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يادداشت- 1

 تور ايمني اجتماعي
 به جاي يارانه

اي��ران تنه��ا كش��وري 
در جه��ان اس��ت ك��ه 
يارانه هاي نق��دي را به 
هم��ه جمعي��ت خود 
ي��ا دامن��ه وس��يعي از 
ش��هروندان مي ده��د. 
البته برخ��ي نمونه ها را 
در تاريخ اقتصادي ملل 
مختلف مي توان پيدا كرد كه دولت ه��اي رفاه در 
جوامع گوناگون به همه مردم يك كشور يارانه داده 
باشند، اما اين نمونه ها بسيار اندك هستند و اغلب 
كشورها سعي مي كنند با بهبود محيط هاي كسب 
و كار، فضاي ش��كوفايي واقعي اقتص��ادي را براي 
افراد فراهم كنند. مثال در برخي دوره ها در انگليس 
يارانه هاي نقدي تحت عنوان »كش بِِنتي« كه يارانه 
فرزند است، داده مي شد. هدف اين پرداخت ها بر 
اين اساس بود كه دولت هاي رفاه، والدين را به عنوان 
نماينده خود در خانواده فرض مي كردند و از طريق 
پرداخت اين وجه به والدين تالش مي كردند كه به 
پدر و مادرها براي بهبود شرايط زيست فرزندانشان 
مدد رسانند. مردم هم از طريق پست و هم از طريق 
حساب هاي بانكي مي توانستند اين وجه را دريافت 
كنند. شايد براي ش��ما هم جالب باشد كه بدانيد 
بسياري از مردم انگليس از دريافت اين يارانه هاي 
نقدي خودداري مي كردند و پول در حساب ها باقي 
مي ماند تا اينكه فرزند خانواده مثال در 16سالگي با 
نقدينگي برآمده از اين يارانه ها اقدام به خريد خانه 
يا ساير مايحتاج خود مي كردند. )در انگليس فرد با 
تامين 10درصد قيمت خانه مي تواند خانه را بخرد( 
اين مي ش��ود يك يارانه هدفمند در راستاي يك 
هدف خاص كه بهبود ش��رايط زيست نسل هاي 
مختلف اس��ت. اما حتي اين روش هم در انگليس 
تداوم پيدا نكرد و بعد از مدت كوتاهي، ملغي ش��د 
چرا كه كارشناسان اعالم كردند تبعيض آميز است.

واقع آن است كه پرداخت يارانه يا اقالم اساسي به 
همه جمعيت يا دامنه وس��يعي از جمعيت، كامال 
ناعادالنه اس��ت. نمونه اين روش در دوران جنگ 
ايران و عراق نيز تكرار شد و مفاسد زيادي را ايجاد 
كرد. امروز هم بدون تردي��د رانت فراواني با اجراي 
طرح توزي��ع اقالم اساس��ي يا هر ط��رح يارانه اي 
ديگري كه غيركارشناس��ي عملياتي شده باشد، 
بروز خواهد كرد و مفاسد تازه اي از اين شكل توزيع 
ايجاد مي شود. البته به نظر مي رس��د، مردم ايران 
ديگر به اين ش��رايط عادت كرده ان��د و زماني كه 
دولت از طبقات مختلف مي خواهد كه از دريافت 
يارانه ها صرف نظر كنند، مردم حاضر به صرف نظر از 
يارانه هاي نقدي نشده اند. برخي گزارش ها حاكي از 
آن است كه مثال جمعيت معتادين كارت يارانه خود 
را در اختيار موادفروش��ان قرار مي دهند تا بتوانند 
به طور نس��يه مواد مورد نيازش��ان را تهيه كنند يا 
ساير نمونه هايي از اين دست كه وجود دارند. يعني 
طرحي كه قرار بود منجر به توانمند شدن خانواده ها 
شود به عكس خود بدل شده است. اين نوع طرح ها 
در فضاي اقتصادي بين المللي منسوخ شده است. 
جايگزين چيس��ت؟ ممكن اس��ت اين پرس��ش 
مطرح ش��ود، به نظرم راهكار معقول تر آن اس��ت 
كه مجلس به جاي طرح دوفوريت��ي توزيع اقالم 
اساسي، طرحي را با عنوان شناسايي 2دهك پاييني 
جامعه انجام مي داد. مجموعه سرمايه گذاري هاي 
ياران��ه اي به جز فعاليت هاي مول��د اقتصادي بايد 
صرف حماي��ت از 2 دهك پاييني ش��ود نه اينكه 
80 ميليون ي��ا 60ميلي��ون ايراني را در ليس��ت 
يارانه بگيران قرار دهيم. 2دهك ب��االي درآمدي 
)طبقه ثروتمندان( و 2 دهك پايين درآمدي )فقر 
مطلق( زندگي متفاوتي با 6دهك باقي مانده )طبقه 
متوسط( دارند. دو دهك بااليي كه اساسا هر اندازه 
كه تورم بيشتر باشد اوضاع بهتري پيدا مي كنند و 
ثروتمند تر مي شوند، دو دهك پايين درآمدي هم 
به اندازه اي تحت فشار معيشتي قرار دارند كه حتي 
براي تامين اقالم مورد نياز روزانه خود را مش��كل 
مواجه هستند. مجلس و دولت اگر مي خواهند در 
خصوص طرح هاي حمايتي كاري انجام دهند، بايد 
طرحي كه در دنيا با عنوان »تور ايمني و اجتماعي« 
شناخته شده را در مسير اجرايي شدن قرار دهند. 
اين راهبردي است كه اغلب كشورها براي توانمند 
شدن طبقات محروم از آن بهره مي برند. دولت ها 
در بطن الگوي اجرايي تور ايمني و اجتماعي تالش 
مي كنند كه تحت يك برنامه مدون و اصولي ابتدا 
دهك هاي پاييني را با اس��تفاده از يك مكانيسم 
شناسايي شفاف مشخص كنند. بعد از شناسايي 
اين دهك ها بايد تمركز برنامه هاي حمايتي حول 
اين محور اجرايي ش��ود كه اي��ن طبقات توانمند 
ش��وند. اين اف��راد ك��ه از ابتدايي تري��ن نيازهاي 
معيشتي نيز محروم هستند از اين طريق فرصت 
بهبود وضعيت زندگي خ��ود را پيدا مي كنند. هر 
اندازه كه براي شناسايي اين طبقات و توانمند شدن 
آنان سرمايه گذاري شود، ايرادي ندارد. چرا كه در 

نهايت منجر به ارزش افزوده خواهد شد. 
ادامهدرصفحه6

علياصغرسعيدي

منابع مالي طرح معيشتي  محل اختالف جديد دولت و مجلس

بالتكليفي درتامين  پول كوپن
 دالر در آستانه بازگشت 

به كانال ۲۶ هزار و عقبگرد سكه 
به كانال 1۲ ميليوني

با بخشنامه جديد بانك مركزي 
از ابتداي آذرماه اجرا مي شود

در يك گزارش پژوهشي ارايه شد

 تداوم 
 كاهش پلكاني
 قيمت دالر

افزايش 
كارمزد 

 خدمات بانكي

سناريوهاي 
تورمي طرح 
كارت اعتباري
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يادداشت-2

 در مسير
 ثبات پولي

 گنج هاي
 پنهان در بورس

مردم، دولت و تنظيم بازار 
گوجه فرنگي

فرزندان اين خانواده كوچك 
دارند مي روند! خبر داريد؟

 حمايت هاي دولتي
 و كم درآمدهاي جامانده

بع��د از تصميم��ات جدي��د 
بان��ك مرك��زي در خصوص 
عملي��ات ب��ازار ب��از، افكار 
عمومي و فع��االن اقتصادي 
به دنب��ال پيگيري آث��ار اين 
نوع برنامه ريزي ها در اقتصاد 
هس��تند. موضوعي كه براي 
درك آن باي��د نگاه��ي ب��ه 
وضعيت تصميم س��ازي هاي بانك مرك��زي در 6ماه 
گذش��ته بيندازيم.با توجه به اينكه بان��ك مركزي در 
ماه هاي ابتدايي س��ال در بازارهاي بي��ن بانكي، منابع 
ريالي بسياري را توزيع كرد، نرخ سود بانكي متاسفانه 
كاهش پيدا كرد و به زير 9درصد رسيد. سياست هاي 
انبساطي ديگري نيز با عنوان كاهش 1درصدي ذخيره 
سپرده قانوني بانك ها در پيش گرفته شد كه باعث شد 
تا در خرداد، تير و مردادماه اقتصاد كش��ورمان با دامنه 
وسيعي از به هم ريختگي مواجه ش��ود.دليل بروز اين 
به هم ريختگي ها اين بود كه دست بانك ها براي تزريق 
منابع جديد ريالي باز شد و بخشي از اين منابع در بازار 
توزيع شدند. طبيعي است كه توزيع هر نوع نقدينگي در 
اقتصاد در نهايت خود را به شكل تورم و توسعه پايه پولي 
و... نمايان مي كند. مجموعه اين عوامل باعث شد تا حجم 
ادامهدرصفحه3 نقدينگي افزايش پيدا كند و ...  

واق��ع آن اس��ت ك��ه برخي 
در  موضوع��ات  و  مفاهي��م 
اتمسفر هاي مختلف از جمله 
فضاي اقتص��ادي، فرهنگي، 
اجتماع��ي و....وجود دارند كه 
هرچند دي��ده نمي ش��وند و 
ظاهرا حضور فيزيكي ندارند 
اما آثار و نتايج آنها به ش��دت 
احساس مي شود.بر اين اساس نيرويي در اقتصاد ما وجود 
دارد كه هرچند نمي توانيم توضيحي براي آن پيدا كنم، 
اما مي دانيم كه وجود دارند و به نوعي، همگي اين انرژي 
را احساس مي كنيم. شايد اين نيرو برآيند همه تجربيات 
فعاالن اقتصادي بازار سرمايه )اعم از حقيقي و نمايندگان 
حقوقي ها كه باز هم حقيقي هستند( در اقتصاد كشور 
باش��د. يك معجوني از تمام اتفاقاتي كه بر ما گذش��ته 
است و ما آنها را تجربه كرده ايم و از آنها آموخته ايم. قياس 
بين آنچه وعده داده ش��د و آنچه اتفاق افتاده اس��ت. در 
اتمسفري كه عدم اعتماد جريان دارد، با هيجان و طمع 
وارد بازارها مي شويم و با ترس و سرخوردگي از آنها خارج 
مي شويم. من منكر سوءمديريت مس��ووالن اقتصادي 
و تصميم سازان در بازار س��رمايه و ساير اركان اقتصادي 
نيس��تم. اين موضوع بر همگان روشن است، اما به نظرم 
ضروري است...  ادامهدرصفحه4

در هفته ه��اي اخير، در حالي 
كه خبر خراب ش��دن حجم 
قابل توجه��ي از ب��ار گوجه 
فرنگ��ي در مناط��ق م��رزي 
منتش��ر ش��ده بود و قيمت 
گوجه فرنگي در بازار به 1500 
ت��ا 5 ه��زار توم��ان فروخته 
مي ش��د اما بالفاصل��ه چند 
روز بعد بازاره��اي ميوه و تره بار خال��ي از گوجه فرنگي 
ش��د و مردم در مغازه ها گوجه فرنگي را باالي 15 هزار 
تومان خريداري كردند و با كمال تعجب از هم س��وال 
مي كردند كه چرا گوجه فرنگي كمياب و ناياب شد.  اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه تحت تاثير نامناسب بودن 
سياست هاي تنظيم بازار، در مقطعي قيمت ها به حدي 
پايين مي آيد و صادرات محدود مي شود، كه قيمت يك 
كاال به شدت كاهش يافته و حتي حجم قابل توجهي از 
بار ميوه و تره بار در بازار خراب مي ش��ود. اما مدتي بعد 
به شدت گران شده و كمياب و ناياب مي شود.  اين كه در 
اوايل آبان و فصل برداشت محصول در بسياري از نقاط 
كشور، يك كاالي پر مصرف مانند گوجه فرنگي ناياب 
شود، موضوعي است كه نشان مي دهد مديريت دولتي، 
خصوصي، تنظيم بازار در ضعيف ترين شرايط خود به سر 
مي برد و ...  ادامهدرصفحه5

چند روزي اس��ت كه تقريبا 
هر صبح كه از خ��واب بيدار 
مي ش��وم، در كن��ار مروري 
بر هم��ه اخبار ب��د اقتصادي 
و اجتماع��ي و ح��وادث و...، 
ميان اخبار موس��يقي دنبال 
يك خبر مي گردم؛ مهاجرت 
جديد! اتفاقي كه نقل ديروز 
و امروز نيس��ت ولي طي چند ماه و چند هفته اخير، به 
رويه اي تبديل شده كه فعاًل نبايد منتظر پايانش باشيم. 
ظرف دو هفته اخير، خبر مهاج��رت دو خواننده و يك 
موزيسين علني شده و چند چهره ديگر هم در نوبت اند 
تا براي هميش��ه از ايران بروند. در ماه هاي قبل هم دو 
چهره مهم حوزه خوانندگي و ساخت موسيقي از ايران 
رفتند. فارغ از اينكه هركدام از اي��ن هنرمندان، به چه 
منظور از ايران رفته ان��د، ذات مهاجرت افراِد تأثيرگذار 
هر صنف پذيرفتني نيس��ت. هرچه ق��در هم بخواهيم 
خودمان را بي تفاوت نشان بدهيم و با ژست روشنفكري 
در پاسخ به ش��نيدن خبر رفتن هر ش��خص، بگوييم: 
»بهتر كه رفت!« باز هم ذات مهاجرت خوب نيس��ت. 
چرا كه هركدام از اين افراد، در همين ايران سابقه كار و 

جمعي هوادار و ميزاني تأثيرگذاري داشته اند. 
ادامهدرصفحه8

ش��رايط  ش��دن  دش��وار 
اقتصادي كشور براي اقشار 
كم درآم��د باعث ش��ده در 
س��ال هاي گذشته بسياري 
از مس��ووالن اقتص��ادي و 
كارشناسان از لزوم حمايت 
دولت از دهك ه��اي پايين 
جامع��ه بگويند و ب��ه نظر 
مي رسد در اين مس��ير طرح هاي مختلفي نيز كليد 
خورده است. آنچه كه نتيجه اجراي اين طرح ها را با 
اما و اگر مواجه مي كند نحوه اجراي آنهاس��ت. براي 
مثال با افزايش قيم��ت ارز، دولت اع��الم كرد كه به 
كاالهاي اساسي ارز 4200 توماني پرداخت مي كند 
و در سال هاي گذش��ته اين روند همواره ادامه داشته 
است. در اين بستر، دولت هزينه قابل توجهي متحمل 
شده تا برخي كاالها با واس��طه يا بي واسطه ارزان تر 
به دست مردم برس��د. در عمل اما آنچه كه رخ داده 
نشان از شكست طرح دارد. امروز در بازار چه فعاالن 
اقتصادي كه بايد اي��ن ارز را تحويل مي گرفتند و چه 
مردمي كه گروه هدف اين طرح بودند، همگي ناراضي 
هستند و به نظر تنها گروه محدودي از واردكنندگان 
كه از اين محل س��ود كردن��د از تداوم اج��راي اين 
طرح رضايت دارند. در اين بستر هم كاالها با قيمت 
بااليي به مردم مي رسد و هم فعال اقتصادي مجبور 
مي شود بخش��ي از نياز خود را از بازار آزاد تهيه كند. 
در رابطه با طرح جديد مجلس نيز همين اش��كاالت 
ديده مي شود. بخش قابل توجهي از نمايندگان دوره 
جديد مجلس جوان هستند و با توجه به اينكه تجربه 
چنداني ندارند، صرفا به دنبال آن بودند كه در مدتي 
كوتاه با عبور از شعارها طرحي اجرايي براي حمايت از 
مردم تدوين كنند. اين طرح در صورتي كه بار مالي 
جديد به دولت اضافه كند از س��وي شوراي نگهبان 
رد خواهد ش��د و اگر بنا باش��د با پ��ول جديد نيازها 
برطرف ش��ود، اثر تورمي آن در آينده خيلي بيشتر 
از مشكالت امروز مي شود. در نهايت نيز خطر ايجاد 
بازار سياه و كوپن فروشي به وجود مي آيد كه در ميان 
مش��كالت امروز، خود به معضلي جديد بدل خواهد 
شد. در چنين فضايي به نظر مي رسد حركت به سمت 
واقعي س��ازي قيمت ها و حمايت مس��تقيم از مردم 
آسيب پذير بهترين گزينه خواهد بود. يعني از سويي 
دولت بايد با حذف ارز چند نرخي، قيمت ها در بازار را 
واقعي كند تا فشار از روي توليدكننده برداشته شود و 
از سوي ديگر با حمايت مستقيم از اقشار آسيب پذير، 
به آنها كاالها را با قيمتي ارزان عرضه كند، در غير اين 
صورت اين خط��ر وجود دارد كه همزم��ان با اجراي 
طرح هاي جديد، بار ديگر فش��ارها بر مردم باال رود و 
تنها هزينه اي جديد روي دوش دولت سوار شود كه 

در شرايط فعلي قطعا به صالح نخواهد بود.
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اين سه شنبه انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا است. 
انتخاباتي كه به طور بي سابقه اي خيلي ها هم در امريكا 
هم در خارج از امريكا منتظر آن هس��تند. در اينجا اول 
مروري بر سناريوهاي محتمل در اين انتخابات مي كنيم 
و بعد تبعات آن را بر اقتصاد امري��كا، دنيا و همين طور 
اقتصاد كشور بررسي مي كنيم.  از نظرسنجي ها برمي آيد 
كه در سطح ملي بايدن 8 درصد از ترامپ جلوتر است. 
اما رييس جمهور امريكا توس��ط كالج الكترال برگزيده 
مي شود. هر ايالت هم به تعداد نمايندگانش در كنگره، 
نماينده در كالج الكترال دارد. اين يعني براي يك نامزد 
فرقي نمي كند كه 51 درصد آراي ي��ك ايالت را ببرد يا 
70 درصد يا 100 درصد. همين كه اكثريت آرا را در آن 
ايالت به دست بياورد تعداد مشخص كرسي الكترال به 
حزبش مي رس��د. اين مي ش��ود كه در انتخابات امريكا 
هميش��ه تاكيد بر ايالت هايي اس��ت كه رقابت از همه 
تنگاتنگ تر و نظرس��نجي ها ب��ه 50-50 نزديك ترند.  
امسال س��ه ايالتي كه رقابت در آنها از هم تنگاتنگ تر 

اس��ت، اوهايو، جورجيا و كارلونياي ش��مالي  اس��تند. 
نظرسنجي  ها حاكي از اين استند كه اقبال به دو نامزد 
در اوهايو مساوي است و در جورجيا و كارولونياي شمالي 
بايدن يك درصد جلوتر اس��ت.  اين يك درصد جلوتر 
بودن كم اس��ت يا زياد؟ منطق نظرس��نجي اين است 
كه مشت نمونه خروار اس��ت. آن مشت البته هرچقدر 
بزرگ تر باشد نمونه دقيق تري از خروار است اما هميشه 
جاي قدري خطا وجود دارد. خطايي كه مي تواند به نفع 
هر كدام از طرفين باش��د. هم به نفع بايدن و هم به نفع 
ترامپ. به خاطر آن خطا فاصله ي��ك درصدي چندان 
فاصله معني داري نيست. كامال طبيعي است كه آراي 
يك ايالت دو تا سه درصد با آراي نظرسنجي ها متفاوت 
باش��د. پس وقتي مي گوييم توي جورجي��ا بايدن يك 
درصد جلوتر است ممكن است كه ترامپ با اختالف دو 
درصدي برنده بشود ممكن هم است بايدن با اختالف 
4درصدي برنده بشود. يك همچين اختالفي بين نتيجه 
يك انتخابات و نظرس��نجي ها كامال طبيعي است. اما 
چون بايدن در ايالت هاي ديگري هم جلو اس��ت حتي 
اگر اوهايو، جورجيا و كاروليناي شمالي را ببازد شانس 
برنده شدن دارد. منتها به شرطي كه در فلوريدا، آريزونا 
و پنسلوانيا پيروز بش��ود. در حال حاضر نظرسنجي ها 
نشان مي دهند كه بايدن در فلوريدا 2 درصد، در آريزونا 
3 درصد و در پنسيلوانيا 5 درصد جلوتر از ترامپ است. 
به اين داليل بايدن ش��انس خوبي براي پي��روزي دارد. 

اما مگر همين نظرسنجي ها در مورد هيالري كلينتون 
همچنين نمي گفتند، ولي اش��تباه از آب درآمد؟ پس 
نظرسنجي  اصال به درد نمي خورند. به درد مي خورند؟ 
اوال فاصله بايدن با ترامپ در نظرس��نجي ها بيش��تر از 
فاصله اي اس��ت كه كلينتون با ترامپ داش��ت. ثانيا در 
انتخابات قبل، آراي كل در سطح كشور اتفاقا خيلي به 
نتيجه نظرس��نجي ها نزديك  بود. اگه خاطرتان باشد 
در انتخابات گذش��ته هيالري كلينتون مجموع آراي 
بيشتري داشت ولي چون تعداد نمايندگانش در كالج 
الكترال بيشتر نبود باخت. خب چرا تعداد نماينده هاي 
او در كالج الكت��رال كمت��ر از آني بود ك��ه پيش بيني 
مي شد. يك نظرسنجي درس��طح ايالتي بود و خطاي 
نظرس��نجي ها در اكثر ايالت ها هم اتفاقا م��ورد انتظار 
بود اما نظرس��نجي هاي انتخابات گذشته يك خطاي 
سيستمي داش��تند كه به طور مشخص در پنسيلوانيا، 
ميشيگان و ويسگانسين موجب غافلگيري شد. وقتي 
نظرس��نج ها زنگ مي زنند و نظر مي گيرند گاهي مثال 
خانم ها بيشتر از آقايان به نظرسنجي ها جواب مي دهند 
يا مثال افراد مسن بيشتر از جوان ها جواب مي دهند لذا 
به ويژگي پاسخ دهنده هاي يك نظرسنجي  نگاه مي كنند 
و متناسب با داده  سرشماري نفوذ نتيجه نظرسنجي هر 
منطقه را تنظيم مي كنند تا با تركيب جمعيتي واقعي 
آن منطقه هماهنگ بشود. يعني مثال اگر مي دانند در 
فالن منطقه 50 درصد راي دهنده ها خانم استند ولي 

در نظرسنجي  ش��ان 70 درصد خانم ها شركت كردند، 
در نتيجه نظرسنجي وزن خانم ها را كاهش مي دهند و 
وزن نظر آقايان را افزايش مي دهند تا متناسب با تركيب 
جمعيتي آن منطقه ش��ود. و لذا انعكاس دقيق تري از 
نظرات مردم آن منطقه باش��د. اينگون��ه تنظيم نتايج 
نظرس��نجي بر مبن��اي فاكتورهاي مختل��ف تركيب 
جمعيتي مثل نژاد، جنسيت، سن و... متعارف است. اما 
در انتخابات گذش��ته يك فاكتور مهم مغفول بود و آن 
هم تحصيالت بود. از قضا در انتخابات گذش��ته به طور 
غيرعادي افراد باتحصيالت پايين كمتر به نظرسنجي ها 
پاس��خ مي دادند ولي بيش��تر به ترامپ راي دادند. اين 
مساله به خصوص در س��ه ايالت پنسيلوانيا، ميشيگان 
و ويسگانس��ين خيلي ش��ديد بود و باع��ث غافلگيري 
تحليلگران سياسي شد. در نظرسنجي هاي امسال اين 
خطاي سيستمي رفع شده لذا نظرسنجي هاي امسال 
قابل اتكاترند. البته نظرسنجي هميشه خطا دارد چرا كه 
مشت تقريبا نمونه خروار است نه دقيقا. بر مبناي همين 
خطا، شبيه سازي هايي انجام مي شود. در يك مطالعه اي 
كه صدها س��ناريوي مختلف خطا در نظرس��نجي ها 
بررسي شده بود 90 درصد سناريوها به پيروزي بايدن و 
10 درصد سناريوها به پيروزي ترامپ منجر شد. پيروزي 
بايدن قطعي نيس��ت. اما محتمل تر از پيروزي ترامپ 
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طرح تامين كاالهاي اساسي مجلس با وجود رسيدن 
به نيمه آبان ماه، هنوز شرايط مشخص و روشني ندارد. 
اين در حالي است كه نمايندگان طراح اين برنامه اصرار 
داش��تند كه دولت بايد طرح جدي��د كوپن را در نيمه 
دوم س��ال اجرايي كند اما با توجه به اختالف نظرهاي 
باقي مانده، بعيد به نظر مي رسد حتي تا پايان آبان ماه 

نيز، خبري از طرح جديد حمايتي باشد..
در كنار آنكه باال گرفتن اختالف نظرها ميان مجلس و 
دولت، براي كشور، هزينه هاي جانبي فراواني دارد، آنچه 
كه بيشترين اهميت را دارد، باال رفتن فشارها بر اقشار 
كم درآمد جامعه است. در حدود دو سال و نيم گذشته، 
تحريم هاي يك جانبه امريكا به باال رفتن فشارها بر اقشار 
مختلف مردم منجر شده است. از سويي تورم باالي 40 
درصد در سال هاي گذشته كه با وجود كاهش نسبي 
هنوز در مرز 30 درصد قرار دارد، قدرت خريد مردم را 
به شكلي جدي كاهش داده است. وقتي نرخ تورم نقطه 
به نقطه به 30 درصد مي رس��د به معناي آن است كه 
مردم پس از يك سال بايد براي خريد يك كاالي ثابت، 
30 درصد بيشتر هزينه كنند. هرچند در سال هاي اخير 
تالش شده با افزايش پايه حقوق كارمندان و كارگران، 
بخشي از اين كاهش قدرت خريد جبران شود اما عدم 
تكافوي اين افزايش ها از يك سو و نارضايتي نماينگان 
كارگران از نرخ هاي تصويب شده از سوي ديگر، نشان از 
آن دارد كه هيچ يك از طرح هاي فعلي، نتوانسته جبران 

افزايش هزينه هاي طبقات كم درآمد را كامل كند.
از سوي ديگر در دو سال گذشته با افزايش قيمت ارز، 
نرخ ها در بسياري از ساير بازارها نيز باال رفته و با رسيدن 
قيمت هر متر خانه در تهران ب��ه 24 ميليون تومان و 
عبور قيمت ارزان ترين خودرو توليد داخل از مرز 100 
ميليون تومان، عمال قدرت خريد مردم در اين بازارها 
به حداقل رسيده و بسياري از كارشناسان از لزوم ورود 
نهادهاي تصميم گير و اجراي سياست هاي حمايتي از 

مردم مي گويند.
اين خواسته در حالي مطرح مي شود كه در حال حاضر 
دو طرح حمايتي مجزا از اقش��ار ك��م درآمد در حال 
اجراست. طرح نخست همان گام نخست هدفمندي 
يارانه هاس��ت كه از س��ال 89 و در دولت احمدي نژاد 
كليد خورد. در چارچوب اين طرح به هر ايراني ماهيانه 
مبلغ 45 ه��زار و 500 تومان پرداخت مي ش��ود و در 
ده سال گذش��ته اين روند ادامه داشته است. هرچند 
رييس جمهور وقت معتقد بود با اين مبلغ حتي مي توان 
طوري پس انداز كرد كه پس از چند سال امكان خانه دار 
ش��دن فراهم  ش��ود اما آنچه كه پس از 10 سال باقي 
مانده، مبلغي كامال بي تاثير در هزينه خانوار است. در 
شرايطي كه هر كيلو مرغ بيش از 20 هزار تومان قيمت 
خورده، رقم يارانه ماهيانه حتي كفاف خريد يك مرغ 
را نيز نمي دهد و در شرايطي كه دولت همچنان ماهانه 
در حال هزينه بيش از 3000 ميليارد تومان از بودجه 
كشور در اين چارچوب اس��ت، عمال كمكي به بهبود 
شرايط خانوارها به خصوص در كالن شهرها نمي كند.

طرح دوم كه از آبان ماه س��ال گذشته و پس از اجرايي 
ش��دن طرح بحث برانگيز افزايش قيمت بنزين كليد 
خورد، به حدود 60 ميلي��ون ايراني، در ماه حدود 50 
هزار تومان تعلق مي گي��رد. اين عدد نيز با وجود آنكه 

پس از موج هاي تورمي سال هاي اخير پرداخت شده اما 
همچنان كمكي به بهبود شرايط نمي كند. اگر فردي هم 
يارانه نقدي و هم سبد معيشتي خانوار را دريافت كند 
در يك ماه 100 هزار تومان كمك نقدي مي گيرد كه 
اين عدد حتي كفاف خريد يك كيلو گوشت گوسفندي 

را نيز نمي دهد.
اين دو ط��رح در حالي اجرايي مي ش��ود كه دولت در 
تامين مخارج كشور با مشكالت جدي مواجه است و 
كسري بودجه 250 هزار ميليارد توماني با وجود گذشته 
بيش از هفت ماه از آغاز سال، هنوز چاره اي قطعي پيدا 

نكرده است.

