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يادداشت- 1

 پشت پرده
  قاچاق دارو  به عراق

توقي��ف  موض��وع 
داروي  كانتينره��اي 
قاچاق در عراق كه ابتدا 
گفته ش��د كه مربوط 
به ايران اس��ت و بعد با 
بياني��ه س��ازمان غذا و 
دارو تكذيب ش��د يك 
ب��ار ديگ��ر بحث هاي 
مرتبط با قاچاق كاالها و اقالم ايراني را در ويترين 
رس��انه هاي گروهي قرار داد. مش��كلي كه طي 
دهه هاي اخير ريش��ه هاي عميق��ي در اقتصاد 
كش��ور پيدا كرده و باعث اتالف بخش مهمي از 
ظرفيت هاي توليدي و صادراتي كش��ور ش��ده 
اس��ت. البته معضل قاچاق در هم��ه دنيا وجود 
دارد، تقريبا 20درصد از همه معامالت اقتصادي 
در دنيا معامالت س��ياه اس��ت كه شامل قاچاق 
مواد مخدر، فحشا، اسلحه و... مي شود. اما ويژگي 
قاچاق به كشور ما اين است كه دامنه وسيعي از 
اقالم و محصوالت در ليست قاچاق به كشورمان 
ق��رار مي گيرد كه در س��اير كش��ورها اين گونه 
نيس��ت. يعني همه ج��اي دنيا اقالم��ي قاچاق 
مي شود كه ماليات س��نگيني بر آنها بسته شده 
اس��ت. يعني مثال در امريكا يا كانادا شخصي كه 
سيگار مي خرد بايد، معادل قيمت سيگار مالياتي 
هم براي بهبود وضعيت سالمت جامعه بپردازد. 
اما ديوار بلند تعرفه ها در كش��ورمان به اندازه اي 
بلند ش��ده كه اقالم قاچاق در كش��ور ما بسيار 
وسيع شده است. ما بيش از 2500 كاال داريم كه 
واردات آنها به كشور ممنوع اعالم شده، طبيعي 
اس��ت كه نياز كش��ور در اين حوزه ه��ا از طريق 
قاچاق صورت مي گيرد. مثال بيش از 2سال است 
كه واردات لوازم آرايشي به كشور ممنوع شده، اما 
آيا مسووالن توانسته اند تقاضاي اين محصوالت 
در جامع��ه را كاهش دهند؟ خي��ر تقاضا نه تنها 
افزايش پيدا نكرده بلكه بيشتر هم شده است.در 
بخش صادرات قاچاق هم يك دليل اصلي وجود 
داشته تا فرآيند قاچاق از ايران سرعت بيشتري 
داشته باش��د. صادرات قاچاق از كشور ريشه اش 
به دليل سوبسيدهايي اس��ت كه در بخش هاي 
مختلف ارايه مي شود. حاال اين سوبسيد گاهي 
روي ارز نهادهاس��ت، مثل ماجراي��ي كه براي 
قاچاق دارو رخ داده اس��ت. يعن��ي داروهايي با 
نرخ 4200توماني وارد كش��ور ش��ده با نرخ ارز 
3200 توماني به ف��روش مي رس��د. يعني اگر 
كس��ي بتواند 100هزار دالر ارز 4200توماني، 
دريافت كنند، بيش از 3ميلي��ارد تومان ارزش 
افزوده خالص برداش��ت خواهد كرد. همان طور 
س��وخت، مرغ، تخم م��رغ، ن��ان و... يك چنين 
ش��رايطي دارند. چرا س��وخت در كشور قاچاق 
مي ود چون ارزان اس��ت و قاچاقچيان مي توانند 
آن را در كشورهاي همسايه با چند برابر قيمت 
بفروشند. بنابراين بخش قابل توجهي از قاچاق 
كش��ور برآمده از تصميمات اقتصادي است كه 
در كشور اخذ مي شود. هرچقدر در مرزها پليس 
بگذارند، كولبرها را بگيرن��د، كاالهاي ته لنجي 
را ممنوع كنند و... مش��كلي را حل نخواهد كرد. 
چرا كه ساختار اقتصادي ما رانت خيز و فسادآور 
است.اين نوع اقتصاد سوبس��يدي كه بي هدف 
فقط سوبس��يد مي ده��د و اقتص��اد را محدود 
مي كند نه دردي از معيشت مردم دوا مي كند و 
نه به فعاالن اقتصادي و توليدي سود مي رساند. 
ضمن اينكه باعث قاچاق كاال هم خواهد ش��د. 
در ح��ال حاضر ش��رايط دارو در كش��ورمان به 
گونه اي اس��ت كه يا داروهاي م��ورد نياز مردم 
پيدا نمي ش��ود يا اگر هم پيدا شود با قيمت هاي 
نجومي به فروش مي رس��د. اين در حالي است 
كه دولت ساالنه ميلياردها دالر سوبسيد به دارو 
مي دهد اما نه مردم از اي��ن يارانه هاي حمايتي 
بهره مند مي ش��وند و نه كمكي ب��ه توليد داخل 
خواهد كرد. نتيجه اين نظام سوبسيدي مي شود 
اينكه دارو با ارز 4200توماني وارد مي ش��ود، اما 
به جاي اينكه به دست بيماران و مصرف كننده 
داخلي برسد، از كاميون ها و كانتينرهاي قاچاق 
سر درمي آ ورد كه راهي كشورهاي همسايه و... 
مي شوند.در سال هاي ابتدايي انقالب ارز در بازار 
12تومان بود، دولت 9تومان تخصيص مي داد، 
بعد ارز در بازار شد 25تومان، دولت ارز 12توماني 
تخصيص داد در كمتر از 10 س��ال پيش هم ارز 
1200توماني توزيع مي شد در حالي كه قيمت 
ارز در بازار 4 هزار تومان بود. يعني اقتصادي ايران 
به گونه اي اس��ت كه هر نوع قاچاق در آن صرفه 
اقتصادي دارد و هر ن��وع توليد مولد بدون صرفه 
است.جداي ازاينكه اين كانتينرهاي توقيف شده 
متعلق به ايران هست يا نيس��ت، واقع آن است 
كه اين نوع نظام سوبس��يدي به گونه اي اس��ت 
كه اساس��ا قاچاق را تش��ويق مي كند. براي حل 
مشكل قاچاق كاال و س��اير مشكالت اقتصادي 
بايد نظام اقتصادي كشور به جاي يارانه محوري، 

توليدمحور شود.

مجيدرضا حريري

بانك مركزي در تحليل تحوالت اقتصاد كالن يك سال منتهي به شهريور 99 اعالم كرد 

همتي: فشار بر ايران در سه هفته آينده افزايش مي يابد

رشد 36 درصدي نقدينگي 
طي يك سال گذشته 

ايرانيان دست كم معادل 
227 ميليون دالر در تركيه 

ملك خريدند

»تعادل« آخرين تحوالت 
انتخابات امريكا در اقتصاد 

ايران را بررسي مي كند

 دورخيز اقتصاد 
براي پرش بلند

تداوم خروج 
سرمايه از 

ايران به تركيه

 ترامپ 
درگرداب 

سقوط؟ 

»تعادل« از روند قاچاق خروجي- ورودي دارو گزارش مي دهد

ماجراي كشف 19 كاميون داروي قاچاق در عراق چيست؟

ترانزيت يا قاچاق دارو
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شكاف طبقاتي يكي از داليل 
خودكشي در نوجوانان

 خطر كاهش 
فروش اوراق 

 تبخير دستمزد 
در حرارت تورم

چهار پيشنهاد براي واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام 

 شفافيت قيمتي 
با عرضه خودرو در بورس

خودكشي نوجوانان مساله اي 
اس��ت كه باي��د از جنبه هاي 
مختلف خانوادگي، اجتماعي 
و حتي اقتصادي مورد بررسي 
ق��رار بگي��رد. نوجواناني كه 
دست به خودكشي مي زنند، 
اكث��را اف��رادي هس��تند كه 
وابس��تگي عاطفي و معنوي 
زيادي به خانواده ندارند. از سوي ديگر شرايط اقتصادي 
و اجتماعي مي تواند در چني��ن رخدادهايي نقش موثر 
داشته باشد. مثال اگر پدر و مادر رابطه عميقي با فرزندان 
خود نداشته باشند و گاهي در مشاجرات خود آنها را بار 
اضافه اي بر دوش زندگي شان بدانند اين مساله مي تواند 
براي نوجواني كه در بحران روحي و رواني قرار دارد، بسيار 
مخرب بوده و او را به سمت خودكشي سوق دهد. اينكه 
آمارها متاسفانه از افزايش خودكشي در بين نوجوانان 
خبر مي دهد، بسيار هشدار دهنده اس��ت. در بسياري 
از م��وارد نوجواناني كه دس��ت به خودكش��ي مي زنند 
از طبقه ضعيف جامعه هس��تند، مس��اله بسيار روشن 
است، فقر مي تواند يكي از عمده داليل اين اتفاق باشد. 
مشكالت اقتصادي در كش��ور ما به همين دوران كرونا 
ختم نمي شود ما سال هاست كه كم و بيش با مشكالت 
ادامه در صفحه 8 اقتصادي در جامعه مواجه هستيم ... 

گفت��ه مي ش��ود س��نجش 
ه��ر  اقتص��ادي  عملك��رد 
بخ��ش مديريت��ي و اساس��ا 
هر قلم��روي اقتص��ادي، بر 
اس��اس ب��ر دس��تاوردهاي 
ملم��وس و عين��ي تحليل و 
ارزيابي مي ش��ود نه بر اساس 
سخنراني ها و اظهارنظرهاي 
رسانه اي.يعني زماني كه كارشناسان قصد داشته باشند 
از عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي تحليلي داشته 
باش��ند، به جاي مراجعه به اظهارنظرهاي مسووالن به 
آمارهاي مستند، مراجعه مي كنند تا مشخص شود در 
يك بازه زماني مش��خص چه اعداد و ارقامي ثبت شده و 
چه عملكردي به جا مانده است. بعد مبتني بر اين آمارها 
و مقايس��ه هاي تطبيقي آنها دس��ت به داوري مي زنند. 
آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي آماري مستند در 
كشورمان نش��ان مي دهد كه ميزان فروش اوراق قرضه 
در اقتصاد ايران در ش��رايط فعلي به پايين ترين ميزان 
خود طي ماه هاي اخير رسيده است، به گونه اي كه براي 
روزهاي پاياني قبل از تعطيالت اخير هيچ خريدي در اين 
زمينه ثبت نشده است. آماري كه هرچند شايد در بدو امر 
به نظر برسد كه در ميان حجم باالي مشكالت اقتصادي 
مثل تورم باال، رشد نقدينگي...  ادامه در صفحه 2

1- شبح تورم مزمن بيش 
از پيش بر زندگي و معيشت 
ايراني��ان س��ايه انداخت��ه 
اس��ت. روزي نيس��ت كه 
ش��هروندان عادي يا افراد 
مشهور داس��تان جديدي 
از اس��تيالي دهشت ناشي 
از ت��ورم را در ش��بكه هاي 
اجتماعي روايت نكنند. در اين روزها، حتما روايت 
خريد گوشي 450 هزارتوماني در چند سال پيش و 
هزينه تعمير 2 ميليون توماني آن در شرايط كنوني 
اقتصاد را شنيده يا ديده ايد. يا داستان خودروي 30 
ميليون توماني سه س��ال پيش و هزينه هاي بيمه، 
تعميرات و نگهداري سرسام آور آن در اين روزها را 
تجربه كرده ايد. خرده داستان هاي برآمده از شرايط 
تورمي، البته ب��ر اقتصاددانان و حتي كس��اني كه 
افت هاي قابل توجه و ناگهاني پول ملي در سال هاي 
90 و 91 را تجربه كرده اند، پوشيده نبوده و نيست. 
اما سهمگيني اين دور از تورم و افت ارزش پول ملي 
در اين دوران كرونازده تازگي و مصايب خاص خود 
را دارد، چرا كه ش��كاف ميان »حقوق و دس��تمزد 
ريالي« با »هزينه هاي دالري« بيش از هميشه رخ 
نموده است.  ادامه در صفحه 5

اين روزها كه به فصل بودجه 
نزديك مي ش��ويم، وضعيت 
براي س��ال آين��ده همچنان 
نگران كننده است، دولت تعداد 
محدودي طرح اولويت دار را در 
برنامه تكميل گذاشته است 
و با كاهش شديد درآمدهاي 
دولت، توان تكميل و پيشبرد 
هزاران طرح عمراني ناتمام در كش��ور را از دس��ت داده 
اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه تاكنون براي پيشبرد اين 
طرح هاي ناتمام در كشور هزاران ميليارد تومان هزينه 
شده است، تاخير در تكميل اين طرح ها مردم را از نعمت 
بهره مندي از اين طرح ها محروم س��اخته و بالتكليفي 
اين طرح هاي عمراني و تطويل آن، منجر به مستهلك 
شدن اين طرح ها و همچنين فرسوده شدن دستگاه هاي 
اجرايي و پيمانكاران و مشاوران ش��ده است.  متاسفانه 
عليرغم ماده 27 قانون الحاق 2 مصوب 1393/12/6 
مجلس ش��وراي اس��المي و مصوبات ذيل ش��وراي 
اقتصاد در خصوص شيوه اجراي آن و درج تبصره 19 
قانون ساليانه بودجه، متاس��فانه اين موضوع تاكنون 
پيشرفت قابل توجهي نداشته است. به نظر مي رسد كه 
دستگاه هاي اجرايي مربوطه، مهم ترين مانع در تحقق 
اين واگذاري ها بوده اند كه ...  ادامه در صفحه 2

عرض��ه خ��ودرو در ب��وررس 
كاال مي توان��د ثب��ات را براي 
اين ب��ازار پدي��د آورد اما؛ اين 
بدان معنا نيس��ت كه كاهش 
قيم��ت در خري��د و ف��روش 
خ��ودرو رخ مي دهد. بلكه اين 
عرضه باعث ش��فاف س��ازي 
شده و حاشيه هاي بازار از بين 
مي رود و س��رمايه گذاراني كه در بين تنها سود چندصد 
درصدي مي كردند از اين بازار خارج مي شوند و در نتيجه 
تنها مصرف كنند و خودرو س��از بدون واس��طه اقدام به 
خريد و فروش خودرو مي كنن��د. در اين مدت با توجه به 
اينكه خودرو به قيمت واقعي خود رسيده و بازار متعادل و 
شفاف مي شود ميزان خريد خودرو با افزايش مواجه شده 
و گاهي ممكن است با افزايش اس��تقبال قيمت خودرو 
افزايش يابد. اين استقبال باعث مي شود كه ميزان توليد 
در كشور افزايش يابد و در نتيجه ميزان درآمد نيز افزايش 
يابد. در اين بين تورم ني��ز نقش مهمي در قيمت گذاري 
و خريد و ف��روش خودرو دارد و بايد صب��ر كرد تا ديد كه 
عرضه خ��ودرو در بورس چه زمان��ي رخ مي دهد و در آن 
زمان ميزان تورم و ارزش ريال چقدر است. عرضه خودرو 
در بورس باعث مي شود كه ميزان واسطه گري در اين بازار 
كاهش يابد.  طي اين مدت افرادي بودند كه در بازار خودرو 
سرمايه گذاري مي كردند و س��ودي بيش از 100 درصد 
دريافت مي كردن��د در نتيجه اين عرضه باعث مي ش��ود 
كه واس��طه گران نتوانند س��ود كنند و تنها كارخانجات 
با خريدارها روبه رو باش��د. براي مثال؛ اين واس��طه گرها 
خودروي��ي را باقيم��ت 300 ميليون توم��ان خريداري 
مي كردند و در بازار آزاد با قيمتي بيش از 600 ميليون به 
فروش مي رسانند اين موضوع باعث شد كه دولت پس از 
گذشت دوسال و اندي دولت به اين فكر بيفتد كه خودرو 
را هرچه س��ريع تر در بورس عرضه كند. اين عرضه باعث 
مي شود كه كارخانجات به سود منطقي خود برسند و از 
سوي ديگر خريدار با قيمتي منطقي اقدام به خريد كند. در 
ابتداي عرضه خودرو در بورس ممكن است برخي از روزها 
و يا براي مدتي قيمت ها افزايش پيدا كند اما؛ پس از مدتي 
و بعد از تزريق خودرو اين قيمت كاهش پيدا مي كند. در 
ميان بايد نظارت بر روي س��ود كارخانجات وجود داشته 
باشد و كارخانجات س��ود حاصله از عرضه در بازار سهام 
صرف توس��عه و افزايش خط توليد و محص��والت خود 
كنند. زماني كه عرضه خودور به اندازه كافي در بازار باشد 
ثبات قيمتي را پديدمي آورد زيرا؛ استقبال فراوان وجود 
ندارد و مردم به صورت معم��ول خودرو خريد مي كنند و 
كارخانجات ب��راي اينكه ميزان اس��تقبال و خريد مردم 
افزايش يابد قيمت محصوالت خود ثابت نگاه مي دارند. در 
عرضه خودرو در بازار سهام نيز يك نكته مهم وجود دارد؛ 
اينكه دولت و مسووالن بايد اجازه دهد كه اين عرضه مسير 
ادامه در صفحه 4 طبيعي خود را طي كند... 

گزارش روز

   پويان ناظران  از رشد بورس 
در شش ماهه دوم سال نسبت به 

ديگر بازارها مي گويد

 شايد بهتر باشد كه در اين
 سبد سرمايه گذاري يك مقدار 

سهم ارز را سبك كنيم، دو مقدار 
 سهم طال را سبك كنيم و اين

 سه مقدار را حاصل صرف سنگين 
 كردن سهم سهام در

 سبد سرمايه گذاري بكنيم

زهرا  سليمانيامان اهلل قرايي مقدم هادي كهوليمجيد اعزازياميرحسين كاكايي

 5 سناريو از 
آينده بازارهاي 

موازي
پويان ناظران تحليل گر اقتصادي ساكن امريكا در 
صفحه شخصي خود تحليل جامعي از روند بازارها در 
سال جاري ارايه كرده است .متن كامل اين تحليل را 

در ادامه بخوانيد.
  بورسي كه نيمه مرداد باالي دو ميليون بود االن حدود يك 
و نيم ميليون گير كرده، دالري كه آن موقع 22 هزار تومان 
بود االن باالي 30 هزار مستقر شده، سكه بهار متناسب با 
دالري 36 هزار توماني قيمت مي خورد، نيم س��كه با دالر 
39 هزار توماني و ربع سكه متناسب با دالر 52 هزار توماني 
قيمت مي خورد چه جوري به اين نقطه رس��يديم به اين 

نقطه و بعد از اين چه س��ناريوهايي متصور است. اول بايد 
مرور كنيم كه چه جوري شاخص بورس ظرف چند ماه از 
زير يك ميليون رفت باالي 2 ميليون. شركت ها سودده تر 
نشده بودند، چش��م انداز اقتصاد كش��ور مثبت نشده بود، 
خبر خاصي نبود اما چند تا عامل دست به دست هم دادند 
تا بزرگ ترين جهش تاريخ بورس كشور را رقم بزند. 4 تا از 
عوامل اصلي اينها بودند: 1- نرخ بهره واقعي كه به ش��دت 
منفي شده بود  2- حمايت هاي دولتي كه كژمنشي ايجاد 
كرده بودند 3- دامنه نوسان كه رفتاري گله اي ايجاد كرده 
بود 4- احتكار سهام در دولت كه كمبود سهم ايجاد كرده 

بود. با اولي شروع كنيم. نرخ بهره واقعي يعني چه؟ تصور 
كنيم پولتان را گذاشته ايد بانك تا در يك سال 15 درصد 
سود بگيريد. سال ديگر پول شما 15 درصد بيشتر شده اين 
سود اسمي پول اس��ت اما اگر در اين يك سال 10 درصد 
تورم محقق شده باش��د، قدرت خريد شما فقط 5 درصد 
افزايش داشته يعني بهره اي كه واقعا برديد 5 درصد است 
به اين مي گويند، نرخ بهره واقعي كه اگر در يك س��ال 25 
درصد تورم محقق بش��ود در حالي كه اس��ما 15 درصد 
بيشتر از پارس��ال پول داش��تيد اما قدرت خريد شما 10 
درصد كاهش پيدا كرده ب��ود در اين حالت مي گوييم نرخ 
بهره واقعي منفي 10 درصد است. نرخ بهره واقعي اختالف 
نرخ سود اسمي و تورم انتظاري بازار است. هر چقدر انتظار 
ما از تورم بيشتر باشد تمايلمان به س��پرده گذاري بانكي 
كمتر مي شود و بيشتر به دنبال دارايي هايي مي گرديم كه 
قيمتش پا به پاي تورم باال مي رود اين مي شود كه هر چقدر 
نرخ بهره واقعي يك اقتصاد منفي تر بش��ود قيمت سهام، 
سكه و ارز و مسكن باالتر مي رود. از اواخر سال 98 نرخ بهره 
واقعي كشور به شدت منفي و منفي تر شد. بخشي از آن به 
خاطر كاهش نرخ بهره اس��مي از سوي بانك مركزي بود، 
بخشي هم به خاطر كسري بودجه اي بود كه سازمان برنامه 
در بودجه گذاشته بود، مجلس تصويب كرده بود و وزارت 
اقتصاد برنامه جدي براي تامين نداشت مگر استقراض از 
ادامه در صفحه 2 بانك مركزي.  



ادامه از صفحه اول

خطر كاهش فروش اوراق 
 افزايش فقر مطلق، بيكاري و... چندان داراي اهميت 
نباش��د، اما در واقع نش��انه اي از مش��كالتي مهم تر و 
زيربنايي تر را نشان مي دهد كه معموال در بررسي هاي 
تحليلي اقتصاد كمتر به آن توجه مي شود. متاسفانه 
عدم توجه به همين جزييات به ظاهر ساده باعث بروز 
مشكالت فراواني در شاخص هاي اقتصادي شده است. 
براي درك تبعاتي كه ممكن است كاهش فروش اوراق 
در بخش هاي مختلف اقتصادي به جاي بگذارد بايد 
ببينيم كه فلسفه فروش اوراق در اقتصاد ما و اساسا در 
ساير اقتصادها بر اساس چه منطقي دنبال مي شود. بر 
اس��اس برخي ديدگاه ها فروش اوراق اقتصادي ترين 
تصميمي است كه كشورها در مواجهه با ناهنجاري هاي 
مالي و كسري بودجه با استفاده از آن تالش مي كنند 
تا تبعات منفي كسري بودجه كه به سرعت خود را در 
تورم نش��ان مي دهد را جبران كنند. يعني با توجه به 
اينكه استقراض دولت از ساختار بانكي باعث بروز تورم 
افسارگسيخته، توسعه پايه پولي و... مي شود، با استفاده 
از فروش اوراق تالش مي كنند تا هم منابع مالي مورد 
نياز خود را جبران كنند و هم اينكه اين كسري باعث 
بروز ساير مشكالت نشود.طبيعي ترين رفتار در زمان 
وقوع كسري بودجه استقراض است. اما برخي دولت ها 
فرآيند استقراض را از بانك مركزي يا از ساختارهاي 
بانكي انج��ام مي دهند و برخي ديگر از كش��ورهاي 
توسعه يافته تر اين فرآيند را از طريق استقراض از مردم 
دنبال مي كنند. همين تفاوت به ظاهر ساده از منظر 
كارشناسان مانند سدي است كه بخش قابل توجهي 
از تكانه هاي تورمي و رشد نقدينگي را پوشش مي دهد 
و شرايط را براي بازگشت اقتصاد به وضعيت طبيعي 
فراهم مي كند. در نقطه مقابل هر اندازه كه كش��ورها 
از اي��ن ابزار اقتصادي مردمي فاصل��ه بگيرند، زمينه 
بروز مشكالت ريش��ه دار اقتصادي را فراهم كرده اند. 
جالب اس��ت بدانيد كه فروش اوراق از قرن هجدهم 
ميالدي در انگلس��تان رواج داشته است. در شرايطي 
كه هنوز در كشورمان بحث هايي در خصوص ضرورت 
يا ع��دم ض��رورت اوراق ميان وزارت اقتص��اد و بانك 
مركزي و... جريان دارد، بر اساس اسناد باقي مانده در 
دانش��گاه كمبريج، اقتصاد انگليس حتي قبل از سال 
1720ميالدي نيز از روش فروش اوراق براي جبران 
كس��ري اش بهره مي برده اس��ت. يعني درست 300 
سال پيش از اين، تصميم سازان انگليسي به خطرات 
زايدالوصفي كه استقراض از بانك مركزي و نظام بانكي 
براي معيشت خانواده ها به دنبال دارد، آگاه بودند و با 
فروش اوراق تالش مي كردند اين تكانه ها را به حداقل 
برسانند. بخشي از مشكالت اقتصادي كشور ما برآمده 
از گوناگوني الگوهاي اقتصادي در ميان مسووالن است. 
يعني معاون اقتصادي رييس جمهوري يك نظر دارد، 
رييس كل بانك مركزي نظر ديگري و وزير اقتصاد هم 
رويكرد خاص خ��ود را دنبال مي كند. يكي به فروش 
اوراق معتقد اس��ت و آن را راهكار موثري براي جبران 
كس��ري بودجه مي داند، اما درست در همين لحظه 
دولتمرد ديگري اعتقاد ديگ��ري دارد و فكر مي كند 
فروش اوراق نه تنها موثر نيست بلكه آثار زيان باري هم 
مي تواند داشته باش��د. بخشي از مشكالت اقتصادي 
كشورمان، برآمده از تكثري باشد مسووالن در خصوص 
موضوعات مختلف اقتصادي ارايه مي كنند. تكثري كه 
هرچند شايد در محيط هاي اكادميك و آموزشي يك 
موهبت باشد اما بدون ترديد براي حوزه هاي اقتصادي 
و تصميم سازي خطرات جبران ناپذيري خواهد داشت.

چهار پيشنهاد براي واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام 

بايس��تي با مالحظات اجرايي، نسبت به تشويق 
ذينفع��ان براي حركت در اين مس��ير اقدام نمود. 

پيشنهادات زير در اين راستا ارايه شده است: 
1- جلب توجه و مش��اركت فعال مديران محلي و 
استاني، مي تواند به تحقق اهداف اين برنامه كمك 
نمايد، نظر به اينكه بخش عم��ده اي از طرح هاي 
يادشده طرح هاي استاني ست و همچنين بند 10 
تبصره ماده 19 به درس��تي اختياراتي به استاندار 
براي راهبري واگذاري داده است، پيشنهاد مي شود 
از ظرفيت مديريت استاني و محلي براي تحقق اين 

برنامه استفاده گردد. 
2- پيشنهاد مي شود مجريان بخش خصوصي كه 
در اجراي اين پروژه هاي نيمه تم��ام بدون رديف 
بودجه كافي، گير افتاده اند پيش��گام شده و تغيير 
ماهيت طرح از عمراني به سرمايه گذاري را پيگيري 
نمايند. پيشنهاد مي شود موضوع يادشده به صورت 
جامع از سوي كميس��يون صنعت احداث اتاق به 
س��نديكاهاي تخصصي اطالع رساني شده و براي 

تحقق موضوع تالش شود.
3- پيشنهاد مي گردد ذيل تبصره 19، دستگاه هاي 
اجرايي مكلف به شناسايي و معرفي طرح هاي داراي 
قابليت واگذاري و درج آن در ليست پيوست يك 
اليحه بودجه اقدام نمايند. اين امر تكليف قانوني 
دستگاه هاي اجرايي در تحقق اين واگذاري ها را قابل 
پايش خواهد ساخت و ممكن است دستگاه هاي 
اجرايي را نسبت به تحقق برنامه يادشده متعهدتر 

نمايد. 
4- بخش خصوصي براي تحويل گرفتن پروژه هاي 
يادشده نيازمند حمايت نيز هست، ضروري ست 
مجدد يادآور شويم كه نه بازار پول و نه بازار سرمايه، 
عالقه و آمادگي كافي براي حمايت بخش خصوصي 
براي توفيق در اي��ن كارزار را ندارند. اس��تفاده از 
تضامين اعتباري دستگاه هاي اجرايي، اوليه ترين 
تس��هيل بخش خصوصي ب��راي تحويل گرفتن 

پروژه هاي يادشده مي باشد. 
اگرچ��ه نظ��ام تصميم گيري كش��ور نس��بت به 
ورشكستگي صنعت احداث در كشور بي توجه است، 
ولي واقعيت اين است كه تعطيلي صنعت احداث 
در كش��ور به معناي افزايش شديد نرخ بيكاري و 
سونامي هاي اجتماعي ناشي از آن خواهد بود. اميد 

كه گوش شنوايي باقي مانده باشد.

