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يادداشت- 1

رونمايي از مقصران اصلي 
مشكالت 

بايد قبول كرد، شرايط 
دول��ت تدبي��ر و اميد از 
زمان آغاز فعاليت هايش 
در سال 92 تا امسال كه 
س��ال پاياني عمر دولت 
دوازدهم است، شرايطي 
اس��تثنايي و منحص��ر 
به ف��رد بوده اس��ت. در 
واقع هيچكدام از دولت ه��اي بعد از جنگ چنين 
شرايطي را نداشتند. ش��روع كار دولت با تحريم ها 
و رش��د اقتصادي منفي س��ال هاي 91 و 92 بوده 
است. دوره اي كه چرخ اقتصاد اگر نگوييم متوقف 
شده بود با كندترين سرعت ممكن مي چرخيد. هم 
طي سال هاي 91 و 92 و هم در اين سه سال پاياني، 
اصلي ترين دليل برروز مش��كالت و رش��د منفي 

اقتصادي تحريم هاي ظالمانه امريكا بوده است. 
ادامه در صفحه 7

هادي حق شناس

يادداشت- 2

 شمايل مستاجر جديد
 كاخ سفيد

موضوع انتخابات امريكا 
اي��ن روزها ب��ه يكي از 
س��وژه هاي  مهم ترين 
محاف��ل  در  ايراني��ان 
گوناگ��ون بدل ش��ده 
اس��ت. انتخاباتي كه با 
توجه به رويكرد ترامپ 
عليه ايران براي ايرانيان 
واجد اهميت و حساس��يت خاصي است. بررسي 
محتوايي داده هاي اطالعاتي و نظرس��نجي هاي 
طيف هاي گوناگون رس��انه اي نشان مي دهد كه 
باي��دن در كل وضعيت مطلوب تري نس��بت به 
ترامپ در انتخابات امري��كا دارد و هرچند ترامپ 
تالش هاي زيادي را براي كاهش فاصله اش با بايدن 
انجام داده اما اگر شگفتي خاص رخ ندهد، بايدن را 
بايد رييس جمهور آتي امريكا محسوب كرد. البته 
همانطور كه اش��اره كردم اين ارزيابي ها مبتني بر 
داده هاي اطالعاتي موجود ارايه مي شوند. بر اساس 
اين معنا، اكنون فضاي اقتص��ادي و محيط هاي 
كسب و كار ايران در معرض يك نسيم سياسي قرار 
دارد كه احتماال از واشنگتن دي سي وزيدن خواهد 
گرف��ت و بازارهاي اقتصادي كش��ورمان را تحت 
تاثير قرار خواهد داد. اما باي��د بدانيم، پيامدهاي 
رواني ناشي از تغيير و تحوالت در انتخابات اياالت 
متحده و انتخاب بايدن، تنها در كوتاه مدت و به طور 
مقطعي مي تواند چالش هاي اصلي اقتصاد ايران 
چون توسعه پايه پولي، گراني ارز و تورم را پوشش 
دهد يا ارزش پول ملي در برابر دالر را بهبود بخشد.
اين يك تنفس كوتاه مدت است. اما براي اينكه اين 
وضعيت تثبيت شده، تداوم داشته باشد و اقتصاد 
ايران دوره اي از رونق و بهبود اوضاع را تجربه كند، 
ايران نيز بايد آماده برخي تحوالت و تغييرات الزم 
در خص��وص راهبردهاي ارتباطي و ديپلماس��ي 
خود با جهان پيراموني باشد. از زمان اعالم نتيجه 
انتخابات تا 20ژانويه كه ترامپ سكان هدايت كاخ 
سفيد را )در صورت شكست در انتخابات( تحويل 
بايدن مي دهد، بازه زماني است كه پتانسيل وقوع 
رخدادهاي مختلفي در خص��وص آن وجود دارد. 
بعد از حضور بايدن در كاخ سفيد هم در 100 روز 
ابتدايي بايدن تمركز خود را بر موضوعات داخلي 
اياالت متحده خواهد گذاش��ت. بع��د از اين دوره 
زماني كه احتماال 6 يا 7 ماه به طول خواهد انجاميد، 
زمان توجه به مسائل حوزه سياس��ت خارجي از 
جمله موضوع برجام از راه خواهد رسيد. بنابراين 
حدفاصل پايان انتخابات تا موعد حضور بايدن در 
كاخ سفيد، مدت زماني است كه همچنان تبعات 
تحريم ها در اقتصاد ايران احساس خواهند شد تا 
با عبور از اين دوران زمينه حل مش��كل تحريم ها 
فراهم ش��ود. البته هرچند حض��ور بايدن زمينه 
مس��اعد تري را براي ايران فراهم مي كند تا از تله 
تحريم ها خارج ش��ود، اما از سوي ديگر در صورت 
عدم توافق دو طرف، بايدن توانايي بيشتري براي 
تحت فشار قرار دادن ايران و ايجاد اجماع جهاني 
عليه تهران را خواهد داشت.يعني اگر ايران نتواند 
راهبرد مناس��بي براي مواجهه با اين شرايط تازه 
تدارك ببيند، اين وضعيت دولت بايدن را در مسير 
اعمال تحريم هاي هوشمند يا همان تحريم هاي 
حداكثري قرار خواهد داد.اگر ايران از فرصت روي 
كار آمدن بايدن در جهت مذاكرات و حل مشكالت 
متنوع دو كشور استفاده نكند، لبه هاي اصطكاك 
ميان دو كش��ور افزايش يافته و بالطبع با توجه به 
اس��تعداد دموكرات ها براي ايجاد همگراني ميان 
واشنگتن، اروپا، روسيه و چين، زمينه فشار بيشتر 
بر ايران فراهم خواهد ش��د. در اين صورت آنچه را 
كه ذيل عنوان نسيم ارتباطي از آن ياد مي شود، به 

شكل توفان بروز مي كند و...
ادامه در صفحه 2

مهدي مطهرنيا

رهبر معظم انقالب در سخناني  به مناسبت سالروز والدت رسول اكرم)ص( و امام صادق)ع( تصريح كردند

سياست ايران در قبال امريكا، حساب شده است و با رفت وآمد اشخاص تغيير نمي كند

گراني هاي اخيرهيچ توجيهي ندارد

انتخابات  رياست جمهوري اياالت متحده برگزار شد

در » تعادل« امروز مي خوانيد :  اقتصاد  در فرداي انتخابات آمريكا

امريكا آبستن شورش
يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5   يادداشت-4 يادداشت-3

مسووليت مدني ايرالين ها دوگانه حمايت و ديپلماسيقفل و كليد صادراتنبود چشم انداز در بورس زماني براي آشتي و لبخند
اساس��ي ترين  و  مهم ترين 
مش��كل حال حاض��ر بازار 
س��رمايه را مي ت��وان نبود 
چش��م انداز در بازار س��هام 
دانست و مدتي است كه در 
اين نقطه باقي مانده است. 
حال اغلب س��هامداران در 
انتخابات  نتيج��ه  انتظ��ار 
امريكا هستند اما موضوع اصلي بازار سهام اين روزها 
روي كار آم��دن دونالد ترامپ يا جو بايدن نيس��ت. 
براي مثال با پيروزي جو بايدن و ايجاد چش��م انداز 
مثبت براي تمامي اقتصاد جامع��ه و تحريم ها بازار 
كمي رويه مثبت به خود مي گيرد يا با انتخاب شدن 
دونالد ترامپ و روند ادامه دار تورم در جامعه رويكرد 
مثبت برخي از س��هام را در بازار خواهيم داشت اما؛ 
مهم ترين اتفاق حال حاضر كه موجب شد ميليون ها 
س��رمايه گذار حقيقي، نقدينگي خ��ود را وارد بازار 
سهام كنند جلب اعتماد اين افراد مدت زمان بسيار 
زيادي الزم دارد و جلب اعتماد كمي متفاوت است 
چراكه ريسك بازار را تحمل كرده اند اين اتفاق بسيار 
س��خت و ديرينه رخ مي دهد البته اگر به صورت 10 
روز متوالي ورود نقدينگي از سوي حقيقي ها داشته 
باشيم مي توان اعتماد از دست رفته بازار سرمايه را به 
ادامه در صفحه 5 دست آورد.  

در ش��رايطي كه جر و بحث 
بر س��ر بازگش��ت دالرهاي 
صادراتي باال گرفته اس��ت و 
نوك حمله دول��ت متوجه 
بخش خصوصي اس��ت و از 
كارتن خواب هاي صادراتچي 
و صادراتچي ه��اي متخلف 
سخن در ميان است، ايجاد 
»س��نديكاي صادر كنندگان خوش��نام« ب��ه عنوان 
راهكاري براي رفع يا الاقل تخفيف اين مشكل مطرح 
ش��ده اس��ت. صرفنظر از اينكه تعريف »خوشنام« و 
تميز آن از »غير خوش��نام« چگونه امكانپذير است و 
چه حجمي از آيين نامه و دس��تور العمل و ... را براي 
حل اين مس��اله، ب��ار ديوانس��االري ناكارآمد فعلي 
مي كند كه نفس هاي فعال اقتصادي را در هزارتوهاي 
نظام اداري بيش از پيش به شمارش خواهد انداخت و 
فارغ از اينكه ايجاد چنين تشكلي آيا مصداق انحصار 
و ايج��اد فضاي غير رقابتي نيس��ت و درهاي فس��اد 
و رانت را بيش��تر باز نمي كند ؟ مساله اصلي آن است 
كه آيا اصوال در چارچوب شرايط حاضر، امرصادرات، 
فعاليتي ايمن و داراي توجيه اقتصادي هس��ت كه بر 
س��ر كميت آن جدال و بحث مي كني��م؟! خبري كه 
در همين روزها در رسانه منتش��ر اما در حاشيه قرار 
گرفت...  ادامه در صفحه 2

بهب��ود وضعي��ت  دغدغ��ه 
اقتصادي كش��ور و ب��ه دنبال 
آن بهبود س��طح معيش��ت، 
دغدغه اي اس��ت كه نه قابل 
فراموشي اس��ت و نه مي توان 
به ش��كلي س��اده به آن نگاه 
ك��رد. يك��ي از طرح هايي كه 
در چارچ��وب اين ن��گاه بايد 
آن را بررس��ي كرد بحث هاي حمايت معيشتي از اقشار 
كم درآمد اس��ت. نگاهي به وضعيت تورم در س��ال هاي 
گذش��ته و حتي دهه هاي اخير مش��خص مي كند كه 
چرا تاكنون هيچ يك از طرح هاي حمايت��ي از مردم راه 
به جايي نبرده اس��ت. چند دهه قبل ب��ا 40 هزار تومان 
امكان آن وجود داش��ت كه يك فرد خانه اي قابل قبول 
در ش��هري مانند تهران بخرد اما امروز اين عدد به جايي 
رسيده كه حتي امكان پاسخ دادن به خرج روزمره مردم 
را نيز نمي دهد. اين اث��ر تورم طوالني مدتي اس��ت كه 
اقتصاد ايران در طول تمام سال هاي گذشته با آن درگير 
بوده است. تا زماني كه راه حلي براي كاهش اين تورم پيدا 
نش��ود، نمي توان انتظار داشت كه كمك هاي معيشتي 
راه به جايي ببرند. زيرا ام��روز حتي اگر دولت به طرحي 
برسد كه بخشي از هزينه هاي خانوار را پوشش دهد، در 
س��ال هاي آينده تورم كار را به جايي مي رساند كه طرح 
جديد نيز راه به جايي نخواهد برد.  ادامه در صفحه 6

نظر ب��ه توافق ش��ركت هاي 
هواپيمايي در انجمن صنفي 
خود مبني ب��ر وضع كف نرخ 
بليت هواپيم��ا و متعاقب آن 
صدور بخش نامه شماره ٦٢٨٧ 
مورخه 20 ارديبهشت ١٣٩٩ 
سازمان هواپيمايي كشوري، 
هواپيماي��ي  ش��ركت هاي 
اقدام به وضع كف قيمت فروش بليت هواپيما نموده اند. 
اين اقدام با م��واد ١٠و ٣٠ قانون مدني كه حاكي از اصل 
تسليط و آزادي اراده مي باشد در تعارض است. پر واضح 
اس��ت وضع ممنوعيت اقدامات آزادانه ش��هروندان در 
خصوص معامالت خود مس��تلزم وجود مصوبه قانوني 
اس��ت كه در اين خصوص نه تنها هي��چ مصوبه قانوني 
نداريم بلكه قانونگذار تعيين نرخ عادالنه بليت هواپيمارا 
در ماده شش قانون هواپيمايي كشوري به عهده شوراي 
عالي هواپيمايي كشوري كه در راس آن رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري قرار دارد واگذار نموده است. يكي 
از مصاديق ضد قوانين بين المللي antitrust توافقات 
عمودي خاص اس��ت. ش��رط تعيين حداقل قيمت باز 
فروش از منظر حق��وق بين المل��ل مهم ترين مصداق 
توافقات عمودي ممنوع ش��ناخته مي ش��ود. در تمامي 
نظام هاي حقوقي پيش��رو دنيا انحصار ممن��وع بوده و 
مصوبات و ...  ادامه در صفحه 2

در واق��ع مس��اله وح��دت 
فقط مختص ب��ه روز ميالد 
مس��عود قطب عالم امكان و 
پيامبري ك��ه رحمتي براي 
عالميان است، نيست. يعني 
يك حركت كامال نمايش��ي 
نيس��ت، بلكه ي��ك حركت 
همه جانبه براي همه زمان ها 
و همه مكان ها اس��ت. در واقع در گفتماني كه پيامبر 
ارايه مي كنند، وحدت در هم��ه اركان در همه زمان ها 
بايد جاري باش��د نه فقط در هفته وحدت.اهل تسنن 
معتقد اس��ت 12 ربيع االول ميالد پيامبر )ص( است، 
شيعه معتقد است، 17ربيع االول ميالد نبي اكرم )ص( 
است و فاصله زماني بين اين دو تاريخ را به عنوان هفته 
وحدت نامگ��ذاري كرده اند. اما گفتمان وحدت بخش 
مختص به روز ميالد اين مرد بزرگ الهي نيست، چون 
مهم نيست ايشان در چه روزي به دنيا آمده باشند، مهم 
اين است كه منوياتي كه فرستاده خدا بر آن پافشاري 
مي كردند، چه مواردي بوده اس��ت.مهم اين است كه 
ببينيم پيامب��ر عظيم الش��أن در 10س��ال حكومت 
ش��ان چه كرده اند و آن را الگوي زندگي خودمان قرار 
دهيم. يعني به ما نش��ان دادند كه با برادران همفكر و 
غير همفكر خودمان، بلكه با برادران اهل تسنن، با همه 
ايراني ها و...  ادامه در صفحه 6

معين شرقيمهدي تقويحسين حقگوپيمان مولوي محمدرضا  خباز

خبر روز

كارگروه حكميت نمايندگان تشكل هاي 
صنفي مطبوعات و رسانه ها براي انتخاب 

نماينده مديران مسوول در انتخابات 
هيات نظارت بر مطبوعات  بيانيه داد 

با توجه به در اقليت بودن نماينده مديران مس��وول در 
بين هفت عضو هيأت مذكور؛ الزمه تأثيرگذاري صنفي 
در اين هيأت، قدرت انتقال مطلب و همچنين توان دفاع 
از مديران رس��انه ها و اقناع مخاطب اس��ت كه از وجوه 
تمايز نماينده منتخب خواهد ب��ود. كارگروه حكميت 
نمايندگان تش��كل هاي صنفي مطبوعات و رس��انه ها 
در بيانيه تاكيد كرد: با توجه به در اقليت بودن نماينده 
مديران مسوول در بين هفت عضو هيأت مذكور؛ الزمه 
تأثيرگذاري صنفي در اين هيأت، قدرت انتقال مطلب و 
همچنين توان دفاع از مديران رسانه ها و اقناع مخاطب 

است كه از وجوه تمايز نماينده منتخب خواهد بود.

بسمه تعالي
نشس��ت كارگروه حكمي��ت نمايندگان تش��كل هاي 
صنفي مطبوعات و رس��انه ها براي انتخ��اب كانديداي 
اصلح جه��ت نمايندگي مدي��ران مس��وول در هيأت 
نظارت بر مطبوعات، در تاريخ 12 آبان 1۳99 برگزار و 
تصميمات زير اتخاذ ش��د:  توضيح اينكه با توجه به در 
اقليت بودن نماينده مديران مسوول در بين هفت عضو 
هيأت مذكور؛ الزمه تأثيرگذاري صنفي در اين هيأت، 
قدرت انتقال مطلب و همچنين توان دف��اع از مديران 
رسانه ها و اقناع مخاطب است كه از وجوه تمايز نماينده 
ادامه در صفحه 5 منتخب خواهد بود.   

مهدي رحمانيان  
 كانديداي تشكل هاي 

صنفي- مديريتي

گزارش روز

 پنجاه و نهمين
 انتخابات رياست جمهوري 

اياالت متحده برگزار شد

تعادل|راي گيري حضوري ب��راي پنجاه و نهمين 
انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت متح��ده امريكا 
زير سايه وحش��ت از شورش ناش��ي از احتمال عدم 
پذيرش نتايج اين انتخابات از س��وي دونالد ترامپ، 
رييس جمهور مستقر در كاخ سفيد و همچنين زير 
س��ايه ويروس كرونا ديروز برگزار ش��د. در انتخابات 
امس��ال، به دليل ش��يوع كرونا، راي گي��ري پيش از 
موعد كه ب��ه صورت پس��تي صورت مي گي��رد، در 
ميان امريكايي ها رونق زيادي ياق��ت و تا قبل از آغاز 
راي گيري حضوري، بيش از 100 ميليون امريكايي 
از طري��ق پس��ت راي خ��ود را به صن��دوق انداخته 

بودند. مس��اله اي ك��ه بهانه ترامپ ب��راي نپذيرفتن 
نتايج انتخابات تلقي مي ش��ود و امريكاي به ش��دت 
دوقطبي شده را آبستن ش��ورش و نزاع هاي خياباني 
ميان طرف��داران دو كانديداي اي��ن انتخابات كرده 
است. احتمال طوالني شدن ش��مارش آراي پستي 
اخذ ش��ده نيز به اين مس��اله دام��ن زده و به همين 
دليل، پيش بيني مي شود روزها و هفته هاي آتي در 
امريكا در سيطره فضاي شك و ترديد و شورش هاي 
احتمالي باش��د. اما نكته مهم تر از نقايص احتمالي 
راي گيري پس��تي و احتمال طوالني شدن شمارش 
آراي پستي، نتايج نظرسنجي مراكز معتبر پژوهشي 

در امريكا اس��ت كه همگي تا پيش از سه شنبه سوم 
نوامبر حاكي از پيش��تازي جوبايدن هم در كس��ب 
اكثريت آرا و هم در كس��ب 270 راي الكتورال الزم 
براري رسيدن او به كاخ سفيد بودند. مساله اي كه به 

مذاق ترامپ خوش نيامده و نخواهد آمد.

   راي پستي و احتمال طوالني شدن شمارش
از آنجا كه س��ازماندهي انتخابات تابع ايالت ها است و نه 
دولت فدرال، انتخابات پستي در هر ايالتي بسيار متفاوت 
با ديگري بود. و از اين رو، ماه ها هر دو حزب در مورد انجام 
راي گيري پستي بحث كردند.   ادامه در صفحه 3

 امريكا 
آبستن شورش

 صفحه 7 

 صفحه 5 

»تعادل« از ديدگاه 
موافقان ومخالفان درباره 
»واردات بدون انتقال ارز« 

گزارش مي دهد 

هشدار سازمان هواپيمايي 
كشوري به ايرالين ها: در 

صورت افزايش قيمت بليت 
مجوز فعاليت لغو مي شود

حذف 
موانع ارزي 

ترخيص 
كاالها 

سركوب 
قيمت بليت 
پروازهاي 

داخلي



 رهبر معظم انقاب اس��امي در س��خنراني تلويزيوني 
به مناسبت سالروز والدت رسول اكرم)ص( و امام صادق)ع( 
تصريح كردند: سياس��ت م��ا درباره امريكا ب��ا رفت وآمد 
اشخاص تغيير نمي كند بايد قوي شويم تامأيوس شوند. 
حصرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقاب اس��امي 
صبح روز )سه شنبه( در سخنان زنده و تلويزيوني، با تبريك 
خجسته سالروز مياد پيامبر خاتم حضرت محمد مصطفي 
)صلي اهلل عليه وآله( و والدت حض��رت امام جعفر صادق 
)عليه السام( به ملت شريف ايران و امت بزرگ اسامي، 
وحدت جهان اس��ام را عاج واقعي مشكات مسلمانان 
خواندند و با اشاره به سياست عاقانه ايستادگي در مقابل 
زياده خواهي هاي امريكا افزودند: سياس��ت حساب شده 
جمهوري اسامي با رفت و آمد اشخاص در امريكا تغييري 
نمي كند. ايشان همچنين با تأكيد بر تحرك و تاش بيشتر 
مسووالن در سه زمينه »اقتصاد، امنيت و فرهنگ« گفتند: 
گراني هاي اخير واقعًا توجيهي ندارد و مس��ووالن بايد با 
 هماهنگي و جديت اين دشواري ها را از زندگي مردم بردارند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش نخست سخنانشان، 
برخي آيات قرآن كريم درباره نبي مكرم اس��ام را داراي 
تناسبي روشن با وضع كنوني بشر خواندند و افزودند: خداوند 
در قرآن مي فرمايد رنج مردم بر پيامبر سخت و گران و آن 
حضرت عميقاً مشتاق و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز 
نيز كه جامعه بشري بيش از هميشه، دچار رنج است، روح 
مطهر رسول اعظم، از اين درد و رنج بشر، آزرده است و مانند 
پدري مهربان، به دنبال هدايت و خوشبختي جوامع بشري 
است. ايش��ان با يادآوري سوء استفاده مستكبران از علم و 
فناوري براي مقاصد شومي نظير بي عدالتي، جنگ افروزي، 
ش��رارت و غارت منابع ملت ها افزودن��د: فرعون فقط در 
محدوده مصر بيداد مي كرد اما فرعون امروز جهان يعني 
امريكا با استفاده از پيشرفت هاي علمي، به كشورهاي ديگر 
 لشكركشي مي كند و جنگ، ناامني و تاراج به راه مي اندازد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به دشمني و معارضه 
همه جانبه استكبار و صهيونيسم با اسام افزودند: آخرين 
نمونه اين دشمني خبيثانه، دشنام به چهره نوراني پيامبر 
اعظم به زبان كاريكاتور و حمايت رييس جمهور فرانس��ه 
از اين اقدام زش��ت بود كه بار ديگر نش��ان داد پش��ت سر 
اين گونه مس��ائل دس��ت هاي پنهاني وجود دارد. ايشان 
افزودند: مي گويند يك آدم كش��ته ش��ده اس��ت، خوب 
براي او ابراز تأس��ف و محب��ت كنيد؛ چرا صريح��ًا از آن 
كاريكاتور خبيثانه حمايت مي كنيد؟ حمايت تلخ و زشت 
دولت فرانس��ه و برخي كش��ورهاي ديگر نشان مي دهد 
پش��ت اين كارهاي موه��ن، مانند برهه ه��اي قبل يك 
تشكيات و برنامه ريزي وجود دارد. رهبر انقاب اسامي، 
اعتراض و خشم سراس��ري امت اسامي در قبال توهين 
به س��احت نوراني پيامبر اسام را نشان دهنده زنده بودن 
امت اسامي برش��مردند و افزودند: البته بر خاف غالب 
دولت ها، برخي دولتمردان جهان اس��ام، باز هم حقارت 
 خود را نش��ان دادند و به اين كار زشت اعتراضي نكردند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اقدام دولت فرانسه در 
ربط دادن حمايت از اين كاريكاتور اهانت آميز به آزادي بيان و 
حقوق بشر افزودند: دولتي اين ادعا را مي كند كه خشن ترين 
و وحشي ترين تروريست هاي جهان را كه دستشان به خون 
هزاران نفر از مردم و ده ها تن از مقامات ايراني آلوده است 
در كشور خود جا داده، در طول جنگ تحميلي بيشترين 
حمايت ها را از گرگ خونخواري مثل صدام به عمل آورده و 
در شنبه هاي اعتراض، مردم كشور خود را سركوب مي كند 

و همزمان دم از آزادي و حقوق بشر مي زند.

    دفاع دولت فرانسه از وحشي گري فرهنگي 
روي ديگر سكه دفاع از منافقين و صدام است

رهبر معظم انقاب اسامي دفاع رييس جمهور و دولت 
فرانسه از وحش��ي گري فرهنگي و عمل جنايتكارانه آن 
كاريكاتوريست و دفاع آن كشور از منافقين و صدام را دو 
روي يك سكه دانس��تند و افزودند: ماجراي اخير كه در 
سال هاي قبل نيز در قالب اهانت به قرآن و پيامبر عزيزاسام 
در امريكا و كشورهاي اروپايي تكرار شد، نشان دهنده ذات 
ظلماني و وحشي  تمدن غرب است. ايشان تأكيد كردند: 
البته همچنانكه رجاله هاي مكه و طائف در صدر اس��ام 
نتوانستند نام مقدس پيامبر را پنهان كنند، امروز نيز اين 

تاشهاي شوم راه به جايي نمي برد و نمي تواند بر شرافت، 
جالت و عظمت خاتم المرسلين هيچ خدشه اي وارد كند.

رهبر معظم انقاب اسامي در بخش ديگري از سخنانشان 
در تبيين اهميت درك نشده هفته وحدت، حوادث خونين 
برخي كشورهاي اسامي نظير سوريه، عراق، ليبي، يمن 
و افغانستان را يادآوري كردند و افزودند: آن زمان كه امام 
راحل عظيم الشأن ايام مياد پيامبر خاتم را هفته وحدت 
اعام كرد، خيلي ه��ا عمق و اهميت اين اق��دام را درك 
نكردند اما امروز روشن شده كه وحدت جهان اسام چقدر 
گران قيمت است و اگر محقق شده بود، مي توانست مانع 
وقوع بسياري از اختافات و جنگ هاي خونين در منطقه 
شود. ايشان در همين زمينه، اقدام خبيثانه برخي كشورها 
را در عادي سازي رابطه با رژيم غاصب صهيونيستي به شدت 
مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: اين افراد فاسد از كار ذليانه 
خود ابراز خرسندي و به آن افتخار هم مي كنند اما بدانند كه 
كوچك تر از آن هستند كه به مساله فلسطين پايان دهند و 
بدون ترديد رژيم غاصب، قاتل و جنايتكار از بين مي رود و 
فلسطين از آن فلسطينيان مي شود. رهبر انقاب اسامي 
گفتند: متأسفانه آن روز، اهميت ابتكار امام بزرگوار يعني 
»اتحاد مذاهب اسامي در جهت گيريهاي كلي« به درستي 
درك نشد اما دشمن با فهم خطر اين سياست در كم كردن 
نفوذش، برنامه هاي عملياتي ب��راي مقابله با آن طراحي 
و اجرا كرد. ايش��ان، »راه اندازي مراكز توليد انديشه هاي 
ضدتقريبي«، »ايجاد گروه هاي تكفيري مثل داعش« و »به 
جان هم انداختن افراد غافل« را از جمله برنامه هاي عملياتي 
دشمن براي خنثي كردن وحدت دانستند و افزودند: البته 
گناه برخي از دولت هاي منطقه و روساي آنها كه از گروه هاي 
تروريستي پشتيباني مالي و تسليحاتي كردند، از افرادي كه 
با تعصب و جهالت به اين گروه ها پيوستند بيشتر است و 
در اين قضيه جرم اصلي را امريكايي ها و سعودي ها مرتكب 
شدند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، جرم ديگر امريكايي ها را 
لشكركشي به كشورهاي مسلمان مانند افغانستان و سوريه 
خواندند و گفتند: در عراق جوانان با غيرت اجازه نفوذ به 
امريكايي ها نخواهند داد چرا كه نتيجه حضور امريكا در 
هر نقطه از جهان چيزي جز ايجاد ناامني، تخريب، جنگ 
داخلي و مشغول سازي دولت ها نبوده است. ايشان عاج 
حوادث تلخ جهان اس��ام همچون »جنگ پنج ساله در 
يمن و بمباران قساوت آميز مردم به دست سعودي ها« يا » 
دهن كجي چند دولت ذليل به امت اسامي با ناديده انگاري 
مساله فلسطين« را در گروي اتحاد مسلمانان دانستند و 
تأكيد كردند: گرفتاريها و مشكات دولت ها و ملت هاي 
اسامي از كشمير تا ليبي به بركت وحدت امت اسامي 
برطرف خواهد شد. رهبر انقاب اسامي در بخش ديگري 
از سخنانشان با اشاره به ۱۳ آبان و سالگرد اقدام دانشجويان 

خط امام در تسخير النه جاسوسي امريكا در سال ۱۳۵۸ 
گفتند: اين روز مظهر استكبارستيزي ملت ايران و آن كار 
دانشجويان، اقدامي نمادين و بجا در مبارزه با استكبار بود. 
ايشان رژيم استكباري امريكا را جامع صفات زشت مانند 
جنگ افروزي، تروريست و تروريست پروري، مداخله گري، 
فساد و انحصارطلبي دانستند و افزودند: اقدام دانشجويان در 
مقابله با چنين پديده اي، عين عقانيت بود و تسليم شدن و 
زير بار زور رفتن ضد عقانيت است. رهبر انقاب اسامي 
حركت انقابي دانشجويان در ۱۳ آبان را حركتي دفاعي 
و كامًا عقاني خواندند و گفتند: ما شروع كننده اقدام در 
مقابل امريكايي ها نبوديم بلكه بعد از پيروزي انقاب، آنها 
بودند كه با صدور قطعنامه در كنگره، راه اندازي گروه هاي 
تروريستي، طراحي و حمايت از كودتا و تمهيدات گسترده 
جاسوسي در سفارت خود، دشمني با ملت ايران را شروع 
كردند. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: برخي تصور 
مي كنند كه اگر دولتي تسليم خواسته ها و سياست هاي 
امريكا شود، سود و بهره خواهد برد درحالي كه دولت هاي 
تس��ليم در برابرزورگويي هاي امريكا، بيشترين ضربه را 
خورده اند و گرفتاري هاي آنها بيشتر شده است. ايشان با 
تأكيد بر اينكه سياست جمهوري اسامي ايران در قبال 
امريكا، حساب شده و مشخص است و با رفت وآمد اشخاص 
تغيير پيدا نمي كند، خاطرنشان كردند: ممكن است با آمدن 
يا نيامدن يك فرد اتفاقاتي بيفتد اما به ما هيچ ارتباطي ندارد 
و در سياست جمهوري اسامي هيچ تاثيري نخواهد داشت. 
رهبر انقاب اسامي اوضاع رژيم امريكا را تماشايي خواندند 
و افزودند: رييس جمهوري كه اكنون بر سر كار است و قرار 
است انتخابات را برگزار كند مي گويد اين، متقلبانه ترين 
انتخابات امريكا است و رقيب او هم مي گويد، ترامپ قصد 
تقلب وسيع دارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي اين وضع را 
نمونه اي از چهره كريه ليبرال دموكراسي دانستند و گفتند: 
جداي از اينكه چه كسي در امريكا بر سر كار بيايد، اوضاع 
كنوني نشانگر انحطاط شديد مدني، سياسي و اخاقي در 
امريكا است و اين، موضوعي است كه صاحبان فكر و انديشه 
در امريكا به آن اذعان مي كنند. ايشان سرانجام چنين نظام 
سياسي را اضمحال و انهدام خواندند و تأكيد كردند: البته 
اگر برخي بر سر كار بيايند اين انهدام زودتر انجام خواهد 
شد و اگر برخي ديگر به قدرت برسند ممكن است قدري به 
تاخير بيفتد اما سرنوشت محتوم، نابودي است. رهبر انقاب 
اسامي علت اصلي دشمني امريكا با نظام اسامي ايران را 
زير بار سياست هاي ظالمانه نرفتن و به رسميت نشناختن 
سلطه آنها دانستند و تأكيد كردند: اين دشمني ادامه خواهد 
داشت و تنها راه برطرف كردن آن، اين است كه طرف مقابل 
از اين تصور كه بتواند به ملت و دولت ايران ضربه اساسي 
وارد كند، مأيوس شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، مأيوس 

شدن دشمن را منوط به قوي شدن و تقويت ابزارهاي قدرت 
واقعي دانستند و گفتند: البته ملت ايران واقعاً و انصافاً در برابر 
فشارها و مشكات خوب ايستادگي كردند اما براي قوي 
شدن، مسووالن بايد در سه بخِش اقتصاد، امنيت و فرهنگ، 

تحرك بيشتر و جدي تري داشته باشند.