    اختالف نظرهاي دولت و مجلس
در چنين شرايطي نمايندگان مجلس از چند هفته 
قبل خبر از نهايي شدن طرحي دادند كه با نام تامين 
كاالهاي اساس��ي براي مردم، نهايي شده است. اين 
طرح ابتدا در مهر ماه با قيد يك فوريت در دستور كار 
قرار گرفت و سپس در روزهاي ابتدايي آبان، تصويب 
شد. در چارچوب آن، دولت بايد به 60 ميليون ايراني 
كه احتماال همان جامعه آماري طرح سبد معيشتي 
خانوار است، كمك مالي  كند. اين طرح بر خالف دو 
برنامه قبلي، ديگر ش��امل پول نقد نمي شود. به اين 
معني كه اعتبار خريد كاال به حساب سرپرستان خانوار 
واريز مي ش��ود و در چارچوب آن خانوارها مي توانند 
برخي كاالهاي اساسي را خريداري كرده و در هر ماه 
رقم جديدي به حساب آنها واريز مي شود. طبق طرح 
مجلس س��ه دهك پايين جامع��ه، 120 هزار تومان 
دريافت مي كنن��د و ديگر خانواره��ا 60 هزار تومان 
خواهند گرفت. مجل��س اعالم كرده كه بودجه مورد 

نياز براي اين طرح 30 هزار ميليارد تومان خواهد بود. 
اختالف از جايي ش��روع مي شود كه دولت مي گويد 
طرح مجلس مناب��ع مالي الزم را در نظ��ر نگرفته و 
مجلس مي گويد منابع كافي وجود دارد و همين امر 
اجراي طرح مجلس را با اما و اگر مواجه كرده اس��ت. 
شمس الدين حسيني ، نماينده مجلس يازدهم و وزير 
اس��بق اقتصاد در دولت احمدي نژاد  يكي از افرادي 
است كه در پاس��خ به اظهارات دولت، اعالم كرده كه 
منابع الزم وج��ود دارد و تنها بايد اولويت هاي دولت 
براي اجرايي سازي طرح مجلس تغيير كند. او گفته: 
به همه اين مس��ائل با منطق كارشناسي توجه شده 
است. اجازه بدهيد تا نس��بت منابع مورد نياز با ارقام 
بودجه را برقرار كنم تا جل��وي مغلطه هاي عددي و 
رقمي گرفته شود. بودجه عمومي از محل درآمدهاي 
عمومي 570 هزار ميليارد تومان است. يعني بدون در 
نظر گرفتن هزينه ها و درآمدهاي اختصاصي؛ دولت 
ماهيانه حدود 50 هزار ميليارد تومان هزينه دارد. سوال 
مشخص مجلس اين است كه آيا دولتي كه ماهيانه 50 
هزار ميليارد تومان هزينه دارد نمي خواهد براي جبران 
كسري بودجه خانوار در 6 ماه فقط 20 روز از بودجه 

خود را اختصاص دهد. 
حس��يني درباره چرايي اصرار مجلس بر امكان پذير 
بودن طرح خود نيز توضيح داده: موضوع زماني جالب تر 
مي ش��ود كه ببينيم دولت بدون برنامه براي بودجه 
خانوار، چه برنامه هايي براي بودجه خود در نظر گرفته 
است. دولت از مراجع ذي ربط مجوز گرفته و بانك ها 
را مجبور كرده است كه 3 درصد از منابع خود را اسناد 
خزانه خريداري كنند كه طبق برآورد ما حدود 100 
هزار ميليارد تومان مي شود. مساله اولويت ها است نه 

نبود منابع. سوال ما از دولت اين است كه با چه منطقي 
بانك ها را مكلف مي كني 3 درصد از مانده سپرده هاي 
خود را از اسناد خزانه خريداري كنند و آنها را مجبور به 
تامين مالي خود مي كند و خود را موظف به تامين مالي 
خانوارها نمي كند. دولت به صندوق ها گفته است كه 
بخشي از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاري 
خود را تامين كنن��د. يعني دولت اگر اولويت را قبول 
داشته باشد امكان تامين دارد. به اين بستگي دارد كه 
در قبال تامين بودجه خانوار احساس مسووليت كنيم 
يا نه. دولت مي تواند با فروش اموال مازاد كه قانون آن 
هم وجود دارد، اين مبلغ را تامين كند. يا فرض كنيد 
آن 100 هزار ميليارد تومان اس��ناد خزانه را به 130 
هزار ميليارد تومان يا به عبارت��ي؛ 3 درصد را به 3.3 

درصد ارتقا دهد.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي نيز در كنار 
ابهامات دولت به اين مسائل مي پردازند كه با توجه به 
نرخ تورم در ابتدا طرح مجلس چه ميزان از هزينه ها 
را شامل مي شود و پس از آن در سال هاي بعد ميزان 
تاثيرگذاري اين طرح چه قدر كاهش خواهد يافت؟ 
امكان ش��كل گيري بازار س��ياه براي كوپن جديد و 
نحوه تامين كاالها در فروشگاه هاي هدف نيز سواالت 
باقي مانده ديگري است كه بايد به آنها پاسخ داده شود. 
با اين وجود به نظر مي رسد حتي در صورت موافقت 
دولت با برنامه مجلس، حداقل چند هفته نياز خواهد 
ب��ود كه پس از تعيي��ن مصاديق كاالهاي اساس��ي، 
تامين آنها براي 60 ميليون نفر نهايي ش��ود و سپس 
به مرحله توزيع برس��د، ابهاماتي كه به نظر مي رسد 
اجراي برنامه مجلس در پاييز امسال را نيز بسيار دور 

از انتظار خواهد كرد.
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 محدوديت هاي جديد 
در 25 استان اعمال مي شود

رييس جمهور اعالم ك��رد: محدوديت هاي جديد در 
25 استان و 46 شهرستان اعمال مي شود. به گزارش 
ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در 
جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه ما در 
بحث كرونا مسائل مفصلي را در جلسه امروز بررسي 
كرديم، اظهار كرد: ما براي اينكه بتوانيم در برابر اين 
ويروس موفق شويم بايد به وظايف خود عمل كنيم. 
بهداشت و درمان و دولت و مردم هركدام وظايف خود 
را دارند كه بايد انجام دهند. از تامين وسايل و خريد آن 
تا ساير اقدامات و نيز وظايف كادر پزشكي كشور.وي 
افزود: اگر م��ردم در اين زمينه با تمام توان به صحنه 
نياين��د و وظايف خود را انجام ندهند قطعًا ما در برابر 
اين ويروس موفق نمي شويم.روحاني تاكيد كرد: براي 
بهداشت و درمان و اداره كشور و تامين منابع مالي بايد 
اقدامات الزم را انجام دهيم و يكي از مواردي كه جزو 
نواقص كار ما بود اين بود كه در اينجا مصوباتي تصويب 
مي ش��د اما در بخش اجرا مورد عمل قرار نمي گرفت 
كه به همين دليل با دس��تور رهبري قرارگاهي براي 
اج��راي اين مصوب��ات و برخورد با متخلفان ش��كل 
گرفت.رييس جمهور ادامه داد: گروه هاي آسيب پذير 
و سالمندان و كس��اني كه بيماري زمينه اي دارند را 
هم در جلس��ه امروز مورد بررسي قرار داديم و ديديم 
كشورهايي كه نسبت به اين دسته از افراد كار نظارت و 
مراقبت خوبي را انجام دادند، فوتي هاي خود را كنترل 
كردند. ما هم در زمينه اين دس��ته از افراد و مراقبت 
از آن��ان كارنامه خوب��ي داش��ته ايم.روحاني تصريح 
كرد: بنابراين اعم��ال حاكميت بايد در كنار انضباط 
اجتماع��ي و مردمي مورد توجه قرار گي��رد. در واقع 
نمي توان فقط به انضباط اجتماعي تكيه كرد. اگر قرار 
است كسي مراسم عقد و عروسي بگيرد به او پروتكل 
ارايه دهيم ت��ا بداند چگونه عمل كند.رييس جمهور 
افزود: در جلسات گذشته هم تاكيد كرديم كه كسي 
كه قرنطينه مي شود، محله هم بايد به او كمك كند 
و نيازمندي ه��اي وي را تامين كند. فرض كنيد يك 
پيرمرد و پيرزن را قرنطينه كنيم، محله بايد نيازهاي 
آنان را تامين كند و در اينجا بسيج مي تواند وارد عمل 
ش��ود.روحاني ادامه داد: همچنين كساني كه شاغل 
هستند و به مدت 15 روز قرنطينه مي شوند نيز بايد 

حمايت بيمه را در نظر بگيريم.
رييس جمهور اعالم كرد: محدوديت هاي جديدي 
براي 25 استان و 46 شهرس��تان اعمال مي شود 
كه از روز چهارش��نبه تا جمعه بع��د )10 روز( اين 
محدوديت ها براي مراكز استان اعمال مي شود.وي 
اظهار كرد: آن 43 شهرستان قبلي هم كه برايشان 
محدوديت در نظ��ر گرفته بوديم را مجددا تمديد 
كرديم. براي اين 25 مركز استان هم همانطور كه 
گفتيم از روز چهارشنبه كار محدودسازي را آغاز 
مي كنيم.روحاني يادآور شد: فعاليت هاي رديف 3 
و 4 كه بيشتر جنبه آموزشي دارند و با تجمع افراد 
همراه مي شوند نيز در اين 10 روز تعطيل مي شود 
كه همه اين موارد و ساير مصوبات را سخنگوي ستاد 

به اطالع خواهد رساند.

قيمت گذاري گندم
به قاچاق منجر شده است

رييس سازمان بازرسي كل كش��ور با اشاره به »عدم 
قيمت گ��ذاري مناس��ب محصوالت كش��اورزي به 
خصوص گندم« گفت: س��ازمان بازرسي كل كشور 
طي چند سال اخير درباره گندم گزارش كارشناسي 
خود را به دولت ارايه كرده اس��ت كه در اين گزارش 
اعالم ش��ده اس��ت كه قيمت گذاري خري��د گندم 
مناسب نيست و اين موضوع هم باعث قاچاق گندم 
و آرد مي ش��ود و هم كش��اورز متضرر مي ش��ود. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از سازمان بازرسي كل كشور، 
حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن درويشيان با 
حضور در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به گستردگي كار اين 
كميسيون گفت: يكي از رويكردهاي سازمان بازرسي 
در دوره تحول مطالبه گري از دس��تگاه هاي اجرايي 
درباره مسووليت هاي آنها است. از سوي ديگر اخيرا 
دستورالعمل ترك فعل توسط رييس قوه قضاييه ابالغ 
شده است كه مخاطب اصلي آن سازمان بازرسي كل 
كشور است و س��ازمان مصمم است به صورت جدي 
به اين موضوع پرداخته و به هنگام، نس��بت به ترك 
فعل ها واكنش نشان دهد. البته قبل از اين هم مواردي 
از ترك فعل ها در خص��وص مديراني كه وظايفي بر 

عهده داشته اند و انجام نداده اند، پيگيري شده است.
وي با اشاره به ماموريت رييس قوه قضاييه به سازمان 
بازرسي كل كشور در ماجراي معدوم كردن جوجه هاي 
يك روزه گفت: حسب دس��تور رييس قوه قضاييه، 
سازمان بازرسي كل كشور درباره صنعت طيور يك 
گ��زارش مفصل تهيه و حدود 11 آس��يب اين حوزه 
را احص��اء و به همراه پيش��نهادهاي اجرايي خدمت 
رييس جمهور محترم و مس��ووالن ذيربط ارس��ال 
كرده ايم. حجت االسالم والمس��لمين درويشيان با 
اشاره به عدم شفافيت و نابساماني در بازار محصوالت 
كشاورزي و نبود متولي در كنترل بازار گفت: متاسفانه 
در اين فرآيند حق كش��اورزان به خاطر عدم نظارت 
الزم از توليد ت��ا عرضه به مصرف كنن��دگان نهايي 
هدر مي رود. در اين خصوص س��ازمان در س��ال 97 
دو گزارش ب��ه همراه پيش��نهاد هاي اصالحي براي 
رييس جمهور ارسال كرده است. موضوع بعدي عدم 
شفافيت در فرآيند واردات محصوالت كشاورزي به 
منظور حمايت از توليد داخل است كه سازمان چند 

گزارش به همراه پيشنهاد ارايه كرده است.
وي گفت: نبود نظ��ارت اثربخش در واردات كاالهاي 
كش��اورزي كه بس��ياري از آن ب��ا ارز دولت��ي انجام 
مي گرفت يكي از آسيب هاي اين حوزه است. با ورود 
س��ازمان و گزارش به مراجع ذيصالح قرار شد برخي 
واردات اين حوزه مانند ك��ود و برخي كاالهاي مورد 

نياز كشاورزي از طريق فرآيند ارز نيمايي قرار بگيرد.

تراز تجاري كشور مثبت مي شود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
پيش بيني كرد كه با تواف��ق صورت گرفته بين بانك 
مركزي و وزارت صنعت براي متعادل سازي واردات و 
صادرات، تراز تجاري كش��ور در 6 ماهه دوم سال تراز 
مثبت ش��ود. محمدرضا پورابراهيم��ي در گفت وگو 
با ايس��نا با اش��اره به توافق صورت گرفت��ه بين بانك 
مركزي و وزارت صنعت براي متعادل سازي واردات و 
صادرات گفت: پيش از اين در نشست وزراي اقتصادي، 
روساي كميس��يون هاي اقتصادي مجلس و رييس 
مجلس توافقي صورت گرفت كه ص��ادرات و واردات 
متعادل سازي ش��ود كه در حال حاضر اين مصوبه در 
حال اجراست.وي افزود: وزارت صنعت هم اعالم كرده 
هر كسي مي خواهد صادرات داشته باشد مي تواند ارز 
را به وارد كننده بدهد يا خودش كااليي به كش��ور وارد 
كند. پيش از اين بانك مركزي در اين زمينه مشكالتي 
داشت و اين كار را قبول نمي كرد اما حاال بر اساس توافق 
صورت گرفته اين كار انجام مي شود. همچنين كسي 
كه در خارج، منابع ارزي دارد مي تواند واردات كاال بدون 
ثبت س��فارش و دريافت ارز انجام دهد.نماينده مردم 
كرمان در مجلس يادآور شد: اين كار افزايش صادرات را 
به دنبال دارد و محدوديت هاي ناشي از تصميمات بانك 
مركزي هم حذف مي شود. پيش بيني ما اين است كه 
حجم صادرات افزايش يابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به 
تأمين منابع كاالهاي وارداتي ايجاد  شود كه در نهايت 
منجر به پايين آمدن نرخ ارز مي شود. تراز تجاري ما در 
6 ماهه اول سال منفي بود و پيش بيني ما اين است كه با 
اجراي اين توافق در 6 ماهه دوم سال تراز تجاري برگردد 
و مثبت شود.پورابراهيمي در پايان با بيان اينكه نحوه 
اولويت بندي كاالهاي واردات��ي با نظر وزارت صنعت 
خواهد بود، خاطرنش��ان كرد: قاعدتًا اولويت اول، مواد 
اوليه واحدهاي توليدي، قطعات و تجهيزات بخش توليد 
و مجموعه تجهيزات س��رمايه گذاري براي طرح هاي 
جديد است و حتمًا كاالهاي غير ضرور در اولويت ثبت 

سفارش نيستند.

 ضرورت حذف ارز
 4200 توماني در بودجه 1400

به��روز محبي با اش��اره به اينكه ريش��ه بس��ياري از 
ناهنجاري هاي اقتصادي كش��ور به ارز 4200 توماني 
باز مي گردد، از برنامه ويژه كميسيون برنامه و بودجه 
براي حذف ارز حمايتي در بودجه سال 1400 خبر داد.

نماين��ده مردم س��بزوار در مجلس با اش��اره به بروز 
مشكالت برآمده از نظامات يارانه اي گفت: بسياري از 
صاحب نظران اقتصادي كه عالمانه موضوع رانت و فساد 
را رصد مي كنند، معتقدند كه تخصيص ارز حمايتي و 
ارزان، ام الفساد اغلب ناهنجاري  هاي اقتصادي است كه 
باعث ايجاد اتمسفر چند نرخي در بازارها نيز مي شود. 
تا زماني كه چنين فضاي مس��مومي در اقتصاد وجود 
داشته باشد، نمي توان ريشه رانت، فساد، ويژه خواري 
و اختالس را از بطن اقتصاد كشور خارج كرد.محبي در 
ادامه افزود: همين امروز هم سرنخ بسياري از مشكالت 
اقتصادي مانند گراني مرغ، گوشت، نهاده ها، قاچاق كاال، 
كمبودهاي دارويي، گراني اقالم اساسي، نوسانات خودرو 
و... به ارز 4200 توماني مي رسد. ساالنه ميلياردها دالر از 
دارايي هاي كشور با تخصيص دالر ارزان، صرف واردات 
كاالها و اقالمي مي شود كه به جاي سفره  مردم، راهي 
انبارهاي محتكران، سوداگران و مفسدان مي شود تا 
در فرصت مناسب با ارز 30هزار توماني به فروش رسد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص برنامه هاي 
مجلس براي اصالح اين روند، گفت: با توجه به اين اثرات 
مخرب، كميسيون برنامه و بودجه مجلس با همكاري 
ساير كميسيون ها در بررسي بودجه سال 1400 به 
دنبال آن اس��ت كه در يك روند تدريج��ي، ارز 4200 
توماني و اساسا هر نوع ارز حمايتي را از بودجه حذف كند. 
البته اين تغيير ريل، نيازمند اصالحات ضروري در نظام 
يارانه اي، مالياتي، بودجه اي و...است. يعني به جاي اينكه 
منفعت اين دالرهاي حمايتي به جيب دالالن برود در 
توليد و معيشت مردم سرمايه گذاري خواهد شد.نماينده 
مردم سبزوار در ادامه خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري 
در فعاليت هاي مولد باعث افزايش درآمد سرانه مردم 
به عنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي رشد مي شود. 
البته بايد بدانيم، تالش براي حذف دالر 4200توماني 
با مقاومت هايي همراه خواهد شد. كساني كه سال ها 
از اين رانت بادآورده اس��تفاده مي كردند با استفاده از 
ابزارهاي ارتباطي، رس��انه اي و...تالش خواهند كرد تا 
جلوي اين اصالحات ضروري در اقتصاد و حذف دالر 
رانتي را بگيرند. نبايد فراموش كرد، منابع برآمده از حذف 
دالر 4200توماني از يك طرف بايد صرف شناسايي و 
حمايت هدفمند نيازمندان و سرمايه گذاري بر روي 
فعاليت هاي مولد اقتصادي شود.كارشناسان اقتصادي 
از طرح تامين اقالم اساسي انتقاد مي كنند و اجراي آن 
را مغاير منافع اقتصادي كالن مردم ارزيابي مي كنند، 
محبي در اين خصوص كه چرا نمايندگان اين همه اصرار 
به اجراي اين طرح دارند، گفت: تناقضي كه اين روزها 
در خصوص طرح حمايت معيشتي مشاهده مي شود، 
ناشي از دو رويكرد متفاوتي است كه دولت و مجلس در 
خصوص طرح تامين اقالم اساسي در پيش گرفته اند. 
مجلس معتقد است، اجراي طرح تامين كاالهاي اساسي 
در ش��رايط فعلي اقتصادي ضروري اس��ت. اما به نظر 
مي رس��د كه دولت اعتقادي به اجراي اين طرح ندارد. 
ابتدا در جلس��ات كارشناسي موافقت خود را با اجراي 
طرح اعالم كردند، بعد بهانه بودجه را آوردند و در نهايت 

رسما اعالم مخالفت كردند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: موضوعاتي 
كه از سوي دولتمردان در خصوص بند »و« تبصره 
2 و 50هزار ميليارد تومان مربوط تامين اجتماعي 
براي همسان سازي حقوق بازنشستگان عنوان شد 
ابهام هاي زيادي دارد. مجلس هنوز نمي داند از اين 
50هزار ميليارد تومان چه رقمي اس��تفاده شده و 
چه ميزان هنوز باقي مانده است. دولت بايد بداند، 
مجلس بنا ندارد اقتصاد را درگير تصميمي كند كه 

قابليت اجرايي ندارد.

منابع مالي طرح معيشتي  محل اختالف جديد دولت و مجلس

فرمانده كل ارتش: 

بالتكليفيدرتامينپولكوپن

بخش اعظم بحران ها ناشي از قدرت هاي خارجي است
امير سرلشكر موسوي در س��ي وچهارمين كنفرانس 
بين الملل��ي وح��دت اس��المي در »وبين��ار مباني و 
چالش هاي ديني و معنوي در مواجهه با باليا و مصائب« 
گفت: جهان اسالم در جغرافياي وسيعي گسترش يافته 
است و از كرانه هاي اقيانوس اطلس تا جنوب غربي آسيا 
و از شمال شرقي آس��ياي مركزي تا جنوب شرق قاره 

كهن ادامه مي يابد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي ارتش، امير سرلش��كر 
سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش جمهوري 
اس��المي ايران اف��زود: ظرفيت هاي عظي��م معنوي، 
مادي و انساني كه در 57 كشور اسالمي قرار گرفته از 
جنبه هاي فرهنگي و تاريخي، جغرافيايي، ژئوپليتيك، 
سياسي، اقتصادي و دفاعي موقعيت ممتازي را نصيب 
مسلمانان كرده است. سرلشكر موسوي گفت: باتوجه 
به راهبردهاي قدرت هاي اس��تكباري و سياست هاي 
نادرس��ت برخي از كشورهاي اس��المي امروز جهان 
اسالم با بحران هاي جدي مواجه شده است؛ فلسطين، 
يمن، لبنان، سوريه، عراق، افغانستان و مناطق كشمير 
 و قفقاز با ناآرامي و خشنوت دست و پنجه نرم مي كنند.

فرمان��ده كل ارتش ادام��ه داد: قدرت هاي ش��يطاني 
بخش��ي از س��رزمين اس��الم را با ايادي صهيونيست 
خود اش��غال نموده اس��ت و فجيع تري��ن جنايات را 
 عليه اي��ن س��رزمين هاي اس��الم انج��ام مي دهند.

وي تصريح كرد: جمهوري اس��المي اي��ران كه كانون 
الهام بخش و محور مقاومت در برابر دش��من اس��ت با 
فشارهاي سياسي، تهديدات نظامي، تحريم هاي ظالمانه 
اقتصادي مورد هجوم همه جانبه دش��من قرار گرفته 
است و گوشه اي ديگر از پهنه اسالم را به دليل همجواري 
با دشمن صهيونيستي با دخالت هاي سياسي و امنيتي 

دچار ناآرامي و آشوب نموده اند.
امير سرلش��كر موس��وي گفت: بخش اعظ��م عوامل 
ش��كل گيري اي��ن بحران ه��ا ناش��ي از نقش آفريني 
قدرت هاي خارجي اس��ت كه اساس��ا گس��ترش انوار 
روشنگر اسالم را برنمي تابد متاسفانه بعضي از عوامل نيز 
ناشي از سياست ها و رفتارهاي واگرايانه در داخل جهان 
 اسالم است كه به دور از عقالنيت و مباني ديني است.

وي اذعان داشت: يكي از مهم ترين علل وجود بحران هاي 
فعلي در دنياي اس��الم فق��دان همگرايي انس��جام و 
ضعف حركت به سمت تقريب مذاهب اسالمي و عدم 
توجه به كافي به وحدت و همبستگي مسلمانان است 
از اي��ن رو وح��دت و همگرايي در جهان اس��الم امروز 
بي��ش از هرزمان ديگري ضروري اس��ت. فرمانده كل 
ارتش گفت: همچنان كه رهبر عظيم الش��ان انقالب 
اسالمي فرمودند، مساله وحدت امروز در راس مسائل 
اس��المي اس��ت، بازخواني آموزه هاي اسالمي و تعهد 
به مسووليت پذيري علما و دانشمندان به منظور حل 
و فصل بحران ها و تقويت حركت به س��وي همگرايي 
اس��المي اولين ضرورت جهان اسالم در مقطع كنوني 
اس��ت و در اين راس��تا تمركز بر مش��تركات اسالمي 
 گام اول ب��راي عبور از بحران هاي جهان امروز اس��ت.

وي گفت: تحوالت گوناگون در سطح نظام بين الملل 
و گوناگوني محيط تعامالت فراملي و فرا س��رزميني و 
همچنين تنوع و نو پديدگي در تهديدات امروزي اتخاذ 
راهبردهاي تركيبي فراگير و هماهنگ مبتني بر تعاليم 
ديني و اشتراكات فرهنگي را در بين كشورهاي اسالمي 
الزامي نموده است. سرلشكر موسوي اظهار كرد: انقالب 
اس��المي از بدو پيروزي نقش بس��يار مهمي در ايجاد 
همگرايي اسالمي و انسجام كشورهاي اسالمي در برابر 
قدرت هاي اس��تكباري فراهم نمود و بستري مناسب 
براي ش��كل گيري تمدن نوين و بزرگ اسالمي پديد 
آورده است دردهه هاي اخير جمهوري اسالمي ايران 
در تقريب مذاهب و تقويت وحدت اس��المي پيشرو و 
پيشگام بوده است و داراي تجربيات ارزنده و گسترده اي 
در اي��ن عرصه اس��ت. وي افزود: ام��روز نيز جمهوري 
اسالمي ايران با رويكردي متعهدانه و مسووليت پذير 
در خصوص تحوالت جهان اسالم تالش مي كند ضمن 
تقريب مذاهب و تقويت جهان اسالمي در عرصه هاي 
مختلف نقش س��ازنده ايفا نماي��د. فرمانده كل ارتش 
گفت: در كنار مس��ائل بين المللي غريب به يكس��ال 
است كه جهان درگير بحراني جديد ناشي از فراگيري 
ويروس كرونا ش��ده اس��ت؛ ويروس كرون��ا تهديدات 
فراواني براي همه جوامع به وجود آورده اس��ت و دامن 

اغلب كشورهاي اسالمي را نيز گرفته است شيوع اين 
ويروس از يك منطقه كوچك نش��ان داد امروز مسائل 
بومي و منطقه اي به راحتي ابعاد جهاني پيدا مي كند، از 
اين رو راه حل بحران كرونا هم مستلزم همكاري جهاني 
است، امروز بحران كرونا ضعف انديشه هاي ليبرالي را 
عيان ساخته اس��ت و ادعاي ليبرال دموكراسي غرب 
مبتني بر تامين نيازهاي بشر را با چالش جدي مواجه 
ساخته است و جهانيان را به پي جويي الگوي جديد از 
نظام هاي سياسي تش��ويق و ترغيب نموده است. وي 
افزود: فراگيري اين ويروس آزمون مهمي را براي انديشه 
ليبرال دموكراس��ي در كش��ورهاي اروپايي رقم زد و 
رفتارهاي اومانيستي و مادي دولت هاي اروپايي و امريكا 
در بي اعتنايي به هم نوعان و كشورهاي ديگر نشان داد 
نظام هاي سياسي ليبرال دموكرات در حل بحران هاي 
امروزي ضعف هاي اساس��ي دارد و به دور از ارزش هاي 
انساني كه قرن ها ادعاي آن را داشته اند عمل مي كنند 
بدون ترديد اسالم قابليت هاي ذاتي بسيار گسترده اي 
در برقراري و تقويت روابط و تعامالت اجتماعي دارد و 
مي تواند يك الگوي عملي كارآمد و اثربخش در مديريت 
بحران كرونا در جهان ارايه نمايد. سرلشكر موسوي گفت: 
در حال حاضر كه شاهد استيصال جهاني در مقابل اين 
بحران هستيم دستورات اسالم درباره بهداشت فردي و 
اجتماعي، تعاون و همكاري و نوع دوستي مي تواند مردم 
جهان را از خطرات گسترده دور نگه دارد و از بروز يك 

فاجعه انساني جلوگيري نمايد.
فرمانده كل ارتش تأكيد كرد: در ش��رايط فعلي جهان 
اسالم عالوه بر مش��كالتي كه درنتيجه دشمني كه با 
جهان غرب داشته است با ابعاد اقتصادي، بهداشتي و 

امنيتي بحران كرونا نيز مواجه شده است.
وي گفت: بحران كرونا از يكس��و با مش��كالت عديده 
اقتصادي امنيتي و رواني همراه اس��ت و از سوي ديگر 
البته فرصتي براي نمايش ظرفيت عظيم اسالم براي 
مديريت بحران هاي انس��اني و حل مشكالت جوامع 
مس��لمان فراهم آورده اس��ت. امير سرلشكر موسوي 
ادامه داد: براس��اس تعاليم نوراني اسالم عزيز اگر فرياد 
مسلماني كه به كمك نياز دارد برخاست همه بايد دست 

به دست هم دهند و براي كمك بشتابند بر اين اساس 
بسيج ظرفيت هاي كشورهاي اسالمي براي كمك به 
برادران مسلمان خود در ساير كشورها اقدامي ضروري 

و مهم است.
فرمانده كل ارتش گفت: در نتيجه شيوع اين بيماري 
آس��يب ها و صدم��ات اقتصادي زيادي ب��ه برخي از 
مردم مس��لمان در بس��ياري از كش��ورها وارد شده 
است كشورهاي اسالمي مي توانند با فعليت بخشي 
ظرفيت هاي عظيم نهفته در جوامع خود گام مهمي 

در مقابله با بحران بردارند.
وي اف��زود: باتوجه به راهبرد اس��الم هراس��ي كه در 
دهه هاي گذشته از سوي دشمنان براي ضربه زدن به 
اسالم و مسلمانان دنبال شده امروز با شيوع ويروس كرونا 
دشمن در س��ايه افراط گونه رسانه اي و شيطاني خود 
تالش مي كند اسالم را ناكار آمد و مسلمانان را ناتوان در 
مديريت بحران نشان دهد از اين رو شرايط فعلي جديت 
و اهتمام همه كشورهاي اسالمي را مي طلبد تا با تالش 
و تمركز بر وحدت و همبستگي و جدي اسالم در برابر 

دشمنان دفاع كنند.
 امير سرلشكر موس��وي در پايان راهبردهايي به شرح 

زير ارايه كرد: 
1- تبيين و تشريح آموزه هاي دين مبين اسالم توسط 
علما و انديشمندان جهان اسالم در قالب همكاري هاي 
مش��ترك در خصوص اهمي��ت و قداس��ت كمك به 

هم نوعان و درمان بيماران
2- تب��ادل دانش و تجربي��ات موجود درب��اره مهار و 
مديريت بحران كرونا بين كشورهاي اسالمي از طريق 

ايجاد بانك اطالعاتي ويژه مشترك
3- تش��كيل صندوق بين المللي اسالمي براي كمك 
دولت هاي اسالمي براي مردم مسلمان در كشورهاي 

نيازمند
4- تاسيس نهاد بين المللي اسالمي براي جمع آوري و 

توزيع كمك هاي مردمي در كشورهاي اسالمي
5- گسترش همكاري هاي فني و تخصصي نهادهاي 
ام��دادي و هالل احمر كش��ورهاي اس��المي در قالب 

سازمان همكاري اسالمي و يا يك نهاد جديد كارآمد.



همتي با تأكيد براينكه سپرده قانوني از خلق پول بيشتر 
جلوگيري مي كند و ارتباطي به سود بانكي ندارد، گفت: 
مقررات جديد بازگشت ارز حاصل از صادرات به زودي 

ابالغ مي شود.
رييس كل بانك مركزي در حاشيه افتتاحيه رسمي 
سامانه ارتباطات مردمي بانك مركزي با بيان اينكه 
فعاالن اقتصادي بخش خصوصي با توجه به شرايط 
تج��ارت خارجي نياز دارن��د ك��ه آزادي عمل براي 
بازگرداندن ارز داشته باش��ند، گفت: ما پيش از اين 
نيز روش هاي مختلفي را براي بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات امتحان كرده بودي��م اما با مواردي كه در 
جلسه س��تاد اقتصادي دولت مطرح شد، قرار بر اين 
شد مقررات جديد بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
كشور به گونه اي طراحي شود كه اوال سريع ارز به كشور 
بازگشته و به مواد اوليه كارخانه جات بازگردد و ثانيًا 
ديگر شاهد مواردي همچون خالي فروشي و ادعاهاي 
خالف واقع در آن نباش��يم كه اين مقررات به زودي 

ابالغ خواهد شد.
همتي تصريح كرد: تصميمات جديد ستاد اقتصادي 
دولت اش��اره مي كند كه ش��يوه هاي برگش��ت ارز 
صادركنندگان طوري طراحي شود كه ابتدا ارز سريع 
به كشور بازگشته و به مواد اوليه كارخانه جات تبديل 
ش��ود، همچنين خالي فروش��ي و ادعاهاي خارج از 
واقع در آن وجود نداش��ته باشد. اين دستورالعمل به 
زودي توسط رييس جمهور ابالغ خواهد شد. تإمين 
ارز از طريق س��امانه نيما مانند گذش��ته ادامه دارد و 
صادركنندگان همچنان مي توانند ارزشان را دراختيار 

واردكننندگان قراردهند. 
بر اين اس��اس همچنين ب��ا نظ��ارت وزارت صمت 
صادركنندگان مي توانن��د واردات در قبال صادرات 
را انج��ام دهند، ولي آنها بايد موظف باش��ند گردش 
ريالي و نرخ ارز مبادله ش��ده را در س��امانه تجارت به 
صورت برخط به بانك مركزي اطالع دهند. همچنين 
واردكنندگان مي توانند از طريق ارز اشخاص واردات 
انجام دهند، اما اين موارد را بايد در گردش مالي ريالي 
و ارزي ثبت كنند و به بانك مركزي و سامانه تجارت 
اطالع دهند. بانك مركزي در خدمت صادركنندگان 
و تجار و واردكنندگان اس��ت. ما در حدي كه بتوانيم 
كم��ك مي كنيم و در بخش��نامه جدي��د نيز تإكيد 

كرديم كه ثبت س��فارش بايد برمبناي آورده اي كه 
از درآمدهاي ارزي كشور داريم مديريت و مشكالت 

برطرف  شود.
رييس شوراي پول و اعتبار در خصوص كاالهاي دپو 
ش��ده در گمركات گفت: يك س��ري اقالم كاال هاي 
ضروري و اساسي كشور است كه با توافق صورت گرفته 
از گمركات تخليه مي ش��وند و بانك مركزي در حال 
صدور گواهي تامين ارز است تا ترخيص انجام شود.

در بحث ارز اشخاص بر اساس اينكه گردش ريالي آن 
مشخص شود، معتقديم مي شود اين تخصيص هم 
انجام ش��ود. هدف اصلي ما جلوگيري از خروج ارز از 
كشور است. منش��أ ارز بايد مشخص شود و در توافق 
جديد اين موضوعات ديده ش��ده است. واردات نبايد 
بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. 

تمام اين موارد در بخشنامه جديد در نظر گرفته شده 
است. با توافقي كه انجام شده اميدواريم مشكلي در 
اين زمينه رخ ندهد.رييس كل بانك مركزي بيان كرد: 
سپرده قانوني از خلق پول بيشتر جلوگيري مي كند و 
ارتباطي به سود بانكي ندارد. اوايل سال كه بحث كرونا 
به كشور مطرح شد، مردم و واحد هاي توليدي به شدت 
به نقدينگي نياز پيدا كردند و بانك مركزي با آزاد كردن 
بخشي از سپرده قانوني بانك ها تالش كرد تا نقدينگي 
مورد نياز را تامين كند. هر چه س��پرده قانوني كم تر 
شود، ضريب فزاينده خلق پول بيشتر مي شود و ما بايد 
ضريب فزاينده را كاهش دهيم تا نقدينگي در كشور 
كنترل شود.پايه پولي در هفت ماهه ابندايي امسال 
10 درصد و رش��د نقدينگي 18 درصد گزارش شده 
و تمام تالش بانك مركزي كنترل اين دو امر اس��ت. 

ابتداي س��ال تصميم گرفتيم يك درصد از س��پرده 
قانون��ي را كاهش دهيم كه اين رقم بر اس��اس ريالي 
25 هزار ميليارد تومان مي شد و به بانك ها تخصيص 
داديم و بانك ها اين امر را به عنوان درآمد صفر درصد 
تلقي كنند و خود نيز 50 هزار ميلي��ارد عالوه بر آن 
در نظر بگيرند تا بتوانيم به مردم وام كم سود بدهيم. 
خوشبختانه اين امر محقق شد و وام هايي نظير وام يك 
ميليوني، وام به واحد هاي آسيب ديده ناشي از كرونا و 
در ادامه وام وديعه مسكن از جمله اين موارد در اعطاي 
وام بودند.بعد از اينكه نتيجه مورد نظر را ديديم سپرده 
قانوني را به جاي اوليه خود بازگردانديم. چراكه هرچه 
سپرده قانوني كمتر شود، ضريب فزاينده خلق پول 
بيشتر مي شود. ما بايد ضريب فزاينده را كنترل كنيم 

كه به واسطه اين امر نقدينگي كنترل شود.
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جزييات افزايش كارمزد 
خدمات بانكي از اول آذر

طبق بخشنامه بانك مركزي از ابتداي آذرماه كارمزد 
خدمات بانكي از جمله كارت به كارت افزايش خواهد 
يافت ضمن اينكه انتقال وجه از طريق پايا و ساتنا نيز 
مشمول كارمزد مي شوند.برهمين اساس نيز كارمزد 
كارت به كارت به ازاي انتقال هر يك ميليون تومان از 
500 به 600 تومان افزايش خواهد يافت و در صورت 
افزايش هر يك ميليون تومان در فرآيند كارت به كارت 
معادل 240 تومان به اين هزينه اضافه مي شود.نكته مهم 
در بخشنامه بانك مركزي اعمال كارمزد براي خدمات 
پايا و ساتنا اس��ت، كارمزد انتقال وجه بين بانكي پايا 
1صدم درصد مبلغ تراكنش -از 200 تومان تا 2500 
تومان در پرداخت هاي انف��رادي و 100 تومان به ازاي 
هر تراكنش در پرداخت هاي گروهي اس��ت.كارمزد 
انتقال وجه بين بانكي س��اتنا نيز 2صدم درصد مبلغ 
تراكنش تا سقف 25 هزار تومان كارمزد تغيين شده 
اس��ت.هرچند براي افتتاح حس��اب و صدور دفترچه 
سپرده قرض الحسنه پس انداز كارمزدي تعيين نشده اما 
هزينه افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت متمركز 5 هزار 
تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا براي حساب هاي 
كوتاه مدت نيز 4800 تومان خواهد بود.همچنين هزينه 
ارس��ال پيامك براي اطالع رس��اني با گرفتن رضايت 
مشتري معادل 30 تومان به اضافه هزينه پيامك و حق 
اشتراك ساالنه خواهد بود.ضمن اينكه هزينه صدور 
دسته چك به ازاي هر برگ چك 2 هزار ريال به همراه 
هزينه تمبر چك خواهد بود؛ كارمزد رفع سوءاثر براي 
هر برگ چك 12 هزار تومان تعيين شده است.صدور 
كارت مغناطيسي هوشمند در شعب بانكي با كارمزد 
6 هزار توماني هم��راه خواهد بود ضمن اينكه كارمزد 
صدور رمز جديد براي انواع كارت هاي بانكي )نقدي، 
اعتباري و هديه( در شعبه به درخواست مشتري هزار 
تومان تعيين شده است.همچنين كارمزد اعالم مانده 
كارت-خودپرداز/كيوسك شتابي 1200 ريال و اعالم 
مانده كارت و صورتحساب 10 گردش آخر 2400 ريال 
تعيين شده است.با بخشنامه جديد بانك مركزي كه از 
ابتداي آذرماه اجرايي خواهد شد، هزينه ارايه صورت 
حس��اب س��ال جاري هر صفحه 600 تومان و براي 
سال هاي گذشته به ترتيب 600 و 720 تومان مي شود.

