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يادداشت- 1

 بازار بورس 
 و چشم انداز آن 

ب��ازار س��هام اي��ران از 
ابتداي س��ال 1399 تا 
19 م��رداد م��اه س��ال 
جاري در نتيجه هدايت 
نقدينگي به سمت بازار 
بورس با رش��د بس��يار 
سريع مواجه گرديد به 
گونه اي كه شاخص كل 
بورس با رش��د 305 درصدي از 512903 واحد به 
2078547 واحد رس��يد و پس از آن در يك روند 
اصالحي با 38 درصد كاهش به 1288330 واحد 
در 7 آبان كاه��ش يافت. به رغ��م كاهش مذكور، 
شاخص كل در 7 آبان ماه نس��بت به ابتداي سال 
حدود 151 درصد افزايش يافته اس��ت. در همين 
دوره، ارزش دالر ح��دود 87 درص��د، ارزش يورو 
91 درصد، قيمت مثقال ط��الي 18 عيار حدود 
103 درصد و قيمت اتومبيل پراي��د حدود 100 
درصد افزايش يافته اس��ت. در ضمن، بر اس��اس 
آخرين آمار منتشر ش��ده مركز آمار ايران، ارزش 
يك متر مربع مسكن در ش��هر تهران در بهار سال 
جاري نسبت به بهار س��ال قبل حدود 44 درصد 
افزايش يافته است. بنابراين، ارزش سهام بيش از 
ساير دارايي ها افزايش يافته است. بررسي عملكرد 
قيمت دارايي هاي مذكور طي دوره1390-1398  
نيز حاكي از آن اس��ت كه ارزش س��هام بيشتر از 
ساير دارايي ها افزايش يافته است. به عبارت ديگر، 
بازدهي س��رمايه گذاري در سهام بيش��تر از ساير 
دارايي ها در بلندمدت اس��ت. مطل��ب قابل تامل 
ديگر آن است كه اگر افق س��رمايه گذاري در بازار 
بورس حداقل 2 سال باشد، بازدهي سرمايه گذاري 
در بورس از دارايي هاي ديگر به مراتب بيشتر بوده 
و از نرخ تورم نيز بيشتر است و بدين معنا است كه 
ارزش دارايي هاي افراد در طول زمان ارتقاء مي يابد. 
صرف نظر از منافع بيشتر براي افراد، منابع مالي وارد 
شده به بازار بورس صرف تامين نقدينگي مورد نياز 
شركت ها براي تامين سرمايه در گردش و افزايش 
سرمايه براي توسعه ظرفيت توليد مي شود كه در 
تثبيت اش��تغال و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد 
حائز اهميت فراوان است. بنابراين، براي دولت اين 
موضوع مهم است كه نقدينگي در بازار بورس باقي 
بماند تا داراي اثرات مثبت اقتصادي باشد. گفتني 
است، بخشي از بازدهي ايجاد شده براي سهامداران 
بعد از مدتي، از بازار س��هام خارج مي شود تا صرف 
خريد كاالها و خدمات مورد نياز شود و اين خروج 
نقدينگي از يك طرف به كاهش تقاضا براي سهام و 
كاهش قيمت سهام منجر مي شود و از طرف ديگر 
به افزايش تقاضا براي كااله��ا و خدمات و افزايش 
نرخ تورم منتهي مي ش��ود. قابل توجه اس��ت، اثر 
تورمي ورود نقدينگي به بازار بورس در مقايس��ه با 
بازار ارز و طال به مراتب كمتر است. رونق بازار بورس 
هم براي دولت بهتر اس��ت چون مي تواند س��هام 
ش��ركت هاي دولتي را بفروشد و بخشي از كسري 
بودجه خود را تامين نماي��د و هم از منظر كنترل 
اثرات تورمي رشد نقدينگي براي كل اقتصاد بهتر 
است.  اكنون س��والي كه مطرح مي شود اين است 
كه چرا شاخص كل قيمت سهام نزولي شده است؟ 
يك دليل آن رشد باالي ش��اخص تا 19 مرداد ماه 
است كه بازدهي بااليي براي سهامداران ايجاد كرد 
و بخش��ي از بازدهي براي خريد كاالها و خدمات 
مورد نياز افراد از بازار بورس خارج شد. دليل ديگر، 
انتظ��ارات كاهش قيمت به دلي��ل در پيش بودن 
انتخابات امريكا بود كه برخي از افراد براي اجتناب 
از مواجه شدن با كاهش قيمت از بازار خارج شدند. 
دليل س��وم مربوط به افزايش بيش از حد قيمت 
س��هام برخي از ش��ركت ها در اثر دخالت نابجاي 
بازيگران در بازار س��هام است كه قيمت سهام اين 
شركت ها را در آستانه اصالح قيمت قرار داد. دليل 
چهارم به نقش سهامداران تازه وارد و غير حرفه اي 
مربوط اس��ت كه بدون تحلي��ل وارد صف خريد 
سهام شركت هاي خاص مي ش��وند و رشد بيش 
از حد قيمت سهام اين شركت ها را دامن مي زنند. 
دليل پنجم مربوط به ناهماهنگي در اركان دولت 
در خص��وص چگونگي فروش س��هام هاي دولتي 
شركت هاي پااليشگاهي بود كه نااطميناني در بازار 
ايجاد كرد. بازار سهام يك ويژگي مهم در رابطه با 
فقدان چس��بندگي دارد، يعني قيمت ه��ا آزادانه 
افزايش يا كاه��ش مي يابند. در همي��ن ارتباط، 
اعتماد در اين بازار حرف اول را مي زند به گونه اي 
كه اگر اعتماد به اين بازار از بي��ن رود به يك باره 
س��هامداران اقدام ب��ه فروش س��هام مي كنند و 
قيمت هاي سهام س��ريعا كاهش مي يابد. در اين 
راستا، تمامي سياس��تمداران و سياست گذاران 
مي بايست متوجه تاثيرات سخنان خود بر افزايش 
يا كاهش اعتماد م��ردم به بازار بورس باش��ند و 
تاثيرات آن را سنجش نمايند. به طور مشخص، با 
توجه به تغييرات زياد و سريع در بازار بورس ايران 
به ويژه در س��ال جاري و جديد بودن اين تجربه 
براي مسووالن، تمامي مسووالن مي بايست از نشر 
تشتت آراء و ...  ادامه در صفحه 3

عليرضا   اميني

گمرك توپ عدم ترخيص كاال را به زمين بانك مركزي انداخت

جنجال برنج هاي رسوبي 
 كاهش تورم

اميد از دست رفته

اونس جهاني طال 1874 
دالر، سكه 13 ميليون و 

800 هزار معامله شد

 برمبناي تقاضاي فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي و براي تسهيل برگشت هرچه 

بهتر ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد 
و تأمين مواد اوليه و نيازهاي وارداتي 

واحدهاي توليدي، مقررات موردنظر به 
تأييد ستاد اقتصادي دولت رسيد

چه كسي 
بر نقدينگي 
افسار مي زند؟

همتي: 
مقررات 

جديد ارزي 
در راه است

ايران براي كمك اعالم آمادگي كرد

تلفات زمين لرزه تا پايان شب گذشته : 12 كشته و400 مجروح

زلزله وسونامي در» ِازمير«

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 دولت 
و »تنظيم« بهينه بازار !

مقصد دوباره جذب نقدينگي 
جايي نيست جز بازار سهام 

 ماهي يا ماهيگيري
 مساله اين است

 به بهانه
 آزادي بيان

 به بخش خصوصي
 اعتماد كنيد

در س��ال ها و البت��ه در ماه ها 
و روزه��اي اخي��ر ب��ه كرات 
از مس��ووالن و برنامه ري��زان 
ميهن م��ان  اقتص��ادي 
مي ش��نويم و مي خوانيم كه 
ب��راي بهبود وضع معيش��ت 
مردم و كاهش قيمت ها و رفاه 
مصرف كنن��دگان ض��روري 
است اقدام به »تنظيم بازار« ش��ود. در نيت صادقانه اين 
مجموعه مس��ووالن ش��كي ندارم اما يك عمر فعاليت 
اقتصادي و صنعتي به نگارنده ثابت كرده اس��ت كه اگر 
مقصود از اين اصطالح همان اقدامات و كارهايي باشد كه 
طي سال ها و سال ها انجام شده است، اين راه، نه راه بلكه 
بي راهه است و نه فقط گره اي از مشكالت معيشت مردم 
و به خصوص طبقات پايين ك��ه مقصد و مقصود اجراي 
اين سياست ها هستند نمي گشايد بلكه بالعكس گره هاي 
بس سخت تري بر اين گره ها مي افزايد كه در طي چند 
دهه نيز افزوده اس��ت.  ح��دود 70 س��ال كار و فعاليت 
اقتصادي و صنعتي و خدمتگزاري به تشكل هاي مختلف 
به من آموخته اس��ت كه يگانه راه حل مشكل و بيماري 
مزمن فوق يعني گراني و افزايش قيمت كاالها و خدمات 
در يك كالم سازوكار »بازار« و نظام » عرضه و تقاضا«ست 
و الغير.   ادامه در صفحه 7

با توجه ب��ه خصوصيات بازار 
سهام مبني بر شفافيت باال و 
سرعت انتقال اطالعات در آن 
و همچنين اثرپذيري سريع 
قيمت ها در اين بازار از اخبار و 
اطالعات مرتبط، پيش بيني 
آينده بازار س��هام ت��ا قبل از 
اتفاقات 2ماه اخي��ر و تجربه 
ريزش مداوم و بي س��ابقه در قيمت سهام شركت هاي 
فعال در بورس و فرابورس؛ كار س��ختي نب��ود، بازاري 
منس��جم كه همواره به اطالعات و اخبار پيرامون خود 
واكنش منطقي نشان مي داد و نهايتًا با يك تاخير زماني 
و منطقي، اثر اطالعات و اخب��ار پيرامون آن به صورت 
همسو و هم جهت در قيمت س��هام شركت هاي فعال 
در آن منعكس مي گرديد، اما به يك باره نابساماني هاي 
اقتصادي و رفتار هيجاني فعاالن ب��ازار همه معادالت 
را برهم زد و بازار س��هام از اواس��ط مردادم��اه نه تنها 
هيچگونه واكنش منطقي نسبت به محرك هاي اصلي 
خود از جمله نوسانات بازار ارز و نرخ تورم نداشت، بلكه 
حركت و روندي معكوس ني��ز نظاره گر بود.  بنابراين با 
توجه به مقدمه فوق و با ف��رض پذيرش رفتارهيجاني 
س��رمايه گذاران و درنظر گرفتن نتايج احتمالي برنده 
بودن حزب دموكرات ...  ادامه در صفحه 6

مثل معروفي اس��ت كه اغلب 
آن را ش��نيده ايم، اما شايد از 
فرط تكرار كمتر به آن توجه 
مي شود. مثلي كه مي گويد:به 
جاي اينكه ه��ر روز ماهي در 
اختيار افراد قرار دهيد، به آنها 
كمك كنيد ك��ه ماهيگيري 
را ي��اد بگيرند.«هرچند اين 
مثل بسيار ساده اس��ت، اما اگر دقيق به آن توجه شود، 
يكي از مهم تري��ن درس هاي اقتص��ادي را پيش روي 
تصميم سازان قرار مي دهد. همين يك ضرورت اگر در 
اقتصاد ايران جدي گرفته مي ش��د، امروز شايد تبعات 
ويرانگر مشكالتي چون تورم باال، رشد نقدينگي، افزايش 
فقر و... كمتر در اقتصاد ايران نمايان ش��ده بود. واقع آن 
است كه مشكالت اقتصاد ايران ساختاري است. زماني 
كه اقتصاد كشوري با مشكالت بنياديني مثل افزايش 
فزاينده تورم، توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي و... رو به رو 
مي شود، نمي توان با ُمسكن يا تصميمات ناگهاني اقتصاد 
را به وضعي��ت ع��ادي بازگرداند.حمايت هاي كوپني و 
توزيع اقالم به وسيله كاالبرگ و طرح هايي از اين دست 
نه تنها امروز بلكه حتي در سال هاي دهه60 خورشيدي 
نيز تصميم اش��تباهي بود. تصميمي كه نه تحولي در 
اقتصاد ايجاد كرد و ...  ادامه در صفحه 4

موضوعات��ي ك��ه اخي��را و 
بع��د از واكن��ش نامناس��ب 
رييس جمهوري فرانس��ه در 
خصوص انتشار تصاوير موهن 
يك نشريه نس��بت به پيامبر 
اك��رم و رس��ول مهرباني ها، 
يك بار ديگر موض��وع آزادي 
بيان و تحليل و تفسير برآمده 
از آن را در ويتري��ن رس��انه هاي گروهي ق��رار داد. واقع 
آن اس��ت كه موضوع آزادي بيان ط��ي دهه هاي اخير 
همواره يكي از دستاويزهايي بوده كه از آن براي فشار به 
كشورهاي اسالمي استفاده ش��ده است اكثريت قريب 
به اتفاق تحليلگران منصف معتقدن��د كه آزادي بيان به 
صورت يك بع��دي و بدون احترام به عقاي��د ديگران در 
ادامه خود به عامل��ي براي تحديد آزادي هاي مش��روع 
انساني بدل مي شود. به عبارت روشن تر توهين به عقايد 
انساني و ديني ساير ملل، يكي از نمونه هاي بارز تحديد 
آزادي است. اين در حالي اس��ت كه نحوه بهره برداري از 
مقوله آزادي بيان به گونه اي اس��ت كه اغلب در راستاي 
منافع برخي محافل خاص صهيونيستي و ضداسالمي 
قرار مي گيرد. گروهي از تحليلگ��ران معتقدند اين نوع 
واكنش ها اتفاقا دليلي اس��ت بر گسترش گفتمان هاي 
ادامه در صفحه 3 اسالمي در كشورهاي اروپايي.   

با وجود آنكه ام��روز اقتصاد 
ايران با مشكالت مختلفي در 
حوزه هاي كالن مواجه است 
و بايد در كوتاه مدت براي آنها 
چاره پيدا كرد ام��ا آنچه در 
كنار مسائل روز اهميت دارد، 
در نظر گرفتن يك نگاه كالن 
و همه جانبه براي آينده، افق 

اقتصادي كشور را مشخص مي كند.
ما در س��ال هاي گذش��ته هرگ��ز تكليف خ��ود را با 
برخي س��واالت ج��دي روش��ن نكرده اي��م. در ايران 
قوانين باالدستي بر لزوم خصوصي س��ازي و كاهش 
تصدي گري اقتصادي تاكيد دارد و دولت هاي مختلف 
نيز بارها اين ش��عار را مط��رح كرده اند ك��ه به دنبال 
كاهش حضور خ��ود در اقتصاد و س��پردن اقتصاد به 
بخش خصوصي هس��تند اما آنچه در عمل رخ داده با 
اين شعارها فاصله اي زياد دارد. بررسي عملكرد اقتصاد 
ايران در مقايسه با ديگر كش��ورها نشان مي دهد كه 
هنوز اقتص��اد ايران در حوزه هاي مختل��ف در اختيار 
دولت است و با وجود انكه در سال هاي گذشته ظاهرا 
خصوصي س��ازي صورت گرفته اما در عم��ل تنها به 
افزايش تعداد ش��ركت هاي ش��به دولتي و خصولتي 
منجر ش��ده است. شكل گيري اين ش��ركت ها، حتي 
نظارت مستقيم بر ش��ركت هاي دولتي را نيز محدود 
مي كند و به فرآيند شفاف سازي در اقتصاد ايران ضربه 
مي زند. در كنار آن، دولت در برخي حوزه ها س��هام و 
اموال خ��ود را به بخش خصوصي واگ��ذار كرده اما در 
عمل مديريت را واگذار نكرده اس��ت. اي��ن در حالي 
اس��ت كه علت اصلي خصوصي كردن ش��ركت هاي 
دولتي، تغيير در نحوه مديريت بنگاه ها و سرعت دادن 
به توس��عه اقتصادي اس��ت. وقتي مديريت تفويض 
نشود، حتي س��اختارهاي س��ابق نيز عملكرد خود را 
نمي توانند به درس��تي انجام دهند. بخش خصوصي 
در دش��وارترين دوره هاي اقتصادي كش��ور، پاي كار 
مانده و تالش كرده در مس��ير اه��داف مهم اقتصادي 
گام بردارد و در شرايطي كه نقدينگي سرگردان بالي 
جان اقتصاد كشور شده، فراهم كردن مقدمات توسعه 
توليد و بهبود شرايط در محيط كسب و كار مي تواند 
در كنار رش��د اقتص��ادي به كاهش ت��ورم نيز كمك 
كند اما بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه محيط كسب 
و كار در ايران در ش��رايط بس��يار بدي به سر مي برد و 
رتبه 148 در ميان كش��ورهاي جهان، نشان مي دهد 
كه ما نتوانس��ته ايم در اين حوزه مشكالت را برطرف 
كنيم. براي عبور از مشكالت فعلي و بهبود شرايط در 
بلندمدت، اعتماد به بخش خصوصي بايد در دس��تور 
كار دولت قرار گيرد و در اين مسير با هدايت نقدينگي 
به س��مت توليد و هدف گذاري براي بازارهاي جديد، 

اوضاع اقتصاد مي تواند بهبودي نسبي را تجربه كند.

گزارش روز

تبعات بازگشت ايران به بازار نفت
يكي از موضوعاتي كه بعد از باال 
رفتن احتمال پي��روزي بايدن 
در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا و متعاق��ب آن، احياي 
برج��ام در محاف��ل اقتصادي 
مطرح ش��ده، تبعاتي اس��ت 
كه بع��د از ورود ايران ب��ه بازار 
نفت ايجاد خواهد ش��د. به هر 
همانطور كه حضور ترامپ در كاخ سفيد تبعات فراواني در 
مناسبات اقتصادي بين المللي و ساير موضوعات جهاني به 
جاي گذاشت، خروج وي نيز بدون ترديد تحوالت بسياري 
ايجاد خواهد كرد. در كل مي توان پيش بيني كرد كه بعد 
از پيروزي بايد شرايط اقتصاد امريكا به سمت نورمااليزه 
شدن وضعيت و عادي شدن شرايط برود. طبيعي است كه 
در اين صورت، ايران نيز كه با تحريم هاي ظالمانه و خارج از 
منطق ترامپ مواجه شده، سهميه هاي سنتي خود را در 
بازار نفت و اوپك پس خواهد گرفت. ضمن اينكه حضور 
تاثيرگذار خود را در بازار انرژي بين المللي از س��ر خواهد 
گرفت. با توجه به نقشي كه نفت در شمايل كلي اقتصادي 
كشور دارد، اين تحوالت، س��يگنال مثبتي در خصوص 
چشم انداز آينده اقتصادي كشور مي دهد. باال رفت درآمد 

ارزي در نهايت مي توان��د به معناي بهبود وضعيت درآمد 
سرانه و مهار برخي نوسانات تورمي تفسير شود. اكثريت 
قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي معتقدند كه تحريم ها 
اثرات مخ��رب فراواني در بخش ه��اي مختلف اقتصادي 
داشته است. البته مجموعه اين تحليلي ها با فرض پيروزي 
بايدن معنا دارد، شايد در كوران انتخابات امريكا و تا زمان 
اعالم رسمي نتايج انتخابات )حوادثي از جنس اعتراضات 
اخير در ايالت هاي مختلف و رفتارهاي غيرقانوني ترامپ( 
رخ دهد كه اين پيش بيني ها را دچار خدشه كند. اما اغلب 
تحليلگران و خردمندان عالم اميدوار هستند كه ترامپ در 
صورت شكست، قدرت را به صورت مسالمت آميز تحويل 
رييس جمهوري بعدي دهد تا نظام تصميم سازي، اياالت 
متحده به س��مت اتخاذ رويكرده��اي معقول تر حركت 
كند. از اين منظر بازگشت امريكا به برجام مي تواند واجد 
ويژگي هاي مثبتي تلقي ش��ود. اما با عبور از اين مقدمات 
بايد ديد بعد از بازگشت ايران به بازار نفت، ايران ظرفيت 
توليد چه ميزان نف��ت را دارد و ظرفيت واقعي توليد نفت 
ايران بعد از تحريم ها چقدر است؟ اقتصاد ايران با توجه به 
جايگاه تاريخي اش در اوپك و ظرفيت هايي كه در دورن 
كشور در صنعت نفت دارد، پتانسيل بااليي براي افزايش 
توليد نفت دارد. اما از طرف ديگ��ر نبايد فراموش كرد كه 

بعد از تحريم هايي چنين پرفش��ار، برخي چاه هاي نفت 
به احياي دوب��اره نياز دارند تا ب��ه باالترين ظرفيت توليد 
خود برس��ند. بنابراين عنصر زم��ان در خصوص خيزش 
دوباره صنعت نفت ايران مس��اله مهمي است. بازگشت 
به سهميه هاي قبل از تحريم هدف كوتاه و ميان مدت و 
رسيدن به حداكثر ظرفيت توليد بر اساس جايگاه ايران 
در اوپك )چه در س��ال هاي قبل از پيروزي انقالب و چه 
سال هاي پس از آن( هدف بلندمدت ايران در صنعت نفت 
مي تواند تحليل و تفسير شود. به نظرم زمينه هاي مورد 
نياز براي احي��اي صنعت نفت از همين ام��روز بايد آغاز 

شود تا بالفاصله پس از رفع محدوديت ها بتوان بيشترين 
دس��تاوردها را كس��ب كرد. در جمع بندي صحبت ها 
ذكر اين نكته ضروري است كه نظام تصميم ساز كشور 
نيز در مواجهه با اين شرايط تازه در نظام بين الملل بايد 
راهبردهاي مناسب و خردمندانه اي را تدارك ببيند كه 
در اثر حداكثر منافع ملي كشور تامين ش��ود. بازارهاي 
اقتصادي كشور بعد از دوره اي نوسانات پي درپي بيشتر 
از هر عامل ديگري به ثبات نياز دارد. از طريق گسترش 
دامنه اين فضاي مطلوب اقتصادي اس��ت كه مردم هم 

بهره خود را از فضاي اقتصادي كشور خواهند برد.

محسن خليلي 

حسن مرادي

حميد رضا ترقيعباسعلي ابونوريمحمد محمدي عباس آرگون



»با توجه به وجود شوك منفي عرضه، ناترازي بانك ها و 
نياز مالي دولت؛ امروز افزايش نرخ سود بانكي سياستي 
نيس��ت كه توفيق قطعي داشته باشد و بر همين اساس 
بدنبال روش هاي ديگري براي كاهش فش��ار تورمي در 
بازارها هستيم.« اين صحبتي اس��ت كه چند روز قبل 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي مطرح كرد؛ 
صحبت هايي كه از يكي از اصلي تري��ن اميدواري هاي 
موج��ود براي كاهش نرخ تورم كاس��ت و به اين ترتيب 
به نظر مي رس��د الاقل در كوتاه مدت گ��ره اي جديد در 
مسير مديريت نقدينگي و كاهش نرخ تورم شكل گرفته 
است. برآوردها و آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه عدد 
نقدينگ��ي در اقتصاد ايران مدت هاس��ت از مرز 2000 
هزار ميليارد تومان عبور كرده و با وجود تمام شعارها و 
برنامه ها، رشد نقدينگي با سرعت بسيار بااليي ادامه دارد، 
معضلي كه پيدا كردن راه حلي براي آن مي تواند بخشي از 
مشكالت امروز در حوزه تورم را كاهش دهد اما در صورت 
تداوم شرايط فعلي، احتماال بار ديگر بايد در انتظار افزايش 
نرخ تورم باشيم. اقتصاد ايران در طول سال هاي گذشته، با 
معضل مواجهه همزمان با ركود و تورم دست و پنجه نرم 
كرده است. از سويي آمارها مي گويد در دو سال گذشته 
نرخ رشد اقتصادي منفي بوده و حتي در بعضي سال ها 
به مرز منفي هش��ت درصد نيز رسيده است. در چنين 
فضايي، ش��يوع ويروس كرونا نيز باعث شد برنامه هاي 
دول��ت براي خروج از ركود با دش��واري هاي تازه مواجه 
ش��ود و نهادهاي بين المللي مي گويند در س��ال جاري 
نيز رشد اقتصادي منفي خواهد ماند. هرچند برآوردها 
مي گويد در س��ال آينده احتماال رشد اقتصادي مثبت 
خواهد شد اما با توجه به نرخ هاي ثبت شده در سال هاي 
قبل، احتماال بازگشت به حالت عادي زمان بيشتري نياز 
خواهد داشت و در اين مسير استفاده از ظرفيت هاي باقي 
مانده، اهميت فراواني دارد. يكي از مهم ترين ظرفيت هاي 
موجود كه به دليل عدم استفاده درست از فرصت به تهديد 
بدل شده، نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران است. در 
صورتي كه زيرساخت هاي الزم براي انتقال نقدينگي به 
توليد وجود داشته باشد، مي توان انتظار داشت كه ركود 
در مدتي كوتاه تر به رشد مثبت بدل شود اما در اقتصاد 
ايران فراهم نبودن مقدمات الزم، كار را در اين حوزه نيز 

دشوار كرده است.

    رشد دوباره تورم
گزارش مركز آمار از وضعيت نرخ تورم در مهر ماه نشان 
مي دهد كه اين نرخ به بيش از 27 درصد رسيده و براي 
دومين ماه متوالي تورم بار ديگر صعودي شده است. اين 
اتفاق در حالي رخ داده كه از تابستان سال قبل نرخ تورم 
كه در مرز 40 درصد قرار گرفته بود روند كاهشي به خود 
گرفت و حتي در تابستان امس��ال به مرز 25 درصد نيز 
رسيد. با اين وجود از تير ماه امس��ال بار ديگر نرخ تورم 
ماهانه صعودي ش��د و پس از ثبت عدد شش درصد در 
تابس��تان در مهر ما از هفت درصد نيز عبور كرد تا نشان 
دهد به زودي نرخ تورم افزايش بيش��تري را نيز تجربه 
خواهد كرد. در اين فضا، سياست هاي انقباضي دولت كه 
بتواند راهي براي كاهش تورم پيدا كند، نخستين اولويت 
خواهد بود، موضوعي كه مشخص نيست در شرايط فعلي 

چگونه اجرايي مي ش��ود. با توجه به باال بودن نرخ رشد 
نقدينگي، يكي از اصلي ترين سياست هايي كه مي تواند 
در دستور كار قرار گيرد، جذب نقدينگي از سوي بانك 
مركزي است، موضوعي كه به نظر مي رسيد با افزايش نرخ 
سود بانكي بخشي از آن محقق خواهد شد اما در حالي 
كه همه منتظر بودند در جلسه شوراي پول و اعتبار اين 
موضوع تصويب شود، رييس كل بانك مركزي اعالم كرد 
كه فعال اين برنامه از دستور كار خارج شده است. همتي 
گفت: بانك مركزي به خوبي واقف است كه، با توجه به 
وجود ش��وك منفي عرضه، ناترازي بانك ها و نياز مالي 
دولت؛ امروز افزايش نرخ س��ود بانكي سياستي نيست 
كه توفيق قطعي داش��ته باشد و برهمين اساس بدنبال 
روش هاي ديگري براي كاهش فش��ار تورمي در بازارها 
است. البته با ابزار هاي در اختيار، روند نرخ سود بين بانكي 
نيز تعديل خواهد شد. اين صحبت ها در حالي مطرح شده 
كه بانك مرك��زي چند ماه قبل خبر از هدف گذاري 22 
درصدي براي تورم يك ساله ايران داده بود. هدف گذاري 
كه هرچند از همان ابتدا به دليل مبهم بودن سياست هاي 
اجرايي با انتقادات جدي كارشناسان اقتصادي مواجه 
شد اما كارشناسان انتظار داشتند بانك مركزي الاقل در 
عرصه اجرا گام هايي جدي در اين عرصه بردارد. صادق 
الحسيني – كارش��ناس اقتصاد كالن – در واكنش به 
سياست جديد بانك مركزي در عدم افزايش سود بانكي 
گفته: اين نتيجه سياست گذاري حسين قلي خاني است. 
وقتي مس��وول ارشد پولي مملكت كه دلسوز كشور و با 
سواد هم هس��ت بگويد تورم را به روش هاي ديگر )بجز 
نرخ بهره( پايين مي آوريم بايد از فضاي سياست گذاري 
دولت روحاني ترسيد. اين »روش هاي ديگر« اگر وجود 

داشت ساير كش��ورهاي جهان هم نرخ بهره منفي 20 
درصد داشتند! بانك مركزي صرفا بايد به هدف تورمي 
خود مقيد باشد وگرنه مملكت را سيل ويرانگر تورم درهم 
خواهد شكست و درنهايت بانك مركزي مقصر خواهد بود. 
او اضافه كرد: اگر در جهش ارز بپذيريم كه سياست هاي 
غلط دولت در تخصيص ارز 4200 و در حراج منابع ارزي 
در دوره پيشين و ... دليل جهش ارز است اما در هيوالي 
تورمي كه پيش روي كشور است هيچ توجيهي براي بانك 
مركزي وجود ندارد. بانك مركزي بايد فشارهاي سياسي 
در دولت و فشارهاي اجتماعي ذي نفعان برخي بازارها 
را تحمل كرده و به سياست گذاري اصولي در چارچوب 
علم اقتصاد متعهد بمان��د. هرگونه انحراف از اين اصول 
و تامين خواسته هاي ذي نفعان بازارها به معناي مرگ 

سياست گذاري است.

