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اثرپذيري بازارها از انتخابات امريكا

بالفاصله پس از تحوالتي كه 
در صحن��ه انتخاب��ات اياالت 
متحده بعد از دوئ��ل بايدن-
ترام��پ ب��ه وقوع پيوس��ت، 
تحليل هايي از س��وي برخي 
رس��انه ها در خصوص كاهش 
قابل توجه قيمت دالر و پس از 
آن ارزان تر شدن اقالم مصرفي 
از جمله خودرو ارايه مي شود كه به نظرم مبتني بر واقعيات 
اقتصاد كشور و اساس��ا اصول اقتصاد كالن نيست. بايد 
بدانيم، نرخ ارز ارتباط مستقيمي با حجم نقدينگي دارد 
و از آن تاثير مي پذيرد. بر اساس آمارهاي مستند، حجم 
نقدينگي كشور بعد از تحريم ها رشد حدود 7برابري را 
تجربه مي كند. يعني به محدوده 3ه��زار هزار ميليارد 
توماني رسيده است كه عدد بااليي است. طبيعي است 
كه مبتني بر اصول اقتصادي و همگرايي شاخص ها، نرخ 
ارز نيز متاثر از اين رشد نقدينگي، دچار افزايش خواهد 
ش��د. بنابراين زماني كه يك چنين رشدي از نقدينگي 
در اقتصاد ايران ايجاد ش��ده اس��ت، چنانچه مسووالن 
بخواهند كه با اس��تفاده از گزاره هاي غيراقتصادي نرخ 
ارز را سركوب كنند، باعث رشد فعاليت هاي سوداگرانه 
و خروج گسترده ارز از كش��ور خواهد شد.اما سوالي كه 
ممكن است طرح شود اين است كه قيمت واقعي ارز در 
ادامه در صفحه 6 كشورمان چقدر است؟  

متأس��فانه مدتي اس��ت كه 
تعدادي از مدي��ران و فعاالن 
اقتصادي كشور به بنده مراجعه 
و اع��الم مي دارند ك��ه هر چه 
مي گردند ب��ر انج��ام امورات 
بانكي و قراردادي خود سفته 
پيدا نمي كنن��د و همين امر 
موجب ش��ده تا فعاليت هاي 
اقتصادي شان با مشكل مواجه شود. در ابتدا چندان باورم 
نمي شد كه فرمايشات مديران محترم در خصوص كمبود 
»سفته« اينقدر جدي و قابل پيگيري باشد تا اينكه خودم 
موضوع را از مديران بانك ها و شعبات مختلف جويا شدم 
و دريافتم كه گفته فعاالن اقتصادي كاماًل درست است و 
واقعًا »سفته« ناياب و اصاًل قحطي »سفته« آمده كه اين 
موضوع برايم بسيار ناراحت كننده و سوال برانگيز بود، از 
همين رو مصمم ش��دم تا دليل كمبود سفته را از مراجع 
ذيربط جويا ش��وم.  وقتي كه دليل كمبود را از مسووالن 
بانك ها جويا شدم، چندان پاسخ قانع كننده اي دريافت 
نكردم و اصاًل خود مديران بانك ها هم علت كمبود سفته 
را نمي دانند! فقط يكي از مديران ب��ه بنده گفت كه قرار 
است سفته هاي كاغذي را براي هميشه جمع آوري و از 
حالت اوراق خارج كنند و بجاي آن سفته الكترونيكي رايج 
شود كه اگر راستش را بگويم، من كاًل متوجه نشدم و سر 
درنياوردم كه ...  ادامه در صفحه 6

چ��ه  بخواهي��م،  چ��ه   -1
نخواهي��م، نتيج��ه انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا به 
عنوان يك تح��ول در عرصه 
سياس��ت خارجي ايران روي 
اقتصاد كش��ور اثر مي گذارد. 
اما محل پرس��ش و بحث اين 
است كه جهت اين اثر به كدام 
سمت و سو است و شدت و ضعف آن چقدر است و با چه 
مكانيسمي محقق خواهد شد. برخي تحليلگران بازارهاي 
ايران بر اين باورند كه اثر انتخاب احتمالي جوبايدن، به 
عنوان رييس جمهوري بعدي امريكا روي بازارهاي ايران 
در كوتاه مدت خواهد بود اما برخي ديگر، چنين اثري را 
در ميان مدت نيز پيش بيني مي كنند. در عين حال، هر 
دو گروه، با توجه به تحليل هاي بنيادين اقتصاد ايران هيچ 
شانسي براي اثرگذاري پيروزي بايدن روي بازارها ايران 
در طوالني مدت قايل نيس��تند. در اين حال، طي چند 
روز گذش��ته، با افزايش احتمال پيروزي بايدن، حباب 
در بازارهاي ارز و طال و س��هام تخليه شده است. نا گفته 
پيداست كه اين واكنش ها هيجاني و موقتي هستند. اما 
در يك بازه چندين ماهه بايد منتظر بود و ديد كه پس از 
اعالم رسمي پيروزي احتمالي بايدن و استقرار كابينه او، 
امريكا چه سياستي را در عمل در قبال ايران اتخاذ خواهد 
كرد و ...  ادامه در صفحه 6

وقتي در روي پاشنه سختي و 
ناماليمات بچرخد ديگر فرقي 
نمي كند كه چن��د روز خوب 
داشته اي و چند روز بد. تئاتر 
ايران سال هاس��ت كه حال و 
روز خوشي ندارد و حاال انگار 
اين كرونا و تعطيلي اجباري 
آن ه��م آخرين ضرب��ه را به 
اين هنر هميشه تنها زده است. اينكه هنرمندان تئاتر 
هميشه به عنوان يك عشق به آن نگاه كرده اند و ديگران 
فكر مي كنند كه تئاتر مي تواند محل خوبي براي كسب 
درآمد باشد، مساله اي است كه باعث مي شود خيلي از 
هنرمندان و البته مسووالن عرصه هنر و سياست زبان 
مشتركي براي گفتن حرف هايشان پيدا نكنند. بگذريم 
از چند تئاتر پر س��ر و صدايي كه در تهران روي صحنه 
رفت و خرج هاي آنچناني برايش شد و بليت هايش هم 
به قيمت هاي نجومي به فروش رفت. اصل تئاتر اين زرق 
و برق ها نيس��ت، اصل تئاتر همان صحنه هاي تاريك 
و س��ن هاي چوبي و پرده هاي خاك گرفته اي اس��ت 
كه بازيگران��ش روي آن نفس مي كش��ند و پا بر زمين 
مي كوبند و قدرت كالمشان را به رخ مي كشند. خيلي از 
تئاتري هاي قديمي هنوز هم هواي تئاتر سنگلج را دارند 
و خيلي از آنها بارها و بارها روي صحنه هاي تئاتر شهر 
ادامه در صفحه 8 نقش عوض كرده اند. 

واقع آن اس��ت ك��ه افزايش يا 
كاهش قيم��ت ارز ه��م تابع 
موضوعات سياس��ي اس��ت و 
هم تاب��ع موضوعات اقتصادي 
و تصميم سازي داخلي كشور 
اس��ت. در واق��ع مش��كالت 
خارج��ي يك��ي از گزاره هاي 
اثرگ��ذار در افزايش ن��رخ ارز 
است و بايد به ساير اِلمان ها مثل افزايش نقدينگي، رشد 
كلي بازارها و... نيز توجه كرد. تجربه تاريخ معاصر كشور 
در خصوص قيمت ارز نيز گوياي همين واقعيت روش��ن 
است، هر زمان مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني 
ارتباط معقول��ي بوده و نظام تصميم س��ازي هاي داخلي 
اقتصاد كشور هم در راستاي يك نقشه راه منطقي پيش 
رفته اس��ت، قيمت ارز ثبات پيدا كرده و ه��ر زمان كه در 
رواب��ط خارجي همچني��ن تصميم س��ازي هاي داخلي 
آشفتگي و نوسان وجود داشته به همان ميزان نيز قيمت 
ارز دچار تكانه هاي پي درپي قيمتي شده است. در شرايطي 
كه نقدينگي كش��ور طي س��ال هاي اخير بعد از تحريم 
افزايش چش��مگيري پيدا كرده و از سوي ديگر بازارهاي 
اقتصادي كور دوره اي نوس��انات را تجربه كرده اند، بسيار 
خوش بينانه است كه انتظارات عمومي جامعه را بر اساس 
احتمال كاهش نرخ ارز تنظيم شود. بعد از پيروزي بايدن 
به اشتباه اينطور به افكار عمومي القا مي شود كه وضعيت 
بازار ارز به وضعيت آرامي خواهد رسيد و به زودي قيمت 
كاال و خدمات در كشورمان بهبود خواهد يافت و مشكل 
اين تحليل ها اين است كه مفروضات اشتباهي را به عنوان 
پيش زمينه تحليل ها در نظر مي گيرند و اين پيش زمينه ها 
از استناد تحليل ها مي كاهد. پرسش درست در اين شرايط 
اين مي تواند باشد كه در چه صورتي قيمت ارز دچار تعديل 
خواهد شد؟اگر وضعيت اقتصادي كشور ثبات پيدا كند، 
حجم س��رمايه گذاري هاي مولد افزايش پيدا كند، توليد 
رونق بگيرد، صادرات جهش پيدا كن��د، انحصارات كنار 
گذاشته شود و جلوي رانت خواري ها و سوداگري ها گرفته 
شود، مي توان نسبت به ثبات در بازار ارز خوش بين بود، اما 
در اقتصادي كه بيشترين رفتارهاي سوداگرانه وجود دارد، 
مجموعه تصميم سازي ها كارشناسي نيست، مناسبات 
ارتباطي پويايي با ساير قدرت هاي اقتصادي ندارد، سود 
داللي در آن بيشتر از توليد اس��ت و... نه تنها نبايد انتظار 
كاهش نرخ ارز و ساير اقالم را داشت، بلكه بايد هر لحظه 
منتظر تكانه جديدت��ري نيز بود.ضم��ن اينكه فراموش 
نكنيد، تحريم ها باعث ش��ده تا يك ساختار غيررسمي و 
زيرزميني در خصوص ارز تشكيل شود. بازاري كه بدون 
ترديد به اين راحتي ها حاضر نيس��ت از منافع كالن خود 
چش��م پوش��ي كند. معتقدم انتظارات هيجاني كه اين 
روزها در خصوص انتخابات امريكا در كشور شكل گرفته، 
مي تواند خطرات فراواني را براي چشم انداز اقتصاد كشور 
ادامه در صفحه 5 ايجاد كند.  

اس��تفاده از تجارب گذشته 
گش��اينده راه آينده است و 
اگر ام��روز وضعيت اقتصاد 
اي��ران ب��ا اين مش��كالت 
مواجه اس��ت، به دليل عدم 
اس��تفاده از تجارب گذشته 
و به كار بس��تن شيوه هاي 
درس��ت در آينده است. در 
دهه هاي گذش��ته، دولت هاي مختلفي بر س��ر كار 
آمده اند و هر يك ش��عارهايي داده اند كه قصد دارند 
مشكالت را حل كنند و با انتقاد از شيوه هاي گذشته 
وعده داده اند كه ديگر اشتباهات تكرار نخواهد شد، 
اما در عمل چ��ه اتفاقي افتاده؟ تداوم اش��تباهات و 
سياست هاي غلط قبلي و انباشته شدن معضالتي كه 
هر روز پيدا كردن راه حلي براي آنها دشوارتر از قبل 
مي شود. امروز بايد به وضعيت تورم، ركود، بيكاري 
و بسياري از شاخص هاي ديگر نگاه كنيم تا متوجه 
ش��ويم در طول تمام سال هاي گذش��ته، هيچگاه 
امكان برطرف كردن آنها به وجود نيامده است. تورم 
ايران ب��راي دوران��ي طوالني دو رقمي بوده اس��ت. 
اين موضوع در كنار فش��ار جدي معيشتي بر مردم، 
دولت را نيز بر آن داش��ته تا به منظور برطرف كردن 
مش��كالت، راهكار هايي بدهد كه در نهايت به بدتر 
شدن شرايط منجر شده است. اينكه ما براي جبران 
كاهش قدرت خريد، به افزاي��ش حقوق رو بياوريم، 
ابتدايي ترين نتيجه افزايش سرعت خلق نقدينگي 
اس��ت و اين موضوع در چند ماه بعد خود به افزايش 
دوباره تورم منجر مي ش��ود. وقتي تورم باال باش��د، 
امكان اجراي سياست هاي انبساطي كه به باال رفتن 
توليد منجر شود نيز وجود ندارد و در نتيجه اقتصاد 
ايران در كنار تورم، همواره با معضل ركود و بيكاري 
نيز مواجه بوده اس��ت. يكي از اصلي ترين داليل اين 
ركود، اتكاي طوالني مدت به منابع نفتي است. وقتي 
دولت ها خيال ش��ان از درآمدهاي ب��ادآورده نفتي 
راحت باش��د، هيچ دليلي براي افزايش توليد و بهره 
وري پيدا نمي كنند. وابس��تگي به نفت، كشور را در 
فض��اي بين المللي نيز با تهديده��اي جدي مواجه 
مي كند. يكي از اين تهديدها را در سال هاي گذشته 
ديده ايم. وقتي با وجود تواف��ق برجام، دولت امريكا 
تصميم گرفت تحريم ها را بازگرداند، عمال دسترسي 
دولت به منابع درآمدي كاهش پي��دا كرد و تهديد 
تحريم به معضلي جديد براي اقتص��اد ايران منجر 
ش��د. اگر ما قصد داريم تحريم ها را دور بزنيم دو راه 
بيش��تر نداريم. نخس��ت برطرف كردن مشكالت 
داخلي، استفاده از ش��يوه هاي علمي، درس گرفتن 
از تجارب داخلي و كاهش وابستگي به نفت بايد در 
دستور كار قرار بگيرد تا توان تاثيرگذاري تحريم ها 
ادامه در صفحه 4 به حداقل برسد.   

با مش��خص تر ش��دن برنده 
احتمال��ي انتخاب��ات امريكا، 
واكن��ش در بازاره��اي ايران 
شدت گرفته اس��ت. هرچند 
به نظ��ر نمي رس��د، »دونالد 
ترامپ« به راحتي قصد ترك 
كاخ سفيد را داشته باشد ولي 
كشمكش سياس��ي داخلي 
امريكا كه حداكثر ظرف دو ماه آينده نهايي خواهد شد، 
دوره فراغت از فش��ار اقتصادي س��نگين را براي مردم 
ايران ايجاد خواهد نمود. س��قوط قيمت ارز كه به غلط 
به عنوان عامل تعيين سطح قيمت در بازار كشور از آن 

ياد مي شود، همه بازارها را تحت الشعاع قرار داده است 
و شايد شاهد يكي از سنگين ترين سقوط هاي قيمتي 
تاريخ معاصر شويم. هرچند اين كاهش قيمتها نه از باب 
اصالحات اقتصادي يا حتي دسترس��ي به درآمدهاي 
آت��ي نفت��ي و ذخاي��ر بلوكه ش��ده در بين ش��ركاي 
استراتژيك كشور كه ناشي از كاهش قابل توجه سرعت 
نقدينگي و ضريب فزاينده پولي در كش��ور اس��ت. در 
كوتاه مدت، كاهش شديد سرعت نقدينگي به انقباض 
تقاضاي خري��د و افزاي��ش عالقه عرض��ه محصوالت 
مي ش��ود. خريداران تمايلي به خريد ندارن��د تا ارزانتر 
بخرند و فروشندگان تمايلي به انبارش ندارند تا كمتر 
ضرر كنند.   ادامه در صفحه 6

گزارش روز

 با پايان شمارش آرا 
در پنسيلوانيا

جو بايدن 
رييس جمهور 
منتخب امريكا

با تاييد تمام رس��انه هاي معتبر امريكاي��ي، جو بايدن 
نامزد حزب دموكرات توانست با شكست دونالد ترامپ، 
چهل و شش��مين رييس جمهور امريكا لق��ب بگيرد. 
بر اس��اس قوانين انتخابات��ي امريكا، پي��روز انتخابات 
رياس��ت جمهوري فردي اس��ت كه از ميان 538 راي 
الكترال به حد نصاب 270 راي برس��د و در شرايطي كه 
در روزهاي گذش��ته تقريبا قطعي به نظر مي رس��يد، 
سرانجام با معلوم شدن نتيجه شمارش آرا در چند ايالت 

تاثيرگذار، م��ردم امريكا حكم به خ��روج ترامپ از كاخ 
س��فيد دادند. تا پيش از اعالم نتايج روز گذشته، بايدن 
253 راي الكترال به دست آورده بود و براي پيروزي 17 
راي ديگر نياز داشت. بايدن براي به دست آوردن اين آرا 
چند سناريو پيش روي خود مي ديد تا راه پيروزي را طي 
كند اما با مشخص شدن نتيجه آرا در چند ايالت، بايدن 
با قدرت به پيروزي رس��يد. روز گذشته ابتدا سي ان ان و 
آسوشيتدپرس در خبري فوري اعالم كردند كه بايدن 

پيروز انتخابات امريكا شده است. اين خبر به دنبال آن 
منتشر شد كه سرانجام ايالت پنسيلوانيا اعالم كرد كه 
او پيروز انتخابات در اين ايالت شده است و با اختصاص 
20 راي اين ايالت سرنوشت س��از به عدد 273 الكترال 
رسيد و پيروز شد. پس از آن ديگر رسانه هاي امريكايي 
نيز اعالم كردند كه پيروزي بايدن قطعي ش��ده است. 
فاكس نيوز - رسانه نزديك به جمهوري خواهان و ترامپ 
- نيز با تاخيري محسوس، سرانجام پذيرفت كه بايدن 

مريم شاهسمنديمجيد اعزازيمحمدرضا  سبزعليپورمحمدرضا   نجفي منش مهدي تقويعلي قنبري

فربد زاوه

پيروز شده و حتي آراي دو ايالت نوادا و آريزونا را نيز به او 
اختصاص داد. بر اساس اعالم فاكس نيوز، 290 الكترال 
بايدن قطعي شده است. در صورتي كه آراي نهايي اين 
دو ايالت نيز تاييد شود، بايدن حتي مي تواند براي ايالت 
جورجيا نيز كه 16 راي الكترال دارد، مدعي باش��د و به 
اين ترتيب شانس عبور آراي الكترال او از مرز 300 راي 
نيز وجود دارد. دو ايالت باقي مانده كاروليناي شمالي و 
آالس��كا نيز احتماال به ترامپ اختصاص خواهد يافت 
كه تاثيري بر نتيجه نهايي ندارد. پس از اعالم اين خبر، 
جو بايدن در بيانيه اي به پيروزي اش واكنش نشان داد. 
او گفت: اين افتخار بزرگي اس��ت كه شما مرا به عنوان 
رياس��ت جمهوري اياالت متحده انتخاب كرده ايد. من 
قول مي دهم رييس جمهور تمام ملت امريكا باشم چه به 
من راي داده باشيد يا نه. در پي پيروزي بايدن وي عنوان 
»رييس جمهوري منتخب« را به بيوگرافي خود در اكانت 
توييتر اضافه كرده است. س��تاد بايدن اعالم كرد كه او، 
در ساعات پاياني شب به وقت امريكا با مردم اين كشور 
سخنراني خواهد كرد. در پي پيروزي بايدن، همانطور 
كه انتظار مي رفت، ترامپ نتيجه انتخابات را نپذيرفت 
و در اظهارنظري عجيب خ��ود را پيروز انتخابات ناميد. 
ترامپ در حساب توئيتري خود نوشت: من در انتخابات 
با اختالف زياد پيروز شدم.  ادامه در صفحه 6

همين صفحه

صفحات 2و3و7 را بخونيد



با گذش��ت يك روز ديگر، ايالت هاي باقي مانده كه 
هنوز نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا را 
اعالم نكرده اند، نتيجه ش��مارش درصد بيشتري از 
آراي ثبت ش��ده را اعالم كرده اند و به نظر مي رسد 
جو بايدن اكنون از هر زمان ديگري به كاخ س��فيد 
نزديك تر است. بر اس��اس آمارهاي ارايه شده، جو 
بايدن تقريبا در تمامي اياالت سرنوش��ت ساز جلو 
افتاده اس��ت. در واقع ترامپ در روزهاي گذش��ته 
توانس��ته برتري خود را تنها در ايال��ت كاروليناي 
ش��مالي حفظ كند و هرچند روند ش��مارش آرا در 
آالسكا فعال متوقف شده اما به نظر مي رسد اين ايالت 
نيز راي خود را به ترام��پ خواهد داد. جداي از اين 
دو ايالت، وضعيت در جورجيا بسيار پيچيده است. 
اين ايالت كه در تم��ام دوره هاي اخير به نامزدهاي 
جمهوري خ��واه راي داده و بن��ا ب��ه س��نت اياالت 
مسيحي نشين جنوبي در سال جاري نيز بعيد نبود 
كه اين روند را تكرار كند، در حالي به ساعات پاياني 
راي شماري رسيده كه بايدن در آن با اختالف كمتر 
از 10 هزار راي پيش است. در اين ايالت با توجه به 
قوانين داخلي در صورتي كه فاصله آرا كمتر از نيم 
درصد باشد، بازش��ماري قطعي خواهد بود و از اين 
رو به نظر مي رسد سرنوش��ت اين ايالت در روزها و 

هفته هاي آينده معلوم شود.
در پنس��يلوانيا نيز بايدن توانسته اختالف بيش از 
900 هزار رايي خود را از بين ببرد و حاال در ساعات 
پاياني ش��مارش آرا چند هزار راي بيشتر از ترامپ 
دارد. ب��ا توجه به اينكه تاكن��ون 253 راي الكترال 
قطعي براي بايدن ثبت شده، تنها با برد پنسيلوانيا، 
20 راي ديگر به س��بد او اضافه خواهد شد و با عبور 
از مرز 270 راي، رسما رييس جمهور بعدي امريكا 
مي شود. حتي در صورتي كه اين ايالت نيز به شكل 
معجزه واري ب��ه ترامپ باز گ��ردد، بايدن با حفظ 
پيش��تازي خود در دو ايالت آريزونا و نوادا كه روي 
هم رفته 17 راي الكترال دارند، رييس جمهور جديد 
امريكا خواهد شد. هرچند به نظر مي رسد ترامپ به 
اين راحتي شكست را نخواهد پذيرفت و از هم اكنون 
ارايه اليحه هاي حقوقي و شكايت از مقامات ايالتي به 
دليل تقلب را آغاز كرده و شايد همين مساله تعيين 
رييس جمهور قطعي امريكا را به چند هفته يا چند 
ماه بعد موكول كند اما به نظر مي رسد در صورتي كه 
اتفاق عجيبي رخ نده��د، اين جو بايدن خواهد بود 
كه در روز 20 ژانويه 2021 رسما سوگند خورده و 

كار خود را در كاخ سفيد آغاز مي كند.
آنچه كه در اي��ن انتخابات براي ايران اهميت دارد، 
تفاوت هاي دو نامزد حاضر در امريكا در قبال تعامل 
با ايران اس��ت. هرچند در س��ال هاي گذشته بارها 
ثابت شده كه دشمني امريكا با منافع ايران محدود 
به يك ش��خص يا حزب نيست و بررس��ي كارنامه 
روساي جمهور دموكرات اين كشور از جيمي كارتر 
و بيل كلينتون گرفته تا باراك اوباما نشان مي دهد 
كه تمامي آنها تحريم ه��اي متعددي را عليه ايران 

كليد زده اند اما ترامپ نيز در س��ال هاي اخير نشان 
داده كه هيچ حدي در دشمني با ايران ندارد. ترامپ 
در ش��رايطي كه اجماعي جهاني در رابطه با برجام 
وجود داشت، ناگهان اعالم كرد كه كشورش را از اين 
توافق بيرون مي كشد و در حالي كه تمام كشورهاي 
مس��تقل جهان از اي��ن تصميم انتق��اد مي كردند، 
تحريم هايي همه جانبه موسوم به فشار حداكثري را 
عليه ايران شكل داد. ترامپ در ادامه عداوت خود در 
اقدامي كه تمام نهادهاي بين المللي به تروريستي 
بودن آن اذعان كردند، سردار حاج قاسم سليماني 
را نيز به شهادت رس��اند تا بار ديگر پا بر روي تمام 

قواعد بين المللي بگذارد.
در چنين ش��رايطي بايدن با انتقاد از سياست هاي 
ترام��پ اعالم كرده كه به برجام باز خواهد گش��ت 
و سياس��ت هاي ترامپ را اصالح مي كند. البته اين 
موضوع پيچيدگي هاي خاص خ��ود را دارد. بايدن 
از ش��رط هاي جديدي مي گويد كه ايران بايد آن را 
رعايت كند، موضوعي كه مستقيما بر خالف قواعد 
برجام اس��ت و در واقع اگر بنا بر بازگشت به توافق 
هس��ته اي اس��ت، دولت امريكا بايد بدون شرط به 
توافقي بازگردد كه خود بدون هيچ دليلي آن را زير 
پا گذاشته است. از سوي ديگر تمام برآوردها حاكي 
از آن است كه اقتصاد ايران در طول اين سال ها ضرر 
و هزينه هاي بسيار گسترده اي داده و وقتي مقامات 
ايران از لزوم جبران اين هزينه ها مي گويند، يعني 

امريكا بايد اين زيان ها را نيز جبران كند.

   دو شرط مهم براي اقتصاد ايران
صرف نظر از تمام ابهام ها و تناقضات، اگر بنا باش��د 
امريكا به برجام بازگ��ردد و تحريم ها كاهش يابند، 
اينكه ايران چگون��ه با اين تغييرات مواجه ش��ود، 

اهميت فراواني خواهد داشت. 
يكي از مس��ائلي كه بسيار مهم است، نحوه مواجهه 
ايران با فروش نفت اس��ت. در صورتي كه با كاهش 
تحريم ها ايران بار ديگر توان فروش نفت خود را پيدا 
كند، دو تغيير مهم با سال هاي اجراي برجام وجود 
خواهد داشت. نخست آنكه تحت تاثير شيوع كرونا، 
هم تقاضا براي نف��ت كاهش يافته و هم قيمت اين 

محصول در بازار پايين آمده است.
 از سوي ديگر بازار ايران نيز در سال هاي گذشته از 
سوي ديگر كشورها پر شده و ايران براي بازگشت به 
بازار تالش مي كند. اگر تمام اين مشكالت برطرف 
ش��ود نيز ايران با توفيق اجباري تحريم ها توانسته 
وابستگي خود به نفت را كاهش دهد و اگر بنا باشد 
چه اي��ن دولت و چه دولت بعدي، بار ديگر به منابع 
نفتي اتكا كنند، وابستگي به نفت مي تواند بار ديگر 
از س��ويي دولت را از دسترسي به درآمدهاي پايدار 
محروم كند و از س��وي ديگر در صورت بازگش��ت 
تحريم ها، بار ديگر بسياري از طرح هاي اقتصادي با 

مشكل مواجه مي شود.
از س��وي ديگ��ر در دوره برج��ام، تع��داد زيادي از 
ش��ركت هاي اروپايي به ايران آمدند و قراردادهاي 
مشاركت و سرمايه گذاري در ايران امضا كردند اما 

به محض بازگشت تحريم ها، بار ديگر تمام آنها ايران 
را ترك كردند. در صورتي كه بنا باشد با كنار رفتن 
تحريم ها بار ديگر پاي اين شركت ها به ايران باز شود، 
ايران بايد تالش كند شرايطي كه در سال هاي قبل 
به وجود آمد تكرار نشود و اين شركت ها براي خروج 
از ايران مجبور شوند هزينه اي بيشتر پرداخت كنند. 
تمام اين صحبت ها به ش��رط آن است كه بازگشت 
امريكا به برجام اجرايي شود و تحريم ها كنار روند. 
در غير اين صورت ايران بايد تالش كند با استفاده از 
فعاليت هاي بين المللي خود مانع از تشكيل اجماعي 
جهاني عليه كشور شود. اجماعي كه در دوره اوباما 
ش��كل گرفت اما ترامپ توانايي اين كار را نداشت. 
همانطور كه مقام معظم رهبري بارها در بياناتشان 
تكرار كرده اند و ديگر مقامات كشور نيز بر آن صحه 
گذاشته اند، دش��مني دولت امريكا با ايران نه تمام 
مي ش��ود و نه تغيير مي كند و در اين مورد تفاوتي 
ميان ترامپ و باي��دن نخواهد بود اما در صورتي كه 
امريكا مجبور شود با توجه به فشار جهاني، تحريم ها 
را كاهش دهد، ايران بايد با ش��يوه اي اصولي از اين 
فرصت اس��تفاده كند تا از س��ويي فرصت كاهش 
تحريم ه��ا را به عنوان فرصت��ي كوتاه مدت در نظر 
بگي��رد و از آن نهايت اس��تفاده را ببرد و در صورت 
باقي ماندن تحريم ها نيز با استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي و تجارب س��ه س��ال اخير طوري عمل كند 
كه ديگر فش��ارهاي امريكا، توان دوره هاي گذشته 

را نداشته باشد.
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 به مديران انقالب 
جرات ريسك بدهيم

رييس قوه قضاييه گفت: ما بايد به مديران ش��جاع و 
انقالبي جرأت ريسك پذيري بدهيم تا آنها در شرايط 
تحريم احساس كنند دستگاه قضايي و ديگر بخش هاي 
نظام از آنها حمايت مي كنند. به گزارش مركز رس��انه 
قوه قضاييه، سيد ابراهيم رييسي در نشست با اعضاي 
فراكسيون روحانيت مجلس شوراي اسالمي از مجلس 
يازدهم به عنوان مجلسي واليتمدار، انقالبي و مردمي و 
ضد فساد ياد كرد كه نسبت به مسائل كشور مطلع است 
و دغدغه رفع مشكالت مردم را دارد. رييس قوه قضاييه 
با اشاره به دغدغه مشترك دستگاه قضا و مجلس براي 
رفع مشكالت توليد و تالش براي جلوگيري از تعطيلي 
كارگاه ها و كارخانه ها و جهش توليد، تأكيد كرد: بايد با 
جهت دهي تسهيالت به سوي نظام توليد و حمايت هاي 
تقنيني و قضايي به كارآفرينان و سرمايه گذاران اطمينان 
دهيم كه آنها را در رونق توليد پشتيباني خواهيم كرد. 
رييس��ي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را از تأكيدات 
رهبري و سياست هاي قطعي نظام دانست و تصريح 
كرد: حتماً بايد تصدي گري دولت كاهش يابد و نظارت 
و حمايت و توانمندسازي بخش خصوصي تقويت شود. 
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه تخلفات اندك در حوزه 
خصوصي سازي نبايد مانع اجراي سياست هاي اصل ۴۴ 
شود، متذكر شد: قوه قضاييه تخلفات در واگذاري ها را 
با جديت پيگيري مي كند و هيچ زماني اين كار متوقف 
نشده است، اما نبايد سياست مصوب نظام بر زمين بماند 
بلكه بايد روند صحيح خود را طي كند. رييسي با اشاره به 
لزوم حمايت از مديران ميداني عرصه توليد، تأكيد كرد: 
ما بايد به مديران شجاع و انقالبي جرأت ريسك پذيري 
بدهيم تا آنها در شرايط تحريم احساس كنند دستگاه 
قضايي و ديگر بخش هاي نظام از آنها حمايت مي كنند. 
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از س��خنانش بر 
تقويت جايگاه و ساختار شوراهاي حل اختالف تأكيد 
كرد و گفت: ش��وراهاي حل اختالف ب��ا ايجاد صلح و 
سازش و حل اختالفات، به قوه قضاييه كمك مي كنند 
و موجب كاهش پروندهاي قضايي مي شوند. رييسي 
در همين راستا به آخرين وضعيت اليحه ساماندهي 
شوراهاي حل اختالف پرداخت و اعالم كرد: در روزهاي 
اخير از طريق وزير دادگستري و رييس كميسيون لوايح 
دولت به مقامات عالي دولت اطالع داده شد به سرعت 
تكليف اليحه مذكور را روشن كنند. رييس قوه قضاييه 
در عين حال اين نكته را هم گفت كه مسووالن دولتي 
قول داده اند ك��ه ظرف چند روز آينده اليحه مذكور را 
تعيين تكليف و به مجلس ارس��ال نمايند. رييسي در 
بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به برخي گاليه ها 
از اطاله دادرسي خاطرنش��ان كرد كه اطاله دادرسي 
عوامل مختلف درون سازماني و برون سازماني دارد كه 
مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته و براي آنها تدابيري 
انديشيده شده است. رييس قوه قضاييه به اقدام جهادي 
هم��كاران خود در ايام پيش از كرونا در رس��يدگي به 
پرونده هاي معوقه اشاره و خاطرنشان كرد كه ظرف چند 
ماه در تهران به عنوان پايتخت 51 درصد پرونده هاي 
معوقه و در سطح كشور 53 درصد اين پرونده ها تعيين 

تكليف شده اند.

