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شاخص بورس
1221074

 موانع بازپس گيري
 پول هاي مانده  در عراق 

 تهاتر چگونه مي تواند 
مشكالت واردات كاال را حل كند؟

يادداشت- 1

يادداشت- 2

 همه چيز را 
فداي بورس نكنيم

فيل اقتصاد در تاريكي

وضعيت بازار س��رمايه 
در ماه ه��اي گذش��ته 
ب��ه عن��وان يك��ي از 
اصلي ترين دغدغه ها و 
مش��غله هاي مسووالن 
اقتصادي كشور مطرح 
بوده و به نظر مي رس��د 
ه��ر روز ك��ه مي گذرد، 
وضعيت اين بازار ب��راي تصميم گي��ران مهم تر 
مي شود. كارشناس��ان اقتصادي از چند ماه قبل 
تذكر مي دادند كه رشد بورس در ماه هاي ابتدايي 
امس��ال، اتفاق طبيع��ي نيس��ت و واقعيت هاي 
اقتصادي ايران، چيزي خالف آن را نشان مي دهد 
اما متاسفانه در ماه هاي گذش��ته از سويي مردم، 
گمان كردند كه ...  ادامه در صفحه3

س��وال اين اس��ت، چرا 
نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي كش��ور حتي 
در زماني كه ظاهرا يك 
ايده مناسب و قابل قبول 
در مسير عملياتي شدن 
قرار دارد ب��ه در نهايت 
به نتيج��ه م��ورد نظر 
ختم نمي شوند؟ چند كليدواژه مهم در خصوص 
تصميم سازي هاي اقتصادي وجود دارد كه بررسي 
تحليلي آنها مي تواند بخشي از ابهاماتي را كه ممكن 
است در اين زمينه با آن روبه رو شويم، روشن كند. 
coordination  يكي از اين عب��ارات كلي��دي

به معن��اي »هماهنگي«اس��ت؛ كلم��ه اي كه در 
حوزه هاي فرهنگي از آن با عنوان »هارموني« ياد 
مي شود و  ...  ادامه در صفحه3

كامران ندري

جعفر خيرخواهان

رانتي كه جواب نداد!

 باالخره شوراي نگهبان 
با طرح قير رايگان موافقت كرد

حقوقي هاي 
متخلف دادگاهي 

مي شوند

 رانت بزرگ قير 
درجيب صادراتي ها

رقي�ه ندايي|  چندماهي مي ش��ود ك��ه وضعيت 
بورس نا بسامان است و نابس��اماني اين بازار ناشي از 
عملكرد مس��ووالن و دولتي ه��ا، همچنين وضعيت 
معامله حقوقي هاست. درست است در كالم و نوشته 
حقوقي ها از بازار حمايت مي كنند اما؛ در اصل، اغلب 
حقوقي ها وضعيت بازار را نابس��امان مي كنند و تنها 
به فكر سود خود هس��تند.  حقوقي هاي عمده بازار 
طي جلسات نه چندان دور خود با مسووالن بورسي 
وعده كردند با معامالت به موقع ب��ورس را به تعادل 
برسانند ولي اصل حقوقي ها به فكر سود خود بوده اند، 

يعني در زمان هايي كه الزم بود سهام خود خريداري 
مي كردند و پ��س از آن فرقي نداش��ت بازار س��هام 
سرخ پوش است و يا نه اين دسته از حقوقي ها سهام 
خود را با بهترين قميت در بورس به فروش رسانده و 
بدون توجه به وعده ها تنها سود كسب مي كردند. اگر 
بخواهيم به گونه اي ديگر نگاه كنيم متوجه مي شويم 
كه حقوقي ها نيز درست عمل كرده اند و مانند بقيه 
به فكر كسب سود بوده اند اما؛ يك سوال اينجا مطرح 
مي شود مگر بازار سرمايه براي كسب سود يك عده به 
صفحه 4 را بخوانيد وجودآمده است؟   

نرگس رسولي | باالخره ش��وراي نگهبان با طرح قير 
تهاتري يا همان قير رايگان شركت هاي توليدكننده قير 
موافقت كرد و از اين پس ش��ركت ها يا بهتر است بگويم 
توليدكننده هاي قيري كه درليس��ت خاص وزارت راه و 
شهرسازي هستند مي توانند در ازاي حواله هاي وكيوم 
باتومي كه از وزارت راه دريافت مي كنند قير توليد كرده 
و به پيمانكاران راهي دهند.  طبق آنچه شوراي نگهبان 
با آن موافقت كرده است و علي نيكزاد ثمرين نايب رييس 
مجلس در مورد آن اطالع رس��اني كرده است: با اجراي 
»قان��ون تأمين قير ب��راي پروژه هاي عمران��ي« ۴ هزار 
ميليارد تومان با درصد مشخص در اختيار دستگاه ها قرار 
مي گيرد و مي توانند فقط قير خريداري كنند. موضوع 
قير تهاتري س��ر درازي دارد و در طي سال هاي گذشته 
بارها حرف و حديث ها و مخالفت و موافقت هاي زيادي 
را با خود همراه كرده است.  از توليدكننده هاي قيري كه 
در ليست خاص وزارت راه نيستند و به مدد عدم دريافت 
حواله هاي خاص اعتراض هايي را در مورد توليدكنندگان 
در ليست داشتند و حتي بارها اتحاديه توليدكنندگان 
قير از رانت موج��ود در اين ماجرا خبر داده و نس��بت به 
نحوه انتخاب توليدكننده ها اعتراض كرد، اما در نهايت 
هر بار توپ در زمين بازيگران ليس��ت خاص مي افتاد و 
حواله هاي قير وزارت راه به آنها مي رس��يد. حتي زماني 
هم برخي توليدكنندگان اعالم كردند كه قير حاصل از 
توليد وكيوم هاي دولتي به جاي بازار داخلي صرف بازار 
صادراتي مي شود. با همه ادله اما در نهايت هر ساله قير 
تهاتري با فلس��فه اختصاص به س��ازمان ها و نهادهاي 
دولتي براي انج��ام پروژه هاي راهس��ازي و بهس��ازي 
اختصاص مي يابد. در جلسه اي كه در اخرين روز هفته 
با حضور نمايندگاني از سازمان برنامه و بودجه، شركت 
ملي نفت، وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن، سازمان 
جنگل ها، سازمان نوس��ازي مدارس و سازمان بسيج به 
منظور اجراي دقيق اين قانون برگزار شد، »قانون تأمين 
قير براي پروژه ه��اي عمراني« به دنب��ال پيگيري هاي 
نمايندگان در مجلس تصويب به تاييد شوراي نگهبان 
رس��يد البته اين بار بجاي وكيوم باتوم ظاهرا قرا اس��ت 
مبالغ ريالي بين وزارت نفت و شركت هاي توليدكننده 
رد و بدل خواهد ش��د.  مصوبه اي كه ۶۰۰ ميليون دالر 
رانت ايجاد مي كن��د و بر همين اس��اس محل اعتراض 
بس��ياري از كارشناس��ان و حاي وزارت نف��ت و برخي 
مديران وزارت راه هم بوده و هست.  به گفته كارشناسان 
اقتصادي، برآورد مي شود توزيع قير رايگان، رانت پاشي 
۶۰۰ ميليون دالري براي تعداد مع��دودي پيمانكار در 
پي داشته باشد. پيش��تر پدرام س��لطاني، فعال بخش 
خصوصي و نايب رييس پيشين اتاق بازرگاني تهران، در 
توئيتي نوش��ته: »اگر امارات ۲۰۰ ميليون دالر پول داد 
كه ماهواره مريخ پيما به نامش ساخته و فرستاده شود، 
ش��ما ۶۰۰ ميليون دالر را با مصوبه قير رايگان به داالن 
فساد فرستاديد.« اين خالصه فساد قير رايگان است. اگر 
قيمت هر تن قير حدود ۳۰۰ دالر محاسبه شود، رانتي 
۶۰۰ ميليون دالري ايجاد شده اس��ت. اين رقم به ازاي 
هر دالر ۲۰ هزار تومان، يعني توزي��ع ۱۲ هزار ميليارد 
تومان رانت كه به جيب واس��طه ها و كساني مي رود كه 
قير رايگان را مي گيرند و از رانت آن بهره مند مي شوند. 
رس��انه ها در همان زماني كه موضوع قي��ر رايگان براي 
سال جديد در بودجه گنجانده و تبصره و ماده جديدي 
گرفت داد از رانتهاي پنهان آن كردند و نوشتند كه »در 
گذشته بارها قير رايگان براي محروميت زدايي تخصيص 
يافته اما در بازارهاي موازي به فروش رفته است. فروش 
قير رايگان در خارج از ش��بكه پيش بيني ش��ده و بدون 
شفافيت، از جمله آس��يب هاي اعطاي قير رايگان است 
كه در گذشته و در زمان دولت هاي نهم و دهم شاهد آن 

بوديم و س��ودهاي ميلياردي بادآورده را نصيب كساني 
كرد ك��ه از رانت دريافت قي��ر رايگان برخ��وردار بودند. 
چندنرخي شدن قير، پيامد ناگزير طرح قير رايگان است 
و چنين طرح هايي در كشوري همچون ايران كه فساد 
س��اختاري در بدنه اجرايي آن وجود دارد، عمال به فساد 
دامن مي زند و نظارت گريزي را افزايش مي دهد.« حال 
اگر سابقه تاريخي اين اختصاص وا هم كني ورق بزنيم، 
مي بينيم كه دو س��ال پيش محمدباقر نوبخت رييس 
سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به داليل رانت زا 
بودن قير گفته بود: اس��تفاده از قير به عنوان بخشي از 
منابعي كه به عنوان اعتبار به پيمانكار مي دهيم درست 
نيس��ت؛ بايد اجازه دهيم اين قير را شركت هاي مرتبط 
از طريق ش��ركت ملي نفت و وزارت نفت صادر كنند و 
به جاي اينكه قير را دراختيار پيمانكار قرار دهيم، درآمد 
حاصله از صادرات را به صورت ريالي به طرح هاي عمراني 
براي كمك اعطا كنيم. همچنين غالمرضا تاجگردون، 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس دهم كه به 
خاطر رد اعتبارنامه در اين دوره پارلمان حذف شد، نيز 
در ان زمان در اينستاگرام خود به مصوبه مجلس درباره  
قير پرداخت و با انتش��ار فيلمي از ي��ك مصاحبه  دوران 
نمايندگي خود نوش��ت: »كلي زور زديم از بودجه سال 
جاري موضوع قير مجاني كه فسادآميز بود، حذف كرديم. 
مجلس ام��روز در اولين مصوبه خود اين منبع فس��اد را 
احياء كرد. اميدوارم دس��تگاه هاي نظارت��ي و ديده بان 
ش��فافيت كه دنبال اين اس��ت پدربزرگ طرف چكاره 
است، يادشون نره مصوبه اي با هشتاد درصد آراء مثبت 
يعني چي!« مه��دي طغياني نماين��ده اصفهان و عضو 
كميسيون آيين نامه داخلي مجلس در مخالفت با كليات 
اين طرح گفته: اين طرح مصداقي است از ضرب المثل 
»آزموده را آزمودن خطاست«؛ سال هاي قبل مشابه اين 
طرح را در قوانين بودجه سنواتي داشتيم به پيشنهاد و 
توصيه دستگاه هاي نظارتي ديوان محاسبات، سازمان 
بازرسي، وزارت اطالعات اين موضوع از بودجه سال ۹۹ 
حذف شده اس��ت. چرا مجدداً چيزي را كه قبال حذف 
شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته 
است تصويب و مجدداً فس��اد را به اقتصاد كشور تزريق 
كنيم. او گفت��ه: محروميت زدايي راه��كار دارد، موظف 
كردن دولت به احداث راه هاي روستايي و نظارت دقيق 
نيازي به توزيع غير يارانه اي و حواله اي رانت را در اقتصاد 
ندارد. مالك شريعتي عضو هيات رييسه مجلس هم از 
مخالفان طرح بوده كه درباره دليل فس��ادزا بودن طرح 
قير رايگان مي گويد: طبق تحقيقات انجام ش��ده روش 
اجراي اين طرح غير ش��فاف اس��ت ح��دود ۳۶ درصد 
رانت در سيكل توزيع قير صورت مي پذيرد كه ۹ درصد 
اين ميزان به بحث معافيت از مالي��ات برارزش افزوده بر 
مي گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافيت قانوني از 
قوانين تحت عنوان حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان مي ش��ود. ۶ درص��د ه��م مربوط به 
حق العمل كاري و ۲ درصد هم به ضايعات ماده اوليه قير 
مربوط مي شود و حاال مشخص نيست كه چرا به يك باره 
و با حمايت گروه خاصي در مجلس اين مصوبه تاييديه 
گرفته و راه براي اجرا باز كرده اين مصوبه اي كه رانت چند 
هزار ميليارد توماني به همراه دارد در اين شرايط چرا بايد 
گروه خاصي را منتفع كند.  طرحي شيك با نامي نيكو كه 
قرار است تا با توزيع يك ميليون تن قير رايگان از سوي 
وزارت نفت براي بهسازي و نوس��ازي راه ها و پروژه هاي 
عمراني، عده اي را خرسند كند اما در باطن نشان از توزيع 
پول هاي س��ياه با رانت قير دارد و بازار فروش حواله هاي 
قير و ش��كل گيري موج تازه اي از صادرات اين محصول 
اس��تراتژيك با قيمت مفت به كش��ورهاي همسايه را 
حسابي داغ خواهد كرد.  ادامه در صفحه5

 گزارش ميداني » تعادل« 
 از بيمارستاني دولتي در تهران

 خراش مرگ  
 بر روان 

كادر درمان

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

 ورود بورس
 به جاده تعادل

 انتخاب
 يا ضرورت ؟

كادر درمان و خطر فروپاشي 
روحي و رواني

ضرورت بررسي عملكرد 
حقوقي ها در بورس

مراج��ع و مس��ووالن باي��د 
رسيدگي الزم را درخصوص 
تمامي موارد در حوزه اقتصاد 
و بورس را داش��ته باشند اما 
نكته مهم تر اين است كه بازار 
س��هام به م��دار تعادلي خود 
بيش از گذشته نزديك شده 
اس��ت و با اين فض��اي كاري 
آنچه را كه االن در بازار سرمايه انجام مي گيرد مربوط به 
اصالحات گذشته است، بنابراين در حال حاضر آنچنان 
التهاب منفي در بازار س��هام مش��اهده نمي شود و چه 
بس��ا خريداراني هم در بازار وجود دارد كه صرفا به علت 
جذابيت قيمت سهام وارد بازار شده اند. فضاي بازار سهام 
به مدار تعادلي وارد مي شود.  دليل اصلي كه تاثير خاصي 
از نرخ دالر در بازار س��هام مش��اهد نمي شود پيش بيني 
نوسات ارز در گذشته است يعني در گذشته تمامي اين 
احواالت ديده شده بود و ضمن اينكه كه ما در حال حاضر 
قسمت اعظم صنايع و ش��ركت هاي بورسي تماما با يك 
نرخ ارزي پايين تر از نرخ ارز آزاد در بورس معامله مي شوند 
اما پيش بيني و چش��م اندازي كه باعث مي ش��ود كه ما 
انتظارات تورمي در بازار سرمايه مش��اهده كنيم مانند، 
بورس استانبول و امثال اين موارد. يكي از شرايطي بورس 
باعث مي شود...  ادامه در صفحه6

ارتب��اط و تعامل با جهان يك 
انتخاب اس��ت يا ض��رورت؟ 
اين س��وال با توج��ه به نتايج 
انتخاب��ات امري��كا بي ش��ك 
مهم ترين س��وال اي��ن روزها 
و مان��ده ب��ه ن��وع پاس��خ، 
جهت گيري  تعيين كنن��ده 
اقتصاد سياس��ي كشورمان 
اس��ت.  از منظر اقتصادي مي توان اين گون��ه به جواب 
س��وال فوق رس��يد كه اگر مهم ترين ضرورت خروج از 
بحران كنوني را رش��د اقتصادي و افزايش درآمد ملي و 
ايجاد اشتغال و رونق كسب و كارها و... بدانيم،  اينها جز با 
افزايش سرمايه گذاري فراهم نمي شود . چرا كه اگر روند 
رشد اقتصادي متوقف يا تضعيف شود، چيزي جز فقر 
را نمي توان توزيع كرد و بايد منتظ��ر افزايش روز افزون 
نارضايتي ها و دامنگير ش��دن هر چه بيشتر بحران بود.  
بررس��ي گزارش هاي بانك مركزي و مركز آمار نش��ان 
مي دهد كه متوسط نرخ موجودي سرمايه در كشورمان 
كه در دهه ۷۰ و 8۰ خورش��يدي حدود ۳.۶ درصد بود 
در دهه ۹۰ به ۱.۶ درصد كاهش يافته است. همچنين 
نسبت س��رمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي نيز از 
متوسط ۳۰ درصد در آن سال ها به حدود ۲۳ درصد در 
دهه ۹۰ سقوط كرده و ...  ادامه در صفحه3

دوران  اي��ن  در  متاس��فانه 
مس��اله اي كه مهجور مانده 
رسيدگي به وضعيت روحي 
در  درم��ان  كادر  روان��ي  و 
بيمارستان ها است. بسياري 
از پرس��تاران و دكترهايي كه 
با بيماران كرونايي س��ر و كار 
دارند و اغلب ش��اهد مرگ و 
مير اين بيماران هستند، از نظر روحي بسيار شكننده 
و آسيب پذير مي ش��وند، اينكه آنها با شهامت و از خود 
گذشتگي به كارش��ان ادامه مي دهند و از اين بابت گله 
و ش��كايتي هم نمي كنند، دليل بر اين نمي ش��ود كه 
مسووالن حوزه بهداش��ت و درمان هم اين مساله مهم 
را نادي��ده گرفته و در اين زمين��ه كاري نكنند. حداقل 
كاري كه بايد در اي��ن دوران در بيمارس��تان ها انجام 
مي شود، مس��تقر كردن چند روانكاو و روانشناس بود 
تا پرستاران بتوانند در شرايط بحراني با مراجعه به اين 
افراد تا حدودي از استرس هاي به وجود آمده به واسطه 
كارشان را بيرون ريخته و سالمت روحي و رواني خود 
را تامين كنند. متاس��فانه در تمام اين مدت نه تنها به 
وضعيت كادر درمان كه حتي به وضعيت روحي و رواني 
مردم هم توجه آنچناني نشده اس��ت. در واقع ما دوران 
پسا كروناي سختي خواهيم داشت.   ادامه در صفحه8

يكي از ايرادات و اش��كاالتي 
كه اي��ن روزه��ا در خصوص 
مي ش��ود  مط��رح  ب��ورس 
و  حقوقي ه��ا  عملك��رد 
كارتل ه��اي اثر گ��ذار بورس 
اس��ت. موضوعي ك��ه باعث 
شده مطالباتي فراواني از سوي 
گروه هاي مختل��ف مردمي 
براي پيگيري موضوع متوجه نمايندگان شود. مردم در 
گفت وگو با نمايندگان ش��ان در مجلس اين پرسش را 
مطرح مي كنند چرا بررسي جامعي در خصوص داليل 
نزول ناگهاني شاخص ها و عوامل تاثيرگذار بر آن آن ارايه 
نمي ش��ود؟ برخي معتقدند يكي از عوامل موثر در افت 
شاخص هاي بازار س��رمايه نحوه عملكرد حقوقي ها در 
بورس است.حقوقي هايي كه ابتدا از طريق سيگنال دهي 
و فضاس��ازي، جريان كلي بورس را به سمت رفتارهاي 
هيجاني و احساسي سوق دادند و در نهايت هم با كسب 
سودهاي كالن، حاضر به ايفاي مس��ووليت سازنده در 
بورس نشدند. اين فضاي هيجاني باعث بروز مجموعه اي 
از مشكالت و نوسانات در بازار س��رمايه شد كه آسيب 
اصلي آن متوجه س��هامداراني خردي ش��د كه با هدف 
حمايت از اقتصاد كشور سرمايه هاي خود را وارد ميدان 
بورس كرده بودند.   ادامه در صفحه3

گزارش روز

دكتر فرشاد مومني درباره سبقت 
شاخص هزينه توليدكننده از شاخص 

قيمت مصرف كننده هشدار داد

دكتر فرش��اد مومني، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي كه همراه با حسين رجب پور، اقتصاددان 
در يك نشست مجازي از صفحه اينستاگرام موسسه 
دين و اقتصاد با موضوع استراتژي توسعه صنعتي چين 
و چش��م اندازها و داللت هاي آن براي منطقه  و ايران 
س��خن مي گفت، رويكردهاي جدي��د وزارت صمت 
را خطرناك و عامل افزايش قيمت دالر دانس��ت.  وي 
گفت: هفته گذش��ته وزير جديد صمت حرف هايي 
مطرح كرد كه واقعا جاي دريغ و تأس��ف دارد. ايشان 

ايده  باز كردن قف��ل صادرات را مط��رح مي كند ولي 
هيچ حرفي درباره اوضاع و احوالي كه اقتصاد سياسي 
و صنايع كارخانه اي در ايران روبرو هس��تند نمي زند. 
اكنون من اعالم هشدار مي كنم. جزو معدود بارهايي 
است كه در تاريخ اقتصادي اين تجربه را شاهد بوديم. 
يك بار در دوره احمدي نژاد اتفاق افتاد و يك بار هم در 
دوره حسن روحاني اتفاق افتاد اسم اين پديده سبقت 
 CPI ش��اخص هزينه توليد كننده( نسبت به( PPI
)شاخص قيمت مصرف كننده( است.  وي گفت: اين 

آدم نمي داند در مطالعه هاي گذشته اتفاق نظر وجود 
دارد كه زماني كه در زنجيره توليد ارز بري بيش از ۹۰ 
درصد كل اقالم صادرات غير نفتي ايران اندازه گيري 
مي ش��ود، تراز تجاري خارجي منفي اس��ت. آنچه به 
عنوان ارز صادرات غير نفتي به دست مي آورند از هزينه 
ارزي كه براي توليد آن محصول صورت گرفته كمتر 
است.  وي گفت: هنوز درباره اين صحبت مي كند كه 
اگر ما بخواهيم توسعه صنعتي پيدا كنيم مهم ترين 
ادامه در صفحه6 ماموريت رفع انحصار است.    

علي اصغركيهان نيا حسين حقگوفردين آقابزرگي جعفر قادري

يادداشت-7

نرخ واقعي دالر چند است
اين تصور و پيش بيني كه اگر 
ارزهاي بلوكه شده كشور در 
عراق و برخي ديگر از كشورها 
آزاد شود، ش��رايط اقتصادي 
مطلوب تر خواهد ش��د و نرخ 
ارز در داالن كاهش مس��تمر 
قرار مي گيرد، چن��دان قابل 
استناد نيست. چرا كه از يك 
طرف هنوز مشخص نيست اين ارزهاي بلوكه شده چه 
حجمي دارد و از س��وي ديگر ظرفيت ه��اي اقتصادي 
كشورمان به اندازه اي است كه چند ميليارد دالر ورودي 
دالر نمي تواند تاثير شايان توجهي در اقتصاد كشور ايجاد 
كند. واقعيات بازارهاي اقتصادي ايران نشان مي دهد هم 
دولت و هم بانك مركزي نرخ ارز باالي ۲۰هزار توماني 
را پذيرفته اند و تنها ممكن است كه نرخ ارز به محدوده 
۲۰ الي ۲۲ هزار تومان برسد. شخصا بعيد مي دانم باز هم 
دالر حول و حوش قيمت هاي زير ۲۰هزار تومان برسد. 
چرا كه وقتي ن��رخ نيماي��ي دالر وارد محدوده قيمتي 
باالي ۲۰هزار تومان مي رسد، نشان مي دهد كه دولت 
چه رويكردي را در خص��وص دورنماي ب��ازار ارز مورد 
توجه قرار داده است.   ادامه در صفحه5

ميثم  مهرپور

فريب بزرِگ 
 واردات 

بدون انتقال ارز



پيش از آنكه دور جديد تحريم هاي ترامپ عليه اقتصاد 
ايران فعال شود، دولت روحاني مجبور شد با يك بحران 
خودساخته مواجه ش��ود، بحراني كه هرچند پيش از 
تاثيرگذاري گسترده بر فضاي اقتصادي مديريت شد اما 
چرايي به وجود آمدن آن و نحوه مديريتش همچنان به 
عنوان يك سوال مهم باقي مانده است. در سال هايي كه 
تحت تاثير كاهش تورم، سود آوري از محل پس اندازهاي 
خرد و كالن به سوالي جدي براي گروهي از مردم تبديل 
شده بود، تعدادي از موسسات مالي و بانكي غيرمجاز كه 
در سال هاي پيش از آن در اقتصاد ايران تشكيل شدند، 
با مطرح كردن اين ش��عار كه به پس اندازها بيشترين 
سود را مي دهند، مبالغ قابل توجهي را از مردم گرفتند 
و در س��ال هاي بعد، به اين پس اندازها سودي 20، 30 
و حتي 50 درص��دي دادند. در همان دوران تعدادي از 
كارشناسان اقتصادي هشدار مي دادند كه هيچ كاري 
نه در اقتصاد ايران كه حتي در ساير كشورهاي جهان 
نيز سودي اينچنين باال نمي دهد و تداوم اين شرايط به 
بحراني جدي بدل خواهد ش��د، هشداري كه به موقع 
شنيده نشد و در نتيجه، وقتي مس��ووالن به سراغ آن 
رفتند كه اين موسس��ات رسما ورشكسته شده بودند 
و تعهدي ه��زاران ميليارد توماني ب��راي دولت ماند تا 
به اعتراض س��پرده گذاران مال باخته اين موسس��ات 

پايان دهد.
در هم��ان زمان س��واالتي به وجود آمد ك��ه آيا دولت 
بايد غرامت فعاليت موسس��ات غير مجاز را بدهد؟ آيا 
سپرده گذاراني كه با علم به نداشتن مجوز پول هايشان 
را در اين موسس��ات قرار دادند، خود مقصر نيستند؟ 
بودجه الزم براي جبران اين خسارت ها بايد از كجا تامين 
شود؟ و مهم ترين سوال اينكه آيا در اين شرايط اولويت 
اقتصادي كشور، پرداخت خسارت به اين مال باختگان 
بود؟ با گذشت چند سال از اين بحران، امروز اقتصاد ايران 
با مشكالت و معضالت گسترده اي در حوزه هاي مختلف 
مواجه است و هنوز اين سوال بر جاي خود باقي است كه 
اولويت اقتصادي ايران كدام است؟ آيا مسوول حل اين 
مشكالت فقط دولت است؟ و چگونه ميان دستگاه هاي 
تصميم گيري كه خود با هم هماهنگي ندارند، مي توان 
انتظار برون رفت از شرايط فعلي را داشت؟ صرف نظر 
از تمام نگاه هاي سياسي و جناح بندي هاي موجود در 
كشور، امروز كمتر كسي مي تواند انكار كند كه مواجه 
شدن با تحريم هاي امريكا، موضوعي بسيار مهم است. 
اينكه براي مواجهه با اين شرايط چه راهكار و راه حلي 
ارايه ش��ود، بحثي ثانويه خواهد بود و به دست آوردن 
راهكاري قطعي در اين شرايط بسيار مهم خواهد بود. 
دولت روحاني در سال 92، شعار اصلي خود را بر تعامل 
جهان و برطرف كردن معضل تحريم هاي هس��ته اي 
استوار كرد. شعاري كه از همان روزهاي نخست آغاز به 
كار دولت روحاني خود را نشان داد و با محوريت وزارت 
امور خارجه، مذاكراتي آغاز شد كه پس از چند سال، به 
توافق هسته اي ايران و 6 كشور قدرتمند جهاني انجاميد، 
توافقي كه بر اساس آن تمام تحريم هاي هسته اي عليه 
كشور لغو شد و در بستر آن امكان فروش نفت و جذب 
سرمايه گذاري خارجي فراهم شد. اين بستر با روي كار 
آمدن دونالد ترامپ تغيير كرد و كاخ سفيد در حركت بر 
خالف جهات تمام عرف هاي بين المللي از برجام بيرون 
آمد و بار ديگر تحريم هايي جديد را عليه ايران به اجرا در 
آورد. اين تحريم ها با نام فشار حداكثري به اين منظور 
اجرايي شدند كه ايران را بار ديگر به ميز مذاكره بكشانند 
و اهداف دولت جديد امريكا را محقق كنند، طرحي كه 
با گذشت سه س��ال از آغاز تحريم ها، عمال به شكست 
انجاميد. حاال در امريكا تنها حدود دو ماه تا پايان دولت 

ترامپ باقي مانده و جو بايدن معاون باراك اوباما كه در 
دولت او برجام به امضا رسيده بود بر سر كار خواهد آمد 
و او وعده داده كه به برجام باز مي گردد. هرچند در اين 
مسير اختالف نظرها و ابهام هاي فراواني باقي مانده اما 
در ايران حسن روحاني اعالم كرده كه از كاهش تحريم ها 
به هر شكلي اس��تقبال مي كند و كسي نبايد مانع اين 
اتفاق باشد. با اين وجود به نظر مي رسد در داخل كشور، 
اختالف نظرها درب��اره چگونگي تعامل با دولت بايدن 
ادامه دارد و مسائلي مانند فهرست سياه اف اي تي اف 
خود به مانعي در اين مسير بدل شده است. با اين وجود، 
قطعا نحوه پاسخ دادن ايران به تغييرات به وجود آمده در 
كاخ سفيد و چگونگي تغيير در شرايط تحريمي امروز، 

موضوعي مهم براي اقتصاد ايران خواهد بود.

