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با نفت  ۵۲۱دالري
همين صفحه

يادداشت2-

ورود اقتصاد
به ساحت تازه

در شرايطي كه افكار عمومي
ايرانيانبعدازانتخاباتاياالت
متح��ده و تح��والت برآمده
از آن ب��ه دنب��ال تصويري از
چشمانداز بازارهاي اقتصادي
كشور هستند ،ضروري است
رس��انههاي عموم��ي فضا را
پيمانمولوي
به گونهاي ساماندهي كنند
كه ديگر شاهد شكلگيري انتظارات عمومي مخرب
و اثرات آن بر شاخصهاي اقتصادي از جمله شاخص
بورس نباشيم .در اين مقطع زماني كه دامنه وسيعي از
ايرانيان از طبقات و اقشار گوناگون در حال رصد نتايج
انتخابات امريكا و فراز و نشيبهاي آن هستند و قوانين
و مقررات انتخابات را تعقيب ميكنند ،ذكر چند نكته
ضروري به نظر ميرسد:
اول :از منظر رس��انهاي به نظر ميرس��د انسان وارد
س��احت تازهاي ش��ده اس��ت و در واقع رسانههاي
فراگير اجتماعي مردم را در معرض جريان س��يال
رس��انهاي و اطالعات��ي قرار داده اس��ت .ب��ا وجود
رس��انههاي اجتماعي ،مردم جهان از جمله ايرانيان
ديگر اخبار غير واقعي و جهتدار رسانههاي جناحي
را باور نميكنند .در واقع مردم از رسانهها شفافيت،
صداقت ،بيطرف��ي (بهطور نس��بي) ،صراحت و...را
طلب ميكنند و رسانهاي كه نتواند اين مطالبات را
پاسخ دهد نگاه مخاطب را از دست خواهد داد.
دوم :بس��ياري در اي��ران ديگ��ر متوج��ه ش��دهاند
ايران نيازمند ايجاد ارتباط پويا و س��ازنده با س��اير
كشورهاست .در واقع ديپلماسي فعال و سازنده براي
ايجاد ارتباطي فراگير با ساير كشورها ضرورتي است
كه تصميمسازان بايد ابعاد و زواياي گوناگون تحقق
آن را فراهم كنند.
سوم :همه متوجه شدهاند كه اثر پروانهاي در اقتصاد چه
ويژگيهايي دارد و چه اثراتي بر جا ميگذارد .نظريهاي
كه ميگويد ،بال زدن پرون��دهاي در تگزاس ميتواند
باعث وقوع سيل در بوينوسآيرس شود .رويكردي كه
از اثرات متقابل كشورها نسبت به هم سخن ميگويد.
چهارم :دستاورد مهم ديگر اين انتخابات براي اقتصاد
ايران ميتواند اين مفهوم باش��د كه مس��ير توسعه
اقتصادي براي كش��ور ما نه از خ��ارج بلكه در بطن
تصميمس��ازيهاي داخلي كش��ور ميگذرد .براي
بهبود وضعيت هم در گام اول بايد اش��تباهات مكرر
درتصميمسازيهاياقتصاديراكناربگذاريم.
پنجم :مساله بعدي اهميت واقع بيني در تحليلهاست.
در واقع اقتص��اد ايران بيش��تر از هر عام��ل ديگري در
اي��ن دوران نيازمند واق��ع بيني اس��ت .چنانچه بنيان
برنامهريزيها در حوزههاي بودج��هاي ،ارزي ،بانكي و...
مبتني بر واقعگرايي ايجاد نشود ،همچنان فاصله اقتصاد
كشورباتوسعهادامهخواهدداشت .ادامه در صفحه4

با ادامه روند افت قيمتها
بازار دالر و سكه بدون خريدار ماند

همه فروشندهاند
يادداشت3-

يادداشت4-

عكس :علي حدادي اصل /آنا

در برابر
كاهش نرخ ارز
مقاومت ميشود

يادداشت5-

يادداشت6-

تغييردرساختار
نه افراد

محدوديت چاره كار نيست
قرنطينهكنيد

دو پيشنهاد براي حمايت از
اصناف

نرخبليتهواپيما
مقهور قانون شد

در بررس��ي رابط��ه اي��ران و
امريكا و فش��ارهايي كه اين
كش��ور به اقتصاد ايران وارد
كرده ،بايد به دق��ت تاريخ را
بررسي كرد و بدون توجه به
تمام ابعاد ،به نتيجهاي دور از
مسعوددانشمند واقعيت رسيد .بررسي سابقه
روابط امريكا و ايران در چهار
دهه گذشته نشان ميدهد كه سياس��ت در امريكا به
شكل ساختاري عليه ايران عمل ميكند و در اين بين
تفاوتي ميان روساي جمهور جمهوريخواه و دموكرات
وجود ندارد .در واقع بررسي عملكرد دولتهاي مختلف
در امريكا نش��ان ميدهد ك��ه بخش قاب��ل توجهي از
تحريمها عليه ايران ،در دوره دموكراتها رخ داده است.
جيمي كارتر رييسجمهور مس��تقر در كاخ سفيد در
زمان پيروزي انقالب ،نخستين تحريمها را عليه ايران
اجرايي ك��رد و پس از آن نيز بي��ل كلينتون دموكرات
بخ��ش جدي��دي از تحريمه��ا را كلي��د زد .دور آخر
تحريمها نيز در دوره باراك اوباما اجرايي شد كه بايدن
به عنوان معاون او فعاليت ميك��رد .از اين رو اين توقع
كه با روي كار آمدن بايدن ،ناگهان مش��كالت با امريكا
به پايان برسد و او تمام فشارها را متوقف كند ،قدري از
ادامه در صفحه3
واقعيت به دور است.

ش��رايط ته��ران ب��ه عنوان
پايتخ��ت بس��يار خطرناك
اس��ت در حال حاض��ر تمام
بيمارس��تانهاي مرب��وط
ب��ه بيم��اران كرونايي مملو
از بيماران��ي اس��ت ك��ه
مسعود مرداني البت��ه بس��ياري از آنها هم
شرايط مس��اعدي ندارند و
وضعيتشان وخيم است .در حال حاضر دولت بايد هر
چه زودتر درباره تعطيلي كامل ش��هر تهران تصميم
بگيرد .در كميته علمي ستاد مقابله با كرونا اين مساله
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته و به تصويب رسيده
و به س��تاد اجرايي مقابله با كرونا منتقل ش��ده است.
شرايط بسيار بغرنج اس��ت و اگر هر چه زودتر در اين
باره تصميم نگيريم آمار م��رگ و مير ميتواند خيلي
بيشتر از چيزي باشد كه اين روزها در اخبار ميخوانيم.
متاس��فانه نه مردم رعايت ميكنند و نه دولت در اين
باره كاري انجام ميدهد .تعطيلي مش��اغل در ساعت
 6بعد ازظهر نميتواند چاره كار باشد .اين تعطيليها
بايد كلي و با رعايت قوانين س��ختگيرانه انجام شود.
خيابانها بايد خالي از جمعيت ش��ود و نبايد هر روز
ش��اهد ترافيك باش��يم .تمام ادارات و مش��اغل بايد
ادامه در صفحه8
تعطيلشوند.

آنچ��ه واض��ح و مش��خص
است ،اينكه اصناف و بازار از
ابتداي موج اول شيوع كرونا
همكاري الزم را با مجموعه
دولت و ستاد مقابله با كرونا
در تعطيل��ي واحده��اي
مجتبيصفايي صنفي و رعايت پروتكلهاي
بهداشتي داشت ه و دارند .هر
زمانكه بحث سالمت و آرامش كشور در ميان بوده،
اصناف پاي كار بوده و هستند .همچنين از وقتيكه
بيماري منحوس كرونا شيوع پيدا كرد و كشورمان
را مانند ديگر كش��ورها ب��ا بحران مواجه س��اخت،
اصناف و بازاريان جزو اولي��ن مجموعههايي بودند
كه هم��كاري الزم را در اين زمينه با مجموعه دولت
داشتند .همگي شاهديم كه در موج اول شيوع كرونا،
اصناف با تعطيلي يكماهه واحدهاي صنفي خود در
آستانه شروع سال نو و پيك كاري صنفي ،همكاري
الزم را ب��راي قط��ع زنجيره اين وي��روس خطرناك
انجام دادن��د؛ بهطوريك��ه توانس��تيم از آن مرحله
س��ربلند بيرون بيايم .در ادامه هم با رعايت تمامي
پروتكلهاي بهداشتي و تهيه ملزومات بهداشتي در
واحدهاي صنفي نيز همكاريهاي الزم به عمل آمد.
اما متاسفانه بايد عنوان كرد كه  ...ادامه در صفحه3

پس از جنجاله��اي فراوان
در خص��وص افزاي��ش
غيرقانون��ي ن��رخ بلي��ت
هواپيم��ا توس��ط انجم��ن
ش��ركتهاي هواپيمايي و
ادعاهاي بالوجه دبير انجمن
ش��ركتهاي هواپيمايي و
معينشرقي
اعتراض فعاالن حقوق عامه
و رسانهها ،سازمان هواپيمايي كشوري دست به كار
شد .سابقاً انجمن شركتهاي هواپيمايي با تمسك
به قانون منقضي برنام��ه پنجم توس��عه در اقدامي
عجيب به بهان��ه افزايش كوتاهمدت ن��رخ ارز و پرواز
هواپيماه��اي داخلي با  ٦٠درصد ظرفيت (حس��ب
ابالغ ستاد ملي مقابله با كرونا) قيمت بليت هواپيما
را چندين برابر افزايش داد .قانون برنامه پنجم توسعه
در بخش حمل و نقل آزادسازي نرخ بليت هواپيما را
تصريح كرده بود ،اين قانون مقيد به مهلت در سال٩٦
با تصويب قانون برنامه ششم توسعه منقضي و نسخ
گرديد.دبيرمحترمانجمنشركتهايهواپيماييدر
اظهاراتي عنوان داشتند مطابق نظريه استعالم شده
از مجلس شوراي اسالمي استمرار اجراي آن بخش
از قانون مذكور به واسطه قانون برنامه ششم توسعه
ادامه در صفحه3
تاييدگرديدهاست.

بعد از پاي��ان انتخابات
اياالت متحده ،بسياري
به دنبال يافتن پاسخي
ب��راي اي��ن پرس��ش
هس��تند كه اثرات اين
تح��والت سياس��ي
وحيدشقاقيشهري براي اقتصاد ايران چه
خواهد ب��ود .در واقع با
پيروزي بايدن در انتخابات امريكا ،اقتصاد ايران
وارد دوراني ميش��ود كه من اس��م آن را دوران
«تعلي��ق» و« انتظار» ميگ��ذارم .حداقل 2ماه
زمان نياز اس��ت تا بايدن به جاي ترامپ سكان
هدايت كاخ س��فيد را به دس��ت بگيرد ،ماههاي
ابتدايي حضور بايدن در كاخ سفيد نيز بر اساس
برنامهري��زي اعالم ش��ده ،صرف ام��ور داخلي
اياالت متحده از جمله مقابله ب��ا كرونا و اقتصاد
داخلي خواهد ش��د .از سوي ديگر دولت مستقر
ايران هم حدود 9ماه بر سر كار خواهد بود و بعد
از اس��تقرار دولت بعدي در ايران در شهريورماه،
بايد ديد وضعيت مذاكرات چه س��مت و سويي
پيدا ميكند .بنابراين حداقل 2الي 3سال زمان
براي مذاك��رات و مباحث پيرامون��ي بحث نياز
اس��ت .مجموعه اين عوامل ،دوره باي��دن را به
دورهاي از تعليق و انتظار براي سرمايهگذاران و
فعاالن اقتصادي و مصرفكنندگان بدل ميكند.
از منظري خاص حضور بايدن به منزله تشديد
ركود در اقتصاد اي��ران در كنار كنت��رل تورم و
كاهش قيمتها اس��ت .دقيق��ا در نقطه عكس
پيروزي ترامپ كه اگر رخ ميداد به منزله افزايش
قيمتها ،افزاي��ش تورم و كاهش رك��ود بود.بر
اين اس��اس مصرفكنندگان ،فعاالن اقتصادي
و سرمايهگذاران چش��م انتظار مذاكرات ايران و
بايدن خواهند بود تا ببينند سرانجام اين مراودات
سياسي و ديپلماس��ي به كجا ختم خواهد شد.
اين اتمس��فر مذاكراتي ،هرچند ممكن اس��ت
باعث ركود در كش��ور ش��ود ،اما از س��وي ديگر
تورم افسارگسيخته و گرانيها را تعديل خواهد
كرد در بازار داراييها ،طبيعتا قيمت دالر ،طال،
خودرو و تا حدودي مس��كن به تناسب كاهش
مييابد .برآوردها اين اس��ت كه قيمت دالر بين
15تا 20هزار تومان نوس��ان كاهشي پيدا كند.
ضمن اينك��ه ميتوان پيشبيني ك��رد ،قيمت
طال نيز پس از دالر كاهش يابد .خودرو بين 30
تا 50درصد افت قيمت و مس��كن هم بين 10تا
15درصد كاهش قيمت را تجربه خواهند كرد.
اما بايد بدانيم كه همچنان موتور رشد نقدينگي
اقتصاد ما روش��ن اس��ت و روزانه حدود 2هزار
ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد كشور پمپاژ
ميش��ود .اين نقدينگي طبيعتا بايد راهي يكي
از بازارها ش��ود ،بعد از فروكش كردن انتظارات
تورمي در بازار ارز و طال و ...اين نقدينگي حجيم
يا راهي بازار بانكي ميشود يا راهي بازار سرمايه
خواهد شد .بر اين اساس معتقدم اگر برنامهريزي
و تدبير درستي بر اين نقدينگي از سوي مديران
بانكي و متوليان بورس ،انجام شود ميتوان توزيع
مناس��بي در خصوص اين نقدينگي داشت و از
اين جريان سيال به نفع پروژههاي مولد استفاده
كرد .بازار سرمايه براي اقتصاد ايران بسيار مهم
است ،اگر هماهنگي ميان مديريت نظام بانكي
و بازار پولي با بازار مالي و سرمايه صورت بگيرد،
ميتوان��د پمپاژ روزان��ه بالغ بر 2ه��زار ميليارد
تومان نقدينگي بطور كارآمد در بازارهاي پولي
و س��رمايهاي توزيع ش��ود تا از آن براي توسعه
ادامه در صفحه4
اقتصاداستفادهشود.

گزارش روز

هشدار فرشاد مومني نسبت به تصميمهاي اخير دولت و مجلس

در برابركاهش نرخ ارز مقاومت ميشود

برقراري تراز مالي ايران با نفت  ۵۲۱دالري
محاس��بههاي صندوق بينالمللي پ��ول ميگويد اگر
ش��كنندگي مالي دولت در س��طحي باالتر و س��پس
به خانواره��ا و توليدكنندگان فش��ار بي��اورد ،و منافع
رانتخوارها و رباخواران در اولويت باشد و اگر هدف اين
باش��د كه در س��ال  ۲۰۲۰دولت ايران با كسري بودجه
روبرونشودبايدقيمتهربشكهنفتبه ۵۲۱دالربرسدتا
تراز مالي برقرار شود .فرشاد مومني با بيان اينكه به داليل
و علل گوناگون طي چند هفت��ه اخير تصميمگيريها
در اقتصاد ايران در مسير تورم زايي و تسهيل واردات به
طرز غيرمتعارفي افزايش يافته است ،اظهار داشت :با در
نظرگرفتنشرايطكنونينيازمندسطحبسيارباالترياز
كيفيتتصميمگيريهاياساسيهستيم.اگربخواهيم
منصفانه صحبت كنيم ،وجه بسيار مهم قضيه اين است
كهگروههايپرنفوذورانتمحوردرشرايطكنونياقتصاد
ايران از يك قدرت جريانسازي نامتعارف برخوردار شده

و گروههاي توسعهگرا به طرز غيرمتعارفي در حاشيه قرار
دارند و گويي صداي آنه��ا در فرآيندهاي تصميمگيري
و تخصيص منابع به هيچوجه ش��نيده نميش��ود .وي
ادامهداد :از جنبه معرفتي راهحلي كه ارايه ميشود اين
است كه نظام تصميمگيريهاي اساسي كشور را دعوت
كنيم كه به همه مسائل كشور از منظر اقتصاد سياسي
نگاه كند .چون اقتصاد سياس��ي صرفنظر از امتيازات
روش ش��ناختي منحصر به فرد ،به مثاب��ه يك رويكرد
غايت محور شناخته شده است يعني بر فراز جنگهاي
زرگري و تبليغاتي ذينفعان رانتي پرنفوذ و پرسرو صدا،
ذهن مردم و تصميمگيران اساسي كشور را معطوف به
غايت مساله ميكند ،اين عطف توجه به غايت مساله از
اين كانال صورت ميگي��رد كه اگر ميخواهيد حقيقت
تصميمگيريها را بدانيد به برن��دگان و بازندگان نهايي
مسالهتوجهكنيد.مومنيدرگفتوگوباايلناتصريحكرد:

در اقتصاد سياسي ايران و بر اساس يك مشاهده پرشمار
طي يك دوره  ۳۰ساله ،محرز ش��ده كه نرخهاي باالي
ارز ،بهره و نرخ اندك تعرفه و ...زور غيرمولدها و دالالن و
رباخواران را زياد كرده و فاجعههاي انساني ،اجتماعي و
محيط زيستي شكنندگيآوري ايجاد ميكند .در مقابل
زور مالي و توان حكومت ،خانوارها و بنگاههاي توليدي را
بهشدت كاهش ميدهد .رييس موسسه دين و اقتصاد
يادآور شد :در س��ال  ۱۳۹۲دولت بهشدت تنشآفرين
در مناس��بات بينالمللي جاي خود را به يك دولتي داد
كه حداقل در مقام شعار و ادعا به دنبال تنشزدايي بود
و به محض اينكه اي��ن روند تنشزدايي نم��ره قبولي از
س��وي مردم گرفت ما با يك پديده مه��م حياتي روبرو
شديم مبني بر اينكه ترس مردم از شوكهاي پيدرپي
آيندههراسانه كه دولت احمدينژاد به اقتصاد سياسي
ايران وارد كرده بود تا حدودي ريخت و اين مساله باعث

ش��د تا قيمتهاي حبابي در بورس ،مس��كن و نرخ ارز
ش��روع به ريزش كرد اما زور پرزور غيرمولدهاي پرنفوذ
از كاناله��اي مختلف و ب��ه ويژه با عامليت مس��ووالن
وقت بانك مركزي وق��ت اجازه تخليه كام��ل حباب را
ندادند و آن فرصت اس��تثنايي تاريخي از دس��ت ايران
خارج ش��د .استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي با
اشاره به انتخابات امريكا اظهار داشت :نفس جايگزيني
رييسجمهور غيرجنگ طلب حداق��ل در ظاهر با يك
رييسجمهور كه عم ً
ال و علنا بر طبل منازعه و رويارويي

نميكوبد در انتظارات مردم از آينده تاثير چش��مگيري
ميگذارد و بهطور مشخص عاليم اوليه آن روز پنج شنبه
 ۱۵آبان س��ال جاري تا حدودي قابل مشاهده شد .وي
افزود :البته اگر اين روند جديتر باش��د اين مشاهده نيز
ميتواند جديتر شود و دوباره نظام تصميمگيريهاي
اساسي كشور را در معرض يك انتخاب بزرگ قرار دهد
كه آيا منافع حكومت ،توليدكنن��دگان و عامه مردم در
اولويت آن باشد يا منافع آنهايي كه از مناسبات تورمزا و
ادامه در صفحه2
آيندههراسانهنفعميبرند.

ديپلماسي
بايدن ميتواند نتانياهو را
منزويكند

جو بايدن ،رييسجمهور منتخب امريكا براي تعامل با
ايرانپسازكناررفتندونالدترامپازقدرتاشارهكرد.
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي درباره چالشهايي
كه جو بايدن رييسجمهور انتخابي امريكا در سياست
خارجياش در منطقه و در رابط��ه با ايران با آن مواجه
خواهد ش��د ،نوش��ت :باي��دن وعده داده اس��ت آنچه
«شكس��ت خطرناك» سياس��ت ترامپ درباره ايران
خوانده اس��ت را معكوس كند .اين سياست موجب رد
كردنتوافقهستهايوجايگزينكردنآن باتحريمهاي
سختگيرانهعليهايرانشدكهبهاقتصادايرانآسيبزد
و امريكا را در اين باره به انزوا كشاند .نيويورك تايمز در
اين گزارش افزود :بايدن همچنين وعده داده است كه
درصورتپايبنديدوبارهايرانبهتعهداتهستهاياش
كه پيش از اين دربارهشان مذاكره شده است ،به توافق
هس��تهاي باز ميگردد .او همچنين گفته اس��ت كه
تصميمداردممنوعيتسفربهامريكاراكهتوسطترامپ
اعمال شده بود و بر ايران و بسياري ديگر از كشورهاي با
اكثريت مسلمان اثر ميگذاشت ،لغو كند .اين گزارش
درادامهمطرحميكندكه امامعلومنيستكهمقامات
عاليرتبه ايران با اين رويكرد بايدن موافق باشند .مقام
معظم رهبري ايران گفته كه فارغ از اينكه چه كس��ي
در كاخ سفيد باش��د ،امريكا غيرقابل اطمينان است.
در اين گزارش همچنين آمده اس��ت :كليف كوپچان،
رييس گروه اوراس��يا ك��ه يك موسس��ه ارايهدهنده
مشاورههاي سياسي اس��ت ،ميگويد كه بايدن در هر
مذاكرهاي با اي��ران با هدف تقوي��ت محدوديتهاي
فعاليتهاي هستهاي اين كش��ور با مشكالت بزرگي
مواجه خواهد بود .نيويورك تايمز ميافزايد :سياست
باي��دن درباره ايران ميتواند موجب به انزوا كش��اندن
بنياميننتانياهو[نخستوزيررژيمصهيونيستي]شود
كه از امتياز رويكرد تقابل��ي ترامپ براي تقويت روابط
اس��راييل با كش��ورهاي عربي بهره مند ميشد كه به
عاديسازي روابط ديپلماتيك با امارات متحده عربي و
بحرينختمشد.اينروزنامهدرآخرنوشت:نحوهعملكرد
بايدندرروابطامريكاباعربستانسعوديكهايرانرايك
دشمنتلقيميكندنيزچالشيدرنوعخودخواهدبود.

اولينگام بايدن
در برجام چه بايد باشد؟
يككارشناسمسائلبينالمللگفت:برگشتبهتوافق
هس��تهاي و شرايط قبل از ارديبهش��ت ۱۳۹۷اولين
گامي است كه جو بايدن در صورت انتخابش به عنوان
رييسجمهور بعدي بايد در اولويت بازگشت به برجام
قرار دهد .حسن بهش��تيپور در گفتوگو با ايسنا در
پاسخبهاينكهباتوجهبهاينكهجوبايدنبهعنوان پيروز
انتخابات اعالم شده در بحث برجام احتماال شاهد چه
تحوالت و تغيير مواضعي خواهي��م بود ،با بيان اينكه
حتي اگر بايدن رييسجمهور بعدي امريكا باش��د ،تا
سه ماه آينده ترامپ رييسجمهور رسمي امريكاست
و بايد در اين دوره شرايط را مديريت كرد ،افزود :بسيار
مهماستكهدردورهانتقالقدرتهمهطرفهاچهدر
سطح برجام چه در سطح بين الملل رويكرد و مواضع
حسابشدهاتخاذكنندتاازتشديدشرايطوفضابيش
ازپيش اجتناب شود .اين كارشناس مسائلبينالملل
خاطرنش��ان كرد :رفع يا تعليق تحريمهاي مرتبط با
موضوع هستهاي مطابق برجام و همين تحريمها كه
به اس��م مبارزه با تروريسم و مسائل حقوق بشري نيز
اعمال ش��دند بايد در گام نخس��ت تكليفشان روشن
شود .طبعا ايران براي بازگشت به برجام شرايطي دارد
چرا كه نه تنها در اين رابطه به لحاظ اقتصادي و مالي و
نيز هستهاي متضرر شده است بلكه در سطح سياسي
فشارهايحداكثريبهاوواردشدهاستازاينروانتظار
داردكهابتداطرفامريكاييباهمراهيطرفهايديگر
حسننيتخودرانشاندهند.ويتاكيدكرد:اگرايران
حسننيتطرفهايمقابلراببيندحتماواقعبينانهبه
برجامبازميگردد.بهشتيپورخاطرنشانكرد:برگشت
به توافق هستهاي و شرايط قبل از ارديبهشت ۱۳۹۷
اولين گامي اس��ت كه طرف امريكايي ميتواند انجام
دهد .در اين مرحله بسيار مهم است كه محدوديتها
از تعامالت نفتي و بانكي ايران برداش��ته شود .بايدن
ميتواندبااستفادهازاختياراترييسجمهورمصوبات
رييسجمهور قبلي و حتي مصوبات كنگره كه برجام
را تحت الش��عاع قرار ميدهد تعليق كند و ثبات را به
اجراي برجام ب��از گرداند .برج��ام در همان موقع كه
اوباما آن را توافق كرد و اجرايي ش��د در اجرا مشكالتي
داشت پس نياز است تا هر چه زودتر به شرايط قبل از
سال ۹۷بازگرديم .وي گفت :فكر ميكنم بازگشت به
شرايط قبل از خروج امريكا از برجام راهگشا باشد و در
آن مرحل��ه دو طرف ميتوانند براي اجراي بهتر و رفع
مشكالت مذاكرات در چارچوب برجام داشته باشند.
ايرانقطعابرايمذاكراتدرچارچوبمسائلبرجاميو
هستهايآمادگيصحبتداردومنظورشازشروطيكه
ميگذاردهميناست.مسلماستامريكادربارهمسائل
ديگر منطقهاي هم ميخواهد وارد عمل شود و ايران
اين مس��اله را هم در دوران اوباما و هم ترامپ رد كرد از
اينروحتياگربايدنهمرويكاربيايدبازهممذاكرات
درباره مسائل منطقهاي و غيره در بحث ايران و امريكا
چشماندازيندارد.بااينحالاگربايدنرييسجمهور
منتخبباشدتاحداقلششماهآيندهمسالهايناست
كه ببينيم بازگشت به برجام با چه كيفيت و كميتي
انجام ميشود و آيا بايدن در اين راه حسن نيت دارد يا
خير.اينكارشناسمسائلبينالمللادامهداد:اگرقرار
است برجام اجرا شود اول بايد تكليف توافق هستهاي
روشنشودواينكهآنهابرايرفعتحريمهاييكهتاكنون
وضعشدهاقدامروشنيانجامميدهندياخيرومهمتر
اينكه اقدامات در راس��تاي سياست فشار حداكثري
كنارگذاشتهميشودياخير.سياستفشارحداكثري
ترامپشكستخوردوتاثيريدركشاندنايرانپايميز
مذاكرهيادرسطحبينالملليوحمايتكشورهايديگر
ازاينروندنداشت.
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اقتصادكالن

ايـران

بايدن پيش از بازگشت به برجام بايد چه كند؟

زماني براي جبران هزينههاي جنگ اقتصادي

دونالد ترامپ در روز 18ارديبهشت سال ،97پاي حكمي
را امضا كرد كه در سابقه تاريخ روابط بين الملل كم نظير
يا بي سابقه بود .توافق هستهاي ايران و  6قدرت جهاني
كه دو سال قبل از آن نهايي و اجرايي شده بود با امضاي
رييسجمهور امريكا وارد فاز جديدي شد .ترامپ كه در
دوره تبليغات رياستجمهوري در سال  2016بارها از
عملكرد سياست خارجي دولت اوباما انتقاد كرده بود ،با
آغاز فعاليتش در كاخ سفيد نيز بهشدت از برجام انتقاد
كرد و گفت در صورتي كه مذاكراتي جديد صورت نگيرد
از اين توافق خارج خواهد شد ،تهديدي كه سرانجام پس
از چند ماه به مرحله اجرا در آمد.
ترامپ در حالي از برجام خارج شد كه معتقد بود دولت
اوبامابهايراندالروتجارتخارجيرساندهاماامتيازهايي
كه بايد را نگرفته اس��ت و از اين رو برجام يك توافق بد
است.اين اظهارات عجيب در حالي مطرح شد كه توافق
هستهاي ،نتيجه ماهها و س��الها مذاكره ميان مقامات
ايراني و شش كشور جهان از جمله امريكا بود و به منظور
تضمين اجرايي آن ،در نهايت قطعنامه شوراي امنيت
س��ازمان ملل از آن پشتيباني ميكرد .در اين قطعنامه
آمده بود كه با توجه به دس��ت يابي به يك توافق با تمام
كش��ورهايي كه حق وتو دارند ،به ش��رط عمل ايران به
تعهدات��ش اجراي تمام تحريمهاي مربوط به مس��ائل
هستهايمتوقفميشوند.
در ش��رايطي كه بر اس��اس گزارشهاي مك��رر آژانس
انرژي اتمي ،ايران در زمان برجام به تمام تعهدات خود
عمل كرده بود ،ترامپ زير تمام تعهدات كش��ورش زد و
تحريمهايي همهجانبه را عليه ايران به اجرا در آورد .در
حالي كه تمام كشورهاي مستقل جهان از جمله اتحاديه
اروپا به عنوان متحد قديمي امري��كا اين اقدام امريكا را
محكومكردنداماترامپفرمانخودرابهاجرادرآورد.اروپا
اعالم كرد كه تمام تالش خود را براي به نتيجه نرسيدن
تحريمهايامريكابهكارخواهدبستاماتهديدبهتحريم
ازسويامريكا،باعثشددرمدتيكوتاهتمامشركتهاي
خارجي ايران را ترك كنند و محدوديتهاي جدي عليه
ايران به اجرا در آمد.
كاخ س��فيد اعالم كرد كه با هدف فشار حداكثري عليه
ايران ،فروش نفت را به صفر خواهد رساند و اجازه تبادالت
تج��اري به ايران نميدهد .امري��كا در هر دو اين اهداف
شكستخورد.حتيآمارهاييكهدرماههايگذشتهودر
زماناوجگيريتحريمهامنتشرشدنيزنشانازآنداشت
كه ايران همچنان بخشي از نفت خود را ميفروشد و در
تجارت نيز آمارها پيش از كرونا نشان از صادرات ساالنه
بيش از 40ميليارد دالر داشت كه نشان از حفظ بازارهاي
تجاري ايران داشت.
با اين وجود اين فشارهاي غيرقانوني ،فعاليت بخشهاي
مهمي از اقتصاد ايران را متوقف كرد و ضربهاي ش��ديد
به حركت رو به رش��د كشور زد كه هنوز تبعات مهم آن
ادامه دارد .مردم ايران در برابر تمام اين فشارها ايستادند