 امريكا حق نداشت
از برجام خارج شود

وزير امور خارجه كش��ورمان در پاسخ به اين سوال كه 
آيا ايران از تحريم هاي جديد واش��نگتن ترسي ندارد، 
گفت: اساسا طبق همان چيزي كه رابرت اوبراين مشاور 
امنيت ملي كاخ سفيد به رييس جمهور ترامپ گفت، 
ديگر تحريمي براي امريكا باقي نمانده است كه بر ايران 
اعمال كند، بنابراين كاري كرده اند كه تحريم هايشان 
ته كشيده اس��ت. او درباره موضع ايران درباره نتيجه 
انتخابات امريكا و اينكه آيا بر سر كار بودن دموكرات ها 
يا جمهوري خواهان در كاخ سفيد تفاوتي دارد، گفت: 
هنوز نمي دانيم كه چه كسي پس از اين انتخابت پيروز 
خواهد شد، اما معلوم است كه تفاوتي ميان اين دو مورد 
وجود دارد، خصوص��ا در دوران دولت ترامپ كه حتي 
اختالفاتي ميان خود جمهوري خواهان نيز وجود داشت 
و ديپلماسي اي كه دولت ترامپ در پيش گرفت، اگرچه 
ديپلماسي زيادي هم از آن نديديم، بر اساس تهديدهاي 
شخص او و وزير امور خارجه اش بود. بنابراين تفاوت هايي 
وجود خواهد داشت اما چيزي كه براي ما اهميت دارد 
لحن و كلمات نيست بلكه عملكردهاست. امريكا فعاليتي 
غيرقانوني عليه ايران داشته است به دليل اينكه به اقتصاد 
و مردم ما لطمه زد و اگر مي خواهد وضعيت تغيير كند، 
بايد رويه اش را تغيير دهد. رييس دستگاه ديپلماسي 
ايران درباره اينكه آيا اميدي به بازگشت امريكا به توافق 
هسته اي كه اين كشور در سال 201۸ از آن خارج شد، 
دارد يا نه، توضيح داد: توافق هسته اي يك در چرخان 
نيست. امريكا تصميم گرفت كه از آن توافق خارج شود 
و حاال بايد يك صندلي پشت ميز مذاكره اين توافق به 
دست بياورد. نكته اين است كه امريكا حق نداشت از اين 
توافق خارج شود چراكه اين توافق يك توافق دوجانبه 
ميان ايران و امريكا نبود و يك قطعنامه شوراي امنيت 
است. اگر امريكا مي خواست از تعهدات اين توافق رهايي 
يابد، بايد از س��ازمان ملل خارج مي شد، نه فقط از يك 
توافق. ظريف درباره پايان يافتن تحريم تسليحاتي ايران 
و شكس��ت امريكا در تالش براي تمديد آن در شوراي 
امنيت گفت: ما امريكا را سه بار در شوراي امنيت در سه 
ماه  گذشته شكست داديم و اين نشان مي دهد كه چقدر 
سياست فشار حداكثري امريكا و زورگويي آن در جامعه 
بين المللي به انزوا كشانده شده است. اين يك پيروزي 
براي ايران نيست اما پيروزي قوانين بين المللي، منشور 
سازمان ملل و قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل 
بود. او در ادامه اين گفت وگو درباره اقدام تقابلي ايران در 
برابر امريكا در پي اقدام دولت اين كشور در به شهادت 
رساندن سردار شهيد قاسم سليماني، گفت: ما با هدف 
قرار دادن پايگاهي كه اين عمليات تروريستي در آن عليه 
سردار سليماني انجام شده بود، حمله درخوري عليه يك 
عمليات تروريستي انجام داديم اما واقعيت ماجرا اين 

است كه امريكا جنايتي بزرگ را مرتكب شد.

بودجه دوباره سر سفره نفت مي نشيند؟ 

رييس جمهور خبر داد 

خط قرمزهاي اقتصادي ايران در دوره بايدن

ساعت پايان كار كسب و كارهاي غيرضروري؛ ۶ بعدازظهر
رييس جمهور گفت: ي��ك محدوديت مهم مصوب 
در جلس��ه امروز ستاد ملي مقابله با كرونا مربوط به 
فعاليت كس��ب و كار در غير از موارد ضروري مانند 
داروخانه ها و مواد غذايي بود. به مدت يك ماه پايان 
كار اين مش��اغل بايد در تهران و مراكز اس��تان ها و 

شهرهاي پرجمعيت ساعت 1۸ باشد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني در جلسه امروز )شنبه 17 آبان( ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا، اظهار كرد: مردم نزديك 9 
ماه است كه با بيماري و ويروس كرونا روبرو بودند و 
با مشكالت فراواني مواجه شدند به خصوص در موج 
سوم كه همه گيري بيش��تر و ابتال شديدتر بود؛ در 

همه دنيا اينچنين شرايطي را داشتيم.
 وي با بي��ان اينكه اميدواريم ب��ا همكاري يكديگر 
و چارچوب هايي كه س��تاد مصوب و ق��رارگاه اجرا 
مي كند به تدريج شاهد كاهش اين شرايط باشيم، 
افزود: همانطور كه مردم سطح مراعات خود را باال 
مي برند و موارد ضروري را س��تاد تصويب مي كند، 
اميدواريم شاهد آرامش بيشتري در جامعه باشيم.

رييس جمهور تاكيد كرد: مردم ما در طول سه سال 
گذشته با تروريس��م اقتصادي مواجه بودند در اين 
زمينه مقاومت، صبر و ايس��تادگي شايس��ته اي را 
نش��ان دادند. تصميم كشور ما هميشه روشن بوده 
و در هر ش��رايطي كه باشد ملت مقاومت و صبوري 
خود را ادامه مي دهد تا طرف مقابل در برابر قانون و 

مقررات سر فرود آورد.
روحاني ادام��ه داد: اميدواريم ش��رايط به گونه اي 
باش��د كه تحريم كنندگان متوجه شده باشند كه 
راهشان، راه نادرس��ت و ناصحيحي بوده و به هيچ 
عنوان به اهداف خود دس��ت نخواهند يافت و اين 
تجربه سه ساله براي آنها درسي باشد كه دولت آينده 
امريكا در برابر قانون و مقررات تسليم باشد و به همه 
تعهدات خود برگردد و مردم پاداش صبر و مقاومت 

و ايستادگي خود را لمس كنند و ببينند.
رييس جمهور با اشاره به ش��كل گيري موج جديد 
كرونا در كش��ور گفت: ب��ا توجه به م��وج جديد و 
ش��رايطي كه امروز با آن مواجه هستيم، هم در اين 
جلسه و هم در جلسه گذشته به اين نتيجه رسيديم 
كه براي اج��راي دقيق تر و ش��ديدتر پروتكل هاي 

بهداشتي نياز داريم كه تمهيدات بيشتري را مدنظر 
قرار دهيم.

روحاني افزود: موضوع كرونا فقط موضوع سالمت 
نيس��ت، مهم ترين مساله، س��المت مردم است اما 
معيش��ت مردم و فرهنگ جامعه و همه اينها تحت 
تاثير هس��تند و ما بايد يك مراع��ات زنجيره وار را 
انجام دهيم. يعني مراعات يكي از پروتكل ها ما را به 

مقصد نمي رساند.
وي يادآور شد: ماسك زدن بسيار حائز اهميت است 
و پروتكل  مهمي است اما در عين حال تنها اكتفا به 
ماسك نمي تواند ما را به نتيجه نهايي برساند، بلكه 
م��ا نياز داريم  فاصله گ��ذاري اجتماعي را هم مورد 

مراعات قرار دهيم.
روحاني افزود: ب��راي اينكه اجتماعات كاهش پيدا 
كند و فاصله فيزيكي بيش��تر ش��ود، تنها با قانون و 
مقررات ما حتما به نتيجه نهايي نمي رس��يم مردم 

بايد در اين زمينه ما را ياري كنند.
رييس جمه��ور با بيان اينكه مش��كلي ك��ه االن با 

آن مواج��ه هس��تيم اجتماع��ات خانوادگ��ي و 
دورهمي هاس��ت، گفت: مخصوصا فصل زمستان 
هم در س��نت ايراني معمول تر و شب ها طوالني تر 
اس��ت و اين اجتماعات، اجتماعات بيشتري است. 
به همين دليل ما در اين زمينه گفته ايم كه قرارگاه 
بررس��ي هايي را اين هفته انجام دهد و اگر مقرراتي 
الزم اس��ت براي هفته بعد در اين جلس��ه تصويب 
كنيم. وي با اشاره به مشكالت تهويه  هوا در فضاهاي 
سرپوش��يده تاكيد كرد: در زمستان غير از آنفلوآنزا 
و س��رماخوردگي، مردم ناچار هس��تند در فضاي 
سربسته قرار بگيرند و اين فضاها، مشكالتي را ايجاد 
مي كند و ب��ه همين دليل در فضاهاي بس��ته بايد 
پروتكل ها را دقيق تر مراعات كنيم و زمان اجتماعات 

را در فضاي بسته كوتاه كنيم.
رييس جمهور گفت: بر اس��اس حقوق ش��هروندي 
مردم در انتخاب محل سكونت به صورت كوتاه مدت 
يا بلندمدت آزاد هستند و بر اساس حقوق شهروندي 
حضور در جامعه و اجتماعات براي مردم آزاد است 

ولي اين حق يك قيدي دارد و آن قيد اين است كه 
اين حقوق به سالمت مردم و جامعه لطمه نزند.

وي با بيان اينكه حفظ س��المت جامعه مهم ترين 
اصل در حقوق شهروندي اس��ت، افزود: در حقوق 
شهروندي بايد به اين اصل بنيادي توجه كنيم كه 
حفظ سالمت جامعه و مردم، مهم ترين اصلي است 
كه به عنوان مادر ماده قانوني اين حقوق بايد در نظر 

گرفته شده و همه آن را مراعات كنيم.
روحان��ي با بي��ان اينك��ه فقط حقوق ش��هروندي 
در جامع��ه مهم نيس��ت بلكه در كن��ارش تكاليف 
ش��هروندي و مس��ووليت هاي اجتماعي هم وجود 
دارد، اظه��ار كرد: تمام تالش دولت اين اس��ت كه 
توليد بتواند مسير خود را ادامه داده و معيشت مردم 
دچار مشكل نشود اما سالمت مردم هم تامين شده و 
تالش ما در تصميمات حول همه اين محورها است.

رييس جمهور با يادآوري اينكه ارتباطات اجتماعي 
چهره ب��ه چهره بايد ب��ه ارتباط��ات الكترونيكي و 
مجازي بدل شود، تصريح كرد: در ارتباطات مربوط 
به مشورت ، تصميم گيري ها، اقدامات اداري و مسائل 
معيش��تي تا جايي كه مي توانيم مسير را به فضاي 

مجازي ببريم تا از اين شرايط عبور كنيم.
وي تأكيد كرد: نيروهاي مس��لح، مس��اجد، مردم، 
بس��يج و همه نهادها بايد به ميدان بيايند تا از اين 
ش��رايط عبور كنيم. آمار امروز مطلوب نيست ولي 
درب��اره مراكز اس��تان ها و ۴3 شهرس��تان كه ۴۶ 
شهرستان به آن اضافه شد، مي توانيم آثار مثبت را 
در هفته هاي آين��ده ببينيم و در عين حال، ممكن 

است نيازمند محدوديت هايي باشيم.
روحاني همچنين اعالم كرد: محدوديت مهمي كه 
امروز تصويب شد، مربوط به فعاليت كسب و كار در 
غير از موارد ضروري و بخش اول مانند مواد غذايي 
و داروخانه ها اس��ت. در مشاغل دوم، سوم و چهارم 
از 20 آبان تا 20 آذر، اين مشاغل بايد فعاليت شان 
۶ بعد از ظهر براي تهران، مراكز استان ها، شهرهاي 

پرخطر و ساير مناطق به پايان برسد. 
وي افزود: موارد ديگري هم هس��ت كه قرار اس��ت 
قرارگاه آنها را بررسي كند تا در هفته ديگر در ستاد 
مل��ي مقابله با كرونا مورد بررس��ي و تصميم گيري 

قرار گيرد.

يك اقتصاددان پاسخ داد 

يك اقتصاددان درباره اعط��اي يارانه ۶0 و 120 هزار 
توماني ب��ه ۶0ميليون ايراني گفت: اي��ن يارانه ها در 
حقيق��ت يك راهكار بس��يار كوتاه مدتي اس��ت كه 
طراحان انتظار دارن��د از آن براي جلب اعتماد مردم، 
نتيجه زودهنگام بگيرد.اين در حالي اس��ت كه 3ماه 
بعد از ارزش مبلغ 120هزار تومان يا ۶0هزار توماني 
كه قرار است به مردم داده شود، كاسته خواهد شد و 
مردم دوباره گرفتار مشكالت معيشتي مي شوند زيرا 

قدرت خريد آنها كاهش مي يابد.
محمود جام ساز مس��اله پرداخت يارانه معيشتي كه 
در مجل��س تصويب ش��ده و بنا بر آن مقرر ش��ده به 
۶0ميليون نفر )به 20ميليون نف��ر يارانه 120هزار 
توماني و به بقي��ه يارانه ۶0هزار توماني( داده ش��ود 
رقم بسيار بزرگي است كه اگر با يارانه ۴5هزار و 500 
توماني جمع شود در نيمه دوم امسال حدود 50هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي اين كار الزم است با توجه 
به كس��ري بودجه فعلي و همچنين مشكالت ناشي 
از كرونا و فسادهاي اقتصادي گسترده كه منابع را از 
دس��ترس خارج مي كند )نظير آنچه كه دكتر نمكي 
وزير بهداشت اعالم كرد كه يك ميليارد و 300ميليون 
دالر كه قرار بوده به موضوع كرونا و تجهيزات درماني 
و پزشكي اختصاص داده شود، گم شده و از سرنوشت 
آن اطالعي نيست( مشخص نيست 50هزار ميليارد 
تومان يارانه از كجا قرار است تامين شود. گرچه دولت 
اقداماتي انج��ام داده براي اينكه كس��ري بودجه را 
پوشش دهد اما بايد توجه كرد كه اين اقدامات نيمي 
از اين كسري را بيشتر پوشش نمي دهد.اين يارانه ها 
در حقيقت يك راهكار بس��يار كوتاه مدتي است كه 
دول��ت انتظ��ار دارد از آن براي جل��ب اعتماد مردم، 
نتيجه زودهنگام بگيرد.اين در حالي اس��ت كه 3ماه 
بعد ازارزش مبلغ 120هزار تومان يا ۶0هزار توماني 
كه قرار است به مردم داده شود، كاسته خواهد شد و 
مردم دوباره گرفتار مشكالت معيشتي مي شوند زيرا 
قدرت خريد آنها كاهش مي يابد. او اضافه كرد: به اعتقاد 
بنده بايد در پرداخت يارانه ها تجديدنظر ش��ود و به 
بخش هاي واقعي اقتصاد، يارانه را به صورت يارانه بهره 
تسهيالت توليدي پرداخت كنند كه حداقل موجب 
حركت توليد شود و اين اقدام ارزش افزوده ايجاد كند 
و سبب تحرك در توليد شود  وبه توليد محصول ملي، 
درآمد،  اشتغال منجر شود. اين كار مي تواند تقاضا را 
پوشش دهد و خودبه خود موجبات تعديل قيمت ها 
را فراهم كند وگرن��ه پرداخت يارانه ها به اين صورت 
طرح معيوبي است كه دايم در حال تكرار آن هستيم؛ 
به طوري كه يارانه ۴5هزار و 500 توماني كه پرداخت 
مي ش��ود االن برابر با هيچ است. اگر بخواهيم به دالر 
تبديل كنيم با يارانه معيشتي كه قرار است پرداخت 
شود، نفري 20سنت در ماه به هر نفر مي رسد كه واقعا 
باعث تاسف است. به اعتقاد بنده اين كار نوعي سياست 
پوپوليستي براي جلب رضايت آني مردم است . باالخره 
مردم مشكالت متعددي دارند اما در آن سو مي بينيم 
اقدام عملي چنداني براي مقابله با كرونا صورت نگرفته 
و اكنون هر دقيقه يك نفر جان خودرا در اثر اين بيماري 
از دس��ت مي دهد كه اين موضوع مردم را در شرايط 
بسيار بسيار س��ختي قرار داده است.جام ساز درباره 
آثار تورمي اين طرح بيان كرد: تورم بيشتر خواهد شد. 
زيرا دولت بايد هزينه هاي مصرفي خود را به گونه اي 
جبران كند و در اين شرايط چاره اي ندارد جز اينكه از 
بانك مركزي استقراض كند كه در نهايت موجب رشد 
نقدينگي خواهد ش��د.نقدينگي  كه به سمت بخش 
مولد حركت نمي كند اين باعث افزايش تورم و كاهش 
قدرت خريد پول مي شود و همين طور باعث كاهش 
ارزش پول و در مقابل افزايش نرخ ارز خواهد شد. روز 
به روز اقتصاد ما منقبض تر شده و توليد ناخالص داخلي 
كاهش مي يابد و رش��د آن منفي تر مي شود.در چند 
هفته اخير درباره برگزاري انتخابات امريكا و تاثير آن 
بر اقتصاد ايران بود به طوري كه بازارهاي سرمايه ، ارز و 
... به اين مساله با نوسان هاي مكرر واكنش نشان دادند، 
لطفا تحليل خود از اين شرايط را بفرماييد. وي درباره 
انتخابات امريكا نيز گفت: متاسفانه تمام نگاه خود را 
به انتخابات امريكا معطوف كرده ايم در حالي كه اين 
كار به هيچ وجه درست نيست و همانند آن است كه 
نيروها، توان و ظرفيت ه��اي داخلي خود را فراموش 
كرده ايم. يك استراتژي منس��جم براي اينكه توليد 
را از طري��ق ظرفيت هاي داخلي خود افزايش دهيم، 
نداريم و انتخابات امريكا هم به هر حال موضوعي است 
كه تاثيري در روابط ساير كشورهاي دنيا با اين كشور 
خواهد گذاشت اما اينكه ما بگوييم كدام رييس جمهور 
انتخاب ش��ود تا به نفع ايران باشد؛ تحليل نادرستي 
اس��ت.زيرا امريكا س��تيزي جزو ش��عارهاي اصلي، 
 استراتژيك و ايدئولوژيك ايران درآمده و به هر حال 
بر اس��اس اين ايدئولوژي هركسي كه رييس جمهور 
امريكا شود اگر بخواهد با ايران مذاكره كند با مشكالتي 
از جهت اين مسائل روبه رو مي شود و بايد متذكر شد 
مخالفان بسيار سر س��ختي وجود دارند كه مذاكره 
با امريكا را نفي مي كنند و جل��وي اقدامات دولت در 
اين زمينه را مي گيرند.اين درس��ت نيس��ت بگوييم 
بايدن انتخاب شود؛ مشكالت ما حل مي شود يا برجام 
بازمي گردد زيرا برجام اصال برجام س��ابق نيس��ت و 
مطالبات امريكا بسيار بسيار بيشتر از مساله هسته اي 
شده و مسائلي مانند نفوذ ايران در منطقه، موشك هاي 
بالستيك، حقوق بشر و ... اكنون مورد توجه است و اين 
سياست ها با انتخاب ترامپ تغيير نمي كند.اگر قرار 
باشد مذاكره اي هم باش��د آنچنان اين روند طوالني 
مي شود كه به زيان ملت ايران خواهد بود.بايد توجه 
داشت كه ترامپ بارها گفته كه حاضر است مذاكره كند 
و شرط هايي را گذاشته كه ايران آن شروط را نپذيرفته 
است و واقعا آينده بسيار نامطمئني در ارتباط با ايران 
و امريكا وجود دارد و اين موضوع را از اكنون نمي توان 
پي��ش بيني كرد. دولت بايد به فك��ر تامين نيازهاي 
واقعي و رفاه مردم باشد و از منابعي كه در داخل وجود 

دارد، استفاده كند.

 يارانه نقدي جديد
 بحران درست مي كند؟



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
انتظار مي رفت كه روز شنبه با بازشدن شركت ها و بازار بعد 
از تعطيالت چند روز اخير، شاهد كاهش قيمت سكه و ارز به 
دنبال نتايج انتخابات امريكا باشيم، اما فعاالن بازار معتقدند 
كه بازار در روزهاي پنجشنبه و جمعه واكنش خود را نشان 
داده و دالر با 4 تا 5 هزار تومان كاهش، به كانال 24 و 25 هزار 
تومان و سكه با 3 ميليون تومان كاهش به كانال 12 ميليون 
تومان افت داشته اس��ت و به نظر مي رسد كه از اين پس 
بايد منتظر خبر قطعي پيروزي بايدن نامزد دموكرات ها و 
سيگنال هاي مثبت براي بازگشت امريكا به برجام باشيم تا 
شاهد كاهش شديد قيمت دالر به زير 20 هزار تومان و سكه 
به زير 10 ميليون تومان همچنين تا زماني كه شرايط بازار 
و روابط خارجي و بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم ها 
تثبيت نشود، نمي توان انتظار داشت كه قيمت كاالهاي 
مختلف متاثر از نرخ ارز كاهش يابد زيرا بازار براي كاهش 
قيمت ها به ايجاد تعادل نسبي و ثبات عرضه و تقاضا نياز دارد 
تا قيمت ها كاهش يابد و براي انتظار اثر گذاري كاهش نرخ 

دالر بر قيمت كاالهاي معيشتي هنوز زود است 
در س��اعات عصر ش��نبه اونس طال 1950 دالر، و قيمت 
دالر 25 هزار تومان اعالم شد و در نتيجه قيمت سكه 12 
ميليون و 100 هزار تومان، هرگرم طالي 18 عيار 1 ميليون 
و 154 هزار، مظنه مثقال طال 5 ميليون، ربع سكه 4 ميليون 
و 800 هزار، نيم سكه 6 ميليون و 800 هزار، سكه گرمي 2 

ميليون و 600 هزار تومان معامله شد.
در ساعت ظهر شنبه نيز قيمت دالر 24 هزار و 800 تومان، 
ي��ورو 29 هزار تومان و درهم ام��ارات 7 هزار و 49 تومان 
اعالم شده است.قيمت فروش دالر در صرافي ها با كاهش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 24 هزار و 500 
توم��ان و قيمت فروش يورو نيز با كاهش معادل 29 هزار 
و 800 تومان اعالم ش��ده 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.روز شنبه فعاالن بازار ارز دالر را از فروشندگان و 
مردم عادي به قيمت 22 تا 24 ه��زار تومان خريداري و 
حدود 25 هزار تومان مي فروختند و همين موضوع باعث 
شده كه خبر كاهش قيمت به 22 هزار تومان منتشر شود، 
اما در زمان فروش دالر به قيمت 24500 تا 25 هزار تومان 
به فروش مي رس��د و ترس از ري��زش قيمت دالر موجب 
شده كه بيشتر فروشنده ارز باشند تا خريدار ارز و درنتيجه 
قيمت ها تمايل به كاهش نشان مي دهد. ريزش قيمت ها 
در بازار ارز موجب شده تا عالوه بر شركت ها، جمع زيادي 
از دارندگان ارزهاي خانگي نيز براي فروش ارز خود راهي 
خيابان فردوسي شوند؛ هم اكنون خريداري براي دالر در 
بازار وجود ندارد. س��ير نزولي قيمت ها در بازار ارز موجب 
شده تا عالوه بر ش��ركت هاي حقوقي، دارندگان ارزهاي 
خانگي نيز براي فروش ارزهاي خود راهي خيابان فردوسي 
و صرافي ها شوند و همين امر نيز موجب ترس بازاري ها از 
ريزش بيشتر قيمت ها شده است.سير نزولي قيمت ها در 
حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه 14 آبان ماه آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود 6 هزار 
توماني همراه بوده و دالر از 30 هزار تومان ظهر چهارشنبه 
به 24 هزار تومان در ظهر ش��نبه 17 آبان رس��يده است.

مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر 
در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از 
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته 
بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري 
ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با 
اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست.هرچند در 
تمام اين مدت كارشناسان نسبت به افزايش غيرمنطقي 
قيمت ارز هش��دار داده و همراستا با بانك مركزي تأكيد 
مي كردند كه رش��د افسارگس��يخته قيمت دالر دليل 
اقتصادي ندارد و صرفًا براساس جريان رواني است و حتي 
درصورت انتخاب مجدد ترامپ ني��ز اتفاق خاصي براي 
ايران رخ نخواهد داد چراكه قباًل شديدترين تحريم ها را 
به لطف او متحمل شده ايم و تحريم جديدي باقي نمانده 
است. اما خواس��ته يا ناخواسته بازار ارز نيز احتمااًل مانند 
مسووالن دولتي چشم به انتخابات امريكا دوخته بود و االن 
با مشخص شدن تقريبي نتايج انتخابات، تصميم به تخليه 
حباب گرفته است. بازاري ها مي گويند از آنجايي كه احتمال 
آزادسازي منابع بلوكه شده ايران تقويت شده بازار ارز نيز 
چشم انتظار كاهش بيشتر قيمت هاست.قيمت دالر صبح 

شنبه در بين دالل هاي خيابان فردوسي در محدوده 25 
هزار و 500 تومان معامله مي شد اما با ادامه روند ريزشي 
قيمت ها و افزايش تعداد فروشنده ها در بازار قيمت ارز در 
بين دالل هاي فردوسي نيز كاهش يافت و به 24 هزار و 800 
تومان رسيد. دالر هم اكنون در معامالت فردايي در كانال 
24 هزار تومان معامله مي شود.مشاهدات ميداني از بازار ارز 
نشان مي دهد كه خريدار دالر خيلي كم است و اكثر افراد 
حاضر در خيابان فردوسي و صرافي ها از ترس ريزش بيشتر 
قيمت ها براي فروش ارزهاي خود راهي بازار شده اند. فعاالن 
بازار ارز مي گويند نه تنها در صرافي ها بلكه در سامانه نيما 
هم خريدار چنداني براي ارز وجود ندارد و اكثر افراد منتظر 
هس��تند كه قيمت ها ارزان تر شود و بعد اگر نياز داشتند 
نسبت به خريد اقدام كنند.بازاري ها با اشاره به آزادشدن 
واردات با ارز متقاضي مي گويند: هر چند اين تصميم موجب 
افزايش تقاضا براي خريد ارز دربازار مي شود ولي نكته مهم 
اينجاست كه فعالً  واردكننده ها هم تمايلي به خريد ارز در 
اين نرخ ها ندارند و منتظر كاهش بيشتر قيمت ها هستند.

صراف ها با تأكيد بر نزولي بودن شيب بازار ارز مي گويند: 
مردم و شركت ها ترس ريزش بيشتر قيمت ها را دارند و ما 
هم احتمال مي دهيم كه در صورت ادامه اين روند قيمت 
دالر طي يك��ي دو هفته آينده به 20 ت��ا 21 هزار تومان 
مي رسد. گفتني اس��ت، سير نزولي قيمت ها درحالي در 
بازار طال و ارز و خودرو آغاز شده و همچنان ادامه دارد كه 
برخي دالل هاي بزرگ در اين بازارها س��عي دارند مانع از 
كاهش بيشتر قيمت ها شوند؛ تكاپوي اين دالل ها براي 
جلوگيري از ريزش بيشتر قيمت ها در كانال هاي تلگرامي 
و اتاق هاي معامالتي شان كاماًل مشهود است. دالل ها سعي 
دارند موجودي طال و ارز و خ��ودرو خود را در اين روزها با 
قيمت هاي باالتر تبديل به ريال كرده و كمتر ضرر كنند؛ 
آنها معتقدند اگر س��رمايه ها از بازار طال و ارز خارج شود 
مستقيم وارد بورس مي شود و اين به نفع شان نيست! جو 
ريزشي بازار طال و ارز و خودرو موجب شده است دالل ها 
در اين بازارها دست به كار شوند و با خبرهاي ساختگي و 
القاي جو منفي به بازار مانع از ريزش بيشتر قيمت ها شوند، 
نگراني اصلي دالل ها حركت نقدينگي به سمت بورس است.

جو بازارهاي طال و ارز و خودرو  خالف ماه هاي قبل ريزشي 
شده و احتمااًل اين روند قيمتي در روزهاي آينده هم ادامه 
داشته باشد، ولي ظاهراً ريزش قيمت ها در اين بازارها به كام 
دالل ها خوش نيامده است و در تالش هستند خريدهاي 
قبلي خود را در قيمت هاي باال تبديل به ريال كنند.قيمت 
دالر از 30 هزار تومان روز چهارش��نبه به 25 هزار تومان 
در روز ش��نبه رسيده و س��كه نيز از 15 ميليون تومان به 
12 ميليون تومان كاهش يافته است. سير نزولي قيمت ها 
در بازار خودرو نيز محسوس است ولي نكته مهم تكاپوي 
دالل هايي است كه كاهش قيمت ها باب ميلشان نيست.در 
بازار طال و ارز و البته خودرو دالل ها در حال تكاپو هستند تا 
با خبرهاي ساختگي و قيمت هاي صعودي مانع از ريزش 

بيشتر قيمت ها شوند، نمونه مشخص اين وضعيت در بازار 
سكه مشهود است؛ قيمت سكه در اتاق هاي معامالتي روز 
جمعه تا كانال 11 ميلي��ون تومان هم افت كرده بود ولي 
كانال هاي داللي تالش مي كنند با افزايش قيمت سكه در 
معامالت فردايي آن هم پيش از آغاز رسمي معامالت در 
بازار، به بازار سيگنال صعودي بدهند. مشابه اين وضعيت 
در بازار ارز و خودرو نيز مشهود است تا جايي كه دالل هاي 
اين بازارها در مكالمات با يكديگر رسماً تأكيد مي كنند كه 
نبايد اجازه دهند سرمايه ها از اين بازارها به سمت بازار بورس 
برود و خودشان ضرر كنند. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر درباره علت افزايش قيمت سكه در 
معامالت فردايي گفت: برخي از دالل ها مي خواهند براي 
كاهش ضرر خود با باال بردن ساختگي قيمت ها، خريدهاي 
قبلي شان را تبديل به نقد كنند و به همين دليل هم سعي در 
افزايش قيمت ها در معامالت فردايي دارند. گفتني است، در 
كانال هاي تلگرامي و گروه هاي معامالتي طال و ارز و خودرو، 
اتحادي شكل گرفته اس��ت تا مانع از حركت نقدينگي 
به سمت بازار سرمايه شود تا جايي كه فعاالن اين كانال ها 
سعي دارند با منفي جلوه دادن بازار بورس و انتشار شايعات 
كماكان بورس را ريزشي كنند و اجازه ندهند كه پول ها از 
اين بازارها خارج شود.كارشناسان اقتصادي معتقدند، بعد 
از تخليه حباب طال و ارز و كاهش قيمت ها در اين بازارها، 
نقدينگي حاصل از فروش طال و ارز راهي جز بانك و بورس 
ندارد؛ آنها مي گويند بعد از اين احتماالً سرمايه ها يا تبديل 
به سپرده بانكي مي شوند يا سهام؛ و احتماالً همين اطمينان 
از مسير آينده سرمايه هاي موجود در بازار طال و ارز و خودرو 
موجب شده است دالل هاي اين بازارها به تكاپو بيفتند و 
مانع از خروج نقدينگي از بازار شوند چراكه در اين صورت 
كاسبي شان كساد خواهد شد و ديگر سودهاي ميلياردي و 
بادآورده به جيب نمي زنند.اين درحالي است كه در ابتداي 
سال و همزمان با رشد چشم گير بازار سرمايه تعداد زيادي 
از مردم عادي س��رمايه هاي خرد خ��ود را نيز وارد بورس 
كرده بودند اما بعد از ريزش سنگين اين بازار از مردادماه و 
ادامه اين وضعيت تا همين امروز، جذابيت بازارهاي موازي 
از جمله طال و ارز و خودرو براي افرادي كه س��رمايه اي در 
دست داشتند، باال رفت ولي با توجه به كاهش چشم گير 
قيمت طال و ارز و خودرو ديگر اين بازارها جذابيتي براي 

سرمايه گذاري نخواهد داشت.

