما چنانچه 
قيمت دالر از كانال قيمت 360000 تومان فراتر رفته 
يا در حين حركت شارپ و صعودي خود به سمت بازه 
اصالح قيمت گفته شده در متن باال براي مدتي حركت 
RANGE از خود نشان دهد، سطوح اصالح بسته به 

زمان تغيير خواهد كرد. 
تهيه شده در گروه اقتصادی خاس

ادامه از صفحه اول



چند ماهي مي شود كه بورس وضعيت بدي را پشت 
سر مي گذارد و مسووالن و سازمان بورسي ها نيز به فكر 
راهكاري براي حل مشكالت بورس هستند. سياست 
الزامي سياست گذار مبني بر اعمال فرآيند بازارگرداني 
براي شركت هاي بورسي چه تاثيري مي تواند بر جاي 
بگذارد. بازارگردان ها افراد يا شركت هايي هستند، كه 
با هدف كسب سود، اقدام به خريد و فروش دارايي مالي 
)اوراق بهادار( يا كاالهاي اقتصادي كرده و بنا به ماهيت 
عملكرد، از نوسانات ناخواسته قيمت دارايي مي كاهند. 
بازارگردان نقش هاي زيادي در بازار سرمايه ايفا مي كند 
كه افزايش قدرت نقدش��وندگي يك��ي از مهم ترين 
آنهاست و به اين ترتيب بازارگردان بايد مطمئن شود 
كه عرضه و تقاضا براي اوراق بهادار مورد نظر در بازار 
وجود دارد. دراي��ن بازارگردان ها چگونه معامالت را 
تسهيل و ساده مي كنند؟ بازارگردان ها حجم زيادي 
از اوراق به��ادار را در اختيار دارن��د و مي توانند مقدار 
زيادي از سفارشات را در بازارهاي مالي انجام دهند. 
اين سفارش��ات هم مي توانند سفارشات خريد و هم 
فروش باشند كه در عرض چند ثانيه اتفاق مي افتند. 
بازارگردان ها همواره ط��رف مقابل حجم معامالت 
سرمايه گذار را مي گيرند. براي مثال، اگر سرمايه گذاران 
به دنبال فروش اوراق بهادار باشند، بازارگردان ها اين 
اوراق بهادار را خري��داري مي كنند تا زماني كه همه 
فروشندگان تامين شوند و برعكس، اگر سرمايه گذاران 
اوراق بهاداري را خري��داري كنند، بازارگردان ها اين 
اوراق بهادار را به فروش مي رسانند تا تمام سفارشات 
پر ش��ود. بازارگردان ها چگونه سود مي كنند؟ تمام 
بازارگردان ها به دليل ريسك نگه داشتن دارايي، سود 
يا دستمزد دريافت مي كنند. خطري كه بازارگردان ها 
با آن مواجه هستند، كاهش ارزش يك اوراق بهادار پس 
از خريد از فروشنده و قبل از فروش به يك خريدار است. 
در برخي بازارهاي خارجي، بازارگردان ها براي هر اوراق 
بهاداري كه پوشش مي دهند، اسپرد مطالبه مي كنند. 
اين به عنوان شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش 
شناخته مي شود و در معامالت مالي بسيار رايج است. 
هر چند بقاي بازارگردانان به كسب سود بستگي دارد 
و كسب س��ود نيز براي اين موسسات، تنها از طريق 
خريد و فروش دارايي هاي مالي امكان پذير است، اما 
ماهيت و هدف اصلي بازارگرداني نه كسب سود، بلكه 
كاهش دامنه نوسانات قيمت و در واقع كنترل ريسك 
سهام، حفظ نقدشوندگي سهام و تنظيم جريان عرضه 
و تقاضاي سهم در بازار است. بازارگرداني را مي توان 
يك فرآيند بسيار عالي و مفيد براي بازار دانست اما؛ از 
يك سو ملزم كردن تمامي بازار سهام به بازارگرداني را 
مي توان يك روند اشتباه دانست. به طور كلي هرگونه 
اقدام دستوري و اجباري در بورس يك راهكار اشتباه 
است و مي تواند بازار را از روند طبيعي و متعادل خود 
خارج كند. ماهيت كلي بازار گرداني به نفع بورس است 
اما؛ الزام مي تواند بازار را كمي دچار تشنج كند. درحال 
حاضر بورس با وجود بازارگرداني روند متعادل به خود 
گرفته است و اگر تمامي بازارگرداني ها به درستي انجام 
شود، بازار سرمايه به تعادل مي رسد. ولي در حالت كلي 
بورس با حمايت هاي دستوري به تعادل نمي رسد و 
الزمه تعادل ايجاد روند طبيعي در بازار س��هام است. 
قابليت نقدش��وندگي مهم ترين ويژگي بازار است و 
بازارگرداني صحيح و به موقع باعث مي شود كه ميزان 
نقدشوندگي بازار افزون شود اما؛ اين ويژگي در بازاري 

مانند بورس ايران كه به صورت هيجاني روند صعودي 
و نزولي را تجربه مي كند و دامنه نوسان محدودي دارد 
ممكن است مشكالتي ايجاد كند و برخي از ماده هاي 
موجود در بازار را نقض كند. اين بدان معناس��ت كه 
محدويت نوس��ان گيري روزانه باعث شد كه ميزان 
نقدشوندگي بازار كاهش يابد از يك سو بازارگرداني 
ميزان نقدشوندگي بازار را افزايش مي دهد حال يك 
سوال مطرح مي شود كه س��ازمان بورس سعي دارد 
ميزان نقدشوندگي در بازار را افزايش دهد يا كاهش؟ 

كدام مصوبه به جا و درست است؟
در اين ميان معامالت الگوريتمي مي تواند به بازار گرداني 
كمك شاياني كند و ميزان نقدشوندگي را افزايش دهد 
اما؛ بازهم سازمان بورسي ها اين نوع معامالت را از بازار 
حذف كردند البته به صور موقت. بازار گرداني به نفع بازار 
است اما؛ در صورتي كه ابزارهاي كمكي براي اين ويژگي 
وجود داشته باشد و مسووالن و مديران دخالتي در روند 
طبيعي بازار نكنند و بدون محدوديت و حذف مصوبات 

اجازه دهند بورس روند طبيعي خود را پيش ببرد.
همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
بازارگردان��ي گفت: ب��ا اين اتف��اق در روزهاي آينده 
صف هاي فروش جمع و بازار متعادل مي ش��ود. وي 
ادام��ه داد: بازارگرداني يك��ي از ركن هاي اصلي بازار 
سرمايه است كه متاسفانه در بازار ما هميشه مغفول 
مانده است، در حالي كه در بازارهاي ديگر بازارگردان ها 
كارهاي اساس��ي در معامالت انج��ام مي دهند. كار 
آنان نيز به اين صورت اس��ت كه وقتي افراد حقيقي 
يا حقوقي مي خواهند س��همي را بخرند يا بفروشند، 
آن��ان )بازارگردانان( طرف معامله ق��رار مي گيرند و 
اجازه مي دهن��د كه در يك قيم��ت عادالنه خريد و 
فروش ها انجام شود. دارابي با بيان اينكه بازارگردان ها 
اجازه نمي دهند عرضه و تقاضا به صورت رها شده در 
بازار قرار گيرد افزود: اكنون ما رهاش��دگي را در بازار 

سرمايه كشور به ش��دت احساس مي كنيم به طوري 
كه وقتي صف هاي خريد تش��كيل مي ش��ود كسي 
نيست بفروشد و در مقابل نيز وقتي صف هاي فروش 
تشكيل مي شود كسي نيست كه بخرد. عالوه بر اين 
چون بازار ما از گذش��ته دچار يك نوع فقر تحميلي 
ق��وي هم بوده و كارايي ضعيف��ي دارد وقتي 5 تا ۱۰ 
صف فروش ش��كل مي گيرد عمال بقيه بازار هم صف 
فروش مي شود. يعني در اثر صف فروش چند سهم به 
بخش هاي ديگر هم انتقال مي يابد و جو بازار به كلي 
منفي مي شود. برعكس آن هم اتفاق مي افتد و وقتي 
چند سهم صف خريد مي شوند، اين صف به نمادهاي 
ديگر هم منتقل مي شود و عمال شما يك بازار مثبت را 
مي بينيد.وي دليل اين اتفاق را جاي خالي بازارگردان 
در بازار مي داند و در همين حال يادآور مي شود: در چند 
هفته اخير مجموعه تصميماتي كه در بورس گرفته 
ش��ده مجموعه تصميمات خوبي بوده كه اميدواريم 
بازارگرداني هم اثر مثبت خود را روي بازار نشان دهد. 
از آنجا كه كار بازارگردان اين اس��ت كه بازار را در يك 
روند طبيع��ي حركت بدهد و قيمت ه��ا را در حدود 
قيمت هاي عادالنه نگه دارد، اميدواريم اثر اين اتفاق از 

فردا در بازار مشاهده شود.

     چرا بورس منفي شد؟
روز گذشته بازار سرمايه، صف هاي طوالني فروش را 
متحمل شد و اغلب سهامداران سعي داشتند سهام 
خود را به ي��ك قيمت منطقي به فروش برس��انند. 
شاخص كل بورس در روز مذكور افت سه هزار و 6۰۱ 
واحدي حدود ۰.2 درصدي در ارتفاع يك ميليون و 
593 واح��دي را تجربه و ش��اخص كل هم ورزن نيز 
كاه��ش ۰.۱ درصدي را در كارنام��ه خود ثبت كرد. 
حقيقي هاي بازار بيش از ۱۱6 ميليارد تومان نقدينگي 
از بازار خارج كردند و بيشترين صف فروش در نمادهاي 

»وملي«، »گش��ان« و »حكش��تي« بود. همچنين 
نمادهاي »دي«، »خودرو«، »رانفور« صف هاي خريد 
خوبي را داش��تند. »فلزات اساس��ي« كم اقبال ترين 
صنعت با خالص سفارش فروش 33۰ميليارد تومان 
است و پس از آن گروه »دباغي، پرداخت چرم و ساخت 
انواع پاپوش« قرار دارد كه برآيند سفارش��ات فروش 
آن 29۰ميليارد تومان مي شود، از سويي ديگر گروه 
»خودرو و س��اخت قطعات« با تقاضاي خريد حدود 
2۰۰ ميليارد توماني همراه است. آخرين قيمت 2349 
نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و 269 نماد با كاهش بيش از سه درصدي 
قيمت همراه بوده اند. در اين ميانه نماد »شستا« بسته و 
راهي مجمع افزايش سرمايه شد همچنين شركت هاي 
»قند پيرانشهر«، »غذايي پيچك«، »بيمه ميهن«، 
»فرآورده هاي س��يمان ش��رق«، »هلدينگ خليج 
فارس« و »سيمان دشستان« براي افزايش سرمايه، 

انتخاب هيات مديره و... بسته و تعليق شدند. 
باقر خادمي، كارشناس بازار درخصوص وضعيت امروز 
بازار سهام گفت: چند اتفاق باعث ريزش بازار سرمايه 
ش��ده و اولين آن وابستگي شديد بازار سهام به سهام 
ايران خودرو است و نمادهاي خودرويي به نوعي ليدر 
بازار سهام شدند و دومين اتفاق محدوده مقاومتي يك 
ميليون و 6۰۰ هزار واحد است كه بازار سهام امروز با 
اين محدوده روبه رو شد و به نوعي اين محدوده نيازمند 
صعودي پرقدرت است. اين كارشناس بازار سرمايه در 
رابطه با عدم رشد شاخص بازار سهام با وجود رشد نرخ 
ارز اظهار داشت: با اينكه ديروز قيمت دالر رشد داشت 
اما بازار سهام امروز رشد نداشت. دليل اينكه روند بازار 
س��هام به افزايش قيمت دالر واكنش نشان نداد اين 
اس��ت كه بازار سهام به نوعي انتظار كاهش نرخ ارز را 
دارد، زيرا در كارزار انتخاباتي امريكا نيز شانس بايدن 

بسيار بيشتر از ترامپ شده است.
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اطالعات سجام
سرقت نشده است

امي��د ارب��اب زاده، مدير امنيت اطالعات ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)سمات( با بيان اينكه كالهبرداران سايت هاي جعلي 
سجام با همكاري ش��ركت سپرده گذاري مركزي و 
تالش نيروهاي پليس فضاي تبادل اطالعات )فتا( 
شناسايي و دستگير شدند، افزود: انتشار برخي اخبار 
مبني بر سرقت اطالعات كابران سجام صحت ندارد.

رييس پليس فتا ناجا روز يكشنبه از دستگيري باند 
كالهبرداري س��ايت جعلي سجام خبر داده بود. در 
اين كالهب��رداري، اعضاي باند تنها اطالعات كارت 
بانكي 3۰ هزار كاربر را از طريق سايت جعلي سجام 
به سرقت برده بودند به طوري كه هيچ گونه اطالعاتي 
از سايت اصلي سجام به سرقت نرفته است. ارباب زاده 
درب��اره نحوه كالهب��رداري از س��امانه هاي جعلي 
س��جام گفت: كالهبرداران با راه اندازي سايت هاي 
مشابه س��امانه جامع اطالعات مشتريان )سجام(، 
اطالعات كارت بانكي اشخاص را به دست مي آورند 
و كاربر را تحت عنوان پرداخت حق ثبت نام سجام 
به س��امانه هاي جعلي و مشابه سايت هاي پرداخت 
الكترونيكي هدايت مي كردند. وي افزود: اشخاصي 
كه قرباني اين تله گذاري ش��دند پس از وارد كردن 
اطالع��ات كارت بانكي خود متوجه مي ش��دند كه 
مبلغي غير متعارف از حسابش��ان كسر شده است. 
اينگونه سايت ها اينگونه عمل مي كنند كه اطالعات 
كارت بانكي قرباني را دريافت و در اختيار ش��خص 
مهاجم قرار داده و اين ش��خص بالفاصله با استفاده 
از اطالعات كارت بانكي اقدام به خريد يا جابه جايي 
پول مي كند. در فرآيند ثبت نام سجام، ابتدا هزينه 
ثبت نام پرداخت مي ش��ود و پس از پرداخت موفق، 
اش��خاص اطالعات هويت��ي، مال��ي و … را اعالم 
مي كنند. در سايت هاي فيشينگ سجام كه با هدف 
كالهبرداري مالي راه اندازي شده، در ابتداي فرآيند 
اطالعات كارت بانكي دريافت و پس از آن وارد مرحله 
بعد، كه جهت دريافت اطالعات است، نمي شود. به 
عبارت ديگر در سايت اصلي سجام، اشخاص اطالعات 
خود را ارايه نداده اند كه بخواهد افش��اء شود يا مورد 
سوءاستفاده قرار گيرد. ارباب زاده با اشاره به اتفاقات 
اخير و سوءاستفاده از نام سامانه سجام عنوان كرد كه 
فيشينگ يا تله گذاري به حمالتي گفته مي شود كه 
مهاجم با راه اندازي سايت جعلي كامال مشابه سايت 
اصلي تالش مي كند تا به اطالعات كاربران از جمله 
نام كاربري، اطالعات هويتي، اطالعات مالي، اطالعات 
كارت بانكي و…. دست پيدا كرده و با سوءاستفاده از 
اين اطالعات مشكالتي را براي قرباني به وجود آورد. 
اين نوع از حمله به راحتي و با كمي هوشياري كاربران 
قابل دفاع خواهد بود. وي همچنين به افرادي كه در 
فضاي مجازي اقدام به خريد و وارد كردن اطالعات 
كارتي خود مي كنند پيشنهاد كرد قبل از وارد كردن 
اطالعات كارت بانكي خود جهت هرگونه خريد در 
اينترنت به چند نكته ساده توجه كنند و در صورتي 
كه هر يك از اين موارد وجود نداشت از ارايه اطالعات 

خودداري كنند.
 با توجه به اينكه چك كردن كليه پارامترها براي همه 
اشخاص ممكن است سهولت نداش��ته باشد، يا به 
خاطر عجله مورد سهل انگاري قرار گيرد افزونه ضد 
فيشينگ درگاه بانكي با حمايت مركز ماهر و با قابليت 
نصب در مرورگرهاي راي��ج مانند كروم فايرفاكس 
جهت نسخه سيستم عامل هاي رايج مانند ويندوز و 
اندرويد توسعه يافته و جهت استفاده عموم به صورت 
 /https: //antiphish.cert.ir رايگان در نشاني
قرار گرفته است. توجه به نش��اني اصلي سامانه اي 
كه مي خواهند اطالعات خود را به آن ارايه كنند؛ به 
https: //sejam. عنوان مثال نشاني رسمي سجام

ir اس��ت و كليه اطالعات الزم ش��امل نام و نشاني 
كارگزاري ه��اي مورد تاييد جهت ثبت نام س��جام 
همچنين ليست و نشاني مراكز احراز هويت حضوري 
و الكترونيكي در آن آورده شده است. اين در صورتي 
است كه سايت هاي جعلي با پسوندهاي غير متعارف 
مانن��د  .LTD، .CC، Press يا ب��ا تغيير جزئي در 
نام دامنه مانند sajam راه اندازي مي ش��ود. كليه 
 https: سامانه هاي پرداخت مجاز داراي قالب آدرس
bankname.shaparak.ir/abc//  هستند و 
ابتدا حتما با httpS شروع مي شوند. در واقع حرف 
S بيانگر اين اس��ت كه اطالعات بين كاربر و س��رور 
رمزگذاري شده و براي اشخاص غيرمجاز قابل استراق 
سمع نيست. همچنين قبل از اولين تك خط مورب 
حتما بايد با shaparak.ir خاتمه يابد. در اينجا بايد 
دقت داشت كه تمام حروف انگليسي باشد به عنوان 
 a ب��ه دليل وجود خط باالي shapārak.ir مثال
جعلي است.در تمامي مرورگرهاي اينترنت امكان 
چك كردن گواهي SSL سايت وجود دارد كه براي 
 Shaparak Electronic Card“ شاپرك حتما
Payment Network Co. )PJS( “  است. اين كار 
در مرورگرهاي مختلف مشابه است. رصد اطالعاتي 
پليس فتا در فضاي مجازي موجب شده تا سايت هاي 
فيشينگ شناسايي و بالفاصله فيلتر شوند. استفاده 
از فيلتر شكن ها موجب مي شود امكان دسترسي و 
سوءاستفاده از طريق سايت هاي تقلبي براي قربانيان 
فراهم شود. به صورت كلي استفاده از فيلترشكن ها و  
VPNهايي كه جهت تالش براي دور زدن فيلترينگ 
استفاده مي شوند يك تهديد امنيتي است كه ريسك 
را بسيار باال مي برند.صفحه كليد مجازي جهت وارد 
كردن اطالعات مهم در تمامي درگاه هاي پرداخت 
بانكي پياده سازي ش��ده و اكيداً توصيه شده هنگام 
خريد اينترنتي هم از طريق كامپيوتر و هم موبايل 
از آن استفاده ش��ود. در پايان مدير امنيت سمات با 
اشاره به اينكه رعايت نكات امنيتي بسيار ساده است 
و اكثريت مردم آگاهي الزم در اين خصوص را دارند 
درخواست كرد، اين موارد را جدي بگيرند و باكمي 
تامل و حوصل��ه از اتفاقاتي كه باع��ث زيان مالي و 

اعتباري مي شود جلوگيري كنند.