ادامهازصفحهاول

و همين امر به دولت كمك كرد تا از دوران چهار س��اله
ترامپعبوركند.مقاممعظمرهبريدرسالهايگذشته
بارها با اشاره بدعهدي امريكاييها ،اعالم كردند كه راه
چاره اقتصاد كش��ور نه در خارج ك��ه در داخل به وجود
ميآيد و با رهنمونهاي ايشان در حمايت از توليد ملي،
محصوالت ايراني در بازارهاي صادراتي توانستند جور
نبود نفت را بكشند.
    بايدن و جبران خيانتها
حسن روحاني رييسجمهوري ايران در ماههاي گذشته
بارها گفته ايران آماده عمل به تعهداتش در برجام و ساير
توافقاتبينالمللياستوتنهاشرطايران،بازگشتساير
كشورهاي عضو برجام به اين توافق و عمل به وعدههايي
است كه در اجراي آن به درستي عمل نكردهاند .در كنار
آن مقامات ايراني بارها اعالم كردهاند كه رييسجمهور
جديد امريكا اگر قصد بازگش��ت به برج��ام را دارد ،بايد
هزينهضررهاييكهبهناحقاقتصادايرانپرداختكردهرا
بپردازدودرواقعجنايتهاييكهدردورهجنگاقتصادي
اعمال شده بايد جبران شود.نگاهي به وضعيت اقتصاد
ايران در سالهاي گذش��ته به خوبي ابعاد اين جنگ را
نشانميدهد.براساسبرآوردهايصورتگرفته،درسال
 95ودرنخستينماههاياجرايبرجام،اقتصادايرانپس
از دورهاي طوالني ،رشد اقتصادي دو رقمي به ثبت رساند

در برابركاهش نرخ ارز مقاومت ميشود

وقتي از اين زاويه به مس��اله نگاه ميكنيم ش��اهد آن
هس��تيم كه مجموع��ه جهتگيريهاي ب��ه طرزي
غيرعادي پر ش��تاب و يكي پس از ديگري در روزهاي
اخير حكاي��ت از آن دارد كه از غفل��ت تصميمگيران
اساسي كش��ور در راستاي منافع غيرمولدها همچنان
بهرهبرداري ميشود.
مومني با انتقاد از تشديد سياستهاي تورمزا اظهار
داشت :شدت بخشي به سياستهاي تورمزا از طريق
افزايشناگهانيومبتنيبربنيانهايناپايدارتعهدات
مالي دولت و استمرار كمكها به خلق تقاضا از طريق
بانكهاي خصوص��ي ،معافيت مالياتي فعاليتهاي
غيرمولد مانند سود سهام و س��ود سپرده و تن دادن
به افزايش كارمزد بانكها به ازاي تراكنشهاي بانكي
كه هر كدام از آنها واقعا ماجراهايي دارد .چرا در برابر
ماليات بر سپردهها مقاومت اما افزايش كارمزد بانكي
را موافقت ميكنند؟ كه همه از منظر اقتصاد سياسي
معنيدار است .در كنار شدتبخشي به سياستهاي
تورمزاكهركناصليآندامنزدنبههزينههايتوليد
است و يكي از مهمترين آنها افزايش نرخ دالر است در
كنار روندهاي بس��يار مشكوك تسهيل واردات كه با
شگفتي همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات
بدون انتقال ارز ناميده ميشود ،يكي پس از ديگري
به جريان ميافتد؟
وي ادام��ه داد :واگ��ذاري قيمتگ��ذاري خ��ودرو به
خودروس��ازان ،فروش اوراق بدهي ،جهش نرخ دالر و
راهاندازي بازار معامالت جديد ارزي همه ساز و كارهايي
براي تحريك تقاضاي جديد براي دالر است و در واقع
ب نرخ
نوعي مقاومت س��ازمانيافته عليه كاهش حبا 
دالر است .در كنار آن شدتبخشي به انتظارات تورمي
ازطريقتحوالتيمانندرساندننسبتپولبهنقدينگي
به باالي  ۳۰درص��د و ضريب فزاينده پولي به باالي ،۷
خلق انواع تقاضاهاي جديد ب��راي ارز همه تمهيداتي
اس��ت كه هزينههاي توليد را افزايش ميدهد و قدرت
چانهزني كاالهاي وارداتي در مقابل كاالهاي داخلي را
افزايشووابستگيهايذلتآوربهدنيايخارجرابهطرز
غيرمتعارفي افزايش ميدهد .اين به معناي آن است كه
بحران اشتغال در ايران در ابعادي گسترش پيدا ميكند
وآميزهركودعمقيافتهوتورمهاينگرانكنندهكشوررا
به سمت يك دور باطل فقر و فالكت ميكشاند.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي تصري��ح ك��رد :در
چنين ش��رايطي به نظر ميرس��د كه باي��د به نظام
تصميمگيريهاي اساسي كشور كمك كرد تا در اين
زمينهها هوشمندانهو خردورزانهتر تصميم بگيرند و
به جاي اتكا به واردكنندگان ،س��وداگران ،ارز بازان و

سوداگران مس��تغالت به اين توجه كنند كه اگر دير
بجنبند ممكن است در مس��يرهاي بدون بازگشت
قرار بگيرند.
اين اقتصاددان با اشاره به دادههاي بانك مركزي اظهار
داش��ت :ش��ايد تكاندهندهترين عالمتي كه از منظر
اقتصاد سياس��ي عمق آس��يبپذيري ما را به نمايش
ميگذارد ،دادههاي مربوط به تحوالت شاخص قيمت
مصرفكننده و هزينههاي توليدكننده است .دادههاي
بانك مركزي حكايت از اين دارد كه ش��اخص قيمت
مصرفكنن��ده كه در پايان س��ال  ۱۳۹۸حدود ۴۱.۲
درصد و شاخص هزينه توليدكننده از مرز ۶۰درصد نيز
عبور كرده اس��ت و اين به معناي آن است كه با سبقت
شديد  PPIنس��بت به  CPIما با چشماندازهاي بسيار
نگرانكنندهاي روبرو هس��تيم و بايد از همه رسانهها
و ميهندوس��تان بخواهي��م با ي��ك گفتوگوي ملي
داللتهاياينمسالهوپيامدهايمخربآنرا بازكنند.
وي افزود :از منظر اقتصاد سياسي شاخص هزينههاي
توليدكننده يك شاخص آيندهنگر است و ميگويد كه
كمر بخش توليد مدرن كش��ور زير فش��ار خردكننده
سياس��تهاي تورمزا شكسته ش��ده و اين به معناي
آن اس��ت كه گرچه داللها منافع كوتاهمدت دارند به
هيچوجه در كشور ما در شرايط كنوني ياراي اين را ندارد
كه هزينههاي ارزي س��قوط بيش از اين بخش مولد و
بس��ط واردات را پوشش دهد و اين ميتواند كشور را از
اين منظر به ورطههاي خطرناك سوق دهد.
مومني تصريح كرد :همچنين وقتي سبقت شاخص
هزينههايتوليدنسبتبههزينههايمصرفكنندهرا
رصدميكنيم،بايكبحرانحادوعميقازنظرتقاضاي
موثرخانوارهانيزبهوضوحروبروهستيموبهمعنايآن
استكهبرايبخشهايبزرگيازجمعيتكشوركارد
به استخوان رسيده و اين در زمينه تامين ابتداييترين
نيازها با مش��كل روبرو ميش��وند .يك داللت بسيار
مهم ديگر در اين زمينه آن است كه روندهاي آشكار
و پنهان تشويق واردات به طرز غيرمتعارفي سرعت
گرفته اس��ت .هر كدام از اين مولفهها به وضوح نشان
ميدهد كه اقتصاد ملي تاب اين فش��ارها و مقاومت
در برابر مصالح مولدها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام
تصميمگيريهاي اساسي هر چه زودتر در اين زمينه
فكري نكند ممكن است كشور در معرض هزينههاي
غير قابل جبران قرار بگيرد.
مومني خاطرنشان كرد :شايد يكي از تكاندهندهترين
گزارشها كه آس��يبپذيري ايران در صورت استمرار
سياس��تهاي واردات محور ،تورمزا و اشتغالزدا را به
نمايش ميگذارد اينكه آسيبپذيري نظام مالي دولت

و در اين بين بخش نفت پيشتاز اين رشد مثبت بود .در
شرايطي كه در دوره اوباما ،فروش نفت روزانه ايران به زير
يك ميليون بشكه در روز رسيده بود در دوره برجام اين
عدد حتي از مرز  2.5ميليون بشكه نيز گذشت و تحت
تاثير همين فروش ،س��اير بخشهاي اقتصاد ايران نيز
رشدي قابل توجه را به ثبت رساندند .در چنين شرايطي
با بازگشت تحريمها ،ميانگين فروش روزانه نفت ايران به
كمترازيكميليونبشكهدرروزرسيدوزيانيقابلتوجه
دردرآمدهايكشوروسپسرشداقتصاديبهثبترسيد.
آمارها ميگويند رشد اقتصادي ايران در سالهاي  97و
 ،98حدودا منفي هفت درصد بوده كه بخش عمدهاي
از آن به دليل كاهش فروش نفت است و هزينه كوچك
شدن اقتصاد ايران را بايد دولتي بپردازد كه در عمل به
برجام بد عهدي كرده است.
يكي ديگر از حوزههايي كه ايران در آن آسيب شديدي
ديد ،باال رفتن نرخ تورم ب��ود .در تعاريف اقتصاد كالن،
تورم انتظ��اري اهميت فراواني دارد و وقتي جامعه خود
را با تحريمهاي جدي��د مواجه ديد روند افزايش قيمت
س��رعت زيادي گرفت و تركيب ش��دن اين موضوع با
واقعيتهاي اقتصادي ،تورمي كه پس از مدتي طوالني
به مرز تكرقمي شدن رسيده بود را به بيش از 40درصد
رساند تا فشاري سنگين بر مردم ايران وارد شود.
يكيديگرازنتايجتحريمهايترامپكاهشجديارزش

از آس��يبپذيري بنگاههاي توليدي و خانوارها بسيار
شديدتر ش��ده اس��ت .گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۲۰
صندوق بينالمللي پول اين مس��اله را آشكار ميكند
و اميدوارم تصميمگيران اين پي��ام را بگيرند و هر نوع
عالمت آن را زير ذرهبين ق��رار داده و چارهاي براي آن
پيداكنند..
رييس موسسه دين و اقتصاد با هشدار نسبت به افزايش
روند خامفروشي اظهار داشت :محاسبههاي صندوق
بينالمللي پول ميگويد اگر شكنندگي مالي دولت در
سطحي باالتر و سپس خانوارها و توليدكنندگان فشار
بياورد ،و منافع رانت خوارها و رباخواران در اولويت باشد
و اگر هدف اين باش��د كه در سال  ۲۰۲۰دولت ايران با
كسري بودجه روبرو نشود بايد قيمت هر بشكه نفت به
 ۵۲۱دالر برسد تا تراز مالي برقرار شود .وقتي فشارهاي
غيرعادي به توليدكنندگان وارد ميش��ود و ما ناگزير
متوسل به واردات ميش��ويم به معناي آن است كه به
سمت خام فروشي عميقتر برويم و عاليم آن در ايران
به حد و مرز آسيبپذيري رسيده است.
وي ادامه داد :چندي قبل رييس انجمن س��نگ ايران
در مصاحبهاي به صراحت اعالم كرده به اسم صادرات
غيرنفتي هر  ۷۵كيلوگرم سنگ را به يك سنت صادر
ميكنيم اين در حالي است كه براي اينكه هزينههاي
حمل و نقل اين س��نگها صورت بپذي��رد ،به صورت
مستقيم و غيرمستقيم به ازاي هر ۷۵كيلو بيش از يك
س��نت فقط نظام ملي بايد هزينه ارزي بپردازد يعني
تخليه منابع با يك صدور ارز صادرات خامفروش��انه به
اسم صادرات غيرنفتي است.
مومني افزود :وقتي به آمار سري زماني بانك مركزي
از اين منظر نگاه كنيد در طي دوره  ۱۳۴۷تا  ۹۶از كل
صادرات كلوخههاي فلزي و غير آن در عرض ۵۰سال
اندكيبيشاز ۱۳ميليارددالرعايديداشتيم.امانكته
بسيارتكاندهندهآنعمقبخشيبهخامفروشيبهنام
صادرات است .جالب آنكه  ۹۱درصد كل اين عايدي
مربوط به دوره  ۸۴تا  ۹۶بود كه ما در قله درآمدهاي
نفتي قرار داشتيم و اگر در شرايط كنوني با درآمدهاي
اندك نفت روبرو هس��تيم چشماندازهاي اين مساله
بسيار تكاندهندهتر ميشود.
رييس موسسه دين و اقتصاد افزود :از طرف ديگر و به
موازات گسترش شيوههاي آشكار و پنهان خام فروش
طي سه دهه گذشته صنايع مبتني بر انرژي بري رشد
غيرعادي به دس��ت آورده بطوري كه سهم اين صنايع
از كل ارزش اف��زوده بخش صنعت از  ۳۰درصد ۱۳۷۰
به تقريباً  ۷۰درصد در سال  ۱۳۹۵رسيده است .در اين
ميان رسانههايي كه منافع رانتيها را دنبال ميكنند

ريال بود .در شرايطي كه نرخ ارز در زمستان  ،96كمتر از
چهار هزار تومان بود اما اين عدد در بهار سال بعد به 10
هزار تومان و در ماههاي گذشته حتي به  30هزار تومان
نيزرسيدتادالردربازهزمانيدوسالهايقيمتي 10برابر
پيداكند.همينامرقدرتخريدايراندربازارهايجهاني
راكاهشدادوقيمتكاالهايخارجي،چندبرابرشد.بايد
به اين موضوع تحريم ضد انساني ،دارو و غذا را نيز اضافه
كرد .هرچن��د دولت ترامپ بارها تاكيد كرده كه تحريم
دارو وجود ندارد اما با توجه به دش��واري در نقل و انتقال
پول در بانكها ،عمال دسترسي ايران به اين اقالم ضروري
نيز دشوار شد و فشار آن را بيماران ايراني تحمل كردند.
در چنين شرايطي اگر بايدن بناس��ت به وعده خود در
بازگش��ت به برجام عمل كند ،بايد در كنار بازگشت به
اين توافق ،هزينههايي را جبران كند كه مردم ايران آن را
پرداخت كردهاند .هزاران ميليارد تومان زيان اقتصادي،
كوچك ش��دن  20درصدي اقتصاد ايران و تورم باال و از
بين رفتن ارزش ريال تنها بخش��ي از اين هزينههاست
و هزينههاي معنوي وارد ش��ده به اقتصاد و مردم ايران
نيز جبران نخواهد شد .اگر بايدن وعده جبران عملكرد
عجيبترامپراداده،دربرجامبهترينفرصتبراياثبات
آن است .هرچند عملكرد دولتهاي امريكا در طول تمام
سالهايگذشتهبارهانشاندادهبدعهديوفشاربرايران
با تغيير در دولت ،جابهجا نميشود.

اينها را به عنوان شكوفايي صنعتي معرفي ميكنند در
حاليكهاينيكروندشتابدهندهبهخامفروشياست.
وي تصريح كرد :در اين موضوع س��ه مساله اساسي
وجوددارد؛نخستآنكهرشدحاصلازاينتحولكمي
سهمآنهادربخشصنعت،رشدبيكيفيتاستيعني
كمترينميزاناشتغالزاييرابههمراهداردوهمچنين
بيشترينآببريوبيشترينآلودگيرادارد.بنابرايناز
اين زاويه يك رشد ضد توسعهاي را به نام رونق بخشي
بهصنعتكشورتحميلكردهاست.وجهديگرآناست
كه در همين دوران به گواه گزارشهاي رس��مي كه
بانك مركزي منتشر كرده به موازات رشد غيرمتعارف
اين رشته فعاليتهاي خام فروشانه صنايع كوچك
و متوسط ما به طرز غير متعارف تضعيف شده و اين
دادههاياغواگردرموردرشدبيكيفيت،ظلمبزرگبه
صنايع كوچك و متوسط را پنهان ميكند.
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به كاهش قدرت
اقتصادي ايران در اقتصاد جهاني اظهار داش��ت :اين
رويكرد به موازاتاينكه خام فروشي را افزايش ميدهد
پتانسيلافزايشنرخارزرانيزافزايشوازمنظراقتصاد
سياسيبينالملليمنزلتايراندراقتصادجهانيرابه
طرز فاجعه آميزي كاهش ميدهد .بر اساس دادههاي
شش ماهه رسمي مربوط به توليد ناخالصي داخلي در
ايران ،قيمت دالر در مهر  ۱۳۹۹بيش از  ۸هزار تومان
نسبت به ش��هريور همان سال افزايش داشته است و
اثر آن در محاس��به دالري توليد ناخالص داخلي ما
حكايت از آن دارد كه تولي��د ناخالصي داخلي ما در
محاسبههايبينالملليكمترازنصفاينشاخصدر
سالهاي ۹۷و ۹۸و به يك چهارم اين شاخص در سال
 ۹۶ميرسد .يعني دقيقاً در جهت كاهش چشمگير
در قدرت چانهزني مسووالن در مناسبات بينالمللي
است .اين در شرايطي است كه بايد براي موج جديدي
ازفشارهايبيرون خودراآمادهكنيمكه شكنندگي ما
را بهشدت افزايش ميدهد.
مومن��ي تاكيد ك��رد :راه نجات اين اس��ت ك��ه ما به
همه اقتضائ��ات رونق توليد توس��عهگرا تن در دهيم،
براي اينكه چنين كاري اتفاق بيفتد هوش��ياري نظام
تصميمگيريهاياساسيدرزمينهسياستهايتورمزا
واشتغالزدابايدافزايشيابدوهزينهفرصترانتجويي
به حداقل برس��د .تصميمگيريهاي اساسي كشور بر
محور بازگرداندن اعتماد توليدكنندگان قرار بگيرد .به
ويژه در دو هفته گذشته تمام تصميمهاي كليدي كه از
ناحيهدولتومجلساتخاذشدهبايدموردارزيابيمجدد
قرارگيردوبيتوجهيبهاينمسالهبهمعنايدقيقكلمه
جاي هشدار دارد.

پاسخ به پرسشهايي درباره
بودجه شركتهاي دولتي

مركز پژوهشهاي مجلس طي گزارش��ي به ۸سوال
كليدي درباره بودجه شركتهاي دولتي پاسخ داد .به
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
دفتر مطالعات ماليه عمومي و توس��عه مديريت اين
مركزدرگزارشيباعنوان«پاسخبهبرخيپرسشهاي
متداول در زمينه بودجه شركتهاي دولتي» تالش
كرده اس��ت در قالب پاس��خ دادن به  ۸پرسش مهم
و كليدي درباره بودجه ش��ركتهاي دولتي ،برخي
تصوراتنادرستدراينزمينهرااصالحكند.درگزارش
بازوي كارشناس��ي مجلس در پاسخ به اين سوال كه
«بودجه شركتهاي دولتي چيس��ت؟» آمده است:
«اصوالً زماني كه عنوان ميشود بودجه يك شركت
دولتي Xريالاست،تلقيرايجيشكلميگيردمبني
بر اينكه شركت مذكور Xريال در سال موردنظر خرج
خواهد كرد (يا اينكه دولت به شركت مذكور  Xريال
منابع اختصاص خواه��د داد) .اين تصور درخصوص
بودجه شركتها دقيق نيس��ت .بودجه يك شركت
در اصل منعكسكننده رقم گردش مالي شركت در
سال مورد نظر است .برخالف منابع و مصارف بودجه
عمومي ،منابع و مصارف بودجه ش��ركتهاي دولتي
ناش��ي از عمليات خود شركت اس��ت .منابع عبارت
اس��ت از :درآمدهاي شركت (ناش��ي از فروش كاال يا
خدمات توليدي شركت) و ساير وجوه كسب شده در
سال مورد نظر مانند تسهيالت بانكي ،سود حاصل از
سرمايهگذاريهاي شركت و غيره؛ مصارف شركت
نيز عبارت است از :هزينههاي توليد كاالها و خدمات
و مواردي مانند بازپرداخت تس��هيالت و وجوهي كه
ش��ركتها بايد به دولت بپردازند مانند سود سهام و
ماليات .بودجه شركت عبارت است از :جمع منابع يا
جمعمصارفشركتموردنظردريكسالمالي(طبعاً
جمعمنابعومصارفبرابربوده،لذاتفاوتينميكندكدام
مالك قرار گيرد و هردو نش��اندهنده حجم گردش
مالي شركت در سال مورد نظر اس��ت) ».در گزارش
مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه
«آياميتوانبودجهشركتهايدولتيرابابودجهساير
دستگاههاي دولتي (بودجه عمومي) مقايسه كرد؟»،
آمده است« :همانطور كه در پاسخ سوال پيش عنوان
شد ،بودجه شركتها به لحاظ ماهيت با بودجه ساير
دستگاههاياجراييمتفاوتاست.بودجهشركتهاي
دولتينشاندهندهحجمعملياتشركتدريكسال
است،امابودجهسايردستگاههاياجرايينشاندهنده
مبلغياستكهدستگاهموردنظردرسالمزبورازخزانه
دولت دريافت و صرف خواهد كرد .لذا مقايسه بودجه
شركتهايدولتيبابودجهسايردستگاههاياجرايي
اساس��اً فاقد وجاهت است .حتي جمع نمودن اين دو
مبلغنيزبهدليلتفاوتماهويفاقدمعناست(هرچند
مطابققوانينكشورما،رقمبودجهكلكشورازحاصل
جمع بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي به
دستميآيد.لذابنابهداليلپيشگفته،اصالحتعريف
بودجه كل كشور در قوانين مربوط ضروري است)».
مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه
«چهبخشيازمصارفشركتهايدولتيتوسطدولت
تأمين ميشود؟» اعالم كرده است« :وجوه پرداختي
ازسوي دولت به شركتهاي دولتي شامل دو بخش
است.يكبخشاعتباراتعمرانياست.دراصلدولت
معموالًطرحهايعمرانيخودراازطريقشركتهاي
دولتي اجرا نم��وده و اعتبارات عمراني دولت از طريق
اين شركتها به اجراي پروژههاي عمراني اختصاص
مييابد .به عبارت ديگر ،ش��ركتهاي دولتي در اين
حوزه ،درحقيقت عامليت دولت در اجراي پروژههاي
عمرانيرابرعهدهدارند(شايانذكراستكهپروژههاي
عمراني با اعتبارات عموم��ي تنها پروژههاي عمراني
شركتهاي دولتي نيس��ت و اين شركتها از محل
منابعداخليخودنيزاقدامبهاجرايپروژههايعمراني
ميكنند)  .اين اعتبارات عمراني ،موارد مصرف كام ً
ال
مشخصي داشته و صرفاًدر طرحهاي عمراني مربوطه
(مطابق پيوست شماره  ۱لوايح بودجه ساليانه) قابل
صرف هس��تند.غير از اعتب��ارات پروژههاي عمراني،
عمده وجوه پرداختي از خزانه دولت به ش��ركتهاي
دولتي ،مبالغ مربوط به پوش��ش زيان ش��ركتهاي
زيانده (كمكزيان) است .جمع كل مبلغ كمكزيان
در نظر گرفته ش��ده در بودجه سال ۱۳۹۹حدود سه
هزار ميليارد تومان اس��ت كه حدود  ۱۷۰۰ميليارد
تومان از اين مبلغ تنها براي صدا و س��يما پيشبيني
شدهاست.شايانذكراستمنابععموميبودجهسال
جاري حدود  ۵۷۰هزار ميليارد تومان است ،لذا عدد
سههزارميلياردتومانذكرشدهنشانميدهدپوشش
كمك زيان شركتهاي دولتي بخش اندكي از منابع
عموميرابهخوداختصاصميدهد».درگزارشمركز
پژوهشهايمجلسمجلسدرپاسخبهاينسوالكه
«آيابودجه شركتهاي دولتي سهبرابر منابع عمومي
است؟»،آمدهاست«:ميزانبودجهشركتهايدولتي
دراليحهبودجهسال ۱۳۹۹بالغبر ۱۴۸۰هزارميليارد
تومانبودهكهظاهراًحدودسهبرابرميزانمنابععمومي
( ۵۷۰هزارميلياردتومان)است .ايننسبتكموبيش
در ساير س��الهاي اخير نيز تكرار شده است .اما نكته
مهم آن است كه بخشي از مصارف مندرج در بودجه
شركتهاي دولتي صرفاً از جنس حسابداري بوده و
مابهازاي آنها مبلغي در عمل خرج نميش��ود (داراي
ماهيت هزينه واقعي نيس��تند) .در اصل ،بزرگنمايي
بودجه شركتهاي دولتي ،ريش��ه در ارقام مربوط به
صادرات و فروش داخلي نف��ت خام و ميعانات گازي
دارد كه از پرداختن به جزئي��ات آن صرفنظر كرده
و تنها به بيان يك مثال بس��نده ميكنيم :رقم واقعي
درآمد ش��ركت ملي نفت براي سال ۱۳۹۹حدود۷۸
هزار ميليارد تومان است در حالي كه در بودجه براي
اين شركت ۷۱۵هزار ميليارد تومان درآمد ثبت شده
است؛ تفاوت اين دو عدد درواقع به منابعي برميگردد
كهدراختيارشركتملينفتنبوده(مانندسهمدولت
وصندوقتوسعهمليازصادراتنفت)امادرصورتهاي
مالياينشركتبهعنواندرآمددرجميشود.

اخبار
كاهش نرخ سود بانكي
تكذيب شد

درحاليبرخيكانالهايبورسيسعيدارندشايعاتي
مبني بر كاهش نرخ س��ود بانكي را پررنگ كنند كه
يك مقام مس��وول در بانك مركزي به تسنيم گفت:
اين بانك هيچ برنامهاي براي كاهش نرخ سود بانكي
ندارد .از ساعات پاياني روز قبل و بعد از اعالم پيروزي
بايدن در انتخابات رياس��تجمهوري امريكا ،برخي
كانالهاي بورسي س��عي داشتند با انتشار شايعاتي
مبني بر كاهش نرخ سود بانكي مانع از تكرار روزهاي
خونيندربازارسرمايهشوند.دراينكانالهاتأكيدشده
بودكهبهزوديبانكمركزينسبتبهكاهشنرخسود
بانكياقدامخواهدكردواينامرمانعازركودتورميو...
ميشود.اينشايعاتدرحاليمطرحشدهاستكهيك
مقامآگاهدربانكمركزيدرگفتوگوباتسنيم،بابيان
اينكه اين بانك در زمان حاضر برنامهاي براي كاهش
نرخ س��ود بانكي ندارد ،اخبار منتشرشده در برخي
رس��انهها مبني بر كاهش نرخ سود بانكي را تكذيب
كرد.يككارشناساقتصاديميگويد:ادعاهاييمبني
بر كاهش نرخ س��ود بانكي در فضاي مجازي مطرح
شده است كه پيگيريهاي ايرنا نشان ميدهد چنين
موضوعي ،مطرح نبوده و در دستور كار نيز قرار ندارد.
در روزهاي اخير در فضاي مجازي و برخي سايتهاي
خبري ،ادعا شده است كه با توجه به كاهش انتظارات
تورمي ،س��ود بانكي به كمت��ر از  ۱۵درصد كاهش
مييابد.اين ادعا صحت نداشته و نه تنها در نهادهاي
ذيربط مطرح نيست ،بلكه در دس��تور كار ه م قرار
ندارد .براساس اين گزارش ،ريشه تغييرات نرخ سود
بانكي در سالهاي اخير به تير ماه  ۹۵برميگردد كه
تصميمگرفتهشدنرخسودبانكيبه ۱۵درصدكاهش
يابد،اماهيچگاهاجرايينشدوبانكهاتمكيننكردند.
بهاينصورتكهموسساتماليغيرمجازبرايجذب
هرچهبيشتر سپردههاي مردم،نرخ سودخودراباالتر
از ۱۵درصددرنظرگرفتندوهمينعامل،باعثشدتا
بانكهانيزبرايفرارازشكست،مجبورشوندنرخسود
پرداختي خود را افزايش دهند بنابراين پروژه كاهش
نرخسودبه ۱۵درصدعمالباشكستمواجهشد.پساز
اينكهبهمعضلموسساتماليغيرمجازرسيدگيشده
وپروندهآنهابستهشد،شورايپولواعتباربارديگردر
اوايلشهريورماه ۱۳۹۶تصويبكردكهتماميبانكها
وموسساتاعتباري،نرخسودعليالحسابيكساله
را ۱۵درصدوسودسپردههايكوتاهمدترا ۱۰درصد
در نظر بگيرند .اما پس از التهابات ارزي سال  ۹۷نرخ
سودسپردههابهشكلغيررسميتامحدوده ۱۸تا۲۰
درصد افزايش يافت.

پنج رنگ براي
وضعيت صادركننده چك

همهساله تغييراتي در زمينه چك صورت ميپذيرد و
قوانينسختگيرانهتريدرحوزهچكاعمالميشود
تا ارزش و اعتبار معامالتي كه با چك انجام ميشوند،
بيشتر شده و ساختار امنتري براي معاملهكنندگان
فراهم ش��ود.آخرين اصالحات قان��ون جديد چك
مربوطبهسال،۱۳۹۹ازسويبانكمركزيجمهوري
اسالمي ايران اعالم شده و از تاريخ  ۲۰آذر سال جاري
در شبكه بانكي كشور عملياتي خواهد شد.بر اساس
قانون جديد چك ،پنج تغيير عمده نس��بت به قانون
قبلي ايجاد شده كه در قالب آن ،مهلت  ۱۰روزه براي
ارسال اطالعات چك برگشتي به سامانه بانك مركزي
حذفوبانكهابايدبالفاصلهاطالعاتراارسالنمايند.
همچنيندراصالحاتجديدقانونمذكور،ازاينپس
مشتريان گرامي ميتوانند با ارسال شناسه استعالم
 ۱۶رقمي من��درج در چكهاي صيادي به س��امانه
استعالم پيامكي بانك مركزي با سرشماره،۷۰۱۷۰۱
ت پنجگانه اعتباري صادركننده چك از نظر
از وضعي 
تعداد و مبلغ چكهاي برگشتي ثبت شده نزد بانك
مركزي كه با رنگهاي سفيد ،زرد ،نارنجي ،قهوهاي و
قرمز مشخص شده است ،مطلع شوند.

