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يادداشت- 1

نگراني از كوچ سرمايه ها 
رسم است كه توليد را حاصل 
تركيب س��ه عامل: كار، زمين 
و سرمايه مي دانند. اين مطلب 
آنقدر شايع است كه اكنون در 
كتب دبيرستاني هم بيان شده 
است. منظور از كار همان نيروي 
انساني اس��ت كه شامل همه 
س��طوح مهارتي و تخصصي 
از نيروي كار ساده تا متخصصان و مديران و آنترپرونرها 
مي شود. زمين نيز شامل منابع زير، سطح و باالي زمين 
مي شود و سرمايه شامل فيزيكي و مالي است. اين مطلب 
را گفتم تا مقدمه اي باشد براي ورود به بحث اصلي. ماجرا 
از اين قرار است كه طي ماه جاري رسانه ها اعالم كردند كه 
ايرانيان بخش عظيمي از سرمايه هاي مالي خود را براي 

خريد خانه در تركيه به اين كشور كوچ داده اند.
 در همين رابطه يك عضو هيات رييسه مجلس گفته كه: 
»ايراني ه��ا با خريد 7 ميليارد دالر ملك، اقتصاد تركيه را 
از ورشكستگي نجات دادند.« بايد گفت كه شنيدن اين 
خبر و اخبار مشابه نه تنها جديد نيست و شوربختانه كامال 
عادي هم شده است. سال هاست كه كوچ سرمايه هاي مالي 
ايرانيان به كشورهاي همسايه از جمله امارات و كشورهاي 

آسياي ميانه موجب رونق اقتصادي آنها شده است.
 اين اتفاق��ات در زمان هاي��ي رخ داده كه اي��ران خود به 
 شدت تشنه س��رمايه هاي داخلي و خارجي براي خروج 
از بحران هاي اقتصادي است. با اين وصف، اگر چه خروج 
س��رمايه هاي مالي و مادي كشور ظرف سه دهه گذشته 
ضايعات جبران ناپذيري براي كشور داشته است اما نبايد 
اين امر مانع از توجه به خسارتي كه به مراتب زيانبارتر از 
خروج سرمايه هاي مالي است ش��ود. در واقع خسارت و 
زيان اصلي مهاجرت بي سابقه نيروهاي نخبه به خارج از 
كشور است زيرا با پرورش و حفظ نيروهاي انساني نخبه، 
امكان بازتوليد س��رمايه هاي مالي و مادي وجود دارد اما 
نبود نيروهاي انساني نخبه )مستعد، متخصص و ماهر( 

غيرقابل جبران است.
 بارها گفته و نوش��ته ام كه تشخيص غلط بيماري منجر 
به تجويز نس��خه غلط براي بيمار مي شود كه حاصل آن 
وخيم تر ش��دن حال بيمار و از دست رفتن فرصت براي 
نجات اوست. سال هاست كه افراد تصميم گير به كمك 
برخي متخصصان فاق��د درك صحيح از واقعيت اقتصاد 
كشور، نسخه هاي غلط تجويز كرده اند كه حاصل آن اتالف 
وسيع منابع كمياب و فرصت سوزي هاي جبران ناپذير براي 

كشور بوده است.
 واقعيت آن اس��ت كه براي توليد، پيش��رفت و در نهايت 
توسعه كشور، تنها و تنها يك عامل وجود دارد و آن نيروي 
انس��اني اس��ت. در واقع اين نيروي انساني توسعه يافته، 
متخصص، و ماهر است كه اگر در موقعيت تصميم گيري، 
مديريتي و اجراي��ي قرار بگيرد مي تواند منابع طبيعي را 
به كاال و خدمات )توليد ث��روت( تبديل كند در غير اين 
صورت و در غياب نيروي انساني، منابع طبيعي به خودي 
خود نبايد ثروت تلقي شوند. به رغم اين واقعيت، در طول 
دهه هاي گذشته تصميم گيران و تصميم سازان نسبت به 
وجود و حفظ سرمايه هاي انساني كامال بي اعتنا بوده اند. 
همين امر باعث شده كه طي سه دهه گذشته سرمايه هاي 
اصلي و بي بديل كشور در پيش چشمان تصميم گيران 
و تصميم سازان كشور، فوج فوج به كشورهاي پيشرفته 
مهاجرت مي كنند و كمترين اعتنايي به اين خس��ارات 

جبران ناپذير نمي شود. 
ش��ايد وجود درآمدهاي خدادادي و رايگان نفت مانع از 
آن شده كه اين خسارات ديده شوند اما كيست كه نداند، 
در نبود نيروهاي انساني )تنها ثروت و سرمايه هر جامعه( 
ام��كان بهره برداري از منابع طبيعي ني��ز وجود نخواهد 
داشت و الجرم كشور به نيروهاي متخصص كشورهاي 
ديگر محتاج خواهد ماند. اگر چه فرار سرمايه هاي مادي 
و مالي از كشور خس��ارت هايي آزار دهنده هستند اما در 
مقابل اين ميزان مهاجرت نخبگان از كشور ناچيز است 

اگر چشمان مان باز باشد. 
همين هفته پيش بود كه سايت جماران نوشت: »جمعيت 
ايرانيان مهاجر در 3 سال گذش��ته بيش از دو برابر شده 
اس��ت. نكته مهم اينكه 30 درصد آن��ان را متخصصان 
تشكيل مي دهند. بقيه نيز كمابيش افراد حرفه اي هستند 
و كاركنان مشاغل ساده فقط حدود 7 درصد كل مهاجران 
ايراني را تشكيل مي دهد. باالي 50 درصد آنان كه به اروپا 
رفته اند، داراي تحصيالت دانشگاهي هستند، 60 درصد 
ايرانيان حاضر در امريكا در مش��اغل خ��وب از جمله در 
مشاغل مديريتي، كسب و كار و علوم و هنر فعال هستند.«

اين آمار تكان دهنده تنها بخش كوچكي از صدها هزار ايراني 
مهاجري است كه طي سه دهه گذشته به داليل مختلف از 
جمله تنگ نظري هاي سياسي و فرهنگي به خارج در واقع 
رانده شده اند. بدون استناد به اين آمار و بر اساس مشاهدات 
موجود هم مي توان به عمق اين فرآيند فاجعه بار پي برد. 
جداي از اخباري كه از خروج غيرقانوني و بعضا پرمخاطره 
افرادي ك��ه به كمك قاچاقچيان انس��ان از كش��ور فرار 
مي كنند، مي رسد كافي است سري به مراكز آزمون هاي 
آيلتس )كه عمدتا با هدف خروج از كشور انجام مي شود(، 
به سفارتخانه هاي كشورهاي اروپايي در داخل و به تعداد 
افرادي كه با پروازهايي به مقصد دوبي و تركيه و... براي اخذ 
ويزا از كشورهاي كانادا و امريكا مي روند، زده شود تا صحت 
چنين ارقامي مورد تاييد قرار بگيرد.  اگر چه به مهاجرت از 
كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته معموال 
فرار مغزها گفته مي شود، اما خروج نيروهاي انساني از ايران، 
ادامه در صفحه 2 تنها محدود به مغزها و...  

سيدمرتضي افقه

درصد تغيير قيمت ۴۲ مورد از ۵۳ قلم خوراكي منتخب باالتر از ۴۲،۹ درصد اعالم شد 

پرش تورم خوراكي ها 

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 الزامات سرمايه گذاري 
در بورس

 نگراني ها از طرح صيانت
به كدام ايستگاه  رسيده است؟

 ما با خط فقر 
چه كنيم؟

در ب��ازار س��رمايه دو ن��وع 
تحليل عم��ده وج��ود دارد. 
اول تحلي��ل بني��ادي كه بر 
اس��اس پارامتر هاي بنيادي 
شركت ها مانند ميزان فروش 
شركت ها، وابس��تگي به نرخ 
ارز، قيمت هاي جهاني و خود 
مخ��ارج ش��ركت ها و س��اير 
پارامتر ها اس��ت و دوم تحليل تكنيكال كه بر اس��اس 
نمودار هاي تاريخي ش��ركت ها و يكس��ري از الگو ها و 
انديكاتور هاي از پيش تعيين ش��ده اس��ت. در تحليل 
تكنيكال يكي از مواردي كه بسيار مورد تأكيد تحليلگران 
است تعيين حد ضرر است؛ يعني اينكه سهم را در يك 
نقطه قيمتي خري��داري و اگر قيم��ت آن بعد از خريد 
كاهش پيدا كرد در چه نقطه اي آن را به فروش برسانيم، 
به عب��ارت بهتر تا چه ميزان زي��ان را تحمل  كنيم. اين 
موضوع نيز بيشتر براي اهداف نوسان گيري و بلندمدت 
استفاده مي شود. اين موضوع كه حد ضرر بايد چه ميزان 
باشد و افراد چگونه بايد آن را محاسبه كنند درواقع هيچ 
فرمول و قاعده و قانون مشخصي ندارد و اين مورد كاماًل 
به سبك سرمايه گذاري و ميزان ريسك پذيري معامله گر 
بستگي دارد. چراكه روش هاي متعددي براي محاسبه 

حد ضرر در هر معامله وجود دارد. ادامه در صفحه 6

پس از گذش��ت يك م��اه از 
انتخاب اعضاي كميس��يون 
مشترك بررسي طرح صيانت، 
انتش��ار خبر »اولين جلسه 
كميسيون مش��ترك طرح 
صيانت هفته آين��ده برگزار 
خواهدشد«، هشتگ صيانت 
را دوب��اره به بح��ث داغ اين 
روزها تبديل كرد. آبان ماه سال ۹7 هيات رييسه مجلس 
دهم طرحي را با عنوان س��اماندهي پيام رس��ان هاي 
اجتماعي اعالم وصول كرد كه نصراهلل پژمانفر يكي از 
طراحان آن، هدف طرح مذكور را سامان دهي فضاي 
مجازي عنوان كرده بود. به گفته پژمانفر اين طرح ۲۸ 
ماده اي مي توانس��ت ضمن حمايت از پيام رسان هاي 
بومي به ايجاد اشتغال هاي اينترنتي نيز كمك كند و 
يك فضاي امن براي كارب��ران اين فضا ايجاد كند، اما 
اين درحالي بود كه در آن زمان هيات رييس��ه مجلس 
به دلي��ل نواقصي كه متوجه اين طرح مي دانس��ت با 
مطرح شدن آن مخالفت كرد. پس از مدتي اين طرح 
براي چكش كاري و بررس��ي هاي دقيق ت��ر به مركز 
پژوهش هاي مجلس ارس��ال ش��د و پس از يك سال 
بررس��ي و اصالحات با عنوان جديد صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 

اجتماعي در قالب ۱۹ ماده از مركز پژوهش هاي مجلس 
تقديم مجلس شد. به تدريج با انتشار خبر برسي چنين 
طرحي در مجل��س گمانه زني  ه��ا درخصوص اينكه 
ممكن اس��ت طراحان طرح به دنبال محدودساختن 
دسترس��ي آزاد كاربران فضاي مج��ازي به اطالعات 
باشد در افكارعمومي ش��دت گرفت، حتي وزير وقت 
ارتباطات جهرمي گفته بود كه اجراي اين طرح خود 
معضلي جديد در اعتمادسازي به نظام حكمراني فضاي 
مجازي كشور را به دنبال خواهد داشت؛ در اين ميان 
هر بار رس��انه ها قصد كردند به بررسي طرح بپردازند 
طراحان اين طرح و اعضاي كميسيون فرهنگي يكي 
پس از ديگري تاكيد داشتند كه اين طرح با طرح اوليه 
تفاوت هاي بس��ياري دارد و به هيچ عن��وان به دنبال 
محدودساختن فضاي مجازي نيست، حجت االسالم 
مجي��د نصيرايي، حجت االس��الم مرتضي آقاتهراني، 
حجت االسالم حس��ين ميرزايي، سيدعلي يزديخواه 
از جمله نمايندگاني بودند كه دايما در مصاحبه هاي 
خود ب��ا خبرگزاري  ها و رس��انه هاي داخلي به دفاع از 
طرح صيانت پرداختند و احتمال هرگونه محدودسازي 
فضاي مجازي توسط اين طرح را رد كردند. اگرچه اين 
دست از مباحث مطرح شده نتوانست آنطور كه بايد و 
شايد نگراني مردم را بكاهد اما در آخر نمايندگان مجلس 
ادامه در صفحه 2 شوراي اسالمي در... 

خبرهاي تازه حكاي��ت از آن 
دارد كه خط فقر به ۱۱ ميليون 
تومان رسيده و اين وسط قشر 
عظيمي از جامعه ديگر حتي 
زير خ��ط فقر هم نيس��تند و 
فاصله شان خيلي بيشتر از زير 
خط فقر اس��ت. انگار سقوط 
كرده ان��د به چاه��ي كه هيچ 
پاياني نمي توان براي آن متصور شد. نگاهي به قيمت هاي 
بياندازيد، تخم مرغ شانه اي 43 هزار تومان تازه اين نرخ 
مصوب است و هستند كساني كه يك شانه تخم مرغ را 
تا شانه اي 4۸ يا 50 هزار تومان هم مي خرند. ماست يك 
كيلويي 45 هزار تومان، يك شيركاكائو كوچك ۱7 هزار 

تومان، يك عدد نان 3 هزار تومان و...
راستي با اين قيمت ها با حقوق ماهيانه 4 ميليون و ۲00 
هزار تومان چند روز مي ش��ود زندگي كرد تازه اگر قرار 
نباش��د كه كرايه خانه بدهي و با صاحبخانه چانه بزني و 
قيمت هاي نجومي كه براي رهن و اجاره خانه از س��وي 
صاحبخانه ها عنوان مي شود و هيچ بداني و فكر كني كه 
دستي از غيب برون مي آيد و اجاره ات را پرداخت مي كند، 
البته با اين طرز تفكر سر سه ماه نشده اسباب و اثاثيه ات 
را بايد از كوچه جمع كني و به فكر خريد يك چادر سفري 
ادامه در صفحه 8 براي سرپناهت باشي. 

يادداشت روز

زمان مناسب واردات خودرو
حواشي و اخبار مرتبط با واردات 
خ��ودرو اي��ن روزه��ا در فضاي 
عموم��ي و رس��انه اي كش��ور 
مدام پردازش مي ش��ود. در اين 
ميان به نظر مي رسد، مجموعه 
رويكرده��اي تحليل��ي ح��ول 
محور ۲ موض��وع اصلي جريان 
دارد. گروهي از كارشناس��ان و 
تحليلگران با توجه به اثرات و تبعاتي كه بحث واردات خودرو 
در رقابتي ش��دن بازار، بهبود شاخص هاي كيفي، كاهش 
قيمت خودرو، پايان دادن به انحصارات و...دارد، خواس��تار 
ورود هرچه سريع تر خودروهاي خارجي در كوتاه ترين زمان 
ممكن هستند و در نقطه مقابل نيز افراد و جرياناتي حضور 
دارند كه مبتني بر ضرورت حمايت از توليد داخلي، كمبود 
ارز، بدعهدي برندهاي خارجي و... اعالم مي كنند كه هرگونه 
واردات خودرو به ضرر اقتصاد ايران اس��ت و بايد در برابر اين 
ايده ايستاد و با آن مخالفت كرد. اما در برابر اين ۲جريان اصلي 
تحليلي كه در واقع بر اساس نگاه سياه يا سپيد و صفر يا صد 
درصدي، به نظر مي رسد براي ارزيابي دقيق موضوع واردات 
خودرو نيازمند نگاهي ميانه و خاكستري هستيم كه در آن به 
جاي خوش بيني صرف يا بدبيني مطلق، رويكردي واقع بينانه 

به موضوع داشته باشند. واقع آن است كه هر تصميم اقتصادي 
به طور بنيادين ممكن است هم داراي سود و منفعت باشد 
و ه��م در برخي حوزه ها و بخش ها، داراي ضرر و خس��ارت 
باشند. به عبارت روش��ن تر، هيچ تصميم اقتصادي به طور 
مطلق مثبت يا منفي نيست و مجموعه اي از مزايا و معايب را 
با خود دارد. هنر مديريت كالن در هر كشوري آن است كه 
ميزان مزايا و منافع تصميمات را باال برده و حجم خسارات و 
آسيب ها را كاهش دهد. در اين مورد خاص، واردات خودرو 
به طور كالن آثار و نتايج مثبتي را در اقتصاد كش��ورمان به 
دنبال دارد. مهم ترين ويژگي اين تصميم رقابتي شدن بازار 
خودرو در داخل كشور است. يعني آن دسته از افرادي كه از 
ضرورت حمايت از توليد داخل در كشور سخن مي گويند 
بايد بدانند كه واردات اصولي خودروهاي باكيفيت خارجي، 
باعث ارتقاي سطح كيفي خودروهاي داخلي نيز خواهد شد 
و باعث پيشرفت آنان مي شود. بنابراين به طور كلي، واردات 
خودرو تكانه مثبتي در يكي از مهم ترين بازارهاي كشورمان 
ايجاد مي كند. اما پرسشي كه در اين ميان وجود دارد آن است 
كه بهترين زمان براي واردات خودرو چه بره هاي است؟ آيا 
تحريم هاي اقتصادي و دوراني كه كشور با كمبود ارز گسترده 
مواجه است، زمان مناس��بي براي آغاز ايده واردات خودرو 
در اقتصاد ايران است؟ واقع آن است كه يك چنين اقدامي 

نيازمند ثبات در بازار داخل كشور است. در شرايط تحريمي 
كه كشور از يك طرف با بحران كمبود ارز مواجه است و از سوي 
ديگر شركت هاي قطعه سازي و... با مشكل صادرات مواجهند 
و مهم تر از آن هر نوع نقل و انتقال بانكي با معضل انسداد مواجه 
است، آغاز برنامه واردات خودرو بدون ترديد نه تنها باعث ايجاد 
اتمسفر مثبت در اقتصاد نخواهد شد، بلكه ممكن است باعث 
تكانه هاي تورمي افزون تر شود. از سوي ديگر كشور در شرايط 
تحريمي و كرونا با مساله اي ذيل عنوان بيكاري مواجه است. 
هر نوع تصميمي كه باعث ش��ود تا بر حجم بيكاران كشور 
افزوده شود، بايد از دستور كار خارج شود. بخش قابل توجهي 
از مشاغل كشورمان امروز در صنعت خودروسازي و صنايع 
مرتبط با آن جريان دارد. چنانچه واردات خودرو باعث شود تا 
شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي دچار مشكل شوند 
و اقدام به تعديل نيروهاي خود كنند. بنابراين در صورتي كه 
واردات خودرو، باعث ايجاد مشكل براي جمعيت شاغلين 
كشور شود، بايد از دستور كار خارج شود. ممكن است برخي 
تصور كنند، معني اين اظهارات آن اس��ت كه ايده استفاده 
از برندهاي خارجي در بازار خودرو كش��ور مناسب نيست 
و ايران نبايد مناسبات ارتباطي با برندهاي خارجي داشته 
باشد. شخصا معتقدم در شرايط فعلي بهترين ايده در زمينه 
صنعت خودرو، تعريف كردن پروژه هاي مشترك همكاري با 

برندهاي خارجي است. ايران مي تواند از طريق اين پروژه هاي 
مشترك همكاري، ضمن پاسخگويي به مطالبات مردم براي 
بهره من��دي از خودرو با كيفيت، دان��ش فني اين برندهاي 
بزرگ را نيز به كار بگيرد. دولت اگر هنري دارد، بايد آن را در 
راستاي ايجاد اين پروژه هاي مشترك همكاري به كار بگيرد. 
از اين طريق نه تنها بازار رقابتي خواهد شد، انحصار از ميان 
خواهد رفت، مردم از خودروهاي ايمن تري بهره مند خواهند 
شد و... بلكه زمينه براي رشد صنعت خودروسازي داخلي نيز 
فراهم مي شود و ايران مي تواند دست به صادرات خودروهاي 
توليد شده خود در بازارهاي منطقه اي و بين المللي بزند. اغلب 
كش��ورها در خصوص در اختيار قرار دادن بازار خود بر روي 
برندهاي خارجي، حساسيت هاي فراواني دارند و به راحتي 
بازارهاي خود را در اختيار شركت هاي ديگر قرار نمي دهند. 
بلكه تالش مي كنند قبل از اس��تفاده از محصوالت س��اير 
كشورها زمينه انتقال دانش فني آن را به داخلي كشورشان 
فراهم مي كنند. اين روند در خصوص واردات لوازم خانگي 
نيز به دهمين شكل و شمايل صدق مي كند. تصميم سازان 
ايراني نيز، قبل از اتخاذ هر تصميمي بايد به اين بايدها و نبايدها 
توجه كنند و تالش كنند از يك طرف به مطالبات مردم براي 
بهره مندي از محصول با كيفيت پاسخ دهند و از سوي ديگر به 

صنايع داخلي براي پيشرفت و توسعه كمك كنند.

عليرضا تاج بر

امير عليزاده

مريم شاهسمنديفائزه طاهري

محمود ملكوتي خواه 
عضو هيات مديره و قائم مقام شستا: 

 رييس جمهوري 
در سفر استاني به بوشهر

اعالم كرد 

علي صالح آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شد

 »تعادل« وضعيت سكان دار سابق 
سازمان بورس را بررسي مي كند

تيتر دوم

شستا براي سال مالي 
خرداد ۱۴۰۰ گزارش مقبول 

حسابرسي دريافت كرد
صفحه 2    

ديپلماسي اقتصادي 
اساس دولت سيزدهم 

 تورم و بازارهاي مالي 

منتظر برنامه

 رييس جديد بانك مركزي 
بازار را به تعادل مي رساند؟

يادداشت-5

 حفظ استقالل بانك مركزي 
و بورس

با توجه به سابقه مديريت آقاي 
صالح آبادي در بورس، تسلط 
كافي بر روي مسائل و مشكالت 
دارن��د، نق��اط ق��وت و ضعف 
احتمالي را كاماًل مي شناسند و 
تا جايي كه بنده مي دانم اعتقاد 
زيادي به اس��تقالل سازمان 
بورس و بانك مرك��زي دارند. 
اميدوارم فش��ارهاي دولت به گونه اي نباشد كه همانند 
روس��اي س��ابق بانك مركزي تحت تأثير سياست هاي 
يك س��ويه دولت ايش��ان هم مجبور به تمكين شود اما 

به هرحال نقطه قوت ايشان شناخت بازار سرمايه است.
البته نبايد فراموش كرد كه استقالل بانك مركزي مولفه 
مهمي است و بايد آقاي صالح آبادي نيز در اين خصوص 
تالش كند. البته تسلط ايشان مهم است و مي تواند كمك 
ش��اياني به دولت در خصوص تأمين نقدينگي و كسري 
بودجه كند. به نظر بنده اگر بازار س��رمايه و ب��ازار پول را 
يكپارچه و هم عرض ببينيم، اين گزينه در كنار تفكراتي كه 
آقاي خاندوزي دارد مي تواند تأمين كننده خواسته فعالين 
بازار باشد. كمتر كسي انتظار داشت كه آقاي دهقان دهنوي 
علي رغم نداش��تن تجربه در بازار سرمايه بتواند پوزيشن 
استقالل بگيرد، حتي به واسطه چند نامه اخير كه در حوزه 
قيمت گذاري دستوري س��يمان و خودرو انجام بگيرد. 
حتي ما انتظار داريم فعالين بازار سرمايه از نهاد ناظر اين 
ديدگاه )يعني استقالل( را داشته باشد و بازار پول نيز به 
همين ترتيب، بانك مركزي يك دايره و يك واحد از بدنه 
اقتصادي دولت صرفًا در جهت پوشش كار دولت نيست 
وظايف خود شامل حفظ ارزش پول ملي، تعادل نقدينگي 
و نظارت بانك ها را انجام مي دهد. به نظر بنده درمجموع 
آن نظارتي كه فعال هاي بازار سرمايه  دارند اميدوارم اين 
خواسته ها كه مهم ترين آنها حفظ استقالل است ايشان 
تأمين كند كه ايشان همانند روساي سابق بانك مركزي 
نباشند. همچنين سياست    قيمت گذاري دستوري، تنها 
به نفع عده   اي خاص و محدود است و در عمل، بسياري از 
مصرف كنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر 
مي شوند. بررسي ها نشان مي دهد كه تجربه نامناسب 
نظام نظارتي در كشور ما به منظور كنترل شتاب قيمت ها، 
مادامي كه صرف��ًا روي كاغذ و به صورت صوري باش��د، 
موفقيتي در عرصه ايجاد تعادل در بازار نخواهد داشت 
و الزم اس��ت به جاي پرداختن به مسائل سطحي و غير 
مداوم، حمايت الزم از توليد در كشور انجام شود تا با پديده 
فزوني عرضه، بتوانيم به تقاضاي بازار به طور پايدار پاسخ 
دهيم كه نتيجه آن، كنترل تورم و افزايش قيمت خواهد 
بود. درواقع، بازار سرمايه با عقالنيت و منطق اقتصادي 
فعاليت مي كند و قيمت دس��توري موجب مي شود كه 
سرمايه گذاران واقعي از عرصه فعاليت اقتصادي خارج 
شوند و منافع حاصل از توليد و فروش، به سمت واسطه ها 
ادامه در صفحه 6 سرازير    شود. بديهي است در... 

فردين آقابزرگي

بيت كوين روز گذشته با رشد ۲۰۰۰ 
دالري، از بيشترين ميزان چهارماهه 

خود نيز فراتر رفت

ارزهاي ديجيتالي هفته گذشته، غوغا به پا كردند و 
توانس��تند مقاومت هاي پيش روي خود را شكسته 
و در اين ميان بيت كوين توانس��ت محدوده قيمتي 
خود را در 54 هزار دالر تثبيت كند. قيمت بيت كوين 
روز گذش��ته در دقايقي از 56 هزار دالر هم عبور كرد 
و همزمان با افزايش قيمت بيت كوين، بس��ياري از 
آلت كوين ها هم با رشد همراه شدند. در شرايطي كه 
تصور مي شد كميسيون اقتصادي مجلس مرجع اصلي 
صفحه 6 را بخوانيد تدوين طرح هاي مرتبط با...  

 در پي بهبود برخي از عوامل اثر گذار بر ساخت و ساز 
در شهريورماه سال جاري، عدد شامخ كل ساختمان 
با حدود ۱0 واحد رش��د به 47.73 رسيد. در عين 
حال، فعاليت هاي س��اختماني همچنان ركودي 
ارزيابي مي شوند و بهبودي شامخ صرفا اصالح روند 
گذشته، كاهش عمق ركود ساخت و ساز و تغيير 
جهت انتظارات فعاالن ساختماني ارزيابي مي شود. 
آنگونه كه پايگاه اطالع رس��اني ات��اق تعاون ايران 
صفحه 5 را بخوانيد گزارش كرده است...  

انتظارات فعاالن ساختماني 
در شهريور تعديل شد 

پرواز ارزهاي 
ديجيتالي

 پايان شوك
 قيمت مصالح 

صفحه 2

تورم همچنان مي تازد؛ تا جايي كه آخرين گزارش رسمي 
دولت از تورم 45.۸ درصدي در شهريور امسال خبر داد. 
اين يعني 45 درصد هزينه هاي خانوار شهري بيشتر شده 
است. اين در شرايطي است كه سطح دستمزد و حقوق 

تا اين ميزان افزايش نيافته است. براساس گزارش مركز 
آمار ايران در شهريور ۱400 نرخ تورم نقطه  به نقطه 4۲.۹ 
درصد اعالم شده و درصد تغيير قيمت 4۲ مورد از 53 قلم 
خوراكي منتخب باالتر از 4۲.۹ درصد بوده است. گزارش 

مركز آمار ايران نشان مي دهد، قيمت اقالم مهم مصرفي 
مردم در گروه خوراكي ها در يك ماهه ش��هريور از يك تا 
۱0 درصد گران شده است. براساس اين گزارش، »گوشت 
قرمز و گوش��ت ماكيان« كمترين گران��ي و »لبنيات« 

بيشترين گراني را داشته است. به عبارتي ديگر با پرش 
تورم خوراكي ها در شهريورماه خريد لبنيات و برنج ايراني 
را سخت تر كرده اس��ت. البته متولي جهاد كشاورزي و 
صفحه 7 را بخوانيد توليدكنندگان از...  



ديپلماسي اقتصادي اساس دولت سيزدهم است و در 
اين راستا بايد سهم جمهوري اسالمي در فعاليت ها و 
اقتصاد منطقه و جهان تامين شود. سيدابراهيم رييسي 
در ادامه سفر به استان بوشهر در جمع نخبگان، علما، 
خانواده هاي شهدا، ايثارگران و جمعي از اقشار مختلف 
مردم اظهار داشت: بودجه ريزي سال ۱۴۰۱بر اساس 
توسعه آمايش سرزميني استان ها است و در اين راستا 
اجراي ع��دات به عنوان محوري تري��ن و مبناي امور 
اجرايي دولت سيزدهم است. رييس جمهوري گفت: 
نكات و مس��ائلي كه مس��ووالن و نخبگان اين استان 
مطرح كردند مورد توجه و بررسي جدي قرار خواهد 
گرفت. وي بيان كرد: امروز جامعه ما به شدت نيازمند 
اميد است و بايد اعتماد به جامعه بازگردد. رييسي بيان 
كرد: هركسي كه القاي نااميدي و يأس در جامعه كند 
خواسته يا ناخواسته در زمين دشمن بازي كرده است. 
وي ادامه داد: سنگ بناي مهم براي ساختن انسان هاي 
بزرگ عدالت، عقالنيت، اخالق و معنويت است كه با 
اينها جامعه توام با سالمت مي شود. رييس جمهوري 
افزود: سند توس��عه استان بوش��هر به طور جدي در 
دس��تور كار قرار مي گيرد و ب��ا بهره گيري از نظريه ها 
و پيشنهادهاي نخبگان اين استان در كمترين زمان 
ممكن تدوي��ن و تهيه خواهد ش��د. وي بي��ان كرد: 
استانداران و ش��وراي برنامه ريزي و توسعه استان ها 
بايد تدوين سند توسعه و آمايش سرزميني براساس 
داشته ها و ظرفيت هاي بومي منطقه را به عنوان يكي 
از مهم ترين برنامه هاي خود در دستور كار قرار دهند. 
رييسي گفت: همچنين راي دولت سيزدهم بر اين امر 
استوار است كه اختيارات استانداران را نيز افزايش دهد 
و استاندار و مديران شجاع و پرتالش و كاردان با دادن 
اختيارات بيشتر در خدمت به مردم پرتالش تر ظاهر 
شوند؛ اين مهم از شعارهاي محوري دولت سيزدهم 
است. وي گفت: وظيفه داريم تا نسبت به سهم استان 
بوش��هر در بهره مندي از ظرفيت هاي متنوع به ويژه 
در زمين��ه صنعت گاز و نفت و پتروش��يمي گام هاي 
محكمي برداريم. وي يادآور شد: استاندار بوشهر اين 
موضوع را به ط��ور جدي در دس��تور كار قرار دهد نه 
تنه��ا در بخش آاليندگي بلكه در هم��ه حوزه ها بايد 
نيازمندي هاي اس��تان در اين راستا به شكل جدي، 
علمي و با نگاه كارشناسي احصا شود و دولت نيز به طور 
حتم همراهي خواهد كرد. وي با تاكيد بر بودجه ريزي 
بر اساس آمايش سرزميني استان ها گفت: مناطقي 
كه روي منابع عظيم نفت و گاز نشس��ته اند و به ظاهر 
محروم و غير برخوردار هستند )استان بوشهر مصداق 
عيني مهم اس��ت( بايد در نحوه تخصي��ص منابع و 
بودجه ريزي بر مبناي عدالت و با پيش بيني اينگونه 
ظرفيت ها اعتبارات اين اس��تان ها ديده شود. اقتصاد 
دريا و گردشگري و صنعت نفت و گاز و پتروشيمي اين 

استان مي تواند محور توسعه همه جانبه استان باشد.
رييسي در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به 
بازديد از نيرگاه اتمي بوش��هر گفت: سياست اصلي و 
قاطع جمهوري اس��المي ايران، بهره برداري از انرژي 

صلح آميز هسته اي است و از آن كوتاه نخواهيم آمد.
وي تصريح كرد: البته براي رس��يدن ب��ه اين مهم و 
دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري 
در منطقه نيازمند برنامه ريزي هاي عالمانه و هدفمند 
براي پيشبرد پايدار صنعت هسته اي بر اساس آخرين 
اس��تانداردهاي بين المللي هس��تيم كه س��ازوكار و 
مكانيسم اين كار نيز به سازمان انرژي اتمي ابالغ شده 
است. رييس جمهوري يادآور شد: دانش هسته اي در 
آينده، توسعه علمي و پيشرفت شگرف كشورها را رقم 
خواهد زد و ما نبايد از كاروان حركت علمي جهان عقب 
بمانيم. رشد و توسعه معنادار دانش هسته اي، ارتقاي 
سطح ساير فناوري ها و فنون را به دنبال خواهد داشت.

