
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 7  صفحه 5 

   Vol. 7  No . 1798  Tue. Nov 10. 2020  سه شنبه 20  آبان 1399   24ربيع االول 1442  سال هفتم  شماره 1798 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
13031000  تومان

شاخص بورس
1215222

مسدودسازي  مسير  وام دهي  به 
 ۳۰ فعاليت  بانكي 

وعده تعيين قيمت بليت هواپيما 
با دالر نيمايي

نرخ ارز ريخت اما سفر هوايي ارزان نشدوزارت صمت در نامه اي به بانك مركزي خواستار شد

Re
ut

er
s :

س
عك

 صفحه 2 

 صفحه 8 

 صفحه 4 

يادداشت- 1

fatf باز كردن قفل
بعد از تح��والت اخير در 
اياالت متح��ده و حضور 
باي��دن و دموكرات ها در 
كاخ سفيد، بحث احياي 
دوب��اره برج��ام، پاي��ان 
تحريم ها و گشايش هاي 
اقتص��ادي ني��ز مطرح 
شده است. اما بايد بدانيم 
كه حضور در صحنه مناسبات اقتصادي و ارتباطي 
جهاني، ملزوماني مي طلبد كه تا وقتي اين ملزومات 
فراهم نش��وند، نمي توان انتظار گشايش خاصي در 
اقتصاد و معيشت كشور داش��ت. يكي از گزاره هاي 
مهمي كه نظام سياسي كشور بايد به سرعت تكليف 
خود را با آن روشن كند، FATF و لوايح مرتبط با آن 
است. مكانيس��مي فراگير و بين المللي كه اعتماد و 
اطمينان الزم را براي انجام مبادالت اقتصادي جهاني 
براي اعضا ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، زماني كه 
عضوي از بدنه جامعه بين الملل از امضاي اين سند 
خودداري مي كند، در واقع خود را از ارتباط و اتصال 
به مراودات مالي و اقتصادي محروم كرده است. ضمن 
اينكه اين پالس را به ساير كش��ورها ارسال مي كند 
كه شفافيت الزم را در فعاليت هايش ندارد. در واقع 
هر فعل و انفعال اقتصادي در جهان امروز منوط به 
پذيرش اين ساز و كار عمومي است. اگر فرض بگيريم 
كه بعد از احياي برجام ايران بتواند س��هم خود را در 
بازا نفت پس بگيرد، صادرات نفتي و غيرنفتي را آغاز 
كند، اما تكليف FATF هنوز روشن نشده باشد، بدون 
ترديد هيچ تغييري در وضعيت اقتصادي و معيشتي 
كشور ايجاد نخواهد شد. چرا كه بدون پيوستن به اين 
سازوكار امكان نقل و انتقال بانكي و مالي براي كشور 
وجود نخواهد داشت. يعني يك دالر از صادرات نفتي 
از طريق ساختارهاي بانكي و مالي نمي تواند به كشور 
وارد شود. حتي ش��ركاي نزديك ايران مثل روسيه 
و چين ه��م پيام هاي متعددي ارس��ال كرده اند كه 
بدون امضاي FATF امكان تداوم و توسعه ارتباطات 
اقتصادي و ارتباطي وجود نخواهد داش��ت. اين در 
حالي است كه برخي افراد و جريانات بدون توجه به 
اين ضرورت از راهكارهاي جايگزين FATF صحبت 
مي كنند. من نمي دانم اين افراد مبتني بر چه سند 
و مدركي يك چنين ادعاهاي��ي را مطرح مي كنند. 
نقش اين سند در اقتصاد، مانند حق وتو در شوراي 
امنيت مطلق است. در واقع FATF كليد درب اصلي 
ارتباطات بين المللي در حوزه اقتصاد است. آن دسته 
از افرادي كه هنوز در خصوص راهكارهاي جايگزين

FATF صحب��ت مي كنند هرگز اش��اره نمي كنند 
كه اي��ن راهكارهاي جايگزين چيس��ت؟ مطمئن 
باشيد اگر يك چنين راهكاري وجود داشت، قبل از 
ايران چين و روس��يه و... از آن بهره برده بودند. يكي 
از راهكارهاي مخالفان FATF، انتقال پول به صورت 
چمداني و فيزيكي اس��ت كه هم خط��رات فراواني 
دارد و هم اينكه مبالغ هنگفتي بايد به عنوان هزينه 
جابه جايي )گاهي اوقات تا30درصد مبلغ انتقالي( 
پرداخت ش��وند. به نظر مي رس��د يك��ي از داليل 
مخالفت ها با FATF مبتن��ي بر همين منافع كالن 
اقتصادي براي برخي سوداگران اس��ت. با توجه به 
اينكه سازوكارهاي بين المللي مبتني بر رويكردهاي 
فراملي و جهان ش��مول طراحي و تدوين مي شوند، 
نمي توان با يك راهكار ملي آثار فراملي ناشي از اين 
سازوكارها را مرتفع كرد. چرا كه اراده چندين كشور 
و نهاد بين المللي پشت آن قرار دارد و اين ساختار به 
هم پيوسته بر مجموعه فعل و انفعاالت مالي نظارت 
دارند. در واقع هرچند امض��ا يا عدم امضا، پذيرش يا 
عدم  پذيرش استانداردهاي FATF در حيطه اختيار 
مسووالن داخلي قرار دارد، اما تبعات برآمده از عدم 
امضاي اين سند از دايره اختيارات مسووالن ايراني 
خارج است. چرا كه مس��اله FATF تنها موضوعي 
مرتبط با امريكا، اروپا و... نيس��ت، بلكه كل ساختار 
اقتصادي جهاني ض��رورت اجرايي س��اختن آن را 
پذيرفته اند و بر اس��اس مفاد آن عمل مي كنند. در 
نهايت هم نبايد فراموش كنيم، قرار نيست با امضاي 
اين س��ند اتفاق خاصي رخ دهد. اساسا FATF جز 
تهيه گزارش ه��ا و توصيه هايي از م��وارد مربوط به 
پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م در كش��ورها و 
اطالعاتي نظير اي��ن كار خاص ديگ��ري نمي تواند 
انجام دهد. آنچه مس��اله FATF را بسيار حساس تر 
مي كند اثري اس��ت كه گزارش هاي تحليلي آن بر 
ساير كشورهاي عضو مي گذارد. يعني اكثريت قريب 
به اتفاق كشورهاي جهان به جز موارد بسيار اندك 
)مثل كره شمالي( خارج از چهارچوب هاي گزارش 
FATF اقدام ب��ه برقراري ارتباط��ات بانكي با هيچ 
كشور ديگري نمي كنند. به عبارت روشن تر چنانچه 
گزارش منفي از سوي FATF در خصوص وضعيت 
نظام بانكي و اقتصادي يك كشور خاص منتشر شود 
به سرعت تراكنش هاي مالي آن با جهان پيراموني در 
حركتي دومينويي وار قفل خواهند شد. بنابراين به 
نظرم وقت آن رسيده كه نظام سياسي تكليف خود 
را با اين سازوكار فراگير مشخص كند. چرا كه بدون 
چرخاندن كليد FATF تصور گشايش هاي اقتصادي 
و ارتباطي بيش��تر به يك روياي در دوردست شبيه 
خواهد بود ت��ا واقعيتي ملموس كه بت��وان روي آن 

حساب باز كرد.

يوسف مواليي

با فشار دالالن در يك رفت و برگشت قيمت سكه به كانال  ۱۳ ميليون  و دالر 26 هزار  تومان برگشت
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شوك شديد واكسن كرونا به بازارهاي جهاني

نفت اوج گرفت، طال سقوط كرد
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رشد نقدينگي و معيشت مردم  بورس  در پسا انتخابات امريكا  خروج خارجي ها را دشوار كنيمبورس و تجربه هاي تازهو اما استقالل بانك مركزي 
ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار 
ته��ران در معامالت روزهاي 
گذش��ته دچ��ار التهابات��ي 
ب��ود ك��ه به ش��دت تح��ت 
تاثير انتخاب��ات امريكا قرار 
داش��ت. در روز پاياني هفته 
گذش��ته با توجه ب��ه برتري 
اوليه دونالد ترامپ، س��هام 
وابس��ته به دالر و به خصوص پااليش ها با يك رش��د 
نسبي همراه ش��د، اما پس از پيشي گرفتن جو بايدن 
در ابت��داي هفته جاري به نوعي ورق برگش��ت و بازار 
دوباره جهت نزولي به خود گرفت.   با اين حال بسياري 
از كارشناس��ان بر اين باورند كه حافظه تاريخي ثابت 
كرده كه چارچوب سياس��ت هاي كلي ايران و امريكا 
تغيي��ري نخواهد داش��ت و انتخابات امري��كا تنها به 
صورت هيجاني و مقطعي تاثيرگذار است و به صورت 
بلندمدت نمي تواند تاثير زيادي بر ب��ازار بورس اوراق 
بهادار بگذارد. همچنين در چند روز گذشته و پس از 
انتخابات امريكا به نظر مي رسد فضاي رواني مشاركت 
مردم در بازار دالر از بين رفته است و احتماال دولت و 
بانك مركزي دالر را در همين حوالي بازارگرداني كنند 
اين امر مي تواند بازار دالر و به تبع آن جذابيت بازارهاي 
سكه و طال را كاهش دهد و نقدينگي را دوباره به سمت 
بازار سهام سوق دهد و حركت صعودي شاخص كل را 
ادامه در صفحه 6 آغاز كند.  

گ��زارش روز 19 آب��ان 99 
بان��ك مرك��زي در م��ورد 
تح��والت اقتص��ادي نكات 
مختلف��ي را مط��رح كرده 
اس��ت اما دركنار خبر مهم 
سقف نرخ سود 22 درصدي 
ب��راي اوراق مال��ي، به چند 
شاخص عمده در مورد رشد 
نقدينگي، پايه پولي و حجم پول شامل حساب جاري، 
چك ها و اس��كناس اش��اره كرده اس��ت كه مي تواند 
عامل تعيين كننده اي در ش��اخص ت��ورم، مبادالت 
اقتصادي، قيمت ها در بازارهاي مختلف باشد و رفتار 
معامالتي مردم و فعاالن اقتصادي را تحت تاثير قرار 
دهد.  به عبارت ديگر، با اينك��ه دولت و بانك مركزي 
انتظار دارند كه نرخ تورم مهار شود و نوسان قيمت ها 
كاهش يابد اما رفت��ار مالي و پس اندازه��اي مردم و 
نگهداري پول به صورت نقد نشان مي دهد كه تمايل 
به نگهداري پول در حس��اب هاي بلندمدت بانك ها 
كاهش يافته و عمده پول به صورت نقد در حس��اب 
جاري، چك ها، اسكناس، و حتي حساب كوتاه مدت 
نگهداري مي ش��ود و امروز با توجه به دسترس بودن 
كارت هاي بانكي، عمال بايد حساب كوتاه مدت را نيز 
پول نقد در نظر بگيريم زيرا حتي سريعتر از اسكناس 
خرج مي ش��ود و با وجود آنكه برخي مراكز تمايلي به 
ادامه در صفحه 6 دريافت اسكناس ندارند، اما...  

اي��ن روزها بار ديگر ش��اهد 
كاه��ش ارزش س��هام در 
روزهاي گذش��ته بوديم كه 
با توج��ه به انتخ��اب بايدن 
در امري��كا، ام��ري قاب��ل 
پيش بيني بود. احتماال شما 
هم اين مطلب را شنيده ايد 
ك��ه همه چي��ز در قيمت ها 
خالصه مي ش��ود. اين جمل��ه كوتاه ب��راي فعاالن 
بازارهاي مالي، عبارتي آشناست. »شاخص كل بورس 
تهران افت قابل توجهي به ثبت رس��اند.« اما اين بار 
در كنار بازار سهام ش��اهد ريزش قيمت در بازار هاي 
موازي نيز هس��تيم. وضعيت س��اير بازاره��ا پس از 
انتخابات امريكا، تجربه اي اس��ت كه بازار سهام آن را 
دو ماه قبل تر به تصوير كشيده است. اگر در خاطرتان 
مانده باش��د، بازار در زمان دالر 32 هزار توماني هيچ 
رش��د و واكنش مثبتي ب��ه اين موضوع نداش��ت. بر 
اساس اين داده ها، مي توان ارزيابي كرد بازار در نيمه 
اول سال با دالر 20 هزار توماني سامانه نيما هماهنگ 
بود و در نيمه دوم س��ال هم با دالر نيمايي در همين 
محدوده معامالت خود را ادامه خواهد داد. اما كماكان 
هيجان نقد كردن دارايي ها وجود دارد و اين هيجان 
تاكنون نگذاشته كه بازار به روند متعادلي برسد. البته 
ريسك سيستماتيك تا حدود بس��يار زيادي كمتر 
ادامه در صفحه 6 شده است و...  

اقتص��ادي  فعاليت ه��اي 
انج��ام ش��ده در دوره برجام 
در كن��ار منافعي ك��ه براي 
كش��ور داش��ت، درس هاي 
گرانبهايي را نيز ب��ه ارمغان 
آورد، درس هاي��ي كه بايد در 
س��ال هاي آينده و در جريان 
تعامل با كشورهاي خارجي 
و ش��ركت هاي بين الملل��ي، در دس��تور كار مقامات 
تصميم گير قرار گيرد. يكي از اي��ن درس ها مربوط به 
حضور ايران در بازار نفت جهان مي شود. ايران به عنوان 
يكي از قديمي ترين اعضاي اوپ��ك در طول دهه هاي 
گذشته در بازار نفت حضور فعالي داشته و بازار مربوط 
به خود را نيز در اختيار گرفته اس��ت. امروز با توجه به 
اي��ن تحريم ها، بعضي از كش��ورها بازار اي��ران را براي 
خود كرده اند و م��ا در صورت كاهش تحري��م بايد در 
ابتدا فكري براي بازگشت به بازار كنيم، موضوعي كه 
البته با توجه به بازار س��نتي ايران در ميان كشورهاي 
مختلف جهان، چندان دشوار نخواهد بود اما قطعا نيز 
به مذاكره و بررس��ي هاي دقيق دارد. ج��داي از آن در 
ماه هاي گذشته، بهاي نفت تحت تاثير شيوع ويروس 
كرونا كاه��ش يافته و تقاض��ا نيز ب��راي اين محصول 
كمتر شده است، از اين رو حتي اگر ايران بتواند بدون 
محدوديت نفت بفروشد نيز بايد بداند كه دسترسي به 
ادامه در صفحه 6 منابع درآمدي آن...  

بر اساس برخي اخبار منتشر 
ش��ده، ظاهرا تصميماتي كه 
دول��ت اخي��را در خص��وص 
ترخي��ص كاال از گم��ركات 
كشور بدون نياز به هماهنگي 
با بانك مركزي داشته، باعث 
گاليه ش��خص ريي��س كل 
بان��ك مرك��زي از اي��ن نوع 
تصميمات ارزي شده است. چالش��ي كه يك بار ديگر 
بحث ه��اي مرتبط با مح��دوده اختيارات و اس��تقالل 
بانك مركزي را در محافل اقتصادي و رسانه اي مطرح 
و ضرورت ارزيابي هاي تحليل بيش��تر در خصوص آن 
را گوشزد مي كند. هرچند شايد برخي تصور كنند كه 
عدم اس��تقالل بانك مركزي موضوعي صرفا اقتصادي 
اس��ت و تبعات آن تنها در اتمس��فر اقتصادي جامعه 
بروز خواهد كرد، اما در حقيقت تبعات اين مس��اله به 
غير از اقتصاد، س��اير بخش ه��اي فرهنگي، اجتماعي، 
امنيت��ي و... را نيز در ب��ر مي گيرد. موضوع اس��تقالل 
بانك مركزي حقيقتي اس��ت كه كش��ورهاي توسعه 
يافته دهه ها قبل ض��رورت آن را درك و آن را عملياتي 
س��اخته اند. چرا كه تجربه اقتص��ادي جوامع مختلف 
نش��ان مي دهد اگر سياس��ت گذاري هاي كالن مالي و 
پولي در اختيار س��اختارهاي اجرايي و روساي جمهور 
باش��د يا مداخالتي در آن صورت بگي��رد، بدون ترديد 
دولت ها با بروز نخستين نش��انه هاي كمبود و كسري 
به بانك مركزي و بازارهاي پولي و بانكي به عنوان يك 
صندوق مالي يدكي يا جيب كمك��ي نگاه و گاه و بيگاه 
براي استقراض به سراغ منابع آن مي روند. اين رويكرد 
دولت ها در اس��تقراض از س��اختارهاي بانكي هرچند 
مش��كالت اقتصادي روزمره را براي مدت كوتاهي حل 
مي كند، اما در بلندمدت تبعات مخربي در بخش هاي 
مختلف به جاي مي گذارد كه در برخي موارد اين تبعات 
مخرب جبران ناپذير است. البته ضرورت استقالل بانك 
مركزي در اقتصادهاي پيش��رو حل شده است و اساسا 
ش��يوه انتخاب روس��اي كل بانك مركزي يا متوليان 
فدرال رزرو به گونه اي اس��ت كه دولت ها نتوانند هيچ 
دخالتي در آن داشته باشند. اما در اقتصاد ايران با توجه 
به اينكه انتخاب ريي��س كل بانك مركزي كش��ور به 
عهده رييس جمهوري است، اين تصور هم وجود دارد 
كه دولت مي تواند دخالتي در تصميم س��ازي هاي آن 
داشته باشد. از سوي ديگر با بروز نخستين نشانه هاي 
نوس��ان در بازار يا ايجاد كس��ري بودجه )مثل شرايط 
امسال( در اغلب موارد، چون رييس كل از طرف دولت 
انتخاب شده، سياس��ت گذاري آن را نيز دولت ها انجام 
مي دهند. كما اينكه در زمان دولت هاي نهم و دهم نيز 
مشاهده شد كه بانك مركزي به نوعي بدل به جيب دوم 
دولت و حساب يدكي شخص رييس جمهور شده بود و 
رييس جمهور وقت به خود اجازه مي داد هر زمان نيازي 
احساس كرد از منابع بانك مركزي براي حل مشكالت 
ادامه در صفحه 6 جاري خود استفاده كند.  

گزارش روز

در تناقضي آشكار در عمل به مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي

در حال��ي كه مصوبه ش��وراي عالي فض��اي مجازي بر 
حمايت از شبكه هاي اجتماعي و    پيام رسان   هاي بومي 
تاكيد ويژه    اي دارد، رسانه ملي در اقدامي آشكار استفاده 
از    پيام رس��ان خارج��ي را تبليغ  مي كند. ب��ه گزارش 
مهر، ش��وراي عالي فضاي مجازي در سال 9۶ مصوبه 
س��امان دهي    پيام رس��ان   هاي اجتماعي را در راستاي 
حمايت از شبكه هاي داخلي و ضابطه مند كردن فعاليت 
شبكه هاي اجتماعي خارجي در كش��ور ابالغ كرد. در 
اين مصوبه سياست هاو اقدام الزم نهادهاي مرتبط در 
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وقتي رسانه ملي 
براي اينستاگرام 

تبليغ  مي كند
جهت حفظ و صيانت از هويت ملي و ساماندهي فعاليت 
پيام رس��ان هاي اجتماعي در كش��ور با هدف فراگيري 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي و ساماندهي فعاليت 
پيام رس��ان هاي اجتماعي خارجي مدنظر قرار گرفته 
اس��ت. تهيه و تدوين ش��رايط و ضواب��ط اعطاي مجوز 
فعاليت به پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و خارجي در 
كارگروهي با عضويت وزارتخانه هاي ارتباطات، ارشاد، 
اطالعات، معاونت علمي رياس��ت جمهوري، دادستاني 
كل كشور، س��ازمان تبليغات اسالمي، پليس فتا، سپاه 

پاسداران و سازمان    صداوس��يما صورت گرفت. در اين 
مصوبه س��ازمان صداوسيما موظف ش��د كه به منظور 
ترويج و آم��وزش كارب��ري همگاني پيام رس��ان هاي 
اجتماعي داخل��ي و ارتقاي آگاهي و مه��ارت مردم در 
بهره ب��رداري از ظرفيت   ها و م�قابله ب��ا مخاطرات آنها 
در زندگي فردي و اجتماعي كارب��ران، اقدام به توليد و 
پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني مناس��ب كند. 
حمايت و بسترس��ازي ب��راي افزايش تولي��د محتواي 
مبتني بر فرهنگ اسالمي � ايراني و تسهيل دسترسي 

كاربران به    پيام رسان   هاي بومي در اين مصوبه در حالي 
برعهده سازمان صداوس��يما قرار داده شده كه چندي 
اس��ت در اغلب برنامه هاي تلويزيوني اين رسانه، شاهد 
تبليغ ش��بكه هاي اجتماعي و    پيام رسان   هاي خارجي 
به صورت علني هس��تيم. اكثر برنامه هاي صداوسيما 
كه به صورت ش��بانه روزي براي مردم پخش  مي شود 
داراي صفحه اينس��تاگرام بوده و اين موضوع از سوي 
تهيه كنندگان اين برنامه هابه وضوح به بينندگان اعالم  
مي شود. توليدكنندگان اين برنامه ها، نشاني صفحات 
خود را يا به صورت زيرنويس يا به ص��ورت اعالمي در 
اختيار بينندگان قرار  مي دهند و ب��راي افزايش ميزان 
بازديدكنندگان از صفحات شان بارها در فواصل مختلف 
برنامه و روي آنتن رسانه ملي از كاربران  مي خواهند كه 
صفحات فيك مشابه در اينس��تاگرام را به اشتباه فالو 
نكنند. اي��ن مثال   ها چند نمونه از عدم التزام س��ازمان 
صداوسيما به مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در 
حمايت از    پيام رسان   هاي داخلي و عدم رعايت ضوابط 
براي تبليغ فعاليت ش��بكه هاي اجتماعي خارجي در 
كشور است. كارشناسان بسياري اين اقدام رسانه ملي 
را تناقض آشكار در عمل به مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي و سياس��ت گذاري در ح��وزه حاكميت فضاي 
مجازي  مي دانند.  ادامه در صفحه 6



تعامل اصولي و هدفمند با جهان، اين ش��ايد نخستين و 
اصلي ترين اولويت و شعاري بود كه حسن روحاني در دوره 
انتخابات رياست جمهوري سال 92 مطرح كرد و احتماال 
يكي از اصلي ترين داليل اقبال مردم به او بود. دولت يازدهم 
در حالي تشكيل شد كه كشور در دوره هشت ساله محمود 
احمدي نژاد به سمت انزوايي جدي حركت كرده بود و چند 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، با اجماعي جهاني 
عليه برنامه هسته اي ايران، تحريم هايي همه جانبه را وضع 
كرده بودند. در اين دوران حتي چين و روسيه به عنوان تنها 
متحدان ايران در ميان اعضاي دايم شوراي امنيت نيز از 
حق وتو خود استفاده نكردند تا شرايط در اقتصاد ايران بر 
هم بريزد. با آغاز دولت روحاني، موضوع مذاكرات هسته اي 
شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه منتقل شد 
و در نخستين ماه ها از مذاكرات، ابتدا بخشي از تحريم ها 
كنار رفت و سپس در ماه هاي بعد با نهايي شدن مذاكرات، 
توافق هسته اي ايران و شش كشور قدرتمند جهاني به امضا 
رسيد. با كنار رفتن تحريم هاي هسته اي، ايران در سال 95 
به رشد اقتصادي دو رقمي دست يافت و شرايط در سال 

96 نيز بسيار مثبت به نظر مي رسيد.
با اين وجود با پيروزي دونالد ترامپ بر هيالري كلينتون 
در انتخابات س��ال 2016 امريكا، شرايط را بر هم ريخت. 
رييس جمهور جمهوري خواه امري��كا از همان روزهاي 
نخست آغاز به كارش به انتقاد جدي از برجام پرداخت و 
آن را توافقي بد ناميد. ترامپ اصرار داشت كه بايد مذاكراتي 
جديد با ايران آغاز ش��ود و در چارچ��وب آن امتيازهاي 
بيشتري فراتر از مسائل هسته اي گرفته شود، موضوعي كه 
نه با موافقت ايران مواجه شد و نه در برجام به عنوان توافقي 
مستند امكان تغيير وجود داشت. به اين ترتيب ترامپ پس 
از چند بار تهديد، سرانجام تصميم گرفت در ارديبهشت 
سال 97، رسما خروج امريكا از برجام را اعالم كند و به اين 
ترتيب دور جدي��دي از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران 
آغاز شد، تحريم هايي كه كاخ سفيد از آنها به عنوان فشار 
حداكثري ياد مي كرد و معتقد بود، ظرف چند ماه ايران را 

وادار مي كند كه بار ديگر به ميز مذاكره بازگردد.
هرچند اين اقدام ترامپ از نظر تمامي قواعد بين المللي 
غيرقانوني و خارج از عرف بود و تمامي كشورها اين موضوع 
را رد كردند اما در نهايت تهديد به تحريم از سوي كاخ سفيد 
باعث شد، بسياري از شركت هاي خارجي، عطاي ماندن 
در ايران را به لقايش ببخشند و با گسترش تحريم ها ايران، 
چه از فروش نفت خود و چه از تجارت مستقيم در جهان و 

انجام تبادالت بانكي محروم شد.
با وجود آنكه نمي توان تقصير عهدشكني دولت امريكا را به 
گردن دولت ايران انداخت اما تحليل بسياري از كارشناسان 
اين است كه ايران مي توانست چه در دوره امضاي برجام 
و چه در نحوه استفاده از مزاياي آن، بسيار هوشمندانه تر 

عمل كند.

    زير پا گذاشتن يك امضا
صادق الحس��يني - كارشناس مسائل اقتصادي - درباره 
شرايط به وجود آمده در دوره برجام نوشته: بارها گفته ام كه 
دموكرات ها و جمهوري خواهان اينقدر با هم تفاوت ندارند. 
اما اين بار شايد قضيه متفاوت باشد. نه اينكه متفاوت شده 

باشند، بازي متفاوت است. برجام محصول دموكراتهاست. 
حضورشان فضاي بازي براي ايران ايجاد مي كند. اگر خوب 
بازي كنيم برگشت س��ريع  بايدن به  برجام تعادل جديد 
است. با برجام مخالف بودم نه به خاطر اينكه توافق با امريكا 
بد است به خاطر اينكه برجام توافق درستي نبود و مي شد 
در همان فض��ا توافق بهتري كرد. توييت چندي پيش از 
برجام من موجود است. ما تعهد غيرقابل برگشت داديم 
 )خروج اورانيوم( و آنها تعهد قابل برگشت )فقط يك امضا( . 
اين يك اشتباه استراتژيك بود ولي گذشت. االن بايد به فكر 
آينده بود. االن برگشت سريع امريكا به برجام تعادل خوبي 
براي ما در موقعيت جديد است. ايران نبايد هيچ بگويد جز 
موكول كردن هرگونه مذاكره به ورود بدون قيد و ش��رط 
امريكا به برجام؛ آن هم به روح برجام كه آزادي مبادالت 
 FATF مالي ايران است. يعني خودشان بايد ايران را از بيانيه

خارج كنند مثل كوبا.
آنچه در صحبت هاي اين كارش��ناس ب��ه صراحت بر آن 
تاكيد شده، موضوع چگونگي توافق با امريكاست. در حالي 
كه ايران بر اساس گزارش هاي رسمي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به تمام تعهدات خود در كاهش فعاليت هاي 
هسته اي پايبند مانده بود، رييس جمهور امريكا توانست 
با يك امضا زير ميز مذاكره بزند و تمام رش��ته هاي برجام 
را پنبه كن��د، از اين رو اينكه در صورت آغاز به كار بايدن و 
عمل او به وعده بازگشت به برجام، ايران چگونه تعهداتش 
را اجرايي كند و در مقابل چه تعهدي از امريكا بگيرد تا ديگر 
تجربه دولت ترامپ تكرار نشود، اهميت فراواني خواهد 
داشت. مصوبات مجلس سنا و نهايي شدن گام هايي كه 
 امريكا امكان بازگشت از آنها را نداشته باشد، احتماال بايد 

اولويت بسيار مهم كشور باشد. در كنار موضوع سياست 
خارجي، در حوزه سياست گذاري هاي اقتصادي نيز دوره 
برجام، براي ايران درس هاي بسيار مهمي در بر داشته است. 
الحسيني در اين رابطه نوشته: دولت در سياست گذاري 
اقتصادي هم نبايد هيجان زده ش��ود. درس��ت است كه 
افق روشني پديدار شده اما اگر سياست گذاري داخلي را 
درست نكنيد، اگر دژپسند به پولي كردن كسري بودجه 
ادامه دهد، اگر همتي واردات در مقابل صادرات را محكم 
نچسبد و رزم حسيني كار خودش را بكند، اگر نوبخت و 
مجلس با قولهايشان كسري بودجه را بيشتر كنند و اگر 
سياست گذاري اين طور گروگان ذي نفعان در بازارهاي 
دارايي باش��د، به يقين بدانيد كه فاجعه ابرتورم در پيش 
اس��ت. اگر در اقتصاد كشور به اين س��مت برويم دست 
ما در مذاكرات آتي هم بس��ته خواهد ش��د و نمي توانيم 
بازي درس��تي براي خودمان تعريف كنيم. پس توجه به 
اقتصاد و داش��تن اقتصادي باثبات و متعادل و رو به رشد 
شرط مذاكرات موفق آتي است. ما به اقتصاد ايران بسيار 
اميدواريم. سال هاي پرواز ايران مي تواند شروع شود. اما نه 
با اين با سياست گذاري كه بر دست و پاي اين پرنده غمگين 

زنجير مي زند.
امروز مشخص شده كه اشتباه بزرگ ايران در دوره اجراي 
برجام، قرار دادن تمام تخم مرغ هاي اقتصاد در سبد اين 
توافق بود. ايران در آن دوره توانست نفت بفروشد، به تمام 
بانك هاي بين المللي دسترسي داشته باشد، قراردادهاي 
س��رمايه گذاري و مش��اركت اقتصادي با ش��ركت هاي 
اروپايي منعقد كند و از حركت در مسيري بگويد كه رشد 
و توسعه سريعي به ارمغان مي آورد. در صورتي كه بايدن 

سياس��ت هاي غلط ترامپ را تغيير دهد، بايد پيش از هر 
چيز ايران آماده تغيير در نگاه خود باش��د. يعني از سويي 
بايد تعهداتي از دولت امريكا گرفته شود كه ديگر امكان به 
زير ميز مذاكره زدن وجود نداشته باشد و از سوي ديگر اگر 
بناست از مواهب كنار رفتن تحريم ها بهره ببريم، بايد به اين 
شرايط نگاه موقت داش��ت و تالش كرد در دوره اي كوتاه، 

باالترين دستاوردهاي ممكن به ثبت برسد.
در كنار رابطه با امري��كا، ايران در دوران برجام، از س��اير 
كشورها نيز متضرر شد. بسياري از شركت هاي اروپايي و 
حتي آسيايي كه در دوره توافق هسته اي به ايران آمدند و 
قراردادهاي مختلفي براي حضور در ايران به امضا رساندند، 
پس از بازگشت تحريم ها، يك به يك ايران را ترك كردند و 
عمال در اين قراردادها نه غرامتي در نظر گرفته شد و نه ايران 
توانست ادعاي خسارت كند. پس از چنين تجربه اي، شايد 
مهم ترين رويكرد در اين حوزه بايد امضاي قراردادهايي 
باشد كه اگر طرف مقابل قصد بر هم زدن آن را داشت الاقل 
مجبور شود كه هزينه هاي جاري را بپردازد. نحوه تعامل 
با كشورهاي بدحساب و دولت هايي كه پيش از تحريم از 
ايران كاال گرفتند اما در اين سال ها بنا به داليل مختلف از 
بازپرداخت آن خودداري كردند نيز ديگر موضوع مهم در 

اين حوزه خواهد بود.
جو بايدن احتماال از ابتداي بهمن ماه سال جاري در كاخ 
سفيد مستقر خواهد شد و به اين ترتيب در بهترين حالت، 
تنها ش��ش ماه زمان تعامل با دولت فعلي ايران را خواهد 
داشت، دولتي كه خود مبتكر برجام بود و احتماال مي تواند 
با استفاده از اين تجارب گذشته، پاياني خوش براي عملكرد 

خود در عرصه سياست خارجه به وجود آورد.
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تقريظ رهبري انقالب 
بر منظومه شهيد سليماني

نويسنده »منظومه قاسم سليماني« از نوشتن تقريظ 
رهبر انقالب بر سروده جديدش خبر داد.