عرضه باقيمانده سهام دولت
در 3 بانك در قالب دارا سوم 

عب��اس معمارنژاد در م��ورد اينكه آيا قرار اس��ت 
باقيمانده سهام دولت در سه بانك ملت، تجارت و 
صادرات در قالب صندوق دارا سوم به مردم عرضه 
شود، گفت: بله همين طور است. باقيمانده سهام 
دول��ت در اين بانك ها در قالب صندوق دارا س��وم 
ارايه مي ش��ود و اكنون اين ط��رح در مرحله اخذ 
مصوبه دولت اس��ت كه بعد از تصويب، چگونگي 
ارايه اين سهام مشخص مي ش��ود. معاون بيمه و 
بانك وزير امور اقتص��ادي و دارايي در مورد اينكه 
ارزش باقيمانده س��هام دولت در سه بانك چقدر 
است، گفت: به قيمت امروز بورس ارزش اين سهام 
24 هزار ميليارد تومان است كه قرار است در قالب 
دارا س��وم و از طريق ب��ورس اوراق بهادار تهران به 
مردم ارايه شود. بر اساس اين گزارش، در راستاي 
واگذاري تصدي هاي دولت به مردم و قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 سهام سه بانك ملت، 
تجارت و صادرات از طريق س��هام عدالت به مردم 
واگذار شده بود و هنوز سهم دولت در هر يك از اين 
بانك ها حدود 2۰ درصد باقي مانده بود كه مقرر شد 
دولت باقيمانده اين سهام را به مردم ارايه كند، اما 
با وجود اينكه باقيمانده اين سهام در قالب صندوق 
قابل معامله بورسي )ETF( يا همان دارا يكم در سال 
جاري ارايه ش��د، همه اين سهام به فروش نرسيد 
و از ح��دود 2۰ هزار ميليارد تومان ارزش س��هام 
دولت حدود 6۷۰۰ ميليارد توم��ان به مردم ارايه 
شد و باقيمانده سهام نزد دولت ماند.اكنون دولت 
مي خواهد باقيمانده سهام خود را در اين بانك كه به 
حدود 24 هزار ميليارد رسيده، در قالب صندوق دارا 

سوم و از طريق بورس به مردم ارايه كند.

نماد  بورسي چيست؟
 ب��ورس، بازاري پر از ش��ركت هاي متعدد و مختلف 
است و هر كدام در يك زمينه منحصر به فرد فعاليت 
مي كنند و در نتيجه بايد يك نماد مش��خص داشته 
باش��ند تا معامالت به راحتي و با سرعت انجام شود. 
نمادهاي متع��ددي در بازار وح��ود دارد هم مانند؛ 
فملي، وتجارت، شگل و... كه هر يك نماد يك شركت 
هس��تند و تركيبي از نام و فعاليت ش��ركت ناميده 
مي شود. نمادهاي معامالتي ش��ركت هاي بورسي 
در ت��االر معامالت بورس از دو بخش مهم تش��كيل 
شده اند؛ بخش اول نماد بورسي، نشان دهنده  صنعتي 
است كه شركت در آن فعاليت مي كند و بخش دوم، 
خالصه اي از نام اصلي شركت را در بر مي گيرد. نماد  
بورس هر شركت، صنعت آن شركت  بورسي را نمايش 
داده و باعث مي شود كه روند شناسايي و دسته بندي 
شركت ها آس��ان ش��ود. در واقع حروف اختصاري 
هر نماد بورس، نام و صنعت ش��ركت را به س��ادگي 
براي سهامداران تداعي مي كند اما؛ در دسته بندي 
اس��تثناهايي هم وجود دارد كه ش��ما مي توانيد با 
مراجعه به »سايت شركت مديريت فناوري بورس« 
به نشاني »tsetmc.com« تمام نمادها و صنعت 
مربوط به آنها را در قسمت »ديده بان بازار« مشاهده 
كنيد. براي نمونه؛ گروه فلزات اساسي با حرف »ف« 
نشان داده مي شوند؛ بنابراين نماد »فملي« مربوط به 
صنعت فلزات اساسي و شركت صنايع ملي مس ايران 
اس��ت. نمونه هاي زير بخشي از نمادهاي شركت ها؛ 
حرف »و« نش��ان دهنده  گروه بانك ها و موسس��ات 
اعتباري اس��ت و نم��اد دي »بانك دي« اس��تثناي 
اين گروه محس��وب مي ش��ود. عالوه ب��ر اين گروه 
س��رمايه گذاري ها نيز با حرف »و« آغاز مي شوند؛ به 
عنوان مثالي از نمادهاي اين گروه مي توان به »وسپه«، 
»وخارزم« و »وبيمه« اشاره كرد. نمادهاي پرديس 
»سرمايه گذاري پرديس«، گوهران »سرمايه گذاري 
توسعه گستران اميد«، اعتال »شركت سرمايه گذاري 
اعتال الب��رز«، سرچش��مه »س��رمايه گذاري مس 
سرچشمه« و سردبير »س��رمايه گذاري تدبيرگران 

فارس و خوزستان« از اين قاعده پيروي نمي كنند. 
حرف »س« در ابتداي هر نماد گروه سيمان، آهك و 
گچ را نشان مي دهد. به عنوان مثالي از نماد هاي اين 
گروه مي توان به ستران »س��يمان تهران« و سبزوا 
»سيمان الر سبزوار« اش��اره كرد. گروه محصوالت 
غذايي با حرف »غ« ش��ناخته مي ش��وند. نمادهاي 
»تبرك« و »بهپاك« از استثناهاي اين گروه هستند. 
البته صنعت قند و ش��كر، در گروه جداگانه اي قرار 
مي گيرد و نام نمادهاي بورس��ي اي��ن گروه با حرف 
»ق« آغاز مي ش��ود. براي مثال نماد هاي »قنيشا«، 
»قلرس��ت« و »قثابت« از نماد هاي موجود در گروه 
قند و شكر هستند. در ابتداي نمادهاي گروه كاني هاي 
غيرفلزي حرف »ك« وجود دارد. به عنوان مثالي از 
نمادهاي اين گروه مي توان به »كسرام«، »كرازي« 
و »كسرا« اشاره كرد. عالوه بر اين حرف »ك« براي 
گروه مختص به اس��تخراج زغال سنگ و استخراج 
كاني هاي فلزي هم مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. 
»كطبس«، »كپرور« و »كشرق« تنها نمادهاي فعال 
گروه زغال سنگ و »كروي«، »كگهر« و »كگل« از 
نمادهاي گروه كاني هاي فلزي هستند. نمادهاي گروه 
ماشين آالت و دستگاه هاي برقي با حرف »ب« آغاز 
مي شود. »به سويچ«، »بموتو« و »بكام« از نمادهاي 
اين گروه به شمار مي روند. نماد بورس »تسه« كه در 
بازار فرابورس ايران معامله مي شود همان اوراق حق 
تقدم تس��هيالت مسكن يا امتياز تسهيالت مسكن 
است كه سررسيد مش��خصي دارد.اگر در ابتداي نام 
نماد بورس حرف »ض« وجود داش��ت نشان دهنده  
آن است كه اين نماد متعلق به اختيار خريد يك نماد 
در بازار بورس يا فرابورس است. نمادهايي كه متعلق 
به ابزارهاي مالي مانند حق تقدم ، اسناد خزانه، امتياز 
تسهيالت مسكن و … هستند، تنها در دوره  خاصي 
در بازار بورس يا فرابورس معامله مي ش��وند و داراي 
سررسيد مشخصي هستند. ولي نمادهاي متعلق به 
سهام شركت ها تا زمان انحالل شركت در بازار بورس 

اوراق بهادار قابل معامله خواهند بود.

»تعادل« تضاد ميان بازارگرداني و مصوبات بازار را بررسي مي كند

روند بورس صعودي مي شود

بازارگردانهابابورسچهميكنند؟

فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه گفت: با در 
نظر گرفتن افت تقاضا در اقتصاد دنيا به دليل ش��يوع 
بيماري كرونا و در نتيجه تضعيف اقتصاد جهان و ايران 
و از سوي ديگر با فرض ثابت بودن كلياِت عوامل اثرگذار 
بر وضعيت اقتصادي در بازه اي كمتر از 6 ماه آينده بازار 
سرمايه ايران مثبت خواهد بود. آقابزرگي ادامه داد: بر 
اين اس��اس مي توان انتظار داشت به ميزان نرخ تورم 
قابل محاسبه براي ش��ش ماهه دوم سال كه حداقل 
2۰ تا 25 درصد برآورد مي ش��ود، رش��دي در همين 
حدود را در شاخص كل و سطح عمومي قيمت ها در 
بورس شاهد باش��يم. وي تاكيد كرد: با توجه به افت 
مناسب قيمت اغلب سهام بنيادي، چنانچه چشم انداز 
ميان مدت حداقل يك ساله براي امر سرمايه گذاري 
در بورس داشته باشيم، بهترين موقعيت براي ايجاد 
پرتفوي س��هام مقطع كنوني و خريد پلكاني اس��ت. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادام��ه توضيح داد: 
انتظارات تورمي در ابتداي سال ۱399 به وضوح لزوم 
سرمايه گذاري و تبديل پس انداز ها به سرمايه گذاري 
در بورس را توجيه كرد. در اين راستا به دليل شفافيت، 
نقدشوندگي و قانونمندي، بازار سهام يكي از گزينه هاي 
جذاب براي هدايت نقدينگي بود. ضمن اينكه تجربه 
دهه هاي گذش��ته نش��ان مي داد در بازه هاي زماني 
ميان مدت و بلندمدت، بازده هي س��رمايه گذاري در 
بورس به مراتب قابل توجه تر و منطقي تر از ساير بازارها 
بوده است. به اين ترتيب سرمايه گذاران به سمت ورود 
به بازار سرمايه تمايل نشان دادند. آقابزرگي در ادامه 
افزود: با توجه به تجربيات گذش��ته در بورس تهران 
كه در پي رش��د بي وقفه بايد انتظار اصالح قيمت ها 
را داش��ته باشيم  همچنين فاصله گرفتن بيش از حد 
سطوح قيمت كارشناس��ي و ارزش ذاتي اغلب سهام 
صنايع و ش��ركت ها با قيمت تابلو، شرايط به ترتيبي 
رقم خورده كه بايد بپذيريم بعد از هر دوره رشد، دوره 
اصالح قيمتي آغاز شود. وي اظهار داشت: در اين بين 
مسلما ش��ركت هاي داراي توجيه كارشناسي نيز در 
كنار س��اير ش��ركت هاي داراي ارزش ذاتي و توجيه 
اقتصادي سرمايه گذاري، وجود دارند . اين كارشناس 

بازار سرمايه، در ادامه به اولويت تفكيك صنايع پرداخت 
و گفت: در گ��روه اول صنايع ارزآور و خودكفا از حيث 
تامين مواد اوليه، پااليشگاهي، پتروشيمي، فوالدي 
و فرآورده ه��اي معدني قرار دارند.آقابزرگي گروه دوم 
را ش��ركت هاي صنايع غذايي عنوان كرد و گفت: اين 
صنايع با آزاد س��ازي نرخ ارز براي تامي��ن مواد اوليه 
همچنين حذف ارز 42۰۰ توماني مواجه هس��تند.

به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه، گروه سوم را 
ش��ركت هاي صنعت بانك، بيم��ه، ليزينگ و تامين 
سرمايه تش��كيل مي دهند كه از نظر افزايش گردش 
مالي با افزايش حاشيه سود عملياتي روبه رو هستند. 
در گروه چهارم نيز ش��ركت هايي ق��رار مي گيرند كه 
به دليل اجراي طرح هاي توس��عه يا بهبود و افزايش 
كارايي وضعيت توليد و فروش به طور خاص و به دور از 
شرايط عمومي صنعت خود عملكرد مناسبي نسبت 
به دوره هاي قبل داشته اند . آقابزرگي در ادامه يكي از 
اصلي ترين متغيرهاي اثرگذار بر روند بازار سرمايه در 
ماه هاي اخير را پيش بيني افزايش نرخ ارز عنوان كرد 
كه سبب ش��كل گيري وضع هيجاني در بورس شد و 

افزود: احتماالت موجود و سناريوهاي قابل بررسي براي 
پيش بيني روند نرخ ارز در شرايط كنوني را در دو بخش 
سياسي و اقتصادي مي توان تقسيم بندي كرد. وي در 
ادامه به سناريوي اول اشاره كرد و گفت: 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. آقابزرگي در ادامه احتمال موفقيت آميز بودن 
برقراري ارتباط با كش��ورهايي همچ��ون چين را در 
فهرست سناريوي دوم قرار داد و گفت: 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 مي��ان 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 .وي در ادامه توضيح داد: مانند قيمت جاري 
معامالت سهام كه در يك سو 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. اين كارشناس بازار 
سرمايه تاكيد كرد: براي پيش بيني روند نرخ ارز نيز با 
توجه به تحليل و پيش بيني هر يك از حالت هاي ذكر 
شده در باال مي توان قيمت مشخصي را برآوردكرد، اما 
به طور مطلق وزن اصلي و اثر گذار براي تغيير روند نرخ 
ارز، عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود كه اساس��ا نقش 

دولت در اين زمينه بسيار پر اثر و قوي است.
اين فعال بازار س��رمايه در ادام��ه با اظهار اين مطلب 
كه شكل گيري روند طبيعي اصالح قيمت در بورس 
مس��ووالن را به فكر كنترل و مهار اين روند انداخته 
است، گفت: اگرچه ابزارهايي همچون تزريق منابع 
نقدي براي خريد س��هام 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 اين چنيني پاسخگو نخواهد بود 
و تنها نتيجه آن حجيم شدن سطوح اصالحات قيمت 
و گسترده تر ش��دن اين اصالح خواهد بود. آقابزرگي 
ادامه داد: 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. وي ادامه داد: در همين 
راستا، اغلب فعاالن بازار عالقه مند به ايجاد وضعيت 
تعادلي در بازار س��هام هس��تند. اما اگر اين جريان از 
طريق تزريق نقدينگي از صندوق هايي كه صرفا براي 
موارد خاص و سرمايه گذاري بلندمدت ايجاد شده اند، 
تامين شود مسلما به شرايط عمومي بازار سرمايه لطمه 
وارد خواهد كرد. به گفت��ه آقابزرگي، بهترين حالت 
براي ايجاد تعادل در بازار، رجوع به ذات و ماهيت بازار 
و انتظام خودس��اخته دروني بورس است و لزوما اتكا 
به اين مكانيسم، به معني رها كردن وضعيت بازار به 
حال خود نيست. بلكه اصالحات ذات بازار است و بايد 
بپذيريم كه مقابله با روند طبيعي بازار عواقب نامطلوبي 

در پي خواهد داشت.



گروه راه و شهرسازي|
محمد اسالمي در آس��تانه دو ساله شدن ورودش به 
وزارت راه و شهرسازي، از معاونت مسكن و ساختمان 
اين وزارت بازديد كرد. اين بازديد البته فرصتي شد تا او 
روي دو موضوع مرتبط با بانك مركزي انگشت بگذارد و 
موضع خود را درباره آنها اعالم كند. او كه طي دو ماهه 
گذشته مانع انتشار آمار مربوط به تحوالت بازار مسكن 
تهران از سوي معاونت مسكن شده است، آمار مسكن 
بانك مركزي را »غيرتحليلي« خواند و در فرازي ديگر 
از سخنان خود خواستار نقش آفريني موثرتر وزارت راه 
و شهرسازي در شوراي پول و اعتبار )يكي از اركان بانك 
مركزي( به هنگام تصميم گيري هاي مربوط به مسكن 
ش��د. اس��المي همچنين از مديران معاونت مسكن 
خواست تا گزارشي واقعي از تحوالت مسكن به همراه 

راهكار براي ارايه به رييس جمهور تهيه و ارايه شود.

   2 عملكرد متفاوت در حوزه آمار مسكن
به گزارش »تعادل«، اسالمي در ۲۸ مرداد امسال در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري و به مناسبت هفته دولت از صدور 
دستور خود به معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازي براي عدم انتش��ار آمار مذكور، خبر داد. او در 
اين برنامه تلويزيوني اظهار كرد: »من به معاونت مسكن 
وزارت راه و شهرسازي هم گفته ام؛ گفتم بيخود است اين 
اطالعاتي كه منتشر مي شود؛ گفتم تا آن را منتشر نكنند 
و دامن نزنيم؛ نمي گويم اين اطالعات، بيخودي است.« 
به گفته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي، از نظر اسالمي، اطالعات بازار 
مسكن سبب شده تا هم در مناطق مختلف پايتخت كه 
قيمت ها متفاوت است، مردم از متوسط قيمت مسكن در 
كل تهران پيروي كنند و هم در ساير شهرها نيز به تبعيت 
از پايتخت، شاهد افزايش قيمت مسكن باشيم. از همين 
رو، اس��المي خواهان عدم انتشار اطالعات مذكور شده 
است. مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران نيز با نظر وزير راه و شهرسازي همسو است. 
او در واكنش به اظهارات وزير راه گفته بود: يكي از داليل 
اصلي افزايش قيمت مس��كن، ارايه دايم آمار و گزارش 
قيمت هاست؛ برخي رسانه ها و سايت هاي فروش امالك 
ه��م به آن دامن مي زنند.  بر اين اس��اس، آمار مربوط به 
تحوالت بازار مسكن تهران طي مرداد در روزهاي نخست 
شهريور از سوي وزارت راه منتشر نشد. با اين حال، بانك 
مركزي نه تنها آمار مرداد كه در نيمه شهريورماه، براي 
نخستين بار آمار دو هفته اول بازار مسكن پايتخت را منتشر 
كرد. همچنين بانك مركزي در نخستين روزهاي مهر 
ماه، آمار تحوالت مسكن در شهريورماه را نيز منتشر كرد. 
همزمان معاون اسالمي اعالم كرد، قرار است كه وزارت 
راه و شهرسازي نيز آمار تحوالت مسكن در كل كشور – نه 
فقط بازار مسكن تهران- براي ماه هاي مرداد و شهريور را 
منتشر كند اما تاكنون منتشر نشده است. محمودزاده 
استدالل كرده بود كه اگر قيمت هاي درست و صحيح را 
اعالم كنيم در بازار مسكن راهنماست، اما اگر فقط آمار 
خام را منتشر كنيم طبيعي است كه گمراه كننده خواهد 
بود، به عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قيمت مسكن را 
بيست و چند ميليون تومان اعالم مي كنند، اما از نظر علمي 
وقتي از يك جامعه اي مي خواهيم آماري را استخراج كنيم 

بايد بخشي را كه قيمت غيرطبيعي دارد خارج كنيم. اگر 
در تهران عدد منطقه يك را از متوس��ط قيمت مسكن 
خارج كنيم، متوس��ط قيمت مسكن پايتخت به 10 تا 
15 ميليون تومان خواهد رسيد. او افزوده بود: بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته در 7 استان كشور )در شهرهاي 
مركز استان( متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
)طي مرداد 99( زير 5 ميليون تومان بوده اس��ت. در 19 
استان متوسط قيمت مسكن زير 10 ميليون تومان، در ۲ 
استان باالي 10 ميليون و زير 15 ميليون تومان و فقط در 
يك استان )شهر تهران( متوسط قيمت مسكن باالي ۲0 
ميليون تومان بوده است. او با تأكيد بر اينكه در ۲6 استان 
كشور متوسط قيمت مسكن زير 10 ميليون تومان است، 
اضافه كرده بود: اگر براي اين اس��تان ها متوسط گيري 
كنيم، متوسط قيمت مسكن كشور ۲4 ميليون تومان 

نيست بلكه 10 تا 1۲ ميليون تومان خواهد بود.