رييس جمه��وري تصريح كرد: امروز ني��روگاه اتمي 
بوشهر با نهايت ظرفيت اسمي خود مشغول فعاليت 
اس��ت و بيش از يكهزار مگاوات برق توليد مي كند كه 
اين ميزان، در فازهاي توسعه اي آن به سه برابر افزايش 
خواهد يافت. وي بيان كرد: يكي از ماموريت هاي مهم 
سازمان انرژي اتمي افزايش ظرفيت توليد برق كشور 
به باالي ۱۰ هزار مگاوات اس��ت، اين امر ظرف س��ه 
سال آينده محقق خواهد ش��د. رييسي افزود: تامين 
بخشي از آب بوشهر از طريق آب شيرين كن هسته اي 
يكي ديگر از ماموريت هايي اس��ت كه از اين سازمان 
انتظار داريم. وي تصريح كرد: دولت ضمن آنكه برنامه 
محوري براي فعاليت و اجراي طرح هاي كارشناسانه 
آب شيرين كن ها دراين استان دارد، برخي طرح هاي 
مهم براي رفع اين مش��كل را با همكاري مسووالن و 

نخبگان استاني در دستور كار جدي قرار خواهد داد.
وي بيان كرد: يك��ي از راهكارهاي ديگر براي تامين 
آب شرب بوشهر نيز استفاده از ظرفيت نيروگاه اتمي 
است كه در گام نخست به ميزان ۷۰ هزار مترمكعب 
و در فاز دوم نيز به ميزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار مترمكعب 
آب از طريق اين نيروگاه براي رفع چالش كم آبي در 
اين استان طراحي و پيش بيني شده است. او بيان كرد: 
استان بوشهر عالوه بر ظرفيت هاي متنوع و عظيم در 
بخش هاي مختل��ف در صنعت نفت و گاز و دريا يك 
ويژگي برجس��ته و ممتاز ديگر نيز دارد؛ اين استان 
داراي افتخارات و مردماني سختكوش، واليتمدار و 
جهادي، جوانان نخبه و زنان و مردان با كفايتي است و 
فقر و مشكالت اقتصادي در اين استان هيچ توجيهي 
ندارد. رييس��ي گفت: اين دولت ديگر نمي خواهد به 
برخي اش��تباهات و كارهاي تك��راري و ناكارآمد و 
هزينه بر گذشته روي بياورد؛ مطالعه ديگر بس است 
و بايد با قاطعيت و اميد به آينده در صحنه حاضر شد 
و اجرا كرد. رييس جمهوري به همراه اعضاي هيات 
دولت و در قالب ششمين سفر استاني دولت سيزدهم 
صبح روز جمعه ۱۶ مهرماه وارد استان بوشهر شدند و 
در فرودگاه بين المللي استان مورد استقبال مسووالن 
قرار گرفتند. در شش��مين سفر استاني هيات دولت 
به اس��تان بوش��هر ۶ وزير كابينه دولت س��يزدهم، 
شامل وزير كشور، راه و شهرسازي، نفت، نيرو، جهاد 
كش��اورزي و اقتص��اد و داراي��ي رييس جمهوري را 
همراهي مي كنند. براساس برنامه ريزي انجام شده 

وزير نيرو به شهرس��تان هاي دش��تي و تنگس��تان، 
وزير جهاد كش��اورزي در شهرس��تان هاي بوشهر و 
دشتستان و وزير اقتصاد و دارايي به شهرستان هاي 
گناوه و ديلم س��فر مي كنند و وزير راه و شهرسازي 
نيز روز گذشته به شهرس��تان هاي عسلويه، كنگان 
و دير س��فر كرد و پروژه ه��اي زيربنايي اين مناطق 
را م��ورد بازديد قرار داد. وزيران يادش��ده كه معين 
دولت هس��تند عالوه بر بررس��ي ميداني مس��ائل و 
مشكالت شهرس��تان ها در نشست ش��وراي اداري 
شركت مي كنند و ديدارهايي با اقشار مختلف مردم 
و خانواده هاي ش��هدا و ايثارگران خواهند داش��ت. 
همچنين محمد اس��المي معاون رييس جمهوري 
و رييس س��ازمان انرژي اتمي، دكتر انسيه خزعلي 
مع��اون رييس جمه��وري در امور زن��ان و خانواده، 
صولت مرتضوي مع��اون اجرايي رييس جمهوري و 
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول و 
رييس دفتر رييس جمهوري نيز در بازديدها، ديدارها 
و جلس��ات س��فر رييس جمهوري به استان بوشهر 

آيت اهلل رييسي را همراهي مي كنند.
بازديد از ش��ركت صنعت��ي دريايي اي��ران )صدرا(، 
منطقه ويژه اقتصادي و اسكله شهيد محالتي، ديدار 
با نخلداران اهرم مركز شهرس��تان تنگستان، بازديد 
موزه شهيد رييسعلي دلواري، پروژه راه آهن بوشهر- 
ش��يراز- عس��لويه و نيروگاه اتمي بوشهر و حضور در 
نشست با نخبگان استان از جمله برنامه هايي است كه 
رييس جمهوري پس از ورود به بوشهر انجام داده است.
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در حضور رهبر انقالب برگزار شد

مراس��م عزاداري س��الروز ش��هادت حضرت امام 
علي بن موسي الرضا عليه السالم صبح روز پنجشنبه 
در حس��ينيه امام خمين��ي)ره( با حض��ور رهبر 
انقالب اس��المي برگزار ش��د. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهب��ري، در اين 
مراسم، حجت االسالم رفيعي در سخناني با استناد 
به كلمات و رواياتي از حضرت امام رضا عليه السالم 
درباره انتظارات آن حضرت از پيروان ش��ان گفت: 
»عقالني��ت و خ��ردورزي در امور، اعت��دال يعني 
حركت در طريق واليت و پرهيز از افراط و تفريط، 
محور قرار دادن قرآن و سنت در زندگي و اجتماع و 
پايبندي به قواعد شرع و انجام فرايض جزو انتظارات 
امام رضا عليه الس��الم از پي��روان مكتب اهل بيت 
است.« در اين مراس��م، آقاي مهدي رسولي نيز به 
مرثيه سرايي و ذكر مصيبت پرداخت. اين درحالي 
بود كه پيش از آن نيز مراسم عزاداري سالروز رحلت 
رسول اكرم صلي اهلل عليه وآله و شهادت سبط اكبر 
حضرت امام حسن مجتبي عليه السالم صبح روز 
سه شنبه در حس��ينيه امام خميني )ره( با حضور 
رهبر انقالب اس��المي برگزار ش��د. در اين مراسم، 
حجت االسالم عالي در سخناني، پيامبر اكرم )ص( 
را بزرگ ترين تجلي و ظهور پروردگار خواند و گفت: 
»بهترين معرفي كننده آن وجود مقدس، خداوند 
اس��ت كه در قرآن كريم، پيامب��رش را از مردم، در 
ميان مردم، دلس��وز و حريص ب��ر هدايت مردم و 
رئوف و بسيار مهربان با مومنين معرفي مي كند.« 
در اين مراسم، آقاي سلحشور به نوحه خواني و ذكر 

مصيبت پرداخت.

امريكا نام گروه صنعتي ماموت 
را از فهرست شركت هاي تحت 

تحريم حذف كرد
وزارت خزانه داري امريكا از حذف نام گروه صنعتي 
ماموت از فهرس��ت ش��ركت هاي تحت تحريم اين 
وزارتخان��ه خب��ر داد. به گ��زارش تس��نيم، وزارت 
خزان��ه داري امري��كا روز جمعه اعالم ك��رد كه نام 
گروه صنعتي ماموت از فهرست شركت هاي تحت 
تحريم دفتر كنترل دارايي هاي خارجي )اوفك( كه 
از نهادهاي زيرمجموعه وزارت خزانه داري به شمار 
مي رود، حذف شده است. وزارت خزانه داري امريكا 
همچنين نام شركت ماموت ديزل را كه از شركت هاي 
اصلي گروه صنعتي ماموت محس��وب مي ش��ود از 
فهرس��ت ش��ركت هاي تحت تحريم خ��ود حذف 
كرده است. گروه صنعتي ماموت اواخر شهريورماه 
سال گذشته به بهانه نقش داشتن در توسعه برنامه 
موشكي ايران هدف تحريم دولت امريكا قرار گرفته 
بود. اواسط تيرماه امسال وزارت خزانه داري امريكا نام 
»دانيل بهزاد فردوس« و »مهرزاد مانوئل فردوس« 
از مقام��ات گ��روه صنعتي مام��وت و »محمدرضا 
دزفوليان« از مقامات ش��ركت مام��وت ديزل را نيز 
از فهرست اش��خاص تحت تحريم خود خارج كرده 
بود. در پي اين اقدام وزارت خزانه داري امريكا، سعيد 
خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان 
در پيامي توييتري خاطرنش��ان كرد: »خارج كردن 
گزينشي اسامي از فهرس��ت تحريم شدگان، نه به 
گفت وگوهاي برجام مربوط است و نه به عنوان پيامي 
از حسن نيت ديده مي شود، خصوصًا وقتي با تجديد 

تروريسم اقتصادي همراه است.

پيش بيني بانك جهاني از رشد 
۲,۱درصدي اقتصاد ايران در 

سال ۲۰۲۱
بانك جهان��ي در جديدترين گزارش خود رش��د 
اقتصادي ۲.۱درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 
۲۰۲۱ پيش بيني كرد. به گزارش تس��نيم، بانك 
جهان��ي در جديدترين گزارش خ��ود از وضعيت 
اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا انتظار 
دارد اقتصاد ايران در س��ال ۲۰۲۱ وضعيت بهتري 
نسبت به س��ال ۲۰۲۰ داش��ته باش��د. بر اساس 
پيش بيني اين نهاد بين المللي رشد اقتصادي ايران 
در سال جاري ميالدي به ۲.۱ درصد خواهد رسيد، 
اين در حالي اس��ت كه ايران در س��ال ۲۰۲۰ رشد 
اقتصادي ۱.۷درصدي را تجربه كرده بود. همچنين 
تراز حس��اب هاي جاري ايران كه در س��ال ۲۰۲۰ 
منفي شده بود و به منفي ۰.8 درصد توليد خالص 
داخلي رس��يده بود در س��ال جاري دوباره مثبت 
خواهد ش��د و به مثبت ۰.8 درصد توليد ناخالص 
داخلي ايران خواهد رس��يد. بر اساس پيش بيني 
بانك جهاني اما وضعيت تراز مالي دولت به منفي ۶.۷ 
درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. 
در س��ال پيش از آن تراز مالي دولت به منفي ۶.3 
درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود. بر اساس 
اين گزارش متوس��ط رش��د اقتصادي كشورهاي 
خاورميانه و شمال آفريقا در س��ال ۲۰۲۱ به ۲.۲ 
درصد خواهد رسيد. رشد كشورهاي نفتي منطقه 
به ۲.3 درصد خواهد رسيد. قطر در اين سال رشد 
3درصدي، امارات رشد ۱.۲درصدي، كويت رشد 
۲.۴درصدي، بحرين رشد 3.3درصدي و عربستان 

رشد ۲.۴درصدي خواهند داشت.

شستا براي سال مالي خرداد 
۱۴۰۰ گزارش مقبول حسابرسي 

دريافت كرد

محمود ملكوتي خ��واه، عضو هيات مديره و قائم مقام 
شستا، ضمن تبريك حلول ماه ربيع االول كه پديدار 
ش��دن آثار رحمت الهي و بركات خداوندي است، از 
تداوم خبرهاي خوش در شستا خبر داد و با بيان اينكه 
شستا با شفافيت بيش��تر توانست براي دومين  سال 
متوالي باالترين رتبه كيفيت گزارش مالي را دريافت 
كند، گفت: با توجه به گستردگي دامنه فعاليت، تنوع 
شركت ها و هلدينگ هاي زيرمجموعه، سابقه طوالني 
فعاليت و حجم عمليات در شركت چند رشته اي شستا 
دريافت گزارش مقبول براي صورت هاي مالي تلفيقي 
گروه و شركت اصلي منتهي به ۱۴۰۰/۰3/3۱ محقق 
ش��د. به گزارش شستا رسانه، قائم مقام شستا با بيان 
اينكه دستاوردهاي شس��تا در كنار رشد سودآوري، 
انجام  پروژه هاي ملي در راستاي ايجاد اشتغال با قوت 
در دولت س��يزدهم ادامه يافته است، گفت: با توجه 
به سياس��ت هاي ابالغي از سوي وزير محترم تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در راس��تاي راه ان��دازي قرارگاه  
مانع زدايي و  ايجاد شفافيت، شستا گام موثر ديگري 
در مسير كيفيت بخشيدن به شفافيت بيشتر برداشته 
است. او به تعداد گزارش هاي مقبول در شركت هاي 
زيرمجموعه هم اشاره كرد و افزود: تعداد گزارش هاي 
مقبول در ش��ركت هاي زيرمجموعه از ۱۰۲ گزارش 
مقبول در س��ال ۹۷ به ۱۴۷ گزارش مقبول در سال 

مالي جاري به رشد ۴۴ درصدي رسيده است.

از شايعه بسته شدن مرز تركيه 
تا عوارض يك ميليون توماني

۲۴ س��اعت پس از آنكه رييس انجمن توس��عه روابط 
تجاري تركيه ب��ا ايران از بس��ته ش��دن گذرگاه هاي 
مرزي تركي��ه ب��ه روي كاميون هاي ايران��ي خبر داد 
سركنس��ول ايران در ارزروم، اجراي چنين ممنوعيتي 
براي كاميون هاي ايراني را رد كرد. اوزجان آالش، رييس 
انجمن توسعه روابط تجاري تركيه با ايران، روز پنجشنبه 
۱۵ مهر به خبرگزاري روس��ي اسپوتنيك گفته بود كه 
گذرگاه هاي تركيه در واكنش به اقدام اخير تهران، به روي 
كاميون هاي ايراني بسته شده و اين اقدامي در پاسخ به 
تصميم تهران درباره ممنوعيت ورود كاميون هاي تركيه 
به اين كشور اس��ت. اين اخبار در پي تنش مرزي ايران 
با جمهوري آذربايجان منتشر مي شود، تنشي كه پس 
از منازعه اخير بين جمهوري آذربايجان و ارمنس��تان 
و آزاد ش��دن بخش��ي از اراضي آذربايجان، باال گرفت و 
در هفته هاي اخير به اوج رس��يد. جمهوري آذربايجان 
نزديك به ۱۵ روز پيش با وض��ع محدوديت و عوارض 
براي كاميون هاي ايراني عازم ارمنس��تان و دستگيري 
دو راننده به اين تنش ها دامن زد و همزمان گزارش هايي 
درباره اقدامات مختلف آذربايجان براي تغيير مرزهاي 
ايران با ارمنستان و قطع دسترس��ي ايران به بازارهاي 
اروپايي منتشر ش��د. گفته مي شود رانندگان ترانزيتي 
ايران كه از منطقه »گوريس قاپان« يعني مسيري ۲۱ 
كيلومتري به ارمنستان مي روند پس از جنگ آذربايجان 
و ارمنستان و تصرف قره باغ توسط نيروهاي آذربايجان، 
با درخواست زياده خواهانه اي مبني بر پرداخت عوارض 
۱3۰ دالري ب��راي عب��ور از اين ۲۱ كيلومت��ر، روبه رو 
شده اند. در يك ماه گذشته برخي رانندگان چنين پولي 
نداشتند )يا اصال نخواس��تند( كه به پليس آذربايجان 
بدهند. رانندگان مي گويند كه تا همين يك ماه پيش كه 
جاده در دس��ت نيروهاي ارمنستان بود بدون پرداخت 
پول از آن عبور مي كردند. اما رانندگاني كه پول پرداخت 
نكردند، دستگير شده و ايران نيز خواهان آزادي آنهاست. 
حاال رييس انجمن توسعه روابط تجاري تركيه با ايران 
مي گويد گردش تجاري بين ايران و تركيه به دليل اوضاع 
متش��نج در مرز ايران با جمه��وري آذربايجان متوقف 
شده است. اين در حالي اس��ت كه سجاد سلطان زاده، 
سركنسول ايران در ارزروم، خبر منتشر شده در شبكه 
روسي اسپوتنيك را رد كرد و گفت كه »خبر ممنوعيت 
ورود كاميون ه��اي ايراني ب��ه تركيه كام��ال جعلي و 
شيطنت آميز است.« سلطان زاده گفت: بنا بر استعالم 
انجام شده از مديركل گمركات شرق تركيه »تردد دو 
طرفه كاميون ها به طور عادي در جريان اس��ت.« يك 
راننده ترانزيت كه نخواست نامش عنوان شود در اين باره 
با تاييد سخنان سركنسول ايران در ارزروم به »اعتماد« 
مي گويد: »بله مرز ايران و تركيه باز اس��ت و تردد ادامه 
دارد. اما تركيه اعالم كرده كه براي عبور از مرز بايد 3۰۰ 
لير )تقريبا معادل يك  ميليون تومان( پرداخت كنيم.« 
او مي افزايد: »ترك ها اين پول را بابت دوزبالغ از رانندگان 
مي گيرند و در صورت پرداخت نش��دن در مرز، جلوي 
عبور كاميون گرفته مي ش��ود.« در ادبيات حمل و نقل 
بين المللي به پولي كه كشور مقابل از كشور صادر كننده 
براي اينكه ماشيني باربري كه باري را حمل مي كند و از 
جاده هاي آن كشور و آسفالت هاي آن استفاده مي كند، 
مي گيرد دوزبالغ ي��ا پروانه عبور مي گوين��د. در واقع 
دوزبالغ پول اس��تفاده از جاده هاي يك كشور است. از 
۵ س��ال پيش به اين طرف، پرداخت اين عوارض براي 
كاميون هاي ايراني كه در تركيه تردد مي كنند، لغو شده 
بود. رانندگان ترانزيتي اگر از جاده هاي برخي كشورهاي 
اروپايي عب��ور مي كردند بايد اين ع��وارض را پرداخت 
مي كردند. اما حاال تركيه به عنوان دروازه ترانزيت ايران 
اين ع��وارض را وضع كرده اس��ت. در حال حاضر نظام 
دوزبالغ ميان ايران و كش��ورهاي CIS تنها با دو كشور 
برقرار است كه عبارتند از: ازبكستان و قزاقستان. ايران با 
گرجستان، تاجيكستان و تركمنستان قرارداد معافيت 
دوزب��الغ دارد و از اين رو رانندگان ني��ازي به پرداخت 
عوارض از اين كشورها ندارند. اما با اقدام تركيه و پس از 
تنش هاي موجود، به نظر مي رسد كه شرايط تغيير كند.

رييس جمهوري در سفر استاني به بوشهر: 

ديپلماسي اقتصادي، اساس دولت سيزدهم است

گزارش فرانس پرس از ميلياردها دالر پول نفت ايران در كره جنوبي 

نگراني ها از طرح صيانت به كدام ايستگاه  رسيده است؟

نگراني از كوچ سرمايه ها 

فرانس پرس در گزارش��ي نوشت: تنش ها بين ايران و 
كره جنوبي بر سر پول هاي بلوكه شده در حال تشديد 
اس��ت و تهران تهديد به اقدام قانوني كرده مگر اينكه 
سئول بيش از ۷ ميليارد دالر پول فروش محموله هاي 

نفتي ايران را آزاد كند.
تنش ها بين ايران و كره جنوبي بر سر پول هاي بلوكه 
ش��ده در حال تشديد اس��ت و تهران تهديد به اقدام 
قانوني كرده مگر اينكه سئول بيش از ۷ ميليارد دالر 
پول فروش محموله هاي نفتي كه به دليل تحريم هاي 

امريكا مسدود شده است را آزاد كند.
جمهوري اسالمي سومين شريك تجاري بزرگ كره 
جنوبي در منطقه خاورميانه بود تا اينكه امريكا در سال 
۲۰۱8 به طور يكجانبه از توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ 

خارج شد و تحريم ها عليه ايران را دوباره اعمال كرد.
ايران منبع اصلي تامين نفت كره جنوبي بود و در عوض 

تجهيزات صنعتي، لوازم خانگي و قطعات يدكي خودرو 
را از سئول وارد مي كرد.

عليرضا سليمي، نماينده مجلس ايران، كه درگير اين 
پرونده است، مي گويد: ۷.8 ميليارد دالر از پول ما در 
بانك هاي كره جنوبي مسدود است.وي به خبرگزاري 
فرانسه گفت كه كره جنوبي محموله هاي نفت ايران 

را تحويل گرفته اما هزينه آن را پرداخت نكرده است.
اين كشور شريك تجاري قابل اعتمادي نيست و بايد 
س��ود پولي را كه به نادرس��ت در اختيار گرفته است 

پرداخت كند.
بنا بر اعالم سفارت ايران در سئول، تجارت ايران و كره 
جنوبي در س��ال ۲۰۱8 نسبت به سال ۲۰۱۷ كه ۱۲ 
ميليارد دالر بود به نصف كاهش يافت.بر اساس آمار اين 
سفارت، حجم تجارت بين دو كشور تا اواسط جوالي 

۲۰۲۰ به ۱۱۱ ميليون دالر كاهش يافت.

يك مق��ام وزارت خارجه كره جنوبي در س��ئول در 
گفت وگو با خبرگزاري فرانس��ه تأكيد كرد كه اعالم 
ميزان دقيق پول بلوكه شده ايران در اين كشور دشوار 
است.اين مقام وزارت خارجه در سئول عبارت »بدهي« 
كره جنوبي را رد كرد و در عوض اين مبلغ را س��رمايه 
»بلوكه ش��ده« توصيف كرد.اين مقام به خبرگزاري 
فرانسه گفت: اين پول به دليل تحريم هاي امريكا كه 
مانع از معامالت مالي با تهران مي شود، به ايران تحويل 

داده نمي شود.
اين مقام افزود: ما هزين��ه واردات نفت خام را به يك 
حساب با ارز وون كره به نام بانك مركزي ايران منتقل 
كرده ايم. و هنگامي كه يك شركت كره جنوبي به ايران 
صادر مي كند، از آن حساب پرداخت خود را دريافت 

مي كند.
به گفته اين مسوول، كره جنوبي همچنين »در تماس 

نزديك با طرف ها و بانك هاي مرتبط« براي پرداخت 
۱۶ ميليون دالر معوقات ايران به سازمان ملل متحد 
با استفاده از اين سرمايه مسدود شده بود، و روند اين 

حواله به پايان رسيده است.
سليمي همچنين تأكيد كرد كه اياالت متحده موافقت 
كرده است تا كره جنوبي به جاي بازگرداندن اين وجوه، 

كاال به ايران عرضه كند.
اما مقام وزارت خارجه كره جنوبي در اين باره گفت: در 
حال حاضر تنها معامالت بشردوستانه مانند دارو با اين 
وجوه مسدود شده امكان پذير است. پيروي بي چون و 
چراي كره جنوبي از سياس��ت هاي ضد ايراني امريكا 
باعث شده اس��ت تا اين كشور نزد افكار عمومي ايران 
به عنوان رعيت امريكا شناخته شود. اخيرا سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا به طور صريح از اقدام كره جنوبي 

در اجراي تحريم ها عليه ايران قدرداني كرده است.

 جلسه علني ۶ مردادماه درخواست عده اي از نمايندگان 
به منظور بررسي طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي را بر اساس 
اصل 8۵ قانون اساس��ي بررسي كرده و در نهايت با ۱۲۱ 
راي با اين درخواست موافقت كردند، بر اساس اين تصميم 
مجلس قرار شد اين طرح در يك كميسيون مشترك با 
حضور اعضاي مختلف كميسيون هاي تخصصي مجلس 
برررس��ي و تصويب شود و ديگر در صحن علني مجلس 
به بررس��ي گذاشته نشود. اين تصميم مجلس در همان 
روز با انتقاد بسياري از ديگر نمايندگان قرار گرفت، براي 
مثال معين الدين سعيدي پس از تصويب اين درخواست 
در صحن مجلس با اش��اره به اينكه امروز )چهارش��نبه 

روز بررس��ي طرح( روز تلخي براي مجلس بود، از مردم 
عذرخواه��ي ك��رد. روح اهلل حضرت پور ني��ز در صفحه 
ش��خصي خود در توييتر به اين مصوبه مجلس واكنش 
نش��ان داد و تاكيد كرد: مجلس در وانفس��اي مشكالت 
بي شمار كشور طرحي مغاير با حقوق ملت را تاييد كرد، 
در كنار انتقاد نمايندگان مخالف هشتادوپنجي شدن اين 
طرح مردم هم از اين تصميم مجلس به گرمي استقبال 
نكردند و در حس��اب هاي كاربري خ��ود در پلتفرم هاي 
مختلف به شدت به مخالفت با آن برخاستند، اين انتقادات 
موجب شد كه مدافعين اين طرح تاكيد كنند كه اين طرح 
هنوز نهايي نش��ده و قرار اس��ت در كميسيون مشترك 
مجلس اصالح ش��ود، حتي محمدباق��ر قاليباف رييس 

مجلس شوراي اس��المي نيز اين نويد را به مردم داد كه 
مذاكرات كميسيون مشترك طرح صيانت به صورت علني 
پخش خواهد شد و تصميم گيري  ها در پشت در هاي بسته 
انجام نمي شود. از نيمه دوم شهريور ماه، كميسيون هاي 
تخصصي مجلس نيز يكي پس از ديگري براي عضويت در 
كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت گام اول را برداشتند 
و نمايندگان خود در اين كميسيون را انتخاب كردند. اما 
اين روزها پس از گذشت يك ماه درحالي كه نگراني هاي 
مردم براي به ثمر رس��يدن چنين طرح��ي به تدريج به 
دست فراموشي سپرده مي شد، حجت االسالم مرتضي 
آقاتهراني خبر داد كه كميسيون مشترك بررسي طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و پيام رسان ها 

اولين جلسه خود را يكش��نبه هفته آينده )۱۹ مهرماه( 
برگزار مي كند و در اين جلسه اعضاي هيات رييسه اين 
كميسيون انتخاب خواهند ش��د، وي همچنين تاكيد 
كرد: يكي از نكاتي كه مطرح شد و اينجانب هم موافق آن 
هستم اين بود كه مذاكرات جلسات كميسيون مشترك 
و مباحث��ي كه مش��مول اصل 8۵ مي ش��وند، همچون 
كميسيون تلفيق بودجه و صحن علني مجلس به صورت 
مستقيم از راديو پخش شود. حال بايد منتظر اولين قدم 
كميسيون مشترك يعني چينش اعضاي هيات رييسه 
كميسيون باشيم، آيا اين كميسيون مي تواند همزمان 
با حفظ امنيت در فضاي مجازي، نگراني كاربران فضاي 

مجازي را رفع كند؟

 صاحبان استعدادهاي فكري نيس��ت بلكه شامل انواع 
نخب��گان از جمله: صاحبان س��رمايه، مديران باتجربه، 
نيروهاي متخصص و ماهر )در همه شاخه ها و گرايش هاي 
علم��ي و حرفه اي( مي ش��ود. براي اي��ن مهاجرت هاي 
خس��ارت بار داليل متعددي ذكر مي ش��ود، اما به نظر 
مي رس��د بخش قابل توجهي از مهاج��رت نخبگان، به 
دالي��ل فرهنگي و سياس��ي و ناش��ي از محدوديت ها و 

تنگ نظري هاي غيرقابل توجيهي اس��ت كه در كشور 
حاكم شده است.

 به عالوه، سختگيري هاي گزينشي و ناشايسته ساالري 
در انتصاب مدي��ران و تصميم گي��ران و نيز محروميت 
بس��ياري از جوانان از ورود به شغل هاي مناسب خود به 
دليل تنگ نظري در گزينش ه��اي فرهنگي، مذهبي و 
سياسي، سهميه بندي ها و تعيين جنسيت در استخدام ها 

و... از جمله داليل غيراقتصادي اس��ت كه زمينه را براي 
خروج انبوهي از نيروهاي انساني ثروت ساز كشور فراهم 
كرده است.  جالب آنكه، بسياري از اين نيروهاي انساني 
متخصص، بااستعداد و مولد ثروت و رفاه، به كشورهايي 
رانده شده اند كه در ادبيات سياسي داخلي دشمن پنداشته 
مي ش��وند. در مقابل اين كشورها نيز با آغوش باز منتظر 
ورود اين نيروهاي آماده هستند تا در افزايش توليد و رفاه 

كشور خود از مش��اركت آنها بهره مند شوند. به هر حال 
اگر بينش غلط موجود نسبت جايگاه بي بديل انسان هاي 
متخصص، مس��تعد و توس��عه يافته در فرآيند توسعه 
تغييري حاصل نشود، حتي اگر تحريم ها برداشته شوند 
و منابع طبيعي كشور چندين برابر باشند، ناكامي در مسير 
توسعه تداوم يافته و آسيب پذيري كشور در مقابل ساير 

جوامع از بين نخواهد رفت.

 مراسم سوگواري 
 رحلت پيامبر)ص(  و شهادت 

امام  حسن مجتبي)ع( و امام رضا)ع(

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال انتخاب علي صالح آبادي به عنوان رييس كل جديد 
بانك مركزي در جلسه هيات دولت، كه با پيشنهاد احسان 
خان��دوزي - وزير امور اقتصادي و داراي��ي - و راي اعتماد 
هيات وزيران ب��ه عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب 
ش��د، رييس كل بانك مركزي با تشريح برنامه هاي خود 
براي كنترل بازار ارز گفت: ما سياست هاي جانب عرضه ارز 
را تقويت خواهيم كرد و در جانب تقاضاي ارز هم اولويت هاي 
كش��ور مدنظر قرار مي گيرد. علي صالح آبادي در اول آذر 
سال ۱۳۸۴، همزمان با تصويب قانون بازار اوراق بهادار به 
سمت دبيركل سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 
منصوب شد. نگاهي به سوابق رييس كل بانك مركزي نشان 
مي دهد كه علي صالح آبادي متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار 
بوده و داراي مدرك كارشناس��ي ارشد معارف اسالمي و 
مديريت مالي از دانشگاه امام صادق و دكتراي مديريت مالي 
از دانشگاه تهران و همچنين عضو هيات علمي دانشگاه امام 
صادق )ع( است.وي، مديرعامل فعلي بانك توسعه صادرات 
ايران و نخستين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كشور 
بوده است. در خرداد سال بعد و پس از تأسيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، از سوي شوراي عالي بورس به عنوان 
رييس سازمان انتخاب ش��د و حدود يك دهه، هدايت 
بازار سرمايه كش��ور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از 
رياست سازمان بورس و اوراق بهادار ايران استعفا كرد. 
در سوابق اجرايي صالح آبادي مسووليت هايي همچون 
مدير تاالر منطقه اي بورس كرج و مسوول بررسي هاي 
سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري غدير، سازمان 
تأمين اجتماعي و س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( ديده 
مي شود. وي عضويت در كميته فني هيات خدمات مالي 

اسالميIFSB مالزي را نيز در كارنامه دارد.

  صالح آبادي: از ارسال 
گل اجتناب شود؛ توييتر ندارم

صالح آبادي پس از انتخاب در اولين سخنان خود گفت است 
كه در شبكه اجتماعي توييتر، حساب كاربري و فعاليت 

ندارد و از ارسال گل و پيام تبريك به ايشان اجتناب شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، رييس كل اين بانك 
تا اين لحظه هيچ گونه حساب كاربري در شبكه اجتماعي 
توييتر ندارد؛ بنابراين حساب هاي كاربري كه به نام ايشان 
ايجاد شده اند و پيام هايي توليد و منتشر مي كنند جعلي 
هستند. رييس كل بانك مركزي در پيامي خواستار اجتناب 
و خودداري از ارسال هرگونه پيام تبريك، تاج گل، درج پيام 

تبريك به هر شكل و ساير اقدامات متناظر و مشابه شد.

     رييس جديد بانك مركزي 
اولويت هاي خود را اعالم كرد

كنترل تورم، ثبات ب��ازار ارز و نظارت بر ش��بكه بانكي از 
اولويت هاي مهم بانك مركزي در دوره جديد است. كنترل 
پايه پولي، نظارت بر اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 
مركزي، اتخاذ ساز و كار مناسب براي تامين كسري بودجه 
دولت با حداقل اثر افزايشي بر پايه پولي، هدايت منابع بانكي 
به بخش هاي مولد به ويژه در زمينه ش��ركت هاي دانش 
بنيان و بخش توليد مس��كن، توسعه صادرات غيرنفتي، 
كمك به تولي��د داخل از طريق كنترل واردات، اخذ تعهد 
ارزي از صادر كنندگان، تعامل با كشورهاي دوست در حوزه 

مبادالت ارزي و آزاد سازي منابع مسدود شده در خارج از 
كشور و ورود آن به چرخه اقتصاد از طريق واردات از ديگر 
اولويت هاي مهم بانك مركزي در دوره جديد فعاليت اين 
بانك است. وي درباره نوسانات نرخ ارز گفت: ثبات دربازار ارز 
توسط بانك مركزي و ساير اعضاي دولت دنبال خواهد شد؛ 
بازار ارز بايد براي فعاالن اقتصادي پيش بيني پذير شود، 
بنابراين در اين راستا هم سياست هاي الزم را اتخاذ خواهيم 
كرد؛ البته سياست هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد 
مثال تقويت تعامالت بانكي ما با كشور هاي دوست و همكار 
كه جزو برنامه هاي جدي است و همچنين تقويت صادرات 
غير نفتي كشور و تعامل با بخش خصوصي هم بسيار مهم 
است كه ارز حاصل از صادرات غير نفتي و عرضه آن در بازار 
و سامانه نيما مي تواند به تعادل دربازار كمك كند.ما بايد 
بتوانيم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ايجاد كنيم تا 
يك آرامشي را دربازار ارز ايجاد كند. ما سياست هاي جانب 
عرضه ارز را تقويت خواهيم كرد و در جانب تقاضاي ارز هم 
اولويت هاي كشور مدنظر قرار مي گيرد و نگاه به توليد داخل 
براي توسعه هم بايد داشته باشيم. رييس كل جديد بانك 
مركزي در معرفي برنامه هاي خود گفت: تعامل با بخش 
خصوصي از اولويت هاي جدي بان��ك مركزي در دوره 
جديد فعاليت اين نهاد مالي خواهد بود. تقويت تعامالت 
بانك��ي و تعامل با بخش خصوص��ي اولويت هاي بانك 
مركزي است. توسعه تعامالت بانكي با كشور هاي دوست 
و همكار، تقويت صادرات غير نفتي كشور و تعامل با بخش 

خصوصي جزو برنامه هاي جدي بانك مركزي است. 