    مقاومت سكه در كانال ۱۲ ميليوني
گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي 
نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش 
همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي 
مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار 
ارز موجب شده 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 دوش��نبه 
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.

فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت. 
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.

     دالر ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان شد
قيم��ت دالر در صرافي هاي بانكي با كاهش نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 24 هزار و 500 تومان 
تعيين ش��ده است.تشديد نوس��انات ارزي موجب شد 
تا بازارس��از تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اس��اس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداش��تن سقف فروش در س��امانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار 
رس��مي و آزاد مقدمات كاهش نوس��انات 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 س��قف خريد بانك ها 
و صرافي ه��ا در بازار متش��كل 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 يكش��نبه 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 ليس��ت تحريم هاي ثانويه خ��ود قرار داد.هم 
اكنون قيمت فروش دالر در صرافي ها با كاهش نس��بت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 24 هزار و 500 تومان 
و قيمت فروش يورو نيز با كاهش معادل 28 هزار و 900 

تومان اعالم شده است.
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واكنش بانك مركزي به محكوميت 
بانك هاي ايراني در بحرين

مدير اداره بررس��ي هاي حقوقي بانك مركزي گفت: 
تاكنون هي��چ ابالغ قانوني از بحري��ن براي بانك هاي 
ايراني، انجام نشده و اگر رأي يا آرايي به محكوميت صادر 
شده باشد، به معني فرمايشي و سياسي بودن است و 
از منظر حقوقي، فاقد اعتبار و وجاهت قضايي اس��ت. 
به گزارش بانك مركزي، مرتضي اعتباري، مدير اداره 
بررسي هاي حقوقي بانك مركزي، درخصوص انتشار 
اخباري مبني بر »محكوميت برخي بانك هاي ايراني 
در دادگاه هاي بحرين«، گفت: تاكنون هيچ ابالغ قانوني 
از بحرين براي بانك هاي ايراني از جمله بانك مركزي 
كه متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسيدگي و 
مرجع رس��يدگي كننده به اتهام و داليل مورد استناد 
باشد، ابالغ نشده و اگر رأي يا آرايي به محكوميت صادر 
شده باشد، به معني فرمايشي و سياسي بودن رأي يا 
آراي مورد اش��اره بوده و از منظر حقوقي، فاقد اعتبار 
و وجاهت قضايي و مخدوش اس��ت چراكه حق دفاع 
و پاسخگويي به اتهام، رعايت نش��ده است. مدير اداره 
بررسي هاي حقوقي بانك مركزي با بيان اينكه هرگونه 
اقدام اجرايي كه براساس چنين آرايي انجام شود، داراي 
ايراد بوده و محكوم به بطالن است، تأكيد كرد: چنانچه 
آراي احتمالي ياد ش��ده به شكل قانوني ابالغ شود، در 
زمان مقتضي و توسط اش��خاص مرتبط به آن پاسخ 
حقوق��ي الزم داده خواهد ش��د. اعتباري درخصوص 
موضع اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي خاطرنشان 
كرد: اداره دعاوي حقوقي بانك مرك��زي درباره اقدام 
دولت بحرين در صدور رأي عليه بانك »المستقبل« 
و مديران آن، اعالم مي كند كه آراي صادره بدون طي 
مراحل قانوني و بر مبناي پرونده هاي ساختگي بوده و 
اتهامات جعلي عليه متهم��ان آن فاقد هر گونه ارزش 
حقوقي است و موجب مسووليت دولت بحرين در قبال 
تبعات آن است. واضح است كه ايران در دفاع از منافع 
و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد كرد. مقام مسوول 
بانك مركزي با اش��اره به اينكه بانك »المستقبل« در 
سال 2004 با پيشنهاد و مجوز دولت بحرين تأسيس 
شده است، عنوان كرد: بانك »المستقبل« با مشاركت 
مس��اوي بانك هاي »ملي«، »صادرات« و »االهلي« 
بحرين تأسيس شده و بانك مركزي آن كشور از ابتدا 
از طريق بخش هاي نظارتي و نمايندگان خود در هيأت 
مديره بانك »المس��تقبل«، نظارت مستمر و دايمي 
بر فعاليت ها و تراكنش هاي بانكي داشته است. اقدام 
سياسي و غير قانوني دولت بحرين مبني بر تصرف و اداره 
آن توسط »بانك مركزي بحرين« در 30 آوريل 2015 
موجب شد كه سهامداران ايراني آن بانك )بانك هاي 
ملي و صادرات( موضوع را از طريق مراجع بين المللي 
پيگيري كنند. در چنين شرايطي صدور احكام قضايي 
فرمايشي، فاقد وجاهت قانوني بوده و صرفاً نمايانگر اوامر 
و تصميمات دستگاه هاي سياسي و امنيتي دولت بحرين 
است. مدير اداره بررسي هاي حقوقي بانك مركزي، در 
پايان اقدام دولت بحرين را سوء استفاده آشكار از فضاي 
سياس��ي دانس��ت و تصريح كرد: اقدام دولت بحرين 
همراهي با فشار حداكثري دولت امريكا و در راستاي 
انحراف افكار عمومي از اقدام غيرقانوني اين كشور در 
مصادره غيرقانوني بانك ياد ش��ده است. به بيان ديگر 
اين اقدام كش��ور بحرين براي تحت الشعاع قراردادن 
روند رسيدگي بين المللي در پرونده شكايت طرف هاي 
ايراني بانك »المستقبل« عليه دولت بحرين انجام شده 

و امري مردود است.

هشدار اتحاديه طال وجواهر
به معامله گران فردايي سكه و طال

اتحاديه طال و جواهر تهران ب��ا اعالم اينكه معامالت 
غيرفيزيكي طال و سكه موسوم به معامالت فردايي و 
كاغذي غيرقانوني اس��ت، به دالالن اين نوع معامالت 
هشدار داد. براساس پيگيري ايس��نا در رابطه با رواج 
معامالت غيررسمي در بازار سكه و طال و در اصطالح 
حضور سفته بازها در اين بازار، اتحاديه صنف فروشندگان 
و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و س��كه تهران ضمن 
غيرقانوني خواندن اين نوع معام��الت، به دالالن آنها 
هش��دار داد.  طبق اعالم اتحاديه طال و جواهر تهران، 
معامالت غيرفيزيكي طال و سكه موسوم به معامالت 
فردايي و كاغذي معامالتي اس��ت كه هيچ گونه طال و 
سكه فيزيكي در آن مبادله نمي شود. اينگونه معامالت 
صوري، سبب نوس��ان بازار شده و غيرقانوني است كه 
در اي��ن زمينه اتحاديه طال و جواهر تهران در اطالعيه 
39 خود در 16 تير 99 غيرمجاز بودن و وصف مجرمانه 
اين معامالت را اعالم و براساس آن اعالم كرده است كه 
برابر قانون مراجع انتظامي و قضايي با متخلفان برخورد 
خواهد كرد. در اخطاري كه مجددا اتحاديه طال و جواهر 
در اين زمينه اعالم كرده، ضمن هشدار نسبت به انجام 
اين معام��الت، دالالن اينگونه معام��الت را از تجمع 
در برخي محل هاي بازار و خارج از واحدهاي كس��بي 
برحذر داش��ته است. در اين اطالعيه كه به صورت بنر 
در چندين نقطه از بازار تهران نصب شده است، تصريح 
شده كه معامله گران طالي آب شده و سكه بايد در محل 
واحدهاي كسبي داراي جواز كسب معتبر از اتحاديه 
طال و جواهر تهران داد و ستد كنند و در صورت معامله 
واحدهاي كس��بي با دالالن كاغذي و فردايي، پس از 
صدور اخطار، واحد كسبي آنها براي بار اول پلمب شده 
و در صورت تكرار، پروانه كس��ب به صورت دايم ابطال 
مي شود. در اطالعيه اي كه اتحاديه طال و جواهر صادر 
كرده آمده اس��ت: تشكل هاي مختلف صنفي )خارج 
از زير مجموعه وزارت صم��ت و اتاق اصناف( از قبيل 
انجمن هاي صنفي موضوع بند »ك« ماده 5 قانون اتاق 
بازرگاني، مجاز به اعطاي مجوز كسب و كار و حمل طال 
)كارت كيفي( نيستند و همكاران جهت دريافت هرگونه 
مجوز قانوني براي انجام فعاليت كس��بي بايد صرفًا به 
اتحاديه طال، جواهر، جواهر و نقره تهران مراجعه كنند. 
اين در حالي است كه فعاالن و مقامات صنفي اتحاديه، 
عدم تعادل بازار را ناشي از هيچ عامل تجارتي ندانسته و 
بارها بر تاثير حضور دالالن و سفته بازهايي كه دانسته يا 
ندانسته »در آسياب دشمن آب مي ريزند« در آشفتگي 
بازار سكه و طال داخلي تاكيد كرده  و معتقدند كه اين 
سفته بازي ها و بورس بازي ها اجازه نمي دهد كه بازار به 
شكل واقعي و معامالت صحيح خود پيش رود. طبق 
اعالم اتحاديه طال، جواهر و نقره و س��كه تهران كليه 
سايت ها و كانال هاي اعالم نرخ قيمت طال و سكه مجاز 
ب��ه اعالم قيمت فردايي يا كاغذي نب��وده و در صورت 
مش��اهده برخورد قانوني صورت خواهد پذيرفت. اين 
فعاالن معتقدند كه تمام آش��فتگي و به هم ريختگي 
بازار و افزايش تقاضا، در بخش سفته بازي هاس��ت كه 
افراد به جهت سرمايه گذاري و حفظ ارزش ريال خود 
اقدام به خريدهاي غيرواقعي و تقاضاي كاذب كرده و 
با خريد س��كه به تعداد باال حتي تا 200 سكه، بازار را 

آشفته مي كنند.

ارزش لير سقوط كرد و رييس 
بانك مركزي تركيه بركنار شد

به دنبال كاهش بيشتر ارزش لير، رييس بانك مركزي 
تركيه بركنار ش��د.به گ��زارش گاردين، رجب طيب 
اردوغان پ��س از آنكه ارزش لير مج��ددا در برابر دالر 
كاهش يافت، دستور بركناري رييس بانك مركزي اين 
كشور را صادر كرد. هنوز مشخص نيست مراد يوزال 
بر سر چه مسائلي با اردوغان اختالف نظر داشته اما از 
ابتداي امسال تاكنون لير بيش از 30 درصد ارزش خود 
مقابل دالر را از دس��ت داده است.  با توجه به افزايش 
شمار مبتاليان به كرونا در تركيه انتظار مي رود شرايط 
اقتصادي اين كشور وخيم تر شود چرا كه دولت مجبور 
به تعطيلي كسب و كارهاي بيشتري خواهد بود و شمار 
گردشگران خروجي ورود ي به اين كشور نيز كاهش 
خواهد يافت. اردوغان كه خود را دشمن نرخ بهره خوانده 
خواهان كاهش بيش��تر نرخ بهره است اما بسياري از 
اقتصاددانان و نهادهاي بين المللي نسبت به عواقب 
س��نگين اين كار براي اقتصاد تركيه هشدار داده اند. 
ناجي اقبال، متحد اردوغان كه بين سال هاي 2015 
تا 2018 وزير خزانه داري تركيه بود به عنوان رييس 
جديد بانك مركزي انتخاب شده است. بانك مركزي 
تركيه در آخرين اق��دام خود تحت مديريت يوزال به 
چرخه كاهش نرخ بهره پايان و آن را به 10.25 درصد 
افزايش داده بود. اين بانك همچنين با صدور بيانيه اي از 
برنامه ريزي براي اتخاذ رويكرد انقباضي در عرضه پول 
خبر داده بود.  نرخ برابري هر يورو از 10 لير نيز گذشت.

به گزارش بلومبرگ، كاهش شديد ذخاير ارزي تركيه 
باعث ريزش مجدد لير در برابر تمامي ارزهاي مهم و ثبت 
ركوردهاي پايين جديد شد. تا پايان ماه اكتبر ذخاير 
ارزي اين كشور 42.26 ميليارد دالر بوده و 1.83 ميليارد 
دالر نسبت به ماه قبل آن كاهش داشته است.  از سوي 
ديگر نيز باال رفتن فشار تورمي و كاهش شديد ذخاير 
ارزي باعث نگراني معامله گران از توانايي بانك مركزي 
تركيه در مديريت شرايط كنوني شده است. از طرف 
ديگر نگراني هايي از پيامدهاي كرونا روي اقتصاد تركيه 
كه بخش بزرگي از اقتصاد تركيه به گردشگري وابسته 
است، وجود دارد و تداوم شرايط كرونايي مي تواند باعث 
عميق تر شدن ركود اقتصادي در اين كشور و افزايش 
شديد نرخ بيكاري شود.  تصميم بانك مركزي تركيه 
به ثابت نگه داشتن نرخ بهره با واكنش منفي فعاالن 
بازار مواجه شده است. نرخ بهره تركيه اكنون در سطح 
10.25 درصدي قرار دارد و ش��ماري از كارشناس��ان 
معتقدند براي كمك به اقتصاد اين كشور، بانك مركزي 
بايد نرخ بهره را باالتر ببرد كه اين مساله تاكنون به دليل 

نگراني از افزايش تورم اجرايي نشده است.  

افزايش ۱۰ درصدي ارزش
بيت كوين طي ۲۴ ساعت

بزرگ ترين ارز ديجيتال دنيا از نظر سرمايه بازار، حدود 
10 درصد طي 24 ساعت افزايش قيمت داشته است. 
قيمت بيت كوي��ن صبح جمعه برابر ب��ا 15755 دالر 
بود و ش��ب قبل از آن تا 15934 دالر باال رفته بود . به 
گزارش راشاتودي، قيمت بيت كوين به باالترين رقم 
از ژانويه 2018 يعني 16 هزار دالر رس��يده است. اين 
افزايش قيمت ارزش س��اير ارزهاي مجازي را هم باال 
برده و جذابيت آنها را نسبت به طال افزايش داده است. 
بزرگ ترين ارز ديجيتال دنيا از نظر سرمايه بازار، حدود 
10 درصد طي 24 ساعت افزايش قيمت داشته است.  
قيمت بيت كوين هنوز به 20 هزار دالر نرس��يده ولي 
بسياري تحليل گران مي گويند روند صعودي آن تازه 
آغاز شده است. بيت كوين بهترين عملكرد را در 2020 
در ميان ساير سرمايه ها داشته است . اين افزايش قيمت 
دربحبوحه اعالم محرك هاي مالي توسط دولت هاي 
جهان صورت گرفته كه سعي دارند پيامدهاي شيوع 
ويروس كرونا را كاهش دهند. بانك هاي مركزي اعالم 

كردند قصد دارند پول بيشتري وارد اقتصاد كنند .

قيمت جهاني طال ۱9۵۱ دالر
در حالي كه ارزش دالر تضعيف شده و افزايش شانس 
پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
اميدها به ارايه يك بس��ته محرك مالي بزرگ در اين 
كشور را تقويت كرده است، قيمت طال روز جمعه افزايش 
داشت. به گزارش رويترز، قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت روز جمعه ب��ا 0.09 درصد افزايش به 1951 
دالر و 35 سنت رسيد. قيمت طال در اين هفته حدود 
3.9 درصد رشد داشت كه بيشترين افزايش هفتگي 
از اواخر ماه جوالي تاكنون بود. قيمت فلز زرد در پايان 
معامالت آتي ديروز نيز با 0.25 درصد رشد به 1951 
دالر و 70 سنت رسيد. جيم ويكوف، تحليلگر موسسه 
كيتكو متالز در اين باره گفت: »كاهش ارزش دالر امريكا 
سبب شده فيمت طال به باالترين رقم 6 هغته اخير برسد. 
نامشخص بودن نتيجه انتخابات امريكا و افزايش موارد 
ابتال به كرونا نيز سبب شده تا سرمايه گذاري هاي امن در 
بازار طال افزايش يابد.«»بازار روي پيروزي بايدن حساب 
كرده است. اين پيروزي سبب ارايه بسته هاي محرك 
مالي بيشتري از سوي دولت امريكا خواهد شد و مي تواند 

موجب افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش دالر شود.«

دالر خريدار ندارد؛ ترس بازار از ريزش بيشتر قيمت 

انتظار اثر گذاري كاهش نرخ دالر بر قيمت كاالهاي معيشتي و مسكن هنوز زود است

بازاريها:دالربه۲۰هزارتومانميرسد

قادري: نرخ دالر كاهش مي يابد

حق شناس: نشانه هاي افت ادامه دار نرخ ارز
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به برخي نشانه هاي ادامه 
افت نرخ ارز در اقتصاد ايران، افزود: ادامه سقوط نرخ دالر دور 
از انتظار نيست. هادي حق شناس، اقتصاددان و تحليل گر 
مسائل اقتصادي درباره افت نرخ ارز در پايان هفته گذشته 
و روز جاري، گفت: ما براي آنكه به تحليل واقع بينانه برسيم 
بايد ابتدا به اين سوال پاسخ بدهيم كه به چه دليل قيمت 
ارز در اقتصاد ايران جهش پيدا كرد. وي افزود: بعد از بيرون 
رفتن ترامپ از برجام در 17 ارديبهشت سال 97 شرايط 
جهش نرخ ارز فراهم ش��د و ما از س��ال 97 تا االن شاهد 
جهش هاي پياپي نرخ ارز بوديم، در حالي كه در همه دولت ها 
اگر به ش��كل يك منطق به آن نگاه كنيم معموال شروع و 
پايان دولت ها حداكثر سه برابر بر نرخ جهش ارز تاثير رواني 
دارد. ولي در اين دولت اين تاثير بيشتر شد كه اصلي ترين 
دليل آن هم نوع تحريم ها و اقداماتي بود كه دونالد ترامپ 
در پيش گرفت. حق شناس ادامه داد: ما همچنان با تحريم 
مواجه هستيم ولي اگر تحريم برداشته شود به نظر مي رسد 

بخشي از قيمت ارز كه ناشي از تحريم بوده، حتما حذف 
خواهد ش��د. اين تحليل گر اقتصادي تصريح كرد: شعار 
بايدن اين بوده كه به برجام برمي گردد و معموال در غرب 
رييس جمهورها متناسب با وعده هاي انتخاباتي خود بعد از 
پيروزي عمل مي كنند. وي يادآور شد: اگر خوشبينانه فرض 
كنيم كه بايدن به برجام برگردد، بيانگر اين مطلب است كه 
اوال فروش نفت ما به روال عادي باز مي گردد در ثاني نقل 
و انتقال ارزي بهبود مي يابد. حق شناس در ادامه گفت: اگر 
اين دو امكان فراهم شود در عرضه ارز كه در دو سال گذشته 
اخالل ايجاد شده بود، اين اخالل برداشته مي شود و وقتي 
عامل اخالل برداشته شود و عرضه ارز به روال عادي برگردد، 
طبيعي اس��ت كه قيمت ارز باز هم از وضعيت فعلي امروز 
بيشتر كاهش پيدا كند. وي در پايان گفت: به نظر من ادامه 
سقوط قيمت دالر پس از اينكه فروش نفت به حالت عادي 
برگش��ت و نقل و انتقال ارز هم طبيعي شود، دور از انتظار 
نخواهد بود. همچنين يك عضو كميسيون برنامه و بودجه 

در مجلس گفت: از يك طرف افزايش عرضه ارز و از طرف 
ديگر كاهش تقاضا را شاهد هستيم. در نتيجه اين دو عامل 
مي تواند روي نرخ ارز تاثير كاهش��ي داشته باشد. كاهش 
معنادار نرخ ارز در بازار روز پنج شنبه و امروز)شنبه(، باعث 
شد تا بسياري از افراد كه پيش از اين در پي كسب سود، به 
دنبال دپو كردن دالر و يورو در خانه هاي خود بودند، حاال 
براي فروش آن، روانه بازار ش��وند. اين در حالي اس��ت كه 
پيش از اين بارها توسط مسووالن و كارشناسان اقتصادي 
در خصوص ريسك باالي سرمايه گذاري در اين بازار هشدار 
داده شده بود و حاال با توجه به خبرهاي بين المللي از احتمال 
باالي پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري، سيگنال 
كاهشي به بازار ارز ارسال شده و معامله گران خود را براي 
نرخ هاي پايين تر دالر آماده مي كنند. در اين خصوص جعفر 
قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به تاكيد چندين باره 
كارشناسان اقتصادي و رييس كل بانك مركزي مبني بر 

ريس��ك باالي ورود به بازار ارز اظهار داشت: در اين مدت 
سياست هاي تند و خشن ترامپ، ذهنيت منفي براي مردم 
ايجاد كرده بود و ح��اال كه زمزمه انتخاب بايدن به عنوان 
رييس جمهور جديد امريكا مطرح است، آثار رواني خودش 
را در بازار مشاهده مي كنيم و طبيعي است كه اين انتظارات 
هم روي عرضه ارز تاثيرگذار باشد و هم در بخش تقاضا. به 
عبارت ديگر افرادي كه ارز در خانه نگه داشته اند، اين ارزها 
را وارد بازار مي كنن��د و آن تقاضا كنندگاني كه ارز را براي 
حفظ قدرت خريد خودشان تقاضا مي كردند، به اين اميد 
در آينده قيمت ارز كاهش پيدا مي كند، فعال براي تقاضاي 
و ورود به بازار دست نگه داشته اند. زيرا روند پيش رو روند 
كاهشي است و با ريسك باالي سرمايه گذاري همراه است. 
بنابراين از يك طرف افزايش عرضه ارز و از طرف ديگر نيز 
كاهش تقاضا را شاهد هستيم و خواهيم بود. در نتيجه اين 
دو عامل مي تواند روي نرخ ارز تاثير كاهشي داشته باشد و 

قيمت ارز را پايين بياورد.



رقيه  ندايي| 
حواشي انتخابات امريكا تاثير عمده اي روي بورس و ديگر 
بازارهاي مالي داشته است و با وضعيت پيش آمده، پيش 
بيني مي شود بازارسرمايه تا چند روزي روند نزولي پيش 
بگيرد. اين روند نزولي تنها ناش��ي از اتفاقات ناخوشايند 
در بازار اس��ت چراكه؛ بورس بازاري بس��يار حساس بود و 
كمترين اتفاقات مي تواند روند بازار را تا مدت ها تغيير دهد. 
براساس وضعيت بازار مي توان گفت كه اصالحات روزهاي 
اخير تنها از جنس نوسان بوده است و اين نوسان وارده تنها 
ناشي از اتفاقات و اخبار است. اخبار سياسي و اقتصادي كه 
اغلب تاثير منفي روي بازار داش��ته و اتفاقاتي كه اغلب به 
تصميمات مديران و مسووالن بستگي دارد. اين تصميمات 
اغلب به صورت ش��بانه و يا با انتقاد و حواشي زياد گرفته 
شده كه موجبات نوس��ان و بي اعتمادي را در بازار فراهم 
ساخت. نوس��ان و بي اعتمادي اغلب ناشي از تصميمات 
اخير مسووالن است. براي مثال؛ بورسي ها به صورت شبانه 
به تصويب مصوبات بورسي مي پردازند و مسووالن نيز در 
عرضه هاي دولتي مشكل دارند و اغلب به بحث و گفت وگو 
مي رسند. حال اين وضعيت نوساني بازار را مي توان با افزايش 
اعتماد و تزريق نقدينگي در بازار تغيير داد.  براي مثال قرار 
بود كه يك درصد از صندوق توسعه ملي به بازار سهام تزريق 
شود اما؛ با گذشت بيش از دوماه هنوز خبري از اين موضوع 
نيست و جعفر قادري، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي، در اين خصوص اظهار داشت: اين 
منابع بايد براساس قانون رفع موانع توليد تخصيص داده شود 
اما بايد توجه داشت كه اين تصميم براي شرايط عادي بوده و 
مشكل بورس به گونه اي است كه با تزريق 10 يا 15 و حتي 
20 هزار ميليارد تومان حل نخواهد شد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: براي رفع 
مشكالت كنوني بورس بايد سياست ها و ديدگاه ها اصالح و 
شفافيت و آيين نامه هاي الزم اجرايي شود. در حال حاضر 
نزديك به 12 ميليون كد بورسي فعال و 55 ميليون سهامدار 
داريم و طبيعي است كه با رشد انتظارات، بايد اصالحات الزم 
و متناسب با شرايط نيز اعمال شود. قادري تصريح كرد: تا 
زماني كه اصالحات صورت نگيرد مشكل بورس با تزريق 
يك درصد از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبيت حل 
نمي شود. در واقع مش��كل اين اعداد و ارقام نيست و بايد 
دخالت ها حذف و موانع شركت هاي بورسي برداشته شود.

    پيش بيني بازار طي روزهاي آينده
هفته جاري بدنه بازار كمي قوي تر از گذش��ته مي شود و 
به علت هيجان وارد شده به اين بازار و ساير بازارها شاهد 
رون��د اصالحي مجدد در بازار خواهيم بود و همچنين در 
اين هفته رفتارهاي هيجاني به كرار ديده خواهد شد. البته 
اين نكته نيز حائز اهميت است كه بورس طي دو الي سه 
ماه اخير روند اصالحي را تجربه كرده و به قولي به پيشواز 
اين انتخابات رفته بود در نتيجه بازار سهام نزول عمده اي 

را تجربه نمي كند و در كوتاه مدت از اين روند گذر مي كند. 
با انتخابات امريكا، بي اعتمادي سهامداران، تورم و... به اين 
زودي ها شاهد روند صعودي بسيارعالي در بازار نخواهيم 
بود و اين بازار به مرور زمان با استفاده از تحليل هاي بنيادي 
و تكنيكال موجود روندي متعادل به سمت وسوي سود به 
خود مي گيرد اما؛ نكته اساسي اينجاست كه بازار سرمايه، 
بازاري بسيار حساس است و ممكن است انتخابات امريكا و 
يا ديگر اخبار سياسي موجود روند بازار را تغيير دهد. بنابراين 
اين هفته شاهد بازاري نزولي و گاها متعادل خواهيم بود و 

انتظار صعود آنچنان از بازار نمي رود.

     سمت و سوي بازارهاي موازي
انتخابات امريكا روي تمامي بازارها اثرگذاربود، به گونه اي 
ك��ه در اولين روز هفته جاري نرخ تا م��رز 23 هزار تومان 
رسيد اين قيمت درحالي است كه طي چند روز گذشته 
دالر به بيش از 30 هزارتومان رسيده بود و تنها يك تحول 
در رياس��ت جمهوري كش��وري ديگر باعث شد كه دالر 
روند ريزش��ي به خود گيرد و براساس پيش بيني ها نرخ 
دالر تا 20 هزارتومان نيز ممكن است برسد. بازار خودرو 
نيز تعريف چنداني نداشت و افت قيمت ها باعث شد كه 
برخي از مردم خريدار شوند. در برخي از خودرو ها كاهش 
قيمتي بيش از 6 ميليون توماني مشاهد شد. در اين ميان 
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه روي كار آمدن 

دموكرات ها باعث مي شود كه روند معامالت بازار مسكن 
نيز تغيير كند و بر همين اساس شاهد كاهش قيمت در بازار 
مسكن خواهيم بود. اما؛ بازار طال و سكه كه جزو مهم ترين 
بازارها محسوب مي شود روندي كامال نزولي را در كارنامه 
خود به ثبت رسانيد و به جز كاهش قيمت طال و سكه در 
بازار ايران بازار، جهاني نيز كاهش قيمت طالي جهاني را 
نيز تجربه كردند. بر طبق كاهش قيمت هاي ديده شده در 
 بازار كاهش نرخ نفت را مي توان روندي عادي دانس��ت و 
پيش بيني مي شود چند روز پس از اعالم نتايج انتخابات 

امريكا وضعيت نفت نيز سر و سامان يابد.