   تداوم اختالف نظرهاي داخلي
جداي از موضوع تحريم ها، به نظر مي رس��د آنچه كه 
فضاي اقتصادي ايران را سخت تر كرده، نبود برنامه اي 
دقيق و همه جانبه با تاييد تمام دستگاه هاي مسوول 
است. امروز اقتصاد ايران با معضل ركود تورمي مواجه 
است. يعني از س��ويي نرخ تورم در ايران همچنان در 
مرز 30 درصد قرار دارد و رش��د اقتصادي نيز با وجود 
بهبود نسبي در ماه هاي گذشته هنوز منفي است. بانك 
مركزي به عنوان يكي از متوليان مديريت نرخ تورم كه 
مديريت پولي كشور را بر عهده دارد چند ماه قبل اعالم 
كرد كه در يك برنامه يك ساله، براي اقتصاد ايران، نرخ 
تورم 22 درصد را پيش بيني كرده است. اين بانك هرگز 

اعالم نكرد، چه برنامه اي براي رسيدن به اين هدف دارد 
و باال رفتن دوباره نرخ تورم در ماه هاي گذش��ته نيز به 
خوبي نبود اين برنامه مدون را نشان داد. از سوي ديگر 
در شرايطي ايران بايد از ركود عبور كند كه تحت تاثير 
تحريم ها و كرونا، كسري بودجه دولت به بيش از 150 
هزار ميليارد تومان رس��يده و عمال اعتباري براي آغاز 
مشاغل جديد تعريف نشده است. در اين بين نيز بانك 
مركزي مي گويد، دولت از منابع اين بانك اس��تقراض 
ك��رده و وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه اين 
موضوع را رد مي كنند. موضوعي كه نشان مي دهد حتي 
در فضاي عمومي نيز ميان دستگاه هاي اجرايي اتفاق 
نظر وجود ندارد. در س��وي ديگر ماجرا، باال بودن نرخ 
تورم باعث شده، گروه هايي از مردم براي حفظ ارزش 
پولشان به سرمايه گذاري در برخي بازارهاي موازي رو 
بياورند. بازارهاي ارز، طال و بورس بخشي از اين بازارها 
هستند و حتي سوداگري در بازار خودرو و مسكن نيز 
كم طرفدار نبوده است. در ميان تمام اين بازارها، تنها 
بازاري كه هجوم سرمايه به آن مي تواند به اقتصاد كشور 
كمك كند، بازار سرمايه اس��ت. بازاري كه در ماه هاي 
گذشته مسيري بسيار عجيب را پشت سر گذاشته است. 
در حالي كه تحت تاثير كرونا، بسياري از بازارهاي بورس 
جهان منفي شده بودند، بازار سرمايه در ايران با رشد 
چند صد درصدي مواجه شد و همين امر چند ميليون 
سرمايه گذار جديد را به خود جذب كرد. در ماه هاي بعد 
اما اين حركت متوقف شد و روند نزولي بورس آغاز شد 
كه هنوز نيز ادامه دارد. در اين بين بخش قابل توجهي 

از تمركز دستگاه هاي دولتي به بورس و حفظ شاخص 
اختصاص يافته و اين در حالي اس��ت كه كارشناسان 
مي گويند بايد هش��دار ماه هاي قبل كه روند صعودي 
بورس، واقعي نيست گوش داده مي شد و در اين شرايط 
هم سرمايه گذاراني كه تنها از بورس سود مي خواستند 
مقصرند و هم دولتي كه به هشدارها گوش نداد و اصرار 
داشت كه بورس نخواهد ريخت و مردم در اين بازار باقي 
بمانند. در نهايت آنچه كه تمام شؤون زندگي مردم را 
در برگرفته، شيوع ويروس كروناست. اين ويروس در 
ماه هاي گذشته، بسياري از كسب و كارها را مستقيم و 
غير مستقيم تحت تاثير قرار داده و در موج سوم شيوع 
كه بار ديگر بحث لزوم تعطيلي شهرهاي بزرگ مطرح 
شده اين نگراني را به وجود آورده كه تبعات اقتصادي 
جديد كرونا چگونه خواهد بود. پيدا كردن راه حلي كه 
در چارچ��وب آن هم مردم كم درآمد حمايت ش��وند 
و هم دس��ت دولت خالي تر از آنچه كه هس��ت نشود، 
ديگر نگراني موجود در اقتصاد كش��ور اس��ت. با كنار 
هم قرار دادن تمام اين مش��كالت، همچنان س��وال و 
دغدغه ابتدايي بر جاي خود باقي اس��ت كه آيا اولويت 
اقتص��ادي ايران در دل تمام اين معضالت مش��خص 
اس��ت؟ آيا دستگاه هاي مسوول به جمع بندي در اين 
رابطه رسيده اند و برنامه اي كالن در دسترس قرار دارد 
يا همچنان در ماه هاي آينده، هر دستگاه و وزارتخانه اي 
قرار است ساز خود را بزند، موضوعي كه نتيجه آن امروز 
خود را به خوبي نشان داده و تداومش مي تواند تنها، به 

دشوارتر شدن شرايط منجر شود.
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مذاكرات معاون حقوقي 
رييس جمهور درباره برجام

سفير جديد نروژ در جمهوري اسالمي ايران با معاون 
حقوقي رييس جمهور ديدار كرد . در ديدار لعيا جنيدي 
و سفير جديد دولت نروژ در ايران كه در دفتر معاون 
حقوقي رييس جمهور صورت گرفت دو طرف ضمن 
تاكيد بر عمق و سابقه روابط دوستانه بين دو كشور در 
خصوص دغدغه ها و همكاري هاي مشترك بين دو 

كشور به تبادل نظر پرداختند.
آينده برجام در فضاي جديد بين المللي، موانع پيوستن 
جمهوري اس��المي اي��ران ب��ه FATF، همكاري در 
خصوص مقابله با انتشار ويروس كوويد19 و مقابله با 
تغييرات اقليمي از مباحث مطرح شده در اين جلسه 
بود. معاون حقوقي رييس جمهور در اين ديدار با بيان 
اينكه آنچه در س��ال هاي اخير در عرصه بين المللي 
براي ملت ايران اتفاق افتاده اس��ت قطعًا غيرعادالنه 
و غيرقانوني بوده است، رفتار اياالت متحده امريكا به 
ويژه در دوره اخير را مغاير با نزاكت و آداب سياسي و 
نيز قواعد معاهداتي و عرفي بين المللي دانست. وي 
گفت: امريكا با خروج از برج��ام و اعمال تحريم هاي 
يك طرفه عليه ايران، مردم ايران را حتي در نيازهاي 
اساسي و فعاليت هاي صنعتي دچار مشكل كرده است. 
انتظار ايران از اياالت متحديه در دوره جديد پايبندي 
به تعهدات بين المللي و از اروپا و كشور نروژ كه بيش 
از صد س��ال رابطه بين دو كش��ور وجود دارد، تالش 
براي روابط و فعاليت هاي تجاري و اقتصادي عادي و 
همكاري دو جانبه و چند جانبه است. نروژ با توجه به 
روابط صد ساله با ايران و نيز به عنوان عضو غير دايم 
شوراي امنيت در اين دوره مي تواند نقش موثري در 
ترويج و تعميق نزاك��ت و پاي بندي به عرف و حقوق 
بين الملل و تقويت نهادهاي بين المللي ايفا كند. معاون 
حقوقي رييس جمهور در پاسخ به پرسش سفير نروژ 
در مورد وضعيت نهايي اجراي اس��تانداردها و لوايح 
اف اي تي اف گفت: جمهوري اس��المي ايران قوانين 
مربوط به مقابله با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم 
و اصالحيه هاي آن را تصويب كرده اس��ت، برخي از 
معاهدات مانند معاهده مقابل با فساد )مريدا( را حدود 
10 سال پيش به تصويب رسانده و اجرايي نموده ولي 
دو معاهده مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( 
و معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم نهايي نشده 
و بحت و بررسي ها در جريان است. سيگو الدتومين 
هائوگر سفير جديد دولت نروژ در جمهوري اسالمي 
ايران نيز با تاكيد بر س��ابقه بزرگ تمدني و فرهنگي 
ايران، ايران را كشوري بزرگ دانست كه روابط دوستانه 
با آن براي دولت نروژ از اهميت بسزايي برخوردار است. 
وي با بيان اينكه آنچه براي ملت ايران اتفاق افتاده است 
و شرايط س��خت دولت و ملت ايران را درك مي كند 
ابراز اميدواري كرد ك��ه در فضاي جديد بين المللي 
بسياري از مشكالت حل شود. وي با بيان اينكه نروژ 
تحوالت مربوط به برجام و توافق هس��ته اي ايران را 
از نزديك پيگيري مي كند ابراز اميدواري كرد كه با 
بازگشت به حقوق و عرف بين الملل شاهد گشايش 

در اين امور باشيم.

 نمي توان انتظاري از
 روابط ايران و امريكا داشت

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس معتقد است 
كه با توجه به سوابق اياالت متحده امريكا در برقراري 
تعامل با ديگر كشورها و كشور ما اكنون هم نمي توان 
اتفاق خاصي را در روابط ميان ايران و امريكا انتظار 
داشت. مجيد نصيرايي در خصوص اينكه آيا نتيجه 
انتخابات امريكا بر سياست هاي ايران تاثيري دارد 
يا خير؟ گفت: بر مبناي تجربيات اين ۴0 سال اخير 
در حوزه تعام��الت و ارتباطات نظام امريكا با نظام 
جمهوري اسالمي و نوع ارتباط امريكا در دهه هاي 
اخير با كشورهاي مختلف جهان و بر اساس سوابق 
در اين ح��وزه نمي توان انتظ��ار و توقع خاصي در 
 ايجاد تفاوت در نحوه تعامل آنها با ديگر كش��ورها

 به خصوص با كش��ور، نظام و دولت ما داشت. وي 
افزود: تحليل من نسبت به اتفاقات اخير امريكا اين 
است كه عمال نمي توانيم اتفاق خاصي را در روابط 

ميان ايران و امريكا انتظار داشته باشم.

امريكا به ما نيازمند مي شود
يك نماينده س��ابق مجلس گفت: اگ��ر بايدن بيايد 
و گذش��ته را جبران كند و فك��رش را به كار بيندازد، 
به نفع خودش اس��ت؛ چرا كه در آينده نزديك آنان 
به ما نيازمند مي ش��وند نه ما به آنان. محمد قمي در 
گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به انتخاب جو بايدن به 
عنوان رييس جمهوري امريكا و انتظاراتي كه از دولت 
وي وج��ود دارد، اظهار كرد: ما به جاي دل بس��تن به 
امريكا بايد به خدا دل ببنديم و بدانيم كه با روي پاي 
خودمان ايستادن به نتايج بهتري مي رسيم. پس اينكه 
ترامپ جايش را با بايدن عوض كرد، باعث نمي شود كه 
سياست آنان نسبت به ايران و اسالم فرقي كند و ما بايد 
راه خودمان را برويم. وي افزود: البته اگر عقالنيتي در 
كار باشد، بايدن در جريان رقابت هاي انتخاباتي نشان 
داد كه كمي از ترامپ عاقل تر است، ولي نبايد فراموش 
كنيم كه در دوران اوباما، او يكي از همان دولتمردان 
امريكايي بود كه بس��ياري از تحريم ها را عليه ايران 
پايه گذاري كرد. قمي با تاكيد بر اينكه ما دلخوشي مان 
به ملت است نه ترامپ يا بايدن، گفت: اگر بايدن عقل 
داشته باشد و كمي با خود فكر كند و از گذشته درس 
بگيرد براي خودش و امريكا بهتر است. چرا كه امريكا 
رو به افول است و باالخره شاهد سقوط امريكا به معناي 
واقعي خواهيم بود. اين نماينده سابق مجلس گفت: 
الزم است كه بايدن سياست هاي امريكا را نه نسبت به 
ايران كه نسبت به كل دنيا عوض كند و بداند راهي كه تا 
به حال رفته اند غلط بوده است. وي در پايان تاكيد كرد: 
اگر او بيايد و گذشته را جبران كند و فكرش را به كار 
بيندازد، به نفع خودش است؛ چرا كه در آينده نزديك 

آنان به ما نيازمند مي شوند نه ما به آنان.

 تدوين طرح ساماندهي 
بازار سرمايه در مجلس

ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت: طرح 
ساماندهي بورس با حضور وزير اقتصاد و رييس سازمان 
بورس براي بهبود شرايط بازار سرمايه 25آبان در دستور 
كار اين كميسيون قرار مي گيرد. محمدرضا پورابراهيمي 
با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در 
نشست علني پنجم آبان مجلس شوراي اسالمي درباره 
وضع بازار سهام و عملكرد سازمان بورس و اوراق بهادار 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصريح كرد: چالش ها و 
پيشنهادهاي كميسيون اقتصادي در اين گزارش طبق 
ماده ۴5 قانون آيين نامه داخلي مجلس، در كميسيون 
مربوطه بررسي سپس تبديل به طرح شده است و در 
دستور كار نشست علني مجلس قرار مي گيرد. وي به 
ف��راز و فرودهاي مكرر بازار بورس اش��اره كرد و افزود: 
هدف از تدوين اين طرح بهبود ش��رايط و ساماندهي 
بازار سرمايه است كه از طريق مصوبات قانوني مجلس 
به بورس و وزارت اقتصاد ابالغ خواهد شد. در گزارش 
كميسيون اقتصادي و به منظور ساماندهي بازار سرمايه، 
پيشنهادهايي براي تصويب ارايه شده است؛ از جمله 
آنكه: سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در پايان 
هر هفته معامالتي، نسبت به رتبه بندي شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بازار سرمايه بر اساس شاخص هاي 
ريسك مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ايران 
در قالب س��ه گروه ُپر ريسك، ريس��ك متوسط و كم 
ريسك، تهيه و منتشر كند. سازمان بورس و اوراق بهادار 
مكلف است اطالعات معامالت همه اشخاص حقوقي 
را در زمان معامله افش��ا كند. س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار مكلف اس��ت با تعريف و تعيين حدود نوسانات 
شاخص در ش��رايط غيرعادي، در مواجهه با نوسانات 
شديد و غير متعارف به كارگيري ابزارهاي كنترل بازار 
مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و ساير ابزارهاي در 
اختيار اقدام كند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف 
است حداكثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعاليت 
فعاالن فضاي مجازي در حوزه بازار سرمايه را تهيه و پس 
از تصويب در ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار ايران 
اجرايي كند. هرگونه فعاليت در فضاي مجازي در حوزه 
بازار سرمايه خارج از دستورالعمل مذكور ممنوع است و 
متخلفان از اجراي اين بند مشمول مجازات هاي جرايم 
اخالل در نظام اقتصادي هستند. سازمان بورس و اوراق 
بهادار مكلف است حداقل 10 درصد كارمزد معامالت 
اوراق بهادار را به ش��رط عدم افزايش هزينه معامالت 
براي خريداران و فروش��ندگان، به عنوان منابع پايدار 
صندوق تثبيت بازار سرمايه پيش بيني كند. به گفته 
پورابراهيمي اين پيشنهادها به زودي در قالب طرحي 
قانوني براي اخ��ذ رأي موافق نمايندگان راهي صحن 

خانه ملت خواهد شد.

آينده اقتصاد ايران بهتر از 
امروز است

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: علت 
اصلي كه سبب گران فروشي مي شود نبود نظارت 
اس��ت و گران فروشان بر اس��اس توقع خودشان از 
نرخ ارِز آينده اقدام به گران فروشي مي كنند تا ضرر 
احتمالي آينده را پوشش دهند. مهدي طغياني در 
خصوص تورم و گران ش��دن بي��ش از حد اجناس 
مختل��ف در بازار، اظهار ك��رد: متغيرهاي موثر در 
اقتصاد برخي واقعي و برخي رواني اس��ت و عاملي 
كه در اقتصاد ايران موثر اس��ت متغيرهاي واقعي 
اقتصاد مانند نقدينگي، خلق پول، نرخ ارز و توانايي 
كشور در تأمين ارز مورد نياز براي واردات است، اما 
عوام��ل رواني هم روي هر كدام از اين ش��اخص ها 
موثر اس��ت. وي افزود: بعد از انتخاب��ات امريكا در 
متغيرهاي واقعي اقتصاد كشورمان تغييري ايجاد 
نش��د و نه نقدينگي سرعت افزايش��ي گرفت و نه 
خلق پولمان كاهش پيدا كرد، ولي آنچه اتفاق افتاد 
مقداري تغيير انتظارات بود، به اين معنا كه انتظارات 
از آينده اقتصادي باال رفت و اين جو رواني چند روز 
دوام داشت كه موجب كاهش محسوس نرخ ارز و 
طال شد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با 
ابراز اين عقيده كه تأثير متغيرهاي رواني زودگذر 
است، گفت: اين متغيرها كاماًل هيجاني و بر اساس 
اخبار عمل مي كنند نه بر اس��اس تحليل، چراكه 
بنيادي به مس��ائل نگاه نمي كنند. نتايج انتخابات 
امريكا موثر بود، اما تداوم اين كاهش مش��روط بر 
اتفاقات مثبتي است كه در داخل كشور رخ مي دهد 
به اين معنا كه اصالحاتي در اقتصاد رخ دهد تا اثرات 
بلندمدت داشته باشد. طغياني تصريح كرد: اما در 
مورد افزايش قيمت اجن��اس مرحله آخر افزايش 
قيمت ها اس��ت كه در بازار مي بينيم و مراحل قبل 
از آن را كه افزايش مراحل توليد و هزينه ها اس��ت 
نمي بيني��م. وقتي اين متغيره��ا روي يكديگر اثر 
مي گذارد در نهايت س��بب افزايش قيمت اجناس 
در بازار مي شود و اينگونه نيست كه مغازه دار به اين 
نتيجه رسيده باشد كه جنس را دو برابر بفروشد. وي 
ادامه داد: قطعًا هزينه هاي توليد كننده باال رفته يا 
عرضه يك جنس كمتر از تقاضاي آن شده است يا 
به دليل هزينه هاي باالي توليد گران تر در مغازه ها به 
فروش مي رسد. اين موضوع را بايد از گران فروشي ها 
جدا كنيم. گراني عللي دارد و علت هاي آن بيشتر 
ناشي از ساختار اقتصاد كشور است. وي در پاسخ به 
اين سوال كه چشم انداز اقتصادي ايران و قيمت ها 
را چگونه مي بينيد؟ گفت: اگر بخواهيم واقعيت هاي 
اقتصادي كشور را در نظر بگيريم بايد گفت اگر كرونا 
نبود در شش ماهه دوم امسال ثبات خيلي بهتري 
نسبت به سال 9۸ داشتيم. كرونا متغيرها را تغيير داد 
و سبب به هم ريختگي صادرات غيرنفتي و كاهش 
توليد شد و مشكالت را تشديد كرد. در ماه هاي آينده 
كه اقتصاد ايران رفته رفته در حال عبور از كرونا است 
به شرطي كه اتفاق خاصي مانند قرنطينه سراسري 
نيفتد با ثبات تر خواهد بود و تورم كاهش پيدا مي كند 

و نرخ ارز ثبات بهتري به خود مي گيرد. 

تورم، ركود، بورس، كرونا يا تحريم

روحاني: 

اولويت اقتصاد ايران فراموش شده است؟

جهان فهميد فشار حداكثري جواب نمي دهد
رييس جمهوري گفت: عالمت ها و نشانه ها در دنياي 
امروز از آمريكا گرفته تا اروپا نشان دهنده اين است 
كه دنيا فهميده كه فشار حداكثري جواب نمي دهد 
و دوران پايان خ��ودش را طي مي كند و مردم ما در 
سايه استقامت و ايستادگي شان كام خود را شيرين 
خواهند كرد. حجت االس��الم  و المس��لمين حسن 
روحاني در آيين افتتاح طرح هاي ملي حوزه آموزشي 
و بهداشتي با بيان اينكه روزانه حدود ٨ و نيم ميليارد 
تومان براي بازس��ازي، نوسازي و تجهيزات مدارس 
توسط دولت اختصاص يافته است، گفت: با اهتمامي 
كه آموزش و پرورش براي خانه دانش آموزان انجام 
داده، روزانه ٢٧ كالس ساخته شده و ٨٣ كالس به 
سيستم نوين گرمايش��ي مجهز و ١٠ كالس ايمن 

سازي مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه دوران مدارس گلي و خش��تي 
گذشته اس��ت، افزود: دانش آموزان در كالس هاي 
درس نبايد دغدغه ناامني و حفاظت، س��رمايش و 
گرمايش داشته باشند بلكه بايد با خيال راحت و آرام 
بتوانند كلمات معلمان را بشنوند. روحاني يادآور شد: 
از افتخارات دولت است كه روزانه حدود هشت و نيم 
ميليارد تومان براي بازس��ازي، نوسازي و تجهيزات 
مدارس در دولت اختصاص يافته است و اميدواريم 
با كمك خيرين و مردم و همه آناني كه در اين مسير 
بسيار مهم گام بر مي دارند شاهد تحول بيشتري در 
زمينه كمي��ت و كيفيت مدارس براي دانش آموزان 
باشيم. وي افزود: افتتاح اين مراكز رفاهي، نمادين 
اس��ت، اما براي روحيه كاركنان و معلمان آموزش و 
پرورش حايز اهميت است و اين اقدامات به اين معنا 
اس��ت كه دولت از همه توان و امكان خود براي رفاه 
معلمان و مسووالن آموزش پرورش استفاده مي كند، 

همچنين اين فضاها مي تواند به رش��د همفكري و 
هم افزايي و برنامه ريزي براي توسعه اين حوزه كمك 
كند. رييس جمهوري همچنين در بخش ديگري از 
سخنانش تأكيد كرد: عالمت ها و نشانه ها در دنياي 
امروز از آمريكا گرفته تا اروپا نشان دهنده اين است 
دنيا فهميده كه فش��ار حداكثري جواب نمي دهد و 
دوران پاي��ان خودش را طي مي كن��د و مردم ما در 
سايه استقامت و ايستادگي شان كام خود را شيرين 
خواهند ك��رد. روحاني تصريح كرد: با كمك و ياري 
يكديگر از بيماري كووي��د 19 عبور خواهيم كرد و 
با وحدت و انس��جام ملي و هدايت رهبري انقالب از 
تحريم هم عبور مي كنيم. رييس جمهوري در بخش 
ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بسياري از افراد 

براي عمل جراحي از كش��ورهاي پيشرفته به ايران 
مي آيند، اظهار كرد: علت فقط اين نيست كه ارزان تر 
است، بلكه اگر از اين موضوع بگذريم، به علت اعتماد 
و اطمينان بيشتري است كه به دانش پزشكي ايران 
دارند و اين جزو افتخارات كشور است. وي يادآور شد: 
در 9 ماه گذشته كار بزرگ و جهادي توسط مدافعان 
سالمت در كشور انجام شده و آنان همچنان در ميدان 
مبارزه ب��ا قدرت و روحيه و دالوري كار خود را ادامه 
مي دهند كه براي همه آنها آرزوي سالمتي مي كنم.

رييس جمه��وري به افزاي��ش آمار ش��يوع كرونا و 
مرگ ومير در استان خراس��ان رضوي اشاره كرد و 
گفت: اين آمارها را روزانه به دقت بررس��ي مي كنم 
مقداري اوج در اين اس��تان مش��اهده مي شود، اما 

اينكه اعالم ش��د به س��مت آرامش در حال حركت 
است براي ما بسيار خوشحال كننده است. روحاني 
همچنين در ارتباط تصويري با استان كرمان براي 
تكميل بيمارس��تان زرند گفت: اين تالش ها براي 
حفط سالمت و جان مردم است و اميدوارم با افتتاح 
طرح عظيم و ب��زرگ انتقال آب خليج فارس به اين 
استان در هفته گذشته، شاهد تحول بزرگ و رونق 
كسب و كار و توسعه در استان كرمان باشيم. در ادامه 
پويش ملي هفتگي تدبير و اميد براي جهش توليد، 
طرح هاي ملي وزارتخانه ه��اي آموزش و پرورش و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور با دستور 

رييس جمهوري افتتاح شد.
در سي و دومين هفته از افتتاح طرح ها و پروژه هاي 
ملي كشور 1550 پروژه آموزشي، تربيتي و رفاهي در 
سراسر كشور و 3 طرح درماني در شهرهاي كرمان، 
قم و مش��هد با دستور حجت االس��الم والمسلمين 

حسن روحاني رييس جمهور افتتاح شد.
اين 1550 پروژه آموزشي، تربيتي و رفاهي در سراسر 
كش��ور ش��امل 1۴22 پروژه آموزش��ي، 12۴ پروژه 
تربيتي كشور و ۴ پروژه رفاهي و آموزشي، مجموعه 
پروژه هايي است كه با سرمايه گذاري 363۷ ميليارد 
تومان در شهرهاي مختلف كشور افتتاح و بهره برداري 

رسمي از آنها آغاز شد.
 همچنين بيمارس��تان هاي 150 تختخوابي سينا 
در زرند كرم��ان، 231 اميرالمومنين)ع( در ش��هر 
قم و ط��رح توس��عه بيمارس��تان ۴00 تختخوابي 
هاش��مي نژاد مش��هد، 3 ط��رح درمان��ي در حوزه 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي است 
كه با س��رمايه گذاري 592 ميليارد تومان با دستور 

رييس جمهور افتتاح شدند.

    دولت روحاني در سال 92  شعار اصلي خود را بر تعامل جهان و برطرف كردن معضل تحريم هاي هسته اي استوار كرد. شعاري كه از همان روزهاي نخست آغاز 
به كار دولت روحاني خود را نشان داد و با محوريت وزارت امور خارجه، مذاكراتي آغاز شد كه پس از چند سال، به توافق هسته اي ايران و 6 كشور قدرتمند جهاني 
انجاميد، توافقي كه بر اساس آن تمام تحريم هاي هسته اي عليه كشور لغو شد و در بستر آن امكان فروش نفت و جذب سرمايه گذاري خارجي فراهم شد. اين 
بستر با روي كار آمدن دونالد ترامپ تغيير كرد و كاخ سفيد در حركت بر خالف جهات تمام عرف هاي بين المللي از برجام بيرون آمد و بار ديگر تحريم هايي جديد 
را عليه ايران به اجرا در آورد. حاال در امريكا تنها حدود دو ماه تا پايان دولت ترامپ باقي مانده و جو بايدن معاون باراك اوباما كه در دولت او برجام به امضا رسيده بود 
بر سر كار خواهد آمد و او وعده داده كه به برجام باز مي گردد. هرچند در اين مسير اختالف نظرها و ابهام هاي فراواني باقي مانده اما در ايران حسن روحاني اعالم 

كرده كه از كاهش تحريم ها به هر شكلي استقبال مي كند.

برش



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت هر اسكناس دالر امريكا، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹ در 
صرافي هاي بانكي به كانال ۲۶ هزار تومان بازگشت.قيمت 
هر اس��كناس دالر امريكا با كاهشي ۱۵۰ توماني با نرخ ۲۶ 
هزار و ۸۵۰ تومان به فروش رسيد.قيمت خريد هر اسكناس 
دالر نيز ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان اعالم شد.همچنين قيمت هر 
اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي براي خريد ۳۰ هزار و 
۸۷۰ تومان و براي فروش ۳۱ هزار و ۸۷۰ تومان تعيين شد. 
در بازار آزاد ارز نيز قيمت دالر ۲۷ هزار تومان، يورو ۳۱ هزار 
و ۸۰۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و 4۵۰ تومان اعالم شد 
و قيمت دالر تا ۲۷۱۰۰ تومان نيز دادو ستد شد.  در سامانه 
سنا نيز در روز چهارشنبه هر دالر با نرخ ميانگين ۲۶ هزار و 
۵۵۷ تومان و هر يورو با نرخ ۳۰ هزار و ۳۳۲ تومان معامله شد. 
عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز حواله يورو با ميانگين قيمت 
۳۰ هزار و ۱۸۵ تومان و براي حواله دالر قيمتي اعالم نشد. 
در هفته منتهي به ٢٢ آبان ١٣٩٩، قريب به ٧١١ ميليون 
دالر به صورت حواله ارزي توسط صادركنندگان و به ارزهاي 
مختلف در سامانه نيما عرضه و به فروش رسيد كه بر اساس 
معامالت انجام شده ميانگين نرخ موزون معامالت دالري 
حدود ٢4٩۵٠ تومان بوده است.  اگرچه در مقطعي نرخ دالر 
تا باالي ۳۲ هزار تومان افزايش يافت اما در روزهاي اخير روند 
افزايشي قيمت شكسته شد و از ۱4 آبان سير نزولي قيمت ها 
آغاز شد و همچنان ادامه دارد و دالر از ۳۰ هزار تومان ظهر 
چهارشنبه ۱4 آبان به ۲۷ هزار و ۱۰۰ هزار تومان در ظهر روز 
چهارشنبه ۲۱ آبان رسيد. از ديدگاه فعاالن بازار ارز، مهم ترين 
عامل تاثيرگذار چشم انداز مثبت به آينده بازار ارز است؛ از آنجا 
كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته بود، با نهايي 
شدن گزينه رياست جمهوري امريكا، سناريوهاي بدبينانه 
براي آينده كنار رفت و بازار با اميدواري بيشتر به آينده شاهد 
كاهش قيمت هاست. همچنين احتمال بازگشت ارزهاي 
ايران در عراق و كشورهاي ديگر نيز در حال پيگيري است. 

   سكه ۲۲۰ هزار تومان ارزان شد
روز جمعه قيمت سكه به ۱۳ ميليون تومان رسيد. روز پنج 
شنبه نيز با اعالم اونس طال به قيمت ۱۸۷۰ دالر و قيمت دالر 
به نرخ ۲۷ هزار تومان در بازار آزاد، بهاي سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد با كاهش ۲۲۰ هزار توماني به كانال ۱۲ ميليون 
تومان بازگشت و ۱۲ ميليون و ۹۳۱ هزار تومان قيمت خورد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با كاهش ۲۰۰ هزار توماني، 
۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.همچنين قيمت 
نيم سكه بهار آزادي با كاهش ۵۰ هزار توماني به هفت ميليون 
و ۲۵۰ هزار تومان، ربع  سكه با كاهش ۵۰ هزار توماني به 4 
ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي با كاهش ۵۰ 
هزار توماني نس��بت به ديروز، ۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
تعيين شد.هر گرم طالي ۱۸ عيار با كاهش قيمت به مبلغ 
يك  ميلي��ون و ۲۱۳ هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي ۵ 

ميليون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته شد.

    بيت كوين ۱۶ هزار دالر 
 ارزش بيت كوين ۱۲۳ درصد از ابتداي سال جاري تا حاال و 
۵۰ درصد طي همين فصل باال رفته است.ارزش برترين ارز 
مجازي دنيا، بيت كوين، در روز پنجشنبه از ۱۶۱۵۷ گذشت 
و به باالترين رقم از ششم ژانويه ۲۰۱۸ رسيد. تحليلگران 
مي گويند بسياري از شركت هاي مالي به ارزهاي ديجيتال 

روي آورده اند.

     عقبگرد دالر
تمايل معامله گران به خريد پوند و يورو باعث عقب رفتن دالر 
شد. به گزارش رويترز، رشد اقتصادي در نقاط مختلف جهان 

مجددا از سر گرفته ش��ده اما نرخ تورم بيانگر اين وضعيت 
است كه بانك هاي مركزي كار سختي را براي تداوم حمايت 
از بازارهاي مالي و تقويت رش��د اقتصادي خواهند داشت.  
شاخص دالر روز جمعه كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۳۱ درصد 
افزايش در سطح ۹۳.۰۱۳ واحد بسته شد. روز پنج شنبه نيز 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ۰.۱۵ درصد 
كاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۸۸۲ واحد بسته 
شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.4۵ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۱۳ دالر مبادله شد. يورو 
۰.44 درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۱ 
دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
۰.۱4 درصد كاهش به ۱۰۵.۱۲۱ ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۷۶ دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۶۱۲ يوان چين اعالم شد.

   تحوالت يك هفته اخير
در هفته هاي اخير، نوسانات ارزي و سير نزولي قيمت ارز كه 
از عصر چهارش��نبه ۱4 آبان آغاز شد و ادامه دارد، روي بازار 
سكه و طال نيز تاثيرگذار بود و بازار سكه و طال امروز كاهش 
قيمتي را تجربه كرد، البته در بازارهاي جهاني نيز ش��اهد 
كاهش قيمت طال بوديم و ثبت بزرگ ترين ريزش قيمت 
طال در هفت سال اخير رخ داد و قيمت طال تحت تاثير خبر 
نتايج اميدبخش واكسن كوويد ۱۹ و قوي شدن ارزش دالر، 
با كاهش همراه شد.  به گفته محمد كشتي آراي،  نايب رييس 
دوم اتحاديه ط��ال و جواهر تهران، در طول يك هفته اخير 
بازار سكه و طال داخلي، عالوه بر كاهش حدود ۸۰ دالري هر 
اونس جهاني، در داخل نيز همچنان تاثير نوسانات كاهشي 
نرخ ارز مشهود بوده است كه سبب شده قيمت سكه در طول 
يك هفته اخير كاهشي ۸۰۰ هزار توماني داشته باشد.   وي 
اف��زود: در مجموع باتوجه به اتفاقاتي كه در بازار داخلي رخ 
داد و معامالت فيزيكي و كاغذي طال ممنوع شد و تعدادي 
از معامله گران اين حوزه و افرادي كه موجب اختالالت ارزي 
و اختالل در قيمت سكه و طال بودند، دستگير شدند، سطح 
معامالت در روزهاي پاياني هفته در بازار به ش��دت كاهش 
پيدا كرد و روزهاي پاياني هفته، قيمت سكه رو به كاهش 
پيش رفت كه اين كاهش چشمگير نيز بود. در حال حاضر 
هر قطعه سكه حدودا يك ميليون ۲۰۰ هزار تومان تا يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان داراي حباب است كه البته نسبت 
به ابتداي هفته، كاهش يافته است. نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران، ضمن تاكيد براينكه در مجموع بازار سكه و طال 
داخلي در يك هفته اخير روندي نزولي در قيمت ها داشته 

است، در رابطه با آخرين قيمت هاي معامالتي سكه و طال، 
گفت: در حال حاضر قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح 
جديد ۱۳ ميليون تومان و سكه تمام طرح قديم ۱۲ ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان است. هر قطعه نيم سكه هفت ميليون و 
۲۵۰ هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 
و سكه هاي يك گرمي دو ميليون و ۶۵۰ هزار تومان قيمت 
دارند.هر مثقال طال پنج ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز يك ميلي��ون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
قيمت دارند. همچنين آخرين نرخ ثبت ش��ده براي اونس 
جهاني نيز ۱۸۷۲ دالر است. قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم 
يك ميليون و ۲۲۳ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱۲ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان و قيمت دالر ۲۷ 
هزار تومان است. گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار 
طي روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي 
قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال 
تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني 
حاكم در بازار ارز موجب ش��ده تا بار ديگر نوسانات شديد 
قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي ۳۰ هزار 

تومان عبور كند.

