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يادداشت- 4

ضرورت جلوگيري از 
واردات سنگ آهن

در ش��رايط كنون��ي كه 
و  صنعت��ي  تولي��دات 
معدني كش��ور نيازمند 
حماي��ت اس��ت و بايد 
ارزب��ري واردات كاهش 
ياب��د، الزم اس��ت ك��ه 
وزارتخانه ه��ا از واردات 
برخي كاالها و خدمات 
جلوگيري كنند تا با محصوالت داخلي نيازها تامين 
شود و جلوي خروج ارز گرفته شود. از جمله وزارت 
صمت با يك بخشنامه مي تواند يك بار براي هميشه 
جلو صادرات س��نگ آهن را بگيرد و الزم است كه 
مجلس، نهادهاي نظارتي به اين مساله ورود كنند. 
وزارت صمت به جاي اينكه با يك راهكار اساسي و 
با يك بخشنامه خيلي ساده، صادرات سنگ آهن 
را براي هميش��ه ممنوع اعالم كند، اعالم كرده كه 
صادرات س��نگ آهن پس از كس��ب مجوز الزم از 
وزارت صمت اش��كالي ندارد. اين يعني ما آمده ايم 
و دوباره امضاهاي طاليي را در كشور احيا كرده ايم 
و بدون ش��ك اين اجازه اي كه وزارت صمت براي 
خودش قائل شده است فساد گسترده اي را به دنبال 
خواهد داشت و ش��ركت هاي بزرگ ما يعني فوالد 
مباركه و ذوب آهن اصفهان را با بحران جدي روبرو 
خواهد كرد. دليلي كه براي سيس��تم چند نرخي 
كردن قيمت دالر در دولت آقاي روحاني مطرح شد 
حمايت از قشرهاي كم درآمد و آسيب پذير بود تا 
قيمت ها پايين نگه داشته شود و كاالهاي اساسي 
ب��ا دالر 4200 يا دالر جهانگيري وارد بازار ش��ود و 
به مردم فش��ار نيايد اما در نهايت ديديم كه چنين 
اتفاقي نيفتاد و در موارد جزئي كه تاكنون آش��كار 
شده است، نشان مي دهد كه اين كاالها با اين قيمت 
در اختيار مصرف كننده قرار نگرفته است. موضوعي 
كه ريش��ه در اقتصاد مبتني بر داللي دارد. در حال 
حاضر بيش از 50 درصد تولي��د ناخالص ملي ما را 
بخش خدمات تشكيل مي دهد و اين براي كشوري 
كه در حال صنعتي شدن اس��ت بسيار خطرناك 
اس��ت و ما نمون��ه آن را در هيچ كش��ور صنعتي و 
فراصنعتي نمي بينيم و مشخص است كه مافياهاي 
گوناگوني حول اين دالرهاي نفتي شكل مي گيرد و 
از آن تغذيه مي كنند و اين واقعيت غيرقابل انكاري 
اس��ت. در ش��رايط فعلي وجود اي��ن دالر 4200 
توماني نه تنها سودي براي كشور ندارد، بلكه فساد و 
رانتخواري را شديداً افزايش مي دهد و در موضوعاتي 
مثل تامين الس��تيك براي ماشين هاي سنگين 
و واردات 500 هزار حلقه الس��تيك ب��ا ارز 4200 
توماني هم معلوم نيست اين الستيك ها به بازار آزاد 

راه پيدا مي كند يا به كاميون دار ها مي رسد.
 ادامه در صفحه 3

يادداشت- 1

بهترين روش براي حمايت 
از دهك هاي محروم

ك��ه  پرس��ش  اي��ن 
بهتري��ن روش ب��راي 
ت���وان��م�ندس��ازي 
دهك ه��اي پايين��ي و 
حل مشكالت معيشتي 
اين اقش��ار كدام است؟ 
پرسشي است كه همواره 
در فض��اي رس��انه اي و 
محافل تخصصي اقتص��اد در خصوص آن بحث و 
تبادل نظر مي شود. ابهامي كه پاسخگويي درست 
به آن مي تواند نقش��ه راه اقتصاد كشور در مسير 
پيش رو را ني��ز تعيين كند. برخ��ي معتقدند كه 
بهترين راه حمايت از افراد كمتربرخوردار استفاده 
از رويكردهايي است كه ...  ادامه در صفحه 6