    پيشنهاد وزير زير تيغ شوراي پول و اعتبار
از آنجا كه ش��وراي پول و اعتبار به عنوان يكي از اركان 
اصلي بانك مركزي محل تصميم گيري و تصميم سازي 
درباره انواع تسهيالت است و همچنين به تازگي، وزارت 
راه و شهرسازي پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن را به 
اين شورا ارايه كرده است، به نظر مي رسد، مراد اسالمي 
از ايفاي »نقش موثرتر« در اين شورا، افزايش رايزني ها 
و تحركات مديران اي��ن وزارتخانه با هدف جمع آوري 
راي مثبت اعضاي اين ش��ورا در موافقت با پيش��نهاد 
افزايش وام خريد مس��كن است.  وزير راه و شهرسازي 
در گفت وگو با يك روزنامه صبح كشور كه 14 مهر ماه 
سال جاري منتشر شد، از ارايه پيشنهاد افزايش سقف 
تسهيالت مسكن به بانك مركزي خبر داده و گفته بود: 
پيشنهادي براي افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن 
ارايه كرده ايم. البته بس��ته تأمين مالي آن بايد توسط 
بانك مركزي تدوين و ارايه شود تا اين بانك نظر خود 
را اعالم نكند، نمي توانيم در مورد افزايش تس��هيالت 
تصميم گيري كنيم. افزايش تسهيالت مسكن به اين 
بستگي دارد كه آيا بانك مركزي مي تواند منابع آن را 
تأمين كند يا خير.  به گ��زارش »تعادل«، طي 30 ماه 
گذش��ته، يعني از ابتداي س��ال 97 و آغاز دور جديد 

نوسان هاي ارزي و تورمي در كشور، متوسط قيمت هر 
متر مربع مسكن در شهر تهران از 5 ميليون و 530 هزار 
تومان به ۲4 ميليون و ۲90 هزار تومان در شهريورماه 
سال جاري رسيده است. اين در حالي است كه ميزان 
وام هاي خريد مسكن از تاريخ ياد شده تاكنون، تغيير 
معناداري نداشته است. با توجه به متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در تهران، اگر فردي در فروردين 
سال 97 با 100 ميليون تومان وام مي توانست، حدود 
1۸ متر آپارتمان بخرد، حاال همان فرد با همان مبلغ 
وام مي تواند حدود 4 متر مربع مسكن خريداري كند. 
اين ارقام در صورتي كه زوجه نيز از وام مشابه بهره مند 
مي ش��د به ترتيب به 36 متر مرب��ع در فروردين 97 و 
۸ متر مربع در شهريور 99 افزايش مي يابند. حال، در 
چنين شرايطي است كه از سويي وام مسكن جوانان )با 
سپرده گذاري 15 ساله!( به 400 ميليون تومان افزايش 
يافته و از سوي ديگر، پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي 
روي ميز شوراي پول و اعتبار رفته است. اگر چه اسالمي 
مبلغ و جزييات وام پيشنهادي را اعالم نكرده است، اما 
مي توان حدس زد كه وام خريد در صورت افزايش نيز، 
نمي تواند گرهي از مشكالت تامين مسكن اقشار متوسط 
جامعه را باز كند. همانطور كه در سال 97 تامين هزينه 
خريد 1۸ يا 36 مترمربع بسيار پايين تر از استانداردهاي 
ملي و بين المللي بود، در سال 99 نيز چنين خواهد بود.

 افزون بر اين، افزايش وام خريد مسكن با موانعي در نظام 
بانكي و در خانوار مواجه است. از سويي، نظام بانكي توان 

يا تمايل تخصيص وام مسكن را ندارد و از سوي ديگر، 
با افزايش وام، مردم توان بازپرداخت اقس��اط هنگفت 
وام هاي شارژ شده را نخواهند داشت، چرا كه در مسابقه 
ميان تورم، هزينه خريد مس��كن، تسهيالت بانكي و 
حقوق و دستمزدها، اين عامل دستمزدها است كه در 
رتبه آخر قرار دارند و نتوانسته با تورم همگام شود. در اين 
شرايط، اگر بانك مركزي به افزايش وام خريد مسكن به 
400 ميليون تومان )معادل خريد حدود 1۸ متر مربع( 
براي زوج يا ۸00 ميليون تومان )معادل خريد حدود 
36 متر مربع مسكن( براي زوج و زوجه راي دهد تا توان 
خريد فردي يا دو نفري به سطح توان خريد فروردين 97 
بازگردد، سرپرست خانوار يا در حالت دوم زوج و زوجه 
توان بازپرداخت اقساط اين وام هاي كالن با سودهاي باال 
)دست كم ماهي 4 تا ۸ ميليون تومان قسط( را نخواهند 
داشت. ضمن اينكه خانوار براي خريد يك آپارتمان 50 
متري )در حالت مشاركت زوج و زوجه( دست كم بايد 
500 ميليون تومان ديگر روي اين وام بگذارند تا بتوانند 

از عهده تامين هزينه هاي خريد اين خانه برآيند.
اين همه در حالي است كه برخي برآوردها حاكي از اين 
است كه به واسطه، جهش قيمت هاي مسكن، شاخص 
طول مدت دسترسي به خانه به ۸0 تا 100 سال افزايش 
يافته اس��ت. به عبارت ديگر، خانوارها با افزايش اخير 
قيمت مسكن، بايد ۸0 تا 100 سال درآمد خود را پس 
انداز كنند تا بتوانند يك واحد مسكوني 50 متري در 

تهران خريداري كنند.

    مشكل مسكن كجا حل مي شود؟
اگرچ��ه وزي��ر راه و شهرس��ازي به گواه بس��ياري از 
كارشناسان مسكن، به اشتباه، انتشار آمارهاي مربوط 
به تحوالت مس��كن را عام��ل گراني ها و جهش هاي 
قيمتي مسكن در كشور مي داند، اما او محل منازعه 
خير و شر اقتصاد ايران را به درستي نشانه رفته است. 
بي گمان شوراي پول و اعتبار و اساسا بانك مركزي به 
عنوان مرجع تصميم ساز در حوزه سياست هاي پولي 
و بانكي كشور – و نه صرفا ردكننده يا پذيرنده پيشنهاد 
افزايش تسهيالت خريد مسكن- يكي از مراجع مهم 
و اساسي براي تنظيم نرخ تورم، ميزان حجم نقدينگي 
و شتاب رشد آن به شمار مي رود و از اين منظر است 
كه اين بان��ك مي تواند با تزريق آرامش و بازگرداندن 
ثبات به فضاي كلي اقتصاد از طريق سياست هاي پولي 
صحيح، زمينه هاي الزم براي آرامش بازار مس��كن و 

ساير بازارهاي موازي را فراهم آورد.
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عبور از  هزينه هاي بي حساب
بدون هيچ گزينه جايگزيني، در ش��رايطي اس��ير 
مي شوند كه از يك سو ديگر درآمدهاي قابل توجه به 
آن وارد نمي شود و از سوي ديگر هزينه هاي سنگين 
همچنان ادامه دارند. آنچه كه ما امروز با آن مواجهيم 
نيز به دليل ناديده انگاشتن تهديدها در گذشته است. 
ما هرگز وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را از بين 
نبرديم، هرگز زيرس��اخت هاي مالياتي را به عنوان 
اصلي ترين درآمد پايدار دولت گس��ترش نداديم و 
هرگز در هزينه هاي گزاف اقتص��ادي، تجديدنظر 
نكرديم. ما مي بينيم كه حتي در اين شرايط دشوار 
اقتصادي نيز هنوز دس��تگاه ها و نهادهايي از دولت 
بودجه مي گيرند، كه مشخص نيست چه كارايي دارند 
و اگر بودجه آنها قطع شود چه خللي به اقتصاد كشور 
وارد مي شود. از سوي ديگر در نظام پرداخت يارانه نيز 
اشكاالت فراواني وجود دارد. در شرايطي كه دولت 
ساالنه چند صد هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد اما 
به دليل فراهم نبودن مقدمات ابتدايي عادالنه در آن، 
همچنان اقشار ثروتمند يارانه مي گيرند و بسياري 
از طبقات فقير از آن محروم هستند. برطرف كردن 
تمام اين مش��كالت، منوط به اصالحات اساسي در 
اقتصاد ايران چه در نظام بودجه ريزي و چه در ساير 
ساحت هاست اما متاسفانه مشكل اينجاست كه در 
ش��رايطي كه يك ثبات اقتصادي نس��بي در كشور 
ايجاد مي شود، دولت ها نيازي به اصالحات اساسي 
نمي بينند و وقتي كشور با مشكلي جديد مواجه شد، 
آنگاه مي گويند به دليل شرايط خاص، امكان ايجاد 
اصالحات ساختاري وجود ندارد و اين ماجرا در طول 

تمام دولت هاي گذشته ادامه داشته است.

تاكيد بر جايگاه فني  بانك مركزي
 البته اين عدم توفيق ها و كاهش ارزش پول ملي تقريبا 
در طول 4دهه گذشته و در زمان زمامداري اكثر روساي 
بانك مركزي اتفاق افتاده است، در برخي دوره ها اين 
س��قوط كمتر بوده و در برخي برهه ها هم بيشتر بوده 
اس��ت. اما واقع آن است كه طي چند سال اخير ارزش 
پول ملي بيش از 10برابر كاهش پيدا كرده و دالر 10برابر 
گران شده است. ضمن اينكه بايد بدانيم اين ميزان نزول 
در ارزش پول ملي در ميان همه روساي بانك مركزي 
يك ركورد است. اينكه همه مشكالت به گردن تحريم ها 
انداخته شود، اشتباه است در سوي مقابل اينكه همه 
مشكالت هم داخلي ديده شود، اشتباه است. مشكالت 
اقتصادي امروز كش��ور، به دليل تلفيقي از اين مسائل 
رخ داده است؛ اما اينكه مهم ترين ساختار تصميم ساز 
مالي كشورمان پش��ت تحريم ها موضع گيري كند و 
منتظر باشد تا اتفاقي در ينگه دنيا بيفتد تا مشكالت 
حل شود، من فكر مي كنم دور شدن از رويكردهاي فني 
بانك مركزي و وارد شدن به حوزه هاي غيرتخصصي 
است. رييس كل بانك مركزي فرد سياسي نبايد باشد، 
بايد يك فرد فني و تخصصي باش��د. يعني بر اس��اس 
واقعيت ها بايد بتواند تصميم سازي درست كند. وقتي 
امكان اتخاذ يك چنين رويكردي بنا به هر دليلي فراهم 
نباشد؛ دستش بسته است يا اينكه اجازه تصميم گيري 
به او داده نمي شود. در راستاي مسووليتي كه به عهده 
گرفته بايد اين شرايط را شفاف با مردم، كارشناسان و 
رسانه ها در ميان بگذارد و اعالم كند. ضمن اينكه اساسا 
لزومي ندارد هر شخصي در يك پوزيشن خاص تا ابد 
پشت ميزش باقي بماند. اگر اين ميزها براي كسي باقي 
ماندني بود كه به اين دوستان نمي رسيد. جالب است 
در همه جاي دنيا روساي بانك مركزي معروف هستند 
به اف��رادي كه وقتي حرفي مي زنند، اي��ن اظهارات از 
باالترين درجه استناد برخوردار است به گونه اي كه اين 
تحليل ها معموال با كمترين درجه اتفاق محقق مي شود. 
اما متاسفانه در كشور ما وقتي رييس كل بانك مركزي 
حرفي مي زند، همه منتظرند تا خ��الف آن را در بازار 
مشاهده كنند. يعني جايگاه بانك مركزي به جاي ثبات 
آشوب بيشتري مي آفريند. بسياري از افراد و جريانات 
بعد از انتقادات مطرح مي كنند كه »شما خارج از گود 
ايستاده ايد، مي گوييد لنگش كن.« اگر شما جاي رييس 
كل بانك مركزي بوديد، چ��ه كار مي كرديد؟ من در 
پاسخ به اين پرسش مي گويم، اول؛ صداقت مي داشتم. 
روساي بانك مركزي در تمام دنيا معروف هستند كه 
سياست گذاري هايشان را شفاف و صادقانه و بدون هيچ 
پرده پوشي اعالم مي كنند. نكته بعدي آن است كه اين 
همه كارشناسان از دالر 4۲00توماني انتقاد كرده اند 
و اثرات مخرب آن را ش��رح داده اند، اين سياست را به 
سرعت لغو مي كردم. براي همگان مشخص است كه 
بازارهاي نيما و تينا و... مخل در سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي اس��ت. چرا كه اخالل در ام��ور اقتصادي و 
صادراتي ايجاد مي كند. بايد يك بازار را به رس��ميت 
بشناسيم و تالش كنيم تا همه از طريق اين پنجره وارد 
و خارج شوند. مس��اله بعدي كه اگر رييس كل بانك 
مركزي بودم بالفاصله در دستور كار قرار مي دادم اين 
بود كه واقعيت هاي اقتصادي را به طور مستدل به مردم و 
رسانه ها گزارش مي كردم تا در تصميم گيري هاي كالن 
قابل استفاده باش��د. جايگاه بانك مركزي جايي براي 
داستان تعريف كردن و رفتارهاي احساسي بروز دادن 
نيست، اين جايگاهي است كه روساي بانك مركزي از 
طريق آن از واقعيات هاي اقتصادي جهاني، واقعيات مالي 
جهاني و در كل فعل و انفعاالت كلي پولي و مالي جهاني 
و نسبت ان با منافع ملي را بازگو مي كنند. مثال عيني 
يك چنين رفتارهاي احساسي مثل اين است كه ماشين 
شما خراب شود، بعد براي تعمير به مكانيكي مراجعه 
كنيد، بعد اس��تادكار مكانيك به جاي تعمير ماشين 
شروع كند از ضرورت استفاده از خودروهاي هيبريدي 
و نظام انرژي جهاني صحبت كند. طبيعي است كه شما 
به آن تعميركار خواهيد گفت: »آقا شما به اين مسائل 
چه كار داري؟ سرسيلندر ماشين رو تعمير كن.« در كل 
معتقدم كه بانك مركزي بايد به جايگاه فني و تخصصي 
خود بازگردد تا بتواند ابتدا گفتماني متناسب با واقعيات 
اقتصادي را طراحي و در مرحله بعد برنامه ريزي هاي 
عملياتي براي بهترين دستاوردهاي اقتصادي را مورد 

توجه قرار داد.
كارشناس اقتصادي

رشد 2۳ درصدي پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران

بر اساس آمار رسمي ش��ركت فرودگاه ها در شهريور 
99 جابه جايي مسافر نسبت به شهريور 9۸ بالغ بر ۲9 
درصد كاهش و پروازهاي عبوري از آس��مان ايران ۲3 
درصد رشد داشته است. به گزارش تسنيم، بر اساس 
جديدترين آمار منتشر شده شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران طي شهريور ماه امسال در 46 فرودگاه تحت 
مالكيت شركت فرودگاه ها نشست و برخاست هواپيما، 
جابه جايي مسافر و بار به ترتيب در مقايسه با ماه مشابه 
سال گذشته 1۸ درصد، ۲9 و 35 درصد كاهش يافته 
اس��ت. در بخش پروازهاي عبوري نيز ميزان كاهش 
پروازها نسبت به شهريور سال گذشته رشد منفي 56 
درصدي را ثبت كرده اس��ت. تعداد اين پروازها در ماه 
گذشته 10 هزار و 376 پرواز بود كه نسبت به مردادماه 
امسال با ۸431 پرواز بالغ بر ۲3.07 درصد افزايش يافته 
است. بر پايه اين خبر، آمار فرودگاه امام خميني )ره( 
هم مانند ماه هاي تير و مرداد به دليل آنچه “عدم ثبت 
و مغايرت گيري در سامانه “ در آمار شركت فرودگاه ها 
درج نشده است. فرودگاه مهرآباد كه مردادماه در بخش 
جابه جايي بار، مس��افر و نشست و برخاست به ترتيب 
30 درص��د، ۲5 درصد و 13 درصد نس��بت به مرداد 
9۸ كاهش عملكرد داشت در شهريور ماه امسال بهبود 
عملكرد داشته و نسبت به ش��هريور سال گذشته در 
نشست و برخاس��ت 6 درصد رشد منفي، جابه جايي 
مس��افر و بار نيز به ترتيب 15 و 17 درصد رشد منفي 
داشته است. فرودگاه مشهد نيز در نشست و برخاست، 
جابه جايي بار و مسافر به ترتيب نسبت به آخرين ماه 
تابستان سال گذشته 55 درصد، 59 و 65 درصد رشد 
منفي را ثبت كرده است. در بين فرودگاه هاي اختصاصي 
نيز جز فرودگاه كيش، عملكرد 5 فرودگاه ديگر در همه 

شاخص ها طي شهريور 99 منفي بوده است.

 مخالفت با 
رهاسازي قيمت بليت هواپيما

رييس سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اينكه با 
رهاسازي قيمت بليت هواپيما مخالف هستيم، گفت: 
در جلسه اي كه بين همه ذي نفعان در اين حوزه برگزار 
مي شود تكليف نرخ بليت هواپيما مشخص مي شود اما 
بايد به اين نكته توجه كنيم كه به مردم اجحاف نشود. 
به گزارش ايسنا، طي روزهاي گذشته با مشخص شدن 
نرخ بليت هواپيما كه از آبان ماه اجرايي مي شود و به 
گفته انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي بين 50 تا ۸0 
درصد به صورت ميانگين نرخ بليت هواپيما افزايش 
يافت و برخي قيمت ها تا حدود 150 درصد نيز نسبت 
به قيمت گذشته يعني خرداد ماه امسال رشد داشته 
است، حواشي به وجود آمده و صداي مسافران در اين 

روز ها در آمده است.

كدام مرجع تصميم گيري مي تواند قفل بازار مسكن را بگشايد؟

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس وعده داد

بانك مركزي در سيبل وزير راه

كاهش ۳۰ درصدي خانه هاي خالي با ماليات ستاني
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به 
اينكه نرخ ماليات بر خانه هاي خالي تا 70 درصد قيمت 
اجاره بها آن ملك اس��ت كه رقم بازدارنده اي است، گفت: 
9 درصد كل خانه هاي كشور، خالي است و برآورد وزارت 
راه اين اس��ت كه دو سال بعد از اجراي اين قانون، اين رقم 
به حدود 6 درصد كاهش پيدا مي كند. به گزارش فارس، 
سيد احسان خاندوزي نايب رييس كميسيون اقتصادي، 
مهمان برنامه يكشنبه شب برنامه »پايش« با موضوع طرح 
مجلس براي اخذ ماليات بر خانه هاي خالي بود. خاندوزي 
در رابط��ه با حذف دالالن در كوتاه مدت از بازار مس��كن، 
افزود: »اثر كوتاه م��دت اين ماليات، باعث افزايش هزينه 
نگه داري مس��كن و كاهش تقاضاي س��رمايه اي خواهد 
شد، در بلندمدت نيز با افزايش 1۲ برابري نرخ ماليات بر 
خانه هاي خالي نس��بت به نرخ فعلي، كمك خواهد كرد 
كه حاشيه س��ود دالالن و واس��طه گران كاهش يابد و از 
سوداگري بازار مسكن خارج شوند.« اين نماينده مجلس 
درباره نحوه شناسايي خانه هاي خالي گفت: »ماليات بر 
خانه هاي خالي سابقه 50 ساله در ايران دارد اما هميشه در 
مرحله شناسايي به شكست خورده است. موتور شناسايي 
اين ماليات، كدهاي پستي هر محل مسكوني است كه از 
اداره پست احصا شده است. از اين طريق، به هر كد پستي 
تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالكيت هر كد پستي و 
مستاجري خود را اعالم كنند. خروجي اين سازوكار به اين 
شكل است كه هر كدپستي به يك كد ملي مرتبط شود و 
اگر كد پستي فاقد كد ملي صاحب خانه باشد، به عنوان خانه 
خالي شناسايي مي شود. شناسايي بر اساس روش هاي 
سنتي نيست و به هيچ عنوان به سمت بررسي ميزان برق 
يا آب مصرفي يا مامور به محل سكونتگاه برود، در اين طرح 
همه چيز مكانيزه و بر اساس كد ملي خانوار خواهد شد.« 
خاندوزي در رابطه با امكان درج كد ملي افراد خانواده به 
جاي سرپرست خانواده، اضافه كرد: »در طرح، گروه هاي با 
خانه هاي با تعداد باال هدف قرار دارد و هدف طرح هيچ گونه 
تضادي با خريد خانه ب��راي فرزندان ندارد. باالخره فرزند 
مجرد هم طي سال هاي آتي خانواده دار خواهد شد و فقط 
زودتر محل سكونت خود را معرفي كرده است. هدف طرح 
دانه درشت ها هستند، افرادي هستند كه 50 واحد خانه 
در تهران دارند و با اين طرح بايد خانه اي خالي نماند و عمال 
تقاضا به سمت خريداري و نگه داري مسكن نخواهد رفت.«