افشين عال ش��اعر و ترانه سرا در كانال تلگرامي خود از 
نگارش تقريظ آيت اهلل سيد علي خامنه اي رهبر انقالب 
بر كتابش با عنوان »منظومه قاسم سليماني« خبر داد و 
نوشت: تابستان امسال پس از سفري به كرمان و زيارت 
مزار شهيد قاسم سليماني، تصميم گرفتم منظومه اي 
در وصف آن سردار واالمقام بسرايم. به لطف خدا پس 
از روزهاي متمادي توانستم اين منظومه را كه در قالب 
مثنوي اس��ت با بيش از دويست بيت به پايان برسانم. 
خوش��بختانه چندي پيش اين اثر به استحضار رهبر 
فرزانه انقالب رس��يد و با استقبال ايش��ان روبرو شد. 
اين بار حضرت آيت اهلل خامنه اي ضمن ارسال پيامي 
محبت آميز، انگشتر خود را نيز به اين فرزند كوچك شان 
اهدا كردند. هديه اي كه از تمام مواهب مادي برايم عزيزتر 
است. انش��ااهلل اين منظومه، همزمان با اولين سالگرد 
شهادت سردار، توسط بنياد حاج قاسم سليماني در قالب 
كتابي نفيس منتشر خواهد شد. من هم قصد داشتم 
اين خبر را همزمان با سالگرد شهيد منتشر كنم. اما با 
شكست خفت بار ترامپ، قاتل بي آبروي آن سردار دالور، 
چنان به وجد آمدم كه تصميم گرفتم به نشانه شادي و 
شكر، هم اكنون اين مطلب را به اطالع عزيزان برسانم. 
اميد است كه اين اثر ناقابل، چشم روشني كوچكي باشد 
براي تسلي دل خانواده سرافراز حاج قاسم و همه عاشقان 
آن شهيد عزيز كه نامش تا ابد زبانزد آزادگان و جوانمردان 
عالم خواهد بود. متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي 
بدين شرح است: »بسمه تعالي رسا و شيوا و خوش لفظ 
و معنا سروده شده است. منظومه ماندگاري خواهد شد 
ان شاء اهلل. اين قريحه و اين توفيق را به آقاي افشين عال 

تبريك مي گويم.«

احتمال ارايه طرح دو فوريتي 
تعطيلي تهران

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي تاكيد كرد كه بايد تهران و كالن شهرها حداقل 
به مدت دو هفته تعطيل ش��ود و براي بع��د از آن هم 
برنامه ريزي اساسي صورت گيرد در غير اين صورت ما 
هفته آينده طرح دو فوريتي را براي الزام دولت به اين 
كار ارايه خواهيم كرد. حسينعلي شهرياري در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به شيوع گسترده ويروس كرونا اظهار 
كرد: الزم است تهران و كالن شهرها حداقل به مدت دو 
هفته تعطيل شود، اين پيشنهادي است كه ما به ستاد 
مبارزه با كرونا داده ايم البت��ه كه بايد در اين زمان هم 
برنامه ريزي الزم صورت گيرد تا شرايط بعد از تعطيلي 
دو هفته اي مديريت شود. وي ادامه داد: همچنين بايد 
از بسيج و سپاه كمك گرفت، همانطور كه در بسياري 
از بحران هاي كش��ور حتي مسائل بهداشتي از بسيج 
استفاده شد. اكنون بسيج جامعه پزشكي و كشور آماده 
است اگر اراده كنند آنها پاي كار مي آيند تا با بيماريابي 
و شناس��ايي بيماران و اقدامات پيشگيرانه بتوان آمار 
مبتاليان و فوتي ها را كاهش داد. اكنون با وضعيت فعلي 
جاي نگراني بسيار جدي وجود دارد. رييس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
شروع محدوديت ها از امروز به مدت يك ماه و تعطيلي 
برخي از مشاغل از ساعت 6 بعد از ظهر گفت: تعطيلي 
مشاغل از ساعت 6 بعد از ظهر شبيه شوخي است كه 
با اين محدوديت ها هيچ تغييري در كالن ش��هرها به 
خصوص تهران مشاهده نمي شود. نمي توان اميدوار بود 
با اين شيوه شاهد كاهش مرگ و مير بود. اميدواريم ستاد 
دولتي مب��ارزه با كرونا قدري به خودآيد و تصميمات 
قاطعانه اي بگيرد از جمله آنكه تهران و كالن شهرها به 
مدت دو هفته تعطيل شوند ما اين پيشنهاد را به وزير 
بهداشت هم داده ايم. شهرياري اضافه كرد: ستاد مبارزه 
با كرونا ستاد دولتي و نه ستاد ملي است، چون ستاد ملي 
بايد به نمايندگي از مردم و نه براساس خواست دولت 
عمل كند. مردم به ما نمايندگان مراجعه مي كنند و 
دغدغه هايشان را بيان مي كنند. اگر قرار باشد شرايط 
به همين منوال ادامه پيدا كند ما هفته آينده طرح دو 
فوريتي را ارايه خواهيم داد تا دولت را موظف به انجام 
اقداماتي كنيم كه از جمله آن تعطيلي دو هفته اي تهران 
و كالن شهرها است. وي در پايان و در جمع بندي اظهار 
كرد: عالوه بر تعطيلي دو هفته اي بايد برنامه ريزي براي 
انجام كارهاي اساسي صورت گيرد تا بتوان شرايط را 
كنترل كرد و به ساير ارگان ها منابع مالي داده شده و 
استخدام هاي كادر درمان از بروكراسي اداري بيرون 

رود چون شرايط بسيار نگران كننده است.

با ناقضان مرزهاي كشور 
قاطعانه برخورد مي شود

جانشين فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( 
كشور گفت: در صورت ورود بدون هماهنگي هر پرنده اي 
به حريم هوايي جمهوري اس��المي ايران، قاطعانه با 
نقض كنندگان مرزهاي كشور برخورد خواهيم كرد. 
به گزارش ارتش، امير سرتيپ قادر رحيم زاده جانشين 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( كشور 
در بازديد از مناطق مرزي شهرستان پارس آباد، گفت: 
در حال حاضر با استقرار تجهيزاتي از يگان هاي پدافند 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي ايران در نوار مرزي استان اردبيل و به 
ويژه شهرس��تان هاي پارس آباد و اصالندوز، نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران در آمادگي كامل به سر 
مي برند. وي افزود: براي برقراري امنيت و آرامش پايدار 
در مناطق مرزي ايران اسالمي به ويژه در شمال استان 
اردبيل تمامي تحوالت نظامي منطقه قره باغ به صورت 
24 ساعته رصد مي شود.جانشين فرمانده قرارگاه پدافند 
هوايي خاتم االنبياء )ص( تصريح كرد: به طرفين درگير 
در منطقه مورد مناقشه قره باغ هشدار جدي مي دهيم 
كه در صورت ورود بدون هماهنگي هر پرنده اي به حريم 
هوايي جمهوري اسالمي ايران، قاطعانه با نقض كنندگان 

مرزهاي كشور برخورد خواهيم كرد.

تعديل افزايش حقوق 
كارمندان شركت هاي دولتي

رييس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس از تعديل 
افزايش حقوق كارمندان شركت هاي دولتي در اليحه 
بودجه س��ال 1400 خبر داد. محسن زنگنه در پاسخ 
به اين س��وال كه در يكي از احكام دوازده گانه اصالح 
س��اختار بودجه براي اعمال در اليحه بودجه س��ال 
1400 افزاي��ش حقوق و مزايا در بودجه كل كش��ور 
بر مبناي برابري عمودي و افق��ي حقوق دريافتي در 
شركتها بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 
و دستگاه هاي استفاده كننده از بودجه عمومي مد نظر 
است؛ آيا مراد همسان سازي حقوق كارمندان دستگاه ها 
مطابق حقوق كارمندان بانك ها و ش��ركت ها است؟ 
اظهارداش��ت: اين حكم ابهامي دارد كه در اصالحيه 
رفع ابهام شده است. در اصل مساله با دولت هماهنگ 
هستيم. بحث همسان سازي حقوق كارمندان دولت 
با كارمندان بانك ها و ش��ركت هاي دولتي نيس��ت. 
مس��اله به محدودس��ازي هرگونه افزايش حقوق در 
شركت هاي دولتي متناسب با افزايش حقوقي و عمودي 
در دس��تگاه هاي دولتي اس��ت. رييس كميته اصالح 
ساختار بودجه مجلس با ذكر مثالي توضيح داد: سال 
گذشته مصوب شد حقوق ها 50 درصد افزايش يابد؛ 
حقوق كارمندي كه سه ميليون تومان است نهايتًا به 
4.5 ميليون تومان مي رس��د اما فردي كه در شركت 
دولتي 20 تا ۳0 ميليون حقوق مي گيرد با 50 درصد 
افزايش، 10 ميليون تومان به حقوقش اضافه مي شود كه 
عادالنه نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
تاكيد كرد: حقوق كارمندان شركت هاي دولتي سهم 
قابل توجهي از بودجه ش��ركت ها را در بر مي گيرد. در 
اصالح ساختار بودجه حكمي آورديم كه افزايش حقوق 
كارمندان اعم از پاداش، حقوق، دس��تمزد و غيره بايد 
متناس��ب با افزايش حقوق عمودي و افقي كارمندان 
سازمان ها و دس��تگاه هاي دولتي باشد. يعني پلكاني 
معكوس باشد، هر چه قدر حقوق كارمند باالتر است 
افزايش كمتري داشته باشد و برعكس. وي در پاسخ به 
اين سوال كه حكم لحاظ شده در اصالح ساختار بودجه 
با آنچه شما ذكر مي كنيد متفاوت است و چنين برداشتي 
از آن نمي شود، بيان داشت: اين مساله را كاماًل قبول دارم. 
مسووليت فرآيند اصالح ساختار با بنده بوده و اصالحيه 
اين حكم تهيه شده است. اين دوازده كم اصالح ساختار 
بودجه قرار است به قانون تبديل مي شود تا دست دولت 

براي اعمال آن در اليحه بودجه 1400 كاماًل باز باشد.

نظر دولت درباره طرح معيشتي 
مجلس

حس��ينعلي اميري گفت: دولت ب��ا طرح هايي كه در 
مجلس تهيه شده ولي بار مالي  آن تامين نشده باشد، 
موافق نيس��ت. حس��ينعلي اميري معاون پارلماني 
رييس جمه��ور، درباره علت مخالف��ت دولت با طرح 
پرداخت يارانه معيشتي به 60 ميليون ايراني، گفت: اين 
موضوع قابل بيان در وقت مفصلي است اما اين را بدانيد 
كه دولت بر اساس نظريه اي كه شوراي نگهبان درباره 
اصل 75 قانون اساسي دارد، با طرح هايي كه در مجلس 
تهيه مي شود و داراي بار مالي است، نسبت به آن ايراِد 
حقوقي مبنايي دارد. وي افزود: شوراي نگهبان اين نظر 
را دارد كه اصوال و اساساً طرح هايي كه نمايندگان تهيه 
مي كنند و داراي بار مالي اس��ت در مجلس قابل طرح 
نيست و اين طرح از آن نظر كه دولت به يك قاعده كلي 
كه ش��وراي نگهبان به آن قائل است يعني طرح هايي 
كه داراي بار مالي بوده موافق نيست. معاون پارلماني 
رييس جمهور در پاسخ به اين س��وال كه نمايندگان 
مجلس بار مالي آن را مشخص كرده بودند اما دولت با 
آن نيز مخالفت كرده است، تصريح كرد: قانون اساسي 
صحبت از تامين بار مالي كرده است نه تعيين بار مالي. 
بعضًا طرح هايي تهيه مي شود كه موضوع بار مالي اش 
را »تامين« نمي كنند بلكه »تعيين« مي كنند. تعيين 
با تامين متفاوت اس��ت. لذا دولت با طرح هايي كه بار 

مالي اش تامين نشده باشد، موافق نيست.

تخليه حباب از بازارهاي اقتصادي
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با اشاره به 
ضرورت هدايت نقدينگي با كاهش نرخ س��ود بانكي 
به س��مت بازار س��رمايه گفت: به صورت مش��خص 
تاكنون 2 مرتبه در گفت وگو با همتي بر كاهش نرخ 
سود بانكي و حمايت سياست گذار پولي از بازار سرمايه 

تأكيد كرده ام.
وحيد شقاقي شهري در گفت وگو با تسنيم، با ابراز اينكه 
در ش��رايط فعلي اقتصاد ايران به هر ميزان نرخ سود 
س��پرده هاي بانكي رشد كند منجر به رشد نقدينگي 
مي شود، گفت: با افزايش نرخ بهره تنها به سپرده هاي 
مدت دار سود بيشتري پرداخت مي شود كه اين موضوع 
تنها باعث افزايش سرعت رشد نقدينگي در كشور خواهد 
ش��د. به گفته اين كارش��ناس اقتصادي، در هفته ها و 
ماه هاي آتي به سرعت شاهد كاهش بار تورمي در اقتصاد 
ايران خواهيم بود و عماًل در بازارهاي مختلف از جمله 
طال و ارز حبابهاي مصنوعي كه با اقتصاد كشور همخوان 
نبود تخليه خواهد شد. وي افزود: جمع بندي ها نشان 
مي دهد كه از يك طرف نبايد بي جهت مانند گذشته به 
افزايش خارج از حد و مرز نقدينگي دامن زد و از سوي 
ديگر بايد از فضاي ايجادشده در بازار سرمايه حمايت 
كرد. يك پيشنهاد كلي اين است كه با كاهش نرخ سود 
و بهره بانك��ي و بين بانكي فضا براي هدايت نقدينگي 
خارج ش��ده از بازارهاي ارز و طال به بازار سرمايه كشور 
مهيا شود. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي 
گفت: در 2.5 ماه گذشته بازار سرمايه ايران دچار ريزش 
بي سابقه اي شد و در اين فضا سرمايه بسياري از مردم 
دچار ضرر و زيان سنگين شده است، اين درحالي است 
كه در ابتداي سال ش��اهد رونق ورود مردم به اين بازار 
بوديم كه يك فرصت بي نظير براي كشور بوده است. 
شقاقي ش��هري ادامه داد، متأسفانه افزايش نرخ بهره 
بين بانكي و شايعه افزايش نرخ سود بانكي يكي از عوامل 
جدي كاهش جذابيت بازار و ريزش بي سابقه اخير بود. 

اولويت هاي ايران پيش از بايدن كدامند؟

شوك شديد واكسن كرونا به بازارهاي جهاني

درس هاي اقتصادي برجام

نفت اوج گرفت، طال سقوط كرد
عصر روز گذشته )دوشنبه( به وقت ايران، شركت فايزر 
امريكا در خبري از دستيابي به واكسن كرونا خبر داد كه 
اين واكس��ن تا 90 درصد در پيشگيري از ابتال به كرونا 
موثر عمل كرده است. شركت فايزر اعالم كرد كه مرحله 
سوم آزمايش هاي گس��ترده اي كه روي واكسن جديد 
اين شركت انجام شده، نشان مي دهد كه اين واكسن تا 
90 درصد در پيشگيري از ابتال به كرونا موثر عمل كرده 
است. مرحله سوم آزمايش واكسن يك مرحله پيش از 
درخواست تاييد محصول براي توليد آن به شمار مي رود. 
مدير اجرايي شركت فايزر نيز با اعالم خبر كشف واكسن 
ويروس كرونا، امروز را روزي بزرگ براي بشريت ناميد. اين 
غول داروسازي امريكا كه با همكاري يك شركت آلماني 
از چند ماه قبل رس��ما فرايند آزمايش بر روي واكس��ن 
احتمالي كرونا را آغاز كرده بود، در حالي خبر از موفقيت 
بيش از 90 درصدي در گام سوم آزمايشات خود داد كه 
جهان روزهاي بسيار دشواري را در مواجهه با كرونا پشت 
س��ر مي گذارد. آخرين برآوردها نشان مي دهد كه اين 
ويروس تاكنون بيش از 50 ميليون نفر را در سراسر جهان 
به خود آلوده كرده و آمار مرگ و مير ناشي از آن به بيش از 
يك ميليون و 200 هزار نفر رسيده است. هرچند بسياري 
از كارشناسان معتقدند با توجه به دشواري هاي موجود 
در شناسايي تمام مبتاليان، احتماال عدد آلوده شدگان به 
كرونا چند برابر عدد رسمي اعالم شده است. ويروس كرونا 
حدودا 11 ماه پيش در چين ديده شد. دولت پكن پس 
از اعالم اين خبر، شهر ووهان به عنوان اصلي ترين محل 
شيوع كرونا را قرنطينه كرد اما با اين وجود از چند هفته 
بعد، كشورهاي مختلفي در سراسر جهان اعالم كردند كه 
نخستين موارد ابتال به كرونا را مشاهده كرده و پس از چند 
ماه، تمام كشورهاي جهان حدي از آلودگي به اين ويروس 
را به ثبت رساندند. به دنبال اين اتفاق، بسياري از سفرها و 
برنامه هاي تفريحي و هنري در سراسر جهان تحت تاثير 
قرار گرفت و دولت ها براي كاهش سرعت انتقال بيماري 
مجبور به قرنطينه طوالني مدت كشورهايشان شدند، 
موضوعي كه در كنار اثرات اجتماعي، بر وضعيت اقتصادي 

جهان نيز تاثيرات منفي قابل توجهي داشت.
با اين وج��ود، از همان روزه��اي ابتدايي، بس��ياري از 
شركت هاي داروسازي مطرح جهان اعالم كردند كه با 
سرعتي بسيار باال به سمت كشف واكسن كرونا حركت 
مي كنند و در تالشند در كوتاه ترين زمان ممكن به فرمول 

اين واكسن دسترس��ي پيدا كنند. هرچند در ماه هاي 
گذشته چين و روسيه از دستيابي به واكسن كرونا خبر 
دادند اما با توجه به اينكه اين كشورها فرمول واكسن خود 
را عرضه نكردند، سازمان بهداشت جهاني نيز نسبت به 
اين موضوع با ترديد نگاه كرد اما سرانجام روز گذشته يك 
شركت امريكايي خبر از آن داد كه به واكسن كرونا دست 

يافته و اين موضوع يك اتفاق تاريخي خواهد بود.

   استقبال بايدن و ترامپ از واكسن
سازمان بهداشت جهاني جزو نخستين نهادهايي بود كه 
نسبت به اين خبر واكنش نشان داد. اين سازمان اعالم 
كرد: آزمايش هاي واكسن فايزر بسيار مثبت است. ممكن 
است واكس��ن كرونا تا مارس ٢٠٢١ وضعيت اپيدميك 
را كامال تغيير دهد. واكس��ن كرونا براي آماده ش��دن تا 
سال 2021 به 4.5 ميليارد دالر ديگر نياز دارد. در كنار 
واكنش مثبت سازمان بهداشت جهاني، به نظر مي رسد 
خبر دست يابي به واكسن، در تحوالت سياسي امريكا نيز 
خود را نشان داده است. در شرايطي كه ترامپ در جريان 
مبارزات انتخاباتي بارها از نزديك بودن به دسترسي به 
واكسن كرونا خبر داده بود، حاال زماني اين خبر منتشر 
شده كه او انتخابات را به بايدن باخته است. با اين وجود 
ترامپ در صفحه ش��خصي خود به اي��ن اتفاق واكنش 

نشان داد و نوشت: واكس��ن به زودي مي آيد. ٩٠ درصد 
تأثيرگذاري. چه خبر خوبي!

جو بايدن رقيب ترامپ نيز كه در ماه هاي گذشته بارها 
به عملك��رد او در رابطه با كرونا انتقاد ك��رده بود نيز به 
خبر شركت فايزر واكنش نشان داد. بايدن در بيانيه اي 
اعالم كرد: خبر امروز مي تواند نويدبخش تغييراتي براي 
سال آينده باشد ولي ماموريت فراروي ما هنوز تغييري 
نكرده اس��ت. بايدن در عين حال هشدار داده است كه 
دستيابي گسترده به واكس��ن كرونا ماه ها زمان خواهد 
برد و امريكايي ها بايد همچنان ماسك بپوشند و فاصله 

اجتماعي را رعايت كنند.

   استقبال كم نظير اقتصاد از واكسن
در كنار تحوالت سياسي، بازارهاي جهاني نيز نسبت به 
خبر دستيابي به واكس��ن كرونا، واكنشي بسيار مثبت 
نش��ان داده اند. معامالت آتي ش��اخص S&P500 در 
بازارهاي خ��ارج امريكا پس از اعالم موفقيت آميز بودن 
توليد واكس��ن 4.4 درصد مثبت شد كه نشان مي دهد 
روند صعودي هفته پيش كه برمبناي پيش بيني پيروزي 
بايدن اتفاق افتاده بود اين هفته هم تداوم خواهد داشت. 
معامالت آتي شاخص داوجونز هم 5.9درصد مثبت شد 
و در واقع پيش بيني مي شود اين شاخص با 1500 واحد 

رشد باز شود. در اروپا هم شاخص استاكس يورپ 600 
معادل 4.2 رشد كرد. در بازارهاي آسيايي هم بورس ژاپن، 
كره جنوبي، هند و تايوان رشد قابل توجهي داشتند. البته 
بخشي از اين رشد بازارهاي سهام مربوط به خوش بيني 
بازار درباره پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا است. بورس چين 1.9 درصد مثبت شد و بورس 
هنگ كنگ 1.2 درصد رش��د كرد. داكس آلمان 5.5۳ 
درصد به ارزش خود افزود، فوتس��ي لندن 4.۸5 درصد 
جهش كرد، كاك فرانسه با جهش بزرگ 6.94 درصدي 
روبرو شد و فوتس��ي ميالن ايتاليا 5.40 درصد باال آمد. 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه سهام شركت هاي حمل و 
نقل و فعال در حوزه گردشگري بيشترين رشد را داشته 
و در مقابل سهام شركت هاي آي تي سقوط كرده است.  
در كنار اوضاع بورس، قيمت جهاني نفت نيز افزايش��ي 
چشم گير را تجربه كرد. تا روز دوشنبه وقت تهران، قيمت 
پيش خريد هر بش��كه نفت خام تگ��زاس غرب امريكا، 
دابليوت��ي آي، 9.42 درصد ي��ا ۳.50 دالر جهش كرد و 
باالتر از 40 دالر به 40.64 دالر رسيد. قيمت پيش خريد 
هر بش��كه نفت خام برنت، بنچ مارك بين المللي قيمت 
نفت ه��م ۸.47 درصد ي��ا ۳.۳4 دالر جه��ش كرد و به 

42.79 دالر رسيد.
قيمت جهاني طال كه در ماه هاي گذشته به دليل شيوع 
كرونا افزايش��ي جدي پيدا كرده بود، با خبر دست يابي 
به واكسن، به شكلي جدي سقوط كرد. روز دوشنبه در 
حالي كه قيمت ه��اي طال با پيروزي بايدن در انتخابات 
امريكا تقويت شده بود، انتش��ار خبري خوش در مورد 
واكسن كرونا باعث شد تا قيمت ها به شدت سقوط كنند. 
كاهش نگراني هاي سرمايه گذاران در مورد آينده باعث 
ش��د تا آنها به فروش طال به عنوان سرمايه امن و خريد 
سرمايه هاي ريسك داري مانند سهام رو بياورند. قيمت 
خريد نقدي هر اونس طال در بورس لندن، اسپات گلد، 
۳.0۳ درصد يا 5۸.05 دالر سقوط كرد و به 1.۸9۳.76 
دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا هم 
۳.27 درصد يا 6۳.۸0 دالر سقوط كرد و به 1.۸۸۸ دالر 
رسيد. در كنار آن پيش بيني شده كه قيمت مس و روي 
افزايش خواهد يافت. اين تحوالت تنها چند ساعت پس 
از اعالم خبر دستيابي به واكسن كرونا رخ داده و به نظر 
مي رسد در روزهاي آينده با انتشار خبرهايي جديد در اين 

حوزه، سرعت تحوالت اقتصادي نيز افزايش پيدا كند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ارزش دالر كه در روزهاي اخير ريزش ش��ديدي داشت، 
روز دوشنبه در صرافي هاي بانكي و نرخ لحظه اي سامانه 
سنا، با يك هزار و ۹۱۰ تومان افزايش به قيمت۲۴ هزار و 
۸۰۰ تومان رسيدو يورو با افزايش دو هزار و ۳۰۰ توماني 
به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسيد. اين درحالي است كه نرخ 
خريد دالر در صرافي هاي بانكي۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و 

نرخ خريد هر يورو نيز۲۸ هزار تومان اعالم شده است.
در بازار آزاد نيز قيم��ت دالر ۲6 هزار و ۵۰۰ تومان، يورو 
۳۲ هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و ۸۰۰ تومان اعالم 
ش��ده است.همچنين در سامانه س��نا در روز معامالتي 
گذشته يكشنبه هر دالر با نرخ ميانگين۲۲هزار و ۸7۳ 
تومان اعالم شد و يورو با نرخ ۲6 هزار و ۹۹۵ تومان معامله 
شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيزيكشنبه حواله يورو 
با ميانگين قيمت۳۰ ه��زار و ۵۳6 تومان و حواله دالر به 
۲۴هزار و ۳۱۵تومان به فروش رسيد. اگرچه در مقطعي 
نرخ دالر تا ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نيز افزايش يافت اما در 
روزهاي اخير، روند افزايشي قيمت شكسته شده و سير 
نزولي قيمت ها در بازار ارز از عصر چهارشنبه )۱۴ آبان ماه( 
آغاز شد كه با كاهش حدود هفت هزار توماني همراه بود. 
بر اين اساس نرخ دالر از ۳۰ هزار تومان در ۱۴ آبان ماه به 
۲۲ هزار و ۸۹۰ هزار تومان در روز يك شنبه رسيد. در ادامه 
نوسانات بازار ارز، از روز گذشته روند سقوط قيمت دالر، 
متوقف شده و نرخ دالر رو به افزايش گذاشته است.  از نظر 
كارشناسان، افزايش تقاضا براي خريد ارز و مجاز شدن 
ترخيص كاال از طريق ارز متقاضي از مهم ترين داليل رشد 
قيمت دالر بوده است. البته به نظر آنها، رشد قيمت دالر 
موقتي بوده و ب��ه زودي دالر به روند نزولي بازمي گردد. 
اما برخي ديگر از صاحب نظران به اخبار منتشر شده در 
مورد احتمال تحريم هاي جديد عليه بورس، شركت هاي 
خودروسازي، اخبار هر هفته يك تحريم جديد تا پايان 
دولت ترامپ و... نيز اش��اره دارند كه اين اخبار روي جو 
رواني بازار اثر گذاشته و اثر مثبت انتخاب بايدن را خنثي 
كرده اس��ت. عده اي ديگر ني��ز معتقدند كه بايد منتظر 
تحوالت بنيادي يعني شروع مذاكرات، خروج امريكا از 
برجام، لغو تحريم ها و ... باشيم تا اثر بهتري روي عرضه 
و تقاضا و كاهش قيمت ها داش��ته باشد يا حداقل اخبار 
آزادسازي پول هاي بلوكه ش��ده ايران و افزايش فروش 

نفت را شاهد باشيم. 

      سكه 13 ميليون و 800 هزار تومان شد
با افزايش قيمت دالر به ۲6 ه��زار و ۵۰۰ تومان و اونس 
جهاني ۱۹۱7 دالر، قيمت طال و سكه افزايش داشت و در 
بازار طال نيز مظنه هر مثقال طال ۵ ميليون و ۴7۰ هزار 
تومان، قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون و ۲6۲ 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۳ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۳ ميليون 
و ۳۰۰ هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۵ ميليون تومان و سكه 

گرمي ۲ميليون و 7۰۰ هزار تومان معامله شد. 

      عرضه 144 ميليون دالري در نيما
روزيكش��نبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹ در س��امانه نيما )نظام 
يكپارچه معامالت ارزي( حدود ۱۴۴ ميليون دالر ارز به 

صورت حواله توسط صادركنندگان عرضه شد.
رواب��ط عمومي بان��ك مرك��زي اعالم كرد: بر اس��اس 
گزارش هاي دريافتي از س��امانه نيما روز يكشنبه )۱۸ 
آبان م��اه ۱۳۹۹( حدود ١۴۴ ميليون دالر ارز به صورت 

حواله توسط صادركنندگان در اين سامانه عرضه شد كه بر 
اساس معامالت انجام شده ميانگين موزون نرخ بر حسب 
دالر حدود ۲۴۱,6۹7 ريال بوده است. همچنين در بازار 
»متشكل معامالت ارزي« حدود ۵۳ ميليون دالر ارز به 
صورت اس��كناس عرضه شد كه ميانگين نرخ معامالت 

انجام شده حدود ۲۲7,۰۴۰ريال بوده است.

      واكنش بانك مركزي به برخي تالش ها 
براي توقف ريزش قيمت ارز

بانك مركزي اعالم كرد: نرخ ه��اي ارز در بازار، نرخ هاي 
مطاب��ق با بنيادهاي اقتصاد نيس��ت و ريزش حدود ۲۵ 
درصدي نرخ ارز طي يك هفته در بازار بهترين دليل براي 
اثبات تاثيرگذاري كاهش ريسك هاي غيراقتصادي بر  

كاهش قيمت بازار به سمت نرخ تعادلي پايين تر است.
با وجود روند نزولي اخير در بازار كه البته مانند هر روندي 
گاهي با اصالح روبه رو مي شود، برخي به غلط اينگونه القا 
مي كنند كه س��طوح مشخصي از نرخ بازار، كف قيمتي 
بانك مركزي است و همچنين با انتشار اخبار و شايعات 
س��عي در بر هم زدن چش��م انداز كاهش ريس��ك هاي 
غيراقتصادي دارند تا به هر ش��كل ممكن از كاهش نرخ 

بازار جلوگيري كنند.
اين گروه درصدد جبران زيان ناش��ي از فروكش كردن 
چش��مگير انتظارات منفي در بازار ارز كش��ور و متعاقبا 
ساير بازارها هستند. اما مي توان تأكيد كرد كه روند نزولي 
شكل گرفته و ثبات در بازارهاي دارايي با وجود اينگونه 
مقاومت ها تداوم خواهد داشت. ضمن آنكه بانك مركزي 
انتظار دارد تا نهادهاي مسوول، درپي شناسايي و معرفي 
گروه هايي باشند كه با ايجاد اين ش��ايعات و القائات در 
تالش هستند تا نگذارند كام مردم از ايجاد فضاي باثبات 
در اقتصاد كشور شيرين شود.بر اين اساس، بانك مركزي 
همزمان ب��ا روند كاهش ريس��ك هاي غيراقتصادي، با 
قدرت و توان بيش��تري قيمت بازار را به سمت نرخ هاي 
پايين تر كه متكي بر عوامل بنيادين اقتصاد است هدايت 

مي كند و بديهي اس��ت با استمرار عرضه بانك مركزي، 
پتروش��يمي ها، فوالدي ه��ا و س��اير صادركنندگان و 
گشايش هاي ارزي در جريان، بازار ارز از ثبات بيشتري 
برخوردار خواهد ش��د.  گفتني است معامالت واقعي در 
سامانه نيما و بازار متش��كل ارزي در حال انجام است و 
نرخ هاي معامالتي بس��يار پايين تر از نرخ هايي است كه 
بعضا در برخي از كانال هاي غيررسمي گزارش مي شود.

