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يادداشت- 1

نوسان گيري و خريد پله اي 
روزهاي اخير حمايت نيست

نگاهي به شاخص هاي 
نش��ان  س��هام  ب��ازار 
مي ده��د كه اي��ن بازار 
در ماه هاي اخير رش��د 
باالي��ي داش��ته و تنها 
در تيرم��اه 120 درصد 
رش��د داش��ته اس��ت 
ل��ذا رون��د نزول��ي آن 
در مرداد و ش��هريور كه به ميزان 30 درصد رشد 
منفي داشته نبايد عجيب به نظر برسد زيرا بازاري 
كه تا اين درجه رشد داش��ته مي تواند با نزول 35 
درصدي نيز همراه ش��ود. اما اين مسووالن بودند 
كه بصورت افراطي در چند ماه گذش��ته از طريق 
رسانه ها از مردم و اشخاص حقيقي دعوت كردند 
تا همه وارد بازار ش��وند و از اين طريق ميليون ها 
نفر در بازار مش��اركت كرده اند و ح��اال موقع آن 
رسيده كه از س��هامداران حقيقي حمايت كنند. 
وقتي دولت و مسووالن از سرمايه اجتماعي خرج 
مي كنند كه وارد بازار سرمايه شوند حاال بايد از آنها 
حمايت كنند و اجازه ندهند كه اعتماد اين سرمايه 
اجتماعي به بازاره��ا از بين برود؛ نكت��ه اي كه در 
زمان خود از سوي كارشناسان و بنده به مسووالن 
متذكر شده ايم. در هر صورت علي رغم پيش بيني 
مخاطرات نحوه دعوت و نحوه ورود و مش��اركت 
اشخاص حقيقي در بازار سرمايه اين اتفاق افتاده 
است و در حال حاضر عالوه بر راهكارهاي ريشه اي 
بايد راه حل هاي موقت و كوتاه م��دت ارايه گردد؛ 
در اين راس��تا در هفته هاي اخير، مسووالن براي 
حمايت از بازار س��رمايه، از س��هامداران عمده و 
صندوق ها و موسس��ات حقوقي دع��وت كرده اند 
كه از طريق بازارگردان��ي و حضور به موقع، مانع از 
سقوط شاخص ها و ايجاد نوسان در بورس شوند تا 
توازن بازار به هم نخورد. اما نگاهي به نحوه حضور 
برخي حقوقي ها و س��هامداران عمده در روزهاي 
اخير نشان مي دهد كه ش��كل حضور آنها در بازار 
كارآمد نيست و بعضًا نه تنها شكل حمايتي ندارد 
بلكه عماًل نوعي نوس��ان گيري و خريد پله اي در 
بازار اس��ت.  س��هامداران عمده اگر قصد حمايت 
دارند بهتر است در ساعات اوليه صبح و شروع زمان 
س��فارش گيري كه صف فروش تشكيل شده، به 
موقع حاضر شده و دستورهاي خريد با حجم باال 
را صادر نمايند و اجازه ندهند كه بازار منفي شود 
و سهام شركت ها قرمز ش��ود با اين كار سيگنالي 
كه به سهامداران خرد ارس��ال مي شود سيگنال 
حمايتي اس��ت. اما در عمل اج��ازه مي دهند كه 
بازار با كاهش قيمت ها و شاخص مواجه شود و با 
خريد هاي متعدد و كم حجم اقدام به خريد سهام 
مي كنن��د. در نتيجه اين نوع حضور س��هامداران 
عمال كمكي به بازار نمي كن��د و در نهايت بازار با 
كاهش و نزول قيمت س��هم مواجه مي شود و اين 
شائبه ايجاد مي شود كه سهامداران عمده به جاي 
حمايت از حقيقي ها و س��هامداران خرد، به نوعي 
نوسان گيري و خريد پله اي مي كنند.  اين وضعيت 
ارسال سيگنال منفي به سهامداران حقيقي است و 
باعث مي شود كه صفهاي فروش سهام طوالني تر 
شود در حالي كه اگر خريد س��هامداران عمده به 
موقع انجام ش��ود و بازارگردان��ي صحيح صورت 
پذيرد، فروشندگان سهام احساس امنيت بيشتري 
خواهند ك��رد و از رفتارهاي گل��ه اي جلوگيري 
مي ش��ود و براي تش��كيل صف فروش انگيزه اي 
نخواهند داشت.  كارشناسان در اين شرايط انتظار 
دارند كه س��هامداران عمده كه در خرداد و تيرماه 
اعداد بسيار سنگيني س��هام فروخته اند و بعضًا تا 
150 هزار ميليارد تومان طي چه��ار ماه ابتدايي 
سال فروش داش��ته اند، در ش��هريور ماه بخشي 
از فروش قبلي خود را به خريد س��هام با حجم باال 
اختصاص دهند. براين اس��اس با ورود چند هزار 
ميليارد تومان و خريد به موقع مي توانند از ريزش 
بازار جلوگيري كنند. اما آمار خريد س��هامداران 
حقوقي در يك هفته اخير نش��ان مي دهد كه در 
برخي نمادهاي با اهميت و س��نگين نيز ارقامي 
حدود 30 تا 50 ميليارد تومان بوده اس��ت. يعني 
حتي يك درصد ف��روش قبلي خ��ود را هم براي 
خريد س��هام به بازار نياورده اند. دولت و مسووالن 
باي��د توجه داش��ته باش��ند كه نه تش��ويق هاي 
آنچناني و دعوت از افراد غيرحرف��ه اي به بازار كار 
درس��تي بوده و نه عدم حمايت آنها و روش پله اي 
و نوس��ان گيري امروز كار درستي است. همه اين 
روش ها به سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم لطمه 
مي زند و اجازه تقويت يك بازار سرمايه كارآمد براي 
اقتصاد ايران را نمي دهد.  اين شيوه باعث از دست 
رفتن اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي و در نهايت 
افزايش صف فروش مي شود. لذا راهكار بلندمدت 
آن اس��ت كه به جاي آنكه دايم در حال بررس��ي 
بحران بازارهاي مختلف و كاالهاي مختلف باشيم 
بايد استراتژي مشخص و سياست قاعده مند داشته 
باشيم و سياست گذار به دنبال جلب اعتماد مردم 
باشد. اگر اعتماد مردم كم شود عمال نوسان هاي 
ادامه در صفحه 4 مختلف را تجربه خواهيم كرد.  

مسعود بيرمي 

»تعادل«ازتصميمدولتبرايتسعيرداراييهايبانكمركزيبرايجبرانكسريبودجهگزارشميدهد

مهدي بيك | »دولت با هدف جبران كس��ري بودجه 
قصد دارد ت��ا از طريق تس��عير ارز و دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي درآمدي معادل 150ه��زار ميلياردتومان 
ايجاد كند.« اين خبري بود كه عصر روز س��ه شنبه ابتدا 

توسط برخي اقتصاددانان در شبكه هاي اجتماعي بازتاب 
پيدا كرد و بالفاصله پس از آن به س��وژه بحث گعده هاي 
اقتصادي بدل شد و در نهايت هم نمايندگان مجلس در 
خصوص آن به اظهارنظر پرداختند و سرانجام يك مقام 

ارشد وزارت اقتصاد در گفت وگو با فارس آن را تاييد كرد.
واقع آن است كه اگر قرار شود يك كلمه يا ترجيع بند را به 
عنوان تاثيرگذارترين مفهوم اقتصادي كشور طي يكسال 
يا يك دهه گذشته انتخاب كنيم؛ بدون ترديد »كسري 

بودجه« شايستگي نشستن بر بلنداي اين گزينش فرضي 
را خواهد داشت. مش��كلي كه دامنه وسيعي از معضالت 
امروز اقتصاد كش��ورمان از جمله رش��د ت��ورم، كاهش 

پروژه هاي عمراني...

تسعير ارز با چراغ خاموش
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تهرانطي5ماهنخستسال
39درصدافتكرد

همتي:بانكمركزي
حضورپرقدرتدارد

سرريزشدنبازارهايك
اصلاقتصادياست

نشانه سكته 
عرضه مسكن 

در 1400

توقف 
فروش ارز 

در صرافي ها 
به دنبال 

صف هاي 
طوالني

 صفحه 4 

عرضهكرهدرفروشگاههاسهميهبنديشد

رد پاي دالر درگراني كره
يادداشت-6يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-2

 نامه هاي 
بدون فرجام

 بن بست 
در بورس

 يك پيشنهاد
 براي بورس مسكن

 تأثير عوامل كالن اقتصادي
 و اجتماعي بر خودكشي

 جامعه كوتاه مدت
 اقتصاد كوتاه مدت

توس��ط  نام��ه  امض��اي 
اقتصاد دان��ان توجيه خاصي 
ندارد اگر به س��ير اين نامه ها 
توجه كنيم متوجه مي شويم 
كه كاهش تعداد اف��راد امضا 
كنن��ده از 25 نف��ر تنه��ا به 
4 نفر رس��يده اس��ت و از اين 
موضوع مي ت��وان دريافت كه 
اقتصاددانان دريافته اند كه امضاي اين نوع نامه ها به درد 
بازار سرمايه نمي خورد. اغلب تفكر اين افراد، فكر اقتصاد 
سوسياليس��مي به معناي برنامه ريزي شده است. براي 
تمام بخش هاي اقتصادي و همچني��ن جامعه جهاني 
هيچ سود و طرفداري ندارد در واقع اگر بازار سرمايه در 
حال حاضر رشد و يا اصالح ش��ود تفاوت چنداني براي 
جامعه ندارد. اما مساله اساسي و مهم جايگاه بازار سرمايه 
است كه در حال ارتقا در اقتصاد كش��ور ديده مي شود. 
انتظار مي رود بازار سرمايه به يكي از اركان هاي مهم تر 
اقتصادي كشور تبديل  ش��ود و شايد اهميت بيشتري 
از نظام بانكي پيدا كند. افرادي كه سعي مي كنند تا  با 
ارايه نامه به كيفيت بازار سرمايه كمك كنند بهتر است 
به اقتصاد كشور در سطح كالن نگاه كنند و راهكارهاي 
ادامه در صفحه 3 توسعه ارايه دهند.  

ب��راي تحليل ش��رايط ب��ازار 
س��رمايه در ايران، بايد نقش و 
سهم اين بازار را در اقتصاد ايران 
رصد كرد. در طول س��ال هاي 
گذش��ته با وجود ش��عارها و 
برنامه هايي كه وجود داشت، 
نقش بازار س��رمايه در اقتصاد 
ايران به درستي تعريف نشد و 
عمال اين بازار در حاشيه باقي ماند و سهم درستي برايش 
تعريف نشد. در ايران به شكل سنتي تامين مالي شركت ها 
از طريق نظام بانكي انجام مي ش��ود و تسهيالت بانكي، 
بخش جدانش��دني فرايند تامين مالي است. در چنين 
فضايي، از يك سو فشار قابل توجهي به نظام بانكي وارد 
شده و از نظر منابع مالي با مشكالت جدي مواجه مي شوند 
و از طرف ديگر استفاده از ساير ابزارهاي مالي چندان مورد 
توجه قرار نمي گيرد. اين در حالي است كه در بسياري از 
كشورهاي دنيا، بازار س��رمايه بخش جدانشدني تامين 
مالي شركت ها به شمار مي رود و چه بخش خصوصي و 
چه دولت با عرضه سهامشان در بورس، از اين طريق كسب 
سرمايه مي كنند. در چنين شرايطي وقتي رشد شاخص 
بورس در ايران رخ داد، عمال به دو خصلت اصلي اين بازار 
توجهي نشد.  ادامه در صفحه 3

با توجه به شرايط اقتصادي و 
باال رفتن روزانه قيمت مسكن 
در ماه هاي اخي��ر توان خريد 
مسكن توسط طبقه متوسط 
و پايين به شدت كاهش يافته 
اس��ت، از اين رو، ب��ا توجه به 
ادامه روند تورم��ي در ماه ها 
و شايد س��ال هاي آينده بايد 
جهت بهبود معيش��ت مردم، هرچه سريعتر اقداماتي 
اجرا گردد. از آنجا كه مسكن از نيازهاي اوليه خانواده ها 
بوده و شايد يكي از مهم ترين داليل عدم تشكيل خانواده 
توسط جوانان به شمار مي رود، بايد جهت كنترل قيمت 
مسكن از سوي دولت تمهيداتي صورت گيرد. از اين رو 
برخي از فعالين و مش��اوران اقتصادي پيشنهاد بورس 
مسكن را مطرح كردند. تا به امروز تمامي تحليل هاي 
انجام شده از بورس مس��كن فقط از يك مدل اجرايي 
ش��دن آن صحبت مي كند حال آنكه ما قصد داريم از 
مدل ديگري صحبت كنيم كه احتمال عملي ش��دن 
آن كم نخواهد بود. در اين طرح فرض بر اين اس��ت كه 
دولت قصد دارد جهت كنترل قيمت مسكن اين بار نه در 
حاشيه تهران بلكه در دل كالن شهر تهران اقدام به خريد 
ادامه در صفحه 2 بافت فرسوده و ساخت آن كند .  

پديده هاي رواني و مشكالت 
عموم��ا  روان  س��المت 
چندوجه��ي  پديده هاي��ي 
هس��تند.  چندعامل��ي  و 
عوام��ل موث��ر ب��ر ب��روز و 
ش��يوع اي��ن مش��كالت از 
عوام��ل ف��ردي ت��ا عوامل 
بين ف��ردي و خانوادگ��ي، و 
نيز عوام��ل كالن اجتماعي، اقتص��ادي و فرهنگي را 
در برمي گيرند. بنابراين، در بررس��ي پديده اي مانند 
خودكشي الزم اس��ت تمام اين ابعاد را در نظر بگيريم 
تا هم عوامل موثر بر آن و ه��م مداخالت كارآمد براي 
پيش گيري و مديريت آن را بشناسيم. بخشي از عوامل 
موثر در بروز خودكش��ي عوامل فردي است و ممكن 
اس��ت به آس��يب پذيري ژنتيكي، وجود بيماري هاي 
روان پزش��كي و مش��كالت و اختالالت ش��خصيتي 
مرتبط باشد. عالوه بر آن، مسائل موجود در ارتباطات 
بين فردي و خانوادگي، وجود حمايت هاي الزم در اين 
س��طح و تعامل اين عوامل با عوامل فردي از سويي، و 
عوامل كالن تر از س��وي ديگر در بروز خودكشي موثر 
اس��ت. اما نكته اي كه بايد به طور خ��اص بر آن تأكيد 
داشت اين است كه براي مديريت خودكشي در سطح 
جامعه و جمعيت يك كش��ور نمي ت��وان به روي كرد 
فردي روان شناسانه يا روان پزشكانه اكتفا كرد و اميد 
داش��ت. آن چه باعث تف��اوت كش��ورهاي مختلف از 
نظر ميزان بروز خودكشي مي ش��ود، بيش از آنكه به 
عوامل فردي مربوط باش��د، با عوامل كالن اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي مرتبط است؛ و بنابراين، 
مديري��ت و برنامه هاي پيش گيري از خودكش��ي در 
سطح ملي بايد به طور خاص بر اين عوامل تأكيد داشته 
باش��ند. مطالعات مختلف نش��ان داده اند كه عواملي 
مانند فقر، بيكاري، ش��كاف طبقاتي، محروميت هاي 
اجتماعي، تبعيض هاي مختلف گروهي، قومي، نژادي، 
مذهبي، جنس��ي و مانند آن، و حتا احساس و ادراك 
ذهني افراد جامعه از اين پديده ها در بروز مش��كالت 
س��المت روان و خودكش��ي موثرن��د. بنابراي��ن، اگر 
جامعه اي در پي آن است كه بروز خودكشي را كاهش 
دهد الزم است مداخالتي چندوجهي را طراحي و اجرا 
كند. در واقع، هر تصميم گيري سياس��ي، اجتماعي 
و اقتصادي، و هر مصوبه اي كه بر زندگي جامعه تأثير 
داشته باش��د، داراي پي آمدهايي بر سالمت است كه 
بايد در زمان تصميم گيري مورد توجه باش��د. عالوه 
بر آن، ممكن اس��ت جمعيت يا كش��وري در مقاطع 
زماني خاص با بحران ها و شوك هايي مواجه باشد كه 
مي تواند بر بروز مشكالت و اختالالت سالمت روان و 
خودكشي تأثير بگذارد. كشور ما نيز در سال هاي اخير 

متأسفانه شاهد برخي از اين عوامل بوده است كه ...
ادامه در صفحه 8

دكت��ر هماي��ون كاتوزيان در 
تعريف خ��ود از رويكردش در 
كتاب ايران جامعه كوتاه مدت 
چني��ن تعريفي را اراي��ه داده 
اس��ت: »جامعه اي كه در آن 
چش��م انداز بلندمدتي چه در 
زندگي كالن و چه در زندگي 
خرد وجود ندارد. يعني اينكه 
هم در چشم انداز جامعه كوتاه مدت است و هم در زندگي 
فردي. اين ضرب المثل هايي كه در ادبيات ما وجود دارد 
كه »شش ماه ديگر كي مرده، كي زنده؟« يا »از اين ستون 
تا آن ستون فرج است« يا »يك سيب را كه بيندازي باال 
ده تا چرخ مي خورد تا بيايد پايين« همه اينها صحبت از 
اين مي كند كه هيچ معلوم نيست چه اتفاقي مي افتد. اين 
مساله عدم استمرار در جامعه را نشان مي دهد كه جامعه 
را كوتاه مدت مي كند و همه مناسبات فردي و اجتماعي بر 
اساس كوتاه مدت بودن جامعه طرح ريزي مي شود. مثال 
فرض كنيد كه انباشت بلندمدت سرمايه در ايران هرگز 
وجود نداشته است. براي اينكه انباشت بلندمدت سرمايه 
به يك چشم انداز بلندمدت سرمايه نياز دارد.« اين روزها 

كه دوباره بازارهاي موازي در حال حركت هستند...
 ادامه در صفحه 2

يادداشت روز

مصائب مردم در بازار خودرو باي��د توج��ه داش��ت ك��ه 
نوس��انات بازار خودرو مربوط 
ب��ه خودروس��ازان نيس��ت و 
خودروس��ازان ه��م نس��بت 
ب��ه اي��ن وضعي��ت گاليه ها 
در  گراني ه��ا  اي��ن  دارن��د؛ 
بازارهاي س��وداگرانه و در اثر 
فضاس��ازي هاي كاذب ايجاد 
شده است و برآمده از رويكردهاي س��وداگرانه اي است 
كه در برخي برهه ها در كشور ترويج شد. در حال حاضر 
در هر خودروي رده مياني بين 50 تا 100ميليون تومان 
رانت خفته است و برخي افراد و جريانات براي بهره مندي 
از رانت موجود در بازار، خودرو مي خرند ت��ا در بازار آزاد 
بفروشند و از اين رانت بهره مند شوند. اين روزها مهم ترين 
پرسش در خصوص خودرو آن است كه چطور مي توان 
رانت سوداگري موجود در خودرو را يا از ميان برد يا اينكه 
محدود كرد؟خاطرم هس��ت كه در دهه 70 خورشيدي 
هم يك چنين شرايطي در بازار خودرو ايجاد شد در آن 
زمان ستاد اقتصادي دولت وقت، تدبير ويژه اي را به كار 
برد كه به نظرم براي شرايط امروز كشور ما هم مي تواند 
كاربردي باش��د.در آن زم��ان دولت اعالم ك��رد كه اگر 
كسي تحويل فوري خودرو مي خواهد 5درصد زير بازار 
مي تواند از كارخانه دريافت كن��د. يعني اگر يك خودرو 
100تومان بود 95 تومان تحويل ميداد؛ يك هفته بعد 

كه تصميم سازي هايش مبتني بر واقعيات بازار نيست. 
مثل اينكه استادي در طول سال به بچه ها درس بدهد و 
زير و بم كالس را بشناس��د بعد در موقع امتحان ناگهان 
از اس��تاد ديگري بخواهند كه امتح��ان بگيرد و كالس 
را ارزيابي كند كه آشنايي چنداني با كالس و اين درس 
نداشته باشد. واقعيات بازار چه مي گويد و قيمت گذاري ها 
بر اس��اس چه مكانيس��مي انجام مي گيرد؟با توجه به 
افزايش هاي زياد مواد اوليه كه باالي صد در صد اس��ت 
نرخ ارز باالي 100درصد، نرخ كارگران باالي 44درصد 
و...روند كلي قيمت گذاري به گونه اي بود كه هيچكدام از 
اين افزايش ها در آن لحاظ نشده بود يا كمتر لحاظ شده 
بود. مجموعه اينها باعث شد تا خودرو ساز ضرر كند و 
دالالن س��ود. خودروس��از كه ضرر كرد؛ نتوانست پول 
قطعه ساز را بدهد؛ قطعه ساز نتوانست حقوق كارگر را 
بدهد؛ جنس بخرد؛ انبارش را تامين كند و...اينها باعث 
ش��د تا توان 2ميليوني خودروس��ازان براي عرضه به 
همان 800 الي 900هزار خودرو محدود شود. در كنار 
اين مسائل بس��ياري از قطعاتي كه از خارج وارد شده و 
نياز خودروهاي ناقص كشور است در گمرك داخل دپو 
ش��ده اند؛ چون بانك مركزي تخصيص ارز نمي دهد؛ 
گمرك اجازه خروج كاالها را نمي دهد. به بانك مركزي 
مي گويي��م ارز نمي خواهيم فقط اج��ازه بدهيد بدون 
تخصيص ارز كاال را وارد كنيم. بانك مركزي مي گويد نه، 
ادامه در صفحه 4 منشا ارز را مشخص كنيد .  

همايون دارابي

محمدرضانجفي منش

سينا تقي زادهمرتضي دلخوش پيمان مولويسامان توكلي

از اجراي قانون در بازار خودرو مثال از 100 تومان رسيد به 
95 تومان؛ بعد از مدتي دوباره 95 تومان را تبديل كرد به 
92 تومان، قيمت خودرو پايين تر آمد؛ بعد از چند ماه 92 
تومان قبلي را 88 تومان اعالم كرد؛ باز هم قيمت خودرو 
كاهش يافت. اينقدر اي��ن بازي را ادام��ه دادند تا قيمت 
خودرو در بازار به قيمت كارخانه رسيد و در طول 13سال 
هم اين روند ادامه يافت. ما اين الگوها را به دولت دوازدهم 

پيشنهاد داديم كه توجه نكردند. حتي روش هاي ديگري 
هم وجود دارد كه مي توان ازآنها بهره برد تا بازار را به تعادل 
كشاند. مثال اينكه دولت بيايد كش��ف قيمت را در بازار 
س��رمايه انجام دهد يا اين فرآيند را در اختيار خودروساز 
قرار دهد يا هر تصميم اقتصادي ديگري كه مي تواند گره 
گشا باشد؛ اين كارها انجام نمي شود؛ بعد قيمت گذاري 
را در اختياري شوراي به نام شوراي رقابت قرار مي دهند 



از حمايت تمام قد دولت از بازار سرمايه تا وعده گشايش 
يك هفته اي در اقتصاد، از تداوم عرضه هاي اوليه تا انتقال 
نقدينگي بورس به واحدهاي توليدي. تمام اين وعده ها و 
دستاوردها در مرز از دست رفتن قرار دارند. بازاري كه در 
طول يك سال گذشته رش��د بي سابقه 200 درصدي را 
تجربه كرده، در هفته هاي اخير تنها مسير سقوط را پيش 
گرفته و هرچه وعده و شعار داده مي شود، تنها اثر عكس 
دارد. همانطور كه پيش از اين تعداد زيادي از اقتصاددانان 
و كارشناسان بازار تذكر داده بودند كه رشد بي توقف بورس 
در ماه هاي گذش��ته، جايي متوقف خواهد شد و واقعي 
نشدن نگاه ها به اين بازار مي تواند كار دست اقتصاد ايران 
بدهد اما اصرار دولت بر منطقي بودن حركت بورس باعث 
شد، ميزان قابل توجهي از نقدينگي سرگردان جامعه سر 
از بورس در بياورد و اين نقدينگي با تداوم روند سقوطي 
بازار، آماده خروج از بازار مي شود و اين اتفاق غول نقدينگي 

را بار ديگر بيدار خواهد كرد.
اقتصاد ايران در سال هاي گذشته با مشكالت و دغدغه هاي 
جدي مواجه بوده اما مشكلي كه هيچ راه حلي براي آن پيدا 
نشده، رشد بي امان نقدينگي بوده است. اقتصادي كه در 
دهه هاي گذشته همواره با تورم دو رقمي و حتي در بعضي 
س��ال ها تورم باالي 40 درصد مواجه بوده، بايد به سمت 
سياست هاي انقباضي حركت كند و اين اقدام جز با كنترل 
نقدينگي و كاهش سرعت خلق پول مديريت نخواهد شد، 
موضوعي كه نه تنها اجرايي نشده كه حتي با سرعت بيشتر 
خلق نقدينگي ادامه پيدا كرده و از مرز 2000 هزار ميليارد 

تومان گذشته است.
در چنين شرايطي انتقال نقدينگي به توليد، بهترين راه 
چاره دولت ها به حساب مي آيد. در اقتصاد ايران كه روند 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد با سرعت بسيار پاييني 
ادامه دارد، جذب نقدينگي در توليد بس��يار مهم خواهد 
بود. در واقع اقتصاد ايران با تناقضي عجيب مواجه است، 
از سويي رشد مداوم نقدينگي، كنترل نرخ تورم را بسيار 
دشوار كرده است و از سوي ديگر اين نقدينگي به توليد 
منتقل نمي شود، اتفاقي كه در صورت رخ دادن، مي تواند 
رشد منفي اقتصاد و آمار باالي بيكاري را كنترل كند. در 
طرح هاي سال هاي گذشته نه تنها برنامه اي براي استفاده 
هدفمند از نقدينگي وجود نداشته كه سياست هاي دفاعي 

دولت نيز نتيجه بخش نشده اند.

     معماي بورس
در حدود دو س��ال و نيم گذشته و پس از آغاز دور جديد 
تحريم هاي امريكا، روند افزايش قيمت در بس��ياري از 
بازارها كليد خورد. همزمان ب��ا اين اتفاق، نرخ تورم نيز 
بار ديگر باال رفت و جامعه با شرايطي خاص مواجه شد. 
پس انداز ريالي مردم به شكل مداوم با افت ارزش مواجه 
مي ش��د و از اين رو جامعه به سمت س��رمايه گذاري در 
بازارهاي��ي رفت كه ارزش پس ان��داز خود را حفظ كند. 
از سال 97 و به شكل دوره اي نقدينگي جامعه به سمت 
بازارهايي مانند ارز، طال، مسكن و خودرو حركت كرد و 
ورود نقدينگي به هر يك از آنها، نظم بازار را بر هم ريخت. 
برخوردهاي قضايي با متهماني مانند سلطان سكه نيز 
نتوانست عاملي براي بازگشت نظم به اين بازارها شود.

در ماه هاي پاياني سال گذشته، اين بازارها رقيبي جدي 
و مهم پي��دا كردند. بازار بورس ته��ران كه براي دوراني 
طوالني، با سودي محدود براي سرمايه گذارانش عمل 

مي كرد، ناگهان مسير رشد جدي خود را شروع كرد. در 
اسفند سال گذشته و همزمان با ورود كرونا به ايران، به 
نظر مي رسيد بورس نيز مانند ديگر بخش هاي اقتصاد 
ايران و به تبعيت از شرايط جهاني اقتصاد، با افت مواجه 
خواهد شد اما در كمال ش��گفتي، نه تنها بورس ايران، 
حركتي مشابه با بورس هاي جهاني نداشت كه با سرعتي 
بسيار باال رشد خود را ادامه داد، تا جايي كه بررسي نشان 
مي دهد از اسفند سال گذشته تا مرداد، شاخص بورس 
بيش از 200 درصد رشد كرده است.رشد منفي اقتصاد 
ايران در سال هاي گذش��ته كه در دوره كرونا نيز تداوم 
پيدا كرده، اولين ابهام در مسير رشد بورس بود. بسياري 
از كارشناس��ان مي گفتند در ش��رايطي كه بسياري از 
شركت ها با افت فعاليت مواجه هستند، اين رشد شاخص 
حبابي است و ارتباطي با واقعيت هاي اقتصاد دارد. دولت 
اما از افزايش حجم بازار و عرضه مداوم سهام شركت هاي 
دولتي سخن مي گفت و اعالم مي كرد اين رشد شاخص 
ادامه خواهد داش��ت. اين روند تا مرداد ماه امس��ال نيز 
ادامه پيدا كرد و عدد كل شاخص بورس با ركورد شكني 

تاريخي حتي از كانال دو ميليون نيز عبور كرد.
تداوم روند رو به رشد بازار بورس، باعث شد حتي نقدينگي 
محافظه كار جامعه نيز وارد بورس ش��ود تا جايي كه در 
چند ماه، چند ميليون سهامدار جديد نيز وارد اين بازار 
شدند و با ميانگين سرمايه 15 ميليون تومان، شانس سود 
آوري خود را در بورس امتحان كردند. در اين شرايط نيز 
كارشناسان تذكر دادند كه بورس تهران، مقدمات الزم 
براي انتقال اين نقدينگي به تولي��د را ندارد و بورس به 
بازاري جديد براي سفته بازي تبديل مي شود. بر خالف 
روند جهاني بورس كه بسياري از سهامداران براي سودي 
ميان م��دت و بلندمدت پول خود را وارد بازار س��رمايه 
مي كنند، س��رمايه گذاران جديد بازار ايران به اين توقع 

رس��يدند كه بازار بورس در مدتي كوتاه، سودي سرشار 
نصيب آنها مي كند و از اين رو با اولين نشانه ها از توقف يا 
كاهش شاخص صاحبان اين پول ها آماده مي شوند كه 
سرمايه شان را از بازار خارج كنند. اين اتفاق در هفته هاي 
اخير رخ داده و با وجوه وعده هاي دولت، عملكرد عجيب 
در عرض��ه داراي دوم و س��پس وعده و اجرايي نش��دن 
گشايش اقتصادي، اوضاع بورس را طوري به هم ريخته 
كه مشخص نيس��ت راه برون رفت از آن چه خواهد بود. 
ريزش بورس از كانال دو ميليون به مرز يك ميليون و 500 
هزار واحد، بسياري از سهامداران را با ضرر مواجه كرده و 
همين امر تازه كاران را بر آن داشته تا پول خود را از بازار 
خارج كنند و تداوم اين شرايط نقدينگي سرگردان را بار 

ديگر به بازارهاي مجاور منتقل خواهد كرد.