جعفر قادري

يادداشت- 2

 مشكالت روحي و رواني 
در كمين كادر درمان

در اي��ن روزهاي��ي ك��ه 
بس��ياري از افراد جامعه 
درگير با بيم��اري كرونا 
زندگي روزمره خود را از 
ياد برده اند و دچار انواع و 
اقسام تنش هاي روحي و 
رواني شده اند، رسيدگي 
به وضعي��ت روحي كادر 
درمان هم نبايد فراموش ش��ود. افرادي كه در خط 
مقدم س��المت فعاليت مي كنند و هر روز با انواع و 
اقس��ام تنش هاي روحي و رواني به دليل برخورد با 
بيماران بد حال و البته تعداد فوت هاي روزانه اي كه 
در هر بيمارس��تان رخ مي دهد و قطعا هيچ كدام از 
كادر درمان تا به حال با آن مواجه نبوده اند. تاثيري 
كه اي��ن اتفاق ها مي تواند ب��ر س��المت روان كادر 
درمان داشته باشد، اجتناب ناپذير است، اما مساله 
اينجاست كه وزارت بهداشت و ... ادامه در صفحه 8

سيدعلي احمدي ابهري

بهمن آرمان

 تورم ماهانه ملك دوباره دو رقمي شد

متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران با 2.4 ميليون تومان رشد به 26 ميليون و720 هزار تومان رسيد

 قيمت مسكن زير فشار ارز
 سناي جمهوري خواه 
با ترامپ همراه ماند

 نگاهي به
  تحريم هاي جديد امريكا عليه
 وزير و مديران نفتي ايران 

 دليل دپوي 60 هزار تن 
روغن خام در گمرك چيست؟ 

ديوان عالي 
 امريكا 
در قبضه

محافظه كاران

 به نام تحريم 
به كام انتخابات

گره ترخيص 
روغن هاي 
وارداتي 

سعيد ليالز در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

اقتصاد زيرزميني 
لنگر ثبات ايران

يادداشت-3

 پالن به پالن 
با افزايش نرخ ارز

اين روزها موضوع ارز به يكي 
از دغدغه ه��اي اصلي مردم و 
فعاالن اقتصادي بدل ش��ده 
و همگان به دنبال به دس��ت 
آوردن تصويري از چشم انداز 
آين��ده ن��رخ ارز هس��تند. 
بالفاصله پس از ورود به سال 
1399 پيش بين��ي همگان 
و اس��اتيد اقتصاد حاكي از اين بود كه شرايط اقتصادي 
سخت تر خواهد شد. توصيه هاي مختلفي در خصوص 
مديريت ب��ازار ارز نيز از س��وي اس��اتيد و تحليلگران 
ارايه مي ش��د. بايد قبول كرد كه در رون��د اجرا، تحليل 
ش��رايط و مديريت درست شرايط بس��يار دشواراست. 
در اينج��ا از منظر اقتصادي به اين س��وال پاس��خ داده 
مي ش��ود كه در خصوص نرخ ارز چه حركات اشتباهي 
در سياس��ت گذاري كالن اقتصادي كشور روي داد، كه 
اقتصاد دچار چالش هاي فعلي ش��ده است.  اول، اعالن 
سياس��ت هاي اقتصادي بر خط كه لزوم��ا تاثير مثبت 
نخواهد داشت. به عنوان نمونه چندين بار توييت رييس 
بانك مركزي مبني بر كنترل ن��رخ ارز موجب افزايش 
نرخ ارز شد، چرا كه اعالم سياست بدون پشتوانه تاثير 
معكوس مي گذارد. اعالم سياست شوراي قواي سه گانه 
از سوي رييس مجلس در خصوص حمايت از بورس در 
ابتداي ش��هريور ماه، تاثيري وارونه و كاهشي بر بورس 
داش��ت كه تاكنون نيز ادامه دارد. دوم، عدم بازگش��ت 
ارزه��اي صادراتي به دليل عدم تعبيه راهكار مناس��ب 
و تمهيدات الزم توس��ط سياس��ت گذار، كه داس��تان 
تخصي��ص ارز 4200 را به گونه اي ديگ��ر تداعي كرد. 
اكنون به دنبال جذب اين ارزها مي دويم، نوشدارو پس 
از مرگ سهراب. سوم، تشديد تحريم هاي مالي و بانكي 
امريكا، موجب ش��د تا ارز زيادي در كشورهاي مختلف 
بلوكه ش��ود )نزديك چهل ميليارد دالر( و لذا عرضه ارز 
كاهش يافت. گروه ويژه اقدام مالي )FATF(، در مجمع 
عمومي خود تصميم گرفت تا ايران و كره ش��مالي را در 
فهرست سياه نگاه دارد و اين خود به موضوع مزبور دامن 
مي زند. چه��ارم، كرونا موجب كاهش ص��ادرات گرديد 
و عرضه ارز را ب��ه داخل كاهش داد. اكنون كش��ورهاي 
واردكننده از ايران به دنبال بازارهاي جايگزين هستند تا 
توسط امريكا تنبيه نشوند. به عبارتي دارد تبديل به عادت 
مي شود. پنجم، كاهش نرخ سود بانكي كه موجب خروج 
نقدينگي از سيستم بانكي ش��د و به بازارهاي جذاب تر 
موازي رفت. به تدريج با هوشمند شدن گردش نقدينگي 
در اين بازارها از جمله بازار ارز و افزايش تقاضاي س��فته 
بازانه ارز، نرخ ارز افزايش يافت. س��قوط بورس از قله دو 
ميليوني به يك و س��يصد نيز موجب ورود نقدينگي به 
بازارهاي سكه، ارز، مسكن... شد.  ششم، اقدام پوپوليستي 
مجلس مبني بر اعالم ماليات بر مسكن، خودرو و... موجب 
ادامه در صفحه 3 شده كه ... 