براساس گزارش هاي دريافتي، آخرين نرخ معامله شده 
درهم در سامانه نيما حدود 666۵ تومان بوده كه معادل 

دالري آن حدود ۲۴۴6۰ تومان است.

      مقاومت دالالن در مقابل ريزش نرخ دالر
در حالي كه قيمت دالر طي روزهاي گذشته روند كاهشي 
را پيش گرفته است، دالالن بازار ارز تالش دارند با اعالم 
قيمت هاي باال در مقابل ريزش  قيمت ها مقاومت كنند 
كه موفق نبوده و نرخ دالر به سوي رقم ۲۰ هزار تومان و 
حتي كمتر از آن در حال عقب نشيني است. به گزارش 
ايرنا، در روزهاي گذشته بازار ارز سقوط مداومي را پيش 
گرفته است و روزانه به طور ميانگين بيش از ۲ هزار تومان 
كاهش را تجربه مي كند؛ امروز نيز اخبار از بازگشت نرخ 
دالر به زير۲۰ هزار تومان حكايت مي كرد و فضاي چهارراه 
اس��تانبول به گونه اي بود كه حتي انتظار براي كاهش 
بيشتر در مبادالت نيز وجود داشت. بعد از اجرايي شدن 
تدابير دولت براي بازگش��ت ارزهاي صادراتي به كشور 
طي ماه هاي گذشته، بانك مركزي در هفته هاي پيشين 
با تزريق آن به چرخه اقتصادي براي كنترل بازار، موجبات 
كاهش قيمت جهت دس��تيابي به ثب��ات در نرخ را آغاز 
كرد، روند كاهشي كه اين روزها بيشتر ديده مي شود. در 
روزهاي اخير به دليل تحوالت مربوط به انتخابات امريكا 
و انتظارات براي بهبود شرايط سياست خارجي، قيمت 
دالر و ساير محصوالت روند نزولي يافته است. صرافي هاي 
سطح شهرهمزمان با آغاز معامالت در بازار ارز چراغ ۲۲ 
هزار و 7۰۰ تومان را براي دالر روي تابلوهاي خود روشن 

كردند، اما دالالن راه ديگري را براي خود پيدا كرده اند و 
به دليل نگراني از افت قيمت ها، با حضور در اطراف ميدان 
فردوسي اعدادي را براي خريد و فروش ارز اعالم مي كردند 
كه بيشتر از صرافي ها بود و سعي داشتند با ارايه قيمت هاي 
باالتر از س��قوط مداوم نرخ ارز جلوگيري كنند. يكي از 
تالش هاي دالالن و دستفروش��ان ارز در بازار، دور نگه 
داشتن فروشندگان دالر و يورو از صرافي ها و جلب توجه 
براي خريد با قيمت بيشتر از هزار تومان نسبت به آنها بود. 
جواني كه در حاشيه خيابان فردوسي تهران به كار داللي 
ارز مشغول است، در اين خصوص گفت: صرافي ها با ۲۲ 
هزار تومان خريد مي كنند اما خالي از مشتري هستند، 
اما ما ۲۳ و 7۰۰ مي خريم كه پيشنهادي بهتر از اين پيدا 
نمي كنيد. دالالن در نزديكي ميدان فردوس��ي تجمع 
بسياري داشته و چنان گرد يكديگر ايستاده اند كه نظر 
هر رهگذري را به خود جلب مي كند و اگر در اين ميان، 
فروشنده اي باشد هر كدام تالش مي كنند با قيمتي باالتر 
اقدام به خريد كنند تا كاهش قيمت صرافي ها به چشم 
نيايد. يكي از آنها كه بيشتر به دنبال خريد ۱۰۰ دالري 
بود، گفت: »همي��ن االن هر ۱۰۰ دالري را دو ميليون و 
۳۵۰ هزار تومان مي خرم« و آن ديگري كه مس��ن تر به 
نظر مي رس��يد تاكيد مي كرد: به من بفروشيد پشيمان 
نمي شويد با باالترين قيمت ممكن خريدارم. هر كدام از 
اين دالالن نظر متفاوتي در خصوص روند رشد يا كاهش 
ارز داشتند، پس��ر جواني كه با پيشنهاد۲۳ هزار و 7۰۰ 
تومان به دنبال مشتري بود، بيشتر از همه بر روند كاهشي 
تاكيد مي كرد و مي گفت: »اگر امروز نفروشيد امكان دارد 
فردا پشيمان شويد.« دالل ديگري كه مسن تر بود تاكيد 
مي كرد كه هنوز معلوم نيست سرنوشت بازار ارز به كدام 
سمت خواهد رفت و بايد منتظر ماند تا ببينيم چه مي شود. 
اين روزها در كنار سقوط نرخ ارز، بازارهاي ديگر نيز روندي 
كاهشي را پيش گرفتند، هر گم طالي۱۸ عيار حدود يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار مبادله و سكه نيز كانال 

۱۱ ميليون تومان را تجربه كرد.
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افت ارزش دالر
به كمترين رقم 10 هفته گذشته

به گ��زارش رويترز، با انتخ��اب جو باي��دن به عنوان 
رييس جمهور آينده امريكا، س��رمايه گذاران به خريد 
ارزهاي تجاري روي آوردند چون انتظار دارند شرايط 
آرام تر در كاخ س��فيد تجارت جهاني را تقويت كرده و 
سياست پولي را در همين سطح آسان نگه دارد. به اين 
ترتيب، ارزش دالر ب��ه پايين ترين رقم طي ۱۰ هفته 
گذشته رسيد. ارزش يوآن چين به باالترين رقم طي ۲۸ 
ماه گذشته رسيد و دالر نيوزيلند باالترين رقم طي ۱۹ 
ماه گذشته را تجربه كرد. دالر استراليا هم در شرايطي 
كه شاخص دالر به پايين ترين رقم خود از اوايل سپتامبر 
رسيده، به باالترين رقم طي 7 هفته گذشته رسيد. وون 
كره جنوبي باالترين رقم طي ۲۱ ماه گذشته را تجربه 
كرد و به ۱۱۱۵,۳۳ در برابر دالر رس��يد. پوند انگليس 
هم تا باالترين رقم طي دو ماه گذش��ته باال رفت. يورو 
۰,۱ درصد افزايش داشت و به باالترين رقم طي ۱۲ ماه 
گذشته يعني ۱,۱۸۹۵ دالر رسيد. تحليلگران عقيده 
دارند نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا از نظر بازار 
بسيار مطلوب است. هيچكدام از احزاب كنترل كنگره 
را در دست ندارند. بنابراين گزينه جنگ هاي تجاري و 
ماليات باالتر از دستور كار دولت خارج مي شود. انتظار 
تصويب يك بسته محرك مالي بزرگ كاهش يافته كه 
باعث مي شود سود اوراق قرضه با تصور وام گيري هاي 
كمتر پايين تر از حد انتظار باش��د. ارزش يوآن بسيار 
وابسته به نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا بود 
چون تصور مي شود بايدن موضع نرم تري در برابر چين 
داشته باشد. اطالعات تجاري قدرتمند چين از اين تصور 
حمايت كرد و ارزش يوآن را به 6,۵۸ در برابر دالر رساند.

نرخ سود بين بانكي
از 22درصد باالتر رفت

طبق دومين گزارش بانك مركزي از تحوالت اقتصاد 
كالن، نرخ سود بين بانكي از ۲۲درصد باالتر رفته است و 
دولت براي تأمين نيازهاي ضروري سياست تهاتر نفت 

با كاالي اساسي را پيش برده است.
  بانك مركزي دومين گزارش خ��ود در قالب اقدامات 
ضدتورمي و تحليل تحوالت كالن اقتصادي را منتشر 
كرد؛ در اين گزارش بانك مركزي در دو بخش تحليل 
تحوالت اقتصادي و اقدامات انجام شده، نشان مي دهد 
وضعيت اقتصاد ايران چگونه است و براي بهبود وضعيت 

چه اقداماتي انجام شده است.
بانك مركزي در توضيحات ابتدايي اين گزارش تأكيد 
كرده است كه به دنبال تعيين و اعالم هدف تورمي، بانك 
مركزي در مواجهه با تح��والت اقتصادي پيش آمده، 
اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به گونه اي تنظيم كرد 
تا ضمن مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم 
به سمت تورم هدف )۲۲ درصد(، مسووليت هاي خود را 
در زمينه حفظ ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( و كمك 
به رشد اقتصادي ايفا كند.گفتني است، گزارش بانك 
مركزي در بخش تحوالت ب��ه ۴ متغير نرخ تورم، نرخ 
سود در بازار بين بانكي، نرخ سود اوراق خزانه و متغيرهاي 

كالن اقتصادي پرداخته است.
تحوالت اقتصادي: در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهاي 
ارزي و شوك هاي انتظاراتي ايجادشده از محل كسري 
بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه كه از ارديبهشت ماه سال 
جاري روندي فزآينده در پيش گرفته بود، در مهرماه 
سال جاري س��قف جديدي را ثبت كرد؛ البته اين امر 
با توجه به روند فزاينده رش��د ماهانه شاخص قيمت 

توليدكننده از ابتداي سال جاري قابل پيش بيني بود.
روند افزايش��ي نرخ ارز، افزايش قيمت جهاني كاالها، 
افزايش قيمت دارايي ها به خصوص مسكن و خودرو و 
نارسايي هاي موجود در نظام توزيع كااليي باعث شده 
است در مهرماه گروه هاي »حمل ونقل«، »خوراكي ها 
و آش��اميدني ها«، »مس��كن، آب، برق و گاز و س��اير 
سوخت ها« و »اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در 

خانه« نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.
طبق اعالم بانك مركزي ، روند افزايشي نرخ سود بازار 
بين بانكي در ماه هاي گذش��ته در مهرماه نيز استمرار 
داش��ت؛ به گونه اي كه متوس��ط اين نرخ در مهر سال 
۱۳۹۹، رقم��ي معادل ۲۰ درصد را ثب��ت كرد؛ با اين 
توضيح ك��ه در روزهاي پاياني مهرماه، بازار بين بانكي 

شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف كريدور بود.
اين امر به دليل فق��دان اوراق بهادار دولتي در ترازنامه 
بانك ها و موسسات اعتباري داراي كمبود نقدينگي و 
به تبع آن، وجود محدوديت در استفاده از اعتبارگيري 
قاعده مند بانك ها از بانك مركزي رخ داد، اين در حالي 
بود كه در اين دوره ن��رخ تأمين مالي بانك هاي داراي 
اوراق بدهي دولتي از كريدور نرخ سود خارج نشد، در 
همين راستا بانك مركزي به تمام بانك ها و موسسات 
اعتباري توصيه مي كند بخشي از سبد دارايي خود را به 
اوراق بدهي دولتي اختصاص دهند تا در شرايط كمبود 
نقدينگي از آنها به عنوان وثيقه دريافت اعتبار از بانك 
مركزي استفاده كنند. براساس اين گزارش، نرخ بازدهي 
اوراق بدهي دولتي با سررسيد هاي كوتاه مدت در ماه 
گذش��ته روند باثباتي داشت، اين در حالي بود كه نرخ 
بازدهي اوراق بدهي دولتي در سررسيدهاي ميان مدت 
افزايش هاي قابل مالحظه اي را تجربه كردند. نرخ بازده 
اسناد خزانه اسالمي با سررسيد دو سال از ۱۹,۰۵ درصد 
در شهريورماه به ۱۹,6 درصد در مهرماه افزايش يافت كه 
مي توان اين افزايش را ناشي از تقويت انتظارات تورمي 

در ميان مدت دانست.
هم راستا و هم جهت با رشد كل هاي پولي در چند ماه 
گذشته، براس��اس ارقام نهايي، رشد نقدينگي و پايه 
پولي در هفت ماهه س��ال ۱۳۹۹ به ترتيب به ۱۹,7 و 
۱۰,۱ درصد رسيد كه نسبت به رشد اين دو متغير در 
دوره مشابه سال قبل )۱۴,۵ و ۱۰,۹ درصد( به ترتيب 
۵,۲ واحد درصد افزاي��ش و ۰,۸ واحد درصد كاهش 
نشان مي دهد. همچنين رشد دوازده ماهه نقدينگي، 
حجم پول و پايه پولي در پايان مهرماه ۱۳۹۹ به ترتيب 
معادل ۳7,۲، ۸۸,6 و ۳۱,۹ درصد بوده است.در راستاي 
تأمين مالي كسري بودجه دولت از يك مسير غيرتورم زا، 
كارگزاري بانك مركزي تا پايان مهرماه س��ال جاري 
۲۱ مرحله حراج برگزار ك��رد كه طي آن، در مجموع 
7۱6,۳هزار ميليارد ري��ال انواع اوراق بدهي دولتي به 
بانك ها، نهادهاي مالي و ساير سرمايه گذاران فروخته 
شد. تأمين ۱۸,۵ ميليارد دالر ارز مورد نياز واردات توسط 
بانك مركزي و بازار ثانويه درهفت ماهه سال جاري و 
انجام اقدامات تكميلي به منظور كاهش فشار در بازار ارز 
از جمله افزايش سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار 
متشكل ارزي به ۵۰۰هزار دالر و عرضه روزانه ۵۰ميليون 
دالر در بازار اشاره ش��ده كه به صورت اسكناس توسط 
بانك مركزي، رايزني با طرف هاي تجاري و كشورهاي 
همس��ايه به منظور آزادس��ازي منابع ارزي حاصل از 
صادرات، گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با كاالهاي 
اساسي و ضروري كشور با محوريت وزارت نفت به منظور 
افزايش حجم تجارت خارجي كشور و بهره برداري بهتر از 
امكانات توليدي داخل، در كنار روش هاي جاري، تأمين 
6,۲ ميليارد دالر ارز مورد نياز براي كاالهاي اساسي و 
نهاده هاي دامي )۴,6 ميليارد دالر( و دارو، ملزومات و 
لوازم پزشكي )۱,6 ميليارد دالر( در هفت ماهه نخست 

سال جاري.
اقدامات بانك مركزي: بانك مركزي براي اولين بار 
در روز دوش��نبه مورخ ۲۸ مهرم��اه ۱۳۹۹ و با هدف 
تأمين نقدينگي بسيار كوتاه  مدت )اضطراري( بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي، با درخواست اعتبارگيري 
يك بانك در قالب توافق بازخريد و در نرخ سود سقف 
كريدور )۲۲ درصد( موافقت كرد. بانك مركزي در نظر 
دارد از طريق اجراي عمليات ب��ازار باز در قالب توافق 
بازخريد و همچنين تش��ويق بانك هاي فعال در بازار 
بين بانكي با استفاده از اين نوع قرارداد موجبات تعميق 
بازار بين بانكي و كاهش ريس��ك هاي اعتباري در اين 

بازار را فراهم كند.

بهاي جهاني طال
در مدار افزايشي است

گزارش هاي بازار جهاني نشان مي دهد در نخستين 
روز آغاز به كار بازارهاي جهاني در هفته جاري، بهاي 
طال رو به افزايش گذاشته است.به گزارش رويترز، 
در نخستين روز آغاز به كار بازارهاي جهاني پس از 
مشخص شدن رييس جمهور امريكا كه متاثر از شيوع 
ويروس كرونا و تش��ديد ابهام ها در ارتباط با آينده 
اقتصاد جهاني، روند كاهشي داشته، بهاي فلز زرد 
با يك دهم درصد رشد روبه رو شده و در سطح يك 
هزار و ۹۵۳ دالر و ۴۵ سنتي ايستاده است. قيمت هر 
اونس طال در پايان معامالت روز جمعه هفته گذشته 
منتهي به ۱6 آبان ماه با ۹ صدم درصد افزايش به يك 
هزار و ۹۵۱ دالر و ۳۵ س��نت رسيد.قيمت طال در 
هفته گذشته حدود ۳.۹ درصد افزايش داشت، ولي 
مشتري چنداني نداشت. به گزارش رويترز، قيمت 
هر اونس طال امروز با ۰,۴۲ درصد افزايش به ۱۹۵۹ 
دالر و ۴۵ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي امروز و براي تحويل در ماه دسامبر نيز با ۰,۵۱ 

درصد رشد به ۱۹6۱ دالر و 6۰ سنت رسيد.

بررسي اليحه اصالح قانون چك 
در معاونت حقوقي رييس جمهور

معاونت حقوقي رييس جمهور به منظور تس��ريع 
در فرآيند رسيدگي به موضوع تعليق محدوديت 
در فعاليت بنگاه هاي اقتص��ادي داراي چك هاي 
برگش��تي و با هدف جلوگيري از اختالل در روند 
فعاليت اين بنگاه ها، اليحه اصالح ماده )۵( مكرر 
الحاقي به قانون صدور چك را به هيات دولت ارايه 
كرده اس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
هيات دولت، بر اساس ماده )۵( مكرر قانون صدور 
چك، در صورتي كه چك با برگشت مواجه شود، 
محدوديت هاي متعددي متوجه صادركننده آن 
مي گردد كه عدم امكان افتتاح حساب يا دريافت 
كارت بانكي جديديا دريافت تسهيالت و ضمانتنامه 

بانكي، از جمله موارد آن است.

معامالت 14 ميليون دالري
در بازار متشكل ارزي طي 3 روز

ارزش معامالت بازار متشكل ارز ايران )شامل سه ارز 
دالر، يورو و درهم( از ش��نبه ۱7 آبان تا ظهر ۱۹ آبان 
روند صعودي داش��ته و به بي��ش از ۱۴ ميليون دالر 
رسيده است.يكي از سياست هاي بانك مركزي براي 
مديريت نوسانات ارزي افزايش عرضه ارز و برداشتن 
س��قف خريد صرافي ها در بازار متش��كل ارزي بوده 
است. طبق اعالم قبلي بانك مركزي، از روز دوشنبه 
۲۱ مهرم��اه روزانه ۵۰ ميليون دالر اس��كناس وارد 
بازار خواهد كرد ضمن اينكه س��قف خريد بانك ها و 
صرافي ها در بازار متش��كل ارزي را به ۵۰۰ هزار دالر 
افزاي��ش داد. ارزش معامالت اس��كناس ارز در بازار 
متشكل ارز ايران )شامل سه ارز دالر، يورو و درهم( از 
شنبه ۱7 آبان تا ظهر ۱۹ آبان روند صعودي داشته و 

به بيش از ۱۴ ميليون دالر رسيده است.

ارايه خدمات بانكي تعطيلي ندارد
دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي با تاكيد 
براينكه خدمات دهي بانك ها تعطيلي ندارد، گفت: 
همانطور كه بانك ها در تعطيالت رسمي چون عيد 
نوروز خدمات خود را به م��ردم ارايه مي دهند، در 
صورت تعطيلي به جهت جهش ويروس كرونا هم 
دستورالعمل تعطيلي خود را بر سايت بار گذاري و 
باجه كشيك مشخص مي كنند.  عليرضا قيطاسي 
در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره فعاليت بانك ها در 
صورت تعطيلي تهران، اظهار كرد: بانك هاي دولتي 
تابع مقررات دولت هس��تند و با وجود تعطيالت 
در ايام عيد نوروز همچن��ان فعاليت خود را انجام 
مي دهند. آنها باجه كشيك دارند و خدمات بانكي را 
به مردم ارايه مي دهند و تعطيلي صد در صدي براي 

بانك ها اتفاق نمي افتد.

سكه۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان شد، دالر در كانال 26 هزار

نوسانات نرخ دالر در صرافي هاي بانكي

همتي: فشارهاي تورمي كاهش مي يابد

واكنش بانك مركزي به شايعات ارزي و توقف كاهش نرخ ها

4 دليل براي توقف ريزش قيمت دالر 
گروه بانك و بيمه|

ريزش قيمت دالر درحالي فعاًل متوقف ش��ده و مس��ير 
بازار ارز صعودي ش��ده اس��ت كه داليل مهمي از جمله 
نرخ شكني برخي صادركنندگان، افزايش تقاضاي ارز از 
سوي واردكنندگان، تداوم ريزش بورس و البته مقاومت 
دالل ها براي جلوگيري از ضرر بيشتر متصور است. افزايش 
مجدد قيمت ارز در بازار داليل مشخصي دارد كه از جمله 
آنها مي توان به مقاوم��ت صادركنندگان براي فروش ارز 
به قيمت روز اشاره كرد؛ صادركننده ها سعي دارند نرخ هاي 
پيش��نهادي براي فروش ارز را باالت��ر از قيمت هاي بازار 
اعالم كنند و همين موضوع باعث ش��ده است قيمت ارز 
تغيير مسير دهد و افزايشي شود. برخي صادركننده ها، 
نرخ فروش ارز را باالتر از نرخ هاي بازار اعالم مي كنند كه 
همين امر سبب شده است جو رواني بازار افزايشي شود؛ به 
عنوان نمونه در مقطعي كه درهم در بازار آزاد 67۰۰ تومان 
قيمت خورده بود، نرخ پيش��نهادي صادركننده ها براي 
درهم 7ه��زار الي 7۳۰۰ تومان بود. موضوع مهم ديگري 
كه از قبل هم پيش بيني مي شد كه باعث افزايش تقاضا و 
قيمت ها در بازار شود، واردات با ارز متقاضي براي ترخيص 
كاالهاي رسوب كرده در گمرك است كه حواشي زيادي 
را هم در هفته هاي اخير داش��ته است؛ اين سياست كه با 
اصرار وزارت صمت و گمرك و تصميم دولت اجرايي شده 
موجب افزايش تقاضا براي ارز در بازار شده است و همين 
موضوع هم دقيقًا در شرايط ريزشي بازار موجب شد ترمز 
كاهش قيمت كشيده شود و دالر تغيير جهت دهد. برخي 
كارشناسان اقتصادي مي گويند: دليل افزايش قيمت ارز، 
اقدام اخير وزارت صنعت در باز كردن ارز اشخاص و ايجاد 
تقاضاي گسترده براي خريد ارز در بازار است به نحوي كه 
واردكنندگان در حال ايجاد تقاضاي گسترده براي خريدارز 
هستند و همين باعث شده است به جاي اينكه ارز به حدود 

۲۰ هزار تومان برسد در كانال هاي باالتر بسته شود. هرچند 
واردات با ارز اش��خاص مخالفان و موافقان زيادي داشته 
است و تا االن هم مخالفت جدي بانك مركزي باعث توقف 
اين سياست ش��ده بود ولي از هفته قبل با تصميم دولت 
سرانجام اين سياست اجرايي شده است، هرچند هنوز هم 
بانك مركزي سعي دارد مانع از اجراي اين سياست شود. 
رييس كل بانك مركزي طي نامه اي به رييس جمهور از 
ترخيص كاالها از گمرك بدون تأييد و كد رهگيري بانك 
مركزي به شدت انتقاد كرده و خواستار جلوگيري از آن شده 
است. همتي اين اقدام را دليل اصلي رشد تقاضاي ارز براي 
كاالهايي دانسته كه بدون انتقال ارز در گمرك دپوشده 
بود. دليل ديگر براي بازگش��ت قيمت ارز، تداوم ريزش 
در قيمت سهام و بورس است و با وجود اينكه پيش بيني 
مي ش��د س��رمايه هاي فراري از بازار ارز و سكه به سمت 
بورس برود و موجب بازگشت بورس شود، ولي همچنان 
سهامداران از اين بازار گريزان هستند و احتمااًل بخشي از 
اين سرمايه ها مجدداً به سمت بازار ارز رفته باشد. اما نكته 
مهم ديگر كه باعث ش��ده ريزش قيمت ارز فعاًل متوقف 
ش��ود، مقاومت دالل ها و دارندگان ارز در مبالغ باالست؛ 
اين روشي است كه سال هاست مورد استفاده دالل هاست 
تا با نوسان گيري از ضررهاي زياد خود بكاهند. در اين ايام 
نيز دالل ها همزمان با ريزش قيمت ها دست به كار شده اند 
تا با افزايش موقتي قيمت ها هم كه شده دالرهايي را كه 
در قيمت ه��اي باال خريده بودند به ريال تبديل كنند و با 
نوسان گيري هاي متعدد در طول اين روزها باز هم سودهاي 

كالن به جيب بزنند.

      همتي: فشارهاي تورمي كاهش مي يابد
از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي مي گويد: روزهاي 
دش��وار به تدريج رو ب��ه پايان اس��ت. همان گونه كه از 

هفته هاي قبل پيش بيني مي ش��د، نرخ ارز وارد مرحله 
نزولي خود ش��ده و آثار فش��ار حداكثري متغيرهاي بر 
آن رو به محو ش��دن است. نزولي شدن شاخص قيمت 
مصرف كننده در ماه هاي پيش نيز نش��انه هاي كاهش 
تورم اس��ت. همتي افزود: من در مصاحبه اي در روز ۲۳ 
مهرماه امسال اعالم كردم، فشار حداكثري در روزهاي 
پاياني خود است و بر اين نكته پافشاري كردم كه ريسك 
بازار ارز بسيار باالست و از مردم خواستم كه به بازار وارد 
نشوند. االن پس از سه هفته شاهد كاهش چشمگير نرخ 
در بازار هستيم. نرخ ارز متأثر از ريسك هاي غير اقتصادي 
به ميزان زيادي از س��طح تعادلي خود خارج ش��ده بود 
و براي من مش��خص بود كه با چشم انداز رفع موانع، اثر 
متغيرهاي غير اقتصادي بر قيمت ارز، تقليل يافته و نرخ 
مبتني بر عوامل پايه اي اقتصاد خواهد شد. بانك مركزي 
اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتي كه اكنون وجود دارد 
و موجب خلق روند نزولي شده است، كاماًل تخليه شود. 
در عين حال كه معتقديم با كاهش ريسك هاي برون زا و 
تعيين نرخ ارز بر مبناي متغيرهاي اقتصادي، دست بانك 
مركزي براي مديريت بازار بسيط تر خواهد شد در نتيجه 
ثبات بازار بيش از گذشته نمود پيداخواهد كرد. وي ادامه 
داد: در مورد اخبار متناقض كاهش و افزايش نرخ سود نيز 
بايد گفت: بانك مركزي با تغيير چارچوب سياست گذاري 
پولي خود بر آن شد تا با تعريف كريدور نرخ كه كف آن نرخ 
سپرده گذاري سيستم بانكي نزد بانك مركزي و سقف آن 
نرخ اعتبارگيري بانك ها از بانك مركزي است، نرخ سود 
بين بانكي را در اين كريدور قرار دهد و با اثرگذاري بر اين 
نرخ، سياست پولي خود را تنظيم كند. ما اكنون در بانك 
مركزي با رصد مداوم ت��ورم، تحوالت بازارهاي دارايي و 
ديگر متغيرهاي كالن اقتصادي، نسبت به تعيين نرخ هاي 
كريدور و نرخ هدف كه در درون كريدور تعيين مي شود 

و نرخ بهره بين بانكي را به س��مت آن س��وق مي دهيم، 
تصميم گيري مي كنيم و تأكيد مي كنم در حال حاضر 
با وجود تعادل در ريس��ك هاي مثب��ت و منفي اقتصاد 
ملي، تصميمي براي تغيير در نرخ ها نداريم. وي تصريح 
كرد: البته فراموش نكنيم كه سياس��ت پولي ذاتًا براي 
افق كوتاه مدت و براي تعديل چرخه هاي تجاري به كار 
مي رود و بانك مركزي بايد به شكل واكنش سريع عمل 
كند و نشان دهد كه مي تواند به خوبي و به فوريت ريسك ها 
را شناسايي و نسبت به آنها پاسخ دهد. از اين رو، نبايد از 
بانك مركزي انتظار داشت كه هميش��ه در را روي يك 
پاشنه بچرخاند و اتفاقاً هر چه واكنش هاي سياست گذار 
به ريسك ها بيشتر باشد، نشان دهنده كارآمدي آن است.

نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كنم آن است كه با تعريف 
چارچوب جديد سياس��ت گذاري پول��ي، بانك مركزي 
عمليات بازار باز را براي جهت دهي نرخ بين بانكي به سمت 
نرخ هدف آغاز كرد. اين ابزار دهه ها در بانك هاي مركزي 
دنيا وجود داش��ته كه در دوره اينجانب در بانك مركزي 
ايران عملياتي شد. در هفته هاي اخير نيز بانك مركزي 
توافق بازخريد را براي تزريق مدت دار نقدينگي مورد نياز 
بازار بين  بانكي معرفي كرده است. اين قرارداد تازه موجب 
انعطاف پذيري بيشتر براي مديريت نقدينگي، نرخ سود 
همچنين سيگنال دهي به بازار نسبت به موضع سياست 
پولي مي ش��ود. در چارچوب جديد سياست پولي، بانك 
مركزي شفافيت را سرلوحه كار خود قرار داده است. كليه 
اقدامات مربوط به سياست پولي و عمليات بازار باز به سرعت 
از طريق اطالعيه هايي در وب سايت بانك مركزي منتشر و 
به اطالع مردم رسانده مي شود. از سوي ديگر ما تمام تالش 
خود را مي كنيم تا يك سياس��ت ارتباطي مستحكم را با 
مردم و عامالن بازار داشته باشيم و موضع سياستي خود 

را به شكل سريع و شفاف در اختيار مخاطبان بگذاريم.



رقيه ندايي|
ديگر اين روزها روند نزولي بازار س��رمايه يك فرآيند 
كامال عادي و طبيعي محس��وب مي شود و اين نزول 
براي مردم تكراري شده است. اين روند تكراري باعث 
شده كه بس��ياري از مردم زيان عمده متحمل شوند 
و درنتيجه نقدينگ��ي خود را از بورس خ��ارج و وارد 
بازارهاي موازي مانند بانك كنند. سرمايه گذاري در 
بانك ها، س��رمايه گذاري بسيار كم ريسك محسوب 
مي شود و ديگر فرد نگران كاهش سرمايه خود نيست. 
اما؛ اين بدون ريسك بود و سود 18 درصدي باعث شده 
كه بسياري از افراد نقدينگي خود را از بورس خارج و 
وارد بازاري مانند بانك ها كنند. حال اگر بازدهي يك 
س��اله بانك ها با سود ساالنه و نرخ سپرده و امثال اين 
موارد را در نظر بگيرم با توجه به بودجه خود در پايان 
سال سود عمده اي نخواهيم داشت. البته در اين ميان 
يك تبصره نيز وجود دارد براساس اطالعات موجود 
اگر سرمايه گذاري ش��ما در بانك ها ميليارد توماني 
باشد مي توانيد با رانت در برخي از بانك ها سود چند 

صد درصدي بگيريد و حساب خود را پربارتر كنيد. 
داس��تان بورس كمي متفاوت اس��ت و بازدهي اين 
بازار به سهامداران و وضعيت روز اخبار بستگي دارد 
چراكه؛ اين بازار نسبت به اتفاقات حساس است. اگر 
يك بازدهي معقول و بسيار معمول را در نظر بگيريم 
بازار سرمايه مي تواند طي يك سال بيش از 180 درصد 
بازدهي بدهد اما؛ اين نكته فراموش نشود كه بورس 
سال جاري با حمايت هاي بي حد و اندازه دولتي ها و 
مسووالن و ورود سيل عظيمي از مردم روند صعودي 
خوبي گرفت و طي س��ه الي چهار ماه بازدهي حدود 
310 درصد را مردم اعطا كرد. پس از اين بازدهي يك 
نزول ميان مدت براي بازار الزم بود ولي با تزريق جو 
بي اعتمادي توس��ط دولتي ها و مسووالن همچنين 
اخبار اقتصادي و سياسي ناگوار، بورس براي چندماه 
متوالي ريزشي شد و اين ريزش تنها به جان مردم افتاد 
و اغلب در اين موارد مردم و سهامداران بورسي روي 
سرمايه زيان داده اند و اين موضوع بسيار ناگوار است.