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره وضعيت 
ملك ها و مس��كن هاي تحت تملك بانك ه��ا در طرح 
ماليات بر خانه هاي خالي، اظهار ك��رد: »در متن طرح، 
همه اشخاص حقيقي و حقوقي بايد ثبت امالك كنند، در 
قانون تصريحا، شركت هاي دولتي، نهادها، استان ها و همه 
دامنه شمول ماده ۲9 برنامه ششم بايد امالك خود را ثبت 
كنند. سكونتگاه هاي فاقد ساكن ذيل همه اين مكان هاي 
حقوقي جريمه خواهند شد. در طرح ماليات بر خانه هاي 
خالي با دانه درشت ها برخورد قهري تر و شديدتر است و 
بانك ها نيز از اين موضوع مستثني نيستند.« وي درباره 
نحوه جلوگيري از فرار مالياتي در طرح ماليات بر خانه هاي 
خالي، افزود: محل اصابت اين قانون، هنگام خريد و فروش 
است. اگر كسي يك خانه را بخواهد تا آخر خالي نگه دارد، 
مي تواند ماليات نپردازد اما هر تقاضاي سرمايه اي باالخره 
بعد از چند س��ال خانه را مي خواهد بفروشد، بنابراين در 
محل فروش خانه ماليات چند سال خالي بودن خانه، از 
فروشنده كسر خواهد شد.و درباره امكان انتقال بار مالياتي 
به دوش مستاجران گفت: »در ايران، ما با مساله اي مواجه 
هس��تيم كه ش��خص مي تواند قيمت يك خانه در يك 
محله را تعيين كند كه به معناي شخص محوري بودن 
قيمت گذاري مسكن است، بايد اين موضوع حذف شود و 
در مجلس نيز طرحي در دست اجرا است كه يك مرجع 
قيمتي از معامالت انجام شده در هر محله، ايجاد شود و اين 
قيمت واقعي عرضه تقاضا مسكن خواهد بود. اين موضوع 
سبب مي شود كه قدرت قيمت گذاري اشخاص با تعداد 
ملك باال در يك محله به طور كل حذف شود. اگر اين اتفاق 
بيفتد؛ امكان انتقال بار ماليات بر خانه هاي خالي به دوش 
مستاجران يا خريدار بعدي صفر خواهد شد.« خاندوزي 
درباره تعداد خانه هاي خالي و تاثير اجراي طرح بر اين آمار 
گفت: »در حال حاضر، 9 درصد كل خانه هاي كشور، خالي 
اس��ت و برآوردها اين است كه يكي دو سال بعد از اجراي 
قانون توس��ط دولت، برآورد وزارت راه و شهرسازي اين 
است كه حدود 30 درصد خانه هاي احتكار شده عرضه 
مي شود و در نتيجه، تعداد خانه هاي خالي به كل خانه ها 
به حدود 6درصد كاهش پيدا مي كند. اميدواريم با شفافيت 
اطالعات خريد و فروش مس��كن در هر شهر و روستا  به 
صورت آنالين، اين 6 درصد نتوانند تعيين كننده قيمت 

خانه براي 94 درصد ديگر باشند.«



بازي هاي ديجيتالي در سال هاي گذشته مورد توجه 
كارب��ران در جه��ان و ايران قرار گرفته اس��ت. اگرچه 
بازي هاي ايراني هم در اين ميان نقشي ايفا مي كنند، اما 
همچنان استفاده بازي هاي خارجي به محصوالت ايراني 
غالب است. به همين دليل در سال هاي گذشته همواره 
پيشنهاداتي براي اخذ عوارض براي بازي هاي رايانه اي 
خارجي مطرح شده كه البته هيچ وقت به نتيجه نرسيده 
است و منتقداني را هم داشته،  اكنون بار ديگر فعاالن 
فضاي مجازي پاك با تاكيد بر ضرورت سياست گذاري 
حاكميت در حوزه بازي و سرگرمي ديجيتال به عملكرد 
وزارت ارتباطات در ارايه پهناي باند رايگان بدون ضابطه 

به بازي هاي خارجي انتقاد كردند.
واژه ع��وارض همواره در كش��ور ما با واكن��ش روبرو 
بوده و تجربه تلخ صنعت خ��ودرو و همچنين برخي 
كسب وكارهاي ديگر باعث شده تصوري كه از عوارض 
در ذهن ما جا بگيرد، اين باشد كه درنهايت جريان به 
ضرر مصرف كننده و فع��االن داخلي پيش مي رود. در 
سال هاي گذشته تالش هايي براي دريافت عوارض از 
بازي هاي رايانه  اي و ويديويي خارجي صورت گرفت كه 
البته همواره با واكنش ها و انتقاداتي هم همراه بوده است. 
حتي برخي بازي سازها و ماركت هاي فروش بازي آنالين 
لب به اعتراض گشوده اند كه اين روش قانون اخذ عوارض 
راه درستي نيست، زيرا كاربران را به مراجع غيررسمي 
سوق مي دهد و باعث مي شود ۱۰۰ درصد ارز از كشور 
خارج شده و از طرفي امكان نظارت و كنترل بر محتوا هم 
از بين برود. منتقدان همچنين عنوان كرده بودند برخي 
ناشران ايراني براي عرضه بازي هاي خارجي با شركت ها 
قرارداد رسمي مي بندند و آنها را به صورت رسمي وارد 
بازار مي كنند. اين اقدام باعث انتقال دانش و تخصص 
توليد بازي به داخل كشور مي شود، در حالي كه اگر با 
پرداخت عوارض هزينه انتشار رسمي بازي ها در ايران 
افزايش پيدا كند، توسعه دهنده خارجي ديگر تمايلي 
به همكاري با ايران نخواهد داشت و اين باعث مي شود 
بدنه صنعت داخلي تضعيف شود. ديگر اينكه با پرداخت 
عوارض قيمت بازي در ماركت داخل��ي باال مي رود و 
كاربران خيلي راحت از طريق ماركت هاي غيررسمي 

مي توانند بازي موردنظرشان را تهيه كنند.
برخي منتقدان نيز عنوان كرده بودند گرفتن عوارض در 
زمينه هاي مختلف نظير ع��وارض خودروهاي ورودي، 
بازي ه��اي رايانه اي و... به نوعي جريمه مردم اس��ت و در 
حق آنها اجحاف مي ش��ود. زيرا امروزه مردم از كانال هاي 
قانوني از اين بازي هاي خارجي استفاده مي كنند كه البته 
بخشي از آنها به دليل همخواني با فرهنگ ايراني و اسالمي 
ما و با سفارش ماركتينگ هاي داخلي اصالح شده است، 
اما اگر عوارضي در نظر گرفته شود و شركت هاي داخلي 
نتوانند آن را پرداخت كنند و از عرضه اين بازي ها به صورت 
قانوني جلوگيري ش��ود، جامعه مخاطب ايراني ناچار از 
راه هاي غيرقانوني نظير فيلترش��كن بازي ها را دانلود و 
استفاده مي كنند كه در اين صورت نمي توان بر محتواي 
آن نظارت داشت. از سوي ديگر اگرچه دريافت عوارض از 
بازي هاي خارجي را منبعي براي توسعه بازي هاي داخلي 
مي دانند اما چنين رويكردي، انحصار ايجاد مي كند زيرا 
توليدكننده هاي داخلي بايد در فضاي رقابتي رشد كنند و 

توانايي هاي خود را افزايش دهند.

     ضابطه مند كردن بازي هاي ديجيتال
اكنون بار ديگر موض��وع ضابطه مند كردن بازي هاي 
ديجيتالي در ايران مطرح شده است. محفل هم افزايي 
فع��االن فضاي مج��ازي پاك ب��ا موضوع »بررس��ي 
چالش هاي سياست گذاري بازي و سرگرمي ديجيتال 
در ايران« توسط جمعيت توسعه گران فضاي مجازي 
پاك )فمپ( برگزار شد. رسول جليلي، عضو حقيقي 
ش��وراي عالي فضاي مجازي با اش��اره به تاثير بازي و 
سرگرمي ديجيتال در ميان جوانان، نوجوانان و حتي 
ميانساالن در جوامع امروزي گفت: نقشي كه بازي هاي 
شبكه اي در حوزه فرهنگ و اقتصاد كشورها ايفا مي كنند 
باعث مي شود كه ما نيز در مباحث جدي حاكميتي، 
نگاه خود را به بحث محتوا و س��رگرمي و اثرات آن در 
شكل گيري فكر كودكان و نوجوانان معطوف كنيم. وي 
با اشاره به نقش شوراي عالي فضاي مجازي بر ضابطه مند 
كردن بازي هاي ديجيتال در كشور، ادامه داد: اين شورا 
در اين حوزه مصوبه اي دارد و مركز ملي فضاي مجازي 
براي نظارت بر اجراي اين مصوبه بايد قوي تر عمل كرده 

تا شاهد ساماندهي اين بخش باشيم. جليلي با بيان اينكه 
بازي هاي ديجيتال در حوزه هاي فرهنگي و اقتصادي 
كش��ور اثرگذار هس��تند، گفت: ب��ه زودي و با حضور 
تكنولوژي هاي جديد، بازي ه��اي ديجيتال گردش 
مالي بااليي را به چرخش در مي آورند و از اين رو بايد به 
چشم صنعت به آن نگاه كرد. اما مادامي كه بازي هاي 
خارجي به صورت رايگان و قفل شكسته در كشور در 
دسترس عموم اس��ت، صنعت بازي داخلي در ايران 
شكل نمي گيرد. وي با بيان اينكه در حوزه فرهنگي نيز 
بازي هاي ديجيتال نيازمند تنظيم گري و مقررات گذاري 
هستند، خاطرنشان كرد: از بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
انتظار مي رود كه در اين بخش قوي تر عمل كند و مركز 
ملي فضاي مجازي نيز به عنوان قرارگاه فضاي مجازي 

كشور، مي تواند در اين حوزه ساماندهي ايجاد كند.

  تعريف ضوابط براي اختصاص پهناي باند 
به بازي هاي خارجي

عض��و حقيقي ش��وراي عالي فضاي مج��ازي گفت: 
درصورتي كه قانون اخذ عوارض از بازي هاي خارجي 
جدي گرفته شود، عوايد آن مي تواند در قالب تسهيالت 
در اختيار صنعت بومي بازي ق��رار گيرد اما اين قانون 
تاكنون اجرايي نش��ده اس��ت. وي با اش��اره به اينكه 
از نظر فرهنگ��ي و اقتصادي نيز ص��ادرات بازي هاي 
ديجيتال فرصت مغتنمي اس��ت كه با توجه به حجم 
فارغ التحصيالن ICT كشور دور از ذهن نيست، ادامه 
داد: بازي هاي رايانه اي يك فناوري تركيبي چندوجهي 
است كه از هوش مصنوعي و پردازش در مقياس وسيع 
شبكه هاي كامپيوتري بهره مي برد. اگرچه كپي رايت 
نقش مهمي در اين ح��وزه ايفا مي كند اما بدون قبول 
كپي رايت هم مي توان در ح��وزه بازي هاي ديجيتال 
قوانين و مقررات خود را داشته باشيم. وي با بيان اينكه 
اگر توليدكننده بازي خارجي عوارض و ماليات بدهد و 
قوانين ما را بپذيرد، وضع بهتر مي شود، افزود: در همين 
حال بايد به نقش تعرفه گذاري در اين حوزه اهميت داده 
شود و براي پهناي باندي كه از سوي وزارت ارتباطات 
به بازي هاي خارجي تعلق مي گيرد، ضوابطي تعريف 
ش��ود. در اين زمينه مركز ملي فضاي مجازي و بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي بايد وارد عمل شوند. به طور كلي 
به نظر مي رسد اگر همان توجهي كه اوايل دهه ۹۰ به 
بحث بازي هاي رايانه اي شد، بار ديگر در كشور صورت 
گيرد، حتماً مي توانيم در اين حوزه بهتر عمل كرده و اين 
صنعت را قدرتمند كنيم و جلوي هجمه فرهنگي در 
اين بخش را بگيريم و حتي به صادرات بازي فكر كنيم.

     زماني كه مردم صرف بازي مي كنند
محمدامين حاجي هاشمي، كارشناس رسانه و فضاي 
مجازي نيز با اشاره به چالش هاي بازي و سرگرمي هاي 
ديجيت��ال در اي��ران و اثرات آن گف��ت: مطابق با نتايج 

يكي از پيمايش هاي صورت گرفته م��ردم ايران به طور 
متوس��ط روزانه بيش از نيم س��اعت از وق��ت خود را به 
بازي و سرگرمي هاي ديجيتال اختصاص مي دهند. اين 
كارشناس با اش��اره به سياست گذاري كه براي صنعت 
بازي هاي ديجيتال در كشورهاي غربي صورت گرفته 
است، ادامه داد: صنعت بازي هاي ويدئويي در دنيا صنعت 
سينما، تلويزيون و موسيقي را به نوعي كنار زده و باالتر 
از آنها قرار گرفته است و اكنون بازي در سبد خانوار قرار 
دارد و به بيان ديگر كاالي مصرفي روزانه مردم اس��ت. 
براي مثال ارزش صنعت بازي هاي ويدئويي در دنيا ۱۵۰ 
ميليارد دالر تخمين زده مي ش��ود كه از صنعت فيلم و 
سينما باالتر است. اگر به تمامي اين موارد به عنوان يك 
فرصت نگاه شود اين فضا مي تواند ما را به سمت توسعه 
فرهنگي س��وق دهد. در اين خص��وص حاكميت بايد 
سياست گذاري درستي داشته باشد. اين كارشناس فضاي 
مجازي با اشاره به آمار وزارت ارشاد مبني بر اينكه بيش 
از ۳۰ ميليون نفر در ايران از بازي هاي رايانه اي و موبايلي 
استفاده مي كنند، خاطرنشان كرد: كاركرد بازي اگر با 
قانون، هدف و الگوريتم باشد مي تواند جامعه را به اهداف 
متعالي برساند. آگاهي بخشي به جامعه در حوزه سرگرمي 
سالم و افزايش نشاط اجتماعي در اسناد باالدستي شوراي 
عالي انقالب فرهنگي نيز تاكيد شده است و بايد به آن توجه 
كرد. وي با اشاره به تاكيدات رهبر انقالب در سال ۹۲ در 
جمع اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر اينكه 
»نبايد دنباله روي خارجي ها در بازي هاي رايانه اي باشيم 
و بايد بازي بومي و محلي را توسعه دهيم«، گفت: ۸۰۰ 
بازي بومي و محلي ايراني توسط وزارت ورزش و جوانان در 
ايران شناسايي شده است و ضرورت دارد كه در اين حوزه 
سياست گذاري شود. حاجي هاشمي با تاكيد بر اينكه در 
حوزه س��رگرمي هاي مج��ازي و غيرمجازي هيچ وقت 
در كشور سياست گذاري نشده است، گفت: دستگاه ها 
در خصوص فضاي س��رگرمي مردم در فضاي مجازي 
برنامه ريزي هماهنگ ندارند. در حوزه فضاهاي غيرمجازي 
مانند پارك ه��اي واقعيت افزوده نيز سياس��ت گذاري 
مناس��بي صورت نگرفت��ه و در حوزه رده بندي س��ني 
بازي ها نيز اقدامي نشده است. وي با هشدار در خصوص 
اعتيادآوري بازي هاي رايانه اي و ترويج محتواي خشونت 
به عنوان بيشترين محتوايي كه بازي هاي رايانه اي با آن 
مواجه هستند، گفت: نهادهاي مرتبط در كشور بايد در 
مورد سرگرمي هاي مردم فكري بكنند و بايد مشخص 
شود كدام يك از سرگرمي ها بر مبناي الگوي تمدني ما 
و نيز مباحث روانشناسي و فرهنگي و اجتماعي سالم تر 
هستند و آن را ترويج كنند. اين كارشناس با بيان اينكه در 
كشورهاي غربي ايده پردازان علوم انساني در دانشگاه ها 
و توليدكنندگان بازي با يكديگر مرتبط هستند و برخي 
مسائل بازي سازي در اليه دانشگاه انجام مي شود، گفت: 
در اي��ران نهادهايي مانند بنياد ملي بازي هاي رايانه اي، 
انجمن ورزش هاي الكترونيك وزارت ورزش و جوانان، 

سازمان سراج، مركز ملي فضاي مجازي و معاونت علمي 
رياست جمهوري وجود دارند كه مي توانند در خصوص 
سرگرمي سياس��ت گذاري كنند اما با اين وجود در اين 

زمينه با خأل مواجه هستيم. 

  ۹۵ درصد حجم بازار بازي هاي رايانه اي 
در ايران خارجي است

وي حجم ب��ازار بازي ه��اي رايانه اي در اي��ران را ۴۳۰۰ 
ميليارد تومان مطابق آمار بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
در سال ۹۸ عنوان كرد كه قسمت عمده آن )۹۵ درصد( 
به بازي هاي خارجي اختص��اص دارد و تنها ۵ درصد آن 
مربوط به بازي هاي ايراني است. مطابق اين آمار، حدود 
يك سوم حجم بازار )۱۶۰۰ ميليارد تومان( به نرم افزار و 
مابقي )۲۷۰۰ ميليارد تومان( به بازار سخت افزار و كنسول 
بازي ها اختصاص دارد. اين آمار نس��بت به ۲ سال قبل 
بيش از ۴ برابر شده است. اين كارشناس فضاي مجازي 
گفت: بي ضابطه بودن فضاي مجازي باعث دانلود رايگان 
بازي هاي خارجي مي شود و سايت هاي بازي به راحتي 
ترافيك پهن��اي بان��د ارزان از وزارت ارتباطات دريافت 
مي كنند كه اين موضوع بازار بازي هاي داخلي را خراب 
مي كند و نظارتي هم بر آن وجود ندارد. حاجي هاشمي 
گفت: از سوي ديگر زيرساخت هاي پردازش ابري در شبكه 
ملي اطالعات فراهم نيست و توليد خيلي از بازي ها به اين 
دليل با مشكل مواجه است. بازي هاي خارجي بدون آنكه 
قوانين فرهنگي و اقتصادي كشور را رعايت كنند در بازار 
وجود دارند و اين درحالي است كه پلتفرم هاي امريكايي 
در كشورهاي غربي و حتي امريكا، ماليات مي دهند اما در 
ايران به راحتي فعاليت مي كنند و گيفت كارتشان فروخته 
مي شود. به دليل اين مشكالت سال هاست كه ديگر بازي 
رايانه اي در ايران توليد نمي شود و به بيان ديگر به خاطر 
نبود زيرساخت هاي فني و قانوني ما صنعت بازي رايانه اي 
نداريم و فقط بازي موبايلي توليد مي كنيم. اين كارشناس 
فضاي مجازي با بيان اينكه مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي مبني بر ضابطه مند ك��ردن بازي هاي رايانه اي 
كه در سال ۹۳ ابالغ شد، تاكنون اجرا نشده است، گفت: 
ش��ركت ها زير بار اين مصوبه نرفتند و قانون مجلس در 
خصوص اخذ ۱۰ درصدي عوارض از بازي هاي خارجي 
نيز اجرايي نشد و نظارت درستي بر شركت هاي خارجي 
در حوزه بازي صورت نمي گيرد. اين درحالي اس��ت كه 
هم اكنون بازي هاي آنالين خارجي درآمد زيادي از كاربران 
ايراني دارند. براي مثال كش��ور فنالند از بازي »كلش او 
كلنز« در س��ال ۹۳ حدود ۱۵۰ ميليون تومان درآمد از 
كاربران ايراني كسب كرد. اهتمام در بخش هاي مختلف 
دولت براي ضابطه مند كردن بازي و سرگرمي ديجيتال 
در كشور وجود ندارد و الزم است كه نقش حاكميتي بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي در اين حوزه تقويت شود و وزارت 
ارشاد و صداوسيما نيز برنامه هاي ترويجي براي افزايش 