  گراني هاي اخير هيچ توجيهي ندارد و بايد 
با مديريت هماهنگ دستگاه ها عالج شود

ايش��ان درخصوص مقوله اقتصاد خاطرنشان كردند: در 
زمينه اقتصاد به هيچ وجه نبايد نگاه به بيرون باشد البته 
اين به معناي ارتباط نداشتن با خارج نيست بلكه ارتباط 
بايد باشد ولي به دنبال عاج مشكات در داخل باشيم و 
يكي از راه حل هاي اصلي هم افزايش توليد اس��ت. رهبر 
انقاب اسامي افزودند: در زمينه اقتصاد بايد يك تاش 
برنامه ريزي شده و سازمان يافته انجام گيرد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد بر اينكه بس��ياري از مشكات كنوني 
اقتصادي ارتباطي به تحريم ندارند و ناشي از ناهماهنگي ها 
هستند، گفتند: بسياري از گراني هاي اخير توجيه ندارد و 
بايد با هماهنگي بين دستگاه هاي مربوطه هرچه زودتر 
عاج شوند. ايشان، گراني گوشت، مرغ، گوجه تا پوشك 
بچه رابا وج��ود موجود بودن جن��س و كاال، گراني هاي 
بي مبنا و بي دليل خواندند و افزودند: همه اين گراني ها و 
مشكات، با هماهنگي دستگاه ها قابل حل هستند و بايد 
مشكات از جلوي پاي مردم برداشته شود. رهبر انقاب 
اسامي درخصوص مقوله امنيت گفتند: براي تأمين امنيت 
خارجي و طمع نكردن دش��منان، بايد ابزارهاي دفاعي 
همچون موشك، پهپاد و هواپيما همچنان تقويت شوند و 
براي تأمين امنيت داخلي نيز دستگاه هاي مربوطه مراقب 
مساله نفوذ باشند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در خصوص 
فرهنگ نيز مس��ووالن فرهنگي را به تاش هوشمندانه 
فراخواندند. جنگ در همسايگي ما هر چه زودتر تمام شود؛ 
تروريستهااگر به مرزها نزديك شوند برخورد قاطع مي شود. 
ايشان در بخش پاياني سخنانشان، به جنگ اخير ميان 
ارمنستان و جمهوري آذربايجان اشاره كردند و با تأكيد 
بر اينكه اين موضوع حادثه اي تلخ و تهديدكننده امنيت 
منطقه است، گفتند: اين درگيري نظامي بايد هرچه زودتر 
تمام شود؛ البته همه سرزمين هاي جمهوري آذربايجان كه 
به وسيله ارمنستان تصرف شده بايد آزاد شود و به آذربايجان 
برگردد. حضرت آيت اهلل خامنه اي لزوم حفظ امنيت ارامنه 
در اين سرزمينها و رعايت مرزهاي بين المللي از جانب دو 
طرف را نيز مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: تروريست هايي 
كه براساس گزارش هاي قابل اطمينان وارد منطقه شده اند، 
نبايد به هيچ وجه نزديك مرز ايران شوند و اگر آنها نزديك 

مرز شوند، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.
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موفقيت در تمام اهداف 
رزمايش نيروي هوايي ارتش

فرمانده كل ارتش با تاكيد بر اينكه در رزمايش اقتدار 
هوايي فداييان واليت، خلبانان و كاركنان نيروي هوايي 
ارتش بار ديگر ثابت كردند كه اين نيرو مثل هميش��ه 
براي انجام همه  ماموريت ها آماده و پا در ركاب اس��ت، 
گفت: همه  برنامه هاي پيش بيني شده در رزمايش با 
اقتدار، دقت كام��ل و مهارت خلبانان عزيز و كاركنان 
ني��روي هوايي با موفقيت به س��رانجام رس��يد. امير 
سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش 
پس از پايان مرحله اصلي رزمايش اقتدار هوايي فداييان 
واليت نيروي هوايي ارتش كه در ميدان تمرين جنگ 
الكترونيك شهيد علي ابوعطا در منطقه انارك برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: خبرنگاران حاضر 
در اين رزمايش شاهد بودند كه در مرحله اصلي رزمايش، 
همه برنامه هاي پيش بيني شده در رزمايش با اقتدار، 
دقت كامل و مهارت خلبانان عزيز و كاركنان نهاجا با 
موفقيت به سرانجام رسيد. وي با بيان اينكه »رزمايش 
اقتدار هوايي فداييان واليت سومين رزمايش نيروي 
هوايي در سال جاري است«، خاطرنشان كرد: نيروي 
هوايي ارتش پيش از اين در سال جاري در رزمايش هاي 
مشترك ذوالفقار ۹۹ و پدافند هوايي مدافعان حريم 
واليت نيز حضور داشت اما امروز رزمايش خاص خود را 
برگزار كرد و اين رزمايش طي ۵ روز برگزار شد كه امروز 
روز اصلي آن بود و همه ماموريت ها با موفقيت انجام شد. 
فرمانده كل ارتش اف��زود: به لطف خدا خلبانان جوان 
و فرماندهان عزيز نيروي هوايي ارتش، قدرت، اقتدار 
و آمادگي، روحيه و انگيزه باالي خود را نش��ان دادند 
و بار ديگر ثابت كردند كه نيروي هوايي مثل هميشه 
براي انجام همه ماموريت ها آماده و پا در ركاب اس��ت.

وي با اشاره به پيام هاي نهمين رزمايش اقتدار هوايي 
فداييان واليت تصريح كرد: پيام رزمايش اين است كه 
نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران از جمله ارتش 
و به ويژه نيروي هوايي با برگزاري رزمايش هاي مختلف 
بر آمادگي خود براي دفاع از آرمان هاي مقدس جمهوري 
اسامي ايران و دفاع از ملت ايران و ايستادگي در برابر 
هر تهديدي، با هر بعدي و هر قدرتي تاكيد مي كنند و 
در اين زمينه در برابر هر تهديدي آماده هستند. فرمانده 
كل ارتش با تاكيد بر اينكه امروز امريكا بزرگ ترين تهديد 
دنيا است، گفت: امروز نه براي كشور ما بلكه براي همه 
دنيا بزرگ ترين تهديد ملت ها و بزرگ ترين تهديد براي 
آزادي و حق، رژيم مستكبر امريكا است؛ ليكن طبيعي 
است وقتي مي گوييم براي هر تهديدي در هر سطحي 
آمادگي داريم، اگر سردمداران امريكايي هم بخواهند 
مرتكب اشتباه و غلط محاسباتي شوند، ايستادگي در 
برابر آنها نيز با تمام قوا انجام خواهد شد. سرلشكر موسوي 
در ادامه با اشاره به استفاده از تجهيزات و مهمات ساخت 
ايران در نهمين رزمايش اقتدار هوايي فداييان اسام، 
اظهار كرد: در اين رزمايش برخي از پرنده هاي حاضر 
ساخته شده در داخل كشور و برخي ديگر ارتقا يافته 
و كاما بهبود يافته هواپيماهاي قديمي بودند كه براي 
شرايط امروز ما متحول شدند و تغييرات زيادي در آنها 
انجام شده اس��ت. همچنين از صفر تا صد كار ساخت 
بمب ها و موشك ها و راكت هاي رها شده و شليك شده 
و همچنين هواپيماهاي بدون سرنشين حاضر و استفاده 
ش��ده در رزمايش، همه توسط صنايع دفاعي كشور و 
ساخت نيروي هوايي ارتش و مجتمع اوج اين نيرو بوده 
و خلباناني كه آموزش ديده خودمان هستند با اقتدار 
در رزمايش شركت داشتند. وي با تاكيد بر اينكه امروز 
ش��اهد به نمايش درآمدن گوشه اي از توانمندي هاي 
نيروي هوايي ارتش بوديم، خاطرنشان كرد: در نهمين 
رزمايش اقتدار هوايي فدايي��ان واليت همچون قبل 
مراح��ل مختلف رزمايش با اس��تفاده از تجربه دوران 
دف��اع مقدس و عمليات هاي دوران بع��د از آن به اجرا 
در آمده است. فرمانده كل ارتش در پايان درباره علت 
برگزاري رزمايش هاي مختلف توسط نيروهاي مسلح 
گفت: رزمايش ها معموالً اهدافي كلي را دنبال مي كنند 
و معمواًل هر زمان كه در نيروهاي مس��لح يكس��ري 
آموزش ها و دوره هاي ارتقاي مهارت برگزار مي ش��ود 
يا اينكه آن نيرو به ساح و تجهيزات جديدي تجهيز 
مي شود يا كاربردي جديد از ساح ها و تجهيزات و يك 
راه كنش جديد براي يك نوع تهديد پيدا مي شود، نياز 
به برگزاري رزمايش احساس مي شود و از سوي ديگر 
به اقتضاي زمان و متناسب با اتفاقي كه در منطقه و با 
نيات كشورهاي فرامنطقه اي انجام مي شود، رزمايش ها 
برگزار و طي آن مستقيمًا و گاهي تلويحي پيام هايي 
براي دشمنان ارسال مي شود كه رزمايش اقتدار هوايي 

فداييان واليت نيز چنين اهدافي را دنبال مي كند.

جامعه نبايد با حوادث خارجي 
شرطي شود

وزير كشور با بيان اينكه از وزارت ارشاد انتظار داريم 
كه در تعامل با رسانه ها ش��رايط را مديريت كند تا از 
ثبات و آرامش افكار عمومي صيانت شود، گفت: البته 
صدا و سيما هم بايد همين مسير را دنبال كند و حتما 
به صورت مس��تمر مراقبت هاي الزم را داشته باشد. 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در پنجاه و نهمين 
جلسه ستاد اطاع رساني و تبليغات اقتصادي كشور 
با بيان اين مطلب گفت: دشواري شرايط معيشتي و 
مشكات اقتصادي براي مردم ملموس است اما آنچه 
شرايط را از اين سخت تر مي كند، جريان سازي عليه 
افكار عمومي كشور است كه در ماه هاي اخير بسيار 
زياد شد، اما بحمداهلل مردم مقاومت و همراهي خوبي 
با دولت و نظام داشتند و صبر و تحمل كردند كه ما بايد 
س��عي كنيم قدردان مردم باشيم و هرچه مي توانيم 
مش��كات و مس��ائل آنها را كم كنيم. وي با اشاره به 
اينكه نبايد جامعه نس��بت به اقدامات و پديده هاي 
سياسي خارج از كش��ور شرطي شود، گفت: با وجود 
احساس نسبي اين شرايط، بايد تاش كنيم از هرگونه 
شوك پيشگيري و آسيب هاي احتمالي در حوزه هاي 
اقتصادي ب��ا اقدامات الزم و فش��رده و خنثي كننده 

مديريت شود و به حداقل برسد.

قفل و كليد صادرات
 خبر عدم تغيير رتبه ريسك صادراتي كشورمان توسط 
سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي )OECD( بود. 
اين سازمان ريس��ك ايران را مانند گزارش ژوئن خود 
»هفت« قرار داد كه بدترين رتبه و هم رده با افغانستان، 
عراق، يمن و سوريه و... اس��ت . در حالي كه در همين 
منطقه كشورهاي امارات، قطر و عربستان كشورهايي 
با رتبه ريس��ك پايين صادراتي ارزيابي شده اند. البته 
وضعيت كش��ورمان هميش��ه چنين نبوده است و در 
دوران اصاحات اين رتبه ب��ه »چهار« كاهش يافت و 
حتي احتمال آن مي رفت كه در جايگاه كشورهاي كم 
ريسك قرار گيريم.   شاخص هاي سياسي و اقتصادي 
ماك ارزيابي اين س��ازمان از جمله عبارتند از: ثبات و 
امنيت داخلي و خارجي، رشد اقتصادي، تورم، بدهي هاي 
خارجي، تراز بازرگاني و تبادالت اقتصادي و... متاسفانه 
در تمام اين شاخص ها وضعيت كشورمان بس نامناسب 
و با درجه باالي نااطميناني بوده است.  بهبود اين جايگاه 
و كسب رتبه باالتر اما چگونه ممكن است؟ شروع كار 
به نظر از تغيير رويكرد سياست خارجي است . چرا كه 
نمي توانيم به دنيا بگوييم »مي خواهيم يك سياست 
تجاري داشته باشيم كه از يك سمت برود، يك سياست 
هم از س��مت ديگر برود« كه اي��ن يعني تحول فضاي 
سياسي و ديپلماسي كشور و كنار نهادن ناسازگاري و 
تخاصم با نظام بين الملل و به رسميت شناختن قواعد آن. 
 گام بعد قبول اين اصل است كه همكاري هاي اقتصادي، 
ميدان برد- برد است و نمي توان قوانين و مقرراتي را به 
تصويب رساند كه ورود كاالهاي مشابه داخلي را ممنوع 
كند و هر روز بر فهرست ممنوعيت هاي وارداتي افزود يا 
به ناگاه و به بهانه نياز بازار داخلي، زير تعهدات خود زد و 
مانع صادرات كاالهاي فروخته يا تعهد داده شده گرديد.

گام س��وم باور به اين اصل است كه امر صادرات، صدور 
مازاد مصرف داخلي نيس��ت بلكه راهي است كه نقطه 
آغاز آن از بدو و لحظه شروع فرآيند توليد آغاز و مقصد 
و مقصود كاال تا حدود بسياري از همان ابتدا مشخص 
مي ش��ود.  قب��ول و باور به برداش��تن گام ه��اي فوق، 

ضرورت هاي زير را به سياست گذار ديكته مي كند: 
يكسان سازي نرخ ارز، اصاح فرآيندها )قوانين و مقررات، 
شبكه بانكي وبيمه اي و...( و سازوكار گمركي، سازماندهي 
مجدد نهادهاي توسعه اي كش��ور در خدمت صادرات 
)بانك توس��عه صادرات، صندوق ضمان��ت صادرات و 
صندوق توسعه ملي و...(، بهبود فضاي فيزيكي )شبكه 
حمل ونقل ريلي و جاده اي، بنادر، فرودگاه ها و...(، شبكه 

تامين كاال و... 
واقعي��ت آن اس��ت كه دهه هاس��ت ك��ه چيدمان و 
جهت گيري اقتصادي كشورمان به واسطه درآمدهاي 
نفتي سمت و سوي وارداتي داشته است . جالب است 
كه »وقتي قرار بود گندم قزاقستان از ايران صادر شود 
ديدند تمام نقاله هايي كه قرار است گندم را به كشتي 
منتقل كند، براي بيرون آوردن از كشتي طراحي شده اند! 
لذا براي اولين بار يك ش��ركت، نقاله اي درس��ت كرد 
كه برعكس كار مي ك��رد!«. )غامرضا انصاري، معاون 

ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه – ۹۹/4/۳( 
كش��وري كه داراي يكي از بزرگ تري��ن ذخاير نفت و 
گاز جهان است و صاحب نيروي جوان تحصيلكرده و 
بيش از ش��ش دهه فعاليت مدرن صنعتي و از بهترين 
مس��يرهاي ترانزيتي و هاب هاي منطقه اي و.. سزاوار 
نيست در رتبه هاي بس نازل قرارداشته باشد: رتبه سي 
وهش��تم در جهان وپنجم در منطقه بعد از كشورهاي 
عربستان، امارات متحده عربي، تركيه و عراق به لحاظ 
صادرات، رتبه س��يزدهم در منطقه در شاخص سرانه 
صادرات با احتس��اب نفت و خدمات )ح��دود ۱۳04 
دالر – س��ال 20۱۸( يعني يك پنجم سرانه صادرات 
غيرنفتي تركيه و عربستان، سهم حدود ۹0 درصدي 
بازار داخلي از كل توليدات صنايع كشور و.... )سند نقشه 
راه توسعه صادرات كشور ۱404- موسسه مطالعات و 

پژوهش هاي بازرگاني( 
خروج از اين وضعيت ناگوار، عزمي ملي و تغيير جهتي 
اساسي را در رويكردهاي سياسي و اقتصادي مي طلبد 
و با تخطئه فعاالن اقتصادي و مس��كن هايي همچون 
ايجاد تشكل هاي تزييني نه آنكه كار بسامان نمي شود، 

وخيم تر مي شود!

مسووليت مدني ايرالين ها
رويه هاي حقوقي حاكم نيز سعي در از بين بردن اينچنين 
شروط وعواملي را دارد. از بين رفتن رقابت قيمتي بين 
فروش��ندگان و توزيع كنندگان و ايجاد يا حفظ تباني 
باالدستي براي ارايه خدمات تالي فاسد وضع اين شروط 
اس��ت. با توجه به اينكه س��ازمان هواپيمايي كشوري 
در اختيارات خ��ود حق وضع چنين مصوبه اي را ندارد 
و از طرفي انجمن صنفي ش��ركت هاي هواپيمايي نيز 
صاحيت تعيين نرخ بليط هواپيما را ندارد، شركت هاي 
هواپيمايي، انجمن شركت هاي هواپيمايي و سازمان 
هواپيمايي كشوري )در صورت همكاري و همفكري با 
اين انجمن( در برابر فروش خارج از عرف بليت هواپيما 
نسبت به شهروندان براس��اس قواعد عام و روح قانون، 
مسووليت مدني دارد. ورود وزارت مسكن و شهرسازي 
و هش��دارهاي الزم بابت عدم تمديد مجوز متخلفين، 
اقدام پسنديده و شايسته براي قانونمداري شركت هاي 

هواپيمايي است.

شمايل مستاجر جديد كاخ سفيد
آثار مخرب تري را در آينده اقتصاد و معيشت كشور بر 
جاي مي گذارد. بنابراين مي توان اينگونه تحليل كرد كه 
موضوع مهم در اين معادله نه تغيير تحول در واشنگتن، 
بلكه تغيير، به روز آوري و تحول در سياست هايي است 
كه ايران در خصوص امريكا تدارك مي بيند. با توجه به 
سياست گذاري هاي كان كشورمان در خصوص امريكا، 
ماه هاي پيش رو يكي از حساس ترين برهه تاريخي در 
روابط دو كشور است كه مي تواند چشم انداز مشخصي از 
آينده روابط را نيز ارايه كند. بايد ديد در صورت تحول در 
راهبردها، دستگاه ديپلماسي كشورمان با استفاده از چه 
مكانيسمي تاش خواهد كرد تا منافع ملي ايرانيان را در 

مواجهه با ساير قدرت هاي جهاني محقق سازد.

رهبر معظم انقالب: 

چراغ سبز دولت به طرح هاي مجلس؟

گراني هاي اخيرهيچ توجيهي ندارد

چهار طرح كمك معيشتي در راه است
»خدا را ش��اهد مي گيرم كه هيچ لحظ��ه اي در دولت از 
نگران��ي مردم و زندگي آنان غافل نيس��تيم. درك و فهم 
رن��ج مردم در ما وج��ود دارد و اميدوارم ك��ه بتوانيم اين 
مشكات را كمتر كنيم.« اين جديدترين جماتي است 
كه از س��وي علي ربيعي – س��خنگوي دول��ت – مطرح 
شده اس��ت، جماتي كه نشان مي دهد دولت نيز نسبت 
به اجراي برخي سياست هاي كمك معيشتي مي تواند با 
مجلس هم نظر باشد. ربيعي گفته: روي كنترل قيمت ها 
تصميمات جديدي گرفته شده و براي كمك به دهك هاي 
پايين برنامه ريزي هايي انجام شده است. در جلسات ستاد 
اقتصادي دولت بر كمك به معيش��ت مردم توجه داريم.

حداقل چهار طرح مهم در اين زمينه دارد دنبال مي شود 
كه بخشي را در قالب بودجه ۱400 و بخشي ديگر را هم 
در بودجه امسال عملياتي مي كنيم. در يكي از اين زمينه ها 
مكاتبات انجام شده و اجازه گرفته شده كه اميدوارم در يكي 
دو هفته جاري آن را عملياتي كنيم. هرچند سخنگوي 
دولت توضيحي درباره چگونگي نهايي شدن اين طرح ها و 
جزييات آنها نداده است اما به نظر مي رسد، احتماال دولت 
با يكي از طرح هاي مجلس موافقت كرده است. طرحي كه 
در هفته هاي گذشته با سر و صداي زيادي به تصويب رسيد 
و در چارچوب آن با نام تامين كاالي اساسي، احياي نظام 

كوپن در كشور كليد خواهد خورد. در چارچوب اين برنامه 
كه مجلس يك فوريت آن را در مهر ماه تاييد كرد و سپس 
در آبان به تصويب نهايي رسيد، 60 ميليون ايراني، اعتبار 
خريد كاالي اساسي دريافت مي كنند. در اين چارچوب به 
هر نفر تا سقف ۱20 هزار تومان اعتبار ماهانه تحويل خواهد 
شد. طبق طرح مجلس، اعتبار خريد كاالها به حساب يارانه 
سرپرستان خانوار واريز خواهد شد اما با اين تفاوت كه امكان 
نقد كردن اين اعتبارات وجود نخواهد داشت و صرفا اين 
اعتبار بايد در فروشگاه هاي منتخب براي خريد كاالهاي 

اساسي مورد استفاده قرار گيرد.
 اين برنامه ك��ه همان احياي نظام توزيع كوپن اس��ت، 
ابهام هاي مختلف��ي دارد. در عرصه عمل هنوز مصاديق 
كاالهاي اساسي كه تحت حمايت قرار مي گيرند مشخص 
نيس��ت و حتي اگر مشخص ش��ود هم نحوه تامين اين 
كاالها معلوم نيس��ت. همچنين فروشگاه هاي منتخب 
و نحوه به كارگيري آنها نيز هنوز مشخص نيست. طرح 
مجلس يك ابهام اجرايي ديگر نيز دارد و آن نحوه مقابله 
با سوءاستفاده هاي احتمالي است. در دوره اجراي طرح 
كوپن، بس��ياري كوپن را در بازار س��ياه خريد و فروش 
مي كردند و در مسير توزيع كاالها نيز ابهام هايي داشت. 
در دوره جديد نيز امكان نقدشوندگي اعتبارات و فروش 

آن در بازار سياه به عنوان يك ابهام بر جاي خود باقي است. 
صرف نظر از مشكات اجرايي، در حوزه قانون گذاري نيز 
طرح مجلس ابهاماتي دارد. نخس��تين و مهم ترين ابهام 
مربوط به ايجاد بار مالي جديد براي دولت اس��ت. طبق 
قانون اگر طرح مجلس براي دولت بار مالي جديد به وجود 
آورد، شوراي نگهبان اين طرح را رد خواهد كرد. هرچند 
نمايندگان مجلس تاكيد دارند كه بار مالي جديدي در 
كار نيست و دولت مي تواند منابع ۳0 هزار ميليارد توماني 
مورد نياز را با جابه جايي در برخي مصارف به دست آورد 
ام��ا با توجه به اينكه دولت در حال حاضر نيز با كس��ري 
بودجه اي قابل توجه مواجه اس��ت، مشخص نيست اين 
تغيير در اولويت هاي هزينه اي چگونه ممكن خواهد بود. 
در شرايطي كه به نظر مي رسيد اين ابهام ها كار دست طرح 
مجلس خواهد داد اما صحبت هاي ربيعي نشان مي دهد كه 
دولت با چهار طرح معيشتي موافقت كرده و احتماال يكي 
از آنها برنامه جديد مجلس خواهد بود. در كنار اين طرح 
بايد ديد برنامه هاي دولت براي سه طرح معيشتي ديگر 
چه خواهد بود. يكي از طرح هايي كه دولت در سال هاي 
گذشته در مسير حمايت از اقشار كم درآمد در دستور كار 
قرار داده و با وجود تمام انتقادات هنوز بر اجراي آن اصرار 
دارد، طرح تخصيص ارز 4200 توماني است. در اين طرح، 

دولت به تعدادي از كاالهاي اساسي كه قيمت آنها احتمال 
افزايش داشته ارز دولتي مي دهد تا امكان خريد اين كاالها 
با قيمت پايين تر به وجودآيد.در اين دو سال گذشته، دولت 
ارز 4200 توماني را توزيع كرده اما كارشناسان مي گويند 
با توجه به سوءاس��تفاده هاي صورت گرفته و بسياري از 
كاالها با وجود دريافت اين ارز همچنان با افزايش قيمت 
مواجه شده اند. با اين وجود دولت اعام كرده كه حداقل تا 
پايان سال جاري توزيع اين ارز را ادامه خواهد داد. ربيعي 
بخشي از طرح هاي كمك معيشتي را نيز به نيز به بودجه 
۱400 موكول كرده است. به اين ترتيب بايد انتظار داشت 
كه در آذر ماه امس��ال و همزمان با تحويل اليحه بودجه، 
طرح هاي جديدي از سوي دولت ارايه شود كه در صورت 

تاييد مجلس به مرحله اجرا خواهند رسيد.
در سال هاي اخير ايران با موج جديدي از تورم مواجه بوده و 
يكي از ابهام ها در مسير تصويب طرح هاي جديد اين است 
كه با افزايش مداوم قيمت كاالهاي اساسي، اين طرح چگونه 
تعريف خواهند ش��د كه اثرات طوالني مدت تري داشته 
باشند. امروز يارانه نقدي و سبد معيشتي خانوار كه به اقشار 
كم درآمد تعلق مي گيرد اثراتي بسيار محدود بر هزينه هاي 
م��ردم دارد و بايد ديد اين چهار ط��رح جديد، چگونه بر 

هزينه هاي جاري و افزايش نرخ تورم غلبه خواهند كرد.



گروه بانك و بيمه | 
به دنبال اعالم هفته قبل رييس كل بانك مركزي 
مبني بر اس��تفاده از راهكاره��اي ديگري به جاي 
افزايش نرخ سود بانكي براي كنترل تورم، در جلسه 
ش��وراي پول و اعتبار، به پيش��نهاد بانك مركزي، 
اجراي سياس��ت احتياطي كنترل رش��د ترازنامه 
شبكه بانكي با چند محور مورد موافقت قرار گرفت. 
در اجراي اين سياست، اعمال محدوديت در وجه 
نقد، س��پرده ها نزد بان��ك مرك��زي، اوراق بدهي 
دولت��ي، تعهدات مش��تريان بابت گواه��ي اعتبار 
مولد و اعتبارات پيشران زنجيره توليد مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. به عبارت ديگر، بانك مركزي به 
بانك ه��ا توصيه مي كند كه چگون��ه از منابع خود 
درجهت خري��د اوراق بدهي دولت��ي، محدوديت 
وجه نقد، اعتبارات بخش توليد و... استفاده كنند تا 
نقدينگي مهار شده و به سمت توليد هدايت شود. 
به عقيده كارشناس��ان، بانك مركزي به دنبال آن 
اس��ت كه با ايجاد اين محدوديت ها تورم را كنترل 
و از هدايت نقدينگي در برخ��ي بازارها جلوگيري 
كند و در عين حال نيازهاي دولت به فروش اوراق 
بدهي دولتي براي تامين كس��ري بودجه و تزريق 
نقدينگي به بخش هاي اقتصادي را تامين كند. اين 
نوع سياست عمال محدوديت هايي را براي بانك ها 
ايجاد خواهد ك��رد و آزادي عمل آنها را در هدايت 
نقدنيگي كاهش مي دهد و از اين طريق تاحدودي 
گردش نقدينگي در بازاره��اي دارايي و بازارهاي 
مختل��ف را محدود كرده و از ايجاد نوس��ان و تورم 
تاحدودي جلوگيري مي كند. اما مش��خص نيست 
كه چه نوع تعهدها و هزينه هاي��ي را براي بانك ها 
در سال هاي آينده ايجاد مي كند زيرا بانك ها براي 
جذب منابع و سپرده بايد نرخ سود پرداخت كنند 
اما در عين ح��ال نمي توانند منابع خ��ود را به هر 
شكلي كه مي خواهند به كار بگيرند و كسب درآمد 
كنند لذا بايد بخش��ي از منابع خود را طبق توصيه 
و پيش��نهاد بانك مركزي صرف كنند. به گزارش 
بانك مركزي، در ت��داوم برنامه هاي بانك مركزي 
براي كنترل تورم و به منظور بهبود كيفيت ترازنامه 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي، پيشنهاد 
بانك مركزي مبني بر اعمال »سياس��ت احتياطي 
كنترل رشد ترازنامه شبكه بانكي« توسط شوراي 
پول و اعتبار تصويب ش��د. در جلسه شوراي پول و 
اعتبار به رياست دكتر همتي پيشنهاد بانك مركزي 
مبني بر اعمال »سياس��ت احتياطي كنترل رشد 
ترازنامه شبكه بانكي« را به شرح زير تصويب كرد: 
بانك مركزي به منظور اعمال مديريت و نظارت بر 
ترازنامه بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي، 
سياس��ت كنترل مق��داري ترازنامه را ب��ا اولويت 
ساير دارايي ها و دارايي هاي خارجي در كنار ساير 

سياس��ت هاي نظارتي مدنظر قرار  دهد. سياس��ت 
كنترل مقداري ترازنامه ش��امل اعمال محدوديت 
در وجه نقد، س��پرده ها نزد بان��ك مركزي، اوراق 
بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار 
مولد و اعتبارات پيش��ران زنجيره توليد نمي شود.  
بان��ك مركزي مي تواند رش��د ترازنام��ه بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي را بر حسب وضعيت 
مال��ي و نوع ماموريت آنها تعدي��ل كند، به گونه اي 
كه ب��راي بانك هاي ب��ا وضعيت مالي نامناس��ب 
محدوديت بيش��تري و براي بانك هاي با وضعيت 

مالي مناسب تر، محدوديت كمتري اعمال كند.

     پيشنهاد وزارت اقتصاد براي تثبيت
سقف ۱۵ درصدي نرخ سود بانكي

از سوي ديگر، رييس پژوهشكده وزارت اقتصاد از 
پيشنهاد اين وزارتخانه براي تثبيت نرخ ۱۵درصدي 
سود سپرده هاي بانكي خبر داد.اشرفي مشاور وزير 
اقتص��اد و ريي��س پژوهش��كده وزارت اقتصاد در 
نشست )مقاوم سازي و بازدارندگي تا پيروزي( در 
جنگ اقتصادي گفت: س��ال2020 سال پر تنش 
براي ايران و منطقه بود، همچنين انتخابات امريكا 
بازار هاي مالي را تحت تاثير قرار داد. از سوي ديگر 
ش��دت تحريم ها باعث تضعيف وضعيت اقتصادي 

منطقه شد. ادامه جنگ اقتصادي امريكا و چين نيز 
مخاطرات جدي براي دنيا ايجاد كرد. از س��ه ماهه 
97با رشد اقتصادي منفي مواجه و در سه ماهه سوم 
98به بازگشت ش��رايط با ثبات اقتصادي اميدوار 
شديم كه متاسفانه كرونا ضربه جدي به اقتصاد وارد 
كرد و در نهايت رشد اقتصادي8 درصدي در آمارها 
ثبت شد . اشرفي گفت: مقايس��ه نرخ رشد ابتداي 
99و كشورهاي منطقه نشان مي دهد ميزان آسيب 
در كشور كمتر بوده كه البته ناشي از كوچك شدن 
آن در سنوات قبل بود.در ۱0 سال اخير تنها چهار 
سال نرخ رشد تشكيل س��رمايه مثبت بود. منفي 
ش��دن اين نرخ باعث كاهش توليد در سنوات بعد 
خواهد شد.نرخ تورم ايران از سال97 روند صعودي 
داش��ته اس��ت و مهرماه اخير با تورم ماهانه هفت 
درصدي يك ركورد ثبت ش��د. رييس پژوهشكده 
وزارت اقتصاد گفت: مشكل اصلي در اقتصاد هدايت 
نقدينگي به سمت توليد اس��ت در واقع نقدينگي 
توليد مي ش��ود اما به س��مت بازار ه��اي غير مولد 
مي رود. يكي از ابزار هاي مهم اين حوزه ابزار و قوانين 
ماليات بر عايدي سرمايه اس��ت كه در بروكراسي 
تصوي��ب قرار گرفته اس��ت. به گفته مش��اور وزير 
اقتصاد، از اواخر سال قبل تجارت خارجي محدود 
شده است، 8۵درصد واردات مواد اوليه توليد است 

كه با يك گپ زماني كاهش واردات روي توليد اثر 
خواهد گذاشت. نرخ بيكاري ۱۱ تا ۱2 درصدي در 
ايران بس��يار باالست اما تغيير ناشي از شيوع كرونا 
حدود يك درصد بوده اس��ت كه البته نكته منفي 
محسوب مي شود چراكه نشان از عدم اميد به بازار 
كار است. مش��اور وزير اقتصاد گفت: بعد از شيوع 
كرونا پيش بيني نرخ رش��د جهاني به منفي چهار 
درصد كاهش پيدا كرده است. در سال9۱ و مطرح 
شدن تهاتر نفت در برابر غذا، قيمت نفت۱00 دالر 
بود اما حاال قيمت نفت تقريبا نصف ش��ده اس��ت.