     حفظ ارزش پول ملي 
وي درب��اره راهكار هاي ارتق��اء و حفظ ارزش پول ملي 
گفت: يكي از موضوعات موثر در جهت تقويت پول ملي، 
نظارت موثر بانك مركزي بر شبكه بانكي است.بانك ها 
بايد از بخش توليد، بخش هاي مولد اقتصادي و مسكن 
حمايت كنند و تسهيالت هم به اين سمت حركت كند 
و از فعاليت سرمايه ها در بخش هاي غير مولد اقتصادي 
اجتناب شود.بانك مركزي بايد نظارت موثر بر مصرف 
تسهيالت بانكي داشته باشد و اين نظارت قطعاً در تورم 
اثر گذار است؛ اگر سرمايه ها به بخش هاي غير مولد برود 
و نظارت بر مصرف تسهيالت وجود نداشته باشد موجب 
تورم مي شود، در حالي كه حمايت از توليد و كمك به 
بخش توليد در جامعه مي تواند به رشد اقتصادي كمك 

كند و همچنين از تورم هم جلوگيري مي كند.

    كنترل اضافه برداشت
رييس كل بانك مرك��زي تصريح كرد: موضوع كنترل 
اضافه برداش��ت ها هم در تورم بسيار مهم است و اينكه 
بانك ها از بانك مركزي اضافه برداش��ت داشته باشند 
موجب افزاي��ش پايه پولي و نقدينگي و تورم در جامعه 
مي شود.يكي از برنامه هاي جّدي بانك مركزي اين است 
كه با كمك و همكاري سيستم بانكي، ناترازي هايي كه 
امروز در ش��بكه بانكي، دارايي ها و بدهي هاي سيستم 
بانكي و همچنين ناترازي در درآمد و هزينه سيس��تم 
بانكي وجود دارد، با همكاري سيستم بانكي و بانك ها 
مرتفع كنيم به گونه اي كه اضافه برداشت هاي بانك ها 
از بانك مركزي كنترل ش��ود كه اي��ن موضوع بر تورم 
اثر گذار اس��ت.  صالح آبادي ادام��ه داد: موضوع ديگر، 

كس��ري بودجه دولت و نياز دولت به نقدينگي اس��ت 
ك��ه اضافه برداش��ت دولت از بانك مركزي و كس��ري 
بودجه از طريق منابع بانك مركزي يكي از ريش��ه هاي 
تورم اس��ت؛ البته ب��ا هماهنگي وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارايي و ساير دس��تگاه هاي دولتي تالش مي كنيم از 
روش هاي غير تورم زا منابع درآمدي دولت تامين شود، 
كما اينكه از اس��تقرار دولت جديد در ۴۰ روز گذشته، 
اضافه برداشت ها از بانك مركزي كنترل شده است و از 

روش هاي ديگر تامين مالي دولت در حال انجام است.

     فروش اموال مازاد 
فروش اموال مازاد شبكه بانكي يكي از موضوعاتي است كه 
دنبال خواهد شد؛ كمك بانك مركزي به بانك ها در كاهش 
معوقات بانكي هم مي تواند در سيستم بانكي اثر گذار باشد و 

اضافه برداشت ها را از بانك مركزي كنترل مي كند.
وي ادامه داد: سيستم بانكي كشور بايد در خدمت آحاد 
مردم باشد؛ ما بايد به گونه اي عمل كنيم كه دسترسي 
آحاد مردم به نظام بانكي و تس��هيالت بانكي تسهيل 
شود و يكي از كار هايي كه در اين زمينه جزو اولويت ها 
مي باشد اين است كه در سيستم بانكي به جاي اينكه 
نگاه بانك ها صرفاً به موضوع وثيقه براي تسهيالت باشد، 
اعتبار سنجي و رتبه مناسب مشتري است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. بايد نظام رتبه بندي را در كشور توسعه 
دهيم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابي و با 
وضعيت مطلوب خود شخص تسهيالت را دريافت كنند.

      برنامه هاي رييس جديد بانك مركزي 
براي تورم و ارزش پول

ريي��س كل بانك مركزي توس��عه تعام��الت بانكي با 
كشورهاي دوست و همكار، تقويت صادرات غير نفتي 
و تعامل با بخش خصوصي را جزو برنامه هاي جدي اين 
بانك اعالم كرد.بانك ها بايد از بخش توليد، بخش هاي 
مولد اقتصادي و مسكن حمايت كنند و تسهيالت هم به 
اين سمت حركت كند و از فعاليت سرمايه ها در بخش هاي 
غير مولد اقتصادي اجتناب شود.بانك مركزي بايد نظارت 
موثر بر مصرف تسهيالت بانكي داشته باشد و اين نظارت 
قطعاً بر تورم اثر گذار است. اگر سرمايه ها به بخش هاي غير 
مولد برود و نظارت بر مصرف تسهيالت وجود نداشته باشد 
موجب تورم مي شود؛ در حالي كه حمايت از توليد و كمك 
به بخش توليد در جامعه مي تواند به رشد اقتصادي كمك 

كند و همچنين از تورم جلوگيري كند.

     اصالح ناترازي هاي بانكي 
وي گفت: يكي از برنامه هاي جدي بانك مركزي اين است 
كه با كمك و همكاري سيس��تم بانكي، ناترازي هايي كه 
امروز در شبكه بانكي، دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي 
و همچنين ناترازي در درآمد و هزينه سيستم بانكي وجود 
دارد، با همكاري سيستم بانكي و بانك ها مرتفع كنيم؛ به 
گونه اي كه اضافه برداش��ت هاي بانك ها از بانك مركزي 

كنترل شود كه اين موضوع بر تورم اثر گذار است.

     سهولت دسترسي مردم به تسهيالت 
وي ادامه داد: سيستم بانكي كشور بايد در خدمت آحاد 
مردم باشد؛ ما بايد به گونه اي عمل كنيم كه دسترسي 

آحاد مردم به نظام بانكي و تس��هيالت بانكي تسهيل 
شود و يكي از كارهايي كه در اين زمينه جزو اولويت ها 
مي باشد اين است كه در سيستم بانكي به جاي اينكه 
نگاه بانك ها صرفاً به موضوع وثيقه براي تسهيالت باشد، 
اعتبار سنجي و رتبه مناسب مشتري است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. بايد نظام رتبه بندي را در كشور توسعه 
دهيم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابي و با 

وضعيت مطلوب خود شخص تسهيالت را دريافت كنند.

     تالش مي كنيم فضاي مثبتي در كشور 
با سازوكارهاي دولت ايجاد شود

علي صالح آبادي اعالم كرد: از مهم ترين اولويت هاي امروز 
بانك مركزي، موضوع كنترل تورم است كه با كمك تيم 
اقتصادي دولت، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت صمت 
و ساير وزارتخانه هاي ذيربط، تالش مي كنم كه آرامشي را 
در ماه هاي آينده در بازارهاي مختلف ايجاد كنيم؛ همچنين 
ثبات بازار ارز در اولويت ما قرار دارد. وي گفت: سازوكار الزم 
را انديشيده ايم تا آرامش بازار ارز در روزها وماه هاي آينده 
برقرار ش��ود.  وي همچنين گفت: ساير امور زيرساختي 
متعددي را در بانك مركزي دنبال خواهيم كرد به گونه اي 
كه بانك مركزي بتواند آرامشي را در فضاي اقتصاد كشور 
ايجاد شود. در سياست هاي ارزي به دنبال اين هستيم كه 
با توسعه صادرات غيرنفتي، منابع ارزي افزايش پيدا كند. 
همچنين در شرايط حاضر بيش از هر زماني نياز داريم كه 
صادرات غيرنفتي افزايش يابد و يكي از سياس��ت هاي ما 
تشويق صادرات غيرنفتي و همچنين وارداتي كه با اولويت 
به كمك توليد داخل باشد. بنابراين سياست هاي ارزي 
كش��ور هم در جهت توسعه صادرات خواهد بود و يكي 
از برنامه هاي ما رفع تعهد ارزي از واردكنندگان اس��ت. 
واردكننده اي كه ارز دريافت مي كند تا كاالي مورد نياز را 
وارد كنند و صادركنندگاني كه كاال صادر مي كنند و ارز 
حاصل از آن را بايد به چرخه اقتصاد برگردانند. وي يكي 
ديگر از برنامه هاي خود را تعامل با كشورهاي دوست و 
همكاري در مب��ادالت ارزي اعالم كرد و گفت: تعامل با 
كشورها هم دنبال مي شود و تالش مي كنيم ارز حاصل 
از صادرات را وارد كشور كنيم و در چرخه تجاري كشور 
قرار گيرد و ارزهايي كه توليدكنندگان به آن نياز دارند، به 
وسيله واردات مواد مورد نياز توليد وارد چرخه كشور شود. 

     توصيه هاي رييسي 
به رييس جديد بانك مركزي

رييس جمهور پس از انتخاب رييس كل جديد بانك مركزي 
با تأكيد بر اينكه نقش بانك مركزي درحفظ ارزش پول ملي 

و كنترل تورم بسيار اساسي است، گفت: بانك مركزي بايد 
به صورت جدي بر عملكرد بانك ها نظارت دقيق و نه نظارت 
توصيه اي داشته باشد. رييسي رمز موفقيت در عرصه اقتصاد 
را سالمت در نظام اقتصادي دانست و گفت: امكانات و پول 
زيادي در اختيار بانك مركزي قرار دارد كه اگر بر آن نظارت 
نباشد، قطعًا مش��كل آفرين خواهد بود. اينكه در هر فساد 
اقتصادي ردي از بانك و ش��بكه بانكي به چشم مي خورد، 
گواه آن است كه در نظام بانكي كشور اشكاالتي وجود دارد. 
رييس جمهور از رييس كل بانك مركزي خواست با نظارت 
جدي و دقيق بر نظام بانكي كشور، حفظ منافع ملت را اساس 
كار خود قرار دهد و به خاطر هيچ منفعتي در مقابل منفعت 
ملت، كشور، ارزش پول ملي و منافع اساسي كوتاه نياييد. 
رييسي با اشاره به اينكه يكي از وعده هاي دولت هماهنگي 
تيم اقتصادي بوده است، گفت: الحمدهلل هماهنگي خوبي 
بين تيم اقتصادي دولت ايجاد ش��ده است و شايد فلسفه 
اينكه رييس كل بانك مركزي را وزير اقتصاد معرفي مي كند، 
همين لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت است. رييسي با 
بيان اينكه قباًل هم اعالم كردم و در اين جلس��ه نيز تأكيد 
مي كنم كه مس��ووليت ايجاد هماهنگي در تيم اقتصادي 
دولت بر عهده معاون اول ق��رار دارد، گفت: مجموعه تيم 
اقتصادي دولت بايد براي برون رفت از مش��كالت كنوني 

اقتصادي، با معاون اول هماهنگ باشند.

     اصالحات ساختاري نظام بانكي تداوم يابد
دكتر كميجاني نيزدر پيامي ضمن تبريك انتصاب دكتر 
علي صالح آبادي به مقام رياست كلي بانك مركزي، از 
همكاري ها و تالش كاركنان و مديران بانك مركزي 
و ش��بكه بانكي قدرداني كرد و خواس��تار آن شد كه 
اصالحات ساختاري نظام بانكي تداوم يابد.  وي افزود: 
به همت همكاران گرانقدر در بانك مركزي و نظام بانكي 
كشور فرصت پيدا كردم دانش و تجربه خود را در جهت 
اهداف كالن اقتصادي و خدمت رساني به مردم عزيز 
به كار گير بابايي كارنامي: رييس جديد بانك مركزي 
طغيان قيمت ها را مهار كند نايب رييس كميسيون 
اجتماعي مجل��س گفت: با انتخ��اب رييس جديد 
بانك مركزي انتظار داريم پس از مهار نسبي طغيان 
كرونا، طغي��ان قيمت ها نيز مهار ش��ود. به گزارش 
ايس��نا، علي بابايي كارنامي نماينده مردم ساري در 
مطلبي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: »با 
انتخاب رييس جديد بانك مركزي و تكميل ش��دن 
تيم اقتصادي دولت، انتظار داريم پس از مهار نسبي 
طغيان كرونا، طغيان قيمت ها نيز مهار شود. دولت در 
اين زمينه روي كمك بهارستان قطعا حساب كند..«

يادداشت

ديدگاه 

تنوع در روش هاي بازگشت
ارز صادراتي

تفاوت نرخ نيما و سنا و بازار 
آزاد ب��راي صادركنن��ده به 
ويژه صادركننده محصوالت 
كشاورزي آزاردهنده است 
بنابراين بايد نرخ ارز يكسان 
و باثبات شود. صادرات يعني 
بازگش��ت ارز؛ ام��ا راه هاي 
بازگش��ت ارز را بايد متنوع 
كنيم. بايد دس��ت صادركننده را باز بگذاريم چرا كه 
به هر حال صادركننده واقعي و شناس��نامه دار براي 
ادامه فعاليت خود و ارز حاصل از صادرات را به كشور 
برمي گرداند. دولت بايد براي تسهيل و رونق صادرات، 
تدابي��ري را براي متنوع كردن راه هاي بازگش��ت ارز 
بينديشد. وزارت صمت بايد از كلي گويي و كل نگري 
در درباره مش��كالت توليد و صادرات دوري كند و به 
جزييات حمايت از فعاالن اقتصادي بپردازد تا موانع 
پيش روي صادرات نيز برداش��ته شود. در دولت هاي 
گذشته كلي گويي وجود داشت و هرچند حمايت از 
صادرات را مورد تاكيد قرار مي دادند اما به جزييات و 
چگونگي حل مشكالت اين بخش بهايي داده نمي شد. 
مس��ووالن امر بايد نگاه فرآيندي به مشكالت فعاالن 
اقتصادي داش��ته باش��ند و بدانند كه توليد، توزيع، 
مبادله، مصرف و صادرات حلقه هاي يك زنجيره است 
كه هر حلقه نيز در تعامل و متناسب با زنجيره قبل و 
بعد خودش كار مي كند. به عنوان نمونه اگر در توليد، 
به معناي واقعي قيمت تمام شده محصوالت را كاهش 
ندهيم و كيفيت مناسبي را ارايه نكنيم، نمي توانيم به 
رقابت در دنيا بپردازيم. بايد تالش كرد تا توليدكنندگان 
بتوانند زنجيره هاي تامين خود را مس��تقر كنند. در 
استقرار زنجيره تامين كه در روند صادرات غيرنفتي 
و بازاره��اي جهاني منجر به زنجيره ارزش مي ش��ود 
بايد به توليدكنندگان كمك كنيم تا زنجيره تامين و 
ارزش براي خود بسازند تا بتوانند در بازارهاي جهاني 
موفق باش��ند و محصول با كيفيت و قيمت مناسب 
توليد كنند. در مبادله، بازاريابي هسته مركزي است، 
بازاريابي ما سنتي اس��ت و بر همين اساس است كه 
خام فروشي مي كنيم. متاس��فانه صادركنندگان ما 
قدرت بازاريابي، بازارسازي و برندسازي و جايگاه يابي 
در بازارهاي جهاني ندارند چرا كه حمايت نش��ده اند.  
مشكل ديگر هزينه سنگين تبليغات در داخل است. 
واحد بازرگاني صدا و سيما قيمت هايي ارايه مي دهد 
كه فقط شركت هاي بزرگ قادر به پرداخت ان هستند 
و تبليغ مي كنند اما شركت هاي كوچك از اين قافله جا 
مي مانند و نمي توانن��د به معرفي محصوالت خود در 
داخل بپردازند چه برسد به اينكه بخواهند وارد بخش 
تبليغاتي خارجي ش��وند.  بايد در بخش بازاريابي به 
شركت هاي كوچك و متوسط كمك قابل توجهي شود 
تا بتوانيم به سمت توليد صادرات محور موثر و اشتغالزا 
حركت كنيم. صادرات زماني مهم و موثر است كه هم 

اشتغالزايي كند و هم ارزآوري داشته باشد.

علي صالح آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شد

تورم و بازارهاي مالي منتظر برنامه

تغييرات در روز نيمه تعطيل بازار ارز؛ دالر 27 هزار و 930، سكه ۱۱ ميليون و 960 هزار تومان

ثبات بازار ارز  و طال در  واكنش به انتخاب رييس كل جديد بانك مركزي 
گروه بانك و بيمه | 

هفته نيمه تعطيل گذشته، همزمان با معرفي رييس كل 
جديد بانك مركزي كه طي هفته هاي گذشته فعاالن 
بازار ارز در انتظار آن به س��ر مي بردند موجب شد كه 
معامالت نرخ ارز روز چهارشنبه نزولي شود و به گفته 
فعاالن اقتصادي، روند نرخ ها در بازار با ثبات اس��ت و 
بستگي به آن دارد كه بانك مركزي با مديريت جديد 
چه سياستي را اعمال كند. همچنين اگر روند مذاكرات 
برجام آغاز شود يا اخباري از آزادسازي پول هاي ايران 
در كره جنوبي منتشر ش��ود، موجب خواهد شد كه 
بازار رون��د نزولي به خود بگيرد. به هر حال روز جمعه 
۱6 مهر ۱۴۰۰ بازار آزاد ارز با نرخ دالر 2۷۹۳۰ تومان 
و نرخ س��كه ۱۱ ميليون و ۹6۰ هزار تومان كار خود را 
ادامه داده و بايد ديد كه روز شنبه تحوالت بازار ارز به 
چه سمت و سويي خواهد رفت.  ناصري يكي از فعاالن 
ب��ازار ارز گفت: فعاالن عمده ب��ازار ارز در هفته اي كه 
گذشت سرانجام با رييس كل جديد بانك مركزي آشنا 
شدند. مشخص شدن تكليف مهم ترين بازيگر بازار ارز 
ايران، خبر مهمي بود كه معامله گران بازار ارز و فعاالن 
اقتصادي از زمان آغاز به كار دولت سيزدهم در انتظار 
آن، معامالت خود را با احتياط بيشتري انجام داده بودند 
و برخي تحليلگران پيش بيني مي كردند با مشخص 
ش��دن آن، معام��الت در بازار با كاه��ش قيمت قابل 
توجهي مواجه شود. پيش بيني كه البته به مانند ساير 
پيش بيني هايي كه در خصوص روند معامالت اين هفته 
بازار ارز صورت گرفته بود، به صورت كامل محقق نشد.

در نيمه ابتدايي هفته بازار روندي كم نوسان و آرام را 
سپري كرده اس��ت، اما در نيمه دوم هفته و علي رغم 
تعطيلي روزهاي سه شنبه و پنج شنبه، پس از انتشار 
خبر مهم انتخاب عل��ي صالح آبادي و تكميل آخرين 
حلقه از تيم اقتصادي دولت س��يزدهم، مسير نمودار 

بهاي معامالت تغيير كرد.
ب��ازار ارز در اين هفته كار خود را در حالي آغاز كرد كه در 
هفته پيشين و در سايه انتشار اخباري منفي در خصوص 
مذاكرات احياي توافق برجام، روندي صعودي پيدا كرده 
بود. به اين ترتيب پيش ازآغاز معامالت اين هفته قيمت 

دالر براي دومين بار طي سال ۱۴۰۰ وارد كانال 2۸ هزار 
توماني ش��ده بود و كارشناسان پيش بيني مي كردند بر 
خالف روز ششم شهريور ماه دالر تنها 2۴ ساعت در كانال 
2۸ هزار توماني مانده بود، اين نوبت شاهد تدوام حضور دالر 
در اين كانال تا زمان ايام تعطيالت اين هفته خواهيم بود. در 
اين ميان حتي برخي از تحليلگران از احتمال ورود قيمت 
اين ارز به كانال هاي باالتر هم صحبت به ميان مي آوردند.

با اين وجود ش��روع روز كاري ش��نبه مشخص كرد اين 
گمانه زني ها چندان دقي��ق نبوده و معامالت ب��ازار ارز 
تحت تاثير انتشار خبري در رسانه هاي داخلي مبني بر 
عزم جدي بانك مركزي براي ورود به بازار و كنترل روند 
افزايشي قيمت ها، توان الزم را براي تداوم صعود قيمت ها 
نداشت. بنابراين طي روزهاي شنبه و يكشنبه بازار ارز با 
كاهش آرام بهاي ارزهاي عمده ب��ازار مواجه بود. در اين 
ميان اظهارنظر مسوول روابط خارجي اتحاديه اروپا نيز كه 
احتمال شكست مذاكرات هسته اي در شهر وين را بعيد 
توصيف كرده بود، بر اين روند كاهشي معامالت تاثيرگذار 
بود. هر چند در معامالت روز دوشنبه مجددا بهاي دالر و 
يورو در معامالت افزايش يافت، اما با توجه به آغاز تعطيالت 
ايام عزاداري پايان ماه صفر به نظر مي رسيد، بازار ارز كار 
خود را در اين هفته بدون نوس��ان جدي به پايان رسانده 
است. اما جلسه روز چهارشنبه هيات دولت، باز هم نشان 
داد اين گمانه دقيق نبوده و بمب خبري بازار ارز در يك روز 
نيمه تعطيل به صدا در آمد. برخي تحليلگران بازار افت 
بهاي معامالت ارزي را پس از مشخص شدن رييس كل 
بانك مركزي، تا 2 هزار تومان نيز پيش بيني كرده بودند، 
اما معرفي علي صالح آبادي در روز چهارشنبه كه بازار به 
واسطه تعطيلي روزهاي پيشين و پسين، حالتي نيمه 
تعطيل داشت، باعث ش��د تا دالر كاهشي حدودا 2۰۰ 
توماني و يورو نيز كاهشي حدودا ۳۰۰ توماني را پس از 
دريافت اين خبر مهم تجربه كنند. به اين ترتيب مديريت 
جديد بانك مركزي در حالي كار خود را آغاز خواهد كرد 
كه دالر در مرز 2۸ هزار تومان و يورو در محدوده ۳2 هزار 
و 2۰۰ تومان در بازار آزاد در حال معامله است. احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد، در توئيتي كه به مناسبت معرفي 
علي صالح آبادي منتشر كرد، يكي از مسووليت هاي بانك 

مركزي در اين دوره جديد را »حفظ ارزش پول و مهار 
تورم« توصيف كرده است و حال بايد منتظر ماند تا تاثير 
سياست هاي بانك مركزي در دوره جديد و تاثيرات آن بر 

بازار ارز، طي روزها و ماه هاي آتي نمايان گردد. 

     رشد اندك قيمت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، ۱۴مهرماه( در 
مقايسه با روز كاري گذشته با 22۰ تومان افزايش به قيمت 
2۷ هزار و 6۵۰ تومان داد و ستد شد. قيمت فروش يورو نيز 
در مقايسه با روز كاري گذشته با ۱۰۱ تومان افزايش برابر 
۳2 هزار و ۱۷ تومان بود. قيمت خريد هر دالر 2۷ هزار و 
۱۰2 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۱ هزار و ۳۸۳ تومان 
بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 
هزار و ۹62 تومان و نرخ فروش آن 2۷ هزار و 2۰۷ تومان 
اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۱ هزار و ۳۰2 تومان و 
نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۵۸6 تومان اعالم شد. همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز دوشنبه، حواله يورو به قيمت 
2۷ هزار و ۱۷۸ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 2۳ 
هزار و ۴۱۰ تومان معامله شد.قيمت دالر در خردادماه وارد 
كانال 26 هزار توماني شد و سپس حركت آرامي به سوي 
نرخ 2۷ هزار تومان داشت و بعد از آن همواره در اين محدوده 
نوسان داشت. از ابتداي شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ 
دالر و حتي ثبات در كانال 2۷ هزار تومان در صرافي هاي 
بانكي بوديم.  اواخر هفته گذشته قيمت دالر بعد از مدت ها 
رفت و برگشت در كانال 2۷ هزار تومان با ورود به محدوده 
قيمتي 2۸ هزارتومان چند روزي با اين نرخ معامله مي شد 
اما اين ش��رايط دوامي نداشت و از روز يكشنبه قيمت ها 
كاهشي و سپس ثابت ماند. نيز نرخ دالر و يورو رشد اندكي 
داشت. سامانه نيما شاهد عرضه حدود ۱۳۵ ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده 
است. مورخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ از عرضه هاي مذكور حدود 
6۸ ميليون دالر معامله شده است. براساس معامالت انجام 
شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 2۳2,2۵۴ 
ريال بوده است. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر 

در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.

     سكه ۸۰   هزار تومان ارزان شد
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار تهران )چهارشنبه، ۱۴ مهرماه( با ۸۰ هزار تومان 
كاهش نسبت به روز كاري گذشته )دوشنبه( به ۱۱ 
ميليون و ۷۸۰ هزار تومان رس��يد و س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و ۵۰ هزار تومان، ربع سكه س��ه ميليون و ۵۸۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 2۳۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار ب��ه يك ميلي��ون و ۱۵۸ هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 2۰ هزار 
تومان شد.همچنين اُنس جهاني طال با حدود سه دالر 
كاهش، يك هزار و ۷۴۸ دالر و ۵۸ سنت قيمت خورد.

مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. با توجه به اينكه 
قيمت اونس جهاني طال س��ه دالر كاهش داش��ت و 
نرخ دالر نيز در صرافي هاي بانكي رشد اندكي داشت، 

بنابراين قيمت سكه و طال نيز كاهشي بود.

    آرامش بازار سكه و طال در هفته دوم مهرماه
قيمت انواع س��كه و طال در هفت��ه دوم مهرماه تغيير 
چنداني نداش��ت و آرامش بر ب��ازار حكمفرما بود كه 
پيش بيني مي شود اين روند در هفته آينده نيز ادامه 
داشته باش��د. بازار س��كه و طال در هفته دوم مهرماه 
همچون روزهاي پاياني ش��هريورماه، آرام بود و نوسان 
قابل توجهي نداشت. بر همين اساس در بازار سكه، در روز 
شنبه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با رقم ۱۱ ميليون 
و ۸۸۰ هزار تومان معامله شد و فرداي آن روز بهاي آن۵۰ 

هزار تومان كاهش يافت.
قيمت سكه در اين روزها رفت و برگشت داشت و در روز 
دوشنبه قيمت سكه دوباره ۳۰ هزار تومان رشد قيمت 
داشت و ۱۱ ميليون و ۸6۰ هزارتومان داد و ستد مي شد. 
بهاي سكه در روز چهارشنبه كه آخرين روز كار هفته بود 
به ۱۱ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان رسيد و پرونده معامالت 
بسته شد. نوسان قيمت ها در بازار طالي خام نيز اندك بود. 

به اين صورت كه يك گرم طالي ۱۸ عيار در روز شنبه يك 
ميليون و ۱6۳ هزار تومان معامله  شد و در روز بعد چهار 
هزار تومان افت قيمت داشت. نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران روز جمعه درباره تحوالت بازار سكه و طال در 
هفته اي كه گذشت، گفت: اونس جهاني طال حدود ۱۵ 
دالر در هفته گذشته نوسان داشت و هم اكنون به سطح 
اوليه روز شنبه بازگشته است. محمد كشتي آراي افزود: 
عالوه بر كاهش اونس جهاني طال طي هفته گذشته نرخ 
دالر نيز روند كاهش��ي داشت و ۵۵۰ تومان ارزان شد.در 
كنار كاهش قيمت اونس جهاني طال و نرخ دالر در بازار 
با كاهش تقاضا نيز مواجه بوديم اين كاهش تقاضا باعث 
شد حباب سكه نيز به 6۰ هزار تومان كاهش يابد و اكنون 
حباب سكه ۴۳۰ هزار تومان رسيده است.پيش بيني ما 
اين است كه براي هفته آينده با توجه به كم نوسان بودن 
قيمت اونس جهاني طال و كاهش نرخ ارز، نوسان قيمت در 
بازار طال را شاهد نباشيم و آرامش بر بازار حاكم باشد. اگر 
روند نزولي دالر ادامه داشته باشد با توجه به نوسان اندك 
طالي جهاني امكان كاهش قيمت طال و سكه در آينده 
نيز وجود دارد. در هفته گذشته قيمت طال و سكه نوسان 
زيادي نداشت اما عمدتا حركت بازار در مسير نزولي بود و به 
گفته كارشناسان هرچند در حال حاضر همچنان تقاضايي 
در بازار وجود ندارد اما با پايان ماه صفر به زودي بازار از حالت 
ركودي خارج خواهد شد. براين اساس اگر روند نزولي دالر 
ادامه داشته باشد با توجه به نوسان اندك طالي جهاني 
امكان كاهش قيمت طال و سكه در آينده نيز وجود دارد. 
آخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه ۱۴ شهريور، باز 
هم شاهد رشد نرخ اونس جهاني و باال رفتن تقاضا براي 
خريد طال و سكه بوديم كه باعث افزايش قيمت ها در بازار 
طال و سكه شد. در اين روز قيمت اونس جهاني ۱۷۴۹ دالر 
قيمت گذاري شده بود. قيمت سكه طرح جديد ۱۱ ميليون 
و ۹۰۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان، نيم س��كه 6 ميليون و ۸۰ هزار تومان، 
ربع سكه ۳ ميليون و 6۰۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز 
دو ميليون و 2۵۰ هزار تومان فروخته شد.همچنين هر 
مثقال طال ۵ ميليون و 2۵ هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ 

عيار نيز يك ميليون و ۱6۰ هزار تومان به فروش رسيد. 

از جمله اقدامات دولت و بانك 
مركزي براي كنترل قيمت ها 
در ب��ازار ارز، گفتار درماني يا 
تزريق مناب��ع ارزي به بازار 
است اما بايد توجه داشت كه 
با گفت��ار درماني براي مدت 
كوتاهي قيمت ارز پايين نگه 
داشته مي شود اما مجدد اين 
نرخ صعودي مي شود. سرنوشت قيمت ارز نيز تا پايان 
سال جاري به مشخص شدن تكليف برجام بستگي دارد.
دول��ت در زمينه بازار ارز از گفت��ار درماني پرهيز كند، 
مهم ترين ابزار بانك مركزي براي سياست گذاري اعتبار 
بانك مركزي است و اگر واقعا به منابع ارزي دسترسي 
ندارد، گفتار درماني نكنيد و اعتبار خود را از بين نبرد تا 
منابع ارزشمند ارزي هدر نروند. دولت بايد از ارزپاشي 
منع شود. سياست چندنرخي ارز موجب مي شود نرخ 
ارز در بازار آزاد بيش از حد صعودي شود و اينكه در حال 
حاضر قيمت ارز باالتر از نرخ تعادلي است، مناسب است 
اما اگر بيش از حد اين نرخ افزايش يابد، به ضرر اقتصاد 
ملي خواهد بود. بنابراين، باي��د ارز را تك نرخي كند و 
منابع ارزي را در قيمت هايي پايين تر از قيمت بازار در 
اختيار افراد سودجو و بانفوذ قرار ندهد.   پيشنهاد ديگر 
به دولت در زمين��ه ارزي تفكيك بودجه ارزي از ريالي 
است كه منابع ارزي كشور صرف زيرساخت ها شود تا 
در پي اين امر رشد اشتغال و كاهش تدريجي نرخ تورم 
محقق و منابع ارزي نيز صرف ايجاد ثروت شود. از آنجا 
كه قيمت تعادلي ارز در حال حاضر حدود 2۰ هزار تومان 
اس��ت، اگر نرخ ارز پايين تر از نرخ تعادلي قرار بگيرد، به 
صادرات يارانه مي دهد و به ضرر اقتصاد خواهد بود. در 
شرايط فعلي به دليل تحريم ها و ساير كمبودها، قيمت 
ارز باالتر از نرخ تعادلي قرار گرفته كه به نفع اقتصاد كشور 
اس��ت، زيرا از يك سمت از واردات ماليات مي گيرد و از 
طرف ديگر به صادرات يارانه مي دهد و از خروج سرمايه 
نيز ماليات اخذ مي كند.  شرايط فعلي بازار ارز مناسب 
ارزيابي مي شود اما آنچه در حال حاضر نامناسب و براي 
اقتصاد خطرناك است، ميزان خلق پول و رشد تورم 
است، درحالي كه اكنون قيمت ارز پس از سال ها در 
محدوده مناسبي قرار دارد و افزايش آن نيز متاثر از رشد 
نقدينگي اس��ت.   مهم ترين دليل افزايش قيمت ارز 
خروج سرمايه از كشور است . دولت بايد خود را نماينده 
همه ايرانيان بداند و مردم احساس تعلق به كشور و 
دولت كنند، زيرا اگر برخي از افراد احساس كنند كه در 
كشور خودشان بيگانه هستند، منابع خود را از كشور 
خارج مي كنند، بنابراين بايد شرايط به گونه اي فراهم 

شود تا مردم در داخل كشور سرمايه گذاري كنند.

