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يادداشت- 1

 ضرورت هاي
 فرود آرام تورمي

چ��را معضل ت��ورم در اقتصاد 
ايران در طول دهه هاي گذشته 
حل نش��ده باقي مانده است؟ 
اين پرسشي اس��ت كه امروز 
در ذه��ن بس��ياري از ايرانيان 
و البته رس��انه هاي تخصصي 
النه كرده و گروه هاي مختلف 
تالش مي كنند، پاسخي براي 
آن پيدا كنند. اين در حالي اس��ت كه اغل��ب دولت ها و 
سياستمداران در ابتداي حضور در راس هرم مديريت خود، 
وعده مهار تورم را مطرح كرده اند و به مردم وعده پايان دادن 
دامنه هاي آن را ارايه كرده اند، اما در صحنه عمل نه تنها 
بهبودي در وضعيت تورم حاصل نشده است، بلكه آرام آرام 
و طي سال هاي اخير نرخ تورم وارد قلمروهاي 50درصد 
به باال شده است. واقع آن است كه تا به امروز دامنه وسيعي 
از اس��اتيد اقتصادي و تحليلگران در خصوص منشأ بروز 
تورم، راهكارهاي مقابله با آن و مكانيسم جلوگيري از بروز 
آن به كرات صحبت كرده ان��د و گفتمان توليد كرده اند. 
بنابراين از نقطه نظر علمي و تحليل��ي، دانش الزم براي 
مقابله با مقوله تورم در كش��ورمان وجود دارد، اما در اين 
ميان مشكل ديگري وجود دارد كه باعث شده، هدف كلي 
مهار تورم در اقتصاد ايران محقق نشود. براي گفت وگو در 
اين خصوص به نظر مي رسد، بايد از دريچه هاي تازه اي به 
موضوع ورود كرد و فرمول هاي تازه اي را براي حل معادله 

تورم به كار گرفت.
 نخست( اگر تورم طي س��ال هاي اخير در اقتصاد ايران 
ماندگار ش��ده در حالي كه در هيچ كش��ور ديگري اين 
روند پايداري تورم مش��اهده نمي شود به دليل آن است 
كه سياس��تمداران ايراني علي رغم همه وعده هايي كه 
ارايه مي كنند، اراده جدي ب��راي مواجهه با تورم از خود 
نشان نمي دهند. بنابراين مساله كليدي، فقدان اراده در 
ميان مسووالن و مديران تصميم س��از كشور است. چرا 
كه راه حل هاي مقابله با تورم در ايران كامال شناخته شده 
است و اصل بيماري توسط طبيبان اقتصادي شناسايي 
ش��ده است. از س��وي ديگر، راه حل و درمان اين بيماري 
نيز كامال مشخص است. اما اراده الزم براي استفاده از اين 
دانش رسوب كرده ميان مسووالن ايراني وجود ندارد. در 
اين ميان ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا در 
برخي برهه ها مثل سال هاي 95 تا 96 و برخي از ماه هاي 
سال 97، معضل تورم كاهش پيدا كرده و براي مدتي حتي 
به محدوده تك رقمي نيز رسيده است؟ دليل اين امر آن 
است كه در اين سال ها، روند مهار تورم به واسطه يك سري 
كارهاي اصولي و علمي صورت نگرفته است و روش هايي 
انتخاب شده تا به صورت مقطعي و كوتاه مدت تورم مهار 
شود. به همين دليل است كه در سال 97 بالفاصله پس 
از خروج ترامپ و امريكا از برجام، ناگهان شراره هاي آتش 
تورم، دوباره زبانه مي كشد و در مدت زمان بسيار كوتاهي، 
طول وعرض اقتصاد اي��ران را در مي نوردد. اگر درمان ها 
درس��ت و اصولي بودند، حداقل در بازه زماني بلندتري 

گزاره هاي تورمي عود مي كردند.
 دوم( معتقدم نمي توان با اس��تفاده از روش هاي راديكال 
و تهاجمي براي مقابله با تورم اق��دام كرد. يعني مواجهه 
ب��ا اين مقوله نيازمند برنامه ريزي هاي اصولي اس��ت و به 
زمان كافي نياز است. بنابراين مس��ووالن يا دولتمرداني 
كه صحبت از مه��ار تورم طي  4 الي 6 ماه مي كنند )نيمه 
نخست سال1401(، در واقع چيز زيادي از واقعيات اقتصاد 
نمي دانند. برخي نگران هستند كه استفاده از روش هاي 
تهاجمي ممكن است باعث شود ركود اقتصادي در ايران 
عميق تر شود. به نظر من اما، مس��اله اصلي، اين نيست، 
مساله مهم تر آن اس��ت كه در حال حاضر، تنور انتظارات 
تورمي، اجازه تعديل در نرخ تورم را نمي دهد. مي پرسيد چه 
نوع انتظارات تورمي؟ دولتي كه از يك طرف با يك كسري 
بزرگ بودجه روبه رو است و از سوي ديگر، تجربه تاريخي هم 
مي گويد كه دولت ها در اين مواقع به سراغ استقراض از بانك 
مركزي براي حل كسري بودجه مي روند، نمي تواند اعتماد 
الزم را ميان كارگزاران اقتصادي ايجاد كند. يعني كارگزاران 
اقتصادي در يك چنين جامعه اي براي مواجهه با آينده به 
يك عقالنيت انتظاري دست مي زنند و باور ندارند كه دولت 
به اين سادگي به سراغ روش هاي غير تورمي براي جبران 
كسري بودجه برود. پس تنور انتظارات تورمي همچنان 
داغ مي ماند. اقتصادي كه رشد 40درصدي نقدينگي در 
سال 99 را تجربه كرده كه نسبت به دهه 90، دو سال قبل و 
اساسا از زمان بعد از جنگ بسيار باالست، بايد نشانه هايي از 
عقالنيت اقتصادي را در افكار و تصميمات مسووالن ببيند 
تا باور كند و متقاعد شود كه سياست گذار، سياست هاي 
ضدتورمي مستحكمي خواهد داشت. يك چنين نشانه هايي 
در اقتصاد ايران، مشاهده نمي شود. حواشي اقتصاد ايران، 
تنور تورمي را از منظر انتظارات، ش��عله ور كرده اس��ت و 
همچنان در آن مي دمد. موض��وع تحريم هاي اقتصادي 
همچن��ان وجود دارد، كرونا، كس��ري بودج��ه و...هم در 
كنار بحث تحريم ها، آسيب هاي جدي به اقتصاد مي زند. 
مجموعه اين عوامل بيانگر اين اس��ت كه بحث تورم را در 
مدت زمان كوتاه مدت نمي توان حل و فصل كرد و دولت 
بايد در يك مختصات زماني بلندتري اين پالس را ارسال 

كند كه در استفاده از رويكردهاي ضد تورمي جدي است.
س��وم( اما راهكار مقابله با يك چنين وضعيتي چيست؟ 
راهكار اين است كه ابتدا بايد در جريان تصميم سازي ها )كه 
قطعا مي بايست يكپارچه باشد( به سمت تعديل انظارات 
تورمي حركت كنيم. اين گام نخست مهار تورم محسوب 
مي شود و ال غير.  ادامه در صفحه 6

عباس علوي راد

پايه پولي تنها در شش ماه اول ۱۳ درصد رشد كرد

رشد  پرقدرت پايه پولي

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 پيتزا، ميدان سرخ
 و گورباچف

استراتژي هاي معامالتي بازار 
سرمايه تا پايان 1400

 علت پلمب و فك پلمب 
شركت بورس تهران چيست؟

 » مزاياي عرفي«
 حق كارگر است 

او آن زم��ان احتم��اال يكي از 
معروف  ترين دولتمردان جهان 
بود؛ البت��ه او اينك دولتمردي 
بازنشسته اس��ت و وقتي هم 
كه در قدرت بود نقش گوركن 
يا مامور مراس��م تدفين را ايفا 
كرده ب��ود. انگار آم��ده بود تا 
بزرگ ترين دول��ت تاريخ را به 
خاك سپارد. آمده بود تا گوري بكند و به جهانيان بگويد: 
آن پيرمرد بيمار و فرتوت با همه ابهت و هيمنه  اش در هفتاد 
وچندسالگي چشم از جهان فروبست. به همين دليل همه 
او را مي ش��ناختند؛ چه كساني كه هيجان  زده او را در اين 
مراسم تدفين همراهي مي كردند و چه آنها كه خود او را 
مسبب اين مرِگ به گمان شان نامنتظره مي  دانستند و لعن 
و نفرينش مي كردند. چه او مسبب اين مرگ باشد و چه 
گوركني بي اراده، جهانيان او را مي شناختند. به همين دليل 
وقتي در لحظه  اي نامنتظره روي صفحه تلويزيون پديدار 
مي شد، همه با حيرت مي گفتند: »ئه! اين گورباچفه كه!« 
آري؛ او گورباچف بود. واپسين رهبر اتحاد جماهير شوروي. 
اما اكنون در يك آگهي بازرگاني ايفاي نقش مي كرد. اگر 
قرار است آگهي بازرگاني مخاطب را غافلگير و ميخكوب 
كند و چيزي را با اين غافلگيري در حافظه  اش حك كند، 
بايد گفت اين آگهي بس��يار موفق بود. اما سازندگان اين 
تبلي��غ فقط به اينكه يك رهبر بزرگ جهان را به ش��كل 
غافلگير كننده در تبليغي تجاري بگنجانند، بسنده نكرده 
بودند؛ بلكه تلويحا يك بحث داغ و تمام  ناشدني سياسي 
را هم در تبليغ گنجانده بودند تا بينندگان پس از تبليغ 
ش��روع كنند به بحث كردن. تبليغ با تصويري از باال آغاز 
مي شود كه كليساي جامع مسيِح منجي و ميدان مانژنايا 
)Manezhnaya( در آن ديده مي ش��ود. برف تازه اي 
زمين را سپيدپوش كرده است. گورباچف چتر در دست با 
نوه اش آناستازيا از ميدان مي گذرد؛ در حالي كه كليساي 
جامع سنت باسيل - كه مانند كرملين يكي از نمادهاي 
اصلي مسكو است - در تصوير پيداست. در ميدان سرخ، 
همان  جايي كه به مدت هفت دهه جوالنگاه ارتش سرخ 
و بزرگترين رهبران كاپيتاليسم  ستيز دنيا بود، پدربزرگ 
و نوه وارد فست  فوِد پيتزا هات )Pizza Hut( مي شوند و 
در گوشه  اي مي  نشينند. در ميز كناري خانواده  اي مشغول 
پيتزا خوردن است كه متوجه حضور گورباچف مي شوند. 
بي  درنگ ميان پدر و پسر مشاجره اي سر گورباچف شكل 
مي گيرد: »پدر: اين نابساماني اقتصادي تقصير اونه! پسر: اين 
فرصتي كه داريم به لطف اونه!«؛ »پدر: اين بي ثباتي سياسي 
تقصير اونه! پسر: آزادي اي كه داريم به لطف اونه!«؛ »پدر: اين 
هرج  و مرج محضه! پسر: اميده!« مادر خانواده كه مي بيند 
بحث پدر و پسر باال گرفته، وارد بحث مي شود و مي گويد: 
»به لطف او خيلي چيزها داريم... از جمله پيتزا هات!« ناگهان 
بحث و برافروختگي فروكش مي كند و از چهره پدر پيداست 
در اين مورد او هم قدردان گورباچف است )و البته بايد هم 
منتظر چنين پاياني بود( و ...  ادامه در صفحه 6

بازار س��رمايه اين روزها در 
حال��ي ب��ه كار خ��ود ادامه 
مي ده��د ك��ه بس��ياري از 
سهامداران از وضعيت فعلي 
راضي نيستند. شاخص كل 
پ��س از اص��الح عميقي كه 
در سال گذش��ته داشت، از 
خردادماه روند رو به رشدي 
را آغ��از كرد، اما در ط��ول اين رون��د تمامي نمادها 
به يك شكل رش��د نكردند و اين رش��د صرفا شامل 
برخ��ي از نمادهاي بزرگ بازار ب��ود.  طي روندي كه 
ش��اخص كل بورس از محدوده يك  ميليون و 100 
هزار ت��ا يك  ميلي��ون و 600 هزار واحد رش��د كرد 
اكثريت نمادهاي كوچك يا در جا زدند يا رشدهاي 
كوچكي را داشتند كه با شروع اصالح بازار از محدوده 
مقاومت يك  ميليون و 600 هزار واحد اين نمادهاي 
كوچك، منفي هاي سنگيني را تجربه كرده و حتي 
حمايت هاي مهمي را نيز از دس��ت دادند. در سوي 
مقابل وضعيت بزرگان بازار به  مراتب بهتر از س��هام 
كوچك ب��ود. نمادهاي شاخص س��از در منفي هاي 
بازار، بخش��ي از رشد اخير خود را اصالح كردند و در 
اين ميان وضعيت به  مراتب بهتري نس��بت به ديگر 
ادامه در صفحه 2 نمادهاي بازار داشتند. 

 بدهكاري يك ه��زار ميليارد 
تومان��ي ش��ركت ب��ورس به 
ش��هرداري، علت اي��ن بدهي 
ايجاد ساختمان جديد بورس 
در ميدان كاج سعادت آباد كه 
هزينه هاي مربوط ش��هرداري 
پرداخت نشده؛ اختالف بر سر 
مس��احت و تعداد پاركينگ و 
تجاري يا اداري بودن اين س��اختمان اس��ت. اوايل دهه 
90 پروانه س��اخت شركت بورس تهران صادر و در نهايت 
اين س��اختمان با اضافه بنا به ميزان بيش از 5 هزار و ۲00 
متر ساخته ش��د. رأي كميسيون ماده 100 شهرداري به 
شماره 990601۳4 مورخ 1۳99/04/04 كه در 4 تيرماه 
سال 1۳99 صادر گشته و في الحال به اجرا درآمد. مطابق 
اساسنامه فعاليت شركت بورس تهران كه ناظر بر عملكرد 
كارگزاران، ناشرين و سرمايه گذاران است و شركت بورس 
تهران هيچ فعاليت خريد و فروش��ي نداشته بلكه جنبه 
نظارتي دارد ممكن است اين فكر را ايجاد كند كه شركت 
بورس تهران تجاري اس��ت يا خير؟ در پاس��خ بايد گفت 
اعمال تجاري شركت هاي تجاري به موجب بند 4 ماده ۳ 
قانون تجارت كليه اعمال شركت هاي تجاري واجد جنبه 
تجاري بوده و اينكه كليه معامالت ش��ركت هاي تجاري، 
تجاري محسوب مي شود و با منطق برابري مي كند چراكه 

شركت ها در قانون تجارت حيات مدني ندارند و براي آنها 
رفع حوائج شخصي قابل تصور نيست البته بايد طبق ماده 17 
ل. ا.ق.ت تشكيل شود.  كميسيون ماده 100 شهرداري ها، 
يكي از مراجع اختصاصي خارج از دادگس��تري است كه 
شخصيت حقوقي جداگانه اي نسبت به شهرداري دارد اما 
در اداره شهرداري مستقر است،اعضاي تشكيل دهنده اين 
كميسيون عبارتند از: نمايندگان وزارت كشور، دادگستري، 
نماينده ش��ورا اس��المي و نماينده ش��هرداري، نماينده 
شهرداري در اين كميسيون حق رأي ندارد و تنها براي بيان 
توضيحات حاضر مي شود. مراحل رسيدگي به اختالفات 
ماده 100 شهرداري در ۳ مرحله: كميسيون ماده 100؛ 
كميسيون تجديدنظر؛ ديوان عدالت اداري انجام مي شود.

اجراي حكم توسط شهرداري در ۳ مورد: »تعطيلي محل« 
بند ۲4 ماده 55 ق.ش؛ »قطع بنا« تبصره يك ماده 100؛ 
»جريمه« تبصره دو، سه، چهار، پنج و شش انجام مي شود.

يكي از عوامل اجراي كميسيون ماده 100، شهرداري است 
كه اين امر برخالف قواعد حاكم بر دادرسي و عدالت است 
چراكه شهرداري خود طرف دعواست و بودن يكي از اصحاب 
دعوا به عنوان مجري حكم، اصل برابري سالح اصحاب دعوا 
را به شدت خدشه دار مي كند. اهميت اين موضوع در دعاوي 
كيفري ملموس تر از دعاوي مدني است چراكه ترافعي بودن 
در محاكمات در موضوعات مدني مانع از خدشه جدي بر 
ادامه در صفحه 2 اصل مذكور است.  

اين روزها به دليل ش��رايط بد 
اقتصادي و افول سطح چانه زني 
كارگ��ران كه محص��ول رواج 
قراردادهاي موقت است، عرف 
بسياري از كارگاه ها به سرعت در 
حال تغيير و دگرديسي است. 
ماده ۲6 قانون كار اينطور مقرر 
كرده كه هر نوع تغيير عمده در 
ش��رايط كار كه برخالف عرف معمول كارگاه باشد، بعد از 
اعالم موافقت كتبي اداره كار محل قابل اجراس��ت؛ جنبه 
امري و دستوري برخي از مواد قانون كار، در تعيين شرايط 
كار مانند دستمزد كارگر، ساعات كار، تعطيالت، جمعه كاري 
و چگونگي استفاده از مرخصي ها، محرز است. لذا قانونگذار 
نسبت به تغيير شرايط كار حساسيت بسيار دارد و به همين 
دليل است كه در ماده ۲6، هر نوع تغيير عمده در شرايط كار 
را منوط به توافق كرده يا در صورت عدم توافق، بايد تغيير 
متناسب با عرف كارگاه يا محل كار باشد، حالت سومي هم 
هست كه ضرورتي در كار باشد كه در اين صورت بايد به تاييد 
اداره كار محل برسد. بديهي است كه اين تغييرات حتي در 
صورت موافقت اداره كار محل، نبايد مخالف قواعد آمره كار 
باشد يا موجِب كم ش��دن حقوق و مزاياي كارگر شود. در 
واقع تغيير برخالف عرف جاري كارگاه مي تواند موجب ضرر 
ادامه در صفحه 8 جبران ناپذير براي كارگر شود...  

يادداشت روز

ضرورت ثبات قيمت ها در زندگي مردم
در يك اقتص��اد مبتني بر بازار 
وجود حد معقولي از نوسانات 
ضروري و طبيع��ي بوده و يك 
اقتصاد پويا هميش��ه نيازمند 
تغييرات س��اختاري تدريجي 
اس��ت.رييس كل جديد بانك 
مركزي و تمامي ملت شريف 
و تورم زده كشورمان مي دانند 
كه سال هاست از نعمت »ثبات قيمت ها« محروم هستيم، 
لذا تأكيد مقام پولي بر آن ه��ر چند به قول غربي ها يك 
»سورپرايز پولي« از طرف بانك مركزي به حساب نمي آيد 
ولي بايد اميدوار بود كه با تش��كيل يك »ات��اق فكر« از 
باسوادان پولي و مالي مستقل و آگاه، اهداف بانك مركزي 
در راستاي اثربخشي بيش��تر و تحقق كم هزينه تر براي 
جامعه به پيش رود. در اين راس��تا به اهميت دستيابي به 
»ثبات قيمت«ها و نق��ش آن در »ثبات اقتصاد كالن« و 
اعتالي آن اشاره خواهد شد. چگونه بفهميم و لمس كنيم 
ك��ه بانك مركزي در برق��راري و اعتالي »ثبات قيمت« 
عالمانه و جدي و با كمك خ��رد جمعي و با زمان آگاهي 
تمام و تفكر استراتژيك و در تعامل با مقامات مالي عمل 
مي كند؟  حجم نقدينگي از ۳9۲1 هزار ميليارد تومان در 

مرداد امس��ال گذشت، يعني رشدي معادل ۳9 درصد را 
تجربه كرده است.  اعتالي ثبات اقتصادي اهميت خود را در 
جلوگيري از بحران هاي اقتصادي و مالي كشورها، نوسانات 
شديد فعاليت هاي اقتصادي، تورم باال و تالطم هاي بيش 
از حد در بازار ارز و بازارهاي مالي نشان مي دهد. در حالي 
كه بي ثباتي، نااطميناني و نامعلومي و نايقيني را افزايش 
مي دهد و لذا موجب دلس��ردي در س��رمايه گذاري ها و 
مانع و رادع رش��د اقتصادي شده و به سطح زندگي مردم 
لطمه هاي كمرشكن وارد مي سازد.  در يك اقتصاد مبتني 
بر بازار وجود حد معقولي از نوس��انات ضروري و طبيعي 
بوده و يك اقتصاد پويا هميشه نيازمند تغييرات ساختاري 
تدريجي است. چالش سياست گذاران و لذا هم و غم آنان 
بايد در به حداقل رساندن »نااطميناني«ها در كشور و با 
دانايي غلبه بر مشكالت مردم كه ناشي از بي ثباتي است 
قرار گيرد، بدون آنكه اين امر موجب كاهش توانايي هاي 
اقتصادي مردم براي باال بردن و ارتقاي سطح زندگي آنان 
شود، چگونه؟ از طريق افزايش بهره وري، اشتغال و رشد 
پايدار كش��ور.  تالش براي ارايه تعريف دقيقي از »ثبات 
اقتصادي« در اينجا لزومي ندارد، چرا كه به قول اقتصاددان 
و انديشمندي ارزشمند همچون خانم جون رابينسون كه 
مي گويد زياد در بند يك تعريف جامع و مانع براي مفاهيم 

نباشيد، آنكه گفته بود فيل را نمي توانم تعريف كنم ولي 
اگر آن را ببينيم مي شناس��م! حرف درستي زده بود. لذا 
چون بي ثباتي را مي شناسيم و لمس مي كنيم زياد در بند 
تعريف ضد آن يعني ثبات اقتصادي نيستيم ولي باز اشاره 
مي كنم كه: ثبات اقتصادي به معني عدم وجود نوسانات 
شديد در اقتصاد كالن است. يك اقتصاد كه رشد توليدات 
ثابت و پايدار و متوسط را تجربه مي كند و نرخ تورم ناآهنگ 
و نرخ پايين و بي نوسان يا بسيار كم نوسان دارد را مي توان 
نمونه يك اقتصاد با ثبات دانست. برعكس اقتصادي كه 
مكرر زندگي مردم را با ركودهاي سنگين و طوالني و ادوار 
تجاري ش��ديد )رونق و ركود به »^« شكل( تورم بسيار 
باال و پرتالطم و بحران هاي مالي متعدد دست به گريبان 
مي سازد را مي توان نمونه بارز يك اقتصاد بي ثبات دانست. 
منيكو استاد اقتصاد، درباره ثبات قيمت ها و نقش آن در 
ثبات اقتصادي كشورها از سه مولفه و مقوله كليدي براي 
اندازه گيري ثبات اقتصادي اس��تفاده كرده است: »رشد 
اقتصادي«، »تورم« و »بيكاري«. امروزه هم و غم و تالش 
و كوشش بسياري از بانك هاي مركزي آنست كه افزايش 
بي رويه مداوم و مزمن سطح عمومي قيمت ها، يعني تورم 
را، كه سطح زندگي عموم مردم را با كاهش و كاستي هاي 
فراوان روبرو مي كند تحت كنترل و مديريت خود درآورند. 

به عبارت ديگر هدف اصلي و اوليه آنها دستيابي به ثبات 
قيمت ها به عنوان عاملي تعيين كننده در ثبات اقتصادي 
اس��ت. منظور از »ثبات قيمت ها« آنست كه نرخ تورم به 
اندازه كافي پايين و با حداقل نوسانات همراه باشد به گونه اي 
كه به فرآيند تصميم گيري فعاالن صحنه اقتصاد و كسب 
و كار لطمه وارد نسازد. اينجاست كه تورم به عنوان ابزاري 
براي »رشد« و »اشتغال« مطرح مي شود، يعني براي تحقق 
دو هدف و رسالت مهم ديگر بانك مركزي. تثبيت قيمت ها 
به فعاالن اقتصادي كمك مي كند تا تصميمات آگاهانه 
اتخاذ نمايند و بنابراين تخصيص منابع در جامعه با كارايي 
بهتر و بيشتري انجام مي پذيرد. به عالوه، كاهش»صرف 
ريسك تورم«)Inflation risk Premium( به خاطر 
سطح تورم پايين موجب كاهش نرخ بهره يا سود واقعي 
)يعني، نرخ اسمي منهاي نرخ تورم يا دقيق تر منهاي نرخ 
انتظاري تورم( مي شود كه اين از تصميمات سرمايه گذاري 
و در نهايت اشتغال حمايت و پشتيباني مي نمايد، يعني 
موجبات تقويت از دو عامل حيات��ي ثبات اقتصاد كالن 
جامعه را فراهم مي آورد. ثبات اقتصادي تحقق و دستيابي 
به ساير اهداف اقتصاد كالن جامعه را امكان پذير مي سازد. 
اهدافي حياتي و سرنوشت ساز همچون »ثبات قيمت ها« 
ادامه در صفحه 6 و »رشد اقتصادي پايدار«.  

امير توپچي پورمهدي تديني

احمد يزدان پناه

آرمين خوشوقتيرضا حيدري

 ثبت نام از مجردها 
به شرط ارايه سند ازدواج به هنگام تحويل آپارتمان

 تصميم سرنوشت ساز دولت 
براي ارز ۴۲۰۰

»تعادل« حواشي و واقعيت هاي پلمب شدن ساختمان شركت بورس را بررسي مي كند

بدهي از جيب چه كساني پرداخت مي شود؟

استارت ساخت مسكن دولتي 
در اردبيل

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 3    

 نظرات موافقان و مخالفان 
حذف دالر 4۲00 توماني قابل تامل است

پشت پرده پلمب بورس

در نشست رييس جمهور با جمعي از 
صادركنندگان مورد تاكيد قرار گرفت

ارزش بازار كل ارزهاي ديجيتال 
به ۳ تريليون دالر نزديك شده است

 همزمان با روز ملي صادرات جمعي از صادركنندگان 
با رييس جمهور ديدار كردند. در اين نشست، ابراهيم 
رييسي، ضمن تاكيد بر حمايت عملي از صادرات، 
حركت از خام فروش��ي به صادرات مح��وري را از 
مسائل مهم دولت براي حمايت از صادرات عنوان 
كرد. رييس دولت همچنين با بيان اينكه ما به تجارت 
اعتماد داريم اما خود تاجران درخواس��ت كرد كه 
اجازه ندهند با اين حرفه با صدور كارت بازرگاني به 
دست كساني كه هيچ نسبتي با تجارت و بازرگاني 
ندارند، دچار آسيب شود.  صفحه 7 را بخوانيد

درحالي كه بيت كوين در روزهاي گذشته توانست 
ركورد قيمتي خود را بزند و به 67 هزار دالر برسد، 
اكنون با اصالح قيمت مواجه ش��ده و در محدوده 
6۳ هزار دالري تثبيت ش��ده اس��ت. با وجود اين، 
كارشناسان و فعاالن بازار ارزهاي ديجيتال، معتقدند 
ارزهاي ديجيتال در دنياي ديجيتالي شده جايگاه 
ويژه  اي دارند و بيت كوين در رقابت با طال در حال 
پيروز ش��دن اس��ت. بيت كوين روز ۲1 اكتبر )۲9 
مهر(، طي ي��ك اصالح قيمتي به زير 6۳ هزار دالر 
صفحه 6 را بخوانيد كاهش يافت.  

حذف 
 سوداگران 

از چرخه صادرات 

اصالح بهاي بيت كوين 
 پس از رسيدن 
به ۶۷ هزار دالر

ميالد با سعادت پيامبر اكرم )ص(و حضرت امام جعفر صادق )ع( را تبريك مي گوييم



درحالي كه موافقان سياست حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ 
توماني بر چالش توزيع رانت ارزي و عدم اس��تفاده بخش 
مهمي از مردم از منافع آن تاكيد دارند، برخي مخالفان نيز به 
موضوع خسارت معيشتي و اجتماعي ناشي از حذف يك باره 
اين ارز اصرار دارند.به گزارش تسنيم، از اواسط سال 1398 
بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح شده است. البته دولت 
دوازدهم به مرور بس��ياري از كاالها را از فهرست دريافت 
اين ارز خارج كرد. بر اين اس��اس تعداد كاالهاي مشمول 
ارز دولتي از ۲5 قلم به 6 يا 7 قلم كاال كاهش يافته اس��ت. 
هم اكنون تنها نهاده هاي دامي در كنار، آرد و گندم، دارو و 
تجهيزات پزشكي مشمول اين ارز هستند. البته بايد به اين 
نكته نيز در همين ابتداي بحث تاكيد كرد كه با وجود حذف 
ارز دولتي وارداتي كااليي مثل برنج هيچ گونه يارانه اي به 
مردم ارايه نشده است. به طور كلي اين مساله يعني حذف ارز 
دولتي و واردات كاالهاي اساسي با قيمت بازار آزاد موافقان 
و مخالفان سرسختي دارد چرا كه هر كدام از طرفين داليل 
قدرتمندي را ارايه مي كنند.از جمله داليلي كه موافقان 
ح��ذف سياس��ت ارز ترجيحي به آن اس��تناد مي كنند، 
مشكالت مربوط به رانتي است كه به افرادي خاص تعلق 
گرفته است. اين گروه تاكيد دارند كه با وجود آنكه دولت 
چندين س��ال اين ارز را در اختيار واردكنندگان قرار داده 
اما در نهايت كاالها با نرخ ارز آزاد به دس��ت مصرف كننده 
نهايي مي رس��د.بايد به اين نكته تاكيد كرد كه حذف ارز 
۴۲۰۰ موافقان قدرتمندي از جمل��ه معاون اقتصادي 
رييس جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و برخي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي همچنين برخي تشكلهاي بخش 

خصوصي از جمله اتاق بازرگاني و... را به همراه دارد.

     پورابراهيمي ، خاندوزي و شمس الدين 
حسيني موافقان شناخته شده حذف ارز دولتي

احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به هزينه هايي 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني بر فعاالن اقتصادي تحميل مي كند، 
گفته بود: مدت هاس��ت موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
مطرح اس��ت اما اجرايي نمي ش��ود و اين روند بايد تغيير 
كن��د. نبايد مانع فعالي��ت موّلد بود بلك��ه بايد هدايت گر 
مس��ير توسعه باش��يم. تصميم گيري در برخي نهادها به 
جيب فعاالن اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي كند 
و قدرت رقابت را كاهش مي دهد.محمدرضا پورابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي هم در 
خصوص رويكرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجيح 
مجلس بر تخصيص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني و آزاد به 
صورت كارت اعتباري به مصرف كننده است. در اين روش، 
راه قاچاق معكوس اقالمي كه قيمت پايين تري دارند، بسته 
مي شود.محسن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور نيز 
در جلسه فراكسيون فرهنگيان مجلس گفته بود كه ما حذف 
ارز ترجيحي را دنبال مي كنيم.در طرف مقابل مخالفان اين 
اقدام معتقد هستند در صورتي كه دولت با اين مساله موافقت 
كند سبب رشد قيمت كاالهاي اساسي كه مستقيما با سفره 
مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند كه ممكن است اين 
رشد قيمت پس از مدتي تعديل شود اما وضعيت معيشتي 
و اجتماعي مردم به گونه اي است كه بايد مالحظات الزم در 
اين خصوص صورت گيرد.اخيرا سيد شمس الدين حسيني 
در همين رابطه گفت: »در اواخر سال 96 بدنبال بحران ارزي 
قيمت ارز دولتي ۴۲۰۰ تومان اعالم شد، براي كارشناسان 
س��وال اين بود كه اين نرخ از كجا به دست آمده است. بعدا 
مشخص گرديد كه در جلسه دولت هر يك از اعضا عددي 
را پيشنهاد داده اند و در نهايت ميانگين اعداد پيشنهادي به 
عنوان نرخ ارز دولتي تعيين شده است  و اين سرآغاز مشكالت 
بعدي شد. اولين هدف اول دولت وقت اين بود كه با عرضه ارز 
ترجيحي )۴۲۰۰ توماني( بازار آن كنترل شود، اما متاسفانه 
اين طرح به هدف اول خود نرسيد و قيمت دالر به 3۰ هزار 
تومان هم رسيد.اما تنها مشكل اين نبود، بلكه »اخالل در 
نظام اقتصادي و مضمحل كردن توليد « مش��كل اصلي 
بود. به عنوان مثال نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني باعث مشكالتي 

براي مرغداران، كشتارگاه ها و عامالن توزيع شد بنحوي كه 
در حوزه انتخابيه اينجانب برخي از توليد كنندگان گفتند 
با اين وضعيت ديگ��ر مرغ توليد نمي كنند.«هادي قوامي 
معاون وزير اقتصاد هم درباره پيامدهاي ارز ۴۲۰۰ توماني 
براي اقتصاد كشور گفت: ميانگين شاخص تورم در سه سال 
اخير )پس از شوك ارزي( بيش از 1۲۰ درصد بود، در حالي 
كه در اقالم مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 
درصد افزايش قيمت داشتيم كه نشان دهنده آن است كه 
چيزي از ارز ترجيحي عايد س��فره مردم نشده است.وي 
افزود: تخصيص اين ارز، خسارات متعدد ديگري مانند هدر 
رفت منابع ارزش��مند ارزي به بي ثمرترين شكل و توزيع 
وسيع رانت شده است. بايد در برخي از كاالها كه به واردات 
وابستگي شديد دارد، ثمره ارز ترجيحي با نظارت دقيق به 
توليد كننده برسد و در كاالهايي كه وابستگي چنداني به 
واردات ندارد با اعط��اي كارت اعتباري به مصرف كننده، 

موضوع را مديريت كرد.

      ريشه مشكالت اقتصادي را بايد 
در رانت ارز دولتي جست وجو كرد

در همين رابطه رييس اتاق بازرگاني تهران مي گويد: ريشه 
بخش مهمي از مش��كالت اقتصادي امروز كشور را بايد در 
سياست هاي ايجادكننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ توماني دنبال 
كرد.خوانساري با تاكيد بر اينكه ارز بايد تك نرخي شود، گفت: 
ما از سويي با كسري بودجه گسترده مواجه هستيم و از سوي 
ديگر تورم و رشد پايه پولي بسيار باالست. در كنار آن شيوع 
كرونا در كشور بسيار گسترده بوده و متاسفانه جان بسياري از 
هموطنان ما را گرفته است. از اين رو همانطور كه دولت اعالم 
كرده، كرونا بايد اولويت نخست باشد و بخش خصوصي نيز 
در اين زمينه آماده هرگونه همكاري خواهد بود. از طرف ديگر 
اما براي بهبود شرايط اقتصادي بايد با اجراي برخي اصالحات 

الزم و زيرساختي مشكالت موجود را به حداقل رساند.