اخذ كد بورسي در شعب بانكي نيز با بخشنامه جديد 
بانك مركزي مشمول كارمزد 5 هزار توماني مي شود.

در مسير  ثبات پولي
بازارهاي كشور در اين بازه زماني با آشفتگي ها و نوسانات 
فراواني روبه رو ش��وند. اين فرايند باعث شد تا در 5ماه 
نخست سال بازارها نوع خاصي از التهاب را تجربه كنند. 
اما بانك مركزي به سرعت مشكل را شناسايي كرد و از 
اين تصميم سازي هاي اشتباه در شهريورماه عقب نشيني 
كرد. بنابراين تصميمات انبساطي قبلي جاي خود را به 
انتظام بيشتر و تصميمات انقباضي بيشتر داد.يعني 
نرخ سپرده قانوني به جاي نخست خود بازگشت. ضمن 
اينكه روند توزيع نقدينگي متوقف شد و نرخ بين بانكي 
هم از كريدور 9 تا 14 به 20 الي 21 تغيير كرد. مجموعه 
اين تصميمات آثار انقباضي در س��رعت نقدينگي و 
حجم نقدينگي گذاشت و شرايط را وارد اتمسفر تازه اي 
كرد. اگر توجه كنيد بالفاصله پس از جمع آوري ريال 
نشانه هاي مشخصي از ثبات بيشتر مشاهده شد. آمارها 
حاكي از اين بود كه بعد از اين تصميمات، نقدينگي به 
ميزان كمتري از اين بازار ب��ه آن بازار انتقال پيدا كرد. 
ثباتي كه باعث شد نتايج ويرانگر نقدينگي سرگردان 
در بازارها كمي محدود تر شود. از سوي ديگر با توجه به 
اينكه در 6ماهه دوم سال، منابع ارزي ايران افزايش پيدا 
كرد و دست بانك مركزي از طريق مذاكره با كره جنوبي 
و عراق بيشتر به ارز رسيد، فرآيند مديريت بازار هم به 
تدريج بهتر شد. موضوع ديگري كه اثرگذاري زيادي 
در بازارها داش��ت، بحث رواني انتظارات تورمي است 
كه با انتخابات امريكا همزمان شد و برخي نشانه هاي 
مثبت را در بازار ايران ايجاد كرد. در واقع بازارهاي ايران 
و فعاالن اقتصادي به استقبال انتخاب محتمل بايدن 
رفتند. اين اصالح انتظارات رواني باعث ش��د تا قيمت 
دالر و سكه طي دو هفته اخير با كنترل بيشتري همراه 
باشد. مجموعه اين گزاره هاي تحليلي باعث مي شوند تا 
چشم انداز پيش روي اقتصاد كشور و نظام پولي و مالي 
در وضعيت مناسب تري قرار بگيرند و تصوير مناسب تري 
از مهار نوسانات در اقتصاد شكل بگيرد. چنانچه اين روند 
مثبت طي ماه هاي آينده هم تداوم داشته باشد مي توان 
پيش بيني كرد كه بازارهاي ايران بعد از دوره اي نوسان و 

فراز و نشيب به سمت ثبات بيشتر حركت كنند.

تغييرات صورت گرفته
در قانون جديد چك 

موارد و تغييرات جديد قانون چك جهت آگاهي بخشي 
به مشتريان تشريح شد. با توجه به تغييرات صورت گرفته 
در قانون جديد چك مصوب س��ال 97 مجلس شوراي 
اسالمي كه توسط بانك مركزي به كليه بانك هاي كشور 
ابالغ گرديده است، ضروري است تا مشتريان محترم بانك 
توسعه تعاون با عنايت به اين تغييرات، آگاهي الزم را در 
خصوص موارد نوآوري در قانون اصالح قانون چك كسب 
نمايند. بر اساس قانون جديد چك مصوب سال 97 كه 
در حال حاضر در شبكه بانكي الزم اجرا است، تمهيداتي 
انديشيده شده تا نسبت به كاهش مخاطرات در معامالت 
تجاري بر اس��اس چك اقدام موثري صورت گيرد و نيز 
ميزان چك هاي برگشتي در سيستم بانكي باهدف كاهش 
مشكالت براي فعالين اقتصادي كنترل شود. اهم مواردي 
كه پيش ازاين به شبكه بانكي براي اجرا ابالغ شده است، به 
شرح زير است: در تعريف جديد تمركز صدور دسته چك 
صرف��ًا در اختيار بانك مركزي خواهد بود و بانك مكلف 
اس��ت براي ارايه دسته چك به مشتريان صرفًا از طريق 

سامانه يكپارچه چك )صياد( بانك مركزي اقدام نمايد.

تشديد كرونا
 يورو  را ريزشي كرد

تش��ديد ش��مار مبتاليان به كرونا در ق��اره اروپا و 
احتمال از س��رگيري قرنطينه در اكثر كشورهاي 
جهان به ويژه منطقه ي��ورو، در آخرين معامالت 
منتهي به جمعه )9 آبان ماه( ارزش يورو در مقابل 
دالر 0.21 درص��د نزول كرد و ب��ا ماندن در كانال 
1.16 به 1.164 دالر رس��يد.بنابر اعالم بازارهاي 
ارزي نيويورك، شاخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
آخرين معامالت هفته گذشته با 0.16 درصد رشد 
در سطح 94.035 واحد بسته شد.پيش از اين تصور 
مي شد كه اقتصاد اروپا كم كم در حال رشد است، اما 
افزايش شمار مبتاليان به كرونا سبب شد نگراني ها 

مربوط به آينده قاره سبز تشديد شود.
بنابراعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، رشد اقتصادي 
در 12 ماه منتهي به سپتامبر )مرداد-شهريور( در 
منطقه يورو به طور متوسط منفي 4.3 درصد و در 
سطح اتحاديه اروپا به طور متوسط منفي 3.9 درصد 
اعالم شده اس��ت.به گفته دويچه بانك در آلمان، 
پيش بيني شده ميزان رشد اقتصادي اين كشور در 
سه ماه سوم امسال )2020 ميالدي( از 2.5 درصد 

به منفي 0.5 درصد تنزل يابد.
اكنون ش��ماري از كش��ورهاي اروپاي��ي از جمله 
فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و آلمان با هدف جلوگيري 
از شيوع بيشتر اين ويروس قرنطينه هاي سراسري 
اعالم كرده اند و چنانچه اين روند تداوم پيدا كند، 
كس��ب و كارها نيز در اين كشورها به حال تعليق 

درخواهد آمد.
همچنين افزايش سرعت انتشار ويروس كرونا در 
اروپا، سبب تش��ديد نگراني در ميان معامله گران 
بازارهاي اروپايي شده و چشم انداز رشد اقتصادي 
اين قاره را تيره تر كرده اس��ت.بنابر اعالم سازمان 
بهداشت جهاني در امريكا، لهستان، فرانسه، آلمان و 
انگليس هر روز ركوردهاي جديدي از ثبت مبتاليان 
به بيماري كوويد- 19 )كرونا( روزانه گزارش شده 
و شمار قربانيان در حال بازگشت به پيك هاي ثبت 
شده قبلي است.بنابراعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، 

نرخ تورم در قاره اروپا در حال افزايش است.

ادامه صعود دالر
در بازارهاي جهاني

براي دومين روز متوال��ي دالر به صعود خود ادامه 
داد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با 0.16 درصد افزايش نسبت به روز گذشته 
در سطح 94.035 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 
فرانك سوييس نيز معادل 1.090 دالر اعالم شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.19 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.295 دالر مبادله 
شد. يورو 0.21 درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 
1.16 به 1.164 دالر رسيد. در معامالت بازارهاي 
ارزي آس��يايي، هر دالر ب��ا 0.17 درصد افزايش به 
104.675 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا ب��ه ازاي 1.422 دالر مبادله ش��د. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.692 يوآن چين 
اعالم ش��د.به گزارش رويترز، هرچند كه آمارهاي 
جديد منتشر شده نشان مي دهند اقتصاد اروپا در 
حال بازگش��ت به روزهاي خوب قبل از آغاز كرونا 
است اما افزايش شديد مبتاليان و قربانيان به اين 
ويروس مرگبار در قاره سبز بار ديگر باعث افزايش 
نگراني ها از تكرار عملكرد كابوس وار تابستان شده 
است. هم اكنون شماري از كش��ورهاي اروپايي از 
جمله فرانسه با هدف جلوگيري از شيوع بيشتر اين 
ويروس قرنطينه هاي سراس��ري اعالم كرده اند و 
احتماال در صورت تداوم شرايط فعلي شاهد اعمال 
محدوديت هايي بر فعاليت كسب و كارها نيز خواهيم 
بود. مركز آمار اتحاديه اروپا گزارش اوليه خود از رشد 
اقتصادي كشورهاي اروپايي در سومين فصل سال 
2020 را منتشر كرد كه بر اين اساس متوسط رشد 
اقتصادي 19 كشور عضو منطقه يورو و 27 كشور 
عضو اتحاديه اروپا به ترتي��ب مثبت 12.7 درصد 
و مثبت 12.1 درصد بوده اس��ت كه اين رش��د در 
مقايسه با متوسط رشد س��ه ماهه قبل در منطقه 
ي��ورو 34.5 درصد و در س��طح اتحاديه اروپا 34.3 
درصد افزايش پيدا كرده است. اين بهترين عملكرد 
اقتصادي كشورهاي اروپايي از زمان تاسيس اتحاديه 
اروپا محس��وب مي شود. همچنين رشد اقتصادي 
در 12 ماه منتهي به سپتامبر در سطح منطقه يورو 
به طور متوسط منفي 4.3 درصد ودر سطح اتحاديه 
اروپا به طور متوس��ط منفي 3.9 درصد بوده است.

سرعت نگران كننده ش��يوع كرونا به ويژه در اروپا 
بار ديگر معامله گران را به وحشت انداخته و اكنون 
زمزمه هايي از بازگشت قرنطينه هاي سراسري در 
قاره س��بز به گوش مي رس��د. در امريكا، لهستان، 
فرانس��ه، آلمان و انگليس ركورده��اي جديدي از 
ثبت مبتاليان روزانه گزارش شده و شمار قربانيان 
نيز مجددا در حال بازگشت به پيك هاي ثبت شده 
قبلي است. پيش از اين سازمان بهداشت جهاني با 
دعوت از كشورهاي جهان براي همكاري با يكديگر 
هش��دار داده بود تاخير در توسعه واكسن مي تواند 
شمار قربانيان را تا دو ميليون نفر نيز افزايش دهد. 
در ش��رايطي كه كريس��تين الگارد، رييس بانك 
مركزي اروپا از اس��تفاده حداكثري از ابزارهاي در 
اختيار اين بانك براي تقويت طرف تقاضا و رش��د 
اقتصادي خب��ر داده، مركز آمار اتحادي��ه اروپا در 
گزارشي نااميدكننده اعالم كرد متوسط نرخ تورم 
در 19 كشور عضو منطقه يورو در 12ماه منتهي به 
سپتامبر با 0.2 درصد كاهش نسبت به رقم مشابه 
منتهي به ماه قبل به منفي 0.3 درصد رس��يده كه 
اين نرخ تورم در فاصله زيادي از سطح دو درصدي 
هدف گذاري شده توسط بانك مركزي اين منطقه 

باقي مانده است.

همتي: مقررات جديد بازگشت ارز صادراتي به زودي ابالغ مي شود

دالر در آستانه بازگشت به كانال 2۶ هزار و عقبگرد سكه به كانال 12 ميليوني 

تغيير سپرده قانوني ربطي به نرخ سود بانكي ندارد

تداوم كاهش پلكاني قيمت دالر در اولين روز هفته
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

آغاز هفته براي فعاالن بازار ارز، با كاهش پلكاني نرخ 
دالر در كانال 27هزار توماني همراه ش��ده است. در 
ادامه روند كاهشي ش��اخص ارزي در هفته گذشته، 
شنبه نيز بازار ارز با افت نرخ فروش دالر و يورو فعاليت 
خود را آغاز كرد اولين روز هفته )شنبه دهم آبان ماه 
99( در حالي با روند نزولي نرخ ارز آغاز شده كه بررسي 
معامالت بازار ارز از هفته گذشته تا به امروز، از كاهش 

معنادار قيمت اسكناس دالر و يورو حكايت دارد.
روند كنوني بازار ارز نشان از ريسك باالي سرمايه گذاري 
دارد. به گفته فع��االن ارزي، افزايش حجم عرضه در اين 
روزها، معنادار بوده و چشم انداز كاهشي قيمت ها در بازار ارز 
را تقويت كرده است. همچنين در كنار رشد عرضه اسكناس 
در بازار ارز، روند معامالت حواله هاي ارزي نيز در سامانه نيما 
افزايش يافته است.به نظر مي رسد با توسعه روش واردات در 
مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، شاهد تعديل 

بيشتر نرخ ارز و افت شاخص ارزي باشيم.
قيمت دالر در بازار آزاد به 27 هزار تومان رس��يد، قيمت 
يورو 31 هزار و 400، قيمت درهم 7 هزار و 500 و پوند36 
هزار و 800 تومان معامله شد. به دنبال آن قيمت صرافي ها 
نيز كاهش يافت. دالر در )صرافي بانكي( 26 هزار و 870 و  
يورو )صرافي بانكي( 31هزار و 500 تومان داد و ستد شد. 
در ب��ازار طال نيز اونس ط��ال1879 دالر، قيمت س��كه 
بهارآزادي )طرح جديد( 12 ميليون و 800 هزار، قيمت 
س��كه بهارآزادي 12 ميلي��ون و 300 هزار، نيم س��كه 
بهارآزادي 7 ميليون و 100 هزار، ربع س��كه بهارآزادي 4 
ميليون و 800 هزار  و سكه گرمي 2 ميليون و 650 هزار 
معامله شد. همچنين هر گرم طالي 18 عياريك ميليون و 
177 هزار و مظنه مثقال طال 5 ميليون و 100 هزار تومان 

اعالم شده است. 

   كاهش ۸۵۰ توماني نرخ دالر
در صرافي هاي بانكي

دالر در صرافي هاي بانكي روز )شنبه( 26 هزار و 869 تومان 
معامله شد كه كاهش بيش از 850 توماني را نسبت به روز 
پنجشنبه نشان مي دهد.نرخ فروش دالر در صرافي هاي 
بانكي 26 هزار و 869 تومان اعالم ش��د و يورو با يك هزار 
و 152 تومان كاهش با ن��رخ 31 هزار و 494 تومان مورد 

معامله قرار گرفت.
همچنين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته هر يورو 
با قيمت ميانگين 33 هزار و 46 تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز با قيمت ميانگين 27 هزار و 956 تومان به فروش 
رفت.در سامانه نيما نيز طي روز پنجشنبه، حواله يورو با 
ميانگين قيمت 31 هزار و 904 تومان به فروش رس��يد 
و حواله دالر نيز قيمت ميانگين 26 هزار و 831 تومان را 
ثبت كرد.البته نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.
در هفته هاي اخير با تش��ديد نوس��انات ارزي، بانك 
مركزي تصميم ج��دي براي مديريت عرضه و تقاضا 
اتخاذ كرد و قيمت ارز تا حدودي روند نزولي در پيش 

گرفت و برخي فعاالن بازار ارز نيز اين كاهش را به تزريق 
ارز توسط بانك  مركزي به بازار متشكل مربوط دانستند 
و حتي از احتمال كاهش بيشتر قيمت ها در روزهاي 

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

مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.

     عقبگرد سكه به كانال ۱۲ ميليون توماني
 قيمت ها در بازار سكه و طال روز شنبه دهم آبان روند 
نزولي داشت به طوري كه سكه تمام  بهار آزادي طرح 
جديد با افت 680 هزار توماني قيمت نس��بت به روز 
پنجش��نبه، به بهاي 12 ميليون و 800 هزار تومان 
فروخته و دوباره وارد كانال 12 ميليوني شد. كاهش 
به��اي دالر در بازارهاي داخلي ب��ه عنوان مهم ترين 
علت افت قيمت ها در بازار طال و سكه به شمار مي رود.

درساعات صبح با كاهش قيمت ارز در بازار آزاد، دالر 27 
هزار تومان، ي��ورو 31 هزار و 400 تومان و درهم امارات 7 
هزار و 500 تومان اعالم ش��د. قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
27 هزار و 20 تومان تعيين شد. در بازار آزاد قيمت طالي 
18عيار هرگرم يك ميليون و 177 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون و 800 هزار تومان 
و.قيمت سكه طرح قديم 12 ميليون و 300 هزار تومان، 
نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 4 ميليون و 800 هزار تومان و س��كه گرمي 2 
ميليون و 650 هزار تومان تعيين شد. قيمت طالي 18عيار 
در هر گرم هم يك ميليون و 177 هزار تومان و هر مثقال 
طال 5 ميليون و 100 هزار تومان ارزش گذاري شده است.

گفتني اس��ت، قيمت طال، س��كه 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 30 هزار تومان عبور كند.
در هفته هاي اخير، تش��ديد نوس��انات ارزي موجب شد 
تا بازارس��از تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 
21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد 
بازار خواهد كرد ضمن اينكه س��قف خريد بانك ها و 
صرافي ها در بازار متش��كل ارزي را به 500 هزار دالر 
افزايش داده است. فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با 
ورود 50 ميليون دالر در بازار و افزايش س��قف خريد 

صرافي ها در بازار متش��كل، قيمت ارز كاهشي شود 
كمااينك��ه بعد از اجراي اين سياس��ت طي چند روز 

قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.

    ثبت سفارش ارز متقاضي از اين هفته 
عليرضا رزم حسيني، وزير صمت در اين باره گفت: به دليل 
كمبود منابع ارزي تعدادي از افراد در صف ثبت سفارش 
و تع��دادي در صف تخصيص ارز از س��وي بانك مركزي 
هستند كه اين اعداد قابل مالحظه است. برهمين اساس 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب شد مديريت 
ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود كه اين موضوع 
انجام شد و ما كاالهاي ضروري را در اولويت ثبت سفارش 
قرار داديم.از اين هفته افرادي كه نياز به ارز ندارند و ارز در 
خارج از كشور دارند مجاز هستند كاال وارد كنند و عالوه 
براين صادركنندگاني كه از سال 98 تعهد ارزي داشتند 
مي توانند از محل تعهد صادراتي مجوز واردات كاالهاي 
اولويت دار را دريافت كنند كه اين موضوع باعث مي شود 
صادرات افزايش يابد و نياز واحدهاي صنعتي به مواد اوليه 
تامين شود.در هفته هاي گذش��ته با تشكل هاي بخش 
خصوصي هم انديشي داش��تيم و تا ماه هاي پاياني سال 
شاهد رشد صادرات و افزايش كاالهاي وارداتي خواهيم بود.

س��امانه هاي معامالتي يكي از مسيرهاي كاهش حضور 
فيزيكي افراد اس��ت، زيرا بروكراسي اداري مخل توسعه 
كش��ور اس��ت و ما در وزارت صمت ت��الش كرديم اين 
بروكراسي ها را حذف كنيم تا مسيرهاي توليد و تجارت 
را آسان تر كنيم. اگر بخش خصوصي اشكاالتي در سامانه 
توسعه تجارت الكترونيكي مي بينند حتما به وزارت صمت 
اطالع دهد.وي درباره كاالهايي كه در گمرك باقي مانده 
اس��ت گفت: كاالهاي وارداتي 2 گروه هستند؛ گروه اول 
ارز 4200 تومان��ي دريافت مي كنند كه اي��ن كاالها در 
گمرك باقي مي ماند تا ارز 4200 توماني را از بانك مركزي 
دريافت كنند و بعد از گمرك ترخيص مي شوند و گروه دوم 
نيزمتقاضياني هستند كه ارز نيمايي دريافت مي كنند.

براساس سياست جديد به متقاضي اي كه اعالم كند نياز 
به ارز نيمايي ندارد اجازه ترخيص داده مي شود و افرادي 
كه نياز به ارز دارند بايد در سامانه نيمايي ارز خريداري كنند 

تا ترخيص كاال صورت گيرد.

     كاهش نرخ دالر ادامه مي يابد؟
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 

تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.
برهمين اساس هم اكنون قيمت فروش دالر در صرافي ها با 
كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 هزار 
و 870 تومان و قيمت فروش يورو نيز با كاهش معادل 31 
هزار و 500 تومان اعالم شده است. گفتني است، برخالف 
روزهاي قبل از روز چهارش��نبه 7 آبان قيمت خريد دالر 

و يورو از س��ايت صرافي ملي حذف شده است.نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.
تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم جدي 
براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه 
بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه 
نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز 
پتروشيمي ها در صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف 
دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي 
را در بازار ارز فراهم كرد.بانك مركزي البته اعالم كرده از روز 
دوشنبه 21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد 
بازار خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها 
در بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.

با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 

تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.
گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در 
صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و 
رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را 
به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت 
ملي يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. 
پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي 
موقتًا در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.عضو هيات 
رييس��ه مجلس با اشاره به روند كاهش��ي نرخ ارز گفت: 
دستگاه هاي نظارتي بايد با معامالت دالر فردايي و ديگر 
فعاليت هاي مخرب در بازار ارز برخورد كنند.حسينعلي 
حاجي دليگاني عضو هيات رييسه مجلس در گفت وگو با 
تسنيم با بيان اينكه نرخ دالر به زودي كاهش مي يابد، اظهار 
داشت: با توجه به اينكه روند افزايش قيمت ارز در هفته هاي 
گذشته با سرعت زيادي اتفاق افتاد، بسياري از افراد به دليل 
حفظ ارزش دارايي هاي خود اقدام به خريد دالر كردند كه 
البته در اين فرآيند بسياري از سودجويان مردم را به خريد 
هرچه بيشتر ارز هاي خارجي با قيمت كاذب تشويق كردند.

وي با پيش بيني اينكه احتمااًل روند كاهش نرخ ارز ادامه 
مي يابد، افزود: قيمت دالر در زمان حاضر با شتاب كمتري 
كاهش مي  يابد، اما باي��د مقابل جريان  هايي كه به دنبال 
ايجاد هيجانات و نرخ هاي كاذب هستند ايستادگي كرد.

اين نماينده مجلس با تأكيد بر اهميت مقابله با معامالت 
فردايي و ديگر فعاليت هاي مخرب در ب��ازار ارز ابراز كرد: 
بخشي از افزايش قيمت ها در بازار ارز، طال، خودرو و مسكن 
به افزايش طبيعي قيمت ها مربوط مي شود؛ چرا كه با وجود 
افزايش نقدينگي، فشار تحريم هاي اقتصادي و ديگر عوامل 
منفي، بخشي از افزايش قيمت ها قابل پيش بيني بود اما 
عمده جهش هاي قيمتي به فعاليت هاي س��ودجويانه و 
مخرب برمي گردد كه معمواًل به صورت س��ازمان يافته و 

گروهي قصد برهم زدن بازار ها از جمله بازار ارز را دارند.



گروه بورس|
درست اس��ت كه شاخص بورس چندماهي مي شود 
روند نزولي به خود گرفته اس��ت اما با اين وجود هنوز 
هم پربازده ترين بازار مالي در س��ال جاري محسوب 
مي شود. بازدهي ناشي از ماهيت واقعي بورس است 
و اگر دخالت هاي مكرر در بورس وجود نداشته باشد 
اي��ن روند بيش از پيش تقويت مي ش��ود با اين حال 
انتخابات امريكا طي هفته آينده برگزار مي شود ولي 
اين انتخابات چه تاثيري مي تواند بر روي بورس و بازار 

سهام داشته باشد؟
برخي از كارشناسان بر اين نظرند كه بعد از انتخابات 
بازار رش��د خوبي دارد و ديگر س��هم در ب��ازار يافت 
نمي شود برخي ديگر نيز به رشد شارپي معتقدند اما  
عمده كارشناس��ان و تحليلگران بازار سرمايه بر اين 
نظرند كه شاخص پس از انتخابات امريكا باز مي گردد. 

     برخي از كارشناس در پيش بيني بازار گفتند 
سيامك قاسمي، كارش��ناس اقتصادي در صفحات 
مجازي در خص��وص بورس گفت: تنه��ا چيزي كه 
مي تواند روند بازار س��هام را تغيي��ر دهد يك فضاي 
خوش بينانه نسبت به آينده است و اين عمل مبني بر 
خبر توافق، مذاكره يا بهتر شدن وضع موجود است، 
دقيقا اتفاقي كه در سال ۹۲ در بازار سهام رخ داد و با 
پيروزي روحاني در انتخابات جو مثبت باعث رش��د 
بازار سهام شد اما؛ اگر مذاكره يا توافقي در كار نباشد 
تنها عاملي كه مي تواند بازار سهام را نجات دهد قيمت 

و نرخ دالر است.
وليد هالالت نيز در خصوص وضعيت بازار س��رمايه 
اظهار كرد: بازار سهام تا حد زيادي افت داشته است 
و حتي اگر سناريو هاي بدبينانه در رابطه با انتخابات 
امريكا و افزايش سود بانكي نيز اتفاق بيفتد شاخص 
بازار ريزش زيادي نخواهد كرد و اخبار بد تاثير عمده اي 
بر روي بازار سرمايه ندارد. نمي توان گفت در صورت 
تحقق يافتن سناريو هاي بدبينانه شاخص تا كجا ريزش 
خواهد كرد اما  به نظرم ريزش شاخص زياد نخواهد بود 

و بازار سهام افت خود را انجام داده است.
پيمان حدادي ديگر كارشناس بازارسرمايه در رابطه 
با وضعيت بورس بيان كرد: احتماال پس از انتخابات 
امريكا شاهد تغيير قيمت ارز خواهيم بود و به نظر من 
با پايين آمدن قيمت ارز بازار سهام رشد خواهد كرد 
چراكه سرمايه و نقدينگي موجود در بازارهاي موازي 
مانند طال و ارز به سمت بازار سرمايه سوق پيدا مي كند. 
همچنين به نظر مي رسد با نزديك شدن به انتخابات 
امريكا ريسك پذيري سهامداران بيشتر خواهد شد و 
حداقل حجم معامالت بازار سهام افزايش خواهد يافت. 
سهيل كالهچي فر از ديگر كارشناسان بازار سرمايه 
گفت: با توجه به تحليل تكنيكال، فكر مي كنم تا پايان 
امسال سطح دو ميليون و 800 هزار واحدي شاخص 

بازار سهام را ببينيم.
با اين نظرات كارشناس��ي شده دو س��ناريو اساسي 
مطرح مي شود نخس��ت پيروز ش��دن ترامپ و دوم 

انتخاب بايدن.
اگر سناريو نخس��ت يعني پيروز شدن دونالد ترامپ 
را بررسي  كنيم متوجه مي شويم كه احتمال مذاكره 
و كاهش يافتن تحريم ها بس��يار اس��ت در نتيجه در 
كوتاه ترين زمان ممكن نرخ ارز در بازار آزاد و نيمايي 
تغيير مي دهد و اين تغيير مي تواند به صورت مستقيم 
بر روي اقتصاد و كشور تاثيرگذار باشد. درحال حاضر 
ميزان تحريم شركت هاي صادراتي ايران به باالترين 
حد خود رسيده و به طور كلي ايران سود تجاري خوبي 
ندارد پس انتخابات امريكا نمي تواند س��ود تجارت و 
صادرات را كمتر از حال حاضر كند و باتوجه به افزايش 
نرخ ارز و سود ريالي شركت ها در نتيجه شركت هاي 
صادراتي براي حاشيه س��ود بيشتر به صورت ريالي 
فعالي��ت خواهند كرد. پيروز ش��دن ترامپ مي تواند 
نتايج بدي براي بورس داش��ته باش��د و رشد حبابي 
يكي از اين نتايج است در اين بين ممكن است شاهد 
افزايش نقدينگي و تورم عمده باشيم كه منجر به عدم 

سرمايه گذاري در زيرساخت و صنايع مي شود و اين 
موضوع نيز تاثير منفي بر روي بورس خواهد داشت.

سناريوي بعدي، انتخاب بايدن است. حال اگر تعداد 
آراي بايدن در اين انتخابات بيش از ترامپ شود و وي 
به عنوان مهمان جديد كاخ سفيد شناخته شود، باعث 
مي ش��ود كه هر دو كش��ور به يك تفاهم چندجانبه 
دست بايد و در اين صورت امكان تجارت و جابه جايي 
ارزي در كشور بيش از گذشته مي شود اما  اين نكته 
فراموش نش��ود كه حتي اگر مذاكره اي صورت گيرد 
زماني  حدود دو سال الزم است. با انتخاب بايدن ميزان 
خوش بيني هاي اقتصادي افزايش يافته و در نتيجه در 
بازار ارز شاهد افت موقتي قيمت ها هستيم. اين افت 
موقتي تنها ناشي از خوش بيني هاست و پس از گذر از 
اين زمان شاهد كاهش توليد ناخالص داخلي و افزايش 
بيش از پيش نقدينگي خواهيم بود بنابراين؛ پس از 
گذشت يك مدت زمان مش��خص ارز روند صعودي 
خود را آغاز مي كند همچنين متغير هاي اسمي سود 

شركت هاي بورسي نيز افزايشي خواهد بود.
درست است پيروزي بايدن مي تواند به نفع ايران باشد 
اما نمي تواند واقعيت هاي اقتصادي را تغيير دهد و ما هر 
روزه شاهد رشد نقدينگي و افت شاخص در بازارهاي 
مالي خواهيم بود. درست است اين پيروزي مي تواند 
دروازه هاي صادراتي را براي ايران بازگشايي كند اما با 
افزايش واردات مي توان��د افزايش نرخ ارز و كم كاري 
كارخانجات و كارگاه هاي توليدي ايران را در پي داشته 
باشد.  در نتيجه پيروز شدن بايدن يا ترامپ نمي تواند 
اقتصاد ايران را زي��ر رو كند و تنها در صورتي اقتصاد 
ايران تغيير مي كند كه تورم كنترل شود و همچنين به 
ميزان حمايت هايي از كسب و كار ها و اقتصاد افزوده 
ش��ود. براي مثال؛ قيمت گذاري دستوري برداشته 
ش��ود طي 40 الي 50 سال گذشته قيمت گذاري به 
صورت دس��توري انجام ش��د و در حال حاضر شاهد 
تبعات آن هستيم و دولتي ها بايد به دنبال راهكاري 
باشند كه نتايج ثابت شده اي داشته باشد و راه آزموده 

قيمت گذاري دستوري را كنار بگذارند.