    شوك بازار جهاني طال 
در دو هفته گذش��ته قيمت جهاني اونس طال دو ش��وك 
قيمتي را تجربه كرد. به ترتيب افزايش ۵۰ دالري و كاهش 
۹۰ دالري قيم��ت اونس جهاني در روزهاي ۱4 و ۱۹ آبان، 
اتفاقات مهمي در عرصه جهاني طال بودند، كه بازار داخلي 
ايران بدون توجه به آنها، در هر دو مقطع مس��يري ديگر را 
پيمود. كارشناسان بازار طال عوامل تاثيرگذار بر قيمت گذاري 
طال در ايران را متاثر از دو عامل قيمت اونس جهاني و قيمت 
ارز در بازار آزاد مي دانند. البته برخي از كارشناسان اين بازار 
مانند »ابراهيم محمدولي«، رييس اتحاديه كشوري طال و 
جواهر، بر تاثير عامل عرضه و تقاضا در بخش سكه اين بازار 
هم اشاره دارند. محمدولي تاكيد كرد: در بازار سكه، عالوه 
بر دو عامل فوق، در مواقع هيجاني و افزايش شديد تقاضا، 
امكان تخطي از فرمول فوق و افزايش قيمت سكه نسبت به 
قيمت ذاتي طالي آن وجود دارد.  طي روزهاي گذشته در 
بازار جهاني طال قيمت از هشتم آبان ماه و كف قيمتي ۱۸۷۰ 
دالر مسير صعودي به خود گرفته بود و پس از مشخص شدن 
احتمال شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
اين روند ش��دت يافت و در يك روز با افزايش ۵۰ دالري در 
مسيري قرار گرفت كه بسياري از كارشناسان احتمال گذر 
قيمت دالر از مرز ۲۰۰۰ دالر را مي دادند. اما اعالم خبر توليد 
واكسن كرونا در يكي از مراكز معتبر داروسازي در ۱۹ام آبان 
اين روند را ناكام گذاشت و قيمت هر اونس طال با كاهشي 

حدود ۹۰ دالري به محدوده قيمت گذاري ابتداي آبان ماه 
بازگشت. اما بازار داخلي طال روندهاي متفاوتي را در اين بازه 
زماني شاهد بود. در اين بازار قيمت هر گرم طالي ۱۸ عيار از 
رقم ۱ ميليون و ۱۷4 هزار تومان روز دهم آبان ماه در شيب 
افزايشي ماليمي به محدوده قيمتي يك ميليون و ۳۱۰ هزار 
توماني در روز ۱4 آبان رسيد و بعد از آن روند نزول قيمت طال 
در ايران آغاز شد، تا جايي كه در ۱۷ آبان ماه به كف قيمتي 
يك ميليون و ۱4۱ هزار تومان رسيد. البته پس از اين تاريخ 
روند افزايش قيمت طال شروع شد. قيمت گذاري سكه هم 
با منحني مشابه با طالي خام در روزهاي اخير مسير خود را 
طي كرد. سقف قيمتي ۱۵ ميليون و 4۰ هزار تومان در روز ۱4 
آبان و كف قيمتي ۱۲ ميليون و ۱۷۲ هزار تومان در ۱۷ آبان 
باال و پايين اين نمودار را براي قيمت سكه تمامي بهار آزادي 
طرح جديد در بازه مورد بررس��ي نشان مي دهند. موضوع 
زماني جالب توجه اس��ت كه در تطبيق روند بازار داخلي و 
جهاني طال، بي توجهي يا كم توجهي نسبي روند بازار داخلي 
به بازار جهاني است كه خود را نشان مي دهد. در اين بازه زماني 
نمودار قيمت اونس جهاني طال دو حركت ناگهاني داشته 
كه در هر دو مقطع بازار داخلي معكوس رفتار كرده اس��ت.  
مقطع اول در روز ۱۵ آبان است كه با اعالم خبر پيش افتادن 
جو بايدن و معاقب آن كاهش ارزش دالر در سطح جهاني، 
قيمت اونس طال در يك روز افزايش بيش از ۵۰ دالر را تجربه 
ك��رد، اما در همين روز در بازار ايران هر گرم طالي ۱۸ عيار 
نزديك به ۸۰۰ هزار تومان و قيمت سكه امامي بيش از دو 
ميليون تومان نسبت به قيمت هاي روز گذشته خود كاهش 
داشت. همچنين در مقطع دوم نيز كه در روز ۱۹ آبان و در 
واكنش به خبر توليد واكسن كرونا بازار جهاني رخ داد، ديده 
شد كه تاثير كاهش قيمت حدود ۹۰ دالر در هر انس طال، در 
بازار ايران با روندي صعودي قيمت ها پاسخ گرفت و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار حدود ۵۵۰ هزار تومان و سكه امامي بيش از 
۸۰۰ هزار تومان نسبت به قيمت روز قبل خود افزايش قيمت 
داشتند. در توضيح اين روند غير طبيعي ابراهيم محمدولي 
به تاثير وجود التهاب بازار ارز بر بازار طال اشاره كرد و گفت: تا 
زماني كه  در بازار ارز شاهد التهاب هستيم، نمي توانيم منتظر 
واكنش سريع قيمت طالي داخلي متناسب با قيمت هاي 
جهاني باشيم.   به اعتقاد كارشناسان اقتصادي موضوعي كه 
رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر به آن اشاره مي كند، پرده 
از تحوالت جديدي در بازار طالي كشور برمي دارد. مقاومت 
در بازار طال نسبت به تحوالت جهاني قيمت طال به شكلي كه 
حتي پس از كاهش ۹۰ دالري قيمت جهاني طال، همچنان 
حبابي بيش از يك ميليون توماني در قيمت سكه تمام بهار 
آزادي وجود دارد، نشان مي دهد كه اين بازار تبديل به محل 

مناسبي براي دالالن و نوسان گيران شده است.

   ايستادگي شايعه سازان
در مقابل كاهش قيمت ارز

در هفته اي كه گذشت، بازار ارز در ادامه روند كاهشي خود 
شاهد روند نزولي قيمت ارز تا كانال ۲۳ هزار توماني هم بود، 
اما برخي گروه هاي فعال در اين بازار با ايجاد و انتشار شايعات، 
براي برهم زدن اين روند تالش كردند. بازار ارز هفته گذشته 
را در حالي شروع كرد كه نمودار قيمت ها در هفته پيش از آن 
شيب نزولي پيدا كرده و قيمت دالر در بازار آزاد از محدوده ۳۰ 
هزار تومان به مرز ۲۵ هزار تومان كاهش يافته بود؛ بنابراين 
در روزهاي ابتدايي اين روند تداوم يافت. اما از روز معامالتي 
دوشنبه، هيجاني در بازار توانست روند منطقي شدن قيمت 
ارز را متوقف كرده و در روز سه شنبه بارديگر بازار روند صعودي 
به خود بگي��رد. روندي كه البته دوام نياف��ت و در روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه شاهد سكون نسبي قيمت دالر در 

مرز ۲۷ هزار تومان بوديم.

اخبارادامه از صفحه اول 3  شنبه  24     آبان 1399   28 ربيع االول 1442  سال هفتم    شماره   Sat. Nov 14. 2020  1801  بانك و بيمه

انتخاب  يا ضرورت ؟
نرخ سرمايه گذاري نيز در اين دهه بدترين كارنامه را از 
خود بجا گذاشته و به شدت منفي شده و در سال هايي 
حتي به منفي ۱۲ درصد نيز سقوط كرده است. سويه 
ديگر ماجرا كه بر وخام��ت وضعيت مي افزايد افزايش 
نرخ استهالك سرمايه است. چنانكه اين نرخ از 4 درصد 
در ده��ه ۸۰ به ۶ درصد در ده��ه ۹۰ و ۸.۵ و ۱۱ درصد 
در س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ رسيده است. در واقع از يك سو 
اقتصاد كشور س��ال به سال از انباشت و جذب سرمايه 
محروم مي شود و از سوي ديگر هر ساله بر نابودي اين 
سرمايه ها افزوده مي شود. بخش مهمي از اين وضعيت 
را متاسفانه بايد در همان س��وال ابتداي مطلب يافت. 
چنانكه در مورد استهالك سرمايه، متاسفانه كيفيت 
ماش��ين آالت و تكنولوژي مورد اس��تفاده در خطوط 
توليد در طي س��ال هاي اخير به ش��دت افت كرده كه 
ناشي از تغيير طرف هاي اقتصادي و صنعتي كشورمان 
از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي درجه دوم و سوم 
بوده اس��ت. در مورد سرمايه گذاري نيز متاسفانه روند 
جذب سرمايه هاي مس��تقيم و غير مستقيم خارجي 
به شدت كاهش يافته و بالعكس خروج سرمايه ها بسيار 
شتاب گرفته است. متاسفانه بالتكليفي و كاهش شديد 
ارتباط با جهان، عدم قطعيت را در اقتصاد كش��ور رقم 
زده و اين خود به عدم ميل به پس انداز و سرمايه گذاري 
و تورم هاي انتظاري دامن زده كه عمال امكان رش��د و 
توسعه را از اقتصاد س��لب كرده است. دو گزارش اخير 
دو نه��اد بين المللي از »آزادي اقتصادي« و »ريس��ك 
اقتصادي« متاسفانه بر دشواري جلب و جذب سرمايه ها 
در كشورمان مي افزايد و روند بازسازي اقتصادي كشور را 
دشوارتر مي سازد. موسسه »فريزر« ، ايران را در رتبه ۱۵۸ 
در ميان ۱۶۲ كشور جهان به لحاظ آزادي اقتصادي و 
»سازمان همكاري و توسعه اقتصادي« ريسك اقتصادي 
ايران را ۷ يعني معادل كشورهاي عراق و افغانستان و يمن 
و.... قرار داده اند.اگر چه تحريم هاي ظالمانه در طي يك 
دهه اخير مانع ارتباط و تعامل كشورمان با جهان بوده و 
با قطع صدور نفت و تحت فشار قرار دادن صادرات غير 
نفتي و بالنتيجه افزايش قيمت ارزهاي خارجي و مشكل 
تبادالت مالي و تامين مواد اوليه و.... امكان توسعه معمول 
صنعتي را از كشورمان سلب نموده اما متاسفانه هستند 
گرايش هاي قدرتمندي در داخل كه اين موانع ظالمانه 
را چندان مهم و مضر نمي دانند و رشد و توسعه اقتصادي 
و صنعتي از مس��ير درون گرايي و رابطه اندك با جهان 
خارج ممكن مي دانند. اين گرايش معتقد است با منابع 
داخلي و تكنولوژي دس��ت چندم خارجي و در فضاي 
بدون رقابت و محيط انحصاري و س��ركوب قيمت ها و 
تعزيرات و.... مي توان بحران موجود را رفع و رجوع كرد و 
حتي به توسعه رسيد. اين در حالي است كه طبق ارقام 
عنوان شده در ابتداي مطلب اين امر ناممكن و تداوم اين 
مسير به كوچك تر شدن شدن هر چه بيشتر اقتصاد و فقر 
فاقه مردم مي انجامد.در واقع معتقدان به عدم ضرورت 
ارتباط با جهان از يك س��و با ممانعت از ش��كل گيري 
ارتباط سالم اقتصادي كشور با خارج و در نتيجه تداوم 
تحريم هاي خارجي و از س��وي ديگر با سوسياست ها 
و تحريم هاي داخلي و هر چه نامس��اعد كردن فضاي 
كسب و كار و تضعيف شديد پس انداز و تشكيل سرمايه، 
وضعيت بهبودي كار و زندگي و معيشت جامعه را دشوار 
و دشوار تر مي سازند. تعامل با جهان ضرورت و نه انتخاب 
كشور پهناور ايران اس��ت؛ كشوري كه چهاراه تمدني 
بوده و همچنان هست، و بدون ارتباط با خارج نه فقط 
بازسازي و بلكه تداوم حيات اقتصادي كشور امري دور 

و بعيد مي نمايد. 

همه چيز را  فداي بورس نكنيم
بازار بورس، همواره س��ود ده خواهد بود و با قراردادن 
سرمايه هايشان در اين بازار سودي دايم به دست خواهند 
آورد و از س��وي ديگر مقامات دولتي با وجود هش��دار 
كارشناسان، پي در پي اعالم كردند كه بورس صعودي 
خواهد ماند و جاي نگراني وجود ندارد.  با گذشت چند 
ماه، حاال وضعيت بازار بورس به هم ريخته و ش��اخص 
ريزش طوالني مدتي را تجربه كرده است و در چنين 
بستري براي سرمايه گذاران اين نگراني به وجود آمده 
كه پول هايشان را از دس��ت خواهند داد. در وهله اول 
بايد در نظر داش��ت كه آنچه امروز در ح��ال رخ دادن 
اس��ت، نتيجه گوش نكردن به نظر كارشناسان است 
و آن حركت پر سرعت صعودي، سقوط اينچنيني را 
نيز در برخواهد داش��ت. از طرف ديگر هنوز و با وجود 
اين ريزش ها، بورس در ماه هاي گذشته رشدي بيش 
از ۱۰۰ درصدي را تجربه كرده و بس��ياري از اين افراد 
در اين سود شريك بوده اند و تنها گروه معدودي كه در 
اواخر تابستان به بازار آمده اند با ضرر مواجه هستند. در 
نهايت و صرف نظر از آنكه اين بازار چه سرنوشتي پيدا 
خواهد كرد، بايد موضوعي بسيار مهم را در نظر داشت و 
اين سوال را پرسيد كه آيا بازار بورس اصلي ترين اولويت 
امروز اقتصادي ايران است؟ در شرايطي كه در سال هاي 
اخير ما تحريم مواجه بوده ايم و فش��ار زيادي بر اقشار 
مختلف مردم وارد شده، در شرايطي كه ركود و تورم، 
براي گروه هاي مختلف جامعه مشكالت جدي ايجاد 
كرده و اين شرايط دوام دارد، آيا بهتر نيست دستگاه هاي 
تصميم گير دولتي و حاكميتي، ب��ه اين اولويت ها به 
عنوان اصلي ترين نگراني نگاه كنند؟ طبق آمار وزارت 
بهداشت، كرونا روزانه در ايران جان بيش از 4۰۰ نفر را 
مي گيرد و روند شيوع بيماري نيز كنترل نشده است و 
خطر افزايش تعداد مبتاليان و بيماران به عنوان تهديدي 
جدي كشور را در بر گرفته است. آيا در اين شرايط نبايد 
بخش مهمي از تمركز دستگاه هاي تصميم گير به كرونا، 
مديريت بيماري و تبعات اقتصادي آن اختصاص پيدا 
كند؟ متاسفانه ما در سال هاي گذشته بارها ديده ايم 
كه مسووالن در شناخت اولويت ها و نگراني هاي اصلي، 
اشتباه برداشت كرده اند و همين امر بهبود شرايط را يا 
به تاخير انداخته يا دش��وارتر كرده است. امروز نيز اگر 
بنا باشد ما تمام سياست هاي اقتصادي را حول محور 
بورس تعريف كنيم، از اولويت هاي مهم تري كه مستقيما 
زندگي بخش مهمي از جامعه را با خود درگير كرده غافل 

خواهيم شد و اين قطعا به صالح كشور نيست.

حذف نمادين چهار صفر در 
اسکناس جديد ۱۰ هزارتومانی 

اسکناس جديد ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های ويژه 
امنيتی چاپ شد.اسکناس های جديد ۱۰ هزارتومانی 
در فرمت و اندازه جديد و نيز با کمرنگ شدن چهار صفر 

و مشخصه های امنيتی ويژه چاپ شده است.

چارچوب جديد اصالح 
ترازنامه بانک ها

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: چارچوب جديد 
پولی توسط بانک مرکزی، اصالح ترازنامه بانک ها را 
ضروری و فشار برای تغيير را دوچندان می کند.با رفع 
مشکل فقدان اوراق در ترازنامه بانک ها، نرخ سود بين 
بانکی در داالن قرار خواهد گرفت.  اين حسن چارچوب 
جديد پولی و تعريف داالن توسط بانک مرکزی است 
که اصالح ترازنامه بانک ها را ضروری و فشار برای تغيير 
را دوچندان می کند؛ منتقدان اين روز را نمی ديدند.

هشدار نسبت به سودجويی 
شرکت های مشاوره وام 

بانک مرکزی اعالم کرد: برخی افراد سودجو تحت عنوان 
شرکت های مشاوره وام و تأمين سرمايه در آگهی های 
خود که نام برخی بانک ها و موسسات اعتباری نيز درج 
شده است با وعده های متقلبانه به جذب مشتری، اخاذی 
و کالهبرداری از افراد ناآگاه اقدام می کنند. از مدت ها 
قبل برخی اشخاص حقيقی و حقوقی سودجو با درج 
آگهی هايی همچون پرداخت تسهيالت در قبال سند 
ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خريد و فروش 
وام های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمين سرمايه شغلی 
و... در روزنامه های کثيراالنتشار کشور، به تبليغات در 
زمينه انجام امور بانکی می پردازند و در اين راه از عدم 
آگاهی افراد، سوء استفاده کرده و موجبات ضرر و زيان 
مادی و معنوی را برای آنان فراهم می کنند. بانک مرکزی 
هش��دار داده است که هم وطنان در راستای صيانت از 
دارايی ها و س��رمايه های خود توجه کنند که فعاليت 
اشخاص و شرکت هايی که تحت عناوينی چون مشاوره 
وام يا تسهيالت، ارايه سرمايه و تسهيالت در قبال سند 
ملک و اتومبيل، معرف دس��ته چک، معرف حساب 
جاری، معرف ضامن، رفع سوء اثر چک، خريد و فروش 
امتياز وام و ... اقدام به انتشار آگهی و تبليغات در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی می کنند، غيرقانونی بوده و مصداق 

بارز مداخله متقلبانه و غيرمجاز در امور بانکی است.

 بانک مرکزی برنامه ای 
برای افزايش نرخ سود ندارد

رييس کل بانک مرکزی با تاکيد بر لزوم رعايت نرخ های  
سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها 
گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای افزايش نرخ س��ود 
بانکی ندارد. عبدالناصر همتی درنشس��ت دوره ای با 
مديران عامل شبکه بانکی کشور با بيان اينکه در راستای 
کنترل و رصد تراکنش های ريالی، دستورالعمل شفاف 
سازی تراکنش های بانکی به بانک ها ابالغ شده است،  
گفت: ساختار تعريف ش��ده درضوابط مذکور بايد در 
بانک ها ايجاد و رعايت ش��ود. در شرايط کنونی نظام 
پولی و ارزی کش��ور از طرف کس��انی که تخلف های 
تراکنش��ی دارند مورد صدمه ق��رار گرفته و عملکرد 
مثبت نظام بانکی در حمايت از توليد و رشد اقتصادی با 
برخی عملکردها ناقص در عدم رعايت ضوابط مبارزه با 
پولشويی زير سوال می رود. رييس بانک مرکزی با بيان 
اينکه نرخ واقعی ارز در کشور پايين تر از نرخ های کنونی 
است،  گفت: معامالت شبانه و فردايی در بازار ارز يکی 
از عوامل مهم افزايش نرخ است و رعايت ضوابط مبارزه 
با پولشويی امکان التهاب آفرينی در بازار ارز را  از سفته 
بازان می گيرد. وی با تاکيد بر ضرورت رعايت همه جانبه 
ضوابط مبارزه با پولش��ويی اعم از س��قف های مجاز 
تراکنش و هويت سنجی مشتريان توسط بانک ها گفت: 
مبارزه با پولشويی در راستای افزايش شفافيت و سالمت 
فعاليت نظام بانکی و نيز رعايت حقوق مشتريان بايد به 
طور جدی دنبال شود. رييس کل بانک مرکزی با اشاره 
به فعاليت شبانه روزی شبکه های گسترده سازماندهی 
شده که به قصد برهم زدن آرامش عموم مردم و ايجاد 
انتظارات واهی به طور مداوم در حال فعاليت هستند، 
ابراز اميدواری کرد: با افزايش همکاری شبکه بانکی و 
نهادهای امنيتی و اطالعاتی، تراکنش های غيرمجاز 
بانکی شناسايی و از آنها جلوگيری شود که با اين اقدام 

بخش زيادی التهابات بازار ارز نيز کنترل می شود. 

موافقت بانک مرکزی با تزريق 
نقدينگی به بانک های متقاضی

بانک مرکزی با تزريق ۲۶.۷ هزار ميليارد ريال نقدينگی 
با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک های متقاضی موافقت 
کرد، معامالت مربوط به اين عمليات توسط کارگزاری 
بانک مرکزی در روز چهارشنبه )۲۱ آبان ماه( انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو اطالعيه 
روز دوشنبه )۱۹ آبان ماه( مبنی بر برگزاری حراج 
خريد مدت دار اوراق بدهی دولتی در عمليات بازار 
باز، اين بانک در مهلت تعيين شده هشت سفارش 
ف��روش اوراق بده��ی دولتی از طريق اب��زار توافق 
بازخريد در مجموع به ارزش ۲۶.۷ هزار ميليارد ريال 
از طريق سامانه بازار بين بانکی دريافت کرد.  با توجه 
به پيش بينی بان��ک مرکزی از کمبود نقدينگی در 
بازار بين بانکی و همچنين فاصله گرفتن نرخ سود 
موزون بازار از نرخ س��ود ه��دف، موضع پولی بانک 
مرکزی در اين هفته تزريق نقدينگی در قالب قرارداد 
توافق بازخريد )ريپو( با سررس��يد ۱4 روزه بود در 
مجموع، بانک مرکزی با تزريق ۲۶.۷ هزار ميليارد 
ريال نقدينگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک های 
متقاضی موافقت کرد. معامالت مربوط به اين عمليات 
توس��ط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه 

)۲۱آبان ماه( انجام شد.
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بازگشت دالر صرافي به كانال ۲۶ هزار توماني

فيل اقتصاد در تاريكي

ضرورت بررسي عملكرد حقوقي ها در بورس

بيانگر اوج همسازي و همنوايي ميان اجزا سانده يك اثر است. 
در كنار اين عناوين براي تحليل اين چرايي به عبارت ديگري 
هم نياز داريم عباراتي چون »تعهد« و »اعتبار داشتن« )به 
معناي عمل كردن به وعده ها( كه اين سه گزاره در كنار هم 
سه ضلع مثلثي را تشكيل مي دهند كه در نهايت يك ساختار 
تصميم ساز معقول را مي سازند. در واقع بدون »هماهنگي«، 
»تعهد« و »اعتبار«، شاكله كلي تصميم سازي هاي سياسي 
و اقتصادي واجد ويژگي هاي الزم براي توسعه، رشد و پويايي 
نخواهند بود. پيگري مسير توسعه در كشورهاي توسعه يافته 
نيز نشان مي دهد كه متوليان و مديران در اين جوامع مبتني 
بر يك الگوي كالن توسعه تالش كرده اند تا هماهنگي، تعهد 
و اعتب��ار را به باال ترين درجه ممكن ارتقا دهند تا از دل اين 
هارموني و هماهنگي، سمفوني توسعه مبتني بر ويژگي هاي 
بومي جامعه مورد نظر محقق شود. بنابراين اگر تصميمات و 
برنامه هاي مسووالن اقتصادي كشور منجر به نتايج مورد نظر 
مردم، رسانه ها و كارشناسان نشده به دليل عدم هماهنگي، 
فقدان تعهد و در نهايت عدم تحقق وعده هاي قبلي است. 
مقوله ديگري ك��ه در اين عدم هماهنگي ه��اي اجرايي و 
اقتصادي بسيار بارز و برجسته است، موضوع شناخت هاي 
متفاوتي است كه اركان تصميم ساز در خصوص مقوالت 
اقتصادي دارند. در واقع به دليل عدم الگوي واحد اقتصادي 
هر كدام از مديران اقتصادي تصور مي كنند تصميماتي كه 
مي گيرند، بهترين تصميم براي اقتصاد و معيش��ت مردم 

است. يعني رييس كل بانك مركزي يك شناخت از اقتصاد 
دارد، وزير صمت يك شناخت ديگر و... به همين صورت اين 
چهره وجود دارد. مثل اركستري كه هر كدام براي خودشان 
ساز متفاوتي را مي زنند. موالنا قرن ها پيش به زيبايي مساله 
شناخت را در داستاني در مثنوي با عنوان فيل در تاريكي 
تشريح كرده است. عدم تطابقي كه به دليل فقدان آگاهي ها 
و جهل به وجود مي آيد. داستان از اين قرار است كه فيلي از 
هندوستان آورده اند. آن را در خانه اي قرار داده اند كه تاريك 
است. مردم آن سامان كه تا به حال هرگز فيلي نديده اند و 
تصوير روشني از فيل ندارند، هر كدام به خانه تاريك مي روند 
و دستي به فيل مي كشند و دركي از اين موجود پيدا مي كنند 
كه زمين تا آسمان با درك ديگري متفاوت است. شخصي كه 
به خرطوم فيل دست مي كشد، فيل را به شكل ناوداني بلند 
تصوير مي كند. شخصي كه به پاهاي فيل دست مي زند، او را 
ستوني محكم تصوير مي كند و فرد ديگري كه به گوش هاي 
پهن فيل دس��ت مي زند او را به ش��كل بادبزن مي بيند و... 
مي بينند، جهلي كه موالنا معتقد است با آوردن شمعي در 
ميان خانه از ميان مي رفت. بنابراين عدم شناخت و فقدان 
آگاهي هاي كافي از موضوعات اساسي در اتمسفر اقتصادي 
همان معركه اي را مي آفريند كه موالنا سال هاي پيش در 
خصوص آن تذكار داده است. هر كدام از مديران اقتصادي 
در كشور ما به نظر مي رسد كه واقعيات را متفاوت با ديگري 
مي بيند و منطبق بر شناخت خود تصميم سازي مي كنند. 

موض��وع مهم ديگر در ب��روز ناهماهنگي ه��اي اقتصادي 
بخشي نگري افراطي است كه در اقتصاد ايران جريان پيدا 
كرده است. مثال متولي بخش كشاورزي، فشار مي آورد كه 
در برابر واردات محصوالت كشاورزي بايد ممنوعيت هاي 
خاصي اجرا شود تا از حقوق كشاورزان داخلي حمايت شود. 
در همان زمان مسووالن وزارت صمت معتقدند براي حمايت 
از مصرف كنندگان بايد زمينه واردات انواع و اقسام محصوالت 
و كاالها به كشور فراهم شود. استدالل اين مسوول هم ظاهرا 
حمايت از مصرف كنندگان است. اما اين آشفتگي در اقتصاد 
در نهايت اثر خود را بر شاخص هاي اقتصادي به جا مي گذارد. 
ساير كشورها در زمان بروز اين نوع ناهماهنگي هاي احتمالي 
نهادهاي باالدستي دارند كه به سرعت وارد عمل مي شوند و 
در راستاي منافع كلي جامعه و الگوي كالن اقتصادي تصميم 

نهايي را اخذ كند و در نهايت هم پاسخگو باشد.
اين نهادهاي تعادل ساز يا در اقتصاد ايران وجود ندارند يا 
اگر حضور دارند، هي��چ اثر خاصي ندارند. ديروز در خبرها 
مي خواندم كه آقاي شيوا رييس شوراي رقابت در اظهارنظر 
جالبي گفته اند: »هم مصرف كنندگان خودرو از ما ناراضي 
هس��تند و هم توليد كنندگان خودرو.« يعني يك چنين 
ساختار مهمي كه ظاهرا وظيفه بسيار مهمي را در اقتصاد 
ب��راي جلوگري از رانت و انحصار و... به عهده دارد به قدري 
خنثي اس��ت كه نه مصرف كننده اميدي ب��ه آن دارد و نه 
توليد كننده از تصميماتش واهم��ه دارد. اين يك نمونه از 

ده ها س��ازمان نظارتي بي مصرفي است كه ايجاد شده اند، 
بودجه ب��راي آنها تخصيص پيدا مي كند و حقوق دريافت 
مي كنند اما هيچ اثري در بازارها ندارند. اين در حالي است 
كه در امريكا نهاد نظارتي، بزرگ ترين غول هاي تكنولوژي و 
اقتصاد اياالت متحده و جهان مثل فيسبوك و آمازون و... را 
احضار مي كند تا مشخص شود آيا فعاليت هاي اين شركت ها 
شكل انحصاري به خود نگيرد يا منافاتي با منافع عمومي 
نداشته باشد. تصاوير اين جلسه بررسي ها نشان مي دهد 
كه زاكربرگ مثل بيد مي لرزد و نگران نتايج اين جلسات 
بررسي نهادهاي نظارتي است. چرا كه حكم اين نهادها به 
اندازه اي اثرگذار است كه ممكن است شاكله فعاليت هاي 
شركت را دچار تكانه كند. اما در ايران ما نهاد نظارتي داريم 
كه متولي آن با خيالي آس��وده در رس��انه ها مي گويد؛ نه 
مصرف كننده ها از عملكرد اين ش��ورا راضي هستند و نه 
توليد كننده ها. جالب اينجاست كه اين ساختارهاي خنثي 
و اين نوع مديريت هاي ناكارآمد نه دچار تغيير مي ش��وند 
و نه تحول��ي در آنها صورت مي گيرد. زماني هم كه صداي 
انتقادات و اعتراضات باال مي رود، يك فرد، يك وزارتخانه يا 
يك سازمان را به عنوان قرباني و مقصر معرفي مي كنند و باز 
هم به  چرخه قبلي سوءمديريت ها تكرار مي شوند. بنابراين 
باز هم بحث نخستين بازمي گرديم، چرا اهداف اقتصادي 
محقق نمي شوند؟ چون هماهنگي، تعهد، اعتبار و شناخت 

مناسبي در بطن تصميم سازي ها وجود ندارد.

در واقع با زمان بروز نوسانات يكي از ابزارهايي كه از طريق 
آن مي توان تا ح��د بااليي زمينه التهاب��ات را كاهش داد، 
بازارگرداني هايي اس��ت كه اركان تاثيرگذار بازار سرمايه 
با هدف ايجاد تعادل و توزان در دس��تور كار مي دهند. در 
يك چنين وضعيت��ي حقوقي هاي بورس مي بايس��ت از 
طريق بازارگرداني هاي موثر و س��ازنده، توازن نسبي را به 
بازار سرمايه بازگردانند كه به اين ضرورت بي توجهي شد. 
يعني حقوقي هايي كه بيشترين سود را از رشد شاخص ها 
اندوخته بودند در زمان التهاب بازارها حاضر به مش��اركت 
س��ازنده در بازار سرمايه نش��دند. بعد از رشد شاخص ها، 

حقوقي ها بالفاصله اقدام به فروش گس��ترده سهام ش��ان 
كردند و اين حجم باالي رفتارهاي غيرمسووالنه باعث شد 
تا روند نزولي بورس تسريع شود. به نظرم بررسي مجموعه 
اين ابهامات نيازمند ورود يك نهاد ناظر و مستقل است كه 
بتواند تصوير شفافي از موضوعي ارايه دهد كه باعث اتالف 
س��رمايه هاي مردم شده اس��ت. ورود قوه قضاييه به بحث 
عملكرد حقوقي هاي بازار سرمايه به نظرم اين نقطه مبهم را 
روشن خواهد كرد. همانطور كه اشاره شد، موضوع عملكرد 
حقوقي ها در بازار س��رمايه كشورمان يكي از ابهاماتي اس 
كه بعد از نوس��انات اخبر بورس به دفعات در خصوص آن 

صحبت هاي جسته و گريخته اي مطرح شد و هرگز تصوير 
شفاف و مس��تندي درباره اين عملكرد پيش روي مردم و 
رسانه ها گشوده نشد. اين در حالي است كه شفافيت يكي از 
نخستين ضرورت هايي است كه رشد و تعالي ساختارهاي 
اقصادي از جنس بورس به آن نيازمند هس��تند. به عبارت 
روش��نتر داده هاي اطالعاتي مرتبط با بازار س��رمايه بايد 
به طور شفاف در ويترين رسانه اي قرار بگيرد تا اين شائبه 
كه ممكن است برخي افراد و جريانات از رانت اطالعاتي و... 
بهره مند باشند، ايجاد نشود. زماني كه دولت و نظام سياسي 
از طريق تبليغات و فراخوان هاي عمومي مردم را به مشاركت 

و سرمايه گذاري بيشتر در بازار سرمايه فرا مي خواند، بايد 
بستر شفاف و مناسب اين حضور را تدارك ديده باشد و به اين 
صورت نباشد كه مردم احساس كنند از صداقت و مشاركت 
آنها خداي ناكرده سوءاستفاده شده است. چرا كه از دست 
رفتن اعتماد مردم بزرگترين خسارت محسوب مي شود و 
جبران اين سلب اطمينان شايد به اين سادگي ها امكان پذير 
نباشد. داليلي كه باعث ايجاد يك چنين وضعيتي شده بايد 
شفاف اعالم شود تا در تصميم سازي هاي آينده با استفاده از 
داده هاي دقيق تحليلي، شرايط رشد پايدار براي بازارهاي 

اقتصادي كشور از جمله بورس فراهم شود.

