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

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 6 

   Vol. 7  No . 1771  Sun. Oct 4. 2020  يكشنبه 13 مهر 1399   16 صفر 1442  سال هفتم  شماره 1771 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
13920000  تومان

شاخص بورس
1546154

حقوق كارگران تنها 38 درصد 
هزينه ها را پوشش مي دهد

معرفي گوشي هاي چيني به اسم 
داخلي براي سنجش بازار

 تداوم روند افزايش قيمت 
كاالهاي خوراكي در شهريور

گوشي هاي معرفي شده به عنوان توليد داخل، شباهت زيادي 
به يك گوشي خارجي دارد
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يادداشت- 1

 رشد اقتصادي
 اسمي يا واقعي

صحبت هايي  تحلي��ل 
آق��اي  دي��روز  ك��ه 
در  رييس جمه��ور 
خصوص زمينه س��ازي 
براي رش��د اقتصادي تا 
پايان سال مطرح كردند، 
احتي��اج ب��ه داده هاي 
اطالعات��ي تكميل��ي و 
جزييات بيش��تري دارد تا بدانيم كه منظور آقاي 
روحاني از رش��د اقتصادي دقيقا چه بوده اس��ت. 
از آنجايي كه دولت براي س��ال 99 هم با كس��ري 
بودجه زيادي روبه رو اس��ت، تحريم هاي اقتصادي 
همچنان ادامه دارد و نش��انه هاي روشني از رشد و 
و رونق توليد در كشور مشاهده نمي شود بنابراين 
زيربن��اي الزم براي رش��د اقتصادي هن��وز ايجاد 
نشده است. البته در برخي بخش ها رشد در توليد 
محقق شده است، مثل بخش كشاورزي كه بعد از 
برخي اصالحات در اس��تفاده از روش هاي نوين و 
بارش هاي مناسب سال هاي اخير باعث شده تا رشد 
در توليد محصوالت كشاورزي اوضاع خوبي داشته 
باشد، اما براي تحقق يك رشد پايدار بايد مجموعه 
بخش هاي اقتصادي در مسير رش��د و بهبود قرار 
داشته باش��ند تا از دل اين رشد همه جانبه شمايل 
كلي اقتصاد هم در مسير رشد قرار بگيرد. بنابراين 
بايد آقاي رييس جمهوري ابع��اد و زواياي جزئي تر 
موضوع را مشخص كنند تا بهتر بتوان در خصوص 
آن صحبت ك��رد. با داده ه��اي اطالعاتي موجود و 
ش��رايطي كه امروز ش��اخص هاي اقتصادي با آن 
دست به گريبان هستند، دستيابي به رشد اقتصادي 
پايدار مورد نظر رييس جمهوري، كارشناس��ان و 
مردم چندان محتمل نخواهد بود.البته به هر حال 
آقاي روحان��ي در پايان دوره فعاليت هايش��ان در 
پست رياست جمهوري هستند و ترجيح مي دهند 
كه چشم انداز روشن تري را نسبت به آينده اقتصاد 
ادامه در صفحه 7 تصويرسازي كنند.    

عباسعلي ابونوري

»تعادل«تاثيرمتفاوتانتخاباتامريكاوكرونايترامپبربازارهايبورسرابررسيميكند

چند روزی می ش��ود که اولين مناظره انتخاباتی ميان 
جوبايدن و دونالد ترامپ برگزار شده در اين مناظره دو 
طرف به شدت يکديگر را محکوم کردند اما اين مناظره  
چ��ه تاثيری ب��ر روی بورس اي��ران خواهد گذاش��ت؟ 

بورس درحال حاضر نس��بت به اتفاقات و اخبار بس��يار 
حساس شده است و اخبار سياسی تاثير مهمی در بازار 
سهام خواهند داش��ت. باتوجه به اينکه طی چند هفته 
آينده انتخابات آمريکا رخ می دهد می توان پنداش��ت 

که اين انتخابات تاثير مهمی در اقتصاد و بازار س��رمايه 
ما دارد. پيروز ش��دن هر يک از نامزدهای انتخابی تاثير 
مهمی در اقتصاد و ب��ورس دارد. بايدن و ترامپ هر يک 
سيگنال های متفاوتی برای بازار خواهند داشت. پيروز 

ش��دن ترامپ عواقب س��ختی برای اقتصاد ما بر جای 
خواهد داشت چراکه او ادعا کرده تحريم ها را افزايشي 
خواهد کرد  و درنتيجه مب��ادالت نفتی و اقتصادی ما با 

کشورهای ديگر دچار مشکل خواهد شد. 

بورس ایران و انتخابات امریکا
سهمتجارتچمدانيوصادرات
محصوالتكشاورزيدركارنامه

تجاريچقدراست؟

داليل افت 
تجارت خارجي 
در نيمه اول  سال

 صفحه 8 

 بادرخواستزالي
فعاليتبخشهاييازمشاغل
براييكهفتهمتوقفشد

 تهران 
نيمه تعطيل
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 معيار درست
 سنجش اقتصادها

 ارتباط متقابل بازارها 
با افول ترامپ

 عقل يا احساس
 مساله اين است

 به اراذل و اوباش
 چراغ سبز نشان ندهيم

 چرا اين رويا 
محقق نمي شود؟!

ارز دولتي به كم درآمدها 
نمي رسد

1- دي��روز حس��ن روحاني، 
رييس جمهور طي سخناني 
اقتص��اد ايران و آلم��ان را هم 
مقايس��ه ك��رد. مقايس��ه اي 
ك��ه منجر ش��د ت��ا آه از نهاد 
بسياري از ش��هروندان برآيد. 
به گفته روحاني، »امروز آمار 
وضع اقتصادي آلمان نش��ان 
مي دهد، اقتصادشان منفي ۵.۲ درصد كوچك تر مي شود. 
اقتصاد ما شرايط بهتري از اين رقم خواهد داشت و رشد 
اقتصادي بدون نفت ما تا پايان سال مثبت خواهد شد.« 
بي گمان اين مقايسه در شرايط دشوار اقتصاد ايران كه 
بيشترين فشار تورمي را بر اقشار مختلف مردم وارد كرده 
است، نه تنها راهگشا و دلگرم كننده نيست كه آزاردهنده 
نيز هس��ت و كمكي به بهبود فضاي ذهني و اتمس��فر 

اقتصاد كشور نيز نمي كند.
۲- چرا مقايسه ميزان رشد اقتصاد ايران و آلمان يا يك 
جفت يا چند جفت كشور ديگر اشتباه است؟ همان طور 
كه رييس جمهورگفته است، اقتصاد آلمان با تجربه رشد 
منفي ۲.۵ كوچك شده و رشد اقتصاد ايران تا آخر سال 
مثبت و به عبارتي بزرگ تر خواهد ش��د. اما اين مقايسه 
به چند دليل اشتباه است. اول اينكه در نظر گرفتن رشد 
اقتصادي يك كشور...   ادامه در صفحه 4

ب��ه نظ��ر مي رس��د برخ��ي 
نشانه ها در بازارهاي اقتصادي 
كش��ورمان ظه��ور و ب��روز 
كرده اس��ت ك��ه تحليلگران 
آن را بي ارتب��اط ب��ا مس��ائل 
بين الملل��ي  و رخداده��اي 
نمي دانند. آنچه در خصوص 
مس��اله بيم��اري ترام��پ و 
واكنش مثبت بازارها و شاخص هاي اقتصادي كشورمان، 
بايد به ابعاد گوناگون آن اشاره كرد بافت متن سياست 
و اقتصاد در ايران اس��ت كه يك بافت و متن ايزوله شده 
و جدامانده از اقتصاد و سياس��ت بين المللي اس��ت. به 
گونه اي كه اگر ش��اخص هاي قيمت جهاني طال يا دالر 
و... باال يا پايين مي رود، در اتمس��فر اقتصادي ايران اين 
فرآيند نتيجه اي معكوس مي دهد. اين به اين معناست 
كه اقتصاد ايران در يك بافت موقعيتي جدا افتاده از نظم 
حاكم بر فضاي اقتصادي جهاني خود را تعريف مي كند. 
در خصوص انتخابات امريكا با توجه به مركزيت پرونده 
ايران و امريكا در بين پرونده هاي متفاوتي كه براي ايران 
در نهادهاي بين المللي گشوده شده، از يك سو و از سوي 
ديگر وجود نوعي اتمسفر گفتماني ناشي از عملكرد نظام 
حكومتي ايران در وضعيت كنوني نس��بت به انتخابات 
امريكا آنچه كه...   ادامه در صفحه 7

گفته مي ش��ود هم��واره يك 
نبرد مستمر در خصوص نظام 
تصميم گيري ه��ا در جوامع 
مختل��ف وج��ود دارد كه هر 
كدام، كش��مكش بين عقل و 
احس��اس را عامل پيروزي يا 
ارزيابي مي كنند  شكست ها 
تصميم��ات  معتقدن��د  و 
احساسي باعث شكست مي ش��ود و تصميمات به دور 
از احساس باعث موفقيت و پيش��روي. اما من معتقدم 
احساس��اِت ما قوي  تر از آنچه كه علماي تصميم گيري 
به آن اشاره مي كنند قدرت دارد در سرنوشت نهايي هر 
كدام از ما نقش بازي مي كن��د. در واقع آدميزاد چيزي 
نيست جز احساساتي كه در بزنگاه هاي مختلف از خود 
بروز مي دهد. مبتني بر اين رويكرد، حتي عقل و منطق 
ما نيز بر پايه احساس��ات ما شكل گرفته است. منطق و 
عقل ما در اثر تجربيات و احساساتي كه از آن تجربيات 
دريافت كرده ايم شكل گرفته است. حتي منطقي ترين 
تصميمات ما نيز تحت تاثير احساس��ات ماس��ت. ما از 
طريق احس��اس و تجربه مي آموزيم و منط��ق خود را 
توسعه مي دهيم. در بورس نيز تمام و كمال، احساسات 
حرف اول را مي زن��د. حتي منطقي ترين افراد نيز وقتي 
مي خواهند ...   ادامه در صفحه 7

ه��ر كس��ي باي��د مراق��ب 
ك��ه  حرف هاي��ي  پيام��د 
مي زند باش��د، اينكه ش��ما 
در كش��ور مق��ام و منصبي 
داش��ته باش��ي و به واسطه 
آن خ��ود در ه��ر رابط��ه اي 
اظهارنظ��ر كن��ي، مي تواند 
پيامده��اي خ��وب ي��ا بدي 
براي كل افراد جامعه به همراه داش��ته باش��د. ما نبايد 
فراموش كنيم كه با رفتاري هاي قهري و برخوردهاي 
خش��ونت آميز نمي توانيم كس��ي را مجب��ور به كاري 
كنيم. كسي كه خودش در كسوت امام جمعه شهري 
بزرگ مانند اصفهان قرار دارد، خيلي بهتر مي داند، كه 
امام حس��ين )ع( قيام كرد كه زير بار زور نرود. او براي 
مبارزه با ظلم و زور قيام كرد و اين فلس��فه را در دنيا به 
وجود آورد. از س��وي ديگر تمام امامان و مراجع ديني 
ما بر اين مساله تاكيد داشته اند كه اسالم دين رفعت و 
مهرباني است. حال چطور ممكن است كه امام جمعه 
اصفهان در يك تريبون رسمي پليس را دعوت به ايجاد 
ناامني براي افرادي كه به زعم ايشان بدحجاب هستند 
مي كند. اين حرف مي تواند پيامدهاي بسيار بدي داشته 
باشد. ممكن است با استفاده از اين حرف افرادي دست 
به جنايت ها و اقداماتي بزنند و...  ادامه در صفحه 8

پس از چند م��اه بالتكليفي، 
سر انجام وزير صنعت، معدن 
و تجارت مشخص شد. اينكه 
آيا تاثير انتخ��اب وزير جديد 
مي تواند از توليد چند خودرو 
بيشتر يا كمتر يا توزيع بهتر 
چن��د قل��م كاال و مايحتاج 
اساس��ي مردم و... فراتر رود، 
بس��يار جاي ترديد اس��ت. صرف نظر از زمان محدود 
باقيمانده تا پايان عمردولت حاضر، عمق و مزمن بودن 
مشكالت حوزه صنعت و تجارت و انباشت آنها در طي 
سال ها و سال ها امكان چنين تحولي را نمي دهد. يكي از 
مهم ترين اين مشكالت، اتكاي اقتصاد كشور به صادرات 
مواد خام و طبيعي و محصوالت صنعتي متكي به منابع 
هيدروكربوري و با فناوري پايين است. به نحوي كه حل 
اين مشكل و تغيير اين ساختار و خروج از اين وضعيت 
به روياي هر ايراني تبديل شده است؛ رويايي قديمي تر 
از وابس��تگي به درآمده��اي نفتي و ش��ايد همزمان با 
شكست هاي نظامي و سياسي از روسيه در اواسط دوران 
قاجار.  اينكه چرا به لح��اظ تكنولوژيك عقب مانده ايم 
و صرفا توليد كننده مواد س��اده و طبيعي كش��اورزي 
و دامپ��روري و صنايع چند قرن پيش��يم و وارد كننده 
كاالهاي غربي؛ »لوازم امتعه ما را به خارج مي فرستيد و 
عوض آن متاعي مي آوريد كه به جز التذاذ نفوس شما 
مصرفي ندارد. برنج را با گل هاي كاغذي مبدل مي كنيد 
و به جهت يك ذرع خ��ارا ...يك خروار پنب��ه را به يك 
مشت اشياي بي مصرف عوض مي كنيد« )انديشه ترقي 
و حكومت قانون؛ عصر سپهس��االر -  فريدون آدميت(   
چرايي اين موضوع، محل سوال عباس ميرزا در دو قرن 
قبل بوده است، سوالي كه همچنان با همان قوت و قدرت 
بر اذهان ايرانيان حاكم است: »نمي دانم اين قدرتي كه 
شما )اروپايي ها( را بر ما مسلط كرده چيست و موجب 
ضعف ما و ترقي شما چه؟  مگر جمعيت و حاصلخيزي 
و ثروت مشرق زمين از اروپا كمتر است؟ يا آفتاب كه 
قبل از رسيدن به شما به ما مي تابد تأثيرات مفيدش 
در سر ما كمتر از شماست؟يا خدايي كه مراحمش بر 
جميع ذرات عالم يكسان اس��ت خواسته شما را بر ما 
برتري دهد؟ گمان نمي كن��م. اجنبي حرف بزن! بگو 
من چه بايد بكن��م كه ايرانيان را هوش��يار نمايم.« در 
طي يك قرن اخير و در دوره هايي تالش شد تا درصد 
اين وابستگي به خام فروشي كاهش و اين منابع )نفت، 
گاز، مواد معدني، محصوالت كش��اورزي و...( از طريق 
فرآوري ه��اي فناوران��ه در خدمت تولي��د و صادرات 
كاالهاي با ارزش اف��زوده باالتر قرار گيرد، تالش هايي 
كه متاسفانه هنوز در مراحل اوليه خود به سر مي برد 
و آنچه همچنان آينده اقتصادي اين س��رزمين را رقم 
مي زند، ميزان و امكان فروش منابع انرژي و معدني و 
محصوالت كشاورزي است.   ادامه در صفحه 4

بخش خصوصي در سال هاي 
گذش��ته بارها اع��الم كرده 
كه چند نرخي ش��دن ارز در 
اقتصاد اي��ران، نه تنها نفعي 
ندارد كه اث��رات منفي قابل 
توجهي را نيز از خود بر جاي 
مي گ��ذارد. ارز چن��د نرخي 
باعث مي شود گروه خاصي از 
افراد كه از رانت و نفوذ برخوردارند بتوانند با استفاده از 
نرخ هاي متفاوت، س��ودآوري شخصي كنند و در عمل 
هيچ يك از اهداف دولت در اين چارچوب محقق نشود. 
به اين دليل بهترين نظام اجراي��ي ممكن، تك نرخي 
شدن ارز و استفاده از مكانيزم قيمت گذاري بازار است 
تا قيمت ها به شكل واقعي تعيين شوند و در اين شرايط 
اگر نياز به حمايت از اقشار كم درآمد بود كه در شرايط 
فعلي اين نياز قطعي است، از روش هاي ديگر استفاده 
شود. جداي از احتمال فس��اد و رانت، آنچه كه محقق 
ش��دن اهداف ارز 4۲00 توماني را دش��وارتر مي كند، 
پرداخت اين ارز تنه��ا در يكي از مراحل توليد اس��ت. 
يعني يك كاال براي توليد نهايي، فرضا براي مواد اوليه 
ارز دولتي دريافت مي كند اما ساير هزينه ها مانند نيروي 
كار، حمل ونقل، بس��ته بندي و... با نرخ ارز آزاد تعيين 
مي ش��وند. يعني در عين حال كه دولت منابع محدود 
خود را صرف تخصيص اين ارز كرده، در عمل همچنان 
روند افزايش قيمت كاالها ادامه پيدا مي كند و فشار بر 
اقشار كم درآمد حفظ مي شود. براي عبور از اين شرايط 
بهترين ش��يوه ممكن، حمايت مس��تقيم از اقشار كم 
درآمد است. در اقتصاد ايران صدها هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهان و غيرمستقيم پرداخت مي شود كه بخش 
عمده اي از آن به اقش��ار هدف نمي رسد. براي مثال در 
يارانه س��وخت، خانوار ثروتمندي كه چند خودرو دارد 
از يارانه بنزين استفاده مي كند اما خانواده كم درآمدي 
كه اساسا خودرو ندارد ولي بايد يارانه بگيرد از آن محروم 
مي شود. براي اصالح اين روال، يارانه مستقيم بهترين 
گزينه موجود اس��ت. يعني دولت با شناس��ايي اقشار 
كم درآمد و فهرست كردن آنها، حمايت هاي مستقيمي 
را شكل بدهد. اين حمايت مي تواند از طريق پرداخت 
يارانه نقدي باش��د تا خانوار بس��ته به نيازهاي خود از 
آنها اس��تفاده كند يا مي تواند به شكل كااليي باشد كه 
پيچيدگي هاي خاص خ��ود را خواهد داش��ت. به اين 
ترتيب آنچه كه مسجل به نظر مي رس��د اين است كه 
ارز 4۲00 توماني حتي اگر سوءاستفاده ها و فسادهاي 
آن را نيز كنار بگذاريم، نتوانس��ته به اهداف خود دست 
پيدا كند و تداوم تخصيص آن، تنها مشكالت را شديدتر 
مي كند. از اين رو عبور از اين سياس��ت هاي شكس��ت 
خورده و طراحي شيوه هايي كه بتواند مستقيما اقشار 
كم درآمد را تحت پوش��ش قرار دهد، اولويتي مهم در 

كوتاه مدت به شمار مي رود.

يادداشت روز

ب��ورس اي��ران ط��ي ماه هاي 
گذشته صعود خوبي را تجربه 
ك��رد و و صعوده��اي روزهاي 
گذش��ته ربط��ي به ش��رايط 
انتخاباتي امريكا  مناظره هاي 
ن��دارد چراكه ما ي��ك اصالح 
ش��ديد را تجربه ك��رده بوديم 
و حمايت هاي��ي ك��ه دولت و 
مجلس در اين مدت از بازار س��رمايه كرد باعث شد روند 
نزولي بازار كمي متوقف شد و ش��رايط صعودي به خود 
گيرد. ارتباط خاصي بين روند صع��ودي بازار و مناظرات 
انتخابات��ي امريكا وجود ندارد. چراكه ش��اخص ب��ازار از 
۲ ميليون و 100 هزار تا يك ميلي��ون و 600 هزار واحد 
سقوط كرد و اين بار بازار اتفاق خاصي را تجربه نمي كند 
و مناظره نمي تواند روي بازار تاثير داش��ته باشد چون ما 
طي ماه هاي اخير اصالحات زي��ادي را تجربه كرده بود. 
پيروز شدن جوبايدن و دونالد ترامپ تاثير مستقيمي در 
بورس و اقتصاد ما خواهد داشت اما؛ مناظرات انتخاباتي 
يا اين موضوع كه ترامپ كرونا گرفت��ه نميتواند تاثيري 
روي بازارسهام داشته باشد. به صورت كلي بازار سرمايه 
جان باال رفتن ندارد چون جريان قوي پول داخل ما بازار 

وجود ندارد و يكي از داليل اين مورد اين اس��ت كه بازار 
سرمايه درحال استراحت است تا ببيند نتيجه انتخابات 
امريكا چيس��ت. برنده ش��دن هر يك از دو نفر مي تواند 
ش��رايط خاصي براي اقتصاد ايران و جمله بازار سرمايه 
داش��ته باش��د بنابراين پولي كه در بازار س��رمايه وجود 
دارد تا چند هفته آينده صبر مي كند تا پس از اطمينان 
از نتيجه انتخابات امريكا رشد كند. نتيجه انتخابات مهم 
است اگر بايدن پيروز شود با نزول دالر مواجه مي شويم و 
بازار سرمايه تاثيرات فراواني از اين موضوع مي پذيرد اما؛ 
اين موضوع خوشبينانه به نظر مي رسد باتوجه به اينكه 
بازار س��رمايه اصالح خودش را ك��رده و درحال حاضر بر 
روي دالر ۲۲ هزار توماني معامله مي شود بنايراين با اين 
انتخابات اصالح چنداني در بازار نخواهيم داشت و نهايتا 
10 درصد اس��ت. چ��ون ارزش ذاتي دالر بي��ن 18 الي 
۲0 هزار تومان اس��ت و معامالت بورس ني��ز به اين رقم 
نزديك است. براس��اس پيش بيني ها دالر مي تواند روند 
نزولي از 30 هزارتوم��ان به ۲0 هزارتومان نيز تجربه كند 
و اين كاهش در خودرو، سكه و حتي مسكن رخ مي دهد 
و حتي وارد ركود مي شويم. ولي با توجه به اينكه ترامپ 
اگر انتخاب شود ما اعتقاد داريم كه با توجه به اينكه حجم 
نقدينگي ما 6 ماه اخير 1۵ درصد افزايش پيدا كرده و اگر 

كه بخواهد تا پايان سال هم 1۵ درصد ديگر افزايش پيدا 
كند در نهايت مي شود 30 درصد كه در سال 98 توسط 
نقدينگي هم ۲۵ درصد در 40 سال اخير است. بنابراين 
به نظر مي رس��د بازارهاي ديگر هم با انتخ��اب ترامپ با 
افزايش آن چناني مواجه نمي شوند و قاعدتًا دالر بيش از 
3۵ هزارتومان نمي رسد و نقدينگي موجود در كشور نيز 
اين اجازه را نمي دهد. اگر ترامپ برنده اين انتخابات شود 
محدوديت هاي حال حاضر را يك مقدار بيشتر مي كند. 
تحريم ها شايد اين موضوع ميزان توليد و فروش شركت ها 

اثر بگذارد بنابراين اين نيست كه ترامپ اگر انتخاب شود 
بازار سرمايه اگر با رش��د آن چناني مواجه شود با انتخاب 
هر يك از اين دو ريزش آنچناني نداريم و افزايش آنچناني 
نداريم. واقع��ا باتوجه به اينك��ه انتخابات چه مي كند 
و بنابر آن اتفاق تصميم چ��ه كار براي بازار بكنيم. در 
نتيجه انتخابات امريكا مي تواند اقتصاد از جمله بورس 
را تحت تاثير قرار دهد اما؛ روند افزايش��ي و كاهشي 
از ۵ ت��ا 10 هزارتومان را در ب��ازار ارزي و دالر متصور 

خواهيم بود.

محسن عباسيمهدي مطهرنيامجيد اعزازي

احمد  اشتياقي

مصطفي اقليما عباس آرگونحسين حقگو
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با وجود كاهش نسبي س��رعت افزايش تورم ماهانه 
در مرداد و شهريور، همچنان فرايند افزايش قيمت 
كاالهاي مورد نياز مردم ادامه دارد و در اين مس��ير 
آنچه خطرناك به نظر مي رسد، تداوم روند افزايش 
قيمت كاالهاي خوراكي است كه اصلي ترين بخش از 
سبد معيشتي خانوارهاي كم درآمد به شمار مي رود.

اقتصاد ايران در سال هاي گذشته، در كنار معضالت 
متفاوت، همواره با افزايش تورم نيز مواجه بوده و در 
طول سال هاي اخير، جز در زمان هايي محدود، نرخ 
تورم دو رقمي بوده است. رسيدن اين عدد در برخي 
ماه ها به بيش از 40 درصد، شوكي جدي به وضعيت 
معيش��ت مردم وارد كرده و همين امر قدرت خريد 

جامعه را به شكل جدي تحت تاثير قرار داده است.
يكي از اصلي ترين مس��ائلي كه در دل تورم طوالني 
مدت ب��ه وجود مي آي��د، كاه��ش تدريجي قدرت 
خريد م��ردم در برخي بازارهاي كليدي اس��ت. در 
بازار مسكن، ميانگين نرخ هر متر واحد مسكوني از 
حدود هفت ميليون تومان در سال 97، به حدود 13 
ميليون تومان در سال 98 رسيد كه حاكي از افزايش 
دو براب��ري قيمت ها بود. در اين بس��تر، بخش قابل 
توجهي از جامعه قدرت خريد خود را از دست داد و 
توان تاثيرگذاري تسهيالت كمك خريد مسكن نيز به 
پايين ترين حد خود رسيد. تداوم روند افزايش قيمت 
خانه در سال جاري باعث شد قيمت هر متر خانه در 
تهران به متري 24 ميليون تومان برسد تا عمال براي 
اقشاري كه خانه ندارند، شوك قيمتي جديد خريد 
مسكن را به آرزويي دست نيافتني بدل كند. در بازار 
خودرو نيز شرايط به همين ترتيب بوده است. قيمت 
خودروهاي خارجي به چند ميليارد تومان رسيده و 
ارزان ترين خودرو صفر داخلي يعني پرايد قيمتي در 
مرز 120 ميليون تومان دارد. براي اقشار كم درآمد 
خريد خودرو نيز در ش��رايط فعل��ي عمال يا ممكن 

نيست يا به چند سال پس انداز نياز دارد.
در كنار بازارهايي مانند مسكن و خودرو، آنچه كه در 
زندگي اقشار كم درآمد جامعه بيشترين اثر را دارد، 
بازار كاالهاي خوراكي و آشاميدني است. اين كاالها 
كه مستقيما در زندگي روزانه اقشار كم درآمد مطرح 
است و امكان حذف آنها نيز وجود ندارد، با هر افزايش 
قيمتي، تاثير بسيار ش��ديد بر رفاه اقشار كم  درآمد 
مي گذارد و همين امر بررسي نرخ تورم در اين حوزه 

را مهم مي كند.

تورمباالي34درصدنيميازخوراكيها
گزارش ه��اي اخير مرك��ز آمار نش��ان مي دهد كه 
ميانگين نرخ تورم نقطه  به نقطه كشور در حوزه مواد 

و كاالهاي خوراكي حدودا 34 درصد بوده است. اين 
در حالي اس��ت كه نرخ تورم ساالنه 26 درصد اعالم 
شده و از اين رو فشار بر سبد معيشت اقشار كم درآمد 

بيش از ساير حوزه ها بوده است.
در كنار اعداد كلي، مركز آمار گزارش��ي از جزييات 
تورم كاالهاي خوراكي نيز منتش��ر كرده كه نشان 
مي دهد حدودا نيم��ي از كاالهاي خوراكي افزايش 

قيمتي بيش از 34 درصد داشته اند.
 بر اس��اس اين گزارش از 53 قلم خوراكي منتخب، 
تعداد 28 قلم، درصد تغييرات س��االنه باالتر از نرخ 
تورم نقطه اي كل كش��ور )34.4 درصد( داشته اند 
كه حاكي از تشديد تورم خوراكي ها است. همچنين 
بيشترين افزايش قيمت ماهانه مربوط به سبزيجات 
است. در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت مربوط 
به »خيار« با 22.3 درصد، »بادمجان« با 21.6 درصد 
و »عدس«  با 20.3 درصد افزايش نسبت به ماه قبل 
اس��ت. همچنين در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع 
روغن، بيش��ترين افزايش قيمت مربوط به »خامه 
پاستوريزه« با 12.8 درصد و »كره پاستوريزه )كره 
حيواني(« با 12.0 درصد و »تخم مرغ ماشيني« با 
11.9 درصد بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به 
ماه قبل داش��ته اند. از ميان كاالهاي اساسي، برنج 
خارجي 109.5 درصد و تخم مرغ ماشيني بيش از 
72 درصد افزايش قيمت را نسبت به شهريور سال 
گذشته نش��ان مي دهد. ميانگين قيمت مرغ نيز در 
شهريور ماه برابر با 17 هزار و 950 تومان ثبت شده 
است كه نسبت به س��ال گذشته بيش از 31 درصد 
افزايش قيمت را نشان مي دهد. همچنين بر اساس 

اين گزارش قيمت سيب زميني و رب گوجه فرنگي 
نسبت به شهريور سال گذشته به ترتيب 20 و 17.2 

درصد كاهش قيمت را تجربه كرده است.