     فاصله طوالني بين بايدن و ترامپ
فواد ايزدي كارشناس مسائل امريكا درباره انتخابات 
امريكا گفت: يك سناريو اين است كه نظرسنجي ها 
درست است و فاصله اي كه بين بايدن و ترامپ وجود 
دارد، باقي مي ماند و ترامپ نتيجه انتخابات را واگذار 
مي كند. ايزدي ادامه داد: سناريوي دوم اين است كه 
اتفاق انتخابات قبلي امريكا تكرار مي شود كه با اينكه 

كلينتون جلو بود و نظرس��نجي ها هم درس��ت بود، 
اما ترامپ برنده مي ش��ود. وي افزود: در انتخابات دور 
گذشته، كلينتون س��ه ميليون رأي از ترامپ بيشتر 
داش��ت و نظرسنجي ها هم اش��تباه نبود، اما مشكل 
روي نظرس��نجي هاي ايالتي بود كه موسس��اتي كه 
آنجا نظرسنجي كردند مش��كل داشتند. حاال يا اين 
موسسات براي ترامپ، نظرسازي مي كردند يا اينكه 
بخش��ي از رأي دهندگان به ترامپ ديده نمي شدند. 
ايزدي گفت: اگر موسسات نظرسنجي، اشكاالت خود 
را اصالح كرده باشند مي توان به آماري كه هم اكنون 
درباره نتيجه انتخابات مي دهند، تكيه كرد. كارشناس 
مس��ائل بين الملل با بيان اينكه امكان اعالم تقلب از 
سوي ترامپ درصورت باخت، سخت است، علت آن 
را فاصله زياد او با بايدن دانست. وي در ادامه گفت: با 
وجود ايجاد اختالف درب��اره نتيجه انتخابات، كار به 
دادگاه عالي كشيده مي شود كه تركيب اين دادگاه، 
هم اكنون پنج به سه به سود ترامپ است، يعني پنج 
قاضي منصوب رييس جمهور جمهوري خواه هستند و 
سه قاضي منصوب رييس جمهور دموكرات و اين امكان 
وجود دارد كه قضات دادگاه عالي، حزبي راي بدهند. 
ايزدي با بيان اينكه اكثريت قوه مقننه ايالتي دس��ت 
جمهوري خواه ها است، گفت: 5۳8 نفر حق انتخاب 
رييس جمهور را در امريكا دارند كه اسم شان از طريق 
قوه مقننه ايالتي اعالم مي شود. وي، دوقطبي شديد 
فضاي امريكا در حال حاضر را مورد اش��اره قرار داد و 
گفت: خود امريكايي ها خجالت مي كشند كه چنين 
فردي رييس جمهور آنها است  و به همين دليل شايد 
حضور مردم در انتخابات امسال بيشتر باشد و اين به 
نفع دموكرات هاست. البته در مقابل، راي دهندگان 
جمهوري خواه، بيشتر پاي كار هستند، اما دموكرات ها 
بايد هوا خوب باشد و ش��رايط براي حضور آنها مهيا 
باشد تا رأي بدهند. استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه 
موضوع ايران همواره بحث داغ انتخاب امريكاس��ت، 
گفت: بايدن و اطرافيانش نقدهايي به سياست ترامپ 
در قبال ايران و خروج از برجام دارند. وي اظهار داشت: 
بايدن مي گويد اگر از برجام خارج نمي شديم به ايران 
مي گفتي��م اگر فالن كار را نكنيد  خارج مي ش��ويم. 
مخصوصاً كه آنها اين ذهنيت را داشتند كه برجام براي 

روحاني ارزشمند است. 

     پيش بيني ها راجع به انتخابات چه مي گويند؟
تا روز ۲7 اكتبر نزديك به 70 ميليون يا رقم دقيق تر، 
6۹.5 ميلي��ون نفر در اياالت متح��ده در راي گيري 

زودهنگام ش��ركت كردند كه در نوع خود بي سابقه 
است. اين موضوع مي تواند دو دليل داشته باشد؛ ترس 
از كرونا به دليل ازدحام در روز س��وم نوامبر و ديگري 
اشتياق مردم براي بيرون راندن ترامپ از كاخ سفيد 
ام��ا هر يك از اين عوامل نيز در نظر گرفته ش��ود، در 
امريكا يك ركورد بي سابقه ثبت شده است. به نوشته 
روزنامه نيويورك تايمز، در حالي كه تنها كمتر از يك 
هفته ديگر به انتخابات امريكا مانده است، موج حضور 
راي دهندگان در راي گيري زودهنگام قابل مشاهده 
است. اين دقيقا نزديك به نيمي از افرادي است كه در 
كل انتخابات سال ۲016 ش��ركت كرده بودند. بنابر 
آمارها تاكنون ميزان راي زودهنگام برابر با 54 درصد 
از راي كل واريزشده در انتخابات ۲016 است. ترس از 
بيماري پاندمي، ترس از تاخيرهاي پستي و افرادي كه 
متاثر از مناظرات رياست جمهوري به پاي صندوق هاي 
راي رفتند، يك موج بي سابقه در راي گيري زودهنگام 
آفريده است. تا روز سه ش��نبه به وقت امريكا، افزون 
ب��ر 5/ 6۹ ميليون نفر راي خود را از طريق پس��ت يا 
زودهنگام ثبت كردند و به نظر مي رسد كه ادامه اين 
رويه به خلق يك ركورد تازه در انتخابات امريكا منجر 
شود. راي گيري زودهنگام حتي در ايالت هاي موسوم 
به ميدان نبرد امس��ال بسيار چش��مگير بوده؛ حتي 
راي گيري ها در برخي مناطقي كه غيرمعمول بسته 

شده اند نيز عجيب بوده است.

     انتخابات چه باليي سر بورس امريكا مي آورد؟
 كريستوفر گريسانتي، استراتژيست ارشد سهام در 
شركت مديريت س��رمايه »ام اي آي« گفت: يكي از 
داليل مورد عالقه ترامپ براي انتخاب مجددش بازار 
است. افزايش فروش سهام در »بدترين زمان« ممكن 
براي رييس جمهور اتفاق افتاده اس��ت. موارد ابتال به 
كرونا در حال افزايش اس��ت و هيچ واكس��ني وجود 
ندارد. مطمئنًا در س��الي كه همه گير شدن بيماري 
كروناويروس و تعطيلي هاي ناشي از آن تقريبًا همه 
روايت هاي سياسي را وارونه كرده است، تكيه كردن 
به يك شاخص بازار با خطر همراه خواهد بود. در ميان 
اين تحوالت و آشفتگي بازار، شاخص S&P 500 به 
زير ۳۲۹5 واحدي سقوط كرد كه دقيقًا سه ماه قبل 
از انتخاب��ات يعني تاريخ ۳ اوت رس��يده بود. اگر اين 
شاخص در روزهاي آينده نتواند ضرر خود را جبران 
كند، مي تواند نشان دهنده پيروزي جو بايدن، نامزد 
حزب دموكرات باشد، البته اگر رابطه بين انتخابات و 

بازار سهام حفظ شود.
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داللي مدرن در بورس
نماينده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مطالبات 
سهامداران خرد براي افزايش شفافيت در بورس 
گفت: اين روزها هم صاحبان س��هام عدالت و هم 
اش��خاص حقيقي كه با در باغ سبز مسووالن وارد 
بازار س��رمايه ش��ده اند، ابهامات بس��ياري دارند. 
اصلي ترين مطالبه سهامداران از مسووالن، شفافيت 
و برنامه ريزي مناس��ب اس��ت. بر اس��اس بررسي  
كارشناس��ي، بيش از 70درصد از كساني كه وارد 
بورس ش��ده اند با سرمايه خرد حدود 10ميليوني 
وارد اين بازار شده اند. بنابراين بخش اصلي مخاطبان 
بورس را مردم دهك هاي پايين جامعه تش��كيل 
مي دهند. يوسفي در تشريح اصلي ترين مشكالت 
بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ابهام نخست، شفاف 
نبودن فعاليت هاي خود سازمان بورس و اوراق بهادار 
و زيرمجموعه هاي اين سازمان است. در واقع، برخي 
شركت هاي كارگزاري براي جمع آوري سرمايه هاي 
مردم و جهت دهي به سرمايه گذاري ها وارد بورس 
شده اند كه نظارت درستي بر روي فعاليت هاي آنان 
وجود ندارد. بر اساس برخي اعداد و ارقام كه به دست 
من رسيده تا به امروز بيش از 1۳هزار ميليارد تومان، 
سهام عدالت فروخته شده است. او افزود: مشخص 
نيست اين سهام به چه قيمتي فروخته شده؟ كدام 
ش��ركت ها اين س��هام را خريده اند؟ شركت هاي 
كارگ��زاري كه در نقش واس��طه و دالل معامالت 
س��هام عدالت را هدايت كرده اند، چه نام و نشاني 
دارند؟ و س��اير پرس��ش هايي از اين دست كه اين 
روزها صاحب نظران و كارشناسان مطرح مي كنند، 

اما پاسخي به آنها داده نمي شود.
به گفته اي��ن نماينده مجلس؛ زمان��ي كه تجربه 
تلخ موسسات غيرمجاز پيش روي اقتصاد كشور 
اس��ت، بايد به كارشناس��ان حق داد كه نسبت به 
اين فضاي ُپر از ابهام نگران باش��ند. س��خنگوي 
فراكسيون اكثريت مجلس همچنين گفت: اگر از 
ابتدا، دسته بندي مناسبي از شركت هاي ُپرريسك، 
ريسك متوسط و كم ريسك براي مردم انجام شده 
بود، امروز شاهد اين حجم از خسارت به سرمايه هاي 
خرد نبوديم. از سوي ديگر، مردم براي حضور در بازار 
سرمايه بايد مجهز به مهارت هاي الزم مي شدند كه 
به هيچكدام از اين ضرورت ها توجه نش��د. اين در 
حالي است كه برخي جريانات در بازار سرمايه در 
حال داللي مدرن هستند و سود سرشار خود را از 
طريق تاراج دارايي هاي خرد مردم تامين مي كنند.او 
افزود: ردپاي اين عدم شفافيت در جريان عرضه هاي 
اوليه كه گفته شده از 5هزار و ۳00 ميليارد تومان 
به ۲5هزار ميليارد تومان رسيده به طور مشخص 
پيداست. هرچند از سوي مسووالن اعالم شد كه 
اين عرضه اوليه ش��ركت ها واقعي است، اما برخي 
اطالعات مس��تند نش��ان مي دهد كه برخي زير 
مجموعه هاي شركت هاي حاضر در بورس و برخي 
شركت هاي خصولتي كه به برخي نهادهاي با نفوذ 
هم مرتبط هس��تند به عنوان عرضه اوليه به بازار 

سرمايه معرفي شده اند.
 نماينده مردم اهواز در پاسخ به اين پرسش كه چه 
اندازه ناهماهنگي وزارت اقتصاد با ساير بخش هاي 
اقتصادي را در نزول ش��اخص ها دخيل مي دانيد، 
گفت: ناهماهنگي مي��ان وزارت اقتصاد و س��اير 
بخش هاي اقتصادي كه يك نمونه آن در مرداد ماه 
و قبل از عرضه دارا دوم، رسانه اي شد، شاخص را در 
مسير دوره اي از نوسانات پي در پي و بي اعتمادي 
عميق ق��رار داد. ضمن اينكه فقدان ش��فافيت در 
كنار سوءمديريت ها و ناهماهنگي ها باعث شد تا 
فرايند اطالع رساني و سيگنال دهي به بازار سرمايه 
كه طبيعتا بايد از س��وي وزارت اقتصاد و به وسيله 
رسانه هاي رسمي انجام گيرد به دست چند كانال 
تلگرامي و اينستاگرامي بيفتد. يوسفي خاطرنشان 
كرد: چنانچه اصالح اي��ن ضرورت ها مورد توجه 
قرار نگيرد، همانطور كه كارشناسان اقتصادي نيز 
هشدار داده اند، تكرار تجربه تلخ موسسات غيرمجاز 
در بورس دور از ذهن نيست. فاجعه اي كه باعث شد 
بانك هاي خصوصي در غياب نظارت دقيق و پايش 
مستمر نهادهاي مسوول، سرمايه هاي خرد مردم را 
جذب كرده و بر باد دهند. در نهايت نيز دولت ناچار 
شد از بيت المال و از منابع بانك هاي دولتي و در واقع 
از جيب مردم، بهاي سوءمديريت وزارت اقتصاد را 

پرداخت كند.

درباره كتاب سرمايه گذاري 
محافظه كار

اي��ن كتاب ب��ا توجه ب��ه ن��گاه محافظه كارانه در 
س��رمايه گذاري، در سه بخش اصلي بورس، طال و 
ريسك نگاشته شده . در اين ميان بازارهاي نفت، 
بانك، مسكن و در خالل مباحث، بازار ارز نيز مورد 
تحليل و بررس��ي قرار گرفته اس��ت. واقعيت اين 
است كه بازار پر قدرت بورس همواره سهم مهمي 
در ثروتسازي داشته اس��ت. از طرفي بازار جذابي 
همچون طال در پرتفوي سرمايه گذاران حرفه اي 
جايگاه ويژه اي دارد. در نظر داشته باشيد كه بيمه 
در س��رمايه گذاري يعني كم كردن ريسك و اين 
اولويت سرمايه گذار است تا با شناخت جنبه هاي 
مختلف ريسك مالي در بازارها سرمايه خود را در 
كوران بحران ها محافظت كند. نويسنده در معرفي 
كتاب مي نويسد: سرمايه گذار محافظه كار در حوزه 
مالي و رفتاري با بررسي ريسك در بازارهاي بورس 
و طال دعوتي است براي پرهيز از رفتارهاي جمعي 
در بازارها و اينكه انديشه ورزي اقتصادي مختص به 
خود را فرا گيريم. دعوتي براي اينكه همواره در ميان 
افرادي قرار گيريم كه هم موفق تر و هم باهوش تر از 
ما هس��تند. افرادي كه وجه تمايزشان در بينش و 
عمل، س��رمايه گذاران حرفه اي بازهاي مالي لقب 
گرفته اند. ما خواسته ايم كه ايشان، با دوري از انزواي 
مصلحتي سودآور خويش، مهم ترين نكات بازارهاي 

مالي را با چشم اندازي به آينده به اشتراك گذارند.

گنج هاي  پنهان در بورس
 هر كدام از ما به عنوان يك فرد يا فعال اقتصادي، نگاهي 
هم به عملكرد خودمان داشته باشيم تا تصوير شفاف تر و 
واقعي تر از خودمان داش��ته باشيم. ما با نيرويي عجيب و 
نامرئي كه توده مردم را تحريك مي كند، كنش و واكنش 
داريم. نيرويي عجيب كه باعث مي شود برخي براي دالر 
۳۳ هزار توماني صف بكشند و فرداي همان روز ۲4 هزار 
تومان بفروشند! نيرويي عجيب كه باعث مي شود پرايد را 
بيش از 150 ميليون بخريم و اننظار سود داشته باشيم. 
نيرويي عجيب كه چشم بر حقايق بورس بسته است و فقط 
مي فروشد. )حقيقي و حقوقي هم فرقي نمي كند(. هر از 
گاهي براي خود دستاويزي مي بافد و به آن چنگ مي زند و 
آنقدر خودش را اين طرف و آن طرف مي كوبد كه فراموش 
مي كند اصال آن عامل اتفاق نيفتاده است. اصال آن عامل 
تاثيري بر اقتصاد ما ندارد. يك روز تحريم، يك روز انتخابات 
امريكا و گزينش بين ترامپ و بايدن و ... شايد فكر كنيد اين 
جمله تكراري و كليشه اي است اما رفتار هاي هيجاني چه 
در جهت مثبت و چه در جهت منفي ماندگار نيستند و اين 
خاصيت بورس است. هر چقدر اين فنر را به پايين فشار 
بدهيد با سرعت بيشتري بازمي گردد. عموم مردم يك بار 
هيجان مثبت را تجربه كردند و همه تصور كرديم كه گنج 
يافته ايم و سرخوش بوديم، حاال كه منفي شده و تجربه 
روزهاي منفي را داريم احساس مي كنيم، همه چيز خود را 
از دست داده ايم. بعد از اين نزول ها مي شود گفت تقريبا تمام 
مردم باال و پايين بورس را چشيده اند. بنابراين بايدانتظار 
داشت بازار منطقي تر و با شيب ماليم تري دوره هاي صعود 
و نزول بعدي را تجربه كند. بازار ُپر است از سهم هايي كه در 
كمتر از يكسال بيش از دو برابر خواهند شد. بازار پر است از 
گنج هاي عيان كه فعال هيجان جلوي چشم ها نمي گذارد 
تا ما اين فرصت ها را شناسايي كنيم. نگاهي عميق تر به 
نمادهاي بانكي پتروشيمي فلزي، پااليش��ي، دارويي و 
سيماني و... بيندازيد. قيمت ها را يادداشت كنيد و منتظر 

تحوالت روشن آينده باشيد.

سرخ پوشي  برقرار بورس
ب��ورس نام��ي پر تك��رار در 
جامعه و س��طح شهر در هر 
قسمتي از شهر كه چندين 
فرد در حال گفت وگو هستند 
حتما بخشي از گپ گفت ها 
موضوع بورس و رخدادهاي 
كه براي اين بازار رخ خواهد 
داد را مي ش��نويم. اينكه چرا 
چنين شده است و بازار سرمايه زماني نه چندان دور كمتر 
شخصي به اخبار مربوط به آن مي پرداخت و توجه خاصي 
به اتفاقات نشان مي داده و اين موضوع كه آيا نبايد افرادي 
كه به بازار سرمايه پاي مي گذارند بايد حداقل اطالعاتي 
داشته باشند. حداقل در گذشته اي نه چندان دور براي 
دريافت كد بورس��ي و براي انجام معام��الت در بورس 
بايد فرم هاي را پر كرده ك��ه حداقل اطالعات اقتصادي 
و س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه را بايد فرد دارا بود تا 
بتواندمورد تاييد و كد بورسي براي خود دريافت كند اين 
ابهام وجود دارد كه در برهه  اي از زمان تعداد بسيار بااليي 
كد به هر فردي با هر اطالعاتي داده ش��د بدون ش��رايط 
قبلي. چرا؟   بورس نامي به وسعت برنامه اقتصادي حتي 
ورزشي در حال حاضر بازار بورس به چنان شهرتي دست 
يافته است كه در رسانه هاي كه وجود دارد چه برنامه هاي 
اقتصادي وحتي در برنامه طنز ورزشي اين نام كه ذهن 
غالب مردم را درگير خود كرده است به هر نحوي شنيده 
مي شود. همين امر باعث شده تا بسياري از افراد سود جو 
در جامعه خود را كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه بنامند 
و مقاصدي كه خ��ود در ذهن دارند را به مردم كم تجربه 
القا كنند، سهامداران كه كمترين تجربه را در اين عرصه 
و بدون مطالعه قبلي پاي به اين بازار گذاشته اند همگي به 
دنبال سهام هاي با رشد قابل توجه هستند و عواقب و نوسان 
بازار را به هيچ وجه نمي پذيرند. اين مساله پيش مي آيد كه 
در يك سال گذشته و پيش تر از آن اين تعداد كارشناس 
و تحليلگر بورس چرا هويدا نبودند حال به يك باره مانند 
قارچ رش��د كرده نمايان هس��تند. حال روز دو ماه اخير 
بازار سرمايه بسيار پر نوسان و مي توان گفت بورس قرمز 
بي قرار است سهامداراني كه در روزهاي سبز بازار هر چه 
داشتند كاشته اند تا در اين روزهاي پر تورم روزانه از سرعت 
سرسام آور افزايش قيمت هاي كاالهاي مورد نياز وتورم 
عقب نمانند ولي نتوانستند برخي كاشته هاي خود را درو 
كنند بلكه در آتش قرمز اين هفته هاي پر تالطم سوخته اند، 
سهامداران كه ديگر صبرشان لب ريز چند روزي است در 
اعتراضات مانند ديگر مشكالت كه در كشور رخ مي دهد 
به سوي ساختمان مجلس س��رايز شده اند تا اعتراضات 
خود را با تجمع در مقابل مجلس شواري اسالمي به گوش 
بهارستان نشينان برسانند كه البته در اين تجمعات برخي 
مسووالن نيز با س��هامداران همراه شده اند البته كه اين 
موضوع جاي تامل دارد. در روزهاي بحراني نيز مسووالن 
همچنان مردم را به دعا براي حل مشكالت و صبر كردن 
هدايت مي كنند، ناگفته نماند كه در برخي تصميمات به 
حقوقي ها گفته شده بود حمايت ده روزه انجام دهند ولي 
كمتر سهامداري يا كارشناسي اين ده روز حمايت قدرتمند 
را از س��وي حقوقي ها ديده اند. بس��ياري از كارشناسان 
معتقد هستند كه دولت مردم را تشويق به ورود به بازار 
سرمايه كرده  است و حال بايد با اين ريزش هاي پر تكرار 
اين هفته ها بايد پاسخگو باشند. تحليلگران نيز در مورد 
بازار ديدگاه هاي مختلف��ي دارند برخي بر اين باورند كه 
بازار با رشد دالر بايد حركت رو به جلو و رشد باالي داشته 
باشد برخي ديگر بر اين باور هستند كه در آينده با كاهش 
قيمت دالر و طال در بازار رشد به بازار سرمايه باز خواهد 
گشت و مقدار بسيار مهمي پول وارد بازار سرمايه خواهد 
شد. با همه اين توضيحات برخي از سهامداران به شدت 
بر اينكه سرمايه خود را از بورس خارج كنند سهامداران 
در اين بخش به دو قسمت تقسيم شده اند برخي اعتقاد 
دارند دگر تاب زيان بيش از اين را ندارند و سرمايه خود را با 
فروش سهام خارج مي كنند. بخش ديگر صبر را پيشه كرده 
تا حداقل به سرمايه اوليه خود رسيده و بعد از بازار سرمايه 
خارج شوند حال بايد ديد كداميك از گروه هاي سهامداران 

در تصميمات خود در آينده رضايت بيشتري دارند.

»تعادل« تاثير انتخابات بر روي بازارسهام را بررسي مي كند

بورس پس از انتخابات امريكا چه مي شود؟ 

بازگشت بازار سرمايه به سمت تحليلي بودن
علي س��عيدي، عضو هيات مديره بان��ك آينده در 
گفت وگو با س��نا اظهار داشت: با نيم نگاهي به بازار 
به نظر مي آيد كه معامالت امروز به نسبت گذشته 
مسير تحليلي و عقاليي بيشتري را در پيش گرفته 
است. معاون پيش��ين سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: در هفته هاي گذشته كليت بازار سرمايه فارغ 
از اينك��ه در اين بازار چه اتفاق��ي در حال رخ دادن 
اس��ت، وضعيت كاهش قيمت ها را تجربه مي كرد 
ولي امروز س��هم هاي زيادي به ويژه سهام بنيادي 
مثبت شده اند. وي در تبيين شرايط فعلي ادامه داد: 
سرمايه گذاران هميش��ه براي بازار و سهام مختلف 
آن يك ك��ف را در نظر دارند؛ از طرفي ش��ركت ها 
محصوالتي را توليد مي كنند و در بازار مي فروشند 
كه اخيرا قيمت فروش محصول آنها حدود 50 درصد 

باال رفته است. 
س��عيدي با بيان اينك��ه بعضي از اين ش��ركت ها 
محص��ول خ��ود را در بورس ع��رض مي كنند و در 
بورس كاال افزايش قيمت اينها مشهود است، گفت: 
طبيعي است كه اينها قبال بايد افزايش قيمت پيدا 
مي كردند ولي به خاطر جو بازار و شرايط هيجاني، 
اين اتفاق نمي افتاد . عضو هيات مديره بانك آينده 
ابراز اميدواري كرد: شرايط امروز به عنوان آغازين 
روز هفته ادامه پيدا كند و آن اس��تحكامي كه مورد 
نظر هس��ت، در بازار تثبيت ش��ود. وي با اشاره به 

اهميت نقدش��وندگي و تالش هاي اخير س��ازمان 
بورس در اين راس��تا اظهار داشت: يكي از مسائلي 
كه براي جميع س��رمايه گذاران بسيار مهم است، 
موضوع نقدشوندگي است. از طرفي سازمان بورس 
به عنوان متولي بازار و شوراي عالي بورس به عنوان 
سياست گذار در زمان هاي مختلف، استراتژي هاي 
متفاوتي را با توجه به وضعيت بازار اتخاذ مي كنند كه 
اين، هم الزم است و هم مورد انتظار سرمايه گذاران 

در بازار است .
س��عيدي افزود: اينكه قيمت هاي سهام افزايش يا 
كاهش پيدا كند، جزو طبيعت بازار است . بنابراين، 
ريس��ك قيمت ممكن اس��ت چندان سرمايه گذار 
را ناراحت نكند؛ مس��اله مهم تر، نقدشوندگي است 
و نقدش��وندگي ه��م نهايتا ب��ه اين معناس��ت كه 
س��رمايه گذار هرگاه اراده كرد وارد ش��ود، سهام به 
اندازه كافي براي خريد وجود داشته باشد؛ از طرفي 
در زمان فروش هم خريدار وجود داشته باشد و اين 
كاري است كه معموال بازارگردان ها انجام مي دهند 
عضو هيات مديره بانك آين��ده، همچنين به اقدام 
س��ازمان بورس در الزام ش��ركت ها به بازارگرداني 
اشاره و خاطرنش��ان كرد: اينكه سازمان بورس بار 
ديگر اين الزام را متذكر ش��د قطعا به نقدشوندگي 
بيش��تر بازار كمك كرد. وي اف��زود: صندوق هاي 
اختصاصي بازارگرداني هم از گذشته در بازار بودند 

كه اينها نيز معافيت مالياتي دارند؛ همين طور روي 
كارمزدي كه به اركان بايد داده شود، معافيت وجود 
دارد و فقط مختصري كارمزد براي كارگزار درنظر 

گرفته مي شود .
 به گفته س��عيدي، اگ��ر روي فعاليت هاي خريد و 
فروش صندوق ه��اي اختصاصي بازارگرداني هم با 
توجه به اينكه از چنين معافيت هايي برخوردارند، 
نظارت بيشتري باشد تا تعهدات خود را انجام دهند، 
قطعا مي تواند از جنبه نقدش��وندگي كمك كننده 
باش��د و اعتماد ت��ازه اي را به ب��ازار و فضاي ذهني 

سرمايه گذاران تزريق كند.
معاون پيش��ين س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
ادامه با بيان برخي ديگ��ر از راهكارها براي افزايش 
نقدش��وندگي در بازار س��رمايه گفت: در كنار اين 
اقدامات، گام هاي ديگري هم مي توان برداشت كه 

بورس هاي دنيا هم آن را تجربه كرده اند . 
مثال معام��الت اعتباري يكي از مواردي اس��ت كه 
طبيعتا مي تواند به نقدشوندگي سهام كمك كند. 
سعيدي افزود: در اين معامالت، ناظران در مواردي 
كه بورس ها روند افزايش��ي خ��ارج از حد معقول را 
تجربه مي كنند، درصد اعتبار را كاهش مي دهند تا 
اينكه شتاب قيمت ها كنترل شود. در مقابل، زماني 
كه بازاره��ا حالت ركودي به خود مي گيرند، درصد 
معامالت اعتباري باال مي رود و طبيعتا اگر در بورس 

ما هم اين اتفاق رخ دهد، كمك كننده خواهد بود .
وي توضيح داد: به هر حال همانطور كه راننده براي 
خودروي خود ترمز و دنده دارد، ريزس��اختارهاي 
بازار س��رمايه هم در اختيار سياس��ت گذار است و 
مي تواند به واسطه آن سرعت را كم و زياد كند . اين 
البته به معناي تغيير مداوم مقررات نيست و طبيعتا 
مقررات بايد يك ثبات نسبي داشته باشند، ولي روي 
بعضي از ريزساختارها مي شود اين كار را انجام داد. 
سعيدي گفت: بين سرمايه گذاران بايد اين مفاهمه 
برقرار باشد تا آنها هم بدانند تنظيم ريزساختارها در 
اختيار سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر است و اين 
را به حساب تغيير مقررات نگذارند. هرچند اين هم 
حرف درستي است كه مقررات نبايد زياد دستخوش 
تغيير شود .بنابراين اگر اين درك متقابل ايجاد شود 
كه چه تفاوتي بين مقررات و ريزس��اختارها وجود 
دارد، آن زمان مي شود انتظارات را هم مديريت كرد.

س��عيدي همچنين با تاكيد بر لزوم حفظ استقالل 
سازمان بورس اظهار داشت: با توجه به تصريحي كه 
در قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد مبني بر اينكه 
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر يك نهاد عمومي 
غيردولتي است و اينكه اعضاي هيات مديره انحصارا 
بايد از بخش خصوصي باشند و همين طور اين الزام 
كه عمده اعضاي ش��وراي عالي بورس از بخش غير 
دولتي باشند، اين استقالل بايد محترم شمرده شود. 

حامد  علي محمد



گروه راه و شهرسازي|
اگرچه فهرست امالك واگذار شده شهرداري تهران پس 
از كش و قوس هاي چندين ساله،  سرانجام طي گزارشي 
رسمي در 20 مهر س��ال جاري به اعضاي شوراي شهر 
ارايه شد، اما گويا داس��تان امالك شهرداري همچنان 
ناتمام اس��ت. امالكي كه تحت نظارت برخي از مناطق 
شهرداري به اجاره مي روند يا معامله مي شوند اما در هيچ 
مرجعي اين معامالت ثبت نمي شود، چه آنكه برخي از 
مديران شهرداري بر اين باورند كه احصا و ثبت رسمي 
امالك شهرداري احتمال دارد در دعاوي حقوقي مصادره 
شود! اما آنگونه كه رييس كميته شفافيت شوراي شهر 
تهران گفته است، پس از سه سال تالش كميته شفافيت 
شوراي شهر، باالخره اطالعات معامالت ملكي شهرداري 
تهران به زودي روي وبسايت شفاف منتشر مي شود. به 
گفته بهاره آروين، اين اولين نوري است كه بر تاريك خانه 
حوزه امالك شهرداري تهران تابانده مي شود و اميدواريم 
پايه اي شود تا به تدريج شاهد از بين رفتن رانت و فساد 

در اين حوزه باشيم.

بيشترينمقاومتدربرابرشفافسازي
آروين در گفت وگو با ايسنا، در مورد مصوبه شوراي شهر 
براي اعالن عمومي اطالعات معامالت شهرداري تهران 
با بيان اينكه حوزه معامالت ملكي تا به امروز بيشترين 
مقاومت را در مقابل شفاف سازي نشان داده است، گفت: 
اگر شما بخواهيد اقدامات انجام شده در شهرداري تهران 
را شفاف سازي كنيد، با بخشنامه، خواهش و تمنا و حتي 
تهديد و ارعاب راه به جايي نخواهيد برد؛ بلكه تنها راه تان 
هدف قرار دادن گلوگاه هاي مالي به صورت سيستماتيك 

است تا كاربران به ثبت اطالعات مربوطه وادار شوند.
 آروين با بيان اينكه م��ا از همان زمان كه اجراي مصوبه 
يادشده را در دستوركار كميته شفافيت و شهر هوشمند 
قرار داديم، اقدامات متعددي درجهت انتشار اطالعات 
معام��الت ملكي انج��ام داديم، گفت: به عن��وان مثال 
كدهاي هزينه اي و درآمدي تملك، مال االجاره و فروش 
دارايي هاي غيرمنقول را در سامانه جامع مالي و سامانه 
جامع معامالت به گونه اي تنظيم كرديم كه ثبت اطالعات 
معامالت ذيل آنها اجباري باشد، بر اين اساس زماني كه 
يكي از كاركنان مناطق قصد داش��ته باشد ذيل يك كد 
درآمدي عددي ثبت كند، بايد به اين سوال پاسخ دهد 
كه اين درآمد براساس كدام قرارداد ثبت مي شود؟ يعني 
مثال اگر اين درآمد مال االجاره است، مربوط به كدام ملك 
و براس��اس كدام قرارداد اجاره اس��ت؟ آروين ادامه داد: 
بنابراين زماني كه كارمند شهرداري نياز به كد قرارداد 
دارد، مي بايست به سامانه معامالت مراجعه كند و آنجا 
از او كد ملك و مشخصات آن خواسته مي شود. درواقع 
ما از طريق اجباري كردن تكمي��ل بعضي از فيلدها در 

سامانه معامالت توانستيم شهرداري را به ثبت اطالعات 
معامالت ملكي ملزم كنيم؛ چراكه تا پيش از اين يكي از 
داليل مقاومت حوزه معامالت ملكي در برابر شفاف سازي 
اين بود كه اطالعات اين حوزه اساسا به صورت الكترونيك 
ثبت نمي ش��د. رييس كميته شفافيت ش��وراي شهر 
تهران با بيان اينكه متاسفانه هنوز هم بخشي از فرايند 
معامالت ملكي غيرالكترونيك است، خاطرنشان كرد: 
به عنوان مثال فرايند ارزيابي و قيمت گذاري امالك تمام 
الكترونيك نيست. در تمامي  انواع معامالت ملكي، ارزشي 
كه براي ملك تعيين مي شود بسيار حائز اهميت است و 

حتما بايد به صورت الكترونيك ثبت شود.

امالكشهرداريچگونهشناساييشدند؟
آروين قيمت گذاري غيرالكترونيك امالك را يكي از داليل 
مقاومت حوزه معامالت ملكي در برابر شفافيت بخشي 
برشمرد و بيان كرد: با اين وجود، طي اقداماتي كه ما در 
سامانه مالي انجام داديم و سه سامانه مالي، معامالت و 
امالك را از طريق كدهاي سيستمي  به همديگر متصل 
كرديم، ش��فافيت زيادي در اين حوزه ايجاد ش��د. وي 
اضافه كرد: اين اقدامات حتي منجر به شناسايي بسياري 
از امالك ش��هرداري تهران شد چراكه تا پيش از اين در 
مورد بسياري از امالك معامالت مالي صورت مي گرفت 
و اين در حالي بود كه ستاد شهرداري حتي از وجود آنها 
بي اطالع بود. شهرداري هاي مناطق بسياري از اين امالك 
را اجاره مي دادند و اين هيچ جا ثبت و ضبط نمي ش��د. با 
ثبت اطالعات معامالت، مشخصات اين امالك در اختيار 
شهرداري مركز قرار گرفت. آروين يادآوري كرد: البته در 
راستاي انتشار اطالعات معامالت ملكي با مشكل ديگري 
هم مواجه شديم و برخي استدالل مي كردند كه انتشار 

اين اطالعات با حفظ حريم خصوصي خريدار، فروشنده 
و مس��تاجر منافات دارد. به هر ح��ال تالش كرديم اين 
مشكل را هم به نحوي حل كنيم. بنابراين پس از سه سال 
تالش و پيگيري، به زودي با انتش��ار اطالعات معامالت 
ملكي اولين قدم درجهت شفاف سازي اين حوزه برداشته 
مي شود و نوري بر اين تاريكخانه افكنده مي شود. به گفته 
او، اطالعات معامالت ملكي از ابتداي سال ۱۳۹۸ بر روي 
نسخه تستي وبسايت شفاف بارگذاري شده و پس از رفع 
برخي از كاستي ها و مغايرت ها در نمايش اطالعات و تاييد 
آنها از سوي واحدهاي مربوطه به زودي روي نسخه اصلي 

وبسايت شفاف منتشر خواهد شد.