      مخالفان حذف ارز 4200 چه مي گويند؟
اما در آن سوي ميدان از جمله مهم ترين مخالفان اين طرح، 
امين دليري معاون پيشين وزارت اقتصاد و رييس اسبق 
سازمان اموال تمليكي، حسين صمصامي )اقتصاددان و 
سرپرست سابق وزارت اقتصاد(، فرشاد مومني )اقتصاددان 
و استاد تمام دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي( 
و مرتضي افقه )اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز(، 
حسين راغفر و... هستند.حسين صمصامي در برهه بررسي 
بودجه سال 1۴۰۰ در خصوص طرح مجلس براي حذف 

ارز ۴۲۰۰ گفته بود: طرح حذف دالر ۴۲۰۰ يك دام براي 
مجلس است. بازار آزاد ارز يك بازار فاسد، جعلي و محل نفوذ 
دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتي 175۰۰ باعث 
افزايش قيمت دالر آزاد به 3۰ هزار تومان مي شود. اشتباه 
مهلك احمدي نژاد را تكرار نكنيم.ارسالن ظاهري نيز در 
خصوص سياست حذف ارز ۴۲۰۰ گفته بود: در چالش هاي 
ارزي بايد كالن نگري جايگزين جزئي نگري شود تا دچار 
اشتباه راهبردي نشويم و ش��رايط براي مردم بدتر نشود. 
امروز گوشت گوس��فند به كاالي لوكس براي بسياري از 
مردم تبديل شده اما به نظر مي رسد با سياست حذف يك 
شبه ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني و افزايش آن به 175۰۰ تومان 
عمال مرغ نيز به كاالي لوكس تبديل مي شود.فرشاد مومني 
در واكنشي تند در مورد اين مساله گفت: در كادر يك بازي 
نمايشي كساني نمايندگان مجلس را فريب و اغواء مي دهد تا 
بگويند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشاركت را نخواستيم 
به جاي آن مي خواهند قيمت پايه دالر را به حدود دو برابر 
قيمتي برسانند كه دولت پيشنهاد كرد در بودجه باشد. اين 
بدين معنا است كه ما با فاجعه هاي بزرگ انساني، اجتماعي 
و محيط زيستي در صورتي كه اين ندانم كاري تحقق پيدا 
كند روبرو خواهيم شد.مرتضي افقه  نيز با اشاره به وعده وزير 
صمت درخصوص حذف دالر از اقتصاد گفت: متاسفانه اخيرا 
وعده هايي داده مي شود كه بيشتر آنها نشدني است و عمال 
باعث مي شود كه سرمايه اجتماعي )اعتماد جامعه( از بين 
برود. حذف دالر از اقتصاد ايران حداقل در كوتاه مدت يك 
كار نشدني است. اقتصاد ما به واسطه تحريم هاي سنگين 
و بي تدبيري ها در س��ال هاي اخير به قدري شكننده شده 
است كه قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمي توانيم تصميم 
بگيريم كه ارز ديگري را جايگزين دالر كرده و بدون دالر به 
مسيرمان ادامه دهيم.با توجه به اتفاقات سال 1398 اين 
موضوع از حساسيت هاي بااليي برخوردار است و اگر دولت 
قصد دارد چنين اقدامي را صورت دهد پيش از آن بايد بتواند 
افكار عمومي را به درستي اقناع و براي مردم تشريح كند كه 
در مقابل شوك قيمتي كه حذف ارز ۴۲۰۰ به وجود مي آورد، 
چه اقداماتي را در جهت جبران انجام خواهد داد.در همين 
رابطه حسين راغفر اقتصاددان گفته است، قطعا حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني تورم زا اس��ت و مس��ووالني كه از حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني حمايت مي كنند، اگر امروز مدعي هستند كه 
با حذف ارز ترجيحي تورم رشد نمي كند، بايد آن را تضمين 
كنند. راغفر ادامه مي دهد، دولت سيزدهم هر چند وعده 
كاهش قيمت ها را داده اما در عمل تصميماتي مي گيرند كه 
باعث رشد تورم مي شود، در اين ميان عده اي به پيامدهاي 

اين موضوع واقف نيستند اما عده اي ديگر به طور تعمدي به 
دنبال افزايش قيمت ها هستند چراكه منافع آنها در افزايش 
قيمت هاست. تمام اين موضوعات نشان مي دهد كه دولت 
به تنهايي عامل افزايش قيمت هاي ارز نبوده و اين برنامه ها 
فراتر از تصميمات دولتي است. )درباره پيشنهاداتي مربوط 
به جايگزيني كارت هاي يارانه و بن به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني( 
اين پيشنهادات حرف هاي بسيار نامربوطي هستند چراكه 
كارت هاي اعتباري يا مدل هاي شبيه به آن حجم بزرگي از 
نقدينگي را وارد بازار مي كند كه خود تورم زا است و به دليل 
افزايش تورم در كشور به سرعت هم بي اعتبار مي شوند و 

مانند يارانه نقدي، ارزش خود را از دست مي دهد.

      با اين اقدام متهورانه جامعه فقير
 را فقير تر مي كنيم

امين دليري معاون پيشين وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه 
نيز با اشاره به مباحث اخير درباره حذف ارز دولتي به تسنيم، 
گفت: با اين اقدام متهورانه، جامعه فقير را فقيرتر و معيشت 
مردم را در ضيق بيشتري قرار خواهند داد. داستان تكراري 
تلخ افزايش قيمت كاال وخدمات وجبران آن با پرداخت يارانه 
نفدي به اقشار مردم وخنثي شدن درآمد حاصل از پرداخت 
يارانه نقدي بر افزايش نرخ تورم، يك واقعيت تلخ و ناموفق 
پرداخت يارانه نقدي را تداعي مي كند. واقعيت تلخي كه در 
دوران دولت هاي مهرورزي و تدبير و اميد اتفاق افتاد. دليري 
افزود: با توجه به كاهش ارزش پول ملي و متعاقب آن كاهش 
قدرت خريد مردم تا يك پنجم نس��بت به پرداخت اولين 
يارانه نقدي، يارانه هاي نقدي بايد پنج برابر افزايش يابد تا 
به تواند قدرت خريد سال 89 راحفظ كند. سوالي كه وجود 
دارد اين است كه با كدام منابع مالي بايد تأمين اعتبار مذكور 
انجام ش��ود. از مشقت تأمين منابع مالي يارانه هاي نقدي 
فعلي س��خني نمي گوييم. خزانه داري كل و دولت مردان 
بخش اقتصادي و مالي كشور بهتر معضل تأمين مالي آن را 
حس مي كنند.همچنين يكي از ابهامات مهم درباره حذف 
ارز دولتي بحث بازگشت يارانه ريالي به مردم است. توجه 
داشته باشيم كه اگر در نظام باز توزيع يارانه مشكالتي مانند 
آنچه در زمان يارانه بنزيني ايجاد شد شكل بگيرد با توجه به 
احتمال جهش قيمت اقالم سفره مردم، چالش هاي بعدي 
هم متصور است.همچنين يكي از استدالل هاي مهم در 
اين خصوص بحث زمان اعمال اصالحات اقتصادي است. 
آيا براي كش��وري كه در سخت ترين شرايط تحريمي 
تاريخ قرار گرفته است اعمال چنين اصالحات پرتنشي 

به نفع عموم مردم و حتي دولت است.
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كشورهاي هم رده ما سالي 200 
ميليارد دالر صادرات غيرنفتي دارند

رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: رييس سازمان 
ملي استاندارد ايران افزود: كشورهايي كه ۲۰ سال پيش 
هم رده ما بودند در حال حاضر صادرات غيرنفتي خود 
را به ۲۰۰ ميليارد دالر در س��ال رس��اندند و با اولويت 
ق��رار دادن در كار و حفظ بازار هدف و ارتقاي كيفيت و 
استاندارد به اين موفقيت رسيده اند.به گزارش ايسنا، 
غالمرضا شريعتي پنجشنبه ۲9 مهرماه در جلسه ديدار 
با استاندار همدان بيان كرد: همدان به واسطه صنايع 
مختلفي كه در موضوعات بهداش��تي، غذايي، مسائل 
ساختماني و ... كه مشمول كيفيت اجباري و استاندارد 
مي شود دارد مي طلبد س��ازمان موثر و پويايي داشته 
باشد تا امنيت و سالمت را براي جامعه به همراه بياورد.

برندهاي خوبي در حوزه هاي بهداش��تي، ساختمان و 
غذايي در همدان فعالي��ت مي كنند كه نقش حضور 
سازمان استاندارد را بيش از پيش مي كند.شريعتي اضافه 
كرد: جايزه هاي همدان در حوزه ملي نشان استاندارد، 
نشان از اهتمام مديران استاني به اين امر است و تالش 
مي كنيم اين مسير را ادامه دهيم و با قانون جديد تدوين 
سند توسعه 5 ساله كه توسط مجلس تصويب شده است 
ظرفيت هاي خالي پر شود و نقش كيفيت و استانداردها 
را در نظام كشور پر رنگ تر كنيم. مقرر شد نظام جامع 
كيفي كشور تعيين شود كه با دانشگاه صنعتي شريف 
قراردادي منعقد و نقشه راه جامع براي اين موضوع در 
سال هاي آتي طراحي مي ش��ود و اميدواريم به تدريج 
استاندارد را به عنوان يكي از اولويت جامعه مد نظر قرار 
دهيم. اميدواريم ما هم بتوانيم با ايجاد زير ساخت هاي 
تئوريك اين نقش را س��اري و جاري كنيم و در كنار 
و كمك كننده به توليد و پش��تيباني و مانع زدايي و 

رعايت افق مصرف كننده، جامعه و مردم باشيم. 

توصيه يك نماينده به دولت 
براي افزايش قدرت خريد مردم

يك عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه گف��ت كه در 
صورتي وعده رييس جمهور براي متناسب سازي حقوق 
كارمندان با تورم محقق مي شود كه توليد رونق پيدا كرده 
و به دنبال آن قدرت خريد مردم هم افزايش يابد.جعفر 
قادري در گفت وگو با ايسنا درباره الزامات تحقق وعده 
رييس جمهور براي متناسب س��ازي حقوق كارمندان 
گفت: معموال مسووالن دولتي وعده زياد مي دهند اما 
آنچه معلوم و مش��هود اس��ت، اين بوده كه اوضاع مالي 
دولت خوب نيست. در چنين شرايطي دولت نمي تواند 
انتظارات جامعه را برآورده كند. لذا بردن جامعه به اين 
سمت كه قرار است پرداختي هاي حقوق اضافه شود براي 
دولت امكان پذير نيست.نماينده مردم شيراز افزود: بايد به 
جاي دادن چنين وعده هايي تالش شود كه فضاي كسب 
و كار تسهيل پيدا كرده و شاهد رونق توليد باشيم چون در 
چنين شرايطي درآمدهاي دولت نيز زياد شده و مي تواند 
متناسب با آن پرداخت ها را هم افزايش دهد. در غير اين 
صورت افزايش حقوق ها از محل چاپ اوراق و استقراض 
از بانك مركزي صورت مي گيرد،  اين يعني افزايش تورم 
و كاهش قدرت خريد مردم.اين عضو كميسيون برنامه و 
بودجه ادامه داد: در چنين شرايطي كارمندها حقوق شان 
افزايش پيدا مي كند اما قدرت خريدشان كاهش يافته 
است، لذا معتقدم اين مسير اش��تباهي است و دولت 
نبايد تحت تأثير جوها در جامعه قرار گيرد. دولت نبايد 
مسيري را طي كند كه انتهاي آن به ناكجا آباد مي رسد 
و جامعه را با تورم مضاعف روبرو مي كند. اينها به ضرر 
جامعه است و بايد مس��ير را اصالح كرد. قادري تأكيد 
كرد: نبايد اجازه دهيم كه در دام تورم بيفتيم حال اينكه 
با اس��تفاده از روش درست يعني رونق توليد شرايط را 
مي توان به سمتي برد كه درآمدهاي دولت از محل وصول 
ماليات با رونق توليد افزايش پيدا كرده و قدرت خريد 
مردم هم زياد مي شود به همين دليل فكر مي كنم وعده 
رييس جمهور در شرايط فعلي محقق نمي شود. توصيه 
مي كنم دولت به جاي اين موارد دنبال مس��ير ديگري 

باشد كه به تورم منجر نشده و توليد را رونق دهد.

جريان وام ۵۵  ميليون يورويي 
براي كرونا

با وجود رايزني هاي ص��ورت گرفته در رابطه با دريافت 
تس��هيالت از مراجع بين المللي، گزارش هاي رسمي 
نش��ان مي دهد كه در سال گذش��ته فقط حدود 55.۲ 
ميليون ي��ورو وام اضطراري از بان��ك جهاني در اختيار 
ايران قرار گرفته و خبري از كمك صندوق بين المللي 
پول نيست.به گزارش ايسنا، در دوران شيوع كرونا، ايران 
درخواس��ت هايي از بانك جهاني و صندوق بين المللي 
پول براي كمك و دريافت وام اضطراري داش��ت و اين 
پيگيري تا س��ال جاري نيز ادامه داش��ت.اين در حالي 
است كه تازه ترين گزارشي كه ديوان محاسبات از تفريغ 
بودجه سال 1399 منتشر كرد نشان داد كه پرداخت وام 
اضطراري از سوي بانك جهاني صورت گرفته است، ولي 
خبري از منابع صندوق بين المللي پول در اين گزارش 
نيست. بر اين اساس بانك جهاني 55 ميليون و ۲97 يورو 
تسهيالت در دوران كرونا در اختيار ايران قرار داده است 
كه ۴5.7 ميليون يورو آن اصل تسهيالت و 9.5 ميليون 
يورو از هزينه هاي آن بوده اس��ت ك��ه تحت عنوان وام 
اضطراري براي تامين مالي اقالم و تجهيزات پزشكي مورد 
نياز كشور براي مبارزه با بيماري كرونا به صورت اعتبار در 
اختيار وزارت بهداشت، قرار گرفته است.طبق اين گزارش 
تا پايان شهريور ماه سال جاري ۴۲ ميليون و 551 هزار و 
869 دالر از منابعي كه بانك جهاني در اختيار ايران قرار 
داده صرف خريد تجهيزات پزشكي نظير سي تي اسكن، 
دستگاه پيشرفته تنفسي و كيت تشخيص پي سي آر 
شده است.در رابطه با كمك صندوق بين المللي پول نيز، 
 گر چه در گزارش ديوان محاسبات اشاره اي به آن نشده 
است، ولي در مجموع منابعي هم به ايران اختصاص پيدا 
نكرد، در حالي كه بانك مركزي ايران از همان زمان شروع 
ويروس كرونا در پايان سال 1398، از صندوق بين المللي 
پول درخواست كمك پنج ميليارد دالري را با توجه به 
سهميه ايران در صندوق بين المللي پول را ارايه كرده بود.

استراتژي هاي معامالتي بازار 
سرمايه تا پايان 1400

  لزوم شناس�ايي جري�ان نقدينگي به  منظور 
كسب سود

در حال حاضر بازار سرمايه چه از نظر بنيادي و چه از 
نظر تكنيكالي در وضعيتي قرار دارد كه انتظار رشد بازار 
را مي توان داش��ت اما در عمل رشدي را در بازار شاهد 
نيستيم و اكثريت نمادهاي بازار در وضعيت متعادل 
يا حتي منفي معامله مي شوند؛ اما علت چيست؟ در 
شرايطي كه شاخص در محدوده باالي يك  ميليون و 
3۰۰ هزار واحد قرار دارد، متأس��فانه ارزش معامالت 
ب��ازار در ماه اخير به  صورت ميانگي��ن روزانه كمتر از 
5 ه��زار ميليارد توم��ان ب��وده و درصورتي كه ارزش 
معامالت رشد محسوس��ي نداشته باشد نبايد انتظار 
رشد يكپارچه بازار را داشت. لذا در چنين شرايطي رصد 
جريان نقدينگي در بازار اهميت ويژه اي پيدا مي كند و 
سهامداران بايد براي ورود به سهام عالوه بر تحليل هاي 
بني��ادي و تكنيكال، جريان نقدينگ��ي را هم در نظر 
بگيرند.  بر فرض مثال گروه هايي مثل فلزات اساسي 
و پااليش��ي در يك ماه اخير با ورود جريان نقدينگي 
همراه بودند كه گروه پااليش��ي رشد كوتاه مدتي نيز 
تجربه كرد و گروه فلزات اساس��ي هم هفته گذشته با 
صف هاي خريد سنگيني همراه بود كه بر فرض مثال 
صف خريد سنگين فملي عرضه نشد و سرانه خريد و 
فروش هم باقدرت بااليي به نفع خريداران بود پس  از 
اين گروه هم مي توان انتظار يك رشد را طي نيمسال 
دوم سال داشت.  در تشخيص جريان نقدينگي بايستي 
به مسائلي همچون سرانه خريد و فروش و نسبت قدرت 
خريدار به فروشنده توجه كرد و فعاليت حقوقي هاي 
خوشنام بازار و حقوقي هايي كه با ديد كوتاه مدتي اقدام 

به خريد و فروش مي كنند را رصد كرد. 

  بازارهاي مالي داخلي در دوران ركود؟
اقتصاد ايران در س��ال هاي اخير تورم هاي سنگيني 
به خود ديده كه در آخرين دوره بازار س��رمايه و ديگر 
بازارهاي مالي داخلي نظير مسكن، خودرو، ارز و طال 
رشد خوبي تجربه كردند كه بيشترين رشد نيز مربوط 
به بورس تهران بود.  بر اساس آمار منتشر شده امسال 
نيز شاهد افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي در كشور 
هستيم كه همين موضوع مي تواند تورمي در حدود 
5۰ درصد را براي اقتصاد كشور رقم بزند كه بايد ديد 
اين اتفاق چه تاثيري بر بازار س��رمايه خواهد داشت؟ 
مولفه هاي مختلفي بر روند بازار سرمايه تاثيرگذار است 
كه يكي از اين موارد ن��رخ تورم و در كنار آن تغييرات 
نرخ ارز اس��ت. به نظر مي رسد دولت سيزدهم در نظر 
دارد به هر قيمتي كه شده نرخ ارز را در محدوده هاي 
فعلي سركوب كرده و مانع رشد آن شود.  اصلي ترين 
سالح دولت براي كنترل تورم نيز تغييرات نرخ بهره 
بانكي اس��ت كه طي ماه هاي اخير شاهد افزايش نرخ 
بهره بوديم و اين موضوع يكي از اصلي ترين تهديدها 
براي بازار سرمايه است.  تغييرات نرخ بهره بزرگ ترين 
نگراني را در بين فعاالن بازار س��رمايه ايجاد كرده كه 
به نظر مي رس��د دولت براي جبران كسري بودجه از 
بين دو گزينه »تورمي كردن اقتص��اد و افزايش نرخ 
ارز و صعودي كردن بازارها« و »تأمين كسري بودجه 
از طري��ق فروش اوراق خزانه« گزين��ه دوم را ترجيح 
مي دهد. در شرايطي كه صندوق تثبيت بازار به  جاي 
حمايت از ب��ازار در حال خريد اوراق درآمد ثابت بوده 
و چندين هزار ميليارد تومان نيز سپرده بانكي ذخيره 
كرده است و حقوقي هاي بزرگ بازار نيز در حال خريد 
اوراق هستند، نبايد انتظار داش��ت بازار جان تازه اي 
به خود بگي��رد و بايد انتظارات را از ب��ازار كاهش داد. 
مولفه هاي اقتص��ادي موجود و رفتار اقتصادي دولت 
جديد گذر از دوران تورم به ركود را در بازار س��رمايه 
خبر مي دهد، لذا در چنين بازاري بهتر است سهامداران 
رفتاري متفاوت با دوران رونق داشته باشند و اين  طور 
نيست كه س��هام به  صورت گروهي و بدون توجه به 

عوامل بنيادي رشدهاي بزرگي را تجربه كنند.

  پيشروهاي بازار در ادامه سال
پيش بيني مي شود تا پايان سال 1۴۰۰ نيز شركت هاي 
ارز محور كه درآم��د صادراتي دارند و بخش بزرگي از 
سودآوري بازار سرمايه نيز مربوط به اين سهام مي شود، 
وضعيت خوبي داشته باشند و درصورتي كه سهامداران 
با در نظر گرفتن وضعيت بنيادي، تكنيكالي و جريان 
نقدينگي ورودهاي خوب و مناس��بي داشته باشند، 
مي توانند تا پايان سال سود معقولي از اين سهام كسب 
كنند. سهام بزرگ ارز محور و تك سهم هاي كوچك 
بنيادي كه رشد خاصي نداشته اند نياز به زمان  دارند تا 
در برهه هاي زماني خاص رشدهاي 3۰ تا ۴۰ درصدي 
را به س��هامداران اختصاص دهن��د. اما اينكه بگوييم 
بازار سرمايه در ادامه سال رشدهاي عجيب  و غريبي 
مثل سال 98 و 99 داشته باشد و سقف هاي جديدي 
را فتح كند، ش��ايد دور از انتظار باش��د.  از طرف ديگر 
احتمال اينكه شاخص بار ديگر به پايين تر از محدوده 
يك ميليون و 3۰۰ هزار واحد افت كند كمي بعيد به 
نظر مي رسد چرا كه در حال حاضر بيشتر سهام بازار از 
ارزندگي الزم برخوردار بوده و بزرگ ترين مشكل بازار 
براي رش��د دوباره نبود نقدينگي و پول كافي در بازار 
است و بزرگان بازار هم ديگر ميل بيشتري براي افت 
قيمتي ندارند لذا مي توان يك  ميليون و 3۰۰ هزار را 

كف فعلي شاخص بورس دانست.

 علت پلمب و فك پلمب 
شركت بورس تهران چيست؟

مضافاً بر اساس مطالب منتشرشده از مسووالن نهاده اي 
مربوطه، بدهي شركت بورس را مي توان مستند به تبصره 
۲ و 3 ماده 1۰۰ ق. شهرداري معرفي و خاطرنشان كرد 
كه فعل شهرداري مطابق قانون صورت گرفته است و 
دليل فك پلمب را صلح و س��ازش قلمداد كرد لذا تنها 
خدشه اي كه وارد است استفاده از شهرداري كه صاحب 

دعوي به عنوان بازوي اجراي قانون است.

تصميم سرنوشت ساز دولت براي ارز ۴۲۰۰

نظرات موافقان و مخالفان حذف دالر ۴۲۰۰ توماني قابل تامل است

خاندوزي: تمركززدايي از بودجه 1401 در دستور كار قرار دارد
س��يد احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد تاكيد كرد: ما 
به دنبال تغيير و تحول در وضعيت اقتصادي كش��ور 
هستيم و اين كار با تمركز زدايي در بودجه 1۴۰1 انجام 
خواهد گرفت.ما ب��ه دنبال تغيير و تحول در وضعيت 
اقتصادي كش��ور هس��تيم و اين كار با تمركز زدايي 
در بودج��ه 1۴۰1 انجام خواهد گرف��ت. وزير اقتصاد 
همچنين با اش��اره به اينكه تمركززدايي مي تواند به 
اتمام پروژه هاي زخمي و نيمه كاره در كش��ور كمك 
كند افزود: اين رويكرد اصلي ما در وزارت اقتصاد است 
و در اين باره رايزني هاي الزم را با سازمان برنامه و بودجه 
كشور انجام داده ايم.بايد نوع نگاه ما به نظام مديريتي 
از حالت متمركز به منطقه محور تغيير كند تا بتوانيم 
مشكالت موجود در شهرس��تان ها را حل كنيم.وزير 
امور اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به ظرفيت هاي موجود در منطقه مغان استان 
اردبيل گفت: اگر توان مديريتي شهرستان ها به لحاظ 
بودجه اي افزايش يابد قطعا بس��ياري از مش��كالت 
شهرس��تان هاي مختلف اين اس��تان مرتفع خواهد 
شد.وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه نبايد در مقام وزير 
مدافع تمركز قدرت و تصميم گيري در وزارتخانه ها 
باش��يم، اضافه كرد: تمركز ق��درت تصميم گيري، 
س��دي در برابر چابك س��ازي روند توس��عه مناطق 
مختلف و شهرستان هاي كشور است. وي با اشاره به 
مطالبه بحق مردم شهرستان بيله سوار گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده و بعد از بررسي نهايي 
منطق��ه آزاد بيله س��وار تا پايان س��ال كلنگ زني و 
هيات مديره اين منطقه نيز انتخاب خواهد شد تا روند 

سرمايه گذاري در اين منطقه تسريع شود .

      جراحي ساختار بودجه
 در دستور كار دولت سيزدهم

در بند »ب« تبصره ۲3 قانون بودجه سال 1381 و همچنين 
در بند »ر« تبصره يك قانون بودجه سال 138۲، سازمان 
مديريت برنامه ريزي كشور موظف شده در راستاي اصالح 
نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصالح 
نظام بر آورد درآمدها و هزينه ها در تمامي دس��تگاه هاي 
اجرايي اقدام كرده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را 
بر اساس نياز دستگاه و فعاليت هايي كه صورت مي گيرد 
انجام دهد.همچنين، در بند »ب« تبصره ۴ قانون بودجه 
س��ال 1383، در مواد 88-۴9-138 و 1۴۴ قانون برنامه 
چهارم توسعه كشور و در بند 3۲ امور اقتصادي سياست هاي 
كلي برنامه پنجم توسعه نيز بر اهميت اجراي بودجه ريزي 
عملياتي تأكيد شده است.پس از آن در سال هاي مختلف، 
اصالح ساختار بودجه در دستور كار قرار گرفت، اما هيچگاه، 
نهايي نشد.اما در دولت س��يزدهم، توجه بيشتري به اين 
موضوع شد و حتي رييس جمهوري نيز بر اجراي آن، تاكيد 
كرد. آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در هفته اي كه گذشت 
با بيان اينكه بايد بودجه 1۴۰1 را بدون كس��ري و واقعي 
ببنديم، گفت: تاكيدات سه سال قبل مقام معظم رهبري 
يعني اصالح ساختار بودجه را در اين دوره از بودجه لحاظ 
مي كنيم.يعني بعد از گذش��ت حدود سه س��ال و با افت و 
خيزهايي كه در اين مدت پيش آمده دولت سيزدهم براي 
اصالح ساختار بودجه بر اساس اسناد باالدستي و به ويژه 
قوانين مختلف توسعه عزم خود را جزم كرده است.سازمان 
برنامه و بودجه در سياست هاي پيشنهادي خود در برنامه 
اصالح ساختاري بودجه آورده است: با هدف بهبود ضريب 
اصابت يارانه پنهان پرداختي به كاالهاي اساسي و استقالل 

سياست ارزي از سياست حمايتي به ويژه در شرايطي كه 
تحريم، جريان ارزي كشور را با محدوديت هايي مواجه كرده، 
الزم است شيوه كنوني تخصيص يارانه به اين كاالها اصالح 
شود. پيشنهاد مي شود به جاي تخصيص ارز ترجيحي به 
كاالهاي اساس��ي، يارانه موجود در ارز، از طريق كاالبرگ 
اعتباري و وام سرمايه در گردش به مصرف كننده نهايي و 
توليدكننده داده شود و با انتقال مرحله بندي شده تقاضاي 
ارز كاالهاي اساسي به بازار ارز يكپارچه بر عمق آن افزوده 
شود.واقعيت اين است كه به رغم اختصاص ارز ترجيحي 
به واردات برخي از كاالهاي اساس��ي قيمت اين كاالها نيز 
از تورم دور نماند و تقريبًا به اندازه س��اير كاالها با افزايش 
قيمت روبه رو بوده اس��ت. بنابر اين، مي توان گفت كه در 
عمل كاهش فش��ار ناش��ي از تورم بر مردم و به ويژه اقشار 
آسيب پذير به عنوان اصلي ترين هدف اين سياست ارزي، 
در شرايط تحريمي تحقق نيافته است.قيمت هايي كه از 
سوي نهادهايي مانند مركز آمار و بانك مركزي و همچنين 
توسط بازار اعالم مي ش��ود نشان مي دهد كه تقريبًا تأثير 
دالر ۴۲۰۰ توماني خيلي ناچيز بوده و تنها در چند قلم كاال 
تفاوت قيمتي محسوسي ديده مي شود. اين درحالي است 
كه در برخي از كاالها اصاًل هيچ تأثيري نداشته است.اكنون 
در شرايطي كه از اصالح ساختار بودجه سخن به ميان آمده 
است، بدون شك سرنوشت ارز ۴۲۰۰ توماني به سرنوشت 
اين برنامه گره خورده اس��ت. زيرا اين سياس��ت ارزي در 
سياست گذاري هاي اقتصادي و همچنين در بودجه، وزن 
سنگيني به خود اختصاص داده است.فشار ناشي از تحريم ها 
و بيماري كرونا اثراتي منفي بر اقتصاد داشته و درآمدهاي 
دولت را كاهش داده، بنابراين مديريت هزينه ها در اولويت 
قرار مي گيرد. در صورتي كه دولت نتواند هزينه ها را به طور 

صحيح مديريت كند درآمدهاي ايجاد شده بازدهي مناسبي 
در انج��ام وظايف دولت نخواهد داش��ت. به همين خاطر 
كارشناسان اقتصادي توجه به هزينه ها و مديريت صحيح 
آنها و كاهش هزينه هاي غيركارا به خصوص در ش��رايط 
كنوني محدوديت منابع مالي دولت را بسيار مهم ارزيابي 
كرده و از اصلي ترين عناصر در اصالحات ساختاري بودجه 
مي دانند. در اين مورد رييس سازمان برنامه و بودجه يكي 
از دغدغه هاي خود را مديريت مصارف بودجه عنوان كرد و 
گفت: سال گذشته مبلغ 56۰ هزار ميليارد تومان عملكرد 
مصارف كشور بوده كه به يك باره در سال 1۴۰۰ به 1۲77 
هزار ميليارد تومان مي رس��د، در شرايطي كه تحريم هم 
شديدتر شده است. مسعود ميركاظمي افزود: سال 1391 
عملكرد هزينه جاري 89 هزار بوده كه امسال به 9۰۰ هزار 
رسيده، آيا شرايط اقتصادي خوب بود؟ اقتصاد مقاومتي را 
رعايت كرديم كه اين رشد 1۰ برابر در برنامه قرار گرفته؟ 
ادامه اين مسير به كجا مي رسد؟بدين ترتيب پس از گذشت 
حدود سه سال بحث اصالح ساختار بودجه به نظر مي رسد 
در دولت كنوني سياس��ت هاي بودجه اي با هدف اصالح 
س��اختار آن به طور جدي در دستور كار قرار گرفته است. 
واقعيت هاي روز اقتصاد كشور نيز بيانگر ضرورت اجرايي 
شدن اين رويكرد اصالحي است. آنچه كه در اين ميان از 
اهميت شاياني برخوردار بوده اين است كه دولت به طور 
جدي به اين امر توجه داشته باشد كه هرگونه موفقيت 
در اجراي درست اصالح ساختار بودجه، نيازمند در پيش 
گرفتن رويكردي كلي و همه جانبه در راس��تاي تقويت 
اساسي ش��اخص هاي كالن اقتصادي است. موفقيت 
اصالح ساختار بودجه به شدت به رشد اقتصادي، كاهش 

بيكاري، كنترل تورم و مواردي از اين دست است.



گروه بانك و بيمه |
براساس گزارش بانك مركزي از شاخص هاي كالن اقتصاد 
در شهريور ۱۴۰۰، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه 
منتهي به پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۴۰.5 درصد 
و 39.5 درصد رسيد. الزم به توضيح است، رشد باالي پايه 
پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان ش��هريورماه ۱۴۰۰، 
عمدتًا ناشي از كاهش پايه پولي در طول سه ماهه دوم سال 
۱399 نسبت به انتهاي خرداد همان سال، به دنبال افزايش 
سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي در نتيجه فروش اوراق 
بدهي دولت، بوده اس��ت. ذكر اين نكته ضروري است كه، 
پايه پولي در شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399، 
رشدي معادل ۱3.۱ درصد داش��ته كه در مقايسه با رشد 
متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل )5.۴ درصد( به ميزان 
7.7 واحد درصد افزايش يافته است. در اين مقطع، خالص 
مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي به ترتيب با سهمي معادل 5.7 و 5.5 
واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته اند. 
افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي عمدتًا 
به دليل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه )۴69.8 
هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه ۱۴۰۰( و افزايش سقف 
مجاز استفاده از آن )از 3 درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه 
م��ورخ ۱۴۰۰.۰3.26 هيات وزيران( بوده اس��ت. هرچند 
در دوره مورد بررس��ي بخشي از آثار انبساط پولي مذكور با 
اس��تفاده از ابزار توافق بازخريد معكوس در راستاي اجراي 
عمليات بازار باز خنثي شده است.همچنين، حجم نقدينگي 
در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399 
معادل ۱7.۰ درصد رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد 
متغير مذكور در دوره مشابه س��ال قبل )۱7.۱ درصد( به 
ميزان ۰.۱ واحد درصد كاهش يافته است. الزم به ذكر است 
در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي 
به رقم 7.839 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي 
نس��بت به پايان س��ال ۱399، 3.5 درصد و همچنين در 
مقايسه با دوره مشابه سال ۱399 معادل ۰.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. دليل اصلي افزايش ضريب فزاينده نقدينگي 
در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ نس��بت به پايان سال ۱399، 
عمدتا ناشي از كاهش نسبت ذخاير اضافي به سپرده ها بوده 
است؛ به طوري كه حجم ذخاير اضافي بانك ها از 3۰۴.۱ هزار 
ميليارد ريال در پايان س��ال ۱399 به ۱92.7 هزار ميليارد 
ريال در پايان ش��هريورماه ۱۴۰۰ رس��يده است.بررس��ي 

 رشد اجزاي نقدينگي نشان مي دهد كه رشد دوازده ماهه 
پ��ول از 6۱.7 درصد در پايان س��ال ۱399 به 35.9 درصد 
در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ كاهش يافته كه حاكي از 
تقويت ماندگاري سپرده ها و استقبال بيشتر از سپرده گذاري 
بلندمدت در بانك ها است. انتظار مي رود با اعمال سياست 
احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها، روند بهبود 
كنترل رش��د متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته 
و اقدامات بانك مركزي در راس��تاي حفظ ارزش پول ملي 
)ثبات قيمت ها( با توفيق بيشتري همراه شود.بانك مركزي 
از مرداد ماه سال گذشته در راستاي اجراي رويكرد جديد 
سياس��ت گذاري پولي و مديريت انتظ��ارات تورمي، ارايه 
اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد كالن 
و اقدامات انجام شده را در دستور كار قرار داد. اين امر به منظور 
شكل گيري صحيح انتظارات در فعاالن اقتصادي و ايجاد 
شرايط بهتر براي بانك مركزي در جهت نيل به اهداف حفظ 
ارزش پول ملي )كنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادي 
انجام پذيرفت. به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، 
خالصه اي از مجموعه تح��والت اقتصاد كالن و اقدامات 
بانك مركزي در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت هاي 

خود در شهريورماه ۱۴۰۰ به شرح زير ارايه مي شود.