تحليل پويان ناظران  از اقتصاد ايران

 5 سناريو از آينده بازارهاي موازي
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مشخص بود كه اگر چنان كسري بودجه با استقراض بانك 
مركزي جبران شود، پايه پولي چنان رشدي مي كند كه ما تا 
آخر س��ال 99 به مرز تورم 3 رقمي مي رسيم چنين حالتي 
مي توان��د آغاز واگرايي پولي در كش��ور را رقم بزند و همين 
انتظارات تورمي بود كه نرخ بهره واقعي را آن موقع منفي كرده 
بود. متعاقب آن نرخ بهره واقعي منفي اقبال به بورس افزايش 
پيدا كرد. ارز، طال و مسكن هم به همين دليل رشد كردند اين 
عامل اولي بود كه بورس را برد باالي 2 ميليون. رشد بورس به 
خاطر بهره وري و توسعه فعاليت شركت ها نبود، نقش اصلي 
را نرخ به��ره واقعي منفي ايفا كرد. عامل دوم رش��د بورس 
حمايت هاي دولتي بود. بورس ريسك دارد، باال و پايين دارد. 
سرمايه گذار نگاه مي كند ببيند چقدر احتمال رشد هست و 
چقدر احتمال افت و بر آن مبنا تصميم مي گيرد چقدر بخرد 
حاال فرض كنيم يكي بگوييد من تضمين مي كنم ضرر نكني 
هر چقدر ضرر كردي پاي من طبعا سرمايه گذار بيشتر مي خرد 
چون منافع ريسك مال خودش و زيانش براي ديگري است 
در علم اقتصاد مي گوييم كژمنشي. وقتي دولت مي گويد از 
بورس حمايت مي كنم، سرمايه گذار اين طور تعبير مي كند 
كه اگر زيان كند، دولت زيانش را به نحوي پوشش مي دهد و 
اگر سود كند آن سود مال خودش است. لذا تقاضا براي سهام 
بيشتر مي ش��ود و قيمت ها هم باالتر مي رود. دولت البته از 
خودش پولي ندارد كه اگر مي داش��ت كسري بودجه اش را 
جبران مي كرد و انتظارات تورمي را كاهش مي داد. دولت اگر 
بخواهد زياني را جبران كند با پول چاپي جبران مي كند كه 
خودش تورم زاست لذا وقتي دولت مي گويد حمايت مي  كنم، 
انتظارات تورمي در ذهن سرمايه گذار مي رود باال و اين نرخ 
بهره واقعي را منفي تر مي كند لذا شعار حمايت از بورس نه فقط 
بر بورس بلكه از كانال نرخ بهره واقعي بر قيمت همه دارايي هاي 
س��رمايه اي مصون از تورم مثل خانه، ارز و غيره اثر افزايشي 
مي گذارد. آخر ارديبهشت پستي در باره كژمنشي در بورس 
و خطرات ناشي از آن داشتم، مي توانيد در كانال پيدا كنيد. 
عامل سوم رشد بورس رفتار گله اي در بورس ايران است. همه 
بورس هاي دنيا حتي بورس هاي توسعه  يافته در مقاطعي و به 
ميزاني ولو اندك رفتارهايي نشان دادند كه به رفتار گله اي 
تعبير ش��ده اما رفتار گله اي در بورس ايران خيلي بيشتر از 
نمونه هاي ديگر است. اين مس��اله البته دليل دارد و بحث 
مبسوط و مفصلي است كه يك پست مستقل الزم دارد اما 
دست كم يك عامل رفتار گله اي، دامنه نوسان است. دامنه 
نوسان باعث تشكيل صف مي شود و گاهي صف خريد، گاهي 
صف فروش مثال فرض كنيد، سرمايه گذاري نسبت به يك 
سهام ممتنع نه خريدار است نه فروشنده اما اگر خبردار شود 
كه خبري است و صف خريدي قرار است براي آن سهم شكل 
بگيرد، مي داند كه قيمت افزايشي مي شود لذا به صف خريد 
مي پيوندد به همين سادگي دامنه نوس��ان رفتار گله اي را 
تشويق مي كند خالصه اينكه از سوي نرخ بهره واقعي منفي و 
حمايت هاي دولتي بورس را افزايشي كردند بعد از سوي ديگر 
ساختارهاي نامناسب بورس رفتار گله اي را تشويق كردند اين 
عوامل دست به دست هم دادند لذا شاخص بورس تا سطحي 
خيلي باالتر از س��طح طبيعي رشد كرد. عامل چهارم رشد 
احتكار سهام توسط دولت بود. پس اندازي كه در اقتصاد شكل 
مي گيرد و به س��مت بازار بورس راهي مي شود، متناسب با 
ميزان فعاليت اقتصادي بنگاه هاي آن جامعه است. وقتي سهام 
يك س��ري از بنگاه ها براي سرمايه گذار در دسترس نباشد 
نسبت به اين پس اندازي كه به دنبال موقعيت سرمايه گذاري 
مي شود و آن سهام موجود براي سرمايه گذاري به هم مي خورد 
به نوعي كمبود ايجاد مي شود اين البته اتفاق رايجي نيست 
چون جايي رخ مي دهد كه دولت بنگاه دار بزرگي باشد اما دقيقا 
شرايط ماست. وزارتخانه هاي مختلف با مقاومت در برابر عرضه 
سهام دولت در بنگاه ها در بازار بورس كمبود ايجاد كردند و اين 
كمبود باعث افزايش قيمت سهام هاي موجود شد به عبارت 
ديگر اقدام اين وزارتخانه ها در احتكار سهام نوسانات بورس را 
بيشتر كرد، بورس را باالتر برد تا وقتي كه بورس كاهشي شود 
بيشتر سقوط كند. حاال چرا بورس اصال كاهشي شد؟ 24 
تير ماه ش��وراي پول و اعتبار يك افزاي��ش كوچك در نرخ 
سپرده ها ايجاد كرد اين باعث شد، نرخ بهره واقعي يك افزايش 
كوچك پيدا كند اين اولين عامل بود اگرچه خيلي كوچك 
ولي يك ترك ظريفي در بورس ايجاد كرد. وجه ديگر داستان 
در حراج هاي اوراق بدهي دولت بود. اول مرداد بازاري كه در 
طول تير ماه دولت 5 حراج اوراق بدهي برگزار كرده و ميانگين 
هفته اي 6 همت )هزارميليارد تومان( اوراق فروخته يعني 
دولت حدود يك همت مازاد بر كسري بودجه هفتگي اش از 
بازار تامين مالي كرده اين اتفاق خيلي بزرگي بود و حاصل يك 
همكاري سازنده و مولد بين مركز مديريت بدهي هاي وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي بود. اينها با هم كانال جديدي را براي 
تامين كسري بودجه باز كرده بودند. كانالي كه به اين شكل و 
اين اندازه زمستان 98 سراغ نداشتيم. در اولين حراج مرداد 
دولت 4.5 همت ديگر هم اوراق فروخت. ش��هريور ماه ما از 
طريق اعالم ش��فاهي آمار توسط رييس كل بانك مركزي 
فهميديم كه در طول تير و مرداد رشد پايه پولي نه تنها مثبت 
نبوده كه منفي 4.3 درصد بوده البته اين آمار شفاهي چون 
هنوز بانك مركزي در سايت نگذاشته، سند مكتوبي براي آن 
نداريم و دقيقا به همين دليل امكان تفكيك ميزان رشد تير و 
مرداد را هم نداريم اما به هر تقدير رشد منفي پايه پولي در طول 
تير و مرداد خبر عجيب و شوكه كننده بوده، گويي دولت از 
محل اين منابع اينقدر از بدهي هايش به بانك مركزي داده بود 
كه رشد پايه پولي منفي شده بود البته اين آماري كه شهريور 
اعالم شد به كار تحليلگر مي آيد. بازار نيازي به اين آمار ندارد 
همان نيمه مرداد ماه بازار از طرفي نتيجه حراج ها اوراق بدهي 
دولت را مي ديد و از طرفي كف بازار حس مي كرد، پايه پولي 
افزايش��ي كه 6 ماه قبل تر انتظارش مي رف��ت را ندارد. اين 
مشاهدات باعث شد بازار در تورم انتظاري شك كند. تير ماه 
بازار بورس به نحوي قيمت  گذاري كرده بود كه گويي در يك 
سال آينده صددرصد تورم خواهيم داشت اما وقتي در مرداد 
ماه عملكرد سياست گذاري بودجه اي را ديد در نيمه دوم مرداد 
انتظارات تورمي بازار قدري تغيير كرد و تعديل شد حاال كه 
مي ديد، نرخ بهره واقعي به آن شدتي كه تصور مي كرد منفي 
نيست برخي اوراق مالي ديگر مثل اوراق مالي با درآمد ثابت 
جذاب تر شدند و به نسبت جذابيت بورس كمتر شد به اين 
ترتيب روند كاهشي بورس يواش يواش از 20 مرداد شروع 

مي شود. 25 مرداد شوراي پول و اعتبار مجددا نرخ بهره اسمي 
را افزايش مي دهد كه باعث افزايش بيش از پيش نرخ بهره 
واقعي مي شود. مي بينيم روند كاهش بورس تسريع مي شود. 
از اول شهريور بورس ديگر زير 1.7 ميليون مي آيد اينجاست 
كه همه ياد حمايت هايي مي افتند كه دولت قولش را داده بود. 
مجلس و وزارت اقتصاد به تكاپو مي افتند تا از بورس حمايت 
كنند. سازوكارهايي مطرح مي شود كه اصل هايش را مي شود 
در 3 محور خالصه كرد، يكي عرضه اوراق اختيار فروش بود 
كه در واقع نوعي بيمه سرمايه گذاري هاست، دوم خريد سهام 
با وام بانكي توسط زيرمجموعه هاي بانك هاست و سوم خريد 
سهام با منابع صندوق توسعه ملي از كانال صندوق تثبيت بازار 
سرمايه اس��ت. در مورد اشتباهات تك تك اين سياست ها 
خيلي حرف ها مي شود زد و آنجا كه كارمندي را مكلف به خريد 
سهام از منابع عمومي بكنيم حاال چه اسمش منابع بانكي باشد 
چه اسمش صندوق توسعه ملي باشد چه اسمش صندوق بازار 
سرمايه باشد، اسمش هر چي كه باشد فاميلي آن پايه پولي 
است. منابع مازادي در اقتصاد كشور نخوابيده است. اعتبارات 
بانكي هم باالخره يه جايي در قالب اضافه برداشت از بانك 
مركزي سرريز مي شود. در پايه پولي منابع صندوق توسعه هم 
يا استفاده شده يا بلوكه ش��ده. فروش ذخاير ارزي صندوق 
توسعه ملي به بانك مركزي يك عمليات صوري براي افزايش 
پايه پولي اس��ت به طور كلي حمايت از بورس دو تا اشكال 
اساس��ي دارد از طرف��ي مثل چرخ كمكي گذاش��تن روي 
دوچرخه بچه است تا آن چرخ كمكي را از روي دوچرخه بچه 
برنداريد، دوچرخه سواري ياد نمي گيرد. بورس تا حمايت 
بشود بلوغ پيدا نمي كند تا بلوغ پيدا نكند، نمي تواند يك نقش 
مفي��دي در اقتصاد كش��ور ايفا كند بلك��ه برعكس به اين 
حمايت ها وابسته مي شود اما اشكال بزرگ تر اين است كه 
دولت به خصوص االن منابعي براي حمايت ندارد اال پايه پولي 

افزايش پايه پولي به تورم منجر مي شود و تورم نوعي ماليات 
كه به زور گرفته مي شود و از كساني گرفته مي شود كه ملك، 
سهام، ارز و طال ندارند يعني حمايت هاي دولتي از بورس دقيقا 
معادل از فقراي كشور گرفتن و بين سهامداران توزيع كردن 
است هيچي بيشتر از اين نيست. بازار كه كامال بر اين مساله 
واقف است 24 شهريور ماه ناگهان قيمت دالر را از 23 هزار 
تومان برد به 26 هزار تومان مگر 23 شهريور چه اتفاقي افتاده 
بود كه ارزش ري��ال 13 درصد افت كرد. روز يكش��نبه 23 
ش��هريور دالر 23 ه��زار تومان بود آن روز مجلس جلس��ه 
غيرعلني برگزار كرد و به بح��ث در مورد راه هاي حمايت از 
بورس پرداخت حاال چرا غيرعلني نمي دانم. بعدازظهر رييس 
مجلس در يك كليپ 4 دقيقه اي نتايج آن جلسه را كه رنگ و 
وارنگ سياست هاي حمايتي از بورس بود تشريح كرد. اين 
كليپ 4 دقيقه اي بين فعاالن اقتصادي در تلگرام چرخيد تا 
هر كدام به تحليل و نتيجه گيري خودشان برسند. برآيند آن 
تحليل ها فردا صبح در قالب دالر 26 هزار توماني بروز كرد 
يعني براي همه مشخص بود كه اين حمايت ها از محل ايجاد 
تورم صورت خواهد گرفت و لذا بازار ارز و طال سريعا كاهش 
ارزش پول ملي را منعكس كرد. وقتي مي گويم بازار سرمايه 
كشور خيلي دقيق است و برعكس ادعاي مسووالن اقتصادي 
كشور اصال دچار هيجانات رواني و توهمات انتظاري نيست 
اين يك نشانه است. در اين سال ها بازار باال و پايين داشته يك 
منطق دقيقي پشتش بوده يا همان زمان معلوم بوده يا بعدا در 
آمار دليلش مش��خص ش��ده اما به هرحال ب��ازار همواره 
گزينه هاي پيش روي سياس��ت گذار و توان اجرايي دقيقا 
تحليل كرده و عينا در قيمت ها منعكس كرده بعد از تصميم 
مجلس بر سر اين سياست هاي حمايت از بورس بحث هاي 
زيادي درگرفت. از طرفي وزارت اقتصاد سخت به دنبال رشد 
شاخص بورس بود و از طرفي بانك مركزي مي خواست كنترل 
پايه پولي را از دست ندهد. بانك مركزي كامال واقف بود كه 
اين حمايت ها يعني تورم و لذا مقاومت مي كرد در نهايت به 
نظر مي آيد به همت بانك مركزي و مذاكرات رييس كل بانك 

مركزي اس��تفاده از 1 درصد منافع صندوق توسعه ملي در 
حمايت از بورس منتفي شد و اين اتفاق خوبي است چون اگر 
آن 1 درصد منابع صندوق توسعه ملي واقعا مي خواست صرف 
خريدن سهام بشود از محل پايه پولي مي بود و دالر شب عيد 
باالي 40 هزار تومان مي شد و البته فشارش بر زندگي مردم 
هم وحشتناك. يك ميزاني اوراق اختيار فروش توزيع شد. كار 
اشتباهي بود ولي چون مقياسش كوچك بود از آن بگذريم. 
شواهد حاكي از آن است علي رغم مخالفت و مقاومت بانك 
مركزي وزارت اقتصاد موفق شد ميزاني از خريد سهام از محل 
اعتبار بانكي را محقق كند نمي دانم دقيقا چقدر شايد بشود 
در آمار رشد نقدينگي شهريور و مهر نشانه هايي از آن يافت اما 
بي نظمي آماري بانك مركزي آمار شهريور و مهر احتماال زودتر 
از زمستان منتشر نشود. يك نامه 25 نفره اواخر تير منتشر شد 
مي گويند آن باعث سقوط بورس بود اين طور نيست ببينيد، 
اگر با نامه مي شود بورس را انداخت يكي نامه بنويسد بورس 
برود باال اگر با نوشتن مي شود دالر را گران كرد يكي يك جوري 
بنويسد دالر بيايد پايين. اقتصادهاي توسعه يافته همه آزادي 
بيان هم دارند چون به تجربه دريافتند حرف و نوشته هيچ 
اثري بر اقتصاد كالن ندارد تنها چيزي كه مي تواند مولفه هاي 
اقتصاد كالن كشور را جابجا كند سياست گذاري اقتصادي 
است. فايده نقد و تحليل اعتالي كيفيت سياست  گذاري در 
بلندمدت اس��ت و تنها راه اثرگذاري بر اقتصاد هم از طريق 
اثرگذاري بر سياست گذاري است در نهايت مسوول اتفاقات 
كه در اقتصاد مي افتد چه خوب و چه بد سياست گذار است اما 
در كشور ما تجربه آزادي بيان محدود است و نقش نقد و تحليل 
خوب جا نيفتاده سياسيون سوءاستفاده مي كنند ناتواني 
خودشان در سياست گذاري اقتصادي را مي خواهند به گردن 
ديگري بيندازند هر وقت ديديد گفته يا نوشته اي متهم به 
ايجاد موجي در سطح اقتصاد كالن كشور شد يقين بدانيد 

مسوول بي عرضه اي يك جا اين بحث را شروع كرده تا حواس 
را از خودش پرت كند بگرديد آن را پيدا كنيد. بازار بر مبناي 
مولفه هاي اقتصاد كالن مثل نرخ بهره، تورم انتظاري و اين 
جور چيزها به قيمت مي رسد. انتظارات بازار با نامه و مقاله 
جابه جا نمي شود. اين انتظارات بر مبناي گزينه هاي پيش روي 
سياست گذار و توان اجرايي او شكل مي گيرد. هر تحولي در 
اقتصاد كشور مشاهده مي كنيد هم خوب و هم بد فقط و فقط 
ناشي از توانايي و اقدامات سياست گذار اقتصادي كشور است. 
تا اينجا فهميديم دالر چطور آمد تا 26 هزار تومان اما چه شد 
كه دالر رس��يد به 32 هزار تومان در طول سه هفته. بعد از 
صحبت رييس مجلس اتفاق ديگري افتاد. ترمز انتشار اوراق 
بدهي دولت كشيده شد. در اين مدت سه حراج اوراق بدهي 
برگزار شد كه در آنها به طور ميانگين 0.4 همت اوراق فروختند 
يعني كمتر از يك دهم كسري بودجه آن دوره. اين طور گفته 
مي ش��ود وزير اقتصاد نگران افزايش نرخ بهره و افت بيشتر 
بورس بوده لذا قدري ترمزش را كشيدند. بازار كه اين كاهش 
را مي بيند نگران پايه پولي مي شود و همين است كه مي بينيم 
دقيقا در اين دوره سه هفته اي بازار به تدريج دالر را از 26 هزار 
به 29 هزار تومان برد. نيمه مهر كه خبر تحريم هاي ثانويه 
امريكا بر نظام بانكي آمد دالر از 29 تومان آمد باالي 30 هزار 
تومان. فعال حدود 32 هزار تومان نشسته شايعاتي هم هست 
كه تخمين زده مي شود صادرات نفت شهريور خيلي رشد 
داشته اما عمال دسترسي به عوايدش حاصل نشده؛ گويا عراق 
و چين انتظار مي رفت در دسترس��ي به منابع ارزي با ايران 
همكاري كنند. در عمل آنقدر همكاري نكردند اتفاقا امتيازات 
خاص هم كه طرف ايراني را شوكه كرده اما جزييات مذاكرات 
را نمي دانيم حاال بدانيم دالر 32 هزار تومان چه اهميتي دارد. 
بازار كوچك و كم عمقي است. اهميت دالر 32 هزار توماني در 
اين است كه بازار سكه و طال را همپاي اين نرخ  و حتي يك 
مقدار جلوتر از آن قيمت گذاري مي كنند و بازار سكه و طالي 
كشور اصال بازار كوچكي نيست. عالوه بر آن بازار خودرو و تلفن 
و كامپيوتر و ميوه و سبزي خودشان را با اين نرخ ها هماهنگ 

مي كنند نه نرخ نيمايي نه با نرخ 4200 كذايي پس خيلي 
مهم است كه دالر 32 هزار توماني را تحليل كنيم اما تحليل 
قيمت دالر وقتي جالب تر مي شود آن را با روند رشد نقدينگي 
مقايسه مي كنيم. آمار رسمي براي نقدينگي شهريور نداريم. 
از اول تابستان جناب رييس كل يك سنت جديد راه انداخته 
آن هم اعالم شفاهي يا اينستاگرامي آمار پايه پولي و نقدينگي 
است. بر مبناي آخرين آمار شفاهي ايشان در شش ماه اول 
سال نقدينگي 15.5 درصد رشد كرده اگر آن را مالك قرار 
بدهيم نقدينگي در شهريور 2.7 درصد رشد كرده و به 2840 
همت رسيده. ميانگين بلندمدت رشد ماهانه نقدينگي در اين 
30-20 سال اخير ماهي 2 درصد بوده. رشد 2.7 درصدي 
شهريور يك قدري بيشتر از ميانگين ولي نه خيلي. اما از آن 
طرف 24 مهرماه كارشناس بانك مركزي گزارشي را در بخش 
خبري سايت بانك مركزي منتشر كردند كه مي گويد رشد 
نقدينگي در 6 ماه اول سال 17.1 درصد بوده نه 15.5 درصد 
اگر اين را مالك قرار بدهيم يعني رشد نقدينگي شهريور 4.5 
درصد بوده كه خيلي بيشتر از ميانگين است و حاال رسيده به 
2900 همت اين رشد 4.5 درصدي ممكن است انعكاسي از 
همان حمايت هاي بورسي از محل اعتبارات بانكي باشد. واقع 
اين است با اين تناقض در آمار و داده ناقص نمي شود دقيقا بايد 
تحليل كرد چه اتفاقي دارد مي افتد. اداره آمار بانك مركزي 
سريع و منظم آمار توليد مي كند و در اختيار رياست بانك 
مركزي قرار مي دهد؛ نتيج��ه آن هم يك فايل پي دي اف 8 
صفحه اي است پرينت مي گيرند مي گذارند روي ميزشان اگر 
ايشان همان موقع دستور بدهند اين فايل برود روي سايت 
بانك مركزي. از طرفي اعتبار كاري بانك مركزي بيش��تر 
مي شود از طرفي آمار متناقض مايه بي اعتباري حرف شان 
نمي شود. ايشان االن آمار ش��هريور را دارند اما شهريور كه 
هيچي آمار تير و مرداد را در سايت مركزي نگذاشتند. تنها 

چيزي كه داريم همين آمارهاي ش��فاهي اينستايي است؛ 
ارقامي كه از البالي گزارش هاي كارشناسان مي شود درآورد. 
من از آنجايي كه اعتبار بيشتري بر كارشناس بانك مركزي 
قائلم در ادامه تحليلم آمار كارشناس را مالك قرار مي دهم. 
شهريور 91 شباهت هايي با امروز داشت؛ تحريم شده بوديم. 
دالر تازه جهش كرده بود. 9 ماه مانده بود تا انتخابات رياست 
جمهوري البته آن موقع ذيل منشور 7 سازمان ملل بوديم و 
االن نيستيم ولي االن با اف اي تي و ترامپ و غيره درگيريم كه 
آن موقع نبوديم  شهريور 91 روي هم رفته يك شباهت هاي 
خوبي با وضع االن دارد. شهريور 91 دالر 3 هزار تومان بود آن 
زمان نقدينگي 400 همت بود كه االن ش��ده 2900 همت 
يعني 7.25 برابر شده از شهريور 91 تا االن امريكا 16.5 درصد 
تورم تجربه كرده اين سه تا عدد را كنار هم بگذاريم و فرض 
كنيم كه در اين هشت سال اندازه وجه واقعي اقتصاد كشور 
تغييري نكرده. نظريه مقداري پول مي گويد دالر بايد حدود 
18 تا 19 هزار تومان باشد اما در اين مدت وجه واقعي اقتصاد 
خيلي كوچك شده. برخي از خواصي كه دالر 4200 گرفتن 
بخشي از سرمايه كشور را خارج كردند و رفتند برخي اختالس 
كردند و خارج شدند. ميزان قابل توجهي از ارز صادراتي به 
روش هاي مختلف به كشور برنگشت. بعضي ها هر چه داشتند 
تبديل به ارز كردند و اصال ب��راي اخذ اقامت راهي تركيه و 
گرجستان و غيره شدند. اينها همه باعث كوچك شدن وجه 
واقعي اقتصاد مي ش��ود به اينها اضافه كنيد انواع مداخالت 
قيمتي و موانع تجاري دولت كه باعث زياندهي و تعطيلي 
كسب و كارهاي خصوصي شد. يعني كلي منابع سرمايه اي 
كش��ور در اين سال ها هدر رفت و باز اضافه كنيد استهالك 
سرمايه كه به خاطر كاهش سرمايه گذاري جبران نشده. همه 
اينها نشانه هاي كوچك وجه واقعي اقتصاد كشور است. به گواه 
آمارهاي مختلف هرچند وجه اسمي اقتصاد در اين هشت 
ساله منبسط شده و خيلي هم منبسط شده اما وجه واقعي 
اقتصاد كوچك شده. اندازه گيري دقيق اين كاهش سخت 
است اما احتماال حدود 20 درصد باشد. با فرض كاهش 20 

درصدي در وجه واقعي اقتصاد نظريه مقداري پولي مي گويد 
قيمت دالر بايد حدود 22 تا 23 هزار تومان باشد؛ اتفاقا اين 
قيمت دالر تا قبل از 23 ش��هريور اس��ت هم��ان روزي كه 
سياست هاي حمايت از بورس از زبان رييس مجلس بيان شد 
اما پس چرا قيمت دالر 32 هزار تومان اس��ت. بازار اش��تباه 
مي كند بايد قيمت 23 هزار تومان به زور بگير و ببند به بازار 
تحميل كنيم. هرگز، بازار اش��تباه نمي كند اين مدل هاي 
اقتصادي كه براي تخمين استفاده مي كنيم ابزار تحليلند 
وقتي نرخ بازار خيلي فرق دارد علتش اين است كه بازار چيزي 
مي داند كه مدل ما منعكس نشده خب يعني چي؟ 5 سناريو 
قابل تصور است يك احتمال اين است كه آمار نقدينگي غلط 
است يعني همان 17.1 درصد كارشناسان اشتباه است و در 
واقع نقدينگي 4 هزار همت است. اين خيلي بعيد است اوال 
چون چنين اشتباهي سابقه نداشته ثانيا چون در محاسبه 
نقدينگي تخميني نيس��ت لذا جاي اش��تباه است آن هم 
اشتباهي هزار همت كم است بخصوص از سوي كارشناس 
بانك مركزي. حال از رييس كل بگذريم. از اينها هم كه بگذريم 
به هر حال من شاهد و مدركي مبني بر اينكه آمار نقدينگي 
كارشناسان بيش از هزار همت از واقعيت كمتر باشد نديدم 
پس اين احتمال را خيلي بعيد مي دانم. احتمال دوم اينكه 
بخش واقعي اقتصاد 20 كوچك نشده بلكه بيش از 40 درصد 
كوچك شده شما احتماال احساس مي كنيد كه اقتصاد 40 
كوچك ش��ده چون االن ارز به گونه اي قيمت مي خورد كه 
گويي اقتصاد 40 درصد كوچك ش��ده و متعاقبا ماشين و 
كاالهاي وارداتي و صادراتي همه جوري قيمت مي خورند كه 
متناسب باش��د با 40 درصد كوچك شدن يعني طبعا يك 
خان��وار ميانگي��ن وقتي م��ي رود بازار احس��اس مي كند 
استطاعتش حدود 40 درصد كمتر از هشت سال پيش است 
اما اگر چه سطح رفاهي 40 درصد آمده پايين اما مولفه هاي 
اقتصاد كالن چنان كاهش بزرگي را در بخش واقعي نشان 
نمي دهند عالوه بر اينها تا همين نيمه شهريور هم قيمت  دالر 
23 هزار تومان بود كه متناسب با افت 20 درصدي در اقتصاد 
بود طبعا در همين چند هفته اخير وجه واقعي اقتصاد 20 
درصد افت نكرده پس مي رسيم به احتمال سوم اينكه به خاطر 
تحريم هاي جديد بازار انتظار يك كاهش ناگهاني 20 درصدي 
در وجه واقعي اقتصاد دارد يك كاهش محقق الوقوع. واقعيت 
اين است كه امريكا هر چه تحريم موثر بوده اعمال كرده اين 
تحريم هاي جديد ديگر چنان اثر بزرگي نمي تواند داشته باشد. 
در واقع كاركرد اصلي تحريم هاي جديد گره زدن دست و پاي 
دولت بعدي امريكاس��ت پس اين احتمال هم بعيد است. 
احتمال چهارم اين است كه با توجه به تحوالت سياسي امريكا 
انتخابات پيش روي ريسك سياسي داخلي افزايش پيدا كرده 
و برخي دالر را به نيت بيمه نسبت به ريسك هاي سياسي 
مي خرند يعني فعاالن بازار دالر را 40 درصد گران مي خرند تا 
بيمه نسبت به ريسك سياسي هفته هاي آينده خريده باشند. 
اين نرخ بيمه باالي است بخصوص من نمي بينم چرا پيروزي 
بايدن يا ترامپ بايد فرقي به حال اقتصاد كشور بكند بدتر از 
دالر بازار طالست. سكه تمام متناسب با دالر 36 هزارتوماني 
قيمت مي خورد يعني مردم در بازار س��كه 56 درصد گران 
مي خرند تا تحت پوشش بيمه سكه قرار بگيرند. انتخابات پيش 
روي امريكا خيلي جالب است. ان شاءاهلل در آينده در موردش 
مفصل صحبت مي كنيم ولي به نظر من نبايد نتيجه اش چنان 
تغييري در اقتصاد كشور ايجاد كند كه متناسب با 40 تا 56 
درصد تغيير حق بيمه باشد. احتمال پنجم اين است كه بازار 
انتظار يك جهش تورمي حدود 40 درصدي در اين ماه هاي 
پاياني سال دارد و قيمت دالر در مهرماه اين جهش را پيش خور 
كرده اما انتظار تورمي در هفته هاي گذشته آنقدر افزايش 
داشته. پس نرخ بهره واقعي بايد خيلي منفي شده باشد و اين 
بايد بورس را افزايشي كند هنوز حركتي در بورس نمي بينيم 
مگر اينكه ب��ه زودي بورس هم حركت مي كند. همه اين 5 
احتمال را كنار هم مي گذاريم. من نمي دانم كدام محتمل تر 
است بازار يك چيزي را مي داند كه من نمي دانم و چون من 
اطالعات را ندارم نمي توانم انتخاب كنم اما چون بازار مي داند 
واقعيت چي است بر آن مبنا قيمت گذاري مي كند. اگر شما 
مي دانيد كداميك از اين سناريوها محتمل تر است، تصميمات 
اقتصادي بر آن مبنا بگيريد اگر نه بهترين نتيجه از اين بحث 
بررسي اين سنايورهاي احتمالي مي شود گرفت. در شش ماه 
آينده بورس از دالر جلو مي زند مثال شايد دالر به زير 30 هزار 
تومان افت كند در حالي كه بورس 1.5 ميليون بماند در اين 
حالت عمال بورس از دالر جلو افتاده يا شايد دالر در همين بازه 
30 تا 33 هزار توماني بماند اما در آن صورت تورم انتظاري كه 
شكل مي دهد بورس را باال مي كشد و لذا باز رشد بورس بيشتر 
از رشد دالر خواهد بود چون دالر ثابت است و شايد هم دالر 
باز هم بيشتر رش��د كند آن هم يك احتمال است اما در آن 
صورت ه��م تورم انتظاري نرخ به��ره واقعي را چنان منفي 
مي كند كه بورس اين عقب ماندگي را از ارز جبران كند و با آن 
متناسب بشود وجه مشترك همه اين حاالت اين است كه 

رشد بورس بيشتر از رشد دالر است. 
پس به نظر مي آيد يك قدري س��بك كردن ارز در س��بد 
سرمايه گذاري و يك قدري سنگين سهام باشد اما يك نكته 
مهم كه در مورد طال بايد به آن دقت كرد اين است كه قيمت 
جهاني طال از 16 م��رداد كه در اونس��ي 2060 دالر به اوج 
رسيده بود تا االن 8 درصد افت كرده به 1900 دالر رسيده 
اين افت 8 درصدي عمدتا به خاطر افزايش نرخ بهره واقعي 
امريكاست. در 6 ماه آينده احتماال مسائل متعددي دست به 
دست هم مي دهند. از جمله مهم ترينشان كه آماده شدن 
واكسن كروناس��ت كه بر نرخ بهره واقعي موثر است. انتظار 
مي رود اين عوامل نرخ به��ره واقعي امريكا را افزايش بدهد 
همان طوركه در يادداشتي به تاريخ 17 مرداد اشاره كردم، 
افزايش نرخ بهره واقعي امريكا باعث كاهش قيمت  جهاني 
طال مي شود. پيش بيني ها اين است كه شش ماه ديگر قيمت 
جهاني طال حدود 5 تا 10 درصد كمتر از قيمت كنوني باشد؛ 
در اين صورت شايد بهتر باشد كه در اين سبد سرمايه گذاري 
يك مقدار سهم ارز را سبك كنيم، دو مقدار سهم طال را سبك 
كنيم و اين سه مقدار را حاصل صرف سنگين كردن سهم 
سهام در سبد سرمايه گذاري بكنيم. اما در حين بازتنظيم 
سبد سرمايه گذاري دو تا از مهم ترين اصل هاي سرمايه گذاري 
را هيچ وقت فراموش نكنيد اصل اول متنوع نگه داشتن سبد 
س��رمايه گذاري اس��ت و اصل دوم طوالني نگه داشتن افق 

سرمايه گذاري.
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برش



گروه بانك و بيمه|
 رش��د 36 درصدي نقدينگي و 26 درصدي در يك سال 
منتهي به شهريور99، رشد 5 درصدي پايه پولي و رشد 
17 درصدي نقدينگي در شش ماه اول 99، رشد اقتصادي 
0.6- درصدي، 70 هزار ميلي��ارد تومان اوراق بدهي در 
ش��ش ماه، تامين 15 ميليارد دالر ارز به  منظور واردات 
در پنج ماهه نخست سال جاري، كاهش سپرده قانوني و 
تزريق 25 هزار ميليارد تومان تسهيالت كرونا، افزايش نرخ 
سود بازار بين بانكي به 17 درصد در شهريور و... بخشي از 
شاخص هاي اقتصادي كالن كشور است كه بانك مركزي 
اعالم كرده و سياست هاي پولي، ارزي و مالي كشور براين 
تحوالت اثرگذار بوده اند. بانك مركزي در تحليل تحوالت 
اقتصاد كالن اعالم كرد كه متغيرهاي برون زا بيشترين اثر 
را بر تورم داش��ته است. بانك مركزي در راستاي وظايف 
خود براي محدود ساختن تبعات تورمي اين متغيرها، اقدام 
به حراج اوراق بدهي، تامين ارز مورد نياز واردات و بازبيني 

در سپرده قانوني كرده است.

   اثر كسري بودجه
 در ادام��ه آثار و تبع��ات افت درآمده��اي ارزي دولت و 
شوك هاي انتظاراتي ايجاد شده از محل كسري بودجه 
دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه هاي ارديبهش��ت، خرداد 
و تي��ر 1399 روند افزايش��ي را تجربه ك��رد. هرچند در 
مردادماه سال جاري، تورم ماهانه با كاهش مواجه شد و 
در شهريور ماه نيز تعيير محسوسي نسبت به مرداد نشان 
نداد، اما همچنان سطوح بااليي را تجربه مي كند و تحوالت 
صعودي اخير در ش��اخص بهاي توليد كننده به عنوان 
شاخص پيش نگر شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي 
تهديدي براي تداوم اين روند كاهشي است. عالوه بر اين، 
روند افزايشي نرخ ارز، افزايش قيمت جهاني كاالها و نيز 
استمرار افزايش قيمت مسكن در مردادماه سال جاري از 
جمله تهديد هايي تورم در  ماه هاي آتي به شمار مي روند 
كه مجموعه اي��ن تحوالت، اتخاذ سياس��ت هاي پولي 

محدودكننده نرخ تورم را ضروري مي سازد.

    رشد اقتصادي
 مطابق اطالعات اوليه از حس��اب هاي ملي، در فصل 
اول س��ال 1399 رش��د اقتصادي غيرنفت��ي برابر با 
0.6- درصد بوده اس��ت كه در اي��ن ميان، گروه هاي 
كشاورزي، صنايع و معدن و خدمات به ترتيب رشدي 
معادل 3.7، 2.5 و 1.6- درصد را تجربه كرده اند. رشد 
قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذكور باعث 
ش��د تا به رغم پيش بيني ها، اثر شيوع ويروس كرونا 

بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت بسيار محدودتر 
بوده و در مقايس��ه با سايركش��ورها، رشد اقتصادي 
اثرپذيري منفي كمتري از اين ناحيه داشته باشد. با 
اين حال، لزوم كاهش تعامالت اجتماعي افراد و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در زمان شيوع كرونا موجب 
افت شديد در برخي زيرگروه هاي گروه خدمات شد 
كه در نتيجه آن بخش خدمات به عنوان تنها بخش با 
نرخ رشد منفي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت در 
سه ماهه اول سال جاري شناسايي شده است. ليكن، 
باتوجه به كاه��ش محدوديت هاي اجتماعي و عادي 
شدن تدريجي شرايط توسط عموم مردم در فصول 
بعدي، انتظار مي رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل 
دوم سال جاري مثبت شود كه در صورت تحقق اين 
امر مي توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص داخلي 

بدون نفت در ماه هاي آتي ارقام مثبتي را تجربه كند.