ارتباط سرنوشت نرخ ارز 
با برجام

علي سعدوندي 
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گروه بازار سرمايه |
بعد از مدت ها گمانه زني باالخره تكليف سكان دار بانك 
مركزي مشخص شد و علي صالح آبادي به عنوان يكي از 
جوان ترين مديران دولت سيزدهم فرمان سياست هاي 
پولي-بانكي كش��ور را به دس��ت گرفت. اين موضوع كه 
صالح آبادي در مسند رياست بانك مركزي تا چه حد در 
نيل به اهداف خود موفق خواهد بود مساله اي بااهميت 
بوده و هيچ مديري در تاريخ س��ازمان ب��ورس به اندازه 
صالح آبادي بر صندلي رياس��ت اين سازمان تكيه نداده. 
وي از س��ال 1384 تا 1393 رياست سازمان بورس را بر 
عهده داشت و در اين مدت اتفاقات گسترده و عديده اي 
در رابطه با بورس تهران ص��ورت پذيرفت. در اين ميان 
كارشناسان اميدوارند كه انتخاب رياست بانك مركزي 
كه سابقه سكان داري سازمان بورس را دارد باعث ايجاد 
تعادل بين بازار پول و سرمايه شود. صالح آبادي در سال 
138۵، حدوداً يك سال پس از تصدي سمت دبيركلي 
س��ازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس 
قانون بازار اوراق بهادار كه در سال 84 تصويب شده بود، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر بازار 
سرمايه تأسيس كرد و خود، با تصويب شوراي عالي بورس 
به مدت حدود 10 سال و در سن 27 سالگي مسووليت اين 
سازمان مهم را بر عهده داشت. از اين منظر دوران مديريت 
وي را مي توان طوالني ترين دوران مديريت در بين روساي 
سازمان بورس كشور دانست. از مهم ترين اقدامات وي در 
دوران طوالني تصدي رياس��ت سازمان بورس، تأسيس 
بورس هاي چهارگانه ش��امل بورس اوراق بهادار تهران، 
ب��ورس كاالي ايران، فراب��ورس ايران و ب��ورس انرژي و 
همچنين تأسيس شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه، به عنوان ۵ ركن اجرايي بازار سرمايه 
بود تا بدين ترتيب، نهاد ناظر بازار سرمايه از اركان اجرايي 
اين بازار منفك ش��ود. در زم��ان صالح آبادي، همچنين 
كانون كارگ��زاران بورس و اوراق بهادار و كانون نهاد هاي 
مالي ايران تأسيس شد. ايجاد كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار در بدو تأسيس سازمان بورس كه نقش بسيار 
موثري در توسعه ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد منطبق بر 
مباني شرعي ايفا نمود، راه اندازي بيش از 10 نوع نهاد مالي 
جديد ازجمله شركت هاي تأمين سرمايه، صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي س��بد گردان، شركت هاي 
مشاوره س��رمايه گذاري، معرفي و عملياتي كردن انواع 
ابزار هاي جديد مالي شامل انواع صكوك )صكوك اجاره، 
مرابحه، استصناع، منفعت(، اسناد خزانه اسالمي، اوراق 
اختيار فروش تبعي، قرارداد هاي آتي س��هام و آتي كاال 
و...، از مهم ترين اقدامات رييس كل جديد بانك مركزي 
در دوران تصدي مس��ووليت ارش��د بازار سرمايه كشور 
ب��ود. صالح آبادي همچنين در ح��وزه فناوري اطالعات 
نيز اقدامات بنيادين بس��ياري در بازار سرمايه انجام داد. 
راه اندازي سامانه جامع ناش��ران بازار سرمايه موسوم به 
س��امانه كدال به منظور ارتقاء سرعت و شفافيت انتشار 
اطالعات در بازار س��رمايه و جلوگيري از رانت اطالعاتي 
در بازار، سامانه هوشمند نظارت بر معامالت بازار سرمايه، 
ارتقاء س��امانه معامالت بازار سهام و راه اندازي معامالت 
آنالين بوده كه در افزايش ضريب نفوذ اين بازار در كشور 
نقش بسيار زيادي ايفا كرده، به نحوي كه در حال حاضر 
بخش عمده معام��الت در بورس به صورت آنالين انجام 
مي شود. دوره مديريت رييس جديد بانك مركزي در بازار 
سرمايه، همچنين مصادف بود با اجراي اصل 44 قانون 
اساس��ي. وي كه خود، عضو شوراي عالي اصل 44 قانون 
اساسي هم بود، با تس��هيل فرآيند پذيرش شركت هاي 
مشمول واگذاري در بورس، نقش مهمي در اجراي اين 
قانون ايفا كرد. بسياري از شركت هاي بزرگ بازار سرمايه 
مانند مخابرات ايران، ملي مس، فوالد مباركه، هلدينگ 
خليج فارس، مپنا، بانك هاي ملت، صادرات و تجارت و 
بسياري از شركت هاي ديگر، در دوره مديريت وي در 
بازار سرمايه عرضه ش��دند. همين موضوع باعث شد 

ارزش بازار سرمايه و حجم و ارزش معامالت اين بازار 
و تعداد سهامداران طي اين دوره، به نحو چشمگيري 
افزايش يابد. تكميل قوانين و مقررات موردنياز براي 
توس��عه بازار سرمايه ازجمله قانون توس��عه ابزار ها و 
نهاد ه��اي مالي جديد مصوب س��ال 1388 مجلس 
ش��وراي اسالمي و س��اير مقررات موردنياز به منظور 
توسعه و عملياتي كردن ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد 
در بازار سرمايه، از ديگر اقدامات اساسي صالح آبادي در 

يك دهه مديريت در بازار سرمايه بوده است.

    كارشناسان در خصوص
 انتصاب رييس بانك مركزي چه مي گويند؟

كارشناس��ان متعددي به موضوع انتخاب صالح آبادي به 
عنوان رييس بانك مركزي واكنش نشان دادند كه منتقدين 
اين انتصاب مي گويند: تمركز بر روي شاخص ها و بازدهي 
بازار سهام از نقاط ضعف وي است و محدوديت هاي دامنه 
نوس��ان نيز در دوران رياس��ت وي چندين بار و باقدرت 
مورداستفاده قرار گرفت و سازمان بورس آن زمان به جاي 
تمركز بر روي فعاليت هاي نظارتي تنها به بازدهي سهام تكيه 
كرده كه نمي ت��وان آن را يك امتياز مثبت براي آن دوران 
دانست. درست است صالح آبادي موضوع اهميت شاخص 
براي س��ازمان بورس را در آن زم��ان رد مي كند اما نبايد 
شائبه هاي مرتبط با شاخص سازي و فشار بر روي حقوقي ها 
براي تغيير روند بازار را فراموش كرد. همايون دارابي، فعال 
و كارشناس بازار سرمايه نيز در خصوص رياست جديد 
بانك مركزي نوش��ت: قطعًا انتخاب دكتر صالح آبادي 
فرصتي مهم براي بازار سرمايه است؛ اين اولين بار است 
كه يك مدير بازار سرمايه در رأس سياست گذار پولي 
قرار مي گيرد و اين امر مي تواند قدرت بيشتري به بازار 
سرمايه و همسان سازي فرصت ها و امتيازات در دو بازار 
بدهد. يك شوراي عالي بورس يكدست و هماهنگ هم 
به وجود مي آيد كه تصميمات سخت را راحت تر مي كند.

     نهاد ناظر بازار پول
 برنهاد ناظر بازار سرمايه كنترل دارد

بهنام عليخاني، كارشناس بازار سرمايه درباره اين انتخاب 
به »تعادل« مي گويد: رابطه بين بازار پول و سرمايه در هر 
دو بعد تأمين مالي و س��رمايه گذاري قابل تعريف است. 
ازنظر تئوريك بازار پول براي تأمين مالي و سرمايه گذاري 

كوتاه مدت و بازار سرمايه براي تأمين مالي و سرمايه گذاري 
بلندمدت كاربرد دارند. رابطه اين دو بازار عمومًا رابطه اي 
رقابتي است چراكه ابزارهاي بازار پول ريسك كمتر و بازده 
مشخصي دارند، درحالي كه در بازار سرمايه به ويژه در بازار 
سهام و مشتقه و تا حد كمي بازار بدهي، ريسك بيشتري 
با بازده نامطمئن وجود دارد. هر نوع افزايش در نرخ هاي 
بهره در سطح بين بانكي، نرخ سود سپرده در سطح شعب 
و نيز نرخ اوراق بدهي دولتي كه باواس��طه بانك مركزي 
منتشر مي شوند، به ضرر بازار س��رمايه خواهد بود. اين 
كارشناس بازار سرمايه توضيح مي دهد: رابطه نرخ بهره با 
سطح عمومي قيمت ها در بازار سرمايه رابطه اي معكوس 
است از طرف ديگر مقررات در بانك مركزي بر بازار سرمايه 
اثر مي گذارد، به عنوان مث��ال محدوديت در وام دهي به 
شركت هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ ها يا به صورت 
كلي براي خريد سهام، محدوديت هاي اعمال شده براي 
افزايش سرمايه گذاري هاي بانك ها در بازار سرمايه يا درصد 
قابل قبول براي وثيقه گيري سهام درازاي تسهيالت ازجمله 
اين قوانين هستند، نكته قابل توجه اين است كه نقدينگي 
از بانك ها تحت هيچ شرايطي خارج نمي شوند و بخش 
بسيار كوچكي از آن به شكل اسكناس و مسكوكات دست 
مردم است، يعني رقابت بين بازار پول و سرمايه صرفاً هزينه 
پول در سيستم بانكي را تغيير مي دهد. عليخاني در ادامه 
مي گويد: ارتباط سيستمي بين نهادهاي ناظر در بازار پول 
و بازار سرمايه هم اكنون نيز وجود دارد ولي قدرت متوازن 
نيست. مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
اي��ران مصوب 1384، رييس كل بان��ك مركزي يكي از 
12 عضو اصلي شوراي عالي بورس است و از طرف ديگر 
معمواًل رييس كل بانك مركزي يك پاي جلسات هيات 
دولت است، بنابراين همواره نهاد ناظر بازار پول برنهاد ناظر 
بازار سرمايه كنترل داشته است. در مقابل جايگاه قانوني 
رياست سازمان بورس و اوراق بهادار در بهترين حالت در 
سطح معاونت وزير اقتصاد است و ترديدي نيست كه توازني 
از اين بابت وجود ندارد، هرچند كه بانك منجر به چنين 
عدم توازني شده است. هرگونه مكانيزمي براي هماهنگي 
بيشتر بين اين دو نهاد مورد استقبال فعاالن بازار سرمايه 
خواهد بود و يكي از اين مكانيزم ها تشكيل شوراي مشترك 
بين آنهاست اما جايگاه قانوني چنين شورايي بايد تبيين 
شود يا در مجلس شوراي اسالمي الزامات آن تعيين شود. 
همچنين حضور سكان دار سازمان بورس در شوراي عالي 

پول و اعتبار نيز مي تواند هماهنگي بي��ن اين دو بازار را 
تقويت كند. وي با اشاره به سابقه صالح آبادي اظهار مي كند: 
صالح آبادي تجربه هر دو بازار را دارد و هنگام تصميم گيري 
در بانك مركزي، اثرات آن بر بازار سرمايه را درك مي كند 
و زبان مشترك مناسبي به وجود خواهد آمد. اين انتخاب 
را حداقل موفقيتي براي بازار سرمايه در اين رقابت نابرابر 
خواهيم دانس��ت. با توجه به اضافه ش��دن س��هامداران 
عدالت به بورس و در نظر گرفت��ن ارزش دارايي مردم در 
صندوق هاي بازنشستگي و حتي بانك ها، تقريباً تمام مردم 
درگير بازار سرمايه شده اند و جايگاه آن در اقتصاد ارتقا يافته 
است. حضور موثرتر سازمان بورس در حوزه انتشار اوراق 
بدهي دولتي مهم ترين اولويت در تعامل اين دو بازار است.

      اقتصادي پويا با نزديكي بورس و بازار پول
مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با انتخاب 
صالح آبادي به عن��وان رييس كل بانك مركزي مي گويد: 
صالح آبادي از سال 138۵ تا سال 1393 رياست سازمان 
بورس را بر عهده داشته و سابقه ايشان در بازار سرمايه نسبت 
به بازار پول وزين تر است. با توجه به اشرافي كه صالح آبادي 
روي بازار سرمايه دارد اميدواريم اين هماهنگي بين بازار پول 
و سرمايه رخ دهد و عالوه بر آن اگر تصميمي در بانك مركزي 
گرفته شود، صالح آبادي اثر اين تصميم بر بازار سرمايه را 
مي داند؛ اما درگذشته افرادي در اين مقام براي حل بسياري 
از مشكالت تصميماتي مي گرفتند كه آسيب هاي زيادي به 
بازار سرمايه مي زد. سوري در پاسخ به اين پرسش كه چه 
شكاف هايي بين بازار پول و سرمايه وجود دارد كه با آمدن 
صالح آبادي مي تواند اصالح شود؟ توضيح مي دهد: تا زماني 
كه بانك مركزي مستقلي نداشته باشيم اين فاصله وجود 
دارد و فرقي نمي كند چه كسي رييس بانك مركزي باشد، 
اما صالح آبادي در سياست گذاري هاي پولي مي تواند بازار 
سرمايه را مدنظر قرار دهد و دو بازار را با يكديگر تنظيم كند.

در پايان بايد عنوان كنيم در س��ال هاي گذش��ته شاهد 
تصميمات��ي در حوزه ب��ازار پول بوديم ك��ه باعث ايجاد 
تالطم هايي زيادي در بازار س��رمايه شد، حال اميدواريم 
با انتخاب فردي كه س��ابقه رياست بر سازمان بورس دارد 
از گرفتن چنين تصميمات ناپخته اي جلوگيري شود تا 
شاهد اتفاقاتي مانند آنچه در سال 99 رخ داد نباشيم. چراكه 
كارشناسان و فعالين بازار اميدوارند با آمدن صالح آبادي به 
ميرداماد پل ارتباطي بين بازار سرمايه و بازار پول ايجاد شود.

جوابيهاخبار

بازارهاي جهاني
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عدم شفافيت حساب  هاي مالي 
مانع خصوصي سازي سرخابي ها

علي رضايي، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي درباره 
رويكرد دولت جديد نسبت به خصوصي سازي دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس عنوان كرد: سابقه نشان مي  دهد كه 
دولت  ها همواره عزمي براي انجام مقدمات واگذاري اين دو 
باشگاه بزرگ و پرطرفدار نداشته اند و حتي در دولت قبل 
باوجود وعده هاي چندين باره وزير ورزش اين مهم محقق 
نشد. نماينده مردم كنگاور، صحنه و هرسين در مجلس 
شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه مردم بايد بدانند كه منابع 
دو باشگاه بزرگ اس��تقالل و پرسپوليس از چه محلي 
تأمين مي شود، افزود: متأسفانه به دليل عدم شفافيت 
حساب هاي مالي دو باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس، 
مشخص نيست چه هزينه هايي و به چه داليلي در اين 
باش��گاه هاي بزرگ و مردمي صورت مي  گيرد و حتي 
مديران باشگاه ها نيز نسبت به عملكرد خود پاسخگوي 
مردم نيس��تند. وي تأكيد كرد: طي فصل هاي گذشته 
شاهد بوديم كه چه ارقامي بابت آوردن مربيان و بازيكنان 
خارج��ي و از آن بدتر براي پرداخ��ت جريمه  هاي آنان 
پرداخت شد و همه اين هزينه ها نيز از بيت المال است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: همين 
عدم شفافيت باعث مي شود تا اراده اي بر ورود سهام اين 
باشگاه ها به بورس و واگذاري آنها به بخش خصوصي 
وجود نداشته باشد. سخنگوي فراكسيون ورزش مجلس 
با اشاره به ورزش��ي بودن وزير جديد ورزش و جوانان، 
اظهار اميدواري كرد در اين دولت نسبت به حاكم شدن 
شفافيت در دو باشگاه استقالل گام هايي برداشته شود؛ 
در غير اين صورت مجل��س براي اين مهم به ويژه در 

اليحه نظام جامع باشگاه داري الزام قانوني مي آورد.

راه اندازي هسته معامالت بومي 
بورس

ايس�نا| روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت 
فن��اوري بورس با تأكيد بر اينكه ب��راي ارتقاي ظرفيت 
سامانه معامالت از اوايل اوج گرفتن بازار سرمايه اقداماتي 
انجام شد، توضيح داد: سامانه معامالت موجود نسبت به 
سامانه اصلي كه از شركت فرانسوي خريداري شده بود 
ظرفيت هاي به مراتب باالتري دارد و شايد بيش از 10 برابر 
سامانه فرانسوي در اين سامانه ظرفيت سازي شده كه اين 
امر به دليل توسعه هايي است كه روي سامانه انجام گرفته 
است. وي ادامه داد: بايد به اين نكته توجه كرد كه هر سامانه 
مبتني بر فناوري اطالعات تا حدي قابل گسترش و قابل 
توسعه است و تا يك ميزان مشخص از ظرفيت را مي تواند 
پوش��ش دهد به همين دليل در بحث هاي بلندمدت و 
ميان مدت بحث سامانه معامالت بومي و توليد داخل را 
مطرح كرديم. مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس 
ادامه داد: با سامانه معامالت بومي مي توانيم ظرفيت هاي 
باالتري را پوش��ش دهيم. اين س��امانه در حال حاضر 
توليدش��ده و از خردادماه سال جاري كارهاي آن نهايي 
شده است اما بهره برداري از اين سامانه نيازمند مشاركت 
س��ازمان بورس و بورس هاي كشور يعني بورس تهران 
و فرابورس است. وي با تأكيد بر اينكه براي بهره برداري 
از سامانه نياز به مشاركت نهادهاي مذكور است، توضيح 
داد: به هرحال نمادهاي معامالتي بايد به اين سامانه منتقل 
شود و مديريت نمادهاي معامالتي در اختيار بورس ها و 
سازمان بورس است. در اين راستا نامه نگاري هاي الزم را با 
سازمان انجام داده ايم و منتظر تصميم گيري سازمان براي 
تعيين نحوه به كارگيري سامانه هستيم، زيرا سازمان بايد 
تصميم بگيرد كدام نمادها به سامانه جديد منتقل شود. 
اين مقام مسوول ادامه داد: درواقع هنوز تصميم گيري 
در سازمان بورس و ش��ركت هاي بورس و فرابورس 
صورت نگرفته و به شركت مديريت فناوري اعالم نشده 
است تا بتوانيم براي بهره برداري اقدام كنيم. پيش بيني 
مي شود بعد از فرآيندهاي قراردادي و تصميم گيري 

شش ماه زمان براي زيربار بردن سامانه نياز داريم.

رأي قاطع دولت به شفافيت 
بازار سيمان از مسير بورس كاال

علي مواليي ساري قيه، كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به اينكه مش��خص نبودن كانال قطعي عرضه سيمان 
طي ماه هاي ابتدايي سال، يكي از داليل سردرگمي بازار 
بود گفت: پس از آغاز عرضه سيمان در بورس كاال طي 
خردادماه، هرلحظه اين امكان وجود داشت كه با فشار 
گروه هاي ذينفع، اين روند شفاف سازي مبادالت سيمان 
تغيير كند اما همان گونه كه همگان انتظار داشتند، دولت 
س��يزدهم تصميم قاطعي در اين زمينه گرفت كه آثار 
مثبتي در بازار سيمان و ساير بازارهاي كااليي به همراه 
داشته است. مواليي ضمن تأكيد بر اينكه از اصلي ترين 
داليل عدم تعادل در بازار سيمان به ويژه در سال جاري، 
بالتكليفي اين بازار و البته قطعي برق بود، افزود: باوجودي 
كه از اوايل سال جاري، تعدادي از توليدكنندگان سيمان 
محصول خود را در ب��ورس كاال عرضه كردند، اما هنوز 
نمي توانستيم بگوييم كه مشكل بازار سيمان با قاطعيت 
حل شده است زيرا در تمام اين ماه ها اين پرسش وجود 
داشت كه اين سيمان به صورت صددرصدي در بورس 
كاال عرضه مي شود يا بخشي از آن به روش سنتي معامله 
مي شود؟ وي ادامه داد: تنها راه براي متعادل كردن بازار 
سيمان اين بود كه همه اركان تصميم گير در خصوص 
يك روش ثابت به جمع بندي واحد برسند كه با تصميم 
وزارت صمت اين اجماع و راهكار گره گشا يعني عرضه 
كل سيمان در بستر شفاف بورس كاال به وجود آمد. اين 
كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: طي ماه هاي اخير كه 
تنها بخش��ي از عرضه كنندگان و خريداران سيمان در 
بورس كاال فعال بودند، شاهد يك تعادل نسبي و نه كامل 
بوديم چراكه همچنان بخشي از عرضه و تقاضا در خارج 
از بورس و با روش هاي ديگري انجام مي شد اما با تصميم 
اخير وزارت صمت در خصوص ممنوعيت عرضه و خريد 
سيمان خارج از بورس، باالخره تكليف همه روشن شد. 
به گفته وي، پيش ازاين باوجود پذيرش سيمان در بورس 
كاال، با فعال شدن گروه هاي ذينفع و دالالن اين نگراني 
وجود داشت كه اين گروه ها با البي گري تصميم ها را تغيير 

دهند بر همين اساس، تعادل بازار، تعادلي موقتي بود.

واكنش سازمان بورس به 
گزارش تعادل

جناب آقاي طهماسبي
مديرمسوول محترم روزنامه وزين تعادل

با سالم و احترام؛ 
با توجه به درج گزارشي با عنوان »بالتكليف، سردرگم 
و منفعل مثل بورس« در تاريخ 6 مهرماه 1400 در آن 
روزنامه، خواهش��مند است مطابق با قانون مطبوعات، 
توضيح اين سازمان به ش��رح ذيل در همان صفحه در 
اولين شماره منتشر شود.  در اين گزارش به مجموعه اي 
از عوامل اشاره شده كه به زعم نويسنده منجر به اصالح 
شاخص هاي بازار سرمايه طي روزهاي اخير شده است. 
در اين خصوص بايد توجه داشت سازمان بورس و اوراق 
بهادار مسوول تسهيل شرايط به نفع بازار سرمايه است اما 
اين سازمان مسوول افزايش يا كاهش شاخص نيست. 
متغيرهاي مختلفي از اخبار جهاني، منطقه اي و داخلي 
تا نرخ ارز و سود بانكي، گزارش هاي شركت ها و ارزيابي 
سهامداران از آينده بازار، بر روند معامالت اثر مي گذارد 
و بايد به عنوان واقعيت عيني پذيرفته شود. اين سازمان 
در راستاي حمايت از سهامداران اقداماتي نظير مذاكره 
ب��ا نمايندگان محترم مجلس براي برداش��ته ش��دن 
نرخ گذاري دس��توري را به انجام رسانده كه با همراهي 
نمايندگان فهيم مواجه شده كه در اين گزارش نيز به آن 
اشاره شده است. همچنين وزراي مرتبط با قيمت گذاري 
تاكن��ون نظر مثبتي در خصوص تعيي��ن قيمت ها در 
سازوكار مربوط به هر كاال داشته اند. به عالوه اين سازمان 
با پرداخت سهم خود به صندوق تثبيت بازار سرمايه و 
پيگيري مش��كالت صنايع از طريق برگزاري ميزهاي 
صنعت، گام هاي مهمي براي اصالحات ساختاري در اين 
بازار برداشته است.  درباره عرضه هاي اوليه نيز بايد در نظر 
داشت در زمان عرضه اوليه پول از بازار خارج نمي شود. 
زيرا وقتي اشخاص سهام خود را عرضه كرده و نقدينگي 
به دس��ت مي آورند، افراد ديگري آن سهام را خريداري 
مي كنند و آن نقدينگي نيز در مسير خريد سهام جديد 
به كار گرفته مي ش��ود. عرضه به شيوه جديد نيز داراي 
داليلي است كه در مصاحبه مديران اين سازمان تشريح 
شده است. مهم ترين دليل شيوه جديد عرضه اوليه، آن 
است كه سرمايه گذاري غيرمستقيم را تشويق كند. يكي 
از اصول مهم فعاليت در بورس اين است كه افرادي كه 
دانش و تجربه يا فرصت كافي ندارند، به صورت مستقيم 
خريد و فروش نكنند بلكه سرمايه گذاري و كسب سود را 
به افراد حرفه اي واگذار كنند كه به روش سرمايه گذاري 
غيرمستقيم معروف است. به منظور تشويق عموم مردم 
الزم اس��ت مزايايي براي س��رمايه گذاران در اين شيوه 
تدارك ديده ش��ود كه يكي از آنها تخصيص بخشي از 
عرضه اوليه به صندوق هاي س��رمايه گذاري مشترك 
است. در عين حال، اين موضوع از هيجانات و ارزيابي هاي 
غيرواقعي در اين خصوص مي كاهد كه خود مزيت مهمي 

براي بازار سرمايه است.
سارا علياري| سرپرست مديريت روابط عمومي 
و امور بين الملل

روند صعودي بورس هاي دنيا
صندوق بين المللي پول اع��الم كرد: اقتصاد جهاني با 
سرعت بس��يار بيشتري از س��ال قبل در حال حركت 
روبه جلو اس��ت و اي��ن رون��د به ويژه در كش��ورهاي 
درحال توسعه نمود بيشتري دارد. بااين حال، به گفته 
اين نهاد درنتيجه اخت��الل در زنجيره تأمين، افزايش 
حجم نقدينگي و افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي در 
جهان، نرخ تورم به يك مشكل تازه تبديل شده است و 
انتظار نمي رود زودتر از سال آينده اين مشكل مخصوصا 
در كشورهاي پيشرفته جهان به نحو مطلوبي كمتر شود. 
در هشداري آشكار، شاخص خوش بيني به اقتصاد اين 
كشور تا پايان ماه س��پتامبر به 46.8 واحد رسيده كه 
اين رقم 1.7 درصد كمتر از رقم ثبت ش��ده در ماه قبل 
اس��ت. با توجه به اين روند انتظار مي رود ورود جريان 
س��رمايه هاي جديد به بخش هاي مختلف اقتصادي 
امريكا كندتر شده و دولت مجبور شود به طور مستقيم 
نقدينگي بيشتري به بازارها تزريق كند. كار بررسي اليحه 
پيشنهادي دولت براي تخصيص يك تريليون دالر اعتبار 
در مجلس سنا بزودي آغاز مي شود. افزايش سرسام آور 
قيمت نفت و گاز عالوه بر اينكه روي نرخ تورم كشورهاي 
غربي تأثير بزرگي گذاشته است، حاال به دليل اختالل 
در فعاليت هاي تجاري و اقتصادي به يك نگراني بزرگ 
در بين معامله گران بورس��ي تبديل شده است. اوضاع 
در انگليس از همه نقاط ديگر پيچيده تر شده اما بنزين 
نه تنها در اين كشور كه در امريكا و بسياري از كشورهاي 
اروپايي ديگر ازجمله فرانسه و آلمان، به پيشران باال رفتن 
نرخ تورم منجر شده و اين وضعيت احتماالً ادامه خواهد 
داش��ت. ميزان بدهي هاي دولت اين كشور تا پايان ماه 
سپتامبر به 28 تريليون و 834 ميليارد و 212 ميليون 
دالر و كسري بودجه دولت امريكا تا پايان ماه سپتامبر 
به سه تريليون و يك ميليارد و ۵81 ميليون دالر رسيده 
است. مراقبت هاي درماني و تأمين اجتماعي بزرگ ترين 
اقالم بودجه اي امريكا هس��تند. در ص��ورت موافقت 
نكردن جمهوري خواهان با افزايش سقف بدهي، دولت 
تعطيل خواهد شد. سخنان رييس بانك مركزي امريكا 
نشان مي دهد كه اين نهاد در حال آماده كردن شرايط 
براي پايان دادن به سياس��ت هاي حمايتي خود است. 
مديرعامل شركت مدرنا، سازنده واكسن كرونا پيش بيني 
كرده است از سال آينده زندگي به سطح عادي برگردد. 
اينكه اقتصاد جهاني چه زماني به ط��ور كامل از ركود 
كرونايي خارج شود، هنوز مشخص نيست اما معامله 
گران چشم انداز بسيار روشن تري را در مقايسه با ابتداي 
سال براي اقتصاد جهاني متصور هستند و انتظار دارند 
صورت سود و زيان شركت هاي بزرگ جهش هاي بزرگي 
در فصل هاي پيش رو داشته باش��د. پاول در تازه ترين 
س��خنراني خود بابيان اينكه به تدريج از شدت و حجم 
برنامه خريد 120 ميلي��ارد دالر اوراق قرضه در هفته 
توسط اين نهاد كاسته خواهد شد، از پايان سياست هاي 

حمايتي فعلي در اواسط سال آينده ميالدي خبر داد.

»تعادل« وضعيت سكان دار سابق سازمان بورس را بررسي مي كند

رييسجديدبانكمركزيبازاررابهتعادلميرساند؟

هفته اي نوساني با سبزپوشي شاخص كل و هم وزن
بررسي معامالت بازار س��هام در هفته منتهي به 14 مهر 
1400، حكايت از آن دارد كه ارزش كل معامالت اين بازار 
در اين هفته نسبت به هفته گذشته با 10 درصد افزايش، از 
234 هزار و 170 ميليارد ريال به 2۵7 هزار و 700 ميليارد 
ريال رسيد. همچنين، حجم كل معامالت اين بازار از 24 
ميليارد و 888 ميليون سهم در هفته گذشته به 27 ميليارد 
و 62 ميليون سهم رسيد كه افزايش 8.7 درصدي را نشان 
مي دهد. در هفته يادشده، بازارها نسبت به هفته گذشته 
خود، روند متغي��ري را طي كردند. بر اين اس��اس، ارزش 
معامالت در بازار اول سهام، افزايش 32 درصدي را در هفته 
جاري نس��بت به هفته قبل تجربه كرد و از 67 هزار و 320 
ميليارد ريال به 88 هزار و 720 ميليارد ريال رسيد. حجم 
معامالت اين بازار نيز كه هفته قبل 8 هزار و 383 ميليون 
سهم بود به 10 ميليارد و 112 ميليون سهم در هفته جاري 
رسيد و افزايش 21 درصدي را به ثبت رساند. روند حركت 
بازار دوم س��هام نيز همانند بازار اول س��هام افزايشي بود. 
به طوري كه ارزش معامالت اين بازار در هفته منتهي به 14 
مهر نسبت به هفته قبل، 11 درصد افزايش يافت و از 102 
هزار و 97 ميليارد ري��ال به 113 هزار و 147 ميليارد ريال 
رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز با 11 درصد افزايش، از 
12 ميليارد و 723 ميليون سهم به 14 ميليارد و 67 ميليون 
سهم رسيد. بازار بدهي همچون بازارهاي ديگر، هفته اي سبز 
را پش��ت سر گذاشت و ارزش معامالت اين بازار با رشد 13 
درصدي از 2 هزار و 2۵0 ميليارد ريال در هفته قبل به 2 هزار 
و ۵32 ميليارد ريال در هفته جاري رسيد. حجم معامالت 
بازار بدهي نيز از 2 ميليون برگه به 2.۵3 ميليون برگه رسيد 
كه رشد 12 درصدي را نشان مي دهد. ارزش معامالت در 
بازار مشتقه در هفته قبل 167 ميليارد ريال بود كه در هفته 

جاري به 263 ميليارد ريال رسيد و افزايش ۵8 درصدي را 
تجربه كرد. حجم معامالت در اين بازار با 42 درصد افزايش، 
از 2 ميليون قرارداد در هفته قبل به 2.3 ميليون قرارداد در 
هفته جاري رسيد. صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در هفته منتهي به 14 مهر در مقايسه با هفته پيش، روندي 
كاهشي داشتند و ارزش معامالت اين بازار از 62 هزار و 337 
ميليارد ريال در هفته قبل به ۵3 هزار و 4۵ ميليارد ريال در 
هفته جاري رس��يد و كاهش 14.91 را تجربه كرد. حجم 
معامالت در اين بازار نيز با افت 23.8 درصدي در اين هفته 
نسبت به هفته قبل از 3 ميليارد و 778 ميليون يونيت به 2 
ميليارد و 879 ميليون يونيت رسيد. بر اساس اين گزارش، 
شاخص كل بورس در هفته منتهي به 14 مهر نسبت به هفته 
قبل رشد 3.۵7 درصدي را تجربه كرد و از يك ميليون و 436 

هزار واحد تا يك ميليون و 488 هزار واحد افزايش يافت كه 
رشد ۵1 هزار و 309 واحدي را نشان مي دهد. همچنين 
شاخص كل با معيار هم وزن نيز در هفته جاري نسبت 
به هفته قبل روندي افزايشي داش��ت و با 1.۵4 درصد 
افزايش از 420 ه��زار و 79۵ واحد به 427 هزار و 283 

واحد رسيد و 6 هزار و 488 واحد افزايش يافت.