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي| 
چندماهي مي ش��ود كه وضعيت بورس نا بس��امان 
است و نابساماني اين بازار ناشي از عملكرد مسووالن 
و دولتي ها، همچنين وضعيت معامله حقوقي هاست. 
درست اس��ت در كالم و نوش��ته حقوقي ها از بازار 
حمايت مي كنند ام��ا؛ در اصل، اغل��ب حقوقي ها 
وضعيت بازار را نابسامان مي كنند و تنها به فكر سود 

خود هستند. 
حقوقي هاي عمده بازار طي جلسات نه چندان دور 
خود با مسووالن بورسي وعده كردند با معامالت به 
موقع بورس را به تعادل برسانند ولي اصل حقوقي ها 
به فكر س��ود خود بوده اند، يعني در زمان هايي كه 
الزم بود سهام خود خريداري مي كردند و پس از آن 
فرقي نداشت بازار سهام سرخ پوش است و يا نه اين 
دسته از حقوقي ها سهام خود را با بهترين قميت در 
بورس به فروش رسانده و بدون توجه به وعده ها تنها 
سود كسب مي كردند. اگر بخواهيم به گونه اي ديگر 
نگاه كنيم متوجه مي شويم كه حقوقي ها نيز درست 
عمل كرده اند و مانند بقيه به فكر كسب سود بوده اند 
اما؛ يك سوال اينجا مطرح مي شود مگر بازار سرمايه 

براي كسب سود يك عده به وجودآمده است؟
ديگر حقوقي ها خريدار س��هام حقيقي ها نيستند 
چراكه ب��ر اين نظرند حقيقي ه��ا در زمان اوج بازار 
س��ود كرده اند حال بايد زيان عمده متحمل شوند 
به طور كلي رفتار و عملكرد اغلب حقوقي هاي عمده 
در بازار عجيب اس��ت و براي اين گروه فرقي ندارد 
دولت و مسووالن چه بگويند مهم اين است كه خود 
سود كنند. حال با بررسي هاي موجود مشخص شده 
كه برخي از حقوقي ها در راه كس��ب سود متخلف 
ش��ده اند و اميرحس��ين قاضي زاده هاشمي، نايب 
رييس مجلس شوراي اسالمي از رسيدگي قضايي 
به پرونده برخي مديران شركت هاي حقوقي بورس 
با عن��وان »اخالل در نظام اقتصادي كش��ور« خبر 
داد و در صفحه ش��خصي خود نوش��ت: در راستاي 
پيگيري هايي كه از دستگاه قضايي داشتم، مقرر شد 
از هفته آينده عملكرد مديران شركت هاي حقوقي 
بازار س��رمايه كه در موض��وع بازارگرداني تعهدات 
خود را انجام نمي دهند با عن��وان »اخالل در نظام 

اقتصادي كشور« بررسي شود.
چندي پيش نيز اين مقام مس��وول اعالم كرده بود 
كه مردم با اعتماد به س��خنان دولتمردان سرمايه 
خود را ب��ه بورس آوردند. امروز دچ��ار ضرر و زيان 
شده اند الزم است كه مسووالن سروساماني به اين 
وضعيت بدهند و با خاطيان برخورد كنند. از ورود 
قوه قضاييه و دستور ايشان براي ورود آقاي القاصي 
تشكر مي كنم و اميدوارم اين ورود بعضي اختالالت 

بازار بورس را رفع كند.
با اين ح��ال مي توان به وض��وح دريافت كه ميزان 
تخلفات در بازار سرمايه به باالترين حد خود رسيده 
اس��ت درصورتي كه اين تخلفات با ذات بازار سهام 
در تضاد اس��ت، ذات اصلي بورس ش��فافيت است 
و اگر اين مورد وجود نداش��ته باش��د بازار سرمايه 
ديگر مكان مناسبي براي س��رمايه گذاري نيست. 
پ��س از اعالم اين اخبار در بازار ش��ايعه اي مبني بر 
استعفاي حسن قالبياف اصل، رييس سازمان بورس 
پيش آمد و زماني اين شايعه پر رنگ تر شد كه اين 
مديرمس��ووالن پاس��خ صحيحي در خصوص بازار 

نمي ده��د و به صورت كوت��اه در خصوص وضعيت 
بازار و مشكالت پيش آمده اظهارنظر مي كند. البته 
روابط عمومي بورس نيز پاسخ صحيحي در خصوص 
مشكالت بازار ندارد حال بايد ديد منشأ اصلي اين 
عدم پاسخگويي از كجاست و آيا اين شايعه واقعيت 
دارد؟ وضعيت بورس عجيب است و عدم پاسخگويي 
و تكذيب مس��ووالن نيز اين وضعيت را عجيب تر و 

سخت تر مي كند.
اصل موضوع اينجاس��ت كه مس��ووالن بورسي به 
حقيقي ها مي گويند كه مهم نيست شما و بازار چه 
وضعيتي داريد ش��ما بايد تنها به خريد س��هام در 
بازار بپردازيد، اين نوع حمايت در اصل اشتباه است 
چراكه  تنها يك مورد از مشكالت بازار سرمايه را در 
برمي گيرد و حقوقي ها نيز بايد پولي داشته باشند تا 
بتوانند سهام خريداري كنند زماني كه محدوديت 
فروش براي حقيقي ها گذاشته مي شود بنابراين اين 
گروه پس از خ��روج از محدوديت به صورت عمده 
به فروش س��هام خود مي پردازند در نتيجه شاهد 
وضعيت حال حاضر بازار س��رمايه هستيم. درست 
اس��ت برخي از حقوقي ها بسيار خوب عمل كردند 
و هنوز هم سهام حقيقي ها خريداري مي كنند اما؛ 
در ميان سهامداراني نيز وجود دارند كه تنها به فكر 

سود خود هستند و سعي دارند از فرصت پيش آمده 
و غفلت سازمان بورسي ها بهره ببرند و به راحتي از 
طريق درگاه هاي مختلف و گاها با استفاده از رانت 

به كسب سود در بورس بپردازند. 
مسووالن بورس��ي نظارت بسيار ويژه و خوبي روي 
بورس و بازار سهام ندارند اما؛ قوه قضاييه و مجلس 
شوراي اسالمي وارد عمل شده اند و براساس آخرين 
اعالم اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي مقرر ش��د از هفته آينده 
عملكرد مديران ش��ركت هاي حقوقي بازار سرمايه 
ك��ه در موضوع بازارگرداني تعه��دات خود را انجام 

نمي دهند بررسي شود. 
محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي و عضو ناظر در شوراي عالي بورس 
و اوراق به��ادار به نق��ش نظارتي س��ازمان بورس 
اش��اره كرد و مي گويند: از س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار انتظار مي رود ك��ه به عن��وان نهادناظر در 
بازار سرمايه با س��هامداران متخلف برخورد جدي 
و قانوني داش��ته باشد. اين س��ازمان باالترين ركن 
ناظر بازار سرمايه است و س��هامداران خرد از نهاد 
ناظر انتظ��ارات فراواني دارن��د. وي اظهار مي كند: 
در ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار مصوب شد، 

حقوقي ها بازارگرداني را شروع كنند اما شاهد رفتار 
غير منطقي از س��وي برخي از حقوقي ها هستيم. 
به تازگي چند ش��ركت حقوقي داراي تخلف نيز به 
سازمان بورس و اوراق بهادار معرفي شده اند و نهاد 
ناظر بازار س��رمايه اخطاريه براي آنها ارسال كرده 
است. عليزاده در خصوص تمهيدات مجلس شوراي 
اسالمي براي حفاظت از حقوق سهامداران حقيقي 
بيان مي كن��د: در مجلس اقدامات بس��ياري براي 
جلوگيري از تخلفات س��هامداران حقوقي صورت 
گرفته و از س��ازمان بورس نيز درخواس��ت شده تا 
نحوه فعاليت سهامداران حقوقي را پس از تصويب 
الزام بازارگرداني در شوراي عالي بورس، به مجلس 
اعالم كنند. اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي 
خاطرنشان مي كند: سهامداران هم بايد به اين مساله 
واقف باش��ند كه شاخص بازار سهام هميشه مثبت 
نيست و دچار كاهش هم مي شود، اما بايد بدانيم در 

اين وضعيت چگونه سهام خود را مديريت كنيم.
در نتيجه ش��ركت  حقوقي هاي بزرگ ب��راي بازار 
سرمايه مشكل ساز شده اند و مسووالن بورسي بايد 
زودتر قوه قضاييه و مجلس اين موضوع را پيگيري 
مي كرد اما؛ قوه قضاييه و مجلس فعاليت بهتري از 

سازمان بورس داشته اند.
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 علت ريزش قيمت سهام
در بورس چيست؟

آموزش| ريزش س��هام در بازار بورس بزرگ ترين 
نگراني سرمايه گذاران است؛ ولي چرا بازار سرمايه با 
افت و خيز هاي بزرگ مواجه مي شود؟ علت اين اتفاق 
چيست؟ چطور سرمايه گذاران مجرب سرمايه  خود 
را در مقابل كاهش  ارزش ب��ازار حفظ كرده و كمتر 
دچار ضرر و زيان ناشي از ريزش ارزش سهام در بازار 
بورس مي ش��وند. همانطور ك��ه مي دانيد دو مفهوم 
رش��د يا ريزش قيمت سهام براي س��رمايه گذاران 
بورس��ي اهميت بس��زايي دارد؛ در واقع سود و زيان 
س��رمايه گذاران به همين دو مفهوم مرتبط اس��ت. 
زماني كه ش��اخص كل بورس رشد مي كند، قاعدتًا 
اكثر سرمايه گذاران بازدهي مناسبي كسب كرده و 
هنگام ريزش قيمت سهام، شاخص نيز اغلب اين افراد 
با زيان مواجه مي شوند. حال همانطور كه اشاره شد، 
سرمايه گذاران حرفه اي نظير مديران »صندوق هاي 
سرمايه گذاري مش��ترك« در شرايط ريزش قيمت 
سهام، بازار بورس هم چندان متضرر نمي شوند، زيرا 
اين گروه از سرمايه گذاران با مطالعه عوامل بنيادي 
تاثيرگذار بر صنايع و ش��ركت ها و همچنين بررسي 
نمودارهاي مختلف به خوبي مي توانند شروع دوره هاي 
منفي بازار را پيش بيني كنند. در ادامه عوامل تاثيرگذار 
بر بازار كه معموال مورد توجه سرمايه گذاران حرفه اي 
قرار دارد را مرور خواهي��م كرد.صنايع اصلي بورس 
ايران از قبيل صنايع فوالد، سنگ آهن، پتروشيمي ، 
فلزات رنگي، سيمان و ساير سرمايه گذاري هاي مرتبط 
كه بيش از ۶۰ درصد ارزش بازار را ش��امل مي شوند، 
تحت تاثير اقتصاد جهاني و قيمت كاالها در بازارهاي 
بين المللي قرار دارند. مديران حرفه اي نهادهاي مالي 
مي توانند با تحليل آخرين وضعيت قيمت كاال ها در 
بازارهاي جهاني، نسبت به پيش بيني قيمت و ارزش 
سهام شركت هاي مرتبط داخلي اقدام كنند. همانطور 
ك��ه مي دانيد س��رمايه گذاران حرف��ه اي و مديران 
صندوق هاي سرمايه گذاري با مطالعه پيوسته شرايط 
اقتصاد جهاني در امريكا، اروپا، چين و... مي كوشند تا 
تاثير تحوالت اقتصاد جهان��ي را بر قيمت  كاال ها در 
بازارهاي بين المللي بررسي كرده و اثر آن را بر صنايع 
»كاموديتي  محور« در كش��ور نيز بسنجند. در واقع 
مديران حرفه اي نهادهاي مالي مي توانند با تحليل 
آخرين وضعيت قيم��ت كاال ها در بازارهاي جهاني، 
نسبت به پيش بيني قيمت و ارزش سهام شركت هاي 
مرتبط داخلي اقدام كنند. به همين دليل اس��ت كه 
حرفه اي ها از ريزش قيمت سهام به صورت ناگهاني 
شركت هاي بورسي، آسيب كمتري مي بينند؛ چراكه 
با پيش بيني به موقع كاهش قيمت هاي جهاني اقدام به 
فروش سهام هاي مرتبط مي كنند. به عنوان مثال اگر 
قيمت جهاني فلز مس با كاهش شديدي روبرو شود، 
ارزش سهام »ملي مس« ايران هم به دنبال اين تغيير 

با كاهش مواجه خواهد شد.
ارزش سهام ش��ركت ها متاثر از عوامل و متغيرهاي 
كالن اقتصادي نظير نرخ ارز، بهره، ماليات، حامل هاي 
انرژي، تعرفه بازرگاني و... ق��رار دارند.تحليل گران 
مجرب با بررس��ي روند تغييرات متغيرهاي كالن 
اقتصادي تاثير آن را بر صنايع مختلف بررسي كرده و 
نسبت به خريد و فروش سهام در بازار سرمايه  اقدام 
مي كنند. اين افراد غالباً  پيش از صعود يا سقوط ارزش 
سهام، سيگنال هاي موثر بر اقتصاد كالن را رصد كرده 
و مانع ضرر و زيان به سرمايه شان مي شوند. به عنوان 
مثال افزايش شديد نرخ ارز باعث رشد قيمت سهام 
شركت هاي صادراتي مي شود كه معموال هزينه هاي 
آنها ريالي و درآمد هايشان ارزي است.تغيير در نرخ 
مالي��ات نيز باعث تحول در بازاره��اي مالي خواهد 
شد. مثال با تصويب اليحه مالياتي دونالد ترامپ در 
امريكا ارزش بازارهاي مالي آن كش��ور بيش از ۲۰ 
درصد افزايش پيدا كرد. همچنين افزايش نرخ بهره 
مي تواند منجر به كاهش P/E ب��ازار، كاهش ارزش 
سهام و كاهش شديد ارزش اوراق خزانه در بازار بدهي 
ش��ود.تصميمات كالن بر كاهش يارانه هاي انرژي 
نيز مي تواند ب��ر اقتصاد صنايع انرژي بر مانند فوالد، 
سيمان، پتروش��يمي و... موثر باشد و قيمت سهام 
آنها را با كاهش شديد مواجه سازد. تاثيرگذارترين 
عامل بر اقتصاد ش��ركت ها، تحوالت دروني صنايع 
و ش��ركت ها اس��ت. همانطور كه مي دانيد آخرين 
وضعيت اقتصادي ش��ركت ها و تحوالت درون آنها 
از طري��ق گزارش ه��اي مالي ش��امل گزارش هاي 
ميان دوره اي صورت س��ود و زيان، گ��زارش توليد 
ماهانه، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش تفسيري 
مديريت، گزارش هاي افزايش سرمايه و گزارش هاي 
شفاف سازي منتشر مي شود.تحليل گران حرفه اي 
با بررس��ي پيوس��ته اين گزارش ها، ارزش س��هام 
شركت هاي مذكور را بررسي كرده و سعي مي كنند 
در زماني كه اخب��ار و گزارش هاي رس��مي درباره 
شركت مناسب نيست، نس��بت به فروش سهام آن 
شركت اقدام كنند. همانطور كه مي دانيد اخباري كه 
رسانه ها اعم از شبكه هاي اجتماعي، خبرگزاري ها، 
مطبوعات و... منتشر مي كنند، تأثير زيادي بر بازار 
سرمايه  دارد. گاهي انتش��ار يك خبر منفي درباره 
وضعيت يك شركت يا صنعت تأثير زيادي بر ارزش 
سهام شركت ها خواهد داشت؛ به ويژه اين تأثيرگذاري 
روي كساني كه س��رمايه گذاري كوتاه مدت انجام 
مي دهند و رفتارهايشان بيشتر جنبه احساسي دارد، 
ملموس تر است.انتش��ار اين اطالعات و تحليل ها با 
محتواي منفي، فش��ار فروش در معامالت سهام را 
افزايش مي دهد و قيمت س��هم را دچار افت ارزشي 
مي كند. الزم است بدانيد هرقدر نفوذ رسانه منتشر 
كننده خبر بيشتر باش��د و آن محتوا به دست افراد 
بيشتري برس��د، تاثيرگذاري آن نيز بيشتر خواهد 
بود.سرمايه گذاران حرفه اي نيز مي دانند در زماني 
كه تحليل ها و اطالعات منفي در مورد يك شركت 
منتشر مي شود، افت قيمت ها بسيار محتمل است؛ 
البته اگر وضعيت بنيادي آن شركت تغييري نكرده 
باشد، چنين تغيير قيمتي صرفًا يك موقعيت خريد 

براي حرفه اي هاي بازار است.

پيش بيني ها براي صعود بازار
هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
ايرنا اظهار داشت: در هفته اي كه گذشت گمانه زني ها 
در مورد انتخابات امريكا به پايان رس��يد كه به تبع آن، 
ريسك هاي سيس��تماتيك بازار كاهش مي يابد. وي با 
بيان اينكه دالر تا محدوده ٢٣ هزار تومان كاهش يافت، 
اما بار ديگر به محدوده ٢٧ هزار تومان افزايش پيدا كرد، 
گفت: بازار سهام در هفته اي كه گذشت در سايه انتخابات 
امريكا و پيروزي »بايدن« در مس��ير نوسان زيادي قرار 
داشت.عميدي خاطرنشان كرد: در پايان معامالت روز 
 چهارش��نبه ش��اخص كل بورس تهران با رشد ۹ هزار 
واحدي در رقم يك ميليون و ۲۲۱ هزار واحد قرار گرفت 
و سرانجام به محدوده حمايتي خود رسيد، در اين روز 
ارزش معامالت كل بازار سهام ۱۰ هزار و ۱۵۷ ميليارد 
تومان بود كه نسبت به روز گذشته كاهش يك درصدي را 
نشان داد. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: ارزش 
معامالت خرد با ۱۸ درصد افزايش نسبت به روز گذشته 
به هفت هزار و ۶۳۳ ميليارد تومان رسيد كه باالترين رقم 
از ابتداي آبان ماه بوده است.عميدي افزود: در معامالت 
روز  چهارشنبه، بازار سرمايه براي پنجمين روز پياپي با 
خروج پول  حقيقي ها به ميزان ۲۳۳ ميليارد تومان از بازار 
مواجه ش��د اما در اين روز سرعت خروج پول از اين بازار 
كاهش پيدا كرد.اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در اين 
ميان در كنار خروج پول حقيقي ها، شاهد افزايش ارزش 
صف ه��اي خريد بوديم كه رقم آن به ي��ك هزار و ۶۰۰ 
ميليارد تومان رسيد و باالترين رقم در معامالت هفته 
گذشته بود، همچنين در اين روز ارزش صف هاي فروش 
نيز نزولي شد و با دو هزار و ۹۲ ميليارد تومان، پايين ترين 
رقم هفته گذشته را نشان مي داد. وي خاطرنشان كرد: در 
معامالت روز چهارشنبه، ايران خودرو كه بعد از مدت ها با 
روند منفي همراه بود با معامله يك ميليارد و ۶۲۰ ميليون 
و ۱۳۶ هزار و ۶۰۲ س��هم، بيشترين حجم از معامالت 
بازار را به خود اختصاص داد، بعد از آن نمادهاي وبصادر 
)بانك صادرات(، خگستر )گس��ترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو(، وپارس )بانك پارسيان( و وبملت )بانك 
ملت( در رتبه ه��اي بعدي قرار گرفتند.عميدي با بيان 
اينكه بيش��ترين ارزش معامالت بازار به نماد خگستر 
)گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو( تعلق داشت كه 
رقمي معادل ۲۸۴ ميليارد تومان بود، اظهار داشت: در 
كنار آن شبندر )پااليش نفت بندرعباس(، وبصادر )بانك 
صادرات(، حكشتي )كشتيراني جمهوري اسالمي ايران( 
و شتران )پااليش نفت تهران( به ترتيب بيشترين ارزش 
معامالت را به خود اختصاص دادند.اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: از مهم ترين اتفاقات بازار سرمايه، 
نظرسنجي عمومي كارشناسان در مورد اصالح قوانين 
بازار توسط اركان سازمان بورس است كه اميدواريم در 
اين زمينه به جمع بندي و اجرا برسند.وي افزود: با توجه 
به نزديك بودن زمان ارايه بودجه دولت و گماني زني هاي 
آن، در صورتي كه قوانين بازار سرمايه اصالح نشود شاهد 
پيش خور شدن اثرات بودجه بر بازار سرمايه خواهيم بود. 
عميدي به طوالني شدن روند اصالحي بازار و افت ۴۰ 
درصدي شاخص كل اشاره كرد و گفت: در حالت كلي در 
چنين وضعيتي يا بايد منتظر ركود در ساير بازارها باشيم يا 
بازار بورس بايد بخشي از اصالح خود را پس بگيرد كه اين 
موارد، تابع تحوالت سياسي در چند ماه آينده خواهد بود.

 پذيرش 27 شركت 
در فرابورس طي 3 ماه گذشته

مونا الس��ادات كابلي، مدير پذيرش فراب��ورس ايران از 
پذيرش ۲۷ ش��ركت از صنايع مختلف ش��امل فلزات 
اساس��ي، دارويي، غذايي، سرمايه گذاري، حمل ونقل، 
فناوري اطالعات در ۳ ماه اخير در فرابورس ايران خبر 
داد و گفت كه در ح��ال حاضر ۳۰۰ پرونده پذيرش در 
فرابورس در حال بررس��ي است. كابلي با بيان اينكه از 
ابتداي مردادماه تا اواخر مهرماه سال جاري ۲۹ پرونده 
پذيرش در هيات پذيرش فرابورس بررسي شده  است، 
گفت: در بين اين پرونده ها ۲۷ پرونده رأي مثبت گرفتند 
و اطالعات دو پرونده متقاضي پذيرش نيز در ماه هاي 
آتي مجددا بررسي خواهد شد و ۳۰۰ پرونده پذيرش در 
حال بررسي است. وي همچنين درباره درج شركت ها در 
فرابورس اظهار داشت: شركت صنايع چوب خزر كاسپين 
از گروه محصوالت چوبي در بازار دوم فرابورس درج شد و 
در صف عرضه اوليه قرار گرفته است و در حوزه فناوري 
اطالعات نيز شركت سپيدار سيستم پذيرش شده كه 
در حال حاضر فرآيندهاي درج را سپري مي كند. كابلي 
از پذيرش ۳ شركت فوالد شاهرود، آهن و فوالد غدير و 
فوالد سيرجان در صنعت فلزات اساسي خبر داد و گفت: 
در همين حوزه قرار است شرايط پذيرش شركت فوالد 
اسفراين نيز مجددا بررسي شود. مدير پذيرش فرابورس 
ايران با بيان اينكه ش��ركت هاي صنايع روي ايرانيان، 
توسعه س��رب و روي ايرانيان و سوژميران توانستند از 
هيات پذيرش رأي مثبت بگيرند، ادامه داد: در صنعت 
دارو نيز شركت راموفارمين و در زمينه پخش دارو شركت 
پخش رازي پذيرش شدند. كابلي از ديگر شركت هاي 
پذيرش شده به شركت كنترل گاز اكباتان كه در حوزه 
ش��ركت هاي خدماتي جاي مي گيرد، دو شركت گهر 
ترابر سيرجان و سنگ آهن مركزي ايران از گروه معدن، 
شركت فروسيليسيم خمين و شركت سرمايه گذاري 
مسكن جنوب اش��اره كرد. به گفته وي براي اولين بار 
در حوزه طال نيز شركت پويا زركان آق دره در فرابورس 
ايران پذيرش شد.مدير پذيرش فرابورس ايران همچنين 
از رعايت الزامات پذيرش از سوي شركت هاي دانه هاي 
روغني خراس��ان و مرغ مادر ديزب��اد و پذيرش اين دو 
شركت فعال غذايي خبر داد. وي با بيان اينكه در حوزه 
حمل ونقل نيز شركت كشتيراني والفجر موفق به پذيرش 
شده است، افزود: در ميان شركت هاي سرمايه گذاري نيز 
شركت سامان ايرانيان از زيرمجموعه هاي بانك تجارت 
توانست از هيات پذيرش رأي مثبت بگيرد.كابلي خطاب 
به شركت هايي كه متقاضي پذيرش در فرابورس ايران 
هستند، گفت: اين شركت ها مي توانند از طريق مشاوران 
پذيرش، تقاضاي پذيرش خود را از طريق سامانه فراسا 
كه در س��ايت فرابورس ايران در دسترس است، براي 

فرابورس ارسال كنند.

رانتي كه جواب نداد!

حقوقيهايمتخلفدادگاهيميشوند

كاهش قيمت خودرو با عرضه در بورس كاال
در اين روزها بحث عرض��ه خودرو در بورس كاال 
پررنگ تر ش��ده است و كارشناس��ان و مسووالن 
متعدد هر روز دراين خصوص اظهارنظر مي كنند. 
اغلب بر اين اعتقادند كه عرضه خودرو در بورس 
كاال شفاف سازي قيمت خودرو را پديد مي آورد 
و كارشناسان و مسووالن تاكيد مي كنند كه بايد 
از همين ابتدا بايد سياست گذاري درستي انجام 
داد اما قيم��ت گذاري دس��توري در بورس كاال 

ممنوع است. 
براين اساس بايد قيمت خودروها در بورس طبق 
نظ��ام عرضه و تقاضا را قبول كني��م و يا اگر قصد 
قيمت گذاري دس��توري را داريم نبايد خودرو را 
راهي ب��ورس كاال كنيم.طي هفته هاي اخير بازار 
خودرو نابس��اماني زيادي را تحمل شد و نوسان 
قيمت��ي ش��ديد كاري كرد كه تقريب��ا معامالت 
اين بازار راكت شود. مي توان گفت سياست هاي 
درستي براي عرضه و قيمت گذاري خودرو وجود 
ن��دارد و در بازار آزاد هر فرد با قيمت دلخواه خود 
خريد و فروش مي كند. اين مشكل مدت طوالني 
است كه دامنگير بازار خودرو شده است و يكي از 
پيشنهادات براي ساماندهي بازار خودرو، عرضه 
آن در بورس كاال اس��ت. با وج��ود اينكه »طرح 
س��اماندهي ب��ازار و صنعت خ��ودرو« به همين 
زودي ه��ا اجرا خواهد ش��د اما اين ط��رح با اما و 

اگر هاي زيادي همراه بوده است. 
بورس كاال در تاريخچه خود تجربه انتش��ار سلف 
خودرو را داشته است ولي طرح عرضه خودرو طي 
هفته هاي اخير بسيار جدي شده است و احتماال به 
همين زودي ها اجرايي شود. بازار خودرو به دليل 
عدم تناسب عرضه و تقاضا، تفاوت قيمتي در بازار 
آزاد و قيمت مص��وب كارخانه و امثال اينها دچار 
نابساماني شديدي شده و درحال حاضر بسياري از 
نهادهاي مرتبط را به اتخاذ راهكاري براي كنترل 
و شفاف س��ازي قيمت ها، از ميان رفتن داللي و... 

در بازار وادار كرده است.

رسول سليماني، كارشناس اقتصادي در خصوص 
اينكه عرضه خودرو در بورس چه تأثيري بر صنعت 
خودروسازي كشور خواهد داشت، گفت: موضوع 
از اواسط سال ۹۷ شروع ش��د؛ زماني كه به دليل 
كاهش عرض��ه و افزايش تقاضا، قيمت خودرو در 
بازار آزاد شروع به فاصله گرفتن از قيمت مصوب 
كارخانه كرد. علت اين امر هم اين بود كه به دليل 
قيمت گذاري دس��توري، خودروس��از در فرايند 
توليد خودرو زيان مي كرد؛ بنابراين توليدكننده 
توان مالي و انگيزه كافي براي توليد در تيراژ باال را 
نداشت و توليد خودرو نسبت به سال ۹۶ نصف شد 
كه اين كاهش توليد تا امروز ادامه داش��ته است، 
به گونه اي كه پيش بيني مي ش��ود توليد خودرو 
امسال نسبت به سال قبل ۱۰ درصد كاهش يابد.

اين كارش��ناس اقتصادي اف��زود: دليل افزايش 
تقاضا هم اين ب��وده كه به دليل ايجاد فاصله زياد 
قيمت بين ب��ازار و كارخانه، نه فقط دالل ها بلكه 

مردم ع��ادي نيز انگيزه بااليي براي خريد خودرو 
به قيم��ت كارخانه و فروش به قيم��ت آزاد پيدا 
كرده اند يعني بسياري از مردم عادي كه در حال 
حاضر براي خري��د خودرو از كارخانجات ثبت نام 
مي كنن��د، قصد اس��تفاده از خ��ودرو را ندارند و 
مي خواهند خودرو را بفروشند و سودي به دست 

بياورند. 
وي ادامه داد: بر اساس پيشنهادي كه هم اكنون 
در مجلس مطرح است و هنوز فرايند نهايي شدن 
خود را كامل نكرده، مقرر ش��ده ك��ه خودرو در 
بورس كاال عرضه ش��ود كه در صورت تحقق اين 
امر خودرو در بس��تر بورس كشف قيمت خواهد 
ش��د كه اين قيمت همان قيمت فروش يا قيمت 
بازار خواهد بود؛ اين مس��اله موجب از بين رفتن 
انگيزه داللي مي ش��ود و همچنين ما به التفاوت 
قيمت مصوب و فروخته شده در بورس به عنوان 
ماليات اخذ و به منظور افزاي��ش توليد خودرو و 

توسعه حمل و نقل عمومي استفاده خواهد شد. 
س��ليماني تصريح كرد: در صورت افزايش توليد 
خ��ودرو، عرضه به ب��ازار افزاي��ش مي يابد و اين 
مي تواند منجر به كاهش قيمت بازار شود. در واقع 
مكانيزمي كه در طرح مجلس براي افزايش توليد 
درنظر گرفته ش��ده است، مكانيزم افزايش توليد 
است و قرار اس��ت منابع مالي الزم براي افزايش 
توليد، از مابه التفاوت قيمت پايه بورس، تا قيمت 
كشف شده تأمين شود. اين كارشناس اقتصادي 
افزود: البته توجه داشته باشيم كه عرضه خودرو 
در بورس ب��ه تنهايي نمي تواند تغييري در اوضاع 
فعلي صنعت و ب��ازار خودرو ايجاد كند بلكه فقط 
محل فروش خودرو تغيير مي كند، اما اگر بخشي 
از مابه التفاوت قيمت پايه تا قيمت كش��ف شده 
در بورس براي افزاي��ش توليد اختصاص يابد، به 
مرور و در بلندمدت شاهد كاهش قيمت در بازار و 
نزديك شدن قيمت بازار به كارخانه خواهيم بود.
وي با بي��ان اينكه براي عرضه خ��ودرو در بورس 
باي��د ش��روطي در نظر گرفت��ه ش��ود، گفت: به 
عنوان ش��رط نخست اينكه س��قف قيمتي نبايد 
در نظر گرفته ش��ود زيرا با اعمال س��قف قيمت، 
عماًل بورس بي خاصيت مي ش��ود؛ همچنين بايد 
محدوديت هايي براي خريداران گذاش��ته شود 
به اين ص��ورت كه هر ف��رد مجاز ب��ه خريد يك 
خودرو در سال باشد؛ از اين طريق مي توان روال 
قيمت سازي در بورس را محدود كرد. در صورت 
عدم اعمال اين محدوديت، ممكن اس��ت عده اي 
وسوسه ش��وند كه قيمت را مصنوعي باال ببرند تا 

خودروهاي احتكار شده خود را بفروشند.
س��ليماني ادام��ه داد: همچنين باي��د همه انواع 
خودروهاي توليدي كارخانجات در بورس عرضه 
شود تا عمق بازار باال برود و درب پشتي كارخانه 
بسته شود؛ در غير اين صورت، عده اي از اين مسيِر 
خارج بورس سوءاستفاده مي كنند و خودرو را به 

افراد خاص مي فروشند.