فشاربرمعيشتكارگران
با توجه به باال بودن نرخ تورم در كاالهاي خوراكي، 
عمال اصلي تري��ن محل مخ��ارج دهك هاي پايين 
جامعه با رشد شديد قيمت مواجه است و همين امر 
باعث شده، نياز به ايجاد تغييراتي جدي در اين حوزه 
احساس شود. آنچه كه پيچيدگي شرايط را بيشتر 
مي كند، افزايش ج��دي فاصله مي��ان درآمدهاي 
كارگران با هزينه هايي است كه آنها مجبورند در طول 
ماه متحمل شوند. رييس كميته دستمزد كانون عالي 
شوراي اس��المي كار با اشاره به اينكه دستمزد تنها 
38 درصد سبد معيش��ت را پوشش مي دهد گفته: 
كارگران براي جبران 62 درصدي هزينه هاي خود 

بايد كارهاي كاذب كنند.
 فرامرز توفيق��ي ، رييس كميته دس��تمزد كانون 
عالي شوراهاي اسالمي كار كشور، با اشاره به اينكه 
خط فقر از برنامه چهارم توسعه به عنوان مطالبات 
كارگران بوده اس��ت و دولت موظف است كه خط 
فقر را اع��الم كند گفت: چالش هاي بس��يار زيادي 
در بحث معيش��ت كارگران وج��ود دارد. با افزايش 
چشمگير قيمت ها فاصله بين معيشت و دستمزد 
كارگران افزايش چش��مگير يافته است، به گونه اي 
كه در حال حاضر در ايده آل ترين ش��رايط دستمزد 
38 درصد سبد معيشت حداقلي ميانگين كل كشور 
را تش��كيل مي دهد. عده اي س��وال مي كنند با اين 

دستمزد كارگران چگونه زندگي مي كنند. برخي از 
آنها شيفت اضافه كاري مي كنند كه در حال حاضر 
به خاطر كرونا ش��يفت هاي اضافه كاري هم كاهش 
يافته است. برخي ديگر با مسافركشي تالش دارند 
كس��ري حقوق و دس��تمزد را در تأمين هزينه هاي 

زندگي جبران كنند.
 رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسالمي 
كار اظه��ار داش��ت: كارگران براي جبران كس��ري 
حقوق مجبور هس��تند در مش��اغلي فعاليت كنند 
كه س��همي در توليد ناخالص ملي ندارد و در برخي 
موارد باعث كاهش بهره وري وي در كار مي ش��ود. 
زماني كه تمام فكر كارگر جبران 62 درصد كسري 
مزدي اس��ت نمي ت��وان از او انتظ��ار كيفيت كاري 
داش��ت. عقب ماندگي مزدي كارگران را چه كسي 
مي خواهد جبران كند؟ دولت مكلف است كه هر چه 
زودتر فكري به حال كارگران كند. در صحبت هاي 
توفيقي، يك زنگ خطر بزرگ و يك هش��دار جدي 
وج��ود دارد. زنگ خطر به اجب��ار كارگران به فعال 
ش��دن در بازارهاي جانبي اختص��اص دارد. وقتي 
حقوق ماهيانه كمتر از نيم��ي از هزينه ها را جبران 
كند، خانوار براي عبور از مشكالت نياز به فعال شدن 
در ساير حوزه هاي اقتصادي دارد و با توجه به اينكه 
فعاليت هاي مولد از س��ويي به س��رمايه و از سويي 
به زماني ميان مدت براي س��وددهي احتياج دارد، 
بسياري از شغل هاي دوم يا جانبي، هيچ اثر مثبتي بر 
اقتصاد ندارد و مي تواند اثرات منفي بر بازارهايي مانند 
دالر يا طال نيز بگذارد. بازار بورس نيز كه در ماه هاي 
گذشته به ماوايي جديد براي اقشار كم درآمد بدل 
ش��ده بود، زيان ده شده و نمي توان انتظار داشت در 
كوتاه مدت بار ديگر جذابيت ماه هاي قبل خود را پيدا 
كند. هشدار موجود در اين صحبت ها نيز به بي فايده 
بودن سياس��ت هاي حمايتي باز مي گردد. هرچند 
دولت در سال هاي گذشته با وجود انتقادات موجود 
از تداوم تخصيص ارز 4200 توماني سخن گفته اما 
در بازار قيمت بسياري از كاالهاي دريافت كننده اين 
ارز نيز همچنان افزايش يافته و اين نشان مي دهد كه 
با وجود هزينه اي بزرگ، فشار بر مردم كاهش نيافته 
اس��ت. در كنار آن طرح جديد مجلس براي تامين 
كاالهاي اساسي نيز با اما و اگرهايي در تامين منابع 
مالي و كاالهاي مورد نياز مواجه است و اگر چاره اي 
براي اين امر انديشيده نشود نيز، عمال بازار اين كاالها 
تالطم هاي جديدي را تجربه خواهند كرد. فشار بر 
طبقات كم درآمد جامعه به ش��دت افزايش يافته و 
مشخص نيست در كوتاه مدت چه طرح يا معجزه اي 

قرار است آنها را از زيربار سنگين تورم خارج كند.

2 اقتصاد کالندريچه 
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اجازهواردات
يككپسولراهمنميدهند

معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور با حضور در مقر كميته ملي المپيك به منظور 
تجليل و تكريم از ورزش��كاران و مدال آوران بزرگ 
ايران، گفت: امروز اجازه واردات حتي يك كپسول را 
هم به ما نمي دهند! كدام بانك است كه آمادگي داشته 

باشد با ما مبادله اقتصادي كند و نترسد؟
وي با اشاره به مسووليتش در پشتيباني مالي كشور، 
ادامه داد: ملت ايران طي 42-41 سال گذشته به ويژه 
در سه سال قبل در يك مصاف همه جانبه با بدخواهان 
و دشمنان قرار گرفته است. تمام تالش دشمن آن 
اس��ت كه از هر راه، مسير تنفس اين ملت را ببندد، 
حتي راه تغذيه را ببندد تا ما را افتاده و تهي از مقاومت 
و زمين گير ببيند. درود خدا بر اين ملت؛ در كنار اين 
پنج تنديس، بايد تنديسي از مقاومت ملت ايران به 
عنوان نماد بزرگي و فرهنگ آنان ساخته و در ميادين 
مستقر شود. نوبخت با بيان اينكه ملت ايران روزهاي 
بسيار س��ختي را مي گذراند؛ ادامه داد: كشوري كه 
120 ميليارد دالر درآمد ارزي براي تمش��يت امور 
داشت امروز با چند ميليارد دالر سرپا مانده است. اين 
ايستادگي در نتيجه مقاومت ملت ايران است. اين 
ملت يك بار س��رافراز از مصاف جنگ بيرون آمده و 
امروز در مصاف اقتصادي است. هر يك از ما به عنوان 
سربازان و خدمتگزاران اين ملت در مسووليتي كه به 
ما سپرده اند؛ با همين منابع اندك بايد مديريت كنيم. 
آن هم در جنگي تمام عيار. زماني گفته مي شد نفت را 
در برابر دارو و غذا از ما خواهند خريد؛ اما امروز اجازه 
واردات حتي يك كپس��ول را هم ب��ه ما نمي دهند! 
كدام بانك است كه آمادگي داشته باشد با ما مبادله 
اقتصادي كند و نترس��د؟  رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور با ابراز تاسف براي برخي كشورهايي كه 
موضعي خار و زبون در برابر زياده خواهي هاي امريكا 
دارند؛ خاطرنشان كرد: همانطور كه يك روز در جنگ 
هشت ساله با وجود توزيع نامتعادل تسليحات پيروز 
شديم؛ امروز هم پيروز اين ميدان خواهيم بود. اين 
وعده الهي است و نبايد به آن شك كرد. اميدوارم در 
آينده نزديك با مقاومت و مساعدت ملي به فرجام و 
سرانجام نيكويي برسيم و تاريخ، مدال قهرماني را بر 
گردن ملت ايران بين��دازد كه با در پيش گرفتن راه 
مقاومت، پيروز شده اس��ت. نوبخت موكدا گفت: با 
همه مشكالتي كه دشمن فراهم كرده است؛ دولت در 
حمايت هاي معيشتي خود، از هيچ تالشي براي مردم 
فروگذار نكرده است، كما اينكه روز گذشته 2700 
ميليارد تومان به عنوان يايانه معيش��تي، پرداخت 
شد و ارايه حقوق و دستمزدها همواره سر وقت بوده 
است. همزمان، چرخ توسعه كشور هم مي چرخد و 
همه كشور به يك كارگاه بزرگ عمراني تبديل شده 
است.  وي در واكنش به تقاضاي وزير ورزش و جوانان 
مبني بر لزوم حمايت از ورزشكاران تا زمان برگزاري 
مسابقات المپيك كه به دليل شيوع ويروس كرونا با 
وقفه يكساله روبرو شده است؛ اظهارداشت: حمايت 
دولت از ورزش كشور هوشمندانه خواهد بود. نيك 
مي دانيم كه كجا بايد س��رمايه گذاري كنيم. شايد 
بتوان بدون پيشرفت هاي علمي و اقتصادي زندگي 
كرد؛ ام��ا بدون پيش��رفت هاي فرهنگي كه ورزش 
نمادي از آن است؛ نمي توان زيست. لذا روي حمايت 
دولت از ورزش ملي حساب كنيد و مطمئن باشيد 
اگر در 2021 مسابقات المپيك برگزار شود؛ دولت 
حمايت��ش را از ورزش و ورزش��كاران ادامه خواهد 
داد. ب��راي اعت��الي ورزش و »فرهن��گ مقاومت« 
سرمايه گذاري خواهيم كرد؛ بنابراين به حمايت موثر 

دولت از ورزش مطمئن باشد.

40درصدمنابعهدفمندي
يارانههاتاميننشد

مركز پژوهش هاي مجلس با ابراز نگراني درباره تامين 
نيمي از بودجه اجراي طرح تامين كاالهاي اساسي از 
محل منابع هدفمندي يارانه ها، اعالم كرد: حدود 50هزار 
ميليارد تومان از اين منابع در نيمه اول امسال محقق 
نشده است. براس��اس جزييات طرح تامين كاالهاي 
اساسي )توزيع كاالهاي اساسي با استفاده از كاالبرگ( كه 
كليات آن در جلسه سه شنبه اين هفته مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيد، قرار است نيمي از اعتبار مورد 
نياز براي اجراي اين طرح از محل منابع هدفمندي يارانه 
ها )تبصره 14 قانون بودجه 99( تامين شود. براساس اين 
گزارش، كل منابع پيش بيني شده از محل هدفمندي 
يارانه ها كه در تبصره مذكور ب��ه جزييات مصارف آن 
اشاره شده، 250 هزار ميليارد تومان است. در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجل��س درباره طرح مذكور تاكيد 
كرد كه در اين بخش يعني تامين 15 هزار ميليارد تومان 
از منابع الزم براي اجراي طرح تامين كاالهاي اساسي 
از منابع هدفمندي يارانه ها، قرار نيست منبع جديدي 
ايجاد شود و صرفا قرار است بخشي از منابع اختصاص 
يافته به رديف هاي مختلف هدفمندي يارانه ها مانند 
عوارض ماليات بر ارزش اف��زوده، بازپرداخت بدهي ها 
و تعه��دات دولت، هزينه هاي توليد، انتق��ال و توزيع، 
خريد و فروش آب، برق، گاز و فرآورده هاي نفتي، سهم 
شركت هاي ملي نفت و گاز از هدفمندي يارانه ها و ساير 
مصارف هدفمندي )رديف 30 جدول تبصره 14 قانون 
بودجه 99( به صورت سرجمع كسر شده و به سياست 
پرداخت يارانه به كاالهاي اساسي اختصاص يابد. بازوي 
كارشناسي مجلس با اشاره به اينكه براساس عملكرد 6 
ماهه، منابع هدفمندي )تبصره 14 قانون بودجه 99( 
حدود 50 هزار ميليارد تومان عدم تحقق )كسري( داشته 
اس��ت، اعالم كرد: »اين نوع تأمين اعتبار صرفًا موجب 
افزايش عمق كسري بودجه خواهد شد«. البته اين مركز 
پژوهش��ي به اين نكته هم اشاره كرد كه بخشي از عدم 
تحقق منابع هدفمندي مربوط به ماه هاي ابتدايي سال 
بوده كه به خاطر شرايط ويژه ايجاد شده ناشي از شيوع 
كرونا به شدت كاهش يافته است و لزوماً نمي توان همين 

ميزان كسري را در 6 ماه دوم سال نيز انتظار داشت.

جزيياتيازطرححمايتمعيشتي
از50ميليونايراني

عضو كميسيون صنايع در مجلس شوراي اسالمي با 
تشريح جزييات طرح حمايت معيشتي از خانوارهاي 
نيازمند گفت كه جامعه هدف اين طرح 50 ميليون نفر 
است. سيد علي موسوي نماينده مردم ملكان در مجلس 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طرح حمايت معيشتي از 
خانوارهاي نيازمند كه تحويل هيات رييسه شده احتماال 
در هفته هاي بعد از تعطيالت مجلس در دستور كار قرار 
مي گيرد. وي به عنوان طراح اين طرح افزود: اين طرح 
عالوه بر كاالهاي اساسي مسكن، دارو، قبوض آب و برق 
را نيز در نظر گرفته است. از جمله براي كاالهاي اساسي، 
كاال برگ يا سهميه كااليي در نظر گرفته و پيش بيني 
كرده كه براي 5 دهك پايين كه مستاجر هستند كمك 
هزينه وديعه مسكن در نظر گرفته شود. موسوي با بيان 
اينكه در اين طرح تخفيف ويژه براي پرداخت قبوض آب 
و برق برخي از خانوارها نيز پيش بيني شده ياد آور شد: 
جامعه هدف اين طرح 50 ميليون نفر است و اميدواريم 
با توجه به جامعيت آن هر چه س��ريعتر در دستور كار 

مجلس قرار گيرد.

تداوم روند افزايش قيمت كاالهاي خوراكي در شهريور

رييس جمهور در جلسه ستاد ملي كرونا توصيف كرد

حقوقكارگرانتنها38درصدهزينههاراپوششميدهد

اقتصادايراندردورانكرونابهترازآلمان!
رييس جمهور گف��ت: هرجا رعايت ها كم ش��ود در 
هفته هاي بعد شاهد افزايش ابتال و بعد هم درگذشت 
افراد هس��تيم. حاال چون اين بيماري و ش��يوع آن 
طوالني ش��ده، رعايت اصول بهداشتي هم سخت تر 

شده ولي مردم نبايد از پروتكل ها خسته شوند.
حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن روحاني طي 
سخناني در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان 
اينكه از مردم مي خواهيم از كادر درمان تشكر كنند 
كه حداقل آن استفاده از ماس��ك است، اظهار كرد: 
وقتي كادر درمان ببيند كه مردم هم رعايت مي كنند، 
روحيه بيشتري مي يابند. همچنين خود دولت هم 
قرار اس��ت كادر درماني برگزيده را در سراسر كشور 
پيدا كند و از آنان تقدير به عمل آورد. وي افزود: از همه 
شركت هاي دانش بنيان كه براي ساخت واكسن و همه 
كساني كه براي ساخت تجهيزات درماني ما تالش 
مي كنند تشكر مي كنم كه ما را از خارج كشور بي نياز 
كردند. رييس جمهور تاكيد كرد: ما حتمًا اقتصادمان 
شرايط بهتري از اين خواهد داشت و اميدواريم تا پايان 
سال رشد اقتصاد بدون نفت ما مثبت باشد. روحاني 
با اشاره به وضعيت اقتصاد ديجيتال ايران، گفت: در 
اين مدت شش  ماهه امسال نسبت به سال هاي قبل 
چندبرابر شده است و قدم هاي خوبي در اين زمينه 
برداشته شده است كه با توجه به شيوع كرونا راه كم  
شدن ترددها، ديجيتالي شدن اقتصاد است. وي افزود: 
رويكرد كانال هاي ماهواره اي خارجي هراس افكني و 
ايجاد نااميدي و نگراني در ميان مردم است تا بي اعتماد 
شوند و مدام مي گويند كه اين شيوه درمان صحيح 
نيس��ت و اين آمارها دروغ است، اما ما بايد وحدت و 
همدلي بيشتر را در كشور رواج دهيم. رييس جمهور 
تاكيد كرد: همه به اين نتيجه واحد رسيده اند كه راه 
مقابله با كرونا جز پيشگيري نيست و حاال نيز دارو و 
درماني قطعي براي آن نداريم، پس جز پيشگيري و 
قطع زنجيره  ابتال چاره اي وجود ندارد. در جامعه بايد 

يك درك مشترك از اين بيماري ايجاد شود.
وي با بيان اينكه در هر كشوري كه انضباط اجتماعي 
باالتر بوده مقابله با كرونا موفقيت آميزتر بوده است، 
اظهار كرد: هر كسي كه برايش روشن شد كه مبتال 
ش��ده، نبايد آن را مخف��ي كند، اگر اي��ن كار را كرد 
تخلف است. بايد به خانواده، دوستان نزديك و محل 
كارش بگويد. اگر قرار شد مواردي براي ثبت جريمه 
مشخص كنيم، اين موضوع در رأس آنها قرار دارد و 
جريمه شديدي بايد براي افرادي كه مبتال شدند ولي 
اعالم نمي كنند و در ميان مردم رفت وآمد دارند، در 
نظر گيريم. روحاني تصريح كرد: كس��اني كه به فرد 
مبتال نزديك بودند هم بايد نسبت به احتمال ابتالي 

خود حساس باش��ند و آزمايش دهند. اينجا هم اگر 
سهل انگاري انجام شد ممكن است براي فرد جريمه 
و برخورد در نظر گرفته  ش��ود. رييس جمهور گفت: 
امروز نسبت به تهران بزرگ تصويب كرديم كه همه 
كادر اداري ما در كشور چه عمومي دولتي چه عمومي 
غيردولتي و نيز همه كساني كه كسب وكار در دست 
دارند، اگر خودشان رعايت نكردند بايد با او برخورد 
شود و از قبل هم مشخص كرديم كه چه برخوردهايي 

انجام مي شود و به دستگاه ها ابالغ شده است.
روحاني ادامه داد: اصناف��ي هم كه به مردم خدمات 
مي دهند خودشان بايد رعايت كنند و اگر كه رعايت 
نش��ود تذكر و در نهايت پلمب را در نظر داريم كه در 

تهران شديدتر انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: همچني��ن فردي كه در بانك، اداره 
يا مغازه مي آي��د و اصول بهداش��تي را رعايت نكند 
نبايد خدمتي دريافت كند، اگر خدمتي داده شد آن 
صاحب مغازه آن صاحب بانك يا اداره جريمه خواهد 
ش��د. رييس جمهور افزود: مورد ديگر كه قرار ش��د 
وزارت كشور و وزارت بهداشت و كميته هاي امنيت 
اجتماعي و بهداشتي ستاد باهم نهايي كنند اين است 
كه نسبت به فردي كه از خانه خارج مي شود و ممكن 
است كارمند اداري هم نباشد يا صاحب كسب و كار 
هم نباشد اما بايد پروتكل ها را مراعات كند نيز مقرراتي 
در نظر گرفته ش��ود تا اگر مراعات نكرد و ماسك نزد 
- كه االن تاكيد ما فعال بيش��تر بر استفاده از ماسك 
است - حتمًا جريمه شود. روحاني درباره شيوه نامه 
جريمه كردن و برخورد با افرادي كه در جامعه ماسك 
نمي زنند، گفت: اوال با خود فرد نبايد برخورد ش��ود، 

ممكن است در شناسايي از او سواالتي پرسيده شود و 
مشخص شود كه او كيست كه اين تخلف را انجام داده 

تا به وي اخطار داده شود.
وي اف��زود: اما ميزان جريمه اف��رادي كه در جامعه 
ماسك نمي زنند در جلس��ه بعدي ستاد مشخص و 
نهايي مي ش��ود و زماني كه در تهران بزرگ همه اين 
مراحل را نهايي، اجرا و عملياتي كنيم، اين رويه براي 
موارد ديگري كه مدنظر است، الگو و نمونه مي شود. 
رييس جمهور با اشاره به تالش هاي اخير كادر پزشكي 
و سالمت كشور در هفته هاي اخير براي توليد واكسن 
و مواد اوليه دارو، اظهار كرد: آماري بود كه واكس��ني 
را 30 سال دنبال آن بوديم، در سه سال اخير با روش 
جديد و تكيه بر دانشمندان خود به آن دست يافته ايم.

روحاني با اشاره به به گزارش وضعيت شيوع كرونا در 
كشور گفت: شرايط كرونا در كل كشور را نمي توانيم 
يكپارچه در نظر بگيريم، استان هايي وجود دارند كه 
فقط يك نقطه اوج داش��تند كه در يك مقطع شكل 
گرفته اس��ت و پس از آن روند كاهش يافته و كم كم 
نمودار آن خطي شده و در شرايط معمولي قرار گرفته 
است. اما برخي از شهرها دو نقطه اوج كرونا داشته اند. 
البته ممكن اس��ت فاصله ميان اي��ن دو نقطه مانند 
يكديگر باش��د. در برخي از استان ها اين فاصله قابل 
توجه است، اما در برخي جاهاي ديگر بسيار كم است 
و نقطه اوج دوم، بالفاصله شروع شده است. وي افزود: 
در برخي از استان ها نقطه اوج دوم از نقطه اول بلندتر 
و شديدتر بوده است، اما در برخي موارد، نقاط مشابه 
يا مقداري پايين تر بوده است و درنتيجه وضعيت همه 
استان ها مانند يكديگر نيستند. رييس جمهور تصريح 

كرد: برخي استان هاي كشور وارد نقطه اوج سوم كرونا 
شده اند، نقطه اول را گذرانده اند، بعد نقطه دوم ايجاد 
شده است و آن را نيز گذرانده اند و حاال وارد سومين 
نقطه اوج بيماري شده اند كه نشان مي دهد شرايط 
استان ها مانند يكديگر نيست و داليل آن هم روشن 
است. رييس جمهور در توضيح اين داليل اظهار كرد: 
استان هايي كه در عزاداري خوب مراعات كردند و در 
تابستان مبدا و مقصد نهايي سفرها نبوده اند، همچنين 
استان هايي كه آيين ها و مراسم قبيله اي و طايفه اي و 
سنتي اجتماعات نداشتند و پروتكل هاي بهداشتي و 
انضباط اجتماعي را به خوبي رعايت كرده اند شرايط 
بهتري داشته اند. البته در برخي استان ها هم كه عالوه 
بر همه اين مسائل، كادر درماني تالش مضاعف انجام 
داده اند و وضعيت نسبي استان ها را مشخص مي كنند 

كه كدام بهتر متوسط و كدام شرايط بدتري دارند. 
روحاني تاكيد كرد: اگ��ر مي خواهيم از اين بيماري 
خطرناك فاصله بگيريم و بتوانيم در كنار اين بيماري 
زيس��ت عادي و زندگي معمولي و فعاليت اقتصادي 
انجام دهيم، بايد اصول بهداش��تي را دقيقا مراعات 
كنيم و همه در اين زمينه دست به دست هم بدهيم.

رييس جمهور با بيان اينكه در مبارزه با كرونا هيچكس 
و هيچ دستگاهي نمي تواند به تنهايي گليم خود را از 
آب بيرون آورد، گفت: بنابراين همه بايد در كنار هم 
باشيم. بخش اقتصادي، درماني و انتظامي و اقتصاد 
ديجيتال و تبليغات همه بايد در كنار هم باشيم تا از 
بيماري عبور كني��م. وي همچنين با تاكيد بر اينكه 
هيچ رفت وآمدي ب��راي راهپيمايي اربعين در عراق 
وجود ندارد، يادآور شد: مرزهاي كشور با عراق به طور 
كامل بسته اس��ت. اما طبق گزارش فرمانده نيروي 
انتظامي متاس��فانه تعدادي از زائران توسط افرادي 
اغفال شده اند كه اين - به تعبير ما - قاچاقچيان پولي 
از افراد مي گيرند و آنه��ا را به آن طرف مرز مي برند و 
پس از آن وسط راه رها مي كنند و مشكالت و خطرات 
جاني براي بعضي از آنان ايجاد كرده اند. روحاني تاكيد 
كرد: هيچ كس به سمت مرزهاي غربي كشور حركت 
نكند، اين كار قانوني نيست، نيروي انتظامي، بسيج، 
سپاه و نيروهاي مرزدار، اس��تانداران و وزارت كشور 
همه در اين زمينه احساس مسووليت كنند و از جان 

مردم حفاظت كنند.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امسال راهپيمايي 
نمادين اربعين در داخل كش��ور هم نداريم، تصريح 
كرد: در برخي سال ها اين راهپيمايي در كشور برگزار 
مي شد اما امسال در ايران راهپيمايي در روز اربعين 
نداريم و عزاداري ها با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

انجام مي شود.

کشوررادريابيد!
فق��ر و فالک��ت و بيکاری و 
اشتغاِل نامناسب و احساِس 
درماندگ��ی و بی عدالتی، 
بستر بسيار مناسبی برای 
پذي��رش و رش��د عقاي��د 
و رويکرده��ای تندروانه و 
افراط��ی در ه��ر جامعه ای 
است. عقايد افراطی هم به 
نوبه خود، خش��ونت ورزی و حتی تروريسم را به امری 
مباح تبديل می کند و امنيت و ثبات جامعه را به خطر 
می اندازد به طوری که می تواند آن را با خطر فروپاشی و 
يا هرج و مرجی کنترل ناپذير روبرو کند. اين موضوع را 
گرچه هر عقل سليمی می تواند با اندکی تأمل در يابد، 
اما از کشفيات ذهنی من نيست. سازمان ملل متحد در 
دهه 1980 ميالدی تحقيق ميدانی مفصلی در جوامع 
خاورميانه به عمل آورد و نتيجه نهايی اش پاراگراف باال 
شد. بر اين اساس، س��ازمان ملل اعالم کرد که اگر در 
اين جوامع اصالحات سياس��ی و اقتصادی بنيادينی 
صورت نگيرد خطر تروريس��م و فروپاشی، منطقه را 
تهديد خواهد کرد. گمان نمی کنم امروز صاحب عقل و 
خردی يافت شود که گسترش فقر و بيکاری و اشتغال 
نامناسب و احساس بی عدالتی را در کشوِر ما انکار کند. 
اين پديده ها زمينه بی سابقه ای برای پذيرش هر نوع 
عقيده افراطی را در هر زمينه ای، بين عامه مردم و حتی 
اهل مطالعه و انديش��ه فراهم کرده است. از اين عقايد 
افراطی که مانند ويروسی به جان جامعه ما افتاده است، 
بدون ش��ک خيری برنمی خيزد و اگر به سرعت راهی 
برای زدِن ريش��ه ها و رفع زمينه های آن فراهم نشود، 
عادی شدن خش��ونت کمترين نتيجه آن برای ايران 
خواهد بود. تنه��ا راِه زدن ريش��ه ها و رفع زمينه های 
رشد عقايد افراطی نيز گشودن فصل تازه ای در حيات 
اقتصادی و سياس��ی جامعه ايران اس��ت که در درجه 
نخست، افق گشايی و توليد اميد کند و چشم اندازی از 
رونق اقتصادی و گشايش سياسی و احساس عدالت را 
در مقابل جامعه قرار دهد. آنچه اما در اين مورد مرا سخت 
بيمناک و هراسان می کند، مسير حرکت تصميم گيران 
کشور است که گويی نه فقط با اصل مسئله و راه های حل 
و فصل آن آشنا نيستند، بلکه در جهت تشديد مشکل 
حرکت می کنند. به خالف بس��ياری از تحليل ها، من 
همچنان بر اين نظرم که مقام های جمهوری اسالمی 
به رغم تمام گرفتاری ها و ناکارآمدی ها، هنوز از فرصت 
و امکان خوبی برای تجديدنظر در پاره ای سياست ها و 
گشودن افقی نو در برابر جامعه برخوردارند و در سطح 
منطقه ای هم کماکان، اهرم ه��ای الزم برای تعاملی 
س��ازنده با جامعه جهانی به طوری که منافع ايران را 
به طور کامل تأمين کند، در اختيارش��ان اس��ت. اين 
فرصت ها و امکانات اما همچون برف در مقابِل آفتاِب 
تموز در حال از دس��ت رفتن اس��ت. وض��ع داخلی را 
همگان از نزديک شاهدند و اوضاع منطقه ای نيز آنگونه 
که من می بينم به سمت از کار انداختن تمام اهرم های 
مورد اتکای ايران در حرکت است. بنابراين، عقربه های 
زمان به طرز بی س��ابقه ای به زي��ان ايران به چرخش 
در آمده اس��ت.  واقعيت اين است که من به هيچ وجه 
نمی خواهم تصميم گيران کشور را بترسانم! اين خوِد 
من هستم که از رونِد اوضاع ترسان و هراسان شده ام! به 
عنوان يک شهروند اسمی اما محروم از بسياری حقوق 
مربوط به آن، حتمًا اين اندازه حق دارم که از مسئوالن 
کشور بخواهم يا با ارائه اطالعات و داده ها و تحليل های 
روشن و واقع بينانه و عقل پسند، ترس و نگرانی امثال 
مرا بر طرف کنند و يا اينکه اين ترس و هراس را جدی 
بگيرند! آنها اما گويی در جزيره ای مربوط به خود و جدا 
از اين جامعه پر تب و تاب زندگی می کنند. نه ما ديگر 
حرف آنها را فهم و درک می کنيم و نه آنها فريادهای ما 
را به حس��اب می آورند! شايد يکی از راههای تغيير در 
اين نامعادله، حضور مس��تقيم تصميم گيران در بين 
مردم کوچه و خيابان و يا تعويِض مشاوران شان باشد. 
من ديگر مطمئن ش��ده ام که مش��اوران سنتی، يا به 
دليل ذهنيت بسته و انعطاف ناپذيرشان از فهم شرايط 
داخلی و خارجی کشور عاجز مانده اند و يا عاليق خاص 
خود را به هر نوع واقع بينی ترجيح می دهند و خواسته 
يا ناخواسته در چشم مسئوالن خاکستر می پاشند! به 
نظرم اگر مقام های رسمی به جای مشورت با مشاوران 
هميشگی و سنتی خود، مثاًل يک بار از صاحب نظرانی 
مانند دکتر محسن رنانی برای مشورت دعوت می کردند 
و يا بی واسطه به ميان جامعه می آمدند و ميزان خشم 
و ناراحتی و نارضايتی مردم ع��ادی را از نزديک حس 
می کردند، احتمال تغيير در نگرش و رويکرد آنها بيشتر 
می ش��د. خالصه من آنچه شرط بالغ است گفتم و باز 
می گويم که به خاطر خودتان و فرزندان خودتان هم که 

شده اين کشور را دريابيد!