حركت به سمت اقتصاد ديجيتال و اقتصاد هوشمند 
يك راهكار جدي براي كاهش آسيب هاي تحريم 
و كروناس��ت. از س��وي ديگر اس��تفاده از ظرفيت 
پايگاه ه��اي داده زماني معتبر اس��ت كه اطالعات 
به صورت ثبتي مبنا تهيه شود. رييس پژوهشكده 
وزارت اقتص��اد گف��ت: وزارت اقتصاد ب��ا توجه به 
تجربيات كشور از جمله سياست هاي پولي و مالي، 
بسته هايي تهيه و به هيات دولت ارايه شد كه يكي از 
آنها حمايت هاي مالياتي و همچنين كاهش ذخيره 
قانوني بانك ها براي تامين مالي ارزان بود. از سوي 
ديگر براي اثر بخش شدن سياست پولي در شرايط 
تنگناي مالي پيش��نهاد تعيين سقف ۱۵ درصدي 

نرخ سود سپرده بانكي مطرح شد.
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قيمت فعلي دالر واقعي نيست
رييس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه تقاضاي ارز را 
به هيچ وجه نبايد تحريك كرد، گفت: قيمت واقعي دالر 
اين نيست و بايد كاهش پيدا كند.محمود بهمني ضمن 
گفت: تقاضاي ارز را به هيچ وجه نبايد تحريك كرد. ارز 
را بايد به كساني دارد كه نياز ارزي دارند.اينكه بخواهيم 
حفظ دارايي ها و پيشگيري از كاهش ارزش پول را با ارز 
جبران كنيم به يقين چنين رفتاري يك س��م مهلك 
است و در هيچ كجاي دنيا هم سابقه ندارد.اين حرف به 
هيچ وجه پذيرفتني نيست كه گفته شود براي كاهش 
قيمت هركس به هر ميزان ارز خواست در اختيار بگذارند 
بلكه ارز بايد فقط در اختيار متقاضيان واقعي گذاشته 
شود.وقتي حجم نقدينگي در جامعه بر مدار افزايشي 
باشد و توليد رونق چنداني نداشته باشد اين نقدينگي 
به بازارهاي سفته بازي مثل ارز، طال، خودرو، مسكن و 
غيره سرازير مي شود.يكي از فاكتورهاي كه مي توان از 
افزايش قيمت ارز پيشگيري كرد بحث كنترل نقدينگي 
است. بخش بسيار زيادي از اين افزايش قيمت ها جنبه 
رواني است كه بايد مديريت شود.قيمت واقعي دالر اين 
نيست و بايد كاهش پيدا كند. وي ضمن اشاره به اينكه 
سياست پولي و مالي بايد با هم هماهنگ باشد، تصريح 
كرد: نمي توان گفت نرخ اوراق مش��اركت 20 درصد 
و در برابر نرخ س��ود بانكي ۱۵ درصد اگر چنين باشد 
س��پرده ها از بانك ها خارج و به سمت بازارهاي سفته 
بازي و كاذب حركت مي كند.ضرورت ايجاب مي كند 
مسووالن با توجه به اهميت موضوع بازارها را متناسب 

با هم حركت دهند.

انتشار ۸۸۸ هزار ميليارد ريال 
اوراق دولتي

طي نيمه نخست امسال 888.۴ هزار ميليارد ريال اوراق 
بدهي دولتي منتشر شد كه نشان از افزايش بيش از ۴۶۶ 
درصدي انتشار اوراق بدهي دولتي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته دارد.جديدترين گزيده آمارهاي اقتصادي 
مرتبط با شاخص هاي فعاليت بورس اوراق بهادار تهران 
و خالصه وضعيت اوراق مشاركت در پايان شهريورماه 
۱۳99، توسط بانك مركزي منتشر شده است. مروري 
بر وضعيت انتشار اوراق مالي اسالمي تا پايان شهريورماه 
سال ۱۳99 حكايت از رشد معنادار انتشار اوراق بدهي 
دولتي در شش ماه اول سال جاري نسبت به شش ماه 
نخست س��ال ۱۳98 دارد. به گونه اي كه در شش ماه 
ابتدايي س��ال ۱۳99، بيش از 888 هزار ميليارد ريال 
)888.۴ هزار ميليارد ريال( اوراق بدهي دولتي منتشر 
شد كه نسبت به شش ماه ابتدايي سال گذشته، ۴۶۶.8 

درصد افزايش داشته است.

افزايش قيمت سكه به كانال ۱4 
ميليوني

به دنبال طرح موضوع واردات با ارز متقاضي، نرخ ارز در بازار 
افزايش يافت و برخي كارشناسان نسبت به اين موضوع 
واكنش نشان دادند. مجيد شاكري در واكنش به واردات با 
ارز متقاضي اعالم كرد: شايد مثال جو سياسي مثبت باعث 
شود به سرعت افزايش نرخ ارز رخ ندهد يا شايد آزادسازي 
دور اول كاالهايي كه در گمرك مانده از شتاب تورم بكاهد، 
اما رسما كشور در شرايط تحريمي خودش را خلع سالح 
مي كند. وي افزود: آقاي دكت��ر عادلي، رييس كل بانك 
مركزي ايران در سال ١٣٧١ توضيح مي دهد كه به رغم 
حركت نسبتا سريع به سمت ارز تك نرخي بعد از معرفي 
ارز رقابتي در سال 70، قيمت دالر در بازار آزاد در اعدادي 
ح��دود ۱۶0 تومان تحت كنترل باقي مان��ده بود. در آن 
زمان به رغم آنكه سايه نكول تعهدات يوزاونس، پررنگ تر 
شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قيمت هاي انفجاري 
س��ال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر 7۱ 
يك همپيماني گسترده بين اتاق بازرگاني وقت، اعضاي 
كميسيون هاي مرتبط در مجلس و وزراي اقتصادي دولت 
ايجاد شد كه حال كه ارز كافي در بازار رسمي براي واردات 
وجود ندارد و كارخانجات نيازمند مواد اوليه هستند، راه حل 
اجازه استفاده متقاضي از ارز خود است. طبعا متقاضي هم 
اين »ارز خ��ود« را از بازار آزاد مي خريد و در فضاي جديد 
چنان فشار سنگيني به بازار آزاد آمد كه در سال ۱۳7۳ تازه 
قيمت تثبيت شده دولتي ۳00 تومان شده بود! ايراني ها 
به خوبي آزمودند كه معناي »بدون انتقال ارز« و »استفاده 
از ارز اشخاص« چيست. كشور ايران نياز به سياست پولي 
مستقل دارد. همچنين به عنوان كشوري با ارز غير جهان 
روا ناچار از حدي از پگ كردن ارز خود به يك ارز خارجي 
است. بنابراين در س��ه گانه ناممكن چاره اي جز حدي از 
بستن حساب سرمايه را ندارد. اين وضعيت نه فقط مربوط 
به دوران كمبود منابع ارزي، بلكه مرتبط با دوران وفور منابع 
ارزي هم هس��ت. چنان كه هاشم پسران و يگانه در بانك 
مركزي بسيار كوشيدند مانع از باز شدن حساب سرمايه 
توسط وزير بازرگاني وقت شوند و موفق نشدند و نتيجه 
آن شد كه با تقويت غيرعادي ريال به خصوص در مقابل 
مارك آلمان بخش مهمي از بازار هاي صادراتي به دست 
آمده از دست رفت. در سال ١٣٩٢، حساب سرمايه اي كه 
با هزار زحمت بس��ته شده بود با يك اشاره و مجوز ورود با 
ارز اش��خاص مجددا باز شد. فضاي سياسي مثبت و نرخ 
بهره باال مانع از آن شد كه اثر منفي اين اقدام بر نرخ ارز فورا 
معلوم شود اما كشور مجددا در مقابل هر تكانه ارزي خلع 
سالح شده بود. در س��ال ١٣٩٥ به سرعت آثار اين خلع 
سالح شدن با اولين ضربه كوچك خودش را نشان داد. در 
ادبيات موجود مثال هاي بسياري وجود دارد كه نشان مي 
دهد وقتي كشوري حساب سرمايه را گشود ديگر دليلي 
ندارد بتواند با موفقيت آن را ببندد. شيلي يكي از مثال هاي 
معروف در اين مورد است.مجددا همان فشارهاي ١٣٧١ 
آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگاني بر بانك 
مركزي براي تسهيل واردات. فرآيندي كه ابتدا با عنوان 
تس��ريع در ترخيص كاال آغاز شده بود امشب بدون هيچ 
نقابي خودش را در تاكيدات وزير صمت و معاون گمرك 
به صورت اج��ازه واردات با ارز اش��خاص آن هم بدون كد 
رهگيري از بانك مركزي )منظورشان عمال اين است كه 
وارد كننده از بازار آزاد بخرد!( نش��ان داده. شايد مثال جو 
سياسي مثبت باعث شود به س��رعت افزايش نرخ ارز رخ 
ندهد يا شايد آزاد سازي دور اول كاالهايي كه در گمرك 
مانده از شتاب تورم بكاهد اما رسما و بدون تعارف كشور 
در شرايط همچنان تحريمي دارد خودش را خلع سالح 
مي كند. آن هم در حالي كه به تجربه پيشين همان صادرات 
در مقابل واردات هم )كه نوع بسيار رقيق شده اي از بستن 
حساب سرمايه است.( تسهيل الزم را ايجاد مي كرد و دليلي 
براي اين همه تاكيد بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پيكر 
وجود ندارد. ثبت سفارش هاي قبلي هم آنقدر گسترده و 
تلنبار است كه صحبت از كنترل واردات با ابزار ثبت سفارش 
فعال غيراجرايي است.وزير محترم صمت، اعضاي محترم 
اتاق بازرگاني، نمايندگان محترم مجلس، يك اشتباه بايد 
چند بار تكرار شود؟ روز سه شنبه ۱۳ آبان 99 در بازار ارز 
و طال، با افزايش نرخ اونس جهاني طال به ۱900 دالر، نرخ 
دالر نيز بين 28۶00 تومان تا 292۵0 تومان در بازار آزاد 
معامله شد و قيمت طال و سكه نيز افزايش داشت. سكه 
طرح جديد ۱۴ ميليون و ۴۵0 هزار، نيم سكه 7 ميليون 
و ۶00 هزار، ربع سكه ۵ ميليون و ۳00 هزار، سكه گرمي 
2 ميليون و 800 هزار، مظنه مثقال طال ۵ ميليون و 707 
هزار و هر گرم ۱8 عيار ۱ ميليون و ۳۱7 هزار تومان معامله 
شد. در صرافي ها نيز فروش دالر 28 هزار و 2۴0 و فروش 
يورو ۳2 هزار و ۶۴0 تومان معامله شد.  قيمت ها در بازار 
سكه و طال روز دوشنبه، ۱2 آبان نيز روند صعودي داشت، 
به طوري كه سكه تمام  بهار آزادي طرح جديد با افزايش يك 
ميليون و۴00 هزار توماني نسبت به روز يكشنبه، به بهاي 
۱۴ ميليون و 700 هزار تومان فروخته و دوباره وارد كانال 
۱۴ ميليون توماني شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي هفت 
ميليون و ۵00 هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 200 
هزار تومان و سكه يك گرمي دو ميليون و 800 هزار تومان 
نرخ داشت.هر گرم طالي ۱8 عيار به مبلغ يك  ميليون و 
۳20 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي پنج ميليون و 722 
هزار تومان فروخته شد. هر دالر در صرافي هاي بانكي نيز 
28 هزار و 2۴0 تومان معامله ش��د كه افزايش يك هزار و 
۴0 توماني را نشان مي دهد. همچنين يورو با 990تومان 
افزايش با نرخ ۳2 هزار و ۶۴0 تومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته هر يورو 
با قيمت ميانگين ۳۱ هزار و ۳0 تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز با قيمت ميانگين 2۶ هزار و 7۴8 تومان فروخته 
شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز در روز يكشنبه، حواله 
يورو با ميانگين قيمت ۳۱ هزار و 899 تومان به فروش رسيد 
و حواله دالر نيز ميانگين قيمت 2۵ هزار و 77820 تومان 
را ثبت كرد.  هفته هاي گذشته با تشديد نوسان ارزي، بانك 
مركزي تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا اتخاذ 
كرد و قيمت ارز تا ح��دودي روند نزولي در پيش گرفت. 
برخي فعاالن بازار ارز نيز اين كاهش را به تزريق ارز توسط 
بانك مركزي به بازار متشكل مربوط داونستند و از احتمال 
كاهش بيشتر قيمت ها در روزهاي آينده خبر مي دهند.

برخي علت ريزش دالر در روزهاي گذشته را تزريق دالر 
به بازار توسط مردم اعالم كردند كه با فروش ارزهاي خود، 
عرضه را تقويت كرده اند، اما به نظر مي رسد كه آزاد شدن 
فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز نيز تا حدودي 

مقدمات كاهش نوسان قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.

روايت جديد از استقراض
۵4 هزار ميليارد توماني دولت

يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به كسري بودجه 
200هزارميلياردي دولت، گفت: اخيرا معاون سازمان 
برنامه در يك جلس��ه  از اس��تقراض ۵۴ هزار ميليارد 
توماني دولت خبرداده، كه اگر اين اس��تقراض از بانك 
مركزي باشد با ضريب 7 برابري در افزايش نقدينگي و 
خلق پول نمايان مي شود به گزارش تسنيم، حجت اهلل 
عبدالملكي گفت: شيوع ويروس كرونا در رشد اقتصاد 
جهان اثر داش��ته و برخي از اقتصاده��ا را تا منفي ۱0 
درصد كاهش داده پيش بيني شده است احتمااًل روند 
بهبود رشد اقتصادي از سال 2022 آغاز شود اما در حال 
حاضر 200 ميليون نفر در دنيا بيكار ش��ده و تجارت 
جهاني 2۵درصد كاهش يافته است.بسياري از كشورها 
از خانوارها و توليدكنندگان خود حمايت مي كنند و 
ايران نيز سياستي در پيش گرفته است. عبدالملكي با 
اشاره به كاهش فروش نفت كشور، گفت: البته شركت 
نفت به روش هاي ديگر سعي دارد كم كم فروش نفت 
را اضافه كند. گرچه تجارت در كشورها به خاطر كرونا 
كم ش��ده اما واردات همه كشورها از كاالي كشاورزي 
باال رفته و باعث شده صادرات كشاورزي افزايش پيدا 
كند. نرخ رشد صنعت در كشور ما ۴ تا ۶ درصد منفي 
ش��ده، در خدمات ۱0 درصد منفي ش��ده، همچنين 
كاهش صادرات ما بيش از كاهش واردات بوده اس��ت 
كه در صادرات 2۶درصد و در واردات 2۴درصد كاهش 
داش��تيم. در حوزه پولي و مالي و مهار نقدينگي دولت 
هيچ توفيقي نداش��ته و تالش چشمگيري هم انجام 
نداده است. عبدالملكي با بيان اينكه امسال دولت 200 
هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه دارد از روش هايي 
براي جبران كسري بودجه خبر داد و گفت: طبق اعالم 
مقامات دولت امسال ۵۶ هزار ميليارد تومان استقراض 
صورت گرفته كه اگر اين استقراض از بانك مركزي باشد 
با ضريب 7 برابري در افزايش نقدينگي و خلق پول نمايان 
مي شود كه بار سنگين تورمي خواهد داشت.برخي از 
بخش هاي توليدي كه از كرونا تأثير نگرفته بايد مورد 
توجه قرار گيرد؛ مانند مشاغل خانگي و فناوري اطالعات؛ 
اما سوال اين است كه چرا اين بخش ها را توسعه نداده ايم.

ريزش پي در پي لير تركيه
لير تركيه بار ديگر به پايين ترين س��طح تاريخ خود 
رسيد. به گزارش بلومبرگ، باال رفتن فشار تورمي و 
كاهش شديد ذخاير ارزي باعث نگراني معامله گران از 
توانايي بانك مركزي تركيه در مديريت شرايط كنوني 
شده اس��ت. از طرف ديگر نگراني هايي از پيامدهاي 
كرون��ا روي اقتصاد تركيه كه بخش بزرگي از اقتصاد 
تركيه به گردشگري وابسته است، وجود دارد و تداوم 
شرايط كرونايي مي تواند باعث عميق تر شدن ركود 
اقتصادي در اين كشور و افزايش شديد نرخ بيكاري 
شود. تصميم بانك مركزي تركيه به ثابت نگه داشتن 
نرخ بهره با واكنش منفي فعاالن بازار مواجه شده است. 
نرخ بهره تركيه اكنون در سطح ۱0.2۵ درصدي قرار 
دارد .در آخرين دور از معامالت ارزي اس��تانبول، هر 
دالر با 0.۱8 درصد افزايش به 8.۴۳۳ لير رسيد. نرخ 
برابري هر يورو مع��ادل 9.80۴ لير و هر پوند معادل 

۱0.87۶ لير اعالم شد.

شوراي پول و اعتبار با اجراي سياست احتياطي كنترل رشد ترازنامه شبكه بانكي موافقت كرد

پنجاه و نهمين انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده برگزار شد

محدوديت ترازنامه اي با هدف كنترل تورم 

امريكا  آبستن شورش
اي��ن اخت��الف در اوج تالش ترامپ ب��راي به تعويق 
انداختن انتخابات بود كه حتي جمهوري خواهان نيز 

بالفاصله آن را رد كردند.
دموكرات ها استدالل مي كردند كه نقل و انتقال تا محل 
راي گيري براي بسياري از مردم غير قابل تصور است 
و ايستادن در صف براي ساعت ها مي تواند خطرناك 
باش��د. آنها به س��نت راي گيري پس��تي در چندين 
ايالت اش��اره مي كردند. از سوي ديگر ترامپ معتقد 
بود كه راي گيري پس��تي خطر دستكاري و تقلب را 
به هم��راه دارد و صراحتا بيان مي كرد كه عالقه اي به 
حضور ميزان باالي راي دهندگان ندارد. در انتخابات 

رياست جمهوري 20۱۶ اين ميزان ۵۶ درصد بود.
در پي اين مباحث، به دليل ش��يوع كرونا، ۱9 ايالت 
از ۵0 ايالت امريكا، موانع راي گيري پستي را كاهش 
دادند. به اي��ن ترتيب حداقل از ه��ر چهار امريكايي 
سه نفر مي توانس��ت از طريق پست راي دهند. از اين 
منظر چش��م انداز انتخاباتي امريكا مانند يك لحاف 
چهل تكه است: برخي از اياالت به طور خودكار اسناد 
انتخاباتي را براي ش��هروندان خود مي فرس��تند، در 
حالي ك��ه برخي ديگر فرم هايي را ارس��ال مي كنند 
كه راي دهندگان درخواس��ت كرده باشند. به همين 
ترتيب، قواعد و مقررات راي هاي پستي در ايالت هاي 
مختلف امريكا متفاوت است و اگر چه در معدودي از 
ايالت ها راي هاي پستي شمارش شده است اما در اغلب 
ايالت ها، راي هاي پستي بايد پس از پايان راي گيري 
حضوري انجام شود. اما از آنجا كه شمارش راي هاي 
پس��تي به دليل الزام تاييد و احراز هويت ها نسبت به 
شمارش آراي حضوري زمان بيشتري مي طلبد، و از 
سوي ديگر، اغلب طرفداران ترامپ و جمهوريخواهان 
به طورسنتي به صورت حضوري راي مي دهند، گفته 
مي شود كه نتايج اوليه اي كه اعالم خواهد شد احتماال 
صحنه را به نفع ترامپ تصوير خواهد كرد. اين مساله 
وقتي اهميت بيشتري مي يابد كه دموكرات ها نسبت به 
اعالم زودهنگام پيروزي از سوي ترامپ هشدار داده اند. 
چرا كه او در آخرين ميتينگ انتخاباتي، خود را برنده 
انتخابات دانس��ته بود و در اولين مناظره انتخاباتي با 
جوبايدن، كانديداي دموك��رات انتخابات 2020 به 
روش��ني گفته بود كه نتايج انتخابات را )در صورتي 
كه بايدن برنده شود( نمي پذيرد. رژه ۵۴ كيلومتري 
طرف��داران ترامپ نيز طي روزهاي گذش��ته حاكي 
از آتش خاكستر تش��ديد دو قطبي جامعه امريكا در 

اين روزها بود. به همين دلي��ل، دو هفته قبل از آغاز 
راي گيري حضوري در امريكا، فروش��گاه زنجيرهاي 
وال م��ارت، قفس��ه هاي مربوط به فروش س��الح و 
مهمات خود را تخليه كرد. مديران اين فروش��گاه اما 
پس از يك روز از تصميم اوليه خود برگشته و دوباره 
انواع سالح هاي خودكار و نيمه خودكار به قفسه هاي 
اين فروش��گاه بازگشت داده شد. اما در تحولي ديگر، 
در برخي ايالت هاي امري��كا كه زمينه هاي درگيري 
و خش��ونت پس از پايان زم��ان راي گيري حضوري 
بيشتر اس��ت، برخي از مغازه ها درب ورودي مغازه و 
فروش��گاه هاي خود را حصار كش��ي كرده اند. برخي 
از مراك��ز دولت��ي و از جمله كاخ س��فيد نيز با هدف 
جلوگيري از حمله معترضان حصار كشي شده است.

پلوسي: براي انتخاب رييس جمهور آماده ام
در همين حال، رييس مجلس نمايندگان امريكا تاكيد 
كرد، اگر بر س��ر نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري 
2020 اختالفي به وجود آيد، كنگره آماده اس��ت تا 

رييس جمهور بعدي را انتخاب كند.
ب��ه گزارش ايس��نا، به نق��ل از پايگاه خب��ري هيل، 
نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان امريكا در 
مصاحبه اي با راديوي عمومي مل��ي )NPR( گفت: 
وقتي موضوع شمارش آرا مطرح مي شود، خيلي خوب 
مي دانيم كه قانون چيست و برتري نقش كنگره به ويژه 

مجلس نمايندگان چيست.
اگر انتخابات رياست جمهوري از طريق آراي انتخاباتي 
يك پيروز مشخص را ارايه ندهد، آن وقت تصميم گيري 
درخصوص رييس جمهور بعدي امريكا برعهده مجلس 

نمايندگان خواهد بود.
پلوس��ي گفت: ما آماده هس��تيم. ما آماده شده ايم. 
از آنجايي كه ش��اهد بي مس��ووليتي دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امري��كا و بي احترامي هايش به قانون 
اساسي، دموكراس��ي مان و درس��تي انتخابات مان 
بوده ايم، مدتي است كه براي اين مساله آماده هستيم.

گزارش وب س��ايت آكسيوس نش��ان داد كه ترامپ 
قصد دارد ش��ب انتخابات در صورتي كه نتايج بيانگر 
پيشتازي وي باش��د، اعالم پيروزي كند. ترامپ روز 
دوشنبه در جمع خبرنگاران اين گزارش را به چالش 
كشيد اما همچنان به انتقاد از برخي ايالت ها پرداخت 
كه اجازه دارند پس از روز انتخابات نيز به شمارش آرا 

ادامه دهند.
ترامپ گفت: به نظر من اين موضوع كه پس از انتخابات 
نيز امكان اخذ راي وجود دارد، بسيار فاجعه آميز است. 
به نظر من اين موضوع كه مردم يا ايالت ها اجازه دارند تا 
براي يك مدت طوالني پس از پايان انتخابات همچنان 
به اخذ و ش��مارش آرا ادامه دهند، بسيار وحشتناك 
است چرا كه اين مساله تنها منجر به يك چيز مي شود.

ترامپ بارها صحت و اعتبار راي گيري پستي در مقابل 

آراي غايب و راي گيري حضوري را زير سوال برده است. 
كمپين ترامپ و ديگر جمهوري خواهان اين مساله را 
كه برخ��ي ايالت ها اجازه دارند پ��س از روز انتخابات 
آراي اخذ كرده را شمارش كنند، به چالش كشيده اند.

جو بايدن درباره اين گزارش وب س��ايت آكس��يوس 
گفت: پاسخ من اين است كه ترامپ ديگر نمي تواند 

اين انتخابات را نيز بدزدد.

نبرد در راه كنگره
ديروز، عالوه بر آنكه روز سرنوشت س��ازي در تعيين 
رهبر بعدي كاخ س��فيد بود، روز انتخاب قانونگذاران 
در مجلس نمايندگان و سناي امريكا نيز بود. اين دو 
مجلس، كنگره امريكا را تش��كيل مي دهند. جبهه 
ديگري ك��ه دموكرات ها ب��راي تصاح��ب آن خيز 
برداشته اند.در حال حاضر كنترل مجلس نمايندگان 
امريكا با ۴7 نماينده بيشتر در اختيار دموكرات هاست 
و س��نا هم با ۵۳ نماينده در چنگ جمهوري خواهان 
قرار دارد. ديروز تمام ۴۳۵ كرسي مجلس نمايندگان 

امريكا و ۳۵ كرسي از سنا به راي گذاشته شدند. 
از مجموع ۳۵ كرس��ي س��نا كه به راي گذاشته شده 
است، 2۳ كرس��ي متعلق به جمهوري خواهان و ۱2 
كرسي متعلق به دموكرات هاست. دموكرات ها به سه 
يا چهار كرسي ديگر براي كسب اكثريت سنا نياز دارند.

تعداد دقيق اين كرسي ها به اين مساله بستگي دارد 
كه چه كسي پيروز انتخابات رياست جمهوري شود. 
چنانچه بايدن پيروز انتخابات رياست جمهوري شود، 
معاون او خانم كاماال هريس، رييس س��نا مي شود و 
مي تواند در صورت تساوي قانونگذاران، راي را بشكند. 
پس اگر معاون رييس جمهوري جديد دموكرات باشد، 
سه كرسي براي كسب اكثريت كفايت مي كند، در غير 

اين صورت به چهار كرسي نياز است.
در مقابل، جمهوري خواهان هم براي تصاحب مجلس 
نمايندگان امريكا به 2۱ كرسي ديگر نياز دارند. در حال 
حاضر، مجلس نمايندگان امريكا با اكثريت 2۳2 مقابل 
۱97 نماينده در اختيار دموكرات ها قرار دارد. اكثريت 

در اين مجلس با 2۱8 كرسي به دست مي آيد. 
ب��راي دموكرات ه��ا حيات��ي اس��ت ك��ه در كن��ار 
رياس��ت جمهوري، كنترل سنا را هم دوباره به دست 
بگيرن��د، چرا كه در غير اين ص��ورت كار بايدن براي 
پيش��برد اموري از جمله اصالح قوانين مهاجرتي و 

بهداشت و درمان سخت  مي شود.

ادامه از صفحه اول
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با نزديك شدن به تاريخ انتخابات رياست جمهوري امريكا 
حساسيت همه بازارها به نتيجه اين انتخابات بيشتر شده 
است و اخبار آن نيز در صدر اخبار همه رسانه هاي جهان قرار 
گرفته است. در اين زمينه تقريبا تمام رسانه هاي بزرگ دنيا 
نظرسنجي خاص خود را اجرا و نتايج آن را گزارش مي كنند 
كه سرمايه گذاران را با انبوهي از نمودارهاي مختلف و شايد 
كم اعتبار و گمراه كننده مواجه كرده است. از سويي ابزارهاي 
شرط بندي و اوراق مشتقه بر روي نامزدها نيز حجم معامالت 
بااليي پيدا كرده اند و اطالعات آنها نيز به عنوان پيش بيني 
نتايج انتخابات منتشر مي شود در حالي كه اين نتايج تنها 
نظر فعاالن بازارها هس��تند و انواع سوگيري هاي رفتاري 
سرمايه گذاران مي تواند در آنها تاثيرگذار باشد. لذا بهترين 
راه توجه به معدود نظرسنجي هايي است كه دقت بااليي را 
در گذشته از خود نشان داده اند. روند اخير بازارهاي كاماديتي 
نشان مي دهد كه همچنان قيمت هاي باالي خود را حفظ 
كرده اند و تاثير منفي چنداني از نگراني ها نسبت به انتخابات 

امريكا نپذيرفته اند.
نااطميناني ناشي از انتخابات اياالت متحده در اقتصاد ايران 
به تدريج كاهش خواهد ياف��ت. با عبور از مرحله انتخابات 
و بازه زماني بس��يار مهم ميان انتخاب��ات و تغيير دولت در 
اياالت متحده )نيمه آبان تا پاي��ان دي(، انتظار مي رود كه 
نااطميناني هاي ناشي از روابط خارجي كه بر اقتصاد ايران 
سايه افكنده است به تدريج كاهش يابد. بر همين اساس، 
انتظار آرام ش��دن تدريجي فضاي اقتصاد در داخل كشور 
وجود دارد. البته با توجه به آنكه انتخاب هر يك از دو نامزد 
انتخابات اياالت متحده با گشايش س��ريع و يك باره براي 
اقتصاد ايران و بهبود محس��وس م��ورد انتظار نخواهد بود 
و تنها برخي گشايش هاي مختصر محتمل خواهد بود. بر 
اين اس��اس، قرار گرفتن نرخ ارز در محدوده 23 تا 25 هزار 
تومان در كوتاه مدت و رشد محدود و متناسب با تورم ساالنه، 
مهم ترين پيامد انتخابات اياالت متحده براي اقتصاد ايران 

خواهد بود.
دولت هنوز نتوانسته كانال مناسب و مطمئني براي تامين 
كس��ري بودجه خود ايجاد نمايد. عدم موفقيت دولت در 
ف��روش اوراق تامين مالي طي مهرم��اه، نگراني  فعاالن از 
پولي شدن كس��ري بودجه را مجددا تشديد نموده است و 
همين موضوع از علل و موانع اصلي كاهش بيش��تر نرخ ارز 
تلقي مي ش��ود. در صورتي كه طي ماه هاي پيش رو ايران 
بتواند مراودات تجاري خود با همسايگان و ساير كشورها را 
گسترش دهد و به بخشي از منابع بلوكه خود در ساير كشورها 
)احتماال رقمي بين 40 تا 80 ميليارد دالر منابع بلوكه وجود 
دارد( دس��ت يابد، مي تواند بخشي از فشار تورمي بودجه را 
كاهش دهد. مشكالت ناش��ي از موج جديد بيماري كرونا 
كه با افزايش هزينه هاي درماني دولت و كاهش سطح توليد 
به دليل تشديد تعطيلي ها همراه بوده از يكسو و مشكالت 
مربوط به از دست رفتن لنگر انتظارات در كنترل تورم )به 
دليل وقوع دو شوك ارزي در فاصله كمتر از دو ماه( از سوي 
ديگر، دو چالش مهم ديگر در فرآيند كنترل تورم خواهند 
بود.  بازار سهام جذابيت بسيار زيادي براي سرمايه گذاري پيدا 
نموده است. در شرايط فعلي بازار سهام به كمترين سطوح 
چهار ماه اخير رسيده است و با در نظر گرفتن نرخ هاي فعلي 
ارز و تورم و چشم انداز آنها به نظر مي رسد كه در جذاب ترين 
شرايط خريد سهام طي سال جاري قرار گرفته ايم. عدم اقبال 
سرمايه گذاران خرد به بازار سهام به دليل ريزش هاي اخير 
مهم ترين مانع رشد بازار در كوتاه مدت است اما با توجه به آنكه 
بازارهاي ارز و طال در شرايط بسيار ريسكي قرار دارند، انتظار 
ورود تدريجي دارايي به بازار سهام وجود دارد. توجه داشته 
باشيد كه در حال حاضر قيمت سكه، نيم سكه و ربع سكه 
حباب قيمتي بين 15 تا 35 درصد دارند و چشم انداز قيمت 
جهاني طال نيز پس از انتخابات امريكا و ورود تدريجي واكسن 
كرونا، نزولي خواهد بود. افزايش احتمالي نرخ سود بانكي، 
مهم ترين چالش كوتاه مدت براي رشد بازار سهام خواهد بود.