    گزينه هاي باقي مانده
اگر افزايش سود سپرده هاي بانكي را كنار بگذاريم، يك 
سوال مهم و جدي باقي مي ماند و آن اينكه دولت با كدام 
ابزارهاي باقي مانده قرار است نرخ تورم را مديريت كند؟ 
يكي از اصلي ترين نگراني ها در اين زمينه افزايش مداوم 
نقدينگي است. اگر وعده دولت در عدم استقراض از بانك 
مركزي براي جبران كس��ري بودجه را عملياتي بدانيم، 
بايد ديد چه روش هايي براي تامين منابع درآمدي دولت 
باقي مانده است. در اين مسير يك روش مهم وجود دارد 
و آن انتش��ار اوراق بدهي و فروش اموال دولت است. در 
صورتي كه دولت بتواند اوراق بدهي را به شكل گسترده 
منتش��ر كند، مي توان انتظار داشت كه از سويي كسري 
بودجه جبران ش��ود و از سوي ديگر بخشي از نقدينگي 

موجود در جامع��ه را نيز مديريت كند. اي��ن طرح با دو 
ابهام مهم مواجه است. نخست آنكه س��ود اوراق بدهي 
نيز مانند سود سپرده هاي بانكي پايين تر از تورم است و 
براي جامعه انتقال پس اندازهايش��ان به اين حوزه دور از 
انتظار است. از سوي ديگر فروش اموال دولتي نيز به دليل 
كاهش جذابيت بورس با دشواري مواجه شده و حتي اگر 
جذابيت بازار سرمايه حفظ شود، مشخص نيست دولت 
آيا راضي به انتقال مديريت شركت هاي دولتي به بخش 
خصوصي مي ش��ود يا مانند كارنامه ضعيف س��ال هاي 
گذشته در حوزه خصوصي سازي، صرفا بخشي از سهام  
در حوزه بانك مركزي نيز، وقتي قرار نيست سود سپرده باال 
رود، سياست انقباضي به مديريت بازار بين بانكي خالصه 
خواهد شد. جايي كه يا بانك مركزي بايد حكم به افزايش 
س��پرده هاي بانكي نزد اين بانك حكم بدهد كه به دليل 
ناترازي حساب ها و مشكالت موجود در نظام بانكي عمال 
امكان پذير نيست يا بايد سقفي بر تسهيالت قرار داده شود 
كه اين موضوع نيز با توجه به تورم باال و محدوديت هايي كه 
در ارايه تسهيالت وجود دارد عمال كارايي نخواهد داشت. 
ب��ه اين ترتيب اقتصاد ايران در حال��ي به ماه هاي پاياني 
سال دشوار مالي 99 نزديك مي شود كه نرخ تورم دوباره 
صعودي شده و كارشناس��ان از خطر تكرار دوباره تورم 
ب��االي 40 درصد مي گويند و بانك مركزي كه مخالفت 
خود را با افزايش نرخ سود اعالم كرده، بايد مشخص كند 
براي كاهش سرعت رشد نقدينگي و جمع آوري نقدينگي 
س��رگردان موجود در اقتصاد ايران چه طرح و برنامه اي 
خواهد داشت؟ سوالي كه اگر پاسخي درست به آن داده 
نشود، در كنار افزايش دوباره تورم، خطر بر هم خوردن نظم 

بازارهايي مانند طال و ارز را نيز به همراه مي آورد.
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بازار متشكل ارزي
با اهداف فاصله دارد

محمدرضا پورابراهيمي داوراني در گفت وگو با خانه 
ملت درباره تاثير بازار متشكل ارزي بر بازار، گفت: هدف 
از تشكيل بازار متشكل ارزي مديريت عرضه و تقاضا 
در حوزه منابع و مص��ارف ارزي بود و اين مهم محقق 
نمي شود مگر اينكه تمام اطالعات مرتبط با حوزه تقاضا 
و عرضه از طريق مكانيزمي دقيق، علمي و تخصصي در 
چارچوب ضوابط قانوني مشخص شود به اين معنا كه 
مكانيزم عرضه و تقاضا مبنا باشد البته منظور از تقاضا، 
تقاضايي اس��ت كه در چارچوب ضوابط و مقررات و با 
توجه به اولويت ها تعريف شود. نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس شوراي اسالمي افزود: از سال هاي دور 
همواره در كشور تعادلي منطقي ميان عرضه و تقاضا 
در بازار ارز وجود داش��ت به گونه اي كه مي توان گفت 
ايران جزو كشورهاي محدودي است كه منابع ارزي 
آن دو برابر مصارف بوده اس��ت. وي اضافه كرد: به طور 
متوس��ط در س��ال هايي كه ايران تحريم نبود، منابع 
ارزي كشور حدود 90 ميليارد دالر بود و واردات به طور 
ميانگين -حتي در سالي كه محدوديتي از نظر وادرات 
وجود نداشت- از 45 ميليارد دالر تجاوز نمي كرد اين امر 
به اين معنا است كه كشور دو برابر مصارف ارزي، منابع 
داشت؛ اين موضوع تراز تجاري ايران را جزو كشورهاي 
خاص قرار داده بود. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
ادامه داد: علي رغم تحريم هاي اخير تراز تجاري ايران 
مثبت است، يعني منابع ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي 
از مصارف ارزي بيش��تر است بنابراين مي توان رابطه 
منطقي ميان عرضه و تقاضا ايجاد كرد، ضمن اينكه 
تقاضا در شرايط خاص را نيز مي توان محدود كرده و 
از واردات كاالهاي غير اولويت دار، لوكس و تجمالتي 
جلوگيري كرد و ارز را براي واردات كاالهاي اساسي، 
مواد اوليه توليد، تجهيزات سرمايه گذاري، دارو و مواد 
غذايي كه جزو كاالهاي اولويت دار هستند، تخصيص 
داد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: هدف از تشكيل بازار متشكل ارزي اين 
بود كه ساختار به گونه اي اصالح شود كه ميان عرضه 
و تقاضا مكانيزم علمي تعريف شده و تخصيص بهينه 
صورت گيرد و با نظارت و مداخله بانك مركزي در تعيين 
نرخ ارز در اقتصاد كشور، بازار به صورت اتوماتيك وار 
فعاليت كند. وي ادامه داد: از آنجايي كه بانك مركزي 
سامانه نيما را راه اندازي كرده و به موجب آن نرخ تسويه 
ارز در سامانه نيما و بازار آزاد فاصله معناداري با يكديگر 
پيدا كرد، انگي��زه صادركنندگان در نوع تس��ويه ارز 
دچار چالش شد درحالي كه هدف بازار متشكل ارزي 
اين بود كه اين فاصله به حداقل برسد به اين معنا كه 
نرخ تس��ويه در سامانه نيما با بازار آزاد تفاوت چنداني 
نداشته باش��د، اگر اين امر محقق مي شد اقتصاد در 
نقطه تعادل قرار مي گرفت. وي افزود: بخشنامه هاي 
مكرر و دستورالعمل هاي مستمر بانك مركزي در طول 
سال هاي اخير، تشكيل بازار متشكل ارزي را با اهداف 
مدنظر ما دچار چالش كرد و دور از دس��ترس قرار داد. 
هرچن��د دولت اعالم كرده اين بازار را تش��كيل داده و 
بخشي از اقدامات اخير را نيز در قالب بازار متشكل ارزي 
تعريف مي كند اما بازار متشكل ارزي با مفهوم مد نظر 
ما عملياتي نشد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با 
اشاره به چالش اصلي كشور در حوزه ارز، تصريح كرد: به 
دليل مداخله بيش از اندازه بانك مركزي در تعيين تسويه 
نرخ ناشي از صادرات، صادركنندگان دچار مشكل شده 
و اين امر موجب كاهش ميزان صادرات و عدم تسويه 
شده اس��ت، حتي براساس گزارش هاي بانك مركزي 
برخي افراد از طريق كارت هاي يك بار مصرف و اجاره اي 
نسبت به عدم تس��ويه اقدام مي كنند. پورابراهيمي با 
بيان اينكه اگر رويكرد درس��ت در بازار متشكل ارزي 
به كار گرفته مي شد، بسياري از مشكالت كنوني پديد 
نمي آمد، اضافه كرد: عدم اعتقاد بانك مركزي به بازار 
متشكل ارزي واقعي و صدور بخشنامه هاي مكرر، متعدد 
و متناقض در بانك مركزي در حوزه صادرات منابع ارزي 
و نحوه تسويه، عدم تعيين تكليف وضعيت اولويت هاي 
تخصيص ارز و ثبت سفارش ها در مجموعه دولت، عدم 
ارايه راهكار مناسب درباره عرضه و تقاضا در چارچوب 
ضوابط قانوني موجب شد كه بازار متشكل ارزي تاثير 
چنداني در ساماندهي بازار نداشته باشد. اوتاكيد كرد: 
دولت و بانك مركزي مكلف است، ميزان ارز موردنياز 
براي واردات كاالهاي اساس��ي و اولويت دار را در قالب 
بازار متش��كل تعريف كند از سوي ديگر عرضه منابع 
ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي، پتروش��يمي ها و ... 
نيز در بازار متشكل ارزي مشخص شود، هرچند دولت 
براي تنظيم گري در بازار متشكل مي تواند از منابع ارزي 
بخش دولتي استفاده كند اما در بازار متشكل ارزي به 

ارز حاصل از صادرات نفت نياز نداريم. 

تورم 39.5 درصدي
نهاده هاي ساختماني

مركز ملي آمار نرخ تورم نهاده هاي ساختماني مسكوني 
شهر تهران در تابستان امس��ال را 7۱.4 درصد اعالم 
كرد كه نس��بت بهار ۳9.5 درصد رش��د داشته است.  
براس��اس اعالم مركز آمار، شاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در تابستان امسال 
به عدد ۶9۸.۸ رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل 
قبل )٥٣٦.٥(، ٣٠.٣ درصد افزايش داشته است.درصد 
تغييرات ش��اخص قيمت نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )نرخ تورم نقطه به نقطه( معادل 7۱.4 درصد بوده 
است كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل )٣١.٩( 
٣٩.٥ واحد درصد افزايش داشته است. در بين تمامي 
گروه هاي اجرايي، گروه »آهن آالت ميلگرد پروفيل درب 
و پنجره و نرده« با ۱72.2 درصد بيشترين تورم نقطه 
به نقطه را به خود اختصاص داده است.  در همين دوره 
كمترين درصد تغيير نقطه به نقطه نيز مربوط به گروه 
اجرايي »شيشه« با ٣١.٣ درصد افزايش بوده است. نرخ 
تورم ساالنه نهاده هاي ساختماني در تابستان امسال 
40.۸ درصد بود كه نس��بت به همين اطالع در فصل 

قبل )٢٩.٣( ١١.٥ واحد درصد افزايش داشته است.

سپاه به آسيب ديدگان كرونا 
بسته معيشت مي دهد

سرلش��كر س��المي با تاكيد بر اينكه 54 هزار پايگاه  
مقاومت در كشور بايد به پايگاه امدادگران و حافظان 
سالمت كشور تبديل شوند، از ارايه بسته هاي معيشتي 
به آس��يب ديدگان از كرونا خبر داد. به گزارش سپاه 
نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي روز جمعه 9 آبان 
در نشس��ت هماهنگي قرارگاه بهداش��تي و درماني 
امام رض��ا )ع( كه در مركز فرماندهي و كنترل س��پاه 
برگزار شد و فرماندهان سپاه استان هاي سراسر كشور 
هم به صورت ويدئو كنفرانس حضور داش��تند، بعد از 
شنيدن گزارش عملكرد استان ها، اظهار داشت: ورود 
سپاه به مساله مقابله با كرونا يك ماموريت است و سپاه 
هميشه ماموريت هاي خود را به بهترين شكل انجام 
مي دهد. وي افزود: انتظارمان از همه فرماندهان اين 
است كه همه پايگاه هاي مقاومت كه شامل 54 هزار 
پايگاه در كشور مي ش��ود، بايد به پايگاه امدادگران و 
حافظان سالمت كشور تبديل شوند و ان شاءاهلل بتوانيم 
نقش آفريني جدي در تشخيص زودرس ويروس كرونا 
انجام دهيم. چرا كه بر اساس ديدگاه ها و نظريه هاي 
اثبات شده پزشكان اگر اين بيماري به سرعت تشخيص 
داده شود و افراد بيمار در قرنطينه قرار گيرند و بتوانيم 
افراد سالم را از آنها جداسازي كنيم، زنجيره انتقال اين 
بيماري به صورت طبيعي قطع خواهد شد. فرمانده كل 
سپاه تصريح كرد: بايد تالش كنيم هر چه سريع تر افراد 
سالم را از افراد مبتال به ويروس كرونا جدا كنيم ضمن 
اينكه توزيع بسته هاي بهداشتي بين خانوارهاي كم 
درآمد و توصيه به آنها براي رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي يكي از مسائلي است كه بايد همه سپاه هاي 
اس��تاني و شهرس��تاني به خوبي آن را انجام داده و به 
قرنطينه كردن بيماران كمك كنيم. وي خاطرنشان 
كرد: در ش��هرهايي كه كنت��رل ورود و خروج صورت 
مي گيرد سپاه هاي استاني و شهرستاني بايد به برادران 
نيروي انتظامي كمك كنند. سردار سالمي تصريح كرد: 
همه درمانگاه ها و مراكز درماني و همه بيمارستان ها 
همانطور كه تاكنون به حوزه بهداشت و درمان كشور 
كم��ك كرده اند از هم اكن��ون به بعد باي��د به عنوان 
پايگاه هاي سالمت در خدمت درمان بيماران كرونا قرار 
گيرند و اين كار را هم فرماندهان بايد مدنظر خود داشته 
باشند. فرمانده كل سپاه افزود: توليد ماسك و توزيع آن 
مساله مهمي است و بايد نيروهاي بسيج اين كار را انجام 
داده و در اماكن پر رفت و آمد حتما پايگاه هايي را براي 
اين كار ايجاد كرده و توزيع ماسك تا حد ممكن صورت 
پذيرد تا بتوانيم فرهنگ استفاده از ماسك را در جامعه 
گسترش دهيم زيرا از راه هاي جلوگيري از گسترش 
بيم��اري كرونا اس��ت. وي افزود: ارايه بس��ته هاي 
معيشتي به خانواده هايي كه از كرونا آسيب معيشتي 
ديده اند نكته مهمي اس��ت كه هم اكنون از سوي 
بخش هاي مختلف سپاه در حال انجام است و نبايد 
اين مساله متوقف شود. ضمن اينكه مشاركت جدي 
سپاه در اين مساله انتها ندارد و ان شاءاهلل انتهاي آن 
زماني است كه اين بيماري ريشه كن شده و جامعه 

ما به وضع طبيعي خودش بازگردد.

هيچ خطري مرزهاي
شمال غربي را تهديد  نمي كند

فرمانده ني��روي زميني ارتش گف��ت: الحمدهلل هيچ 
خطري مرزهاي شمال غرب كشور را تهديد نمي كند و 
با افزايش روزافزون قابليت ها و توانمندي هاي نيروهاي 
مسلح، آمادگي بسيار خوبي براي اجراي ماموريت هاي 
محوله و صيانت از مرزها و مردم شريف مان را به دست 
آورده ايم. به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرتيپ 
كيومرث حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش در بازديد 
از مناطق مرزي جلفا و خداآفرين آذربايجان شرقي، دفاع 
از حدود و ثغور ميهن اس��المي را از مهم ترين وظايف 
ارتش جمهوري اس��المي ايران دانست و تاكيد كرد: 
نيروهاي جان بركف ارتش در راستاي عمل به وظايف 
ذاتي خود در نقاطي از مرزهاي ش��مال غرب كش��ور 
استقرار پيدا كرده اند و هدف اصلي از استقرار يگان هاي 
ارتش در مناطق مرزي، حفاظت از حريم هايي است كه 
خطوط قرمز ما تعريف شده است. وي با تاكيد بر اينكه 
ما به هيچ عنوان اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوري 
اسالمي ايران را نمي دهيم، افزود: خط قرمز ما تامين 
امنيت، آرامش و آسايش عزيزان مرزنشين است و ما 
نمي توانيم تحمل كنيم كه امنيت مرزنشينان ايران 
به مخاطره بيفتد. شعار ما »ارتش فداي ملت« است و 
ارتش با حضور خود در كنار مردم امنيت و آرامش آنها 
را تامين و تضمين مي كند. امير سرتيپ حيدري ادامه 
داد: نيروي زميني محوري ارتش همواره آماده است و 
به خصوص با تغييراتي كه در س��اختار اين نيرو انجام 
شده، به متحرك هجومي و واكنش سريع تغيير يافته 
است و تحت فرماندهي فرمانده كل قوا )مدظله العالي(، 
نيروي زميني ارتش هر جا كه الزم باشد، آماده حضور و 
نقش آفريني است. وي با تمجيد از سطح آمادگي بسيار 
خوب يگان هاي مختلف اين نيرو مستقر در آذربايجان 
شرقي، اظهار داشت: امروز از روحيه و چهره هاي مصمم 
تكاوران غيور ارتش بسيار خوشحال هستم و اين همان 
آمادگي رزمي و ت��وان باالي دفاعي رزمندگان نيروي 
زميني است كه همواره بر آن تاكيد مي كنيم. فرمانده 
نيروي زميني ارتش در ادامه به استقبال و خشنودي 
مردم از حضور يگان هاي ارتش در كنار آنها اشاره كرد و 
افزود: امروز به عينه ديدم كه مردم عزيز چقدر از حضور 
فرزندان ارتشي شان خرسند بودند و در كنار آنها احساس 
آرامش و امنيت بيش��تري مي كردن��د و اين موجب 
مباهات ارتش است.  وي در پايان با تاكيد بر لزوم احترام 
به تماميت ارضي كشورهاي منطقه، اظهار داشت: ما با 
هر دو كشور همسايه مشتركات زيادي داريم و تا امروز 
هم حسن همجواري را با دو كشور جمهوري آذربايجان 
و ارمنستان حفظ كرده ايم و توصيه ما به هر دو كشور 
احترام به قوانين بين المللي، حفظ مرزهاي بين المللي 

و حل و فصل مشكالت پشت ميزهاي مذاكره است.

همتي اميدهاي كاهش تورم را كاهش داد

رييس جمهوري: 

چهكسيبرنقدينگيافسارميزند؟

براي مقابله با كرونا كاري عظيم در پيش داريم
رييس جمهوري قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
را محور نظارت بر اجراي تمامي مصوبات ابالغي س��تاد 
ملي مبارزه با كرونا دانست و تاكيد كرد: تمامي اقدامات 
و مصوبات س��تاد ملي مبارزه با كرون��ا نيز صرفا از طريق 

سخنگوي ستاد ملي به مردم اعالم مي شود.
 حسن روحاني در جلسه روساي كميته هاي ستاد ملي 
مبارزه ب��ا كرونا، با قدرداني مجدد از بيانات بس��يار مهم 
رهبر انقالب اس��المي در ديدار اعضاي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا اظهارداشت: معظم له براي تكميل و تصحيح راه 
پيش روي ستاد ملي مبارزه با كرونا، نكات بسيار مهمي 
را بيان فرمودند كه نشان مي دهد به رغم اقدامات بسيار 
گس��ترده در هشت ماه گذش��ته، همچنان كار عظيم و 
بزرگي پيش رو داريم ك��ه نيازمند همكاري، همراهي و 
هم افزايي بيشتر در همه مجموعه هاي دست اندركار در 
اين مبارزه جهادي است. رييس جمهور اظهار داشت: در 
همين راستا اعضاي هر يك از كميته ها طبق وظايف هشت 
ماه گذش��ته خود موظف به رصد روند مقابله با بيماري و 
مصوبات ستاد هستند و تصميمات متخده را كه با مشورت 
متخصصان حاصل مي شود نيز در اختيار جلسه روساي 
كميته ها مي گذارند كه هر پنجشنبه برگزار مي شود. اين 
تصميمات پس از تاييد و نهايي ش��دن در جلسه روساي 
كميته ها، براي تصويب نهايي در جلسه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا مطرح مي شود. روحاني خاطرنشان كرد كه همه 
مصوبات س��تاد ملي براي اجراي دقيق و نظارت بر روند 
اجرا در قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با كرونا پيگيري 
خواهد شد. رييس جمهور با اشاره به انتصاب سخنگوي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا اظهارداشت: كميته تبليغات بايد 
به همه رسانه ها ابالغ كند از اين به بعد در خصوص كرونا 
از يك مسير واحد اطالع رساني مي شود و آن سخنگوي 
ستاد است. وي گفت: از آنجايي كه از جمله وظايف قرارگاه 
عملياتي س��تاد ملي مبارزه با كرونا، هم افزايي و تقويت 
توانايي هاي مختلف در سطح كشور است، الزم است اين 
قرارگاه از تمامي ظرفيت هاي درون كشور اعم از دولتي و 
خصوصي، قواي نظامي و انتظامي و سازمان هاي مردم نهاد، 
بسيج، تشكل هاي مذهبي، مساجد و خيرين استفاده كند.

رييس جمهور همچنين كميته هاي بهداشت و درمان، 
امنيتي- اجتماعي و آموزش و تبليغ��ات را موظف كرد 

موضوعات »ايجاد تفاهم ميان نيروهاي اجتماعي، تقويت 
روحيه هم��كاري و تحكيم مس��ووليت هاي عمومي در 
مواجهه با ش��رايط پيچيده كنون��ي« و »ارتقاي فضاي 
هم افزايي، همكاري و همدلي ميان بخش هاي دولتي و 

خصوصي و قواي كشوري و لشكري« را پيگيري كنند.

    بهبود كيفيت آب تهران
رييس جمهوري همچنين در آيين آغ��از بهره برداري از 
طرح هاي ملي وزارت نيرو در استان هاي تهران و هرمزگان 
گفت: ظرف دو تا سه ماهه آينده حدود يك ميليون نفر از 
مردم تهران احساس خواهند كرد كيفيت آب آشاميدني 
كه در اختيار آنها قرار گرفته، بهتر شده  است. حسن روحاني 
طي س��خناني گفت: كار بزرگي است كه ظرف دو تا سه 
ماهه آينده حدود يك ميليون نفر از مردم تهران احساس 
خواهند كرد كيفيت آب آشاميدني كه در اختيار آنها قرار 
گرفته، بهتر ش��ده و اين تصفيه خانه بعد از تصفيه خانه 
هفتم كه س��ال گذشته افتتاح شد، جزو افتخارات دولت 
اس��ت كه امروز به بهره برداري مي رسد. وي افزود: اجراي 
5٢ كيلومتر رينگ آبرساني تهران كاري ارزشمند است و 
اگر در شرايط سخت آبرساني در تهران ايجاد مشكل شود، 
مي تواني��م آب را منتقل كنيم. رييس جمهوري تصريح 
كرد: در سال ٩٢ و سال اول فعاليت دولت در شرق تهران 

دچار مشكل آبرساني شديم كه اقداماتي در اولين بخش 
تصفيه خانه هفتم و سد ماملو انجام شد و االن شرايط بهتر 
شده و اگر در بخشي از تهران دچار مشكل شويم، مي توانيم 
آب را از يك بخش به بخش ديگر تهران بزرگ منتقل كنيم. 
روحاني يادآور ش��د: در زمينه تامي��ن آب تهران، حدود 
٩000 كيلومتر لوله كش��ي آب انجام شده است تا براي 
مردم آبرساني شود. عالوه بر اين تصفيه خانه هاي بزرگي در 
تهران افتتاح شده است براي اينكه مردم تهران بيش از يك 
ميليارد متر مكعب آب مصرف كنند كه رقم بزرگي است.

وي افزود: بي��ش از ٧٠ درصد از آب ته��ران از آب هاي 
سطحي است و كيفيت آب تهران از باكيفيت ترين آب ها 
اس��ت. كمتر در شهرهاي دنيا س��راغ داريم كه مردم از 
چنين آب باكيفيتي برخوردار شوند. رييس جمهوري 
افزود: آب هاي��ي كه از تصفيه خانه ها براي مصرف مردم 
وارد شبكه مي شود، حتي بهتر از كيفيت آب هاي بطري 
در فروشگاه هاس��ت. رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه 
بايد براي مصرف آب حتمًا برنامه ريزي كنيم و فرهنگ 
خوب يا كم مصرف كردن آن را مدنظر قرار دهيم، گفت: 
اين حركت هاي فرهنگي مي تواند زحمات مسووالن را 
تكميل كند. روحاني همچنين با اشاره به فشار تحريم ها 
عليه ايران گفت: اين روزها همانطور كه سختي هايي به 
دليل فشار تحريم بر زندگي مردم وجود دارد اما در عين 

حال كارهاي بزرگي هم در حال انجام است. تحريم گرچه 
مردم را اذيت كرده و در فشار قرار داده است اما نتوانسته 
ما را بش��كند. رييس جمهوري افزود: تحريم در بخش 
كش��اورزي و طرح هاي آب و برق البته نه به طور كامل 
اما تقريبًا مي توان گفت بي تاثير بوده است. در طول اين 
7 سال ما طرح هاي مهمي مدنظر داشتيم كه با سختي 
و تأخير افتتاح رس��انديم و اين يك افتخار بزرگ براي 
صنعت آب و برق است. وي يادآور شد: در صنايع معدني، 
راه آهن، جاده، بندر و مس��كن طبق چارچوب هايي كه 
مدنظر ما بوده با همه سختي ها پيش آمديم و مردم بدانند 
كه تحريم نتوانست ما را تسليم كند. تحريم موجب نشده 
است كه ما توسعه را زمين بگذاريم؛ با سختي اين طرح ها 
را ادامه داديم و مطمئنم مردم ما از اين مش��كالت عبور 
خواهند كرد. روحاني اظهار كرد: امروز باالترين خيانت 
به مردم ايران در وس��ط ميدان جن��گ در برابر امريكا و 
صهيونيسم و ارتجاع منطقه سخناني است كه بخواهد 
مردم را نااميد يا روحيه آنها را تخريب كند. اين باالترين 
خيانت اس��ت. همه بايد همديگر را ياري دهيم و كمك 
كنيم. رييس جمهوري با بيان اينكه دولت در خط مقدم 
و در ميدان است، تصريح كرد: آناني كه نسبت به دولت 
ايراد و نقدي دارند، حتمًا خدمات دولت را هم مدنظر قرار 
دهند. ممكن است دولت اشكال يا ايرادي داشته باشد 
اما فرام��وش كردن خدمات نمي تواند با اخالق و انصاف 
سازگاري داشته باشد. وي افزود: در طول اين چند سال 
بيش از ١٩ هزار ميليارد تومان براي بخش آب و برق در 
تهران سرمايه گذاري ش��ده است و كار بزرگي هم براي 
احداث تصفيه خانه آب و فاضالب در كشور و تهران انجام 
شده است. روحاني ادامه داد: در تهران اگر همه پساب ها 
مورد بهره برداري قرار گيرد و طرح هاي فاضالب تكميل 
شود ٢5٠ ميليون مترمكعب در اختيار كشاورزان قرار 
مي گيرد و در مصرف آب صرفه جويي خواهد ش��د. وي 
تصريح كرد: برخالف اينكه ش��رايط كنوني با ش��رايط 
در س��ال هاي ٩4 و ٩5 متفاوت است اما دولت با همان 
روحيه روز اول آغاز كار و بي اعتنا به حاشيه سازي ها كار 
را ادامه مي دهد. همه بايد دس��ت به دست هم بدهيم تا 
بتوانيم طرح هاي توسعه كشور و طرح »جهش توليد« را 

كه مدنظر است اجرايي و عملياتي كنيم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي خبر داد، برمبناي تقاضاي فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي و براي تسهيل برگشت هرچه 
بهتر ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد و تأمين مواد اوليه 
و نيازهاي وارداتي واحدهاي توليدي، مقررات موردنظر به 

تأييد ستاد اقتصادي دولت رسيد.
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مرك��زي اعالم كرد: 
»برمبناي تقاضاي فعاالن اقتصادي بخش خصوصي و براي 
تسهيل برگشت هرچه بهتر ارز ناشي از صادرات به چرخه 
اقتصاد و به طور ويژه، تأمين مواد اوليه و نيازهاي وارداتي 
واحدهاي توليدي كشور، مقررات موردنظر دراين خصوص 
به تأييد ستاد اقتصادي دولت رسيد كه جزئيات آن هفته 
آينده اعالم مي شود.همان گونه كه قبال اعالم وپيش بيني 
مي شد، عرضه ارز در سامانه نيما به سرعت افزايش يافته و 
روند معامالت حواله هاي ارزي رشد خوب و قابل توجهي 
پيدا كرده است . در بسته جديد در كنار توسعه روش واردات 
در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقويت 
سامانه نيما به عنوان محور مبادالت مربوط به حواله ارزي 
تأكيد شده است.نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي علي رغم 
فش��ارهاي وارده به بانك مركزي به خاطر شرايط خاص 
كشور و نيز نيازهاي مرتبط با كرونا، تا حد ممكن مديريت و 
كنترل شده است. درپايان هفته سوم مهرماه 99 رشد پايه 
پولي و نقدينگي، نسبت به پايان سال قبل، به ترتيب 9.5 
و ١٨ درصد ثبت شده است كه رقم هاي نهايي آن درپايان 
مهرماه، توسط بانك اطالع رساني خواهد شد.همان گونه كه 
قبال گفتم، با هدف كاهش ضريب فزاينده و كنترل بيشتر 
نقدينگي، نرخ س��پرده قانوني از اول مهرماه به وضعيت 
ابتداي سال 99 برگردانده شد و اقدامات الزم احتياطي براي 
ايجاد محدوديت در رشد ترازنامه بانك ها در دستور كار قرار 
دارد كه در تعديل روند نرخ رشد نقدينگي در نيمه دوم سال 
موثر خواهند بود .«از سوي ديگر، بانك مركزي در هفت روز 
نخست آبان ماه )از تاريخ 1 الي 7 آبان ماه 1399( روزانه، 
به طور متوس��ط ٧٠ ميليون دالر ارز به صورت اسكناس 
در »بازار متش��كل معامالت ارزي« در نرخ هاي حاشيه 
بازار عرضه كرده اس��ت.به رغم اين ميزان عرضه و امكان 
خريد هر صرافي به ميزان 5۰۰ هزار دالر در بازار مذكور، از 
ميزان عرضه طي مدت ياد شده )از تاريخ 1 الي 7 آبان ماه 
1399(، در مجموع فقط ٧ درصد )حدود 5 ميليون دالر( 
توسط صرافي ها خريداري شده است؛ كه اين امر حاكي از 
فقدان تقاضاي موثر در بازار براي ارز به صورت اسكناس 
است. همچنين گزارش هاي دريافتي از سامانه نيما حاكي 
از اين است كه در مدت مشابه حدود ۶٧٠ ميليون دالر ارز 
به صورت حواله توسط صادركنندگان در سامانه نيما عرضه 
شده اس��ت. با وجود اعالم بانك مركزي، مبني بر عرضه 
قابل توجه اسكناس و حواله ارزي در بازار متشكل ارزي و 
نيما، اين پرسش همچنان وجود دارد كه چرا تقاضاي قابل 
توجهي براي اين عرضه ارزي صورت نمي گيرد و چه سازو 
كاري در بازار متشكل ارزي و نيما وجود دارد كه مانع از رشد 
تقاضا و كاهش قيمت ارز مي شود. به نظر مي رسد كه اين 
نوع عرضه ارز مديريت شده است و شرايط و مالحظاتي 
دارد كه متقاضيان ارز نمي توانند به ميزان ارز مورد انتظار 
دسترسي داش��ته باشند و همين موضوع مانع از كاهش 
قيمت ها مي شود. برخي كارشناسان مي گويند كه بخشي 
از تقاضاي بازار آزاد، مرتبط با واردات رسمي نيست. بخشي 
از تقاضا نيز مرتبط با حفظ ارزش پول اس��ت و در نتيجه 
مراجعه بخش هاي غير رسمي كه به واردات و ثبت سفارش 
مرتبط نيست موجب مي شود كه قيمت بازار آزاد باالتر باشد 
و عرضه در بازار متشكل ارزي و نيما قادر به كاهش قيمت ها 
نباشد. همچنين برخي فعاالن بازار ارز براي جلوگيري از 
كاه��ش ارزش دارايي هاي خود، تمايل زيادي به كاهش 
قيمت ها ندارند و اين موضوع نيز مانع از كاهش قيمت ارز 

شده است. در بازار آزاد، قيمت دالر 28 هزار تومان، يورو 32 
هزار و 85۰ تومان و درهم امارات 7 هزار و 75۰ تومان اعالم 
شده است.نرخ ميانگين معامله فروش دالر در سامانه سنا 
روز 7 آبان به 273۶7 تومان و نرخ خريد دالر در سامانه نيما 
به 2۶819 تومان اعالم شد.صرافي هاي بانكي هر دالر را 27 
هزار و 9۰۰ تومان فروختند، اما صرافي ملي قيمت خريد 
دالر و يورو )اسكناس( را از صفحه خود حذف و نرخ فروش را 
اعالم كرد. قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانكي 32 هزار 
و 9۰۰ تومان درج شد. در برخي ساعات صبح نيز قيمت 
فروش دالر در صرافي ها با كاهش نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 27 هزار و 75۰ تومان و قيمت فروش 
يورو نيز با كاهش معادل 32 هزار و ۶5۰ تومان اعالم شده 
است. گفتني است، برخالف روزهاي قبل از روز چهارشنبه 
7 آبان قيمت خريد دالر و يورو از سايت صرافي ملي حذف 
شده است.همچنين در سامانه سنا نيز هر يورو با قيمت 
ميانگين 33 هزار و 357 تومان به فروش رسيد و هر دالر با 
قيمت ميانگين 27 هزار و 918 تومان فروخته شد.عالوه 
براين در سامانه نيما طي روز كاري گذشته، حواله يورو با 
ميانگين قيمت 33 هزار و 27 تومان به فروش رسيد و حواله 
دالر نيز قيمت ميانگين 2۶ هزار و 873 تومان را ثبت كرد. 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد در 
طول روز چند بار تغيير مي كند.هفته هاي گذشته با تشديد 
نوسان ارزي و مديريت عرضه و تقاضا توسط بانك مركزي، 
قيمت ارز تا حدودي روند نزولي درپيش گرفت و اكنون 
نرخ فروش دالر در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي 
پاياني ديروز 27 هزار و 9۰۰ تومان و قيمت فروش يورو نيز 

با كاهش معادل 32 هزار و 9۰۰ تومان اعالم شد.
روز جمعه اونس جهاني طال به 1874 دالر كاهش يافت. 
در بازار داخلي مظن��ه هر مثقال طال 5 ميليون و 435 
هزار تومان، طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و 254 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 13 
ميليون و 8۰۰ هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 13 
ميليون تومان، نيم س��كه بهار آزادي 7 ميليون و 3۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 5 ميليون تومان و سكه 
گرمي 2 ميليون و 7۰۰ هزار تومان معامله شد.  قيمت 

طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست هفته نسبت 
به روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل 
اصلي اعمال تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني 
است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار ديگر 
نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از 
سد قيمتي 3۰ هزار تومان عبور كند.در هفته هاي اخير، 
تشديد نوس��انات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرض��ه 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 پتروش��يمي ها در صرافي هاي مجاز 
مقدمات كاهش نوس��انات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 
21 مهرماه نيز روزانه 5۰ ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها 
در ب��ازار متش��كل ارزي را به 5۰۰ ه��زار دالر افزايش 
داده است.فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 5۰ 
ميليون دالر در بازار و افزايش س��قف خريد صرافي ها 
در بازار متشكل، قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد 
از اجراي اين سياست طي چند روز قيمت دالر حدود 
4 هزار تومان كاهش يافت.با افزايش قيمت ارز در بازار 
آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز 
افزايش يافت؛ قيمت دالر براي اولين بار طي روز يكشنبه 
2۰ مهر در صرافي هاي بانكي وارد كانال 31 هزار تومان 
شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه رشد چشم گير قيمت 
ط��ال و ارز و دالر واكنش هيجاني ب��ازار به اقدام جديد 
امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست تحريم هاي 

ثانويه خود قرار داد.