عدمثبتسندبرخيامالكشهرداري
وي در پاس��خ به اين سوال كه عالوه بر عدم انجام و ثبت 
الكترونيك معامالت امالك، چه مشكالت و موانع ديگري 
بر سر راه شفافيت بخشي به اين حوزه وجود دارد، گفت: 
مشكل ديگري كه در اين حوزه وجود دارد، نبود شفافيت 
در مورِد خود اين امالك اس��ت؛ يعني درواقع دارايي ها 
و امالك شهرداري تهران غيرشفاف هستند. آروين در 
تشريح اين مش��كل اظهار كرد: در شهرداري تهران ۶۱ 
هزار سند وجود دارد. بخشي از اين اسناد مربوط به امالكي 
است كه شهرداري طي ساليان مختلف براي طرح هاي 
مختلف ش��هري تملك كرده است اما در مورد خيلي از 
آنها هنوز فرايند ثبت سند در سازمان ثبت اسناد و امالك 
انجام نشده و اتفاقا به همين خاطر ضرر و زيان هاي مالي 
بسياري بر شهرداري تهران تحميل شده است. به گفته 
وي، بعضا مالكان اين امالك با استناد به قرارگيري ملك 
خود در طرح شهري به صورت مكرر از حساب شهرداري 
پول برداش��ت كرده اند. به همين دليل وقتي بررس��ي 

كنيد مي بينيد مثال بابت بخشي از خيابان امام خميني 
يا بخش��ي از يك پارك مرتبا از حساب شهرداري پول 

برداشت شده است.

ثبتتنها۸هزارسنداز61هزارمورد
وي تصريح كرد: يكي از مشكالت مهمي كه در ثبت انواع 
امالك شهرداري تهران اعم از غرفه ها و كيوسك ها وجود 
دارد اين اس��ت كه فرايند ثبت آنها در س��ازمان امالك 
ش��هرداري تهران بس��يار پيچيده و طوالني اس��ت. در 
ابتداي دوره پنجم مديريت شهري از ۶۱ هزار سندي كه 
شهرداري تهران داراست، حدود ۳000 تا ۴000 سند 
ثبت ش��ده بود و اكنون كه به اواخر دوره پنجم نزديك 
مي شويم، اين آمار با پيگيري هاي بسيار شورا به ۷000 
تا ۸000 سند ثبت شده رس��يده است. آروين در پاسخ 
به اينكه چرا اين فرآيند تا اين حد كند انجام مي ش��ود؟ 
گفت: علت، فرآيند سختي است كه در سازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران ديده شده است به گونه اي كه 
سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران براي ثبت 
اسناد در سامانه جامع امالك شرايطي سخت، زمانبر و 
دقيق در نظر گرفته اس��ت؛ از جمله اينكه امالك حتما 
پروسه ارزيابي، دريافت كد اموال و نظاير آن را طي كنند.

بهانهمصادرهاموالشهرداري!
وي تصريح كرد: يك مش��كل مهم ديگر اين اس��ت كه 
سازمان اجرايي نفع خود را در نبود شفافيت مي بيند. مثال 
شهرداري به كّرات استدالل مي كند كه اگر امالك شفاف 
شود و ليست آنها در سامانه شفافيت منتشر شود، از آنجا 
كه ما سازمان بدهكاري هستيم، طلبكاران از دادگاه حكم 
مي گيرند و اموال ما را مصادره مي كنند. بنابراين صرفه 
در اين است كه امالك را نه ثبت كنيم و نه منتشر كنيم.

آروين اين استدالل ها را بيشتر از جنس بهانه دانست و 
درباره امالكي كه در اختالف فاحش با موضوعيت امالك 
بند ۶ ماده ۵۵ قانون ش��هرداري ها واگذار ش��ده اند هم 
گفت: شفافيت به معناي انتشار سيستماتيك اطالعات 
است و با افشاگري متفاوت است. ما در كميته شفافيت 
ده ها جلسه برگزار كرديم تا اطالعات امالك بند ۶ ماده 
۵۵ قانون شهرداري ها در اجراي مصوبات شوراي شهر 
از جمله بند ب تبصره ۳۵ بودجه س��ال ۹۸ در وبسايت 
شفاف منتشر ش��ود و در اين مورد شفاف سازي صورت 
بگيرد. اما ش��هرداري هيچگاه حاضر نشد اطالعات اين 
امالك را روي وبسايت شفاف قرار دهد؛ به هر حال راهي 
كه ما درخصوص اطالعات امالك ش��هرداري تهران در 
پيش گرفتيم اين بود كه شهرداري را ملزم كنيم در وهله 
اول فارغ از انتشار عمومي  اطالعات امالك، نسبت به ثبت 
آنها اقدام كند و بعد در فازهاي مختلف آنها را در دسترس 

عموم قرار دهد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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مردم،دولتوتنظيمبازار
گوجهفرنگي

با اين همه دس��تگاه اجرايي و نظارت و مسوول، مدير، 
كارشناس و ماموران نظارتي، عمال قادر به تنظيم بازار 
يك كاال مانند گوجه فرنگي نيستيم.  اين در حالي است 
كه حداقل در مورد ميوه و تره بار، اطالعات ميزان توليد، 
برداشت، عرضه به ميادين، نياز روزانه شهرهاي كشور، 
قابل برآورد اس��ت و مس��ووالن ميادين ميوه و تره بار، 
اتحاديه هاي مربوطه، مسووالن وزارت جهاد كشاورزي، 
سازمان تجارت، وزارت صمت و.... مي توانند برآوردي از 
انبارها، ميزان مصرف، توليد، عرضه و صادرات ارايه دهند 
و با هماهنگي هاي الزم، ميزان توليد و صادرات، عرضه و 
فروش را به سمت تنظيم بازار هدايت كنند.  اين مشكل 
توزيع و تنظيم بازار قيمت كاالهاي مصرفي و معيشتي، 
در گذش��ته و دولت هاي قبلي نيز مطرح بوده اس��ت و 
بارها موضوع گران شدن گوجه فرنگي، سيب زميني و 
پياز مطرح بوده اس��ت. حتي در زمان دولت هاشمي و 
خاتمي و احمدي نژاد نيز وزراي كشاورزي بارها به اين 
نكات اشاره داش��تند كه كل بازار ميوه و تره بار ايران را 
عده اي مح��دود نظارت مي كنند. وزيركش��اورزي در 
يكي از دولت ها گفته بود كه ۵0 نفر كل ميادين ميوه و 
تره بار كشور را كنترل مي كنند و از خريد كاال تا توزيع 
و فروش را هدايت مي كنن��د.  حتي اگر چنين ادعايي 
درست نباشد، در شرايط كنوني كه اطالع رساني و آمارها 
و اخبار توليد و توزيع و انبارداري و فروش و صادرات در 
دسترس اس��ت و آمار گمرك و ثبت سفارش صادرات 
موجود اس��ت، به راحتي مي توان نوع��ي تنظيم بازار و 
تناسب بين صادرات، واردات، توليد، فروش، انبارداري 
و... ايجاد كرد تا معيش��ت مردم در داخل دچار مشكل 
نشود.  كشور در ش��رايط كنوني به صادرات و ارزآوري 
نياز دارد، اما نبايد در مجوزهاي صادراتي، قيمت گذاري، 
توليد و توزيع افراط و تفريط كرد. اينكه كاال صادر نشود 
و خراب شود كار اشتباهي است و بايد صادرات به تدريج 
و به آرامي انجام شود تا كاال خراب نشود و از بين نرود. اما 
نبايد مجوز صادرات، يا قيمت گذاري داخلي به گونه اي 
باشد كه كاال كمياب و ناياب شود.  براين اساس، ضمن 
اينكه بايد صادرات انجام شود اما مصرف و تنظيم بازار 
داخلي نبايد رها شود تا مردم دچار مشكل نشوند.  دولت 
در اقتصاد ايران با اين همه دس��تگاه اجرايي، وزارتخانه 
ونظارت ها و ماموران مختلف، كه به سرعت مي تواند هرجا 
را كه صالح مي داند كنترل كن��د، در مورد تنظيم بازار 
گوجه فرنگي و تره بار و كاالهاي ديگر نبايد ناتوان باشد. 
مردم انتظار دارند كه در اين ش��رايط سخت كه قدرت 
خريدشان به ش��دت كاهش يافته و توان خريد ندارند، 
حداقل كاالهاي اساسي و معيشتي و خوراك خود را به 
راحتي تامين كنند.  به عبارت ديگر، تنظيم بازار بايد با 
هماهنگي دولت، گمركات، وزارت صمت و ساير نهادهاي 
مرتبط، اتحاديه ها، مسووالن تره بار كشور، و افراد صاحب 
نفوذ و قدرتمندي كه از خريد سلف تا فروش در بازار را 
به عهده دارند، به گونه اي انجام شود كه بازار خالي از كاال 
نشود و قيمت ها به شدت گران نشود.  مردم در گذشته 
رب گوجه تهيه مي كردند و اواخر تابستان و اوايل پاييز را 
به انبار كردن كاال مشغول بودند، اما با وجود سردخانه ها 
و انبارها، روش توليد جديد انتظار ندارند كه بازهم رب 
گوجه تهيه كنند و در زمس��تان مصرف نمايند.  براين 
اساس، بايك هماهنگي ساده مي توان درصدي از عرضه 
روزانه گوجه فرنگي يا هر كاالي ديگري را براي صادرات و 
بخش ديگر را به بازار داخلي اختصاص داد و بيش از آن را 
نبايد اجازه دهند و حتي انبارها بايد با هماهنگي مسووالن 
نظارتي به كار انبار كردن مشغول باشند تا با هدف قيمت 
باال در بازار صادراتي، از عرضه داخلي جلوگيري نكنند 
و فقط انبار كنند.  بايد نوعي تعهد و قرارداد بين مديران 
و سرمايه گذاران تره بار انجام شود تا بخشي از كاال را در 
داخل عرضه كنند و به شرط عرضه داخلي، اجازه صادرات 

داشته باشند تا مردم دچار زيان و مشكل نشوند. 

حدفاصلميدانقدس
تاتجريشيكطرفهميشود

شهردار منطقه يك تهران گفت: طرح يك طرفه شدن 
خيابان شهرداري حد فاصل ميدان تجريش تا قدس 
و تبديل معبر جنوبي آن به پياده راه و مسير دوچرخه 
اجرايي شد. به گزارش فارس، سيد حميد موسوي درباره 
طرح يك طرفه شدن خيابان شهرداري در شمال تهران 
اظهار كرد: در جلسه اي كه با حضور مصطفي كاظمي، 
مشاور عالي و مديركل دفتر شهردار تهران، عبدالرضا 
گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري و سيد مناف 
هاشمي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و 
سردار محمد حسين حميدي رييس پليس راهور تهران 
بزرگ برگزار شد، طرح يك طرفه شدن خيابان شهرداري 
حد فاصل ميدان تجريش تا قدس و تبديل معبر جنوبي 
آن به پياده راه و مسير دوچرخه و اضافه كردن پياده راه 

به ضلع جنوبي پياده روي موجود به تصويب رسيد.

اوراقتسهيالتمسكن
۲۲۴هزارتومان!

در معام��الت دي��روز فراب��ورس، يك��ي از نمادهاي 
زيرمجموعه اوراق تسهيالت مسكن بانك ملي به تعداد 

محدود تا 22۴ هزار تومان به فروش رسيد.
به گزارش مهر، در اتفاقي عجي��ب در حالي كه اوراق 
تسهيالت مسكن بانك مس��كن در روزهاي اخير به 
دليل ركود حاكم بر بازار مسكن با كاهش قيمت روبرو 
شده و با رسيدن به كف دامنه نوسان )منفي ۵ درصد(، 
به كانال ۸0 هزار تومان سقوط كرده است، قيمت اوراق 
تسهيالت مس��كن بانك ملي در معامالت ديروز بازار 
سرمايه با رشد ناگهاني مواجه شد. ۸۷ برگه از نماد تملي 
۷0۴ )اوراق تسهيالت مسكن بانك ملي صادره در تير 
ماه ۹۷( كه اعتبار آن از زمان صدور تا ۳ س��ال اس��ت، 
طي ۵ فقره معامله به ارزش هر برگه، 22۴ هزار و 2۴۸ 
تومان به فروش رسيد. ۱0 برگه از همين نماد نيز 2۱۳ 
هزار و ۵۷0 تومان فروش رفت. ۱20 برگه از نماد تملي 
۷۱۱ )اوراق تسهيالت مس��كن بانك ملي صادره در 
بهمن ۹۷( نيز ۱۴2 هزار و ۳۴0 تومان و ۳۶ برگه از نماد 
تملي ۸02 )اوراق تسهيالت مسكن بانك ملي صادره در 
ارديبهشت ۹۸( نيز ۱۵۵ هزار و ۵۴۸ تومان فروش رفت. 
اما اوراق تسهيالت مسكن متعلق به بانك مسكن در اكثر 
نمادهاي زيرمجموعه »تسه«، در معامالت روز شنبه ۱0 
آبان در بازه ۸۳ تا ۹0 هزار توماني بود؛ تاكنون 20 هزار 
برگه از نماد تسه ۹۹0۷ )اوراق تسهيالت مسكن صادره 
در مهر امسال( در بازار به فروش رسيده كه قيمت آن به 

ازاي هر برگه، ۸۳ هزار و ۵00 تومان بوده است.

هواپيماديگرفقط
برايپولدارهااست

رييس انجمن آژانس هاي هواپيمايي خوزستان با بيان 
اينكه قشر متوسط جامعه قدرت خريد بليت هواپيما 
ندارد، گفت: قيمت بليت هواپيما آن قدر باال رفته كه تنها 
افراد متمول مي توانند از هواپيما استفاده كنند و افرادي 
كه از سطح درآمد متوسطي برخوردار هستند، قطعا 
نمي توانند حتي يك سفر با هواپيما داشته باشند. اميد 
خوانساري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: شركت هاي 
هواپيمايي تنها به منافع خود و تعداد انگشت شماري 
چارتركننده توجه دارند و منافع مردم براي آنها چندان 
مهم نيست.چارتركننده ها بليت را با قيمت هاي پايين از 
شركت هاي هواپيمايي مي خرند و با قيمت هاي نجومي 
به مردم مي فروش��ند. او تصريح كرد: در مس��يرهاي 
خوزستان حدود ۴0 تا ۶0 درصد از حجم اشغال پروازها، 
مربوط به كاركنان دولتي است كه قيمت بليت براي آنها 
چندان مهم نيست و شركت يا سازمان مربوطه هزينه 
بليت آنها را مي پردازد. كمتر از ۴0 درصد از ضريب اشغال 
پروازها در مسيرهاي خوزستان در اختيار مردم است كه 
بخش عمده اي از اين افراد نيز اشخاص متمول هستند 
و قيمت بليت چندان براي آنها فرق ندارد. خوانساري 
با بيان اينكه قش��ر متوسط جامعه قدرت خريد بليت 
هواپيما ندارد، گفت: قيمت بليت هواپيما آن قدر باال 
رفته كه تنها افراد متمول مي توانند از هواپيما استفاده 
كنند و افرادي كه از سطح درآمد متوسطي برخوردار 
هس��تند، قطعا نمي توانند حتي يك سفر با هواپيما 
داشته باشند زيرا هزينه هاي پرواز بسيار باال است. وي 
بيان كرد: بايد چاره اي انديشيده شود تا بيماري كه براي 
درمان بايد سفر كند، بتواند به جاي اتوبوس يا قطار از 
هواپيما استفاده كند؛ در حال حاضر قيمت ها آن قدر 
باال است كه همه به اتوبوس و قطار روي آورده اند. رييس 
انجمن آژانس هاي هواپيمايي خوزستان گفت: سازمان 
هواپيمايي كشور به بحث قيمت ها ورود كرده است اما 
اين اقدام به تنهايي براي نظارت و كنترل قيمت نرخ بليت 
پروازها كافي نيست و بايد همه دستگاه هايي كه وظيفه 
نظارتي و اجرايي دارند به اين مساله ورود كنند و به كمك 

سازمان هواپيمايي كشوري بيايند.

سامانهبارشيجديد
عصرچهارشنبهواردكشورميشود

فريبا گودرزي، كارشناس سازمان هواشناسي گفت: 
از عصر روز چهارشنبه سامانه بارشي جديدي از سمت 
شمال غرب و غرب وارد كش��ور مي شود كه در پي آن 
سواحل درياي خزر با بارش هاي پراكنده همراه خواهد 
بود. گودرزي در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت جوي 
حال حاضر كشور گفت: تا اواسط هفته پيش بيني جوي 
آرام و پايدار در بيشتر مناطق كش��ور را داريم. او ادامه 
داد: افزايش غلظت آالينده ها و كاهش كيفيت هوا در 
شهرهاي پرجمعيت و صنعتي تا اواسط هفته ادامه دارد 
و هموطنان به ويژه كودكان، سالمندان و بيماران از تردد 
غيرضروري در شهر خودداري كنند. كارشناس سازمان 
هواشناسي ادامه داد: از دوشنبه تا پايان هفته در سواحل 
شمالي و شمال غرب كشور كاهش نسبي دما پيش بيني 
مي شود و انتظار بارش ها در آذربايجان غربي را داريم و 

دما تا ٦ درجه كاهش خواهد داشت.

ستاد شهرداري از برخي امالك در مناطق بي خبر بود

3 آرامستان جديد در تهران احداث مي شود

رمزگشايي از جعبه سياه معامالت ملكي شهرداري

افزايش100درصديمرگوميردرپايتخت
 عضو ش��وراي ش��هر ته��ران با اش��اره ب��ه افزايش

 ۱00 درصدي آمار مرگ و مير در پايتخت نسبت به 
قبل از شيوع كرونا گفت: برنامه ريزي ها براي ايجاد ۳ 
آرامس��تان جديد در پايتخت آغاز شده است. حسن 
خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
فارس، درباره وضعيت كرونا در پايتخت اظهار كرد: آمار 
مرگ و مير در تهران به دليل ابتال به كرونا افزايش يافته 
و به طور كلي نسبت به قبل از شيوع كرونا آمار فوت و 
مرگ و مير در پايتخت ۱00 درصد افزايش يافته است.

وي افزود: تهران حدود ۳ ميليون نفر جمعيت شناور 
دارد كه امكانات درماني در پايتخت و حضور بستگان 
برخي از بيماران در تهران از داليل مراجعه بيش��تر 
بيماران كرونايي به بيمارستان هاي پايتخت بوده است.

اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه آمارها نشان 
مي دهد مرگ و مير در تهران نس��بت به قبل از كرونا 
به دو برابر رسيده است،  گفت: ظرفيت بهشت زهرا به 
صورت كلي تكميل شده ولي اين سازمان با ابتكارهايي 
پيش بيني هايي انجام داده تا دفن اموات با مش��كل 
مواجه نشود. خليل آبادي گفت: از گذشته پيش بيني 
مي شد كه ظرفيت بهشت زهرا تا دهه ۸0 تكميل شود 
ولي با اضافه شدن قسمت هاي جديد به بهشت زهرا 
و سه طبقه شدن قبرها همچنين استفاده از موضوع 
بازسازي قبور قديمي، ظرفيت بهشت زهرا بيشتر شد.
وي با تأكيد بر اينكه پيشگيري از ابتال به كرونا بسيار 
ضرورت دارد، گفت: عالوه بر اينكه مردم بايد رعايت 
پروتكل ها را مدنظر قرار دهن��د، تعطيلي حداقل دو 

هفته اي در تهران بايد اجرايي شود تا از اين طريق شاهد 
قطع زنجيره انتقال كرونا باشيم. به گفته او، برنامه ريزي 
براي اح��داث آرامس��تان هايي در مناط��ق جنوب، 
ش��رق و غرب صورت گرفته است اما آماده سازي اين 
آرامستان هاي جديد حداقل يك سال طول مي كشد.

پيامدهايتعطيليبدونهدفتهران
در همين ح��ال، رييس كميته س��المت ش��وراي 
ش��هر تهران گفت: تعطيلي دو هفته اي تهران بدون 
برنامه ريزي ب��راي قبل و بعد از قرنطينه دو هفته اي، 
نتيجه بخش نخواهد بود. ناهي��د خداكرمي، رييس 
كميته سالمت شوراي شهر تهران در گفت وگو با ايمنا 
اظهار كرد: از سوي مجمع نمايندگان شهر تهران براي 
بررسي شرايط كرونا در تهران جلسه هم انديشي برگزار 
شد كه در يكي از جلسات من و در جلسه ديگر با آقاي 
هاشمي رييس شورا شركت كرديم كه در اين جلسه 
شرايط تعطيلي دو هفته اي پايتخت بحث و بررسي 
شد. او با بيان اينكه وضعيت پايتخت از لحاظ شيوع 
كرونا خوب نيست و تاكنون ۱۶ هزار و ۵00 نفر بر اثر 
ابتال به اين ويروس در پايتخت فوت كرده اند، تصريح 
كرد: بيمارستان ها كاماًل پر شده و تخت خالي در بخش 
آي سي يو نداريم؛ تعداد مبتاليان جديد هم باالست و 

تهران در وضعيت فوق العاده اي قرار دارد.
وي ادامه داد: علي رغم ضرورت قرنطينه كامل تهران، 
تعطيلي حداقل دو هفته اي در اين كالن شهر نيز به 
صورت ناگهاني امكان پذير نيست و براي قفل كردن 

ش��هر نيز مقدمات و موخراتي بايد پيش بيني شود. 
پيشنهاداتي مطرح شده تا ستاد مقابله با شيوع كرونا 
خود را براي اين تعطيلي دو هفته اي آماده كند. البته 
تنها تعطيلي دو هفته اي تأثيري در كاهش ابتال به كرونا 
ندارد بلكه بايد شاخص هاي كنترلي براي قبل و بعد از 
اين تعطيلي مشخص شود در غير اين صورت تعطيل 
بدون مش��خص كردن اهداف قابل سنجش، سبب 
نارضايتي بيشتر خواهد شد. خداكرمي با بيان اينكه 
اقداماتي مطرح شده كه با انجام آن ضريب خطا در اين 
تصميم گيري كاهش پيدا كند و اهداف تعطيلي نيز 
قابل سنجش باشد، گفت: اينكه بعد از اين تعطيلي بايد 
ورودي بيمارستان ها كاهش پيدا كند و ضوابطي براي 
كساني كه پاسخ تست كروناي آنها مثبت است تدوين 
شود. از جمله مواردي است كه مدنظر قرار گرفته است 
و اميدواريم تمام پيشنهادات به امضاي همه اعضاي 
شوراي ش��هر تهران برس��د و در اختيار ستاد كرونا 
گذاشته شود. اين پيشنهادات، تركيبي با پيشنهادات 
مجمع نمايندگان تهران خواهد بود كه اميدواريم با 

تحقق آن شرايط بهتري در تهران ايجاد شود.

هدفتعطيلي؟
وي با بي��ان اينكه تعطيلي كامل ش��هر ته��ران بدون 
پيش بيني كش��ش و توان الزم و حمايت تمام ارگان ها 
و همزماني تعطيلي همه سازمان ها امكان پذير نيست، 
تصريح كرد: برنامه ريزي دقيق براي استفاده از ظرفيت 
نهادهاي حاكميتي ب��راي وضعيت بع��د از تعطيلي و 

همچنين بعد از بازگشايي در كنترل بيماري بسيار موثر 
است اگر هدف ما از اين تعطيلي تنها فرصت و زمان تنفس 
دادن به بيمارستان ها باشد به اهداف مورد نظر نخواهيم 
رسيد. رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران تاكيد 
كرد: اصرار ما در برنامه ريزي دقيق براي قبل و بعد از اعالم 
تعطيلي در پايتخت براي رس��يدن به وضعيت مطلوب 
است و همه جوانب امنيتي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
اين تصميم بايد س��نجيده شود و مشكالت آن در همه 
سطوح بررسي شود. وي با بيان اينكه مردم و حاكميت 
بايد براي اجراي اين برنامه ها همكاري كنند، ادامه داد: 
وظيفه مردم رعايت پروتكل هاي بهداشتي مانند شستن 
دست ها، استفاده از ماس��ك، رعايت فاصله اجتماعي، 
اجتناب از حضور در اماكن سر پوشيده بيش از 20 دقيقه 
و اجتناب از مهماني دادن و حضور در اجتماعات است. 
خداكرمي گفت: وظيفه حاكميت وظيفه سنگين تري 
اس��ت و تنها مربوط به دولت نيس��ت و نهادهايي كه از 
بودجه عمومي اس��تفاده مي كنند مانند شهرداري ها و 
سازمان هاي فرهنگي كه كم هم نيستند بايد در اين حوزه 
فعال تر عمل كنند. همچنين سازمان هايي كه از بودجه 
ملي استفاده مي كنند و ثروت ملي را در اختيار دارند مانند 
بنياد مستضعفان و بنياد بركت بايد كمك كنند تا تبعات 
اقتصادي ايام قرنطينه با حمايت هاي الزم كاهش يابد. وي 
اضافه كرد: سازمان هايي مانند سازمان تبليغات اسالمي 
نيز بايد در حوزه فعاليت هاي فرهنگي اقدامات الزم را براي 
همراه كردن مردم انجام دهد و در مجموع تمامي نهادهاي 

مستقر در تهران در اين حوزه هماهنگ عمل كنند.

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

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

 واحد تدارکات )تلفکس : 0۶1-3۲۲8۲۲18(
 ٢- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم

3- میزان سپرده شرکت در مناقصه : 950/000/000ريال
 4- نحوه دريافت اسناد ارزيابی کیفی، متقاضیان میتوانند درخواست کتبی خود را به صورت حضوری و يا از طريق نمابر به شماره 3۲۲8۲۲18-0۶1و يا آدرس ايمیل 

TADAROKAT _ NIGC _ KHGC @ YAHOO . COMارسال نموده و پرسشنامه ارزيابی کیفی را دريافت نمايند. 
 5- زمان توزيع اسناد مناقصه : پس از بررسی مدارک و انجام ارزيابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرايط از طريق پست به آدرس های اعالم شده ارسال خواهد 

شد. )ضمنا هزينه پست به عهده متقاضیان شرکت در مناقصه می باشد(
 ۶- ضمنًا آگهی های اين شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www . nige - khgc . irو همچنین پايگاه ملی مناقصات درج شده است .

7- تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزيابی و تائید کمیته ارزيابی کیفی می باشد.

نوبت دوم
شماره مجوز: 1399.4۲31 شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان خوزستان

آگهیفراخوانمناقصهعمومیيکمرحلهای

پرويز علیزادهـ  ريیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری

 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۶00015 ششدانگ يک باب خانه به پالک ششصد و شصت و چهار فرعی از سه هزار و سیصد و نود و سه هزارو سیصد و هشتاد و نه اصلی بخش يک ثبت ساری حوزه ثبت ملک منطقه سه 
ساری به مساحت چهارصد و هفتاد متر و نه دسیمتر مربع واقع در ساری – خیابان دخانیات- روبروی کوچه دخانیات هیجدهم )قلی زاده( که ذيل صفحه 1۶4 دفتر جلد 137 بنام آقای شعبان محمودی سنگريزه ای سابقه 
ثبت دارد به حدود ، شمااًل : به طول۲1 متر ديواريست به خانه آقای شمس شرقا : اول به طول های3.90 متر و 7.70 متر ديواريست به خانه ۶30 فرعی دوم به طول 9 متر ديواريست سوم به طول 3.70 متر ديوار به ديوار خانه 
آقای ابراهیمی جنوبًا: به طول۲۲.5 متر در امتداد نهر جوی آب غربًا: به طول ۲1.۲0 متر درب و ديواريسـت به خیابان دخانیات، که طبق سند رهنی شماره ۶۲833 مورخ 09-0۶-1391 دفتر خانه 111 گرگان در قبال مبلغ 
5،000،000،000 ريال در رهن شرکت تعاونی اعتبار صالحین ) بانک آينده( قرار گرفته و طبق نظر هیات کارشناسی سه نفره به مبلغ 10،۶50،000،000 ريال ) ده میلیار د و ششصد و پنجاه میلیون ريال( ارزيابی شده و ساختمان 
عرصه ملک با کاربری تجاری مسکونی شامل يک واحد مسکونی و چهار باب واحد تجاری با مساحت حدود ۲۶3 متر مربع واقع در طبقه همکف و دو واحد مسکونی با مساحت حدود ۲۶0 متر مربع واقع در طبقه اول باالی 
همکف اول با اسکلت فلزی، فاقد نمای اصلی، سقف شیب دار با خرپای فلزی و ايرانیت است . واحد مسکونی طبقه همکف : با مساحت حدود 1۶0 مترمربع با قدمت باالی 30 سال شامل هال و پذيرايی و سه اتاق خواب با کف 
موزايیک و آشپزخانه با کف موزايیک و ديوار کاشی کاری و کابینت فلزی، حمام و سرويس بهداشتی با سقف تیرآهن و طاق ضربی بوده و راه دسترسی آن از طريق درب آهنی ماشین رو از خیابان اصلی می باشد. درب اتاقها 
چوبی و پنجره ها آلومینیومی و نمای ديوارها و سقف ها سفیدکاری دوگچه و سیستم سرمايشی اسپلیت و گرمايشی بخاری گازی است. واحدهای مسکونی طبقه اول:شامل دو واحد مسکونی مستقل غربی و شرقی جمعا 
با مساحت حدود ۲۶0 مترمربع که دارای ورودی مستقل با يک درب آهنی از خیابان اصلی دخانیات است. واحدهای فوق دارای هال و پذيرايی دو اتاق خواب با کف سرامیک، آشپزخانه با کف سرامیک و ديوار کاشیکاری و 
کابینت و سرويسهای بهداشتی و حمام می باشد. واحدهای تجاری: جمعا تعداد چهار واحد تجاری ) مغازه ( با مساحت حدود 85 مترمربع وجود دارد که تعداد 3 واحد آن در طبقه همکف ساختمان اصلی و يک واحد ديگر 
جنب درب ورودی ماشین رو قرار دارد. مغازه ها به ترتیب از شمال به جنوب اختصاص به 1- مشاور امالک ۲- آژانس تاکسی تلفنی 3- شیشه بری 4- سوپری داشته و سه مغازه اول دارای ارتفاع 4.15 متر، کف موزايیکـ  
نمای ديوار تا ارتفاع 1.۶ متر سنگ و مابقی نمای ديوار و سقف سفیدکاری با گچ و درب خارجی کرکره ای فلزی می باشد. درب و شیشه بند داخلی مشاور امالک آلومینیومی و دو مغازه شیشه بری و آژانس تاکسی تلفنی آهنی 
است. مغازه شماره 4 سوپری ) خواربارفروشی ( با ارتفاع 3.7 متر، دارای حفاظ داخلی شیشه سکوريت و درب کرکره ای اتوماتیک، کف موزايیک و کف پوش، نمای ديوارها کاشی کاری تا ارتفاع 1.5 متر و مابقی نمای ديوار 
و سقف سفیدکاری با گچ است. ملک دارای سه امتیاز آب و سه امتیاز برق و سه امتیاز گاز می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز يکشنبه مورخ ۲5-08-1399 در اداره اجرای اسناد رسمی ساری واقع در ساری- بلوار 
ارتش- جنب سازمان انتقال خون از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 10،۶50،000،000 ريال ) ده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ريال ( شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. شرکت 
در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شدو نیم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و وکیل بانک طی وارده شماره 1۲9۲4 اعالم نمود که مورد رهن دارای بیمه می باشد. م الف 1990۶719

تاريخ انتشار : 1399-08-11 
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حلقه مفقوده آموزش، مهارت، 
يادگيري و فناوري در ايران 

نيروي انساني تحصيلكرده 
ارزان قيمت، مزيت نسبي 
اقتصاد ايران است. از همين 
رو مدتي اس��ت كه برخي 
مسووالن سوداي صادرات 
خدم��ات فني مهندس��ي 
در س��ر مي پرورانند. غالبا 
ب��راي نيل اي��ن هدف هم 
الگو برداري از دو مدل تايوان و هند توصيه مي ش��ود. 
اما آيا اين نوع الگوبرداري به همين س��ادگي است؟ 
به نظر مي رس��د موانع بزرگي بر سر اين مسير وجود 
داشته باش��د. يكي از اين موانع بزرگ هم در همين 
بخش نيروي انس��اني است. گرچه قيمت نيروي كار 
ايراني به شدت افت كرده و طي يك سال گذشته بيش 
از يك سوم كاهش يافته است اما مساله مهم اين است 
كه سنجش دقيقي انجام نشده كه نيروي انساني كشور 
در قياس با ميانگين كشورهاي توسعه يافته، زبده و 
مهارت آموخته است. البته در ايران دانشگاه هايي با 
ظرفيت هاي مناسب وجود دارد ولي به هر حال رابطه 
صنعت و دانشگاه قطع شده وفارغ التحصيالن بسياري 
پس از خروج از دانشگاه امكان جذب شدن به بازار كار 
را ندارند. از سوي ديگر ما با مشكل سرمايه گذاري در 
تحقيق و توسعه هم روبرو هستيم. در حالي كه همه 
ساله ش��ركت هاي بزرگ دنيا بخش قابل اعتنايي از 
بودجه خود را صرف تحقيق و توسعه مي كنند ولي در 
ايران اين موضوع جدي گرفته نمي شود. دراين شرايط 
با چه پشتوانه اي مي توان به عرض اندام در بازار جهاني 
خدمات فني و مهندسي دنيا دل خوش كرد؟ بازاري 
كه با سرمايه گذاري هاي كالن حمايت مي شود و مدام 
در حال به روز شدن است. به نظر مي رسد كه اكنون 
بيش از هر زماني، به توس��عه ظرفيت هاي آموزشي 
كش��ور نيازمند باش��يم. به بيان ديگ��ر اولويت مهم 
براي تصميم گيران بخش دولتي و همچنين بخش 
خصوصي اكنون بايد توسعه آموزش و مهارت باشد. 
ممكن است اين سوال مطرح شود كه توسعه آموزش 
از چه طريقي ممكن است؟ اكنون كشورهاي توسعه 
يافته از شيوه هاي نويني براي آموزش و مهارت نيروي 
انس��اني خود بهره مي برند. مثال برگزاري دوره هاي 
آموزش  آنالين به ويژه در ايام پاندمي كرونا رونق قابل 

توجهي گرفته است. 
همچنين كشورهاي پيشرو، اقدام به اخذ نمايندگي 
مراكز علمي و آموزش��ي معتبر دنيا ك��رده تا به اين 
ترتيب زمينه ه��اي هم افزايي ميان نيروهاي خبره و 
ماهر انساني خود را فراهم كنند. اين مسيري است كه 
ايران نيز الجرم بايد طي كند. اكنون كشوري مانند 
آلمان وجود دارد كه صاحب برجس��ته ترين مدارس 
آموزش مهارت در دنياست. اين كشور به شكل تاريخي 
شريك تجاري استراتژيك ايران هم بوده و مسووالن 
و بخش خصوصي اين كش��ور نيز روابط مناس��بي با 
ايرانيان دارند. س��وال اين است كه چرا سال ها دولت 
و بخش خصوصي از چنين ظرفيت هايي غافل بوده 
است؟ همه ساله بسياري از ايرانيان هزينه زيادي را 
صرف س��فر به آلمان و گذراندن دوره هاي حرفه اي 
و مهارت آموزي مي كنن��د. اقدامي كه هزينه بااليي 
دارد. اين در حالي اس��ت كه مي شود با بهره گيري از 
مدارس حرف��ه اي و مهارت آموزي آلم��ان در ايران، 
زمينه هاي انتقال آموزش تخصصي به نيروي انساني 
را فراهم كرد. با توجه به تحريم هاي همه جانبه اي كه 
عليه ايران اعمال شده است، بيش از هر زماني نيازمند 
آن هستيم كه نيروي انساني خود را تبديل به افرادي 
كارآفرين، خبره و توانمند كنيم. افرادي كه بتوانند به 
طرق مختلف زمينه هاي رشد اقتصادي كشور را فراهم 
كنند. چه از طريف تبديل استارت آپ ها به شركت هاي 
بزرگ صادرات محور چه در جهت اجراي برنامه هاي 

كالني مانند صادرات خدمات فني مهندسي.