نكته اساسي اينجاست كه به قطعيت مي توان گفت 
دليل اصلي ريزش بازار دولتي ها و مسووالن هستند 
چراك��ه؛ با وعده ها و حمايت هاي خ��ود جو بي حد و 
ان��دازه بي اعتمادي را در ب��ازار تزريق كردند و پس از 
آن س��هامداران و س��رمايه گذاران بورسي صف هاي 
طوالني براي خروج از بازار را تشكيل دادند بدون شك 
بزرگ ترين و مهم ترين دليل ن��زول بازار دولتي ها و 

مسووالن هستند.
در ش��رايط فعلي كه بورس ريزشي است و مسووالن، 
دولتي ها عملكرد خاصي براي تغيير اين مسير انجام 
نمي دهد بهتر است به كاهش سود بانكي فكر كنند. اين 
كاهش به نفع بورس خواهد بود و نقدينگي ها از بورس 
به سمت و سوي بانك ها روانه نمي شود بلكه بالعكس 
اغلب سرمايه گذاري هاي بانكي به سمت بورس مي آيند 
و باعث مي ش��وند كه با تزريق نقدينگي جديد بورس 
رشد كند. اين س��ود بانكي كه اعالم شده است هيچ 

تغييري نمي كند بايد كمي كمتر شود تا سرمايه هاي 
از بين رفته در بورس بازگ��ردد و از ميزان زيان عمده 
سهامداران كاسته شود. تا به امروز سرمايه هاي مردمي 
فداي بورس ش��ده و درحال حاضر الزم است كاهش 
سود بانكي فداي بورس ش��ود. به طور كلي يك عده 
افرادي كه سرمايه هاي بس��يار عمده اي دارند راضي 
به كاهش نرخ سود سپرده بانكي نمي شوند و بورس را 
يك بازار كم سود مي نامند اما؛ در اصل اين طور بورس 
بازاري شفاف و بدون فساد است درصورتي كه ممكن 
است در بسياري از بانك ها فساد صورت گيرد.  با اين 
تفاسير درست است كه بانك بدون دغدغه و ريسك 
س��ود براي س��رمايه گذاران بر جاي مي گذارند و اگر 
سرمايه ش��ما به صورت ميليارد توماني باشد ممكن 
است سود دلخواه خود را دريافت كنيد اما؛ در حقيقت 
رانت و فساد به راحتي درسيستم هاي بانكي ما صورت 
مي گيرد و ممكن اس��ت يكي از مديران از بنگاه هاي 
اقتصادي با س��رمايه شما بار س��فر ببندد در نتيجه 
بورس فضاي بهتري براي سرمايه گذاري است و شما 
مي توانيد بازده��ي چند صد درصدي از بازار دريافت 
كني��د. به غير از بانك و ب��ورس بازارهاي ديگري نيز 
وجود دارد كه شما سرمايه گذاري كنيد اما؛ اين ميزان 
 سرمايه بيشتري نياز داريد و ممكن است در عرض يك 
شبانه و روز بازار سرمايه گذاري به صورت چند ميليوني 
سقوط كند و پس از مدت هاي طوالني جبران نشود 
اما؛ بورس اينچنين نيست و سهامداران مي توانند با 
خريد و فروش متعدد زيان خود را به سود تبديل كنند.

      بنگاه داري پوششي براي فساد
عباسعلي حقاني نسب كارشناس ارشد بازار سرمايه 
دررابطه با وضعيت بورس و بانك ها اظهار داش��ت: 
يكي از مهم ترين عوامل خلق نقدينگي بدون پشتوانه 
و تالش مخرب براي افزايش نرخ ارز و تورم، فعاليت 
بنگاهداري و سرمايه گذاري بانك ها است و بانك هاي 
تجاري كه به كريدور و شاهراه برداشت از منابع بانك 
مركزي وصلند، وقتي منابع مردم را در مسيري غير 
از مسير اعتبار دهي س��رمايه گذاري كنند 6 ضربه 
اساس��ي مهلك به اقتصاد مي زنند و به همين دليل 
است كه بنگاهداري بانك ها خيانت است به اقتصاد 

و مردم كشور!
برهمين اساس، بانك ها با سرمايه گذاري منابع خود 
در بنگاه هاي متعلق به خود، حجم تسهيالت دهي 
خود را با نرخ پايين به ش��دت كاه��ش داده و باعث 
افزايش تقاضا براي دريافت وام و افزايش نرخ س��ود 

تسهيالت و هزينه هاي توليد مي شوند.
 ب��ه دليل قفل ش��دن مناب��ع در س��رمايه گذاري و 
بنگاه داري، امكان پرداخت پول سپرده گذار را ندارند 
ل��ذا براي جلوگيري از خروج منابع س��پرده گذار از 
بانك، به آنها نرخ هاي سود باالتر پيشنهاد مي دهند 
كه اين مس��اله سبب افزايش نرخ سود بانكي شده و 
به دليل عدم امكان تامين، به خلق نقدينگي دفتري 

مي انجامد.
با ايجاد كمبود منابع بانكي و تنگناي مالي، به شاهراه 
منابع بانك مركزي دس��ت درازي ك��رده و با اضافه 

برداشت هاي خود از منابع بانك مركزي، عمال منجر 
به افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي و در نهايت 

تورم و زدن جيب مردم مي شود 
اين بانك ها براي رف��ع تنگناي مالي خود به يكي از 
اش��خاصي بدل مي شوند كه راه خروج خود از تنگنا 
مالي و ورشكستگي را در ايجاد تورم و افزايش قيمت 
دارايي هاي خود مي بيند و از هيچ كوشش��ي براي 
ايجاد ت��ورم و ضربه زدن به اقتص��اد مردم فروگذار 
نمي كند و با توجه به قدرت و س��هم خود در اقتصاد 
به عنوان عامل مهم تاثيرگذار عمل كرده و لذا شما 
مي بيني��د كه اين چرخه پرغصه ب��ه توالي در طول 

دوران گذشته تكرار شده است.
به خاطر اينكه بي��ن فعاليت غيرقانوني بنگاهداري 
و سرمايه گذاري بانك ها با فعاليت اعتباري بانك ها 
تضاد منافع شديد وجود دارد و بخش سرمايه گذاري 
و بنگاهداري بانك ها كه غيرقانوني اس��ت به لحاظ 
منافع بزرگ تر از بخش قانون ديگر ش��ده اس��ت به 
گونه اي كه بخش عمده انرژي بانك ها صرف فعاليت 
غيرقانوني شده و از كار بانكي جامانده اند و به همين 
خاطر كيفيت خدمات بانكي در كشور در مقايسه با 
دنيا پايين اس��ت، و اين تضاد منافع منجر به فساد و 

ناكارآمدي در حوزه بانكي شده است
بنگاه داري پوششي براي ناكارآمدي و فساد است كه 
با انجام فعاليت هاي غير شفاف ومديريت ناكارآمد و 
كمك به بده بس��تان هاي جناحي و سياسي باعث 

كاهش بهره وري در كل اقتصاد مي شود.

4 اخبارتحليل
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 ۸۰  درصدمعامالت 
روي دوش سهامداران خردبازار

 امير تقي خان تجريشي عضو هيات مديره بورس تهران 
در پاسخ به اين پرس��ش كه با توجه به كاهش ارزش 
دالر، آيا شركت هاي بورسي به ويژه شركت هايي كه 
وابسته به نرخ دالر هستند، هنوز جايي براي افزايش 
قيمت در بازار سهام دارند يا نه گفت: بايد به چند نكته 
در اي��ن خصوص توجه كرد؛ نخس��ت اينكه آخرين 
سودي كه اين شركت ها اعالم كرده اند، سود مربوط به 
فصل تابستان اس��ت كه در آن زمان دالر در محدوده 
18۵ ت��ا 1۹0 هزار ريال ب��ود، پس در نتيجه حتي با 
وجود همين نرخ هاي فعلي دالر هم اين ش��ركت ها 
در فصل ها و دوره  هاي بعدي سود باالتري نسبت به 
آخرين سود اعالم ش��ده از سمت آنها اعالم خواهند 
كرد. وي اضافه كرد: دومين نكته اينكه شركت هاي 
دالري توليد كننده و صادر كننده كاالهاي پايه هستند 
و س��ودآوري آنها به نرخ جهاني كاالهاي پايه وابسته 
اس��ت. طبق پيش بيني ها نرخ جهاني كاالهاي پايه 
مانند فلزات، نفت، انرژي و كاالهاي پتروش��يمي در 
سال ۲0۲1 روندي صعودي خواهند داشت، پس از 
اين طريق هم به سودآوري شركت ها كمك مي شود. 
تجريشي ادامه داد: سومين نكته اينكه تا برخي موانع 
مرتفع نشود، ما همچنان در تنگناي ارزي قرار داريم 
و در نتيجه ري��زش دالر نيز محدوده اندكي دارد و در 
يكجا متوقف خواهد ش��د. اين موضوع را بايد اضافه 
كرد كه خيلي از اين شركت هاي دالري بيشتر از نرخ 
دالر ريزش داشته اند. در اين بين شركت هايي داشتيم 
كه۵0 درصد يا حتي بيشتر ريزش داشته اند. بايد گفت 
زماني كه تمامي اين م��وارد را كنارهم قرار مي دهيم 
همچنان معتقديم كه شركت هاي دالري اگر در يك 
افق طوالني مدت به آنها نگاه كنيم در وضعيت مناسب 
ارزش گذاري قرار گرفته اند و همچنان ارزنده هستند، 
اگرچه ممكن است در كوتاه مدت بازار حركت سريعي 
در برابر آنها نداشته باشد اما براي سهام داراني كه قصد 
نگه داري سهامشان را دارند به نظر در وضعيت مناسب 
ارزش گ��ذاري قرار گرفته اند. وي در خصوص س��اير 
شركت ها نيز عنوان كرد: در مورد ساير شركت ها در 
حال حاضر بورس در حال��ت تدافعي قرار دارد كه در 
فاز تدافعي بازار بيش��تر از اينكه به دارايي شركت ها 
توجه كند به وضعيت سود آوري و جريانات وجوه نقد 
آنها توجه دارد، و ش��ركت هايي كه از اين لحاظ وضع 
مناسبي داشته باشند شروع به يك كف سازي مي كنند 
و قيمت هاي آنها در يك محدوده متعادل مي شود. عضو 
هيات مديره بورس تهران تصريح كرد: اما از آن سمت 
هم شركت هايي كه دارايي محور هستند و جريانات 
وجوه نقد و سودآوري ندارند، ممكن است افت قيمت 
آنها ادامه دار شود و ديرتر به تعادل برسند، به طور كلي 
در چنين بازارهايي بهتر است سهام داران روي سهام 
سود محور با جريان نقدي خوب و با تقسيم سودهاي 
مناسب تكيه كنند و سرمايه گذاري اصلي خودشان را 
در اين موارد انجام دهند. تجريشي گفت: به صورت 
كلي چيزي كه باعث هيجانات بورس چه به سمت باال 
يا به سمت پايين مي شود، عدم اطالع سرمايه گذاران 
بورسي از ارزش گذاري معقول و منطقي سهام است 
كه اين هم مي تواند نقش��ي در صع��ود و ريزش بازار 
بورس داشته باش��د. در دنيا تعداد سهام داران كه در 
واقع تركيب سهام داران خرد و معامالتي كه آنها انجام 
مي دهند چيزي بين 10 تا ۲0 درصد كل معامالت را به 
خود اختصاص مي دهد و ساير معامالت را سهامداران 
حرفه اي و سرمايه گذاران نهادي انجام مي دهند. وي 
بيشترين حجم معامالت را به عهده سهامداران خرد 
دانست و افزود: در ايران تقريبًا اين فضا حالت عكس 
دارد و مي توان گفت كه شايد 80 درصد از معامالت را به 
صورت ميانگين سهامداران خرد و مابقي را سهام داران 
نهادي انجام مي دهند. به دليل اينكه سرمايه گذاران 
نهادي ديد بلندمدت و مبن��اي ارزش گذاري دارند و 
پورتفوهاي بزرگ را مديريت مي كنند هيجان كمتري 
در معامالت خود دارند كه اين امر در مورد سهام داران 
خرد برقرار نيس��ت. ابتدا اتفاقي كه در اين خصوص 
بايد صورت پذيرد دارد اين اس��ت كه چنين تركيبي 
در بازار ش��روع به تغيير كند، يكي از آن اتفاق ها اين 
است كه فعاالن خرد بازار و آنهايي كه دانش مستقيم 
س��رمايه گذاري ندارند و همچنين زم��ان زيادي را 
نمي توانن��د براي آموزش س��رمايه گذاري در بورس 
بگذرانند بايد منابع خود را از طريق سرمايه داران نهادي 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري وارد بازار كنند، قطعا 
در اين حالت كه وزن سهام داران نهادي در معامالت 
افزايش پيدا كند ما ش��اهد هيجانات بسيار كمتري 
چه از س��مت مثبت و چه از سمت منفي بازار سهام 
خواهيم بود. تجريشي در خصوص هدايت سرمايه هاي 
سرگردان به بازار سهام اظهار كرد: به هر حال ما بايد 
بپذريم كه بازار بورس يا س��اير بازارهاي موازي بعد از 
يك دوره پر نوسان و پر تالطم نياز به يك دوره آرامش 
و به ثبات رسيدن دارند كه اين يك اتفاق مثبت است 
كه سرمايه گذاران مي توانند با اطمينان تصميم گيري 
و از تصميمات لحظه اي و هيجاني بتوانند پرهيز كنند، 
بورس نش��ان داده است كه يك نقد شوندگي خيلي 
خوب را مي تواند به سرمايه گذاران ارايه دهد، به اين 
معنا كه هر زمان تصميم بگيرند چه به صورت مستقيم 
يا از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند وارد 
بازار يا از آن خارج شوند، حتي در اين ماه هاي اخير كه 
بازار منفي بود با بازارگرداني و حمايتي كه شركت هاي 
حقوقي انجام دادند سرمايه گذاران در سطوح مختلف 
شاخص امكان خروج را داشته اند، در حالي كه در هيچ 
يك از بازارهاي موازي در صورت ريزش قيمت ها چنين 
امكاني داده نمي شود و سرمايه گذار چه براي ورود و 
چه خروج با موانعي رو به رو مي شود. اين كارشناس 
بازارس��رمايه عنوان كرد: عامل ديگري كه بورس را 
جذاب مي كند بحث هاي ماليات است كه بازار سهام 
مستثنا شده است ولي در ساير بازارهاي موازي ماليات 
بر عايدي سرمايه در حال بررسي و وضع شدن است. ما 
اعتقاد داريم كه وقتي بازار ها به ثبات و آرامش برسند 
همچنان بهترين گزينه براي يك س��رمايه گذاري 

بلندمدت بازار سرمايه خواهد بود.

ادامه فروش سهام عدالت 
در بورس

حس��ن روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت گفت: فرصتي ب��راي دولت آينده امريكا پيش 
آمده كه اشتباهات گذشته را جبران كند و با احترام 
به قواعد جهاني به مسير پايبندي تعهدات بين المللي 
بازگردد. ايران همواره ب��ه تعهدات درصورت رعايت 
مسووالنه از سوي همه طرف ها پايبند بوده و تعامل 
س��ازنده با جهان را ب��ه عنوان راهب��رد مي داند. وي 
افزود: زمان آن است كه در سايه همكاري و هم افزايي 
ايران و همسايگان، ش��اهد ارتقاء امنيت و توسعه در 
منطقه باشيم و مس��ير ثبات و رشد اقتصادي با قوت 
و سرعت هرچه بيش��تر پيموده شود. رييس جمهور 
تاكيد كرد: در شرايط رو به بهبود اقتصادي، دولت با 
اتخاذ سياست هاي متناسب مالي و كنترل و هدايت 
نقدينگي به سمت توليد و توسعه سرمايه گذاري، حفظ 
ارزش پول ملي و كمك به توليد ملي و رشد اقتصادي 
را با ق��وت دنبال مي كند. روحان��ي همچنين فرهاد 
دژپسند وزير اقتصاد را مكلف كرد در راستاي ارتقاي 
انضباط مالي و بودجه اي، فروش سهام و دارايي هاي 
مازاد دولتي و انتشار اوراق بدهي را طبق برنامه مصوب 
ادامه دهد. گفتني است در حالي حسن روحاني فرهاد 
دژپسند را مكلف به ادامه فروش سهام و دارايي هاي 
مازاد دولتي كرده است كه با توجه به شرايط كنوني 
بازار سرمايه بعيد بنظر مي رسد كه وزير اقتصاد توفيقي 
در انجام اين تكليف داش��ته باشد. اين در حالي است 
كه به باور كارشناسان دستور رييس جمهور به وزير 
اقتصادش مبني بر تداوم واگذاري سهام و دارايي هاي 
دولت آن هم در ش��رايط بد بازار سهام، به نوعي رفع 
تكليف و توصيه اي زباني در راستاي خصوصي سازي 
است يا اينكه مي توان نيمه پر اين ليوان را ديد و قرار 
است بازار س��رمايه به روند متعادل و رو به رشد خود 

بازگردد تا اين تكليف ادا شود!

سيگنال فروشان بورسي 
در دام قانون

جعفر جمالي، معاون حقوقي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار گف��ت: اقدامات س��ازمان ب��ورس در مقابله با 
ناهنجاري هاي بازار فارغ از وضعيت ش��اخص و فراز و 
فرود آن است. قلمرو و طيف فعاليت ها در فضاي مجازي، 
بسيار گسترده و گوناگون است. به گفته وي، پاره اي از 
كارشناس��ان در فضاي مجازي به نقد و تحليل علمي 
و آموزش��ي مي پردازند. از نظر سازمان بورس هر اقدام 
در جهت گسترش سواد مالي كه از چارچوب آموزش 
خارج نشود، موجب تقدير اس��ت. از مصاديق نظارت 
همگاني اس��ت و موجب شفافيت و ارتقا سالمت بازار 
مي شود. معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: قانون بازار اوراق بهادار مش��اوره سرمايه گذاري 
را تنها براي اش��خاص حقوقي تصويب كرده است، اما 
اين واقعيت است كه بازار سرمايه ما از سرمايه انساني 
عظيمي متش��كل از كارشناس��ان و اس��تادان خبره 
برخوردار است كه توان مالي تأسيس نهاد مالي ندارند. 
سازمان براي استفاده عموم از نظرات كارشناسي افراد 
)حقيقي( كه قابليت تحليل و مشاوره دارند، طرحي را 
در دست بررسي دارد، تا مسيري قانوني براي استفاده 
از اين ظرفيت و منبع علمي بگشايد. به گفته جمالي، 
برخي افراد نيز به قصد كسب منفعت و تحصيل مال 
با تخلف از مقررات، مبادرت به اقداماتي مي كنند كه 
مصداق بارز تخلف، ناهنجاري و حتي جرم محسوب 
مي ش��ود، مانند سيگنال فروش��ي كه نوعي مشاوره 
ب��دون مجوز و جرم اس��ت و قانون ب��راي آن ضمانت 
اجراي كيفري در نظر گرفته اس��ت. يا عده اي اغواي 
قيمتي انجام مي دهند كه اين هم جرم است. يا ظاهر 
گمراه كننده اي از معامالت ايجاد مي كنند يا مبادرت 
به ارايه خدمات مالي و فعاليت هايي مي كنند كه تنها 
نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان بورس، حق انجام 
آن را دارند. جمالي همچنين گفت: س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار طبق قانون مكلف است، عليه كساني كه 
فعاليت غيرمجاز نهادهاي مالي مانند سبدگرداني، يا 
ارايه مشاوره سرمايه گذاري انجام مي دهند، اقدام كند. 
وي افزود: افرادي كه در فضاي مجازي ناهنجاري ايجاد 
كرده و فعاليت هاي مخرب، تخلف آميز و مجرمانه انجام 
مي دهند، مورد تعقيب قرار مي گيرند. در همين راستا 
براي تعدادي از افراد كه از طريق فضاي مجازي اقدام 
به سيگنال فروشي، دستكاري قيمت، افشاي اطالعات 
نهاني از مجاري غيررسمي، معامله با اطالعات نهاني 
مبادرت كرده اند ي��ا مردم را به قصد تحصيل منفعت 
شخصي به خريد يا فروش سهم اغوا كرده اند، تشكيل 
پرونده شده است. معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق 
بهادار اين را هم اضافه كرد، گاهي ديده شده كه افرادي 
از طريق فضاي مجازي بر ارتكاب جرم و تخلف اجتماع 
و تباني مي شود. مثل اينكه سهمي را به اصطالح پروژه 
كنند. يعني بازار سهمي را بدون وجود هر گونه پشتوانه 
و تحليل بنيادي با تباني داغ و ظاهر گمراه كننده براي 
آن ارايه مي كنند و با اغوا كردن مردم، قيمت س��هم را 
بدون پشتوانه باال ببرند، اين كارها هم فعاليت مجرمانه 
و موجب تعقيب خواهد بود. وي گفت: صاحبان برخي 
از كانال ها با اغواگري باعث مي شوند كه مردم در صف 
فروش س��هام قرار گرفته و خود آنها برعكس، در صف 
خريد ق��رار مي گيرند كه اين مصداق عيني جرم بوده 
و منفعت حاصله تحصيل مال نامش��روع است و با آن 
برخورد مي شود.  به گفته جمالي، تعداد زيادي از پرونده 
افراد مظنون به اقدامات ناهنجارانه و بزهكارانه در دست 
رسيدگي است. برخي از پرونده ها قضايي شده و متهمان 
هم محكوم شده اند. معاون حقوقي سازمان بورس در 
مورد تعداد پرونده هاي مربوط به ناهنجاري هاي فضاي 
مجازي كه با آنها برخورد شده است، گفت: تاكنون ۹7 
پرونده در اين رابطه در مراجع قانوني مطرح شده است، 
170 مورد به پليس امنيت اقتصادي ارجاع ش��ده، در 
مورد ۲6 پايگاه اينترنتي كه مرتكب تخلفات بورسي و 
بعضاً اعمال مجرمانه مي شدند، از طريق دادستاني كل 
اقدامات الزم پيگيري شده و 76 مورد پرونده در دست 

مستندسازي است.

»تعادل« بازدهي و سرمايه گذاري در بانك و بورس را بررسي مي كند 

سوديكهبارانتوفسادميآيد

از هك سايت سازمان بورس تا تجمع مقابل اين سازمان
گروه بورس|

اين روزها ريزش بازار بيش از گذشته احساس مي شود 
و سهامداراني كه زيان عمده كردند روز گذشته مقابل 
س��ازمان بورس تجمع كردند تا تكليف اين وضعيت 
را مش��خص كنند. بازار سرمايه از ابتداي سال جاري 
تاكنون ركوردهاي متناوب و غير منتظره اي در كارنامه 
خود به ثبت رس��انده است، افت وخيز هاي اخير اين 
بازار به حدي بود كه سهامداران اغلب سردرگم شده  
و سعي دارند سرمايه خود را از بورس خارج كنند. در 
اين بين دخالت هاي مكرر دولتي ها در بازار س��هام و 
تشويق مردم براي سرمايه گذاري درآن، اتفاقي بود كه 
اغلب كارشناسان اقتصادي و بورسي از ابتدا به تبعات 
فاجعه بار آن هشدار داده بودند اما؛ با اين حال دولت 
كار خودش را انجام داد تا كس��ري بودجه را از طريق 

اين بازار تامين كند. 
قسمت عمده اي از مردم س��رمايه خرد و كالن خود 
را بدون داشتن اطالعات و آگاهي درباره نوع كاركرد 
و عملكرد وارد بازار سرمايه كردند، شايد در ماه هاي 
نخست اين حضور با س��رازير شدن حجم انبوهي از 
نقدينگي هاي سرگردان شاخص رشد بسيار عالي را 
تجربه و براي اولين بار در تاريخ خود از مرز دو ميليون 
واحد نيز گذر كرد و اين موضوع در حالي بود كه تمامي 
بازارهاي بورس جهاني تحت تاثير شيوع ويروس كرونا 
دچار افت عمده اي بودند و براي همين كارشناسان اين 
رشد را غيرواقعي و هيجاني دانستند و هشدار دادند 
كه به دليل رش��د هيجاني اين روزها شاخص ريزش 
مي كند كه اين موضوع درس��ت بود و ش��اخص بازار 
چند ماه است كه روند نزول به خود گرفته است. البته 
اين ريزش به مرور رخ داد و طي چهار ماهه گذش��ته 
شاخص حدود يك ميليون واحد كاهش داشت و پيش 
بيني ها نشان مي دهد كه ديگر ريزش عمده اي در باازار 

نخواهيم داشت.
ابتداي اين ماه بود كه سهامداران جلوي درب مجلس 
تجمع كردند و محمدباق��ر قاليباف، رييس مجلس 
گفت: مهم تري��ن كار بورس تنظيم گري حرفه اي در 
بورس به منظور تامين مالي توليد با نقدش��وندگي 
است. واقعيت اين اس��ت كه چنين اتفاقي را در حال 
حاضر در بورس شاهد نيستيم. اميدواريم با استفاده 
از ظرفيت بازارگرداني و جذب نقدينگي براي توليد 
و نقدشوندگي در بورس، طرح كميسيون اقتصادي 

بتواند ضعف ها را برطرف كند.

     وب سايت بورس هك شد؟ يا تعمير؟
طي روزهاي گذش��ته س��امانه بورس ته��ران از كار 
افتاده بود و گروهي هكر به نام »تپندگان« ادعا كرده 
اين وب س��ايت را هك كرده تا آن چ��ه »بزرگ ترين 
كالهبرداري براي چپاول سرمايه هاي ملت« خوانده 

افشا كند.
اين گ��روه هكري چن��د نام��ه اداري ب��ورس را در 
اكانت هايش در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرده و 
مدعي هستند اينها نش��ان مي دهد »عمدا داده هاي 
بورس با هدف مخفي كردن فساد و پديدآوردن بورس 

حبابي« دست كاري مي شده. 
اما؛ روز گذش��ته اعالم ش��د س��ايت رسمي شركت 
بورس بعد از پايان معامالت "شنبه " مشكل داشته و 
از دسترس خارج شد و بورس هم اعالم كرد مشغول 
به روزرساني فني سايت است. بورس نيز يك وب سايت 

ديگري را براي استفاده مشتريان معرفي كرده بود.
اما؛ حس��ن قالبياف اصل، رييس س��ازمان بورس و 
س��ياوش وكيلي، روابط عمومي اين سازمان و ديگر 

مسووالن هيچ يك پاسخگوي اين سوال نبودند.

     ديروز وضعيت بازار چگونه بود؟
در معامالت روز گذش��ته بازار س��رمايه شاخص كل 
بورس ب��ا ۲۵ هزار و 36۹ واحد كاه��ش در رقم يك 
ميليون و ۲1۵ هزار واحد ايستاد. شاخص كل با معيار 

هم وزن نيز ۲7۹6 واحد كاهش يافت و رقم 366 هزار 
و 78 واح��د را ثبت كرد. معامله گ��ران اين بازار 68۲ 
هزار معامله به ارزش ۵۹ ه��زار و ۹۲8 ميليارد ريال 

انجام دادند.
شاخص كل فرابورس نيز 134 واحد كاهش يافت و در 
رقم 1۵ هزار و 483 واحد ايستاد. در اين بازار 311 هزار 
معامله به ارزش 40 هزار و 7۵6 ميليارد ريال انجام شد.

روز گذش��ته يعني دوش��نبه 1۹ آبان ماه حقوقي ها 
در حدود هزار و 180 ميليارد تومان وارد بازار س��هام 
كردند و ارزش كل معامالت خرد 6 هزار و 100 ميليارد 
تومان ب��ود و حقوقي ها نيز 33 درصد يعني دو هزارو 
۲0 ميليارد تومان سهام خريداري كردند و مازاد خريد 

آنان به 1۹ درصد از كل معامالت رسيد.
حقوقي ها اغلب در گروه هاي »بانك ها و موسس��ات 
اعتباري«، »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« 
س��هام خري��داري كردن��د و حقيقي ها ني��ز برآيند 
س��هام خود را در گروه هاي »قند و ش��كر«، »رايانه و 
فعاليت هاي وابسته به آن« و »كاشي و سراميك« به 
اتمام رساندند. نمادهاي »فوالد«، »فملي«، »وبصار« 
بيش��ترين افزايش س��هام حقوقي ها را دارا بودند و 
حقيقي ها نيز اغلب به سمت و سوي سهام »ونوين«، 

»رانفور« و »خپارس« رفتند.
روز گذشته افزايش سهام حقيقي در 38 نماد و افزايش 
حقوقي ها نيز 111 نماد به بيش از يك ميليارد تومان 

و تغيير مالكيت حقيقي ه��ا به ۲10 ميليارد تومان و 
حقوقي نيز به هزار و 3۵0 ميليارد تومان رسيد. 

   آغاز عمليات بازارگرداني شركت ها
مدير عملي��ات بازار ش��ركت ب��ورس و اوراق بهادار 
ط��ي اطالعيه اع��الم ك��رد: عملي��ات بازارگرداني 
سهام ش��ركت هاي سرمايه گذاري س��يمان تامين، 
سيمان فارس  و خوزستان، سيمان  صوفيان ، سيمان  
غرب، سيمان  اروميه، سيمان  قائن ، سيمان شاهرود، 
سيمان خوزس��تان، سيمان فارس، س��يمان خزر، 
س��يمان فارس نو، س��يمان  بجنورد، سيمان خاش، 
سيمان بهبهان، سيمان  سفيدني ريز، سيمان دورود 
و ايران ارقام با ش��رايط خاص از تاريخ 18 آبان انجام 

مي پذيرد.
محمود گودرزي، معاون بازار ش��ركت بورس تهران 
گفت: امكان انجام معامالت روزانه از امروز ميسر خواهد 
شد و تمامي سرمايه گذاران مي توانند روزانه به خريد 

و فروش بپردازند.
وي در خصوص تغييرات پيش گشايش اعالم داشت: 
به زودي تغييراتي در پيش گش��ايش بازار نيز اعمال 
مي ش��ود كه به اين ترتيب پيش گشايش از ساعت 
 8:4۵ دقيق��ه تا 8:۵۵ دقيقه خواهد بود و از س��اعت

8:۵۵ دقيقه تا ساعت ۹:00 امكان هيچ گونه ويرايش 
و حذف وجود ندارد.