     نزول بورس هاي جهاني
بورس هاي جهاني نيز نگاه عمده اي به انتخابات امريكا 
دارند اگر وضعيت دو روز گذشته اين بورس ها را بررسي 
كنيم متوجه مي ش��ويم كه بازار يك روز در ميان روند 
نزول و صعود را تجربه مي كن��د. در بورس امريكا و وال 
استريت، بيش��تر ش��اخص ها صعودي بودند تا جايي 
كه دو شاخص از سه ش��اخص اصلي بورسي در سطح 
باالتري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانس��تريال اوريج« با 0.23 درصد كاهش نسبت به 
روز قبل و در سطح 2۸ هزار و 32۴.۹۸ واحد بسته شد. 
همچنين ش��اخص »اس اند پي 500« با 0.01 درصد 
صع��ود تا س��طح 3510.۷۸ واحدي ب��اال رفت و ديگر 

شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
0.10 درصد صعود در سطح 11 هزار و ۹02.۹5 واحدي 
 بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 0.06 درصد صعود نسبت 
به روز قبل و در سطح 5۹10.02 واحد بسته شد. شاخص 
»دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان با كاهش 0.۷ 
درصدي و ايستادن در سطح 12 هزار و ۴۸0.02 واحدي 
به كار خود خاتم��ه داد و ش��اخص »كك ۴0« بورس 
پاريس ب��ا ريزش 0.۴۷ درصدي در س��طح ۴۹60.۸۸ 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.۷۸ 
درصد پايين رفت و به 6۸۷0.۴0 واحد رسيد. در بورس 
آسيايي نيز شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي 
كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو ژاپن با صعود 
0.۹1 درصدي تا سطح 2۴ هزار و 325.23 واحدي باال 
رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.0۷ 
درصد باال رفت و در سطح 25 هزار و ۷12.۹۷ واحد بسته 
شد. در چين شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت« صعود 
0.01 درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴۸۸5.۷2 واحد 
بسته شد. در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 
200« بورس سيدني با 0.۸2 درصد افزايش و ايستادن 
در س��طح 61۹0.1۸ واحدي به كار خود خاتمه داد. در 
بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.
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بازارسهام در انتظار نرخ دالر
تمام آنچه كه مي تواند بازار 
را به تعادل برس��اند و از اين 
فشار فروش رها كند تخمين 
ميزان نرخ دالر است اينكه 
اي��ن ارز در چه رنج قيمتي 
كشف مي ش��ود و بر روي 
چه قيمتي معامله خواهد 
شد، براي بازار سهام بسيار 
مهم اس��ت و اينكه بايد ديد كه در كدام رنج قيمتي 
قرار مي گيرد و طي يكسال آينده چه شكلي به خود 

خواهد گرفت.
در حال حاضر بازار س��هام از حال��ت و جو هيجاني 
خارج شده اس��ت و بنابراين بايد به صورت تحليلي 
سهام موجود در بازار را با توجه به P/B كشف قيمت 
كرد. تمامي اين موارد عواملي هستند كه بايد بازار به 
قطعيت برسد و پس ازآن  اقدام به خريد نمايد در غير 
اين صورت بازار مردد است و نمي تواند حال صعودي 
و صف هاي خريد را به خود بگيرد. با توجه به شرايط 
موجود كه نرخ س��پرده افزاي��ش و كاهش را تجربه 
نمي كند و به صورت قطع بر روي 1۸ درصد است بايد 
تكليف بورس و دالر نيز مشخص شود اما؛ مهم ترين 
عامل تاثيرگذار بر روي بورس نرخ دالر است EPS از 
شركت هاي موجود برآورد كنيم و روند قيمت دالر را 
تا پايان سال متصور باشيم. بعد از آن مي توان ديد كه 
آيا انتظارات تورمي وجود دارند يا خير؟ يا اينكه بتوانيم 
P/B مورد ارزيابي قرار دهيم و ببينيم شركت ها تا چه 
حدي ارزنده هستند و تا اين موارد مشخص نشود بازار 

سهام با ابهام مواجه است. 
براساس نظريه هاي موجود هنوز نتوانسته ايم نرخي 
براي دالر كشف كنيم و قاعدتا بايد دالر يك هفته و به 
صورت ثابت بر روي يك عدد معامله شود و بازار سهام 
از بابت نرخ دالر هنوز ابهام عمده اي را تجربه مي كند 
و به همين دليل اس��ت كه نمي توان بازار را تحليل 
كرد اما؛ به صورت بازار در شرايط فروش قرار دارد و از 
ميانه هاي هفته از ميزان فروش در بازار كاسته شده 
و مي توان نقاط تعادلي خاصي را در بازار متصور بود. 
يكي از نقاط ضعف بازار در شرايط فعلي اين است كه 
بازار سرمايه نمي تواند در شرايط تعادلي معامله كند 
و اين بدان معناست كه به راحتي صف خريد به صف 
فروش تبديل مي شود و اين مورد يكي از ضعف هاي 
بازار محسوب مي شود. تا روز ميانه هاي هفته مي توان 
قيمت دالر را كمي تخمين زد و بعد از اين تخمين بازار 
ريزش عمده اي را تجربه نمي كند. با تفاسير موجود در 
ميانه هاي هفته جاري فشار فروش عمده اي نخواهيم 
داشت و بايد منتظر ماند تا نرخ دالر به صورت دقيق 
كشف شود و اگر در ميانه هاي 22 هزارتومان تثبيت 
شود بازار از جو فروش به خريد تبديل مي شود و كمي 
تعادل به سراغ بازار مي آيد و پس از قطعيت نرخ دالر 
بيش از ۸0 درصد بازار از حالت فروش��ندگي خارج 
مي ش��ود چون درحال حاضر افرادي كه سهام خود 
را به فروش مي رسانند. ترس از دالر 20 هزارتوماني 
دارند و اگر دالر به ثبات برسد از ميزان فروشنده هاي 
بازار سهام كاسته مي شود و بازار از ميانه هاي هفته روند 
افزايشي به خود مي گيرد. بنابراين تا يك برآوردي از 
نرخ دالر براي يك سال آينده نداشته باشيم و انتظار 
تورمي پيش روي جامعه را تشخيص ندهيم متاسفانه 
نمي توان ميزان P/B بازار را تشخيص داد بنابراين تا به 

دست آمدن P/B بازار در شرايط فعلي باقي مي ماند.

تعادل بورس در آينده اي نزديك
جواد عشقي نژاد، عضو هيات مديره شركت بورس 
با بيان اينكه انتظار مي رود بازار سهام معامالت اين 
هفته را با روندي متع��ادل و بعضا مثبت آغاز كند. 
قابليت پيش بيني از ابزارهاي مورد نياز هر فعاليت 
ميباشد كه بازار سرمايه نيز از اين داستان مستثني 
نيست و در اين ميان پيش بيني مي شود برخي از 
صنايع و شركت هاي فعال در بورس از مسير متعادل 
به سمت مثبت شدن نيز حركت كنند اظهار داشت: 
بازار سرمايه در انتظار رخداد يك اتفاق براي رهايي 
از فشارهاي اقتصادي و سياسي نامعقول بود. در اين 
راستا نتيجه انتخابات امريكا مي تواند به هر سوي 
كه باشد قابليت پيش بيني و حركت هاي متناسب 
را رقم زده و مولفه هاي زير بنايي را انسجام ببخشد. 
وي در ادامه با اش��اره به اينكه بررسي روند گذشته 
بازار سهام نشان از آن داشت كه به طور كلي، قيمت ها 
در بازار سرمايه نياز به اصالح داشتند، گفت: به نظر 
مي رس��د اين روند اصالحي به پايان رسيده باشد 
و پيش بيني مي ش��ود كه بازار در آينده اي نزديك 
يعني از معامالت هفته پيش رو، ش��رايط متعادل 
را داشته باش��دكه البته در نظر گرفتن رفتار ساير 
بازار ها از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. اين فعال 
بازار س��رمايه در ادامه يكي از نكات مثبت پيش رو 
را گش��ايش در مراودات مالي بين المللي دانست و 
افزود: به نظر مي رسد يكي از مهم ترين موارد، بهبود 
مراودات مالي ايران در سطح بين المللي باشد. اين امر 
مي تواند افزايش ارزش سهام شركت هاي اين صنعت 
فعال در بازار سرمايه را به دنبال داشته باشد. عشقي 
نژاد در ادامه با اظه��ار اين مطلب كه بورس ما يك 
بازار هوشمند است، گفت: بر اين اساس كليت بازار 
سهام در هفته جاري در يك مسير متعادل حركت 
خواهد كرد؛ در اين راس��تا سهام برخي از شركتها 
ممكن است در قيمت هاي جذاب تري معامله شود. 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد در 
ادامه با توصيه به سهامداران و سرمايه گذاران، گفت: 
به سهامداران توصيه مي شود كه همواره در مواردي 
مشابه چنين رخدادهايي در سطوح بين المللي كه 
در اقتصاد ايران تاثيرگذار هستند، رفتارهاي مبتني 
بر تحليل را از رفتاهاي هيجاني و خريد و فروش هاي 

بدون منطق جدا كنند. 

 سه حالت اختيار معامله 
از لحاظ بازدهي چيست؟

يك قرارداد اختيار معامله در بازار س��هام از نظر 
بازدهي مي تواند در يكي از سه حالت زير باشد:

    اختيار معامله در سود
ي��ك اختيار معامله را در س��ود مي ناميم اگر فرد 
خريدار با اعمال آن به سود برسد. به عنوان مثال 
اگ��ر در قرارداد اختيار خري��د، قيمت نقدي كاال 
بيشتر از قيمت اعمال قرارداد اختيار باشد، بدين 
معني است كه خريدار با اعمال اختيار، كاالي مورد 
نظر را با قيمتي كمتر از قيمت نقدي، از فروشنده 
اختيار خواهد خريد و درنتيجه سود خواهد برد. در 
اين حالت گفته مي شود كه اختيار معامله در سود 
اس��ت. يك اختيار معامله را بي تفاوت مي ناميم، 
اگر فرد خريدار با اعمال آن نه به س��ودي برسد و 

نه زيان كند.
   اختيار معامله  بي تفاوت

يك اختيار معامله را بي تفاوت مي ناميم اگر فرد 
خريدار با اعمال آن نه به س��ودي برسد و نه زيان 
كند. براي مثال اگ��ر در ق��رارداد اختيار خريد، 
قيمت اعمال قرارداد اختيار برابر با قيمت نقدي 
كاال باشد، براي خريدار اختيار فرقي ندارد كه كاال 
را از بازار نقدي تهيه كند يا قرارداد را اعمال كند. 
در نتيجه در اين حالت گفته مي ش��ود كه اختيار 

معامله بي تفاوت نسبت به سود يا زيان است.
    اختيار معامله در زيان

يك اختيار معامل��ه را در زيان مي ناميم چنانچه 
خريدار آن با اعم��ال اختيار معامل��ه زيان كند. 
طبيعي اس��ت ك��ه اختيار معامله ه��اي در زيان 
هيچ گاه اعمال نمي ش��وند. به عنوان مثال اگر در 
قرارداد اختيار خريد، قيمت نقدي كمتر از قيمت 
اعمال قرارداد باش��د، خريدار ب��ا اعمال آن زيان 
مي كند. در نتيجه منطقي نيس��ت كه از اختيار 
خود اس��تفاده كند، چراكه مي تواند كاالي مورد 
نظر را با قيمتي كمتر، از بازار نقدي تهيه كند. در 
اين حالت گفته مي ش��ود اختيار معامله در زيان 
اس��ت. وضعيت بازدهي يك اختيار در هر زماني 
قبل از سررسيد تا سررسيد قرارداد قابل بررسي 
است. اگرچه در قرارداد هاي اختيار معامله اروپايي 
قبل از سررسيد امكان اعمال وجود ندارد، ولي با در 
نظر گرفتن فرض اعمال مي توان وضعيت بازدهي 

آن را تعيين كرد.

 جاي پاي 
محكم ديپلماسي

در كنار آن اگر بنا باش��د با ديپلماس��ي مشكالت 
تحريم ها را برطرف كنيم، بايد جاي پايمان را طوري 
محكم كنيم كه با تغيير دولت ها در كش��ورهاي 
خارجي، همه رش��ته هايمان پنبه نشود. با دولت 
جديد امريكا نيز بايد طوري برخورد ش��ود، كه بار 
ديگر اقتص��اد ايران در كوتاه م��دت ضربه نخورد، 
موضوعي كه بايد دولت فعلي يا دولت هاي آينده به 

عنوان يك اولويت جدي به آن توجه كنند.

موافقت با عرضه محصوالت 
زنجيره فوالد در بورس كاال

پس از ارايه طرح پيش��نهادي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ب��راي مديريت بازار فوالد در روز 
دوشنبه هفته گذشته و بعد از جلسات متعدد اين 
كميس��يون درباره مفاد مطرح شده در اين طرح، 
رس��انه هاي مختلف گمانه زني ه��اي متعددي را 
درب��اره طرح مجلس بي��ان كرده ان��د و خبرها از 
اختالفات ميان اعضاي كميس��يون صنايع بر سر 
جزيياتي مانند تعيين س��قف و كف قيمتي براي 
محصوالت ف��والدي عرضه ش��ده در بورس كاال 
حكاي��ت دارد. نايب رييس كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس با اش��اره به توافقات صورت گرفته 
اين كميس��يون درباره طرح پيشنهادي مجلس 
براي مديريت ب��ازار فوالد تاكيد كرد: طرح نهايي 
توس��عه و توليد پاي��دار زنجيره فوالد ت��ا 10 روز 
آينده به صحن علني مجلس ارايه مي شود و تمام 
نمايندگان با عرضه همه محصوالت زنجيره فوالد از 
سنگ آهن تا انتهاي زنجيره توليد، به جز چند قلم 
محدود در بورس كاال موافقت كردند. علي جدي 
گفت: در آخرين نشس��ت اين كميسيون مصوب 
شد معافيت مالياتي كل زنجيره فوالد حذف شود. 
اما بنا به تشخيص نمايندگان كميسيون صنايع، 
موضوع صادرات محصوالت انتهايي زنجيره فوالد 
به بررسي بيشتري نياز دارد. وي افزود: در خصوص 
كف و سقف قيمتي محصوالت فوالدي همچنان 
اختالف نظرهايي مي��ان نمايندگان وجود دارد و 
به همين دليل، اين مس��اله يكشنبه دو هفته بعد 
در كميس��يون مجلس بررسي خواهد شد. جدي 
در اين ب��اره تاكيد كرد: در نشس��ت قبلي برخي 
نمايندگان موافق تعيين كف وسقف قيمتي براي 
محصوالت بودند و نظرات برخي ديگر از نمايندگان 
بر قراردادي بودن قيمت ها بود، اما كميسيون هنوز 
به نتيجه قطعي در خصوص اين مس��اله نرسيده 
است. نايب رييس كميسيون صنايع مجلس درباره 
موضوع عرضه تم��ام محصوالت زنجيره فوالد در 
ب��ورس كاال نيز تصريح كرد: تم��ام نمايندگان با 
عرضه همه محصوالت زنجيره فوالد از سنگ آهن 
تا انتهاي زنجيره توليد، به جز چند قلم محدود در 
بورس كاال موافقت كردند. جدي در پايان تصريح 
كرد: طرح نهايي شده توسعه و توليد پايدار زنجيره 
فوالد تا 10 روز آينده پس از تصويب در كميسيون 
صنايع و معادن به صحن مجلس ارايه خواهد شد 
و پ��س از آن در صورت تصويب در صحن علني به 

شوراي نگهبان ارسال مي شود.

وضعيت نابسامان بازارهاي مالي با انتخابات امريكا 

احوال نا خوش بورس

بورس انرژي، درگاه بين المللي بازار سرمايه
علي حسيني، مديرعامل بورس انرژي در گفت وگو 
با س�نا بيان داش�ت: بورس انرژي ايران از ابتداي 
تاس�يس خود تا كنون هر ساله با رشد قابل توجه 
ارزش و حجم معامالت روبرو بوده است، به عنوان 
مثال در س�ال جاري با وجود اينكه حدود ۵ ماه تا 
پايان س�ال باقي مانده اما بازارهاي بورس انرژي با 
ثبت ارزش ۹۰۲ هزار ميليارد ريالي، ضمن پوشش 
كامل عملكرد مالي سال گذشته كه براي كل سال 
۵۳۷ هزار ميليارد ريال بوده با رشد نزديك به ۶۸ 
درصدي نيز نسبت به سال قبل روبرو شده است. در 
حالي كه براي دوره مشابه سال گذشته نيز ميزان 

اين رشد بيش از ۳۵4 درصد بود.
 

  در بازار برق و بازار هيدروكربوري اين بورس به طور 
مشخص چه عملكردي را مي توان نظاره كرد؟

طي هفت ماه س��ال جاري تا تاري��خ 30 مهرماه ۹۹ بازار 
هيدروكربوري بورس انرژي ايران با ثبت ارزش قريب به 
۸11 هزار ميليارد ريال رشد 566 درصدي نسبت به دوره 
مشابه داشته است. بازار برق بورس انرژي ايران نيز با رشد 
1۸2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته ارزش 
2.552 ميليارد ريالي را طي معامالت هفت ماهه س��ال 
جاري به خود اختصاص داده است. در بازار تامين مالي نيز 
اين بازار در سه ابزار اوراق سلف موازي استاندارد، صندوق 
س��رمايه گذاري پروژه و گواهي ظرفيت نقدي به ترتيب 
ارزش هاي ۸5.۴52 ميليارد ريالي، 1.0۹6 ميليارد ريالي 

و 1.5۴5 ميليارد ريالي را به ثبت رسانده است.
  تا چه ح�د مي توان به جايگاه ب�ورس انرژي 
 ايران به عنوان مرج�ع قيمت گذاري انرژي در 

منطقه خاور ميانه اميدوار بود؟
هدف بورس انرژي از بدو تاس��يس فراهم آوردن بازاري 
متشكل، قانونمند، شفاف و رقابتي جهت كشف منصفانه 
قيمت  حامل هاي انرژي بوده و در اين راستا چشم اندازي 
مبني بر تبديل شدن به مرجع قيمت گذاري هاي انرژي 
در سطح منطقه را سرلوحه برنامه ها و طرح هاي خود قرار 
داده است. خوشبختانه با همكاري وزارتخانه هاي مرتبط 
در حوزه حامل هاي انرژي از قبي��ل وزارت نفت و نيرو از 
زمان تاسيس اين بورس و تاكيد قوانين باالدستي از جمله 
برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
... مبني بر اس��تفاده از ظرفيت هاي بورس انرژي ايران به 
منظور شفاف سازي قيمت گذاري حامل هاي انرژي، اين 
بورس توانسته نظام قيمت گذاري در اين كاالها را از حالت 
دستوري و دولتي به نظام مبتني بر بازار در فضاي رقابتي 

و شفاف تبديل كند.
  عرضه اوراق سلف نفتي در بورس انرژي چه نقشي 

در تامين مالي صنعت نفت كشور دارد؟

طي اين سال ها ما شاهد استقبال روزافزون استفاده از اين 
ابزار به منظور تامين مالي در صنعت انرژي بوديم، به نحوي 
كه از ابتداي تاس��يس بورس انرژي ايران تا مهرماه سال 
جاري قريب به 250 هزار ميليارد ريال از طريق انتشار اين 
اوراق تامين مالي صورت گرفته است كه نزديك به 2۴0 
هزار ميليارد ريال آن مربوط به صنعت نفت اس��ت. عماًل 
ماهيت اين اوراق پيش ف��روش كاال و تامين مالي از اين 
طريق است كه طرح پيشنهادي سلف نفتي نيز بر اين پايه 
به منظور پيش فروش نفت خام مطرح شده بود. با توجه به 
اينكه در اين طرح خريدار با خريد اوراق مالك مقدار معيني 
نفت خام با قيمت مشخص در سررسيد اين اوراق مي شود و 
قابليت فروش اوراق در طي دوره قبل از سررسيد نيز وجود 
دارد از جذابيت كافي براي سرمايه گذاران برخوردار است.

  دورنماي بورس انرژي ايران در ماه هاي باقيمانده تا 
پايان سال جاري را چگونه ترسيم مي كنيد؟

خوشبختانه ما شاهد روند رو به رشد معامالت در بازارهاي 
بورس انرژي ايران هس��تيم و اين روند تا انتهاي سال نيز 
ادامه دار خواهد بود. كمااينكه در حوزه برق با مصوبه اخير 
هيات وزيران و ابالغ آن توسط معاون اول رياست جمهوري، 
در ماه هاي پيش رو شاهد رشد و توسعه بيشتر بازار برق در 
بورس انرژي ايران خواهيم ب��ود. از طرف ديگر در زمينه 
فرآورده هاي هيدروكربوري نيز رينگ بين الملل بورس 
انرژي ايران با عرضه هاي مداوم و مس��تمر فرآورده هاي 
اصلي توسط شركت هاي ملي نفت ايران و پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي و استقبال مشتريان از اين عرضه ها در 
ماه هاي آتي نيز رو به رشد خواهد بود. در رينگ  داخلي نيز 
به همين نحو، ارزش و حجم معامالت رش��د قابل قبولي 

خواهد داشت.

  براي اصالح نرخ خوراك پااليشگاه ها چگونه 
مي توان از ظرفيت بورس انرژي بهره برد؟

در حوزه فرآورده هايي كه شركت هاي پااليشي در بورس 
انرژي ايران عرضه مي كنند هركدام بر اس��اس سازوكار 
قيمت گذاري خاص خود عرضه و مورد معامله قرار مي گيرند.

كمااينكه در حوزه فراورده هاي اصلي نيز شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي راسًا اقدام به فروش فرآورده هاي اصلي 
شركت هاي پااليش نفت مي كند كه نحوه قيمت گذاري اين 
فرآورده ها نيز تغييري نداشته است. پيشنهاد بورس انرژي 
ايران به منظور ش��فاف شدن نظام قيمت گذاري خوراك 
تحويلي به پااليشگاه ها استفاده از ظرفيت هاي بورس به 
منظور كشف قيمت خوراك پااليشگاه ها و عرضه نفت خام 
داخلي در اين بورس بود كه اين موضوع از طريق نهادهاي 

ذي ربط در حال پيگيري است.
  با وجود محدوديت ها و ريسك هاي فزاينده، 
آيا مي توان از بورس انرژي ايران به عنوان يك 
بورس بين المللي ياد كرد؟ اساسًا اين بازار با چه 

چالش هايي مواجه است؟
ش��ايد يكي از مهم ترين چالش هاي بورس انرژي ايران از 
ابتداي تاسيس در مسير رش��د و توسعه، وجود ساختار 
دولتي حاكم بر بخ��ش ان��رژي و انعطاف پذيري اندك 
نهاده��اي دولتي درگير در اين حوزه باش��د كه س��بب 
كندي روند تغييرات از بازارهاي انحصاري به سمت بازار 
رقابتي و شفاف شده است. منتها با گذشت زمان و آگاهي 
سياست گذاران حوزه انرژي از نقش و اهميت باالي بورس 
انرژي ايران در زمينه فراهم آوردن فضاي شفاف و رقابتي 
در خصوص كشف قيمت حامل هاي انرژي اين موضوع 
تا حدودي برطرف ش��ده و در حال حاضر تمامي فعالين 

بازارهاي انرژي از وزارتخانه هاي مربوطه تا ش��ركت هاي 
توليد كننده همگي بر لزوم و ضرورت وجود بورس انرژي و 
استفاده از سازوكارهاي آن تاكيد دارند. شايد بتوان وجود 
محدوديت هاي بين المللي طي چند سال گذشته را نيز يكي 
ديگر از چالش هاي پيش روي توسعه بازار صادراتي بورس 
انرژي ايران قلمداد كرد كه در اين حوزه نيز اگرچه با شرايط 
پيش آمده با جايگاه مورد نظر در سطح بين المللي فاصله 
داريم، ليكن شاهد رشد و توسعه هر روز رينگ بين الملل 
هس��تيم كه اين موضوع به نوبه خود در ش��رايط موجود 
يكي از افتخارات بزرگ اين مجموعه مي باشد كه توانسته  
است بستري شفاف جهت ارزآوري براي كشور با فروش 
حامل هاي انرژي فراه��م آورد. به عبارتي مي  توان گفت 
بورس انرژي ايران يك بورس بين  المللي اس��ت و تالش 

مي كند تا جايگاه خود را در اين عرصه ارتقا دهد.
  در رين�گ بي�ن المل�ل ب�ورس ان�رژي چه 
دستاوردي تا كنون رقم خورده و ميزان فروش 
فرآورده ه�ا در اين بازار در مقايس�ه با آخرين 
داده هاي عملكردي چه تغييراتي داشته است؟

با توجه ب��ه ن��گاه مثب��ت وزارت نفت ب��ه ظرفيت 
بورس انرژي ايران در زمينه ص��ادرات فرآورده هاي 
هيدروكربوري همچنين تجربيات موفق اين بورس 
در خصوص صادرات اين فرآورده ها، بورس انرژي در 
اين زمينه عملكرد قابل قبولي داشته است به نحوي 
كه طي سال گذشته ميزان فروش فرآورده ها در رينگ 
بين الملل قريب به 2۹۸ هزار ميليارد ريال بوده است 
در حالي كه اين رقم تا تاريخ 30 مهر۹۹ سال جاري به 
بيش از ۷۴۸ هزار ميليارد ريال رس��يده است كه اين 
موضوع نشان دهنده رش��د ۹50 درصدي نسبت به 
دوره مشابه هفت ماهه سال گذشته )قريب به ۷1 هزار 
ميليارد ريالي( و همچنين رشد 150درصدي نسبت 

به كل سال گذشته است.
  برنامه هاي توسعه اي بورس انرژي ايران در بخش 

انرژي در حوزه هاي بين المللي و داخلي چيست؟
از جمل��ه برنامه هاي اين ش��ركت راه ان��دازي بازار 
قراردادهاي آتي و اختي��ار معامله در حوزه كاالهاي 
انرژي خصوصًا فرآورده هاي��ي از قبيل بنزين و نفت 
كوره اس��ت، عالوه بر اين موضوع در راستاي اصالح 
الگوي مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي با مجموعه 
ش��ركت ملي گاز ايران و ساير نهادهاي ذيربط طرح 
راه اندازي بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست نيز 
در حال پيگيري است. در كنار اين برنامه ها توسعه و 
تعميق بازارهاي موجود در حال پيگيري است كه اميد 
مي رود بتوانيم با پيشبرد اين برنامه ها زمينه الزم به 
منظور دستيابي به جايگاه  واقعي در سطح داخلي و 

بين المللي را فراهم آوريم.

احمد اشتياقي



گروه راه و شهرسازي|
مديران بخش ساختمان كش��ور بر اين باورند كه ميزان 
فعاليت ها در صنعت س��اختمان طي مهر ماه نسبت به 
شهريورماه روند افزايشي يافته و مقدار اندكي بهبود يافته 
است. بررسي آماري صنعت ساختمان حاكي از آن است كه 
شامخ بخش ساختمان )شاخص مديران خريد ساختمان 
PMI( در مهر ماه امسال به رقم ۵۳.۱۳ رسيد كه بيانگر 
بهبود اندك وضعيت صنعت ساختمان در مهرماه نسبت 
به ماه قبل است. اين در حالي است كه قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در شهر تهران نيز طي مهرماه سال جاري 
نسبت به ش��هريورماه با ۱0 درصد رشد به 26 ميليون و 
720 هزار تومان رس��يد و تعداد معامالت ملكي صورت 
گرفته در پايتخت نيز با 2.۳ درصد رشد به 8 هزار و 6۵6 
فقره بالغ ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، صنعت س��اختمان براساس استاندارد بين المللي 
طبقه بندي كليه فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به سه 
گروه اصلي س��اخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي 
ساخت و ساز تخصصي ساختمان دسته بندي مي شود. در 
يك تقسيم بندي ديگر، بخش ساختمان شامل دو بخش 
كلي مسكوني و غيرمسكوني )تجاري و عمراني( است. در 
بخش مسكوني نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت مصالح 
ساختماني، عدم توازن عرضه و تقاضا و نيز تداوم معامالت 
سوداگرانه، افزايش مجدد قيمت مسكن را پديد آورد. در 
بخش هاي عمراني هم كماكان پيشرفتي در ميزان فعاليتها 
گزارش نشد و عدم تخصيص بودجه عمراني كافي بر تداوم 
اين امر دامن زده است. به گزارش واحد آمار اتاق تعاون، با 
استناد به اظهارات فعاالن ساختماني، عدد شامخ ساختمان 
نسبت به ماه گذشته كمي افزايش يافت. عليرغم افزايش 
بيش��تر قيمت مواد اوليه و از س��وي ديگر كمبود عرضه 
بخشي از اين مواداوليه، ميزان سفارشات جديد و به دنبال 
آن ميزان فعاليت هاي توليد يا ارايه خدمات ساختماني در 
مقياس ماهانه افزايش يافت. متناس��ب با افزايش اين دو 
شاخص، شاخص هاي »ميزان به كارگيري نيروي انساني« 
و نيز »ميزان خريد مواد اوليه« در مقايسه با ماه قبل، روند 
افزايشي را تجربه كردند. با توجه به روند افزايشي قيمت 
مواد اوليه، قيمت فروش كمي صعودي شد. ميزان فروش 
هم نسبت به ماه قبل افزايش يافت. ميزان كارهاي معوقه 
هم اندكي كاهش يافت. با توجه به افزايش شيوع ويروس 
كرونا و نيز مشكل تامين برخي تجهيزات به خصوص از نوع 
وارداتي، سرعت انجام سفارشات كمي نسبت به ماه گذشته 
كاهش يافت. ميزان مصرف حامل هاي انرژي كمتر شد و 
با توجه به تداوم مش��كالت موجود در حوزه صادرات در 
كشور، درصادرات اين بخش نسبت به ماه گذشته تفاوت 
خاصي مشاهده نش��د. علي رغم تمام مشكالت موجود، 
فعاالن اين حوزه بهبود وضعيت كسب و كار خود را در ماه 

آينده انتظار داشتند.

    صنعت ساختمان در وضعيت هشدار
به گفته كارشناسان بازار مسكن،  افزايش قيمت مسكن در 
سال گذشته به اوج خود رسيد، حتي در ماه هاي آخر سال 
98 با وجود نبود معامله گسترده ملك، اين روند باز هم به 
ش��كل ركود تورمي ادامه داشت. ركود تورمي مي تواند به 
تنهايي تمام صنعت ساختمان يك كشور را به خواب عميق 
فرو ببرد. گرچه قيمت ملك باال رفته و اين مي تواند انگيزه 
خوبي براي سازندگان باشد، ولي از طرفي افزايش قيمت 
مصالح ساختماني، مواد و مصالح مصرفي نيز بر انگيزه آنان 
بي تاثير نيست. در اين حال، نتايج به دست آمده از بررسي 

روند شاخص مديران خريد در بخش ساختمان طي شش 
ماهه اول سال ۱۳99 نشان مي دهد، در فروردين ماه عدد 
شاخص به ۱8.7۵ رسيد )عدد زير ۵0 نشان از ركود دارد( 
يعني در اين ماه وضعيت صنعت ساختمان به دليل تعطيلي 
ناشي از شيوع ويروس كرونا در ركود شديد قرار گرفت، ولي 
اين وضعيت در ارديبهشت و خرداد ماه بهبود يافت، چراكه 
عدد شاخص به ترتيب 60.۵۵ و 6۴.۳6 رسيد. با توجه به 
نوسات شديد نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه اين عدد در 
ماه هاي مرداد و شهريور به شكل نزولي از ۵2.9۴ به ۵0.۵۴ 
رسيد و در مهرماه نيز با كمي بهبود به ۵۳.۱۳ بالغ شده است. 
طبق اظهارات فعاالن ساختماني، مهم ترين چالش هاي 
بنيادين در اين صنعت، عدم ثبات نرخ ارز، دشواري تامين 
مواد اوليه، افت شديد بازار سرمايه و محدوديت هاي مبادالت 
صادراتي و تامين مالي به عنوان مهم ترين موانع كسب و 
كار در اين صنعت عنوان شده است.چنانچه سياست هاي 
تسهيل گري در بخش مسكن انجام نگيرد و از افزايش قيمت 
مصالح ساختماني، مواد و متريال خام اوليه جلوگيري نشود، 
قطعاً اين صنعت در ماه هاي آينده با ركود شديد روبرو خواهد 

شد و به دنبال آن قيمت مسكن با چالش مواجه مي شود.