    سهم باالي هزينه مسكن در تورم 
در شهريورماه همچون ماه گذشته، گروه هاي »مسكن، آب، 
برق و گاز و ساير سوخت ها«، »خوراكي ها و آشاميدني ها« 
و »حمل و نقل« به ترتيب با سهمي معادل ۴9.8، ۱5.۱ و 
۱۱.5 درصد بيشترين س��هم را در تورم ماهانه داشته اند. 
بررسي تورم ماهانه به تفكيك گروه هاي »كاال« و »خدمت« 
نيز نشان دهنده آن اس��ت كه در شهريورماه سال جاري 
همچون ماه گذشته، گروه »خدمت« تورم باالتري را نسبت 
به گروه »كاال« تجربه كرده اس��ت. بر اس��اس محاسبات 
مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كش��ور ب��ا نفت و بدون 
نفت )به قيمت هاي پايه س��ال ۱395( در فصل اول سال 
۱۴۰۰ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتيب 6.2 و 
۴.7 درصد افزايش يافت. در اين دوره به استثناي ارزش 
افزوده گروه كشاورزي كه متاثر از خشكسالي و كاهش 
توليد محصوالت زراعي با كاهش عملكرد ۰.9 درصدي 
مواجه شد، ارزش افزوده ساير گروه هاي اقتصادي شامل 
»نفت«، »صنايع و مع��ادن« و »خدمات« به ترتيب از 
افزايشي معادل 23.3، 2.۱ و 7.۰ درصد برخوردار شدند. 

    رشد سرمايه گذاري ۳.۵ درصد 
همچنين الزم به اشاره است، رشد تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص )به قيمت هاي ثابت س��ال ۱395( در فصل اول 
سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 3.5 
درصد كاهش يافته اس��ت كه در اين ميان رشد تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص در س��اختمان و ماشين آالت به 
ترتيب ۱۰.3- و ۱5.8 درصد بوده اس��ت. كاهش رش��د 
تش��كيل سرمايه ثابت ناخالص در س��اختمان عمدتًا به 
دليل كاهش تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص ساختمان 
در بخش خصوصي بوده اس��ت. همچنين، علت افزايش 
تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت به دليل 
افزايش واردات كاالهاي سرمايه اي و همچنين افزايش 
كاالهاي سرمايه اي توليد داخل، طي سه ماهه اول سال 
۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه س��ال قبل است. بر اساس 
اخبار منتشره از سوي پايگاه اطالع رساني گمرك ج.ا.ايران، 
طي نيمه نخست سال جاري ارزش صادرات گمركي در 
حدود 2۱.8 ميليارد دالر بوده كه نشانگر افزايش حدود 
6۱ درصدي آن در مقايس��ه با مدت مشابه سال ۱399 
است. ضمن آنكه ارزش واردات گمركي در دوره مزبور در 
حدود 23.۱ ميليارد دالر گزارش شده است كه حاكي از 
افزايش 37 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 
است.بررسي بازار دارايي ها از جمله مسكن و سهام حكايت 
از آن دارد كه قيمت ها در بازار مسكن در شهريور ماه سال 
جاري با افزايش مواجه شده و نشانه هاي بهبود وضعيت 
در بازار س��هام نيز مش��اهده شده اس��ت. بر اين اساس، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد 
مسكوني معامله شده در شهر تهران، در اين ماه نسبت به 
ماه قبل 2.۴ درصد افزايش را تجربه كرد. در بازار سهام نيز 
هرچند ميانگين روزانه شاخص كل بورس اوراق بهادار در 
شهريور ماه در مقايسه با ماه گذشته به ميزان 6.5  درصد 
افزايش يافته، ليكن روند شاخص روزانه كل بورس اوراق 
بهادار در شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولي بوده 
است. ذكر اين نكته ضروري است كه مقام سياست گذار 
پولي با رصد مستمر تحوالت قيمت دارايي ها و توجه به 
داللت هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم 
اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد. 
در شهريورماه سال جاري متوس��ط نرخ دالر در بازار آزاد 
27۱.3 هزار ريال بود كه نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد 
افزايش يافت. با اي��ن حال در نيمه دوم اي��ن ماه، متاثر از 

شكل گيري انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانك 
مركزي در كنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتي 
را تجربه كرد.روند كاهنده متوسط ارزش روزانه معامالت 
در بازار بين بانكي به همراه روند صعودي ماليم نرخ سود در 
اين بازار طي شهريور ماه سال جاري حاكي از تعديل سطح 
ذخاير مازاد بانك ها در بازار بين بانكي است. اين امر عمدتًا 
به واسطه رفتار مالي دولت و ناهموار بودن جريان درآمدي 
و هزينه اي دولت و تاثير آن بر ذخاير بانك ها صورت گرفته 
است. در چنين شرايطي بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي 
خود در قالب عمليات بازار باز به دنبال هدايت نرخ سود بازار 
در دامنه هدف گذاري ش��ده بوده است.بازده اسناد خزانه 
اسالمي با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله، در شهريورماه 
۱۴۰۰ روندي افزايشي را تجربه كرد؛ به نحوي كه در اين 
ماه نرخ بازده اسناد مذكور به ترتيب با ۰.5۱، ۱.27 و ۱.77 
واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ترتيب به 2۱.۴9، 
22.2۰ و 22.۴۴ درصد رسيد. ذكر اين نكته ضروري است 
كه دليل اصلي افزايش بازدهي اوراق مالي اسالمي دولتي 
در اين ماه، تمركز دولت بر عرضه بيش��تر و فروش اوراق از 
مسير تعديل نرخ هاي بازدهي اوراق ياد شده بوده است. در 
شهريورماه ۱۴۰۰ با هدف مديريت نقدينگي بازار بين بانكي 
ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات اعتباري زير 
را انجام داد: انجام عمليات بازار باز با مواضع انقباضي مجموعًا 
به ارزش ۱2۱.8 هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد 

معكوس با سررسيد 7 روزه )مانده توافق بازخريد معكوس 
از محل عمليات بازار باز در پايان ش��هريورماه معادل صفر 
بوده است( . استفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ 
سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي جمعا با حجم ۱363.3 
هزار ميليارد ريال )مانده اعتبارگيري قاعده مند در پايان 
ش��هريورماه معادل 56.5 هزار ميليارد ريال بوده است( . 
بر اس��اس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي، كارگزاري 
اين بانك تا پايان ش��هريور ماه سال جاري، هجده مرحله 
حراج اوراق مالي اسالمي دولتي برگزار كرد كه در مجموع، 
۴32.۴ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي دولتي توسط 
بانك ها و ساير سرمايه گذاران خريداري شد )در شهريور 
ماه سال جاري، طي برگزاري پنج مرحله حراج اوراق مالي 
اسالمي دولتي63.۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي 
دولتي توسط بانك ها )23.3 درصد( و 2۰7.۰ هزار ميليارد 
ريال توسط ساير س��رمايه گذاران )76.7درصد( جمعا به 
مي��زان.27۰.۰ هزار ميلي��ارد ريال، خريداري ش��د( . در 
شش ماهه نخست سال جاري حدود 7.7 ميليارد دالر ارز با 
نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري در راستاي واردات 
كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يافته 
است. الزم به ذكر است بر اساس آخرين آمار موجود از ابتداي 
سال جاري تا تاريخ ۱۴۰۰.۰7.۰9 جمعاً معادل 9.5 ميليارد 
دالر ارز با نرخ ترجيحي بابت واردات كاالهاي اساسي، دارو، 

تجهيزات پزشكي و واكسن كرونا تامين ارز شده است.

ديدگاه
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بخشنامه جديد بانك مركزي 
براي تسهيالت توليدي

با توجه به بانك  محور بودن اقتصاد ايران و وظيفه 
مهم بانك ها در تامين مالي اقتصاد، بانك مركزي 
در بخشنامه اي به بانك ها جزييات سقف تسهيالت 
س��رمايه در گردش براي پرداخت ب��ه واحدهاي 
توليدي را ابالغ كرد. يكي از تسهيالتي كه بانك ها 
در راستاي تامين مالي اقتصاد پرداخت مي كنند، 
س��رمايه در گردش اس��ت و درصورت��ي كه براي 
پرداخت هزينه هاي كوتاه مدت خود شامل حقوق 
و دستمزد كاركنان و هزينه هاي جاري نظير آب، 
برق، گاز، خريد م��واد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار و 
اتمام كاالي نيم س��اخته يا در جريان ساخت خود 
با كمبود نقدينگي مواجه شده ايد مي توانيد معادل 
سرمايه موردنياز خود را از بانك درخواست كنيد.

در اين زمينه، آخرين اعالم بانك مركزي حاكي از 
آن است كه تا ش��ش ماهه اول سال جاري بانك ها 
معادل 837 هزار و 67۰ ميليارد تومان تسهيالت 
س��رمايه در گردش به كليه بخش هاي اقتصادي 
پرداخت كرده اند كه 67.5 درصد كل تس��هيالت 
پرداختي است.از سوي ديگر، تازه ترين بخشنامه 
بانك مركزي به بانك ها در رابطه سقف تسهيالت 
س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي نيز بيانگر 
اين است كه سقف تس��هيالت سرمايه در گردش 
به ش��ركت هاي بازرگاني، خدمات��ي و پيمانكاري 
حداكثر معادل 6۰ درصد باالترين فروش هر دوره 
درج ش��ده در صورت هاي مالي حسابرس��ي شده 
در طول س��ه سال گذشته اس��ت.همچنين، براي 
شركت هاي بازرگاني، خدماتي و پيمانكاري جديد 
و غيرفعال سقف تسهيالت قابل پرداخت براي سال 
اول فعاليت، حداكثر معادل 6۰ درصد پيش بيني 
فروش در آن سال اس��ت.عالوه بر اين، واحدهاي 
توليدي فعال مي توانند تا سقفي حداكثر معادل 
9۰ درصد فروش س��ال گذشته خود، تسهيالت 

سرمايه در گردش از بانك ها دريافت كنند.

پايه پولي تنها در شش ماه اول ۱۳ درصد رشد كرد

تداوم احتياط در بازار ارز در هفته پاياني مهرماه

رشد  پرقدرت پايه پولي

رشد قيمت دالر، سكه و طال در هفته منتهي به ۳۰ مهرماه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

كارشناسان معتقدند كه تحت تاثير اخبار مربوط به مذكرات 
هس��ته اي و احياي برجام، گفت وگو ها در بروكسل يا وين و 
تاخير در زمان اين گفت وگوها، بازار ارز و طال واكنش نشان 
داده و دچار احتياط شده و از روز دوشنبه روند صعودي به خود 
گرفته است. روز پنجشنبه 29 مهر ۱۴۰۰، قيمت دالر در بازار 
آزاد افزايش يافت و به 27 هزار و ۴۰۱ تومان، قيمت يورو 3۱ 
هزار و 9۱3 تومان، پوند انگليس 37هزار و 83۴ تومان و درهم 
امارات 7 هزار و ۴6۱ تومان رسيد. عالوه بر اين، در صرافي هاي 
بانكي قيمت ف��روش دالر 26 ه��زار و 69۰ تومان و قيمت 
خريد دالر از مردم 26 هزار و ۱6۱ تومان تعيين شده است. 
قيمت فروش يورو نيز معادل 3۰ هزار و 956 تومان و قيمت 
خريد يورو نيز 3۰ هزار و 3۴3 تومان اعالم شده است.در بازار 
طال، قيمت طالي ۱8 عيار هر گرم يك ميليون و ۱۴5 هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۱ ميليون 
و 56۰ هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۱ ميليون و 3۰۰هزار تومان است.نيم سكه بهار آزادي5 
ميليون و 98۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و5۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و۱5۰ هزار 
تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.قيمت طالي 
2۴عيار در هر گرم يك ميليون و 52۴ هزار تومان و هر مثقال 
طال، ۴ ميليون و 96۰ هزار تومان ارزش گذاري شده است.

    دالر كاهشي شد، يورو ثابت ماند
مدير ارتباطات بازار متشكل ارزي گزارشي از نرخ ارزهاي 
معامالتي اين بازار در آخرين روز كاري هفته ارايه كرد كه 
بر اين اساس، نرخ دالر در آخرين روز كاري هفته، كاهش 
اندكي داشته و نرخ يورو نسبت به روز گذشته بدون تغيير 
باقي مانده است.مهدي گوهررستمي اظهار كرد: در جلسه 
معامالتي پنجشنبه، اسكناس دالر كار خود را با نرخ 26 هزار 
و 385 تومان آغاز كرد و در پايان ساعت معامالت به نرخ 26 
هزار و ۴8۱ تومان رسيد كه بررسي ارقام معامالتي روزانه، 
نرخ ميانگين وزني 26 هزار و ۴79 تومان به ازاي هر دالر و 
كاهش ۰.۰۱ درصدي اين نرخ نسبت به روز معامالتي قبل 
را نشان مي دهد. مدير ارتباطات بازار متشكل ارزي افزود: 
نماد معامالتي يورو كار خود را با نرخ 3۰ هزار و 65۰ تومان 
شروع كرد و در پايان جلسه معامالتي، نرخ هر يورو به رقم 
3۰ هزار و 69۰ تومان رسيد. به اين ترتيب نرخ ميانگين وزني 
اسكناس يورو در معامالت اين بازار، بدون تغيير نسبت به 
روز معامالتي گذشته 3۰ هزار و 66۰ تومان بوده است.در 
جلسه معامالتي پنجشنبه )بيست و نهم مهرماه( اسكناس 
دالر در پايين ترين نرخ خ��ود با رقم 26 هزار و 385 تومان 
و در باالترين نرخ با رقم 26 هزار و 522 تومان معامله شد. 
همچنين هر يورو در پايين ترين و باالترين نرخ معامالتي 
خود به ترتيب با قيمت هاي 3۰ هزار و 629 تومان و 3۰ هزار 
و 69۰ تومان معامله شد.حجم معامالت اسكناس دالر در 
بازار متشكل ارز ايران در روز پنجشنبه )بيست و نهم مهرماه( 
6 ميليون و 968 هزار و 2۰۰ دالر و حجم معامالت نقدي 
يورو 858 هزار يورو بود.طبق اين گزارش، بازار متش��كل 
ارزي مكاني براي عرضه و تقاضاي بي واسطه ارز است كه بر 
معامالت آني و نقدي اسكناس متمركز خواهد شد و كانون 

صرافان، كانون بانك هاي خصوصي و ش��وراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي به عنوان بازيگران اصلي اين بازار هستند و 
بانك مركزي به عنوان بازيگردان اصلي، نرخ ارز را مديريت 
مي كند كه نظ��ارت بانك مركزي بر اين ب��ازار به صورت 
سيستماتيك و غيرمستقيم خواهد بود.همچنين در اين 
بازار، ارزها به  صورت نقد معامله مي شوند و نرخ ها در اين بازار 
بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شده و دستوري نخواهد بود 
كه خريداران و فروشندگان با سازوكاري مانند بورس، پيش 
از آغاز معام��الت، تقاضاهاي خود را ثبت كرده و در نهايت 

بر اساس نزديك ترين قيمت، معامالت انجام خواهد شد.

    روند نرخ دالر
پيش بيني ها از تداوم روند كاهش��ي قيمت ارز در هفته اي 
كه گذشت، محقق نش��د و بهاي دالر در بازار آزاد نتوانست 
به كانال 26 هزار تومان وارد شود. روند معامالت بازار ارز در 
اين هفته نشان از حكم فرمايي مجدد احتياط در معامالت 
اين بازار دارد.بهاي ارز نتوانست روند كاهشي كه هفته پيش 
با قدرت شروع كرده بود را ادامه دهد و معامالت ارز در بازار 
آزاد طي هفته اي كه گذش��ت نشان داد بهاي دالر تمايلي 
براي كاهش به كانال 26 هزار تومان��ي ندارد و همان گونه 
كه بهانه اي براي افزايش نيز پيدا نمي كند. بنابراين با وجود 
كاهش 8۰۰ توماني بهاي دالر و يورو در هفته پيش در اين 
هفته بهاي دالر در نيمه پايين كانال 27 هزار تومان و بهاي 
يورو نيز در كانال 3۱ هزار تومان متوقف ماندند.كارشناسان 
عدم تمايل بازار به تداوم كاهش قيمت ها را بيش از هر عامل 
ديگري به طوالني ش��دن انتظار فعاالن بازار ارز مربوط به 
سياس��ت ها و برنامه هاي جديد مي دانند. از سوي ديگر در 
ميان گروهي از فعاالن بازار ارز شايعه اي رد و بدل مي شود كه 
بانك مركزي با افزايش ميزان عرضه خود در بازار، در تالش 
است تا بازار مجددا وارد فاز افزايشي نشود و با تاكيد بر همين 
نگاه، زماني كه روز يكشنبه رييس كل بانك مركزي از تامين 
وجوه ذخيره كافي براي تامين ارز مورد نياز سخن گفت و 
بر تداوم آرامش ب��ازار در روزهاي آتي تاكيد كرد، نگاه هاي 
افزايش��ي بيش از پيش در بازار تضعيف شد.مجموعه اين 
عوامل فضاي احتياط را مجددا در بازار ارز حاكم كرده است. 
پديده اي كه با مرور نمودار روند تحوالت اين بازار نيز مشهود 
است.ورود هيجان به بازار از بعد از ظهر روز دوشنبه و با اعالم 
خبر لغو نشست روز پنجشنبه در بروكسل آغاز شد. انتشار 
اين خبر به همراه برخي عوامل ديگر باعث شد كه معامالت 
بازار صبح روز سه شنبه با جهش افزايشي، كار خود را آغاز كند. 
اما اين هيجان هم تداوم زيادي پيدا نكرد و پس از ساعاتي 
با انتشار دو خبر ديگر اين هيجان فرونشست. اولين خبر به 
اعالم برگزاري نشست بروكسل در هفته آينده مربوط بود و 
خبر دوم نيز به ادعاي وال استريت ژورنال ارتباط داشت كه 
از تصميم جو بايدن براي لغو تحريم هاي شديد ترامپ عليه 
ايران سخن به ميان آورده بود. انتشار اين دو خبر مانع از تداوم 
رشد قيمت ها در بازار ارز شد و مجددا فضاي احتياط را به بازار 
بازگرداند.به اعتقاد كارشناسان اقتصادي روند تحوالت بازار 
ارز در هفته هاي اخير نشان داده است كه هر خبري در رابطه با 
كاهش تحريم ها و سياست هاي پولي جديد با استقبال فعاالن 
اقتصادي همراه بوده است.نگراني عمده فعاالن اقتصادي در 

شرايط فعلي، برقراري جريان متعادل تامين و انتقال ارز مورد 
نياز براي فعاليت هاي اقتصادي كشور است و بايد ديد برنامه ها 
و سياست هاي جديد، چگونه اين انتظارات را برآورده مي كند.

    بررسي تحوالت بازار سكه و طال 
در هفته منتهي به ۳۰ مهرماه

افزايش قيمت انس جهاني طال در هفته گذشته اگرچه موجب 
رشد اندك بهاي طال در داخل شد، اما كاهش تقاضا و ثبات 
نسبي نرخ ارز، تاثير چنداني بر قيمت انواع سكه نداشت.بازار 
سكه و طال در آخرين هفته مهرماه حركت رفت و برگشتي 
داشت، بر اين اساس، چنانچه در يك روز قيمت ها رشد داشت، 
فرداي آن روز شاهد افت بها بوديم.  در روز شنبه قيمت ها افت 
اندكي داشت و سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۰ هزار 
تومان كاهش در مقايسه با روز پنجشنبه )22 مهرماه( با رقم 
۱۱ ميليون و 5۴۰ هزار تومان معامله ش��د و فرداي آن روز 
دوباره قيمت سكه ۴۰ هزار تومان افزايش يافت.بهاي سكه 
روز دوشنبه عقبگرد ۱۱۰ هزار توماني را ثبت كرد و با قيمت 
۱۱ ميليون و ۴7۰ هزار تومان داد و ستد مي شد.نوسان قيمت 
سكه تا پايان هفته ادامه داشت و سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد روز سه ش��نبه با نرخ ۱۱ ميليون و 55۰ هزار تومان، 
چهارشنبه با بهاي ۱۱ ميليون و 53۰ هزار تومان و پنجشنبه 
با قيمت ۱۱ ميليون و 6۰۰ هزار تومان معامله  مي شد.قيمت 
هر مثقال طال در هفته گذشته در كانال چهار ميليون تومان 
نوسان داش��ت و گام هاي آرامي براي ورود به محدوده پنج 
ميليون تومان برداشت. در نخستين روز هفته هر مثقال طال 
برابر چهار ميليون و 93۱ هزار تومان و روز بعد چهار ميليون و 
9۴8 هزار تومان تعيين شد يعني ۱7 هزار تومان رشد قيمت 
داشت. در روزهاي پاياني هفته قيمت هر مثقال طال نزولي 
ش��د و روز چهارشنبه برابر چهار ميليون و 9۴5 هزار تومان 
و پنجش��نبه چهار ميليون و 98۰ هزار تومان بود و پرونده 
معامالت بسته شد.قيمت انس جهاني طال در هفته گذشته 
در محدوده ي��ك هزار و 7۴۰ دالر تا يك ه��زار و 785 دالر 
نوسان داشت. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران روز 
جمعه درباره تحوالت بازار سكه و طال در هفته اي كه گذشت، 
گفت: در هفته گذشته بازار جهاني طال با رشد قيمت مواجه 
بود و به طور متوس��ط ۱9 دالر افزايش داشته است. محمد 
كشتي آراي افزود: قيمت ارز اواسط هفته افزايش يافت، اما 
پنجشنبه با كاهش مواجه ش��د و به بهاي اول هفته رسيد، 
بنابراين قيمت ارز تغييري نداشت اما انس جهاني افزايش 
يافته است. با توجه به كاهش تقاضا و داد و ستدها، قيمت انواع 
سكه روز پنجشنبه نسبت به اول هفته تغييري نداشت، البته 
اواسط هفته با رشد مواجه شد كه علت آن افزايش نرخ ارز بود 
اما در پايان هفته به س��طح قيمت اول هفته بازگشت. رشد 
قيمت انس جهاني طال تاثيري بر بهاي انواع سكه نداشت اما 
شاهد افزايش قيمت طال در داخل بوديم.حباب سكه در پايان 
هفته نسبت به اول هفته 3۰ هزار تومان افزايش داشته و از 

37۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسيده است. 

    قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با ۰.58 درصد افزايش به ۱793 دالر 
و ۱6 سنت رسيد.به دنبال كاهش تضعيف دالر كه موجب 

خنثي شدن تاثير افزايش س��وددهي اوراق قرضه دولت 
امريكا گشته است، قيمت طال شاهد افزايش بود و در مسير 
ثبت دومين هفته افزايشي متوالي قرار گرفت.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.58 درصد افزايش به ۱793 
دالر و ۱6 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي 
تحويل در ماه دسامبر هم با ۰.63 درصد افزايش به ۱793 
دالر و ۱۰ سنت رسيد.تضعيف دالر در هفته جاري سبب 
شده تا طال در مسير ثبت دومين افزايش هفتگي قرار بگيرد. 
افت ارزش دالر سبب جذاب تر شدن طال براي خريداراني 

مي شود كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

    ذخاير طالي روسيه
 به ۷۳.۹ ميليون اونس رسيد

بانك مركزي روسيه طي گزارش��ي اعالم كرد كه دارايي 
طالي پولي در ذخاير ارزي اين كشور در ماه گذشته ۰.۱۴ 
درصد افزايش يافت و به 73.9 ميليون اونس )2298.5۴7 
تن( تا اول اكتبر رس��يده است.بانك مركزي روسيه طي 
گزارشي اعالم كرد كه دارايي طالي پولي در ذخاير ارزي اين 
كشور در ماه گذشته ۰.۱۴ درصد افزايش يافت و به 73.9 
ميليون اونس )2298.5۴7 تن( تا اول اكتبر رسيده است.

آمارها نشان مي دهد كه بانك مركزي روسيه در ماه سپتامبر 
3.۱ تن طال به ذخاير خود اضافه كرده اس��ت در حالي كه 
اين بانك براي اولين بار از آوريل 2۰2۰ ذخاير خود را به 
ميزان ۱۰۰۰۰۰ اونس )يا 3.۱ تن( در ژوئيه پر كرده بود.

    با تصويب اولين صندوق قابل معامله رمزارز
 بيت كوين به باالترين رقم خود رسيد

قيمت بيت كوي��ن در حالي به باالتري��ن رقم خود يعني 
 )ETF( 667۰۰ دالر رسيد كه اولين صندوق قابل معامله
رمزارز در امريكا عالقه سرمايه گذاران را به ارزهاي ديجيتال 
جلب كرده است.بيت كوين در حالي به باالترين رقم خود 
رسيد كه اولين صندوق قابل معامله )ETF( رمزارز عالقه 
سرمايه گذاران را به ارزهاي ديجيتال جلب كرده است.بر 
اساس داده هاي شركت CoinMarketCap، برترين 
ارز ديجيتال جهان يعني بيت كوين روز چهارشنبه از مرز 
667۰۰ دالر عبور كرد و تا ساعت ۱۴:۴8 به وقت گرينويچ 
بي��ش از 7 درصد نس��بت به روز گذش��ته افزايش يافت.

صندوق قابل معامله استراتژي بيت كوين ProShares كه 
معامالت خود را از روز سه شنبه آغاز كرد، به سرمايه گذاران 
اين امكان را مي دهد كه بيت كوين را از طريق قراردادهاي 
آتي خريد و فروش كنند نه اينكه به طور كامل آن را داشته 
باشند.معامالت آتي اين صندوق قابل معامله بيت كوين 
اولين مورد از نوع خود محسوب مي شود كه پيش از عرضه 
اوليه در اياالت متحده تأييديه نظارتي را به دس��ت آورد.

بر اس��اس گزارش بلومبرگ، صندوق ProShares در 
عرضه اوليه خود شاهد معامله بيش از 2۴ ميليون سهم بود 
كه آن را به دومين عرضه اوليه صندوق سرمايه گذاري در 
تمام دوران تبديل كرد و بيش از يك ميليارد دالر گردش 
مالي ايجاد كرد.به گفته جيمز كوين، مدير يك ش��ركت 
س��رمايه گذاري در زمينه ارزهاي ديجيتال كه در هنگ 
كنگ مستفر است، عرضه محصول جديد براي بيت كوين 

»معنادار« بود.قيمت بيت كوين با يك ريزش سنگين به 
62 هزار دالر رسيد.بيت كوين پس از ركوردشكني تاريخي 
جديد خود با يك ريزش س��نگين مواجه ش��د و در اين 
ريزش بيشتر ارزهاي ديجيتالي مهم ديگر را نيز به همين 
سرنوشت دچار كرد. در خالل معامالت صرافي بايننس يو 
اس، قيمت بيت كوين به يك باره از 67 هزار به 62 هزار دالر 
سقوط كرد و هر چند اعالم شد كه اين اتفاق در نتيجه يك 
اخالل سيستمي بوده اما بازار را دچار هراس زيادي كرد. 

    صعود دالر در معامالت جهاني
شناسايي سويه جديد كرونا در روسيه باعث باال رفتن ارزهاي 
امن شد. شناس��ايي س��ويه جديد كرونا كه از نوع دلتا نيز 
مسري تر است بار ديگر فعاالن بازار ارز را به طرف ارزهاي امن 
سوق داد. اين سويه كه در روسيه شناسايي شده در اين كشور 
مرگ و مير بااليي را رقم زده و والدمير پوتين- رييس جمهور- 
دستور تعطيلي يك هفته اي سراسري را صادر كرده است. 
سازمان بهداشت جهاني از تداوم همه گيري كرونا تا سال آينده 
خبر داده است هر چند كه انتظار مي رود روند كاهش تلفات 
ادامه يابد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۱3 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته، در سطح 93.737 واحد بسته 
شد.شاخص دالر معموال در برابر شش ارز مهم جهاني يا ۱۰ 
ارز برتر جهاني بيان مي شود كه شاخص دالرشاخص ۱۰ ارزي 
و در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند 
انگليس، روپيه هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، 

فرانك سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.

    سقوط آزاد لير تمامي ندارد
ارزش لير بار ديگر به كمترين سطح تاريخي خود رسيد. 
تصميم بانك مركزي تركيه در كاهش مجدد نرخ بهره با 
واكنش شديد بازار ارز در اين كشور مواجه شد. اين بانك 
در آخرين جلسه خود تصميم گرفت نرخ بهره را با كاهش 
دو درصدي به ۱6 درصد برساند. بسياري از اقتصاددانان و 
نهادهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول بارها 
و بارها نسبت به تبعات تورمي سنگين چنين تصميمي 
به مقامات ترك هشدار داده اند. نگراني از وضعيت روابط 
تركيه و امريكا، كماكان يكي از اصلي ترين نگراني هاي 
معامله گران بازارهاي ارز در اين كشور است. رجب طيب 
اردوغان- رييس جمهور تركيه- كه پيشتر با اعالم مصمم 
بودن كشورش به تكميل خريد سامانه دفاع موشكي اس 
۴۰۰ از روسيه باعث ريزش ارزش لير شده بود يك بار ديگر 
گفته است در صورت تحويل نگرفتن جنگنده از امريكا از 
روسيه جنگنده خواهد خريد و اين مساله مي تواند با پاسخ 
تحريمي امريكا همراه شود. در جديدترين نمونه از اعمال 
نظر رييس جمهور تركيه در كار بانك مركزي اين كشور، 
اردوغان دو نفر از اعضاي هيات مديره بانك مركزي اين 
كش��ور را كه مخالف كاهش نرخ بهره بودند بر كنار كرد. 
از س��وي ديگر كس��ري بودجه دولت تركيه تا پايان ماه 
سپتامبر باالي 23.5 ميليارد دالر گزارش شده است. لير 
كه از ابتداي امس��ال تاكنون بيش از 25 درصد ارزشش 
مقابل دالر را از دست داده، كماكان روي مدار نزولي است. 

نظام بانكي با راه اندازي
رمزارز ملي شفاف تر مي شود

راه اندازي رمز ارز ملي باعث 
مي شود تا شفافيت به بانك و 
نقدينگي آن برگردد و مانند 
گذش��ته پول بي رويه چاپ 
و برداشت نشود .مساله مهم 
دراين خصوص جدي گرفتن 
رمز ارز ملي است، البته اين 
 جدي انگاشتن صرفا به رمز ارز
  برنمي گردد و تمام مباحث نوآورانه را ش��امل مي شود.

رمز ارز ملي يكي از نمودهاي فناوري بالكچين است و 
سوال اين است كه تا چه اندازه مجموعه بانك مركزي 
پذيرنده نوآوري ه��اي نوين خواهد بود؟ تحقق اين امر 
سبب مي شود شفافيت به بانك و نقدينگي آن برگردد 
و مانند گذش��ته پول بي رويه چاپ و برداش��ت نشود. 
درصورتي كه اين اتفاق به تحقق برسد، مردم خواهند 
دانست در زمان الزم تصميمات خاص اخذ كنند. غير 
از رمز ارز ملي اميدوار هس��تم تا ريي��س كل جديد از 
فناوري نوين به صورت عملي و جدي حمايت به عمل 
آورد. البته موضوع رمز ارز ملي، بحث جديدي در بانك 
مركزي به حساب نمي آيد، سال 97 در مجموعه خدمات 
انفورماتيك به نيابت از بانك مركزي رونمايي شد، ولي 
به نظر آمد كه بيش��تر در حد نمايش بود و جديتي در 
آن وجود نداش��ت و اميد مي رود در اي��ن دوره رييس 
كل بانك مركزي آن جديت را به كار بندد. پيش��نهاد 
مشخص اين است كه از اكوسيستم بالكچين و رمز ارز 
ايران حمايت جدي و واقعي به عمل آيد و اين كار هم با 
رگوالسيون درست و نه شتابزده يا تحت فشار ارگان هايي 
كه خيلي فضاي بانكي را نمي شناسند، صورت نگيرد. 
متاسفانه ش��اهد بوديم، ارگان هايي كه ربطي به بانك 
مركزي نداشتند، اما بر تصميمات آن تاثيرگذار بودند، 
پس تصميم كارشناسي درستي را در اين زمينه شاهد 
نبوديم.بانك مركزي در مقاطعي تالش هايي را انجام داد 
و حركت هاي خوبي هم صورت گرفت، اما متاسفانه رو به 
افول گذاشت. درست اين است كه بانك مركزي همانطور 
كه تمام بانك هاي مركزي پيشرو دنيا از بخش خصوصي 
كمك گرفتند كه پوزيش��ين بالكچيني شركت هاي 
خصوصي نه دولتي يا شبه دولتي رويت شود، در ايران 
هم همين اتفاق افتد. راه اندازي رمز ارز ملي مي تواند يك 
كار اثربخش و بلندمدت ماندگار باشد، ولي در صورتي كه 
شبيه يكي از سامانه هاي بانك مركزي نشود كه در چنين 
حالتي نتيجه مناسبي دريافت نخواهد شد. در مقطعي 
در بحث رگوالس��يون و خودنظارت��ي به بانك مركزي 
پيشنهادات خود را مطرح كرديم كه مورد اقبال هم قرار 
گرفت، ولي تحت تاثير ارگان هايي كه خارج از اكوسيستم 
بانك مركزي هستند، مغفول ماند. اين پيشنهاد همان 
مبحثي بود كه دركشوري مانند سوييس به آن جدي فكر 
شده، يعني انجام رگوالسيون با كمك بخش خصوصي 
كه از طريق آن نگراني هاي مربوط به پولشويي يا موارد 
مش��ابه آن از بين خواهد رفت. كمك گرفتن از بخش 
خصوصي به اين معنا اس��ت كه نگاه درس��ت كسب و 
كاري از طريق آن تبليغ شود. بسياري از مواقع مشاهده 
شده است كه پشت درهاي بسته بدون توجه به كسب و 
كارهايي كه وجود دارد تصميماتي اخذ مي شود كه باعث 
وارد آمدن صدمه به اكوسيستم خواهد شد، در صورتي 
كه با كمك وهمراهي بخش خصوص مي توانست چنين 
اتفاقاتي روي ندهد. پيشنهادهاي مشخصي حتي در 
زمينه دستورالعمل، نحوه اجرا و خود نظارتي به صورت 
مكتوب ارايه داده شده اس��ت و در صورتي كه دوستان 
بانك مركزي همكاري كنند، دستيابي به هدف مورد نظر 
امكان پذير خواهد شد زيرا هم تقويت پول ملي را به دنبال 
خواهد داشت و هم اقتصاد كشور رو به بهبود مي رود و 

پيشرفت اقتصاد نوآوري و ديجيتال به تحقق مي رسد.