     دالر مهم ترين ابزار امريكا در جنگ اقتصادي 
رييس سازمان پدافند غير عامل كشور با بيان اينكه دالر 
يكي از مهم ترين ابزارها در جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران 
است گفت: با راهكارهايي مثل ايجاد سازوكار معامالت 
غيردالري و متنوع كردن سبد ارزي مي توان مزيت اساسي 
دش��من )دالر( را در جنگ از بين برد.س��ردار »غالمرضا 

جاللي« با اش��اره به اينكه پدافند غير عامل به زبان ساده 
يعني دفاع بدون اسلحه افزود: هم در برابر تهديد اقتصادي، 
هم در برابر تهديد اجتماعي، هم تهديد بيولوژيكي و زيستي 
مدل هاي دفاع مختص به خود وج��ود دارد كه از جنس 
اسلحه و دفاع نظامي نيست.تشويق مردم در جهت تبديل 
ريال به دالر و سكه و كاهش ارزش پول ملي همه و همه از 
الطاف جنگ اقتصادي است.وي ضمن اشاره به اينكه دالر 
يك پول بدون پشتوانه و تحميل شده به دنياست، افزود: 
وابس��تگي به دالر در كشور بايد از بين برود و نقش ارزش 
افزوده مانند طال پيدا نكند.دالر بايد فقط پول مبادالتي براي 
خارج از كشور باشد تا موجب كاهش ارزش پول ملي نشود.

    بانك هاي مركزي جهان فروشنده طال شدند
در حالي كه برخي از كشورهاي توليد كننده طال از افزايش 
بي سابقه قيمت اين فلز براي جبران ضربه اقتصادي ويروس 
كرونا استفاده كرده اند، بانك هاي مركزي براي اولين بار از 
سال 2۰1۰ به فروش��نده طال تبديل شده اند.به گزارش 
بلومبرگ، در حالي كه برخي از كشورهاي توليد كننده 
طال از افزايش بي سابقه قيمت اين فلز براي جبران ضربه 
اقتصادي ويروس كرونا استفاده كرده اند، بانك هاي مركزي 
براي اولين بار از سال 2۰1۰ به فروشنده طال تبديل شده اند.

بر اساس گزارش شوراي جهاني طال، فروش خالص شمش 
توسط بانك هاي مركزي در س��ه ماهه سوم سال جاري 
ميالدي 12.1 تن بوده كه در مقايسه با سال گذشته خريد 
141.9 تن ثبت شده است.به گفته اين شورا، بيشترين 
ميزان فروش توسط ازبكستان و تركيه صورت گرفته است 
در حالي كه بانك مركزي روسيه اولين فروش سه ماهه خود 

را در 13 سال گذشته اعالم كرد.

   ترس بازارها در اروپا و رشد قيمت دالر
با افزايش موارد ابتالي ويروس كرونا و ترس بازارهاي 
اروپا، ن��رخ دالر رش��د كرد.به گزارش رويت��رز، روز 
پنجشنبه دالر در برابر سبد ارزهاي اصلي رشد كرد، 
زيرا تشديد موارد ابتالي ويروس كرونا در اروپا باعث 
ترس در بازارها ش��د، از اينكه تعطيلي هاي جديد به 

بهبود اقتصادي شكننده، آسيب برساند.

اخبارادامه از صفحه اول
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بازار بورس   و چشم انداز آن
تناقض رفت��اري در بين مردم و س��هامداران اجتناب 
نمايند. در اين ارتباط، الزم اس��ت مس��ووالن كشور 
آموزش هاي الزم را ببينند و از مصاحبه و اعالم نظر در 
خصوص اين بازار پرهيز كنند و تمامي نظرات از سوي 
نهاد تخصصي ذيربط و با صداي واحد منتشر شود. به 
عبارت روش��ن تر، نظرات مربوط به بورس مي بايست 
توسط سخنگوي سازمان بورس اعالم شود )همانند 
بانك مركزي در خصوص موضوعات پول��ي و ارزي و 
وزارت امور خارجه در مورد امور خارجي(. در واقع، بازار 
بورس فرهنگ خاص و متفاوت با بازارهاي ديگر را دارد و 
اين فرهنگ بايد بين مسووالن مورد قبول قرار گيرد. بر 
خالف بسياري از بازارها، تمامي اظهارنظرها و اقدامات 
مسووالن و شركت هاي حقوقي توسط ذينفعان بازار 
سرمايه رصد مي ش��ود و سريعًا در شبكه هاي مجازي 
منتشر مي شود و واكنش سهامداران را به دنبال دارد. در 
مجموع، دو عامل: 1- عوامل رواني و سلب اعتماد به بازار 
و 2- افزايش فاصله بين قيمت بازاري و قيمت ذاتي سهام 
برخي از شركت ها، داليل اصلي ريزش بازار سهام هستند 
كه در بين آنها از بين رفتن اعتماد نقش مهم تري دارد. 
سوال دومي كه مطرح مي شود آن است كه در شرايط 
فعلي، خريد سهام داراي توجيه اقتصادي است يا خير؟ با 
توجه به كاهش 38 درصدي شاخص كل سهام و كاهش 
بيش از 5۰ درصدي برخي از شركت هاي بنيادي )داراي 
سوددهي مناسب يا دارايي هاي كافي و مناسب( از يك 
طرف و افزايش ارزش دالر از سوي ديگر، خريد بسياري 
از سهام شركت هاي بنيادي داراي توجيه اقتصادي است 
و در ميان مدت و بلندمدت داراي س��ودآوري مناسب 
است. در واقع، با توجه به ارزش دالر و به تبع آن تاثير بر 
ارزش دارايي هاي شركت ها و سودآوري آنها، بسياري 
از شركت هاي بنيادي داراي ارزش ذاتي )واقعي( باالتر 
از قيمت سهام خود هستند و پس از كاهش نااطميناني 
و برگشت اعتماد به بازار، شروع به افزايش خواهند كرد. 
بديهي است در صورت برگشت اعتماد به بازار، صف هاي 
خريد طوالني براي خريد س��هام تشكيل خواهد شد 
و ديگر به آس��اني نمي توان سهام مناسب خريد. براي 
اجتناب از اثرات كوتاه مدت نااطميناني هاي سياسي بر 
قيمت سهام، مي توان سهام خريداري شده را بيمه نمود 
كه براي اين منظور مي توان از اوراق اختيار فروش تبعي 
استفاده نمود تا يك حداقل بازدهي براي مدت معين 
تضمين گردد. اس��تفاده از اوراق فروش تبعي به ويژه 
براي سهامداران خرد و تازه وارد غير حرفه اي كه توانايي 
تشخيص يا برآورد ارزش ذاتي )واقعي( سهام شركت ها 
را ندارند توصيه مي گردد. بنابراين، پيشنهاد مي شود در 
وهله اول سهام شركت هايي خريداري شود كه داراي 
اوراق فروش تبعي هستند و حداقل بازدهي آن در سطح 
قابل قبولي ق��رار دارد. براي اين منظور به قيمت اوراق 
فروش تبعي، قيمت اعمال، قيمت روز س��هام و تاريخ 
سررسيد اوراق بايد توجه كرد. در شرايط بازدهي نسبتا 
برابر چند سهم، اولويت با خريد سهام شركت هايي است 
كه قيمت اوراق آنها نسبت به قيمت سهم شركت اصلي 
پايين اس��ت، زيرا اگر بازار در شرايط رونق قرار گرفت 
و قيمت س��هم در سررس��يد از قيمت اعمال در اوراق 
بيشتر شد و فرد تصميم بر عدم اعمال قيمت گرفت، 
زيان كمتري متوجه فرد شود. به عبارت ديگر، قيمت 
اوراق فروش تبعي به منزله حق بيمه اي است كه فرد 
مي پردازد و هر چه كمتر باشد به نفع فرد است. در اين 
ارتباط، پيشنهاد مي شود افراد غير حرفه اي از كارگزار 
خود اطالعات الزم براي خريد س��هام ش��ركت هاي 
بنيادي داراي اوراق اختيار فروش تبعي به منظور بيمه 
كردن سهام را اخذ نمايند و سپس اقدام به خريد سهام 
كنند. نكته مهم ديگر آن كه، با توجه به اينكه قيمت هاي 
دالر و طال پس از يك روند تند صعودي به تعادل رسيده 
و بازده��ي اضافي در كوتاه مدت ايج��اد نمي كند، لذا 
فرصت مناسب براي خروج نقدينگي از بازارهاي طال 
و ارز به سمت بازار بورس وجود دارد. گفتني است، در 
بازار اتومبيل و مسكن نيز وضعيت مشابهي وجود دارد، 
يعني قيمتها به حداكثر خود رسيده است و به ويژه اگر 
تحريم هاي خارجي كمتر شود، بازدهي اضافي از اين 
داراييها متصور نمي باشد و حتي مي توان گفت قيمت 
ارز، طال، اتومبيل و مسكن در كوتاه مدت كاهش خواهد 
يافت، ول��ي در بازار بورس وضعيت بر عكس اس��ت و 
شاخص قيمت سهام افزايش خواهد يافت، زيرا شركت ها 
با كاهش هزينه هاي واردات و صادرات و ساير هزينه هاي 

مبادله، امكان افزايش توليد و سودآوري دارند.

به بهانه  آزادي بيان
گفتماني كه اين روزها طرفداران بس��ياري را در غرب 
پيدا كرده و اين گونه رفتارهاي سلبي نشان مي دهد كه 
اين كشورها از منظر فكري و علمي توانايي مقابله باتفكر 
رويكردهاي اسالم رحماني را ندارند. زماني كه در زمينه 
علم و دانش نمي توانند در برابر تفكر اسالمي حرفي براي 
گفتن داش��ته باشند با توهين به پيامبر گرانقدر اسالم 
تصور مي كنند كه مي توانند خللي در اين گفتمان ايجاد 
كنند. اصوال آزادي بيان اگر به صورت عام و كلي باشد، 
موضوعات مختلف را در بر بگيرد، استثنايي درخصوص 
آن قائل نشوند و حتي به شكلي عادالنه موضوعات مختلف 
را در بر بگيرد، اساسا تبعيض در مردم ايجاد نمي شود. 
اما همان طور كه مقام معظم رهبري هم اش��اره كردند 
وقتي در فرانسه زير سوال بردن برخي موضوعات مثل 
هولوكاست و موارد اينچنيني با مجازات هاي سنگيني 
مواجه مي شود و مردم و پژوهشگران در بيان ديدگاه هاي 
خود آزاد نيستند، اما از سوي ديگر برخي جريانات خاص 
در اهانت به پيامبر اسالم محدوديتي ندارند، اين موضوع 
نشان مي دهد كه اساسا مساله آزادي بيان در اين خصوص 
مطرح نيست و آزادي بيان بهانه اي واهي و در واقع يك 
دستاويز بيشتر نيست. مس��اله ترسي است كه هيات 
حاكمه اين كشورها نسبت به گسترش گفتمان اسالمي 
احساس مي كنند. بنابراين ادعاي آزادي بيان با توجه به 
اين رفتار متضاد و دوگانه از منظر تحليلي به هيچ عنوان 
مطرح نيست. به نظر مي رسد كه طراحان اين سناريو 
به دنبال آن هس��تند كه موج تازه اي از اسالم هراسي را 
در اروپا ايجاد كنند تا به زعم خود از گسترش گفتمان 
اسالم رحماني جلوگيري كنند. البته تجربه تاريخي نشان 

مي دهد كه همه اين تالش ها نتايج عكس خواهد داد.

اتهام زني بحرين
عليه بانك هاي ايراني

مقامات بحريني مدعي انتقال غيرقانوني وجوه از 
طريق سيستم سوييفت شده اند. به گزارش ايسنا 
به نقل از خبرگزاري دولتي بحرين، دادگاه عالي 
اين كشور از محكوميت تعدادي از مديران فيوچر 
بانك به پنج س��ال حبس و پرداخت يك ميليون 
دينار بحري��ن جريمه خبر داده اس��ت. مقامات 
بحريني با طرح اتهام واهي عليه بانك هاي ايراني 
مدعي پولش��ويي ميلياردها دالر توس��ط بانك 
مركزي ايران از طريق شعب بانك فيوچر در كشور 
بحرين شده و آن را ناقض قوانين دانسته اند. دادگاه 
بحرين��ي در مجموع 37 ميلي��ون دينار بحرين 
جريمه عليه بانك مركزي و تعدادي از بانك هاي 
ايراني اعالم و همچنين دستور به استرداد 112 
ميليون دالر از وجوهي داده كه به ادعاي مقامات 
اين كشور، غيرقانوني منتقل شده است. از زمان 
آغاز تحقيق��ات تاكنون مقام��ات بحريني 281 
ميليون دينار بحرين جريم��ه در پرونده فيوچر 
بانك اعالم كرده اند و ب��ه گفته آنها تحقيقات در 
خصوص نقض قوانين مقابله با پولشويي و تامين 

مالي تروريسم ادامه دارد. 

ورود اصل ۹۰
به كارت هاي يك بار مصرف

عضو هيات رييس��ه كميس��يون اصل 9۰ مجلس از 
ورود كميسيون اصل 9۰ به موضوع صدور كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف و داس��تان 7۰ كارتن خواب 
داراي كارت بازرگان��ي خبر داد.به گ��زارش ايِبنا، بر 
اساس قوانين گمركي كشور، كارت بازرگاني مجوزي 
است كه دارنده آن، اعم از شخص حقيقي و حقوقي 
مي تواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات 
كاال كند. صدور آن هم به اين طريق است كه متقاضي 
بايد طبق فرم هاي چاپ ش��ده از طرف اتاق بازرگاني 
اطالعات مربوط به تجارت خود را ارايه كند و از طرف 
دو نفر از اعضاي اتاق معرفي شود.برهمين اساس وقتي 
عبدالناصر همتي، ريي��س كل بانك مركزي از ثبت 
كارت بازرگاني يك بار مصرف به نام 7۰ كارتن خواب 
س��خن به ميان آورد، مورد انتقاد متوليان صدور آن 
قرار گرفت. س��خنان همتي از اين قرار بود كه 25۰ 
صادركننده تاكنون هي��چ ارزي وارد چرخه اقتصاد 
و س��امانه هاي مربوط به بانك مركزي نكرده اند كه 
ارزش كل صادرات آنها بالغ بر 7 ميليارد دالر اس��ت. 
وي توضيح داد كه اي��ن 25۰ صادركننده هيچ واحد 
توليدي يا صنفي به نامشان ثبت نيست و حتي تعداد 
7۰ نفر از آنها كارتن خواب هايي هستند كه در روستاها 
زندگي مي كنند و از هويت ش��ان سوءاستفاده شده 
است.به دنبال اين اظهارنظر رييس كل بانك مركزي، 
غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران بالفاصله 
از بانك مركزي خواستار اعالم اسامي كارتن خواب هايي 
شد كه كارت بازرگاني به نامشان ثبت شده و از طريق 
اين كارت ها صادرات انجام شده است.وزارت اطالعات 
نيز خبر از بازداش��ت ش��بكه مجرمانه اي دراس��تان 
خراسان رضوي داد كه با استفاده از كارت هاي بازرگاني 
اشخاص بي بضاعت اقدام به فعاليت هاي بازرگاني از 
جمله صادرات مي كردند.اكنون برخي از نمايندگان 
مجلس مي گويند كه كميس��يون اصل 9۰ نس��بت 
به اين اقدام اتاق بازرگان��ي ورود پيدا كرده و در حال 
بررسي چگونگي اين ماجرا است. الهام آزاد، عضو هيات 
رييسه كميسيون اصل 9۰ در مجلس شوراي اسالمي 
درباره پشت پرده كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف يا 
اجاره اي در گفت وگو با ايِبنا گفت: گزارش ثبت كارت 
بازرگاني براي كارتن خواب ها بسيار جاي تعجب دارد. 
در اين خصوص سوال پيش مي آيد كه اين امكان از چه 
طريقي به وجود آمده و چگونه ممكن است بدون احراز 
صالحيت، كارت بازرگاني صادر  شود؟ بر اساس عدم 
احراز صالحيت و چنين اهمال كاري هايي 27 ميليارد 
دالر ارز )به گفته دولت؛ كه البته دولت به قوه قضاييه 
7 ميليارد دالر گزارش كرده(، به كشور برنگشته و اين 
بس��يار نگران كننده خواهد بود. اين نماينده مجلس 
در اين خصوص اظهار داش��ت: كارتن خ��واب بودن 
اين افراد يا افرادي كه فعالي��ت تجاري ندارند، ولي از 
كارت بازرگان��ي برخوردار هس��تند به قدري تعجب 
برانگيزاست كه بررسي پشت پرده آن حتما بايد مورد 
توجه قرار گيرد زيرا در صورت صحت، با توجه به اينكه 
دريافت كارت بازرگاني در يك پروسه طوالني به نتيجه 
مي رسد، بدون شك افرادي كه اين كار را به جلو بردند 

از توان خاصي بهره مند بودند.

اونس جهاني طال 1874 دالر، سكه 13 ميليون و 800 هزار معامله شد

همتي: مقررات جديد ارزي صادرات و واردات از هفته آينده

توضيح مدير مبارزه با پولشويي بانك مركزي در مورد سامانه هاي شهاب و نهاب
مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با اعالم اينكه 
براي تمامي اشخاص داراي حساب بانكي در كشور كد 
شهاب گرفته ش��د، گفت: نهاب سامانه نظارتي بانك 
مركزي اس��ت و براي شناسايي مش��تري در بانك ها 

تعريف نشده است.
محمدحسين دهقان در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به اينكه 
وظيفه شناسايي مشتري بر عهده بانك عامل است و بانك 
مركزي و سامانه نهاب وظيفه شناسايي مشتريان بانكي را بر 
عهده ندارند، گفت: هر بانكي مكلف است طبق دستور بانك 

مركزي، اطالعات مشتريان خود را دريافت كند.
مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي اظهارداشت: اگر 
مشتري حقيقي فاقد كد ملي معتبر بود نبايد به وي خدمت 
داده شود و حتما بايد حساب اين مشتري مسدود شود و 
امكان برداشت از حساب وجود نداشته باشد و در عين حال، 
به محض اينكه بتواند اطالعات حساب را تكميل كند، رفع 
مسدودي انجام خواهد شد.وي خاطرنشان كرد: بنابراين 
وظيفه شناسايي مشتري راسا بر عهده بانك عامل است و در 
اين زمينه بانك مركزي وظيفه اي ندارد. برخي سامانه نهاب 
را سامانه شناسايي مشتري در نظر مي گيرند كه به هيچ 
عنوان درست نيست. نكته دوم اينكه سامانه نهاب سامانه 
نظارتي بانك مركزي است و عملكرد بانك ها به نحوي كه 
عنوان شد در بحث شناسايي مشتري توسط سامانه نهاب 
رديابي و رصد مي ش��ود.در واقع بان��ك مركزي از طريق 
سامانه نهاب، اين تكليفي كه بر عهده بانك ها گذاشته شده 
را بررسي مي كند كه آيا بانك مشتري خود را به درستي 
شناخته يا خير؟ مدل سامانه به اين شكل است كه بانك ها 
اقالم اطالعاتي كه از قبل مش��خص ش��ده را براي بانك 
مركزي مي فرستند و بانك مركزي اين اقالم اطالعاتي را 
براي استعالم ارسال مي كند. به عنوان نمونه براي اشخاص 
حقيقي ايراني اين اطالعات براي ثبت احوال ارسال مي شود 
و براي مشتريان حقوقي به ثبت شركت ها و براي مشتريان 

خارجي نيز به مرجع مربوط. مدير اداره مبارزه با پولشويي 
بانك مركزي ادامه داد: در صورتي كه همه اطالعات درست 
باش��د و اطالعات با استانداردها مشكلي نداشت، اين جا 
بانك مركزي اقدام به توليد شناسه شهاب مي كند كه يك 
كد يكتا در كل ش��بكه بانكي است و در واقع هر نفر بيش 
از يك شناسه شهاب در كل بانك ها ندارد. دهقان تاكيد 
كرد: يعني اگر بانكي از بانك مركزي براي يك كد شهاب 
درخواست بدهد و بانك ديگري نيز استعالم كند همان 
كد ارسال مي شود و اگر بانكي اطالعات را درست ارسال 
نكند شناسه شهابي توليد نمي شود و اطالعات به بانك 
برگردانده مي شود و تا زماني كه اطالعات صحيح از سمت 
بانك مركزي ارسال نشود، شناسه شهاب توليد نمي شود.

وي گفت: براي مش��ترياني كه موفق به دريافت شناسه 
شهاب مي شوند چند قلم اطالعات مدنظر راستي آزمايي 
مي شود و اينكه گفته مي ش��ود االن حساب هاي بانكي 
زيادي هست كه به هيچ وجه مشخص نيست اطالعات 
مربوط به چه كسي است، ادعاي پذيرفتني نيست و بانك 
مركزي چندين سال اس��ت كه جدا از سامانه نهاب تمام 
اطالعات مشتريان را دريافت و رصد مي كند. بانك ها نيز 
مكلف هستند كه اطالعات را دقيق داشته باشند و جايي 
كه كد ملي نخواند، در اولين فرصت حتما بايد مسدودي از 

برداشت صورت بگيرد.
دهقان با اشاره به اينكه چنين چيزي به نظر من در حال 
حاضر نمي تواند ادعاي درستي باشد بيان داشت: اينكه 
ما بياييم تحليل كنيم تعداد حساب هاي بانكي را يك 
طرف بگيريم و تعداد شناسه شهاب توليد شده را يك 
طرف و سپس درصد پوشش را در نظر بگيريم، خيلي 

به خطا رفته ايم.
وي تصريح كرد: حساب هاي بانكي مربوط به مشتريان 
متفاوت است و مشتريان بانكي يكتا هستند و هر مشتري 
مي تواند به عنوان نمونه 2۰ حس��اب داش��ته باشد و اگر 

ما يك ش��هاب به اين فرد بدهيم يعني اينكه 2۰ شماره 
حساب اين مشتري كد شهاب دريافت كرده و شهاب ارايه 
شده براي اين فرد يكتا است. يعني اگر بيش از 7۰ ميليون 
مشتري بانكي ايراني شناسه شهاب گرفتند در واقع ما به 
همان ميزان مشتري يكتاي شناخته شده داريم و در عين 
حال حساب هاي بانكي ما چند صد ميليون حساب است.

مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با اشاره به اينكه 
تعداد مشتريان بانكي كه نمي تواند بيشتر از اشخاص ايراني 
باشد، تصريح كرد: مگر چند ميليون جمعيت داريم كه در 
آمار ادعا كنيم 3۰۰ ميليون مش��تري داريم. البته اينكه 
3۰۰ ميليون مشتري داريم مشخص نيست از كجا آمده 
و بايد گفت ما بالغ بر 5۰۰ ميليون حساب بانكي داريم و با 
اين نوع مقايسه ها كامال به خطا مي رويم چون براي بيش 
از 7۰ ميليون مشتري مي توانيم بگوييم درصد پوشش ما 

نزديك به 1۰۰ درصد است.
مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي اظهارداشت: 
تمام اشخاص ايراني كه در ش��بكه بانكي حساب دارند، 
امروز براي آنها كد ش��هاب گرفته شده است. بنابراين دو 
چيز در برخي رسانه ها مقايسه شده كه درست نيست و 
براي اشخاص خارجي نيز به همين شكل است و مقايسه 
تعداد حساب بانكي با تعداد كد شهاب كامال به بيراهه رفتن 
است. وقتي مي گوييم تعداد شهاب در واقع تعداد مشتري 
است و ما بيشتر از اين تعداد مشتري حقيقي ايراني نداريم 
و ديگر ما 3۰۰ ميليون جمعيت نداريم كه بگوييم 3۰۰ 
ميليون مشتري بايد داشته باشيم.دهقان خاطرنشان كرد: 
در مورد اشخاص حقيقي ايراني وضعيت پوشش سامانه 
نهاب بسيار مطلوب است و به جرات مي توان ادعا كرد كه 
مش��كلي در اين زمينه نداريم. در مورد اشخاص حقوقي 
ايراني نيز بايد دقت شود كه بانك مركزي سياست گذار 
اشخاص حقوقي ايراني نيست و ناظر شبكه بانكي است 
و در صورتي كه مش��تري حقوقي وجود داشته باشد كه 

شناسه ملي نداشته باش��د كه متاسفانه همچنان وجود 
دارد، عمدتا مشترياني نيستند كه در ثبت شركت ها ثبت 
كرده باشند و مشترياني هستند كه به عنوان زيرمجموعه ها 
گفته مي شوند مانند فدراسيون ها، بهداشت و اوقاف و در اين 
زمينه ها نيز با ثبت شركت ها در حال رايزني هستيم كه به 
زودي تعيين تكليف شوند و اين مشكل نيز رفع شود و از 
اين بابت نيز نبايد خيلي ريسك بااليي متصور باشيم، ولي 
قطعا بايد تعيين تكليف شوند و تا زماني كه اين مشكل در 
مراجع اصلي حل نشود، بانك مركزي امكان صدور شناسه 
شهاب براي اين مشتريان حقوقي را ندارد.وي تصريح كرد: 
يكي از اقالم ضروري براي صدور شناسه شهاب، شناسه 
ملي است و اگر مش��تري حقوقي وجود داشته باشد كه 
شناسه ملي نداشته باشد عمال امكان ارايه شناسه شهاب 
براي وي نيز وجود نخواهد داشت و مشكل بايد در جايي 
خارج از بانك مركزي جس��ت وجو شود. سامانه نهاب در 
بانك مرك��زي در اين حوزه 1۰۰ درصد آمادگي دارد و به 
محض اينكه شناسه ملي و اقالم ضروري آن در مراجع توليد 
مشخص شود بانك مركزي به سرعت آن را انجام مي دهد و 
مشكلي از اين بابت وجود نخواهد داشت. مدير اداره مبارزه 
با پولش��ويي بانك مركزي اظهارداشت: بانك مركزي در 
اقدام بسيار مناسبي كه انجام داده تمامي سامانه هاي خود از 
سامانه هاي پرداخت و ارايه خدمات مانند سياح و سمات و ... 
را با كد شهاب هماهنگ كرده و در واقع كد شهاب و شناسه 
شهاب به عنوان كليد همه سامانه ها در نظر گرفته شده و اگر 
بانكي در اقدامات خود براي مشتري شناسه شهاب نگيرد 
حتما در ارايه خدمات كه توسط سامانه هاي بانك مركزي 
به بانك صورت مي گردد دچار مشكل خواهد شد و عمال 
آن مشتري نمي تواند خدمات الزم را بگيرد و االن سامانه 
سمات روي اين موضوع قفل كرده و اگر اطالعات مشتري 
ثبت نشود اصال امكان ثبت در اين سامانه را نخواهد داشت 

يا سامانه سياح و ساير سامانه هاي در حال انجام.

مديرعامل بانك صادرات: 

حجت اهلل صيدي،  مديرعامل بانك صادرات: در 3۰سال 
گذشته بازدهي بازار سرمايه كشور در بازه هاي 5 ساله، 
2 ساله يا 2۰ ماهه هرگز كمتر از بازدهي ارز، خودرو، 
سكه طال و مسكن نبوده و ممكن است گاهي در يك 
بازه چند ماهه بازدهي دالر يا ساير بازار ها از شاخص 
بورس پيشي بگيرد، اما بعد از 2 سال بازدهي بورس 

قطعا كمتر از دالر، سكه و طال نخواهد بود.
نسبت به آينده بازار بسيار خوش بين هستم. افت هاي 
امروز را هم افت هاي طبيعي مي دانم. بازار گاهي چند 
ماه پشت سر هم مثبت يا منفي مي شود. اگر صبر داشته 

باشيم، روزهاي خوش بازار هم مي رسد.
همواره و به ويژه در شرايط فعلي، سرمايه گذاران بايد 
زمان مناس��ب ورود يا خروج از يك س��هم را با دقت 
تشخيص دهند. افت قيمت، زماني مناسب براي خريد 
است. در شرايط فعلي ميز سياست گام به گام و ورود و 
سنا خروج پله اي به سهام را اكيدا توصيه مي كنم.  