گزارش روز

نگاهي به تحريم هاي جديد 
امريكا عليه وزير و مديران 

نفتي ايران 

نرگس رس�ولي |  در حالي كه تنها چن��د روز به 
انتخابات امريكا باقي مانده و دونالد ترامپ همچنان 
در حال دس��ت و پنجه ن��رم كردن ب��ا بايدن رقيب 
سرس��خت انتخاباتي اش اس��ت، در تازه ترين اقدام 
عليه ايران توس��ط وزارت خزانه داري خود از تحريم 
چندين مقام نفتي اي��ران خبر داده اس��ت .  وزارت 
خزانه داري امريكا شامگاه دوشنبه )پنجم آبان ماه( 
بيژن زنگنه، وزير نفت، وزارت نفت و س��ازمان هاي 
مرتبط با آن را تحريم كرد. به اين ترتيب به ليس��ت 

 محمدرضا منجذب

 به نام تحريم 
به كام انتخابات

سياه تحريمي هاي امريكا چندين نام و سازمان جديد 
اضافه شده است تا به زعم رييس جمهور امريكا حلقه 
فشارها بر ايران تنگتر از قبل ش��ود .  بر اين اساس و 
طبق گزارش پايگاه اطالع رس��اني شركت ملي نفت 
ايران، دفت��ر كنت��رل دارايي هاي خارج��ي وزارت 
خزانه داري امريكا چند نهاد و شخص مرتبط با وزارت 
نفت ايران را در فهرست تحريم ها قرار داده است. به 
اين ترتيب از اين پس ش��ركت هاي تابع وزارت نفت 
ايران، ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي 

نفتي ايران، ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران، ش��ركت خطوط لوله و ارتباطات نفتي ايران، 
شركت ملي مهندسي و س��اخت نفت ايران، شركت 
پااليش نفت آبادان، شركت پااليش نفت امام خميني 
شازند و شركت ملي صنايع پتروشيمي جزو ليست 
جديد ش��ركت هايي تحريم ش��ده امريكا هستند و 
در كنار اين ش��ركتها بيژن نامدار زنگن��ه وزير نفت 
ايران، مس��عود كرباس��يان مديرعامل شركت ملي 
نفت ايران، نصراهلل سردش��تي، مديرعامل ش��ركت 