مصطفي نقي پور



تعادل|رقيه ندايي|
حواشي و ماجراهاي بورس تمامي ندارد و هرروز اخباري 
جديد از آن به گوش مي رس��د. بر همين اساس ساعت 
يك بامداد روز پنج شنبه 29 مهرماه سال جاري با حضور 
برخي مقامات شهرداري تهران منطقه 2 ساختمان بورس 
پلمب شد و دليل اصلي آن بدهي ميلياردي شركت بورس 
به شهرداري تهران است؛ البته در ساعاتي كوتاه ساختمان 

فك پلمب شد.
در ابتدا گفته ش��د كه س��اختمان اصلي شركت بورس 
واقع در سعادت آباد پلمب شده اما؛ كمي بعد اين موضوع 
تكذيب ش��د و مسووالن ش��ركت گفتند كه تنها درب 
پاركينگ ساختمان پلمب شده؛ در همين حين تصاويري 
مربوط به پلمب ساختمان منتشر شد كه به وضوح نشان 
مي دهد درب پاركينگ و درب ش��مالي اين ساختمان 

پلمب شده است.
طبق مس��تندات بورس و مصاحبه ش��هردار منطقه 2 
بهره برداري از ساختمان سعادت آباد طي سال 1398 
صادرش��ده، همان زماني كه ش��هرداري ب��راي مدتي 
پاركينگ اين برج را به دليل تبديل شدن به ديتاسنتر 
بابلوك سيماني پلمب كرد و حتي شايعه شد شستا به 
دنبال تملك اين ساختمان است. ازآنجايي كه جريمه 
هزار ميليارد توماني ش��ركت بورس براي ش��هرداري 
بي پول آب ونان نمي شد يك مرتبه بلوك هاي سيماني 
غيب شدند و به جاي آن اوراق مشاركت 12۰۰ ميليارد 
توماني ش��هرداري تهران بر روي تابلوي معامالت سبز 
مي ش��ود. نكته جالب اينكه هيات مدي��ره وقت بورس 
تهران در مجمع عملكرد س��ال مال��ي 1397 خود در 
تيرماه 98، به س��هامداران خود گ��زارش مي دهد كه 
پيگيري اخذ پايان كار بهره برداري از ساختمان به عنوان 
اقدامات پيش رو در دوره مالي 1398 ادامه مي يابد. در 
اينجا يك س��وال مطرح مي شود كه با اين وضع چگونه 

در ساختمان جديد مستقر شدند؟
 بورس پلمب و فك پلمب شد اما؛ صورت مساله كه پاك 
نشده مشاور شهردار و رييس مركز ارتباطات شهرداري 
تهران اعالم كردندكه بدهي هزار ميليارد تومان است و 
پس ازآن سرپرست ش��ركت بورس تهران گفت بدهي 
تنها 486 ميليارد تومان است؛ در اين مبلغي كه در حدود 
514 ميليارد تومان باقي مي ماند آيا ش��ركت بورس آن 
را پرداخ��ت مي كند يا محمدخاني مبلغ هزار ميليارد را 

اشتباهي اعالم كرده بايد منتظر شفاف سازي ماند.
البته شركت بورس شفاف سازي نمي كند. در نخستين 
روزهاي مهرماه ماينر در ش��ركت بورس پيدا شد و بعد 
از گذر چندين هفته هنوز هم خبري دقيق و رس��مي از 
نتيجه آن اعالم نش��ده؛ احتمال مي رود داستان پلمب و 
بدهي نيز بدين گونه باشد. تفاوت چنداني ندارد كه اين 
بدهي چند ميليارد باش��د نكته مهم اينجاست كه اين 
بدهي از كجا پرداخت مي ش��ود؟ سهامداران و فعالين 
بازار دلهره زيادي براي پرداخت اين بدهي دارند و اغلب 
مي گويند بدهي شهرداري از جيب سهامداران پرداخت 
خواهد شد و افول پيش از پيش بازار را خواهيم داشت و 
حال بايد در انتظار نوع پرداخت باشيم تا بتوان يك نظر 

دقيق تر از حدس و گمان سهامداران داد.

     شركت بورس سازمان دولتي نيست
حميد اسدي، كارشناس حقوقي بازار سرمايه در خصوص 
پلم��ب و مفاد قانوني آن نوش��ت: بر اس��اس ماده 1۰۰ 
ش��هرداري ها مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده 
شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك 
اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. 
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني، ساختمان هاي 
بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود 
اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع 

باشد جلوگيري نمايد.
تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها: درصورتي كه 
برخالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري 
محل كسب يا پيشه يا تجارت دائر شود شهرداري مورد 
را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 1۰۰ اين قانون 
مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك 
يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز 

نمايد در مورد تعطيل محل كس��ب يا پيش��ه يا تجارت 
ظرف م��دت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند. اين تصميم 
به وسيله ماموريت ش��هرداري اجرا مي شود و كسي كه 
عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كس��ب و پيشه 
يا تجارت استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال و 
جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم 
خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود. نكته 
مهم اينجاست كه شركت بورس سازمان دولتي نيست. 
يك ش��ركت خصوصي و سهامي عام است تابع مقررات 
س��ازمان هاي دولتي نبوده و طبق قانون محل كسب و 

پيشه تلقي مي گردد.

     موضوع چيز ديگري است؟
 يك كارش��ناس حقوقي نيز در خص��وص اين موضوع 
گفت: علت پلمب ش��دن درب ش��ركت بورس را تخلف 
 كميس��يون م��اده 1۰۰ ش��هرداري اع��الم ك��رده اما؛ 
به نظر بنده موضوع چيز ديگري اس��ت چراكه موضوع 
م��اده در 11 تبصره بيان ش��ده ولي ش��هرداري علت را 
بدهي توصيف كرده كه تخلف بايد در كميس��يون ماده 
1۰۰ طرح شده و پلمب شود ازآنجاكه شهرداري ارگان 
عمومي غيردولتي است و اختالفات اشخاص حقيقي و 
حقوقي مطابق ماده 1۰ ديوان عدالت اداري در اين مرجع 
قابل رسيدگي است ولي سازمان بورس ارگان غيردولتي 
محسوب شده و اختالفات قراردادي في مابين دو نهاد در 
صالحيت محاكم عمومي است.  البته ماده 1۰۰ رسيدگي 
را در خصوص ساخت وساز صالح است و ال غير؛ چراكه 
بدهي بورس باعث نمي شود شهرداري سرخود اقدام به 
پلمب بورس كند؛ و تنها طبق مطلب منتشرشده به علت 

بدهي اين پلمب صورت گرفته است.

     چرا شركت بورس پلمب شد؟
محمود گودرزي، سرپرست شركت بورس تهران به ارايه 
توضيحاتي در رابطه با پلمب شركت بورس تهران توسط 
شهرداري تهران پرداخت و گفت: اوايل دهه 9۰، پروانه 
ساخت ساختمان ش��ركت بورس تهران در سعادت آباد 
صادر و درنهايت اين ساختمان با اضافه بنا به ميزان بيش 
از پنج هزار و 2۰۰ متر ساخته شد. شهرداري معتقد است 
كه كاربري ساختمان شركت بورس تهران تجاري است 

و نمي توان اين ساختمان را اداري تلقي كرد.
گودرزي خاطرنشان كرد: اساس��نامه فعاليت شركت 
بورس ته��ران ناظر بر عملك��رد كارگزاران، ناش��رين 
و س��رمايه گذاران اس��ت و ش��ركت بورس تهران هيچ 
فعاليتي در خريدوفروش سهام ندارد. زماني كه كاربري 
يك ساختمان تجاري شود، عماًل تعداد پاركينگ هايي 

كه بايد براي آن ملك در نظر گرفته ش��ود افزايش پيدا 
مي كند. اين مس��وول گفت: در ابتداي س��ال 99، رأي 
كميسيون ماده 1۰۰ درباره مشاعات ساختمان بورس 
صادر ش��د و در ديوان عدالت اداري پيگيري ها صورت 
گرفت، اما رأي به نفع بورس تهران صادر نش��د. بدهي 
شركت بورس تهران 486 ميليارد تومان بوده است كه 
در حال مذاكره با شهرداري هستيم و تالش مي كنيم با 
مذاكره پايان كار ساختمان شركت بورس را اخذ كنيم.

وي ادام��ه داد: در كنار اين موض��وع، بحث اضافه بنا هم 
براي س��اختمان ش��ركت بورس تهران مطرح است اما 
اكنون مذاكراتي با ش��هرداري منطقه 2 صورت گرفت و 
بناي ما براي همكاري با شهرداري بر اساس تعامل است. 
با همكاري هاي صورت گرفته ميان سازمان بورس و اوراق 
بهادار، شركت بورس تهران و نيز شهرداري تهران قرار بر 

فك پلمب ورودي پاركينگ شركت بورس تهران است.
سرپرست شركت بورس تهران افزود: بر اساس مذاكرات 
صورت گرفته اكنون بنر نصب شده و برچسب هاي پلمب 
روي در پاركينگ ش��ركت بورس تهران برداشته و اين 
ساختمان فك پلمب شد. موضوعي كه فعاالن بازار بايد 
آن را مدنظر قرار دهند اين است كه معامالت بورس تهران 
هيچ ارتباطي به پلمب در پاركينگ شركت بورس تهران 
ندارد و معامالت اين بازار از روز شنبه طبق روال گذشته 

انجام خواهد شد.

     شهرداري درباره اموال بيت المال
باكسي تعارف ندارد

عبدالمطهر محمدخاني، مشاور شهردار و رييس مركز 
ارتباطات ش��هرداري تهران روز پنجشنبه 29 مهرماه با 
انتشار مطلبي در حس��اب كاربري توييتر خود نوشت: 
بورس تهران پلمب نشده اس��ت بلكه »درب پاركينگ 
مديران« بورس به دليل بدهي هزارميلياردي به شهرداري 

تهران به صورت موقت پلمب شده است.
وي افزود: درب ورودي تاالر عمومي رو به مردم باز است، 
اين عوارض قانوني است و شهرداري درباره حق مردم و 

اموال بيت المال باكسي تعارف ندارد.

     فعاليت بورس ادامه دارد
كريمي، مدير روابط عمومي بورس تهران درباره پلمب 
ساختمان شركت بورس توضيح داد: فقط درب پاركينگ 
به دليل برخي اختالفات با شهرداري پلمب شده است. 
درواقع در ورودي س��اختمان پلمب نشده و از روز شنبه 
كارمندان به شركت خواهند آمد و فعاليت شركت بورس 
ادامه خواهد داش��ت. براي حل اين مش��كل نيز شركت 

بورس در حال مذاكره با شهرداري است.

     مساله قابل حل بود
محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس درباره پلمب س��اختمان بورس ته��ران، گفت: 
باوجود حق قانوني شهرداري تهران و رأي ديوان عدالت 
اداري، نحوه برخورد در پلمب ب��ورس تهران قابل قبول 
نيست زيرا پرونده تعهدات شركت بورس تهران از طريق 
مكاتبه با وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي بورس 
در چارچوبي منطقي قابل حل و فصل بود. نماينده مردم 
كرمان در مجلس شوراي اسالمي افزود: اين موضوع بزودي 
در نشست ويژه كميسيون اقتصادي مجلس موردبررسي 
قرار مي گيرد تا ابعاد ديگر آن مشخص شود. وي بابيان اينكه 
در صورت تخلف در بورس تهران بابت عدم ايفاي تعهدات 
نسبت به شهرداري، مسووليت بر عهده مجموعه اي است 
كه بايد بر اس��اس قانون عمل مي كرد، ادام��ه داد: از وزير 
امور اقتصادي و دارايي مي خواهيم هرچه سريع تر به اين 
موضوع ورود و تصميم گيري كند تا شاهد وضعيت كنوني 
يعني تضعيف اركان اقتصادي كشور نباشيم. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم با اشاره به ضرورت رعايت قانون، 
ضوابط و مقررات و ايفاي تعهدات بورس به شهرداري تهران، 
اضافه كرد: علي رغم وجود تعهدات شركت بورس تهران، 
انتظار مي رفت شهرداري با روش منطقي تري نسبت به 
اين موضوع برخورد مي كرد زيرا اين برخوردها براي كشور 
در فضاي بين المللي اثر منفي دارد و از سوي ديگر موجب 
نگراني در داخل كشور مي شود. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس تصريح كرد: ضمن اينكه مطالبات شهرداري تهران 
از شركت بورس تهران بايد كامل پرداخت شود اما روش 
برخورد قابل قبول نيست و شهرداري بايد در نحوه برخورد 

خود بازنگري كند.

    كارشناسان چه مي گويند؟
برخي كارشناسان بازار س��رمايه مي گويند كه داستان 
پلمب ربطي به معامالت ندارد و داس��تان بدهي قديمي 
است و شركت بورس نيز پرداخت آن به راحتي از طريق 
منابع خود انجام مي دهند. گروهي ديگر از كارشناسان كه 
هميشه عقيده دارند حواشي تأثير مثبتي روي بورس دارد 
مي گويند بازار مثبت مي شود. گروه سوم نيز حواشي را 
جزئي از بازار مي دانند و پيش بيني مي كنند تاالر شيشه اي 
يك روند متعادل را تجربه كند. بر اساس نظرسنجي هاي 
»تعادل« از كارشناس هاي اقتصادي و بازار سرمايه 5۰ 
درصد كارشناسان عقيده دارند كه بورس تعادلي مي شود 
و 3۰ درصد كارشناسان مي گويند كه بورس طي هفته 
آينده روندي منفي را تجربه مي كن��د و تنها 2۰ درصد 
كارشناس��ان مي گويند كه هفته آينده تاالر شيشه اي 

يكپارچه مثبت مي شود.

اخباربازار سرمايه بازار سرمايه4   Sat. Oct 23. 2021  2061   شنبه اول آبان 1400    16 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

افزايش امنيت در بازار سرمايه
حامد سنجري، رييس مركز نظارت بر امنيت اطالعات 
بازار سرمايه )مكنا( گفت: امروزه گسترده تر شدن خدمات 
فناوري اطالعات در تمامي بخش هاي دولتي و خصوصي، 
موجب سهولت بهره گيري كاربران از اين خدمات شده 
و درخواس��ت هاي متعددي براي فناوري محور شدن 
بسياري از خدمات در حوزه هاي ديگر نيز ايجادشده است. 
ايجاد سامانه ها و اپليكيشن هاي كارآمد در حوزه هاي 
مختلف و در اختيار داشتن گوشي هاي هوشمند، فضا 
را براي رشد هر چه سريع تر خدمات الكترونيكي فراهم 
كرده است. وي بابيان اينكه بازار سرمايه ايران هم راستا با 
پيشرفت فناوري هاي اطالعات، تحوالت چشمگيري را 
تجربه كرده است، گفت: هم اكنون در بازار سرمايه كشور، 
سامانه ها و اپليكيشن هاي معامالت برخط كارگزاري هاي 
بازار سرمايه، سامانه هاي احراز هويت و ثبت نام مشتريان 
بازار سرمايه، سامانه سجام، تارنماهاي tsetmc، كدال، 
فيپيران، س��امانه هاي برگزاري مجامع الكترونيكي و 
بسياري از س��امانه هاي كاربردي ديگر فعال و در حال 
بهره برداري هس��تند. رييس مركز نظ��ارت بر امنيت 
اطالعات بازار سرمايه ادامه داد: به موازات رشد تكنولوژي 
و ارايه خدمات بر بستر اينترنت، همواره سوءاستفاده از 
اين بسترها براي متخلفان و مجرمان نيز جذاب بوده و 
به روش هاي گوناگون تالش مي كنند تا با يافتن نقاط 
آسيب پذير فني در زيرساخت سامانه ها و اپليكيشن ها 
يا با انجام عمليات فريبكارانه، كاله برداري خود را انجام 
داده و به اهداف ش��وم خود برسند. وي با اشاره به تالش 
هكرها براي دس��تيابي به اطالعات سهامداران در بازار 
س��رمايه اظهار كرد: تالش براي هك كردن سامانه ها و 
زيرساخت هاي بازار سرمايه باهدف سرقت اطالعات و 
پرتفوي مشتريان و تالش براي دست كاري در سفارش ها 
و معامالت مشتريان همواره وجود داشته است. سنجري 
ادامه داد: متخلفان و مجرم��ان از روش هاي گوناگوني 
براي نيل به اهداف خود اس��تفاده مي كنند. براي عدم 
موفقيت آنان، ضروري است كاربران و مخاطبان سامانه ها 
و اپليكيشن ها از هوش��ياري الزم برخوردار باشند. وي 
بابيان اينكه نفوذ از طريق زيرس��اخت سامانه ها براي 
هكرها سخت شده است، خاطرنشان كرد: براي هكرها، 
تالش براي فريب مخاطبان به صورت مستقيم، راحت تر 
از تالش براي نفوذ به سامانه ها است. ازاين رو، هر فرد بايد 
نكات امنيتي استفاده از گوشي موبايل و فضاي اينترنت 
را به منظور جلوگيري از سرقت اطالعات و از دست دادن 
منابع مالي خ��ود رعايت كند. براي هكرها، تالش براي 
فريب مخاطبان به صورت مستقيم، راحت تر از تالش براي 
نفوذ به سامانه ها است. ازاين رو، هر فرد بايد نكات امنيتي 
استفاده از گوشي موبايل و فضاي اينترنت را به منظور 
جلوگيري از سرقت اطالعات و از دست دادن منابع مالي 
خود رعايت كند. سنجري عدم تحويل نام كاربري و رمز 
عبور س��امانه هاي معامالتي به غير را ازجمله مواردي 
خواند كه كاربران بايد در فضاي سايبري رعايت كنند و 
افزود: اعتماد نكردن به پيامك هاي دريافتي، عدم نصب 
اپليكيشن هاي متفرقه، باز نكردن ايميل هاي مشكوك، 
باز نكردن لينك هاي اينترنتي كه به هر طريقي در اختيار 
كاربران قرار مي گيرد از ديگر مواردي است كه بايد توسط 
هر كاربر در فضاي اينترنتي رعايت ش��ود. رييس مركز 
نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه در همين راستا 
تأكيد كرد: اعتماد نكردن به تماس هاي تلفني كه در آنها 
ادعا مي ش��ود از سازمان بورس يا نهادهاي بازار سرمايه 
تماس گرفته اند، بي اعتنايي به تبليغات فروش سرخطي 
بورس و سرورهاي بورس��ي نيز ازجمله مواردي اند كه 
كمك ش��اياني به حفظ امنيت اطالعات مش��تريان 
مي كنند. در فضاي س��ايبري و اينترنت به هيچ فرد و 
سرويسي اعتماد نشود و همواره با هوشياري كامل نسبت 

به حفظ اطالعات و دارايي هاي شخصي اقدام شود.

اصالح شرايط موسسين
يا سهامداران نهادهاي مالي  

محس��ن عرب زاده، رييس اداره ام��ور نهادهاي مالي 
خدمات دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
تصويب ابالغيه اصالح شرايط موسسين يا سهامداران 
نهادهاي مال��ي گفت: در تاريخ 9 ش��هريورماه 1398 
ابالغيه شماره 12۰2۰142 مديريت نظارت برنهاده اي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع ش��رايط 
موسسين يا سهامداران نهادهاي مالي شامل شركت هاي 
سبدگردان، مشاوره سرمايه گذاري، پردازش اطالعات 
مالي، رتبه بندي و گروه خدمات بازار سرمايه صادر شد. 
بند يك اين ابالغيه در 28 مهرماه سال جاري اصالح شد.

ع��رب زاده بيان كرد: اصالحات انجام ش��ده در ابالغيه 
جديد، در حوزه هاي مختلفي به منظور تسهيل فرآيند 
صدور مجوز تأسيس/تبديل نهاد مالي و انتقال سهام 

براي موسسين يا سهامداران نهادهاي مالي بوده است.
وي ادام��ه داد: ب��ر اس��اس اين ابالغيه، موسس��ين يا 
سهامداران نهادهاي مالي كه درخواست صدور مجوز 
تأسيس/تبديل نهاد مالي و انتقال سهام رادارند، ضروري 
اس��ت مدارك و مستندات الزم را طبق ابالغيه مذكور 
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كنند. همچنين 
موسسين و سهامداران حقيقي يا حقوقي نهادهاي مالي 
بايد حداقل شرايط الزم را طبق ابالغي مذكور احراز كنند. 
رييس اداره امور نهادهاي مالي خدمات دهنده سازمان 
بورس درباره پروس��ه بررسي درخواست ها در سازمان 
بورس اظهار كرد: پس از وصول مدارك و مستندات الزم، 
بررسي  هاي كارشناسي توسط كارشناسان سازمان انجام 
مي شود. در صورت كامل بودن مدارك و احراز حداقل 
شرايط الزم موسسين و سهامداران حقيقي يا حقوقي 
نهادهاي مالي مطابق ابالغيه مذكور، استعالمات الزم در 
خصوص سوابق كيفري، تخلفاتي، پولشويي و حراست 
موسس��ين و س��هامداران از مراجع ذي ص��الح انجام 
مي ش��ود. وي افزود: پس از دريافت پاسخ استعالمات 
مذكور، گزارش كارشناس��ي تهي��ه و در هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار طرح مي شود و درنهايت در 
جلسات هيات مديره، مجوز موافقت/عدم موافقت اصولي 

با تأسيس اين قبيل نهادهاي مالي تصويب  مي شود.
به گفته عرب زاده، يكي از مواردي كه در ابالغيه جديد 
اصالح ش��د، س��وابق پرونده هاي انضباط��ي در حال 
رسيدگي بود. بر اساس اين تغيير، استعالم پرونده هاي 
انضباط��ي كه منجر به ص��دور رأي نش��ده و در حال 
رسيدگي بودند، حذف شد. به بياني ديگر، تنها موسسين 
و سهامداراني كه محكوميت هاي قطعي انضباطي تبعي 
و كيفري داشته باش��ند، با درخواست مجوز موافقت 
اصولي تأسيس نهاد مالي آنها موافقت نخواهد شد. وي 
توضيح داد: بنابراين، پرونده هاي انضباطي موسسين و 
سهامداراني كه در پروسه رسيدگي است، جزو شرايط 
بازدارنده صدور مجوز موافقت اصولي تأس��يس نهاد 
مالي براي آنها محسوب نمي شود، اما اگر اين پرونده ها 
منجر به صدور رأي قطعي شود، مجوز صادر نمي شود. 
رييس اداره امور نهادهاي مالي خدمات دهنده سازمان 
بورس، كاهش استعالم  ها از 8 استعالم به 4 استعالم را 
از تغييرات ديگر ابالغيه يادشده دانست و خاطرنشان 
كرد: اين موضوع كمك زيادي به بررسي و نهايي شدن 
درخواست ها مي كند؛ زيرا پرونده هاي بسياري بالتكليف 
مانده بودند و موضوع يادش��ده، مانع صدور مجوز براي 
آنها ش��ده بود، درحالي كه آن��ان رأي قطعي دريافت 
نكرده بودند. وي موضوع استعالم پولشويي را از ديگر 
تغييرات برش��مرد و تصريح كرد: استعالم از دبيرخانه 
مبارزه با پولشويي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، فقط 
به منظور رعايت موارد مرتبط با شناسايي موسسين و 
سهامداران طبق مقررات مربوطه انجام مي شود. در اين 
راستا، در مصوبه جديد يادشده، موسسين و سهامداران 
نهادهاي مالي ملزم به امضاي تعهدنامه اي در خصوص 
رعايت مقررات مبازره با پولشويي شدند. رييس اداره امور 
نهادهاي مالي خدمات دهنده سازمان بورس در ارتباط با 
مهم ترين تغيير بند يك اين ابالغيه ابراز داشت: »نداشتن 
بيش از 5 درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در ساير 
نهادهاي مالي با موضوع فعاليت مشابه« به »نداشتن 
بيش از 2۰ درصد از س��هام يا توانايي تعيين يك عضو 
هيات مديره به همراه اشخاص وابسته در ساير نهادهاي 
مالي با موضوع فعاليت مشابه توسط ذي نفعان تا سطح 
يك اليه سهامداري« براي اشخاص حقوقي متقاضي 
تأسيس يا س��هامداري نهادهاي مالي تغيير يافت. به 
گفته عرب زاده شرط نداشتن بيش از 5 درصد سهام 
به 2۰ درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در ساير 
نهادهاي مالي افزايش ياف��ت و اين موضوع تنها در 
سطح يك اليه براي ذينفعان موسسين يا سهامداران 
حقوقي نهادهاي مالي است. اين تغيير، تسهيالتي را 
براي موسسين و سهامداران هلدينگ ها و شركت هاي 
بزرگ حقوقي فراهم مي كند، زيرا تعدد در داش��تن 
شركت هاي زيرمجموعه، مانع از اخذ مجوز نهادهاي 

مالي براي اين هلدينگ ها و شركت ها شده بود.

امكان توسعه تأمين مالي
از محل انتشار اوراق

مجيد پيره، دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، با اشاره به جلس��ه اخير كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق گفت: در اين جلسه، پيشنهاد مطرح شده 
براي توسعه تأمين مالي شركت ها از محل انتشار اوراق 
اجاره مبتني بر سهام بررسي شد. انتش��ار اوراق اجاره 
پس از سال 1389 به عنوان راهكاري براي تأمين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي از محل بازار سرمايه مطرح شد. به 
مدد اوراق اجاره، فعاالن بازار و صندوق ها و سرمايه گذاران 
حقيقي مي توانند سبد س��رمايه گذاري خود را متنوع 
كنند.وي بابي��ان اينكه اوراق اجاره ب��ر مبناي قرارداد 
اجاره تنظيم مي ش��ود، تصريح كرد: در قرارداد اجاره، 
نرخ اجاره بهاي پرداختني رقم معيني است، اين موضوع 
سبب مي شود اين اوراق در زمره انواع ابزارهاي با درآمد 
معين طبقه بندي و براي حوزه سرمايه گذاري ريسك 
گريز، ابزار مطلوبي محسوب شوند. دبير كميته فقهي 
س��ازمان بورس افزود: بسياري از شركت هاي فعال در 
بازار سرمايه، شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها 
هس��تند. دارايي عمده  در اختيار اين نوع از شركت ها، 
سهام است. بنابراين، موضوع اجاره دادن سهام در كميته 
تخصصي فقهي مطرح ش��ده بود و در طي س��ال هاي 
گذشته بسياري از شركت ها از محل انتشار اوراق اجاره 
مبتني بر سهام توانستند تأمين مالي كنند.  به گفته وي، 
به دليل مالحظات شرعي و با توجه به فتواهايي كه از 
دفاتر مراجع اعظام تقليد به دست آمده بود، درنهايت 
هيات مديره س��ازمان به اين جمع بندي رسيد كه اگر 
سهمي بخواهد به عنوان دارايي موضوع انتشار اوراق اجاره 
فروخته شود و دوباره اجاره به شرط تمليك شود، بايد 
اجاره پذير بودن آن سهم به تأييد كميته فقهي سازمان 
برسد. پيره با اشاره به اينكه برخي از شركت هايي كه سهام 
آنها در بازار سرمايه معامله مي شوند، از نوع شركت هاي 
توليدمحور هستند، اذعان كرد: شركت هاي توليدمحور، 
از دارايي هاي قابل اجاره زيادي در مجموعه اموال شركت 
برخوردارن��د. برخي ديگر از ش��ركت هاي بورسي، 
دارايي هاي قابل اجاره اندكي دارند و دارايي هاي 
آنها از جنس وجه نقد، مطالبات يا حس��اب هاي 
دريافتني اس��ت كه اين قبي��ل از دارايي ها ازنظر 

مالحظات شرعي نمي توانند اجاره داده شوند. 

انتشار سهام شناور آزاد 
شركت هاي بورسي و فرابورسي 

محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار، از انتشار سهام شناور آزاد شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس و فرابورس براي دوره يك ساله 
منتهي به پايان شهريورماه 14۰۰ خبر داد. در راستاي 
ابالغيه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران 
پذيرفته ش��ده در بورس ها و بازارهاي خ��ارج از بورس، 
مصوب ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ 11 
مرداد 1389، سهام شناور آزاد شركت هاي پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، براي دوره 
منتهي به 31 شهريور 14۰۰ منتشر شد. بر اساس اين 
اطالعيه، آن ميزان از سهام شركت هايي كه در اختيار 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني )سهام عدالت( است، 
درصورتي كه مجموع درصد سهام شركت هاي يادشده 
بيش از 5 درصد ش��ده باشد، به عنوان سهام مديريتي 
محاسبه ش��ده اس��ت. دارندگان س��هام عدالت روش 
مستقيم، در زمره سهامداران غيرمديريتي قرارگرفته اند.

»تعادل« حواشي و واقعيت هاي پلمب شدن ساختمان شركت بورس را بررسي مي كند

بدهي از جيب چه كساني پرداخت مي شود؟
پشت پرده پلمب بورس

بورس تنها بازار مثبت مهرماه
هرچند آماره��ا از روند صعودي ب��ازار بورس در طي 
هفته اخير نسبت به يك هفته گذشته حاكي هستند و 
شاخص كل بورس توانست دوباره وارد كانال 1 ميليون 
و 4۰۰ هزار واحد شود اما اين صعود بسيار بي جان بود 
و بازار سهام روزهاي پرنوساني را در هفته جاري پشت 
سر گذاشت. بررس��ي آمارها نشان مي دهد كه ارزش 
كل معامالت بازار بورس ب��ا دو درصد كاهش از 253 
هزار و 31۰ ميليارد ريال در يك هفته گذشته به 248 
هزار و 418 ميليارد ريال در هفته اخير رسيده است. 
اين در حالي است كه حجم معامالت اين بازار رشدي 
6 درصدي را تجربه ك��رد و از 28 هزار و 537 ميليون 
سهم در هفته گذشته به 3۰ هزار و 241 ميليون سهم 
در هفته جاري رس��يد. از ميان بازار اول س��هام، بازار 
دوم س��هام، بازار بدهي، بازار مش��تقه و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله فقط صندوق ها بودند كه 
توانستند صعودي چشمگير نسبت به هفته قبل داشته 
باشند. به طوري كه ارزش معامالت در بازار اول سهام 
3 درصد كاهش ياف��ت و از 1۰4 هزار و 294 ميليارد 
ريال در يك هفته گذشته به 1۰1 هزار و 58 ميليارد 
ريال در هفته اخير رسيد. بازار دوم سهام نيز كاهشي 8 
درصدي در ارزش معامالت را تجربه كرد، به طوري كه 

از 82 هزار و 59۰ ميليارد ريال در هفته گذشته به 75 
هزار و 761 ميليارد ريال در هفته جاري رسيد.ارزش 
معامالت در بازار بدهي و بازار مشتقه هم كاهشي بود. بر 
اين اساس، ارزش معامالت در بازار بدهي با 69 درصد 
كاهش از 1۰ هزار و 629 ميليارد ريال به 3 هزار و 3۰7 
ميليارد ريال و همچنين ارزش معامالت در بازار مشتقه 
با 36 درصد كاهش از 244 ميليارد ريال به 156 ميليارد 
ريال كاهش يافته است. اين در حالي است كه ارزش 
معامالت در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
22.65 درصد صعود كرد و از 55 هزار و 554 ميليارد 
ريال در يك هفته گذشته به 68 هزار و 136 ميليارد 
ريال در هفته گذشته رسيد. شاخص كل بورس با 2.79 
درصد افزايش از يك ميليون و 397 هزار واحد در هفته 
گذشته به 1 ميليون و 436 هزار واحد در هفته جاري 
رسيد. ش��اخص كل با معيار هم وزن هم 1.14 درصد 
رشد كرد و توانس��ت از رقم 392 هزار و 778 واحد در 
يك هفته گذشته به 397 هزار و 264 واحد در هفته 
اخير برسد. صندوق هاي معامله پذير سرمايه گذاري 
در س��هام در هفته اي كه گذشت به طور متوسط 2.6 
درصد رش��د قيمت را تجربه كردن��د و خالص ارزش 
دارايي هاي آنها 1.7 درصد افزايش يافت، اين در حالي 

بود كه شاخص كل بورس رش��د 2.8 درصدي را به 
ثبت رس��اند. دراين بين، تنها بازار مثبت در مهرماه 
بورس بود؛ شاخص بورس با رشد 3.2 درصدي نسبت 

به شهريور، معامالت مهرماه را به پايان رساند.

     چه خبر از بورس كاال
در هفته گذشته محمد مخبر معاون اول رييس جمهور 
بخش��نامه اجرايي تأمين منابع مالي دولت از طريق 
فروش اموال و امالك مازاد را به دستگاه هاي اجرايي 
شمول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ كرد كه 
دربند دوم اين بخشنامه بر استفاده از ظرفيت بورس 
كاالي ايران براي فروش اموال مازاد دولت تأكيد شده 
است. در اين بخشنامه عنوان شده است كه استانداران 
موظفند با تشكيل كارگروه شناسايي و مولدسازي در 
استان ها به صورت مستمر نسبت به شناسايي اموال و 
امالك مازاد در اختيار دستگاه هاي اجرايي اقدام و پس 
از صدور مجوز توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
مراتب را پيگيري نمايند تا منجر به مولدس��ازي اين 
اموال و امالك مازاد يا فروش از طريق عرضه در بورس 
كاالي اي��ران يا مزايده عمومي و واريز منابع حاصل از 

مولدسازي يا فروش به رديف درآمدي مربوط شود.

اسداهلل كش��اورز، معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صم��ت گفت: خوش��بختانه ديديم كه عرضه 
سيمان در بورس كاال نتيجه مطلوب داشت و در حال 
حاضر سيمان به قيمت پيش از قطعي هاي برق رسيده 
و مشكالت حل ش��ده است. همچنين مي توان گفت 
كه دالل بازي ها تقريبًا از بين رفته است و ديگركسي 
نمي تواند اقدام به خريد و انبار س��يمان كرده و زمينه 
افزايش قيم��ت را فراهم كن��د. محمدصادق مفتح، 
قائم مق��ام وزير صمت در ام��ور بازرگاني در خصوص 
توقف سهميه بندي محصوالت پتروشيمي گفت: اين 
طرح بانام مديريت بازار تعريف شده و هدف آن حذف 
قيمت گذاري دس��توري و رقابتي كردن بازار است؛ با 
توجه به اينكه قرار است از قيمت هاي دستوري پرهيز 
كنيم، تنها راه اجراي اين موضوع رقابتي كردن بازار و 
بهترين ابزار رقابتي كردن بازار، بورس كاال است چراكه 
قيمتي كه در بورس كشف مي شود قيمت منطقي و 
واقعي است. سازوكار اجرايي حذف سهميه ها در دست 
برنامه ريزي است و با تكميل اين سازوكار جزييات آن 
هفته آينده از طريق بورس كاال اعالم مي شود. بر مبناي 
اين طرح ازاين پس عرضه محصوالت پتروشيمي و 

فوالد بر اساس نظامات بورس انجام مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
دو روز پ��س از آغاز ثبت نام از متقاضيان مس��كن 
دولتي در سراس��ر كش��ور، ديروز طي مراسمي با 
حضور رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي ساخت 
واحده��اي قانون جهش توليد مس��كن در اردبيل 
آغاز شد. اين در حالي است كه هنوز پرونده مسكن 
مهر در برخي از ش��هرهاي جديد از جمله پرديس 
در نزديكي پايتخت بسته نشده و همچنان به گفته 
مس��ووالن 300 هزار واحد مس��كوني از اين طرح 
تحويل متقاضيان نشده است. طرح مسكن ملي كه 
با هدف س��اخت 400 هزار واحد مسكوني از حدود 
2 س��ال پيش آغاز ش��ده نيز نه تنها به نقطه پايان 
خود نرس��يده كه در برخي از س��ايت هاي اجراي 
آن از جمله در ش��هر پرديس، به گفته مس��ووالن 
كمتر از 40 درصد پيش��رفت داش��ته اس��ت. يكي 
از مهم تري��ن عوام��ل نافرجام مان��دن دو طرح ياد 
شده، نبود منابع مالي اس��ت. از آنجا كه در احداث 
شهرهاي جديد، تامين منابع صرفا با هدف ساخت 
وساز واحدها بوده و برآوردي از هزينه هاي سنگين 
احداث خدمات ش��هري، راه و... در بيابان يا مناطق 
كوهستاني پيش بيني نشده بوده يا كمتر از هزينه 
واقعي پيش بيني صورت گرفته بوده است، هم اينك 
اين شهرها )پرديس و پرند( به طور كامل راه اندازي 
نشده و متناسب با ساخت و سازهاي صورت گرفته، 
جمعيت در آنها ساكن نش��ده است. در عين حال، 
تامين مناب��ع مالي در ابتداي طرح مس��كن مهر با 
اس��تفاده از پول قدرت منجر ب��ه آغاز جهش هاي 
تورمي شديد طي 12 س��اله اخير در اقتصاد ايران 
ش��ده اس��ت و همچون گلوله برفي، روز به روز در 
حال بزرگ تر شدن و افزايش قدرت تخريب بيشتر 

نقدينگي شده است.
در اي��ن ح��ال، ط��ي تابس��تان س��ال ج��اري، به 
واس��طه كمبود ش��ديد برق، مقامات براي احراز از 
خاموشي هاي بيشتر در مناطق مسكوني به تعطيلي 
موقت كارخانج��ات از جمل��ه كارخانه هاي توليد 
س��يمان راي دادند و در نتيجه قيمت انواع مصالح 
ساختماني به شدت رشد كرد و قيمت هاي سرسام 
آور مصالح س��اختماني به تنگناي مالي در تكميل 
شهرهاي جديد دامن زد. در اين شرايط، به اعتقاد 
بسياري از كارشناسان، انجام پروژه هايي همچون 
طرح ساخت يك ميليون مسكن در سال، وضعيت 
رشد نقدينگي و تورم را بدتر مي كند، اما مسووالن 
دولتي بر اين باورند كه شيوه تامين منابع مالي مورد 

نياز اين طرح تورم زا نيست.