   نرخ سود 17 درصدي
 نرخ سود بازار بين بانكي از اواخر سال 1398 و منبعث 
از كسري بودجه دولت )شامل استفاده از تنخواه گردان 
خزانه( و همچنين واريز ريالي منابع صندوق توسعه 
ملي به حس��اب بانك ها بر اس��اس مصوبات قانوني، 
روندي نزولي را آغاز كرد و در خردادماه سال جاري به 
سطوح كمتر از 10 درصد رسيد. با اين حال، به دنبال 
سياست هاي بانك مركزي در خصوص وضع نرخ سود 
كف در بازار بين بانكي و افزايش تدريجي آن در ماه هاي 

گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بين بانكي طي يك 
روند افزايشي به 14.8 درصد در مردادماه و 17.2درصد 

در شهريورماه افزايش يافت.
 به رغم افزايش نرخ  سود در بازار بين بانكي، نرخ هاي بازده 
اوراق بدهي دولت در ماه گذشته تقريبا باثبات بودند. البته 
نرخ هاي بازدهي اوراق با سررس��يد كوتاه مدت نوسانات 
بيشتري داشتند، ولي نرخ هاي بازدهي در سررسيدهاي 

يكسال و باالتر به نسبت باثبات تر بودند.

    رشد 17 درصدي نقدينگي
به دنبال سياست هاي حمايتي اجرا شده و رشد باالي 
پايه پولي در سال 1398 كه آثار تكاثري آن در حال 
تداوم بوده است، رشد شش ماهه نقدينگي همچنان 
در مسير چندماهه اخير خود قرار داشته و به رقم 17.1 
درصد در ش��هريور ماه سال جاري رسيده است. پايه 
پولي نيز در شش ماهه ابتدايي سال 1399 معادل 5.4 
درصد رشد داشته است كه نسبت به رقم مشابه سال 
قبل )11.1 درص��د( معادل 5.7 واحد درصد كاهش 
نشان مي دهد. همچنين رشد دوازده ماهه نقدينگي 
و پايه پولي در پايان شهريور 1399 به ترتيب معادل 

36.2 و 26.1 درصد بوده است. 
كارشناسان معتقدند كه دليل كاهش نرخ رشد پايه 
پولي به دليل انتشار اوراق بدهي دولتي بوده و دولت 
بخشي از كسري بودجه خود را از محل انتشار اوراق 

تامين كرده است. 

   70 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي
 استمرار حراج اوراق بدهي: در راستاي تأمين مالي كسري 
بودجه دولت از يك مس��ير غيرتورم زا، كارگزاري بانك 
مركزي تا پايان شهريورماه سال جاري 16 مرحله حراج 
برگزار كرد كه طي آن، در مجموع 698.2 هزار ميليارد 
ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانك ها، نهادهاي مالي و 
ساير سرمايه گذاران فروخته شد.  تأمين ارز مورد نياز براي 
واردات: به رغم تمامي مش��كالت تجاري ناشي از شيوع 
ويروس كرونا و تداوم تحريم ها، در پنج ماهه نخست سال 
جاري حدود 15 ميليارد دالر ارز به  منظور واردات كشور 
تأمين شده اس��ت.  بازبيني در نسبت سپرده قانوني: بر 
اساس مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، مقرر 
شده بود معادل 250 هزار ميليارد ريال از محل سپرده 
قانوني با هدف اعطاي تسهيالت به خانوارها و بنگاه هاي 
آسيب ديده در اختيار بانك ها قرار گيرد. با استناد به بند 
»1« از يك هزار و دويس��ت و نود و يكمين صورتجلسه 
مورخ 19 فروردين 99 ش��وراي پ��ول و اعتبار مبني بر 
تفويض اختيار تعيين نسبت س��پرده قانوني بانك ها و 
موسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد به رييس كل 
محت��رم بانك مركزي و در راس��تاي اجراي برنامه هاي 
حمايتي ناشي از ش��رايط خاص اقتصادي نظير شيوع 
ويروس كرونا و همچنين با توجه به گذشت بيش از پنج 
ماه از آغاز اجراي مصوبات مذكور و مالحظات موجود در 
زمينه كنترل رشد نقدينگي و تورم، نسبت سپرده قانوني 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از روز شنبه 22 
شهريور 99 به ارقام قبل از زمان اجراي مصوبه شماره 3 
ارديبهشت 99 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا باز گشت. 
البته بانك مركزي اين ام��ر را صرفًا به منظور اثربخش 
كردن سياست هاي پولي انجام داده و مصوبات ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا در زمينه مواجهه با اين بيماري را 
)250 هزار ميليارد ريال مساعدت نقدينگي( به طور كامل 
انجام خواهد داد. بر اين اساس، انتظار مي رود با اين اقدام 
بانك مركزي، س��رعت رشد نقدينگي محدودتر شده و 
شرايط بهتري جهت كنترل رشد اين متغير در نيمه دوم 
سال جاري فراهم آيد.  در مجموع، عوامل متعددي شامل 
افزايش قيمت مسكن، ارز و .. تورم هدف اعالم شده توسط 
بانك مركزي را تهديد مي كند؛ از اين رو، الزم است بانك 
مركزي براي دستيابي به تورم هدف اعالم شده، از كليه 
ابزارهاي سياس��تي در اختيار خود استفاده  كند. البته، 
اين بانك انتظار دارد با اقداماتي كه در چارچوب راهبرد 
هدف گذاري تورم انج��ام مي دهد بتواند گام موثري در 
راستاي تحقق اهداف قانوني خود )حفظ ارزش پول ملي 

و كمك به رشد اقتصادي( بردارد.
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افزايش نرخ ارز در شرايط 
تزريق 73 ميليون دالري 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري |
بانك مركزي بار ديگر، اعالم كرد كه روز 23 مهر 99 و 
در سومين روز اجراي سياست جديد ارزي، حدود 73 
ميليون دالر ارز به صورت اسكناس در »بازار متشكل 
معامالت ارزي« در نرخ هاي حاشيه بازار عرضه كرد اما 
به رغم اين ميزان عرضه و امكان خريد هر صرافي به ميزان 
5٠٠ هزار دالر در بازار مذكور، تنها حدود 600 هزار دالر 
توسط صرافي ها خريداري شد. اين امر حاكي از فقدان 
تقاضاي موثر در بازار براي ارز به صورت اسكناس است. 
همچنين گزارش هاي دريافتي از سامانه نيما حاكي از 
اين است كه حدود 134 ميليون دالر ارز به صورت حواله 

ارزي توسط صادركنندگان در بازار عرضه شده است.
اما همچنان اين پرسش وجود دارد كه به چه دليل اين 
تزريق ارز توسط بانك مركزي نتوانسته نرخ ارز را كاهش 
دهد و همچنان ن��رخ دالر روبه افزايش بوده و در هفته 
اخير حدود 8 درصد رشد كرده و به باالي 32 هزار تومان 
رسيده است. نرخ دالر در روزهاي اخير بازهم افزايش 
يافته و در عصر روز 25 مهر 99 به 32350 تومان و سكه 
16 ميليون و 550 هزار معامله شد. فعاالن بازار معتقدند 
كه واكنش ب��ازار به اين تحوالت به دليل تحوالت بين 
المللي و اخبار انتخابات امريكاست كه عده اي اين تصور 
را دارند كه بعد از انتخابات، روند بازار و نوسان ارز ادامه 
خواهد داشت و لذا كاهش نرخ ارز را پيگيري نكرده اند. 
رييس كل بانك مركزي نيز بعد از س��فر عراق و امكان 
تامين برخي كاالهاي اساسي و دارو در مقابل پول برق 
و گاز ايران، به اين نكته اشاره كرد كه در سه هفته آينده، 
فشارهاي حداكثري ادامه خواهد داشت و فشار بر ايران 
در سه هفته آينده افزايش مي يابد. اما در عين حال مردم 
توجه داشته باشند كه بازار ارز بازار پر ريسك است. براين 
اساس به نظر مي رسد كه بازار فعال به تزريق ارز واكنش 
نش��ان نمي دهد اما در عين حال احتمال كاهش نرخ 
ارز بعد از انتخابات نيز وجود دارد. زيرا ممكن است كه 
بعد ازانتخابات، دولت امريكا به دنبال پيشنهاد كاهش 
تحريم ها و مذاكره باشد. بانك مركزي روز )99.7.22( 
و در دومين روز اجراي سياست جديد ارزي، حدود ٧٨ 
ميليون دالر ارز به صورت اس��كناس در بازار متشكل 
معامالت ارزي در نرخ هاي حاشيه بازار عرضه كرد.به رغم 
اين ميزان عرضه و امكان خريد هر صرافي به ميزان 5٠٠ 
هزار دالر در بازار مذكور، صرفا حدود 1.5 ميليون دالر 
توسط صرافي ها خريداري شد كه اين امر حاكي از فقدان 
تقاضاي موثر در بازار براي ارز به صورت اسكناس است.

همچنين گزارش هاي دريافتي از س��امانه نيما حاكي 
از اين اس��ت كه حدود ١٨٠ ميليون دالر ارز به صورت 
حواله ارزي توسط صادركنندگان در بازار عرضه شده 
است. اين ميزان عرضه ضمن رشد ١٠ درصدي نسبت 
به روز كاري گذشته، حاكي از استقبال صادركنندگان 
به عرضه ارزهاي خود در نيمه دوم س��ال است.با توجه 
به تجارب ساليان قبل كه در نيمه دوم سال عرضه ارز 
صادركنندگان بيشتر مي شود، پيش بيني مي شود در 
ماه هاي آينده عرضه ارز صادركنندگان رشد معناداري 
يافته و بدين ترتيب تقاض��اي واردكنندگان براي ارز را 
تامين كند. با وجود عرضه 78 ميليون دالري اسكناس 
و 180 ميليون دالري حواله ارزي، اين پرسش وجود دارد 
كه چرا تقاضاي زيادي براي اين عرضه ارز وجود ندارد و 

تنها 1.5 ميليون دالر تقاضا داشته است.

    همتي: فشار بر ايران در سه هفته آينده 
افزايش مي يابد

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مذاكره با كشورهايي 
كه پول هاي ايران در آنجا مسدود شده در حال انجام است، 
گفت: سفر اخير به عراق با موفقيت همراه بود و اميدواريم 
بتوانيم از منابع خود در ع��راق كه بيش از پنج ميليارد 
دالر است استفاده كنيم.در وضعيت فعلي، شرايط بازار 
ارز به دليل اتفاق هايي مانند شيوع ويروس كرونا، فشار 
حداكثري دولت امريكا، اعمال و عملياتي كردن تحريم ها 
كه در 6 ماه نخست امسال رخ داد از پيچيدگي هاي خاصي 
برخوردار است كه اين مسائل باعث شكل گيري انتظارات 
منفي در جامعه شده است. وي با بيان اينكه همه تالش 
خود را مي كنيم تا اين وضعيت كنوني بازار به ثبات برساند 
و تعديل هايي در بازار انجام شود، افزود: برخي از نقل قول ها 
از من درباره كاهش قيمت دالر مطرح مي شود كه در اين 
زمينه بايد گفت شرايط در حال تغيير و محدوديت هايي بر 
روي منابع ايران اعمال شده است، به دنبال اين اتفاق، ده ها 
ميليارد دالر از درآمد ارزي در خارج از كش��ور را مسدود 
كرده اند و حتي بسياري از كشورها كه از رابطه خوبي با 
ايران برخوردارند به دليل فشار امريكا اجازه استفاده از 
آن منابع را نداده اند.همتي با اشاره به اينكه پيش بيني 
ما بهره برداري از درآمدهاي ارزي در س��ال جاري بود، 
گفت: اقدام هاي خوبي براي ايجاد ثبات در بازار ارز آغاز 
ش��ده و به آينده اين بازار خوشبين هستيم. در روزهاي 
آخر فعاليت رييس جمهوري فعلي امريكا فشار به ايران 
افزايش يافته كه ما هم بايد مقاومت خود را در برابر اين 
فشارها افزايش دهيم و اميدوار به رفع مسائل موجود در 
كشور باشيم. وي با بيان اينكه مذاكره با كشورهايي كه 
پول هاي ايران در آنجا مسدود ش��ده يكي از اقدام هاي 
مهمي است كه آن را انجام داده ايم، اظهار داشت: در دو 
روز گذشته سفري را به عراق داشتم كه اين سفر با موفقيت 
همراه بود و اميدواريم بتوانيم از منابع خود در عراق كه 
بيش از پنج ميليارد دالر است استفاده كنيم.همچنين 
برخي ديگر از كش��ورها جواب مثبت را براي استفاده از 
درآمدهاي ارزي اعالم كرده اند، در اين زمينه به تدريج 
تجار و واردكنندگان متوجه مي شوند كه به منابع خود در 
كدام مناطق دسترسي پيدا كرده ايم.وي با بيان اينكه در 
بحث اسكناس در حال عرضه هاي كافي به بازار هستيم، 
گفت: بخش سامانه نيما با وضعيت خوبي همراه بوده و روز 
گذشته رشد معقولي را تجربه كرده است.با اقدام هايي كه 
در دست اجرا داريم شاهد ثبات بيشتري در بازار خواهيم 
بود اما بايد قبول كنيم تا سه هفته آينده فشارها به ايران 
بيشتر خواهد شد.مردم بايد آنچه خودشان تشخيص 
مي دهند درست اس��ت انجام دهند و هر لحظه ممكن 

است اتفاقي در اين بازار رخ دهد.

 همتي: سپرده قانوني
 به وضعيت اوليه بازگردانده شد

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: نظر به پايش روند 
متغيرهاي اقتص��ادي، از اول مهرماه با هدف كاهش 
ضريب فزاينده و كنترل بيش��تر رشد نقدينگي، نرخ 
سود س��پرده قانوني به وضعيت اوليه آن بازگردانده 
شد. اقدامات احتياطي براي كاهش ريسك ترازنامه 
بانك ها نيز طبق برنامه پيش مي رود. عبدالناصر همتي 
چند نكته در خصوص بازار س��رمايه را منتشر كرد و 
نوشت: بانك مركزي به عنوان مسوول سياست پولي 
و اعتباري عالوه بر ضرورت هاي مهار تورم و كمك به 
خروج از ركود، مواجه با اثرات اقتصادي ناشي از شيوع 
كرونا و نيز تسهيل تامين مالي كسري بودجه بوده است. 
در اين شرايط كامال پيچيده، اگر نبود مقاومت بانك 
مركزي، در مقابل بسياري از درخواست ها، وضعيت 
پايه پولي و نقدينگي امروز به گونه اي ديگر رقم خورده 
بود.در همين راستا بانك مركزي مانند تمام بانك هاي 
مركزي دنيا نمي توانست در خصوص نيازهاي تامين 
مالي در اوايل ش��يوع كرونا كه اقتصاد طبقات كم در 
آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بي تفاوت باشد. كاهش 
يك درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال با هدف 
كمك به بانك ها براي تامين و اعطاي وام ارزان قيمت به 
خانوارهاي يارانه بگير و نيز كسب و كارهاي آسيب ديده 
و تامين مالي كمك وديعه مسكن انجام گرفت. همتي 
تاكيد كرده اس��ت: همراهي دولت در تامين كسري 
بودجه نيمه اول سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل 
تقدير است و اميدوارم با توجه به مجوزهاي قانوني اخذ 
شده، اين روند در نيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد 
تا بتوان كسري بودجه امس��ال را به صورت سالم و با 
كمترين اثرات جانبي بر اقتصاد كالن تامين مالي كرد.
بي شك مهم ترين عامل برون زاي اقتصاد كشور، ادامه 
تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه امريكا عليه كشورمان 
است هر گونه تحليل راجع به متغيرهاي پولي و قضاوت 
در خصوص عملكرد بانك مركزي بدون در نظر گرفتن 
تأثير اين آمد بي ترديد نمي تواند يك تحليل جامع علمي 

و از نظر اجرايي راهگشا باشد.

به 3۹ بند FATF عمل كرديم
هيچ چيزي به دست نياورديم

غالمرض��ا مصباح��ي مقدم گف��ت: اگ��ر FATF را 
مي پذيرفتيم وضعيت اقتصادي ما بهتر كه نمي شد 
 FATF حتما بدتر هم مي شد. تا امروز 39 بند از 41 بند
را عمل كرده ايم و هيچ اقدام مثبتي. FATF در مورد 
كشور ما انجام نداده اس��ت. وي گفت: از دو بندي كه 
مانده يك بند در مورد كنوانسيون پالرمو و بند ديگر 
درباره كنوانسيون CFT است و جالب اينجاست كه همه 
كساني كه مي گويند بايد به FATF مي پيوستيم اصال 
 FATF نمي دانند و يا متوجه نيستند كه اين موضوع
چي هست و چه بند هايي دارد و چند بند هايي را عمل 
كرديم و چه بند هايي را عمل نكرديم. مصباحي مقدم 
افزود: از مدعيان، يك سوال داريم آن هم اين است كه 
اگر ما به FATF و CFT و پالرمو بپيونديم آيا بانك هايي 
كه در خارج از كشور در حال حاضر با ما كار نمي كنند 
به كارشان با ما ادامه خواهند داد يا خير؟ اين كارشناس 
اقتصادي گفت: حقيقت اين اس��ت كه آنها اين كار را 
نخواهند كرد، چون بر اثر تهديد هاي امريكا مبني بر 
تحريم كش��ور ما، امريكايي ها به بانك هاي خارجي 
گفته اند يا بايد با ما كار كنيد يا با ايران و به شركت ها هم 
گفته اند يا با امريكا كار مي كنيد يا با ايراني ها.وي افزود: 
همه بانك ها و شركت ها اگر با ايران معامله و يا مبادله اي 
داشته باشند مشمول تحريم هاي امريكا مي شوند پس 
اين تهديد امريكا باال س��ر تمام بانك ها و شركت هاي 
همه كش��ور ها وجود دارد و به اين ترتيب آنها قدمي 
در ارتباط مالي با ما بر نخواهند داشت. وي اضافه كرد: 
حاال اگر ما به دو كنوانسيون پالرمو و CFT بپيونديم و 
تعهدات آنها را قبول كنيم در اين تعهدات تعريفي كه 
ارايه شده اين است كه هر معامله اي كه در آن پوششي 
باشد اين مشمول پولشويي است و هر معامله اي كه 
يك طرف آن طرف حقيقي نباش��د و باز هم پوششي 
باشد مشمول عنوان تامين مالي تروريسم است.اين 
شبهه و مساله براي نهاد FATF مطرح است كه بايد 
همه مبادالتمان شفاف و بدون پوشش باشد و حاال آيا 
خودشان حاضرند شفاف و بدون پوشش با ما معامله 
كنند و از طرفي تحريم هاي امري��كا را هم بپذيرند؟ 
وي در خصوص دور زدن تحريم ها هم افزود: در حال 
حاضر بانك هاي كشور ها با ما كار مي كنند و در سال 
گذشته 43 ميليارد دالر واردات داشته ايم و باالي 41 
ميليارد دالر صادرات، همه اين واردات و صادرات و نقل 
و انتقاالت مالي پوششي انجام گرفته است. وي ادامه داد: 
وزير نفت ما مي گويد نفت را صادر مي كنم و در كنارش 
فرآورده هاي نفتي را هم صادر مي كنيم و پولش را هم 
جابه جا مي كنيم و در حال دور زدن تحريم ها هستيم 
اين به اين معني اس��ت كه ما داريم پوشش��ي عمل 
مي كنيم بنابراين اگر بپيونديم به تعهدات FATF بايد 
پاسخگو باشيم آن هم در شوراي اجرايي FATF كه اين 
واردات از كجا آمده و اين صادرات به كجا رفته و بايد ريز 
عمليات مالي را ارايه دهيم. مصباحي مقدم افزود: ايران 
در FATF ي��ك جايگاهي دارد كه نماينده اش وزارت 
اقتصاد و دارايي اس��ت آنها ساالنه دعوت مي شوند به 
ش��وراي FATF و در آن شورا بايد پاسخگو باشند كه 
معامالتي كه انجام داده ايم با كجا بوده و اگر معلوم شد 
پولش��ويي صورت گرفته مجددا ما را تحريم خواهند 
كرد.از وزي��ر امور اقتصادي و دارايي، وزير امور خارجه 
و رييس بانك مركزي س��وال كرديم كه اگر ما ملحق 
شويم به CFT و پالرمو، اوضاع مالي و مبادالت خارجي 
ما بهبود پيدا مي كند يا خير؟ كه دوس��تان گفتند ما 
هيچ قول و وعده اي نمي توانيم بدهيم.مصباحي مقدم 
افزود: FATF مي گويد شما به هر 41 تعهد عمل كنيد 
بعد ما تصميم مي گيريم كه ش��ما مشمول تهديد ها 
و تحريم هاي جديد مي ش��ويد يا خير و وعده اي هم 
نمي دهند كه در مقابل تهديد ها و تحريم هاي امريكا 

از ما حمايت كنند. 

بانك مركزي در تحليل تحوالت اقتصاد كالن يك سال منتهي به شهريور 99 اعالم كرد 
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نرخ تعادلي و نرخ بازار ارز
تعطيالت عيد و خانه نشيني 
كروناي��ي فرصت��ي مغتنم 
ب��راي پرداخت��ن ب��ه برخي 
سرگرمي هاي علمي بود كه 
بنا به جبر زمانه مدتي بود كه 
از آنها دور ب��ودم. يكي از آنها 
بررسي نرخ ارز و تالش براي 
پيش بيني آن در سال جاري 
بود كه نتيجه آن را در پيامي 
توئيتري به اطالع عالقه مندان رس��اندم. بر حسب آن 
محاس��بات نرخ تعادلي دالر در انتهاي سال 98 رقمي 
نزدي��ك 22 هزارتومان بود كه قري��ب به 7 هزار تومان 
از نرخ روز دالر بيش��تر بود. البته همانجا متذكر ش��دم 
كه منظور از نرخ تعادلي، پيش بيني نرخ بازار نيست و 
دولت ها معموال با دخالت در بازار مانع از تحقق نس��بي 
نرخ تعادلي مي شوند و نشان داده شد كه حداقل در 20 
سال گذشته نرخ بازار همواره از نرخ تعادلي كمتر بوده 
و فقط در مقاطعي ش��اهد پرش هايي براي نزديكي هر 
چه بيشتر به نرخ تعادلي از جانب آن بوده ايم. در ابتداي 
س��ال اين نرخ خيلي باال به نظر مي رس��يد و عده اي را 
خوش نيامد و گفتند بسياري را كه نبايد مي گفتند اما با 
گذشت زمان متاسفانه نرخ دالر باال رفت و در سطحي 
بسيار فراتر از آنكه فكر مي شد قرار گرفت و امروز كه اين 
متن را مي نويسم نرخي كه در سايت ها براي دالر عنوان 
مي شود قريب به 32 هزارتومان است. مجددا فرصتي 
پيش آمد و آن محاسبات را با اطالعات )برخي تقريبي( 
سال جاري بهنگام كردم و نتيجه آن را )نمودار 1( مجددا 
توئيت كردم كه در آن نرخ تعادلي دالر براي سال جاري 
رقمي بين 23 تا 25 هزار تومان است. افزايش كمتر اين 
نرخ نسبت به سال هاي پيش را بايد بيشتر مديون وضع 
نامناسب اقتصاد جهان ناشي از ش��يوع ويروس كرونا 
دانست تا عملكرد اقتصاد خودمان و جالب تر اينكه شايد 
براي اولين بار در تاريخ اين كشور نرخ تعادلي از نرخي 
كه االن به عنوان نرخ بازار شناخته مي شود كمتر است 
كه مي بايست ريشه آن را در مسائل ناشي از تحريم ها و 

مديريت بازار داخلي جست وجو كرد.

در پي اين توئيت اس��تاد بزرگواري توصيه فرمودند كه 
مفاهيم نرخ تعادلي و نرخ بازار را به زبان س��اده توضيح 
دهم چرا كه در فضاي كنوني كشور اين مفاهيم بسيار 
مغشوش ش��ده اند و هركس از ظن خود تعادل و بازار را 

تعريف مي كند. لذا در ادامه سعي مي كنم اين مفاهيم را 
به ساده ترين شكل بيان كنم.

نرخ ارز رابطه برابري بين دو واحد پولي را بيان مي كند 
به عبارت ديگر نشان مي دهد براي يك دالر چند ريال 
حاضر هس��تيم بپردازيم. طبيعي است كه هر دو كاغذ 
هس��تند و جز نقش و نگار روي آنها، با يكديگر تفاوتي 
ندارند اما آنچه به آنها بها مي ده��د قدرت خريد آنها و 
كاالهايي است كه با هر يك نه فقط در حال حاضر بلكه 
در آينده نيز قابل خريد و ابتياع اس��ت. نرخ ارز همانند 
يك تبديل لوله كه دو لوله با سايز مختلف را به يكديگر 
پيوند مي دهد محل اتصال دو اقتصاد متفاوت با يكديگر 
است و از اين رو اندازه آن ناشي از عملكرد )مثل قطر لوله( 
هر دو اقتصاد طرف رابطه برابري اس��ت. به عنوان مثال 
عملكرد اقتصاد امريكا و اقتصاد ايران نهايتا در نرخ برابري 
ريال-دالر تجلي مي كند. اجازه دهيد براي سادگي بر 
يك وجه عملكرد اقتصاد و البته مهم ترين، يعني قدرت 
خريد ريال و دالر در حال حاضر متمركز شويم. ارزش 
ريال و قدرت خريد آن در داخل كشور به نرخ تورمي كه 
در ايران جاري است بستگي دارد به طوريكه با افزايش 
تورم انتظار داريم از قدرت خريد ريال كم شود و بالعكس 
با كاهش تورم بر قدرت خريد آن افزوده ش��ود و همين 
رابطه بين دالر امريكا و تورم آن كش��ور برقرار است. به 

نمودار 2 توجه كنيد: 

در اين نمودار تورم در دو كشور مورد نظر در دو سوي يك 
االكلنگ قرار داده شده است. اگر فرض كنيم كه تورم در 
هر دو كشور يكسان است دو بازوي االكلنگ برابر و گوه اي 
كه در زير االكلنگ قرار داده شده است دقيقا در وسط ميله 
افقي قرار مي گيرد، اين نقطه دقيقا نرخ تعادلي ارز است 
يعني جايي كه قدرت خريد ريال و دالر برابر مي شود. حال 

فرض كنيد تورم در ايران افزايش بيابد )نمودار 3(

 طبيعي است كه توازن اين االكلنگ به هم مي خورد 
و ديگ��ر محل ق��راردادن گوه در زي��ر محور افقي 

االكلنگ مناسب براي برقراري برابري بين دو طرف 
االكلنگ نيست. براي برقراري تعادل يا مي بايست 
از تورم در ايران كاس��ت و يا محل گوه را تغيير داد 

)نمودار 4( .

با تغيير محل گوه و دراز كردن بازوي دالر به قيمت 
كوتاه كردن بازوي ريال به نقطه ديگري براي قرار 
دادن گوه مي رسيم كه مجددا تعادل را بين اين دو 
اقتصاد برقرار مي كند. روش��ن است كه تغيير نرخ 
تعادلي به زيان ريال در واكنش به افزايش تورم در 
ايران بوده است. عالوه بر آن ويژگي نرخ تعادلي اين 
است كه حفظ ثبات اين االكلنگ به نيروي خارجي 
ديگري نياز ندارد از اين جهت است كه به ادعاهايي 
كه گفته مي ش��ود قيمت تعادلي دالر مثال همان 
4200 تومان بود اما دولت نتوانست آن را اجرا كند 
نبايد وقعي گذاشت چرا كه مفهوم تعادل در علم را 
هم در نظر نمي گيرند، مثل اينكه بگوئيم در نمودار 
3 محل گوه را تغيير ندهيم اما كس��ي كمك كند 
سمت ايران به طرف باال كش��يده شود!! اميدوارم 
توانس��ته باشم با مثال فوق منظور از نرخ تعادلي را 

روشن كرده باشم. 
البت��ه در تعيين آن نقط��ه عالوه بر ت��ورم عوامل 
ديگري همچون ن��رخ بهره و يا انتظارات نس��بت 
به آت��ي اقتصاد هم موثر هس��تند. اگر چه اين نرخ 
تعادلي بين هر جف��ت ارزي در اقتصاد بين الملل 
برقرار است اما به اين مفهوم نيست كه رابطه برابري 
و يا آنچه قيمت ب��ازار مي ناميم همواره معادل اين 
نرخ اس��ت. نرخي ك��ه در بازار ارز جاري اس��ت از 
بسياري عوامل كوتاه مدت ديگر نيز متاثر مي شود 
و همواره با اين نرخ متفاوت است اما در اقتصادهايي 
كه در آنها بازار ارز به صورت كارا عمل مي كند نرخ 
بازار نمي تواند زياد از نرخ تعادلي دور شود و با دور 
شدن از هر س��و گرايش بازگش��ت به نرخ تعادلي 
بيش��تر مي شود. طبيعي اس��ت كه بسته به ميزان 
كارايي بازار ارز نوسانات نرخ بازار حول نرخ تعادلي 

هم كم يا زياد مي شود.
اما شايد سوال شود چرا در كشور ما هيچ وقت اين 
اتف��اق نيافتاده و در س��ال هاي گذش��ته نرخ بازار 
همواره پايينتر از نرخ تعادلي بوده است و آيا االن كه 
نرخ بازار باالتر از نرخ تعادلي است بايد انتظار داشته 

باشيم كاهش بيابد و به نرخ تعادلي نزديك شود؟

پاس��خي كه من به اين س��وال دارم اين اس��ت كه 
ما اساس��ا ب��ازاري به مفه��وم بازار به ش��كلي كه 
در باال توضيح داده ش��د ب��راي ارز نداري��م. بازار 
مولفه هاي��ي دارد و ميزان كاراي��ي و عملكرد آن با 
 »ب��ودن يا نب��ودن « و يا »عملك��رد « آن مولفه ها 

سنجيده مي شود.
 درس��ت اس��ت از گذش��ته صرافيهاي��ي وج��ود 
داش��ته اند و با تمركز در مناطقي خاص به مبادله 
ارز مي پرداخته اند و نرخي ش��كل مي گرفته است 
و م��ا نيز ب��ر آن بازار نام نه��اده ايم ام��ا در اقتصاد 
دولت-محور ما كه همواره قريب به 90% از عرضه 
ارز و 70% از تقاضاي آن )اعداد تقريبي اس��ت( از 
سوي دولت بوده اس��ت و عالوه بر آن بر باقيمانده 
س��هم عرضه و تقاض��اي ارز نيز كنترل مس��تقيم 
داشته است نمي توان انتظار داش��ت كه نرخ بازار 
خارج از تاثير اين بازيگر بزرگ تعيين شود و چنان 
انعطاف پذيري داشته باش��د كه نسبت به انحراف 
از تع��ادل به س��رعت موضع بگيرد. در س��ال هاي 
گذش��ته دولت همواره با تكيه بر درآمدهاي ارزي 
حاصل از فروش نفت و عرضه آن با نرخ پايين سعي 
داشته است كه قصور خود در خلق تورم را پوشش 
بدهد مثل اينكه بگوئيم در نمودار 3 به جاي اينكه 
ج��اي گوه را تغيير دهد بس��ته هاي دالر حاصل از 
فروش نفت را زير محور س��مت ايران مي گذاشته 
است ش��ايد كه سمت ايران پايين تر نيايد! در حال 
حاضر نيز ك��ه دولت مح��روم از درآمدهاي ارزي 
اس��ت ملغمه اي از محدوديت ها خارجي )ناشي از 
تحريم( و داخلي چنان دست و پاي اين به اصطالح 
ب��ازار ارز را بس��ته اند كه انتظار كاراي��ي و به موقع 
عكس العمل نشان دادن از آن عبث و بيهوده است. 
اولين ويژگي هر ب��ازاري خريد و فروش آزادانه در 
آن اس��ت كه االن عمال در بازار-گونه ارز ما ممكن 
نيست. داشتن و همراه داشتن آن قاچاق محسوب 
مي ش��ود و به راحتي مي تواند مصادره شود، خريد 
آن ب��ه تعداد محدود و با دردس��رهاي خود و ثبت 
مشخصات و ترس از عواقب آن ممكن است. حتي 
اگر از دالل هاي غير رس��مي بخواهي��د دالر تهيه 
كنيد با مش��كل انتقال پول و ترس از جعلي بودن 
دالر روبرو هستيد و شايد بسياري محدوديت هاي 
ديگر كه من از آن بي خبرم. ل��ذا با در نظر گرفتن 
تمامي اين عوامل بس��يار سخت بتوان گفت كه آيا 
نرخي كه در اين مثال بازار هس��ت نس��بت به اين 
تعادل عكس العملي نشان مي دهد و گرايشي دارد. 
آن نرخ در حال حاضر بيشتر اسير محدوديت هاي 
خودس��اخته بر بازار، سرريز اتفاقات و تصميم هاي 
سياسي بر اقتصاد و متاسفانه بازيگراني است كه از 