    تصوير كلي بازارها
 بازارهاي مالي در مهرماه با رشد محسوس همراه بوده اند. 
ش��رايط بازارهاي مالي در مهرماه نيز ملتهب و پرنوس��ان 
بوده است به شكلي كه بازارهاي ارز و طال با ثبت رشدهاي 
باالتر از 15 درصد در اين ماه، دومين ركورد رشد ماهانه در 
س��ال جاري را ثبت نموده اند. بازار مسكن نيز همچنان در 
حال ثبت نرخ هاي رش��د باالس��ت )1( اما بازار سهام براي 
سومين ماه متوالي، رشد منفي را تجربه نموده است. تورم 
ماهانه مهرماه نيز مجددا به رقم 7 درصد رس��يده است كه 
اين رقم محدوده باالي تورم ماهانه در يك دهه اخير است. 
نزديك شدن به زمان انتخابات اياالت متحده، از مهم ترين 
داليل افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت در بسياري 

از بازارها بوده است.
    اقتصاد جهاني

با رسيدن به ماه پاياني انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
حساسيت ها به نتيجه اين انتخابات در بازارهاي مالي جهاني 
بسيار بيشتر شده است. در مورد پيروز انتخابات تحليل هاي 
متنوعي تاكنون ارايه شده است. پيش بيني هاي مختلفي 
نيز از نتيجه انتخابات پيش روي امريكا توس��ط موسسات 
مختلف انجام شده است. برخي از اين پيش بيني ها در قالب 
نظرسنجي هستند و برخي ديگر با استفاده از اوراق مشتقه 
بر روي هر نامزد و ش��رط بندي روي هر كدام از منتخبين 
فعاليت مي كنند. در خصوص نتايج شرط بندي ها و انتظار 
س��رمايه گذاران از پيروزي هر كدام از نامزدها اخبار زيادي 
منتشر مي شود زيرا اين ابزارها نيز مانند ساير اوراق بهادار 
براحتي قاب��ل معامله بوده و داده هاي آنها در س��ايت هاي 
مختلف منتشر مي شود. اما بايد توجه داشت كه اطالعات 
ارايه شده از سوي اين ابزارها تنها برآيند نظر سرمايه گذاران 
در آن ابزار است و ممكن است متاثر از انواع سوگيري هاي 
رفت��اري معامله گران بوده و ب��ازار آن مي تواند كامال ناكارا 
رفتار نمايد. پس بهتر اس��ت بيشتر به نتايج نظرسنجي ها 
توجه شود تا شرط بندي ها و اوراق مشتقه بر روي نامزدها.  
از س��وي ديگر باتوجه به اينكه بسياري از نظرسنجي ها در 
انتخابات پيشين امريكا نتوانستند بدرستي پيروز انتخابات 
را پيش بيني كنند بسياري از تحليلگران نسبت به قابليت 
اتكاي نتايج اين نظرسنجي ها ترديد دارند. البته موسسات 
نظرسنجي تالش كرده اند كه خطاهاي تخمين خود را تا 
حد ام��كان كاهش دهند با اين حال اعتماد عمومي به اين 
نظرسنجي ها در س��طح جهاني بسيار كاهش يافته است. 
در مجم��وع با توجه به تنوع زياد و تعداد باالي موسس��ات 
نظرسنجي و ابزارهاي ش��رطبندي پيشنهاد مي شود كه 
تنها نظرسنجي هاي معتبر ترين موسسات نظرسنجي كه 

دقت باالي پيش بيني هاي آنها در انتخابات گذشته محرز 
ش��ده مدنظر قرار گيرند و روند تغيي��رات نتايج حاصل از 

نظرسنجي هاي آنها نيز تا زمان انتخابات پيگيري شود. 
يكي از معتبرترين موسسات نظرسنجي كه پيروزي ترامپ 
در انتخابات قبل و حتي دو دوره قبل از آن را نيز به درستي 
پيش بيني كرده بود IBD/TIPP است كه تا زمان انتخابات 
بصورت روزانه نظرسنجي انجام مي دهد. آخرين نظرسنجي 
اين موسسه نشان مي دهد كه شانس پيروزي بايدن بيشتر 
است؛ اما فاصله دو نامزد با نزديك شدن به تاريخ انتخابات 
در حال كاهش بوده و شانس پيروزي بايدن كه پيش از اين 
بيش از 50 درصد ب��ود در 19 اكتبر 2020 به 49.6 درصد 
در مقابل 44.4 درصد شانس پيروزي ترامپ رسيده است. 
به نظر اين موسسه نتايج هنوز قطعي نيست و داراي پويايي 
اس��ت و تا زمان انتخابات مي تواند تغيي��ر كند. با اين حال 
اين موسسه معتقد است كه شگفتي دوره قبل احتماال رخ 
نخواهد داد. زيرا در دور قبل بيشتر راي دهندگان مستقل و 
خانوارهاي حومه شهر به ترامپ راي دادند اما  نظرسنجي هاي 
اين موسسه نشان مي دهد كه در انتخابات 2020 بايدن هم 
در اين گروه ها راي دارد. ويژگي هاي راي دهندگان و راي آنها 
در 19 اكتبر 2020 براساس نظر اين موسسه كه مي تواند 
به درك ديدگاه افراد مختلف نسبت به هر نامزد كمك كند 

به شرح زير است. 
موسس��ه FiveThirtyEight ني��ز ك��ه تجزيه تحليل 
س��ناريو بر روي نتايج نظرسنجي هاي خود انجام مي دهد 
در ح��ال حاضر عن��وان مي كند كه براس��اس 40 هزار بار 
شبيه سازي نتايج انتخابات ش��انس پيروزي بايدن 88 از 
 100 اس��ت اما دقت نظر سنجي هاي اين موسسه كمتر از

IMB/TIPP است. همچنين برخالف برخي ايالت ها كه 
ساكنين آنها بطور س��نتي طرفدار يك حزب بوده اند، در 
برخي ايالت هاي ديگر آراي راي دهندگان مختلف است و 
به عبارت ديگر راي هر دو نامزد در آنها شكننده است كه به 
عنوان ايالت هاي چرخشي شناخته مي شوند و هردو نامزد 
تمام تالش خود را مي كنند تا راي آن ايالت را نهايتا به خود 
اختصاص دهند. اگرچه با نزديك تر شدن به تاريخ انتخابات 
امريكا سوگيري رس��انه ها به سمت نامزدي مطلوب خود 
بيشتر مي شود و در واقع در زمان انتخابات رسانه هاي بزرگ 
جهان به ابزار تبليغاتي احزاب و نامزدها تبديل مي شوند و 
براي مدت كوتاهي چهره بيطرفانه خود را كنار مي گذارند 
اما با اين حال ش��ايد بتوان از برخي تحليل هاي ارايه شده 
توسط رسانه ها تا حدي استفاده كرد. براساس آخرين نتايج 
نظرس��نجي ها، بايدن همچنان با فاصله نسبتا مناسبي از 
ترامپ پيش است كه اين فاصله پس از مناظره اول دو نامزد 
افزايش يافته است. از مجموع حدود هفتاد نظرسنجي طي 
دو هفته منتهي به 22 اكتبر )روز آخرين مناظره(، هيچكدام 
پيشتازي ترامپ را نشان نمي دهد. همچنين طي يك هفته 
منتهي به 22 اكتبر، 5 نظرسنجي با درجه اعتبار A صورت 
گرفته و بايدن بطور ميانگين 7.2 درصد جلوتر است. در مورد 
شرايط مناظره دوم نيز به نظر نمي رسد كه اين مناظره بتواند 
تغيير جدي در ميان راي دهندگان ايجاد كند چرا كه از يكسو 
نسبتا به مناظره اول بسيار آرام تر و غيرچالشي  بود و از سوي 
ديگر آمارها نشان از برتري خفيف بايدن در اين مناظره دارد.

    نتايج نظرسنجي هاي امريكا در 9 ماه اخير
 در م��ورد ش��رايط نامزده��ا در اي��االت ش��ناور

)SWING STATES( نيز ش��رايط به گونه اي است كه 
ايالت هاي آيوا، اوهايو و جورجيا به س��مت ترامپ گرايش 
دارند و ساير ايالت ها بيش��تر طرفدار بايدن هستند. نكته 
مهم در اين ميان، پيشتازي س��ه درصدي بايدن در ايالت 

فلوريداس��ت و با توجه به 29 الكترال مربوط به فلوريدا، در 
صورتي كه بايدن بتواند فاصله س��ه درصدي خود در اين 
اياالت را حفظ نمايد، با احتمال بااليي برنده انتخابات خواهد 
 شد. در شرايط فعلي به نظر مي رسد تنها يك تغيير اساسي

)GAME CHANGER( نظير افشاء يك رسوايي مالي 
گسترده براي بايدن با عمليات رسانه اي قوي، يك درگيري 
نظامي مختصر اما س��ريع و پرسروصدا در منطقه اي مثل 
خاورميانه يا كره ش��مالي، توزيع يكب��اره چند ده ميليون 
واكس��ن كرونا در شهرهاي مختلف امريكا و مواردي از اين 

دست مي تواند نتيجه انتخابات را تغيير دهد.
 انتخابات اياالت متحده در تاريخ 13 آبان برگزار خواهد شد و 
حتي در صورت تاخير در شمارش آراء پستي، حداكثر ظرف 
چند روز نتيجه انتخابات و رييس جمهور بعدي مشخص 
خواهد شد. در صورتي كه ترامپ مجدداً پيروز انتخابات شود 
تحليلگران توقع دارند كه سياست هاي پيشين وي ادامه 
پيدا كند. سياست هاي ترامپ نظير پايين نگه داشتن نرخ 
ماليات شركت ها و سرمايه داران بزرگ، و از سويي ترجيح 
دادن سياست هاي حمايت از صنايع در مقابل سياست هاي 
محيط زيستي باعث شد كه اقتصاد امريكا در دوران ترامپ 
حداقل تا قبل از بحران كرونا دوره خوبي داشته باشد و آثار 
اقتصادي كرونا نيز كه منشأ آن يك بيماري است را نمي توان 
خيلي به حساب ترامپ گذاشت. زيرا وي در زمان كرونا نيز 
تاكيد به باز نگهداشتن كسب و كار ها و صنايع و حفظ رشد 
اقتصادي دارد. پس بعيد نيست كه اغلب فعاالن اقتصادي و 
سرمايه گذاران عالقه مند به ماندن وي در قدرت باشند. از 
سوي ديگر در صورت پيروزي بايدن، هم اكنون با قطعيت 
نمي توان وضعيت بازارهاي جهاني را در زمان وي پيش بيني 
كرد. اما شعارهاي انتخاباتي وي نظير افزايش نرخ ماليات 
شركت هاي بزرگ و طبقه ثروتمند و بازگشت به موافقت 
نامه هاي بين المللي حافظ محيط زيس��ت نشان مي دهد 
كه حداقل در زمان انتخابات تمركز وي بيش��تر بر مسائل 
اجتماعي و محيط زيستي اس��ت تا اقتصادي. با اين حال 
ممكن اس��ت پس از انتخابات سياس��ت هاي وي در عمل 
متفاوت با شعارهايش باشد، زيرا هم اكنون نيز ديده مي شود 
كه كمك هاي مالي فراواني از سوي شركت ها و سرمايه گذاران 
بزرگ از جمله شركت هاي بخش انرژي بزرگ دنيا به كمپين 
انتخاباتي وي مي شود كه نشان مي دهد اين حاميان پس از 
پيروزي توقع پشتيباني از كسب و كار خود را دارند. يكي از 
علل حمايت برخي شركت هاي بخش انرژي از بايدن اين 
اس��ت كه اين شركت ها با گذر زمان و پيشرفت تكنولوژي 
فعاليت هاي خود را در بخش انرژي هاي پاك نيز توس��عه 
داده اند و اكنون آمادگي كاهش فعاليت در بخش نفت و گاز 
را دارند. بررسي هاي بلومبرگ نشان مي دهد كه هم اكنون 
هزينه توليد انرژي هاي پاك از انرژي هاي فس��يلي كمتر 
شده است. شركت هاي بخش انرژي بزرگ دنيا همچنين 
تقاضاي انرژي هاي فس��يلي را حتي بعد از كرونا هم پايين 
برآورد مي كنند. به عنوان مثال شركت BP تقاضاي نفت را 
پايين تر از آژانس بين المللي انرژي و اوپك برآورد كرده است. 
با نزديك تر شدن به تاريخ انتخابات و نتايج نظرسنجي ها كه 
نشان از احتمال پيروزي بايدن دارد هم اكنون در بازار سهام 
امريكا سرمايه گذاران از سهام رشدي و در اندازه بزرگ كه در 
دوران ترامپ رشد زيادي داشتند خارج شده و در حال ورود 
به سهم ارزشي و شركت هاي در اندازه كوچك شده اند كه 
در اين دوره رشد كمتري داشته اند. در حال حاضر نگراني 
سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه بيشتر فرساينده شدن 
انتخابات و به دادگاه كشيده شدن نتايج است تا اينكه بايدن 
برنده شود. در صورتي كه هر كدام از نامزد ها نتواند پيروزي 

قاطعي به دست آورد و كار به دادگاه بكشد احتماال در امريكا 
شاهد اعتراضات خياباني و هرج و مرج نيز خواهيم بود كه 
ريسك سرمايه گذاري را باال مي برد و همچنين آينده را در 
هاله اي از ابهام قرار مي دهد و اين اتفاق بدترين سناريو از نظر 
سرمايه گذاران در بازارهاي مالي امريكا است.  سرمايه گذاران 
در بازاره��اي امريكا به بهبود رابطه امريكا و چين در دوران 
بايدن و اثر مثبت آن بر بازار كاماديتي ها نيز چشم دوخته اند؛ 
زيرا جنگ تجاري بين چين و امريكا بيشتر از اينكه به صنايع 
كمك كند منج��ر به تعرفه هاي بيش��تر و افزايش هزينه 
مبادالت ش��ده و اثرات مثبت آن براي صنايع داخل امريكا 

چندان محسوس نبود. 
همان گونه كه نمودار ش��اخص S&P500 نشان مي دهد 
با نزديك ش��دن به انتخابات امريكا و انتش��ار اخبار مبني 
بر ش��انس پيروزي بايدن بازار سهام امريكا تاكنون ريزش 
چنداني نداشته بلكه سرمايه گذاران به متوازن كردن مجدد 
پرتفوي خود روي آورده اند. از س��وي اخبار مربوط به رشد 
اقتصادي چين و اخبار مربوط به نهايي شدن واكسن كرونا 
نيز در اين زمينه موثر بوده است.  تغييرات وضعيت شاخص 
PMI اقتصادهاي بزرگ جهان در اكتبر 2020 هنوز براي 
امريكا، اروپا يا چين اعالم نشده است اما احتمال تغييرات 
چشمگير در آنها پايين بنظر مي رسد و هر سه اقتصاد احتماال 

در وضعيت مطلوب باقي بمانند.
    بازارهاي كااليي جهاني

روند تغييرات قيمت كاماديتي هاي مهم در بازارهاي جهاني 
به شرح جدول زير است: 

رنگ سبز در جدول باال نشانه بهبود قيمت ها و رنگ قرمز 
به معني كاهش قيمت ها در دوره مورد بررسي است. روند 
قيمت ها مي تواند از سبز به زرد، نارنجي و سپس قرمز كاهش 
يابد يا بالعكس. قيمت  كاماديتي ها نشان مي دهند كه تاكنون 
با واكنش منفي در اين بازار نسبت به احتمال پيروزي بايدن 
به عنوان رييس جمهور مواجه نبوديم يا اينكه فعاالن اصلي 
بازارهاي كاماديتي شانس پيروزي وي را پايين تر از آنچه كه 

در رسانه ها عنوان مي شود مي دانند. 
 در بازار فوالد، قيمت فوالد ايران در اكتبر 2020 به باالي 410 
دالر در تن رسيده است و نزديك به قيمت هاي CIS باقي 
مانده است. البته از آن سو قيمت سنگ آهن در محدوده بين 
110 تا 120 دالر در حال نوسان است. در مجموع قيمت هاي 
فعلي در تمام شرايط اقتصادي قيمت هاي مطلوبي بنظر 
مي رسد و پتانسيل افزايش بيشتر قيمت ها اندك است.  روند 
 MSCI World Materials تغييرات شاخص جهاني
كه دربرگيرنده شركت هاي فعال در حوزه مواد شيميايي، 
كانه هاي فل��زي و غيرفلزي، فلزات اساس��ي، محصوالت 
كشاورزي، و بسته بندي مي شود؛ نشان مي دهد كه در اكتبر 
 2020 همزمان با باال ماندن قيمت مس، فوالد و سنگ آهن 
وضعيت اين ش��اخص نيز در وضعيت مطلوبي قرار داشته 
اس��ت.  در مورد قيمت نفت همانطور كه در جدول قيمت 
كاماديتي ها ارايه شد، قيمت ها همچنان نزديك به 40 دالر 
در نوسان است.  بررسي تعداد دكل هاي نفتي امريكا در ماه 
اكتبر 2020 نشان مي دهد كه تعداد آنها كمي افزايش داشته 
است اما همچنان زير سطح 190 دكل است كه نشان مي دهد 
تعداد افزايش ها تاثير محسوسي بر بازار نفت نخواهد داشت. 
قيمت هاي كنوني نفت از نظر بسياري از تحليلگران با توجه 
به شرايط مناسب است و نظر به اينكه در دوران كرونا مشكل 
عرضه نفت وجود نداشته است لذا پتانسيل رشد بيشتر آن تا 
زماني كه تقاضاي جديدي وارد بازار نشود اندك است. روند 
 MSCI تغييرات شاخص جهاني شركت هاي بخش انرژي
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اگزون موبيل، شورون، رويال داچ، بريتيش پتروليوم وتوتال 
است نش��ان مي دهد كه در اكتبر 2020 با كاهش بيشتر 

قيمت ها مواجه بوده ايم.
در بازار طال نزديك شدن به زمان هاي اعالم شده جهت ارايه 
واكسن كرونا در كشورهاي مختلف كه در برخي موارد حتي 
نوامبر 2020 هم به عنوان تاريخ عرضه برخي از واكسن ها 
اعالم شده است موجب شده كه بازار طال روندي محتاطانه تر 
پيش بگيرد و در محدوده قيمتي 1900 دالر در نوسان باشد. 

    اقتصاد ايران
تورم مصرف كننده باالترين ارقام دهه 90 را ثبت نموده است.  
نرخ تورم ماهانه مهرماه به 7 درصد رسيده و به اين ترتيب 
نرخ تورم نقطه به نقطه با جهش��ي چشمگير به رقم 41.4 
درصد رسيده است. در اين بين گروه كاالهاي بادوام به دليل 
وابستگي بيشتر به نرخ ارز، تورم بيشتري داشته و عدد 136 
درصد به عنوان تورم نقطه به نقطه اين گروه ثبت شده است. 
تورم گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نيز به رقم 40.5 درصد 
رسيده است كه در مقايسه با عدد ثبت شده در فروردين ماه 
يعني 10.7 درصد، رشد چشمگيري را نشان مي دهد. نكته 
مهم در زمينه نرخ تورم آنكه از ابتداي سال تاكنون مجموع 
رشد شاخص قيمت ها )YTD( به رقم 30.5 درصد رسيده 
است كه اين رقم، باالترين ميزان طي يك دهه اخير است. 
انتظ��ار مي رود كه نرخ تورم در پايان س��ال به محدوده 47 
درصد بالغ گردد و البته برآوردهاي خوشبينانه و بدبينانه نيز 
در محدوده 40 درصد و 57 درصد قرار دارند. رس��يدن نرخ 
تورم به محدوده 40 درصد براي دومين بار از س��ال 1397 
تاكنون، مي تواند اثرات نامطلوبي را براي انتظارات تورمي به 
دنبال داشته باشد؛ تا پيش از اين فاصله شوك هاي تورمي 
در كشور حدود 7 تا 10 سال بوده و انتظارات آحاد اقتصادي 
بر اين اساس ش��كل مي گرفت. كاهش فاصله شوك هاي 
ترمي به 2 سال مي تواند مانع از شكل گيري لنگر انتظارات 
براي تورم ش��ود. شرايط بازار كار همچنان متاثر از بيماري 
كروناست. هرچند نرخ بيكاري فصل تابستان به رقم 9.5 
درصد رسيده و يكي از كمترين ارقام سال هاي اخير را ثبت 
نموده است اما كنكاش در اين نرخ نشان مي دهد كه علت 
اصلي كاهش نرخ بيكاري نه از ناحيه افزايش شاغلين، بلكه 
از محل كاهش بيكاران بوده است. كاهش يك ميليون نفري 
تعداد بيكاران در دو فصل اخير نيز ناشي از كاهش جمعيت 
فعال و در جست وجوي كار بوده كه به نظر مي رسد بخش 
زيادي از اين بيكاري ارادي تنها به دليل ش��رايط بيماري 
كرونا است. در واقع به نظر مي رسد كه حدود يك ميليون 
نفر از اف��راد جوياي كار به دليل ترس از بيم��اري، اقدام به 
توقف جست وجو نموده اند. الزم به ذكر است كه رشد قابل 
مالحظه بازار سهام در نيمه اول امسال و افزايش شمار افراد 
بيكار داراي درآمد )از محل معامله سهام( نيز يكي از داليل 
كاهش ش��مار جمعيت فعال بوده است.  شاخص مديران 
خريد بخش صنعت گوياي بهبود نس��بي شرايط توليد و 
فروش است. شاخص مديران خريد شهريورماه به رقم 54 
درصد رسيده است كه رش��دي محسوس را نسبت به ماه 
قبل نش��ان مي دهد. البته شرايط موجودي انبار بنگاه ها از 
حيث مواد اوليه چندان مساعد نبوده و قيمت مواد اوليه نيز 
رشد زيادي داشته است. افزايش ميزان سفارشات جديد و 
بهبود چشم انداز توليد ماه آتي بنگاه ها نشانگر احتمال باالي 
تداوم اين شرايط در ماه هاي پيش روست. با اين وجود بايد 
توجه داشت كه در بخش خدمات، به دليل كاهش فعاليت 
ناشي از بيماري كرونا، شرايط چندان مطلوب نبوده و هنوز 
فاصله زيادي با سطوح توليد دوره پيش از كرونا وجود دارد. 
نرخ رشد نقدينگي به محدوده خطرناك 35 درصد رسيده 

اس��ت. نرخ رشد نقدينگي كه از ابتداي سال 97 و همزمان 
با خروج اي��االت متحده از برجام روند افزايش��ي در پيش 
گرفته بود، در شهريورماه به رقم 35.4 درصد رسيده است. 
مشكالت مربوط به فروش نفت و افت درآمدهاي دولت كه 
باعث افزايش استقراض دولت از نظام بانكي و بانك مركزي )از 
محل تنخواه گردان( شده، از مهم ترين داليل رشد نقدينگي 
در اين دوره اس��ت. هرچند كه با بهبود نسبي شرايط مالي 
دولت در چند ماه اخير، انتظار كند شدن اين روند و كاهش 
تدريجي نرخ رشد نقدينگي وجود دارد اما بايد توجه داشت 
كه هنوز هم نرخ رشد نقدينگي در محدوده بسيار بااليي قرار 
دارد و اثرات تورمي اين شرايط طي فصول آتي با اقتصاد ايران 
همراه خواهد بود. الزم به ذكر است در صورتي كه بخواهيم 
نرخ دالر را براساس رشد نقدينگي محاسبه نماييم و نقطه 
شروع را در محدوده سال هاي 91 و 92 )پس از شوك ارزي( 
قرار دهيم، اعدادي در محدوده 22 تا 25 هزار تومان براي نرخ 
ارز فعلي به دست مي آيد. دولت هنوز نتوانسته كانال مناسبي 
براي تامين مالي كسري بودجه خود ايجاد نمايد. طي چهار 
مرحله حراج هفتگي اوراق كه طي مهرماه صورت گرفته، 
دولت تنها موفق به فروش كمتر از 2 هزار ميليارد تومان اوراق 
شده است و حتي در حراج مربوط به 15 مهر، هيچ ورقه اي به 
فروش نرفته است. با توجه به آنكه ميانگين نرخ بازده اوراق در 
آخرين حراج به رقم قابل مالحظه 21 درصد رسيده و هنوز 
هم فروش محسوسي صورت نگرفته است، به نظر مي رسد 
كه استقبال از اوراق دولت نيازمند افزايش بيشتر نرخ بازده 
است. با توجه به اين موارد، عدم موافقت دولت با افزايش نرخ 
بازده در فرآيند حراج هاي هفتگي مي تواند منجر به تداوم 
اتكاء دولت به منابع بانك مركزي و افزايش نقدينگي شود.  
سرعت گردش پول در اقتصاد ايران همچنان باالست. نرخ 
سود حقيقي منفي، انتظارات تورمي و نااطميناني نسبت به 
شرايط آتي كه باعث افزايش فعاليت هاي سوداگرانه شده 
از مهم ترين داليل افزايش س��رعت گردش پول در اقتصاد 
ايران در ماه هاي سپري شده از س��ال 1399 است. در اين 
دوره، تغيير مشهودي در تركيب سپرده هاي بانكي صورت 
گرفته و منابع از سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي جاري 
وارد شده است. ارزش حقيقي تراكنش هاي شبكه شاپرك 
نيز رشد زيادي داشته و باالترين نرخ هاي رشد سال هاي اخير 
را ثبت نموده اس��ت كه اين موضوع بيانگر افزايش سرعت 
گردش پول است. انتظارات تورمي در بازار مسكن همچنان 
فزاينده است. نرخ سود موثر استفاده از تسهيالت مسكن 
با اس��تفاده از اوراق تس��ه در مهرماه به محدوده 23 درصد 
رسيده است كه باالترين رقم در دو سال اخير است. افزايش 
تقاضا براي اين اوراق بيانگر تداوم روند افزايش تقاضا در بازار 
مسكن است و پذيرش نرخ هاي سود تسهيالت باال نشانگر 
انتظار افزايش بيشتر قيمت مسكن توسط خريداران است. 
نرخ ارز همچنان در حال افزايش است. ميانگين ماهانه نرخ 
ارز در بازار آزاد و س��امانه نيما در مهرماه نيز افزايش يافته تا 
ركوردشكني هاي اين نرخ همچنان ادامه يابد. نكته مهم در 
زمينه نرخ ارز آنكه طي چهارماه اخير شكاف ميان دو نرخ 
افزايش يافته و به حدود 20 درصد رس��يده اس��ت كه اين 
موضوع به معناي افزايش تقاضاي احتياطي و سفته بازي در 
بازار آزاد است. انتظار مي رود با آرام شدن فضاي انتظارات، 
اين شكاف به محدوده 10 درصد كاهش يابد. حباب قيمتي 
در بازار طال متاثر از ورود سرمايه هاي خرد افزايش يافته است. 
نه تنها قيمت ارز در بازار آزاد رشد بسيار زيادي داشته بلكه 
حتي با همين نرخ ارز نيز حباب قيمت سكه طال در مهرماه 
به باالترين سطح از ابتداي سال گذشته رسيده است و اين 
موضوع بيانگر شدت تقاضا در اين بازار است. مقايسه قيمت 
سكه طال با نيم س��كه و ربع سكه بيانگر آن است كه ميزان 
حباب در ربع س��كه به مراتب بيشتر اس��ت و علت آن نيز 
احتماال ورود گس��ترده سرمايه هاي خرد به اين بازار است. 
بر اين اس��اس انتظار مي رود كه در صورت كاهش قيمت 
ارز يا طال در ماه هاي آتي، خريداران خرد بازار طال آسيب و 
زيان بيشتري را متحمل شوند. روند خروج سرمايه از كشور 
همچنان در جريان است. بررسي آمار خريد امالك توسط 
ايرانيان در تركيه نش��ان مي دهد كه در شهريورماه حدود 
1000 واحد مسكوني خريداري شده كه در نوع خود يك 
ركورد محسوب مي شود. اين موضوع در حالي اتفاق افتاده 
كه رفت وآمد اتباع دو كشور همچنان تحت تاثير بيماري 
كرونا قرار دارد. به اين ترتيب مجموع واحدهاي خريداري 
شده توسط ايرانيان در نيمه اول سال به 2850 واحد رسيده 
است كه نسبت به سال قبل رش��دي 10 درصدي را نشان 
مي دهد. تدام جريان خروج س��رمايه از كشور بيانگر اثرات 
فضاي نااطميناني داخلي است و در صورت تغيير فضا پس از 
انتخابات آبان ماه، حداقل مي توان انتظار داشت كه اين روند 
كند شود. بازار سرمايه دومين ريزش بزرگ ماهانه دهه نود 
را تجربه نموده است. ارزش بورس تهران در مهرماه معادل 
10.1 درصد كاهش يافته است كه اين رقم، پس از ريزش 
آذرماه 97 باالترين مقدار ثبت ش��ده براي كاهش ماهانه 
است. البته بايد توجه داشت كه باز بودن نماد بزرگي مانند 
شستا مي توانست نقش بزرگي در ريزش بيشتر شاخص 
داشته باشد و احتمال افزايش ميزان ريزش تا محدوده 12 
درصد نيز وجود مي داشت. در پايان مهرماه ارزش بورس 
تهران به محدوده 5400 هزار ميليارد تومان رسيده است 
كه كاهشي حدود 28 درصدي را  نسبت به نقطه اوج خود در 
مردادماه نشان مي دهد. بازار سرمايه با نرخ هاي جديد دالر، 
جذابيت زيادي پيدا كرده است. كاهش ارزش ريالي بازار 
و افزايش همزمان نرخ ارز سبب شده تا ارزش دالري بازار 
در ماه هاي اخير به شكل محسوسي كاهش يابد. رسيدن 
شاخص دالري بازار به محدوده هاي فعلي بيانگر آن است 
كه با نرخ هاي جاري دالر )محدوده 28 هزار تومان( هنوز هم 
مي توان سهام مناسب و ارزشمند را براي يك سرمايه گذاري 
مدت دار انتخاب نمود. اقبال س��هامداران حقيقي به بازار 
سرمايه از ميان رفته است. بررسي روند خريد سهام توسط 
افراد حقيقي در هفته هاي اخير نشان مي دهد كه اين افراد 
در دو ماه گذشته به صورت پيوسته اقدام به فروش سهام 
خود كرده اند. هرچند كه ميزان سهام فروخته شده توسط 
آنان بس��يار كمتر از مقادير خريداري شده از ابتداي سال 
تاكنون است اما مساله مهم در اين زمينه، تغيير جهت رفتار 
سرمايه گذاران خرد است كه بنا به داليلي نظير ريزش بازار 
و تعدد نظرات تصميم گيرندگان، ترجيح به سرمايه گذاري 
در ساير بازارهاي دارايي )با ريسك بسيار باالتر( نموده اند. 
ايجاد آرامش در فضاي بازار سهام و محيط اقتصاد مي تواند 
موجب ورود مجدد سهامداران خرد با روندي آرام به بازار 

سرمايه شود.