     ساخت 4 هزار آپارتمان در اردبيل
به گ��زارش »تعادل« ب��ه نق��ل از خبرگزاري هاي 
رسمي، در مراسم آغاز ساخت يك ميليون مسكن 
در سال، عمليات ساخت واحدهاي مسكوني طرح 
جهش توليد مسكن سراسر كشور با شروع عمليات 

اجرايي 4000 واحد مسكوني در اردبيل آغاز شد.
بر اين اساس 2800 واحد در شهرهاي باالي 100 
هزار نفر جمعيت اس��تان اردبيل و 1200 واحد در 
ش��هرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت اين اس��تان 
احداث مي شود. در ش��هرهاي باالي 100 هزار نفر 
جمعيت، واحدها در 11 س��ايت در ش��هرك هاي 

انديشه، نيايش و الهيه اردبيل احداث خواهد شد.
460 واحد به كارگزاري ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره(، 850 واحد توس��ط تعاوني ها، 890 واحد به 
كارگزاري بنياد مسكن انقالب اسالمي و 600 واحد به 
صورت اجراي مستقيم توسط راه و شهرسازي احداث 
مي شود. اين واحدهاي مسكوني در بيش از 125 هزار 
متر مربع زمين و در 5 طبقه ساخته مي شوند. متوسط 
زيربناي مفيد هر واحد 90 متر و متوسط زيربناي كل 
هر واحد 120 متر خواهد ب��ود. هزينه كل پروژه 12 
هزار و 600 ميليارد ريال پيش بيني ش��ده و 4 هزار و 
200 ميليارد ريال تس��هيالت براي اين پروژه در نظر 

گرفته شده است.
همچنين 1200 واحد مس��كوني در شهرهاي زير 
100 هزار نفر در 68 ه��زار و 186 متر مربع زمين 
و به تفكيك 700 واحد بنياد س��اخت و 500 واحد 
گروه س��اخت احداث خواهد ش��د. كل هزينه اين 
پروژه 5 هزار و 400 ميليارد ريال پيش بيني شده و 
هزار و 800 ميليارد ريال تسهيالت براي آن در نظر 

گرفته شده است.

     شرط عجيب براي ثبت نام مجردها 
بر اس��اس اين گ��زارش، كليه ش��هروندان ايراني 
متاهل و خانم هاي مجرد باالي 35 سال كه تاكنون 
از تسهيالتي دولتي خريد و ساخت مسكن استفاده 
نكرده اند، مي توانند در اين طرح ثبت نام كنند. در 
همين حال، عبدالجالل ايري، سخنگوي كميسيون 
عمران مجلس از امكان ثبت نام افراد مجرد در قانون 

جهش توليد با يك شرط عجيب خبر داد.
به گزارش تسنيم، ايري با يادآوري اينكه بر اساس 
برنامه وزارت راه و شهرسازي سهميه هر استان براي 
ساخت س��االنه يك ميليون واحد مسكوني كامال 

مشخص ش��ده و در مناطقي كه زمين در محدوده 
شهرها وجود ندارد، ش��هرك هاي جديدي احداث 
خواهند شد، اظهار كرد: در جلسه اخير كميسيون 
عمران مجلس، نمايندگان از وزير راه در خواس��ت 
تس��هيل ش��رايط ثبت نام متقاضيان قانون جهش 
توليد مسكن را داشتند كه وزير با آن موافقت كرد. 
وزير راه در اين جلس��ه اعالم كرد ام��كان ثبت نام 
افراد مجرد در س��امانه ثمن وجود دارد كه در زمان 
تحويل واحد مسكوني، متقاضيان بايد سند ازدواج 

خودشان را ارايه كنند.
رييس كميس��يون عمران مجلس ني��ز در اين باره 
گفته بود: وزير راه و شهرسازي در جلسه كميسيون 
عمران قول داد ش��رايط را براي متقاضيان مسكن 
قانون جهش توليد تسهيل كند به گونه اي كه حتي 
افراد مجرد هم امكان ثبت نام داشته باشند و هنگام 
تحويل مس��كن عقدنامه و سند ازدواج خود را ارايه 
كنند. اميدواريم به زودي شاهد عملياتي شدن اين 

پروژه باشيم.

     تسهيالت ساخت مسكن تورم زا نيست
به گ��زارش »تعادل«، در ش��رايطي كه بر اس��اس 
تازه ترين آمار بانك مرك��زي از تحوالت نقدينگي 
در ش��هريور ماه حاكي از اين است كه رشد ضريب 
فزاينده پولي ركورد تازه اي را ثبت كرده و به بيش 
از 7 درصد رسيده است كه به معني تشديد فعاليت 
موتور خلق نقدينگي بانك ها از طريق تس��هيالت 
دهي اس��ت، اسماعيل حس��ين زهي، نايب رييس 
كميسيون عمران مجلس گفت: تسهيالت بانك ها 
بدون وجود قانون جهش مسكن نيز اعطا مي شد، اما 
حاال بايد براي توليد و ساخت مسكن و بزرگ كردن 

كيك اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد.

حس��ين زهي در گفت وگ��و با فارس گف��ت: يكي از 
معضالت مسكن، قيمت سرس��ام آور آن است كه به 
دليل مشكالت در طرف عرضه مسكن و داللي مسكن 
به خاطر جهش نرخ ارز به وقوع پيوسته است. در قانون 
جهش توليد مس��كن براي تامين مال��ي راهكارهاي 
متنوعي تعبيه شده است، به طور مثال در قانون جهش 
توليد مسكن يك صندوق هيات امنايي در بانك مسكن 
تشكيل خواهد شد كه افراد مي توانند سپرده خود را 
در آنجا قرار دهند و در قبال آن سود به آنها تعلق بگيرد. 
مقرر ش��ده است كه بخشي از تس��هيالت اعطايي به 

مردم، از اين صندوق تامين شود.
وي در رابطه با برخي نگراني ها پيرامون بحث تامين 
مالي تورم زاي اين طرح را از پايه غلط دانست و افزود: 
از آنجايي كه ب��ه اين صندوق س��ود تعلق مي گيرد، 
پيش بيني مي شود با اس��تقبال خوبي مواجه شود و 
تامين سرمايه به راحتي صورت بگيرد؛ بنابراين قطعا 
هيچ گونه نگراني بابت تامين مال��ي اين طرح وجود 
ندارد. حتي بخشي از تسهيالت اعطايي بانك ها بدون 
وجود قانون جهش مسكن نيز توليد مي شد و حاال براي 
توليد و ساخت مسكن و بزرگ كردن كيك اقتصاد مورد 
استفاده قرار مي گيرد. به عقيده من تامين مالي قانون 
جهش مسكن هيچ گونه تورمي ايجاد نمي كند، چون 
قرار نيست، چاپ پول عجيبي انجام شود و صرفا هدايت 

تسهيالت به سمت توليد است.
نايب رييس كميسيون عمران اظهار داشت: با توجه 
به اينكه چن��د ده صنعت، وزارت خانه و انواع مختلف 
مش��اغل درگير طرح دولت و قان��ون مجلس جهت 
افزايش ساخت مسكن براي مردم خواهند شد، مي توان 
گفت، حتي اگر نقدينگي ايجاد شود، آن نقدينگي مولد 
خواهد بود، زيرا هدايت اعتبار و نقدينگي به سمت توليد 

است و به هيچ وجه تورم زا نخواهد بود.
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علت پلمب چند ساعته
درب پاركينگ مديران بورس 

درب پاركينگ س��اختمان بورس واقع در شهرك 
غرب و منطقه ش��هرداري تهران روز پنجش��نبه به 
دليل بدهي 1000 ميليارد توماني بورس به شهرداري 
پلمب شد، اما پس از چند ساعت فك پلمب صورت 
گرفت. در فاصله بازگشايشي دوباره درب پاركينگ 
ساختمان بورش، رييس مركز ارتباطات شهرداري 
تهران با اشاره به اينكه بورس تهران پلمب نشده، اعالم 
كرد: »درب پاركينگ مديران « بورس به دليل بدهي 
هزار ميليارد توماني به ش��هرداري تهران به صورت 
موقت پلمب ش��ده است. عبدالمطهر محمدخاني، 
رييس مركز ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداري 
ته��ران در صفحه ش��خصي خود از پلمب نش��دن 
ساختمان بورس خبر داده و نوشته بود: بورس تهران 
پلمب نشده است. »درب پاركينگ مديران « بورس 
به دليل بدهي هزار ميليارد توماني به شهرداري تهران 
به صورت موقت پلمب شده است. او تأكيد كرده بود: 
درب ورودي تاالر عمومي رو به مردم باز اس��ت. اين 
عوارض قانوني است و شهرداري درباره حق مردم و 

اموال بيت المال با كسي تعارف ندارد.

افزايش دماي تهران از امروز
بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، 
براي اول آبان ماه در بيش��تر نواحي استان افزايش 
نسبي دما پيش بيني مي ش��ود. به گزارش ايسنا، 
بر اس��اس بررسي داده ها و نقش��ه هاي پيش يابي 
هواشناسي، وضعيت جوي استان تهران طي پنج 
روز آينده آسماني صاف تا نيمه ابري گاهي همراه با 
وزش ماليم تا متوسط باد پيش بيني مي شود. طي 
روزهاي يكشنبه و سه شنبه )2 و 4 آبان ماه( در نيمه 
شمالي استان افزايش ابر و در ارتفاعات گاهي بارش 
پراكنده باران و برف پيش بيني مي شود همچنين از 
بعد از ظهر دوشنبه تا سه شنبه شب )3 و 4 آبان ماه( 
گاهي وزش باد نسبتا شديد در نيمه جنوبي استان 
به ويژه در جنوب غرب مورد انتظار است. بر اساس 
اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، ورامين با 
بيشينه دماي 23 درجه سانتيگراد گرمترين نقطه 
استان تهران در 24 س��اعت گذشته گزارش شده 
اس��ت. آس��مان تهران نيز امروز اول آبان ماه صاف 
و گاهي همراه با غبار محلي با بيشترين و كمترين 
دماي 20 و 10 درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. 
آس��مان پايتخت در 2 آبان ماه نيز قسمتي ابري و 
همراه با غبار صبحگاهي، گاهي نيمه ابري و در بعد 
از ظهر وزش باد خواهد بود و دماي هوا در گرم ترين و 
سردترين زمان به 20 و 9 درجه سانتيگراد مي رسد.

تفكيك و كم حجم سازي 
پسماند در تهران اجرايي شود

جعفر بندي ش��ربياني، عضو ش��وراي شهر تهران 
با تاكيد بر لزوم فرهنگ س��ازي و اقدامات تبليغي 
در حوزه پسماند گفت: تفكيك و كم حجم سازي 
پسماند بايد در تهران اجرايي شود. بندي شربياني 
در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به بازدي��د خود از 
مجموعه آرادكوه گفت: در بازديد از آرادكوه كودك 
اتباع مشاهده نكرديم يا حداقل به ما نشان ندادند. 
تعداد زيادي از افراد در مجموعه مشغول كار و بيشتر 
هم در حوزه پيمانكاري هستند و بايد توجه داشته 
باشيم امروز مجموعه آرادكوه با همه مشكالتي كه 
در شهر تهران در حوزه پسماند دارد اما وضعيت رو 
به مطلوب ش��دن است. وي افزود: در تهران بايد با 
پيوست هاي فرهنگي و تبليغي دو موضوع مهم كم 
حجم كردن پسماند و تفكيك آن را اجرايي كنيم. 
بي ترديد با تحقق اين مه��م آرادكوه را مي توان به 
فرصت تبديل كرد. اعتقاد دارم تهران بايد عوارض 
خود را نس��بت به اين معضالت و مشكالتي كه به 

شهرستان ري تحميل مي كند، پرداخت كند.

تعطيالت، زمان مناسب
جذب توريست براي تهران

احمد علوي، رييس كميته گردشگري شوراي شهر 
تهران گفت: اين غصه است كه چرا شهروندان براي 
گذراندن اوقات فراغت خود از شهر خارج مي شوند و از 
اماكن گردشگري پايتخت ديدن نمي كنند. به گزارش 
تسنيم، در جريان نشست احمد علوي با متخصصان 
حوزه گردشگري مسائلي از قبيل بي توجهي به هويت 
تهران و ري، ناشناخته ماندن اماكن گردشگري براي 
ش��هروندان تهراني، فقدان موزه تخصصي براي ري 
و تهران و همچنين ن��گاه اداري به اماكن فرهنگي و 
گردشگري پايتخت مطرح شد. در اين نشست استاد 
نصراهلل حدادي از متخصصان حوزه تهران شناسي، 
احمد ابوحمزه، استاد تاريخ ري و تهران، رضا دبيري 
نژاد، مدير موزه ملك، عليرضا عالم نژاد متخصص حوزه 
تهران گردي و محمد يزداني، رييس انجمن صنفي 
راهنمايان گردش��گري اس��تان تهران به بيان نقطه 
نظرات و ديدگاه هاي خود در خصوص گردشگري در 
تهران پرداختند. محمد يزداني، رييس انجمن صنفي 
راهنمايان گردشگري اس��تان تهران نيز در سخنان 
خود به موضوع فق��دان آموزش هاي تخصصي براي 
راهنمايان تهران گردي اشاره كرد و گفت: براي اين كار 
نيازمند برنامه ريزي هستيم.  وي تهران را بزرگ ترين 
شهر توريست فرست كشور خواند و گفت: چرا ما از اين 
ظرفيت و از اين همه شهرونداني كه به عنوان توريست 
از تهران خارج مي شوند به عنوان مبلغ براي معرفي 
تهران و جاذبه هايش به ديگران استفاده نكنيم.  يزداني 
در پيش��نهادي براي توسعه گردشگري در تهران، 
گفت: به طور مثال مي توانيم هنگام تعطيالت كه 
تهران خلوت مي شود، با برگزاري رويدادهاي مهم 
توريست هاي شهرهاي ديگر را جذب كرد تا همه 
اصناف گردش مالي داشته باشند و آن طور نشود كه 

تهران در ايام تعطيل سوت و كور باشد.

روسيه به دنبال تكميل
مسير هاي ترانزيتي در ايران 

سعيد محمد، مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي، گفت: 
افتتاح مسير ريلي كاسپين موفقيت بزرگي در جايگاه 
ترانزيت بين المللي كشور است. به گزارش ايلنا، سعيد 
محمد در حاشيه بازديد از طرح ملي اتصال خط ريل 
سراسري به مجتمع بندري كاسپين منطقه آزاد انزلي 
با بيان اينكه بهره برداري از مسير 34 كيلومتري خط 
آهن جيرده رش��ت به منطقه آزاد انزلي از مهم ترين 
اولويت هاي مسيرهاي ترانزيت ريلي كشور است، اظهار 
كرد: با عنايت به اهميت كريدور ش��مال-جنوب در 
مسيرهاي حمل و نقل جهاني، ظرفيت ها و فرصت هاي 
ترانزيتي در نيمه ش��مالي درياي خزر و اوراسيا، عزم 
باالي دولت روس��يه براي راه اندازي اين مسير نقل و 
انتقال كاال و اتصال به بازارهاي هند و جنوب آس��يا را 
مي توان از مهم ترين داليل اهميت تسريع در افتتاح 
اين مسير ريلي عنوان كرد. وي اضافه كرد: در عين حال 
مسير جنوبي اين كريدور در كشورمان يعني راه آهن 
چابهار به زاهدان كه مراحل احداث خود را طي مي كند 
به زودي تكميل مي شود و راه آهن بندرعباس به سمت 
شمال كشور نيز در حال بهره برداري است؛ در نتيجه 
تنها نقطه باقي مانده همين مسير كوتاه است. مشاور 
رييس جمهور، زمان طي شده براي تكميل اين مسير 
34 كيلومتري را بسيار طوالني ارزيابي كرد و با تأكيد 
براينكه نبايد چند سال به طول مي انجاميد، افزود: با 
توجه به اينكه مديريت پروژه مزبور بر عهده وزارت راه 
و شهرسازي مي باشد، با همكاري آن وزارتخانه جهت 
تأمين منابع مالي، تسريع درتكميل طرح بسيار مهم 
ياد شده در دستور كار قرار مي گيرد. دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي با اشاره 
به اينكه تا پايان س��ال جاري شاهد بهره برداري و در 
مدار خدمت رس��اني قرار گرفتن اس��كله رو رو بندر 
كاسپين خواهيم بود، تصريح كرد: با عنايت به اينكه 
در بندر شهيد بهش��تي منطقه آزاد چابهار امكانات 
لجستيكي و ترانزيتي آماده بهره برداري است در نتيجه 
اين مسير كوتاه نه تنها براي كش��ورمان بلكه براي 
معادالت فرامنطقه اي بس��يار استراتژيك محسوب 
ش��ده و با افتتاح اين مسير ريلي موفقيت بزرگي در 
جايگاه ترانزيت بين المللي كشورمان ايجاد مي شود.

ابقاي ايران در شوراي 
بين المللي هيدروگرافي  

نادر پسنده، مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي با اشاره به برگزاري پنجمين اجالس 
بين المللي شوراي سازمان بين المللي هيدروگرافي، 
گفت: جمهوري اس��المي ايران در جايگاه 30 كشور 
عضو اصلي اين شورا تا تشكيل مجمع عمومي در سال 
2023، ابقاء شد. به گزارش فارس، پسنده با اشاره به 
پنجمين اجالس بين المللي شوراي سازمان بين المللي 
هيدروگرافي )IHO(، اظهار كرد: ابقاي ايران به عنوان 
عضو اصلي شوراي IHO و تقدير از ايران بابت توليد 
يكصد نقشه الكترونيكي دريانوردي بين المللي از 

جمله موارد مهم اين اجالس براي كشور بود.

وعده نوسازي 200 هزار 
كاميون طي 4 سال آينده 

رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي از نوسازي 
200 هزار كاميون در كش��ور ظرف 4 سال پيش 
رو خبر داد. به گزارش مهر، وزير راه و شهرس��ازي 
با اعالم اين خبر گفت: اين كاميون ها، با همكاري 
وزارت صمت و كارخانه ه��اي توليد خودروهاي 
سنگين در چهار سال پيش رو نوسازي مي شوند. 
در كنار نوس��ازي ن��اوگان زمين��ي، خريد ريل و 
نوسازي ناوگان دريايي نيز در اولويت اصلي است. 

راهداري زمستاني با
نرم افزارهاي هواشناسي جاده اي

فرهاد مهرياري، مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز 
ماشين آالت و راهدارخانه هاي سازمان راهداري و حمل 
ونقل جاده اي از آغاز طرح تشكيل راهداري زمستاني 
از نيمه آبان م��اه خبر داد و گفت: براي نخس��تين بار 
هواشناسي جاده اي را با استفاده از نرم افزارهاي خارجي 
جديد در دستور كار قرار داديم. البته اميدواريم از سال 
آينده اين كار با نرم افزارهاي ايراني انجام شود. مهرياري 
در گفت وگو با ايسنا، درباره  چگونگي و جزييات تشكيل 
قرارگاه راهداري زمستاني اظهار كرد: با توجه به اينكه 
امسال پيش بيني مي شود بارش هاي بيشتري داشته 
باش��يم و براي آمادگي بيش��تر آغاز ط��رح راهداري 
زمستاني و تشكيل قرارگاه آن را از 15 آبان ماه )دو هفته 
زودتر از پارسال( شروع كرديم. آمادگي نيروهاي خود 
را در س��طح باالتري نسبت به سال گذشته قرار داديم. 
وي افزود: يك��ي از كارهايي كه انجام داديم اين بود كه 
نيروهاي واكنش س��ريع خود را در اين طرح مجهز به 
سيستم هاي هواشناسي جاده اي كرديم. اين در حالي 
است كه در سال هاي گذشته همه تحليل ها و ارزيابي هاي 
هواشناسي را از سازمان هواشناسي دريافت مي كرديم 
اما براي امسال در سطح جاده ها و محورهاي مواصالتي 
مختلف مي توانيم با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد 
خارجي از وضعيت آب و هوايي نقاط مختلف و جاده ها 
مطلع شويم. مهرياري با بيان اينكه اميدواريم در سال 
آينده بتوانيم با استفاده از نرم افزارهاي داخلي هواشناسي 
داخلي را انجام دهيم، ادامه داد: هواشناسي جاده اي كاري 
اس��ت كه طي چند سال گذشته در كشورهاي مختل 
انجام مي شود و با بررسي و ارزيابي پارامترهايي مانند 
نقطه شبنم، احتمال رخداد مهر، رطوبت، دما و وضعيت 
بارش تحليلي را انجام مي دهند كه مي توانم به عنوان 
مثال بگويم در كدام قسمت از راه پديده يخ زدگي رخ 
خواهد داد و در اين راستا مي توانيم اقدامات پيشگيرانه 
مانند نمك پاشي اوليه را انجام دهيم تا ضمن جلوگيري 

از اين پديده به راحتي برف روبي را انجام دهيم.

ثبت نام از مجردها به شرط ارايه سند ازدواج به هنگام تحويل آپارتمان

جانشين رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تشريح كرد

استارت ساخت مسكن دولتي در اردبيل

پشت پرده تصادفات رانندگي از نگاه پليس
سردار سيد تيمور حسيني، جانشين رييس پليس 
راهنمايي و رانندگي ناجا ضمن انتقاد از بي توجهي 
به موضوع آموزش و مهندس��ي ترافيك در كشور، 
از تاثي��ر كيفيت پايين خودروه��اي توليد داخل و 
جاده هاي غيراستاندارد در وقوع تصادفات رانندگي 

سخن گفته است.
به گزارش ايس��نا، س��ردار حس��يني در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به موضوع حوادث ترافيكي مي گويد: 
تص��ادف موضوعي چن��د وجهي و پيچيده اس��ت 
ك��ه ج��زو دغدغه هاي اصل��ي پلي��س راهنمايي و 
رانندگي محس��وب مي ش��ود. در اي��ن خصوص اما 
دستگاه هاي بسياري نيز مسووليت دارند كه تاكنون 
اظهارنظرهاي مختلفي در مورد آن مطرح شده است.

وي با اشاره به سه عنصر راه، وسيله نقليه و انسان در 
وقوع تصادفات تصري��ح مي كند: براي اينكه بتوانيم 
ترافيك استاندارد و مطلوبي داشته باشيم، الزم است 
كه شرايط و زيرساخت ها براي مهندسي ترافيك را 

به نحو شايسته پياده سازي كنيم.
حسيني، مهندس��ي ترافيك را داراي شاخص هاي 
تعريف شده و اصولي دانس��ته و مي افزايد: امروز در 
بسياري از كش��ورهاي جهان مهندسي ترافيك به 
اجرا درآمده و نتايج آن نيز مشخص است. اجراي اين 
موضوع منجر به اثربخشي آموزش ها نيز خواهد شد 
و در واقع تمام كاربران ترافيك از راننده تا عابرپياده و 

مسافر و ... شامل آن مي شوند.
جانش��ين رييس پليس راهور ناجا اظهار مي كند: 
آموزش اصل بسيار مهمي اس��ت كه البته در كنار 
ديگر اقدامات از جمله مهندس��ي ترافيك مي تواند 
كيفيت و اثربخشي بيشتري هم داشته باشد. در واقع 
زماني كه يك كاربر ترافيك در محيطي كه مهندسي 
ترافيك در آن اجرا ش��ده حضور داش��ته باشد، هم 
آموزش ها را بهتر و س��ريعتر فراخواهد گرفت، هم 
اين آموزش ها برايش كاربردي تر خواهند بود و هم 
اجراي آن آس��ان تر خواهد بود. حسيني با اشاره به 

موضوع تصادفات، مي گويد: كارشناس��ان ترافيك 
در سراس��ر جهان بر اي��ن باورند ك��ه 95 درصد از 
مش��كالت حوزه ترافيك با مهندسي ترافيك حل 
خواهد ش��د و تنها نزديك به 5 درصد آن مربوط به 
اجراي قوانين و مقررات است، اما متاسفانه در كشور 
ما اين انتظ��ار وجود دارد كه تمام امور به واس��طه 
جريمه حل و فصل شود و همين سبب شده تا صرفا 
بابت وقوع هر تصادف يا مش��كل ترافيكي از پليس 

انتظار داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه مهندسي ترافيك در كشورمان 
مشكالت بسياري دارد، اظهارمي كند: اين موضوع 
در كش��ورمان فاصله زيادي با اس��تانداردها دارد و 
متاس��فانه آموزش ها نيز بس��يار ضعيف و ناكارآمد 
اس��ت و س��ازمان هايي هم كه مهندسي ترافيك و 
آموزش جزو وظايف ذاتي ش��ان محسوب مي شود، 
نس��بت به اين موضوع بي تفاوت هستند يا در عمل 

اقدام چنداني انجام نداده اند.
جانش��ين رييس پليس راهور ناجا تصريح مي كند: 
در اين ش��رايط اج��راي مقررات ت��اوان ناكارآمدي 
بخش هاي مربوط به مهندس��ي ترافيك را مي دهد 
و اي��ن انتظ��ار وج��ود دارد ك��ه از طري��ق جريمه 
بي نظمي هايي ك��ه محصول ضعف در مهندس��ي 
ترافيك و آموزش اس��ت، جبران ش��ود. نتيجه اين 
شرايط نيز واضح است و سبب مي شود كه فقط پليس 
در برابر ترافيك و تصادفات پاس��خگو باش��د و ديگر 

دستگاه هاي مسوول هيچ پاسخي ندهند.
حس��يني با تاكيد بر اينكه هيچ استانداردي چنين 
رفتار و انتظاري را تاييد نمي كند، مي گويد: تصادف 
پديده اي ناشي از بي نظمي است و به جرأت مي توان 
گفت كه هيچ تصادف��ي رخ نمي دهد، مگر آنكه يك 
تخلف يا بي نظمي رخ داده باش��د. شما ببينيد علت 
تصادفات در تهران چيست؟  سرعت و سبقت غيرمجاز، 
 ع��دم توجه ب��ه جلو، خس��تگي و خ��واب آلودگي، 
صحبت با تلفن همراه، حركت از مسيرهاي ممنوعه 

و غيرمج��از و ... تمام اينها يك نوع بي نظمي اس��ت. 
به گفت��ه وي، اين بي نظمي ها نيز خودش��ان از يك 
بي نظمي ديگر نشأت گرفته اند كه همان بي نظمي در 
آموزش است. وقتي در مهندسي ترافيك و آموزش 
ما نظمي وجود نداش��ته باشد، طبيعتا بي نظمي در 
رعايت مقررات نيز بيشتر ش��ده و تخلفات افزايش 
پيدا مي كند. خب در اين ش��رايط مگر اجراي قانون 
چقدر مي تواند اثربخشي داشته باشد؟  طبيعي است 

كه اثربخشي آن كمتر مي شود.
حسيني با اش��اره به آمار جانباختگان و مصدومان 
حوادث ترافيكي در طول سال، مي افزايد: ما در طول 
يك سال چند هزار كش��ته و چندصدهزار مصدوم 
حوادث ترافيكي داريم كه تصادفات عامل آن است. 
عامل تصادفات را هم كه تش��ريح كرديم و در نهايت 
به جايگاه آموزش و مهندس��ي ترافيك رسيديم. آيا 
بهتر نيست كه به جاي چندين هزار ميليارد خسارات 
ناش��ي از تصادفات در طول س��ال بيشتر به موضوع 

آموزش و مهندسي ترافيك توجه شود؟
جانش��ين رييس پليس راهور ناجا ب��ه موضوع راه 
و ايمني وس��ايل نقليه نيز اش��اره كرده و به ايسنا 
مي گويد: ما به راه هاي اس��تاندارد و وس��ايل نقليه 
استاندارد نياز داريم. متأسفانه اين موضوع محقق 
نشده است. در حوزه راه ممكن است گفته شود كه 
مثال بخشي از يك مس��ير ايمن سازي شده يا فالن 
جاده استاندارد است. اما سوال اينجاست كه فرض 
كنيم كه فاصله مبداء ت��ا مقصد ما 1000 كيلومتر 
باشد. آيا اگر در اين ميان 50 كيلومتر از راه استاندارد 
شده باش��د و مابقي غير اس��تاندارد باشد، مي توان 
اميدوار بود كه اي��ن موضوع روي كيفيت رانندگي 
اثر بگذارد؟ قطعا بايد تمام راه ها استاندارد باشد و در 
غير اين صورت تغييري در شرايط ايجاد نمي شود.

حس��يني از وضعيت ايمن��ي و كيفيت خودروهاي 
س��اخت داخل نيز انتق��اد كرده و اظه��ار مي كند: 
كيفيت و ايمن��ي خودروها نيز بايد ارتقاء پيدا كند. 

امروز ما آنقدر س��طح توقع مان از محصوالت توليد 
داخ��ل را پايين آورده ايم كه اگ��ر خودرويي بتواند 
استاندارد دست و پا شكس��ته يورو 5 را پاس كند، 
بگوييم تكليفش را انجام داده اس��ت. نبايد اينطور 
باش��د. امروز ش��ركت هاي بزرگ خودروسازي در 
جه��ان در ح��ال كار روي خودروهاي هوش��مند 
هستند و ما آنقدر سطح توقع مان را پايين آورده ايم 

كه به ترمز ضد قفل رضايت داده ايم.
وي در پاسخ به اينكه آيا براي اصالح اين موارد نيازي 
به اصالح قانون وج��ود دارد يا خير؟ مي گويد: همه 
اينها مربوط به قانون نيست. يكسري از اين موارد به 

مالحظات بر مي گردد.

     شرط تغيير رفتار رانندگي
جانشين رييس پليس راهور ناجا با اشاره به فعاليت 
پليس راهور در كش��ورمان تصريح مي كند: گاهي 
وضعي��ت ترافيك يا فرهن��گ ترافيك اي��ران را با 
كش��ورهاي ديگر مقايسه مي كنند. خب اينجاست 
كه من تاكيد دارم موضوع نبايد فقط متوجه پليس 
بوده و انتظارات را تمام��ا از پليس مطرح كنيم. ما 
مي بينيم كه مثال كشوري فرهنگ ترافيكي بااليي 
دارد، اما ماموران پليس آن خيلي كمتر از ماموران 
پليس ما فعاليت مي كنند. خب اين ناشي از همان 
موضوع توجه به آموزش و مهندسي ترافيك است. 
در آن كشورها به مهندسي ترافيك و آموزش توجه 

ويژه شده است.
وي ادامه مي دهد: در چنين كشورهايي دستگاه هاي 
مسوول در حوزه آموزش، فرهنگ سازي و تبليغات 
پ��اي كار آمده اند و نتيجه اش نيز امروز مش��خص 
است. الزم اس��ت در كش��ورما نيز همه دستگاه ها 
و س��ازمان ها براي بهبود اوض��اع ترافيكي پاي كار 
بيايند و به وظايف ش��ان عمل كنند. وگرنه تا زماني 
كه رفتارهاي اجتماعي اصالح نش��ود، نمي توانيم 

رفتارهاي رانندگي را تغيير دهيم.



درحالي كه بيت كوين در روزهاي گذش��ته توانست 
رك��ورد قيمتي خود را بزند و به ۶۷ هزار دالر برس��د، 
اكنون با اصالح قيمت مواجه ش��ده و در محدوده ۶۳ 
هزار دالري تثبيت شده است. با وجود اين، كارشناسان 
و فعاالن ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال، معتقدند ارزهاي 
ديجيتال در دنياي ديجيتالي شده جايگاه ويژه  اي دارند 
و بيت كوين در رقابت با طال در حال پيروز شدن است.

بيت كوين روز ۲۱ اكتب��ر )۲۹ مهر(، طي يك اصالح 
قيمتي به زير ۶۳ هزار دالر كاه��ش يافت. داده هاي 
تريدينگ وي��و و كوين تلگراف ماركتس پرو نش��ان 
مي دهد كه بهاي بيت كوين پس از رسيدن به سطح 
۶۷ هزار دالر و اوج تاريخي جديد خود، در صرافي بيت 
اس��تمپ تا ۶۲,۸۶۰ دالر كاهش يافت و پس از آن در 
محدوه ۶۳ هزا دالري تثبيت شد. سايت هاي تحليلي 
ارزهاي ديجيتال نش��ان مي دهد كه ارزش بازار كل 
ارزهاي ديجيتال كه بيش از ۱۰,۰۰۰ ارز ديجيتال را 
شامل مي شود، به ۲.۷۵۶ تريليون دالر رسيده و به ۳ 
تريليون دالر نزديك شده است. ارزش بازار كل ارزهاي 
ديجيتال از ارزش بازار ۲.۴۶۷ تريليون دالري شركت 
اپل نيز پيشي گرفته اس��ت. در اين ميان، ۱۰ صرافي 
ارز ديجيتال برتر جهان ازنظر دارايي و ذخاير ارزهاي 
ديجيتال، بيش از ۲۰۰ ميليارد يا ۷.۴۷ درصد از كل 

بازار ارزهاي ديجيتال را در اختيار دارند. 