احمد زيدآبادي



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
قيمت و ش��اخص دارايي هاي مختلف شامل سكه طال، 
ارز و س��هام معامله شده در بورس طي پنج ماهه نخست 
سال 99 رشدهاي قابل توجه و بااليي را نسبت به سال 98 
تجربه كرده است كه نشان دهنده التهاب ونوسان و رشد اين 
بازارها در اثر شيوع ويروس كرونا، اثر تحريم هاي اقتصادي 
و خروج امريكا از برجام، رشد نقدينگي، كسري بودجه و 
هيجان بازارها براي حفظ ارزش پول ملي بوده است و مردم 
براي حفظ ارزش پول خود به خريد سهام، خريد سكه و 
خريد ارز تمايل زيادي نشان داده اند. آمارهاي اقتصادي 
مرداد 99 كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده 
نشان مي دهد كه بيش از همه شاخص ها، تعداد و ارزش 
سهام معامله شده در پنج ماهه نخست سال 99 باالترين 
رشد را نشان مي دهد كه تعداد سهام در پنج ماهه نخست 
نسبت به 5 ماهه سال قبل با 136 درصد رشد همراه بوده و 
ارزش سهام معامله شده نيز 993 درصد رشد كرده و عمال 
به معناي 10 برابر شدن ارزش معامالت بورس بوده است.  
تعداد و ارزش س��هام معامله شده در مرداد 99 نسبت به 
مرداد 98 نيز از رشد بسيار زيادي برخوردار بوده و با 209 
درصد رشد تعداد سهام ارزش معامالت سهام 1561 درصد 
رشد كرده اس��ت. به عبارت ديگر در مرداد 99 نسبت به 
مرداد 98، تعداد سهام معامله شده عمال 3 برابر شده است 
اما ارزش سهام معامله شده عمال 16 برابر شده است. اين 
نكته نش��ان مي دهد كه با افزايش شديد قيمت سهام، با 
اينكه تعداد معامله سهام 3 برابر شده اما ارزش آن 16 برابر 
شده و به طور ميانگين قيمت هر سهم معامله شده نسبت 
به مرداد سال قبل عمال بيش از 5 برابر رشد كرده است و 
اين رشد باالي قيمت سهام باعث شده كه با وجود سه برابر 
شدن تعداد سهام معامله شده، ارزش سهام بيش از 16 برابر 
رشد كند. پس از سهام و معامالت بورس، سكه طال به دليل 
رشد همزمان قيمت دالر و قيمت اونس جهاني طال در سال 
شيوع كرونا، موجب شده كه قيمت سكه طرح جديد 2. 6 
برابر شود و با 160 درصد همراه شود. سكه طرح قديم نيز 

با رشد 154 درصدي همراه شده و 2. 5 برابر شده است. 
اما بازار ارز كمترين رشد قيمتي را نسبت به بازار سهام و 
طال داشته و به همين دليل با ثبات قيمتي بيشتري همراه 
شده و در شهريور و مهر 99 نيز همچنان از رشد برخوردار 
بوده است، اين در حالي است كه قيمت سهام از مرداد 99 
به بعد با ريزش قيمت ها مواجه شده و از كانال 1 ميليون 

و 900 هزار به كانال 1 ميليون و 400 هزار رسيده است. 
قيمت دالر در فاصله مرداد 98 تا مرداد 99 با رش��د 88 
درصدي مواجه ش��ده و قيمت ميانگين دالر در پنج ماه 
نخست سال 99 نسبت به پنج ماه نخست سال 98 معادل 
43 درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، هزينه توليد، 
واردات و تامين مواد اوليه خارجي در 5 ماهه نخس��ت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 43 درصد بيشتر 
شده و در مجموع اقتصاد ايران با افزايش قيمت ها يا تورم 
43 درصدي حاصل از واردات كاالهاي خارجي مواجه 
شده است.  قيمت يورو نيز به عنوان يك ارز مورد استفاده 
ديگر در اقتصاد ايران، عمال در يكسال منتهي به مرداد 99 
با رشد 93 درصدي همراه بوده و در پنج ماه نخست سال 
99 نيز ميانگين قيمت يورو با رشد 40 درصدي همراه 
بوده و واردات كاالي خارجي به يورو به اقتصاد ايران 40 
درصد هزينه بيشتر نسبت به پنج ماهه نخست سال 98 

تحميل كرده است.

    افزايش قيمت طال در هفته اخير
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران در تحليل يك هفته 
اخير بازار سكه و طالي داخلي، ضمن تاكيد براينكه افزايش 
قيمت سكه و طال بيشتر تحت تاثير افزايش نرخ ارز در داخل 
بوده است تا افزايش 36 دالري قيمت اونس جهاني در طول 
هفته، حباب هر قطعه سكه تمام بهار آزادي را يك ميليون 
و 800 هزار تومان اعالم كرد.  مسعود يزداني در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه در يك هفته اخير ميزان رشد قيمت  
سكه و طال در بازار داخلي، بيش از ميزان تاثير افزايش 36 
دالري اونس جهاني بوده است، اظهار كرد: با توجه به قيمت 
اونس جهاني كه در ابتداي هفته 1862 دالر و 2 سنت بوده 
و در آخرين معامالت هفته اخير به 1898 دالر و 1 سنت 
رسيده است، علت رشد 1. 5 ميليون توماني قيمت سكه 
بيشتر ناشي افزايش نرخ ارز بوده است.  نايب رييس اتحاديه 
و طال جواهر تهران ضمن تاكيد براينكه در اصل چنانچه 
تنها قيمت اونس جهاني را مدنظر قرار دهيم، با اين ميزان 

رشد قيمت سكه و طال مواجه نمي شديم، افزود: اين رشد 
قيمت سكه و طال به افزايش لحظه اي نرخ ارز در كشور باز 
مي گردد؛ بنابراين منتظر و اميدوار به روزي هستيم كه بانك 
مركزي نرخ ارز را مهار كرده و ارز را به قيمت واقعي عرضه 
كند؛ در اين صورت قطع به يقين قيمت سكه و طال نيز در 
بازار كنترل خواهد شد. وي در رابطه با وضعيت فعلي عرضه 
و تقاضا در بازار، با اش��اره به اينكه اتحاديه تقاضاي بازار را 
ميزان تقاضا براي مصنوعات )طالهاي آماده( تلقي مي كند، 
تصريح كرد: در حال حاضر تقاضايي براي مصنوعات وجود 
ندارد، مگر معدود تقاضاهاي انگشت شماري كه فرد خريد 
ضروري مناس��بتي داشته باش��د. در حال حاضر تحقيقا 
تقاضا براي مصنوعات طال صفر است؛ بنابراين در تجارت 
روز، هيچ تقاضايي در بازار و فروش توس��ط واحدهاي ما 
وجود ندارد و اوضاع خوب كه نيست، بلكه تنزل هم نسبت 
به گذشته بيشتر شده است.  اين مقام صنفي خاطرنشان 
كرد: اين در حالي است تمام آشفتگي و بهم ريختگي بازار و 

افزايش تقاضا، در بخش سفته بازي هاست كه افراد به جهت 
سرمايه گذاري و حفظ ارزش ريال خود اقدام به خريدهاي 
غيرواقعي و تقاضاي كاذب كرده و با خريد سكه به تعداد 
باال حتي تا 200 سكه، بازار را آشفته مي كنند. البته كه در 
حقيقت اين موضوع به دست خود بانك مركزي است؛ سكه 
را ضرب كرده و مي فروشند و اتحاديه نيز هيچ دخالتي در 
آن ندارد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه 
با آخرين قيمت هاي معامالتي در بازار سكه و طال گفت: در 
حالي كه در ابتداي هفته قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
طرح جديد 13 ميليون و 430 ه��زار تومان بوده، در آخر 
هفته قيمت آن با افزايش يك ميليون و 560 هزار توماني به 
14 ميليون و 990 هزار تومان رسيد. سكه تمام طرح قديم 
نيز از 12 ميليون و 600 هزار تومان با افزايش يك ميليون و 
400 هزار توماني به 14 ميليون تومان قيمت دارد. در حال 
حاضر حباب سكه نيز براي هر قطعه سكه يك ميليون و 

800 هزار تومان است.  
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برخي با تمام دارايي خود 
دالر خريدند

 عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت: 
مردم تركيه زماني كه قيمت دالر افزايش  يافت آن را به 
آتش  كشيدند، ولي در ايران برخي تمام دارايي خود را 
به فروش  رساندند و دالر خريدند. محسن بيگلري، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه در مجلس دهم در گفت وگو 
با ايِبنا در رابطه با دليل استقبال مردم از كاالهايي كه 
گران تر مي شوند، گفت: همانطور كه در سوال مطرح 
شد هر اندازه قيمت اجناس باال مي رود، مشتري آن هم 
افزايش پيدا مي كند و برعكس. به اين معنا هر قدر بهاء 
كااليي پايين ترمي آيد درخواست كننده و به عبارتي بازار 
تقاضاي آن كمتر مي شود. وي ضمن اشاره به باال رفتن 
تقاضا جهت تهي��ه دالر با توجه به افزايش قيمت ابراز 
كرد: مردم به جاي آنكه از 30 هزار تومان شدن ارزش 
يك دالر در كش��ور دچار نگراني شوند در صف خريد 
قرار مي گيرند. اين گروه به اين نتيجه دست يافته اند 
هر قدر ارزش كااليي مانند دالر باالتر مي رود در آينده 
سود بيشتري نصيب آنان خواهد شد، بنابراين همين 
نگرش سبب رش��د فرهنگ داللي شده كه متاسفانه 
بازار بسيار داغي هم اين روزها پيدا كرده است. اين عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم در ادامه يادآور 
شد: تبعيت از چنين رفتارهايي هميشه سود به همراه 
ندارد، بلكه اين رفتارهاي هيجاني سبب متضرر شدن 
گروهي از خريداران مي شود كه چنانچه امكان جبران 
ضرر برايشان وجود داشته باشد، بسيار سخت خواهد 
بود. در اين خصوص مي توان به همين قيمت دالر اشاره 
كرد كه در دو سال گذش��ته تا 19 هزار تومان افزايش 
يافت، اما به صورت ناگهاني به 11 هزارتومان رس��يد، 
فضاي بورس هم به همين شكل است يعني رشد خوبي 
داش��ت، ولي به يك باره افت پيدا كرد. بيگلري در اين 
خصوص تاكيد كرد: بايد مورد توجه قرار داد كه در چنين 
مواردي هميشه ضرر نيست، برخي هم سود مي برند، 
اما اين گروه منتفع كساني هستند كه در طوالني مدت 
وارد اين بازارها شده اند و تصميم گيري آنان تحت تاثير 
هيجانات نيست. بي ترديد با اين روند در باال رفتن ارزش 
دالر به دست خود پول ملي كشور هرچه بيشتر بي ارزش 
خواهيم كرد. مردم تركيه زماني كه قيمت دالر افزايش 
 يافت آن را به آتش  كشيدند، ولي در ايران برخي تمام 
دارايي خود )منزل مسكوني، ماشين و ...( را به فروش 
 رساندند و با آن دالر تهيه  كردند، بنابراين ُپرواضح است 
كه رشد تقاضا سبب افزايش قيمت روزانه مي شود. وي 
راهكار كنترل اين رفتار هيجاني را چنين مطرح كرد: 
موضوع مورد بحث نياز به تغيير در روش مديريت دارد 
و اين موضوع تنها هم شامل دالر نمي شود، يكي از آنها 
به طور نمونه ملك يا خودرو است كه در مدت كوتاهي 
قيمت آن چند برابر شده است. عالوه بر بحث مديريت 
مردم هم بايد توجه داشته باشند كه نبايد تحت تاثير 
رفتارهاي هيجاني قرار گيرند و زماني كه ارزش كااليي 
باال مي رود نسبت به آن حمله ور نشوند، همانطور كه 
در باال مورد اش��اره قرار دادم گروهي در اين بازار سود 
كرده اند، اما مردم نبايد تحت تاثير القائات آنان دست 
به اقدامي در اين زمينه بزنند. عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس دهم در ادامه افزود: بدون شك بحث 
مورد اشاره به فرهنگي در بين مردم تبديل شده كه بايد 
مورد اصالح قرار گيرد، اما اين مشكل به وجود آمده تنها 
با اصالح فرهنگ از بين نمي رود به نظارت دقيق دولت 
هم نياز دارد. به طور نمونه كنترل تفاوت قيمت خودرو 
در بازار و كارخانه در اختيار مردم نيست و آنان در اين 
زمينه تاثيرگذار نيستند، دولت بايد وارد ميدان شود و بر 
قيمت ها نظارت داشته باشد تا مردم هم جهت افزايش 

سرمايه اقدام به خريد نكنند.

افزايش فروش حواله 
نرخ را كاهش خواهد داد

در جنگ اقتصادي، تمركز و برنامه ريزي سياست گذار 
ارزي مبني بر افزايش صدور حواله هاي ارزي مي تواند 
تاثير بسيار مثبتي در ثبات بازار ارز داشته باشد.با خروج 
امريكا از برجام در ارديبهش��ت ماه 139۷، عمال موج 
تازه اي از تحريم هاي ظالمانه بر اقتصاد ايران تحميل 
شد. در اين ميان با افت معنادار صادرات نفت خام، شاهد 
كاهش درآمدهاي ارزي و در نهايت افزايش نرخ ارز در 
بازار بوديم. اما پس از ماه ها فشار اقتصادي، اخيرا رويترز 
در گزارشي از رشد صادرات نفت ايران خبر داده و بيان 
داشته صادرات نفت ايران با وجود تحريم هاي امريكا در 
ماه سپتامبر به شدت افزايش يافته كه راه نجاتي براي 
اقتصاد اين كشور خواهد بود. موضوعي كه مدير كل اداره 
صادرات بانك مركزي نيز بر آن تاكيد دارد. صمد كريمي 
در اين باره اظهار داشت: در ماه هاي اخير روند صادرات 
نفتي كشور افزايشي بوده و با تصميمات و تدابير اتخاذ 
شده شاهد بهبود اين روند نيز خواهيم بود كه اين موضوع 
توان بانك مركزي براي تامين كاالهاي اساسي، دارو و 
مواد اوليه، كاالهاي واس��طه اي، سرمايه اي و مصرفي 
نهايي و نيز ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز را افزايش داده 
است. در اين ميان، خبرها از تصميم بانك مركزي مبني 
بر افزايش فروش حواله هاي ارزي صادراتي در نيمه دوم 
سال حكايت دارد. سياستي كه در شرايط كنوني اقتصاد 
كشور، حائز اهميت است و مي تواند بر ثبات و مديريت 
بازار ارز موثر باشد.پيش بيني افزايش صدور حواله هاي 
ارزي در نيمه دوم سال در حالي است كه جديدترين 
آم��ار از رش��د ۷۷ درصدي ف��روش اي��ن حواله ها در 
شهريورماه سال جاري نسبت به مردادماه حكايت دارد.
كارشناسان معتقدند در جنگ اقتصادي، برنامه ريزي 
در جهت افزايش فروش حواله ارزي و اسكناس در بازار 
ثانويه، مي تواند در خنثي سازي تحريم هاي امريكا موثر 
واقع ش��ود. در اين خصوص، عباس آرگون كارشناس 
اقتصادي و نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با ايِبنا از لزوم توجه به 
تقويت سمت عرضه در بازار ارز گفت و اظهار داشت: در 
جنگ اقتصادي، تمركز و برنامه ريزي سياست گذار ارزي 
مبني بر افزايش صدور حواله هاي ارزي مي تواند تاثير 

بسيار مثبتي در ثبات بازار ارز داشته باشد.

طرح اصالح نرخ ارز 
از 4200 به نرخ نيما

مركز پژوهش هاي مجلس به تازگي در گزارش��ي 
با عنوان »بررس��ي اليحه بودجه سال 1399 كل 
كش��ور، درباره اص��الح نرخ ارز مبناي محاس��به 
حقوق ورودي« آورده اس��ت: با توجه به برآوردها 
از كس��ري قابل توجه بودجه س��ال 1399، لزوم 
توجه به اصالحات در جه��ت افزايش درآمدهاي 
مالياتي بيش از پيش احساس مي شود. در اليحه 
بودجه س��ال 1399، با مفروض گرفت��ن نرخ ارز 
4200 تومان به  عنوان مبناي اخذ حقوق ورودي، 
رقم اين ماليات 20 هزار ميليارد تومان لحاظ شده 
است. به عبارتي ديگر محاسبات مركز پژوهش ها 
نشان مي دهد چنانچه كسري بودجه از محل بانك  
مركزي تامين شود، تقريبا 20 درصد تورم )عالوه 
بر تورم پيش بيني ش��ده براي سال هاي 1399 و 
1400( در پي خواهد داش��ت. از اين رو اين مركز 
اس��تدالل مي كند كه دولت بايد منابع الزم براي 
تامين كس��ري بودجه را از محل هاي ديگر تامين 
كند كه آثار مخرب اقتصادي كمتري متوجه اقتصاد 
شود. معناي اين تاكيد مركز پژوهش ها براين اساس 
است كه چنانچه موضوع فوق از نظر نماينده هاي 
مجلس و دول��ت دور بماند، باز هم مردم با افزايش 
قيمت كاالها روبرو خواهند ش��د ك��ه اين روزها 
بسيار زندگي را بر آنان سخت كرده است. مجلس 
يازدهمي ها بالفاصله طرحي را تحت همين عنوان 
تهيه كردندكه تا به اينجاي كار كليات آن براساس 
گفت وگوي سخنگو اين كميسيون با رسانه ها در 
جلسه روز يكشنبه هفته گذشته به تصويب رسيده 
است. علي رضايي، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
در همين رابطه به ايِبنا گفته است كه اين طرح هنوز 
نهايي نشده و قاعدتا بايد پس از نهايي شدن آن نكات 
مثبت و منفي طرح فوق را مورد توجه قرار داد، ولي 
بدون شك قصد اعضاي كميسيون از دنبال كردن 
طرح فوق ايجاد مانع در برابر افزايش نرخ ارز است.

وي در ادامه و در همين رابطه توضيح داد: بركسي 
پوشيده نيس��ت كه اكنون فش��ار زيادي به مردم 
تحميل ش��ده و اين امر سبب نارضايتي آنان شده 
اس��ت. اين طرح از سوي اعضاي خانه ملت جهت 
كاهش فش��ار گراني ها و تورم از دوش مردم مورد 
توجه قرار گرفت كه بايد تا زمان بررسي جزييات 
آن منتظر ماند. سيدشمس الدين حسيني نيز از 
ديگر اعضاي كميسيون اقتصادي پيش تر در دفاع از 
طرح مورد اشاره مديريت نوسان نرخ ارز، تالش براي 
خروج سفته بازان از بازار و نيز نظارت بر بازارهاي 
كااليي خاص را از جمله سياست هاي دولت براي 
كاهش نرخ كاالها عنوان كرده بود. عالوه بر نكات 
مورد اشاره بايد در نظر داشت كه براساس محاسبات 
مركز پژوهش ها چنانچه نرخ تعرفه ورودي به نصف 
كاهش يابد، درآمد دول��ت افزايش مي يابد كه در 
شرايط تنگناي مالي سال آينده، قابل توجه خواهد 
بود. بر اين اساس براي تمامي كاالها اعم از كاالهاي 
اساس��ي و س��اير كاالها، مبناي محاسبه حقوق 
ورودي به نرخ نيما تغيير مي كن��د و نگراني هاي 
تورمي و ركودي ناشي از اين افزايش، با تعديل نرخ 
تعرفه كاالها برطرف مي شود، بنابراين اميد مي رود 
نمايندگان در اين جهت گام هاي مفيد و موثري را 

بردارند تا كمكي به شرايط امروز مردم شود.

مي دانيد افت ارزش پول ملي 
يعني چي؟

البته ما در ايران شاهد از بين رفتن ارزش پول ملي 
هستيم نه افت ارزش پول ملي؛  امروز مي خواهم 
در مبحث اقتصاد بين الملل، مي دانيد افت ارزش 
پول ملي يعني چي؟ البته ما در ايران شاهد از بين 
رفتن ارزش پول ملي هس��تيم نه افت ارزش پول 
ملي؛  امروز مي خواهم در مبحث اقتصاد بين الملل، 
يك مثال صحيح براي فهم بهتر ارزش پول ملي 
ذكر كنم:  ام��روز اگر ما تصميم بگيريم براي يك 
ماه به خارج از ايران مثال به اروپا، امريكا، كانادا يا 
دوبي سفر كنيم،  غير از هزينه بليت و غيره،  فقط 
هزينه يك ماه اقامت در هتل،  در شرايط متوسط  
هر ش��ب اقامت 300 دالر، دالر 30 هزار تومان،  
هر شب 9 ميليون تومان،  سي شب 2۷0 ميليون 
تومان  كه اين هزينه براي ثروتمندان هم بس��يار 

گران است .
در حالي كه تا 3 سال قبل در شرايط متوسط 

هر ش��ب اقامت 300 دالر ، دالر 4 هزار تومان  هر 
شب 1.2 ميليون تومان، س��ي شب 36 ميليون 

تومان
در آن سال )سه س��ال قبل(  اگر يك خارجي به 
ايران  مي آمد  هر ش��ب اقامت  400 هزار تومان،  
دالر 4 هزار تومان،  يعني هر شب 100 دالر ، 30 

شب، 3000 هزار دالر 
اما االن  هر شب اقامت در ايران، 400 هزار تومان، 
دالر 30 هزار تومان،  يعني هر شب 13 دالر، 30 
ش��ب 390 دالر  در واقع يك خارجي االن براي 
اقامت يك ماه��ه 390 دالر به جاي 3000 دالر 

مي پردازد
و  يك ايراني براي اقامت يك ماهه در خارج  2۷0 

ميليون به جاي 36 ميليون مي پردازد .
اين يعني »امروز« يك خارجي باحقوق 4 روز خود 
مي تواند يك ماه در ايران اقامت كند و يك ايراني با 
حقوق 2۷00 روز خود يا حقوق ۷.5 سال مي تواند 

يك ماه در خارج اقامت كند .
س��اندويچ كوچك مكدونالد 6 دالر است و مدير 
يكي از بزرگ تري��ن هتل هاي ش��يراز براي من 
تعريف مي كرد وقتي به مش��تري امريكايي هتل 
گفته اند شبي 13 دالر، اوباور نمي كرده است. اين 

يعني كار اقتصاد تمام است . 
عليرضا كيهان 
۱3۹۹/۰۷/۰۷

رشد 88 درصدي دالر و 160 درصدي سكه در يك سال منتهي به مرداد 99

واردات كاالهاي خارجي در پنج ماهه نخست سال 99 با تورم 43 درصدي حاصل از رشد قيمت ارز مواجه شد

اونس جهاني به مرز 1900 دالر رسيد 

سكه به كانال 14 ميليوني بازگشت ،خوش بيني بازار جهاني به صعود طال

سكه در عرض يك هفته ۱,  ۵ ميليون تومان گران شد

كاهش 400 توماني قيمت دالر و يورو 

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در بازار آزاد ارز قيمت دالر در محدوده زير 30 هزار تومان و با 
ميانگين 29 هزار و 600 تومان، يورو 34 هزار و 800 تومان و 
درهم امارات 8 هزار و 120 تومان معامله شد و قيمت فروش 
دالر در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قب��ل 28 هزار و 650 تومان و قيمت خريد دالر نيز 
28 هزار و 550 تومان درج شده است. ضمن اينكه قيمت 
فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل معادل 33 ه��زار و 600 تومان و قيمت خريد 
يورو 33 هزار و 500 تومان تعيين شده است. نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كند. در بازار طال نيز با ثبات نرخ دالر 
و اعالم اونس جهاني به قيمت 1899 دالر، مظنه هر مثقال 
طالي آبشده يا 1۷ عيار 5 ميليون و 845 هزار تومان، قيمت 
طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 350 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 14 ميليون و 800 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم 14ميليون تومان، قيمت 
نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 5 ميليون و 300 هزار تومان و س��كه گرمي2 
ميليون و 500 هزار تومان معامله مي ش��ود. در ساعات 
عصر نيز سكه طرح جديد تا 15 ميليون و 100 هزار تومان 
افزايش داشته است. بازار ارز دوازدهم مهر روند آرام كاهش 
قيمت ارز را ش��اهد بود. بر اين اساس، صرافي هاي بانكي 
قيمت خريد و ف��روش دالر را 200 تومان كاهش داده اند 
و قيمت دالر در اين صرافي ه��ا 350 تومان ارزان تر از روز 
پنجشنبه )10 مهر(، به بهاي 28 هزار و 550 تومان براي 
فروش و قيمت 28 هزار و 450 تومان تومان براي خريد 
معامله مي شود. همچنين تابلوي صرافي هاي بانكي براي 
خريد و فروش يورو نيز مانند دالر امروز با 200 تومان كاهش 
قيمت همراه شد. اين صرافي ها هر يورو را به بهاي 33 هزار 

و 400 تومان خريداري و با قيمت 33 هزار و 500 تومان به 
فروش مي رسانند. اين ارقام 450 تومان ارزان تر از قيمت 
يورو در روز پنجشنبه گذشته است. عالوه براين در سامانه 
سنا در روز كاري دهم مهر، يورو به مبلغ ميانگين 33 هزار 
و 851 تومان فروخته شد. دالر نيز با ميانگين قيمت 28 
هزار و ۷49 تومان به فروش رسيد.همچنين در سامانه نيما 
نيز در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه( قيمت فروش هر 
حواله يورو با ميانگين قيمت 2۷ هزار و 11۷ تومان ثبت شد. 
حواله دالر نيز در روز معامالتي گذشته، به ميانگين قيمت 
23 ه��زار و ۷14 تومان به فروش رفت. فعاالن بازار، علت 
اصلي افزايش قيمت طال و سكه در روزهاي اخير را افزايش 
چشم گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از روزهاي گذشته 
تقاضا براي خريد طالي خام و سكه در بازار افزايش يافته و 
همين امر موجب افزايش حباب سكه شده است. گفتني 
است، تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس 
عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در 
سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي و كاهش 
اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش 
ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش 
نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.ولي ظاهرا بازار 
از سياست هاي بازارساز استقبال نكرد و همين امر سبب 
شد تا قيمت ارز در روزهاي اخير مدام ركوردهاي جديدي 
را به ثبت برساند؛ در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به 

دنبال بازار آزاد درحال ركوردزني است.

    توقف رشد قيمت طال و سكه
بازار طال با وجود كاهش آرام قيمت ارز، همچنان در مقابل 
كاهش قيمت مقاومت مي كند. س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد با 100 هزار تومان كاهش قيمت نس��بت به 
پنجشنبه گذشته، به بهاي 14 ميليون و 900 هزار تومان 

در حال معامله است، اما سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز به ارزش 14 ميليون تومان به فروش رسيد.همچنين 
نيم سكه به بهاي هشت ميليون تومان، ربع سكه به قيمت 
پنج ميليون و 200 هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي 
نيز به ارزش دو ميليون و 500 هزار تومان معامله شد. عالوه 
بر اين در بازار طال نيز قيمت ها تفاوت قابل توجه نسبت به 
قيمت هاي پنجشنبه گذشته نداش��ت و بهاي يك گرم 
طالي خام 18 عيار به ارزش يك ميليون و 339 هزار تومان 
فروخته شد و هر مثقال طال نيز رقم پنج ميليون و 804 هزار 
تومان را ثبت كرد. قيمت هر اونس طال در پايان معامالت 
روز جمعه با 0.32 درصد كاهش به 1899 دالر و 84 سنت 
رسيد. به گزارش رويترز، در معامالت پرنوسان روز جمعه 
قيمت طال با اندكي كاهش به آستانه 1900 دالر رسيد، 
اما به دليل افزايش ريسك ناشي از ابتالي ترامپ به كرونا 
قيمت فلز زرد در مسير بزرگ ترين رشد هفتگي 8 هفته 
اخير قرار گرفت. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال در پاي��ان معامالت روز جمعه با 0.32 درصد كاهش 
به 1899 دالر و 84 س��نت رس��يد. قيمت طال در پايان 
معامالت آتي روز جمعه براي تحويل در ماه دسامبر نيز با 
0.45 درصد كاهش به 190۷ دالر و 60 سنت رسيد. در 
اين هفته قيمت طال 2.2 درصد رشد داشت كه بيشترين 
رشد هفتگي از اوايل ماه اوت تاكنون بود. پس از آنكه ترامپ 
در توئيت��ر اعالم كرد كه وي و همس��رش به كرونا مبتال 
شده اند، شاخص ها در بورس وال استريت شاهد كاهش 
بود و قيمت طال به باالترين رقم بيش از يك هفته گذشته 
رسيد. اما كاخ سفيد بعدا به شهروندان امريكايي اطمينان 
داد كه از انجام امور ناتوان نيست.عامل ديگري كه موجب 
كاهش شاخص ها در بازارهاي بورس بود، گزارش ضعيف 
از روند ترميم بازار كار امريكا در آستانه انتخابات سوم نوامبر 
بود.تاوي وونگ تحليلگر ب��ازار فلزات گرانبها گفت: »در 
كوتاه مدت قيمت طال احتماال نوسان محدودي خواهد 

داشت. بازار منتظر تعطيالت آخر هفته مي ماند تا ببيند چه 
خبرهاي جديدي منتشر مي شود.«تحليلگران همچنين 
گوشه چشمي نيز به مذاكرات مربوط به بسته محرك مالي 
جديدي دارند كه ميان كاخ سفيد و كنگره امريكا در حال 

مذاكره است.

    خوش بيني بازار جهاني به صعود طال
نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان مي دهد كه تحليلگران 
بازار و س��رمايه گذاران در پي بهبود اخير قيمت طال، به 
افزايش قيمت اين فلز ارزشمند در معامالت هفته جاري 
خوش بين شده اند. اگرچه تحليلگران بازار و سرمايه گذاران 
انتظار دارند قيمت طال هفته جاري به سطح باالتري صعود 
كند اما پس از عملكرد ماهانه طال در سپتامبر كه بدترين 
عملكرد ماهانه در حدود چهار س��ال اخير بود، همچنان 
اندكي احتياط وجود دارد. در نظرسنجي هفته جاري از 
كارشناسان وال استريت، 16 نفر شركت كردند كه از ميان 
آنها 10 نفر معادل 63 درصد به افزايش قيمت طال، دو نفر 
معادل 13 درصد به كاهش قيمت طال راي دادند و چهار 
نفر معادل 25 درصد نظري نداشتند. در نظرسنجي آنالين 
كيتكونيوز از سرمايه گذاران، 1194 نفر شركت كردند كه 
از ميان آنها ۷49 نفر مع��ادل 63 درصد افزايش قيمت و 
245 نفر معادل 21 درصد كاهش قيمت طال را پيش بيني 

كردند و 198 نفر معادل 1۷ درصد نظري نداشتند.
اكثر تحليلگران با موفقيت طال در حفظ حمايت در سطح 
1850 دالر، باال رفتن قيمت اي��ن فلز زرد را پيش بيني 
مي كنند. بهاي هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار 
امريكا هش��ت دالر و ۷0 سنت معادل 0.5 درصد كاهش 
يافت و در 190۷ دالر و 60 س��نت بسته شد اما براي كل 
هفته 2.2 درصد افزايش داشت. طبق آمار بازار داوجونز، 
قيمت طال در سپتامبر 4.2 درصد كاهش ثبت كرد اما براي 

سه ماهه سوم 5.3 درصد رشد نشان داد.