    واكنش متفاوت مسكن به انتخابات امريكا
در اين حال، متغير تازه اي كه در آبان ماه سال جاري روي 
سر بازارهاي مختلف و از جمله بازار مسكن در ايران سايه 

انداخته اس��ت، احتمال باالي پي��روزي جوبايدن نامزد 
دموكرات در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا اس��ت. 
مساله اي كه از سويي مي تواند به خصومت هاي بي پايان 
دونال��د ترامپ عليه اي��ران پايان دهد و از س��وي ديگر، 
مستاجري را در كاخ سفيد بپذيرد كه گفته است، به برجام 
باز خواهد گش��ت. آنگونه كه مهدي س��لطان محمدي، 
كارشناس اقتصاد مس��كن گفته است، انتخاب بايدن به 
رياست جمهوري امريكا مي تواند در كوتاه مدت به كاهش 
نرخ ارز، خودرو و كاالهاي وارداتي منجر شود اما كاهش 
قيمت خانه در شرايط طوالني مدت ثبات بازار مسكن اتفاق 
مي افتد. سلطان محمدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
در چند ماه گذشته بازارها خود را بر اساس پيروزي ترامپ 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا و نرخ هاي باالي دالر 
تنظيم كرده بودند اما با برنده شدن بايدن انتظار مي رود كه 
نرخ دالر، طال، خودرو، كاالهاي وارداتي و شاخص بورس 
پايين بيايد. وي افزود: پيروزي بايدن اطالع جديدي بود 
كه به بازارها آمد و به همين دليل افت قيمت ها فورا اتفاق 
نمي افتد. صاحبان كاالها منتظر تثبيت نرخ ارز مي مانند 
و اگر ببينند قيمت آن ثابت شده به تدريج قيمت كاالها را 
پايين مي آورند. شاخص تورم هم مقداري كاهش مي يابد. 
اين كارشناس بازار مس��كن تصريح كرد: كاهش تورم و 
افت ارزش دارايي ها، س��رمايه گذاري در بانك ها و خريد 
اوراق خزانه را جذاب مي كند. به نظر مي رسد دولت بتواند 

تامين مالي كند و كسري بودجه از شيوه هاي سالمتري 
انجام شود كه به كاهش چش��م انداز تورمي مي انجامد. 
سلطان محمدي درباره آينده بازار مسكن نيز گفت: بازار 
مسكن در كوتاه مدت كمترين تاثير را از تحوالت سياسي 
اخير مي گيرد. زيرا چسبندگي قيمت در بخش مسكن، 
باالتر از ديگر بازارها اس��ت و نمي توان ب��راي دوره چند 
هفته اي انتظار افت قيمت ها را داشت. بعيد است كه نرخ ها 
پايين بيايد اما روند افزايش قيمت كند مي شود. وي اظهار 
كرد: آمدن بايدن چند ماهي طول مي كشد و اگر بخواهد 
به مسائل سياست خارجي و تحريم ها رسيدگي كند زمان 
مي برد؛ بنابراين به سرعت نمي توان شاهد كاهش تحريم ها 
و نوع رابطه ايران با امريكا باشيم. اما چيزي كه هم اكنون با 
آن مواجهيم اين است كه انتظارات نسبت به آينده تغيير 
كرده است. از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم كه ترامپ 
چند ماه وقت دارد و ممكن است فشار البي بر روي او باعث 
ش��ود تحريم ها را طوري بگذارند كه به اين زودي ها قابل 
بازگشت نباش��د. او گفت: زماني مي توان انتظار كاهش 
نرخ ها در بازار مسكن را داش��ت كه در يك دوره طوالني 
پايدار قرار گيرد. مسكن نسبت به تحوالت سياسي و نرخ 
دالر كشش پاييني دارد؛ به خصوص كه با كاهش ساخت 
و ساز مواجهيم و مادامي كه ميزان عرضه محدود است و 
تقاضا وجود دارد نمي توان انتظار داشت قيمت ها كاهش 

قابل توجهي پيدا كند.

ايرانشهردر شهر
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بستري 6  هزار بيمار  كرونايي
در بيمارستان هاي پايتخت

رييس كميته س��المت شوراي ش��هر تهران از فوت 
حدود ۱8 هزار نف��ر در پايتخت به دليل ابتال به كرونا 
خبر داد و گفت: در حال حاضر 6 هزار نفر به دليل اين 
بيماري در بيمارستان هاي تهران بستري هستند و ۳ 
هزار نفر وضعيت شان وخيم است. ناهيد خداكرمي، 
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با فارس، درباره وضعيت كرونا در پايتخت اظهار كرد: 
روز پنجش��نبه گذشته ۱7۳ مرگ ناش��ي از كرونا در 
سازمان بهشت زهرا )س( ثبت شد و وضعيت همچنان 
وخيم است از ابتداي شيوع كرونا تا پنجشنبه گذشته 
حدود ۱8 هزار )۱7هزار و 7۵۴( مرگ ناشي از كرونا در 
تهران به وقوع پيوسته كه اين موضوع فاجعه اي دردناك 
براي تهران محسوب مي شود. خداكرمي گفت: اعالم 
آمار مرگ و مير در ش��رايط وخيم اين بيماري سبب 
مي شود ش��هروندان توجه بيشتر و جدي تري نسبت 
به موضوع كرونا داشته باش��ند و براي مراقبت از خود 
و رعايت پروتكل هاي بهداشتي حساسيت بيشتري 
به عمل آورند. وي گفت: اميدواريم كه هر چه سريع تر 
تصميمات جدي جهت مهار كرونا از جمله تعطيلي 
حداقل دو هفته اي تهران اجرايي شود تا آمار مبتاليان و 
متوفيان كاهش و بيمارستان ها نيز وضعيت مساعدتري 
به دست آورند. در همين حال، اقبال شاكري، نماينده 
مردم تهران در مجلس با اشاره به موضوع قرنطينه كامل 
دو تا سه هفته اي تهران گفت: ما به اين تصميم رسيده ايم 
كه تهران بايد چند هفته قرنطينه كامل شود و راهي هم 
جز اين موضوع وجود ندارد. وي اظهار كرد: در س��تاد 
عملياتي مبارزه با كرونا كه متشكل از مجمع نمايندگان 
تهران، اعضاي شورا، شهردار تهران، نيروي انتظامي، 
سپاه، اس��تانداري تهران، زالي فرمانده ستاد مقابله با 
كروناي اس��تان تهران و دانشكده هاي علوم پزشكي 
هستند، تصميم گرفته ايم كه تهران را دو تا سه هفته 
قرنطينه كنيم. مكاتبات الزم را انجام داده ايم و به اركان 
مختلف از ستاد ملي مبارزه با كرونا، وزير كشور و نامه اي 
هم به محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي 
زده ايم، البته يكي از خروجي هاي كار ما هم ممانعت از 
سفرهاي هفته پيش بود. شاكري اضافه كرد: درخواست 
جلسه از ستاد ملي كرونا كرده ايم. روز شنبه هفته جاري 
نيز هم نامه قرنطينه كامل تهران را ارسال كرده ايم و حتي 

تقاضاي مالقات با رييس جمهور را هم داديم.

تمام پروازهاي اروپايي
برقرار است

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كشوري با اعالم خبر برقراري تمام پروازهاي اروپايي 
گفت: هيچ برنامه اي براي انجام پرواز بين ايران با امريكا 
و كانادا نداريم. ابوالقاسم جاللي در گفت وگو با تسنيم، 
اظهار كرد: تمام پروازهاي اروپايي ما به جز دو مسير 
پروازي كشور سوئد برقرار اس��ت. وي افزود: پرواز به 
شهرهاي استكهلم و گوتنبرگ در كشور سوئد هنور 
برقرار نشده است كه دليل آن عدم صدور مجوزهاي 
الزم براي امور هندلينگ اس��ت. معاون هوانوردي و 
امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري يادآور شد: 
با توجه به اين مس��اله شركت هاي بيمه درخصوص 
حوادث احتمالي مسائل مربوط به هندلينگ را بيمه 
نمي كنند. جاللي از بروز مشكل براي پرواز آمستردام 
هلند خبر داد و گفت: در صورتي كه نتوانيم مش��كل 
پرواز آمستردام را حل كنيم، پرواز به آيندهوون برقرار 
مي شود. وي درخصوص پروازهاي تركيه نيز گفت: 
قبل از ش��يوع ويروس كرونا تعداد پروازهاي هفتگي 
ما به تركيه صد پرواز بود كه در حال حاضر با توجه به 
محدوديت هاي موجود به ۱۴ پرواز در هفته كاهش 
يافته است. معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان 
هواپيمايي كشوري با تاكيد بر اينكه هيچ برنامه اي براي 
برقراري پرواز به سمت امريكا و كانادا نداريم افزود: به 
جز اين دو كشور و رژيم صهيونيستي، به تمام كشورها 

در صورتي كه نياز باشد پرواز برقرار خواهيم كرد.

كاهش 10 درجه اي دما
در شمال  شرق

معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه تا روز ۱9 آبان كاهش 6 تا ۱0 درجه اي دما در 
شمال ش��رق كش��ور داريم، گفت: روز يكشنبه در 
ارتفاعات شمال  غرب و شمال  شرق كشور همچنين 
ارتفاعات البرز مركزي بارش برف خواهيم داشت. 
محمد اصغ��ري در گفت وگو با فارس، در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: روز يكشنبه 
۱8 آبان عالوه بر غرب و ش��مال غرب، استان هاي 
ساحلي خزر، برخي نقاط جنوب غرب، جزاير واقع 
در خليج ف��ارس، دامنه هاي جنوبي البرز مركزي و 
استان هاي واقع در دامنه هاي زاگرس مركزي، در 
شمال شرق نيز بارش باران خواهيم داشت. اصغري 
ادامه داد: تا روز دوشنبه ۱9 آبان در شمال شرق كشور 
و سواحل ش��مالي كاهش دما داريم كه بيشترين 
ميزان كاهش دما بين 6 تا ۱0 درجه در شمال شرق 
كشور خواهد بود. روز دوشنبه ۱9 آبان از ابرناكي و 
بارش در كشور كاسته مي شود، اما بعدازظهر دوشنبه 
با ورود سامانه بارشي جديد به كشور در استان هاي 
واقع در نيمه غربي كش��ور، بارش باران، گاهي رعد 
و برق و وزش باد ش��ديد موقت داريم. او گفت:  روز 
سه شنبه 20 آبان دامنه بارش ها عالوه بر نيمه غربي 
كشور، استان هاي ساحلي خزر و دامنه جنوبي البرز 
را دربرمي گيرد و روز چهارشنبه 2۱ آبان بارش ها در 
نيمه شمالي كشور، شمال استان هاي فارس و بوشهر 
و اس��تان كهگيلويه و بويراحمد خواهيم داشت.  او 
همچنين در تشريح بارش ها در سال زراعي جاري 
گفت: ميانگين بارندگي كل كش��ور از ابتداي سال 
زراعي )مهر 99( تا ۱۴ آبان ماه ۵ ميليمتر ثبت شد، 
ميزان بارش سال گذش��ته در اين بازه زماني 22.۳ 
ميليمتر بود، بنابراين بارش سال جاري 77.7 درصد 

كمتر از سال گذشته است.

 ردپاي كاهش نرخ ارز 
در اقتصاد

به هر حال وقتي انتظ��ارات عمومي در خصوص 
كاهش قيمت دالر به اين ش��كل ايجاد ش��ود و 
مردم در ادامه متوجه ش��دند كه اي��ن انتظارات 
ممك��ن اس��ت در كوتاه مدت به وق��وع نپيوندد، 
باعث سرخوردگي و مشكالت ديگري در اقتصاد 
خواهند شد. اقتصاد ايران اگر حقيقتا به دنبال رشد 
و پيشرفت است، قبل از هر اقدامي بايد اصالحات 
ضروري را در نظامات اقتصادي خود ايجاد كند. 
از طريق گسترش فرهنگ عمومي جهت گيري 
س��رمايه اي مردم را به س��مت فعاليت هاي مولد 
هدايت كند، از حاشيه س��ازي هاي غير ضروري 
در فضاي بين المللي بپرهي��زد و به ديدگاه هاي 
كارشناسي در روند تصميم سازي ها بهره مند شود 
تا شاخص هاي اقتصادي به سمت بهبود وضعيت 
حركت كنند. بدون ايجاد اين بستر الزم براي رشد، 
مشخص است كه انتخابات سياسي يك كشور در 
آن سوي اقيانوس ها نمي تواند مشكالت زيربنايي 
اقتصادي ما را حل كند. پيروزي بايدن در انتخابات 
در جايي اهميت پيدا مي كن��د كه ايران بتواند با 
پشت سر گذاشتن فشارها، مسير خود را به سمت 
توسعه بپيمايد. با اين توضيحات معتقدم فرايند 
كاهش قيمت ارز احتماال تا محدوده قيمتي 2۱ 
تا 22هزار تومان با توجه به حجم باالي نقدينگي 
در كش��ور محدوده اي اس��ت كه احتماال فعاالن 

اقتصادي شاهد آن خواهند بود.

تدوين بودجه 1۴00 شهرداري 
منطبق با كرونا

رييس كميته بودجه ش��وراي ش��هر تهران از تدوين 
بودجه۱۴00شهر تهران براساس اپيدمي كرونا خبر 
داد. مجيد فراهان��ي در گفت وگو با ايس��نا، در مورد 
شاخص هاي بودجه۱۴00 شهرداري تهران با اشاره 
به روزهاي كرونايي تهران و جهان، گفت: همهگيري 
كرونا در شرايط��ي رخ داده است كه همه كشورها در 
حال اجراي برنامه بودجه سال گذشته خود بودن��د و 
تنها مي توان گفت در كش��ور ما اجراي بودجه پس از 
شروع همه گيري كرونا آغاز شد و البته شورا و مجلس 
در دوران تصويب بودجه سال ۱۳99 با همه گيري كرونا 
مواجه شدند و فرصت تغيير بودجه متناسب با شرايط 
كرونا براي مجلس و شوراي شهر چندان فراهم نبود. 
وي افزود: با اين حال ما در شوراي شهر با در نظرگرفتن 
اعتبارات پيش بيني نش��ده در اختيار شهردار تهران 
براي مديريت بحران و پشتيباني از تاب آوري شهر و 
پيش بيني اعتباري بالغ بر ۵0ميليارد ريال براي پايش 
سالمت كاركنان و كارگران ش��هرداري تهران براي 
اولين بار در س��ال ۱۳99 زمينه هاي توجه به اثرات و 
پيامدهاي كرونا در زمان بررسي و تصويب بودجه سال 
۱۳99 فراهم ش��د، عالوه بر اين از ابتداي سال ۱۳99 
كميته بودجه و نظارت مالي ش��ورا نسبت به بررسي 
سناريوهاي تحقق بودجه سال ۱۳99 اقدام و نتايج آن 
در اختيار اعضاي شورا و شهردار قرار گرفت كه بر اساس 
آن زمينه تهيه و تصويب بسته محرك اقتصادي فراهم 
شود. رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با تاكيد 
براينكه اكنون اما پس از گذشت 9 ماه دست و پنجه نرم 
كردن همه آحاد جامعه با همه گيري كرونا، ما در آستانه 
تهيه و ارايه اليحه بودجه سال ۱۴00 شهرداري تهران 
هستيم، گفت: بر همين اس��اس و به منظور استفاده 
از تجربيات جهاني نسبت به ترجمه گزارش صندوق 
بين المللي پول درباره بودجه ريزي در شرايط كرونا اقدام 
كرديم كه نتايج آن در اختيار اعضاي شورا قرار خواهد 
گرفت و بدون شك توجه به تاب آوري شهر، پايداري 
خدمات شهرداري و تداوم روند توسعه شهر با تاكيد بر 
توسعه محالت سه اصل كليدي است كه بايد در تدوين 

بودجه سال ۱۴00 مورد توجه قرار گيرد.

رشد ۳۲  درصدي كشف سالح 
در استان تهران 

مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران از رشد ۳2 
درصدي كشف سالح در شش ماهه اول امسال خبرداد. 
به گزارش ايسنا سعيد محمودي با اعالم اين خبر گفت: 
در ش��ش ماه اول امس��ال در مجموع تعداد ۳۳ قبضه 
اسلحه شكاري و جنگي مجاز و غيرمجاز در استان توسط 
ماموران اجرايي كشف و ضبط شد. وي با بيان اينكه در 
همين رابطه تعداد ۱08 نفرمتخلف دستگير و به مراجع 
قضايي معرفي شده اند كه پرونده آنها در حال رسيدگي 
است، اظهاركرد: درحوزه شكار و صيد و طي اين مدت 
22 نفر قبل از اقدام به ش��كار توسط ماموران اجرايي 
دستگير شدند. محمودي با اشاره به اينكه با ۳۴ مورد 
نگهداري وخريد وفروش حيات وحش زنده وغير زنده در 
اين مدت برخورد شده است، گفت: با پيگيري هاي انجام 
شده ازتخريب ۴96 متر مربع از اراضي ملي جلوگيري 
به عمل آمد و 79 مورد آتش سوزي مهار شد. وي ادامه 
داد: در شش ماهه ابتداي امسال، در مجموع تعداد 8۱ 
پرونده تخلف در مراجع قضايي تشكيل شده و درجريان 

بوده و هشت پرونده نيز مختومه شده است.

شامخ بخش ساختمان منتشر شد

اطالعات سامانه هاي هشدار به مردم منتقل شود

بهبود اندك فعاليت هاي ساختماني در مهر 99

رونمايي از سامانه هاي هشدار سريع در پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

ديروز با حضور شهردار پايتخت از سامانه هاي هشدار سريع 
در پايتخت با هدف كاهش خسارات ناشي از اين حوادث 
در تهران از طريق انتقال اطالعات سامانه هاي يادشده به 
مردم در زمان وقوع حوادث طبيعي رونمايي ش��د. پيروز 
حناچي شهردار پايتخت در مراسم رونمايي و بهره برداري 
از سامانه هشدار سريع زلزله، فاز دوم سامانه پيش بيني و 
هشدار سيل و سامانه پيش بيني يخبندان در شهر تهران، 
اظهار كرد: دو بحران اصلي شناخته شده در پايتخت زلزله 
و سيل محسوب مي شوند و در دوران تاريخ اين دو موضوع 
خس��ارت  هاي زيادي به تهران وارد كرده است. وي گفت: 
 شهرري در گذشته جمعيتي بيش از 700 هزار نفر داشته 
كه به دليل فعال شدن گسل ري و وقوع زمين لرزه بخشي 
از جمعيت آن جان خود را از دست دادند. همچنين در دهه 
۴0 پايتخت شاهد وقوع سيل هاي شديدي بود بنابر اين 
تهران هميشه در معرض دو پديده طبيعي سيل و زلزله 
قرار داشته است. شهردار تهران با اشاره به اينكه سامانه هاي 
هشدار سريع زلزله و سيل امروز رونمايي مي شود، گفت: 
سامانه هاي هش��دار اين آمادگي ها را ايجاد مي كنند كه 
وقوع حوادث زودتر اعالم ش��ود و دستگاه هاي امدادي و 
زيربنايي اقدامات الزم را جهت كاهش خس��ارات بيشتر 
انجام دهند. حناچي با اشاره به اينكه قطع به موقع آب، برق 
و گاز از خسارت هاي بيشتر در زمان سيل و زلزله مي كاهد، 
گفت: بيشترين آسيب هاي ناشي از زلزله پس از حادثه به 
دليل قطع نشدن گاز و برق است كه حتي اين قضيه بيشتر 
از زلزله خسارت بر جاي مي گذارد و مي تواند سبب از دست 
رفتن جان افراد شود. وي با بيان اينكه شهرداري تهران در 
سازمان مديريت بحران عليرغم شرايط سخت تحريم موفق 
به تأمين سامانه هاي هشدار سيل و زلزله شده اند، گفت: بايد 
بر روي موضوع تاب آوري شهري توجه داشت اين مساله 
در بسياري از ش��هرهاي دنيا حائز اهميت بوده و اقدامات 
بزرگي در اين زمينه صورت گرفته اس��ت. شهردار تهران 
گفت: آمادگي در برابر سه بحران از وظايف مديريت شهري 

است و بايد در مقابل سيل، زلزله و يخبندان اقدامات الزم را 
انجام دهيم كه خوشبختانه اقدامات خوبي جهت مقابله با 
سيل انجام گرفته و هفته گذشته برنامه هايي در اين راستا 
داشتيم. حناچي با بيان اينكه بخشي از انتقال سوخت تهران 
از طريق خطوط لوله انجام مي شود و برخي معتقدند كه بايد 
اين سيستم ها را جهت پيشگيري از حوادث جمع كنيم 
گفت: به نظرم جمع آوري اين خطوط عوارضي دارد و بايد 
آمادگي در برابر حوادث را داشته باشيم و ايمني هاي الزم را 
نيز مدنظر قرار دهيم. وي گفت: موضوع يخبندان نيز مساله 
مهمي براي پايتخت است كه با توجه به سامانه هايي كه امروز 
رونمايي مي شود آمادگي ها در اين راستا وجود دارد. در ادامه 
اين مراسم، اسماعيل نجار رييس سازمان مديريت بحران 
كشور اظهار كرد: در حال حاضر در دنيا شاهد تغييرات جوي 
هستيم و تهران و كشور ما از اين تغييرات مستثني نيست. 
وي افزود: سيالب بسيار سهمگيني اوايل انقالب دردسرساز 
شد و بايد نوع، تراكنش نزوالت جوي را مدام رصد كرد و با 
تمام توان از تكنولوژي هاي براي پيش بيني اين تغييرات 
بهره  مند شويم. وي افزود: بايد از نگاه بخشي نگري خارج 
شويم و از داده ها در جهت كاهش خسارت استفاده كنيم. 
همچنين در جهت كاهش هزينه هاي مالي گام برداريم كه 
اين موضوع از طريق برنامه ريزي و هماهنگي امكان پذير 
است. وي گفت: بايد در زمينه اطالعات سامانه هاي هشدار 
به مردم آگاهي هايي داده ش��ود و به طور مثال مخابرات از 
طريق تلفن همراه در زمان حادثه اطالعات الزم ها را به مردم 
ارايه دهد تا از اين طريق خسارات و تلفات ناشي از حوادث 
كاهش يابد. نجار گفت: در مورد گسل هاي تهران تدقين 
انجام گرفته و در شوراي شهرسازي اين موضوع مورد توجه 
است و محدوديت هايي در مورد ساخت و ساز در اين حوزه ها 

پيش بيني شده كه به زودي ابالغ خواهد شد.

    تهران در محاصره گسل هاي فعال و خطرناك
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نيز 
در مراسم رونمايي و بهره برداري از سامانه هشدار سريع 

زلزله، فاز دوم سامانه پيش بيني و هشدار سيل و سامانه 
پيش بيني يخبندان در شهر تهران گفت: در اطراف تهران 
گسل هاي فعال و خطرناكي قرار دارد.  به گزارش ايسنا، رضا 
كرمي محمدي با بيان اينكه در اطراف تهران گسل هاي 
فعال و خطرناك داريم، گفت: تعداد چهار دستگاه براي اين 
تعداد گسل بسيار كم بود. چرا كه عالوه بر تعدادگسل ها، 
طول هرگسل نيز زياد و چندين كيلومتر بود كه در تمام 
مسير و طول گس��ل ها نيز ممكن است گسيختگي رخ 
دهد. به همين دليل نيز الزم بود كه تعداد شتابنگارها و 
حس گرها را افزايش دهيم.  رييس سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه اگر بخواهيم مانند 
بسياري از شهرها در كشورهاي عمدتا توسعه يافته جهان 
سامانه هشدار سريع داشته باشيم، بايد مجموعه كامل 
داشته باشيم، گفت: در همين راستا نيز طبق برآوردهاي ما 
به حدود 200 شتاب نگار نياز داريم كه 22 دستگاه جديد 
به چهار مورد قبلي در فاز اول اضافه شد.  كرمي محمدي با 
بيان اينكه پيدا كردن محل مناسب براي اين ايستگاه ها با 
كمك استانداري تهران و وزارت كشور انجام شد، گفت: ما 
تالش كرديم كه در فواصل طولي مناسب اين ايستگاه ها 
را فعال كنيم.  وي ويژگي استفاده از سامانه هشدار سريع 
زلزله را باز شدن در ايستگاه هاي آتش نشاني و آماده باش 
نيروهاي آتش نشاني و امدادي در تهران، قطع جريان اصلي 
گاز، افزايش آمادگي نيروهاي امدادي در شهر و ... دانست 

و گفت: يكي از مواردي كه در زلزله ها رخ مي دهد، قطعي 
برق اس��ت. اگر ما نتوانيم برق اضطراري را تامين كنيم، 
بيمارستان هاي ما بالاستفاده خواهند شد، در حالي كه 
مي توان با استفاده از اين سامانه قبل از رسيدن زلزله برق 
اضطراري را در بيمارستان ها راه اندازي كرد.  او اضافه كرد: 
مردم هم مي توانند اين هشدارها را در منزل يا محل كار 
خود در يافت كرده و خود را به محل امن برسانند. از طرف 
ديگر اين سامانه در شهرها و استان هاي اطراف هم موثر 
است، چراكه مي تواند در صورت اتصال آنان به سامانه اين 
ارتباط و هشدار سريع براي آنان نيز فراهم و ارسال شود.  
كرمي محمدي در عين حال بر ضرورت نظارت و سنجش 
دايمي اين شتابنگارها تاكيد كرد و گفت: اين سامانه ها 
ممكن است چندين سال فعال باشند و در عرض تنها چند 
ثانيه شهري را نجات داده و موثر باشند، ازاين رو همواره 
بايد بر فعاليت آنها و نيز نحوه كاركردشان نظارت شود. اين 
نظارت هم بايد بر سيستم هاي سخت افزاري باشد و هم 
سيستم هاي نرم افزاري تا در صورت وقوع حادثه بهترين 
عملكرد را داشته باشد. حفظ امنيت اين ايستگاه ها نيز 
بسيار مهم اس��ت. وي در عين حال تاكيد كرد كه براي 
بازدهي و اثربخشي بهتر الزم است كه ديگر سيستم ها نيز 
به اين سامانه وصل شوند، مثال بيمارستان ها و شركت ها 
و... تا زماني كه به اين سامانه متصل نشوند، نمي توانند موارد 

گفته شده را انجام دهند.  

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



در دوره شيوع كرونا، فناوري اطالعات و ارتباطات توانست 
بخش عمده اي از مش��كالت كش��ور در زمينه آموزش، 
دوركاري، دسترسي به كاال و خدمات و سرگرمي را رفع 
كند. همچنين  در حضور تحريم هاي گسترده و شرايط 
ركورد تورمي در كشور، رشد پلتفرم هاي كسب وكاري و 
اقتصاد مش��اركتي در كاهش هزينه ها و مشكالت مردم 
موثر بوده است. با وجود اين، شركت ها و كسب وكارهاي 
فناوري اطالعات به دليل مشكالت موجود، با مساله خروج 
نخبگان از كشور و باال رفتن حقوق به كار گيري نيروهاي 
خبره مواجه هس��تند. همان طور كه رييس كميسيون 
تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه اي معتقد 
است بزرگ ترين دارايي ش��ركت هاي فناوري اطالعات 
نيروهايشان هستند و خروج آنها، بزرگ ترين ضربه را به 
اين كسب وكارها مي زند و تا زماني كه در وضعيت كالن 
حاكميتي و اقتصادي كشور تغييري رخ ندهد، صنف به 
تنهايي نمي تواند اقدامي انجام دهد و اين موضوع مي تواند 
در ميان مدت ضربات جبران ناپذي��ري نه فقط به حوزه 
كسب وكارهاي آنالين كه به كل كشور بزند. بزرگ ترين 
دارايي ش��ركت هاي آي س��ي تي نيروهايش هستند و 
آزاردهنده ترين مشكل فعاالن كسب وكارها، خروج اين 
نيروهاست. كس��ب و كارهاي حوزه آي سي تي هرچقدر 
رش��د و توسعه داشته باشند، س��طح اميد در اين نيروها 
باالتر مي رود و ممكن است كمتر شاهد خروج اين نيروها 
باشيم. در حالت كلي عمال تنها كاري كه مي توان انجام 
داد، بحث آموزش نيروهاي جديد است كه البته ممكن 
است بسياري از نيروهاي آموزش ديده هم زماني كه به بلوغ 
مناسبي رسيدند، بخواهند همين فرآيند را طي كنند. اگر 
در وضعيت كالن حاكميتي و اقتصادي كشور، تغييري رخ 
ندهد، نمي توان  راهكاري از سمت حوزه تخصصي صنف 
آي سي تي ارايه داد و اين موضوع مي تواند در ميان مدت 
ضربات جبران ناپذيري به كشور بزند. در اين راستا جعفر 
محمدي، رييس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان 
نظام صنف��ي رايانه اي، درباره اط��الع و درك بدنه دولت 
و حاكميت از دغدغه كس��ب وكارها توضيح داد: داشتن 
اطالع و درك، دو موضوع متفاوت است. ما در موقعيت هاي 
مختلف مش��كالت و موانع را اطالع مي دهيم و به صورت 
عمومي براي دولت و به صورت خاص براي سازمان هاي 
مختلف از جمله س��ازمان تامين اجتماعي مي فرستيم. 
همچنين در كميسيون ها، نمايندگاني از حوزه هاي مختلف 
دولت و حاكميت دعوت كرده و دغدغه هاي كسب وكارها 
را مطرح كرده و آنها را در جريان گذاشته ايم. با وجود اين، 
اين نهادها به تاثير عظيم اين مشكالت خيلي آگاه نبوده و 
دركي واقعي از آن ندارند. ما س��عي مي كنيم اين درك را 
ايجاد و تاثير اين مشكالت را پررنگ تر كنيم. بعضي وقت ها 
هم اين نهادها مطلعند و مي دانند گستره اثر اين مشكالت 
چيست، اما اراده اي براي رفع آنها ندارند، يا به گفته همه 
نهادها، از دست همه آنها خارج است. مشخص نيست كه 
باالخره چه نهادي در كش��ور توانايي اجراي اين بهبودها 
را دارد. عضو هيات مديره س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
با بيان اينكه نهادهاي نظارتي در خيل��ي از موارد از مدل 
تجاري و فرآيندهاي كسب وكارهاي فضاي مجازي اطالع 
دقيقي ندارند، گفت: براي مثال، شيوه فعاليت پلتفرم ها 
و موضوعات بيمه اي و مالياتي س��رويس دهندگان آنها 
براي بس��ياري از اين نهادها چندان قابل درك نيس��ت. 
اينها مواردي اس��ت كه براي كش��ور تازگي داش��ته و با 
چارچوب هاي قبلي تناسبي ندارد و به واسطه همين عدم 
آگاهي، جسارت انجام اقدامات الزم وجود ندارد؛ مگر اينكه 
مدل هاي تجاري جديد توس��ط اين نهادها درك شده و 
اطالعات كاف��ي و الزم براي تصميم گيري در اختيار آنها 

قرار داده شود.

    ساماندهي فضا 
براساس قوانين قديمي امكان پذير نيست

محمدي با بيان اينكه ساماندهي فضاي كسب وكارهاي 
جديد بر اساس قوانين قديمي و نظام مجوزساالر فعلي 
امكان پذير نيست، گفت: الزمه ساماندهي درست فضاي 
مجازي اين اس��ت كه از مدل و ش��يوه مجوزس��االري يا 
كنترل هاي پيشيني به سمت نظارت هاي پسيني حركت 
كنيم.  به ج��اي اينكه دولت و حاكميت بر بخش نامه ها و 
دستورالعمل هاي موجود تاكيد كند، بايد در كارگروه هايي با 
حضور فعال )و نه نمايشي( بخش خصوصي، اين موضوعات 

روز مورد بررس��ي قرار گرفته و چارچوب هاي مناس��ب 
ترسيم شود. وي با اشاره به لختي حاكميت در برخورد با 
استارت آپ ها و مدل هاي كسب وكاري نوين اظهار كرد: با 
توجه به اينكه دولت و حاكميت در بسياري از مواقع در برابر 
نظرات بخش خصوصي مقاومت دارند، كار آساني در پيش 
نداريم. در هر صورت بايد تالش كنيم تا در اليه هاي كالن 
تصميم گيري، نظام تنظيم  مقرراتي مطابق با شرايط روز 
اس��تقرار پيدا كرده و اين موارد در نظام جايگزين لحاظ 
ش��وند. الزمه موفقيت در اين مس��ير، برقراري ارتباط و 
تعامل موثر ب��ا بخش هاي تصميم گير دولت و حاكميت 
است. رييس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام 
صنفي رايانه اي با بيان اينكه قوانين واحدي براي پلتفرم ها 
وجود ندارد، گفت: بسياري از موضوعات پلتفرم هاي فعال 
در حوزه هاي مختلف كاري شبيه بوده و هم پوشاني زيادي 
وجود دارد. به جاي اينكه تنظيم گرهاي بخشي هر كدام به 
موازات ساير تنظيم گرها به اين موضوعات ورود كنند، بايد 
به سمت تنظيم گيري افقي حركت كنيم و مسائلي كه در 
همه كسب وكارها مشترك است، توسط يك تنظيم گر 
مشترك، و البته در تعامل نزديك و فعال با نمايندگان بخش 
خصوصي، چارچوب گذاري شود. در حال حاضر، مركز ملي 
فضاي مجازي به اين شيوه تنظيم گري ورود پيدا كرده و ما 
هم از آن دفاع مي كنيم و با مركز در اين خصوص در تعامل 

نزديك هستيم.