    پاس كاري تكليف پااليش يكم
داود رزاقي در پاسخ به اين پرسش كه چرا هنوز نماد 
پااليش مربوط به صندوق پااليش يكم يا همان دارا 
دوم در پرتفوي برخي سهامداران قرار نگرفته است، 
گفت: اين نماد در پرتفوي تعدادي از سهامداران قرار 
گرفته اما هنوز قابل معامله نيست، چون نماد پااليش 
يكم هنوز باز نشده است و منتظر ثبت افزايش سرمايه 

دو پااليشگاه موجود در اين نماد هستيم.
وي افزود: البته ما اطالعات را به شركت سپرده گذاري 
مركزي و بورس اوراق بهادار ارايه كرديم و بايد االن نماد 
پااليش در پرتفوي سرمايه گذاران قرار گرفته باشد، اما 

تأكيد مي كنم هنوز قابل معامله نيست.
مدير پاالي��ش يكم تصريح كرد: باي��د كارهاي ثبت 
افزايش سرمايه دو پااليشگاه تهران و اصفهان كه در 
پرتفوي پااليش يكم وجود دارد انجام ش��ود و كاري 

مي كنيم كه مردم متضرر نشوند.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه قرار بود افزايش قيمت بليت هواپيما با كمك دولت 
به ايرالين ها تعديل شود، اما اين مساله حتي با آغاز موج 
جديد ريزش قيمت دالر در كش��ور در پي اعالم پيروزي 
جوبايدن در انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز همچنان 
الينحل باقي مانده اس��ت. در اين ميان، رييس سازمان 
هواپيمايي اعالم كرده قيمت جديد بليت هواپيما در هفته 
آينده ابالغ مي شود و شركت هاي هواپيمايي موظف به 
رعايت اين قيمت ها هس��تند. محمد اسالمي، وزير راه و 
شهرس��ازي نيز اعالم كرده كه نرخ 11 هزار توماني دالر 

نيمايي مالك قيمت گذاري پروازها خواهد بود. 
به گزارش »تعادل«، در اواسط مهرماه سال جاري، انجمن 
شركت هاي هواپيمايي در پي ابالغ ضرورت مسافرگيري 
60 درصدي هواپيماها از اول آبان از سوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا، با انتشار نرخنامه اي جديد، دالر 27 هزار توماني 
را مالك تعيين قيمت هاي اين نرخنامه اعالم كرد. اگر چه 
وزارت راه و سازمان هواپيمايي با اين نرخ هاي جديد نيز 
موافقت نكردند اما از ابتداي آبان ماه سال جاري، بليت هاي 
هواپيماهاي داخلي با نرخ هاي تازه و باالتر انجام شد. در 
اين مي��ان، از 15 آبان نرخ دالر در ب��ازار آزاد ايران ريزش 
كرد و به حدود 25 هزار تومان يعني حتي كمتر از مالك 
نرخنامه جديد شركت هاي هواپيمايي- رسيد. با اين حال، 
قيمت هاي جديد پروازها همچنان بدون تغيير مانده است.

آن طور كه سازمان هواپيمايي خبر داده است: در هفته هاي 
گذشته شركت هاي هواپيمايي در طيف نرخي كه سال ۹۸ 
تعيين كرده اند، در دامنه نرخ ها قيمت ها را افزايش دادند. 
اگرچه هيچ ايراليني از سقف نرخ تعيين شده عبور نكرد، 
اما تالش كرد تا با فروش كالس هاي باالتر دامنه نرخ ها را 
براي مس��افر محدود كند. در همين رابطه، تورج دهقان 
زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي كشور در حاشيه نشست 
با كميسيون عمران گفت: مقرر شد سازمان هواپيمايي 
كش��وري در اين هفته آناليز قيمت ها را از ش��ركت هاي 
هواپيمايي بگيرد و نظر كارشناسي خود را اعمال كند. وي 
افزود: هفته آينده در نشست شوراي عالي هوايي قيمت را 
به شركت هاي هواپيمايي ابالغ مي كنيم تا همه موظف 

باشند قيمت مصوب را رعايت كنند.

دالر۱۱هزارتوماني،مبنايقيمتگذاري
در اين ح��ال، ديروز وزير راه وشهرس��ازي درباره تعيين 
قيمت بليت هواپيما با توجه به ريزش نرخ دالر گفت: در 
همان زمان كه نرخ دالر رو به رشد بود با افزايش نرخ بليت 
هواپيما مخالفت كرديم و اجازه افزايش قيمت را نداديم 
و درخواست افزايش قيمت بليت هواپيما را به انجام كار 
كارشناسي محول كرديم. اسالمي ادامه داد: وزارت راه و 
شهرس��ازي به موضوع رعايت فاصله گذاري اجتماعي و 
پذيرش مسافر با 60 درصد ظرفيت هواپيما و به ممنوعيت 
اقداماتي از سوي شركت هاي هواپيمايي تاكيد داشت كه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي را به مخاطره مي انداخت.  
وي بيان داشت: با وجود اينكه قيمت قبلي بليت هواپيما با 
ارز نيمايي با مبناي قيمتي 11 هزار تومان تعريف و تعيين 
شده بود از مديران عامل شركت ها و سازمان هواپيمايي 
كشوري خواستيم كه متاثر از اين جهش قيمت ارز تصميم 
هيجاني اتخاذ نكنند و با صبر و حوصله و كارشناسي دقيق 

آن را بررسي و تصميم گيري كنند.

چسبندگيقيمتهاوابستهبهرفتارمردم
وزير راه و شهرس��ازي همچنين درباره اثر نرخ ارز روي 
قيمت مس��كن نيز گفت: با ريزش قيمت دالر و تثبيت 
آن، انتظار جامعه براي از بين رفتن حباب هاي چند اليه 

قيمتي كه با جهش نرخ دالر ايجاد شده بود، به حق است 
و بايد شاهد ورود به كانال هاي واقعي قيمت ها در تمام 
بخش ها و كاالها و خدمات باشيم. اسالمي با ايلنا درباره 
انتظار مردم نسبت به كاهش قيمت ها در بازار مسكن با 
توجه به ريزش نرخ دالر، اظهار كرد: نكته حائز اهميت 
اين اس��ت كه همواره تحوالت نرخ ارز و طال و به ويژه ارز 
روي كاال و خدمات اثرگذار بوده و با يكديگر هم پيمايي 
مستمر داشتند. طبيعي است كه امروز كه جريان نرخ 
ارز معكوس ش��ده و ش��اهد افت نرخ دالر هستيم، بايد 
قيمت ها كاهش يابد چراكه قيمت مسكن و انواع كاال و 
خدمات به بهانه افزايش قيمت ارز، باال رفته بود و رش��د 
قيمت ها در بازار مسكن ارتباطي با عرضه و تقاضا نداشت 
و ندارد. وزير راه و شهرسازي افزود: متاسفانه ديده ايم كه 
در اين شرايط به لحاظ سنتي، در قيمت ها چسبندگي 
ايجاد مي شود و با وجود اينكه ارز از قيمت باال رها شده 
اما قيمت انواع كاال و خدمات رها نمي شود، از بين رفتن 
اين چسبندگي قيمت بستگي به مردم دارد كه تا چه حد 
در اين زمينه مصمم باشند و از خود اراده نشان دهند كه 
در كنار دولت و سيستم نظارتي با اين حباب هاي باقي 
مانده، مقابله كنند تا به شرايط عادي و طبيعي قيمت ها 
در انواع بازارها برس��يم. اسالمي درباره تحليل هايي كه 
گفته مي شود، بازار مسكن از اين تحوالت و كاهش نرخ 
ارز ديرت��ر اثر مي پذيرد و نمي ت��وان بالفاصله با كاهش 
قيمت ارز منتظر كاهش قيمت ها در بازار مس��كن بود، 
گفت: درصورتي اين تحليل ها مي شود كه ديديم قيمت 
مسكن يك شبه بدون دليل منطقي باال مي رفت و فقط 
به بهانه رشد نرخ دالر، قيمت ها را باال مي بردند بنابراين 
اين تحليل ها را نوعي سوءاستفاده مي دانم. وي ادامه داد: 
افرادي كه در زمينه س��وداگري و داللي فعاليت دارند و 
خود عامل بخشي از اين قيمت هاي كاذب و حباب آلود 
محسوب مي شوند اين تحليل ها را ارايه مي دهند. اسالمي 
تاكيد كرد: همانطور كه يك شبه قيمت ها را با افزايش 
نرخ دالر باال بردند االن هم بايد بپذيرند كه چسبندگي 

قيمت ها به هيچ وجه توجيه ندارد.

ارزريخت،سفرهواييارزاننشد!
در تحولي ديگر، رييس انجم��ن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي گفت: با جود ريزش نرخ ارز 
و اثرگذاري آن در برخي بازارها از جمله خودرو، اما قيمت 
بليت هواپيما همچنان بدون تغيير مانده و كاهش نيافته 
است. حرمت اهلل رفيعي درباره اثرگذاري ريزش نرخ ارز 
روي قيمت بليت هواپيما كه در چند ماه اخير موضوعي 
پرواكنش بوده اس��ت، به ايس��نا گفت: در تمام مقاطع 
گذش��ته چنين بوده اس��ت؛ وقتي نرخ ارز باال مي رفت، 
قيمت بليت هواپيما نيز افزايش پيدا مي كرد. اما زماني 
كه نرخ ارز پايين مي آمد، بليت هواپيما هيچ تغييري را 
تجربه نمي كرد و قيمت ها همانط��ور باال مي ماند. حاال 
هم وضعيت همين اس��ت. ارز در چند روز گذشته روند 
كاهش��ي پيدا كرده اما هيچ تاثي��ري روي قيمت بليت 

هواپيما نداشته است.
وي افزود: ش��ركت هاي هواپيماي��ي داخلي مدعي اند 
60 درصد هزينه هايشان ارزي اس��ت. از طرفي يكي از 
بهانه هاي افزايش قيمت، نرخ ارز بود. اگر اين طور است 
چرا حاال كه ارز ريزش كرده قيمت بليت هواپيما تغيير 
نمي كند!؟ هرچند ما ب��ا ادله اثبات مي كنيم حدود 20 
درصد از هزينه هاي اين شركت ها ارزي است كه آن هم 
مربوط به تامين قطعات مي شود. طبيعي است كه اين 
شركت هاي هزينه هاي ديگري هم دارند اما هزينه هاي 
سربار اين شركت ها را كه مردم نبايد تامين كنند. اين ظلم 

در حق مردم است.

تكذيبتبانيايرالينها
در اين حال، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با رد كردن 
مساله تباني ايرالين ها براي باال بردن قيمت بليت هواپيما، 
گفت: بر خالف مسائلي كه بعضا مطرح مي شود، از مرداد 
سال 1۳۹7 تاكنون حتي يك دالر ارز دولتي به شركت هاي 

هواپيمايي داده نشده است.
در پ��ي تعيين تكلي��ف قيمت بلي��ت هواپيما كه طي 
هفته هاي گذش��ته روند بررسي آن طوالني شده است، 

قيمت بليت برخي پروازه��اي داخلي افزايش يافت در 
حالي كه قرار بود تا مشخص شدن نتيجه جلسات اين 
اتفاق نيفتد. در اين ميان عواملي مانند سودجويي برخي 
چارتركننده ها و سايت هاي فروش بليت هواپيما و تباني 
ايرالين ها براي باالبردن ن��رخ را مطرح كردند. مقصود 
اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
در گفت وگ��و با ايس��نا اظهار كرد: هماهنگ��ي يا تباني 
بين شركت هاي هواپيمايي براي باالبردن قيمت بليت 
هواپيما وجود ندارد و اگر نرخ بلي��ت هواپيما در دامنه 
نرخي تعريف شده باال يا پايين بيايد طبيعي و مسبوق به 
سابقه بوده است. وي با تاكيد بر اينكه اگر ايراليني قيمت 
بليت هواپيما را از سقف مجاز تعيين شده باالتر فروخته 
باشد مرتكب تخلف شده و سازمان هواپيمايي مي تواند 
با او برخورد كند، افزود: برخي رسانه ها اعالم كرده بودند 
كه ايرالين ها امسال هم ارز ۴200 توماني دولتي دريافت 
كرده اند در حالي كه اين مساله به هيچ وجه صحت ندارد، 
چرا كه از مرداد ماه سال 1۳۹7 تاكنون هيچ ارز ۴200 
توماني به شركت هاي هواپيمايي تخصيص پيدا نكرده و 
اسناد و مدارك آن موجود است. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي ادامه داد: البته از فروردين همان سال اعالم 
شد كه ارز ترك نرخي خواهد شد و ۴200 تومان است. 
همچنين مسووالن دولت اعالم كردند هر كسي به غير از 
اين نرخ، ارز ديگري و با قيمت ديگري پرداخت يا دريافت 
كند، تخلف مرتكب ش��ده و با او برخورد مي شود. در آن 
زمان ايرالين ها گرچه ارز ۴200 توماني را در آن شرايط 
دريافت كردند اما در همان سال 1۳۹7 حدود ۳0 ميليون 
نفر مسافر را جابه جا كردند. اسعدي ساماني تصريح كرد: 
برخي افراد كه نقش��ي هم در ح��وزه هوانوردي ندارند، 
اطالعات نادرستي به نمايندگان مجلس داده بودند اما 
فروشنده بليت صالحيت دخالت در نرخ بليت ندارد. بر 
همين اساس گزارش مفصلي را در جلسه اخيري كه با 
نمايندگان مجلس داشتيم به آنها ارايه داديم و مقرر شد 
در جلسه اي كه با س��ازمان هواپيمايي در هفته جاري 

برگزار مي شود، تكليف اين مساله را روشن كنيم.
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هواياكثرنقاطكشور
تاپايانهفتهبارانياست

فريبا گودرزي، كارشناس سازمان هواشناسي گفت: 
تا پايان هفته اغلب استان ها به جز مناطق جنوب و 
جنوب غرب باراني است. گودرزي به ايرنا گفت: با 
نفوذ سامانه جديد بارش��ي، در دامنه هاي جنوبي 
البرز و نيمه مركزي و مجددا نيمه غربي كشور شاهد 
بارندگي خواهيم بود.روز چهارشنبه به جز جنوب و 
جنوب غرب، شاهد بارش باران در همه نقاط كشور 
خواهيم ب��ود و بارش ها تا پايان هفته ادامه خواهد 
داشت. وي هشدار داد: افراد از تردد و اتراق در حاشيه 
رودخانه ها پرهيز كنند. به گفته گودرزي، كاهش 
دما در بيشتر مناطق، شرق سواحل شمالي و شمال 

شرق كشور پيش بيني مي شود.

مشكلكمبودقبر
تا3سالآيندهنداريم

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه ظرفيت ساالنه 
دفن اموات در بهش��ت زهرا)س(  70 هزار نفر اس��ت، 
گفت:  برنامه ريزي ها جهت تملك زمين براي احداث 
آرامستان هاي جديد آغاز شده است. محمود ميرلوحي، 
عضو شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با فارس، درباره 
موضوع نياز تهران به آرامستان هاي جديد اظهار كرد: 
برنامه هايي توسط ش��هرداري تهران در جهت توسعه 
آرامستان هاي پايتخت در نظر گرفته شده و در مسير 
تمليك زمين هاي جديد قرار گرفته  ايم و اقداماتي آغاز 
شده اس��ت. وي با بيان اينكه طي دو تا سه سال آينده 
مشكل كمبود قبر در بهشت زهرا)س( نخواهيم داشت، 
گفت: برنامه ها جهت تأمين قبور براي زمان هاي بيشتر 
و دورتر است و اميدواريم با مهار كرونا شاهد كاهش آمار 
متوفيان هم خواهيم بود. وي با اشاره به اينكه بيش از 
50 سال از عمر بهشت زهرا)س( تهران مي گذرد، گفت: 
بعد از ۳0 سال امكان دفن مجدد در قبور وجود دارد كه 
اولويت دفن با خانواده هايي است كه اجدادشان در همان 
محل تدفين شده باشند. عضو شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه قبل از شيوع كرونا هر ماه بطور متوسط 6 هزار 
نفر در بهشت زهرا )س( دفن مي شدند، گفت: بهشت زهرا 
)س( ظرفيت ساالنه دفن 70 هزار نفر را دارد كه به دليل 
شيوع كرونا و افزايش آمار متوفيان برنامه هايي جهت 

تأمين قبور مورد نياز در نظر گرفته شده است.

معاينهفنيبرترپاشنهآشيل
آلودگيهوايتهران

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با بيان 
اينكه خودروهاي فاقد معاين��ه فني برتر از مهم ترين 
عوامل آلودگي هواي تهران هستند، گفت: سال گذشته 
كمتر از ۴00 هزار خ��ودرو در تهران معاينه فني برتر 
گرفتند. به گزارش فارس، حس��ين شهيدزاده درباره 
آلودگي هوا در تهران اظهارداشت: خودروهاي شخصي 
از مهم ترين عوامل آلودگي هواي تهران هستند. ناوگان 
حمل و نقل عمومي، جايگزين مناسبي براي وسايل 
نقليه شخصي اس��ت اما توس��عه ناوگان همگاني در 
كوتاه مدت به خاطر هزينه هاي بسيار زيادي كه دارد، 
ممكن نيست.  وي افزود: آن زمان كه گشايش اقتصادي 
بود و دولت ها مي توانستند به تهران كمك كنند اما اين 
كار را نكردند.به جز 100 دستگاه اتوبوس و ميني بوسي 
كه هفته گذشته از سوي ش��هرداري تهران به ناوگان 
حمل و نقل عمومي اضافه ش��د، چند س��ال است كه 

اتوبوس ديگري به تهران اضافه نشده است.

انجامبيشاز۲۰۰۰سفرتركيبي
بادوچرخهومترو

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: 2100 نفر دوچرخه سوار تهراني از ابتداي سال 
۹۹ تاپايان مهرماه س��ال جاري با مترو تردد كرده اند. 
به گزارش ايسنا، فرنوش نوبخت گفت: بيشترين آمار 
تركيبي استفاده از دوچرخه و مترو درخردادماه امسال 
با حضور 700 نفر به ثبت رسيده است.  وي با اشاره به 
اينكه در شرايط كرونا با كاهش چشمگير مسافران مترو 
رو برو شديم، تصريح كرد: آمار تعداد مسافراني كه سفر 
تركيبي مترو و دروچرخه را انتخاب كرده اند نيز نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته است.  نوبخت افزود: امسال 
بيشترين آمار استفاده سفر تركيبي مترو و دوچرخه به 
ترتيب خرداد با حضور700، تير م��اه 562 و مهر ماه 
2۹5 دو چرخه سوار بوده است. وي با اشاره به اينكه در 
سه ماهه ابتدايي سال ۹۸ چهار هزار و 2۹۸ دوچرخه 
س��وار از مترو استفاده كردند گفت: در سه ماه ابتدايي 
سال جاري، ۸7۳ نفر از سفر تركيبي مترو و دوچرخه 

استفاده كردند.

جهشقيمتمصالحساختماني
درنيمهاول99

مقايس��ه  متوس��ط قيمت تمام��ي ١٧٩ قلم مورد 
آمارگي��ري اين دوره نس��بت به دوره  قبل، نش��ان 
مي ده��د كه »تيرآهن نمره ٣٠« ب��ا 1۹۸.6 درصد 
داراي بيشترين افزايش و »لمبه   چوبي« با 6.5 درصد 
داراي بيشترين كاهش بوده اند.  طرح آمارگيري از 
قيمت مصالح س��اختماني از سال ١٣٦٥ به صورت 
شش ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار 
ايران اجرا مي شود. در اين آمارگيري، اطالعات مربوط 
به قيمت مصالح ساختماني )١٧٩ قلم( با مراجعه به 
توليدكنندگان يا عمده فروشان مصالح ساختماني 
جمع آوري مي شود.  بر اين اساس، مقايسه  متوسط 
قيمت تمامي ١٧٩ قلم م��ورد آمارگيري اين دوره 
نسبت به دوره  قبل، نشان مي دهد بيشترين افزايش 
متوس��ط قيمت مربوط به »ورق سياه به ضخامت 
بيش از ٣ ميلي متر« با 252درصد و كمترين افزايش 
قيمت مربوط به »لمبه چوبي« با 6.۳ بوده اس��ت. 
مقايسه  متوسط قيمت ٩ قلم مهم مورد آمارگيري 
اين دوره نس��بت به دوره  قبل نيز نشان مي دهد كه 
»تيرآهن نمره  ١٤« با 12۴.۴درصد داراي بيشترين 
افزاي��ش و »آجر فش��اري« با 1۸.۹ درص��د داراي 
كمترين افزايش بوده اند. مقايسه  با دوره  مشابه سال 
قبل نيز نشان مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت 
مربوط ب��ه »تيرآهن نمره ١٤« ب��ا 221.۹ درصد و 
كمترين افزايش قيمت مربوط »آجر فش��اري« با 

۴۴.7 درصد بوده است 

تعيينتكليفحدود3۰هزار
متقاضيطرحاقداممليمسكن

جواد حق شناس، معاون مسكن شهري بنياد مسكن 
انقالب اسالمي ضمن اعالم تعيين تكليف حدود ۳0 
هزار متقاضي مس��كن ملي و واريز وجه اوليه توسط 
آنها به ميزان 1250 ميلياردتومان، گفت: متقاضياني 
كه كمتر از ۴0 ميليون تومان واريز كرده باشند از طرح 
خارج مي شوند. حق شناس در گفت وگو با پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي در خصوص آخرين روند احداث 
مسكن در طرح اقدام ملي مسكن كه تحت مسووليت 
بنياد مسكن به شكل مستقيم و غيرمستقيم احداث 
خواهد شد، گفت: 2۹ هزار و ۹۳۴ هزار نفر از متقاضيان 
طرح اقدام ملي مسكن تحت مسووليت بنياد تاكنون 
واريز وجه داش��ته اند كه معادل 1250 ميلياردتومان 
است. او با اشاره به اينكه مبلغ اوليه پرداخت هاي طرح 
اقدام ملي مسكن ۴0 ميليون تومان است، توضيح داد: 
2۹ هزار و ۹۳۴ متقاضي طرح اقدام ملي مسكن تحت 
مسووليت بنياد هستند كه واريز وجه انجام داده اند، 
از اين تعداد 1۴ هزار و 7۳1 واحد به ش��كل مستقيم 
توسط بنياد مسكن احداث و تكميل و تحويل مي شود 
كه از اين تع��داد 1۳ هزار و 65 واح��د در 77 پروژه از 
مرحله دريافت پروانه تا پيشرفت فيزيكي ۳0 درصدي، 
پروژه هاي احداث مس��كن ملي آنها آغاز شده است.

حق شناس ادامه داد: قرعه كشي متقاضيان انفرادي 
و گروهي كه واحدهاي مسكن ملي آنها توسط بنياد 
مس��كن احداث نخواهد شد انجام ش��ده است كه در 
همين خصوص، 6 هزار و ۹2۸ نفر متقاضي انفرادي 
و گروهي قرعه كشي شده به پروژه ها معرفي و متصل 
شدند وي خاطرنشان كرد: حدود 20 هزار واحد از 2۹ 
هزار و ۹۳۴ واحد طرح اقدام ملي مسكن كه مستقيم 
و غيرمستقيم توسط بنياد و با مديريت بنياد در صورت 
تامين زمين احداث خواهند شد تعيين تكليف شده اند. 
حق شناس اعالم كرد: حدود ۸ هزار واحد نيز هستند 
كه افراد واريز وجه كردند ولي هنوز سازمان ملي زمين 
و مس��كن با وجود تالش هاي فراوان براي اين تعداد، 
زمين براي اجراي طرح اقدام ملي مسكن تامين نكرده 
است. چندي پيش معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي نيز در اين خصوص دستور ويژه براي 
پيگيري دادند.مدير مسكن شهري بنياد مسكن انقالب 
اسالمي با يادآوري اينكه برنامه دولت براي طرح اقدام 
ملي مسكن تحت مسووليت بنياد مسكن 1۳۸ هزار 
واحد اس��ت، گفت: 1۳۸ هزار واح��د طرح اقدام ملي 
مسكن جزو برنامه اي است كه دولت براي اجراي طرح 
اقدام ملي مسكن برعهده بنياد مسكن نهاده است. آنچه 
كه مي تواند مستعد شروع شدن باشد، دو مطلب است 
اول آنكه متقاضي ۴0 ميليون تومان وجه اوليه را واريز 
كرده باشد. همچنين، زمين موردنياز اجراي طرح براي 
افراد تامين شده باشد. وي افزود: شاهد هستيم افرادي 
در طرح اقدام ملي مس��كن ثبت نام كرده و پذيرفته 
شده اند اما واريز وجه توسط آن دسته از متقاضيان انجام 
نشده است. همچنين ۸ هزار نفر متقاضي مسكن ملي 
هستند كه پول واريز كرده اند اما زمين آنها براي احداث 
مسكن، تخصيص نيافته است. مقام مسوول در بنياد 
مسكن انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه بنياد مسكن 
در حال حاضر متعه��د به احداث و تكميل واحدهاي 
مس��كوني ملي براي 2۹ هزار و ۹۳۴ نفر است، گفت: 
متقاضياني كه كمتر از ۴0 ميليون تومان واريز كرده 

باشند از طرح خارج مي شوند.

نرخ ارز ريخت اما سفر هوايي ارزان نشد

وعده تعيين قيمت بليت هواپيما با دالر نيمايي

معاون اول رييس جمهور گفت: در پايتخت و بسياري 
از كالن ش��هرها ش��اهد ازدحام مردم در شبكه حمل و 
نقل عمومي هستيم كه براي رفع اين معضل بايد تعداد 
اتوبوس ها و واگن هاي قطار درون شهري افزايش يابد. 
به گزارش مهر، سومين جلسه نشست مجمع شهرداران 
كالن شهرهاي ايران صبح دوش��نبه به رياست معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد. معاون اول رييس جمهور 
در اين نشس��ت تاكيد ك��رد همه مس��ووالن و به ويژه 
شهرداران كالن شهرها بايد در شرايط دشوار تحريم و 
كرونا با جديت و روحيه و انگيزه قوي، خدمت رساني به 

مردم را انجام دهند.
جهانگيري با اشاره به دستور اصلي اين جلسه در خصوص 
رفع موانع اجرايي در زمينه تأمين منابع توسعه حمل و 
نقل عمومي كالن ش��هرها، گفت: در دوران كرونا علت 
اصلي بسياري از تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا نظير 
تعطيلي برخي اماكن، كمك به كاهش تراكم جمعيت 
در محيط هاي عمومي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
بود. متأسفانه در پايتخت و بسياري از كالن شهرها شاهد 
ازدحام و حضور مردم در شبكه حمل و نقل عمومي نظير 
اتوبوس و مترو هس��تيم كه براي رفع اين معضل حتمًا 
باي��د تعداد اتوبوس ها و واگن هاي قطار درون ش��هري 
افزايش يابد. وي با تاكيد بر اس��تفاده از توان و ظرفيت 
شركت هاي داخلي در توليد و بازسازي وسايل حمل و 
نقل عمومي، استفاده از منابع فاينانس دو ميليارد دالري 
چين كه دولت مجوز آن را براي ساخت واگن مترو تعيين 
كرده اس��ت، راهكار موثري براي حل مشكالت كنوني 
ارزيابي ك��رد. معاون اول رييس جمه��ور همچنين از 
وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
برنامه و بودجه خواست تا روند بازسازي بيش از 7 هزار 

دستگاه اتوبوس كه بخش��ي از منابع مالي آن از سوي 
دولت تأمين شده است را تسريع بخشند. در اين جلسه 
كه معاون رييس جمهور و رييس سازمان امور اداري و 
استخدامي كشور نيز حضور داشت، وزير صنعت، معدن 
و تجارت نيز در اين جلسه با بيان آمادگي شركت هاي 
داخلي براي ساخت و نوس��ازي اتوبوس هاي مورد نياز 
كالن شهرهاي كشور، از پيشنهاد واردات هزار دستگاه 
اتوبوس براي تسريع در افزايش ظرفيت ناوگان حمل و 
نقل عمومي كالن ش��هرها با استفاده از منابع فاينانس 
استقبال كرد. در اين جلسه شهرداران كالن شهرهاي 
تهران، تبريز، اصفهان، ش��يراز و قم بط��ور جداگانه در 
خصوص مهم ترين مس��ائل كالن شهرها و راهكارهاي 
مرتفع كردن آنها به ايراد سخنراني پرداختند.  شهردار 
تهران با اش��اره به شرايط سخت كار ش��هرداري ها در 
دوران تحري��م و كرونا، يك��ي از مهم ترين چالش هاي 
پيش روي شهرهاي بزرگ كشور را مساله حمل و نقل 
عمومي عنوان و آمادگي ش��هرداري ها را براي استفاده 
از توان و ظرفيت ش��ركت هاي داخلي در حوزه ساخت 
اتوبوس و واگن هاي مترو اعالم كرد. در اين جلسه عالوه 
بر موضوع افزايش ظرفيت نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
كالن شهرها، موضوع بررس��ي تبديل وضعيت نيروي 
انساني ش��هرداري هاي كالن شهرها مطرح و مقرر شد 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت 
كشور و نماينده شهرداري كالن شهرها ظرف مدت يك 
ماه راهكار قانوني براي حل وضعيت نيروي انساني ارايه 
كنند. همچنين مقرر شد عالوه بر قرارداد ساخت 2 هزار 
دستگاه اتوبوس با شركت هاي داخلي، مجوز الزم براي 
واردات يك هزار دس��تگاه اتوبوس با شرايط فاينانس و 

تأييد بانك مركزي به شهرداري ها داده شود.

تامين 3 هزار اتوبوس از داخل و خارج كشور 

رايزني شهرداران كالن شهرها
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درنظرداردکاالی موردنیازخودرامطابق جدول زیر ازطریق برگزاری مناقصه عمومی از میان تولید کنندگان دارای با جهانگيري درباره معضل حمل و نقل

تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید .

آگهیفراخوانمناقصهعمومی
99۰8۲۱993۰۱76DT۱شماره شركت ملي نفت ایران

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

نوبت دوم
شماره مجوز 1399.4387

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

لذاکلیه  شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط باش�رح کاال ی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با 
مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر ،نسبت به استخراج وتکمیل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب« 
و ارسال آن به همراه مدارک ومستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت بیشتر ازبیست برابرنصاب معامالت 

متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
WWW.NISOC.IR     فرم پرسش نامه ارز یابی   مدیریت تدارکات وامور کاال        مزایده و مناقصه   کسب و کار 

 کسب حداقل نمره 60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است. ضمنا مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 
730/000/000ریال می باشد. 

آدرس پس�تی اهواز -کوی فدائیان اسالم )نیوساید ( - خیابان شهریور- مجتمع  تدارکات  وامورکاال ساختمان 102 - اداره تدارکات خرید کاالی 
داخلی -واحد خریدهای عمومی اتاق9 کدپستی 6113854579تلفن24673-341-061 درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت ومطالعه شرایط 

مناقصه وسایر مشخصات فنی ومقادیرکاال  
WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR

آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه،آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
وهمچنین تاریخ گشایش پاکات فنی ،متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند ، به صورت مکتوب 

اعالم خواهد گردید .