اين بلبشو منافع مي برند، است.
منبع: صفحه شخصي داود سوري در فضاي مجازي

داود سوري
اقتصاددان



رقيه  ندايي|
 اين روزها بورس نوسان عمده اي را تجربه مي كند و برخي از 
روزها سبز و برخي ديگر قرمزپوش است. اين نوسان عمده 
تنها ناشي از اخبار و حواشي سياسي و اقتصادي و عملكرد 
س��هامداران است. اخبار و حواش��ي سياسي و اقتصادي 
مهم ترين و عمده ترين تاثير را برروي بورس و بازار سرمايه 
دارند وباتوجه به حساسيت بازار سرمايه اغلب اين اخبار بازار 
را به سوي سرخ پوشي مي پوشاند. هفته اخير نيز اتفاقي در 
بازار رخ داد كه باعث ش��د بورس افت و اخيز عمده اي در 
كارنامه خود به ثبت برساند.  طي هفته اخير پس از گذشت 
چندين ماه باالخره براي اولين بار ورود و خروج نقدينگي از 
بازار سهام منفي شد و احتمال مي رود كه هفته جاري نيز 
اين روند تكرار شود چراكه؛ اخبار سياسي متنوعي وجود 
دارد و ممكن است تاثير اين اخبار به صورت منفي در بازار 
عملي شود. اما؛ در اين ميان برخي از اخبار وجود دارد كه 
ممكن است بازار را به سمت تعادل بكشاند. حال دو فرضيه 
در بازارسهام وجود يك تاثير منفي اخبار سياسي و دوم تاثير 
اخبار مثبت بر روي بازار. برخي از اين اخبار مثبت كه بازار 

را مثبت مي كند به شرح زير است: 
براساس گفته حسن روحاني، رياست جمهوري قرار است 
روز يكشنبه تحريم هاي تسليحاتي ايران برداشته شود.  
مديرعامل شستا گفت: نماد اين شركت طي هفته جاري و 
با حداكثر حمايت از زير مجموعه ها و خود سهام شستا، اين 
نماد بازگشايي شود. براساس اطالعيه شستا؛ سهامداران 
داراي كد سجام در تاريخ 21 آبان ماه سال جاري سود خود 
را دريافت خواهند كرد و سهامداراني كه كد سجام ندارند 
در 15 آبان ماه مي توانند با حضور در شعب بانك رفاه سراسر 
كشور سود نقدي خود را دريافت كنند.  پس از گذشت يك 
الي دو هفته ديگر معامالت صندوق پااليشي يكم در بازار 
سرمايه آغاز مي شود و تخفيف صندوق پااليشي يكم كه 
پس از پذيره نويسي تقربيا به طور كامل دود شده بود، در 
حال حاضر به 28 درصد افزيش پيدا كرده است.  عرضه اوليه 
پااليشگاه »ستاره خليج فارس« كه احتماال بزرگ ترين 
عرضه اوليه بازار سهام در امسال باشد، قرار است فصل آينده 
يعني زمستان رخ دهد. نائب رييس كميسيون صنايع و 
معادن مجلس اعالم كرد كه قرار نيس��ت قيمت گذاري 

خودرو از شوراي رقابت به سازمان حمايت منتقل شود.
همتي، ريي��س كل بانك مرك��زي بيان كرد: ب��ازار ارز 
پرريسك ترين بازار است و هر چه مردم خودشان تشخيص 
دادند، انجام دهند؛ هر لحظه ممكن است اتفاقي در اين بازار 
بيفتد. در جلسه هيات دولت كه هفته گذشته تشكيل شد، 
واگذاري باقيمانده سهام دولتي سه بانك در قالب دارا سوم 
تصويب شد. غالمرضا مرحبا، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس از مطرح نش��دن بحث افزايش نرخ س��ود بانكي 
در كميس��يون اقتصادي مجلس خبر داد. بانك  مركزي 
در چارچوب عمليات بازار باز 49.5 ميليارد تومان اوراق 
دولتي خريداري كرد. اين اولين بار است كه عمليات بازار 
باز با اعمال سياست هاي بانك مركزي مواجه شده است. 
به عبارت ديگر بانك مركزي وارد گود ش��ده تا به صورت 

فعاالنه وضعيت بازار پول را هدايت كند. بازار سرمايه هفته 
گذشته از اين اخبار تاثيرگرفت و روند خود را به نوساني 
بودن تغيير داد و مي توان گفت كه اغلب اين اخبار تاثير 
منفي بر روي بازار سهام گذاشتند اما؛ در اين بين برخي از 
اخبار بودند كه تاثير عمده اي بر روي حال حاضر نتوانستند 
بگذارند و اغلب به صورت بلندمدت تاثير خواهند داشت 
يعني بر اساس برخي از اين اخبار پيش بيني مي شود كه 
بازار روندي مثبت و صعودي در بلندمدت به خود گيرد و 
از نيمه هاي ماه آينده روند خود را به مثبت شدن شاخص 
بازار تغيير دهد. پويا ناظران، كارشناس اقتصادي اظهار 
داش��ت: براي وضعيت بازارها تا پايان سال سناريوهاي 
مختلفي وجود دارد اما؛ وجه مشترك تمام اين سناريوها 
اين است كه در شش ماه آينده بورس از دالر جلو مي زند. 
هم اكنون شايد بهتر باشد در سبد سرمايه گذاري خود، 
يك مقدار از سهم ارز و دو مقدار از سهم طال را سبك كنيم 
و سه مقدار را به سبد بورس اضافه كنيم. پيمان حدادي، 
كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت بازار سرمايه 
بيان داشت: هفته بعد به دليل خبر لغو تحريم هاي امريكا 
و احتماال افزايش حجم معامالت به دليل ارزندگي سهم ها 
و همچنين گزارش هاي ش��ش ماهه روند بازار صعودي 
خواهد بود، هرچند ممكن است در روزهاي ابتدايي هفته 
ش��ايد روند به صورت اندك منفي باشد اما بازدهي بازار 

سهام هفته آينده احتمال مثبت خواهد بود. 
يكي ديگر از كارشناسان بازار س��رمايه با بيان اينكه در 

صورت ثبات نرخ دالر در قيمت هاي كنوني، سود شركت ها 
در شش ماه دوم س��ال با افزايش همراه مي شوند، اظهار 
داشت: اميدواريم با ايجاد شرايط پايدار در كرونا و ثبات 
قيمت هاي جهاني، حجم معامالت در بازار بهبود يابد و در 
كنار آن قيمت سهام با جذابيت همراه شود و از زمان شروع 
ريزش بازار در مرداد ماه، حدود 25 درصد از قيمت سهام 
در بازار اصالح داشت، از طرف ديگر قيمت دالر با افزايش 
حدود ۳5 درصدي همراه شد كه به نسبت مي توان اميدوار 
بود در ۶ ماه دوم سال شرايط بهتري را در بازار شاهد باشيم. 
در اين بين برخي كارشناس اذعان داشتندكه بازار هفته 
جاري روندي كامال صعودي به خود خواهد گرفت يعني 
شاهد صف هاي طوالني فروش در بازار نخواهيم بود و اغلب 
صف هاي خريد براي اغلب سهم هاي بازار خواهد بود. اما؛ 
برخي ديگر از كارشناسان بازار سهام بر اين نظراند كه بازار 
تا انتخابات امريكا اين روند نوس��اني را ادامه خواهد داد و 
بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا و پس از تعيين 
صاحب خانه جديد كاخ سفيد، بورس ايران روند صعودي 
و تعادلي خود را آغاز مي كند. براين اساس دو فرضيه براي 
روند بازار سهام وجود دارد؛ ابتدا شروع روند صعودي بازار 
از هفته جاري و دوم آغاز روند صعودي بازار پس از انتخابات 
امريكا. حال فرقي ندارد كدام يك از اين فرضيه ها در بازار 
عملي شود مهم ترين نكته اين است كه بازار طي روزها و 
هفته هاي آينده به تعادل مي رسد و روند صعودي خود را 
از سر مي گيرد اما؛ اين روند صعودي به عملكرد سهامداران 

نيز بستگي دارد يعني سهامداران نبايد به صورت هيجاني 
عمل كنند و بايد با صبوري در انتظار سود بيش از پيش 
باشند. در نتيجه روند صعودي بورس قطعي است و تنها 
ممكن است كمي زمان آن جابه جا شود و تنها از سهامداران 
و سرمايه گذاران بورس انتظار مي رود كه به صورت هيجاني 
عمل نكنند و اجازه دهند هم��راه با روند طبيعي بازار به 

سود خود برسند.  
در اين ميان سهام عدالت نيز روي بازار تاثير مهمي گذاشت 
و اغلب كساني كه داراي سهام عدالت بودند سهم خود را 
آزاد كردند و بدين ترتيب با فش��ار فروش بازار اين سهام 
بازار فرش قرمز را زيرپاي سهامداران خود پهن كرد. در 
ميان مهم ترين علت آزادس��ازي سهام عدالت كمك به 
شش دهك درآمدي پايين بود اما براساس آمارها در شش 
دهك درآم��دي اول جامعه، 28 ميليون و ۶40 هزار نفر 
سهام عدالت نگرفته اند. همچنين 45 درصد از افراد دهك 
دهم جامعه )پردرآمدها( مشمول سهام عدالت شدند و در 
مقابل تقربيا ۳0 درصد از كم درآمدترين گروه هاي جامعه 
فاقد سهام عدالت شناسايي شدند. ارزش سهام عدالت با 
كاهش همراه بود و در مقايسه با روز گذشته، 211 هزار 
و 917 تومان معادل 1.4 درصد افت كرد و به اين ترتيب، 
ارزش سبد 5۳2 هزار توماني سهام عدالت به 14 ميليون 
و 205 هزار و 489 تومان رسيد و بدين ترتيب ارزش ۶0 
درصد سهام عدالت براي فروش حدود 8 ميليون و 52۳ 

هزار و 29۳ تومان است.

4 خبرروي موج خبر 
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سيگنال فروشي سهام 
غيرقانوني است

س��ياوش وكيلي، مدي��ر روابط عموم��ي و امور 
بين الملل سازمان بورس با اشاره به اينكه سازمان 
ب��ورس از منظر اطالع رس��اني و فرهنگس��ازي، 
سهامداران را از حضور در كانال هاي سينگال دهي 
خريد و فروش س��هام نهي كرده به رادار اقتصاد، 
گفت: فعالي��ت مراجع س��يگنال خريد و فروش 
غيرقانون��ي بوده و اعتماد به اي��ن گروه كه دنبال 
منافع ش��خصي هستند، منطقي نيست و تبعات 
منفي آن به عهده س��هامداران اس��ت. وي افزود: 
همانطور كه مردم در خريد مايحتاج به هر برندي 
اعتماد نمي كنند در بازارس��هام ه��م فقط بايد از 
خدمات ش��ركت هاي مشاوره س��رمايه گذاري 
داراي مجوز از سازمان بورس و ثبت شده در سايت 
سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده كنند كه با 
رعايت مالحظاتي مش��خص، سهامداران را براي 
خريد يا فروش راهنمايي مي كنند. بنابراين هيچ 
فرد حقوقي يا حقيقي حق س��يگنال دهي خريد 
و فروش س��هام را ندارد و مرتكب جرم مي شود. 
وكيلي با اشاره به فعاليت سيگنال دهي گروه هاي 
خصوصي و VIP، ادام��ه داد: گزارش تخلف اين 
گروه ها از منابع مختلف به س��ازمان بورس اعالم 
مي شود كه با همكاري پليس فتا، پيگيري و فيلتر 
مي ش��ود. س��هامداراني كه در دام كالهبرداراني 
گرفتار شده اند مي توانند با مراجعه به پليس فتا و 
دادسراي جرايم رايانه اي، پيگير اين موضوع باشند.

سود نقدي چيست؟
آموزش| براساس قانون تجارت، شركت هاي 
س��هامي عام بعد از پايان س��ال مال��ي، موظف 
ب��ه برگ��زاري مجمع عموم��ي س��اليانه و ارايه 
گزارش عملكرد اقدامات يك ساله خود هستند 
و باي��د در خصوص برخي امور ش��ركت ازجمله 
ميزان تقس��يم س��ود تصميم گي��ري   كنند. در 
اكثر اوق��ات، بحث برانگيزتري��ن بخش مجمع، 
تصميم گيري درباره تقس��يم سود است، به اين 
دليل كه س��هامداران براي دريافت بازده نقدي 
 ،)dividend gain( س��رمايه گذاري خ��ود
پيشنهاد توزيع حداكثري سود را ارايه مي كنند 
و در مقاب��ل، مديران ش��ركت ها ب��راي جبران 
كمب��ود نقدينگي و جلوگي��ري از خروج منابع 
مالي، تمايلي به تقسيم سود ندارند. تصميماتي 
كه در مجمع عمومي عادي ساليانه گرفته شده 
به صورت خالصه در ي��ك گزارش بانام خالصه 
تصميمات مجم��ع عمومي عادي س��اليانه در 

سايت كدال ارسال مي شود. 
ش��ركت هاي س��ودده س��اليانه يك ب��ار ب��ه 
سهامدارانش��ان س��ود نقدي )DPS( پرداخت 
مي كنن��د. البته ممكن اس��ت يك ش��ركت در 
يك س��ال مالي نتواند هيچ س��ودي به دس��ت 
آورد و زيان ده شود. از طرف ديگر، ممكن است 
ش��ركت بتواند به ازاي هر س��هم مقداري سود 
محقق كند ولي در مجمع تصميم گرفته ش��ود 
هيچ س��ود نقدي تقسيم نش��ود. لذا تصميمات 
مجمع متناسب با شرايط محقق شده سودآوري 
شركت، هردو در تقسيم سود نقش دارند. طبق 
دس��تورالعمل اجرايي توقف نماد ش��ركت هاي 
بورسي، نماد بورس��ي حداكثر 2 روز كاري قبل 
از تش��كيل جلس��ه مجمع متوقف مي شود. در 
زمان توقف نماد، سهامداران تا بازگشايي دوباره 
نماد قادر به خريد و فروش س��هم آن ش��ركت 
نخواهند بود. سياست تقسيم سود يك شركت 
بايد هم��واره دو هدف را تأمي��ن كند، اول تهيه 
نقدينگي الزم براي تداوم رش��د ش��ركت و دوم 
افزايش ثروت سهامداران. بدين ترتيب در مورد 
شركت هاي رشدي كه اجراي طرح هاي توسعه 
را در دست دارند، سياس��ت تقسيم سود پايين 
در اولويت اس��ت. برعكس ش��ركت هايي كه به 
دوران رش��د و بالندگي و ثبات خود رسيده اند، 
مي توانند با تقسيم مناسب سود سهام، انتظارات 
سرمايه گذاران را تأمين كنند، بدون آنكه مشكلي 
درروند فعاليت ش��ركت ايجاد شود. سود نقدي 
سهام كه آن را با DPS نشان مي دهند، بيان گر 
مبلغي است كه شركت از محل سود محقق شده 
به س��رمايه گذاران خود در پايان هر سال مالي 
پرداخت مي كند. البته اي��ن نكته به معناي آن 
نيس��ت كه همه ش��ركت ها بايد در پايان سال 
مالي س��ودي را تحت عنوان سود هر سهم بين 
سهامداران خود تقسيم  كنند، زيرا ممكن است 
شركتي در يك سال مالي زيان ده باشد و يا اينكه 
تصميم مجمع عمومي س��اليانه بر اين باشد كه 
سودي بين سهامداران تقسيم نگردد. چرا كه به 
هر ميزان س��ود نقدي كه به سهامدار پرداخت 
مي شود، ارزش قيمتي هر سهم به همان ميزان 
كاهش مي يابد.سود نقدي به سهامداراني تعلق 
مي گيرد كه در زمان برگ��زاري مجمع عمومي 
عادي س��اليانه، سهام شركت را خريداري كرده 
باش��ند. و اين امر به معني اين است كه تفاوتي 
ندارد سهامدار، چند روز پيش از تشكيل مجمع 
س��هام ش��ركت را خريداري كرده و يا چند روز 
پس از تخصيص سود، س��هام خود را به فروش 
مي رساند.قانون تجارت بيان مي كند درصورتي 
كه در مجمع عمومي عادي ساليانه، تقسيم سود 
تصويب شود شركت موظف است حداكثر تا 8 ماه 
از زمان تصويب، سود تقسيمي را به سهامداران 
پرداخت كند. براي آنكه بتوانيد ميزان سود نقدي 
هر سهم را در س��ايت كدال مشاهده كنيد، بايد 
س��راغ فيلد »خالصه تصميمات مجمع عمومي 
ساليانه« برويد. در يك توضيح مختصر مي توان 
بيان كرد كه در مجمع عمومي ساليانه شركت ها، 
ميزان سود نقدي سال مالي پيشين هر شركت  

تصويب مي شود.

پذيرش همه شركت هاي استاني 
سهام عدالت طي ماه آينده

اكبر حيدري، سخنگوي ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت با بيان اينكه تا يك ماه آينده همه 
شركت هاي س��رمايه گذاري س��هام عدالت در بورس 
پذيرفته مي شوند و افرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده اند مي توانند سهام خود را بفروشند افزود: از زمان 
آزادسازي سهام عدالت بارها به سهامداران تاكيد شده كه 
از فروش آن خودداري كنند زيرا اين سهام ارزنده است و 
مردم مي توانند در آينده از سود آن استفاده كنند. وي ادامه 
داد: دو روش مستقيم و غير مستقيم براي فروش سهام 
عدالت مشخص شد كه در روش غيرمستقيم، سهامدار 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني هستند و سبد دارايي 
س��هام عدالت، در اختيار ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني قرار گرفته اس��ت. وي با اشاره به اينكه افراد بايد 
توسط شركت هاي س��رمايه گذاري همان استاني كه 
ثبت نام كردند اقدام به فروش سهام خود كنند ،گفت: در 
روش غيرمستقيم، صرفا سهم ها در يك سهم و توسط 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني عرضه مي شود و افراد 
براي فروش بايد توس��ط همان شركت سرمايه گذاري 
در اس��تان اقدام كنند. حيدري اف��زود: فرايند پذيرش 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني، مرحله اي است كه تا 
به امروز بيش از 27 شركت مجمع افزايش سرمايه را انجام 
دادند و منتظر تاييد نهايي هستند. سخنگوي شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت اضافه كرد: مجمع 
شركت سرمايه گذاري استان تهران برگزار شد اما براساس 
تصميم شوراي عالي بورس قرار شد شركت سرمايه گذاري 
استاني البرز به صورت جداگانه تاسيس شود. وي با بيان 
اينكه در هفته آينده، مجمع افزايش سرمايه 4 شركت 
برگزار مي شود، گفت: از 19 ميليون سهامدار سهام عدالت 
كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند، ۳ ميليون نفر اقدام 
به فروش سهام خود كردند اين موضوع بيانگر اين است كه 
افراد مي خواهند سهام خود را نگهداري كنند.حيدري 
تصريح كرد: شركت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي 
به عنوان نخستين شركت پذيرفته شده در بورس بود و 
سهامداراني كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند در 
اين استان اقدام به فروش سهام خود نكردند بنابراين صفي 

براي فروش سهام عدالت تشكيل نشد.

 شفافيت قيمتي 
با عرضه خودرو در بورس

يعني ابطال روزانه معامالت را نداشته باشيم و يا براي 
مدت طوالني نمادي را بسته نگاه نداريم. عمال رفتارها 
و عملكردهاي دس��توري نداش��ته چراكه رفتارها و 
عملكردهاي دستوري باعث مي شود كه اين عرضه از 
رونق بيفتد. اين عرضه بايد زير نظر سازمان بورس باشد 
و دولت و دستگاه هاي ذي ربط هيچ گونه دخالتي در 
اين موضوع نداشته باشند و در زمان زيان كارخانجات 
و يا مردم ميانجگيري نكنند و اجازه دهند بازار سرمايه 
روند طبيعي و متعادل خود را پيش بگيرد. در اين بين 
افزايش قيمت نيز رخ مي دهد و اين افزايش قيمت ناشي 
از تورم موجود است. شما هيچگاه نمي توانيد با كنترل و 
محدوديت بازار جلوي افزايش قيمت ها را بگيريد بلكه 
بايد ميزان تورم كاسته شود و اگر اين موضوع امكان پذير 
نيست بايد ميزان درآمدهاي موجود افزايش يابد اما؛ 
چه زماني درآمدها افزاي��ش مي يابد؟ زماني درآمدها 
افزايش مي يابد كه ميزان توليد در كشور افزايش يابد. 
هرچه ميزان توليد محصوالت داخلي افزايش يابد به 
نفع اقتصاد و كشور خواهد بود و باعث مي شود تمامي 
بازار ها روندي معقول به خود گيرند. افزايش توليد باعث 
مي شود كه فعاليت كارخانجات و مردم افزايش يابد و به 
نوعي نقدينگي بيشتر در بازار تزريق شود و هرچه ميزان 
نقدينگي در بازار افزايش يابد ميزان قدرت خريد مردم 

افزايش يافته و تمامي بازارها صعودي مي شود.

صدور بيش از 7 ميليون 
كد بورسي در 5 ماه

در پنج ماهه ابتدايي سال 1۳99 بدون احتساب كدهاي 
صادر شده مربوط به سهامداران سهام عدالت، بيش از 
7 ميليون كد بورسي صادر ش��ده، در حالي كه تعداد 
كدهاي صادره در كل سال 1۳98 بالغ بر 820 هزار كد 
بوده است.افزايش يازده برابري ارزش معامالت ماهانه 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در تير ماه سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت ارزش 
معامالت روزانه 25 هزار ميليارد توماني خود نيز بيانگر 
مشاركت قابل توجه سرمايه گذاران خرد در بازار سهام 
و توسعه سرمايه گذاران پايه در اين بازار است. بر اساس 
اعالم معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد، در 5 ماهه اول 
سال 1۳99 بالغ بر 271.5 هزار ميليارد تومان تأمين 
مالي در بازار سرمايه كشور صورت گرفته كه نسبت به 
رقم مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳2.8 درصد افزايش 
)بيش از 7 برابر( يافته است. بنابراين اين بازار مي تواند 
نقش حائز اهميتي در جهت تأمين مالي بخش حقيقي 
اقتصاد در راستاي تحقق هدف جهش توليد در كشور ايفا 
كند. در اين راستا، به منظور استفاده از ظرفيت موجود 
بازار سرمايه، برنامه دولت در جهت تأمين مالي بخش 
حقيقي اقتصاد و عمق بخشي به بازار سرمايه و حمايت 
بنيادين از اركان بازار س��رمايه است. از سوي ديگر، در 
ساير كشورهاي جهان نيز، تأمين كسري بودجه دولت 
از طريق ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه، در مقايسه 
با ساير شيوه هاي تأمين كسري بودجه نظير استقراض 
از بانك مركزي )كه آثار تورم زايي بسياري در پي دارد( 
ارجحيت دارد. بنابراين تأكيد بر تأمين مالي دولت از 
طريق ابزارهاي تأمين مالي در بازار س��رمايه مشتمل 
بر واگذاري سهام دولت در بازار سهام، واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله و انتشار انواع مختلف اوراق بدهي دولتي در 

شرايط كنوني كشور گريزناپذير است.

»تعادل« روند بازار سرمايه را طي هفته هاي آتي بررسي مي كند 

تداوم اصالح  بازار يا صعود شاخص؟

خطاي دولت در بورس چيست؟
عباس آخوندي، وزير سابق مسكن و شهرسازي

عباس آخوندي، وضع مالي دولت را وخيم توصيف مي كند 
و به كسري بودجه و بدهي بيش��تر از ۶00 هزار ميليارد 
توماني دولت اشاره كرده و مي گويد كه فرصت هاي زيادي 
از دست رفته و براي اصالح اقتصاد دير شده است. عضو 
سابق كابينه روحاني انتقادهاي اساسي به سياست هاي 
دولت در قبال كنترل وضعيت اقتصادي دارد و مي گويد 
كه پيش��نهاد دولت براي فروش اوراق س��لف نفتي يك 
خطاي بزرگ بود. مسووالن ايران نبايد از اين خبري كه 
گفته شد 50 درصد سرقت هاي اخير سرقت اولي هستند، 
به سادگي عبور كنند. اين جمله عباس آخوندي در ادامه 
يك جمله تاكيدي مي آيد: »در حال حاضر يكي از مسائل 
جدي حاكميت، گسترش فقر است.« او به معيشت دشوار 
مردم ايران اشاره مي كند و مي گويد در شرايطي كه تمام 
جهان براي عب��ور از كرونا به مردم خود كمك هاي مالي 
داش��ته اند، دولت ايران گرفتار كس��ري بودجه سنگين 
است و نتوانسته كمك موثري به مردم داشته باشد. اين 
در شرايطي است كه بنگاه هاي اقتصادي گرفتار مضيقه 
شده اند و رقمي نزديك به دو ميليون تا سه ميليون بيكار 
به بيكارهاي مملكت اضافه شده است. به گفته او، دو سوم 
كارگراني كه بيكار شده اند حتي بيمه تامين اجتماعي 
نبوده اند و حتي بيمه بيكاري ندارند.دوزير پيشين راه و 
شهرسازي ادامه مي دهد اين در شرايطي است كه دولت 
در چرخه باطلي افتاده و به دليل ناتواني در كسري بودجه، 
با خطر تورم باال و تشديد فقر مواجه است. »درآمدهاي 
ارزي اي��ران وضعيت ناگ��واري دارد.« اين جمله را وزير 
پيشين راه و شهرسازي به تجارت نيوز مي گويد و توضيح 
مي دهد كه نه فقط فروش نفت س��قوط كرده كه شيوع 
كرونا موجب ري��زش 40 درصدي ص��ادرات غيرنفتي 
شده اس��ت. ضمن آنكه كوويد 19 هزينه هاي كشور را 
باال برده اس��ت.او همچنين در توضيح وضعيت كسري 
بودجه مي گويد: » ما كسري بودجه مان قبل از داستان 
كرون��ا حدود 220 هزار ميليارد توم��ان بود و قبل از اين 
هم، دولت حدود 400 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي 
بدهكار بوده است. اين بدهي خودش به اندازه كافي بزرگ 
است و اگر 220 هزار ميليارد تومان ديگر به آن اضافه شد 
چيزي بالغ بر ۶00 هزار ميليارد تومان مي شود. بنابراين 
وضعيت مالي دولت بسيار خراب است.« به عقيده عباس 
آخوندي مدل تورمي كه دولت نهم و دهم با آن مواجه بود 
با مدل تورمي دولت يازدهم و دوازدهم متفاوت است. او 
درباره اين تفاوت توضيح مي دهد: تورم دولت احمدي نژاد 
مبتني بر رش��د پايه پولي و ب��رون زا بود و دولت تصميم 
گرفت كه پاي��ه پولي افزايش پيدا كند اما در حال حاضر 

رشد پايه پولي درون زا اس��ت. استاديار اقتصاد دانشگاه 
تهران تاكيد مي كند كه در حال حاضر رش��د پايه پولي 
به دليل افزايش بدهي دولت يا به دليل اضافه برداش��ت 
موسسات مالي و دولت است. به گفته او ميزان بدهي دولت 
به اقتصاد ايران از هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده است 
اما در اين وضعيت مجلس هم به جاي آنكه باري از روي 
دوش دولت بردارد به دنبال ايجاد هزينه هاي جديد است. 
عضو سابق كابينه روحاني در عين اينكه به دست خالي و 
تنگناي دولت اشاره مي كند، اعتقاد دارد كه سياست هاي 
اقتصادي دولت دوازدهم ناموفق بوده است. دالر 4200 
توماني، تامين كسري بودجه از بورس و پيشنهاد فروش 
اوراق سلف نفتي مواردي است كه آخوندي به آن اشاره 
مي كند و مي گويد نحوه مواجهه دولت با مسائل اقتصادي 
درست نبوده است. به عنوان مثال پيشنهاد دولت براي 
فروش اوراق س��لف نفت پيش��نهاد بد و خطاي فاحش 
كابينه بوده است كه نتيجه آن بي درنگ شكست است. او 
همچنين به تبعات سنگين تامين كسري بودجه از بورس 
گريز مي زند و مي گويد: »بورس نه توانست كسري بودجه 
دولت را تامين كند و نه مي تواند سيل رشد نقدينگي را 
مهار كند.« ضمن اينكه »نگاه تامين كس��ري بودجه از 
بورس، تفكر خام و اشتباه ترين سياستي است كه مي تواند 
در آينده اقتصاد ايران را به ش��دت زمين بزند.« آخوندي 
هم جزو كس��اني است كه اعتقاد دارد رشد شاخص بازار 
سرمايه حبابي بوده است.او در اين باره توضيح مي دهد: 
»رشد ش��اخص بازار سرمايه، ظرف دو سال گذشته 21 

برابر شده است و ما رفتيم چند هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه را از بورس تامين كرديم. اين از آن تفكرهاي بسيار 
خام است كه بعدها مي تواند كل اقتصاد ايران را به زمين 
بزند. وقتي شاخص بورس 21 برابر مي شود آن وقت شما 
انتظار داريد كه دالر چند برابر نشود و شاخص طال افزايش 
نداشته باشد؟ بهاي مس��تغالت باال نرود و تورم جهش 
نداشته باشد؟ مگر در بورس چه اتفاقي افتاده است؟ مثال 
در اين شرايط اقتصادي بنگاه ها بهره وري عظيمي پيدا 
كرده اند؟ كارايي خيلي عظيم تري پيدا كرده اند؟خوب 
معلوم اس��ت كه بخش��ي از اين حباب است و بعد دولت 
بيايد از اين حباب مختصري بردارد؟ اينكه درست نيست 
دولت كه تاجر نيست دولت كه سوداگر نيست. اين دولت 
را به زمين مي كوبد.« اميد بستن ايران به انتخابات امريكا و 
پيروزي دموكرات ها در شرايطي است كه باراك اوباما قبل 
از اينكه سر ميز مذاكره حاضر شود، سنگين ترين تحريم ها 
را عليه ايران وضع كرد. وزير پيشين راه و شهرسازي در 
واكنش به اين نكته مي گويد كه اصال تصور نمي كند كه 
دموكرات ها رفتار منعطف ت��ر يا بهتري با ايران خواهند 
داشت و حتي مي داند كه آنها با تحريم نهايت فشار را عليه 
ايران اعمال مي كنند اما تفاوت اين است كه زبان ترامپ، 
قدرت سخت و روش نظامي است اما دموكرات ها با قدرت 
نرم با ايران رو در رو خواهند ش��د. ام��ا برنامه ايران براي 
مواجهه با رييس جمهوري آينده امريكا چه مي تواند باشد؟ 
آخوندي در پاسخ مي گويد كه ايران بايد راهكار سومي را در 
نظر بگيرد و ديگر به گزينه امريكا فكر نكند. او از اصطالح 

»قدرت بي منطق و ظالم« براي سياس��تمداران اياالت 
متحده استفاده مي كند و تاكيد دارد كه ايران بايد روابط 
گرم تري با اروپا ايجاد كن��د و از تمامي ابزارهاي تجارت 
جهاني به نفع خود بهره ببرد. به نظر آخوندي شعارهايي كه 
درباره بدعهدي اروپا و FATF مطرح مي شود، همه مصرف 
داخلي دارد و در عمل فقط محدوديت هاي سنگين تري 
براي اقتصاد ايران ايجاد مي كند و در واقع موافقان ايران 
را دس��تي دستي به سمت مخالفانش هل مي دهد. او اما 
اعتراف مي كند كه براي اقدامات اصالحي در اقتصاد دير 
شده است اما ايران براي خروج از اين شرايط سخت هيچ 
راهي ندارد جز اينك��ه از تمام ابزارهاي بين الملل به نفع 
خودش استفاده كند و ايران بايد هرچه زودتر به سازمان 
 FATF ملحق شود و پيوستن به WTO تجارت جهاني يا
را تصويب كند. عباس آخوندي ب��راي كنترل تورم هم 
پيشنهادي به روحاني داشته اس��ت. از نظر او حاال زمان 
اس��تفاده از راهكار »روز مبادا« است. او راهكار روز مبادا 
را به اين ش��يوه توضيح مي دهد: » بر اساس بررسي هاي 
من، گزارش س��االنه صندوق توسعه ملي كه در مهر 98 
منتشر شده است، نشان مي دهد كه مجموع دارايي هاي 
صندوق توس��عه ملي چيزي ح��دود 118 ميليارد دالر 
است. من مي فهمم كه اين دالر نه قابل نقد كردن است 
نه قابل برداشت است و نه اينكه برداشت مستقيم توسط 
دولت هيچ كمكي مي كند. ولي اين صندوق و نه دولت، 
مي تواند بيايد به پشتوانه دارايي اش اوراق مشاركت سهام 
عام منتشر كند. اوراقي كه موسوم به ABS يا اوراق بهادار به 
پشتوانه دارايي هستند. « او ادامه مي دهد: »من پيشنهادم 
اين بود كه صندوق بيايد به پشتوانه دارايي هايش معادل 
20 ميليارد دالر، نه به ش��كل دالري كه به شكل ريالي، 
ABS منتش��ر كند و بخش عمده آن مي تواند پشتوانه 
نجات بنگاه ها قرار بگيرد و بخشي از آن مي تواند به صورت 
وام در اختيار دولت قرار بگيرد تا با آن كسري بودجه خود 
را جبران كند.« اين روزها درباره وضعيت آرايش سياسي 
دولت آينده هم گمانه زني هاي زيادي وجود دارد. برخي 
حتي روي كار آمدن دولت نظامي را دور از ذهن نمي دانند. 
عضو سابق كابينه دولت دوازدهم اما درباره چينش سياسي 
دولت آينده هم بر اين باور است كه اگر مشاركت سياسي 
مردم در انتخابات پايين باشد دولتي تندرو سركار مي آيد. 
زيرا آن دولت به دنبال جلب پايگاه اجتماعي نيست اما اگر 
مشاركت مردم باال باشد دولت آينده تالش مي كند پايگاه 
مردمي و اعتم��اد آنها را جلب كند. بنابراين نوع چينش 
سياسي ايران در دولت آينده بستگي به ميزان مشاركت 

مردم در انتخابات دارد.