 تقدير ١٠٠٠ هيئت مذهبي
از همراه اول

بيش از يك هزار هيئت مذهبي بابت تخصيص اقالم 
بهداشتي و ماسك رايگان از همراه اول تقدير كردند. 

به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
اي��ران، محرم و صفر امس��ال همراه اول با مش��اركت 
»موسسه عقيق« با تخصيص اقالم بهداشتي و ماسك 
رايگان به هيئت هاي مذهب��ي، در هر چه بهتر برگزار 

شدن مراسم هاي عزاي سيدالشهدا )ع( كمك كرد.
بيش از يك هزار هيئت كه در قالب اين پويش و از طريق 
پنل خدمات عقيق از همراه اول اقالم بهداشتي دريافت 
كرده بودند، در نامه اي از دو مجموعه همراه اول و عقيق 
قدرداني كردند. همراه اول به عنوان اولين و بزرگ ترين 
اپراتور تلفن همراه ايران، در راستاي مسووليت اجتماعي، 
در مح��رم و صفر امس��ال از هيئت ه��اي مذهبي كه 
به صورت آنالين نيز برنامه هاي خود را پخش مي كردند، 
با ارسال اقالم بهداشتي و تأمين زيرساخت هاي پخش 

آنالين مراسم ها حمايت كرده بود.

ادامه از صفحه اول

 تور ايمني اجتماعي
 به جاي يارانه

اين در حالي است كه در تمام طول دهه هاي گذشته 
اين همه سرمايه گذاري براي حمايت از اقشار محروم 
صورت گرفته اما هنوز تور ايمني و. اجتماعي مناسبي 
براي شناسايي اين دهك ها انجام نشده است.بنابراين 
اصرارهاي مجلس براي اجراي طرح توزيع اقالم اساسي 
نه با اص��ول اقتصادي و نه ب��ا ضرورت هاي اجتماعي 
همخوان است و بهتر است كه از دستور كار خارج شود.

اتفاق��ي كه يك درصد احتمال وق��وع دارد هم گاهي رخ 
مي دهد چه برسد به اتفاقي كه 10 درصد احتمال وقوع 
دارد. منتها احتمالش كم اس��ت. در تحليل، سناريوهاي 
مختلف را بررس��ي مي كنيم نه چون مي خواهيم به يك 
پيشگويي قطعي برسيم بلكه مي خواهيم با محاسبه احتمال 
هر سناريو، بببينيم چقدر بابت مديريت ريسك يك سناريو 

بايد هزينه بپردازيم. 
اين به خصوص براي بازارهاي مالي مهم است و بر قيمت 
دارايي هاي مالي مختلف اثر مي گذارد. پس وقتي مي بينيم 
شانس پيروزي بايدن 90 درصد است، به اين معني نيست 
كه پيروزي اش قطعي است بلكه 90 درصد به ما مي گويد 
تا چقدر مي صرفد بابت مديريت يا بيمه ريسك دارايي هاي 

مختلف مان نسبت به پيروزي بايدن هزينه بپردازيم. 
در بازي تخته نرد نمي دانيد وقتي رقيب تان تاس را بيندازد 
چند مي آورد. شانس اينكه جفت شش بياورد حدود سه 
درصد است. ولي خب گاهي جفت شش مي آورد. مي داند 
شانس اينكه مجموع دو تاسش بين شش تا هشت باشد 
خيلي بيشتر است تا اينكه مثال جفت يك يا جفت شش 
بياورد. اما به هرحال 21 س��ناريوي مختلف در اين تاس 
انداختن رقيب تان محتمل است. شما احتمال هر كدام 
را لحاظ مي كنيد و مهره هايتان را جوري مي چينيد كه 
ريس��ك تان را مديريت كنيد. يعني بين تمايل به سريع 
حركت ك��ردن و محافظ��ه كاري كردن تعادل��ي برقرار 
مي كنيد كه شانس تان را براي بردن افزايش بدهد. براي 
بازارهاي مالي مواجهه با انتخابات هم همين جوري است. 
نمي دانند اين تاس كه بيفتد چه عدد را نشان مي دهد، ولي 
سناريوهاي مختلف و احتمال هر كدام را لحاظ مي كنند 
تا ريسك خودشان را متناسب با اون مديريت كنند. يك 
نكته جالب انتخابات امسال اين است كه برخالف انتخابات 
گذشته كساني كه سر نتيجه انتخابات شرط بندي مي كنند 
با نظرسنجي ها موافق نيستند. در حالي كه نظرسنجي ها 
حاكي از 90 درصد ش��انس پيروزي بر بايدن هس��تند.

از قيمت ش��رط بندي ها برمي آيد كه شانس بايدن براي 
پيروزي حدود 65 درصد است احتماال به اين خاطر است 
كه برعكس انتخابات هاي گذشته ما با دو خروجي مواجه 
نيستيم بلكه اين انتخابات سه شنبه مي تواند يك خروجي 
س��ومي هم داشته باش��د. خروجي اي كه نظرسنجي ها 
نمي توانند منعكس كنند ولي ش��رط بندي ها مجبورند 

لحاظ كنند.

   خروجي سوم انتخابات امريكا؟
اين خروجي  سوم چه اس��ت؟ اول يك مقدمه بگويم. در 
انتخابات هاي امريكا، شش هفت تا حزب شركت مي كنند 
اما به جز حزب دموكرات و جمهوري خواه، بقيه يك درصد 
آرا را هم به دست نمي آورند لذا اگرچه روي برگ راي استند، 
اما صحبتي از آنها نمي شود. هميشه انتظار اين است كه يا 
نماينده دموكرات پيروز مي شود يا نماينده جمهوري خواه 
و اين مساله هم تا آخر شب سه شنبه كه مي شود چهارشنبه 
صبح ايران، مش��خص مي شود. يعني امريكايي ها عادت 
دارند كه امروز راي بدهند و تا آخر شب نتيجه معلوم باشد 
و با دانستن اينكه رييس جمهور بعد كيست بروند بخوابند. 
اينكه همواره نتيجه انتخابات تا آخر معلوم مي شده دو دليل 
اصلي داشته است؛ دليل اولش شمارش سريع برگه هاي 
راي با دستگاه است و دليل دومش چيزي به نام اگزيدپل 
اس��ت. اگزيدپل يعني چي؟ شركت هاي نظرسنجي در 
تع��دادي از صندوق هاي اخذ راي ايالت هاي حس��اس، 
ايالت هايي كه نظرسنجي ها به 50-50 نزديك است، از 
كساني كه راي دادند نظرسنجي مي كنند كه به كي راي 
داديد. اين خيلي فرق مي كند با وقتي كه قبل از انتخابات 
مي پرس��يم به كي راي خواهي داد؟ چون در آن صورت 
ممكن است نظرش تغيير كند اينجا مي پرسند به كي راي 
دادي؟ و پاسخ اين سوال خيلي معتبرتر است و به نتيجه 
رسمي انتخابات نزديك تر. اين اگزيدپل ها از طرفي كمك 
مي كنند جلوي فساد برگزاركننده هاي انتخابات گرفته 
شود و خب طبعا اعتماد عمومي نسبت به نتايج انتخابات 
را افزايش مي دهند. از س��ويي باعث مي شوند سريع تر به 
تصوير خوبي از نتيجه انتخابات برس��يم چون نتايج اين 
نظرسنجي ها در طول عصر، به تدريج توسط رسانه ها منتشر 
مي شود به همين دليل حدود نصفه شب نامزد برنده معلوم 
است. در امريكا نامزد بازنده باختش را مي پذيرد و به رقيبش 
تبريك مي گويد. اين پذيرش باخت براي ثبات يك جامعه 
دموكراتيك خيلي مهم است. يك انتخابات بر چهار پايه 
استوار است: يك، رقابت آزاد و سالم بين نامزدها دو. آزادي 
مردم در راي دادن به نامزد دلخواهشان. سه. شمارش دقيق 
آن آرا انعكاس س��ريع نتيجه و سازوكار بازشماري چهار. 
پذيرش باخت از سوي بازندگان انتخابات تا فرايند انتقال 
قدرت شروع شود.  هر چهار مورد با هم كمك مي كنند تا 
انتخابات ابزاري صلح آميز و متمدنانه براي انتقال قدرت در 
يك جامعه دموكراتيك بشوند بدون هركدام از اين چهار 
مورد انتخابات مثل ميزي است كه يك پايه اش شكسته 

باشد. بي ثبات مي شود و جامعه را به بي ثباتي مي كشد.

   2 چالش جديد امريكا در انتخابات پيش رو
 امسال امريكا با دو چالش جديد مواجه است. از طرفي كرونا 
راي دادن شمارش دقيق و انعكاس سريع آن آرا را با چالش 
مواجه كرده و از طرفي به نظر مي آيد ترامپ روحيه پذيرش 
شكست ندارد. كرونا حضوري راي دادن را خطرناك كرده 
است، اما خوشبختانه امريكا س��ازوكار راي دادن پيش از 
موعد را دارد. چرا در هر انتخاباتي مهم است كه هر كس 
بيش از يك بار راي ندهد؟ در ايران با مهر توي شناسنامه 
مطمئن مي شويم كسي بيش از يك بار راي نداده است. در 
امريكا خبري از مهر و شناسنامه نيست. هر كسي بخواهد 
راي بدهد بايد قبلش نزد دولت ايالتي ثبت نام كرده باشد 
و آنها يك محل راي در محله  خود آن فرد برايش تعيين 
مي كنند جاي ديگري نمي تواند راي بدهد. يك برگه راي 
به اسمش صادر مي شود كه فقط در آن شعبه موجود است. 

اين مس��اله را هم در نظر داشته باشيد كه مطابق قانون، 
انتخابات امريكا بايد روز سه ش��نبه برگزار شود. خب اين 
يعني اگر كسي محل كارش از خانه  فاصله داشته باشد روز 
انتخابات راي دادن برايش مشكل مي شود. اگه مسافرت 
باشد كه ديگر هيچي. براي همين همه ايالت ها سازوكار 
راي دادن پيش از موعد را دارند. يعني در هفته هاي قبل از 
روز انتخابات، افراد مي توانند بروند به محل هاي مشخصي 
و راي شان را بدهند. حتي افراد مي توانند تقاضا بدهند كه 
برگه راي ش��ان از طريق پست برايشان ارسال بشود. بعد 
مي توانند توي خانه پر كنند يا حضوري برگردانند يا پست 
كنند منتها اگر پست كنند بايد تا قبل از پايان روز انتخابات 
مهر اداره پس��ت روي پاكت راي خورده باشد. اگر نه، راي 
شمرده نمي شود. ارسال پستي راي هم به اين صورت است 
كه برگه راي را پر مي كنند و داخل پاكتي مي گذارند روي 
پاكت امضا مي كنند و آن را داخل پاكت دومي مي گذارند 
در روي آن تمب��ر مي زنند و مي فرس��تند. در راي دادن 
حضوري مي شود با گواهينامه يا چيزهايي مشابه احراز 
هويت كرد. در راي دادن پستي، از طريق انطباق آن امضاي 
روي پاكت احراز هويت مي كنند. به خاطر كرونا، امسال 
راي پستي به طور بي س��ابقه اي زياد شده است. از سوي 
ديگر هم حساسيت اين انتخابات مشاركت در انتخابات را 
افزايش داده است اين شده نور علي نور. مثال تا همين امروز 
ايالت تگزاس بيش از 9 ميليون راي دريافت كرده است. 
در حالي ك��ه در انتخابات قبل مجموع كل آراي ماخوذه 
تگزاس، 8.9 ميليون بود تازه هنوز چند روز ديگر هم مانده 
كه راي جمع كنند. در انتخابات گذشته 13 ميليون نفر در 
كل امريكا شركت كرده بودند اكثرشان هم روز انتخابات 
راي داده بودند. امسال تا پنجشنبه در حالي كه چهار روز 
تا انتخابات مانده، 85 ميليون راي دريافت شده است. 35 
ميليون برگه راي هم است كه پست شده و هنوز برنگشته 
كه وقتي برگردد، تعداد كل را مي رساند به 120 ميليون. 
اين رقم خيلي بااليي است به خصوص كه هنوز تا سه شنبه 
فرصت باقي مانده است. يك چالش اين حجم آراي پستي 
اين است كه آن سازوكار اگزيدپل ديگر كار نمي كند. مساله 
ديگر اين اس��ت كه بر مبناي نظرسنجي ها مي دانيم كه 
احتمال استفاده از پست براي راي دادن بين دموكرات ها 
دو برابر جمهوري خواه ها است. احتمال راي حضوري پيش 
از روز انتخابات، بين دموكرات ها و جمهوري خواهان تقريبا 
يكسان است اما احتمال راي حضوري در روز انتخابات بين 
جمهوري خواهان بيشتر از دموكرات هاست. يك نكته ديگر 
هم در نظر داشته باشيد آن هم اينكه پردازش راي پستي 
بيشتر از پردازش راي حضوري طول مي كشد. چون امضاي 
روي پاكت راي بايد چك ش��ود. اين يعني اينكه احتمال 
است كه سه شنبه شب راي ترامپ جلو باشد. چون بيشتر 
آراي شمارش شده آرايي است كه همان روز حضوري اخذ 
شده اند، اما بعد چهارشنبه كه نتيجه راي هاي پستي اضافه 
شود، ممكن است بايدن جلو بزند. حاال اين را هم در نظر 
بگيريم كه اوال ترامپ ظرفيت پذيرش شكست را ندارد. ثانيا 
اگر شكست بخورد خانواده ترامپ در معرض ريسك مسائل 

قضايي جدي اي است. 

   سناريوي عدم پذيرش شكست
اينجاست كه مي رسيم به س��ناريوي سوم و آن هم عدم 
پذيرش شكست از سوي نامزدهاي انتخاباتي است. اختالف 
نظر بين تحليلگرهاي سياسي امريكا بر سر اين ريسك بر سر 
اين سناريوي سوم، خيلي زياد است و با توجه به اينكه چنين 
چيزي سابقه نداشته اين همه اختالف نظر هم تعجبي 
ندارد. آخرين باري كه اتفاق نسبتا مشابهي رخ داد سال 
2000 بود. ولي آن هم يك تفاوت مهم داش��ت. اختالف 
راي بوش پسر در ايالت فلوريدا خيلي كم بود. نهايتا رسيد به 
350 تا راي. دموكرات ها خواهان بازشماري بودند و طبيعتا 
جمهوري خواهان مي خواستند جلوي بازشماري را بگيرند 
تا بوش برنده شود. بازشماري شروع شد ولي كار به دادگاه 
كشيد و نهايتا دادگاه عالي حكم به توقف بازشماري داد. 
در اينجا الگور هنوز راهكارهاي قانوني براي پيگيري مساله 
داشت. منتها از آنجا كه منافع آن پيگيري به هزينه هاي 
اجتماعي كش آمدن انتخابات نمي ارزيد، تصميم گرفت 
شكست را بپذيرد. ترامپ چنين روحيه اي ندارد با توجه 
به اينكه راي هاي پستي اكثرا دموكرات هستند پيش بيني 
مي شود كه ستاد انتخاباتي ترامپ تمام تالشش را بكند تا 
با راهكارهاي قانوني و قضايي آراي پستي هرچه بيشتري 
را ابطال كند و جلوي شمارش شان را بگيرد. در انتخابات 
گذشته حدود سه دهم درصد آراي ماخوذه باطل مي شدند 

بايد ديد امسال چه مي شود. 

   3 مزيت ترامپ در انتخابات
ترام��پ امس��ال س��ه ت��ا مزي��ت دارد. يك��ي جايگاه 
رياست جمهوري است، دوم وجود قضات متعددي است 
كه در اين س��ال ها در دادگاه عالي و دادگاه فدرال چيده 
است، سوم حمايت گروه هاي راست افراطي و تندرو است. 
اما از سوي ديگر سازوكار انتخابات امريكا به نحوي است كه 
رييس جمهور نقش كمي در برگزاري انتخابات و شمارش 
آرا دارد. لذا قدرت اجرايي اش خيلي به دردش نمي خورد. 
ترامپ بدش نمي آمد انتخابات را عقب بيندازد ولي نتوانست 
چنين كند. چون سازوكار انتخابات امريكا تا حد زيادي 
مس��تقل از رييس جمهور و در سطح دولت ايالتي عمل 
مي كند. گروه هاي راست افراطي كه تا حد زيادي در طول 
بهار و تابستان علني شدند تحت نظارت اف بي آي هستند 
و احتماال اگر بخواهند دس��ت به كار ش��وند دستگيري 
وسيعي صورت مي گيرد. يك نمونه اش را در دستگيري 
افراطي هايي كه قصد دزديدن فرماندار ميشيگان داشتند 
را ديديم. قوانين قرار اس��ت به ش��كلي باشند كه نتيجه 
انتخابات انعكاس��ي از برآيند آراي مردم باشد. اما قوانين 
هميشه خأل دارند چراكه پيش بيني همه حاالت دشوار 
است. يك تيم وكالتي توانمند سعي مي كند كه از تناقضات 
و ابهامات قانون به نفع خودش استفاده كند و به نظر مي آيد 

برنامه ستاد انتخاباتي ترامپ براي روزها و هفته هاي بعد از 
انتخابات دقيقا همين است. اما خب تكنوكراسي امريكا و 
حزب دموكرات هم بيكار ننشستند بايد ديد اين تالش هاي 
فضايي به كجا مي رسد. برخي پيش بيني مي كنند پيروزي 
بايدن چنان قاطع باشد كه ترامپ الجرم شكست را بپذيرد 
و نهايتا ديگر تا جمعه نتيجه انتخابات مشخص باشد. برخي 
مي گويند ترامپ را نبايد دست كم گرفت. اختالف نظر در 
اين خصوص زياد است. ولي به نظر مي آيد برآيندش اين 
است كه به احتمال 50 درصد بايدن چنان پيروزي قاطعي 
به دست مي آورد كه ستاد انتخاباتي ترامپ مسيري پيش 
پايش قرار نمي گيرد. 10 درصد احتمال است كه ترامپ 
پيروز قاطع انتخابات باشد و 40درصد هم احتمال است 
كه چند هفت��ه اي تكليف رييس جمه��ور بعدي امريكا 
مشخص نباشد. البته به هرحال بر مبناي قانون اساسي 
تكليف رياست جمهوري تا نيمه دي ماه و با شكل گيري 
كنگره جديد روشن مي شود و دو هفته بعد روز اول بهمن 

رييس جمهور آينده اداي سوگند مي كند.

   اثر زمان اعالم پيروزي دو نامزد روي بازارها
 اما اينكه چه زماني بفهميم آن رييس جمهور آينده كيست 
محل بحث است. شايد همين پنجشنبه مشخص شود 
شايد هم قدري بيش��تر طول بكشد. اگر تعيين تكليف 
انتخابات چند روز يا چند هفته طول بكشد مي شود انتظار 
داشت كه در آن مدت قيمت جهاني طال و بازارهاي مالي 
امريكا پرنوسان باشد. با هر تحول جديدي در آن كشمكش 
قضايي، طال و ساير دارايي هاي مالي باال و پايين خواهند 
شد تا باالخره تكليف معلوم شود و بازارها به تعادل برسند. 

   اثر انتخابات امريكا بر اقتصاد ايران
حاال برسيم به سوال آخر، نتيجه انتخابات امريكا چه اثري 
بر اقتصاد كشور دارد. به نظر مي آيد در داخل كشور تصور 
بر اين اس��ت كه اگر بايدن رييس جمهور شود به برجام 
برمي گردد، تحريم ها را برم��ي دارد و قيمت دالر و بورس 
سقوط مي كند و اگر ترامپ رييس جمهور شود، كسي كه 
در چهار سال گذشته باعث شده ارزش ريال يك دهم شود، 
در چهار سال آينده زمينه ساز چه چيزي در كشور مي شود. 
ارزيابي من متفاوت است. من فكر مي كنم نه بايدن آنچنان 
دالر به اقتصاد كشور سرازير مي كند و نه ترامپ چنان تهديد 
امنيتي براي كشور است. بايدن گفته كه اگر رييس جمهور 
بشوم به برجام برمي گردم اما نگفته است كه مفت و مجاني 
و بي قيد و شرط برمي گردم. در قاموس امريكايي ها اينكه 
يك كاري را حاضرم بكنم به اين معني نيست كه حاضرم 
مفتي انجام دهم. يعني اگر هزين��ه اش را بدهي آماده ام 
انجام بدهم. اين فقط در مورد روابطشان با ايران يا حتي 
فقط سياست  خارجي شان نيست در همه مناسبات شان 
حتي بين خودشان بده بستان برقرار است باالخره بيزينس 
مي كنند خيريه كه راه نينداخته اند. چين و روسيه همچنين 
روشي دارند. دنبال منافع خودشان هستند. وضعيت كنوني 
را نقطه صف��ر مي گيرند و حاال از اينجا چانه زني ها س��ر 
بده بستان شروع مي شود. ترامپ هم حاضر بود به برجام 
برگردد به شرطي كه امتيازاتي كه مي خواست را بگيرد. من 
گمان مي كنم بايدن هم براي برگشتن به برجام امتيازاتي 
بخواهد. البته احتماال ليست مطالبات بايدن با ليست ترامپ 
متفاوت باشد اما به هرحال يك ليستي خواهد بود. عرصه 
سياسي امريكا، عرصه چانه زني البي هاي مختلف است. 
همه آنها به بايدن فشار مي آورند تا مطالبات خودشان را در 
ليست مطالبات بايدن بگنجانند. برخي مجبورش مي كنند 
مطالبات حقوق بشري از ايران داشته باشد برخي مجبورش 
مي كنند مطالبات نظامي و امنيتي براي منطقه داشته 
باشد. بايد صبر كرد و ديد كه برآيند اين مطالبات چيست 
ولي هرچي باش��د بعيد اس��ت مفت باشد. سيستم شان 
مفتي كار نمي كند. عالوه ب��ر آن اگر دقت كنيد اوباما در 
دور دومش با ايران مذاكره كرد. علتش اين است كه توافق 
با ايران از آن موضوعاتي است كه در مناظرات انتخاباتي 
امريكا دردسر مي شود. رقيب انتخاباتي از گروگانگيري تا 
مقر سربازان امريكايي در لبنان تا پايگاه عين االسد همه را 
جلوي چشمان مخاطب امريكايي رو مي كند و رقيبش را 
بابت مذاكره و توافق با ايران سرزنش مي كند. توافق با ايران 
در انتخابات هاي امريكا امتياز سياسي به حساب نمي آيد 
براي همين هم اوباما گذاشت براي دور دوم. بايدن اگر پيروز 
بشود دوره اولش را شروع مي كند اگر بخواهد چهار سال 

ديگر مجددا شركت كند فعال به نفعش نيست به ايران امتياز 
بدهد حتي اگر در قبالش امتيازي هم گرفته باشد اما خب 
چهار سال ديگر بايدن 82 ساله است شايد ديگر نخواهد 
در انتخابات رياست جمهوري شركت كند اما در آن صورت 
هم خانم كاماال هريس معاونش حتما شركت مي كند و لذا 
بعيد است بگذارد بايدن با ايران مذاكره كند وقتي اوباما با 
ايران مذاكره كرد بايدن معاون اولش بود و كامال موافق بود 
آن موقع بايدن عالقه اي به رييس جمهور شدن نداشت 
عالوه بر آن جان كري هم عالقه زيادي به مذاكره با ايران 
داشت يعني مجموعه اوباما، بايدن و كري آن موقع يك تيم 
همراهي را شكل داد فعال معلوم نيست وزير خارجه بايدن 
كيست اما وزير خارجه هر كسي باشد احتماال كاماال هريس 
در هر حال با چنين مذاكراتي همراهي نكند دليل ديگر كه 
مذاكرات برجام شكل گرفت حساسيت شخصي اوباما روي 
اسراييل بود اوباما كه اقليت نژادي بود نژادپرستي را بيش 
از ساير سياسيون امريكا درك مي كرد اوباما نژادپرستي را 
در رفتار رژيم اسراييل مي ديد و دل خوشي از آنها نداشت 
البته مخالفتش با سياست هاي اسراييل را در حدي كه در 
مقام رييس جمهور امريكا جا داش��ت و مي توانست بروز 
مي داد اما مي شود گفت همه كساني كه در دهه هاي اخير 
رييس جمهور امريكا بودند مخالف ترين افراد با اسراييل 
بودند و همين باعث مي شد براي توافق با ايران مقاومت 
بيشتري در برابر البي اسراييل بكند من چنين مقاومتي در 

بايدن نمي بينم در خانم كاماال هريس كه اصال. 

   ايران در اولويت هاي بايدن نيست!
اگر بايدن پيروز بشود ليست بلندبااليي از اولويت ها 
دارد ك��ه ايران در چند صفحه اولش هم نيس��ت اوال 
امريكا بد ج��وري با كرونا درگير اس��ت و اين تبعات 
اقتصادي و اجتماعي مهمي داشته و دارد كه تمركز 
و انرژي رييس جمهور بعدي را مي طلبد ثانيا ترامپ 
رابطه امريكا با متحدين اروپايي را خيلي خراب كرده 
و بايدن بايد آن را ترميم كند ثالثا ترامپ رابطه امريكا 
و چي��ن را پرتنش كرده و اي��ن هزينه مصرف كننده 
امريكايي را باال برده بايدن بايد راهي براي غلبه چالش 
چين پيدا كند به نحوي كه هم جايگاهش را به چين 
نبازد هم به مصرف كننده امريكايي فشار نيايد. رابعا 
مهار روسيه، امروز به اولويت بااليي براي امريكا تبديل 
شده است به خصوص كه روسيه در انتخابات امريكا 
مداخله كرده و امريكايي ها احساس مي كنند ترامپ در 
برابر پوتين نوعي وادادگي داشته است. خامسا در دوره 
ترامپ تكنوكراسي امنيتي و غذايي امريكا تضعيف 
شده و ترميم آن براي بايدن اولويت خيلي بااليي دارد. 
همه اينها بيش از چهار سال كار است. وسط اين همه 
تنش و چالش بزرگ كه رفعشان آثار مهمي بر كيفيت 
زندگي مردم امريكا مي گذارد. انتظار مي رود كه اگر 
بايدن پيروز بشود برخي در داخل كشور هول بشوند 
دالر و طالهاشان را بفروشند اما من مطمئن نيستم 
پيروزي بايدن دست كم به اين سرعت و به اين زودي 
دسترسي ايران به منابع ارزي را فراهم كند لذا گمان 
مي كنم چنان واكنش از سوي بازار گذرا باشد و نهايتا 
چند ماه بعد از آغاز دولت بايدن براي بازار مش��خص 
مي شود كه خبر خاصي نيست و لذا وضعيت به روال 

گذشته خودش برگردد.

   اثر پيروزي ترامپ روي اقتصاد ايران
 گمانه زني در مورد ترامپ اين اس��ت كه اگر ترامپ پيروز 
بشود ترامپي كه به گمان برخي ظرف چهار سال ارزش 
ريال را يك دهم كرد، ظرف چهار سال آينده چه مي كند. 
اوال ترامپ ارزش ريال را يك دهم نكرد شايد محكم ترين 
لگد را وزير اقتصاد دول��ت يازدهم به ريال زد وقتي اصرار 
داشت به رغم رشد نقدينگي قيمت دالر را سركوب كند تا 
همين نيمه شهريور قيمت ارز متناسب بود با رشد نقدينگي 
و كاهش اندازه بخش واقعي اقتصاد. رش��د نقدينگي كه 
تقصير ترامپ نيست. يك امر داخلي است البته كوچك 
شدن بخش واقعي اقتصاد متاثر از تحريم هاي ترامپ بود 
اما متاثر از سياست هاي وزارت صمت و سازمان برنامه و 
بانك مركزي هم بود. رشد نقدينگي به تمامي امر داخلي 
است پس نمي ش��ود گفت ترامپ اين كار را كرد. ترامپ 
بي تاثير نبود اما عمده يك دهم شدن ارزش ريال ناشي از 
سياست هاي اقتصادي اتخاذ شده در داخل بود. مي شد 

به رغم همه اقدامات ترامپ شاهد كاهش خيلي كمتري 
در ارزش ريال باشيم اما به هر حال فارغ از اينكه وضعيت 
اقتصادي كنوني كشور تقصير ترامپ يا مسووالن كشور 
است. بين ايراني هاي مقيم امريكا ديده مي شود كساني كه 
به ترامپ راي مي دهند به اميد اينكه ترامپ حكومت ايران 
را سرنگون كند. مشابه اين رفتار را بين كوبايي ها فلوريدا 
مي بينيم كه سال هاست عموما به نامزد جمهوري خواه راي 
مي دهند باور آنها اين بوده كه دموكرات ها به دنبال برقراري 
رابطه با كوبا هستند ولي يك رييس جمهور جمهوري خواه 
رژيم كاسترو را ساقط مي كند مي بينيم كه بيش از 50 سال 

است حكومت كاسترو برقرار است.