     صندوق توسعه ناجي مي شود؟
در روزهاي گذش��ته نخستين نشانه ها از حركت دوباره 
نقدينگي از بازار بورس خود را نش��ان داده و نخس��تين 
بازار هدف، ارز بوده اس��ت. تجمع طوالني مردم در برابر 
صرافي ها و تالش براي تبديل پول هايشان به دالر بار ديگر 
نظم اين بازار را بر هم ريخته و دالر از مرز 25 هزار تومان 
گذشته است. با توجه به رشد جدي نرخ ارز در ماه هاي 
گذشته، تداوم اين تقاضا، مي تواند شوك قيمتي جديد 
به ارز وارد كند و اين امر ديگر بازارهاي اقتصادي ايران را 
نيز با دشواري هاي جديد مواجه خواهد كرد.هرچند هنوز 
تمام اميدها در بورس نااميد نشده اما مقاومت شاخص 
در برابر سبز شدن در روزهاي آينده، مي تواند سهامداران 
باقي مانده را نيز مجاب كند كه پولشان را به جاي ديگر 
منتقل كنند. در ش��رايطي كه دولت در اجرايي كردن 
هيچ يك از وعده هاي خود موفق نبوده، در روزهاي اخير 
طرحي جديد را ارايه كرده تا از منابع صندوق توسعه براي 

بهبود شرايط بورس استفاده كند. در شرايطي كه انتقادها 
باال گرفته كه بار ديگر در شرايط دشوار، دولت به دنبال 
آن است كه از صندوق توسعه استفاده كند، محمدباقر 
نوبخت، معاون رييس جمه��ور توضيحاتي درباره طرح 
دولت ارايه كرده است. او در پاسخ به اينكه استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي براي حمايت از بورس، يعني اينكه 
تاوان ناكارآمدي برخي تصميمات بايد از ثروت ملي هزينه 
شود، به خبرنگار اقتصاد آنالين گفت: اين اطالعات كه به 
شما داده اند غلط است. بنا شد يك صندوق ثبات سازي كه 
در همه كشورهاي ديگر نيز وجود دارد و مي توان بورس 
را با آن متعادل و از نوس��اناتش جلوگي��ري كرد، ايجاد 
شود. بخش هاي مختلف از جمله خود دولت كه در آنجا 
سرمايه گذاري كرده به اضافه صندوق توسعه ملي كه 
در تمام طرح هاي مختلف در حال سرمايه گذاري است، 
درصدي از درآمدش را در بورس سرمايه گذاري مي كند. 
با اين روش بورس از نوس��اناتي كه برايش پيش مي آيد 
مي توان��د در امان بماند و مردم ما ك��ه در واقع صاحبان 
اصلي پول صندوق توسعه ملي هستند در بورس نيز از 

يك امنيت و ثباتي برخوردار باشند.
به نظر مي رسد صندوق توسعه آخرين شانس دولت براي 
حفظ س��رمايه گذاران در بازار بورس است، شانسي كه 
اگر از آن استفاده درستي نشود نه تنها در شرايط دشوار 
اقتصادي، بخش ديگري از منابع صندوق توسعه بدون 
دس��تاورد هزينه ش��ده كه نقدينگي به حركت درآمده 
مي تواند خود بحراني جديد در اقتصاد ايران ايجاد كند. در 
روزهاي گذشته گروهي از سهامداران با انتقال پول هايشان 
از بازار س��رمايه در خيابان حافظ به ميدان فردوس��ي و 
صرافي ها، تالش كرده اند شانس خود را در بازار ارز امتحان 
كنند و اگر اين روند اصالح نش��ود در روزهاي آينده اين 

حركت سرعت بيشتري خواهد گرفت.

2 خبرادامه از صفحه اول
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يك پيشنهاد براي بورس مسكن
براي مثال منطقه ده ونك با زمين هايي بزرگ و خانه هايي 
قديمي جهت اقدام دولت محلي بسيار مناسب خواهد بود. 
دولت در مرحله اول يا از محل بودجه خود يا از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري اقدام به خريد ملك هاي فرسوده كرده 
و در مرحله بعد با تجميع آن جهت انبوه س��ازي زمين را 
آماده خواهد كرد . دولت با خريد زمين يا همان بافت هاي 
فرسوده به قيمت منصفانه و بعد از اتمام مراحل اداري، از 
سرمايه گذاران جهت مشاركت در ساخت دعوت كرده و 
جهت كنترل قيمت مسكن قيمت زمين را 20 تا 30 درصد 
از قيمت منطقه كمتر محاسبه خواهد كرد كه اين يعني 
دولت جهت ساخت ملك ارزان به صورت غيرمستقيم 
سوبسيد پرداخت خواهد كرد .از اين رو قيمت تمام شده 
مسكن پايين تر از قيمت منطقه خواهد بود . حال با اتمام 
پروژه دولت مي تواند به مشاركت كننده ساخت، سهام 
بخشي از ساختمان را واگذار كرده تا سرمايه گذار نيز جهت 
رفع نياز مالي آن سهام را در بازار سرمايه به قيمت منصفانه 
به فروش برس��اند . احتماال همانند تمام عرضه اوليه ها، 
مسكن نيز به صورت مشابه وارد بورس مي شود و با حراج 
قيمت فروش اوليه خود را شروع خواهد كرد و بعد از يك تا 
دو ماه معامله آن عمومي خواهد شد . دولت نيز با اجاره دادن 
امالك به جبران سوبسيد و درآمدزايي خواهد پرداخت. 
نكته قابل توجه اين است كه دولت فقط نقش مديريت دارد 
يا صاحب بخشي از مسكن خواهد بود و صاحب اصلي آن 
سهامداران بورسي هستند. اين امر با سياست درست همراه 
گردد موجب كنترل قيمت بازار مسكن خواهد شد. دولت 
به عنوان مدير اين طرح بايد با سياست هاي خود قيمت 
ملك را در حد متعارف و منصفانه به حد تعادل رساند و 
م��ردم در دامنه اين قيمت مي توانند خريد خود را انجام 
دهند. حال سوال اينجا است كه سهام مسكن چه سودي 
و مزيتي براي سهامداران خواهد داشت ؟ همان طور كه در 
اول اين يادداشت اشاره كرديم با باال رفتن قيمت مسكن، 
افراد توانايي خود را جهت خريد ملك در كالن شهر تهران 
از دست داده اند و هر روز توانايي خريد آنها با توجه به التهاب 
بازار مسكن كمتر و كمتر مي شود سپس سهامداران جهت 
حفظ ارزش پول خود مي توانند بخشي از مسكن مورد 
معامله را خريداري كنند. براي مثال فروش اين س��هام 
مي تواند به صورت متر مربع ب��وده و افراد مي توانند 10 
متر، 20 متر و هر مقدار از طرح را خريداري كرده و ارزش 
پول خود را حفظ كنند . حال اين افراد مي توانند به محض 
آماده شدن پول خود جهت خريداري يك واحد كامل در 
هر جاي شهر سهام خود را فروخته و با حفظ ارزشي كه 
ايجاد شده اقدام به خريد مسكن كنند از اين رو دولت سعي 
در كنترل قدرت خريد مسكن توسط افراد در كالن شهر 
تهران را دارد . از طرف ديگر اين سهام مي تواند در مراحل 
اول سود خوبي نصيب سرمايه گذاران كند كه مي تواند 
جذاب باش��د. دولت حتي مي تواند قبل از تكميل شدن 
پروژه ساختماني اقدام به پذيره نويسي كرده و سهم خود 
را جهت كنترل بهتر پروژه بيشتر كند كه بايد ديد آيا قوانين 
دست و پاي دولت را جهت اجراي طرح به صورت مذكور 
خواهد گرفت يا خير . در اين طرح احتماال دولت در مدت 
زمان محدودي بتواند كنترل قيمت ها را در دست بگيرد و 
با توجه به زمان بر بودن اجراي پروژه و عدم توان در كنترل 
عرضه و تقاضا بازار اين نوع از ملك نيز ملتهب خواهد شد و 
به قيمت منطقه نزديك مي شود . به نظر نگارنده، اين طرح 
هم براي سرمايه گذاري و هم براي دولت جذاب خواهد 
بود اما افراد در بازار سرمايه غير قابل پيش بيني هستند و 
به راحتي مي توانند در صورت عدم برنامه كنترلي دقيق، 
بازار را به ضرر خود يا به نفع دولت برهم زنند. از طرف ديگر 
امكان دارد دولت پس از برگشت سرمايه كنترل خود را كم 

كرده و باعث باالرفتن قيمت اين سهام شود .

جامعه كوتاه مدت، اقتصاد 
كوتاه مدت

 بس��يار به ياد اين كتاب و صحبت هاي مطروحه در آن 
مي افتم و از خود مي پرس��م، مگر مي ش��ود جامعه اي 
كوتاه مدت بيانديشد ولي در اقتصادش بلند نظرانه فكر 
كند؟جواب اين سوال شايد خيلي پيچيده باشد اما با در 
نظر گرفتن بسياري از موارد مي توان نتيجه را پيش بيني 
كرد. به عنوان مثال بر اساس آمار هاي منتشره در سال 
1399 توسط مركز پژوهش هاي مجلس درآمد سرانه 
ايرانيان در 7 سال گذشته از 7 ميليون به كانال 4 ميليون 
تومان نزول داش��ته اس��ت، نرخ تورم در 10 ساله اخير 
متوس��ط 20 درصد اس��ت و نرخ تورم در دوسال پياپي 
97 معادل 50٪ درصد و 9۸ معادل 41٪ بوده )آمار بانك 
مركزي( نوسانات ارزي كه همواره در اقتصاد ايران وجود 
داشته است اين بار نيز در كمتر از 3 سال هر سال با جهش 
روبرو بوده از دالر4200 شروع و به دالر 25000 توماني 
امروز رسيده است. فعاالن كار و كسب در هر كجاي دنيا 
با ريسكهاي زيادي روبرو هستند، ريسك هاي عملياتي، 
حقوقي، اقتصادي و سياس��ي اما در ايران ريسك هاي 
اقتصادي آنقدر در حال فشار بر فعاالن اقتصادي هستند 
كه ديگر فشار بر قشر عموم قابل تصور خواهد بود، فعال 
اقتصادي در ايران از يك كاسب جزء تا يك بنگاه دار بزرگ 
با دشواري هاي بسياري روبروست آن هم در پروسه هاي 
عملياتي، اما بي ثباتي ش��اخص هايي همچ��ون تورم، 
نوسانات ارز تاثيرات بسيار بدي بر كليت كار و كسب ها دارد 
كه تمامي آنها را به سمت تصميمات كوتاه مدت هدايت 
مي كند. در اين جامعه اقتصادي چشم انداز متغير هاي 
كالن اقتصادي روشن نيست و بدون چشم انداز هاي قابل 
سنجش اقتصادي همه انسان ها حتي در سوييس، امريكا، 
انگلستان، تركيه به رويكردهاي كوتاه مدت روي خواهند 
آورد. رويكرد كوتاه مدت ناشي از اتفاقاتي كه مدام در حال 
باز تكرار در اقتصاد ايران است )تورم، افزايش نقدينگي، 
عدم رشد اقتصادي با ثبات، تغييرات در روابط بين المللي، 
كاهش ق��درت خريد و…( اقتصاد اي��ران بدون اينكه 
بخواهيم كليشه اي صحبت كنيم داراي پتانسيل هاي 
بااليي براي توسعه است، نيروي انساني مشتاق توسعه 
بزرگ ترين دارايي و ثروت ايران است كه نيازمند تغيير در 
نگرش به اقتصاد است. اقتصاد ايران براي خروج از رويكرد 
كوتاه مدت نيازمند اتخاذ تصميماتي است، مهم ترين آن 
رجوع به علم مدرن اقتصاد و رساندن اقتصاد به فرماندهي 

توسعه كشور است.

شركت هاي دولتي بايد 25درصد 
سهام خود را  عرضه كنند

وزير اقتصاد تاكيد كرد: ش��ركت هاي دولتي و بخش 
عمومي موظف هس��تند تا 25 درصد س��هام خود را 
شناوري عرضه كنند.به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصاد و دارايي در جلسه امروز هيات وزيران 
در جمع خبرنگاران درباره برنامه هاي دولت در زمينه 
تقويت بازار بورس و جلوگيري از استمرار روند نزولي 
بازار س��رمايه گفت: ش��رايط بازار س��رمايه و بورس 
متناسب با شرايط كلي اقتصاد اس��ت؛ ما دوره  رونق 
داشتيم و شرايط خوبي حاكم بود، اما چند هفته است 
كه نوسان بازار سرمايه افزايش يافته است.وي با بيان 
اينكه »اين سوال بسيار مطرح مي شود كه چه اتفاقي 
افتاده يك روند خوب و رو به رشد با نوسان مواجه شده 
است؟« اظهار كرد: نوسان در ذات بورس است و فعاالن 
بورس نيز بايد بازدهي در بازار سرمايه را ميان مدت و 
بلندمدت ببينند، اما موضوعي كه نياز به توجه بسياري 
دارد آن است كه در شرايط فعلي رشد واقعي صنايع و 
شركتهاي بورس��ي در مرداد ماه دو درصد بوده است.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: ما براي بازار سرمايه در 
همين مدت بهترين مصوب��ات را در مجلس و دولت 
اخذ كرده ايم؛ مثال يكي از تصميمات مهم، كمك به 
افزايش سرمايه شركت هاي بورسي است كه هر يك از 
شركت هاي بورسي كه نسبت به افزايش سرمايه اقدام 
كنند، 20 درصد از درآمدهاي مش��مول ماليات آنها 
با نرخ صفر حساب مي شود؛ اين امتيازي بسيار عالي 
براي شركتهاي بورس و يك سيگنال و عالمت مثبت 
است و بنابر اين بايد با اقبال بيشتري مواجه شود.وزير 
اقتصاد با تاكيد بر اينكه م��ا از نظر قوانين و مقررات و 
تسهيل ورود و خروج در بازار سرمايه، بهترين حالت را 
در چند سال اخير طي چند ماه قبل ايجاد كرديم، گفت: 
شركت هاي دولتي و بخش عمومي موظف هستند تا 
25 درصد سهام خود را شناوري عرضه كنند. تاكنون 
مقرراتي وضع شده تا فعاليت بورس را با رونق بيشتري 

مواجه كند.
دژپسند با بيان اينكه وضعيت فعلي بورس به شرايط 
رواني باز مي گردد، تاكيد كرد: فعاالن بورسي و مردم 
نگراني هايي دارند كه جاي درستي است، اما بايد با كمي 
تأمل برخورد كنند. بايد حساب و كتاب در بازار سرمايه 
داشته باشيم؛ بورس محاسبات لحظه ها نيست، بلكه 
محاسبات دوره هاس��ت. اقتضاي پايداري بورس اين 
اس��ت كه همه با تأمل حركت كنيم. من نه به عنوان 
وزير اقتصاد بلكه به عنوان يك اقتصاد دان ميگويم كه 
امروز يك��ي از ضروريات اجتناب ناپذير اقتصاد ايران، 
پايداري و تعميق بازار سرمايه است؛ اقتصاد به يك بازار 
سرمايه عميق و فعال نياز دارد.وزير اقتصاد تاكيد كرد: 
يكي ديگر از تصميمات اخير، اختصاص يك درصد از 
ورودي هاي صندوق توس��عه ملي به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه است كه از سال 94 تصويب شده بود اما 
تا به امروز اجرايي نش��ده بود؛ باالخره قرار شد كه اين 
مصوبه اجرايي ش��ود.وي در پاسخ به پرسشي درباره 
تاثير اين تصميم در نرخ تورم گفت: برخي مي گفتند 
اگر بازار بورس باال برود روي قيمت ساير موارد اثرگذار 
خواهد بود، اما عماًل ثابت شد كه اينطور نيست. چراكه 
اين هفته ها كه شاخص از 2 ميليون به 1 ميليون و ۶00 
هزار رسيده، اما آيا قيمت ساير موارد پايين نيامده است؟ 
برخي اين سخنان را بي جهت مطرح مي كنند. اگر بازار 
سرمايه قوام پيدا كند، اشتغال و توليد باال مي رود و براي 
رونق اقتصاد بسيار مفيد فايده است.دژپسند در پاسخ به 
پرسشي درباره انتقادات در خصوص تامين مالي بنگاه ها 
از سوي بانك ها و احتمال افزايش بنگاه داري بانك ها 
اظهار كرد: طي دو سال گذشته برنامه ريزي كرده ايم و 
بصورت فصلي درحال پايش هستيم و گزارش مربوطه 
را نيز به رييس جمهوري، روس��اي كميس��يون هاي 
مرتبط در مجلس و س��اير مقامات وزارتي منعكس 
مي كنيم.وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بانك ها مكلف 
به واگذاري واحدهاي تمليكي خود هستند، افزود: اگر 
مي گويم بانك هاي اقتصادي را رونق دهند منظور ما اين 

است كه آن را بفروشند نه آنكه نگه دارند.

وضعيت وخيم اقتصادي اروپا
مرك��ز آمار اتحادي��ه اروپا از منفي باقي ماندن رش��د 
اقتصادي كشورهاي اروپايي خبر داد. مركز آمار اتحاديه 
اروپ��ا گزارش بازبيني ش��ده خود از رش��د اقتصادي 
كش��ورهاي اروپايي در دومين فصل س��ال 2020 را 
منتشر كرد كه بر اين اساس متوسط رشد اقتصادي 19 
كشور عضو منطقه يورو و 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 
به ترتيب منفي 11.۸ درصد و منفي 11.4 درصد بوده 
است كه اين رشد در مقايسه با متوسط رشد سه ماهه 
نخست در منطقه يورو ۸.1 درصد و در سطح اتحاديه 
اروپا ۸.2 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. اين بدترين 
عملكرد اقتصادي كشورهاي اروپايي از زمان تاسيس 
اتحاديه اروپا محسوب مي شود. همچنين رشد اقتصادي 
در دوازده ماه منتهي به ژوين در س��طح منطقه يورو 
به طور متوسط منفي 14.7 درصد ودر سطح اتحاديه 
اروپا به طور متوسط منفي 13.9 درصد بوده است.در بين 
كشورهاي اروپايي، بيشترين رشد اقتصادي در سه ماهه 
نخست سال متعلق به فنالند با منفي ۶.3 درصد بوده 
است و پس از اين كشور، ليتواني با منفي ۶.4 درصد و 
اس��توني با منفي ۶.5 درصد قرار دارند. از طرف ديگر 
كمترين رش��د اقتصادي مربوط به اسپانيا بوده است 
كه رش��د منفي 1۸.5 درصدي را تجربه كرده اس��ت. 
رش��د كرواسي نيز طي اين مدت منفي 14.9 درصد و 
مجارستان منفي 14.5 درصد اندازه گيري شده است.

در بين ديگر كشورهاي اروپايي، رشد سه ماهه دوم ايتاليا 
منفي 17.7 درصد، بلژيك منفي 14.4 درصد، اتريش 
منف��ي 12.9 درصد، آلمان منفي 11.3 درصد و هلند 

منفي 9 درصد اندازه گيري شده است.
در بين بخش هاي مختلف، رشد مخارج نهايي مصرفي 
خانوارها در سطح منطقه يورو منفي 12.4 درصد و در 
سطح اتحاديه اروپا منفي 12 درصد بوده است. اين رقم 
براي سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب منفي 17 درصد و 

منفي 15.4 درصد بوده است.

با ريزش بورس، دالر مقصد جديد نقدينگي شد

روحاني: 

حركت پول هاي بي پناه از حافظ به فردوسي

مسووالن بورس از سرمايه مردم محافظت كنند
رييس جمه��ور ب��ا خاص خواندن ش��رايط كش��ور 
درخواس��ت كرد كه درباره بازگشايي ها شرايط ايران 
با ساير كش��ورها مقايس��ه نش��ود.به گزارش ايسنا 
حجت االس��الم والمسلمين روحاني در جلسه هيات 
دولت با بيان اينكه كش��ور ما ش��رايط خاصي دارد، 
اظهار كرد: به لحاظ حساسيت هاي فرهنگي و ديني و 
همچنين حفاظت از جان مردم و تحريم ها، شرايط ما با 
ساير كشورها متفاوت است و درباره بازگشايي ها شرايط 

ما را با ساير كشورها در همه زمينه ها مقايسه نكنند.
وي افزود: ما در شرايط تحريم هستيم و مردم به مناسك 
ديني، آم��وزش كودكان خود و ارتباط��ات خانوادگي 
اهميت مي دهند و م��ا با توجه به رعاي��ت همه اصول 
بهداشتي مراس��م رمضان و محرم را داشتيم و كسب و 

كارها در بسياري از موارد انجام شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه امروز مس��اله آموزش مطرح 
است و سالمت همه دانش آموزان و دانشجويان بايد در 
اولويت باشند، افزود: دانش آموزان و دانشجويان نبايد از 
درس عقب بمانند. اجبار هم در هيچ زمينه اي نيس��ت 
و هيچ خان��واده اي را مجبور نمي كنيم حتما از آموزش 
حضوري استفاده كنند. در مدرسه و دانشگاه باز خواهد 
بود و اين اصل مهمي براي دولت است. اساتيد و معلمان 
براي تدريس آمادگي دارند. براي سالمت جسم و روح 
دانش آم��وزان و آموزش دقيق، آم��وزش حضوري در 

اولويت ما است.
 روحاني با اش��اره به اينكه دانش آموزان بايد از لحاظ 
روحي و جس��مي در س��المت كامل باش��ند، اظهار 
كرد: حبس دانش آموزان در منزل هم بيماري ايجاد 
مي كند. م��ا هيچ خانواده اي را اجب��ار نمي كنيم كه 
از آموزش حضوري اس��تفاده كند و فضاي مجازي 
و صداوس��يما را در اختيار خانواده ها گذاشته ايم اما 
بهترين راه آموزش حضوري است.رييس جمهور ادامه 
داد: سالمت دانش آموزان بايد توسط وزارت بهداشت 
و آموزش پرورش مراقبت شود. ستاد مقابله با كرونا 
تصميم درستي اتخاذ كرده است.مردم ما در مقاطع 
مختلف و شرايط سخت تاريخي قدرت خود را ثابت 
كرده اند.وي با تاكيد بر اينكه ماه ش��هريور ماه درس 

آموزي براي همه است، ياد آورشد: در سال57 رژيم 
گذشته قدرت مردم را ناديده گرفت كه خطاي بزرگي 
انجام داد و مردم قدرت ايستادگي خود را نشان دادند.

ارتش بعثي اشتباه محاسباتي كرد نسبت به قدرت ما 
و به كشور ما حمله كرد و مردم با رشادت و توانمندي 
خود به دنيا نشان دادند كه استقالل كشور و اراده ملي 
ما لگدكوب نمي ش��ود.وي افزود: در همين شهريور 
تروريست ها به كمك ابرقدرت ها قدرت ما را امتحان 
كردند و فكر كردند با ترور رييس جمهور و نخست وزير 
كشور مي توانند اراده خود را به ملت تحميل كنند، 
لذا شهريور ماه اراده ملي ما و شكست دشمنان است. 
ملت براي استقالل و عزت خود و حفظ سرزمين خود 
از همه امكان خود استفاده مي كند.رييس جمهور ادامه 
داد: برخي امروز اراده ملت را به آزمون گرفته اند، امريكا 
فكر كرد با فشار اقتصادي بر مردم و اعمال تحريم ظالمانه، 
ملت را به زانو در مي آورد. امسال سال سوم تحريم است 
و مردم مقاوم ايس��تادگي كرده اند و آنها به هدف خود 
نمي رس��ند، البته به ملت ما زحم��ت و رنج مي دهند و 
آبروي خود را هم بردند، ولي به اهداف خود نرسيده اند.

حتما پشيمان هستند و حتما باز خواهند گشت.امريكا 
راهي جز برگشت ندارد، اين مسير براي امريكا بن بست 
است.رييس جمهور با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي در 
اين هفت ماه كه همزمان با كرونا و تحريم مواجه بوده ايم 
تمام تالش خود را به كار گرفته اند، بيان كرد: در سه ماه 
اول امسال دروازه صادرات و واردات ما بسته بود اما اكنون 
شرايط عادي شده است. در تير و مرداد كشور در مسير 
رشد اقتصادي قرار گرفت. شركت هاي بورسي صنعتي در 
مردادماه نسبت به مدت مشابه پارسال 2.۸ درصد رشد 
دارند كه اين نشان دهنده اين است كه كشور در مسير 
جهش توليد است و دشمنان شكست خورده اند. البته در 
اين بين كانال هايي درست كرده اند تا عليه منافع ايران و 
استقالل كشور اقدام كنند كه اسم اين كانال ها كانال هاي 
ضدايراني است. آنها دنبال التهاب آفريني و گرفتن آرامش 
از مردم هستند اما مردم هميش��ه به آنها پاسخ قوي و 
محكم دادند.وي ادام��ه داد: اين كانال ها گفتند چرا در 
رمضان در مس��اجد را باز مي كنند يا در محرم عزاداري 
مي كنند. از اينكه كسب و كارها باز شد، جيغ شان بلند 
ش��د و اين روزهاي اخير بحث آموزش را مطرح كردند. 

با اين حال مردم به حرف آنها گوش ندادند و در مس��ير 
درست حركت كردند و آنها از اين بابت عصباني هستند.

روحاني خاطرنش��ان كرد: مردم مي دانند امسال سال 
سختي اس��ت و همه بايد دس��ت هم را بگيريم. همه 
آنهايي كه قلم و بيان و تريبون دارند مي خواهند مواظب 
منافع ملي باشند من هم مي دانم به انتخابات نزديك 
مي شويم و عده اي كمربند خود را براي انتخابات سفت 
كرده اند كه اش��كالي هم ندارد و ان ش��اءاهلل انتخابات 
خوب و رقابتي داش��ته باشيم ولي در فضاي انتخاباتي 
انتظارات را بي جهت باال نبريم و حقايق را تحريف نكرده 
و سياه نمايي را آغاز نكنيم.روحاني با بيان اينكه براي 
بيست و س��ومين هفته متوالي افتتاح هاي بزرگي در 
كشور انجام مي شود، تصريح كرد: در كنار اين افتتاح ها 
كه روزهاي پنج شنبه انجام مي شود افتتاح هاي ديگري 
نيز انجام مي شود به طور مثال امروز 3۸3 طرح تعاوني 
با ارزش 1۸ هزار ميليارد تومان و اشتغال زايي براي 2۶ 
هزار نفر افتتاح مي ش��ود. ما با وجود تحريم ها تا جايي 
كه توانس��ته ايم به واحدهاي تولي��دي صدمه ديده و 
مستأجران وام داده ايم. س��هام عدالت را آزاد كرده ايم 
و فضاي بورس را براي حضور مردم آماده كرديم. البته 
بورس فراز و نش��يب دارد و نبايد نگاه كوتاه مدت به آن 
داشت بلكه نگاه ميان مدت و بلندمدت بايد داشت. تأكيد 
من به تمام مسووالن بورس هم اين است كه از سرمايه 
مردم مراقبت كرده و به برخي اجازه شيطنت ندهند. وي 
در ادامه گفت: من در اين جلسه شنيدم كه شرايط براي 
يك ميليون و 400 هزار خانواده روستايي براي عضويت 
در صندوق بيمه فراهم شده است، اين يعني آينده و رفاه 
براي روستاييان فراهم شده است. به لحاظ آب، برق، گاز، 
ارتباطات، راه، درمان و آموزش، روستاييان در رفاه بيشتر 
قرار مي گيرند كه اين جزو افتخارات دولت ما اس��ت.

روحاني در پايان با اشاره به نامگذاري سال 99 به جهش 
توليد از سوي رهبري گفت: از همه مسووالن مي خواهم 
با همه توان رونق و جهش توليد را به عنوان يك هدف 
بزرگ قرار دهند. مردم ما تحت تأثير تحريم و وحشت 
كرونا نيستند و با رعايت اصول بهداشتي تمام توان خود 

را براي پيشرفت و توسعه كشور به كار گرفته اند.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
صف هاي طوالن��ي و البته جنجال برانگي��ز خريد ارز 
سهميه اي از صرافي هاي بانكي واكنش بانك مركزي را 
به همراه داشت و موجب متوقف شدن فروش 2200 دالر 
ارز سهميه اي به هر فرد شد.همزمان با افزايش چشم گير 
قيم��ت ارز و ورود دالر ب��ه كانال ه��اي جديد قيمتي، 
صف هاي خريد ارز نيز مقابل صرافي هاي بانكي طوالني تر 
از قبل تشكيل و حتي در مواردي باعث دعواهاي زرگري 
شد. در توضيحات ابالغي به صرافي هاي بانكي آمده است 
كه »به استناد تصميمات متخذه از سوي بانك مركزي 
فروش اسكناس از محل ساير كد )24( تا اطالع ثانوي از 
سيستم سنا حذف گرديد بدين ترتيب فروش 2000 يورو 
و يا معادل آن به ساير اسعار به هر دارنده كارت ملي در سال 
منتفي شده است. شايان ذكر است كه نيازهاي واقعي 
مشتريان از جمله ارز مسافرتي بيماري، و دانشجويي و 
غيره كماكان در شعب بانك ها و صرافي ها به متقاضيان 
ارايه مي شود.« گفتني است، پيش از اين، صرافي هاي 
بانكي با داشتن كارت ملي، كارت شتاب و شماره همراه 
به نام متقاضي از ساعت 10 تا 15 تا 2200 دالر امريكا 
به متقاضيان واجد شرايط عرضه مي كردند. اين ميزان 
ارز به هر متقاضي فقط يك بار در سال فروخته مي شد، 
ضمن اينكه صرافي هاي بانكي نيز در طول روز متناسب 
با نوسان قيمتي در بازار آزاد، خريد و فروش دالر و يورو 
را با قيمت هاي مختلفي انجام مي دادند. بعد از تشكيل 
صف هاي طوالني ب��راي خريد ارز از صرافي هاي بانكي 
به دليل اختالف نرخ با ب��ازار آزاد، بانك مركزي فروش 
ارز با كارت ملي را متوقف كرد ولي هنوز برخي گروه ها 
مي توانند از صرافي ها ارز بخرند اما به شرط ارايه مدارك 
كامل. طبق بخشنامه اي كه بانك مركزي به صرافي هاي 
بانكي ابالغ كرده است ديگر امكان فروش ارز سهميه اي با 
ارايه كارت ملي در اين صرافي ها وجود ندارد. اين درحالي 
است كه پيش از اين صرافي هاي بانكي با داشتن كارت 
ملي، كارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضي از ساعت 
10 تا 15 تا 2200 دالر امريكا به متقاضيان واجد شرايط 
عرضه مي كردند. اين ميزان ارز به هر متقاضي فقط يك 
بار در سال فروخته مي شد.ولي از ظهر ديروز فروش ارز 
سهميه اي در صرافي هاي بانكي متوقف شد؛ اين تصميم 
زماني از س��وي بانك مركزي اتخاذ شد كه همزمان با 
افزايش چش��م گير قيمت ارز و ورود دالر به كانال هاي 
جديد قيمتي، صف هاي خريد ارز نيز مقابل صرافي هاي 
بانكي طوالني تر از قبل تشكيل و حتي در مواردي باعث 

دعواهاي زرگري شد.
تصاويري كه در روزهاي اخير از مقابل صرافي هاي بانكي 
منتشر شده است بيانگر صف هاي بسيار طوالني بود؛ 
افراد حاضر در اين صف ها به دليل اختالف نرخ دالر بانكي 
با آزاد ساعات طوالني در صف به اميد خريد ارز دولتي و 
فروش در بازار آزاد و كسب سود حدوداً 4ميليوني حضور 
پيدا مي كردند. بانك مركزي از ظهر س��ه شنبه، اما به 
صرافي هاي بانكي دستور داد كه ديگر مانند قبل نسبت 
به فروش 2200 دالر به هر فرد )كارت ملي( اقدام نكنند.

اين سياست فعاًل در دستور كار قرار دارد و مشخص نيست 
تصميم سياس��ت گذار ارزي در آينده چه باشد. باتوجه 
به تأكيد بانك مركزي ب��راي تأمين ارز نيازهاي واقعي 
مشتريان، صرافي ها نسبت به تأمين ارز مورد نياز مصارف 
23 گانه خدماتي از جمله مسافران، بيماران، دانشجويان و 
... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز سهميه اي با كارت ملي 
را متوقف كرده اند. طبق اطالعات دريافتي از بازار ارز، در 
روزهاي اخير بيش از 95 درصد تقاضا سفته بازي بوده و 
شامل مصارف 23 گانه نبوده است؛ ضمن اينكه خريداران 
ارز بايد توجه داشته باشند كه كليه معامالت ارز اشخاص 
توسط صرافي ها در سيستم ها و سامانه هاي مربوطه ثبت 
و به نهادهاي نظارتي اعم از سازمان امورمالياتي، سازمان 

هدفمندي يارانه ها و... ارسال مي شود.
بر همين اس��اس، صرافي هاي بانك ها روز چهارشنبه 
قيم��ت دالر را براي فروش ب��ه گروه هاي هدف با ثبات 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 22 هزار و 
750 تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم 
با قيمت 22 هزار و 650 تومان خريداري مي كنند.طي 
روز جاري قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز با 

ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 هزار 
و 950 تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در اين 

صرافي ها 26 هزار و 850 تومان درج شده است.