     حركت به سمت خودتنظيمي بازار 
در حوزه هاي مختلف

محمدي ادامه داد: از س��وي ديگر در بس��ياري از موارد، 
در اليه هاي حاكميتي نياز به تنظيم گري نيس��ت و بازار 
مي تواند خودتنظيمي كند. با توجه به بلوغ صنفي و وجود 
كميسيون هاي تخصصي با كارگروه هاي متعدد، سازمان 
نظام صنفي به اين ح��وزه ورود پيدا كرده اس��ت. در اين 
راستا، در نظر داريم كه قوانين نرم يا دستورالعمل هايي را 
براي حوزه هايي كه پايه ه��اي قانوني براي آن وجود دارد، 
ولي در طراحي يا اجرا داراي پيچيدگي ها و ابهامات بوده يا 
كسب وكارها و نهادهاي مرتبط به آنها اشراف كافي ندارند را 
شفاف كنيم. وي خاطرنشان كرد: دستورالعمل هايي كه با 
حضور فعاالنه خود كسب وكارها تهيه شده و بازخوردهاي 
نهادهاي دولتي و حاكميتي در آنها لحاظ مي شود، و هر دو 
طرف نيز براي بهبود فضاي كسب وكار آنها را مي پذيرند. به 
عنوان مثال، كارگروه حقوقي كميسيون تجارت الكترونيكي 
س��ازمان، در حال حاضر آماده سازي راهنماي حقوقي با 
موضوع »حدود مسووليت حقوقي و كيفري پلتفرم هاي 
كس��ب وكاري در برابر اعمال كاربران خود« را در دستور 
كار دارد. محمدي با اشاره به مشكالت اقتصادي سال هاي 
گذشته بيان كرد: با وجود همه مشكالت اقتصادي موجود 
و رش��د منفي اقتصادي كشور، حوزه فناوري اطالعات به 

واس��طه ماهيتي كه دارد، با رش��د مواجه بوده است؛ زيرا 
با بهره گيري از اي��ن فناوري، امكان اس��تقرار مدل هاي 
خدمت رساني جديد، يا افزايش بهره وري در فرآيندهاي 
ناكارآمد س��نتي از طريق تحول ديجيتال وج��ود دارد. 
درواقع در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات اين مشكالت 
به نسبت كمتر بوده و اين حوزه هم به عنوان صنعت و هم به 
عنوان ابزار مي تواند محرك و كمك كننده ساير بخش هاي 
اقتصادي باشد. محمدي ادامه داد: در وضعيت اقتصادي 
فعلي، بايد ب��ه صنايع ديگر كمك كنيم تا با اس��تفاده از 
فناوري  اطالع��ات و ارتباطات بهره وري ش��ان را افزايش 
دهند؛ از آن طرف بايد با رفع موانع و تسهيل فضا، زمينه رشد 
كسب وكارهاي پلتفرمي را بيش از گذشته فراهم كنيم. اين 
دو فعاليت در كنار هم باعث توسعه اقتصاد ديجيتالي شده 
و امكان استفاده از خدمات مختلف را براي مناطق مختلف 
به صورت عادالنه فراهم مي كنند. بدنه فعاالن حوزه هم به 
اين نقش خود واقف بوده و به آن باور دارد، به همين دليل 
براي اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي شوند، ارزش 
قائل هستند و نهايت بهره برداري را از آن به عمل مي آورند.

  آگاهي بخشي درباره 
اثرات تحريم هاي داخلي و خارجي

وي با اش��اره به نقش تحريم ها بر كسب وكارهاي حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات بيان كرد: ما در حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباط��ات معموال از دو ط��رف مظلوم واقع 
مي شويم. از طرفي يك سري سايت ها و خدمات خارجي به 
ما سرويس نمي دهند و از سوي ديگر، يك سري سرويس ها 
از سمت خودمان به روي ما بسته مي شوند. اين موضوع 
فرآيندهاي توسعه و خدمت رساني را با مشكالت جدي 
مواجه مي كند. بسياري از فعاليت هايي كه با دسترسي به 
اين سرويس ها مي توانست چندهفته اي انجام شود، نيازمند 
زمان چندماهه است و حتي گاهي با صرف چند ماه هم 
نمي توان به خروجي هاي قبلي رسيد. رييس كميسيون 
تجارت الكترونيكي س��ازمان نظام صنفي رايانه اي ادامه 
داد: البته يكي از ويژگي هاي كسب وكارهاي حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات، تطابق پذيري باال و چابكي آنهاست 
كه خود را با ش��رايط موجود وفق مي دهند و راهكارهاي 
جايگزين را پيدا مي كنند. اما اين مش��كالت، هزينه ها و 
دغدغه ها و مشغله هاي بسياري را به كسب وكارها تحميل 
مي كند و مي تواند باعث نااميد ش��دن بخ��ش زيادي از 
فعاالن اين حوزه ش��ود. ما بايد روي رفع اين موارد تاكيد 
جدي داشته باشيم، زيرا انرژي الزم كه صرف رفع اثرات 
اين تحريم ها و خودتحريمي ها مي شود، مي تواند صرف 
باال بردن كيفيت خدمات و بهبود ارزش هاي ايجاد شده 
براي كاربران شود. محمدي با بيان اينكه ما در خصوص 
خودتحريمي ها، اطالع رس��اني و آگاهي بخشي كرده و و 
اثرات و خسارت هاي آن را بيان مي كنيم، خاطرنشان كرد: 

در خصوص خود تحريمي ها، با بدنه حاكميت در ارتباط 
مستقيم هستيم و موارد مختلفي را تا به حال توانسته ايم 
برطرف كنيم. وي در خصوص اقدامات الزم براي موضوع 
سرويس هاي تحريم كننده خارجي نيز، به دور زدن برخي 
از تحريم ها در اليه زيرساخت، تالش براي اشتراك تجارب 
در راس��تاي جايگزيني س��رويس ها با نمونه هاي ديگر 
همچنين امكان استقرار آسان نمونه هاي خودميزبان در 

زيرساخت هاي ابري اشاره كرد. 

     قطعي اينترنت  
مرگ كسب وكارهاي آنالين را به دنبال دارد

وي با اشاره به مشكالت قطعي اينترنت بر كسب وكارها 
بيان كرد: برخ��ي از موضوعات با امنيت ملي گره خورده 
و در حيطه اختيارات صنف نيست. كاري كه ما مي توانيم 
انجام دهيم اين است كه آگاه سازي و شفاف سازي كنيم 
كه اتفاقات اينچنيني مي تواند چ��ه تاثيرات مخربي بر 
كسب وكارها داش��ته باش��د. ما از هر موقعيتي استفاده 
مي كنيم تا با آمار و اع��داد و تحليل هاي مختلف، اثرات 
قطعي ها يا اختالالت اينترنتي را به تمام مراجع ذي ربط 
اطالع دهيم. رييس كميس��يون تج��ارت الكترونيكي 
سازمان نظام صنفي رايانه اي ادامه داد: در مواردي هم كه 
اختالالتي در اينترنت داشتيم و احساس كرديم اختالالت 
مي تواند باعث بروز مش��كل و اتفاقات ناگوار شود، بيانيه 
داديم يا اين موضوعات و مشكالت حاصل از آنها را به صورت 
كتبي منتقل كرديم. اين موارد مداوم پايش مي شود و با 
ناپايداري اينترنت،  واكنش سريع نشان مي دهيم. عضو 
هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي مهم ترين اقدام 
صنف در مواجهه با تصميمات خلق الساعه نهادهاي دولتي 
و حاكميتي را تعامل موثر با آنها دانست و گفت: بيشتر اين 
نهادها به واسطه پيچيدگي هاي مدل هاي كسب وكاري 
نوين و عدم اشراف كافي، از دانشي كه بخش تخصصي به 
آنها اضافه مي كند استقبال مي كنند. اگر ما تعامل مثبتي 
داشته باشيم و بدانيم كه نهادهاي تصميم گير و قانون گذار 
در چه حوزه هايي در حال تصميم گيري هستند و بتوانيم 
دانش كافي براي هدايت آنها به س��مت تصميم درست 
را تهيه كرده و در اختيارش��ان بگذاريم، مي تواند خيلي 
كمك كننده باش��د. محمدي ادامه داد: كميسيون هاي 
س��ازمان با نهادهاي مرتبط با ح��وزه كاري خود ارتباط 
برقرار و سعي مي كنند با تعامل و تهيه اسناد تخصصي و 
ارايه بازخورد در خصوص پيش نويس دستورالعمل ها و 
بخش��نامه ها، در اين مسير تاثيرگذار باشند. ايجاد مركز 
پژوهش هاي س��ازمان به صورت متمرك��ز مي تواند اين 
اقدامات پراكنده را س��ازماندهي كرده، از دوباره كاري ها 
جلوگيري كرده و با هم افزايي ايجاد شده، خوراك فكري 
را براي تصميم سازي نهادهاي مرتبط فراهم كرده و تا حد 

خوبي از تصميمات خلق الساعه جلوگيري كند.

6 ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول
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جهت گيري مسكن تا 1400
اين سياست تا چه حد سهل گيرانه يا سختگيرانه خواهد 
بود. بي گمان روشن شدن اين فضاي پرابهام و آكنده از 
نااطميناني چندين ماه به طول مي انجامد و متناسب با 
نوسان جريان مثبت و منفي اخبار، واكنش مثبت و منفي 
بازارهاي موازي به غير از بازار مسكن را طي ماه هاي آينده 

شاهد خواهيم بود. 
2- حال سوال اين است كه سرنوشت بازار مسكن در اين 
دوران عدم قطعيت چيست و اين بازار به چه سمتي سير 
خواهد كرد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد نخست ريشه 
تحوالت مسكن، دستكم در طي ماه هاي سپري شده از 
سال 99 را شناسايي كرد. بازار مسكن تهران طي 7 ماهه 
نخست سال جاري حدود 65 درصد تورم داشته است. 
برخي از تحليلگران بر اين باور بودند كه ثبت اين تورم 
ناشي از رشد بازار سهام است. اين تحليل اما با آغاز فصل 
ريزش قيمت ها در بازار سهام از 19 مرداد سال جاري در 
شرايطي كه قيمت مسكن در مهرماه 10 درصد ديگر نيز 
رشد كرد، از دور خارج شد و نشان داد كه تحليل درستي 
نبوده اس��ت. در گروه دوم، تحليلگراني بودند و هستند 
كه به تبعيت قيمت هاي مسكن از نرخ دالر باور دارند، 
اما با بررسي برخي از كارشناسان مسكن مشخص شد 
كه اين تحليل نيز از اعتبار بااليي برخوردار نيست، چرا 
كه بررسي ها حاكي از اين است كه ارزش اسمي مسكن 
طي سه سال گذشته 5.5 برابر شده اما ارزش دالري آن 

كاهش يافته است.
3- همان طور كه گفته شد، اعتبار برخي از تحليل هاي بازار 
مسكن كه بر روند بازارهاي موازي تكيه دارند، طي ماه هاي 
گذشته و به مرور زمان تضعيف شده است. بي گمان، بازار 
مسكن به دليل قدرت نقد شوندگي پايين و مكانيسم 
زمانبر انجام معامالت ملكي، تابعي از نرخ تورم و انتظارات 
تورمي است. رشد و افزايش حجم نقدينگي يكي از مسائل 
كليدي اقتصاد ايران به ش��مار مي رود، اما در پي خروج 
امريكا از برجام در ارديبهشت سال 97 و همچنين شيوع 
ويروس كرونا در 30 بهمن سال گذشته، رشد نقدينگي 
شتاب بيشتري گرفته است، به گونه اي كه در شهريور ماه 
سال جاري نسبت به شهريور ماه سال قبل ركورد 36.2 
درصدي رشد ماهانه نقدينگي ثبت شده است. مساله اي 
كه منجر به افزايش نرخ تورم ماهانه )در مهر ماه س��ال 

جاري 7 درصد( و افزايش انتظارات تورمي شده است. 
4- با اين اوصاف، حال س��وال اين است كه آيا پيروزي 
احتمالي بايدن درا نتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
روي كاهش نرخ تورم و انتظارات تورمي اثر گذار خواهد 
بود؟ پاس��خ به اين س��وال، ش��اه كليد پيش بيني بازار 
مسكن طي ماه هاي پرابهام آينده است و در اين ميان، 
رصد ش��اخص هاي اثر گذار بر رش��د و ميزان افزايش 
حجم نقدينگي و نرخ تورم همچون نرخ س��ود سپرده، 
بدهي هاي دولت به بانك ها و ميزان خريد و فروش اوراق 
از اهميت قابل توجهي برخوردار هستند. بي گمان، در 
كوتاه م��دت و حتي در ميان مدت، تص��ور اينكه بدون 
اصالح سياست هاي مالي در كشور رشد نقدينگي به طور 
معناداري متوقف خواهد شد، ممكن نيست.حتي اگر، 
بايدن رييس جمهور امريكا ش��ودو ب��ه برجام بازگردد 
و همچنين ارزهاي بلوكه ش��ده نفتي در كش��ورهاي 
مختلف به ايران بازگردانده ش��ود نيز نمي توان چنين 
تصوري داش��ت. از اين رو، تا زماني كه انتظارات تورمي 
به طور بنيادين تعديل نشوند، تقاضاي سرمايه اي در بازار 
مسكن همچنان وجود خواهد داشت و قيمت مسكن 
به رشد خود ادامه خواهد داد. ناگفته پيداست كه تحت 
تاثير واكنش موقت بازارهاي موازي به تغييرات سياسي 
در امريكا، از شتاب رشد قيمت مسكن در ماه هاي آتي 
كاسته خواهد شد و قيمت ها در سطوحي كمتر از نرخ 
تورم عمومي قرار خواهند گرفت. در همين حال، از آنجا 
كه با جهش متوالي قيمت هاي مس��كن قدرت خريد 
متقاضيان مصرفي به شدت تضعيف شده است، همچون 
ماه هاي گذشته شاهد حضور كمتر اين دسته از متقاضيان 
در بازار خواهيم بود و حجم معامالت نيز رشد معناداري را 

تجربه نخواهد كرد.

دليل كمبود و ناياب شدن 
سفته در بانك ها چيست؟

سفته ديجيتال يعني چه و به چه شكلي در اختيار عموم 
قرار خواهد گرفت! سفته اي كه در زماني نه چندان دور در 
شعبات بانك ها و حتي دكه هاي روزنامه فروشي سراسر 
كش��ور به وفور يافت مي ش��د و به راحتي به درخواست 
كنندگان فروخته مي شد، حال چه شده و چه اتفاقي افتاده 
كه به يك باره كمبود سفته آمده؟ آيا دليل نايابي سفته هم 
تحريم هاي خارجي است؟ وقتي كه كاغذ و جوهر و چاپ 
س��فته ها در داخل ايران توليد و انجام ميشود، پس چرا 
در توزيع آن مش��كل به وجود آمده است؟ كمبود سفته 
واقعًا امورات جاري مردم و فعاالن اقتصادي را با مشكل 
مواجه كرده، به طوري كه مردم براي اخذ تسهيالت، عقد 
قراردادهاي بزرگ و كوچك، استخدام، خريدهاي قسطي 
كاال و ساير كارها نياز به »س��فته« جهت ارايه به عنوان 
تضمين و ُحسن انجام كار دارند كه نمي توانند آن را جهت 
خريد پيدا كنند! به طور مثال: چند روز پيش خودم شاهد 
بودم كه يكي از فعاالن اقتصادي چند ميليارد تومان سفته 
نياز داشت كه از پيدا كردن آن ناميد شده بود و با مراجعه به 
مسووالن ارشد بانك ها به دنبال پارتي درشتي بود تا شايد 
از طريق توصيه ايشان بتواند مشكل خريد سفته را حل 
كند كه نمي دانم باالخره سفته خريد يا نه؟! نبود سفته 
اصاًل برازنده ايران نيس��ت كه مردمش در به در به دنبال 
خريد سفته باشند و فلذا مسووالن امر نبايد با بي توجهي 
به موضوعات مهم اينچنيني، مشكلي بر مشكالت مردم 
و فعاالن اقتصادي بيافزايند. به همين خاطر از اين فرصت 
اس��تفاده مي كنم و از مسووالن محترم بانك مركزي به 
ويژه جناب آقاي دكتر عبدالناصر همتي رييس كل معزز 
بانك خواهش مي كنم كه شخصًا موضوع كمبود سفته 
در بانك ها و بازار را با حساسيت خاصي دنبال و با صدور 
دس��تورات مقتضي مش��كل پيش آمده را هرچه زودتر 
مرتفع نمايند. البته ضروري است تا پيش از هر اقدامي، 
بانك مركزي ابتدا سريعاً مردم را از داليل نبود »سفته« در 
اين ايام باخبر سازند تا حتي مديران بانك هاي كشور هم از 
علت نبود »سفته« مطلع شوند و پاسخ قانع كننده اي هم 
براي مشتريان خويش داشته باشند و سپس نسبت به 
رفع كمبود و توزيع »سفته« با ارقام مختلف در بانك هاي 

سراسر كشور اقدام نمايند. 

جو بايدن رييس جمهور امريكا شد
همچنين خبرگزاري فرانسه اعالم كرد، ترامپ براي 
اولين بار از زمان روز انتخابات كاخ سفيد را ترك كرد و به 

باشگاه گلف خود در حومه ويرجينيا رفت.
ترامپ پس از آن در بيانيه اي به اين خبر واكنش نشان 
داد. رييس جمهور امريكا نوشت: همه ما مي دانيم كه 
جو بايدن براي اينكه به نادرس��تي خود را پيروز نشان 
دهد، عجله مي كند و متحدان رسانه اي او نيز به شدت 
تالش مي كنند كه كمك��ش كنند. آنها نمي خواهند 
حقيقت برمال ش��ود. حقيقت ساده اينجاست كه اين 
انتخابات هنوز با تمام شدن فاصله زيادي دارد. جو بايدن 
رسما برنده هيچ ايالتي اعالم نشده، چه برسد به اينكه 
برنده ايالت هاي كليدي كه به بازشماري آراي رفته اند يا 
ايالت هايي كه ستاد ما چالش هاي حقوقي مشروع ارايه 
داده كه مي تواند برنده نهايي را تعيين كند. براي نمونه در 
پنسيلوانيا، ناظران قانوني ما اجازه دسترسي معنادار براي 
نظارت بر روند شمارش آراي را پيدا نكردند. آراي  قانوني 
تصميم مي گيرند كه چه كسي رييس جمهور است، نه 
رسانه هاي خبري. ستاد ما از روز دوشنبه پيگيرد قانوني 
پرونده ما در دادگاه را آغاز مي كند تا مطمئن شود قوانين 
انتخاباتي كامال رعايت شوند و پيروز حقيقي مشخص 
شود. مردم امريكا شايسته انتخابات صادقانه هستند، 
اين يعني كه شمارش تمام آرا قانوني و نه شمارش آراء 
غيرقانوني. اين تنها راه براي مطمئن شدن از اين است 
كه افكار عمومي به انتخابات ما اعتماد كامل دارند. هنوز 
هم مبهوت كننده است كه ستاد بايدن با اصول بنيادين 
مخالفت مي كند و مي خواهد رأي هايي شمرده شود 
كه جعلي و ساختگي هستند يا توسط رأي دهندگان 
غيرواجد شرايط يا ُمردگان انداخته شده اند. فقط حزبي 
كه مشغول اقدام نادرست است، به صورت غيرقانوني 
ناظران را از اتاق شمارش آراء بيرون مي كند و در دادگاه 
مي جنگد تا مانع دسترسي آنها شود. پس بايدن در حال 
مخفي كردن چه چيزي است؟ من تا زماني كه مردم 
امريكا آرائ درس��تي را كه اليق آن هستند شمارش 

شود و تا زماني كه دموكراسي بطلبد، توقف نمي كنم.
در ايران نخستين فردي كه به اين اخبار واكنش نشان 
داد، حسام الدين آشنا، مش��اور رييس جمهوري بود. 
حسام الدين آشنا مشاور رييس جمهوري در حساب 
كاربري خود در توئيتر با اشاره به احتمال پيروزي جو 
بايدن در انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت متحده 
امريكا و شكست دونالد ترامپ در اين رقابت در حساب 
كاربري خود در توييتر نوشت: » با همت ملي و غيرت 
اس��المي در برابر امريكاي ترامپ ايستاديم و سر خم 
نكرديم. اگر بايدن بيايد به او هم مي گوييم »آزموده را 

آزمودن خطاست«.
مقامات ايران در روزهاي گذشته نيز بارها اعالم كرده اند 
كه اهميتي به انتخابات امريكا و پي��روز احتمالي آن 

نمي دهند و رفتار دولت امريكا بايد تغيير كند. 
با نپذيرفتن نتيجه انتخابات از سوي ترامپ احتماال او در 
روزهاي آينده شكايت هايي را از روند شمارش آرا كليد 
مي زند كه بررسي آنها چند ماه زمان خواهد برد. با اين 
وجود در صورتي كه تغييري رخ ندهد، احتماال در روز 20 
ژانويه 2021، جو بايدن به عنوان رييس جمهور جديد 

امريكا كار خود را آغاز خواهد كرد.

تئوري غلط  كاهش قيمت ها
بدون ترديد قيمت واقعي ارز 30هزار تومان نيس��ت و 
بسيار پايين تر از اين اعداد و ارقام است. اگر دالر حدودا 
3هزار توماني قبل از تحريم ها به عنوان پيش فرض در نظر 
گرفته شود، بعد اين عدد، ضرب در 7برابر شدن نقدينگي 
شود، عددي كه به دست مي آيد، حداكثر قيمت ارز در 
اقتصاد كشور خواهد بود. رقمي كه مي توان آن را حول و 
حوش 20 الي21 هزار تومان پيش بيني كرد. اگر دولت 
بخواهد بيشتر از اين عدد، نرخ ارز را سركوب كند، با توجه 
به اين حجم نقدينگي، تقاضاي خريد دالر در كشور باال 
خواهد رفت و صف هاي طويل براي خريد دالر ش��كل 
خواهد گرفت. بدون تردي��د بخش قابل توجهي از اين 
دالرهاي مقرون به صرفه براي سرمايه گذاري راهي خارج 
از كشور مي شوند. يعني سياست گذاري هاي اقتصاد ما، 
باعث رونق در ساير كشورها خواهد شد و توليد داخل را 
با بحران مواجه مي كند. دولت اگر مي خواهد نرخ ارز را 
مهار و كنترل كند، بايد فكري به حال پمپاژ نقدينگي در 
جامعه كند. نه تنها قيمت خودرو، بلكه قيمت گوشت، 
مرغ، تخم مرغ، لبنيات، دستمزدها و...به نرخ دالر، بستگي 
دارد. متاسفانه اقتصاد كشور ارتباط تنگاتنگي با نرخ دالر و 
نرخ دالر هم ارتباط مستقيمي را افزايش حجم نقدينگي 
دارد. س��ه ضلع مثلثي كه تصويري واقعي از مشكالت 
اقتصادي امروز كشور ارايه مي كنند. جالب اينجاست كه 
راه حل مشكالت هم از ساماندهي همين اركان مي گذرد. 
دولت اگر واقعا اراده ساماندهي بازار خودرو را دارد، بايد 
اجازه دهد اين صنعت در بس��تر س��يال عرضه و تقاضا 
حركت كند. همان طور كه صنعت خودروسازي كشور 
در آغاز توسط بخش خصوص پا گرفت و دستاوردهاي 
قابل توجهي كسب كرد، امروز هم بايد اجازه دهند بخش 
خصوصي ايده هايش را براي بهبود وضعيت اين صنعت 
پياده سازي كند. اين حجم از اخبار نااميد كننده و غير 
واقعي از صنعت خودرو، توليد كشور را از ظرفيت هاي قابل 
توجهي كه طي بيش از نيم قرن در اين صنعت ايجاد شده 
محروم مي كند. برخي اظهارنظرها در خصوص انحصار 
خودروسازي بي انصافي است. در حال حاضر بيش از 12 
تا 13 شركت خودروسازي در كشور فعاليت مي كنند و 
هيچ محدوديتي براي فعاالن اين صنعت وجود ندارد. 
اين در حالي اس��ت كه اغلب صنايع خودروس��ازي در 
جهان به سمت ادغام و يكي شدن و تجميع ظرفيت ها 
پيش مي روند در كشور ما برخي افراد و جريانات از هيچ 
اقدامي براي تخريب اين صنعت، خودداري نمي كنند.با 
اين توضيحات معتقدم فرايند قيمت گذاري ها در كشور 
ما متاثر از قيمت ارز است و نرخ ارز هم تابعي از متغيرهاي 
اقتصادي از جمله حجم نقدينگي است. در شرايطي كه 
حجم نقدينگي كشور به حدود 3هزار هزار ميليارد تومان 
رسيده، طبيعي است كه قيمت اقالم توليدي و مصرفي 
نيز متناسب با رشد نقدينگي، افزايش يابند. بنابراين براي 

مهار تورم، دولت ابتدا بايد فكري به حال نقدينگي كند.

نهادهاي حاكميتي دركي واقعي از مشكالت كسب وكارها ندارند

اثرپذيري بازارها از انتخابات امريكا

معضليبهنامخروجنيرويخبرهازكسبوكارها

در حالي كه كمت��ر از يك هفته پيش وضعيت كامال 
معكوس بود و نقدينگي با سرعتي جنون آميز تقاضا 
سنگيني به بازار واردكرده بود و فروشندگان سرمست 
از ث��روت تورمي در فروش محتاط بودن��د. اين روند 
نامطلوب سبب شده بود تورم بازار خودرو، مسكن و 
ارز در شش ماه ابتدايي سال جاري از مرز 100 درصد 
هم عبور كند. حال تنها با تعيين تكليف حضور يا عدم 
حضور ترامپ در كاخ س��فيد و ب��دون هرگونه اتفاق 
اساس��ي ديگري، قيمت ها به كمتر از سطح ابتداي 
شهريور بازگشته است و به نظر مي رسد با ادامه روند 
كاهشي به سطح انتهاي فصل بهار بازگردد. انقباضي 
كه مح��دود به بازار خودرو نخواهد ماند و مس��كن و 
حتي بورس را هم به رفتار مشابه اي واخواهد داشت. 
قيمت ها البته مدت ها بود كه نرخ تورم عمومي را پشت 
سر گذاشته بود. به دليل سياست هاي انحصارگرايانه 
وزارت صمت و ت��الش براي ناكارآم��د كردن ديگر 
بازيگران صنعت خودرو در كشور، به تشديد آزار دهنده 
انحصار ختم ش��ده بود و نهايتا قيم��ت خودروهاي 
مونتاژي و واردات��ي را به چند برابر قيمت روز آنها در 
بازارهاي جهاني رسانده است. شكستن اين انحصار 

البته ب��راي تداوم نرخ نزولي قيمت ها و تخليه حباب 
سوءاستفاده ضرورت دارد. اگر وزارت صمت به رويه 
انحصارگرايانه خود در محدود كردن تجارت خارجي 
اصرار داشته باشد و بهانه هاي مانند اهليت كه در اصل 
براي حفظ هژموني مديران محفلي است اصرار بورزد، 
اگر بانك مركزي و وزارت اقتصاد و خصوصا سازمان 
برنامه و بودجه، همچنان بر مدار فرافكني و مسووليت 
گريزي ادامه مسير دهند، بازگشت به شرايط تورمي 
هم با همين سرعت محقق خواهد شد. استفاده معقول 
از فضاي تنفسي فعلي در اقتصاد ايران تنها با مشاركت 
حداكثري و تعقل در مديريت ميس��ر است و گرنه به 
مدار وزير كهنس��ال صمت دولت يازدهم، حس��رت 
نابودي فرصت بي نظير برجام ب��راي مردم و اقتصاد 

ايران به ارث خواهد ماند. 
فارغ از اينك��ه نتيجه دعواي احتمال��ي »ترامپ« با 
»بايدن« چه بشود و دادگاه عالي چه تصميمي بگيرد، 
اين فضا حداقل براي دو ماه وجود خواهد داشت. ولي 
ادام��ه ثبات يا كاهش قيمتها به روند سياس��ت هاي 
داخلي مثل پولي و مالي كش��ور و برنامه هاي وزارت 
صمت باز خواهد گشت. هرچند بازگشت سريع بايدن 

به برج��ام و رفع همه تحريم ها در كوتاه مدت، خوش 
خيالي است، ولي به نظر ميرسد فرصت كوتاه درگيري 
و اغتشاش سياسي در اياالت متحده فرصتي مناسب 
براي ايجاد يك ذخيره استراتژيك را به اقتصاد ايران 
مي دهد كه بايد توسط وزارت صمت با هوشمندي و 
استفاده از توان همه تجار و صنعتگران و نه فيلتركردن 
آنها اس��تفاده ش��ود. در عين حال، اين كاهش صرفا 
تاثير رواني شكس��ت ترامپ نيست. بايدن احتماال با 
فعاليت اينستكس موافقت خواهد كرد كه به حذف 
فشار س��نگيني از بودجه عمومي كشور براي تامين 
كاالهاي اساس��ي و غذا و دارو مي ش��ود. اين كاهش 
فشار و دستيابي هرچقدر اندك به درآمدهاي نفتي 
س��بب مي شود كس��ري بودجه دولت به شكل قابل 
توجهي كاهش يابد. لذا مهم ترين عامل تورمي كشور 
كه كس��ري بودجه اس��ت تعديل مي شود كه سبب 
كاهش ش��يب رش��د تورم )به معني كاهش سرعت 
افزاي��ش قيمت نه كاهش خود قيمت ها( مي ش��ود. 
احتمال برخورد بازتر شركاي استراتژيك كشور مانند 
»چين و كره جنوبي« در دسترسي به منابع ارزي كه 
علي رغم شعارهاي سياسي تماما با سياست هاي ترامپ 

همراه بودند، در كنار احتياط بيشتر »امارات متحده 
عربي« در تعامل با ايران در دوره بايدن و دور شدن از 
سياست هاي خطرناك و ماجراجويانه »بن سلمان«ي 
در 4 س��ال آتي، مي تواند سبب ش��ود منابع ارزي در 
دسترس اقتصاد ايران هم دركوتاه مدت بهبود بيابد. 
هرچند دق��ت به اين موضوع ك��ه ترامپ بيش از هر 
رييس جمهور ديگري در تاري��خ اياالت متحده راي 
آورده اس��ت، يادآور مي شود فرصت براي جلوگيري 
از بروز حادثه مش��ابه س��ال 97 مادام العمر نيست و 
خطر بازگشت ترامپيست ها جدي تر از آني است كه 
به فراغت صرف و دعواي سياس��ي داخلي بپردازيم. 
گروه هاي سياسي داخلي به جاي تالش براي كوبيدن 
برجام و اثبات بي عملي »بايدن«، بايد دست به دست 
هم دهند تا فرصت محدودي كه در پيش رو است براي 
دهه هاي آتي قابل مص��رف بماند و برجام مقدمه اي 
براي حل و فصل مشكالتي باشد كه دهه هاست با آن 
دست و پنجه نرم مي كنيم، به موازات، اصالح ساختار 
اقتص��ادي داخل��ي و كاهش جدي و نه ش��عارگونه 
تصدي گري اقتصادي دولت هم ضرورت دارد كه بايد 

در همين دوره محدود به مرحله اجرا برسد. 