     چه خبر از بورس كاال
طي هفته اخير بورس كاال نيز شاهد اخبار و اتفاقات متعدد 
بود. سيد جواد جهرمي مدير نظارت بر عمليات و بازار بورس 
كاالي ايران در رابطه با مشكالت موجود براي خريد عمده 
سيمان از بورس كاال نظير زمان تحويل و حمل ونقل بيان 
كرد: اگر در تحويل س��يمان و زمان آن مشكل و تأخيري 

باشد طبق قوانين بورس كاال، خريداران مي توانند شكايت 
كنند و اگر حقي تضييع شده باشد نسبت به احقاق حقشان 
اقدام مي شود. با توجه به پيشنهاد هايي كه شده است ممكن 
است بخشي از معامالت خرد سيمان به بستر گواهي سپرده 
كااليي منتقل شود. در اين خصوص بحث پذيرش انبارها در 
برنامه قرارگرفته شده است و درصورتي كه انبارها پذيرش 
شوند و معامالت به آن بستر منتقل شود بخشي از نيازهاي 
خرد س��يمان از اين بخش تأمين خواهد ش��د.  لطف اهلل 
سياهكلي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با 
تقويت عرضه بورسي سيمان در هفته هاي گذشته، شاهد 
بازگشت تعادل به بازار و حتي نزديك شدن قيمت سيمان 
به نرخ هاي منطقي و قبل از قطعي برق هستيم؛ موضوع مهم 
اينجاست كه برخالف رويه هاي قبلي اين بار به جاي قيمت 
مصوب و دستوري براي س��يمان از مكانيسم بورس كاال 
بهره گرفته شد تا بار ديگر اثبات شود مي توان بدون دستور 
به قيمت ها اما با تنظيم عرضه و تقاضا در بورس، بازارها را 
متعادل كرد. فرهاد طهماس��بي عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس گفت: خاطره خوش��ي از قيمت گذاري 
دستوري و حضور حاكميت در بازارها نداريم و اگر كشف 
قيمت در اختيار مصرف كننده و توليدكننده بر اساس نظام 
عرضه و تقاضا گذاش��ته ش��ود بازار به طور مناسب تري و 
به دوراز نرخ گذاري دستوري تنظيم خواهد شد كه بستر 
اين معامالت نيز بورس كاالي ايران است. اكنون بر اساس 
ابالغيه وزارت صمت، بناست كه كارخانجات سيمان 
عرضه هاي بورسي داشته باشند كه اين عرضه ها مي تواند 
به متعادل سازي قيمت ها كمك كند؛ درواقع، بهترين 
روش براي تنظيم بهينه بازار ب��ه دوراز قيمت گذاري 

دستوري، انجام معامالت از طريق بورس كاالست.
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شركت هاي شهرداري
امكان عرضه در بورس را ندارند

ناص��ر اماني، عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
شوراي شهر تهران گفت: بايد داليل الزام عرضه 
سهام شركت هاي شهرداري به بورس را بررسي 
كنيم و اگر در راس��تاي اهداف اين س��ازمان ها و 
شركت ها نباشد و به نفع شهر و شهروندان نباشد، 
حتم��ا مخالفت مي كنيم.  امان��ي در گفت وگو با 
ايلنا درباره اينكه در مديريت ش��هري دوره قبل 
مصوب شده بود سهام برخي از شركت ها از جمله 
برج ميالد به بورس عرضه شود، آيا در اين دوره با 
اين رويكرد موافق هس��تيد يا خير گفت: شوراي 
قبلي براي خيلي از ش��ركت ها و س��ازمان ها اين 
الزام را كرده اس��ت اما هيچك��دام تاكنون انجام 
نشده است و موفق هم نيست چرا كه سازمان ها 
و شركت هاي ش��هرداري خدمات رسان هستند 
و ش��هرداري بايد به آنها ياران��ه بدهد. رفتن اين 
ش��ركت ها به بورس جاي سوال و تامل دارد. بايد 
در اين دوره بررسي كنيم و ببينيم واقعا فلسفه و 
انگيزه اينكه شوراي قبلي الزام كرده است سهام 
برخي از شركت ها و س��ازمان هاي شهرداري در 
بورس عرضه شود، فلس��فه و انگيزه آن چه بوده 
است. آيا به نفع ش��هر و شهروندان است يا خير و 
بعد درباره آن تصميم گيري كنيم.  او ادامه داد: اما 
تاكنون هيچكدام از اين شركت ها موفق نبودند. 
مثال همشهري، شهروند و برج ميالد را پيشنهاد 
دادند كه سهامش��ان در بورس عرضه شود، كدام 
يك از اينها تاكنون توانس��تند اين كار را بكنند؟ 
وضعيت مالي و درآمدي اين شركت ها به گونه اي 
اس��ت كه به هيچ عنوان آمادگي عرضه در بورس 
را ندراد. ضمن اينكه با فلسفه تشكيل آنها مغاير 
است.  عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران گفت: همش��هري با 3 هزار ميليارد تومان 
سرمايه در پرداخت حقوق ماهانه با مشكل روبرو 
است، چطور مي خواهد در بورس عرضه شود؟ بايد 
داليل اين الزام را بررس��ي كنيم و اگر در راستاي 
اهداف اين سازمان ها و شركت ها نباشد و به نفع 
شهر و شهروندان نباشد، حتما مخالفت مي كنيم.

اثر آلودگي هوا
 برابر با اعتياد به سيگار

سازمان بهداشت جهاني از بيماري هاي منتسب به 
آلودگي هوا به عنوان تهديدي جدي براي سالمت 
انسان ها نام برده كه ساالنه منجر به مرگ ميليون ها 
نفر در سراسر جهان مي ش��ود. به گزارش مهر، در 
جديدترين نسخه رهنمود جهاني كيفيت هوا كه 
از سوي سازمان بهداشت جهاني )WHO( منتشر 
ش��ده، تاكيد ش��ده اس��ت كه ميزان بيماري زايي 
ناش��ي از آلودگي هوا به عن��وان بزرگ ترين تهديد 
محيط زيستي براي زندگي سالم با خطرات عمده 
بهداش��تي مانند رژي��م غذايي ناس��الم و اعتياد به 
سيگار، برابر است. حسين ش��هيد زاده مديرعامل 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي ش��هرداري تهران 
با اس��تناد به نس��خه جديد رهنمود كيفيت هوا از 
سوي سازمان بهداش��ت جهاني گفت: اين نسخه 
شامل توصيه هايي براي حفاظت از سالمت عمومي 
در برابر بيماري هاي منتس��ب به آلودگي هوا و در 
واق��ع، راهنماي سياس��ت گذاران و مقامات ملي و 
محلي در مديريت ريس��ك آلودگي ه��وا و تدوين 
برنامه هايي اس��ت كه به منظور كاهش آالينده ها 
به مورد اجرا در مي آيند. ش��هيد زاده با اعالم اينكه 
اس��تانداردهاي آلودگي هوا، حد مجاز آالينده ها را 
بر پايه اس��تراتژي هاي اندازه گيري براي مسووالن 
اجرايي و نظارتي مشخص مي كند، افزود: هدف از 
تهيه رهنمودهاي كيفي��ت هوا، آگاهي عمومي در 
زمينه تبيين آثار و پيامدهاي بلندمدت و كوتاه مدت 
آالينده هاي هوا بر سالمت عمومي و كيفيت زندگي 
شهروندان از يك سو و كمك به كاهش آلودگي هوا 
و آثار و عوارض آن بر س��المتي شهروندان از سوي 
ديگر است. وي با اشاره به اينكه رهنمود كيفيت هوا 
براي آالينده هاي اصلي هوا شامل ذرات معلق زير ۲ و 
نيم ميكرون، ذرات معلق زير ۱۰ ميكرون، دي اكسيد 
نيتروژن، دي اكس��يد كربن و منواكسيد كربن ارايه 
شده است، اظهار كرد: اين آالينده ها به دليل ارتباط 
با پيامدهاي مهم بهداشتي انتخاب شده اند و شامل 
اهداف موقت يا پلكاني و هدف نهايي از طريق اعمال 
و اجراي سياست ها و اقدامات موثر در كاهش آلودگي 
هوا هستند در دو سطح سهل گيرانه و سخت گيرانه و 
در بازه هاي زماني واقعي قابل دست يابي اند. شهيدزاده 
با بيان اينكه در گزارش منتشر شده به شاخص هاي 
كيفي در مورد شيوه هاي مطلوب براي مديريت انواع 
خاص ذرات معلق شامل كربن سياه يا كربن عنصري، 
ذره بسيار ريز و ذرات ناشي از توفان هاي شن و گرد و 
غبار پرداخته شده اما با توجه به عدم وجود مطالعات 
كافي، در مورد مخاطرات آنها رهنمودي ارايه نشده 
است، تصريح كرد: كاهش قابل مالحظه حدود مجاز 
ذرات معلق زير ۲ و نيم ميكرون و دي اكسيد نيتروژن 
و ارايه رهنمود براي منو اكس��يد كربن، دي اكسيد 
نيتروژن و اُُزن در اين گزارش ارايه شده، ضمن اينكه 
در مورد ميزان مجاز دي اكسيد گوگرد نيز سهل گيري 
شده است. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران با تأكيد بر اينكه حدود مجاز و نقاط شكست 
براي تعيين ش��اخص آالينده هاي هوا در كشورمان 
از س��وي س��ازمان حفاظت محيط زيست تصويب 
شده و از ابتداي سال ۹۹ در شهر تهران مالك عمل 
بوده و براي اندازه گيري آالينده ها مورد استفاده قرار 
مي گيرد، خاطرنشان كرد: در اين استانداردها، ميزان 
مجاز آالينده هاي ذرات معلق زير ۲ و نيم ميكرون، 
ذرات معلق زير ۱۰ ميكرون و اُُزن در ايران به مراتب از 
حدود پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني كه الزام آور 
نيستند، سهل گيرانه تر و اجرايي تر است، هر چند در 
مقايسه با استانداردهايي كه قبل از آن در تهران اعمال 
مي شدند، به مراتب سخت گيرانه محسوب مي شوند.

واكنش رييس اتحاديه
مشاوران امالك به 2 طرح مجلس

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مش��اوران 
ام��الك، طرح هاي مجل��س در خصوص تناس��ب 
حق الزحمه مشاوران امالك با دفاتر اسناد و همچنين 
كاهش تعرفه بنگاه هاي ملكي را داراي شكل و شمايل 
پوپوليستي دانست و گفت: سركوب نرخ كميسيون 
مشاوران باعث تشديد ركود بخش مسكن و صدمه به 
اقتصاد كشور مي شود. خسروي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: آقايان اعالم مي كنند كه حق الزحمه دفاتر 
امالك از نرخ دفاتر اسناد بيشتر است و بايد قاعده مند 
شود. در حالي كه زحمتي كه مشاوران روي يك فايل 
مي كشند به مراتب بيش از دفاتر اسناد رسمي است. 
مشاور بعضا تا يك سال روي فايل كار مي كند تا خانه 
را به فروش برس��اند؛ آن وقت حق الزحمه اش با دفاتر 
كه چند امضا رد و بدل مي كنند مقايس��ه مي ش��ود. 
وي افزود: در س��طح كشور حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد 
رس��مي وجود دارد؛ در حالي كه تعداد دفاتر مشاور 
امالك ۱3۵ هزار واحد اس��ت. يعني دفاتر اسناد ۱۶ 
برابر مشاوران امالك، معامله ثبت مي كنند و ۱۶ برابر 
بيش��تر از دفاتر امالك از بازار مسكن سهم مي برند. 
تازه اين منهاي ثبت اسناد منقول، غيرمالي، خدمات 
ثبتي و غيره اس��ت كه دفاتر اس��ناد از آن برخوردار 
هستند. رييس اتحاديه مشاوران امالك همچنين با 
اشاره به طرح ديگر نمايندگان مجلس در كميسيون 
عمران با عنوان كاهش تعرف��ه بنگاه هاي معامالتي 
گفت: از نمايندگان مجلس انتظار مي رود طرح هاي 
خلق الس��اعه ارايه ندهند. پيش از اين هم حدود ۱۲ 
سال قبل، قانون پيش فروش را چشم بسته تصويب 
كردند كه ۱۲ سال ش��كل اجرايي نيافته است، زيرا 
مش��اوران امالك را ناديده گرفتند و بخش س��اخت 
و س��از را از مهم ترين منبع مالي خود محروم كردند 
كه ركود اين حوزه را تش��ديد كرد. وي خاطرنش��ان 
كرد: مش��اوران امالك بع��د از انعقاد ق��رارداد اوليه، 
متعاملين را به دفاتر اس��ناد هدايت مي كنند. دالل 
يعني داللت كننده، يعني كسي كه روي يك معامله 
داللت مي كند و زحمت مي كشد. ما مولد اقتصادي و 
مولد مالياتي هستيم كه با ۱۷۸ شغل كليدي ارتباط 
داريم. سركوب مش��اوران امالك منجر به ركود بازار 
مس��كن و ركود اقتصادي مي ش��ود. رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك با بيان اينكه عدم توانايي دولت در 
ايجاد شغل باعث هدايت جوانان به سمت شغل مشاوره 
امالك شده است، گفت: بار بي مسووليتي دولت ها در 
ايجاد شغل را به دوش مي كش��يم، آن وقت به انحاء 
مختلف ما را تضعيف مي كنند.  خسروي درباره طرح 
مجلس مبني بر اصالح قانون اعتبار اس��ناد رسمي 
گفت: وقتي موضوعي كارشناسي نمي شود، قابليت 
اجرا هم نخواهد داش��ت. در اين خصوص با هيچ يك 
از بخش ه��اي مربوطه از جمل��ه وزارت صمت، اتاق 
اصناف و اتحاديه مشاوران امالك مشورت نشده و بايد 
نظر اين بخش ها اخذ شود. وي تاكيد كرد: از مجلس 
انقالبي انتظار مي رود منطقي و كارشناسي تصميم 
بگيرد؛ نه اينك��ه طرح هاي پوپوليس��تي ارايه دهد. 
اين كار را معاون اول رييس جمهور سابق انجام داد و 
نتيجه نگرفت. براي آنكه روي جهش قيمت مسكن 
ناشي از تالطم اقتصاد سرپوش بگذارند اعالم كردند 
كه نرخ كميسيون مش��اوران امالك از نيم درصد به 
۲۵ ص��دم درصد كاهش پيدا كند. اين نوع طرح هاي 
غيركارشناسانه به ضرر مردم خواهد بود. براساس اين 
گزارش، مجلس به تازگي دو موضوع را درخصوص بازار 
مسكن در دستور كار قرار داده است. كميسيون عمران 
مجلس، كليات طرح كاهش تعرفه بنگاه هاي امالك را 
به تصويب رسانده است. كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس نيز اصالح قانون اعتبار اس��ناد رسمي را روي 
ميز خود دارد. موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون 
حقوقي و قضايي گفته است كه نرخ دفاتر امالك بسيار 
بيشتر از تعرفه دفاتر اسناد است و بايد قاعده مند شود.

انتظارات فعاالن ساختماني در شهريور تعديل شد 

مجيد اعزازي| 
 در پي بهبود برخي از عوامل اثر گذار بر س��اخت و ساز در 
شهريورماه سال جاري، عدد شامخ كل ساختمان با حدود 
۱۰ واحد رشد به 4۷.۷3 رسيد. در عين حال، فعاليت هاي 
ساختماني همچنان ركودي ارزيابي مي شوند و بهبودي 
شامخ صرفا اصالح روند گذشته، كاهش عمق ركود ساخت 
و ساز و تغيير جهت انتظارات فعاالن ساختماني ارزيابي 
مي شود. آنگونه كه پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران 
گزارش كرده است، عدد شامخ كل در شهريورماه امسال با 
قرارگيري بر نقطه 4۷.۷3 نشان از افزايش فعاليت ها نسبت 
به مردادماه داشت، ولي صنعت ساختمان در شهريورماه 
۱4۰۰ هنوز در وضعيت ركود )عدد شاخص زير ۵۰( قرار 
دارد. مولفه هاي ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و 
تحويل سفارش، مواد اوليه خريداري شده، ميزان استخدام 
نيز نسبت به ماه قبل افزايش يافت. شاخص ميزان قيمت 
مواد اوليه كه با ثبت عدد ۷4.۲4 كاهش نسبي در قيمت 
مواد اوليه نسبت به ماه قبل به ثبت رسيد، ولي همچنان 
نشان دهنده تورم قيمت ها در بخش صنعت ساختمان 
است. اين در حالي اس��ت كه طي ماه هاي اخير، همواره 
انبوه سازان و فعاالن ساختماني از رشد سرسام آور مصالح 
ساختماني شكايت داشته و آن را مهم ترين مانع براي آغاز 
و انجام پروژه هاي ساختماني اعالم كرده بودند. در نخستين 
روزهاي تابستان، با اوجگيري مصرف برق در كشور، دولت با 
هدف كاهش خاموشي ها، به تعطيلي كارخانجات مختلف 
از جمله توليدكنندگان مصالح س��اختماني راي داد و به 
همين دليل، قيمت مصالح از جمله سيمان به شدت افزايش 
يافت. به نظر مي رسد، با عبور از پيك مصرف و بازگشايي 
كارخانجات و همچنين انجام برخي تمهيدات دولتي براي 
مهار قيمت مصالح ساختماني، اين مانع موقت بر سر راه 
ساخت وساز برداشته ش��ده است. تازه ترين گزارش اتاق 
تعاون از شامخ ساختمان همچنين حاكي است، قيمت 
محصوالت توليد شده )يا خدمات ارايه شده( نيز با كاهش 
نسبي نسبت به ماه قبل به عدد شاخص ۶4رسيد. شاخص 
ميزان فروش از 4۲.۸۶ در مردادماه با افزايش قابل توجهي 
به عدد۵3.۶۲ در ش��هريور ماه رس��يد. در همين حال، 
عدد ش��اخص انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كار در 
بين فعاالن بخش ساختمان افزايش نسبي نسبت به ماه 
قبل ارزيابي شده است. بنابراين با در نظر گرفتن نتايج به 
دست آمده از دو شاخص ميزان فروش كاالها و خدمات 
و انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شركت در ماه آينده 
احتمال خروج از ركود و افزايش شدت فعاليت ها در بخش 
صنعت ساختمان در ماه هاي آينده دور از انتظار نخواهد 
بود. براساس اين گزارش، در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان 
خواسته مي شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه 

معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر شده 
يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب 
گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزينه بدون تغيير: عدد 
۰.۵ و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش 
ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان 
به هر يك از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد 
شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين 
شاخص عددي بين صفر و ۱۰۰ است كه به ترتيب به 
معناي آن است كه ۱۰۰ درصد پاسخگويان گزينه »بدتر 
شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 
۵۰ نشان دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، 
باالي ۵۰ نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير ۵۰ 

به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

      بازگشت شامخ كل ساختمان به مدار مثبت؟
به گزارش »تعادل«، در س��ه ماهه اول س��ال، علي رغم 
افت فعاليت هاي ساختماني در فروردين ماه، روند شامخ 

ساختمان در ماه هاي ارديبهشت و خرداد صعودي و در تير 
و مرداد نزولي بود، اينك اما به نظر مي رسد كه شامخ كل 
ساختمان به مدار مثبت بازگشته است و با توجه به رشد 
مولفه انتظارات فعاالن ساختماني، انتظار مي رود اين روند 
در ماه آتي نيز همچنان صعودي باشد. تغيير جهت بازار 
معامالتي مسكن نيز از خردادماه سال جاري آغاز شد. تا 
قبل از خرداد، و به عبارت دقيق تر در فروردين و ارديبهشت 
سال جاري، شاهد كاهش قيمت مسكن و افزايش تعداد 
معامالت بوديم، اما از خرداد به بعد، بار ديگر قيمت ها در بازار 
مسكن روندي صعودي را در پيش گرفتند و به همان ميزان 
از تعداد معامالت مسكن كاسته شد. البته در شهريورماه 
سال جاري، رشد قيمت مسكن با رشد معامالت همگام 
بود. علت اينكه تغيير مسير بازار معامالتي يك ماه زودتر 
از تغيير مسير بازار س��اخت و ساز رخ داده است را بايد در 
تفاوت ماهيت اين دو بازار در واكنش به عوامل اقتصادي و 
غيراقتصادي حاكم جست وجو كرد. اساسا خرداد ماه سال 
جاري، ماه خاصي بود. از سويي، افكار عمومي تصور مي كرد 

كه نتيجه رايزني ها و مذاكرات هسته اي در ارديبهشت، 
سرانجام در خرداد به بار مي نشيند اما چنين نشد و از همين 
رو، انتظارات تورمي ناشي از تداوم تحريم ها و افزايش نرخ 
ارز بار ديگر دامنگير بازارها و از جمله بازار مس��كن شد. 
از س��وي ديگر، در ۲۸ خرداد س��يزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري برگزار شد و به طور طبيعي چند هفته 
قبل از اين تاريخ، دستخوش تبليغات انتخاباتي و به ويژه 
مناظره هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري بود. 
به اين ترتيب، فعاالن بازارها و مردم با توجه به پيش بيني 
از نتايج اين انتخابات، وارد بازار مسكن شدند و نتيجه 
آن بود كه در خرداد ماه هم فايل هاي عرضه شده و هم 
معامالت صورت گرفته نسبت به دو ماه قبل از آن بيشتر 
شد. بي گمان، فروشندگان تصور مي كردند كه تحوالت 
در سطح سياست داخلي و خارجي منجر به افت قيمت 
دالر و انتظارات تورمي شده و در نتيجه تالش كردند كه 
ملك خود را به قيمت مناسب بفروشند. از سوي ديگر، 
خريداران تصور مي كردند كه قيمت ها در ماه هاي آتي 
افزايش خواهد يافت و به همين دليل، با احتياط كمتر 
دست به خريد زدند. نتيجه آن شد كه قيمت مسكن بار 

ديگر روند صعودي در پيش گرفت. 

    پيشتازي بازار مسكن در شهريور
آن گونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
طي شهريورماه سال جاري را گزارش كرده است، در اين 
ماه، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني با ۲.4 
درصد افزايش نس��بت به ماه قبل )و 3۰.۵ درصد افزايش 
نسبت به ماه مشابه سال قبل( به 3۱ ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان رسيده است. همچنين تعداد معامالت با رشد 4۱.۶ 
درصدي نسبت به ماه قبل )و رش��د منفي ۰.۸ درصدي 
نسبت به ماه مشابه سال قبل( به ۷۷۸۹ فقره افزايش يافت.

بررسي بازده بازارهاي موازي در شهريورماه سال جاري 
حاكي از اين است كه مسكن با ۲.4 درصد رشد قيمت، 
بيشترين بازدهي را از آن خود كرده است. پس از مسكن، 
به ترتيب دالر با ۰.۶ درصد، س��كه ب��ا منفي ۰.4 درصد 
و بورس با منفي ۸.۵ درصد ق��رار مي گيرند. اما در دوره 
۶ ماهه نخست س��ال جاري، جايگاه بازارها در بازدهي 
متفاوت است. دالر با ۱۱ درصد بازدهي ۶ ماهه در صدر 
بازارها است. در رتبه بعدي سكه با ۸.۶۵ درصد بازدهي 
قرار دارد. بازار سرمايه نيز با ۶ درصد رشد در جايگاه سوم 
نشسته است و در انتها مسكن با 4.۷۱ درصد رشد قيمت 
نسبت به ميانگين قيمتي در پايان سال ۹۹ )3۰ ميليون 
و ۲۷4 هزار تومان در هر متر مربع( قرار گرفته است. شايد 
بتوان تفاوت بازدهي بازارها در دو دوره يادش��ده را در دو 

نيمه متفاوت ۶ ماهه اول سال جاري جست وجو كرد.

پايانشوكقيمتمصالحبهساختوساز

جزييات اولين جلسه شوراي عالي مسكن اعالم شد

هدف گذاري ساخت 2 ميليون آپارتمان در 2 سال
گروه راه و شهرسازي| 

چهارشنبه هفته گذشته )۱4 مهر ۱4۰۰( نخستين جلسه 
شوراي عالي مسكن به رياست رييس جمهور برگزار شد. 
آن گونه كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي 
گفته است، از نكات مهم اين جلسه مي توان به آغاز توليد دو 
نوبت، دو ميليون واحد در دو سال اول اجراي اين طرح اشاره 
كرد كه به دنبال آن تا پايان دولت يعني چهار س��ال آينده 
امكان تهيه 4 ميليون واحد مسكوني وجود داشته باشد. در 
عين حال، رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي نيز در حاشيه 
اين جلسه از ثبت نام متقاضيان قانون جهش توليد مسكن 
تا ۱۰ روز آينده خبر داد. قاسمي همچنين روز پنجشنبه 
در حاشيه س��فر به بوشهر اعالم كرد: احداث چهارميليون 
واحد مسكوني در چهار سال كار بزرگي است كه با تشكيل 
اولين جلسه شوراي عالي مسكن به رياست رييس جمهور 
در خصوص آن سياست گذاري و برنامه ريزي براي اجرايي 
شدن آن انجام شد. براي آنكه طبق زمانبندي به انجام كار 
برسيم و با توجه به اينكه ساخت مسكن حداقل به دو سال 
زمان نياز دارد، نياز است تا دوم ميليون واحد مسكوني آغاز 
ش��ود. او با اشاره به اينكه براي دهك هاي پايين زمين هاي 
دولتي پيش بيني شده است، اعالم كرد: اصوال در شهرهاي 
كوچك 4۰ درصد قيمت مسكن زمين است كه مقرر شده 
در اجراي قانون جهش توليد ب��دون دريافت پول به مردم 
واگذار ش��ود. تسهيالت بسيار مناس��بي در قانون جهش 
توليد مسكن كه مجلس مصوب و ابالغ كرده، پيش بيني 
شده است. همچنين خدماتي است كه دولت به رايگان 
در اختيار مردم قرار مي هد. قاسمي با اعالم اين مطلب كه 
سامانه به زودي راه اندازي مي شود، گفت: موضوع جهش 
توليد مسكن متقاضي محور است با توجه به تجربه هاي 
دريافتي از مسكن مهر و مسكن ملي در مناطقي مسكن 
احداث خواهد شد كه متقاضي واقعي وجود داشته باشد. 
وي با اشاره به اينكه بخشي از ساخت مسكن به احداث 
واحدهاي مسكوني روستايي تعلق دارد، گفت: تسهيالت 
بسيار مناسبي براي ساخت مسكن برنامه ريزي شده است 
و تمامي متقاضيان واقعي مسكن حتما در سامانه ثبت نام 

كنند تا با برنامه ريزي بتوانيم كار را آغاز كنيم.

    ثبت نام متقاضيان تا ۱۰ روز آينده
به گزارش تسنيم، رستم قاس��مي وزير راه و شهرسازي در 
حاشيه برگزاري اولين نشست شوراي عالي مسكن با بيان 
اينكه براي احداث 4 ميليون واحد مس��كوني در 4 س��ال 
نمي توان در هر سال تنها يك ميليون واحد مسكوني ساخت 
چون ساخت و ساز مسكن ۱.۵ تا ۲ زمان مي برد، ادامه داد: 
از اين رو براي جبران اين موضوع و حل مس��اله زمانبندي 
مجبوريم احداث تعداد بيشتري مسكن را آغاز كنيم و در حال 
آغاز احداث دو ميليون واحد مسكوني هستيم. وي افزود: در 
اين راستا تفاهم نامه احداث بخشي از اين واحدها در حضور 

رييس جمهور با بنياد مس��كن، صندوق تعاون، وزارت كار، 
بسيج و مجموعه كساني كه در حوزه توزيع مديريت ساخت به 
ما كمك مي كنند، امضا شد و به زودي عمليات اجرايي احداث 
دو ميليون واحد مسكوني آغاز مي شود. وزير راه و شهرسازي با 
اشاره به اقدامات اجرايي انجام شده براي احداث اين واحدهاي 
مسكوني گفت: اوال الزم بود كه مساله زمين به عنوان يك 
موضوع مهم مرتفع شود. در ۱۰ اقدام راهبردي وزارت راه و 
شهرسازي ايجاد بانك زمين پيش بيني شده بود كه اين مورد 
اكنون پيشرفت خوبي دارد. نياز كشور بايد از محل زمين هاي 
دولت تامين شود كه بخشي از آن در اين مدت كوتاه محقق 
شده است. قاسمي با يادآوري اينكه در زمينه تسهيالت در 
قانون پيش بيني شده است كه 3۶۰ هزار ميليارد تومان در 
سال به بخش مسكن تسهيالت داده شود كه قانون است و بايد 
اجرا شود، تاكيد كرد: به عنوان يك اقدام ديگر ايجاد صندوق 
ملي مسكن در وزارتخانه شروع شده و اين اقدام مي تواند بازوي 
موفقي براي اجراي اين قانون باشد. اميدواريم كه بتوانيم به 
اين توافقات س��رعت دهيم و مساله ساخت مسكن به ويژه 
براي اقشار كم درآمد و دهك هاي پايين با قيمت مناسب را 
حل كنيم.  وزير راه و شهرسازي گفت: از تجربه مسكن مهر و 
نمونه هاي ساخته شده در كشور به خوبي استفاده كرديم. از 
حسن اين طرح ها با خبريم و معايب آنها را نيز ديده ايم. ساخت 
واحدهاي مسكوني جديد تقاضا محور است، به اين معني كه 
هرجا كه تقاضا باشد، واحدهاي مسكوني احداث مي شود 
حداكثر ظرف ۱۰روز آينده ثبت نام در سامانه مجددا شروع 
شده و بر اس��اس نيازي كه مردم اعالم مي كنند، واحدهاي 
مسكوني احداث خواهد شد. وي ادامه داد: تامين زمين براي 
اين طرح مراحل مختلفي دارد. در مرحله اول از زمين هاي 
درون شهر كه متعلق به دولت است با تغيير كاربري استفاده 
خواهيم كرد. در گام دوم زمين هاي در كنار شهرها با الحاق 
به شهر در اين طرح به كار گرفته خواهند شد، به شرطي كه 
بخش هاي زيرساختي آنها آماده باشد. مرحله سوم نيز احداث 
مسكن در شهرهاي جديد است.  قاسمي با اشاره به فرآيند 
شناسايي متقاضيان واحدهاي مسكوني گفت: تعدادي از 
نيازمندان شناسايي شده اند. ۵۲۰ هزار نفر با اسم و شماره 
ملي مشخص شده اند كه افراد تحت پوشش كميته امداد و 
بهزيستي هستند. اما در نهايت ثبت نام در اين سامانه مشخص 
خواهد كرد كه با توجه به فرم »ج« مشخص مي شود كه چه 
كساني مي توانند صاحب مسكن شوند. وي افزود: اين يك 
فرصت بسيار استثنايي است چراكه اوال زمين ها متعلق به 
دولت است، ثانيا تسهيالت خوبي اعطا مي شود و ثالثا ارايه 
خدمات به صورت رايگان توسط دولت انجام خواهد شد. يعني 
همزمان با احداث واحدهاي مسكوني نيازهاي خدماتي مثل 
درمانگاه، پارك و نيازمندي هاي عمومي توسط دولت احداث 
شده تا شرايط اجتماعي براي سكونت مردم در واحدها فراهم 
شود.  اين عضو كابينه سيزدهم ادامه داد: مسكن اساسا توسط 
بخش خصوصي ساخته مي ش��ود. بخش دولتي اساسا در 

ساخت مسكن موفق نبوده و بنا هم ندارد كه در زمينه احداث 
مسكن ورود كند. دولت احداث اين واحدهاي مسكوني را 
هدايت و حمايت مي كند و در روزهاي آينده با انبوه سازان و 
تعاوني ها نشست هايي برگزار خواهد شد كه بخش خصوصي 
وارد اين حوزه ش��ود. وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه بر 
اساس برآورد كارشناسي دقيق كش��ور به احداث حداقل 
سالي يك ميليون مسكن نياز دارد، گفت: ساالنه حدود 3۰۰ 
هزار واحد مسكوني در كشور ساخته مي شود كه اين يعني 
جاي خالي احداث ساالنه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسكوني كه 
نياز كشور است، وجود دارد. امروز بر اساس گزارش دقيقي كه 

در شوراي عالي مسكن نيز ارايه شد، سهم هزينه مسكن از 
سبد هزينه خانوار در روستاها ۱۸ درصد، در شهرها حدود 
3۲ درصد و در كالن شهرها باالي 4۵ درصد است. اين سهم 
در تهران باالتر نيز هست كه نشان مي دهد در حوزه مسكن 
نياز به اقدام فوري وجود دارد. وي ادامه داد: طبيعي است كه 
عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت مسكن است و اگر عرضه 
مسكن اضافه شود، قيمت كم خواهد شد. نكته مهم اين است 
كه سرمايه گذاري در بخش مسكن نيز در اين طرح ديده شده 
است، يعني بر اساس اين طرح به كساني كه به قصد فروش 

مسكن مي سازند نيز تسهيالتي عرضه خواهد شد.
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ارزهاي ديجيتالي هفته گذش��ته، غوغا ب��ه پا كردند و 
توانس��تند مقاومت هاي پيش روي خود را شكسته و در 
اين ميان بيت كوين توانست محدوده قيمتي خود را در 
۵۴ هزار دالر تثبيت كند. قيمت بيت كوين روز گذشته در 
دقايقي از ۵۶ هزار دالر هم عبور كرد و همزمان با افزايش 
قيمت بيت كوين، بسياري از آلت كوين ها هم با رشد همراه 
شدند. در شرايطي كه تصور مي شد كميسيون اقتصادي 
مجلس مرجع اصلي تدوين طرح هاي مرتبط با ارزهاي 
ديجيتال اس��ت، ناگهان برخي زمزمه ه��ا در راهروهاي 
بهارستان به گوش خبرنگاران رسيد كه طرح كميسيون 
اقتص��ادي تنها يك��ي از گزينه هاي قانون��ي موجود در 
خصوص ارزهاي ديجيتال است و طرح هاي ديگري هم در 
اين زمينه وجود دارد. در حالي كه روزهاي گذشته، براي 
ارزهاي ديجيتال روزهاي خوبي بود و بيت كوين باالخره 
توانست مقاومت ۵۰ هزار دالري را بشكند و حتي تا ۵۴ 
هزار دالر هم برسد، روز گذشته اين ارز ديجيتالي با رشد 
۲,۰۰۰ دالري، از بيشترين ميزان چهارماهه خود كه در 
روز چهارشنبه به آن رس��يده بود نيز فراتر رفت. پادشاه 
ارزهاي ديجيتال روز گذشته، در صرافي بيت استمپ به 
۵۶,۱۵۰ رسيد كه نشان دهنده شكل گيري موج جديد 
احساسات صعودي در بازار است. در همين حال بحث بر 
س��ر امكان تاييد صندوق قابل معامله بورسي در امريكا 
داغ است. براساس گزارش كوين تلگراف، به احتمال زياد 
يك صندوق قابل معامله بورس��ي بيت كوين مبتني بر 
بازار معامالت آتي در ماه جاري چراغ سبز دريافت كند. 
داده هاي بازار نش��ان مي دهد كه پي��ش از اين افزايش 
قيمت، يك بازه تثبيت وجود داش��ته اس��ت. از هفته 
گذشته و زماني كه بيت كوين به ۴۰,۸۸۵ دالر رسيد، 
شاهد جهش ۳۶.۸ درصدي اين ارز ديجيتال بوديم. اين 
رشد باعث شد كه اميدها به رسيدن به ۱۰۰ هزار دالر 
بار ديگر قوت بگيرد. سطح ۱۰۰ هزار دالري از اهميت 
بااليي برخوردار است؛ چراكه بسياري از تحليل گران و 
معامله گران پيش بيني كرده اند كه بيت كوين تا پايان 

سال جاري ميالدي به اين محدوده خواهد رسيد.