     سرريز بازارها به بازار ارز
به دنبال نوسانات روزهاي اخير بازار ارز و همچنين رشد 
قيمت دالر به كانال 25 ه��زار تومان، رييس كل بانك 
مركزي ضمن اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهاي اخير، 
از حضور پرقدرت بانك مركزي در بازار پول و ارز و تالش 
براي تعادل بازارها خبر داد.در چند روز اخير در س��ايه 
التهابات ايجاد شده دربرخي بازارها، شاهد نوسان نرخ ارز 
دربازار بوديم.امروز فاصله نرخ صرافي ها و بازار غيررسمي 
موجب آربيتراژ در اين بازار و طبعاً فعاليت گسترده سفته 
بازان شد. همتي با تأكيد بر مقابله جدي بانك مركزي با 
سفته بازي در بازار ارز اعالم كرد: بانك مركزي كنار دولت 
آماده كمك به هرگونه برنامه اقتصادي است كه درجهت 
ساماندهي به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولي مراقبت 
خواهد كرد كه پايه پولي تحت تأثير قرار نگيرد. همتي 
با بيان اينكه در دوسال گذشته سياست بانك مركزي، 
حضور درحاشيه بازار براي جلوگيري از سفته بازي بوده 
است، تصريح كرد: اين امر موجب كاهش نوسانات و ثبات 
بازار و تعديل تدريجي نرخ ارز بوده است. اين سياست را با 

قدرت ادامه خواهيم داد.
عالي ترين مقام بانك مركزي بازار اصلي ارز را بازار مبادالت 
ارزي در سامانه نيما عنوان كرد و گفت: خوشبختانه بعد 
از وقفه ابتداي سال به خاطر آثارشيوع كرونا، اين روزها 
شاهد افزايش مبادالت در اين بازار هستيم و در چند روز 
گذشته به طور ميانگين، روزانه در حدود 100 ميليون 
دالر مبادله شده است. وي با بيان اينكه ارز به عنوان يك 
متغير كالن اقتصادي، بي تأثير از ساير بازارها نيست، اظهار 
كرد: اثرات س��رريزي دربين بازارها يك اصل اقتصادي 
است. بانك مركزي باحضور پر قدرت در بازار پول و  ارز، 
تمام تالش خود را براي تعادل بازارها به كار خواهد بست. 
همزمان، با اينكه بانك مركزي در كنار دولت آماده كمك 
به هرگونه برنامه اقتصادي است كه به منظور ساماندهي 
به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولي مراقبت خواهد كرد كه 
هيچكدام از برنامه ها، به ترازنامه بانك مركزي آسيبي وارد 
نكرده و پايه پولي را تحت تاثير قرار ندهد، تا بانك مركزي با 
قدرت بتواند در مسير تورم هدفگذاري شده حركت كند.

    نرخ ها در بازار
در بازار آزاد قيمت دالر با افزايش نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 25 هزار و 400 تومان، يورو 29 هزار 
و 800 تومان و درهم امارات 7 هزار و 50 تومان اعالم شده 

اس��ت. صرافي هاي بانك ها روز چهارشنبه قيمت دالر را 
براي فروش به گروه هاي هدف با ثبات نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 22 هزار و 750 تومان اعالم كرده اند. 
اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 هزار و 650 تومان 
خريداري مي كنند.قيمت فروش ي��ورو در صرافي هاي 
بانك ها نيز با ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 26 هزار و 950 تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد 
يورو در اين صرافي ها 26 هزار و 850 تومان درج شده است.

س��امانه س��نا نيز گزارش داده كه نرخ ف��روش دالر به 
22750 تومان رس��يده و نرخ ميانگي��ن دالر معامله 
ش��ده در روز س��ه ش��نبه معادل 22618 تومان بوده 
اس��ت همچنين س��امانه نيما نرخ حوال��ه دالر در روز 
س��ه ش��نبه را 20869 تومان اعالم كرده است. براين 
اس��اس با توجه به نرخ دالر آزاد 25 هزار و 400 توماني، 
اكن��ون اختالف نرخ صراف��ي و آزاد ب��ه 2650 تومان، 
اختالف ن��رخ نيما و آزاد ب��ه 4600 توم��ان، اختالف 
 ن��رخ نيم��ا و صرافي به 1900 تومان رس��يده اس��ت . 
اختالف ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد و صرافي هاي بانكي در 
روزهاي اخير موجب تشكيل صف هاي طوالني خريد ارز 
مقابل اين صرافي ها شده بود؛ عده اي به نيت كسب سود 
حدوداً 4 ميليوني ساعات طوالني در صف خريد ارز مقابل 
اين صرافي ها منتظر مي ماندند؛ فروش ارز سهميه اي در 
صرافي هاي بانكي در روزهاي اخير با جنجال هايي همراه 
بود. بنابراين، صف هاي طوالني و البته جنجال برانگيز 
خريد ارز سهميه اي از صرافي هاي بانكي واكنش بانك 
مركزي را به همراه داشت و موجب متوقف شدن فروش 
2200 دالر ارز سهميه اي به هر فرد شد. باتوجه به تأكيد 
بانك مركزي براي تأمين ارز نيازهاي واقعي مشتريان، 
صرافي هاي بانكي نسبت به تأمين ارز مورد نياز مسافران، 
بيماران، دانشجويان و ... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز 
سهميه اي با كارت ملي را متوقف كرده اند. در بازار طال 
نيز با اعالم قيمت دالر 25 هزار و 400 تومان و هر اونس 
جهاني به 1936 دالر قيمت طال و سكه افزايش يافت. 
قيمت طالي 18 عيار هرگرم يك ميليون و 138 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 11 
ميليون و 750 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 11 
ميليون و 200 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 
5ميليون و 800 هزار تومان، ربع س��كه به��ار آزادي 3 
ميليون و 300 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 
800 هزار تومان تعيين شده و به فروش مي رسد. فعاالن 
بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه در روزهاي 
اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: 
خريد و فروش ها دراين ب��ازار هيچ تغييري نكرده و در 

ركود نسبي هستيم.

    فروش ارز براي مصارف خدماتي پابرجاست
از آنجاك��ه توقف ف��روش 2200 دالر ب��ا كارت ملي 
توسط صرافي هاي بانكي براي جلوگيري از اقدامات 
س��فته بازانه بوده اس��ت؛ بنابراين ف��روش ارز براي 
مصارف خدماتي 23 گانه چون ارز مسافرتي، بيماري 
و دانش��جويي همچنان پابرجاس��ت. با افزايش هاي 
اخي��ر قيمت ه��ا در ب��ازار ارز، صف ه��اي طوالني و 
جنجال برانگيزي مقابل صرافي هاي بانكي به دليل 
اخت��الف قيم��ت ارز در بازار آزاد و صرافي ها ش��كل 
گرفت كه بان��ك مركزي هم در پي اين اتفاق، فروش 
2200 دالر كه سهميه هر فرد با ارايه كارت ملي است 
را ممنوع كرد. پيش از رخ دادن اين اتفاق، صرافي هاي 
بانكي مي بايستي به هر فرد متقاضي با ارايه كارت ملي، 
كارت شتاب و شماره همراه به نام آن شخص نسبت 
به ارايه 2200 دالر كه س��هميه آنها در طول يكسال 
است، اقدام مي كردند كه فعال با دستور بانك مركزي 
لغو ش��ده اس��ت. اين تصميم را مي توان طبق گفته 
رييس كل بانك مركزي در پي سياست  ارزي دو ساله 
اين بانك براي جلوگيري از فعاليت هاي سفته بازانه 
در بازار ارز دانست كه به افزايش  نرخ ها در بازار دامن 
مي زند. ام��ا صرافي ها همچنان به تقاضاها و مصارف 
23 گانه مردم چون ارز مسافرتي، بيماري، دانشجويي 
و... پاسخ مي دهند و اينكه كليه معامالت ارز اشخاص 
توسط صرافي ها در سيستم ها و سامانه هاي مربوطه 
ثبت و به نهادهاي نظارتي اعم از سازمان امورمالياتي، 
سازمان هدفمندي يارانه ها و... ارسال مي شود و تصميم 
حذف آن نيز براي كساني بوده كه با اجاره كارت ملي 
عرضه 2200 سهميه دالر را محلي براي سفته بازي و 

سوداگري كرده اند.

    طال در بازار جهاني
در حالي كه در آستانه اعالم استراتژي پولي بانك هاي 
مركزي مهم جه��ان ارزش دالر به باالترين رقم چند 
هفته گذشته رسيده است، قيمت طال شاهد كاهش 
بود. در ب��ازار جهاني نيز قيمت هر اونس طال با 0.10 
درصد كاهش به 1930 دالر و يك سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آت��ي امروز و براي تحويل در ماه 
دسامبر نيز با 0.33 درصد كاهش به 1936 دالر و 70 
سنت رسيد. جفري هالي تحليلگر شركت اوآندا در اين 
باره گفت: »در حالي كه افزايش ارزش دالر ادامه دارد، 
قيمت طال كاهش داشته است. اگر ارزش دالر باال بماند 
و خريداران طال تصميم به كاهش سرمايه گذاري خود 
در اين بازار بگيرند، افت قيمت به زير 1900 دالر دور از 

انتظار نخواهد بود.«
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لير تركيه در قعر تاريخي
ارزش لير تركيه بار ديگر به كمترين س��طح تاريخي 
خود رس��يد. به گزارش رويترز، تنش ها بين تركيه و 
كشورهاي اروپايي بر سر مسائل مختلف از ليبي و شمال 
آفريقا گرفته تا حفاري گاز در درياي مديترانه ش��دت 
گرفته است. برخي از مقامات اروپايي نسبت به اعمال 
تحريم هايي ضد تركي��ه در صورت تداوم روند كنوني 
هشدار داده اند. رييس كميسيون اروپا در گفت وگويي 
تلفني با رجب طيب اردوغان- رييس جمهور تركيه به 
وي هشدار داده است تداوم وضعيت كنوني توسط اروپا 
قابل تحمل نخواهد بود. اردوغان پيشتر گفته بود در 
تبديل تركيه به يكي از 10 كشور نخست جهان مصمم 
هستيم و كوچك ترين حمله اي به كشتي هاي اكتشافي 
خود را بي پاسخ نخواهيم گذاشت.مسائل ژئوپليتيكي 
اخير باعث ش��د تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين 
سطح تاريخ خود رسيده بود بار ديگر يك ركورد ديگر 
ثبت كند و به كمترين نرخ برابري خود برسد تا جايي 
كه نرخ برابري دالر در كانال 7.4 لير تثبيت ش��ود. در 
آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر دالر با 0.29 
درصد افزايش به 7.486 لير رسيد. لير تركيه كماكان 
نسبت به ابتداي سال در موقعيتي ضعيف قرار دارد و 
تنها طي هشت ماه، 25 درصد ارزش خود در برابر دالر 
را از دست داده است.در حال حاضر بانك مركزي تركيه 
تنها 23.2 ميليارد دالر ذخيره ارزي در اختيار دارد كه 
اين رقم، كمترين سطح ثبت شده ذخاير ارزي از سال 
2005 تاكنون بوده است. طبق گفته فعاالن ارزي، بانك 
مركزي از ابتداي سال تاكنون حدود 32 ميليارد دالر ارز 
براي حفظ ثبات نسبي لير به بازار تزريق كرده است. رشد 
اقتصادي تركيه اكنون به كمترين سطح يك سال اخير 
رسيده و توليد نيز در بدترين وضعيت خود در طول 9 
سال اخير قرار دارد.ارزش پول ملي تركيه از سال 2018 
تاكنون 46 درصد در برابر اسكناس امريكايي تضعيف 
شده است. در برابر ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو 
معادل 8.83 لير و هر پوند معادل 9.765 لير اعالم شد.

وصول 826 فقره چك رمزدار 
در تيرماه

طبق آمار بانك مركزي 826 ه��زار فقره چك رمزدار 
در تير ماه 99 در كش��ور وصول شد.آمار بانك مركزي 
بيانگر آن است كه بيش از ٨٢٦ هزار فقره چك رمزدار 
به ارزش��ي بالغ بر ١٥٧٩ هزار ميليارد ريال در تيرماه 
١٣٩٩ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ٢١ درصد و 35.2 درص�د 
افزايش داشته است. در ماه مورد بررسي در استان تهران 
حدود ٢٦٢ هزار فق�ره چك رمزدار به ارزشي بيش از 
٨٦٧ هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذكور 49.5 
درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان 
تهران )31.7 درصد(، خراسان رضوي )9.1 درصد( و 
اصفهان )8.7 درصد( وصول شده است كه بيشترين 
سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 
47.9 درصد از ارزش چك هاي فوق در استان هاي تهران 
)54.9 درصد(، اصفهان )6.9 درصد( و خراسان رضوي 
)6.1 درصد( وصول شده است. بيش از ٩ ميليون فقره 
چك در تيرماه ١٣٩٩ در كل كشور وصول شد كه از اين 
تعداد بالغ بر ٨ ميليون و 200 هزارفقره عادي و بيش از 
800 هزار فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس در كل 
كشور 90.9 درصد از كل تعداد چك هاي وصولي، عادي 
و 9.1 درصد رمزدار بوده است. در ماه مورد بررسي در كل 
كشور بالغ بر ٣٤٣٨ هزار ميليارد ريال چك وصول شد 
كه حدود ١٨٥٩ هزار ميليارد ريال چك عادي و بيش از 
١٥٧٩ هزار ميليارد ريال چك رمزدار است. به عبارتي در 
كل كشور 54.1 درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، 

عادي و 45.9 درصد رمزدار بوده است.

2۳۵8 پرونده وام وديعه مسكن 
در بانك ها تشكيل شد

بانك مركزي از تش��كيل 2358 پرون��ده وام وديعه 
مس��كن در بانك ها خبر داد و اعالم ك��رد: تاكنون به 
1639 مستأجر وام وديعه مسكن پرداخت شده است. 
بان��ك مركزي اعالم كرد: در راس��تاي اجراي مصوبه 
 س��تاد اقتصادي دولت و مصوبه م��ورخ 11   مرداد ماه

 1399»س��تاد ملي مقابله با كرون��ا«، بانك مركزي 
هرگونه همكاري و هماهنگي الزم به منظور تسريع در 
اعطاي تسهيالت بانكي به مستأجران )كمك وديعه 
مس��كن( را با »وزارت راه و شهرس��ازي« و بانك هاي 
عامل اعطاي تسهيالت ياد شده را در دستور كار خود 
قرار داده است.براس��اس پيگيري هاي به عمل آمده 
علت تأخير در پرداخت تسهيالت ياد شده مشكالت 
مربوط به سامانه »طرح اقدام ملي« )مرتبط با وزارت راه 
و شهرسازي( و نحوه اتصال كاربران بانك هاي عامل به 
آن سامانه و همچنين نحوه معرفي متقاضيان به شعب 
بانك ها بوده است كه پس از پيگيري موضوع توسط اين 
بانك در حال حاضرپرداخت تسهيالت كمك وديعه 
مسكن س��رعت گرفته و تمام شعب بانك هاي عامل 
در سامانه طرح اقدام ملي براي انتخاب، در دسترس 
متقاضيان قرار گرفته اس��ت. همچنين، در راستاي 
حمايت از متقاضيان دريافت تس��هيالت ياد ش��ده، 
تأكيدات الزم مبني بر اعطاي تسهيالت با اخذ وثايق 
مندرج در دستورالعمل بانكي ابالغي به تمام بانك هاي 
عامل انجام شده است. در پايان خاطرنشان مي شود، 
وثايق مربوط به تسهيالت وديعه مسكن متناسب با 
مبلغ تسهيالت و به تشخيص بانك عامل، هركدام از 

موارد زير يا تركيبي از آنهاست: 
الف -گواهي كسر از حقوق

ب - گواهي كسر از مستمري خانوارهاي تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي.

ج - سهام عدالت.
د - در تسهيالت 150 ميليون ريالي اخذ سفته يا چك 

فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل.
ه  - در تسهيالت بيش از 150 ميليون ريالي اخذ سفته 
يا چك فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل به همراه 

يك ضامن.«

2۵60 ميليارد تومان حراج اوراق 
بان��ك مركزي ضمن اعالم نتيجه ح��راج اوراق بدهي 
دولتي مورخ 18 شهريورماه 1399، به آگاهي مي رساند 
كه فهرست اوراق عرضه ش��ده در حراج جديد )مورخ 
25 شهريورماه سال جاري( طي اطالعيه اي جداگانه 
اطالع رساني مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، پيرو اطالعيه روز چهارشنبه 12 شهريورماه 
1399 درخصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي 
به اطالع مي رساند، طي برگزاري پانزدهمين مرحله از 
اين حراج، تعداد 5 بانك سفارش هاي خود را در مجموع 
به ارزش 44.5 هزار ميليارد ريال در س��امانه هاي بازار 
بين بانكي ثبت كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز 
با فروش 6.7 هزار ميليارد ريال اوراق اراد45 با نرخ بازده تا 
سررسيد 20 درصد، 7.9 هزار ميليارد ريال اوراق اراد47 
با نرخ بازده تا سررسيد 18.9 درصد و 11 هزار ميليارد 
اوراق اراد48 با نرخ بازده تا سررس��يد 18.9 درصد )در 
مجموع به ارزش 25.6 هزار ميليارد ريال( موافقت كرد. 
معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي مالي 
برنده در روز سه ش��نبه 18 شهريورماه 1399 توسط 
كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس ثبت 
شد. به عالوه، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي در فرآيند 
خارج از حراج و از طريق بورس در حدود 3.2 هزار ميليارد 
ريال اوراق اراد45 و 5.3 هزار ميليارد ريال اوراق اراد49 با 
نرخ بازده تا سررسيد 21 درصد )در مجموع به ارزش 8.5 
ميليارد ريال( را خريداري كردند. همچنين وزارت امور 
اقتصادي و دارايي روز يكشنبه 16 شهريورماه 1399 با 
فروش 20 هزار ميليارد ريال اوراق اراد50 با نرخ بازده تا 
سررسيد 21.5 درصد در فرآيند پذيره نويسي به نهادهاي 
مالي موافقت كرد. در مجموع، 54.2 هزار ميليارد ريال 
اوراق بدهي دولت در هفته جاري توسط سرمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي خريداري شد. كارگزاري بانك مركزي 
در راستاي عرضه تدريجي اوراق در تواترهاي هفتگي، 
مرحله شانزدهم حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش 
به بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، ش��ركت هاي بيمه اي و شركت هاي 
تأمين سرمايه را در روز سه شنبه 25 شهريورماه 1399 
اجرا مي كند. فهرست اوراق عرضه شده در اين حراج، در 
اطالعيه اي جداگانه اطالع رساني خواهد شد. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين 
حراج مي توانند نس��بت به ارسال سفارش هاي خود تا 
ساعت 12:00 روز يكشنبه 23 شهريورماه 1399 تنها 
از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين 
سرمايه متقاضي ش��ركت در اين حراج نيز مي توانند 
سفارش هاي خود را تا ساعت 12:00 روز يكشنبه 23 
شهريورماه 1399 از طريق سامانه مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري بورس ته��ران ثبت كنند. معامالت 
مربوط به اين حراج در روز سه ش��نبه 25 شهريورماه 
1399 انجام خواهد شد. كليه نهادهاي مالي متقاضي 
شركت در اين حراج مي توانند سفارش هاي خود را در 
هر نماد به طور جداگانه ارسال كنند. شايان ذكر است 
حداقل حجم سفارش در هر يك از نمادهاي مزبور 500 
هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي شركت كننده 
در اين حراج توصيه مي ش��ود، تنوع بخش��ي به سبد 
دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري مدنظر قرار دهند.  
ذكر اين نكته ضروري است كه، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي الزامي به پذيرش كليه پيشنهادات دريافت شده 
يا فروش كليه اوراق عرضه ش��ده در حراج ندارد. بانك 
مركزي سفارشات دريافت شده را براي تصميم گيري به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي كند و وزارتخانه 
ياد شده، نسبت به تعيين سفارش هاي برنده از طريق 
مشخص كردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوكار 
حراج اقدام مي كن��د. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي 
برندگان به قيمت يكسان انجام مي شود. همچنين بر 
اساس جزو )4( بند »ك« تبصره )5( قانون بودجه سال 
1399، بانك مركزي تنها مجاز به خريد و فروش اوراق 
مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. بنابراين 
در چارچوب قوانين، بانك مركزي مجاز به خريد اوراق 
مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند 
برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي 
دولت خريداري كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي 
تامين كننده زيرساخت معامالت و برگزاركننده حراج 
فروش اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
عضو بازار بين بانكي اس��ت و تعهدي نسبت به حجم و 

قيمت اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

جايگاه بانك ها در بازار 
پرداخت مردادماه

براساس آمار تعداد تراكنش كه توسط بانك ها به ثبت 
رس��يده، جزييات س��هم هر بانك توسط اين شركت 
مشخص ش��د و بانك ملت نيز همچنان در صدر اين 
جدول قرار دارد. شركت شاپرك آمار عملكرد هريك از 
بانك ها در پذيرش تعداد و مبلغ تراكنش هاي پشتيباني 
شده در شبكه ش��اپرك را در مردادماه منتشر كرد كه 
براساس اين آمار تنها 9 بانك نخست با باالترين سهم 
تعدادي و مبلغي در ش��بكه پرداخت آورده شده اند و 
بقيه بانك ها در نمودار تحت عنوان س��اير آمده اند.بر 
اين اساس، بانك ملت با سهم 67 .21 درصدي از تعداد 
تراكنش ها و سهم 01 .23 درصدي از مبلغ تراكنش ها، 
همچنان ب��ا اختالف زياد، باالترين س��هم از پذيرش 
تراكنش هاي بازار را به خود اختصاص داده و در جايگاه 
نخست در بين تمام بانك هاي پذيرنده قرار گرفته است.  
باالترين سهم تعدادي از تراكنش هاي ابزار كارتخوان 
فروش��گاهي به بانك هاي ملت، ملي اي��ران، صادرات 
ايران و سپه، باالترين سهم تعدادي از تراكنش هاي ابزار 
پذيرش اينترنتي به بانك هاي ملت، پارسيان، ملي ايران، 
سپه اخصاص دارد.همچنين از نظر تعداد تراكنش هاي 
ابزار پذيرش موبايلي به بانك هاي ملت، آينده، اقتصاد 
نوين، پارسيان به ترتيب در باالي جدول قرار گرفتند و 
بانك هاي ملت، ملي ايران، صادرات ايران و كشاورزي 
باالترين سهم مبلغي از تراكنش هاي ابزار كارتخوان 

فروشگاهي را به خود اختصاص دادند.

همتي: بانك مركزي حضور پر قدرت دارد، سرريز شدن بازارها يك اصل اقتصادي است

توقف فروش ارز در صرافي ها به دنبال صف هاي طوالني

نامه هاي بدون فرجام

بن بست  در بورس

صرف اينكه ش��اخص نزول و صع��ود را تجربه كند و 
يا اينكه ش��اخص بر روي كدام عدد بايستاد اهميت 
چندان��ي ندارد مهم تري��ن نكته اين اس��ت كه يك 
برنامه ريزي كالن ايجاد كنيم تا اقتصادي پر رونق تر 
در جامعه جهاني داش��ته باش��يم. ايران كشوري با 
محصول هاي متن��وع و داراي انرژي فراوان و معادن، 
نيروي انساني باهوش كارگران زحمتكش است و با 
توجه به مجموعه اين توانمندي ها جايگاه اقتصادي 

ايران امروز در دنيا درست نيست.
 كساني كه خود را اقتصاددان مي دانند بايد راجع به 
چرايي اين موضوع صحبت كنند و بگوييد چرا ايران 

با تمامي اين نيروها ب��ا جايگاه واقعي خود در جامعه 
جهاني نرسيده است. بازار سرمايه و ارايه نامه براي اين 
بازار را مي توان يك س��ري مسائل كوچك در اقتصاد 
دانست. بازار سرمايه يك بازار ثروت آفرين است و براي 
تمامي جامعه ايران مي تواند زمينه رشد و توسعه توزيع 
عادالنه معيشت اقتصادي تامين دموكراسي مبتني بر 
اقتص��اد آزاد را فراهم كند. درحال حاضر خواهان آن 
هستيم كه بازار سرمايه لوكوموتيو اقتصادي ايران را 
به طرف شفافيت و اعتبار و افزايش مشاركت مردمي 
ببرد و با اين مشاركت مي توانيم به راحتي در خصوص 

ميزان شاخص بازار صحبت كنيم.

اما؛ درحال حاضر بازار س��رمايه براي شاخص و براي 
قيمت يك پارادايم رفت��اري و فكري با خود دارد و ما 
خواهان اين هستيم كه اين پارادايم رفع شود. بحث 
در مورد اين مسائل اهميت چنداني ندارد خوشبختانه 
مي بينيم كه از تعداد افرادي كه خواهان چنين بحثي 
هستند هر روز كمتر مي شود و ما هميشه كارشناسان 
را دعوت مي كنيم تا در خصوص مس��ائل كالن فكر 

كنند.
ب��راي مثال؛ در اين خصوص فك��ر كنند كه چگونه 
رش��د اقتصادي در س��طح جامعه توزيع شود؟ چرا 
ميزان س��رمايه گذاري االن در اقتصاد منفي شده و 

براي مثبت شدن چه بايد كرد؟ مردم شهرهايي مثل 
خوزستان، سيستان، چهارمحال بختياري، كهگيلويه 
و بويراحمد و چنين اس��تان هايي چگونه از امكانات 
رفاهي برخودار كرد؟ چگون��ه مي توانيم مردم را از 

فقر دور كنيم؟
در نهايت اگر اقتصادداني بخواهد راجع به بازار سرمايه 
صحبت كند بايد دانش كافي و الزم را درخصوص اين 
بازار داشته باش��د و مورد شخص پارادايم محور بازار 
س��رمايه صحبت كند و بگويد چه تفاوت هايي بين 
پارادايم هاي يك اقتصاد بانك محور و يك اقتصاد بازار 

سرمايه محور وجود دارد؟

از سويي با توجه به مشخص نبودن مسيرهاي تامين 
مالي ش��ركت هاي اقتصادي، منابعي كه وارد بورس 
مي شد به توليد نمي رسيد و اين گره مالي با توجه به 

نبود زيرساخت هاي الزم، باز نشده باقي ماند. 
از طرف ديگر، س��اختار بورس براي سرمايه گذاران 
تازه وارد به درستي تشريح نشد. ذات بازار بورس با افت 
و خيز مواجه است و سهامداران با درك اين ريسك، 
به سمت سهم هايي مي روند كه ريسك باال، متوسط 

يا پايين دارد. اين تجربه بين المللي نيز ايران فراموش 
شد. سهامداران جديد در ماه هاي گذشته صرفا با سود 
بازار مواجه شدند و وقتي شاخص افت مي كند، تنها به 

دنبال خارج كردن سهم هايشان هستند.
براي عبور از اين بن بس��ت بايد به ش��كل همزمان 
دو راه��كار را دنبال كرد. در راه حل نخس��ت، بايد 
عمق بخش��ي به بازار سرمايه و باز كردن راه تامين 
مالي ش��ركت ها از طريق اين بازار را در دستور كار 

قرار داد تا به اين ترتيب، مش��كالت موجود در اين 
بخش كاهش يافت��ه و نقدينگي جذب ش��ده، در 
مسيري درست خرج شود. در راهكار دوم آموزش 
دادن به سهامداران بس��يار مهم است. بسياري از 
سرمايه گذاران به اين نتيجه رسيده اند كه گرفتن 
مشاوره درباره بورس صرفه اقتصادي الزم را ندارد 
و خود مس��تقيم در بازار خريد و فروش مي كنند. 
در حالي كه براي برطرف كردن مشكالت مبنايي، 

بايد در ابتدا آموزش را مط��رح كرد. تا اين حد كه 
سرمايه گذاران بدانند حتي پول دادن براي مشاوره 
و شناخت درس��ت وضعيت س��هم ها و شركت ها 
خيلي بهتر از اين است كه پول را به شكل كوركورانه 
س��رمايه گذاري كنند و در نهايت آن را از دس��ت 
بدهند. آنچه كه در كنار ديگر سياست هاي دولت 
بايد به آن توجه جدي شود، پيگيري همزمان اين 

دو راهكار و اجراي آنهاست.

ادامه از صفحه اول



مهدي بيك|
»دولت با هدف جبران كس��ري بودجه قصد دارد تا از 
طريق تس��عير ارز و دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
درآمدي معادل 150هزار ميلياردتومان ايجاد كند.« 
اين خبري بود كه عصر روز سه شنبه ابتدا توسط برخي 
اقتصاددانان در شبكه هاي اجتماعي بازتاب پيدا كرد و 
بالفاصله پس از آن به سوژه بحث گعده هاي اقتصادي 
بدل شد و در نهايت هم نمايندگان مجلس در خصوص 
آن به اظهارنظر پرداختند و س��رانجام يك مقام ارشد 
وزارت اقتص��اد در گفت وگو با ف��ارس آن را تاييد كرد.

واقع آن است كه اگر قرار شود يك كلمه يا ترجيع بند 
را به عنوان تاثيرگذارترين مفهوم اقتصادي كشور طي 
يكسال يا يك دهه گذشته انتخاب كنيم؛ بدون ترديد 
»كسري بودجه« شايستگي نشس��تن بر بلنداي اين 
گزينش فرضي را خواهد داش��ت. مش��كلي كه دامنه 
وس��يعي از معضالت امروز اقتصاد كشورمان از جمله 
رش��د تورم، كاهش پروژه هاي عمراني، گسترش فقر 
مطلق، بيكاري، نزول ش��اخص كلي بورس و... برآمده 
از آن است و آن گونه كه از ظواهر امر پيداست در ادامه 
هم در صورتي كه براي حل و فصل آن فكر عاجلي نشود 
قادر است مشكالت جديدي را نيز در اقتصاد ايران ايجاد 
كند. در آخرين دس��ت از برنامه ربزي هايي كه با هدف 
جبران كسري بودجه در دستور كار قرار گرفته، وزارت 
اقتصاد به دنبال آن است تا از طريق تسعير دارايي هاي 
خارجي بان��ك مركزي به زعم خ��ود درآمدي حول و 
حوش 150هزار ميلياردتوماني را زنده كند و بخشي از 
فشارهاي بودجه اي را از روي دوش دولت بردارد. با توجه 
به اهميت موضوع استفاده از تسعير دارايي هاي خارجي 
براي جبران كسري بودجه در جريان اين گزارش تالش 
ش��ده نوري به ابعاد پنهان تصميمي تابانده شود كه از 
منظر تحليلگران اقتصادي و نمايندگان ملت مي تواند 

تورم كشور را دچار تكانه هاي شديدتري كند.
19ش��هريورماه خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع 
آگاه در وزارت اقتصاد خبر از تصميم دولت براي جبران 
كس��ري بودجه از طريق تس��عير دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي داد. خبري كه بعد از انتشار، هرگز از سوي 
مقامات اجرايي وزارت اقتصاد يا س��اير مقامات دولتي 
تكذيب نش��د تا احتمال اجراي آن بيش��تر از هر زمان 
ديگري قوت بگيرد.تصميمي ك��ه بالفاصله با واكنش 
تند برخي كارشناس��ان مواجه شد و اعالم شد در ميان 
گزينه هايي كه دولت براي جبران كسري بودجه دارد، 
تس��عير دارايي هاي خارجي، بدترين گزينه اي اس��ت 
كه مي تواند آثار مخرب فراواني بر روي ش��اخص هاي 
كالن اقتصادي مثل رشد نقدينگي و تورم داشته باشد. 
چهره هايي مثل صادق الحسيني با انتشار توئيت هايي 
تالش كردند تا توجه افكار عمومي و فعاالن رسانه اي را 
نسبت به خطرات اين تصميم غيركارشناسي جلب كنند. 
بعد از كارشناسان اقتصادي و تحليلگران، نمايندگان 
كميسيون هاي اقتصادي مجلس نيز در گفت وگوهاي 
جداگانه اي اعالم كردند كه تبعات اين تصميم در شرايط 
فعلي براي اقتصاد ايران خطرناك است و در ادامه مي تواند 
گرفتاري هاي تورمي جديدي براي كش��ور ايجاد كند. 
جعفر قادري رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه 
و بودجه از نخس��تين نمايندگاني بود كه نسبت به اين 
موضوع واكنش نش��ان داد و اعالم كرد كه بدون ترديد 

مجلس با اين تصميم دولت مخالفت خواهد كرد. 