مقايسه قيمت و رشد شاخص دارايي هاي مختلف در مرداد ماه و پنج ماهه اول ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد - رشد مرداد ۹۹شاخص 
نسبت به مرداد ۹8 

چند برابر شدن 
درصد - رشد 5 ماهه ۹۹ ميانگين 5 ماهه ۹۹در يكسال

نسبت به 5 ماهه اول ۹8

885 ميليون و 546 هزار2. 6 برابر۱6۰. ۱۰4 ميليون و ۹4۷ هزارسكه طرح جديد - قيمت

883 ميليون و ۱۹۰ هزار2. 54 برابر۱۰۱54 ميليون و 43۷ هزارسكه طرح قديم - قيمت

۱۱88۷243. 88 برابر2235۱88دالر - قيمت

۱2۰۹5۷4۰. ۹3 برابر2588۹۹3يورو - قيمت

۹۱2۱36 ميليارد3 برابر۱۹52۰۹. 8 ميلياردتعداد سهام معامله شده بورس

۱2۱3۹۹3 هزار ميليارد تومان۱6. 6 برابر334۱56۱ هزار ميليارد تومانارزش سهام معامله شده در بورس



چند روزی می ش��ود که اولی��ن مناظره انتخاباتی 
میان جوبایدن و دونالد ترامپ برگزار ش��ده در این 
مناظره دو طرف به شدت یکدیگر را محکوم کردند 
اما این مناظ��ره  چه تاثیری ب��ر روی بورس ایران 

خواهد گذاشت؟
بورس درحال حاضر نسبت به اتفاقات و اخبار بسیار 
حساس شده است و اخبار سیاسی تاثیر مهمی در 
بازار س��هام خواهند داش��ت. باتوجه به اینکه طی 
چن��د هفته آین��ده انتخابات آمری��کا رخ می دهد 
می توان پنداشت که این انتخابات تاثیر مهمی در 
اقتصاد و بازار س��رمایه ما دارد. پیروز شدن هر یک 
از نامزدهای انتخابی تاثیر مهمی در اقتصاد و بورس 
دارد. بایدن و ترامپ هر یک سیگنال های متفاوتی 
برای بازار خواهند داشت. پیروز شدن ترامپ عواقب 
سختی برای اقتصاد ما بر جای خواهد داشت چراکه 
او ادع��ا کرده تحریم ها را افزایش��ي خواهد کرد  و 
درنتیجه مبادالت نفتی و اقتصادی ما با کشورهای 
دیگر دچار مش��کل خواهد شد. در این میان کرونا 
اوضاع را وخیم تر می کند و ممکن است برای سال 
های آینده کس��ری بودجه عظیمی داشته باشیم، 
همچنین میزان ارزش پول ملی کاهش��ی شد و با 
افزایش تحریم ها و وخیم شدن اوضاع اقتصادی و 
کرونا پیش بینی می ش��ود که این ارزش پول ملی 
بیش از این کاهش یابد. نرخ ارز نیز افزایش��ی می 
شود و در نتیجه بورس به صورت حبابی صعود می 
کند. افزایش ن��رخ ارز از جمله دالر تاثیر مهمی در 
اقتصاد و بورس دارد و ممکن اس��ت زندگی سخت 
تر از حد ممکن ش��ود. بایدن نیز وعده هایی داده و 
قرار اس��ت وارد برجام و مذاکره صالح آمیز با ایران 
شود در نهایت اگر این وعده عملی شود تحریم  ها 
کاهشی ش��ده و نرخ دالر نیز به مرور سقوط خوبی 
را تجربه می کند اما؛ بورس با س��قوط کوتاه مدت 
روبه رو می شود و بعد از گذشت چندماه به تعادل 
می رس��د. در این بین با کاهش ن��رخ دالر، اقتصاد 
کشور نیز با گذش��ت یک مدت نسبتا طوالنی بین 
6 ماه الی 2 س��ال به تعادل می رسد. این درحالی 
است که بایدن هوشمندانه عمل نکند و تنها حیله 
انتخاباتی استفاده نکرده باشد.  اغلب کارشناسان 
بازار س��رمایه بر این اعتقاداند که پیروزی هر یک 
از نامزدها تاثیر متفاوت در اقتصاد و بورس خواهد 
داش��ت. گروهی معتقدند در صورت برنده ش��دن 
رئیس جمه��ور فعلی آمریکا یعن��ی ترامپ، حلقه 
تحری��م ها تنگ تر می ش��ود و به میزان کس��ری 
بودجه افزوده می شود. در این صورت بازارسرمایه 
نیز با کمی تاخیر نس��بت به ای��ن موضوع واکنش 
نش��ان می دهد و علی رغم کاهش درآمد شرکت 
های بورسی، قیمت سهام شرکت ها به دلیل های 
مختلف از جمله کاه��ش ارزش پول ملی و ارزش 
جایگزینی شرکت ها جذاب می شود. اما؛ عده ای 
بر این عقیده اند که با پیروز شدن جوبایدن، تحریم 
ها کاهش و درآمدهای دولت افزایش��ی شده و در 
نهایت آن کسری بودجه کاهش می باید و به تبع آن 
فعاالن بازار سرمایه انتظار داند که ریزش قیمت ها 
در بازار ارز، اتومبیل، س��هام و مسکن انجام گیرد. 
برخی از کارشناسان موجود در بازار سه بازه زمانی 
برای انتخابات پیش بینی کرده اند که بازه اول حال 
حاضر و قبل انتخابات اس��ت و ب��ازه دوم انتخابات 
آمریکا و بازه سوم که مهم ترین بازه تلقی می شود 
انتخابات ایران اس��ت. مهم ترین عوامل تاثیرگذار 
در این س��ه بازه رفتار سیاس��ی و اقتصادی نامزده 
هاست یعنی نامزدهای انتخابی باید رفتار سیاسی 
و اقتصادی مناسبی را نشان دهند تا بورس نزولی 
نش��ود. اما؛ در حال حاضر مهم ترین بازه انتخابات 
آمریکاس��ت اینکه هر کدام ی��ک از نامزده ها چه 
استراتژی به کار می گیرند و چه تاثیری در بورس 
و اقتصاد خواهند داشت. انتخابات  1400 ریاست 
جمهوری نیز تاثیر مهمی در بورس خواهند داشت. 
اینکه نامزدهای انتخابات��ی 1400 چه عملکردی 

خواهند داشت و چگونه می توانند اقتصاد کشور را 
به تعادل برسانند. اما برخی کارشناسان می گویند 
که اگر انتخابات آمریکا به درس��تی انجام ش��ود و 
بایدن برنده شده و به وعده های خود عمل کند می 
توان دورنم��ای خوبی بر ای انتخابات ایران متصور 
بود. چند تن از کارشناس��ان معتقدند که انتخابات 
آمریکا تاثیری در بورس نخواهد داشت چراکه ابتدا 
در زمان ش��یوع کرونا و زمانی که تمام  بورس های 
دنیا سقوط کردند بورس ایران افزایشی بود و دوم 
اینکه میزان مبادالت اقتص��ادی ایران و آمریکا به 
نحوی صفر است و اگر کشوری مبادالت اقتصادی 
با کش��وری وجود نداش��ته باش��د در نتیجه تاثیر 
چندان��ی در بورس نخواهد داش��ت. در نهایت می 
توان گف��ت انتخابات آمریکا تاثیر مهمی در بورس 
ایران خواهد داشت چراکه با توجه به مناطره های 
انتخابات��ی ممکن اس��ت با پیروز ش��دن هریک از 
نامزدها به میزان تحریم ها افزوده و یا از تحریم ها 
کاسته شود در یک جمله می توان بیان داشت که 
اقتصاد و به خصوص بورس ایران وابسته به نتیجه 

انتخابات آمریکا است.

    مناظره آمریکا و بورس
اولین مناظ��ره بایدن و ترامپ ب��رای ورود به کاخ 
سفید چند روز گذشته آغاز شد، در این مناظره که 
در ایالت اوهایو اجرا شد دو طرف راجع به موضوعات 
مختلف بحث کردند. مناظره خیلی زود داغ شد به 
طوری که بای��دن ترامپ را دروغگو خواند و ترامپ 
او را یک آدم کم هوش توصیف کرد. از منظر برخی 
معامله گران انتخاب��ات آمریکا یکی از متغیرهایی 
است که ممکن است بر بازار سهام ایران اثر بگذارد. 
معامله گران برنده ش��دن ترام��پ را نماد افزایش 
عدم اطمینان و عدم قطعیت های بیشتر می دانند 
و اعتقاد دارند پیروز شدن مجدد او می توان قیمت 
ها در بازار سهام را باال ببرد. اما؛ اغلب معامله گران 
ادعا دارند که بازار نس��بت به بایدن چنین نگاهی 
ندارد و ام��کان دارد با پیروزی بای��دن فضای بازار 
نزولی شود زیرا بسیاری از سهم های ارزنده امروز 

بر پایه انتظار افزایش قیمت ها در آینده بنا ش��ده 
است و پیروزی بایدن می تواند این انتظار را تعدیل 
کند. در اولی��ن کارزار انتخاباتی رو در رو ش��انس 
ترامپ بیشتر شده بازار میل به صعود پیدا می کند 
در مقابل افزایش شانس بایدن ممکن است بخش 
دیگر از سرمایه گذاران را ترغیب به فروش سهم و 

کناره گیری موقت از بازار کند.

    بورس صعودی شد
بازار سهام روز گذشته صعودی شد و شاخص کل 
و هم وزن به ترتی��ب 42 هزار واحد و 0.78 درصد 
رشد کردند. ارزش معامالت خرد به بیش از 8 هزار 
و 700 میلی��ارد تومان رس��ید و حقیقی ها 650 
میلیارد تومان بیش��تر از حقوقی ها دست به خرید 
زدن��د. در این روز بی��ش از 270 نماد در معامالت 
سبزپوش ش��دن و نماد 6 شرکت آماده بازگشایی 
شد اما؛ خبری از بازگشایی نماد شستا نیست این 
نماد از  17 شهریور به دلیل اطالعات مهم و سپس 
به علت ش��رایط بس��یار منفی بازار، بسته و تعلیق 
شده اس��ت . براین اساس، شرکت های داروسازی 
عبیدی، خوراک دام پارس، صنعتی بهش��هر، قند 
ثابت خراسان، باما و تامین سرمایه امین با توجه به 
افشای اطالعات با اهمیت گروه -ب- با محدودیت 
نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند. همچنین 
توقف نماد پس��ت بان��ک با توجه به ع��دم رعایت 
ضوابط افش��ای اطالعات با اهمی��ت حداکثر برای 
2 روز کاری ادام��ه می یابد. در این بین گش��ایش 
نماد دو ش��ركت سرمایه گذاري استان كرمانشاه و 
گلستان نیز انجام می شود. بیمه رازی که از 8 مهر 
با توقف نماد روبرو ش��ده از تغییر مالکیت 12.99 
درصد سهام این شرکت خبر داد و آماده بازگشایی 
نماد پس از انتقال به تابلو زرد بازار پایه شد و 259 
میلیون و 999 هزار و 996 سهم شرکت بیمه رازی 
متعلق به شرکت اشراق ایمن مهرگان با قیمت 1.7 

میلیارد تومان منتقل شد.
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو 
تا ایسنا با تاکید بر اینکه بازارهای مالی تحت تاثیر 

رویداده��ای بخش واقعی اقتصاد هس��تند، اظهار 
کرد: بخشی از رخدادها در حوزه پولی و مالی مانند 
نرخ ارز و نرخ بهره و بودجه عمرانی دولت در حدود 
۳0ماه اخیر عامل موثر و اصلی بر بازار سرمایه بوده 
اس��ت. با این حال عالوه بر این رشد اسمی سود و 
درآمدها ک��ه عمدتا به دلیل کاه��ش ارزش پولی 
ملی و عمال س��ود اسمی است، باید به رشد تولید و 
فروش شرکت ها نیز توجه کرد.وی با تاکید بر  اینکه 
نقدشوندگی اساس��ی ترین اصل بازارهای مالی در 
دنیا و ایران اس��ت، گفت: ابزارهای متعددی برای 
افزایش نقدشوندگی وجود دارد که از جمله آن ها 
حضور معامله گران روزانه و کوتاه مدت اس��ت که 
می کوش��ند از نوسان ها سود کنند. این افراد عمال 
بدون هیچ هزینه ای نقدش��وندگی بازار را افزایش 
می دهن��د و با حضور فعاالنه خ��ود در معامالت از 
روندهای ش��دید مانند کاهش ش��دید یا افزایش 
حبابی گونه جلوگیری می کنند. این تحلیلگر بازار 
س��رمایه افزود: لذا نقش معامله گرانی که اقدام به 
فروش در همان روز می کنند، لزوما منفی نیس��ت 
و باید جوانب مثبت و مفید آن نیز مورد توجه قرار 
گیرد. همچنی��ن انتقاداتی که به اث��ر این افراد در 
اختالل بازارگردانی و حمایت بازار بیان می ش��ود، 
بی��ش از آنک��ه مربوط عملک��رد این افراد باش��د، 
ناش��ی از عملکرد ضعف یا احساس��ی و غیرعلمی 
بازارگردان یا خریدار حمایت��ی بازار و حتی پیش 
دستی در معامالت و رانت اطالعاتی نحوه حمایت 
از سهام اس��ت که روش مقابله با آن رجوع به روش 
علمی بازارگردانی و استفاده از روشهای هوشمند 
و الگوریتم��ی در بازارگردانی اس��ت. حس��ینی با 
بیان اینک��ه عمال توقف دسترس��ی الگوریتم های 
بازارگردانی می تواند اثر منف��ی بر حمایت از بازار 
داشته باشد، اظهار کرد: مشکل اساسی بازار در دوره 
اخیر عمدتا مربوط به رشد بخشی از بازار تحت تاثیر 
اخبار و تبلیغات و عرضه صندوق های دولت بوده و 
دولت فقط در سه ماهه اخیر بیش از سه برابر بودجه 
کل سال 1۳99 یعنی حدود ۳5 هزار میلیارد تومان 

در بورس سهام فروخته و پول خارج کرده است.
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عرضه صكوك اجاره ۲۰ هزار ميليارد  
ریالي پتروشيمي خليج فارس

دارایي مبناي انتش��ار اوراق صكوك اجاره تعداد 
152میلیون و 508 هزار و 770 س��هم شركت 
پتروشیمي پارس با قیمت هر سهم 1۳1 هزار و 
140 ریال است كه توسط نهاد واسط از شركت 
صنایع پتروش��یمي خلی��ج ف��ارس خریداري 
شده و س��پس بصورت اجاره به شرط تملیك به 
وي واگذار مي ش��ود. این اوراق 4 س��اله و با نرخ 
اجاره بهاي 18درصد است و اجاره بهاي آن هر سه 
ماه یك بار توسط شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه به حساب دارندگان 
اوراق واریز مي شود. ناشر این اوراق شركت واسط 
مالي اردیبهش��ت پنجم )با مسوولیت محدود( 
ب��وده و عرضه آن از طریق ش��ركت بورس اوراق 
بهادار ته��ران صورت خواهد گرف��ت. این اوراق 
فاقد ضامن بانك��ي بوده و براي ضمانت پرداخت 
اجاره به��ا و اصل اوراق در سررس��ید، تعدادي از 
سهام ش��ركت هاي پتروش��یمي پارس و مبین 
ان��رژي خلیج فارس توثیق ش��ده اس��ت. تعهد 
پذیره نویس��ي این اوراق بر عهده كنسرسیومي 
متشكل از شركت تامین سرمایه تمدن به حجم 
1۳ هزار میلیارد ریال، ش��ركت تامین س��رمایه 
امین به حج��م 6 هزار میلیارد ری��ال و صندوق 
س��رمایه گذاري آرمان آتي كوث��ر به حجم یك 
هزار میلیارد ریال بوده و بازارگرداني آن بر عهده 
كنسرسیومي متشكل از شركت تامین سرمایه 
تمدن به حجم 1۳ هزار میلیارد ریال، ش��ركت 
تامین سرمایه امین به حجم 6 هزار میلیارد ریال 
و صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني 
آرم��ان اندیش به حجم یك ه��زار میلیارد ریال 
است. شایان ذكر است شركت صنایع پتروشیمي 
خلیج فارس پیش از این یك بار از طریق انتشار 
صكوك اجاره ب��ا حجم 10 هزار میلیارد ریال در 
بازار س��رمایه اقدام به تامین مالي كرده كه این 
اوراق با نماد صفارس412 در حال معامله است.

كتاب »سرمایه گذار رفتاري« 
در كتابخانه بورس

كت��اب »س��رمایه گذار رفتاري« تالی��ف دانیل 
كراسبي ترجمه بهنام بهزادفر، شاهین احمدي و 
محمدابراهیم سماوي توسط انتشارات چالش در 
۳۳2 صفحه منتشر شده است. دانیل كراسبي در 
این كتاب، عوامل جامعه شناسي، عصب شناسي و 
روانشناسي اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاري 
را بررسي مي كند و راه حل هاي عملي براي بهبود 
همزمان بازدهي و رفتار ارای��ه مي دهد. در این 
كتاب، خوانندگان با برترین تحقیقات این حوزه 
آشنا مي شوند و با راه حل هاي قطعي براي بهبود 
فرایندهاي تصمیم گی��ري، ارتقاي خودآگاهي 
و مح��دود ك��ردن خطاهاي كش��نده اي روبرو 
مي ش��وند كه عمده س��رمایه گذاران در معرض 

آنها هستند.

بهترین راه سرمایه گذاري در 
بورس چيست؟

گفتیم كه یك��ي از راه هاي س��رمایه گذاري در 
ب��ورس، صندوق هاي س��رمایه گذاري اس��ت و 
ب��ه ه��ر واح��د س��رمایه گذاري در صندوق ها، 
واحد یا یونیت مي گویند. صندوق ها با انتش��ار 
یونیت ها اطالع رس��اني مي كنند و سرمایه افراد 
و س��ازمان ها را جذب صندوق مي كنند. افرادي 
كه مي خواهند در صندوق ها، س��رمایه گذاري 
كنند الزم است در فرم خواست صدور صندوق 
را تكمی��ل نماین��د. صدور واح��د صندوق هاي 
س��رمایه گذاري مع��ادل خرید س��هام و ابطال 
آنها معادل فروش س��هام اس��ت. یعن��ي براي 
س��رمایه گذاري در صندوق ها از مفهوم صدور و 
ابطال به جاي خرید و فروش اس��تفاده مي شود. 
امكان باط��ل كردن واحدهاي س��رمایه گذاري 
ی��ا تبدیل كردن آنه��ا به پول نقد هم از س��وي 
سرمایه گذار بدون محدودیت زماني وجود دارد؛ 
یعني دارنده واحد یا همان یونیت در هر زمان كه 
بخواهد، امكان ابطال یا تبدیل واحد به پول نقد 
را دارد. قیم��ت یونیت ها هم با افزایش یا كاهش 
روب��رو خواهد بود. پس ممكن اس��ت، با فروش 
و تبدی��ل واحد خ��ود به پول نقد، س��ود یا ضرر 
كنید. خوشبختانه، صندوق هاي سرمایه گذاري 
بورس��ي تحت نظارت س��ازمان بورس هستند 
و یك��ي از دالیلي كه آنها را به ش��ما پیش��نهاد 
مي كنیم، دقیقًا همین قانوني بودن آنها اس��ت. 
درنتیجه نگراني چنداني باب��ت فعالیت در آنها 
ازنظر قانوني وجود نخواهد داش��ت. هر صندوق 
س��رمایه گذاري بورس��ي داراي مدیر صندوق، 
متولي و ضامن اس��ت. مدیر صن��دوق، هدایت 
تصمیم گیري ها و اج��راي فعالیت هاي صندوق 
را ب��ر عهده دارد. نتایج اقدامات صندوق را هم از 
طریق وبسایت صندوق به اطالع سرمایه گذاران 
مي رساند. ضامن صندوق هم به سرمایه گذاران 
درباره نقد ش��دن س��رمایه اطمینان مي دهد و 
درصورتي كه سرمایه گذار قصد خروج از صندوق 
سرمایه گذاري بورسي را داشته باشد، وجه او را 
تأمین مي كند و در اختیارش قرار مي دهد. متولي 
صندوق هم بر فعالیت هاي مدیر و ضامن نظارت 
دارد. یكي از مهم ترین نكته ها در سرمایه گذاري 
در صندوق هاي سرمایه گذاري بررسي مجموعه 
فعالیت هاي صندوق است یعني سرمایه گذاران 
مي توانند با مراجعه به س��ایت س��ازمان بورس 
از میزان و نح��وه فعالیت هاي صندوق ها اطالع 
پیدا كنند و در نهایت به درستي و با مدت زمان 

مشخص سرمایه گذاري كنند.

چرا این رویا  محقق نمي شود؟!
چنانكه باالترین مقام نظام اخیرا از این روند گالیه و عنوان 
مي كنند: »یكي از مشكالت ما همین است كه ما مواد خام 
را بدون ف��رآوري و بدون اینكه ارزش افزوده اش را براي 
كشور خودمان، براي سرمایه دار خودمان، براي كارگر 
خودمان فراهم بكنیم، مي فرستیم خارج....چند شب 
پیش تلویزیون راجع  به گشنیز میگفت كه گشنیز را به 
صورت فّله اي میبرند خارج و با قیمتهاي بسیار زیادي 
بعد از فراوري در دنیا فروش میرود.«  این در حالي است 
كه گذار از خام فروشي، رویكرد مسلط برتمام برنامه هاي 
توسعه اي بوده و در سند چشم انداز 1404 و نیز در منشور 
اقتصاد مقاومتي بر این موضوع تاكید شده است. امري 
كه خالف آن را در واقعیت شاهدیم. چنانكه طبق یكي 
از گزارش هاي پژوهشي ارزشمند موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني، ضمن آنكه ارزش افزوده صنعتي 
كش��ور در طي دو دهه اخیر در مجموع روندي نزولي 
را طي كرده و از 19/9 درصد در س��ال 1۳70 به 15/۳ 
درصد در س��ال 9۳ كاهش یافته است، همچنین كفه 
تولیدات صنعتي در طي این مدت به شدت به ضرر صنایع 
ساخت محور و كشاورزي پایه )غذایي و نساجي( و به نفع 
صنایع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگیني كرده 
است. چنانكه سهم صنایع متكي به دانش فني و منابع 
كش��اورزي به ترتیب از 12درصد و ۳8 درصد به 10/8 
درصد و 16/5 درصد در س��ال 9۳ سقوط كرده است. 
در حالي كه در این مدت سهم صنایع هیدرو كربوري 
به س��رعت رش��د كرده و از 12/5 درصد در سال 8۳ به 
۳8/5 درصد در سال 9۳ رسیده است. در حوزه صادرات 
صنعتي نیز همین روند نامناسب را طي یكي دو دهه اخیر 
شاهدیم. چنانكه 87 درصد صادرات صنعتي كشور را 
صادرات منبع محور )پتروشیمي، مواد شیمیایي، فلزات 
اساسي، فرآورده هاي نفتي و...( تشكیل مي دهند. بنظر 
مي رسد تغییر این وضعیت بغرنج و این بیماري مزمن و 
تاریخي جز با تغییر پاردایم، آنچنانكه اقتصاددان برجسته 
كشورمان، دكتر نیلي، چند س��الي است بر آن تاكید 
مي نهد ممكن نیست. ایشان در سال 96 و با گشایش هاي 
ایجاد شده در اثر توافق برجام و قبل از شروع دور جدید 
تحریم ها، در جمع فعاالن اقتصادي در اتاق ایران عنوان 
مي كند كه حل ابر چالش هایي همچون كسري بودجه 
دولت، كمبود منابع صندوق هاي بازنشستگي، ناترازي 
منابع بانك ها، كمبود منابع آبي و آلودگي محیط زیست 
و... جز با تغییر پارادیم »رفاه مبتني بر هدر رفت منابع 
كشور« ممكن نیست. در واقع »ما به شیوه اي كه منابع 
كش��ور را تا به حال مصرف كرده ایم، دیگر نمي توانیم 
عمل كنیم« به گفته دكتر نیلي، در ایران هرجا منبعي 
وجود داشته، سیاستمداران ما آن را شناسایي كرده  و 
به یك منبع جلب محبوبیت تبدیل كرده اند ... دردولت 
رفاه مبتني بر منابع طبیع��ي، چنین ابرچالش هایي 
بدیهي است. پاسخ سوال تاریخي عباس میرزا و خروج 
از دایره بسته خام فروشي جز با تغییر این پارادایم ذهني 
و حركت عملي در جهت حاكم كردن اصول اقتصادي 
در مصرف بهینه منابع امكانپذیر نیست. امري كه تنها 
در قالب اقتصاد آزاد و در تعامل با جهان جهت جلب و 
جذب سرمایه هاي مالي و تكنولوژیك و دانش مدیریتي 
محقق مي شود و آمد و رفت چند وزیر و دولت و.. گره اي 

را نمي گشاید كه نگشاده است تاكنون.

معيار درست  سنجش اقتصادها
 در یك دوره زماني كوتاه ش��ش ماهه یا یك س��اله، در 
خوشبینانه ترین حالت، صرفا نمایانگر جهت مثبت یا 
منفي آن اقتصاد است و چیز دیگري را نشان نمي دهد. 
مانند این است كه از یك مسابقه اسب سواري تنها یك 
فریم عكس به عنوان گزارش تصویري مخابره ش��ود، 
تك فریمي كه نشان مي دهد اسبي به سمت خط پایان 
مي رود و اسبي دیگر براي لحظه اي كمي از مسیر منحرف 
شده است. بي گمان این عكس نه تنها اطالعاتي نمي دهد 
كه ذهن بیننده را ه��م از واقعیت منحرف مي كند. در 
این حال، اگر رش��د بلندمدت دو كشور مثال رشد 40 
س��اله اقتصاد ایران و آلمان را هم بررسي كنیم، اگرچه 
طبیعتا رشد اقتصاد آلمان بیشتر از رشد اقتصاد ایران 
خواهد بود، اما باز هم این روند نمي تواند وضعیت اقتصاد 
دو كشور را مقایسه كند و بگوید كه كدامیك از دیگري 
برتر است. بنابراین، نكته دوم این است كه رشد اقتصاد 
هر كشوري صرفا نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلي 
همان كشور است و با مقایسه رشد اقتصادي كشورها 
نمي توان گفت كه وضعیت اقتصادي كشور »الف« از 

كشور »ب« بهتر است. 
۳- با چه ش��اخصي مي توان وضعیت اقتص��اد و رفاه 
كشورها را با یكدیگر مقایسه كرد و مثال گفت كه رفاه 
اقتصادي در كشور »الف« از كشور »ب« بیشتر و باالتر 
است؟ در پاسخ به این س��وال مي توان از شاخص هاي 
مختلف همچون شاخص فالكت، هزینه زندگي، شاخص 
س��رانه درآمد و قدرت خرید و... استفاده كرد. بر اساس 
گزارش رسانه هاي معتبر اروپایي كه در اواخر آوریل سال 
جاري میالدي منتشر شده اند، آلمان با درآمد سرانه 40 
هزار و 699 دالر، چهارمین كشور داراي باالترین درآمد 
سرانه در جهان اس��ت. این در حالي است كه بر اساس 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در س��ال گذشته، 
درآمد سرانه ایران از سال 1۳90 تا سال 1۳98 كاهشي 
۳4 درصدي داشته و قدرت خرید هر ایراني نسبت به 
سال 1۳90 حدود یك سوم كاهش یافته است و به گفته 
یكي از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته درآمد 
سرانه هر ایراني 5 میلیون تومان در سال بوده است. رقمي 
كه با دالر ۳0 هزار توماني حدود 170 دالر مي شود كه با 
40 هزار دالر درآمد سرانه آلماني ها تفاوت فاحشي دارد.

4- فارغ از همه اعداد و ارقام مربوط به شاخص هاي 
كالن اقتصاد، آن چه كه اهمیت دارد و با چشم هاي 
غیرمس��لح به علم اقتصاد هم هویدا و آشكار است، 
وضعیت دخل و خرج خانوار و بنگاه ها اس��ت. این 
وضعیت به قدري بغرنج است كه نمایندگان مجلس 
به درس��ت یا غلط تصمیم دارند، براي 60 میلیون 
ایراني كاالي اساسي تامین كنند. وضعیت بنگاه هاي 
تولیدي و اقتصادي نیز بركسي پوشیده نیست و طي 
سال هاي گذشته شاهد تعطیلي بهترین و بزرگ ترین 

تولیدكنندگان و صنعتگران ایراني بوده ایم.

» تعادل« تاثير متفاوت انتخابات امريكا و كروناي ترامپ بر بازارهاي بورس را بررسي مي كند

بورس ایران و انتخابات امریکا

هدي توانايي، مدير امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضاي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار:

سازمان بورس مرجع ثبت شكایات بورسي
هدي توانایي، مدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به 
اعضاي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: 
طبق بند 2 ششصد و چهل و هشتمین صورتجلسه 
هیات مدیره س��ازمان بورس مورخ 12خرداد 99، 
مقرر شد بورس ها و تشكل هاي خود انتظام نسبت 
به تقویت و تجهیز واحد پاس��خ گویي و رس��یدگي 
به ش��كایات یا ایج��اد واحد ذیرب��ط )مطابق ماده 
25 قانون ارتقاء س��المت اداري و مقابله با فس��اد( 
اقدام كنند. ه��دي توانایي اضافه كرد: پس از ابالغ 
این مصوبه، مس��وولیت پاسخ گویي و رسیدگي به 
شكایات فعاالن و اش��خاص مرتبط با بازار سرمایه 
حس��ب مورد بر عه��ده بورس ه��ا )و فرابورس( و 
تش��كل هاي خود انتظ��ام خواهد ب��ود. وي افزود: 
مرجع ثبت ش��كایات اداره رسیدگي به شكایات و 
حمایت هاي حقوقي سازمان بورس است؛ همچنین 
معاونت اجرایي سازمان به منظور ُحسن اجرایي این 
مصوبه با هماهنگي معاونت حقوقي زیرساخت هاي 

الزم را ایجاد كرده است. 
مدیر امور اعضا و اش��خاص وابسته به اعضاي كانون 
كارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار ادامه داد: با توجه 
به توضیحات ب��اال از تاریخ 8 تیر 1۳99ش��كایات 
مربوط به اعضاي كانون كارگزاران به كانون ارسال 

شده و این نهاد موظف به ارایه پاسخ به شاكي است. 
براي همین منظور كان��ون كارگزاران در واحد امور 
اعضا و اش��خاص وابسته به اعضا اقدام به تجهیز این 
واحد و جذب نیروي انس��اني ب��راي این مهم كرده 

اس��ت و رسیدگي به ش��كایات فعاالن بازار سرمایه 
توسط این واحد انجام مي شود. وي توضیح داد: در 
فرآیند رسیدگي، متن ش��كایت توسط كارشناس 
بررسي مي شود، چنانچه امكان پاسخگویي توسط 

كارش��ناس مربوطه وجود داشته باشد، وي اقدام به 
ارسال پاسخ مي كند، اما چنانچه موضوع مطرح شده 
توسط شاكي نیاز به بررسي سوابق و ارایه مستنداتي 
داشته باشد، درخواست به ش��ركت مربوطه ارجاع 
و استعالم مي ش��ود؛ نهادهاي مربوطه نیز موظفند 
ظرف مدت 10 روز پاس��خ خود را از طریق س��امانه 
مربوطه ارسال كنند. توانایي تصریح كرد: به منظور 
تسریع فرآیند رس��یدگي و جلب رضایت مشتریان 
شاكي و بهبود روند فعالیت كارگزاري، ضروري است 
اعضاي كانون توجه ویژه به ارس��ال به موقع و دقیق 

پاسخ به شكایات داشته باشند. 
تجمیع و بررس��ي اطالعات در ش��كایات مطروحه 
مي تواند منجر به بهبود خدمات و فرآیندها شود و در 
حالي كه به خوبي مدیریت ش��ود مي تواند به كشف 
نواقص كمك كرده و مش��كالتي كه در مس��یر ارایه 
خدمات وجود دارند شناسایي شود. وي تاكید كرد: این 
فرآیند باید در برگیرنده مجموعه فعالیت هاي مرتبط 
با یكدیگر باش��د، به نحوي كه عالوه بر هماهنگي در 
عملیات، از منابع مختلف از جمله كاركنان، اطالعات، 
مالي و زیرساخت هاي نرم افزاري در جهت انطباق با 
خط مشي رسیدگي به شكایات و دستیابي به اهداف 

مورد نظر استفاده شود.