چگونگيفعاليتبانكها
در صورت تعطيلي تهران

دبي��ر كانون بانكه��اي خصوصي و موسس��ات
اعتباري گفت :در صورت تعطيلي تهران به دليل
ش��يوع گس��ترده ويروس كرونا ،بانكها خدمات
غيرحضوري و الكترونيكي خود را ادامه ميدهند و
پيشنهادميكنمتادرمناطقبزرگاستانهاشعبي
از بانكها به صورت كشيك فعال باشد .محمدرضا
جمشيدي در گفتوگو با ايس��نا ،درباره احتمال
تعطيلي تهران و چگونگي فعاليت بانكها ،اظهار
كرد :تاكنوندراينزمينه بخشنامهايبهبانكهاي
خصوصي اعالم نش��ده اس��ت و ما هميشه طبق
ابالغيههاي ستاد كرونا كه از طريق استانداريهاي
هر استان به بانكها اعالم ميشود ،عمل ميكنيم؛
بنابراين،تازمانيكهاينموضوعازسويستادكرونا
مطرحنشود،تصميماتخاصيگرفتهنخواهدشد.
وي افزود :در صورتي كه تعطيلي تهران اعالم شود،
حتمابانكهاهمتعطيلميشوندامادرحالحاضر
ابالغيه حضور ۵۰درصدي كاركنان تا اوايل آذر ماه
اجرا ميشود و تنها در موارد استثنايي كه در منطقه
بزرگي يك ش��عبه از يك بانك وجود دارد و تعداد
كاركنان كمي دارد ،ناچار هستند تا شعبه را باز نگه
دارند.جمشيدي ادامه داد :اگر تعداد كاركنان يك
شعبه كم باشند ،شعبه يك روز تعطيل و روز ديگر
فعال خواهد بود .در حال حاضر هم برخي از شعب
روزهاي فرد يا زوج تعطيل هستند و فعاليت آن را
شعبه نزديك به آن بانك انجام ميدهد .دبير كانون
بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري گفت :در
صورتيكههمهبانكهاراتعطيلكنندهمخدمات
دهي الكترونيك آنها همچنان ادامه خواهد داشت
و خدمات بانكي متوقف نخواهد شد و پيشنهاد من
اين اس��ت كه ش��عبي از بانكها در مناطق بزرگ
بهصورت كشيك فعال باشد.

بانك و بيمه
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بهدنبال گمانه زني برخي رسانهها در مورد كاهش نرخ دالر براساس محاسبات بانك مركزي رخ داد

همتي تمام گمانهزنيهاي كاهش نرخ ارز را تكذيب كرد

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
ب��ه دنبال پي��روزي جوبايدن در انتخاب��ات امريكا و
گمانهزنيها در مورد كاهش نرخ دالر ،برخي محافل
اقتصادي ورسانهها ،نرخهايي را پيش بيني كرده و آن
را به برآورد نهادهاي مرتبط با بانك مركزي نس��بت
دادهاند و براين اس��اس پيش بيني كردهاند كه مثال
نرخ دالر تا قيمت حدود 20هزار تومان كاهش خواهد
يافت .در اين رابطه رييس كل بانك مركزي اعالم كرد
كهاينگمانهزنيهاوبرآوردهاتكذيبميشود .رييس
كلبانكمركزيتاكيدكردكهتنهامعيارسياستهاي
بانكمركزي ،مصالح اقتصادي كش��ور است و به دور
ازهيجان��ات اقدامات الزم را انج��ام ميدهد .همتي
افزود :در برخي از تحليلها ،درخصوص شرايط فعلي
بازار ارز ،تالش ميشود كه با القاء رقمهايي از نرخ ارز
در بازار و منتس��ب كردن آن نرخها به بانكمركزي،
زمينهس��از س��طح خاصي از نرخ ارز در بازار بشوند.
ضمن تكذيب تم��ام گمانهزنيها ،تاكيد ميكنم كه
مستقل از تحوالت سياسي خارجي ،تنها معيار اعمال
سياستهاي بانك مركزي ،مصالح اقتصادي كشور و
ضرورتاستمرارپايداريوثباتدربازارهاونيلبههدف
تورمي است و لذا بر اساس سازوكار بازار ،كارآمدترين
روش را براي جلوگيري از هرگونه عدم تعادل در بازارها،
بهكار ميبندد.
كمركزيايناستكهبهصورتطبيعيودر
اعتقادبان 
چارچوب فرآيندهاي بازار ،بايد اجازه تخليه انتظارات
ك مركزي با
متراكم ش��ده به بازار ارز داده شود؛ لذا بان 
رصد دقيق بازار ارز و عوامل شكلدهنده و موثر بر آن
و به دور از هيجان ،اقدامات الزم را انجام خواهد داد.در
اينزمينهبرخيصاحبنظراناقتصادينيزمعتقدندتا
زمانيكهتحوالتبنياديدربازارارزرخندهدوتحريمها
لغونشود،امريكابهبرجامبازنگردد،مواضعدولتامريكا
مشخص نش��ود ،افزايش فروش نفت ايران رخ ندهد،
پولهاي بلوكه شده ايران آزاد نشود و ...نميتوان انتظار
داشت كه نرخ دالر بيش از اين كاهش يابد و اين كاهش
نرخها عمدتا حاصل تركيدن حبابهاي مالي و پيش
خور كردن نرخ دالر از آينده بوده است و اكنون كه بازار
انتظار بهبود در آينده دارد طبيعي است كه دالر 5هزار
تومانكاهشيافتهوحداقلبهافزايشنرخبيشترتوجه
ندارد.امانميتوانبهصورتدقيقاعالمكردكهنرخدالر
بهچهسطحيخواهدرسيد.اكنونبهدنبالاعالمنتايج
انتخاباتامريكاوكاهش 5هزارتومانينرخدالر،گمانه
زنيها و پرس��شهاي متعددي در بازار شكل گرفته و
اين موضوع مطرح ش��ده كه ن��رخ دالر تا كجا كاهش
خواهد يافت؟ برخي افراد با توجه به تخليه حبابهاي

مالي و پيش خور كردن نرخها در دوره تحريم و فشار
حداكثري،پيشبينيكردهاندكهدالرتا 20هزارتومان
كاهشيابد.همچنينبرخيديگرباانتسابپيشبيني
نرخ  17تا  22هزار تومان به برخي محافل و موسسات
تحقيقاتيمنتظركاهشنرخهاتااينقيمتهاهستند.
همچنين فعاالن بازار نيز نرخهايي را پيش بيني كرده
و معتقدند كه دالر تا اين نرخ كاهش خواهد يافت .اما
واقعيت اين اس��ت كه به عقيده كارشناس��ان ،عوامل
مختلفي در كاهش نرخها و افزايش عرضه و متناسب
شدن عرضه و تقاضا و تعادل بازار موثر است و به سرعت
نميتوان انتظار كاهش نرخها را داشت .زيرا با توجه به
تداوم تحريمها و حضور دولت ترامپ ،هنوز نميتوان
انتظار داشت كه نرخها به سرعت كاهش يافته و به زير
 20هزار تومان برسد .همچنين ماهها طول ميكشد
كهمذكراتبهنتيجهبرسدودولتبايدنشكلگرفتهو
اعالم كند كه چگونه به برجام بازخواهد گشت .از سوي
ديگر،آزادسازيپولهايبلوكهشدهايراندركشورهاي
ديگربهگذرزماننيازدارد.افزايشعرضهوفروشنفت
ايران و ساير تحوالت مربوط به افزايش درآمد ارزي نيز

موضوعي زمانبر خواهد بود .براين اساس جو رواني بازار
و انتظار براي كاهش نرخها بايد معقول و منطقي باشد
و بايد اجازه داد كه انتظار بازار به تدريج شكل گرفته و
تخليهشود.ازسويديگر،برخيكارشناسانباتوجهبه
قيمت 4هزارتومانيدالردرسال،96افزايشنقدينگي
و تورم در چهارس��ال اخير ،موضوعاتي مانند FATF
و چس��بندگي قيمتها معتقدند كه با توجه به رشد
نقدينگي  38درصدي دو سال اخير و رشد نقدينگي
باالي دو س��ال قبل از آن و همچنين وجود تورم ،رشد
قيمت بسياري از كاالهاي و خدمات و مواد اوليه ،رشد
هزينههاي مبادله حاص��ل از تحريم ،نميتوان انتظار
داشت كه دالر مثال به زير  10هزار تومان كاهش يابد
و لذا با توجه به قيمت  15هزار توماني ارديبهشت 99
و اثر رش��د نقدينگي و تورم در 8ماه اخير ،حداقل نرخ
دالر حدود  17تا  20هزار تومان خواهد بود و تا زماني
كه تحريمها رفع نش��ود ،و امريكا به برجام باز نگردد،
نميتوان انتظار كاهش بيش از اين نرخها را داشت .به
عبارت ديگر ،انتظار براي كاهش بيشتر و نگه داشتن
ب��ازار ومبادالت در اين وضعي��ت ،عمال باعث كاهش

قيمت بيشتر و ارزان شدن نميشود بلكه ركود بيشتر
را موجب خواهد شد و براي ايجاد رونق و افزايش مبادله
در بازار ،بايد اجازه داد كه در ش��رايط كنوني با همين
نرخهاي موجود مبادالت و فعاليت بازارها انجام شود
تا به هر ميزان كه عرضه ارز افزايش يافت و هزينههاي
مبادله و تحريمها كمتر شد ،به همان ميزان نرخ دالر
كاهشيابد،زيراافزايشنرخدالرتا 25هزارتومانفعلي
در طول 4سال اخير رخ داده و نبايد انتظار كاهش آن را
به سرعت داشته باشيم .در حال حاضر اثر رواني حاكم
بازار و انتظار براي كاه��ش نرخها ميتواند تا حدودي
نرخ دالر و قيمت س��اير كاالها را كاهش دهد اما بيش
از آن نميتوان انتظار داش��ت كه بازار كاهش زيادي را
تجربهكند.نكتهديگرايناستكهاگروضعيتدرچند
ماه آينده بدون تغييرعوامل بنيادي ادامه يابد ،دوباره
شاهدافزايشتدريجينرخدالرازسطح 24هزارتومان
فعلي به نرخهاي باالتر خواهيم بود .لذا الزم اس��ت كه
فعاليتهاياقتصاديكشورمنتظرتغييرنرخهانماند
و توليد ،فعاليت ،كار و خريد و فروش ادامه داشته باشد
وكشورواقتصادازانتظاركاهشنرخهالطمهنبيند.

با ادامه روند افت قيمتها بازار دالر و سكه بدون خريدار ماند

همه فروشندهاند

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز يكش��نبه قيمت دالر در بازار آزاد ابتدا با نرخ  25هزار
تومان باز شد و پس از ساعاتي با كاهش  2300توماني به
كانال 23هزار تومان رسيد اما در ساعات عصر سرانجام به
كانال 24هزار تومان وارد شد و فعاالن بازار نرخ دالر را24
هزار و 200تومان ،ي��ورو 29هزار تومان و درهم امارات7
هزار تومان اعالم كردند .قيمت فروش دالر در صرافيها با
كاهشنسبتبهقيمتهايپايانيروزكاريقبل 23هزار
تومان و قيمت فروش يورو نيز با كاهش معادل  27هزار و
 150توماناعالمشدهاست.قيمتدالرويوروالبتهنسبت
به صبح افزايش يافته دالر صبح يكشنبه در صرافيها در
كانال 22ه��زار تومان قيمت خورده بود ول��ي در ادامه با
افزايش قيمت ارز در ب��ازار آزاد بار ديگر به كانال  23هزار
تومان بازگشت.نرخ فروش دالر در صرافيهاي بانكي ۲۲
هزار و ۸۹۰تومان اعالم ش��د و يورو با كاهش هزار و۹۰۰
هزارتومانينسبتبهروزكاريگذشته(شنبه)به ۲۷هزار
تومان رسيد .البته صرافيهاي بانكي همچنان نرخ خريد
دالر و يورو را اعالم نميكنند.همچنين در سامانه سنا در
روز معامالتي گذشته (شنبه) هر دالر با نرخ ميانگين ۲۴
هزار و ۳۶۹تومان اعالم ش��د و يورو با نرخ ۲۸هزار و۷۷۹
تومانمعاملهشد.عالوهبراين،درسامانهنيمانيزروز(شنبه)
حوالهيوروباميانگينقيمت ۳۱هزارو ۹۵۴تومانوحواله
دالربه ۲۵هزارو ۸۴۵تومانبهفروشرسيد.هرقطعهسكه
تمامبهارآزاديطرحجديدروز(يكشنبه ۱۸-آبان)باثبت
كاهش ۴۰۰هزارتومانيقيمتنسبتبهروزكاريگذشته،
بهبهاي ۱۲ميليونتومانرسيد.سكهتمامبهارآزاديطرح
جديد به بهاي  ۱۲ميليون تومان و سكه تمام بهار آزادي
طرح قديم با افت ۴۰۰هزار توماني ،به ۱۱ميليون و۳۰۰
هزار تومان رسيد.همچنين قيمت نيمسكه بهار آزادي با
كاهش  ۳۰۰هزار توماني به  ۶ميليون و  ۵۰۰هزار تومان،
ربعس��كه با كاهش ۲۰۰هزار توماني به ۴ميليون و۵۰۰
هزار تومان و سكه يك گرمي با كاهش  ۲۰۰هزار توماني
به ۲ميليون و ۵۰۰هزار تومان تعيين شد.عالوه بر اين ،در
بازار طال نيز هر گرم طالي ۱۸عيار به مبلغ يكميليون و
 ۱۳۸هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي ۴ميليون و۹۳۰
هزارتومانفروختهشد.ايندرحالياستكهاونسجهاني
طالامروزبدونتغييرنسبتبهروزگذشته،بهقيمتهزار
و ۹۵۰دالر معامله شد .بانك مركزي نيز اعالم كرد كه روز
 17آبانودرسامانهنيما ۱۴۶ميليوندالرعرضهشد.بانك
مركزياعالمكرددرسامانهنيما(نظاميكپارچهمعامالت
ارزي) حدود ۱۴۶ميليون دالر ارز به صورت حواله توسط
صادركنندگان عرضه شد .بر اساس معامالت انجام شده
ميانگين موزون نرخ بر حسب دالر حدود ٢۴٠١٨١ريال
بوده اس��ت .همچنين در بازار «متشكل معامالت ارزي»
حدود ٣٣ميليوندالرارزبهصورتاسكناسعرضهشدكه
ميانگين نرخ معامالت انجام شده حدود  ٢۴٢.١۶۴ريال

بوده است.دالر درحالي طي روزهاي گذشته ريزشي شده
و مدام در حال عقبنشيني است كه نسبت به چهارشنبه
هفته قبل  ۷هزار تومان و نس��بت به شنبه  ۲۳۰۰تومان
كاهش يافته است.نرخ فروش دالر در صرافيهاي رسمي
تا 22هزار و 900تومان سقوط كرد .همچنين نرخ دالر در
بازارمتشكلارزينيزواردكانال 22هزارتومانشدهاست.
در بازار آزاد و بين داللهاي خيابان فردوس��ي نيز كاهش
قيمت ارز محسوس است ،دالر در بازار آزاد 25هزار و500
تومانقيمتخوردهبودوليصبحيكشنبهباكاهش2300
توماني به 23هزار و 200تومان رسيد و دوباره تا 24هزار و
 200تومانافزايشداشت.درچندروزگذشتهارزشريال
تا 30درصد تقويت شده اس��ت و با تداوم كاهش نرخ ارز،
اين درصد افزايش خواهد يافت .س��ير نزولي قيمتها در
حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه 14آبان ماه آغاز شده و
همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود 7هزار
تومانيهمراهبودهودالراز 30هزارتومانظهرچهارشنبه
به  23هزار تومان در صبح يكشنبه  18آبان رسيده است.
مهمترينعاملتأثيرگذاردربازارارزازديدگاهفعاالنحاضر
درخيابانفردوسي،چشماندازمثبتبهآيندهبازاراست؛از
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته
بودوبراساسنظرسنجيهايقبلازانتخاباتجهتگيري
ارزمشخصميشدبانهاييشدنگزينهرياستجمهوري
امريكا ،سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با
اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمتهاست.ادامه سير
نزولي قيمتها در بازار ارز موجب ش��ده تا هر روز بر تعداد
فروش��ندههاي بازار اضافه ش��ود؛ امروز ني��ز طبق اذعان
صرافهايخيابانفردوسيهمهدربازارفروشندههستند
و خريداري براي دالر وج��ود ندارد.بازاريها پيش بيني
كردهاندكهدرصورتادامههمينروندبهزوديشاهددالر
 20هزار توماني در بازار خواهيم بود؛ به گفته فعاالن ارزي
قيمت ارز با شيب ماليم كاهش خواهد يافت و همين امر
موجبتخليهتقاضايكاذبوسوداگريازبازارميشود.
رفت و برگشت سكه از كانال  ۱۱ميليوني
در بازار طال با نوسان قيمت دالر  25هزار تومان و سپس
 23هزارتومانودوبارهافزايشآنتا 24هزارو 200تومان
و اعالم اونس جهاني به قيمت  1951دالر ،قيمت طال و
سكهكاهشيافتوسكهطرحجديدتا 11ميليونتومان
نيزكاهشداشتودوبارهبهكانال 12ميليونتومانرسيد
همچنينمظنههرمثقالطال4ميليونو 985هزارتومان،
قيمت ط�لاي۱۸عيار هرگرم يكميلي��ون و ۱۵۰هزار
تومان،قيمتسكهتمامبهارآزاديطرحجديد ۱۲ميليون
و ۵۰۰هزارتومان،سكهطرحقديم 11ميليونو 700هزار
تومان ،نيمسكه بهار آزادي  6ميليون و  800هزار تومان،
ربعس��كه بهار آزادي 4ميليون و 700هزار تومان و سكه
گرمي 2ميليونو 600هزارتومانمعاملهشد.

روند قيمتها در بازار ارز
همچنان نزولي است
بررسي قيمتهاي دالر و يورو حاكي از افت قيمتها در
اين بازار و ادامه روند نزولي روزهاي اخير اس��ت.با توجه
به رصد دقيق بازار از سوي بانك مركزي و برخي اقدامات
و تصميمات در اين ب��ازار و همچنين اعالم نتايج نهايي
انتخاباتامريكا،روز(يكشنبه ۱۸آبان)۹۹نرخانواعارزدر
بازار روند نزولي چند روز اخير را ادامه داده و بازار همچنان
شرايطافتنرخهارادرپيشگرفتهاست.برايناساس،روز
چهارشنبه( ۱۴آبانماه)۹۹نرخهردالرامريكادرسامانه
سنا ۲۸،هزار و ۹۳۰تومان بود كه به نرخ ۲۶و ۳۵۰تومان
درروزپنجشنبه( ۱۵آبانماه)۹۹رسيد،يعنيافتدوهزار
و ۶۸۰توماني داشت.همچنين يورو نيز در اين بازه زماني
از  ۳۳هزار و  ۵۰۰تومان به  ۳۰هزار و  ۵۰۰تومان رسيد و
كاهشدوهزارو ۶۵۰تومانراتجربهكرد.درادامهاينروند،
نرخ هر دالر امريكا در سامانه سنا ،از روز چهارشنبه تا روز
گذشته (شنبه ۱۷آبان ماه )۹۹افت ۴هزار و ۴۳۰توماني
داش��ت ،يعني از ۲۸هزار و ۹۳۰تومان به ۲۴هزار و۵۰۰
تومانرسيد.يورونيزاز ۳۳هزارو ۵۰۰توماندرچهارشنبه
هفته گذشته ،ديروز به نرخ ۲۸هزار و ۹۰۰تومان رسيد و
افت ۴هزار و ۶۰۰توماني را تجربه كرد .روز (يكشنبه۱۸
آبان ماه )۹۹نيز اين روند ادامه داشته و نرخ هر دالر امريكا
با افت  ۶هزار  ۴۰توماني معامله ش��د و از  ۲۸هزار و ۹۳۰
تومان به ۲۲هزار و ۸۹۰هزار تومان رسيد .يورو نيز ۶هزار
و ۵۰۰تومان كاهشي شد و از ۳۳هزار و ۵۰۰تومان ،امروز
بانرخ ۲۷هزارتومانيدربازارمعاملهميشود.نسبتبهروز
گذشته نيز قيمت هر دالر امريكا يك هزار و ۶۱۰تومان و
يورونيزيكهزارو ۹۰۰تومانكاهشيافت.
چشم انتظار دالر  ۲۰هزار توماني
قيمت دالر در حالي امروز را با كاهشي بيش از هزار و۵۰۰
تومان به پايان برد و ۶درصد از ارزش خود را از دس��ت داد
كهمعاملهگراندرچهارراهاستانبولچشمانتظاردالر۲۰
هزار توماني در روزهاي آينده نشس��تهاند.قيمت دالر در
بازارهاي ايران بعد از چند هفته پر نوسان سرانجام شيب
صعودي به خود گرفت تا آنجا كه دالالن ميدان فردوسي
نيزازخريددالردستكشيدندوبيشترافراددراينبازاربا
توجهبهچشماندازكاهشقيمت،فروشندهشدند.ايندر
شرايطياستكهتنهاچندهفتهگذشتهبودكهمردمبراي
خريددالردرجلويصرافيهاصفميكشيدندوبازارساز
نيزبرايكنترلقيمتهاناگزيربهتزريقارزدربازاربود.
حاال اما اميد به گشايشهاي اقتصادي با توجه به كاهش
ريسكهاي سياسي بينالمللي ،همه را فروشنده كرده
اس��ت آنهم در بازاري كه خريدار ندارد .همين موضوع
باعث ش��ده تا چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي كه تا
چن��د روز پيش كارزار معامالت دالر ب��ود حاال به يكي از

خلوتترينبازارهايتهرانتبديلشود.دراينمياننقش
بانك مركزي نيز بيتاثير نبوده و بازارساز از هفته گذشته
و پيش از برگزاري انتخابات رياستجمهوري در امريكا،
با تامين ارز براي تقاضاي واقعي ،ش��يب قيمت دالر و به
دنبالآنسايرارزهاراكاهشيكردتاباتكيهبرفاكتورهاي
سياسي ،افت قيمتها در بازار دالر را ادامهدار كند .نتيجه
اين اقدامات در بازار به ش��كل محسوسي قابل مشاهده
بود .صرافيها از مشتري خالي بودند و تابلوها نيز با تغيير
قيمت لحظهاي روشن و خاموش ميشدند .در اين ميان
اماچشمهاينگرانينيزبودكهروياعدادتابلويصرافيها
ميخكوبميشدزيرادالريكهباقيمتهايباالي۲۸هزار
تومان در روز چهارشنبه به كار خود پايان داده بود امروز و
درابتدايمعامالتبهكانال ۲۵هزارتومانيسقوطكرد.اما
اينتمامماجرانبود.قيمتدالربهاينكاهشرضايتنداد
و ميانههاي روز بود كه قيمتها به  ۲۴هزار و  ۵۰۰تومان
رسيد.كاهش پر شتاب قيمتها در يك روز باعث شد تا
دالر ۶درصدازارزشخودراازدستدهدوهمينموضوع
نگرانيدالالننسبتبهكاهشقيمتدالررابيشتركردتا
آنجاكهاغلبآنهادرانتظاردالر ۲۰هزارتومانيدرصورت
مشخص شدن پيروز قطعي در انتخابات امريكا هستند.
فارغازنتايجيكهتغييررياستجمهوريامريكادراقتصاد
ميتواند به دنبال داشته باشد اما امروز بيش از هر چيز جو
روانيمثبتواميدبهبهبودشرايطكاهشقيمتهارارقم
زد.مشاهدات ايرنا از ميدان فردوسي تا چهارراه استانبول
نيزاينمدعارااثباتميكند.دراينمياناماهستندافرادي
كه همچنان به دنبال بازارس��ازي براي مقاومت دالر در
قيمتهايباالترهستند.دالالنيكهاگرچهنميخرنداما
اصرار دارند كه صرافيها دالر را ارزان خريداري ميكنند.
تاآنجاكهبرخيازدالالنقيمتينزديكبه ۲۵هزارتومان
را براي خريد دالر پيش��نهاد ميدهند تا مانع از كاهش
بيشتقيمتهاشوند.مردميانساليكهدرنزديكيميدان
فردوسي ايستاده و به هر رهگذري تاكيد ميكند كه دالر
را گرانتر از صرافيها ميخرد.وي مدام تكرار ميكند كه
از پنجشنبه هفته قبل قيمت دالر شروع به ريختن كرد و
اطمينانميدهدكهتابعدازظهربيشترازاينهمميريزد.
دراينموردهمهحاضرانميدانفردوسيهمنظرند.دالر
ميريزد.پسرجوانديگريكههمزمانهمباتلفنصحبت
واعداديرايادداشتميكندنيزدرپاسخبهپيشبينياش
ازآيندهبازاردالرميگويد:قيمتدالرميريزد.اگرترامپ
برنده ميش��د مطمئن باش دالر تا  ۳۲ه��زار تومن هم
ميرس��يد اما االن چهار ،پنج هزار تومان ديگر هم ارزون
ميشود.تعداديازمعاملهگرانكهمقابلصرافيبهتابلوي
قيمت دالر و يورو نگاه ميكنند ميگويند :تابلو را ببين از
صبح تا حاال چند بار قيمتها تغيير كرده و االن ميبيني
كه به ۲۳هزار و ۴۵۰تومان رس��يده است ،مطمئن باش
دالردراينهفتهبهزيرقيمت ۲۰هزارتومنهمميرسد.

ادامهازصفحهاول
دوپيشنهادبرايحمايتازاصناف

مجموعهاقداماتانجامشدهازسوياصنافبهفراخور
مطالباتاصنافآنطوركهبايدديدهنشدوتسهيالتي
كهبهبرخيصنوفپرداختشد،متناسبباخسارت
وارده به صنوف نبود .تاكي��د بر رعايت پروتكلهاي
بهداشتي خواسته به حق مجموعه وزارت بهداشت
ودرماناستودراينزمينهترديديوجودنداردماهم
ازمجموعهاصنافدرسراسركشورهمخواستهايمكه
نهايتهمكاريرابامجموعهبهداشتودرمانداشته
باش��ند و نظارتهاي الزم نيز بر عملكرد واحدهاي
صنفيصورتميگيرد.امانكتهايكهالزمميدانمدر
اين نوشتار به آن اشارهاي داشته باشم ،اين است كه با
وجودادامهشيوعويروسكروناواستمرارمحدوديتها
دربرخيازصنوفوركودبازارباعثورشكستيتعدادي
از صنوف شده وادامه اين روند ممكن است ،منجر به
تعطيليبسياريازواحدهايصنفيآسيبديدهشود.
همچنين با توجه به تعطيل شدن مشاغل گروه ۲در
شهرستانها و  ۳و  ۴در مراكز استانهاي قرمز باعث
ميشود در آينده شاهد رس��يدن دامنه خسارت به
ساير صنوف باشيم .از طرفي ،متاسفانه اين بيماري
صدمات س��نگين مالي به تاالرها ك��ه داراي حجم
عظيميازسرمايهگذاريهستندواردكردهومنجربه
اخراجكاركناناينواحدهاشده،اماباتوجهبهاستمرار
اين بيماري و مشخص نبودن راهحل كنترل آن ،اگر
فقط به فكر تعطيلي صنوف باشيم و براي اجراي آن
از قوه قهريه استفاده كنيم و در عين حال به مطالبات
آنهاتوجهنداشتهباشيم،مصوباتپايدارنخواهدبود.از
اينروپيشنهادميشودبرايپوششحمايتيصنوف
آسيب ديده و جذب همكاري مداوم آنها ،تسهيالت
بدون بهره يا كم بهره در نظر گرفته ش��ود .همچنين
پيش��نهاد ديگر اتاق اصناف به دولت اين اس��ت كه
سهم ۲۷درصديكارفرمادرحقبيمهرادراينمدت
دولت پرداخت كند كه ميتواند در اين زمينه از منابع
پرداختشدهازصندوقتوسعهمليهماستفادهكند.
برهميناساس،ازمسووالنكشوركهشاهدهمكاري
اصنافبرايبازگشتسالمتبهكشورهستند،تقاضا
داريم،خدماتاصنافناديدهگرفتهنشود،ومطالبات
اين بخش را در نظر بگيرند .درپايان ما هم مثل همه
اميدواريمهرچهزودترازاينوضعيتبهسالمتعبور
كنيموبهشرايطقبلبازاربرگرديم.

نرخ بليت هواپيما
مقهور قانون شد

ايندرحالياستكهحسببررسيهايصورتگرفته
مجلس شوراي اسالمي چنين نظري نداشته و عموماً
نيزوضعقانونبراساستشريفاتخاصقانوناساسي
وعبورازفيلترهاينظارتيصورتميگيردونميتوان
حقوقمسلمآحادمردمراخارجازتشريفاتخاصمورد
خدشه قرار داد .معتقديم زيانهاي اقتصادي پاندمي
كرونارانبايدمردمبرايشركتهايهواپيماييجبران
كنند .تسهيالت اعطايي از س��وي دولت و ستاد ملي
مبارزهباكرونادركنارارفاقاتقانونبرنامهششمتوسعه
ميتواندتكافويجبرانخسارتبهصنعتهوانورديرا
نمايد.چنديپيشوكيليكيازشركتهايهواپيمايي
در اثناي رسيدگي به تخلف گران فروشي در سازمان
تعزي��رات حكومتي اع�لام داش��تهاند مرجع تعيين
نرخ بلي��ت هواپيما انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي
ميباشدكهبهنظرميرسداينتعبيرنادرستناشياز
منفعتطلبيبرخيازشركتهايهواپيماييميباشد.
انجمنشركتهايهواپيمايييكتشكلصنفياست
كهصرفاًعهدهدارحفظحقوقشركتهايهواپيمايي
استوقانونگذارهيچگونهصالحيتيرابابتاينامربه
اينانجمنتفويضنكردهاست.النهايهپسازاعتراضات
مسووالن و مردم ،سازمان هواپيمايي كشوري مقهور
قانون گش��ته و روز گذشته رياس��ت محترم سازمان
هواپيمايي كشوري فصلالخطاب را قانون قرار داده و
با اخذ صورت وضعي��ت مالي و هزينههاي ايرالينها،
ش��وراي عالي هواپيمايي را مطابق ماده شش قانون
هواپيماييكشوريمكلفبهتعييننرخعادالنهنموده
اس��ت.افزايش نرخ خارج از مقررات و سليقهاي قبل
از تش��كيل ش��وراي عالي هواپيمايي توسط برخي از
شركتهاي هواپيمايي اعمال گرديده است كه خود
جاي شبهه و سوال دارد؛ چطور ممكن است برخي از
فعاالنحوزهخصوصيصنعتهوانورديبدوندرنظر
داشتن قانون مرتكب چنين تخلفي شوند؟ اميدواريم
مقامات اجرايي ذيصالح با تخلفاتي كه حقوق عامه را
تحتتاثيرقرارميدهدبرخوردجديوسريعنمايند.