گروه راه و شهرسازي|
اگرچه ش��يوع كرونا بخش هاي مختلف اقتصاد ايران و 
جهان از جمله بخش ساختمان را تضعيف كرده و منجر 
به كاهش ساخت و ساز و معامالت ملكي شده است، اما 
ايراني ها همچنان با خريد 908 ملك در سال منتهي با 
11 مهر 99 ركورددار خريد ملك در كشور تركيه هستند.  
به گزارش ايس��نا به نقل از خبرگزاري آناتولي تركيه، با 
وجود شيوع كرونا در تركيه، تمايل اتباع خارجي براي 
خريد خانه در تركيه افزايش داشته است، به گونه اي كه 
طبق اعالم مركز آمار اين كش��ور، در 1۲ ماه منتهي به 
سپتامبر )11 شهريور تا 11مهر1399(، ميزان خريد 
خانه توسط اتباع خارجي با هدف اخذ اقامت و شهروندي 
تركيه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۲۶.1 درصد 
افزايش داشته و به ۵۲۶9 واحد رسيده است. استانبول 
محبوب ترين شهر براي خريد خانه توسط اتباع خارجي 
اس��ت و طي اين م��دت ۲3۷0 م��ورد از كل معامالت 
مسكن صورت گرفته توسط اتباع خارجي مربوط به اين 
شهر بوده است. پس از استانبول نيز شهرهاي آنتاليا با 
1018 مورد و آنكارا با 3۴۷ مورد، محبوب ترين شهرها 
براي خريد خانه در تركيه توسط اتباع خارجي بوده اند.  
به گفته مركز آم��ار تركيه، طي اين مدت اتباع ايراني با 
خريد 908 واحد خانه بزرگ ترين گروه خريدار خارجي 
مسكن تركيه بوده اند و عراقي ها، روس ها، آذربايجاني ها 

و افغان ها در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 

    چقدر ارز از كشور خارج شد؟
اگر چه حداقل مبلغ مورد نياز براي خريد ملك در تركيه 
۲۵0 هزار دالر اعالم شده است،  اما به طور قطع، خريد ها 
بايد بيش از مبلغ مزبور و با هدف كسب نظر كارشناسان 
رسمي تركيه صورت گيرد. در اين حال، در صورتي كه 
فرض كنيم هر واحد ملكي خريداري شده در كف قيمتي 
۲۵0 هزار دالر بوده است، ارزش 908 ملك خريداري 
شده طي يك سال گذشته ۲۲۷ ميليون دالر بوده است. 
البته از آنجا كه زمان انجام اين 908 معامله مش��خص 
نيست، نمي توان ميزان ريالي خارج شده براي هر يك 
از اين معامالت را بر آورد كرد. از س��وي ديگر، نرخ دالر 
در يك سال منتهي به 11 مهر سال جاري نيز از حدود 
11 هزار تومان تا حدود 3۲ هزار تومان نوس��ان داشته 
است. در 11مهر س��ال 98 هر دالر امريكا در ايران 11 
هزار و 3۵0 تومان بوده است، اما در اواخر سال گذشته 
به بيش از 1۵ هزار تومان بالغ شد. نرخ دالر در سال جاري 
خورشيدي روندي صعودي داشته و اين رقم در 11مهر 
سال جاري نيز 31 هزار و ۷00 تومان ثبت شده است. با 
وجود اين، در صورتي كه فرض كنيم 908 معامله ملكي 
انجام شده توسط ايرانيان در تركيه با دالر ۲0 هزارتومان 
صورت گرفته اس��ت، مي توان گفت كه دستكم )۲۲۷ 
ميليون دالر( معادل ۴ هزار و ۵۴0 ميليارد تومان سرمايه 

از كشور خارج شده است.

    افزايش فروش ملك به خارجي ها
بر اساس گزارش مركز آمار دولتي تركيه، در دوره سه 
ماه نخست سال جاري ميالدي تعداد اتباع خارجي كه 
اقدام به خريد ملك در تركيه كرده اند با 3 درصد كاهش 

نسبت به سال قبل به 303۶ مورد رسيد. 
بر اس��اس اين گزارش، در بين اتباع خارجي ايرانيان با 
۴۶۵ مورد خريد ملك بيشترين تعداد خريداران خارجي 
ملك در اين كشور بودند. بعد از ايرانيان، عراقي ها با ۴۲۶، 
روس ها با ۲۲۷ و افغانها با 18۴ در رده هاي بعدي جاي 

گرفتند. منطبق با آمارهاي اداره آمار دولتي تركيه، در 
س��ال ۲019 ميالدي خريد و فروش ملك در تركيه با 
1.9 درصد كاهش نسبت به سال ماقبل مجموعا به يك 
ميليون و 3۴8 هزار و ۷۲9 واحد رسيد. در سال گذشته 
ميالدي ف��روش ملك به اتباع خارج��ي 1۴.۷ درصد 
افزايش داش��ت. در سال گذشته ميالدي اتباع عراق با 
خريد ۷ هزار و ۵9۶ واحد، اتباع ايران با خريد ۵ هزار و 
۴۲3 واحد، اتباع روس��يه با خريد ۲ هزار و 893، اتباع 
عربستان با خريد ۲ هزار و ۲08 واحد و اتباع افغانستان 
با خريد ۲ هزار و 191 واحد در رديف هاي اول تا پنجم 
جاي گرفتند. به گزارش »تعادل«، آمار رسمي منتشره 
از سوي تركيه حاكي از اين است كه ايراني ها ۷۶3 واحد 
مسكوني در ماه دس��امبر ۲019 در اين كشور خريده  
بودند كه ركورد جديدي در دوران پيشاكرونا محسوب 
مي شد. ايراني ها در سال گذشته ميالدي در حالي اقدام 
به خريد ۵ هزار و ۴۲3 واحد مسكوني در تركيه كرده اند 
كه نسبت به سال ۲018 رشد ۵0 درصدي و نسبت به 
سال ۲01۷ افزايش ۶00 درصدي را ثبت كرده است. 
همچنين محاسبات »تعادل«، حاكي از اين است كه 
در سه ماهه نخست س��ال جاري ميالدي، معادل يك 
هزار و 83۶ ميلي��ارد و ۷۵0 ميليون تومان )به قيمت 
روز هر دالر 1۵800 تومان( بابت خريد ۴۶۵ مورد ملك 
خريداري شده در تركيه از ايران خارج شده است. ارزش 
دالري ۴۶۵ ملك خريداري شده در سه ماهه نخست 
سال ۲0۲0 برابر با 11۶ ميليون و ۲۵0 هزار دالر است 
كه با دالر 1۵800 توماني، به يك هزار و 83۶ ميليارد 

تومان بالغ مي شود.

    داليل جذب خارجي ها در بازار تركيه
بر اساس قوانين موجود در كشور تركيه، اتباع خارجي با 
حداقل خريد ۲۵0 هزار دالر ملك در اين كشور و حفظ 
آن به مدت سه سال مي توانند تابعيت تركيه را كسب 
كنند. اگرچه داشتن تابعيت تركيه و بهره مندي از ساير 

مزاياي اقتصادي و سياسي زندگي در اين كشور هر يك 
به تنهايي يا در مجموع مي تواند عامل فرار سرمايه ها به 
خارج از ايران تعبير و تفسير شود اما به اعتقاد برخي از 
كارشناسان اقتصاد مسكن، ركود بازار مسكن در شهر 
تهران را نيز بايد به عنوان يكي از عوامل خروج سرمايه 
از كشور در نظر گرفت، چه آنكه خريداري از بيش از ۵ 
هزار ملك توسط ايراني ها در سال ۲019 در شرايطي 
صورت گرفته بود كه بازار مسكن تهران در ركود كامل 
قرار داشت. بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد، در 
حال حاضر، با 8 ميليارد تومان )معادل ريالي ۲۵0 هزار 
دالر با نرخ ه��ر دالر 3۲ هزار تومان( و با در نظر گرفتن 
متوس��ط قيمت خريد هر متر مربع مس��كن در شهر 
تهران طي شهريور 99 )۲۴ ميليون و ۲90 هزار تومان( 
مي توان در بخش هاي مياني تهران حدود 330 متر مربع 
آپارتمان خريد كرد. البته با همين ميزان پول و با در نظر 
گرفتن متوسط قيمت خريد هر متر مربع در منطقه يك 
تهران )۵0 ميليون تومان( مي توان 1۶0 متر آپارتمان در 

منطقه يك خريد كرد. 

     دولت تركيه در جذب سرمايه چه كار كرد؟
بعد از دهه 1980 ميالدي و تغيير نظام اقتصادي تركيه 
از نظام نيمه دولتي و تالش براي گذر به نظام اقتصادي 
بازار آزاد، مساله فروش امالك و اراضي به اتباع خارجي 
نيز مطرح شد. در مرحله نخست تركيه منطبق با اصل 
متقابل، امكان فروش امالك و اراضي به اتباع خارجي را 
فراهم آورد.در اين مرحله به طور عمده اتباع اروپايي به 
خصوص آلمان و انگليس در مناطق مشخصي از تركيه 
همانند اس��تان هاي آنتاليا و موغال كه در كنار درياي 
مديترانه و اژه قرار دارند اقدام به خريد ملك كردند.در 
مرحله بعدي تركيه محدوديت ها را كاهش و از س��ال 
۲013 ميالدي بدين س��و تركيه محدويت در خريد 
امالك و اراضي براي اتباع خارجي را از ميان برداشت. تا 
سال ۲013 ميالدي اتباع ايراني شامل محدوديت در 

خريد امالك و اراضي بودند. قبل از اين سال اتباع ايراني 
ملك را به نام يك شخص معتمد خود خريداري يا ملك 
را به صورت مثال 100 ساله كرايه و حق فروش را نيز براي 
خود ملحوظ مي كردند.دولت تركيه اما در سال ۲018 
ميالدي شرايط كسب تابعيت اين كشور را تغيير داد و 
امكان كسب تابعيت با خريد يك ملك به ارزش ۲۵0 
هزار دالر يا ۵00 هزار دالر سرمايه گذاري را نيز فراهم 
كرد. افرادي كه ارزش ملك خريداري شده آنها كمتر از 
۲۵0 هزار دالر باشد تنها حق اقامت تركيه را به دست 
مي آورند. خريد و حفظ ملك به مدت س��ه سال منجر 
به اخذ تابعيت از تركيه نيز مي شود.فروش واحدهاي 
مسكوني به اتباع خارجي در تركيه راه را براي سودجويان 
نيز باز كرده است و در طول سال هاي اخير موارد بسيار 
زيادي كالهبرداري، ف��روش واحدهايي كه تنها حق 
استفاده از آنها براي يك محدوده زماني در سال ميسر 
است، فروش يك واحد مس��كوني به بيش از يك نفر، 
فروش واحد مسكوني به جز واحدي كه بايد به فروش 
برسد، فروش واحد مسكوني با قيمتي بيش از قيمت 
رايج آن مشاهده شده است. در مورد اتباع ايراني عالوه بر 
موارد ياد شده موارد زيادي از سودجويي و كالهبرداري 
در حين نقل و انتقال ارز به تركيه نيز مشاهده شده است.

    رقابت تركيه با كشورهاي اروپايي
به گزارش ايسنا، آلتان الماس، مدير بخش سرمايه گذاري 
و توسعه موسسه كاناتدر گفت: تمايل باالي اتباع خارجي 
براي خريد ملك در تركيه نشان مي دهد كه اين كشور به 
يك رقيب براي كشورهاي اروپايي حوزه مديترانه تبديل 
شده است، از اين رو، نسبت به اينكه روند فعلي در آينده 
تداوم داشته باشد خوشبين هستيم.  در مجموع 1۲ ماه 
منتهي به سپتامبر امسال 13۶ هزار و ۷۴۴ مورد فروش 
ملك در تركيه به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل حدود ۶.۵ درصد كاهش پيدا كرده 
است. 108 هزار و ۴۲1 خانه از اين خانه ها نوساز بوده اند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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 هشدار آلودگي سطح زرد 
براي استان هاي تهران و البرز

سازمان هواشناسي طي اطالعيه اي نسبت به افزايش 
آالينده هاي جوي در استان هاي تهران و البرز )سطح 
زرد( تا ۲8 مهرماه هش��دار داد. به گزارش تسنيم، در 
اطالعيه سازمان هواشناسي تصريح شده است كه در 
دو منطقه مورد اشاره، پايداري هوا و سكون نسبي جو 
تا اواخر وقت دوش��نبه ۲8 مهر 99 رخ خواهد داد. در 
اين اطالعيه از كاهش كيفيت هوا تا حد ناسالم براي 
گروه هاي حس��اس و در مناطق آلوده و پر ترافيك تا 
حد ناسالم براي تمام گروه هاي سني به عنوان اثر اين 
مخاطره ياد شده و سازمان هواشناسي توصيه كرده از 
تردد غيرضروري در سطح شهر به ويژه براي كودكان، 

افراد مسن و بيماران تنفسي و قلبي خودداري شود.

 ازسرگيري پروازهاي تهران 
به هامبورگ،  كلن و رم

مدير رواب��ط عمومي ش��ركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران از آغاز مجدد پروازهاي تهران به آلمان و 
دو مقصد هامبورگ و كلن در هفته هاي آتي خبر داد. 
حسين جهاني در گفت وگو با ايسنا درباره از سرگيري 
پروازهاي ايران-آلمان اظهاركرد: پس از ماه ها وقفه در 
پروازهاي خارجي به دليل شيوع ويروس كرونا ايران اير 
پروازهاي خود را از هفته  آينده به آلمان آغاز خواهد كرد. 
وي افزود: از دوشنبه هفته آينده ۲8 مهر ماه مصادف با 
19 اكتبر پرواز تهران-هامبورگ از سر گرفته مي شود 
و از شش��م آبان ماه مصادف ب��ا ۲۷ اكتبر نيز روزهاي 
سه شنبه هر هفته اين پرواز ادامه خواهد داشت. به گفته 
او پروازهاي تهران-كلن نيز از جمعه 9 آبان ماه برابر با 
30 اكتبر از سرگرفته خواهد شد و در روزهاي جمعه 
هر هفته نيز ادامه پيدا مي كند. وي افزود: اين پروازها با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي توافق شده بين دو كشور 
آغاز شده و جزييات شرايط و ضوابط به محض نهايي 
ش��دن اعالم خواهد شد. همچنين »هما« اعالم كرد: 
در پي شيوع كرونا و تقاضاي هموطنان براي مراجعت 
به كشور و با توجه به صدور مجوز پرواز از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري ايتاليا، هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران »هما« در روز پنجم آبان ماه )۲۶ اكتبر( يك پرواز 
فوق العاده به مقصد فرودگاه رم انجام مي دهد. اين پرواز 
فوق العاده در ساعت ۲0: ۷ با شماره پرواز ۷39 فرودگاه 
امام خميني )ره( را ترك و در ساعت 10 به وقت محلي 
وارد فرودگاه رم مي شود. پرواز بازگشت در همان روز با 
ش��ماره پرواز ۷38 در ساعت 30: 11 به وقت محلي از 
فرودگاه رم پرواز و در ساعت 19 در فرودگاه حضرت امام 

خميني )ره( به زمين مي نشيند.

ضرورت تدقيق گسل و حريم آن 
در شهرها 

اسماعيل نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور 
ب��ر ضرورت تدقيق گس��ل و حري��م آن در محدوده 
كالن ش��هرها تاكيد كرد و گفت: در كرج حدود ۵۴ 
هزار س��اختمان بر روي گس��ل احداث شده كه اگر 
فعال شود، حادثه عظيم انساني در پيش رو خواهيم 
داشت. اس��ماعيل نجار، رييس س��ازمان مديريت 
بحران كش��ور در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرسازي، با اش��اره به نشست اخير شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران در خصوص تدقيق گسل 
در كالن شهرها اظهار كرد: موضوع تدقيق گسل در 
ش��هرهاي بزرگ مانند تهران، كرمان، كرج، مشهد، 
تبريز و زنجان بسيار حائز اهميت است؛ زيرا بسياري از 
ساختمان ها در اين كالن شهرها بر روي گسل احداث 
شده اند. وي گفت: آنچه بسيار حائز اهميت است، اينكه 
ما تاكنون تجربه حادثه در كالن شهرها را نداشته ايم 
و باالتري��ن حادثه اي كه طي اين مدت در كش��ور به 
وقوع پيوسته، مربوط به زلزله سرپل ذهاب است كه 
طي آن جمعيتي حدود 100 هزار نفر تحت تأثير قرار 
گرفتند. نجار خاطرنشان كرد: اساس كار در حوادث؛ 
پيشگيري است. براي پيشگيري نيز الزم است تا در 
مرحله نخس��ت، اطالعات الزم در دسترس باشد تا 
بتوان بر مبناي آن تصميمات الزم را بر اساس مطالعات 
انجام شده بر روي گسل ها اتخاذ كرد. رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور گفت: آماري ك��ه از بناهاي 
احداث شده بر روي گسل ارايه مي شود، بسيار هولناك 
است. تعداد بسيار زيادي از ساختمان هاي بلندمرتبه، 
مراكز مسكوني و مراكز حياتي در كالن شهرها بر روي 
گسل ساخته شده اند. وي تصريح كرد: فقط در كرج 
حدود ۵۴ هزار باب ساختمان اداري و مسكوني بر روي 
گسل ساخته شده اند كه اگر خداي ناكرده اين گسل 
فعال شود، حادثه عظيم انساني را در پيش رو خواهيم 
داشت. نجار گفت: از سوي ديگر در بحث ساخت وساز، 
همچن��ان دقت الزم در اجراي آيي��ن نامه ۲800 به 
عمل نمي آيد. اكنون نظارت ها دقيق نيستند و اين ها 

مشكالت را اضافه مي كنند. 

ناقض حقوق مسافران اتوبوس 
بايد جريمه شود

مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني با بيان اينكه جريمه 
عدم استفاده از ماسك نبايد صرفا متوجه راننده و شركت 
واحد باشد، گفت: بايد براي مسافر بدون ماسكي كه براي 
حقوق ديگران ارزشي قائل نيست نيز جريمه و تصميم 
منطقي تري گرفته شود تا سنگيني بار جريمه به راننده 
و شركت واحد تحميل نشود. محمود ترفع مدير عامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران گفت: كنترل استفاده 
اجباري از ماسك در اتوبوس ها علي رغم اينكه با توجه به 
تعدد مسافران كار بسيار سختي است، اما با حداكثر توان 
در حال انجام است. او با بيان اينكه ناوگان اتوبوسراني 
جمعيت قابل توجهي را در سراس��ر پايتخت جابه جا 
مي كند، گفت: در نتيجه كنترل استفاده از ماسك توسط 

تك تك مسافران سخت است.

تبخير دستمزد  در حرارت تورم
بررس��ي هاي آماري اقتصاددانان حاكي از آن اس��ت كه 
اقتصاد ايران طي چند دهه اخير، از تورم هاي ساالنه ۲۵ 
تا 30 درصدي رنج برده اس��ت، ام��ا از نگاه آنها، آنچه كه 
وضعيت را بغرنج تر كرده، تداوم ش��رايط تورمي و مزمن 

شدن اين بيماري اقتصادي است.
۲- اگرچه، بر اس��اس قوانين موجود در كش��ور، تالش 
مي شود به صورت ساالنه حقوق و دستمزد كاركنان دولت 
و بخش خصوصي و كارگران در مراجع رسمي همگام با 
نرخ افزايش مي يابد، اما واقعيت اين است كه در كنار عدم 
اجراي دقيق اين قوانين و مصلحت انديشي هاي درست و 
نادرست در رابطه با افزايش حقوق و دستمزد، قدرت خريد 
ايرانيان طي سال هاي اخير به شدت كاهش يافته است. بر 
اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در سال گذشته، 
درآمد سرانه ايران از سال 1390 تا سال 1398 كاهشي 
3۴ درصدي داش��ته و قدرت خريد هر ايراني نسبت به 
سال 1390 حدود يك سوم كاهش يافته است و به گفته 
يكي از نمايندگان مجلس يازدهم، درآمد سرانه هر ايراني 
۵ ميليون تومان در سال گذشته بوده است. در اين حال، 
در روزها و ماه هاي رفته از س��ال 99، نرخ دالر در قياس با 
روزهاي نخست سال، حدود 10۲ درصد افزايش يافته و 
تورم ۶ ماهه اول سال نيز بيش از ۲1 درصد ثبت شده كه 
به نوعي نشانه تورم دستكم ۴0 درصدي در پايان سال به 
ش��مار مي رود. در چنين شرايطي، حقوق و دستمزد در 
بخش هاي دولتي و خصوصي براي س��ال جاري، حدود 
۲۵ درصد رشد داشته است كه با توجه به نرخ تورم و نرخ 
دالر نشانه افت حدود ۵0 درصدي قدرت خريد مردم در 
سال جاري است. البته همانطور كه تورم مزمن شده، افت 
قدرت خريد مردم نيز به يك بيماري مزمن تبديل شده 
و هر جهش تورمي، ضربه اي تازه به اين پيكر نحيف وارد 

مي كند. 
3-در ش��رايط تورمي، راه حل ترميم ش��كاف حقوق و 
دستمزد با نرخ تورم چيست؟ آيا افزايش پيوسته دستمزد 
متناسب با نرخ تورم به نتايج مثبتي براي افراد داراي حقوق 
ثابت راهگشا است؟ اين راه حل همواره از سوي اقتصاددانان 
رد مي شود، چرا كه اين كار نه تنها يك مسكن موقت كه 
يك موتور مخرب و موثر در افزايش نرخ تورم به ش��مار 
مي رود. تجربه كشورهاي ديگر نيز اين مساله را ثابت كرده 
است. افزايش متعدد نرخ حداقل دستمزد در ونزوئال توسط 
دولت يكي از اين نمونه ها است. نيكالس مادورو، جانشين 
چاوز، در شش سال نخست رياست جمهوري  خود با هدف 
حفظ قدرت خريد مردم در برابر تورم، ۲۶ بار نرخ حداقل 
دستمزد را افزايش داد كه فقط در يك فقره، افزايشي 300 
درصدي بود. اما همانطور كه شاهد هستيم اين مساله نه 
تنها به حل مساله كمك نكرد كه منجر به تعميق و توسعه 

تورم در ونزوئال شد.
۴- اگر در مسابقه افزايش دستمزدها با نرخ تورم، بازنده 
هميشگي مزدبگيران هستند كه هس��تند، فرار از اين 
تله مزدي چه راه حل��ي دارد؟ از آنجا كه قيمت كاالها و 
دارايي هاي سرمايه اي معموالً با تورم باال مي رود و حقوق و 
دستمزد درجا مي زند، معموالً در شرايط تورمي، بازندگان 
اصلي افراد با حقوق ثابت هستند. در اقتصاد تورمي، قيمت 
دارايي گروه هاي باالي درآمدي افزايش مي يابد و اين در 
حالي اس��ت كه گروه هاي پايين روزبه روز با افزايش در 
هزينه ها مواجه هستند. در اين شرايط، تنها راه، مهار تورم 
از طريق اجراي سياس��ت هاي صحيح و البته هماهنگ 
از س��وي بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. آنگونه كه 
اقتص��اددان مي گويند، افزايش نرخ بهره س��پرده هاي 
بانكي كه طي تير و مرداد سال جاري دوبار صورت گرفته 
است، همزمان با حراج اوراق بدهي دولتي، منجر به عدم 
اس��تقبال از حراج اين اوراق و در نتيجه عدم موفقيت در 
مهار رشد نقدينگي شده است. در هر صورت، تنها راه مهار 
التهاب در بازارها و ترميم شكاف ميان دستمزدها و قيمت 
كاالها، كنترل تورم است كه راه هاي صحيح آن از سوي 

اقتصاددانان كشور به دفعات تبيين شده است.

طي يك سال گذشته ايرانيان دست كم معادل 227 ميليون دالر در تركيه ملك خريدند

تداوم خروج سرمايه از ايران به تركيه

افزايش ۵۳۳  درصدي قيمت مسكن در 7 سال
بررسي آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي 
حاكي از آن است در بازه زماني مرداد 9۲ تا شهريور 99 
قيمت مس��كن در تهران ۵33.۵۴ درصد افزايش يافته 
است. به گزارش تسنيم، مطابق جديدترين گزارش بانك 
مركزي از تحوالت بازار مسكن، متوسط قيمت مسكن در 
مناطق ۲۲گانه تهران در شهريور ماه 99 به ۲۴ ميليون و 
۲90 هزار تومان افزايش يافته است. بر اساس گزارش اين 
بانك متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي شهر تهران ۲۴۲.9 ميليون ريال بود كه نسبت به 
مرداد 99 و شهريور سال گذشته به ترتيب معادل ۵.1 و 
91.۷ درصد افزايش يافته است. در بين مناطق ۲۲ گانه 
شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع 
زيربناي مسكوني معامله ش��ده با ۵0۷.9 ميليون ريال 
مربوط به منطقه يك و كمترين آن نيز با 10۴.1 ميليون 
ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. به گزارش تسنيم، 

وزارت راه و شهرسازي طي ماه هاي مرداد و شهريور 99 
به دليل آنچه كنترل قيمت مسكن اعالم شده، از انتشار 
تحوالت قيمتي خودداري كرده اس��ت، . با اين وجود بر 
اساس آمار منتشر شده اين وزارتخانه در مردادماه سال 
9۲ متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق 
۲۲گانه تهران 3 ميليون و 83۴ هزار تومان بوده اس��ت. 
به عبارت ديگر طي ۷ سال منتهي به شهريور ماه امسال 
متوسط قيمت مسكن با رشد ۵33.۵۴ درصدي به ۲۴ 

ميليون و ۲90 هزار تومان رسيده است.

    مسكن فقط با تفكيك وزارت راه
به سامان مي رسد

در همين حال، دبير كانون سراس��ري انبوه سازان با 
انتقاد از بي برنامگي دولت و وزارت راه و شهرس��ازي 
در بخش مسكن، گفت: بخش مسكن فقط با تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي به س��امان مي رسد. فرشيد 

پورحاجت در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: مهم ترين 
دليل افزايش مداوم قيمت مسكن، بي برنامگي دولت و 
وزارت راه و شهرسازي طي 10 سال اخير به خصوص 
در ۷ س��ال گذشته اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه رشد 
قيمت مس��كن هيچ ارتباطي به بازار ب��ورس ندارد، 
تصريح كرد: متاسفانه نه برنامه اي براي توليد مسكن و 
نه برنامه اي جهت احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده 
وجود ندارد. وي با بيان اينكه برنامه مشخصي هم براي 
مسكن روستايي نداريم، افزود:  تنها كاري كه در رابطه 
با بخش مسكن انجام مي شود،  گفت وگوهاي متعدد در 
رسانه ها توسط مسووالن و اعالم اين است كه وضعيت 
مسكن بهبود مي يابد! دبير كانون سراسري انبوه سازان 
تاكيد كرد: واقعيت اين است كه بخش مسكن كشور 
حال و روز خوشي ندارد و سرمنشأ اين نابساماني به 10 
سال قبل و ادغام وزارتخانه هاي راه و ترابري و مسكن 
و شهرسازي برمي گردد. پورحاجت گفت: حدود يك 

دهه قبل دچار يك اشتباه اس��تراتژيك شديم و آن 
تشكيل وزارت راه و شهرس��ازي بود كه مشاور وزير 

سابق راه و شهرسازي يكي از موافقان اين ادغام بود.
وي اضافه كرد: بزرگ ترين مشكل صنعت ساختمان 
ايران بي مس��ووليتي و بي برنامگي است. هم اكنون 
طيف بزرگي حدود ۷00 تا 800 هزار مهندس آموزش 
ديده مجرب در كشور داريم اما متاسفانه به دليل همان 

بي برنامگي از اين ظرفيت استفاده نكرده ايم.
وي با بيان اينكه طي ۷ سال اخير هيچ عزمي براي حل 
مشكل مسكن كشور وجود نداشته است، تصريح كرد: 
 در يك س��ال آخر دولت دهم نيز عزمي در اين رابطه 
وجود نداشت. متاسفانه ديدگاه عدم دخالت دولت در 
بخش مسكن بالي جان اين حوزه شده است. دولت 
بايد در جهت تسهيل گري امور ساخت و ساز در اين 
بخش ورود پيدا كند تا شاهد رونق توليد مسكن و به 

تبع آن كاهش قيمت تمام شده باشيم.

 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه کفش�گرکال پالک 25 اصلی بخش 16 17229 فرعی 
بنام آقای بهنام محمودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
48-119متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم الهه محسنیان قادیکال ئی ما لک رسمی . . لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش�ار درشهرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشارآگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
 ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

بدیهی اس�ت برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قس�متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19905624
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 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رس�یدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه تنبال پالک 2 اصلی بخش 3 1319 فرعی بنام آقای 
منوچهر نادری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 569-20 
متر مربع خریداری بدون واسطه از خا نم نیره رحیمی کفشگری ما لک رسمی . . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت ودر صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
.بدیهی اس�ت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19905620

تاریخ انتشارنوبت اول :12-07-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-07-27 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
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مهدي بيك|
 در فاصل��ه 16روز مانده به موعد رس��مي انتخابات 2020 
امريكا، كشتي انتخابات اين كشور در پهنه ُپرتالطم تحوالت 
اجتماعي و سياسي اياالت متحده، همچنان پيش مي راند 
تا با نزديك ش��دن به موعد نهايي انتخابات، بازارهاي مالي 
و اقتصادي جهاني هم تكليف خ��ود را براي آينده بدانند و 
برنامه ريزي هاي الزم براي مواجهه با شرايط تازه را در دستور 
كار قرار دهند. هرچند ش��ايد هنوز براي اعالم راي نهايي 
كمي زود باشد اما به نظر مي رسد، اتمسفر غبارآلودي كه در 
هفته هاي قبل در خصوص آينده اين انتخابات وجود داشت، 
آرام آرام ج��اي خود را به داده هاي اطالعاتي روش��ن تري 
مي ده��د كه مبتني بر آنها مي توان تصوي��ري احتمالي از 
چشم انداز آينده اين انتخابات ارايه كرد.در اين ميان، نتايج 
برآمده از مجموعه نظرسنجي ها حاكي از آن است كه فاصله 
بايدن با ترامپ در ايالت هاي تعيين كننده اي مثل ميشيگان و 
پنسيلوانيا همچنان در حال افزايش است و در ساير ايالت هاي 
كليدي هم وضع به همين منوال است.تحليل هايي كه نشان 
مي دهند در 60سال اخير هيچ نامزدي در اين فاصه زماني 
كوتاه تا انتخابات، يك چنين برتري معناداري كه بايدن با 

ترامپ ايجاد كرده را با رقيبش نداشته است.
رخ��دادي ك��ه هرچن��د ممكن اس��ت ش��نيدنش خبر 
خوش��حال كننده اي براي بازارهاي اقتصادي و مناسبات 
روابط بين الملل محسوب شود، اما در عين حال نگراني ها 
از ارتكاب اعمال غيرمنطقي و ناگهاني توسط ترامپ براي 
انحراف افكار عمومي و كش��اندن پروسه انتخابات به يك 
باتالق اجتماعي و عمومي را افزايش داده است.رفتارهايي 
كه نشانه هاي آن با گسترش ديدگاه هاي نژادپرستانه مثل 
جنبش »كيو آنون« كه طرفدارانش معتقد به نوع خاصي 
از توهم توطئه هستند، اين روزها كامال نمايان شده است.

تحركاتي كه برخي تحليلگران معتقدند امريكا را در برابر 
يكي از بزرگ ترين چالش هاي اجتماعي و سياسي خود بعد 

از جنگ ويتنام قرار مي دهد.