   انتخابات امريكا تاثير مهمي در بورس ايران خواهد داش�ت چراكه با توجه به مناطره هاي انتخاباتي ممكن اس�ت با پيروز ش�دن هريك از 
نامزدها به ميزان تحريم ها افزوده و يا از تحريم ها كاسته شود در يك جمله مي توان بيان داشت كه اقتصاد و به خصوص بورس ايران وابسته به 

نتيجه انتخابات امريكا است.

برش



مجيد   اعزازي|
بي گمان خلق پول و تزريق پول به اقتصاد در مقياس��ي 
بزرگ، يكي از مهم ترين عوامل واقعي بروز و ظهور حباب 
دارايي به شمار مي رود. در كنار اين مساله، نرخ هاي بهره 
ي��ا همان بازده��ي بازارهاي موازي نيز در ش��كل گيري 
حباب هاي قيمتي اثرگذارند. اگرچه بررس��ي وضعيت 
قيمت كااليي همچون مسكن كه غيرمنقول و غيرقابل 
واردات به شمار مي رود، به مقايسه تطبيقي قيمت ها در 
كشورهاي مختلف جهان نيازي ندارند، اما رتبه كشورها در 
شاخص هاي با اهميت بازار مسكن همچون »نسبت قيمت 
به بازده اجاره«، »بازدهي اجاره« يا »نسبت قيمت به درآمد 
خانوار« نشانه اي از وضعيت زندگي در هر يك از كشورهاي 
مورد نظر به شمار مي رود. كما اينكه محاسبه حباب قيمتي 
در بازار مسكن نيز از طريق سنجش مجموعه شاخص هاي 

يادشده ميسر است. 
شيوع ويروس كرونا طي 7 ماهه گذشته، شوك تازه اي به 
اقتصاد جهان وارد كرده است. اغلب كشورها در اين دوران 
سياست هاي حمايتي از صنايع، بنگاه ها و خانوارها را در 
دستور كار خود قرار دادند و اين همه در حالي بود و هست 
كه ميزان توليد ناخالص داخلي كشورها به واسطه اجراي 
سياست هاي مقابله و پيشگيري از اين ويروس نسبت به 
دوره هاي زماني قبل كاهش يافته اس��ت. يكي از راه هاي 
ترميم شكاف ميان افزايش هزينه سياست هاي حمايتي 
از سويي و كاهش درآمدها از س��وي ديگر، انتشار بدون 
پشتوانه پول ملي كشورها بوده است. مساله اي پيش از اين 
از سوي مجله معتبر اكونوميست مورد توجه قرار گرفته 
است و همانطور كه اشاره شد منجر به بروز حباب قيمتي 
در دارايي هاي مختلف مي شود. در چنين شرايطي است 
كه بررسي رتبه كشورها در شاخص هاي حباب سنج بازار 
مسكن مي تواند مشكالت ناشي از وضعيت كلي اقتصادها 
به ويژه در دوران شيوع كرونا را نشان دهد. از اين رو، در اين 
مطلب، با استناد به داده هاي انتشار يافته از سوي يك مرجع 
آنالين بين المللي، رتبه ايران را به همراه رتبه بدترين ها و 

بهترين ها گزارش مي كنيم.
به گزارش »تعادل« هنگامي كه قيمت جاري يك دارايي 
از ارزش بني��ادي آن فراتر مي رود و اين انحراف به صورت 
مداوم طي يك بازه زماني افزايش مي يابد، گفته مي شود 
كه حباب قيمتي در دارايي مذكور شكل گرفته است. بروز 
اين وضعيت داراي عاليم كمي و كيفي متعددي از جمله 
وضعيت رشد ش��اخص قيمت مسكن نسبت به تورم در 
بلندمدت، رشد قيمت ها نسبت به درآمد خانوار و قدرت 

خريد، رشد شاخص نسبت قيمت به اجاره و... است.
بر اساس تعاريف سايت جهاني »NUMBEO«، نسبت 
قيمت به درآمد عبارت است از نسبت قيمت يك آپارتمان 

متوس��ط به ميانگين درآمد قابل تصرف خان��وار. در اين 
تعريف، اندازه آپارتمان متوسط 90 مترمربع در نظر گرفته 
شده است و قيمت هر متر مربع واحد مسكوني نيز متوسط 
قيمت هر متر مربع محاسبه شده است. همچنين درآمد 
قابل تصرف خانوار از حاصل ضرب متوسط حقوق در 1.5 
به دست آمده اس��ت. بديهي است كه هر چه اين نسبت 

كوچك تر باشد، بهتر است و بالعكس.
شاخص نسبت قيمت به اجاره نيز عبارت است از متوسط 
هزينه مالكيت تقسيم بر عايدي اجاره. ارزش هاي پايين تر 
حاصل از اين نس��بت نشان مي دهد كه خريد ملك بهتر 
از اجاره اس��ت و به عبارتي ارزش مبادله اي ملك از ارزش 
بنيادي آن كمتر اس��ت و اصطالحا مسكن ارزنده است. 
همچنين ارزش هاي باالترنشان مي دهد كه اجاره كردن 
ملك نسبت به خريد آن با صرفه تر است و به عبارتي، قيمت 

مسكن حبابي است.
بازدهي خالص اجاره نيز از تقسيم خالص اجاره ساالنه بر 
قيمت مسكن به دست مي آيد. اين نسبت هرچه بيشتر 
باشد بهتر است و نشان دهنده بازده باالي سرمايه گذاري 

به شمار مي رود.

    وضعيت دشوار خانوارهاي ايراني
بررسي ها  حاكي از اين است كه رتبه ايران از نظر نسبت 
»قيمت به درآمد خانوار« با عدد 25.11 در وضعيت 
مطلوبي قرار ندارد. البته قبل از ايران، همانطور كه در 
جدول شمار يك مش��هود است، كشورهاي ونزوئال، 
سوريه، هنگ كنگ، كلمبيا، كنيا، سريالنكا و چين قرار 
دارند كه در زمره بدترين كشورها از نظر نسبت قيمت 
ملك به درآمد خانوار به شمار مي روند. از سوي ديگر، 
عربستان، امريكا، پورتوريكو، و آفريقاي جنوبي از نظر 
اين شاخص، در بهترين وضعيت ممكن قرار دارند و 
همانطور كه در جدول مشهود است، بهترين رتبه ها را 

به خود اختصاص داده اند.
به گزارش »تعادل«، رتبه ايران در ش��اخص نس��بت 
قيمت مسكن به اجاره )22.35( در ميان 106 كشور 
مورد بررسي، 53 است. همانطور كه در جدول شماره 
2 نمايش داده شده است، 5 كشوري كه داراي بدترين 
نسبت قيمت مس��كن به اجاره هس��تند، به ترتيب 
عبارتند از كره جنوبي، تايوان، كنيا، چين و هنگ كنگ. 
همچنين 5 كشور برتر در نسبت قيمت مسكن به اجاره 

به ترتيب عبارتند از امارات متحده عربي، اياالت متحده 
امريكا، پورتوريكو، ترينيداد و توباگو، آفريقاي جنوبي.  بر 
اساس اين گزارش، رتبه ايران در بازدهي اجاره )با 4.47( 
در ميان 106 كشور مورد بررسي، 53 است. 5 كشور كره 
جنوبي، تايوان، كنيا، چين و هنگ كنگ نيز كمترين 
بازده��ي اجاره را دريافت مي كنند و 5 كش��ور امارات 
متحده عربي، اياالت متحده امريكا، پورتوريكو، ترينيداد 
و توباگو، آفريقاي جنوبي نيز به ترتيب بيشترين  بازدهي 
اگر چه ايران از نظر بازده اجاره و نسبت  اجاره را دارند. 
قيمت مسكن به اجاره در ميانه فهرست 106 كشور مورد 
بررسي قراردارد، اما از نظر نسبت قيمت به درآمد خانوار 
كه در زمره هشتمين كشور داراي وضعيت وخيم قرار 
دارند، نشان مي دهد كه طول مدت دسترسي به مسكن 
براي خانوار ايراني نسبت به ساير كشورها بسيار زياد 
است به گونه اي برخي از برآوردهاي داخلي طول مدت 
دسترسي به مسكن در شرايط كنوني دستكم 50 سال 
است. به عبارتي، يك خانوار ايراني بايد رقمي معادل 50 
س��ال حقوق و دستمزد خود را صرف خريد يك واحد 

مسكوني كند. 
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احمدي نژاد ۲ ميليارد دالر 
پول مترو را نداد

عضو ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه محمود 
احمدي نژاد 2 ميليارد دالر پول مترو را نداد، گفت:  حسن 
روحاني نيز براي تأمين اتوب��وس و واگن مترو فقط به 
صحبت در اين زمينه اكتفا كرده است. محمود ميرلوحي، 
عضو شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با فارس، درباره 
تأمين اتوب��وس و واگن هاي جديد مترو براي پايتخت 
اظهار داش��ت: دولت در اين زمينه تعلل انجام داده و نه 
فقط حسن روحاني بلكه اين موضوع با بي توجهي محمود 
احمدي نژاد نيز همراه بود.  وي اف��زود: احمدي نژاد 2 
ميليارد دالر پول مترو را نداد و حسن روحاني نيز تاكنون 
براي تأمين اتوبوس و واگن مترو فقط صحبت كرده و 
مصوبه هاي الزم را اجرايي نكرده است.  اين عضو شوراي 
شهر تهران ادامه داد: براساس مصوبه شوراي اقتصاد، 
بايد 19 هزار دستگاه اتوبوس براي كالن شهرهاي كشور 
تأمين مي شد كه يك سوم آن مربوط به تهران بوده است 
ولي متأسفانه تاكنون هيچ اتفاقي نيفتاده و نه تنها 19 
هزار بلكه 19 اتوبوس جديد هم راهي ش��هرها نشده 
است.  ميرلوحي تصريح كرد: در اوايل برجام، اين امكان 
براي دولت وجود داش��ت كه در جهت تأمين اتوبوس 
و واگن هاي مت��رو اقدام كند، ولي اين موضوع با تأخير 
همراه شد و همت كافي در اين زمينه وجود نداشت كه 
پس از خروج امريكا از برجام شرايط سخت تر شد.  وي 
افزود: 630 واگن كه مناقصه آن از قبل انجام شده و ما 
پيگيري هاي الزم را انجام داديم در عمل محقق نشده كه 
گرفتاري هاي ناشي از برجام،  تحريم ها و عدم همكاري 
بانك ها سبب بروز مشكل در تأمين اتوبوس و واگن مترو 
بوده است.  وي بيان داشت:  در حال حاضر پايتخت 1300 
واگن مترو دارد كه برخي از واگن ها 25 س��ال است كه 
فعاليت مي كنند كه به لحاظ ايمني ممكن است استفاده 
از آنها مشكل ايجاد كند و انتظارات مردم در جهت تأمين 
واگن هاي جديد به جا است.  اين عضو شوراي شهر تهران 
خاطرنشان كرد: عمر اتوبوس هاي پايتخت نيز از 11 تا 
12 سال مي گذرد و اين اتوبوس ها در تشديد آلودگي هوا 
نقش بسياري دارند. البته امسال يك هزار دستگاه اتوبوس 
بازسازي و نوسازي مي شود ولي به هر حال نمي توان آنها 
را جايگزين مناسب اتوبوس هاي سالم و نو دانست.  وي 
گفت: در زمينه  ساخت اتوبوس، واگن مترو و حتي تأمين 
تاكسي هاي نو متأسفانه اقدامات جدي اي انجام نگرفته 
و به نوعي كار بر روي زمين مانده است. اميدوارم گره ها 
در اين زمينه باز شود و چين و روسيه نيز اقدامات موثري 

جهت همكاري در اين زمينه انجام دهند.

نژادبهرام: بوستان ها محل انتقال 
كرونا نيستند

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
باز بودن بوستان ها باعث انتقال ويروس كرونا نمي شود، 
گفت: بايد راه زندگي كردن با اين ويروس را ياد بگيريم.

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با   فارس، درباره بسته شدن بوستان هاي 
پايتخت به دليل شيوع دوباره كرونا اظهار داشت: زماني 
كه ماه هاي گذشته بوستان هاي پايتخت بسته شد، به 
دليل جلوگيري از تجمع بود. وي افزود: بوستان ها عامل 
انتقال كرونا نيس��تند و شيوع كرونا نيز فقط مربوط به 
امروز و فردا نيست و شايد تا دو سال ادامه داشته باشد، 
بنابراين بايد نگاه و رويكرد دقيق و كارشناس��ي با اين 
موضوع داشت.  نژادبهرام با اشاره به اينكه شهروندان نياز 
به حضور در بوستان ها براي استنشاق هواي آزاد دارند، 
گفت: پروتكل هاي بهداشتي هر چه بهتر و دقيق تر بايد 
اجرا ش��ود و مردم نيز اين موضوع را مدنظر قرار دهند، 
در صورت��ي كه فاصله اجتماعي رعايت ش��ود و مردم 
پروتكل ها را مدنظر قراردهند، مش��كلي در استفاده از 
پارك ها و بوس��تان ها نخواهيم داش��ت.  وي ادامه داد: 
ضدعفوني بوستان ها و پارك ها توسط مديريت شهري 
با جديت انجام مي ش��ود. ضدعفوني س��رويس هاي 
بهداشتي بوستان ها نيز انجام مي گيرد، ولي بهتر است 
شهروندان كمتر از اين سرويس ها استفاده كنند، تا از اين 
طريق نيز مانع از انتقال ويروس كرونا باشيم.  عضو هيات 
رييسه شوراي شهر تهران گفت: در حال حاضر چاره اي 
جز زندگي با كرونا نداريم و بايد با رعايت پروتكل ها راه 
زندگي كردن با اين ويروس را ياد بگيريم.  وي خاطرنشان 
كرد: با اين وجود در صورتي كه ستاد ملي مقابله با كرونا 
تعطيلي بوستان ها را ابالغ كند، مديريت شهري نيز تابع 
اين ابالغ ها خواهد بود، ولي درحال حاضر موضوعي در 

اين زمينه به مديريت شهري اعالم نشده است.

 توصيه به بركناري برخي 
از مديران شهرداري تهران

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه حناچي احساس 
عهد اخوت بي قيد و شرط با  شورا نداشته باشد، گفت: 
مديراني كه اعتق��اد و اهتمام به همراهي ندارند، بايد 
 بركنار ش��وند. به گزارش فارس، محمد س��االري در 
صفحه شخصي خود در توئيتر درباره شروط اساسي 
تحقق برنامه اولويت محور شوراي پنجم شهر تهران 
بيان داش��ت: 3 ش��رط در اين زمينه وجود دارد اول 
اينكه شهردار تهران احس��اس عهد اخوت بي قيد و 
شرط با  شورا نداشته باش��د والبته در راستاي اجراي 
برنامه، تمام قد  حمايت ش��ود. وي افزود: شرط دوم 
اينك��ه تمامي اختيارات ش��هردار تهران و س��تاد به 
مديران  مياني و  صف واگذار شود. رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران خاطرنشان 
كرد: همچنين به عنوان شرط سوم تحقق برنامه اولويت 
محور شوراي پنجم شهر تهران، مديراني كه اعتقاد و 
اهتمام به همراهي ندارند بايد  بركنار شوند. بر اساس 
اين گزارش، طي هفته هاي اخير اختالف نظر برخي 
از اعضاي شوراي شهر با پيروز حناچي افزايش يافته 
به طوري كه محمد ساالري در صحن شوراي شهر نيز 
تصريح كرد: چنانچه برنامه ريزي ها براي تحقق بودجه 
و عملياتي شدن پروژه ها انجام نگيرد، تغيير شهردار 

پايتخت محتمل است.

خيز مجلس براي تغيير 
حق الزحمه مشاوران امالك

نايب ريي��س كميس��يون عم��ران مجلس ب��ا بيان 
»حق الزحمه مش��اوران امالك س��وداگري را تقويت 
مي كند«، گفت: اگر دولت تعرفه ثابت كميس��يون را 
تعيين نكند، ،  مجلس به اين مساله ورود پيدا مي كند. 
به گزارش تسنيم، كمال عليپور خنكداري با تاكيد بر 
ضرورت نظارت و ساماندهي حوزه مشاوران امالك در 
كشور، اظهار كرد: امالكي ها يكي از مولفه هاي تأثيرگذار 
در بازار مسكن محس��وب مي شوند، از اين رو عملكرد 
اين بخش در ثبات يا بروز تالطم در بازار موثر است. وي 
افزود: وضعيت كنوني مشاوران امالك تنها به سوداگري 
در بازار مسكن دامن مي زند، بر اساس قانون، امالكي ها 
مبلغي را به عنوان واس��ط معامله به صورت درصدي 
از قيمت كل مس��كن از خريدار و فروش��نده دريافت 
مي كنند، اما مش��كل اينجاست كه برخي از مشاوران 
امالك براي افزايش سود و حق كميسيون خود، قيمت 
مسكن را باال مي برند. عليپور خنكداري گفت: در شرايط 
فعلي يك كارشناس رسمي دادگستري باالترين مبلغي 
كه براي بررس��ي و كارشناس��ي يك ساختمان 500 
ميليارد توماني دريافت مي كند، حدود 30 ميليون تومان 
است، اما امالكي ها براي انعقاد قرارداد چنين ساختماني 
بسيار بيشتر دريافت مي كنند. عضو كميسيون عمران 
مجلس تصريح كرد: راهكارهاي مختلفي براي اصالح 
س��اختار تعرفه اي مش��اوران امالك وج��ود دارد كه 
بايد بهترين راه كار و مكانيزم انتخاب شود، البته حق 
كميسيون امالك هفته گذشته اصالح و كاهش يافت، 
اما تعيين حق كميسيون ثابت براي انعقاد قرارداد مسكن 
بهترين راه كار براي مديريت اين حوزه است. خنكداري 
بيان كرد: هيات دولت مي تواند به موضوع كاهش حق 
كميسيون مشاوران امالك يا تعيين تعرفه ثابت براي 
امالكي ها ورود كرده و آيين نامه آن را اصالح كند، البته 
اگر دولت اقدامي در اين عرصه صورت ندهد، مجلس 
شوراي اسالمي با تدوين طرحي نسبت به ساماندهي 

اين بخش اقدام خواهد كرد.

تامين مسكن اقشار ويژه 
كليد خورد

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن با اعالم اينكه 
اراضي س��ازمان ملي براي ساماندهي حاشيه نشيني 
در چابهار، زاهدان و بندرعباس تخصيص يافته است، 
گفت: بنا بر تصميم س��تاد ملي بازآفريني شهري در 
استان خوزستان در حال برنامه ريزي هستيم تا اراضي 
موردنظر براي ساماندهي حاشيه نشيني هاي استان، 
شناسايي و به شركت بازآفريني شهري ايران، تخصيص 
يابد. به گزارش ايلنا، علي نبيان مديرعامل سازمان ملي 
زمين و مسكن در مورد، مجموعه سياست ها، راهبردها 
و برنامه هاي اجرايي آن سازمان را در تامين اراضي به 
منظور ساماندهي حاشيه نشيني، اعالم كرد. مديرعامل 
سازمان ملي زمين و مسكن با يادآوري اين مطلب كه 
عالوه بر شهر چابهار و زاهدان و تخصيص اراضي به آن 
مناطق، بخشي از اراضي به اس��تان هرمزگان و شهر 
بندرعباس براي س��اماندهي حاشيه نشيني در حال 
انجام است، گفت: بنا بر تصميم ستاد ملي بازآفريني 
ش��هري، 4.5 هكت��ار از اراضي در منطق��ه گل كني 
بندرعباس براي ساماندهي حاشيه نشيني شناسايي 
شده و به زودي به شركت بازآفريني شهري تخصيص 
خواهد يافت. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در 
استان خوزستان چندين ش��هر و در شهر اهواز در دو 
منطقه در حال برنامه ريزي هستيم تا اراضي موردنظر 
براي ساماندهي حاشيه نشيني هاي استان خوزستان 
شناسايي و به شركت بازآفريني شهري ايران، تخصيص 
يابد. نبيان در پاسخ به اينكه در خصوص تهران و ساير 
استان هاي كشور، تخصيص اراضي از سوي آن سازمان 
براي ساماندهي حاشيه نشيني ها به چه نحوي است؟، 
با تاكيد بر اينكه در ته��ران در خصوص تامين زمين، 
محدوديت هايي وجود دارد، گفت: در خصوص تهران 
در سال هاي گذشته، مجموعه اقداماتي براي ساماندهي 
حاشيه نشيني انجام و اراضي به شركت بازآفريني شهري 

انجام شده بود كه همان اقدامات در دستور كار است.
وي تصريح ك��رد: در خصوص نياز به اراضي به منظور 
ساماندهي بافت هاي حاشيه نش��ين، ستاد استان و 
ستاد ملي بازآفريني شهري طرح ها را مصوب مي كنند 
و س��ازمان ملي زمين و مسكن بر اساس ماده 6 قانون 

ساماندهي، مكلف به تامين اراضي است.

»تعادل« رتبه كشورها در 3 شاخص مهم ساختماني را بررسي كرد

رتبه حباب مسكن ايران در جهان

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونيکی )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی ir . setadiran .wwwمی باشد.
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م /۹۹/۰۰۳۰مربوط به تهيه و تامين ۲5 دستگاه مينی بوس کولردار مدل ۱۳۹۰ و به باال با راننده به صورت ۱۲ ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملياتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

از سطح شهر به عمليات اتوبوسرانی و بالعکس مورد نياز عمليات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عمليات ترابری و پشتيبانی توليد
  الف - شرح مختصر خدمات

 تهيه و تامين ۲5 دستگاه مينی بوس کولردار مدل ۱۳۹۰ و به باال با راننده بصورت ۱۲ ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملياتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از سطح شهر به عمليات اتوبوسرانی مدیریت عمليات ترابری 
و پشتيبانی توليد

 ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار 
محل اجرای خدمات در شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب مدیریت عمليات ترابری و پشتيبانی توليد و مدت انجام آن ۱۲ ماه می باشد. 

ج - برآورد کار فرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  ۲6/87۳/55۰/۰۰۰ریال می باشد .

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
 - داشتن ظرفيت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه

داشتن گواهينامه تعيين صالحيت در رشته حمل ونقل کد ۱
داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ارائه مدرکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی
در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد 

-توانایی ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۱/۳4۳/677/5۰۰ ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:
 الف: ارائه رسيد و جه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب IR ۹4۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۱6۰4۰۲۲۰67نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی ایران - اهواز کد : حساب - بنام شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب  
ارائه ضمانتنامه بانکی به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )۹۰ روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم کارفرما برای مدت )۹۰ روز دیگر قابل تمدید باشد. 

مناقصه گر جهت تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر پارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی 
بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند

ه "محل و مهلت دریافت اسناد 
از کليه متقاضيان واجد شرایط دعوت به عمل مياید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی

www . setadiran . irمراجعه نمایند تا ارزیابيهای الزم وفق آیين نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی ساده( بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید
۱- مهلت دریافت اسناد. بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت ۰۰: 8 تاریخ ۲7/ ۰7 / ۱۳۹۹ لغایت ساعت ۰۰: ۱۹تاریخ ۱۱/ ۰8 /۱۳۹۹

www.setadiran۲- مبلغ خرید استاد و شماره حساب: واریز مبلغ ۰۰۰ , 84۰ ریال به حساب ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها

 متقاضيان مکلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۰۰: ۱4 روز یکشنبه مورخ ۰۲/ ۰۹ / ۱۳۹۹به صورت الکترونيکی و از طریق سامانه ستاد تسليم نمایند. ضمنا پيشنهادات در ساعت  ۳۰ : ۰8 روز دوشنبه مورخ ۰۳/ ۰۹ / ۱۳۹۹ گشایش 
و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.

ضمنا مهلت و محل تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت ۰۰: ۱4 روز یکشنبه مورخ ۰۲/ ۰۹ /۱۳۹۹ در محل کميسيون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب در آدرس فوق الذکر می باشد. 
همزمان ارانه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد. 

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، أگهی تاسيس، آخرین تغييرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.
WWW.NISOC.IRhttp://lets .mporg.ir.www.shana.ir

فراخوان مناقصه عمومی
شركت ملي  نفت ایران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)سهامی خاص(
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روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

به استناد صورتجلس�ه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰5/۱5 و بموجب 
مجوز ۱۲۲/7۰54۲ مورخ ۱۳۹۹/۰6/۱5 سازمان بورس و اوراق 

بهادار تصميمات ذیل اتخاذ شد: 
- ماده 4۰ اساسنامه، موضوع وظایف مدیر در اساسنامه صندوق 

به شرح زیر تغيير یافت: 
»پرداخت ذخيره ناش�ي از تغيير ارزش سهام تقسيم شده به 
حساب س�رمایه گذاران حداكثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر 
مقطع تقسيم س�ود صندوق و ارائه گزارشي از پرداخت هاي 

مزبور به همراه تائيدیه بانك به متولي و سازمان« 
- ماده 56 اساس�نامه موضوع اطالع رس�اني در اساس�نامه 

صندوق به شرح زیر تغيير یافت: 
»اطالع رس�اني كافي در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و 
نحوه پرداخت ذخيره ناش�ي از تغيير ارزش سهام در صورت 
وج�ود بالفاصله پس از محاس�به مبلغ قاب�ل پرداخت به هر 

سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسيم سود صندوق« 
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در حالي كه چند روز قبل دو تلفن همراه به عنوان گوشي هاي 
توليدشده توسط يك شركت ايراني براي نخستين بار در 
فضاي توييتر رونمايي شده بود، ظرف مدت زمان كوتاهي، 
ماجراي شباهت آنها با يك نمونه چيني، حاشيه ساز شد. 
با وجود اين، ستار هاشمي، معاون نوآوري و فناوري وزير 
ارتباطات به تش��ريح وضعيت توليد تلف��ن همراه بومي 
پرداخت. او معتقد است مساله شباهت اين دو گوشي بايد 
كارشناسي شود، اما بسياري از محصوالت ابتدا به صورت

CBU )كامل( از مبدا خريداري شده و پس از سنجيدن بازار 
و ميزان تقاضايي كه براي خريد آن وجود دارد، برنامه ريزي 
براي حركت به سوي توليدCKD انجام مي شود.  دو تلفن 
همراه در روزهاي گذشته به عنوان توليد داخلي رونمايي 
شد كه شباهت زيادي به يك گوشي خارجي دارد. شخص 
مسوولي درباره آن صحبت نكرد و اظهارنظرها درباره اين 
شباهت صرفا در فضاي مجازي و بين كاربران انجام شد. 
آنها اعتقاد دارند گوشي ها، ساخت داخل نيست و به صورت 
كامل و »CBU« از كشور چين خريداري شده است. ستار 
هاشمي، راهبر توليد گوشي بومي در گفت وگو با ايرنا درباره 
اين موضوع اظهار كرد: »توافق اوليه تحويل يك محموله 
چند هزارتايي تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضاي بازار 
سنجيده و برنامه ريزي براي توليد انجام شود. گوشي هاي 
تحويل شده بر قالب CBU )گوشي كامل( است. زماني كه 
صحبت از توليد مي كنيم منظورمان اين نيست كه همه چيز 
را خودمان از ابتدا توليد كنيم، چراكه ممكن است محصول 
توليدي بازار نداشته باشد و خريداري براي آن پيدا نشود. 
اين شيوه كامال مرسوم است كه محصوالت توليدي را ابتدا 
در قالب CBU )كامل( خريداري و وارد بازار كنند و پس از 
دريافت واكنش بازار، متناسب با آن براي طراحي و توليد 

گام بردارند.« 

   مردم خاطره خوشي  از توليد داخلي ندارند
در عين حال، در حالي كه اين تلفن همراه از كش��ور چين 
خريداري و با برند صاايران وارد كشور شده تا با مشاركت 
اپراتورها به مردم فروخته ش��ود، اين شائبه ايجاد شد كه 
اگر اين كار روالي براي آغاز حركت به سمت توليد بومي و 
سنجيدن بازار است، چرا در ابتدا اين مساله هم به صورت 
شفاف به مردم گفته نش��د و اينطور اعالم شد كه گوشي 
كامال داخلي قرار اس��ت وارد بازار ش��ود و ديگر اينكه چه 
اش��كالي دارد ما توانايي توليد محصولي را نداشته باشيم 
و س��عي كنيم هرقدر دير در مسير رسيدن به آن حركت 
كنيم؟ هاش��مي درباره اين موارد توضيح داد: »زماني كه 
گوشي تلفن همراه در قالب CBU تهيه مي شود، ممكن 
است شباهت هايي با محصوالت ديگر داشته باشد. اينكه 
تلفن همراه »ري برند« است را نمي دانم بايد كارشناسان 
در اين خصوص نظر بدهند. برندهاي زيادي هستند كه 
طراحي مدنظر خودشان را به كارخانه اي مي دهند تا آن 
را توليد كند؛ طبق برنامه اي كه صاايران به ما داده اس��ت، 
در يك افق ش��ش ماهه باي��د CKD توليد كنند و ما هم 
حمايت هاي خود را ادامه مي دهيم. به درست يا غلط بودن 
 CBU اين مساله ورود نمي كنم اما در ادبيات توليد، حتي
نيز به عنوان توليد تلقي مي شود. توليدكنندگان كارشان را 
با CBU آغاز مي كنند، بعد به سمت SKD مي روند و در 
مرحله آخر به CKD مي رسند. ما دغدغه مردم نسبت به 
توليد داخل را مي فهميم و متوجه حساسيت آنها هستيم، 
چراكه در برخي موارد خاطره خوشي از توليد داخلي ندارند، 
از طرفي اگر توليدكنندگان داخلي بر اساس زمان بندي كه 
براي شان تعريف شده كار را پيش نبرند، شامل حمايت هاي 
ما نخواهند شد.« زمزمه هاي توليد گوشي تلفن همراه از 
۱۴ سال قبل آغاز ش��د. هدف گذاري به اين شكل بود كه 
بتوانيم ساالنه ۲.۵ ميليون گوشي توليد كنيم و به همين 
واسطه اولين خط توليد در ش��يراز راه اندازي شد. همان 

زمان اعالم كردند كه قصد ندارند جلوي واردات گوشي را 
بگيرند و گوشي ساخت داخل بايد به شكل طبيعي رشد 
كند. با وجود اين، به نظر نمي رسد به توفيقي در زمينه توليد 
گوشي دست يافته باشيم. هاشمي در اين راستا بيان كرد: 
»ما به س��مت توليد گوشي پيش رفته ايم و از مسائلي كه 
درگذشته مانع از رشد توليد گوشي داخلي شده است، درس 
گرفته ايم؛ اما نكاتي باعث شد آن طور كه انتظار مي رفت به 
موفقيت ۱۰۰ درصدي نرسيم. نكته اول اين است در حوزه 
فناوري اطالعات و خصوصا ارتباطات، تغييرات تكنولوژي 
به شدت زياد و دوره حيات فناوري بسيار كوتاه است. همين 
مس��اله رقابت در اين حوزه را س��خت مي كند. نكته دوم 
»رجيستري« است، طرحي كه درگذشته وجود نداشت. 
طرحي كه پيش نياز موفقيت در توليد گوشي داخلي است. 
اين طرح از قاچاق كاال جلوگيري مي كند، مقوله اي كه در 
تضاد كامل با توليد است. باور ما اين است كه نگاه سلبي در 
بحث توليد پاسخ نمي دهد چراكه اين نگاه فضاي انحصاري 
و بدون رقي��ب را براي توليدكننده ايج��اد مي كند و او با 
داشتن يك بازار ثابت و هميشگي، انگيزه و رغبت خود را 
براي تحقيق و توسعه از دست مي دهد و اين مساله كيفيت 
محصول را از بين مي برد. رجيستري يكي از پيش نيازهاي 
مهم باندلينگ است كه امروز فراهم شده. به اين صورت كه 
اگر فرد يا خانواده اي گوشي توليد داخل را خريداري كند، 
مي تواند از امكانات و ظرفيت هاي ويژه اي كه توسط اپراتورها 
براي شان در نظر گرفته شده، استفاده كند. نكته سوم اين 
است كه قانون گذار افق ۱۴۰۴ را تعيين كرده و بر مبناي 
آن سهم بازار براي توليد گوشي داخلي را ۲۰ درصد در نظر 
گرفته است؛ اين نش��ان مي دهد قانون گذار در پي حذف 
گوشي خارجي نيس��ت چون بر اساس تجربيات گذشته 
مي داند اگر به سمت حذف بقيه توليدكنندگان برود، امكان 

ارتقاي كيفيت را از دست مي دهد.« 

  كاهش تعرفه واردات قطعات موبايل
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با 
بيان اينكه مطالعه بازار نشان مي دهد ما در بحث گوشي هاي 
ميان رده به پايين مي توانيم ورود كنيم و بازار خوبي داشته 
باشيم، گفت: »اولين قدمي كه وزارت ارتباطات در اين راه 
برداش��ت، ورود به مساله تعرفه گذاري  بود. قبل از امضاي 
تفاهم نامه در كتاب مقررات صادرات و واردات، رديف تعرفه 
مشخصي براي توليد گوشي وجود نداشت. با هماهنگي 
وزارت صمت، فضاي قانوني براي توليد گوش��ي داخلي 
مشخص شد. در قدم دوم به سمت يكسان سازي تعرفه ها 
رفتيم. تعرفه قطعاتي كه امكان واردات آن وجود داشت، 
۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشي به صورت CBU )گوشي 
كامل( ۵ درصد بود كه عمال به ضرر توليدكننده داخلي بود. 