 پاي بانك مركزي در ميان است؟
با توجه ب��ه اهميت موض��وع و پيش بيني هايي كه در 
خصوص احتمال بروز اعتراضات گسترده اهاي اقتصاد 
نسبت اين تصميم مي رفت؛ مس��ووالن وزارت اقتصاد 
ترجيح دادند تا ابتدا اين خبر به نقل از منابع آگاه منتشر 
شود تا اگر چنانچه اين خبر بازخوردهاي منفي زيادي 
داشت، به س��رعت تكذيب شود. بر اين اساس ظهر روز 

گذش��ته بود كه خبرگزاري ها به نقل از يك مقام ارشد 
وزارت اقتصاد از تسعير دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
براي جبران كس��ري بودجه خبر دادند و به نقل از اين 
مقامات ارشد وزارت اقتصاد نوشتند: در صورتي كه اين 
منابع به منظور پرداخت بدهي هاي دولت استفاده شود 
اثر تورمي ندارد. به گزارش فارس، يك مقام آگاه در وزارت 
اقتصاد درباره تسعير دارايي هاي خارجي بانك مركزي به 
مبلغ 150 هزار ميليارد تومان به منظور تأمين كسري 
بودجه سال 99، اظهار كرد: اين موضوع مربوط به مصوبه 
مجمع بانك مركزي در س��ال 9۸ و 9۷ است كه در اين 
رابطه كميته اي متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي تشكيل شد. وزارت اقتصاد نتيجه 
جلسه را به رييس جمهور منعكس كرده و براي اجرا بايد 
به تأييد برسد. اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه وزارت 
اقتصاد تاكنون بيش از آنچه بايد اوراق مي فروخته در اين 
پنج ماهه اوراق مالي فروخته است، تصريح كرد: هفته 
گذشته نيز پنج هزار ميليارد تومان اوراق مالي فروخته 
ش��د. وي با بيان اينكه رقم تس��عير دارايي ها پيشنهاد 
وزارت اقتصاد نيس��ت، گفت: كميته مورد نظر در اين 
رابطه تصميم گرفته و قرار است از مابه التفاوت ارز ۴۲00 
توماني با ۸500 توماني محاسبه شود و مابه التفاوت آن 
در نظر گرفته ش��ود. اين مقام ارش��د وزارت اقتصاد در 
مورد اثر تورمي تسعير نرخ ارز دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي گفت: در صورتي كه اين منابع به منظور پرداخت 
بدهي هاي دولت استفاده شود اثر تورمي ندارد و تأثير 
روي متغيرهايي مانند پايه پولي نخواهد داشت. وي تاكيد 
كرد: اين موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نيست و مصوبه 
مجمع بانك مركزي بوده و رييس كل بانك مركزي نيز 
اين مصوبه را قبول دارد. نحوه تنظيم اين خبر به صورتي 
است كه به نظر مي رسد دولت ترجيح داده اين ايده را به 
صورت چراغ خاموش و در غياب پيگيري هاي رسانه اي 
دنبال كند، وگرنه چه دليلي داشت يك چنين خبري با 
اين درجه از اهميت به نقل از يك مقام آگاه و به صورت 

جزئي منتشر شود.

  معناي تسعير دارايي ها چيست؟
ممكن اس��ت برخي مخاطبان تعادل، تصوير روشني 
از فرآيند تس��عير دارايي هاي خارجي در ذهن نداشته 
باشند. فرض كنيد شركتي ايراني كااليي را توليد مي كند 

و قيمت هر واحد از آن كاال را 1 دالر قرار مي دهد و شركت 
نرخ دالر را مث��ال ۲0هزار تومان در نظر مي گيرد. اما در 
هنگام فروش كاال و با گذشت مدت زماني از معامله اي 
كه بخشي از آن يا همه آن نسيه بوده قيمت دالر مي شود 
۲1هزارتومان. بنابراين هنگام فروش اين ش��ركت به 
ازاري هر واحد كاال 1000 تومان از پيش بيني جلو است 
كه اثرش در فروش ديده مي ش��ود. اما تسعير دارايي ها 
چه معنايي دارد؟حال فرض كنيد ش��ركت مي خواهد 
دالرهاي به دست آمده را به ريال تبديل كند و قيمت هر 
دالر حاال شده است ۲۲هزارتومان تومان. در اين معامله 
نيز شركت1000تومان ديگر سود مي كند به اين سود، 
سود ناشي از تسعير مي گويند. حاال فرض كنيد در هنگام 
تبديل دالر به ريال قيمت دالر ۲0هزار و پانصد تومان 
شد در اين صورت شركت ضرر ناشي از تسعير ارز دارد. 
اين فرآيند در خصوص فرايند تسعير دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي هم به اين صورت محاسبه مي شود يعني 
دولت سود ناشي از گراني ارز را مطالبه و دريافت مي كند. 
اما چرا تحليلگران و كارشناسان اقتصادي اين روش را 

غيراقتصادي ترين تصميم مكن ارزيابي مي كنند؟
صادق الحس��يني به عنوان نخستين چهره اقتصادي 
كه نس��بت به اين موضوع واكنش نشان داد و با انتشار 
توبيتي با اين محتوا ك��ه»وزارت اقتصاد مي خواهد با 
تسعير دارايي هاي خارجي بانك مركزي به پولي سازي 
كس��ري بودجه اقدام كند.«تالش كرد تا توجه فعاالن 
اقتصادي و رس��انه ها را ب��ه موضوع جل��ب كند. اين 
اقتصاددان در ادامه اين پيام و در بيان چرايي يك چنين 
اقدامي تاكيد مي كند: »چون به موقع اوراق نفروختند، 
چون فريادهاي اقتصاددان��ان را ناديده گرفتند... آنها 
پيشنهاد 150 هزار ميليارد تومان تسعير را داده اند و اين 
يعني شروع تورم هاي بسيار باال در اقتصاد ايران.« بعد 
از اين چهره اقتصادي ساير چهره هاي اقتصادي نيز به 
تناوب در اين زمينه به اظهارنظر و مخالفت پرداختند.

نگراني هايي كه اين دس��ته از تحليلگران اقتصادي در 
خص��وص پيامدهاي جبران كس��ري بودجه از طريق 
تسعير دارايي ها مطرح مي كردند بر اين اساس استوار 
شده بود كه در ش��رايط فعلي كه كشور در تكانه هاي 
برآمده از مش��كالت تحريم هاي خارجي و داخلي قرار 
دارد و از اين رهگذر مردم تحت فشار شديد معيشتي 
قرار گرفته اند يك چنين اقداماتي هرچند ممكن است 

مشكل كسري بودجه دولت را تا حدودي پوشش دهند 
اما تبعات آسيب رسان فراواني را در افزايش تورم و رشد 

افسارگسيخته نقدينگي خواهد داشت. 

 رويكرد مجلس در خصوص تسعير 
بعد از اينكه آرام آرام زمزمه هاي اوليه در خصوص تصميم 
دولت براي تسعير دارايي هاي خارجي بانك مركزي به 
اظهارات رسمي بدل شدند؛ نمايندگان كميسيون هاي 
اقتصادي هم وارد ميدان شدند و در اظهاراتشان تبعات 
يك چنين تصميمي را براي ت��ورم خطرناك ارزيابي 
كردند. جعفر قادري رييس كميته اقتصادي كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس يكي از همين نمايندگان است كه 
در جريان گفت وگو با تعادل به اين نكته اشاره مي كند: 
قبل از اي��ن در دوران احمدي نژاد و دولت نهم هم يك 
چنين درخواس��ت هايي مطرح ش��ده بود كه مجلس 
به طور رسمي زير بار اجراي آن نرفت. اساسا گسترش 
برخوردهاي غيركارشناس��ي و خلق الساعه با موضوع 
كسري بودجه در آن دوره صورت گرفت. متاسفانه در 
آن زمان نس��بت به اين رفتارهاي غيركارشناسي هم 
برخوردهاي قانوني الزم صورت نمي گرفت تا وضعيت 
بودجه در كشور دچار مشكالت فراواني شود.  قادري در 
ادامه اظهاراتش با تاكيد بر اينكه مجلس مخالف ايده 
تسعير دارايي هاي خارجي دولت است، گفت: اين روش 
نه تنها كمكي به حل مشكالت نخواهد كرد بلكه خود 
به عاملي در جهت رش��د تورم و افزايش نقدينگي بدل 
خواهد شد. معتقدم پاس��خ مجلس به هر درخواستي 
در اين زمينه منفي خواهد بود چرا كه معتقديم اقشار 
كمتربرخوردار جامعه به اندازه كافي تحت فشارهاي 
متع��دد قرار دارن��د و نبايد بار جدي��د تورمي بر دوش 

محرومان سرريز شود.
با عبور از اين اظهارنظرهاي متفاوت و در برخي موارد 
متض��اد به نظر مي رس��د؛ اقتصاد ايران ب��راي جبران 
كسري بودجه اش بايد هرچه سريعتر به سمت اتخاذ 
راهبردهاي معقول اقتصادي گام بردارد تا ناچار به انجام 
تصميماتي نشود كه از منظر اساتيد اقتصادي مي توانند 
تكانه هاي خطرناك ت��ازه اي را ايجاد كند. »تعادل« با 
بازگردن پرونده تسعير دارايي هاي دولتي آمادگي دارد 
تا ادامه اين بحث را با حضور ساير كارشناسان اقتصادي 

دنبال كند.
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مصائب مردم در بازار خودرو
پاسخ توليد كننده ها اين است كه آقا منشا ارز مشخص 
است. شما بيش از ۴0 مليارد دالر در سال هاي گذشته 
براي ثابت نگه داش��تن نرخ ارز پولپاش��ي كرديد در 
جامعه به جاي اينكه اين دالرها در اختيار قاچاقچي ها 
و دالالن ق��رار بگ��رد؛ اجازه بدهي��د از ظرفيت هاي 
اعتباري كشور توليد كننده ها استفاده كنند. در كل 
بايد بگويم كه از اين بدتر نمي شود. جنس در گمرك؛ 
توليد كننده آماده توليد، خودرو ناقص، مردم، تشنه؛ 
ديگر من نمي دانم چه اتفاقي بايد بيفتد تا به مطالبات 
توليد كننده و مردم توجه كنند. ضمن اينكه قيمت 
نهايي خودرو بايد مبتني بر واقعيات اقتصادي تنظيم 
شده باشد تا خودرو ساز ضرر نكند و بتواند بخش هاي 
مختلف را هندل كند. مش��كل ارز هم كه اين روزها 
يك مش��كل همگاني بدل شده؛ نهضتي شروع شده 
كه 100ميليون دالر آن به ثمر نشسته، و برنامه براي 
ساخت 1ميليارددالري كاالهاي داخلي و صادرات آن 
وجود دارد كه اگر حمايت شود مي توان ثبات را به بازار 

خودرو باز گرداند.

نوسان گيري و خريد پله اي 
روزهاي اخير حمايت نيست

مس��ووالن بايد اس��تراتژي مش��خص و سياست هاي 
قاعده مندي در بخش بازار پول و نقدينگي و همچنين در 
بخش بازار سرمايه داشته باشند. اما متاسفانه وقتي رشد 
نقدينگي شديد اس��ت و برخي در بدنه دولت با ديدگاه 
كاناليزه كردن نقدينگي به پررنگ كردن برخي بازارها 
اقدام مي كنند نقدينگي سرگردان به بازارهاي مختلف 
و با بازدهي نس��بي باالتر هجوم مي برد و هر از گاهي در 
اخبار شاهد نوسانات و مشكالت در بخش هاي مختلف 
اقتصادي از كاالهاي اساس��ي گرفته تا كاغذ، الستيك 
خودرو، مسكن، طال، ارز، فلزات و نهايت سطح عمومي 
قيمت ها هستيم كه در آخر اين عامه مردم هستند كه 
متضرر اين نوس��انات مي شوند و باال گرفتن اعتراضات 
مردمي و نهادهاي ناظ��ر راهكار نهايي به كارگيري قوه 
قهريه و دستگيري سالطين س��كه، ارز و ... بوده و حاال 
شايد دنبال سلطان سهام هستند. در حالي كه كليد اين 
قفل در دست علم اقتصاد و پايبندي به اصول علمي بوده، 
كنترل نقدينگي، پيروي از سياست هاي قاعده مند )اعم 
از پولي و مالي( و تعهد سياست گذار به قاعده، مهم ترين 
اصولي بوده كه در سطح كالن كشور رعايت نشده است.

به دليل نبود اس��تراتژي مش��خص و سياس��ت هاي 
قاعده مند، در سال هاي متمادي و در دولت هاي مختلف 
بازار كاالهاي مختلف با هجوم نقدينگي و رشد شديد 
قيمت ها مواجه ش��ده و رانت و فرصت بادآورده و سود 
كالن براي عده اي به همراه داش��ته اس��ت و دولت ها با 
رفتار انفعالي سعي در كنترل وجه نقد در دست اشخاص 
داش��تند و به جاي به كارگيري روش هاي علم اقتصاد و 
كنترل عامل اصلي كه همان رش��د بي رويه نقدينگي 
است سعي كردند با ابزارهاي ناصواب نقدينگي را كاناليزه 
و گاهًا رسوب نمايند. اين ابزارها از پيش فروش خودرو، 
سكه، خط موبايل، زيارت حج تا تعيين دستوري نرخ سود 
بانكي موجب بروز مشكالت مختلف براي كشور و تعدد 
پرونده هاي كالن اقتصادي بوده است و در اين وضعيت 
برخي توانستند از اين شرايط عدم ثبات و عدم شفافيت 
سياست گذاري سود برده و با رانتجويي ثروتهاي نامشروع 

و كالن به دست آورند. 
بازار سرمايه براي تجميع سرمايه هاي خرد و به كارگيري 
در طرح ها و توس��عه كسب و كارها بسيار حايز اهميت 
اس��ت اما بايد درنظر داش��ت نگاه ابزاري به هر بازاري 
براي برطرف كردن مش��كالت اساسي كه بايد با تدبير 
و اس��تراتژي برطرف گردند مي توان��د تبعات ناگواري 
براي كشور داشته باشد، از دست دادن اعتماد عمومي 
به مسووالن گناهي نابخشودني اس��ت. از سوي ديگر 
تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به تثبيت 
بازار هم با نگاه عدالت بين نسلي در تعارض است، چرا نبايد 
حقوقي هايي كه سود بااليي از رونق بازار سرمايه برده اند 
به دوام و تقويت همان بازاري كه از آن ارتزاق مي كنند، 
كمك كنند؟  بانك مركزي سياست هدفگذاري تورم را 
در ابتداي سال اعالم كرده ولي نكته مهم ريسك شهرت 
)اعتبار( نهاد سياست گذار است كه بايد به قاعده اعالمي 
خود پايبند باشد و اجازه ندهد رفتار منفعالنه بخش مالي 
بر هدفگذاري پولي و تورمي مجدداً س��ايه بيفكند.  اگر 
اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي از بين برود حتي با اعالم 
و اجراي سياست هاي درست، انتظارات مردم به دليل 
پيش بيني عدم پايبندي سياست گذار به قواعد اعالمي 
منجر به رفتاري خالف سياست اعالمي بوده و اثر سياست 
را كاًل خنثي يا بخش زيادي از آن را خنثي مي كند. لذا 
مهم ترين نكته در كوتاه مدت پرهيز مسووالن از خلف 
وعده و س��پردن امور به دست متخصصان امر و تالش 
جهت هماهنگي دستگاه ها مي باشد.  متاسفانه در گذشته 
استراتژي مشخص و سياست قاعده مند نداشته ايم و 
منفعل بوده ايم و اين موضوع باعث دست كاري بازارها 
شده و حركات بعدي دولت و سيل نقدينگي و سوداگران 
و س��فته بازان قابل پيش بيني بوده است. در نتيجه در 
ماه هاي اخير در الستيك، كاالهاي اساسي، محصوالت 
فوالدي، بورس كاال و... همين بحث ها وجود داشته است. 
از زمان اجراي قانون رفع موانع رقابت پذير توليد، قرار بود 
كه بدهي دولت به بانك ها تعيين تكليف شود. زيرا وقتي 
بدهي دولت به بانك ها زياد مي شود عمال موجب انباشت 
بدهي در ترازنامه بانك ها مي ش��ود و حتي اگر با بدهي 
بانك ها به بانك مركزي تهاتر ش��ود، در نهايت موجب 
رشد بدهي دولت به بانك مركزي خواهد شد و به معناي 
رشد پايه پولي، خلق پول و نقدينگي است. لذا اگر امروز 
اوراق مالي را از محل سپرده هاي بانكي تامين مي كنند به 
معناي رشد بدهي دولت به بانك ها باشد و در سال هاي 
بعد به صورت بدهي دولت به بانك مركزي منعكس يا 
تبديل ش��ود، نتيجه نقدينگي و تورم است كه آن را به 
آينده موكول كرده ايم، لذا در آخر باز هم تأكيد مي گردد 
كنترل نقدينگي، پيروي از سياست هاي قاعده مند )اعم 
از پولي و مالي( و تعهد سياست گذار به قاعده مهم ترين 
اصولي است كه مي تواند با رعايت آنها نقطه عطفي در 

سياست هاي كالن كشور باشد.

كاهش 70 درصدي درآمد 
كارگزاري ها

عليرضا تاج بر |
در يك مقطعي ب��ازار روند صعودي به خود گرفت 
و پ��س از آن تصميماتي كوتاه مدت گرفته ش��د 
كه به نفع بازار نب��ود و بدين ترتيب در تصميمات 
تجديدنظر ش��د. يكي از اي��ن تصميمات كاهش 
اعتبارات كارگزاري ها بود و بعد از آن ضريب تضمين 
كارگزاري ها كاهش يافت. اما؛ براساس تصميمات 
جديد اي��ن تصميمات به طور تقريب��ي به حالت 

معمول خود بازمي گردد.
اين موارد نشان مي دهد كه ما استراتژي بلندمدت 
براي بازارسرمايه نداريم و در زمان حال و براساس 
اتفاقات پيش آمده در بازار آيين نامه يا ابالغيه اي 
جديد در بازار اعالم مي كنيم. اين كاهش كارمزد 
ضربه بزرگي به كارگزاران زد. ش��ايد در ابتدا اين 
كاهش به نفع سهامداران ديده مي شود اما؛ تنها ۲0 
درصد از منابع به نفع سهامداران شد و بيشترين نفع 
و سود براي صندوق هاي توسعه بازار بود و مشخص 
نيست اين تصميم چه زماني لغو شود. در سخن تنها 
50 درصد از س��ود كارگزاري ها كاهش پيدا كرده 
اما؛ در عمل با توجه به ميزان ماليات و هزينه هاي 
نرم افزاري اين مقدار تا ۷0 درصد مي رسد. همچنين 
كارگزاران بايد هزينه عضويت سازمان بورس و... را 
پرداخت كنند و عمال حاشيه سود نامطلوبي براي 

سهامداران باقي مي ماند.
در هرحال اي��ن تصميمات، تصميمات بلندمدت 
و كارشناسي شده نيست و تنها تصميمات روزانه 
اس��ت يا توجه به ماهيت بازار س��رمايه بهتر است 

تصميمات بلندمدتي در بازار گرفته شود.
اين روزها بازار قرمز اس��ت و يكسري تصميمات 
نادرست دست به دست هم داده اند تا بازار به روند 
عادي و سبز خود بازنگردد. اگر ميزان تصميمات 
لحظ��ه اي در ب��ازار كاه��ش ياب��د ب��ورس روند 
متعادل تري به خود مي گيرد و باتوجه به موضوع 
كه گروه بزرگي از جامعه درگير بازار سرمايه هستند 
انتظار مي روند تصميمات بلندمدت و كارشناسي 

شده اي براي بازار گرفته شود.

تامين اقتصاد باشگاه ها
با ورود به بازار سرمايه

مسعود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان گفت: 
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ه عن��وان ي��ك نهاد 
حاكميتي، وظايف، ماموريت ها و مسووليت هاي 
متف��اوت و گس��ترده اي دارد. مس��ووليت بيش 
از 50 فدراس��يون ورزش��ي م��دال آور كش��ور و 
مس��ووليت هاي اجتماعي حوزه جوانان بر عهده 
اين وزارتخانه است. در اين شرايط قطعا بنگاه  داري 
و باش��گاه داري مانع از تخصي��ص بهينه انرژي و 

منابع وزارتخانه، به ورزش و جوانان مي شود.
وزير ورزش و جوان��ان ادامه داد: به ويژه اينكه در 
فوتبال و به تبع باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس 
حواشي بسيار گسترده است. جلب رضايت ۴0 تا 
50 ميليون هوادار با رفتارهاي اجتماعي متفاوت 
چگونه براي ي��ك وزارتخانه با مس��ووليت هاي 
متفاوت و مختلف امكان پذير است؟ از سوي ديگر 
با بحث مقابله با داللي و فساد احتمالي و همچنين 
اقدام قانوني در مواجهه با شايعات گسترده فضاي 
مجازي مربوط به اين دو باشگاه روبرو هستيم. يك 
نگاه غلط همواره پيش روي خصوصي سازي اين 
دو باشگاه وجود داش��ته و دارد اما با تمام مسائل 
مطرح ش��ده واگذاري آنها به نفع كشور، اقتصاد 

باشگاهي و وزارت ورزش است.
وزير ورزش و جوانان افزود: كنترل فساد، كاهش 
زمينه داللي و اس��تقالل مالي اين دو باش��گاه و 
درآمدزاي��ي، حداق��ل مزيت هاي عرضه س��هام 
استقالل و پرس��پوليس در بازار س��رمايه است. 
هجده��م فروردين ماه س��ال ج��اري در هيات 
واگذاري به رياست دكتر فرهاد دژپسند مصوب 
ش��د اي��ن دو باش��گاه از طريق عرضه س��هم در 
بورس واگذار ش��وند. اما؛ وزارت ورزش معتقد به 
روش آزمون و خطا نيس��ت و ب��ه دنبال انتخاب 
كارآمدترين روش با حداقل مش��كالت احتمالي 
هستيم. بنابراين كمي فرآيند واگذاري زمانبر شد 
كه البته اميدوارم در فصل پاييز فرآيند آن نهايي 
شود.  مسعود س��لطاني فر با اشاره به تاكيد وزير 
اقتصاد مبني بر تعريف جديد جايگاه بازار سرمايه 
در اقتصاد كش��ور افزود: عرضه سهام دو باشگاه 
پايتخت مهم ترين اتفاق تاريخ ورزش كشور و پر 

پرواز اقتصاد باشگاهي است.

ورود تعاوني هاي سهامي عام 
به بورس

مجيد انص��اري اظهار داش��ت: در كميته تعاون 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، به 
تعاوني هاي فراگير، توسعه اي، عمراني و تخصصي، 
توجه ويژه اي شده كه بر اين اساس، از تعاوني هاي 
س��هامي عام نيز به منظور بستري مناسب براي 
حضور در بورس و س��هام عدالت ك��ه وزن قابل 
توجهي در بخش اقتصادي كش��ور ايفا مي كنند، 

بهره مند خواهيم شد.
رييس كميته تعاون كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: بنا داريم بيش از پيش 
در مجلس ش��وراي اسالمي، از اهرم هاي نظارتي 
در بخش تعاون ب��ه منظور ايجاد فضايي همراه با 
آرامش و آسودگي همراه با خير همگاني استفاده 
كنيم. بايد از ظرفيت تعاون براي حل مشكالت و 

معضالت مردم بهره گرفت.

»تعادل« از تصميم دولت براي تسعير دارايي هاي بانك مركزي براي جبران كسري بودجه گزارش مي دهد

تالش براي پولي سازي كسري بودجه؟

فرش قرمز بورس براي سهامداران
بازار سرمايه سال هاي گذشته روزهاي معمول و خوبي 
را تجربه مي كرد اما؛ از زمان حمايت دولت از بازار، بازار 
سرمايه روي خودش به خودنديد و دخالت هاي بيجاي 
دولت نيز عامل مهمي براي سقوط بازار شناخته شد.

با حمايت و تشويق دولت كدهاي بورسي روز به روز 
افزوده شد و در نهايت سهامداراني با اطالعات مالي كم 
وارد بازار شدند. اين سهامداران در ابتداي ورود رشد 
150 درصدي بازار سرمايه را به چشم ديدند و انتظار 
داشتند بازار سهام تا پايان سال هرروز سود هاي كالن 
دهد و هيچگاه افت و نزولي متوجهه بورس نشوند. اما؛ 
تمام اينها خيال خام بود. با افزايش نقدينگي در بازار 
ناگاه بازار رشد چندصد درصدي را به خود ديد و بعد 
از صحبت هاي دولتي ها و افزايش فروش حقوقي ها 

بازار افت كرد.

  چرا مردم وارد بازارسرمايه شدند
حمايت هاي دولت و ميزان سودهي يكي از مهم ترين 
داليل بود اما؛ باتوجه به شرايط كرونايي كشور اغلب 
مردم بيكار بودند و يا درآمد متناسبي نداشتند، افزايش 
ميزان تورم با افزايش بيكارهاي كرونايي همزمان بود 
و همچنين ميزان س��ود بانكي نيز كاهش يافت. اين 
عامل ها دست در دس��ت هم دادند تا به بورس رونق 
بخشند. اغلب مردم درپي سرمايه گذاري كوتاه مدت با 
ميزان سود باالبودند و افزايش نقدينگي ها در بازار اين 
سوددهي را دو الي سه ماه براي مردم فراهم كرد. بعد 
از گذشت مدتي بي اعتمادي در بازار ايجاد شد و مردم 
در پي خروج از اين بازار اغلب سهم هاي موجود در بازار 
را قرمز كردند. مي توان گفت يكي از عوامل قرمزي بازار 

رفتار هيجاني سهامداران است.

  عامل اصلي زيان
دولت را مي توان عامل اصلي زيان سهامداران دانست 
چراكه با طرح هايي همانند طرح »گشايش اقتصادي 
1 و۲« بازار سرمايه را تكان داد. زماني اين طرح اعالم 
شد هيچ يك از سهامداران خبري از جزئيات اين طرح 
نداش��تند اما؛ به صورت هيحاني عمل كردند و اغلب 

سهم هاي خود را فروختند.
درميان برخي از حقوقي ها فرصت را غنميت شمرده 
و صف هاي طوالني تشكيل دادند و گاهي اين صف ها، 
صف خريد و گاهي نيز صف فروش بود. س��هامداران 
خرد نيز با ديدن اين نوع از صف ها هيجاني عمل كرده 
و وارد صف مي شدند و در نهايت موجبات افت و خيز 

در بازار سرمايه فراهم مي شد.
همچنين دولت لجبازي هايي هم داش��ت مثل لغو 
كردن عرضه صندوق دوم ETF و پس از تكذيب كردن 
اين خبر و مسووليت ناپذيري درخصوص اين مساله 
طي چندساعت س��ازمان خصوصي سازي و شركت 
فرآورده هاي نفتي بيانه هاي مختلف دادند و هر گروه، 
گروه ديگري را مقصر مي دانست. اين لجبازي ها و دادن 
بنيايه ها مختلف باعث اعتماد اغلب مردم از بازار سلب 

شود و ميزان استقبال از اين عرضه كمي كاهش يابد

  سهام عدالت و بورس
در يك نگاه مي توان گفت عرضه سهام عدالت به نفع 
دارندگان اين سهم شد اما؛ در نگاه كلي تر اين عرضه 
عامل مهم براي ايجاد صف ه��اي فروش بود. در ابتدا 

وقتي سهام عدالت در بورس بازگشايي شد رشد 30 
هزار واحد را به ارمغان آورد اما؛ پس از گذشت مدتي 
شاخص 90 هزار واحد سقوط كرد و در نهايت بازار با 

كاهش 60 هزار واحدي شاخص بسته شد.
باتوجه به وضع بازار اغلب سهامداران سعي در فروش 
اين سهام داشتند و دارند اما؛ با توجه به سقوط چند 
هزار واحدي بازار سرمايه، مس��ووالن به فكر عرضه 
بلوكي اين سهم افتادند تا كمي بازار متعادل تر شود اما؛ 
عرضه بلوكي هم در بازار تغييري ايجاد نكرد همچنان 

فرش قرمز بورس زيرپاي سهامداران پهن است.

  عرضه اوليه بي رونق شد
طي روزها و ماه هاي گذشته تمامي عرضه هاي اوليه 
ركورد شكن بودند و استقبال فراواني را تجربه كردند 
اما؛ با بي اعتمادي سهامداران نسبت به بازار سرمايه 
عرضه هاي جديد استقبال كمتري به خود ديدند و در 

نهايت در روز عرضه اوليه شاخص بازار منفي خورد.
همچنين بازار سرمايه در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه 19 شهريورماه كاهش 13 هزار واحدي را 
به خود ديد. در اين روز شاخص كل اين بورس با 13 
ه��زار و 6۸۴ واحد كاهش، رقم ي��ك ميليون و 556 
واحد را ثبت كرد. ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز 
5۲۷0 واحد كاهش يافت و به رقم ۴۲6 هزار و 9۸0 
واحد رسيد. معامله گران اين بازار يك ميليون معامله 
به ارزش 106 هزار و ۴9۷ ميليارد ريال انجام دادند. 
شاخص كل فرابورس نيز با 1۷۷ واحد كاهش به رقم 
16 هزار و ۴۸9 واحد رسيد. معامله گران اين بازار ۷39 
هزار معامله انجام دادند كه 30 هزار و ۸11 ميليارد ريال 

ارزش داشت. براي اينكه در بازار سرمايه به سوددهي 
برسيم و همچنين موجبات افت و اخيز بازار را فراهم 

نكنيم الزم است چند نكته را رعايت كنيم: 
در بازار به درس��تي س��رمايه گذاري كنيم به صورت 
هيجاني و يا با خريد سيگنال هاي اشتباه در سهم هاي 
موجود در بازار س��رمايه گذاري نكني��م و اگر دانش 
الزم را در خريد وفروش س��هم نداريم خريدار يكي از 
صندوق ها و سبدگردان ها باشيم تا زيان انبوه دامنگير 

ما نشوند.
س��رمايه گذاري كوتاه م��دت در بازار نوعي ريس��ك 
محس��وب مي ش��ود پس باي��د س��رمايه گذارهاي 
سهامداران ميان مدت و يا بلندمدت باشد اين نكته 
را هم در نظر داشته باشيم كه سرمايه در بورس نوعي 
ريسك است و اين بازار جز پربازده ترين بازارهاي مالي 
شناخته مي شود.به سرمايه گذاري در بازار سرمايه را 
به عنوان شغل و منبع درآمد نگاه نكنيم و بازار سهام 
را به عنوان س��رمايه گذاري بلندمدت داشته باشيم. 
س��رمايه گذاري كه در صورت انتخاب درست سهم 
مي تواند سود ده باشد.هميشه سهم هاي شناخته شده 
و ليدر سوده نيستند مي توان سهم هاي كمتر شناخته 

شد خريد اما؛ به سودي مناسب دست يافت.
هيج گاه به افرادي به عنوان مش��اور بورس در فضاي 
مجازي هستند اعتماد نكنيم چراكه اين افراد با دانش 
خيلي كم تنها به فكر سود خود هستند و اغلب اوقات 
سهم هاي نامناسب معرفي مي كنند.مهم ترين نكته اي 
در سرمايه گذاري در بازار سهام وجود دارد آن است كه 
هيچگاه هيجاني عمل نكنيم و هيچ صعود و سقوطي 

در بازار دايمي نيست.