اقتصاد در فرداي انتخابات آمريكا

وضعيت گره خورده بازارهاي مالي



گروه راه و شهرسازي|
تناقض هاي سياست گذاري در دوران كرونا تمامي 
ندارد. تناقض هايي كه بي گمان قربانياني خواهند 
داش��ت. از س��ويي س��تاد مقابله با كرونا دستور به 
كاهش 40 درصدي ظرفيت هواپيماها داده اس��ت 
و از س��وي ديگر به دليل كاهش س��فرها و افزايش 
هزينه هاي تعمير و نگه��داري هواپيماها به دليل 
نوسان نرخ ارز، عرصه را بر ايرالين هاي داخلي تنگ 

كرده است. 
در اي��ن حال، دول��ت با نرخنامه جدي��د اعالمي از 
س��وي انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي مخالفت 
ك��رده و پيامد هر گونه افزاي��ش قيمت بليت را لغو 
يا محدوديت جدي مجوز فعاليت دانسته است. در 
نمونه ديگر از سياس��ت گذاري متناقض در دوران 
كرونا، اعم��ال محدوديت رفت و آمد به 25 ش��هر 
قرمز با خودروي ش��خصي است، در حالي كه رفت 
و آمد تورهاي گردش��گري اتوبوس��ي، اتوبوس ها و 
تاكسي هاي بين شهري، قطارها و هواپيماها به اين 

شهرها آزاد است.
 در اين شرايط اين سوال در ذهن شهروندان ايجاد 
ش��ده كه آيا مس��افرت با خودروي شخصي از نظر 
شيوع كرونا، خطرناك تر است يا مسافرت با وسايل 
نقليه عمومي؟ البته پاس��خ اين س��وال بر همگان 
روشن است و ش��هروندان مي دانند كه با تجمع در 
وس��ايل نقليه عمومي كه داراي فضاي سربسته و 
محدودي است، احتمال شيوع كرونا بيشتر است تا 

خودروهاي شخصي با تعداد مسافر اندك. 

    هشدار به ايرالين هاي داخلي
سازمان  هواپيمايي كشوري به ايرالين ها هشدار داد 
كه در صورت افزايش قيمت بليت هواپيما با لغو يا 

محدوديت جدي مجوز مواجه خواهند شد.
به گ��زارش روابط عموم��ي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري، ابولقاس��م جاللي، مع��اون هوانوردي و 
امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي كشوري بنا به 
دستور رياست سازمان طي نامه اي به دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي و مديران عامل اين شركت ها 
در خصوص دريافت گ��زارش مبني بر تعيين كف 
نرخي و بستن گستره انتخاب مشتري هشدار داد. 

در متن اين نامه آمده اس��ت: درش��رايط س��خت 
اقتص��ادي و الته��اب اجتماعي ناش��ي از افزايش 
فشارهاي استكبار جهاني و به تبع آن افزايش قيمت 
كاال و خدمات، آحاد جامعه اسالمي در فشار مضاعف 
و تنگناهاي اقتصادي بوده و صبورانه شرايط خاص 

انقالب اسالمي را درك مي كنند.
همچنين بايد بپذيريم كه مقوله حمل و نقل هوايي، 
فارغ از پديده قلت بهره مندان آن در قياس با آحاد 
جامعه، خواه يا ناخواه به عنوان يكي از شاخص هاي 
رواني تعيين كننده و اثر گذار بر ساير كاالها شناخته 
شده و هرگونه بي دقتي در تعيين تعرفه ها، مستقيما 
بر ساير اقالم و به ويژه جو رواني جامعه تاثير منفي 

خواهد داشت.  
الزم به ذكر است سازمان هواپيمايي كشوري قطعا 
نس��بت به دغدغه هاي جدي و جاري شركت هاي 
هواپيماي��ي حس��اس و فعال اس��ت، ليكن متذكر 
مي شود كه حيات شركت هاي هواپيمايي مستقيما 
در گرو اقبال و رضايت مردم و مس��افرين اس��ت و 
هرشركتي كه اين مهم را مد نظر قرارندهد محكوم 

به از دست دادن بازار است. 
از سوي ديگر مسافرين صاحبان حقوقي هستند كه 
سازمان خود را موظف به حفظ و دفاع از اين حقوق 
مي دان��د.  به تازگي به صورت مك��رر گزارش هايي 

دريافت شده كه ش��ركت هاي هواپيمايي اقدام به 
برگزاري جلس��ات تعيين كف نرخي كرده اند. اين 
عمل مصداق مشخص اخالل در جهت بستن گستره 
انتخاب مشتري بوده و در حقوق بين الملل متضاد 
با قوانين Antitrust و در قوانين كشور عزيزمان 

مغاير صريح حقوق مصرف كننده است. 
نظر به اهميت موضوع، بدين وسيله متذكر مي شود 
كه در ص��ورت اثب��ات محتواي فوق بر س��ر نرخ و 
كيفيت خدمت، س��ازمان هواپيمايي كش��وري در 
مقام مدعي حفظ حقوق مسافرين هوايي، موضوع 
را به مراج��ع قضايي منعكس و در ت��داوم فعاليت 
شركت هواپيمايي مربوطه محدوديت جدي قائل 

خواهد شد.

    دستور وزير راه براي برخورد با گرانفروشان 
در تحولي ديگر، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
در پي نامه وزير گردش��گري به وي، طي نامه اي به 
معاون حمل و نقل خود خواس��تار برخورد جدي با 
افزايش نرخ پروازها برخالف توافقات اين وزارتخانه 

با ايرالين ها شد. 
به گزارش مهر، به دنبال نامه دو هفته قبل علي اصغر 
مونس��ان، وزي��ر ميراث فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي به وزير راه و شهرسازي در خصوص 
افزايش نرخ پروازها و درخواست او از محمد اسالمي 
براي توقف اين روند، وزير راه و شهرسازي در نامه اي 
به ش��هرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و 

شهرسازي، خواستار برخورد با اين موضوع شد.
مونس��ان وزير گردش��گري اول آبان در نامه اي به 
اسالمي وزير راه نوشت: »همان گونه كه استحضار 
داريد ش��ركت هاي هواپيمايي در اكثر مسيرهاي 
داخلي بر خالف دس��تور جناب عالي، مبني بر لغو 
افزايش نرخ پروازها، قيم��ت خدمات خود را بيش 
از ۱00 درص��د و تحت عنوان ك��ف قيمت افزايش 
داده اند، ضمن آنكه دفاتر خدمات مس��افرتي را نيز 
به صورت مس��تمر تهديد به قطع سيستم فروش يا 
ابطال قراردادهاي همكاري في مابين مي كنند. لذا 
خواهشمند است، دستور فرماييد در خصوص توقف 

رويه ناصحيح و ناصواب معموله اقدامات الزم به عمل 
 آيد.« به دنب��ال اين نامه، وزير راه و شهرس��ازي به 
صورت مكتوب به شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل 
اين وزارتخانه دستور داده است تا ضمن بررسي اين 
موضوع، با موارد خالف عمل با تصميمات منعقده 

برخورد كند.
در دس��تور مكتوب وزير راه و شهرسازي به معاون 
حمل و نقل اين وزارتخانه آمده است: »بايد شخصًا 
پيگيري و رس��يدگي نماييد آنچه ابالغ شده است 
و جمع بندي جلس��ه مش��ترك بود بايد عمل شود 
و م��وارد خالف عمل ب��ا تصميمات منعق��ده بايد 

برخورد شود.«

    ماجراي افزايش قيمت بليت چه بود؟
در پي نوس��ان ش��ديد نرخ دالر در مهر ماه س��ال 
جاري به ح��دود 32 هزار توم��ان و همچنين الزام 
ايرالين ها به كاهش 40 درصدي ظرفيت پروازها به 
هدف جلوگيري از شيوع كرونا، انجمن شركت هاي 
هواپيمايي نرخنامه اي را براي مس��يرهاي مختلف 
پروازي تعيين و اعالم كرد. مقصود اسعدي ساماني، 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي در اين زمينه 
گفته بود، »بليت هواپيما از ابتداي آبان ۸0 درصد 
گران مي ش��ود كه 40 درصد آن مربوط به تصميم 
ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر پرواز با ۶0 درصد 
ظرفيت هواپيما است كه اگر لغو شود ما هم قيمت ها 

را تا 40 درصد كاهش مي دهيم.«
پيش از فرارس��يدن آبان ماه اما، وزير راه با مديران 
عامل ايرالين ها جلسه مشتركي برگزار كرد و در پي 
اين جلسه اعالم شد كه ايرالين ها بايد صورت هاي 
مالي خود را به س��ازمان هواپيماي��ي ارايه كنند و 
همچنين مقرر شده اس��ت كه ارز به قيمت سامانه 

سنا به ايرالين ها اختصاص يابد.
 در مورد اول تاكنون صورت هاي مالي هما منتش��ر 
شده كه نش��ان مي دهد اين ايرالين بيش از ۸ هزار 
ميليارد تومان بدهي دارد. همچنين ش��نيده شده 
كه صرفا به اين ايرالين دولتي ارز به قيمت سامانه 
س��نا تخصيص يافته اس��ت. در همين حال، هفته 

گذش��ته، حرمت اهلل رفيعي، رييس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مس��افرت هوايي به رس��انه ها گفت 
كه ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي متقاضي ارايه 
خدم��ات و جابه جايي مس��افر در داخل كش��ور با 
كمترين نرخ هستند و اعالم كف و سقف قيمت بليت 
هواپيما غيرقانوني است و شركت هاي هواپيمايي 
اقدام به نرخ گذاري قيمت ها كردند. اگر شركت هاي 
هواپيمايي ايراني س��ود نمي كنند پس چطور اين 
شركت ها با امكانات خاصي كه دارند در داخل كشور 

ما سود مي كنند؟
رفيعي تصريح كرد: هر س��اله اوايل مهرماه ش��اهد 
كاهش مسافر هستيم و همين موضوع باعث كاهش 
نرخ بليت هواپيما مي شود. با توجه به شرايط كرونا و 
كاهش سفرها، باز هم شركت هاي هواپيمايي سود 
مي كنند، چون اگر اين ش��ركت ها سود نمي كنند 
چرا براي دريافت مجوز شركت هاي هواپيمايي در 
كشور، اقدام مي كنند.بسياري از مردم شايد در طول 
سال يك بار با هواپيما سفر كنند كه با افزايش 200 
درصدي قيمت بليت هواپيما، توان سفربا هواپيما 
را نخواهند داشت.در گذشته قيمت بليت هواپيما 
دريك مسير ۱50 هزار تومان بود امروز 500 هزار 

تومان شده است.
اين در حالي اس��ت كه اصغر عب��داهلل پور، رييس 
انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت وگو با تسنيم 
گفت: تقاض��اي ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي 
ب��راي انجام پروازهاي داخلي ب��ا قيمت پايين يك 
دروغ بزرگ است.اگر اينگونه است پس چرا شركت 
هواپيمايي قطري تا چند وقت قبل براي انجام پرواز 
به كشورهاي همس��ايه و انتقال مسافران ايراني تا 
۱00 ميليون تومان براي هر بليت دريافت مي كرد؟

وي يادآور شد: با وجود اثرات منفي شيوع ويروس 
كرونا بر صنعت حمل و نقل هوايي، اما شركت هاي 
هواپيماي��ي همچنان ب��ه خدمات رس��اني ادامه 
مي دهن��د و حتي ي��ك نف��ر از نيروه��اي خود را 
نيز تعدي��ل نكرده اند.در خص��وص وضعيت مالي 
ايرالين هاي داخلي، دولت ق��ول حمايت داده كه 

اميدواريم هر چه سريع تر عملياتي شود.
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نبود چشم انداز در بورس
همچنين پايان س��ال 9۸ بازار س��رمايه رش��د 
قابل توجهي داش��ت كه دليل آن به چند عامل 
بر مي گش��ت. نخست آنكه س��رمايه گذاران در 
بازارهاي موازي به خصوص در ارز افق روش��ني 
نداش��تند چرا كه به صورت دس��توري اين بازار 
تحت كنترل ب��ود. همچنين ب��ازار ملك هم با 
وجود رشدي كه داشت اما جذابيت بازار سرمايه 
را نداش��ت. بنابراين برخي از سرمايه گذاران در 
پاييز 9۸ با پيش بيني اين جهش به سمت بازار 
سرمايه آمدند و دولتمردان در اين شرايط فرصت 
را مناسب ديدند تا س��هام برخي از شركت هاي 
دولتي را در بورس عرض��ه كنند تا هم درآمدي 
حاصل ش��ود و هم عمقي به بازار داده شود. اين 
فراخ��وان كه در هر كدام از ش��بكه ها يك نفر از 
مزاياي بازار س��رمايه سخن مي گفت، باعث شد 
ت��ا ميليون ها ايران��ي در اقتص��اد، منابع مالي و 
سپرده هاي خود را وارد بازار سرمايه كنند. شاهد 
بوديم كه حركت صعودي ب��ازار تا تيرماه ادامه 
داشت كه هم دولت و هم مردم و هم اركان بازار 
از اين شرايط راضي بودند. اين موضوع نيز بايد در 
نظر داشت كه وقتي در يك بازار گين، مارجين ها 
و حاشيه س��ود باال مي رود، دس��ت اندركاران و 
ذينفعان ساير بازارها احساس خسران مي كنند. 
در واق��ع بازاري كه ۶00 درصد رش��د مي كنند 
براي فعاالن س��اير بازارها ناخوش��ايند اس��ت. 
بنابراين صحبت هايي مبني بر حباب بودن بازار 
و س��اير مطالب به مرور تاثي��رات منفي در دل 
س��رمايه گذاران اعم از حقيقي و حقوقي خواهد 
گذاش��ت. الگو در بازارها اقتصادي براي مدتي 
تغيير ك��رد. پيش از اين زمان��ي كه قيمت دالر 
باال مي رفت، بازار طال، بازار خودرو، بازار مسكن 
و در نهايت بازار س��رمايه رش��د مي كرد، اما در 
سال 99 به خاطر تعطيلي ها و كرونا دالر هرچه 
قدر باال مي رفت در وهله اول روي بازار س��رمايه 
تاثير مي گذاشت. در حال حاضر سيكل و الگو به 
حالت قبلي بازگش��ته است. در واقع با باال رفتن 
قيمت دالر بازار خودرو به شدت تحت تاثير قرار 
مي گيرد و در بازار ملك به اپتيموم خود مي رسد. 
در واقع با هر افزاي��ش قيمت دالر، قيمت ملك 
متوس��ط هزار دالر تغيير مي كند و در نهايت به 
بازار سرمايه س��رايت خواهد كرد. دليل آن اين 
اس��ت كه ورود نقدينگي به اين بازار مانند س��ه 

ماهه نخست سال نيست.
بازار سرمايه در در آخرين روز كاري خود يعني 
چهارش��نبه كامال نوساني و آشفته خواهد بود و 
بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا شوك 
اصلي به بازار وارد مي ش��ود و ي��ك مجموعه از 
حقوقي ها تغيير استراتژي خواهند داد و برخي 
از حقيقي ها نيز به همين گونه عمل خواهند كرد. 
همچنين اين شوك اوليه در بازار سهام به صورت 
بلندم��دت نخواهد بود و عقالنيت كه بر اتفاقات 
موجود در بازار حاكم مي شود و مباحث بنيادي 
اقتصاد اولويت مي يابد و بازهم بورس را در همين 
ش��رايط خواهيم داش��ت امگر اينكه چشم انداز 
بسيار مثبتي براي اقتصاد ايران متصور باشيم. 

مهدي رحمانيان كانديداي 
 تشكل هاي  صنفي-مديريتي

لذا براي احراز اين خصوصيات، با بررسي معيارهايي 
به شرح زير كه براي انتخاب كانديداي اصلح توسط 
»كارگروه حكميت« تعيين شده بود به اظهارنظر 

پرداخت؛ 
۱- داشتن تجربه مديريت و اداره يك بنگاه رسانه اي 

خصوصي
2- نداش��تن مناصب دولتي و حاكميتي در زمان 

كانديداتوري
3- داشتن حسن شهرت صنفي

4- قدرت اقناع افراد حاضر در جلسه
5- نداش��تن منفعت مالي و اعتب��اري حضور در 

هيأت نظارت
۶- داشتن ش��خصيت كاريزما و رأي آور در صنف 

رسانه
۷- دارا ب��ودن تخصص و ظرفي��ت برنامه ريزي و 

پيشبرد اهداف مورد نياز جامعه رسانه اي كشور
۸- داشتن توان گزارش دهي از پيشبرد برنامه ها

9- برخورداري از دانش رسانه
۱0- توان مطالبه گري براي پيگيري حقوق مديران 

مسوول
۱۱- در دسترس  بودن براي مديران ساير رسانه ها 

در زمان هاي الزم
اين كارگروه با توجه به اهميت ويژگي هاي مذكور، 
با احترام به تمامي افراد حاضر در اين رقابت صنفي 
و تاكيد بر ظرفيت هاي علمي، اخالقي و رسانه اي 
آنها و »صالح« دانس��تن آنان، مكلفًا جناب آقاي 
»مهدي رحمانيان« مديرمسوول روزنامه موفق و 
شناخته شده شرق را به عنوان كانديداي »اصلح« 
تشكل هاي صنفي-مديريتي ذيل معرفي مي نمايد.

الزم به ذكر است تعدادي از كانديداهاي محترم نيز 
كه خود داراي شايستگي هاي الزم بودند با عنايت 
به شاخص هاي فوق، به نفع جناب آقاي رحمانيان 

انصراف داده اند.
بديهي است انتظار جامعه رسانه اي از متوليان امر، 
برگزاري يك انتخابات »پاك« و »به دور از هرگونه 
شائبه« و با »رعايت اصل بي طرفي« و »محافظت از 

محرمانگي آراء« مي باشد.
  انجمن صنفي مديران روزنامه هاي غير دولتي

  انجمن صنفي مديران نشريات ايران
  انجمن مديران رسانه هاي تخصصي كشاورزي و 

صنايع غذايي كشور
  تعاوني اصحاب رسانه

  كارگروه پيگيري مطالبات صنفي روزنامه هاي 
خصوصي

برقراري پرواز 2 ايرالين خارجي 
به ايران

تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
از مذاك��ره و تفاهم براي برقراري پروازهاي خارجي به 
مقاصد جديد خب��ر داد. دهقاني زنگنه در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: در حال رايزني و مذاكره براي اضافه 
كردن پروازهاي خارجي هستيم و با برخي از كشورها 
در اي��ن زمينه به توافق رس��يده ايم. وي افزود: منتظر 
تبادل پروتكل هاي بهداشتي دو جانبه و مشترك بين 
دو وزارتخانه بهداشت هستيم. رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري ادامه داد: پروتكل هاي بهداشتي ايران در آن 
كشورها و پروتكل هاي بهداشتي مد نظر آنها در ايران 
در حال بررسي است و پس از تاييد شدن آنها از سوي 
طرفين، پروازها از سر گرفته مي شود. دهقاني زنگنه 
گفت: دو ايرالين خارجي ب��ه زودي پروازهاي خود به 
ايران را از سر مي گيرند و البته برخي مشكالت در داخل 

وجود داشت كه برطرف شده است.

متقاضيان وام اجاره تا پايان آبان 
مدارك خود را تكميل كنند

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: متقاضيان دريافت 
تس��هيالت كمك وديعه مس��كن تا پايان آبان ماه 
فرصت دارند اطالعات خود را در سامانه اقدام ملي 
تكميل كنند. محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: در مرحله دوم ثبت نام وام وديعه مسكن 
 حدود 200 هزار نفر در سامانه اقدام ملي به نشاني
 tem.mrud.ir ثب��ت نام كردند كه در مجموع با 
مرحله اول به بيش از ۶50 هزار نفر رسيد. وي افزود: 
كساني كه در سامانه ورود كردند به فوريت حداكثر 
تا پايان آبان ماه اطالعات خود را تكميل كنند و اگر 
اين كار را انجام ندهند ام��كان پااليش و به تبع آن 
امكان معرفي به بانك وجود ندارد. اين موضوع هم 
فقط در اختيار خودشان است كه پرونده را تكميل 
كنند. معاون وزير راه و شهرس��ازي درباره آخرين 
وضعيت پرداخت تس��هيالت وديعه مسكن گفت: 
از كل ثبت نام كنندگان تاكن��ون 235 هزار نفر به 
بانك ها معرفي شدند كه حدود ۷0 هزار نفر توانستند 
تس��هيالت را دريافت كنند. به گفته محمودزاده، 
سرعت پرداختي ها تقريبا ثابت است. در بانك نيز 
متقاضيان بايد يك سري مدارك براي تكميل پروسه 

پرداخت ارايه كنند.  

قيمت دالري مسكن كاهش يافت
مهدي روانش��ادنيا، كارش��ناس اقتصاد مسكن با 
بيان اينكه مقايسه رشد قيمت خانه با نرخ ارز طي 
سه سال گذشته نش��ان مي دهد كه ارزش دالري 
مسكن كاهش يافته است، گفت: با اين حال ارزش 
اس��مي ملك 5.5 برابر ش��ده و در صورت كاهش 
نرخ ارز مي توان به ثبات بازار مس��كن اميدوار بود. 
روانشادنيا در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: افزايش 
قيمت مس��كن هيچ مبناي اصالت��ي در اين بازار 
ندارد؛ زيرا هيچ متغير اساسي در اين بخش ايجاد 
نشده، به جز اينكه با كاهش ارزش پول ملي و تراز 
كردن دارايي ها با ارزش جديد مواجهيم. طبيعتا هر 
اتفاقي در بازار ارز بيفتد اثرات خود را در بازارهاي 
ديگر خواهد داشت. وي افزود: وقتي قيمت مسكن 
را با قيمت ارزهاي خارجي مقايس��ه كنيم قيمت 
دالري مسكن حتي از سه سال گذشته كمتر شده 
اما ارزش اسمي آن رشد 5.5 برابري داشته است؛ 
در حالي كه ن��رخ ارز در همين بازه زماني ۷.5 تا ۸ 
برابر شده است. يعني اگر ارز در همين قيمت بماند 
ارزش واقعي مسكن هنوز با آن تراز نشده است. در 
نتيجه اظهارنظر كردن درباره آينده بازار مس��كن 
جدا از بحث هاي اقتصاد كالن غيرممكن است. اين 
كارشناس با بيان اينكه بازار مسكن نمي تواند به اين 
روند ادامه دهد، گفت: حتي اگر نرخ رش��د قيمت 
ارز ادامه داشته باشد مسكن نمي تواند با آن همپا 
ش��ود. اگر هم قيمت ارز كاهش پيدا كند، به دليل 
چسبندگي كه در بازار مس��كن وجود دارد امكان 
كاهش قيمت ملك بعيد اس��ت. مي شود اينطور 
ارزيابي كرد كه اگر دالر صعودي باشد مسكن هم 
صعودي مي شود ولي نه به سرعت. اگر دالر نزولي 
شود مسكن به ثبات مي رسد. روانشادنيا درباره تاثير 
انتخابات رياست جمهوري امريكا بر بازار مسكن در 
ايران اظهار كرد: انتخابات امريكا انعكاس خود را در 
قيمت ارز نشان خواهد داد. نرخ ارز در حال حاضر 
يك متغير بسيار بااهميت در تعيين قيمت دارايي ها 
از جمله مسكن است. البته تنها متغير موثر در قيمت 
ارز فقط بحث انتخابات امريكا نيست. مسائل ديگر از 
جمله نقدينگي و اقتصاد داخلي هم دخيل است. با 
اين حال انتخاب هريك از دو نامزد رياست جمهوري 
امري��كا از لحاظ رواني مي تواند اثرات كاهش��ي يا 

افزايشي بر بازار ارز بگذارد.

هشدار سازمان هواپيمايي كشوري به ايرالين ها: در صورت افزايش قيمت بليت مجوز فعاليت لغو مي شود

صورت هاي مالي سازمان زمين و مسكن در انتهاي سال 97 نشان مي دهد

سركوب قيمت بليت پروازهاي داخلي

واگذاري 274 واحد مسكوني، اداري و تجاري بدون برگزاري مزايده
بررس��ي صورت هاي مالي سازمان زمين و مسكن 
در انتهاي سال 9۷ مش��خص مي كند، 2۷4 واحد 
مس��كوني، اداري و تجاري بدون برگزاري مزايده 
و با قيمت كمتر از قيمت كارشناس��ي به دس��تور 
هيات مديره سازمان زمين و مسكن و شخص وزير 

راه واگذار شده است. 
به گ��زارش ف��ارس، بررس��ي صورت ه��اي مالي 
ش��ركت هاي دولتي يكي از اساسي ترين اقدامات 
انجام ش��ده در جهت پياده سازي ادبيات شفافيت 
در كش��ور اس��ت چرا كه ن��كات مطرح ش��ده در 
گزارش هاي حسابرسي مي تواند بخش عمده اي از 

فعاليت  اين تاريكخانه هاي دولتي را آشكار سازد.
در همين ارتب��اط با هدف شفاف س��ازي فعاليت 
ش��ركت هاي دولتي به س��راغ بررسي صورت هاي 
مالي س��ازمان ملي زمين و مس��كن رفته و نسبت 
به مطرح ك��ردن گزارش هاي بازرس��ي در زمينه 
واگذاري ارضي متعلق به بيت المال اقدام خواهيم 

كرد.  
به اس��تناد بند ۱۷ گزارش حس��ابرس مس��تقل و 
بازرس قانوني در انتهاي سال 9۷، تعداد 2۷4 واحد 
شامل ۶ واحد اداري و تجاري و 2۶۸ واحد مسكوني 
در تهران و شهرستان ها بدون برگزاري مزايده و در 
برخي موارد به قيمت كمتر از قيمت كارشناسي و 

به صورت نقد واقساط واگذار شده است. 
مطاب��ق ش��واهد موج��ود، واگ��ذاري 22۸ واحد 
مس��كوني و ۶ واحد اداري و تج��اري از تعداد كل 
واحدهاي مطرح شده بر اساس مصوبه هيات مديره 
و 40 واحد مسكوني ديگر نيز بر اساس دستور وزير 

بوده كه حداقل تعداد ۱۱ واحد آپارتمان مسكوني 
به كاركنان نهادهاي خاص واگذار شده است.

 براس��اس گزارش ه��اي مندرج در ص��ورت مالي 
سازمان ملي زمين و مس��كن در انتهاي سال 9۷، 
اينگونه واگذاري ها در س��نوات گذشته نيز صورت 
گرفته كه با وجود درخواست سازمان حسابرسي، 
فهرست آن شامل مشخصات كامل آنها، تاكنون در 

اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
در همين ارتب��اط، انطباق واگذاري ه��اي مزبور با 
اهداف س��ازمان ملي زمين و مسكن براي سازمان 

حسابرسي محرز نگرديده است.

    واحدهاي واگذار شده 
در دوره كدام وزير بود؟

به گ��زارش فارس، در ش��رايطي ش��اهد واگذاري 
2۷4واح��د در س��ال 9۷ بوديم ك��ه وزارت راه و 
شهرسازي در اين سال دوره وزارت 2 وزير را تجربه 
كرده است. در حقيقت، تصدي مقام عالي وزارت راه 
و شهرسازي از 24 مردادماه سال 92 تا 2۸ مهرماه 
س��ال 9۷ بر عهده عباس آخوندي بوده اما پس از 
استعفاي آخوندي، محمد اسالمي از تاريخ 5 آبان 
ماه سال 9۷ در سمت وزير راه و شهرسازي آغاز به 

كار كرده است. 
همچنين به تبع تغيير وزير در س��ال 9۷، مديريت 
س��ازمان ملي زمين و مسكن نيز دچار تحول شده 
و حميدرضا عظيميان و س��پس علي نبيان در اين 
س��ال به عنوان مديرعامل س��ازمان ملي زمين و 
مس��كن فعاليت كرده اند.  باتوجه ب��ه اين نكته كه 

واگ��ذاري ۸5 درصد از واحدها بر اس��اس مصوبه 
هيات مديره س��ازمان ملي زمين و مسكن به انجام 
رسيده، مطابق اطالعات مندرج در روزنامه رسمي، 
هيات مديره اين شركت مشتمل بر حضور ۷شخص 

تشكيل مي شود.
 بر اس��اس اين گزارش، احمد اصغري مهرآبادي، 
حس��ين خليلي مرد، ابوالفضل صومعلو، حس��ين 
مرادي، علي محمد فالح، منوچهر خواجه دلوئي و 
پرويز تجلي زاده اعضاي هيات مديره سازمان ملي 

زمين و مسكن را تشكيل مي دهند.

    ارتباط استيضاح 
با واگذاري واحدهاي مسكوني

الزم به تاكيد اس��ت در جريان س��ومين استيضاح 
عباس آخوندي توسط مجلس شوراي اسالمي كه 
در تاريخ 22 اسفند 9۶ انجام شد و با نتيجه 92 راي 
موافق و ۱52 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 
24۶ به پايان رس��يد، ش��ايعه اعط��اي واحدهاي 

مسكوني به نمايندگان مجلس دهم مطرح شد.
در همين راستا، احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده 
مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي، در تشريح 
مساله اعطاي واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري 
ب��ه نمايندگان مجل��س دهم، گف��ت: »در جريان 
اس��تيضاح آقاي عباس آخوندي وزي��ر وقت راه و 
شهرسازي بحث بود كه رييس حراست وزارتخانه 
آپارتمان هاي��ي را گردش كار كرده ت��ا به اعضاي 
س��تاد مبارزه با زمين خواري ته��ران بدهد. آقاي 
عباس آخوندي هم ب��ا آن موافقت كرده بود. البته 

آقاي آخوندي بابت اين مس��اله از من شكايت كرد 
و من تبرئه شدم.« 

اين نماينده مجلس با اشاره به اين نكته كه اسناد 
ارايه واحدهاي مس��كوني متعلق به بيت المال به 
برخي از نمايندگان موجود است، گفت: »در همان 
موقع ما يك س��ري اسنادي داش��تيم كه برخي 
نمايندگان دس��توراتي را از وزي��ر بابت دريافت 
زمي��ن يا آپارتمان گرفته بودند و من اين اس��ناد 

را داشتم.«
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رقيه  ندايي| 
اوايل خردادماه بود كه پس از كش و قوس هاي فراوان 
ميان دولتي ها باالخره ۳۰ درصد از س��هام عدالت در 
بازار سهام عرضه شد و قريب به ۳۶ ميليون نفر روش 
غيرمستقيم را براي فروش سهام عدالت خود انتخاب 
كردند كه معامالت سهام اين سرمايه گذاران وابسته به 
ورود شركت هاي سرمايه گذاري  بورسي بود و سازمان 
خصوصي سازي نيز اعالم نمود كه امكان معامله توسط 
سهامداراني كه روش غير مستقيم را انتخاب كرده اند 
فراهم مي شود اما  با گذشت مدت طوالني هنوز اين 
امكان معامله به درس��تي اجرا نش��ده و سهامداراني 
كه روش غير مس��تقيم را انتخاب كرده بودند هنوز 

بالتكليف و در انتظار سود خود هستند. 
در ميان سهامداران، سهام عدالت هنوز نيز مشكالت 
گوناگوني دارد از واريز قطره چكاني سود آنان تا عملي 
نشدن ديگر وعده هاي مس��ووالن براي نمونه ديگر 
حضور آنالي��ن در مجامع كه اين م��ورد به نقطه اي 
نرس��يد و همچنان به صورت وعده باقي مانده است. 
اغلب سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
مي گويند كه در نقاط دوره افتاده هس��تند و امكان 
دسترسي سريع و راحت به بانك ها براي دريافت سود 
خود ندارند و ويروس كرونا نيز دسترسي به بانك ها را 
كمي سخت تر كرده اس��ت چراكه اغلب افراد دارنده 
سهام عدالت سن بااليي دارند و با اين وضعيت مراجعه 
به بانك ها خطر ابتالي اين افراد را افزايش مي دهد با 
اين حال و با توجه به ادعاي مديران و مسووالن سمات 
)س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه( 
مبتني بر آمادگي براي پرداخت سود سهام عدالت از 
طريق سجام چرا اين كار انجام نمي شود؟ البته موضوع 
عدم برگزاري مجامع ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
استاني به صورت آنالين نيز با اين اوصاف قابل تامل 

است.