به همين دليل تعرف��ه واردات قطعات موبايل به ۵ درصد 
كاهش داده شد تا مزيت اقتصادي براي توليد كننده ايجاد 
شود. در گام بعدي، ظرفيت هاي وزارت ارتباطات را فعال 
كرده و امكان استقرار توليدكنندگان را در پارك  فناوري 
سجاد و منطقه ويژه پيام فراهم كرديم. در نظر گرفته شدن 
توليد گوشي همراه داخلي به عنوان طرح ملي، جزو كارهاي 
ديگري بود كه با همراهي صندوق نوآوري و شكوفايي پيش 
برديم تا به واسطه آن توليد گوش��ي جزو طرح هاي ملي 
به حساب بيايد و آنها بتوانند از تسهيالت كم بهره صندوق 

نوآوري و شكوفايي استفاده كنند.«

   واردات مقرون به صرفه تر از توليد است
اين اظهارات در حالي اس��ت كه پيش از اين رضا قرباني، 
رييس كميس��يون س��اماندهي و تنظيم ب��ازار انجمن 
واردكنندگان موبايل درباره امكان رسيدن به هدف توليد 
دو ميليون گوشي در سال، گفته بود: »توليد گوشي فقط 
ب��ه اراده دولت ربط دارد. بخ��ش خصوصي توانايي توليد 
دو ميليون دس��تگاه را دارد اما اين توليد ش��رايطي دارد. 
زماني اين كار شدني است كه توليد تلفن همراه در ايران 
مقرون به صرفه تر از وارداتش باش��د و در غير اين صورت، 
تحقق پيدا نمي كند، كما اينكه در حال حاضر واردات گوشي 
بسيار مقرون به صرفه تر است. بحث اين نيست كه دولت 
بخواهد تعرفه واردات را زياد كند. اما در اين شرايط هم بخش 
خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در يك بخش زيان ده 
نيست. اين به معناي عدم توانايي در توليد گوشي نيست، ما 
توانايي فني توليد گوشي را داريم، اما رسيدن به هدف توليد 
گوش��ي، برمي گردد به قوانيني كه گذاشته مي شود. بايد 
تمهيداتي مانند معافيت مالياتي، بيمه اي و حقوق و عوارض 
گمركي و تامين ارز نيما براي توليدكننده در نظر گرفته  شود 
و با حمايت هاي اين چنيني، توليد داخلي محقق شود. در 
شرايط فعلي واردات بسيار مقرون به صرفه تر از توليد است، 
زيرا اگر كسي بخواهد گوشي وارد كند، در مقايسه با كسي 
كه بخواهد قطعات وارد و در ايران مونتاژ كند، از نظر تامين 
ارز، ثبت سفارش، قيمت ارز و حقوق و عوارض گوشي و سود 
بازرگاني دقيقا شرايط يكساني دارد، حال آنكه توليدكننده 
صدها هزينه جانبي اعم از حقوق كارگر و بيمه را نيز دارد. 
بنابراين تا زماني كه كفه اين ترازوي اقتصادي به سمت توليد 

سنگين نشود، اين اتفاق عمال نخواهد افتاد.«

   شيوع كرونا، توليد گوشي را كند كرد
همچنين دي ماه سال گذشته تفاهم نامه اي با مبلغ ۲۰۰ 
ميلي��ارد تومان بين معاون��ت ن��وآوري وزارت ارتباطات، 
پست بانك و دو اپراتور به امضا رسيد، تا به واسطه آن توليد 
گوشي داخلي سرعت بگيرد و اپراتورها بتوانند با اين مشوق، 

گوش��ي هاي توليد داخلي را خريداري ك��رده و به صورت 
قسطي و با تسهيالت به مردم بفروشند. با وجود اين، هاشمي 
شيوع كرونا را علت كند شدن اين فرآيند دانست و اظهار كرد: 
»شيوع كرونا باعث شد توليد گوشي تلفن همراه با سرعت 
مورد انتظار ما پيش نرود. به دليل بسته شدن مرزها امكان 
تأمين قطعات اوليه به تعويق افتاد و عمال يك برهه زماني 
طوالني از اين ۹ ماه را از دست داديم. تحريم هاي غيرانساني 
و نوسانات ارز، رويكرد سرمايه گذاران را به شدت تحت تأثير 
خود قرار داد. همين مسائل مسير حركت به سمت توليد 
گوشي داخلي را كند كرد. قرار بود ساالنه ۴۰۰ هزار گوشي 
توليد شود كه اين اتفاق به داليلي كه مطرح كردم، رخ نداد. 
البته من هنوز اميدوارم كه تا آخر س��ال بتوانيم ۴۰۰ هزار 
گوشي توليد كنيم. قرار شد ۲۰۰ ميليارد به اپراتورها تعلق 
بگيرد تا تلفن همراه توليد داخل را از توليدكننده به صورت 
نقد خريداري كنند و آن را با تسهيالت به مردم به فروش 
برس��انند. برآورد قيمتي كه از گوش��ي ها داشتيم قيمت 
حدود يك ميليون و ۲۰۰ ه��زار تومان بود. اگر به هركدام 
از اپراتورها ۱۰۰ ميليارد تعلق مي گرفت، تقريبا هر كدام 
مي توانستند ۱۰۰ هزار گوشي تلفن همراه خريداري كنند. 
اين سرمايه گذاري درواقع براي تحريك آخرين حلقه زنجيره 
ارزش يعني مصرف كننده بود كه بدون واسطه، گوشي را با 
قيمت مناسب تحويل بگيرد. تمام  كارهاي مربوط به تحويل 
تلفن همراه را انجام داديم و اكنون حتي س��كوي فروش 
تس��هيالتي تلفن همراه هوش��مند توليد داخل نيز براي 
تحويل گوشي تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت  
درخواست ها است.« هاشمي همچنين درباره رويكرد بخش 
خصوصي به توليد بومي توضيح داد: »پس از اقداماتي كه از 
سوي وزارت ارتباطات براي تسهيل كارها در نظر گرفته شد، 
بخش خصوصي مطمئن شد كه عزم و اراده اي خوبي از سوي 
حاكميت براي اين كار وجود دارد. به همين دليل تمام قد پاي 

كار ايستادند و همين مساله تا االن كار را جلو برده است.«

 5G برنامه ريزي براي توليد مودم  
هاشمي همچنين در گفت وگو با مهر، با اشاره به برنامه ريزي 
براي توسعه نسل پنجم ارتباطات در ايران مطابق با ساير 
كش��ورهاي دنيا اظهار كرد: »يكي از كاركردهايي كه در 
فناوري 5G به صورت ويژه به آن پرداخته مي ش��ود ارايه 
خدمات اينترنت در نقاط بسيار پرتراكم است كه امكان ارايه 
كانكشن و پهناي باند مناسب وجود ندارد. از اين رو ما نيز 
قصدمان اين است كه در گام نخست از ظرفيت 5G براي 
اتصاالت انبوه در مناطقي كه امكان ارايه سرويس با كيفيت 
مناسب در نسل چهارم )4G( وجود ندارد، استفاده كنيم. 
هم اكنون دغدغه اي كه با آن مواجه هستيم و تنها مربوط 
به كشور ما نيز نمي شود اين است كه در كشور ضريب نفوذ 
گوشي هايي كه از فناوري 5G پشتيباني كنند، محدود است 
و كاربران كمي اين گوشي ها را در اختيار دارند. بنابراين براي 
اين موضوع راهكاري انديشيديم. به اين معني كه بخواهيم از 
 FWA )Fixed( 5 براي ارايه خدمات اينترنتG ظرفيت
Wireless Access اس��تفاده كني��م. از اين رو توليد 
 FWA 5 را در دستور كار قرار داديم كه بر بسترG مودم هاي
بتوانيم اينترنت 5G به كاربران ارايه كنيم. معاون نوآوري و 
فناوري وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: 
بر اين اساس براي توليد مودم هاي نسل پنجم ارتباطات در 
داخل كشور برنامه ريزي كرده ايم و نمونه اوليه آن نيز ارايه 
شده است و اميدواريم خط توليد انبوه مودم 5G تا قبل از 
پايان سال ۹۹ ايجاد شود و بتوانيم متناسب با آن سرويس 
دهي به كاربران در مناطق هدف را آغاز كنيم. توانايي و دانش 
فني توليد مودم در كشور وجود دارد و هم اكنون چند شركت 
ايراني به صورت تخصصي در حال توليد مودم هستند. براي 
ورود به 5G نيز اين شركت ها با انتقال دانش و تكنولوژي اين 

محصول، در زمينه توليد موفق خواهند بود.«
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 مسووليت پذيري سازماني 
و اهميت آن در توسعه

مسووليت پذيري اجتماعي 
كاركن��ان ي��ك س��ازمان 
تأثير مس��تقيم زي��ادي در 
موفقيت هاي آن س��ازمان 
دارد. مي توان گفت مسووليت 
اجتماع��ي عبارت اس��ت از 
مجموع��ه ارزش ها، باورها و 
دانش هاي مشترك انساني و 
محيطي در ميان كاركنان در انجام فعاليت هاي معطوف 
به توليد يا ايجاد ارزش افزوده.  رشد و توسعه هر جامعه و 
كشوري به عملكرد كارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادها 
و به تب��ع آن عملكرد كارآمد و مطلوب افراد ش��اغل در 
اين نهادها و سازمان ها وابسته است. در جامعه امروزي، 
برخي از كاركنان به خاطر رعايت نكردن مسووليت خود 
مي توانند تأثيرات نامطلوبي بر سازمان هاي خود داشته 
باشند. مطالعات نشان مي دهند افرادي كه در سازمان ها 
نتوانند با فرآيندهاي درون سازماني، انطباق پيدا كنند 
يا به تعبيري جامعه پذيري س��ازماني در آنها به صورت 
صحيح انجام نگرفته باش��د، احس��اس وفاداري آنها به 
سازمان متبوعشان بسيار كم است و افراد چنانكه بايد 
و شايد كارشان را دوس��ت نداشته و اعتقادي به اهداف 
و ارزش هاي س��ازمان نخواهند داشت. در نتيجه شاهد 
پايين  آمدن كارآيي و در نهايت عدم كارآفريني آنها در 
سازمان خواهيم بود. مسووليت پذيري اجتماعي كاركنان 
يك سازمان تأثير مستقيم زيادي در موفقيت هاي آن 
سازمان دارد. مي توان گفت مسووليت اجتماعي عبارت 
است از مجموعه ارزش ها، باورها و دانش هاي مشترك 
انساني و محيطي در ميان كاركنان در انجام فعاليت هاي 
معطوف به توليد يا ايجاد ارزش اف��زوده. امروزه موضوع 
مسووليت اجتماعي پديده اي فراگير و حتي به دغدغه 
اصلي سازمان ها تبديل شده است. براي نمونه اگر امروز 
مردم نسبت به رعايت دستورالعمل ها كوتاهي داشته 
باش��ند و مس��ووليتي كه در قبال خود و جامعه دارند 
انجام ندهد، هيچگاه نمي توان به آنچه مطلوب اس��ت 
دس��ت پيدا كنيم. از اين رو اهميت مس��ووليت پذيري 
كاركنان يك سازمان در پيش��برد اهداف آن سازمان را 
مي توان در چند بخش مورد توجه قرار داد: نخست اينكه 
شناخت مسووليت پذيري اجتماعي كاركنان مي تواند 
فرصت هاي يك سازمان را براي پيشرفت، توسعه دهد. 
دوم، مسووليت پذيري افراد را به كاركنان فعال تبديل 
نموده، مسووليت پذيري موثر، رضايت شغلي و بهره وري 
را افزايش مي دهد. سوم، طرح هاي مسووليت پذيري موثر 
به استمرار توسعه سازمان انجاميده، فرصت هاي مناسب 
را براي افزايش رقابت فراهم مي آورد. چهارم: مسووليت 
اجتماعي كاركنان عاملي مهم در به كارگيري انگيزه ها و 
توجه و حفظ كيفيت خاص كاركنان است. پنجم، با توجه 
به شرايط خاص كشور و مشكالت اقتصادي و اجتماعي 
متع��دد آن، ترغيب كاركنان به مس��ووليت اجتماعي 
مي تواند نقش مهمي در رفع مش��كالت كشور داشته 
باشد. بدون ش��ك، چنانچه افراد در گروه  و سازمان ها و 
موسسات مختلف جامعه خود را نس��بت به رويدادها، 
اتفاقات و بحران هاي مختلف مس��وول بدانند، هريك 
در ح��دود مس��ووليت و حيط��ه كاري خويش در حل 
بحران هاي فوق تالش خواهند كرد. امروزه كاماًل واضح 
است كه سازمان هايي قدرت ماندگاري در جامعه را دارند 
كه به محيط اطراف توجه كنند و بين منافع س��ازمان و 
جامعه تعادل ايجاد نمايند. مشتريان، عرضه كنندگان، 
س��هامداران، كاركنان، اتحاديه ها، دولت و به طور كلي 
جامعه از گروه هاي ذي نفع و مدنظر سازمان ها هستند. 
بنابراين، الزمه بقاي س��ازمان ها، پذيرش مس��ووليت 
اجتماعي نس��بت به اين گروه ه��اي ذي نفع و رضايت 
آنهاست. مسووليت اجتماعي سازماني، مسووليت مدير 
آينده نگر است و مديران عصر حاضر ديگر نبايد خود را 
صرفا مشغول وظايف سنتي برنامه ريزي، سازماندهي، 
رهبري، هماهنگي و نظارت كنند، بلكه بايد ابعاد اجتماعي 
و عمومي حرفه خود را ش��ناخته، از آثار سازمان خود بر 
محيط اجتماعي و فرهنگي آگاه باش��ند، چرا كه كاماًل 
آشكار است كه هر تصميم يك مدير، مي تواند طي يك 
روند سلسله وار در سرنوشت ديگر نهادهاي جامعه تأثير 
داشته باشد. امروزه نياز است كه مديران ما از جزيي نگري 
نسبت به اهداف س��ازماني خود دست بردارند و اهداف 
جامعه را به عنوان راهنماي خود در تالشهايشان فرا راه قرار 
دهند. براي برنامه ريزي و تحقق بخشيدن به اصول اساسي 
مسووليت اجتماعي سازماني و كسب جايگاه الزم در ابعاد 
مختلف، نيازمند تفكري هستيم كه ما را به حركتي وادارد و 
هر سازماني در عين پايبند بودن به اهداف و سيستم ارزش 
خويش بايد شرايط اقتصادي محيط اطراف، ارزش هاي 
اجتماعي و فرهنگي و حفظ محيط زيست اهميت دهد 
و مطمئن ش��ود كه سياست هايش به آنها لطمه نزده يا 
انعكاس منفي نخواهد داشت. از طرف ديگر، هر سازماني 
بايد در نظر داش��ته باشد كه عملكرد خوب آن براطراف 
مي تواند تأثير مثبتي بگذارد و متقابال يك ش��ناخت و 
تصور باارزش از وي به دست دهد. مسووليت اجتماعي 
بايد داوطلبانه باشد و بايد به عنوان برنامه اي براي توسعه 
و رش��د پايدار در تمامي زمينه ها بوده و نيز ابزاري براي 
مبارزه با فساد در جامعه در نظر گرفته شود. از سوي ديگر 
تقويت مسووليت هاي اجتماعي كاركنان يك سازمان از 
اهميت بااليي برخوردار است. از مهم ترين راهكارهاي 
تقويت مسووليت هاي اجتماعي كاركنان مي توان به موارد 
زير اشاره كرد: اطالع رساني و انتشار آموزش مسووليت 
اجتماعي س��ازماني، ايجاد تصويري روشن و شفاف از 
مفهوم مسووليت اجتماعي سازماني؛ نهادينه شدن امر 
مسووليت اجتماعي سازماني در سازمان ها به علت شرايط 
ويژه و جلب اعتماد عمومي به سرمايه گذاري داخلي و 
خارجي؛ افزايش ش��ناخت شركت ها از تأثيرات فعلي و 
آينده محصوالت، خدمات، تسهيالت و عمليات خود بر 
جامعه؛ آشنايي با فعاليت ها و اقداماتي كه سبب افزايش 
مشاركت اجتماعي شركت ها مي شود؛ جلب مشاركت 
و انگيزه مند نمودن ش��ركت ها در توس��عه و گسترش 
مفاهيم زيربنايي مسووليت هاي اجتماعي؛ توانمندسازي 
شركت ها در زمينه پيش بيني نگراني مردم و جامعه و 
ارزيابي تأثيرات بالقوه آنها بر جامعه؛ بهبود توان شناسايي 
و ارزيابي شركت ها از تأثيرات اهداف كليدي، استراتژي ها، 

اقدامات و روش هاي اجرايي.

اشتباه اپل واچ 
در رصد ضربان قلب

قابليت رصد ضربان قلب اپل واچ بيشتر اوقات كاربران را 
به اشتباه مي اندازد. به گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، 
كارشناسان معتقدند قابليت رصد ضربان قلب ساعت 
هوش��مند اپل س��بب مي ش��ود كاربران بدون دليل 
قانع كننده به پزش��ك مراجعه كنند. گزارشي جديد 
نشان مي دهد از ميان كاربران ساعت هوشمند اپل كه با 
دريافت پيام هشدار ضربان ناهماهنگ قلب به پزشك 
مراجعه كردند، فقط ۱۰ درصد واقعا دچار اين عارضه 
بودند. اين اشتباه پزشكي كوچك هزينه هاي پزشكي 
غيرضروري بر كاربران تحميل مي كند و سبب مي شود 
افراد عالئم واقعي اين عارضه قلبي مانند سرگيجه يا 
تنگي نفس را ناديده بگيرند زيرا پيام هشداري دريافت 
نكرده اند. محققان مايو كلينيك، در بازه دسامبر ۲۰۱۸ 
تا آوريل ۲۰۱۹ س��وابق بيماران را ب��راي وجود گزاره 
»اپل واچ« بررسي كردند. آنها متوجه شدند ۲۶۴ بيمار 
اعالم كرده اند اپل واچ شان درباره ضربان ناهماهنگ قلب 
هشدار داده است. نيمي از اين افراد تاريخچه مشكالت 
قلبي داشتند و حدود دوسوم آنها نيز عالئمي  مانند درد 
قفسه سينه، تنگي نفس يا سرگيجه را گزارش كرده 
بودند. اما مشكالت قلبي فقط در ۳۰ درصد بيماران پس 

از مراجعه به پزشك، تشخيص داده شد.

 حذف مطالب 
درباره  مرگ ترامپ در توئيتر

توئيتر هشدار داده كه طرح آرزوي مرگ دونالد ترامپ 
با سياس��ت هاي اين ش��بكه اجتماعي تناقض دارد. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، انتش��ار خبر ابتالي 
رييس جمه��وري امريكا به كرونا باعث ش��ده برخي 
كاربران شبكه هاي اجتماعي در دنيا با ارسال مطالب 
مختلف م��رگ وي را آرزو كنند. توئيتر اعالم كرده به 
برخي از اين كاربران اطالع داده كه براس��اس قوانين 
شبكه اجتماعي مذكور اجازه ارسال چنين مطالبي 
را ندارند و بايد آنها را حذف كنند. توئيتر از ژوئن سال 
۲۰۱۹ در اين زمينه قوانين خود را به روز كرده است و 
كاربران نمي توانند در مطالب خود خواستار مجروح 
ش��دن يا مرگ ديگران و وارد آمدن هرگونه آس��يب 
روحي و رواني شوند. توئيتر به كاربران متخلف هشدار 
داده كه اگر توئيت هاي ارس��الي ب��راي آرزوي مرگ 
ترامپ پاك نشوند، ممكن است حساب افراد متخلف 
مسدود شود. سخنگوي فيس بوك هم از حذف مطالب 
ارسالي با مضمون آرزوي مرگ ترامپ خبر داده است. 
برخي كاربران فيس بوك و توئيتر مي گويند ترامپ در 
مطالب ارسالي خود بارها مرگ و آسيب ديدن ديگران 
را آرزو كرده يا افراد ديگر، رقباي سياسي، ساير ملت ها 
و كشورها را به آسيب زدن تهديد كرده و فيس بوك و 
توئيتر در برخورد با اين تخلفات جديت كافي نداشته اند.

 اعتراض دولت امريكا 
به راي دادگاه درباره ويچت

دولت امريكا به راي يك قاضي فدرال كه ممنوعيت هاي 
وضع شده براي اپ ويچت را رفع كرده، اعتراض مي كند. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، وزارت دادگس��تري 
امريكا اعالم كرد نس��بت به تصميم لورل بيلر قاضي 
دادگاه فدرال براي متوقف كردن دستور اجرايي دولت 
جهت ممنوعيت دانلود ويچت در اپ استور گوگل و 
اپل، اعتراض مي كند. طب��ق راي اين قاضي عالوه بر 
رفع ممنوعيت ويچت، دستور وزارت بازرگاني امريكا 
مبني بر ممنوعيت تراكنش با شركت تنست نيز رفع 
شده است. وزارت بازرگاني امريكا قبال اعالم كرده بود 
راي بيلر اشتباه است و به ادامه استفاده از پيامرسان 
ويچت منجر مي شود. وكالي اتحاديه كاربران امريكايي 
ويچت كه ممنوعي��ت قانوني ويچ��ت را به چالش 
كشيده اند، اعالم كرده اند وزارت بازرگاني هنوز مدارك 
قانع كننده اي براي توجيه چنين ممنوعيت بي سابقه اي 
ارايه نكرده اس��ت، درحالي كه تنست سعي كرده با 
وزارت بازرگاني امريكا مذاكره كند و چند اقدام براي 

حل نگراني هاي امنيتي ارايه كرده است.

اتحاديه اروپا »يورو« ديجيتال 
عرضه مي كند

بانك مركزي اتحاديه اروپا تصميم دارد نسخه ديجيتال 
ي��ورو را به ب��ازار عرضه كند. به گزارش مه��ر به نقل از 
آسوش��يتدپرس، در حالي كه روش هاي الكترونيكي 
پرداخت درحال فراگير شدن است، بانك مركزي اروپا 
گامي در جهت صدور نس��خه اي ديجيتال از ارز يورو را 
برداشته است. در همين راس��تا بانك مركزي اروپا در 
گزارشي جامع به داليل نياز براي صدور پول ديجيتال 
اشاره و اعالم كرده براي انجام چنين اقدامي با شهروندان، 
كارشناسان و بانكداران مش��اوره مي كند. البته هنوز 
تصميمي در اين باره گرفته نش��ده اما طبق اطالعات 
موجود يورو ديجيتال به عن��وان مكمل وجه نقد و نه 
جايگزين آن عرضه مي شود. مذاكرات در اين باره از ۱۲ 
اكتبر آغاز مي شود. كريستين الگارد رييس بانك مركزي 
اروپا در اين باره گفت: »يورو به مردم اروپا تعلق دارد و ما 
قصد داريم از آن محافظت كنيم. شهروندان اتحاديه اروپا 
به طور روز افزون از روش هاي ديجيتال براي پرداخت، 
پس انداز و س��رمايه گذاري استفاده مي كنند. نقش ما 
تامين اعتماد شهروندان به اين ارز است. اين بدان معنا 
است كه بايد كارآمدي يورو در عصر ديجيتال را تضمين 
كنيم. ما بايد براي عرضه يورو ديجيتال در صورت نياز 
آماده باشيم.« يورو ديجيتال با سيستم هاي پرداخت 
الكترونيك فعلي كه توس��ط بخش خصوص��ي اداره 
مي شوند، متفاوت است زيرا پول رسمي  بانك مركزي به 
حساب مي آيد، قابل اعتماد و بدون ريسك است. عالوه 
برآن استفاده از يورو ديجيتال هزينه هاي كمتري دارد. 
همچنين مي توان از ارز ديجيتال بانك مركزي به صورت 
آفالين )مثال براي انتقال مقادير كم بين افراد با استفاده از 

كيف پول الكترونيك( استفاده كرد.

گوشي هاي معرفي شده به عنوان توليد داخل، شباهت زيادي به يك گوشي خارجي دارد

معرفي گوشي هاي چيني به اسم داخلي براي سنجش بازار

فاتح نبرد بزرگ
مهدي بيك| دوازدهمي��ن روز مهرماه را بايد به خاطر 
بسپاريم، نه فقط به اين دليل كه پرسپوليس در اين روز 
موفق شد در يك بازي فوق العاده مهيج و دراماتيك و يك 
مقاومت جانانه در نبرد بزرگ غرب آسيا پيروز شود، بلكه به 
اين دليل كه در ايامي و روزگاري كه دالر هر روز ركوردهاي 
تازه اي را در كشورمان جابه جا مي كرد و مردم تحت فشار 
معيشتي دامنه داري قرار داشتند، پديده جادويي فوتبال 
لبخند را بر لبان ده هاي ميليون ايراني نشاند و كاري كرد 
كه براي دقايق و س��اعاتي تراژدي گراني ها و كرونا ساير 
مش��كالت را فراموش كنند و از صميم قلب بخندند. اين 
پديده متناقض و جذاب مفهومي اس��ت كه ارزش ثبت 
و ضبط در حافظه جمعي هم��ه ايرانيان را پيدا مي كند. 
پسران پارسي از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه جاسم بن حمد 
شهر دوحه به مصاف تيمي رفتند كه قبل از آغاز مسابقه 
از تمام ابزارهاي مالي، ارتباطي و حتي سياسي اش بهره 
گرفته بودند تا بتوانند نبرد بزرگ غرب آسيا را به نفع خود 
تمام كند و در ادامه هم بهره برداري تبليغاتي اش را از اين 
پيروزي مهم ببرد. ماحصل اين تالش ها دو ساعت مانده 
به آغاز بازي كار خودش را كرد تا كنفدراس��يون فوتبال 
آسيا كه برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي عربي عنوان 
»اي اف س��يرك«را براي الگوي تصميماتي اش انتخاب 
كرده بودند، ۲ساعت مانده به بازي عيسي آل كثير را براي 
۶ماه محروم كرد تا نه تنها يكي از مهم ترين ستاره هاي تيم 
را از بازي خارج كند، بلكه ضربه اي مهلك به كليت روان 
تيم وارد كند. اما داستان فوتبال چيز ديگري است و اساسا 
مبتني بر يان شاخص هاي منحصربه فرد است كه فوتبال 
جايگاهي چنين رفيع در دنياي مدرن و پس��امدرن پيدا 
كرده است. اما اين ديدار كه در ٩٠ و ۱۲۰دقيقه با تساوي 
يك بر يك به پايان رسيده بود در ضيافت دلهره آور پنالتي ها 

به نفع پرسپوليس تمام شد تا مردم براي ساعاتي در خيال 
شيرين پيروزي غوطه ور شوند و فراموش كنند كه تخم مرغ 
چه رشد قيمتي را تجربه مي كند، اجاره ها خانه ها چقدر باال 
رفته و دالر چه وضعيتي پيدا كرده است. خانم ها، آقايان؛ 
اينجا ايران است، سرزميني كه براي خنديدن و شادي به 

بهانه هايي چنين كوچك نيازمند است.