سواد فضاي مجازي در اين حوزه ارايه دهند.
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 آسيبي كه كلمات
 به بورس وارد مي سازند

متوجه استقبال مردم از اين بازار در ماه هاي ابتدايي سال 
خواهيم شد. عامل خطرناك بعدي كه بخشي از نزول بازار 
مرتبط با نحوه حضور و دخالت دولت در بورس است كه 
دولت در جريان اين فراز و نشيب ها متوجه شد كه بايد 
در اين خصوص تجديدنظر كند. بر اساس اصولي كه به 
آنها اشاره كرديم بازار سرمايه بازدهي باال و در عين حال 
ريس��ك بااليي هم دارد. اتفاقي كه در ايران در خصوص 
بازار سرمايه رخ داد در تاريخ اقتصاد شايد بي سابقه باشد، 
هيچ دولتي اقدام به حمايت ه��اي فراگير و دامنه دار در 
بازارهاي سرمايه نمي كند در حالي كه دولت در ايران يك 
چنين اظهارنظرهايي را انجام دادند. زماني كه اين گونه 
رفتار شود اين پالس به سرمايه گذاران ارسال مي شود كه 
دولت از بازار حمايت مي كند، بنابراين ميزان ريسك در 
فعاليت هاي مرتبط با بورس به شدت پايين مي آيد. كتاب 
بسيار جالبي توسط بن ش��الوم برننكي در زماني كه در 
دوران رياست جمهوري باراك اوباما رييس فدرال رزرو 
بود، منتشر شده كه به نوعي به بحث ما ارتباط دارد. در اين 
كتاب به اين نكته اشاره مي شود كه چطور كلمات برنانكه 
مي توانسته بازار را با تكانه مواجه كند و به ماجرايي اشاره 
مي كند كه به كار بردن چند كلمه اشتباه بازارهاي مالي و 
پولي اياالت متحده و جهان را با خطر مواجه ساخته بود. 
كتابي يا عنوان خاطرات هلي كوپتر كه خواندن آن براي 
همه روساي بانك مركزي ما و وزاراي اقتصاد ما ضروري 
به نظر مي رس��د. هر كلمه اي ك��ه چهره هاي دولتي در 
خصوص بازار سرمايه مطرح مي كند در حكم سيگنالي 
براي نوسان در بازار مي تواند تحليل و تفسير خواهد شد. 
حذف كردن ريس��ك از يك بازار باعث جذاب تر شدن 
بازارها مي شود و اين پالس هاي دولتي باعث شد تا مردم 
اشتياق بسياري براي حضور در بورس داشته باشند. اين 
موضوع در نامه ۲۵ اقتصاددان هم مطرح ش��د. بورس 
جاي مناسبي براي دخالت و حضور دولتي ها نيست و در 
هيچ جاي دنيا به جز موارد اورژانسي و استثنايي دولت ها 
دخالتي در بورس ندارند. بايد اميدوار بود كه دولت از اين 
تجربيات درس الزم را گرفته باشد و از حضور و دخالت ها 
و اظهارات غيرضروري درباره بازار سرمايه خودداري كنند 
تا مسير رشد بازار سرمايه در بطن بازار و بر اساس منافع 

عمومي كشور تنظيم شود.
كارشناس اقتصادي

رفع روزبه روز موانع رمزارزها
در روزهايي كه دنياي ديجيتال رو به گس��ترش است، 
رمزارزه��ا در كيف پ��ول ديجيتالي ذخيره مي ش��وند، 
معموال از طريق اپليكيشن يا فروشنده اي كه اين ارزها 
را خريد وفروش مي كند. كيف پول ديجيتالي يك كليد 
خصوصي يا درواقع كد منحصر به فرد به كاربر مي دهد كه 
براي ثبت نام در خريدها به صورت ديجيتالي وارد مي شود. 
در حال حاضر بيشتر مردم همچنان از رمزارزها به عنوان 
يك سرمايه گذاري استفاده مي كنند، اما هرچه اعتماد به 
رمزارزها بيشتر شود، مي توان از آنها به عنوان روشي براي 
مبادله استفاده كرد. كما اينكه همين حاال هم برخي از 
خرده فروش��ان آنالين، رمزارزها را به عنوان روشي براي 
ارايه كاال و خدمات مي پذيرند و برخي هم بيت كوين به 
عنوان يكي از محبوب ترين رمزارزها را، يكي از منابع معتبر 
پرداخت در نظر مي گيرند. از آنجا كه رمزارزها به نرخ ارز، 
كارمزد معامالت، نرخ بهره يا ساير هزينه هاي هيچ كشوري 
مرتبط نيستند، مي توان از آنها در سطح بين المللي و بدون 
مشكل استفاده كرد و با استفاده از رمزارزها، مبادله آسان تر 
مي شود. از طرف ديگر، در جهان حدود ۲.۲ ميليارد نفر 
به اينترنت يا تلفن هاي هوشمند همراه دسترسي دارند و 
اين افراد آماده ورود به بازار رمزارزها هس��تند. اما چگونه 
ارزهاي ديجيتالي مي توانند جايگزين پول نقد ش��وند؟ 
برخي كارشناسان معتقدند اگر يك چارچوب نظارتي 
در مناطق مهم جهان ايجاد شود و حركت مورد حمايت 
دولت ها به س��مت جوامع بدون پول نقد ادامه يابد، اين 
امكان وجود دارد كه رمزارزها تا س��ال ۲۰۳۰ جاي پول 
نقد را بگيرند. به اعتقاد كارشناسان، براي اينكه رمزارزها 
جايگزين پول نقد شوند، بايد بر سه مانع غلبه كنند، اول 
كسب مشروعيت از نظر دولت ها، دوم ايجاد يك سيستم 
مالي ديجيتال قوي كه بتواند با حمالت سايبري و ساير 
خطرات احتمالي در بازار پرداخت مقابله كند و سوم ايجاد 
اتحاد با صنعت گسترده پرداخت. دو بازار مهم چين و هند 
هر دو موضع سختگيرانه اي در معامالت رمزارزها اتخاذ 
كرده  اند و با اين حال، هند مشتاق است به سمت يك جامعه 
بدون پول نقد برود و چين هم قصد دارد نسخه بالك چين 
يوان را معرفي كند. رمزارزها از انحصار باستاني بانك هاي 
مركزي در صدور پول سرپيچي مي كنند و در حالي كه 
بانك هاي مركزي با احتمال جايگزيني ارزهاي ديجيتال 
به جاي ارزهاي فيات تهديد مي شوند، اكنون ايده ارزهاي 
ديجيتالي را بررس��ي مي كنند تا رمزارزهايي كه توسط 
بانك ها پشتيباني مي شوند، به عنوان روش نوين پرداخت 
مورد استفاده قرار گيرند. بدين ترتيب به نظر مي رسد مانعي 
براي جايگزيني پول نقد با رمزارهاز وجود ندارد، هرچند اين 

اتفاق چند سالي طول مي كشد.

 تجديد نظر سياست گذار 
در بازار خودرو

حتي اجراي اين نسخه هم به سادگي ميسر نيست و نهايتا 
چاره اي جز كاهش شديد فعاليت صنايع خودروسازي و 
گذران زندگي با ناوگان فرسوده فعلي براي مشتري ايراني 
باقي نمي گذارد. بسياري از خودروهاي دست دوم، هرچند 
از نس��بت كيفيت به قيمت باالتري از خودروهاي صفر 
كيلومتر داخلي برخوردار هستند، اما نياز ارزي باالي آنها 
در سرويس و نگهداري خود مانع بزرگي براي اتخاذ اين 
تصميم است. بنابراين به نظر مي رسد، مجري و قانونگذار 
براي جلوگيري از سقوط بيشتر قدرت معيشت ايرانيان، 
بايد در سياس��ت هاي خود سريعا تجديد نظر كند و در 
كوتاه مدت با تغيير در ساختار صنعت خودرو و آزادسازي 
رقابت در توليد و واردات خودروي نو و دست دوم، اندكي 

از فشار كشنده معيشتي بر مردم بكاهد.
كارشناس خودرويي

توييتر ادعاي ايمني ترامپ در 
برابر كرونا را برچسب جعلي زد

رييس جمه��وري امريكا در توييت��ي ادعا كرد در 
براب��ر بيماري كووي��د۱۹ ايمن اس��ت. در همين 
راستا توييتر برچسبي به اين پيام افزود زيرا ناقض 
قوانين آن اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
توييتر روز گذشته برچسبي به پيام دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا در شبكه اجتماعي اضافه 
ك��رد. دراين تويي��ت ترامپ ادعا كرد نس��بت به 
ويروس كرونا ايمن است. چنين محتوايي خالف 
قوانين پلتفرم مذكور درباره اطالعات گمراه كننده 
درخصوص كوويد۱۹ است. رييس جمهوري امريكا 
در اين توييت نوشته بود: »روز گذشته پزشكان كاخ 
پايان بيماري را به طور كامل تاييد كردند. اين بدان 
معنا است كه من به كوويد۱۹ مبتال نمي شوم )ايمن 
هستم( و آن را منتقل نمي كنم.« توييتر برچسب 
و اعالميه اي به اين پست افزوده است. در اعالميه 
آمده اس��ت: توييت مذكور خالف قوانين پلتفرم 
درباره انتشار اخبار گمراه كننده و خطرناك درباره 

كوويد ۱۹ است.

شركت  هاي فناوري امريكايي 
هدف مجازات  هاي اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا مشغول تهيه فهرستي از شركت   هاي 
بزرگ اس��ت تا قواني��ن س��ختگيرانه تري بر آنها 
اعمال كند. به گزارش خبرگ��زاري مهر به نقل از 
انگجت، اتحاديه اروپا از مدت ها قبل تصميم داشت 
اقداماتي براي كنترل بيش��تر شركت   هاي بزرگ 
فناوري انجام دهد. در همين راستا يك منبع آگاه 
به روزنامه فايننش��ال تايمز اعالم ك��رده اتحاديه 
اروپا مشغول تهيه فهرس��تي از ۲۰ شركت بزرگ 
فناوري است كه در مقايسه با رقباي كوچك تر خود 
با قوانين س��ختگيرانه تري مانند اشتراك گذاري 
اجباري اطالعات و شفافيت بيشتر، روبرو مي شوند. 
شركت   هاي حاضر در اين فهرست براساس سهم از 
بازار، تعداد كاربران و وابستگي شركت   هاي ديگر 
به پلتفرم هايشان انتخاب مي شوند. هرچند هنوز 
مشخص نيست نام چه شركت هايي در اين فهرست 
ذكر شده، اما كارشناس��ان معتقدند پلتفرم   هاي 
امريكايي بخش اعظم آن را تش��كيل مي دهند و 
احتماال ش��ركت هايي بزرگي مانند آمازون، اپل، 
فيس بوك و گوگل در آن وجود خواهندداشت. اين 
روند به تنش موجود ميان شركت   هاي امريكايي و 
دولت امريكا دامن مي زند و در حقيقت در راستاي 
تحقيقات كميته هاي مجلس امريكا است كه اين 
پلتفرم ها را به انحصار طلبي در بازار متهم مي كنند. 
از سوي ديگر هرچند زمان ارايه اين فهرست اعالم 
نش��ده، اما هدف تهيه آن همچنان يكسان است. 
اتحاديه اروپ��ا قصد دارد اقدام��ي فراتر از جريمه 
ش��ركت   هاي بزرگ انجام دهد و راهي براي تغيير 
عملكرد اين شركت ها در اس��رع وقت بيابد حال 
خواه اين راه هموار كردن مسير رقابت باشد يا اجبار 

شركت ها به تجزيه.

 بالي جديد 
دستگاه هاي اينترنت اشيا

بات نت جديد HEH كه به تازگي كش��ف شده است، 
مي تواند تمام داده هاي سيستم   هاي آلوده مانند روترها، 
سرورها و دستگاه هاي اينترنت اشيا )IoT( را پاك كند. 
به گزارش ايسنا، بات نت )Botnet( شبكه اي از چندين 
كامپيوتر است كه مخفيانه و بدون اطالع صاحبانشان، 
توسط يك بات مستر براي انجام فعاليت   هاي مخرب 
يا ارسال ايميل   هاي هرزنامه تحت كنترل گرفته شده 
است. اين بات نت ها يا دستگاه هاي اجيرشده مي توانند 
بسيار مشكل ساز باشند. حمله بات ها مانند باج افزارها كه 
سايت ها را به طور كامل قفل مي كنند، به تازگي بيشتر 
مطرح شده و منجر به نارضايتي شده  است. حمله بات ها 
نامحسوس است، به همان اندازه هم براي يك تجارت 
ويران كننده است، زيرا حساب   هاي اعتباري به سرقت 
مي رود و به فروش مي رس��د، اطالعات كارت ها ناقص 
مي شوند و تصميمات بدي بر اساس داده هاي ناقص 
گرفته مي شود. اطمينان بيش از حد به امنيت سايبري، 
مشاغل را قرباني حمله بات ها مي كند. در اين راستا و 
به نقل از مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، 
بات نتي شناسايي شده كه با حمله به هر سيستم متصل 
به اينترنت گسترش پيدا مي كند. بات نت HEH، با به 
دام انداختن دستگاه هاي آلوده، آنها را به انجام حمالت 
Telnet در اينترن��ت مجبور مي كند تا باعث تقويت 
بات نت ش��وند؛ اين ويژگي بات نت به مهاجمان اجازه 
مي دهد تا ضمن اجراي دستورات Shell روي دستگاه 
آلوده، همچنين ليس��تي از عملي��ات shell از پيش 
تعريف شده، را اجرا كنند تا تمام پارتيشن   هاي دستگاه 
پاك ش��ود. بدافزارHEH، در عين حال فاقد هرگونه 
ويژگي   هاي تهاجمي از قبيل توانايي راه اندازي حمالت 
ديداس، امكان نصب Crypto-miners يا كدي براي 
اجراي پروكسي ها و پخش ترافيك براي عامالن مخرب 
است. پايگاه اينترنتي zdnet نيز نوشته است: از آنجا 
كه اين بات نت، نسبتاً جديد است، محققان نمي توانند 
تشخيص دهند كه آيا عمل پاك سازي دستگاه از روي 
عمد انجام مي ش��ود يا فقط يك روال خود تخريبي با 
كدگذاري ضعيف است. اما صرف نظر از هدف، اگر اين 
ويژگي بات نت راه اندازي شود، مي تواند به غيرفعال شدن 
صدها يا هزاران دستگاه منجر شود. اين مساله مي تواند 
شامل روتر  هاي خانگي، دستگاه هاي هوشمند اينترنت 
اشيا و حتي سرور  هاي لينوكس باشد. بات نت مي تواند 
با پورت   هاي Telnet هرچيزي با امنيت ضعيف، حتي 
سيستم   هاي ويندوز را آلوده كند، اما بدافزار HEH فقط 
در سيستم عامل )* NIX( كار مي كند. از آنجا كه پاك 
 firmware كردن همه پارتيشن ها، سيستم عامل يا
دستگاه را نيز پاك مي كند، اين عمليات قابليت اين را 
دارد كه به طور موقت دستگاه ها را از كار بيندازد، تا زماني 
كه firmware يا سيستم عامل آنها دوباره نصب شود. 

صادرات بازي هاي ديجيتال فرصت مغتنمي است كه با توجه به حجم فارغ التحصيالن ICT  كشور دور از ذهن نيست

نگاه اقتصادي به بازي هاي ويديويي

فضاي مجازي؛ فرصت ها و تهديدها
نتايج يك مطالعه نشان داد كه فضاي مجازي در كنار 
وجود فرصت هاي بي ش��مار، به دليل فقدان آموزش 
مناسب و كافي، تهديدهايي نيز دارد. بنابراين آموزش 
فراگير س��واد رس��انه اي و مديريت اين فضا ضروري 
است. به گزارش ايسنا، در س��ال هاي اخير استفاده 
از اينترنت و فضاي مجازي گس��ترش بسيار زيادي 
داشته است. همه گيري ويروس كرونا نيز باعث شد 
اينترن��ت در ابعاد مختلف زندگ��ي افراد به خصوص 
آموزش دانش آموزان و دانش��جويان نفوذ كند و جزو 
جدا نش��دني زندگي امروزه ش��ود. فض��اي مجازي 
مي تواند نقشي دوگانه در امنيت زايي و امنيت زدايي 
داشته باش��د. از يك س��و ابزار قدرتمندي در عرضه 
اطالع رساني اس��ت و از سوي ديگر در صورت فقدان 
آموزش مناسب و فرهنگ سازي مي تواند خطرهايي 
براي جامعه داشته باش��د. با توجه به گسترش نفود 
فضاي مج��ازي، »آرزو غفوري« و »كيوان صالحي«؛ 
پژوهشگران دانش��كده روان شناسي و علوم تربيتي 
دانشگاه تهران، در مطالعه اي درك بزرگساالن درباره 
فرصت ه��ا و تهديدهاي فضاي مج��ازي براي خود، 
فرزند و جامعه؛ را بررس��ي كردن��د. در اين پژوهش 

از طريق مصاحبه ايميلي ب��ا ۲۲ نفر مصاحبه انجام 
ش��د. افراد ش��ركت كننده در اين پژوهش ۱۴ زن و 
هش��ت مرد بودند ك��ه در گروه هاي س��ني مختلف 
بزرگسال قرار داشتند و تحصيالت آنها از فوق ديپلم 
تا دكتري متفاوت بود. در اين پژوهش ش��ش امكان 
پركاربرد فضاي مجازي؛ شبكه هاي اجتماعي، ماهواره، 
وب س��ايت ها و وبالگ ها، آموزش هاي الكترونيكي، 
بازي هاي رايانه اي و پست الكترونيكي )رايانامه( مورد 
بررسي قرار گرفت و مشخص شد شركت كنندگان 
اين پژوهش بيشترين استفاده را از شبكه هاي مجازي 
داش��تند و از بازي هاي رايانه اي كم ترين استفاده را 
مي كردند. در اي��ن مصاحبه ها از افراد س��واالتي در 
خصوص فرصت ها و تهديده��اي فضاي مجازي در 
چهار حوزه فردي، خانوادگ��ي، فرزند يا دانش آموز و 
جامعه پرسيده شد. از نظر اين افراد فرصت هاي فضاي 
مجازي در حوزه فردي شامل؛ روحيه مثبت، تسهيل 
ارتباطات، صرفه جويي، افزايش همدلي، ساماندهي 
امور شغلي بود. آنها اين فرصت ها را در حوزه خانواده؛ 
كارآفريني، ارتقاي روحيه مثبت، آگاهي از اخبار روز، 
تسهيل انجام امور خانواده مي دانستند. از نظر اين افراد؛ 

فضاي مجازي مي تواند فرصت هايي براي سرگرمي، 
افزايش سطح اجتماعي شدن، هم گرايي با دوستان، 
اس��تفاده از اخبار و ... براي فرزن��دان و دانش آموزان 
فراهم كند. همچنين از نظر شركت كنندگان در اين 
مطالعه؛ فضاي مجازي در حوزه جامعه فوايدي مثل 
تحول، شتاب و تسهيل كارها، كارآفريني، دستيابي 
به اطالعات و آموزش و ... را دارد. شركت كنندگان در 
اين پژوهش معتقدند تهديدهاي فضاي مجازي در 
حوزه فردي شامل: فاصله از ارزش ها، از دست رفتن 
اطالعات، كم رنگ ش��دن ارتباطات خانواده، اتالف 
وقت و... است. آنها اين تهديدها را در حوزه خانوادگي؛ 
ضرر اقتصادي، دگرگوني ارزش ها، عوارض جسمي 
و روان و ... مي دانن��د. از نظر آنها فضاي مجازي براي 
فرزندان ي��ا دانش آموزان مي توان��د باعث دگرگوني 
ارتباطات، آميختگي مرز درس��ت و نادرست، ايجاد 
زمينه براي دسترسي هاي نامناس��ب و ... شود. آنها 
معتقدند فضاي مجازي مي تواند باعث دگرگوني عرف، 
زمينه سازي تشويش در جامعه، دگرگوني دينداري 
در جامعه ش��ود. با توجه به فرصت ه��ا و تهديدهاي 
فضاي مجازي، پژوهش��گران اين مطالعه مي گويند: 

»شناخت آسيب ها و چالش هاي فرهنگي و ارزشي 
فضاي مجازي در ساحت تربيت اجتماعي و سياسي 
جامعه و نحوه عملكرد آن نبايد منتج به عقب نشيني 
و گرفتن موضع تدافعي در مقابل اين ابزارهاي نوين 
فناورانه شود؛ بلكه بايد در مقابل هجمه هاي فرهنگي و 
واپايش اطالعاتي يك طرفه شبكه هاي مجازي، جامعه 
را مجهز به شناخت و مهارت بهره برداري كرد. البته 
تمام مسووليت اجتماعي مقابله با هجمه هاي فرهنگي 
و رسانه اي نوين بر عهده جامعه نيست و مسووالن امر 
نيز بايد با قاعده مندسازي و نظارت موثر از جامعه در 
برابر آسيب ها و بداخالقي هاي فضاي مجازي همانند 
فضاي حقيقي محافظت كنند و به جاي بستن و حذف 
صورت مساله، به دنبال حل مساله از طريق شناخت و 
بهره برداري از فرصت ها باشند.« نتايج اين مطالعه به 
صورت مقاله علمي پژوهشي با عنوان » تجربه زيسته 
بزرگ ساالن از فرصت ها و تهديدهاي فضاي مجازي: 
يك مطالعه كيف��ي« در فصل نامه علمي »مطالعات 
فرهنگ- ارتباطات« وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي؛ 

منتشر شده است.