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

9930176-21-100008کیسهپودر فروبار1
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ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19906771
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آگهیقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عظیم توکلی

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند  نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



صادرات كاالهاي غيرنفتي همواره يكي از استراتژي هاي 
كش��ورها براي توس��عه و جهاني شدن اس��ت. يكي از 
كاالهاي��ي كه امروزه در برخي كش��ورها ب��ه صادرات 
آن توجه ويژه اي مي ش��ود، نرم افزار اس��ت. بخشي از 
چالش هاي صادرات نرم افزار، موانع ساختاري در توليد 
و تجارت اس��ت و بعضي از موانع نيز به صورت مقطعي 
و ناشي از تحريم ايجادش��ده و در عين حال، مهم ترين 
مشكل براي صادرات، افزايش كيفيت است، در حالي كه 
بايد توليد را بر اساس سفارش براي صادرات انجام دهيم، 
در حال حاضر اين اتفاق انجام نمي شود. توليدكننده و 
صادركننده بايد براي بازارهاي خارجي ايده مناس��ب 
داش��ته باش��د و كيفيت توليدي در اين زمينه اهميت 
بس��يار زيادي دارد. اين در حالي است كه عضو سازمان 
نظام صنفي رايانه اي با تاكيد بر اهميت توسعه نرم افزار 
و تاثير آن بر اقتصاد جامعه، معتقد است براي صادرات 
نرم افزار، بايد بتوانيد كيفي��ت محصوالتتان را آن قدر 
افزايش دهيد كه با شركت هاي مطرح دنيا رقابت كنيد، 
بنابراين صادرات محصوالت نرم افزاري مي تواند كيفيت 

محصوالت را افزايش دهد.
صادرات نرم افزار امروزه در برخي كشورها منبع مهمي 
براي درآمد به شمار مي رود كه البته مستلزم آن است 
كه برنامه ريزي هاي مدون و چش��م انداز روشني براي 
بهره برداري از اين امكان وجود داشته باشد. در سال هاي 
گذشته بسياري از كشورهاي جهان با برنامه ريزي مدون 
نسبت به توليد و صادرات نرم افزارهاي خود در سكوهاي 
مختلف و با كاربردهاي گوناگون اق��دام و در بازارهاي 
جهاني جايگاه خود را تثبيت كرده اند. در ايران با توجه 
به نبود متولي يگانه و داراي اختيارات مناسب و وجود 
تعدد مراكز تصميم گيري مانند اتحاديه صادركنندگان، 
سازمان توس��عه تجارت ايران، س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي كشور و اتحاديه هاي مختلف صنفي از يك طرف 
و كمبود قوانين و مقررات حاكم بر صادرات نرم افزار و نبود 
پشتوانه دولتي منسجم، همواره در امر صادرات نرم افزار 
مش��كالت جدي وجود داشته اس��ت. مهم ترين موانع 
صادرات نرم افزار ايران را مي ت��وان در مواردي ازجمله 
عدم ارزش گذاري صحيح محصوالت و خدمات نرم افزار 
ازسوي گمركات به علت نبود تيم كارشناسي متخصص 
نرخ گذاري، عدم حضور در نمايشگاه هاي بين المللي، 
عدم اعزام هيات هاي تجاري از ايران براي ايجاد بازار در 
خارج كشور و عدم پذيرش هيات هاي خارجي و آشنايي 
آنها با توليدات داخلي دسته بندي كرد. از سويي، وقتي 
توليد صادراتي انجام شد، مباحث بازاريابي، پولي و مالي، 
حمل و نقل و لجستيك در مرحله بعد قرار مي گيرد كه در 
اين مرحله نيز بيشتر صادركنندگان مشكالتي نيز دارند. 
اين مشكالت گاها به دليل شرايط تحريم است و گاهي 

نيز ناشي از عدم مديريت است.

   صادرات نرم اف�زار كيفيت محصوالت را 
افزايش مي دهد

در اين راستا مظاهر مرجاني عضو سازمان نظام صنفي 
رايانه اي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه صادرات 
نرم افزار مي تواند اتفاقات خوبي را در حوزه اقتصاد رقم 
بزند، گفت: براي اينكه بخواهي��د وارد حوزه صادرات 
 ش��ويد، بايد بتوانيد كيفيت محصوالتت��ان را آن قدر 

ارتقا دهيد كه با شركت هاي مطرح دنيا رقابت كنيد. 
از طرفي هنگام توليد محصولي براي ايران با زماني كه 
مي خواهيم محصولي را براي صادرات توليد كنيم، در 
طراحي محصول، كدنويسي و استانداردها، نگاهمان 
متف��اوت اس��ت و بدين ترتيب ص��ادرات محصوالت 
نرم افزاري مي تواند كيفيت محصوالت را هم افزايش 
دهد. خوشبختانه انتقال نرم افزار نسبت به محصوالت 
ديگر متفاوت تر و س��اده تر اس��ت، هرچن��د به دليل 
مشكالت تحريمي، ورود ارز باز هم مشكالت خاص خود 
را دارد. اگر ما برنامه خود را روي بخش صادرات بگذاريم، 
عالوه بر برخورداري از مزاياي صادرات مانند ورود ارز 
به كشور و س��اده  و روان تر بودن صادرات در مقايسه با 
بس��ياري از محصوالت ديگر، يك گام بسيار مهم در 
راستاي توليد محصوالت نرم افزاري متفاوت و با كيفيت 
برداشته ايم. عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره 
به توسعه نرم افزار و تاثير آن بر اقتصاد جامعه به خصوص 
در حوزه كسب وكار بيان كرد: هر كشوري كه آي سي تي 
پيشرفته تري دارد، جامعه پيشرفته تري است. صنعت 
آي سي تي بسيار مهم است و نرم افزار هم جزئي از اين 
صنعت و نخ تس��بيح آي سي تي اس��ت. براي بررسي 
ميزان پيشرفته بودن يك جامعه، پارامترهاي مختلفي 
وجود دارد كه يكي از آنها توس��عه آي س��ي تي در آن 
كشور است. مرجاني خاطرنشان كرد: در هر جامعه اي 
كه به نرم افزارش توجه ش��ده و اصناف و صنايعش از 
نرم افزارهاي به روزتر، پيشرفته تر و حرفه اي تر استفاده 
كردند،  اين صنايع بهره وري باالتري و در نهايت اقتصاد 
پويايي داش��تند. ما هرچه بتوانيم صنع��ت نرم افزار و 
آي سي تي را رشد دهيم، ناخودآگاه اقتصادمان پيشرفت 
مي كند و وقتي اقتصادمان پيش��رفت كند، كشور در 

مسير رش��د و تعالي قرار مي گيرد، بنابراين الزم است 
توجه جدي به اين موضوع داشته باشيم.

    دولت بايد بخش خصوصي را 
در هسته تصميم گيري ها  قرار دهد

وي با بيان اينكه دول��ت بايد بخش خصوصي را جدي  
بگيرد، گفت: وقت��ي اقدامي بخواهد در س��طح كالن 
ايجاد شود، نياز به همبستگي و ايجاد بسترهاي مناسب 
دارد و ايجاد بستر مناسب به وجود نمي آيد مگر اينكه 
كساني كه مي خواهند آن كار را انجام دهند، صاحب نظر 
باش��ند و اين نظرات، اصولي و پايه اي باش��د. بنابراين 
س��ازمان نظام صنفي بايد در گام اول دولت را متقاعد 
كند كه بخش خصوصي را در هس��ته تصميم گيري ها 
قرار دهد. عضو س��ازمان نظام صنفي رايانه اي با تاكيد 
بر پيشرو بودن بخش خصوصي بيان كرد: با استفاده از 
قدرت حاكميت و توانمندي بخش خصوصي، مي توان 
برنامه ها و طرح هاي كالن را به اجرا درآورد. يكي از اين 
طرح هاي كالن، ديجيتال كردن كشور است. ديجيتالي 
شدن در حوزه اقتصاد است، حوزه دولت الكترونيك و 
همه حوزه ها وجود دارد و سازمان نظام صنفي اگر بتواند 
تعامل خوب و سازنده اي با دولت داشته باشد، با ايجاد 
 همگرايي و فراگيري مي تواند اتفاقات خوبي را در حوزه 
تحول ديجيتال رقم بزند. مرجاني با بيان اينكه تحريم  
جنبه هاي مختلف��ي بر حوزه فن��اوري اطالعات دارد، 
گفت: بخشي از تحريم ها از بيرون به ما تحميل مي شود، 
اما در ايران هم دچار خودتحريمي هس��تيم. تعامل با 
بخش خصوصي به اين معناست كه اگر تصميمي حتي 
در سطح كالن كشور اتفاق مي افتد، بايد از بدنه اقتصاد 
جامعه و بخش خصوصي بيرون آمده و تاييديه اين بخش 

را گرفته باشد، زيرا نمي توان بدون در نظر داشتن منافع 
صنفي، تصميم گرفت. براي مثال وقتي اينترنت را براي 
مدت يك هفته قطع مي كنيم، بدون اينكه مصالح بخش 
خصوصي را در نظر بگيريم، مي تواند آسيب هاي بسيار 

جدي به حوزه وارد كند.

    لزوم ايجاد اعتماد
براي برخورداري از نگاه آينده نگر

وي با بيان اينكه بخش خصوصي براي اينكه بخواهد 
نگاه آينده نگر داشته باشد، بايد بتواند به رويه  موجود 
اعتم��اد كند، گف��ت: اگر كس��ب وكاري مي خواهد 
محصولي مبتني بر كالود توليد كند، اين فرض را در 
ذهن دارد كه اينترنت در كشور هميشه وصل است، در 
حالي كه اگر احتمال قطعي اينترنت را براي روزهايي 
وجود داشته باشد، نمي تواند به ساختار موجود اعتماد 
كند كه بخواهد متناسب با آن جلو برود. به همين دليل 
دولت بايد در تصميماتي كه بر بخش خصوصي تاثير 
مي گذارد، حتي اگر اين تصميمات در حد سياس��ت 
عالي كش��ور باش��د، نظرات بخش خصوصي را جويا 
شود. عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي خاطرنشان 
كرد: قطعا اگر تصميمي با نظر بخش خصوصي انجام 
شود و بخش خصوصي هم موافق باشد، همه تالشش 
را مي كند كه آن برنامه و تصميم اجرايي ش��ود. اگر 
دولت بستر مناسب را فراهم كرده و آينده را براي بخش 
خصوصي قابل پيش بيني كند، مي تواند اتفاقات خوبي 
را رقم بزند. اما در موارد بسياري، تصميمي كه گرفته 
مي شود يا مصوبه اي كه تصويب مي شود، بدون اطالع 
بخش خصوصي اس��ت و در چنين شرايطي بخش 

خصوصي قطعا توانايي همرايي دولت را ندارد.
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رشد نقدينگي و معيشت مردم 
كارت بانكي را به سرعت قبول مي كنند و درتعريف پول 
و شبه پول بايد تغييراتي ايجاد كرد و كارت هاي بانكي 
حساب كوتاه مدت را سريعتر از پرداخت اسكناس و 
چك به حساب آيد زيرا با اشاره يك كارتخوان و ورود 
رمز چهار رقمي مي تواند ارقام را جابه جا كند و بسيار 

سريعتر از اسكناس و چك عمل مي كند. 
با اين حساب، در حال حاضر پول نقد در دسترس مردم 
به شدت رشد كرده اس��ت. بانك مركزي در گزارش 
تحوالت اقتصادي اعالم كرده كه هم راستا و هم جهت 
با رش��د كل هاي پولي در چند ماه گذشته، براساس 
ارقام نهايي، رشد نقدينگي و پايه پولي در هفت ماهه 
س��ال 1399 به ترتيب به 19.7 و 10.1 درصد رسيد 
كه نسبت به رش��د اين دو متغير در دوره مشابه سال 
قبل )14.5و 10.9 درصد( به ترتيب 5.2 واحد درصد 
افزاي��ش و 0.8 واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
همچنين رشد دوازده ماهه نقدينگي، حجم پول و پايه 
پولي در پايان مهرماه 1399 به ترتيب معادل 37.2، 
88.6 و 31.9 درصد بوده است. اين رشد باالي هفت 
ماه نخست سال يعني رشد 19 درصدي نقدينگي و 
10 درصدي پايه پولي به تنهايي نشان دهنده شرايط 
تورم زا در آينده است كه رشد باالي نقدينگي را نشان 
مي دهد و مي تواند روي بازارهاي مختلف اثرگذار باشد. 
از سوي ديگر رشد يك ساله 37 درصدي نقدينگي و 
31 درصدي پايه پولي و از همه مهم تر رشد باالي 88 
درصدي پول در كش��ور، حكايت از هجوم نقدينگي 
به بازارها دارد و بايد ب��راي آن فكري كرد تا از هجوم 
نقدينگي و رش��د قيمت ها و تورم جلوگيري شود.  با 
وجود اين رشد باالي 30 درصدي در اين شاخص ها، 
حتي نرخ سود 22 درصدي اوراق و سپرده نيز قادر به 
مهار تورم نيست زيرا وقتي رشد پول 88 درصد رشد 
دارد نش��ان دهنده بي توجهي مردم و سپرده گذاران 
به نرخ س��ود بانكي اس��ت.  البته روند نزولي بورس و 
نوس��ان بازار ارز و طال و همچنين ركود بازارمسكن، 
ممكن اس��ت كه تا حدودي روي افزايش سپرده ها و 
مهار پول و نقدينگي اثرگذار باش��د اما از سوي ديگر، 
نارضايتي از عدم كسب سود از راه پول و خريد وفروش 
موجب مي شود كه بازارهاي تازه اي را براي كسب سود 
جست وجو كنند و به جاي ورود به بورس، به بازارارز 
و طال يا كاالهاي ديگروارد شوند.  هر چند كه برخي 
كارشناسان، كل حجم نقدينگي و سپرده هاي نزديك 
به 3000 هزار ميليارد توماني كش��ور را در مقايسه با 
توانايي اقتصاد ايران و نرخ دالر باالي 25 هزار تومان 
زياد نمي دانند اما در عين حال اين رش��د نقدينگي 
در صورت تداوم در س��ال 1400 مي تواند بسياري از 
بازارها و قيمت ها را تحت تاثير قرار دهد.  از سوي ديگر، 
بازار كاالهاي معيشتي و قدرت خريد مردم به نقطه 
نگران كننده اي رسيده و بس��ياري از مردم خواستار 
كنترل قيمت ها و تورم هستند. از اين رو به نظر مي رسد 
كه كنترل نقدينگي و پايه پولي به خاطر كسري بودجه 
دولت، مخارج كرونا و تحريم و نياز واحدهاي اقتصادي 
به تسهيالت بانكي، افزايش خلق پول در بازار بين بانكي 
و... امكان پذير نيست و رشد نقدينگي هر روز رقم 2 هزار 
ميليارد توماني به بازار پول كشور اضافه مي كند كه عمال 
عامل كاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم است.  
براين اساس، چاره اي جزتامين معيشت در كوتاه مدت 
از طريق تامين ارزاق و كاالهاي اساسي نيست و دولت 
بايد در كنار تامين ارز 4200 توماني وواردات كاالهاي 
اساس��ي، راهكاري براي كنترل قيمت ها ارايه دهد. 
هرچندكه هيچ كس موافق تعزيرات و سازمان حمايت 
و اتاق اصناف نيست اما حداقل در برخي بازارها مانند 
گوشت، مرغ، ميوه، صيفي جات و تره بار و سبزي بايد 
كنترل هاي ويژه اي انجام شود تا مردم بيش از در فشار 
قيمت ها نباشند.  قبال طبقه متوسط بدون نگاه كردن 
به قيمت ها از ميادين تره بار خريد مي كردند و حاال با هر 
خريدي صدها هزار تومان بايد از جيب خود خرج كنند 
و احساس ناتواني در قدرت خريد دارند. با اين وضعيت 
رشد نقدينگي و ناكارآمدي اقتصاد، بايد مهار شود و در 

كنار آن معيشت مردم در اولويت قرار گيرد.

خروج خارجي ها 
را دشوار كنيم

 مانند گذشته، چندان ساده نخواهد بود. در چنين 
بس��تري يك اولويت مهم براي كش��ور حركت به 
س��مت صادرات محصوالتي با ارزش افزوده باالتر 

است.
امروز بازار مش��تقات نفتي و محصوالت وابسته به 
نفت در ميان كشورهاي مختلف جهان، بازار بسيار 
بزرگي است و در ايران نيز ظرفيت هاي بالقوه براي 
نقش آفريني در اين حوزه فراوان است. از اين رو بايد 
تالش كنيم در دوره جدي��د حضور خود را در اين 
بازارها افزايش داده و تكيه به صادرات نفت خام را 

پايين بياوريم.
از سوي ديگر يكي از دغدغه هاي مهم مطرح شده در 
اين زمينه، موضوع همكاري با شركت هاي خارجي 
است. در دوره برجام، شركت هاي مختلفي از اروپا و 
آسيا براي حضور در صنعت نفت ايران اعالم آمادگي 
كردند و حتي قراردادهايي نيز در اين زمينه بسته 
شد اما متاسفانه به محض بازگشت تحريم ها، تمام 

اين شركت ها ايران را ترك كردند.
در دوره جديد براي جلوگيري از تكرار اين تجربه، 
بايد ن��وع قراردادها و س��رمايه گذاري ها را طوري 
نهايي كرد، كه امكان خروج اين شركت ها به راحتي 
فراهم نشود. يعني يا آنها بايد سرمايه گذاري هاي 
بلندمدت��ي كنند ك��ه در صورت خ��روج از ايران 
هزينه اي گزاف برايش��ان داشته باشد يا قراردادها 
به شكلي بسته ش��ود كه در صورت اقدام شركت 
خارجي براي خروج از ايران، امكان گرفتن خسارت 
وجود داشته باشد. اين امر نه تنها در مسير توسعه 
زيرساخت ها به كشور كمك مي كند كه حتي در 
صورتي كه قصد داشته باشند تحريم جديدي عليه 
ايران وضع كنند نيز، صرف بودن اين ش��ركت ها، 

دست دولت هاي خارجي را مي بندد.

خوشحالي صنعت فناوري 
چين از پيروزي بايدن

صنعت فناوري چين كه يك��ي از اهداف اصلي ترامپ در 
جنگ با پكن بود، اميدوار است پيروزي بايدن در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، زمينه ساز روابط سازنده تري ميان 
دو كشور ش��ود هرچند كه عده معدودي تصور مي كنند 
رقابتها كمتر مي ش��ود. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، 
مديران و تحليلگران چيني اظه��ار مي كنند دوره چهار 
ساله رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ به صنعت فناوري 
اهميت خودكفايي را آموخت و تصميم چين براي بهبود 
قابليت هاي فن��اوري داخلي تغييري نخواهد كرد. فانگ 
شينگ دانگ، مدير كنسرسيوم اينترنت و جامعه در دانشگاه 
ارتباطات ژيجيانگ اظهار كرد: »هنگامي كه بايدن قدرت را 
به دست بگيرد، شركت هاي فناوري در چين ممكن است 
اندكي آس��ودگي خاطر پيدا كنند. حداقل تصور مي رود 
امريكا از گش��ايش و احترام به رقابت منصفانه و نوآوري 
حمايت كند. با اين حال در عرصه فناوري پيشرفته، رقابت 
و نظريه بازي پايان نخواهد يافت و در يك دهه آينده، چين 
و امريكا در قابليتهاي ن��وآوري واقعي به رقابت با يكديگر 
خواهند پرداخت.« غول هاي فناوري چيني نظير هواوي، 
بايت دنس و تنسنت هولدينگز شاهد مختل شدن زنجيره 
تامين جهاني يا مانع تراشي در راه تالش هاي توسعه جهاني 
بوده اند و با تحريم هاي دولت ترامپ روبرو شده اند كه آنها را 
به عنوان ريسك امنيت ملي اعالم كرد. پس از دستور ترامپ 
براي واگذاري فعاليت هاي برنامه ويديويي تيك تاك در 
امريكا يا ممنوعيت آن، شركت بايت دنس در حال نهايي 
ك��ردن يك توافق اوليه براي ايجاد يك ش��ركت جديد با 
شركتهاي والمارت و اوراكل به منظور نظارت بر فعاليت هاي 
تيك تاك در امريكاست. ش��ركت هواوي كه بزرگ ترين 
سازنده تجهيزات مخابراتي و تلفن هوشمند در جهان است 
در نتيجه محدوديت هاي تجاري امريكا با مشكالتي براي 
خريد تراشه و كمبود قطعات مورد نياز براي توليد تلفن هاي 
هوشمند روبرو شده اس��ت. تحليلگران بانك جفريز در 
يادداشتي اظهار كردند كه چين احتماال در اولويت هاي 
سياستي دولت بايدن در رده پايين تري قرار مي گيرد زيرا 
وي بايد ابتدا به مسائل داخلي بپردازد. با اين حال بسياري 
از مديران مي گويند اقدامات دولت ترامپ نشان داد صنعت 
فناوري چين تا چه حد آسيب پذير بوده است و تقويت اين 
صنعت اكنون يك اولويت سياستي براي چين است. چين 
در ماه هاي اخير به دنب��ال كاهش اتكا به بازارها و فناوري 
خارجي بوده و به عنوان مثال ميلياردها دالر براي تشويق 
توسعه صنعت تراشه داخلي هزينه مي كند. در امريكا هم 
مديران عامل شركت هاي فناوري و مفاخر سيليكون والي 
نظير جف بزوس، مديرعامل آمازون، بيل گيتس، موسس 
مايكروسافت و برد اسميت، رييس مايكروسافت هفته جاري 
از پيروزي جو بايدن، رييس جمهوري منتخب امريكا و كاماال 

هريس، معاون وي استقبال كردند.

بورس  در پسا انتخابات امريكا 
كما اينكه بسياري از كارشناس��ان مقدار يك ميليون 
واحد را پايين ترين كف شاخص كل در نظر گرفته اند كه 
احتمال ريزش از اين ناحيه بسيار كم به نظر مي رسد. از 
طرف ديگر بسياري از تحليلگران و فعاالن بازار سرمايه 
همچنان پيش بيني نزولي را براي ب��ازار دارند و دالر را 
عامل اصلي تورمي در صعود بورس طي دو س��ال اخير 
مي دانند. درباره اين اظهارنظر بايد توجه داشت كه بازار 
در حال حاضر اصالحات س��نگيني را در چند ماه اخير 
تجربه كرده است و ادامه دار بودن اين روند كاهشي طي 
ميان مدت و بلندمدت به دور از انتظار است. در هر صورت 
اگر پيروزي حزب دموكرات در انتخابات امريكا باقي بماند 
و ادعاي دونالد ترامپ مبني بر تقلب در انتخابات امريكا رد 
شود مي توان انتظار كاهش بيشتر قيمت دالر و بازگشت 
ثبات به اين بازار را داش��ت. در صورت تحقق اين امر در 
ميان مدت و بلندمدت انتظار صعود سهام ريالي همچون 
گروه خودرو محتمل تر خواهد بود و اين سهام را در كانون 
توجه قرار خواهد داد. از طرف ديگر روي كار آمدن بايدن 
مي تواند سايه جنگ تجاري را از بسياري از محصوالت 
صادراتي همچون فوالد كم كند و رشد سودآوري را در 
گروه فوالدي و فلزي تحقق بخشد.  شايان ذكر است كه 
هنوز بازگشت قطعي اي براي بازار سهام اتفاق نيفتاده 
است و سهامداران الزم است از رفتارهاي هيجاني پرهيز 

كند و معامالت خود را محتاطانه تر پيش ببرند.

و اما استقالل بانك مركزي 
 از آنجا كه ما به ازاي اين استقراض ها نيز يا اساسا جبران 
نمي ش��د يا خيلي دير جبران مي ش��د از آن برهه اين 
رويكرد باعث بروز تكانه هاي شديد تورمي و توسعه پايه 
پولي در كشورمان شده است.همانطور كه مي دانيد تورم 
هم در واقع فاصله مالياتي است كه فقير به غني مي دهد 
و در نهايت به شكل فشار معيش��تي به اقشار محروم 
نمايان مي شود. چرا كه طبقات برخوردار جامعه، بيشتر 
دارايي هاي با دوام و پايدار جامعه را )ارز، سكه، مسكن 
و...( در اختيار گرفته اند و قادرند فشارهاي تورمي را كاور 
كنند. ضمن اينكه در اغلب موارد تورم باعث ثروتمندتر 
ش��دن اغنيا و فقيرتر ش��دن فقرا خواهد شد.در واقع 
دهك هاي پاييني بايد درآمدهاي جزئي خود را كه به 
صورت ريالي اس��ت را به صورت دالري خرج كنند در 
حالي كه طبقات برخ��وردار درآمدهاي دالري خود را 
به ريال بدل مي كنند. تضادي كه آسيب اعداد و ارقامي 
كه ضريب جيني و شكاف طبقاتي را افزايش مي دهد. 
از سوي ديگر فضاي پر نوسان اقتصادي، طبقه متوسط 
را كه در واقع حمل كننده گفتمان توسعه اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و... جامعه است، آرام آرام به طبقات 
محروم نزديك مي كند. ضم��ن اينكه بايد توجه كرد 
فقيرتر شدن طبقه متوس��ط تنها تبعات اقتصادي و 
معيشتي نخواهد داشت و در ساير حوزه هاي اجتماعي، 
فرهنگي و تربيتي به ش��كل گس��ترش آسيب هاي 
اجتماعي و...ني��ز اثرگذار خواهد ب��ود. بنابراين عدم 
احترام به استقالل بانك مركزي اولين حلقه از زنجيره 
س��وءمديريت هايي اس��ت كه در نهايت جامع��ه را از 

المان هاي اثرگذار بر توسعه تهي مي كند.

براي صادرات نرم افزار، بايد كيفيت محصوالت را تا حد رقابت با شركت هاي مطرح دنيا افزايش داد

وقتي رسانه ملي براي اينستاگرام تبليغ  مي كند

بورس و تجربه هاي تازه

نگاهيبهظرفيتهايبالقوهصادراتنرمافزار

     رسانه ملي بستري براي 
تبليغ رايگان اينستاگرام

رسول جليلي، عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي در گفت وگو با مهر با اشاره به تبليغ شبكه 
اجتماعي خارجي توس��ط برنامه هاي رسانه ملي، 
گفت: اگر بخواهيم عقالني و ملي به اين موضوع نگاه 
كنيم اين واقعا باعث ش��رم است كه صداوسيماي 
ما در عمده برنامه هايش چه در برنامه هاي تجاري 
و چه در برنامه هاي آموزشي و فرهنگي و مذهبي، 
ظرف ماه هاي اخير، رس��ما تبليغ    پيام رس��ان   ها و 
شبكه هاي اجتماعي خارجي را تكرار  مي كند. وي 
گفت: اين درحالي اس��ت كه مطابق مصوبه س��ال 
96 شوراي عالي فضاي مجازي فعاليت    پيام رسان 
خارجي كه در كشور ما مجوز فعاليت نگرفته باشد 
مجاز نيس��ت و مطابق با اين مصوبه، هر    پيام رسان 
يا شبكه اجتماعي خارجي كه  مي خواهد در ايران 
فعاليت كند بايد مجوز بگيرد و سازمان صداوسيما 
حق تبليغ ش��بكه اجتماعي بدون مجوز را ندارد. 
جليل��ي تاكيد كرد: صداوس��يما به عنوان رس��انه 
رسمي و ملي كش��ور با بي توجهي نه تنها به شكل 
مناس��بي تبليغ صنعت داخلي و محصول داخلي 

را نمي كن��د بلكه به ش��كل كامال راي��گان و بدون 
اينكه حداقل يك قرارداد تجاري داش��ته باشد، در 
حال تبليغ    پيام رسان و ش��بكه اجتماعي خارجي 
اينستاگرام است. عضو حقيقي شوراي عالي فضاي 
مج��ازي ادامه داد: اگر صداوس��يما با اين ش��بكه 
اجتماعي خارجي قراردادي دارد، بايد آن را رسما 
اعالم كند و اين دفاع را داشته باشد كه از اينستاگرام 
باب��ت تبليغات هزينه درياف��ت  مي كنم و چنانچه 
ش��بكه هاي داخلي نيز هزينه پرداخت كنند آنهارا 
نيز تبليغ  مي كنم، چرا كه هم اكنون اگر شبكه هاي 
اجتماعي داخلي بخواهند كه صداوسيما به صورت 
مستقيم يا غيرمس��تقيم آنها را تبليغ كند، قاعدتا 
باي��د در قالب قرارداد، هزينه پرداخت كنند. اما در 
مورد اينس��تاگرام به نظر نمي رس��د كه قراردادي 

منعقد شده باشد. 
وي با انتقاد از اينكه محمل رسانه ملي براي تبليغ 
رايگان در اختيار اينستاگرام قرار گرفته است، تاكيد 
كرد: مسووالن    صداوسيما بايد پاسخگو باشند كه 
چرا فردي كه از رسانه ملي استفاده  مي كند در پايان 
برنامه بايد به س��مت اينستاگرام هدايت شود؟ در 
صورتي كه اينس��تاگرام دشمني خود را در مقاطع 

حساس با آرمان   ها، ارزش ها و قهرمان   هاي ما نشان 
داده اس��ت. براي مث��ال در دي م��اه 98 در اتفاق 
بزرگ، اينس��تاگرام بي ش��رمانه تمامي پست   هاي 
مرتبط با ش��هيد حاج قاسم سليماني و اكانت   هاي 
ارايه دهنده اطالع��ات و كليپ   هاو اخبار مربوط به 
ايشان را حذف كرد. اين كارشناس فضاي مجازي 
ادام��ه داد:    صداوس��يما حتما فرام��وش كرده كه 
اينس��تاگرام چه موجوديت��ي دارد و مديران اين 
شبكه چه سياس��ت هايي را دنبال  مي كنند. اينها 

كامال مشخص است.

         صداوس�يما خ�الف مصال�ح مل�ي عمل  
مي كند

جليلي اف��زود: من به عنوان يك ش��هروند در اين 
كشور و به عنوان عضو حقيقي شوراي عالي فضاي 
مجازي چندين بار به شكل خصوصي به مسووالن 
سازمان صداوسيما و دست اندركاران امور فرهنگي 
در مجل��س و در جاه��اي ديگ��ر، اي��ن موضوع را 
اطالع رساني كردم اما پاسخي نشنيدم. به واسطه 
اين موضوع هم معترض هس��تم و هم شاكي و اگر 
زمان داشتم به شخصه ش��كايت از صداوسيما در 

اين خصوص را به دادس��تاني  مي ب��ردم. وي اقدام 
صداوسيما در تبليغ يك شبكه اجتماعي خارجي 
را اقدامي خالف عقل و مصال��ح ملي عنوان كرد و 
گفت: اين به معناي آن است كه بستر خارجي را در 
اذهان مخاطبان اولي تر از بس��تر داخلي  مي دانيم. 
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا قرار نيست اين موضوع در اين 
شورا به بحث و بررسي گذاش��ته شود، گفت: تنها 
روي مسائلي كه در دستور كار شورا قرار  مي گيرد  
مي توان در جلسات ش��ورا بحث كرد. قاعدتا وقت 
شورا خيلي محدود است و با توجه به وجود مسائل 
متنوع نمي توان انتظار داشت اين موضوع در شوراي 
عالي فضاي مجازي مطرح شود. جليلي خاطرنشان 
كرد: اما در هر صورت الزم نيست موضوعي به اين 
روشني و واضحي در شوراي عالي مطرح شود، چرا 
كه خود مسووالن مربوطه به همه ابعاد آن اشراف 
دارند و به نظر  مي رسد بهتر است نمايندگان مجلس 
اين سوال را از    صداوسيما مطرح كنند كه چرا اين 
اتفاق  مي افتد؟ چرا كه وقت مجلس مبسوط است 
و با وجود برگزاري چندين جلسه در هفته، خيلي 

راحت  مي توان اين موضوع را بررسي كرد. 