تغيير در ساختار نه افراد

بااينوجودآنچهكهدردورهترامپرخدادبرخالفتمام
اصولبينالملليبودواگربايدنصحبتازاينكردهكه
به برج��ام باز ميگردد در واقع به دنبال اجراي تعهدات
دولتامريكااستكهدراينسالهاازاجرايآنخودداري
كردهاند .البته بايدن احتماال براي بازگش��ت به برجام
شرطهاييخواهدداشتوهمينمسالهدورجديدياز
مذاكراتراميطلبد.درچنينفضاييبايدديدكهدرابتدا
واكنشايرانبهاينموضوعچهخواهدبودوآيااساساباب
مذاكره جديد باز ميشود يا خير .از سوي ديگر ،بايدن از
ابتداي بهمن كار خود را آغاز خواهد كرد و پس از آن نيز
چندماهيزمانخواهدبردتاتيماجرايياومستقرشود.
از اين رو اين توقع كه در مدتي كوتاه يك توافق جديد به
اجراينهاييبرسدقدريدورازواقعيتاست.دركناراين
مسائل،ايرانجايگاهخودرادراقتصادمنطقهحفظكرده
و به نظر ميرس��د در صورت فراهم شدن فضا و كاهش
مشكالت ،ميتوان انتظار داشت در مدتي كوتاه ،امكان
افزايشتجارتوباالبردنسطحدرآمدهايارزيفراهم
شود .البته تمام اين تحليلها ،به شرط تغيير واقعي در
فضااجراييخواهدشدكهبرايتعيينسرنوشتشانبايد
چندماهيصبركردتانخستمشخصشودبايدنچقدر
آمادهاستاشتباهاتگذشتهراجبرانكندوازسويديگر
ساختار سياسي امريكا چه واكنشي به تالشها نشان
خواهدداد.زيرابحثبرسرفردنيستومابايددرفضاي
ساختاري،شرايطراتحليلكنيم.

يادداشت
بورس؛ بهترين بازار براي
سرمايهگذاري

درحال حاضر و با ش��رايط
فعلي بازار سرمايه از حالت
تحليلي خارج شده است و
بازار س��هام منطبق با هيچ
يك از واقعيته��ا همانند؛
نرخ دالر و ت��ورم موجود در
رسولرحيمنيا جامعه نيست .تنها نكتهاي
كه درح��ال حاضر قطعيت
يافتهايناستهمانطوركهانتظارميرفتپيروزيبايدن
يك اثرمنفي بر روي بازار داشت و اين اثر رواني ناشي از
انتخابات باعث شد كه نرخ دالر بيش از 5هزارتومان در
عرض چند روز نزول كند اما؛ اين موضوع باعث شد كه
دالر كف قيمتي خود را پيدا كند و براس��اس معامالت
موجود در بازار ارزي اين كف قيمتي به حدود  24هزار
تومانميرسد.بهنظرميرسدتازمانيكهجوبايدنوارد
كاخسفيدنشدهاستنرخدالركاهشعمدهاينداشته
باشد و درحدود مذكور نوسان دارد .البته؛ شرايط رواني
موجودايناجازهرانميدهدودولتنيزتمايلچندانيبه
كاهشعمدهنرخدالردربازارندارد.بااينكاهشقيمت
شاهد خريد سهم در گروههاي EPSمحور خواهيم بود
و همچنين دالر نه افزايش و نه كاهش چنداني نخواهد
داشت و در همين حدود حركت ميكند .اين نكته حائز
اهميتاستكهمادردورانيهستيمكهمشخصنيست
بارويكارآمدنبايدنچهمسالهايبرايبرجامپديدآيد
و اين انتظارات وجود دارد كه با بازگشت به برجام شاهد
آزادشدنپولهايبلوكهشدهدرهند،كره،جنوبي،عراق
وساير كشورها خواهيم بود و اگر اين آزادسازي صورت
گيرد نويد كاهش قيمت در ماهها و هفتههاي آينده را
خواهيمداشت.اگردرنيمههايپايانيسالارتباطخود
را با امريكا كنترل كنيم ش��اهد كاهش نرخ دالر از بازار
خواهيمبودوباتوجهبهتورمموجودپيشبينيميشود
كه سهامداران به سمت و سوي خريد سهمهاي EPS
محور بروند چراكه؛ اين سهام توانايي سودسازي دارند.
با توجيهاتي كه ارزش جايگزيني شركتهاي كوچك
در سالهاي گذشته داشتيم كه به واسطه اينكه ارزش
جايگزينيباالييايجادكردوبهاينسمتوسويحركت
كردن انجام نخواهد داشت .بازار فع ً
ال سردرگم است اما
در بلندمدت اوج آنچناني نخواهد داشت و با اين شرايط
حالحاضروتورميكرشدمتعادلدربلندمدتخواهيم
داشت.روندبازارسرمايهبايد تاپايانسالمشخص شود
ودرحالحاضربازاراسيرهيجاناتناشيازانتخاباتهاو
ساير موضوعات ش��ده اس��ت و پس از فروكش كردن
هيجاناتبازارسهامگزينهمناسبيبرايسرمايهگذاري
ميباشد.اينيكنكتهنيزوجودداردكهبازارهايموازي
بورس به اندازه بورس افت نكردند بازار مس��كن خودرو
هيچيكازبازاربهاندازهبورسنزولنداشتهاندوبهصورت
طبيعياعتمادوورودنقدينگيبهبازاركميسختاست.

اخبار
احراز هويت دو عاملي براي
ورود به سامان ه معامالت برخط

با توجه به مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق
بهادار ،استفاده از قابليت احراز هويت چند عاملي براي
ورود به س��امانههاي معامالت برخ��ط از تاريخ ۱۵آذر
ضروري اس��ت .حامد سنجري ،رييس مركز نظارت بر
امنيت اطالعات بازار سرمايه در اين خصوص گفت :در
حالحاضرورودبهسامانههايمعامالتيصرفابااستفاده
ازنامكاربريورمزعبورانجامميشودوباتوجهبهامكان
افشارمزعبوركاربران،استفادهازاينروش،سطحامنيتي
مناس��بي ندارد.وي اضافه كرد :استفاده از عامل ثانويه
همچونكدپيامكيدركنارنامكاربريورمزعبور،تاحد
زياديدرامنسازيورودكاربرانبهسامانههاموثرخواهد
بود .از اين رو ،در كليه سامانههاي معامالت برخط اين
قابليتدرحالحاضرافزودهشدهاستوامكاناستفاده
كاربرانازاينقابليتوجوددارد.باتوجهبهمصوبههيات
مديره محترم س��ازمان بورس ،از تاريخ  ۱۵آذر ۱۳۹۹
امكانورودبهسامانههايمعامالتبرخطبدوناستفاده
از اين قابليت وجود نخواهد داشت.رييس مركز نظارت
بر امنيت اطالعات بازار سرمايه ضمن اشاره به اهميت
حفاظتكاربرانازاطالعاتورودبهحسابكاربريخود،
عنوان كرد پيادهسازي قابليت احراز هويت چند عاملي
در سامانههاي معامالت برخط نقش موثري در كاهش
جرايمسايبريدرحوزهبازارسرمايهخواهدداشت.

ادامهازصفحهاول
قيمتها در داالن تعديل

سپردههاي بلندمدت هم چنانچه به ساختار بانكي و
پولي كش��ور وارد شود ،ساختار پولي كشور ميتواند از
اين ظرفيتها براي برنامهريزيهاي زيربنايي اقتصاد
استفادهكنند.چراكهبانكهاتنهابااستفادهازسپردههاي
بلندمدت است كه ميتوانند براي ارايه تسهيالت مولد
استفادهكندوسپردههايجاريچنينويژگيراندارند.
اميدواريم هماهنگيهاي الزم مي��ان مديران پولي و
سرمايهاي به درستي شكل بگيرد تا سرمايه مورد نياز
براي طرحهاي مولد اقتصادي و رويكردهاي توسعهاي
كش��ور با استفاده از منابع بازار س��رمايه در دستور كار
قرار بگيرند .چرا كه اين روش در مقايسه با ساير الگوها،
تصميمياقتصاديوعقالنياست.

ورود اقتصاد به ساحت تازه

ششم:بعدازحضوربايدناقتصادايرانبرايبازگشتبه
سال ۱۳۹۰بايد ۶سال متوالي رشد ۸درصدي داشته
باش��د و اين بدون ايجاد يك اقتصاد رقابتي آزاد ،بدون
روابطمستحكمبينالملليوباثباتوشايستهساالري
درانتخابهاامكانپذيرنيست.
اميدايناستكهبسيارياينراديگرميدانند.
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رويداد

بازارسرمايه

عرضهاي كه بياعتمادي به بازار تزريق كرد

بازارهاي سهام تحت تاثير شرايط ركود اقتصادي
و حوادث و اتفاقات غيرمنتظره دچار آشفتگي و
سراسيمگي ميش��وند .اين رويدادها و حوادث
در طول زمان بيش��تر ش��ده و دفعات آشفتگي
و ه��راس در بازارها افزايش يافته اس��ت .درك
رفتار س��رمايهگذاران در ش��رايط آش��فتگي و
هراس از موضوعات جالب و مورد عالقه فعاالن
و مش��اركتكنندگان در بازار س��رمايه اس��ت.
كتاب «تجزيه و تحليل در بورس اوراق بهادار»
تاليف اس��تفن واينز ،ترجمه مجتبي شهبازي و
مريم كش��ميري با مقدمه علي رحماني توسط
انتشارات دنياي اقتصاد در  ۲۹۰صفحه منتشر
شده است .اين كتاب درباره آشفتگيهاي بازار
سرمايه در كشورهاي صنعتي است اما در ايران
هم چنين وضعي به دفعات مشاهده شده است
و اگرچه تفاوتهاي زيادي در ريزس��اختارهاي
اي��ران و كش��ورهاي صنعتي وج��ود دارد ،ولي
رفتار و واكنش افراد از الگوهاي نس��بتاً مشابهي
پي��روي ميكند .اي��ن كتاب تحليل��ي جامع از
پديده وحشت و هراس در بورس اوراق بهادار را
فراهم كرده اس��ت .برخي از فصول كتاب شامل
موارد زير اس��ت :آمادگي براي وحش��ت بازار و
فرصت سود بردن از آن ،انواع وحشتها ،چرخه
وحشت ،دوران وحش��تهاي جديد ،معاملهگر
و مدير صندوق ،روان شناس��ي هراس ،آيا تنوع
باعث محافظت از نوس��انات بازار ميشود؟ ،آيا
بازار هميشه درست ميگويد؟

ابهام درآغازمعامالت پااليشي يكم

گروه بورس|
هنوز همزمان معامالت دومين صندوق قابل معامله
دولتي كه با نماد «پااليشي يكم» در بازار سرمايه ديده
ميشود در هالهاي از ابهام است.
«صندوق پااليش��ي يكم» از س��هام چهارپااليشگاه
تشكيلشدهوپذيرهنويسياينصندوق ۳۰شهريورماه
س��ال جاري به پايان رسيد اما؛ پس از گذشت بيش از
 ۴۵روز پايان پذيرهنويسي هنوز هم آغاز نشده است.
اين صندوق در زمان عرضه حواش��ي بس��يار زيادي
داشت كه باعث ش��د بياعتمادي در بازار تزريق شود.
اين حواشي اختالفات ميان وزارت نفت و اقتصاد بود
كه اغلب كارشناس��ان و فعالين بازار اين مورد را عامل
بياعتمادي در بازار ميدانند.
اظه��ارات ضد و نقيض برخي مس��ووالن درخصوص
«صندوق پااليش يكم» اغلب در خصوص بازگشايي
معام�لات ايننماد بوده اس��ت و براين اس��اس اغلب
اظهارات قرار بود بازگشايي «صندوق پااليشي يكم»
پس گذشت يك ماه از پذيرهنويسي انجام گيرد اما؛ با
گذشت بيش از ۴۵روز همچنان آغاز معامالت اين نماد
دولتي در هالهاي از ابهام است.
اظهارنظرهاي ضد و نقيض
مريم ش��اه حس��يني ،مدير امور ناش��ران ش��ركت
سپردهگذاري مركزي با بيان اينكه سهام «پااليشي
يكم» روز چهارشنبه به حدود سه ميليون و  ۵۰۰هزار
نفر كه كد بورسي فعال داشتند تخصيص داده شده
است ،اظهار كرد :چنانچه افراد ميخواهند اطالعات
در پرتفوي آنها قابل مشاهده شود بايد گزينه كارگزار
ناظر را انتخاب كنند؛ بنابراين افرادي كه اين صندوق
را از طريق كارگ��زاري خريداري كردهاند ،كارگزاري
دارايي آنها را فريز كرده و س��هام «پااليش��ي يكم»
شنبه  ١٧آبان در پرتفوي آنالين آنان قابل مشاهده
خواهد بود.
وي ادامه داد :افرادي كه كد آنالين دارند اما كارگزار ناظر
راانتخابنكردهاند،ميتوانندروزشنبهدرخواستخود
را به كارگزار مد نظر بدهند تا كارگزار مد نظر ،به صورت
گروهي ،در درگاه كارا تخصيص ناظر دهد.
پس از اين فرايند سهام در پرتفوي افراد قابل مشاهده
خواهد بود و ميتوانند آن را بفروشند.
مديرامورناشرانشركتسپردهگذاريمركزيدرمورد
افرادي كه كد سهام داري فعال ندارند نيز توضيح داد:
حدود ۲۰۰هزارنفركدسهامداريفعالياكدندارندكه
اين افراد بايد حتما سجامي شوند تا كد براي آنها فعال
صادر شود؛ بعد به مديريت صندوق پااليشي يكم اعالم
كنند تا صندوق نيزمش��خصات اين افراد را به شركت
سپرده گذاري مركزي اعالم كند تا دارايي به اين افراد
تخصيص داده شود.
باوجود اين نوع اظهارنظر مريم ش��اه حس��يني ،داود
رزاقي ،مدير صندوق پااليش��ي يكم اظهار داشت كه:
سازمان بورس هنوز مجوز فعاليت و معامله «صندوق
پااليشي يكم» را ارايه نكرده و ممكن است فقط نماد
اين صندوقها در پرتفوي افرادي كه در سجام ثبتنام
كردهاند ،نشان داده شود.
راضيه صباغيان ،معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس اعالم كرد:
مطابقمقررات،يكماهبعدازپايانپذيرهنويسيزمينه
الزم براي معامله صندوقهاي ETFفراهم خواهد شد.
وي ادامه داد :با توجه به اينكه پذيرهنويسي «صندوق
پااليشي يكم» تا  ۳۰شهريور ماه ادامه داشت؛ بنابراين

بهترين زمان براي ورود به بورس
بايد از اوايل آبان ماه اين صندوقها قابل معامله شوند.
همچنين در اين زمينه محمود گودرزي ،معاون بازار
بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اخبار منتشر شده
در زمينه قابل معامله شدن «صندوق پااليشي يكم»
اعالم كرد كه تاكنون درخواستي از طرف مدير صندوق
پااليشي يكم به شركت بورس تهران براي فراهم شدن
معامله واحدهاي اين صندوق ارسال نشده است.
وي با اشاره به زمان دقيق معامله اين صندوق در بازار
سهام اظهار داشت :در صورت انجام اقدامهاي الزم در
شركت سپردهگذاري مركزي و تكميل فرايند قانوني،
مدير «صندوق پااليش��ي يكم» ميتواند درخواست
معامله اين صندوق را به شركت بورس تهران ارايه كند.
گودرزيگفت:بعدازارسالدرخواستمعامله«صندوق
پااليشي يكم» به شركت بورس تهران ،فرايند معامله
اين اين صندوق به م��دت يك تا دو روز كاري تكميل
خواهد شد.
به گفته معاون بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران ،بعد از
انجام اقدامهاي مربوطه به معامله اين صندوق در بازار
سرمايه ،ش��ركت بورس در اطالعيهاي از زمان دقيق
معامله اين صندوق به سهامداران اطالع خواهد داد و
امكانمعاملهصندوقفراهمميشوداماروزشنبهامكان
معامله واحدهاي اين صندوق وجود ندارد.
با وج��ود اين اظهارنظرها ،س��هامداران ك��ه خريدار
«پااليش��ي يكم» بودهاند نگران س��رمايه و سود خود
هستند و برخي ميگويند ممكن است ديگر حتي به
پول واقعي خود دس��ت نبايد .بر اين اس��اس دولتي و
س��ازمان بورس بايد دست به دست يكديگر وضعيت
بازار نابسامان آغاز «معامالت پااليشي» يكم را تنظيم
كنند تا كمي اعتماد به بازار افزوده شود.
سرخ پوشي يكپارچه در بورس
در جريان معامالت روز گذشته بازار سهام شاخص كل
با افت  ۱.۵درصدي ب��ه يك ميليون و ۲۴۰هزار واحد
رسيد و شاخص هموزن نيز بيش از نيم درصد ريزش

مصائب فقدان الگوي توسعه

بهرهمن��دي از الگوي��ي براي
توس��عه ك��ه متغيره��اي
بيروني و درون��ي نتواند تغيير
و دگرگوني بنيادين��ي در آن
ايجاد كند ،يك��ي از ملزوماتي
است كه تصميمسازان ايراني
كمالاطهاري هرگز ضرورت آن را به درستي
دركنكردهاند.درواقع«الگوي
توسعه» يا به زبان اقتصاد سياسي« ،شيوه انتظام اقتصاد
و جامعه»نقش اصلي را در پيش��رفت و ثبات جوامع بازي
ميكند .از منظري خاص ،انتخاب��ات امريكا هم به نوعي
نمايانكنندهنوساندرالگويتوسعهايميانهياتحاكمه
وجامعهمدنياياالتمتحدهاست.تضاديكههموارهوجود
داشته اما در انتخابات اخير از اعماق ناخودآگاه جامعه به
سطح رسيد .نكته قابل توجه در اين ميان اما ،توانايي قابل
توجهجامعهمدنيامريكا،برايحفاظتازالگويتوسعهاي
است.كنشيكهبهنظرميرسددرآيندههمباتوفيقبيشتر
تداوم پيدا كند .در واقع جامعه مدني اياالت متحده اجازه
نداد ،رويكردي متضاد با الگوي توس��عه مورد نظر مردم،
بتواندبرنامههايخودراپيادهسازيكند.اينمجموعههاي
متضاد كه باعث انشقاق عميقي در جامعه امريكا شده بود
باقدرتنماييجامعهمدنيجايخودرابهگونهايديگراز
مناسباتدادكهدرسآموزاست.يعنيجامعهمدنيبهآن
بخشازهياتحاكمهجمهوريخواهامريكاكهشيوهانتظام
چندجانبهگرايي،تحققعدالتاجتماعيوفرصتبرابررابر
نميتابيدند،فهماندكهاگربخواهدشيوهترامپرادرپيش
بگيرند و بر كوس يك جانبه گرايي و احياي امپراتوري و...
بكوبند،ازيك طرفكشوررادچارانشقاق (حتي تاآستانه
جنگ داخلي) و از س��وي ديگر دچ��ار انزواي بينالمللي
خواهندكرد.بنابرايناقشارمختلفدركنارهمقرارگرفتند
تا از الگوي توس��عه مورد نظر خود حفاظت كنند .در واقع
وقتيمتوجهشدندترامپ،امريكاراازيكدولتهمترازدر
جهان چند قطبي با برتريهاي خاص به يك دولت درجه

درباره كتاب تجزيه و تحليل
در بورس اوراق بهادار

دومتبديلميكند،تالشكردندتاقطاررابهريلبازگردانند.
اين اس��ت كه جمهوريخواهان در برابر خواسته مردم و
جامعه مدني كوتاه آمدند و حتي حاضر نشدند تمهيدي
كه در خصوص جرج بوش پس��ر براي حمايت قضايي در
پيشگرفتهبودندرابرايترامپهمپيادهسازيكنند.اين
استكهشماميبينيد،بچههايترامپمصاحبهميكنند
كهجمهوريخواهانهيچقدميبرايترامپبرنداشتهاند.
يا بوريس جانسون كه اساسا با حمايت ترامپ در انگليس
روي كار آم��ده در واكنش به برخي ادعاهاي ترامپ اعالم
ميكند كه آرا بايد شمارش شود و اعتقادي به باز شماري
آرا يا توقف آن ندارد .توجه كنيد كه اين صحبتها توسط
مركليامكرونمطرحنشدهاست،كسيمطرحميكندكه
ظاهراپيوندهاينزديكيباترامپدارد.مجموعهاينعوامل
نشانميدهدكههرجامعهاينيازمندالگويتوسعهياشيوه
انتظام امور است كه هم مورد وفاق كل هيات حاكمه و هم
مورد قبول مردم به خصوص طبقه متوس��ط باشد .وقتي
الگوي توسعه قواميافتهاي مستقر شده باشد ديگر دولت
يا حاكميتي نميتواند مانن��د ترامپ ،ماليات طبقه باال را
ببخشدوبيمهسالمتفراگيررااجرانكند.يامقولهتبعيض
را ترويج كند و بخشي از جامعه را به خاطر رنگ پوستشان
غيرخودي بنامد .يا به خاطر اينكه فالن فرد يا گروه دين
خاصي دارد ،حاضر به پاسخگويي به مطالبات آنها و ايجاد
فرصتهايبرابربرايآنهانباشد.اينخاصيتاجراييكردن
الگويتوسعهموردوفاقدريكجامعهاست.الگويتوسعه
الگويياستكهپيوندروبناوزيربنارابهصورتسنجيدهاي
برقرار ميكند .پيوند بين رشد اقتصادي و عدالت را برقرار
ميكند.پيوندبينفرهنگهاوجغرافياهاراشكلميدهد،
همانطور كه در جامعه متكثر اي��االت متحده رخ داد .اگر
امريكا اياالت مس��تقلي نداشت و دولت مركزي بر شؤون
مختلف ايالتها فائق ميآمد ،جامعه مدني نميتوانست
ازپسترامپبربيايدونتيجهاشميشد،ظهوروبروزيك
هيتلر جديد .وقتي در ايران از يك طرف اين شيوه انتظام
ش��كل نگرفته و از سوي ديگر اقتصاد و معيشت كشور به

كرد .ارزش معامالت بازار سهام افت چشمگيري داشته
است و امروز بعد از گذشت يك ساعت و نيم از معامالت
ب��ازار س��هام ارزش معامالت به مق��دار اندك ۱۸۰۰
ميليارد تومان رس��يده بود و چنين رقم اندكي يكي از
بيسابقهترين ارقام در مدت اخير بوده است.
در حالي كه پيشبيني ميش��د با ري��زش قيمت ارز
نمادهاي «بانك��ي» و «خودرويي» م��ورد توجه بازار
سهام قرار گيرند اما بعد از روند مثبت برخي از نمادهاي
اين گروهها در جريان معامالت ديروز بازار سهام امروز
به دليل فشار عرضه و جو هيجاني بازار اين نمادها نيز
روند نزولي پيدا كردند.
در اين روز حقوقيها در ح��دود  ۵۵۰ميليارد تومان
نقدينگي وارد بازار س��رمايه كردند و ارزش معامالت
خرد دو ه��زار و  ۱۵۰ميليارد توم��ان بود ،حقوقيها
 ۳۴درصد يعني  ۷۳۰ميليارد تومان سهام خريداري
كردند و مازاد خريد خود را به ۲۶درصد از كل معامالت
رساندند .بيشترين خريد حقوقيها در بازارهاي بورس
وفرابورسدرگروههاي«بانكهاوموسساتاعتباري»،
«محصوالت شيميايي» و «س��رمايهگذاريها» رقم
خورد و حقيقيها نيز اغلب خريدار سهام در گروههاي
«مواد و محصوالت دارويي»« ،كاش��ي و سراميك» و
«تجارت عمده فروشي» بودند.
نمادهاي «ثباغ»« ،آريا»« ،صباح» بيشترين افزايش
س��هام حقوقيها رادار بودند و حقيقيها نيز اغلب به
سمت و سوي س��هام «بركت»« ،دفارا»« ،دشيمي»
رفتند.
همچنين روز گذشته افزايش سهام حقيقيها اغلب در
 ۱۷نماد و افزايش سهام حقوقيها در ۱۰۸نماد رخ داد
و به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه بر اين اساس
جمعتغييرمالكيتحقوقيهاحدود ۶۰ميلياردتومان
و تغيير مالكيت حقوقيها نيز به  ۶۰۰ميليارد تومان
رس��يد .در اين ميان آخرين قيم��ت  ۸۲نماد حداقل
سه درصد نسبت به روز گذشته خود افزايش داشته و
 ۴۲۳نماد نيز كاهش سه درصدي قيمت را در كارنامه

نفتآلودهشدهاست،بنيانهايزيربناييوروبناييدرآن
شكلنگرفتهو...مشائلاقتصاديواجتماعيبسياربغرنجتر
ميشود.برخيبهراحتيدرفضايرسانهايداخلكشورمان
ميگويند«دولتتوسعهبخشاساساوجودندارد»وبعدهم
ادامهميدهندكه«شيوهمطلوبمديريتدرجهانشيوه
ترامپ اس��ت ».اين عبارات نشانههايي روشن از خطراتي
است كه در اتمسفر سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ايران
النه كرده است و چنانچه شيوه درس��تي از انتظام امور و
الگوي اقتصادي طراحي نشود ،اين طيفها ميتوانند در
آينده سكانهاي مهم مديريت كشور را به دست بگيرند
و زخمهاي عميق و ناسوري در اقتصاد ايجاد كنند .وقتي
به اين افراد ميگوييد كه پس توس��عه كره جنوبي ،ژاپن،
چين ،مالزي و ...چطور ايجاد شده ،ميگويند جهان امروز
ش��يوه ترامپ مقبول است .همين افراد در بخش مسكن
ميگويند ،مس��كن فقرا ،حاضر نيستند بگويند مسكن
اجتماعي .جالب اينجاس��ت در ميان كشورهاي توسعه
يافتهفقطامريكاازمسكنفقراصحبتميكنندودرايران
برخياينرويكردرادقيقاتكرارميكنند.اينعدمتوافقها
در هيات حاكمه و اعتراضاتي كه در اقشار مختلف مردمي
وج��ود دارد ،در نهايت اثر خ��ود را در فاصله بعيد اقتصاد
ايرانباتوسعهنشانميدهند40.درصددانشآموختگان
دانشگاهيبيكارهستندوبيكاريدرخصوص افرادداراي
مهارت بسيار بيشتر است .يعني در كشور الگوي توسعه
اقتصادي دانش بنيان وجود ندارد و سياس��ت اجتماعي
دانشبنيانهمبهعنوانمقومتوسعهاقتصاديوجودندارد.
يعنيشيوهانتظاميكهزيربناوروبنارابههمپيوندبدهدو
عدالترادراركانمختلفايجادكندوجودنداردواتمسفر
اقتصادي پر از تلههاي گوناگون است .آسيب اين فشارها
متوجهمردمياستكهازحداقلهايزندگيهمبرخوردار
نيستند .اينگونه ميشود كه متغير بيروني مثل انتخابات
امريكابهاندازهايدراقتصادكشوراثرگذارميشودكهتارو
پوداقتصادي،تحتالشعاعآنقرارميگيرند.اگرقراراست
تعريف درستي از استقالل كشور ارايه كنيم بايد آن را در

خودثبت كردهاند .ارزش سهام عدالت نيز در مقايسه
با روز گذش��ته  2.3درصد معادل ب��ا  231هزارتومان
افت كرد و براين اساس ارزش سبد  532هزار توماني
و يك ميليوني س��هام عدالت به ترتيب به  9ميليون و
 649هزارتومان و 18ميليون و 174هزار تومان رسيد.
با اين احتس��اب ارزش  60درصد قابل فروش س��بد
 532هزار توماني س��هام عدالت به  5ميليون و 789
هزارتومان رسيد.
زمان خريد بازار سهام سررسيد
براساس قيمتها و دادههاي موجود اين روزها بهترين
زمان براي خريد س��هام اس��ت چراكه؛ بي��ش از ۸۰
درصد نماد موجود در بازار روند اصالح قيمتي را خود
را پشتسر گذاش��تهاند و ديگر شاهد كاهش قيمت
عمدهايدرايننمادهانخواهيمبود.همچنينبازارروند
نزولي عمدهاي نخواهد داشت و اغلب به سمت و سوي
روند تعادلي پيش ميرود.
اميد اسدي ،كارش��ناس بازار سرمايه در رابطه با ادامه
روند بازار سرمايه روز گذشته گفت :عرضه در بازار سهام
در ادامه معامالت بيشتر خواهد شد و به نظر ميرسد
شاخص كل نيز روند نزولي بيشتري خواهد داشت.
اين كارش��ناس در رابطه با داليل ريزش بورس گفت:
يكي از داليل س��ير نزولي بورس عدم نظارت سازمان
بورس اس��ت و از ديگر داليل ريزش قيمت دالر و جو
هيجاني در ايجاد شدن صفهاي فروش است.
براين اساس طي روزهاي آينده شاهد روندي معقول
در بازار خواهيم بود البته؛ اين روند به وضعيت نرخ دالر
نيز بس��تگي دارد و اگر دالر به ثبات قيمتي برسد بازار
سرمايه و ديگر بازارهاي مالي آرامآرام روند تعادلي به
خود ميگيرند .اين روند تعادلي با ثبات قيمت دالر و
نظارتهاي به موقع س��ازمان بورس پديد ميآيد اگر
مسووالن به درس��تي در عرضهها و خريد و فروشها
نظارت كنند ديگر ش��اهد اين حجم از بياعتمادي و
خروج نقدينگي از بازار نخواهيم بود.