      ماينرهاي بيت كوين و اتريوم
 به حفظ ذخاير خود روي آورده اند

بنا بر گزارش ها، ش��ركت هاي فعال در زمينه اس��تخراج 
بيت كوين و اتري��وم به جاي ف��روش اندوخته هاي خود 
مشغول ذخيره سازي اين اموال هستند. اين رويكرد بيانگر 
آن است كه اين شركت ها به رشد قيمت بيت كوين و اتريوم 
در بلندمدت خوش بين هستند. آنها همچنين براي تأمين 
مخارج خود به روش هايي غير از فروش اين دارايي ها روي 
آورده اند. گفتني اس��ت تعداد بيت كوين هاي ماينرهاي 
بزرگ در امريكاي شمالي به بيش از ۲۰,۰۰۰ واحد رسيده 
و موجودي اتريوم هاي ماينرها هم بالغ بر ۵۳۲,7۵۰ است. 
همچنين بانك مركزي بريتانيا در گزارش جديد خود عنوان 
كرده است كه بازار ارزهاي ديجيتال تنها خطر محدودي 
براي اين كشور ايجاد مي كنند. كميسيون سياست هاي 
مالي اين بانك همچنين در گزارش خود نوش��ته اس��ت: 
»مقررات حوزه ارزهاي ديجيتال هم در سطح داخلي و هم 

در سطح جهاني بايد به سرعت تنظيم شوند تا از خطراتي 
كه مي توانند در آينده داشته باشند جلوگيري شود.

     خروج ۲۰ شركت
 مرتبط با ارزهاي ديجيتال از چين

اين در حالي است كه مقابله با ارزهاي ديجيتالي در چين 
همچنان ادامه دارد. به گزارش مجله اوراق بهادار چين، بيش 
از ۲۰ شركت مرتبط با ارزهاي ديجيتال در پي دور جديد 
قوانين و مقررات سختگيرانه ضد ارزهاي ديجيتال، در حال 
خروج از بازار اين كشور هستند. در ميان آنها بزرگ ترين 
صرافي ارزهاي ديجيت��ال در چين يعني هوبي قرار دارد. 
عالوه بر آن، مقامات منطقه خودمختار چين، مغولستان 
داخلي، اخيرا ۱۰۰ هزار دستگاه را توقيف كرده و ۴۵ پروژه 
استخراج ارزهاي ديجيتال در منطقه را تعطيل كرده اند كه 
از نظر تئوري باعث صرفه جويي در مصرف س��االنه ۶.۵۸ 
ميليارد كيلووات ساعت برق مي شوند؛ معادل سوزاندن ۲ 
ميليون تن زغال سنگ. همچنين در ۲۴ سپتامبر، اسپارك 
پو، ، بزرگ ترين استخر استخراج اتريوم همانند ان بي ماينر، 
شركت توليد كننده نرم افزار دستگاه هاي استخراج، تصميم 

به قطع همكاري با كاربران چيني گرفته اند.

      ايران و رقابت كميسيون هاي مجلس
 براي سامان دهي ارزهاي ديجيتال

در شرايطي كه تصور مي شد كميسيون اقتصادي مجلس 
مرجع اصلي تدوين طرح هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال 
اس��ت، ناگهان برخي زمزمه ها به گوش رس��يد كه طرح 

كميسيون اقتصادي تنها يكي از گزينه هاي قانوني موجود 
در خصوص ارزهاي ديجيتال اس��ت و طرح هاي ديگري 
هم در اين زمينه وجود دارد. بررسي هاي بعدي مشخص 
كرد جدا از طرح كميس��يون اقتصادي، كميسيون ويژه 
جهش توليد مجلس نيز طرح ديگ��ري را با عنوان »طرح 
تأمي��ن ارز با اس��تفاده از جهش توليد صنع��ت رمزارز« 
پيگيري مي كند. طرحي كه بر اساس اظهارات نايب رييس 
كميس��يون ويژه جهش توليد، كليات آن به پايان رسيده 
و موضوع براي تكميل مراحل قانوني، راهي هيات رييسه 
براي مطرح شدن در صحن شده است. در حال حاضر، سه 
طرح مختلف در كميسيون هاي »اقتصادي«، »ويژه جهش 
توليد« و »انرژي« با محوريت رمزارزها در حال تدوين است. 
طرح هايي كه هر كدام از آنها در برخي جزييات، تفاوت هاي 
فاحش��ي با يكديگر دارن��د و به نوعي يكديگ��ر را خنثي 
مي كنند. پيگيري هاي بعدي نشان داد طرحي كه روي ميز 
ارزيابي هاي كميسيون اقتصادي قرار دارد، طرحي چهار 
ماده اي با عنوان »حمايت از استخراج رمزارز و سامان دهي 
مبادالت داخلي آن« است كه روند بررسي هاي نهايي آن 
بعد از پايان تعطيالت تابستاني مجلس در دستور كار قرار 
گرفته است. اما موضوع زماني ابعاد عجيب تري پيدا كرد 
كه مشخص شد موضوع رمزارزها به همين دو طرح ختم 
نمي شود و پاي طرح ديگري نيز در كميسيون انرژي در ميان 
است؛ طرحي ذيل عنوان »توسعه و مانع  زدايي از صنعت 
برق كشور« كه هرچند ابتدا با رويكردهاي سلبي به موضوع 
رمزارزها پرداخته، اما ب��ا تحوالت بعدي تالش مي كند تا 
نقشه راه قانوني را نيز در اين زمينه فراهم كند. طرحي كه 

هرچند در ظاهر به دنبال ترسيم راهكارهاي اجرايي براي 
مكانيسم تأمين برق مزارع استخراج رمزارزهاست، اما در 
بطن خود به س��اير ش��ؤون و گزاره هاي مرتبط با موضوع 
رمزارزها از جمله رويكردهاي مالياتي، نحوه تبادالت و… 
نيز مي پردازد. اين اخبار پراكنده در خصوص ايجاد نقشه راه 
قانوني ب��راي رمزارزها، باعث طرح اين پرس��ش كليدي 
در محافل اقتصادي ش��د كه آيا در مجلس، رقابتي بر سر 
تصويب طرح هاي مرتبط با رمزارزها ش��كل گرفته كه هر 
كدام از كميس��يون ها تالش مي كنند طرح خود را پيش 
ببرند؟ و از آن مهم تر چرا نمايندگان، ديدگاه هاي خود را با 
هم تجميع نمي كنند تا به جاي چند طرح متفاوت و در برخي 
موارد متضاد، يك طرح فراگير با موضوع رمزارزها تصويب و 
عملياتي شود؟ با عبور از اين طرح هاي متفاوت و در برخي 
موارد متضاد، به نظر مي رسد هنوز به برخي پرسش هاي 
اساس��ي در خصوص توليد و تبادالت رمزارزها پاسخ داده 
نشده است. اينكه نحوه اخذ ماليات از فعاليت هاي مرتبط 
با رمزارزها بر اساس چه مكانيسمي محاسبه مي شود، يا 
اينكه آيا تبادالت مجموعه رمزارزها در كشور مجاز است، 
يا اينكه تنها برخي از گونه هاي موجود در بازار رمزارزها 
مي توانند فعاليتي داشته باشند، از جمله مواردي است كه 
در هيچ كدام از اين طرح ها به آن پرداخته نشده است. در 
نهايت به نظر مي رسد نمايندگان بايد به اين ابهام اساسي 
پاس��خ دهند كه آيا بهتر نيست مجموعه ظرفيت هاي 
فكري و قانوني كميسيون هاي تخصصي در هم تجميع 
شود تا در نهايت يك قانون جامع، فراگير و علمي به عنوان 

نقشه راه قانوني اين صنعت تصويب و اجرايي شود؟
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اينترنت ماهواره اي
به زودي سراسري مي شود

ايالن ماسك اعالم كرد: سرويس اينترنت  ماهواره اي 
استارلينك از حالت آزمايشي خارج شده و بزودي 
در سراسر امريكا راه اندازي مي شود، اما براي پوشش 
سراسري، الزم اس��ت اسپيس ايكس ماهواره هاي 
بيش��تري را پرتاب كند. به گزارش ايس��نا به نقل 
  SpaceX  از مشبل، ايالن ماس��ك، مدير اجرايي
اعالم كرد: راه اندازي سراس��ري سرويس اينترنت 
ماهواره اي استارلينك اواخر اين ماه آغاز مي شود. 
يك كاربر توييتري از او پرسيده بود »همان طور كه 
گفته شد مرحله بتاي استارلينك اين ماه به پايان 
مي رسد، اين يعني از اين پس شاهد راه اندازي بيشتر 
اين سرويس در ايالت هاي جنوبي خواهيم بود؟« 
ماسك هم در توييتي پاسخ داد: »استارلينك تا پايان 
ماه در سراسر كشور راه اندازي مي شود. البته هنوز 
تعداد كاربران در اين منطقه محدود است و افزايش 
كاربران با پرتاب ماهواره هاي بيشتر بهبود مي يابد.« 
ماس��ك در توييت بعدي خود افزود: »استارلينك 
براي مناطق��ي با تراكم جمعيتي كم تا متوس��ط 
 طراحي شده است، به اين معني كه ما مي توانيم در 
برخي مناطق، به سرعت حداكثر كاربران را پوشش 
دهيم. لطفا براي اطمين��ان از دريافت خدمات در 
مكان مورد نظرت��ان، زودتر ثبت نام كنيد. با پرتاب 
ماهواره هاي بيشتر، اسپيس ايكس مي تواند خدمات 
بيش��تري ارايه دهد.« اين اظهارات نشان مي دهد 
كه اسپيس ايكس در حال آماده شدن براي ارسال 
پايانه هاي استارلينك بيشتر به كاربران در سراسر 
اياالت متحده است. استارلينك در حال حاضر به 
اكثر اياالت امريكا خدمات رس��اني مي كند و بيش 
از ۱۰۰ هزار كاربر در سراس��ر جه��ان دارد. اگر در 
منطقه اي، كاربران استارلينك زياد باشند و ظرفيت 
آن منطقه تكميل شده باشد، كاربران بايد منتظر 
بمانند تا اين شركت بتواند ماهواره هاي بيشتري را به 
مدار زمين پرتاب كند. كاربران عالقه مند مي توانند 
با پرداخت ۹۹ دالر، براي پيش خريد استارلينك در 
وب سايت رسمي اين شركت ثبت نام كنند. با اين 
حال، اين سرويس در حال حاضر با حجم عظيمي 
از درخواست ۵۰۰ هزار كاربر مواجه است كه تاكنون 
براي دريافت سرويس استارلينك ثبت نام كرده اند. 
در نتيجه وب س��ايت رسمي استارلينك در برخي 
موارد مي گويد كه اين س��رويس تا سال ۲۰۲۲ يا 
حتي ۲۰۲۴ بسته به منطقه، در دسترس نخواهد 
بود. به گزارش ايس��نا، ايالن ماس��ك مديرعامل 
ش��ركت »اس��پيس ايكس « )SpaceX( پي��ش 
از اي��ن خبر داده ب��ود كه س��رويس هاي اينترنت 
ماهواره اي استارلينك به طور رسمي در ماه اكتبر از 
حالت آزمايشي يا اصطالحا بتا خارج مي شود و در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت. اسپيس ايكس 
از ماه نوامبر سال گذشته يك نسخه بتا عمومي را 
در اياالت متحده به اجرا درآورده است. استارلينك 
با مجموعه اي متش��كل از بيش از ۳۰ هزار ماهواره 
در مدار نزديك زمين )LEO(، اتصال پرس��رعت 
و كم تأخير به اينترنت را تقريبًا به هر كسي در هر 
كجاي جهان وعده مي دهد. با اين حال، اين شركت 
براي فعاليت در هر كشور بايد به دنبال تأييديه هاي 
نظارتي در آن كش��ور باش��د. اينترنت ماهواره اي 
اس��تارلينك اگرچه عمر كوتاهي دارد، اما توانسته 
سروصداي زيادي در جهان ايجاد كند و چند روز قبل 
نيز گفته شد كه مي خواهد راهش را به بازار هند باز 
كند. يكي از مقامات بلندپايه اسپيس ايكس چند 
روز قبل اع��الم كرده بود كه اين كمپاني به دنبال 
شروع سرويس دهي در اين كشور از دسامبر ۲۰۲۲ 
اس��ت و مي خواهد روي مناطق روستايي تمركز 
كند. اسپيس ايكس مي خواهد از دسامبر ۲۰۲۲ 
شروع به سرويس دهي در اين كشور كند و هدفش 

مجوز ۲ ميليون ترمينال تا اين تاريخ است.

فيس بوك توسعه محصول را
به تعويق انداخت 

فيس بوك فرآيند توس��عه محصول خ��ود را كند 
كرده تا با توجه به افشاگري كارمند سابقش بررسي 
اعتباري درباره شركت انجام دهد. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، نشريه وال استريت ژورنال در گزارشي 
اشاره كرده فيس بوك توسعه برخي محصوالتش را 
تعليق كرده تا گروه��ي از كارمندان اين موضوع را 
تحليل كنند كه افشارگري كارمند سابق تا چه حد 
به شهرت و اعتبار شركت آسيب مي رساند. اين گروه 
تأثيرات منفي احتمالي براي كودكان و همچنين 
انتقادات پيش روي ش��ركت را بررس��ي مي كنند. 
مارك زاكربرگ مدير ارشد فيس بوك پس از شهادت 
فرانسيس هوگن در مقابله كميته كنگره در بيانيه اي 
نوش��ت: اگر در بلندمدت س��عي كنيم كار درست 
را انج��ام دهيم و تجربياتي اراي��ه كنيم كه زندگي 
اف��راد را بهبود مي دهد، براي جامعه و كس��ب و كار 
ما بهتر باش��د. من از مدي��ران بخش هاي مختلف 
شركت خواسته ام طي چند روز آينده فعاليت ها در 
حوزه هاي مختلف را به طور عميق و دقيق بررسي 
كنند تا شما بهتر بتوانيد فعاليت هاي ما براي رسيدن 
به اين هدف را ببينيد. اين تغيير يكي از شفاف ترين 
نشانه هاي تأثير افشاگري هوگن بر فيس بوك است. 
فيس بوك از هم اكنون توس��عه اينستاگرام براي 
كودكان را متوقف كرده، زيرا گزارش��ي در نشريه 
وال اس��تريت ژورنال نشان داد اينس��تاگرام براي 
سالمت ذهني نوجوانان خطرناك است. فرانسيس 
هوگن در افشاگري هاي خود اعالم كرد زاكربرگ و 
ديگر مديران اين شركت رشد شبكه اجتماعي را بر 
ايمني كاربر ترجيح داده اند. همچنين اين شركت 
درخصوص استفاده از بازبيني محتوا با كمك هوش 
مصنوعي مردم را فريب داده است. هوگن خواهان 
آن ش��د كه تحقيقات ش��ركت به طور گسترده در 
دسترس قرار گيرد و ازسوي ديگر از كنگره خواسته 

قوانين جديدي براي اين پلتفرم وضع كند.

روسيه فرآيند دريافت جريمه
از فيس بوك را آغاز مي كند

دادگاهي در مسكو به ضابطان دولتي اعالم كرد فرآيند 
جم��ع آوري ۲۶ ميليون روبل جريمه وضع ش��ده بر 
فيس بوك را آغاز كنند. اين ميزان جريمه براي عدم 
حذف محتواي غيرقانوني در روسيه وضع شده است. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين دستور از 
سوي دادگاه بخش تاگنسكي روسيه و درباره ۸ جريمه 
اعالم شده كه فيس بوك آنها را پرداخت نكرده است. 
البته شبكه اجتماعي مذكور تاكنون اظهارنظري در 
اين باره منتشر نكرده اس��ت. راسكامنادزر )رگوالتور 
ارتباطات روسيه( در س��ال جاري ۲۰ شكايت عليه 
فيس بوك ثبت كرده كه به موجب آنها جريمه اي حدود 
7۰ ميليون روبل براي شركت وضع شده است. روسيه 
ادعا مي كند شركت امريكايي هيچ يك از جريمه ها را 
پرداخت نكرده است. همين امر نشان دهنده چالش 
روسيه براي مقابله با شركت هاي فناوري بزرگ است. 
عالوه برآنچه گفته شد، اكنون راسكامنادزر تصميم 
دارد به دليل تكرار نقض قانون، جريمه اي سنگين براي 
فيس بوك تعيين كند كه معادل ۵ تا ۱۰ درصد درآمد 

ساالنه اين شركت در روسيه است.

درخواست ممنوعيت
شناسايي چهره در اماكن عمومي

پارلمان اتحاديه اروپا از قانونگذاران خواسته استفاده از 
فناوري شناسايي صورت خودكار در فضاهاي عمومي 
 را ممنوع كنند و اقدامات حفاظتي سختگيرانه اي براي 
استفاده پليس از فناوري اجرا كنند. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، به گفته اعضاي پارلمان اتحاديه اروپا 
شهروندان فقط بايد زماني تحت نظر قرار بگيرند كه 
مشكوك به انجام جرمي  باشند. همچنين آنها درباره 
تبعيض در الگوريتم هاي هوش مصنوعي ابراز نگراني و 
اعالم كردند براي جلوگيري از تبعيض به نظارت هاي 
انساني و پش��تيباني قانوني نياز است. سياستمداران 
اروپايي به شواهدي اش��اره كردند كه نشان مي دهد 
سيستم هاي شناس��ايي مبتني بر هوش مصنوعي 
در احراز هويت گروه هاي اقليت قومي، س��المندان و 
زنان بيشتر اشتباه مي كنند. در نتيجه اعضاي پارلمان 
معتقدند الگوريتم ها بايد شفاف، قابل رديابي و مستند 
باشند. عالوه بر آن اين الگوريتم هاي مذكور بايد منبع 
باز باش��ند. همچنين اعضاي پارلمان اتحاديه اروپا از 
مقامات اين منطقه خواسته اند استفاده از مخزن هاي 
داده شناس��ايي چهره خصوصي را ممنوع كنند. آنها 
از كميسيون اتحاديه اروپا خواسته اند تا سيستم هاي 
رده بندي اجتماعي يا سيستم هاي اعتبار اجتماعي را 
ممنوع كنند. به گفته آنها سيستم هاي كنترل در مرزها 
كه براي شناسايي خودكار به كار گرفته مي شوند نيز 

بايد تعطيل شوند. 

ضدرقابتي بودن قوانين پرداخت 
اپل در اپ استور از نظر ناظران 

گروه ديده بان هلندي قوانين اپل درباره اپ اس��تور و 
خريدهاي درون برنامه اي اين ش��ركت را ضد رقابتي 
اعالم كرده و از غول فناوري خواس��ته تا آنها را تغيير 
دهد. اين خبر در حالي اعالم شده كه اپل در چند وقت 
گذشته با دادخواس��ت هاي مشابهي از جمله پرونده 
اپيك گيمز روبرو شده است. به گزارش ديجياتو، رويترز 
به نقل از برخي منابع معتبر عنوان مي كند تحقيقات 
اين گروه هلندي در سال ۲۰۱۹ و زماني آغاز شد كه 
وجود برخي داليل نش��ان دهنده سوءاستفاده اپل از 
 ACM موقعيت خود در بازار بود. گزارش شده است كه
)اداره مصرف كنندگان و بازارهاي هلند( ماه گذشته 

يافته هاي خود را با اپل به اشتراك گذاشته است. 

 الزامات سرمايه گذاري 
در بورس

حد ضرر به روش ثاب��ت، به صورت مكانيكال، به روش 
تكنيكال و رس��م نمودار اس��ت كه هركدام راه و روش 
و توضيح خاص خودش��ان را دارد. تحليل تكنيكال در 
بازار كشور ما آنقدرها مصداق ندارد و خيلي نمي تواند 
براي سهامدار مورداتكا باشد؛ اما حد ضرر ابزاري است 
كه سرمايه گذاران به كمك آن مي توانند درصورتي كه 
سود مورد انتظارشان محقق نشد، از ضرر بيشتر و از بين 
رفتن اصل سرمايه خود جلوگيري كنند. نمي توانيم براي 
تعيين و محاسبه حد ضرر از فرمول ثابت و مخصوصي 
اس��تفاده كنيم بااين وجود مشخص كردن حد ضرر از 
الزامات دنياي سرمايه گذاري است. در كل براي انتخاب 
يك حد ضرر متناسب، بايد دو عامل مهم قيمت سهام 
و حجم معامله را در نظر داشته باشيم و پس از مشخص 
كردن حد ضرر، تالش كنيم در شرايط نامساعد روحيه 
خود را حفظ كرده، از احساسي برخورد كردن پرهيز، 

ضرر را قبول و حد ضرر را اجرا كنيم و تغيير ندهيم.

 حفظ استقالل بانك مركزي 
و بورس

 ش��رايطي كه تع��دادي از توليدكنن��دگان از فعاليت 
اقتصادي روي برمي گردانند، تضعيف و كاهش بخش 
توليد و عرضه را خواهيم داشت كه خود به تورم بيشتر 
دامن خواهد زد. ضمن آنكه تجربه نظام نظارتي در امر 
كنترل قيمت ها در كشور ما موفق نبوده و نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم، ازاين پس نيز با ايجاد بستر مناسب 
براي س��ودجويي عده اي خاص، نتيجه اي ارزشمند از 
اين سياست اقتصادي به دس��ت آوريم. در پايان بايد 
خاطرنشان كرد كه اقتصاد و س��رمايه گذاري با اصول 
و ادبياتي همراه اس��ت و عدول از اين ادبيات، عوارض 

جبران ناپذيري خواهد داشت.

بيت كوين روز گذشته با رشد ۲۰۰۰ دالري، از بيشترين ميزان چهارماهه خود نيز فراتر رفت

پرواز ارزهاي ديجيتالي

كارنامه رسوايي هاي فيس بوك 
فيس بوك و مارك زاكربرگ موسس اين شركت در طول 
سال هاي فعاليت خود، رسوايي ها و تخلفات قانوني بسياري 
را در حوزه هاي مختلف تجربه كرده اند و اكنون براي احياي 
اعتبار خود تالش مي كنند. حدود ۱7 س��ال از آغاز به كار 
فيس بوك، به عنوان يك رسانه اجتماعي انقالبي در عرصه 
فناوري مي گذرد.  مارك زاكربرگ، توسعه شبكه اجتماعي 
خود را از دانش��گاه هاروارد آغاز كرد و پس از يك سال، اين 
وبسايت به يك پلتفرم جهاني بدل شد و تعداد كاربرانش در 
عرض كمتر از 7 سال، در سپتامبر ۲۰۱۲، از مرز ۱ ميليارد 
نفر گذش��ت. فيس بوك امروز به يك غول فناوري تبديل 
ش��ده است كه مجموع كاربرانش از ۲ ميليارد نفر گذشته 
و پلتفرم هاي زي��ر مجموعه بزرگي چون اينس��تاگرام و 
واتس اپ را در اختيار دارد. رشد شتابان رسانه هاي اجتماعي 
و پلتفرم هايي چون فيس بوك در س��ال هاي اخير، سبب 
افزايش شديد روند ذخيره سازي اطالعات و تحليل كالن 
داده ها شده اس��ت. از همين روي، حجم عظيمي از داده، 
به عنوان يكي از اب��زار اصلي انحصار قدرت عصر حاضر در 
اختيار موسسان و مديران شركت هاي فناوري قرار گرفت. 
قدرت گي��ري پلتفرم هاي آنالين، ش��ركت هاي فناوري 
را آماج بس��ياري از انتقادات، مانند نقض حريم ش��خصي 
كاربران، جمع آوري اطالعات، آناليز و فروش كالن داده ها 
و عمليات تأثير بر مخاطبان، قرار داده است. فيس بوك در 
طول سال هاي فعاليت خود به عنوان يك پلتفرم اجتماعي 
موفق، رسوايي ها و پرونده هايي از تخلفات قانوني بسياري را 
تجربه كرده و هم اكنون شكايت از اين پلتفرم از سوي دولت ها 
و حتي كاركنان اين شركت فناوري بيش از پيش شده است. 

   آزمايش رواني بر روي احساسات كاربران
فيس بوك در س��ال ۲۰۱۲ بدون اطالع كاربران يك 
آزمايش روانش��ناختي را بر بستر پلتفرم آنالين خود 
كليد زد. اين ش��ركت 7۰۰ هزار نف��ر از كاربران اين 
رسانه اجتماعي را برگزيد تا به مدت يك هفته در مورد 
تأثير محتواي مثبت و منفي اخبار بر احساسات افراد، 
تحقيق كند. نتايج اين آزمايش، س��ر انجام در س��ال 
۲۰۱۴، با عنوان »ش��واهد تجربي سرايت عاطفي در 
مقياس گسترده از طريق شبكه هاي اجتماعي« منتشر 
ش��د. هنگامي كه كاربران از وجود چنين آزمايشي 
مطلع شدند، زاكربرگ و ش��ركت فيس بوك مورد 
انتقاد شديد قرار گرفتند و همين امر سبب شد كه 
شريل سندبرگ، از مديران ارشد اين شركت از نحوه 
ارتباط فيس بوك با اين پژوهش، عذرخواهي كند.

      ۲۰۱۸ سال رسوايي هاي پي در پي
 از كمبريج آناليتيكا

كريستوفر وايلي، يكي از كارمندان سابق موسسه داده كاوي 
و تحليل داده كمبريج آناليتيكا، در س��ال ۲۰۱۸، اقدام به 
افشاي دسترسي غيرقانوني شركت يادشده به داده هاي 
كاربران فيس بوك كرد. نيويورك تايمز و گاردين نخستين 
رس��انه هايي بودند كه اين خبر را منتشر كردند. بر اساس 
گزارش هاي منتشرشده در مورد اين واقعه، اين سوءاستفاده 
از داده ها در مقياس ۸7 ميليون كاربر فيس بوك، صورت 
پذيرفته اس��ت. نيويورك تايمز در گزارش خود، كمبريج 
آناليتيكا را موسسه اي با ابزارهايي براي شناسايي شخصيت 
رأي دهندگان و تأثير بر رفتار آنها از همين طريق، معرفي 
كرد. كمبريج آناليتيكا داده هاي مورد نياز خود را از طريق 
ارايه يك پرسشنامه تست روانشناسي به كاربران فيس بوك 
به دس��ت مي آورد و اطالعات به دست آمده از تست هاي 

روانشناسي را در كمپين هاي انتخاباتي به كار مي گرفت.
 

      سوءاستفاده مجدد از اطالعات
و لغو قرارداد با شركت هاي فناوري

نيويورك تايمز، مدت بسيار كوتاهي پس از افشاي ماجراي 
همكاري فيس بوك با موسسه كمبريج آناليتيكا و عذرخواهي 
رسمي مارك زاكربرگ، بابت رسوايي يادشده، طي گزارشي 
افشا كرد كه اطالعات شخصي كاربران فيس بوك در سراسر 
جهان، در طول ساليان متمادي، در اختيار حدود ۶۰ شركت 
فناوري قرار گرفته است كه در ميان آنها مي توان به فعاالن 
حوزه تكنولوژي، مانند توليدكنندگان تلفن همراه چون 
هوآوي، اوپو، تي سي ال و شركت توليدكننده قطعات رايانه اي 
لنوو نيز اش��اره كرد. زاكرب��رگ در حالي كه آماج حمالت 
منتقدان قرار گرفته ب��ود، در آن مقطع زماني، اتهام دادن 
اطالعات شخصي كاربران به اين شركت ها را رد كرد و ضمن 
تأييد وجود همكاري با شركت هاي چيني يادشده، اعالم كرد 
كه تبادل و دسترسي به داده هاي كاربران طي توافقي مدون 
با شركت هاي فناوري انجام شده است تا فيس بوك بتواند 
خدمات خود را با تلفن هاي همراه هوشمند اين شركت ها 
منطبق كند. اين پرونده نيز مانند ماجراي كمبريج آناليتيكا، 
فشار بسيار شديدي را بر فيس بوك و مديرانش وارد ساخت 
و در نهايت، س��بب لغو نيمي از قراردادهاي مشابه ميان 

فيس بوك و شركت هاي فناوري شد.

       انتشار عمومي پست هاي خصوصي كاربران
اندكي پ��س از پايان جنجال هاي موج��ود، خبر جديدي 

در مورد يك اش��كال در تنظيمات بخش حريم خصوصي 
فيس بوك، منتشر ش��د. ارين ايگان، از مديران ارشد حوزه 
حريم خصوصي فيس بوك، ضمن اعت��راف به وجود يك 
مشكل در سيستم اين رسانه اجتماعي، از كاربران عذرخواهي 
و اعالم كرد كه مشكل پس از ۹ روز، برطرف شده است. ماجرا 
از اين قرار بود كه پيام هاي خصوصي نزديك به ۱۴ ميليون 
كاربر فيس بوك، به طور موقت و بدون مجوز آنها، از تاريخ ۱۸ 

تا ۲7 ماه مي سال ۲۰۱۸، براي عموم، قابل مشاهده شد.

      خروج پديدآورندگان اينستاگرام 
از شركت فيس بوك

نيويورك تايمز در س��پتامبر س��ال ۲۰۱۸، طي گزارشي 
اعالم كرد كه مايك كريگر و كوين سيستروم، بنياگذاران 
اينستاگرام، شركت فيس بوك را ترك كرده اند. گرچه دليل 
بدوي اين اتفاق، اختالف نظر ميان كريگر و سيستروم با تيم 
مديريت فيس بوك و تحوالت اين ش��ركت، اعالم شد، اما 
نشريه ياد شده، در گزارشي مدعي شد كه علت اصلي اين 
خروج، نارضايتي آنها از ميزان كنترل و اعمال نفوذ زاكربرگ 
در فعاليت اپليكيش��ن اينستاگرام بوده اس��ت. اين ادعا و 
گمانه زني ها در مورد اعمال نفوذ زاكربرگ بر رسانه اي چون 
اينس��تاگرام، او و شركت فيس بوك را در معرض انتقادات 
تندي قرار داد و سبب شد تا رس��وايي ديگري در كارنامه 

فيس بوك و مارك زاكربرگ، ثبت شود.

      انتشار عمومي هزاران سند و 
ايميل محرمانه فيس بوك

حدود يك س��ال پس از وقوع رسوايي هاي پي در پي طي 
سال ۲۰۱۸ ميالدي در نوامبر ۲۰۱۹، هزاران صفحه از اسناد 
داخلي و محرمانه فيس بوك به صورت عمومي منتشر شد. 
اين اسناد، حاوي اطالعاتي در مورد چگونگي بهره برداري 
فيس بوك از داده هاي كاربران و نحوه برنامه ريزي مديران 
اين شركت براي مواجهه با رقبا بود. وبگاه بيزينس اينسايدر، 
در همان بازه زماني، در گزارشي تفصيلي، به ابعاد مختلف اين 
واقعه، پرداخت. پايگاه خبري ياد شده، در گزارش خود مدعي 
شد كه حجم اطالعات افشا شده به بيش از ۴۰۰۰ صفحه 
مي رسد و تصويري شفاف از پشت پرده فعاليت هاي بسياري 

از شركت هاي مستقر در »سيليكون ولي«، ارايه مي دهد.

     اولتيماتوم عجيب به كاربران
پيام رسان واتس اپ به عنوان زيرمجموعه فيس بوك، در 
روزهاي ابتدايي سال ۲۰۲۱، با پيامي عجيب، كاربران خود 

كه تعدادشان بيش از ۲ ميليارد نفر است را در شوك فرو 
برد. پيامرسان ياد شده، اعالم كرد كه كاربران براي امكان 
ادامه استفاده از اين پلتفرم، بايد با قوانين جديد اشتراك 
داده هاي اين برنامه موافقت نمايند. بر اساس قانون جديد، 
مقرر شد كه واتس اپ، اطالعات شخصي كاربران خود را 
در اختي��ار فيس بوك، قرار دهد و هر يك از كاربران كه با 
اين امر موافق نيستند، نمي توانند استفاده از اين برنامه را 
ادامه دهند. اين امر، انتقادات شديدي را عليه فيس بوك 
و پلتفرم هاي زير مجموعه اين شركت، چون واتس اپ و 
اينستاگرام در پي داشت. نكته حائز اهميت اينكه واتس 
اپ، از ابتداي آغاز فعاليت خ��ود به عنوان زير مجموعه 
فيس بوك، همواره مدعي تأمين باالترين سطح امنيت 
و حفاظت از حريم شخصي كاربرانش بوده است. عالوه 
بر اين، بسياري از كارشناسان حوزه فضاي مجازي نيز در 
واكنش به انتشار اين خبر، مردم را به خروج از واتس اپ و 

استفاده از پيام رسان هاي جايگزين تشويق كردند.

      انتشار عمومي اطالعات ۵۳۳ ميليون 
كاربر فيس بوك

وبگاه بيزينس اينس��ايدر، در تاريخ ۳ آوريل ۲۰۲۱، در 
گزارشي از سرقت و انتشار اطالعات حدود ۵۳۳ ميليون 
كاربر فيس بوك از ۱۰۶ كشور جهان، در يك فروم هكري 
خبر داد. بر اساس اطالعات منتشرشده در متن گزارش، 
اين اطالعات، مواردي چون، شماره تلفن، نام، موقعيت 
مكاني، آدرس ايميل و ديگر اطالعات شخصي كاربران 
را شامل مي شود. متخصصان امنيتي، معتقدند كه اين 
قبيل اطالعات، مي تواند از سوي هكرها و به منظور جعل 

هويت و كالهبرداري مورد استفاده قرار گيرد.