فوتبال حكم نهايي را صادر مي كند
نمونه هايي در تاريخ وجود دارند كه در آنها فوتبال فراتر از 
نقشي كه يك ورزش ممكن است داشته باشد، به محلي 
براي رويارويي دو نوع گفتمان و دو نوع الگوي فكري بدل 
شدند. بازي تارخي انكليس و آرژانتين در دور حذفي جام 
جهاني ۸۶، بازي ايران و امريكا در جام جهاني ۹۸ فرانسه، 
بازي انگليس و آلمان غربي در جام جهاني ۶۶ و...نمونه هايي 
هستند كه در آنها همواره تبعاتي فراتر از يك بازي ورزشي 
بر آنها مرتبط بوده است. نبردهاي ورزشي ايران و عربستان 
هم از يك چنين شاخص هايي برخوردار است. با توجه به 
اهميت هر كدام از اين دو كش��ور در معادالت غرب آسيا 
بازي هاي تيم هاي فوتبال اين دو كش��ور تبعاتي فراتر از 
امر ورزش را پيدا مي كنند و به نوعي مواجهه دو گفتمان 
موثر در غرب اسيا تحليل و تفسير مي شود. براي آگاهي از 
اهميت اين بازي كافي است كه طي روزهاي اخير سري به 
شبكه هاي اجتماعي بزنيد تا متوجه تبعات فراورزشي اين 
نوع بازي ها شويد. ردپاي اين اهميت در شكل و شمايل 
بازي ديروز دو تيم هم كامال پيدا بود. تيم النصر با استفاده از 
جنگ هاي رواني و تكيه بر نقاط ضعف ايران تالش مي كرد 
خود را در حد و اندازه تيم پرسپوليس برساند و از سوي ديگر 
هم ايران با تكيه بر استعدادهاي دروني اش تالش مي كرد تا 

برتري خود را در بازي ديكته كند.

عيسي را به بند كشيدند
»به اميد بردنتون با غيرت ها« اين عباراتي است كه عيسي 
  AFC آل كثير، بازيكن پرسپوليس پس از محروميت توسط
در صفحه اينستاگرام خود نوشته است تا صداي خودش را 
به گوش هم تيميم هايش برساند. محروميت عجيب عيسي 
آل كثير اما باعث شد تا ايران رو در روي يكي از عجيب ترين 
پرونده هاي حقوقي اش با اي اف سي قرار بگيرد. در فاصله 
حدود ۲ساعت مانده به بازي خبري منتشر شد كه مانند 
پتكي بر سر هواداران تيم و مخاطبان فوتبال ويران شد. بر 
اساس اعالم اي اف سي عيسي آل كثير به دليل نوع شادي 
پس از گلش با محروميتي ۶ماهه از جمله اين بازي روبه رو 
شده است. بالفاصله پس از انتشار اين خبر فضاي توئيتر 
فارسي و عربي پر شدند از كامنت هايي كه در آنها تالش 
شده بود تا نسبت به اين تصميم اي اف سي اعتراض كنند.  
آش كنفدراسيون فوتبال آسيا به اندازه اي شور شد كه يكي 
از خبرنگاران سرشناس عربستاني توئيت كرد: »به خدا 

پرسپوليس مظلوم است. اين پيروزي شيرين نيست.«
حركت چشم كشيده يا Slant-eyed كه عيسي آل كثير 
به خاطر ان محروم شده، حركتي است كه حتي ستاره هايي 
مانند ليونل مسي و كارلوس تبس هم اين حركت را به عنوان 
شادي پس از گل انجام داده اند و با توجه به اينكه قصدي 
براي توهين نداشتند، با محروميتي هم روبرو نشدند. يكي 
از معروف ترين موارد در ورزشگاه هاي ديگر، به عكس دست 
جمعي بازيكنان تيم ملي بسكتبال اسپانيا برمي گردد كه 
در آن همه بازيكنان تيم با چنين ژستي مقابل دوربين قرار 
گرفتند. البته ب��ا توجه به اين واقعيت كه فيفا قبال درباره 
اين حركات هش��دار داده است؛ عدم تذكر اين موضوع از 
س��وي كادر مديريتي به بازيكنان ناشي از عدم آگاهي از 
آيين نامه هاي انظباطي فيفاست. سوءمديريت هايي كه 

متاسفانه معموال در ساختارهاي مديريتي كشور امري 
رايج و پذيرفته شده است و رسانه ها به شنيدن آنها عادت 
كرده اند. بايد ديد آيا مديران تيم قادر هستند تا زمان بازي 
فينال كه آذرماه برگزار خواهد شد، مشكل اين محروميت 
غيرطبيعي را حل و فصل كنند يا اينكه تيم بدون استفاده 
از اين ظرفيت مهم تهاجمي اش در فينال حاضر خواهد شد.

جادوي فوتبال
فوتبال براي نس��ل من تصويري از تمام مطالباتي است 
كه در بخش هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، تفريحي 
و... داشتيم. جادويي كه با استفاده از آن مي توانستيم در 
سال هاي پرآشوب جنگ و تحريم، افتخار و شادي را تجربه 
كنيم و با خيال تبديل شدن به يكي از ستاره هاي ورزشي در 
زمين هاي خاكي باال و پايين بپريم. امروز نيز انگار فوتبال 
براي اين نس��ل و اين مردم همان نقشي را بازي مي كند 
كه در سال هاي جنگ و تحريم دهه ۶۰ و 7۰ خورشيدي 
داشت. پديده اي كه در بطن بحران هاي شديد اقتصادي 
و معيشتي مي تواند لبخند و اميد را حتي براي لحظات و 
ساعاتي بر لبان اين مردم بنشاند و از خاطرشان ببرد كه تيغ 
تيز گراني ها چه زخم هاي عميقي بر معيشت و زندگي شان 
داشته اس��ت. فراموش كنند كه چه اقالمي از سفره هاي 
روزانه شان حذف شده و چه مصائبي كه براي يافتن خانه 
تازه بايد پش��ت س��ر بگذارند. براي يك چنين پديده اي 
شايسته است كه كاله از سر برداريم و به احترام شان بايستيم 
كه در دوازدهم مهرماه در ايامي كه مردم تحت شديدترين 
فشار برآمده از مشكالت اقتصادي و معيشتي قرار داشتند 
از شادي پيروزي تيم فوتبال پرسپوليس  از شادي به آسمان 
پريدند و به براي پايكوبي به خيابان ها ريختند. سهمي از 

شادي كه فوتبال براي اين مردم به ارمغان مي آورد.

مجيد محسني مجد 

پرسپوليس با شكست النصر عربستان راهي فينال آسيا شد
ورزش



تعادل |
مبادالت تجاري ايران با كش��ورهاي خارجي در 6 ماهه 
نخست سال جاري به 30 ميليارد و 349 ميليون دالر و 62 
ميليون و 842 هزار تن رسيد. سهم صادرات قطعي كاالهاي 
غيرنفتي به اس��تثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد 
همچنين بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمداني 
در اين مدت بالغ بر 46 ميليون و 318هزار تن به ارزش 13 
ميليارد و 566 ميليون دالر است، كه بنزين همچنان در 
صدر كاالهاي صادراتي كشور در نيمه نخست امسال قرار 
دارد . همچنين در نيمه اول سال جاري، 3 ميليون و ۷06 
هزارتن محصوالت كشاورزي به خارج از كشور صادر شده، 
كه نسبت به مدت مش��ابه در سال 1398 با وزني معادل 
2ميليون و 9۷9 هزارتن از افزايشي معادل 24.40 درصد 
برخوردار بوده اس��ت. درمقابل، واردات كاال از كشورهاي 
خارجي نيز در نيمه اول سال، به 16 ميليون و 524 هزار 
تن به ارزش 16 ميليارد و ۷83 ميليون دالر رسيده است. اما 
سهم تجارت چمداني چقدر است؟ آمارهاي منتشر شده، 
از انجام 246 ميليون دالر تجارت چمداني در سال 98 با 
كشورهاي مشترك المنافع حكايت دارد كه حجم تجارت 
نسبت به سال 9۷ بيش از 11 درصد رشد دارد. البته برخي 
فعاالن اقتصادي عامل اصلي افت تجارت خارجي در نيمه 
اول سال، را تاثير كرونا بر اقتصاد جهاني مي دانند، كه منجر 
به كاهش تقاضا شده است. در چنين شرايطي، از آنجا كه 
ايران صادركننده محصوالت واس��طه اي و نيمه ساخته 
است، بنابراين صادرات و به عبارتي تجارت خارجي كشور 

هم متاثر از كاهش تقاضاي جهاني، كاهش يافته است. 

  چرا تجارت خارجي كاهش يافت؟ 
طي دو فصل اول و دوم 1399، در مجموع تجارت كاالي 
بدون نفت خام كش��ور بالغ بر 30.4 ميليارد دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با 28 درصد كاهش همراه 
اس��ت. و ارزش صادرات كاالي بدون نف��ت خام در نيمه 
نخست س��ال جاري به ترتيب برابر با 46.3 ميليون تن و 
13.6 ميليارد دالر بوده كه در مقايسه با نيمه ابتدايي سال 
1398 از حيث وزني با 34 درصد افت و از لحاظ ارزش��ي، 
با 35 درصد كاهش مواجه شده است. در مرداد ماه 1399 
وزن و ارزش صادرات بدون نفت خام نسبت به تيرماه همين 
سال افت قابل توجهي داشت ولي آمار اخير اعالمي گمرك 
حاكي از افزايش 6 درصدي وزن و رشد 24 درصدي ارزش 
صادرات طي يك ماه شهريور نس��بت به مرداد ماه است. 
همچنين ميزان و ارزش واردات كاال در نيمه نخست سال 
1399 به ترتيب برابر با 16.5 ميليون تن و 16.8 ميليارد دالر 
بوده كه در مقايسه با نيمه ابتدايي سال قبل، از حيث وزني 
تقريبًا تغييري نداشته ولي از لحاظ ارزشي 21 درصد افت 
داشته است. در همين حال، رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران در گفت وگو با »فارس« درباره افت تجارت 6 ماهه در 
س��ال جاري، گفت: آمارها گوياي اين است كه در شرايط 
تجاري كش��ور كماكان در شرايط مشابه ابتداي امسال و 
در زمان بسته ش��دن مرزها بر اثر كرونا قرار دارد، لذا هنوز 
وضعيت تجارت كشور به شرايط پيش از شيوع ويروس كرونا 
بازنگشته است. محمد الهوتي، افزود: نكته دومي كه از آمار 
تجارت خارجي كشور استنباط مي شود، آن است كه سبد 
صادراتي كشور با تغييراتي روبه رو بوده است، به طوري كه 
صادرات بنزين به سبد صادراتي كشور اضافه شده است، 
در حالي كه قبال صادراتي در اين زمينه نداشتيم. وي بيان 
داشت: نكته اي كه در آمار منتشر شده تجارت خارجي وجود 

دارد، اين است كه اطالعات دقيقي از بقيه كاالهاي صادراتي 
منتش��ر نش��ده و به عبارتي اطالعات دقيقي از كاهش يا 
افزايش صادرات ساير كاالها منتشر نشده است.  الهوتي 
با اش��اره به كاهش حجم تجارت خارج��ي در 6 ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيان داشت: داليل 
متعددي براي كاهش تجارت خارجي كشور وجود دارد كه 
عامل اصلي آن تاثير كرونا بر اقتصاد جهاني است.  وي بيان 
كرد: همچنين اثرات اقتصادي كرونا در جهان، باعث كاهش 
تقاضا شده، به طوري كه مردم در سطح جهان به جاي خريد 
كاهش هزينه ها را ترجيح مي دهند و لذا طبيعي است كه 
بر اين اساس كاهش تقاضا رقم بخورد. الهوتي با اشاره به 
كاهش حضور توريست در كشورهايي مثل عراق و امارات 
بيان كرد: طبيعي است كه در اين كشورها تقاضاي واردات 
كاال كاهش يابد. به گفته الهوتي، در اين شرايط از آنجا كه 
ايران صادركننده محصوالت واس��طه اي و نيمه ساخته 
است، بنابراين صادرات و به عبارتي تجارت خارجي ما هم 
متاثر از كاهش تقاضاي جهاني، كاهش يافته است. وي با 
اش��اره به عوامل تاثيرگذار ديگر بر كاهش حجم تجارت 
خارجي كشور بيان كرد: توقف 4 ماهه كشتي هاي حمل 
بار ايران به چين نيز تاثيراتي بر كاهش تجارت كشور طي 
6 ماهه ابتداي امسال داشته است. الهوتي با ابراز اميدواري 
براي جبران كاهش تجارت در 6 ماهه دوم س��ال جاري، 
افزود: با توجه به آمار منتشر شده تجارت خارجي به نظر 
مي رسد، براي جبران كاهش صادرات در نيمه اول سال بايد 
سياست هاي حمايت از صادرات در نيمه دوم سال پررنگ تر 
و تعامل با صادركننده ها نيز بيشتر ش��ود. وي بيان كرد: 
همچنين الزم است تا با ارايه مشوق هاي صادراتي و ارايه 
تسهيالتي در زمينه رفع تعهد ارزي شرايط صادرات را براي 
صادركنندگان آسان تر كرد تا كاهش صادرات جبران شود.

    ارزش صادرات كشاورزي 
البته افت تجاري در حالي رقم خورده كه جزئيات صادرات 

محصوالت كشاورزي از سوي گمرك، حكايت از اين دارد 
كه ارزش اقالم و محصوالت صادر شده از كشور در 6 ماهه 
ابتداي سال معادل 2 ميليارد و 5۷0 ميليون دالر بوده كه 
نسبت به ارزش كاالهاي صادر شده در مدت مشابه سال 
1398، با ارزشي معادل 2 ميليارد و 289 ميليون دالر، از 

افزايشي معادل 12.28 درصد برخوردار است. 
بنابه اظهارات معاون فني گم��رك، 10 قلم اول صادرات 
كاالهاي كش��اورزي در ش��ش ماهه ابتداي سال جاري، 
پسته، گوجه فرنگي، هندوانه، رب گوجه فرنگي، مغز پسته، 
شيريني، بيسكوييت، سيب، سيب زميني و هلو است. البته 
بنابر آمارها، در اين مدت صادرات پسته با پوست، برابر با 
4۷ هزار تن با ارزش 304 ميليون دالر مي باشد كه نسبت 
به سال قبل در اين مدت، از نظر وزني 143درصد و از نظر 
ارزشي 101 درصد رشد داشته؛ ميزان صادرات رب گوجه 
فرنگي در شش ماه برابر با 104 هزارتن و ارزش 88 ميليون 
دالر بوده كه از نظر وزني 108 درصد و از نظر ارزش��ي 48 
درصد افزايش داشته است. همچنين صادرات مغز پسته 
به وزن ۷ هزارتن با ارزشي معادل 81 ميليون دالر نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر وزني معادل 91درصد و از نظر 

ارزشي برابر با 52 درصد افزايش نشان مي دهد. 
مهرداد جمال ارونقي در ادامه به ميزان صادرات »سيب، 
سيب زميني و هلو« در شش ماهه ابتداي سال و مقايسه آن 
با مدت مشابه در سال قبل اشاره كرد و گفت: ميزان صادرات 
سيب برابر با 166 هزار تن با ارزش 61 ميليون دالر مي باشد 
كه از نظر وزني 130درصد و از نظر ارزشي 43درصد افزايش 
داشته است. صادرات سيب زميني با وزن 2۷0 هزارتن و 
ارزش 52 ميليون دالر، از رشد وزني 130 درصد و ارزشي 
9درصد برخوردار بوده و نهايتا ميزان صادرات هلو، شليل 
و شفتالو برابر با ۷4 هزار تن و ارزش 51 ميليون دالر بوده 
كه از رشد وزني و ارزشي 201درصد برخوردار بوده است. 
ارونقي عمده كشورهاي مقصد اين محصوالت را »عراق، 
امارات متحده عربي، افغانستان وچين« برشمرد و تأكيد 

كرد:به رغم وجود تحريم هاي اقتصادي، شرايط بحراني 
كرونا در كشورها و مشكالت موجود در زمينه رويه صادرات، 
صادرات محصوالت كشاورزي همچنان ركورد دار بوده 
و كرونا و تحريم نتوانس��ته حريف ص��ادرات محصوالت 

كشاورزي شود.

   حجم تجارت چمداني 
معاون فني گمرك همچنين در گفت وگو با »فارس« از 
 CIS حجم تجارت چمدني با كشورهاي مشترك المنافع
رونمايي كرد. بنابر آمار ارايه شده، در كنار مبادالت تجاري 
ايران با كش��ورهاي عضو CIS، تجارت محدود و كوچك 
ديگري نيز در گمركات مرزي مس��تقر در شمال، شمال 
شرق و شمال غرب كشور از طريق مرزنشينان اين مناطق 
با مرزنشينان ساكن كشورهاي فوق صورت مي گيرد كه 
محدود به اقالم كااليي خاصي بوده و به آن تجارت چمداني 
گفته مي ش��ود. معاون امور فني گمرك ايران با اشاره به 
گزارش دفتر فناوري اطالع��ات و ارتباطات فراداده هاي 
گمرك گفت: در س��ال 1398، حدود 222 ميليون يورو 
معادل 246 ميليون دالر و در هر روز به طور متوسط 6۷5 
هزار دالر كاال از طريق تجارت چمداني از گمركات مرزي 
به كش��ورهاي CIS ارسال شده است. بنابه گفته ارونقي 
س��ال 139۷ صادرات به طريق تجارت چمداني، حدود 
193 ميليون يورو معادل 222 ميليون دالر بود كه حاكي 
از افزايش 11،11 درصدي ارزش دالري تجارت چمداني 
طي سال 1398 نسبت به سال 139۷ دارد. ارونقي در مورد 
بيشترين حجم تجارت چمداني در گمركات اعالم كرد: 
سال 1398، گمرك بيله سوار با اختصاص 84 ميليون دالر 
با 34،29 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه اول، گمرك 
آستارا با اختصاص ۷2 ميليون دالر با 29.42 درصد از ارزش 
تجارت چمداني رتبه دوم و گمرك سرخس با اختصاص 
21 ميليون دالر يا 8,40 درصد از ارزش تجارت چمداني 

رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
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عقل يا احساس،  مساله اين است
در معامالت خود درگير احساسات نشوند به تجربيات 
و احساسات ناشي از آن تجربه رجوع مي كنند. به نظرم 
ما احساساتمان را معامله مي كنيم. ما طمع را مي خريم 
و ترس را مي فروشيم. در تمام لحظه هاي معامالتي  مان 
در ميان جدال احساسات متناقض خود قرار داريم. اين را 
گفتم كه بدانيد ارزشگذاري ما هم يك ارزشگذاري ذهني 
است. اگرچه كه بر مبناي يك گزارش كارشناسي سهامي 
را انتخاب مي كنيم اما درست بعد از انتخاب سهم، ديگر 
همه چيز در اختيار احساس است، طمع مي كند و باالتر 
مي خرد مي ترسد و پايين تر مي فروشد و اين رويه همچنان 
ادامه دارد. در واقع تعريف ما از ارزندگي هم دستخوش 
حاالت روحي ما مي ش��ود و اين است كه سهام بي بنياد 
را 5 برابر گران تر مي خريم و سهام ارزنده را مي فروشيم. 
اتومبيل بي كيفيت را كه تا 3-4 سال پيش از دم قسط 
25 ميليون تومان هم نمي خريديم اما االن 125 ميليون 
تومان نقدي مي خريم. براي دالر 30 هزار توماني، آواره 
كوچه و خيابان و صف نشيني اول صبح مي شويم و سهام 
ارزنده را با ۷0 درصد افت قيمتي مي فروش��يم. در تمام 
اين مدتي كه ما مشغول احساسي عمل كردن هستيم، 
واقعيات بازارها تغييري نك��رده كيفيت اتومبيل بهتر 
نش��ده، خانه و آپارتمان ها را از طال نساختند و كيفيت 
هيچ چيز تغييري نك��رده اما ما تغيير كرديم و اين گونه 
معامالت را رقم زده ايم. اما س��رانجام اين داد و ستد چه 
خواهد شد؟ س��رانجام ماجرا را همان ابتدا عرض كردم 
ما بعد از اين هيجانات و احساسات با تجربه تر مي شويم. 
احساساتي كه بعد از فروكش كردن هيجانات به سراغ 
ما مي آيد رفتارهاي بعدي را شكل مي دهند. تبديل به 
تجربه مي شوند و راهگشاي تصميمات بعدي. دالر نهايتا 
10 درصد ديگر توان رشد داشته باشد )اگر بتواند از مرز 
رواني 30 هزار عبور كند(، قيمت اتومبيل در بازار، مرزهاي 
حباب را جابه جا كرده، قيمت مسكن از قدرت خريد طبقه  
متوس��ط هم فراتر رفته و آماده يك ركود طوالني مدت 
مي ش��ود و بورِس ارزان همچنان در انتظار خريد است. 
قطعا بعد از اين اتفاقات باز هم احساسات و هيجاناتمان را 
مرور خواهيم كرد و باتجربه  تر خواهيم شد. وضعيت فعلي 
بازارهاي سرمايه گذاري اگرچه نتيجه عوامل بسيار زياد 
اقتصادي و سياسي است ولي عملكرد ما و واكنش هاي ما 

به آن موضوعات، وضعيت فعلي را رقم زده است.

 ارتباط متقابل بازارها 
با افول ترامپ

 بازار از خود نشان مي دهد تابعي از اين متغير محسوب 
مي شود. به اين معني كه انتخابات اياالت متحده ديگر 
تنها در ارتباط با مس��ائل امريكا مطرح نيست، بلكه در 
ارتباط با عكس العمل ايران نس��بت به اين موضوع هم 
واجد ويژگي هاي اثرگذار است. دليلش آن است كه روي 
كار آمدن احتمالي بايدن راه گريزي براي عبور از انسداد 
مذاكره با امريكا محس��وب مي ش��ود. واقع آن است كه 
تصميم گيرنده نهايي در سياست خارجي ايران رهبري 
جمهوري اسالمي است و ايشان آشكارا اعالم كرده اند كه 
با اياالت متحده مذاكره اي صورت نمي گيرد و بر فرض 
اگر قرار باشد مذاكره اي هم در اين خصوص صورت بگيرد 
با دولت كنوني امريكا نخواهد بود. لذا هرگونه جهت گري 
مثبت به نفع ترامپ در بازارهاي اقتصادي ايران اثر خاص 
خود و هرگونه خبر مثبت به نفع بايدن نيز به همان نسبت 
اثرات خود را به جاي مي گذارد. اين در حالي اس��ت كه 
تغيير و تحول احتمالي از ترامپ به بايدن، تنها تغيير در 
تاكتيك ها و تكنيك هاست و مي تواند فضاي اميدبخش 
كوتاه مدتي را بعد از انتخاب احتمالي بايدن بر اقتصاد ايران 
حاكم كند، اما بعد از گذار از ماه عسل با بايدن، باز شاهد 
نوعي جهت گيري معنادار در قالب مذاكرات س��ختي 
خواهيم بود كه اين بار دموكرات ها آن را در شكل و شمايل 
جديد به ايران تحميل خواهند كرد. بنابراين در وضعيت 
كنوني هر نوع توفيق بايدن به عنوان يك اثر مثبت مورد 
استقبال بازارهاي اقتصادي قرار مي گيرد اما بعد از عبور از 
روزها و هفته هاي ابتدايي پيروزي احتمالي بايدن موجبات 
ايجاد نوعي سرشكستگي مجدد را در فضاي اقتصادي 
و معيشتي كشور و نوسانات بازارها ايجاد مي كند، مگر 
اينكه ايران در مذاكرات با بايدن شروطي كه شامل مسائل 
گسترده تري از جمله موضوعات حقوق بشري نيز خواهد 
شد مورد توجه قرار دهد. با توجه به اين اتمسفر گفتماني 
است كه آنچه را كه در فضاي عمومي بازارها رخ مي دهد 

را مي توان تحليل و تفسير كرد.

رشد اقتصادي  اسمي يا واقعي
از نظر اقتصادي اما در بخش هايي چون صنايع، معادن، 
نفت و... نش��انه هاي اين رش��د اقتصادي را مش��اهده 
نمي كنيم. در اين ميان بايد ديد اساس��ا منظور از رشد، 
رشد اسمي يا رشدي مبتني بر فعاليت هاي مولد اقتصادي 
است. چرا كه باال رفتن قيمت ها و تورم افسارگسيخته، 
ممكن است تصويري از رشد اسمي و ظاهري را نمايان كند 
كه اين رشد مبتني بر نيازهاي كشور و در راستاي بهبود 
وضعيت زندگي مردم نيست. يكي از بحث هاي مهمي 
كه در محافل اقتص��ادي بايد ابعاد و زواياي گوناگون آن 
بررسي شود؛ رويكردي است كه كشور در خصوص مفهوم 
»رشداقتصادي«بايد در پيش بگيرد. آيا ما به دنبال رشد 
اسمي هستيم، رشد اقتصادي مبتني بر نفت براي ما مهم 
است، يا اينكه هدف اقتصاد ايران رشد اقتصادي واقعي و 
مبتني بر فعاليت هاي مولد است؟ اگر رشد اقتصادي مولد 
را مورد توجه قرار داده ايم، بايد بسترهاي الزم براي تحقق 
آن را نيز فراهم كنيم. بايد موانع پيش روي توليد برداشته 
شود، برنامه ريزي براي رشد صادرات در دستور كار قرار 
بگيرد، رشد معادن بايد هدف گذاري شود، فضاي كسب 
و كار بايد در مسير رونق گام بردارد و موارد ديگري كه بايد 
براي اين منظور مورد توجه قرار بگيرد.اين رشد است كه 
مي تواند وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشد و رفاه 
مورد نظر را در جامعه نهادينه سازد. نهضت اشتغالزايي 
 م��ورد نظر را ايجاد كند و به س��اير مطالبات مردم براي 
بهره مندي يك زندگي مطلوب پاسخ دهد. اما در شرايط 
فعلي اگر ما حتي 5واحد رشد اقتصادي را هم تجربه كنيم 
بايد كالهمان را به آسمان بيندازيم، چرا كه واقعا مشكالت 

اقتصادي دامنه داري را تجربه مي كنيم. 

در وبينار افتتاحيه رويداد »چرخ بركت« 
مطرح شد

معاون تأمين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تاكيد كرد: 
رويداد »چرخ بركت« امكان ايجاد 2 هزار ش��غل 

پايدار را در صنعت پوشاك دارد.
ه��ادي جوه��ري ك��ه در وبين��ار افتتاحي��ه 
»چرخ برك��ت« به عن��وان بزرگ تري��ن رويداد 
نوآوري كارآفريني صنعت پوشاك سخن مي گفت، 
افزود: توانمندس��ازي حلقه هاي مختلف زنجيره 
توليد پوش��اك در راس��تاي تامين نياز داخلي و 
كاهش واردات و قاچاق و سرمايه گذاري به منظور 
توليد 5 ميليون دس��ت پوش��اك و ايجاد 2هزار 
فرصت ش��غلي پايدار از جمله اهداف اصلي اين 
رويداد است. وي تصريح كرد: بنياد بركت در قالب 
رويداد چرخ بركت مي خواهد نقش تسهيل گري 
و به هم رساني و اتصال بازيگران و فعاالن صنعت 
پوش��اك را ايفا و از كارآفرينان اين حوزه حمايت 
كند. جوهري فعاليت و رسالت اصلي بنياد بركت 
را محروميت زدايي از طريق اش��تغال زايي اعالم 
كرد و افزود: اين مهم هم از طريق توانمندسازي 
اقتص��ادي و هم با حماي��ت از كارآفرينان دنبال 
مي شود. بنياد تا به امروز از 365 شركت كوچك 
و متوس��ط حماي��ت و 50 هزار طرح خ��رد را در 
سراس��ر كش��ور راه اندازي كرده كه باعث ايجاد 
150 هزار ش��غل در مناطق محروم ش��ده است. 
معاون تأمين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت اظهار داشت: امسال عالوه بر حمايت 
از شركت هاي كوچك و متوسط و ايجاد مشاغل 
خ��رد و خانگي، اه��داف ديگري را در راس��تاي 
تكميل و حماي��ت از زنجيره ه��اي توليد دنبال 
مي كنيم. وي با اشاره به اهميت صنعت پوشاك 
در كشور گفت: يكي از اهداف بنياد بركت تكميل 
و حمايت از زنجيره هاي توليد در صنعت پوشاك 
اس��ت. اگر بتوانيم حمايت و مشاركت مردم را در 
صنعت پوش��اك جلب كنيم به اهداف مورد نظر 

خواهيم رسيد.
جوهري خاطرنش��ان كرد: يكي از اهداف رويداد 
چرخ بركت ه��م بهره گيري از ايده ها و طرح هاي 
م��ردم در راس��تاي رون��ق توليد در پوش��اك و 

اشتغال زايي در اين صنعت است. 
معاون تأمين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقالب 
مبني بر توجه به صنعت پوشاك يادآور شد: صنعت 
پوش��اك از مخاطبان زيادي اعم از توليدكننده 
و مصرف كنن��ده برخوردار اس��ت و امكان ايجاد 

اشتغال زايي فراواني را دارد.
وي تاكيد كرد: در قالب رويداد ملي چرخ بركت و 
در صورت حمايت از توليدكنندگان و كارآفرينان 
صنعت پوش��اك عالوه بر كاهش و قطع واردات 

حتي مي توان به صادرات در اين حوزه فكر كرد.
مس��وول رويداد ملي چرخ بركت نيز در مراس��م 
وبينار افتتاحيه اين رويداد اظهار داشت: رويداد 
چ��رخ بركت يك اتفاق ويژه در صنعت پوش��اك 
كشور است و اميدواريم شروع يك جريان باشد كه 

ثمراتش را در اين صنعت شاهد باشيم.
ميرسامان پيشوايي با اشاره به نام گذاري امسال 
به عنوان جهش توليد از سوي مقام معظم رهبري 
ادام��ه داد: رهبر معظم انق��الب 11 صنعت را به 
عنوان اولويت فعاليت معرفي كرده اند كه پوشاك 
يكي از آنهاس��ت. صنعت پوش��اك يك صنعت 
قديمي، پيش��رو و كارآفرين در كش��ور است كه 
ظرفيت اش��تغال زايي فراواني دارد. به گفته وي 
در حال حاضر 600 هزار نفر در صنعت پوش��اك 
مشغول به فعاليت هس��تند كه با اصالح زنجيره 
تامين در اين صنعت، ت��ا 2 ميليون نفر هم قابل 
ارتقا است. پيشوايي خاطرنشان كرد: چرخه مالي 
صنعت پوشاك در كشور 4 تا 5 ميليارد دالر است 
كه حداقل 30 درص��د واردات دارد كه عمده اين 
واردات هم به شكل قاچاق است. مسوول رويداد 
چرخ بركت تصريح ك��رد: ايجاد جريان نوآوري و 
كارآفريني در صنعت پوشاك در راستاي اهداف 
سال جهش توليد، بزرگ ترين هدف اين رويداد 
اس��ت. مدير مركز نوآوري مانا نيز در اين مراسم 
گفت: مركز ن��وآوري مانا در زمينه هاي مختلفي 
در كنار رويداد چرخ بركت ايستاده است و از اين 

رويداد حمايت مي كند.
حكيم��ه فري زاده ادام��ه داد: م��ا در حوزه هايي 
همچ��ون طراح��ي و دوخ��ت، تبليغ��ات، 
سرمايه گذاري غيرنقدي از جمله تامين محل كار 
و مواد اوليه و كمك به فروش يكپارچه محصوالت 
در كنار كارآفرينان و ايده پ��ردازان رويداد چرخ 
بركت خواهيم بود. وي خاطرنش��ان كرد: ممكن 
است افرادي طرح هايي را ارايه بدهند كه تا مرحله 
عملياتي شدن فاصله زيادي داشته باشد و ما در 
مركز نوآوري مانا از اين افراد عالقه مند و مستعد 
حماي��ت مي كنيم تا محصوالت ش��ان به مرحله 

تجازي سازي برسد. 
ف��ري زاده تصري��ح كرد: يك��ي از اه��داف ما در 
س��ال جهش توليد، تمركز به شكل تخصصي بر 
حوزه هاي باال و پايين دستي صنعت پوشاك است 
و از كسب و كارهاي اين حوزه حمايت جدي تري 

خواهيم داشت.