گروه راه و شهرسازي|
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران از كاهش 39 درصدي صدور پروانه ساختماني در 
۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 9۸ خبر 
داد. به گزارش »تعادل«، آنگونه كه آمارهاي منتشره از 
سوي وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد، در سال 9۸ 
تعداد پروانه هاي صادره براي ساخت واحدهاي مسكوني 
نسبت به سال 97 حدود 13.۵ درصد رشد منفي داشته 
است و از 63 هزار و ۵07 فقره پروانه صادره در سال 97، 
به ۵4 هزار و 910 فقره پروانه صادره در سال 9۸ رسيده 
است. با توجه به افت 39 درصد صدور پروانه هاي صادره 
در ۵ ماهه نخست سال جاري، به نظر مي رسد كه امسال 
ركورد تازه اي در افت تعداد پروانه هاي صادره براي ساخت 
وساز بر جاي باقي بماند. مس��اله اي كه نشان از كاهش 
چشمگير سرمايه گذاري در ساخت و ساز و به ويژه ساخت 
و ساز واحدهاي مسكوني دارد. از همين رو، در سال هاي 
آينده بازار مسكن با كمبود عرضه مواجه خواهد شد. چه 
آنكه بر اساس برآوردها كشور نيازمند ساخت ساالنه 900 
هزار واحد مسكوني است كه سهم تهران با توجه به تراكم 
جمعيتي باال دست كم 200 هزار واحد مسكوني است 
اما همان طور كه آمارها نشان مي دهد، در سال 97 صرفا 
63 هزار فقره و در س��ال 9۸ حدود ۵۵ هزار فقره پروانه 
ساختماني براي ساخت واحد مسكوني صادر شده است. 
بي گمان، اگر در سال جاري، به دليل كرونا و تحريم ها، 
شاهد افزايش چشمگير قيمت هاي مسكن نبوديم و اين 
بازار روال طبيعي خود را طي مي كرد، امسال نيز شاهد 
كمبود واقعي عرضه مسكن به بازار مي بوديم. حال آنكه 
كمبودهاي عرضه در بازار كنوني مسكن ناشي از امتناع 
مالكان واحدهاي مسكوني فعلي از عرضه ملك خود به 
بازار مسكن است با هدف جلوگيري از زيان احتمالي در 

روند صعودي قيمت ها.

   افت 39 درصدي صدور پروانه ساخت
حامد سليمي، مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه ش��هرداري تهران با تشريح آمار صدور پروانه در 
پنج ماه نخست امسال گفت: از ابتداي فروردين تا پايان 
مردادماه امسال، 2 هزار و ۸۸2 مورد پروانه ساختماني 
صادرشده كه اين آمار در مدت مشابه سال قبل 4 هزار 
و 7 مورد بوده است. به گزارش ايلنا، وي افزود: از لحاظ 
متراژ ساخت وساز در پنج ماه اول امسال، مجوز ساخت 
حدود 3 ميليون و 900 ه��زار مترمربع صادر گرديده 
است؛ اين در حالي است كه سال گذشته مجوز ساخت 
حدود 4 ميليون و 9۵0 هزار مترمربع صادرش��ده بود 
كه ش��اهد كاهش 21 درصدي ساخت وس��از از لحاظ 
متراژ نيز هستيم. س��ليمي گفت: از تعداد پروانه هاي 
صادره در ۵ ماه نخست امس��ال، 26۵۵ مورد در پهنه 
R )مسكوني( 171 مورد در پهنه M )مختلط تجاري، 
اداري و مسكوني( و ۵6 مورد در پهنه S )كار و فعاليت( 

قرار دارند. وي افزود: از مجموع پروانه هاي صادرشده در 
سال گذشته نيز 3720 مورد در پهنه مسكوني، 229 
مورد در پهنه مختلط و ۵6 مورد در پهنه كار و فعاليت 
جاي گرفته اند. مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شهرداري تهران با اشاره به فراواني صدور پروانه در 
22 منطقه گفت: در پنج ماه نخست سال 99 بيشترين 
فراواني صدور پروانه در منطقه 1۵ با 3۵2 مورد، منطقه 
4 ب��ا 243 مورد و منطقه 14 ب��ا 221مورد رقم خورد؛ 
كمترين ميزان صدور پروانه هم به ترتيب در منطقه 9 
با 41مورد، منطقه 6 با 74 مورد و منطقه 3 با ۸0 مورد 
اتفاق افتاد.  سليمي بيان كرد: در پنج ماه اول سال 9۸ 
نيز بيشترين تعداد پروانه با 376 مورد در منطقه 4، 336 
مورد در منطقه 1۵ و 274 مورد در منطقه 14 صادرشده 
بود، همچنين منطقه 6 ب��ا 61 مورد، منطقه 12 با ۸9 
مورد و منطقه 19 با 93 م��ورد كمترين ميزان صدور 
پروانه در پنج ماه نخس��ت سال گذشته را ثبت كردند. 
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران در خصوص فراواني متراژ ساخت وساز در مناطق 
22گانه نيز گفت: در ۵ ماه نخست سال مناطق۵، 4 و 1۵ 
مجوز بيشترين متراژ ساخت وساز را داشته و مناطق 9، 
19 و 16 مجوز كمترين متراژ ساخت وساز را گرفته اند، 
اين در حالي اس��ت كه در مدت مش��ابه سال گذشته 
مناطق 4، 1 و 1۵ بيشترين و مناطق 9، 19 و 16 كمترين 

مجوز ساخت وساز را دريافت كرده اند.  براساس گزارش 
روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران سليمي تأكيد كرد: آمار ارايه شده با توجه به تنوع 
و تع��داد امالك واقع در مح��دوده جغرافيايي مناطق 
22گانه بوده و مالك برتري و ارزشيابي مناطق 22 گانه 

در صدور پروانه نيست.

   تورم 50 درصدي مسكن در 5 ماه
به گزارش »تعادل«، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن 
در پايان اسفند سال گذشته به 1۵ ميليون و 62۸ هزار 
تومان گزارش ش��ده و مرداد سال جاري اين شاخص به 
23 ميليون و 110 هزار تومان بالغ شده است كه حاكي 
از رشد 47.9 درصدي قيمت مسكن طي ۵ ماهه نخست 
سال جاري دارد. همزمان، گزارش بانك مركزي نشان 
مي دهد كه در اين مدت، متوسط قيمت يك متر مربع 
بناي واحد مس��كوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در ش��هر تهران 19.0۵ ميليون تومان 
بوده است كه نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل 49.7 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني ش��هر تهران در ۵ ماهه نخست 
س��ال 99 به حدود 46 هزار و ۵00 فقره بالغ شد كه در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل، ۵6.9 درصد افزايش 
نشان مي دهد.  به گفته كارشناس��ان، رشد نقدينگي، 

افزايش چش��م انداز تورم��ي و همچني��ن تحوالت در 
بازارهاي موازي از جمله مهم ترين داليل رشد قيمت ها 
در بازار مسكن به شمار مي رود.  به گزارش »تعادل« رصد 
تحوالت ماهانه بازار مس��كن نشان مي دهد كه واگرايي 
ميان حجم معامالت ملك و متوسط قيمت خريد هر متر 
مربع واحد مس��كوني افزايش يافته است. در اين حال، 
افزايش 17۵.۸ درصدي معام��الت ملك در مرداد ماه 
در قياس با مرداد سال 9۸ نشان از فاصله گرفتن حجم 
معامالت از كف معامالت مسكن در مرداد و شهريور سال 
گذش��ته كه به ترتيب 3 هزار و 300 فقره و 2۸00 فقره 
ثبت شده بود، دارد. البته پيش از اين، روزنامه »تعادل« 
در گزارش��ي، روند 2۸ ماه��ه معامالت ملك منتهي به 
اول مرداد سال جاري را بررسي كرد و نتيجه گرفت كه 
در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تير سال جاري، حجم 
معامالت ملك رونقي اندك را تجربه كرده و به س��طوح 
فصل بهار سال 97 رس��يده و عادي شده است، چرا كه 
تعداد معامالت واحدهاي مس��كوني در دوره هاي رونق 
بازار مسكن در پايتخت از 2۵ هزار فقره فراتر مي رفت، 
اما طي دو سال گذشته تحت تاثير نوسان در فضاي كلي 
اقتصاد و سرايت اين بي ثابتي به بازار مسكن و در پي آن 
كاهش شديد قدرت خريد متقاضيان مصرفي به شدت 
كاهش يافت و حت��ي براي ماه هاي متوالي به كمتر از ۵ 

هزار فقره سقوط كرد.
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 شرايط كرونا در تهران قرمز
و سينوسي است

انوشيروان محسني بندپي، اس��تاندار تهران درباره 
آخرين وضعيت كرونا در استان تهران گفت: وضعيت 
در اس��تان تهران تغيي��ري نكرده و ش��رايط قرمز و 
سينوس��ي اس��ت. در حقيقت تغييري در وضعيت 
استان تهران نداشته ايم. به گزارش ايسنا، محسني 
بندپي در جمع خبرنگاران درباره رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و استفاده از ماس��ك در اماكن عمومي به 
ويژه مترو گفت: استفاده از ماسك در مترو باالي 9۵ 
درصد است و شهروندان اين مساله را به خوبي رعايت 
مي كنند،  اما فاصله گذاري اجتماعي به دليل جمعيت 
زياد در مترو نمي تواند به خوبي رعايت  ش��ود كه اين 
مساله اجتناب ناپذير است.محسني بندپي در خاتمه 
درباره تامين واكسن آنفلوآنزا براي استان اظهار كرد: 
با شروع پاييز و افزايش بيماري هاي تنفسي و ريوي 
و شيوع آنفلوآنزا اين نگراني وجود دارد كه با افزايش 
روند بيماري كرونا و يا بستري ش��دگان روبرو شويم 
اما با تدابيري كه اتخاذ ش��ده اس��ت و افزايش توزيع 
واكسن آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته اين اميدواري 
وجود دارد كه بتوانيم بيم��اري آنفلوآنزا را مديريت 
كنيم و كرونا را نيز با رعايت پروتكل ها،  فاصله گذاري 
اجتماعي ، استفاده از ماسك و شست و شوي دست و 

جلوگيري از تجمعات غيرضرور مديريت كنيم.

 آرامش بازار مسكن
در شهريور ماه

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
با بيان اينكه در شهريورماه شاهد آرامش بازار مسكن 
هس��تيم گفت: معامالت حدود 10 درصد نسبت به 
مرداد ماه افزايش يافته اس��ت. اين در حالي است كه 
بنا بر اعالم بانك مركزي، در دو هفته اول شهريورماه، 
تعداد معامالت مسكن ش��هر تهران نسبت به مدت 
مش��ابه ماه قبل به ميزان 37.7 درصد كاهش داشته 
كه حاكي از تداوم افت معامالت مسكن در شهريورماه 
اس��ت. به گزارش ايسنا، قلي خس��روي اظهار كرد: 
معتقدم عدم اعالم مداوم قيمت از سوي مراكز آماري و 
سايت هاي فروش ملك در بلندمدت منجر به ثبات بازار 
مسكن خواهد شد و اين حوزه را از تالطمات مصون 
نگه مي دارد. وي افزود: اعالم قيمت منطقه اي به بازار 
مسكن آسيب مي زند. به طور مثال زماني كه از سوي 
مراكز آماري عدد مشخصي به عنوان متوسط قيمت 
مسكن در تهران اعالم مي شود تاثير خود را بر مناطق 
ارزان قيمت تهران مي گذارد و حتي ساير شهرستان ها 
نيز قيمت تهران را مالك قرار مي دهند. رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران با اشاره به ممنوعيت درج قيمت 
توسط سايت هاي فروش ملك كه از ارديبهشت ماه 
اعمال شده خاطرنشان كرد: اين محدوديت بايد ادامه 
پي��دا كند و ما از آن حماي��ت مي كنيم؛ زيرا منطقي 
نيست كه هر كاربر بدون هويت مشخصي بتواند يك 

آگهي با قيمت دلخواه به ثبت برساند.

 لغو پرواز 2 ايرالين به دليل 
عدم رعايت پروتكل  بهداشتي

رييس سازمان هواپيمايي گفت: اگر شركت هواپيمايي 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكند، مجوز پرواز دريافت 
نمي كند، ضمن اينكه تاكنون دو مورد   ايرالين ها مجوز 
پرواز نگرفته اند. به گزارش مهر، كاپيتان تورج دهقاني 
زنگنه در حاش��يه بازديد از هواپيماها و ترمينال هاي 
فرودگاه مهرآباد در راس��تاي بررس��ي ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي درباره آخرين وضعيت ناوبري 
فرودگاه ماهشهر گفت: شبهه اي ايجاد شده بود مبني بر 
اينكه فرودگاه ماهشهر ايمني ندارد، در نتيجه صحبتي 
كه  با وزير راه و شهرسازي و شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران داش��تيم و پس از تعطيلي چند س��اعته 
فرودگاه، مقرر شد شركت فرودگاه ها مسووليت ناوبري 
فرودگاه هاي عسلويه و ماهشهر را بر عهده بگيرد. وي 
افزود: در حال حاضر مسووليت ناوبري فرودگاه ماهشهر، 
برعهده شركت فرودگاه ها است ساير فرودگاه هاي وزارت 
نفت نيز، به تدريج به شركت فرودگاه ها واگذار مي شوند. 
وي با بيان اينكه 27 مهرماه نشست بعدي ايران و اوكراين 
بابت حادثه بويينگ اوكرايني با حضور ديگر كشورهاي 
ذي ربط برگزار مي شود و رييس سازمان هواپيمايي نيز در 
ميان هيات ايراني حضور دارد، درباره رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي اظهار كرد: اگر شركت هواپيمايي پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت نكند، مجوز پرواز دريافت نمي كند، 
ضمن اينكه ما صدور اخطارها را شروع كرده و تاكنون 
در دو مورد به ايرالين ها مجوز پرواز نداده ايم و اگر تكرار 

كنند اسامي شركت ها را اعالم مي كنيم.

فاصله 2 ميلياردي كاميون هاي 
وارداتي با قيمت واقعي

دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران كش��ور 
با اش��اره به واقعي نب��ودن قيمت تعيين ش��ده براي 
كاميون هاي وارداتي و توليد داخل، گفت: طرح نوسازي 
ناوگان فرسوده تاكنون اجرايي نشده و اگر مشكالت و 
موانع آن حل نشود اميدي براي نوسازي ناوگان وجود 
ندارد چرا كه كاميون داران نمي توانند از پس اقساط چند 
ده ميليون توماني آن برآيند. احمد كريمي در گفت وگو 
با ايس��نا گفت: دو سال گذشته يك دستگاه ناوگان نو 
مانن��د FH۵00 كمتر از ۵00 ميلي��ون تومان بود اما 
امروز به 3.۵ ميليارد تومان رسيده است آيا اگر اراده اي 
براي اجراي اين طرح در دو سال گذشته وجود داشت 
و اين كار انجام مي شد، براي رانندگان بهتر نبود؟ البته 
در سال گذشته نيز در راستاي اعتراض كاميون داران 
پيشنهاداتي مطرح كرديم اما متاسفانه كوتاهي هايي در 
اين زمينه صورت گرفت و اگر پارسال هم طرح نوسازي 
اجرايي مي ش��د توانايي دولت براي پرداخت و توانايي 
رانندگان براي بازپرداخت و تامين نقدينگي در راستاي 
نوسازي ناوگان بيشتر از امروز بود. كريمي تصريح كرد: 
از سوي ديگر معتقديم كه قيمت كاميون هاي وارداتي 
در كشور به هيچ وجه واقعي نيست چرا كه به عنوان مثال 
يك راننده براي خريد كاميون وارداتي بايد حدود 3.۵ 
ميليارد تومان پرداخت كند در حالي كه قيمت همان 
كاميون در كشورهاي همسايه مانند تركيه و عراق نهايتًا 
1.۵ ميليارد تومان است. اگر به قيمت هاي جهاني هم 

نگاه كنيم به همين نتيجه مي رسيم.

افزايش غلظت دي اكسيد 
گوگرد  در جنوب تهران

مدير واحد سنجش و نگهداري شركت كنترل كيفيت 
هوا از افزايش غلظت آالينده دي اكسيد گوگرد در شهر 
تهران در بازه زماني اول تا 17 ش��هريور 99 خبر داد. 
به گزارش ايسنا احمد طاهري گفت: بنا به داده هاي 
اندازه گيري شده در ايستگاه هاي سنجش كيفيت 
ه��وا از ابتداي ماه جاري به وي��ژه در روزهاي 7 و 10 
ش��هريور، غلظت آالينده دي اكسيد گوگرد در شهر 
تهران افزايش قابل مالحظه اي را نشان مي دهد. وي با 
اشاره به اينكه بر اساس داده هاي مذكور ميزان افزايش 
غلظت اين آالينده در ايستگاه هاي جنوبي شهر تهران 
به ميزان قابل توجهي بيشتر بوده است، اظهار كرد: 
 ppb در حالي طي روزهاي اخير، غلظت هاي باالي
100 در ايستگاه هاي مذكور مشاهده شده  كه حداكثر 
 20 ppb غلظت اين آالينده در ساير روزها در حدود
بوده است. طاهري با بيان اينكه با توجه به تعطيالت 
رسمي هفته گذش��ته و كاهش تردد وسايل نقليه، 
انتظار مي رفت شاهد كاهش غلظت آالينده هاي هوا 
باش��يم، تصريح كرد: اما بر خالف ساير آالينده ها از 
جمله منوكسيد كربن و دي اكسيد نيتروژن، غلظت 
آالينده دي اكسيد گوگرد افزايش قابل مالحظه اي را 
نشان داد كه استفاده از سوخت هاي ديزل با گوگرد 
باال يا مازوت در صنايع واقع در جنوب شهر تهران كه 
دي اكسيد گوگرد بااليي توليد مي كنند را به عنوان 

يك احتمال مطرح مي كند.

نظارت 3  نهاد بر اوراق مشاركت 
شهرداري ها

معاون وزير كش��ور گفت: ديوان محاسبات، سازمان 
بازرسي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
بر هزينه كرد اوراق مش��اركتي كه به ش��هرداري ها 
تخصيص داده شده اند نظارت مي كنند. مهدي جمالي 
نژاد در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: اوراق مش��اركت 
براي س��ه موضوع خريد اتوبوس، توسعه حمل و نقل 
ريلي و براي سه شهر مش��هد، شيراز و قم براي بحث 
توس��عه اطراف حرم به ش��هرداري ها تخصيص داده 
مي شود. وي افزود: در شهر قم براي توسعه اطراف حرم 
حضرت معصومه )ع( در شهر شيراز براي توسعه حرم 
حضرت احمد ابن موسي )ع( و در مشهد براي توسعه 
اطراف ح��رم امام رضا )ع( اين اوراق به ش��هرداري ها 
تخصيص داده شده است. او گفت: ۵0 درصد ضمانت 
مبالغي كه در قالب اوراق مشاركت به شهرداري ها داده 
مي شود با ما يعني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور است و ۵0 درصد ديگر را بايد خود شهرداري ها 
تأمين كنند. جمالي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه چه ضمانتي براي خرج كردن صحيح و در قالب 
چارچوب اين اوراق مش��اركت از سوي شهرداري ها 
وجود دارد، گف��ت: همانطور كه مي دانيد اين پول ها، 
پول هاي دولتي هستند به غير از اينكه سازمان بازرسي 
و سازمان شهرداري ها و دهياري ها بر آن نظارت دارند 
ديوان محاس��بات هم روي ريال ب��ه ريال اين پول ها 
نظارت دارند. او گفت: اگر كوچك ترين تخلفي از سوي 
يكي از شهرداري ها انجام شود هم ديوان محاسبات و 
هم سازمان بازرس��ي و هم خود ما وارد مي شويم. وي 
گفت: برخوردمان هم به اين صورت است كه در مرحله 
بعدي به هيچ عنوان اعتبارات و اوراقي به ش��هرداري 
كه تخلف انجام داده تخصيص نمي دهيم. وي گفت: 
خوشبختانه تا به االن هيچ موردي از هزينه كرد نابجا و 
خارج از چارچوب اين مشاركت گزارش نشده است. به 
گزارش مهر، طبق قانون بودجه، شهرداري هاي كشور 
و س��ازمان هاي وابس��ته به آنها با تأييد وزارت كشور 
)سازمان امور ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور( تا 
سقف ۵ هزار و ۵00 ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و س��ود آن 
توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. عالوه بر اين، 
بايد حداقل ۵0 درصد از سقف اوراق موضوع اين بند 
به طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع 
آلودگي هوا اختصاص يابد و تضمين بازپرداخت اصل 
و سود اين اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري و 
حمل و نقل شهري به نس��بت ۵0 درصد دولت و ۵0 
درصد ش��هرداري ها است و تضمين ۵0 درصد سهم 
دولت برعهده س��ازمان برنامه و بودجه كشور است. 
همچنين، اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات 
معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه 
و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران طرح است.
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دو فوريت طرح جهش توليد و تامين مسكن تصويب شد

نشانه سكته عرضه مسكن در 1400

مجلس به دنبال تقويت طرف عرضه مسكن
گروه راه و شهرسازي|

در پي عملي نشدن ايده اوليه نمايندگان مجلس براي 
ارايه طرحي با هدف س��اخت 6 ميلي��ون آپارتمان در 
6سال، ديروز نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح جهش 
توليد و تامين مسكن موافقت كردند كه هدف اين طرح 
ارايه  تس��هيالتي براي افزايش توليد مسكن و در نهايت 
كاهش قيمت آن است. به گزارش فارس، طرح جهش 
توليد و تامين مسكن مسكن سه محور اساسي، تأمين 
مصالح ساختماني ارزان قيمت، تأمين اراضي رايگان و 
ارايه تسهيالت مناسب ساخت را مدنظر قرار داده است. 
به گزارش »تعادل« با توجه به خبرهاي رسيده از مذاكرات 
ديروز مجلس، به نظر مي رسد، بهارستان نشينان صرفا 
تقويت سمت توليد و عرضه مسكن را پيگيري مي كنند، 
اين در حالي است كه ركود مسكن به هر دو سمت عرضه 
و تقاضا رس��وخ كرده و هم اينك توان خريد متقاضيان 
مصرفي به شدت مضمحل شده است و با فرض افزايش 
ساخت مسكن حتي با قيمت هاي متعادل و دولتي، به نظر 
نمي رسد متقاضيان مصرفي ملك توان پرداخت هزينه 
خريد مسكن را داشته باشند. آن گونه كه ايسنا گزارش 
كرده است، البرز حسيني، سخنگوي كميسيون عمران 
در جلسه علني ديروز مجلس در توضيح دوفوريت طرح 
جهش توليد و تامين مسكن، اظهار كرد: طي سال هاي 
گذشته عرضه و تقاضاي مسكن متناسب با نياز بازار نبوده 
كه نتيجه آن ايجاد وضعيت فعلي در بازار مسكن است. در 
بهترين شرايط ساالنه احتياج به توليد بيش از 300 هزار 
مسكن است كه شاهد اين ميزان توليد نيز نيستيم، البته 
كه بنابر مطالعات و واقعيات جامعه و نظر تحليلگران حوزه 
مسكن ميزان توليد مورد نياز در سال بيش از 900 هزار 
مسكن است. وي ادامه داد: با توجه به اجاره نشيني تعداد 
زيادي از مردم و همچنين نياز جوانان براي تامين مسكن 
و رونق مش��اغل مرتبط با بازار مسكن بايد سياست ها و 
قوانين به گونه اي تدوين شود كه مردم مشكلي در تهيه 
مسكن نداشته باشند نه اينكه اگر كارمندي تمام حقوق 
ماهيانه خود را پس انداز كند، تازه مي تواند بعد از 3۵ سال 
سرپناهي داشته باشد. س��خنگوي كميسيون عمران 
مجلس اظهار كرد: سياست ها به سمتي رفته كه مسكن 
از كاالي مصرفي به سرمايه اي تبديل شده و سوداگري به 
آن دامن مي زند، از اين رو، در جهت عمل به اصول قانوني 
توليد انبوه مسكن مي تواند بازار موجود را كنترل كرده و 
وضعيت وخيم مسكن را بهبود ببخشد، با همين نگاه در 
كميسيون عمران اين طرح تهيه شد تا بتوان ضمن تامين 
تاسيسات زيربنايي و روبنايي اقداماتي درباره  دادن مجوز 

نظام  مهندسي و تهيه مصالح ارزان  قيمت صورت بگيرد. 
مسكن مهر باقي مانده تكميل شده و تسهيالت بانكي 

كم بهره ارايه شود.

   لوث شدن طرح هاي دوفوريتي
مهرداد ويس كرمي، نماينده خرم آباد مجلس در مخالفت 
ب��ا دو فوريت اين طرح اظهار كرد: ط��رح دو فوريتي در 
مجلس يازدهم لوث ش��ده است، به طوري كه حتي اگر 
در مدرسه ناظم به دانش آموز تذكر دهد، دانش آموز در 
پيامك از نمايندگان مي خواهد كه طرح دو فوريتي ارايه 
كند. بايد به جاي طرح هاي دوفوريتي كار كارشناسي و 
عميق انجام شود تا بتوان مشكالت را حل كرد با عجله 
نمي توان كاري انجام داد. طاهرخاني نماينده شاهرود 
اما در موافقت با دوفوريت اي��ن طرح اظهار كرد: در اين 
طرح كار كارشناس��ي دقيق و آماري ص��ورت گرفته، 
امروز مسكن مشكل جامعه است كه بايد به فوريت حل 
شود. جعفر قادري به عنوان مخالف ديگر دوفوريت اين 
طرح گفت: نبايد در بررسي اين موارد عجله داشت ما در 
زمان بررسي طرح ماليات بر خانه هاي خالي هم به اين 
موضوع اشاره داشتيم كه توجهي نشد و در نهايت شوراي 
نگهبان ايراد زيادي را به آن وارد دانست، پس بهتر است 
به جاي عجله با كار كارشناس��ي بيشتر و ارجاع طرح به 
ساير كميسيون ها آن را مورد رسيدگي قرار داد. مهرداد 
گودرزوند، نماينده رودب��ار در مجلس به عنوان موافق 
ديگر دو فوريت اين طرح گفت كه در حال حاضر يكي از 
مشكالت كشور تامين مسكن است كه جامعه را درگير 
كرده كه بايد براي حل آن فكر اساسي و بافوريت داشته 
باشيم. در نهايت نمايندگان با 169 راي موافق، 33 راي 
مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر در 
مجلس به بررسي طرح جهش توليد و تامين مسكن با 

دو فوريت راي مثبت دادند.

   ارجاع طرح ماليات بر خانه هاي خالي 
به كميسيون 

در تحولي ديگ��ر، طرح ماليات بر خانه هاي خالي ديروز 
به كميسيون اقتصادي ارجاع ش��د. اين طرح با عنوان 
اصالحيه ماده ۵4 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در 
1۵ مرداد س��ال جاري در مجلس تصويب شد و در 22 
مرداد نيز پس از بررس��ي در شوراي نگهبان، با 21 ايراد 
شامل 10 ابهام، 6 مغايرت با قانون اساسي و ۵ مغايرت با 
موازين شرع به مجلس ارجاع شد. ديروز اما بر سر تعداد 
اين ايرادات در مجلس بحث شد و در نهايت قرار بر اين 

شد كه كميسيون اقتصادي بار ديگر اين مساله را بررسي 
كند. در جريان مذاكرات ديروز مجلس، نمايندگان از 16 
ايراد شوراي نگهبان سخن به ميان آوردند، اين در حالي 
است كه روزنامه »تعادل« در تاريخ 27 مرداد سال جاري، 
با بررسي دقيق نامه شوراي نگهبان به مجلس، 21 ايراد 
به اصالحيه ماده ۵4 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم 
را احصا و در قالب گزارش��ي با عنوان »21 ايراد شوراي 
نگهبان به قانون ماليات بر خانه هاي خالي« منتشر كرد.  بر 
پايه اين خبر، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد طرح 
اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم كه از سوي 
شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود در جلسه علني 
صبح ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت. پس از قرائت 
گزارش كميسيون اقتصادي در مورد اصالح اين طرح و 
در پي تذكر الياس نادران نماينده تهران، رييس مجلس 
شوراي اسالمي اين طرح را به كميسيون اقتصادي ارجاع 
كرد. نادران در اخطار قانون اساسي گفت: نمايندگان بايد 
در جريان دقيق تغييرات مصوبات باشند. در حال حاضر ما 
نمي دانيم ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح چه مواردي 
بوده و چگونه رفع و رجوع شده است؟ از سوي ديگر اگر 
نماينده اي پيشنهادي دارد، چگونه بايد به آن رسيدگي 
كرد؟ اين در حالي است كه بر اساس ماده 199 آيين نامه 
داخلي مجلس، حتي اگر پيشنهاد كميسيون رأي نياورد، 
ديگر پيشنهادات نمايندگان بايد در صحن علني مجلس 

بررسي شود. وي افزود: شوراي نگهبان به اين طرح 16 
ايراد گرفته اس��ت، اين در حالي است كه شما صرفا يك 
مصوبه را قرائت كرديد و نمي گوييد كدام پيشنهاد ناظر 
بر رفع ايراد ش��وراي نگهبان بوده و براي ما كامال گنگ 
است. قاليباف در پاسخ به اين اخطار، گفت: بنده اشكال 
شما را از جهت شكلي قبول دارم، چرا كه قبال در جدولي 
مطرح مي شد كه فالن موضوع، مورد ايراد شوراي نگهبان 
اس��ت و چه تغييراتي در آن انجام شده، اما كميسيون 
اقتصادي از لحاظ ش��كلي اين مس��اله را رعايت نكرده 
اگرچه از لحاظ محتوايي انجام داده و 16 ايراد ش��وراي 
نگهبان مرتفع شده اس��ت. وي تأكيد كرد: در صورتي 
كه پيشنهاد كميس��يون رأي نياورد، قطعا پيشنهادات 
نماين��دگان در صحن علني مجلس مطرح مي ش��ود. 
رييس مجلس با اشاره به ابهام نمايندگان در مورد نحوه 
رفع ايراد شوراي نگهبان در طرح اصالح موادي از قانون 
ماليات هاي مستقيم )ماليات بر خانه هاي خالي(، گفت: 
كميسيون اقتصادي زحمت كشيده و اصالحات را انجام 
داده اما از لحاظ شكلي مشكالتي وجود دارد و برداشت 
بنده اين است كه نمايندگان به طور دقيق مطلع نيستند 
كدام بخش اصالح شده است. قاليباف اضافه كرد: بر اين 
اساس، طرح اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم 
را به كميسيون اقتصادي ارجاع مي دهيم تا هيچ ابهامي 

در تصويب اين طرح وجود نداشته باشد.

شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه اصلی مورخ 99/5/28 شورای اسالمی شهر بابل دو قطعه زمین با مشخصات ذیل واقع در خیابان بازار موسوم به گاراژ مازندران متعلق به خود را برابر 
قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند:

آگهی مزايده عمومی- )نوبت اول(- چاپ اول

سید مجتبی حکیم - شهردار بابل

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/6/27  تا تاریخ 99/7/5 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق، پیشنهاد خود 
را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/7/5  می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز شنبه مورخ 99/7/5  راس ساعت 14/15 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم این آگهی می توانند همه روز از محل موصوف بازدید به عمل آورند.
سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزایده تا زمان واریز وجه ملک مورد مزایده نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پرداخت کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقاالت بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225- 011 می باشد.