      قطعي شش ساعته سرويس ها
در آخرين مورد از پرونده رسوايي هاي شركت فيس بوك 
مي توان به قطعي سراسري شبكه هاي اجتماعي زيرمجموعه 
اين شركت اشاره كرد. همه شبكه هاي اجتماعي زيرمجموعه 
اين غول فناوري، روز دوشنبه، ۴ اكتبر براي ساعاتي در كل 
جهان با اختالل شديد و قطعي گسترده مواجه شد و مارك 
زاكربرگ را به عذرخواهي از كاربران فيس بوك، اينستاگرام 
و واتس اپ واداشت. وبگاه رسمي فيس بوك، در واكنش به 
اين اختالل بزرگ جهاني، ضمن عذرخواهي از كاربران 
خود در سراسر جهان اعالم كرد كه تغيير تنظيمات در 
روترهاي اصلي هماهنگ كننده ميان مراكز داده اين 

شركت، باعث بروز اين اختالل گسترده شده است.



تعادل| 
تورم همچنان مي تازد؛ تا جايي كه آخرين گزارش رسمي 
دولت از تورم ۴۵.۸ درصدي در شهريور امسال خبر داد. 
اين يعني ۴۵ درصد هزينه هاي خانوار شهري بيشتر شده 
است. اين در شرايطي است كه سطح دستمزد و حقوق 
تا اين ميزان افزايش نيافته است. براساس گزارش مركز 
آمار ايران در شهريور ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه  به نقطه ۴۲,۹ 
درصد اعالم شده و درصد تغيير قيمت ۴۲ مورد از ۵۳ قلم 
خوراكي منتخب باالتر از ۴۲.۹ درصد بوده است. گزارش 
مركز آمار ايران نشان مي دهد، قيمت اقالم مهم مصرفي 
مردم در گروه خوراكي ها در يك ماهه شهريور از يك تا ۱۰ 
درصد گران شده اس��ت. براساس اين گزارش، »گوشت 
قرمز و گوش��ت ماكيان« كمترين گران��ي و »لبنيات« 
بيشترين گراني را داشته است. به عبارتي ديگر با پرش 
تورم خوراكي ها در شهريورماه خريد لبنيات و برنج ايراني 
را سخت تر كرده اس��ت. البته متولي جهاد كشاورزي و 
توليدكنندگان از ارزاني برخي محصوالت لبني از امروز 
 شنبه هفدهم مهرماه خبر داده اند. سيد جواد ساداتي نژاد 
وزير جهاد كشاورزي با اعالم كاهش ۱۰ درصدي قيمت 
برخي از محصوالت لبني عن��وان كرده: با تصميمي كه 
در س��تاد تنظيم بازار گرفته ش��د و بنا به دستوري كه 
رييس جمهور در مورد ثبات قيمت ها و فراواني و دسترسي 
اقالم صادر كرد، از شنبه كاهش ۱۰ درصدي قيمت در سه 
محصول اصلي »شير و پنير و ماست «عملياتي خواهد شد.

     اقالم خوراكي كه گران شدند
مركز آمار ايران تازه ترين گزارش خود از متوس��ط قيمت 
كاالهاي خوراكي منتخب درمناطق ش��هري كشور در 
شهريور ماه امسال را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش 
در گروه نان و غالت، »برنج ايراني درجه يك« با ١١.٢ درصد 
و در گروه لبنيات، »ماست پاس��توريزه« با ١٨.٣ درصد و 
»پنير ايراني پاستوريزه« با ١٥.٤ درصد بيشترين افزايش 
قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. بر مبناي گزارش مركز 
آمار ايران در گروه نان و غالت اقالم »برنج ايراني درجه يك« 
با ١١.٢ درصد، »ماكاروني« با ٥.٢ درصد و »رش��ته آش« 
با ٣.٨ درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. همچنين اقالم »ماهي قزل آال« با ٨.٧ درصد و 
»گوشت گاو يا گوس��اله« با ٤.٥ درصد بيشترين افزايش 
قيمت را نسبت به ماه قبل در گروه گوشت قرمز، سفيد و 
فرآورده هاي آنها، داشته اند. بر اساس اين گزارش در گروه 
لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن هم بيشترين افزايش قيمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به »ماست پاستوريزه« با ١٨.٣ 
درصد، »پنير ايراني پاس��توريزه« با ١٥.٤ درصد و »شير 

پاستوريزه« با ٧.٤ درصد بوده است.
همچنين در گروه ميوه و خشكبار بيشترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مربوط به »پرتقال« ب��ا ٤٠.٥ درصد و 
»هندوانه« با ٢٧.١ درصد بوده است. در گروه سبزيجات 
و حبوبات هم بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به »كدو س��بز« با ٢٣.٢ درصد، »هويج فرنگي« با 
٢١.٧ درصد و »بادمجان« با ١٤.٦ درصد است. بر اساس 
گزارش مركز آمار ايران در گروه قند و شكر، آشاميدني ها 
و ساير خوراكي ها بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به »رب گوجه فرنگي« با ١٢.٨ درصد و »سس 

مايونز« با ٩.٢ درصد بوده است.

     افزايش شديد قيمت »برنج«
روند رو به رشد قيمت برنج در ماه هاي اخير با شدت بيشتري 
ادامه پيدا كرده؛ به طوري كه در شهريورماه برنج ايراني ۵۵.۷ 
درصد و برنج خارجي بيش از ۳۷ درصد گران شده است. 
بررس��ي گزارش مركز آمار ايران در رابطه با متوسط اقالم 
خوراكي نيز نشان مي دهد كه در رابطه با وضعيت برنج، تورم 
با شدت بيشتري رشد كرده است؛ به طوري كه برنج ايراني 
كه در شهريورماه سال گذشته به طور متوسط هر كيلو ۲۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان قيمت داشته در مرداد ماه امسال به بيش 
از ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسيده و در شهريورماه نيز متوسط 
قيمت تا حدود ۴۳ هزار تومان بوده است. برنج ايراني تا ۴۷ 
هزار و ۷۰۰ تومان نيز فروش رفته است كه نشان مي دهد 
نس��بت به مرداد ماه امس��ال ۱۱.۲ درصد و در مقايسه با 
ش��هريورماه پارس��ال ۵۵.۷ درصد گران شده است. برنج 
ايراني در مرداد ماه امسال تورم نقطه به نقطه )ميزان افزايش 
قيمت نسبت به مرداد ماه سال گذش��ته( ۴۲.۹ درصد را 
پشت سر گذاشته بود كه اين تورم در شهريورماه رشد بيش 
از ۱۲ درصدي داشته است. در رابطه با برنج وارداتي نيز هر 
كيلو از آن در شهريورماه پارسال به طور متوسط ۱۸ هزار و 
۸۰۰ تومان قيمت داشته كه در مرداد ماه امسال به ۲۵ هزار 
و ۱۰۰ و در شهريورماه بيش از ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسيده 
است.براساس اين گزارش برنج وارداتي تا بيش از ۳۰ هزار 
تومان هم در ماه گذشته فروش رفته كه نشان دهنده رشد 

۳۷.۵ درصدي قيمت آن نسبت به پارسال است.

    كدام اقالم خوراكي ارزان شده اند؟
گ��زارش مركز آم��ار ايران نش��ان مي ده��د »مرغ 
ماش��يني« در گروه گوش��ت و فرآورده ه��اي آن با 
٢.٤- درصد، در گروه لبني��ات و انواع روغن »روغن 
نباتي جامد« با ٣.٠- درصد، در گروه ميوه و خشكبار 
»هلو« با ١.٤- درصد و »موز« با ١.٣- درصد و در گروه 
سبزيجات و حبوبات »گوجه فرنگي« با ٠.٩- درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته  اند.

     ناتواني در خريد
 شير را تبديل شيرخشك و خامه مي كند

در همين حال، عضو هيات مديره انجمن صنايع فرآورده هاي 
لبني با بيان اينكه سرانه مصرف كره براي هر فرد در سال 
حدود نيم كيلو اس��ت، عنوان كرده ك��ه ناتواني مردم در 

خريد، سرانه مصرف لبنيات را در كشور كاهش داده است 
از اين رو بخش��ي از شير توليدي در كشور به كارخانه هاي 
توليد شير خش��ك رفته و تبديل به شيرخشك و خامه 
مي شود. محمد فربد در گفت وگو با »ايلنا« در مورد واردات 
محصوالت لبني، گفت: در حال حاضر چيزي تحت عنوان 
واردات محصوالت لبني نداريم و نياز كشور در اين زمينه 
در داخل توليد و تامين مي شود.او با بيان اينكه حدود ۱۰ 
درصد توليدات لبني بر پايه ش��ير صادر مي شود، گفت: 
اگر س��االنه ۸ ميليون تن شير در كشور توليد شود حدود 
۸۰۰ هزار تن از آن تبديل به محصوالت متنوع صادراتي 
از جمله شير، پنير، ماست، دوغ، خامه، كفير، كره، بستني، 
شيرخشك صنعتي و پودر آب پنير مي شود كه حدود ۱۰۰ 
هزار تن آن پنير است.اين فعال اقتصادي، در ادامه با اشاره 
به انواع پنيرهاي توليدي در كشور، گفت: بيشترين پنير 
مصرفي در ايران پنير سفيد است. انواع پنيرهاي توليدي 
عبارتند از پنير خامه اي، لبنه، آب نمكي، ليقوان و پنير پيتزا. 
فربد با اشاره به توقف واردات كره، گفت: اگر وارداتي صورت 
بگيرد آنقدر ناچيز است كه مي توان به راحتي از آن گذشت. 
هم اكنون كره، از منابع داخلي تامين مي شود و واردات آن 
ضرورتي ندارد. هزينه توليد كره داخلي نزديك به ۳ هزار 
دالر در تن است اما واردات كره، در حدود ۵ هزار و ۲۰۰ دالر 
در گمرك ايران تمام مي شود بنابراين واردات كره توجيه 
اقتصادي ندارد. فربد با اشاره به حاشيه سود اين صنعت در ۳ 
ماه نخست سال جاري، گفت: حاشيه سود صنعت لبنيات در 
سه ماه نخست سال جاري در بورس اوراق بهادار يك درصد 
بوده است اين در حالي است كه سود قانوني مورد انتظار اين 
صنعت حداقل ۱۴ درصد بود. بنابراين امكان دستيابي به 
سود قانوني هم مقدور نيست. او درباره ۲ دليل كاهش سود 
در صنعت لبني كشور، گفت: نخست، صنعت گران زيادي 
به اين حرفه ورود كردند از اين رو فعاالن براي كسب سهم 
بازار در رقابت اند دلي��ل دوم هم به ناتواني مردم در خريد 
لبنيات باز مي گردد. اين واقعيت جامعه است و من قصد 
ارايه گزارش غلط و سياه نمايي را ندارم. فربد در پايان تاكيد 
كرده كه همواره اين ديدگاه ارايه مي شد كه آسيب پذيري 
در صنعت غذا كم است اما هم اكنون به جايي رسيديم كه 
اين صنعت نيز آسيب پذير شده است. اگر در گذشته مردم 
از كفش و لباس و س��فر خود مي گذشتند االن از خوراك 
خود مي گذرند. اين ديدگاه من به عنوان يك فعال اقتصادي 
نيست بلكه گزارش ارايه شده از سوي مركز آمار است. ما 

صنعتگران بايد اميدوار باشيم كه اقتصاد كشور سروسامان 
پيدا كند و توان مردم براي خريد افزايش بيابد.

     ارزاني لبنيات در راه است؟ 
درحالي گروه لبنيات بيشترين افزايش قيمت را در شهريور 
ماه نسبت به ماه قبل به آن به ثبت رساندند، كه سخنگوي 
انجمن صنايع فرآورده هاي لبني خب��ر داده كه از امروز 
)۱۷مهرم��اه( به منظور حماي��ت از دهك هاي محروم 
جامعه قيمت محصوالتي همچون ماس��ت ساده ۲.۵ 
كيلوگرمي، پنيريواف ۴۰۰ گرمي و شير پاستوريزه ساده 
كيسه اي ۹۰۰ گرمي ۱۰ درصد كاهش خواهند يافت. در 
همين راستا، سيد جواد ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي 
نيز در حاش��يه بازديد از روستاييان و عشاير شهرستان 
زرنديه از كاهش ۱۰ درصدي قيمت برخي از محصوالت 
لبني خبرداد و اعالم كرد كه با تصميمي كه در ستاد تنظيم 
بازار به رياست دكتر مخبر )معاون اول رييس جمهور( 
گرفته شد و بنا به دس��توري كه رييس جمهور در مورد 
ثبات قيمتها و فراواني و دسترسي اقالم صادر كرد، از شنبه 
كاهش ۱۰ درصدي قيمت در سه محصول اصلي »شير 

و پنير و ماست «عملياتي خواهد شد.

     چرا تورم ايران پايين نمي آيد؟ 
اما اينكه چرا تورم ايران كاهش پپدا نمي كند، عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد تورم شاخصي 
نيست كه بتوان آن را با دستور كاهش داد و بايد عوامل 
زيربنايي آن تغيير كند. عب��اس آرگون در گفت وگو با 
ايسنا، عنوان كرده: گام نخست در كاهش تورم، تغيير در 
رفتار اقتصادي دولت است؛ چراكه كشور ما در سال هاي 
گذشته همواره با كسري بودجه مواجه بوده است، براي 
عبور از اين ش��رايط دو راه وجود دارد. نخست راه هاي 
غيرتورمي مانند فروش دارايي، افزايش درآمد مالياتي، 
كاهش هزينه هاي دولت و فروش اوراق. هرچند در اين 
حوزه اقداماتي صورت گرفته اما ما هنوز فاصله اي طوالني 
با اولويت هاي كالن داريم. اما به گفته آرگون اين در حالي 
است كه دولت ها به راحتي به سمت استقراض از بانك 
مركزي حركت مي كنند. وقتي دولتي بيش از ۸۰ درصد 
از هزينه هاي خود را به ام��ور جاري اختصاص داده، در 
اين حوزه كسري بودجه دارد و براي درمانش به سمت 
استقراض از بانك مركزي حركت مي كند، قطعا در نهايت 
افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم در راه خواهد بود و 
ما اين موضوع را در سال هاي گذشته ديده ايم.او با اشاره 
به برخي ديگر از ايرادات كالن موجود در اقتصاد ايران، 
گفته است: كسري تراز تجاري، افزايش هزينه توليد 
تحت تاثير تحريم ها، بي ثباتي نرخ ارز، كمبود عرضه 
كاال و خدمات در قياس با نقدينگي موجود در جامعه و 
عدم اطمينان به آينده، تنها بخشي از عواملي است كه 
با در كنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم مي شوند. 
آرگون خاطرنشان كرد: اگر دولت مي خواهد براي تورم 
چاره اي پيدا كند بايد تمام عوامل باال را به دقت رصد 
كرده و براي آنها راهكارهاي دقيق ارايه كند، تورم تنها با 
ريشه يابي مشكالت و حل زيربنايي آنها برطرف خواهد 
شد و اينكه با شعار بگوييم تورم بايد با دستور پايين بيايد 
نه تنها راه به جايي نمي برد كه حتي با سركوب قيمت ها، 

در آينده تورمي جديد شكل خواهد گرفت.
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سندهاي آمايش استاني
تدوين مي شود

مس��وول طرح آمايش وزارت صمت گفت: سندهاي 
آمايش استاني توسط وزارت صمت تدوين مي شود. 
احمد تشكيني در نشست آمايش بخش صنعت، معدن 
و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: ارايه بسته هاي 
مشوق  سرمايه  گذاري در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
با جديت دنبال مي شود. وي اضافه كرد: در اين طرح 
پيش بيني شده با مطالعات دقيق از وضعيت استان ها 
بسته هاي تشويقي مناسبي براي سرمايه گذاران فراهم 
شود به نحوي كه عامل انگيزشي مناسبي براي توسعه 
سرمايه گذاري در استان هاي مختلف باشد. مسوول 
طرح آمايش وزارت صنع��ت، معدن و تجارت يكي از 
اولويت هاي مهم اين وزارت را تدوين سندهاي آمايش 
استاني دانس��ت و اضافه كرد: از سال آينده تخصيص 
بودجه بر اس��اس طرح آمايش خواهد بود. وي توزيع 
عادالنه منابع را از مزاياي س��ندهاي آمايش دانست و 
خاطرنشان كرد: انتظار مي رود با نهايي شدن سندهاي 
آمايش استاني توزيع عادالنه و متوازن بودجه متناسب با 
ظرفيت استان ها محقق شود. رييس موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگان��ي از نقاط قوت تدوين س��ند 
آمايش استان ها، آمايش بر اساس تفكيك شهرستاني 
را عنوان كرد و ادامه داد: از سه هفته پيش تدوين سند 
آمايش استاني در استان سيستان و بلوچستان آغاز شده 
كه برنامه اصلي آن نيز بر دوش س��ازمان صمت است 
و چارچوب س��ند آمايش اين استان نهايي شده است. 
وي با شناس��ايي توزيع جمعيتي در استان به تفكيك 
شهرس��تان ها ش��امل جمعيت، تعداد و نرخ بيكاري 
هر اس��تان افزود: اولويت   ها در  استان بوشهر بر اساس 
تفكيك شهرستاني مشخص خواهد شد كه چه تعداد از 
طرح هاي در دست اجراي سازمان صمت منطبق بر سند 
آمايش است. تشكيني گفت: در اين سند براي نمونه در 
حوزه زيرساخت ها و شهرك هاي صنعتي بايد نيازها 
شناسايي و امكان تحقق فعاليت هاي جديد توليدي در 
استان تعيين شود. تشكيني ادامه داد: همچنين طي 
اين سند مشخص مي  شود كه در چهار سال آينده در 
حوزه هاي صنعت، معدن، تجارت و بازرگاني خارجي 
كدام فعاليت در اولويت اس��تان قرار دارد.وي افزود: 
در اين سند براي هر پروژه و فعاليت اولويت دار بايد 
اقدام هاي مورد نياز شناسايي شود كه براي براي نمونه 
شايد ايجاد شهرك متانول استان بوشهر نياز به تأمين 
زمين با قيمت تخفيفي داشته باشد كه اين موضوع 

بر اساس سند آمايش در اولويت قرار خواهد گرفت.

تبعات طرح جرم  انگاري
عدم بازگشت ارز صادراتي

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گف��ت: يكي از تبعات 
تصويب اين قانون، مي تواند كاه��ش معنادار صادرات 
غيرنفتي و از دست رفتن بسياري از بازارهاي صادراتي 
براي صادركنندگان ايراني باشد.  حسين سالح ورزي 
نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران، با بي��ان اينكه طرح 
»جرم انگاري وارد نكردن ارز حاصل از صادرات« الزام ها 
و پيامدهاي مربوط به خود را دارد گفت: به نظر مي رسد 
تا پيش از اينكه اين ط��رح در مجلس و به ويژه تا پيش 
از اينكه به صحن علني بيايد از سوي فعاالن اقتصادي 
ونيز عالقه مندان به اقتصاد سياس��ي و از همه مهم تر از 
سوي دولت سيزدهم بايد در كانون نقد جدي و پردامنه 
قرار گي��رد و درباره جزييات آن با كم��ال دقت بحث و 
بررسي شود. وي ادامه داد: يكي از الزام هاي هر طرحي 
كه مي خواهد قانون ش��ود اين است كه پيشينه آن در 
اجرا و در قانونگذاري از س��وي طراحان به خوبي ديده 
شود. به نظر مي رس��د بايد طراحان اين امر، اقدام هاي 
فراوان بانك مرك��زي در دولت دوازده��م را درباره اين 
موضوع خوب مطالعه و نتايج آن را بررسي كنند. در آن 
دوره بانك مركزي با استناد به قانون هاي موجود بارها و 
بارها صادركنندگان را تهديد مي كرد بايد ارز حاصل از 
ص��ادرات را در كوتاه ترين زمان ممكن به بانك مركزي 
بفروشند كه به مجادله هاي پر شمار و دلسردي بازرگانان 
اصيل منجر شد. سالح ورزي با بيان اينكه الزام است كه از 
گذشته درس بگيريم و از تكرار كارهايي كه به دلسردي 
و رخوت فعاالن اقتصادي منجر مي شود خودداري كنيم 
گفت: آقاي همتي رييس پيشين بانك مركزي، بعدها 
اعتراف كرد نگاهش به صادركنندگان با بدبيني و س��و 
ظن همراه بوده اس��ت. يكي از الزام هاي ديگر اين است 
كه تهيه كنندگان طرح ببينند چرا احتمال برگشت ارز 
حاصل از صادرات به ايران در يك دوره كوتاه مدت دشوار 
شده است و به جاي قانون گذاري تازه دنبال برطرف كردن 
آن موانع باشند. وي ادامه داد: اكنون همه مي دانند حتي 
شركت ملي نفت ايران كه يك شركت با سابقه طوالني و 
يك شركت نيرومند است نيز نمي تواند منابع حاصل از 
صادرات خود را به آساني برگرداند ضمن اينكه نمايندگان 
در جري��ان گرفت��اري صادركنندگان كاال ب��ه عراق و 
افغانس��تان به عنوان دو طرف اصلي ايران در صادرات 
ونيز چين هستند و مي دانند كه دريافت و برگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به اين سه كشور با دشواري هاي متعدد 
رو به رو است. از سوي ديگر بايد اين الزام را در نظر گرفت 
كه صادركنندگان بايد با چه قيمتي دالر يا يوروي خود را 
به بانك مركزي بدهند. وي افزود: به عنوان فردي كه در 
جريان تنگناهاي صادركنندگان قرار دارم و از سوي ديگر 
مي دانم بسياري از صادركنندگان اصيل و خوش نام ايراني 
در اينكه با تالش و سرمايه گذاري جريان ارز آوري به كشور 
كم نمي گذارند و مي خواهن��د اقتصاد را از اين تنگناي 
ارزي رها سازند اميدوارم اين طرح به اين شكل هرگز به 
صحن علني نيايد. واقعيت اين است كه صادركنندگاني 
كه براي آبرو و سابقه خود احترام قائل هستند و بزن دررو 
نيستند، برايشان بسيار دشوار است هميشه در معرض 
سو ظن باشند. در شرايط سخت اين روزهاي ايران كه 
تحريم ها پابرجاهستند و صادرات سخت ترين كارشده 
است اينگونه طرح ها به دلسردي و نگراني ها مي افزايد. 
سالح ورزي اظهار كرد: هيچ صادركننده با شرفي در 
اين وضعيت خود را در وسط چنين ميدان و معركه اي 
نخواهد انداخت. تصور كنيد به جاي سه ماه مهلت 
داده شده به هر دليل اين فرايند بازگشت ارز سه ماه و 
چند روز شد و صادركننده هم مقصر نبود، حاال بايد 
او را جريمه كرد و بايد او را به زندان انداخت؟ از سوي 
ديگر اگر بانك مركزي با هر اراده اي بخواهد ارز حاصل 
از صادرات را با نرخ ارزان تر از بازار قيمت گذاري كند 

و صادركننده را از دل و دماغ بيندازد چه بايد كرد؟ 

توقف پذيرش مسافر و كاال
در مبادي ورودي عراق

سخنگوي گمرك گفت: بر اساس تصميم دولت عراق و 
به دليل برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور ورود و 
خروج مسافر و كاال از امروز شنبه تا صبح دوشنبه هفته 
آتي ممنوع خواهد بود. سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي 
گمرك اظهار داش��ت: نظر به تصميم دولت عراق در 
خصوص برگزاري انتخابات پي��ش روي مجلس اين 
كش��ور، تمامي مرزهاي زميني و هوايي عراق از امروز 
ش��نبه ۱۷مهرماه، تا صبح روز دوشنبه ۱۹مهرماه در 
دو بخش مس��افري و تجاري ممن��وع خواهد بود.وي 
افزود: از تجار و صاحبين كاالها درخواست مي شود از 
ارسال محموله هاي صادراتي به مرزهاي ايران با عراق 
در هر دو بخش اقليم كردس��تان عراق و مناطق عربي 
خودداري كنند تا شاهد توقف كاميون ها در مرز و معطلي 
در مرزه��اي خروجي و زيان هاي احتمالي نباش��يم. 
س��خنگوي گمرك تاكيد كرد: اين محدوديت شامل 
همه مرزهاي هوايي و زميني عراق با همه كشورها است.

واردات كاالهايي كه بايد 
خدمات پس از فروش ارايه دهند

بر اس��اس نامه رييس دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي، كاالهاي قابل ورود مرزنشينان و 
شركت هاي تعاوني، هنگام خروج از استان به صورت 
تجميعي و تجاري و پس از تاييد ش��وراي ساماندهي 
مبادالت مرزي، بايد خدمات پس از فروش داشته باشد.

بر اساس نامه سعيد عباس��پور، رييس دفتر مقررات 
ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( در مرداد ماه امس��ال به مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي، كاالهاي وارد شده از سوي شركت هاي 
تعاوني، صرفاً منوط به داشتن خدمات تعميرات است 
و الزامي به داشتن نمايندگي و خدمات پس از فروش 
نيست، اما كاالهاي قابل ورود مرزنشينان و شركت هاي 
تعاوني هنگام خروج از استان به صورت تجميعي و 
تجاري و پس از تاييد ش��وراي ساماندهي مبادالت 

مرزي، مشمول خدمات پس از فروش مي شود.

فرجه رفع تعهد ارزي تمديد شد
عالوه بر تمديد فرصت رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
سال ۹۹ تا ۳۰ آبان امسال، تعقيب قضايي متخلفين 
س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ تا ۳۰ مهرماه و متخلفين س��ال 
۹۹ تا ۳۰ آبان ماه امسال متوقف خواهد شد. احسان 
قمري دبير كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت 
تصميمات هشتمين جلسه كميته ماده ۲ چهاردهمين 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را اطالع رساني 
كرد. بر اس��اس اين گزارش، به صادركنندگان داراي 
تعهدات ارزي صادراتي سال ۹۷ فرصت داده مي شود 
جهت تعيين تكليف نس��بت به ارايه درخواست به 
كميته اقدام ارزي تا تاري��خ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ اقدام 
كنند. همچنين فرصت رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
سال ۹۸ تا تاريخ ۳۰ مهرماه امسال و صادركنندگان 
سال ۹۹ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ تمديد شده است. تصميم 
مهم ديگر اين كميته اين است كه با توجه به دو تصميم 
بيان شده، تعقيب قضايي متخلفين سال هاي ۹۷ و ۹۸ 
تا تاريخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ و براي متخلفين سال ۹۹ تا 

تاريخ ۳۰ آبان ماه متوقف خواهد شد.

ركورد توليد ۲۵ ساله كالف
در ذوب آهن اصفهان، شكسته شد

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند در شهريورماه، 
۴ ركورد جديد در توليد ۲۵ ساله كالف در اين مجتمع 
عظيم صنعتي ثبت كنند . محمد امين يوسف زاده مدير 
مهندس��ي نورد ذوب آهن اصفهان ضمن بيان اين خبر 
گفت: با توجه به توسعه بازار محصوالت مونوبلوك و ارزش 
افزوده بااليي كه دارند، مهندسي نورد ذوب آهن اصفهان 
با تدارك مقدمات توليد جهت توليد كالف هاي صنعتي 
گام بزرگي را براي افزايش توليد انواع اين محصول از ۵.۵ 
الي ۱۲ ميليمتر برداش��ت . وي افزود: با توجه به تاكيد 
مديرعامل و مع��اون بهره برداري در رف��ع موانع توليد 
كالف، كاركنان مهندس��ي نورد در كارگاه نورد ۳۵۰ از 
ابتداي سال ۱۴۰۰ و براساس برنامه هاي معاونت فروش 
براي گرفتن سهم بيشتري از بازار كالف، برنامه افزايش 
توليد را شروع و با اصالح نواقص و كاستي ها موفق شدند 
با ثبت دو ركورد ۱۶هزار تني در ارديبهش��ت ۱۴۰۰ و 
اينك هم ركورد ۲۰ هزارتني در شهريور ماه گام بزرگي 
در اين راس��تا بردارند . يكي از اهداف اصلي اين بخش، 
توسعه خط جديد مونوبلوك است تا ركورد توليد كالف 
 كشور را از آن خود كنيم و مطالعات آن شروع شده است .  
حسين مشكين جانشين سرپرس��ت نورد ۳۵۰ نيز در 
اين خصوص اظهار داشت: محصوالت توليدي با مارك 
فوالدي SAE۱۰۰۸ توليد شده اند كه در گروه فوالدهاي 
كم كربن قرار مي گيرند و عمدتًا جهت مصارف صنعتي 
استفاده مي شوند و قابليت كشش تا سطح مقطع زير ۲ 
ميليمتر را دارا مي باشند. مشكين گفت: اين محصوالت 
در صنايع الستيك سازي و الكترود و پيچ و پرچ و...استفاده 
مي شود.با توجه به كم شدن سطح مقطع فلز در پروسه 
كشش وحساس بودن كالف هاي توليدي بايد از نظر آناليز 
شيميايي و دقت ابعادي بسيار دقيق باشند . وي افزود: با 
عنايت به توجه بازارهاي خارجي به محصول كالف وارزش 
افزوده بيشتر نسبت به ديگر محصوالت نوردي، كالف يك 
محصول استراتژيك شناخته شده است و هر ماه در سبد 

فروش خارجي محصوالت كارگاه گنجانده شده است .

درصد تغيير قيمت ۴۲ مورد از ۵۳ قلم خوراكي منتخب باالتر از ۴۲،۹ درصد اعالم شد 

اتاق بازرگاني تهران منتشر كرد

پرش تورم خوراكي ها 

هشدار درباره افول سرمايه گذاري در ايران!

توليد و فروش خودروسازان به تفكيك محصوالت منتشر شد
آمار خودروهاي تجاري نشده

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي 
روند سرمايه گذاري هاي جديد در اقتصاد ايران پرداخته 
كه نشان مي دهد اين شاخص در س��ال ۱۳۹۹ شرايط 
مطلوبي را تجربه نكرده است. بر اساس اطالعات ارايه شده 
در اين گزارش، در ۱۰ سال منتهي به سال ۱۳۹۹، روند 
عمومي سرمايه گذاري در كشور نزولي بوده و ميانگين 
آن در سال گذشته منفي ۴.۷۹ درصد را نشان مي دهد. 
كمترين رقم سرمايه گذاري كشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان باز مي گردد كه در مقايسه با رقم ثابت 

س��ال ۱۳۹۰، كاهشي محسوس را نش��ان مي دهد. هر 
چند در اين س��ال ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران 
دو ه��زار ميليارد تومان افزايش يافت��ه اما اين عدد براي 
جبران كاهش سرمايه گذاري كفايت نمي كند. براوردها 
نش��ان مي دهد كه در صورت رشد ساالنه پنج درصدي 
س��رمايه گذاري از س��ال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ 
س��رمايه گذاري واقعي كشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد 
رسيد. اگر اين رشد ساالنه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ 
بازگشت به ابتداي دهه۹۰ ممكن خواهد شد. بررسي ها 

نشان مي دهد كه در سال ۱۳۹۹ براي دومين سال متوالي، 
نرخ استهالك از نرخ سرمايه گذاري در ايران باالتر رفته 
اس��ت. اين به معناي آن است كه اگر اين روند ادامه پيدا 
كند، عمال به جاي س��رمايه جديد، سرمايه گذاري هاي 
گذش��ته نيز در حال از دست رفتن هستند و هرچه اين 
روند طوالني تر شود، ش��كاف ميان سرمايه گذاري هاي 
جديد و اس��تهالك افزايش خواهد يافت. در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، در دهه ۹۰، سرمايه گذاري در حوزه 
ماش��ين آالت به طور ميانگي��ن منف��ي ۷.۳ و در حوزه 

ساختمان منفي ۳.۶ درصد بوده است. بدترين عملكرد 
در اين دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمي گردد و هرچند اين 
عدد در سال ۱۳۹۹ بهبودي نسبي پيدا كرده اما همچنان 
فاصله اي قابل توجه با ابتداي دهه ۹۰ دارد. ميانگين رشد 
سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز در اين سال ها منفي 
۳.۷ درصد بوده است. اين عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار 
ميليارد تومان رسيده و هر چند در دو سال گذشته قدري 
بهبود يافته اما همچنان فاصله اي قابل توجه با ابتداي دهه 

۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار ميليارد تومان دارد.