خصوص توافق همگاني ،حول محور يك الگوي توس��عه
تعريف كنيم ،زماني كشوري به واقع مستقل ميشود كه
بتواند يك شيوه انتظام فراگير را در مسير پيشرفت ايجاد
كند .بدون اين الگو حرف زدن از اس��تقالل هرچند قابل
احتراماست،اماعملياتينخواهدشد.اگرالگويتوسعهدر
كشوروجودداشت،امروزبهعنوانمثالدرخصوصماليات
ازخانههايخالياينطوربهتضادنميرسيدند.درحاليكه
بانكهايكشورسرمايهگذاريهايهنگفتيدرحوزهخريد
ملكومسكنانجامدادهاند،طبيعياستكهنميتواننداز
اينخانههامالياتبگيرند.چراكهوضعبانكهاازاينبدتر
ميشودوخطرورشكستگيپيداميكنند.هياتحاكمه
بهجايبحثوتبادلنظردرخصوصالگوهايتوسعه،وقت
خودراصرفبحثدرخصوصقوانينضدونقيضيميكند
كههيچسوديبرايمعيشتمردمندارد.همينضعفدر
خصوص تفسير مفاهيمي چون جهاني شدن وجود دارد،
دولتفعليتصورميكندكهمعنايجهانيسازي،بازكردن
بازارهابهطورمطلقاستكهاشتباهاست.گروههايمخالف
دولتهمبهجاياينكهالگويتوسعهايخودراارايهكنند،
همه انرژي خود را ص��رف تخريب دولت ميكنند .بدون
اينكه يك برنامه مكتوب از ديدگاههايش��ان در خصوص
توسعه رو كرده باشند .اينگونه ميشود كه اقتصاد ايران به
جايي ميرسد كه با يك غوره ،سردياش ميشود و با يك
مويز گرمياش .گمان ميكنم ظرفيت مردم براي تحمل
اين شكل از مش��كالت ديگر به نهايت خود رسيده است.
شايد ديگر زمان آن رسيده باشد كه مسووالن كشور و كل
نظامسياسيبهجايشعاروحاشيهوفضاسازي،وقتخود
راصرفارايهيكالگويكالناقتصاديبرايتوسعهكشور
كنندتامردميكهدرمسيرتاريخپرفرازونشيبشان،زودتر
ازبسياريازكشورهايتوسعهيافتهبهضرورتامرتوسعه
پي برده بودند نيز ،تجربهاي از پيش��رفت واقعي و پايدار از
سر بگذرانند .اين كمترين حق نسلهاي ايراني است كه
از آنان دريغ شده است ،اما آيا كسي به اين مطالبات پاسخ
خواهدداد؟

گرچه طي روزهاي اخير بازار س��رمايه باز هم به روند
ريزشيخودادامهدادهاستامابرخيكارشناسانتاكيد
دارندكهدرحالحاضرباتوجهبهكفرسيدنقيمتدر
بازاربورسبهترينزمانبرايسرمايهگذاريدرآنبوده
و بايد با ديد باز در آن خريد كرد ،اكنون به هيچ عنوان
زمانمناسبيبرايفروشنيستوسرمايهگذارانديگر
جاييبرايباختندارندپسبيايندوپلهپلهخريدكنند.
امااينكهطياينروزهاو تحت تاثيراخباربينالملليو
شرايط موجود ،بازار سرمايه چه وضعيتي را پشت سر
ميگذارد و سرمايهگذاران به ويژه سرمايهگذاران خرد
بايد چگونه در آن حركت كنند ،موضوعي است كه در
گفتوگوبامرتضيدلخوش،كارشناسبازارسرمايهدر
گفتبا ايسناموردبررسيقرارگرفت.
وي در تحليل اين روزهاي بازار سرمايه گفت كه به هر
حالخواهياناخواهاخباربينالملليدربازارهاتاثيرگذار
است كه در اهم آن بازارهاي سرمايه از منفي يا مثبت
شدناخبارتاثيرميپذيرند.ايندرحالياستكهطي
روزهايگذشتهبازارهايتحريككنندهبورسازجمله
ارز ،سكه و طال همانطور كه از پيش انتظار ميرفت با
افت شديدي مواجه شد و ممكن است اين روند رو به
كاهشهمچنانادامهداشتهباشد.ازاينروفضاييايجاد
ميشودتانقدينگيموجوددربازارهايديگربهسمت
بازار ديگري حرك��ت كند كه ميتواند بورس بهترين
محلبرايتمركزاينسرمايههاباشد.
دلخوش با بيان اينك��ه در حال حاضر بازار س��رمايه
بهترين محل براي سرمايهگذاري است ،گفت :نبايد
به ريزشهاي اخير توجه كرده و از آن خارج شد .به هر
حالاكنونشاهدكفقيمتيدربورسهستيم،جايي
كه شاخص ۹۰۰هزار واحد كم شده و برخي سهمها تا
 ۷۰درصدافتكردهاند؛بنابرايندركفقيمتيميتوان
ورودودربازارسرمايهبهدرستيسرمايهگذاريكرد.
وي ادامه داد :اگر دولت اكنون بحث افزايش نرخ سود
بانكي را مطرح نكند كه مردم براي بردن سرمايههاي
موجودبهسمتبانكهااقدامنكنندوحتياگرموضوع
كاهشنرخسودبانكيمطرحباشدآنگاهسرمايهگذاران
نقدينگيهايحاصلازافتقيمتخودرو،سكه،طالو
دالرراميتوانندبهسمتبازارسرمايهبردهوآثارمثبتي
در اين بازار ايجاد كنند .اين كارشناس بازار سرمايه با
تاكيد بر اينكه فضاي موجود و ش��وكي كه ايجاد شده
بايد به درستي مديريت شود ،افزود :اين فضا ميتواند
به بهترين نحو مورد استفاده قرار بگيرد و مسووالن به
گونهايبازارسرمايهرابهسمتيحركت دهندكهضمن
جذبنقدينگيسايربازارها،بسياريازضررهايايجاد
شدهديگرترميمشود.ويبااشارهبهاينكهازمدتيپيش
در رابطه با رشد بيرويه بازار سرمايه هشدار داده بوديم
افزود:وقتيشاهدبوديمكهحركتهايشارپيدربازار
سرمايهدرحالاتفاقافتادناستوزمانيسودبهسقف
ميخوردوزمانيسرمايهگذاردچارضرربسيارميشود
تاكيد داشتيم كه اين رفتار غيرواقعي زماني ميتواند
تمامسودهارابهضررتبديلكندونوعيبياعتماديبه
بازار به وجود آورد .در حاليكه ميتوانستند با مديريت
صحيح اجازه ندهند فضاي بازار سرمايه به اين سمت
حركت كند .با اين وجود بسيار به فضاي بازار سرمايه
خوشبين هس��تم و اكن��ون فضايي ايجاد ش��ده كه
مديرانميتوانندباتصميماتدرستوممانعتازرفتار
سفتهبازييااقداماتغيرواقعيوغيرحرفهايازپتانسيل
بازار سرمايه براي تامين مالي استفاده كنند .دلخوش
همچنينبهسهامدارانخردوغيرحرفهايتوصيههايي
داشتوگفت:افراديكهدچارضررشدهانداكنوننبايد
درتصميمگيريخودعجوالنهبرخوردكنندوباشنيدن
اخبارهايمتناقضبهسرعتنسبتبهخريد يافروش
تصميمگيريكنند.بلكهبايدتحملداشتهوتاملكنند
ودررفتارهايخودهيجانيبرخوردنكنندوهموارهدر
حال رصد خريدار و فروشنده در بازار سرمايه بوده و با
تحليليدرستاقدامكنند .ويتاكيدكرد:اكنونزماني
نيست كه كسي بخواهد سهمي را بفروش��د و از بازار
خارج ش��ود .به خصوص افراد غير حرفهاي بايد توجه
داشتهباشندكهدرحالحاضربازارسرمايهبهوضعيتي
رسيدهكهجاييبرايباختنداردبلكهبايدورودكردهو
بهصورتپلهايخريدكنندكهباخريدپلكانيميانگين
خريد آنها پايين آمده و وقتي كه بازار برگردد س��ود به
آنهامنتقلميشود.

درشهر

راهوشهرسازي

ريزش سقف تونل
در حال ساخت مترو

مدير عامل متروي ته��ران در خصوص حادثه ريزش
قس��متي از س��قف تونل مترو در محدوده بلوار قيام
توضيحاتي را ارايه كرد .علي امام در گفتوگو با ايسنا
گفت:پيمانكاردرحالحفاريگالريتاسيساتايستگاه
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گالري ريزش ميكن��د .وي با بيان اينكه 4كارگر در
حال حفاري در اين قسمت بودند كه با ريزش قسمتي
از سقف ،سه كارگر فورا خود را نجات ميدهند ،گفت:
متاسفانهيكيازكارگراندرزيرآوارمدفونميشودكه
همكارانمان در سازمان آتش نشاني پس از پيدا كردن
پيكراينفرداعالمكردندكهكارگرمذكورمتاسفانهجان
باخته بود .مدير عامل متروي تهران با بيان اينكه تونل
اصليخطمتروحفاريشدهاماهنوزكارهاينيمهكاره
باقيماندهاست،گفت:حفاريگالريتاسيساتكهبه
پلههاي اضطراري ،هواكش و غيره اتصال دارد در حال
انجامبودكه اين اتفاقرخداد.

برف و باران دوباره از امروز
در كشور

مدير پيشبيني و هش��دار سازمان هواشناسي با بيان
اينكه از بعدازظهر 19آبان با ورود س��امانه بارش��ي به
كشورمجددابرفوبارانخواهيمداشت،گفت:باتوجه
پيش رو كش��اورزان چندين توصيه را در
به بارشهاي ِ
دس��تور كار قرار دهند .صادق ضياييان در گفتوگو با
فارسدرتشريحآخرينوضعيتجويكشوربيانكرد:
روز دوش��نبه  ۱۹آبان بهطور موقت از ميزان ابرناكي و
بارشدركشوركاستهميشودوفقطدرشمالخراسان
رضوي و ارتفاعات الب��رز مركزي بارش پراكنده داريم.
مدير پيشبيني و هشدار س��ازمان هواشناسي ادامه
داد :از بعدازظهر دوش��نبه با ورود سامانه بارشي جديد
بهكشورمجدداًدراستانهايواقعدرنيمهغربيكشور
بارش باران گاهي با رعد و برق و وزش باد شديد موقت
داريم .ضياييان افزود :براي امروز كاهش دما در ش��رق
سواحل شمالي كشور و شمال شرق كشور پيشبيني
ميش��ود و بيش��ترين ميزان كاهش دما بين  ۶تا ۱۰
درجه در شمال شرق كشور خواهد بود .وي افزود :روز
سه ش��نبه ۲۰آبان دامنه بارشها عالوه بر نيمه غربي
كشور ،استانهاي س��احلي خزر و دامنههاي جنوبي
البرز را هم در بر ميگيرد .مدير پيشبيني و هش��دار
سازمان هواشناس��ي اظهار كرد :روزهاي چهارشنبه و
پنجش��نبه هفته جاري ،بارشها نيمه شمالي كشور،
استانكهگيلويهوبويراحمدوشمالاستانهايفارس،
بوش��هر و كرمان را هم در برميگيرد .ضياييان اظهار
كرد :با توجه به بارشهاي پيش رو توصيه ميشود در
استان گيالن بررس��ي بارهاي باغات كيوي با توجه به
وزشباد،خودداريازمحلولپاشيوكودپاشيباغاتو
مزارعدردستوركارباشد؛همچنيندراستانكردستان
توصيه ميشود تسريع در برداشت سيب زميني و انار و
انتقالبهانباردردستوركارباشد.ويادامهداد:دراستان
چهارمحال و بختياري ضرورت دارد تسريع در برداشت
سيب زميني و چغندر قند و استفاده از كود سولوپتاس
در مزارع كلزا در دس��تور كار قرار گيرد؛ در استان ايالم
تسريع در برداشت برنج در مناطق سردسير ،در استان
زنجانجمعآوريسيبزمينيوچغندرقندوانتقالبه
انبار و در استان لرستان تسريع در برداشت چغندر قند
در دستور كار باشد .مدير پيشبيني و هشدار سازمان
هواشناسيافزود:دراستانخوزستانكشاورزانتسريع
دربرداشتبرنجباقيمانده،انتقالخرماوبرنجازفضايباز
به انبارها و عدم آبياري ذرت را در دستور كار قرار دهند.
ضياييان افزود :توصيه ميشود در استان همدان ترميم
و استحكام پوشش گلخانهها ،برداشت چغندر قند بعد
از بارشها وپوششدهي جايگاههاي تهيه كشمش ،در
استانگلستانكشتكلزاباتوجهبهبارشهاودراستان
مازندرانعدممحلولپاشيمركباتوتسريعدربرداشت
برنجراتونوبرنجكشتمجدددردستوركارباشد.

مسافرگيري از ايستگاه مولوي
تا ايستگاه بسيج متوقف شد

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بينالملل شركت
بهرهبرداريمترويتهرانبهعلتايمنسازيوتحكيم
بيشتر تونل در حال س��اخت ايستگاه شهداي هفده
شهريوردرخط ۷مترويتهران،مسافرگيريازايستگاه
مولويتاايستگاهبسيجتااطالعثانويانجامنميگيرد.
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محسن هاشمي در پارلمان شهري پايتخت عنوان كرد

درخواست يك ميليارد دالري از رييسجمهور
گروه راه و شهرسازي|
در پي شيوع كرونا در كشور ،مساله آلودگي هوا و ضرورت
توسعه و به روز رساني سيستم حمل و نقل عمومي بيش
از پيش به ويژه در پايتخت و كالنش��هرها نمودار شد .از
همين رو ،از همان روزهاي نخس��ت شيوع آلودگي هوا،
اعضايشورايشهرتهرانازدولتبرايپرداختتعهدات
قانوني خود به شهرداري بابت توسعه و تامين واگن مترو
و نوس��ازي ناوگان ش��هري پايتخت درخواست و اصرار
كردن��د .اما تا به امروز اتفاق چش��مگيري در اين زمينه
صورت نگرفته است .از همين رو ،ديروز بار ديگر ،محسن
هاشمي ،رييس شوراي شهر تهران از دولت درخواست
كردكهدولتدستكميكميليارددالربرايتوسعهحمل
ونقلعموميتخصيصدهد.البتهاينتنهاموردينيست
كهدولتبهخواستههاينمايندگانمردمدرشورايشهر
تهران توجه نميكند .در موردي ديگر كه طي هفتههاي
اخير به دليل همزماني افزايش ش��ديد ش��يوع كرونا و
افزايش فصلي آلودگي ه��وا در پايتخت صورت گرفت،
درخواست تعطيلي تهران به مدت دو هفته بود كه دولت
توجهي به آن نكرد و حتي ديروز انوش��يروان محسني
بندپي ،استاندار تهران رسما اعالم كرد كه پس از بررسي
ابعاد تعطيلي دو هفت��هاي تهران ،احتمال اين تعطيلي
منتفي و مقرر ش��د فعاليت گروههاي دو ،سه و چهار از
ساعت  ۱۸به بعد متوقف شود .در اين حال ،شوراي شهر
پايتخت در حالي كه نتوانست تهران را تعطيل كند ،به
برگزاري نشست علني خود در روز سه شنبه هفته جاري
به صورت مجازي راي داد ،تا شايد از شيوع بيشتر كرونا
در ميان اعضا و كاركنان شوراي شهر جلوگيري كند.
مسووالن جسارت الزم را ندارند
رييس شوراي اسالمي شهر تهران در ابتداي دويست و
چهل و هفتمين جلسه ش��ورا اظهار كرد :موضوع ديگر
افزايشابعادتلفاتكرونادرتهراناستكهطييكهفته
گذشته نيز افزايش چشمگيري داشته است و متاسفانه
س��تاد ملي كرونا هنوز پاسخي به پيشنهاد كارشناسي
شوراي شهر و مجمع نمايندگان تهران مبني بر تعطيلي
دوهفتهايتهرانندادهاست.ويگفت:البتهفرماندهستاد
مقابله با كرونا در تهران ،نظر مثبت خود را نسبت به اين
پيشنهاد ابراز كرده اما ظاهرا ،مسووالن تصميمگيرنده
جسارت و اراده الزم را براي اين اقدام ضروري كه موجب
شكس��تن زنجيره ابت�لا و ايجاد يك فرص��ت حداقلي
براي بازسازي توان سيس��تم سالمت و كاركنان خدوم
بخشهاي خدمات��ي در اين حوزه ميش��ود را ندارند.
رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت :در حوزه حمل
و نقل عمومي نيز با وجود تش��ديد نياز به تقويت ناوگان
اتوبوس ،مينيبوس ،تاكسي و مترو تهران بدليل ايجاد
فاصله اجتماعي و افزايش آلودگي هوا ،هيچ اقدام موثري
در طول هفت سال گذشته انجام نشده است و اكنون كه
با آزاد سازي برخي از داراييهاي ايران و افزايش فروش
ارز توسط بانك مركزي ،وضعيت منابع دولت بهبود پيدا
كرده از رييسجمهور انتظار داريم كه دستور تخصيص
حداقل يك ميليارد دالر بصورت فوري براي ساماندهي
بحرانسيستمحملونقلعموميدرتهرانراصادركنند.
هاشمي يادآور شد :در تهران روزانه  ۱۵۰تا  ۲۰۰انسان
به دليل ابتال به كرونا و آلودگي هوا كشته ميشوند و اين
ميزان تلفات در هيچ شهري در جهان وجود ندارد.
راهي جز جايگزيني اتوبوسهاي ديزلي با
برقينداريم
رييس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در حاشيه
نشست علني اين شورا با بيان اينكه بهترين زمان براي
جايگزين��ي اتوبوسهاي ديزلي با برقي اس��ت گفت :تا
كنون بر اس��اس مصوبات هيات دول��ت و هيات وزيران
تخصيصه��اي ارزي زي��ادي به حم��ل و نقل عمومي
اختصاص يافته اما اجرايي نش��ده است كه نمونه آن دو
ميليارد يورو براي تامين واگن كالن شهرها و تامين 19
هزار اتوبوس و 46هزار مينيبوس براي شهرها است لذا
تقاضاي ما اين است كه از محل اين مصوبات يك ميليارد
دالر براي ساماندهي حمل و نقل عمومي تهران در اين

شرايط كرونايي تخصيص دهند و اجرايي شود .هاشمي
در ادامه و در خصوص تعطيلي جلسه بعدي شوراگفت:
همانطوركهميدانيدتاكنون 6نفرازاعضايشورايشهر
ي هم در شوراي
مبتال به كرونا ش��دهاند و چند مورد فوت 
شهر از ميان كاركنان داشتهايم و با توجه به اينكه تعداد
دستورات مورد بررس��ي در جلسات بعدي چندان زياد
نبود جلس��ه بعدي را با راي اعضا تعطيل كرديم .وي با
اشاره به اينكه جلسات شوراي شهر در زمان تعطيلي به
صورت مجازي برگزار ميشود ،گفت :ما اجازه نميدهيم
خدشهاي به فعاليتهاي ش��ورا وارد شود و لذا در زمان
تعطيلي جلس��ات ،برگزاري جلسات به صورت مجازي
را در دس��تور خواهيم داد البته اينكه در اين جلس��ات
مصوبه داشته باش��يم يا نه روي آن بحث شد و برخي از
اعضا معتقدند كه ميتوان در اين جلس��ات رايگيري
كرد و مصوبات داشت و برخي از اعضا هم معتقدند كه بر
اساس قانون ،مصوبات شورا بايد در محل جلسات شورا
باشد لذا بنا داريم در جلسات همانديشي اين مساله را به
بحثبگذاريم.اوهمچنيندرخصوصوروداتوبوسهاي
برقي به ناوگان حمل و نقل عمومي ش��هر تهران گفت:
ورود اتوب��وس برقي كار پيچيدهاي نيس��ت ،ما اتوبوس
سازهاي خوبي داريم و ميتوانيم با كمك تكنولوژي كه
در شركت مپنا براي موتورهاي برقي و باطريهاي برقي
وجود دارد توليد اتوبوسهاي برقي را ش��روع كنيم ولي
متاس��فانه انگيزهاي در اين زمينه وجود ندارد .هاشمي
افزود :در حال حاضر قيمت باتريها و موتورهاي برقي به
دليل توليد انبوه بسيار نسبت به قبل پايين آمده و توليد
اين اتوبوسها توجيه اقتصادي دارد چرا كه قبال قيمت
اين باتريها و موتورها دو برابر موتورهاي ديزلي بود .لذا
ديگر زمان استفاده از اتوبوسهاي ديزلي نيست و بهطور
حتم بايد به سمت استفاده از اتوبوسهاي برقي برويم.
تاس�يس سازمان مديريت آبهاي سطحي
شهرتهران
اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران همچنين ديروز
يك فوريت اليحه شهردار تهران در خصوص «تاسيس
سازمان مديريت آبهاي سطحي شهر تهران» را بررسي
و تصويب كردند .در دويس��ت و چهل و هفتمين جلسه
صحنشورا،صفاصبوريمعاونفنيوعمرانيشهرداري
در جريان بررسي يك فوريت اليحه «تاسيس سازمان
مديريت آبهاي سطحي شهر تهران» تشريح كرد :تا به
حال  530كيلومتر شبكه در تهران ساخته شده است و
 170كيلومتر كانال هم بايد ايجاد شود تا تهران از خطر
سيل نجات پيدا كند .او افزود :اين امر به يك سازمان نياز
دارد .درحالي كه در شهرداري تهران ،شركت خاكريز آب
ماموريتهاي ذاتي شهرداري را انجام ميدهد و فعاليت
تجاري ندارد .صبوري در خصوص ش��ركت خاكريز آب
خاطرنشان كرد :در دهه هفتاد به هنگام تاسيس كانال
خيام ،يك ش��ركت تاسيس كردند تا از بانك جهاني وام
بگيرندوحالادارهداراييمدعياستكهاينشركتسود
و درامد داشته است و از شركت ماليات طلب ميكند .لذا
به يك سازمان مديريت آبهاي سطحي شهر تهران نياز
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است .همچنين او افزود :اين كانالها بيشتر در زيرزمين
هستندوديدهنميشوندوبهعلتفرسودگيبهنگهداري
زيادي نياز دارند كه البته به چشم نميآيد .وي با اشاره به
اينكه وقتي موضوع رودخانهها و كانالها به سازمانهاي
ديگر ش��هرداري ارجاع داده ميش��ود ،به اولويت دوم
تبديل ميشود ،گفت :ما در شهرداري خواهان تاسيس
يك سازمان تخصصي در حوزه رودخانهها و جمعآوري
آبهايسطحيهستيم.
مخالفت با اصالح ساختار شهرداري
سپس محمد س��االري در مخالفت با اين اليحه اظهار
داش��ت :با كليات اين طرح مخالف هس��تم چراكه اوال
در همين دو هفته پيش با اصالح س��ازماني و ساختاري
ش��هرداري مخالفت كرديم .اينكه چ��را اين موضوع در
آن اليحه مطرح نشد؟ ساالري در سوال ديگري مطرح
كرد :اينكه اين ش��ركت طي اين سالها فعاليت داشته
و مشكلي هم نداشته اس��ت .چرا حال به فكر تبديل به
سازمانهستيد؟ رييسكميسيونشهرسازيشوراادامه
داد :به فرض كه اين درخواست درست باشد .اين موضوع
ميتواندبهسازمانمهندسيعمراناضافهوزيرمجموعه
آنشود.اماحجتنظريبهعنوانموافقاليحهدرپاسخبه
ساالري گفت :اينكه با اصالح ساختار شهرداري مخالفت
كرديم به اين معني نيست كه صفر و صدي به موضوعات
نگاه كنيم .نكتهاي كه به آن بايد توجه داشت اين است

كه موضوع بعدا به اليحه اضافه شده است و اتفاقا در متن
پيشنويسيكهدرصحنبررسيكرديموجودداشت.در
حال حاضر شركت خاكريز آب متولي ايجاد كانالهايي
برايجمعآوريآبهايسطحياست،امابراينگهداري
آنمتولينداريموسازمانياشركتيبايدمتوليآنباشد.
اوافزود:همچنينچونشركتمشمولمالياتوعوارض
اس��ت و اينكه مسووليتهاي ذاتي ش��هرداري را انجام
ميدهد،بايدبهسازمانتبديلشود.نظريگفت:درطرح
جامعمديريتشهريهمصراحتااشارهشدهاستكهبايد
براي مديريت آبهاي سطحي سازماني داشته باشيم.
متولي آب ،وزارت نيرو است
سيدحسنرسوليخزانهدارشورانيزدرجريانرسيدگي
به يك فوريت اليحه تاس��يس سازمان مديريت آبهاي
س��طحي بيان كرد :متولي اصلي اين مس��اله در سطح
ملي وزارت نيرو است .رسولي گفت :چطور مجموعهاي
كه در س��طح ملي به صورت شركت است ،به شهرداري
توصيهميكندكهسازمانايجادكند.مسووليتشركتو
سازمانبرخالفچيزياستكهاعالمشد .خزانهدارشورا
عنوان كرد :در شرايط فعلي كه در تحريم هستيم ،تنها
شركتها هستند كه به دليل ماهيت حقوقي ميتواند از
كمكهاينهادهايبينالمللياستفادهكنند.مثلبانك
توسعه اسالمي كه براي همه پروژههاي زيست محيطي
وام بالع��وض ميدهد يا بانك جهاني كه براي ش��بكه
جمعآوري آبهاي سطحي تهران تسهيالت داده است.
از مديران شهرداري تعجب ميكنم و احساس ميكنم
در ارتباط با مديريت ش��هرداري كامال دچار بالتكليفي
هس��تند .او گفت :در مورد طراحي س��اخت وسازه اگر
امكانات نداريم ،پس س��ازمان مهندس��ي و مشاوره يا
معاونتعمرانيچهكارميكند.خواهشميكنمبهتوان
كارشناسي شورا احترام بگذاريد و از آوردن چنين لوايح
خودداري كنيد .زهرا صدراعظم نوري نيز در موافقت با
اليحه متذكر شد :چه موضوعي فوريتر از آب و محيط
زيست در شهرداري تهران داريم؟ در حال حاضر در اين
حوزههزينههايزياديمصرفميشودكهبايكپارچگي
سازماني ،اين هزينهها كاهش پيدا ميكند و اين درحالي
استكهآبدرشهرداريمتوليندارد.همچنينكارهاي
حاكميتي ش��هرداري در قالب سازمان بايد انجام شود.
در پايان يك فوريت اليحه «تاسيس سازمان مديريت
آبهاي س��طحي ش��هر تهران» ب��ا  13راي موافق به
تصويبرسيد.

ايرانشهر
قيمتبليتهواپيما
كاهشمييابد

ريي��س س��ازمان هواپيمايي گفت :در نشس��ت
مشترك با اعضاي كميسيون عمران مقرر شد كه
سازمانهواپيمايينشستيرابرايآناليزهزينههاي
ايرالينها برگزار كرده تا پس از آن ،ش��وراي عالي
هواپيمايي نرخ نامه جديد را اعالم رس��مي كند.
قيمت كنوني بليت هواپيما كاهش خواهد يافت.
بهگزارشايسنا،تورجدهقانيزنگنهرييسسازمان
هواپيمايي كش��ور با اش��اره به برگزاري نشست
مش��ترك با اعضاي كميس��يون عمران مجلس،
رييسودبيرانجمنصنفيدفاترخدماتمسافرتي،
مع��اون س��ازمان حمايت از مص��رف كنندگان و
توليدكنندگان و روساي شركتهاي هواپيمايي،
گفت :در نشس��ت روز يكش��نبه موضوع افزايش
قيمت بلي��ت هواپيما مورد بحث و بررس��ي قرار
گرفت و دغدغههاي نماين��دگان مجلس در اين
رابطه استماع شد.
وي با اش��اره به تخلف ايرالينها در باال بردن كف
قيمت بليت هواپيما ،گفت :س��ازمان هواپيمايي
به هيچوجه قائل به كف و سقف قيمتي نيست ،ما
ميگوييم كه بازار و نظام عرضه و تقاضا بايد قيمت
را تعيين كند .از اين رو تعيين كف قيمتي از سوي
ايرالينها غيرقانوني بوده و سازمان هواپيمايي با
آنها برخ��ورد خواهد كرد .در همين حال ،مجتبي
يوسفي ،عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي
اسالمي اعالم كرد كه سازمان هواپيمايي كشوري
مكلف ش��د تا قيمتهاي بليت هواپيما را به نرخ
قبل از آبان ماه بازگرداند .يوسفي در تشريح جلسه
كميسيونعمرانمجلسبهمنظوربررسيافزايش
قيمتبليتهواپيمابيانكرد :افزايش قيمتبليت
ايرالينها هيچ مجوزي ندارد و سازمان هواپيمايي
كشوري مكلف شد تا با صدور حكمي قيمتها را
به قبل از آبان ماه بازگرداند .نماينده مردم اهواز در
مجلس تصريح كرد :اگر بناس��ت افزايش قيمتي
صورت بگيرد بايد در ش��وراي عال��ي هوانوردي با
حضور وزير راه و شهرسازي و نمايندگان عضو نرخ
گذاري جديد صورت گي��رد .اين بهانه قابل قبول
نيست كه به دليل افزايش نرخ ارز و يا مصوبه ستاد
كرونا مبني بر استفاده حداكثر ۶۰درصدازظرفيت
پروازها قيمت بليت هواپيما افزايش يابد.
يوسفي تاكيد كرد :سازمان هواپيماي كشوري نيز
قبال اعالم كرده بود كه افزايش قيمت بليت هواپيما
غيرقانوني است .در جلسه ديروز نيز مصوب شد تا
قيمتها به نرخ قبل از آبان بازگردد و اگر بناس��ت
افزاي��ش قيمتي ص��ورت گيرد بايد در جلس��ات
كارشناس��ي و در ش��وراي عالي هوانوردي باشد.
كميس��يون عمران با جديت اين موضوع را دنبال
خواهد كرد.