   واكنش احتمالي ترامپ به پيروزي بايدن 
»اگر به جو بايدن ببازم ش��ايد كش��ور را ترك كنم.«، »در 
صورت شكست در ايالت كليدي فلوريدا فرماندار اين ايالت 
را اخرج مي كنم.« اين عب��ارات مربوط به دو جمله ترامپ 
در يكي از كمپين هاي انتخاباتي اش در جورجياس��ت كه 
بازتاب هاي وس��يعي در رس��انه هاي مختلف پيدا كرده و 
مورد توجه تحليلگران نيز قرار گرفته است. نمونه هايي كه 
به كار گرفته شدن آنها توسط ترامپ هرچند نشان دهنده 
اين واقعيت است كه ترامپ به نوعي شكست را پذيرفته، اما 
در عين حال واكنش هايي كه ترامپ در خصوص شكست 
احتمالي اش ارايه مي كند، تصوير مبهمي از روز بعد انتخابات 
را نيز ارايه مي كند. به عبارت روشن تر، نكته اي كه امروز براي 
تحليلگران و فعاالن سياسي به عنوان يك معادله باقي مانده، 
نه شكس��ت يا پيروزي ترامپ، بلكه واكنش هايي است كه 
ترامپ در مواجهه با شكس��ت احتمالي اش ممكن است از 
خود بروز دهد. بر اس��اس اعالم چين نگار آخرين تحوالت 
كارزار انتخاباتي امريكا تا تاريخ 12 اكتبر نشان مي دهد در 
طول يك هفته منتهي به نظرس��نجي، پيشتازي بايدن 
2 تا 3درصد رشد داش��ته به نحوي كه پيشتازي آماري او 
از متوسط 8درصد به حدود 11درصد رسيده است.حتي 
بنگاه هاي نظرسنجي متمايل به ترامپ نيز ناچار شده اند بر 
پيشتازي بايدن صحه بگذارند و شكست ترامپ را پيش بيني 

كنند. آخرين نظرسنجي فاكس نيوز به عنوان سايت افراطي 
طرفدار ترامپ از پيشتازي 53  به 43درصد بايدن نسبت به 
ترامپ خبر مي دهد. اعداد و ارقامي كه نشان مي دهد ترامپ 
حتي در ايالت هايي كه جمهوري خواه��ان در آن همواره 

جايگاه خاصي داشته اند، شانسي براي پيروزي ندارد.

   آراي الكترال چه مي گويد؟
اما آيا اين روند آم��اري از آراي ملي مردم امريكا به معناي 
پيروزي بايدن در انتخابات اس��ت؟ در تاريخ اياالت متحده 
نمونه هايي وجود دارند كه در آنها فردي كه بيشترين راي 
ملي را داشته در انتخابات شكست خوده و فردي كه ظاهرا 
راي ملي كمتري داشته به دليل آراي الكترال بيشتر مستاجر 
جديد كاخ سفيد شده اس��ت.انتخابات سال هاي 2000 و 
2016 كه اولي بين ال گور و جرج بوش پس��ر و مورد بعدي 
در انتخابات قبلي بين هيالري كلينتون و ترامپ رخ داد، از 
جمله يك چنين نمونه هايي است كه در آنها فردي با راي ملي 
كمتر و آراي الكترال بيشتر انتخاب شده است.بنابراين بعد از 
بررسي آراي ملي مردم اياالت هاي مختلف بايد آراي الكترال 
نيز، زير ذره بين ارزيابي ها قرار بگيرد تا مبتني بر آن تحليل ها 
با استناد بيشتري ارايه شوند. بر اساس ميانگين نظرسنجي ها 
از 538راي الكترال، بايدن با حدود 330راي در مقابل ترامپ 
با با 180 راي الكترال قرار دارد. بر اين اساس بايدن از200راي 
الكترال با اختالف 10درصد از ترامپ جلوتر است در حالي 
كه ترامپ از 87راي الكترال با اختالف 10درصد برخوردار 
است.در كل آراي الكترال بايدن 356 راي و ترامپ 164 راي 
دارد. ميانگين نظرسنجي هاي مراكز آماري متفاوت حاكي 
از آن است كه در فاصله حدود سه هفته به انتخابالت هيچ 
نامزدي در طول 60 سال گذشته، از موقعيتي مانند بايدن 
براي پيروزي برخوردار نبوده است. مساله اي كه سايه ترس 
و هراس را به ستاد انتخاباتي ترامپ انداخته و باعث احتياط و 
اماده باش بايدن از رفتارهاي غير متعارف ترامپ شده است.

   خروجي تحوالت سياسي امريكا در اقتصاد
اما معناي اين تح��والت در صحنه اقتصادي و فرآيندهاي 
مرتبط با بازارها چيست؟ اگر فرض بگيريم كه بايدن با عبور 
از ترامپ سكان هدايت بزرگ ترين اقتصاد جهاني و ابرقدرت 
شماره يك جهان را به دست مي گيرد، برونداد اين تحوالت 
در صحنه داخلي اقتصاد كشورمان و فضاي اقتصاد بين المللي 

چگونه ظهور و بروز پيدا مي كند؟ بس��ياري از تحليلگران 
اقتصادي و سياسي معتقدند كه اولين نتيجه انتخاب بايدن 
براي اقتصاد ايران در تعديل دامنه دار قيمت دالر ظهور و بروز 
پيدا مي كند. رخدادي كه نشانه هاي وقوع آن به نظر مي رسد 
كه در فضاي داد و ستد بازارها به خوبي قابل مشاهده است.و 
بر اساس آمارهاي مستند مراكز آماري ميزان خريد و فروش 
اقالم مختلف در طول هفته گذشته دچار كاهش معناداري 
شده است . امري كه برخي از كارشناسان آن را دورخيز بلند 
اقتصاد ايران براي يك پرش بلند ارزيابي مي كنند. مبتني بر 
اين نوع تحليل هاست كه ميزان تقاضا براي فروش محصوالت 
سوداگرانه مثل دالر و سكه، خودرو و... رشد زيادي پيدا كرده 
اما خريداري براي آنها وجود ندارد. چرا كه به نظر مي رسد، 
افكار عمومي ايرانيان در انتظار يك تعديل گسترده در نرخ 
ارز و متعاقب آن در قيمت ها بعد از انتخابات امريكا و عادي 
ش��دن جريان فروش نفت ايران است. نكته اي كه محسن 
زنگنه رييس كميته اصالح ساختار بودجه كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس نيز در جريان گفت وگو با »تعادل« به ابعاد 
و زواياي گوناگون آن اشاره مي كند. زنگنه اما معتقد است 
اقتصاد ايران و مديران تصميم ساز، بعد از عادي شدن جريان 
فروش نفت بايد از تجربياتي كه در ايام تحريم ها داشته ايم 
به خوبي اس��تفاده كنند و به گونه اي نشود كه دوباره بعد از 
عادي ش��دن جريان فروش نفت و برقرار شدن درآمدهاي 
ارزي دوباره رويكردهاي وارداتي، انحصاري و رانت خيز در 
بخش هاي مختلف اقتصادي جريان پيدا كنند.مشكالت 
اقتصاد ايران در سال99 به دليل ارايه يك بودجه غير واقعي 
با هزينه هاي واقعي اس��ت.تا زماني كه مشكالت داخلي را 
مهياي رشد مورد نظر نكنيم تحوالت بيروني اثري در اقتصاد 

نخواهند داشت.

   روي ديگر سكه حضور بايدن
در برابر اين دسته از افراد اما عده ديگري از كارشناسان قرار 
دارند كه معتقدند پيروزي بايدن در انتخابات امريكا هرچند 
ممكن است به صورت موردي امتيازاتي براي اقتصاد ايران 
به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت بدون انجام اصالحات 
ضروري در داخل و عادي ش��دن روابط كلي ايران با جهان 
پيراموني، اين ف��راز و فرودها در جري��ان انتخابات امريكا 
نمي تواند، ارزش افزوده پايداري را متوجه كشور كند. اين 
دس��ته از تحليلگران با اش��اره به موضوعي مثل FATF به 

اين نكته اش��اره مي كنند كه حتي در صورت پايان گرفتن 
 FATF تحريم هاي اقتصادي، بدون حل و فصل ابهاماتي چون
و موضوعاتي از اين دست، اقتصاد ايران نمي تواند مناسباتي 
عادي و طبيعي را  با اقتصاد بين الملل داشته باشد. مبتني بر 
اين نوع تحليل ها، اين دسته از كارشناسان معتقدند كه مسير 
پيشرفت كشورمان نه از جاده انتخابات امريكا بلكه از مسسير 
گزينش هاي مهم داخلي مي گذرد. احمد زيدآبادي يكي از 
اين تحليلگران است كه انتظارات كلي جامعه از انتخابات 
امريكا را نه به عنوان يك فرصت بلكه به عنوان خطري ارزيابي 
مي كند كه ممكن است اين تصور عمومي را در افكار عمومي 
ايجاد كند كه بعد از انتخاب بايدن همه مشكالت اقتصادي و 

معيشتي كشور بايد به طور طبيعي حل و فصل شوند.

   آينده در درون كشور تعيين مي شود
در شرايطي كه دوگانه ترامپ يا بايدن اين روزها در سطح 
ش��بكه هاي اجتماعي هم بازتاب هاي زيادي پيدا كرده، 
عباس عبدي، تحليلگر سياسي، در پاسخ به اين پرسش 
يورونيوز كه در كل ترامپ براي ايران بهتر است يا بايدن، 
مي گويد: »شخصا تغييراتي را در كشورهاي ديگر مثبت 
مي دانم كه اثر تخريبي بر روند تحوالت داخلي ايران نداشته 
باشد. آينده ايران يا هر كشور ديگري در درجه اول از درون 
بايد تعيين شود. نيروهاي خارجي نبايد به نحوي عمل كنند 
كه فرايند داخلي را تغيير جهت دهند يا بالموضوع كنند. 
در بهترين شكل بايد فرايند داخلي را تقويت كنند. فرقي 
هم نمي كند كه نيروي خارجي، كدام كشور باشد. اما اينكه 
انتخاب ترامپ يا بايدن به سود جمهوري اسالمي )يا به سود 
ايران( است يا نه؟ سوالي است كه به راحتي نمي توان به آن 
جواب داد. ولي در مجموع از يك حيث معتقدم كه ترامپ 
تاكنون سياستي را در منطقه در پيش گرفته كه از جهاتي 
بهتر از سياست منطقه اي دموكرات هاست. از جمله اينكه، 
به هر دليلي، دخالت مستقيم خارجي نداشته است. البته 
ممكن است اين سياس��ت در آينده تغيير كند. اما از اين 
جهت تشديد تحريم ها و زير برجام زدن، سياستش به سود 
ايران نيست. اين فشارهاي نامتعارف و يكجانبه اختالالتي 
در روند داخلي كش��ورهاي تحت تحريم به وجود آورده 
است. در مجموع فكر مي كنم رياست جمهوري بايدن به 
سود مردم ايران باشد ولي معتقد نيستم حضور بايدن در 
قدرت، لزوما به نفع »جمهوري اسالمي« خواهد بود. شايد 
به همين دليل است كه نيروهاي تندرو داخل كشور، ترامپ 
را بيش از بايدن مي پسندند.« اشاره عبدي به سرمقاله اي 
است كه روزنامه كيهان منتشر و در آن ترامپ را در مجموعه 
گزينه مطلوب تري ب��راي ايران ارزيابي مي كند. با عبور از 
اين اظهارنظرهاي متفاوت و در برخي موراد متضاد به نظر 
مي رسد كه اقتصاد ايران براي رسيدن به افق هاي تعيين 
ش��ده جداي از تحوالت بيروني، نيازمن��د نوعي اصالح، 
بازس��ازي و به روزآوري در صحنه داخلي اقتصاد است تا 
با اس��تفاده از اين رويكردهاي تازه اقتصادي بتواند سهم 
خود رااز اقتصاد جهاني برداش��ت كند. بدون حل و فصل 
مش��كالتي مثل FATF، انحصارات گسترده اقتصادي، 
نظام چند نرخي، بودجه غيرواقع��ي، روابط رانت خيز و... 
هر شخص و جناحي كه سكان هدايت امريكا يا هر كشور 
ديگري را به دست بگيرد يا هر تحول بيروني ديگري نيز كه 
به وقوع بپيوندد باز هم تغييري در شاخص هاي اقتصادي 
كشورمان ايجاد نخواهد شد، چرا كه واقعيت آن است كه 

راه توسعه از درون كشور مي گذرد.
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فهم پلتفرم ها؛ از رسانه 
تا جمهوري هاي جديد 

ب��راي فه��م پلتفرم ه��ا باي��د از چارچ��وب تحليل 
ارتباطي رسانه اي فراتر رفت و آنها را در قالبي وسيع تر 
يعني »حكمراني پلتفرمي« تحليل كرد كه فهم آنها 
متفاوت، چندوجهي و بنيادي تر با ابعاد و زواياي بسيار 
پيچيده فني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
است و نگاه حاكميتي را مي طلبد. اين روزها پلتفرم ها نه 
تنها در ايران، بلكه در عمده كشورهاي جهان به يكي از 
محورهاي تنش زا در تحليل شرايط سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي معاصر تبديل شده اند. عباس قنبري 
باغس��تان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مشاور 
پژوهش��گاه فضاي مجازي نگاهي دارد به سير ظهور 
پلتفرم ها به مثابه رسانه و سپس گذار آنها به يك موقعيت 
جديد در نظم نوين جهاني كه به مدد فناوري هاي نوين 
)به ويژه هوش مصنوعي( حاصل شده است. با توجه به 
اين گذار مهم، پلتفرم ها ديگر نه در چارچوب تحليل هاي 
علمي تك ُبعدي، بلكه به  مانند »جمهوري هاي« جديد 
در نظم نوين س��ايبري بايد مورد تحليل قرار گيرند و 

اين مساله بيش از هرچيزي، نگاه حاكميتي مي طلبد.

 تناقض رسانه اي
در كانتكس پلتفرم ها

صرف نظر از جبر تكنولوژي، پلتفرم ها از ابتدا و در 
امتداد تولد رسانه هاي نوين، ظهور نسبتا فريبنده 
و مناقشه انگيزي در جهان داشته اند و از قضا برخي 
از مفاهيم و مولفه هاي دموكراسي مدرن همچون 
»كثرت گرايي«، »چندصدايي«، »مركزگريزي« و 
»مردم ساالري«، »رفع تبعيض هاي سيستماتيك« 
نيز دس��تاويز خوبي براي توس��عه آنها بوده است. 
ادع��اي »ظه��ور فريبكارانه« پلتفرم ه��ا چندان 
اغراق آميز و غيرواقع بينانه نيس��ت. پلتفرم ها در 
ابتدا قرار بود صرفا به عنوان يك »بستر« )به معناي 
صرف توزيع كننده و نه عامل توليد(، كانالي براي 
بروز سالئق و عالئق مختلف، ظهور گفتمان هاي 
متفاوت و ظرفيتي برابر براي تمامي صداها، از جمله 
گروه هاي حاشيه نشين باشد. پلتفرم ها درحالي كه 
خصلت »كاربرمحوري« خود را علم مي كردند، به 
استناد تمثيل تاريخي »بي خبري كتاب فروش از 
محتواي كتاب هاي قفسه هاي فروشگاه« و با استناد 
به متمم اول قانون اساسي امريكا، خود را از هرگونه 
نقش آفريني در توليد محتوا مبرا دانستند. به همين 
اعتبار، در امريكا، به عنوان كانون ظهور پلتفرم ها، 
حتي قانوني متفاوت از قانون ساري و جاري رسانه ها 
براي فعاليت پلتفرم ها تصويب و اعمال شد. بند 230 
قانون »رفتار سالم در ارتباطات«مصوب سال 1996 
امريكا، به طور مشخص پلتفرم ها را از محتوا، جايي 
كه بيشترين مسووليت متوجه رسانه مي شود، مبرا 
دانسته است. خيلي از كشورهاي ديگر نيز به تبع 
امريكا و تحت لواي قانون تجارت آزاد و حمايت از 
آزادي بيان، از ابتدا پلتفرم ها را از مسووليت محتوايي 
مبرا دانستند و اجازه ادامه كسب وكار به آنها دادند.

فناوري هاي ارتباطي نوين
 و گذار از سنت تحليلي محتوا

فناوري هاي ارتباطي همواره با مفهوم »رسانه« عجين 
بوده اس��ت. در ح��وزه مطالعات ارتباط��ي، به صورت 
تاريخي سه گانه رسانه، محتوا، مخاطب محور اصلي 
نظام هاي تحليلي را تش��كيل مي داده است. در اغلب 
اين نظام هاي تحليلي، محتوا »پادشاه« بوده و رسانه 
نقش شاهزاده را ايفا مي كرده است. در تمامي نظام هاي 
رس��انه اي كالس��يك، محتوا به عنوان »پادش��اه«، 
براساس مكانيسم هاي مشخص ارتباطي كه نماد آن 
»دروازه باني« ناميده مي ش��د، توليد، تنظيم و توزيع 
مي ش��ده اس��ت. در اين بين، مخاطب به عنوان ضلع 
سوم اين مثلث، دريافت كننده عمدتا منفعل محسوب 
مي شده است. به اين اعتبار، سه گانه »رسانه«، »محتوا« 
و »مخاطب« مبنا و ستون هاي اصلي تمامي مدل هاي 
ارتباطي )از زمان ارسطو تا عصر حاضر( و نيز نظريه هاي 
مربوط به اثرات رسانه ها از زمان اختراع ماشين چاپ و 
به دنبال آن ظهور رسانه هاي كثيراالنتشار در چند قرن 
اخير بوده اس��ت. تنها در اواخر قرن بيستم و با اختراع 
تلويزيون، يك تح��ول پارادايمي مهم در تحليل هاي 
ارتباطي با تمركز بر خود مفهوم »رسانه« صورت گرفت 
و موضوع »رسانه« في نفسه بيش از پيش مورد توجه 
واقع شد. مارش��ال مك لوهان، نظريه پرداز كانادايي، 
سردمدار اين تحول پارادايمي مهم محسوب مي شود. 
وي در كتاب »فهم رسانه: امتداد انسان« و طرح اين ايده 
كه »رسانه پيام است«، انقالبي در مطالعات ارتباطي و 
رسانه ايجاد كرد. از ديدگاه مك لوهان رسانه به خودي 
خود و نه محتوايي )يا پيامي( كه از سوي رسانه مطرح 
مي شود، مساله اصلي است. وي معتقد بود كه به طور 
كلي فناوري )در اينجا رسانه( توانمندي هاي انسان را 
بسط مي دهد، فهم انسان را از جهان پيراموني متحول 
مي سازد و از اين طريق، به عنوان يكي از پيامدهاي آن، به 
دنياي قبل از خود و تمامي نظام هاي وابسته به آن پايان 
مي دهد. براي مث��ال در حوزه ارتباطات، اختراع چاپ 
)ظهور روزنامه ها( به عصر »نطق/شفاهي« پايان داد، 
حال آنكه متعاقبا اختراع تلويزيون، به عصر چاپ و نوشتار 
پايان داد. در منظومه مك لوهانيس��م، تلويزيون اوج 
قدرت رسانه اي بود كه در آن دوربين فيلمبردار توانست 
برش هاي عيني از جهان واقعي را به داخل خانه ها و به 
خصوص اتاق هاي تصميم گيري سياستمداران ببرد و به 
اين ترتيب به مفهوم »دهكده جهاني« عينيت ببخشد. 
بنابراين اين سير تحول و تطور در رسانه هاي جديد و 
اثرات آن در همه ابعاد و زواياي زندگي اجتماعي انسان 
بود كه باعث شد مك لوهان مركز ثقل توجهات ناظران 
و تحليل گران را از »محتوا« به خود »رسانه« تغيير دهد. 
در مركز اين تحول پارادايمي، اين ايده نهفته است كه 
خود رسانه، فهم و درك ما از جهان را تغيير مي دهد و اين 
تغيير در فهم منجر به ايجاد دگرگوني هاي ساختاري، از 
جمله در حوزه سياست و حكمراني، در جوامع مي شود.

نوكيا اينترنت را به ماه مي برد
ناس��ا قراردادي با نوكيا امضا كرده تا اينترنت 4G را در 
سطح ماه براي فضانوردان فراهم كند. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، ناسا تصميم دارد هنگامي كه در 2024 
ميالدي به ماه سفر مي كند، ابزاري كارآمد و قابل اعتماد 
براي برقراري ارتباط ميان فضانوردان در اختيار داشته 
باشد و در همين راستا از شركت نوكيا كمك خواسته 
است. ناسا اعالم كرد 14.1 ميليون دالر در اختيار اين 
شركت قرار مي دهد تا شبكه اينترنت موبايل 4G روي 
سطح ماه بسازد. به گفته جيمز روتر نائب رييس ناسا، 
سرويس اينترنت موبايل روي سطح ماه مي تواند ارتباط 
ميان ايستگاه هاي ماه و فضانورداني كه مشغول كاوش 
سياره هس��تند را فراهم كند. او در اين باره مي گويد: 
نوكيا مي تواند با سرمايه گذاري ناسا ارتقاي فناوري هاي 
موجود براي استفاده در محيط ماه را بررسي كند. اين 
قرارداد بخشي از بودجه 370 ميليون دالري آرتميس 
است كه ناس��ا آن را به تازگي اعالم كرده است. بخش 
اعظم اين بودجه در اختيار شركت هايي مانند اسپيس 

ايكس و »يونايتد النچ آليانس« قرار مي گيرد.

تبليغات پنهاني در اينستاگرام 
محدود مي شود

اينستاگرام در پي تحقيقات ديده بان رقابت انگليس، 
متعهد ش��د تبليغات پنهان از سوي اينفلوئنسرها در 
اين اپليكيشن اشتراك گذاري عكس و ويديو را محدود 
كند. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، فيس بوك ايرلند 
كه اينس��تاگرام را در انگلي��س اداره مي كند، متعهد 
شده است تغييراتي را صورت دهد و سازمان رقابت و 
بازارهاي انگليس وعده مذكور را تغيير رفتار مهمي از 
سوي يك پلتفرم شبكه اجتماعي بزرگ توصيف كرده 
است. ديده بان رقابت انگليس در بيانيه اي اعالم كرد: 
»با تغييرات اينستاگرام، پس��ت كردن يك تبليغات 
در اين پلتفرم بدون اينكه به عنوان تبليغات مشخص 
ش��ود، دش��وار خواهد ش��د.« فيس بوك كه شركت 
مادر اينس��تاگرام است، از همكاري با سازمان رقابت و 
بازارهاي انگليس در جهت افزايش ش��فافيت مربوط 
به ارسال تبليغات از سوي اينفلوئنسرها استقبال كرد. 
سازمان رقابت و بازارهاي انگليس درباره اينكه بسياري از 
اينفلوئنسرها محتواي مربوط به شركتها را در اينستاگرام 
پست مي كنند بدون اينكه مشخص كنند براي اين كار 
پول يا مشوقهاي ديگري دريافت كرده اند، تحقيقاتي 
را انجام داده بود. اينفلوئنسرها اگر براي ارسال چنين 
پس��تها يا خدماتي پول يا مش��وقهاي ديگر دريافت 
مي كنند، از اين پس بايد تاييد يا فاش كنند. اينستاگرام 
از فناوري استفاده خواهد كرد كه مشخص مي كند چه 
زماني كاربران به وضوح روشن نمي كنند كه تبليغات 

ارسال مي كنند.

ظرفيت باتري آيفون 12
 كمتر از حد انتظار

آيفون 12 و 12ميني تاييديه سازمان تنظيم مقررات 
برزيل را درياف��ت كرده اند و در مس��تندات مربوطه، 
ظرفيت باتري اين دو گوشي هوشمند مشخص شد. 
به گزارش ديجياتو ، با توجه به اسناد اين سازمان، آيفون 
12 ميني با باتري 2227 ميلي آمپرساعتي و آيفون 12 
با باتري 2815 ميلي آمپرساعتي در دسترس كاربران 
قرار مي گيرند. براساس اعالم اپل، پيش سفارش آيفون 
12 و آيفون 12 پرو از روز جمعه 25 مهرماه در اياالت 
متحده آغاز شده است. كوپرتينويي ها در تالش هستند 
تا گوشي هاي هوشمند جديد خود را براي عرضه به بازار 
آماده كنند. يكي از كارهايي كه قبل از عرضه گوشي به 
بازار الزم است به انجام برسد، دريافت تاييديه از سازمان 
تنظيم مقررات است. در مستندات تاييديه ، ظرفيت 
باتري هاي دو مدل گوشي آيفون 12 و 12ميني درج 
شده است. آناتل برزيل سازماني هم رده با كميسيون 
ارتباطات فدرال است كه باتري گوشي هاي آيفون 12 
پرو و 12 پرو مكس را نيز تاييد كرده است. با اين وجود 
هنوز ظرفيت باتري اين دو گوشي اعالم نشده است. اپل، 
ظرفيت باتري گوشي هاي آيفون را در ليست مشخصات 
دستگاه اعالم نمي كند و به جاي آن طول عمر باتري 
دس��تگاه را به صورت تخميني ذكر مي كند. مثال اپل 
در رويداد رونمايي اعالم كرد كه باتري آيفون 12ميني 
مي تواند تا 15 ساعت از پخش فيلم پشتيباني كند. در 
مس��تندات مربوطه به اين موضوع نيز اشاره شده كه 
 5G 4 و شبكهG مدل هاي مختلف آيفون 12 از شبكه
ريز موج 60 گيگاهرتز پشتيباني مي كنند. همچنين هر 
چهار مدل تنها در امريكا از فناوري mmWave كه 
سرعت بااليي دارد، پشتيباني مي كنند. به نظر مي رسد 
كه اپل، گوشي  آيفون 12 پرو را در هند و برزيل توليد 
خواهد كرد. در حال حاضر مدل هاي مختلف آيفون در 
هر دو كشور توليد مي شوند ولي شايعه هايي مبني بر 
توليد مدل هاي آيفون 12 در هند تا سال 2021 مطرح 

شده است.

هواوي قطعات خودرو مي سازد
طبق گزارشي جديد هواوي سرمايه گذاري در حوزه 
توسعه، توليد، فروش و سرويس هاي قطعات خودرو 
و سيس��تم هاي هوش��مند ديگر را گسترش داده 
است. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، شركت 
هواوي تكنولوژي برندي شناخته شده در صنعت 
محصوالت الكترونيكي مصرفي است و عالوه بر آن 
تجهيزات مخابراتي نيز مي سازد. اما اكنون به نظر 
مي رسد هواوي به زودي وارد بازار خودروسازي نيز 
مي شود. اخيرا هواوي نسبت به صنعت خودروسازي 
عالقه نشان داده بود اما هيچگاه از فناوري 5G براي 
خودرو يا فناوري خاصي مخصوص وس��ايل نقليه 
پش��تيباني نكرده بود. اما به نظر مي رسد در حال 
حاضر هواوي به دنبال گسترش فعاليت هاي خود در 
حوزه توسعه، توليد، فروش و سرويس هاي قطعات 
اتومبيل و ديگر سيستم هاي هوشمند خودرو است. 
سرمايه گذاري هواوي در صنعت خودروسازي در 

حال افزايش است.

»تعادل« آخرين تحوالت انتخابات امريكا در اقتصاد ايران را بررسي مي كند

ترامپ  درگرداب سقوط؟

عدم ارايه خدمات الزم حوزه فناوري به جامعه، باعث ايجاد نارضايتي مدني مي شود

نمي توان  از  توسعه فناوري  جلوگيري  كرد
موضوع امنيت در دنيا به سمت آسايش و خدمات ملي در 
حال تغيير است و در حوزه فضاي مجازي بايد بررسي كنيم 
كه سياست هاي ما در حوزه فضاي مجازي در راستاي ايجاد 
اعتماد بوده اس��ت يا خير؟ اين در حالي است كه به اعتقاد 
كارشناسان حوزه فناوري اطالعات، امنيت نياز الزامي حوزه 
فضاي مجازي است، در صورتي كه تراست چگونگي ايجاد 
اعتماد است، نمي توان براي اعتماد كاربران به شبكه هاي 
اجتماعي به صورت دستوري عمل كرد، بلكه بايد خدمات 
خوبي ارايه شود تا كاربران به شبكه هاي اجتماعي اعتماد 
كنند. همچني��ن به دليل س��رعت فناوري  نمي ت��وان از 
توس��عه فناوري جلوگيري كرد، زيرا اگرچه اكوسيس��تم 
خدمات و سرويس ها در روستاها شكل نگرفته است و اين 
موضوع باعث شكاف حكمراني بين شهر و روستا مي شود، 
درمقابل اگر نتوان خدمات مورد نياز جامعه را ارايه داد، اين 
موضوع منجر به نارضايتي مدني مي شود. طرح شبكه ملي 
اطالعات در كشور از اواخر سال 1384 مطرح و مهم ترين 
دليل پياده س��ازي اين شبكه در آن سال  كاهش وابستگي 
به شبكه جهاني اينترنت اعالم شد. همان زمان شوراي عالي 
فضاي مجازي در تشريح خدمات پايه كاربردي شبكه ملي 
اطالعات، اين خدمات را بخش غير قابل اجتناب از اين شبكه 
دانست كه داراي جنبه راهبردي با مخاطب داخلي بااليي 
هستند. مركز داده )ميزباني و ذخيره سازي(، خدمات نام 
و نشان گذاري، جويشگر، رايانامه، پيام رسان هاي ارتباطي، 
هاب پيام و مراكز تبادل اطالعات و نيز اكثر خدمات رايانش 
ابري، از مهم ترين خدمات باكيفيت شبكه ملي اطالعات 
اعالم شدند. با وجود اين به نظر مي رسد در سال هاي گذشته 
در توسعه خدماتي مانند پيام رسان و جويشگر، موفق عمل 
نكرده ايم. نشست  نقد و انديش��ه با موضوع »حكمراني در 
فضاي مجازي« با حضور مهدي فسنقري، معاون پژوهشي 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات و رضا عزمي، دانشيار 
گروه مهندسي كامپيوتر و رييس مركز فناوري اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه الزهرا برگزار شد. فسنقري با بيان اينكه در 
فضاي مجازي مرزها تعريف ديگري دارند، گفت: حكمراني 
به اين معني اس��ت كه فرايندي در نهادهاي موجود شكل 
مي گيرد كه مي تواند به اعمال قدرت منتهي شود، البته در 
اين حوزه قانون و مقررات نيز دخيل هستند. در حكمراني 
دولت، بخش خصوصي و در نهايت مردم را هم داريم كه در 
ارتباط با هم عمل مي كنند، حكمراني فضاي مجازي فضاي 

تنيده اي از فضاي مجازي و واقعي است كه داراي توان، قدرت 
و هنجارها و ارزش هايي است كه در برخي از حوزه ها همان 
مرزهاي واقعي در فضاي مجازي وج��ود دارد اما در برخي 

حوزه هاي ديگر مرزهاي جديدي تعريف مي شود.

    تصميم سازي در فضاي مجازي مبتني  بر داده 
بايد به روز باشد

وي تاكيد كرد: معني درس��ت اين است كه تصميم سازي 
مبتني بر داده به روز، واقعي و صحيح انجام شود و اين معني 
تصوير غلطي كه از حكمراني در فضاي مجازي وجود دارد 
را تغيير مي دهد. هم اكنون استارت آپ هاي بسياري وجود 
دارند ك��ه مي توانند با داده ها و خدم��ات در اختيار دولت، 
س��رويس هاي خوبي راه اندازي كنند كه به اين شكل اين 
بخش مي توانند به صورت بازوي دولت عمل كنند و دولت 
نيز كوچك تر مي شود و فقط به سياست گذاري مي پردازد. 
وي به شبكه ملي اطالعات اشاره كرد و گفت: اگر در شبكه 
ملي اطالعات موضوع تكاليف و اولويت ها مشخص شده، 
چرا هنوز موضوع خدمات تبيين نشده اس��ت. راه اندازي 
CDN ها نيز براي شكل گيري اكوسيستم اقتصادي محتوا 
انجام ش��ده در صورتي كه اين فضا از طريق حضور بخش 
خصوصي فعال مي شود و با امكان ارايه خدمات جذاب اين 
اكوسيستم ش��كل مي گيرد و در نبود اين بخش هر چقدر 
CDNها توسعه داده شود اين اكوسيستم شكل  نمي گيرد. 
معاون پژوهشي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات با 
بيان اينكه هم اكنون صدا و س��يما و وزارت ارشاد در حوزه 
محتوا فعاليت مي كنند، تصريح كرد: آيا ما يك سند تدوين 
شده متقن در مورد توليد محتوا داريم كه بتوانيم بر اساس آن 
اين حوزه را توسعه دهيم؟ شركت ها در حوزه فضاي مجازي 
حكمراني مي كنند. در كشوري مانند امريكا شركت هاي 
بزرگ در فضاي مجازي حكمراني مي كنند در صورتي كه در 
ايران اجزاي دولت براي كاهش قدرت خود يكپارچه نيستند. 
فسنقري با اشاره به تدوين سند كودك و فضاي مجازي در 
وزارت ارتباطات، گفت: براي ما بهتر است كه نهاد متولي اين 
حوزه اين اقدامات را انجام دهد اما آيا دس��تگاه ديگري اين 
كار را انجام داد؟ دستگاه هاي مختلف در اين حوزه فعاليت 
مي كنند اما به نتيجه ملموس در اين حوزه در جامعه منجر 
نشده است. برخي از مش��كالت حكمراني فضاي مجازي 
مربوط به حكمراني در فضاي واقعي است. سازوكارها و قوانين 

و مقررات نهادهاي مختلف و فرايند ارتباط بين اين نهادها كه 
در فضاي واقعي وجود دارد بر فضاي مجازي تاثير مي گذارد.