ارزش ذاتي نمادهاي بانكي 
باالتر از ارزش بازار آنها است



 ماهي يا ماهيگيري
 مساله اين است

نه باري از دوش محرومان و مستضعفان برداشت.
بلكه خود به عنوان عاملي براي فش��ار بيش��تر و 
فقر افزون تر بر اين طبقات بدل شد. )و متاسفانه 
همچن��ان ني��ز مي ش��ود.( س��ازو كار پرداخت 
يارانه ه��اي غيرنق��دي كه در دهه ه��اي بعدي 
به پرداخت ه��اي نقدي به جمعي��ت فراگيري 
از ايراني��ان بدل ش��د در واقع واكنش ش��تابزده 
مس��ووالن به فراز و نشيب هاي اقتصادي است و 
هيچ ارزيابي كارشناسي دقيقي بر روي آن انجام 

نشده است.
 اما چرا نظام تصميم س��ازي كش��ور تصميمات 
قبال تجربه ش��ده را دوباره مي آزماي��د؟ يكي از 
داليل اصلي به كار گيري اين روش هاي منسوخ 
شده، آن اس��ت كه در اقتصاد ايران هيچ الگوي 
تثبيت شده اي براي رشد و پيشرفت وجود ندارد 
و ملغم��ه اي از ديگاه هاي گوناگ��ون در اقتصاد 
پياده سازي مي شود. با تغيير دولت ها و مجلس ها 
رويكردهاي اقتصادي كشور زير و رو مي شود. در 
اين شرايط طبيعي اس��ت كه با بروز هر تكانه اي 
مسووالن به سمت روش هاي ساده ولي مخرب 
بروند. چرا كه ما به معني واقعي نتوانسته ايم يك 
الگوي اقتصادي متناس��ب با ويژگي هاي كشور 
به كار بگيريم. در تاريخ اقتصادي، ايده پرداخت 
يارانه نقدي فراگير مربوط به برخي ديدگاه هاي 
اقتصادي است كه در دهه هاي 60 و 70ميالدي 
در محافل اقتصادي و سياس��ي برخي كشورها 
)عمدتا سوسياليس��تي( طرفداراني داشت، اما 
 ام��روز هي��چ اقتص��اددان صاحب نظ��ري از آن

 دفاع نمي كند.
 اين در حالي اس��ت كه مسووالن ايراني نيم قرن 
بعد از منسوخ ش��دن اين رويكردها، نسخه هاي 
اقتصادي مبتني بر تخصيص يارانه به ميليون ها 
نف��ر را ترويج مي كنن��د. در زم��ان دولت قبلي 
هم مجموع��ه يارانه پرداختي را تقس��يم بر كل 
جمعيت ك��رده و اعالم كردند كه ب��ه هر ايراني 
45هزار توم��ان يارانه تعلق مي گيرد. دردآور آن 
اس��ت كه هيچ سقف زماني مش��خصي نيز براي 
اين ط��رح در نظر گرفته نش��د و هيچ دورنمايي 
در خصوص توانمند شدن خانواده هاي نيازمند 
بعد از اجراي اين طرح تدوين نش��د.جالب است 
مجلس هم كه قاعدتا بايد مجموعه تصميماتش 
مبتني بر رويكردهاي كارشناسي باشد هم در آن 
زمان و هم ام��روز اين طرح هاي يارانه اي مخرب 
 را بدون هي��چ ارزيابي علم��ي و اصولي تصويب 

كرده است.
 ام��ا چنانچه بعد از انقالب اس��المي به جاي اين 
همه توجه به نيازهاي كوتاه مدت مصرف كننده، 
جهت گيري كلي يارانه ها به س��مت توليد سوق 
داده مي ش��د، بسياري از مش��كالت معيشتي و 
اقتصادي امروز در كشور وجود نداشت. طبيعي 
اس��ت كه رونق واقعي توليد س��طح معيش��ت و 
درآمد سرانه اقش��ار مختلف را بهبود مي بخشد 
و زيربناي اقتصاد را تثبي��ت مي كند. زماني كه 
گفته مي شود جهت گيري يارانه ها بايد به سمت 
توليد باشد، بالفاصله برخي مسووالن و مديران 
اعالم مي كنند كه به توليد كننده برق ارزان، آب 
ارزان و... داده مي ش��ود، اما نتايج نشان مي دهد 
كه با اين رويكردها به هيچ عنوان تحول در توليد 
يا اصطالحا جهش تولي��د را ايجاد نخواهد كرد. 
مساله توليد و تحول در آن در كوتاه مدت ميسر 
نيس��ت. جهش در توليد كه روستو نيز نظريه اي 
در خص��وص آن دارد، توليد و فعاليت هاي مولد 
اقتص��ادي را نيازمند برنامه ريزي هاي بلندمدت 

مي داند.
 اگر م��ا در دهه هاي گذش��ته بس��تر الزم براي 
جه��ش واقعي در تولي��د را ايجاد ك��رده بوديم، 
اقتصاد و معيش��ت مردم، امروز شكل و شمايل 
ديگري داش��ت. همين حاال هم اگ��ر براي دهه 
آينده برنامه ري��زي نكني��م و جهت گيري هاي 
سرمايه گذاري ها را به سمت فعاليت هاي مولد و 
توليد واقعي هدايت نكنيم، يك دهه آينده هم با 
همين مشكالتي مواجه خواهيم بود كه امروز با 
آن دس��ت به گريبان هستيم. براي جهش توليد 
بايد حداقل 10 الي 12 درصد توليد ناخالص ملي 
را در توليد سرمايه گذاري كنيم. اين در حالي است 
كه تصميم سازان كشورمان مدام در حال افزودن 
بر بار تكاليف بودجه اي دولت و پرداخت يارانه ها 
هس��تند. جهش توليد هم با بهبود ساختارهاي 
فناورانه و رش��د تكنولوژيكي كشور معنا خواهد 
داشت نه اينكه يك سال باران خوب ببارد و توليد 
محصوالت كش��اورزي مثل جو و انار و پسته و... 
 باال برود و بعد تصور شود كه اوضاع توليد رو به راه 

شده است.
 بنابراي��ن مباحث��ي كه اين روزه��ا در خصوص 
تصويب ط��رح تامين اقالم اساس��ي و پرداخت 
يارانه هاي جديد مطرح ش��ده، نه تنها نمي تواند 
مشكالت معيشتي مردم را به صورت ساختاري 
حل كند، بلكه در ميان مدت منجر به افزايش فقر 
مطلق و ساير مش��كالت معيشتي حادتر خواهد 
ش��د. باور كني��د هرگز مايل نيس��تم در تحليل 
موضوعات اقتصادي، رويكردهاي انتقادي ِصرف 
ب��ه كار ببرم اما واقع آن اس��ت كه نحوه عملكرد 
نظام تصميم سازي به گونه اي است كه چاره اي 
نمي بينم جز اينك��ه با صراحت از تبعات اين نوع 
تصميم سازي هاي اشتباه اقتصادي سخن بگويم 
تا ش��ايد مجموعه اين تحليل هاي كارشناس��ي 
اثري بر روي تصميم سازان داشته باشد و در اتخاذ 
چنين رويكردهايي تجديدنظر كنند. سال هاست 
كه به دانش��جويان اقتصاد تاكيد مي كنم كه اين 
روش هاي حمايتي هرگز باعث توانمند ش��دن 

واقعي نيازمندان نخواهد شد. 

چندماهي مي ش��ود كه از بورس و بازار سرمايه استقبال 
عمده اي ش��ده و با در نظر گرفتن افرادي كه داراي سهام 
عدالت هستند مي توان گفت به طور تقريبي 90 درصد 
مردم در بورس به گونه اي فعاليت مي كنند اما؛ بسياري از 
مردم از وضعيت بورس رضايت ندارند چراكه طي 3 ماه اخير 
تنها زيانده شده اند ولي در ميان يك راه حل براي عدم زيان 
در بازار وجود دارد، آن هم خريد به موقع و صحيح اس��ت. 
اين بدان معناست كه شما بايد سهمي را خريداري كنيد 
كه ارزندگي كافي دارد و در هر زمان قرمزي بورس اقدام 
به فروش آن نكنيد. در اين ميان سياست ها و حمايت هاي 
دولت نيز باعث شد كه اين روند قرمزي و زيان سهامداران 
ادامه دار باشد حمايت هاي بي قاعده مسووالن و دولتي ها 
راهي خروج نقدينگي عمده از بازار را فراهم كرد و در حال 
حاضر در حدود 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در بازار 
وجود دارد كه اگر سياست هاي الزم به كار گرفته شود اين 
نقدينگي مي تواند وارد بورس شود. دوسال گذشته بازار 
سرمايه حالت ساكني داشت و در سال هاي 1396 و 1397 
به ترتيب شاهد 14 و 21 عرضه اوليه در بازار بوديم اما؛ در 
سال جاري كه رشد بيش از 300 درصدي را در بازار سهام 
متوجه بوديم تا به امروز تنها 21 شركت توانستند وارد بازار 
سهام شوند كه پيش بيني مي شود تا پايان سال اين روند 
افزايش يابد ولي اين پذيرفته شدن حاكي از ناديده گرفته 
شدن سياست تسهيل ورود شركت هاي بورسي در جهت 

حمايت از بازار از سوي مسووالن است.

   كمبود استانداردهاي بين المللي 
بازار س��رمايه ايران از دو بازار ب��ورس و فرابورس با 658 
نماد معامالتي تش��كيل شده قوانين س��ختگيرانه بازار 
بورس موجب تشكيل بازار فرابورس در سال 1388 شد 
و اين قوانين اصلي ترين تفاوت اين دو بازار است. قوانين 
سختگيرانه بورس سبب شد كه نماد هاي پذيرفته شده 
در آن ريسك كمتري را نسبت به فرابورس متحمل شوند. 
اين كاهش ريسك درمورد شركت هاي پذيرفته شده در 
بازار بورس موجب نقدشوندگي بهتر و تاثير در انتظارات 
آتي سهام نسبت به ش��ركت هاي پذيرفته شده بورسي 
مي شود. از طرفي دوره ثبت شركت ها در فرابورس به علت 
ساده تر بودن شرايط پذيرش نسبت به بورس كمتر است و 
آخرين تفاوت اين دو بازار مربوط به كارمزد خريد و فروش 
معامالت است كه در بازار فرابورس كارمزد بيشتري گرفته 
مي شود. بازار بورس ازمجموع سه بازار و بازار فرابورس از 
مجموع هفت بازار ايجاد مي شوند. يكي از بازار هاي فرابورس 
بازار پايه است كه در جهت برنامه هاي توسعه كشور ايجاد 
شده و براس��اس يكي از الزامات ماده قانون برنامه پنجم 
توسعه و ماده 36 احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 
كه مي گويد هر شركت سهامي عام بايد سازوكار معامالتي 
داشته باشد و بايد پذيرش شود. اين گونه شركت ها تنها با 
تاييد شوراي عالي بورس وارد بازار سرمايه مي شوند و ملزم 
به رعايت هيچ گونه از الزاماتي كه براي ديگر بازار ها اعمال 
مي شوند، نيستند. از 658 نمادي كه در بازار بورس ايران 
وجود دارند، تنها 175 نماد در بازار پايه فعاليت مي كنند 
كه در گذشته به سه بازار پايه الف، ب و ج تقسيم مي شدند 
و براساس تقسيم بندي جديد به سه دسته تابلوي پايه هاي 
زرد، نارنجي و قرمز تقسيم مي شوند و بيشتر تحت كنترل 
قرار مي گيرند. در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 80 درصد 
از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. اين 
نسبت بايد در پايان دومين س��ال پس از پذيرش به 75 
درصد كاهش يابد. به عالوه حداكثر ظرف مدت شش ماه 
از تاريخ درج و تا زماني كه نام ش��ركت در تابلو دوم بورس 
درج مي باشد، بايستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد. 

همچنين در مورد شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني 
و در اجراي سياست خصوصي سازي، سهام آنها بايستي 
از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار ش��ود، رعايت 
اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركتهاي ياد شده 
موظفندظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود 

را با مقررات اين بند تطبيق دهند.

    بورس استانبول چگونه است؟
بورس استانبول نيز از چهار بازار اصلي شامل بازار سهام، 
بازار اوراق بدهي، بازار مشتقه و بازار الماس و فلزات گرانبها 
تشكيل شده كه هركدام از اين بازار ها داراي چندين بازار 
به عنوان بازار زيرمجموعه هستند. بازار سهام استانبول 
از مجموع هفت بازار تشكيل شده كه بازار ستارگان آن 
به عنوان بازار برتر بورس اس��تانبول شناخته مي شود و 
شركت هايي كه سهام شناور آزاد آنها برابر يا بيش از 100 
ميليون لير تركيه باشد، در اين بازار جاي مي گيرند. البته 
سهام شناور آزاد ش��ركت هاي حاضر در بازار ستارگان 
به صورت هر 6ماه يك بار مورد بازبيني قرار مي گيرد و اگر 
اين نسبت كمتر باشد، شركت به بازار اصلي نقل مكان 
مي كند. موردي كه سبب تمايز بورس استانبول با ديگر 
بورس ها مي شود، ايجاد بازار متنوع براي عمق بخشي و 
مشاركت بيشر افراد و شركت هاي بورسي در بازار بورس 
استانبول است اما؛ كارايي بازار را فداي اين تنوع بخشي 
نمي كنند و با نظارت پي درپي و مداوم س��بب شفافيت 
اطالعاتي و كارايي بازار مي شوند. براي نمونه؛ يك بازار 
تحت عنوان بازار سهام براي سرمايه گذاران حرفه اي ايجاد 
كرده اند كه شامل شركت هايي است كه سهام آنها به طور 
مستقيم به سرمايه گذاران خاص و واجد شرايط عرضه 
مي شود. همچنين سهام برخي از شركت هاي عمومي 
كه درنتيجه ارزيابي وضعيت مالي و س��اختار مالكيت 
آنها توسط هيات بازار سرمايه تركيه به عنوان نهاد ناظر، 
قابليت معامله در بورس اس��تانبول را ندارد، در صورت 
ثبت سهام اين شركت ها نزد هيات بازار سرمايه تركيه 
مي توانند در پلتفرم معامالتي آزاد معامله شوند كه براي 

سرمايه گذاري داراي ريسك هاي بسياري است. شايد 
بتوان گفت از لحاظ مجموع��ه قوانين و ايجاد بازار هاي 
پي درپي، بازار بورس ايران بسيار شبيه بورس استانبول 
اس��ت و اين بورس همانند بازار بورس ايران بيش��ترين 
توجه خود را منوط به مس��ائل حسابداري و سودسازي 

شركت ها كرده است. 
در اين ميان حس��ن قاليباف اصل، مديرعامل شركت 
بورس بيان داش��ت: ما با دوازده ب��ورس در دنيا تفاهم 
همكاري بسته ايم ولي براي همكاري با بورس استانبول 
به صورت اجرايي جلو رفته ايم. چند شركت هستند كه 
بحث پذيرش شان در بورس استانبول و بورس تهران به 
صورت همزمان دنبال مي ش��ود. وي تاكيد كرد: بورس 
استانبول دو موضوع جدي را مطرح كرده كه يكي بحث 
حاكميت شركتي است كه شركت ها بايد در اين مورد 
گزارشگري مناسبي داشته باشند. موضوع ديگر بحث 
IFRS است كه شركت ها بايد صورت هاي مالي خود را 
به صورت گزارشگري مالي با استاندارد بين المللي ارايه 
بدهند. اين جزو الزامات پذيرش در بورس استانبول است 
اين دو مورد حتما بايد رعايت شود كه شركت ايراني بتواند 
در بورس استانبول حضور داشته باشد. شركت هايي كه 
مي خواهند تامين مالي بين المللي كنند بايد اين مسير 
را بروند تا بتوانند از يك بازار خارجي تامين مالي كنند و 

تامين مالي نمي تواند فقط داخلي باشد.

   ارزندگي بورس توكيو
بورس سهام توكيو يكي از معتبرترين بورس هاي دنياست، 
به طوري كه ازلحاظ ارزش بازاري رتبه سوم دنيا و رتبه اول 
آس��يا را به خود اختصاص داده اس��ت. بازار بورس توكيو 
در مجموع از 6 بازار مختلف تشكيل شده كه بازار بخش 
اول و بازار بخش دوم تابلو هاي اصلي بورس سهام توكيو 
هستند و به ترتيب شركت هاي ژاپني و خارجي با اندازه 
بزرگ و متوس��ط در اين بازار ها پذيرفته مي ش��وند. بازار 
بخش اول بورس سهام توكيو ازلحاظ اندازه و نقدشوندگي 
به عنوان يكي از بازار ها با رتبه باال در دنيا شناخته مي شود، 

به طوري كه كه س��رمايه گذاران خارجي بخش عمده اي 
از معامالت سهام خود را در اين بازار انجام مي دهند. اين 
بورس شرايط عمده اي براي پذيرش شركت ها دارد مانند: 
هر يك از شركت هاي حاضر در بازار بخش اول بايد حداقل 
2200 سهامدار داش��ته باشند. تعداد سهام قابل معامله 
)تعداد سهام ش��ناور آزاد( در بازار بخش اول بايد حداقل 
20 هزار واحد باشد. ارزش بازاري سهام قابل معامله )ارزش 
بازاري سهام شناور آزاد( در بازار بخش اول بايد حداقل يك 
ميليارد ين ژاپن )يا 10 ميليون دالر امريكا( باشد. نسبت 
سهام قابل  معامله به سهام پذيرفته شده  هر شركت )درصد 
سهام شناور آزاد( در بازار بخش اول بايد حداقل 35 درصد 
باشد. ارزش بازاري سهام پذيرفته شده  شركت بايد حداقل 
25 ميليارد ين ژاپن )250 ميليون دالر امريكا( باشد. تعداد 
سال هاي متوالي انجام كسب وكار شركت بايد حداقل 3 
سال باشد. حقوق صاحبان سهام شركت  بايد حداقل يك 
ميليارد ين ژاپن )10 ميليون دالر امريكا( باشد. مقدار كل 
سود شركت در دو سال مالي آخر بايد حداقل 500 ميليون 
ين ژاپن )5 ميليون دالر امريكا( باشد يا ارزش بازاري سهام 
پذيرفته شده  شركت بايد حداقل 50 ميليارد ين ژاپن )500 
ميليون دالر امريكا( باشد به شرط آنكه مقدار فروش شركت 
در سال آخر بيشتر از 10 ميليارد ين ژاپن )100 ميليون 

دالر امريكا( باشد.
اين ها تنها دو نمونه از ش��رايط پذيرش ش��ركت ها در 
بورس هاي جهاني بودند مي توان گفت كه بورس ايران 
در مقايسه با بين الملل بسيار س��اده تر و آسان تر است 
و ش��ركت ها براي پذيرفته ش��دن در اين بازار سختي 
عمده اي را تجربه نمي كنند. بنابراين س��ازمان بورسي 
بايد كمي ش��رايط پذيرش را سر سختانه كنند چراكه 
يكي از ش��ركت هاي موجود در صف عرضه اوليه بدهي 
ارزي عظيمي دارد و طبق آخرين اخبار قرار است تا پايان 
سال عرضه شود اينجا يك سوال مطرح مي شود كه اين 
شركت پس از چندسال نتوانسته بدهي هاي ارزي خود 
را توصيه كند چگونه مي تواند وارد بورس شود و سود براي 

سرمايه گذاران باقي بگذارد؟
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هدايت نقدينگي
به سمت بازار سرمايه

جعفر قادري، نماينده مجلس شوراي اسالمي ضمن 
بيان كاهش جذابيت بازارهاي موازي، رفع خأل هاي 
قانوني، حمايت از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده 
در بورس از جمله اقدامات موردنياز براي رونق، توسعه 
بازار سرمايه و جلب اعتماد سرمايه گذاران به اين بازار 
است، گفت: بازار ارز، سكه و خودرو از اركان سرمايه اي 
اقتصاد نيست و بايد ش��رايطي فراهم شود كه اين 
بازارها تنها جنبه تأمين نياز كاالهاي مصرفي پيدا 
كنند. زماني كه شرايط اقتصادي به درستي مديريت 
شود و جايگاه بازارهاي مصرفي و سرمايه اي مشخص 
باش��د، قطعا نقدينگي موجود جامعه به سمت بازار 
سرمايه كه بازاري واقعي جهت سرمايه گذاري است 
هدايت مي شود. وي خاطرنشان كرد: امروز افراد از 
طريق حضور در بازار خودرو، ارز و دالر و با واسطه گري 
و داللي، به دنبال كسب سود هستند و اين شرايط بايد 
تغيير كند. الزم است اين بازارها به گونه اي جذابيت 
خود را براي س��رمايه گذاران از دست بدهند و براي 
حضور اف��راد در اين بازارها صرفه اقتصادي و انگيزه 
وجود نداشته باش��د. نماينده مردم شيراز در خانه 
ملت در خصوص ديگر راهكارهاي رونق و توسعه بازار 
سرمايه گفت: از طرف ديگر بايد اطالعات اقتصادي و 
بورسي به درستي در اختيار مردم قرار گيرد. تا زماني 
كه سرمايه گذاران اطالعات كافي و اشراف و تسلط 
الزم را در اين بازار ندارند، بايد آنها را تش��ويق كرد تا 
از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
سرمايه گذاري كنند. اين نماينده مجلس همچنين 
بر ضرورت رفع موان��ع فعاليت بنگاه هاي اقتصادي 
پذيرفته شده در بورس تأكيد كرد و گفت: بايد اين 
موانع اعم از قانوني و اجرايي از بين رفته و درعين حال 
معافيت هاي مالياتي، تسهيالت، امكانات و حمايت 
الزم را براي اين واحدها فراهم كنيم. قادري در ادامه 
به دامنه نوسان قيمت ها در بورس اشاره كرد و افزود: 
بايد دامنه نوسان را در اين شرايط محدود كنيم تا اگر 
افرادي قصد دارند با هدف كسب سودهاي نجومي 
به يك باره وارد بازار ش��وند، نتوانند با خروج يك باره 
به سرمايه ها آسيب بزنند و همچنين بايد ابزارهاي 
نظارتي بورس در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده 
و اختالل در بازار تقويت شود. سرمايه گذاران بايد با 
نگاه بلندمدت و ميان مدت وارد بازار سرمايه شوند و 
توجه داشته باشند كه بازار سرمايه تنها بازاري است 
كه در آن، عالوه بر منافع خود مي توانند منافع جامعه 
را نيز تأمين كنند. در اين ب��ازار برخالف بازارهايي 
همچون بازار ارز و سكه كه منافع فردي اولويت دارد، 
حضورشان عالوه بر منافع شخصي منافع جامعه را نيز 
تأمين مي كند. اين نماينده مجلس همچنين در ادامه 
در توصيه به سرمايه گذاران گفت: سرمايه گذاران بايد 
با نگاه بلندمدت و ميان مدت وارد بازار سرمايه شوند و 
توجه داشته باشند كه بازار سرمايه تنها بازاري است 
كه در آن، عالوه بر منافع خود مي توانند منافع جامعه 
را نيز تأمين كنند. در اين ب��ازار برخالف بازارهايي 
همچون بازار ارز و سكه كه منافع فردي اولويت دارد، 
حضورشان عالوه بر منافع شخصي منافع جامعه را 
نيز تأمين مي كند. وي افزود: سرمايه گذاران در نظر 
داشته باشند كه نبايد در جريان سرمايه گذاري در 
بورس بي گدار به آب بزنند چراكه ماهيت اين بازار 
به گونه اي اس��ت كه اگر با دق��ت و آگاهي و دانش 
وارد آن نشوند همانطور كه ممكن است به يك باره 
به سودهاي نجومي برسند ممكن است در مدت 
كوتاهي نيز دچار آس��يب ش��وند. ق��ادري افزود: 
سرمايه گذاران براي محافظت سرمايه هايشان بهتر 
است تا اطالعات و دانش خود را در اين بازار كامل 
كنند و در غير اين صورت از افراد متخصص همچون 
بازارگردان ها و مشاوران سرمايه گذاري مورد اعتماد 
بهره ببرند و به صورت انفرادي وارد بازار نشوند. وي 
در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي مجلس براي 
توسعه بازار چيست گفت: در قدم نخست دولت بايد 
با تنظيم قوانين و مقررات و لوايح قانوني، خألهاي 
قانوني را برطرف كند در اين مس��ير مجلس نيز با 
مشورت فعاالن بازار سرمايه و متخصصان اين حوزه، 
سعي خواهد كرد خأل هاي قانوني را برطرف كرده و 
بورس را به سمتي سوق بدهد كه بتواند انتظارات 

جامعه را برآورده كند.

تامين كسري بودجه
از طريق فروش اوراق دولتي

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات با اشاره 
به روند شاخص هاي اقتصادي در سال جاري گفت: 
در واقع بي ثباتي هايي كه در سال 99 مي بينيم به 
واسطه تشديد كاهش صادرات نفت، افت صادرات 
غيرنفتي و افزايش نرخ ارز است كه اين افزايش نرخ 
ارز به دنبال كاهش درآمدهاي ارزي كشور است. وي 
افزود: بنابراين انتظارات تورمي تحريك مي شود. در 
اقتصاد ما متاسفانه نرخ ارز به اشتباه نرخ دالر هست، 
در واقع پيشران و محرك انتظارات تورمي است و 
وقتي انتظارات تورم��ي در يك جامعه اي افزايش 
پيدا كند، نقدينگي در واقع به تمام بازارهاي دارايي 
سرازير مي ش��ود و وقتي كه نقدينگي به بازارهاي 
دارايي چه توسط حقيقي ها چه حقوقي ها سرايز 
بش��ود، زمينه الته��اب در بازار به وج��ود مي آيد. 
فرزانگان معتقد است: در شرايط كنوني بايد نرخ 
س��ود بين بانكي افزايش پيدا كند تا نقدينگي به 
بازارها سرازير نشود. متاسفانه برداشت هاي مكرر 
از صندوق توس��عه ملي براي مصارف بودجه اي، 
باعث مي شود كه نقدينگي به بازارها سرايز شود. 
وي با انتقاد از سياست تخصيص ارز 4200 توماني 
در شرايطي كه كش��ور با كاهش درآمدهاي ارزي 
مواجه است، اظهار داشت: در افق ميان مدت بايد 
اين سياست ارز 4200 توماني حذف شود و دولت 
بازار اوراق قرضه يا اوراق دولتي را رونق دهد و كسري 

بودجه را از آن محل جبران كند.