      بيت كوين در حال شكست دادن طال است
پل تودور جون��ز، ميلي��اردر مع��روف امريكايي در 
مصاحبه اخير خود با ش��بكه سي ان بي سي در رابطه 
با نقش بيت كوين به عنوان ي��ك دارايي ضدتورمي 
صحبت كرد. جونز معتقد است كه اين ارز ديجيتال 
هم اكنون در رقابت با طال پيروز شده است. وي بيان 
كرد: »به عقيده من، ما روز به روز به سمت يك دنياي 
ديجيتالي ش��ده حركت مي كنيم. واضح اس��ت كه 
ارزهاي ديجيتال جاي��گاه ويژه  اي دارند و بيت كوين 
در رقابت با طال در حال پيروز شدن است.« همچنين 
پيتر تيل. كارآفرين حوزه فن��اوري كه يكي از اولين 
سرمايه گذاران فيس بوك اس��ت، در مصاحبه اخير 
خود اعتراف كرد كه احساس مي كند كه به اندازه كافي 
روي بيت كوين س��رمايه گذاري نكرده و بايد ميزان 
بيشتري از اين ارز ديجيتال مي خريد. او مي گويد كه 
در بيت كوين عقب مانده و مي گويد خريدن اين دارايي 
پاسخ به كساني است كه نسبت به سرمايه گذاري در 
آن ترديد دارند. تيل همچنين معتقد است كه موفقيت 
بيت كوين به احتمال زياد تحت تاثير شكست خوردن 
سيستم هاي مالي سنتي است و باال رفتن قيمت اين 
ارز ديجيتال به ما مي گويد كه بانك هاي مركزي در 

حال ورشكستگي كامل هستند.

     سودكردن با استخراج بيت كوين 
روزبه روز سخت تر مي شود

س��ختي اس��تخراج بيت كوين براي هفتمي��ن دوره 
متوالي افزايش يافته است. اين افزايش متوالي سختي 
شبكه از س��ال ۲۰۱۹ تاكنون بي سابقه بوده و در حالي 
اتفاق مي افتد كه قيمت هم در حال حركت به س��مت 
اوج هاي جديدتر اس��ت. شبكه بيت كوين سال ۲۰۰۹ 
راه اندازي ش��د و در اين مدت تقريبًا هر دو هفته يك بار 
الگوريتم آن سختي ش��بكه را كمي تغيير داده است تا 
استخراج بيت كوين را آسان تر يا دشوارتر كند. سختي 
شبكه بيت كوين روز گذشته يك درصد افزايش يافت. 
اگرچه اين مقدار جهش بزرگي محس��وب نمي شود، 
هفتمي��ن افزايش متوال��ي از اواخر ماه ج��والي )تير( 
است. به گفته ش��ركت آركان ريسرچ، آخرين باري كه 
سختي شبكه بيت كوين به  اين شكل افزايش پي در پي 
را تجربه كرده بود به س��ال ۲۰۱۹ بازمي گردد. سختي 
اس��تخراج بيت كوين به گونه اي تنظيم مي ش��ود كه 
ن��رخ پردازش يك بالك در هر ۱۰ دقيقه حفظ ش��ود. 
در بالك چين هاي��ي مانن��د بيت كوين كه بر اس��اس 
سازوكار اثبات كار طراحي شده اند، ماينرها براي تأييد 
اعتبار تراكنش ها با يكديگر رقابت مي كنند و همچنين 
مي توانند بيت كوين هاي جديدي را كه با ايجاد هر بالك 
توليد مي شوند، استخراج كنند. ماينرها با يكديگر رقابت 
مي كنند تا بتوانند اولين نفري باش��ند كه اين معماي 
رمزنگاري را حل مي كند. هرچه يك ماينر قدرت پردازش 
بيشتري داشته باشد، مي توانند سريع تر اين معما را حل 
كنند. بنابراين مي توان تص��ور كرد هر فردي كه منابع 
پردازشي يا قدرت هش بيشتري در اختيار داشته باشد، 
معما را سريع تر حل مي كند. در غير اين صورت به جاي 

ورود قطره قطره بيت كوين به ب��ازار ارز ديجيتال، يك 
سيل به  راه مي افتاد. تنظيم سختي شبكه اين مشكل را 
حل مي كند. اين حقيقت كه فرآيند استخراج همچنان 
چالش برانگيزتر مي شود، نشان دهنده آن است كه قدرت 
هش بيشتري از سوي ماينرها ارايه شده است. بر اساس 
آمارهاي بالك چين دات كام، هش ريت يا همان تعداد 
محاسبات انجام گرفته در هر ثانيه، تاكنون در ماه اكتبر 
)مهر( باالتر از ژوئن )خرداد( قرار گرفته است. هش ريت 
شبكه بيت كوين در آن زمان پس از رسيدن به اوج خود 

در اواسط بهار روندي نزولي را آغاز كرد.

   ۲۰۲۱ سال خوبي
 براي ماينرهاي بيت كوين بود

هش ريت ش��بكه بيت كوين در ش��ش ماه گذشته با 
قيمت بيت كوين به خوبي همبس��تگي داشته است. 
حدود يك ماه پس از آنكه قيمت به اوج ۶۴,۸۰۴.۷۲ 
دالري رس��يد، هش ريت شبكه بيت كوين هم به اوج 
خود رس��يد. هنگامي كه قيم��ت بيت كوين كاهش 
يافت، هش ريت هم رفتار مشابهي از خود نشان داد. 
آركان ريسرچ ضمن اشاره به اين موضوع كه ماينرها 
دوره هاي پرداختي مشخصي را دنبال مي كنند، گفت: 
»سودآوري باالي استخراج همواره هش ريت بيشتري 
را مي طلبد.« با تعطيل شدن فعاليت ماينرهاي چيني 
در طول تابستان، اس��تخراج در اين فصل تا حدودي 
سودآور بوده است. ماينرهاي مستقر در امريكا و ديگر 
نقاط جهان از اين كاهش سطح رقابت بهره مند شدند. 
اكنون هش ري��ت باال در ش��بكه بيت كوين در حال 
بازگشت است و قيمت هم همراه با آن افزايش مي يابد. 
قيمت باالي بيت كوين چيزي اس��ت ك��ه ماينرها را 

خوشحال مي كند. آركان ريسرچ گفته است متوسط 
درآمد روزانه ماينرها در هفته گذش��ته، در مقايسه با 
ميانگين ساالنه ۲۵ درصد بيش��تر بوده است. آركان 
ريسرچ گفته اس��ت: »۲۰۲۱ سال بسيار خوبي براي 
ماينرهاي بيت كوين بوده است. اين سودهاي فوق العاده 
به تازگي افزايش يافته اند و به  نظر نمي رسد كه بزودي 
به پايان برسد.« با وجود اين، روسيه به دنبال استفاده 
از گازهاي همراه نفت براي استخراج بيت كوين است. 
دولت روس��يه در حال بررس��ي پروژه جديدي براي 
استخراج بيت كوين با كمك گازهاي همراه نفت است. 
طبق گزارش كومرس��انت، واسيلي شپاك، معاون 
وزير صنعت و تجارت روس��يه پيش��نهادي را براي 
اس��تفاده از تجهيزات ميادين نفتي براي استخراج 
ارزهاي ديجيتال به بانك مركزي اين كشور و وزارت 
توس��عه ديجيتال ارايه كرده است. اين پيشنهاد در 
ابتدا از سوي ش��ركت هاي نفت و گاز به دولت داده 
ش��ده و آنها به طور مشخص پيش��نهاد كرده اند كه 
از گازهاي هم��راه نفت براي تامي��ن انرژي مراكز 
استخراج بيت كوين استفاده كنند. اين نوع گاز، در 
زمان حفاري نفت به دست مي آيد و اغلب به دليل 

هزينه هاي باال در ميادين سوزانده مي شوند.

     والمارت مي خواهد
 ۸ هزار خودپرداز بيت كوين نصب كند

فروش��گاه زنجيره اي والمارت همكاري جديدي را با 
شركت كوين اس��تار و صرافي كوين مي شروع كرده 
است تا ۲۰۰ خودپرداز بيت كوين را در شعب خود در 
امريكا نصب كند. بنا بر اعالم بلومبرگ، والمارت قصد 
دارد ۸,۰۰۰ خودپرداز در فروش��گاه هاي خود نصب 
كند اما زمان بندي دقيقي براي اين طرح ارايه نكرده 
است. گفتني است هم اينك بيش از ۲۵ هزار خودپرداز 
بيت كوين در سراس��ر امري��كا وج��ود دارد. با وجود 
اين، نتايج يك نظرس��نجي نشان مي دهد ۴۵ درصد 
بريتانيايي ها طرفدار ممنوعيت بيت كوين هس��تند. 
براساس نتايج نظرسنجي جديدي كه توسط شركت 
تحليل داده YouGov انجام شده، ۴۵ درصد از مردم 
بريتانيا به منظور مبارزه با تغييرات اقليمي با ممنوع 
كردن بيت كوين موافق هستند. در اين نظرسنجي ۶۳ 
درصد افراد باالي ۶۵ سال از اين ممنوعيت حمايت 
كردند، در حالي كه ۲۱ درصد بريتانيايي هاي ۱۸ تا 
۳۴ س��اله با آن موافقند. ۵۵ درص��د طرفداران اين 
ممنوعيت حمايان حزب محافظه كار بوده اند و ۴۵ 
درصد آنها نيز طرفدار حزب كارگر هس��تند. البته 
گفتني اس��ت كه تنها ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان 
در اين نظرس��نجي اعتق��اد داش��ته اند كه چنين 
ممنوعيتي در مبارزه با تغييرات اقليمي موثر است.
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پيتزا، ميدان سرخ و گورباچف
بعد همه در آن شعبه پيتزا هات قدرداني خود را از گورباچف 
- به خاطر پيت��زا - بيان مي كنند. پيتزا هات )كلبه پيتزا( 
مجموعه رستوران هاي فست  فودي با خوراك تخصصي 
پيتزاس��ت كه امروز ۱۳ هزار ش��عبه در ۱۳۰ كشور دارد. 
قصه تاسيس اين امپراتوري پيتزايي مانند بسياري ديگر از 
برندهاي غربي است كه از محقرترين آغاز را داشتند و بعد بر 
اساس اصول سرمايه  داري و تجارت آزاد دنيا را فتح كردند. 
َدن و فرانك كارني، دو جوان دانشجو در ويچيتاي كانزاس با 
چند صد دالر سرمايه  اي كه مادرشان به آنها داده بود لوازم 
دست  دوم خريدند و در مه ۱۹۵۸ پيتزافروشي كوچكي 
زدند. ۱۰ سال بعد آن پيتزافروشي به ۳۱۰ شعبه تبديل 
شده بود. در ۱۹۶۹ شكل شيرواني قرمزرنگ به لوگوي پيتزا 
هات تبديل شد. پيتزا هات در ۱۹۷۷ به پپسي  و در ۱۹۹۷ 
به رستوران هاي تريكون گلوبال فروخته شد كه امروزه »يام 
برندز« )Yum! Brands( ناميده مي شود و كي  اف  سي 
و تاكوب��ل را هم در اختيار دارد. اما آنچه براي ما كه نگاهي 
تاريخ  انديشانه داريم از هر چيز جذاب تر است، معناي نمادين 
اين تبليغ اس��ت. انگار همه  چيز در اين تبليغ مي خواهد 
پيروزي كاپيتاليسم بر كمونيسم را در يك دقيقه و در قالب 
پيتزاخوري به جهانيان نش��ان بدهد. رهبر بزرگ  ترين و 
قديمي ترين نظام سوسياليستي  �  كمونيستي جهان، چند 
سال پس از فروپاشي شوروي، مي تواند به خود افتخار كند 
كه باعث شده بازيگران نظام كاپيتاليستي - يعني برندها 
و شركت هاي خصوصي - در گوشه ميدان سرخ روبل به 
جيب بزنند. اين تبليغ در فوريه ۱۹۹۷ فيلمبرداري و در 
۱۹۹۸ در جهان - به جز روسيه - نمايش داده شد. به ادعاي 
روزنامه نيويورك تايمز گورباچف از اين تبليغ حدود يك 
ميليون دالر )معادل دو ميليون دالر امروزي( دس��تمزد 

گرفت كه آن را خرج »بنياد گورباچف« كرده بود.

ضرورت ثبات قيمت ها در 
زندگي مردم

بعالوه اقتصاد با ثبات محيط مناسبي را براي »خلق شغل« 
و بهبود »تراز پرداخت«هاي كشور فراهم مي آورد. چرا؟ 
زيرا ثبات اقتصادي جامعه موجب خلق اطمينان و اعتماد 
شده و اين دو سرمايه گذاري يعني موتور توليد و اشتغال را 
در اقتصاد و زندگي مردم در دو زمينه تكنولوژي و سرمايه 
انس��اني تش��ويق و حمايت مي كنند.  ه��دف بانك هاي 
مركزي براي دستيابي به ثبات اقتصادي سه جنبه دارد: 
۱- رش��د اقتصادي پايدار و فراگير بدون فرازونشيب ها و 
تالطم هاي سنگين در توليدات و مصرف جامعه. ۲- نرخ با 
ثبات اشتغال ۳- سطح با ثبات قيمت ها )نرخ تورم پايين و با 
نوسانات حداقلي(  در يك كلمه بنا بر قول اكثر اقتصاددانان، 
ثبات اقتصادي به شرايطي اطالق مي شود كه در آن وقتي 
مردم كاال و خدماتي را »مي خواهند« ))Want )خواستن 
با نياز داشتن كلي تفاوت دارد!( به دسترس بودن آنها با تكيه 
بر »تدبير« عقاليي و باز نمودن دريچه »اميد« غير واهي 
مسووالن براي داشتن آنها در زندگي و شور و شوق داشته 
باشند. مردمي كه باور داشته باشند هر روز بايد بهتر از ديروز 
باشد، اين يك »خواست« توسعه اي است. ولي »دسترسي« 
با كرامت به هويج و مرغ و تخم مرغ يك »نياز« روزمره است! 
ثبات اقتصادي يعني رفع هر دو مقوله »خواس��تن«ها و 
»نياز«ها براي جامعه با هزينه اي معقول و نه بده- بستان 
آنها يعني داشتن يكي به هزينه ديگري. »صرف ريسك 
تورم« يكي از عناصر تشكيل دهنده نرخ بهره اسمي است 
كه كاهش ارزش سرمايه گذاري ها را به خاطر تورم و افت 
قدرت خريد سرمايه گذاران را در طول مدت سرمايه گذاري 
آنان جبران مي نمايد. سطح اين نوع صرف ريسك بستگي 

به نرخ انتظاري تورم در بازه زماني آن سرمايه گذاري دارد.

ضرورت هاي فرود آرام تورمي
در كنار اين موارد بايد توجه داش��ت كه نمايان س��اختن 
رويكردهاي تعديل��ي در تورم هاي ب��االي ۵۰درصدي، 
اساسا بسيار دشوار است. به عبارت روشن تر براي تحريك 
رشد اقتصادي به يك عامل كليدي ديگري نياز داريم تا از 
تكانه هاي احتمالي جلوگيري شود. قيمت دالر بايد مهار 
ش��ود و اين روند بايد به سرعت صورت بگيرد. پيش از اين 
نرخ دالر در حول و حوش ۲۵هزار تومان تثبيت شده بود. 
توجه كنيد كه دولت قبلي در دوران تحريم هاي سخت اين 
ثبات را طي چند ماه ايجاد كرد. اما اين روند طي ماه هاي اخير 
دچار نوسان شده است. بنابراين يكي از وظايف اصلي رييس 
كل جديد بانك مركزي مهار نوسانات نرخ دالر است. اگر به 
اين ضرورت توجه نشود، برنامه هاي ضد تورمي به نتيجه 
نخواهد رسيد. چرا كه نوسانات ارزي همه تالش هاي ضد 

تورمي را از ميان خواهد برد.
چهارم( ديگر حوزه مهم اقتصادي كه در س��ال ۹۹ از ساير 
بخش هاي اقتصادي )جي دي پي و...( عقب افتاده، بخش 
خدمات است.رشد بخش خدمات در سال ۹۹، صفر و نزديك 
به منفي بوده است. اين در حالي است كه خدمات، نيمي از 
كيك اقتصادي ايران است. اگر دولت بتواند تا پايان آذرماه 
۱۴۰۰، موضوع كرونا را به طور نسبي و در حد ساير كشورها 
حل كند و براي س��ه ماهه پايان سال در بخش خدمات )با 
محوريت گردشگري داخلي( تمركز كند، مي تواند اين بخش 
را به ميانگين رشد معقول خود برساند و عقب ماندگي هاي آن 
را جبران كند. با توجه به اينكه رشد در بخش خدمات، خود را 
زودتر نشان مي دهد، مي توان از اين طريق تحركي در بخش 
عرضه ايجاد كرد . با توجه به اينكه ۶۰درصد مشاغل ايران 
غيررسمي هستند و بيشترين آسيب ها را از ركود در بخش 
خدمات متحمل شده اند، مي توان به وسيله رشد خدمات، 
متغيرهاي بخش حقيقي اقتص��اد را از طريق اين تعديل 
انتظارات در مسير رشد قرار داد و نظريه »فرود آرام تورمي« 
را در قلمروي اقتصادي ايران به عينه شكل داد. البته همه اين 
بايد ها در گروي يك بايد كليدي است و آن اينكه دولت اراده 
الزم براي برخورد اصولي و علمي با مقوله تورم را داشته باشد.

فروش گوشي هاي سامسونگ 
در روسيه ممنوع شد

دادگاهي در روس��يه واردات و ف��روش ۶۱ مدل تلفن 
هوشمند سامسونگ الكترونيكس را به دليل شكايت 
نقض مالكيت معنوي مربوط به سيستم Pay سامسونگ 
ممنوع كرد. به گزارش ايس��نا، اين ش��كايت از سوي 
شركت SQWIN SA كه در سوييس مستقر است، 
مطرح شده و مدعي اس��ت سيستم Pay سامسونگ 
امتياز انحصاري سيس��تم پرداخ��ت الكترونيكي اين 
شركت كه در روسيه به ثبت رسيده است را نقض كرده 
است. سامسونگ اعالم كرد اين پرونده در حال حاضر 
در مرحله تجديدنظر است و اظهارنظر بيشتري نكرد. 
دادگاه داوري مس��كو در حكمي به تاريخ ۱۹ اكتبر با 
اشاره به شمار امتياز انحصاري، اعالم كرد واردات و فروش 
۶۱ مدل سامسونگ در روسيه ممنوع است. بر اساس 
گزارش رويترز، طبق گزارش خبرگزاري ريا، تصميم 
اوليه دادگاه در ۲۷ ژوييه صادر شده و ادعاي شركت 
SQWIN SA را وارد دانس��ته بود اما به فهرس��ت 
دستگاه هاي مربوط اشاره نكرده بود و در نتيجه اين 
شركت مستقر در سوييس درخواست تجديدنظري 
در ماه آگوست تنظيم كرد. در حكم اكتبر مدل هايي 

كه فروش آنها قدغن شده است، مشخص شده اند.

سهميه بندي برق براي
ماينرهاي رمزارز در قزاقستان

شبكه نيروي قزاقستان در پي كمبود نيرو، سهميه بندي 
برق بزرگ ترين مصرف كنندگان را آغاز كرده و احتماال 
مزارع استخراج رمزارز را هدف مي گيرد. به گزارش ايسنا 
به نقل از اويل پرايس، قزاقستان براي دنبال كردن يك 
سياست استوار در قبال رمزارزها و استخراج رمزارزها 
به س��ختي تالش مي كند. سه س��ال پيش بانك ملي 
قزاقس��تان خواس��تار ممنوعيت تج��ارت رمزارزها و 
استخراج آنها شد. سپس در سال ۲۰۲۰ پارلمان قانوني 
را تصويب كرد كه اس��تخراج رمزارزها را قانوني كرد و 
شرايط مساعدي براي فعاليت اين صنعت فراهم كرد. 
اي��ن اليحه مفهوم دارايي ديجيتال��ي را معرفي كرد و 
زمينه را براي تشكيل صرافي هاي مجاز رمزارز فراهم 
كرد. اين قانون همچنين نرخ هايي را براي دريافت ماليات 
از استخراج كنندگان رمزارزها تعيين كرد و اكنون تعرفه 
برق جديد باالتر از ژانويه آينده اجرايي مي ش��ود. وزير 
توسعه ديجيتالي قزاقستان اندكي پس از تصويب اين 
اليحه گفت: »۱۴ مزرعه رمزارز فعاليت در قزاقستان 
را با س��رمايه بالغ بر ۱۸۸ ميلي��ون دالر آغاز كردند. تا 
سال ۲۰۲۵ سرمايه گذاري هاي استخراج رمزارز به ۱.۲ 
ميليارد دالر مي رسد.« چين تابستان امسال استفاده و 
استخراج رمزارز در اين كشور را ممنوع كرد. بسياري از 
استخراج كنندگان فعاليت هايشان را آن سوي مرز به 
قزاقستان بردند و اين كشور را به دومين استخراج كننده 
بزرگ رمزارز در جه��ان تبديل كردند. طبق اطالعات 
گردآوري شده از سوي دانشگاه كمبريج، سهم قزاقستان 
از استخراج جهاني رمزارزها از ۱.۴ درصد در سپتامبر 
سال ۲۰۱۹ به بيش از ۱۸ درصد رسيده است. انجمن 
صنعت بالك چين و ديتاسنتر برآورد كرده كه ۲۵۰ هزار 
دستگاه ماينر در قزاقستان وجود دارند. اين رايانه ها به 
ميزان زيادي برق نياز دارند. مغضوم ميرزا قلي يف، وزير 
انرژي قزاقستان ۳۰ سپتامبر گفت: »ما شاهد آن بوده ايم 
كه مصرف برق كش��ور در مدت يك سال هفت درصد 

افزايش يافته كه افزايش بسيار بزرگي است. 

 شاد به دنبال
 افزودن خدمات جديد

ايتنا | آموزش مجازي را ش��ايد بتوان ملموس ترين و 
همگاني ترين خدمتي دانس��ت كه فناوري اطالعات به 
عموم مردم داده اس��ت، اين واقعيت به ويژه پس از بروز 
وي��روس كرونا و ايج��اد بحران در رواب��ط، اجتماعات و 
مناسبات مردم خودنمايي كرد، يعني زماني كه امكان 
حضور در محيط هاي عمومي تقريبا متتفي شد.اولين و 
مهم ترين تاثير اين بحران را در عرصه آموزش ديديم كه 
دانش آموزان ناخواسته از محيط آموزش به دور افتادند 
و خطر افت تحصيل��ي جديد پديدار ش��د. البته در هر 
كشوري با اتكا به سوابق خود تالش كردند با اين بحران 
مقابله نمايند و در ايران نيز شاد نخستين نمونه اي بود 
كه به شكل سراس��ري در اين زمينه فعال شد. طبيعي 
بود كه در مواجهه با اين بحران ناگهاني، و نيز بار سنگين 
ارتباط و تبادل اطالعات ميليوني دانش آموزان و معلمان 
و مديران، اين سامانه مشكالتي از خود بروز دهد و نقايص 
و كمبودهايش آشكار گردد. اما به تدريج و با اهتمام بيشتر 
متوليان، مشخص شد كه اراده براي تقويت اين سامانه 
جدي است، به گونه اي كه مديريت اخير وزارت آموزش 
و پرورش، نظر دولت را بر ادامه بهره گيري از اين سيستم 
اعالم نمود. وي در مورد امكان حذف پلتفرم شاد از سيستم 
آموزش و پرورش كشور در صورت حضوري شدن مدارس، 
گفته بود: »برگشت به گذشته امكان پذير نيست؛ زين 
پس آموزش در فضاي مجازي برقرار خواهد بود، حتي اگر 
مدارس كامال حضوري باشد. در آن صورت شاد به عنوان 
بخشي از فعاليت هاي آموزش و پرورش يا نقش مقومي، 
يا مكملي يا اصلي خواهد داشت كه دنبال طرحي براي 
استفاده از آن در هر سه حوزه هستيم.« چيزي كه وزير 
ارتباطات هم بر آن تصريح نمود. بديهي است كه بايد در 
پي تكميل سيستم شاد و ايجاد سامانه هاي ارزش افزوده 
پيرامون آن بود. اما چه زماني مي توان شاد را فراتر از يك 
نرم افزار آموزشي و ارتباطي، به معناي واقعي يك »پلتفرم 
« دانست؟ اين امر زماني محقق مي شود كه نرم افزارها، 
س��امانه ها و خدمات ديگري حول آن شكل بگيرد و هر 
يك بتواند خدمت خاصي براي كاربران آن ارايه كند، به 
عنوان مثال نرم افزارها و سايت هايي كه امكان جست وجو، 
دسته بندي، آرشيو و... در ميان انبوه محتواي موجود و 

مرتبط با شاد را به كاربران بدهند.

ارزش بازار كل ارزهاي ديجيتال به ۳ تريليون دالر نزديك شده است

اصالح بهاي بيت كوين پس از رسيدن به ۶۷ هزار دالر

نقش كالن داده در تحول صنعتي
فناوري هاي نوين ازجمله كالن داده ها مي توانند نقش 
موثري در تعيين تكليف نهادهاي سياست گذار براي 
حركت به س��مت جهان متحول داشته باشند. جهان 
به س��مت ديجيتالي شدن در حال پيش��روي بوده و 
تمام صنايع از جمله نظام پولي و مالي، حوزه سالمت، 
كش��اورزي، حمل ونقل و انرژي در تمام دنيا به سمت 
اس��تفاده از فناوري هاي ديجيتال��ي در حال حركت 
هس��تند. ايجاد تصوي��ر بزرگي از زمينه ه��اي كاري، 
زيرمجموعه هاي كاري و مثال هاي عملي از س��كوها 
و اپليكيش��ن هاي موجود هر يك از اين فناوري ها در 
حوزه هاي تحولي ياد شده، مي تواند در تعيين تكليف 
نهادهاي مختلف سياست گذار و مجري، در حركت به 
سمت جهان متحول از فناوري ها و در نظر گرفتن اثرات 
آن، كمك بسزايي داشته باشد. كالن داده در نظام پولي 
و مالي، تحليل هايي را جهت بهينه س��ازي عمليات با 
رويكرد افزايش سود و نظارت بر اجراي مقررات انجام 
مي دهد. بهبود زيرساخت هاي بانكي، بهره گيري كامل 
از تمام توان ارتباطي با مش��تريان حقيقي و حقوقي، 
افزايش قدرت تجزيه وتحليل در ابعاد كسب وكار نظام 
بانكي، حركت به سوي يكپارچه سازي خدمات بانكي 
بهره گيري مناسب از مفهوم بازي سازي، تقويت حوزه 
شناخت مشتريان و نيازهاي آنها، بانكداري شخصي، 
قيمت گذاري مناس��ب و توس��عه محص��ول، توزيع، 
چابكي، مديريت ريسك ديجيتال از جمله كاربردهاي 
كالن داده در اي��ن نظ��ام اس��ت. كالن داده در صنعت 
حمل ونقل، در بخش ه��اي مختلفي از جمله تجزيه و 
تحليل شبكه هاي حمل ونقل عمومي در شهرها، تمركز 
بر ش��هرهاي داراي حمل ونقل ضعيف، بهبود تجربه 
مشتري و تشخيص الگوهاي ترافيكي كاربرد دارد. اين 
فناوري همچنين امكان ارايه بسياري از سرويس هاي 
مورد نياز تاكسي هاي اينترنتي نظير تعيين / تشخيص 
محل حضور رانندگان، محاسبه پرداخت هاي تشويقي 
به رانن��دگان، تحلي��ل كار هم زمان رانن��دگان براي 
شركت هاي رقيب، بازاريابي، تشخيص تقلب، انتخاب 
بهتري��ن نقاط قرارگي��ري رانندگان از طريق نقش��ه 
حرارتي، باال بردن سطح رضايت مشتريان و رانندگان 

حتي به ص��ورت بالدرنگ، پيش بيني مي��زان تقاضا 
و ايج��اد توازن بين عرضه و تقاض��ا و در نتيجه كنترل 
قيمت، تخمين زمان سفر و تعيين نزديك ترين راننده 
به مسافر را فراهم مي كند. كالن داده در صنعت بهداشت، 
با شناسايي روش هاي شخصي سازي شده براي بيماران 
نظي��ر ارايه داروه��اي داده محور كه ب��ا تحليل حجم 
گسترده اي از سوابق پزشكي به دست مي آيد، منجر به 
شناسايي بيماري ها در مراحل ابتدايي، توليد داروهاي 
جديد، ارايه خدمات پزش��كي بهتر به جامعه و كاهش 
هزينه هاي دولت مي شود. بهبود و پيشرفت عمل هاي 
جراحي، تصميم گيري قوي و موثر بيمارس��تان ها بر 
اس��اس داده هاي حجيم، دسترسي س��ريع مردم به 
اطالعات س��المت و درمان، مراقب و پيش��گيري از 
بيماري ها، از ديگ��ر كاربردهاي كالن داده در صنعت 
بهداشت است. كالن داده در صنعت كشاورزي، در كنار 
قابليت هاي هوش مصنوعي، خدمات بسياري را براي 
اين صنعت فراهم مي كند. از جمله استفاده بهينه از 
منابع و معرفي راهكارهاي نوين در جهت بهبود كارايي 
مراحل مختلف توليد محصوالت، مديريت كش��ت و 
زرع، بهبود كمي و كيفي توليد به واسطه تحليل شرايط 
آب وهوايي، اقليمي، ميزان تقاضا، قابليت كشاورزان و 
سرمايه گذاري هاي به عمل آمده، اتخاذ سياست هاي 
كارآمد نظي��ر انتخاب نوع محصوالت قابل كاش��ت، 
برداشت مناسب و نحوه توزيع آنها متناسب با نيازهاي 
جامعه، تعيين قيمت مناسب براي تضمين فروش باال، 
دسترسي به تسهيالت و بيمه هاي ارزان، تقسيم بندي 
مش��تريان با توجه به س��اليق، ش��رايط اقتصادي و 
نيازه��اي آنها، تعيين مح��ل قرارگيري محصوالت 
در فروش��گاه ها با توجه به الگوي رفتاري خريداران، 
مديريت بهين��ه زنجيره عرضه و رش��د بخش هاي 

اقتصادي دخيل در توليد محصوالت غذايي.

     اينترنت اشيا چگونه تحول ايجاد مي كند
اينترنت اشيا در نظام پولي و مالي، با ايجاد بينش كامل از 
امور مالي مشتريان به صورت بالدرنگ و توصيه و تشويق 
آنها و افزايش اعتماد مشتري، ايجاد دسترسي مناسب 
به خدمات كارت هاي سرمايه و اعتباري، افزايش/ كاهش 
نصب ATM ها مبتني بر حجِم اس��تفاده از آن، فراهم 
كردن خدمات مبتني بر تقاضا متناسب با نياز مشتريان، 
تشخيص نيازهاي مرتبط با كسب وكار، زنجيره ارزش 
و فراهم كردن خدم��ات ارزش افزوده، هم��كار مالي و 
محصوالت بومي سازي ش��ده، انعطاف پذيري بانك ها 
با تكيه بر محص��والت مورد انتظار، پيش بيني تقلب در 
تراكنش هاي كارت هاي س��رمايه / اعتبار، رديابي مواد 
خام و انبارهاي س��رمايه و كاهش هزينه هاي سرريز به 
توسعه اين صنعت كمك مي كند. اينترنت اشيا در صنعت 

حمل ونق��ل در بخش هاي مختلف��ي از جمله نظارت و 
كنترل ترافيك، رديابي وسايل نقليه و محموله هاي باري، 
كنترل شرايط نگهداري محموله هاي باري با نظارت بر 
وضعيت نگهداري محصوالت فس��ادپذير، جمع آوري 
داده هاي ناوگان حمل ونقل نظير اطالعات مكاني، آب و 
هوا و ترافيك با اتصال سنسور به كاميون ها، پارك كردن 
هوشمند با نمايش جاي پارك هاي خالي نزديك مقصد 
و پرداخت هزينه پارك، وسايل نقليه خودران، مديريت 
فرودگاه با استفاده از تجهيزات اينترنت اشيا در سالن هاي 
ورود و خروج و استراحت مسافران، انبار بار و باند پرواز، 
تعمير و نگهداري وس��ايِل نقلي��ه با اراي��ه بازخورد به 
پلتفرم هاي عيب يابي از راه دور، مديريت بنادر، مسيريابي 
كشتي ها، كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي، قابل مشاهده 
بودن زنجيره تأمين محموله هاي باري، هوشمندسازي 
كانتينرها و ايمن��ي و رفاه خدمه كش��تي كاربرد دارد. 
اينترنت اش��يا در صنعت بهداشت، امكان مراقبت از راه 
دور، خدمت رس��اني به مناطق مح��روم، مراقبت هاي 
دوران كهن س��الي، اطمينان از بي عي��ب و نقص بودن 
دستگاه هاي پزشكي، رديابي دستگاه ها و كاهش خطر 
سرقت، رديابي كاركنان بيمارستان، كاهش زمان هاي 
انتظار ات��اق اورژانس، اطمينان از آمادگي و دس��ترس 
بودن تجهيزات حياتي، تشخيص و درمان بيماري ها و 
كارآزمايي هاي باليني را فراهم مي كند. اينترنت اش��يا 
در صنعت كش��اورزي، با فراهم كردن امكان نظارت بر 
زمين هاي كش��اورزي از راه دور و با در اختيار قرار دادن 
اطالعات يكپارچه از حسگرها شامل نور، رطوبت هوا، دما 
و…، ارگانيك و مدرن نمودن روش هاي كشاورزي در 
مزرعه هاي كوچك، اطالع از چگونگي عملكرد كاركنان، 
كارايي تجهيزات كش��اورزي، كنترل بهتر فرآيندهاي 
داخلي و كاهش ريس��ك توليد، مديري��ت هزينه ها و 
كاهش دورريز با رصد به موقع ناهنجاري هاي موجود در 
ميزان توليد در هر مرحله يا سالمت محصوالت، افزايش 
بهره وري، اتوماسيون فرآيندهايي چون آبياري، كوددهي، 
سم پاش��ي و...، افزايش حجم و كيفيت توليدات، ايجاد 
اتوماسيون گلخانه و كنترل ميزان رطوبت خاك در نقاط 
مختلف براي آبياري هدفمند و تنظيم نور محيط به 
صورت خودكار، مديريت و نظارت بر دام، سيستم هاي 
مديريت زمين انتها به انتها، موجب توسعه و پيشرفت 
اين صنعت مي ش��ود. اينترنت اشيا در صنعت صوت 
و تصوير فراگير، رس��انه و س��رگرمي، در زمينه هاي 
كس��ب درآمد و اتصال، تعيين نوع محتوا و قالب آن 
براي اطمينان از باالترين س��طح درگيري مخاطب، 
هدف گذاري بهتر تبليغ��ات براي محتواي تبليغاتي 
مناسب و تأثيرگذار بر روي كاربر، كسب اطالعات دقيق 
در مورد نحوه تعامل مخاطب با محتوا و ايجاد تصويري 

كلي از عاليق بينندگان كاربرد دارد.