    اعتماد با دستور به وجود نمي آيد بلكه  به مرور 
به دست مي آيد

وي به ديوايس، نرم افزار، خدمات و شبكه به عنوان بخش هاي 
مختلف فناوري اطالعات اشاره كرد و افزود: براي كشورهايي 
مانند ايران توصيه شده است كه نيازي نيست در تمام اين 
بخش ها ورود و س��رمايه گذاري كند بلكه بايد در خدمات 
س��رمايه گذاري انجام ش��ود. معاون پژوهشي پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات به امنيت در فضاي مجازي نيز 
اشاره كرد و افزود: هم اكنون در دنيا موضوع امنيت به سمت 
آس��ايش و خدمات ملي در حال تغيير است و بايد بررسي 
كنيم كه سياست هاي ما در حوزه فضاي مجازي در راستاي 
تراست )ايجاد اعتماد( بوده است يا نه؟ آيا اين سياست ها سد 
توسعه ICT ش��ده يا به آن كمك كرده است. در حكمراني 
مرز ما در فضاي مجازي مشخص نشده است و به طور مثال 
اگر مالكيت معنوي در اين فضا مشخص نشود رشد خدمات 
نخواهيم داشت. فسنقري به حضور شركت هاي بزرگ در 
حوزه IT اش��اره كرد و گفت: شركت هاي بزرگ IT با خريد 
زيرمجموعه هاي كوچك به توسعه اكوسيستم هايIT كمك 
مي كنند و صرف حمايت دولتي از استارت آپ ها غلط است. 
رگوالتوري در اين حوزه وظيفه دارد طوري برنامه ريزي كند 
كه حداقل دو شركت بزرگ در اين حوزه حضور داشته باشند 
كه هم رقابت و هم كيفيت خدمات و س��رويس ها مناسب 
باشد. وي رويكرد ديگر در اين حوزه را اتحاد بين المللي عنوان 
كرد و گفت: در اين روش برخي كشورها با كشورهاي صاحب 
تكنولوژي، توانمندي خود را با توجه به زيرساخت هاي موجود 
به اشتراك مي گذارند و به برندهاي بزرگ تر متصل مي شوند 
و در اين شرايط پايداري و سود شركت ها تضمين مي شود و 
اكوسيستم اقتصادي اين حوزه نيز تقويت مي شود. فسنقري 
تصريح كرد: توسعه زيرس��اخت ها بايد انجام شود و بخش 
خدمات بايد بتواند خود را با اين توسعه ها همراه كند چرا كه 
فناوري سرعت بااليي دارد و رقابت بين كشورها و شركت هاي 
ب��زرگ زماني برنده خود را تعيين مي كند كه از اين فرصت 
توسعه فناوري استفاده كنند. وي با اشاره به قانون برنامه ششم 
توسعه براي تجهيز روستاها به اينترنت پر سرعت، افزود: به 
دليل سرعت فناوري  نمي توانيم از توسعه فناوري جلوگيري 

كنيم و معطل انجام وظايف بقيه بخش ها باشيم و بايد تغيير 
نگرش��ي در اين حوزه به وجود آيد كه  نمي توانيم با سرعت 
و روش گذش��ته خدمات ارايه دهيم. اكوسيستم خدمات و 
سرويس ها در روستاها ش��كل نگرفته است، اگر ما توسعه 
فناوري را در روستاها نداشته باشيم باعث شكاف حكمراني 
بين شهر و روس��تا مي ش��ود. معاون پژوهشي پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه بايد از فناوري موجود 
به صورت كامل استفاده كرد، افزود: با اين حال بايد توسعه 
فناوري ادامه داشته باشد چرا كه در آينده اگر جامعه خدماتي 
را بخواهد كه ما نتوانيم ارايه كنيم باعث ايجاد نارضايتي مدني 
مي شود. ما زماني در حوزه هاي موتور جست وجو و شبكه هاي 
اجتماعي ورود كرديم كه به تهديد رس��يده بوديم و بايد در 
آينده طوري عمل كنيم كه اينگونه نشود و فناوري را براي 

مباحث اقتصادي و ضدامنيتي متوقف نكنيم.

    در حكمراني فضاي مجازي عقبيم
همچنين عزمي با بيان اينكه در حكمراني فضاي مجازي 
عقب هستيم، گفت: براي فعاليت در اين فضا نياز به زيرساخت 
و پلتف��رم و رگوالت��وري داريم كه هم اكن��ون رگوالتوري 
سنگين باعث حذف سرويس ها مي شود به همين دليل در 
عصر جديد رگوالتوري هاي سبك حداقلي تصميم گيري 
مي كنند اجزاي حاكميت در فضاي مجازي دولت، بخش 
خصوصي و نهادهاي غيردولتي هس��تند كه در ابتدا بايد 
ديتاها براي اس��تفاده اين اجزا باز شود. وي ادامه داد: زماني 
كه صحبت از حكمراني در فضاي مجازي داريم به معناي 
نظارت دولت بر داده ها نيست بلكه برعكس داده ها بر دولت 
نظارت دارند. ما در حوزه س��اختار شبكه هاي اجتماعي از 
دنيا عقب نيستيم، اما به دليل عدم حكمراني، آفت اين فضا 
را داريم اما از مزاياي آن  نمي توانيم اس��تفاده كنيم. رييس 
مركز فناوري اطالعات و ارتباطات دانش��گاه الزهرا به ورود 
نسل هاي جديد تلفن همراه اشاره كرد و افزود: اين در حالي 
است كه از نسل هاي حال حاضر تلفن همراه استفاده آنچناني 
نش��ده و ما خواهان استفاده از نسل هاي جديد هستيم. بر 
اساس اطالعات جمع آوري شده در كسب وكارهاي مانند 
تاكسي هاي اينترنتي و فروشگاه هاي مجازي مي توانيم براي 
ارايه سرويس هاي مختلف به مردم استفاده كنيم در صورتي 
كه هم اكنون براي ارايه سرويس ها از دسته بندي دهك ها 

استفاده مي كنيم. 



تعادل | فرشته فريادرس |
اواخر هفته گذشته دستگاه اطالعاتي ارتش عراق از 
كشف و خنثي سازي صدها هزار قلم دارو كه از طريق 
۱۹ كاميون وارد اين كشور شده بودند، خبر داد. درپي 
انتشار اين خبر، شاهد اظهارات متناقضي از سوي دو 
نهاد دولتي بوديم. اولين واكنش مربوط به س��ازمان 
غذا و دارو بود كه در اطالعيه اي اعالم كرد: »داروهاي 
قاچاق مكشوفه در كشور عراق، متعلق به يكي ديگر 
از كشورهاي همس��ايه بوده و صرفًا از طريق يكي از 
مرزهاي كشور ترانزيت شده بود.« اما در ادامه مديركل 
نظارت سازمان غذا و دارو، در اظهارنظر متفاوت تري، 
بيان كرد: »مقامات گمرك به طور شفاهي اعالم كردند 
كه ظاهرا اين داروها از تركيه تزانزيت، وارد ايران شده 
و از طريق مرزهاي غربي ايران به عراق منتقل ش��ده 
اس��ت.« اين اظهارات در حالي مطرح مي ش��ود كه 
معاون فني گمرك مي گويد: طبق بررسي هاي صورت 
پذيرفته توسط گمركات مرزي كشور، صادرات هيچ 
گونه دارويي به كشور عراق از طريق مرزهاي رسمي 
كشور صورت نپذيرفته است. هرچند جزئيات دقيق 
از اي��ن قاچاق وجود ن��دارد، اما فعاالن ح��وزه دارو، 
درگفت وگو با »تعادل«، معتقدند كه قاچاق دارو آنهم 
به صورت معكوس با توجه به نوسانات نرخ ارز، پديده اي 
مرسومي است، اما اينكه آيا اين داروهاي كشف شده 
در عراق، ايراني بوده يا خارجي، بايد بررسي ومشخص 
شود. آنها در عين حال مي گويند: پديده قاچاق، قطعا با 
پشتيباني نهادها يا سازمان هاي خاص صورت مي گيرد 
و تنها مختص قاچاق خروجي نيست؛ چراكه در حال 
حاضر نيز شاهد داروهاي وارداتي قاچاق آنهم با چندين 

برابر قيمت اصلي آن در بازار روبرو هستيم. 

  ماجراي داروهاي مكشوفه 
و چند واكنش متناقض

دستگاه اطالعاتي ارتش عراق از كشف و خنثي سازي 
بزرگ ترين عمليات قاچاق دارو از ايران به اين كشور 
خب��ر داد. دس��تگاه اطالعاتي ارتش ع��راق با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد، يك محموله قاچاق شامل صدها 
هزار قلم دارو را كه از طريق ۱۹ كاميون با عبور از جاده 
خانقين واقع در استان ديالي وارد اين كشور شده بود، 
كشف و مصادره كرده است. در اين بيانيه، ارزش تعرفه 
گمركي محوله كشف ش��ده، صدها هزار دالر برآورد 
شده است. قاچاق دارو در قالب محموله ۱۹ كاميون 
بار ديگر بر گمانه زني ها در خصوص شكل گيري شبكه 

سازمان يافته قاچاق در ايران دامن زده است. 
اما پس از انتشار چنين خبري، سازمان غذا و دارو، در 
اطالعيه يي اعالم كرد كه داروهاي قاچاق مكشوفه در 
كشور عراق كه در بعضي رس��انه هاي خارجي مورد 
توجه قرار گرفته، متعلق به يكي ديگر از كش��ورهاي 
همسايه بوده و صرفًا از طريق يكي از مرزهاي كشور 
ترانزيت شده بود. در بخشي از اطالعيه سازمان غذا و 
دارو آمده اس��ت: با توجه به اينكه بخشي از داروهاي 
مورد نياز بيماران با ارز دولتي تأمين مي شود و امكان 
سوءاستفاده برخي افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو 
وجود دارد، طي ماه هاي اخير و با دس��تور مقام عالي 
وزارت، س��امانه تي تك جامع تر و كامل تر از گذشته 
عالوه بر فراهم كردن امكان رصد اصالت محصوالت 
سالمت محور براي مصرف كنندگان داخلي، در صورت 
وقوع تخلف قاچاق به واسطه اجراي برچسب گذاري به 
روش TTAC امكان شناسايي منشأ و مبدا تخلف در 
داخل كشور امكانپذير و در دسترس قرار گرفته است. 
به اين ترتيب عالوه بر اعالم اينكه داروهاي مكشوفه 
در عراق به هيچ عنوان ايراني نبوده و تنها از مسير مرز 

ايران ترانزيت و وارد عراق شده است.«
پس از انتش��ار اين اطالعيه و چنين اظهارنظري، اما 
مدير كل نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: فعال طبق استعالم وزارت بهداشت 
از گمرك ايران، مقامات گمرك به طور شفاهي اعالم 
كردند كه ظاهرا اين داروها از تركيه تزانزيت شده و از 
تركيه وارد ايران شده و از طريق مرزهاي غربي ايران 

به عراق منتقل شده است.
 س��يد حيدر محمدي همچنين با بيان اينكه هنوز 
صحت وسقم اين خبر قابل تاييد نيست حتي شايد 
يك جو رواني عليه ايران باش��د. تنها راه بررس��ي آن 
ارائه نمونه هايي از داروهايي است كه ادعا مي شود به 
عراق قاچاق شده است. با اين حال گمرك ايران اعالم 
كرده اين محموله از تركيه آمده و از گمرك ايران به 
عراق ترانزيت شده و قاچاق نبوده است. در هر صورت 
همه اين موارد هنوز در حد ادعاس��ت و سازمان غذا و 
داروي ايران تا زماني كه نمونه هاي داروها را بررسي 
نكن��د نمي تواند به ط��ور دقيق درب��اره ماهيت آنها 

اظهارنظر كند. 
در حالي س��ازمان غذا و دارو اعالم ك��رده كه داروها 
متعلق به يكي ديگر از كشورهاي همسايه بوده و صرفا 
از طريق يكي از مرزهاي كشور ترانزيت شده بود كه 
معاون گمرك ايران در اظهاراتي عنوان كرد كه طبق 
بررسي هاي صورت پذيرفته توسط گمركات مرزي 
كش��ور، صادرات هيچ گونه دارويي به كشور عراق از 
طريق مرزهاي رسمي كشور صورت نپذيرفته است. به 
گفته مهرداد جمال ارونقي، صرفاً طي ماه گذشته چند 
محموله دارو از طريق قلمرو ايران و با رعايت كامل كليه 
مقررات مربوطه و كنترل هاي الزم، ترانزيت خارجي 
شده كه مبدأ اين داروها نيز كشورهاي خارجي بوده 
است. ارونقي همچنين با بيان لزوم صدور مجوزهاي 
قانوني از جمله مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش 
پزشكي براي صادرات دارو، بيان كرد: صادرات كاالهاي 

اساس��ي و ض��روري از جمله دارو به خارج از كش��ور 
ممنوع اس��ت و داروهاي اعالم شده نيز داروي ايراني 
نبوده اند. بنا به اظهارات اين مقام مسوول در گمرك، 
ورود داروي خارجي به كشور با صدور مجوز از سوي 
وزارت بهداشت صورت پذيرفته و اين مرجع، داروهاي 
ترخيص ش��ده را تا مرحله توزيع، رص��د مي نمايد. 
بنابراين ص��ادرات مجدد اين حج��م دارو از مبادي 
رسمي، آنهم با ممنوعيت صدور دارو و كاالهاي اساسي 
و ضروري، دور از ذهن به نظر مي رسد و قطعًا مي توان 
گفت كه خروج اين محموله از طريق گمركات كشور 

به خارج از كشور صورت نپذيرفته است. 

   پس لرزه هاي ارز ۴۲۰۰توماني
انتشار خبر كشف و خنثي سازي بزرگ ترين عمليات 
قاچاق دارو از ايران به عراق در شرايطي است كه در پي 
وضع تحريم هاي ثانويه اياالت متحده عليه سيستم 
بانكي ايران، برخي منابع ايراني از لغو برخي خريدهاي 
دارويي اين كشور توسط بانك هاي خارجي گزارش 
داده  ان��د و در عين حال، محمد ج��واد ظريف، وزير 
خارج��ه ايران نيز اين اقدام امري��كا را »جنايت عليه 
بش��ريت« توصيف كرده است .البته همزمان با ادامه 
گراني و كمبود دارو در بازار رسمي و رونق سنتي بازار 
سياه دارو در ايران، امريكا تاكيد كرده كه تحريم هاي 
اين كشور عليه ايران، شامل خريد غذا و دارو نمي شود. 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي ايران نيز 
اعالم كرده كه تع��دادي از اين بانك ها وظيفه انتقال 
منابع براي خريد دارو و مواد غذايي را به عهده دارند و 
بانك هاي خارجي كه با اين بانك ها مبادالتي داشتند، 
عمال معافيت ها و مجوزهاي الزم را براي تأمين مالي 

مبادالت دارو و محصوالت غذايي دريافت كرده اند.
با اين حال، اما مساله اي كه وجود دارد، اين است كه 
از ابتداي سال ۹7 دولت با تصور كنترل قيمت ها نرخ 
قطعي 4200 تومان را براي ارز دولتي اعالم كرد. رفته 
رفته اما با ش��روع فاصله گرفتن بيشتر نرخ ارز آزاد از 
ارز دولتي خصوصا در طول دو سال اخير، انگيزه هاي 
شركت هاي واردكننده دارو و مواد اوليه دارويي براي 
سوءاستفاده از اين ارز قوت گرفت. اين در حالي است 
كه نرخ ارز آزاد چندين برابر نرخ ارز دولتي است. اين 
فاصله غيرمعقول، تضعيف انگيزه توليد در كشور را در 
پي داشته است. همچنين انگيزه هاي سوداگران براي 
سوءاستفاده و حتي قاچاق معكوس اين داروها به خارج 
از كش��ور را افزايش داده اس��ت. از اين رو، بسياري از 
كارشناسان معتقدند ارز 4200 توماني دارو بايد حذف 
شود، زيرا در بلندمدت تداوم اين روند اين صنعت را به 
يك جزيره جدا مانده از ديگر بخش هاي اقتصاد ايران 

تبديل مي كند.

   ارز ارزان، زمينه ساز فساد و قاچاق 
در همين رابطه، ناصر رياحي عضو هيات رييسه اتاق 
بازرگاني تهران، در مورد داروهاي قاچاق مكش��وفه 
در عراق به »تعادل« اينگونه توضيح مي دهد: انتشار 
چنين خبري باعث تعجب است؛ زيرا قاچاق سازمان 
يافته به صورت كاميوني امري غيرعادي است، زيراهم 
داروي وارداتي و ه��م داروي توليدي، تحت كنترل 
ش��ديد و ضوابط خاص��ي تحت اختي��ار پخش قرار 
مي گيرد و پخش هم به صورت آنالين اطالعات توزيع 
و موجودي را در اختيار سازمان و دارو قرار مي دهد. او 
در ادامه به ذكر مثالي پرداخت و گفت: در مورد داروي 
وارداتي، پخش دارو را از گمرك تحويل مي گيرد و در 
انبارهاي خود برچسب اصالت مي زند ودر شهرستان ها 
يا مراكز توزيع خود، اقدام به توزيع مي كند. همه اين 
مراحل، توسط سازمان رويت مي شود. از اين منظر، 

امكا ن قاچاق آنهم به صورت كاميوني از اين مس��ير 
امكانپذير نيس��ت. ولو اينكه تخلفي هم در طي اين 
س��ال ها ديده نش��ده؛ مگر اينكه يك شركت پخش 
ب��ا داروخانه يي تباني كند تا ب��ه آن داروخانه داروي 
بيش��تري بدهد. كارهايي از اين قبيل كه قابل صرف 

نظر هم هست. 
او مي افزايد: ام��ا در مورد داروه��اي بيماران خاص، 
مواردي كه به ناصر خس��رو ارجاع داده مي شود و در 
آنجا به فروش مي رود، ت��ا جايي كه من اطالع دارم و 
بررسي ها هم اينگونه نشان مي دهند؛ كساني هستند 
كه نس��خه اي را دريافت مي كننداما به جاي دريافت 
دارو، آن را در بازار مي فروشند. اين افراد يا واقعا بيمار 
نيستند و يا بيمارند، اما به پول آن بيشتر از دارو احتياج 

دارند كه اينها هم قابل قاچاق نيستند. 
بنابه اظهارات رياحي، اما وقتي ارز 4200 توماني داده 
مي شود، هزينه تمام شده براي توليد پايين است و از 
اين رو اين خطر وجود دارد كه برخي س��ودجويي ها 
در بازار شكل بگيرد و داروي ايراني به خارج از كشور 
قاچاق شود وفساد شكل بگيرد. هرچند در اين زمينه 
ارزيابي دقيقي صورت نگرفته، اما گمانه زني ها حاكي 
از آن است كه قاچاق دارو به خارج از ايران ادامه دارد. 
 رييس اتحاديه واردكنندگان دارو همچنين با تاييد 
موضوع قاچاق معك��وس اف��زود: ارز 4200 در واقع 
پرداخت يك يارانه كور اس��ت. ب��راي خود من اتفاق 
افتاده دارويي را از عراق برايم آورده اند كه برچس��ب 
اصال��ت خودمان روي آن بوده اس��ت. رياحي با بيان 
اينكه اين ارز رانتي و ارزان بايد حذف شود، مي گويد: 
فعاالن بخش خصوصي بارها از دولت خواس��ته اند، 
 كه دارو را از ش��مول دالر 4200 توماني خارج كند و 
مابه التفاوت حمايتي را به بيمه بدهد تا بيماران فشاري 
را تحمل نكنند. بهترين راه اين است كه مابه التفاوت و 
بخش بيشتري از بهاي دارو را به سازمان هاي بيمه گر 
بدهند تا قيمت براي مصرف كننده تغيير نكند، اين 
مساله پيچيده نيس��ت، در همه جاي دنيا به همين 
شكل انجام مي شود، موقع مصرف به كاال يارانه داده 

مي شود نه در مبدا. 
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا تخصيص ارز ارزان در 
اين سال ها به قاچاق دارو دامن زده، گفت: در گذشته 
كه ارز تك نرخي بود يا تفاوت بين ارز مبادله اي و آزاد 
زياد نبود و از طرفي هم واردات بس��ياري از داروها به 
دليل وجود مشابه ساخت داخل ممنوع بود، يكسري 
دارو به صورت قاچاق وارد كشور مي شد. اما اكنون اين 
رويه برعكس شده، يعني هم داروهاي وارداتي و هم 
توليد داخل به كشورهاي ديگر به عنوان مثال درعراق 
كه قيمت دارو 4 برابر اينجاست، قاچاق مي شود؛ چون 
ارز تخصيص يافته ارزان است. اين فعال اقتصادي ادامه 
مي دهد: پرواضح است كه اختالف شديد قيمت دارو 
در كشور با كشورهاي همسايه، زمينه ساز رانت و فساد 
بوده و انگيزه سوداگران را تحريك مي كند. همچنين 
تجربه نشان داده در اين شرايط، طمع داللي حتي در 
مس��افران خارجي نيز ايجاد مي شود كه اين موضوع 

قاچاق چمداني دارو را در پي خواهد داشت. 

    قاچاق ها سازمان يافته اند
در همين رابطه، حسين يوسفي علوي رييس انجمن 
 تكنس��ين هاي دارويي اس��تان آذربايجان شرقي و 
نايب رييس كانون كاركنان داروخانه هاي كشور نيز در 
گفت وگو با »تعادل« با اشاره به جهش نرخ ارز در كشور 
مي گويد: افزايش نرخ ارز در كشور و كاهش ارزش پول 
ملي، موجب شده تا ش��اهد قاچاق معكوس دارو در 
كشور باشيم. چراكه اين جهش نرخ ارز، سود بااليي را 
نصيب قاچاقچيان دارو خواهد كرد، از اين رو، اين افراد 

تصميم مي گيرند به صورت غيررسمي دارويي كه با ارز 
4200 توماني تهيه شده را به نرخ هاي بسيار باالتر به 
خارج از مرزهاي كشور بفرستند. البته علوي در مورد 
داروهاي قاچاق مكشوفه در عراق نيز مي گويد: البته 
هنوز جزئيات اين كشف قاچاق مشخص نشده است؛ 
به طور مثال هنوز معلوم نيست كه آيا اين داروها ايراني 
بوده يا خارجي ؟ از سوي ديگر هنوز معلوم نيست كه 
آيا اين ۱۹ كاميون و اقعا از مرزهاي ايران تردد كرده اند 
يا خير؟ اما اينكه مسووالن اظهار بي اطالعي كرده يا 
ضدو نقيض صحبت كرده اند؛ نش��ان از اين دارد كه 

پشت قضيه چيزي نهفته است. 
او با بيان اينكه قاچاق دارو همواره مرسوم بوده، گفت: 
حتي زماني ك��ه دالر هم ۱000 تومان بود، ش��اهد 
قاچاق دارو بوديم؛ اما مس��اله اي كه وجود دارد اينكه 
افرادي كه اقدام به قاچاق دارو مي كنند، قطعا وابسته 
به يك نهاد يا سازماني هستند؛ چراكه يك فرد عادي 
نمي تواند اقدام به چنين كاري كند. گفته هاي علوي 
 حكايت از اين دارد كه اين ن��وع قاچاق ها، به صورت 
سازمان يافته و مرتبط با افراد و ارگان هاي خاصي در 

كشور صورت مي گيرد. 
رييس انجمن تكنسين هاي دارويي استان آذربايجان 
شرقي در ادامه مي گويد: بايد اين موضوع را نيز در نظر 
گرفت كه در بحث دارو، ما شاهد قاچاق در ورود اين 
قلم كاال به كشور نيز هس��تيم؛ به طوريكه اكنون در 
شرايط كرونايي برخي از داروهايي كه براي مبارزه با 
بيماري كرونا مورد استفاده قرار مي گيرد از تركيه به 
صورت قاچاق وارد كشور مي شود و با چند برابر قيمت 
در بازار به فروش ميرسند. اين درحالي است كه قيمت 
برخي از اين داروها 2 تا ۳ ميليون تومان است اما وقتي 
به صورت قاچاق به كشور وارد مي شود، ۳0 ميليون 

تومان به فروش مي رسد. 
او مي گويد: ب��راي جلوگيري از رون��د غلط در حوزه 
دارو، بهتر است كه دولت راهكاري را تعريف كند كه 
تجارت دارو يعني هم در عرصه واردات وهم صادرات 
به صورت قانوني انجام ش��ود، تا جلوي سوءاستفاده 
قاچاقچيان نيز گرفته شود. علوي اولين اقدام در اين 
زمينه را آماده س��ازي زيرساخت ها عنوان مي كند و 
مي گويد: با راه اندازي سامانه هاي تجاري و همچنين 
بررسي مجوزها و بازرسي هاي دقيق در گمركات كشور 
مي توان جلوي قاچاق دارو را گرفت.  با همه اينها، در 
مورد اينكه در سال ۹۹ چقدر دارو قاچاق شده است؛ 
هنوز آمار رسمي از سوي هيچ نهادي منتشر نشده، 
اما براس��اس آنچه پيش تر، متوليان ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال عنوان كردند، ارزش كش��فيات دارويي 
در سال ۹7، برابر با 2۹54 ميليارد ريال بوده كه در 
س��ال ۹8 به 2704 ميليارد ريال رس��يده كه نشان 
از كاهش 8 درص��دي دارد. البته يك آمار مقدماتي 
هم وجود دارد كه قابل اس��تناد نيست. اين آمار در 
سه ماهه نخست امس��ال 600 ميليارد ريال است. 
البته اين آمار نيازمند بررسي بيشتر است. از سوي 
ديگر حميدرضا دهقاني نيا سخنگوي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگويي كه پيش تر 
با »خبرگزاري فارس« داشته در مورد قاچاق خروجي 
دارو از كشور گفته است: قاچاق خروجي دارو از كشور 
اتفاق مي افتد و بار ها در اين رابطه با وزارت بهداشت و 
درمان صحبت شده تا با تكميل سامانه »تي تك« به 
منوط شدن فروش دارو ها مخصوصًا داروي بيماران 
خاص به استعالم جلوگيري شود. اما در حال حاضر 
واردات دارو در راستاي جلوگيري از افزايش قيمت 
دارو براي مصرف كننده ب��ا ارز 4200 توماني انجام 
مي شود و اين موضوع مي تواند روي قاچاق خروجي 

دارو تأثيرگذار باشد.

روي خط خبر
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ذخاير راهبردي كااليي كشور 
بي نظير است

شاتا |مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: 
امروز در كشور نه كمبود آرد و نه كمبود گندم، وجود 
ندارد.يزدان سيف گفت: حدود ۹0 هزار نانوايي از طريق 
400 كارخانه توليد آرد كه ماهيانه ۹00 هزار تن گندم 
را تبديل به آرد مي كنند از طريق شبكه حمل و نقلي 
منسجم و برنامه ريزي شده در سه دهه اول، دوم و سوم 
در هر ماه آرد دريافت مي كنند. وي گفت: از مردم تقاضا 
داريم از نانوايي هايي كه داراي پروانه فعاليت، جواز كسب 

و پروانه بهداشت تضمين شده هستند، خريد كنند.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: گاهي 
اوقات ديده ش��ده برخي از نانوايي ها كه پروانه كسب 
نداشته و اجازه فعاليت هم ندارند و آرد مورد نياز خود را از 
طريق شبكه غير رسمي تامين مي كرده اند با كمبود آرد 
مواجه شده اند و موجبات سوءاستفاده براي رسانه هاي 
ضد انق��الب را فراه��م كرده اند. س��يف در خصوص 
نانوايي هاي آزادپز هم گفت: نانوايي آزادپز ديگر در كشور 
وجود ندارد و همه نانوايي ها به دو مدل يارانه اي يك و دو، 
از دولت آرد دريافت مي كنند كه در نوع اول به صورت 
كامال دولتي و به قيمت هر كيلو 665 تومان و نوع دوم كه 
به صورت آزاد آرد دريافت مي كنند. وي افزود: هر سال 
در نيمه دوم سال، به دليل اينكه روز ها كوتاه مي شود و 
تعطيلي خيلي از ادارات و فضا هاي كاري توام با يكديگر 
مي شود متاسفانه شاهد شلوغي و ازدحام متقاضيان نان 
در صف نانوايي ها هستيم. مديرعامل شركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: علت ديگري كه امكان دارد نانوايي، 
نان كمتري پخت كند اين است كه بعضي نانوايي ها به 
جاي هشت ساعت كار شش ساعت فعاليت مي كنند. 
سيف افزود: در هيچ نقطه اي از كشور، نه در حال حاضر 
بلكه در گذش��ته و حتي در آينده هم هيچ مشكلي در 
تهيه آرد و نان نداريم ضمن اينكه ميزان ذخاير راهبردي 
كشور هم بي نظير اس��ت. وي در پايان گفت: يكي از 
نانوايي ها در اس��تان البرز كه مرتكب تخلف هم شده، 
فيلمي از واحد صنفي خود را براي يكي از شبكه هاي 
فارسي زبان خارجي فرستاده كه اين فيلم كامال دروغ 
بوده و بعد از بررسي ها، مشخص شد اين نانوايي تخلفات 
گسترده اي داشته كه در حال حاضر در حال رسيدگي 

از طريق مراجع ذيربط هستيم.

 راه اندازي سامانه اطلس
در شركت آبفا استان اصفهان

 با بهره مندي از سامانه اطلس، مديريت كمي و كيفي 
فرآيند تبديل كروكي طرح هاي لوله گذاري هاي آب 
و فاضالب به پروفيل در سطح اس��تان، با استفاده از 
فناوري روز انجام مي ش��ود. مدي��ر دفتر مطالعات و 
بررسي هاي فني فاضالب شركت آبفا استان اصفهان 
عنوان كرد: با راه اندازي اين س��امانه نياز به استفاده 
از كاغذ به حداقل ممكن رس��يده و محدود به چاپ 
نسخه نهايي پروفيل شده است. عدم نياز به مراجعات 
حضوري همكاران آبفا از سراس��ر اس��تان به س��تاد 
مركزي براي پيگيري امور مربوط به طراحي و تحويل 
پروفيل ها از ديگر نتايج مهم استقرار اين سامانه بوده 
اس��ت.  وي به برخي از قابليت هاي اين سامانه اشاره 
كرد و تصريح نمود: ارتباط با سامانه همارا به منظور 
آرشيو پروفيل ها و مستندات تهيه شده با فرمت هاي 
ديجيتالي و در نتيجه قابليت آرشيو طبقه بندي شده 
اسناد در فرمت هاي مختلف با تعريف سطوح دسترسي 
محدود يا نامحدود و نيز رصد و نمايش تفكيكي سرعت 
عمل واحدهاي مختلف، طي فرآيند و ايجاد شرايط 
مديريت زمان تهيه پروفيل، از مزيت هاي راه اندازي 

اين سامانه مي باشد.

راه اندازي سامانه يكپارچه 
اعطاي تسهيالت صادراتي 

معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرد: س��امانه يكپارچه اعطاي تسهيالت بسته 
حمايت از توس��عه صادرات غيرنفت��ي از محل منابع 
صندوق توس��عه ملي و بانك هاي عامل طرف قرار داد 
در س��ايت www.behinyab.ir وزارت صم��ت 
راه اندازي شد. سعيد زرندي گفت: در بهمن ماه سال 
گذش��ته و به منظور تامين مالي و تشويق و حمايت از 
صادرات، بس��ته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي 
توسط معاون اول محترم رييس جمهور ابالغ شد. وي 
افزود: در راستاي هدايت منابع در جهت تحقق اهداف 
صادراتي و همچنين تسهيل و تسريع در فرايند پرداخت 
تسهيالت س��رمايه در گردش به واحدهاي توليدي- 
صادراتي و به منظور صادارت محصوالت اولويت دار به 
كشورهاي هدف، سامانه يكپارچه اعطاي تسهيالت 
بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي از محل منابع 
صندوق توسعه ملي و بانك هاي عامل طرف قرار داد در 
سايت www.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن 
و تجارت راه اندازي ش��ده اس��ت. معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: متقاضيان 
اس��تفاده از تسهيالت در س��امانه موصوف ثبت نام و 
درخواس��ت آنها به صورت خودكار مورد پردازش قرار 
گرفته و پس از تاييد به يكي از بانك هاي عامل )توسعه 
صادرات ايران، كشاورزي، توسعه تعاون، صادرات ايران 
و بانك مشترك ايران و ونزوئال، جهت تصويب و پرداخت 
تسهيالت ارسال خواهد شد. زرندي اعالم كرد: منابع 
در نظر گرفته ش��ده براي تسهيالت بسته موصوف از 
منابع صندوق توسعه ملي مبلغ 20.000 ميليارد ريال 
مي باشد كه با لحاظ نمودن سهم آورده بانك ها به همين 
ميزان، كل منابع ايجادي به مبلغ 40.000 ميليارد ريال 
خواهد رسيد. گفتني است؛ تاكنون نيز ميزان پرداختي 
بانك هاي عامل از منابع بسته حمايت از توسعه صادرات 
غير نفتي ۹8 در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار و ۳27 ميليارد 

ريال براي ۱۱8 طرح بوده است.