 معامله گ��ران بازار س��هام از مدت ه��ا قبل اثرات 
احتمال��ي نتاي��ج انتخاب��ات امري��كا را در جريان 
دادوس��تد هاي خود در نظر گرفتند و به اصطالح 
بازار پيشخور ش��ده بود. اما اتمسفر كلي فروش از 
نظر رواني امادگي خريد و افزايش قدرت خريدارها 
را نمي دهد. س��ناريوي منفي براي بازار س��رمايه 
اين اس��ت كه فرايند تصميم گيري هاي اقتصادي 
براي م��دت زمان طوالني تري مبه��م باقي بماند. 
اين چش��م انداز منفي در بازار سرمايه زماني كامل 
مي ش��ود كه دالر هم گارد نزولي بيشتر گرفته و به 
زير 20 هزار تومان سقوط كند. شايد برخي تصور 
كنند، حضور ترامپ براي ب��ازه زماني كوتاه مدت 

براي ب��ازار خوب ب��ود ام��ا واقع آن اس��ت كه در 
بلندمدت همه بازنده اين بازي مي ش��دند. بازار با 
اف��ت هفته هاي گذش��ته و در صورتي ك��ه دالر از 
محدوده هاي 20 هزار تومان گفته ش��ده پايين تر 
نيايد به نقطه تعادل خود رس��يده اس��ت. اما بازار 
هن��وز نياز به زم��ان دارد و باي��د در نظر گرفت كه 
نوسان بازار به دليل مس��ائل سياسي نوسان هايي 
كم عمق و نه چندان پايدار هس��تند. فعال ش��اهد 
حركت ها و رفتارهاي هيجاني در بازار هستيم. در 
اين ش��رايط برخي از سهامداران ترجيح مي دهند 
دارايي خود را به سپرده بانكي يا حتي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با درآمدثابت تبديل كنند. با اين 

وجود بايد به ياد داشت كه با توجه به اصالح سنگين 
بورس در سه ماه گذشته، نسبت p بر  e بازار سرمايه 
به شدت كاهش يافته اس��ت و به محدوده منطقي 
خود رسيده و اين در حالي است كه ديگر بازارهاي 
موازي همانند خودرو و مسكن كه با نرخ دالر باالتر 
از 30 هزار تومان ارزش گذاري شده بودند، همچنان 
مي توانند ميزبان كاهش قيمت بيش��تري باشند.

در حال حاضر P/E اينده نگ��ر بازار حدود 10 و به 
محدوده نرمال رسيده است، حتي براي شركت هاي 

سودساز اين نسبت در محدوده هاي 6 قرار دارد.
نگراني ديگر اين روزهاي بازار در تصميمات بانك 
مركزي پنهان اس��ت. اين ش��ايعه شنيده شده كه 

بانك مركزي براي كنترل ت��ورم به دنبال افزايش 
نرخ سود بانكي است كه باعث مي شود همه بازار ها 
دچار ركود ش��وند. در مورد بازار ه��اي جهاني اما 
رييس جمهوري بايدن به نفع ب��ازار كاموديتي ها 
خواهد ب��ود. به طور س��نتي دموكرات ها معتقد به 
تزريق نقدينگي براي حمايت از بازارها هس��تند و 
همچنين تاكيد بر باال نگه داشتن تورم دارند. به نظر 
نمي رسد كه پيروزي بايدن باعث شود اوضاع بدتر 
يا بهتر ش��ود. در برخي فاكتورها شرايط بهتر و در 
برخي فاكتورها بدت��ر خواهد بود اما بازار منطقا به 
نقطه تعادلي رسيده و بر همين اساس نبايد نگران 

بود و عجوالنه رفتار كرد.

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه صنعت| 
مسير دستيابي ۳۰ رشته فعاليت اقتصادي مسدود شد. 
معاون طرح و برنامه وزير صمت در نامه اي به كميجاني قائم 
مقام بانك مركزي درخواست كرد نظام بانكي اعطاي وام را 
از صنايعي كه در حال حاضر در كشور ظرفيت هاي اشباع 
دارند و نيازي به ايجاد ظرفيت هاي جديد در آنها نيست، به 
سمت صنايعي كه داراي اولويت سرمايه گذاري هستند، 
معطوف كند. در اين نامه اسامي ۳۰ رشته فعاليت به عنوان 
رشته فعاليت هاي اشباع و داراي ريسك سرمايه گذاري 
باال و ۱۳۷۴ محصول اين رشته فعاليت ها درج و درخواست 
شده به جاي پرداخت وام براي ايجاد ظرفيت هاي جديد 
در اين ۳۰ رش��ته، ساير رشته فعاليت هايي كه كشور در 
زمينه آنها داراي كمبود اس��ت و مزيت س��رمايه گذاري 
دارند، در اولويت پرداخت وام بانكي قرار بگيرند. البته در 
نامه تاكيد شده كه پرداخت تسهيالت به طرح هاي نيمه 
تمام با پيشرفت فيزيكي مناسب كه قبالدر اركان اعتباري 
بانك هاي عامل مصوب شده و پرونده تسهيالتي آنها در 
دست اقدام است، همچنين طرح توسعه واحدهاي فعالي 
كه از متوسط توليد و صادرات مطلوبي برخوردار بوده اند، 

همچنان برقرار باشد. 

    جزييات نامه وزارت صمت به بانك مركزي 
سعيد زرندي معاون طرح و برنامه وزير صمت در نامه اي 
به كميجاني قائم مقام بانك مركزي درخواست كرد نظام 
بانكي اعطاي وام را از صنايعي كه در حال حاضر در كشور 
ظرفيت هاي اشباع دارند و نيازي به ايجاد ظرفيت هاي 
جديد در آنها نيست، به سمت صنايعي كه داراي اولويت 
سرمايه گذاري هستند، معطوف كند. در اين نامه اسامي 
۳۰ رشته فعاليت به عنوان رشته فعاليت هاي اشباع و 
داراي ريسك سرمايه گذاري باال و ۱۳۷۴ محصول اين 
رشته فعاليت ها درج و درخواست شده به جاي پرداخت 
وام براي ايجاد ظرفيت هاي جديد در اين ۳۰ رشته، ساير 
رشته فعاليت هايي كه كشور در زمينه آنها داراي كمبود 
است و مزيت سرمايه گذاري دارند، در اولويت پرداخت 
وام بانك��ي قرار بگيرند.البته در اين نامه تاكيد ش��ده: 
پرداخت تسهيالت به طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت 
فيزيكي مناسب كه قباًل در اركان اعتباري بانك هاي 
عامل مصوب ش��ده و پرونده تسهيالتي آنها در دست 
اقدام است، همچنين طرح توسعه واحدهاي فعالي كه 
از متوسط توليد و صادرات مطلوبي برخوردار بوده اند، 

همچنان مورد درخواست است.
در اي��ن نامه كه هفتم آبان ماه ارس��ال ش��ده، آمده 
اس��ت: با توجه به اهميت ص��رف بهينه منابع جهت 
سرمايه گذاري هاي جديد، اولويت هاي سرمايه گذاري 
شامل طرح هاي جديد صنعتي و معدني، طرح هاي 
نيم��ه تمام آماده مش��اركت ب��ا واگ��ذاري، فرصت 
س��رمايه گذاري ب��ا رويك��رد جايگزين��ي واردات 
و … شناس��ايي ش��ده و از طريق زبان��ه فرصتهاي 
س��رمايه گذاري در صفحه اصلي سامانه بهين ياب، 
براي عموم ذينفعان قابل دسترسي بوده و مرتبًا به روز 

رساني خواهد شد.
ضمنًا چنان كه استحضار دارند، به موجب سياست هاي 
توسعه سرمايه گذاري در بخش صنعت، معدن و تجارت، 

در سال هاي اخير ظرفيت هاي توليدي و خدماتي زيادي در 
كشور ايجاد شده كه با وجود تالش اين وزارتخانه در هدايت 
سرمايه گذاران، در برخي از رشته فعاليت ها، ظرفيت هاي 
ايجاد شده از نياز كشور بيشتر است و بعضًا موجب شده 
تا برخي واحدهاي توليدي فعال در اين رشته فعاليت ها، 
امكان فعاليت با حداكثر ظرفيت را نداشته باشند. گرچه 
توس��عه صادرات مي تواند رافع اين مشكل باشد، اما نوع 
محصوالت و نداشتن صرفه و پتانسيل صادراتي، كيفيت 

توليدات و...  از موانع عملياتي شدن اين مهم است.
 بنابراين فهرست فعاليت هاي اشباع كه ايجاد ظرفيت 
جديد در آنها توصيه نمي شود، تحت عنوان »صنايع 
اشباع و داراي ريسك س��رمايه گذاري باال« از طريق 
آدرس ياد شده منتش��ر شده است. در بخش ديگري 
از اين نامه آمده است: پرداخت تسهيالت به طرح هاي 
نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي مناس��ب كه قباًل در 
اركان اعتباري بانك هاي عامل مصوب شده و پرونده 
تسهيالتي آنها در دست اقدام است، همچنين طرح 
توسعه واحدهاي فعالي كه از متوسط توليد و صادرات 
مطلوبي برخوردار بوده اند، همچنان مورد درخواست 
است. عناوين عمده فعاليت هاي اشباع و داراي ريسك 
سرمايه گذاري باال شامل موارد زير است: »آرد، توليد 
فرآورده هاي حجيم غالت، بس��ته بندي آب )معدني 
و آش��اميدني(، چيپس س��يب زميني، فرآورده هاي 
گوشتي )انواع كنسرو گوشتي(، انواع محصوالت لبني 
از شير، تصفيه روغن نباتي و روغن كشي، بسته بندي 
دستمال كاغذي، سيمان خاكستري، آجر، شن وماسه، 
كاشي، محصوالت سفالي و سراميكي ساختماني نسوز، 
گچ ساختماني، بتن آماده، شمش فوالدي با تكنولوژي 

كوره القايي، ميلگرد فوالدي، لوله و پروفيل فوالدي، 
انواع سيم وكابل مسي، شيرآالت بهداشتي و ابزار آالت 
ساختماني، مخازن سي ان جي، لوله و اتصاالت پلي 
اتلين وپي وي س��ي )پالستيكي(، دي اكتيل فتاالت 
DOP، ظروف پالستيكي ويك بار مصرف، قير، اتانول، 

سموم و كود، شوينده ها، روغن موتور.«

    3   نكته درباره عدم پرداخت وام 
در همين رابطه حسن فروزان فرد، عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران و رييس كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با 
فساد سه نكته را در مورد پرداخت نكردن وام به ۳۰ فعاليت 
اقتصادي مورد اشاره قرار داده است كه به شرح زير است: 
نكته نخست اينكه در نظام هاي بانكي، بانك ها به عنوان 
مدافعان حقوق سپرده گذاران، با استفاده از سازوكارها و 
روش هاي خاص خود براي سنجش ريسك فعاليت هاي 
اقتصادي اقدام مي كنند و براي پرداخت تسهيالت تصميم 
مي گيرند. بنابراين بايد هدايت تسهيالت بانكي را بر اساس 
اعتبارسنجي حرفه اي در فضاي بانكي و كمك گرفتن از 
موسسات رتبه بندي دنبال كرد. اعالم نظر وزارت صمت 
درباره صنايع و محصوالتي كه بايد تس��هيالت نگيرند، 
به نوعي مداخله در روند حرفه اي پرداخت تسهيالت است 
و حتي به فساد و رانت بيشتر دامن مي زند. نكته دوم اينكه 
»بر اساس كدام معيار از اشباع بازار و بي نيازي بخشي از 
توليد از تسهيالت مي گوييم؟ ممكن است شركتي براي 
اجراي انديشه ها و روش هاي تازه تسهيالتي را دريافت كند 
يا فناوري هاي تازه را وارد كار كند. مثال بارزي كه مي تواند 
اين مساله را روشن كند، تغيير مسير توليد ماكاروني است. 
زماني در كشور، بنگاه هاي كوچك و متوسط بسياري اين 

محصول را توليد مي كرد و بطور رس��مي و غيررسمي، 
از تركيه ماكارون��ي وارد مي كرديم. در آن زمان اين طور 
به نظر مي رس��يد كه بازار اشباع شده است اما گروهي با 
واردكردن فناوري روز به كشور، تمركز بر مزيت نسبي و 
بهره وري، عرصه توليد ماكاروني را متحول كردند تا جايي 
كه كشورمان به صادركننده اين محصول تبديل شد. اين 
در حالي بود كه ازنظر بعضي، بازار ماكاروني ايران متراكم 
به نظر مي رسيد. اين تجربه نشان مي دهد گفت وگوهاي 
دستوري براي هدايت جريان نقدينگي، هرچند باهدف 
بهبود توليد انجام مي شود اما سدي براي نوآوري است«. 
اما نكته س��ومي كه رييس كميسيون حمايت قضايي و 
مبارزه با فساد به آن اشاره مي كند اين است كه »جايگاه 
اتاق هاي بازرگاني در چنين تصميم گيري هايي كجاست؟ 
بطور مشخص، چنين پيشنهاد هايي بايد با مشاوره فعاالن 
بخش خصوصي به مرحله اجرا برسد. نكته ديگر اينكه، 
ممنوعيت پرداخت تسهيالت به بخشي از توليد، تا جاييكه 
من به ياد دارم، موضوعي بي سابقه است. پيش تر شنيده 
بوديم كه بانك ها مكلف به پرداخت تسهيالت به بخشي 
از اقتصاد كشور مي شوند اما تاكنون، خبري از ممنوعيت 
پرداخت تس��هيالت نبود. درواقع تجرب��ه اي در زمينه 
ورود مستقل وزارت صمت به عرصه فعاليت هاي بانكي 
كه تخصصي ديگر اس��ت، نداريم.« اين فعال اقتصادي 
مي گويد : به نظر مي رسد اين تصميم در شرايط پيچيده اي 
كه امروز با آن روبرو شديم، كارگشا نيست يا دستكم به 
شفاف سازي بيشتري نياز دارد. مهم تر اينكه بايد ديد نظر 
رسمي پارلمان بخش خصوصي در اجراي اين تصميم تا 
چه اندازه از سوي بانك مركزي و وزارت صمت شنيده و 

عملي مي شود.

خبرگزارش كوتاه 
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 ۶ ايراد بخش خصوصي
به طرح فوالدي مجلس

رييس انجمن توليد كنندگان فوالد ايران در نامه اي به 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي، 
ايرادهاي ۶ گانه طرح »توس��عه و توليد پايدار زنجيره 
فوالد« كميس��يون ياد شده را تش��ريح كرد و به ارايه 
پيشنهاداتي براي رفع آنها پرداخت. »بهرام سبحاني« 
در نامه اي چه��ار صفحه اي، ۶ ايراد مهم طرح مجلس 
براي بازار فوالد را تش��ريح كرد و براي اصالح هر يك از 
آنها پيشنهاداتي ارايه داد.انجمن مزبور در بند نخست 
نامه خود آورده كه ورود مجلس به مسائل معامالتي در 
باالدست زنجيره فوالد ضروري نيست و مي افزايد: در 
سال هاي گذشته تاكنون در هيچ مقطعي مشكل تنظيم 
بازار آهن و فوالد در بخش توليد تا فوالد مياني )بيلت و 
اسلب( وجود نداشته و آنچه موجب شده تا مجلس به اين 
موضوع ورود كند، وجود مشكل در شيوه توزيع و فروش 
از مرحله شمش به بعد است.انجمن توليدكنندگان 
فوالد مي افزايد: صدور دستورالعمل براي كل زنجيره از 
سنگ آهن تا محصول نهايي نه فقط ضرورت نداشته، 
بلكه تبعات آن مي تواند به هم ريختگي در زنجيره و برهم 
زدن تعادل در بازار سرمايه و ساير بخش هاي اقتصادي 

مربوط به اين صنعت را موجب شود.

   حذف تبصره هاي ضدصادراتي
رويكرد ضد صادراتي اين طرح نيز مورد انتقاد انجمن 
فوالد ق��رار گرفته و در نامه خود با اش��اره به مازاد ۵۰ 
درصدي توليد فوالد كشور نسبت به نياز داخل، توسعه 
صادرات را يكي از الزام هاي صنعت فوالد كشور دانسته 
است.برابر اين نامه، در شرايطي كه كشور به تامين ارز 
حاصل از صادرات غيرنفتي نياز مبرم دارد و صادرات 
فوالد با توانمندي ارزآوري ساالنه بيش از ۶ ميليارد دالر، 
پس از نفت و پتروشيمي مهم ترين منبع تامين ارز كشور 
به شمار مي رود، طرح مواردي همچون حذف معافيت 
مالياتي صادرات فوالد )تبصره ۲ ماده ۳ طرح ياد شده( 
و وضع عوارض صادراتي بر اين زنجيره )تبصره ۳ ماده ۳ 
طرح( بسيار عجيب و فاقد توجيه بوده و مغاير با اهداف 
برنامه ششم توسعه و تاكيدات رهبر معظم انقالب مبني 
بر »جهش توليد« و كاهش وابستگي اقتصاد به نفت 

محسوب مي شود.
انجمن ف��والد در بند س��وم نامه خ��ود عرضه همه 
محص��والت زنجيره ف��والد در ب��ورس كاال را باعث 
خدشه دار شدن روند توليد در صنايع مصرف كننده 
فوالد از جمل��ه پروژه هاي نفت و گاز، صنايع خودرو و 
لوازم خانگي ارزيابي كرده و با اشاره به امكان پذير نبودن 
عرضه محصوالت خارج از اس��تاندارد در بورس كاال، 
پيشنهاد داده كه محصوالت صنعتي خاص )سفارشي( 
و خارج از درجه بندي كيفي استاندارد از شمول ماده 
۲ طرح ياد شده خارج شود و اين محصوالت بر مبناي 
قيمت هاي مكش��وفه در بورس فقط به كارخانه هاي 

توليدي به شيوه عرضه اختصاصي فروخته شود.

   سهميه هاي غيرواقعي در سامانه بهين ياب
همچنين م��الك قرار دادن س��هميه هاي مندرج در 
سامانه بهين ياب، مورد انتقاد انجمن فوالد قرار گرفته و 
افزوده است: سهميه هاي غير واقعي و نادرست سامانه 
مزبور يكي از عوامل التهاب آفرين بازار فوالد در ماه هاي 
گذش��ته معرفي ش��ده و انجمن فوالد پيشنهاد داده 
كه يك بازه زماني ۶ ماهه براي اصالح و به روز رس��اني 
سهميه هاي مندرج در سامانه بهين ياب در نظر گرفته 
ش��ود و در اين زمان، بر اس��اس تجربه ۲۵ ساله فوالد 
مباركه تخصيص سهميه ها به شيوه ظرفيت سنجي 
توليد واقعي توليدكنندگان انجام شود.همچنين در 
اين بند با توجه به لزوم تمركز تنظيم بازار بر محصوالت 
نهايي كه به دست مردم مي رسد، پيشنهاد شده كه لوله 
و پروفيل نيز در بورس كاال عرضه شود.انجمن فوالد ايران 
در بند پنجم از نامه خود به رييس كميسيون صنايع و 
معادن مجلس آورده است: مشروط سازي صادرات به 
مازاد عرضه هفتگي در ب��ورس كاال در تضاد با فرآيند 
صادرات آن هم در شرايط تحريم است و ضمن اينكه 
صادرات فوالد نيازمند برنامه ريزي قبلي و هماهنگي هاي 
متعدد با مش��تريان و س��اير ذي نفعان به منظور دور 
زدن تحريم هاست.انجمن ياد شده، پيشنهاد داده در 
چارچوب تحقق هم زمان تامين نياز داخلي و توسعه 
صادرات فوالد، بر رعايت كف عرضه هفتگي در بورس 
كاال تمركز شده و صادرات همه محصوالت زنجيره فوالد 
به مي��زان مازاد كف عرضه )اعم از اينكه فروش رفته يا 

نرفته باشد( مجاز شناخته شود.

   استفاده از نظرهاي بخش خصوصي
بند پاياني نامه انجمن فوالد هم به ساختار كميته رصد 
و پايش بازار فوالد كه در طرح مجلس آمده، اشاره دارد 
و انجمن ضمن تاكيد بر ل��زوم بهره گيري حداكثري 
از نظ��رات تش��كل ها و بخش خصوصي ب��راي اتخاذ 
تصميمات كارشناسي و اجرايي، درخواست كرده كه 
هر هفت عضو تعيين شده براي اين كميته داراي حق 
راي باشند.به گزارش ايرنا، براساس طرح توسعه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد با رويكرد اصالح سياست هاي تنظيم 
بازار كه توسط كميسيون صنايع و معادن مجلس تهيه 
شده و تاكنون به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده، 
آمده است: همه محصوالت زنجيره فوالد با رعايت مفاد 
بند ج ماده ۳۶ قانون احكام دايمي كشور مصوب دهم 
بهمن ماه ۹۵ براي فروش داخلي ملزم به عرضه و فروش 
در بورس هستند. معامله محصوالت فوق در خارج از 
بورس ممنوع بوده و در حكم خارج از شبكه محسوب 
مي شود.همچنين در معامالت محصوالت زنجيره فوالد 
شامل سنگ آهن، كنستانتره، گندله، آهن اسفنجي و 
فوالد خام و ورق هاي فوالدي، س��ازمان بورس كاالي 
ايران موظف اس��ت به كارخانه هاي توليدي داراي كد 
بهين ياب و بر اساس سهميه مندرج در سامانه بهين ياب 
اجازه ثبت س��فارش و خريد بدهد. فروش مواد اوليه و 
محصوالت خريداري از بورس كاال توس��ط خريداران 
ممنوع اس��ت و متخلفان به دليل اخالل در بازار براي 

رسيدگي به دستگاه قضايي معرفي مي شوند.

اقدامات مثبت فوالد مباركه 
براي توسعه پايدار منطقه

تأمين اكس��يژن بيمارس��تان هاي تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي توسط فوالد مباركه به صورت 
راي��گان انجام گرفت.در جلس��ه اي ب��ا حض���ور 
اعض��اي ش��وراي تأمي��ن شهرس��تان مباركه و 
مديرعامل فوالد مباركه بر توس��عه همكاري هاي 
طرفي��ن به منظور توس��عه پايدار منطق��ه تأكيد 
ش��د.مهندس عظيميان مديرعامل فوالد مباركه 
گفت: جايگاه فوالد مباركه جايگاه ملي اس��ت، اما 
اين امر هيچگاه باعث نشده ايفاي نقش منطقه اي 
شركت تحت تأثير قرار گيرد. فوالد مباركه به خوبي از 
اهميت تعامل با شهرستان آگاهي دارد و در عمل هم 
نشان داده است كه با مسووالن و نهادهاي شهرستان 
همكاري و همراهي خوبي داشته است. فوالد مباركه 
معتقد است تمامي تعاريف قانوني بايد مورد توجه 
قرار گيرد و رعايت شود؛ چون ارتباطات منطقه اي 
به ما كمك مي كند كارمان را درست تر انجام دهيم. 
تعام��ل و رفاقت و صميميت و هم��كاري از جمله 
ش��عارها و اهداف و وظايف مديريت فوالد مباركه 
است. وي در خصوص پيشنهاد پروژه احداث كارخانه 
بازيافت گفت: اين پروژه بايد توجيه داشته باشد و 
ميزان مواد بايد به حد كافي برس��د.بايد منطقه اي 
عمل شود تا كارخانه توجيه اقتصادي داشته باشد. 
ازآنجاكه بازيافت زباله  تر مي تواند به بهبود بهداشت و 
محيط  زيست منطقه كمك كند، فوالد مباركه بدون 
اينكه دنبال سود و مشاركت باشد و عمدتا با هدف 
بهبود فرآيندهاي زيست محيطي و كمك به توسعه 
پايدار، اين طرح را مورد مطالعه قرار خواهد داد.وي 
در خصوص پيشنهاد استفاده از سرباره هاي فوالد 
مباركه در توليد جداول بتني براي شهرداري ها نيز 
گفت: اين شركت هيچ مشكلي با اين طرح ندارد، ولي 
بايد به خاطر داشته باشيم در حوزه نحوه استفاده از 
سرباره، سازمان تحقيقات مسكن متولي امر است كه 
قانون به او اجازه داده بخشنامه صادر كند و متقاضيان 
مي توانند از اين سرباره براي زيرسازي و جاده سازي 
استفاده كنند. اگر شهرداري هاي منطقه بخواهند 
و بتوانند از س��رباره اس��تفاده كنند، فوالد مباركه 
هيچ مش��كل ندارد، ولي براي كارب��ري كه در اين 
جلسه مطرح شد و براي قانوني شدن آن فقط مركز 
تحقيقات تهران اجازه دارد پيگير اين مساله باشد.

نظر مثبت فوالد مباركه در زمينه توسعه گردشگري 
منطقه و حل مس��ائل ترافيكي شهرستان از ديگر 
مباحثي بود كه مديرعامل ش��ركت در اين جلسه، 
ضمن ارائه راه حل، به آنها پرداخت.وي تصريح كرد: 
فوالد مباركه جايگاهي مل��ي دارد؛ بنابراين انتظار 
مي رود در برخورد با مسائل اين شركت با نگاه محلي 
رفتار نشود. برداشت آب اين شركت در سال ۱۳۷۲ 

كه ۲.۳ ميليون تن توليد داشته است. 
س��رهنگ محم��دي، فرمان��ده ني��روي انتظامي 
شهرستان مباركه نيز با اش��اره به اهميت موضوع 
امنيت در جامع��ه اظهار داش��ت: مجموعه فوالد 
مباركه مجموعه اي بس��يار عظيم و گسترده است 
و التزام بخش��ي به اين مجموعه از اهميت خاصي 
برخوردار اس��ت. به همين دليل نبايد چرخ توليد 
فوالد مباركه ب��ه هر دليل از جمله مباحث امنيتي 
متوقف گردد، چراكه در اين صورت شاهد وارد آمدن 
لطمات جبران ناپذيري به اقتصاد كش��ور خواهيم 
بود.ابوالحسني، رييس دادگس��تري شهرس��تان 
مباركه ني��ز با تأكي��د بر لزوم همكاري هاي هرچه 
بيشتر فوالد مباركه در پشتيباني و حمايت از ثبات و 
امنيت منطقه گفت: مساعدت هاي فوالد مباركه به 
كارگاه هاي اشتغال زايي زندان اسدآباد در نوع خود 
شايسته قدرداني اس��ت. اين اقدامات نه تنها براي 
زندانيان و خانواده هاي ايشان، كه در اصل براي كل 
جامعه مفيد اس��ت و براي مديريت و كاركنان اين 
شركت خيرات و مبرات خاص خود را در پي دارد و 

مصداق باقيات الصالحات است.

 ترخيص ۵  ميليون تن 
كاالي اساسي تا دو هفته آينده

ايرن�ا |  س��خنگوي گم��رك ايران گفت: به ش��رط 
هماهنگي تمام دستگاه هاي مربوطه در دو هفته آينده 
پنج ميليون تن كاالي اساسي و ضروري غيراساسي 
ترخيص مي ش��ود. در هفته هاي گذش��ته موضوع 
ترخيص كاال براي تامين مواد اوليه توليدكنندگان و رفع 
نيازهاي مصرف كنندگان صدر فعاليت ها و دستورات 
دولت قرار گرفت تا به سرعت مواد غذايي كه به داليل 
مختلف در گمرك باقي مانده است با تعيين شرايطي 
ويژه و صدور مجوزهاي الزم وارد كشور شوند.بر همين 
اساس در مهرماه، معاون اول رييس جمهوري بازديدي 
از گمرك هرمزگان داشت تا دستورات مناسب با شرايط 
فعلي براي خروج كاالها را صادر كند و از س��وي ديگر 
رييس جمهوري نيز در جلسه ستاد اقتصادي دولت، 
ترخيص كاالها را در دس��تور كار نهادهاي مختلف از 
جمله بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گمرك و وزارت جهاد كش��اورزي ق��رار داد.بر همين 
اس��اس گمرك اعالم كرد صاحبان كاال مي توانند به 
ترخيص كاالهاي باقي مانده در گمركات كشور اقدام 
كنند.در همين راستا، »سيد روح اهلل لطيفي« سخنگوي 
گمرك ايران بيان كرد: اگر همه دستگاه هاي مربوطه 
هماهنگي الزم براي ترخيص كاال را داشته باشند طي 
دو هفته آينده ۵۰ تا ۷۰ درصد معادل ۴ تا ۵ميليون تن 
كاالي اساسي و ضروري غير اساسي از اقالم باقي مانده 
در گمركات كشور به صاحبان كاال تحويل داده مي شود. 
وي همچنين درباره شايعاتي مبني بر تاثير انتخابات 
رياست جمهوري امريكا بر ترخيص كاال از گمرك، تاكيد 
كرد: تسريع و تسهيل روند ترخيص كاال از مدت ها پيش 

در دستور كار دولت و گمرك قرار داشت.

وزارت صمت در نامه اي به بانك مركزي خواستار شد

 از سوي  انجمن واردكنندگان خودرو  به مجلس شوراي اسالمي ارايه شد 

مسدودسازي  مسير  وام دهي  به  ۳۰ فعاليت  بانكي 

۹ پيشنهاد  براي آزادسازي واردات خودرو 
تعادل - گروه صنعت|

انجمن واردكنندگان خودرو به منظور آزادسازي واردات 
خودرو ۹ پيشنهاد به مجلس شوراي اسالمي ارايه كرده 
اس��ت. بنابر اعالم اين انجمن، واردكنن��دگان با ارز خود 
كه در خارج از كش��ور است، مي توانند خودرو وارد كنند، 
بدون اينكه يك دالر ارز از كش��ور خارج كنند، در عوض 
خودرو وارد مي كنند، اما در مقابل س��ه اتفاق مي افتد، در 
وهله اول دولت مي تواند كس��ري بودجه خود را جبران 
كند، بدون اينكه تورمي ايجاد شده يا اينكه به نقدينگي 
جامعه اضافه شود.در وهله دوم ارزي كه در خارج از كشور 
وجود دارد، مي تواند به صورت خودرو به كشور وارد شود 
كه اين مساله بسيار مهم است؛ زيرا كه سرمايه هاي كشور 
باالخره باز مي گردند، در وهله س��وم نيز با ورود خودروي 
خارجي به كش��ور بازار جان تازه اي مي گيرد و قيمت ها 
شكسته مي شود، زماني كه بازار وارداتي ها بشكند، قيمت 
خودرو هاي داخلي نيز تكان مي خ��ورد و اين موضوع در 
مجموع نيز به نفع مردم تمام خواهد شد. در همين رابطه، 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو، نيز در اظهاراتي تاكيد 
كرده كه با واردات خودرو، قيمت ها در بازار به شدت كاهش 
خواهد يافت. به گفته مهدي دادفر، اگر دولت رضايت به 
آزادسازي واردات خودرو دهد، اولين نتيجه اي كه حاصل 
شده و از التهابات بازار خواهد كاست و بازار خودرو آرام شده 
و قيمت خودروهايي كه تا۳ ميليارد تومان هم باال رفته، 

بسيار كاهش خواهد يافت. 

    جزييات ۹ طرح پيشنهادي 
براي واردات خودرو 

وزير صمت در حاشيه سفر اخير خود به استان كرمان و 
در ديدار با نماينده ولي فقيه در اين استان، ضمن تاكيد 
براينكه هر ايراني حق دارد خودروي با كيفيت و با قيمت 
مناسب سوار شود، براي بار دوم از مردم بابت كيفيت پايين 
و قيمت باالي خودروهاي داخلي عذرخواهي و تصريح 
كرد ك��ه در دوران فراواني ارز نيز نتوانس��تيم خودروي 
مناس��ب به مردم تحويل دهيم. عليرضا رزم حسيني، 
معتقد اس��ت كه ممنوعيت واردات خودرو سبب شده 
تا خودروسازان هرگونه كه خواسته خودرو توليد و با هر 
قيمت دلخواهي روانه بازار كنند؛ لذا به نيابت از مسووالن 

قبلي از مردم عذرخواهي مي كنم.