ملي نفتكش ايران، عليرضا صادق آبادي مديرعامل 
پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي اي��ران، بهزاد 
محمدي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي 
و علي اكبر پورابراهيم، مديرعامل ش��ركت نيكو در 
فهرست تحريم هاي جديد امريكا قرار گرفتند. البته 
پيش از اين امريكا در ليستي بلند باال تعداد ديگري 
از مديران، مسووالن و ش��ركت ها و بانك هاي ايراني 
را در ليس��ت تحريم خود قرار داده تا از اين طريق و 
بنابه گفته ترامپ با فش��ار آمدن بر اقتصاد، شرايط 
براي پذيرفتن ش��رط و ش��روط امريكا توسط ايران 
فراهم ش��ود .  در همين حال بيژن نامدار زنگنه وزير 
نفت ايران كه به شيخ الوزراي نفتي ايران هم مشهور 
است در واكنشي كه دقايقي بعد از اعالم تحريم هاي 
نفتي ايران از طريق حس��اب توييتري اش نشان داد 
اعالم كرد: »صنعت نفت ايران از پا نخواهد نشست.«  
زنگنه در ش��بكه مجازي توييتر نوشت: »تحريم من 
و همكارانم واكنش منفعالنه به شكس��ت سياس��ت 
واشنگتن براي به صفر رس��اندن صادرات نفت است. 
دوران يكجانبه گرايي در جهان به پايان رسيده است. 
صنعت نفت ايران از پا نخواهد نشست. هيچ دارايي هم 
در خارج از ايران ندارم كه ش��امل تحريم شود. جان و 
ادامه در صفحه 2 مال و آبرويم فداي ايران.« ...  

مهدي بي�ك| روز و روزگاري اس�تادي بود كه 
معتقد بود، حرف هايي هستند براي »گفتن«كه 
اگ�ر گ�وش ش�نوايي ب�ود، گفت�ه مي ش�وند و 
حرف هاي�ي هم هس�تند ب�راي »نگفت�ن«.در 
واق�ع ارزش هر انس�اني ب�ه ان�دازه حرف هايي 
اس�ت كه براي نگفتن دارد.حرف هاي آتشين و 
اظهارنظرهايي كه شايد بر خالف جريان طبيعي 
ساير تحليل هاي كارشناسي باش�د، اما برآمده 
از پژوهش ه�اي گس�ترده ميدان�ي و تحقيقات 
علمي است.س�عيد لي�الز يك�ي از چهره هايي 
است كه مي توان س�اعت ها در كنارش نشست 
و در خصوص همين حرف هاي مگ�وي اقتصاد و 
معيشت با او به بحث و تبادل نظر پرداخت. البته 
هرگز خس�ته هم نش�د.حتما مخاطبان تعادل 
هم سورپرايز خواهند ش�د، زماني كه بدانند در 
روزهايي كه دالر افزايش افسارگس�يخته اي را 
تجربه مي كند، قيمت اقالم اساسي سر به فلك 
مي زند و همه شاخص هاي اقتصادي نشانه هايي 
از نزول را با خود دارند، اين استاد دانشگاه شهيد 
بهشتي با صداي بلند بگويد كه همه ظرفيت هاي 
بنيادين اقتصادي كشور در مسير رشد همه جانبه 
و پايدار ق�رار گرفته اند و مجموعه اين نش�انه ها 
چش�م انداز اقتصاد اي�ران را روش�ن تر تصوير 
خواهند كرد. اما ليالز بدون توجه به اين واقعيت 
كه اين اظهارنظرها ممكن است چه بازتاب هايي 
در افكار عمومي و تحليلگران داشته باشد، آنچه 
را كه احساس مي كند، درست را بر زبان مي آورد.

چهره اي كه هرچند بهاي سنگيني براي صراحت 
لهجه اش پرداخته، اما همچنان به همين صداقت 
و صراح�ت چنگ مي زند ت�ا به قول خ�ودش به 
رستگاري برسد. ليالز در اين گفت وگو با واكاوي 
ميداني آمارهاي مستند اقتصادي تفسير تازه اي 
از همه گزاره هايي ارايه مي دهد كه شايد ديگران 
هم از آنها آگاهند اما جرات به زبان آوردن انها را 

نداشته باشند.