    به وضوح مي توان دريافت كه ميزان تخلفات در بازار سرمايه به باالترين حد خود رسيده است درصورتي كه اين تخلفات با ذات بازار سهام در تضاد 
است، ذات اصلي بورس شفافيت است و اگر اين مورد وجود نداشته باشد بازار سرمايه ديگر مكان مناسبي براي سرمايه گذاري نيست. پس از اعالم اين 
اخبار در بازار شايعه اي مبني بر استعفاي حسن قالبياف اصل، رييس سازمان بورس پيش آمد و زماني اين شايعه پر رنگ تر شد كه اين مديرمسووالن 
پاسخ صحيحي در خصوص بازار نمي دهد و به صورت كوتاه در خصوص وضعيت بازار و مشكالت پيش آمده اظهارنظر مي كند. البته روابط عمومي بورس 
نيز پاسخ صحيحي در خصوص مشكالت بازار ندارد حال بايد ديد منشأ اصلي اين عدم پاسخگويي از كجاست و آيا اين شايعه واقعيت دارد؟ وضعيت 
بورس عجيب است و عدم پاسخگويي و تكذيب مسووالن نيز اين وضعيت را عجيب تر و سخت تر مي كند. اصل موضوع اينجاست كه مسووالن بورسي 
به حقيقي ها مي گويند كه مهم نيست شما و بازار چه وضعيتي داريد شما بايد تنها به خريد سهام در بازار بپردازيد، اين نوع حمايت در اصل اشتباه است 

چراكه تنها يك مورد از مشكالت بازار سرمايه را در برمي گيرد و حقوقي ها نيز بايد پولي داشته باشند تا بتوانند سهام خريداري كنند.

برش



گروه راه و شهرسازي|
برخالف آنچه كه برخي از مسووالن صنعت هوايي كشور 
گفته اند، نرخ بليت پرواز با ايرالين هاي داخلي ارزان نشده 
است. بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد كه نرخ پرواز در 
پرتقاضاترين مسير يعني مسير تهران- مشهد همچنان 
باالي 350 هزار تومان بوده و تا حدود 600 هزار تومان نيز 
در سايت هاي فروش بليت قيمت خورده است. اين در حالي 
است كه ابوالقاسم جاللي، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري در بامداد پنجشنبه به ايسنا 
گفته اس��ت كه نرخ پرواز در اين مسير پرتقاضا بين 250 
هزارتومان تا 300 هزار تومان است. جاللي اظهار كرد: روز 
چهارشنبه با نمايندگان شركت هاي هواپيمايي جلساتي 
برگزار كرديم و مقرر شد تا آنها همه كالس هاي نرخي را باز 
كنند و مردم بتوانند با هر قيمتي بليت هواپيما را خريداري 
كنند و بر همين اساس نيز ايرالين ها اين كار را انجام دادند.

وي افزود: به عنوان مثال نرخ پرواز تهران-مشهد را كه تا 
حدود 496 هزار تومان افزايش داده بودند در حال حاضر در 
سايت هاي مختلف تا حدود 250 هزار تومان تا 300 هزار 
تومان كاهش داده اند. معاون هوانوردي و بين الملل سازمان 
هواپيمايي كشوري ادامه داد: همه دستگاه  هاي نظارتي 
نيز در جلسه حضور داشتند و مقرر شد تا به صورت دايم و 
مستمر بر بازار بليت هواپيما نظارت شده و با شركت هاي 

هواپيمايي متخلف برخورد شود.

    350 تا 701 هزار تومان
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، حداقل قيمت پرواز 
از تهران به مش��هد در روز جمعه 23 آبان در كالس هاي 
پروازي متفاوت از 350 هزار توم��ان تا 701 هزار تومان 
بوده است. مساله اي كه نشان مي دهد، ايرالين ها برخالف 
دستور العمل هاي سازمان هواپيمايي همچنان با نرخ ها 
بازي مي كنند و درصدد به حداكثر رس��اندن درآمدهاي 
خود هستند. پيش از اين، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري گفته بود كه ايرالين ها با حذف 
كردن چندين كالس نرخي با قيمت پايين نرخ پروازهاي 
داخلي را طي روزهاي گذشته افزايش داده بودند و در واقع 
مرتكب تخلف ش��دند. براين اساس به ايرالين ها هشدار 
داديم و اعالم كرديم كه اگر اين رويه ادامه پيدا كند با آنها 
برخورد مي كنيم، چرا كه اين كار مصداق تباني و تخلف 
است. البته پس از ارسال نامه رسمي به ايرالين ها برخي از 
آنها كالس هاي نرخي خود را دوباره برگرداندند و منتظريم 
بقي��ه هم اين كار را انجام دهند. اما به نظر نمي رس��د كه 

ايرالين ها به اين خواس��ته 
س��ازمان هواپيمايي پاسخ 
مثبتي داده باشند، چرا كه 
همچنان ش��اهد نرخ هاي 
متعدد يك ايرالين در يك 
مسير پروازي هستيم و البته 
كف اين قيمت ها نيز باالتر 
از رقمي اس��ت كه سازمان 
هواپيمايي اعالم كرده است. 
به گزارش »تعادل« اگر چه از 

آبان ماه، نرخ بليت هواپيماها تحت فشار سازمان هواپيمايي 
كشوري و بر اساس نرخنامه جديد انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، نسبت به مهرماه 80 درصد افزايش نيافت، اما 
وزير راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي اعالم كردند كه 
ايرالين ها گرانفروشي مي كنند و بايد قيمت بليت ها كاهش 
يابد. بر اساس اين گزارش، انجمن شركت هاي هواپيمايي 
ايران در نرخ نامه خود كه بر اساس دالر 27 هزارتوماني و 
الزام شركت ها به ظرفيت 60 درصدي هواپيماها در دوران 
كرونا تعيين شده است، حداكثر قيمت بليت هواپيما را در 
بيش از 60 مسير به بيش از يك ميليون تومان افزايش داد. 
شهرهاي از مبدا تهران به مقصد اروميه، اهواز، ايرانشهر، 
آبادان، بجنورد، بوشهر، تبريز، زاهدان، زابل، رفسنجان، 
دزفول، چابهار، جيرفت، خارك و ....... از جمله مسيرهايي 
هس��تند كه قيمت بليت آن بيش از يك ميليون تومان 
به فروش خواهد رس��يد. مسافران مس��ير كرمانشاه به 
بندرعباس نيز با كف قيم��ت 700 هزار تومان و حداكثر 

قيمت 2 ميليون و 60 هزار 
تومان مجبور به تهيه بليت 
هواپيما هستند. مسافران 
مس��ير كيش- تبريز نيز با 
حداكثر قيمت دو ميليون 
و 571 ه��زار و 300 تومان 
مي توانند س��فر هوايي به 
جزيره كيش داشته باشند. 
براي م��ردم تهران نيز پرواز 
در اين مسير در كف قيمتي 
700 ه��زار تومان و حداكثر قيمت يك ميلون و هفتصد 
و پنجاه هزار تومان به فروش مي رس��د. مردم تهران نيز 
براي سفر هوايي به مشهد كه معموال مسير پرتقاضايي از 
پايتخت است حداقل قيمت 647 هزار تومان و حداكثر 
قيم��ت يك ميليون و س��يصد و 54 هزار توم��ان را بايد 
پرداخت كنند. در نرخ نامه جديد كه مي توانيد جزييات 
آن را اينجا ببينيد قيمت بليت هواپيما در بيش از 60 مسير 
ميليوني شده است و براي مثال پرواز ماهشهر- مشهد هم 
2 ميليون و 30 هزار تومان به مشتريان فروخته خواهد شد. 
بر اين اساس، اگر چه در هفته گذشته، نرخ دالر تا حدودي 
تعديل شده است اما همچنان مشكل كرونا و الزام ايرالين ها 
با مسافري حداكثر با 60 درصد ظرفيت خود برقرار است. 
صنعت هوايي چه در ايران و چه در س��اير كشورها، يكي 
از نخستين صنايعي بود كه از شيوع كرونا آسيب ديد. با 
شيوع اين ويروس از سويي در دوره هايي پروازهاي هوايي 
كنسل شد و از سوي ديگر، مردم اشتياق سفر را از دست 

دادند و به اجبار خانه نشين شدند و همين مساله منجر به 
كاهش شديد درآمدهاي ايرالين ها شد. در اين حالت اگر 
چه هزينه هاي تعمير و نگهداري هواپيماها افزايش يافت 
اما براي ايرالين هاي ايراني به واسطه نوسان هاي شديد 
ارزي در 7 ماهه نخست سال جاري، شرايط بسيار وخيم تر 
از همتايان خارجي آنها بود. از همين رو، در نيمه هاي مهر 
ماه، انجمن شركت هاي هواپيمايي نرخنامه اي را اعالم و 
منتشر كرد كه به موجب آن هزينه بليت پروازهاي داخلي 
به ش��دت گران شدند و از 500 هزار تومان تا 2.5 ميليون 
تومان در مسيرهاي پروازي دور و نزديك قيمت خورد. اين 
فهرست قيمتي اما با مخالفت مقام هاي دولتي رو به رو شد 
و در پي برگزاري جلسه مشترك محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي با مديران عامل شركت هاي هواپيمايي مقرر 
شد كه قيمت هاي جديد اعمال نشوند اما در عوض دولت 

از ايرالين ها حمايت كند.

    اختصاص ارز نيمايي به ايرالين ها
در همين چارچوب، رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
گفته بود: مقرر شده در قالب كميته اي در ستاد ملي مقابله 
با كرونا ارز نيمايي به ايرالين ها اختصاص داده شود تا قيمت 
بليت هواپيما افزايش نيابد. تورج دهقاني زنگنه اظهار كرده 
بود: در پي جلس��ات و مذاكرات صورت گرفته وزير راه و 
شهرسازي دستور داد تا كميته اي در ستاد ملي مقابله با 
كرونا زيرنظر كميته هوانوردي تشكيل شود تا هزينه هاي 
ارزي و ريالي ايرالين ها جبران ش��ود و آنها بتوانند بدون 
افزايش قيمت بليت هواپيما به حيات خود ادامه دهند. 
وي افزود: يكي از تصميماتي كه تاكنون براي جلوگيري 
از افزايش قيمت بليت هواپيما اتخاذ شده اين است كه از 
طريق ستاد ملي مقابله با كرونا براي ايرالين ها ارز نيمايي 
تامين كنيم و بخشي را هم به عنوان منابع ريالي در اختيار 
آنها قرار دهيم تا هزينه هاي افزايش يافته آنها به گونه اي 
جبران ش��ود. رييس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: 
تاكنون در اين زمينه برنامه ريزي براي جبران هزينه هاي 
ارزي و ريالي شركت هاي هواپيمايي انجام شده است و در 
ادامه بايد به دنبال تصويب و ابالغ آن در ستاد ملي مقابله 
با كرونا باشيم. زنگنه همچنين در حاشيه بازديد از كانترها 
و مراحل پذيرش مسافر در ترمينال هاي 1 و 2، ايرسايد، 
اتوبوس ها و رمپ فرودگاه مهرآباد و همچنين پروازهاي 
در حال انجام برخي شركت هاي هواپيمايي اعالم كرده 
بود: هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهيم داشت و پول اين 

صندلي هاي خالي از مسافران دريافت نخواهد شد.
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كاهش ساعت فعاليت مترو 
پيشنهاد شهرداري نبود

معاون ش��هردار تهران با اشاره به اينكه كاهش ساعت 
فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومي به پيشنهاد شهرداري 
نبوده است، گفت: اميدواريم اجراي اين مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا تأثير مثبتي جهت مقابله با اين بيماري 
داشته باشد. سيد مناف هاشمي معاون حمل و نقل و 
ترافيك ش��هردار تهران در گفت وگو با فارس در مورد 
كاهش س��اعت فعاليت حمل و نقل عمومي به دليل 
شرايط كرونا اظهار كرد: اين اقدام با تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا گرفته شده و شهرداري پيشنهادي در اين 
زمينه نداشته است. وي افزود: بر اساس فرمايشات مقام 
معظم رهبري، مصوبه هاي س��تاد ملي مقابله با كرونا 
قانون محسوب مي شود و عدم اجراي آن اقدامي خالف 
قانون است. معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران 
خاطرنشان كرد: ساعات كار اصناف و بسياري از مشاغل 
تا ساعت 18 بعد از ظهر اعالم شده و 3 ساعت فرصت در 
نظر گرفته تا شهروندان بتوانند خود را به منزل برسانند.

 باغ پرندگان تعطيل شد
ورود خودرو به لويزان ممنوع

شهردار منطقه 4 تهران گفت: با توجه به شدت گرفتن 
شيوع ويروس كرونا، مجموعه تفريحي و گردشگري 
باغ پرندگان تهران تا اطالع ثانوي تعطيل اس��ت. به 
گزارش مهر، محمد محمددوست با بيان اينكه شيوع 
مجدد ويروس كرونا در ش��هر تهران شرايط خاصي 
را براي اس��تفاده ش��هروندان از امكانات تفريحي و 
گردشگري فراهم كرده اس��ت، افزود: از زمان شيوع 
ويروس كرونا و افزايش تعداد مبتاليان به اين ويروس 
منحوس، مطابق با شرايط موجود و دستورالعمل هاي 
س��تاد مبارزه با كوويد -19 تصميم��ات ويژه اي در 
شهرداري تهران اخذ شده است. او همچنين از اجراي 
محدوديت هاي تردد در بوستان هاي جنگلي منطقه 4 
خبر داد و گفت: با توجه به شيوع مجدد ويروس كرونا، 
با اجراي محدوديت هاي جديد، از ورود هرگونه خودرو 
به بوستان هاي جنگلي لويزان، ياس فاطمي و تلو بر 
اساس تصميمات ستاد مبارزه با كرونا در شهرداري 

تهران تا اطالع ثانوي جلوگيري خواهد شد.

خيابان تاريخي 
»گوته« احيا مي شود

با همكاري بين ش��هرداري منطقه 12 و معاونت فني 
و عمراني ش��هرداري، برنامه ريزي براي شكل گيري و 
احياي محور گوت��ه در اراضي فوقاني تونل اميركبير و 
تعريف كاربري هاي متناس��ب با اين محله انجام و كار 
اجرايي آن آغاز مي ش��ود. به گزارش ايلنا، علي محمد 
سعادتي، شهردار منطقه 12 درباره بازسازي و مرمت 
خيابان تاريخي گوته گفت: محور خيابان گوته به عنوان 
يكي از محورهاي تاريخي در منطقه 12 است كه مشغول 
برنامه ريزي براي شروع عمليات عمراني و اجرايي هستيم 
تا آن را احيا كنيم. او با بيان اينكه اين محور در نقشه هاي 
قديمي و مستندات تاريخي ثبت و ضبط شده، افزود: در 
فرايند ساخت تونل اميركبير، اين محور از ماهيت خود 
خارج شده كه با همكاري بين شهرداري منطقه 12 و 
معاونت فني و عمراني ش��هرداري تهران، برنامه ريزي 
فضايي و اجرايي براي شكل گيري و احياي اين محور 
و كاربري ها و كاركردهاي متناسب مجموعه محله به 

زودي انجام و كار اجرايي آن آغاز مي شود.

 طرح اقدام ملي
 براي كاهش وزن كودكان

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران در همايش 
بين المللي »علوم ورزشي« از تهديد جدي اضافه وزن 
در دهه هاي آينده كشور سخن گفت و اقدام مشترك 
براي 2هزار روز نخست زندگي كودكان را ضروري خواند. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان ورزش شهرداري 
تهران، امير محس��ني در اين هماي��ش كه به صورت 
مجازي و با حماي��ت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
با شعار »توس��عه فناوري ورزشي براي زندگي فعال« 
برگزار شد، افزود: اضافه وزن و چاقي يكي از مشكالت 
بهداشتي - تغذيه اي اس��ت كه اين مشكل با سرعت 
بيشتري در كودكان و نوجوانان مشاهده شده و تاثير 
معناداري بر روي س��المت روحي و جسمي دارد. وي 
اظهار كرد: يكي از تهديدات چاقي در كودكان، زماني 
است كه آنها به سن بزرگسالي مي رسند و در اين زمان 
با بيماري هاي مزمن و مشكل در فعاليت هاي اجتماعي 
مواجه خواهند شد. تحقيقات نشان داده 14 درصد از 
كودكان ايران با چاقي و اضافه وزن وارد مدرسه مي شوند 
و افزايش كم تحركي به داليل مختلف، گروه هايي از آنها 
را در سنين 18 تا 20 سالگي و در دوراني چون سربازي 
با چاقي و اضافه وزن مواجه مي كند.  به گفته مديرعامل 
سازمان ورزش شهرداري تهران، آنچه در اين ميان در 
افزايش معضالت اضافه وزن موثر است عوامل محيطي، 
سبك زندگي و عوامل فرهنگي بوده كه مي تواند نقش 
مخربي بر سالمت جسماني، اجتماعي، عاطفي و عزت 
نفس كودكان داشته باشد.  وي تاكيد كرد: طرح اقدام 
مش��ترك ملي براي 2 هزار روز اول زندگي كودكان بر 
آن است تا بتواند بر افزايش فعاليت هاي بدني و كاهش 
آثار مخرب چاقي در آنها اثرگذار باش��د. در اين طرح 
اهدافي چون پيشگيري و درمان معضل چاقي كودكان، 
فرهنگ سازي زندگي فعال و ارتقا نگرش كودكان به 
فعاليت هاي ورزشي، توسعه فضا و محيط هاي شهري 
متناس��ب با بازي كودكان، آموزش مهارت هاي پايه و 
بنيادي به كودكان را دنبال مي كنيم.  محسني افزود: 
سازمان ورزش شهرداري تهران در اجراي وظايف ذاتي 
خود در توسعه بسترهاي ورزش همگاني با دارا بودن 
480 زمي��ن چمن مصنوعي و بيش از 200 مجموعه 
ورزشي چند منظوره، تالش دارد با اجراي اين طرح و 
با مشاركت دستگاه هايي چون وزارتخانه هاي آموزش و 
پرورش و ورزش و جوانان، گامي موثر در افزايش سالمت 

شهروندان بردارد. 

همه در بازار مسكن فروشنده اند
رييس اتحاديه مش��اوران امالك كشور با بيان اينكه 
قيمت مس��كن كاهش يافته و انتظار افت بيشتر را در 
ماه هاي آينده داريم، گفت: خريد و فروش انجام مي شود 
و معامالت كاهش نيافته؛ هرچند تعداد فروشندگان 
بيش از خريداران اس��ت. مصطفي قلي خس��روي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در روزهاي اخير شاهديم 
كه قيمت هاي پيشنهادي ملك بين 10 تا 15 درصد 
كاهش يافته و انتظار افت بيش��تر دور از ذهن نيست. 
فرداي انتخابات امريكا يكمرتبه دالر تا 22 هزار تومان 
كاهش يافت و مسكن نيز با افت مواجه شد. اين نشان 
مي دهد كه انتظارات تورمي از بين رفته و انشاءاهلل ثبات 
به اقتصاد كشور برمي گردد. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك كشور با بيان اينكه چشم انداز بين المللي كشور 
اميدواركننده است، گفت: اقتصاد كشور ايران محكم 
است اما در صورت برداشته شدن تحريم ها اوضاع بهتر 
هم خواهد شد. اولين دستاورد چنين شرايطي ثبات 
نرخ ارز است كه مي تواند به رونق بازارهاي مولد و بخش 
مسكن منجر شود. خسروي درباره وضعيت معامالت 
طي روزهاي اخير گفت: عرضه در بازار زياد شده و همه 
فروشنده اند و خريدار كم است. با اين حال كساني كه 
خانه را به قصد گران شدن نگه داشته اند بدانند كه ممكن 

است نرخ ها بيشتر از اين افت كند.

 بازي يك سر باخت 
پروازهاي ايران و روسيه

به دنبال بازگش��ت پروازهاي روس��يه ب��ه ايران، 
مقررات س��فر به اين كشور اعالم شد. گردشگران 
ايراني همچنان براي سفر به روسيه مجاز نيستند. 
به گزارش ايس��نا، ش��ركت هواپيمايي روسيه با 
صدور اطالعيه اي از برقراري دوباره پرواز مستقيم 
مسكو� تهران از 18 نوامبر )28 آبان ماه( خبر داد. 
اين پروازها در روزهاي يكش��نبه و چهارشنبه هر 
هفته انجام خواهد شد. پروازهاي اين شركت روس 
با همه گيري ويروس كرونا متوقف ش��ده بود. اين 
شركت هواپيمايي درباره مقررات سفر شهروندان 
ايراني به روسيه تاكيد كرده كه فقط مسافراني اجازه 
سفر با اين پرواز را دارند كه پاسپورت يا اقامت كشور 
روسيه را داشته باشند. اين مسافران ملزم شده اند 
72 س��اعت پيش از پرواز، گواهي نامه عدم ابتال به 
ويروس كرونا به زبان انگليسي را از آزمايشگاه هاي 
مورد تاييد اين ايرالين، دريافت كنند. ايران و روسيه 
ب��ه تازگي درباره لغو رواديد س��فرهاي گروهي به 
توافق هايي رسيده اند. قرار بود وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كشورمان براي امضاي 
اين تفاهم نامه، ماه گذشته سفري به مسكو داشته 
باشد كه با گسترش دوباره ويروس كرونا، اين سفر 

و اجراي آن تفاهم نامه  به تعويق افتاد.

»تعادل« بررسي كرد

بليت پروازهاي داخلي ارزان نشد

20 درصد منابع بانك ها  بايد به ساخت مسكن تخصيص يابد
عضو كميس��يون عمران مجلس گفت: استفاده از 20 درصد 
منابع داخل��ي بانك ها در قالب ارايه تس��هيالت بانكي براي 
ساخت مسكن، پيش از اينكه مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
باشد، مصوبه شوراي پول و اعتبار است و اين امر نشان دهنده 
تناسب اين طرح با مصوبات بانكي است. مجتبي يوسفي نماينده 
مردم اهواز، باوي، حميديه و كارون در مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد بررس��ي طرح 
جهش توليد و تامين مسكن در صحن مجلس، گفت: طرح 2 
فوريتي جهش توليد و تامين مسكن روز يكشنبه هفته آينده 
مورخ 25 آبان ماه سال جاري در صحن مجلس بررسي خواهد 
شد. عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره اينكه طرح جهش 
توليد مسكن از اقدامات موثر كميسيون عمران مجلس است، 
گفت: ساماندهي بازار مسكن هدف اصلي طرح جهش توليد 

است كه با سرفصل هايي نظير تامين مالي از محل هاي مختلف 
مانند منابع داخلي بانك ها، حمايت از انبوه سازان، صنعتي سازي 
مسكن و بازتوزيع عادالنه واحدهاي مسكوني در نشست علني 
مجلس ارايه خواهد ش��د. وي با اشاره به اينكه اختيارات وزير 
راه براي حل مشكل مسكن در اين طرح بيش از گذشته شده 
است، گفت: چهارچوب اصلي طرح در كميسيون تاييد شد و 
اين طرح با به همراه پيشنهادات نماينده ها در صحن مجلس به 
راي گذاشته خواهد شد. يوسفي با اشاره به يكي از بندهاي تامين 
مالي طرح جهش توليد پيرامون استفاده از منابع داخلي بانك ها 
اظهار داشت: استفاده از 20 درصد منابع داخلي بانك ها در قالب 
ارايه تسهيالت بانكي براي ساخت مسكن، پيش از اينكه مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي باشد، مصوبه شوراي پول و اعتبار است و 
همين امر نشان دهنده تناسب اين طرح با مصوبات بانكي است. 

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

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

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

رحمت سلمانی قادیکالئي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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

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

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

رحمت سلمانی قادیکالئي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

شهرداری قائمشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائمشهر نسبت به واگذاری بیست عدد از تابلوهای یک طرفه تبلیغاتی در محل ایستگاه های اتوبوس سطح شهر )در قالب پکیج( به شرح 
جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 

تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.ghaemshahr.ir  شهرداری مراجعه نمایند.

نوبت دومآگهی تجديد مزايده عمومی شماره 72061

عباس صالح زاده - شهردار قائمشهر

1- نوع کار : واگذاری بیست عدد از تابلوهای یک طرفه تبلیغاتی در محل ایستگاه های اتوبوس سطح شهر )در قالب پکیج( به شرح جدول فوق
2- محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.

3- مدت انجام کار: به مدت دو سال می باشد.
4- میزان سپرده شرکت در مزایده : 5 درصد مبلغ برآورد به مبلغ 296/340/000 ریال ) دویست و نود و شش میلیون و سیصد و چهل هزار ریال( می باشد.

5-بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
6- مطابق ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر 

بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای کانون تبلیغاتی مجاز بوده و نسبت به ارائه پروانه تاسیس کانون دارای اعتبار از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نمایند.

8- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 99/8/17 لغایت 99/9/2قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
9- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 بعد از ثبت دبیرخانه دفتر قراردادها گردد.

10- به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی  و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
11- زمان و محل بازگشائی پیشنهادات: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/9/9 در دفتر شهردار قائمشهر گشایش و خوانده خواهد شد.

12- حضور کلیه پیشنهاددادگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

14- چاپ اگهی نوب اول  مورخ 17 / 8 / 99 
15- چاپ آگهی نوبت دوم در مورخ 24 / 8 / 99 

نوع تابلومساحت )مترمربع(ابعادموقعیت مکانیردیف
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان کارگر- روبروی سپاه1
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان کارگر- جنب کوچه ولیعصر2
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان کارگر- روبروی کوچه مهمانسرا3
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان کارگر- جنب پارک شهر4
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان کارگر- جنب کارخانه نساجی شماره 52
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان کارگر- نرسیده به میدان جانبازان6
بیلبورد یک طرفه512/5*2/5خیابان امام- جنب پاساژ نسیم7
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان امام- روبروی کوچه اخوان8
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان امام- جنب کارخانه آرد9
بیلبورد یک طرفه515*3میدان امام- جنب بانک صادرات10
بیلبورد یک طرفه512/5*2/5میدان امام- ابتدای جاده کیاکال11
بیلبورد یک طرفه515*3میدان امام- ابتدای جاده خیابان امام12
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان تهران- روبروی کوچه روان13
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان تهران- بعد از مصلی14
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان تهران- روبروی فروشگاه شهروند15
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان تهران- جنب شیرینی سرای ماه عسل16
بیلبورد یک طرفه515*3خیابان تهران- روبروی کوچه ارس17
بیلبورد یک طرفه820*2/5خیابان کارگر- روبروی عمارت شهرداری18
بیلبورد یک طرفه512/5*2/5خیابان تهران- جنب پاساژ ملکشاه19
بیلبورد یک طرفه512/5*2/5خیابان مدرس- روبروی بانک ملی مرکزی20

مجموع برآورد اجاره پایه دو سال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری: 5/926/800/000 ریال

قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران- مشهد )هزارتومان( 

جمعه 23 آبانایرالین

از 365 تا 430تابان

از 369 تا 445زاگرس

350 تا 490ایران ایرتور

490 تا 701آتا

رانت بزرگ قير  درجيب صادراتي ها

نرخ واقعي دالر چند است

طرحي كه به نظر مي رسيد بعد از اعدام چند تن از سالطين 
بازارهاي مختلف ديگر به راي گذاش��ته نشود، اين بار نه فقط 
منتقدان سياس��ي مجلس فعلي كه كارشناسان اقتصادي 
هم مي گويند: اين طرح مصداق آشكار يارانه سياه در اقتصاد 
ايران اس��ت. لطفعلي بخش��ي، اقتصاددان مي گويد: يكي از 
مصيبت هايي كه زمينه را براي رانت و فس��اد ايجاد مي كند، 
كمك هايي اس��ت كه به صورت كاال ص��ورت مي گيرد زيرا، 
واحدهاي ريالي آنها در قيمت تمام ش��ده كاال درنظر گرفته 
نمي شود. به گزارش ايسنا، وي افزود: به جاي اينكه توزيع قير را 
رايگان كنيد، مي توانيد قير را در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار 
دهيد و متقاضيان از آن دستگاه قير را خريداري كنند چرا كه 
توزيع رايگان قير در سال هاي گذشته رانت و فساد گسترده اي 
را به وجود آورده اس��ت. وي در عين حال به يك نكته ظريف 
اش��اره مي كند و مي افزايد: راه هاي شهري و روستايي تنها به 
قير نياز ندارند بلكه به شن، ماسه، ماشين آالت و... نيز احتياج 
دارد؛ بنابراين، چرا فقط قير رايگان توزيع شود كه نشان دهنده 
اين است كه در اين توزيع رانت وجود دارد.ميثم هاشم خاني، 
اقتصاددان ديگري است كه طرح قير رايگان را خواهرخوانده 
طرح هايي همچون دالر 4200 توماني، سكه طالي دولتي و 
التاري خودرويي دانست كه همگي مصداق يارانه سياه هستند. 

وي در صفحه شخصي اش نوشته است: اگر اين طرح اصالح 
نش��ود، بايد منتظر توليد ده ها سلطان قير باشيم كه بدنامي 

بزرگي براي مجلس خواهد بود.

   چرا رانت پاشي ؟
محمدرضا رضايي كوچي كه چندسالي است رييس كميسيون 
عم��ران مجلس و از مدافعان توزيع قير رايگان اس��ت، هم در 
گفت وگويي در اين ب��اره مي گويد: نماين��دگان مجلس در 
سال هاي 96 و 97 با تصويب طرحي، دولت را ملزم به تأمين 
قير رايگان براي اجراي طرح ه��اي عمراني كردند و با اجراي 
اين قانون، به صورت متوسط ساالنه حدود 2 ميليون تن قير 
در اختيار پروژه ها قرار گرفت. وي يادآور شد: سال گذشته نيز 
نمايندگان طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن معادل 2 
هزار ميليارد تومان، قير رايگان در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
قرار گيرد، ح��ال نمايندگان در مجلس يازدهم نيز طرحي را 
تدوين كرده اند كه براساس آن قير رايگان براي اجراي پروژه ها 
تأمين شود.به گفته وي، هم اكنون راه هاي روستايي، پروژه هاي 
بزرگراهي و آزادراهي، طرح هادي روستايي و نوسازي مدارس 
نيازمند تزريق قير هستند، در غيراين صورت تمام تالش هاي 

صورت گرفته در اجراي پروژه ها هدر خواهد رفت.

در حال بازار كاال و خدمات كشور به نرخ باالي 20 هزار تومان 
عادت كرده اند، دولت اس��تدالل مي كند ك��ه كاهش نرخ ارز 
وضعيت كلي كس��ب و كار مردم را با نوسان مواجه مي كند. 
بنابراين حتي در صورت فوران ورود ارز به كشور نيز بعيد است 
كه نرخ دالر به وضعيت س��ابق بازگ��ردد. البته اينكه اين نوع 
تصميم سازي ها درست است يا نه؟ موضوع ديگري است. برخي 
اعالم مي كنند كه به دليل اينكه رشد نقدينگي در كشور ما 7برابر 
شده بنابراين نرخ ارز در كشور بايد حداقل حول و حوش 24هزار 
تومان محاسبه شود كه به نظرم با اين شكل از تحليل نمي توان به 
واقعيت نرخ ارز رسيد. براي رسيدن به قيمت واقعي نرخ ارز بايد 
ابتدا نرخ مبنا را مشخص كرد تا معلوم شود بر اساس چه عواملي 
اين نرخ شكل گرفته است، ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه 
فقط يك عامل )مثال رشد نقدينگي( در شكل گيري نرخ ارز 
اثر گذار نيست و عوامل متعددي در اين خصوص نقش آفرين 

هستند. متاسفانه نرخ دالر باالي 20هزار توماني به نظر مي رسد 
كه در اقتصاد نهادينه شده و مسووالن تصميم سازي هايشان را 
مبتني بر اين نرخ پيش خواهند برد. همه مي دانيم كه نتيجه 
يك چنين رشد قيمتي در زندگي معيشتي مردم و طبقات 
كمتربرخوردار جامعه چ��ه اثراتي را به جاي مي گذارد. بر اين 
اساس معتقدم براي پيش بيني تحوالت آتي بازار ارز به داده هاي 
اطالعاتي بيشتر نياز است تا بتوان تصوير شفافي از وضعيت بازار 
در چشم انداز آينده رسيد. اما به صورت كلي مي توان گفت كه 
به نظر مي رسد، نرخ دالر را بايد در محدوده هاي باالي 20هزار 
توماني تصور كرد. اما مساله كليدي براي فعاالن اقتصادي آن 
است كه بازارها هرچه سريع تر به يك ثبات پايدار برسند و از اين 
وضعيت نوساني فعلي فاصله بگيرند. اهميت ثبات در بازارها به 
اندازه اي است كه بدون ثبات، تحقق رشد و رونق در فضاي توليد 

و كسب و كار ممكن نخواهد بود

ادامه از صفحه اول



ادامه از صفحه اول|
كليشه هاي پوچي كه بازارگراهاي افراطي در مملكت راه 
انداخته اند و بهاء آن عمق بخشي به وابستگي هاي ذلت آور 
به دنياي خارج شده اس��ت. در دنيايي صحبت مي كنند 
كه غول هاي بزرگ در همديگر ادغام مي شوند. زماني كه 
كمپاني در استاندارد بنز با كمپاني در استاندارد كرايسلر 
با همديگر ادغام مي شوند دايملر كرايسلر راه مي اندازند و 
ده ها مورد ديگر در اندازه هاي بزرگ تر از اين تكرار شده هنوز 
هم به بحران مقياس توليد دامن مي زنند و نام محروميت 
مشكوك، پر فساد و وابستگي آور اقتصاد صنعتي ايران را 
از صرفه مقياس را مبارزه با انحصار گذاشته اند. وي گفت: 
از 1911 به بعد كه شومپيتر بحث هاي درخشان خودش 
را درباره رقابت و انحصار مطرح كرد و از حرف هاي سست و 
بي پايه اي بنيادگراهاي بازارگرا مطرح كرده بودند تابو زدايي 
كرد ولي هنوز هم كه هنوزه همين كليشه ها مبناي باز كردن 
باب هاي رانتي جديد هست. هنوز هم هنوزه آقاي وزير از 
عبارت مشكوك واردات بدون انتقال ارز صحبت مي كند. 
چند بار بايد از اين ناحيه چوب بخوريم تا شما بفهميد اين 
يك فريب بزرگ اس��ت و در شرايطي كه از منظر اقتصاد 
سياسي كنوني ايران و ارتباط آن با امريكا چشم اندازهايي 
مبني بر كاهش قيمت دالر وجود داشته واردات بدون انتقال 
ارز اسم رمزي براي خلق تقاضاي ضد توسعه اي و مصرفي 
جديد براي دالر است و براي اينكه قيمت دالر پايين نيايد. 