   كاربرد محاسبات ابري در تحول ديجيتال
محاسبات ابري در نظام پولي و مالي، مكاني را براي شركت ها 
جهت ذخيره، اش��تراك گذاري، به روزرس��اني و تحليل 
داده ها فراهم مي كند كه منجر به شفافيت بيشتر و كاهش 
هزينه هاي كاربران مي شود. شركت هاي مالي با استفاده 
از محاسبات ابري مي توانند داده هاي خود را در حجم باال 
به صورت لحظه اي مديريت كنند. ابر همچنين به بانك ها و 
شركت ها كمك مي كند تا چابكي و سرعت خود در كسب 
فرصت هاي جديد ب��ازار و محافظت از جريان هاي درآمد 
فعلي و همچنين پاسخگويي سريع به نيازهاي يك محيط 
تجاري متغير را افزايش دهند. محاسبات ابري در صنعت 
حمل ونقل، امكان اتصال اتومبيل ها به شبكه ابري، پردازش 
داده و دريافت سرويس هاي تكميلي، ارايه سرويس هاي 
كنترل��ي و نظارتي عملكرد خ��ودرو، مديريت ترافيك و 
بهينه س��ازي مصرف س��وخت را فراهم مي كند. مستقر 
شدن سيس��تم هاي مديريت حمل ونقل در فضاي ابري، 
مزايايي چون پشتيباني از كارايي باال براي شركت هايي 
با سايز كوچك تا بزرگ، كاهش هزينه هاي پياده سازي و 
نگهداري، حذف سخت افزارهاي داخلي، امكان دسترسي 
به سيستم از تمام مكان ها و فراهم شدن دسترسي به بهترين 
راهكارهاي موجود را به همراه دارد. محاس��بات ابري در 
صنعت بهداشت، امكان ارايه خدمات پركاربردي همچون 
مراقبت و مشاوره از راه دور به كمك نرم افزارهاي مشاوره 
پزشكي، كنفرانس ويدئويي و ارس��ال، ذخيره سازي و به 
اشتراك گذاري اطالعات سنسورها و تجهيزات پزشكي؛ 
ثبت و در دس��ترس قرار دادن پرونده بيم��اران و پرونده 
سالمت الكترونيك اعضاي جامعه؛ همكاري ميان اعضاي 
تيم پزشكي شامل به اشتراك گذاري اطالعات بيماران 
ميان اعضاي تيم و برگزاري جلسات غيرحضوري؛ انجام 
تحقيقات باليني با دريافت و ذخيره سازي منظم اطالعات 
بيماران؛ مش��اهده، پردازش، بايگان��ي و تبادل تصاوير 
پزشكي در سيس��تم هاي PACS و آموزش از راه دور را 
فراهم مي كند. محاسبات ابري در صنعت كشاورزي، در 
زمينه هاي جمع آوري، ذخيره سازي و پردازش اطالعات 
خاك، تصاوير مربوط به مزرعه هاي كشاورزي و مشاهدات 
بازيگران انساني، تحليل پيش گويانه در مورد محصوالت 
مورد نياز بازار و تنظيم توليد بر اساس آن، ايجاد بينش 
در مورد شرايط آب وهوايي و ساير پارامترهاي موثر بر 
توليد، كاهش هزينه ها، كاهش تأثيرات زيست محيطي 
در مزرعه، اطمين��ان از فراواني منابع غذايي در آينده، 
مديريت محصوالت زراعي، نظارت بر تغييرات آب رساني، 
مواد مغذي خاك و سطح رطوبت و فراهم آوردن مخازن 
دانش حاوي اطالعات در رابطه با شيوه هاي كشاورزي، 
محصوالت زراعي جديد، نوآوري هاي كشاورزي، انواع 
س��موم، دانه ها، كودها، مواد مغ��ذي، ميزان مقاومت 
علف هاي هرز و كاربرد تجهيزات كشاورزي، كاربرد دارد. 
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تعادل |
 همزمان با روز ملي صادرات جمعي از صادركنندگان 
با رييس جمهور ديدار كردند. در اين نشست، ابراهيم 
رييس��ي، ضمن تاكيد بر حمايت عمل��ي از صادرات، 
حركت از خام فروشي به صادرات محوري را از مسائل 
مهم دولت براي حمايت از صادرات عنوان كرد. رييس 
دولت همچنين با بيان اينكه ما به تجارت اعتماد داريم اما 
خود تاجران درخواست كرد كه اجازه ندهند با اين حرفه 
با صدور كارت بازرگاني به دست كساني كه هيچ نسبتي 
با تجارت و بازرگاني ندارند، دچار آسيب شود. درمقابل 
صادركنندگان نيز به تشريح ديدگاه ها و مشكالت حوزه 
صادرات پرداختند و ابراز اميدواري كردند تغيير نگرشي 
كه با روي كار آمدن دولت س��يزدهم در عرصه توليد و 
صادرات احساس مي ش��ود، منجر به جهش صادراتي 
شود. » تاكيد بر ثبات در قوانين و عدم تغيير آنها، لزوم 
جلوگيري از برخورد قهري ب��ا صادركنندگان، تاكيد 
براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني، 
توجه به مزيت هاي جديد كشور به ويژه در عرصه نانو 
و بيوفناوري، لزوم ثبات در تصميم گيري هاي اقتصادي 
دولت، پرهيز از بدبيني به صادركنندگان، لزوم توجه 
به موضوع تجارت حتي فراتر و باالتر از توليد، كمك به 
صادركنندگان براي بالفعل كردن ظرفيت هاي صادراتي 
به كش��ورهاي همس��ايه، تالش ب��راي بالفعل كردن 
ظرفيت هاي س��وآپ، توجه به صنايع كوچك و پايين 
دستي «، از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست 
بود. يكي از مباحث مهم ديگر اين نشس��ت، تسهيل 
صادرات و رفع مقررات دست و پاگير در صادرات بود؛ 
كه ب��ه گفته وزارت صمت درهمين م��دت ۲ ماهه از 
آغاز كار دولت جديد، ۲۵ ت��ا ۲۶ مورد از مقررات زائد 
را شناسايي شده، از جمله »بازگشت ماليات بر ارزش 

افزوده در صادرات« كه برطرف شد.

     سياست هاي صادراتي دولت سيزدهم 
به مناس��ب روز ملي صادرات، س��يد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور روز پنجش��نبه در جلسه اي با جمعي از 
صادركنندگان موفق كشور ديدار و گفت وگو كرد و در 
اين جلسه يكي از سياست هاي دولت را توسعه صادرات 

به ويژه با كشور هاي همسايه و منطقه عنوان كرد.
در اين ديدار كه رييس دفتر رييس جمهور، وزير صمت، 
رييس كل بانك مركزي، رييس ات��اق ايران، رييس 
سازمان توسعه تجارت و معاون اقتصادي وزارت امور 
خارجه حضور داش��تند، هجده نفر از صادركنندگان 
نيز در سخناني به تشريح ديدگاه ها و مشكالت حوزه 
صادرات پرداختند و ابراز اميدواري كردند تغيير نگرشي 
كه با روي كار آمدن دولت سيزدهم در عرصه توليد و 
صادرات احساس مي شود، منجر به جهش صادراتي 
ش��ود. صادركنندگان و فعاالن اقتص��ادي حاضر در 
جلسه آغاز فعاليت هاي انتخاباتي سيدابراهيم رييسي 
از حضور در اتاق بازرگاني را پيام مثبت و باعث ترميم 
اميد و اعتماد جامعه اقتصادي كشور دانستند و گفتند 
اميدوارند اين نگرش مثبت در طول حيات دولت ادامه 
يابد و تقويت ش��ود. در همين حال، رييس جمهور با 
تبريك فرارس��يدن اين روز به هم��ه صادركنندگان 
و توليدكنندگان گفت: برگزاري اين جلس��ه در روز 
ملي ص��ادرات پيام گوي��اي حمايت دول��ت از همه 

صادركنندگان و فعاالن اقتصادي است.
رييسي گفت: از وزير صمت و همه مسووالن در دولت 
مي خواهم به گونه اي عم��ل كنند كه صادركنندگان 
در عمل آثار حمايت دولت را ببينند و وقتي س��ال بعد 
گرد هم آمديم، بتوانيم اتفاقات مثبتي را كه در عرصه 

صادرات كشور رخ داده، با هم مرور كنيم.
رييسي با تاكيد بر اينكه بايد تالش كنيم اين احساس 
در همه كش��ور نهادينه ش��ود كه در حال پيشرفت 
هستيم، گفت: س��هم امروز ايران در تجارت منطقه 
و جهان متناس��ب با توان و ظرفيت هاي اقتصادي و 
توليدي كشور نيست؛ چرا كه در كشور هاي مختلف 
و به وي��ژه در ميان همس��ايگان تقاضا ب��راي خريد 
كاال و اس��تفاده از خدم��ات فني و مهندس��ي ايراني 
بسيار باالس��ت. رييس جمهور گفت: توسعه تجارت 
با همسايگان و موفقيت ديپلماسي اقتصادي در گرو 
حمايت از فعاليت هاي توليدكنندگان و صادركنندگان 
كشور است و س��از و كاري كه در وزارت امور خارجه 

عملياتي شده، مي تواند اين مسير را تسهيل كند.
رييس��ي، عضويت دايم اي��ران در س��ازمان همكاري 
ش��انگ هاي را فرص��ت خوبي ب��راي توس��عه روابط 
اقتص��ادي و تجاري با كش��ور هاي منطقه دانس��ت و 
گفت: صادركنن��دگان بايد از فرصت اتص��ال ايران به 
زيرساخت هاي اقتصادي آسيا به نحو احسن استفاده 
كنند. رييس دولت با تاكيد بر اينكه باور داريم ثبات در 
تصميم گيري ها و پرهيز از اتخاذ تصميمات لحظه اي 
يكي از مهم ترين پيش نياز ها ب��راي موفقيت توليد و 
صادرات اس��ت، گفت: ثبات در تصميمات مي تواند به 
فعاالن اقتصادي قدرت پيش بيني و برنامه ريزي دهد و 
خلل در اين ثبات، باعث مختل شدن روند سرمايه گذاري 
و توليد مي شود.  او تاكيد كرد: بايد با صادرات محصوالت 
باكيفيت به ابراز تمايل كشور هاي مختلف براي گسترش 
مناسبات اقتصادي با ايران پاسخ دهيم. همچنين بايد 
از خام فروشي فاصله بگيريم و به صادرات محصوالت 
ش��ركت هاي پايين دس��تي و كوچك و محصوالت با 
ارزش افزوده باال توجه بيشتري كنيم. رييسي با تاكيد 
بر ض��رورت بازنگري و تقويت ت��وان و ظرفيت بخش 
حمل و نقل زميني، ريلي، دريايي و هوايي كشور گفت: 
صنعت حمل و نق��ل توانمند، يكي از مهم ترين ابزار ها 
و نيازمندي هاي توس��عه صادرات است و به نظرم بايد 
كميته اي با حض��ور فعاالن اين بخ��ش و با محوريت 
وزارت راه و دستگاه هاي مرتبط همچون گمرك براي 

بازنگري و تقويت اين بخش تشكيل شود. رييس دولت 
بر اهميت بازگشت ارز صادراتي به كشور تاكيد كرد و 
گفت: بازگشت ارز صادراتي بايد با دقت رصد و مديريت 
ش��ود و با متخلفان نيز به نحو مقتضي برخورد ش��ود، 
اما چه در جايگاه رييس قوه قضايي��ه و چه در جايگاه 
رييس جمهور اعتقاد جدي داشته و دارم كه صادركننده 
نبايد به سهولت متهم تلقي شود. او همچنين با تاكيد 
بر ضرورت بازنگري در دستورالعمل هايي كه در مسير 
توس��عه صادرات مانع تراش��ي مي كنند، گفت: دولت 
عميقًا به فعاالن عرصه تجارت اعتم��اد دارد و در كنار 
آن از تاج��ران و فعاالن اين عرصه انتظار دارد در زمينه 
صيانت از سالمت عرصه تجارت پيشگام باشند و اجازه 
ندهند اشخاص غيرمرتبط با دريافت و استفاده از كارت 

بازرگاني به اعتبار بازرگانان و تجار خدشه وارد كنند.
او با ابراز خرس��ندي از ارتقاي توانمندي هاي ايران در 
س��اخت و صادرات دارو گفت: در صادرات دارو و البته 
صادرات ديگر محصوالت به ط��ور طبيعي تامين نياز 
كشور اولويت دارد، اما پس از تامين نياز داخلي نبايد هيچ 
مانعي براي صادرات دارو و ديگر محصوالت وجود داشته 
باشد. رييس جمهور در واكنش به طرح موضوع ايجاد 
وزارت صادرات، با بيان اينكه به نظرم مشكل در كمبود 
ساختار و تشكيالت اداري نيست، گفت: ساختار هاي 
اداري متعددي در كشور وجود دارد كه بايد فعال شود 
و از سوي ديگر تاكيد به همكارانم در دولت اين بوده كه 
معطل ساختارسازي نشوند و كار ها را پيش ببرند و در 

جريان پيشبرد امور ناكارآمدي ها را اصالح كنند.

     حذف مقررات زائد كليد خورد 
وزير صمت هم درباه نتايج اين نشس��ت گفت: يكي از 
مباحث مطروحه در اين نشس��ت، تسهيل صادرات و 
رفع مقررات دست و پاگير در صادرات بود؛ البته وزارت 
صمت در اين مدت ۲ ماهه از آغاز كار دولت جديد، ۲۵ 
تا ۲۶ مورد از مقررات زائد را شناس��ايي كرده از جمله 
بازگش��ت ماليات بر ارزش افزوده در صادرات بود كه 
برطرف شد. سيد رضا فاطمي امين گفت: رييس جمهور 
به صورت ويژه دستور داد تا مقررات صادرات بازنگري 
شود تا جاهايي كه موانع صادراتي داريم، حل و فصل 
شود. او همچنين بيان كرد: رييس جمهور دستور داد تا 
براي تسهيل حمل و نقل در تجارت خارجي كار ويژه اي 
با مشاركت وزارت راه انجام شود. فاطمي امين از ديگر 
تأكيدات رييس جمهور را ممانعت از خام فروشي عنوان 
و اظهار كرد: ما صادرات قابل توجهي داريم اما بخشي 
از آن در فلزات و پتروش��يمي به صورت خام فروش��ي 
است؛ هر چند كه ميزان صادرات سنگ آهن كم شده 
و فوالد صادر مي كنيم اما صادرات فوالد خام به نوعي 
خام فروشي محسوب مي شود؛ لذا رييس جمهور تأكيد 
داشت با تكميل زنجيره هاي پايين دستي كه اشتغال 
و ارزش افزوده ايجاد مي كند، از خام فروشي جلوگيري 
شود. بنابه اظهارات او، تجارت بين المللي كه بخشي از 
آن صادرات است براي كشور بسيار حائز اهميت است 
و تنها ابعاد اقتصادي ندارد؛ بلكه ابعاد سياسي، فرهنگي 
و امنيتي دارد؛ ما بايد تركيب صادرات را اصالح كنيم؛ 
حدود ۴۰ ميليارد دالر امسال صادرات داريم كه تركيب 
 آن هر چند نفتي نيس��ت اما بخش��ي از آن كاالهاي 
نيم ساخته است؛ در سال هاي آينده هم مبلغ صادرات 
را افزايش خواهيم داد هم به سمت اصالح تركيب آن 
خواهيم رفت. وزير صمت گفت: رييس جمهور تأكيد 
دارد كه بايد ارز صادراتي به كش��ور بازگردد؛ چون ما 
هنوز سطح عرضه و تقاضاي ارز در كشورمان به گونه اي 

است كه ما مجبوريم از صادركنندگان بخواهيم تا ارز 
را به كشور بازگردانند ولي رييس جمهور دستور داد تا 
اين موضوع تسهيل شود و اگر صادركننده اي مشكلي 
داشت، مجرم شناسايي نشود با بانك مركزي هم اين 
موضوع را پيگيري كرده ايم و اميدواريم تا اواسط سال 
آينده، وضعيت بسيار مناسبي در ارز داريم. وي ادامه 
داد: هدف صادراتي ما اين است كه در ۶ ماه دوم امسال 
۵ ميليارد دالر بيش از مدت مشابه سال قبل افزايش 
صادرات داش��ته باشيم كه اين اتفاق در حال رخ دادن 
است و سال آينده ۴۵ ميليارد دالر صادرات داريم كه با 
نياز ارزي كشور تراز است و در يك وضعيت متوازن ارزي 
قرار مي گيريم اما بايد به س��مت صادرات محصوالت 
 دانش بنيان و كاالي س��اخته ش��ده بروي��م نه اينكه 

خام فروشي كنيم.

     مشكالت صادركنندگان چيست؟ 
در همين حال، غالمحسين شافعي در پيامي به مناسبت 
روز ملي صادرات، به برخي مشكالت داخلي پيش روي 
صادركنندگان اشاره كرد و از دولت خواست مقدمات 
برطرف شدن اين مشكالت را فراهم كند. در پيام رييس 
اتاق بازرگاني ايران آمده است: روز ملي صادرات، يادآور 
باالترين سطح از كوشش براي حفظ كيان برونگرايي 
اقتصاد ايران اس��ت كه ب��ه ويژه در س��ال هاي اعمال 
تحريم هاي ظالمانه، اهميتي دوچندان دارد. صادرات 
به عنوان مهم ترين مولفه براي توسعه تعامالت تجارت 
بين الملل، نقش پيش��ران را در اقتصادي ايفا مي كند 
كه قرار است مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري، 
درون زا باشد و برونگرا. رسيدن به اين دو مفهوم و هدف 
واال از مسير توسعه صادرات ميسر خواهد بود.  او ادامه 
داده اس��ت: معرف��ي و عرضه كاال و خدم��ات ايران به 
كشورهاي جهان در دنيايي كه رقباي تجاري با باالترين 
حمايت ها از سوي دولت ها وارد ميدان شده اند، بسيار 
دشوار شده است. با اين وجود صادركنندگان با همت 
جهادگونه در ش��رايط دش��وار تحريم موفق شده اند 
پرچم ص��ادرات را باال نگه دارند و از اين طريق به مانند 
بازوي اجرايي دولت در ارزآوري و حركت دادن به چرخ 
اقتصاد، عمل كنند. در شرايطي كه دولت براي فروش 
نفت با محدوديت جدي مواجه است و در بازگرداندن 
ارز حاص��ل از صادرات آن ني��ز موانعي پيش پاي خود 
دارد، صادركنن��دگان كاالهاي غيرنفتي و خدمات در 
بخش خصوصي موفق شده اند از سد محدوديت هاي 
داخلي و خارجي عبور كنند. شافعي با اشاره به برخي 
محدوديت هاي داخلي ايجاد ش��ده در مسير توسعه 
صادرات، تصريح كرده: وقتي از محدوديت هاي داخلي 
سخن به ميان مي آيد، بايد با كمال تاسف از سياست هاي 
خلق الساعه و انبوه بخشنامه هايي سخن گفت كه فعاالن 
اقتصادي را در پيچ تحريم داخلي گرفتار كرده اس��ت. 
انتظار بي جايي نيس��ت كه براي فعاالن اقتصادي در 
ش��رايط تحريم فرش قرمز پهن شود و موانع موجود با 
سرعت از پيش پاي آنها برداشته شود اما نه تنها چنين 
اتفاقي رخ نداده، بلكه سخت گيري ها و مانع تراشي ها 
ادامه يافته است تا كار براي بخش خصوصي در كارزار 
تحريم ها، دش��وارتر شده باش��د. به تمامي اين موانع 
داخلي و خارجي بايد مشكالت ناشي از شيوع ويروس 
كرونا را ه��م اضافه ك��رد. محدوديت هاي بين المللي 
ناشي از اين همه گيري را مي توان سومين مانع بزرگ 
پيش پاي صادركنندگان دانست. رييس اتاق بازرگاني 
ايران خطاب به مس��ووالن دولتي گفته اس��ت: با اين 
وصف ضرورت حمايت دول��ت و نيز حذف فرايندها و 

مقررات غير تخصصي، بيش از پيش ضروري مي نمايد 
تا صادركندگان واقعي كش��ور ك��ه در جنگ اقتصاد 
بين الملل مشغول كارزار هستند از توان عملياتي كافي 
براي رقابت برخوردار باشند. همچنين توسعه تعامالت 
سياسي با كشورهاي منطقه و پيوستن به معاهدات 
بين المللي با در نظر گرفتن منافع همه جانبه كشور، 
موضوع مهم و جدي است كه انتظار مي رود دولتمردان 
با درك حساسيت هاي كنوني با سرعت بيشتر براي 
اس��تفاده از ظرفيت هاي آنها، مدبرانه برنامه ريزي و 
تصميم گيري نموده تا فرصت س��ازي بيشتري براي 

افزايش سهم در بازارهاي جهاني را ميسر كند.

     نقطه ضعف هاي صادراتي كجاست؟ 
از س��وي ديگر، نايب رييس اتاق اي��ران هم با حضور 
در يك برنامه تلويزيوني از مشكالت صادركنندگان 
گفت. حس��ين س��الح ورزي بيان كرد: متأسفانه در 
سال هاي گذش��ته به بحث تجارت بين المللي توجه 
كافي نداش��تيم در حالي كه در جهان، حجم تجارت 
خارجي رو به افزايش است. او ادامه داد: سهم ايران در 
تجارت بين المللي در سال ۱۳۹۵ حدود ۳ دهم درصد 
تجارت بين المللي در سطح جهان بود كه اين سهم در 
سال ۱۳۹۹ به دو دهم درصد يعني حدود ۳۰ درصد 
كاهش يافت. بنابر آمار اعالمي او، ارزش دالري حجم 
تجارت خارجي ما در سال ۱۳۹۹ نسبت سال ۱۳۹۸، 
سيزده درصد كاهش يافت و از ۸۵ ميليارد دالر به ۷۳ 
و هش��ت دهم ميليارد دالر كاهش يافته است. سالح 
ورزي افزود: ضعف هاي اساسي در بخش هاي مختلف 
داشتيم و در زمينه زيرساخت هاي بازرگاني از جمله 
لجس��تيك، ترانزيت، بيمه و بازاريابي كاري نكرديم 
و هنوز راهب��رد تجاري مدرن نداريم. او افزود: مناطق 
آزاد تجاري را راه اندازي كرديم كه هدف آن كمك به 
توسعه تجارت خارجي بود، اما آمارها نشان مي دهد 
در عمل، نتوانس��تند در اين راستا نقشي را ايفا كنند. 
نايب رييس اتاق ايران گفت: اولين كشوري هستيم 
كه صادر كنن��دگان را با روش هاي مختلف، تعزير و 

تنبيه مي كنيم و اين در دنيا سابقه ندارد. 

     حكمراني مقررات دست وپاگير گمركي
در همي��ن حال، معاون فني گمرك ني��ز در اظهاراتي 
عنوان كرده كه قوانين محدودكننده، دس��ت و پاگير 
و خلق الس��اعه اي بر رويه صادرات كش��ور حكمراني 
مي كند كه اين رويه را با ايستايي هاي مختلف مواجه 
كرده و انگيزه را از صادركنندگان مي گيرد. به گزارش 
صداوس��يما، مهرداد جمال ارونقي گفته اس��ت: اين 
موضوع در روز صادرات مورد تأكيد رياست جمهوري 
هم قرار گرفته و دستورات الزم در اين خصوص از سوي 
ايشان صادر شد. بنابه اظهارات اين مقام گمركي، درباره 
صادرات، معمواًل روزانه يك بخشنامه صادر و به گمرك 
ابالغ مي شود كه بيشتر اين بخشنامه ها محدودكننده 
يا ممنوع كننده صادرات هس��تند و صادركننده را در 
برنامه ريزي براي صادرات با مشكل مواجه كرده و باعث 
مي شود صادركنندگان نتوانند در موعد مقرر كاالهاي 
صادراتي خود را به خريدار تحويل دهند و مشتري هاي 
خارجي خود را به مرور زمان از دس��ت بدهند. معاون 
فني گمرك همچني��ن اظهار كرده: مقرراتي كه طي 
ساليان گذشته به گمرك ابالغ گرديد باعث شد بيشتر 
اظهارنامه هاي صادراتي در مس��ير قرمز قرار گرفته و 
مش��مول كنترل هاي فيزيكي مضاعف شد كه در هر 

حال ايستايي هايي را در امر صادرات به وجود آورد. 

اخباررويداد
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تجارت ۱۶ ميليارد دالري
ايران با شانگهاي در ۶ ماه 

س��خنگوي گمرك گفت: در نيمه نخست امسال، 
بيش از ۲۶ ميليون و ۳۸۷ ه��زار تن كاال به ارزش 
۱۶ ميليارد و ۵۶ ميلي��ون و ۶۹۷ هزار و ۷۰۹ دالر 
 بين ايران و اعضاي پيمان ش��انگهاي تبادل ش��د. 
سيد روح اهلل لطيفي اظهار داشت: در نيمه نخست 
امس��ال ۲۲ ميليون و ۸۲۵ هزار و ۸۸۴ تن كاالي 
ايراني به ارزش ۹ ميليارد و ۵۵۸ ميليون و ۸۷۷ هزار 
و ۸۳۲ دالر به ۱۰ كشور عضو پيمان شانگهاي صادر 
شد كه نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد در وزن و ۶۱ 

درصد در ارزش افزايش داشته است.
وي افزود: چين ب��ا خريد بيش از ۱۴ ميليون ۸۳۳ 
هزار تن كاال به ارزش ۶ ميليارد و ۵۶۸ ميليون دالر 
و رشد ۱۳ درصدي در وزن و ۷۷ درصدي در ارزش 
نس��بت به مدت مش��ابه در صدر مقاصد صادراتي 
ايران قرار گرفت و پس از آن افغانس��تان با خريد ۲ 
ميليون و ۵۱۶ هزار تن كاال به ارزش ۹۹۹ ميليون 
دالر و كاهش ۲۵ درص��دي در وزن و ۱۰ درصدي 
در ارزش قرار گرفته است و هند با خريد ۲ ميليون 
و ۹۱۸ ه��زار تن كاال ب��ه ارزش ۸۳۰ ميليون دالر، 
رشد ۳۷ درصدي در وزن و ۱۱۵ درصدي در ارزش 
كاالي صادراتي ايران را نسبت به نيمه نخست سال 

قبل تجربه كرده است.
وي گفت: پاكس��تان با خريد يك ميليون و ۳۶۱ 
هزار ت��ن كاالي ايراني ب��ه ارزش ۵۴۴ ميليون 
دالر و رش��د ۴۱ درصدي در وزن و ۳۹ درصدي 
در ارزش در رتبه چهارم و روس��يه با خريد ۵۰۶ 
هزار تن كاال به ارزش ۲۷۰ ميليون دالر و رشد ۸ 
درصدي در وزن و ۳۴ درصدي در ارزش در رتبه 
پنجم خريد كاالي ايراني در بين كشورهاي عضو 

اين پيمان قرار گرفته است.
لطيفي افزود: ازبكس��تان با خري��د ۲۱۷ ميليون 
دالر )رش��د ۴۳۸ درصدي در وزن و ۳۲۸ درصدي 
در ارزش(، قزاقس��تان ۸۰ ميلي��ون دالر )رش��د 
۱۰۲ درص��دي در وزن و ۳۰ درص��دي در ارزش(، 
قرقيزستان با ۳۳ ميليون دالر )رشد ۳۴۹ درصدي 
در وزن و ۲۶۱ درصدي در ارزش(، تاجيكس��تان با 
۱۷ ميليون دالر )رشد ۱۵۷ درصدي در وزن و ۱۴۳ 
درصدي در ارزش( و مغولس��تان با ۲۸۱ هزار دالر 
)رش��د ۴۹ درصدي در وزن و كاهش يك درصدي 

در ارزش( به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
س��خنگوي گمرك با اش��اره به روز ملي صادرات 
گفت: رشد صادرات كشورمان در ۶ ماهه امسال به 
كشورهاي جهان به ويژه همسايگان، سازمان اكو، 
اوراسيا، ش��انگهاي و… با همت توليد كنندگان، 
مسووالن، تجار و صادر كنندگان همزمان با كاهش 
محدوديت هاي كرونايي جاي تقدير و تشكر دارد كه 
در جنگ اقتصادي نظام س��لطه به عنوان سربازان 
غيور ملت اي��ران در خط مقدم اين جنگ ظالمانه 

نقشي كليدي ايفا كردند.
لطيف��ي در خص��وص واردات از اعض��اي پيمان 
شانگهاي اظهار داشت: ۳ ميليون و ۵۶۱ هزار و ۷۱۹ 
تن كاال ب��ه ارزش ۶ ميليارد و ۴۹۷ ميليون و ۸۱۹ 
هزار و ۸۷۷ دالر از كشورهاي عضو پيمان شانگهاي 
خريداري شد كه ۳ كشور چين، روسيه و هند ۹۲ 
درصد وزن و ۹۶.۵ درصد ارزش كل واردات از اعضاي 

اين پيمان را به خود اختصاص دادند.
وي افزود: چين با يك ميليون و ۵۶۱ هزار تن كاال به 
ارزش پنج ميليارد و ۴۱ ميليون دالر، ۴۳ درصد كل 
وزن و ۷۷.۵ درصد كل ارزش واردات ايران از پيمان 
ش��انگهاي را به خود اختصاص داده كه نسبت به 
مدت مشابه، ۳ درصد در وزن كاهش و ۱۶.۵ درصد 

افزايش در ارزش فروش كاال به ايران داشته است.
سخنگوي گمرك گفت: روس��يه با يك ميليون و 
۲۶۹ هزار تن به ارزش تقريبي ۶۳۹ ميليون دالر، 
هند با ۵۹۶ ميليون دالر، پاكستان با ۱۱۰ ميليون 
دالر، قزاقس��تان با ۳۲ ميليون دالر، افغانس��تان با 
۶.۴ ميليون دالر، تاجيكستان با ۴.۷ ميليون دالر، 
قرقيزستان با ۱.۴ ميليون دالر و مغولستان با ۶۶۲ 
هزار دالر به ترتيب در جايگاه بعدي تأمين كاالهاي 
مورد نياز كشورمان در ۶ ماهه نخست امسال بودند.

دولت به ذخيره سازي
سيب و پرتقال ورود نكند

رييس اتحاديه بارفروش��ان ميدان ميوه و تره بار 
مركزي گفت: از دولت خواهش مي كنيم امسال 
به ذخيره س��ازي سيب و مركبات براي شب عيد 

ورود نكند.
مصطف��ي دارايي ن��ژاد افزود: وضعيت س��يب و 
مركبات امسال بس��يار عالي است و در حدود ۲ 
ميليون و ۶۰۰ هزار تن نارنگي و پرتقال مازندران 
و حدود ۴ و نيم ميليون تن سيب در نقاط مختلف 

كشور توليد شده است.
وي گفت: امس��ال در ش��هرهاي دماون��د، نقده، 
اشنويه، مراغه، س��ميرم و مشهد سيب با كيفيت 
بسيار خوبي توليد شده است. دارايي نژاد افزود: به 
دولت قول مي دهيم كه اگر به موضوع ذخيره سازي 
ميوه ورود نكند قيمت ها باال نرود و اتحاديه صفر تا 
صد را رصد خواهد كرد و اج��ازه ورود دالالن را به 
قيمت گذاري ميوه نخواهد داد. وي گفت: امسال 
با هماهنگي خوب��ي كه با باغ��داران انجام گرفته 
عرضه ميوه را بسيار زياد خواهيم كرد تا قيمت ها به 
همين روال تا آخر سال جلو برود و شاهد افزايش 
قيمت نباشيم. رييس اتحاديه بارفروشان ميدان 
ميوه و تره بار مركزي گفت: نارنگي ژاپني امروز در 
ميدان مركزي كيلويي ۸ تا ۹ هزار تومان به فروش 
مي رود و همچنين س��يب قرمز از كيلويي ۸ تا ۱۲ 
هزار تومان و س��يب سفيد از ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان 
قيمت گذاري شده است. وي افزود: به همين روال 
پيش برويم براي شب عيد قيمت ها بين ۱۰۰۰ تا 
۲۰۰۰ تومان باال و پايين خواهد شد، اما اگر دالالن 

ورود كنند دوباره قيمت ها باال مي رود.

پاكستان خواستار تسهيل
حمل و نقل كاال با ايران شد

فار | وزارت بازرگاني پاكستان خواستار تسهيل روند 
حم��ل و نقل كاالها از گ��ذرگاه مرزي تفت��ان با ايران 
ش��د تا اين كش��ور بتواند محصوالت خود را راحت تر 
به كشورهاي آس��ياي ميانه آذربايجان، عراق و تركيه 
صادر كند. بر همين اساس، طي نشست كميته شوراي 
ملي بازرگاني پاكستان كه ش��امل مشاوران بازرگاني 
نخست وزير اين كش��ور در حوزه بازرگاني منسوجات 
و س��رمايه گذاري محسوب مي شوند، بر اهميت نقش 
ايران در صادرات كاالهاي پاكس��تاني به آذربايجان و 
كشورهاي آس��ياي ميانه تأكيد كردند. گفته مي شود 
بانك هاي پاكستاني به خاطر تحريم هاي امريكا از صدور 
فرم الكترونيكي صادرات به ايران خودداري مي كنند، 
اما نكته اينجاست كه حتي بانك ملي پاكستان هم از 
همكاري براي صادرات از مسير ايران كه به هيچ تراكنش 
مالي نياز ندارد، هم سر باز مي زند. دبير كنفرانس گفت: 
شكايت هاي زيادي از سوي صادركنندگان پاكستاني 
نسبت به اتفاقاتي كه در مرز با ايران در حال رخ دادن 
است به دست آنها رس��يده و وزارت بازرگاني بايد در 
س��ريع ترين زمان ممكن مكانيزمي را براي حل اين 
مش��كل و تضمين عبور و مرور كاال ايج��اد كند. در 
حال حاضر صادركنندگان پاكستاني مجبور هستند 
كاالهاي خود را در مرز با ايران از كاميون هاي پاكستاني 

خارج كرده و در كاميون هاي ايراني بارگذاري كنند.

در لوازم خانگي داخلي
افزايش قيمت نداريم! 