تعادل| فرشته فريادرس |
قيمت ها در بازار خودرو همچنان مي تازند وكس��ي هم 
جلودارش نيست. هرچند متوليان وزارت صمت مي گويند 
در حال بررسي راهكارهاي پيشنهادي براي ساماندهي 
بازار خودرو هستند، اما آنچه كه بازار خودرو هم اكنون با آن 
مواجه است؛ قيمتهايي است كه هيچ دليل منطقي براي 
آن يافت نمي شود. از پرايد ۱۴۰ ميليون توماني گرفته تا 
پژوي ۳۰۰ ميليون توماني باالتر. هر كس هر طور دلش 
مي خواهد برچس��ب قيمت مي زند؛ از نهادهاي نظارتي 
هم خبري نيست. البته ظاهرا بازار خودور با اين قيمت ها 
دچار انجماد تقاضا هم شده است. افزايش بي ضابطه قيمت 
خ��ودرو طي ماه هاي اخير و فاصل��ه فاحش اين نرخ ها با 
نرخ هاي كارخانه، نشان مي دهد به كارگيري سياست هايي 
همچون قرعه كشي و ثبت نام نتوانسته جلوي رشد قيمت ها 
را بگيرد. در اين ميان، طرح هاي متعددي براي ساماندهي به 
بازار خودرو از سوي كارشناسان، خودروسازان، مجلسي ها و 
متوليان امر مطرح مي شود. اما مهم ترين اين پيشنهادها را 
مي توان در ۶ مورد از جمله »افزايش عرضه جهت مهار بازار، 
حذف شوراي رقابت از قيمتگذاري، واردات خودروهاي 
دست دوم، آزاد سازي كامل واردات خودرو، عرضه خودرو 
در بورس وآزاد سازي كامل قيمت ها« عنوان كرد. حال بايد 
ديد سياست گذار با در نظرگرفتن شرايط فعلي اقتصادي 
كشور ترجيح مي دهد كدام از اين طرح ها را با بررسي نقاط 

قوت وضعفشان، دنبال كند.

     بازهم قيمت ها نجومي است 
بررسي روند قيمتي خودروهاي پرتيراژ بازار طي يكماه 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه به طور متوس��ط نرخ اين 
محصوالت ۴۰ درصد افزايش يافته اس��ت. اگر به جدول 
قيمتي خودروهاي پروفروش ايران خودرو نگاهي بيندازيم، 
مشاهده مي كنيم كه پژوه ۲۰۶ تيپ ۲ بيستم شهريورماه 
۱۸۱ ميليون تومان بوده كه در بيس��تم مهرماه به ۲۳۵ 
ميليون تومان رسيده است. يا خودروي پژو ۲۰۶ تيپ ۵ 
از ۲۲۲ ميليون تومان در بازه زماني ياده ش��ده با افزايش 
نزديك به ۸۰ ميليون توماني به ۳۰۰ ميليون تومان رسيده 
است. دنا ديگر خودرويي است كه در بازه زماني يكماهه از 
۲۵۸ ميليون تومان به ۳۳۰ ميليون تومان افزايش يافته 
است. سمند سورن نيز در بيستم مهرماه به ۲۷۵ ميليون 
تومان رسيده است. اين درحالي است كه همين خودرو در 
شهريورماه ۲۲۲ ميليون تومان قيمت خورده است. رانا 
نيز از ۱۸۴ ميليون تومان به ۲۴۰ ميليون تومان رسيده 
است. از س��وي ديگر، خودروهاي گروه سايپا نيز افزايش 
قيمت عجيبي را تجربه كردند؛ به طوريكه پرايد ۱۱۱ از 
۱۰۵ ميليون تومان در بيستم شهريورماه به ۱۴۰ ميليون 
تومان در ۲۰مهرماه ۹۹ رسيده است. يا خودروي پرايد ۱۳۱ 
از ۹۵ ميليون تومان به ۱۲۲ ميليون تومان رسيده است. 
تيبا هاچ بك نيز با افزايش قيمت تقريبا ۳۰ ميليوني از ۱۲۲ 
ميليون تومان به ۱۵۵ ميليون تومان رسيده است. قيمت 
ساينا نيز در اين بازه زماني يكماهه يعني از بيستم شهريور 
ماه تا بيستم مهرماه از ۱۲۵ ميليون تومان به ۱۶۰ تومان 
افزايش يافته است. كوييك نيز از ۱۴۲ ميليون تومان به 
۱۷۲ ميليون تومان رسيده است. افزايش بي ضابطه قيمت 
خودرو طي ماه هاي گذشته به ويژه دو سه ماه اخير و فاصله 
فاحش اين نرخ ها با نرخ هاي كارخانه، نشان مي دهد كه 
به كارگيري سياست هايي همچون قرعه كشي و ثبت نام 
نتوانسته جلوي رشد قيمت ها را بگيرد. در واقع با توجه به 
اينكه از سال گذشته شاهد پيش فروش هاي مداوم و تشديد 
كنترل و نظارت بر قرعه كشي ها به عنوان راهكار وزارت 
صمت جهت ساماندهي بازار خودرو بوديم، انتظار مي رفت 
قيمت ها كاهش يافته يا حداقل، روند افزايش قيمت ها كند 
شود اما روند شتابان افزايش قيمت ها آن هم رشد لحظه اي، 
نشان مي دهد كه اين سياست موثر واقع نشده است و بازار 
خودرو مس��ير خود را مي رود. در اين ميان، چند راه براي 
تعادل بخش��ي به بازار مطرح مي شود كه در ادامه به ذكر 

مهم ترين آنها مي پردازيم. 

    راهكار اول: افزايش عرضه جهت مهار بازار
افزايش قيمت دالر در كنار كاهش تيراژ توليد خودروسازان 
سبب ايجاد فاصله اي قابل توجه بين قيمت كارخانه و بازار 
خودروهاي توليد داخل شده كه همين امر هجوم دالالن و 
سودجويان به بازار خودرو را به دنبال داشته است. دالالني 
كه نبض بازار را به دست گرفته و قيمت نهايي خودروها در 
بازار آزاد را مشخص مي كنند. از اين رو، نخستين ومحتمل 
گزينه براي كاه��ش قيمت ها، افزايش عرضه از س��وي 
خودروسازان است. به طوري كه كارشناسان حوزه خودرو 

هم همواره تاكيد مي كنند تنها راهكار منطقي و دقيق براي 
مهار قيمت ها در بازار، افزايش توليد و به تعادل رساندن 

عرضه و تقاضاست. 

    راهكار دوم: حذف شوراي رقابت
 از قيمت گذاري 

از ديگر موارد مطرح شده كه به گفته برخي مي تواند روند 
قيمت گذاري خودرو را در مسير درست آن قرار دهد، حذف 
شوراي رقابت از روند قيمت گذاري است. پيشنهادي كه 
بيشتر خواسته خودروس��ازان است. از همين رو، كميته 
سياست گذاري خودرو در جلسه اخير خود تصويب كرد 
قيمت گذاري خودرو، تا زماني كه طرح مجلس براي عرضه 
خودرو در بورس نهايي شود، از شوراي رقابت به سازمان 
حمايت مصرف كنندگان منتقل ش��ود. در اين نشست، 
خودروسازان تاكيد داشتند با توجه به اينكه زيان آنها روزانه 
در حال افزايش است و طرح مجلس براي عرضه خودرو 
در بورس مدتي زمان مي برد تا نهايي شود، فعاًل تصميمي 
عاجل براي كاستن از زيان خودروسازان و بهبود شرايط 
توليد اتخاذ شود. بر اين اساس، آنها درخواست داشتند كه 
قيمت حاشيه بازار مبناي فروش خودروسازان قرار بگيرد 
كه اين درخواست با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد. 
اما كميته سياست گذاري خودرو تصويب كرد تا زماني كه 
طرح مجلس نهايي شود، قيمت گذاري خودرو از شوراي 
رقابت به »هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها« در س��ازمان 
حمايت منتقل شود. البته قرار است اين مصوبه براي تأييد 
به شوراي هماهنگي سران قوا ارايه شود. در اين بين هر چند 
نمايندگان مجلس در طرح خود جايگاهي براي شوراي 
مذكور تعريف كردند با اين حال خودروسازان با اين جايگاه 
نيز مخالفت كرده و معتقدند كه بهتر است قيمت پايه توسط 
سازمان حمايت تعيين شود تا شوراي رقابت. براين اساس 
بايد منتظر ماند و ديد آيا با حذف شوراي رقابت از چرخه 
قيمت گذاري، قيمت خودرو در سازمان حمايت به گونه اي 
تعيين خواهد شد كه زيان انباشته خودروسازان را كاهش و 
به انگيزه خودروسازان براي افزايش توليد و كاهش قيمت 

بازار تبديل شود يا خير.

    راهكار سوم: واردات خودروهاي دست دوم
در اين ميان اما برخي از رسانه ها گزينه واردات خودروي 
دست دوم را در زمره پيشنهادات وزير جديد صمت براي 
ساماندهي بازار خودرو عنوان كرده اند. البته به گفته برخي 
از كارشناسان، واردات خودروهاي دست دوم با چند چالش 
روبرو است. نخستين چالش مربوط به اين موضوع مي شود 
كه واردات خودرو به اين دليل از سوي دولت ممنوع شد 
كه جلوي خروج ارز از كشور گرفته شود، حال براي واردات 
خودروي كاركرده نيز بايد ارز خارج شود، در حاليكه كشور 
به دليل تحريم هاي ظالمانه با تنگاي ارزي مواجه است و 
براي تامين ارز مورد نياز كاال هاي اساسي و دارو مشكالت 
بسيار زيادي وجود دارد. البته انجمن واردكنندگان خودرو، 
اين پيشنهاد را مطرح كردند كه در مقابل صادراتي كه انجام 
مي دهند، خودرو وارد  كنند، بدون اينكه يك دالر از كشور 

ارز خارج شود. اما ظاهرا دولت به آن هيچ توجهي نكرده 
است. چالش ديگر، اينكه منش��أ تامين ارز  براي واردات 
خودرو چگونه خواهد بود. بحث ديگ��ر، خدمات پس از 
فروش اين خودرو ها است كه با توجه به دست دوم بودن 
آنها نيز از اهميت بسزايي برخوردار است، بايد در همان ابتدا 
مشخص شود، چه كسي قرار است به اين خودرو ها خدمات 
ارايه كند كه خود اين مس��اله چالش بسيار بزرگي است، 
نمايندگان شركت هاي واردكننده نيز زير بار ارايه خدمات 
براي چنين خودرو هايي كه مشخص نيست، سالمت آنها 
چگونه است، نخواهند رفت. بنابراين با توجه به مسائلي كه 
ذكر شد، به نظر مي رسد، واردات خودرو هاي دست دوم به 

كشور كار چندان آساني نباشد. 

   راهكار چهارم: آزادسازي كامل 
واردات خودرو

اما راهكار ديگري كه به نظر مي رسد، موافقان زيادي هم 
داشته باشد، همان بحث آزادسازي واردات خودرو است. 
به گفته موافقان اين طرح، به دليل انحصاري كه دولت در 
صنعت خودرو ايجاد كرده، عمال رقابتي شكل نگرفته كه 
بخواهد از يك طرف توليد اقتصادي باشد و از طرف ديگر 
محصوالت متنوع روانه بازار شود، بنابراين تا زمانيكه چنين 
وضعيتي حكمفرما است، بازار خودرو ملتهب خواهد بود و 
كاري نيز از دست كسي برنخواهد آمد. دراين ميان دبير 
انجمن وارد كنندگان خودرو معتقد اس��ت كه در بحث 
آزاد سازي واردات، واردكنندگان ميتوانند به جاي اينكه 
خودروي س��ال را وارد كنند، خودروي صفر مدل ۵ سال 
گذشته را وارد كنند؛ به عنوان مثال به جاي اينكه كروال 
مدل ۲۰۲۰ وارد ش��ود، كروال صفر ۲۰۱۵ كه موجود نيز 
اس��ت وارد مي شود، قيمت مدل ۲۰۱۵ يك سوم و حتي 
كمتر اس��ت و اين با توجه به نرخ افزايش نرخ ارز، هزينه 
واردات را بس��يار كم مي كند و خودرو بسيار ارزان تر وارد 
مي شود و قدرت خريد مردم نيز توانايي پاسخ به آن را دارد. 
به گفته او، اين كار خيلي بهتر از واردات خودرو هاي كاركرده 
و دست دوم است. البته راهكار آزاد سازي واردات خودرو در 
حالي مطرح ميشود كه واردات خودرو تا پايان دولت فعلي 

فعال ممنوع است. 

    راهكار پنجم: عرضه خودرو در بورس 
در اين ميان طرح س��اماندهي ب��ازار و صنعت خودرو كه 
چندي است از سوي مجلس نش��ينان مطرح مي شود؛ 
گفته مي شود كه به زودي اجرا خواهد شد و محور اصلي 
آن، عرضه خودرو در بورس كاالي ايران به منظور شفافيت 
باالي معامالت اين بورس و تحق��ق اهداف براي تبديل 
خودرو به يك كاالي مصرفي است. بورسي ها نيز در اين 
م��ورد توضيح دادند كه خودروهايي كه ب��ا تيراژ باال وارد 
كشور مي شوند و همچنين خودروهاي توليد داخل، در 
بس��تر بورس كاالي ايران مورد معامله قرار مي گيرند. در 
طرح نمايندگان مجلس قيمت پايه اي خواهيم داش��ت 
كه اين قيمت پايه، توسط شوراي رقابت تصويب و تعيين 
مي شود، با قيمت پايه روي تابلوي بورس قرار خواهد گرفت 

و متقاضيان روي قيمت پايه با يكديگر رقابت خواهند كرد. 
افرادي كه بهترين قيمت را داده باشند برنده رقابت مي شوند 
و خودرو و به آن اشخاص تعلق مي گيرد. براساس اين طرح، 
خريداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال 
بعد نخواهند داش��ت و خريداران خودرو تا بازه زماني دو 
ساله ملزم به پرداخت ماليات سنگيني خواهد شد. تمام 
خودروهاي سبك صفر كيلومتر داخلي و برخي خودروهاي 
خارجي هم مشمول اين طرح مي شوند. همچنين براساس 
اين طرح، هركس در س��ال فقط يك خودرو از يك مدل 
مي تواند از بورس خريداري كن��د. در بورس كاال، خودرو 
با قيمت تمام شده و واقعي معامله مي شود و قيمت پايه را 
سازمان حمايت از مصرف كننده مشخص مي كند. البته 
مخالفان عرضه خودرو در بورس، با تاكيد بر اينكه ماهيت 
بازار بورس با قيمت گذاري در تضاد است، مي گويند: اگر 
قرار است قيمت گذاري دس��توري شود؛ چرا بازار بورس 
را خراب مي كنند، اگر قرار است در بورس به بازار تعادلي 
برسند، در بازار سنتي هم اين شرايط را داريم. آنها همچنين 
معتقدند، عرضه خودرو در بورس منجربه كاهش قيمت ها 
نخواهد شد. در همين راستا، رييس شوراي رقابت نيز درباره 
داليل مخالفت شوراي رقابت با عرضه خودرو در بورس، 
در اظهاراتي گفته بود: »بر اس��اس ماده ۵۸ قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تعيين مصاديق 
و تصويب دس��تورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط 
دسترسي به بازار كاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با 
رعايت مقررات مربوط بر عهده شوراي رقابت است؛ يعني 
ما بايد بگوييم در بورس كاال عرضه شود يا خير، يعني هيچ 
ارگاني نمي تواند تصميم بگيرد، اما مجلس مي تواند با ارايه 
راهكاري اين كار را انجام دهد.« رضا شيوا، همچنين عنوان 
كرده: »اگر قيمت خودرو در بورس عرضه ش��ود، مصرف 
كننده و خودروساز راضي نخواهد بود. اكنون فكر مي كنم 
مصرف كننده راضي به قيمت خودرو باشد، چون قيمت ما 
منصفانه است. قيمت ما با قيمت حاشيه بازار فاصله زيادي 
دارد و نشان مي دهد قيمت منصفانه داريم و مصرف كننده 
نيز راضي بوده و قيمت ها تعادلي و منصفانه است.« البته 
موافقان اين طرح مي گويند: چنانچه خودرو در بورس كاال 
عرضه شود و سپس كشف قيمت شود و در حقيقت اجازه 
دهند كه بازار تعيين كننده قيمت باشد، طرحي بسيار 
خوب است؛ البته ضوابطي براي آن بايد در نظر گرفته شود. 
به عنوان نمونه، همين ش��رايط هايي كه براي طرح هاي 
فروش خودروها، ب��راي ثبت نام كنندگان در نظر گرفته 

مي شود؛ چراكه عرضه از تقاضا كمتر است. 

    راهكار ششم: آزاد سازي قيمت ها 
اين مباح��ث و راهكاره��ا درحالي مطرح مي ش��ود كه 
كارشناسان بر اين باورند كه در حال حاضر صنعت خودرو 
به دليل قيمت گذاري  غلط، در حال سقوط است، از سوي 
ديگر بازار هم از كنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات 
اين صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازي قيمت ها 
است. البته راهكاري كه با توجه قيمت هاي نجومي خودرو 

در بازار خودرو، بعيد است، مورد استقبال قرار بگيرد.
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فوالد به زودي در بازار بورس 
عرضه مي شود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس قانون و 
در راستاي اجماع تشكل هاي بخش خصوصي، دولت 
و مجلس مقرر شده تا بعد از ابالغ دولت هرچه سريعتر 
فوالد در بازار بورس عرضه شود و اين موضوع به تدريج 
بر قيمت فوالد در بازار تاثير خواهد گذاشت. عليرضا 
رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست 
ديروز با نيكزاد، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
براي بررس��ي قيمت فوالد، با اشاره به اينكه براساس 
قانون بايد فوالد در بازار بورس عرضه شود، گفت: در 
راستاي اجماع تشكل هاي بخش خصوصي، دولت و 
مجلس مقرر ش��د، بعد از ابالغ دولت هرچه سريعتر 
فوالد در ب��ازار بورس عرضه و اين قانون اجرا ش��ود. 
وي ادامه داد: عرضه فوالد در بازار بورس به تدريج بر 
قيمت فوالد در بازار تاثير خواهد گذاشت. رزم حسيني 
تصريح كرد: حداقل خريد فوالد در بازار بورس ۲۰ ُتن 
است و هر شخص مي تواند با اين ظرفيت خريد كند، 
تجربه ۶ ماه گذشته در بحث بازار بورس خوب بوده و 
مسلما در بحث فوالد هم بخوبي ادامه پيدا خواهد كرد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد: با 
افرادي كه خالف قانون در بيرون از بازار بورس اقدام 
به عرضه فوالد كنند از طريق تعزيرات برخورد خواهد 
شد، همانطور كه طي چند ماه گذشته از همين طريق 

با متخلفان برخورد و سخت گيري شده است. 