عدم تطابق نظارت ها با استانداردهاي بين المللي

مقايسه بورس ايران با بورس هاي جهاني

بازگشت سقف تاريخي به بازار
كارشناس��ان بازار سرمايه متفق القول هستند كه رفتار 
هيجاني سهامداران خرد اين فراز و فرود را رقم زده است؛ 
چرا كه گزارش دوره اي بسياري از شركتهاي بورسي مويد 
روند سوددهي اين شركتهاست و اگر سهامداران حقيقي 
مبتني بر عملكرد شركت ها بخواهند درباره فروش سهام 
خود تصميم گيري كنند، طبيعتاً بايد سهام شان را حفظ 
كنند نه اينكه مدت ها در صف هاي خريد س��نگين، در 
انتظار فروش آن با قيمتي كمتر از ارزش ذاتي اش باشند. 
اين گروه كه در خأل تحليل و بي توجه به روند سوددهي 
شركتها اقدام به فروش سهام خود مي كنند، عموماً همان 
كساني هستند كه طي ماه هاي ابتداي امسال، تحت تأثير 
فضاي هيجاني حاكم بر جامعه و بدون تحليل و بررسي، 

اقدام به ورود به بازار سهام كرده بودند.
محمد ماهيدشتي، تحليلگر بازار سرمايه در گفت وگو 
با مهر در خصوص چش��م انداز بازار سهام گفت: شواهد 
آشكارش��ده نش��ان مي دهد كه حتي با وجود سقوط 
اخير، در دو و نيم س��ال اخي��ر بازدهي بازار س��هام از 
تمامي سرمايه گذاري هاي ديگر بيشتر بوده است. وي 
خاطرنش��ان كرد: زماني كه قيمت دالر ده هزار تومان 
بود، ش��اخص بورس تهران 100 هزار واحد بود و امروز 
كه قيمت دالر حدود 30 هزار تومان اس��ت، ش��اخص 
باي��د 300 هزار واحد مي بود، اين در حالي اس��ت كه با 
وجود ريزش هاي اخير، هنوز ش��اخص يك ميليون و 
300 هزار واحد است و بنابراين توانسته ده مرتبه بيشتر 
بازدهي ايجاد كند. اين تحليلگر بازار سرمايه اضافه كرد: 
اگر به تاريخچه نگاه كنيم، هيچگاه شاخص كل بورس 
تهران از سقف 2.5 تا 3 برابر دالر فراتر نرفته است، اما از 
ابتداي سال 2020 ميالدي نسبت شاخص كل بورس 
به دالر س��قف ساليان طوالني را شكسته و به 10 واحد 
رسيده و اگر تكنيكالي نگاه كنيم، شاخص كل معادل 
4.5 برابر دالر، يك محدوده منصفانه براي كف آن است 
و اين نسبت بدون اينكه بازار سهام وارد ركود چند ساله 
بشود، تا سقف 10 واحد هم قابليت افزايش مجدد را دارد، 

همانطور كه امسال تجربه شده بود. ماهيدشتي ادامه 
داد: اگر تحت س��ناريوي تقويت ريال، قيمت انتظاري 
دالر را 20 هزار تومان هم در نظر بگيريم، شاخص كل 
به زودي سقف تاريخي خود را پس خواهد گرفت. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در مقطع فعلي 
چالش اصلي بازار سهام، تورم است و تورمي كه به نوعي 
نشانه رونق بود و حاشيه سود را افزايش مي داد، اكنون 
آن قدر افزايش داشته كه آسيب هاي اجتماعي در پي 
خواهد داشت. بدين ترتيب، در حالي كه بانك مركزي 
مي گويد كه سياس��ت افزايش نرخ سود بانكي را دنبال 
نمي كند، اما به نظر مي رسد كه اين بانك اجازه تسهيل 
پولي و افزايش سقف اعتبارات را هم نمي دهد، چرا كه 
تورم مصرف كننده باال است و اين تورم باال، بازار بدهي 
را منقبض كرده و منجر به سقوط بازار سهام شده است. 
وي با اين ادعا كه بازار طال و ارز، ريال را به اش��تباه ارزان 
نش��ان مي دهند، گفت: به اوج رس��يدن نرخ سود موثر 
اس��ناد خزانه در مرداد به بازار ارز نيز ش��وك داد، ولي 
قيمت دالر مجدداً پس از آن افزايش داش��ت. من براي 
افزايش قيمت دالر از 21 هزار تومان به 32 هزار تومان 
عامل بنياديني نمي بينم و به نظر مي رسد كه انتظارات 
سياسي عامل اثرگذار بوده و حتي باعث شده طال بيش 
از آنچه ارزش دارد معامله بشود. با اين وجود، طي چند 
روز اخير، خوشبختانه مشاهده مي شود كه سفت شدن 
بازار بدهي نرخ ارز را نزولي كرده است. ماهيدشتي گفت: 
وقتي كه روند بازار ارز عوض ش��ده و قيمت دالر تا 26 
هزار تومان هم پايين رفته، يعني قرار است كه در عرصه 
سياسي اتفاق مثبتي بيفتد و چنين عاملي بر بازار ارز اثر 
گذاشته است. وي گفت: ممكن است يك زماني حتي در 
سطوح پايين تر شاخص كل حباب بوده باشد و اين حباب 
حتي بزرگ تر هم شده باشد، اما امروز اين حباب بزرگ 
تركيده و بازار سهام زير ارزش ذاتي قرار دارد. اين تحليلگر 
اقتصاد كالن ادامه داد: بر عكس اينكه خيلي ها مي گويند 
در هر دوره رياست جمهوري، يك دوره رونق بازار سهام 

وجود دارد و در اواخر دوره هر رييس جمهور، رشد بازار 
سهام تمام مي شود، من اين اعتقاد را ندارم. چرخه هاي 
تجاري انتخاباتي در بازارها وجود دارند، اما چرخه رونق 
فعلي بازار سهام هنوز تمام نشده و هنوز با انتهاي رونق 
فاصله داريم و به نظر مي رسد كه بازار سهام از انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران نيز با رش��د عبور خواهد كرد. 
ماهيدشتي در نهايت گفت: بورس ايران سطوح مقاومتي 
چند ده ساله خود را در مقابل دالر شكسته و شركت ها 
در حال رشد هستند. علي ش��هيدي، ديگر كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه با توجه به كليت روند صعودي 
بازار س��هام از اواخر سال 98 تا مرداد 99 و افزايش چند 
برابري و رسيدن شاخص به حدود 2 ميليون و 100 هزار 
واحدي، چنين برگشتي در شاخص طبيعي بوده است، 
گفت: تسلط روند افت شاخص بر بازار سهام، كاماًل قابل 
پيش بيني بود؛ چراكه وقتي شاخص با توجه به هيجانات 
ميان مردم، حركت صعودي را در پيش مي گيرد، با همان 
شدت نيز برمي گردد و ريزش دارد؛ اما با توجه به اينكه 
بازارهاي مختلف دارايي در ايران، در بلندمدت متناسب 
با رشد نقدينگي رش��د مي كنند، زماني كه رشد توليد 
ناخالص داخلي تقريبًا صفر است، بازار سرمايه به نوعي 
در حكم دارايي غيرمولد رش��د خواهد ك��رد.وي افزود: 
وقتي كه در درازمدت، رش��د نقدينگي كش��ور از سال 
92 تا 98 حدود 7 برابر شده اس��ت، قاعدتًا دارايي هاي 
ديگر نيز بايد 7 تا 8 برابر شوند؛ پس رشد 20 برابري بازار 
سرمايه منطقي نيست و شاخص بعد از گذشت مدتي، 
از اين مسير برمي گردد. وي تصريح كرد: در اين ميان با 
توجه به ويژگي هاي بازار س��رمايه و اينكه نوسانات آن 
پررنگ تر از ساير بازارها است، مي توان گفت مهم ترين 
دليل چنين افتي، ذات بازار سرمايه است؛ ضمن اينكه 
افرادي كه به تازگي وارد بورس شده اند نيز، با چند مساله 
روبه رو هستند؛ آنها كاماًل ناآشنا با بازار سرمايه هستند و 
به همين دليل، با تمام پس انداز خود وارد بورس شده و 
حتي در مواردي، دارايي هاي ضروري خود مثل ملك را 

فروخته و منابع آن را به بازار آورده اند و به صورت مستقيم 
هم وارد بازار شده اند؛ بنابراين اكنون كه بازار با افت مواجه 
بوده، هيجاني از بازار خارج مي شوند. شهيدي تصريح كرد: 
اين مهم ترين مخاطره اي است كه بازار را هيجاني كرده و 
اكنون نيز روند غالب بر بازار نيز شاخص را به سمت افت 
پيش مي برد. اين تحليلگر بازار سرمايه در خصوص رفتار 
حقوقي ها در بازار نيز خاطرنشان كرد: از زماني كه شاخص 
ش��روع به افت كرده تا به حال، حقوقي ها و سهامداران 
بزرگ، دايمًا خريد و فروش مي كنند و استراتژي كه در 
پيش گرفته اند، نوسان گيري است؛ يعني در قيمت كف 
مي خرند و وقتي نرخ سهام خريداري شده، كمي باالتر 
مي رود، س��هم را مي فروشند و به اين اميد نمي آيند كه 
كاماًل نگاه پرس��ود و بلندمدت به سهام خريداري شده 
داشته باشند. وي اظهار داشت: اينكه بزرگان بازار در كدام 
نقطه مي خواهند سهام را بخرند كه نگه دارند و نفروشند، 
طي ايام آتي مشخص خواهد شد؛ همان طور كه بعد از 
عبور شاخص از عدد دو ميليون واحد به باال، حقوقي در 
يك حركت سنگين، س��هام خود را فروختند؛ بنابراين 
اكنون و در كف قيمتي نيز تا زماني كه خريدهاي جدي 
و پررنگي به صورت دسته جمعي وجود نداشته باشند، 
كف سازي اتفاق نخواهد افتاد؛ ضمن اينكه بعد از انتخابات 
امريكا نيز مشخص خواهد شد كه كف، چه قيمتي است 
و حقوقي ها و س��هامداران بزرگ در چه س��طحي وارد 
مي شوند.شهيدي گفت: البته مسائل حاشيه اي نيز در 
اين حوزه مهم است؛ به نحوي كه اگر سيستم اقتصادي 
كش��ور به س��مت دريافت جدي ماليات هاي تنظيم از 
خودرو و مسكن هدايت شود و پس از آن روي دالر و طال 
و سكه ماليات را اخذ كنيم، اين امر موجب خواهد شد كه 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه برود و بازار برگردد؛ ولي باز 
هم همه چيز بستگي به اين دارد كه آيا مجلس اين اليحه 
را تصويب كند يا اصاًل دولت اجرا كند يا نه؛ ضمن اينكه 
ن��رخ بهره بازار بين بانكي و به تبع آن رفتار خود بانك ها 

نيز در اين وضعيت اثرگذار است.



مجيد  اعزازي| 
اگر چه سكته قيمتي مسكن در شهريور با افت تورم 
ماهانه ملك به 5.1 درصد، در مهرماه تكرار نشد و تورم 
ماهانه مسكن بار ديگر همچون ماه هاي گذشته، دو 
رقمي شد و به 10.04 رسيد، اما تعداد مناطقي كه نرخ 
ت��ورم ماهانه ملك در آنها از نرخ تورم عمومي ماهانه 
مهر ماه )7درصد( رشد كمتري داشتند، به 6 منطقه 
افزايش يافت. طي شهريور س��الجاري تورم ماهانه 
ملك در 4 منطقه از تورم عمومي ماهانه عقب مانده 
بود.  بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، نرخ تورم 
ماهانه ملك تعديل شده با نرخ تورم عمومي مهرماه 
در مناطق 12، 16 و 22 به ترتيب منفي 3.77 درصد، 
منفي 1.24 درصد و منفي 1.1 درصد بوده اس��ت. 
همچنين اين ش��اخص در مناطق 21، 7 و 2 نيز به 
ترتيب منفي 0.75 درصد، منفي 0.82 درصد و منفي 
0.21 درصد بوده است. اين در حالي است كه با تعديل 
تورم ماهانه مسكن مناطق تهران طي شهريورماه 99 
با نرخ 3.6 درصدي نرخ تورم عمومي شهريورماه سال 
جاري، نرخ تعديل شده تورم ماهانه مسكن در مناطق 

يك و 13 منفي 0.2، در منطقه 15 منفي 3.4 درصد، 
و در منطقه 20 منفي 3 درصد بود كه عالمت و نشانه 
آغاز تخليه حباب قيمتي در اين مناطق تلقي شد. اين 
مساله نشان مي دهد كه در مناطق داراي تورم منفي، 
قيمت مسكن از نظر بنيادي كشش افزايش را ندارد و 
با اولين اصالح شاخص هاي اقتصاد كالن از جمله نرخ 
ارز، آماده تخليه حباب هستند. به گزارش »تعادل«، 
بررسي تحوالت قيمت مسكن طي مهرماه سال جاري 
نش��ان مي دهد، علي رغم افزايش بيش از 6 ميليون 
توماني قيمت مل��ك در منطقه يك تهران و افزايش 
ش��كاف قيمتي هر متر مربع واحد مسكوني، ميان 
ارزان ترين منطقه با گرانترين منطقه به 44 ميليون 
و 400 هزار تومان، اما منطقه 18 با 19.3 درصد تورم 
ماهانه، به همراه منطقه 17 با 7.36 درصد و منطقه 
5 با 6.3 درصد در صدر مناطق داراي بيشترين تورم 
ماهانه ملك قرار گرفتند. اين مس��اله نشان مي دهد 
كه در مناطق يادشده تقاضا براي خريد مسكن بيش 
از س��اير مناطق بوده و به همين دليل نيز رشد هاي 

بيشتري را تجربه كرده اند.

    نقش ارز در تغيير مسير قيمت مسكن
اگر چه تورم ماهانه مسكن در شهريور ماه با ثبت عدد 
5.1 درصد ش��گفتي آفريد، اما تورم ماهانه مسكن 
بار ديگر در مهر ماه همچون ماه هاي ارديبهش��ت، 
خرداد، تير و مرداد با ثبت عدد 10، دو رقمي ش��د. 
تورم مسكن در 7 ماهه نخست سال جاري در قياس 
با دوره مشابه سال قبل نيز 64.3 درصد ثبت شد. در 
همين حال، تعداد معامالت ملكي در مهر ماه نيز با 
رش��د 2.3 درصد از مدار منفي خارج ش��د و به عدد 
8 هزار و 656 فقره رسيد. حجم معامالت ملكي در 
7 ماهه نخست س��ال جاري )63 هزار و 577 فقره( 
نيز اگر چه نس��بت به دوره مشابه سال گذشته )35 
هزار و 807 فقره( 77.6 درصد رشد داشته است اما 
همچنان از تعداد معامالت در 7 ماهه نخست سال 
97 )84 هزار و 251 فقره( به طور چشمگيري كمتر 
است و اختالفي در حدود 20 هزار فقره دارد. از اين 
رو، بررسي روندهاي 7 ماهه نشان مي دهد كه اگر چه 
طي دو س��ال گذشته همواره قيمت مسكن روندي 
صعودي داشته است، اما تعداد معامالت هنوز نه تنها 

از شرايط آرماني در دوران رونق )25 هزار فقره در ماه( 
كه حتي از سال هاي گذشته نيز بسيار كمتر است و 
در واقع، بازار مس��كن از ركود معامالتي رنج مي برد. 
علت اين ركورد را نيز مي توان در افزايش سرسام آور 
قيمت مسكن طي دو سال گذشته جست وجو كرد 
كه تحت تاثير شاخص هاي كالن همچون نرخ تورم، 
نرخ رشد نقدينگي و حجم آن، نرخ دالر، كاهش نرخ 

بهره واقعي در اقتصاد بوده است. 
نوسان شديد قيمت ارز به عنوان مبناي محاسباتي 
فوري براي بازارهاي طال، خودرو و ... همزمان با روند 
كاهشي ش��اخص كل بورس در ش��هريور و مهرماه، 
قيمت مسكن را از فاز استراحت يك ماهه خارج كرد. 
در اين شرايط، به نظر مي رسد، با قفل شدن بازار خودرو 
به دليل جهش قيمت و عدم عرضه از سوي سازندگان 
و همچنين فروش��ندگان خرد، همچنين با توجه به 
محدوديت هاي معامالتي در بازار ارز و خروج سرمايه 
از بازار سهام، مسكن پناهگاه امني براي مقدار اندكي 
از تقاضاهاي س��رمايه اي بوده است و توانسته بخش 
كوچكي از نقدينگي هاي سرگردان را جذب خود كند.
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آلودگي هوا مرگبارتر از كرونا 
مديرعامل شركت ش��هر سالم شهرداري تهران با بيان 
اينكه تأثير منفي آلودگي هوا مي تواند بسيار عميق تر از 
كرونا باشد، گفت: اگر آمار مرگ و مير جهاني بر اثر آلودگي 
هوا را با مرگ و مير ناشي از كرونا مقايسه كنيد، مي بينيد 
كه چند برابر كرونا است. به گزارش فارس، حميد چوبينه 
درباره تأثير آلودگي هوا بر روند شيوع كرونا گفت: مطالعه 
دقيقي كه در زمينه آلودگي هوا بر افزايش شيوع كرونا 
باشد ديده نشده ولي از آنجا كه هوا با تنفس ارتباط دارد 
و بيشترين آسيب هايي كه بيماران كرونايي مي بينند از 
نواحي مجاري تنفسي و ريه است بنابراين وقتي سيستم 
اكس��يژن رساني بدن مختل ش��ود، هر چيزي كه اين 
مكانيسم را تحت تاثير قرار دهد، مي تواند موثر باشد و 
بايد گفت كه آلودگي هوا مي تواند آس��يب بيشتري به 
فرد مبتال بزند اما تأثير آلودگي هوا بر افزايش شيوع كرونا 
نياز به مطالعات دقيق تري دارد. وي با بيان اينكه ساالنه 
بسياري از افراد جامعه بشري به خاطر آلودگي هوا جان 
خود را ازدست مي دهند بنابراين بحث آلودگي هوا بسيار 
پايدارتر از مطالبات بشر نسبت به كرونا است، افزود: كرونا 
يك بيماري ناشناخته است و حتي بعضي از تحليل ها 
نشان مي دهد كه تا پايان سال 2021 مهار مي شود ولي 
آلودگي هوا مشكلي حاد است كه سال هاست زندگي بشر 
را تحت تاثير قرار داده و بيماري هاي جانبي براي بشر به 

وجود آورده و افراد زيادي را به كام مرگ كشانده است.

دليل مخالفت با تغيير نام 
خيابان نوفل لوشاتو 

رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران گفت: نامگذاري خيابان نوفل لوشاتو نمادي از امام 
خميني)ره( و انقالب اسالمي است و به نظرم تغيير اين 
نام نبايد صورت گيرد. محمدجواد حق شناس، رييس 
كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، 
درباره راه اندازي پويش تغيير نام خيابان نوفل لوشاتو 
به محمد رس��ول اهلل)ص( به دنب��ال هتك حرمت به 
ساحت مقدس حضرت محمد رسول اهلل)ص( و اسالم 
اظهار كرد: ن��ام حضرت محمد)ص( در بس��ياري از 
كوچه ها و خيابان هاي پايتخت وجود دارد و در بيش 
از 10 موقعيت از تهران نام ايش��ان لحاظ شده است. 
وي افزود: نامگذاري خيابان نوفل لوشاتو نمادي از امام 
خميني)ره( و انقالب اسالمي است و به نظرم تغيير اين 
نام به نوعي امام زدايي محسوب مي شود و نبايدصورت 
گيرد. رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران تصريح كرد: شوراي شهر تهران اين آمادگي 
را دارد تا با همكاري شهرداري از پيشنهادات شهروندان 
در نامگذاري معاب��ر و خيابان ها يا ايجاد نماد حضرت 
رسول اهلل)ص( و رحمت و مهرباني ايشان اقدامات الزم 
را نجام دهد و طرح هاي پيشنهادي براي ساخت نماد را 
بررسي و كميسيون فرهنگي و اجتماعي از اين موضوع 

استقبال خواهد كرد.

هزينه تمام شده هر صندلي پرواز
در حالي كه هيچ يك از اولتيماتوم هاي وزير راه و رييس 
سازمان هواپيمايي براي توقف افزايش قيمت بليت 
هواپيما اثرگذار نبوده، ايرالين ها همچنان از زيان ده 

بودن صنعت هوانوردي در ايران مي گويند.
به گزارش مهر، پس از آنكه ستاد ملي مقابله با كرونا، از 
الزامي شدن فروش بليت پروازهاي داخلي تا حداكثر 
60 درصد ظرفيت هواپيما خبر داد، در 18 مهر ماه نيز 
انجمن شركت هاي هواپيمايي با همين بهانه )كاهش 
فروش ظرفيت هر پرواز( و همچنين افزايش نرخ ارز، 
نسبت به انتشار ليست جديد قيمت هاي حداقلي و 
حداكثري مسيرهاي مختلف هوايي اقدام كرد. ارقام 
قيمت بلي��ت پروازها در اين نرخ نامه با افزايش 55 تا 
155 درصدي نسبت به آخرين نرخ نامه منتشره در 
خرداد امسال مواجه شده بود؛ حداقل قيمت بسياري 
از مسيرهاي پروازي از 750 هزار تا باالي يك ميليون 
تومان و حداكثر قيمت ها ني��ز از 1.4 تا 1.9 ميليون 
تومان متغير و در تعدادي از مسيرهاي طوالني تر مانند 
تبريز-كيش هم به باالي 2 ميليون تومان رسيده بود. 
بر اساس محاسبات انجام شده، قيمت تمام شده هر 
ساعت-صندلي براي بويينگ 737 به عنوان يكي از 
هواپيماهاي باريك پيكر و با ظرفيت 140 مسافر كه با 
شرايط پروازهاي داخلي ايران مبني بر كم بودن فاصله 
فرودگاه ها منطبق بوده و جزو هواپيماهاي كم هزينه 
محسوب مي شود، در پروازي با 90 مسافر، 550 هزار 
تومان و براي هر يك ساعت پرواز، 50 ميليون تومان 
براي ايرالين ها هزينه دارد. همچنين پرواز اين هواپيما 
در پروازي با 130 نفر براي هر يك س��اعت-صندلي، 
399 هزار تومان و براي هر يك ساعت پرواز حدود 52 
ميليون تومان و براي فروش بليت در حالت ظرفيت 
كامل )با 140 مس��افر( 373 ه��زار تومان هزينه هر 
س��اعت-صندلي و 52 ميليون تومان به ازاي هر يك 

ساعت پرواز هزينه در بر خواهد داشت.

هواي ناسالم براي گروه هاي 
حساس در شهرهاي صنعتي

معاون پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
گفت: انتظار داريم تا اواسط هفته پيش رو كيفيت 
هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت تا حد ناسالم 
براي گروه هاي حساس كاهش يابد. محمد اصغري 
در گفت وگ��و با فارس، افزود: از ش��نبه 10 آبان تا 
دوشنبه 12 آبان دماي هوا در استان هاي ساحلي 
خزر، اردبيل و ش��مال شرق كش��ور 3 تا 5 درجه 
افزايش مي يابد و روز سه شنبه 13 آبان كاهش 4 تا 6 
درجه دما داريم. معاون پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناس��ي گفت: همچنين روزهاي دوشنبه و 
سه ش��نبه هفته پيِش رو بارش پراكنده در شمال 

آذربايجان غربي دور از انتظار نيست.

»تعادل« تحوالت قيمتي آپارتمان در مناطق 22 گانه پايتخت را بررسي كرد

تورم منفي مسكن در 6 منطقه تهران

برابر رای شماره 8002897 کالسه 1641 سال 96 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی حبيب اهلل شعبانی تکامجانی به 
کد ملی 6319886501 صادره از رحيم آباد فرزند ميرزا آقا ششدانگ یک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 3576.13 
متر مربع به استثنا 13.56 متر بستر نهر قس�متی از پالک 73.13 فرعی از 39 اصلی بخش 3 واقع در قریه شرج محله خریداری 
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19906110
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مال حسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برای اولين بار به صورت مجازی 
در ميان شرکت  های بزرگ صنعتی انجام شد؛

کسب و تمدید گواهينامه های بين المللی 
نظام HSE شركت فوالد خوزستان

گواهينامه های بين المللی نظام HSE شركت فوالد 
خوزستان برای اولين بار به صورت مجازی  كسب و 
تمدید شدند.به گزارش خبرنگار روابط عمومی، 
عصر روز 7 آبان ماه 1399 در جلس�ه ای مجازی 
به ریاست دكتر عليرضا مخبر دزفولی قائم مقام 
مدیرعامل در امور س�المت و بهداشت كاركنان 
مراسم اختتاميه مميزی های نظام مدیریت ایمنی 
و بهداش�ت حرفه ای بر اس�اس اس�تانداردهای 
بين الملل�ی مرج�ع ISO14001 )تمدید گواهی 
ویرایش٢٠١٥( و ISO45001 )كسب گواهی جدید 
 SGS ویرایش ٢٠١٨( با حضور تيم مميزی شركت
به سرمميزی دكتر افشين جهان بين برگزار شد. 
محمود اكابر نماینده مدیرعامل در نظام مدیریت 
یكپارچه در این مورد اظهار کرد: ش�ركت فوالد 
خوزستان اولين شركت بزرگ صنعتی است که 
این مميزی ها را به صورت مجازی از تاریخ 5 آبان 
ماه ١٣٩٩ به مدت سه روز و 25 نفر روز مميزی با 
 HSE مشاركت و همكاری مستقيم مدیریت های
و تضمين كيفيت و پشتيبانی واحدهای معاونت 
خرید، مدیریت فناوری اطالع�ات و ارتباطات و 
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی با موفقيت 
كامل پشت سر گذاشت.وی افزود: نتایج حاصل از 
تحليل یافته های این مميزی در جلسه اختتاميه 
ارائه و گواهينامه های بين المللی و بسيار با ارزش 
مذكور به مدت یک سال كسب و تمدید شد. این 
دستاورد بيانگر تعهد مدیریت ارشد شركت فوالد 
خوزستان و جلب مش�اركت همگانی به صورت 

حداكثری در همه فرآیندها و فعاليت های مرتبط 
با HSE اس�ت. گزارش خبرنگار ما حاکی است، 
در پایان جلس�ه اختتاميه دكتر عليرضا مخبر 
دزفولی قائم ضمن تبریک کسب این دستاورد 
ارزشمند و تش�كر از تيم مميزان و پاسخگویی 
شایسته تمام رده های ش�ركت در این مميزی 
گفت: كنجكاوی جزو نيازهای شناختی بشر است 
و همه  ما، هم كنجكاویم و هم نياز داریم كه خود 
را از منظر چشم دیگران ببينيم و این مميزی ها 
ارضاء كننده این نياز سازمانی هستند.وی ارائه 
گزارش توس�ط مميزان آگاه و بدون سوگيری و 
قضاوت را هدیه ای ارزشمند برای شركت فوالد 
خوزستان دانست و از طرف مدیرعامل شركت از 
تيم مميزی و همه پاسخگویان تشكر و قدردانی 
كرد. مخبر دزفولی در پایان سخنان خود اظهار 
داشت: در ادامه تيم  های تخصصی برای پيگيری 
م�وارد مطرح ش�ده در گزارش نهای�ی مميزان 

تشكيل خواهد شد.

 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهي ميگردد: ا مالک متقاضيان واقع در قریه ک�روا پالک 22 اصلی بخش 16 779 فرعی بنام آقای 
مرتضی خليلی ازا ندهی نس�بت به ششدانگ یک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
1000 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای بهرام رمضانی مالک رسمی  .لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثير االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهي، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولين آگهي ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت می نماید وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بدیهی است برابر ماده 
13 آئين نامه مذکور درمورد قس�متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای 
هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولين آگهي نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهي تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19906471
تاریخ انتشارنوبت اول :10-08-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-24

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

رحمت سلمانی قادیکالئي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهي ميگردد: ا مالک متقاضيان واقع در قریه اس�کندرکال پالک 54 اصلی بخش 16 921 فرعی بنام 
آقای سيد مهرداد عمادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
98-465 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای حبيب اله رحيمی مالک رسمی . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهي 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثير االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهي، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولين آگهي ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نماید وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بدیهی است 
برابر ماده 13 آئين نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولين آگهي نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی آگهي تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19906495
 تاریخ انتشارنوبت اول :10-08-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-24 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

رحمت سلمانی قادیکالئي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید :
موضوع مناقصه : خرید شيرآالت توپیLBVدرسایزهای مختلف- مربوط به تقاضای شماره 3133899059را طبق مشخصات فنی که در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
 1- نام و نشانی مناقصه گزار : اهواز - باالتر از فلکه 4  اسب )سه راه تپه( ، روبروی شهرک صنعتی شماره  4 امور تدارکات و عمليات کاالی شرکت گاز استان خوزستان -

 واحد تدارکات )تلفکس : 061-32282218(
 ٢- تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کيفی: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

3- ميزان سپرده شرکت در مناقصه : 950/000/000ریال
 4- نحوه دریافت اسناد ارزیابی کيفی، متقاضيان ميتوانند درخواست کتبی خود را به صورت حضوری و یا از طریق نمابر به شماره 32282218-061و یا آدرس ایميل 

TADAROKAT _ NIGC _ KHGC @ YAHOO . COMارسال نموده و پرسشنامه ارزیابی کيفی را دریافت نمایند. 
 5- زمان توزیع اسناد مناقصه : پس از بررسی مدارک و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بين شرکتهای واجد شرایط از طریق پست به آدرس های اعالم شده ارسال خواهد 

شد. )ضمنا هزینه پست به عهده متقاضيان شرکت در مناقصه می باشد(
 6- ضمنًا آگهی های این شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www . nige - khgc . irو همچنين پایگاه ملی مناقصات درج شده است .

7- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکميل پرونده ارزیابی و تائيد کميته ارزیابی کيفی می باشد.

نوبت اول
شماره مجوز: 1399.4231 شركت ملي گاز ایران

شركت گاز استان خوزستان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای 

وضعيت قيمت یك متر مربع واحد مسكوني در مناطق 22 گانه تهران )ميليون تومان( 

درصد تغيير )تعدیل شده با تورم مهر( درصد تغييرقيمت در مهر99قيمت در شهریور99درصد تغيير )تعدیل شده با تورم مهر( درصد تغييرقيمت در مهر99قيمت در شهریور99

3.77-13.6114.053.23منطقه 50.7956.8711.974.9712منطقه 1

20.7723.3812.565.56منطقه 0.2113-39.6042.296.79منطقه 2

17.5519.3810.423.42منطقه 46.0950.459.452.4514منطقه 3

12.8114.4112.495.49منطقه 26.4728.818.841.8415منطقه 4

1.24-12.513.225.76منطقه 30.1534.1613.36.316منطقه 5

12.0413.7714.367.36منطقه 34.2838.6412.835.8317منطقه 6

10.4112.4219.312.3منطقه 0.8218-23.2824.726.18منطقه 7

1314.1311.34.3منطقه 22.8724.57.120.1219منطقه 8

11.4912.9612.795.79منطقه 17.419.210.343.3420منطقه 9

0.75-17.8218.946.25منطقه 15.9717.8311.644.6421منطقه 10

1.1-24.3725.815.9منطقه 15.9417.519.842.8422منطقه 11

متوسط  شهر
درصد تغيير )تعدیل شده با تورم مهر( درصد تغييرقيمت در مهر99قيمت در شهریور99
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سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 
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 اخبار  و تحليل  
نيـاز اقتـصاد ايـرانو گفت و گوهاي  متفاوت



دولت الكترونيكي به عنوان يكي از مهم ترين بسترهاي ارايه 
خدمات دولت به مردم، شفافيت فرآيندها و نظارت كارآمد 
مي تواند فس��اد را به طور جدي ريشه كن و توسعه پايدار 
جامعه را تسهيل كند و به گفته كارشناسان، ضرورت تحقق 
دولت الكترونيكي، تدوين قوانين در حوزه فضاي مجازي، 
اصل شفافيت و آزادسازي داده هاست و بايد قوانين متناقض 

را از سر راه حكمراني فضاي مجازي برداريم.
دول��ت الكترونيكي ب��ه معناي مكانيزاس��يون اقدامات 
داخلي سازمان ها، اتوماس��يون اداري، ايجاد وب سايت 
اطالع رس��اني، احداث مرك��ز داده يا خري��د تجهيزات 
گران قيمت سخت افزاري بدون توجيه اقتصادي نيست، 
بلكه تعامل پذيري دستگاه ها شامل اتصال و تبادل را معنا 
مي دهد. اين روند اتصال فرآيندهاي بين  دس��تگاهي و 
امكان نظارت دستگاه ها بر يكديگر مورد نظر است. رضا 
باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات و محمد 
فرجود، مديرعامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري 
تهران، در نشست »نقد و انديشه« به بررسي »حكمراني 
در فضاي مجازي از منظر دولت الكترونيكي« پرداختند. 
باقري اصل در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات چه خدماتي ارايه مي كند؟ گفت: شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات هماهنگ كننده دستگاه هاي 
دولتي در ارايه خدمات الكترونيكي است و در اساسنامه آن 
كاربري فضاي مجازي در امور فرهنگي، اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي قيد شده است. وقتي از دولت الكترونيكي نام 
مي بريم منظور همه دستگاه هاي اجرايي سه قوه و بخش 
خصوصي است كه اين ش��ورا وظيفه اتصال بخش هاي 
الكترونيكي ايجادش��ده را در اليه هاي مختلف دارد. وي 
خاطرنشان كرد: براي نخستين بار رييس جمهوري، رياست 
ش��ورا در پنج جلسه گذشته را به عهده داشته و مصوبات 
جديد اين جلسات نيز براي رفع اختالفات گذشته است، 
بنابراين تغيير رويكرد موجب ايجاد تغيير در فعاليت شورا 
شده است. تعامل خوبي با نهاد رياست جمهوري برقرارشده 
است كه اين تغييرات در نحوه حكمراني دولت الكترونيكي 

به خوبي قابل مشاهده است.

   قوانين با فضاي جديد منطبق نيست
دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالع��ات درباره ضرورت 
هوشمند شدن خدمات خاطرنشان كرد: موضوعاتي كه ما با 
آنها سروكار داريم، فقط تهران هوشمند نيست بلكه ماليات 
هوشمند و بيمه را شامل مي شود. در اين زمينه اين سوال 
مطرح مي شود كه آيا قوانين پاسخگوي اين موضوعات 
است؟ كه بايد بگوييم قوانين فعلي براي دهه هاي گذشته 
است و با فضاي جديد منطبق نيست. ما با سازوكارهايي 
كه ايجاد كرده اي��م نمي توانيم مرزهاي فضاي مجازي را 
بشكافيم. ساختارهاي ما مفهوم فضاي مجازي را هضم 
نكرده اند. باقري اصل با اشاره به اهميت الكترونيكي شدن 
خدمات تصريح كرد: در حال حاضر براي احراز هويت افراد 
مراكزي تشكيل شده است و مردم بايد گاهي در صف هاي 
طوالني منتظر باشند درحالي كه مي توان از سيستم هاي 
هوشمند بهره گرفت و در كمترين زمان بيشترين خدمات 
را اراي��ه كرد اما در س��اختارهاي ما اس��تفاده از ابزارهاي 

هوشمند نفوذ نكرده است.