   اثر لغو تحريم ها بر اقتصاد ايران؟
 پس نه بايدن دالرها را به كشور سرازير مي كند نه ترامپ 
چي��زي را عوض مي كن��د اما بياييم ي��ك لحظه تصور 
كنيم بايدن تحريم ها را برداش��ت و ما شروع كرديم به 
نفت فروختن. در اين صورت، دولت پولدار مي شود چند 
صباحي قيمت ها پايين مي آيد البته قيمت جنس وارداتي 
و طبعا موجي از توليدكننده ها داخلي هم ورشكس��ت 
مي شوند اما بعدش چي؟ نفت كه باالخره تمام مي شود 
نبايد بشود مملكت را بدون نفت اداره كرد؟ اصال فرض 
كنيم نفت داريم اهميتي براي نسل هاي بعد قائل نيستيم 
اين نفت مگر چقدر ديگر خريدار دارد االن 10 ميليون 
خودروي برق��ي در جاده هاي دنيا حركت مي كنند 10 
سال پيش هيچي نبود پيش بيني مي شود 10 سال ديگر 
تعداد خودروهاي برقي به 100 ميليون برسد و اكثرشان 
هم برقش��ان را از منابع تجديدپذير بگيرند االن قريب 
نيمي از تقاضاي نفت براي حمل و نقل و جاده اي است 
كه مي شود برقي. همين االن هم نفت زير 40 دالر است 
تصور كنيد در سال هاي آينده قيمت نفت چه مي شود. 
ما باالخره بايد بتوانيم اين كشور را بدون نفت اداره كنيم 
يا نه؟ حاال چه اين نفت تحريم باشد چه متقاضي نداشته 
باش��د فرقي ندارد. نمي شود روي نفت براي اداره كشور 
حس��اب كرد. اما سهل يا دشوار، بايدن يا ترامپ به حال 
و آينده اين مملكت فرق چنداني ندارند تغيير و اصالح 
را باي��د در داخل يافت. در انتخابات سه ش��نبه دو ريل 
سياست گذاري خيلي متفاوت پيش روي مردم امريكا 
است كه بايد يكي را انتخاب كنند در انتخابات هاي امريكا 
معموال اين طور نيست اتفاقا دو نامزد خيلي شبيه به هم اند 
اين بار متفاوت است آخرين باري كه يك انتخابات انقدر 
بر سرنوش��ت مردم امريكا اثر داشت 40 سال پيش بود 
زماني كه ريگان انتخاب ش��د اما انتخابات هاي گذشته 
امريكا اتفاقا بر سرنوش��ت ايران خيلي اثر داشتند مثال 
فرق بين اوبام��ا و مك كين براي ايران زياد بود فرق بين 
الگور و بوش هم براي ايران فرق قابل توجهي بود. منتهي 
برعكس انتخابات هاي گذشته امريكا من گمان مي كنم 
اين انتخابات از قضا بي اثرترين انتخابات بر اقتصاد ايران 
باش��د چرا كه هر كدام از نامزدها انتخاب بشوند مسير 
كشور اتفاقا اين بار دستخوش تحول جدي نخواهد شد. 
تحولي اگر رخ بده��د از درون آمده نه از بيرون. اما به هر 
حال دريافت كنوني بازار اين طور نيست لذا مي شود انتظار 
داشت كه اين هفته بازارهاي داخلي متالطم باشند بدتر 
از آن اگر كارانتخابات امريكا به دادگاه بكشد تا كشمكش 
قضايي در امريكا ادامه دارد باال و پايين ش��دن بازارهاي 

كشور هم ادامه خواهند داشت.

   جمع بندي
1- در نظرس��نجي هاي ملي بايدن 8 درص��د از ترامپ 

جلوتر است.
2- اگر ش��مارش آرا منصفانه باشد به احتمال 90 درصد 
بايدن پيروز مي شود و به احتمال 10 درصد ترامپ پيروز 

مي شود.
3- اگر نتيجه به ضرر ترامپ باش��د ممكن است ترامپ 
شكست را نپذيرد و همه تالشش را براي ابطال آراي پستي 

بگذارد آرايي كه سهم دموكرات ها در آن بيشتر است.
4- برعك��س انتخابات هاي چند ده��ه اخير نتيجه اين 
انتخابات امريكا بر سرنوشت مردم و جامعه امريكا خيلي 

اثر دارد.
5- گمان مي كنم برعكس اكثر انتخابات هاي گذش��ته 
اين انتخابات بي اثرترين انتخابات امريكا بر واقعيت هاي 

اقتصادي پيش روي كشور باشد.

 مرور سناريوهاي محتمل پيروزي و باخت بايدن- ترامپ 

بي تاثير بر واقعيت اقتصاد ايران
سيفالهنيكنامي
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تعادل |
باتوجه به كسري بودجه دولت مركز مطالعات بازرگاني 
وزارت صمت در گزارشي به بررسي طرح پيشنهادي 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص حمايت از اقشار 
آسيب پذير در قالب اعطاي كارت اعتباري پرداخت. 
بحث اصلي اين است كه اعتبار اين طرح از چه محلي 
تامين شود تا آثار سوء تورمي آن به حداقل برسد؟ اين 
طرح چه اقالم كااليي را شامل مي شود؟ جامعه هدف 
اين طرح چه كساني هستند؟ اينها نمونه سواالتي است 
كه قاعدتٌا بايد در اين طرح به آنها پاس��خ داده شود. از 
اين رو، كارشناسان مركز مطالعات بازرگاني در گزارشي 
سه س��ناريو براي افزايش بار تورمي طرح مجلس را 
پيش بيني و محاس��به كرده اند كه ش��امل موارد زير 
اس��ت: 1- در صورت كسري 10هزار ميليارد توماني 
تورمي بين 1.۲4 تا ۲.34درصد، ۲- در صورت كسري 
۲0هزار ميليارد توماني، تورمي بين ۲.۵ تا 4.7 درصد، 
3-در صورت كسري 30 هزار ميليارد توماني، تورمي 
بين 3.7۵ تا 7درصد. نكته قابل تأمل اين است كه در 
مطالعات اخير ضريب تورم به سمت حداقل افزايش 

نزديك تر است.

    واكاوي طرح حمايت از اقشار آسيب پذير 
مجلس شوراي اسالمي با توجه به افزايش سطح عمومي 
قيمت ه��ا و كاهش قدرت خريد آح��اد جامعه، طرح 
حمايت از اقشار آسيب پذير را با يك فوريت به تصويب 
رس��اند و هم اكنون در حال طي كردن مراحل قانوني 
آن يعني بررس��ي در كميسيون مربوطه )كميسيون 
بودجه( است. طرح كارت الكترونيكي/كارت هوشمند 
كاالهاي اسا سي يكي ازطرح هاي مجلس يازدهم براي 
توزيع كاالهاي اساسي باقيمت مناسب است، زيرا به 
زعم نمايندگان مجلس براساس توزيع فعلي، كاالهاي 
اساسي كه با ارز ترجيحي )4۲00 ريالي( و يا از منابع 
داخلي مرتبط با تبصره 14بودجه كشور )هدفمندي 
يارانه ها(  تامين مي ش��ود با قيمت مناس��ب به دست 
مصرف كنندگان نمي رس��د، برهمين اساس هدف از 
اين طرح حفظ و جبران بخشي از كاهش قدرت خريد 
خانوارها در كاالي ضروري و سبد غذايي آنها در قالب 
كارت الكترونيكي كااليي و به هدف اصابت كردن يارانه 
اس��ت. طبق اين طرح قرار است كارت اعتباري خريد 
كاالهاي ضروري و اساسي توليدات داخل براي 7 دهك 
اول كه تقريبا جمعيتي معادل ۶0 ميليون نفر را در بر 

مي گيرد، اختصاص داده شود. 
در همين راستا، مركز مطالعات بازرگاني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گزارشي به بررسي طرح پيشنهادي 
مجلس شوراي اسالمي درباره حمايت از اقشار آسيب 
پذير در قالب اعطاي كارت اعتباري پرداخت و اجراي اين 
طرح را باعث افزايش تورم دانست. بررسي اقالم هزينه اي 
دهك  هاي پايين درآمدي جامعه نشان مي دهد، افزايش 
قيمت محصوالت خوراكي ها كه س��هم آن نسبت به 
دهك هاي باالي درآمدي بيش��تر است، فشار زيادي 
بر اقشار آس��يب پذير وارد كرده است. به طوري كه در 
بازه زماني اسفند ماه 1397 تا شهريورماه 1399 انواع 
ماكاروني، برنج خارج��ي درجه يك و حبوبات بيش از 
100درصد افزايش قيمت داشته اند. انواع چاي، انواع 
شكر، برنج ايراني، تخم مرغ، انواع قند و لبنيات نيز بين 
۶0 تا 91 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده اند. از سوي 
ديگر به دليل جبران نشدن كاهش قدرت خريد از طريق 
افزايش حقوق دستمزد، به ناچار خانوارها مصرف سرانه 

خود را كاهش داده اند. در اين بين كميس��يون برنامه 
و بودجه مجلس شوراي اس��المي در طرحي دولت را 
مكلف كرده است از طريق پرداخت يارانه خريد كاالهاي 
اساسي با شارژ كردن كارت اعتباري، بخشي از نيازهاي 
آنان را جبران كنند. در قالب اين طرح قرار است به ۲0 
ميليون نفر در سه دهك اول ماهانه 1۲0هزار تومان و 
به40 ميليون نفر در چهار دهك بعدي ۶0 هزار تومان 
يارانه پرداخت ش��ود. اين طرح در صورت پرداخت به 
اقشار آسيب پذير به صورت ماهانه تا انتهاي سال جاري با 
مبالغ ذكر شده به اعتباري بالغ بر 30هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد اما باتوجه به كسري بودجه دولت، تامين 
اين بودجه منبع پايدار تامين مالي الزم دارد كه بسيار 

حائز اهميت است.
در اين طرح مصوب مجلس محل تامين مالي، افزايش 
اعتبار بن��د )و( تبصره )۲( و مص��ارف جدول تبصره 
)14( قانون بودجه س��ال 1399 كل كشور به نسبت 
مساوي بيان شده است. اما به اعتقاد كارشناسان مركز 
مطالعات بازرگاني وزارت صمت در خصوص اين بند ها 
مالحظالت وجود دارد: » در خصوص عملكرد بند )و( 
تبصره )۲( هيات وزي��ران در مورخ 1399/04/18به 
استناد اين بند » قانون بودجه سال 1399، سهام برخي 
شركت هاي خود را به ميزان 3۲هزار ميليارد تومان به 
سازمان تامين اجتماعي واگذار كرد. همچنين در مورخ 
1399/0۶/30به مبلغ 18هزار ميليارد تومان جهت رد 
ديون به سازمان تامين اجتماعي اختصاص داد. از سوي 
ديگر با همسان سرازي حقروق بانشستگان لشركري و 
كشوري و سازمان تامين اجتماعي تا سقف 90 درصد 
حقوق شاغلين، هزينه اجراي اين بند ساالنه به ۶0هزار 
ميليارد تومان بالغ شده كه حاكي از كسري 10هزار 
ميليارد توماني است. با توجه به پر شدن سقف مجوز 
در بند »و« تبصره )۲( نمايندگان به منظور تامين منابع 
حمايت از اقشار آسيب پذير نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي پيشنهاد دادند كه »مبلغ سيصد و پنجاه هزار 

ميليارد )3۵0.000.000.000.000( ريال به سقف 
اعتبار پيش بيني ش��ده در بند )و( تبصره )۲( قانون 
بودجه سال 1399 اضافه شود«. همان طور كه در صدر 
بند »و« تبصره »۲« آمده است اين مبلغ براي رد ديون 
س��ازمان تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي 
نيروهاي مس��لح اختصاص دارد و جايي گفته نشده 
است براي منابع مورد نياز طرح كاالهاي اساسي است. 
همچنين در اوضاع اقتصادي فعلي واگذاري دارايي ها 
و كسب نزديك به 8۵هزار ميليارد تومان كمي دور از 
انتظار است. گذشته از اين ايراد اساسي، فروش اموال و 
دارايي هاي دولت و هزينه كرد آن در امور جاري جاي 

سوال دارد.«
همچنين در ادامه گزارش آمده اس��ت: »با نگاهي به 
مصارف جدول تبصره )14( قانون بودجه سال 1399 
كل كش��ور و عملك��رد ۶ ماهه اي��ن تبصره مالحظه 
مي شود اين بند ظرفيت تامين حدود 1۵هزار ميليارد 
تومان منابع مورد نياز اين مصوبه را ندارد. عملكرد ۶ 
ماهه اين تبصره حاكي از عدم تحقق ۵0 درصدي اين 
تبصره است كه با توجه به مصارف در نظر گرفته شده در 
جدول تبصره »14« خود داراي كسري خواهد بود.«

كارشناس��ان مرك��ز مطالعات بازرگان��ي همچنين 
س��ه س��ناريو براي افزايش بار تورمي طرح مجلس 
پيش بيني و محاسبه كرده اند كه شامل: الف( در صورت 
كسري 10هزار ميليارد توماني، تورمي بين 1.۲4 تا 
۲.34درصد، ب( در صورت كس��ري ۲0هزار ميليارد 
توماني، تورمي بين ۲.۵ ت��ا 4.7 درصد، ج( در صورت 
كسري 30 هزار ميليارد توماني، تورمي بين 3.7۵ تا 
7درصد. نكته قابل تأمل اين است كه در مطالعات اخير 
ضريب تورم به سمت حداقل افزايش نزديك تر است.« 

    پيشنهادهاي ارايه شده
اين گزارش در ادامه به ارايه چند پيشنهاد به شرح زير 

پرداخته است:  

1- همانطوري ك��ه در ابتداي اين گزارش ذكر ش��د 
منبع مورد نياز اين طرح 30 هزار ميليارد تومان است. 
با تصويب اين طرح و در نظر نگرفتن منابع پايدار براي 
آن، دولت با كسري بيش��تري مواجه خواهد شد كه 
مي��زان آن به عملكرد بندهاي باال بس��تگي دارد. لذا 
پيشنهاد مي ش��ود نمايندگان محترم مجلس منابع 
پايدارتر و غيرتورم زا براي اين طرح در نظر بگيرند كه 
در غير اين صورت با ايجاد تورم عمال حمايتي از اقشار 
آس��يب پذير صورت نگرفته وحت��ي بقيه دهك هاي 
درآمدي نيز با كاهش قدرت خريد مواجه خواهند شد.

۲- پيشنهاد مي شود كاالهاي مشمول اين طرح كه از 
اقالم اساسي داراي ضريب اهميت باال، از ابتداي سال ۲ 
تغييرات قيمتي بااليي تجربه كردند و زيرساخت هاي 
توزيع آنها نيز در دسترس باش��د و در سبد هزينه ها 

خانوارها انتخاب شوند.
3- در خص��وص كاهش سوءاس��تفاده از كارت هاي 
اعتباري، فروش��گاه هايي براي خريد در نظر گرفته 
شوند، كه تمامي اقالم مشمول را داشته باشند )نظير 
فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ( . همچنين در شهرها و 
روستاهايي كه فروشگاه هاي زنجيره اي موجود نيست، 
فروشگاه هاي كوچكي به صورت كارگزار )در صورت 
عدم برخورداري از دس��تگاه پز، الزم است حتما اين 
زيرس��اخت مهيا گردد( انتخاب شود تا اين خدمات 

ارايه دهند. 
4- در صورت مناب��ع الزم غيرتورم زا، پرداخت 1۲0 
هزار تومان به سه دهك اول و ۶0 هزار تومان به چهار 
دهك بعدي، قابل توجيه اس��ت. ليك��ن اگر منابع يا 
كمبود مواجه باش��د. مي توان براس��اس معيارهايي 
نظي��ر خانواده هاي كميته امداد وبهزيس��تي، يارانه 
بگيرها )با ويژگي هاي نظي��ر حقوق كمتر از حداقل 
دستمزد دريافت مي كنند، سفر خارجي نداشته اند، 
ماشين باالي 100 ميليون تومان نداشته باشند و...( 

اولويت بندي كرد. 
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۸ اقدامي كه توليد را
تسهيل و تسريع مي كند

مهر | مع��اون وزير صمت گفت: براي دس��تيابي به 
اهدافي همچون متنوع س��ازي ابزارهاي تأمين مالي، 
ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي بيشتر بايد 8 سياست 
اجرا شود. سعيد زرندي، اظهار داشت: براي دستيابي 
به اهدافي همچون متنوع سازي ابزارهاي تأمين مالي و 
هدايت منابع موجود در جامعه و بازار سرمايه به سمت 
توليد، ايجاد ارزش افزوده و اش��تغال زايي بيش��تر در 
بخش صنعت، معدن و تجارت بايد 8 سياست به طور 
دقيق اجرا شود.معاون طرح و برنامه وزير صمت افزود: 
مورد نخست لزوم تسهيل و تسريع در فرآيند پذيرش 
شركت ها در بورس و فرابورس و عرضه سهام آنهاست. 
همچنين معافيت مالياتي نق��ل و انتقال دارايي براي 
تشكيل شركت هاي سهامي پروژه و يا صندوق پروژه 
ديگر سياس��ت مدنظر اس��ت. وي ادامه داد: تسهيل 
و تس��ريع در صدور موافقت اصولي س��ازمان بورس 
در فرآيند انتش��ار اوراق بدهي  همچنين تسهيل و يا 
حذف استعالم از بانك مركزي در ضمانت بانكي براي 
انتشار اوراق بدهي از ديگر مواردي است كه حتمًا بايد 
اجرا ش��ود.زرندي گفت: تسهيل روش هاي ضمانت و 
عملياتي شدن رتبه بندي اعتباري براي تأمين مالي از 
طريق بازار پول و بازار سرمايه نيز ديگر سياستي است 
كه بايد اجرا شود. معاون طرح و برنامه وزير صمت افزود: 
سياست ديگر، لحاظ شدن ماليات بر ارزش افزوده در 
گواهي س��پرده كااليي فقط براي عرضه كننده كاال و 
تحويل گيرنده نهايي )نه معامالت مياني و متعدد اين 
اوراق )مطابق با تبصره »1« ماده »143« مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم است كه انتظار داريم سريع تر اجرا 
شود.وي گفت: عملياتي شدن دستورالعمل اجرايي 
ثبت تبديل ش��ركت هاي تجاري موضوع نامه شماره 
3399۲/1۶۶۲4 م��ورخ 99/۲/۲3 معاونت حقوقي 
رياست جمهوري از ديگر الزاماتي است كه بايد اجرا شود. 
زرندي اظهار داشت: مورد آخر نيز اصالح دستورالعمل 
تأمين مالي جمعي است كه بايد در دستور كار براي اجرا 
قرار گيرد. معاون طرح و برنامه وزير صمت يادآور شد: با 
اتاق هاي بازرگاني، خانه صنعت، تشكل ها و انجمن هاي 
بخش خصوصي و ساير نهادهاي مرتبط به طور مداوم 
در حال هماهنگي هستيم و اميدارم با اجراي اين موارد، 

شاهد تسهيل فعاليت بنگاه هاي كشور باشيم.

واردات كاالهاي غيرتحريمي
با  پول هاي بلوكه در عراق

ايلنا |رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق اظهار 
كرد: بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است پول بلوك 
ش��ده ايران در عراق براي واردات كاالي غيرتحريمي 
استفاده شود كه زمان خاصي هم ندارد. يحيي آل اسحاق 
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در مورد ميزان 
پول بلوكه شده ايران در عراق اظهار داشت: طبق آمار 
بانك مركزي، ايران ۵/۵ ميليارد دالر در عراق پول بلوكه 
ش��ده دارد. وي در مورد توافق صورت گرفته پيرامون 
پول هاي بلوكه ش��ده در عراق تصريح كرد: بر اساس 
توافق صورت گرفته قرار است از اين پول براي واردات 
كاالي غيرتحريمي استفاده شود كه زمان خاصي هم 
ندارد. پيش از اين و با س��فر عبدالناصر همتي، رييس 
بانك مركزي به عراق اخباري مبني بر توافق با عراق بر 

سر پول هاي بلوكه شده منتشر شده بود.

بازديد سرزده وزير صمت از 
مراحل تكميل سامانه جامع تجارت

ش�اتا |وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت در بازديدي 
سرزده از سامانه جامع تجارت ايران از نزديك در جريان 
مراحل نهايي ش��دن و تكميل اين س��امانه و پروسه 
تكميل پرونده هاي مرتبط با تامين ارز متقاضيان قرار 
گرفت. عليرضا رزم حسيني در اين بازديد همچنين 
زيرساخت هاي سامانه جامع تجارت را مورد بررسي قرار 
داد و از نزديك در جريان كار كارشناسان و كارمندان 
س��امانه قرار گرفت و نقطه نظرات خود پيرامون نحوه 
خدمات رساني به متقاضيان را اعالم نمود. وي در اين 
راستا فرآيند ثبت سفارش را كه در قالب سامانه جامع 
مجوزها انجام مي ش��ود، مورد پيگيري ق��رار داد و در 
گفت وگو با متقاضيان ثبت سفارش و ارباب رجوع هاي 
اين س��امانه، در جريان مهم ترين مشكالت و مسائل 
قرار گرفت. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين بازديد 
سرزده بر رعايت اولويت در تخصيص و تأمين ارز و فراهم 
س��ازي تمامي زمينه ها جهت عدم مراجعه حضوري 

متقاضيان تأكيد كرد. 

مجوز افزايش قيمت روغن موتور
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با 
صدور بخش نامه اي مجوز افزايش قيمت ۵0 درصدي 
روغن هاي ديزلي و 40 درص��دي روغن هاي بنزيني 
را براي مص��رف داخلي اين محصوالت صادر كرد.اين 
افزايش قيمت روغن موتور براي مصرف داخلي كشور 
در حالي است كه بررسي صورت هاي مالي شركت هاي 
توليدكننده روغن موتورهاي ديزلي و بنزيني حاكي از 
حاشيه سود باالي اين شركت ها به دليل صادرات اين 
محصوالت است. بر اين اس��اس حتي با وجود اعمال 
تحريم ها و كاهش فعاليت ش��ركت هاي توليدي در 
چند ماه نخست امسال به دليل شيوع ويروس كرونا، 
باز هم صادرات روغن موتور از ايران افزايش يافته است. 
آمارها نش��ان مي دهد ساالنه بيش از يك ميليون تن 
روغن موتور در ۲00 كارخانه توليد روغن موتور كشور 
توليد مي شود كه در س��ال يك ميليارد دالر ارز عايد 
كشور مي كند. بر اين اساس به نظر مي رسد با توجه به 
حاشيه سود باالي شركت هاي روغن ساز به خصوص 
روغن س��ازان بزرگ از محل صادرات، اين شركت ها و 
همچنين دستگاه هاي متولي از جمله سازمان حمايت 
بتوانند براي حمايت از مصرف كننده داخلي، قيمت 
فروش داخل اين روغن ها را در شرايط سخت اقتصادي 

مردم پايين نگه دارند.

انتقاد از تغيير وزارتخانه متولي 
بنگاه هاي امالك

اتاق اصناف اي�ران | نايب رييس اول اتاق اصناف 
ايران با بيان اينكه تغيير وزارتخانه متولي بنگاه هاي 
امالك چاره گراني مسكن نيس��ت، گفت: دولت با 
اجاره به شرط تمليك مي تواند قيمت مسكن را مهار 
كند.جالل الدين محمد شكريه اظهار داشت: اصل 
44 قانون اساس��ي به خصوصي سازي برمي گردد و 
بر اين اس��اس بايد خصوصي سازي در تمام سطوح 
بخش خصوصي ص��ورت بگيرد اما ط��ي چند روز 
گذشته مبحثي مطرح شده، مبني بر اينكه وزارت 
راه و شهرسازي متولي بنگاه هاي معامالت ملكي در 
حوزه اصناف شود. اميدواريم اين بحث فقط در حد 
شعار باشد چرا كه با تعويض وزارت خانه مشكلي حل 
نمي شود.وي تصريح كرد: در حال حاضر اتحاديه هاي 
صنفي اتاق اصناف ايران زيرمجموعه وزارت صمت 
هستند و نظارت ها در قالب كميسيون هاي نظارت 
انجام مي شود كه 4 عضو آن از بخش خصوصي، يك 
نفر از شوراي اسالمي ش��هر و 9 نفر ديگر از اعضاي 
آنها دولتي هستند، به طور كلي در حال حاضر هم، 
نظارت دولتي وجود دارد و با تغيير وزارتخانه مشكلي 
حل نمي شود.ش��كريه تاكيد كرد: امروز اگر قيمت 
مس��كن افزايش پيدا كرده است دليل آن اين است 
كه حجم نقدينگي در كش��ور افزايش پيدا كرده و 
در مقابل برنام��ه و راه كاري ب��راي آن وجود ندارد. 
از شهريور س��ال گذشته تا به امروز حجم نقدينگي 
چندين برابر ش��ده و در هشت ماه گذشته به 4 هزار 
ميليارد تومان افزايش پيدا كرده اس��ت. اين حجم 
افزايش نقدينگي پول را به س��مت خريد سكه و ارز 
و مسكن و خودرو سوق مي دهد و سرمايه به سمت 
بازار كاذب جذب مي شود. همين امر منجر به افزايش 
قيمت مي ش��ود.نايب رييس اول اتاق اصناف ايران 
افزود: بنابراين گراني محصول يك پديده اقتصادي و 
پولي است و نه نظارتي. به عبارت روشن تر، گراني در 
اين حوزه، نتيجه عملكرد ضعيف در بحث نظارتي از 
س��وي اتحاديه هاي صنفي امالك نيست و با تغيير 
وزارتخانه، نظام پولي و مالي و نظام اقتصادي كشور 
اصالح نمي شود. تا زماني كه حجم نقدينگي به سوي 
توليد حركت نكند و قيمت ارز به ثبات نرس��يده و 
ارزش پول ملي به جايگاه واقع��ي خود- با توجه به 
ش��اكله اقتصادي كش��ور- باز نگردد، شاهد همين 
موض��وع خواهيم بود و باز باي��د اتحاديه امالك را از 
وزارت راه و شهرس��ازي بگيرند و به وزارتخانه ديگر 
بدهند. بنابراين، اين اقدام تغييري در اصل مس��اله 
ايجاد نمي  كند.شكريه تاكيد كرد: در نظام اقتصادي 
خريدار و فروشنده قيمت را تعيين مي كنند و بازار 
عرضه و تقاضا تضمين كننده قيمت است. وي با طرح 
پرسشي در خصوص مديريت حوزه مسكن گفت: 
طي سال هاي اخير با توجه به نياز نفوس و جمعيت 
جوان چه قدر توانستيم سرانه متراژ مسكن را افزايش 
دهيم؟ چه قدر مس��كن مهر و مس��كن ملي را ارتقا 
داده ايم؟ اين طرح ها در حال حاضر يا متوقف شده و يا 
راكد مانده اند. شكريه اظهار داشت: مروري بر اقدامات 
ساليان اخير نشان مي دهد كه با توجه به نياز جامعه، 
توليد در بخش مسكن افزايش پيدا نكرده است. اين 
در حالي است كه بايد سلسله رفتارهاي اقتصادي به 
وجود آيد تا قيمت مسكن به ثبات برسد.وي افزود: 
امروز راه خروج از اين بن بست اجاره به شرط تمليك 
است و اين مساله را دولت بايد مديريت كند. الزم است 
دولت در اين بخش، سرمايه گذاري كند و بانك ها نيز 
تعامل كنند تا اجاره به شرط تمليك داشته باشيم و 

بتوان قيمت مسكن را ساماندهي كرد.

سيستم تهاتري تاثير
۱۵ تا ۲۰ درصدي بر نرخ ارز دارد

ايلنا | نايب رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق 
بازرگاني ايران اظهار داشت: ميزان تاثير سيستم 
تهاتري بر نرخ بس��تگي به كش��ور مقابل و كاالي 
مورد تهاتر دارد، بر اساس كاالهاي اساسي كه هر 
انساني مجبور اس��ت در ماه پنج بار از آن استفاده 
كند، مي توان برآورد كرد كه تاثير 1۵ تا ۲0 درصدي 
در نرخ ارز خواهد داش��ت.هيبت اهلل اصولي، نايب 
رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق بازرگاني ايران 
در مورد سيس��تم تهاتري اظهار داشت: اگر تهاتر 
انجام ش��ود طبيعتا ارز كمتري جابه جا مي شود و 
نياز به ارز كم مي ش��ود، بنابراين تاثير تهاتر بسيار 
مثبت است. مش��روط بر اينكه اين تهاتر در سطح 
خرد مثل بازارچه هاي مرزي و بازارچه ش��لمچه 
انجام نشود بلكه تهاتر به معناي واقعي مثل نفت در 
برابر كاالهاي اساسي يا دارو باشد.وي افزود: ترديدي 
نداشته باش��يد كه تهاتر در شرايط فعلي حتي در 
توسعه اقتصادي نيز تاثيرگذار است. در مورد نرخ ارز 
هم قطعا تاثيرگذار خواهد بود، چون بخش مهمي 
از ارز موجود براي خريد كاالهايي كه مي توانند به 
صورت تهاتري تامين شوند. كشورهايي هستند كه 
حاضرند به صورت تهاتري تبادل كنند، اين موضوع 
روي نرخ ارز بي تاثير نيست.اصولي در مورد ميزان 
تاثير سيستم تهاتري بر نرخ ارز گفت: ميزان تاثير 
آن بستگي به كشور مقابل و كاالي مورد تهاتر دارد، 
بر اساس كاالهاي اساس��ي كه هر انساني مجبور 
اس��ت در ماه پنج بار از آن اس��تفاده كند، مي توان 
ب��رآورد كرد كه تاثير 1۵ تا ۲0 درصدي در نرخ ارز 
خواهد داش��ت.وي درباره تاثير تهاتر بر وابستگي 
اقتصاد ايران به نرخ ارز تصريح كرد: ترديدي نداريم 
كه ناگزيريم براي بسياري كاالهاي مورد نياز دالر 
بدهيم و اين موضوع مي تواند تاثير مهمي در بودجه 
ارزي هر كشوري داش��ته باشد، بنابراين سيستم 
تهاتري مي تواند وابستگي اقتصاد ايران به نرخ دالر 
را كاهش دهد.نايب رييس كميسيون اقتصاد كالن 
اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: اعتقاد من اين است 
كه در شرايط فعلي كاالهاي اساسي با كشورهايي 
كه هم وزن باشند و بتوانند نياز ايران را برطرف كنند 

وارد مبادله شويم.

در يك گزارش پژوهشي ارايه شد

سه سناريوي تورمي طرح اعطاي كارت اعتباري مجلس

فهرست كاالهاي اولويت دار براي واردات در مقابل صادرات مشخص شد

ثبت سفارش ارز متقاضي كليد خورد
تعادل | 

هفته گذشته بود كه براساس تصميم ستاد هماهنگي 
اقتص��ادي دول��ت تهات��ر ارزي صادركنن��دگان و 
واردكنندگان مجاز اعالم ش��د. به موجب اين تصميم، 
از اين پس واردكنندگان مي توانن��د ارز مورد نياز خود 
را به هر ميزان، از محل ارز صادركنندگان تامين كنند. 
همچنين بر اساس تصميم ستاد اقتصادي دولت، واردات 
از محل ارز متقاضي نيز امكان پذير شد. حال وزير صنعت، 
معدن و تجارت از اجرايي شدن واردات با ارز متقاضي از 
هفته جاري خبر داد و گفت: صادركنندگاني كه داراي 
تعهد ارزي در سال 98 هستند با ارز خود واردات انجام 
دهند. همچنين بنابه اظهارات عليرضا رزم حس��يني، 
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرس��ت كاالهاي 
اولويت دار مشخص شده است و صادركنندگان مي توانند 

با واردات اين كاالها رفع تعهدات ارزي كنند.
عليرضا رزم حسيني گفت: به دليل كمبود منابع ارزي 
تعدادي از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادي در صف 
تخصيص ارز از سوي بانك مركزي هستند كه اين اعداد 

قابل مالحظه است. وي افزود: بر همين اساس در ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت مصوب ش��د مديريت ثبت 
سفارش در وزارت صمت انجام ش��ود كه اين موضوع 
انجام شد و ما كاالهاي ضروري را در اولويت ثبت سفارش 
قرار داديم. به گفته وزير صنع��ت، معدن و تجارت، از 
اين هفته افرادي كه نياز به ارز ندارند و ارز در خارج از 
كشور دارند مجاز هستند كاال وارد كنند و عالوه براين 
صادركنندگاني كه از س��ال 98 تعهد ارزي داش��تند 
مي توانند از محل تعهد صادراتي مجوز واردات كاالهاي 
اولويت دار را دريافت كنند كه اين موضوع باعث مي شود 
صادرات افزايش يابد و نياز واحدهاي صنعتي به مواد 
اوليه تامين ش��ود. وي افزود: در هفته هاي گذشته با 
تش��كل هاي بخش خصوصي هم انديشي داشتيم و 
تا ماه هاي پاياني س��ال شاهد رشد صادرات و افزايش 
كاالهاي وارداتي خواهيم بود. به گفته رزم حسيني، 
س��امانه هاي معامالت��ي يكي از مس��يرهاي كاهش 
حضور فيزيكي افراد است، زيرا بروكراسي اداري مخل 
توسعه كشور است و ما در وزارت صمت تالش كرديم 

اين بروكراسي ها را حذف كنيم تا مسيرهاي توليد و 
تجارت را آسان تر كنيم. اگر بخش خصوصي اشكاالتي 
در سامانه توسعه تجارت الكترونيكي مي بينند حتما 
به وزارت صمت اطالع دهد.وي اظهار داشت: كاالهاي 
وارداتي ۲ گروه هس��تند؛ گروه اول ارز 4۲00توماني 
درياف��ت مي كنند كه اي��ن كاالها در گم��رك باقي 
مي ماند تا ارز 4۲00 توماني را از بانك مركزي دريافت 
كنند و بع��د از گم��رك ترخيص مي ش��وند و گروه 
دوم نيزمتقاضياني هس��تند ك��ه ارز نيمايي دريافت 
مي كنند. رزم حسيني گفت: بر اساس سياست جديد، 
متقاضي اي كه اعالم كند نياز به ارز نيمايي ندارد اجازه 
ترخيص داده مي ش��ود و افرادي كه ني��از به ارز دارند 
بايد در سامانه نيمايي ارز خريداري كنند تا ترخيص 
كاال صورت گيرد. ازسوي ديگر، رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران، هم در كميته پايش 
صادرات كه با حضور وزير صمت برگزار شده بيان كرد: 
با اجراي طرح هاي آزادسازي واردات در قبال صادرات 
و اس��تفاده از ارز متقاضي با حمايت دولت و همكاري 

بانك مركزي موض��وع صادرات قاچ��اق نيز كنترل 
مي شود. غالمحسين شافعي افزود: صادرات قاچاق از 
مبادي رسمي و غيررسمي براي فرار از تعهدات ارزي 
ممنوعيت ها و محدوديت ه��اي صادراتي بوده، كه با 
همكاري بانك مركزي و آزادسازي واردات در مقابل 
صادرات و استفاده از ارز متقاضي، مي توان اميدوار بود 
كه اين موضوع كاهش يابد. وي همچنين با تاكيد بر 
ض��رورت مديريت واحد مرزي كش��ور، تصريح كرد: 
تس��هيل صادرات از مرزها و خروج سريع محموله ها 
بايد مد نظر ق��رار بگيرد، نبايد هي��چ محموله اي در 
مرزهاي كشور معطل بماند. وي با بيان اينكه صادرات 
كار آساني نيست، گفت: رقباي بين المللي سرسختانه 
كار مي كنند، صادرات به خصوص در اين شرايط كشور 
كار بسيار سختي است و صادركنندگان نيازمند تعامل 
و پشتيباني هاي دولت و بانك مركزي هستند. رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تصريح 
كرد: با ايجاد باور همگاني و نگاه سالم دست در دست 

هم دهيم و صادرات را افزايش بدهيم.