    جوالن وارداتچي ها، انزواي توليدكنندگان
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي تأكيد كرد: گزارش 
بانك مركزي مي گويد در حالي كه CPI )شاخص قيمت 
مصرف كننده( در ايران در سال 1398 حدود 41.2 درصد 
بود PPI )شاخص هزينه توليدكننده( از 60 درصد عبور 
كرده و اين به معناي يك فاجعه بحراني در زمينه گسترش و 
تعميق فقر در ايران است. عالمت كليدي در اينكه چه زماني 
شاخص هزينه توليدكننده از شاخص هزينه مصرف كننده 
سبقت مي گيرد اين است كه وارداتچي ها تعزيه گردان اصلي 
اين اقتصاد شده اند و توليدكننده ها به كل به حاشيه رفته اند. 
بدبختي ما در ايران اين اس��ت كه حتي اجازه نمي دهند 
توليدكننده هاي ما در حاشيه باشند. به قدري فشارهاي 
جورواجور از طريق افزايش هزينه هاي توليد به اينها وارد 
مي كنند كه كمر اينها را يكي بعد از ديگري بش��كانند و 
شكسته شدن كمر توليدكننده ها باز شدن راه براي واردات 
است. اين صاحب نظر اقتصاد ايران افزود: مجري ها موظف 
باش��ند فقط مجري باش��ند و آن جاها كه بايد استراتژي 
تعريف شود استراتژي بنويسند تا اينكه كشور اينقدر هزينه 

سردرگمي و بالتكليفي را نپردازد. 

    قدرت رو به رشد چين
به گزارش جم��اران، دكتر مومني در ادامه به بحث درباره 
الگوي توسعه چين پرداخت و گفت: چين به عنوان يك 
قدرت رو به ارتق��اء در اقتصاد جهاني و در معرض منازعه 
هژمونيك با امريكا و بقيه قدرت هاي دنيا مطرح اس��ت و 
طبيعتًا آثار آن حتي بر روي منطقه ما هم مي تواند بسيار 
فراتر از آنچه باش��د كه مي پنداريم. مانند هر تجربه موفق 
ديگري به موازات اينكه مي توان سخن از درس موفقيت هاي 
چين گفت و اينكه ما مي توانيم چه براي كشورمان بياموزيم 
كه در اين زمينه عوامل و مولفه هاي بس��يار بزرگي وجود 
دارد كه از جهاتي تجربه چين را تبديل به تجربه منحصر به 
فرد و غير قابل تقليد تبديل مي كند. ما بايد به هر دوي اين 
وجوه توجه داشته باشيم. براي مثال معموالً در تحليل هاي 
سطح توس��عه چين را از اين بابت بسيار تجربه حياتي و 
مهم مي دانند كه برجس��ته ترين مثال يا نمونه موفقيت 
بر محور خودشناسي و جهان شناس��ي است.وي گفت: 
چيني ها نه درباره خودشان و نه درباره جهان با توهم روبرو 
شده اند. در بعضي از رفتارهاي آنها شكست هاي مقطعي 
و خطاهايي وجود دارد اما در كل خود حركت مائو را نگاه 
كنيد زماني كه او بعد از پيروزي انقالب اين ايده را مطرح 
كرد كه »ما الگوي ماركسيستي چين را بر محور روستاييان 
مي سازيم« خود اين مساله واكنش هاي بسيار بزرگي را در 
ميان ارتدوكس هاي ماركسيست برانگيخت. در مجموعه 
آثار مائو با ماركسيست هاي چيني و غير چيني نكاتي وجود 
دارد مي تواند نشان دهد چقدر واقع بيني و اعتماد به نفس 
عالمانه در آنجا وجود داشته است. بطور مثال زماني كه گفته 
مي شود چرا اتحاد جماهير شوروي سقوط كرد اما چين 
سقوط نكرد يكي از مولفه هاي كليدي اينكه اينها خودشان 
را اسير دگم هاي ماركسيستي نكردند. اين تعبير معروف كه 
اگر ماركس هم در چين بود همين گونه عمل مي كرد كه 

من كردم يك تعبير بسيار گويايي است.

    دولت چين هنوز هم همه كاره است
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: براي اينكه 
بدانيد ارتدوكس هاي ايراني چگونه خاك بر سر خودشان 
و بر سر اين كش��ور مي كنند ببينيد بازارگراهاي افراطي 
ما درباره تجربه چين چه مي گويند و چگونه كل ماجراي 
تجرب��ه پيچيده و به غايت خارق الع��اده را به اين خالصه 
مي كنند كه اينها مدتي سوسياليست بودند بعد بازارگرا 
شدند همه كارهايش��ان راه افتاد. در حالي همان گونه كه 
گفته شد هنوز هم كه هنوزه دولت همه كاره است و حتي از 
نظر حقوق مالكيت خصوصي هم در روستا و شهر تقريباً به 
معناي كالسيك سرمايه دارانه آن هيچ مالكيت خصوصي 
در سطوحي نمي بينيم.در كتاب خانم مازوكاتو و در منابع 

ديگر هم هست موفق ترين واحدهاي صنعتي صادرات گراي 
چين همچنان دولتي هستند و بنابراين كليشه هايي كه 
ارتدوكس هاي افراطي بازارگرا در ايران مطرح مي كنند چه 
از ناحيه جهل و چه از ناحيه تجاهل باشد مي تواند در فهم 
واقعيت هاي چين اختالل هاي بزرگ ايجاد كند.وي گفت: 
يكي ديگر از مولفه هايي كه به نظرم خيلي حياتي هست 
اين است كه بخش اعظم آنچه در دوره دنگ شيائوپينگ 
درو شد در دوره مائو كاشته ش��ده بود. اين از منظر علم و 
فناوري و محور قرار دادن صنايع روستايي به مثابه موتور 
صنعتي چين قابل تأمل اس��ت. در س��ال هاي اوليه دهه 
1980 يونسكو مجموعه مطالعاتي سامان داد كه تا امروز 
در ادبيات توس��عه از نظر ژرفا و كيفيت مباحث ارايه شده 
تحت عنوان استراتژي هاي توسعه درون زا نظير آن تكرار 
نشده است. به دليل اينكه اين كتاب در سال هاي 1980 و 
1981 منتشر شده هنوز فضاي آثار و پيامدهاي كارهاي مائو 
در چين هست و مستنداتي كه يونسكو تهيه كرده عمومًا 
كارنامه دوره مائو را مورد بررسي قرار داده است. در آنجا به 
ويژه از نظر علم و فناوري نكته هايي را مشاهده مي كنيد كه 
غير قابل باور است. درست در جهت مخالف ما به نام توسعه 
علم و دانايي، مدرك گرايي و مقاله گرايي و ظاهرسازي را 
اولويت مي دهيم بايد ببينيم كه چگونه آنها پيوند عميق بين 
دانايي و توانايي در استراتژي هاي توسعه علم و فناوري برقرار 
كرده اند و در همان مجموعه يونسكو به صراحت مي گويد ما 
نمونه بديلي كه با فاصله هاي طوالني به گرد چين برسد از 
نظر موفقيت استراتژي توسعه علم و فناوري نتوانسته ايم در 
بين كل  كشورهاي در حال توسعه مشاهده كنيم. بنابراين 
يك ركن بزرگ اين مساله خودشناسي است.دكتر مومني 
ادامه داد: يك ركن بسيار بزرگ ديگر دنياشناسي است كه 
آن هم براي خود ماجراهايي دارد اين مساله نشان مي دهد 
چگونه و چرا و از چه جهاتي الگوي چين قابل تقليد از ناحيه 
هيچ كشوري در دنيا نباشد. براي مثال در كتاب بسيار ممتاز 
قرن آسيا كه درباره چشم اندازهاي هژمونيك دنيا در قرن 
بيست و يكم صحبت مي كند، گفته مي شود كه محوريت از 
امريكاي شمالي و اروپاي غربي در قرن بيست و يكم به كلي 
به شرق آسيا منتقل مي شود. در آنجا نويسنده اين سوال را 
مطرح كرد كه چگونه ممكن است كشوري در دوره كمتر 
از بيست سال و بدون آنكه عضو WTO شده باشد توانسته 
ص��ادرات خودش را بيش از 80 برابر افزايش دهد. در آنجا 
درباره اين مساله بحث مي كند كه بايد با مساله پيچيده اي 
به نام منطق هاي رفتاري حاكم بر مهاجران چيني تمركز 
كنيد. نكته كليدي اينكه مهاجران چيني عمدتاً از موضع 
ناسازگاري يا مخالفت و تفاوت ديدگاه با رژيم حاكم مهاجرت 
مي كنند مرزبندي خودشان را با رژيم حاكم حفظ مي كنند 
اما با منافع مّلي نه تنها مرزبندي ندارند بلكه در هر جا قرار 
مي گيرند خودشان را به عنوان ماموران ويژه توسعه چين 
در نظر مي گيرند. اينگونه است كه چيني تبارها و مهاجرها 
در سراسر دنيا دارند بزرگ ترين عامل باز كردن اقتصادهاي 
آن سرزمين ها به روي كاالهاي چيني مي شوند، در زماني 
كه هنوز به هيچ وجه عضو گات و بعداً WTO هم نبودند. 
اين صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: يك كشوري كه 
بيش از ده س��ال مازاد تراز باالي سه هزار ميليارد دالري 
دارد چگونه خودش را از عوارض بيماري هلندي و تنبلي ها 
و فسادها و بحران هايي كه چنين مازاد تراز هيواليي ايجاد 
مي كند بركنار نگه داشته است. زماني كه تجربه حساب 
ذخيره ارزي و صندوق توس��عه مّلي در ايران را نگاه كنيد 
مي توانيد عظمت آن را بفهميد. ساختار قدرت و گروه هاي 
ذي نفع در ايران در اين زمينه به گونه اي رفتار مي كنند كه 
گويي تا زماني حتي يك دالر در آن حساب و صندوق وجود 
دارد آرامش ندارند و همه چيز را به هم مي دوزند تا بتوانند آن 
يك دالر را هم خرج كنند. چگونه امكان دارد يك كشوري 
بيش از ده سال است كه مازاد تراز بالغ بر سه هزار ميليارد 
دالر دارد ولي شالق بهره وري از روي اين اقتصاد برداشته 
نشده كه هيچ دائمًا بالندگي و جّديت و ارتقاي توسعه گرا 

همچنان در دس��تور كارشان باقي مانده است. رمز بسيار 
بزرگ و با عظمت ديگري كه واقعاً بايد با مشاركت همكاران 
عزيز با صاحبان تخصص در روابط بين الملل و علوم سياسي 
و جامعه شناسي سياسي و از اين قبيل درباره اش بحث شود 
چيست، بايد ديدكه چگونه چيني ها در مواجهه اي كه با 
دنياي خارج دارند از اين ظرفيت )مازاد تراز( در اعالء درجه 
فرصت طلبي اس��تفاده مي كنند و از هر بحران كوچك و 
بزرگي كه در دنيا پديدار مي ش��ود، به��ره مي گيرند.وي 
گفت: چيني ها چه در بحران 1997 كه خصلت منطقه اي 
داشت و چه در بحران 2008 كه خصلت جهاني داشت به 
عنوان بزرگ ترين شكارچي فرصت ها در دنيا مطرح شدند 
و با تمام كشورهاي كوچك و بزرگ مشكل دار و بحران زده  
در زمان مناسب قراردادهايي بسته اند. ما به زبان فارسي 
منابعي داريم كه مي گويد چين در بحران 2008 تقريباً دو 
سوم نيازهاي استراتژيك خودش براي تفّوق بر جهان به ويژه 
از منظر تصاحب يا شبه تصاحب منابع مادي و زيرزميني 

جهان با كمترين بهاء حل و فصل كرد.
در سال 2008 در ايران به گواه تعدادي از برجسته ترين 
مديران صنعتي كشور شرايطي تجربه كرديم كه مديران 
صنعتي مي گفتند شركت هاي بزرگي كه حتي جواب 
نامه هاي م��ا را نمي دادند در بح��ران 2008 نماينده به 
ايران فرس��تاده بودند و حاضر بودند در ازاي گرفتن پول 
نقد قيمت را ت��ا 75 درصد به ما تخفيف دهند و آمادگي 
داش��تند امتيازات غير متعارف در زمينه انتقال فناوري 
دهند. در آن زمان بررس��ي كرديم و متوجه ش��ديم اگر 
احمدي نژاد فقط بندي از برنامه چهارم كه كمي هزينه  
كرد ارزي را به قاعده كرده بود و به كادر حس��اب ذخيره 
ارزي و صندوق توسعه مّلي پيش بيني شده رعايت كرده 
بود ما مي توانستيم حدود 250 ميليارد دالر كه تا آن موقع 
بايد در صندوق حس��اب انباشته مي شد داشته باشيم و 
مي توانس��تيم تا اندازه 1000 ميليارد دالر دارايي هاي 
استراتژيك سرمايه اي بخريم كه به همراه آن تعهد براي 
انتقال فناوري هم وجود داش��ت. استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي گفت: از همي��ن زاويه مي توان دولت 
روحاني را هم مورد خطاب قرار داد كه واقعاً سهل انگاري ها 
و ول انگاري ها و فسادكاري ها و ناداني و ناتواني هاي آنها 
باعث شد ما در برابر ش��وك هاي برون زايي مثل كرونا، 
تحريم هاي بازگشته و سقوط قيمت نفت نه تنها مطلقًا 
نتوانيم از فرصت هاي ناشي از شوك هاي برون زا استفاده 
كنيم بلكه به طرز غير متعارفي بسيار فراتر از بقيه كشوري 
دنيا هزينه هاي غير متعارف هم پرداخته ايم.  وي افزود: با 
كمال تأسف حتي در مورد كرونا هم به خاطر برخوردهاي 
سياست زده اي كه در كل ساختار قدرت در ايران دستور 
كار هست ما قادر به يادگيري از اين تجربه هم نيستيم. چند 
هفته پيش مجمع اقتصاد جهاني گزارشي را منتشر كرد 
كه مي گويد مطالعه هاي ما نشان مي دهند اگر نظام هاي 
سالمت در دنيا بر محور تقدم پيشگيري بر درمان سامان 
پي��دا كرده بودند كارايي و به��ره وري منابعي كه در اين 
حيطه تخصيص پيدا مي كند 500 برابر افزايش داشت.

چنين پديده اي با اين ابعاد مطلقًا در دس��تور كار نيست 
و در فرآيند مديريت كرونا افش��اگري هايي كه از درون 
س��اختار ذي مدخالن در اين مساله نسبت به همديگر 
صورت مي گيرد مي تواند ابعاد آشفتگي و ناتواني را نشان 
دهد. اين خيلي جالب است كه در چنين شرايطي درباره 
ارز و ريال فكر مي كنند ولي درباره اينكه چگونه بنيه نرم 
افزاري خودشان را ارتقا دهند و از ذخيره دانايي موجود در 
كشور چگونه استفاده كارآمدي كنند مطلقاً فكر نمي كنند. 
در مملكت ما همه چيز جنبه سياست زدگي دارد زماني 
كه مي گوييم اين چه طرز مديريت مساله است بالفاصله 
موجي راه مي افتد كه زحمات كادر درماني ناديده گرفته 
شده در حالي كه هر انسان منصف شرافتمندي اگر فقط 
سه ساعت پشت سر هم از ماسك استفاده كند مي تواند 
از ابعاد انساني و عاطفي خدماتي كه اهل درمان مي كنند 

دركي پيدا كند. زود حساب ها را با همديگر قاطي مي كنند. 

    توسعه با ارتقاي بنيه  توليدي 
دكتر فرشاد مومني گفت: تجربه چين نشان مي دهد كه 
برنامه ريزي توسعه بر محور ارتقاء بنيه توليدي امكان پذير 
اس��ت؛ اين يكي از چيزهايي است كه مي توانيم از چين 
بياموزيم. آقاي مهندس بحرينيان و دوس��تان ايشان در 
مركز تحقيقات اتاق مشهد كارهاي بسيار درخشاني آماده 
كردند كه به زودي منتشر خواهد شد. در آنجا نشان دادند 
چگونه در چين تمام باب هاي فرصت طلبي و مفت خوارگي 
را بستند براي اينكه هر منبعي كه آزاد مي شود به سمت 
توليد كاناليزه شود و آنچنان توليد را به صرفه كردند كه 
هر كس كوچك ترين استعداد مالي يا انساني داشته باشد 
خردورزانه ترين مسير حداكثرسازي منافع خودش را در 
آن مي بيند كه به سمت توليد و نوآوري هاي فناورانه برود. 
ايده محوري كه ايش��ان مطرح كرد اين است كه سلطه 
اس��تراتژي تدريج گرايي كه درست نقطه مقابل شوك 
درماني هست تا چه اندازه كارآمد اس��ت.واقعًا خود اين 
ماجرايي است كه مي توان ده ساعت درباره اش صحبت كرد. 
استيگليتز و ديگران در اين زمينه كارهاي بسيار ممتازي 
انجام دادند آنگونه كه بازارگراهاي افراطي ايران در ساخت 
غير شفاف رانتي توسعه نيافته بر طبل خصوصي سازي 
كوبيدند و اين همه بحران و فساد و به هم ريختگي ايجاد 
كردند و برخورداري هاي غير متعارف براي اقليت اندكي 
درست كردند بعد از اينكه افتضاح آن در آمد گفتند اين 
آن خصوصي س��ازي مطلوب ما نبود. اما نمي گويند چرا 
30 سال بعد از اينكه افتضاحات در حال جريان بود يادتان 
افتاد مطلوب شما نبود؟ چگونه آن زمان توزيع رانت مي شد 
صدايتان درنمي آمد. بعضي از اينه��ا راه حل بديلي ارايه 
مي دهند و مي گويند تقدم آزادسازي بر خصوصي سازي 
است. اين در حالي است كه در هيچ تجربه موفقي در دنيا 
تقدم آزادسازي رعايت نمي شود به خاطر اينكه به تعبير 
داگالس نورث آزادس��ازي در س��اختار توسعه نيافته به 
معناي حاكم كردن قانون جنگل است.  دكتر مومني گفت: 
اكنون در حالي كه س��ي سال به موازات خصوصي سازي 
آزادس��ازي هاي رانت محور، واردات محور و ضد توليدي 
داش��تيم اينها حتي ب��ا آنها هم مرزبن��دي نمي كنند و 
همچنان همان كليشه هاي ترجمه اي پوچ و بي محتوا را 
مطرح مي كنند و جابه جايي هاي رانتي كه انجام شد تبّري 
مي كنند و مي گويند منظورمان اين نبود يا آنگونه كه دلمان 
مي خواست اجرا نشد.  مساله بسيار حياتي ديگري كه در 
تجربه چين بسيار شايسته تأمل هست اينكه تقريباً تمام 
كساني كه از منظر انديشه توسعه به مساله تجربه چين 
نگاه كرده اند مي گويند چين بي نظيرترين تجربه در تاريخ 
توسعه از منظر فهم صحيح توالي ها است.به قاعده همه 
تجربه هاي موفق توسعه چيني ها گام نخست توسعه را از 
حداكثرسازي استفاده از ظرفيت هاي انساني قرار دادند. 
بدين معنا موتور اصلي توسعه در چين اشتغال موّلد بود.

بسيار مس��اله تكان دهنده اي هست كه در دوره 1978 
ت��ا 1996 در يك دوره كمت��ر از دو دهه چيني ها 330 
ميليارد دالر هزينه كردند، 226 ميليون فرصت شغلي 
موّلد ايجاد كردند كه از اين تعداد 70 درصد در مناطق 
روستايي و در كادر صنايع روستايي شكل گرفته است. 
براي اينكه طول و عرض اين مساله را خوب درك كنيد 
در فاصله 1385 تا 1390 در ايران 621 ميليارد ارز تزريق 
شده خالص فرصت هاي شغلي در اين دوره در ايران منفي 
چهارصد و پانزده هزار فقط در بخش ساخت صنعتي بوده 
است.چقدر جاي دريغ و تأسف است آنهايي كه چنين 
سرنوشتي را براي ايران رقم زدند به خاطر حاكم بودن 
مناسبات غير شفاف و فاقد بسترهاي كارشناسي براي 
نقد و ارزيابي عالمانه هنوز براي خودشان آينده سياسي 
تصّور مي كنند و جريان سازي مي كنند و راست و دروغ 

را با همديگر قاطي مي كنند. 
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ضرورت توجه به حكمراني فضاي 
مجازي در بازي هاي رايانه اي

طبق آمار، س��هم بازي هاي رايان��ه اي در بازار 4300 
ميليارد تومان است كه قسمت عمده آن يعني حدود 
95 درص��د به بازي هاي خارجي اختص��اص دارد. به 
گزارش تس��نيم، يكي از اهم موضوعات در مس��اله 
حكمراني فضاي مجازي ايران، مباحث حكمراني در 
بازي هاي رايانه اي و حمايت از توليد و ترويج بازي هاي 
رايانه اي ملي است. سهم عمده بازار بازي هاي رايانه اي 
در ايران به بازي هاي خارجي اختصاص دارد. طبق آمار 
بنياد بازي هاي رايانه اي در سال 98، سهم بازي هاي 
رايانه اي در بازار4300 ميليارد تومان اعالم شده است 
كه قسمت عمده آن يعني حدود 95 درصد به بازي هاي 
خارجي اختصاص داشته است و تنها 5 درصد آن مربوط 
به بازي هاي ايراني است. مطابق اين آمار، حدود يك 
س��وم حجم بازار )1600 ميليارد تومان( به نرم افزار و 
مابقي )2 هزار و 700 ميليارد تومان( به بازار س��خت 
افزار و كنسول بازي ها اختصاص دارد. اين آمار نسبت 
به 2 س��ال قبل بيش از 4 برابر شده است. ارزش باالي 
بازي هاي رايانه اي در اقتصاد ايران در حالي است كه 
هنوز مسووالن و مديران ارش��د نظام تصوري درباره 
توليد بازي هاي رايان��ه اي داخلي ندارند و به ضرورت 
برنامه ريزي جهت توليد و طراحي اين بازي ها در كشور 
پي نبرده اند. يك��ي از نهادهايي كه مي تواند در بحث 
توليد بازي هاي رايانه اي ملي ورود كند، معاونت علمي 
رياست جمهوري است كه اين نهاد مي تواند با ايجاد 
شتاب دهنده ها در حوزه بازي هاي رايانه اي به توسعه 
اين بخش اهتمام داشته باشد. بطور كلي به نظر مي رسد 
اگر همان توجهي كه اوايل دهه 90 به بحث بازي هاي 
رايانه اي شد بار ديگر در كش��ور صورت گيرد، حتمًا 
مي توانيم در اين حوزه بهتر عمل كرده و اين صنعت را 
قدرتمند كنيم و جلوي هجمه فرهنگي در اين بخش را 

بگيريم و حتي به صادرات بازي فكر كنيم. 

تكنيكال »همراه« چه مي گويد
معامالت در نماد همراه روز چهارشنبه بسيار خوب 
دنبال شده و قيمت در مثبت 3.5 درصد بسته شد. 
به لحاظ تكنيكال آيا زمان مناسبي براي ورود به نماد 
همراه اس��ت؟ به گزارش نبض بورس، همراه اول در 
معامالت روز چهارش��نبه با ثبت 4.2 ميليون برگه 
سهم روز مثبتي را داشت بطوري كه طي معامالت 
ب��ازار در دامنه مثبت قرار داش��ت و حتي زماني كه 
در ميانه هاي بازار طرف عرضه دس��ت باال را داشت 
و بسياري از س��هام بازار با فشار فروش تا درصدهاي 
منفي كامل هم معامله شدند، نماد همراه با معامالت 
بهتر و موقعيت مناسب تري همچنان مثبت ماند تا 
در بخش پاياني بازار به صف خريد برس��د و قيمت با 
مثبت 3.5 درصد بسته شود. حاال پرسش اين است 
كه آيا همراه به لحاظ تكنيكالي به نقطه مناس��بي 
جهت ورود رسيده است يا اينكه بايد منتظر اصالح 
قيمتي بيشتر اين نماد ماند؟ همراه اول در چند ماه 
اخير با اصالح خوبي كه از اوج خود در تابستان داشته 
است )اندكي بيش از 65 درصد( اكنون در محدوده 
حمايتي بسيار مناس��بي قرار دارد. محدوده 2600 
تومان حمايت بسيار خوبي براي همراه اول محسوب 
مي شود و اميد آن است كه با توجه به ظهور نشانه هاي 
مثبت در نم��ودار و انديكاتورها طرف خريد بيش از 
قبل قدرت بگي��رد و در همين حوالي كف حمايتي 
مناس��ب و محكمي براي سهم شكل بگيرد. با توجه 
به توضيحات باال بررسي سهم جهت سرمايه گذاري 
در اين محدوده تا حمايت هندسي سهم روي 1800 
تومان نقاط مناسبي براي خريد محسوب شود. بين 
نمودار قيمت و انديكاتور RSI واگرايي مثبت شكل 
گرفته است. در همين حال RSI به خط روند نزولي 
خود نفوذ پيدا كرده است كه مي تواند به صورت پيش 
رو، خبر از شكست خط روند نزولي در نمودار قيمت 
دهد و اين يعني اينكه زمينه رسيدن به قيمت هاي 
باالتر براي همراه اول دارد شكل مي گيرد. در كنار اين 
موضوع حفظ موقعيت برتر خط آبي نسبت به خط 
قرمز )خط سيگنال( در انديكاتور Stoch RSI نشانه 
خوبي است كه حاكي از بهبود عملكرد قيمتي سهم 
است. با نگاهي گذار به نمودار قيمت متوجه يك الگوي 
هارموني در آن مي شويم كه به احتمال زياد به صورت 
سر و ش��انه در حال تكميل شدن در حوالي قيمتي 
2600 تومان است و اين نيز خود مهر تاييدي است بر 
پايان اصالح حداقل از لحاظ قيمتي و نه زماني تا خيال 
سهامداران را از بابت اصالح بيشتر راحت كند و شايد 

در روزهاي بعد به قيمت هاي باالتر برسد.

ذوب آهن اصفهان نشان ويژه 
مسووليت اجتماعي را كسب كرد

براس��اس راي هيات داوران س��مپوزيوم بين المللي 
رواب��ط عمومي و هفدهمين جش��نواره برترين هاي 
روابط عمومي ايران ذوب آهن اصفه��ان از بين 140 
شركت كننده موفق به دريافت نشان ويژه مسووليت 
اجتماعي و لوح س��پاس روابط عمومي برتر در رشته 
اطالع رساني كرونا شد. در مراسم اختتاميه اين جشنواره 
كه چهارش��نبه 21 آبان ماه برگزار ش��د »نشان ويژه 
مسووليت اجتماعي« و »لوح سپاس روابط عمومي 
)برتر در رش��ته اطالع رس��اني كرونا(« به ذوب آهن 
اصفهان اهداء شد. هوشمند سفيدي دبيركل سمپوزيوم 
بين المللي روابط عمومي در اين خصوص گفت: »اين 
سمپوزيوم با توجه به شيوع بيماري كرونا، به صورت 
مجازي برگزار شد و تنها شركت هاي برتر در مراسم 
اختتاميه دعوت شدند. ضمن اينكه 1100 نفر از اعضاء 
انجمن جهاني روابط عمومي از 100 كشور و 800 نفر از 
ايران به صورت مجازي در اين سمپوزيوم شركت كردند. 
فعاليت روابط عمومي ها در دوران شيوع كرونا در هفت 

رشته مورد ارزيابي قرار گرفت.«

هشدار كارشناسان در مورد 
كاهش هزينه حمالت هكري

كارشناسان امنيتي هشدار مي دهند هزينه انجام يكي 
از متداول ترين حمالت هكري موسوم به »دي او اس« 
كاهش چش��مگيري يافته و س��هولت انجام آن نيز 
افزايش يافته است. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، 
بررسي هاي انجام ش��ده در اين زمينه نشان مي دهد 
انجام حمالت دي او اس با سوءاستفاده از محصوالت 
ناايمن مورد استفاده براي اتصال به اينترنت روزبه روز 
در حال گسترش است و هزينه اين حمالت نيز آنقدر 
كاهش يافته كه تقريب��ًا هر فردي در جهان مي تواند 
آن را تأمين كند. حمالت دي او اس مبتني بر كنترل 
لشگري از ابزار قابل اتصال به اينترنت توسط هكرها و 
بهره گيري از آنها براي ايجاد ترافيك اينترنتي فزاينده 
روي سايت هاي هدف به منظور از دسترس خارج كردن 
آنها است. اين اختالل در يك دهه اخير به طور گسترده 
صاحبان مشاغل را تهديد كرده و سوءاستفاده از آن بعد 
از شيوع ويروس كرونا نيز بيشتر شده است. يافته هاي 
موسسه امنيتي ديجيتال شادو نشان مي دهد هزينه هر 
حمله دي او اس از 25 دالر در سال 2017 به تنها 7 دالر 
در سال جاري ميالدي كاهش يافته و پيچيدگي هاي 
فني اين كار نيز كمتر شده است. همچنين اين حمالت 
را مي توان به راحتي ب��راي مدت چند دقيقه تا چند 
س��اعت برنامه ريزي كرد. يكي از داليل فني كاهش 
شديد هزينه حمالت دي او اس، همه گير شدن ابزار 
و وس��ايل مبتني بر اينترنت اشيا اس��ت كه در اكثر 
موارد كاربران آنها به دليل بي توجهي از كلمات عبور 
پيش فرض اين دستگاه ها استفاده مي كنند و همين امر 
موجب مي شود هكرها به راحتي كنترل ابزار يادشده را 

براي حمالت دي او اس در دست بگيرند.