ايسنا  | رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان از افزايش قيمت لوازم خانگي قاچاق 
خبر داد و درباره افزايش قيمت تاير نيز اظهار كرد: 
با عرضه كنندگان الستيك اتمام حجت كرديم. اگر 
به هر دليلي محاس��بات سازمان حمايت به عددي 
كه افزايش داده اند نرس��د، به اندازه توليد، فروش و 
تخلفشان با آنها برخورد مي شود. عباس تابش در يك 
برنامه تلويزيوني درباره افزايش قيمت لوازم خانگي 
گفت: در ل��وازم خانگي توليد داخ��ل به هيچ وجه 
افزايش قيمت نداريم و كاالها با قيمت ثابت عرضه 
مي شود، اما قيمت كاالهاي قاچاق افزايش يافته كه 
مقرر ش��ده برخورد با كاالهاي قاچاق تشديد شود. 
درب��اره افزايش قيمت لوازم خانگ��ي داخلي نيز به 
نتيجه نرس��يديم. وي از شهروندان خواست كه در 
كنار سازمان هاي مربوطه، در زمينه مقابله با كاالي 
قاچاق همكاري كنند و هنگام خريد كاال، گارانتي 
محصول را در سامانه جامع گارانتي كنترل كنند و 
از صحت آن و قاچاق نبودن كاال مطمئن شوند. در 
روزهاي اخير گزارش هايي از افزايش قيمت برخي 
شركت ها منتشر شده، اما دبير انجمن صنايع لوازم 
خانگي ديروز گفت كه طي دو ماه گذشته درخواستي 
براي افزايش قيمت به اين انجمن ارسال نشده است. 
بر اين اس��اس و با توجه به اظه��ارات اخير يكي از 
معاونان وزارت صمت كه تاكيد كرد افزايش قيمت 
لوازم خانگي، بدون مجوز وزارتخانه بوده و غيرقانوني 
اس��ت، به نظر مي رسد افزايش قيمت لوازم خانگي 
توليد داخل خودس��رانه بوده است. وي همچنين 
در واكنش ب��ه افزايش ۳۰ ت��ا ۴۰ درصدي قيمت 
تاير، با اشاره به دعوت درخواست سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از نماينده انجمن 
الستيك براي ارايه مستندات افزايش قيمت تا روز 
شنبه، تصريح كرد: ظرف ۴۸ ساعت قيمت ها برآورد 
مي ش��ود و اگر داراي شرايط افزايش قيمت نباشد، 
درباره آنها تصميم گيري مي ش��ود و قيمت ها بايد 
تغيير كند. اتفاق نادرست اين بود كه همه بنگاه ها 
افزايش قيمت يكس��ان ۴۰ درص��دي اعالم كرده 

بودند؛ اما افزايش قيمت ها نمي تواند يكسان باشد.

تعامل شهرداري و شركت 
فوالدمباركه منجر به تحوالت 

خوب شهري مي شود
مديران مجتمع فوالد مباركه با شهردار اصفهان، رييس 
و اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان ديدار و گفت وگو 
كردند. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري 
اصفهان، علي قاسم زاده در اين ديدار با بيان اينكه مبدا هر 
تحولي جهان بيني، فهم و درك صحيح از مسائل است، 
اظهار كرد: نوع نگاه من با مديرعامل شركت فوالدمباركه 
بسيار شبيه به هم است، نوع نگاه به جذب سرمايه گذار 
نگاه فرا استاني و فراملي است. وي تصريح كرد: با اتفاقاتي 
كه در كشور و استان افتاده و مقدماتي كه فراهم آمده 
است ديگر بهانه اي براي كار نكردن وجود ندارد. بايد از 
منيت ها عبور كرده و با يك نگاه بلند به نظام و انقالب، 
افزايش سرمايه اجتماعي و اقتصادي نظام را دنبال و به 
سمت اتفاقات و تحوالت خوب حركت كنيم. شهردار 
اصفهان ادامه داد: نكات و سرفصل هاي بسيار خوبي كه 
در اين جلسه مطرح شد مي تواند دستمايه اوليه براي 
كارگروه مشترك همكاري ميان شهرداري و شركت 
فوالد مباركه باش��د تا از اين همگرايي اتفاقات بسيار 
خوبي براي شهر و استان رقم بخورد. وي با بيان اينكه 
اصفهان همواره در بس��ياري از مسائل الگو بوده است، 
افزود: اميدوارم در همدلي و همگرايي نيز بتوانيم الگوي 
خوبي به كشور معرفي كنيم.  قاسم زاده گفت: زماني كه 
بحث منافع ملي و پاسداشت نظام در ميان باشد مرزهاي 
صنعت، اقتصاد و فرهنگ مرزهاي قابل تعريفي نيست 
و همه اينها ارزشي است كه بايد از آن دفاع كرد.  شهردار 
اصفهان گفت: يك حقيق��ت واحد به نام نظام وجود 
دارد كه بايد همگي تالش كنيم تا اين نظام روز به روز 
قوي تر، بهتر و موفق تر عمل كند و مردمي كه به دليل 
شرايط اين چندسال اخير اندكي نگران شده اند به لطف 
خدا نگراني آنها به دست مسووالن مومن برطرف شود.

در نشست رييس جمهور با جمعي از صادركنندگان مورد تاكيد قرار گرفت

حذف سوداگران از چرخه صادرات 

غالمحسين شافعي در پيامي به مناسبت روز ملي صادرات، به برخي مشكالت داخلي پيش روي صادركنندگان اشاره كرد و از دولت خواست مقدمات 
برطرف شدن اين مشكالت را فراهم كند. در پيام رييس اتاق بازرگاني ايران آمده است: روز ملي صادرات، يادآور باالترين سطح از كوشش براي حفظ 
كيان برونگرايي اقتصاد ايران اس�ت كه به ويژه در سال هاي اعمال تحريم هاي ظالمانه، اهميتي دوچندان دارد. صادرات به عنوان مهم ترين مولفه 
براي توسعه تعامالت تجارت بين الملل، نقش پيشران را در اقتصادي ايفا مي كند كه قرار است مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري، درون زا باشد 
و برونگرا. رس�يدن به اين دو مفهوم و هدف واال از مسير توسعه صادرات ميسر خواهد بود. معرفي و عرضه كاال و خدمات ايران به كشورهاي جهان 
در دنيايي كه رقباي تجاري با باالترين حمايت ها از سوي دولت ها وارد ميدان شده اند، بسيار دشوار شده است. با اين وجود صادركنندگان با همت 
جهادگونه در شرايط دشوار تحريم موفق شده اند پرچم صادرات را باال نگه دارند و از اين طريق به مانند بازوي اجرايي دولت در ارزآوري و حركت دادن 
به چرخ اقتصاد، عمل كنند. در شرايطي كه دولت براي فروش نفت با محدوديت جدي مواجه است و در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن نيز موانعي 
پيش پاي خود دارد، صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي و خدمات در بخش خصوصي موفق شده اند از سد محدوديت هاي داخلي و خارجي عبور كنند.

روز ملي صادرات
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خبرروز

۱۶۵ فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۱۱ هزار و ۶۴ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۱۶۵ تن نيز به 
دليل ابتال به اين بيماري جان خود را از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۴۴ هزار و ۵۸۹ نفر 
و مجم��وع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۴ هزار و ۹۲۸ نفر رس��يد. ۴۴۲۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۴ ميليون و ۵۵۱ هزار و ۲۰۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۸ شهر در وضعيت 

زرد و ۱۰۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 » مزاياي عرفي«
 حق كارگر است 

 مثاًل ف��رض كنيد با كارگري در بدو اس��تخدام 
توافق شده در كارگاه سرويس اياب و ذهاب برقرار 
هس��ت؛ كارگر با اتكا به اين مزيت، ممكن است 
يك فرصت شغلي ديگر را كنار بگذارد و شركتي 
را انتخاب مي كند كه سرويس اياب و ذهاب دارد. 
اما بعد از سال ها، به ناگاه تصميم كارفرما عوض 
مي شود؛ ناگهان تصميم مي گيرد سرويس اياب 
و ذهاب را قطع كند يا سنواِت دو ماه و نيم را ديگر 
نپردازد. اين تغيير در ش��رايط كلي كار، موجب 
ضرر كارگران مي ش��ود. با اين كار، انگيزه تمام 

كارگران شاغل در كارگاه از بين مي رود.
از سوي ديگر پرداخت كارانه به كارگران نيز مي تواند 
جزو همين مزاياي عرفي تلقي شود؛ مزايايي كه ديگر 
به سادگي قابل افول يا تغيير يكجانبه نيست. براساس 
آيين نام��ه  موضوِع ماده ۳۵ قان��ون كار، درصورتي 
كه در كارگاهي مزد و مزايايي بيشتر از پايه جاري 
برقرار باشد، اين مزايا شامل تمام كارگران مشمول 
و كارگراني كه بعدها اضافه مي شوند، خواهد بود و 
بنابراين تغيير در كارانه، حذف يا كاهش آن، از موارد 
تغيير عمده در شرايط كار است و همان شروط بر آن 
حاكم مي شود. جالب است كه رسيدگي به اين نوع 
اختالفات، يك مرحله اي است و علت، اصل سرعت 
در موارد ماده ۲۶ قانون كار اس��ت و بايستي مراجع 
حل اختالف به سرعت به اين موارد رسيدگي كنند. 
گاهي گفته مي شود كه پرداخت اين مزايا به كارگران 
از سر احسان و نيكوكاري بوده يعني كارفرمايي كه 
به جز حقوق، كارانه مي دهد يا سالي دو ماه سنوات 
مي دهد، از سر نيكوكاري عمل مي كند؛ متاسفانه 
در برخي مراجع حل اختالف، اينگونه اس��تدالل 
مي كنند كه اين پرداخت ها از سر نيكوكاري بوده و 
كارفرما مجبور نبوده هميشه اين پرداخت ها را ادامه 
دهد كه اين استدالل اصاًل درست نيست. نمي توان 
گفت پرداخت هرنوع امتيازات بيشتر از كف قانون، 
احسان و نيكوكاري كارفرماست. كارگر قرار نيست 
صدقه بگيرد يا چشم به احسان كارفرما بدوزد چراكه 
ماده ۵۱ قانون كار مي گوي��د كارگر وقت يا نيروي 
خود را در اختيار كارفرما مي گذارد؛ كارگر عمرش 
را در كارگاه مي گذارد و براساس ماده ۳۵ قانون كار، 
در ازاي توان و عمري كه مي گذارد، مزد مي گيرد و 
اين مزد بايد شايسته و مكفي باشد. كارگاه، انجمن يا 
نهاد خيريه نيست بلكه محل انجام كار است و ضمنًا 
كارگر براي دريافت صدقه نيامده؛ براس��اس ماده 
۲ قانون كار، كارگر بنا به درخواس��ت و نياز كارفرما 
به كار مشغول شده اس��ت. در واقع قراداد كار، يك 
عقد و قرارداِد »معوض« اس��ت يعني كارگر وقت و 
نيروي خود را در اختيار كارفرما مي گذارد و كارفرما 
به تعريف ماده ۲ و ماده ۳۵ قانون كار، در قبال كار به 
او مزد پرداخت مي كند. پس بحث هايي مثل صدقه، 
احسان يا نيكوكاري، اصال و ابداً محلي از اعراب ندارد.

گليماندگار|
 حاال كه مهر ماه به پايان رس��يد و طبق 
وعده مسووالن وزارت آموزش و پرورش 
و هماهنگي هاي مسووالن وزارت بهداشت و درمان 
قرار است از نيمه دوم اين ماه مدارس بازگشايي شوند، 
باز هم بحث بر سر اينكه چنين اقدامي مي تواند ريسك 
باال رفتن ش��مار مبتاليان به كرونا را داشته باشد يا 
خانه نشيني دانش آموزان مي تواند شرايط تحصيلي 

آنها را به مخاطره بيندازد باال گرفته است.

     بازگشايي گام به گام مدارس
س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش در امر بازگش��ايي 
مدارس با بيان اينك��ه پيش بيني مي كنيم در نيمه دوم 
آبان همه مدارس امكان فعاليت حضوري داشته باشند 
گفت: اما شرايط كرونا حاكم و اصل اساسي حفظ سالمت 
و رعايت فاصله گذاري اجتماعي است و نمي توانيم از آن 
تخطي كنيم. عليرضا كمرئي در پاسخ به اينكه پيش بيني 
شما از ميزان حضور دانش آموزان در مدارس در آبان ماه 
چگونه است؟ گفت: پيش بيني ما اين است كه در نيمه دوم 
آبان همه مدارس امكان فعاليت حضوري داشته باشند؛ 
اما شرايط كرونا حاكم است، اصل اساسي حفظ سالمت 
و رعايت فاصله گذاري اجتماعي است و نمي توانيم از آن 
تخطي كنيم. او افزود: كرونا ش��رايطش را به ما تحميل 
مي كند و اگر كالس درس متراكم داشته باشيم ناچاريم 
دانش آموزان را گروه بندي كنيم كه در مدارس پرجمعيت 
باالي ۶۰۰ دانش آموز ب��ا كالس هاي متراكم، وضعيت 
متفاوت تري را رقم مي زند و ممكن است حتي به دو روز 
در هفته آموزش حضوري بسنده كنيم و مابقي آموزش ها از 
طريق روش هاي ديگر ارايه شود. سخنگوي وزارت آموزش 
و پرورش در امر بازگش��ايي مدارس همچنين با اشاره به 
مدارس مشمول بازگش��ايي در نيمه اول آبان ماه گفت: 
مدارسي كه بايد در نيمه اول بازگشايي شوند خودارزيابي 
انجام داده و مجوز بازگش��ايي از س��وي مناطق دريافت 
كرده اند. مناطق مشخص كرده اند كه كدام مدارسشان 
مشمول بازگشايي در نيمه اول و كدام مشمول بازگشايي 

از نيمه دوم آبان ماه متناسب با الگو هستند.
كمرئي افزود: اگر هم تعدادي باقي مانده باش��ند با توجه 

به فرصتي كه براي مدارس مشمول بازگشايي در نيمه 
دوم آبان ماه وجود دارد اين امكان را فراهم و مجوز را صادر 
مي كنند. مدارس موظف هستند پس از بازگشايي، الگو و 
مشخصات روش هاي ارايه خدمت خود را در ۲۸ شاخص 
اعم از ساعات فعاليت، تعداد دانش آموزان، زنگ هاي تفريح 
و غيره را ثبت كنند كه قابليت پيگيري، رصد و نظارت دارد.

     بازگشايي مدارس و شيوع كرونا 
در سنين پايين تر

اما از سوي ديگر رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي 
دانشگاه ش��هيد بهش��تي گفت: دلتا واريانتي است كه 
سرايت پذيري بسيار بااليي دارد و ممكن است ورود يك يا 
دو بيمار در يك كالس همه را تحت تأثير قرار دهد. عليرضا 
ناجي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است با بازگشايي 
مدارس، رنج سني ابتال به كوويد ۱۹ به سمت سنين زير ۱۸ 
سال برود، گفت: قريب به ذهن است كه اين اتفاق بيفتد. 
با توجه به اينكه درحال حاضر فشار واكسيناسيون بيشتر 
برروي بزرگساالن است، بازگشايي مدارس و دانشگاه ها 
مي تواند ش��يوع بيماري را به جوامع با س��نين پايين تر 
سوق بدهد. اين يك هش��دار است. واضح است كه تعداد 
تخت هاي اطفال و كودكانمان زياد نيست. در پيك پنجم 
نيز كه درگيري كودكان زياد شد، بيمارستان هاي كودكان 
ما بسيار مشغول شدند و فشار زيادي به آنها آمد. به همين 
دليل اين موضوع مي تواند به شدت خطر آفرين و محتمل 
باشد. او درارتباط با تصميم آموزش و پرورش براي تفويض 
اختيار نحوه بازگشايي مدارس به مدارس و مناطق گفت: 
اين تصميم اصاًل درس��ت نيست، بايد شرايط بازگشايي 
مدارس را موردنظر قرار داد و به وجود آورد تا بتوانيم مدارس 
را حضوري كنيم. از نظر فضاي فيزيكي نيز كاماًل مشخص 
است كه بايد حداقل يك تا يك و نيم متر بين افراد فاصله 
باشد و كالس ها تهويه مناسب داشته باشند، ايجاد چنين 
فضاي ي��ك و نيم متري كه به صورت ي��ك دايره درنظر 

بگيريم، در بسياري از مدارس ما اصاًل امكان پذير نيست.

     اكثر مدارس تهويه مناسب ندارند
رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه شهيد 
بهشتي گفت: ما تهويه درستي هم در بسياري از مدارس 

نداريم. مدارس و مناطق چه كار مي توانند بكنند؟ ما كه 
مي دانيم شرايط به چه صورت است و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي تقريباً مي توان گفت كه خيلي امكان پذير نيست. 
از نظر فيزيكي و وضعيت تهويه شرايط مناسب نيست و 
از طرفي در برخي از گروه هاي س��ني اصاًل انتظار اينكه 
دانش آموزان پروتكل ها را رعايت كنند، قابل تصور نيست. 
ناجي گفت: بايد با طمأنينه عمل كرد، مدتي صبر كرد و 
ميزان واكسيناسيون را باال برد و اقدامات درماني بسيار 
سفت و سخت را به وجود آورد. شيوع بسيار باالي بيماري 
ك��ه االن وجود دارد را بايد بتواني��م كم كنيم. ما درحال 
حاضر خطر شكم به شكم شدن پيك پنجم و ششم را 
داريم، همانطور كه براي پيك چهارم و پنجم اين اتفاق 
رخ داد. به علت اينكه ما مدت زيادي است كه تعداد موارد 
مثبتمان در روز كاهش پيدا نكرده و درحد بااليي باقي 
مانده است. اين همان خطري است كه باعث مي شود 
به پيك ششم برس��يم. شواهد بسيار زيادي نيز وجود 
دارد كه تعداد موارد مثبت بسياري از شهرها درحال باال 
رفتن است و درحال ورود به پيك ششم هستند. اينها 
مسائلي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد و االن اصاًل 

جاي تصميمات غيرعلمي گرفتن نيست. 

     دلتا واريانتي بسيار سرايت پذير است
او درپاسخ به اين س��وال كه نحوه غربالگري بيماري در 
صورت بازگشايي مدارس چگونه مي تواند باشد، گفت: 
نحوه غربالگري، اگر بنابر تصميم اشتباه بازگشايي مدارس 
باشد، تست هاي هفتگي كوويد است كه بازهم اين مساله 
تاحدودي نمي تواند جلوگيري كند و فقط مي تواند ما 
را از اين موضوع خبردار كند ك��ه دانش آموزان را از هم 
جدا كنيم، اما به هر صورت دلتا واريانتي است كه بسيار 
سرايت پذيري بااليي دارد و ممكن است ورود يك يا دو 
بيمار در يك كالس همه را تحت تأثير قرار دهد. رييس 
مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه شهيد بهشتي 
گفت: اين امكانات كه ما بتوانيم از اين جمعيت بس��يار 
بزرگ از كودكان تس��ت هاي هفتگي بگيريم هم جاي 
سوال دارد. از روي عاليم باليني هم نمي شود تشخيص 
داد و بسياري عاليم باليني ندارند. به غير از اينكه عاليم 
باليني مي تواند در كوويد به صورت غير طبيعي باشد و 

اينكه فقط ما بخواهيم تب را بسنجيم، اصاًل معيار مناسبي 
براي تشخيص نيس��ت. خوداظهاري هم ممكن است 
راه به جايي نبرد. به همين دليل به نظر من بهتر اس��ت 
كه مقداري علمي تر و جدي تر به اين موضوع نگاه شود. 

   پايش ژنتيكي مستمر در مورد كوويد 
نداريم

ناجي درارتباط با احتمال شيوع سويه هاي جديد بين 
دانش آم��وزان و نحوه كنترل آن گفت: اينكه ما دانش 
زيادي از گوناگوني ژنتيكي كوويد ۱۹ در ايران نداريم 
مساله اي عمومي است و متاسفانه يكي از نواقص ما در 
كنترل كوويد اس��ت و به اين دليل كه پايش ژنتيكي 
مستمر و مناسبي را انجام نمي دهيم متوجه گونه هاي 
جديد ويروس نمي ش��ويم. تجمع بين دانش آموزان 
و دانشجويان، در قش��ري كه ممكن است خيلي هم 
واكسن نزده باش��ند، محيط بسيار مناسبي به وجود 
مي آورد كه ويروس بين آنها بچرخد و همين موضوع 
مي تواند باعث به وجود آمدن گونه هاي ژنتيكي جديد 
هم بشود. اين مساله از نظر تئوريك كاماًل مورد قبول 

است و محتمل است كه اين اتفاق رخ بدهد. 

     سينوفارم در فاز سوم مطالعاتي
او درپاسخ به اين سوال كه آيا مطالعات برروي استفاده 
از سينوفارم براي كودكان در جمعيت قابل توجهي 
صورت گرفته است يا خير، گفت: فاز يك و دو مطالعه 
سينوفارم براي كودكان برروي بيش از ۲۰۰۰ نفر در 
چين صورت گرفته و به همين دليل است كه وارد فاز 
سه شده است. فاز سه در امارات درحال انجام است. 
ش��ما اگر به آمار مطالعه فايزر در ك��ودكان هم نگاه 
كنيد كه در فاز سه انجام شد، تقريباً چنين عددي بود. 
رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه شهيد 
بهشتي گفت: البته اين را بايد درنظر داشت كه فايزر 
رنج سني كوتاه تري را دربر مي گيرد كه بين سنين ۱۲ 
تا ۱۶ س��ال بود و در چين بين سه تا ۱۷ سال بود. اما 
فكر مي كنم فاصله اطالعاتي آنچناني كه منجر شود 
به واكسن سينوفارم بدگمان ش��ويم وجود ندارد. با 
توجه به فاز يك و دو واكسن سينوفارم و به پلتفرم آن، 
مي شود به آن اطمينان كرد و واكسيناسيون كودكان 
با سينوفارم را انجام داد تا از نظر اثربخشي واكسن اعداد 
دقيقتري در فاز س��ه مطالعات به دست بيايد.  ناجي 
درارتباط با نتايج به دس��ت آمده از مطالعه واكس��ن 

پاس��توكووك برروي ك��ودكان گف��ت: اطالعات 
مربوط به پاس��توكووك يا همان سوبرانا در كشور 
كوباست. اطالعات آن هم بايد بيايد و ما خودمان 
تجربه اي براي كودكان در ايران نداشته ايم و تجربه 
موفق ما براي مطالعه اين واكسن به صورت دو دوزه 
و سه دوزه در بزرگس��االن است كه به نظر مي آيد 

واكسن بسيار اثربخش و خوبي است.
رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه شهيد 
بهش��تي گفت: اما به هر صورت ايران بايد اطالعات ريز 
و دقيق مربوط به اثربخش��ي اين واكسن در كوبا برروي 
كودكان را هم به دس��ت بياورد و توسط افراد كارشناس 
در اين موضوع مطالعه علمي شود. اميدوار هستم كه اين 
واكسن مناسب باشد، همان طور كه در كوبا مجوز دو تا ۱۷ 
سال را دريافت كرده و با مجوز اضطراري مصرف مي شود، 
ما هم اگر اطالعات به دس��ت آمده مناس��ب و خوب بود 
بتوانيم از اين واكسن در كودكان استفاده كنيم. مقاله اي 
از اين مطالعه اين واكسن در كودكان چاپ نشده است اما 
گزارشي وجود دارد كه اين كار را در كوبا انجام داده اند كه 
گزارش دقيق تر و باجزييات تر آن را مي توانيم از محققان 

كوبايي دريافت كنيم كه ببينيم به چه صورت است.

گزارش

مسووالن و كارشناسان به تصميم قطعي نرسيده اند

بازگشايي مدارس؛ خطر شيوع كوويد بين سنين پايين تر

رويخطخبر

پيش بيني »آبان« بسيار خشك و كم بارش 
ريي��س مركز مل��ي خشكس��الي و 
مديريت بحران سازمان هواشناسي 
ضمن اشاره به اينكه ميانگين بارش ها 
در كل كشور طي مهرماه سال جاري 
نس��بت به ميانگين بلندمدت كمتر 
ب��ود، از مواجهه با   پاييزي خش��ك و 
كم بارش به ويژه در آبان ماه خبر داد. 
احد وظيفه با اشاره به اينكه از ابتداي 

مهرماه تاكنون به جز در نوار شمالي و منتهي اليه 
جنوب شرق كش��ور تقريبا در ساير نقاط كشور 
بارندگي نداش��تيم، اظهاركرد: از ابتداي مهر ماه 
تاكنون به طور متوسط ۲.۴ ميليمتر بارندگي در 
كش��ور رخ داد كه اين ميزان در دوره بلندمدت 
۵.۳ ميليمتر است بنابراين ميانگين بارندگي ها 
در كل كش��ور كاهش قابل مالحظه اي نسبت به 
بلندمدت داشته و تقريبا در غالب مناطق كشور از 
جنوب البرز تا مناطق مركزي و شرق كشور به جز 
خراس��ان شمالي و نوار ش��مالي كشور بارندگي 

 رخ نداده يا بس��يار ناچيز بوده است.
اودرباره   وضعي��ت بارش ها در آبان و 
آذرم��اه گفت: الگوه��اي   پيش بيني 
حاكي از اين است كه آبان ماه بسيار 
خشك و كم بارش��ي   پيش رو داريم 
و اين وضعيت حداقل ت��ا آذرماه نيز 
ت��داوم خواهد ياف��ت. بارندگي ها در 
آبان م��اه به ش��دت كمت��ر از نرمال 
خواهد ب��ود و وضعيت بارندگ��ي در آذرماه نيز 

اميدواركننده به نظر نمي رسد. 
هرچند اميدواريم كه با عب��ور از آذر ماه و با آغاز 
فصل زمستان شرايط متحول شود و بارش ها به 
حد نرمال برسد. رييس مركز ملي خشكسالي و 
مديريت بحران س��ازمان هواشناسي ادامه داد: 
  براساس پيش بيني ها به نظر مي رسد كه امسال 
زمس��تان نرمالي را طي كنيم البته اين زمستان 
نرمال، زمستان   پربارشي نخواهد بود و بيشتر به 

كم بارشي گرايش دارد.

تسريع در جذب نيروهاي جديد ضروري است
وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي به روساي دانش��گاه هاي 
علوم پزش��كي كش��ور دس��تور داد 
ك��ه حداكثر ت��ا ۱۰ آبان ماه س��ال 
جاري تمامي پذيرفته شدگان آزمون 
اس��تخدامي وزارت بهداشت بايد در 
مراكز پذيرفته ش��ده فعاليت خود را 

آغاز كنند. 
دكتر به��رام عين الله��ي تاكيد ك��رد: با توجه 
به نياز فوري بيمارس��تان ها، مراكز بهداش��تي 
و درمان��ي و پايگاه ه��اي اورژان��س ب��ه نيروي 
انس��اني و كمك به كادر درم��ان و جلوگيري از 
فرس��ايش نيروها با ورود نيروه��اي تازه نفس 
و نظ��ر به تاكيد اعضاي كميس��يون بهداش��ت 

مجلس ش��وراي اس��المي مبني بر 
تسريع در ش��روع به كارگيري كليه 
پذيرفته شدگان آزمون استخدامي 
۲۴ بهمن سال گذش��ته، حداكثر تا 
تاريخ ۱۰ آبان س��ال جاري تمامي 
پذيرفته ش��دگان آزمون فوق شروع 
به كار كنند و گزارش اقدامات انجام 
شده به معاونت توس��عه مديريت و 
منابع اين وزارتخانه ارس��ال شود. بر اساس اين 
گزارش، هيات مركزي گزينش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نيز مجوز به كارگيري 
۸۹ روزه اين افراد را تا زمان طي مراحل قانوني 
گزينش در قالب بخش��نامه اي به دانشگاه هاي 

علوم پزشكي كشور اعالم كرد.

تغييرات اقليمي زمينه بروز بيماري هاي عفوني را فراهم مي كند
نتاي��ج يك مطالعه نش��ان داد: بروز 
بيماري هاي عفوني بيشتر به دليل 
تغييرات آب و هوايي اجتناب ناپذير 
اس��ت. بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
تغييرات آب و هوايي ش��رايط ايده 
آل��ي را براي گس��ترش س��ريع تر 
بيماري هاي عفون��ي ايجاد مي كند 
و مي تواند يكي از تهديدهاي ناشي 

از اين بحران جهاني باش��د كه س��المت انسان 
را تح��ت تاثير ق��رار مي دهد. مطالع��ات آب و 
هوايي نش��ان مي دهد كه حوادث ش��ديد آب و 
هوايي در جهان مانند توفان، آتش سوزي هاي 

مهيب و موج گرما به دليل استفاده 
از س��وخت هاي فس��يلي تش��ديد 
ش��ده اس��ت. اين حوادث تاثيرات 
جدي بر سالمت انسان دارد و باعث 
مرگ هاي قابل پيش��گيري، ناامني 
آب و غذايي و گسترش بيماري هاي 
عفوني مي ش��ود. به گزارش پايگاه 
خبري آكس��يوس، در اين گزارش 
از رهب��ران جهان درخواس��ت ش��ده اس��ت تا 
راه حل هاي پايدارتري را شناسايي كنند، شرايط 
ب��ه وجود آمده بر اثر همه گي��ري را بهتر و براي 

ارتقاي زيرساخت ها سرمايه گذاري كنند.

رويداد

در روزهاي پاياني مهر ماه همچنان آمار مبتاليان و 
تلفات كرونا روند نزولي دارد و اين در شرايطي است 
كه نشانه هاي خيز ششم در آبان ماه از دور پيداست و 
آغاز اين خيز بيشتر به رفتار بهداشتي مردم بستگي 
دارد. ۱۶ مهر ماه بود كه تلف��ات روزانه كرونا بعد از 
۸۲ روز به عدد ۱۸۵ يعني مشابه ۲۷ تير سال جاري 
رس��يد اما ويروس ش��اخدار كرونا در تداوم حركت 
سينوس��ي مرگبار خود و به ويژه پس از پايان خيز 
پنجم تقريبا روندي كاهشي را طي كرده كه در سه روز 
گذشته مشهود است. با همه هشدارها، پيك ششم 
كرونا در آبان ماه امسال همزمان با تغيير رنگ برگ ها 
ممكن است آغاز شود، پيكي كه به رفتار همه در قبال 
رعايت شيوه نامه بهداش��تي و تزريق واكسن كرونا 
بستگي دارد. نوع دلتاي كرونا با پيك پنجم از ابتداي 
تيرماه ۱۴۰۰ از جنوب آغاز و در كشور شيوع پيدا 
كرد و شاهد افزايش آمار بستري ها و فوتي ها بوديم 
تا آنجا كه اين پيك را ركورددار بيشترين آمار ابتال 
و فوتي هاي روزانه بر اثر كرونا عنوان مي كنند اما با 
پوشش ۷۵ درصدي واكسيناسيون عمومي عليه 
كرونا اين روزها گرچه كه اوضاع كرونايي كش��ور 
كمي آرام به نظر مي رس��د ام��ا آمارهاي نزولي در 
استان ها بسيار شكننده است و هرگونه سهل انگاري 

مي تواند ما را وارد خيز ششم كند.

    آمادگي كامل
براي مقابله با خيز ششم كرونا

به��رام عين اللهي وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي گفت: بر اساس برآورد دانشمندان نه تنها در 
ايران بلكه در جهان، موج ششم كرونا در آبان ايجاد 
خواهد شد و اين نگراني را داريم و مي دانيم كه قطعا 
ايجاد خواهد شد؛ البته ما آمادگي كامل براي مبازره 
ب��ا بيماري كرونا در موج شش��م را داريم، در همين 

راستا اكنون بيمارستان ها از نظر وضعيت دارويي، 
دستگاه هاي تنفسي در آماده باش هستند تا بتوانيم با 
اين بيماري مبارزه كنيم. او افزود: به مردم عزيز توصيه 
مي كنيم حتما پروتكل هايي كه به آنها عادت كرده ايم 
را رعايت كنند. بسياري از بيماراني كه در موج پنجم 
مبت��ال ش��دند در تجمع ها و مراس��م هاي مختلف 
حضور داشتند. اكنون كه در ايام ماه ربيع هستيم، 
مراسم هاي مختلفي كه برگزار مي شود ما را مقداري 
نگران مي كند و توصيه مي كنيم عزيزان حتما مراقب 

خود بوده و نكات بهداشتي را رعايت كنند.
وزير بهداشت در ادامه به ميزان واكسن وارد شده 
به كشور اشاره و تصريح كرد: تاكنون ۱۲۰ ميليون 
دز واكسن وارد كشور ش��ده است كه همچنان تا 
اواس��ط آبان ماه ادامه دارد و به طور قطع به ۱۸۰ 
ميليون دز خواهد رس��يد. از نظر ميزان واكس��ن 
اصال نگران نيس��تيم و به اندازه كافي وارد شده و 
مي ش��ود؛ چون جان مردم براي ما خيلي اهميت 
دارد به واردات ش��تاب داده و هرچقدر الزم باشد 
واردات را ادامه مي دهيم. عين اللهي با اش��اره به 
اينكه توليد واكس��ن هاي داخلي ش��تاب گرفته 
اس��ت، گفت: عالوه بر واكس��ن بركت كه ۳ تا ۴ 
ماه گذش��ته تاييد شده اس��ت امروز واكسن هاي 
رازي، سيناژن و فخرا هم به توليد رسيده اند و فكر 
مي كنم در آينده با افزايش توليد هيچ نگراني در 
واكسيناسيون نداشته باشيم و اميدواريم با تالش 
جمعي در آينده مرگ و مير را به حداقل برسانيم.

      نقش بازگشايي ها 
و تغيير فصل در خيز ششم 

محمد مهدي گويا رييس مركز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با 
مروري بر پنج موج بيماري كرونا در كشور از ابتداي 

شيوع تاكنون، نس��بت به مواجهه با موج ششم اين 
بيماري هش��دار داد و عواملي از جمله تغيير فصل، 
تعدد مس��افرت ها، بازگش��ايي مدارس و برگزاري 

اجتماعات را در اين زمينه دخيل دانست.
او معتقد است: دلتا كرونا سويه اي بود كه چندين 
برابر قدرت سرايت و بيماري زايي بيشتر داشته و 
با آغاز اين موج، هنوز واكسيناسيون كامل انجام 
نمي ش��د، اما ظرف يك م��اه اخير بي��ش از يك 
ميليون دز واكس��ن در روز تزريق مي ش��ود و اما 
اگر اين تصور را داش��ته باشيم تنها واكسن باعث 

كنترل اين بيماري شود، به بيراهه رفتيم. 

      شرايط كرونايي شكننده است
عليرضا زالي فرمانده ستاد مقابله با كروناي استان 
تهران نيز در اين زمينه معتقد اس��ت: روند نزولي 
كرونا در پايتخت ناپايدار است. همانطور كه بارها در 
ايام گذشته كرونا نشان داده كه مي تواند از شرايط 
ش��كننده بهره برده و آمار را افزايشي كند شرايط 
به خصوص در كالن شهر تهران شكننده و ناپايدار 
تلقي مي شود. او ادامه داد: بايد آگاه باشيم كه انجام 
واكسيناسيون براي ريش��ه كني كرونا شرط الزم 
است اما كافي نيست لذا ضروري است كه كنار انجام 
واكسيناسيون رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي 
نيز صورت بگيرد. تجربه موفق كش��ورهاي ديگر 
اينگونه بوده كه كنار واكسيناسيون نگاه متعهدانه 
به رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي وجود داشته 
تا اثر بخش��ي واكسيناسيون بيشتر شود و از همه 
هموطنان مي خواهيم با توجه به تجارب گذشته 
حتم��ًا از دورهمي هاي خانوادگ��ي و ميهماني ها 
و مراس��م خودداري كنند چرا ك��ه رعايت فاصله 
اجتماعي و ش��يوه نامه ها همچنان به عنوان يك 

ضرورت تلقي مي شود و مبرم مي باشد.

آيا خيز ششم كرونا طوالني تر خواهد بود؟
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