    حكمراني داده مساوي با مقابله با فساد
وي درباره پرداخت قبوض انرژي توضيح داد: قبوض آب، 
برق و گاز در حال حاضر به نام كسي صادر مي شود كه از ابتدا 

مجوز را از اداره مربوطه دريافت كرده است.
 بنابراين اگر مصرف زياد يا كم باشد، به نام فردي كه قبوض 
به نامش صادر شده ثبت مي شود. درحالي كه قبض بايد 
به نام بهره بردار يا كس��ي كه از آن استفاده مي كند صادر 
شود، به طوري كه به محض خريد يا دريافت اجاره نامه، نام 
بهره بردار از طريق سيستم به مركز ارسال و در قبض هاي 
بعد ثبت ش��ود. دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات 
تصريح كرد: مثال قبوض نشان مي دهد كه حكمراني داده 
از موضوع نوآورانه به ضرورت تبديل  شده است و با همين 
روش مي توان جلوي فساد ايستاد. تا وقتي نگاه اقتدارگرا به 
نحوه حكمراني وجود داشته باشد نمي توان به چالش هاي 
جديد فضاي مجازي غلبه كرد و در اين زمينه مردم هم بايد 
مشاركت داشته باشند. باقري اصل خاطرنشان كرد: بايد 
قوانين متناقض را از سر راه حكمراني فضاي مجازي برداريم. 
نمي شود قانوني بگذاريم كه قانون ديگري را نقض كند. ۵۰ 
درصد خدمات دولت از جنس مجوز دهي و اعتبارسنجي 
است اين فرآيندها تكراري است و ۵۰ درصد نيروهاي دولت 

مي توانند جاهاي ديگر مشغول به كار شوند.

     شفافيت ركن اصلي مشاركت
وي درباره راهكار مشاركت در فضاي مجازي گفت: ركن 
اصلي مشاركت پذيري شفافيت است. به عنوان مثال بايد 
شفاف به مردم گفته ش��ود مالياتي كه مي دهند در كجا 
هزينه مي شود. شفافيت قواي نظارتي را تقويت مي كند 
و ۸۴ ميليون نفر ناظر مسووالن مي شوند. شفافيت ما را 
نسبت به خطاها آگاه و مس��ير را اصالح مي كند و گاهي 
بر تصورات شخصي كارمندان دولت اثر مي گذارند و آنها 
هم متوجه مي شوند بايد خود را اصالح كنند. دبير شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات در پاس��خ به س��والي مبني بر 
اينكه داده چيست و مردم چگونه در توليد آن مشاركت 
مي كنند؟ بيان كرد: ه��ر رويدادي از واقعيت داده ناميده 

مي شود. در قانون برنامه ششم توسعه آمده است كه بايد 
به گونه اي برنامه ريزي شود تا ساالنه ۱۲.۵ درصد مراجعات 
كاهش يابد و ما به دستگاه هاي مختلف نامه زديم كه تعداد 
مراجعان را اعالم كنند اما هيچ سازماني اعالم نكرده است 
چون مراجعه را جزو داده تلقي نكرده اند. باقري اصل درباره 
دستاورد سال هاي اخير نيز گفت: شش رشته دانشگاهي در 
مقاطع مختلف راه اندازي شد كه يكي از آنها علوم داده است. 
مي خواستيم دولت را مجاب كنيم تا فارغ التحصيالن اين 
رشته ها را استخدام كند اما دولت دست خود را بسته است.

 ايجاد مركز ملي تبادل اطالعات يكي از اقدامات خوب است 
كه ماهيانه ۱۰۰ ميليون تراكنش با ۷۳۰ سرويس دارد. 
اختيار داده بايد از دستگاه ها سلب شود زيرا داده براي نظام 
و مردم است با استفاده از داده ها مي توانيم در زمينه هاي 

مختلف پيش بيني انجام دهيم.

   نبود قوانين چالش هوشمندسازي
محمد فرج��ود نيز درب��اره عملكرد فن��اوري اطالعات 
ش��هرداري گفت: س��ازمان فناوري اطالعات شهرداري 
تهران وظيفه سياست گذاري ICT و مديريت فناوري هاي 
اين حوزه را به عهده دارد كه اين اقدامات با كمك بخش 
خصوصي انجام مي ش��ود. حوزه نرم افزار، امنيت داده ها 
و... جز وظايف اين س��ازمان اس��ت. راهبري حوزه شهر 
هوشمند در شهرداري تهران و ارايه آمار و داده ها و تحليل 
آن ازجمله ماموريت ها در اين س��ازمان است. وي درباره 
چالش هاي الكترونيكي شدن نهادها و اهميت ايجاد دولت 
الكترونيكي تصريح كرد: نكته مهم اين است كه ابتدا بايد 
قوانين تدوين و تصويب و س��پس توسط مخاطبان اجرا 
ش��ود. دولت الكترونيكي، يك س��ازمان بزرگ است كه 
بايد تشكيل ش��ود تا بخش هاي بعدي بتوانند هوشمند 
شوند با اين روش بهره وري نيز افزايش مي يابد؛ اما مشكل 
اينجاست كه نوآوري هنوز در قانون گذاري رسوخ نكرده و 

بايد اصالح شود.
     اتصال ۴۰ سرويس براي ارايه خدمات شهري

مديرعامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران با 
اشاره به حوزه تبادل داده در بخش هاي دولتي خاطرنشان 
كرد: س��رويس هاي زيادي خدمات خود را از بخش هاي 
دولتي دريافت مي كنند، اما با اين  وجود هنوز در حوزه تبادل 
داده ها كارهاي زيادي بايد انجام شود. در حال حاضر براي 
يك خدمت شهرسازي در شهرداري بيش از ۴۰ سرويس 
به هم متصل هستند هر چه تعداد اين اتصال ها بيشتر شود 
خدمات سريع تر ارايه مي شود. فرجود گفت: همه مي دانند 
ابزارهاي جديد فناورانه مي آيند و جايگزين قبلي مي شوند 
اما چند نفر آموزش و مهارت هاي الزم را دارند تا قانون هاي 
فناوري را بنويسند؟ فناوري سريع مي آيد و پذيرش آن 
در جامعه سريع انجام مي ش��ود و طبق آن هم انتظارها 

افزايش مي يابد.
 بايد فضا را براي مش��اركت مردم باز گذاش��ت، نبايد 
انتظار داشت دولت آخرين تجارب را در زمينه فضاي 
مجازي خودش به تنهايي كسب كند. وي خاطرنشان 
كرد: در ش��هر تهران مديريت ترافي��ك ديگر از عهده 
نيروي انساني برنمي آيد بنابراين بايد از ابزارهاي جديد 
استفاده ش��ود. اگرچه با روي كار آمدن آنها يك سري 
مشاغل حذف مي شود اما راهكارهايي نيز وجود دارد 
كه با توانمندسازي افراد مي توانيم از آنها در بخش هاي 
ديگر استفاده كنيم. همچنين ايجاد شفافيت موجب 
بروز اعتماد مي شود كه كليد مشاركت است. مديرعامل 
سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران اظهار كرد: 
در زمينه هوشمندسازي همه سازمان ها در يك نقطه 
نيستند برخي ها جلوتر و برخي عقب تر حركت كرده اند. 
بايد قوانين در اين زمينه نوشته و راه براي حركت آنها باز 
شود و در اين زمينه به كمك دولت و بخش خصوصي با 

يكديگر نيازمند هستيم.
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درآمد سه ماهه سوم اعالم شد 

با وجود افزايش درآمد پنج شركت اپل، آلفابت، 
فيس بوك، آمازون و توييتر در س��ه ماهه س��وم 
۲۰۲۰ مي��الدي، ام��ا چش��م انداز فعاليت آنها 
در آين��ده مبهم اس��ت. به گزارش مه��ر به نقل 
از آسوشيتدپرس، پنج ش��ركت بزرگ فناوري 
گزارش��ي از رش��د قدرتمند درآمده��ا و آينده 
مبهم خ��ود را ارايه كردند. اين در حالي اس��ت 
كه آنها س��عي دارن��د با ركود اقتصادي ناش��ي 
از همه گي��ري ويروس كرونا در سراس��ر جهان 
مقابله كنن��د. هرچند درآمد آم��ازون، آلفابت 
)ش��ركت مادر گوگل(، فيس بوك، اپل و توييتر 
از پيش بيني هاي تحليلگران بيش��تر است، اما 
چشم انداز تاريك و عوامل عدم قطعيت ديگر در 
بازار سبب شده ارزش سهام همه شركت ها غير 

آلفابت كاهش يابد.

    سودآوري اپل كاهش يافته است
در پايان سپتامبر ۲۰۲۰ ميالدي، فروش آخرين 
مدل آيفون مانند سال هاي گذشته رشد نكرد. با 
اين وجود درآمد اپل در بازه جوالي تا س��پتامبر 
اندكي رشد كرد اما س��ودآوري شركت كاهش 
يافته است. مشكالت توليد از تعطيلي كارخانه ها 
به دليل شيوع ويروس كرونا تا تاخير در رونمايي 
از آيف��ون ۱۲ دليل اين موضوع هس��تند. البته 
تحليلگران معتقدن��د در بازه اكتبر تا دس��امبر 
۲۰۲۰ ميالدي درآمد ش��ركت رش��د مي كند. 
درآم��د اپ��ل از ۶۳.۶ ميليارد دالر در س��ه ماهه 
دوم به ۶۴.۷ ميليارد دالر اعالم شده كه باالتر از 
تخمين ۶۳.۶ ميليارد دالر كارشناسان است. اما 
س��ودآوري آن در سه ماهه سوم سال با ۷ درصد 
كاهش نس��بت به همين بازه در س��ال گذشته، 
۱۲.۷ ميليارد دالر اعالم شده است. با وجود اين، 
نگراني هاي كارشناسان از عدم قطعيت در آينده 
و احتمال كاهش فروش آيفون در چين، سبب شد 
ارزش سهام اپل در بورس، ۵ درصد كاهش يابد.

     رشد اقتصادي قدرتمند آلفابت
آلفابت، ش��ركت مادر گوگل طي تابستان رشد 
اقتصادي قدرتمندي را تجربه كرده است. درآمد 
اين شركت در سه ماهه سوم سال جاري ميالدي 
۱۴ درصد نس��بت به همين بازه از سال گذشته 
رشد كرد و به ۴۶.۲ ميليارد دالر رسيد. سودآوري 
آلفابت نيز با رش��د ۵۹ درصدي، ۱۱.۲ ميليارد 
دالر اعالم شده است. هر دو اين آمار بسيار باالتر 
از تخمين هاي كارشناس��ان بوده اند. انتشار آمار 
اميدواركننده سبب شد، ارزش سهام آلفابت در 

بورس بيش از ۷ درصد رشد كند.

 كاهش نيم درصدي 
ارزش سهام فيس بوك

هرچند سودآوري و درآمد اين شبكه اجتماعي 
در سه ماهه سوم سال افزايش يافته اما چشم انداز 
اين شركت در سال ۲۰۲۱ ميالدي با عدم قطعيت 
زيادي روبه رو اس��ت. طبق آم��ار موجود در بازه 
جوالي تا سپتامبر )سه ماهه سوم ۲۰۲۰( درآمد 
اين شركت نسبت به سال گذشته در همين بازه 
۲۲ درصد رش��د كرد و ب��ه ۲۱.۲۲ ميليارد دالر 
رسيد كه بس��يار باالتر از تخمين ۱۹.۸ ميليارد 
دالري كارشناس��ان است. سودآوري شركت در 
اين ب��ازه ۷.۸۵ ميليارد دالر اعالم ش��ده كه ۲۹ 
درصد نسبت به آمار س��ال گذشته رشد داشته 
است. ارزش س��هام فيس بوك پس از انتشار اين 

اخبار حدود نيم درصد كاهش يافت.

    كاهش 2 درصدي ارزش سهام آمازون
م��وج همه گيري كرون��ا، تعطيل ش��دن برخي 
فروشگاه ها و محدوديت هاي موجود براي خريد 
حضوري، باعث شده است كه تقاضا براي خريد 
آنالين افزايش پيدا كند. اين خرده فروشي آنالين 
همچنان از روند خريد اينترنتي طي همه گيري 
ويروس كرونا س��ود مي برد. آم��ازون اعالم كرد 
عايدي خالص ش��ركت در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ 
ميالدي به ۶.۳ ميليارد دالر رس��يده كه نسبت 
به همين بازه زماني در س��ال گذش��ته، سه برابر 
ش��ده اس��ت. درآمد آم��ازون نيز ب��ا ۳۷ درصد 
رش��د به ۹۶.۱ ميليارد دالر رس��يده كه باالتر از 
تخمين كارشناسان است. همچنين اين شركت 
پيش بيني مي كند ميزان فروش در پلتفرمش از 
۱۱۲ به ۱۲۱ ميليارد دالر برسد كه حدود ۲۸ تا 
۲۹ درصد باالتر از ميزان فروش در سال گذشته 
ميالدي اس��ت. اما پس از اعالم اين خبر، ارزش 
سهام آمازون حدود ۲ درصد كاهش يافت كه به 
گفته كارشناسان دليل احتمالي آن پيش بيني 

كاهش عايدي عملياتي شركت است.

    رشد تقاضا براي تبليغات در توييتر
درآمد اين ش��بكه اجتماعي در س��ه ماهه سوم 
۲۰۲۰ ميالدي بس��يار قدرتمندت��ر از تصورات 
كارشناس��ان بود كه دليل آن رش��د تقاضا براي 
تبليغات اعالم شده است. سودآوري اين شركت 
در بازه جوالي تا س��پتامبر ۲۸.۶۶ ميليون دالر 
اعالم شده كه ۲۲ درصد كمتر از شاخص مذكور 
در همين بازه از سال گذشته ميالدي است. دليل 
اين امر افزاي��ش هزينه هاي مربوط به كوويد۱۹ 
اعالم شده اس��ت. اما درآمد توييتر در سه ماهه 
سوم سال جاري ميالدي به ۹۳۶.۲ ميليون دالر 
رسيد كه ۱۴ درصد نس��بت به شاخص ۸۲۳.۷ 
ميليون دالري آن در سال گذشته بيشتر است. 
ارزش سهام اين شبكه اجتماعي نيز پس از انتشار 

آمار ۱۱.۶ درصد كاهش يافت.

تفاهم نامه فروش 9۰ هزار تن ريل 
ذوب آهن اصفهان امضا شد

ذوب آهن اصفهان و قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء 
تفاهم نامه فروش ۹۰ هزار تن ريل را امضا كردند كه به 
عنوان افشاي اطالعات با اهميت در كدال درج شد. طي 
 R۲۶۰با گريد E۱۶۰ اين تفاهم نامه  ۹۰ هزار تن ريل
مطابق آخرين ويرايش استاندارد EN۱۳۶۷۴-۱ از 
توليدات ذوب آهن اصفهان، توسط قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء ب��راي راه آهن چابهار-زاهدان به صورت 
چند مرحله اي و با توافق طرفي��ن در خصوص تناژ، 
زمان عرضه و كشف قيمت در بورس كاال خريداري 
مي شود. شايان ذكر است عمليات ريل گذاري راه آهن 
چابهار-زاهدان با استفاده از ريل توليدشده در ذوب 
آهن اصفهان طي مراسمي تير ماه سال جاري با حضور 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي آغاز به كار كرد. 
طول راه آهن زاهدان - چابهار ٦٢٨ كيلومتر اس��ت 
و طبق برنامه ريزي ها، ريل گ��ذاري ۱۵۰ كيلومتر از 
اين محور تا پايان امس��ال انجام خواهد شد. گفتني 
اس��ت ذوب آهن اصفهان تنه��ا توليدكننده ريل در 
منطقه منا )خاورميانه و ش��مال آفريقا( است و انواع 
ريل براي خطوط پرسرعت، ريل مترو و معدن مطابق 

استانداردهاي جهاني را توليد مي كند.

تعريض و عقب نشيني ملك
حسن شاه حسيني در قائمشهر

ملك آقاي حسن شاه حسيني واقع در خيابان كارگر، 
خيابان شهدا )سه راه كنسرو(، شهدا ۲ مورد تعريض 
و بازگش��ايي قرار گرفت. در ادامه اجراي پروژه هاي 
عمراني در بخش تعريض و عقب نشيني معابر، ملك 
آقاي حس��ن شاه حس��يني در روز چهارشنبه مورخ 
۷ آبان ۱۳۹۹ واقع در خيابان كارگر، خيابان ش��هدا 
)سه راه كنسرو(، شهدا ۲ به مساحت ۱۶۶ مترمربع، 
غرامت ناشي از تعريض به مبلغ يك ميليارد ريال تهاتر 
و با حضور دكتر نوريان سرپرست مديريت شهرداري 
منطقه يك قائمشهر مورد تعريض و بازگشايي قرار 
گرفت. شهرداري قائمش��هر از همكاري و مساعدت 

صاحب ملك يادشده تقدير و تشكر مي كند.

هم افزايي اركان شركت
 در مسير ارزش آفريني

اولين نشس��ت كميته طرح هاي ارزش افزا در ذوب 
آهن اصفهان، با حضور مرتضي يزدخواستي و مهرداد 
تواليي��ان از اعضاي هيات مديره ش��ركت، مرتضي 
رباني مدير برنامه ريزي و مهندسي صنايع و مديران 
بخش هاي بهره برداري همزمان با جلسه ديسپاچري 
در سالن جلس��ات معاونت بهره برداري برگزار شد. 
مرتضي يزدخواس��تي، عضو هيات مديره شركت و 
رييس كميته طرح هاي ارزش افزا در سازمان گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين توليدكننده فوالد 
در كش��ور بعد از گذش��ت نيم قرن از فعاليت خود با 
تكيه بر نيروي انساني متخصص، امكانات، تجهيزات، 
دانش و تجربه نقش بي بديلي در س��ازندگي صنايع 
مختلف داشته كه اين مهم بر كسي پوشيده نيست. 
وي اف��زود: اين كارخانه عظيم، قابليت هاي بس��يار 
فراواني دارد كه مي توان با تعريف پروژه هاي مختلف 
و س��پس اولويت بندي آنها به كمك نيروي انساني 
بخش ها از محل هم افزايي ايجادش��ده سازمان را به 
سمت ارزش آفريني بيشتر سوق داد. رييس كميته 
طرح هاي ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان با بيان اينكه 
اين نشست ها در بخش هاي مختلف برگزار مي شود، 
تصريح كرد: در اين راستا از مديران بخش هاي مختلف 
تقاضا داريم با توجه به حيطه فعاليت، پروژه هايي كه 
مي توانند در زمان كوتاه ارزش آفريني بااليي را براي 
سازمان در پي داشته باشند، بر اساس دستورالعملي 
كه تدوين ش��ده اس��ت، اولويت بندي كنن��د تا در 
نشس��ت هاي تعاملي اين پروژه ها مورد بررسي قرار 
گيرند و سير تكاملي آنها جهت حصول نتيجه دنبال 
ش��ود. مهرداد توالييان عضو هيت مديره شركت و 
مع��اون بهره برداري نيز ضمن تش��كر از بخش هاي 
مختلف كه در راس��تاي تحقق اه��داف كارخانه به 
ويژه در شرايط تحريم فعلي تالش مي كنند، گفت: 
جنس كار و فعاليت در ح��وزه بهره برداري متفاوت 
از بخش هاي ديگر اس��ت و اين موضوع سبب شده 
پروژه هاي متنوعي در معاونت بهره برداري كارخانه 
طي دوره هاي مختلف تعريف ش��ود كه ثمرات قابل 
توجهي نيز در پي داشته است. وي خاطرنشان كرد: 
تشكيل كميته طرح هاي ارزش افزا به صورت واحد و 
منسجم در سازمان، فرصت بسيار مغتنمي است كه 
بخش هاي مختلف پروژه هاي خ��ود را در اين قالب 
تعريف كنند و بتوانند در راس��تاي رش��د و اعتالي 
كارخانه بيش از پيش در س��هم خ��ود نقش آفرين 
باشند. مرتضي رباني، مدير مهندسي صنايع شركت 
نيز گفت: در سند چشم انداز شركت عنوان شده است 
)ذوب آهن اصفهان، پيشتاز در توليد مقاطع طويل 
فوالدي در خاورميانه با سرآمدي، كيفيت، سودآوري 
و برند معتبر در بازارهاي داخلي و خارجي( اين رسالت 
بسيار مهم با تشكيل كميته طرح هاي ارزش افزا در 
سازمان موقعيت بسيار خوبي را فراهم مي آورد تا همه 
بخش هاي سازمان بيش از گذشته در ارزش آفريني 
كارخانه سهيم و از نتايج حاصله بهره مند شوند. وي 
افزود: پروژه هايي كه در اين راستا بخش هاي مختلف 
شركت مي توانند تعريف كنند به سه دسته تقسيم 
مي شوند كه عبارتند از: پروژه هايي كه از ابتدا تا انتها 
توسط بخش مربوطه قابل اجرا هستند، پروژه هايي 
كه با همكاري بخش و س��اير قسمت هاي كارخانه 
اجرا مي شوند، پروژه هايي كه به پيمانكاران سپرده 
مي ش��وند. در اين تقس��يم بندي، پروژه هايي كه در 
گروه اول قرار مي گيرند در اولويت هستند و در مرحله 
بعد بر اساس منابع اقتصادي و سهولت در اجرا پس از 
نظر مدير و معاون بخش مربوطه در كميته طرح هاي 
ارزش افزا مورد بررسي قرار مي گيرند و فرآيند اجرايي 

شدن آنها آغاز مي شود. 

قوانين فعلي براي دهه هاي گذشته است و با فضاي جديد براي هوشمند شدن خدمات منطبق نيست

ايران براي كمك اعالم آمادگي كرد

زلزله وسونامي در» ِازمير«

قوانين متناقض، مانع حكمراني فضاي مجازي

در پي وقوع زمين لرزه اي مهي��ب در درياي اژه، غرب 
تركيه و بخش هايي از يونان نيز به لرزه درآمد و موجب 
تخريب تعدادي ساختمان در شهرهاي ساحلي تركيه 
ش��د. اگر چه تا شامگاه ديش��ب به وقت تهران، تعداد 
تلفات اين حادثه ۶ كشته و ۲۲۰ مجروح اعالم شد اما 
از آنجا كه به گفته مقامات تركيه دست كم ۲۰ ساختمان 
در شهر ازمير دچار فروپاشي و تخريب كامل شده اند، 
احتماال تعداد تلفات اين زلزله مهيب نيز افزايش يابد. 
در همين حال، ايران براي كمك به مردم تركيه اعالم 
آمادگي كرد. ديروز عصر، محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه ايران در پيامي به همتاي تركيه اي خود با ابراز 
همدردي عميق از وقوع زلزله ازمير، آمادگي ايران براي 
هرگونه كمك در اين خص��وص را به اطالع همتايش 
رساند.به گزارش فارس، به دنبال رخداد تلخ وقوع زلزله 
در ازمير تركيه، ظريف در پيامي به مولود چاووش اوغلو 
وزير امور خارجه تركيه با ابراز همدردي عميق از وقوع 
اين حادثه تلخ، براي مجروحان آن آرزوي س��المتي 
كرد و آمادگي جمهوري اس��المي ايران براي هرگونه 
كمك در اين خصوص را ب��ه اطالع همتاي تركيه اي 
خود رساند.بزرگي اين زمين لرزه كه ساعت ۱۵ و ۲۱ 

دقيقه )به وقت محلي( صورت گرفت، هفت ريش��تر 
اعالم ش��ده است، ساكنان ش��هر ازمير در تركيه پس 
از فرار از س��اختمان ها به خيابان ها آمدند. طبق اعالم 
شهردار ازمير دست كم ۲۰ ساختمان تخريب شده اند. 
شهر ازمير با جمعيتي حدود ۳ ميليون نفر در ساحل 
درياي اژه در غرب تركيه واقع شده است. زلزله بزرگ 
قبلي ۲۱ سال پيش در ازمير باعث مرگ ۱۷ هزار نفر 
شد.به گزارش مهر به نقل از تي آرتي، اين زلزله كه كانون 
آن در ۱۷ كيلومتري ازمير است، در استانبول، پايتخت 
تركيه و آتن، پايتخت يونان هم احس��اس شده است.

همچنين »سليمان سويلو«، وزير كشور در تركيه در 
پيامي توييتري اعالم كرده است در جريان اين زمين 
لرزه ۷ ريشتري چندين ساختمان در دو منطقه تخريب 
شده اس��ت.به گزارش ايس��نا به نقل از شبكه خبري 
س��ي ان ان، بنابر اعالم مركز لرزه نگاري امريكا، كانون 
اين زمين لرزه در ۱۴ كيلومتري شمال شرق منطقه 
Néon Karlovásion در جزيره س��اموس در يونان 
بوده و در عمق ۱۰ كيلومتري از س��طح زمين رخ داده 
است.همچنين رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري 
تركيه در پيامي توئيتري نوشت: با تمام امكانات كشور 

در كنار شهرونداني هستيم كه از وقوع اين زلزله آسيب 
ديده اند. ما براي شروع كارهاي الزم در منطقه با همه 
نهادها و وزراي مربوطه وارد عمل ش��ده ايم.همچنين 
روزنامه اينديپندنت با اش��اره به وقوع اين زمين لرزه 
مهيب كه بخش هايي از تركيه و يونان را به لرزه درآورد 
از نگراني مقامات هر دو كشور نسبت به احتمال وقوع 
سونامي خبر داده است.تصاوير ويديويي منتشر شده 
كه حاكي از به زير آب رفتن خيابانها در شهر ازمير است 
كه به نظر دليل آن وقوع س��ونامي خفيف پس از اين 

زمين لرزه بوده است.

     مصدوميت ۴ نفر در يونان
گزارش ها حاكي از آن است دس��ت كم چهار نفر در 
جزيره ساموس در يونان به دنبال وقوع زلزله در درياي 
اژه مصدوم و چندين ساختمان دچار خسارت شده اند.

به گزارش سي ان ان، رييس بيمارستان ساموس درباره 
وضعيت مصدومان زلزله گفت: تمامي چهار مصدوم 
دچار آسيب ديدگي س��طحي شده اند همچنين در 
جريان اين حادثه به تعدادي س��اختمان خس��ارت 
وارد شده كه بيشتر از ساختمان هاي واقع در شمال 

غرب اين جزيره بوده است.به گفته رييس بيمارستان 
س��اموس، اين زلزله قوي بوده و لرزش هاي آن براي 

مدت طوالني ادامه داشته است.

     12 كشته و ۴۰۰ مصدوم
خبرگ��زاري رويترز به نقل از مرك��ز مديريت و باليا در 
تركيه از افزايش تلفات زلزله مهيب در اين كشور خبر داد 
و اعالم كرد: تاكنون ۶ نفر در جريان اين حادثه كشته و 
حدود ۲۲۰ نفر نيز مصدوم شده اند.همچنين گزارش ها 
حاكي از آن است ساكنان ساختمان هاي خسارت ديده 
در شهر ازمير در ميان آوار گرفتار شده اند.جمعيت هالل 
احمر تركيه تيم هايي از شش شهر ازمير، دنيزلي، دوزچه، 
آنكارا، استانبول و آدانا را براي تامين غذا به آسيب ديدگان 
زلزله در اين كشور اعزام كرده است.جمعيت هالل احمر 
تركيه در پيامي توئيتري اعالم كرده است: تيم هاي امداد 
از ظرفيت الزم براي تامين مواد غذايي مورد نياز ۲۵ هزار 
و ۵۰۰ نفر برخوردارند.سي ان ان اعالم كرد: اين سازمان 
همچنين اولين تيم هاي خود را مس��تقر كرده اس��ت. 
تلفات زمين لرزه تا پايان شب گذشته  ۱۲ كشته و۴۰۰ 

مجروح اعالم شد.

چشم انداز مبهم
فعاليت شركت هاي فناوري

مقصد دوباره جذب نقدينگي جايي نيست جز بازار سهام 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا به عنوان عوامل 
اصلي تجربه ناخوش��ايند ريزش بازار سهام در ماه هاي 
اخير، ب��راي پيش بيني و روند آتي ب��ازار مي توان اظهار 
نمود كه بازار فعلي به چند دليل مقصد دوباره نقدينگي 
خواهد بود و در يك دوره ميان مدت و بلندمدت با رشد و 
بازدهي معقول همراه است. به عبارتي فارغ از درست يا 
غلط بودن باور برخي از سرمايه گذاران مبني بر اثرپذيري 
آينده بازار از نتيجه انتخاب��ات امريكا؛ به دليل ارزندگي 
سهام شركت ها در مقطع فعلي هم ازحيث قيمت ها در 
بازارهاي جهاني و هم از حيث قيم��ت بازاري ارز؛ آينده 
بازار با روندي صعودي همراه است و نتايج انتخابات امريكا 

تنها تعيين كننده سرعت و نحوه حركت آن خواهد بود نه 
چيز ديگر، به عبارتي در صورت پيروزي ترامپ بواسطه 
ترس از افزايش بيش از پي��ش نرخ تورم درنتيجه تداوم 
مش��كالت درآمدي دولت و كسري بودجه كه با افزايش 
سريع و كوتاه مدت در نرخ دالر همراه است، اشتياق افراد 
و س��رمايه گذاران براي تبديل سريع منابع پولي خود به 
دارايي هاي سرمايه اي با س��رعت و شدت بااليي همراه 
خواهد بود و با توجه به اصالح عميق محقق شده در سهام 
اكثر شركت ها و درنتيجه ارزان بودن سهام در اين مقطع 
نسبت به ساير دارايي ها بازار سهام به عنوان محلي براي 
سرمايه گذاري، اولين مقصد جذب نقدينگي خواهد بود 

و در كوتاه مدت رشد و بازدهي باال يي را براي فعاالن اين 
بازار به ارمغان م��ي آورد؛ اما از طرف ديگر يعني پيروزي 
بايدن در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، با توجه به 
اينكه بازار سهام به واسطه اصالح و ريزش عميق دوماهه 
حركتي مخالف محرك هاي اصلي خود يعني افزايش لجام 
گسيخته نرخ دالر را شاهد بوده، در مرحله اول مي توان 
قيمت هاي كنوني بازار متناسب با نتايج پيش بيني شده 
از احتمال برنده بودن حزب دموكرات در انتخابات امريكا 
اس��ت و به نوعي اثر پيروزي بايدن در بازار پيشخور شده 
و درنتيجه انتظار تجربه تعديل بيش��تر در قيمت  سهام 
شركت ها منطقي نخواهد بود. ثانياً با توجه به زمان بر بودن 

جابه جايي قدرت بين برنده جديد و ترامپ كه معموال ۳ 
ماه به طول مي انجامد و از طرفي نزديك شدن زمان انتقال 
قدرت در رياست جمهوري امريكا با انتخابات پيش روي 
رياست جمهوري در ايران، انتظار برگشت سريع شرايط 
اقتصادي در كش��ور به دوران قبل از رياس��ت جمهوري 
ترامپ و توافق برجام نيز تاحدودي خوش��بينانه و حتي 
غيرممكن است، بنابراين در اين شرايط نيز رشد نقدينگي 
و كس��ري بودجه دولت، همچنان يك��ي از اصلي ترين 
مش��كالت اقتصاد كالن كشور اس��ت كه طي يك دوره 
ميان مدت بواسطه تاثيرات متقابلي كه برنرخ دالر و تورم 

برآوردي دارد باعث رشد بازار سهام مي گردد.