واتس اپ در آلمان
زير ذره بين رفت

رگوالت��ور آلمان از واتس اپ و س��اير س��رويس هاي 
پيام رس��ان درباره نحوه نگهداري اطالعات خصوصي 
كاربران و وضعي��ت حريم خصوصي در صورت امكان 
ارس��ال پيام ميان پيام رس��ان هاي مختلف تحقيق 
مي كند. به گزارش ايس��نا به نق��ل از بلومبرگ، دفتر 
كارتل فدرال آلمان با اش��اره به نقض احتمالي قانون 
حمايت از مصرف كننده، اعالم كرد تحقيقاتي را درباره 
سرويس هاي پيام رسان گش��وده است كه احتماال به 
رگوالتورها كمك خواهد كرد دريابند اگر ارسال پيام 
ميان اپليكيشن هاي پيام رس��ان امكان پذير شود آيا 
كاربران مي توانند س��رويس هايي را انتخاب كنند كه 
اقدامات بيش��تري براي حفظ حريم خصوصي انجام 
مي دهند. اندرس مانت، رييس دفتر كارتل فدرال آلمان 
در بيانيه اي اعالم كرد اين موضوع سوال برانگيز است كه 
آيا اين سرويس ها از اطالعات شخصي كاربران حمايت 
مي كنند و اين حمايت تا چه ح��دي انجام مي گيرد. 
اين تحقيقات همچنين اين موضوع را مورد بررس��ي 
قرار خواهد داد كه در صورت امكان ارس��ال پيام بين 
اپليكيشن هاي پيام رسان، آيا مصرف كننده مي تواند 
سرويسي را انتخاب كند كه حمايت بهتري از اطالعات 
كاربران فراه��م مي كند. واتس اپ پراس��تفاده ترين 
پيام رس��ان براي آلماني هايي است كه از دستگاه هاي 
اندرويدي استفاده مي كنند و طبق آمار استاتيستا، روزانه 
بيش از هفت ميليون كاربر دارد. مسنجر فيس بوك با 
2.8 ميليون كاربر روزانه و اس��كايپ مايكروسافت با 
1.8 ميليون كاربر روزانه، در رتبه هاي دوم و سوم قرار 
دارند. واتس اپ كه متعلق به فيس بوك است اطالعات 
محدودي را با اين ش��ركت براي كمك به شناس��ايي 
كاربران به اشتراك مي گذارد و اطالعاتي كه به تبليغات 
هدفمند در فيس بوك كمك كند را ارايه نمي كند. اين 
شركت اعالم كرده تنها در صورت موافقت رگوالتورهاي 
حريم خصوص ايرلند كه مق��ر فعاليت هاي اروپايي 
فيس بوك است، چنين اطالعاتي را به اشتراك خواهد 
گذاشت. فيس بوك آخرين بار درخصوص نحوه رديابي 
استفاده وب توسط كاربران اين شبكه اجتماعي هدف 
تحقيقات ضدانحصارطلبي رگوالتور آلمان قرار گرفت. 
درخواست تجديدنظر فيس بوك براي حكمي كه در 
سال 2019 صادر شده بود و اين شركت را ملزم كرده 
بود جمع آوري و استفاده از اطالعات و يكي كردن آنها 
با حساب هاي فيس بوك كاربران بدون كسب رضايت 
آنها را متوقف كند، اوايل امسال رد شد. اقدام رگوالتور 
آلمان در استناد به قانون ضدانحصارطلبي در خصوص 
اطالع��ات مربوط به حريم خصوصي كارب��ران، اقدام 
جديدي محسوب مي شود. اين رگوالتور تحت قانون 
مصرف كننده قدرت ندارد به يك شركت براي متوقف 

كردن رفتار خاصي دستور دهد.

تعويق ممنوعيت تيك تاك
در امريكا

وزارت بازرگاني امريكا دستور ممنوعيت تيك تاك 
در امريكا را به تعويق انداخته است. به گزارش مهر 
به نق��ل از انگجت، اواخر اكتبر گروه��ي از كاربران 
تيك تاك شكايتي عليه تصميم دولت براي تعطيلي 
تيك تاك و ضرر به كسب و كارشان ثبت كردند. يك 
قاضي دادگاه ف��درال در ايالت فيالدلفيا نيز راي به 
توقف اين دستور داد. درهمين راستا وزارت بازرگاني 
امريكا نيز در بيانيه اي به راي دادگاه اشاره و اعالم كرد 
به دليل تحوالت قانوني پيش رو اين دستور را اجرا 
نخواهد كرد. در حال حاضر دو پرونده حقوقي مربوط 
به تيك تاك در جريان است و اين اپليكيشن چيني 
س��عي دارد از ممنوعيت كام��ل در امريكا اجتناب 
كند. دولت دونالد ترامپ به بايت دنس )شركت مادر 
تيك تاك( مهلت داده بود تا براي ادامه فعاليت خود 
در امريكا با ش��ركت امريكايي همكاري و اطالعات 
شهروندان امريكايي را داخل اين كشور ذخيره كند. 
اين شركت نيز اعالم كرد با اوركل و والمارت در اين 
زمينه همكاري خواهد كرد. دولت امريكا اين معامله 
را تاييد كرد اما از آن زمان تاكنون اقدامي در راستاي 

اجرايي شدن آن انجام نشده است.

دكتر فرشاد مومني درباره سبقت شاخص هزينه توليدكننده از شاخص قيمت مصرف كننده هشدار دارد

فريب بزرِگ واردات بدون انتقال ارز

ورود بورس  به جاده تعادل
 بازار س��هام خارج از مولفه ه��اي اقتصادي حركت كند 
احتماال پيش بيني شده براي كاهش ارزش پول ملي است 
و اين نوسانات و اين پيش بيني ها در گذشته نيز ديده شده 
بود و اثرات كمتري در اين مورد ديده مي شود و چشم انداز 
آينده هر چند با پيش بيني نرخ دالر مي تواند كمي صعودي 

باشد. يك بازار با ثابت شدن شرايط حال حاضر به خصوص 
با پر رنگ شدن پيش  بيني ها درخصوص افزايش نرخ ارز در 
بازار، ثبات نسبي پس از گذر از اين اصالحات 40 درصدي 
قابل توجه بوده فكر مي كنم روند بازار به اين شكل ادامه 
دارد و اين حدود 200 شركتي كه به هر شكل متوقف بودند 

اين شركت ها نيز اصالحات خود را انجام بدهند بازار ثبات 
خاص خود را به دست مي آورد و كمتر شاهد اصالحات 
منفي دو الي سه ماه گذشته خواهيم بود. قطعا بازار طي 
هفته ها و روزهاي آينده به مدار تعادلي خود باز مي گردد 
و يك بخشي از اين انتظارات و پيش بيني هاي ممكن را 

نا خواسته يا خودخواسته سهامداران بازار پيش آورده اند. 
در ميان برخ��ي پارامترهايي كه مي تواند كمترين تاثير 
بر بازار سرمايه را داشته باشد. مرتبا برخي افراد مختلف 
به شاخص و وضعيت بازار گره مي زنند و نقش مهم اين 

پارامترها در بازار مي گويند.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
دولت ايران 8 ميليارد دالر نزد بانك مركزي عراق به 
امانت دارد، كه براساس مذاكرات صورت گرفته ميان 
مسووالن ارشد دو كش��ور قرار است اين منابع براي 
تأمين كاال مصرف ش��ود. اما بازپس گيري پول مانده 
در عراق در نشست تش��كل هاي بخش خصوصي با 
هيات رييسه اتاق ايران مورد نقد و بررسي قرار گرفت. 
فعاالن اقتصادي، نس��بت به كم كاري دولت در اين 
زمينه گاليه مند بودند و عنوان كردند كه بايد مشخص 
شود كه دولت با بانك مركزي عراق چه تفاهمي كرده 
و بعد بر اين تفاهم نامه، براي همكاري دولت و بخش 
خصوصي برنامه ريزي ش��ود.به گفته آنها، كشور در 
عرصه واردات با مش��كل روبه رو اس��ت و تهيه استاد 
زمان بر و هزينه بر است، ازاين رو استفاده از واسط دوم 
و مس��اله تهاتر و واردات در برابر صادرات شايد بتواند 
مشكالت فعلي كشور را حل كند. پيشنهاد ديگري كه 
برخي فعاالن اقتصادي مطرح كردند اين بود كه دولت 
عراق پول ايران را به كشورهاي ثالث مثل كشورهاي 
اروپايي بدهد تا از آنها كاال تأمين كنيم. برخي ديگر از 
اعضا، نيز با تاكيد بر اينكه هيچ كدام از كاالهاي موردنياز 
ما توليد عراق نيست واگر قرار باشد تاجر عراقي بخرد 
و بعد به تاجر ايراني بفروش��د، بخش بزرگي از پول از 
بين مي رود؛ بنابراين نبايد اين راه حل از سوي عراقي ها 
بپذيرفته شود.آنها در عين حال با تاكيد بر اينكه هيچ 
راهي جز امضاي FATF نيست، بر لزوم پايبندي دولت 
به تعه��دات خود همچنين تضمي��ن ايفاي به موقع 

تعهدات تأكيد كردند. 

چراعراقپولايرانرانميدهد
در نشست تشكل هاي بخش خصوصي با هيات رييسه 
اتاق ايران، نحوه واردات اقالم اساس��ي توسط بخش 
خصوصي و تهاتر كاال« مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
حسين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در اين 
نشست با اشاره به ديدار اخير رييس اتاق ايران با وزير 
صنعت، معدن و تجارت، گفت: در اين ديدار مقرر شد 
پيرو تصميمي كه در ستاد اقتصادي دولت براي واردات 
در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضي گرفته شده، 
فهرستي از كاالهاي اساسي، نهاده ها و اقالم موردنياز 
كشور تهيه ش��ود. همچنين از تعدادي اعضاي اتاق 
ايران خواسته شده كه به شكل اعتباري براي واردات 
كاال توافق شود و در قالب تفاهمي بين وزارت صمت و 
واردكنندگان، با فرصت سه ماهه وزارتخانه پرداخت ها 

اعم از ارزي يا ريالي انجام داده و تسويه شود.
مظفر عليخاني، معاون تش��كل ها و امور استان هاي 
اتاق ايران نيز با بيان اينكه وزير صمت در نشستي به 
رييس اتاق ايران گفته اند كه واردات مجموعه 25 قلم 
كاالي اساسي به بخش خصوصي واگذار شود، ادامه 
داد: در شرايطي كه كشور با كمبود ارز مواجه است و 
هزينه انتقال ارز از بازار هدف دو چندان شده، رقابت 
ناميمون ميان شركت هاي دولتي و بخش خصوصي 
باعث رنجش خاطر شده و واگذاري اين امر به بخش 
خصوصي هم مي تواند در حوزه مديريت مشكالتي 
فراهم كند؛ اما اين فرصتي است براي اينكه توانمندي 

بخش خصوصي را به منصه ظهور برساند.
او با اشاره به اينكه دولت ايران 8 ميليارد دالر نزد بانك 
مركزي عراق به امانت دارد، تصريح كرد: بر اس��اس 
مذاكرات ميان مس��ووالن ارشد دو كشور قرار است، 
اين منابع براي تأمين كاال مصرف شود. از سوي ديگر 
ما در عرصه واردات با مش��كل روبه رو هستيم و تهيه 
استاد زمان بر و هزينه بر است، ازاين رو شايد استفاده از 
واسط دوم و مساله تهاتر بتواند مشكالت فعلي كشور 
را حل كند.در ادامه نشست، محسن چمن آرا، رييس 
كميسيون احداث و خدمات فني ومهندسي اتاق ايران 
درباره تهاتر پول برق كه بخش خصوصي در كش��ور 
عراق دارد، گفت: متأسفانه دولت هر كاري را خودش 
انجام مي دهد و در موقع بن بست سراغ بخش خصوصي 
مي آيد. ابتدا بايد صورت مساله مشخص شود؛ چراكه ما 
در حوزه عراق نماينده ما جلسات متعددي با سفارت و 
بانك مركزي داشته اند، اما درنهايت هيچ شركت ايراني 
در عراق نتوانسته كاري انجام دهد.به گفته او، تعدادي 
شركت به سفارت ايران در عراق مراجعه كرده؛ عراق 
مي خواهد شركت عراقي باشد؛ پول ماست ولي پيش 
عراق است ولي تا االن هيچ شركتي نتوانسته نظر عراق 
را تأمين كند. شركت هاي توانمندي در عراق هست 
كه با ايران مرتبط هس��تند. بهترين راه اين است اين 
دوستان با شركت هاي عراقي هماهنگ شوند و كاري 
انجام دهند اما متأس��فانه هيچ متولي وجود ندارد.به 
عقيده چمن آرا، ابتدا بايد مش��خص شود كه دولت 
با بانك مركزي ع��راق چه تفاهمي كرده و بعد بر اين 

تفاهم نامه، براي هم��كاري دولت و بخش خصوصي 
برنامه ريزي شود.

مخالفتباتخصيصارزدولتي
در بخ��ش ديگ��ري از نشس��ت، ابوالفض��ل روغني 
گلپايگان��ي، رييس كميس��يون صنايع ات��اق ايران 
گفت: ما با دو مقوله جداگانه مواجه هس��تيم؛ موضع 
اول تهاتر كاال است و موضوع منابعي كه براي تأمين 
كاالي اساسي نياز است دولت وعده تخصيص آن را 

داده است.
او با اشاره به اينكه گفته مي شود بر اساس توافق با عراق، 
اين كشور بايد پول ايران را پرداخت كند، اظهار كرد: 
اگر قرار به تخصيص مناب��ع ارزي موجود در عراق به 
واردات كاالهاي اساسي باشد، اين مساله كمي پيچيده 
و نامربوط مي شود چراكه ارز كاالهاي اساسي با نرخ 
ترجيحي است و نرخ ارز موجود در عراق رقم ديگري 
است.روغني گلپايگاني در بخش ديگري از اين نشست 
به موضوع تأمين مواد اوليه واحدهاي صنعتي پرداخت 
و گفت: اين مساله بايد سريعاً با همكاري دولت و بخش 
خصوصي و از مس��ير درست حل شود؛ اما ما از طرف 
سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا مي گوييم كه 
همچنان مخالف تخصيص هرگونه ارز ترجيحي و دالر 

4200 توماني به حوزه كاغذ هستيم.
همچنين نماينده اتحاديه واردكنندگان دارو نيز در 
اين نشست گفت: ما شنيده ايم واردات از طرف عراق 
9 درصد هزينه دارد؛ ما قباًل از مقصد عمان پول واريز 
كرده ايم و هنوز پول ما آنجاست؛ من معتقدم كه اين 
مسيرها به سرانجام نمي رسد. ما معتقديم تخصيص 
ارز دولتي به كاال كارس��از نيست. وقتي پول قبلي به 
واردكننده يا توليدكننده نرسيده، ما چگونه مي توانيم 
كاال تهيه كني��م.او ادام��ه داد: واردات دارو و اتحاديه 
واردكننده دارو به ارز دولتي نياز ندارد. ما بايد با سازمان 
غذا و دارو يا سازمان هاي بيمه گر طرف حساب شويم؛ 

دولت مي تواند يارانه را به بيمار بدهد نه به كاال.

تنهاراهامضايFATFاست
در ادامه، محمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت 
معدن و تج��ارت ايران گفت: هيچ ك��دام از كاالهاي 
موردنياز ما توليد عراق نيست ولي اينكه تاجر عراقي 
بخرد و بعد به تاجر ايراني بفروشد بخش بزرگي از پول از 
بين مي رود. ما نبايد اين راه حل را از عراقي ها بپذيريم. 
ما اگر هيچ راهي نداريم، بايد FATF را امضا كنيم. عراق 
خودش زماني قرارداد نفت در برابر غذا امضا كرده بود؛ 
ما صريحًا در چاله مي افتيم. اگر مي خواهيد مشكلي 
حل شود ورود سامانه گمرك به سامانه تجارت را قطع 
كنيد. با اين كار همه كاالها وارد مي شود.حميدرضا 
توكلي دبير انجم��ن واردكننده هاي داروي دامي در 
ادامه نشس��ت گفت: متأس��فانه دولت بسيار دير به 
فكر مي افتد؛ ما هفت ماه قبل اين راهكار را ارايه داده 
بوديم. قطعًا با واسطه گري عراق 25 درصد پول ما از 
بين خواهد رفت. در حوزه دامپزش��كي كمبود كاال 
داريم. در حوزه واكسن، افزودني هاي خاص و داروهاي 
اس��تراتژيك قطعًا در ماه هاي آينده با مشكل روبه رو 
خواهيم شد.سالح ورزي هم تأكيد كرد: اتاق ايران در 

يك سال و نيم درباره راهكار تأمين نياز اساسي گفته 
است و ما هم از بخش خصوصي مي خواهيم كه چگونه 
مي خواهند يا مي توانند اين اقالم اساسي را وارد كنند 

تا دولت بعد از سه ماه بتواند تسويه حساب كند.

ريالعمانكارسازنبود
بعدازآن خليلي گفت: در سال هاي قبل از سال 1397 
سهم دولت در كاالي اساسي در كنجاله سويه 8 درصد 
و جو صفر، بود از س��ال 97 سهم دولت افزايش يافت 
و تا به امروز اين س��هم بازهم بيشتر شده است؛ حاال 
دولت مجبور اس��ت از بخش خصوصي كمك كند و 
واردات كاالي اساسي براي بخش خصوصي دشوارتر 
شده اس��ت. او با اش��اره به اينكه بخش خصوصي در 
شرايط فعلي نيز به صورت اعتباري كاال وارد مي كند، 
ادامه داد: ما با موضوع اساسي تري روبه رو هستيم كه 
بحث تأمين ارز و تأمين اعتبار است. بانك مركزي با 
محدوديت تأمين ارز روبه روس��ت؛ در كاالي اساسي 
انتق��ال از بانك ها وجود ندارد. ي��ك هفته قبل ريال 
عم��ان بود و اآلن دينار عراق. اين ش��ش ماه قبل هم 
مطرح شد اما هيچ ثمره اي از رفت وآمد بانك مركزي 
ايران به عراق حاصل نشد. سعي بخش خصوصي اين 
است كه از همه راه ها استفاده كند ولي هنوز هيچ راه 

درستي پيدا نشده است.

تهاترازطريقكشورواسط
بابك عابدين، از انجمن صنعت چاپ و بسته بندي در 
ادامه اين نشست گفت: ما پيشنهاد مي كنيم دولت 
عراق پول ايران را به كشورهاي ثالث مثل كشورهاي 
اروپايي بدهد تا از آنها كاال تأمين كنيم؛ مساله بعدي 
اين است كه وقتي دولت از ما مهلت سه ماهه مي خواهد 
كه در سه ماه تسويه كند ما هم از كشور اروپايي سه ماه 
مهلت مي خواهيم اما گاهي سه ماه دولت دقيق نيست 
و اين به اعتبار واردكننده ضربه سنگيني مي زند و حتي 
ممكن است خط بطالني بر كل فعاليت يك تاجر بزند. 
عابدين ادامه داد: از طرفي وقتي كاال در گمرك رسوب 
مي كند و با قوانين يك شبه كاال سه ماه در گمرك دپو 
مي شود و بعد از شش ماه به بازار مي رسد، اين يعني ما 
به مشكل خورده ايم و دوامي براي حضور در اين بازار 
نداريم. پس ما بايد اطمينان پي��دا كنيم دولت ارز را 
براي بخش خصوصي رها كند وگرنه ما اعتبار خود را 

در جهان از دست مي دهيم.
او با اش��اره به رعايت مقررات سخت بانكي در كشور؛ 
افزود: در شرايط فعلي بانك هاي داخلي استانداردهاي 
مش��ابه FATF  را در داخل كشور اجرا مي كنند، چرا 
نبايد اين وضعيت براي معام��الت خارجي هم الزام 
ش��ود؟ از سوي ديگر رهاس��ازي عرضه و تقاضا، نياز 
بازار را تنظي��م مي كند و دولت بايد اي��ن اجازه را به 

اقتصاد بدهد.

كارمزداسناداعتباريباالست
فرهاد آگاهي، رييس اتاق مش��ترك ايران و برزيل، از 
تجرب��ه كار با عراق گفت: ما بايد از تجربه قبلي درس 
بگيريم؛ مش��كالت با ع��راق به طوركلي اين اس��ت 
كه كارمزد ها براي اس��ناد بس��يار باالست و پول هم 

قابل انتقال نيست. همچنين ازنظر كاالهاي اعتباري 
قرارداد بسيار دشوار است. از طرفي ما از بانك مركزي 
طلب داريم و هنوز نتوانسته ايم طلب را وصول كنيم. 
در حوزه كاالهاي اساس��ي ما مشكل داريم و بايد كار 
جدي انجام داد.در ادامه نشست يكي ديگر از حاضران 
گفت: خواسته ما اين است كه دولت بايد روند را تسهيل 
كند؛ وقتي دولت مي خواهد از اعتبار بخش خصوصي 
اس��تفاده كند بايد قرارداد بانك مركزي اصالح شود. 
روزي كه تاجر باز كاال را اظهار كرد، تسويه به نرخ روز 
ابالغ انجام ش��ود البته بايد تضامين هم در باالترين 
سطح باشد و تسويه رأس سه ماه انجام شود تا باعث 
بي اعتباري تاجر نش��ود.به گفته او، بخش خصوصي 
4 ميليون تن كاال در گم��رك دارد كه با قواعد بانك 

مركزي تا شش ماه ديگر در گمرك مي ماند.
سيد حسام الدين مدني، نماينده انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان محصوالت بيوتكنولوژي پزشكي نيز 
اظهار كرد: عراق مي تواند پول متعلق به ايران را به هند 
و چين بدهد كه ايران از آنجا مواد اوليه وارد كند چراكه 
عراق توليدي ندارد كه ايران به آن نياز داش��ته باش��د.

بعدازآن نماينده اتحاديه واردكنن��ده نهادهاي دامي 
گفت: دولت مي گويد من مي خواهم سر سه ماه بدهي 
خود را به بخش خصوصي تسويه كنم، اگر چنين است 
چرا تعهدهاي قبلي خود را كه گاهي تا 10 ماه هم از آن 
گذشته، تسويه نمي كند؟ اعداد اين بدهي ها بسيار باال 
نيس��ت؛ اما دولت هنوز ارز كاالي اساسي 8 ماه پيش 
ما را تس��ويه نكرده، از طرفي هزينه انتقال ريال عمان 
و دينار عراق باالس��ت و بانك مركزي هزينه انتقال آن 
را نمي پذيرد.در ادامه نشست، برخي از حاضران از روند 
ترخيص كاال در گمرك انتقاد كرده و آن را تحريم داخلي 
خواندند. اينكه توزيع ارز دولتي در نهايت به بس��يار از 
صنايع آس��يب زد و صنايع را گرفت��ار كرد. همچنين 
عنوان شد كه كليه واردكننده ها انتظار داشتند ارز خود 
را با قيمت مناسب تهيه كنند و صادركننده ها به دليل 
هزينه باال نمي توانستند ارز خود را در سامانه عرضه كنند. 

بايد اين مشكالت برطرف شود.

شيوهقراردادهاتغييركند
در پايان نشست، سالح ورزي گفت: به نظر مي رسد 
منابع اي��ران در عراق ب��ه دليل بروكراس��ي زياد و 
هزينه هاي باال قابل اس��تفاده نيس��ت، مگر با روش 
SPLC و روش هايي نظي��ر آن. موضوع بعدي عدم 
اعتماد فعاالن بخش خصوصي به دولت است، بايد 
شيوه قراردادها تغيير كند و بايد نفع بخش خصوصي 
هم در نظر گرفته شود.به گفته او، بايد روندها تسريع 
و اصالح شود، موضوع از طرف دولت اجرايي نيست 
و دولت به تعهدهاي قبلي خود عمل نكرده اس��ت؛ 
اما به نظر مي رس��د در ص��ورت ارايه تضمين كافي 
كه بتواند تعهد را براي تسويه به نرخ روز كاال داشته 
باشد قابليت اجرايي شدن از طرف تشكل هاي بخش 
خصوصي را دارد.او اظهار كرد: اگر دولت بس��ته اي 
تهيه كند كه با حذف روند فرسايشي ثبت سفارش 
و تضمين براي تس��ويه به موقع را در آن شرط كند، 
امكان همكاري وجود دارد. البته اين تضمين ها بايد 

ازنظر حقوقي دقيق تر شود.
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آغازروندتوزيعروغنجامد
شاتا | معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت از صدور 
حوال��ه 70 هزار تني روغن صن��ف و صنعت خبر داد.

عباس قبادي گفت: حواله 70 هزار تني روغن صنف و 
صنعت به بازرگاني داخلي ارسال شده و فعاالن صنف 
و صنعت مي توانند از روز يكشنبه روغن مورد نياز خود 
را تأمين كنند.دبير ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه روغن 
مايع خوراكي به وفور در دسترس مردم قرار گرفته است، 
افزود: همچنين روند توزيع روغن جامد خوراكي نيز 
آغاز شده و به تدريج فراواني آن در بازار احساس خواهد 
شد.قبادي همچنين گفت: فرآيند رساندن گوجه فرنگي 
به وفور از جنوب به سمت بقيه استان ها آغاز شده كه 
پيش بيني مي شود تا 10 روز آينده بازار گوجه فرنگي هم 

از نظر قيمت و هم از نظر فراواني به ثبات برسد.

كاهشقيمتگوجه
به۴هزارتومانبهزودي

تسنيم| معاون بازرگاني سازمان تعاوني روستايي 
گفت: عرضه گسترده گوجه در ميادين ميوه و تره بار 
تهران از پنج ش��نبه آغاز شده و با افزايش توليد تا دو 
هفته قيمت اين محصول به حدود چهار هزار تومان 
مي رس��د.مرتضي معتمد با اش��اره به اينكه سازمان 
تعاوني روس��تايي هيچ محدوديتي در خريد گوجه 
از كش��اورزان و عرضه اين محصول به ميادين ميوه و 
تره بار ندارد اظهار داشت: تا روز شنبه در تمامي ميادين 
تهران گوجه هاي خريداري شده از كشاورزان كه از نوع 
بوشهري هستند با قيمت حدود 11 هزار تومان عرضه 
مي شود و تا اواسط هفته آينده نيز در تمامي ميادين 
ميوه و تره بار كالن شهر ها اين محصول عرضه خواهد 
شد. وي با بيان اينكه هيچ محدوديتي در عرضه اين 
محصول به ميادين مي��وه و تره بار وجود ندارد تاكيد 
كرد: قيمت گوجه در خرده فروشي ها هم اكنون بين 
6 تا 25 هزار تومان اس��ت، ولي با عرضه گسترده اين 
محصول انتظار مي رود كه تا دو هفته آينده هم قيمت 
آن كاهش چشمگير داشته باش��د و هم نياز صنايع 
تبديلي برطرف شود.وي تاكيد كرد: به زودي قيمت 
گوجه به حدود كيلويي چهار هزار تومان مي رسد كه 
اين قيمت منصفانه اي است و اگر پايين تر از اين باشد 

كشاورزان دچار ضرر و زيان مي شوند.

كاهش۵۰درصدي
خريدلوازمخانگي

ايرنا |دبير انجمن صنفي توزيع كنندگان لوازم خانگي 
تهران گفت: اين روزها در مقايس��ه با دو ماه گذشته، 
شاهد كاهش 50 درصدي خريد لوازم خانگي در بازار 
هستيم.اكبر پازوكي افزود: اين روزها بازار در ركود به 
سر مي برد و به دليل باال بودن قيمت لوازم خانگي، به جز 
خانواده هايي كه به دنبال تهيه جهيزيه براي نوعروسان 
خود هستند، در عمل تقاضايي وجود ندارد.وي گفت: 
با اين وجود، اما محصوالت لوازم خانگي به اندازه كافي 
در س��طح بازار موجود است.پازوكي خاطرنشان كرد: 
توليدكنن��دگان در ماه هاي گذش��ته ب��ا وجود همه 
مشكالت از جمله كمبود تخصيص ارز و دشواري هاي 
تهيه مواد اوليه، با رش��د توليد مواجه بودند و امروز به 
هيچ عنوان كمبودي در سمت عرضه وجود ندارد.وي 
ادامه داد: به عنوان مثال كارخانجاتي داريم كه در هفت 
ماهه امسال 100 درصد به توليدات شان نسبت به مدت 
مشابه پارسال اضافه شده است، يا براي نخستين بار دو 
شركت صاحب نام داخلي خط توليد ماشين ظرف شويي 
را در كشور راه اندازي كردند. پازوكي گفت: فروشندگان 
هيچگاه تعيين كننده قيمت نيستند، بلكه تحت نظارت 
سازمان حمايت كاالهاي خود را با سود قانوني به فروش 
مي رسانند.وي بيان داشت: امروز در بازار »امين حضور«و 
»شريعتي« مغازه داراني را شاهديم كه كاالي خود را 
تنها با يك درصد سود به فروش مي رسانند و كسادي 
بازار سبب ش��ده تا رقابتي بين فروشندگان و كسبه 
شكل بگيرد.اين مقام صنفي گفت: در عين حال وقتي 
فروش��نده اي يخچالي را 10 ميليون تومان مي خرد، 
نمي توان انتظار داشت آن را 9 ميليون تومان به فروش 
برساند و در مواردي شاهديم با همان قيمت 10 ميليون 
تومان به فروش رس��انده، زيرا فروشندگان بايد اجاره 
مغازه، اقساط تسهيالت بانكي و غيره خود را بپردازند.

پازوكي افزود: امروز قدرت خريد مردم به شدت پايين 
آمده، به طوري كه برخالف سابق افراد به جاي خريد 
لوازم خانگي جديد به تعمير دس��تگاه هاي موجود در 

منازل خود روي آورده اند.

اعالمآمادگيبرايعرضه
گوشت۸۵هزارتوماني

ايلنا |رييس شوراي تامين دام كشور، گفت: افزايش 
قيمت موجب شد خريد گوشت قرمز از توان بسياري از 
مردم خارج شود و تقاضا به شكل چشمگيري كاهش 
يابد.منصور پوريان تاكيد كرد: افزايش قيمت سودي را 
نصيب دامداران نكرد، اما كاهش تقاضا زيان دامداران را 
به همراه داشته است.پوريان از پيشنهاد دامداران براي 
عرضه گوشت منجمد گوساله به قيمت هر كيلوگرم 
85 هزار تومان خبر داد ت��ا راهي براي تحريك بازار و 
افزايش دوباره تقاضا باشد.وي با اشاره به مصوبه اخير 
ستاد تنظيم بازار درباره خريد حمايتي گوشت قرمز 
از دامداران اظهار كرد: با توجه به ش��رايط پيش آمده، 
اجراي اين مصوبه نيز مي توان��د عالوه بر تنظيم بازار 
از زيان دام��داران جلوگيري كنند.به گفته پوريان؛ با 
وجود مصوبه مذكور هنوز ش��ركت پشتباني امور دام 
به خريد حمايتي گوشت قرمز از دامدارن ورود نكرده 
اس��ت.پوريان با تاكيد بر اينكه در س��ال جاري توليد 
گوشت قرمز رشد زيادي داشته است، افزود: بر اساس 
آمار تعداد پرواربندها در سال جاري 50 درصد افزايش 
يافته و جمعيت دام سبك كشور به بيش از 70 ميليون 
راس رسيده است.وي قيمت خريد هر كيلوگرم دام زنده 
سنگين از دامداران را 35 هزار تومان و قيمت خريد هر 

كيلوگرم دام سبك را 45 هزار تومان اعالم كرد.

هشداردرباره
صادراتسيبزمينيبهعراق

عضو هيات رييس��ه اتاق اي��ران مي گويد: بر اس��اس 
توافق هايي كه براي ازسرگيري صادرات سيب زميني به 
عراق صورت گرفته، از دوشنبه آينده )26 آبان( واردات 
س��يب زميني از ايران به عراق به ميزان مشخصي آزاد 
مي شود و ازدحام محموله هاي صادراتي در مرز خطر 
فساد و برگشت بار را افزايش مي دهد.كيوان كاشفي، با 
اشاره به توافقاتي كه براي آزاد شدن واردات سيب زميني 
به عراق با اين كش��ور انجام ش��ده، به صادركنندگان 
اين محصول هش��دار داد فعاًل از ارس��ال كاميون هاي 
سيب زميني به مرز خودداري كنند تا مشابه آنچه براي 
گوجه فرنگي صادراتي و خراب��ي آن در مرزها رخ داد، 
دوباره تكرار نش��ود.وي افزود: توافق��ي با دولت عراق و 
كنسولگري ايران در سليمانيه براي ازسرگيري صادرات 
سيب زميني به اين كشور صورت گرفته و بر اين اساس 
واردات سيب زميني به عراق از دوشنبه هفته آينده )26 
آبان( آزاد خواهد ش��د.او ادامه داد: طي توافقاتي كه با 
طرف عراقي داشتيم سهم مشخصي براي صادرات هر 
يك از انواع ميوه و تره بار به اين كشور در نظر گرفته شده 
و ارسال بار بيش از حد مجاز ممكن نيست و در مرزها 
خواهد ماند.كاشفي تصريح كرد: اگر اين شرايط ادامه پيدا 
كند مشابه آنچه طي چند وقت اخير براي گوجه فرنگي 
رخ داد براي س��يب زميني هم تكرار مي شود و شاهد 
ازدح��ام بار در مرزها خواهيم بود ك��ه امكان عبور هم 
ندارد و درنهايت روي دس��ت صادركنندگان مانده و از 
دست مي رود و نتيجه اي جز ضرر و زيان نخواهد داشت.