مساحت دو پالک موضوع مزایده 
جمعا )مترمربع(

مبلغ پایه کارشناسی دو 
پالک مجموعا )ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 535 اصلی و 1 الی 6 مکرر از 535 اصلی بخش دو غرب بابل به 
مساحت 2475 مترمربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 529 اصلی و 1 الی 21 مکرر از 529 اصلی بخش 

دو غرب بابل به مساحت 624 مترمربع
3099100/000/000/0005/000/000/000



پيرو تاش براي بومي سللازي اقللام و محصوالت 
مختلف، پيام رسللان اجتماعي هم از خدماتي است 
كه اقداماتي براي بومي كردن آن انجام مي شود. در 
سال هاي گذشته و با ظهور شللبكه هاي اجتماعي 
نمونه هللاي موفقي از ايللن محصوالت در كشللور 
وجود داشللته كه يا به لطف فيلتر يللا مزاياي بومي 
بودن و خدمات خاص توانسللتند كاربللران خود را 
داشته باشللند، با وجود اين پيام رسللان هاي بومي 
كه نمونه هاي جديدتري از شللبكه هاي اجتماعي 
هستند، به توفيق چنداني دسللت نيافتند. اگرچه 
تاش هايي براي توسعه پيام رسان هاي بومي صورت 
گرفته است، اما همچنان تلگرامي كه از ارديبهشت 
سال ۹۷ فيلتر شده و بدون فيلترشكن هايي كه اين 
روزها بسيار رواج يافته و واتس آپي كه ابتدا به اندازه 
تلگرام به آن توجه نشللده بود و هنوز هم بسياري از 
ويژگي هايي را ندارد كه تلگرام با تكيه بر آنها در حال 
تبديل شدن به نوعي رسانه براي كاربران ايراني بود، 
بيشتر مورد استفاده كاربران ايراني قرار مي گيرند، 
هرچند برخي هم در اين ميان شبكه هاي داخلي را 
برگزيدند. در اين راستا، عباس آسوشه با بيان اينكه 
مردم پيام رسان با كيفيت مي خواهند، گفت: مردم 
به دليل نبود كيفيت، سللراغ پيام رسان هاي بومي 
نمي روند و مللا هم اگر خدمللات و اختياراتي كه به 
شبكه هايي مانند واتس آپ و اينستاگرام مي دهيم را 
به پيام رسان هاي بومي بدهيم، آنها پيشرفت كرده و 

خدمات خوبي ارايه خواهند كرد.
آسوشلله با بيان اينكه شللبكه ملي اطاعات معادل 
فضاي مجازي نيسللت بلكه زيرساخت اطاعاتي و 
ارتباطي فضاي مجازي است، گفت: بسياري معتقدند 
خدمات دولللت الكترونيك، سللامت الكترونيك، 
خدمات محتوايي، تجارت الكترونيك، كسب وكار 
ديجيتال و آمللوزش مجازي جزئي از شللبكه ملي 
اطاعات هستند اما اين تعريف درست نيست، بلكه 
مطابق با سند تبيين الزامات شبكه ملي اطاعات، اين 
خدمات روي شبكه ملي شكل مي گيرند. شبكه ملي 
اطاعات مسيري است كه با خدمات پايه مورد نظر، 
ما را در زندگي روزمره هدايت مي كند. شللبكه ملي 
اطاعات متعلق به مردم است، بايد آن را ارزيابي كرده 
و قضاوت كنند آيا آن طور كه شايسته است خدمات 
آن را دريافت مي كنند و سللپس به مجريان اجراي 
اين پروژه امتياز دهند. معاون سابق مركز ملي فضاي 
مجازي با تاكيد بر لزوم تكميل شبكه ملي اطاعات 
و انتقاداتي كه به عملكللرد مجريان اين پروژه براي 
تاخير در اجراي آن وارد است، اظهار كرد: در كشور 
قانون هاي متعددي براي شبكه ملي اطاعات وجود 
دارد. مصوبات شللوراي عالي فضاي مجازي به رغم 
آنكه از سوي رييس جمهور اباغ مي شود اما ضمانت 
اجرايي روشني ندارد و بايد ضعف ضمانت اجرايي به 
شكلي حل و فصل شود. اين مصوبات در حد قانون 

است اما براي آن جرم انگاري نشده است.

    شبكه ملي اطالعات
بايد ايمني كاربران را تامين كند

آسوشه بر لزوم سهل و آسان بودن دسترسي به اين 
شبكه و نيز كيفيت و سرعت و دقت مناسب آن تاكيد 
كرد و گفت: از سللوي ديگر اين شبكه بايد بستري 
ايجاد كند كه ايمني كاربللران در فضاي مجازي را 
تامين كند و امنيت اطاعات كاربران تضمين شود. 
در سند الزامات شبكه ملي اطاعات در شش محور 
مشخصات اين شبكه با تاكيد بر استقال، كيفيت، 
سللرعت، ارزاني و ايمني توسط شوراي عالي فضاي 

مجازي مصوب شده است. 

وي ادامه داد: در سال ۹۵ و با توجه به اينكه مجريان 
طرح معتقد بود كه سند الزامات شبكه ملي اطاعات، 
تنها به كليات پرداخته اسللت، سند ضرورت تبيين 
الزامات شللش گانه اين شللبكه نيز در شوراي عالي 
فضاي مجازي به تصويب رسيد. عاوه بر اين دو سند، 
اواخر سال گذشته نيز سند سومي با عنوان معماري 
و طرح كان شللبكه ملي اطاعات مصوب شده بود 
كلله در آن ۲۱ جز، ۳۰ خدمت و ۵۳ اقدام اساسللي 
براي شبكه ملي اطاعات شناسللايي شده است تا 
اين پللروژه كامًا براي مجريان آن ملموس باشللد. 
مشللاور رييس مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به 
موضوع پيام رسان هاي بومي به عنوان يكي از خدمات 
پايه شللبكه ملي اطاعات گفت: مردم پيام رسان با 
كيفيت مي خواهند و به دليل نبود كيفيت، سللراغ 
پيام رسان هاي بومي نمي روند. البته پيام رسان هاي 
داخلللي مي توانند خوب شللوند. تلگرام هللم از روز 
اول خوب نبود اما رفته رفته توانسللت ضعف هايش 
را رفع كنللد. ما هم اگر خدمللات و اختياراتي كه به 
شبكه هايي مانند واتس آپ و اينستاگرام مي دهيم را 
به پيام رسان هاي بومي بدهيم، آنها پيشرفت كرده و 
خدمات خوبي ارايه خواهند كرد. مردم حق دارند به 

پيام رسان هاي خوب و قابل اتكا وصل شوند. 
آسوشه با بيان اينكه اجزاي شبكه ملي اطاعات بايد 
در زمان هاي مشللخص مدنظر به نتيجه مي رسيد، 
افزود: اما وزارت ارتباطات از نظر اين نتايج عقب است. 
البته اين به اين معني نيسللت كه هيچ كاري انجام 
نشده باشد. بلكه براي مثال موفقيت سرويس هاي 
vod در حال حاضر، نتيجه زحماتي اسللت كه در 
بخشي از شبكه ملي اطاعات صورت گرفته است؛ 
اما به هر ترتيب انتظار داريم كه اين شبكه بيشتر از 

ميزان فعلي محقق شده باشد. 
وي ادامه داد: در اين راسللتا مطابق با دسللتور مقام 
معظللم رهبري مبني بر اينكه گزارش شللبكه ملي 
اطاعات هر سلله ماه يك بار به ايشللان ارايه شود و 
ايشان تاكيد ويژه اي بر تسريع در اجراي اين پروژه 
دارند، مركز ملي فضاي مجازي نيز نسبت به برگزاري 
جلسات مسللتمر و نزديك با وزارت ارتباطات اقدام 

كرده اسللت تا قدم بلله قدم در كنار ايللن وزارتخانه 
مسللائل پيش برود و از جزييات اقدام در حال انجام 

مطلع باشد.

    مجلس بايد نظام مديريت فضاي سايبري را 
تعريف كند

همچنين رضا تقي پور، عضو كميسلليون صنايع و 
معادن مجلس و وزير اسبق ارتباطات با تاكيد بر اينكه 
مجلس يازدهم بايد نظام مديريت فضاي سايبري را 
تعريف كند و نبايد مردم را در فضاي مجازي بي پناه 
رها كرد، از روند توسللعه شبكه ملي اطاعات انتقاد 
كرد. به اعتقاد تقي پور الزامات شبكه ملي اطاعات 
در زمان بندي مشللخص تحقق پيدا نكرده است. او 
در جلسه علني ۱۹ شهريور مجلس به سخنان مقام 
معظم رهبري در زمينه تغيير مفهوم حكمراني در 
دنياي امروز اشاره كرد و گفت: فضاي مجازي امروزه 
تمدن جديدي را ايجاد كرده اسللت؛ مانند انقاب 
صنعتي. گسللترش روزافللزون قابليت هاي فضاي 
مجازي، جهاني شللدن ارتباطات، انفجار اطاعات و 
فناوري هاي نوظهور باعث مطرح شللدن مفاهيم و 

پارادايم نوين شده است.
 او اداملله داد: بلله گفته صاحبنظران مللا در ابتداي 
يك انقاب قرار داريم. اين انقاب شلليوه زندگي و 
كسللب  وكار و ارتباط را به شللكل گسترده اي تغيير 
مي دهللد. اين انقاب به سللرعت در حال فراگيري 
اسللت و ما هم بايد سللرعت و فراگيللري انقاب را 
درك كنيم. در بين چالش هللاي متنوعي كه با آن 
روبللرو هسللتيم، مهم ترين و اساسللي ترين چالش 
دنياي امروز تحوالت فضاي مجازي اسللت و ما بايد 
اين تحللوالت را درك كنيم. به گفته تقي پور فضاي 
مجازي امروزه روي حاكميت هاي ملي اثرات عميق 
و گسللترده اي دارد و حاكميت فضاي سايبر امروز 
يكي از ابعاد جديد حاكميت ملي در فضاي سايبري 
اسللت. او همچنين تاكيد كرد: حاكميت داراي سه 
عنصر قلمرو، شللهروندان و سياست است. بنابراين 
پيش شللرط وجود حاكميت ملي در فضاي مجازي 
برخورداري از قلمرو و شهروندان و نظام است. بايد 

نظام مديريللت فضاي سللايبر را در مجلس تعريف 
كنيم وگرنه فاصله مان از اين قافله جهاني بيشللتر و 
بيشتر خواهد شللد. وقتي مي دانيم افرادي از بيرون 
فضاي مجازي را هدايت مي كننللد، نمي توانيم در 
مقابل آن بيكار بنشينيم. ما نمي توانيم مردم را كه با 
فضاي مجازي در ارتباط هستند، بي پناه رها كنيم. 
اين نماينده تهران همچنين بيللان كرد: از آنجا كه 
تمام رفتارهاي جامعه فيزيكللي به طور طبيعي در 
فضاي سايبري هم منعكس مي شود. مدل مديريت 
جامعه فيزيكي هم به طور طبيعي در فضاي مجازي 
اعمال مي شود. البته بايد توجه كنيم كه اين شيوه 
مديريت بايد متفاوت باشد. حواسمان بايد باشد كه 
حاكميت ملي در آينده به صورت اجتناب ناپذير به 
فضاي سايبري كه مردم به صورت فزاينده اي به آن 
اتكا دارند، تسري پيدا خواهد كرد. تقي پور در ادامه 
اضافه كرد: ما نمي توانيم مردم را كه با فضاي مجازي 
در ارتباط هستند، بي پناه رها كنيم؛ چرا كه عوامل 
مسلط بين المللي در اين زمينه ها فعال هستند. به 
همين خاطر من روي شللبكه ملي اطاعات تاكيد 
دارم. دولت براي توسعه اين شبكه اهتمام الزم را به 
خرج نمي دهد. شبكه ملي اطاعات اجزايي دارد و 
اين اجزا بايد در زمان بندي مشللخص توسعه يابند. 
در حالي كه از زمانبندي عقب هستند. سياست هاي 
اصولي كلله در زمينه پهناي باند وجللود دارد، بايد 
رعايت شللوند. او با بيان اينكلله در حاكميت فضاي 
سايبري كشور در اشللكال مختلف مانند حاكميت 
داده ها واطاعات، حاكميت فضاي فناوري، حاكميت 
فضاي الكترومغناطيسللي در كشور خاهاي جدي 
وجود دارد، گفت: مجلس يازدهم وظيفه دارد با توجه 
به آثار چشم گير فضاي مجازي در تمام ابعاد زندگي 
فردي و اجتماعللي و لزوم بهره مندي از فرصت هاي 
ناشي از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارايه 
خدمات گسللترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و 
گسترش و عمق بخشللي به اقتصاد ديجيتال دانش 
بنيان وبرنامه ريزي همه جانبه براي بهبود شللرايط 
كسللب وكارهاي مرتبط با فضاي مجازي به سرعت 

قوانين الزم در اين حوزه را تدوين كند.

6 دنياي فناوريرويداد
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آخرين آمار تعويض اپراتور 
توسط كاربران

طبق آخرين آمار، در مردادماه سللال جاري اپراتورها 
پذيراي ۹۵۴۸ ترابرد بودند و مشتركان اين اپراتورها 
با حفظ شماره خود توانستند از خدمات اپراتور ديگري 
استفاده كنند. به گزارش ايسللنا، طرح ترابردپذيري 
شللماره ها )MNP( اين امللكان را فراهم مي كند كه 
به موجب آن مشتركان مي توانند با حفظ شماره خود، 
اپراتور ارايه دهنللده خدمات خود را عللوض كرده و از 
خدمات اپراتور مقصد استفاده كنند. اين طرح از سال 
۱۳۹۵ اجرايي شد و البته شللرايط خاص خود را دارد 
و ممكن است برخي از درخواست هاي ترابرد از سوي 
مشتركان با موافقت مواجه نشود. براي اجراي اين طرح 
الزم است در گام اول مشترك از طريق مراجعه به سايت 
يا مراجعه حضوري به دفاتر خدماتي اپراتوري كه قصد 
دارد به آن مهاجرت كند، فرم درخواسللت را تكميل و 
به عبارتي براي اجللراي اين طرح ثبت نام كند. پس از 
آن در صورتي كه فرد از شللرايط الزم برخوردار باشد از 
طريق يك پيامك تأييد ثبت نام او به اطاعش خواهد 
رسلليد. امكان تغيير اپراتورها از طريق ترابردپذيري 
تنها دو بار در سال ميسر اسللت و پس از اين تغييرات 
هزينه تمامي سللرويس ها، تماس و پيامك مطابق با 
اپراتوري كه به آن ترابرد شللده محاسبه خواهد شد. 
همچنين پيش از اجراي طرح ترابردپذيري الزم است 
مشترك حداقل سه ماه در اپراتور ارايه دهنده خدمات 
اوليه فعاليت داشته باشللد. احراز نشدن هويت مانند 
تطابق نداشتن مشللخصات اعام شده با مشخصات 
دارنده شماره، رعايت نكردن ترابرد نظيربه نظير مانند 
درخواسللت ترابرد سلليم كارت دايمي به اعتباري و 
برعكس، فعال نبودن سيم كارت، فعال بودن كمتر از 
سه ماه سيم كارت شماره مورد درخواست براي ترابرد 
و پرداخت نكردن به موقع صورتحساب اوليه صادرشده 
از اپراتور فرستنده توسط مشترك در سيم كارت هاي 
دايمي از داليل رد درخواست ترابرد عنوان شده است. 
طبق آخرين آمار اعامي از سوي سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، در مردادماه سال جاري، اپراتورها 
پذيراي ۹۵۴۸ ترابرد بودند. اين درحالي اسللت كه از 
ابتداي سللال جاري، حاكي از انجللام ۵۱۱۶، ۱۱ هزار 
و ۹۳۰، ۸۳۸۲ و ۱۰ هللزار و ۱۳۳ ترابرد به ترتيب در 
ماه هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير بوده است. 
البته تنها تعداد تراز، ماك اول بودن يك اپراتور در ترابرد 
نيست. موارد ديگري از جمله كيفيت، تعداد تخلفات، 
سرعت ترابرد و تجربه كاربري هم وجود دارد و بعضي از 
اين پارامترها به نحوه ارايه سرويس برمي گردد. ممكن 
است يك اپراتور در يك مدت زمان، سرويس خاصي 
ارايه دهد كه در آن زمان مشترك به اپراتور ترابرد كند 
و بعد بخواهد به اپراتور مبدا خللود برگردد؛ اين دليل 
نمي شود اپراتوري كه از آن بازگشته، سرويس نامناسبي 
داشللته يا اپراتوري كه االن انتخاب كرده سرويسش 

مناسب  است.

۳۵۰ مدرسه در زنجان
به اينترنت دسترسي ندارند

وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، از رايگان شللدن 
شبكه آموزشي »شللاد« در همه اپراتورها به دستور 
رييس جمهوري خبر داد. محمدجواد آذري جهرمي 
اظهار كرد: دانش آموزان آينده سللازان كشور بوده 
و ۱۴ ميليون خانواده درگير آموزش آنها هسللتند. 
زيرسللاخت هاي مجازي، آموزش را تسهيل كرده و 
سامت را حفظ مي كند و تاكنون ۸۶ هزار مدرسه به 
زيرساخت مربوطه متصل شده اند و ديروز نيز همين 
تعداد مدرسه ۵ گيگابيت ترافيك توليد كردند. وي 
با اشللاره به اينكه ۵۰۰ گيگابيت ظرفيت از طريق 
شبكه ملي اطاعات براي مدارس ايجاد شده است، 
افزود: از اين ميزان فقط ۵ گيگ مشغول شده است، 
چون فعا در ابتداي مباحث آموزشي هستيم. اين 
مسوول از رايگان شدن شللبكه آموزشي »شاد« به 
دستور رييس جمهوري خبر داد و گفت: هزينه همه 
اپراتورها براي مدارس رايگان شللده كه در يك روز 
مصرف »شاد« ۲۷ گيگابيت در ثانيه در پيك بود اما 
براي ۷۰۰ گيگابيت ظرفيت سازي شده است. وزير 
ارتباطات و فناوري اطاعات با بيان اينكه پايش شبكه 
وجود دارد و مشللكلي از اين لحاظ نداريم، تصريح 
كرد: مساله جدي ۵ درصد از مناطق روستايي كشور 
است كه امكان دسترسللي به شبكه ملي اطاعات 
براي آنها فراهم نبود. بلله همين خاطر برنامه ريزي 
شده كه امسال اين مدارس متصل شوند و بخشي از 
اينها نيز مربوط به استان زنجان است. آذري جهرمي 
با بيان اينكه ۳۵۰ مدرسه استان زنجان كه به شبكه 
اينترنت اتصال ندارد و برنامه ريزي شده است در سه 
گام و تا اسفندماه اتصال اين مدارس نيز انجام شود، 
يادآور شد: گام نخست در آبان ماه، گام دوم در بهمن 
و گام سوم در اسفندماه انجام خواهد شد، اين در حالي 
اسللت كه هم به لحاظ رايگان سازي زيرساخت ها و 
هم اتصال آمادگي بهتري نسبت به پيك اول كرونا 
خواهيم داشللت. وي با تاكيد بر لزوم ايجاد عدالت 
ارتباطي در سراسر استان زنجان افزود: براي توسعه 
زيرسللاخت ها بايد عدالت ارتباطللي به وجود بيايد 
كه در حال حاضر متاسللفانه عدالللت در ارتباطات 
استان برقرار نيست. اين مسوول ادامه داد: وضعيت 
تخصيص اعتبار و اجراي پروژه خوب اسللت ولي با 
وجود سرمايه گذاري باال در استان، عدالت ارتباطي 
برقرار نيسللت و اين به دليل نوع جغرافياي طبيعي 
استان زنجان است كه اين استان هم دشت دارد هم 
كوهستان كه توسعه در دشت ها پيشرفت داشت ولي 
توسعه در كوهستان كمتر اسللت. وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات با اشللاره به مدارسي كه اينترنت 
ندارند، عنوان كللرد: در مجموع در اسللتان ۱۵۰۰ 
مدرسه وجود دارد كه ۳۵۰ باب مدرسه اينترنت ندارد 
كه تمركز اين مدارس در شهرستان هاي ماه نشان و 
خدابنده است و جغرافياي منطقه سبب عقب ماندگي 

در توسعه اينترنتي است. 

هدفون ويژه دوركاري با قابليت 
حذف صداهاي مزاحم

تداوم دوركاري به علت شلليوع كرونا نياز به توليد ابزار 
و وسللايل ويژه اين كار را افزايش داده اسللت و يكي از 
محصوالت كاربردي در اين زمينه هدفوني اسللت كه 
صداهاي مزاحم محيطي را حذف مي كند. به گزارش 
مهر به نقل از نيواطلس، انجام امور كاري مستلزم تمركز 
و افزايش كيفيت صدا به خصوص در زمان استفاده از 
لپ تاپ براي برقراري ارتباطات صوتي است. محصول 
جديدي كه در اين زمينه توليد شده، هدست بلوتوث 
شركت پرمير است كه عاوه بر افزايش كيفيت صدا، 
اصوات مزاحم محيطي را نيز حذف مي كند. هدست 
يادشللده مجهز به فناوري ويژه اي اسللت كه در زمان 
برقراري تماس هاي مختلف يا برگزاري كنفرانس هاي 
ويديويي با استفاده از نرم افزارهايي مانند زوم، به كمك 
كاربران مي آيد. اين هدسللت از طريق بلوتوث با ابزار و 
محصوالت مختلفي مرتبط مي شود و ميكروفن آن نيز 
كيفيت مطلوبي دارد. استفاده از اين هدست در زمان 
رانندگي نيز ممكن اسللت. با هر بار شارژ باتري امكان 
استفاده از هدست يادشده تا ۱۲ ساعت وجود دارد و اين 
زمان شارژ در حالت استندباي به ۳۵۰ ساعت مي رسد.

ابداع فناوري براي مديريت 
يكپارچه و خودكار پهپادها

محققان استراليايي در تاش هستند تا براي مديريت 
خودكار و سراسري انبوه پهپادها يك سيستم هوشمند 
ابداع كنند. اين سيستم به طور آني قادر به برنامه ريزي 
در اين زمينه است. به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، 
سيستم يادشده با بررسي وضعيت پهپادها و كنترل 
موقعيت آنها در مورد زمان مناسب پرواز هر يك از آنها 
تصميم مي گيرد و سرعت حركت پهپادها را نيز كم و 
زياد مي كند تا از برخورد آنها با يكديگر جلوگيري كند. 
اين سيستم به خصوص درزمان وقوع سوانح طبيعي و 
رويدادهايي مانند آتش سوزي، سيل، تصادف و غيره 
به كمك كاربللران و اپراتورها مي آيد تللا بتوانند براي 
زمان به حركت درآوردن پهپادها و مسير حركت آنها 

برنامه ريزي كنند. 

مردم به دليل نبود كيفيت سراغ ابزارهاي بومي نمي روند

تالشنافرجامپيامرسانها

انتقاد از رويه سخت گيرانه بنياد ملي بازي هاي رايانه اي در ارزيابي بازي ها 
صدور مجوزها و نحللوه ارزيابي بللر بازي ها از جمله 
موضوعاتي است كه اين روزها باعث نگراني بازي سازان 
شده است. بسللياري از بازي سللازان روندهاي بنياد 
ملي بازي هللاي رايانه اي را به عنوان متولي اين حوزه 
سخت گيرانه و سللليقه اي مي دانند كه باعث كاهش 
سللرعت آنها در توسعه كسب وكارشللان شده است. 
در مقابل اين ادعا معاون نظارت بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي اعام مي كند كه بنياد رويه سخت گيرانه و 
سللليقه اي در صدور مجوز يا ارزيابي بازي ها ندارد و 
هرآنچه اعمال مي شود براساس مصوبه هاي قانوني 
اسللت. عقيل منصللوري، معاون نظللارت بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي در خصوص روند مجوزدهي بنياد به 
پيوست گفت: ابتدا بايد توضيح دهم كه اساسنامه بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي مصوب شوراي عالي انقاب 
فرهنگي است و پس از آن نظام  رده بندي سني بازي ها 
توسط شوراي فرهنگي عمومي كشور مصوب شده 
است. اين نظام رده بندي بحث سليقه اي نيست كه در 
دوره هاي مختلف مديريتي متفاوت باشد؛ بلكه به مثابه 
كتاب مقدسي است كه در همه ادوار مديريتي بنياد 
مورد استناد قرار مي گيرد.« به گفته او متناسب با اسناد 
باالدسللتي در زمان هاي مختلف دستورالعمل هايي 
براي صدور پروانه انتشار از سوي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامي به بنياد ملي بازي ها اباغ شده است. آن طور 
كه او اعام مي كند آخرين دسللتورالعمل متعلق به 
دهم دي ماه ۹۸ است و پيش از آن هم دستورالعملي 

در سال ۹۵ اباغ شده بود.
او در ادامه توضيح داد: » البته اين دو دسللتورالعمل 
تفاوت خاصي با هللم ندارند. تنها تفاوتي كه اين دو با 
هم دارند اين است كه سال ۹۵ به اشخاص حقيقي هم 
مجوز فعاليت نشر مي دادند؛ اما در دستورالعمل سال 

۹۸ تنها اشخاص حقوقي اين مجوز را دريافت مي كنند. 
دريافت اين مجوز هم بازي سللازان را تحت تاثير قرار 
نمي دهد، چون يك بار اين مجوز را مي گيرند و ديگر 
نيازي نيست براي تمديد آن به بنياد مراجعه كنند. 
منصوري همچنين در مورد شوراي رده بندي بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي گفت: »در شوراي رده بندي 
بازي هللا افراد حقوقللي و حقيقي حضللور دارند. در 
دستورالعملي كه وزير ارشاد در اين مورد اباغ كرده، 
نماينده اي از بازي سللازان در اين شورا حضور ندارد و 
حتي در تعيين اعضاي اين شورا مديرعامل بنياد هم 
نقشي ندارد.« براساس توضيحات او در اين شورا تنها 
يك نفر متخصص به انتخللاب مديرعامل بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي بايد حضور داشللته باشد كه بنياد 
سعي كرده اين فرد منتخب، متخصص در اين حوزه 
و حامي بازي سازان باشد. او ادامه داد: »در جلسات با 
كميسيون بازي و سرگرمي هم اعام كردم فردي كه 
در شورا از سمت بنياد ملي بازي ها حضور دارد، حامي 
بازي سازان است و در جلسللات دغدغه بازي سازان 
را در نظر داريم و به سللادگي بللا موضوعات برخورد 
نمي كنيم. منصوري در مقابل انتقاد بازي سللازان به 
نبود نمايندهاي از اين بخش در شوراي رده بندي بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي از بررسي اين درخواست خبر 
داد و گفت: دوسللتان در كميسيون بازي و سرگرمي 
درخواسللت داشللتند كه يك نفر از بازي سللازان در 
جلسات شوراي رده بندي شركت كند كه براي جلسه 
اين هفته شوراي رده بندي دعوتنامه رسمي به رييس 
كميسيون بازي و سرگرمي سازمان نصر ارسال كرديم 
تا نماينده اي از بازي سازان در اين جلسه شركت كند 
و موضوع حضور نماينده اي از بازي سازان را مطرح و 

شورا در اين مورد تصميم گيري كند.

    ارزيابي بازي ها براساس قانون و اصول است
منصللوري همچنين در انتقاد هاي واردشللده برخي 
بازي سللازان نسللبت به اينكه بنياد در زمينه ارزيابي  
بازي ها نيز سليقه اي و گاه سخت گيرانه رفتار مي كند 
مي گويد كه در اين زمينه هيچ ارزيابي خارج از اصول 
انجام نمي شللود و همه چيز براساس روندهايي كه به 
شللكل قانون و سياست  مشللخص درآمده، پيگيري 
مي شللود.او در اين مورد گفت: ابتدا بايد توضيح دهم 
كه مطالعات در مورد روند ارزيابي بازي ها توسط بنياد 
ملي بازي هللا، از ابتداي ايجاد اين نهاد انجام شللد، ۴ 
مرتبه مورد بازبيني هم قرار گرفت و ۹ جلد كتاب در 
مورد آنها تهيه شد. حدود ۳۰ استاد دانشگاه هم روي 
اين موضوعات كار كردند و چارچوب هايي را استخراج 
كردند.در تمام اين سال ها بنياد ملي براساس همين 
چارچوب ها بازي ها را مورد بازبيني قرار داد و موضوع 
سليقه اي نيست. اعضاي حاضر در شوراي رده بندي 
هم افراد با تجربه و باسللابقه در اين زمينه هسللتند. 
براساس گفته هاي منصوري از چارچوب هاي رده بندي 
مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه نبايد بازي محتواي 
آسيب رسان داشته باشللد و نبايد مواردي چون مواد 
مخدر، مشروبات، ترس و ياس و نااميدي و انحرافات در 
آنها وجود داشته باشد، در اين مورد حتي متن آيين نامه 
نظام رده بندي بازي ها به صورت شللفاف روي سايت 
موجود است. او در پاسخ به اين سوال كه نبايد پرونده 
شكايت از بازي ها به بنياد به عنوان متولي بازي ها ارجاع 
داده شللود، گفت: »ما نمي توانيم به دستگاه قضايي 
بگوييم كه وارد پرونده  بازي ها نشللويد چون مسوول 
رسيدگي ما هستيم. قوه قضاييه استقال خود را دارد 
و به عنوان فرد مطلع و كارشناس از ما استعام مي گيرد 

و بنياد هم توضيحات خود را ارايه مي دهد.

    اما و اگرهاي اجراي يك دستورالعمل
اجراي دسللتورالعمل هاي جديد بللراي صدور مجوز 
فعاليت نشللر بازي هاي رايانه اي و نشللر پروانه انتشار 
كلله در تدويللن آن بازي سللازان نقش نداشللته اند از 
جمله ديگر مسائلي است كه بسللياري از فعاالن اين 
حوزه نسللبت به آن گايه مند هستند. چندي پيش 
حسين مزروعي، رييس كميسيون بازي و سرگرمي 
سازمان نظام صنفي رايانه اي، با اعام اينكه در تدوين 
اين دسللتورالعمل بازي سللازان و حتي نماينده اي از 
بازي سازان نقشي نداشته اند گفته بود كه آنها از بنياد 
ملي  بازي هاي رايانه اي خواسته اند تا اين دستورالعمل 
را معلق كنند و مجددا دستورالعملي با مشاركت فعاالن 
بازي ساز تدوين شود. هرچند كه اين پيشنهاد از سوي 
بنياد ملي بازي  رايانه اي با موافقت همراه نشده است. 
معاونت نظارت بنياد ملي بازي هللاي رايانه اي در اين 
مورد گفت: نخست اينكه اين دستورالعمل به من اباغ 
شده و نقشي در تهيه آن نداشتم. به اين صورت كه من 
آذرماه سال گذشته به سمت معاونت نظارت منصوب 
شللدم و اينگونه دستورالعمل ها كه معموال تدوين آن 
يك سللال طول مي كشد، دي ماه سللال گذشته اباغ 
شد و حال بايد اجرايي شللود. منصوري با اعام اينكه 
آنها مخالفتي با اصاح اين دستو رالعمل به مشاركت 
بازي سازان ندارند ادامه داد: مخالفتي با اصاحات در اين 
دستورالعمل نداريم و اگر به صورت شخصي مي دانستم 
قرار است چنين دستورالعملي اباغ شود، نامه اي ارسال 
مي كرديم تا در تركيب شوراي رده بندي هم نماينده اي 
از بازي سللازان حضور داشته باشللد. منصوري تاكيد 
مي كند كه در مورد اصاح اين دستورالعمل هيچ چيز 
غيرممكن نيست و امكان دارد وزير ارشاد تصميم بگيرد 

كه اين دستورالعمل را اصاح كند.