آگهی خرید
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دريچه
بهترينكيفيت اينترنت از سوي
كدام اپراتور ارايه ميشود
گزارش ش��فافي كه از وضعيت آماري پهنباند كشور
منتشر شده ،به مش��تركان اين فرصت را ميدهد تا
مناسبترين س��رويس اينترنت را انتخاب كنند .به
گزارش ايرنا وضعيت آماري پهنباند كش��ور را شايد
بتوان يك��ي از جامعترين گزارشهايي دانس��ت كه
طي چند سال اخير از سوي سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات راديويي كش��ور منتشرش��ده اس��ت .در
اين گزارش وضعيت كلي اينترنت كش��ور بر اساس
پارامترهاي مختلف مورد سنجش قرار گرفته است.
براي اندازهگيري كيفيت اينترنت و ارايه اين گزارش
 ۶۷۰۰س��نجه (اب��زار اندازهگيري) توس��ط وزارت
ارتباطات در سراسر كش��ور نصب شده است و درباره
كيفيت اينترنت ميانگين  ۶ماه اول س��ال  ۹۹نشان
ميدهد كدام اپراتور بهترين اينترنت را ارايه ميدهد.
كيفيت اينترنت از جهات متفاوتي قابل بررسي است.
ش��اخصهاي اندازهگيري براي ارزيابي ش��بكه ارايه
سرويساينترنتدردوگروهكليشاخصهايسنجش
كيفيت()QoSوشاخصهايتجربهمشتريدرنقطه
انتقالي انتقال خدمات ( )QoEدستهبندي ميشود.
متوس��ط تأخير ( )latencyحدود  ۹۰ميليثانيه،
 Jitterكمت��ر از  ۴ميليثاني��ه ،پينگ كمت��ر از ۹۰
ميليثانيه و پكتالس زير ي��ك درصد ايدهآلترين
وضعيتي اس��ت كه ميتوان براي كيفيت پوش��ش
اينترنتمتصورشد.كيفيتاينترنتايرانتارسيدنبه
اينايدهآلكميفاصلهداردخصوصازمانيكهصحبت
از كيفيت اينترنت نسل سوم به ميان ميآيد .البته در
اينگزارشآماروارقامبراساسمصوبهسازمانتنظيم
مقرراتوارتباطاتراديوييكشورسنجيدهشدهاست.
ش��اخصهايي كه كمي با مقدار ايدهآل تفاوت دارند.
جيتر ( )Jitterيعني تفاوت زماني كه بسته اطالعاتي
از لحظه ارس��ال در ش��بكه تا زمان رسيدن به مقصد
سپريميكند.تمامتصاوير،متنها،صداوويدئوكهدر
اينترنتوجودداردبهشكلبستهاستودرهمينقالب
رويشبكهجابهجاميشوند.براساسمصوبه۲۲جلسه
اول سازمان تنظيم و ارتباطات راديويي كشور ،فاصله
زماني مناس��ب براي  ۲۰ Jitterميليثانيه است؛ اما
بررسيوضعيتكليكشوراينترنتنسلسومدراپراتور
ايرانسلتأخير،۴۷.۶اپراتوررايتلتأخير ۳۱.۸وهمراه
اول تأخير  ۲۴.۶۹را نش��ان ميدهد .جيتر نسل سوم
اينترنت همراه اول ،نزديكترين عدد به ايدهآل است.
باال بودن  Jitterبيش از همهچيز روي سرويسهاي
بر پايه  Voiceتأثيرگذار هس��تند .در نس��ل چهارم
اينترنت jitter ،اپراتورها متفاوت است و شاخص آن
در ايرانسل ،۵.۷۶در همراه اول ۵.۳۴و در رايتل۱۲.۸
است .در اين مقايسه نيز همراه اول كمترين تأخير را
دربيناپراتورهايسياردارد.همچنين PLRميانگين
گمشدن يا از دست رفتن بستههاي IPدر طول شبكه
خدمتدهنده و در واقع متغير نرخ اتالف بستهها در
بسترشبكهاينترنتاست.طبقمصوبهسازمانتنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي كشور نرخ اتالف بسته در
بسترشبكهاينترنتبايدكمترازدودرصدباشد.پايين
بودنكيفيتاينترنتبراساساينپارامتربيشازهمه
بر روي گيمرها تأثير ميگذارد .اتالف بستهها دربستر
شبكه 3Gدر ايرانسل ۱.۲۲درصد ،رايتل ۱.۶۸درصد
و همراه اول ۰.۹درصد است .در اينترنت 4Gدو اپراتور
ايرانس��ل با ۰.۴۸درصد و هم��راه اول با ۰.۳وضعيت
بهتري دارند اما متغير نرخ اتالف بس��تهها در رايتل
( )۳.۳۲است كه اين عدد تقريباً دو برابر حد مصوب از
سوي رگوالتوري است .در اين شاخص نيز همراه اول
توانسته بهترين نرخ را به خود اختصاص دهد .پس از
آن RTTاست ،يعني مدتزماني كه يك درخواست از
مبدأ به مقصد ارسال و پاسخ آن نيز دريافت ميشود.
اينبازهزمانيبهميليثانيهاندازهگيريميشودوهرچه
اين مدتزمان كمتر باشد ،وبسايت با سرعت بيشتر
بارگزاري ميشود .اگر اين پارامتر در كيفيت اينترنت
باالتر از حد مصوب باشد ،بيش از هر چيز روي كاهش
كيفيت سرويسهايي مانند VoiceوVideo Call
تأثير ميگذارد .طبق مصوبه رگوالتوري ،مدتزمان
ارسال درخواست از مبدأ به مقصد و پاسخ دريافت آن
()RTTبايدكمتراز ۲۰۰ميليثانيهباشد.درنسلسوم
ارتباطات ،ايرانسل اين عدد ۱۹۲.۲۸درصد ،در رايتل
 ۱۹۲.۵۴درصد و همره اول  ۲۰۲.۱۸درصد است .در
اينشاخص،ايرانسلوضعيتبهتريدارد.دراينترنت
 4Gاپراتورايرانسلطي ۱۱۵.۰۳ميليثانيهدرخواست
راازمبدأبهمقصدميرساندوپاسخرادريافتميكند،
در اپراتور رايتل اين عدد  ۱۳۵.۰۳ميليثانيه و همراه
اول ۱۱۱.۳ميليثانيه است .همراه اول در اين شاخص
توانستهموفقترازبقيهاپراتورهاعملكند.
نتيجهگيري 3G:ضعيف و قدرتمندADSL
در پارامتر نوس��انات تأخير ( )Jitterمصوبه سازمان
تنظيم آستانه قطع شدن خدمت را تا  ۱۰ميليثانيه
در نظر گرفته است كه نشان ميدهد وضعيت كيفيت
اينترنتبراساستكنولوژي 3Gبسيارنامطلوباست
و در تكنولوژيه��اي  TD-LTEو  4Gه��م كيفيت
نوس��انات تأخير لب مرز است .از بين تكنولوژيهاي
موجود در زمينه نوس��انات تأخي��ر ،تنها تكنولوژي
 ADSLتوانس��ته نمره قبولي بگيرد .نوسانات تأخير
در اين تكنولوژي  ۱.۶۹ميليثانيه است .در بخشي از
اين گزارش كيفيت اينترنت بر اساس شاخص QoE
مورد بررس��ي قرار گرفته است .اين پارامتر به صورت
نسبي و محلي است و تنها توقعات كاربر در آن ايفاي
نقش ميكند .در اين گزارش پارامترهاي س��نجش
ل ( ،)FTPكيفيت استفاده
كيفيت سرويس انتقال فاي 
از تمام سرويسهاي اينترنتي ( )DNSو دسترسي به
س��رويسهاي تحت وب ( )WEBمورد ارزيابي قرار
گرفتهاند .بررسي كيفيت اينترنت سرويس ADSL
بر اس��اس پارامترهاي سازمان تنظيم مقررات نشان
ميدهد كه اين سرويس توانسته نمره قبولي بگيرد،
اما تجربه كاربر خالف اين را ميگويد .شايد به همين
دليل كارشناس��ان بارها اعالم كردهاند كه در زمينه
اينترنت ثابت بايد سرمايهگذاري جدي صورت بگيرد
تا عقبماندگي اين حوزه جبران شود.
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دانش و فن

تنظيمگري شبكههاي اجتماعي نوين ،يكي از چالشهاي دوران رياستجمهوري بايدن خواهد بود

دنياي تكنولوژي با بايدن و پس از ترامپ
ط��ي يك رقاب��ت نفسگي��ر و چن��د روزه ،باالخره
رس��انههاي امريكاي��ي گزارش ميكنن��د كه نامزد
دموكراتها يعني «جو باي��دن» در انتخابات ۲۰۲۰
امريكا برنده شده است .از سوي ديگر ،مشخصا ترامپ
همدرآنسويميدانآرامنخواهندماندوايننتيجهرا
بهشكلحقوقيبهچالشميكشد.امافارغازاينها،اين
سوال وجود دارد كه به قدرت رسيدن اين سياستمدار
كهنهكار چه تاثيري روي دنياي فناوري ،مخصوصاً
غولهاي بزرگي كه ما به شكل روزانه از سرويسهاي
آنها استفاده ميكنيم ،خواهد داشت.
با گذش��ت چندين روز از زمان برگ��زاري انتخابات
رياس��تجمهوري امريكا ،باالخره اعالم شد كه جو
بايدن ،چهلوششمين رييسجمهور امريكا خواهد
بود .اگرچه وكالي ترامپ كيفهاي خود را به دست
گرفتهاند تا به س��راغ دادگاههاي ايالتي و ش��ايد هم
دي��وان عالي اياالت متحده امري��كا بروند تا به نتايج
اعتراض كنند اما شرايط كنوني حاكي از آن است كه
شانس ترامپ براي ماندن در كاخ سفيد بسيار پايين
اس��ت .با اين حال ،نميتوان اتفاقاتي ك��ه در دوران
دونالد ترامپ براي دنياي تكنولوژي رخ داد را ناديده
گرفت .چهار سال حضور او در مسند قدرت تغييرات
زيادي در دنياي فناوري ايجاد كرد كه نه تنها امريكا،
بلكه مردم سراس��ر جهان و همچنين كش��ورمان را
تحتتاثير قرار داد.
رياستجمهوري ترامپ
با دنياي تكنولوژي چه كرد
مدت كوتاه��ي پس از حض��ور ترام��پ ،او از برجام
خارج شد و شروع به تحريمهاي بيشتري عليه ايران
كرد .ش��ركتهاي مختلفي در طول س��ه سال اخير
دسترسي كاربران ايراني را به پلتفرمهاي خود قطع
كردند اما تالش اپل رنگ و بوي ديگري داش��ت .اپل
در قدم اول ،به تبعيت از تحريمها ،برنامههاي ايراني
را از اپاستور حذف كرد كه دردسرهاي زيادي براي
توسعهدهندگان و همچنين كاربران ايراني به همراه
داشت .درحالي كه پس از امضاي برجام حتي شايعات
تاييد نش��دهاي درباره حضور رس��مي اپل در ايران
هم شنيده ميشد ،با خارج ش��دن امريكا از برجام و
تشديد تحريمهاي اين كشور عليه ايران ،شركتهاي
فناوري بيش از هميشه تالش كردند از كاربران ايراني
فاصله بگيرند .بس��ياري از برنامهه��اي ايراني از اپ
استور حذف ش��دند و همچنين استفاده از «گواهي
توسعهدهنده سازماني» محدود شد كه نتيجهاي جز
ع��دم امكان اجراي اپه��اي ايراني روي محصوالت
مجهزبهسيستمعامل iOSنداشتوتوسعهدهندگان
نتوانستند براي اپهاي خود در اپاستور بهروزرساني
منتش��ر كنند .امروز اس��تارتآپهاي ايراني براي
رساندن سرويسهاي خود به چند ميليون مشترك
آيفون در ايران با مش��كالت بسياري روبرو هستند و
هزينههاي كالني ميپردازند تا از روشهاي مختلف
بتوانند دانلود مستقيم (روش سازماني) را مهيا كنند
يا از س��وي ديگر كاربران ملزم ميش��وند با پرداخت
هزينههايي به استورهاي ايراني ،به اپها دسترسي
داشتهباشند.تصميماتاخيراپلكهحاصلشچيزي
جز تشديد تحريمها نيست از سوي ديگر عده زيادي
از توسعهدهندگان  iOSرا در ايران با يك بالتكليفي
شديد شغلي مواجه كرد.
تاثيرات تحريم بر شركتهاي چيني
يك��ي ديگ��ر از مهمترين اقدام��ات ترام��پ ،تحريم
بزرگترين سازنده گوشيهاي هوشمند چيني يعني
هواوي بود .دولت واش��نگتن با تحريم هواوي نه تنها
مانع از همكاري گوگل و حذف سرويسهاي گوگل از
گوشيهاي هواوي شد ،بلكه قطعات سختافزاري آن
را نيز تحريم كرد .اين تحريمها باعث شد كه هواوي با
كاهش فروش در بازارهاي مختلف روبرو شود ،هرچند
اين كمپاني همواره تالش كرده تا با راهكارهاي مختلف
بر اين مشكالت غلبه كند و در بسياري از موارد موفق
هم بوده اس��ت .با وجود تمام اين مشكالت هواوي در
جديدترين آمار مربوط به فروش گوشيهاي هوشمند
در سه ماهه سوم  ۲۰۲۰همچنان توانسته دومين برند
پرفروش در بازار باش��د ،هرچند سهم آن در مقايسه با
بازه زماني مشابه سال گذشته ميالدي كاهش تقريبا
شديدي داشته اس��ت .عالوه بر تاسيس كارخانه براي
تولي��د چيپهاي مورد نياز خ��ود و همچنين معرفي
سيس��تم عامل هارموني كه انتظار م��يرود در آينده
نزديك براي گوشيهاي آن منتشر شود ،شركتهاي
مختلف موفق به كسب مجوز براي ادامه همكاري با اين
غول چيني شدهاند .در اين ميان گزارشها به احتمال

ويژه

فروش برند آنر نيز اش��اره ميكنند .گفته ميشود اين
تصميم ،حاصل فشارهاي مس��تقيم امريكا بر هواوي
است .شبكه 5Gيكي ديگر از فناوريهايي بود كه دولت
ترامپ توانست با ادعاهايي كه مداركي براي آنها منتشر
نكرد ،نقش هواوي را در آن كاهش دهد و بس��ياري از
كشورها براي توسعه زيرس��اختهاي خود همكاري
ب��ا اين غول چيني را متوقف كردند .دولت واش��نگتن
در زمينه ش��بكه  5Gبرنامهاي را با نام «شبكه پاك»
راهاندازي كرده كه قصد دارد ش��ركتهاي چيني را از
زيرس��اختهاي  5Gحذف كند .هواوي تنها شركت
چيني نيست كه عملكردش تحت تاثير دولت دونالد
ترامپقرارگرفت.پلتفرماشتراكويديوتيكتاكنيزبه
علتتهديدهايبيشماررييسجمهورياياالتمتحده
امريكا و همچنين نقش احتمالي مديرعامل فيسبوك
يعني مارك زاكربرگ ،مجبور به تاسيس يك شركت
جديد با همكاري اوراكل و والمارت در اين كش��ور شد
تا اطالعات كاربران امريكايي در همين كشور مديريت
شود.علتچنينكاري،ادعاهايدولتواشنگتنمبني
بر جاسوسي دولت پكن از اطالعات كاربران امريكايي
بود .ويچت ،پيامرس��ان محبوب چيني نيز از جنگ
تجاري ميان دولت واش��نگتن و پكن در امان نماند و
ترامپ دستور به ممنوعيت استفاده از آن داد كه البته
دادگاهي در امريكا از چنين موضوعي جلوگيري كرد.
جدال با غولهاي تكنولوژي امريكايي
ترامپ تنها با شركتهاي خارجي برخورد نكرد ،بلكه با
كمپانيهاي امريكايي نيز جدالهايي داشت كه براي
مثال ميتوان به توييتر اشاره كرد .اين شبكه اجتماعي
چندين بار توييتهاي دونالد ترامپ را برچسبگذاري
كرد كه با واكنش شديد وي مواجه شد .دونالد ترامپ به
علتاقداماتتوييترتصميمبهامضاييكفرماناجرايي
جديدباهدفمحدودكردنشبكههاياجتماعيگرفت
و البته مديران عامل كمپانيهاي فناوري بزرگ درباره
ماده ۲۳۰قانون شايستگي ارتباطات نيز شهادت دادند.
از سوي ديگر در مدت زمان حضور ترامپ در كاخ سفيد
نمايندگان كنگره شروع به تحقيقات گسترده درباره
غولهاي فناوري امريكايي كردند و وزارت دادگستري
امريكا ( )DOJنيز اخيرا از گوگل شكايت كرده و پرونده
جداگانهاي ب��راي انحصارطلبي غول جس��توجوي
اينترنتي دنيا باز كرده ،پروندهاي كه اپل را به س��مت
توسعه موتور جستوجوي اختصاصي سوق داده است.
جنگ تجاري ميان دولت واشنگتن و پكن باعث شد
كه شركتهاي امريكايي تصميم به انتقال خط توليد
محص��والت خود از چين به كش��ورهاي ديگر مانند
ويتنام و هند بگيرند .در اين ميان برخي از بزرگترين
توليدكنندگان محصوالت ديجيتال مانند فاكسكان
شروع به سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر كردند و
همچنين هند با طرحهاي مشوق مالي خود توانست
كمپانيهاي زيادي را جذب كند و احتماال به يكي از
قطبهاي ساخت گوشي تبديل شود .دونالد ترامپ
ميخواست ش��ركتهاي امريكايي داخل خاك اين
كشور شروع به توليد محصوالت خود كنند تا عالوه
بر اشتغالزايي ،قدرت اقتصادي و استراتژيك امريكا
نيز حفظ شود.

خدمات غيرحضوري براي مشتركان برق

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازن��دران از ارايه
خدمات غيرحضوري براي رفاه حال مش��تركان در اين
شركتخبرداد.فرامرزسپريدرگفتوگوييبابياناينكه
در شرايط موجود زيرساخت ارايه  40خدمت در شركت
توزيع نيروي برق مازندران به صورت غيرحضوري فراهم
ميباشد ،افزود؛ تصميم بر اين است كه به ويژه در شرايط
كنونيودرگيريجامعهبابيماريكرونا،بتوانيمازابتداي
آذرماههمهخدماتبهمشتركيندرزمينهفروشوخدمات
پسازفروش،بهصورتغيرحضوريارايهكنيم.ويبااشاره
بهاينكهمشتركانمازندرانيميتوانندبانصبسامانهبرق
منازسايتهايمرتبط،تقاضايموردنظرخودراثبتوكد
رهگيريدريافتكنند،گفت؛مشتركانبااينكدرهگيري
ميتوانند در بخش پيامها ،روند كارها را پيگيري نمايند

و همكاران ما مكلف و موظف به پيگيري و پاس��خگويي
هستند.سپريگفت؛ايناپليكيشنبهترينراهكاردريافت
خدماتغيرحضوريصنعتبرقكشوراستكهبااستفاده
ازآنتماميامكاناتموردنيازازجملهمشاهدهوپرداخت
قبض،مشاهدهسوابقمصرف،اعالمخاموشيواطالعات
برق اميد و تمامي خدماتي كه قبال به صورت حضوري در
شركتهايتوزيعنيرويبرقكشورارايهميشدراداراست.
گفت؛ در اين شركت همواره به سيستمي و الكترونيكي
ش��دن فعاليتها اعتقاد داريم و تالش مضاعفي صورت
ميگيرد و در حال حاضر پرداختهاي الكترونيكي غير
حضوري از طريق؛ سامانه برق من ،همراه بانك ،اينترنت
بانك،دستگاههايخودپرداز،ATMدستگاههايكارت
خوان()POSتلفنبانكانجامميپذيرد.

برنامه جو بايدن
براي دنياي تكنولوژي چيست؟
دونالد ترامپ و جو بايدن نه تنها از دو حزب متفاوت
هس��تند ،بلكه در بس��ياري از زمينهها نيز ديدگاه
مختلفي دارند كه يكي از آنه��ا مربوط به غولهاي
فناوري امريكايي ميشود .وبسايت فست كامپاني
در گزارش خود به اتفاقاتي پرداخته است كه با ورود
جو بايدن به كاخ سفيد ،ش��ركتهاي فناوري بايد
منتظرش باش��ند .اولين يا شايد بهتر است بگوييم
مهمترين موضوع ،پول اس��ت و كمپانيهاي بزرگ
در زمان رياس��تجمهوري ترامپ عملكرد بس��يار
مناسبي از خود نشان دادهاند .اين شركتها نه تنها
با بهبود وضعيت بازار سهام مواجه شدند ،بلكه يك
هديه مخصوص نيز درياف��ت كردند كه آن كاهش
ماليات در سال  ۲۰۱۷بود و ماليات آنها از  ۳۵درصد
به  ۲۱درصد كاهش يافت .جو بايدن ش��ايد در اين
زمينه تغييراتي ايجاد كند و مالياتها را به  ۲۸درصد
افزايش دهد .در حقيقت رييسجمهور جديد امريكا
ميخواهد ماليات افراد ثروتمند را افزايش دهد كه
همين موض��وع ميتواند جذابيت س��رمايهگذاري
خطرپذير يا سرمايهگذاري جس��ورانه را با كاهش
روبرو كند و تفكر صاحبان اس��تارتآپها نيز تغيير
كند .همچني��ن كمپانيهاي بزرگ با اس��تفاده از
ويزاي  1B-Hمتخصصان خارج از كشور را استخدام
ميكنند كه دولت ترامپ براي آن محدوديت ايجاد
ك��رد و همچنين ب��ه دنبال نابودي الت��اري ويزاي
 1B-Hبود .در مقابل ترامپ ،رييسجمهور جديد
اي��االت متحده امري��كا يعني جو باي��دن به دنبال
اصالح سيس��تم ويزاي  1B-Hاس��ت و ميخواهد
محدوديتهاي مربوط به تعداد ويزاهاي س��االنه را
از بين ببرد.
تنظيمگري شبكههاي اجتماعي
قانونگ��ذاران در دو ح��زب خواس��تار رگوالتوري
ش��بكههاي اجتماع��ي مانند فيسب��وك و توييتر
هس��تند و در حالي كه تعداد نمايندگان بيش��تري
چني��ن موضوعي را دنب��ال كردند ،اما در دو س��ال
اخير تغيير زيادي ايجاد نش��د .اما ح��اال اطالعات
غل��ط و همچنين تعصبات سياس��ي ب��ه موضوع
مهمي تبديل ش��ده اس��ت .با توجه به اين موضوع،
بدون توجه به رييسجمهوري جديد س��ال آينده
ميالدي ب��ا تغييراتي درون ش��بكههاي اجتماعي
روبرو خواهيم ش��د ،اما نوع تغيير نس��بت به آنچه
مدنظر ترامپ بود احتماال متفاوت اس��ت .در حالي
كه جمهوريخواه��ان به دنبال مقابله با سانس��ور
محت��وا هس��تند ،دموكراته��ا ميخواهند عالوه
بر مديري��ت محتوا ،الگوريتمه��ا و همچنين نحوه
مديريت اطالعات شخصي كاربران نيز شفاف شوند.
توييتر در روزه��اي اخير بارها توييتهاي ترامپ را
محدود كرده است .عدهاي اعتقاد دارند شبكههاي
اجتماعي بايد رويكرد مش��خصي داش��ته باشند و
رويكرد توييتر در روزهاي اخي��ر نقض آزادي بيان
بوده اس��ت .تنظيمگري شبكههاي اجتماعي نوين
مشخصا يكي از چالشهاي دوران رياستجمهوري

بايدن خواهد بود .دونالد ترامپ براي مقابله با قدرت
ش��بكههاي اجتماعي با دس��تور اجرايي به دنبال
تغيير م��اده  ۲۳۰قانون شايس��تگي ارتباطات بود
كه از آنها درباره پروندهه��اي قانوني براي ميزباني
محتوا محافظت ميكرد .اين ماده به س��ال ۱۹۹۶
برميگردد و البته اين دستور بعد از برچسبگذاري
توييت ترامپ توسط توييتر امضا شد .بايدن دستور
ترامپ را لغو خواه��د كرد ،اما خود طرفدار اين ماده
نيست .جو بايدن از اين ماده انتقاد كرده اما هنوز به
صراحت از تغيير آن حرفي نزده است .با اين حال به
گفته تحليلگران رييسجمه��ور قدرت كافي براي
چنين كاري را ندارد و كنگره بايد دست به كار شود.
تعامل با غولهاي فناوري
ب��ه تازگ��ي وزارت دادگس��تري اي��االت متح��ده
امري��كا ( )DOJاز آلفابت براي حكمران��ي در بازار
جس��توجوها و تبليغ��ات ش��كايت كرده اس��ت و
همچنينشاهدپروندههاييعليهسياستهاياپلدر
اپاستور و آمازون هستيم .فيسبوك نيز با تحقيقات
توپنجه نرم ميكند .چنين پروندههايي چندين
دس 
سال در دادگاهها در جريان خواهد بود ،اما جو بايدن
تغييراتي در آن ايجاد خواهد كرد .جو بايدن حتي در
زماني كه معاون باراك اوباما بود نيز از «س��يليكون
ولي» انتقاد ميكرد .به احتمال زياد رييسجمهوري
جديد امريكا از تالشهاي كنگره براي جلوگيري از
انحصار حماي��ت كامل خواهد كرد و از طرفي تالش
خواهد كرد رويكرد بهتري نسبت به اقتصاد ديجيتال
داش��ته باشد .در نهايت اما اين دولت بايدن است كه
بايد درباره تجزي ه ش��دن يا نش��دن غولهاي بزرگ
فناوري امريكايي تصميم بگي��رد ،چراكه در حالت
كنوني به ش��كل طبيعي ش��ركتهاي ديگر قادر به
رقابت با آنها نيستند .از س��وي ديگر جنگ تجاري
ترامپ با چين ،باعث شد ش��ركتهاي هردو كشور
آسيب ببينند و براي مثال ميتوان به تعرفهها اشاره
كرد؛ اقدامي كه از يك س��و به ش��ركتهاي چيني
آس��يب زد و از س��وي ديگر محصوالت الكترونيكي
مصرفي را ب��راي خود مصرفكنن��دگان امريكايي
گرانتر كرد .اگر ترامپ در كاخ سفيد باقي ميماند،
تنشها افزايش پيدا ميكرد و كمپانيها بيشتر ضرر
ميكردند .بايدن احتماال جن��گ تجاري را متوقف
ميكند و نرمتر با دولت پكن برخورد ميكند ،البته
انتظار م��يرود رييسجمهور جدي��د امريكا با يك
ائتالف بينالمللي و نه تنها ب��ا چين مقابله كند .در
حالت كل��ي به نظر ميرس��د غولهاي فن��اوري با
بايدن آينده روش��نتري دارند؛ البت��ه بايد تا اعالم
سياس��تهاي دقيق رييسجمهوري جديد امريكا
صبر كرد .بر اساس گزارشهاي رسمي ،در بين ۱۰
شخصياشركتيكهبهكمپينبايدنبيشترينكمك
مالي را كردهاند ،نام پنج شركت نام آشناي تكنولوژي
ديده ميش��ود .آلفابت ،آمازون ،اپ��ل ،فيسبوك و
مايكروسافت در مجموع بيشتر از  ۱۰ميليون دالر به
كمپين بايدن كمك كردهاند؛ در حالي كه غولهاي
فناوري هيچ جايگاهي در بين  ۲۵شركت برتري كه
به كمپين ترامپ كمك كردهاند ،نداشتهاند.

صرفه جويي  147ميليون ليتر بنزين در  6ماه

مدير شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
س��اري گفت :با اقبال مردم در مصرف گاز سي ان
جي ،مصرف بنزين در ش��ش ماهه نخست سال در
استان صرفه جويي شد  .سبحان رجب پور با اشاره
به اينكه بايد در فرهنگ سازي استفاده از سوخت
پاك تالش كرد ،گفت :درشش ماهه اول سال 99
با مص��رف حدود  105ميليون كيلوگرم گاز س��ي
ان جي توس��ط خودروهاي مازندران حدود 147
ميليون ليتردر مصرف بنزين صرفه جويي شد  .وي
افزود :مبلغ ريالي اين مق��دار صرفه جويي حدود
 410/4ميليارد ريال ميباشد .
سبحان رجب پور ادامه داد :با توجه به فعاليت 87
جايگاه سي ان جي در حوزه عملياتي شركت ملي

پخش فرآوردههاي نفتي منطقه س��اري ،مصرف
بنزين در ش��ش ماهه اول سال  99نسبت به مدت
مشابه س��ال قبل  24درصد كاهش داشته است .
وي با برش��مردن مضرات زيان بخش اس��تفاده از
س��وختهاي فس��يلي و تهديدات آزاد شدن مواد
آالينده ناش��ي از احتراق اين م��واد ،اظهار كرد :با
استقبال مردم در استفاده از گاز سي ان جي به جاي
بنزين به غير از صرفه جويي در س��وخت فسيلي،
خدماترس��اني بهتر ،كمتر ش��دن آلودگيهاي
زيس��ت محيطي و هواي پاك را ب��ه دنبال خواهد
داشت  .رجب پور مدير منطقه ساري تاكيد كرد :از
عوامل مهم اقبال استفاده از گاز سي ان جي قيمت
پايين و در دسترس بودن آن ميباشد .

فرهاد دژپسند در مجمع عمومي عادي
ساالنه بانك ملي ايران:

سرعتبخشيبهاستقرار
بانكداريديجيتال

فرهاد دژپس��ند در مجمع عمومي عادي ساالنه بانك
مليايران:سرعتبخشيبهاستقراربانكداريديجيتال،
اجرايكاملحاكميتشركتي،افزايشنسبتتسهيالت
به سپردهها و رهاس��ازي بانك از بار سنگين امالك و
داراييهاي مازاد چهار محور مهم بانك ملي ايران براي
حركتدرمسيرآيندهباشد.دستاوردهايبانكمليدر
زمينه بانكداري ديجيتال در يكسال اخير قابل قبول
اس��ت اما بايد با سرعت بيشتري در اين مسير حركت
كنيم.مجمععموميعاديساالنهبانكمليايرانبراي
دوره مالي منتهي به 29اس��فند سال 1398با حضور
كليهاعضاوبارعايتكاملپروتكلهايبهداشتيبرگزار
و طي آن صورتهاي مالي بانك به تصويب رس��يد.به
گزارش ش��بكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس اين مجمع
با اشاره به اينكه بسياري از فعاليتهاي اين بانك جنبه
مليوحاكميتيداردگفت:عملكردبانكمليايراندر
زمينهكاهششعبمازادونيزبانكداريديجيتالموفق
بوده است .وي خاطرنشان كرد :حاكميت شركتي نيز
در اين بانك به خوبي در حال پيادهسازي بوده و اكنون
ش��رايط براي فعاليت هر چه بهتر بانك فراهم اس��ت.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به لزوم افزايش
درآمدهاي بانك ملي اي��ران در كنار كاهش هزينهها
اشارهكردوگفت:افزايشنسبتتسهيالتبهسپردهها،
استفاده هر چه بهتر از منابع موجود ،رهاسازي منابع با
فروش بيشتر اموال و امالك مازاد و نيز تنوع بخشي به
درآمدهاازالزاماتتسريعدرتوسعهبانكمليايراناست
.معاوناموربانكي،بيمهوشركتهايدولتيوزارتامور
اقتصاديودارايينيزدراينجلسهبابياناينكهبانكملي
ايران به خوبي توانسته وظايف حاكميتي خود را انجام
دهدگفت:اكنونپيادهسازياستراتژيفراگيريمالي
توسطوزارتاموراقتصاديوداراييپيگيريميشودو
نقشبانكمليايراندراينزمينهبسيارپررنگاستو
رسالتهايمتعدديبهويژهدرحوزهانتقالسوادمالي
به جامعه براي اين بانك در نظر گرفته ش��ده است.وي
همچنين از كمكهاي بيمارستان بانك ملي ايران در
دورهشيوعكروناتقديركردويادوخاطرهكاركناننظام
بانكيكهدراثرابتالبهاينبيماريفوتكردندراگرامي
داشت.در ادامه اينجلسه دكتر حسينزاده مديرعامل
بانكمليايرانبااشارهبهاينكهاقداموزيراموراقتصادي
و دارايي در نامهنگاري به منظور شهيد شناخته شدن
كاركناننظامبانكيجانباختهدراثرابتالبهكرونابسيار
قابلتقديربود،افزود:كاركناننظامبانكيبدونوقفهدر
حالخدمترسانيبهكشورعزيزمانهستندودراينراه
جانخودرانيزتقديمميكنند.ويهمچنينبهاجراي
طرحهايبزرگتوليديوصنعتيباحمايتبانكهادر
كشور اشاره كرد و گفت :طرح آبرساني از خليج فارس
به كوير مركز كه با پشتيباني مالي  10بانك اجرا شده
است،بينظير استو ميتوان آن رانمودكمكبانكها
بهتوسعهكشورخواند.