بيانيه اصناف در زمينه مصوبات 
ستاد ملي مبارزه با كرونا

با مصوبه س��تاد كرونا و اعالم استاندار تهران تمامي 
محدوديت هاي كرونايي در تهران تا ۲۵ مهر تمديد 
شد. تمامي صنوف مش��مول اين محدوديت ها در 
صورت فعاليت در هفته جاري و س��اير صنوفي كه 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكنند، تا يك ماه پلمب 
خواهند گرديد. به اطالع ميرس��اند؛ در ادامه شرايط 
س��خت اين بيماري و با توجه به افزايش آمار ابتالء 
ناشي از وقوع موج جديد انتشار بيماري و در راستاي 
اجراي مصوبات اخير ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا، 
از اصناف كل كش��ور انتظار مي رود همچون هشت 
ماه گذشته، با رعايت بيشتر و كامل تر پروتكل هاي 
بهداشتي علي الخصوص استفاده از ماسك، تذكر به 
رعايت فاصله اجتماعي، ضدعفوني مستمر محيط 
و همچنين عدم پذي��رش و ارايه خدمات به مراجعه 
كنندگان فاقد ماسك در واحدهاي صنفي خود در 
جهت همراهي بيشتر با كادر بهداشت و درمان كشور 
گام بردارند. شايان ذكر است، تمامي اتاق هاي اصناف 
سراسر كشور در راستاي مصوبه ستاد ملي مبارزه با 
كرونا، ضمن تشديد بازرسي از سوي اتاق هاي اصناف 
و اتحاديه ها در هماهنگي با بازرسان ساير دستگاه هاي 
مسوول- از جمله وزارت بهداش��ت، وزارت صمت، 
اداره اماكن و سازمان تعزيرات حكومتي- با اصنافي 
كه دستورالعمل هاي مذكور را رعايت نكنند برخورد 
خواهند كرد بدين صورت كه در مرحله نخست تذكر 
دريافت كرده؛ در مرحل��ه دوم ۳۰۰ هزار تومان و در 
مرحله سوم يك ميليون تومان جريمه خواهند شد و در 
صورت تكرار مجدد، كسب و كار آنها پلمپ خواهد شد.

انتصاب جديد در وزارت صمت 
ش�اتا |طي حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و 
تجارت، »بابك دين پرس��ت« به عنوان قائم مقام 
رييس س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد كش��ور 
معرف��ي و منصوب ش��د. در حكم صادره از س��وي 
»عليرض��ا رزم حس��يني« وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت آمده اس��ت: »تالش براي حل مش��كالت 
واحدهاي توليدي به ويژه در موارد مربوط به تكميل 
و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام، تامين مالي، تعيين 
تكليف بدهي هاي معوق و همچنين رفع مشكالت 
مرتبط با محيط زيس��ت، منابع طبيعي و معادن و 
رفع موانع صادراتي به منظور بهره مندي حداكثري 
از ظرفيت توليد و اشتغال آنها، پيگيري و بررسي الزم 
براي تعيين تكليف و در صورت امكان احيا و استمرار 
فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي راكد تملك شده 
توسط شبكه بانكي، داراي پرونده قضايي و ورشكسته 
و همچنين راه اندازي مركز شبانه روزي فوريت هاي 
بررسي مش��كالت واحدهاي توليدي و طرح هاي 
سرمايه گذاري پيرو دستور رييس جمهوري، از جمله 
موارد مورد انتظار وزي��ر صنعت از قائم مقام جديد 

ستاد تسهيل عنوان شده است.«

 ضرورت تدوين استانداردها 
در زنجيره تامين بنگاه هاي بزرگ

ش�اتا |معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
شركت هاي كوچك و متوسط، با تدوين استانداردها، 
در زنجيره تأمين واحدهاي ب��زرگ، مي توانند كار 
خود را بهتر عملياتي كنند. محس��ن صالحي نيا در 
حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با وزارت 
نيرو ضمن يادآوري توانمندي وزارت نيرو در زمينه 
ساخت نيروگاه، تصريح كرد: كشور در زمينه ساخت 
نيروگاه به توانمندي هاي بسيار خوبي دست يافته و 
حرف براي گفت��ن دارد. صالحي نيا اضافه كرد: اين 
تفاهم نام��ه در زمينه هاي مختلفي از جمله تدوين 
استانداردها، بسياري از ظرفيت ها را مي تواند فعال 
 SME( كند و مسلمًا شركت هاي كوچك و متوسط
ها( با تدوين استانداردها، در زنجيره تأمين واحدهاي 
بزرگ، مي توانند كار خود را بهتر عملياتي كنند. وي با 
اشاره به پيش بيني شرايط همكاري هاي آموزشي و 
تحقيقاتي در چارچوب اين تفاهم نامه، ادامه داد: اين 
موارد اقدام هاي خيلي خوب و متحوالنه اي است كه 
در اين ارتباط مي تواند بيشتر كمك كند و الزم است 
اين زيرساخت ها را بتوانيم با هم پيش برده و شركت ها 

را در زنجيره تأمين مالي مناسب قرار دهيم. 

گراني ۹۵ درصدي برنج 
در مرداد ماه امسال 

تسنيم |در مرداد ماه سال جاري قيمت برنج نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۵.۸درصدي را 
داش��ته اس��ت. براس��اس جديدترين آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تغييرات قيمتي كاالهاي 
اساس��ي در مرداد ماه س��ال جاري قيمت برنج در 
اين ماه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۹۵.۸درصدي را داش��ته اس��ت. مطاب��ق آمار در 
مردادماه امسال قيمت شكرسفيد افزايش ۶۹.۱ 
درصد، شكر بسته افزايش ۵۵.۸ درصد داشته است. 
در شهريورماه امسال بيشترين كاهش قيمت ها در 
بخش كاالهاي اساسي به پياز با منفي ۷.۳ درصد 

اختصاص دارد.

 فروش ميوه هاي پاييزه
با قيمت هاي 2 رقمي 

ميوه هاي پاييزه نيز با نرخ هاي بااليي حتي در ميدان 
مركزي مي��وه و تره بار تهران به فروش مي رس��د 
به طوري كه بخش عمده آنها به قيمت هاي دو رقمي 
به فروش مي رسد. قيمت عمده فروشي انواع ميوه 
و تره بار براي عرض��ه در ميدان مركزي ميوه و تره 
بار تهران اعالم شد. اين نرخ ها مالك قيمت گذاري 
انواع ميوه در سطح شهر هستند و خرده فروشان 
ميتوانند تا ۳۵ درصد به اي��ن مبالغ اضافه كنند. 
قيمت هاي ميوه در مي��دان مركزي ميوه و تره بار 
ته��ران نرخ هاي عجيب و غريب و عمدتا دو رقمي 
را تجربه مي كنند به ط��وري كه هركيلوگرم انار ۷ 
تا ۱۱ ه��زار تومان، انگور بيدان��ه زرد ۷ تا ۱۱ هزار 
تومان، انگور بيدانه قرمز ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان، انگور 
عسگري ۶ تا ۹ هزار تومان، انگور مهري ۵ تا ۹ هزار 
تومان و پس��ته تازه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش 
مي رس��د. قيمت خربزه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و 
۵۰۰ تومان، خيار ۴ تا ۷ هزار تومان، انواع سيب ۷ 
تا ۱۲ هزار تومان، انواع گالبي ۱۵ تا ۲۸ هزار تومان، 
موز ۱۷ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگي انشو ۳ تا 
۷ هزار تومان، انواع هلو ۵ ت��ا ۱۰ هزار تومان، هلو 
انجيري ۸ تا ۱۲ هزار تومان و ليمو شيرين ۷ تا ۱۰ 
هزار تومان قيمت گذاري شده است. قيمت انواع 
پياز ۲ تا ۶ هزار تومان، س��بزي خوردن ۳ تا ۵ هزار 
تومان، س��بزي جور ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴ هزار 
تومان، سيب زميني هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار و 
۵۰۰ تومان و گوجه فرنگي ۲ هزا و ۲۰۰ تا ۳ هزار و 

۷۰۰ تومان به فروش مي رسد.

 كاسبي جديد با خريد و فروش
»كدهاي رزرو تايرهاي وانتي«

ايرنا | سخنگوي انجمن صنفي تاير ايران گفت: خريد 
و فروش كدهاي رزرو تايرهاي وانتي در س��امانه جامع 
تجارت توسط دالالن و واسطه ها، سبب شده تا افزايش 
قيمت اين تايرها را در بازار شاهد باشيم. مصطفي تنها 
افزود: در سامانه جامع تجارت گزينه اي تحت عنوان رزرو 
۲ ماهه تاير پيش بيني شده كه امكان ثبت تايرهاي وانتي 
را توسط مالكان خودروهاي سواري ميسر كرده است. وي 
بيان داشت: از روز نخست با اين گزينه مخالف بوديم، زيرا 
رزرو بدون پرداخت وجه انجام مي شود و اين مساله به 
خريداران امكان مي دهد تا هر زماني كه خواستند براي 
پرداخت وجه اقدام كنند و در برخي موارد به هيچ وجه 
براي خريد مراجعه نمي كنند. تنها خاطرنش��ان كرد: 
مشكلي كه اكنون و متاثر از هيجانات و رفتارهاي بازار به 
وجود آمده، اين است كه كد رزرو هاي تايرهاي وانتي از 
سوي افراد به ديگران فروخته مي شود. تنها بيان داشت: 
پس از آنكه تايرسازان از حدود يك ماه پيش مكلف به 
ثبت تايرهاي وانتي توليدي خود در سامانه جامع تجارت 
شدند، برخي افراد به سرعت اقدام به رزرو اين تايرها در 
سامانه كرده و در نتيجه موجودي توزيع كنندگان اين 
تايرها را به نفع خود قفل كردند ك��ه در ادامه، افزايش 
قيمت ها را به دنبال داشته است. وي يادآور شد: عالوه 
بر سامانه جامع تجارت كه مربوط به ستاد تنظيم بازار 
است و توليدكنندگان موظفند توليدات و محصوالت 
خود را با ذكرجزئيات وارد آن كنند، سامانه هاي ديگري 
نظير سامانه جامع انبارها و س��امانه ۱۲۴ وجود دارند، 
اين درحالي است انتظار مي رود سامانه هاي ذكر شده با 
يكديگر پيوند داشته باشند. تنها تاكيد كرد: وجود گزينه 
رزرو دو ماهه كاال در سامانه جامع تجارت فساد زا بوده 
و يكي از آثار سوء آنكه همين فروش كدهاي رزرو و در 

نتيجه افزايش قيمت تاير هاي وانتي است.

گوشت قرمز گران شد
ايسنا |رييس اتحاديه گوشت گوسفندي گفت: 
از ابتداي هفته گوش��ت گاوي ۴ تا ۵ هزارتومان و 
گوشت گوسفندي نيز در روزهاي گذشته حدود 
۲هزارتومان افزايش قيمت داشته است. علي اصغر 
ملكي در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت گوشت 
قرمز در روزهاي اخير افزايش يافته اس��ت، گفت: 
گوشت گاوي از ابتداي هفته و گوشت گوسفندي 
نيز از روز گذشته با افزايش قيمت همراه شده است 
كه اين افزايش قيمت در گوش��ت گوساله چهار تا 
پنج هزارتومان و در گوشت گوسفندي نيز حدود 
دو هزارتومان بوده اس��ت. رييس اتحاديه گوشت 
گوس��فندي اضافه كرد: در ش��ش ماهه دوم سال 
هستيم و نهاده هاي دامي و علوفه گران شده است 
و دامداران مجبور به افزايش قيمت دام هايش��ان 
هستند. وي تصريح كرد: تقاضا براي خريد گوشت 
افزايش نيافته اس��ت و قيمت گوشت در آينده به 
عرضه و تقاضا بس��تگي دارد. براساس مشاهدات 
ميداني از خرده فروش��ي هاي س��طح شهر تهران 
در روز دوشنبه )۲۱ مهرماه( قيمت هر كيلو شقه 
گوس��فندي تا ۱۰۷ هزارتومان و قيمت هر كيلو 
گوشت گوس��اله نيز با قيمت ۱۱۰ هزارتومان در 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران عرضه مي شود.

»تعادل« از راهكارهاي پيشنهادي براي ساماندهي بازار خودرو گزارش مي دهد

دبير ستاد تنظيم بازار خبر داد 

۶ خروجي بازار خودرو از بحران

مهلت واردات كاال پس از تامين ارز، نصف شد 
دبير ستاد تنظيم بازار با اشاره به مصوبه امروز ستاد تنظيم 
بازار گفت: كاال از زمان تامين ارز حداكثر ظرف ۳ ماه بايد 
به كشور وارد شود، در غير اين صورت از ابزارهاي قانوني 
براي تبديل ارز به كاال استفاده خواهيم كرد. محمدرضا 
كالمي دبير س��تاد تنظيم بازار در حاشيه جلسه ستاد 
تنظيم بازار گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون به پنج قلم 
كاالي اساسي شامل روغن خام، دانه هاي روغني، كنجاله 
جو و ذرت به ميزان ۳ ميلي��ارد و ۶۸۰ ميليون دالر ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ توماني تخصيص داده شده است و همچنين 
به ميزان ۳ ميليارد و ۱۳۵ ميليون دالر نيز ارز مورد نياز 
واردات اين اقالم تأمين ش��ده است. وي افزود: تأمين ارز 
به معناي آن اس��ت كه واردكننده ارز خود را دريافت و به 
ازاي آن ريال پرداخت كرده اس��ت. وي با اشاره به يكي از 
مصوبات مهم جلسه س��تاد تنظيم بازار در مورد كاهش 
مهلت واردات كاال گفت: در اين جلسه فرصت سه ماهه 
براي واردات كاال مصوب ش��د. بر اين اس��اس كه از زمان 

تأمين ارز واردكنندگان حداكثر ظرف س��ه ماه بايد كاال 
را به كشور وارد و از گمركات ترخيص كنند و اين مصوبه 
مشمول ثبت سفارش هايي است كه از امروز به بعد انجام 
مي شود. كالمي اظهار داشت: بنابراين واردكنندگان كه از 
امروز ثبت سفارش واردات كاال را انجام مي دهند، ديگر 
از فرصت ۶ ماهه يا يك ساله براي واردات كاال برخوردار 
نيستند و حداكثر مهلت آنها از زمان تأمين ارز سه ماه است. 
وي بيان داشت: در مورد ثبت سفارش هايي كه در گذشته 
انجام شده و مهلت واردات آنها ۶ ماه بوده است مقرر شد 
كه اگر تأخير زماني بين تاريخ تأمين ارز و تاريخ ترخيص 
كاال ناشي از قصور واردكننده نباشد، واردكننده يا بازرگان 
اين موضوع را بايد به ما منعكس كند تا پيگيري  الزم در 
مورد آن انجام شود و مشكالت در فرايند انتقال و صدور 
سوئيفت بررسي شود.وي افزود: اما اگر ارز تأمين و سوئيفت 
صادر شده باشد، و واردكننده رفع تعهد ارزي انجام نداده 
باشد به اين مفهوم است كه ارز دريافتي در جاي ديگر و 

صرف كار ديگر شده است، بنابراين از آنجا كه بايد منابع 
ارز كش��ور تبديل به كاالهاي موردنياز مردم شود، امروز 
مصوب شد كه بررسي را بانك مركزي انجام و در صورتي 
كه تاخيري در واردات كاال انجام ش��ده باشد، فهرست را 
در اختيار وزارت جهاد يا وزارت بهداش��ت قرار دهد و لذا 
اگر تشخيص داده شود كه قصور در واردات كاال از سوي 
واردكننده بوده است و ارز منتقل شده اما كاال وارد نشده، 
از ابزارهاي در اختيار براي اعمال قانون و تبديل ارز به كاال 
استفاده خواهيم كرد. وي در مورد تنظيم بازار برنج بيان 
داشت: مجوز ترخيص بيش از ۲۰۰ هزار تن برنج كه قبل 
از مورخ اول شهريور ۹۹ وارد بنادر كشور شده صادر شد و 
همه واردكنندگان موظفند اين برنج را بر مبناي نرخ تمام 
شده ارز نيما عرضه كنند. كالمي با اشاره به اينكه دالالن و 
سودجويان در شمال كشور اقدام به خريد برنج و نگهداري 
آن در انبارها به قصد گران فروشي كرده اند گفت: با عرضه 
ذخاير برنج در بازار اجازه نمي دهيم اين افراد بازار را به هم 

بريزند و لذا با عرضه برن��ج در بازار با نرخ مصوب بازار اين 
كاال را كنترل خواهيم كرد. وي در ادامه گفت: در راستاي 
تنظيم بازار روغن نباتي مصوب شد كه۳۰ هزار تن روغن 
خام براي مصارف ۴۷ كارخانه سراسر كشور توزيع شود. 
كالمي گفت: روغن به اندازه كافي موجود است و ذخاير ما 
در اين خصوص بيش از هر محصولي ديگر است. وي افزود: 
همچنين مقرر شد تا حدود ۲۰ هزار تن روغن براي مصارف 
صنف و صنعت توزيع شود و لذا كارخانجات مصرف كننده 
اين روغن مكلفند تاييديه توزيع را از سازمان هاي صنعت 
اخذ كنند و موظفند ميزان توليد و توزيع را در سامانه جامع 
تجارت ثبت كنند. وي همچنين در مورد تنظيم بازار مرغ 
بيان داش��ت: توليدكنندگان با توجه به افزايش قيمت 
واكسن و مواد ضدعفوني كننده و به دليل افزايش قيمت 
تمام شده مرغ، درخواست افزايش قيمت دارند، بحث شد 
و مقرر شد تا گزارش جلسه امروز درباره قيمت مرغ در نزد 

وزاري جهاد كشاورزي و وزير صمت بررسي شد. 
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چهرهروز

هوشنگ معتمدي دار فاني را وداع گفت
هوشنگ معتمدي از سال ۱۳۴۲ فعاليت هاي تئاتري خود را در ارتش با نمايشنامه »دكتر قالبي« آغاز كرد و از آن زمان، به كارگرداني و طراحي 
و ساخت دكور مشغول شد. اين پيشكسوت تئاتر كردستان، از سال ۱۳۴۶ در نمايش هاي »نادر فرزند شمشير«، »پهلوان اكبر مي ميرد« نوشته 
بهرام بيضايي به كارگرداني يوسف عرشي و بازي قطب الدين صادقي و بهروز غريب پور، »زاويه« به كارگرداني بهروز غريب پور و بازي قطب الدين 
صادقي، »پيك نيك در ميدان جنگ« به كارگرداني قطب الدين صادقي، »بام ها و زير بام ها« نوشته غالمحسين ساعدي و كارگرداني قطب الدين 
صادقي، »استريپ تيز« نوشته اسالو مروژك به كارگرداني نعمت اهلل اسداللهي به عنوان طراح دكور حضور داشت. او نمايشنامه هاي »دست 

باالي دست« و »كورش پسر ماندانا« و »از پا نيفتاده ها« نوشته گوهر مراد را نيز در گروهي به نام بابك، كارگرداني كرد.