اخبار ويژه

۹ ميليون و ۷۰۰ هزار دانش آموز 
در شبكه شاد احراز هويت شدند

 سيدحسن الحسيني، مسللوول شبكه دانش آموزي 
»شاد« در گفت وگو با خبرگزاري موج گفت: در حال 
حاضر ٩ ميليللون و ٧٠٠ هزار دانش آموز در شللبكه 

آموزشي دانش آموز)شاد(  احراز هويت شده اند.
تاكنون ٩٨ هزار مدير نيز احراز هويت شده اند و ۱۱۳ 
هزار مدرسه نيز در شبكه آموزشي دانش آموز »شاد« 

فعال شده است. 
از روز جمعه )۱۴ شهريور( تاكنون نزديك به يك ميليارد 

پيغام در اين شبكه رد و بدل شده است.
طي چند روز آتي دانش آموزان و معلمان به تدريج به 
شللاد ورود مي كنند و پس از احراز هويت مي توانند از 
ابزارهاي در دسترس نسخه جديد مانند پخش زنده 

استفاده كنند.

رد شائبه احتكار
خودروهاي ناقص با تكميل 

قطعات روانه بازار مي شود

ايكوپرس| ازابتداي سال جاري تا كنون بيش از ۱۳ 
هزارو ۹۳۰ دسللتگاه خودروي پارس در سايت ايران 
خودرومازندران توليد شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۴۵ درصدافزايش نشان مي دهد. سيد اميد 
حسيني نژاد مدير عامل سايت ايران خودرو مازندران 
)خزر( درپي انتشارتصاوير پاركينك اين سايت توليدي 
دربرخي از سايت ها و شبكه هاي اجتماعي گفت: روزانه 
۱۴۰ دسللتگاه خودرو در اين سللايت توليدمي شودو 
اين آمار بيانگراقدامات انجام شللده در راستاي بهبود 
روندتوليد و تامين است.  وي افزود: در سال جاري قرار 
است ۳۵هزاردستگاه پارس تي .يو.۵ و پارس سال در 
اين سايت توليد شود . حسيني نژاد بارد شائبه احتكار 
در اين سايت توليدي خاطرنشان كرد: دوهزار دستگاه 
خودرو داراي كسري قطعه با فناوري پيشرفته در اين 
سللايت وجود دارد كه با تامين قطعات اين خودرو ها 
تكميل و تحويل مشتريان مي شود. اين در حالي است 
كه در همين بازه زماني سال گذشته حدود ۶ هزار خودرو 
ناقص در كف كارخانه وجود داشت. وي بااشاره به اينكه 
از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از ۱۰ هزار دستگاه 
خودرو تحويل مشتريان شده است، خاطرنشان كرد: اگر 
محدوديت هاي ترافيكي در استان درزمان مسافرت هاي 
تابسللتاني نباشد، شاهد افزايش ارسللال خودروهاي 
توليد اين سايت به مشتريان خواهيم شد.  مديرعامل 
ايران خودرو مازندران تاكيد كرد: تا آماده  شدن پاك 
و مدارك خودرو توسط پليس راهور ناجا همچنين از 
زمان تجاري سازي تا بارگيري يك بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ 
روزه  نياز است . اين در حالي است كه اگر خودروي ناقص 
هم وجود نداشته باشد تعدادي خودرو در پاركينگ ها 
موجود هستند. وي تاكيد كرد: همه زيرساخت هاي فني 
و مهندسي مورد نياز براي افزايش كمي و كيفي توليد در 
اين سايت فراهم شده و ارتقاي كيفيت يكي از برنامه هاي 

مهم ايران خودرو مازندران است.



تعادل-  گروه تجارت |
ناياب ش��دن كره در بازار خبرس��از شد. برخي علت 
كمبود كره در بازار را به دوعامل »كمبود ارز در كشور 
و ممنوعيت اخير واردات« گره مي زنند. دو عاملي كه 
موجب شده تا قيمت كره در بازار افزايش دو برابري را 
به ثبت برساند. پيگيري ها درباره موضوع واردات كره و 
افزايش قيمت آن نيز در روزهاي اخير نشان مي دهد، 
كه واردات اين محصول با ارز مرجع، حداكثر تا اواخر 
س��ال ۹۷ انجام و كره وارداتي نيز در آن زمان به طور 
كامل در كش��ور مصرف شده اس��ت. هم اكنون كره 
توزيعي در كشور، توليد ش��ركت هاي داخلي است؛ 
يعني با توجه به حذف ارز از واردات كره، كارخانه هاي 
دولتي ب��ه توليد كره روي آورده ان��د. اين موضوع اما 
زمينه را براي اختالف بين بخش هاي مختلف دامن 
زده به گونه اي كه برخي مدعي شدند افزايش قيمت 
كره غيرقانوني اس��ت زيرا واردات كره به كشور با ارز 
۴۲۰۰ توماني انجام ش��ده و از همين رو اجازه رشد 
قيمت نبايد داده ش��ود. در مقابل اما توليدكنندگان 
مدعي هس��تند كه كره حيواني موج��ود در بازار كه 
هم اكنون با قيمت هاي بيشتري نسبت به قبل عرضه 
مي شود، ارتباطي با كره وارداتي اواخر سال ۹۷ كه ارز 
۴۲۰۰ توماني به آن تعلق گرفته بود نداشته و ادعاي 
برخي افراد مبني بر اينكه صنايع لبني كره وارداتي با 
ارز ترجيحي را دو برابر قيمت مصوب عرضه مي كنند 
خالف واقع و نادرست است. با اين حال كمبود كره در 
بازار و افزايش دو برابري قيمت آن، سبب شده تا كره در 
فروشگاه هاي زنجيره اي سهميه بندي شد. البته علت 
سهميه بندي كره در فروشگاه هاي زنجيره اي به گفته 
رييس اتحاديه سوپر ماركت ها به اين دليل است كه 
برخي فروشگاه ها كره را با قيمت قبل عرضه مي كنند.

    ماجراي افزايش2 برابري قيمت كره
اين روزها قيمت كره نس��بت به قبل رش��دي حدود 
۲برابري را ثبت كرده اس��ت. بناب��ه اظهارات رييس 
اتحاديه سوپر ماركت ها، با توجه به كمبود روغن جامد 
در بازار، قيمت كره پس از يك هفته عدم عرضه، از دو 
روز گذشته حدود ۹۰ درصد افزايش يافته است. سعيد 
درخشاني در توضيح اين مطلب به »تسنيم« گفت: 
اين قلم كاال در بازار كم بوده و مردم نيز سراغ آن را مي  
گيرند ولي كمبود وجود دارد. وي در پاس��خ به دليل 
اين كمبود اظهار كرده كه دليلش را بايد از توليد كننده 
پرسيد، زيرا خريدار وجود دارد ولي اينكه چرا نيست 
به توليد كننده مربوط مي شود. رييس اتحاديه سوپر 
ماركت ها و مواد پروتئيني همچنين با اشاره به گراني 
كره در روزهاي اخير نيز خاطرنشان كرد: حدود يك 
هفته بود كه توليد كننده، كره را در بازار عرضه نكرد 
و از دو روز گذش��ته كه عرضه آن شروع شده، قيمت 
حدوداً دو برابر شده است. براساس اعالم او، قيمت كره 
1۰۰ گرمي از ۴5۰۰ تومان به 8 هزار تومان و كره 5۰ 
گرمي از ۲3۰۰ تومان به ۴1۰۰ تومان افزايش يافته 
است و اينكه مجوزي براي افزايش قيمت گرفته شده 
يا خير نيز اطالعاتي ندارم ولي به هر حال اين گراني ها 

وجود دارد.
البته موض��وع گراني كره زمينه را ب��راي اختالف بين 
بخش هاي مختل��ف دامن زده به گون��ه اي كه برخي 
مدعي شدند افزايش قيمت كره غيرقانوني است؛ زيرا 
واردات كره به كشور با ارز ۴۲۰۰ توماني انجام شده و از 
همين رو اجازه رشد قيمت نبايد داده شود. در مقابل اما 
توليدكنندگان مدعي هستند كه كره حيواني موجود در 
بازار كه هم اكنون با قيمت هاي بيشتري نسبت به قبل 
عرضه مي شود، ارتباطي با كره وارداتي اواخر سال ۹۷ كه 
ارز ۴۲۰۰ توماني به آن تعلق گرفته بود نداشته و ادعاي 
برخي اف��راد مبني بر اينكه صنايع لبني كره وارداتي با 

ارز ترجيحي را دو برابر قيمت مصوب عرضه مي كنند، 
خالف واقع و نادرست است. در همين زمينه نيز يكي 
از اعضاي هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني در صفحه 
شخصي خود در توييتر مدعي شده بود شركت هايي كه 
كره حيواني با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كرده اند، محصوالت 

خود را با دو برابر قيمت عرضه مي كنند. 

    ميزان واردات كره با ارز ۴2۰۰ توماني
 بر اساس آمار اعالم شده از سوي انجمن لبني ايران، ميزان 
واردات كره با ارز ۴۲۰۰ توماني در اواخر سال ۹۷، ۴5 هزار 
تن بوده است. اين در شرايطي است كه روزانه 1۰۰ تن 
كره حيواني در كشور مصرف مي شود. با يك حساب سر 
انگشتي مشخص مي ش��ود كه ميزان كره وارداتي با ارز 
۴۲۰۰ توماني تنها كفاف مصرف ۴5۰ روز كشور را داده 
و بعد از آن با توجه به سياس��ت هاي دولت مبني بر عدم 
تخصيص ارز مرجع براي واردات كره، واردات اين محصول 
به وسيله ارز ترجيحي انجام شده است. در حال حاضر نيز 
اگرچه واردات كره ممنوع نيست، اما متوقف است زيرا 
قيمت تمام شده كره وارداتي بيشتر از قيمت توليد كره 
داخلي است. زيرا تعداد روزهاي برآوردي براي مصرف 
كره حيواني از ابتداي ۹8 تا انتهاي مرداد ماه، 5۲۰ روز 
اس��ت اما كره وارداتي در سال ۹۷ تنها تا ۴5۰ روز پاسخ 
نياز داخل را مي داده بنابراين موجودي ذخيره استراتژيك 

كشور براي كره حيواني تا تابستان قابل اتكا بود.
اما دبير انجم��ن صنايع فرآورده ه��اي لبني مي گويد: 
كره هايي كه تاكنون در داخل مصرف مي شده است، در 
بهمن و اسفند دو س��ال گذشته وارد كشور شده بودند. 
يعني كره ها در بهمن و اسفند س��ال 13۹۷ با ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ توماني تامين اعتبار ش��دند. حال به دليل 
ارزبري  باالي واردات كره ب��راي فعاالن اقتصادي ديگر 
صرفه اقتصادي ندارد و تصميم بر اين شد كه توليد داخل 
جايگزين كره هاي وارداتي ش��ود. به گفته رضا باكري، 
واردات كره ساالنه ۴۰۰ ميليون دالر ارز از كشور خارج 
مي كند. از همين رو، از س��ال 13۹۷ تاكنون با توجه به 
افزايش نرخ ارز و ميزان نرخ تورم، ش��ركت هاي لبني با 
دولت همكاري كردند و قيمت كره را ثابت نگه داشتند؛ 
اما حاال ب��ا افزاي��ش ن��رخ ارز و واردات تكنولوژي هاي 
جديد، افزايش شيرخام در دستور كار فعاالن اين حوزه 

قرار گرفته اس��ت. بنابه اظهارات دبي��ر انجمن صنايع 
فرآورده هاي لبني، هم اكنون قيم��ت هر كيلو كره 8۰ 
هزار تومان كه با تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني كه در اختيار 
واردكنندگان ش��ركت هاي لبني قرار مي گرفته، تمام 
مي ش��ود، يعني قيمت هر كره 1۰۰ گرمي هشت هزار 
تومان تمام مي شد اما با افزايش قيمت ارز نيمايي به ۲۰ 
هزار تومان و عدم تخصيص ارز دولتي به واردكنندگان 
كره ممكن است قيمت هر كيلو كره به 1۲۰ هزار تومان 
برسد. باكري همچنين تاكيد كرد كه با پايان ذخاير در 
انبارها به واسطه ظرفيت سازي و توانمندي هاي صنعت 
لبني كش��ور، از ابتداي ش��هريور ماه كره توليد داخل با 
قيمت��ي، 35 درصد كمتر از قيمت جهاني )بر اس��اس 
قيمت دالر آزاد( وارد بازار شده است. او مي گويد: توليد 
كره در داخل كشور مطلوب است و امكان تامين و توزيع 
نياز داخلي به صورت كامل وجود دارد. باكري با اشاره به 
اينكه ت��ا دو هفته آينده كمبود بازار به طور كامل تامين 
خواهد ش��د، افزود:  منتظر در يافت مجوزهاي الزم در 

اين زمينه هستيم.

    افزايش قيمت كره ربطي به ارز ندارد
موضوع سوءاس��تفاده از ارز مرج��ع در واردات كره در 
حالي مطرح مي شود كه توليدكنندگان فرآورده هاي 
لبني همواره به صورت شفاف از تك نرخي شدن ارز در 
بخش هاي مختلف از واردات كره گرفته تا نهاده هاي 
دامي حمايت كرده و كليه فرايند واردات كره حيواني و 
توزيع آن در كشور از ابتدا تاكنون به طورتحت نظارت 
نهادهاي نظارتي بوده است. همچنين نگاهي به بازار 
نشان مي دهد كه طي يك سال و نيم گذشته قيمت كره 
وارداتي در بازار به دليل تعهد شركت هاي لبني با رعايت 
كامل قيمت هاي مصوب تغييري نداشته و كره حيواني 
يكصدگرمي با مبلغ ۴ هزار و 5۰۰تومان عرضه ش��ده 
است. اما نكته مهم آن است كه به دليل سياست هاي 
بانك مركزي و عدم تخصيص ارز مرجع براي واردات 
كره، اين محصول عرضه شده در بازار از ابتداي شهريور 
ماه كره حيواني توليد داخل است و از ارز ۴۲۰۰ بهره اي 
ن��دارد، بنابراين افزايش قيمت كره عمال مربوط به ارز 
۴۲۰۰ توماني نيست و كره هايي كه با قيمت باالتر در 

بازار عرضه مي شوند، ربطي به كره هاي وارداتي ندارد.

    ممنوعيت دردسرساز
در همين حال، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي لبني 
مي گويد: با وجود تامين ۴5 ه��زار تن كره مورد نياز 
در سال، ممنوعيت واردات مشكالت متعددي ايجاد 
مي كن��د. علي احس��ان ظفري مديرعام��ل اتحاديه 
تعاوني هاي لبني در گفت وگو با » باشگاه خبرنگاران 
جوان«، با انتقاد پيرام��ون واردات كره حيواني اظهار 
مي كند: س��االنه ۴5 هزار تن كره مورد نياز از طريق 
واردات تامين مي شود كه با وجود مشكالت تامين ارز، 
واردات كره حيواني ممنوع ش��ده است. او مي افزايد: 
با وجود آنكه ب��ه خودكفايي كره نرس��يده ايم، براي 
دستيابي به اين امر مهم بايد اقدامات زيادي در صنايع 
فرآوري و دامپروري انجام شود. او معتقد است كه اگر 
در شرايط فعلي اگر كره مورد نياز تامين نشود، در تامين  
نياز داخل با چالش جدي مواجه خواهيم شد. اين مقام 
مسوول همچنين با اشاره به اينكه عرضه كره در بورس 
تاثيري ندارد، بيان مي كند: كمبود كره موضوع اصلي 
در كشور به شمار مي رود و هم اكنون بستر توليد 1۰۰ 
درصد نياز كش��ور در داخل وجود ن��دارد. او در پايان 
تصريح ك��رد: دولت براي خوداتكاي��ي در داخل بايد 
اقداماتي به منظور صادرات شيرخشك فراهم كند كه 

متاسفانه تاكنون چنين مجوزي را صادر نكرده است.

    كره سهميه بندي شد
ازسوي ديگر، پيگيري ها نشان مي دهد كره در فروشگاه هاي 
زنجيره اي سهميه بندي شده است. يعني به هر فرد يك 
كره 1۰۰ گرمي تعلق مي گيرد. به طوري كه رييس اتحاديه 
سوپر ماركت ها از افزايش ۹۰ درصدي قيمت كره از دو روز 
گذشته خبر داد و به تجارت نيوز گفت: در چند ماه گذشته 
كره در بازار ناياب بود و حاال طي دو روز گذش��ته قيمت 
كره 1۰۰ گرمي به هشت هزار تومان رسيده است. علت 
سهميه بندي كره در فروشگاه هاي زنجيره اي نيز اين است 
كه برخي فروشگاه ها كره را با قيمت قبل عرضه مي كنند و 
به همين دليل باعث هجوم مردم به فروشگاه هاي زنجيره اي 
شده است. به گفته سعيد درخشاني، قيمت كره 1۰۰ گرمي 
در دو روز گذشته چهار هزار و 5۰۰ تومان بود. حاال با افزايش 
قيمت ها ممكن است در اين فروشگاه هاي زنجيره اي به هر 

فرد تنها يك كره 1۰۰ گرمي بدهند.
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مردم انتظار گراني خودرو را 
نداشته  باشند

ايسنا|سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( با بيان اينك��ه همه انتظار افزايش قيمت 
دارند و اين انتظار باعث هجوم مردم به سمت خريد 
خودرو مي شود، تصريح كرد: با توجه به اينكه آمار 
به ما مي گويد نسبت به س��ال گذشته ۲5 درصد 
افزايش توليد خودرو در كشور داشته ايم، ديگر نبايد 
انتظاري براي افزايش قيمت وجود داشته باشد و 

مردم تنها نياز خود را در اين بخش تامين كنند.
جعفر سرقيني در گفت وگو با ايسنا، علت افزايش 
قيمت خودرو در بازار را شرايط رواني عنوان كرد و 
گفت: همه انتظار افزايش قيمت دارند و اين انتظار 
باعث هجوم مردم به سمت خريد خودرو مي شود.

وي اظهار كرد: در س��ال 13۹۶ ما با مشكالتي به 
نام فروش خودرو مواجه بوديم و نمي توانس��تيم 
توليدات خود را بفروش��يم، اما االن كه نس��بت به 
س��ال 13۹۶ توليد 35 درصد افزايش يافته است 
در حال��ي كه جمعيت كش��ور حداكثر 1۰ درصد 
افزايش يافته اس��ت؛ امروز با مشكلي به نام توليد 
نداريم و علت افزايش قيمت خودرو بيشتر مربوط به 
شرايط رواني است. سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خاطرنشان كرد: امروز در مردم به هر دليلي 
از جمله شرايط اقتصادي انتظار افزايش وجود دارد 
و به همين خاطر است كه روزي سرمايه ها به سمت 
مسكن و روز ديگر به سمت خودرو حركت مي كند.

سرقيني در پاس��خ به پرسشي درباره نقش دولت 
در كاهش قيمت خودرو اظهار كرد: جايگاه دولت 
اين است در كاالهايي كه تقاضاي بيشتري وجود 
دارد، عرض��ه را افزايش دهد و ب��ه مردم بگويد كه 
پول تان را جاي��ي نبريد كه فردا ض��رر كنيد؛ اگر 
خداي ناكرده زماني خودروسازي متوقف شده بود، 
سرمايه گذاري و انتظار گراني در اين حوزه منطقي 
بود، اما خودرو هر روز بيشتر از قبل توليد مي شود؛ 
اگر زماني كاهش توليد خودرو وجود داشت به مردم 
حق مي دادم كه نگران افزايش قيمت ها باشند، اما 
با توجه به اينكه آمار به ما مي گويد نسبت به سال 
گذشته ۲5 درصد افزايش توليد خودرو در كشور 
داشته ايم، ديگر نبايد انتظاري براي افزايش قيمت 
وجود داشته باش��د و مردم تنها نياز خود را در اين 

بخش تامين كنند.

 خودروهاي ناقص با تكميل 
قطعات روانه بازار مي شود

ايكوپرس |ازابتداي سال جاري تاكنون بيش از 
13 هزارو ۹3۰ دستگاه خودروي پارس در سايت 
ايران خودرومازندران توليد ش��ده كه نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل ۴5 درصدافزايش نشان 
مي دهد. اميد حس��يني نژاد مديرعامل س��ايت 
ايران خودرو مازندران )خزر( در پي انتشارتصاوير 
پاركينگ اين سايت توليدي دربرخي از سايت ها 
و شبكه هاي اجتماعي گفت: روزانه 1۴۰ دستگاه 
خودرو در اين س��ايت توليد مي ش��ود و اين آمار 
بيانگ��ر اقدامات انجام ش��ده در راس��تاي بهبود 
روندتوليد و تأمين است. وي افزود: در سال جاري 
قرار است 35 هزار دستگاه پارس تي ي  و.5 و پارس 
سال در اين سايت توليد شود. حسيني نژاد با رد 
شائبه احتكار در اين سايت توليدي خاطرنشان 
كرد: دوهزار دستگاه خودرو داراي كسري قطعه 
با فناوري پيش��رفته در اين سايت وجود دارد كه 
با تأمين قطعات اي��ن خودروها تكميل و تحويل 
مشتريان مي ش��ود. اين در حالي است در همين 
بازه زماني س��ال گذش��ته حدود ۶ هزار خودرو 
ناقص در كف كارخانه وجود داش��ت. وي با اشاره 
به اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 1۰ 
هزار دستگاه خودرو تحويل مشتريان شده است، 
خاطرنشان كرد: اگر محدوديت هاي ترافيكي در 
استان درزمان مس��افرت هاي تابستاني نباشد، 
شاهد افزايش ارسال خودروهاي توليد اين سايت 
به مشتريان خواهيم شد. مديرعامل ايران خودرو 
مازندران تاكيد كرد: تا آماده شدن پالك و مدارك 
خودرو توسط پليس راهور ناجا و همچنين از زمان 
تجاري سازي تا بارگيري يك بازه زماني 1۰ تا 15 
روز نياز است. اين در حالي است كه اگر خودروي 
ناقص هم وجود نداشته باشد تعدادي از خودرو در 
پاركينگ ها موجود هستند. وي تاكيد كرد: همه 
زيرس��اخت هاي فني و مهندسي مورد نياز براي 
افزايش كمي و كيفي توليد در اين سايت فراهم 
شده و ارتقاي كيفيت يكي از برنامه هاي مهم ايران 

خودرو مازندران است.

خريد ۸ ميليون و 2۱۵ هزار تن 
گندم  در كشور

شاتا |معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از خريد 
8 ميليون و ۲15 هزار تن گندم تا 18 ش��هريور ماه 
خبر داد و گفت: تاكنون ۹5 درصد از پول گندم هاي 
تحويلي به مراكز خريد تس��ويه ش��ده است. يزدان 
س��يف گفت: در مقايس��ه با 18 ش��هريور ماه سال 
گذشته، خريد تضميني رشد ۷ درصدي در كشور 
دارد و ميزان خريد در سال گذشته در همين مقطع 
۷ ميليون و ۶۲5 هزار تن بوده است. وي اعالم كرد: 
تاكنون حدود 18 هزار و 5۴۶ ميليارد تومان به گندم 
كاران پرداخت شده اس��ت. سيف گفت: ارزش كل 
خريد تضميني گندم به ۲۰ هزار و ۶۶8 ميليارد تومان 
رسيده است. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران 
اعالم كرد: دانه روغني كلزا به مقدار ۲۶۴ هزار تن به 
ارزش بيش از 1,۲۰۰ ميليارد تومان خريداري شده 
و 1۰۰ درصد پول آن به كلزاكاران پرداخت ش��ده 
است. سيف گفت: تاكنون در 3 استان ۴5۹ تن دانه 
آفتابگردان زمان خريداري شده و در مجموع 1۲ تن 

گلرنگ در ۷ استان خريداري شده است.

رشد 97 درصدي جذب 
سرمايه گذاري خارجي 

ش�اتا|معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در 5 ماهه اول س��ال ۹۹، تعداد ۶۰ فقره 
س��رمايه گذاري خارجي با ارزش ۲,۴ ميليارد دالر در 
كش��ور به تصويب رس��يده كه بخش صنعت، معدن 
و تج��ارت با ۴۹ م��ورد و حجم س��رمايه گذاري 85۰ 
ميليون دالر به ترتيب سهم 81 و ۲۶ درصدي را به خود 
اختصاص داده است. سعيد زرندي افزود: سرمايه گذاري 
خارجي مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در 
5 ماهه اول سال ۹۹، نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ تع��داد 3۲ درصد و از نظ��ر ارزش ۹۷ درصد 
رشد داشته اس��ت. وي اضافه كرد: در اين بازه زماني از 
لحاظ حجم سرمايه گذاري سهم بخش صنعت 83,۶ 
و معدن ۶,۲ و تجارت 1۰,۲ درصد بوده است. زرندي 
اعالم كرد: از ۴۹ مورد طرح سرمايه گذاري خارجي، ۲1 
شركت با 1۰۰ درصد سهامداران خارجي ۲۴ شركت 
به صورت مشاركتي با شركت هاي داخل )J.V( و چهار 
  BOT مورد به صورت مش��اركت مدني، بيع متقابل و
هستند. زرندي گفت: بيشترين حجم سرمايه گذاري 
خارج��ي در اين م��دت در گروه هاي س��اخت مواد و 
محصوالت شيميايي، ساخت كك، فرآورده هاي حاصل 
از تصفيه نفت و ساخت محصوالت فلزي فابريكي به جز 
ماشين آالت و تجهيزات بوده است. وي افزود: كشورهاي 
آلمان، چين، امارات متحده عربي و تركيه چهار كشور 
اول ب��ه لحاظ ارزش س��رمايه گذاري خارجي مصوب 
در ايران هستند. زرندي تصريح كرد: بيشترين تعداد 
سرمايه گذاري ها توسط كشور افغانستان با 1۷ مورد و 
كشور چين تركيه و هند رتبه هاي دوم تا چهارم را به خود 
اختصاص داده اند.  وي اعالم كرد: استان هاي سيستان 
و بلوچستان، خوزس��تان، تهران، آذربايجان شرقي و 
البرز به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را به لحاظ حجم 

سرمايه گذاري خارجي و مصوب كسب نموده اند.

نماد خساپا متوقف شد
مهر |سرپرست معاونت اقتصادي گروه خودروسازي 
سايپا از توقف نماد معامالتي شركت سايپا، موسوم به 
»خس��اپا« در بورس خبر داد. محمدعلي بيداري در 
تشريح دليل توقف اين نماد معامالتي گفت: با توجه به 
افزايش ارزش برخي اقالم سايپا، درآمدهاي عملياتي 
اين شركت به نحو مطلوبي متأثر شده و نتيجه آن روي 
سهام سايپا و عوائد سهامداران و ذي نفعان قطعي است. 
بيداري ادامه داد: از اين رو براي جلوگيري از تضييع 
حقوق مالكانه سهامداران، نماد خساپا تا زمان اعمال 
تعديالت الزم متوقف خواهد ب��ود. وي با بيان اينكه 
توقف نماد خساپا با هماهنگي سازمان بورس و اوراق 
بهادار كشور انجام ش��ده، افزود: بديهي است كه اين 
نماد بعد از انجام اقدامات الزم، با قدرت و ارزش باالتر 

بازگشايي خواهد شد.

تأمين و توزيع كاالهاي اساسي 
بدون مشكل در حال انجام است

تسنيم |عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران با اشاره 
به عدم كمبود كاالهاي اساسي گفت: توزيع كاالهاي 
اساسي نيز به واسطه شبكه مويرگي توزيع، هيچ مشكلي 
ندارد. محمود بنانژاد، عضو هيات رييسه و خزانه دار اتاق 
اصناف ايران، با اشاره به اينكه مباحث مطرح شده در 
تنظيم بازار نشان دهنده عدم كمبود در تامين كاالهاي 
اساسي است، اظهار داشت: از نظر توزيع هم به واسطه 
بهره مندي از شبكه توزيع مويرگي، نگراني وجود ندارد.  
وي بيان كرد: با وجود كس��ري ارز به واس��طه كاهش 
فروش نفت و تحريم ها، دولت تمام تالش خود را كرده 
تا كاالهاي اساسي را تامين كند. از اين رو شاهد هستيم 
كه تا امروز با همه مش��كالت ناشي از تحريم و حمل و 
نقل، كمبودي در بازار وجود نداشته و موارد معدود هم با 
مديريت رفع شده است. گراني ها هم مربوط به افزايش 
هزينه هاي جاري در تامين كاال است و در نتيجه قيمت 
تمام شده را افزايش مي دهد. بنانژاد افزود: از سوي ديگر، 
از آنجايي كه واحدهاي صنفي توزيعي به صورت مويرگي 
در س��طح جامعه حضور دارند و توسعه پيدا كرده اند 
مشكلي در توزيع هم نخواهيم داشت. اين در حالي است 
كه در ماه هاي گذشته و در برخي از كشورهاي پيشرفته 
خالف اين رويه شكل گرفته و خالي شدن قفسه هاي 
كاال در فروشگاه ها و درگيري مردم با هم گزارش شده 
است. عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران تصريح كرد: 
اين كشورها در توليد مشكلي نداشتند اما در توزيع به 
واسطه هجوم مردم براي خريد با مشكالتي روبرو شدند و 
نتوانستند نياز مردم را تامين كنند. اما در ايران با توجه به 
وجود فروشگاه هاي خرده فروش در نقطه به نقطه كشور 
اين مشكل پيش نيامد.  رييس اتاق اصناف مركز استان 
خراسان رضوي اظهار كرد: با توجه به برنامه هايي كه 
دولت دارد و در جلسات تنظيم بازار مطرح مي شود، بعيد 
است به كمبودي در كاالهاي اساسي برخوريم. البته 
ممكن است كه در خصوص برخي ديگر از اقالم اينچنين 
شود. وي ادامه داد: در خصوص گوشي تلفن همراه گفته 
مي شود كه بايد به خاطر كمبود ارز، محدوديتي در ورود 
برخي از گوشي ها گذاشته شود. از اين رو كمبودي در اين 
اقالم پيش بيني مي شود. واقعيت اين است كه وقتي در 
جنگ اقتصادي قرار گرفته ايم و مسائل اقتصادي اولويت 
كشور شده، قاعدتا بايد در اين جنگ مالحظاتي داشته 
باشيم و استفاده از لوازم الكچري و لوكس را كمتر كنيم 
تا بتوانيم اقتصاد كشور را مديريت كنيم.بنانژاد افزود: به 
تعبيري ديگر، در هرخانواده و در سطوح دولتي و ... بايد 
اقتصاد مقاومتي اجرايي شود. اين اقتصاد مقاومتي كه 
مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، به معناي اين است 
كه با كمترين منابعي كه وجود دارد، بتوانيم كشور را به 
بهترين نحو اداره كنيم.  وي گفت: البته مردم كشور ما 
هم مي دانند كه ما در جنگ اقتصادي و تحريم هستيم و 
اين به معناي شرايط سخت است. اين شرايط سخت را 
بايد مديريت كنيم. از خانواده ها گرفته تا دولت هر كدام 
نقشي در مديريت اين شرايط دارند و بايد با همدلي و 

همراهي از اين برهه عبور كنيم.