دنيايفناوري
يكند
امريكاازفيسبوكشكايت م 
كميس��يون فدرال تجارت امريكا قصد دارد به زودي
شكايتي عليه فيسبوك ثبت كند .به گزارش مهر به
نقل از انگجت ،طبق گزارشي جديد كميسيون فدرال
تجارت امريكا احتماالً قبل از پايان ماه جاري ميالدي
ش��كايتي عليه فيسب��وك را به اتهام نق��ض قوانين
آنتيتراس��ت (ضدانحصار) ثبت كند .به نظر ميرسد
مقاماتتمايلدارندبهجايهمكاريبااياالتمختلف،
يك پرونده داخلي درباره فيسبوك تش��كيل دهند.
چنين شكايتي ممكن است طوالني باشد و طي چند
سال به نتيجه برسد .طبق شكايت مذكور ،فيسبوك
متهم است با ادغام ش��ركتها و كنترل اطالعات ،در
فرايندرقابتاختاللايجادكردهاست.چنينشكايتي
لزوماًفيسبوكراواداربهتجزيهاينستاگرامياواتساپ
نميكند .اخب��ار مربوط به ش��كايت از فيسبوك در
حاليمنتشرميشودكهدولتامريكا مشغولبررسي
ش��ركتهاي بزرگ فناوري اس��ت و چندي قبل نيز
وزارت دادگس��تري امريكا شكايتي عليه گوگل ثبت
كرد .فيسبوك و كميس��يون فدرال تجارت امريكا از
اظهارنظردراينبارهخودداريكردهاند.البتهاينشركت
قب ً
الاتهاماتنقضقوانينآنتيتراستراردكردهبود.

آزمايش اينترنت ماهوارهاي
اسپيسايكس در كانادا
مقامات قانونگ��ذاري كانادا اجازه آزمايش س��رويس
اينترنت ماهوارهاي استارلينك در اين كشور را صادر
كردهاند كه قرار اس��ت در مناطق روستايي ارايه شود.
بهگزارشمهربهنقلازانگجت،اسپيسايكسبزودي
سرويساينترنتماهوارهاياستارلينكرابرايساكنان
كاناداارايهميكند.قانونگذاراناينكشورهمراهوزارت
نوآوري علوم و توس��عه اقتصادي كانادا با درخواست
اس��پيسايكس در اين باره موافق��ت كردهاند و اجازه
ميدهندبهطورآزمايشيدسترسيبهسرويساينترنت
استارلينكدراينكشورفراهمشود.قراراستاسپيس
ايكس اين طرح آزمايش��ي را نخس��ت در بخشهاي
روستاييكانادااجراكند.آزمايشاينسرويسچندقبل
و پس از آن آغاز شد كه اسپيس ايكس ايميلهايي به
كاربرانيارسالكردكهخواهاناطالعاتبيشتردراين
باره بودند .سرويس اينترنت ماهوارهاي استارلينك در
امريكاباهزينهماهانه ۹۹دالرعرضهميشودوعالوهبر
آن مشتريان با ۴۹۹دالر هزينه سختافزار مورد نياز را
پرداختكنند.البتهاينشركتدرايميلبرايكاربران
توضيحدادهدراوايلاينسرويسدچاراختاللخواهد
بودواحتماالدربازههاييكوتاهمدتنيزقطعخواهدشد.
امابرخيكاربرانگزارشهايمثبتيازعملكرداينترنت
ماهوارهاياستارلينكثبتكردهاند.

بازار
تصميم جديد براي
كاهش قيمت گوشت

ايسنا|رييسهياتمديرهانجمنصنفيگاوداران
گفت :درصدديم تدابيري اتخاذ ش��ود تا گوش��ت
مس��تقيما از توليدكننده به دست مصرف كننده
برسد ،حلقههاي واسط كاهش يابد و پاي دالالن
به اين موضوع باز نشود .سيد احمد مقدسي اظهار
كرد :جلسهاي با ستاد تنظيم بازار برگزار كرديم و
همه توليدكنندگان و توزيع كنندگان سر يك ميز
جمع ش��دند تا بتوانيم با اقداماتي فاصله توليد تا
عرضه گوشت را به حداقل برسانيم؛ به عبارت ديگر
درصدديم گوشت مستقيما از دست توليدكننده
به دس��ت مصرف كننده برسد و حلقههاي واسط
كاهش يابد و پاي دالالن به اين موضوع باز نشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين اقدام گوشت
ارزانتر ميش��ود؟ گفت :قطعا حذف واس��طهها
اثرگذار خواهد ب��ود و قيمتها كاهش مييابد .به
عبارت ديگ��ر  ۲۰تا  ۳۰هزار توم��ان هر كيلوگرم
گوش��ت ارزانتر به دست مصرف كننده ميرسد.
مقدسي در پايان گفت :كارگروه عرضه گوشت گرم
درميادينميوهوترهباردرستادتنظيمبازارتشكيل
شده و بايد جزئيات آن مشخص شود.

كاهش قيمت «برنج ،روغن و
كره» تا يكماه آينده

معاون دفتر توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت گفت:
قيمت برنج ،روغن و كره به دليل تامين با ارز نيمايي
بانوساناتارزيتغييرميكند.سعيدعباسيصارمي
دريكبرنامهتلويزيونيافزود:امسالبرايتامين۶۰
ميليونتنكاالياساسيبرنامهريزيصورتگرفته
از اين ميان ۳۵تا ۴۰ميليون از محل كاالهاي توليد
داخلي تامين ميشود و حدود ۲۰تا ۲۵ميليون هم
بايد از طريق واردات تامين ش��ود تا االن علي رغم
همه مش��كالت تحريم  ۱۵ميليون واردات قطعي
انجام شده و با توجه به موجودياي كه در بنادر است
انشااهلل چيزي كه الزم است از طريق واردات انجام
ميشود .صارمي درباره كمياب شدن و گرانيهاي
گاه و بيگاه برخي كاالها نيز تصريح كرد :در برخي
كاالها گراني داريم و دربرخي گرانفروشي ،قيمت
گوشت به دليل اينكه قبال براي مدتي با ارز ۴۲۰۰
تامين ميشد ثابت بود اما بعد از مدتي براي حمايت
از توليد داخل و مديريت ارزي نوع ارز نيمايي ش��د
و اين باعث ميش��ود قيمت متاثر از نرخ ارز شود،
البته همه كاالهايي كه با ارز نيمايي وارد ميشوند
همينطور است .در خيلي از كاالهايمان هم تغيير
نوع كااليي داش��تيم «برنج و روغن و كره» تغيير
ارزي داشتيم و به ارز نيمايي تبديل شده و قيمت آن
طبيعتامتاثرازنوساناتارزياست.امادربخشيهم
گرانفروشي داريم .در ستاد تنظيم بازار كه شنبهها
تشكيلميشودباتصميميبرايتشديدبازرسيها
در كنار سازمان حمايت و صمت استان با همكاري
تعزيزات تالش ميشود گراني كم شود .وي افزود:
در اكثر كاالها بحث رقابت بازار را داريم .متاسفانه با
افزايش نرخ ارز قيمتها به سرعت اضافه ميشود اما
دركاهشنرخاينطورنيستوخيليتدريجيارزاني
رخ ميدهد .من امي��دوارم در يكي دو ماه كاهش
قيمتها صورت گيرد.

روغن موتور  ۴۰تا  ۵۳درصد
گران شد

مه�ر| مطاب��ق ب��ا مج��وز س��ازمان حماي��ت
مصرفكنندگان و توليدكنن��دگان ،روغن موتور
خودروهاي سبك ۴۰درصد و خودروهاي سنگين
 ۵۳درصد افزايش قيمت يافت .مطابق با اطالعيه
يكي از ش��ركتهاي توليدكننده روغن موتور كه
در س��ايت كدال منتشر شده ،س��ازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان مجوز افزايش
قيمت روغن موتور را صادر كرده اس��ت .براساس
اين اطالعيه ،روغن موتور از ديروز ۱۸آبان ماه براي
خودروهاي سبك (محصوالت بنزيني)  ۴۰درصد
و براي خودروهاي س��نگين (محصوالت ديزلي)
۵۳درصد افزايش قيمت يافته است.

صنعت،معدنوتجارت
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دوچالش جدي صاحبان كسبوكار

تعادل|
ش��امخ كل اقتصاد براي مهر  1399معادل 44.47
واحد اعالم ش��د كه نس��بت به ماه قبل  2.39واحد
كاهش نشان ميدهد .شامخ مهرماه نشانگروضعيت
ركود در فعاليت اكثر بنگاههاي اقتصادي به خصوص
در بخش خدمات و كش��اورزي اس��ت و نس��بت به
ش��هريورماه( )46/86كاهش در فعاليت بنگاهها با
شدت بيش��تري ادامه دارد .براس��اس اين پژوهش
ش��اخص مديران خريد صنعت در مهر ماه52/22 ،
اعالم ش��ده كه روند افزايش��ي البته با نرخ كمتري
نس��بت به ماه قب��ل دارد .به غي��ر از موجودي مواد
اوليه خريداري شده س��اير زيرشاخصهاي اصلي
تعيينكننده ش��اخص كل ،وضعي��ت را بهتر از ماه
قبل نشان ميدهند .ش��اخص موجودي مواداوليه
خريداري شده ( )37/46با ادامه و افزايش در شيب
روند كاهش��ي خود طي  6ماه گذش��ته به كمترين
مقدار رس��يده اس��ت .با اين حال ،رشد قيمت مواد
اولي��ه ( )94/82توليد همچن��ان در مهرماه يكي از
چالشهاي اصلي فعاليته��اي اقتصادي بوده كه
طي  25ماه گذش��ته از ش��روع طرح به بيش��ترين
مقدار خود رسيده اس��ت .به تبع آن قيمت فروش
محصوالت توليد ش��ده ( )74/81در مهرماه نسبت
به ش��هريور افزايش داشته است .از اين رو« ،كاهش
فروش» به عنوان يك چالش جديد به مشكالت آنها
اضافه شده است.

شاخص كل اقتصاد
ش��اخص مديران خريد ( )PMIموسوم به شامخ از
مهرماه  1397توسط مركز پژوهشهاي اقتصادي
اتاق ايران محاسبه و منتشر ميشود و در مهر امسال
س��يزدهمين دوره ش��امخ كل اقتصاد و بيس��ت و
پنجمين دوره شامخ بخش صنعت از سوي اين مركز
منتشر شده است .مركز پژوهشهاي اقتصادي اتاق
ايران ،شاخص ش��امخ كل اقتصاد در مهر  1399را
با  2.39واحد كاهش نس��بت به م��اه قبل 44.47
واحد اعالم كرد .بر اساس دادههاي تجميع شده در
گزارش شامخ ،در مهر امسال بار ديگر شاخص قيمت
خريد مواد اوليه و لوازم خريداري ش��ده براي توليد
ركوردشكني كرده و به بيش��ترين مقدار خود طي
13ماه گذشته رسيده است.
در گزارش اخي��ر مركز پژوهشهاي اقتصادي اتاق
ايران ،عدد ش��امخ كل اقتص��اد ( )44.47وضعيت
ركود در فعاليت اكثر بنگاههاي اقتصادي بهخصوص
در بخشهاي خدمات و كشاورزي را نشان ميدهد
و حاكي از اين است كه در اين ماه نسبت به شهريور،
كاهش در فعاليت بنگاهها با ش��دت بيشتري ادامه
دارد .همچني��ن در مهر امس��ال ،ش��اخص قيمت
خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده براي توليد
به  93.17واحد رس��يده ك��ه باالترين رقم در طول
دوره اس��تخراج ش��امخ كل اقتصاد است و بار ديگر
ركورد بيشترين مقدار خود طي  13ماهه گذشته را
شكسته است .از سوي ديگر ،بررسيها نشان ميدهد
تنگناهاي موجود براي فعاليتهاي اقتصادي باعث

مرجع عرضه الستيكهاي
وارداتي مشخص شد

شده شاخص ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي
انساني نيز نس��بت به ماه قبل كاهش پيدا كند و به
 44.51برس��د .اين كاهش عمدتاً به دليل كاهش
استخدام در بخش خدمات بوده كه در بحران كرونا
با بيشترين آس��يب مواجه بوده است .از ديگر نكات
شامخ كل اقتصاد در مهر  ،1399تداوم روند كاهشي
شاخص ميزان فروش كاالها يا خدمات بوده كه در
اين ماه به  41.85واحد رس��يده اس��ت .طبق اعالم
فعاالن اقتصادي ،اين كاهش عمدتاً ناشي از افزايش
قيمتها و در پي آن كاهش سفارشها بوده است.
شاخص بخش صنعت
اين پژوهش در ادامه شاخص مديران خريد صنعت
در مهرماه را نيز  52/22واحد اعالم كرده كه نسبت به
ماه قبل اندكي كاهش دارد .اطالعات مربوط به بيست
و پنجمين دوره شامخ صنعت حاكي از اين است كه
در مهر امسال بهغيراز موجودي مواد اوليه خريداري
شده،سايرزيرشاخصهاياصليتعيينكنندهشامخ
صنعت وضعيت بهتري نسبت به ماه قبل دارند .در
مهر امسال ،شاخص موجودي مواد اوليه خريداري
ش��ده در بخش صنعت به  37/46واحد رسيده و با
افزايش شيب روند كاهشي خود طي  6ماه گذشته
به كمترين مقدار رسيدهاست .همچنين قيمت مواد
اوليه خريداري شده بخش صنعت به  94/82واحد
رسيده كه بيش��ترين مقدار طي  25ماه گذشته (از
ش��روع طرح تاكنون) بوده است .بهتبع رشد قيمت
مواد اوليه خريداري ش��ده ،شاخص قيمت فروش
محصوالت توليد ش��ده نيز در مهرم��اه به 74/81

رس��يده كه باالتر از ش��هريور اس��ت .در اين ميان،
كمبود مواد اوليه از يكسو و نوسانات شديد قيمتي
از سوي ديگر باعث شده تا توليدكنندگان مواد اوليه
موردنياز را در قيمتهاي بس��يار باال تأمين كنند و
براي جبران اين مساله ،قيمت فروش خود را افزايش
دهند؛ اما همزمان بهواسطه كاهش سفارشها و افت
فروش ،عم ً
ال تحقق هزينه تمامشده از اين محل نيز
با مشكالتي مواجه شده است.
بهطوركلي كمبود مواد اوليه و افزايش شديد قيمتها
در بخش صنعت كه منجر به افزايش در قيمت فروش
محصوالت توليد ش��ده نيز شده اس��ت .در مهرماه
همه توليدكنن��دگان يكصدا از افزايش ش��ديد و
نابساماني قيمت ارز و كمبود مواد اوليه موردنياز خود
و همچنين قوانين مخل كسبوكار شكايت داشتند
و اين موضوع منجر به توقف برخي از خطوط توليد
شده است .گرچه ازنظر اكثر فعاالن اقتصادي به علت
نوسانات شديد قيمتي شرايط حتي براي ماه آينده
قابل پيشبيني نيست؛ بااينحال همزمان با برگزاري
انتخابات امريكا كمي انتظارات خوشبينانه نسبت به
افزايش فعاليتها در ماه آينده وجود دارد.
مشكالت اصلي از ديد فعاالن اقتصادي
اين پژوهش در ادامه به بيان برخي از مش��كالت از
ديد فعاالن اقتصادي در مهرماه پرداخته اس��ت كه
به شرح زير است:
 .1عدم وجود نقدينگي براي خريد مواد اوليه ،قوانين
مخل توليد ،كمبود س��رمايه در گ��ردش و افزايش
قيمت ارز (صنايع فل��زي)  .2قوانين مخل صادرات

در خصوص بازگشت ارز به قيمت نيمايي باعث شده
تا صادرات براي بس��ياري از توليدكنندگان منطقي
نباشد .3 .وجود فس��اد ،ايجاد موانع در كسب و كار
به جاي تسهيل كارها توسط وزارت صمت و بورس
كاال ،باعث رانت و رفتاره��اي مافيايي در تخصيص
مواد اوليه مورد نياز به توليدكنندگان ش��ده است.
(صنايع ماشين سازي)  .4 .افزايش قيمت و كمبود
نهادههاي دامي و همچني��ن تعيين قيمت فروش
محصوالت دامي توليد ش��ده ب��ه قيمت مصوب كه
بسيار پايينتر از قيمت تمام شده است ،باعث شده تا
فروش نهادهها در بازار به صرفهتر از توليد محصوالت
دامي براي توليدكنندگان باشد( .كشاورزي ،شكار و
جنگلداري و ماهيگيري)  .5.همچنان سوء مديريت و
نداشتنضابطهتوسطبورسوپتروشيميوجوددارد،
توليدكنندهها در تأمين مواد اوليه خود در گريدهاي
مورد نياز از طريق بورس و پتروش��يميها بهشدت
مشكل دارند؛ چراكه پتروشيمي گريدهاي مناسب را
فقطبهچندتوليدكنندهخاصعرضهميكندوحاضر
بهعرضهبهسايريننيستند،درنتيجهبهعلتتقاضاي
باال ،قيمتها هم در بورس كاال افزايش زيادي داشته
است( .صنايع نساجي)  .6 .افزايش شديد قيمت مواد
اوليه تقاضاي مشتريان و سفارشات جديد را كاهش
دادهاست( .صنايع الس��تيك و پالستيك) كمبود
شديد قطعات و ماش��ين آالت مورد نياز براي انجام
فعاليت و نوسانات شديد قيمتي ( .استخراج معدن) .
 .7گراني قيمت پاكت و افزايش ساير هزينهها ،باعث
افزايش قيمت محصوالت و كاهش تقاضاي مشتريان
شده است( .كاني غيرفلزي) .

رييس اتاق اصناف تهران اعالم كرد

رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور تشريح كرد

جزئيات جديد فعاليت اصناف از  20آبانماه

اثر كاهش واردات نهادهها بر توليد

رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره ب��ه محدوديت و
ممنوعيتهاي جدي��د فعاليت اصن��اف از  ۲۰آبان
گفت :ضم��ن ادامه تعطيلي مش��اغل گ��روه  ۳و ،۴
واحدهاي صنفي گروه شغلي  ۲مشمول محدوديت
زماني براي فعاليت ميشوند .به گزارش اتاق اصناف
تهران ،قاس��م نوده فراهاني با تاكيد ب��ر الزم االجرا
بودن مصوبات س��تاد ملي كرونا ،اظهار داشت :طبق
مصوبات اخير س��تاد ملي كرونا در شهر تهران به جز
واحدهاي صنفي مجاز ،تمام صاحبان مشاغل گروه
 ۲از روز  ۲۰آبان ماه بايد س��اعت  ۱۸واحدهاي خود
را تعطيل كنند؛ ضمن اينكه گروههاي ش��غلي  ۳و ۴
همچنان تعطيل هس��تند .وي در خصوص آخرين
تصميمات ستاد ملي كرونا در ارتباط با نحوه فعاليت
اصناف بيان كرد :پيش از اين واحدهاي صنفي گروه
 3و  4شامل «تمامي آرايشگاههاي زنانه ،سالنهاي
زيبايي ،تاالره��اي پذيرايي ،كافهه��ا ،چايخانهها و
قهوهخانهها» در شهر تهران تعطيل بودند كه همچنان
تعطيلي آنها به قوت خود باقي است؛ ضمن اينكه تمام
اصناف شامل گروه ش��غلي  ۲از روز  ۲۰آبان ماه بايد
ساعت  ۱۸واحدهاي خود را تعطيل كنند تا بتوانيم
زنجيره ش��يوع اين بيماري را از بين ببريم .فراهاني
درباره صنوف مش��مول گروه  ۲نيز گف��ت« :مراكز
خريد ،پاس��اژها ،مالهاي فروش غيرم��واد غذايي،

صادرات مرغ ممنوع شد

شاتا| ستاد تنظيم بازار كشور در راستاي كنترل
بازار مرغ صادرات اين محصول را ممنوع اعالم كرد.
ستاد تنظيم بازار كشور به منظور كنترل بازار مرغ
و جلوگيري از روند افزايش��ي قيم��ت آن در توافق
انجامشدهبينوزارتصمتووزارتجهادكشاورزي
تصميم بر ممنوعيت صادرات مرغ از اول آبان ماه تا
اطالع ثانوي گرفت .در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار
همچنين مصوب شد با توجه به روند افزايش قيمت
گوشت قرمز و درخواست انجمن صنفي گاوداران
مبنيبراختصاصفضايمناسببرايعرضهگوشت
گرم (دام سبك و سنگين) با قيمتمناسب ،مقرر
شد كميتهاي با مسووليت دبيرخانه تنظيم بازار و با
حضورنمايندگانسازمانهايحمايت،ميادينميوه
و تره بار شهرداري تهران ،اتحاديه و انجمن ذيربط در
خصوص در اختيار گذاشتن بارانداز و فضاي مناسب
توسط سازمان ميادين ميوه و تره بار جهت عرضه
گوشت گرم اقدام شود.

شامخ مديران خريد صنعت در مهرماه  52/22اعالم شد

 ۱۱۰ميلياردتومان تخلف صنفي
دريكماه

شاتا|درمهرماهامسال ۱۱هزارو ۵۷۷فقرهگشت
مشترك بازرس��ي از بازار انجام شده كه منجر به
تشكيل ۴۹۴۳پرونده تخلفبهارزشحدود۱۱۰۰
ميليارد ريال شده اس��ت .بيش از  ۱۱هزار گشت
مشترك بازرسي در مهرماه امسال انجام شده كه
در قالب آن ۵۰۰۰ ،پرونده به ارزش  ۱۱۰۰ميليارد
ريال تش��كيل شده است .س��ازمانهاي صنعت،
معدن و تجارت اس��تانها در زمان مورد اشاره ۳۵
درصد از گشتهاي مشترك خود را با اتاق اصناف
و اتحاديهها و  ۱۸درص��د را با ادارات كل تعزيرات
حكومتي انجام دادهان��د .در عين حال ۱۴ ،درصد
گشتهاي مشترك با دانشگاههاي علوم پزشكي،
دودرصدبااداراتكلاستاندارد،يكدرصدباادارات
كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و
 ۳۰درصد باقي مانده با ساير دستگاهها انجام شد.
از مجموع پروندههاي تخلف متشكله ۲۹ ،درصد
مربوط به گشت با ادارات كل تعزيرات حكومتي،
 ۲۷درصد مربوط به گشت مشترك با اتاق اصناف
و  ۴۴درصد مربوط به س��اير دستگاههاي ذيربط
است و در همين راستا ،تعداد گشتهاي مشترك
برگزار شده با ادارات كل تعزيرات حكومتي ۲۰۷۹
فقره بوده كه منجر به تشكيل  ۱۴۱۱پرونده شده
است .همچنين  ۴۰۳۷گشت مشترك بازرسي با
اتحاديههاواتاقهاياصنافبرگزارشدكهدرهمين
راستا ۱۳۱۳پرونده تشكيل شد.

7

رويداد

مراكز تهيه و طب��خ غذا با پذيرش مش��تري ،مراكز
فروش ل��وازم خانگي ،قنادي و شيرينيفروش��يها،
آبميوه و بستنيفروش��يها ،آرايش��گاههاي مردانه،
بازار فروش خودرو ،فرش و موكتفروشيها ،خدمات
چاپ ديجيتال ،تزئينات داخلي ساختمان ،كادويي
فروشيها ،اسباببازي فروش��يها ،عمدهفروشي و
خردهفروشي پوشاك ،پارچهفروشيها ،پردهسراها،
مراكز فروش مبلمان ،كيف و كفش ،مراكز فروش لوازم
التحرير ،خياطي و خرازي ،آتليه و عكاسيها ،مشاوران
امالك ،فروشگاههاي لوازم آرايشي و بهداشتي و مراكز
فروش و عرضه خشكبار و آجيل» صنوف گروه شغلي
 ۲هس��تند و از تاريخ  ۲۰آبان لغايت  ۲۰آذر حداكثر
ساعت فعاليت آنها س��اعت  ۱۸است .وي با اشاره به
اينكه با تعطيلي واحدهاي صنفي در شهر تهران تردد
و رفت و آمد شهروندان در سطح شهر بسيار كاهش
مييابد ،افزود :انتظار داري��م تمام واحدهاي صنفي
مشمول مصوبه در تهران با رعايت كامل پروتكلهاي
بهداشتي از ساعت  ۱۸فعاليت خود را تعطيل كنند،
زيرا كه مصوبات ستاد ملي كرونا براي تمام واحدهاي
صنفي در سطح كشور و تهران الزماالجراست .فراهاني
گفت :براين اس��اس با واحدهاي صنفي مشمول اين
مصوب��ه كه بعد از س��اعت  ۱۸در تهران باز باش��ند،
برخورد قانوني خواهد شد.

رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور عنوان كرد
كه بيش از  80درصد از م��واد اوليه توليد پروتئين
حيواني در كش��ور از محل واردات تامينميشود و
ايجاد محدوديت در تامين مواد اوليه ،انگيزه و توان
توليد را كاهشميدهد؛ همانگونه كه در سال جاري
واردات نهادهها با مش��كالت جدي مواجه بوده و از
ميزان آن كاسته ش��ده است .مجيد موافق قديري،
دليل كمبود نهادهه��اي دامي و افزايش قيمت اين
نهادهها در بازار غيررس��مي را تحريمهاي داخلي و
خارجي و ايجاد ركود و تنش در حلقههاي مختلف
زنجيره تامي��ن پروتئين عنوان كرد و گفت :بيش از
 80درصد از مواد اوليه تولي��د پروتئين حيواني در
كشور وابسته به واردات است .او در گفتوگو با «اتاق
بازرگاني تهران» عنوان كرد كه تحريمهاي داخلي
و خارجي جريان ورود نهادهه��اي دامي را محدود
و باع��ث ايجاد ركود و تن��ش در حلقههاي مختلف
زنجيره تامين پروتئين شده است.
او با اش��اره به وضعيت واردات سه نوع نهاده دامي به
كش��ور گفت :از ابتداي سال  1399تا دهم آبان ماه،
ثبت سفارش كنجاله سويا معادل يك ميليون و300
هزار تن بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال 1398
معادل  900هزار تن بوده است به اين ترتيب ،ثبت
سفارش اين نهاده در مدت ياد شده سالجاري نسبت
به مدت مشابه سال قبل 42 ،درصد افزايش يافته و
تخصيص ارز به واردات كنجاله سويا 31 ،درصد رشد
داش��ته اس��ت .در عين حال تامين ارز براي آن 79
درصد نسبت به س��ال گذشته بيشتر بوده است .اما
ارزش ترخيص 37درصد و ترخيص وزني  32درصد
افت داشته است .نتيجه آنكه در سال جاري 767هزار
تن كنجاله سويا وارد شده و اين رقم در سال گذشته
يك ميليون و  135هزار تن بوده است .قديري با بيان
اينكه ذرت دامي يكي از مهمترين و استراتژيكترين
كاالي وارداتي به كش��ور است ،افزود :ثبت سفارش
ذرت دامي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 25
درصد كاهش يافته اما تخصي��ص ارز به اين كاال 9
درصد افزايش داشته و تامين ارز آن  3درصد كاهش
يافته اس��ت .در عين حال ،ارزش ترخيص اين كاال
 17درصد و ترخيص وزني آن 21درصد رشد داشته

است .بدين ترتيب ،در سال جاري معادل  6ميليون
و  78هزار تن ذرت دامي وارد كش��ور شده و در سال
گذشته اين رقم معادل  5ميليون و  12هزار تن بوده
اس��ت .رييس انجمن صنايع خ��وراك دام و طيور،
درباره ثبت سفارش جو دامي ،نهادهاي كه  ۵۰درصد
از نياز كشور به آن از طريق واردات تامينميشود،
توضيح داد :ثبت س��فارش اين نهاده از ابتداي سال
تا دهم آبان ماه  1399نس��بت به مدت مشابه سال
قبل  85درصد كاهش يافته اس��ت .بر همين مبنا،
تخصيص ارز به اين كاال ،نس��بت به مدت مش��ابه
س��ال قبل  57درصد و تامين ارز4200توماني آن
 55درصدكاهش داشته است .افزون بر اين ،ارزش
ترخيص اي��ن كاال  44درصد و ترخي��ص وزني آن
41درصد افت كرده اس��ت .بدين ترتيب ،در س��ال
 1399معادل يك ميليون و  128هزار تن جو دامي
وارد شده و در سال گذشته يك ميليون و 901هزار
تن جو وارد ش��ده بود .وي افزود :اگر سياستگذار
اقتصادي نس��بت به تامين ارز و ترخيص جو دامي
موجود در بنادر كه بعضا  6ماه از رسوب آنها گذشته و
البته برنامهريزي خريد جو فصل جديد اقدام جدي
نكند ،در ماههاي آينده شاهد اتفاقاتي خواهيم بود كه
هماكنون براي كنجاله سويا در حال رخ دادن است.
قدي��ري همچنين درب��اره وضعيت تولي��د مرغ و
تخممرغ تحت تاثير كمبود نهادههاي دامي گفت:
توليد مرغ آماده طبخ در آذرم��اه حدود  ١۵۸هزار
تن و دي ماه حدود  ۱۹۱ه��زار تن خواهد بود .اما با
توجه به افزايش نسبتاً زياد قيمت گوشت قرمز كه
به حدود  20درصدميرسد ،فشار تقاضا به بازار مرغ
تسري يافته و اين مساله موجب افزايش قيمت مرغ
خواهد ش��د .او با بيان اينكه «دامداران ،مرغداران و
كارخانجات توليد خ��وراك دام ،در تامين به موقع
نهادههاي دامي با مشكالت جدي مواجهاند» ادامه
داد :واردات دچار محدوديت شده و توزيع نهادهها نيز
به موقع انجام نميگيرد .به همين دليل ،دامداران و
مرغداران نميتوانند به وظايف و تعهداتشان به موقع
عمل كنند .در نتيجه ،ريسك سرمايهگذاري در اين
صنع��ت افزايش يافته و انگيزه توليد و كس��بوكار
كاهشمييابد.