 انتقاد وزير صمت از 
قيمت هاي دستوري خودرو

شاتا |ش��وراي سياست گذاري خودرو با حضور 
وزراي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، معاون اقتصادي رييس جمهور و مشاور 
رييس جمهور اواخر هفته گذشته تشكيل جلسه 
داد. در جلسه ش��وراي سياست گذاري خودرو با 
حضور عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن 
و تجارت، محم��د نهاونديان مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور، محمد شريعتمداري وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي و محمد فروزنده مش��اور 
رييس جمهور، راهكارهاي ساماندهي بازار خودرو 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. وزير صمت در 
اين جلسه گفت: در شرايط فعلي بايد نقدينگي 
موجود به سوي بخش هاي مولد كشور هدايت و 
عطش بازار خودرو به شكل موثري كنترل شود. 
عليرضا رزم حسيني با يادآوري رشد 2۳ درصدي 
توليدات خودرويي كشور در 6 ماهه اول سال ۹۹، 
تاكيد كرد: در صورت همكاري همه بخش ها و با 
توج��ه به ظرفيت موجود، ام��كان مديريت بازار 
وجود دارد. عليرضا رزم حسيني با تاكيد بر لزوم 
اتخاذ برخي تصميمات چالش��ي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي بهبود شرايط كنوني كشور 
افزود: اگر همه بپذيريم كه در مسير منافع ملي 
حرك��ت كنيم در درازمدت به نف��ع اقتصاد ملي 
كش��ور خواهد بود. وي گفت: برنامه ريزي شده 
است كه از هفته آينده در مراكز عمده فروشي و 
بنكداري كنترل و نظارت هاي هوشمند صورت 
گي��رد . وزير صنعت ، معدن و تج��ارت افزود: در 
حالي اين مس��ووليت را قبول كردم كه كش��ور 
در ش��رايط خاصي قرار دارد، اما با همه توان در 
پيش��برد امور اين وزارتخانه، تالش خواهم كرد. 
رزم حسيني اضافه كرد: با توجه به شرايط موجود 
شايد70 درصد وقت خود را در خصوص تنظيم 
بازار، معيشت و ارتزاق عمومي مردم مي گذرانم 
ت��ا بتوانيم به تصميمات درس��ت برس��يم. وي 
گفت: بر اين باوريم كه در تصميم گيري ها بايد با 
كميسيون هاي اقتصادي و صنايع مجلس شوراي 
اسالمي به اجماع حداكثري برسيم. وزير صمت 
افزود: مبن��اي تصميم گيري در اي��ن وزارتخانه 
رس��يدن به اجماع حداكثري با كميسيون هاي 
اقتص��ادي و صنايع مجلس ش��وراي اس��المي 
خواهد بود. رزم حسيني همچنين با بيان اينكه 
قيمت هاي دس��توري، صنعت خودرو كشور را با 
زيان هنگف��ت روبرو كرده اس��ت گفت: با توجه 
 نوع قيمت گذاري، شاهد سه نوع قيمت مصوب،

 تمام شده و قيمت بازار هستيم.

شرط كاهش قيمت مرغ
ايسنا |حبيب اس��داهلل نژاد نايب رييس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوشتي در پاسخ به اينكه 
چرا قيمت مرغ در روزهاي اخير با افزايش مواجه 
شده است؟ اظهار كرد: به دليل عدم برنامه ريزي 
درست در ماه هاي قبل و عمل نكردن به وعده ها 
در خصوص تامين نهاده هاي مورد نياز واحدهاي 
توليدي، قيمت مرغ افزايش پيدا كرده است. وي 
ادامه داد: در حال حاضر قيمت مرغ زنده در بازار 
۱7 ت��ا ۱7 هزار و 500تومان و مرغ گرم نيز 25 تا 
25 هزار و 500تومان اس��ت. اين قيمت واقعي و 
تمام شده مرغ با شرايط موجود است. يعني حتي 
اگر 50 درصد نهاده هاي م��ورد نياز مرغداري ها 
با قيمت ه��اي مصوب تامين ش��ود، قيمت هاي 
مذكور قيمت واقعي مرغ اس��ت. ام��ا نكته قابل 
توجه اين است كه 50 درصد نهاده هاي مورد نياز 
مرغداري ها توس��ط دولت تامين نمي شود و آنها 
مجبور هس��تند كه حدود 60 تا 70 درصد نهاده 
مورد نياز خود را از ب��ازار آزاد با قيمت هاي گزاف 
تهيه كنند. وي افزود: فروش مرغ گرم با قيمت 25 
هزار تومان تخلف نيست و قيمت تمام شده مرغ 
براي مرغداران است. اگر نهاده دولتي تامين شود 
قيمت مرغ كاهش مي يابد و اگر همين مقدار هم 
به دست توليدكنندگان نرسد قيمت مرغ افزايش 
خواهد يافت. وي تصريح ك��رد: نهاده هاي دامي 
به اندازه كافي وارد و در كش��ور وجود دارد اما در 
توزيع آنها تخلفاتي صورت مي گيرد و نشتي دارد. 
همين نش��تي و شايد س��ودجويي ها و امضاهاي 
طاليي براي نهاده ها باعث ش��ده بخش زيادي از 
اين نهاده هاي وارداتي از چرخه توزيع دولتي خارج 
شود و سر از بازار سياه در آورند. نهاده هايي كه در 
بازار سياه هستند همه وارداتي بوده و با ارز 4200 
توماني ثبت سفارش ش��ده اند. دستگاه هايي كه 
وظيفه تامين وتوزيع نهاده ها را دارند بايد پاسخگو 
باشند كه چگونه نهاده هاي دولتي وارد بازار سياه 
مي شوند. اسداهلل نژاد افزود: كارگروه تنظيم بازار 
با علم براينكه قيمت تمام ش��ده مرغ زنده براي 
مرغداران ۱7 هزار تومان است، هنوز قيمت واقعي 
آن را اعالم نكرده كه اگر اين رويه اصالح نش��ود 
باال رفتن قيمت مرغ به بح��ران و كمبود تبديل 
 خواهد شد كه زيبنده كشوري نيست كه هفتمين 
توليد كننده جهان بوده و پتانسيل صادرات بيش 
از يك ميليون تن مرغ را دارد.  وي به زمزمه واردات 
مرغ در صورت بروز كمبود اشاره و اظهار كرد: شايد 
برخي رانت ها در دس��تگاه ها كه از واردات س��ود 
مي برند در س��ال جهش توليد هم دنبال تحقق 
همين موضوع باشند. اما بايد گفت ارزي كه براي 
واردات يك قطعه مرغ اختصاص مي يابد، اگر به 
س��مت نهاده ها رود مي تواند قيمت هر كيلو گرم 
مرغ را به ش��رايط قبل بازگرداند.  اسداهلل نژاد در 
پايان با اشاره به اينكه ايراد در تامين و توزيع دولتي 
نهاده اس��ت، گفت: اگر ارز الزم براي تامين نهاده 
مورد نياز جهت توليد مرغ تخصيص يابد و نشتي، 
انحراف و امضاي طاليي نباشد، اين مشكالت هم 

نخواهد بود.

»تعادل« از روند قاچاق خروجي- ورودي دارو گزارش مي دهد

ماجراي كشف 19 كاميون داروي قاچاق در عراق چيست؟
ترانزيت يا قاچاق دارو

   ناصر رياحي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران: انتشار چنين خبري باعث تعجب است؛ زيرا قاچاق سازمان يافته به صورت كاميوني امري 
غيرعادي است، زيراهم داروي وارداتي و هم داروي توليدي، تحت كنترل شديد و ضوابط خاصي تحت اختيار پخش قرار مي گيرد و پخش هم به صورت 
آنالين اطالعات توزيع و موجودي را در اختيار سازمان غذاو دارو قرار مي دهد در مورد داروي وارداتي، پخش دارو را از گمرك تحويل مي گيرد و در 
انبارهاي خود برچسب اصالت مي زند ودر شهرستان ها يا مراكز توزيع خود، اقدام به توزيع مي كند. همه اين مراحل، توسط سازمان رويت مي شود. 

برش
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چهرهروز

ابتهاج: نمي توانم ايران را بي بودن شجريان تصور كنم
امير هوشنگ ابتهاج، متخلص به »ه. ا. سايه« يكي از معروفترين شاعران معاصر ايران است. سايه بعد از حادثه ميدان ژاله )۱۷ شهريور ۱۳۵۷( 
به همراه محمدرضا لطفي، محمدرضا شجريان و حسين عليزاده، به نشانه اعتراض از راديو استعفا داد. او اما اين روزها داغدار از دست دادن يكي 
از بهترين ياران و دوستانش است؛ استاد شجريان. آنها سال هاي سال از دوستان جاني هم بودند و در بسياري از محافل اين دو در كنار هم ديده 
مي شدند. اما رفتن استاد شجريان براي اميرهوشنگ ابتهاج بسيار تلخ است. سايه دراين باره مي گويد: بارها گفته ام كه نمي توانم ايران را بي 
بودن شجريان تصور كنم. آنقدر زنده ماندم كه اين مصيبت را هم ديدم. شايد بايد ۱۰  سال بگذرد كه بتوانم شعري براي شجريان بگويم. براي 
بزرگي اين مصيبت كلمه ندارم. كلماتم سست و ضعيف و كم و كوچك و پوك است. نمي تواند دردم را بگويد. عاجزم از بيان. بايد سال ها بگذرد.

كتابخانه

درباره »دانشنامه مختصر اقتصاد«
كتاب »دانشنامه مختصر اقتصاد« نوشته ديويد هندرسون، در واقع نوعي جمع آوري برترين نظريه هاي اقتصادي به شمار مي رود. اين 
كتاب به كمك حدود ۱۵۰ تن از اقتصاددانان مطرح دنيا نوشته شده است. در ميان نويسندگان اين كتاب، چتدين برنده جايزه نوبل اقتصاد، 
چندين رييس شوراي مشاوران اقتصادي روساي جمهور مختلف امريكا، چندين روزنامه نگار مطرح و پيشرو در حوزه اقتصاد و بسياري از 
اقتصادداناني ديده مي شوند كه هر يك از برترين متخصصان موضوعي هستند كه به آن پرداخته اند. مجله »پاليسي« در يادداشت خود آن 
را بهترين كتاب براي مردم در يادگيري اقتصاد و فهميدن اينكه اقتصاددانان مسائل را چگونه تحليل مي كنند دانسته و اضافه كرده است: 
»اين كتاب از تحليل هاي اساسي اقتصاد به منظور شكستن افسانه هاي نادرستي كه همگاني شده اند استفاده كرده و موفق بوده است...

بحث هاي اساسي اقتصادي در اين كتاب به صورت خالصه و با مثال هاي واقعي بيان شده است.

میراثنامه

مدير پايگاه سيلك از برگزاري نمايشگاهي از يافته هاي 
گيرشمن خبر داد. جواد حسين زاده ساداتي گفت: 
نمايشگاهي بسيار مهم و هيجان انگيز، از يافته هاي 
تپه سيلك در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار 
خواهد گرفت كه تاكنون در هيچ موزه و نمايشگاهي 
به نمايش گذاشته نش��ده اند. در واقع مي توان گفت 
روايتي جديد از سيلك به نمايش درخواهد آمد. او در 
خصوص وضعيت بازديد گردشگران از اين مجموعه 
افزود: تا زماني كه اجازه بازديد از س��وي ستاد ملي 
كرونا وجود داش��ت با حفظ پروتكل هاي بهداشتي 
روزانه تقريب��ا ۳۰ تا ۵۰ گردش��گر از اين مجموعه 
ديدن مي كرد. البته اكنون و در هر زمان ديگري كه 
ستاد كرونا تعطيلي مجموعه را اعالم كند، مجموعه 
تعطيل خواهد بود. باتوجه به شرايط موجود با كاهش 
بيش از ۹۰ درصدي بازديدكنندگان از سيلك رو به 
رو هستيم و تقريبا مي توان گفت تعداد گردشگران 
خارجي به صفر رسيده است. اين در حالي است كه 
سال گذش��ته در حدود ۲۰۰ ميليون تومان هزينه 
نرده هاي تپه شمالي و جنوبي شد. سپس باتوجه به 
آنكه شرايط مناسبي نداشتند درصدد رنگ آميزي 

آنها بر آمديم تا از زنگ زدن آنها جلوگيري ش��ود كه 
 در ح��دود ۱۵۰ ميليون تومان هزينه دربرداش��ت. 
راه آب ها و بخش هايي كه نيازمند مرمت و س��يمان 
كشي هستند هم به صورت پايلوت انجام مي شود. در 

اين ميان كارگاه هاي گيرشمن كه خاك هاي دستي 
كاوش شده در آن وجود داشت و در حدود ۵۰۰ متر 
مربع است و هر ساله با بارش باران، آسيب مي ديدند، 

كامال مرمت شد.

نمايش اشياي ناديده تمدن سيلك

»قلعهنصوري«در250كیلومتريشرقاستانبوشهرقرارگرفتهاست.قلعهنصوريبه»قلعهشیخ«نیزمشهوربودهومتعلقبهاوايلدورهقاجاريه
است.ساختقلعهبهامرشیخجبارانجاميافتهومعمارآنعلياضعرشیرازيبود.مصالحبهكاررفته،سنگهايبزرگومالطآنگلوگچاست.
اينبنادارايبادگیريهمانندبادگیرهايساختمانهايساحليخلیجفارساستودربخشهايمختلفآن،ايوانوستونهايمختلفيديده
ميشود.درورودياينقلعهازضلعجنوبيوروبهخلیجفارس،دربچوبيبزرگيباگلمیخوكندهكاريوجودداردكهبسیاربرجستهاست.بعد
ازورودياصلي،هشتيبزرگيوجودداردكهازهشتطاقچهسادهتشكیلشدهاست.درطبقهدومبنا،ايوانستونداريوجودداردكهسبك
كار،تراشوستونآنشبیهبازاروكیلشیرازاست.گچبريهاياينستونشاملشاخوبرگ،گلوبوته،فرشتگانوپرندگاناستكهبرزيبايي
اينقلعهافزودهاند.سنگهاوگچهايموجوددرحیاطقلعههمخبرازمرمتوبازسازياينقلعهميدهند.جالباستبدانیدكهخانداننصوري

تاسال1356هجريشمسيدراينقلعهسكونتداشتهاند.

مرزپرگهر

هنر

فيلم كوتاه »اوريگامي« ساخته »مرجان هاشمي« براي حضور در »جشنواره فيلم 
زنان پاريس« به فرانسه مي رود. اوريگامي فيلمي ۱۵ دقيقه اي درباره رابطه ۲ شاگرد 
و معلم ورزش مدرسه شان است كه مرجان هاشمي آن را كارگرداني كرده و قرار 
است تا در سي و دومين جشنواره فيلم زنان پاريس به نمايش درآيد. جشنواره زنان 
پاريس از ۲۳ تا ۳۱ اكتبر مصادف با ۲ تا ۱۰ آبان ماه در پاريس برگزار مي شود و قرار 
است فيلم كوتاه اوريگامي ۲۷ اكتبر مصادف با ۶ آبان ماه ساعت ۷ شب در سالن 
مركزي منطقه ۱۰ پاريس به نمايش گذاشته شود. از جمله عوامل اين فيلم كوتاه 
مي توان به تهيه كننده، نويس��نده و كارگردان: مرجان هاشمي، بازيگران: ماهور 
ميرزانژاد، گلزار حذفي، هانيه خسرواني، تصويربردار: علي احساني، صدابردار: سامان 
شهامت، تدوين: عماد خدابخش، طراحي و تركيب صدا: محمدحسين ابراهيمي، 
اصالح رنگ و نور: س��امان مجد وفايي،  مدير توليد: دياكو خاكي،  مدير تداركات: 
جالل شعباني،  طراح لباس و صحنه: ويدا رضايي،  طراح چهره پردازي: سارا چگيني، 
 دستيار كارگردان و برنامه ريز: آرش جهانگيري،  منشي صحنه: مهناز درودي و ... .

فيلمي زنانه در راه 
»جشنواره فيلم زنان پاريس«

هنر

فيلم سينمايي »بندر بند« تازه ترين ساخته »منيژه حكمت« در نمايش افتتاحيه 
جشنواره فيلم بسفر تركيه به روي پرده مي رود. فيلم ايراني-آلماني بندر بند، تلفيقي 
از چند ژانر سينمايي و تازه ترين اثر سينمايي منيژه حكمت است كه پس از نمايش 
در جشنواره هاي معتبري چون تورنتو، زوريخ و ميل ولي، يكي از ۱۰ عنوان فيلمي 
خواهد بود كه در بخش مسابقه فيلم هاي بلند در جشنواره بسفر حضور مي يابد. 
اين فيلم با آثاري چون خواهر ساخته اسوتال توتسوركوفا )محصول بلغارستان و 
قطر و برنده لوح افتخار از شصت و هفتمين جشنواره سن سباستين(، بهترينش 
هنوز نرسيده ساخته جينگ وانگ )محصول چين و به نمايش در آمده در هفتاد و 
هفتمين جشنواره ونيز(، عدالت معمولي ساخته كيارا بللوسي )محصول ايتاليا و 
سوييس و به نمايش در آمده در هفتادمين جشنواره برلين(، جزيره اندرون ساخته 
رو حسنوف )محصول جمهوري آذربايجان و فرانسه و برنده جايزه بهترين كارگردان 
از بيست و ششمين جشنواره سارايوو( و... هشتمين جشنواره فيلم بسفر از ۲ تا ۹ 

آبان سال جاري در شهر استانبول در كشور تركيه برگزار مي شود.

»بندر بند« 
در جشنواره بسفر اكران مي شود

جامعه

آمار جانباختگان كرونا در كشور از ۳۰ هزار تن گذشت
سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي ۴۱۰۳ مورد 
جديد كوويد۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته خبر 
داد. دكتر سيماسادات الري گفت: از ديروز تا امروز ۲۶ 
مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴ 
هزار و ۱۰۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي ش��د كه يك هزار و ۷۷۹ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵۲۶ هزار 
و ۴۹۰ نفر رسيد. او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذش��ته، ۲۵۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۳۰ هزار و 
۱۲۳ نفر رسيد. خوشبختانه تا كنون ۴۲۳ هزار و ۹۲۱ 
نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. به گفته الري، ۴۷۲۱ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند. همچنين تا كنون چهار ميليون و ۴۸۲ هزار 
و ۲۶۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است. او همچنين در توضيح استان هاي در وضعيت قرمز 

بيماري گفت: استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان 
ش��رقي، خراسان جنوبي، س��منان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، 
كرمان، خراس��ان شمالي، همدان، يزد و كردستان در 
وضعيت قرمز قرار دارند. الري درباره اس��تان هاي در 
شرايط هشدار نيز گفت: استان هاي هرمزگان، فارس و 

گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

افزايش غلظت آالينده ها در ۴  كالنشهر كشور
مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان 
هواشناس��ي از پايداري در جو در كشور تا سه روز 
آينده خبر داد. صادق ضياييان گفت: اين شرايط در 
چهار كالنشهر كشور سبب افزايش غلظت آالينده ها 
مي ش��ود. او با اشاره به اينكه تا سه شنبه )۲۶ تا ۲۹ 
مهر( در بيش��تر اوقات آسمان كشور صاف و پايدار 
خواهد بود و در ش��هرهاي تهران، كرج، مركزي و 
اصفهان افزايش غلظت آالينده ها به ويژه در اوايل 
ساعات صبح پيش بيني مي شود، اظهار كرد: در نوار 
شمالي كشور نيز طي اين مدت افزايش نسبي دما رخ 
مي دهد. وي ادامه داد: از بعد ازظهر روز سه شنبه )۲۹ 
مهر( به همراه نفوذ جريان شمالي روي غرب سواحل 
درياي خزر بارش در گيالن و اردبيل آغاز مي شود و 
طي روز چهارشنبه )۳۰ مهر( در كل سواحل شمالي، 
اردبيل، ارتفاعات البرز مركزي، شمال آذربايجان 

غربي و آذربايجان شرقي بارش باران گاهي همراه 
با رعد و برق و وزش باد و كاهش نس��بي دما دور از 
انتظار نيست. ضياييان با بيان اينكه طي روزهاي 
پنجشنبه و جمعه )۱ و ۲ آبان( در اردبيل و سواحل 
درياي خزر بارش ادامه دارد، گفت: در شمال شرق 
كشور نيز وزش باد افزايش يافته و در مناطق شمالي 

آن ابرناكي و بارش پراكنده رخ مي دهد.

تمديد محدوديت هاي كرونايي در تهران تا پايان هفته جاري
استاندار تهران از تمديد محدوديت هاي كرونايي در تهران 
 تا پايان هفته جاري خبر داد. انوشيروان محسني بندپي 
گف��ت: برگ��زاري كالس ه��اي درس در م��دارس و 
دانشگاه ها به صورت غيرحضوري است. او افزود: تمام 
محدوديت هاي ابالغي در هفته گذشته از روز يكشنبه 
۲۷ تا پايان هفته جاري در استان تهران به قوت خود باقي 
است. استاندار تهران اظهار داشت: در خصوص برگزاري 
كالس ها در مدارس، دانش��گاه ها و ساير آموزشگاه ها 
تاكيد ب��ر آموزش هاي غير حض��وري و بهره گيري از 
فضاي مجازي است. همچنان استفاده از ماسك از درب 
منازل براي شهروندان در استان تهران ضروري و الزامي 
اس��ت. همچنين برگزاري هر گونه مراسم اجتماعي، 
فرهنگي، مذهبي و همايش ها، باشگاه هاي ورزشي، 

ورزش هاي پر برخورد از جمله كشتي، كاراته، جودو و 
موارد مشابه، كافه، قهوه خانه ها و چايخانه ها، باغ وحش و 
شهر بازي ها، مراكز تفريحي آبي، استخرهاي سرپوشيده 
و باشگاه هاي بدنسازي و همچنين عدم برگزاري نماز 

جمعه در اين ابالغيه مورد تاكيد قرار گرفته است.

ادامهازصفحهاول

شكاف طبقاتي يكي از داليل 
خودكشي در نوجوانان

 اما طي سال هاي اخير اين مشكالت بسيار بيشتر 
ش��ده اند. نوجواني كه هيچ تجرب��ه اي از زندگي و 
س��ختي هاي آن ندارد، با اولين شكست به پوچي 
مي رسد و به اين ترتيب تنها راه رهايي از مشكالت 
را خاتم��ه دادن به زندگ��ي اش مي داند. به همين 
خاطر است كه بسياري از جامعه شناسان معتقدند 
اگ��ر مي خواهي��م در جامعه اي آمار خودكش��ي، 
طالق، فس��اد و فحش��ا را پايين بياوريم بايد قبل 
از هر چيز ش��رايط اقتص��ادي آن جامعه را بهبود 
ببخشيم. از سوي ديگر امروزه بسياري از نوجوانان 
به فضاي مجازي دسترس��ي دارند، آنه��ا اخبار را 
دنبال مي كنند، آنها شرايط اقتصادي خانواده خود 
را مي بينند، از مش��كالت خبر دارند و در بسياري 
از موارد اميدي هم به آينده ندارند، آنها به واس��طه 
همين مشكالت رابطه عاطفي و معنوي خاصي هم 
با افراد خان��واده برقرار نمي كنند، چون پدر و مادر 
هم به طور متقابل آنقدر درگير مشكالت اقتصادي 
هس��تند كه برقراري رابطه عاطفي ب��ا فرزندان را 
فراموش كرده اند، به اين ترتي��ب نوجوان رانده از 
همه جا ناچارا به خودكشي فكر مي كند. در برخي 
از آنه��ا اين ماجرا فقط در حد فك��ر و يا حتي براي 
جلب توجه اطرافيان يك اق��دام نه چندان جدي 
باقي مي ماند و متاس��فانه براي برخي به قيمت از 
دست دادن جانش��ان تمام مي شود. مثال همين 
مورد آخر كه پسربچه ۱۱ ساله بوشهري به دليل 
نداشتن گوشي هوشمند خودش را حلقه آويز كرد. 
متاسفانه مسووالن بدون توجه به نيازهاي اجتماعي 
نوجوانان آنها را در شرايط بحراني قرار مي دهند. چرا 
بايد تحصيل مجازي در كش��ور راه اندازي شود در 
حالي كه به گفته همين مسووالن آموزش و پرورش 
هنوز ۳ و نيم ميليون دانش آموز به گوشي هوشمند 
و فضاي مجازي دسترسي ندارند. چرا نبايد اول اين 
مشكل را حل كنند و بعد به دانش آموزان بگويند 
ك��ه از طريق فضاي مجازي ادامه تحصيل بدهند. 
همين تحصي��الت آنالين ش��كاف طبقاتي را به 
كودكان هم نشان داده و آنها اگر تاكنون به چنين 
چيزهايي توجه نمي كردند حاال به خوبي مي توانند 
اين فاصله طبقات��ي را درك كنند. در مورد محمد 
اين مساله فقط فقر نيست، مساله تحقير شدن هم 
هست. اينكه تو با خواهش و تمنا از ديگران گوشي 
بگيري و تنها چند پيام مبهم براي معلمت بفرستي 
خود باعث نابود شدن روح و روان يك بچه ۱۱ ساله 
مي شود. اين كودك كه هنوز حتي به سن نوجواني 
هم نرسيده چقدر تحت فش��ار بوده كه با اين سن 
كم به كشتن خودش فكر كرده است. در نهايت اگر 
بخواهيم منشأ اين خودكشي ها را پيدا كنيم اول بايد 
وضعيت اقتصادي خانواده، دوم نحوه تربيت نوجوان 
در خانواده و سوم شرايط اجتماعي كه نوجوان در آن 

قرارداشته، را مورد بررسي قراردهيم.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

مشكالت و مصائب نابينايان و كم بينايان را كسي نمي بيند

زندگي با عصاي سفيد
گل�يمان�دگار|در تقوي��م جهاني 
۱۵ اكتبر به عنوان روز عصاي س��فيد 
انتخاب شده است. روزي كه قرار است 
در م��ورد افراد نابينا و كم بينا حرف بزنيم و مس��ائل 
و مش��كالت آنها را مورد بررسي قرار دهيم. اما وقتي 
پاي مش��كالت و مصائب اين قش��ر در كش��ور ما به 
ميان مي آي��د نمي توانيم حتي يك نقطه روش��ن و 
اميدوار كنن��ده در زمينه ارايه خدمات و رس��يدگي 
به اين افراد پيدا كنيم. كافي اس��ت گش��تي در شهر 
بزنيم تا با انواع و اقس��ام موانع كه انس��ان بينا هم با 
آنها مشكل دارد چه برس��د به افراد با مشكل بينايي 
همه جا به چشم مي خورند. اصال چند درصد وسايل 
 نقليه عمومي براي اين افراد مناسب سازي شده اند؟

 چند درصد ساختمان هاي اداري براي پذيرا بودن اين 
افراد مناسبند؟ در مورد اشتغال و تحصيل اين افراد 
چه امكانات ويژه اي را در اختيار دارند؟ چرا بايد پيدا 
كردن كار براي اف��رادي كه كم بينا يا نابيناي مطلق 
هستند آرزويي محال به نظر برسد. چرا در خانه هايي 
كه ساخته مي ش��ود هيچ امكاناتي براي اين افراد در 
نظر گرفته نشده است. اين در حالي است كه بسياري 
از كشورهاي اروپايي و آسيايي سال هاست كه شرايط 
زندگي شهري براي اين افراد را به بهترين شكل ممكن 
تغيير داده اند. اما در ايران هر س��ال روز عصاي سفيد 
كه از راه مي رس��د، مسووالن ش��هري و غير شهري 
سخنراني مي كنند، وعده و وعيد مي دهند و در نهايت 
هم همه چيز با همين حرف ها به پايان مي رسد و هيچ 

اقدام قابل توجهي هم صورت نمي گيرد. 

  آمارها چه مي گويند؟
آمارهاي جهاني مي گويند در دنيا حدود ۲۵۰ ميليون 
نفر از افراد دچار اختالل بينايي هستند. از اين تعداد 
۳۵ ميليون نفر نابيناي مطلق است كه ۸۰ درصدشان 
را افراد باالي ۵۰ سال تشكيل مي دهند. اين درحالي 
اس��ت كه در حال حاضر ۹۰ درصد نابينايان جهان 
در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. ايران 
در اين ميان در جرگه ۱۶ كشور اول از نظر جمعيت 
نابينايان است. به گفته رييس انجمن نابينايان ايران 

اين تعداد در كشور ما براساس شاخص هاي جهاني 
نزديك به ۸۰۰ هزار نفر است كه ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار 
نابيناي مطلق هستند و ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار در كشور 
اختالل بينايي دارند. الزم به ذكر اس��ت كه درصد 
باالي��ي از نابينايي ها به دلي��ل بيماري هاي مزمن 
مانند آب مرواريد، آب س��ياه، يا حوادث و تصادفات 
رانندگي است كه قابل پيش��گيري است. درحالي 
كه اغلب نابينايي ها در كشورهاي توسعه نيافته به 
دليل عفونت ها و بيماري ها ايجاد مي شود اما بيشتر 
نابينايي هاي ايران به دليل ح��وادث در طول كار و 
تصادفات اتفاق مي افتد است . الزم به ذكر است يكي 
از داليلي كه ايران را در ليست كشورهاي داراي نابينا 
زياد قرار داد جنگ تحميلي ۸ ساله ايران و عراق بود.

  قانوني كه هنوز اجرايي نشده
اليحه حمايت از حقوق معلوالن ۲۰ اس��فند ۹۶ به 
تصويب مجلس شوراي اس��المي رسيد و در جلسه 
۲۲ فروردين ۹۷ ش��وراي نگهبان تاييد شد. اما از آن 
تاريخ تاكنون اين قانون اجرايي نش��ده اس��ت. نه در 
رابطه با سهميه اي كه هر يك از نهادها و ارگان ها براي 
استخدام معلوالن و از جمله نابينايان دارند و بايد به 
آن عمل كنند و نه در زمينه بهسازي فضاي شهري 
چه در تهران و چه در ديگر شهرهاي ايران. هنوز همان 
مشكالت هميشگي بر سر راه بيش از ۸۰۰ هزار نفري 
است كه با مشكالت بينايي دست و پنجه نرم مي كنند 
و امكانات مناسب هم براي شغل و زندگي در اختيار 
ندارند. در واقع زندگي كردن با عصاي س��فيد در اين 

سرزمين بسيار سخت است.

  اشتغال مهم ترين مشكل نابينايان
»علي اكبر جمالي«، رييس انجمن نابينايان كش��ور با 
برشمردن مش��كالتي كه نابينايان با آن دست و پنجه 
نرم مي كنند، مهم ترين مش��كل نابينايان را اش��تغال 
دانس��ته و به »تعادل« مي گويد: در حال حاضر يكي از 
بزرگ ترين مسائل آزاردهنده براي نابينايان كه در واقع 
ريشه بسياري از مشكالت ديگر است، وضعيت اشتغال 
آنهاست كه زندگي بس��ياري از آنها را با چالش مواجه 
كرده است. جمالي مي افزايد: نابينايان نسبت به معلولين 
ديگر بس��يار مغفول مانده اند. با وجود اينكه افراد نابينا 
افرادي توانمند هستند اما به دليل عدم فرهنگ سازي 
مناسب هنوز بسياري از ش��ركت ها و مسووالن به اين 
افراد اعتماد ندارند و از نيروهاي نابينا استفاده نمي كنند. 
يكي از داليل عدم استقبال كارفرمايان براي استخدام اين 
قشر محروم بودن بسياري از نابينايان از آموزش مهارت 
و حرفه به ويژه مهارت هاي كه با اصول علمي و فناوري 
و تكنولوژي هاي جديد منطبق باشد، است. بدون شك 
در اين شرايط فرصت شغلي براي نابينايان كمتر است و 
حتي اگر فرصت هاي هم براي برخي از نابينان فراهم شود 
به دليل عدم حمايت دولت از كارفرماياني كه معلوالن 
و نابينايان را استخدام مي كنند، به جايي نمي رسد. بر 
اساس آخرين آماري كه وزارت كار اعالم كرده بيش از 

۴۰ درصد نابينايان كشور بيكار هستند. 

  سامانه شاد دانش آموزان نابينا را نديد
اصال نيازي نيس��ت براي اينكه بفهميم مس��ووالن 
چقدر به فكر نابينايان هستند، مسائل مختلف را مورد 
بررسي قرار دهيم. همين سامانه شاد كه دانش آموزان 
در دوران كرونا از آن اس��تفاده مي كنند براي ادامه 
تحصيل هيچ امكاني براي استفاده دانش آموزان نابينا 
ندارد. اينكه مسووالن وزارت آموزش و پرورش چرا و 
چگونه به اين نتيجه رسيده اند كه آمار دانش آموزان 
نابينا را در تدوين برنامه هاي آموزش مجازي ناديده 
بگيرند، نشان مي دهد، موضوع شايد به همان اندازه 
برايشان بي اهميت بوده كه دسترسي نداشتن ۳ و نيم 
ميليون دانش آموز به گوشي هوشمند و محروميت از 

تحصيل در فضاي مجازي.

گزارش
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