كتابخانه

درباره كتاب »اقتصاد دانش بنيان«
اين بار بر خالف هميش��ه كتاب اقتصادي انتخاب شده اثر سه نويسنده ايراني اس��ت. كتاب »اقتصاد دانش بنيان« نوشته »علي 
نصيري اقدام، مجيد ميرزايي قزااني، منصور خليلي عراقي« نقش فناوري و نوآوري را در توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهد. 
بررسي سرفصل هاي مهم توسعه از نگاه رويكردهاي مختلف موجب بهبود تبيين مسائل و ارايه توصيه هاي سياستي مناسب تر 
مي ش��ود. وجه تمايز اين كتاب با س��اير آثار در اين حوزه آن است كه عالوه بر بررس��ي مباحث اقتصاد دانش بنيان و نوآوري كه از 
جدي ترين موضوعات توسعه در حال حاضر هستند، خوانندگان به كمك آن مي توانند آشنايي اجمالي با مكاتب مختلف اقتصادي 
پيدا كنند. در واقع كتاب حاضر اولين اثر فارسي است كه در آن يك مساله از زوايه ديد طيف گسترده اي از مكاتب بررسي شده است.

میراثنامه

بر اس��اس طرح جامع مديريت س��ازه هاي آبي 
تاريخي استان خوزستان ۸۰۰ سازه در اين حوزه 
شناس��ايي و پرونده ثبت براي آنها تشكيل شده 
اس��ت. معاون برنامه ريزي و تامي��ن منابع اداره 
كل ميراث فرهنگي خوزستان گفت: طرح جامع 
س��اماندهي مديريت س��ازه هاي آبي و تاريخي 
برگرفته از تفاهم نامه اي است كه ميان وزارت نيرو 
و وزارت ميراث فرهنگي منعقد شده است. پيمان 
نبهاني با بيان اينكه مطالعاتي پيرامون مشخص 
كردن مس��يرهاي گردشگري، ايجاد و شناسايي 
جاذبه ها با رويكرد تاريخي و تفريحي در اين طرح 
انجام شده است افزود: رسالت سازمان آب و برق 
خوزستان ساماندهي س��ازه هاي مرتبط با آب و 
مسيل ها است از اين رو اين مساله در دستور كار 
آنها قرار گرفت و با هماهنگي معاونت هاي مختلف 
اداره كل ميراث فرهنگ��ي فرايند مطالعاتي آغاز 
ش��د. معاون برنامه ريزي و تامين منابع اداره كل 
ميراث فرهنگي خوزستان توضيح داد: در فاز اول 
اين طرح ۵۵۰ سازه آبي تاريخي و در فاز دوم نيز 
در حدود ۲۵۰ سازه شناس��ايي و در دستور كار 

قرار گرف��ت و پرونده اوليه ثبت ب��راي تبديل به 
پرونده ثبتي در حوزه آبي و تاريخي تشكيل شد، 

سازه هاي شناسايي شده شامل آب انبار، آسياب 
بادي، قنات، مسيل و... هستند.

۸۰۰ سازه آبي تاريخي در خوزستان شناسايي شده است
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مرزپرگهر

هنر

»بي سر« به كارگرداني كاوه سجادي حسيني براي حضور در جشنواره موسترا 
سان پائولو به برزيل مي رود. اين فيلم در بخش اصلي چهل و چهارمين دوره 
جشنواره موسترا سان پائولو به نمايش در مي آيد. اين جشنواره كه مهم ترين 
رويداد س��ينمايي امريكاي جنوبي است، از ۲۲ اكتبر الي ۴ نوامبر مصادف با 
يكم تا هشتم آبان ماه، در برزيل برگزار مي شود. الهام كردا و مهدي كوشكي 
بازيگران اصلي بي سر هستند.فيلمنامه بي سر را پيام الريان، صادق خوشحال 
و كاوه س��جادي حسيني به طور مشترك بر اس��اس طرحي از كاوه سجادي 
حسيني به نگارش در آورده اند. رويا تيموريان، كاظم سياحي، ناصر سجادي 
حسيني، محمدرضا فرزاد، مهسا باقري، عليرضا رياحي و ايرج شهزادي ديگر 
بازيگران اين فيلم س��ينمايي و روح اهلل و س��ميرا برادري تهيه كنندگان آن 
هستند. همچنين پخش بين المللي اين فيلم سينمايي توسط شركت هنر 

بدون مرز انجام مي شود.

»بي سر« 
راهي برزيل مي شود

هنر

گواهينامه درجه يك هنري جمشيد هاشم پور توسط دبير شوراي ارزشيابي 
هنرمندان، نويس��ندگان و شاعران كش��ور اعطا شد. سيدمحمد طباطبايي 
نماينده وزير و دبير شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور 
و نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با حضور در منزل جمشيد هاشم پور 
گواهينامه درجه يك هنري اين هنرمند پيشكسوت را اعطا كرد. طباطبايي 
هنگام اعطاي گواهينامه درجه يك هنري اين هنرمند گفت: جمشيد هاشم پور 
را اگرچه خيلي ها در نگاه اول با فيلم هاي قهرمان محوري كه ايش��ان نقش 
قهرمان را در آنها داشته اند به ياد مي آورند اما اهالي و كارشناسان حوزه سينما 
تاييد مي كنند كه او در ژانرهاي گوناگون درخشيده است. او ادامه داد: همكاري 
با كارگردان مهمي همچون زنده ياد رسول مالقلي پور در ۵ فيلم نشان از ميزان 
اعتماد به اين بازيگر اس��ت. بازي ايش��ان در دو فيلم »هيوا« و »قارچ سمي« 

هيچ وقت فراموش نمي شود.

جمشيد هاشم پور
 نشان درجه يك هنري گرفت

جامعه

آزمايش واكسن ايراني كرونا روي ميمون
وزير بهداش��ت درب��اره اقدامات ايران 
در زمينه توليد واكسن كرونا توضيح 
داد. دكت��ر س��عيد نمكي با اش��اره به 
پيش��رفت هاي ايران در زمينه توليد 
واكسن كرونا، گفت: در مراحل مختلف 
كار را دنبال كرده ايم و آزمايش بر نمونه 
حيواني تا ميمون هم انجام شده و نتايج 
بس��يار خوبي گرفتيم. او افزود: در ۲ تا 

۳ هفته آينده كار آزمايش واكسن بر نمونه انساني 
را آغاز خواهيم كرد. تمام اقدامات ما در اين زمينه 
منطبق بر استانداردهاي بين المللي و پروتكل هاي 
سازمان جهاني بهداشت و سازمان غذا و دارو است. 
گزارش اي��ن اقدامات از امروز به س��ازمان جهاني 
بهداشت ارايه مي شود. نمكي با اشاره به ابهاماتي كه 
در زمينه واكسن كرونا وجود دارد، بيان كرد: گام هاي 

 موثري براي دسترس��ي به واكس��ن 
بر مي داريم اما همچنان ابهاماتي درباره 
ميزان مان��دگاري، اثرگ��ذاري و... در 
مورد واكس��ن كرونا وجود دارد و روي 
آن كار مي شود. او افزود: علي رغم تمام 
تحريم هاي ظالمانه در زمينه ساخت 
داروهاي��ي ك��ه حتي تاثي��ر كمي در 
درمان كرونا داشتند مانند فاويپيراوير 
و رمدس��يوير فعال بوديم و اكنون توليدات خود را 
مصرف مي كنيم. در مورد واكسن نيز چنين است 
و امروز بعد از ظهر در جلس��ه دوم، نتايج تحقيقات 
خود را اعالم مي كنيم. در مورد واكسن پلتفرم هاي 
متعددي دنبال شده است و حدود ۷ گروه تحقيقاتي 
بر تولي��د واكس��ن كار مي كنند ك��ه از روز اول بر 

فرايندهاي انجام شده نظارت داشتم.

كودكان بي شناسنامه و قانوني كه اجرا نشد
مع��اون رفاهي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در خصوص موانعي كه باعث 
مي ش��ود قانون صدور شناسنامه براي 
كودكان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان غيرايراني اجرايي نشود توضيحاتي 
ارايه كرد. احمد ميدري در كارگاه تعاملي 
سياس��ت گذاري براي بهب��ود وضعيت 
كودكان كه با حضور اصحاب رسانه برگزار 

شد، در مورد قانون حمايت از كودكان گفت: اين قانون 
مدتي است كه به تصويب رسيده اما با گذشت چند ماه 
از آن هنوز اجرايي نمي شود. يكي از مواردي كه در اين 
قانون آمده صدور شناسنامه براي كودكاني است كه از 
مادران ايراني و پدران غيرايراني متولد مي شوند كه بعد 
از تصويب آن انتظار مي رفت اجرايي شود اما هنوز اين 
كودكان نمي توانند شناسنامه بگيرند. ميدري گفت: 
براس��اس قانون اگر زن ايراني با مرد غيرايراني ازدواج 
كند فرزند او نمي تواند شناس��نامه بگيرد مگر اينكه 

مرد به تابعيت ايران دربيايد اصل قانون 
در سال ۱۳۱۳ نوشته شده كه بر اساس 
عرف نظام جهاني بوده و اينگونه نبوده كه 
ما بر اساس شرع و يا قوانين خودمان آن 
را استخراج كنيم در همه كشورها اينگونه 
بوده اما خيلي از كشورها بر اساس قوانين 
خودشان آن را اصالح كردند. در ايران نيز 
در اوايل دهه ۶۰ به برخي از اين كودكان 
بعد از جنگ به نام مادر شناسنامه مي دادند اما به داليل 
امنيتي و خاصي پس از آن غيرقانوني اعالم شد. در سال 
۱۳۶۰ اصالح قانون نوشته شد و در مجلس تغييراتي 
در آن رخ داد به طوري كه كودك بايد ۱۸ س��اله شود 
و درخواس��ت تابعيت ايراني كند و سپس با تقاضا در 
وزارت خارجه بتواند شناسنامه خود را دريافت كند در 
هر حال اصالح قانون و در نهايت تصويب آن ۵ سال طول 
كشيد اما چندين ماه از تصويب آن مي گذرد ولي هنوز 

شناسنامه اي صادر نشده است.

ماسك ۱۳۰۰ توماني در داروخانه ها عرضه مي شود
ماسك س��ه اليه پزش��كي با قيمت 
مصوب ۱۳۰۰ تومان در داروخانه هاي 
سراسر كشور عرضه مي شود. براساس 
اعالم س��ازمان غذا و دارو، با توجه به 
تاكيد س��تاد ملي كرونا در مورد لزوم 
اس��تفاده همه آحاد جامعه از ماسك 
و س��هولت دسترسي مردم به ماسك 
با قيمت مصوب، هماهنگي هاي الزم 

با همه ش��ركت  هاي توليد كننده و توزيع كننده 
سراسري ماسك سه اليه پزش��كي براي تامين و 
توزيع صورت گرفته است. واحدهاي توليدي ماسك 
سه اليه پزش��كي صنعتي داراي پروانه ساخت از 
سازمان غذا و دارو كه در فهرست دريافت سهميه 

مواد اوليه توليد ماسك هستند، موظف 
به توزيع ماسك توليدي خود مطابق 
سهميه ابالغي به شركت هاي توزيع، 
هستند. بر اين اساس، قيمت فروش 
در كارخانه ماس��ك سه اليه پزشكي 
۱۰۵۰۰ ريال، قيم��ت توزيع كننده 
۱۱ هزار و۵۵۰ ريال و قيمت مصرف 
كننده ۱۳ هزار ريال اعالم شده است. 
روزانه حداقل دو ميليون عدد ماس��ك توليدي به 
صورت موردي و در قال��ب قراردادهاي فروش، به 
شركت هاي پخش مورد تأييد سازمان غذا و دارو، 
براي توزيع در داروخانه هاي سراسر كشور توزيع 

و گزارش آن در سامانه ttac.ir ثبت خواهد شد.

اخبار

۲۷۲ تن ديگر جان باختند

 بايد به خواسته مردم 
جامه عمل بپوشانيم

سخنگوي وزارت بهداشت آخرين وضعيت بروز و 
فوتي ناش��ي از كوويد۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت 
گذشته را اعالم كرد و گفت: متاسفانه در شبانه روز 
گذشته ۲۷۲ تن از هموطنان به دليل اين بيماري 
جان خود را از دست دادند. دكتر سيماسادات الري 
افزود: از ديروز تا امروز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۴ هزار و ۲۰۶ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد 
كه دو هزار و ۶۳ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر 
رسيد. او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲۷۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۸ هزار و ۸۱۶ 
نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۴۰۹ هزار و ۱۲۱ نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: ۴۵۳۳ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. به گفته او، تاكنون 
چهار ميليون و ۳۴۰ هزار و ۸۳۱ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. او در توضيح 
استان هاي در شرايط قرمز بيماري گفت: استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان ش��رقي، خراسان 
جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوشهر، 
زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال 
و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان شمالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار 
دارند. همچنين استان هاي كردستان، هرمزگان، 

فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران از ارسال نامه ۸ عضو شورا به شهردار به منظور 
اجراي مصوب��ه نامگذاري خيابان ش��جريان خبر 
داد. »محمدجواد حق شناس« رييس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران درباره تاخير 
شهرداري در نصب بنرهاي گراميداشت درگذشت 
استاد گفت: هشت نفر از اعضاي شوراي شهر در تذكر 
خود از شهرداري خواستند كه به دغدغه اي كه در 
واقع دغدغه ميليون ها شهروند تهراني است، توجه 
بيشتري كند. او ادامه داد: عالوه بر اين كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي نيز پيش از اين با ش��هرداري 
رايزني داش��ت و در پيگيري از معاونت فرهنگي و 
اجتماعي و دفتر شهردار تذكرات الزم را داديم تا به 
اين مساله و خواست مردم توجه كنند. قطعا انتظار ما 
اين بود كه بدون تذكر و بدون پيگيري شوراي شهر 
اين اتفاقاتي كه اكنون در حال اجرايي شدن است به 
نتيجه برسد، چرا كه  شهرداري برخواسته از راي شورا 
است و شوراي شهر نيز راي خود را از مردم شهر دارد.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

ميزان باالي ابتال و مرگ  ناشي از كرونا در كشور

شروع پيك جديد در ۱۵ استان
بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي بيماري 
كرونا در كش��ور، در تحليل روند اين 
بيماري در هفته منتهي به ۱۸ مه�رماه، 
مشخص ش��د كه هر چند موارد ابتال و مرگ و مير 
ناشي از كوويد۱۹ در كشور باال است، اما روند ثبات 
با تغييرات مختصر صعودي مشاهده مي شود. شمار 
مبتاليان ب��ه كروناويروس در جهان به ۳۷ ميليون 
و ۷۵۵ ه��زار و ۱۳ نفر رس��يده و تاكنون مرگ يك 
ميليون و ۸۱ هزار و ۵۰۸ نفر نيز در اثر اين بيماري 
تأييد شده اس��ت. همچنين بنابر تازه ترين آمارها 
۲۸ ميليون و ۳۶۱ ه��زار و ۴۵۴ نفر از مبتاليان به 
كوويد-۱۹ تاكنون بهبود يافته اند. البته روند افزايش 
آمار مبتاليان به بيماري كوويد-۱۹ كه تاكنون در 
۲۱۴ كشور و منطقه در جهان شيوع يافته، ادامه دارد 
و اين بيماري همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. در 
ايران نيز تا ظهر روز گذشته ۵۰۰ هزار و ۷۵ تن به اين 
بيماري مبتال شده و متاسفانه ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر نيز 
جان خود را از دست داده اند. همچنين خوشبختانه 
تاكنون ۴۰۶ ه��زار و ۳۸۹ نفر از بيم��اران، بهبود 
يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. آخرين 
تحليل ها از روند بيماري در كشور تا هفته منتهي 
به ۱۸ مهرماه از سوي كميته اپيدميولوژي بيماري 
كرونا در وزارت بهداشت اعالم شد. بر اساس گزارش 
كميته اپيدميولوژي بيماري كرونا، در محاسبات 
روند، در اين گزارش و گزارش��ات آتي، تعداد موارد 
جديد روزانه مبتاليان بس��تري و مرگ وارد آناليز 
مي شود. همچنين دسته بندي استان ها بر اساس 
ميزان بروز در آخرين هفته انجام گرفته و نمودار بر 
اساس تغييرات موارد ابتال و مرگ در آخرين هفته 

نسبت به هفته قبل خواهد بود.

  تحليل روند بيماري 
در هفته منتهي به ۱۸ مهـرماه

هر چند موارد ابتال و مرگ و مير در كشور باال است، اما 
روند ثبات با تغييرات مختصر صعودي مشاهده مي شود. 
در ۱۱ استان قم، لرستان، س��منان، ايالم، مازندران، 
خوزستان، تهران، كرمانشاه، همدان، آذربايجان شرقي 

و اصفهان رون��د ثبات با تغيي��رات مختصر صعودي 
مشاهده شد. در ۱۵ استان خراسان جنوبي، خراسان 
شمالي، آذربايجان غربي، يزد، كردستان، چهار محال 
و بختياري، مركزي، خراس��ان رضوي، البرز، زنجان، 
كرمان، گيالن، گلستان، كهگيلويه و بوير احمد و بوشهر 
روند صعودي يا شروع پيك جديد مشاهده شد. در پنج 
استان سيستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، قزوين 
و اردبيل روند ثبات با تغييرات مختصر و نامنظم وجود 
داشته است. بايد مدنظر داشت كه يك استان مي تواند 

چندين پيك منحني را تجربه كند.

  كرونا  در جهان
بر اس��اس اعالم كميته اپيدميولوژي كوويد۱۹ در 
وزارت بهداش��ت، در حال حاضر ميزان كشندگي 
بيماري كووي��د-۱۹ در جه��ان ۲.۹ درصد برآورد 
مي شود. تعداد موارد جديد روزانه در جهان در روز 
۱۶ مهر ماه ۲۷۶ هزار و ۴۴۰ نفر، در روز ۱۷ مهر ماه 
۳۳۸ هزار و ۴۰۸ نفر و در روز ۱۸ مهر ماه ۳۵۰ هزار و 
۷۶۶ نفر بوده است. همچنين از ۱۵كشوراول  ابتالبه 
كرونا  امريكا، هند و برزيل به ترتيب در رده اول تا سوم 
ابتال به كرونا بوده و كش��ورمان نيز در رده سيزدهم 

ميزان ابتال به اين بيماري قرار دارد.

  خطر بستري  و  مرگ
با  باال رفتن  سن  افزايش  مي يابد

در ميان بزرگس��االن، خطر بيماري شديد ناشي از 
كوويد-۱۹ با بيشترشدن س��ن، افزايش مي يابد. 
بيماري شديد به اين معناست كه فرد مبتال ممكن 
است براي نفس كش��يدن به كمك بيمارستاني، 
مراقبت ويژه يا دستگاه تنفس احتياج داشته باشد 
و احتمال مرگش نيز بيشتر است. به عنوان مثال، 
افراد ۵۰ ساله بيش از افراد ۴۰ ساله در معرض خطر 
فرم هاي شديد بيماري هستند. به همين ترتيب، 
افراد در ۶۰ يا ۷۰ س��الگي در معرض خطر بيشتر 
ابتال به بيماري شديد كوويد- ۱۹ نسبت به افراد ۵۰ 
ساله هستند. بيشترين خطر ابتال به بيماري شديد 
در بين افراد ۸۵ سال يا باالتر ديده شده است. عوامل 
ديگري ني��ز وجود دارد ك��ه مي تواند خطر ابتال به 
بيماري شديد را افزايش دهد، مانند داشتن بيماري 
زمينه اي كه در گروه هاي سني باالتر، بيشتر است. 
به طور مثال گروه سني زير ۴ سال، چهار برابر كمتر 
از اين گروه در معرض خطر ابتال به بيماري ش��ديد 
هس��تند و در مقابل خطر ابتال به بيماري شديد در 
گروه س��ني باالي ۸۵ سال، ۱۳ برابر بيشتر از گروه 

سني ۱۸ تا ۲۹ سال است.

گزارش
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