در همين حال، اخيرا نيز مباحثي از سوي صاحبنظران 
مبني بر آزادسازي بازار خودرو براي شكستن انحصار 
صنعت خودرو در كشور تاكيد مي ورزند. در همين حال، 
برخي خبرها نيز حكايت از اين دارد كه مجلس طرحي 
براي وضعيت بازار خ��ودرو دارد كه احتماال به زودي 

بررسي خواهد شد. 
در همين ح��ال، انجمن واردكنندگان خ��ودرو، ۹ طرح 
پيشنهادي به مجلس شوراي اس��المي براي آزادسازي 

واردات خودرو به شرح زير ارسال كرده است: 
۱.اجازه از س��رگيري واردات خودرو با استفاده از سرمايه  
ايرانيان خارج از كش��ور )تبديل تهديد به فرصت( كليه 
مس��ووليت هاي اجرايي اعم از رايزني، معرفي حساب و 
وجوه به س��فارت جمهوري اسالمي در كشور مبدا  و...  را 

واردكنندگان راسا پذيرا خواهند بود.
۲.اجازه از سرگيري واردات خودرو با استفاده از سرمايه هاي 
شركت هاي نمايندگي و مالكان كسب و كار حوزه  تجارت 

خودرو )ورود دارايي ها از طريق خودرو به كشور( 
۳.اج��ازه از س��رگيري واردات خودرو با اس��تفاده از 
اعتبار يك تا دو ساله شركت هاي توليدكننده اصلي 
به نمايندگان شان بدون خروج هرگونه ارز يا ريال از 

كشور حداقل در شرايط فعلي

۴. اجازه از س��رگيري واردات خودرو ب��راي خودروهاي 
هيبريدي  صرفا جهت جايگزيني و به كارگيري در حمل 
و نقل عمومي )اين مهم منجر به نوسازي ناوگان حمل و 
نقل عمومي و حداقل كاهش مصرف س��وخت به ميزان 
۴۰درصد براي اين نوع از خودروها ضمن ارتقاي س��طح 
ايمني و آسايش رانندگان خودورهاي عمومي خواهد شد.( 
۵. اجازه از س��رگيري واردات خودرو صرف��ا براي واردات 
خودروه��اي كم مصرف ك��ه منجر به كاه��ش حداقل 
۴۰درصدي مصرف سوخت، اين سرمايه جايگزين ناپذير 

خواهد شد. )خودورهاي زير ۱۵۰۰ سي سي( 
۶. اجازه از س��رگيري واردات خودرو صرف��ا براي واردات 

خودروهاي با ارزش كمتر از ۱۰ هزار يورو
۷. اجازه از سرگيري واردات خودرو با استفاده از بخشي از 

منابع ارزي بلوكه شده حاصل از فروش نفت
۸. اج��ازه از س��رگيري واردات خودرو با س��هميه بندي 
خودروهاي وارداتي بين فعاالن حوزه و تخصيص حجم 
معيني از واردات به هر يك از فعاالن با هدف حفظ كسب و 

كار اين فعالين اين حوزه از كسب و كار
۹. اجازه از س��رگيري واردات خودرو ب��ه ازاي انجام 
صادرات كاال توس��ط واردكنندگان خودرو با كارت 

بازرگاني واردكننده خودرو.

دبير انجمن واردكنندگان خودرو در گفت وگو با »ايسنا« با 
بيان اينكه در شرايط فعلي بخش خصوصي و واردكنندگان 
رسمي كشور قادر به واردات خودرو حتي بدون انتقال يك 
دالر ارز است، اظهار مي كند: همچنين با رفع ممنوعيت 
واردات خودرو، بطور تقريبي ۱۴ هزار نيروي انساني تعديل 
شده به چرخه كار باز خواهند گشت.مهدي دادفر ضمن 
تاكيد براينكه با واردات خودرو، قيمت ها در بازار به شدت 
كاهش خواهد يافت، گفت: اگر دولت رضايت به آزادسازي 
واردات خودرو دهد، اولين نتيجه اي كه حاصل ش��ده و از 
التهابات بازار خواهد كاست، اين است كه بازار خودرو آرام 
شده و قيمت خودروهايي كه تا سه ميليارد تومان هم باال 
رفته است، بسيار كاهش خواهد يافت. به جرات مي توان 
گفت كه به دنب��ال كاهش نرخ ارز، با همين نرخ فعلي در 
صورت آزادسازي واردات خودرو، خودروهاي لوكس سه 

ميلياردي به زير يك ميليارد هم خواهد رسيد.
او همچنين در اظهاراتي ديگر گفته است كه در حال حاضر 
خودرو هاي وارداتي كه در بازار هستند، همگي با افزايش 
قيمت بيش از حدي روبرو ش��ده اند، قدر مسلم باكاهش 
قيمت دالر نرخ ها نيز افت خواهد كرد، از سويي، اما به دليل 
اينكه واردات ممنوع است، خودرو هاي صفر كيلومتر ناياب 
شده اند، براي همين نيز آنها به اصطالح بي قيمت هستند 
و هركس هر نرخي را بخواهد اعالم مي كند.بنابه اظهارات 
دادفر، در حال حاضر خودرويي به مانند سانتافته صفر اگر با 
ارز ۳۰ هزار توماني وارد شود، بدون حقوق و عوارض گمركي 
۶۰۰ ميليون تومان و با احتساب تمامي هزينه هاي آن در 
حدود يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان قيمت مي خورد، 
اما امروز اين خودرو ۳ ميليارد تومان در بازار برچسب قيمتي 
خورده، به نظر مي رس��د اگر كاهش نرخ دالر چش��مگير 
باشد، خودرو هاي وارداتي نيز مي تواند با يك كاهش ۱۰۰ 
درصدي مواجه شوند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو با 
تاكيد بر اينكه دولت به تازگي تصميم گرفته واردات را با 
استفاده از ارز متقاضي امكان پذير كند، عنوان مي كند كه 
ما از مدت ها پيش اعالم كرديم واردكنندگان با ارز خود كه 
در خارج از كشور است، مي توانند خودرو وارد كنند، بدون 
اينكه يك دالر ارز از كشور خارج كنند، در عوض خودرو وارد 
مي كنند، از اين طرف سه اتفاق مي افتد، در وهله اول دولت 
مي تواند كس��ري بودجه خود را جبران كند، بدون اينكه 

تورمي ايجاد شده يا اينكه به نقدينگي جامعه اضافه شود.
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چهرهروز

درگذشت شاعر اصفهاني بر اثر كرونا
عبدالعلي صادقي، شاعر و نويسنده اهل خميني شهر اصفهان، در سن۸۱ سالگي بر اثر كرونا در گذشت.عبدالعلي صادقي زاده متولد 
سال ۱۳۱۸، سرودن شعر را از سال ۱۳۳۶ و در مجله ترقي شروع كرد. در ساليان عمر به عنوان يك شاعر و همچنين كنشگر فرهنگي 
و مطبوعاتي در بسياري از رويدادهاي ادبي و هنري شهر و استان نقش فعال داشته و شعرهاي مناسبتي زيادي را سروده است، از 
جمله، برگزاري كنگره كشوري شعر ميالد آفتاب به مدت ۱۸سال در كنار شاعر فقيد اصغر حاج حيدري )خاسته( كه اين برنامه با 
استقبال و شركت كم نظير مردم عادي و هنرمردان و شاعران كشور روبرو بود.اجراي برنامه شب هاي شعر و هنر مردمي الدر به مدت 
۸ سال، عضو و فعال انجمن ادبي سروش، دبيري نشريه شهروند شهرداري خميني شهر در دهه ۱۳۸۰ از ديگر فعاليت هاي او بود.

میراثنامه

باغ چشمه عمارت يك بناي تاريخي است كه تا مركز 
شهرستان بهشهر در استان مازندران تنها ده دقيقه فاصله 
دارد. علت نامگذاري آن، جوش��يدن چشمه اي از دل 
زمين، در طبقه همكف اين عمارت تاريخي و راهيابي آن 
به طبقه دوم عمارت است. نكته اي كه اين بنا را برجسته 
كرده اس��ت، زيبايي ظاهر يا قدمت آن نيس��ت، بلكه 
سيستم آبرساني آن است كه بدون پمپ، آب را از چشمه 
باال آورده و در نهري از ساختمان خارج مي كرده است.

سال۹۵ سقف بناي باغ چشمه عمارت به دليل وزش باد 
با سرعت ۳۰ كيلومتر در ساعت، تخريب شد كارشناسان 
تخمين زدند كه در حدود ۹۰ متر مربع از س��قف اين 
عمارت كه با حلب پوشيده شده بود ازجا كنده شد.آن 
زمان گفته شد به دليل عدم استقرار اداره ميراث فرهنگي 
و گردشگري در شهرستان بهشهر، متولي مديريت اين 
بناي تاريخي نامشخص است چون آن زمان اداره آب و 
فاضالب شهرستان در آن مستقر بود.در سال ۹۶ بناي 
تاريخي چشمه عمارت به شهرداري بهشهر واگذار شد. 
سيد محمد محمدي تاكامي مديركل دفتر شهري و امور 
شوراهاي استانداري مازندران گفت: بناي تاريخي چشمه 
عمارت با حفظ مالكيت و نظارت كارشناسان ميراث، به 
شهرداري بهش��هر واگذار مي شود.سپس اداره ميراث 

فرهنگي بهشهر در اين بنا مستقر شد بنايي كه اكنون تنها 
در زمان اداري امكان بازديد از آن براي بازديدكنندگان 
وجود دارد. اتاقي كه زماني بهترين اتاق اين عمارت بوده 
و براي كالس هاي آموزشي از آن استفاده مي شده حاال 
به بدترين اتاق اين عمارت تبديل ش��ده است. سبزه ها 
از اطراف به س��مت عمارت هجوم مي آورند تا اين بنا را 

تس��خير كنند.حاال اين عمارت تاريخي ثبت شده در 
فهرست ميراث ملي قرار است با اين مشكالت بجنگد و 
سرپا نيز باشد. آيا فقط مي توان از مسووالن اداره ميراث 
فرهنگي توقع داشت يا بايد استانداري و شهرداري بهشهر 
نيز براي نجات يكي از مهم ترين بناهاي تاريخي شهرشان 
اقدامي كنند و مسووليت اجتماعي شأن را انجام دهند؟

مرمت چشمه عمارت بهشهر تاريخي شد!

هنر

آثار منتخب بخش فيلم كوتاه اولين »جشنواره آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد« 
كه به دليل شيوع و گسترش ويروس كرونابه تعويق افتاد، معرفي شدند. با معرفي 
آثار منتخب بخش فيلم كوتاه، اولين »جشنواره آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد« 
22 تا 2۹ آبان ماه به صورت كامال آنالين برگزار مي شود.اختتاميه اين جشنواره 
نيز روز جمعه ۳۰ آبان ماه به صورت كامال آنالين برگزار مي شود و برندگان بخش 
رقابتي فيلم كوتاه معرفي خواهند شد. برگزيدگان بخش كشف استعداد در بخش 
جداگانه اي معرفي خواهند شد كه در آينده اطالع رساني مي شود. »جشنواره آنالين 
فيلم كوتاه كشف اس��تعداد« قرار بود ۱۵ تا ۳۱ مردادماه برگزار شود كه به دليل 
شيوع و گسترش ويروس كرونا و شرايط ناامن موجود براي داوران، سينماگران و 
دست اندركاران، برگزار نشد.در زمان مقرر براي ارسال آثار، ۵۱2 فيلم به دبيرخانه 
جشنواره رسيده كه از ميان آنها ۳۸ فيلم كوتاه توسط هيات انتخاب براي حضور 
در جشنواره انتخاب و پروانه نمايش آنها توسط سازمان سينمايي و امور سمعي و 
بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي نمايش آنالين آثار در اولين »جشنواره 

آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد« صادر شده است.

 برگزاري اولين 
»جشنواره آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد«

هنر

فيلم سينمايي»جنايت بي دقت« به كارگرداني شهرام مكري در مراسم اختتاميه 
جش��نواره فيلم شارجه به نمايش گذاشته مي ش��ود. اين فيلم به همراه مستند 
»سايه هاي بي خورشيد« به كارگرداني مهرداد اسكويي در فستيوال و بنياد هنري 
شارجه به نمايش در مي آيد.اين جش��نواره از 2۶ آبان تا ۱ آذر در امارات متحده 
عربي برگزار خواهد شد و برنامه امسال آن اختصاص به نمايش آثار تحسين شده 
فستيوال هاي مهم سال 2۰2۰ دارد. با وجود اينكه امسال اين جشنواره به شكل 
فيزيكي برگزار مي شود، اما فيلمسازان از سراسر دنيا در برنامه آنالين گفت وگو با 
مخاطبان حضور دارند.منتخبان امسال جشنواره شارجه در سينماي بلند، دوازده 
فيلم مستند و داستاني است كه از جشنواره هاي مهمي مثل كن، ونيز، برلين، ايدفا، 
ترايبكا و ساندنس به اين فستيوال دعوت شده اند. »جنايت بي دقت« فيلم اختتاميه 
اين جشنواره است و س��اعت ۱۰ شب اول آذر در سينما »ميراژ« شهر شارجه به 
نمايش در مي آيد.اين فيلم به تهيه كنندگي نگار اس��كندرفر محصول موسسه 
فرهنگي- هنري كارنامه اس��ت. »جنايت بي دقت«در اين ماه در فستيوال هاي 

ِمدفيلم ايتاليا و توكيوفيلمكس ژاپن هم به نمايش درخواهد آمد.

»جنايت بي دقت«
 در شارجه روي پرده مي رود

جامعه

غيرحضوري شدن ۳۰ خدمت تامين اجتماعي تا آخر بهمن
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از غيرحضوري 
شدن ۳۰ خدمت تامين اجتماعي تا آخر بهمن خبر 
داد. مصطفي ساالري گفت: نياز بود سازمان تامين 
اجتماع��ي در زمينه تح��ول الكترونيك گام هاي 
جدي بردارد و قبال هم اقداماتي در اين زمينه انجام 
شده بود. اما در شرايط شيوع كرونا هم نياز بود كه 
مراجعه حضوري مردم به ش��عب را كاهش جدي 
دهيم و هم اينكه كاهش مراجعه مردم باعث كاهش 
هزينه و همچنين مانع از اتالف وقت مي شود.او با 
بيان اينكه اين موضوع در ايام ش��يوع كرونا مورد 
تاكيد جدي مقام معظم رهبري و رييس جمهور 
بوده است، گفت: برنامه ريزي زمانبندي فشرده و 
مستمر صورت گرفته و امروز زمان شروع اين برنامه 
زمانبندي است. از ماه هاي گذشته تمهيد مقدمات 
صورت گرفته و غيرحضوري شدن ۳۰ خدمت قرار 
است ۷۰ ميليون مراجعه را كاهش دهد و به همين 
علت طرح ۳۰۷۰ نامگذاري ش��ده است.ساالري 
ادامه داد: غيرحضوري ش��دن اين خدمات تا آخر 
بهمن ماه طبق برنامه زمانبندي بطور كامل محقق 
مي شود و به اين ترتيب بيش از ۷۵ درصد مراجعه 
مردم را به شعب كاهش مي دهد.به گفته او، از روز 
دوشنبه ۱۹ آبان پرداخت هديه ازدواج غيرحضوري 
خواهد شد و از اين به بعد بيمه شدگاني كه ازدواج 
مي كنند ب��راي اخذ كمك هزين��ه ازدواج نياز به 
مراجعه و حتي نياز به درخواست ندارند، زيرا با ثبت 
احوال در تعامل هستيم و ازدواج هاي ثبت شده و 
احراز ش��رايط به صورت سيستمي انجام و همان 

روز پرداخت ص��ورت مي گيرد.: خدمت ديگر اين 
است كه تحت تكفل بودن يا نبودن فرزندان اناث به 
صورت غير حضوري استعالم مي شود.مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه هدفگذاري 
ما اين است كه ۳۰ خدمت اصلي را به صورت كامال 
غيرحضوري ارايه كنيم گفت: اكنون ۹۶ ميليون 
مراجعه داريم كه با اج��راي اين طرح ۷۰ ميليون 
مراجعه كاهش مي ياب��د. بخش ديگر از مراجعات 
با طرح نسخه الكترونيك كاهش پيدا خواهد كرد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 
اجراي آزمايش��ي نسخه نويسي الكترونيك نيز از 
دوشنبه ۱۹ آبان شروع ش��ده، اظهار كرد: حذف 
كامل نس��خ كاغذي بستگي به مش��اركت همه 
بخش ها دارد. ما آمادگي كامل داريم و هر پزشكي 
نسخه نويسي الكترونيك را انحام دهد همان زمان 
تسويه مي كنيم  يا۳۰ درصد سهم داروخانه ها همان 
روز پرداخت مي ش��ود. اميدواريم نسخه نويسي 
الكترونيكي را با پوشش صد درصدي محقق كنيم 

و بتوانيم خدمات دهي را بهبود بخشيم.

كرونا جان ۴۵۸ نفر ديگر را در ايران گرفت
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از ابتالي۶۹2 ه��زار و ۹۴۹ نفر به ويروس كرونا در 
كشور خبر داد. سيما سادات الري افزود: با فوت ۴۵۸ 
نفر از بيماران مبتال به كرونا در 2۴ ساعت گذشته، 
تعداد جان باختگان كرونا در كش��ور به ۳۸ هزار و 
۷۴۹ نفر رسيده است. او درباره آخرين آمار مبتاليان 
قطعي ويروس كرونا در كشور و موارد فوت ناشي از 
ابتال به كوويد ۱۹ بيان كرد: از ديروز تا امروز ۱۹ آبان 
۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰ 
هزار و ۴۶۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه سه هزار و ۵۷۴ نفر از آنها بستري 
شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به ۶۹2 هزار و ۹۴۹ نفر رسيد. متاسفانه در 
طول 2۴ ساعت گذشته، ۴۵۸ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر رس��يد.الري گفت: 
خوشبختانه تاكنون ۵2۵ هزار و ۶۴۱ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
همچنين ۵۵۶۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 

دارند. همچنين تاكنون پنج ميليون و 2۶۳ هزار و 
۱۷۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است.معاون وزير بهداشت بيان كرد: 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، يزد و كردستان در وضعيت 
قرمز قرار دارند. همچنين اس��تان هاي هرمزگان، 
فارس، گلس��تان و سيستان و بلوچس��تان نيز در 

وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

اخبار

 افزايش ۳   درصدي 
وقوع سرقت در پايتخت

 مجوز توليد موقت
 براي۲ داروي گياهي

ريي��س پليس پيش��گيري پايتخ��ت از افزايش 
۳درص��دي س��رقت از ابتداي س��ال ۹۹ تاكنون 
نس��بت به مدت مشابه آن در س��ال ۹۸ خبر داد. 
سرهنگ جليل موقوفه اي در مورد اقدامات پليس 
در م��ورد آزار و اذيت هاي خيابان��ي اظهار كرد: از 
ابتداي سال ۹۹ تاكنون نسبت به مدت مشابه تنها 
۳درصد افزايش وقوع سرقت داشتيم اما در بحث 
آزار و اذيت بانوان بايد بگويم كه در كالنتري هاي 
پايتخت تعدادي گشت انتظامي داريم كه محسوس 
هستند و با ماشين و لباس فرم در محالت گشت 
زني مي كنند. او افزود: تعدادي از همكارانمان كه 
تيم هاي عملياتي، تجس��س و معاون اطالعات را 
تشكيل مي دهند، به صورت نامحسوس در بحث 
برقراري امنيت در محالت حض��ور دارند و اگر در 
بحث آزار و اذيت بانوان موردي مشاهده كنند، جزو 
جرايم مشهود به حساب مي آيد و به شدت برخورد 
خواهند كرد و نيازي به اعالم شكايت از طرف فرد 
آزار ديده نيست.سرهنگ موقوفه اي با بيان اينكه 
نصب و احداث دوربين مي تواند اين آزار و اذيت ها را 
به حداقل برساند، بيان كرد: نصب و احداث دوربين 
يكي از الزامات است و به هر حال پليس پيشگيري 

ناجا يكسري اقداماتي را در دست انجام دارد.

س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو از اعطاي مصوبه 
كميس��يون قانوني اين س��ازمان به چهار فرآورده 
طبيعي با اجزاي گياهي براي بهبود عالئم كرونا خبر 
داد. »كيانوش جهانپور« رييس مركز روابط عمومي 
و اطالع رساني با بيان اينكه چهار فرآورده طبيعي 
با اجزاي گياهي مصوبه كميسيون قانوني سازمان 
غذا و دارو را براي بهب��ود عالئم بيماري كوويد ١٩ 
اخذ كرده اند، اظهار كرد: مجوز توليد موقت دو مورد 
از اين فرآورده ها به مدت ۶ ماه صادر ش��ده اس��ت.

سخنگوي سازمان غذا و دارو با اشاره به جزييات يكي 
 )PHR۱۶۰( از اين فرآورده ها گفت: اسپري دهاني
حاوي۶ اس��انس گياهي جهت كم��ك به بهبود 
عوارض ريوي كوويد ١٩ همچون تنگي نفس، سرفه 
و اكسيژن شرياني مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. او 
ادامه داد: همچنين شربت موكوزيفت حاوي عصاره 
آبي ميوه2 گياه و با توجه به مدارك كارآزمايي باليني 
ارايه شده، جهت رفع عالئم خستگي و بي اشتهايي 
در مبتاليان استفاده مي شود.به گفته دكتر جهانپور 
براي دو فرآورده ديگر كه مصوبه كميسيون سازمان 
غ��ذا و دارو را اخذ كرده اند، هنوز مجوز موقت صادر 
نشده است.در ادامه س��خنگوي غذا و دارو مصرف 
شربت استاپ سيوير را براي كاهش دوران بستري و 

بهبود هايپوكسي مبتاليان موثر دانست.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

تعادل| روز گذشته مينو محرز عضو 
كميته علمي ستاد مبارزه با كرونا اعالم 
كرده ك��ه رييس جمهور با تعطيلي دو 
هفته اي تهران موافقت كرده اما استانداري تهران با 
اين تصميم مخالف است و به همين دليل تعطيلي دو 
هفته اي تبديل شده به محدوديت هاي ساعتي براي 
مشاغل و كسب و كارها. سياست يك بام و دو هواي 
مسووالن و تاخت و تاز كرونا در كشور همچنان ادامه 
دارد و هيچ كس هم پاسخگو نيست. البته اين فقط 
تهران نيس��ت كه در وضعيت بحراني به سر مي برد، 
ديگر شهرها و استان هاي ايران هم چندان وضعيت 
خوبي ندارند و آمار مرگ و مير و ابتال در بس��ياري از 
شهرهاي كشور هم س��يرصعودي دارد. نفس اكثر 
ش��هرهاي كش��ور به ش��ماره افتاده و هر روز تعداد 
بيشتري از مردم در سوگ عزيزان خود مي نشينند. 
كارشناسان معتقدند تا قرنطينه كامل صورت نگيرد 
نمي توانند مانع از افزايش تع��داد مبتاليان و ادامه 
افزايش آمار مرگ و مير شوند و مسووالن بيشتر به 
سياست و معيش��ت فكر مي كنند تا سالمت مردم. 
به هر حال يا مس��ووالن بايد تن به قرنطينه نه تنها 
تهران كه تمام شهرهاي پرخطر بدهند يا با ادامه روند 
كنوني بايد شاهد ابتالي بيشتر مردم به اين ويروس 
خطرناك باشيم و آمار مرگ و مير هم هر روز افزايش 

داشته باشد.

     روند افزايشي بستري و فوت
روند افزايشي بستري و فوت به علت ابتال به ويروس 
كرونا در كشور ادامه دارد و هفته سوم آبان ماه اين 
روند در موارد بستري به ۱۹ هزار و ۱۹۴ و در موارد 
فوت به 2 هزار و ۹۶۳ نفر رسيده است. بستري به 
علت ابتال به ويروس كرونا در كشور در هفته دوم 
آبان ماه نيز، ۱۸ هزار و ۷۳ نفر و موارد فوت در اين 
هفته 2 هزار و ۹۵۶ نفر بود.از طرفي روند افزايشي 
در موارد مثبت س��رپايي نيز تا هفته سوم آبان نيز 
مشاهده مي ش��ود. در هفته سوم آبان، ۸2 هزار و 

۶۴۷ مورد مثبت س��رپايي شناسايي شده كه اين 
ميزان در هفت��ه دوم آبان ماه، ۶۶ هزار و ۸۳۳ نفر 

بوده است.

    وضعيت استان تهران
وضعيت موارد بس��تري، فوت و س��رپايي در استان 
تهران نيز افزايشي اس��ت. بطوري كه در هفته سوم 
آبان ماه، موارد بستري به ۳ هزار و ۱۰۶ نفر رسيده كه 
اين ميزان در هفته دوم آبان ماه، هزار و ۷۷۱ نفر بوده 
است.همچنين موارد فوت در استان تهران در هفته 
سوم آبان ماه به ۳۸۶ نفر رسيده كه در هفته قبل از 
آن، 2۸۸ نفر بود.موارد مثبت س��رپايي نيز در هفته 
سوم آبان به ۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسيده كه اين ميزان 

در هفته دوم آبان ماه، ۳ هزار و ۵۰ نفر بود.

     موارد بستري و فوت در كشور
بر اساس آمارهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، موارد بروز بستري هفتگي در صد هزار نفر 
جمعي��ت در بازه زماني ۹ تا ۱۶ آب��ان ماه به 2۳.۰۹ 
رس��يده كه اين ميزان در بازه زماني 2 تا ۹ آبان ماه، 
2۱.۷۴ نفر بود.همچنين بروز موارد هفتگي فوت در 
يك ميليون نفر جمعيت در بازه زماني 2 تا ۹ آبان ماه 
در كل كش��ور، ۳۵.۵۶ بود كه در بازه زماني ۹ تا ۱۶ 

آبان ماه به ۳۵.۶۷ رسيده است.

    وضعيت كدام استان ها وخيم تر است؟
اس��تان يزد هم در بروز هفتگي موارد بستري و هم 
در موارد ف��وت در بازه زماني ۹ ت��ا ۱۶ آبان ماه در 
وضعيت وخيم تري قرار دارد.بروز هفتگي بستري 
در صد هزار نفر جمعيت در اين بازه زماني در استان 
يزد، ۶۸.2۴ و بروز هفتگي فوت در يك ميليون نفر 
جمعيت در همين بازه زماني، ۸۹.۵2 بوده اس��ت.
اين در حالي است كه استان يزد در بازه زماني 2 تا 
۹ آبان ماه در بروز موارد بستري هفتگي به ازاي صد 
هزار نفر جمعيت در رتبه پنجم قرار داشت و وضعيت 

استان سمنان در اين بازه زماني از نظر بروز هفتگي 
موارد بستري در صد هزار نفر جمعيت، ۵۵.۵۸ بود.

    وضعي�ت اس�تان يزد در موارد بس�تري و 
فوت

در هفته سوم آبان، استان يزد با رشد موارد بستري 
تا ۸۰۸ نفر مواجه شد. در حالي كه موارد بستري در 
اين استان تا هفته دوم آبان نزديك به ۵۰۰ نفر بود.
همچنين موارد فوت نيز در اس��تان يزد از ۷۶ نفر در 
هفته دوم آبان، به ۱۰۶ نفر در هفته س��وم آبان ماه 
رسيده اس��ت. اين روند افزايشي در موارد بستري و 
فوت در اس��تان يزد تقريبا از هفته دوم شهريور ماه 
مشاهده مي شود.روند بستري در استان يزد در هفته 
اخير نيز صعودي ش��ده و روند فوتي هاي كرونا نيز 
همچنان در حال افزايش اس��ت و اين استان دوباره 
به رتبه اول بروز در كش��ور رسيده است.حتي موارد 
بستري و فوت به علت كرونا در استان يزد از متوسط 

كشوري نيز فاصله زيادي گرفته است.
استان سمنان كه تا هفته دوم آبان در رتبه اول موارد 
بروز هفتگي بستري به ازاي صد هزار نفر جمعيت قرار 
داشت، در هفته سوم آبان قدري وضعيت بهتري پيدا 
و جاي خود را با استان يزد عوض كرد.با اين حال روند 
افزايشي موارد بستري در استان سمنان نيز به شدت 
مشاهده مي شود بطوري كه تعداد موارد بستري از 
۴۰۶ نفر در هفته دوم آبان به ۴۹۰ نفر در هفته سوم 
آبان رسيده اس��ت.موارد فوت نيز در استان سمنان 
از ۴۳ نفر در هفته دوم آبان به ۵۸ نفر در هفته س��وم 
آبان رسيده و اين روند افزايشي در فوتي ها تقريبا از 
هفته چهارم ش��هريور ماه قابل مشاهده است.به هر 
حال مي توان جمع بندي كرد كه روند بستري و فوت 
در هفته اخير در اس��تان سمنان نيز افزايشي بوده و 
بروز موارد بستري و فوت از متوسط كشوري فاصله 

بيشتري گرفته است.
اس��تان خراس��ان جنوبي نيز در موارد بروز بستري 
هفتگي به ازاي صد هزار نفر جمعيت عدد ۵۶.۴۰ را 

نشان مي دهد و در رتبه سوم قرار دارد. اين در حالي 
است كه خراس��ان جنوبي در هفته دوم آبان ماه در 
رتبه شش��م از نظر بروز موارد بس��تري به ازاي صد 
هزار نفر جمعيت قرار داشت.خراسان جنوبي از ۳۰۳ 
مورد بستري در هفته دوم آبان به ۴۵۱ مورد بستري 
در هفته س��وم آبان رسيده و در موارد فوت نيز از ۴2 
نفر در هفته دوم آبان ماه به ۷۰ نفر رس��يده است.به 
هر حال وضعيت استان خراسان جنوبي نيز مطلوب 
نيست و در هفته اخير هم روند بستري و هم فوت در 
اين استان صعودي بوده و بروز موارد بستري و فوت نيز 
از متوسط كشوري فاصله بيشتري گرفته است.اين در 
حالي است كه موارد فوت به علت كرونا در خراسان 
جنوبي تا هفته چهارم مهر ماه از متوسط كشوري نيز 
پايين تر بود و درست از همان زمان تاكنون، موارد فوت 

با تست مثبت كرونا از متوسط كشوري عبور كرده و 
روند افزايشي را طي مي كند.

     وضعيت كرونا در استان ايالم
نمودار موارد ابتال و بس��تري روزانه به علت كرونا 
در استان ايالم در حال حاضر روند افزايشي دارد و 
اين روند صعودي با شيب تند و نگران كننده اي در 
حال امتداد است. هم اكنون شهرستان هاي بدره، 
س��يروان و ملكشاهي در اين اس��تان در وضعيت 
هش��دار بيماري يعني پرخطر و شهرس��تان هاي 
آبدانان، دره شهر، دهلران و مهران در وضعيت قرمز 
بيماري يعني خيلي پرخطر قرار دارند. همچنين 
شهرس��تان هاي ايالم، ايوان و چرداول در استان 
ايالم در وضعيت سياه يعني فوق پرخطر قرار دارند 

كه ممنوعيت فعاليت مشاغل گروه هاي دو و سه و 
چهار در اين شهرستان ها در حال اعمال است. لزوم 
نظارت دقيق ت��ر بر اعمال صحيح محدوديت هاي 
مصوب در شهرستان هاي ياد ش��ده امري الزم و 
ضروري محسوب مي ش��ود. متاسفانه ۳۰ درصد 
موارد مرگ و مير ناشي از بيماري در استان ايالم 
مربوط به يك ماه و نيم گذش��ته اس��ت. در هفته 
گذش��ته بروز هفتگي موارد بستري مثبت در اين 
اس��تان حدود ۵۳.۵ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعيت و همچنين بروز هفتگي موارد مرگ و مير 
ناشي از كرونا حدود ۷۰ نفر به ازاي هر يك ميليون 
نفر جمعيت گزارش شده كه ميزان بروز در هر دو 
شاخص ياد ش��ده با اختالف قابل توجهي باالتر از 

ميانگين كشوري است.

گزارش

سياست يك بام و دوهواي مسووالن و تاخت و تاز كرونا در كشور

ايران جان ندارد


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