سهم تجارت چمداني و صادرات محصوالت كشاورزي در كارنامه تجاري چقدر است؟ 

داليل افت تجارت خارجي در نيمه اول  سال

ايجاد صندوق  بازارگرداني در دو شركت مهم معدني
رييس هيات عامل ايمي��درو با بيان اينكه ارزش س��هام 
شركت هاي معدني و صنايع معدني در بازار سهام 1400 
هزار ميليارد تومان اس��ت، گفت: صندوق بازارگرداني در 
دو شركت گل گهر و چادرملو تش��كيل مي شود. خداداد 
غريب پ��ور درباره كميته پيگيري صن��دوق بازارگرداني 
ش��ركت هاي معدني و صنايع معدني، ب��ه »خبرگزاري 
مهر« گفت: اين كميته از نماين��دگان ايميدرو، بورس و 
شركت هاي بزرگ تشكيل شده است كه در حال رصد بازار 
هستند و متناسب با وضعيت بازار، صندوق هاي بازارگردان 

ش��ركت هاي بزرگ، بازار را مديري��ت مي كنند. رييس 
هيات عامل ايميدرو افزود: هفته اي كه اين كميته تشكيل 
شد، بورس پس از يك ريزش، احيا شد و پس از يك ريزش 
مجدد، بازگشت. اما مساله  مهم اين است كه ما فقط بين 20 
تا 25 درصد از بورس را در اختيار داريم، از اين رو بايد ساير 
صنايع موجود در بورس و شركت هاي بزرگي كه سهامشان 
در بورس عرضه شده، پاي كار بيايند و صندوق بازارگرداني 
ايجاد كنند. غريب پور تاكيد كرد: ساير صنايع هم حتما بايد 
بازارگرداني كنند تا سهامشان در بازار تثبيت شود. در اين 

صورت مي توانيم با همكاري يكديگر وضعيت بازار سهام 
را بهبود ببخش��يم. رييس هيات عامل ايميدرو ادامه داد: 
در حال حاضر 1400 هزار ميليارد تومان س��هم معدني و 
صنايع معدني در بورس وجود دارد كه افزايش يا كاهش 
آن بستگي به نوسانات بازار دارد. صندوق بازارگرداني در 
مس، فوالد مباركه و فوالد خوزس��تان وجود داش��ت اما 
فعاليتشان نظام مند و هدفمند نبود اما هم اكنون با تشكيل 
كميته پيگيري صندوق بازارگرداني شركت هاي معدني و 
صنايع معدني، فعاليتشان نظامند شده است. معاون وزير 

صمت افزود: صندوق بازارگرداني در شركت هاي گل گهر و 
چادرملو هم در حال تشكيل است. ما به دنبال دستكاري در 
بازار نيستيم؛ بازار بايد متناسب با سازوكار خود، روند طبيعي 
را داشته باش��د اما ما به عنوان شركت هاي بزرگ وظيفه 
داريم از حقوق سهامداران خرد دفاع كرده و از ريزش هاي 
ناگهاني بدون دليل كه منجر به سقوط هاي ناگهاني بازار و 
زيان سهامداران خرد مي شود، جلوگيري كنيم. آينده بازار 
سرمايه به س��ازمان بورس و اوراق بهادار و اجرايي كردن 

دستورالعمل بازارگرداني بستگي دارد.

بررسي هاي آماري نشان مي دهد

جزييات كاهش مصرف كاالهاي اساسي 
بررسي ها نشان مي دهد، مصرف كاالهاي اساسي در سبد 
مصرفي خانوار كاهش داشته است. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم، متوس��ط مصرف كاالهاي اساسي در سال هاي 
اخير كاهش يافته است. براي مثال مصرف برنج خارجي 
8 درصد، گوشت گوس��اله 20 درصد، گوشت گوسفند 
29 درصد، روغن نباتي 6 درصد و قند و ش��كر 4 درصد 

در سال 1398 نسبت به سال 1395 كاهش يافته است.
اين كاهش ها براي دهك هاي پايين درآمدي به مراتب 
بيشتر نيز بوده است. براي نمونه ميزان كاهش مصرف 
دهك سوم درآمدي بر اساس طرح هزينه درآمد مركز 
آمار ايران در جدول زير آورده شده است. مجموعه موارد 
فوق نشان مي دهد اتخاذ سياس��تي در راستاي تأمين 

بخشي از نيازهاي معيش��تي خانوارهاي كشور به ويژه 
خانوارهاي كم برخوردار بسيار ضروري است. با اين حال 
بسته به ميزان منابع در دسترس، جامعه هدف مي تواند 
متفاوت باش��د. در صورتي كه 30 ه��زار ميليارد تومان 
منابع در نظر گرفته شده در طرح توزيع كاالهاي اساسي 
قابل دسترس باشد، پيشنهاد پرداخت اعتبار خريد به 

60 ميليون نفر قابل دفاع اس��ت. با اين حال در صورتي 
كه اين منابع در دسترس نباشد، مي توان در اختصاص 
منابع اولويت بندي كرد ب��راي مثال وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با استفاده از اطالعات پايگاه رفاه ايرانيان 
حدود ۷ ميليون خانوار )معادل حدود 20 ميليون نفر( را 
شناسايي كرده كه ضرورت دارد مورد حمايت قرار گيرند.

متوسط مصرف كاالهاي اساسي در سال هاي 1395 و 1398 )گرم در ماه به ازاي هر فرد(
نسبت 1398 به 139513981395سال

دهك سوممتوسط كشوريمتوسط دهك سوممتوسط كشوريمتوسط دهك سوممتوسط كشوريگروه

15841329145110860.920.82برنج خارجي

193131155840.800.64گوشت گوساله

2301492341140.710.76گوشت گوسفند

15551163159111341.020.98مرغ ماشيني

115497110847900.940.81روغن نباتي

10067499676860.960.62قند و شكر

ماخذ: طرح هزينه در آمد خانوار مركز آمار ايران

ايجاد 2 هزار شغل پايدار بركت 
در صنعت پوشاك
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چهرهروز

عمرانصالحي،شاعريطنزپردازبازبانيبيپيرايه
عمران صالحي زاده يكم اسفند 1325 بود. او در 11 مهر ماه 1385 چشم از جهان فرو بست تا داغي عظيم بر دل دوستدارانش 
بگ��ذارد. عمران صالحي در كتاب »تاريخ ش��فاهي ادبيات معاصر ايران، عمران صالحي« درب��اره تاريخ تولدش مي گويد: 
»من در س��ال 1325 در تهران متولد ش��ده ام. در محله اميريه مختاري. البته آن طور كه شناس��نامه ام مي گويد بايد اين 
اتفاق غيرمنتظره و كمي هم عجيب در اول اسفند افتاده باشد. اما خاله بزرگم مي گفت 1۰ تيرماه متولد شده ام.« صالحي 
تحصيالت ابتدايي خود را در شهرهاي قم، تهران و تبريز به پايان رساند و نخستين شعر خود را در مجله اطالعات كودكان 

به سال 13۴۰ چاپ كرد. 

كتابخانه

دربارهكتاب»بحراناقتصادجهاني«
كتاب »بحران اقتصاد جهاني« نوشته »آندرو گاوين مارشال و ميشل چوسودوسكي« است. در پشت جلد چنين معرفي شده است: 
»ركود اقتصادي در سرتاسر جهان شدت يافته و بيكاري گسترده، فروپاشي برنامه هاي اجتماعي دولت ها و فقير شدن ميليون ها نفر 
از مردم را در پي داشته است. سقوط بازار هاي مالي پيامِد كالهبرداري سازمان  يافته و دست كاري مالي بود. بحران اقتصادي همراه 
با فرايند نظامي گري در سراسر جهان، »جنگي بدون مرز« به رهبري اياالت متحده امريكا و هم پيمانان آن در ناتو را به همراه داشته 
است. در اين مجموعه مقاالت، هر يك از نويسندگان، پوسته   پر زرق   و برق را مي  شكافند تا شبكه پيچيده  اي از فريب كاري و تحريف 

رسانه  اي را افشا كنند كه در خدمت پنهان كاري كاركرد نظام اقتصاد جهاني و پيامد هاي ويرانگر آن بر زندگي مردم قرار دارد.«

میراثنامه

 مدير پايگاه ميراث فرهنگي كاخ هاي هخامنش��ي 
شهرستان دشتس��تان از ثبت مجموعه كاخ هاي 
سه گانه هخامنشي در كنار سازه سنگي موسوم به 
گور دختر، س��ه معدن سنگ و بيش از 3۰ محوطه 
باس��تاني قابل انتس��اب به دوره هخامنشي تحت 
عنوان »منظر هخامنشي خليج فارس« در فهرست 
ميراث جهاني يونسكو خبر داد. يداهلل ذكاوت زاده، 
مدير پايگاه ميراث فرهنگي كاخ هاي هخامنش��ي 
شهرستان دشتستان با اش��اره به تاسيس رسمي 
پايگاه از خرداد ماه سال 13۹۶ و محدوديت اعتبارات 
تخصيصي تاكنون اظهار داشت كه فعاليت عملي و 
ميداني اين مجموعه در ح��وزه حفاظت، مرمت و 
پژوهش از سال 13۹۷ آغاز شده است. در محدوده 
شهرستان دشتستان عالوه بر سه كاخ بر جاي مانده 
از دوره هخامنش��ي، سه معدن سنگ، بيش از سي 
محوطه باس��تاني پراكنده و بناي س��نگي فاخري 
موسوم به »گور دختر« كش��ف و ثبت شده كه در 
مجموع پهنه اين شهرستان را به بستري غني و قابل 
توجه از آثار قابل انتساب به دوره هخامنشي تبديل 
مي كند. شاخص ترين آثار اين مجموعه بقاياي سه 
كاخ چرخاب، بردك سياه و سنگ سياه بوده كه بنا 

به نظر پژوهشگران متعلق به دوره اول هخامنشي و 
قبل از پادشاهي داريوش بزرگ است و مي توان تاريخ 
ساخت آنها را همدوره با مجموعه پاسارگاد در استان 
فارس دانست كه قطعا از كاخ هاي تخت جمشيد، 
قديمي تر هستند. كاخ هاي سه گانه هخامنشي، بناي 

سنگي گور دختر و بيش از 3۰ محوطه باستاني قابل 
انتساب به اين دوره نشان از اهميت پهنه شهرستان 
دشتستان در مناسبات حكومتي دوره هخامنشي 
داشته كه بر لزوم ثبت آن در فهرست ميراث جهاني 

و توسعه برنامه هاي مطالعاتي مرتبط مي افزايد.

»منظر هخامنشي خليج فارس« در يونسكو  ثبت  مي شود

خانهزينتالملكيازينتالملوكيكيازآثاربهجايماندهازدورهقاجاراس�تكهساختآندرحدودسال1290ه.قتوسطعليمحمدخان
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ضلعدارايزيرزمینبسیاروسیعوگستردهاياستكهامروزهازآنبهعنواننگارخانهاستفادهميشود.

مرزپرگهر

هنر

از بازي زنده ياد لوون هفتوان در فيلم كوتاه »برزخ« به كارگرداني قصيده گلمكاني 
در جشنواره  »راك هارور« برزيل قدرداني شد. زنده ياد لوون هفتوان براي بازي در 
اين فيلم كوتاه به كارگرداني و تهيه كنندگي قصيده گلمكاني در جشنواره  »راك 
هارور« برزيل تقدير شد. اين فيلم، روايت تك تيراندازي عراقي است  كه پس از 
شركت در جنگ هاي مختلف كشورش به پوچي رسيده، به ايران مهاجرت كرده و 
شروع به خالكوبي كردن نام افرادي بر بدنش مي كند كه در جنگ ها كشته است. 
آخرين خالكوبي را پسري جنوبي انجام مي دهد كه تك تيرانداز از او خواسته اي 
ديگر هم دارد. ايده  اوليه  برزخ از محمدرضا مسعودي و قصيده گلمكاني بوده و 
فيلمنامه  آن را اكتاي براهني نوشته است. لوون هفتوان و ميالد مرادي بازيگران 
اصلي اين فيلم سينمايي هستند. جشنواره  »راك هارور« برزيل امسال به دليل 

همه گيري ويروس كرونا به صورت آنالين برگزار شد.

 تجليل از مرحوم »لوون هفتوان«
 در جشنواره برزيلي

هنر

كلينت ايستوود در ۹۰ س��الگي قصد دارد كه فيلمي تازه بس��ازد. او در اين 
فيلم كارگردان، تهيه كننده و بازيگر خواهد بود. كلينت ايستوود از آن دست 
هنرمنداني اس��ت كه با باال رفتن سن دس��ت از فعاليت نكشيده است. او كه 
اكنون ۹۰ سال دارد، در 2 سال گذشته 2 فيلم »ريچارد جول« و »قاچاقچي« 
را به دنياي س��ينما عرضه كرده است. بر اساس گزارش ورايتي، او امسال هم 
در پروژه تازه اي در نقش تهيه كننده، كارگردان و بازيگر حضور خواهد داشت. 
ايستوود قرار اس��ت فيلم »Cry Macho« را براي كمپاني »وارنر برادرز« 
بسازد. اين فيلم بر اس��اس رماني به همين نام نوشته »ريچارد نش« ساخته 
خواهد شد. نش اين رمان را سال 1۹۷5 منتشر كرد. نام اين پروژه نخستين بار 
سال 2۰11 در جشنواره فيلم كن سر زبان ها افتاد. »Cry Macho« داستان 

مردي شكست خورده است كه براي مقداري پول دست به آدم ربايي مي زند.

 ستاره اي كه در ۹۰ سالگي 
همچنان مي درخشد

جامعه

كرونا جان ۲۱۱ بيمار را گرفت
در طول 2۴ ساعت گذشته، 211 بيمار 
كوويد1۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان  باخت��گان اين بيماري به 
2۶ هزار و 38۰ نفر رس��يد. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت با بيان اينكه تاكنون 
۴ ميلي��ون و ۴3 ه��زار و 13۰ آزمايش 
تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام شده 
است، گفت: مجموع بيماران كوويد1۹ 

در كش��ور به ۴۶1 هزار و ۴۴ نفر رسيد. سيماسادات 
الري با اش��اره به اينكه ۴121 نف��ر از بيماران مبتال 
به كوويد1۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند، افزود: خوشبختانه تاكنون 383 

هزار و 3۶8 نفر از بيماران، بهبود يافته 
و يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
او گفت: اس��تان هاي تهران، اصفهان، 
قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 
س��منان، قزوي��ن، لرس��تان، اردبيل، 
خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، 
خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال 
و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان شمالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار 
دارند. همچنين اس��تان هاي كردستان، هرمزگان، 

فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

افزايش ساعت كاري معلمان در دوران كرونا
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پ��رورش از افزايش س��اعت كاري 
معلم��ان در دوران كرونا خب��ر داد. 
رضوان حكيم زاده گفت: واقعيت اين 
است كه بس��ياري از معلمان با توجه 
به ش��رايط خاصي كه وج��ود دارد، 
ايثارگرانه وق��ت خيلي زيادي صرف 
مي كنند ك��ه از اين جه��ت ممنون 

آنها هس��تيم. او درباره اقدام��ات صورت گرفته از 
سوي معلمان در زمان ش��يوع كرونا و ادامه روند 
آموزش كش��ور گفت: در خصوص تداوم جريان 
آموزش معلمان نقش بسيار مهمي داشتند. عالوه 
بر اينكه هماهنگي هاي الزم را با خانواده ها انجام 
مي دهند، با توجه به ش��رايط فعلي سعي كردند، 
هيچ دانش آموزي بدون برنامه آموزش��ي نباشد. 

حكيم زاده با بيان اينكه معلمان براي 
دانش آموزان��ي ك��ه در كالس درس 
حاضر شده اند، برنامه هاي مدون دارند، 
گفت: معلمان عالوه بر اين در شبكه 
شاد و فضاي مجازي فعاليت هايشان 
را ب��راي آن دس��ته از دانش آموزاني 
كه به هر دليل��ي در كالس ها حضور 
ندارند، پيگيري خواهند كرد. او افزود: 
اگر خانواده ها در زمينه تنظيم برنامه آموزشي با 
معلمان همكاري كنند، مي توانند از فرصت هايي 
كه در بس��تر فضاي مجازي، تلويزيوني و آموزش 
حضوري فراهم ش��ده به صورت مكم��ل و نه به 
صورت موازي استفاده كنند. توصيه اكيدمان براي 
معلمان اين است كه نقشه يادگيري داشته باشند 

و آن را به خانواده ها اعالم كنند.

آگاهي عمومي براي اطالع رساني خشونت هاي خانگي 
افزايش آمارهاي خش��ونت خانگي 
ناشي از افزايش موارد خشونت نيست 
بلكه اين موارد پيشتر نيز وجود داشته 
و دليل افزايش نيز رشد آگاهي مردم 
در اطالع رساني است. رييس سازمان 
امور اجتماعي كش��ور ضم��ن بيان 
مطلب فوق گفت: براساس آمارهاي 
اخي��ر، 85 هزار مورد همس��ر آزاري 

و 2 هزار مورد كودك آزاري گزارش ش��ده است. 
تقي رستم وندي با تاكيد بر اينكه آمارهاي مربوط 
به خشونت خانگي رش��د جهشي نداشته است، 
عنوان كرد: بايد توجه داشت كه اين رقم ها رشد 
جهشي نداشته بلكه رش��د آن بطئي و به تدريج 
بوده اس��ت. او اف��زود: دليل اين رش��د نيز صرفًا 
افزايش موارد خش��ونت نيس��ت بلكه دليل آن 
افزايش آگاهي مردم نسبت به مراجعه به مراكزي 
همچون پزش��كي قانوني و غيره اس��ت. در واقع 
ممكن اس��ت در سال هاي گذشته مردم در زمان 

بروز خشونت آگاهي چنداني درباره 
مراجعه به مراكز رس��يدگي كننده 
نداشتند اما حال با افزايش آگاهي ها، 
افراد در صورت مشاهده خشونت به 
اورژانس اجتماعي، پزش��كي قانوني 
و غيره مراجع��ه مي كنند. اين موارد 
پيش ت��ر هم وجود داش��ته اما كمتر 
اطالع رساني مي ش��ده است و حال 
افزايش آمارها ناش��ي از افزايش موارد خشونت 
نيس��ت. رس��تم وندي از اجراي طرح جديدي با 
عنوان »طرح كاهش خشونت« به منظور مقابله 
با خشونت خانگي خبر داد و ابراز داشت: حدود 2 
سال است كه قوه قضاييه اين طرح را با همكاري 
دانشگاه شهيد بهشتي آماده كرده و سامانه اي نيز 
براي تمامي دادگستري هاي استان ها آماده شده 
است. اين طرح در سال جاري با ابتكار قوه قضاييه 
و همكاري سازمان امور اجتماعي كشور، با هدف 

مقابله با افزايش خشونت خانگي اجرا مي شود.

ادامهازصفحهاول

بهاراذلواوباش
چراغسبزنشانندهيم

در برابر قانون به گفته هاي اين امام جمعه استناد 
كنند و خ��ود را مح��ق بدانند. در واق��ع با چنين 
اظهارنظرهايي انگار كه به اراذل و اوباش چراغ سبز 
نشان داده ايم. در حالي كه كشور قانون دارد و در هر 
زمينه اي ما موظف هستيم كه به قانون اكتفا كنيم 
و نمي توانيم با چنين توصيه هايي زمينه هرج و مرج 
را فراهم كنيم. ضمن اينكه از ياد نبريم جواناني كه 
االن ما از آنها به عن��وان بي حجاب و بدحجاب ياد 
مي كنيم فرزندان همين انقالب هستند، اگر آنها آن 
طور كه ما مي خواستيم پرورش نيافته اند، مشكل 
از نوع آموزش و پرورش ما است. در ضمن فراموش 
نكنيم كه حجاب در دين ما شرعي است اما اجباري 
نيست. هيچ كجا نامي از اجبار در اين زمينه نيامده 
است كه حاال امام جمعه اصفهان مي خواهد به زور 
ايجاد فضاي رعب و وحشت دختران و زنان جوان 
را مجبور به رعايت حجاب كند. چنين برخوردها و 
رفتارهايي نه تنها باعث نمي شود كه آنها دست از 
لجبازي بردارند كه باعث مي ش��ود افراد بيشتري 
درجامع��ه به اين فكر كنند كه باي��د در مقابل زور 
ايستادگي كنند. ما هيچ وقت نمي توانيم با رفتارهاي 
قهر آميز و بگير و ببند يك مساله اخالقي را در جامعه 
جا بيندازيم. ما اگر مي خواهيم بدانيم دليل اينكه 
االن جوانان ما به حجاب رقبتي ندارند، چيست بايد 
به آموزه هايي كه در تمام اين سال ها به آنها داده ايم 
نگاه كنيم و ببينيم كجاي كار را اش��تباه كرده ايم. 
مگر مي ش��ود با اعمال خشونت انس��اني را به راه 
راست هدايت كرد؟ چنين رفتارها و برخوردهايي 
جوانان ر ا عاصي تر مي كند. آن هم در شرايط كنوني 
جامعه ما كه بس��يار شرايط حساسي است چنين 
اظهارنظرهايي مي تواند مشكالت بيشتري را براي 
دولت ايجاد كند. در زماني كه ما بايد تمام تالش خود 
را بكنيم كه يك زباني و يك دلي در جامعه بيشتر 
شود تا از بحران هاي به وجود آمده به سالمت عبور 
كنيم، نبايد حرف هايي زده شود كه بذر كينه و نفاق 
را در جامعه بكارد. به هر حال اگر مسووالن ما به دو 
موضوع مهم شايسته ساالري و پاسخگو بودن در 
برابر مردم بيش از اين توجه مي كردند، امروز شاهد 
چنين اتفاقات و اظهارنظرهاي غير كارشناسانه اي 
نبوديم. بهتر آن است كه هر كسي در هر مقامي كه 
قرار دارد، با توجه به مسووليت خود و دانش خود در 
مورد مسائل اظهارنظر كرده و كاري كند كه وفاق 
ملي بيش از پيش شود. فراموش نكنيم كه شرايط 
امروز كش��ور ما بسيار حساس اس��ت، فشارهاي 
اقتصادي به اندازه كافي مردم را كالفه كرده و نبايد 
شرايطي فراهم كنيم كه اين فشارها بيشتر شود. 
چنين حرف هايي مي تواند چراغ سبز براي كساني 
باشد كه به دنبال تسويه حساب هاي شخصي اند و به 
دنبال راه هاي فرار از مجازات مي گردند. بايد بيشتر از 

اين مراقب حرف هايي كه مي زنيم باشيم.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

با درخواست  فرمانده عمليات مديريت  بيماري كرونا  در پايتخت

تعطيليتهراندردستوركاراستانداري
گليماندگار| افزايش آمار مبتاليان به 
كرونا درتهران آنقدر زياد شده كه فرمانده 
عمليات مديريت بيماري كرونا در پايتخت 
خواستار تعطيلي يك هفته اي برخي مشاغل تهران با 
هدف مهار كرونا در اين كالن شهر شده است. اما مساله 
اينجاست كه در چنين شرايطي تعطيلي يك هفته اي، 
آن هم فقط برخي از مشاغل مي تواند از حجم آمد و شدها 
در سطح شهر كاسته و باعث شود تا مردم درخانه بمانند 
و به پاره شدن زنجيره كرونا كمك كنند؟ در مدت 1۰ 
ماه كه كرونا به كشور ما راه پيدا كرده خانواده هاي زيادي 
با از دست دادن عزيزانشان عزادار شده اند، خانواده هاي 
بي شمار ديگري هم با ابتالي عزيزانشان به اين بيماري 
در راهروهاي بيمارستان ها سرگردانند و بيش از همه 
اين كادر درمان هستند كه از جانشان مايه گذاشتند تا 
جان بيماران را حفظ كنند. اما در مقابل آنچه اتفاق افتاده 
بي تدبيري مسووالن و البته بي توجهي مردم به ميزان 
خطرناك بودن اين بيماري است. اگر همان ابتدا دولت 
با تصميمي عجوالنه محدوديت را بر نمي داشت و مردم 
عجول تر از آن به زندگي عادي خود باز نمي گشتند، شايد 

امروز در چنين شرايط بغرنجي اسير نبوديم. 

قرنطينهيكهفتهايتهران
دكتر زالي در نامه اي به استاندار تهران خواستار تعطيلي 
يك هفته اي اين كالن شهر براي مهار كرونا شده است. 
تعطيلي يا اعمال محدوديت در دانش��گاه ها، مدارس، 
مدارس ش��بانه روزي، حوزه هاي علميه، عدم برگزاري 
نمازجمعه، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، زبانسراها و 
ساير آموزشگاه ها و كتابخانه ها، مساجد و مصلي ها، سينما، 
تئاتر و مراكز مشابه و موزه و باغ موزه ها از جمله اين اماكن 
اس��ت. زالي در ادامه اخذ تصميماتي مبني بر تعطيلي 
آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي، عدم برگزاري هر 
گونه مراسم اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و همايش ها، 
تعطيلي باش��گاه هاي ورزش��ي و خصوصا ورزش هاي 
پربرخورد از جمله كشتي، كاراته، جودو و موارد مشابه 
را مورد تاكيد قرار داد. كافه، قهوه خانه و چايخانه ها، باغ 
وحش و ش��هربازي ها، مراكز تفريحي آبي، استخرهاي 
سرپوشيده و باشگاه هاي بدنسازي از ديگر مواردي بود 

كه فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن شهر 
تهران، خواستار تعطيلي يك هفته اي آن شد. دكتر زالي 
تاكيد كرد: براي چيره شدن بر اين بيماري نوپديد و حل 
اين چالش ملي، بديهي است با تحليل شرايط موجود 
و وضعيت اين بيماري در سطح استان، استمرار اعمال 

محدوديت و تعطيلي مراكز متعاقبا اعالم خواهد شد.

مباديشهربستهشود
مساله مهم اين است كه اين تعطيلي يك هفته اي دوباره 
باعث نشود كه مردم عزم سفر كنند، در واقع اگر قرار است 
تعطيلي صورت بگيرد بايد به طور قاطع قرنطينه اعالم 

شود و مبادي ورودي و خروجي شهر هم بسته باشد.
دكتر علي خس��روي با بيان مطلب ف��وق به »تعادل« 
مي گويد: بايد ه��م مردم و هم مس��ووالن اين خطر را 
جدي بگيرند. نمي توانيم فكر كنيم كه اين بيماري فقط 
براي ديگران است به سراغ ما نمي آيد. آمار مرگ و مير 
به صورت تصاعدي ب��اال مي رود و اگر همين رويه ادامه 
پيدا كند نه تنها در تهران كه در تمامي ايران با كش��تار 
بي س��ابقه اين بيماري مواجه خواهيم بود. مردم بايد 
اين مساله را درك كنند كه تعطيل كردن مشاغل براي 
تفريح نيس��ت، آنها بايد در خانه بمانند و از جان خود و 
ديگر اعضاي خانواده شان در برابر كرونا محافظت كنند.  

اين متخصص بيماري هاي عفوني در بخش ديگري از 
سخنانش مي افزايد: اگر نتوانيم در پاييز آمار ابتال به كرونا 
را كنترل كنيم، ممكن است در زمستان آمار مرگ و مير 
اين بيماري به روزي هزار نفر هم برسد. پس هم مردم و هم 
مسووالن بايد با حفظ پروتكل هاي بهداشتي و همكاري 
با هم كاري كنند كه حداقل آمار ابتال و مرگ و مير اين 

بيماري روز افزون نباشد. 

ماسكرارايگانكنيد
دكتر خسروي در بخش ديگري از سخنانش از مسووالن 
مي خواهد كه ماسك رايگان در اختيار مردم قرار دهند و 
مي گويد: همه ما مي دانيم كه به دليل شرايط بد اقتصادي 
دولت نمي تواند كل كشور را تعطيل كند، چرا كه آن وقت 
تامين معيشت مردم بسيار سخت مي شود، اما حداقل 
كاري كه دولت مي تواند انجام دهد، ارايه ماسك رايگان 
به افراد كم بضاعت و بي بضاعت جامعه است. بايد در تمام 
ايستگاه هاي وسايل نقليه عمومي اعم از مترو و اتوبوس 
و تاكسي ماسك در دسترس مردم قرار بگيرد. همه ما 
مي دانيم كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي تواند بسيار 
كنترل كننده باشد. خيلي از افراد واقعا توان خريد ماسك 
و مواد ضدعفوني را ندارند، مسووالن نبايد اين حداقل ها 

را هم از مردم دريغ كنند.

گزارش
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