گزارشي از بازار جهاني جو
كاهش تقاضاي اي��ران براي خريد جو از قزاقس��تان و 
روسيه منجر به ايجاد شوك منفي در بازار اين كشورها 
شده است و حتي چين با افزايش تقاضا نتوانسته است 
خأل حضور ايران در بازار جو را پوش��ش دهد. به گزارش 
روابط عمومي اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران )آوندا(، افزايش توليد برنامه ريزي شده جو 
و باال بودن ميزان موجودي پايان دوره موجب ش��ده تا 
ميزان عرضه اين محصول افزايش پي��دا كند بنابراين 
قيمت جو در بازار جهاني روند نزولي به خود مي گيرد.  در 
پنج سال اخير قيمت جو به پايين ترين ميزان خود رسيده 
است و اين روند در ماه هاي آتي نيز ادامه دارد. براساس 

اين گزارش ميزان تقاضاي ايران براي خريد جو كاهش 
پيدا كرده و همين امر موجب شده تا به بازار كشورهاي 
قزاقستان و روسيه شوك منفي وارد شود و تبعات آن در 
بازارهاي جهاني خودنمايي كند. هر چند برخالف ايران؛ 
چين اقدام به افزايش تقاضا براي خريد جو كرده است اما 
كاهش تقاضاي ايران با افزايش تقاضاي چين براي خريد 
جو قابل جبران نيست و تاجران قزاقي نمي توانند تقاضاي 
۲۲0 ه��زار تني چين را جايگزين تقاضاي 1.۵ ميليون 
تني ايران براي خريد جو كنند. بدون ترديد بازار ايران از 
اهميت استراتژيك بسيار بااليي براي كشاورزي قزاقستان 
برخوردار است به همين دليل رييس جمهور»توكايف« 

با تغييرات سياستي در اقتصاد كشورش تقاضاي داخلي 
جو را باال برد تا كاهش قدرت خريد ايران اثر كمتري بر 
كاهش قيمت جو بگذارد ول��ي نهايتا روند نزولي پيش 
روي قيمت جو دامي وجود دارد. قدرت جانشيني بااليي 
بين جو و ذرت براي دامداري هاي س��نگين وجود دارد، 
جو وارداتي به مقصد ايران به طور عمده از بنادر شمالي 
و ازمبداء قزاقستان و روس��يه تامين مي شود اما از آنجا 
كه مبدا قزاقستان وابسته به كش��ش قيمت بازار ايران 
است، تقريبا مس��تقل از قيمت جهاني و بر اساس بازار 
ايران تعيين مي ش��ود. بزرگ ترين ص��ادر كنندگان در 
سال ۲0۲1-۲0۲0 بر مبناي تخمين USAD، بعد از 

حوزه اروپا، كشور روسيه است كه نزديك به 1 ميليون 
تن از ۵.4ميليون تن ت��وان صادراتي براي مقصد ايران 
برنامه ريزي مي كند و بعد از ايران هدف صادراتي عربستان 
س��عودي با تقاضاي 7.۵ميليون تني در رتبه دوم قرار 
گرفته است بنابراين كاهش توان خريد ايران روي قيمت 
جو در روسيه نيز اثر زيادي داشته و روند قيمت را در يك 
ماه آتي نزولي تثبيت مي كند. البته دليل اهميت ايران به 
عنوان اولين بازار هدف صادراتي براي جو روسيه نزديكي 
به اين كشور و خريدار ثابت بودن است اما از آنجايي كه 
عربستان امكان خريد از ساير كشورهاي ديگر را دارد در 

رتبه دومين خريدار جو از روسيه قرار مي گيرد.
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چهرهروز

شانكانرياولينبازيگر»جيمزباند«درگذشت
 شان كانري بازيگر محبوب نقش جيمز باند و برنده جايزه اسكار در ۹۰ سالگي درگذشت. بازيگر اسكاتلندي كه با بازي در نقش جيمز باند شهرت 
جهاني كسب كرد و به يكي از محبوب ترين شخصيت هاي سينما بدل شد درگذشت. او كه مدت ها در نقش جاسوس مشهور سينما ظاهر شده 
بود و در هفت فيلم از اين مجموعه بازي كرده بود، سال ۲۰۰۰ توسط ملكه اليزابت مقام شواليه دريافت كرد و عنوان »سر« به اسمش اضافه 
شد. وي تابستان امسال در ماه آگوست ۹۰ساله شده بود. كانري بيش از ۴۰ سال محبوب سينمادوستان بود و در فيلم هاي ديگري مانند »باد 
و شير«، »مردي كه مي خواست سلطان باشد« و »اينديا جونز و آخرين جنگ صليبي« بازي كرده بود. او سال ۱۹۸۷ با بازي در فيلم برايان دي 

پالما با عنوان »تسخيرناپذيران« موفق به كسب جايزه اسكار نقش مكمل شده بود.

میراثنامه

ادامه مرمت گنبد مس��جد ش��يخ لط��ف اهلل كه 
وضعيت نابساماني دارد ضروري بوده و براي تحقق 
اين مهم اكنون به س��ه ميليارد تومان اعتبار نياز 
است. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري اصفهان گفت: سال گذشته اقدامات 
مرمتي بر روي گنبد مسجد شيخ لطف اهلل انجام 
شد كه بازتاب هاي فراواني در رسانه هاي داخلي و 
خارجي به همراه داشت كه مراجع مختلف راجع 
به آن اظهارنظر كنند. فريدون اللهياري افزود: در 
نهايت مرمت بخشي از گنبد از نظر متخصصان و 
صاحب نظران حوزه فني ميراث فرهنگي كشور 
مورد بررس��ي قرار گرفت و در جلس��ه مشترك 
ش��وراي تخصص��ي پايگاه هاي مي��راث جهاني 
كشور با ش��وراي فني اس��تان روند مرمت تاييد 
ش��د. به گفته او ادامه مرمت گنبد مس��جد شيخ 
لطف اهلل براس��اس مطالعات انجام شده و بر روي 
ترك هاي جديد مورد بحث و بررسي جامع قرار 
مي گيرد. در نهايت مقرر شد به همان روشي كه 
كار مرمت انج��ام گرفته بود ب��ا ادامه چند ترك 
ديگر گنبد مسجد شيخ لطف اهلل انجام شود. او با 

بيان اينكه موانعي در اجراي مرمت گنبد مسجد 
ش��يخ لطف اهلل وجود دارد، بيان كرد: در راستاي 
تامين منابع مرمت اين گنبد با همكاري همراهي 

اس��تانداري، مجلس شوراي اس��امي و سازمان 
برنامه و بودجه تاش مي كنيم تا بخش به بخش 

اين اقدام صورت بگيرد.

3 ميليارد اعتبار براي مرمت كامل گنبد مسجد شيخ لطف اهلل 

هنر

فيلم سينمايي »بندر بند« به كارگرداني منيژه حكمت در جشنواره فيلم هاي آسيايي 
هنگ كنگ به نمايش در مي آيد. اين فيلم پس از نمايش در جشنواره هاي تورنتو، 
زوريخ، ميل ولي و بسفر در بخش »جواني كوفته« در هفدهمين جشنواره فيلم هاي 
آسيايي هنگ كنگ روي پرده مي رود. در اين دوره از اين رويداد سينمايي كه از ۱۳ 
آبان تا ۲ آذر سال جاري برگزار مي شود، ۵۳ فيلم از ۱۶ كشور آسيايي در ۱۱ بخش 
برگزيده شده اند كه سهم سينماي ايران جدا از »بندر بند«، »كشتارگاه« ساخته عباس 
اميني )به پخش كنندگي شركت ايريماژ( در بخش شعِف سينماگران نيز است. عوامل 
اين فيلم عبارتند از نويسندگان فيلمنامه: منيژه حكمت و مصطفي زندي، كارگردان 
هنري: فرهاد فزوني، مدير فيلمبرداري: سجاد اورند، تدوين: نويد توحيدي، موسيقي 
متن: فرشاد فزوني، طراحي و تركيب صدا: آرش قاسمي، طراح صحنه و گرافيك: فرهاد 
فزوني، طراح لباس: ندا نصر، صدابردار: محمد حسين كاوه، مديرتوليد: جعفر عروجي، 
جانشين توليد: داريوش حكمت، پشتيباني توليد: افروز شادكي، محصول بامداد فيلم 
و كپ فيلم، بازيگران: رضا كولغاني، اميرحسين طاهري، مها موسوي و پگاه آهنگراني.

»بندر بند« 
به هنگ كنگ مي رود

هنر

كتاب »سينماي فريدون ُگله« به اهتمام رضا درستكار منتشر شد. اين كتاب 
در ۲۸۸ صفحه و با بهاي ۴۵ هزار تومان در نشر خزه راهي بازار كتاب شده 
است. در معرفي ناشر از اين كتاب و مولفش آمده است: فريدون ُگله عمري 
بلند نداش��ت )۱۳۲۲ تهران � ۳۰ مهر ۱۳۸۴ سلمان ش��هر(؛ اما در همين 
فرصت كوتاه، آثاري ماندگار به تاريخ سينماي ايران افزود. كتاب »سينماي 
فريدون ُگله« پاسداشت همين آثار ارزشمند اوست و نقد و بررسي جامعي 
بر آن ها. اين كتاب ش��امل يك گفت وگوي مفصل با زنده ياد ُگله است كه از 
كودكي تا همه  زندگي و فيلم ها و انديش��ه هاي او را در برمي گيرد و توسط 
جواد طوسي، طهماسب صلح جو، سعيد عقيقي و رضا درستكار صورت گرفته 
است. همچنين نقدهايي بر آثار او به قلم همين منتقدان سينمايي در اين 
كتاب آمده اس��ت، به همراه تحليلي بر موسيقي واروژان براي دو اثر ُگله به 
قلم خدايار قاقاني، يك گفت وگوي ديگر و كوتاه تر با او، فيلم شناخِت هفت 

فيلمش و يك آلبوم تصويري ديدني از فيلم هاي ُگله.

»سينماي فريدون ُگله« 
در يك كتاب

جامعه ادامهازصفحهاول

فرزنداناينخانوادهكوچك
دارندميروند!خبرداريد؟

هرچه قدر هم بخواهيم با همان ژست روشنفكري تكرار 
كنيم كه آنها افراد بي اهميتي بوده اند، باز هم نمي توان 
منكر سابقه كار يا هواداران آنها شد.  بدون تعارف بگويم 
كه روي صحبتم با مس��ووالن حوزه فرهنگ و هنر و 
به خصوص موسيقي است؛ همان عزيزاني كه طي روزها 
و هفته هاي اخير، رويه سكوت اتخاذ كرده اند و احتماالً از 
اين پس نيز درباره مهاجرت هاي بعدي چنين رويه اي 
داشته باشند؛ در حالي كه شايد حتي مي توانستند با 
يك ابراز تأسف كوتاه نسبت به اين اتفاق، نشان دهند 
كه حداقل خبرهاي مربوط به مهاجرت اهالي موسيقي 
را شنيده اند! اين ميان، صرفا مدير محترم دفتر موسيقي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي در مصاحبه اخير با يكي 
از خبرگزاري ها، اش��اره كوتاهي به موضوع مهاجرت 
اهالي موسيقي داشت اما موضع شفاف و دقيقي را اعام 
نكرد. شايد برخي از مسووالن ذي ربط حوزه فرهنگ 
و هنر هم بگويند كه كاري از دست ما ساخته نيست. 
اما مهاجرت هاي اخير و آينده اهالي موسيقي اينگونه 
نيس��ت كه ناگهان يك هنرمند تصميم بگيرد بليت 
بخرد و از ايران برود! حرف و شايعه مهاجرت تمامي اين 
افراد از ماه ها قبل دهان به دهان مي چرخيد و به گوش 
ما و خيلي ها در حوزه موسيقي رسيده بود. همانطور 
كه همين االن ه��م نام چند گزينه بعدي مهاجرت از 
خانواده موسيقي دهان به دهان مي چرخد.  اگر چنين 
شايعاتي به گوش افراد مرتبط به موسيقي در حوزه هاي 
مختلف برسد، قاعدتاً بايد به گوش مسووالن موسيقي 
و هنر كشور هم رسيده باشد. در اين شرايط، دو حالت 
وجود دارد؛ اول اينكه به گوش شان رسيده و واكنشي 
نداشته اند و دوم اينكه كًا حرف و حديث هاي مهاجرت 
اهالي موسيقي را نشنيده اند. نگارنده به شخصه مورد دوم 
را محتمل تر مي داند؛ چرا كه مجموعه دفتر موسيقي و 
وزارت ارشاد هميشه صرفاً نهادهايي ناظر بر مميزي ها و 
صدور مجوز بوده اند و ارتباط نزديك و صميمي چنداني 
با اهالي موسيقي ندارند.  موسيقي -و خصوصاً موسيقي 
پاپ- همان هنري است كه به آن نگاه حمايتي نداشتيد 
ولي االن فرزنداني دارد كه بزرگ شده اند و وقتي آشيانه 
خود را به هر دليل مناسب نبينند، براي ساختن و پرواز، 
به آشيانه ديگري مي روند و آن را مي سازند و از همان جا 
بال پرواز مي گشايند. همين چند سال پيش هم موجي 
از مهاجرت هاي اهالي موسيقي در حال شكل گيري 
بود. در آن زمان چند خواننده ج��وان پاپ كه اكنون 
از چهره هاي مطرح هم هستند، حتي تا پاي پله هاي 
هواپيما رفتند؛ ولي با ت��اش برخي تهيه كننده ها و 
شركت هاي بخش خصوصي، از رفتن منصرف شدند. 
اما موج مهاجرتي كه در چند ماه اخير از س��ال ۱۳۹۹ 
شكل گرفته، متفاوت بوده و داليلش فراتر از آن است 
كه چند تهيه كننده و شركت بخش خصوصي بتوانند 
با وجود سكوت مسووالن، مقابل آن ايستادگي كنند. و 
در نهايت اي كاش به غير از اهالي موسيقي، مخاطبان 
موسيقي و روزنامه نگاران موسيقي كسي پيدا مي شد 
كه به اين سوال پاسخ بدهد كه »فرزندان اين خانواده 

كوچك دارند مي روند! خبر داريد؟«

توله شير كشف شده در بانه تحت درمان قرار گرفت 
معاون فني اداره كل حفاظت محيط 
زيست كردستان از انتقال توله شير 
كشف شده در بانه به پاك پرديسان 
تهران و رس��يدگي دامپزشكان به او 
خبر داد. شهاب محمدي اعام كرد: 
با رص��د اطاعاتي ي��گان حفاظت، 
يك توله ش��ير حدود چهار ماهه كه 
به ص��ورت قاچاق ب��ه منطقه مرزي 

شهرستان بانه آورده ش��ده بود، كشف شد كه به 
دليل نامساعد بودن حال اين حيوان به علت طي 
مسافت زياد و تحت شرايط نامناسب قرار گرفتن از 
سوي متخلف، بافاصله توسط دامپزشك كنترل 
و پس از تيمار و معاينات باليني به سنندج منتقل 
شد. بعد از انجام اقدامات اوليه توله شير به پارك 

پرديسان تهران منتقل شد. اين توله 
ش��ير با مش��كات و ضعف عمومي 
مواجه است از اين رو اكنون در مركز 
قرنطينه پارك پرديسان تحت تيمار 
و مداوا اس��ت. او افزود: اين حيوان به 
علت ط��ي كردن مس��افت طوالني، 
دچار مشكات تغذيه اي شده، البته 
همكاران محيط زيس��ت در استان 
كردستان بعد از كشف اين حيوان اقدامات اوليه 
را انجام دادند چون حال عمومي اين توله ش��ير 
در زمان كش��ف بسيار نامناس��ب بود و بعد از آن 
به پارك پرديس��ان منتقل ش��د و از زمان ورود 
تاكنون دامپزشكان در حال رسيدگي به وضعيت 

جسماني حيوان هستند.

كرونا جان 3۸۶ نفر ديگر را در ايران گرفت
س��خنگوي وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي از ف��وت ۳۸۶ 
بيمار ديگ��ر مبتا ب��ه كرونا در ۲۴ 
ساعت گذشته خبر داد. سيما سادات 
الري گفت: ب��ه اين ترتيب ش��مار 
جانباختگان بيم��اري كوويد۱۹ در 
كشور به ۳۴ هزار و ۸۶۴ نفر رسيد و 
۲۷ استان همچنان در وضعيت قرمز 

كرونا هستند. او افزود: بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، هفت هزار و ۸۲۰ بيمار جديد مبتا 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و دو هزار و 
۴۱۷ نفر بس��تري شدند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶۱۲ هزار و ۷۷۲ 
نفر رس��يد. س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: 
خوش��بختانه تاكنون ۴۸۱ ه��زار و ۹۳۰ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. همچنين ۵۱۸۵ نفر از بيماران مبتا 

به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقب��ت قرار دارند و 
تاكنون چهار ميليون و ۹۲۹ هزار و 
پنج آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 

كشور انجام شده است. 
الري اف��زود: اس��تان هاي ته��ران، 
اصفهان، ق��م، آذربايجان ش��رقي، 
خراسان جنوبي، س��منان، قزوين، 
لرس��تان، اردبي��ل، خوزس��تان، كرمانش��اه، 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د، گي��ان، بوش��هر، 
زنجان، اي��ام، خراس��ان رض��وي، مازندران، 
چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، 
مرك��زي، كرمان، خراس��ان ش��مالي، همدان، 
يزد و كردس��تان در وضعيت قرمز ق��رار دارند 
و اس��تان هاي هرم��زگان، فارس، گلس��تان و 
سيستان و بلوچس��تان نيز در وضعيت نارنجي 

و زرد قرار دارند.

لزوم برخورد قضايي با تجمعات
مع��اون فني مركز س��امت محيط 
و كار وزارت بهداش��ت از ل��زوم 
برخورد قضايي با تجمعات خبر داد. 
محسن فرهادي گفت: خوشبختانه 
تم��ام بخش هاي وزارت بهداش��ت 
غيرسياس��ي اس��ت و واقعا براي ما 
تفاوت��ي ندارد كه ي��ك تجمع براي 
كنسرت يا براي يك عزاداري مذهبي 

يا ملي باش��د، چون در شرايط كرونا هر تجمعي 
منجر به افزايش مبتايان خواهد ش��د، پس ما 
با هر تجمع��ي مخالفيم. او ادام��ه داد: وقتي در 
يك محيط تراكم جمعي��ت اتفاق مي افتد، اين 
تجمع حاال در مراس��م عزا، عروسي، مترو يا هر 
كجاي ديگر كه باش��د، همه اينه��ا تماس ها را 

افزايش مي دهد، يعن��ي هر تماس 
بدون ماس��ك با فاصله كمتر از يك 
و ني��م متر ميزان ش��يوع را افزايش 
مي دهد كه طب��ق تحقيقات جديد 
اين تماس مي تواند به صورت مستمر 
هم نباشد، يعني امكان دارد شما يك 
تماس در صبح، يكي در ظهر و يكي 
هم در شب داشته باشيد كه حاصل 
اين تماس ها هر چقدر بيش��تر باشد، خطر ابتا 
هم بيشتر خواهد ش��د. فرهادي بيان كرد: اين 
موضوع افزايش موارد بس��تري را بيشتر خواهد 
كرد و افزايش موارد بس��تري هم ميزان مرگ و 
مير را بيش��تر مي كند و از دست دادن افراد نيز 

موضوعي غيرقابل جبران است.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

تعادل| مهم ترين داروي��ي كه براي 
درم��ان بيماران كرونايي بس��تري در 
بخش مراقبت هاي ويژه مورد استفاده 
قرار مي گيرد داروي »رمدس��يوير« است. اين دارو 
در حال حاضر فقط در برخي از بيمارس��تان ها پيدا 
مي ش��ود و البته كوچه پس كوچه هاي ناصرخسرو 
آن هم با قيمتي بين ۳۰ تا ۸۰ ميليون تومان. داروي 
»رمدسيوير« بسيار ناياب است و همين مساله باعث 
شده كه س��ودجويان خيابان ناصر خس��رو به فكر 
داللي اين دارو باشند و با قيمت هاي هنگفت آن را به 
بيماران بفروشند.  هرچند برخي از مردم معتقدند كه 
برخي بيمارستان ها اين دارو را براي درمان بيماران 
استفاده نمي كنند و به همراهان بيمار مي گويند كه 
اگر مي خواهيد اين دارو براي بيمار شما استفاده شود 

بايد آن را از بيرون تهيه كنيد. 
اين در حالي اس��ت كه »رمدسيوير« تحت پوشش 
بيمه نيس��ت به همي��ن دليل قيم��ت آن حتي در 
بيمارستان ها هم بسيار باال است و بيمار بايد هزينه اين 
دارو را به بيمارستان پرداخت كند. اما رييس سازمان 
غذا و دارو در نشس��ت خبري روز گذشته اعام كرد 
كه اگر بيمارستاني »رمدسيوير« را در اختيار داشته 
باشد حتما براي درمان بيماران از آن استفاده مي كند 
و درمان دارويي هيچ بيماري به دليل مشكات مالي 

متوقف نخواهد شد.

قيمتارزانداروي»رمدسيوير«ايراني
دكتر محمدرضا شانه ساز در پاسخ به سوالي درباره 
توليد دارويي براي كرونا از سوي شركت داروسازي 
عبيدي، گفت: اين دارو توليدي تحت ليسانس شركت 
»فاويپيراوير« اس��ت كه در بازار جهاني دارو حضور 
فعالي دارد و اين دارو در اكثر كشورها در بيمارستان ها 
و مراكز مجاز ديگر مانند برخ��ي داروخانه ها توزيع 
مي شود. اين دارو با آرم شركت داروسازي عبيدي در 
ايران توزيع مي ش��ود كه قيمت آن ۱۰ تا ۱۵ درصد 

پايين تر از قيمت بين المللي اين دارو است.

دارويهيچبيماريبهدليلبيپوليقطع
نخواهدشد

او درباره علت گراني داروي توليد داخل »رمدسيوير«، 
گفت: علي رغم اينكه ارز نيمايي به »رمدس��يوير« 
تعلق گرفته است، قيمت آن بين ۱۰ تا ۱۵ درصد ُنرم 

بين المللي و پايين تر است. البته اصوال اين دارو، داروي 
گران قيمتي است و ارزان نيست. حتي به دانشگاه هاي 
علوم پزشكي اعام كرديم كه مطمئن شويد كه هيچ 
بيماري به دليل بي پولي، دست خالي برنمي گردد و 
يقين بدانيد كه بيمار دارويش را دريافت مي كند. حتي 
در سازمان غذا و دارو و با دستور وزير بهداشت بخشي 
را در اعتبارات مان ب��راي اين دارو در نظر گرفته ايم. 
علي رغم اينكه اين دارو نتوانست پوشش بيمه اي هم 
پيدا كند، اما اعام شده بيمارستان ها و دانشگاه ها، 
داروي بيماران را تامين كنند و مطمئن باشيد داروي 
هيچ بيماري به دليل بي پولي قطع نخواهد شد. اينطور 
نيست كه به دليل بي پولي به دارو دسترسي پيدا نكند. 
البته اين مشكات عمدتا در محلي غير از بيمارستان 
و در مراحلي غير از مراحلي كه براي تجويز اين دارو 

اعام شده، ديده مي شود.

افزايشتوليدداخليكيتهايتشخيص
كرونا

شانه ساز در پاسخ به سوال ديگري، درباره وضعيت 
كيت تست هاي تشخيصي كرونا با توجه به سياست 
افزايش بيماريابي، گف��ت: در زمينه توليد كيت، به 
س��رعت ظرفيت توليد داخلي مان در انواع كيت ها 
افزاي��ش يافته اس��ت. به طوري ك��ه در حال حاضر 
نيازمند صادرات هم هستيم. يعني عاوه بر اينكه نياز 
كشور را برطرف مي كنند، متقاضي صادرات هستند. 
برخي از كيت ها هس��ت كه درباره آن نگراني داريم 
كه توليدكنندگان مان نتوانند ظرفيت شان را براي 
اين انواع خاص كيت، برس��انند كه آن را هماهنگ 
كرديم و افزايش ظرفيت تعداد بااليي را براي واردات 
پيش بيني كرديم كه ارز آن هم موجود است و مشكل 
آن برطرف مي ش��ود. از نظر تامي��ن كيت به لطف 

خداوند نگراني خاصي نداريم.

باتخصيصارز،نگرانيهايمانبرطرفشد
شانه ساز درباره وضعيت توليد و واردات تجهيزات 
پزشكي و امكان ايجاد كمبود در اين زمينه، گفت: 

ما از نيمه دوم ش��هريور ماه با بهبود روند تامين و 
تخصيص ارز، نگراني هاي قبلي مان برطرف شده 
اس��ت. اولويت ما در تخصي��ص و تامين ارز، مواد 

اوليه واحدهاي توليدكننده مان است. 
 زيرا بار اصلي تامين هم در حوزه دارو و هم در حوزه 
تجهيزات پزش��كي بر عه��ده توليدكنندگان مان 
اس��ت. داري��م ارز را تامين مي كني��م و نگراني ها 
مربوط به قبل از نيمه دوم شهريور ماه بوده است كه 
با اصاح روند تامين و تخصيص ارز اين نگراني ها 

كاهش پيدا كرده است.
شانه س��از گفت: اس��تمرار تامين و تخصيص ارز 
ضامن خواهد ب��ود كه در اين زمينه ها مش��كلي 
برايمان به وجود نيايد. اميدواريم با پيگيري هاي 
همكارن مان در بانك مركزي و در بخش افزايش 
باري ك��ه بع��د از كرونا به م��ا تحميل ش��د، آن 
تخصيص ه��ا و تامين ه��ا صورت گي��رد و در اين 
صورت قول مي دهيم ك��ه بيماران هيچ نگراني از 
بعد تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نيازشان 

پيدا نكنند.

IVIGسودجوييازداروي
 IVIG شانه ساز در پاسخ به سوالي درباره تامين داروي
اظهار كرد: اين دارو براي درمان كرونا در پروتكل هاي 
درماني وجود ندارد و مس��تند علمي نيز درباره آن 
صحبت نكرده اس��ت. اين يك داروي وارداتي است 
كه اخيرا يكي از شركت هاي داخلي اقدام به توليد آن 
كرده است اما اين توليد در دست بررسي بيشتر قرار 
گرفته و حتي زماني كه نتايج نهايي تاييد شود، دارو 
مي تواند ۲۰ درصد از نياز كشور را تامين كند. برخي از 
اين اقام بدون هيچ منبع خاصي براي بيماران بدحال 
تجويز مي شود؛ در حالي كه در كميته علمي بارها در 
اين زمينه صحبت ش��ده و همه منابع بين المللي را 

بررسي كرده ايم.
او با تاكيد بر اينكه داروي اختصاصي براي درمان كرونا 
وجود ندارد، گفت: البته اقليت ها و اكثريت هاي موافق 
و مخالفي در مورد برخي از داروها كه به درمان كرونا 
كمك مي كند، وجود دارد. طي چندين بار مكاتبه با 
معاونت درمان و نظام پزشكي از آنها خواسته ايم در 
مورد تجويز اي��ن دارو به آنها اطاعات كافي بدهند. 

IVIG يك داروي گرانقيمت اس��ت كه به ش��كل 
وارداتي تامين مي شود. در حال حاضر با كمبود آن 
مواجه هس��تيم، اما به هيچ عنوان ناياب نيست و به 
همين بهانه افرادي س��ودجو اقدام به فروش آن به 

قيمت هايي باالتر از چيزي كه هست مي كنند.

انسولينواردكردهايم
رييس س��ازمان غذا و دارو در ادامه سخنان خود در 
مورد تامين انسولين اظهار كرد: يك شركت خارجي 
تحت ليسانس قرار توليد انسولين را در كشور دارد، اما 
اصرار مي كنند كه قيمت دارو حدود سه برابر بيشتر از 
قيمت دنيا در ايران عرضه شود كه اين موضوع منطقي 
ندارد. در حال حاضر براي تامين نيازمان به صورت 
فوري اقدام به واردات انس��ولين كرديم، اما همزمان 
چند رغيب نيز براي اين ش��ركت در كش��ور فعال 
كرده ايم. البته بر اساس مذاكرات شركت مذكور هم 
در حال پذيرش اين موضوع است كه قيمت را به نصف 
كاهش دهد. مشكل ما در مورد تامين قلم انسولين 
است. همچنين براي جلوگيري از خارج شدن دارو 
از كشور و مشكاتي كه بازار سياه ناصرخسرو ايجاد 
مي كند از مردم مي خواهيم از طريق سامانه تي تك 
اطاعات دارو و صحت و سامت آن را مورد استعام 
قرار داده و از اين طريق تمام مردم و مصرف كنندگان 
مي توانند به بازرسان سازمان غذا و دارو تبديل شوند. 
زيرا اطاعات به شكل كامل از طريق اين سامانه در 

اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

مجوزبه۳دارويگياهيموثردردرمان
كرونا

شانه ساز در ادامه سخنان خود درباره برخي ادعاها 
پيرامون داروهاي طب س��نتي ب��راي درمان كرونا 
تصريح كرد: موارد زيادي در اين زمينه مطرح مي شود 
اما تاييد يك دارو به عنوان يك كاالي سامت محور 
بايد از دو منظر س��امت و ايمني مورد بررسي قرار 
گيرد و از طرف ديگر اثربخشي آن نيز بايد در مطالعات 
باليني اثبات شده باشد. گزارش هاي زيادي داشتيم 

كه برخي داروها مي آمد اما چ��ون فرآيند علمي را 
براي كسب مجوزهاي الزم طي نكرده بود يا كساني 
كه اين داروها را ارايه مي دادند جايگاه علمي درستي 
نداشتند، دارو به ثبت نمي رسيد. ما در سازمان غذا 
و دارو براي داروهاي گياهي كه ادعاي درمان كرونا 
را داش��تند خط ويژه اي در نظ��ر گرفته ايم. تاكنون 
حداقل سه داروي گياهي مجوز گرفتند كه مي توانند 
در درمان كرونا موثر باشند. بقيه موارد نيز اگر مسير 
و استانداردهاي مورد نظر ما را طي كنند مي توانند 

مجوز دريافت كنند.
او با تاكيد بر اينكه در طب سنتي ظرفيت هاي بالقوه 
فراواني وجود دارد، خاطرنشان كرد: اگر كسي در اين 
زمينه صاحب نظر است بايد با دستورالعمل هايي كه 
موجود است دارويش را اثبات كند. نمي توان دارو را 
در جايي به صورت مخفيانه به عده اي داد و بعد ادعا 
كرد كه دارويمان اثربخش بوده است. زيرا اين روش 
در هيچ كجاي دنيا نيز تاييد نمي شود. اين حق بيمار 
است كه اطمينان داشته باش��د دارويي كه مصرف 

مي كند ايمن بوده و اثربخشي كامل دارد.

پيش�رفتس�هش�ركتايرانيدرساخت
واكسنكرونا

شانه ساز در پاسخ به سوالي در خصوص واكسن ايراني 
كرونا، گفت: شركت هاي مختلفي فعال هستند كه از 
اين ميان سه شركت كار خود را بيشتر پيش برده اند 
و هر ك��دام با يك روش مطالعاتي فعاليت مي كنند. 
البته اطاعات در زمينه واكس��ن بر اساس توافقات 
صورت گرفته از سوي وزير بهداشت اعام مي شود. 
در مورد تامين واردات واكس��ن كروناي خارجي نيز 
اقدامات��ي صورت گرفته و مطالع��ات روي انواعي از 
آن كه اطمينان بيشتري داشته باشند انجام مي شود.

شانه س��از در مورد كيت هاي تشخيص سريع كرونا 
اظهار كرد: ما از ابتداي شيوع بيماري انواع كيت ها را 
توليد كرده ايم و علي رغم توليد به صادرات آنها نيز 
دس��ت پيدا كرده ايم. در مورد رپيد تست ها قبا به 
نتيجه مشخص نرسيده بوديم اما اكنون به اين نتيجه 
رسيده ولي احتماال بازه زماني تا توليد انبوه آن وجود 
خواهد داشت. اكنون نيز با توجه به سياست ستاد ملي 
كرونا مبني بر افزايش اخذ تست هاي روزانه اگر الزم 
باشد اقدام به واردات اين كيت ها خواهيم كرد و از قبل 

تامين ارز آن نيز صورت گرفته است.

گزارش
رييس سازمان غذا و دارو در نشست خبري روز گذشته عنوان كرد 

درمانهيچبيماركروناييبهدليلمشكلماليمتوقفنميشود
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