ادامه از صفحه اول



تعادل| فرشته فريادرس |
رسوب برنج هاي وارداتي براي چندمين بار مساله ساز 
شد. صاحبان اين كاال مي گويند، به دليل عدم تخصيص 
ارز امكان ترخيص ندارند و كااليشان در حال فاسد شدن 
است. گمرك هم كه يك پاي ماجرا است، معتقد است 
بانك مركزي در تخصيص وتامين ارز اين كاال كوتاهي 
كرده وبه رغم گزارش هايي كه در اين رابطه اعالم شده، 
تاكنون كد رهگيري بانك براي اين حجم از برنج صادر 
نشده است. اين گفته نشان از اين دارد كه گمرك بدون 
ارايه كد رهگيري بانك ام��كان صدور مجوز ترخيص 
برنج ها را ندارد. بنابراين، با عدم پرداخت ارز به فروشنده، 
اعتبار بين المللي تجار هم زير سوال رفته است. اما بانك 
مركزي كه سر ديگر اين ماجرا قرار دارد، اين موضوع را 
رد مي كند و با انتش��ار اطالعيه اي، عملكرد گمرك در 
ترخيص درصدي برنج را عامل اين اتفاق مي داند. طبق 
اعالم سياست گذار پولي، علت اصلي رسوب برنج هاي 
وارداتي در گمركات و بنادر كش��ور، ترخيص درصدي 
كاال توسط »گمرك«، بدون داشتن تخصيص ارز و كد 
رهگيري براي ثبت  سفارش مرتبط با آنها است. انتشار 
اين اطالعيه واكنش گمرك را در پي داشت، به طوري كه 
معاون فني گمرك ضمن درخواست از نهادهاي نظارتي 
ب��راي وورد به پرونده رس��وب ۲۰۰هزار ت��ن برنج، در 
اظهاراتي عنوان كرده كه ترخيص درصدي برنج با نامه و 
تاييد استعالم  بانك هاي عامل انجام شده كه ظاهرا بانك 
مركزي از آن بي اطالع است. با باال گرفتن دعوا بين اين 
دو نهاد دولتي، هر كدام سعي دارند، ديگري را مقصر اين 
ماجرا جلوه دهند و توپ عدم ترخيص كاالهاي رسوبي 
را به زمين يكديگر بيندازند. در اين ميان آنچه كه واضح 
است اينكه پرونده كاالهاي وارداتي محبوس در بنادر 
وگمركات كشور بايد يك بار براي هميشه بسته شود، 
كه پايان دادن به اين ماجرا، دخالت نهادهاي باالدستي 

را مي طلبد. 

    ماجراي پرحاشيه برنج هاي رسوبي 
ماجراي رس��وب ۲۰۰ هزارتن برن��ج وارداتي وارد فاز 
تازه اي شده است. اما ماجرا از چه قرار است؟ صاحبان 
 برنج ه��اي دپويي مي گوين��د كه ماجراي رس��وب و 
دست اندازهاي ترخيص كاال، از زمان ممنوعيت فصلي 
واردات برنج، اغاز شده كه ترخيص درصدي اين كاال در 
دستور كار قرار گرفت. از سوي ديگر، برنج كه تا ابتداي 
س��ال جاري جزو كاالهاي اساس��ي بود وبا ارز ۴۲۰۰ 
تومان تأمين ارز مي ش��د، از ارديبهشت ماه از ليست 
دريافت كنندگان ارز دولتي حذف و با ارز سامانه نيما 
تأمين ارز مي شود. از اين رو، صاحبان برنج هاي دپويي 
معتقدند كه از آن زمان تاكنون بانك مركزي نسبت به 
تخصيص و تامين ارز برنج هاي ترخيص شده به صورت 
درصدي يا رس��وبي در گمرك و بنادر اقدامي نكرده  و 
كاالي آن در حال فاسد شدن در گمركات است. حال اما 
با باالرفتن قيمت برنج در بازاز و نياز به برنج هاي وارداتي، 
مساله برنج هاي رسوب شده در گمرك به محل بحثي 
بين گمرك و بانك مركزي تبديل شده، به طوري كه 
صاحبان كاال مش��خصا بانك مركزي و وزارت صمت 
را مس��وول اصلي اين امر مي دانند، كه تاكنون اقدامي 
در زمينه انجام نداده ان��د. در اين ميان، گمرك هم به 
موضوع رس��وب برنج هاي وارداتي واكنش نشان داده 
است. مس��ووالن گمرك عدم ترخيص ۲۰۰ هزار تن 
برنج رسوبي را ممنوعيت فصلي نمي دانند؛ به گفته آنها، 
پيش از شروع ممنوعيت فصلي از ابتداي شهريورماه 
امسال اين كاالها به گمرك اظهار شده و فقط به دليل 
عدم ارايه كد رهگيري بانك، امكان ترخيص نداشته اند. 
گمرك در عين حال مدعي اس��ت، ط��ي چندين بار 
مكاتبه، فهرست كاالهاي رس��وبي از جمله برنج را به 
وزارت صمت و معاونت بازرگاني داخلي آن وزارتخانه 
اعالم كرده و آن مرجع نيز جهت تخصيص و تامين ارز 
ليست را به بانك مركزي ارايه كرده است. تا اين جايي 
ماجرا، يعني گمرك براي ترخيص برنج هاي رسوبي نياز 
به اخذ مجوزهاي قانوني و ارايه كد رهگيري بانك داشته 
اس��ت. از اين رو، با توجه به اينكه تاكنون كد رهگيري 
بانك در رابطه با برنج صادر نشده گمرك عمال امكان 
ترخيص كاال را نداشته است. البته موضوع ديگري كه 
گمرك دست روي آن گذاشته اين است كه بانك ها از 
صدور نامه قرارگيري ثبت سفارش در صف تأمين ارز 
امتناع مي كنند، اين در حالي است كه براساس مصوبه 

شوراي عالي امنيت ملي در رابطه با ترخيص كاالهاي 
اساسي از جمله برنج، گمرك مي تواند نسبت به ترخيص 
درص��دي از كاالهاي » در صف تامين ارز « اقدام كند، 
اما با توجه به اينكه احراز و اعالم اينكه ثبت سفارشي 
در صف تأمين ارز است يا خير، به عهده بانك هاي عامل 
است، اين بانك ها براساس بخشنامه بانك مركزي از 
صدور گواهي مبني بر قرارگيري كاال در صف تامين ارز 
امتناع كرده و امكان ترخيص درصدي از محموله هاي 
كاالهاي وارداتي وجود نداشته است. از اين رو، به گفته 
معاون فني گمرك، سازمان گمرك ايران هيچ اختياري 
درخصوص ترخي��ص درصدي كااله��اي »در صف 

تخصيص ارز « ندارد.

  بانك مركزي: مشكل از گمرك  است
انداختن توپ ترخيص كاالهاي رسوبي از سوي گمرك 
به زمين بان��ك مركزي، واكنش اين نه��اد پولي را در 
پي داشت. به طوري كه روز گذش��ته بانك مركزي در 
اطالعيه اي، ضمن توضيح علت رس��وب ۲۰۰ هزار تن 
برنج وارداتي، گمرك را مقصر ماجراي برنج هاي رسوبي 
قلمداد كرد. بنابه اعالم بانك مركزي علت اصلي رسوب 
برنج هاي وارداتي در گمركات و بنادر كشور، ترخيص 
درصدي كاال توسط »گمرك«، بدون داشتن تخصيص 
ارز و كد رهگيري براي ثبت  سفارش مرتبط با آنهاست. 
در اطالعيه بانك مركزي آمده است: »ستاد اقتصادي 
دولت، كاالي برنج را در س��ال جاري از سبد كاالهاي 
مشمول ارز با نرخ ترجيحي خارج كرد و در گروه كاالهاي 
اساسي با نرخ نيمايي قرار داد. بر همين اساس، در حال 
حاضر تمام كاالهاي برنج موجود در گمركات كشور كه 
واردكننده متقاضي ارز با »نرخ نيمايي« باشد، بر اساس 
فهرس��ت اعالمي »وزارت صم��ت«، داراي تخصيص 
ارز از بانك مركزي هس��تند. لذا از ابتداي سال جاري 
تاكنون ح��دود ۵۰۰ ميليون دالر بابت واردات برنج به 
نرخ نيمايي تأمين ارز شده است. با اين وجود، برنج هاي 
رس��وبي موضوع گزارش هاي چن��د روز اخير، مربوط 
به مواردي اس��ت ك��ه واردكننده متقاض��ي ارز با نرخ 
ترجيحي )۴۲۰۰ توماني( است. همان گونه كه ابتدا نيز 
اشاره شد، در سال جاري هيچ محلي به منظور تأمين 
ارز كاالي برنج با نرخ ياد ش��ده از سوي دولت به بانك 
مركزي اعالم نشده است.« بانك مركزي در عين حال 
از وزارت صمت خواسته است كه »متناسب با مقدار و 
محل منابع اعالمي بانك مركزي براي واردات كاالهاي 
اساس��ي با نرخ ترجيحي در ماه جاري، پس از رايزني با 
واردكنندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارش هاي ياد 
شده منطبق با منابع اعالمي مذكور را در اختيار بانك 
مركزي قرار دهد.« در ادامه آورده است كه »اين بانك به 
محض دريافت فهرست منطبق با منابع اعالمي، براي 
تخصيص و تأمين ارز از محل منابع در دسترس و متعاقبًا 
نسبت به صدور كد رهگيري مدنظر گمرك، اقدام خواهد 

كرد.«  بانك مركزي در اين اطالعيه اعالم كرده كه علت 
اصلي مشكل به وجود آمده براي بازرگانان، »ترخيص 
درصدي كاال توسط گمرك، بدون داشتن تخصيص ارز و 
كد رهگيري براي ثبت سفارش مرتبط با آنها بوده است«. 
بديهي است، در صورتي كه هنگام خروج كاالهاي ياد 
شده از گمرك، »وجود تخصيص ارز« و »كدرهگيري 
بانك مركزي« توسط گمرك كنترل مي شد و بازرگانان 
نيز به درستي راهنمايي مي شدند، برابر ضوابط، تأمين 
ارز به نرخ ترجيحي قابل انجام بود و ماندگاري كاال در 
گمرك و اتفاق��ات كنوني رخ نم��ي داد. بانك مركزي 
در جلس��ات متعدد، توجه گمرك و وزارت صمت را به 
اين موضوع جلب و بر رعايت كامل مصوبات مربوط به 
ترخيص درصدي كاالها با نرخ ترجيحي تأكيد كرده 
است. همچنين پيش از اين، بانك مركزي در اين باره 
هشدار الزم، مبني بر متضرر شدن بازرگان در صورت 
تغيير مقررات توسط س��تاد اقتصادي دولت، داده بود. 
متاس��فانه برخالف مصوبات مربوطه و بدون توجه به 
نظرات و انجام اس��تعالم هاي مرتبط از بانك مركزي و 
»سامانه جامع تجارت« توسط گمرك، كاالها به صورت 
درصدي توسط گمرك ترخيص شده و شرايط فعلي را 
براي كاالهاي باقيمانده و واردكنندگان رقم زده است.« 
بانك مركزي در پايان تاكيد كرده كه به محض دريافت 
فهرس��ت ثبت س��فارش هاي منطبق با منابع اعالمي 
اين بانك، اقدام ب��ه تأمين ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور كد 
رهگيري خواهد كرد؛ اما از رس��انه ها درخواست كرده 
پس از خروج برنج هاي ياد شده از گمرك، قيمت فروش 

محصول به مصرف كننده نهايي را رصد كنند. 

      گمرك در پاسخ به بانك مركزي: 
سند ارايه كنيد 

انتش��ار اطالعيه بانك مرك��زي اما بي پاس��خ نماند. 
به طوري ك��ه گمرك به فاصله اي كوتاهي نس��بت به 
مباحث مطرح شده واكنش نشان داد. براساس آماري 
كه گمرك ارايه كرده: از ابتداي سال جاري تا ۴ آبان ماه 
۱۳۹۹ برابر با ۵۸۰ هزار ن برنج به ارزش ۵۳۳ ميليون 
دالر از گمركات كش��ور ترخيص شده، كه اين ميزان 
ترخيص در مقايسه با مدت مش��ابه )۹۸۶ هزارتن به 
ارزش ۱ ميلي��ارد دالر( از نظر وزني ۴۱ درصد و از نظر 
ارزشي ۴۹ درصد كاهش را نشان مي دهد. معاون فني 
گمرك همچنين در اظهارات��ي عنوان كرده كه بانك 
مركزي در اطالعيه خود گفته اس��ت: »درحال حاضر 
تمام كاالهاي برن��ج موجود در گمركات كش��ور كه 
واردكننده، متقاضي ارز با نرخ نيمايي باشد، براساس 
فهرست اعالمي وزارت صمت، داراي تخصيص ارز از 
بانك مركزي هستند« اما اشاره نكرده كه با »تخصيص 
ارز«، كااليي قابل ترخيص از گمركات نيس��ت و اين 
ارايه كد رهگيري بانك اس��ت كه اجازه ترخيص كاال 
به گمرك مي دهد. اگر بانك مركزي اطالعاتي مبني 

بر اينكه برنجي با داشتن »تخصيص ارز« از گمركات 
كشور ترخيص شده را دارد فهرست اين صاحبان كاال 
را منتشر كند تا شائبه اي براي افكار عمومي ايجاد نشود! 
مهرداد ارونقي همچنين در پاسخ به بندي ديگري از اين 
اطالعيه گفته است: »بانك مركزي به خوبي اطالعات 
اين برنج ها را در اختيار دارد و به خوبي مي داند ميزان 
برنج هاي رسوبي كه صاحبان كاال، متقاضي ارز با نرخ 
ترجيحي ۴۲۰۰ توماني هستند ۱۹،۷۱۳ تن متعلق 
به ۱۰ شركت است. بنابراين گره زدن موضوع رسوب 
بيش از ۲۰۰ هزار تن برن��ج مانده در بنادر و گمركات 
كش��ور به ۱۹ هزارتن كاال صحيح نيست و الزم است 
درباره اين موضوع هم شفاف سازي شود. معاون فني 
گمرك همچنين در واكنش به قس��مت پاياني بانك 
مركزي مبني ب��ر اينكه »برخ��الف مصوبات تعيين 
ش��ده در مورد ترخيص درصدي كاالها و بدون توجه 
به نظرات و انجام استعالم هاي مرتبط از بانك مركزي 
و »س��امانه جامع تجارت« توس��ط گمرك، كاالها به 
صورت درصدي توسط گمرك ترخيص شده و شرايط 
فعلي را براي كااله��اي باقيمانده و وارد كنندگان رقم 
زده اس��ت«، اينگونه توضيح داده است: »اتفاقا چون 
گمرك ايران به انتظار صدور كد رهگيري بانك ننشسته 
وبا اجراي دقيق مصوبات ابالغي نس��بت به ترخيص 
درصدي كاالها تا حد امكان اقدام كرده، به جاي رسوب 
و فساد ۵۰۰ هزار تن برنج، اين رسوب به ۲۰۰ هزار تن 
رسيده اس��ت.« اين مقام مسوول در گمرك، در ادامه 
 به بيان چند نكته ديگر به ش��رح زير پرداخته اس��ت:

 ۱- مصوبات س��تاد تنظيم ب��ازار و وزارت صمت كه 
امضاي نماينده بانك مركزي نيز ذيل اين مصوبات قرار 
دارد تصريح به ترخيص درص��دي برنج هاي مانده در 
بنادر دارد. ۲-گمرك در تمامي ترخيص هاي درصدي 
اس��تعالم بانك هاي عامل را به عمل آورده و نسبت به 
ترخيص درصدي اين اقالم اقدام كرده كه ظاهراً بانك 
مركزي از صدور اين نامه ها كه ذياًل چند نمونه از صدها 
مكاتبه بانك هاي عامل با گمركات اجرايي، براي تنوير 
افكار عمومي منتشر مي شود ناآگاه است و الزم است 
نظارت بيش��تري در اين خصوص به عمل آورد با اين 
توضيح كه ب��ه نظر گمرك، بانك هاي عامل به وظيفه 
خود درخصوص اجراي مصوبات عمل كرده اند. ۳- آنچه 
براي گمرك مهم است اجراي دقيق مصوبات كاهش 
رسوب كاال از جمله مصوبه ۷/۱۹ شوراي عالي امنيت 
ملي است كه متاسفانه با بخشنامه بانك مركزي تحت 
الشعاع قرار گرفته است. ۴- در زمينه لزوم استعالم از 
سامانه تجارت هم اش��اره به اين نكته كافي است كه 
به رغم مكاتبات متعدد و مكرر با بانك مركزي مبني بر 
اينكه اگر آن مرجع اصرار به ترخيص كاالهاي در صف 
تأمين ارز دارد ترتيبي اتخاذ كند تا فقط اطالعات ثبت 
سفارش هاي در صف تأمين ارز به گمرك ارسال شود نيز 

تاكنون منتج به هيچ نتيجه اي نشده است!

اخبار
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توزيع روغن نباتي به بازار
 از هفته آينده

ايس�نا |دبيرانجمن صنفي روغن نباتي ايران 
با بيان اينكه ب��ا توزيع ۷۰ هزارت��ن روغن بين 
كارخانه ه��ا از س��وي ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران از هفته آينده روغ��ن نباتي در بازار توزيع 
مي ش��ود و آرامش به بازار بازمي گ��ردد، اظهار 
ك��رد: قيم��ت روغن نبات��ي تغيي��ري نخواهد 
ك��رد. امير هوش��نگ بيرش��ك با بي��ان اينكه 
مش��كالتي در گم��رك همچني��ن تخصيص و 
انتق��ال ارز باعث كاه��ش رون��د واردات روغن 
نباتي شده بود، اظهار كرد: در هفته هاي گذشته 
جلس��اتي برگزار كردي��م و ش��ركت بازرگاني 
دولت��ي ح��دود ۷۰ هزارت��ن روغ��ن در بي��ن 
 كارخانه ه��ا توزيع كرد كه از هفته آينده در بازار 

توزيع مي شود.
 وي ادامه داد: ۵۰۰ هزارتن روغن خام در بنادر 
كشور موجود است و ذخاير خوبي در روغن داريم 
اما متاسفانه جو رواني ايجاد شده منجر به ايجاد 
تقاضاي كاذب در بازار ش��د و برخي نيز شايعات 
را باور كردند. دبيرانجمن صنفي روغن نباتي با 
اش��اره به اينكه مش��كل خاصي در توليد روغن 
نباتي وجود ندارد، گفت: كارخانه ها به توليدات 
خ��ود ادامه مي دهن��د و از هفته آين��ده بازار به 
آرامش قبلي خود باز مي گردد. البته ممكن است 
گاهي توليدات كارخانه ها بنا به داليلي چند روز 
متوقف شود اما هيچگاه توزيع متوقف نمي شود، 
زيرا بخشي از توليدات دپو و در مواقع الزم به بازار 

تزريق مي شوند. 
وي با بيان اينكه از اين ۷۰ هزارتن روغن توزيع 
ش��ده، ۵۰ هزارتن براي مص��ارف خانگي و ۲۰ 
هزارتن براي صنف و صنعت است، گفت: اين ۷۰ 
هزارتن نياز بازار را كف��اف مي دهد. البته توزيع 
نيز ادامه دار است؛ به طوري كه اگر احساس شود 
به روغن بيش��تري در بازار نياز اس��ت، شركت 
بازرگاني دولتي آمادگي اي��ن را دارد كه روغن 
بيش��تري توزيع كند. بيرش��ك در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا قيم��ت روغن در هفت��ه آينده 
تغيي��ر خواهد كرد يا خير گف��ت: فعال در رابطه 
با افزايش قيم��ت چيزي نش��نيده ايم و به نظر 
مي رسد افزايش قيمتي هم نداشته باشيم. البته 
افزايش قيمت روغن ب��ه پارامتر هايي همچون 
قيمت جهان��ي، ورق حلب، مواد بس��ته بندي و 
مواد افزودني بس��تگي دارد كه اگ��ر قيمت آنها 
تغيير كند قيمت روغن نيز به تبع آن باال مي رود.

دولت  و »تنظيم« بهينه بازار !
در واق��ع صرف��ا در چارچ��وب حرك��ت آزادانه 
و البت��ه مس��ووالنه بازيگران اقتصادي اس��ت 
ك��ه ب��ازي اقتصاد و تولي��د و مصرف، ش��كل و 
س��امان درس��ت و منطقي و قابل قب��ول خود 
 را مي ياب��د و س��بب نش��اط و توانمن��دي همه 

بازيگران مي شود. 
منظور از »مس��ووالنه« در عبارت فوق، اشاره به 
عمل به قوانين و مقرراتي اس��ت كه دولت ها به 
نمايندگي از س��وي جامعه براي انجام اين بازي 
ب��زرگ و همگان��ي اقتصادي وض��ع مي كنند و 
همچون داور و نه يكي از بازيگران امكان بازي را 

فراهم مي آورند. 
 در اي��ن چارچوب دولت، نهادي واس��ط و البته 
قدرتمند در س��ر گرفتن مبادله سالم اقتصادي 
و عامل اصلي »تنظيم بازار« اس��ت. اين نهاد به 
عنوان اراده ملت و نماينده عقل و خرد جمعي با 
تنظيم صحيح دخل و خرج كشور در چارچوب 
توسعه اي پايدار، از حيف و ميل منابع جلوگيري 
كرده و با كنترل ميزان عرضه پول متناس��ب با 
توان توليد كااليي و خدماتي جامعه، تعادل را در 
اقتصاد نگه مي دارد و با ماليات س��تاني عادالنه، 
نظام ارزي شناور و نرخ بهره و تعرفه اي معتدل و 
متوازن تبادالت اقتصادي با جهان، اقتصاد ملي 
را ارتقا مي بخشد. پيش نياز ضروري اين اقدامات 
وجود فض��اي امن و مطمئن اس��ت ت��ا امنيت 
پس انداز و جلب و جذب س��رمايه هاي داخلي و 
خارجي و امكان بهبود دانش فني و تكنولوژيك 
و نظام مديريتي مطابق با دانش روز فراهم شود. 
 ب��ر اين اس��اس دولت، ب��ا اقت��دار و در جاي و 
جايگاه مناس��ب خ��ود و ب��ا اس��تفاده از ابزار و 
روش هاي علمي و منطقي و تجربه ش��ده بدون 
 دخالت هاي مض��ر و اختالل زا به »تنظيم بازار«

 مي پردازد. 
»تنظيم بازار«ي كه غي��ر از چارچوب فوق و به 
قول اقتصاددانان، در جهت عرضه كاالي عمومي 
نباشد، نه فقط تنظيم بازار نيست بلكه »بي نظمي 
بازار« و ضرر و زيان توليد كننده و كاهش توليد 
و عرض��ه و افزايش ضرر و زيان مصرف كنندگان 
و ت��ورم و كاهش ق��درت خريد م��ردم و بر هم 
خوردن تع��ادل اقتصادي و در نتيجه بازش��دن 
 دره��ا و دريچه ه��اي ان��واع رانت ها و فس��اد ها 

و.... است.
»تنظيم بازاري« كه با قيمت گذاري دس��توري 
و كنترل قيمت ها و بگي��ر و ببند و تعزيرات و.... 
ايجاد ش��ود، خود مصداق »بي نظمي« است كه 
بازار را به نابازار تبدي��ل مي كند و كيك اقتصاد 
را كوچ��ك و كوچك تر و جامعه را فقير و فقير تر 
و دول��ت را ضعيف و ضعيف تر و ش��كاف اين دو 
)دولت – ملت( را بيش از پيش مي س��ازد . اميد 
و آرزو كه چنين نش��ود و با قب��ول تصدي گري 
بخش خصوصي و سياست گذاري دولت، امكان 
حركت آگاهانه و مسووالنه بازيگران عرصه توليد 

و اقتصاد فراهم شود!

صادرات سيگار تقريبا ۲ برابر شد
ايسنا |جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نش��ان مي دهد كه 
توليد سيگار در نيمه اول امسال پنج درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل كاهش داشته، اما صادرات اين 
محصول با افزايش ۹۷.۲ درصدي مواجه بوده است. 
بر اس��اس اين آمار در ۶ ماهه اول امسال ۲۵ ميليارد و 
۱۰۰ ميليون نخ سيگار توليد شده كه نسبت به توليد 
۲۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون نخ در شش ماهه اول سال 
گذشته پنج درصد كاهش داشته اس��ت. در پي اين 
كاهش توليد و با توجه به اينكه ميزان مصرف در اين 
شش ماه ۳۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون نخ برآورد شده، 
برآورد قاچاق س��يگار هم ب��ا ۲۲.۳ درصد افزايش، از 
ش��ش ميليارد و ۹۰ ميليون نخ سيگار در شش ماهه 
اول سال قبل به هفت ميليارد و ۴۵۰ ميليون نخ سيگار 
در مدت مشابه امسال رسيده است. اين در حالي است 
كه آمارها نش��ان مي دهد كه از ابتداي امسال تا پايان 
مرداد ماه صادرات س��يگار با افزايش ۹۷.۲ درصدي 
به ۷۱ ميليون نخ رسيده است. اين در حالي است كه 
صادرات سيگار در مدت مشابه سال گذشته ۳۶ ميليون 
نخ بوده است. براساس اعالم انجمن توليدكنندگان، 
واردكنندگان و صادركنن��دگان محصوالت دخاني، 
۷۰ درصد محصوالت دخانيات از طريق واردات تامين 
مي شود كه عمده آن مربوط به توتون است. همچنين 
اين صنعت ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقيم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هزار نفر اشتغال غيرمستقيم در بخش توزيع، كشاورزي 
و حمل و نقل دارد و نياز س��االنه آن براي واردات ۳۰۰ 
ميليون يورو است. از طرف ديگر اين صنعت ساالنه ۴ 

هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي دارد.

شرايط خوب صادرات 
محصوالت كشاورزي به عراق

خبرگزاري فارس |مديركل دفتر هماهنگي صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه 
تجارت با اشاره به ش��رايط خوب صادرات محصوالت 
كشاورزي به عراق، گفت: اعمال برخي محدوديت هاي 
صادرات كشاورزي موقتي و حسب شرايط داخلي اين 
كش��ور تغيير مي كند. محمود بازاري در گفت وگو با 
خبرگزاري فارس در مورد اعمال برخي محدوديت هاي 
صادرااتي محصوالت كشاورزي به كشور عراق، گفت: 
دول��ت عراق با توج��ه به فصل برداش��ت محصوالت 
كشاورزي هر ساله يك سري محدوديت هاي وارداتي 
براي محصوالت كشاورزي اعمال مي كند كه اين كار 
يا از طريق تعرفه گذاري انجام مي ش��ود يا واردات آن 
محصول به كشور عراق براي مدت محدودي ممنوع 
مي شود. وي با بيان اينكه اعمال اينگونه محدوديت ها 
براي حمايت از توليد داخلي اين كش��ور است، افزود: 
محدوديت ه��اي وارداتي محصوالت كش��اورزي به 
كشور عراق معموال موقتي و برحسب شرايط و وضعيت 
توليد اين كشور است.وي با بيان اينكه اعمال اين گونه 
محدوديت ها تاثيري بر روند تج��اري ما ندارد، گفت: 
صادركنندگان طي سال هاي اخير با وضعيت صادرات 
به اين كشور آشنا شده اند، بنابراين براساس شرايط اقدام 
به صادرات مي كنند، ضمن اينكه در موارد بسياري نيز 
وقتي اين كشور در محصولي دچار كمبود مي شود، اين 
محدوديت ها را لغو مي كند  لذا شرايط صادرات براي 
صادركنندگان و تجار ما فراهم مي ش��ود. بازاري بيان 
داش��ت: در حال حاضر وضعيت صادرات محصوالت 

كشاورزي ايران به عراق بسيار خوب است.

تهاتر كاال به كاال 
چگونه كليد مي خورد؟

ايسنا |رييس سازمان توسعه تجارت به ارايه جزيياتي 
از نحوه اجراي مصوبه اخير ستاد هماهنگي اقتصادي 
دول��ت در تهاتر كاال پرداخت. چند روز قبل در جريان 
برگزاري جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
سرانجام با يكي از خواسته هاي صادركنندگان در برقرار 
شدن امكان تهاتر كاال به كاال موافقت شد. پيش از اين 
در سال ۱۳۹۸، بانك مركزي به صادركنندگان اجازه 
داده بود كه حدود ۳۰ درص��د از ارز حاصل از صادرات 
خود را به ش��كل واردات كاال به كش��ور بازگردانند و 
ما بقي را از طريق نيما يا اسكناس به كشور برسانند. اين 
دستورالعمل در سال جاري متوقف شد و بانك مركزي 
اعالم كرد كه ديگر واردات در ازاي صادرات را به رسميت 
نمي شناسد. موضوعي كه با انتقاد جدي صادركنندگان 
مواجه شد و آنها اعالم كردند در شرايط تحريم و شيوع 
كرونا، واردات كاال يكي از تنها راه هاي ممكن براي آنها 
در ايفاي تعهدات ارزي اس��ت. به دنبال اين انتقادات و 
البته دشواري ها در تامين ارز براي واردات برخي كاالها، 
سرانجام ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به جمع بندي 
جديدي رس��يد و اعالم كرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ماموريت يافت كه بر اساس اولويت بندي كااليي 
نسبت به مديريت ثبت سفارش اقدام كند. بر اين اساس، 
وارد كنندگان مي توانند عالوه بر استفاده از سامانه نيما، 
ارز مورد نياز خود را از محل ارز صادركنندگان به شكل 
تهاتر به نحو گسترده تامين كنند. چند روز پس از نهايي 
ش��دن اين برنامه، حاال حميد زادبوم، رييس سازمان 
توسعه تجارت به ارايه جزيياتي از نحوه اجراي اين مصوبه 
تهاتري پرداخته اس��ت.  او با بيان اينكه پيگيري هاي 
الزم براي اجراي تهاتر كاال با كاال با ۱۰ كشور منتخب 
از سوي اين سازمان انجام مي شود، اظهار كرد: بايد به 
دنبال بازنگري و اصالح بسته سياستي بانك مركزي 
باشيم تا از تمامي ظرفيت هاي صادرات براي كشور و 
در جهت تامين نيازهاي ارزي استفاده شود. الزم است 
دستگاه هاي اجرايي در خصوص موضوع تهاتر كاال - كاال 
و تبادل فهرست كاالها قبل از هرگونه اقدامي با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هماهنگي كنند. به نظر مي رسد 
با موافقت دولت و هم��كاري وزارت صمت، واردات در 
ازاي صادرات در قالب تهاتر مستقيم اجرايي خواهد شد 
و سازمان توسعه تجارت به زودي فهرست ۱۰ كشوري 

كه امكان تهاتر با آنها وجود دارد را منتشر خواهد كرد.