شاتا| ستاد تنظيم بازار اعالم كرد :الستيكهاي
سنگين وارداتي بوسيله س��امانه جامع تجارت با
حواله س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جادهاي
استانها عرضه و به فروش ميرسد .براساس اعالم
س��تاد تنظيم بازار ،همانند گذشته الستيكهاي
س��نگين كه واردات آن ب��ا ارز  ۴۲۰۰توماني بود،
برپايه محاسبههاي س��ازمان حمايت و به وسيله
س��امانه جامع تجارت با حواله س��ازمان راهداري
و حمل و نقل جادهاي اس��تانها عرضه ميشوند
و با قيمت تمام ش��ده واردات به فروش ميرس��د.
همچنينمصوبشدكهالستيكهايسواريتوليد
شده با مواد اوليه ارز نيمايي ،در چارچوب ضوابط
سازمان حمايت ،مشروط بر اينكه توليد و فروش
آن (زنجيره توزيع) در س��امانه جامع تجارت ثبت
شود،توسطواحدهايتوليديقيمتگذاريشوند.
رعايتنكردنثبتاطالعاتفروشدرسامانهجامع
تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از شبكه بوده و
دستگاههاي نظارتي مكلف شده اندتا با متخلفان
برخورد قانوني كنند.

ترخيصكاالها از گمرك
تسريع شود

عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران گفت :اين
روزها ش��اهد گراني كاالها هستيم كه اين مساله
بر وضعيت كس��ب وكار اصناف تاثير گذاش��ته و
سرمايه اصناف را به نصف كاهش داده است .رسول
جهانگيرياظهاركرد:درسالهايگذشتهاكثريت
فروشگاههاي صنفي مانند لوازم خانگي ،مبلمان،
فرش و… شرايط فروش اقساطي از  ۱۲ماه تا ۳۶
ماهه داشتند اما شرايط امروز با توجه به نوسان نرخ
ارز به گونهاي ش��ده كه قيمتها روز به روز شده و
كسبهديگرنميتوانندفروشاقساطيداشتهباشند.
جهانگيرياظهاركرد:زمانينمايندگيهايخودرو،
خودرورايكسالهبااقساط ۱۲ماههميدادند،امادر
شرايطفعلياگرخودروييثبتنامكنيد،ميگويند
با قيمت روز محاس��به خواهد ش��د .بنابراين الزم
است تا مسووالن شرايط بازار امروز را با شرايط قبل
مقايسهكنندوبدانندكههيجانهايتورميدربازار
ايجاد شده است .وي افزود :الزم است تا كاالهايي
كه در گمرك ميمانند زمان ترخيص آنان تسريع
شود تا مش��كالت كمتري در بازار ايجاد شود  .وي
افزود:بهعنواننمونهنهادههايداميراديرترخيص
ميكنيم و يك دوره توليد مرغ به عقب ميافتد و
قطعا اين مساله نوسان قيمتي را ايجاد ميكند و يا
نهادههاي دامي كه دير ترخيص ميش��ود دامدار
مجبوراستميزاننيازخودراازبازارآزادتهيهكندو
اينمسالهنيزدرقيمتتاثيرگذاراستوضروريست
تا دول��ت زمان ترخيص كاال از گمرك را تس��ريع
ببخشد و بايد شرايط اين روزهاي بازار را درك كرد.

ورود كميسيون امنيت ملي
به بررسي عملكرد گمرك

ايس�نا| نايب ريي��س كميس��يون امنيت ملي
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي از
ورود اين كميس��يون به بررسي عملكرد گمرك و
مباحثي همچون حاشيهنشيني ،اعتياد و امنيت
غذايي و اقتصادي مردم خبر داد .عباس مقتدايي
درمطلبيدرصفحهتوييترخودنوشت«:چرااكنون
دامداريهاي ما بايد نياز شديد به نهادههاي دامي
داشته باشند و اين نهادهها در گمرك رسوب كند
و ترخيص نش��ود؟ ما فكر ميكنيم عامدانه يا غير
عامدانه برنامهريزيهايي در اين خصوص صورت
گرفته است و قطعاً كميسيون امنيت ملي درباره
عملكرد گمرك ورود ميكند .اين كميس��يون در
موضوعات حاشيه نشيني ،اعتياد و امنيت غذايي
و اقتصادي مردم هم ورود خواهد كرد ».در همين
رابطه علي نيكزاد نايب رييس مجلس در جلس��ه
علنييكشنبه ١١آبانپارلمانگفتكهخبرموثقي
دارم كه كاالهاي اساسي در گمرك در حال از بين
رفتناست.خواهشميكنمبرايترخيصكاالهاي
اساس��ي در گمرك فكري كنيد .دولت و مجلس
دست به دست هم دهند و به فرياد مردم برسند.

انتصاب جديد در اصناف

معاون ام��ور صنوف توليدي و نمايش��گاهي اتاق
اصناف ايران منصوب ش��د .مرتضي هاشمي طي
حكمي از سوي سعيد ممبيني ،رييس اتاق اصناف
اي��ران ،به عنوان مع��اون امور صن��وف توليدي و
نمايشگاهيايناتاقمنصوبوآيينمعارفهباحضور
مديران اتاق اصناف ايران برگزار شد.
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هزينه خدماتدهي به بيخانمانان در گرمخانهها اعالم شد

خبر روز

بازگشايي «اِ ِورست» پس از  ۷ماه
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مرزپرگهر

 32هزار تومان براي هر بيخانمان

هزينه خدماتدهي در گرمخانهها به
گزارش ازايهرنفردرشبانهروزبهطورمتوسط
حدود  ۳۲هزار تومان اس��ت كه همه
خدمات اعم از بهداش��تي ،پوشاك ،غذا ،مددكاري
و نيروهاي انس��اني ك��ه از اين عزي��زان نگهداري
ميكنند را شامل ميشود .سرپرست سازمان رفاه
و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران درباره
اظهاراتي مبني بر باال ب��ودن هزينههاي نگهداري
در گرمخانهه��اي پايتخت گفت :بعضا اين س��وال
مطرح ميشود كه گرمخانهها گران اداره ميشوند،
اما بهترين قضاوت درباره اين موضوع شفاف كردن
هزينهها است.
سيد مالك حس��يني به ايلنا گفت :تا سال گذشته
پذيرش در گرمخانهها از ساعت  ۴بعد از ظهر آغاز و
يك تراكم جمعيتي در فضاي پيراموني و مسكوني
اط��راف گرمخانهها ايج��اد ميكرد و اين مس��اله
براي ش��هروندان تا زمان ورود افراد به گرمخانهها
نارضايتي به همراه داشت ،از طرفي همزماني خروج
از گرمخانهها با ش��روع س��اعت كاري صبح باعث
ميشد ،اهالي محله با حجم عظيمي از افرادي كه
شرايط جسمي خوبي نداشتند و دچار اعتياد بودند،
مواجه شوند ،از همين رو از آبان ماه سال گذشته ،با
پيگيريهايمستمرمعاوناموراجتماعيوفرهنگي
شهرداري و حمايت شهردار پذيرش در گرمخانهها
شبانهروزي شده است.
بيش از  ۳۰درصد بيخانمانان طي روز
درگرمخانههاميمانند
سرپرست س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعيشهرداريتهرانافزود:ايناقدامازطرفيبا
كاهشمحسوسنارضايتيدرمحالتهمراهبودواز
طرفيتامينوعدهغذاينهارنيزبرعهدهگرمخانهها
قرار گرفت و اين در حالي است كه بيش از ۳۰درصد
افراد در روز هم در گرمخانهها ميمانند.
حسينيباتاكيدبراينكهخدماتخوبواستانداردي
در گرمخانهها ارايه ميش��ود ،گفت :در اين زمينه
خيرين نيز همكاري خوبي با ما دارند و با جذب اين
ادامه از صفحه اول

محدوديت چارهكار نيست
قرنطينهكنيد

مردم بايد حداقل  2هفته كامل در خانه بمانند و
تنها براي كارهاي خيلي ض��روري از خانه خارج
شوند.اگراينشرايطرافراهمبياوريمشايدبتوانيم
تا حدودي زنجيره اين بيماري را حداقل در تهران
قطع كنيم .البته كه اين تعطيلي و قرنطينه بايد
در ديگر ش��هرهاي بزرگ ايران هم اجرايي شود.
بيش از يك ماه است ما در ستاد ملي مقابله با كرونا
در بخش علمي در اين زمينه هش��دار ميدهيم.
اما دولت همچنان به رعايت پروتكلها و محدود
كردن برخي از مشاغل بس��نده كرده است .اين
روش اگر ميخواست جواب دهد تا به حال جواب
داده بود و امروز ما شاهد مرگ روزانه بيش از 400
نفر در كشور نبوديم .تعداد افراد مبتال شده در يك
روزهمبهباالي 9هزارنفررسيدهاينزنگخطري
است كه خبر از فاجعه ميدهد .مردم هم بايد باور
كنند كه رف��ت و آمدهاي غير ضروري و مهماني
گرفتن و ديد و بازديدها ميتواند جان آنها و ديگر
عزيزانشانرابهخطربيندازد.كروناباكسيشوخي
ندارد .فردي كه مبتال به اين بيماري ميشود ،اگر
ويروس مستقيم به ريه فرد حمله كند بيش از سه
روز دوام نميآورد .فراموش نكنيم مبتال ش��دن
به اين بيماري حتي بعد از بهبودي هم ميتواند
عوارضي داشته باشد كه البته هنوز دانشمندان
در مورد آن به يقين نرس��يدهاند .ام��ا مردم بايد
جانب احتياط را رعايت كنند 459.فقط يك عدد
نيس��ت كه بي خيال از كنار آن بگذريم و اهميت
ندهيم 459،مرگيعنياينكه 459خانوادهعزادار
شدهاند .يعني ممكن است اين اتفاق خيلي زود
براي يكي از ما يا نزديكانمان رخ بدهد .نميتوانيم
بيخيال باشيم .مردم بايد به فكر كادر درمان هم
باشند ،آنها واقعا از جانشان مايه ميگذارند و اگر
شرايطبههمينمنوالپيشبرودمرگوميركادر
درمان هم ممكن است افزايش پيدا كند و با اين
وضعيت ش��ايد در مورد تعداد دكتر و پرستار هم
با مشكل مواجه ش��ويم .همين االن هم بسياري
از بيمارس��تانها با كمبود نيرو مواجهاند چرا كه
بس��ياري از كادر درمان به كرونا مبتال شده ودر
مرخصيدرمانيبهسرميبرند.اينروزهاهمهبايد
دست به دست هم بدهيم و مانع از پيشروي كرونا
شويم .اما بيش از همه اين دولتمردان هستند كه
هر چه زودتر بايد خبر تعطيلي تهران را كه البته
به نظر ميرسد به تصويب هم رسيده اعالم كنند
تا كمي از تعداد افراد مبتال و تعداد مرگ و مير به
دليل كرونا در كشور كاسته شود .تمام شهرهاي
بزرگدرخطرهستند،اگرتماميشهرهايبزرگ
دو تا سه هفته تعطيل ش��وند ما قطعا ميتوانيم
كرونا را عقب برانيم و مانع از پيشروي اين بيماري
و ابتالي افراد بيشتر به آن شويم .اما همه اينها به
همت دولت و مردم بستگي دارد.

كمكها و پش��تيباني بودجهاي خوبي كه شوراي
شهر و مجموعه شهرداري در سال جاري انجام داده
است،تقريباهيچفردبيخانمانيدرتهرانازخدمات
گرمخانههااعمازبهداشتي،تغذيهاي،مددكاريودر
صورت نياز پزشكي محروم نخواهد بود.
اعالم هزينه خدماتدهي
به ازاي هر نفر در گرمخانههاي پايتخت
او درب��اره هزين��ه خدماتي كه به اف��راد حاضر در
گرمخانهها ارايه ميشود ،گفت :قرارداد ما در سال
جاري به ازاي هر نفر در شبانهروز بهطور متوسط
حدود  ۳۲هزار تومان اس��ت كه همه خدمات اعم
از بهداش��تي ،پوش��اك ،غذا ،مددكاري و نيروي
انساني كه از اين عزيزان نگهداري ميكند را شامل
ميش��ود .اين خدمات كه در قالب برونس��پاري
به موسس��ات داراي مجوز از بهزيستي و از طريق
مناقصه عمومي ارايه ميشود ،تحت نظر مستقيم
نهادهاي نظارتي بوده و در سامانههاي مختلفي نيز
به ثبت رسيده است.
سرپرست س��ازمان رفاه و مشاركتهاي اجتماعي
ش��هرداري ته��ران افزود :هم��ه اي��ن خدمات با
هزينهاي انجام ميش��ود كه براي نمونه يا با هزينه
خدماترس��اني در مراكز ماده  ۱۶برابر است و يا در
مجموع از اين عدد پايينتر اس��ت .خدماترساني
در مراك��ز ماده  ۱۶به ازاي هر نفر به غير از نيروهاي
انساني حدود  ۳۰هزار تومان بوده است ،در نتيجه
ما نه تنها گران اداره نميكنيم ،بلكه مناسبتر نيز
اداره ميكنيم.

آمارپرسنلگرمخانههارامتعادلكرديم
او در پاس��خ به اين س��وال كه چرا در اين گراني و با
توجه به تعداد گرمخانهها هزينهها كم است ،گفت:
نيروي انساني كه در گذش��ته تراكم زيادي داشته
اس��ت را متعادلتر كرديم ،اما به ج��اي آن از افراد
متخصصتر و همچنين نيروهاي درون مجموعه
شهرداري استفاده كرديم .در موضوع تامين غذا هم
بخشي را از طريق جذب كمكهاي مردمي تامين
ميكنيم .در واقع تالش كرديم بهرهوري را باال ببريم
و براي خدمات بهتر ،هزين ه بيش��تر نكرديم ،بلكه
هزينهها را متناسبسازي كرديم.حسيني تاكيد
كرد :اطالعات برخي در اين باره دقيق نبود و شايد
به دليل كيفيت باالي خدمات تصور بر اين بود كه
گرمخانهها نميتوانند در اين س��طح از خدمات با
چنين هزينههايي مديريت شوند .اگر افراد و نهادها
نسبت به اين موضوع ابهام دارند ،ميتوانند نسبت
به راستي آزمايي آن اقدام كنند .سرپرست سازمان
رفاه و مش��اركتهاي اجتماعي شهرداري تهران با
بيان اينكه خدماتي كه ارايه ميشود ،بسيار جامع
است،ادامهداد:بهگونهايكهنمايندهسازمانجهاني
بهداشت در بازديد از گرمخانهها با تعجب به شرايط
آنهانگاهميكردواينكهكهشهرداريتهرانخدمات
بسيار منحصر به فردي ارايه ميدهد.
بيجواب ماندن درخواست
كمك از نماينده سازمان جهاني بهداشت
او در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست شهرداري
تهران از س��ازمان جهاني بهداش��ت در اسفند ماه
سال گذش��ته مبني بر تجهيز گرمخانهها به ادوات
درماني و بهداش��تي به نتيجه رسيد يا خير؟ گفت:
اين درخواست تاكنون به نتيجه نرسيده است .در
سامانس��راها كه افراد با ش��رايط خاص نگهداري
ميشوند به دليل شرايط تحريم برخي اقالم مورد
نياز براي آنها يا قيمت بس��يار بااليي دارند و يا اصال
امكان تهيه آنها وجود ندارد .ما درخواس��ت كتبي
خود را به نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران
فرستادهايم ،اما تاكنون پاسخي دريافت نكرديم.

جامعه

كوه «قالقيران» از كوههاي استان ايالم در غرب ايران است .در دامنه اين كوه جنگلي درختان كهنسال بلوط وجود دارد .اين كوه در ۳كيلومتري شهر ايالم قرار دارد
و تفرجگاه ششدار نيز در نزديكي آن است .در اطراف اين كوه يك محوطه باستاني مربوط به دوران ساساني وجود دارد .در زبان كردي ايالمي واژه «قال» به معني قلعه
است و بهطور كلي در مناطقي كه در اسم آنها اين واژه به كار رفته است به يك قلعه باستاني در آن محل اشاره دارد .اين محوطه باستاني در  ۶كيلومتري شهر ايالم و
 ۷۰۰متري بخش شمال پادگان نظامي شيشدار قرار دارد و در تاريخ  ۹ارديبهشت  ۱۳۸۲با شماره ثبت  ۸۴۳۵به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
به لحاظ مردمشناسي نيز اين كوه در ايالم از اهميت فراواني برخوردار بوده و به نوعي در ادبيات شفاهي نماد شهر ايالم بهشمار ميآيد .جالب است بدانيد در طراحي
ميدان آزادي هم از اين كوه الهام گرفته شده است.
كتابخانه

درباره كتاب «جايگاه قدرت در معادالت اقتصادي»

كتاب «جايگاه قدرت در معادالت اقتصادي» نوشته « آدام اوزان» كتابي است درباره اقتصاد متعارف و نقش قدرت در اقتصاد .كتابي كه
ميتواندگره از راز و رمزهاي اقتصادي دركشورهاي مختلفبازكند .در اينكتاببه اين موضوعپرداخته ميشودكه چرا اقتصاد متعارف،
اغلب بهطور كامل نقش قدرت در تعيين پيامدهاي اقتصادي را ناديده ميگيرد .در اين راستا به چالشهاي اخير علم اقتصاد و مطالعات
اخير «توماس پيكتي» در كتاب «سرمايه در قرن بيست و يكم»پرداخته ميشود .سپس دو حوزه از علم اقتصاد ،يعني اقتصاد سياسي
و نظريه بازي همكارانه كه حاصل كارهاي مهم «جان نش» براي مسائل چانهزني است ،بررسي ميشود .در ادامه مفهومسازي قدرت با
نگاهي به «نظريه قدرت بارتلت» مورد توجه قرار ميگيرد .در پايان يك تابع اقتصاد سياسي ،ارايه و كاربردهاي آن شرح داده ميشود.
محيطزيست

ركورد مرگ روزانه كرونا در ايران به  ۴۵۹نفر رسيد

با فوت  ۴۵۹بيمار ديگ��ر از مبتاليان قطعي به كرونا
در  ۲۴س��اعت گذشته ،ش��مار جانباختگان قطعي
بيماري كوويد ۱۹در كش��ور به  ۳۸ه��زار و  ۲۹۱نفر
رسيد و  ۲۷اس��تان همچنان در وضعيت قرمز كرونا
هستند .سخنگوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي گفت :خوشبختانه تاكنون  ۵۲۰هزار و ۳۲۹
نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص
ش��دهاند .همچني��ن ۵۵۲۳نفر از بيم��اران مبتال به
كوويد ۱۹دروضعيتشديداينبيماريتحتمراقبت
ق��رار دارند و تاكنون پنج ميلي��ون و ۲۲۴هزار و۲۵۲
آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشورانجامشدهاست.
سيماسادات الري افزود :استانهاي تهران ،اصفهان،
قم،آذربايجانشرقي،خراسانجنوبي،سمنان،قزوين،
لرستان ،اردبيل ،خوزس��تان ،كرمانشاه ،كهگيلويه و
بويراحمد،گيالن،بوشهر،زنجان،ايالم،خراسانرضوي،

مازندران ،چهارمحال و بختي��اري ،البرز ،آذربايجان
غربي ،مركزي ،كرمان ،خراسان شمالي ،همدان ،يزد
و كردس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند .استانهاي
هرمزگان ،فارس ،گلستان و سيستان و بلوچستان نيز
در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند .سخنگوي وزارت
بهداشتگفت:امروزبيشترينميزانمرگروزانهكرونا
رادرابتدايشيوعاينبيماريدركشورثبتكرديم.

كشف ۲۲هزار ليتر روغن خوراكي قاچاق

فرمانده مرزباني استان سيستان و بلوچستان از كشف
بي��ش از ۲۲هزار ليت��ر روغن خوراكي قاچاق توس��ط
مرزداران هنگ مرزي جكيگور خبر داد .سردار محمد
مالشاهيدر تشريحاينخبراظهاركرد :مرزدارانهنگ
مرزي جكيگور حين كنترل خودروهاي باري در محور
راسكپيشينيكدستگاهكشندهحاملكااليقاچاق
را شناساييو متوقفكردند.اوافزود :ماموراندربازرسي
از اين كاميون مقدار ۲۲هزار و ۷۲۰ليتر روغن خوراكي
قاچاق كه با هدف خروج از كش��ور بارگيري شده بود را
كشفكردند.سردارمالشاهيبااشارهبهدستگيرييك
متهم تصريح كرد :كارشناس��ان ارزش محموله كشف
ش��ده را ۳ميليارد و ۸۶۰ميليون ريال برآورد كردند كه
متهم پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني

 ۷۰۱۷هكتار از مناطق حفاظت شده در آتش سوخت

بنا بر اعالم رييس گ��روه برنامهريزي ،حفاظت و
پشتيباني دفتر زيس��تگاههاي سازمان حفاظت
محيطزيس��ت از ابتداي س��ال ج��اري تا كنون
 ۷۰۱۷هكتار از مناطق تحت مديريت س��ازمان
محيطزيس��ت دچ��ار آتشس��وزي ش��د .رضا
حس��ن هراتي افزود :در حالي ش��اهد اين ميزان
آتشس��وزي در مناطق چهارگانه محيط زيست
هس��تيم كه در مدت مش��ابه س��ال گذشته اين
عدد  ۴هزار و  ۷۶۰هكتار ب��وده ،بنابراين حدود
 ۳۴درصد افزايش آتشسوزي داشتيم .او اظهار
داشت ۱۸ :ميليون هكتار از اراضي كشور شامل
مناطق مرتعي با عنوان مناطق چهارگانه شامل
پارك ملي ،مناطق حفاظت شده ،اثر طبيعي ملي
و پناهگاه حيات وحش تحت مديريت س��ازمان
حفاظت محيط زيست قرار دارند كه بر اساس بند
پ ماده  ۶قانون شكار و صيد ،حفاظت و مديريت
اين مناطق در زمينههاي تخريب و آتشسوزي
با سازمان محيط زيست است و بقيه اراضي ملي

محس��وب ميش��وند كه مديريت آنها با سازمان
جنگلها ،مرات��ع و آبخيزداري اس��ت .هراتي با
بيان اينكه مجموعه مناطق حفاظت شده شامل
منطقه جنگلي مانند پارك ملي گلس��تان ،كوير
مانن��د پارك ملي كوي��ر و مرتع مانن��د پناهگاه
حيات وحش موته و يا پارك ملي بمو است ،گفت:
بيشترين علت آتش سوزي سهوي بوده اما عمدي
و علت طبيعي هم داشتيم ،براي عمديها پرونده

هنر

قضايي تشكيل شده و درحال رسيدگي هستند
كه معموال از اواخر بهمن ماه كه آتشس��وزيها
كم ميشود بررسي پروندهها در هر استان جمع
بندي خواهد ش��د .هراتي افزود :از ابتداي س��ال
تاكنون اس��تان كرمانش��اه با هزار و  ۸۰۲هكتار
بيش��ترين آتشس��وزي را در مناطق چهارگانه
داش��ته و بعد از آن به ترتيب استانهاي فارس،
بوشهر ،تهران ،قزوين ،خوزستان و مازندران قرار
دارند .هراتي درباره علت افزايش آتشسوزي در
مناطق گفت :اواخر اسفند سال گذشته و دو ماه
اول امسال بارندگيهاي خوبي در كشور داشتيم
كه باعث ش��د پوشش گياهي در مناطق مختلف
افزايش يابد ،از سوي ديگر مناطق حفاظت شده
چون تحت مديريت سازمان محيط زيست است
و چراي دام و ورود و خروج انسان در آنها كنترل
ميشود از اين رو پوش��ش گياهي خوبي در اين
مناطق داش��تيم كه باعث شد عامل آتشسوزي
در اين مناطق آماده باشد.

هنر

امير توسلي براي «بچه زرنگ»
آهنگسازيميكند

نوجوان تاكستاني ،رتبه دوم جشنواره
سراسري قصه گويي را كسب كرد

به مراجع قضايي معرفي ش��د .فرمانده مرزباني استان
سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد :مرزبانان ،شبانه
روزباتالشوجديتدرمناطقمرزياستانبااخاللگران
اقتصاديمقابلهميكنندواجازهنقضقوانينبهكسيرا
نخواهندداد.

متادون در داروخانههاي منتخب توزيع ميشود

رييس س��ازمان غذا و دارو از توزيع داروي ترك اعتياد
متادون در داروخانههاي منتخب خبر داد .محمدرضا
شانه س��از گفت :از نظر قانوني هر دارويي كه در كشور
تاييد شده و در فهرس��ت دارويي كشور باشد بايد در
داروخانه عرضه شود ،متادون هم يك داروست كه بايد
در داروخانه عرضه شود ،توزيع اين دارو در مراكز ترك
اعتيادهنوزقطعنشدهاماطبقتوصيهسازمانبهداشت
جهاني بايد اين دارو در داروخانهها توزيع شود .او افزود:
دستورالعمل توزيع متادون در داروخانههاي متتخب
تدوين ش��ده و قرار اس��ت اين دارو در داروخانههاي
منتخبنيزتوزيعشودبنابراينزمينهتوزيعمتادوندر
داروخانهها فراهم شده و اگر پزشكان و كادر درمان اين
دارو را براي افراد و بيماران مبتال به اعتياد تجويز كنند،
زمينهتوزيعآندرداروخانههافراهماست.متادونيكي
از داروهاي مخدر است كه براي درمان اعتياد به عنوان
يك ماده نگهدارنده و جايگزين مواد مخدر براي ترك
اعتياد معتادان به مواد افيوني مانند ترياك و هروئين

كارب��رد دارد .مصرف اين دارو براي معت��ادان در دوره
تركبهسرپاييموجبكاهشعوارضجسميورواني
ناشيازتركومهارياكاهشميلبهمصرفموادمخدر
ميشود.پيشازاينشربتمتادونفقطدرمراكزترك
اعتيادسرپاييوداروخانههايبيمارستانيبهمعتادان
دادهميشدامابامصوبهجديدستادمبارزهباموادمخدر
و سازمان غذا و دارو از اين پس معتادان ميتوانند بدون
مراجعهبهاينمراكزوبادردستداشتننسخهپزشك
اينداروراازداروخانههايمنتخبدريافتكنند.

اميرتوسليآهنگسازيانيميشنسينمايي«بچهزرنگ»بهتهيهكنندگيحامد
جعفري و كارگرداني هادي محمديان را بر عهده گرفت .امير توسلي ،آهنگساز
باتجربه سينماي ايران ،سابقه ساخت موسيقي آثار تلويزيوني فاخري همچون
مختارنامه و آثار سينمايي بسياري از جمله كافه ستاره ،دايره زنگي ،اخراجيها
 ،۲گشت  ،۲نهنگ عنبر ،۲اكسيدان ،چهارانگشت ،تگزاس ،قانون مورفي و ...
را برعهده داشته است .انيميش��ن سينمايي بچه زرنگ اولين فيلم سينمايي
انيميشن كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان است كه توسط گروه هنرپويا
و با سرمايهگذاري مشترك كانون پرورش فكري و هنرپويا ،آخرين مراحل فني
توليد و پساتوليد را پشت سر ميگذارد .در خالصه داستان اين انيميشن آمده
است :محسن پسربچهاي است كه عاشق ابرقهرمانهاي فيلمهاست و هميشه
تالشميكندباوسايلابرقهرمانياشبههركسوهرچيزيكمككند.اودريك
اتفاق نادر با حيواني مواجه ميشود كه از گونه حيوانات منقرض شده ايران است.
محسنتصميمميگيردتابهآنحيوانكمككردهواورابهزادگاهشبازگرداند.
دلجنگل،نبردباشكارچيانوروياروييباحيواناتمنقرضشدهديگر،
اماسفربه ِ
شروع يك ماجراي پيچيده براي محسن است.

مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان قزوين از كسب مقام
دوم نخستين جشنواره داستان گويي روستا عشاير توسط رها طاهري عضو
نوجوان مركز فرهنگي و هنري ش��ماره يك اين كانون خبر داد .مژده اروجي
گفت :اين نوجوان با روايت قصه «مرد و نامرد» از كتاب بررس��ي گويش تاتي
تاكستان اثر زنده ياد استاد عباس طاهري رتبه دوم اين جشنواره سراسري را
كسب كرد .او افزود :نخستين جشنواره داستان و قصهگويي روستا و عشاير به
همت ستاد هماهنگي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد كشور با دريافت
 ۴۰۰اثر از سراسر كشور برگزار شد .اين مسوول گفت :مراسم اختتاميه اين
جشنواره به صورت مجازي در روستاي شميل در استان هرمزگان كه محور و
عهدهداربرگزارياينجشنوارهبودبهپايانرسيدوطياينمراسم ۲۰برگزيده
آن در  ۶بخش آزاد ،كودك و نوج��وان ،بخش ويژه دفاع مقدس ،پدربزرگ و
مادربزرگ ،مسجد روستاي ما و بخش خردسال ،معرفي و تقدير شدند .مدير
كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان قزوين اضافه كرد :برگزاري
چنين جشنوارههايي باعث شكوفا شدن هرچه بيشتر استعدادهاي كودكان و
نوجوان سراسر كشور به ويژه در مناطق روستايي و عشايري ميشود.