    مجامع آنالين در انتظار بستر مناسب
نصراهلل كرمي، رييس كميته آزادسازي سهام عدالت 
كانون شركت هاي س��رمايه گذاري استاني در رابطه 
با برگزاري مجمع آنالين مي گويد: س��ازمان بورس 
تاكنون مجوز برگزاري آنالين مجامع را نداده اس��ت 
و براساس مكاتبات ما با سازمان بورس، اعالم شد كه 
بستر براي برگزاري آنالين مجامع در حال حاضر فراهم 
نبوده و نيست و به محض بستر سازي مي توان مجامع 

را به صورت آنالين برگزار كرد. 
كرمي ادام��ه داد: ضمنا پاس��خ س��ازمان بورس به 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز اينگونه بوده 
است كه خود س��ازمان بورس بايد مجوز را دراختيار 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري قرار ده��د، برخي از 
شركت ها نيز مكاتباتي انجام داده اند اما پاسخ مناسب 

و درستي در اين باره دريافت نكرده اند.
ريي��س كميته آزادس��ازي س��هام عدال��ت كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني افزود: سازمان 
خصوصي سازي و س��پرده گذاري اقدام خوبي انجام 
دادند و ش��ماره حساب و شباي سهامداران عدالت را 
ثبت كردند. همچنين افراد مكلف شدند شماره شبا و 
شماره حسابشان را داخل سامانه سجام ثبت كنند و 
به محض واريز سود شركت ها، به شماره اي كه افراد 

اعالم كرده اند،  سود واريز خواهد شد.

    روش غيرمستقيم سهام عدالت؛ سود بيشتر
اكبرحي��دري، س��خنگوي كان��ون ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني س��هام عدال��ت درباره 
س��رمايه گذاراني ك��ه س��هام عدال��ت روش 
مس��تقيم را انتخ��اب كرده اند، بيان داش��ت: اين 
دسته از س��رمايه گذاران از مجموعه شركت هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني خارج ش��ده و در حيطه 
مسووليت ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
نيس��تند. فردي كه روش مستقيم مديريت سهام 
را انتخاب مي كند، بايد براي دريافت س��ود، سهام 
جايزه و حق تقدم نيز خ��ودش اقدام كند. با توجه 
به همين موضوع در زمان فرآيند انتخاب روش نيز 
تاكيد كرديم كه ماندن در روش غير مستقيم براي 

مردم به صرفه تر خواهد بود. 
اين كارشناس تاكيد كرد: شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني مسوول دريافت، تجميع و واريز سود و مابقي 
خدمات همانند ش��ركت در حق تقدم ها و امثال اين 
موارد هس��تند كه در خصوص اف��رادي كه )تقريبا 
۳۰ ميلي��ون نفر( روش غي��ر مس��تقيم را انتخاب 

كرده اند، هست و اين مجموعه سود را از شركت هاي 
سرمايه  پذير وصول كرده و تجميع مي كند تا پس از آن 
به حساب افرادي كه در روش غيرمستقيم سهامدار 

اين شركت ها هستند واريز كند.
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت گفت: در افزايش سرمايه ها و حق تقدم ها 
نيز شركت ها بايد خودشان اقدام   كنند چراكه سهام 
شركت هاي سرمايه پذير دراختيار شركت هاي استاني 
بوده و مردم سهامدار سرمايه گذاري استاني هستند 
اما در روش مس��تقيم به دليل اينكه مردم مستقيما 
سهامدار شركت هاي سرمايه پذير هستند، براي وصول 
سودشان بايد خودشان شخصا اقدام كنند و در موارد 
افزايش سرمايه نيز براي آنكه از حق تقدم جانمانند 

مدام بايد اخبار مجامع و اطالعيه ها را رصد كنند.
وي نحوه پرداخت سود روش مستقيمي ها را چالش 
بزرگي دانست و افزود: در ميان شنيده شده كه شركت 
س��پرده گذاري مركزي پيگير بوده تا بتواند از سوي 
الزام شركت هاي بورسي به واريز مبالغ سود به صورت 
يكپارچه از درگاه مشخص شده در سامانه سجام اقدام 
كند، هر چند اين موضوع نياز به تصويب شركت هاي 
س��رمايه پذير در مجامع دارد كه تع��داد معدودي از 

شركت ها اين اقدام را انجام داده اند.
حيدري درخصوص برگزاري مجامع شركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني نيز خاطرنش��ان نمود: در 
حال حاضر تنها راه حلي كه مي تواند مشكل نحوه 
مش��اركت مردم در مجامع را حل كند، تمكين به 
ساختار مورد تاييد و تاكيد در فرمان ۸ ماده اي مقام 
معظم رهبري و داراي مبناي قانوني موجود، مردم 
به واس��طه عضويت در ش��ركت هاي تعاوني سهام 
عدالتي كه در شهرستان ها وجود دارد و با وكالتي 
كه به حكم مواد قانوني و اساسنامه مورد عمل به اين 
تعاوني ها داده اند امكان اعمال راي و اعمال حقوق 
مالكانه خود را در مجامع س��رمايه گذاري استاني 

داشته باشند. 
س��خنگوي كان��ون ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
استاني س��هام عدالت اظهار داش��ت: اگر قرار باشد 
مجام��ع ش��ركت هاي بورس��ي عم��ده اي همانند 
س��رمايه گذاري هاي اس��تاني با يك ي��ا نيم درصد 
س��هامداران به ثبت بروند دچار بحران مش��روعيت 
خواهند شد وتصميماتي كه در مجامع اخذ مي شود 
مفهوم حقوقي خود را از دست خواهد داد يا با تسلط 
افراد خاص و سرمايه داران بزرگ، اموال و دارايي مردم 
به مخاطره مي افتد، به همين دليل بارها تاكيد كرده ايم 
بايد در مجامع سرمايه گذاري استاني مردم به واسطه 
تعاوني سهام عدالت شهرستاني حق حضور و اعمال 

راي داشته باشند.
با اين اظهارنظرها مي توان گفت مهم ترين و اصلي ترين 
مشكل دارندگان سهام عدالت سازمان بورس است و 
اگر سازمان بورس كمي سريع تر عمل كند مي تواند 
اعتماد و رضايت دارندگان سهام عدالت را جذب نمايد. 
با اين اوصاف قرار است كه باقي مانده سهام عدالت در 

بازار عرضه شود و اگر اين موانع و عدم پرداخت سود 
سهامداران رفع نشود افراد رضايتي به فروش سهم خود 
نخواهند داشت و در نتيجه بازار با مقدار فروش و زمان 

عرضه كمي نوسان به خود خواهد ديد.
در خصوص زمان عرضه آزادسازي باقي مانده سهام 
عدالت نيز بايد گفت كه براس��اس گفته سرپرست 
مديريت نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس، 
طبق توافق هايي كه توسط مسووالن صورت پذيرفته 
۳۰ درصد سوم باقي مانده سهام عدالت تا پايان سال 
جاري و ۱۰ درصد آخر نيز تا نيمه هاي مردادماه سال 
۱۴۰۰ واگذار مي ش��ود. س��هام عدالت از اولين روز 
عرضه خود در بازار س��هام مشكالت عمده اي براي 
سهامداران داش��ت. يعني آزادسازي و عرضه قطره 
چكاني و پرداخت نشدن سود پس از گذشت چندين 
ماه. آزادس��ازي چند مرحله اي براي بازار س��رمايه 
مفيد نبود چراكه با مش��كالت پديدآمده در اولين 
مرحله آزادسازي، دومين مرحله صف هاي فروش را 
در پي داش��ت و بطور كلي براي چندين روز ماهيت 
بازار سرمايه را به سرخ پوشي كشاند. با اين وضعيت 
بورس و بي اعتمادي ايجاد ش��ده در عرضه س��هام 
عدالت در بورس پيش بيني مي شود كه مرحله سوم 
از رونق چنداني برخوردار نباش��د و بازار را به سمت 
و سوي سرخ پوشي بكشاند. دولت بايد براي عرضه 
باقي مانده س��هام عدالت فكري كند و سهام عدالت 
را در زماني آزادسازي و عرضه كند كه بازار به تعادل 
رسيده باشد زيرا عدم تعادل بازار باعث مي شود كه 
اين سهام به پايين ترين قيمت و كمترين استقبال 

در بازار فروخته شود.

     سقوط سهام عدالت
ارزش واقعي سهام عدلت به كمتر از ۱۰ ميليون تومان 
رسيده است و قيمت سهام شركت هايي كه افزايش 
سرمايه انجام داده اند پس از افزايش سرمايه مورد نظر 
به همان تعداد س��هام قبلي لحاظ شده است. بر اين 
اس��اس گزارش دارايي كه مربوط به شش��م آبان ماه 
اس��ت، ارزش واقعي سهام عدالت با ارزش اوليه ۴۹۲ 
هزار تومان كمي بيش از ۹ ميليون و ۶۰۰ تومان است. 
همچنين ارزش واقعي س��هام عدالت با ارزش اوليه 
۵۰۰ هزار توماني، كمي بيشتر از ۱۴ ميليون تومان 
است. البته بايد توجه داشت در اين محاسبه، قيمت 
سهام شركت هايي كه افزايش سرمايه داشته اند بعد 
از افزايش سرمايه در نظر گرفته شده اما تعداد سهام 
همان تعداد قبلي لحاظ شده است. و در روز يكشنبه 
يعني ۱۲ آبان ماه س��ال جاري ارزش س��هام عدالت 
كاهش يافت و درنهايت به زير ۱۰ ميليون تومان رسيد. 
ارزش سهام عدالت درمقايسه با يك روز گذشته خود 
يعني ش��نبه، ۲.۰ درصد )۲۰۵هزار تومان( كاهش 
داشت. به اين ترتيب ارزش س��بد ۵۳۲هزار توماني 
و يك ميليون توماني س��هام عدالت ب��ه ترتيب به ۹ 
ميليون و ۸۸۹هزار توم��ان و ۱۸ ميليون و ۶۲۷هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰ درصد 

قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به ۵ 
ميليون و ۹۳۳هزار تومان رسيده است.

    چاره كار براي جاماندگان سهام عدالت
روزهاي ابتداي هفته جاري  نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي در جريان بررسي طرح يك فوريتي تامين 
كاالهاي اساسي با پيشنهادي مبني بر اينكه افرادي 
كه يارانه نمي گيرند، مي توانند درخواس��ت دريافت 
يارانه كنند و با برقراري آزمون وسع اگر شرايط دريافت 
يارانه را داشته باش��ند، مجددا يارانه دريافت كنند، 

موافقت كردند.
عبدالرضا مصري، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس درخصوص فراهم شدن زمينه براي اعتراض 
جامان��دگان از ياران��ه اظهار داش��ت: در واقع اين 
طرح پذيرش اعتراض از س��وي متقاضياني است 
كه به ناحق از دريافت يارانه محروم شده اند. البته 
بانك اطالعاتي همواره بايد پايش شود تا فوتي ها، 
مواليديا كساني كه اوضاع اقتصادي آنها بهتر يا بدتر 
شده مشخص شود، پس تعهد جديدي براي دولت 
ايجاد نمي ش��ود.وي ادامه داد: وزارت كار مسوول 
بررس��ي اعتراض متقاضيان و صحت سنجي افراد 
اس��ت تا اگر اشتباها كس��ي حذف شده، مشخص 
ش��ود. البته خود دولت ادعا دارد ك��ه تعداد افراد 
مس��تحق باال نيست. براين اس��اس هركسي از هر 
دهكي مي تواند اعتراض كند كه در نهايت بررسي 

خواهد شد.
مصري خاطرنش��ان كرد: پيش از اين، قانون دولت 
را موظف به حذف سه دهك برخوردار كرده بود كه 
اگر كوتاهي صورت گرفته بحث ديگر اس��ت. اينكه 
برخي ها ادعا دارند كه دولت مالحظات اجتماعي را 
مي كند بايد توجه داشت كه در مر قانون تنها اشاره 
به حذف سه دهك باال شده نه مالحظات اجتماعي 
و اگر دولت حرفي دارد، مي توانست در زمان تصويب 
در مجلس ارايه كند.وي افزود: چرا اعمال قانون براي 
كسي كه مورد ظلم واقع شده مسائل اجتماعي ندارد 
اما حذف يارانه پردرآمدها مسائل اجتماعي دارد؟ از 
كجا معلوم مصالح اجتماعي همان اس��ت كه دولت 

ادعا دارد؟
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اس��المي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با استدالل 
شما جاماندگان از سهام عدالت حق اعتراض ندارند، 
گفت: بله اعتراض حق آنها اس��ت و اگر عدالت در 
اين موضوع رعايت نشود تبديل به سهام بي عدالتي 
مي شود. آيا قانون اس��ت كسي كه مثال فرم آن در 
زمان ثبت نام دچار مش��كل ش��ده يا در ماموريت 
كاري بود، دريافت آن بي بهره ش��ود؟ وي افزود: ما 
اگر حقي به جامعه مي پردازيم بايد به مقوله عدالت 
هم توجه كنيم. از همي��ن روي هيچ ايرادي ندارد 
كه جاماندگان از س��هام عدالت نيز اعترض كنند و 
ما با در نظر گرفتن اين موضوع در حال بررسي آن 

در جايي ديگر هستيم.
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حضور كم ريسك سهامداران 
در بازار سهام

مبينا بني اسدي، مدير ارتباطات فرابورس ايران با اشاره 
به بروز برخي بحران هاي مالي در بازارهاي سرمايه جهان 
در سال هاي گذشته عنوان كرد: با فرض وجود بازار كارا و 
گردش اطالعات در يك فضاي شفاف و در اختيار بودن 
آن براي تمامي سرمايه گذاران، اما بروز بحران هاي مالي 
در جهان تحليلگران را بر آن داشت تا علل بروز روندهايي 
را در بازار برخالف پيش بيني هاي بنيادي و تكنيكال، در 
متغيرهاي روانشناسي و جامعه شناسي و در موضوعي 
تحت عنوان مالي - رفتاري جست وجو كنند.به گفته 
بني اسدي در كشور ما نيز اخيرا مبحث مالي-رفتاري 
براي توضيح پديده هاي اقتصادي استفاده مي شود و 
همچنين اخيرا موضوع روانشناسي معامالت در بازار 

بورس نيز مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است.
او با بيان اينكه جهت گيري هاي رفتاري معامله گران 
در بازار بورس بعضا بر اس��اس برخي رخدادها شكل 
مي گيرد، عنوان كرد: افراد اغلب محافظه كار هستند 
و دير تصميم مي گيرند تا واكنش��ي نشان دهند. در 
واقع اطالعات را در اختيار دارند و آن را بررسي كرده اند 
اما به دليل محافظ��ه كاري به اطالعات دريافتي خود 
ديرتر از حد انتظار پاس��خ مي دهند.مدير ارتباطات 
فرابورس اشاره كرد كه برخي عوامل احساسي مانند 
ترس از پش��يماني يا عدم قبول شكست نيز در رفتار 
سهامداران و سرمايه گذاران وجود دارد و با آنكه از جانب 
كارشناسان بارها بر تعيين كردن حد سود و حد ضرر 
در معامالت سهام تاكيد شده اما عموما به آن پايبند 
نيستند و با دخيل كردن عواملي احساسي مانند عدم 
قبول شكست، ريسك زيادي را متوجه سرمايه گذاري 

خود مي كنند.
او با اشاره به اينكه به واسطه ورود سهام عدالت به بازار 
سرمايه اين بازار ميزبان سهامداران جديدي است، عنوان 
كرد: تمامي سرمايه گذاران به خصوص سرمايه گذاران 
جدي��د نيازمند بررس��ي اطالعات مال��ي و عملياتي 
شركت هايي كه سهامشان را در اختيار دارند، هستند، 
ضمن آنكه اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشند كه 
معامالت در بازار سرمايه به عنوان يك بازار تخصصي و 
حرفه اي نيازمند كسب دانش و آموزش كافي است و 
نمي توان بدون اين پارامتر مهم، سرمايه گذاري موفقي 
در بازار داشت. بني اسدي عنوان كرد كه سرمايه گذاران 
پيش از ورود به بازار به اين پرسش پاسخ دهند سرمايه اي 
را كه به بازار تزريق مي كنند تا چه حد در صورت نبود 
آن زندگيشان دستخوش تالطمات اقتصادي مي شود 
و بر همين اساس س��رمايه اي را به بازار بياورند كه در 
صورت نبود آن، با مش��كالت عديده مالي و اقتصادي 
روبرو نشوند. به گفته او در شرايطي كه كسب دانش و 
تجربه براي حضور در بازار نيز يك شبه حاصل نمي شود 
و نيازمند صرف زمان كافي است، سرمايه گذاران بهتر 
اس��ت از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري در بازار 
س��رمايه حضور پيدا كنند و چيدم��ان پرتفوي خود 
را به افراد متخص��ص و آگاه بدهند.مدي��ر ارتباطات 
فرابورس همچنين يادآور ش��د: مديران صندوق هاي 
سرمايه گذاري افراد متخصصي هستند كه با چيدمان 
متنوعي از سهام، پرتفوي قابل اتكايي را در شرايط صعود 
و نزول بازار كه به صورت هيجاني در حال رقم خوردن 
است براي س��رمايه گذاران اين صندوق ها به ارمغان 
مي آورند و ريسك سرمايه گذاري مستقيم را نيز از اين 

طريق به حداقل مي رسانند.

 زيان بازارسرمايه به دليل 
ضعف وزارت اقتصاد رقم خورد

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: م��ا در كميس��يون اقتصادي مجلس 
راه حل هاي كوتاه م��دت، ميان مدت و بلندمدت براي 
اقتص��اد در نظر گرفته ايم ك��ه در كوتاه م��دت براي 
سفره مردم و بهبود معيشت برنامه ريزي مي شود. در 
ميان مدت، اصالح ساختار بودجه در دستوركار قرار دارد 
و در بلندمدت در قالب برنامه هفتم توسعه اقتصادي و 
تعريف پايه هاي جديد ماليات��ي ودرآمدهاي جديد 
براي دولت مانند ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر 
عايدي سرمايه و ماليات بر امالك، مستغالت، معامالت 
سكه، طال و ارز درنظر گرفته خواهد شد.  پورابراهيمي 
همچنين گفت:  در گزارش هايي كه به مجلس رسيده، 
يكي از مشكالت ساختار بودجه است كه بايد اصالح 
مي شد، اما تاكنون با كاهلي دولت اين كار انجام نشده 
و اگر فقط ۱۰ درصد از هزينه بانك ها و ش��ركت هاي 
دولتي در ارقام بودجه صرفه جويي كنيم، معادل درآمد 
فروش نفت براي كش��ور درآمد ايج��اد خواهد كرد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ۶۰ 
درصد ش��ركت ها و مجموعه هاي زيرمجموعه دولت 
زيان ده هس��تند، گفت: اينها نياز به اصالح س��اختار 
دارن��د و در كاهش هزينه هاي دول��ت دنبال كاهش 
هزينه ش��ركت هاي دولتي هم هستيم.پورابراهيمي 
بيان داشت: در طرح س��هام عدالت از ابتدا كه در سال 
۸۴ اجرا شد، ۲۰ ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت 
نگرفتند كه براساس گزارش ها، حدود ۱.۲ ميليون نفر 
از افراد تحت پوشش كميته امداد و ۳.۲ ميليون نفر افراد 
محروم بهزيس��تي بودند و در مجموع ۲۰ ميليون نفر 
افرادي كه بايد سهام عدالت مي گرفتند محروم ماندند 
كه از اين تعداد حداقل ۱۰ ميليون نفر از نظر معيشتي 
دچار مشكل هستند كه بايد معيشت آنها تأمين شود.

نماينده كرمان افزود: بخشي از شركت هاي دولتي براي 
واگذاري به مردم در قالب سهام عدالت وجود دارد كه 
در صورت صالحديد دولت مي توان سهام عدالت به اين 

افراد اختصاص داد.
پورابراهيمي اولين اقدام كميسيون اقتصادي مجلس را 
بحث ماليات و عايدي سرمايه عنوان كرد كه جمع بندي 
كميس��يون به زودي به مجلس ارايه مي ش��ود كه در 
صورت تصويب مي توان ماليات بر سكه طال، خودرو، 
امالك، مس��تغالت وض��ع كرد و جلوي س��وداگري 
را بگيري��م. او گفت: ماليات بر مجم��وع درآمد هم در 
دستوركار قرار دارد و ساماندهي معافيت هاي مالياتي 

در طرح جامع ماليات دنبال مي شود.

زماني براي آشتي و لبخند
 از همه مهم تر با اجتماعات ديگر انس��اني در جاي 
جاي كره خاكي و با جامعه ملل و س��اير كش��ورها 
چطور بايد رفتار كنيم. در يك مقايسه تطبيقي بايد 
ببينيم پيامبر )ص( در مواجهه با چالش هاي مختلف 
سياسي، اقتصادي، ارتباطي و...چه كرده اند تا از آنها 
براي شرايط امروز كشورمان در رويارويي با چالش ها 
بهره برداري كنيم. وقتي پيغمبر اسالم در سال هشتم 
هجري وارد مكه شدند چه كردند؟ همان مكه اي كه 
۱۳ س��ال پيامبر )ص( را تحت شديدترين فشارها، 
تحريم ها و شكنجه ها قرار داده بودند، همان مكه اي 
كه ش��كمبه گاو و گوسفند را بر س��ر مبارك ايشان 
مي ريختند. همان مكه اي كه پيامبر مجبور شدند 
شبانه از آن خارج شوند و...وقتي سپاه اسالم وارد اين 
شهر مي شوند و مكه را با قدرت تمام فتح مي كنند، 
وقتي وارد مكه مي ش��وند اولي��ن حكمي كه صادر 
مي شود آن است كه خانه ابوسفيان به عنوان دشمن 
شماره يك پيامبر و اسالم محل امن است. يعني اگر 
كسي به آن خانه پناه برد، سپاهيان حق ورود به آن 
خانه را ندارند. يعني همان حرمتي كه براي خانه كعبه 
وجود دارد را براي دش��من ش��ماره يك اسالم قائل 
شدند. در آن زمان يك فرد تندرويي بر بلنداي اسب 
شعار مي داد، »اليوم، يوم ال ملحمه« )امروز روز انتقام 
اس��ت(، پيامبر بالفاصله پس از آنكه از اين موضوع 
آگاه شدند به امير المومنين فرمودند كه سريع برود 
و اعالم كند كه شعار اين است»اليوم، يوم المرحمه«. 
)امروز روز رحمت است.( يعني امروز و هر روزي، روز 
شفقت است، روز هم افزايي است، روز فراموش كردن 
كينه هاست، روز در آغوش گرفتن است، روز به فكر 
جامعه بودن اس��ت، روز دوستي و لبخند است. رها 
كنيد حرف هاي دشمن ش��اد كن و حرف هايي كه 
استعدادهاي كشور را به باد مي دهد. به نظر من اين 
درس مهمي است كه همگي بايد از سيره پيامبرمان 
بگيريم. ايران كشوري مثكثر با ديدگاه هاي گوناگون، 
اقوام و نژاد ها و... است. هنر حاكميت بايد اين باشد كه 
از همه اين استعدادها به نفع مطلوب استفاده كند و 
از همه اين ظرفيت ها براي رشد كشور بهره بگيرند.

به عبارت ديگر، ه��م افزايي در همه ابعاد اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و...وجود داشته باشد. 
يعني گرفتن دس��ت هم و ظرفيت ها را در كنار هم 
قرار دادن و رشد كشور را به ارمغان آوردن. اين درسي 
است كه ما از هفته وحدت بايد بياموزيم. صحبت هاي 
مقام معظم رهبري هم حول محور همين موضوعات 
مطرح ش��دند تا از اين ميالد مس��عود اين درس را 
بگيريم كه جامعه اسالمي و اساسا انسان امروز بايد 
خود را در قالب يك مجموعه واحد ببيند. س��عدي 
شيرين سخن مي گويد: بني آدم اعضاي يكديگرند/ 
كه در آفرينش ز يك گوهرند/چو عضوي به درد آورد 
روزگار/دگر عضوها را نماند قرار/تو كز محنت ديگران 
بي غمي/ نشايد كه نامت نهند آدمي./مي گويند اين 
شعر در يكي از بخش هاي جانبي سازمان ملل متحد 
ثبت شده، يعني عبارتي اس��ت كه مردم ساير ملل 
هم با آن ارتباط برقرار مي كنند چرا كه در راس��تاي 
فطرت انسان ها طرح شده است. اين عبارت برگرفته 
از گفتمان پيامبر اس��الم است و ما امروز بايد تالش 
كنيم تا زمينه تحقق آن را در داخل كش��ور فراهم 
كنيم.مثال فرض كنيد در دس��تگاه هاي حاكميتي 
و نهادهاي تصميم س��از بايد از همه تفكرات درون 
نظام استفاده شود تا همه دلگرمي و دلبستگي شان 
نسبت به نظام كشور افزايش پيدا كند. اما اگر در همه 
نهادهاي تصميم س��از و تصميم گيري فقط از يك 
جناح يا از يك مجموعه فكري استفاده شود و بقيه به 
بازي گرفته نشوند، بدون ترديد ساير ظرفيت ها كنار 
مي كشند و در اين ميان مردم و كشور متضرر خواهند 
ش��د.عرض كردم زماني كه پيامبر )ص( از دشمن 
شماره يك خودشان ابوسفيان براي آرامش جامعه و 
بهبود وضعيت مردم گذشتند و با دادن غنائم بيشتر 
و تفقد بيشتر شرايطي را فراهم كردند تا اين پيام را 
به همه مسلمانان در همه اعصار برسانند كه اسالم 
دين فراگيري است كه همه ظرفيت هاي استاني و 
اجتماع را آزاد خواهد كرد. اين رويكردي اس��ت كه 
ما امروز به شدت به آن نيازمند هستيم. امروز مردم و 
جوانان بسيار آگاه شده اند و فضاي مجازي شرايطي 
را ايجاد كرده تا هر فردي در جاي جاي دنيا از اخبار 
واقعي ساير كشورها مطلع ش��ود. زماني كه جوان 
ايراني مي بيند كه ساير كشورهايي كه ظرفيت هاي 
اقتصادي و ثروت ايران را نيز ندارند در مسير توسعه 
و پيش��رفت قرار گرفته اند، اما اقتصاد و معيش��ت 
خانواده هاي ايراني با مسائل و مشكالت فراواني روبه 
رو است، طبيعي است كه سرخورده شود و احساس 

كند كه به او اجحاف شده است. 

دوگانه حمايت و ديپلماسي
از سوي ديگر اقتصاد ايران با وجود تهديدات طوالني مدتي 
كه در حوزه بين المللي با آن مواجه بوده، هيچگاه نتوانسته 
تهديدات را حنثي كند يا ميزان تاثيرگذاري آنها را كاهش 
دهد. اتكاي طوالني مدت به درآمدهاي نفتي باعث شده، 
با هر دور جديدي از تحريم ها، فش��اري جدي بر منابع 
درآمدي دولت وارد شود. آنچه كه در سال هاي برجام رخ 
داد بهترين نمونه براي مشخص شدن اين شرايط است. 
در شرايطي كه ايران پس از مدت طوالني مذاكره به يك 
توافق جديد رسيد تا تحريم ها كنار روند، رييس جمهور 
معلوم الحال امريكا به راحتي اين توافق را زير پا گذاشت 
تا مشخص شود صرف اتكا به مذاكرات نيز راه به جايي 
نخواهد برد. از اين رو به نظر مي رسد در شرايط فعلي از 
سويي بايد با اتكا به ظرفيت هاي داخلي، امكان بهبود 
شرايط در شاخص هاي كالني مانند تورم به وجود آيد 
كه در بلندمدت بتواند تاثيرگذاري طرح هاي حمايتي 
را افزايش دهد. از س��وي ديگر اگر بناس��ت مشكالت 
بين المللي برطرف شود، بايد طوري عملكرد كه ديگر 
امكان بر هم خوردن ش��رايط از سوي يك فرد يا مقام 
خارجي نباشد. در غير اين صورت نمي توان اميد داشت 
با طرح هاي كوتاه مدت و شعاري، ناگهان مسائل اقتصادي 

و مشكالت جاري بهبود يابند.

كم كاري سازمان بورس مساوي با بي اعتمادي دارندگان سهام عدالت

سودسهامعدالتچگونهپرداختميشود؟

عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در نخستين ماه پاييز
صندوق هاي سرمايه گذاري در مقايسه با شاخص كل 
بورس عملكرد بهتري داشتند و مديريت حرفه اي را در 
كسب بازدهي به مراتب مناسب تر نسبت به كل بازار، 
به نمايش گذاش��تند. بطوريكه با وجود نوسان منفي 
۱۱.۵درصدي ش��اخص كل بورس، بازدهي مثبت را 

در صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام شاهد بوديم.
بررسي كارنامه صندوق هاي سرمايه گذاري در نخستين 
ماه پاييز نش��ان از آن دارد كه صندوق هاي سهامي كه 
معيار دقيق تري در مقايسه با شاخص كل بورس هستند، 
عملكردي به مراتب مناسب تر داشتند. بطوريكه در اين 
ميان صندوق مش��ترك نويد انصار موفق ش��د با ثبت 
بازده��ي ۲.۳۶ درصدي در صدر ديگ��ر صندوق هاي 
س��هامي جاي گيرد و به عنوان تنه��ا صندوق مثبت 
سهامي در اين ماه شناخته شود. اين صندوق از ابتداي 
سال جاري تا پايان مهرماه نيز موفق به كسب بازدهي 
۱۷۹درصدي ش��د. بررسي پرتفوي صندوق مشترك 

نويد انصار نشان مي دهد كه سهام گروه شيميايي، در 
صدر خريدهاي اين صندوق قرار دارد. گروه سيماني، 
ش��ركت هاي چند رش��ته اي صنعتي و فلزات اساسي 
نيز از ديگر صنايع مورد توجه مديريت صندوق مزبور 
بوده است.ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام، 
مهرماه را با نوسان منفي سپري كردند. بطوريكه صندوق 
سهم آشنا با زيان ۴.۸درصدي در رتبه دوم قرار گرفت. 
صندوق هاي مشترك رشد سامان، مشترك گنجينه 
ارمغان الماس و بانك دي نيز به ترتيب در رتبه هاي سوم 
تا پنجم قرار گرفتند و هر كدام زياني در محدوده ۶درصد 
را در كارنامه مهرماه خود ثبت كردند. البته بايد يادآوري 
كرد كه بازدهي اين صندوق ها در بازه زماني بلندمدت 
بسيار مناسب بوده و از سطح ۱۵۰درصد نيز فراتر رفته 
است. از سوي ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري بادرآمد 
ثابت با توجه به ماهيت عملكرد و تمركز بيشتر بر اوراق 
بادرآمدثابت، وضعيت مثبت تري را در مهرماه تجربه 

كردند. بطوريكه در اين ميان صن��دوق با درآمد ثابت 
كوثر يكم توانست بازدهي ۴.۲درصد در ماه گذشته و 
۲۳.۴درصدي از ابتداي سال تا پايان مهرماه را تجربه 
كند.صندوق مش��ترك آتيه نوين نيز با كسب بازدهي 
بيش از ۲درصدي در ماه گذش��ته در فهرس��ت ديگر 
صندوق هاي فعال در اين حوزه قرار گرفت. صندوق هاي 
اعتبار آفرين ايرانيان، پاداش سرمايه بهگزين و مشترك 
يكم ايرانيان نيز هر كدام بازدهي در حدود ۲درصدي 
را در ماه گذشته به نمايش گذاشتند. بررسي عملكرد 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلط ني��ز با توجه به 
ماهيت فعاليت ك��ه عملكردي در مي��ان دو صندوق 
سهامي و بادرآمد ثابت دارند، در اين ميان قرار داشت. 
به طوري ك��ه هيچ صندوق مختلطي در ماه گذش��ته، 
س��ودده نبودند. در اين راستا صندوق مشترك كوثر، 
بازدهي منفي ۰.۳۵ درصدي را به نمايش گذاشت؛ اما 
زيان ديگر صندوق هاي مختلط، به مراتب بيشتر بود؛ 

در اين راستا دو صندوق توس��عه پست بانك و تجربه 
ايرانيان با زيان در محدوده ۳درصدي مواجه شدند. البته 
بازدهي اين دو صندوق در دوره ۷ماهه نخست سال به 
ترتيب از ۱۲۵درصد و ۱۱۹ درصد فراتر رفت.در ميان 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( نيز صندوق مديريت 
ثروت صندوق بازنشستگي كشوري با ثبت بازدهي بيش 
از يك درصدي در ماه گذشته، به عنوان برترين در اين 
حوزه شناخته شد. البته اين صندوق فعاليت خود را از 
ابتداي شهريورماه سال جاري آغاز كرده و از آن مدت تا 
پايان مهرماه به بازدهي ۰.۷۵درصدي دست يافته است. 
هر چند صندوق آسمان آرماني سهام نيز در دوره ۷ماهه 
نخست سال جاري توانس��ت بازدهي ۱۹۴درصدي را 
كسب كند، اما ماه گذشته را با زيان ۵درصدي سپري 
ك��رد. در همي��ن راس��تا دو ETF ارزش آفرين بيدار و 
واسطه گري مالي يكم نيز كارنامه مهرماه را با زيان در 

محدوده ۶درصدي سپري كردند.