تعادل |
گزارش عملكرد توليد و فروش دو خودروساز بزرگ كشور 
نش��ان مي دهد از ۶۹ هزار و ۱۱۵ دستگاه خودرو توليدي 
ايران خودرو و سايپا در شهريور ماه، بيش از ۱۰ هزار دستگاه 
خودرو تجاري نشده است كه از اين تعداد ۶۴۴۶ دستگاه 
متعلق به ايران خ��ودرو و ۳۸۲۹ دس��تگاه از محصوالت 
سايپا است.  به گزارش ايسنا، طبق آمار ارايه شده توسط 
خودروسازان بزرگ كشور به سازمان بورس، در ششمين 
ماه از سال جاري در مجموع ۶۹ هزار و ۱۱۵ دستگاه خودرو 
توليد ش��ده اس��ت كه از اين تعداد براي ۵۸ هزار و ۸۴۰ 
دستگاه فاكتور فروش صادر شده و براين اساس ۱۰ هزار و 

۲۷۵ دستگاه تجاري سازي نشده است. به صورت دقيق تر 
از ۳۵ هزار و ۹۷۸ دستگاه توليدي ايران خودرو و ۳۳ هزار 
و ۱۳۷ دستگاه توليدي سايپا در شهريورماه به ترتيب، ۲۹ 
هزار و ۵۳۲ از محصوالت ايران خ��ودرو و ۲۹ هزار و ۳۰۸ 
دستگاه از محصوالت سايپا روانه بازار شده است و به ترتيب 
۶۴۴۶ دستگاه از محصوالت ايران خودرو و ۳۸۲۹ دستگاه 
از محصوالت سايپا احتماال امكان تجاري سازي نداشته و 
ناقص مانده اس��ت.  طبق آمار، گروه صنعتي ايران خودرو 
در ش��هريور ماه امس��ال نش��ان ۱۹ هزار و ۸۵ دستگاه از 
محصوالت خانواده پژو توليد كرده است كه ۱۶ هزار و ۱۴۴ 
دس��تگاه آن را فروخته اس��ت. توليد محصوالت خانواده 

سمند در ششمين ماه از سال ۱۴۰۰ نيز ۶۷۵۴ دستگاه 
بوده است اما اين خودروساز در شهريور ماه امسال بخشي 
از توليدات ناقص ماه هاي پيش تر خود را تكميل كرده و در 
اين ماه در مجموع ۷۲۹۵ دس��تگاه از محصوالت خانواده 
س��مند را تجاري كرده اس��ت. عالوه  بر اين در اين مدت، 
۵۶۱۸ دستگاه دنا، ۳۰۶۹ دستگاه رانا و ۷۲۰ دستگاه تارا 
در مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو توليد شده است كه 
به ترتيب از اين ميزان توليدها، ۱۷۷۷ دستگاه دنا، ۲۷۵۶ 
دستگاه رانا و ۸۴۵ دستگاه تارا توسط ايران خودرو فروخته 
شده است. ايران خودرو همچنين در شهريور ماه امسال، 
عملكرد توليد ۷۳۲ دستگاه هايما را ثبت كرده كه ۷۱۵ را 
فروخته است. در ديگر خودروساز بزرگ كشور )سايپا( نيز 
در مدت يك ماهه شهريور ماه همانطور كه اشاره شد، ۳۳ 
هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو توليد شده است كه براي ۲۹ 
هزار و ۳۰۸ دستگاه فاكتور فروش صادر شده است. البته 

در آمار فروش شهريور ماه سايپا، تعدادي از وانت هاي ۱۵۱ 
توليدي ماه هاي پيش از شهريور ماه تكميل و تجاري شده 
است. به تفكيك آمار، گروه خودروسازي سايپا در مجموع 
محصوالت خانواده پرايد با توجه به توقف انواع پرايدها تنها 
توليد وانت پرايد داشته است. درشهريور ماه امسال ۱۸۰۷ 
دستگاه وانت پرايد )س��ايپا ۱۵۱( توليد كرده اما در آمار 
فروش اين محصول عدد ۱۹۷۰ دستگاه را ثبت كرده كه 
نشان از تكميل و تجاري شدن توليدات ماه هاي قبل اين 
خودرو در شهريور ماه است. همچنين در اين مدت ۲۸ هزار 
و ۱۱۷ دستگاه محصوالت خانواده تيبا و ۳۰۸۳ دستگاه 
شاهين توليد كرده كه به ترتيب ۲۵ هزار و ۳۷۴ دستگاه 
از محصوالت خانواده تيبا و تنها ۱۹۶۲ دستگاه شاهين را 
تجاري سازي و برايشان صورت مالي ثبت كرده است. اين 
خودروساز همچنين در محصوالت مونتاژي ۱۳۰ دستگاه 

آريو توليد كرده كه دو دستگاه آن را فروخته است.
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خبرروز

شمار جان باختگان روزانه كرونا به ۱۸۵ نفر رسيد
طبق اعالم وزارت بهداش��ت، در ۲۴ س��اعت گذش��ته ۱۸۵ بيمار كوويد۱۹ در ايران جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۲۲ هزار و ۱۹۷نفر رس��يد. به گزارش روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت، تاكنون 
۴۳ ميلي��ون و ۹۵۳ هزار و ۱۰۶ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۱۸ ميليون و ۲۳۰ هزار و ۶۴ نف��ر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكسن هاي تزريق شده در كش��ور به ۶۲ ميليون و ۱۸۳ هزار و ۱۷۰ ُدز رسيد. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۵ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۹۸۰ نفر رس��يد. همچنين بعد از ۸۲ روز، موارد فوت روزانه بيماران كرونايي در كشور به كمتر از 

۲۰۰ نفر كاهش يافت. آخرين بار، روز ۲۷ تيرماه، فوت بيماران كرونايي، كمتر از ۲۰۰ نفر بود. 

ادامهازصفحهاول

ما با خط فقر چه كنيم؟
در اي��ن ش��رايط واقعا ي��ك كارگر ب��ا حداقل 
دستمزدي كه دريافت مي كند، يا يك بازنشسته 
با حداق��ل حقوق بازنشس��تگي ك��ه دريافت 

مي كند، چطور و چگونه بايد زندگي كند. 
وقتي ناگهان صاحبخانه بدون اعالم قبلي ۶۰ 
ميليون تومان به پول پي��ش خانه و ۲ ميليون 
تومان به اجاره به��ا اضافه مي كند و قيمت يك 
خانه ۶۵ متري در غرب ته��ران از ۷۰ ميليون 
پيش و ماهي ۳ ميليون اجاره تبديل مي ش��ود 
به ۱۳۰ ميلي��ون پيش و ۵ ميلي��ون اجاره اما 
حقوق يك گارگر تنها ۲ درصد افزايش داشته 
و در خوشبينانه ترين حالت ممكن از ۳ ميليون 
تومان به ۴ ميلي��ون و ۲۰۰ افزايش پيدا كرده 

بايد كجا و چطور زندگي كند؟
اين اتفاقات باعث مي ش��ود كه ناگهان حاشيه 
ش��هرهاي بزرگ مي ش��ود محل زندگي افراد 
بيشتر و س��اخت و سازهاي بيشتر و البته رشد 
س��كونتگاه هاي مجاز و غيرمجاز در حاش��يه 
شهرها. در اين ش��رايط تامين امنيت هم خود 
معضلي مي شود براي مس��ووالن و كساني كه 
آمادگ��ي چنين افزايش مهاجرتي به حاش��يه 
ش��هرها را نداش��ته اند. نرخ تورمي ك��ه روزانه 
افزاي��ش مي ياب��د، زندگي هاي بس��ياري را با 
مش��كل مواجه مي كند. چه بس��ا باعث از هم 
پاش��يدن كانون خانواده مي شود. در اين ميان 
فرزندان طالق افزايش پي��دا مي كنند، حجم 
نارضايتي از زندگي باال مي رود. همين كودكان 
طالق كساني هس��تند كه فكر مي كنند جايي 
حق آنها ضايع ش��ده كه حاال مجبورند به جاي 
اينكه در كنار پدر و مادرشان زندگي كنند، بايد 
يكي از آنه��ا را انتخاب كنند و چه بس��ا خيلي 
وقت ها حق انتخابي هم در كار نيست و بايد به 
جبر زمانه تن بدهند. تاثير چنين اتفاقي مي تواند 
آينده يك فرد را دس��تخوش تحوالت بسياري 
كند. از سوي ديگر بس��ياري از كودكان وقتي 
خود را از ابتدايي ترين امكانات موجود در جامعه 
محروم مي بينند به دنبال راه حلي براي پر كردن 
اين فاصله طبقاتي هستند و همين جاست كه 
جرقه بسياري از بزه هاي اجتماعي زده مي شود. 
فقر سرمنشأ بس��ياري از بزه ها و ناهنجاري ها 
و ... اس��ت، بس��ياري از جامعه شناسان بر اين 
باورند كه فقر مي تواند عامل بيش از ۹۰ درصد 
آسيب هاي اجتماعي باشد. در حال حاضر كه 
نزديك به دو سال است سايه سياه و شوم كرونا 
بر كش��ور گسترده ش��ده، افزايش تورم و نبود 
امكانات رفاهي اين تلخي و درد را بيشتر از پيش 
نمايان ساخته و مسووالن بايد هر چه سريع تر 
براي ريش��ه كن ك��ردن اين فقر، اي��ن فاصله 
طبقاتي كه ديگر جامعه را به دو دس��ته فقير و 

غني تقسيم كرده كاري انجام دهند.

گليماندگار|
 سال هاست كه ديگر كسي در مورد سرانه 
درمان هر فرد صحبتي به ميان نمي آورد. 
آنچه از سوي مسووالن وزارت بهداشت و درمان و دولتي ها 
و مجلسي ها اعالم مي شود اعداد و ارقام كلي بودجه وزارت 
بهداشت است كه عالوه بر سرانه بهداشت و درمان هر فرد، 
هزينه هاي جاري وزارتخانه و تهيه دارو و... را هم ش��امل 
مي شود. البته اين مساله كه سرانه بهداشت و درمان در 
ايران هيچ وقت واقعي نبوده و نيس��ت، خود بحثي است 
كه بايد ه��ر از چند گاهي به آن پرداخت و مس��ووالن را 
وادار با پاسخگويي كرد. در اين بين هم هر از چند گاهي 
برخي بيماران خاص به دليل نب��ود داروهاي مورد نياز 
خود با مشكل مواجه مي شوند و اولين بهانه اي كه از سوي 
مسووالن عنوان مي شود، مساله تحريم هاست. در حالي كه 
عدم مديريت درست درمورد بيماري هاي خاص كه اغلب 
هم تعداد افراد مبتال به اين بيماري ها مشخص هستند و 
وزارت بهداشت موظف اس��ت بر اساس آمارهايي كه در 
اختيار دارد داروي اين افراد را به موقع تامين و در اختيار 
آنها قرار دهد. اتفاقي كه گاهي وقت ها مشمول سهل 
انگاري مي شود و جان بيماران را به خطر مي اندازد. از 
بيماران هموفيلي گرفته كه سال هاي سال با كمبود 
داروهاي مورد نياز خود دست و پنجه نرم مي كردند 
و حاال هم كه نوبت به بيماران ام اس، ديابتي، اس ام اي 
و... رسيده است. همين چند وقت پيش بود كه ناگهان 
كمبود انسولين در داروخانه ها آن هم در شرايط كرونا 
براي بسياري از بيماران ديابتي باعث بروز مشكالت 
زيادي شد. از س��وي ديگر بيماران مبتال به ام اس 
هم هر از چند گاهي با نبود داروهايشان مشكالت 

و البته درد زيادي را متحمل مي شوند. 

     درد و رنج بي پايان
اما در اين بين هس��تند بيماراني كه هزينه داروهايشان 
گاهي وقت ها از توان دولت هم خارج اس��ت. هر چند كه 
دولت ها موظف هس��تند براي هر بيماري و هر مشكلي 
داروهاي مورد نياز را تامين كنند، اما اين مساله در مورد 
بيماران )SMA( فرق مي كند. شايد ۶ يا ۷ سال پيش بود 
كه وزير بهداشت وقت اعالم كرد كه براي وزارت بهداشت 

صرفه اقتصادي ندارد كه داروي اين بيماران را وارد كند، 
مساله اي كه باعث شد تا بس��ياري از افراد و متخصصان 
اين حرف وزير بهداشت را نشانه بي مسووليتي او بدانند. 
خيلي ها از او پرسيدند آيا تا به حال با يك خانواده اي كه 
فرزندش��ان به اين بيماري مبتالست از نزديك مالقات 
كرده، آيا مي داند كه آنها چه رنجي را متحمل مي شوند؟ و 

خيلي سواالت ديگر كه بي پاسخ ماند.

       بيماري SMA چيست؟
بيم��اري SMA يا همان فلج عضالن��ي - نخاعي نوعي 
بيماري ژنتيكي است كه آن را با نام هاي بيماري آتروفي 
عضالني نخاع��ي و وردينگ هافمن هم مي شناس��ند. 
بيماري به مرور زمان به تحليل كامل عضالت و فلج بيمار 
منجر مي شود. عالئم بيماري SMA بر حسب نوع آن و 
مرحله درگيري با بيماري بسيار متفاوت است اما بيماري 
SMA را مي ت��وان با عالئم ضعف عضالني، سس��تي و 
ُشل بودن، عدم توانايي در رسيدن به معيارهاي طبيعي 
رشد و تكامل، اشكال در نشستن، ايستادن، راه رفتن، در 
كودكان خردسال، وضعيت قورباغه اي هنگام نشستن 
)ران ها به طرفين باز، و زانوها خم(، از دست رفتِن قدرت 
ماهيچه هاي تنفسي، سرفه ُشل، گريه ضعيف )نوزادان(، 
تجمع ترشحات در گلو و ريه، تنفس سخت و با زحمت 
فراوان، لرزش خفيف و موزون در زبان و اشكال در مكيدن 
و قورت دادن شناخت. اما حاال در دنيا داروهايي وجود 
دارد كه مي تواند به روند درمان اين بيماري كمك 
كند؛ داروهايي كه به نظر مي رسد افراد مبتال به اين 
بيماري در ايران با عناويني مانند »هزينه اثربخشي« 

يا »كمبود بودجه« سهمي از آن ندارند.

SMA تجمع بيماران مبتال به      
در چند روز گذشته آنها براي چندمين بار مقابل وزارت 
بهداشت و مجلس تجمع كردند تا يك بار ديگر تقاضاي 
واردات اين داروها را مطرح كنند. آنها معتقدند سه داروي 
»زولژنسما«، »اسپينرازا« و »اوريسدي« مي تواند روند 
درمان آنها را س��رعت ببخشد تا شايد مانع تحليل رفتن 
عضالت شان شود. »حسين« كه خودش به اين بيماري 
مبتال اس��ت ، مي گويد: »مهم ترين خواسته ما اين است 

كه اين سه دارو كه براي درمان بيماري ساخته شده وارد 
فهرست دارويي كشور ش��ود و افراد مبتال بتوانند با اين 
داروها درمان خودش��ان را شروع كنند. تهيه اين داروها 
به عهده سازمان غذا و دارو است، دارويي كه وارد فهرست 
دارويي FDA )سازمان غذا و داروي اياالت متحده امريكا( 
يا آژانس دارويي اتحاديه اروپا مي ش��ود بايد در فهرست 

دارويي ايران هم آورده شود.«

   داروهايي كه تاييد شده اند
دكتر رامك حيدري، مديرعامل انجمن حمايت از مبتاليان 
به ديس��تروفي )تحليل عضالني( در اين باره مي گويد: 
»حداقل دو دارو از اين سه دارو در بيش از ۸۰كشور دارد 
استفاده مي شود. اثربخش��ي اين داروها اثبات شده و به 
تاييد سازمان غذا و داروي امريكا رسيده است، درباره اين 
داروها مقاالت علمي وجود دارد و از لحاظ علمي مورد تاييد 
هستند.« او ادامه مي دهد: »البته اثربخشي آن روي 
افراد مختلف متفاوت است، اگر روي يك كودك دو، 
سه ماهه كه تازه متوجه شدند مبتال به اين بيماري 
است اين داروها استفاده شود مطمئنًا اثربخشي آن 
بيشتر خواهد بود تا يك بچه اي كه به سن هفت، هشت 
سالگي رسيده اس��ت. بنابراين زمان استفاده در اين 
داروها مهم اس��ت و هرچه سريعتر در اوايل بيماري 

استفاده شود تاثيرگذاري آن بيشتر مي شود.«

      چرا داروهاي مورد نياز وارد نمي شود؟
با اين وجود و علي رغم اينكه گفته مي شود براي درمان 
اين بيماري داروهاي اثربخشي وجود دارد اما حاال اين 
داروها وارد كشور نمي شوند. »حسين« درخصوص داليل 
عدم واردات دارو بيان مي كند: »به ما گفته مي شود براي 
تهيه دارو پول نداريم چراكه داروهاي خيلي گران قيمتي 
هستند. البته اين حرف را تحت عنوان اينكه خريدن اين 
داروها هزينه اثربخشي ندارد مطرح مي كنند. يعني وقتي 
مي خواهند خانواده ها را اصطالحاً دور بزنند مي گويند اين 
دارو هزينه اثربخشي ندارد، اين طور مي گويند كه پولي كه 
قرار است براي خريدن و واردات اين داروها هزينه شود 
زياد است و افراد مبتال هم با استفاده از اين داروها نتيجه 

خوبي از روند درمان نخواهند گرفت.«

      ماجراي هزينه بر اثربخشي
مديرعامل انجمن حمايت از مبتاليان به ديس��تروفي 
هم با پاس��خي مش��ابه درخصوص داليل عدم واردات 
داروهاي مورد نياز عنوان مي كند: »وزارت بهداش��ت 
اي��ران اين داروها را تاييد نمي كن��د براي اينكه هزينه 
دارد. آنها ماجراي هزينه بر اثربخشي را عنوان مي كنند، 
درحالي كه هزينه بر اثربخشي وقتي مطرح مي شود كه 
ما مقايسه اي ميان يك داروي خارجي و ايراني داشته 
باش��يم، مثاًل بگوييم داروي ايراني ۳۰درصد وضعيت 
بيمار را بهبود مي بخش��د و داروي خارجي ۶۰درصد، 
تازه اينجا بايد قيمت اين داروها و ميزان اثربخشي آنها را 
مقايسه و محاسبه كرد تا مشخص شود واردات داروي 
خارجي توجيه دارد يا ندارد، اما وقتي كه يكجايي صحبت 
از جان انسان است كسي براي جان انسان نمي تواند رقم 
تعيين كند. بنابراين هزينه بر اثربخشي براي داروهايي 
كه مشابه داخلي ندارد اصاًل نبايد محاسبه شود، وقتي 
جان انسان ها در خطر اس��ت بيان هزينه بر اثربخشي 
خنده دار است.« او ادامه مي دهد: »البته امروز وزارتخانه 
ديگر صحبت هزينه بر اثربخشي را نمي كند چراكه اين 
صحبت غير علمي بود، االن وزارت بهداشت مي گويد 
اين داروها اثربخشي دارد اما بودجه نداريم براي اين افراد 
اختصاص بدهيم، چراكه خيل��ي از بيماري هاي ديگر 

هستند كه هزينه هاي كمتري مي خواهند ولي ما هنوز 
داروي آنها را وارد نكرده ايم. مطمئنًا اين مساله به اين 
معني نيست كه امروز خرج بيماران اس ام آ نكنند و 
فردا داروي ساير بيماران را تهيه كنند به هرشكل بايد 
داروي اين بيماران مدنظر قرار بگيرد، اينها فرزندان 
اين كشور هستند و از آب و خاك و نفت اين مملكت 
سهم دارند. به نظر مي رسد نياز هست مجلس شوراي 
اسالمي و س��ازمان برنامه و بودجه پاي كار بيايند و 

هزينه تهيه اين داروها را مشخص كنند.«

       هزينه تهيه داروها چقدر مي شود؟
آنطوركه ايلنا گزارش داده مبلغ م��ورد نياز براي تامين 
داروها، ۳۰۰ميليارد تومان براي ۴۰۰ بيمار است. درحالي 
كه رامك حيدري درخصوص تعداد اين بيماران مي گويد: 
»در ايران ما هيچ وقت آماري از تعداد بيماري ها نداريم، اما 
طبق طرحي كه فقط دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام 
داده است ما به ۷۰۰ نفر از اين بيماران پي برديم.« با اين 
وجود اگر تعداد اين بيماران ۷۰۰نفر باشد هزينه سيصد 
ميلياردي تهيه دارو مي توان��د به دو برابر و چيزي حدود 
۶۰۰ ميليارد برسد، مبلغي كه شايد در ميان پرونده هاي 
اختالس س��ال هاي اخير عددي به حساب نيايد! اما اين 
درحالي اس��ت كه مديرعامل انجمن حمايت از بيماران 

ديستروفي معتقد است برخي از ش��ركت هاي دارويي 
سازنده اين داروها قول همكاري به ايران داده اند. حيدري 
بيان مي كند: »يكي از بهانه ها درخصوص عدم تامين دارو 
اين بود كه شركت هاي سازنده اين داروها ايران را تحريم 
كرده اند و نمي خواهند دارو به ايران بفروشند درصورتي كه 
مساله اصاًل اين نبود، تعدادي از شركت ها حاضر شدند كه 
براي برخي از بيماران ايراني طرح رايگان خودشان را اجرا 
كنند، آنها پيشنهاد دادند كه حدود ۵۰بيمار را براي مدت 
دو سال به طور رايگان تحت درمان داروها قرار مي دهند 
تا اثربخشي آن اثبات شود، اينكه چرا وزارت بهداشت اين 
پيشنهاد را قبول نمي كند براي اين است كه در نهايت بايد 

پول پرداخت كند و داروها را خريداري كند.«

      جان انسان ها يا تامين بودجه؟
حال سوال اينجاس��ت كه آيا جان انس��ان ها مهم تر 
اس��ت يا هزينه اي كه وزارت بهداش��ت و درمان آن را 
باال مي داند و به همين خاطر هم واردات اين داروها به 
كشور را ناديده گرفته است. به راستي بهداشت و درمان 
اولويت چندم دولت ها در بحث اختصاص بودجه است. 
چقدر اين وزارتخانه از دردي كه افراد به واسطه چنين 
بيماري هايي متحمل مي شوند باخبر است؟ چه كسي 

بايد پاسخگوي نياز اين بيماران باشد؟ 

گزارش

سرانه بهداشت و درمان هيچ وقت واقعي نبوده است

بيمارانيكهقربانينبودبودجهميشوند

رويداد

مطهرهواعظيپور|
وقتي به هر دليلي سر از مناطق محروم و دور افتاده 
در مي آوري و آن همه كمبود و نبود را يك جا به چشم 
مي بيني، ديگر نيازي نيس��ت تا به اين فكر كني كه 
چطور و چگونه صورت هاي معصوم و مهربان كودكان 
اين منطقه در اين برهوت با ديدن چهره اي متفاوت 
 با لبخندي پر خجالت گلگون مي ش��ود. داس��تان

 # كوله- مهرباني هم از يكي از همين روزها و يكي 
از همين منطقه هاي محروم شروع شد. از جايي كه 
به منطقه گاندوها معروف است و دانش آموزانش در 
زير سايه يك درخت كه اطرافش را كيسه هاي گچ پر 
 كرده بود، كالس درس تشكيل داده بودند و آينده شان 
را البه الي س��طرهايي جس��ت وجو مي كردند كه 
برايش��ان با ارزش تر از هر چيزي بود. اين دختران و 
پسران كوچك با جثه هاي نحيف كورسوي اميد اين 
منطقه بودند، براي اينكه بتوانند روزي براي خودشان 
كسي شوند، بتوانند كاري كنند كه نسل هاي بعدي 
زير س��قف يك كالس واقعي درس بخوانند، آنها پر 
از اميد بودند با اينكه كتاب هايش��ان كهنه بود روي 
دفترهايشان رد چند بار نوش��تن و پاك كردن را به 
وضوح مي توانستيم ببينيم، اما هر چه بود اين كودكان 
پر از شور و عشق و اميد بودند. پس ما هم بايد به سهم 
خود براي آنها كاري مي كرديم. قدمي بر مي داشتيم 
هر چند كوچك. مگر از دست چند خبرنگار كه براي 
تهيه خبر و گزارش شمال و جنوب و غرب و شرق اين 
گربه ملوس را به گره مي زنند چه كاري بر مي آيد. آن 
هم با حقوق هاي كه پرتابمان كرده زير خط فقر. اما 
يك دست صدا ندارد، هر وقت دستي براي رفع نياز 
انسان هاي شريف به سوي كس��ي دراز شد و آن 
دست از س��وي انسان هاي شريف ديگري فشرده 

شد، حتما اتفاقي خوش رقم خواهد خورد. 

     # كوله- مهرباني
از همان جا و همان روز بود كه اين طرح در ذهنمان 
جرقه زد و با خود عهد كرديم براي س��ال تحصيلي 
بعدي كاري كنيم تا اين كودكان ديگر مشق هايشان 
را چند بار پاك نكنند تا بتوانند از دفترچه هايش��ان 
بارها و بارها استفاده كنند. بايد برايشان كتاب هاي نو 
مي خريديم و كاري مي كرديم كه آغاز سال تحصيلي 
را مثل خيلي از دانش آموزان اين مرز و بوم با بوي لوازم 
التحرير نو آغاز كنند. حاال اين طرح آنقدر بزرگ شده 
كه حتي مي توانيم مدرسه هاي كوچك هم براي اين 
بچه ها بسازيم. بودن و زندگي كردن در كنار كودكاني 
كه عجيب به آينده اميدوارند و براي به دست آوردن 
آرزوهايشان سخت تالش مي كنند، براي ما هم درس 
زندگي است، ما هم مي توانيم خيلي چيزها را از آنها 
بياموزيم. اميد داش��تن اولين اص��ل زنده بودن و 
زندگي كردن است، چيزي كه در چشم تك تك 

كودكان اين مناطق مي تواني به وضوح ببيني. 

      روستا به روستا 
امسال هم رسيده و نرس��يده، از راه فرودگاه رفتيم به 
سمت روستاها تا امانتي هايي كه دستمان بود و به دست 
دانش آموزان برسانيم. برنامه سفر اين بود از دشتياري 
ش��روع كنيم، به سرزمين سرس��بز و پر از نخل و برنج 
نيك شهر و قصر قند برويم و در آخر به كشاري و راسك 
كه داس��تان # كوله- مهرباني از همان جا شروع شده 
بود.  رفتن به روستاها و ديدن بچه ها هميشه برايمان پر 
از انرژي و شور است، اما دلشوره هم داريم، اينكه برويم 
و ببينيم يكي از بچه ها نيس��ت. حاال به هر دليلي نبود 
يكي از آنها مي تواند براي همه ما پر از تلخي و درد باشد. 
اسم هايشان را مرور مي كنيم. سليمه، حورا، فاطمه، 
حبيب، محمد، نصير و.... نكن��د يكي از آنها به هزار 

و يك دليل نيامده باش��د. چهره تك تكش��ان را از 
سال هاي گذش��ته در ذهنمان مرور مي كنيم و با 
خيال خوش براي تك تك شان حاضري مي زنيم.

 
    كشاري و راسك

رس��يديم، هوا گرم بود، اما با وجود گرما دانش آموزان 
از ۷ صبح چش��م به راهمان بودند، وارد هر مدرسه كه 
مي شديم با صداي جيغ و سالم و خنده به استقبالمان 
مي آمدند. كوله ها و بس��ته هاي آموزشي را به دست 
تك تكشان رسانديم، برق چشم هايشان خنده هاي 
از ته دلش��ان، خجالت همراه با شادي شان و صداي 
پچ پچ هايش��ان هرگز تكراري نمي شود.هميش��ه 
سعي بر اين داريم كه با بچه بازي كنيم، بخنديم و از 
احوالشان جويا باشيم. همين موضوع باعث مي شود تا 
خيلي هايشان با همان خجالت برايمان از آروزهايشان 
بگويند. از اينكه دوست دارند معلم شوند، دكتر شوند 

يا خير كه به اهالي روستايشان كمك كنند. 

      حبيب اما نبود
از همان روز اولي كه پايمان را در يكي از مدارس پسرانه 
كشاري گذاشتيم، حبيب دانش آموزي بود كه برايمان 
ش��عري خواند. خوب يادمان هس��ت جلوي ورودي 
مدرسه س��رش را باال گرفته بود با صداي بلند و لهجه 
بلوچي برايمان خواند: »من هنرمندم بلدم شعر بخوانم 
بلدم قصه بگويم بلدم خستگي ها را بسالمت ببرم...« 
و از همان سال اين ش��د رسم هر ساله مان كه حبيب 
برايمان شعر بخواند. اما امسال حبيب نبود... سراغش را 
كه گرفتيم، گفتند رفته دوره راهنمايي ديگر با ابتدايي ها 
به مدرس��ه نمي آيد. يعني حبيب حاال بزرگ ش��ده و 
هنوز هم روياهايش را دنبال مي كند. اين يعني موفقيت 

ماموريتي كه ما براي خودمان تعريف كرديم...

روايت كوله پشتي اي كه مهرباني با خود دارد
رويخطخبر

آماده باش سراسري براي بارندگي و سرماي هوا
رييس سازمان مديريت بحران كشور از اعالم آماده باش 
اين سازمان به تمامي استان هاي كشور براي آمادگي 
در برابر حوادث احتمالي ناش��ي از بارندگي و سرماي 
هوا در نيمه دوم س��ال خبر داد. اسماعيل نجار درباره 
تمهيدات اين س��ازمان براي آمادگي در برابر حوادث 
مرتبط با بارندگي و سرماي هوا كه در نيمه دوم سال 
احتمال وقوع آن افزايش پيدا مي كند، گفت: با توجه 
به افزايش حوادث طبيعي ناشي از بارندگي هاي برف 
و ب��اران و كوالك و تغييرات ناگهان��ي جوي در نيمه 
دوم سال، س��ازمان مديريت بحران كشور در نامه اي 
به استانداران سراسر كش��ور، بر ضرورت آماده باش و 
ارتقاي آمادگي براي مقابله با هرگونه حوادث احتمالي 
در نيمه دوم سال تاكيد كرده است. او با بيان اينكه اين 
نامه بايد از سوي تمامي بخشداري ها و فرمانداري ها 
و ... اجرا ش��ود، اظهاركرد:  بر اساس آنچه كه سازمان 
مديريت بحران كش��ور تاكيد كرده است، الزم است 
تمامي معابر و آبراهه ه��اي زيرگذر جاده ها و خطوط 
ريلي پاكس��ازي شده و از باز بودن مسير آن اطمينان 
حاصل شود. رييس س��ازمان مديريت بحران كشور 
ادامه داد: مسيل ها و رودخانه هاي داخل شهري نيز بايد 
توسط شهرداري ها پاكسازي و اليروبي شود. الزم است 
در مورد انهار و قنوات نيز همين اقدامات انجام شود و 
ما اين موضوع را ابالغ كرده ايم. نجار با تاكيد بر اينكه 
دستگاه هاي اجراي موظف شده اند كه به طور دوره اي 
از پل ها و به خصوص پل هاي كم ارتفاع روي رودخانه ها 

بازديد كنند، گفت: الزم است اقدامات بازدارنده براي 
جلوگيري از ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه ها 
نيز با شدت ادامه داشته و با موارد تخلف با هماهنگي 
دستگاه قضايي برخورد شود. چرا كه در مواردي تصرف 
بستر رودخانه سبب انسداد مسير و جاري شدن سيل 
نيز شده اس��ت. او با بيان اينكه بايد تمهيدات الزم 
براي تامين و ذخيره س��وخت و ان��رژي مورد نياز 
استان ها نيز اتخاذ ش��ود، تصريح كرد: در اين نامه 
تاكيد كرديم كه بايد زيرساخت ها مورد بازبيني قرار 
گرفته و عيوب آن رفع شود. همچنين سوخت مايع 
مورد نياز براي فعاليت نانواني ها و نيروگاه ها، مراكز 
درماني و ... نيز تامين شود. رييس سازمان مديريت 
بحران كشور اضافه كرد: تمهيدات الزم براي حمايت 
از كشاورزان، باغداران و دامداران نيز بايد اتخاذ شود. 
الزم است هشدارها به موقع به اين افراد ارايه شده و 
براي پيشگيري از سرمازدگي محصوالت و دام هاي 

اين افراد نيز اقدامات الزم انجام شود. 

احتمال بروز پيك ششم در اوايل آبان
دبير كميته علمي كش��وري كرونا با بيان اينكه باال 
بودن مرگ هاي ناشي از كرونا در كشور و در برخي 
اس��تان ها، از آثار پيك پنجم است، درباره احتمال 
بروز پيك شش��م نيز خبر داد. حميدرضا جماعتي 
گفت: بسياري از مجامع علمي در دنيا اعالم كردند 
كه ممكن اس��ت در اواخر اكتبر ب��ا پيك جديدي 
مواجه باشيم. با اين حال همه اين پيش بيني ها بر 
اساس اقدامات بهداش��تي و رعايت جامعه، ميزان 
واكسيناسيون و همچنين اينكه سوش جديدي كه 
نسبت به اقدامات بهداشتي يا واكسن مقاوم باشد يا 
خير، متغير است. او افزود: باال بودن مرگ ها در كشور 
و در برخي استان ها، از آثار پيك پنجم است. حال در 
برخي استان هاي با واكسيناسيون و اقدامات و رعايت 
خود مردم آمار كمتر ش��ده، اما در برخي استان ها 
متاس��فانه هنوز به حد كنترل خود نرسيده است. 
در عين حال ميزان مرگ و مير هم با قرمزي استان 
ارتباطي ندارد؛ چراكه معموال در بس��ياري مناطق 
مرگ و مير به دليل ش��دت بيماري است. از سوي 
ديگر بسياري از بيماران ديرهنگام مراجعه مي كنند 
كه منجر به درگيري ش��ديدتر ريه مي شود و باعث 
مي شود بس��ياري بيماران در بخش هاي مراقبت 
ويژه بستري شوند. بنابراين هم شدت بيماري و هم 

مراجعه ديرهنگام، ميزان مرگ و مير را باال مي برد، 
اما از نظر ميزان ب��روز، آثار باقي مانده از پيك قبلي 
است كه اميدواريم به تدريج طي دو سه هفته آينده با 
واكسيناسيون و اقدامات بهداشتي كه انجام مي شود، 
بتوانيم شاهد باش��يم كه اين شهرها هم از قرمز به 
سمت نارنجي و زرد حركت كنند. جماعتي درباره 
احتمال بروز پيك ششم نيز گفت: بسياري از مجامع 
علمي در دنيا اعالم كردند كه ممكن است در اواخر 
اكتبر يعني اواخر مهر و اوايل آبان ماه با پيك جديدي 
مواجه باشيم. با اين حال همه اين پيش بيني ها بر 
اساس اقدامات بهداش��تي و رعايت جامعه، ميزان 
واكسيناسيون و همچنين اينكه سوش جديدي 
كه نس��بت به اقدامات بهداشتي يا واكسن مقاوم 

باشد، ايجاد مي شود يا خير متغير است. 
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