گمرك توپ عدم ترخيص كاال را به زمين بانك مركزي انداخت

رزم حسيني وزير صمت بيان كرد 

جنجال برنج هاي رسوبي 

ايجاد رقيب جديد براي ۲ خودروساز 
وزير صمت گفت: صادركنندگاني كه تعهدات ارزي 
دارن��د، مي توانند م��واد اوليه يا كااله��اي ضروري 
اولويت بندي شده توسط وزارت صمت را وارد كرده و 
بدين گونه رفع تعهد ارزي نمايند. عليرضا رزم حسيني 
پس از نشس��ت مش��ترك با معاون علمي و فناوري 
رييس جمهوري در جمع خبرنگاران بيان كرد: بيش 
از ۵ هزار شركت دانش بنيان با همكاري معاونت علمي 
و فناوري رييس جمهور و وزارت صمت مش��غول به 
فعاليت هستند كه بيش از ۵۰ درصد از اين شركت ها 
در حوزه ه��اي مرتبط با صنعت، مع��دن و تجارت به 
فعاليت مي پردازند. وي با اش��اره به اينكه حدود ۴۰ 
درصد از توليد ناخالص داخلي و ۳۸ درصد اش��تغال 
پايدار مرب��وط به وزارت صمت اس��ت، تصريح كرد: 
ظرفيت بسيار خوبي در وزارت صمت براي حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان وجود دارد و حتماً با همكاري 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ريل گذاري 
جديدي را براي حمايت از اينگونه ش��ركت ها شروع 
خواهيم كرد. وزير صمت در بخش ديگري از سخنان 

خود با بيان اينكه دانش بنيان ها در حوزه ساخت داخل 
خودرو مي توانند به كمك وزارت صمت بيايند، اضافه 
كرد: ش��ركت هاي رقيب براي رقابت با خودروسازان 
داخلي بايد ايجاد ش��ود و با ايجاد يك ب��ازار رقابتي 
خودروي با كيفيت به مشتريان تحويل داده شود. رزم 
حسيني ادامه داد: انحصار در حوزه خودرو به صورت 
گام به گام بايد شكس��ته ش��ود و امكان برخورداري 
مصرف كنندگان از يك خودروي با كيفيت و قيمت 
مناسب ايجاد گردد. وي با اشاره به اينكه ظرفيت هاي 
خوبي در حوزه س��اخت داخل در بيشتر حوزه هاي 
صنعتي وج��ود دارد، گفت: در حوزه ل��وازم خانگي 
توليد داخلي ۵۸ درصد افزايش يافته اس��ت و رفتن 
ش��ركت هاي خارجي از بازار كشور فرصت مناسبي 
براي ش��ركت هاي توليد كننده داخلي فراهم آورد. 
وزير صمت با تأكيد بر اينكه براي رسيدن به جهش 
توليد، بروكراسي اداري، قوانين دست و پاگير و تعدد 
بخشنامه ها بايد رفع شود، تصريح كرد: در اين چهار 
هفته هيچ بخشنامه اي كه منجر به تعدد بخشنامه ها و 

ايجاد مقررات زايد شود، صادر نكرده ايم. رزم حسيني 
ادامه داد: سياست جديد واردات در مقابل صادرات تا 
چند روز آينده ابالغ خواهد شد. صادركنندگاني كه 
تعهدات ارزي دارند، مي توانند مواد اوليه يا كاالهاي 
ضروري اولويت بندي شده توسط وزارت صمت را وارد 
كرده و بدين گونه رفع تعهد ارزي نمايند. وي گفت: اين 
فرصت خوبي است و سبب افزايش صادرات و تامين 
مواد اولي��ه و كاالهاي ضروري در ۶ ماهه دوم س��ال 
خواهد شد. وزير صمت در ادامه با اعالم اينكه سياست 
وزارت صمت در جهت فراواني و عرضه كاال است، بيان 
كرد: بايد كاال در بازار فراوان ش��ود چراكه با افزايش 
عرضه قيمت ها نيز كاهش مي يابد. رزم حسيني اضافه 
كرد: از شنبه آينده نظارت بر توزيع كاالها به صورت 
هوشمند براي مقابله با گرانفروشي با همكاري تعزيرات 
در بازار تش��ديد مي شود و بازرس��ي از مراكز اصلي، 
بنكداران و انبارداران طبق قانون انجام خواهد ش��د 
و در صورت مش��اهده هر گونه تخلف برخورد قانوني 
صورت مي پذيرد. وي با اعالم اينكه قائل به عرضه همه 

محصوالت فوالدي در بورس فلزات هس��تيم، اضافه 
كرد: در چند روز آينده با همكاري شركت هاي بزرگ 
اين فرآيند را هم شروع خواهيم كرد. وزير صمت در 
خصوص روغن نباتي نيز بي��ان كرد: وضعيت ذخاير 
استراتژيك كشور در اين حوزه خوب است، ۷۹ هزارتن 
روغن خام نيز در چند روز گذشته ميان كارخانجات 

توليدي توزيع شده است. 
رزم حسيني اضافه كرد: نگراني از لحاظ تامين روغن 
نداريم و مردم نيز نبايد نگراني داش��ته باش��ند. وي 
همچنين در خص��وص نهاده هاي دامي و تاثير آن بر 
قيمت مرغ، گف��ت: ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني نهاده هاي 
دامي وارد مي شود و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي 
قرار مي گيرد و شبكه توزيع تا مصرف كننده نهايي در 
اختيار وزارت جهاد اس��ت. وزير صمت تصريح كرد: 
ستاد تنظيم بازار بر اساس شاخص هاي وزارت جهاد و 
مشورت تشكل ها قيمت گذاري مرغ را انجام مي دهد 
و اميدواريم با افزايش نهاده هاي دامي به ثبات نسبي 

در بازار مرغ نيز برسيم.
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چهرهروز

بازيگر نقش ابن ملجم درگذشت
كريم اكبري مباركه بازيگر نقش ابن ملجم در سريال »امام علي ع(« به دليل ابتال به كرونا درگذشت. او دومين نفري بود كه سر صحنه سريال 
»جشن سربرون« مبتال به كرونا شد. اين در حالي است كه كارگردان و تهيه كنندگان اين سريال از ابتدا اعالم كرده بودند كه تمام پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت مي كنند و از اين بابت نگراني ندارند. ابتدا الله اسكندري مبتال به كرونا شد و بعد از آن كريم اكبري مباركه به اين بيماري 
 مبتال شد. اما متاسفانه اين بازيگر 67 ساله به دليل بيماري زمينه اي هم كه داشت حالش رو به وخامت گذاشت و در نهايت روز پنجشنبه 
دار فاني را وداع گفت.مشهورترين نقش وي در سينما نقش سركرده در فيلم مرگ يزدگرد )بهرام بيضايي ۱۳۵۸( و در تلويزيون نقش ابن ملجم 
مرادي در سريال امام علي )داوود ميرباقري ۱۳7۵-۱۳7۰( و احمر بن شميط در سريال مختارنامه )داوود ميرباقري ۱۳۸۸-۱۳۸۲( بوده است.

كتابخانه

درباره كتاب  »تحقق جهاني سازي«
كتاب »تحقق جهاني سازي« نوشته »جوزف اشتيگليتس« برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱ است. نظريه جهاني شدن از زماني كه به 
عنوان يك چارچوب فكري و عملي جديد به دنيا ارايه شد، تا امروز مسيري پرچالش را پشت سر گذاشته است. در بسياري از كشورهاي 
جهان اين مساله منجر به گسترش شكاف بين فقير و غني و فقيرترشدن مردم شده است.كتاب »تحقق جهاني سازي« تالشي است 
براي روشن كردن زواياي آسيب زننده به اقتصاد و فرهنگ و سياست در اثر مقوله جهاني شدن. جوزف اشتيگليتس، نويسنده اين 
كتاب، يكي از اقتصاددانان بزرگ معاصر و صاحب تأليفات كليدي گوناگون در اين حوزه است. خالصه كه اگر به موضوعات اقتصادي 

آن هم مساله جهاني شدن اقتصاد عالقه داريد اين كتاب مي تواند يكي از گزينه هاي شما براي مطالعه باشد.

میراثنامه

سرپرست هيات كاوش هاي باستان شناسي محوطه 
ريوي شهرس��تان مانه و س��ملقان در غرب خراسان 
شمالي از كشف بقاياي يك دژ تاريخي مربوط به دوره 
هخامنشي در اين محوطه خبر داد. دكتر محمدجواد 
جعفري در تشريح فعاليت هاي اين فصل از كاوش ها 
در محوطه باس��تاني ريوي گفت: تاكنون هفت فصل 
كاوش در س��ايت تاريخي ريوي به صورت مشترك با 
هيات باستان شناسي كشور آلمان در ريوي انجام شده 
است. به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي 
خراسان شمالي، وي تصريح كرد: در سال جاري با توجه 
به ش��رايط ش��يوع ويروس كرونا و محدوديت حضور 
باستان شناسان آلماني اما كار كاوش در اين محوطه 
متوقف نشد و هم اكنون همكاران ما در چهار نقطه از 
اين سايت پهناور يافته هاي ارزشمندي را از معماري و 
ساختار سكونتگاهي ريوي به دست آورده اند و عالوه 
بر كاوش، كار حفاظ��ت و مرمت بخش هاي مختلف 
سايت در حال انجام است. سرپرست هيات كاوش هاي 
باستان شناسي محوطه ريوي شهرستان مانه و سملقان 
افزود: در بخشي از ساختار شهري در ريوي به بقاياي 
يك دژ برخ��ورد كرديم كه پالن معم��اري آن كاماًل 

مشخص و يافته هاي خوبي از اين بنا به دست آمده و 
اعتقاد داريم اين مجموعه تا دوره اش��كانيان نيز رونق 
داشته است. محوطه تاريخي ريوي در پنج كيلومتري 
غرب شهر آشخانه، مركز شهرستان مانه و سملقان و در 

نزديكي روستاي نجف و قره مصلي واقع شده است. اين 
اثر تاريخي در س��ال ۱۳۴6 با شماره 7۲۰ در فهرست 
آثار ملي به ثبت رسيد و در سال ۱۳۹۱ فصل اول كاوش 

باستان شناسي اين اثر آغاز شده است.

كشف بقاياي دژ تاريخي مربوط به دوره هخامنشي 

باسفربهجنوبشرقياستانآذربايجانغربي،بهشهرتكاب،شهريباگنجینههايتاريخيميرسید.در45كیلومتريتكابيكيازبهترين
جاذبههايگردشگريآذربايجانغربي،تختسلیمان،قراردارد.درواقعتختسلیمانيكمجموعهتاريخيومذهبياستكهدرآندرياچه،
آتشكدهذرگشنسب،معبدآناهیتا،زندانسلیمان،آبگرمتختسلیمان،قلعهبلقیس،بنايچهارتاقي،تاالروكاخشاهيوجوددارد.اوجشكوهاين
محوطهتاريخيبهزمانساسانیانبرميگردد.درآنزمانآتشكدهذرگشنسباحداثشدهكهازنظرسیاسي-اجتماعيبرايساسانیاناهمیت
ويژهايداشتهاست.متاسفانهبخشعظیميازاينمجموعهباشكوهتوسطرومیانويرانشدوچندينسالبعدآباقاخانبرادرزادههالكوخان
بررويخرابههايتختسلیمانمسجديساختكهآننیزتخريبشدهوتنهاتعداديازكاشيهايمسجددرسالنموزهتختسلیمانقابل

مشاهدهاست.اينموزهدرقسمتغربيمجموعهتختسلیمانقرارداردودرآنآثارباستانيكشفشدهدرمنطقهنگهداريميشود.

مرزپرگهر

هنر

كاظم ماليي نويسنده فيلم سينمايي »گوركن«، جايزه بهترين فيلم داستاني را 
از »بيست و هفتمين جشنواره فيلم آستين امريكا« دريافت كرد. جشنواره فيلم 
آستين معروف به جشنواره فيلمنامه نويسان دنياست كه از سال ۱۹۹۴ ميالدي 
در ايالت تگزاس امريكا پايه گذاري ش��ده است. اين جشنواره هرساله با برگزاري 
كارگاه ها، ورك شاپ ها و پنل هاي تخصصي در حوزه فيلمنامه نويسي، تالش بر 
مشاركت سازنده و خالقانه نويسندگان و فيلم نامه نويسان سينماي جهان دارد و 
آن را »گردهمايي اصلي فيلم نامه نويسان سينما« لقب داده اند. »گوركن« داستان 
زني به نام سوده شريف زادگان است كه در آستانه ازدواج مجددش با يك چالش 
س��خت روبه رو مي ش��ود. در اين فيلم بازيگراني همچون ويشكا آسايش، حسن 
معجوني، مهراوه شريفي نيا، بهنوش بختياري، رضا بهبودي، مهدي حسيني نيا، 
سياوش چراغي پور، يداهلل شادماني و گوهر خيرانديش به ايفاي نقش پرداخته اند. 
بيست و هفتمين جشنواره و كنفرانس بين المللي فيلم آستين از ۲۲ تا ۲۹ اكتبر 

۲۰۲۰ در شهر آستين امريكا به صورت آنالين برگزار شد.

»گوركن« بهترين فيلم 
»جشنواره آستين امريكا« شد

هنر

بيست و ششمين جشنواره بين المللي فيلم بوسان در كشور كره جنوبي با 
معرفي برگزيدگان و اهداي جايزه به سه فيلم ايراني به كار خود پايان داد. 
در اين رويداد س��ينمايي كه از تاريخ ۲۱ ت��ا ۳۰ اكتبر )۳۰ مهر تا ۹ آبان( 
برگزار شد در نهايت فيلم »مردن در آب مطهر« ساخته نويد محمودي و 
فيلم »كشتارگاه« ساخته عباس اميني به صورت مشترك موفق به كسب 

جايزه ويژه »كيم جي-سئوك« از اين رويداد سينمايي شدند. 
جايزه س��االنه »كيم جي-س��ئوك« از س��ال ۲۰۱7 و به ياد »كيم جي-

س��ئوك« برنامه ريز تاثيرگذار جشنواره بوس��ان راه اندازي شده كه نقش 
مهمي در شناساندن استعدادهاي نوظهور سينمايي در آسيا ايفا مي كرد. 
همچنين مستند »هنر زندگي در خطر« ساخته مينا كشاورز برنده جايزه 

»Mecenat« ويژه بهترين مستند جشنواره فيلم بوسان شد. 
ساخته مينا كشاورز اخيرا در جشنواره بين المللي مستند آمستردام )ايدفا( 

نيز پذيرفته شده است.

جايزه  جشنواره بوسان
 براي ۳ فيلم  ايراني

جامعه خبر

انتقاد از نحوه عملكرد دستگاه ها 
براي كاهش آلودگي هوا

يك متخصص آلودگي هوا ضمن انتقاد از اقدامات 
و عملكرد دس��تگاه ها در زمينه اج��راي طرح ها و 
برنامه هاي كاهش آلودگي هوا گفت: عمال اقدامي 
در زمينه كاهش آلودگي هوا صورت نگرفته است و تا 
زماني كه اقدام قاطع و اثربخشي در اين زمينه انجام 
نشود، نمي توان انتظار بهبود كيفيت هوا را داشت. 
يوس��ف رشيدي با اش��اره به اينكه توقف و اجرايي 
نشدن برخي راهكارها و برنامه هاي كاهش آلودگي 
هوا گفت: مديريت تردد خودروها، كاهش ترافيك، 
از رده خ��ارج كردن خودروهاي فرس��وده، ارتقاي 
استاندارد خودروهاي پرتردد از جمله تاكسي ها و 
موتورسيكلت ها و تعويض كاتاليست خودروها همه 
از موارد و راهكارهاي كاهش آلودگي هوا هستند كه 
به صورت جامع و قاطع اجرايي نشده اند و در چنين 
شرايطي نمي توان انتظار بهبود كيفيت هوا را داشت. 
او ادامه داد: اكنون نيز در شرايط شيوع ويروس كرونا 
طبيعي است كه مردم ترجيح مي دهند از خودروهاي 
شخصي استفاده كنند بنابراين آلودگي هوا نه تنها 
كاهش نمي يابد بلكه افزايش نيز پيدا خواهد كرد. 
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تصريح 
كرد: تردد خودروهاي فرسوده از عوامل مهم در انتشار 
آالينده ها و افزايش آلودگي هوا است اما با قطع شدن 
واردات خودرو عمال اجراي طرح از رده خارج كردن 
خودروهاي فرسوده رو به توقف رفت و دولت هيچ 
اقدامي در اين زمينه انجام نداد. خودروسازان داخلي 
نيز به اجرا شدن اين طرح تن در نمي دهند بنابراين به 
نتيجه اي نرسيد. به گفته رشيدي، زماني كيفيت هوا 
بهبود پيدا خواهد كرد كه يك اقدام قاطع و اثربخش 
در زمينه كاهش آلودگي هوا صورت گيرد در حالي 
كه ما هنوز هم همان خودروهايي كه ۲۰ سال پيش 
توليد مي كرده ايم را توليد مي كنيم. گرچه به حرف 
گفته مي ش��ود كه اس��تاندارد خودروها ارتقا پيدا 
كرده اند اما اينكه اين استانداردها تا چه حد پايدار 
هستند و آيا استاندارد خودروهايي كه در شهر تردد 
مي كنند از همان استاندارد مرحله توليد برخوردار 
است؟ اينها پرسش هايي است كه كسي نمي تواند به 
آنها پاسخ دهد. وي درباره لزوم پايبندي به قانون منع 
استقرار صنايع تا شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران درپي 
صحبت هاي انوشيروان محسني بندپي - استاندار 
تهران- مبني براينكه »قانون منع استقرار صنايع در 
شعاع ۱۲۰ كيلومتري در تهران مانع جهش توليد 
است«، تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي دنيا 
صنايع بزرگ در محدوده شهري مستقر مي شوند و 
به لحاظ كارشناسي مشكلي را ايجاد نمي كنند اما در 
كشوري مانند ايران صنايعي كه مستقر مي شوند از 
استانداردهاي الزم برخوردار نيستند و نظارت كافي 
بر آنها نمي شود. قانوني تصويب شد تا صنايع با دورتر 
شدن از محدوده شهر حداقل اثر را در آلودگي شهر 

تهران داشته باشند.

۵۰ درصد تخت هاي ICU در اشغال كرونايي ها
مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت از 
 ICU اختصاص۵۰ درصد تخت هاي
كش��ور به بيماران كرونايي خبر داد. 
قاسم جان بابايي گفت: در حال حاضر از 
نظر تجهيزات بيمارستاني و ونتيالتور 
در هيچ بيمارستاني كمبود يا مشكل 
خاص��ي نداري��م. او درب��اره وضعيت 
تخت هاي بيمارس��تاني ب��ا توجه به 

شيوع گس��ترده كرونا و افزايش ميزان ابتال به اين 
ويروس، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد تخت هاي 
ICU در بيمارستان هاي كشور در اشغال بيماران 
مبتال به كرونا قرار دارند. همچنين در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي استان هاي مختلف، حدود ۱۰ تا ۱۵ 
درصد تخت هاي بيمارستاني كل استان ها درگير 

كروناست. در مجموع به طور كلي هم 
۵۰ درصد تخت هاي ICU در كشور 
درگير ارايه خدمت به بيماران مبتال 
به كوويد-۱۹ است. جان بابايي با بيان 
اينكه فعال كمبودي در زمينه تجهيزات 
كرونايي و ونتيالتور در بيمارستان ها 
نداريم، گفت: با توجه به شيوع گسترده 
بيماري، اگر روند افزايش ابتال به همين 
شكل افزايش يابد، مجبور مي شويم ظرفيت هاي 
بيش��تري از تخت هاي بيمارس��تاني را براي ارايه 
خدمت به بيماران مبتال به كوويد-۱۹ اضافه كنيم. 
البته در حال حاضر از نظر تجهيزات بيمارستاني 
و ونتيالتور در هيچ بيمارستاني كمبود يا مشكل 

خاصي نداريم.

تخفيف در شهريه به منظور مساعدت با دانشجويان
با دستور وزير ارتباطات اينترنت براي 
دانشجويان دانشگاه آزاد نيز رايگان شده 
است. سخنگوي دانشگاه آزاد اسالمي با 
اعالم اين خبر گفت: در ترم قبل براي 
اولين بار آموزش مجازي ارايه شد، اين 
اولي��ن ترمي بود كه آم��وزش مجازي 
را داشتيم و يك س��ري از دانشجويان 
و اس��اتيد آگاهي الزم در اين زمينه را 

نداش��ته و اتفاقًا اين مش��كل در همه كشور وجود 
داشت.به عنوان مثال در آموزش و پرورش و حتي در 
دانشگاه هاي دولتي نيز يك سري مشكالت در حوزه 
آموزش مجازي ديده مي شد. احمد حيدري با بيان 
اينكه سومين ترم از آموزش مجازي را مي گذرانيم، 
گفت: با ش��يوع كرونا ويروس، كشور با يك شرايط 
استثنايي مواجه شد كه در پي آن همه كالس هاي 
حضوري تعطيل شد اما آموزش ادامه داشت و همه 
دانشگاه ها به آموزش مجازي روي آوردند. او افزود: 

دانش��گاه آزاد در ترم تابس��تاني يك 
سري از واحدها را ارايه داد و اين ترم نيز 
سومين ترم آموزش مجازي است كه از 
سوي دانشگاه آزاد ارايه مي شود. در ترم 
جاري آشنايي دانشجويان و همچنين 
اس��اتيد با سيس��تم آموزش مجازي 
بيشتر شده است. از طرفي ما در فصل 
تابستان تالش داشتيم، زيرساخت ها را 
تقويت كنيم تا دوباره با مشكالت قبلي مواجه نشويم. 
سخنگوي دانشگاه آزاد اسالمي بيان كرد: در حال 
حاضر مشكلي در حوزه آموزش مجازي به ما گزارش 
نشده اس��ت؛ اما اگر در سراسر كشور در واحدهاي 
دانشگاه آزاد مشكلي در حوزه آموزش مجازي وجود 
داشته باشد ما آمادگي داريم آن را رفع كنيم. از اين 
رو يك تيم مديريتي براي بررسي كار در نظر گرفته 
شده تا بتوانند كيفيت آموزش هاي مجازي را تامين 

و مشكالت را مرتفع كنند.

۸۰۱۱ ابتال و ۳۶۵ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۸۰۱۱ مورد جديد كوويد۱۹ در كش��ور 
طي ۲۴ ساعت گذش��ته خبر داد. دكتر 
سيما س��ادات الري گفت: متاسفانه در 
اين بازه زماني ۳6۵ تن نيز جان خود را از 
دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به 6۰۴ هزار و ۹۵۲ نفر رسيده است. 
متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 

۳6۵ بيمار كووي��د۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۳۴ هزار و ۴7۸ 
نفر رسيد. به گفته او، خوشبختانه تاكنون ۴77 هزار و 
۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. الري ادام��ه داد: ۵۱۲۸ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اي��ن بيماري تحت 

مراقبت قرار دارن��د. او همچنين گفت: 
تاكن��ون چه��ار ميلي��ون و ۸۹۲ هزار و 
7۰۴ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده اس��ت. الري ادامه داد: 
استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوش��هر، 
زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال 
و بختياري، الب��رز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت 
قرمز قرار دارند. به گفته او، استان هاي هرمزگان، فارس، 
گلستان و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي 

و زرد قرار دارند.
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آنچه از كرونا آموختيم

سبك زندگي در دنيا عوض شد
تع�ادل| وي��روس كرون��ا ك��ه اين 
روزه��ا جامعه بش��ري را ب��ا تخريب 
زيرس��اخت هاي اقتصادي، تعطيلي 
كسب وكارها، تش��ديد فقر و تلفات انساني روبرو 
ك��رده، ب��ه اعتق��اد كارشناس��ان، آموخته هاي 

ارزشمندي را نيز براي بشر به ارمغان آورده است.
۲۹ بهم��ن ماه ۹۸ بود كه با انتش��ار خبر مرگ دو 
بيمار با عالئم تنفس��ي در يكي از بيمارستان هاي 
شهر قم، كشور با ابهاماتي درباره ورود ويروس كرونا 
به ايران كه دي ماه ووهان چين را درگير كرده بود، 
روبرو شد. ويروسي كه شايد آن روزها هرگز تصور 
نمي شد، انس��ان قرن ۲۱ را همچون طاعون عهد 
باستان درگير كند اما مرگ يك نفر در ۳۰ بهمن ماه 
به دليل ابتال به اين ويروس، به تاييد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، افزايش شمار مبتاليان در 
ماه هاي پس از آن و رشد روزانه تعداد جانباختگان 
در سراسر دنيا، به بشر نشان داد كه انسان امروز نيز 
شايد به مانند انسان دهه  قبل از ميالد ناتوان است.

ويروسي كه به اعتقاد برخي صاحبنظران دانشگاهي 
بار ديگر قدرت مطلق آفريدگار را به جامعه بشري 
يادآوري كرد و ب��ا وجود خس��ران در عرصه هاي 
اقتص��ادي و اجتماع��ي، بهداش��ت و س��المت، 
آموخته هاي متعددي را نيز براي انسان داشت كه 

شايد تا پيش از اين هرگز به دست نمي آمد.
رييس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران در اين 
باره به خبرنگار ايرنا مي گويد: ويروس كرونا در ابعاد 
فردي و اجتماع��ي، آموخته هاي متعددي را براي 
بشر به همراه داشته اس��ت. درك ارزش و اهميت 
ارتباط��ات اجتماع��ي، خانوادگي، آيين وس��نن، 
مناس��ك، محبت ها و حمايت ه��اي اجتماعي در 
هر ي��ك از فضاهاي عاطفي و هيجاني از مهم ترين 

آموخته هاي اين رويداد براي بشر بود.
مجيد صفاري نيا ادامه داد: استفاده از راهكارهاي 
جايگزي��ن نظي��ر بهره گيري از فض��اي مجازي و 
رسانه ها به منظور آموزش و همچنين تغيير نگرش 
برخي از اقش��ار جامعه درباره آس��يب هاي فضاي 

مجازي نيز با بروز اين بحران متجلي شد.

او ب��ا تاكيد ب��ر ض��رورت تغيير و اص��الح برخي 
سبك هاي آموزشي عنوان كرد: برخي شيوه هاي 
آموزشي مس��تلزم تغيير و اصالح است و در حال 
حاضر دسترسي دانش آموزان به تلفن همراه، تبلت و 
اينترنت در محيط هاي آموزشي و منازل براي ادامه 
تحصيالت زمينه ساز اين تغيير در عرصه آموزش 
بوده و اين مهم نيز با شيوع اين بيماري مورد توجه 

قرار گرفت.
اين روانش��ناس اجتماعي افزود: تغيير وتحول در 
شرايط طبيعي )كه اخالق و ارزش هاي اخالقي هم 
آن را نكوهش مي كند( موجب بروز برخي پيامدها 

و درگيري هاي انسان با زمين مي شود.
صفاري نيا با بيان اينكه در واقع دانش بشر يك دانش 
تكامل يافته نيست، گفت: با شيوع اين بيماري، بشر 
با حداقل دانش و اطالعات در حوزه انس��اني روبرو 
شد و اين مهم نيز از آموخته هاي ويروس كرونا به 

بشر بود. 
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: با شيوع كرونا 
بش��ر همچنين دريافت ك��ه گاه در مواقع بحران 
توان تصميم گيري براي اداره ش��رايط را نداشته و 
تصميمات آزمايشي - خطايي مي تواند سبب بروز 

آسيب هاي شديدتر باشد.
صفاري نيا همچنين تاكيد كرد: »داشتن همديگر« 
يك عامل موثر براي درك احساس خوشبختي و 
سعادت است و اين احساس ضرورتا با دستيابي به 
قدرت و ثروت حاصل نمي شود. بنابراين فهم منافع 
معنوي كنار هم بودن نيز بيش از ارزش منافع مادي 

در دوران شيوع كرونا متجلي شد.

مقابله با بحران كرونا، مبارزه ب��راي تداوم زندگي 
است. اعظم امامي مدرس و كارشناس روانشناسي 
نيز در اين رابطه معتقد است: افزايش اتحاد و انسجام 
اجتماعي در رعايت پروتكل هاي بهداش��تي براي 
كاهش آثار و تبعات مخرب اي��ن بحران به عنوان 
ماحصل كرون��ا به جامعه آموخت، با افزايش اتحاد 
و همدلي از هر بحران طبيعي، اجتماعي و زيست 

محيطي مي توان به سالمت گذر كرد.
او ادام��ه داد: مواجهه با بح��ران كرونا در حقيقت 
مبارزه براي تداوم زندگي بود و براين اساس افزايش 
تاب آوري اجتماعي را نيز بايد يكي از مهم ترين نتايج 
مقابله با اين بيماري تلقي كرد. امامي با بيان اينكه 
ارتقاي سطح عمومي بهداشت نيز از مهم ترين نتايج 
شيوع اين بيماري بود، گفت: امروزه در اقصي نقاط 
كشور )مناطق محروم، حاشينه نشين و...( اصول 
بهداشتي به منظور مقابله با كرونا رعايت و بي شك 
افزايش سطح بهداشت در هر جامعه ارزشمند و با 

كاهش بيماري و مرگ ومير همراه است.
به گفته امامي، كاهش اس��تفاده از پول كاغذي در 
معامالت روزمره همچون پرداخت كرايه تاكس��ي 
نيز در دوران بحران كرونا مورد توجه قرار گرفت كه 
بي شك در افزايش سطح بهداشت عمومي و سهولت 
كار هم اثرگذار است. همچنين برقراري ارتباطات 
اجتماعي بدون ديدارهاي حضوري، از طريق تلفن 
و فضاي مجازي كه با كاهش هزينه  و آمدوش��دها 
همراه است نيز از ديگر آموخته هاي كرونا به شمار 
مي رود كه مي تواند با گذار از اين بحران هم تداوم 
داشته باش��د. به گفته اين كارشناس روانشناسي، 
همنوا شدن برخي اقش��ار جامعه نظير سالمندان 
ب��ا جوانان در يادگي��ري تكنولوژي و اس��تفاده از 
فناوري ه��اي روز دنيا هم در دوران ش��يوع كرونا 
اتفاق افتاد. بايد در لحظه زندگي كرد؛ شرايط امروز 
مي تواند به مانند فردا نباشد. داشته هاي امروز، مهر 
ومحبت ، دوستي ها، ارتباطات اجتماعي، خانوادگي، 
دوس��تانه و... را بايد امروز قدردان بود و اين مساله 
نيز شايد از مهم ترين آموخته هاي كرونا به بشر در 

سراسر جهان بود.

گزارش
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