ادامه از صفحه اول



تعادل | فرشته فريادرس |
»آغاز ريزش قيمت خودرو در بازار آزاد« همين چهارشنبه 
هفته گذش��ته بود كه با قوت گرفتن احتم��ال پيروزي 
»دونالد ترامپ« در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، 
قيمت خودرو در بازار ايران روند صعودي را نشان مي داد. اما 
چندي نگذشت كه با شمارش آراء شانس»جو بايدن« نامزد 
دموكرات ها روي كاغذ براي رسيدن به كاخ سفيد افزايش 
يافت. مخابره شدن اين خبر، سبب شد تا نرخ دالر در بازار 
روند كاهشي را در پيش بگيرد. با ريزش قيمت دالر در بازار، 
قيمت خودرو نيز روندي كاهش��ي پيدا كرد. به طوري كه 
شاهد سرازير شدن آگهي فروش خودرو به فضاي مجازي 
هس��تيم. اما آنچه كه از ظهر جمعه در آگهي هاي فروش 
خودرو قاب��ل ديدن اس��ت، كاهش قيم��ت خودروها و 
عقب نش��يني دالل ها و فروش��ندگان در قيمت گذاري 
خودروهاي شان است. به تعبير فعاالن اين حوزه، بازار خودرو 
دچار سكته شده است. حال در شرايطي كه پيش بيني ها بر 
كاهش قابل توجه قيمت خودرو همزمان با بازگشايي بازارها 
در اولين روز هفته اس��توار بود، برخي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي پيامي را با اين مضمون كه »لطفا از ريزش صحبت 
نكنيد و به فكر كساني باشيد كه خودرو دارند«به اشتراك 
گذاشتند كه دالالن براي همكاران خود منتشر كردند. از 
س��وي ديگر، رصد بازار خودرو در معامالت روز شنبه نيز 
حكايت از اين دارد كه ريزش قيمت ها با شيب تندي ناشي 
از افت قيمت ارز در سراش��يبي قرار گرفته و كاهش ۵۰۰ 
ميليون تا ۲ ميليارد توماني در قيمت  خودروهاي خارجي 
و چند ده ميليوني ب��راي خودروهاي مونتاژ داخلي ديده 
مي شود. برخي از تحليلگران معتقدند كه نبايد از دو فاكتور 
افزايش توليد و عرضه از سوي خودروسازان نيز غافل بود؛ 
چراكه كاهش قيمت خودرو را بيشتر كرده است. در اين 
ميان، اما برخي از كارشناسان خودرويي، معتقدند كه در 
روزهاي آتي و درصورت به قدرت رسيدن نامزد دموكرات ها، 
قيمت خودرو در بازار آزاد ممكن اس��ت حتي كاهش ۵۰ 
درصدي را تجربه كند. با اين حال، بايد منتظر ماند و ديد كه 

معامالت آتي خودرو چگونه رقم مي خورد. 

    اثر يك انتخابات بر بازار خودرو
چهارشنبه هفته گذشته احتمال پيروزي »دونالد ترامپ« 
در انتخاب��ات، نمودار قيمتي خود را به س��مت صعودي 
شدن نش��ان مي داد. برهمين اساس، برخي فروشندگان 
از معامل��ه صرف نظر كرده و منتظر نتايج نهايي انتخابات 
امريكا ش��دند. اما با مخابره شدن احتمال موفقيت »جو 
بايدن« در انتخابات رياست جمهوري امريكا، شاهد تغيير 
معادالت در بازار خودرو شديم. پيش بيني كلي نيز حاكي 
از اين بود كه پيروزي نامزد دموكرات، سبب نزولي شدن 
بازار ارز و به دنبال آن ريزش قيمت در بازار خودرو ش��ود. 
همين طور هم ش��د؛ چراكه با سبقت گرفتن جو بايدن از 
دونالد ترامپ از روز پنجشنبه و نخستين روز از همين هفته، 
موجي از ثبت آگهي هاي فروش خودرو در فضاي مجازي 
به راه افتاد. خيلي ها از ترس ريزش شديد قيمت ها دست 
به كار شدند تا خودروهايشان را قبل از اعالم نتيجه نهايي 
انتخابات امريكا به فروش برسانند. تحليل فعاالن بازار خودرو 
نيز نشان مي دهد، از شنبه )ديروز( قيمت اكثر خودروها 
سقوط قابل توجهي را خواهد داشت و اكثر دالالن به جاي 
خريد، به دنبال فروش خودروهايشان خواهند بود. در اين 
ميان برخي كارشناسان خودرو نيز بر اين باورند كه كاهش 
قيمت خودروها در بازار آزاد به ادامه دار بودن كاهش قيمت 
ارز و طال بستگي خواهد داشت، اما با اين وجود، آنچه كه از 
ظهر جمعه در آگهي هاي فروش خودرو قابل ديدن است، 
كاهش قيمت خودروها و عقب نشيني دالل ها و فروشندگان 
در قيمت گذاري خودروهايشان است.  اما شنبه بازار خودرو، 
روز متفاوتي را سپري كرد. به طوري كه كاهش ۲ هزار توماني 
نرخ دالر )تا لحظه تنظيم اين گزارش( سبب سكته قيمتي 
در بازا خودرو شد. البته به گفته برخي صاحب نظران، قيمت 

خودرو در ماه هاي گذش��ته حباب گونه و غير واقعي بوده 
است، بنابراين با كاهشي ش��دن روند نرخ ارز، ريزش هاي 
شديدتري را تجربه مي كند. به اعتقاد آنان، از حدود ۱۰ روز 
پيش نيز همه فعاالن بازار و مردم اخبار سياست خارجي را 
به شدت تعقيب مي كنند و از آن زمان تاكنون افت ۵درصدي 
در قيمت خودروهاي مونتاژي و كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي 
قيمت خودروهاي خارجي را شاهديم كه براي خودروهاي 
گران تر، اين كاهش تا ۲۰ درصد هم رسيده است. ناگفته 
نماند كه در كنار اثر كاهش��ي قيمت دالر بر بازار خودرو، 
فاكتور عرضه از س��وي خودروسازان بايد مورد توجه قرار 
گيرد، چرا كه يكي از ابزار اصلي كنترل بازار، عرضه متناسب 

با تقاضا است. 

    پيام عجيب دالالن خودرو!
در اين ميان يك اتفاق عجيب ديگر طي روزهاي گذشته 
در شبكه هاي اجتماعي به بازار خودرو رخ داد؛ آن هم پيام 
عجيب دالالن خودرو براي همكارانشان بود كه در فضاي 
مجازي پخش شد. در حالي كه پيش بيني ها بر كاهش قابل 
توجه قيمت خودرو همزمان با بازگشايي بازارها در اولين 
روز هفته استوار بود، برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي 
با به اشتراك گذاش��تن پيامي با اين مضمون كه »لطفا از 
ريزش صحبت نكنيد و به فكر كس��اني باشيد كه خودرو 
دارند.« از پيام عجيب دالالن براي همكاران خود خبر دادند. 
با وجود دست به دست شدن چنين پيامي، اما پيش بيني 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران نيز بر ريزش قيمت ها استوار 
است. »سعيد موتمني« مي گويد: در صورت كاهش قيمت 
دالر به محدوده ۱۸ هزار تومان بهاي هر دستگاه پرايد كه 
توليدش متوقف شده به كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان خواهد 
رسيد. او با بيان اينكه كاهش قيمت خودرو در دو سه روز اخير 
شدت بيشتري پيدا كرده، در اظهاراتي پيش بيني كرده كه 
با كاهش قيمت دالر، قيمت خودروها نيز كاهش بيشتري 
داشته باشد و در صورتي كه نرخ ارز ثبات پيدا كند، خريد 
و فروش در بازار خ��ودرو نيز رونق خواهد گرفت. موتمني 
همچنين با بيان اينكه تاكنون نمايش��گاه داران خودرو به 
دليل نوسان نرخ ارز با مشكل قفل بودن معامالت بازار روبرو 
بودند، گفته است كه اگر صاحب يك نمايشگاه قصد داشت 
ويترينش را خالي كند، روز بعد بايد پول بيش��تري بابت 
جايگزيني خودروها در ويترينش پرداخت مي كرد كه همين 

مساله باعث ركود بازار شده بود، اما اگر نرخ ارز ثابت باشد، 
گره ركود بازار نيز باز مي شود و معامالت رونق مي گيرد. در 
همين حال، »كوروش طواحن« يك فعال بازار خودروهاي 
خارجي نيز درباره روند كاهشي قيمت ها به »ايرنا« مي گويد: 
پژو ۲۰۰۸ مونتاژي ايران خودرو كه در هفته هاي گذشته 
تا ۱.۳ ميليارد تومان هم در فض��اي مجازي و آگهي هاي 
فروشندگان در س��ايت هاي خودرويي قيمت خورده بود، 
اكنون كمتر از يك ميليارد و ۸۰ ميليون تومان قيمت دارد. 
به گفته او، فولكس واگن تيگوان مشكي رنگ صفر كيلومتر 
نيز كه تا ۳.۷ ميليارد تومان قيمت گذاري شده بود، اكنون 
با افت ۵۰۰ ميليون توماني به كمتر از ۳.۲ ميليارد تومان 
رسيده و در مواردي فروشندگاني كه نياز به پول داشتند، 
حاضر به فروش همين خودرو با قيمت پايين تري نيز بودند. 

    فروشندگان و خريداران منتظر 
از س��وي ديگر، برخ��ي ديگر از فع��االن بازار خ��ودرو، از 
عقب نش��يني خريداران مي گويند. به گفته آنها، قيمت 
خودرو از انتخابات امريكا تاكنون تغيير چشم گيري داشته 
اس��ت؛  به طوري كه خريداران براي خريد خودرو دس��ت 
نگه داشته اند و عده اي هم از اين بازار عقب نشيني كردند؛ 
به طوري كه به نظر مي رسد روز جمعه در بازار خودرو خريد 
و فروشي صورت نگرفته است. يعني عمال تقاضا براي خريد 
خودرو به صفر رسيده است. در همين حال، رصد معامالت 
بازار خودرو نشان مي دهد، عده اي كه خودرو را با قيمت باال 
خريداري كرده اند، حال براي فروش دست نگه داشته اند 
و منتظرند تا شايد قيمت ها در بازار دوباره افزايش يابد. در 
مقابل، بازار خودرو مشتري زيادي به خود نديده است. به 
نظر مي رسد كه خريداران نيز منتظر كاهش بيشتر قيمت ها 
هستند. نعمت اهلل كاشاني كارشناس خودرويي نيز معتقد 
اس��ت كه كاهش قيمت ارز و طال قطعا روي بازار خودرو 
تاثير مي گذارد اما االن معامالت به طور كلي قطع اس��ت. 
يعني هيچ كس خودرو نمي خرد، دالل ها هم به قيمت قبل 
خريده اند و بايد ارزان تر بفروشند، به همين دليل مقاومت 
مي كنند و بازار قفل است. به گفته او، دالل ها مي خواهند به 
همان قيمت كه خريده اند بفروشند، كسي هم به آن قيمت 
نمي خرد. وقتي دالر ريزش��ي است و كسي جرات خريد 
ندارد چون فكر مي كنند ممكن است روز بعد ارزان تر بخرد 
و همين طور هم هست. به عبارتي ديگر، قيمت هاي اعالمي 

شايد مثل قبل باشد كه براي آن هم خريداري وجود ندارد. 
از اين منظر، قيمت ها در بازار خودرو به شدت كاهشي است 
و مسائل سياسي بر اين بازار و بازار ارز تأثير مي گذارد. ذكر 
اين نكته ضروري است كه افزايش قيمت دالر و خودرو يك 
پديده رواني است و اين جو رواني همانطور كه حباب قيمتي 

ايجاد كرده، باعث كاهش قيمت ها نيز مي شود. 

    قيمت اولين معامالت خودرو
با اين اوصاف، ببينيم كه روز شنبه قيمت اولين معامالت 
خودرو چگونه رقم خورده است؟ بررسي بازار خودرو نشان 
مي دهد، با كاهش يك باره قيمت ارز، قيمت خودروها نيز 
روندي كاهشي در پيش گرفته به طوري كه در مورد برخي 
خودروها شاهد افت ۳۰ تا ۵۰ مليون توماني قيمت نسبت 
به روزهاي گذشته هستيم. روز گذشته، قيمت هر دستگاه 
پژو۲۰6 تيپ ۲ كه قبال ت��ا ۲6۰ ميليون تومان باال رفته 
بود، به مرز ۲۰۸ ميليون توماني بازگشت. البته پيش بيني 
مي شود كه قيمت اين خودرو بيشتر از اين هم كاهش پيدا 
كند. در مورد سمند ال ايكس نيز كه قيمت آن چند روز 
پيش تا ۲۱۰ ميليون تومان باال رفته بود، حال بايد به قيمت 
۱96 ميليون توماني اش اشاره كرد. قيمت پژو4۰۵ نيز كه 
تا ۲۲۰ ميليون تومان افزايش يافته بود، امروز در بازار به 
۲۰۵ ميليون تومان رسيده است. قيمت هر دستگاه سايپا 
۱۳۱ در بازار به ۱۰۰ ميليون تومان رسيده هرچند حتي 
با قيمت 9۰ ميليون تومان نيز به سختي امكان فروش اين 
خودرو وجود دارد. قيمت پراي��د در بازار تا ۱۳۰ ميليون 
تومان ني��ز باال رفته بود. قيمت تيبا صندوق دار نيز كه در 
روزهاي گذشته تا ۱6۰ ميليون تومان افزايش يافته بود، 
امروز در بازار به ۱۳4 ميليون تومان رسيده و تيبا ۲ نيز با 
قيمت ۱۵۱ ميليون تومان عرضه مي شود. قيمت ساينا 
نيز در بازار به ۱4۵ ميليون تومان رسيده و براي پژو پارس 
معمولي قيمت ۲۲۵ ميليون توماني اعالم مي شود. با اين 
حال برخي از كارشناسان خودرويي، پيش بيني كرده اند 
كه با افزايش شانس برد »جو بايدن« در انتخابات امريكا، نرخ 
دالر كاهش قابل توجهي خواهد داشت، بنابراين بايد انتظار 
حتي ۵۰ درصد كاهش در قيمت خودروها را نيز داشت. با 
اين حال، بايد منتظر معامالت روزهاي آتي در بازار خودرو 
بود و ديد كه با بسته شدن پرونده انتخابات امريكا قيمت 

خودرو در بازار ارزان تر مي شود يا خير. 
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سقوط قيمت گوشت در تهران 
رييس اتحاديه فروش��ندگان گوشت گوسفندي 
گفت: در هفته هاي گذشته ش��اهد كاهش ۱۵ تا 
۲۰هزار توماني در هر كيلو گوش��ت گوس��فندي 
بوده ايم. علي اصغر ملكي افزود: روند كاهشي قيمت 
در بازار گوشت قرمز ادامه دار است و يكي از علت هاي 
آن، جلوگيري از قاچاق دام از كشور است. وي گفت: 
در حال حاضر عرضه در بازار بيشتر شده و با قولي 
كه مس��ووالن به دامداران براي تحويل نهاده هاي 
دامي ب��ا ارز چهار ه��زار و ۲۰۰ توماني داده اند اين 
اميد است كه قيمت ها باز هم شكسته شود. رييس 
اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي در خصوص 
قيمت ها هم افزود: در حال حاضر گوشت گوسفندي 
شقه بدون دنبه در س��طح عرضه با قيمت ۱۰۵ تا 
۱۱۰ هزار تومان به مغازه دار داده مي شود و آنها هم 
با سود ۱۰ درصدي گوشت را به مردم مي فروشند. 
ملكي گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلو گوشت 
گوسفندي درب مغازه بايد بين ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار 
تومان فروخته شود. وي در خصوص قيمت گوشت 
گوساله هم افزود: قيمت گوشت گوساله هم مانند 
قيمت گوش��ت گوس��فند رو به كاهش اس��ت و 

پيش بيني مي شود اين روند ادامه دار باشد.

افزايش ۱۳۶ درصدي قيمت 
برنج خارجي

ايسنا | روند افزايشي قيمت برنج هاي خارجي كه از 
چند ماه پيش آغاز شده بود، در نهايت به گراني آن تا 
۱۳6 درصدي نسبت به پارسال منتهي شد و اين در 
حالي اس��ت كه بعد از برطرف شدن موانع ترخيص 
برنج هاي دپو ش��ده در گمرك، اكن��ون به تدريج در 
حال ورود به بازار است. برنج از جمله كاالهاي اساسي 
است كه از اوايل امسال از ليست دريافت كنندگان ارز 
4۲۰۰توماني خارج ش��د و با ارز نيمايي كه به حدود 
۲6 هزار تومان مي رسد، تامين مي شود؛ موضوعي كه 
از نظر فعاالن بازار موجب رش��د قيمت برنج وارداتي 
شد. اما در كنار آن، دپوي بيش از ۲۳۰ هزار تن برنج 
وارداتي از سال گذشته تاكنون و عدم امكان ترخيص، 
در افزايش قيمت اين محصول تاثيرگذار بود. وضعيت 
واردات برنج نش��ان از كاهش آن داشت؛ به طوري كه 
طبق اعالم مس��ووالن گمرك از ابتداي سال جاري 
تاكنون نسبت به ترخيص ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش 
۵۳۳ ميليون دالر از گمركات كش��ور اقدام ش��د، در 
حالي كه در مدت مشابه سال قبل 9۸6 هزار تن برنج 
به ارزش بيش از يك ميليون دالر ترخيص شده بود. 
اين آمار نشان مي دهد كه ترخيص برنج در سال جاري 
از لحاظ وزني 4۱ درصد و ارزش دالري تا 49 درصد 
كاهش دارد. از سويي بررسي قيمت برنج هاي خارجي 
براس��اس گزارش مركز آمار از اي��ن حكايت دارد كه 
قيمت هر كيلو از اين محصول در مهر پارسال ۸9۰۰ 
تومان بوده كه در ش��هريور امسال به ۱۸ هزار و ۸۰۰ 
تومان و در مهر تا ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان مي رس��د كه 
حداقل قيمت برنج وارداتي در مهر سال جاري ۱۸ هزار 
و 4۰۰ تومان و حداكثر آن تا ۲۵ هزار و 9۰۰ تومان بوده 
است. قيمت برنج هاي وارداتي از شهريور تا مهر ۱۲.۳ 
درصد و از مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا 
۱۳6 درصد گران تر شده است. به نظر مي رسد كه با 
ترخيص تدريجي برنج هاي دپو شده در گمرك و ورود 
آن به بازار اين انتظار وجود دارد كه تا حدي قيمت ها 

كه با افزايش قابل توجهي همراه بوده متعادل شود.

قيمت مصوب گوجه فرنگي
و پياز اعالم شد

ايلنا | اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي قيمت 
مصوب هر كيلوگرم گوجه فرنگي را براي عرضه كننده 
۷ تا ۱۱ هزار تومان و هر كيلوگرم پياز را از ۵ تا ۷ هزار 
تومان اعالم كرد. اين اتحاديه نرخ سود قانوني براي 
عرضه ب��ه مصرف كننده را ۳۵ درص��د عنوان كرد. 
اس��داهلل كارگر، رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و 
س��بزي، در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين نرخ هاي 
مصوب دو محصول گوجه فرنگي و پياز كه اين روزها 
از نوسان قيمت  بااليي روبرو شده اند، گفت: در بين 
محصوالت س��بزي و تر بار گوجه فرنگي با افزايش 
قيمت در هفته هاي اخير را تجربه كرده اس��ت. وي 
ادامه داد: عم��ده دليل افزايش قيمت اين محصول 
مربوط به تغيير فصل است، اما واسطه هاي سودجو نيز 
نقش مهمي در افزايش قيمت آن داشته اند. كارگر با 
اشاره به تعيين نرخ هاي مصوب از سوي اتحاديه براي 
عرضه اين محصوالت با هدف كنترل بازاراظهار كرد: 
بر اساس آخرين نرخنامه هر كيلوگرم گوجه بسته 
به كيفيت از ۷ تا ۱۱ هزار تومان به مغازه دارها عرضه 
مي شود. وي نرخ مصوب هر كيلوگرم پياز شيري را 6 
تا ۵ هزار تومان، پياز قرمز را ۵ تا ۷ هزار تومان و پياز 

زرد را ۵ تا 6 هزار تومان اعالم كرد.

حق بيمه قاليبافان
سال اول رايگان شد

 رييس مركز ملي فرش ايران اعالم كرد: بيش از 4۰۰ 
هزار قاليباف و فعال حرف مرتبط در سراسر كشور 
تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند كه در سال نخست 
طرح، قاليبافان فاقد هيچگونه خدمات و مشموليت 
تحت پوشش بيمه اي رايگان قرار مي گيرند. فرح ناز 
رافع تصريح ك��رد: در حال حاضر بالغ بر ۲ ميليون 
فعال مستمر و غيرمستمر در حوزه قاليبافي و حرف 
مرتبط در سراسر كشور فعال هستند كه فقط حدود 
۲۰۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش بيمه اي مي باشند. 
وي با اش��اره به اينكه طبق آمار موجود بالغ بر يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار نفر فعال مس��تمر قاليبافي در 
كشور وجود دارد گفت: مهم ترين برنامه حمايتي 
از جامعه قاليبافي، فرش بافي، جاجيم و گليم بافي 
و همچنين حرف مرتبط، انجام حمايت بيمه اي و 

ارايه خدمات مرتبط است.

ترخيصي هاي
اولويت دار كدامند؟ 

فارس | معاون فني گمرك با اشاره به مصوبات 
ستاد تنظيم بازار گفت: گمرك براساس اولويت 
تعيين شده وزارت صمت براي كاالهاي اساسي 
ضروري و مواد اوليه، بدون الزام به كد رهگيري 
آنها را ترخي��ص مي كند. مهرداد جمال ارونقي، 
با اش��اره به مصوب��ات صدويازدهمين جلس��ه 
س��تاد تنظيم بازار اظهار داش��ت: مقرر ش��د به 
منظور تس��ريع در ترخيص كاالهاي موجود در 
گمركات كش��ور و با توجه به ش��رايط حاكم بر 
كشور، گمرك تمامي كاالهاي اساسي، ضروري 
و م��واد اوليه مورد ني��از واحده��اي توليدي را 
ك��ه ت��ا تاري��خ 99/۰۸/۱۰ داراي قب��ض انبار 
هستند را بر اساس اولويت هاي اعالمي از سوي 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با اس��تفاده از 
ارز صادرات��ي، ارز متقاضي و يا ارز تامين ش��ده 
 توس��ط بانك مركزي بدون الزام به كد رهگيري

 ترخيص كند.
 معاون فني گمرك با بيان اينكه تعرفه كاالهاي 
مشمول توس��ط وزارت صمت به گمرك اعالم 
خواهد شد، گفت: گمرك مكلف است نسبت به 
تمامي كاالهاي اساسي كه در صف تخصيص يا 
تامين ارز هستند و براي ترخيص نياز به تامين 
ارز دارند، به دليل فساد پذيري كاالها با تشخيص 
و تايي��د وزارتخانه مربوطه تا س��قف 9۰ درصد 
اقدام به ترخي��ص درصدي كااله��ا كنند. وي 
ادامه داد: همچنين در مورد ترخيص كاالهايي 
كه نياز به اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاه هاي 
مختلف دارند، نمونه برداري توسط مرجع واحد 
و مجوز ترخيص نيز توس��ط همان مرجع صادر 
و در گمرك جمهوري بس��تر سامانه به گمرك 
اب��الغ ش��ود. ارونقي با اش��اره ب��ه اينكه جهت 
تسريع و تسهيل در انجام تش��ريفات گمركي، 
نمونه برداري هنگام تخليه و قبل از اظهار صورت 
مي پذيرد، ياد آور ش��د: مقرر شده وزارت صمت 
نسبت به ايجاد س��اختار الكترونيكي براي رصد 
مدت زمان انجام فرآيند تجارت خارجي از زمان 
ثبت س��فارش تا زمان ترخي��ص قطعي كاال در 
سامانه جامع تجارت الكترونيكي يك ماه تجارت 

اقدام و به دستگاه هاي متولي ابالغ كند.

بيشترين كاالي
مكشوفه قاچاق كدامند؟ 

ايسنا| در هفت ماهه امسال بازرسي از صنوف 
توليدي و توزيعي اس��تان تهران نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل هفت درصد رش��د داشته و 
بيشترين كاالهاي مكشوفه در حوزه قاچاق نيز 
انواع الستيك خودرو، برنج، روغن، لوازم آرايشي 
و بهداش��تي بوده است. بر اس��اس جديدترين 
اطالعات منتشر شده از س��وي سازمان صمت 
استان تهران، در هفت ماهه امسال بيش از 4۱6 
هزار بازرسي از صنوف توليدي و توزيعي استان 
تهران انجام شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل هفت درصد رش��د داش��ته است. در نتيجه 
اين بازرسي ها، 4۰ هزارو ۳۵۲ پرونده به ارزش 
۱۷ه��زارو 9۰4 ميليارد ريال تش��كيل و جهت 
مراحل قانوني به تعزيرات حكومتي ارسال شده 
است. بيشترين صنوف مورد بازرسي قرار گرفته 
در اين مدت نيز شامل لبنيات و سوپر ماركت ها، 
واحدهاي توزيع گوشت قرمز و مرغ، نانوايي ها، 
ميوه فروش��ي ها و مراكز عرضه اقالم بهداشتي 
بوده است. همچنين درهمين بازه زماني حدود 
4۰ هزار بازرسي درحوزه قاچاق كاال انجام و در 
نتيجه آن ۳6۵ پرونده ب��ه ارزش ۱۵۲ ميليارد 
ريال تش��كيل ش��ده ك��ه بيش��ترين كاالهاي 
مكشوفه انواع الستيك خودرو، برنج، روغن، لوازم 
آرايشي و بهداشتي بوده است. در اين ميان طبق 
اعالم س��ازمان صمت استان تهران در مدت ياد 
شده بيش از ۲۲ هزار بازرسي از واحدهاي صنفي 
نانوايي در استان تهران انجام شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد 6۷ درصدي داشته 
است. از اين تعداد بازرس��ي تعداد ٤٦٠٠ برگ 
گزارش تنظيم به ارزش بيش از ۲۱ هزارو ۸6۳ 
ميليون ريال تنظيم ش��ده كه مراتب آن جهت 
تعيين تكليف و صدور راي به اداره كل تعزيرات 
حكومتي ارسال شده اس��ت. بيشترين عناوين 
تخلف نيز گرانفروشي، كم فروشي و عرضه خارج 

از شبكه سهميه آرد دولتي بوده است.

تنظيم وكالت كارت هاي 
بازرگاني معاونت در قاچاق است

فارس | دادستان كل كشور اعالم كرد: تنظيم 
وكالت ب��راي واگ��ذاري كارت ه��اي بازرگاني 
معاونت در بزه قاچاق است. محمدجعفر منتظري 
دادستان كل كش��ور به دادستان هاي عمومي و 
انقالب سراسر كشور اعالم كرد واگذاري كارت 
بازرگاني به غير قاچاق محسوب مي شود و تنظيم 
وكالت در دفاتر اسناد رس��مي براي كارت هاي 
بازرگاني نيز معاونت در بزه قاچاق است. در اين 
نامه آمده است: نظر به اينكه بر اساس تبصره 4 
بند ۳ آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون صادرات 
و واردات دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري 
آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت بازرگاني 
را ندارند، بنابراين هر نوع معامله با اعطاي وكالت 
براي اس��تفاده از كارت هاي بازرگاني بر خالف 
مقررات ب��وده و در صورتي ك��ه ذي نفع واقعي 
ش��خصي غير از دارن��ده آن باش��د، ورود كاال با 
اس��تناد به آن به جهت عدم رعايت تش��ريفات 
قانوني ورود و خروج، مش��مول مقررات بند يك 
ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز بوده و 

جرم قاچاق، تلقي مي گردد.

همزمان با انتخابات رياست جمهوري امريكا اولين معامالت خودرو چگونه رقم خورد؟ 

عقب نشيني قيمت ها در بازار خودرو 

رييس كل دادگستري استان هرمزگان خبر داد

پهلو گيري كشتي ۴۲ هزار تني روغن خام خوراكي
رييس كل دادگستري اس��تان هرمزگان از پهلو گيري 
كشتي 4۲ هزار تني روغن خام خوراكي در بندرعباس 
و تأمي��ن مواد اولي��ه مورد ني��از براي تع��داد زيادي از 
كارخانه هاي توليد روغن در سراس��ر كشور خبر داد.به 
گزارش خبرگزاري فارس از بندرعباس به نقل از روابط 
عمومي دادگستري هرمزگان، علي صالحي اعالم كرد: 
با دس��تور قضايي اقدامات الزم به منظ��ور پهلو گيري 
كش��تي 4۲ هزار تني حام��ل روغن خ��ام خوراكي در 
بندرعباس انجام و مواد اوليه مورد نياز براي تعداد زيادي 

از كارخانه هاي توليد روغن در سراس��ر كش��ور تأمين 
شد.رييس شوراي قضايي استان هرمزگان تصريح كرد: 
در بازديد صورت گرفته از بندر شهيد رجايي بندرعباس 
و پس از كس��ب اطالع از مش��كل به وج��ود آمده براي 
ترخيص محموله بزرگ روغن هاي خام وارداتي كه مواد 
اوليه بس��ياري از كارخانه هاي توليد روغن در سراس��ر 
كشور را تشكيل مي دهد، دس��تورات صريح قضايي به 
منظور رفع موانع موجود صادر شد.وي خاطرنشان كرد: 
عدم پهلوگيري كشتي حامل اين محموله در بندر شهيد 

رجايي بندرعباس ناش��ي از اختالف مالي ميان شركت 
صادركننده و شركت غله بوده است كه با توجه به حجم 
زياد روغن وارداتي موجود در كشتي و مسائل به وجود 
آمده كه باعث ش��ده بود كش��تي مذكور به مدت ۳ ماه 
بالتكليف رها شده و محموله روغن آن روي دريا نگهداري 
و در مع��رض خطر تضييع قرار گيرد، مق��رر گرديد، در 
سريع ترين زمان ممكن جلسه اي با حضور دستگاه هاي 
مربوطه و با حضور نمايندگان شركت غله و وكيل كاپيتان 
كش��تي برگزار شود و در اس��رع وقت با مشخص شدن 

وضعيت اين روغن ها، نسبت به تخليه كامل آن اقدام شود.
صالحي يادآور شد: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه 
قضايي كشتي مذكور با محوله 4۲ هزار تني روغن خام 
خوراكي در بندر ش��هيد رجايي بندرعباس پهلوگيري 
نموده و در نتيجه ميزان قابل توجهي از مواد اوليه مورد 
نياز براي بس��ياري از كارخانه هاي كشور تأمين خواهد 
ش��د. وي تصريح كرد: با هماهنگي هاي انجام شده اين 
كشتي به صورت كامل تخليه و محموله روغن آن براي 

كارخانه هاي سراسر كشور فرستاده مي شود.