عرضه كره در فروشگاه ها  سهميه بندي  شد

معاون فني گمرك ايران خبر داد 

رد پاي دالر در گراني كره

استقبال سرد واردكنندگان از ترخيص كاال بدون كد رهگيري 
تعادل -  گروه تجارت|

معاون فن��ي گمرك ايران با بيان اينك��ه واردكنندگان 
از تس��هيالت ترخيص كاال، بدون ك��د رهگيري بانكي 
اس��تقبال نكردند، آخرين وضعيت كاالهاي موجود در 

بنادر كه معطل تخصيص ارز هستند را تشريح كرد.
مهرداد جمال ارونقي در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان 
اينكه در تشريح آخرين وضعيت كاالهاي موجود در بنادر 
و گمركات كشور، سه دسته كاالهاي اساسي، كاالهاي 
غيراساسي غيركانتينري و كاالهاي كانتينري را را بايد 
در نظر گرفت، گفت: در دسته بندي اول، كاالهاي اساسي 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد. از ابتداي سال جاري بيش 
از 1۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تن كاالي اساس��ي وارداتي به 
ارزش بيش از 5 ميليارد دالر از گمركات كشور ترخيص 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر، ميزان موجودي كاالهاي 
اساسي در بنادر و گمركات كشور به بيش از 3 ميليون و 
۲۹۲ هزار تن مي رسد كه بيش از ۲ ميليون و 1۴۰ هزار 
تن از اين اقالم در بندر امام خميني )ره( دپو شده است. 
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران ادامه داد: حدود 
1 ميليون و ۴۰۰ هزارتن از موجودي كاالهاي اساس��ي 
را ذرت به خود اختصاص داده است. قسمتي از كاالهاي 
اساس��ي كه در حال حاضر ترخيص نشده اند، در انتظار 
تأمين ارز مي باشند؛ بعضي از اين اقالم بصورت اعتباري 
خريداري شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالكيت نيز 
در اختيار خريدار داخلي قرار دارد و در خصوص مقداري 
از اين كاالها، هنوز مالكيت به صاحب كاال منتقل نشده 
است. ارونقي اظهار داشت: عليرغم اينكه گمرك، بانك 
مركزي و وزارت صمت، ترخيص 5 قلم كاالي اساس��ي 

»ذرت، جو، كنجاله سويا، دانه هاي روغني و روغن خام« را 
بدون ارايه كد رهگيري بانك بالمانع اعالم نموده اند اما به 
نظر مي رسد صاحبان كاال عالقه اي به ترخيص اين اقالم 
تا تأمين ارز اين كاالها ندارند. تعداد شناورهاي منتظر در 
لنگرگاه بنادر كشور 18 فروند كشتي حاوي ۹1۲ هزار 
تن كاالي اساسي و تعداد شناورهاي در حال تخليه در 
بنادر 1۰ فروند كشتي حاوي 31۹ هزار تن كاالي اساسي 
است. معاون فني گمرك درباره كاالهاي غير اساسي غير 
كانتينري نيز بيان داشت: در دسته بندي دوم، كاالهاي 
غيراساسي غيركانتينري قرار دارد كه بيش از 8۰ درصد 

اين كاالها مواد اوليه يا واس��طه اي واحدهاي توليدي، 
ماش��ين آالت مرتبط ب��ا توليد، تجهي��زات پروژه هاي 
راهبردي و ملي است. ميزان اين كاالها در بنادر و گمركات 
كش��ور به بيش از 3 ميليون و ۶3۰ هزار تن مي رسد كه 
در گروه كااليي ۲1 تا ۲۷ قرار گرفته و اصلي ترين مشكل 
جهت ترخيص اين اقالم، عدم انتقال ارز و مالكيت اين 
كاالها اس��ت. وي با اش��اره به لزوم اختيار گمرك براي 
ترخيص اقالم در صف تخصي��ص ارز، گفت: بايد توجه 
داش��ت هيچ اختياري به گمرك در خصوص ترخيص 
اقالم در صف تخصيص ارز حتي به صورت درصدي داده 

نشده و اين امر باعث ايستايي در انجام تشريفات گمركي 
و ترخيص كاالهاي اين دسته كه داراي اهميت ويژه اي نيز 
هستند گرديده است. تشخيص اولويت ترخيص كاالهاي 
اين دسته مرتبط با توليد، با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است كه فهرست اقالم مربوطه توسط گمرك و وزارتخانه 
مزبور احصا و به بانك مركزي اعالم ش��ده كه در صورت 
تأييد منشأ ارز اين اقالم، ترخيص اين كاالها در حداقل 
زمان ممكن صورت خواهد پذيرفت. ارونقي با بيان اينكه 
در دسته بندي سوم كاالهاي موجود در بنادر، كانتينرهاي 
ُپر وارداتي موجود در بنادر و گمركات مدنظر است گفت: 
تعداد اين كانتينرها به بيش از ۲۴ هزار دستگاه كانتينر 
برآورد مي شود. البته در داخل اين كانتينرها ممكن است 
عالوه بر كاالهاي از نوع اقالم دسته دوم، كاالهاي اساسي 
مانند برنج نيز موجود باش��د چرا كه در سال قبل، تا اين 
مدت زمان، بيش از ۹5۰ هزارتن برنج از گمركات كشور 
ترخيص ش��ده بوده ليكن در سال جاري و در اين مدت 
زمان، فقط درح��دود 55۰ هزارتن برن��ج، از گمركات 
كشور ترخيص و مابقي )بيش از ۲۰۰ هزار تن( در انتظار 
تخصيص ارز و متعاقب آن، تأييد منشأ ارز هستند كه وفق 
مصوبات ستاد تنظيم بازار، مقرر شده است به قيد فوريت 
در اين خصوص اقدام الزم صورت پذيرد. بايد توجه داشت 
ترخيص كاالهاي اساسي وارداتي كه داراي ثبت سفارش 
و قبض انبار تا تاريخ ۲۰ تير ۹۹ باشند، به صورت اعتباري 
سه ماهه به تش��خيص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
امكان پذير است و بانك مركزي نسبت به تعهد تأمين 
ارز كاالهاي اساسي گروه يك، به نرخ رسمي ظرف سه 

ماه آينده اقدام نموده است.
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چهرهروز

آقاي نوبخت پاي كلنگي كه زده بايستد
رييس شوراي شهر تهران معتقد است وقتي آقاي نوبخت كلنگ مترو را مي زند يعني ساخت آن را تاييد كرده است. وقتي يك خط 
مترو ۴۰ كيلومتري را كلنگ زده است، بايد پاي آن بايستد؛ حداقل در يك سالي كه از عمر دولت مانده بايد پاي آن بايستد. محسن 
هاشمي گفت: سه سال قبل يك مراسم بزرگ با حضور رييس جمهور و چند وزير برگزار شد و مصوبه  اتوبوس كه بسيار پيشرفته هم 
بود به همه وزرا ابالغ شد تا ۱۹ هزار اتوبوس و ۴۰ هزار ميني بوس توسط ۱۰ كارخانه ايراني ساخته شود، اما هيچ خروجي نداشت 
و سه سال است كه اين مصوبه بدون اجرا مانده. در حالي كه ما در سال جهش توليد هستيم و بايد به شوخي بگويم كه جهش توليد 

فقط دوختن ماسك نيست بلكه توليد اتوبوس و واگن را نيز شامل مي شود.

میراثنامهجامعه

مديركل دفتر ثبت آثار از ثبت ۴۷ ميراث فرهنگي ناملموس از استان هاي فارس، 
سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، زنجان، كردستان و گلستان در فهرست 
آثار ملي كشور خبر داد. مصطفي پورعلي گفت: »از استان فارس مهارت پخت 
نان فسايي )كلوچه فسايي(، مراسم شاهنامه خواني در روستاي دژكرد و چركس، 
مهارت پخت سنتي حلواي ماجون در ش��هر المرد، مراسم حنابندان، مهارت 
پخت آش سبزي شيرازي، خرمن كوبي سنتي و ترانه هاي مربوط به آن در روستاي 
گاوبست شهرستان الر، برات پزون، مراسم و مهارت تهيه نان براتي شمال فارس، 
پوشش سنتي زنان و مردان ايزد خواست، مهارت تهيه حلوا كاسه در شهر شيراز و 
عملكرد فرهنگي آن، مهارت سنتي تهيه آلوي بخارا در شهرستان بوانات، مهارت 
سنتي پخت نان هاي تابه اي شهرستان داراب به عنوان ميراث فرهنگي ناملموس 
ثبت ملي ش��د.« او افزود: »ميراث فرهنگي ناملموس روش ساخت مشك آب، 
شيوه ساخت جاروي محلي سيستان )جوري(، مهارت پخت غذاي كشك زرد 
سيستان، مهارت پخت هتوك؛ كله جوش، مهارت پخت آبگوشت مرغ محلي، 
مهارت پخت غذاي كوهلي، مهارت پخت آچار بلوچي، مهارت تهيه غذاي كشك 
بلوچي از استان سيستان و بلوچستان در فهرست آثار ملي كشور ثبت ملي شد.« 
همچنين از استان زنجان، مهارت پخت غذاي سنتي جغوربغور و پخت اوماچ آشي، 

فسنجان محلي طارم نيز ثبت ملي شد. »از استان كردستان بازي چه مه قوجايلي، 
شيوه تهيه بلغور )ولوش(، مهارت ساخت برچاويلكه اسب )مگس پران(، شيوه 
ساخت گيز گيزه، شيوه تهيه غذاي سليمالي، بازي تاقيله بسر، مهارت در ساخت 

وندي و شيوه ساخت يغان در فهرست ميراث ناملموس كشور ثبت ملي شد.«

ثبت ملي ۴۷ ميراث   فرهنگي  ناملموس

هنر

كتاب ه��اي لوريس چكناواريان با امضاي او عرضه مي ش��ود. ازجمله  اين 
كتاب ها مي توان به »داستان ها«، »خرستان ۱«، »خرستان 2«، »آوازهاي 
عاشقانه و قصه ها و افسانه هاي ايوارشا« اشاره كرد.. اين اتفاق در شرايطي 
رخ مي دهد كه با توجه به شرايط فعلي كشور و در جهت حفظ سالمت اين 
هنرمند، امكان حضور او براي گرفتن مراسم جشن امضا وجود ندارد؛ از اين 
رو، تعدادي از كتاب هاي لوريس چكناواريان با امضايش عرضه مي شود. در 
مقدمه كتابِ  »خرستان« آمده است: »يارتا: ما هر دو سير تا پياز خرستان 
را مي دانيم. شما هفتاد داستان نوشتيد كه سي و نه تاي آن رفت كنار و از 
س��ي و يكي آن، كتاب خرستان سر و سامان گرفت. يادتان هست كه پاي 
خرها از كي آمد وسط داستان نوشتن شما؟« ما نمي دانيم از كجا آمده ايم 
و به كجا مي رويم. ش��ايد من در زندگي بعدي، خر باش��م. پس بهتر است 
ياد بگيريم كه هر روز به خود بخنديم. اين فقط خر نيس��ت كه هر روز بار 
سنگيني را روي پشت خود مي برد، ما آدم ها هر روز باري سنگين تر از بار 
خر را ب��ر دوش خود مي بريم.« كتاب آرايي و طرح ه��اي اين اثر را »يارتا 

ياران« خلق كرده است.

 كتاب هاي لوريس چكناواريان
با امضاي او عرضه مي شود

هنر

كميس��يون ملي يونس��كو- ايران با همكاري موسس��ه فرهنگي اكو، نمايشگاه 
تذهيب ايراني ش��امل 2۷ اثر تذهيب نفيس از اس��تادان و هنرمندان را به ش��كل 
مجازي برگزار مي كند. اين نمايش��گاه روز شنبه 22 ش��هريور ماه ۱۳۹۹ ساعت 
22 به وقت ايران در گالري مجازي كميس��يون ملي يونس��كو- ايران به نش��اني 
www.gallery.irunesco.org و همزمان در صفحه اينستاگرام اين كميسيون 
به نشاني unesco.iran افتتاح مي شود. در اين نمايشگاه آثار محسن آقاميري، 
سيده حميده آيت اللهي، مهدي ايراني، روح اهلل اسحاق زاده، ليال پورخاني، داريوش 
جليليان، زهرا دوستي، زهره دوليخاني، زينب رهنما، مهين دخت سالك مهدوي، 
نسيم سوفسطايي، زهرا سيدان، زينب ش��اهي، فاطمه صفوي، امير طهماسبي، 
سعيد غالمي، حسن محمدي، محمد كرمي، زينب مسعودي، فاطمه مرادي، محمد 
مرادي، محسن مرادي، زهرا مختاري جونقاني، بهرام مهربان، علي ميرآبادي، محمد 
نباتي و شهال يوسفي نيا به نمايش گذاشته مي شوند. در روند تاريخي نقوش تزئيني و 
تذهيب مكاتب مختلفي پيش از اسالم و پس از آن وجود دارد كه مي توان بخش هايي 
از اين نقوش تزئيني را در جام هاي طال، سفالينه ها، نقش برجسته هاي حجاري شده 

و گچ بري شده و... در موزه ها و مجموعه هاي شخصي مشاهده كرد.

نمايشگاه تذهيب  ايراني 
 برگزار مي شود

کدام کودکان بايد واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
هرس��اله کميت��ه کش��وری آنفلوآن��زا 
دس��تورالعمل کش��وری جديدی برای 
تزريق واکسن آنفلوآنزا اعالم می کند. در 
پيش نويس اين دستورالعمل همچنان 
گروه های آس��يب پذير از جمله کودکان 
بين ۶ ماه تا ۵ سال تمام،  بويژه آنهايی که 
به مهدکودک می روند، ک��ودکان دارای 
بيماری زمينه ای مانند بيماری های نقص 

ايمنی، ديابت، بيماری های مغزی پيش رونده و... واجد 
شرايط دريافت واکسن آنفلوآنزا هستند. دكتر عليرضا 
ناطقيان، فوق تخصص بيماري هاي عفوني ضمن بيان 
مطلب فوق به ايسنا گفت: اميدواريم امسال عدالت توزيع 
واکسن آنفلوآنزا بهتر از سال های قبل اجرا شود و افراد 
واجد شرايط در مرحله اول واکسن را دريافت کنند. او با 
تاکيد بر اينکه سن کودک برای دريافت واکسن آنفلوآنزا 
بايد بيش از شش ماه باشد، افزود: کودک نبايد حساسيت 

شديد به تخم مرغ داشته باشد و در دفعات 
قبلی دريافت واکسن نيز نبايد حساسيت 
شديد يا عوارض عصبی از خود نشان داده 
باشد تا بتواند اين واکسن را دريافت کند. 
کسانی که حساسيت شديد به تخم مرغ 
دارند يا نبايد واکسن آنفلوآنزا دريافت کنند 
يا تنها در شرايطی ويژه در مراکزی خاص 
که توانايی کنترل ش��رايط و حساسيت 
پيش آمده را دارند، اقدام به تزريق واکسن کنند. ناطقيان 
درباره شرايط تزريق واکسن به کودکان، گفت: معموال 
تزريق نيمی از يک واکسن برای کودکان کمتر از ۳ سال 
کافی است، البته واکسن جديد برای امسال هنوز توزيع 
نشده است و بايد ديد توصيه کارخانه سازنده واکسن 
چگونه خواهد بود. اين فوق تخصص بيماری های عفونی 
کودکان همچنين زمان طاليی تزريق واکسن آنفلوآنزا 

برای کودکان را در ماه مهر دانست.

ادامهازصفحهاول

تاثير عوامل كالن اقتصادي 
و اجتماعي بر خودكشي

مي تواند نگراني هايي ج��دي را در ارتباط با افزايش 
شيوع اينگونه مشكالت ايجاد كند. وضعيت نابسامان 
اقتصادي، تبعيض ها، بروز و تشديد فاجعه آميز شكاف 
طبقاتي، فقر و بيكاري، افزايش جمعيت نابرخوردار 
و محروم، كاهش اعتماد اجتماع��ي و برخي ديگر از 
مسائل اجتماعي اخير همگي مي توانند در تشديد اين 
مشكالت موثر باشند و در واقع، وضعيتي هشداردهنده 
را نشان مي دهند. وجود تحريم ها نيز به نوبه خود بر 
ابعاد اين مشكالت افزوده اند. در واقع، در سطح ملي، 
اين عوامل زن��گ خطري را به ص��دا در مي آورند كه 
سياست گذاران و مسووالن و بخش هاي مختلف جامعه 
بايد به طور جد در پي برنامه ريزي براي كنترل تبعات 
آن باشند. در سطح بين المللي نيز امسال با همه گيري 
جهان��ي كوويد - ۱۹ مواج��ه بوده ايم كه بخش هاي 
عظيمي از جامعه، و شايد تمام جامعه را به طور مستقيم 
و غيرمستقيم تحت تأثير قرار داده است. ابتال به بيماري، 
از دست دادن ارتباطات اجتماعي و انزواي اجتماعي 
ناشي از محدوديت هاي اين دوره، از دست دادن شغل 
و درآمد، از دست دادن عزيزان و بستگان، فشار كاري 
و فرس��ودگي ش��غلي در كاركنان بخش سالمت، و 
نامعلومي و عدم قطعيت در سير و فرجام اين همه گيري 
همگي عواملي هستند كه مي توانند آشفتگي هاي 

عمده اي را ايجاد كنند. 
طبيعتا مديريت اين عوامل از عهده يك بخش مانند 
نظام سالمت خارج است و تمام بخش هاي حاكميت و 
جامعه بايد در آن نقش خود را بشناسند و ايفا كنند.بايد 
به اين نكته توجه داشت كه شرايط آينده ممكن است 
از وضع فعلي دشوارتر باشد. افراد و خانواده ها در شرايط 
فعلي هنوز از ذخاير توان مالي، اجتماعي و رواني خود 
استفاده مي كنند و در واقع، دوره اي را مي گذرانيم كه 
هم چنان ظرفيت هاي قبلي افراد در حال ضربه گيري 
و كاستن از تبعات منفي ش��رايط جاري است. نكته 
بسيار مهم اين است كه با گذشت زمان و حتي بعد از 
فرونشستن همه گيري ممكن است شاهد بروز طغيان 
اين مش��كالت باشيم و الزم اس��ت از هم اكنون تمام 
بخش هاي حاكميت و جامعه به فكر مشكالت رواني 
و اجتماعي پيش روي جامعه و از جمله پديده هايي 
مانند خودكشي باشند. امروز هم دير است و از پيش از 
اين بايد براي مديريت اين مشكالت در شرايط فعلي 
برنامه ريزي مي ش��د. بايد توجه داشت كه برنامه ها و 
مداخالت معمول براي مديريت خودكشي در شرايطي 
كه چندين عامل عمده ملي و بين المللي بر بروز آن تأثير 
گذاشته اند كارساز نيست و بايد برنامه هايي معطوف به 
شرايط فعلي و با در نظر گرفتن جمعيت هاي در معرض 
خطر و مداخالت چندجانبه و چندبعدي متمركز بر آنها 
طراحي و اجرا شوند. وزارت بهداشت به عنوان متولي 
سالمت جامعه بايد در فكر اين موضوع باشد و از ساير 
بخش هاي جامعه و حاكميت به طور جد مطالبه كند 

تا چنين برنامه هايي امكان اجرا بيابند.
روانپزشك،ريیسانجمنعلمي
رواندرمانيايران

روز جهاني پيشگيري از خودكشي 

افزايش آمار خودكشي در ايران
گليماندگار| روز جهاني پيشگيري 
از خودكشي همه س��اله در تاريخ ۱۰ 
س��پتامبر در سراس��ر جه��ان برگزار 
مي شود، چرا كه افزايش آگاهي عمومي در اين باره 
مي تواند، تاثير بسياري در پيشگيري از آن بگذارد. 
خودكشي كما بيش در سراسر دنيا انجام مي شود، 
آمار بعضي كش��ورها باالتر و برخي ديگر پايين تر 
است، اما هيچ كشوري نيست كه در آن كسي دست 

به خودكشي نزده باشد. 
نكته جالب اين است كه اين آمار در بين كشور هاي 
صنعتي و پيشرفته گسترده تر از كشور هاي ضعيف و 
فقير به چشم مي خورد، به عنوان مثال نرخ خودكشي 
در بين كشور هايي مانند ژاپن، روسيه، كره جنوبي، 
فنالند، بلژيك، لهستان، فرانسه، امريكا، سوئد و ... 
نسبت به ديگر كشور ها مانند پاكستان، افغانستان، 
عراق، تونس و ونزوئال بسيار باالتر است. اين در حالي 
است كه طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني آمار 
خودكشي در اوايل سال 2۰2۰ نسبت به سال هاي 

گذشته افزايش قابل توجهي داشته است.

  آمار خودكشي در ايران
طبق اعالم س��ازمان پزش��كي قانوني اي��ران آمار 
خودكشي در س��ال ۹8 بيش از ۰/8 نسبت به سال 
۹۷ رشد داشته است. مجموع افرادي كه در اين سال 
دست به خود كشي زده اند، ۵ هزار و ۱۴۳ نفر بودند، 
كه از اين آمار يك هزار ۵۱۷ مورد زن و ۳ هزار و ۶2۳ 

مورد مرد گزارش شده است. 
عباس مسجدي آراني رييس سازمان پزشكي قانوني 
در اين باره مي گويد: بيشتر آمار خودكشي مربوط به 
استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و كرمانشاه و 
كمترين آمار مربوط به استان هاي خراسان رضوي و 

جنوبي و سيستان و بلوچستان بوده است. 
به گفته او بيشترين خودكشي به روش حلق آويز و 
استفاده از سموم به ترتيب 2۱ و 8 درصد بوده است. 
ميانگين س��ني افرادي هم كه دست به خودكشي 
زده اند، بين ۳۰ تا ۳۹ س��ال و بعد از آن س��ن ۱8 تا 

2۴ سال است. 

   خودكشي و ارتباط آن 
با سبك زندگي  افراد

هيچگاه نمي توان براي تمام افرادي كه دس��ت به 
خودكش��ي مي زنند، علت واحدي را پيدا كرد، در 
واقع علل خودكشي به اندازه تمام انسان ها گسترده 
بوده و هر شخصي دليل خاص خودش را براي پايان 
دادن به زندگي اش دارد. اينكه چرا و چگونه دست 
به اين كار مي زنند، مس��اله اي اس��ت كه بايد مورد 

بررسي قرار گيرد. 
مه��رداد اماني، روانش��ناس در اين ب��اره به تعادل 
مي گويد: متاس��فانه زندگي ماش��يني امروز تاثير 
بس��زايي در اين تصميم دارد، اينكه افراد به پوچي 
مي رس��ند و دست به خودكش��ي مي زنند، ارتباط 
مس��تقيمي با س��بك زندگي آنها دارد. در دنياي 
امروز بيش از هر زمان ديگري فرد احساس تنهايي، 
س��رخوردگي و البته انزوا مي كند. نبايد فراموش 
كنيم كه بيماري كرونا هم به تمام اين عوامل دامن 
زده است. متاسفانه افراد خيلي سخت براي كمك 
گرفتن به سراغ روانپزشك يا روان درمانگر مي روند، 
همين تعلل و بي توجهي باعث مي شود كه آنها دست 
به كارهايي بزنند كه در نهايت به پايان زندگي شان 

ختم بشود.
در ايران متاس��فانه اين آمار رو به افزايش است و ما 
نمي توانيم با ناديده گرفتن آن به حل چنين مساله اي 
كمك كنيم. ايران كشور شادي نيست. اكثر مردم به 
دليل فش��ارهاي اقتصادي و اجتماعي حداقل يك 
بار را به خودكش��ي فكر كرده اند اين مي تواند آغاز 
همان راهي باشد كه به تباهي ختم مي شود. اينكه 

در كشور ما فرهنگ اس��تفاده از روانپزشك يا روان 
درمانگر هنوز آنطور جا نيفتاده يا اينكه خيلي از افراد 
به دليل فقر مالي نمي توانند از اين خدمات استفاده 
كنند، مساله اي است كه بايد مورد توجه مسووالن 
قرار بگيرد.  او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
زماني فكر كردن به خودكشي هم از سوي افراد گناه 
محسوب مي شد و كمتر كسي به اين موضوع حتي 
فكر مي كرد، اما حاال ديگر آن دوران گذشته، مردم 
در خيابان و جلو چش��م بقيه دس��ت به خودكشي 
مي زنند، خود را از پل عابر پرت مي كنند، دست به 

خودسوزي مي زنند و ...
بايد دنبال علت چنين رفتارهايي باشيم، در حال 
حاضر علت بس��ياري از خودكش��ي ها در كشور 
ما ش��رايط بد اقتصادي اس��ت، اگر نگاهي به آمار 
بيندازيم و تف��اوت ميان تعداد زن��ان و مرداني را 
كه دس��ت به خودكش��ي زنده اند بررس��ي كنيم 
اي��ن موضوع كامال مش��خص مي ش��ود. پس اگر 
مي خواهيم كار مثبتي در اين زمينه انجام دهيم و 
آمار خودكشي را به حداقل برسانيم، بايد شرايط 
اقتصادي و اجتماعي كشور را بهبود ببخشيم وگرنه 
بايد هر لحظه منتظر افزايش آمار اين اتفاق شوم 

در كشور باشيم.

  آمار خودكشي را جدي  بگيريم
اين كه هر از چند گاهي س��ازمان پزش��كي قانوني 
آمار خودكشي را اعالم كند، يا اينكه در شبكه هاي 
اجتماعي خبر خودكشي فردي منتشر شود و چند 
روزي همه به اين فكر كنند كه چرا اين اتفاق افتاد و 
بعد هم به بوته فراموشي سپرده شود دردي را از كسي 
 درمان نمي كند. تا زماني كه مردم س��ر در گريبان 
و نااميدند و نمي دانند فردايشان چه خواهد شد، تا 
زماني كه كمرشان زير بار تورم هر روز بيشتر از روز 
قبل خم مي شود و تا زماني كه شادي به اين سرزمين 
برنگردد، آمار خودكشي هم كاهش پيدا نمي كند. 
با حرف زدن در اين باره هم نمي ش��ود كاري كرد. 
مس��ووالن بايد اين آمارها را جدي بگيرند و به فكر 

راهكاري ريشه اي باشند. 

گزارش

تهران هميشه يكي از شلوغ ترين و پرجمعيت ترين شهر هاي ايران بوده كه معموال افراد آن را به عنوان شهري مملو از ترافيك و آلودگي هوا مي شناسند، اما 
در اين شهر جاذبه هاي ديدني و تفريحي متنوعي وجود دارد كه به دور از شلوغي شهر، محيطي آرام و دلنشين را براي بازديد كنندگان فراهم مي سازد. يكي از 
زيباترين و بكر ترين جاذبه هاي طبيعي و گردشگران موجود در تهران، باغ پرندگان مي باشد، باغ پرندگان يكي از محبوب ترين مكان هاي ديدني تهران بوده 
كه ميان جنگل هاي انبوه لويزان قرار گرفته است. در اين پارك كه به بخش هاي مختلفي تقسيم شده، مي توانيد پرندگان را از نزديك مشاهده كرده و به آنها 
غذا بدهيد، همچنين فضاي زيبا و آرام اين باغ آن را به مكاني مناسب براي خانواده ها تبديل كرده است. درون باغ پرندگان تهران بيش از ۳ هزار بال پرنده كه از 
۱۶8 گونه مختلف هستند در كنار يكديگر در دو بخش پرندگان پروازي و غير پروازي زندگي مي كنند. جالب است بدانيد كه در اين باغ كه به عنوان بزرگ ترين 
باغ پرندگان منطقه خاورميانه شناخته مي شود، پرندگان كمياب و خاصي نظير شاهين، عقاب، شترمرغ، طاووس، قو، طوطي و هزاران پرنده ديگر وجود دارند 

كه در فضاي بسيار زيبا و طبيعي اين باغ زندگي و پرواز مي كنند.

مرزپرگهر

باغ پرندگان تهران

انتقال مراكز ترك اعتياد  به حاشيه شهر
بايد مراكز DIC و ت��رك اعتياد از داخل 
محالتي مانند ش��وش جمع ش��ود و به 
حاشيه شهر برود چراكه مردم اين محالت 
اعتراض دارند. رييس پليس تهران بزرگ، 
 روز گذش��ته در بازديد از محله شوش به 
خبرنگاران گفت: بيش از ۶۰۰ هزار نفر در 
مناطق شوش، مولوي و هرندي زندگي 
مي كنند و ما دغدغه اين محالت را داريم. 

شروع پاكسازي جدي و پاك كردن يك لكه قديمي از 
اين محالت ۷ بهمن ماه سال ۹۷ شروع شد و تا به اين 
لحظه پاكسازي محالت ادامه دارد. بيش از يك سال و 
8 ماه از اجراي اين طرح مي گذرد و پارك هايي كه االن 
تفريحگاه مردم هست يك زماني جوالنگاه معتادان و 
فروشندگان مواد بود. سردار حسين رحيمي افزود: بحث 
تثبيت اين طرح مهم است و بالغ بر ۹۳۷ عمليات كوچك 

و بزرگ در اين محالت )شوش، مولوي و 
هرندي( انجام شده است. همچنين بالغ بر 
2۰۰ سارقي كه معتاد و متجاهر بودند را 
هفته پيش دستگير و حدود ۱۵۰ كيلوگرم 
مواد مخدر از داخ��ل مخفيگاه هاي آنان 
كشف كرديم.فرمانده انتظامي پايتخت 
با بيان اينكه جم��ع آوري معتادان نياز به 
اراده جمعي دارد و بايد تالش كنيم ميزان 
جذب در مراكز بازپروري باال برود، گفت: همين االن در 
پايتخت نياز به ظرفيت ۱۰ هزار نفري براي نگهداري 
 DIC معتادان داريم. به هر حال درخواست داريم مراكز
و ترك اعتياد از داخل اين محالت جمع شود و به حاشيه 
شهر برود چراكه مردم اين محالت اعتراض دارند و البته 
شكل خوبي هم ندارد كه معتادان در اين محالت براي 

تهيه داروهاي ترك اعتياد رفت و آمد كنند.

آلودگي هوا انتقال ويروس كرونا را افزايش مي دهد؟
مقاالت علمي معتبر دنيا نشان مي دهند 
آلودگي هوا سبب آسان تر شدن انتقال 
ويروس كرونا و افزايش موارد بيماري و 
مرگ و مير ناشي از آن مي شود. رييس 
شبكه بيماري هاي ويروسي ايران ضمن 
بيان مطلب فوق گفت: هنوز علل اصلي 
اين ارتباط كامال مش��خص نشده ولي 
يك��ي از داليل مهم، احتم��اال كاهش 

پاسخ سيس��تم ايمني افراد در نتيجه تماس مزمن 
با آالينده هاي هوا اس��ت. در غياب واكسن و داروي 
مناس��ب، تنها راه مقابله با ويروس تقويت سيستم 
ايمني بدن است. در كشور ما به داليل مختلف، ميزان 
آالينده هاي هوا در شهرهاي بزرگ به خصوص تهران 
باال است و معموال از اواخر پاييز شاهد پديده وارونگي 

دما هس��تيم كه اين موض��وع احتمال 
ش��يوع بيماري هاي تنفسي را افزايش 
مي دهد. جزايري تاكيد كرد: در صورتي 
كه برنامه هاي منظم براي رفع معضل 
آلودگي هوا انديشيده نشود، به احتمال 
فراوان ش��اهد افزايش چشمگير موارد 
كوويد - ۱۹ خواهيم بود. او ادامه داد: در 
تهران كه از نظر خطر آلودگي و سرايت 
كوويد - ۱۹ در وضعيت مناس��بي به س��ر نمي رود، 
برداشتن محدوديت طرح ترافيك از نگاهي ممكن 
است س��بب كاهش تماس افراد به دليل استفاده از 
وسيله نقليه شخصي شود، ولي از سوي ديگر سبب 
افزايش ميزان آالينده ها در هوا و احتمال افزايش موارد 
بيماري و مرگ و مير ناشي از كوويد - ۱۹ خواهد شد. 

كتابخانه

درباره كتاب »هوش مالي« 
كتاب »هوش مالي« اثر ديگري از رابرت تي. كيوساكي نويسنده كتاب »پدر پولدار و پدر بي پول« است. اگر خواننده كتاب هاي 
او باشيد متوجه شده ايد كه او همه چيز را بسيار ساده و روان بيان مي كند. الزم نيست حتما اقتصاد دان باشيد تا مفاهيم كتاب 
او را درك كنيد. براي درك كتاب هاي او به س��واد خواندن و اندك��ي عالقه نياز داريد تا ببينيد چطور دنياي تجارت را برايتان 
معرفي مي كند. اين نويسنده، سخنراني هاي زيادي هم درباره اقتصاد و پول برگزار مي كند، كه البته بيشتر شركت كنندگان 
در اين سخنراني هم مردم عادي هستند. آنها به خوبي مي دانند  كه رابرت تي. كيوساكي مي داند چگونه آنها را با مفاهيم سخت 

و پيچيده دنياي اقتصاد آشنا كند.
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