تعادل | فرشته فريادرس |
»موانع ارزي ترخيص كاالها برداش��ته شد.« براساس 
مصوبه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، تصميماتي 
در رابط��ه با تس��هيل ترخيص كاالهاي دپو ش��ده در 
گمرك و بنادر اخذ شده كه در مهم ترين آن با رفع موانع 
ارزي ترخيص كاال از محل »ارز متقاضي صادراتي، ارز 
اشخاص يا به صورت صادرات مقابل واردات«، گمرك 
مكلف اس��ت نس��بت به ترخيص كاالهاي موجود در 
گمرك با اعالم اولويت وزارت صمت و بدون كد رهگيري 
بانك با رعايت مقررات مربوطه اقدام كند. براساس اين 
مصوبه »ترخيص فوري كاالهاي اساسي فاقد اسناد« 
نيز در دس��تور كار قرار گرفته كه بانك مركزي بايد با 
قيد فوريت نسبت به تامين ارز ترجيحي اين كاالها كه 
اسناد آن به خريدار منتقل نشده، اقدام كند. »ترخيص 
كاالهاي با خريد اعتباري بدون كد رهگيري« نيز از ديگر 
مصوباتي است كه براساس آن صاحب كاال بدون نياز به 
تامين ارز، مي تواند براي جلوگيري از فساد كاالي خود 
را ترخيص و وارد كند. به عبارتي ديگر، بانك مركزي با 
صدور اعالميه تامين ارز با نرخ ارز ترجيحي به صورت 
اعتباري تعهد تامين آن ظرف ۳ ماه از تاريخ ترخيص كاال 
را برعهده خواهد گرفت. در اين ميان اما برخي مصوبه 
»واردات كاال بدون انتقال ارز ي��ا همان ارز متقاضي« 
را مورد انتقاد قرار داده اند. آنه��ا بر اين باورند كه »آزاد 
ش��دن واردات با ارز اشخاص و آزادي كاالهاي گمرك 
بدون كدرهگيري«، منجر به افزايش نرخ ارز شده و در 
عين حال فساد گسترده اي را رقم مي زند. درمقابل اما 
موافقان در پاسخ به نوع انتقادها مي گويند كه واردات 
با ارز متقاضي، نه تنها باعث افزايش نرخ ارز نمي شود، 
بلكه به تعديل بازار ارز مي انجامد و قيمت ها را كاهش 
مي دهد. از طرفي به گفته آنها، مي تواند منجر به تسريع 
در ترخيص كاالهاي مانده در گمرك بش��ود كه ماه ها 
است در صف تخصيص يا تامين ارز قرار دارند. درهمين 
حال، رييس سازمان توسعه تجارت نيز درپاسخ به برخي 
انتقادات مي گويد: واردات با ارز متقاضي شروطي دارد 
واينگونه نيست كه هر فردي هر كااليي خواست را وارد 
كشور كند. بنابه اظهارات او، فقط مواد اوليه كارخانجات 
و قطعات مورد نياز آنها با استفاده از ارز متقاضي امكان 
واردات به كشور خواهند داشت و شروط بانك مركزي 
در استفاده از ارز متقاضي بايد رعايت شود. همچنين 
»گردش ريالي و حساب هاي ريالي« فردي كه قرار است 
با ارز متقاضي اقدام ب��ه ترخيص كاالهاي خود نمايد، 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 

    جرييات مصوبات جديد 
جنجال بر سر رسوب كاالها در گمركات به دليل عدم 
تخصيص و تامين ارز، سرانجام تيم اقتصادي دولت را بر 
آن داشت تا با اتخاذ تصميماتي جديد به تسهيل روند 
ورود كاال به كشور سرعت ببخشند. براساس آنچه بارها 
گمرك اعالم كرده، در شرايط كنوني، حدود ۸ميليون 
تن كاال در گمرك و بنادر موجود است كه ۳.۵ ميليون 
تن آن را كاالهاي اساس��ي و حدود ۴ ميليون تن ديگر 
را كاالهاي غير اساسي تشكيل مي دهد. مطابق آمارها، 
۸۰ درصد آن مربوط به اقالم ضروري و مواد اوليه توليد 
و كاالهاي واسطه است كه مشكل عمده در ترخيص اين 
كاالها به موانع ارزي و تامين ارز برمي گردد، اما با وجود 
نياز داخل به اين اقالم، امكان ترخيص آنها فراهم نبود. 
در همين حال، طي روزهاي گذشته نيز شاهد جنجال بر 
سر ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبي در گمركات كشور بوديم 
كه در نهايت منجر به دعواي ارزي بين بانك مركزي و 
گمرك شد. از اين رو، در جلسه اي كه عصر روز يكشنبه 
با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك 
مركزي برگزار شد موضوعات ارزي مرتبط با اين دو نهاد 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت، كه خروجي اين نشست، 
منجر به تدوين مصوباتي براي ترخيص فوري كاالها شد.

براساس اين تصميمات؛ ۱. بانك مركزي مكلف است 
با قيد فوريت نس��بت به تأمين ارز ترجيحي كاالهاي 
اساسي موجود در گمركات و بنادر كشور كه اسناد آن 
به خريدار منتقل نش��ده، اقدام كند. ۲. بانك مركزي 
مكلف است نسبت به صدور اعالميه تأمين ارز به صورت 
اعتباري با تعهد تأمين ارز ظرف ۳ ماه از تاريخ ترخيص 
كاال وفق مصوبات س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي دولت 
و ش��وراي عالي امنيت ملي براي كاالهاي اساسي كه 
اعتباري خريداري ش��ده و در بنادر و گمركات كشور 
موجود است و اس��ناد مالكيت آن در اختيار خريداران 
قرار گرفته است اقدام كند. ۳. گمرك مكلف شده است، 
نسبت به ترخيص كاالهاي موجود در گمرك كه با ارز 
اش��خاص صورت پذيرفته و تأمين ارز بانكي نشده، با 
اعالم اولويت وزارت صمت و بدون كد رهگيري بانك با 
رعايت مقررات مربوطه اقدام كند. البته در اين مصوبه 
آمده است كه »ويرايش ثبت سفارش براي استفاده از 

ارز اشخاص و تغيير نوع ارز در صورت دريافت مجوزهاي 
قبلي، نياز به تمديد مجوزهاي مرتبط به ثبت سفارش 
نخواهد داشت. انجام تش��ريفات مربوط به رفع تعهد 
ارزي واردات در مقاب��ل صادرات طبق روال قبل انجام 
خواهد پذيرفت.« ۴. بانك مركزي موظف است ظرف 
۲۴ ساعت كد رهگيري واردات در قبال صادرات خود 
و غير واردكنندگان را صادر كند. ۵. گمرك ايران مكلف 
است نسبت به اجراي تصميمات مندرج در نامه شماره 
۱۸۹۲۲۵/۶۰ مورخ شش��م آبان ماه ۹۹ دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت اقدام كند. درنهايت در 
مصوبه ۶ آمده است كه اين تصميمات شامل مناطق ويژه 

اقتصادي و مناطق آزاد تجاري نخواهد بود. 
همچنين براساس توضيحاتي كه معاون فني گمرك در 
مورد جزييات اين جلسه گفته است: »گمركات كشور 
مي توانند نسبت به ادامه تشريفات گمركي كاالهايي 
كه رديف تعرفه استنباطي آنها در يكي از گروه هاي ۲۱ 
لغايت ۲۴ ب��وده و جزو كاالهاي ممنوع الورود يا داراي 
ساخت داخل نيست، بدون نياز به ويرايش ثبت سفارش 
اقدام كند. به گفته مهرداد جمال ارونقي، انجام تشريفات 
مربوط به رفع تعهد ارزي واردات در مقابل صادرات طبق 
روال قبل انجام خواهد ش��د. به گفته او، بانك مركزي 
موظف ش��ده ظرف ۲۴ ساعت كد رهگيري واردات در 
قبال صادرات خود و غي��ر وارد كنندگان را صادر كند. 
همچنين پس از توافقات ص��ورت گرفته ميان وزارت 
صمت و بانك مركزي مبني بر آزادسازي واردات بدون 
انتقال ارز، گزينه تامين ارز »حساب ارزي واردكننده« 
در سامانه جامع تجارت فعال شده است. البته تا پيش از 
اين وزارت صمت بارها و بارها تالش كرده بود تا كاالهاي 
مانده در گمركات را ب��ا ارز متقاضي ترخيص كند، اما 
بانك مركزي اين موض��وع را عاملي براي افزايش نرخ 
ارز مي دانس��ت. اين در حالي است كه در زمان واردات 
ب��ا ارز متقاضي، نرخ ارز به روند افزايش��ي خود در بازار 

ادامه مي داد. 

  انتقاد رييس بانك مركزي
از برخي  ناهماهنگي ها 

حال كه با تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي دولت، 
»واردات كاال به ش��يوه بدون انتقال ارز« در دستور كار 
قرار گرفته، برخي مخالف و نگران اجرايي ش��دن اين 
مصوبه هستند؛ اما برخي ديگر موافق آن هستند. بانك 
مركزي كه متولي تامين ارز براي ترخيص كاالهاست، 
واردات كاال بدون انتق��ال ارز را بالمانع اعالم مي كند، 
اما به اين ش��رط كه منشأ ارز مشخص باشد. در مقابل 
وزارت صمت مي گوي��د: اين ارز حتي اگر از بازار داخل 
هم تهيه ش��ده باشد، از كشور خارج ش��ده و چه بهتر 
اكنون با كاالهايي كه مورد نياز خطوط توليدي است، 
باز به چرخه اقتصاد كشور بازگردد. در اين ميان گمرك 
كه به عنوان يك سازمان مجري نيز در اين رابطه ايفاي 
نقش مي كند، اجرايي شدن شيوه واردات بدون انتقال 
ارز را اقدامي مثبت و رو به جلويي مي داند كه مي تواند 
منجر به تسريع در ترخيص كاالهاي مانده در گمرك 
شود كه ماه هاست در صف تخصيص يا تامين ارز قرار 
دارن��د. در همين حال، عبدالناص��ر همتي رييس كل 
بانك مركزي در يادداشت اينستاگرامي از تخصيص به 
موقع ارز كاالهاي اساسي خبر داد و در عين حال نوشت: 

»برخي ناهماهنگي ها بين برخي دستگاه ها وجود دارد.« 
همچنين در يادداشت رييس كل بانك مركزي آمده 
است: » انصاف نيست برخي ناهماهنگي هاي موجود 
بين برخي دس��تگاه ها و نيز تالش هاي��ي كه براي دور 
زدن نظارت بانك مركزي بر گ��ردش ريال و ارز انجام 
مي گيرد، به دليل صبوري و رعايت مصالح كشور توسط 
بانك مركزي، غير واقع، تحت عناويني نظير جلوگيري 
از روان شدن تجارت و عامل دپوي كاال.. به حساب بانك 

مركزي گذاشته شود.«

  موافقان و مخالفان واردات با ارز متقاضي 
چه مي گويند؟ 

با اين حال، موافقان اجرايي شدن شيوه »واردات كاال 
ب��ا ارز متقاضي يا هم��ان واردات بدون انتق��ال ارز« را 
اقدام مثبتي مي دانند كه مي تواند واردات مواد اوليه و 
تجهيزات به كشور را تسهيل كند و با توجه به وضعيتي 
كه تحريم براي بازرگانان ايران��ي ايجاد كرده، از فراز و 
نشيب هاي مس��ير واردات كاال بكاهد. به گفته آنها از 
آنجايي كه روند تخصيص ارز به كاالهاي وارداتي، پيش 
از اين به كندي انجام مي شد و ترخيص كاال مدت ها زمان 
مي برد، اين فاصله زماني، در مورد كاالهاي واسطه اي يا 
در مورد مواد اوليه در صنايع مختلف آزاردهنده تر بود. 
بنابراين كندي روند ترخيص اي��ن نوع كاالها به زيان 
توليدكننده و واردكننده تمام مي شود، اما اكنون با صدور 
مجوز واردات با ارز متقاضي، اين مراحل در واردات براي 
تخصيص ارز از بانك مركزي حذف شده و تجهيز خطوط 
توليد و رساندن مواد اوليه به آن سرعت مي گيرد. از سوي 
ديگر، چالش رسوب كاال در گمركات و مبادي ورودي، 
با اين اقدام رفع خواهد شد. قدير قيافه فعال اقتصادي 
در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق تهران« مي گويد: نظر 
بخش خصوصي اين است كه براي واردات از ارز صادرات 
اس��تفاده كنيم، اما سامانه نيما هم در ماه هاي گذشته 
كارآمدي الزم را نداشته اس��ت. تهيه ارز نيمايي براي 
يك واحد توليدي ۱.۵ تا ۲ درصد بيش از قيمت ارز آزاد 
تمام شده، اما واردات با ارز متقاضي مي تواند هزينه توليد 
و قيمت تمام شده در تجارت را كاهش دهد. او در ادامه با 
اشاره به اينكه بعضي تحليل ها حكايت از احتمال افزايش 
قيمت ارز با اين تصميم دارد، مي گويد: به نظر من واردات 
با ارز متقاضي، به تعديل بازار ارز مي انجامد و قيمت ها را 
كاهش مي دهد. در نظر بگيريم كه در گذشته براي يك 
واحد كاال دو تقاضاي ارز در بازار مطرح بود كه با شرايط 
ام��روز يك تقاضا حذف مي ش��ود. پيش تر واردكننده 
مجبور بود يا ارز را از بازار آزاد بخرد و يا در صف تخصيص 
ارز بانك مركزي منتظر بماند. اما اكنون بخشي از اين 
تقاضاها از بازار حذف مي ش��ود.  در مقابل اما برخي از 
فعاالن اقتصادي و كارشناسان، اين تصميم اتخاذ شده از 
سوي دولت را مورد نقد قرار داده و معتقدند كه آزاد شدن 
واردات با ارز اش��خاص و آزادي كاالهاي گمرك بدون 
كدرهگيري، سياست گذاري منابع ارزي را بي معني، 
فش��ار بر نرخ ارز وارد كرده و فساد گسترده اي را دامن 
مي زند. به گفته مخالفان اين سياس��ت، بانك مركزي 
در برابر البي واردكنندگان مجبور به عقب نشيني شده 
است. در همين رابطه، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين 
با انتقاد از مصوبه واردات بدون انتقال ارز به »خبرگزاري 
فارس« مي گويد: با اين تصميم غلط كه در نتيجه البي 

واردكنندگان متخلف حاصل شده، باز هم قصه صادرات 
كارتن خواب ها و واردات پورشه توسط پيرزن ها تكرار 
خواهد ش��د. مجيد رضا حريري، بر اين باور اس��ت كه 
واردات كاال ب��ا ارز متقاض��ي باعث تالط��م در بازار ارز 
مي شودو با محدوديت منابع ارزي؛ افزايش تقاضا باعث 
افزايش نرخ ارز مي شود. او در بخش ديگري از اظهارات 
خود، معاون فني گمرك، وزير صمت و برخي نمايندگان 
كه مدام درباره رسوب كاال صحبت مي كنند را به شدت 
مورد انتقاد قرار مي دهد و آنها فريب خوردگاني خطاب 
مي كند، كه گ��ول ورادكنندگان متخلف را خورده اند. 
حريري در عين حال براين باور است كه منفعت چنين 
تصميمات اشتباهي را عده معدودي كسب مي كنند 
كه كامال مي دانس��ته اند زورشان مي رسد كه كاالهاي 
وارداتي خود را بدون تخصيص ارز وارد كنند. بنابراين 
از آنجا كه اين افراد كامال مطمئن بوده اند كه مي توانند 
كاالهاي وارداتي خود را وارد كشور  كنند ميلياردها دالر 
كاالي خود را بدون تخصيص ارز به گمركات ريخته اند. 
به گفته او، اين واردكنندگان با ابزار البي گري و فش��ار 
از س��وي اتاق بازرگاني، مجلس و برخي وزرا و مديران 
دولتي مقاومت بانك مرك��زي در مقابل واردات بدون 

انتقال ارز را شكستند. 

   شروط واردات با ارز متقاضي 
از آن س��و، رييس سازمان توس��عه تجارت در پاسخ به 
اظهارنظر مخالف��ان درباره »واردات ب��ا ارز متقاضي« 
اينگونه توضيح داده اس��ت: اتخاذ اين سياست به اين 
معني نيس��ت، كه بگوييم واردات ب��ا ارز متقاضي آزاد 
شده، بلكه اين مساله يك مورد حاشيه اي است. اصل 
موضوع اين اس��ت كه واردات در مقابل صادرات بتواند 
همچون سال قبل برقرار باش��د اما اين بار وارداتي كه 
مورد نياز كشور است؛ يعني مواد اوليه كارخانجات. او 
در گفت وگوي خود با »خبرگزاري مهر« عنوان كرده 
كه واردات با ارز متقاضي شروطي دارد واينگونه نيست 
كه هر فردي هر كااليي خواست را وارد كشور كند. بنابه 
اظهارات اين مقام مس��وول در وزارت صمت، نخست 
اينكه فقط م��واد اوليه كارخانجات و قطعات مورد نياز 
آنها با اس��تفاده از ارز متقاضي امكان واردات به كشور 
خواهند داش��ت و ش��روط بانك مركزي در استفاده از 
ارز متقاضي بايد رعايت شود. مورد بعدي اين است كه 
گردش ريالي فردي كه قرار است با ارز متقاضي اقدام به 
ترخيص كاالهاي خود نمايد، مورد بررسي قرار مي گيرد 
و ابعاد حساب هاي ريالي افرادي كه ادعاهاي ارز متقاضي 
دارند بررسي مي شود. زادبوم همچنين درباره انتقادات 
فعاالن اقتصادي در مورد ابهام مشخص نبودن منشأ ارز 
متقاضي و تأثير سو اين موضوع بر اقتصاد كشور، اينطور 
گفته اس��ت: »بايد بانك مركزي در اين خصوص نظر 
دهد، اما اصواًل قرار ش��ده، كه ارزش ريالي شفاف شود. 
كسي كه ادعاي ارز متقاضي براي واردات دارد، گردش 
ريالي اين شخص اين موضوع را نشان مي دهد كه فرد 
ارزي دارد. او اين راهم گفته است كه اگر حساب ريالي 
فرد گردشي نداشته باشد و بگويد كه ارز دارد، ادعايي 
است كه اگرمي تواند تأثير منفي در بازار بگذارد؛ لذا بانك 
مركزي براي اين موضوع يك نظام كنترلي در نظر دارد؛ 
يعني حساب هاي ريالي افرادي كه ادعاهاي ارز متقاضي 

دارند بررسي مي شود.«

خبررویداد

ادامه از صفحه اول
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حل مشكل توليد روغن در كشور
تسنيم |دبير س��تاد تنظيم بازار گفت: در بحث 
روغن يك وقفه اي در توليد به وجود آمده كه از هفته 
گذشته تقريبًا با افزايش توليد و عرضه محصول به 
بازار در حال حل شدن است و تا پايان هفته درباره 
روغن خوراكي مش��كلي نخواهيم داشت. عباس 
قبادي در حاشيه نشست ستاد تنظيم بازار در جمع 
خبرنگاران گفت: مصوب ش��د ۳۰ ه��زار تن برنج 
وارداتي از محل ذخاير كشور در سطح استان ها با 
قيمت تحويل به فروشگاه ها ۱7 هزار تومان و براي 

مصرف كننده ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان توزيع شود.
وي افزود: در بحث برنج تزريق ۳۰ هزار تن به بازار 
حتمًا تأثيرگذار خواهد بود و اس��تان ها مي توانند 
نس��بت به تحويل برن��ج اقدام كنن��د. وي گفت: 
گزارش هاي مربوط به ۱۰۰ قلم كاال در اين نشست 
مطرح شد و نس��بت به ماه گذشته غير از يكي، دو 
قلم كاال در اكثر كاال ها ثبات نسبي قيمت را در بازار 

شاهد هستيم. 
قبادي همچنين افزود: بخشي از كاال هاي رسوبي 
هم در گمرك با تالش هايي كه انجام شد مصوب 
شد كه از فردا با حداقل تشريفات ترخيص شوند. 
دبير س��تاد تنظيم بازار گفت: اين كاال ها ش��امل 
كاال هاي اساسي و واسطه اي است كه ورود آنها به 
بازار تأثيرگذار خواهد بود. قبادي به موضوع روغن 
خوراكي در كش��ور هم اشاره كرد و افزود: در بحث 
روغن يك وقفه اي در توليد به وجود آمده كه از هفته 
گذشته تقريبًا با افزايش توليد و عرضه محصول به 
بازار در حال حل شدن است و تا پايان هفته درباره 
روغن خوراكي مشكلي نخواهيم داشت. وي مشكل 
تحويل روغن خام به كارخانه ها را يكي از داليل به 
وجود آمدن اين مشكل دانست و گفت: اين مشكل 
حل ش��ده و توليد در حال انجام اس��ت. قبادي به 
قيمت مرغ در بازار اش��اره كرد و اف��زود: در بحث 
جوجه ريزي مشكالتي وجود دارد و وقتي توليد كم 

باشد عرضه هم كم مي شود. 
دبير ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد: قرار شده مشكل 
مرغداران حل شود و جوجه ريزي افزايش يابد و هر 
چه به انتهاي سال برسيم توليد مرغ بيشتر خواهد 
ش��د. وي گفت: هم��ه دس��تگاه ها در زمينه هاي 
مختلف از جمل��ه تأمي��ن ارز و تخصيص آن بايد 
كمك كنند تا مشكالت به حداقل برسد، سازمان 
تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت هم در زمينه 
نظارت فعال خواهند بود تا مشكلي در بازار نداشته 
باشيم. دبير ستاد تنظيم بازار افزايش قيمت در مواد 
شوينده و محصوالت لبني را منتفي دانست و افزود: 
چون صادارت محصوالت لبني بيشتر شده و قيمت 
شيرخام هم براي كارخانه ها افزايش يافته نوساناتي 
را در بازار ش��اهد بوديم، اما قيم��ت كاال هايي كه 
مشمول قيمت گذاري بودند هيچ تغييري نداشته 
است. قبادي گفت: قرار است در روز هاي آينده در 
مورد موضوع لبنيات تصميم گيري شود، اما هرگونه 
افزايش قيمت براي محصوالت لبني منتفي است و 

مورد تأييد نمي باشد.

رونمايي از مقصران اصلي 
مشكالت 

ش��ايد دهه ۹۰ را بتوان يك دهه استثنايي در اقتصاد 
ايران ناميد كه نمونه مش��ابه آن هرگز مشاهده نشده 
است. تقريبا بخش عمده اي از اين سال هاي درآمدهاي 
نفتي به پايين ترين سطح ممكن رسيده است. بنابراين 
آنچه مقامات پولي و اقتصادي كش��ور اي��ن روزها در 
خصوص نقش تحريم ها و محدوديت ها در بروز مشكالت 
مي گويند ناظر بر اين واقعيت است كه اقتصادي كه چند 
دهه به درآمدهاي نفتي وابس��ته شده بود. نمي تواند با 
قطع يك باره درآمدهاي نفتي شرايط نرمالي را پشت 
سر بگذارد. ضمن اينكه در سال هاي ۹۲ و ۹۳ بخشي 
از تعهدات مسكن مهر از يك سو و تخلفات موسسات 
مالي غيرمجاز بر دوش دولت بار شدند. در كنار آن انواع 
بحران هاي طبيعي مانند سيل و زلزله و...نيز باعث شدند تا 
هزينه هاي دولت سير صعودي شديدي به خود بگيرد. در 
عين حال برجام باعث شد اقتصاد ايران، براي نخستين 
بار در ۵دهه گذش��ته تورم تك رقمي را تجربه كند. در 
حالي كه در تمام طول سال هاي بعد از انقالب اقنصاد 
ايران هرگز نتوانسته بود ۲سال پياپي تورم مثبت را تجربه 
كند. اگر ترامپ خروج از برجام را در دستور كار قرار نداده 
بود، حتما در سال هاي ۹7 و ۹۸ هم اقتصاد ايران رشد 
اقتصادي مثبت را تجربه مي كرد، اما اقتصادي كه تحت 
تاثير قطع درآمدهاي نفتي قرار داشت، يك شوك دوباره 
به آن تحميل شد و موضوع كرونا در فضاي جهاني مطرح 
شد و تبعات مخرب را در اقتصاد جهاني آغاز كرد. براي 
تحليل اثر ويروس بر اقتصاد ايران، مي توان اثر اين بحران 
بر ساير اقتصاد هاي جهاني را ارزيابي كرد. بر اساس اعالم 
صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي متوسط جهاني 
در سال جاري منفي ۵درصد خواهد بود. سوال اين است 
كه وقتي اقتصادهاي نرمالي چون اروپا و امريكا كه هيچ 
تنش خارجي و مشكل تحريم ها را هم ندارند، به خاطر 
كرونا نرخ بيكاري دو رقمي، رشد اقتصادي منفي و نزول 
ساير شاخص هاي اقتصادي را تجربه كرده اند. آن وقت 
برخي افراد و جريانات در كشور توقع دارند، اقتصاد ايران 
كه در يك دهه، ۲بحران جدي )تحريم و ديگري كرونا( را 
تجربه كرده، هيچ تنش و تكانه اي نداشته باشد. همين كه 
در اقتصاد ايران مشكل تامين اقالم مصرفي مردم وجود 
ندارد )هرچند گراني مردم را آزار مي دهد( به نظرم برآمده 
از يك عملكرد درست اقتصادي است. چراكه بر اساس 
اعالم مقامات مسوول مهم ترين هدف امريكا از تحريم ها 
ايجاد كمبود كاال در داخل و گسترش اعتراضات مردمي 
بود.پديده تورم يك بيماري مزمن در اقتصاد ايران است 
و ب��ه نظر من هم اين دول��ت و هم همه دولت هاي بعد 
از انقالب به دليل اينكه نه دولت و نه مجلس استقالل 
بانك مركزي را رعايت نكرده اند در نتيجه فشار تورمي 
همواره در اقتصاد ايران وجود داشته است. در اين ميان 
سياست هاي مجلس نيز به جاي اينكه گرهي از مشكالت 
باز كند، گرهي تازه بر مش��كالت قبلي نيز مي افزايد و 
مصوبات مجلس همواره فشار بر سياست هاي پولي و 
مال��ي را وارد مدار نتيجه مي كند. در حالي كه مجلس 
با اتخاذ سياس��ت هاي انقباضي و نظارت درست بر آن 
مي توانست در يك افق ميان مدت تورم دو رقمي را مهار 
كنند. اما عمال به خاطر عوارض كوتاه مدت سياست هاي 
اقتصادي به گونه ديگري طراحي مي شوند. به عنوان 
مثال مصوبه مجلس براي توزيع اقالم اساس��ي و يارانه 
براي بيش از ۶۰ ميليون ايراني كه با مخالفت دامنه دار 
كارشناسان نيز مواجه شده، به جاي حل مشكل تورم، 
باعث بروز دامنه هاي جدي��دي از تورم و گراني خواهد 
شد. گرچه نيت خوبي پشت اين طرح ها وجود دارد، اما 
وقتي كشور منابعي براي اين حجم از يارانه را ندارد، دولت 
چاره اي جز استقراض از بانك مركزي يا استقراض از مردم 
در قالب اسناد خزانه ندارد. نتيجه آن هم افزايش حجم 
پول و بعد هم رشد تورم است. تورم يك پديده پولي است. 
مردم اگر بدانند كه وضعيت تورم در سال آينده مثال تك 
رقمي است، بدون ترديد حجم بسياري از سوداگري ها 
در بازارهاي مختلف كم خواهد شد و كسي سپرده اش را 
از بانك خارج نمي كند كه خودرو، سكه، دالر يا آپارتمان 
بخرد.ريشه اغلب مشكالت كشور در تورم است و دليل 
اينكه نقدينگي به جاي بخش هاي مولد راهي بازارهاي 
سوداگرانه مي شود به دليل ترسي است كه مردم از تورم 
و كاهش ارزش پول ملي دارند. در جمع بندي بايد گفت 
كه يكي از داليل اصلي تالطم اقتصاد ايران از سال ۹7 
به بعد تحريم هاي ظالمانه است، ضمن اينكه استعداد 
اقتصاد ايران براي تورم نيز در همه س��ال هاي گذشته 
بسيار باال بوده اس��ت. بنابراين آن دسته از تحليلگران 
اقتصادي كه در ارزيابي هايشان به اين داده هاي اطالعاتي 
كليدي توجه نمي كنند در واقع تحليل هايي به دور از 
واقعيت ارايه مي كنند كه تصويري ش��فاف از واقعيت 

رخدادها ارايه نمي كند.

 حجم تجارت ايران
با كشورهاي اكو چقدر است؟

ايس�نا |طبق اعالم گمرك، ميزان تجارت ش��ش 
ماه��ه ايران با كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري 
اقتص��ادي اكو بيش از ۹ ميليون و ۱۹۹ هزار تن بوده 
است. طبق اعالم گمرك، ميزان تجارت شش ماهه 
ايران با كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي 
اك��و به بيش از ۹ ميليون و ۱۹۹ هزار تن برابر با چهار 
ميلي��ارد و ۵۴۲ ميلي��ون و ۵۳۰ ه��زار و ۹۲۰ دالر 
رسيده است. سيد روح اهلل لطيفي در تشريح وضعيت 
تجارت خارجي با كشورهاي عضو سازمان همكاري 
اقتصادي اكو گفت: در اين س��ازمان ۱۰ كشور ايران، 
تركيه، افغانستان، آذربايجان، قرقيزستان، قزاقستان، 
پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان عضو 
هستند كه طي ش��ش ماه اول امسال ميزان تجارت 
خارجي با اعضاي اين سازمان به بيش از ۹ ميليون و 
۱۹۹ هزار ت��ن برابر با چهار ميليارد و ۵۴۲ ميليون و 

۵۳۰ هزار و ۹۲۰ دالر رسيده است. 