رييس اتاق كرمانشاه تأكيد كرد: ارسال بار بيش از حد 
مجاز و غيرمتعارف به مرز قطعًا امكان صادرات نخواهد 
داشت، زيرا بر اساس توافقي كه داشتيم نه طرف عراقي 
بيش از س��هميه مجاز را مي پذيرد و ن��ه گمرك ايران 
بدون هماهنگي با دستگاه هاي مربوطه و اتاق بازرگاني 
بارهاي صادراتي را اظهار خواهد كرد.كاش��في به همه 
صادركنندگان هشدار داد: اكيداً از ارسال كاميون هاي 
سيب زميني به مرز تا روز سه ش��نبه آينده خودداري 
كنند و باعث ازدحام در مرز و ضرر و زيان خود نشوند.وي 
با اشاره به توافقي كه براي قرنطينه محصوالت كشاورزي 
با اقليم عراق صورت گرفته است، اظهار كرد: بر اساس اين 
توافق، قرنطينه بررسي كاالها هم از سوي طرف ايراني 
و هم عراقي در خاك ايران صورت مي گيرد و كاالهاي 
صادر شده هم از بعد كيفيت و هم بسته بندي توسط هر 

دو طرف بررسي خواهد شد.

مواداوليهتوليدپوشك
ترخيصشد

فارس |مديركل صنايع نساجي، پوشاك و سلولزي 
وزارت صنعت با بيان اينكه همه مواد اوليه توليد پوشك 
از گمركات ترخيص و در چرخه توليد قرار گرفته است، 
گفت: در حال حاضر هيچ كمبودي در بازار پوشك وجود 
ندارد.افسانه محرابي با  بيان اينكه در كشور براي توليد 
انواع پوش��ك حدود 518 هزار تن ظرفيت نصب شده 
وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به شرايط اقتصادي 
سال جاري از قبيل افزايش نرخ ارز و در پي آن افزايش 
قيمت تمام ش��ده كاالها و كاهش قدرت خريد مردم، 
به طور كلي مصرف پوشك كشور با كاهش 20 درصدي 
مواجه شده اس��ت. بنابراين، توليدكنندگان عالوه بر 
تأمين نياز بازار، ق��ادر به صادرات محصوالت خود نيز 
بوده اند.وي افزود: با توجه به نام گذاري امسال با عنوان 
جهش توليد، حمايت هاي تعرفه اي مناسبي از توليد 
پوش��ك صورت گرفته و حقوق ورودي 32 درصدي 
براي واردات پوشك تعيين ش��ده است. وي ادامه داد: 
پس از برگزاري جلس��ه اخير با حضور وزير صنعت و 
برخي توليدكنندگان پوشك، تصميماتي اتخاذ شد 
و طبق هماهنگي  صورت گرفته با گمرك، همه مواد 
اوليه مربوطه موجود در گمركات ترخيص و در چرخه 
توليد قرار گرفته است.وي با بيان اينكه در حال حاضر 
هيچ كمبودي در بازار پوشك وجود ندارد، افزود: طبق 
هماهنگي انجام شده با بانك مركزي، براي تأمين ارز 
ساير مواد اوليه مورد نياز وارداتي از محل ارز حاصل از 

صادرات يا تهاتر، اقدام الزم در دست انجام است.

بانكمركزياسناديكميليارد
دالركاالراارايهدهد

گمرك ايران از ارسال نامه معاون فني گمرك به معاون 
ارزي بانك مركزي خبر داد. معاون فني گمرك در اين 
نامه خواستار ارايه مس��تندات اين بانك در خصوص 
اطالعيه يك ميليارد دالري بانك مركزي شد.مهرداد 
جم��ال ارونقي در واكنش به اطالعي��ه بانك مركزي 
مبني بر اعالميه تأمين ارز يك ميليارد دالر كااليي كه 
به گمرك اظهار نشده، خطاب به پناهي معاون ارزي 
بانك مركزي نوش��ت: »اگر صاح��ب كااليي با وجود 
اخذ كد رهگيري بانك، عامدانه نس��بت به ترخيص 
قطعي كاالي اظهاري خود اقدام نكند، گمرك نسبت 
به متروكه بودن آن اقدام خواهد كرد.به گفته ارونقي، 
نگهداري كاال با شرايط مذكور، از مصاديق احتكار كاال 

محسوب مي شود.«

نظارتوزيرصمتبرترخيص
كاالهاازبندرشهيدرجايي

وزارت صمت اعالم كرد: عليرضا رزم حس��يني وزير 
صمت به منظ��ور بازديد ميدان��ي از روند ترخيص 
كاالهاي اساسي از گمركات و بنادر، به استان هرمزگان 
سفر مي كند.رزم حسيني در اين سفر يك روزه، ضمن 
بازديد ميداني از بنادر و گمركات و ارزيابي مشكالت 
موج��ود در فرآين��د ترخيص كاالهاي اساس��ي، در 
جلس��ه اي با حضور مديران دس��تگاه هاي ذي ربط، 
راهكارهاي تسريع در انجام امور و سرعت بخشي به روند 
ترخيص كاالها را بررسي مي كند.وزير صنعت، معدن و 
تجارت همواره تاكيد كرده، كه تأمين كاالهاي اساسي 
مورد نياز مردم به عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي 

كاري وزارت صمت در دستور كار قرار دارد.

تهاتر چگونه مي تواند مشكالت واردات كاال را حل كند؟ 

موانع بازپس گيري پول هاي مانده  در عراق 

جزيياتواردات۷.۱ميليارددالريكاالهاياساسي
از ابتداي س��ال جاري تا نيمه آبان ماه بيش از 7.1 
ميليارد دالر كاالهاي اساس��ي وارد شده كه حدود 
27 درصد نس��بت به سال گذش��ته كاهش دارد.

كاالهاي اساس��ي در 25 گروه كااليي طبقه بندي 
ش��ده و به غير از چند قلم مح��دود از جمله ذرت، 
دانه هاي روغني، جو، روغن خام و بخش��ي از دارو 
و تجهيزات پزش��كي كه با ارز 4200 توماني وارد 
مي شود مابقي با ارز نيمايي كه در حال حاضر حدود 
25 هزار تومان است تامين ارز مي شود.به گزارش 
ايس��نا، بررس��ي آخرين وضعيت واردات كاالهاي 
اساسي نش��ان مي دهد كه از ابتداي سال جاري تا 
هجدهم آبان ماه 14.8 ميليون تن كاالي اساس��ي 
به ارزش بيش از 7.1 ميليارد دالر وارد شده كه در 

مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني يك 
درصد و ارزشي27 درصد كاهش دارد، بخشي از اين 
كاهش مي تواند ناشي از افزايش توليد داخل باشد.

اين در حالي است كه در سال گذشته 14.9 ميليون 
تن با ارزش بالغ بر 9.7 ميليارد دالر كاالي اساسي وارد 
شده بود.در بين كاالهاي وارد شده بيشترين ميزان 
به ذرت با بيش از 6.1 ميليون تن به ارزشي بالغ بر 1.4 

ميليارد دالر اختصاص دارد.
بعد از ذرت بيشترين واردات مربوط به دارو و تجهيزات 
و ملزومات پزش��كي ضروري ب��ه ارزش بالغ بر 948 
ميليون دالر است.ديگر كاالهايي كه بيشترين سهم 
از واردات كاالي اساس��ي را دارند دانه هاي روغني با 
682.1 ميليون دالر و گندم با بيش از 666.5 ميليون 

دالر هستند. در ساير كاالها نيز587.6 ميليون دالر 
برنج، 27.2 ميليون دالر گوشت قرمز سبك گرم، 98.1 
ميليون دالر گوشت قرمز سرد، 175.2 ميليون دالر 
چاي خشك، 488.2 ميليون دالر روغن هاي خوراكي 
نيمه  جامد و خام، 353.8 ميليون دالر ،كنجاله سويا، 
108.6 ميلي��ون دالر، كودهاي ش��يميايي، 118.1 
ميليون دالر خمي��ر كاغذ، 2.3 ميلي��ون دالر كاغذ 
روزنام��ه و 122.7 ميلي��ون دالر كاغذ چاپ و تحرير 

واردات انجام شده است.
همچنين79.1ميليون دالر گوشت مرغ، 38.4 ميليون 
دالر كره، 97.3 ميليون دالر حبوبات، 64.2 ميليون 
دالر انواع بذر، 288.3 ميليون دالر جو، 333.6 ميليون 
دالر شكر خام، 587.6 ميليون دالر برنج، 40.7 ميليون 

دالر داروهاي دامي ضروري، 41.5 ميليون دالر سموم 
تكنيكال شيميايي، 151.6 الستيك سنگين و 261 
ميليون دالر ماشين آالت توليد كننده كاالهاي اساسي 

وارد شده است.
اين در حالي است كه طي آخرين گزارش هاي گمرك 
ايران، ميزان موجودي كاالهاي غيركانتينري به هفت 
ميليون و 351 هزار تن مي رسد كه سه ميليون و 934 
هزار تن آن را كاالهاي اساسي و مابقي را كاالهاي غير 
اساسي تشكيل مي دهد كه تا 80 درصد آن شامل مواد 
اوليه و ماشين آالت خطوط توليد است. همچنين99 
ه��زار و 294 كانتينر )TEU( ني��ز در گمرك و بنادر 
موجود است كه تعداد كانتينرهاي وارداتي به بيش از 

35 هزار باكس مي رسد.
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چهرهروز

مصطفي سهرابي بر اثر كرونا درگذشت
مصطفي سهرابي، هنرمند پيشكسوت نقاش در پي ابتال به كرونا شامگاه چهارشنبه )۲۱ آبان ماه( در ۸۴سالگي درگذشت.منير 
دارايي، رييس سابق موزه هنرهاي ملي و از دوستان زنده ياد مصطفي سهرابي با اعالم اين خبر اظهار كرد: استاد مصطفي سهرابي، 
هنرمند مينياتوريست، خوشنويس و عكاس و از شاگردان خوب استاد بهزاد، بود. او بيان كرد: سبك كاري استاد سهرابي بسيار 
به استاد بهزاد نزديك بود و از نظر اخالقي نيز به ايشان شباهت داشتند. همان طور كه مي دانيد استاد بهزاد را به دليل استفاده از 
تركيب رنگ هاي خاص به عنوان خداي رنگ مي شناسند. آقاي سهرابي نيز در اين سال ها در زمينه طراحي و رنگ آميزي بسيار 

به استاد بهزاد نزديك بودند.
مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

مري�مشاهس�مندي|حاال ديگر 
خيلي وقت اس��ت كسي سراغشان را 
نمي گيرد، نه از تشويق كردن آنها در 
كوچه و خيابان خبري هست نه از مردمي كه آنها 
را در خط مقدم جا گذاش��تند و رفتند سراغ كار و 
زندگي ش��ان. كادر درم��ان را مي گويم، همان ها 
كه ش��دند قهرمانان خط مقدم، قهرمانان بي مزد 
و منت، قهرماناني كه ح��اال تنهاي تنها هنوز هم 
مانند روزهاي اول در راهروهاي بيمارس��تان باال 
و پايين مي روند و به بيماران كرونايي رس��يدگي 
مي كنند. خيلي وقت اس��ت كس��ي سراغشان را 
نمي گيرد. اصال اگر قرار بود كس��ي ب��ه فكر اينها 
باش��د كه خيابان ها اينقدر شلوغ نبود، مسووالن 
براي ي��ك تعطيلي ۲ هفته اي اي��ن همه اما و اگر 
نمي آوردند و خالصه حال دلشان اينقدر بد نبود. 
آنها كه جانش��ان را كف دس��ت گرفته اند و با اين 
ويروس وحش��تناك مي جنگند، هيچ از دلش��ان 
نمي گويند، از اينكه چطور مرگ هر بيمار خراشي 
بر روح و روانش��ان مي اندازد و جاي اين زخم حاال 

حاالها خوب شدني نيست.

     بيمارستان دولتي و پرستاران فداكار
يكي از بيمارس��تان هاي دولتي تهران، ساعت ۲ 
بعداز ظهر و صداي ش��يون و گريه چند زن و مرد 
كه با فاصله از در اصلي بيمارستان ايستاده اند. يكي 
از رانندگان تاكس��ي مي گويد، پسر جوانشان را از 
دست داده اند، انگار تازه داماد بوده و به كرونا مبتال 
ش��ده، زني با موهاي سپيد نقش زمين مي شود و 
اطرافيانش سعي مي كنند او را بلند كنند. از كنار 
آنها مي گذرم و به در اصلي بيمارس��تان مي رسم، 
مردم در رفت و آمدند و شلوغي بيداد مي كند. هنوز 
چند قدمي از آن خانواده داغدار دور نش��ده ام كه 
صداي گري��ه و التماس هاي زن ديگري توجهم را 
جلب مي كند. » تورو خدا نذاريد بميرم، من بدون 
باب��ام نمي تونم زندگي كنم، ت��و رو خدا يه كاري 
بكني��د...« مرد جواني دس��ت زن را گرفته او را به 
كناري مي كشد، از پرس��تاري كه به سمت سالن 
اصلي بيمارستان مي رود سوال مي كنم و مي گويد، 
يك بيم��ار كرونايي ديگر را از دس��ت داديم. پدر 

همان زن جواني كه گريه مي كرد.
قدم هاي��ش را تند مي كن��د و مي خواهد زودتر به 

بخش برگردد، از او خواه��ش مي كنم همراهش 
بروم، وقت��ي مي فهمند خبرنگارم مي گويد: اينجا 
جز مرگ و درد هيچ خبر ديگري نيست، در ضمن 
صحبت كردن با روزنامه ه��ا چه دردي را از ما دوا 
مي كند. اين وضعيتي است كه مي بيني، از صبح تا 
به حال در همين بيمارستان ۱۲ نفر جان باخته اند. 
قول مي دهم كه نام��ي از او وهمكارانش به ميان 
نياورم، حتي اس��مي هم از بيمارس��تان نمي برم. 
كمي مك��ث مي كند و مي گوي��د: حرفت را قبول 
دارم، اما واقعا فرصتي براي مصاحبه كردن نيست، 
داخل بخش شدن هم براي خودت خطرناك است. 
اصرار مي كنم و باالخره با پوشيدن ماسك و لباس 

مخصوص وارد بخش بيماران كرونايي مي شوم.

      بستري بيماران در راهروها
از آنچه مي بينم، شوكه مي ش��وم، تمام اتاق ها پر 
است، حتي در راهروهاي بخش نيز بيمار بستري 
كرده اند، همه بد حال، به سختي نفس مي كشند، 
صداي س��رفه هاي خش دارش��ان از هر طرف به 

گوش مي رسد. 
پرستار از من فاصله مي گيرد و نزديك همكارانش 
مي رود و گويا ماجرا را براي آنها هم تعريف مي كند 
و مي خواهد اگر حرفي دارن��د بزنند. اما من مات 
و مبه��وت آنچه مي بينم، درس��ت مثل فيلم هاي 
هاليوودي، انتهاي راهرو بخش آي س��ي يو است. 
اين را زماني متوجه مي شوم كه چند دكتر و پرستار 
سراسيمه به سمت آي سي يو مي روند. فقط چند 
دقيقه بعد چند نفر با لباس و وسايل مخصوص به 
آن اتاق مي روند و همان پرس��تاري كه با صحبت 
كرده بودم به من مي گويد كه بيمار ديگري را هم 
از دست دادند، يك زن ۴5 ساله كه مادر ۲ فرزند 

خردسال بود.

  وقتي مسووالن به ما فكر نمي كنند 
از مردم توقع نداريم

ليدا يكي از پرستاران به »تعادل« مي گويد: حرف 

زدن درباره مش��كالتي كه داريم هي��چ فايده اي 
ندارد، اين همه ح��رف زديم هيچ كس به دادمان 
نرسيد، 9 ماه است كه پدرو مادرم را نديده ام، فقط 
تماس تصويري، دلم برايشان پر مي كشد، روزهاي 
زيادي را با ديگر پرستارها در اين راهروهاي پر از 
درد و م��رگ پا به پاي همراه بيماران فوت ش��ده 
اش��ك ريخته ايم. خس��تگي امانمان را بريده، اما 
كاري هم نمي توانيم بكنيم، كسي دلش نمي آيد 
اين مريض ها را در اين ش��رايط س��خت بگذارد و 
برود. بارها با خودم گفتم اين بار مي روم و اس��تعفا 
مي دهم، اما هر بار ب��ا ديدن چهره رنجور بيماران 
تصميمم عوض ش��ده. مس��ووالن اص��ال به فكر 
ما نيس��تند، همه به سياس��ت و اقتص��اد و ... فكر 
مي كنن��د، اما هيچ كس به س��المت مردم و كادر 

درمان فكر نمي كند.

    مرگ همين نزديكي است
يوسف يكي ديگر از پرستاران درباره تعداد مرگ 
و ميرها به »تع��ادل« مي گويد: بعضي روزها واقعا 

از توان ما هم تحمل اين هم��ه مرگ و مير خارج 
مي شود، كمترين آمار مرگ در يك روز ۱۲ نفر و 
بيش��ترين آن گاهي وقت ها ب��ه ۲0 تا ۲۲ نفر هم 
مي رس��د. واقعا كار كردن در اين ش��رايط سخت 
اس��ت. هيچ كس به م��ا فكر نمي كن��د. من 5 ماه 
اس��ت كه همس��ر و دختر دو س��اله ام را نديده ام. 
آنها را فرس��تاده ام خانه مادر همسرم در شيراز تا 
خدايي نكرده به خاطر بودن من در بيمارس��تان 
مبتال نشوند. شما نمي دانيد پرستارها چه فشاري 
را تحم��ل مي كنند، هر روز م��رگ در يك قدمي 
ما اس��ت. همين نزديكي. ش��رايط روحي خيلي 
از م��ا تعريف چنداني ندارد، ام��ا هيچ كس به اين 
موضوع اهميت نمي دهد، همه مشغول رسيدگي 
به بيماران هستند، اما هر بار كه بيماري يا همراه 
بيماري ب��ه ما التماس مي كند ك��ه او را به بخش 
مراقبت هاي ويژه ببريم دل��م مي خواهد بميرم و 
اين جمله كه »بايد صب��ر كني يك نفر برود تا جا 
خالي ش��ود را به زبان نياورم«. يك نفر كجا برود؟ 
بايد بميرد تا تخت براي بيمار بعدي خالي شود. 

   مردم ماجرا را به شوخي گرفته اند
مريم يكي از پرس��تاران بخش آي سي يو كه براي 
لحظاتي اتاق را ترك مي كند در پاس��خ به س��وال 
»تعادل« در اين باره كه بيمارستان چقدر با كمبود 
نيروي كادر درمان مواجه است، مي گويد: در اين 
شرايط بايد در اتاق آي سي يو هر تخت يك پرستار 
داشته باشد اما در حال حاضر براي ۱۲ تخت تنها 
3 پرستار داريم و فرصت نفس كشيدن هم نيست. 
مردم ماجراي كرونا را به ش��وخي گرفته اند، هيچ 
كس نمي داند در بيمارس��تان ها چه مي گذرد جز 
آنهايي كه خود يا عزيزانشان به اين بيماري دچار 
ش��ده اند. باور كنيد ديگر رمقي براي ما نمانده نه 
از لحاظ روحي و نه از لحاظ جس��مي. هر روز هم 
اوضاع بدتر مي ش��ود. در همين ي��ك ماه و نيمي 
كه از پاييز گذش��ته همين طور تعداد مبتاليان و 
مرگ و ميرها رو به افزايش اس��ت. روز گذشته در 
همين بيمارستان ۲۴ فوتي داشتيم، باالترين آمار 
فوت در ي��ك روز. ما حتي وقتي براي خوردن غذا 
مي رويم، هم با بغض و گريه غذايمان را مي خوريم. 
ديدن آدم هايي كه اينجا التماس مي كنند تا جان 

عزيزانشان را نجات دهيم اصال راحت نيست.

  كمبود حداقل 7 هزار پرستار
فاطمه يكي ديگر از پرستاران بخش درباره تعلل 
دولت براي تعطيلي تهران و ديگر شهرستان ها به 
»تعادل« مي گويد: به ج��اي اين همه چانه زني و 
امروز و فردا كردن اگر همان نيمه اول مهر تهران 
و ديگر كالن ش��هرهاي ايران را دو هفته قرنطينه 
مي كردن��د االن با اي��ن وضعيت اس��فبار مواجه 
نبوديم. واقعا واجب اس��ت كه برخي مس��ووالن 
سري به بيمارس��تان هاي دولتي بزنند و وضعيت 
را از نزديك ببينند. ما حتي توان زدن بيمارستان 
صحرايي را هم نداريم چرا كه نيرويي نداريم تا در 
آن بيمارس��تان ها به بيماران خدمات ارايه دهد. 
همين االن ب��ا كمبود حداقل 7 هزار پرس��تار در 
بيمارستان هاي كشور مواجه ايم و آن وقت دولت 

براي تعطيل��ي ۲ هفته اي هن��وز تصميم نگرفته 
اس��ت. چند نفر ديگر از كادر درمان بايد جانشان 
را از دس��ت بدهند تا هم مردم و هم مسووالن باور 
كند كه شرايط بس��يار وخيم است و بايد چاره اي 
انديش��يد. مس��اله فقط تهران نيس��ت، در اغلب 
ش��هرهاي كش��ور اوضاع به همين اندازه وخيم و 
خطرناك است. اگر دو هفته كل كشور تعطيل شود 
شايد بتوانيم تا حدودي آمار ابتال و مرگ و مير را 
پايين بياوريم و كادر درمان هم كمي نفس بكشند. 
ما هم آدميم، بعضي وقت ها كم مي آوريم، بعضي 
وقت ها خسته مي شويم، ما هم نفس مي كشيم و 
مش��كالتمان مثل خيلي از مشكالت مردم است، 
اما همه از ما مي خواهند مقاوم باش��يم، اما تا كي 

تا كجا؟

    فروپاشي رواني پرستاران 
پويان يكي ديگر از پرستاران بخش آي سي يو به 
تعادل مي گويد: وضعيت روحي و رواني پرستاران 
بسيار بد اس��ت و خيلي از ما در آستانه فروپاشي 
رواني قرار داريم. در اين شرايط حتي يك نفر هم 
در اين زمينه براي كمك به ما فرس��تاده نش��ده 
اس��ت. آنقدر نيرو كم داريم ك��ه هيچ وقتي براي 
اينكه هر پرس��تار چند دقيقه اي را با يك روانكار 
صحبت كند و از فش��ارها و اس��ترس هاي موجود 
در ميحط كارش كاس��ته شود، نداريم. اين مساله 
مهمي است كه متاسفانه نه مسووالن بيمارستان، 
نه مسووالن وزارت بهداشت و درمان هيچ كدام به 
ان توجه نمي كنند. خيلي از ما با خوردن قرص هاي 
آرامبخ��ش خود را س��ر پا نگه مي داريم و س��عي 
مي كنيم به كارمان ادام��ه دهيم. در همين مدت 
هم بودند همكاراني كه استعفا داده اند و رفته اند. 
باالخره هر كس��ي براي تحمل درد و رنج ظرفيت 
خاص خودش را دارد و خيلي ها زود از پا مي افتند 
و خيلي ها ه��م ديرتر اما اين دليل نمي ش��ود كه 
حال من به عنوان يك پرس��تار كه هر روز با مرگ 
تعدادي از بيم��اران و وخامت حال تعداد ديگري 
از بيماران مواجه مي ش��وم دچار مشكل روحي و 
رواني نشوم. براي من و خيلي از همكارانم همين 
بس كه ابت��داي همه گيري كرونا تا به حال خواب 
راحت نداشته ايم، اگر هم خوابيديم خواب هايمان 

پر از كابوس بوده است.

گزارش
گزارش ميداني از بيمارستاني دولتي در تهران

خراش مرگ بر روان كادر درمان

كادر درمان و خطر 
فروپاشي روحي و رواني

دوراني كه در آن با انواع و اقسام بيماري هاي روحي 
و روان��ي مواجه خواهيم بود و م��ردم دچار نوعي 
آشفتگي و به هم ريختي رواني خواهند بود. كرونا 
فقط سالمت جسمي انسان را به خطر نمي اندازد. 
اس��ترس هاي به وجود آمده بر اثر ت��رس از ابتال 
ب��ه بيماري يا از دس��ت دادن عزيزان همه و همه 
مشكالتي است كه ما در دوران پسا كرونا بيشتر با 
آن مواجه خواهيم شد. در حال حاضر تمركز همه بر 
سالمت جسمي افراد است و از سالمت روحي آنها 
غافل شده ايم. مثال پرستاري كه در يك بيمارستان 
مربوط به بيماران كرونايي فعاليت مي كند و هر روز 
شاهد مرگ و مير تعداد قابل توجهي از افراد بر اثر 
ابتال به اين بيماري است، يا با مريض هاي بدحال 
مواجه است و در كنار تمام اين مشكالت ترس و 
وحشت اين را هم دارد كه اگر خودش مبتال شود 
مي تواند به عزيزانش هم اين بيماري را انتقال دهد، 
قطعا نياز به روانكاوي داش��ته و خواهد داشت. به 
اين خاطر است كه دوران پسا كرونا ممكن است 
براي ما بسيار س��خت تر از دوران كرونا باشد، چرا 
كه حاال مساله جسم افراد است و سالمتي جسمي 
آنها اما بعد از اين ماجرا مساله سالمت روح و روان 
افراد جامعه مطرح مي ش��ود و البت��ه زماني ما به 
فكر رسيدگي به اين وضعيت مي افتيم كه بسيار 
از افراد آسيب هاي جبران ناپذيري در اين زمينه 
ديده اند. در اين شرايط وضعيت به مراتب بغرنج تر 
خواهد شد. در حال حاضر متاسفانه هزينه جلسات 
روانكاوي به حدي زياد است كه خيلي از مردم حتي 
اگر به اين موضوع آگاه باشند كه نياز به يك روان 
درمانگر دارند، از پس هزينه هاي آن بر نمي آيند. 
ش��رايط اقتصادي جايي براي رسيدگي به روح و 
روان و پرداخت هزينه هاي اين گونه درمان را براي 
مردم باقي نگذاشته از سوي ديگر كادر درمان هم به 
نوع ديگري محروم از اين خدمات هستند، كمبود 
نيروي انساني در بيمارستان ها زمان چنداني براي 
پرس��تاران و دكترهاي درگير با بيماران كرونايي 
باقي نمي گذارد تا بخواهن��د از اين خدمات بهره 
ببرند، ضمن اينك��ه در اكثر بيمارس��تان ها چه 
خصوصي و چه دولتي چنين امكاناتي براي آنها در 
نظر گرفته نشده است. پرستارهايي كه همكاران 
خود را به دليل ابتال به كرونا از دست مي دهند، اين 
افراد هميشه با اين هراس كه خودشان هم ممكن 
است به اين بيماري مبتال شوند و سرنوشتي مشابه 
داشته باش��ند، زندگي مي كنند و اين مساله در 
درازمدت مي تواند باعث فروپاش��ي رواني در فرد 
شود. از سوي ديگر بسياري از پرستاران با اينكه از 
جان خود مايه مي گذارند به دليل عدم پرداخت 
به موقع و كافي حق الزحمه ش��ان عالوه بر همه 
مشكالت بايد با مساله معيشت خود هم دست به 
گريبان باشند كه اين امر هم مي تواند تا حد زيادي 

به آنها آسيب هاي روحي و رواني وارد كند. 

جامعه

كرونا جان ۴۶۱ نفر ديگر را در ايران گرفت
با ف��وت ۴۶۱ بيمار ديگر از مبتاليان 
قطعي به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، 
ش��مار جانباختگان قطعي بيماري 
كوويد۱9 در كش��ور ب��ه ۴0 هزار و 
5۸۲ نفر رسيد و ۲7 استان همچنان 
در وضعي��ت قرم��ز كرونا هس��تند. 
س��خنگوي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي با اعالم اين خبر 

گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ 
هزار و 737 بيمار جديد مبت��ال به كوويد۱9 در 
كشور شناسايي شد و دو هزار و 9۶7 نفر بستري 
شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱9 
در كش��ور به 73۸ هزار و 3۲۲ نفر رس��يد. سيما 
سادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون 5۴۶ هزار 
و ۶۴۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين 5۶30 نفر از بيماران 

مبتال به كوويد۱9 در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند 
و تاكنون پن��ج ميليون و ۴۲۴ هزار و 
۴79 آزمايش تش��خيص كوويد۱9 
در كشور انجام ش��ده است. او اظهار 
داشت: اس��تان هاي تهران، اصفهان، 
ق��م، آذربايجان ش��رقي، خراس��ان 
جنوبي، س��منان، قزوين، لرستان، 
اردبي��ل، خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، 
آذربايج��ان غرب��ي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز 
قرار دارند و استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان 
و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و 

زرد قرار دارند.

بارش برف و باران در جاده هاي ۱۴ استان كشور
ريي��س مرك��ز اطالع��ات و كنترل 
ترافي��ك پليس راهور ناج��ا از بارش 
برف و باران در جاده هاي ۱۴ اس��تان 
كشور خبر داد. درباره وضعيت جوي 
جاده هاي كش��ور گفت: برابر آخرين 
گزارش هاي دريافتي از مراكز كنترل 
ترافيك سراسر كشور در حال حاضر 
شاهد بارش برف و باران در برخي از 

محورهاي چهار استان همدان، مازندران، قزوين 
و تهران هستيم. او ادامه داد: همچنين در برخي 
از محورهاي اس��تان هاي اردبيل، اصفهان، البرز، 

خراس��ان جنوبي، خراسان رضوي، 
فارس، قم، مركزي، كرمان و گيالن 
نيز بارش باران گزارش شده كه الزم 
اس��ت رانندگان حين ت��ردد از اين 
محورهاي حتما فاصله طولي مناسب 
و س��رعت مطمئنه را رعايت كنند. 
عالوه ب��ر آن الزم اس��ت تجهيزات 
زمس��تاني روي خودروها نيز نصب 
شود.شيراني در مورد وضعيت ترافيكي نيز گفت: 
تردد در جاده ها بدون مش��كل و گ��ره ترافيكي 

خاصي در حال انجام است.

افزايش مرگ و مير كرونا با»فشار به ظرفيت بيمارستاني«
وقت��ي ميزان بس��تري باال اس��ت به 
ظرفيت بيمارستاني فشار مي آورد و 
اين موضوع در تمام كشورها ثابت شده 
كه ميزان مرگ و مير هم با اين شرايط 
باال خواه��د رفت.مع��اون كل وزارت 
بهداشت با اعالم اين مطلب گفت: يكي 
از مزاياي ايجاد محدوديت ها مي تواند، 
بازيابي دوباره كادر درمان باشد، ولي 

هدف اصلي اين اس��ت كه ميزان ابتال كاهش پيدا 
كند.ايرج حريرچي افزود: وقتي ميزان بس��تري 
كاهش پيدا كند، ميزان مرگ و مير هم كاهش پيدا 
مي كند، اما وقتي ميزان بستري باال است به ظرفيت 
بيمارستاني فش��ار مي آورد و اين موضوع در تمام 
كشورها ثابت شده كه ميزان مرگ و مير هم با اين 
شرايط باال خواهد رفت، ولي وقتي بتوانيم شرايط را 
با كاهش ترددها كنترل كنيم و تراكم بيمارستاني 
كم ش��ود، ميزان م��رگ و مير ه��م كاهش پيدا 
خواهد كرد. او در رابطه با درخواست دانشگاه هاي 

علوم پزش��كي براي محدوديت هاي 
سراسري در كشور، افزود: باالخره ۶5 
نفر از رييس دانشگاه ها كه فرماندهي 
خ��ط مقدم كرون��ا را بر عه��ده دارند 
و حت��ي خيل��ي  از آنان خودش��ان يا 
همكارانشان به ويروس مبتال شدند و 
شرايط استان ها را به خوبي مي دانند، 
درخواستي دادند و قاعدتًا درخواست 
افرادي كه در خط مقدم هس��تند، مورد عنايت و 
توجه قرار خواهد گرفت. حريرچي با اشاره به عالئم 
جديد ويروس كرونا ببان كرد: بايد توجه داش��ته 
باش��يم كه اين ويروس همه سيستم هاي بدن را 
درگير مي كند و بعض��ي از خصوصيات ويروس از 
اول شيوع آن بوده، ولي چون مواجهه بشر با آن تازه 
بود و شناس��ايي كاملي از ويروس كرونا نداشتيم، 
اين عالئم كشف نشده بود. اما االن به دليل افزايش 
آگاهي و افزايش موارد، با دقت بيش��تري مي توان 

عالئم را شناسايي كرد.

ادامهازصفحهاول


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