رييس كل گمرك ايران تشريح كرد

سهم همسايگان از سبد تجاري ايران 
رييس كل گم��رك ايران گفت: مي��زان تجارت خارجي 
كشورمان با همسايگان طي هفت ماه اول سال بالغ بر ۵۰ 
ميليون و 4۱۰ هزار و6۲۳ تن كاال معادل ۱9 ميليارد و 6۲۰ 
ميليون و ۷۱ هزار و ۵9۷ دالر بوده است كه از لحاظ وزني 
۵9 درصد و از لحاظ ارزش ۵۱ درصد كل تجارت هفت ماهه 
كش��ور را به خود اختصاص داده است.مهدي مير اشرفي 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح وضعيت تجارت 
خارجي كشورمان با همسايگان گفت: كل تجارت خارجي 
كشورمان در هفت ماهه نخست سال ۸4 ميليون و 9۵۰ 
هزار تن به ارزش ۳۸ ميليارد و ۲۷۸ ميليون دالر بوده است 
كه از اين ميزان تجارت با كشورهاي همسايه ۵۰ ميليون و 
4۱۰ هزار و 6۲۳ تن و به ارزش ۱9 ميليارد و 6۲۰ ميليون 
و ۷۱ هزار و ۵9۷ دالر بوده اس��ت.وي افزود: از اين ميزان 
تجارت، سهم صادرات كشورمان به همسايگان بالغ بر 4۱ 

ميليون و ۸۱۸ هزارو ۷۳ تن و به ارزش ۱۱ ميليارد و ۵۲۲ 
ميليون و ۲۸۵ هزار و ۲۳۲ دالر بوده اس��ت كه 6۳ درصد 
ارزش و 64 درصد وزن كل صادرات كشور به همسايگان 
اختصاص يافته اس��ت. بنابر آمار اعالمي از سوي رييس 
گمرك، از ميان كشورهاي همسايه و هم مرز با كشورمان 
۱۲ كشور »افغانستان، ارمنستان، آذربايجان، بحرين، عراق، 
كويت، عمان، پاكستان، قطر، تركمنستان، تركيه، امارات 
متحده عربي« مقاصد صادراتي كاالهاي ايراني در هفت 
ماهه نخست س��ال بودند كه بيشترين صادرات به كشور 
عراق با ۱۷ ميليون و6۸۳ ه��زار و 4۱4 تن كاال و به ارزش 
چهار ميليارد و ۸۵4 ميليون و 99۲ هزار و 69۳ دالر و سپس 
به كشورهاي امارات با ۸.۵ ميليون تن و ارزش دو ميليارد و 
۲۷۲ ميليون دالر، تركيه با چهار ميليون و ۷94هزار تن و 
ارزش يك ميليارد و 4۸9 ميليون دالر، افغانستان با چهار 

ميليون و ۷۷ هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۳۲۵ ميليون 
دالر و پاكستان با يك ميليون و ۲۵۷ هزار تن به ارزش 49۱ 
ميليون دالر مقاصد مهم صادراتي كشورمان بودند.رييس 
كل گمرك در خصوص واردات از كشورهاي همسايه اظهار 
كرد: كش��ورمان در اين مدت زماني از ۱۰ كشور همسايه 
واردات داش��ته است كه ميزان واردات كشورمان از حيث 
حجمي بالغ بر هش��ت ميليون و ۵9۲ ه��زار و ۵۵۰ تن و 
برابر با هشت ميليارد و 9۷ ميليون و ۷۸6 هزار و ۳6۵ دالر 
بوده است كه اين ميزان 44 درصد وزن و 4۰ درصد ارزش 
كل واردات كش��ور را شامل مي شود.به گفته ميراشرفي، 
مبادي وارداتي كش��ورمان از ميان همسايگان، »امارات، 
افغانستان، ارمنستان، آذربايجان، عراق، عمان، پاكستان، 
قطر، تركمنستان و تركيه« هستند كه از اين ميان بيشترين 
ميزان واردات كشورمان از امارات متحده عربي و به ميزان 

دو ميليون و ۵۵9 ه��زار و 94 تن و برابر با چهار ميليارد و 
۷۲6 ميليون و ۱6۸ هزار و 6۰6 دالر، تركيه با دو ميليارد 
و ۲۳4 ميليون دالر و روسيه با 6۷۱ ميليون دالر بودند. او 
همچنين افزود: صادرات كشورمان به كشورهاي همسايه 
از لحاظ وزني نزديك به پنج برابر واردات از اين كشورهاست 
و تراز تجاري كش��ور نيز با همس��ايگان مثبت ۳ ميليارد 
و4۲۲ميليون دالر است كه در راستاي سياست توجه به 
همسايگان، مثبت ارزيابي مي شود. وي در خصوص تجارت 
با كش��ورهايي كه داراي مرز زميني با كشورمان هستند، 
گفت: 44درصد كل صادرات كش��ور از لحاظ وزني و 4۷ 
درصد از لحاظ ارزش و ۱6 درصد كل وزن واردات كشور و 
۱۲ درصد ارزش آن به كشورهاي عراق، تركيه، افغانستان، 
پاكستان، آذربايجان، تركمنستان و ارمنستان كه مرزهاي 

زميني با كشورمان دارند تعلق دارد.
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خبرروز

نويسندگي از نگاه هوشنگ مرادي كرماني
وبينار »هنر نوشتن در ظرف هاي مختلف« با عنوان »نويسندگي از نگاه هوشنگ مرادي كرماني« برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي 
كميسيون ملي يونسكو - ايران، اين وبينار با حضور هوشنگ مرادي كرماني، نويسنده و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي توسط 
يونيتك و با همكاري كميسيون ملي يونسكو - ايران، برگزار مي شود. وبينار »هنر نوشتن در ظرف هاي مختلف« در روز چهارشنبه )۲۱ آبان ماه( 
ساعت ۱۹ آغاز مي شود و به مدت سه جلسه دوساعته تا ۲۳ آبان ماه ادامه دارد. زبان نوشتن، اقتباس، رابطه متقابل سينما و ادبيات، الهام و ايجاز، 
معماري داستان و... از جمله سرفصل هايي است كه در اين وبينار مطرح مي شود. شوراي كتاب كودك هوشنگ مرادي كرماني را در سال هاي 

۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ براي »قلم روان و توانايي هاي منحصر به فرد« نامزد دريافت جايزه آستريد ليندگرن كرد.

میراثنامه

هخامنشيان فعاليت هاي زيربنايي در مناطق تحت 
فرمانروايي خود انجام دادند كه حتي تاكنون برجاي 
مانده اند؛ از جمله اين طرح ه��ا بايد به مجموعه اي از 
سدها و شبكه هاي آبرساني همچون سد بستانخاني 
ديدگان در اس��تان فارس اشاره كرد كه پژوهش هاي 
جديد از شگفتي هاي تازه معماري آن پرده برداشته 
است. بررسي ها و پژوهش هاي باستانشناسي كه به 
تازگي در گستره شهرستان هاي پاسارگاد، خرم بيد 
و مناطق پيرامون حوزه رود پلوار انجام ش��ده، نشان 
از وجود مجموعه گس��ترده اي از آثار و ساختارهايي 
دارد كه ارتباط مس��تقيمي با محدوده پاس��ارگاد، از 
مهم ترين مراكز و پايتخت هاي امپراتوري هخامنشي 
دارند. س��د تاريخي بس��تانخاني در منطقه ديدگان 
شهرستان خرم بيد واقع شده است. شهرستان خرم بيد 
در ۳۰ كيلومتري شمال شرقي پاس��ارگاد قرار دارد. 
اين سد در س��ال هاي اخير در دو مرحله مورد تجاوز 
و تخريب سودجويان و حفاران غيرمجاز قرار گرفته 
و آسيب هاي زيادي به آن وارد شده است. حميد رضا 
كرمي، سرپرست كاوش اين سد با تاكيد بر ويژگي هاي 

منحصر به فرد اين س��د ابراز داشت: سد بستانخاني 
ديدگان با بلنداي تاج ۲۱ متر، درازاي ۱۷۰ متر و پهناي 
۷۰ متر در كف دره بزرگ ترين سد دوران هخامنشي 
در سرزمين ايران به شمار مي آيد كه گستره درياچه 
آن نزديك به ۲۰۰ هكتار مي رس��يده است. او بر اين 

باور اس��ت كه نياز اساسي هخامنشيان در تامين آب 
مورد نياز براي بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي، 
باغباني، مصارف عمومي و مسكوني و همچنين تامين 
آب محوطه و پرديس پاس��ارگاد، باعث ساخت و ساز 

سدهاي بسياري شده است.

يافته هاي جديد در سد بستانخاني هخامنشي 

هنر

فيلم سينمايي »پروا« به كارگرداني مهران مهدويان به جشنواره اي امريكايي راه يافت. 
در ادامه حضور بين المللي فيلم سينمايي »پروا«، به كارگرداني مهران مهدويان، اين اثر 
پس از حضور در جشنواره LIeida اسپانيا، اكنون به بخش جوايز بين المللي »آكوالد« 
راه يافت. به همين مناسبت از نخستين تيزر اين فيلم رونمايي به عمل آمد. گفتني 
است هفدهمين دوره جشنواره بين المللي آكوالد در كاليفرنياي امريكا برگزار مي شود 
و نتايج داوري اين مسابقه سينمايي در انتهاي ماه نوامبر اعالم خواهد شد. اين جشنواره 
نگاه ويژه اي به سينماي مستقل دارد. از اين رو پيش بيني مي شود »پروا« شانس ويژه 
براي بردن جوايز اصلي اين جشنواره داشته باشد. حسام محمودي، مهتاب ثروتي، 
سيامك اديب، عليرضا مويدي، اكبرآيين، آسيه سلطاني، وحيد ميرزابيگي، مهرداد 
بخشي، فرزاد باقري، زينب شعباني، مهدي ميري، علي قابشي، محمد شامي، محمد 
گوهري و … در اين فيلم به ايفاي نقش پرداخته اند. ساير عوامل »پروا« عبارتند از؛ 
نويسنده: مهران مهدويان، مدير فيلمبرداري: حسن اصالني، طراح چهره پردازي: 
محمود دهقاني، تدوين: پگاه احمدي، صدابردار: محمد كيان ارثي، طراحي و تركيب 
صدا: حسين قورچيان، آهنگساز: رضا مرتضوي، طراح لباس: زهرا صمدي، طراح 

صحنه: زهرا محبي، برنامه ريز: مهرنوش حسيني.

»پروا« از اسپانيا 
به امريكا مي رود

هنر

فيلم كوتاه »ِس��تين« به كارگرداني اصغر عباسي در بخش بهترين فيلم 
جشنواره كانادا نامزد دريافت جايزه شده است. به گزارش روابط عمومي 
پروژه، فيلم كوتاه »ِستين« به كارگرداني اصغر عباسي در تازه ترين حضور 
بين المللي خود به صورت همزمان در جشنواره هاي فيلم آفريقا ۲۰۲۰ و 
جش��نواره فيلم كانادا ۲۰۲۰ حضور پيدا كرده بود كه اكنون در جشنواره 
كانادا در بخش بهترين فيلم نامزد ش��ده است. هشتم نوامبر مطابق با ۱۸ 
آبان روز برگزاري اختتاميه جشنواره است و اين فيلم يكي از هشت نامزدي 
اس��ت كه در بخش بهترين فيلم جش��نواره از بين بيش از ۳۲۰۰ فيلم از 
سراسر جهان انتخاب شده است. جشنواره فيلم كانادا كه با موضوع مراقبت 
از انس��ان و محيط در ش��هر پيكرينگ كانادا برگزار مي شود به فيلم هايي 
با موضوعات حقوق انس��ان ها در طول زندگي مي پردازد. اصغر عباسي از 
سوي دبير اين دوره از جشنواره بدليل دانش و خالقيت در فيلمسازي به 
عنوان داور بخش ثانويه اين دوره از جش��نواره به صورت مجازي انتخاب 
شده است. در خالصه داستان »س��تين« آمده است: هيچ خانه اي بدون 

ستون باقي نمي ماند.

»ستين« نامزد دريافت جايزه بهترين فيلم 
جشنواره كانادا شد

جامعه ادامهازصفحهاول

 تئاتر، هنري مهجور
 و از ياد رفته

 اما حاال حال تمام آنها بد است. مسووالن كه بيشتر 
به فكر سياست و اقتصاد هستند و كسي سراغ از 
هنر نمي گيرد. در اين آشفته بازار كرونا قبل از هر 
چيز سالن هاي تئاتر تعطيل مي شود و هنرمندانش 
به محاق مي روند. در واقع مساله بودجه فرهنگ و 
هنر به طور كلي هيچگاه خيلي جدي موردتوجه 
قرار نگرفته و تعريف و جايگاه فرهنگ و هنر براي 
مس��ووالن امر مشخص نيس��ت و حتي آنها هم 
تعريفي در اين زمينه نمي دهند. اينكه مس��اله 
فرهنگ و هنر چقدر مي تواند در جامعه موثر باشد 
براي مسووالن مشخص نيس��ت زيرا بسياري از 
كساني كه مسووليت فرهنگ و هنر بر دوششان 
بوده است با اين مقوله و رشته هاي گوناگون هنر 
آشنايي كامل نداشته و ندارند و از اين رو فرهنگ 
و هنر را جدي نمي گيرند. شايد به همين خاطر 
اس��ت كه در تمام اين س��ال ها هنرمندان تئاتر 
هميشه ناديده گرفته شده اند. تئاتر هيچ وقت به 
عنوان يك شغل شناخته نشد و هميشه كساني 
كه در اين زمين��ه فعاليت مي كردند براي تامين 
معاش خود با مشكل مواجه بودند. خيلي از آنها 
حتي از داش��تن بيمه درماني هم محرومند. در 
حالي كه تئاتر مي توانست يكي از زيرساخت هاي 
مهم فرهنگ سازي در كشور باشد، هميشه تنها و 
بي صدا باقي ماند. در حال حاضر هم شرايط براي 
هنرمندان اين عرصه بس��يار سخت است. چرخ 
روزگار هيچگاه بر مرادشان نچرخيده و هميشه 
براي عشقي كه به صحنه داشته اند بي مزد و منت 
تالش كرده اند. اصال كس��ي مي دان��د در عرصه 
تئاتر چند هنرمند فعاليت مي كنند؟ هر سال چه 
تعداد فارغ التحصيل هنرهاي نمايشي داريم؟ آيا 
امكان اش��تغال زايي براي اين افراد و جوان هايي 
كه چهار س��ال از عمر خود را صرف اين رشته در 
دانشگاه مي كنند، فراهم است؟ اگر نيازي به اين 
تعداد نيست پس چرا هر س��اله براي اين رشته 
در دانش��گاه ها دانش��جو پذيرش مي شود؟ اگر 
نمي توانيم براي آنها موقعيت شغلي مناسب فراهم 
كنيم و نمي توانيم صحنه ه��اي نمايش را فعال 
كنيم چرا بايد كاري كنيم كه هر سال تعداد قابل 
توجهي از جوانان كشور در اين رشته درس بخوانند 
و در نهايت هم هيچ درآمدي از اين راه نداش��ته 
باشند؟ تئاتر تنها در زمان كرونا با اين مشكالت 
مواجه نشده است. در واقع تعطيلي تئاتر به خاطر 
كرونا خيلي در اوضاع معيش��ت هنرمندان اين 
عرصه تاثيري نداشته است، آنها سال هاست كه 
معاششان آنگونه كه بايد نيست. آنها سال هاست 
كه از سوي مسووالن ناديده گرفته شده اند و گاهي 
به نان شب هم محتاج مانده اند. پس الزم است قبل 
از اينكه اين هنر بي بديل در كشور ما به طور كامل 

به فراموشي سپرده شود، چاره اي انديشيد.

تعداد جان باختگان كرونا به ۳۷ هزار و ۸۳۲ نفر رسيد
تاكن��ون ۶۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر در كش��ور به طور 
قطعي به ويروس كرونا مبتال شده و با فوت ۴۲۳ 
نفر از بيماران مبتال به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، 
تعداد جان باختگان كرونا در كشور به ۳۷ هزار و 
۸۳۲ نفر رسيده است. سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي با اعالم اين خبر گفت: 
طي ۲۴ ساعت گذشته ۹ هزار و ۴۵۰ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي شد كه 
س��ه هزار و ۷۰ نفر از آنها بستري ش��دند. با اين 
حس��اب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
۶۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر رس��يد. سيما سادات الري 
ادامه داد: متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۴۲۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۳۷ هزار و 
۸۳۲ نفر رسيد. الري گفت: خوشبختانه تاكنون 

۵۱۵ هزار و ۱۵۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۵۰۶ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. معاون وزير 
بهداشت افزود: تاكنون پنج ميليون و ۱۸۵ هزار 
و ۳۶۱ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 

انجام شده است.

تهران در محاصره گسل هاي فعال و خطرناك
رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران از وجود گسل هاي فعال و خطرناك در اطراف 
تهران خبر داد. رضا كرمي محمدي اظهاركرد: حدود 
يك دهه پي��ش با كمك جايكا ژاپ��ن و در مقاطعي 
از گسل مشا، چهار سنس��ور و شتابنگار زلزله نصب 
شده و سامانه هشدار سريع زلزله در تهران به صورت 
پايلوت راه اندازي شد. او با بيان اينكه در اطراف تهران 
گسل هاي فعال و خطرناك داريم، گفت: تعداد چهار 
دس��تگاه براي اين تعداد گسل بس��يار كم بود. چرا 
كه عالوه بر تعدادگس��ل ها، طول هرگسل نيز زياد و 
چندين كيلومتر بود كه در تمام مسير و طول گسل ها 
نيز ممكن است گسيختگي رخ دهد. به همين دليل 
نيز الزم بود كه تعداد شتابنگارها و حس گرها را افزايش 
دهيم. رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 

تهران با بيان اينكه اگر بخواهيم مانند بسياري از شهرها 
در كشورهاي عمدتا توسعه يافته جهان سامانه هشدار 
سريع داشته باشيم، بايد مجموعه كامل داشته باشيم، 
گفت: در همين راستا نيز طبق برآوردهاي ما به حدود 
۲۰۰ شتاب نگار نياز داريم كه ۲۲ دستگاه جديد به 

چهار مورد قبلي در فاز اول اضافه شد. 

وسايل حمل و نقل منبع اصلي آلودگي هواي تهران
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با تأكيد 
بر اينكه بزرگ ترين منبع توليد آلودگي هواي پايتخت، 
وسايل حمل و نقل است ،گفت: بيش از ۶۰ درصد ذرات 
معلق هواي تهران را وسايل حمل و نقل توليد مي كند. 
حسين شهيدزاده مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران با اعالم اينكه از بيستم تا بيست و هفتم 
مهر امسال، ۸ روز پشت سر هم، باد موثري كه بتواند 
آلودگي را از هواي تهران خارج كند نداشتيم، افزود: در 
اين ۸ روز به عالوه يك روز ديگر در مهر، متوسط روزانه 
سرعت وزش باد در تهران دو متر بر ثانيه بود. او با اشاره 
به اينكه به همين علت، آالينده هاي هواي تهران انباشته 
شده و غلظت آلودگي باال رفت، اظهار كرد: مهر امسال 
با ۹ روز ناس��الم براي گروه هاي حساس، هواي تهران 
نسبت به پارسال آلوده تر بود اما در ده سال گذشته، چهار 
مهر ديگر داشتيم كه وضعيت هوا نامطلوب تر از مهر 
امسال بود و روزهاي ناسالم حتي به ۲۰ روز مي رسيد. 

شهيدزاده با بيان اينكه قباًل شهروندان در مقابل آلودگي 
هوا خيلي حساس نبودند، مگر اينكه شاخص آلودگي 
هوا از ۱۵۰ رد مي شد و شرايط براي همه ناسالم مي شد، 
تصريح كرد: اما االن به محض اينكه شاخص از ۱۰۰ رد 
شده و شرايط براي گروه هاي حساس ناسالم مي شود، 
همه حساس مي ش��وند كه البته از اين حساسيت و 
مطالبه مردمي استقبال مي كنيم و آن را يك دستاورد 

مثبت مي دانيم.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

داليل امتناع دولت از تعطيلي تهران در گفت وگو »تعادل« با محسن هاشمي و علي اعطا 

امنيت، معيشت و سالمت، كدام مهم تر است
مريمشاهسمندي| آمار مرگ و مير 
كرونا اين روزها س��ير صعودي داشته و 
هر روز تع��داد افرادي كه به اين بيماري 
مبتال مي ش��وند و بر اثر اين بيماري ج��ان خود را از 
دست مي دهند، بيش��تر مي ش��ود، اگر بخواهيم به 
گفته هاي مس��ووالن و اعضاي س��تاد ملي مقابله با 
كرونا اتكا كنيم آماري كه هر روز اعالم مي ش��ود بايد 
دو برابر ش��ده و به رقمي نزديك ۹۰۰ م��رگ در روز 
برسد، حال سوال اينجاس��ت كه در اين وضعيت چرا 
دولت همچنان از تعطيل كردن تهران به عنوان يكي 
از ش��هرهايي كه وضعيت كرونا در آن فوق خطرناك 
ش��ده امتناع مي كند؟ چه چيزي باعث مي ش��ود تا 
دولت همچنان بر محدوديت هاي ايجاد ش��ده اصرار 
ورزد و به بهانه معيشت تهران را تعطيل نكند. مگر نه 
اينكه ما هميشه در نوروز ۲ هفته تعطيلي داريم و در 
اين مدت بس��ياري از مشاغل تعطيل هستند و حتي 
همين نوروز ۹۹ و تعطيالت آن باعث شد تا آمار ابتال 
به كرون��ا و مرگ و مير به خاط��ر اين بيماري كاهش 
پيدا كند؟ دولت چرا به هيچ كدام از هش��دارهايي كه 
از سوي مسووالن و كارشناسان داده مي شود توجهي 
ندارد؟ چه چيزي باعث شده تا از نظر دولت معيشت 
مردم مقدم بر جان آنها باش��د؟ همين چند روز پيش 
بود كه مسعود مرداني عضو ستاد ملي مقابله با كرونا 
اعالم كرد كه بيمارستان هاي تهران ديگر جايي براي 
پذيرش بيماران بدحال كرونايي ندارند. ميزان مصرف 
اكسيژن در بيمارستان ها به حداكثر رسيده و ظرفيت 
بخش مراقبت هاي ويژه تكميل ش��ده اس��ت. حتي 
برخي مسووالن از تكميل شدن ظرفيت بهشت زهرا 
هم سخن به ميان آوردند، هر چند كه رييس سازمان 
بهشت زهرا اين خبر را تكذيب كرد و اعالم كرد هنوز هم 
جا براي دفن درگذشتگان در بهشت زهرا وجود دارد! 
اما هيچ كدام اين اخبار و اظهارنظرها باز هم نتوانست 
نظر دولت را عوض كند. اين در حالي است كه به گفته 
رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري، ادامه 
اين وضع مي تواند آمار كشته شدگان را به روزي يك 
هزار نفر هم برساند. در واقع با فرا رسيدن فصل زمستان 

بايد منتظر فاجعه اي عميق تر و دردناك تر از اينكه امروز 
شاهد آن هستيم، باشيم. از سوي ديگر اما مردم هم انگار 
كه اصال برايشان اهميتي ندارد كه چند نفر در روز به 
اين بيماري خطرناك مبتال مي شوند و چند نفر جان 
شيرين خود را از دست مي دهند. تهراني ها همچنان به 
زندگي روزمره خود ادامه مي دهند، خيابان ها همچنان 
ترافيك است و آلودگي هوا هم بيداد مي كند و از سوي 
ديگر استفاده از وسايل نقليه عمومي هم همچنان با 
ازدحام انجام مي شود. مساله بسيار بغرنج تر از آن چيزي 
است كه فكر مي كنيم. به هر حال دولت براي تعطيلي 
تهران بايد هر چه زودتر تصميم بگيرد و از سوي ديگر 
اين نيروهاي انتظامي هستند كه بايد بر تردد مردم در 
سطح ش��هر نظارت داشته باشند. وقتي جريمه ۵۰۰ 
هزار توماني هم نتوانست بسياري از افراد را از رفتن به 
مسافرت بازدارد بايد چاره ديگري انديشيد، شايد نياز 

باشد نيروهاي نظامي هم در اين زمينه مداخله كنند.

    همچنان منتظر تصميم دولت هستيم
رييس شوراي ش��هر در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
ما تجربه تعطيالت عيد را داش��ته ايم با اينكه مردم در 
اين تعطيالت به س��فر رفتند اما باز هم ما در نيمه دوم 
فروردين و نيمه اول ارديبهشت وضعيت خوبي داشتيم 
و آمار ابتال به كرونا بسيار پايين بود، اما درست از زماني 
كه محدوديت ها برداشته شد، دوباره تعداد مبتاليان رو 

به افزايش گذاشت.
محسن هاش��مي در بخش ديگري از سخنان خود 
مي افزايد: متاسفانه ما االن عالوه بر اينكه مساله شيوع 
كرونا را داريم به آلودگي هواي تهران هم مواجه ايم كه 
اين خود مي تواند در باال رفتن آمار مبتاليان به كرونا 
بسيار تاثيرگذار باشد. به همين خاطر ما در جلسات 
شوراي شهر به اين مهم پرداختيم و پيشنهاد تعطيلي 
دو هفت��ه اي تهران را مطرح كرديم، از س��وي ديگر 
مجمع نمايندگان تهران در مجلس نيز طي نشستي 
كه داشتند به همين جمع بندي رسيدند و اين مساله 
را به رييس مجلس هم ابالغ كردند، اما ما همچنان 

منتظريم تا دولت در اين رابطه تصميم بگيرد.

     ستاد ملي كرونا به جمع بندي نرسيده 
او در پاسخ به اين سوال كه نظر ستاد ملي كرونا در اين باره 
چيست؟ مي گويد: متاسفانه در ستاد ملي كرونا نظرات 
مختلف است و يكي از داليلي كه تعطيلي تهران هنوز 
به مرحله اجرايي نرس��يده عدم تصميم گيري در اين 
ستاد است. با اينكه چند نفر از اعضاي ستاد ملي كرونا بر 
تعطيلي تهران تاكيد دارند اما هستند افرادي كه هنوز 
به اين تصميم نرس��يده اند. از سوي ديگر من به عنوان 
رييس شوراي شهر حتي با محمود واعظي رييس دفتر 
رييس جمهور هم صحبت كردم كه اگر امكان دارد ديدار 
حضوري با رييس جمهور داشته باشيم و داليل خود را 
براي ايشان توضيح دهيم تا قبل از اينكه دير شود بتوانيم 
در اين زمينه اقدامي صورت بدهيم. هاشمي مي افزايد: 
البته كه شرايط اقتصادي و معيشتي دليل محكمي براي 
اين اس��ت كه دولت را در تصميم گيري براي تعطيلي 
تهران مردد كرده اما اين مشكل را هم مي توانيم با تدابير 
ديگري حل كنيم. اول اينكه كارفرماها موظف ش��وند 
تا حق��وق اين دو هفته كارگران خود را پرداخت كنند، 
كسي اجازه اخراج هيچ كارگري را در اين دو هفته نداشته 
باشد، از سوي ديگر بسته هاي كمك معيشتي براي افراد 
بي بضاعت در نظر گرفته شود. به هر حال هزينه اي كه 
در اين زمينه دولت متحمل خواهد شد بسيار كمتر از 
هزينه اي است كه در حال حاضر براي درمان بيماران 

كرونايي مي پردازد. 

    شوراي شهر تصميم گيرنده نيست
شايد اولين نهادي كه پيشنهاد تعطيلي تهران را به دليل 
وخامت شرايط عنوان كرد، شوراي شهر بود، اما اين نهاد 
تصميم گيرنده نيست و فقط مي تواند با اعالم داليل خود 

پيشنهاد اين كار را به دولت بدهد. 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر با بيان مطلب فوق به 
»تعادل« مي گويد: شايد يكي از داليل دولت براي اينكه 
از تعطيلي تهران امتناع مي كند، مسائل اقتصادي باشد، 
اما دليل خيلي موجه به نظر نمي رس��د چرا كه همين 
االن هم ش��رايط اقتصادي بساماني نداريم و مشكالت 

همچنان وجود دارند. 

    براي تعطيلي
دستورالعمل يكپارچه مي خواهيم

او درپاسخ به اين سوال كه اگر تعطيلي به تصويب 
برس��د چه تدابيري ب��راي اجرايي ش��دن آن بايد 
انديشيده شود، مي گويد: تعطيلي تهران ابتدا بايد 
به تصويب س��تاد ملي مقابله با كرونا برس��د و بعد 
از آن رييس جمه��ور موافقت كنند و در نهايت هم 
همه دس��تگاه ها موظف به اجراي آن باشند. يعني 
هماهنگي كامل بين تم��ام نهادهاي دولتي و غير 
دولتي. اينكه هر بخشي بخواهد ساز خودش را بزند 
قطعا اين تعطيلي نمي تواند تاثير چنداني بر كاهش 
پيك ابتال به كرونا داشته باشد. دستورالعملي بايد 
نوشته ش��ود كه در آن تمام مشاغل اعم از دولتي و 
خصوصي موظف به رعايت آن شوند و كسي نتواند 
به بهانه ه��اي مختلف از زير بار اين تصميم ش��انه 
خالي كند.  عل��ي اعطا در مورد اينكه آيا ش��وراي 
شهر جلسات خود را تعطيل كرده يا نه، مي افزايد: 
تا وقتي كه پرسنل شهرداري مشغول به كار هستند 

اخالقي نيس��ت كه شوراي ش��هر تعطيل شود، در 
حال حاضر ما جلسات صحن را طبق روال گذشته 
برگزار مي كنيم، اما جلسات كميسيون ها به صورت 
آنالين برگزار مي شود و اين روال تا وقتي كه دولت 

با تعطيلي كامل تهران موافقت كند، ادامه دارد. 

    همين االن هم براي تعطيلي دير است
او مي گويد: اگر بخواهيم واقع بين باشيم همين االن 
هم براي اتخاذ اين تصميم دير شده است، حتي برخي 
از كارشناسان معتقدند تعطيلي دو هفته اي براي اينكه 
بتوانيم آمار ابتال و مرگ و مير را كاهش دهيم كافي 
نيست و بايد سه هفته تا يك ماه تهران را تعطيل كنيم 
اما مساله اين است كه دولت با همين دو هفته شروع 
كند تا حداقل آمارها كمي متعادل ش��ود و به جايي 
برسيم كه ديگر شاهد مرگ و مير بيش از ۴۰۰ نفر در 
روز نباشيم. آماري كه البته به گفته كارشناسان ستاد 
ملي كرونا حداقل ۲ برابر اين آماري است كه به طور 

رسمي اعالم مي شود. 

    امنيت، معيشت، سالمت
اين كه سالمت هيچ وقت اولويت اول دولت ها نبوده بحثي 
است كه نياز به بررسي ارايه داليل بسيار دارد، اما حتي 
در پيش نويس بودجه هم كه هر ساله به مجلس مي رود 
س��المت هيچ وقت اولويت دهم باالت��ر نيامده و گاهي 
وقت ها هم اولويت س��يزدهم دولت ها بوده است. اما در 
شرايط فعلي دولت نمي تواند به بهانه امنيت و معيشت، 
س��المت مردم را ناديده بگيرد. در شرايطي كه وزارت 
بهداش��ت و درمان مجبور به تامي��ن هزينه هاي گزاف 
درمان بيماران كرونايي اس��ت، هزينه كمك معيشتي 
براي افراد بي بضاعت در زمان تعطيلي شهري مانند تهران 
نمي تواند آنقدر زياد باشد كه پرداخت آن از توان دولت 
خارج باش��د. به هر حال هر بيمار كرونايي يعني تخت 
بيمارستاني كه اشغال مي شود، كادر درماني كه بايد به او 
رسيدگي كنند، هزينه هاي دارويي و درماني كه به دوش 
دولت اس��ت و خيلي اما و اگرهاي ديگر كه اگر زودتر به 
آن توجه مي كرديم امروز با چنين آمار وحشتناكي در 
رابطه با بيماران كرونايي و مرگ ومير آنها مواجه نبوديم. 
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