»تعادل« از ديدگاه موافقان ومخالفان درباره »واردات بدون انتقال ارز« گزارش مي دهد 

آمارهاي دو فصل نخست سال ۲۰۲۰  نشان مي دهد 

حذف موانع ارزي ترخيص كاالها 

اثر منفي كرونا بر جذب سرمايه خارجي 
ات��اق بازرگاني ته��ران در جديدترين گ��زارش خود به 
بررسي وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي از سوي 
كش��ورهاي مختلف جهان در ايام شيوع كرونا پرداخته 
كه نش��ان مي دهد اين ويروس در حوزه سرمايه گذاري 
خارجي نيز اثرات منفي جدي گذاشته است. برآوردها 
نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در نيمه 
نخست سال ۲۰۲۰ در مقايسه با نيمه دوم سال ۲۰۱۰ 
حدود ۵۰ درصد كاهش يافته اس��ت. بر اين اساس كل 
سرمايه گذاري خارجي انجام شده در شش ماهه نخست 
سال جاري ميالدي ۳۶۴ ميليارد دالر بوده كه پايين ترين 

عدد از سال ۲۰۱۳ تاكنون به شمار مي آيد. اتاق بازرگاني 
وضعيت س��رمايه گذاري خارجي ب��ه تفكيك دو فصل 
نخست سال ۲۰۲۰ را نيز منتشر كرده كه بر اين اساس 
در سه ماه نخست سال جاري، سرمايه گذاري خارجي ۴۱ 
درصد و در سه ماه دوم، ۳۹ درصد كاهش يافته است. در 
ميان كشورهاي توسعه يافته كه بيشترين ميزان جذب 
سرمايه گذاري خارجي را دارند نيز، جريان ورود سرمايه 
كاهش��ي 7۴ درصدي داشته كه در اين ميان بيشترين 
كاهش ثبت ش��ده مربوط به اياالت متحده امريكا بوده 
است. همچنين، در اين مدت ميزان سرمايه گذاري صورت 

گرفته از س��وي س��وييس، هلند و بريتانيا نيز به شدت 
كاهش يافته است. برآوردها نش��ان مي دهد كه در اين 
مدت تحت تاثير شيوع كرونا، تمايل سرمايه گذاران براي 
كشف فرصت هاي جديد به ش��دت كاهش يافته است. 
بررسي هاي موردي نش��ان مي دهد كه سرمايه گذاري 
خارجي در س��ال ۲۰۲۰ در روس��يه منفي شده است و 
آمارها در كشورهايي مانند چين، هند، اندونزي، برزيل، 
تركيه، لهستان و مكزيك نيز نشان از كاهش قطعي جذب 
س��رمايه گذار جديد در ماه هاي گذش��ته دارد.  مقايسه 
آمارهاي جذب سرمايه در هفت سال گذشته نيز نشان 

مي دهد كه عدد سرمايه گذاري خارجي در سال ۲۰۲۰ به 
پايين ترين سطح خود رسيده است. بر اين اساس باالترين 
ميزان سرمايه گذاري فصلي انجام شده در سال هاي اخير 
به سه ماهه ابتدايي سال ۲۰۱۵ اختصاص دارد و باالترين 
روند ش��ش ماهه نيز در پايان سال ۲۰۱۶ و ابتداي سال 
۲۰۱7 به ثبت رسيده است اما با شيوع كرونا، هردو اين 
روندها به پايين ترين حد خود در س��ال هاي گذش��ته 
رسيده اند و با توجه به نامش��خص بودن سرنوشت اين 
ويروس در ماه هاي آينده، نحوه بازگشت سرمايه گذاري 

خارجي به شرايط عادي نيز معلوم نيست.

ویژه

براي اولين بار در فوالد مباركه انجام شد

پروژه تغيير طرح ساخت ياتاقان هاي آبگرد غلتك هاي 
ريخته گري به روش ريخته گري در ماسه با محوريت 
دفتر فني تعميرات ريخته گري م��داوم و با همكاري 
واحدهاي كنترل كيفيت قطعات يدكي و بومي سازي 
فوالد مباركه و شركت هاي سازنده داخلي طرف قرارداد 
با موفقيت انجام شد. مسوول دفتر فني تعميرات در اين 
خصوص افزود: ازآنجاكه خريد قطعات يدكي با كيفيت 
باال و با كمترين هزينه در مدت زمان مناسب از اهداف 
فوالد مباركه و مورد تأكيد مديريت عالي سازمان است، از 
اوايل سال گذشته پروژه تغيير طرح ساخت ياتاقان هاي 
آبگرد مورد مطالعه قرار گرفت. سيد مجتبي غيوري در 
ادامه از آبگردها به عنوان قطعات بسيار پرمصرف ناحيه 
ياد و اضافه كرد: ياتاقان هاي آبگرد به منظور نگهداري 
غلتك ها در خطوط ريخته گري استفاده مي شود و عمل 
گردش آب و خنك كاري غلتك ها را نيز به عهده دارد.وي 
با تأكيد بر اينكه در روش قبلي براي ساخت اين قطعات، 
پليت هاي ST۵۲ موجود در بازار خريداري مي ش��د و 
به وسيله فرآيندهاي متعدد برشكاري، ماشين كاري و 
جوش، قطعه مونتاژ مي گرديد، گفت: در اين روش زمان 
زيادي صرف مي شد؛ ضمن اينكه دورريز مواد و هزينه 
تمام شده آن نيز زياد بود. اما در فرآيند ساخت جديد، 
آبگردها به روش ريخته گري در ماسه توليد مي شوند كه 
عالوه بر كاهش زمان ساخت، كاهش متريال مصرفي و 
تسريع در فرآيند ساخت را در پي داشته است.مسوول 
دفتر فني تعميرات تصريح كرد: با اجراي اين طرح، وزن 
متريال استفاده شده براي هر قطعه به طور ميانگين از 
۱۱۵ كيلوگرم به ح��دود ۵۰ كيلوگرم كاهش يافته و 
براي هر آبگرد با توجه به قيمت هاي سال ۹۹ حدود يك 
ميليون تومان كمتر هزينه متريال و ساخت پرداخت 
مي شود. با اين حساب، با توجه به مصرف ساالنه حدود 
۳۵۰۰ عدد ياتاقان آبگرد با متريال كدهاي مختلف در 
واحد ريخته گري مداوم، اين كار ساالنه به طور تقريبي 
۳.۵ ميليارد تومان صرفه جوي��ي اقتصادي به همراه 
داش��ته اس��ت.وي از امكان به كارگيري اين روش در 
شركت هاي فوالد مباركه و هرمزگان و مجتمع فوالد 
سبا خبر داد و اظهار داشت: همان گونه كه اشاره شد، اين 
روش باعث كاهش هزينه چشمگيري در خريد قطعات 
مي گردد.غيوري در پايان از حمايت هاي مديريت ناحيه 
فوالدسازي و ريخته گري مداوم، واحدهاي تعميرات 
ناحيه، حراست، خريد تجهيزات و قطعات يدكي، كنترل 
كيفي، بومي سازي  همچنين از همكاري شركت هاي 
پيمانكار و همكاراني ك��ه در انجام اين طرح همكاري 

داشتند، صميمانه تشكر و قدرداني كرد.

 ساخت ياتاقان هاي آبگرد غلتك 
به روش ريخته گري در ماسه



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Nov 4. 2020  1793   چهارشنبه  14    آبان 1399   18 ربيع االول 1442  سال هفتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:48اذانمغرب:17:06اذانصبحفردا:5:05

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

چهرهروز

جسد كمدين كره اي در خانه اش پيدا شد
جسد »پارك جي سون« كمدين محبوب كره جنوبي دركنار جسد مادرش در خانه اش كشف شد. پليس جسد »پارك جي سون« و مادرش 
را حوالي ساعت ۲ بعد از ظهر روز دوشنبه در خانه اين كمدين كشف كرد. پدر »پارك جي سون« كه نتوانسته بود با او و مادرش تماس بگيرد 
اين موضوع را به پليس گزارش داده بود. »پارك« كه با مادرش زندگي مي كرد، تحت درمان بيماري اي بود كه جزيياتي از آن اعالم نشده است.

با اينكه دليل دقيق مرگ اين كمدين ۳۵ساله مشخص نيست اما پليس احتمال خودكشي را مطرح كرده است. »پارك جي سون« فعاليتش 
را از س��ال ۲۰۰۷ به عنوان كمدين آغاز كرد و در اولين سال فعاليتش جوايز متعددي را دريافت كرد.»پارك« همچنين در طول سال هاي 

بعدي فعاليتش به عنوان كمدين جوايز بسياري كسب كرد و خود را به عنوان يك كمدين محبوب و بااستعداد در كره جنوبي معرفي كرد.

كتابخانه

درباره كتاب »حق به شهر«
كتاب »حق به شهر؛ ريشه هاي شهري بحران هاي مالي« نوشته اندي مري فيلد و ديويد هاروي در مورد نظام سرمايه داري و ساخت مسكن براي 
ايجاد ارزش اضافي و سودآوري است. در اين كتاب آمده است: »در نظام سرمايه داري مسكن بيش از هر چيز شكل كاال به خود مي گيرد و توليد 
آن نه براي رفع نيازهاي فردي و اجتماعي مردم كه به منظور ايجاد ارزش اضافي و سودآوري انجام مي شود. مالحظات اقتصادي از مهم ترين 
عوامل در طرح و توسعه شهري است. اينكه يك ناحيه مسكوني شهر تخليه و بافت سنتي آن ويران شود، اجتماِع ساكنان آن متالشي شود و 
شهروندان به حاشيه شهر رانده شوند تنها مسائلي جانبي خواهند بود، اگر تأسيسات جايگزين باعث افزايش قيمت زمين يا سودآوري بيشتري 

براي سرمايه باشد. ساخت و توسعه شهري همچنين تابع مالحظات سياسي حكومت است. 

میراثنامه

مدير پايگاه ميراث جهاني گنبدكاووس با اشاره به 
آنكه رطوبت و گلسنگ ازجمله عوامل تيرگي ميراث 
جهاني گنبدكاووس هستند، از شناسايي نانو متريال 
مورد استفاده براي اين اثر تاريخي خبر داد. چندي 
است كه وضعيت رطوبت ميراث جهاني گنبد كاووس 
مدنظر كارشناسان امر قرار گرفته تا بتوانند راهكاري 
براي ادامه روند نفوذ رطوبت به دست آورند. در اين 
راستا اساتيد و كارشناس��ان امر در استان گلستان 
و دانشگاه شهيد بهش��تي و البته دانشگاه اصفهان 
درصدد برون رفت از اين مهم برآمدند. عبدالمجيد 
نورتقاني در خصوص وضعيت و پايش رطوبت در اين 
مجموعه ميراث جهاني گفت: دليل اصلي داير شدن 
داربست ها در اطراف گنبد كاووس به دليل كنترل 
رطوبت گنبد ُرك بود. اينكه چه مداخله اي را مي توان 
در گنبدكاووس انجام داد تا از يكسو آسيب هايي كه 
بر اثر بند كش��ي هاي مرمت هاي گذشته در جبهه 
غربي به وجود آم��ده بود رفع كنيم و از ديگر س��و 
آسيب هايي كه در آجرهاي شكسته و آسيب ديده كه 
تعداد آنها بسيارمحدود است و از گذشته وجود داشت 
رفع شود، مد نظر اساتيد و كارشناسان قرار گرفت. 
اين مسائل سبب شد تا رطوبت به بنا نفوذ كند. اكنون 
با توجه به شرايط موجود تاحدودي مي دانيم كه چه 
مطالعات و چه اقداماتي مي توان براي جلوگيري از 
نفوذ رطوبت در گنبدكاووس انجام داد و چه برنامه اي 
ب��راي اين مجموعه داريم، تا ح��دودي تكليف مان 
مشخص است. به گفته نورتقاني، با توجه به آنكه سايز 
آجرهاي ريشه دار در گنبد كاووس متفاوت است، در 
حوزه توليد اين آجرها براي جايگزين كردن آجرهاي 

شكسته و آسيب ديده و اين مهم كه چه نمونه هايي 
برداشته ش��ود قطعًا چالش هايي در اين خصوص 
وجود خواهد داش��ت. بايد سمپل اين آجرها توليد 
شوند و  آزمايش هايي روي آنها صورت گيرد. سپس 
مي توان با نتايج به دست آمده، مرمت را بر روي گنبد 
رك انجام داد. تحقق اين مهم نيازمند هزينه و زمان 
قابل توجهي است كه تاكنون بخشي از اين هزينه ها 
براي تهيه طرح مرمت كه شامل توليد سمپل هاي 

آجر و توليد قالب هاي اين آجرهاست، تامين شده و 
در انتظار تامين بخش بعدي اين هزينه ها هستيم تا 
بتوانيم كار را آغاز كنيم. او تصريح كرد: انتظار داريم با 
مرمت بنيادي كه در گنبد رك انجام مي شود رطوبت 
به حداقل برس��د. البته با توجه به آنكه با يك بناي 
آجري كه آن هم در ش��مال كشور قرار دارد، مواجه 
هستيم نمي توان گفت تمام رطوبت موجود فقط به 
دليل مش��كالت موجود در بندكشي است چراكه 
رطوبت در بناهاي آجري در شمال كشور چيزي دور 
از انتظار نيست. نورتقاني در ادامه به بخش تيره اي كه 
در گنبدكاووس ظاهر شده است، اشاره كرد و گفت: 
در ابتداي امر تصورمان آن بود كه اين تيرگي به دليل 
نفوذ رطوبت است اما با مشورت هايي كه با برخي از 
كارشناسان گل سنگ شناسي داشتيم عنوان شد كه 
بخشي از تيرگي كه در پاي بنا و در جبهه غربي ديده 
مي شود، به دليل فعاليت گلسنگ هاست كه سبب 
تيره شدن اين بخش ها شده. هر چند بخشي از اين 
تيرگي به دليل رطوبت است اما بخش جديدي از اين 
تيرگي به دليل گل سنگ هاست. او در پاسخ به اين 
سوال كه براي زدودن گل سنگ ها از مجموعه ميراث 
جهاني گنبد كاووس چه برنامه هايي انديشيده شده 
است، گفت: در واقع مي توان گفت گلسنگ ها فعاليت 
سطحي دارند و به مرور زمان مي توانند نفوذ كنند و 
به بخشي از اليه ها صدمه بزنند. در مرحله نخست 
بايد گونه هاي گل س��نگ موجود در گنبد كاووس 
شناس��ايي و آسيب هايي كه روي سنگ ها به وجود 
مي آورند مورد بررس��ي قرار گيرند. سپس مي توان 

وارد عمل شد.

رطوبت و گلسنگ عامل تيرگي هاي گنبدكاووس

چكچك،اسمزيارتگاهزرتشتيهادرمیبديزداست.نزديكاينزيارتگاهصخرهايوجودداردكهبهخاطرچكیدهشدنآبازآناسمشرا
چكچكگذاشتهاندوزيارتگاهمقدسيمحسوبميشود.البتهبرايديدناينجابايدكميپلهنورديهمكنیم.موقعورودوبعدازدرآوردن
كفشها،رويزمینظرفهاييبرايجمعكردنچكههايآبميبینیم.بهگفتهچندزمینشناسهلنديازشركترويالداچشلكهبهشلمعروف
است؛تحقیقاتنشانداده،اينكوهروييكگسلزيرزمینيباعمقيككیلومترقراردارد.آبراهههايزيرزمینيبهاينگسلبرخوردميكندو
چوننميتواندعبوركندبهدلیلفشارزيادباالميآيدوبهدلیلاينكهجنساينكوهآهكياستاجازهتراوشرابهآبميدهد.بنابراينبارندگي
منشأبهوجودآمدناينآبنیست.تمامآبمصرفيچكچكازاينمنبعتامینميشود،بهاينصورتكهآنراباپمپبهتماممخازنميرسانند

وُپرميكنند.اينآبهیچگاهدرطولسالقطعنخواهدشد،فقطمقدارآنكميازيادميشود.

مرزپرگهر

هنر

انجمن بين المللي فيلم پالم اسپرينگز تاييد كرد كه اين رويداد سينمايي در 
سال آينده ميالدي به دليل همه گيري ويروس كرونا برگزار نخواهد شد. با 
وجود لغو جشنواره فيلم پالم اسپرينگز، مراسم اعطاي جوايز اين جشنواره 
روز ۲۵ فوريه )۷ اسفند( برگزار خواهد شد و جشنواره بين المللي فيلم كوتاه 
پالم اس��پرينگز نيز بدون تغيير ار تاريخ ۲۲ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ )اول تا ۷ تير 

ماه( برگزار خواهد شد.
اين اولين جشنواره سينمايي س��ال ۲۰۲۱ است كه به صورت رسمي لغو 
مي شود.  جشنواره فيلم پالم اسپرينگز قرار بود از ۲۵ فوريه تا ۸ مارس )۷ تا 

۱۸ اسفند( در امريكا برگزار شود.

جشنواره پالم اسپرينگز ۲۰۲۱ هم لغو شد
هنر

۹فيلم كوتاه، مس��تند و انيميش��ن ايراني به يازدهمين جش��نواره جهاني فيلم 
»MikroFAF« صربستان راه يافتند. اين جشنواره با هدف نمايش آثاري كه فراتر 
از محدوديت ها، خالقيت خودشان را به نمايش مي گذارند؛ آثار منتخب را به رقابت 
مي گذارد. فيلم هاي امروز جمعه است )محمد آهنگر(، رحمت توري )بهزاد علوي(، 
ملكوت )فرنوش عابدي(، خوالنه وە )هژير اسعدي(، حركت )روزبه كاظمي(، ناطق 
)مهرشاد رنجبر(، رأي )سپيده برنجي(، گلوله هاي تعميد )زيور حجتي( و پرستيژ 
)زهرا آهويي( به نمايندگي از ايران در اين رويداد رقابت مي كنند.يازدهمين جشنواره 
جهاني فيلم »MikroFAF« صربستان در اين دوره به دليل شيوع ويروس كرونا از 

۱۳ تا ۱۵ نوامبر )۲۳ تا ۲۵ آبان( به صورت آنالين برگزار مي شود.

۹  فيلم ايراني در جشنواره كشور صربستان

جامعه ديدگاه

با استرس كرونا چه كنيم؟
با افزايش ش��مار تلفات كرونا در كش��ور، نگراني از 
ابتال به اين ويروس نيز تش��ديد ش��ده و استرس و 
هراس حاصل از اين موضوع در جامعه عيان تر شده 
است. به گفته كادر بهداش��ت و درمان و مسووالن 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا، موج سوم كرونا در حالي 
با ش��روع فصل پاييز حضور خود را در سطح جامعه 
هويدا كرده كه بس��ياري از مردم با گذشت هشت 
ماه از شيوع اين ويروس همچنان خطر بالقوه آن را 
جدي نگرفته و با توجه به تاكيدات مكرر، همچنان 
دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند. با 
توجه به اينكه اكثريت مردم حضور كرونا را در سطح 
جامعه پذيرفته و سبك زندگي خود را با اين ويروس 
تغيير داده اند،  هستند افرادي كه همچنان در مواجهه 
با آن دچار اخت��الالت رواني ش��ده و از اين رو براي 
كاهش ترس و وحشت و پيشگيري از ابتال به كرونا 
و همچنين مديريت استرس نياز است كه در شرايط 
كرونايي هر يك از افراد جامعه به اش��كال متفاوتي 
 به اس��ترس و حوادث  ناگوار واكنش نش��ان  دهند. 
يك متخصص روان درمانگر و روانشناس باليني گفت: 
در شرايط بحراني به ويژه شيوع ويروس كرونا،  حتما 
پس از آگاهي مردم به نش��انه هاي جسمي  و ذهني 
اضطراب، اولين قدم مديريت اشاعه كرونا يا هر نوع 
ديگري از بيماري است. مهدي قاسمي اظهار داشت: 
در شرايط بحراني افراد واكنش هاي متفاوتي از خود 
نشان مي دهند كه از آن جمله مي توان به اضطراب، 
استرس، اشتغال ذهني مكرر با اتفاق، سردرگمي  و 
دوگانگي يا احساس كرختي اشاره كرد. كرونا طي 
مدت��ي كه از حضور آن در س��طح جامعه مي گذرد 
به گفته كادر پزش��كي و متخصصان بيماري هاي 
ويروسي تاكنون به اشكال مختلف خودنمايي كرده 
كه از اين رو اختالالت روح��ي و رواني براي افراد از 
جمل��ه تحريك پذيري يا وس��واس، عصبانيت و از 
كوره در رفتن، بي خوابي و كابوس، ترس، خستگي، 
سردرد، عدم تمركز، اسپاسم عضالني، تپش قلب، 
حالت تهوع و ساير مشكالت گوارشي از طريق عاليم 
اضطراب را به همراه داشته است. اين روان درمانگر 
تصريح كرد: مردم در شرايط پراسترس و بحراني كه 
در بيشتر مواقع غيرمنتظره است بايد تالش كنند تا 
حد امكان به خود يا ديگران برچسب ضعيف، ترسو يا 
غيرطبيعي بودن نزنند و در عين حال از موقعيت هايي 
كه استرس را زياد مي كند دوري كنند. او افزود: در 
مواقع بحراني براي كنترل اضطراب و استرس نياز 
است كه يك فرايند جامع براي مقابله با اين اختالالت 
به خصوص براي مديريت افراد حادثه ديده و پرسنل 
سرويس هاي امدادي و درماني تعريف شود و تا حد 
امكان، آموزش برخورد با استرس پيش از وقوع حادثه، 
حمايت در صحنه حادثه، خدمات حمايت در فجايع، 
سرويس هاي پيگيري، حمايت از خانواده، برنامه هاي 
بيرون از اجتماع و برنامه هاي مفرح و س��الم جهت 

مديريت استرس در بحران در نظر گرفت. 

پالسمادرماني نياز به تحقيقات بيشتر دارد
پالس��ما درماني در پروتكل ه��اي درماني نيامده 
است، بنابراين موضوعي است كه نياز به تحقيقات 
بيش��تري دارد.عضو كميته ملي واكسن كرونا در 
اين باره گفت: در رابطه با پالسما درماني در كشور، 
كارهايي انجام ش��د و بعد مقال��ه اي در مورد اين 
موضوع منتشر ش��د كه طبق آن تا حدي پالسما 
درماني موثر ب��وده اس��ت.مصطفي قانعي افزود: 
پالسما درماني در پروتكل هاي درماني نيامده است، 
بنابراين موضوعي است كه نياز به تحقيقات بيشتري 
دارد.عضو كميته ملي واكسن كرونا در پايان گفت: 
پالس��ما درماني به هيچ وجه بر روي ميزان شيوع 
بيماري كرونا تاثير ندارد، شايد اگر در فازهاي اوليه 
انجام شود، بتواند بر كاهش بستري ها تاثير داشته 
باشد. اين در حالي اس��ت كه چندي پيش وزارت 
بهداشت و درمان از كساني كه به كرونا مبتال شده 

و بهبود يافته اند، خواست تا پالسماي خود را براي 
درمان ديگر بيماران كرونايي اهدا كنند. هرچند كه 
بنا بر آمارهاي اين وزارتخانه تنها ۲ درصد از بهبود 
يافتگان براي اهداي پالسما مراجعه كرده اند و هنوز 
بسياري از اين افراد اقدام به اهداي پالسماي خون 
خود براي درمان بيماران كرونايي ديگر نكرده اند. 

احتمال تغيير زمان اجراي طرح ترافيك در تهران؟
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ تغيير 
در ساعت اجراي طرح ترافيك را منوط به شرايط 
كرونايي دانست.س��ردار محمدحسين حميدي 
درباره اينكه آيا احتمال تغيير در ساعت اجراي طرح 
ترافيك در پايتخت وجود دارد يا خير، گفت: ساعت 
اجراي طرح ترافيك بستگي به شرايط كرونايي دارد 
و تاكنون تصميم جديدي در مورد آن اتخاذ نشده 
است. او با اش��اره به اجراي طرح ترافيك درتهران، 
گفت: اين طرح از نظر ساعت اجرا، آن طرح ترافيكي 
اصلي شهرتهران نيس��ت و تقريبا زمان اجراي آن 
نصف ش��ده است. كم و زياد شدن زمان اجراي اين 
طرح نيز بس��تگي به اين دارد كه شرايط كرونايي 
چطور است كه متناسب با آن تصميم گرفته شود.
حميدي افزود: البته تغيي��ر صرفا محدود به زمان 
اجراي طرح بوده و هيچ تغييري در محدوده طرح 
ترافيك ايجاد نشده است.رييس پليس راهور تهران 

بزرگ ادامه داد: در حال حاضر س��اعت اجراي اين 
طرح از ۸:۳۰ صبح آغاز ش��ده و تا ساعت ۱۶ ادامه 
دارد كه در اين ميان خروج از طرح از ساعت ۱4:۳۰ 
به بعد به ازاي يك بار در روز براي هر خودرو آزاد است.

ساعت اصلي اجراي طرح هاي ترافيكي در تهران از 
س��اعت ۶:۳۰ تا ۱۹ اس��ت كه از زمان شيوع كرونا 

مدت زمان اجراي آن كاهش داشته است.

فوت ۴۲۲ بيمار كرونايي ديگر
سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي ۸۹۳۲ 
بيمار جديد كوويد-۱۹ در كشور طي ۲4 ساعت 
گذش��ته خبر داد. دكتر الري گف��ت: از ديروز تا 
امروز ۱۳ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۸ هزار و ۹۳۲ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه سه هزار 
و ۲۹4 نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۶۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر رسيد. 
او افزود: متاس��فانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 
4۲۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۳۶ هزار و 
۱۶۰ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 4۹۵ هزار و 
4۷۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. به گفته او، ۵۳۷۸ نفر از بيماران 

مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقب��ت ق��رار دارند. س��خنگوي وزارت 
بهداشت ادامه داد: تاكنون پنج ميليون و ۳۶ هزار 
و ۶۳۳ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 

انجام شده است.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عضو كميته علمي ستاد ملي كرونا عنوان كرد:

كرونا هر روز كشنده تر مي شود و مردم بي خيال تر!
وضعيت وحشتناك كرونا در كشور

گليماندگار| اي��ن روزها زندگي 
تمام م��ردم دنيا متاث��راز كرونا ديگر 
رنگ و بوي س��ابق را ندارد. خيلي از 
مش��اغل يا از بين رفته اند يا به حداقل رسيده اند. 
خيلي از مردم درگير اس��ترس هاي ناش��ي از اين 
بيماري هس��تند و بس��ياري از افراد حتي تعادل 
رفت��اري و رواني خ��ود را در برابر كرونا از دس��ت 
داده اند. از ابتداي ش��روع همه گيري كرونا در دنيا 
كشورهاي مختلف هر كدام راه حلي را براي مقابله 
با اين بيم��اري در پيش گرفتند. از آن روز تاكنون 
بسياري از دانشمندان در تالشند تا بتوانند واكسني 
براي كنترل اين بيماري كشف كنند و دنيا را از اين 
فاجعه انساني نجات دهند. اما بسياري از كشورها 
قبل از اينكه به اما و اگرها دل خوش كنند، دست 
به كار ش��دند و با قرنطينه كردن كامل ش��هرها و 
اعمال محدوديت هاي بس��يار مانع از همه گيري 

اين ويروس شدند.
 بسياري از كشورها حتي براي خانواده ها بسته هاي 
معيشتي آماده كرده و به خانه ها فرستادند تا كسي 
از خانه خارج نشود تا زنجيره شيوع و همه گيري اين 
بيماري از هم گسسته شود. البته اين امكان براي 
تمام كشورها فراهم نبود و برخي از كشورها هم كه 
با مشكالت اقتصادي دست و پنجه نرم مي كردند 
سعي كردند با اعمال محدوديت هاي خاص مانع 
از پيشرفت بيماري شوند. اما نكته قابل توجه اين 
است كه ايران جداي از تمام اين كشورها راه خود 
را در پيش گرفت و دلتمردان ابتدا راه بي توجهي 
به ويروس را پيش گرفتند. بعد اعمال محدوديت، 
كه البته خيلي زودت��ر از آنچه كه به عواقبش فكر 
كنند اين محدوديت ها برداش��ته ش��د و مردم به 
زندگي عادي خود برگشتند. حاال تنها چيزي كه 
براي ما باقي مانده آمار مرگ هايي است كه هر روز 
از روز قبل بيشتر مي شود و تعداد مبتالياني كه از 
روزي ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به روزي بيش از ۸ هزار نفر 

رسيده است.

  تست ارزان بايددر دسترس مردم قرار گيرد
دكتر مينو محرز، عضو كميته علمي ستاد ملي كرونا در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: در حال حاضر وضعيت 
وحشتناك است. تعداد مبتاليان و كساني كه بر اثر اين 
بيماري جان خود را از دس��ت مي دهند هر روز بيشتر 
مي شود. يكي از داليلي كه ما نمي توانيم اين بيماري 
را كنترل كنيم نبود تست ارزان كرونا در كشور است. 
اگر نمي توانيم تست رايگان براي مردم در نظر بگيريم 
بايد حداقل تس��ت ارزان را براي آنها فراهم كنيم. چرا 
كه مي توانيم با انجام اين كار بيماري را در مراحل اوليه 
تشخيص داده و قبل از اينكه فرد بدحال شده و چاره اي 
جز بستري شدن در بخش مراقبت هاي وي  ژه نداشته 
باش��د، مراحل درمان او را شروع كنيم. در حال حاضر 
قيمت تست بس��يار باال اس��ت و به اين ترتيب تعداد 
بي شماري از مردم توان انجام تست كرونا را ندارند. در 
تمام دنيا با انجام تست بيماري را كنترل مي كنند. ضمن 
اينكه تشخيص بيماري در مراحل اوليه ميزان مرگ 
و مير را ه��م كاهش مي دهد، هر چقدر بيماري زودتر 
تشخيص داده شود و تعداد تست هايمان بيشتر باشد 
و افراد بدون عالمت را پيدا كنيم، مي توان آنها را ايزوله 

كرد تا به ديگران بيماري را منتقل نكنند.

  شهرهاي پرخطر بايد تعطيل شوند
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: متاسفانه هيچ 
كس مساله را جدي نمي گيرد نه مردم و نه مسووالن. 
اين همه مي گوييم تهران بايد تعطيل شود اما هنوز 

هيچ تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. اگر 
بخواهيم مانع از افزايش شمار مبتاليان شويم بايد 
هر چه زودتر ش��هرهاي پرخطر را حداقل براي دو 
هفته بطور كامل قرنطينه كنيم. بس��ياري از افراد 
بدون اينكه نشانه اي داشته باشند مبتال هستند و به 
صورت ناقل در محل كار و خيابان هاي شهر رفت و 
آمد مي كنند و به اين ترتيب بدون اينكه خودشان 
بدانند افراد بيشتري را مبتال كرده و آنها كه سيستم 
ايمني بدنشان ضعيف اس��ت يا دچار بيماري هاي 
 زمينه اي هس��تند را ب��ه كام مرگ مي فرس��تند.  
نمي توانيم بدون تعطيلي شهرها زنجيره اين بيماري 
را قطع كنيم. اگر ش��رايط به همين منوال باش��د 
متاسفانه بايد شاهد باال رفتن آمار مرگ و مير و ابتال 
باشيم و ديگر كاري از دست ما ساخته نخواهد بود. 

   صف طويل ماشين ها 
براي پرداخت جريمه 500  هزار توماني

اما روز دوشنبه كه طرح منع ورود و خروج در تهران و 
البرز عالوه بر ۲۳ شهر ديگر اجرايي شد، مساله قابل 
توجه اين بود كه باز هم ع��ده اي از هموطنان بدون 
توجه به اعمال محدوديت ها به خروجي شهر رفته 
و براي رفتن به ش��هرهاي شمالي اصرار به پرداخت 
جريمه هاي ۵۰۰ هزار توماني داشتند و مي خواستند 
با پرداخت اين جريمه ها از ش��هر خارج ش��وند. در 
چنين شرايطي چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم 
كه كرونا را شكس��ت مي دهيم و باالخره از ش��ر اين 
ويروس هم خالص خواهيم شد. چرا بايد عده اي فكر 
كنند كه تنها راه حل مشكالتشان پرداخت پول است 
و مي توانند با اين كار حتي قانون را هم دور بزنند. چه 
كساني خود را به خروجي شهرها رسانده بودند و از 
پليس مي خواستند در قبال دريافت جريمه راه را براي 
آنها باز كند؟ اين افراد در تعطيالت چه كار ضروري در 
خارج از شهر داشتند كه حتي در اين شرايط بحراني 
كرونا نمي توانستند از آن چشم پوشي كنند؟ در واقع 

كرونا هر روز كشنده تر مي شود و مردم بي خيال تر!

گزارش
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