  در ش�رايطي ك�ه اس�تيو منوچي�ن وزي�ر 
خزان�ه داري امري�كا و س�اير مقام�ات اي�ن 
كش�وراعالم كرده اند، هر ابزار تحريمي ممكن 
را در خصوص اقتصاد اي�ران به كار گرفته اند و از 
همه ت�وان ارتباطي، اقتص�ادي، بين المللي و... 
براي فش�ار بر اقتصاد ايران اس�تفاده كرده اند، 
بس�ياري از تحليلگران به دنبال يافتن پاسخي 
براي اين پرسش هس�تند كه چرا اقتصاد ايران 
علي رغ�م تم�ام اين تالش ه�ا همچنان س�رپا 
ايستاده اس�ت و علي رغم همه مشكالت، حتي 
نهادهاي بين المللي هم دورنماي روشني را براي 

آن تصوير سازي مي كنند.
اوال همه بايد بداني��م، اقتصاد ايران بس��يار بزرگ تر و 
متنوع تر از آن چيزي اس��ت كه هم مقامات جمهوري 
اس��المي و چهره ه��اي دولت��ي در داخل اي��ران فكر 
مي كردند و هم دشمنانش تصويرس��ازي مي كردند. 
اين يك واقعيت غيرقابل انكار اس��ت ك��ه ايران بعد از 
انقالب و علي رغ��م عالقه وافري كه در داخل كش��ور 

براي تحقير دس��تاوردهاي اقتصادي اش وجود دارد، 
حدفاصل سال هاي بعد از پيروزي انقالب تا سال هاي 
ميانه دهه80 خورشيدي )س��ال هاي84 و 85 تا 91( 
به پيشرفت هاي بسيار بزرگي نائل آمده است.من اين 
موضوع را قبل از شروع تحريم هاي دوم گفته بودم كه 
اقتصاد ايران غير نفتي ترين اقتصاد نفتي جهان است.

چرا؟ براي اينكه اقتصاد ايران در اين س��ال ها )با يك 
وقفه كوتاه بين سال هاي 85تا91 البته( همواره تالش 
كرده تا رويكردهاي متنوع تري را به خدمت بگيرد.اين 
عبارت بسيار دقيقي اس��ت و اگر روي آن تمركز شود، 
تمام حرفي كه ممكن اس��ت در طول يك مقاله بتوان 

گفت در بطن اين يك عبارت ظاهرا ساده پيدا شود.
   اين ش�كل از تحليل در ش�رايطي كه اقتصاد 
و معيش�ت كش�ورمان ب�ا نوس�انات پي درپي 
روبه روس�ت، دالر ركورده�اي ت�ازه اي را ثبت 
كرده، س�كه هم�واره رو به صع�ود دارد، قيمت 
اقالم اساس�ي ملتهب از تورم افسارگس�يخته 
است ومجموعه وس�يعي از مشكالت گوناگون، 
معيش�ت خانواده را در بر گرفته، به نظرم بسيار 
عجيب و متف�اوت است.اس�تدالل ش�ما براي 
اينكه اقتصاد ما به پيش�رفت هاي فراواني نائل 

آمده چيست؟
  اقتصاد، اساس��ا علم آمار اس��ت و اع��داد و ارقام.هر 
اظهارنظري چنانچ��ه مبتني بر آمارهاي مس��تند و 
پژوهش ه��اي ميداني نباش��د، خالي از عمق اس��ت.

بياييد كمي با هم اع��داد و ارقام را م��رور كنيم تا پايه 
تحليل ها، عيني ت��ر در ذهن مخاطب ش��كل بگيرد. 

همان طور كه مي دانيد به لحاظ تنوع، يكي از برندگان 
انقالب اس��المي در اقتص��اد بخش كش��اورزي بوده 
اس��ت.توليد محصوالت كش��اورزي از ح��دود 20 تا 
25ميليون تن در سال57 به 130 تا 140ميليون تن 
در سال99رس��يده اس��ت.در حالي توليد محصوالت 
غذايي 6برابر شده كه جمعيت ايران فقط دو برابر شده 
اس��ت. معناي اين حرف اين است كه ما به طور سرانه، 
سه و نيم برابر بيشتر از س��ال57 غذا توليد مي كنيم. 
ش��ما اگر همين روند رش��د توليد را )ب��ا وجود ميل 
وافري كه براي ناديده گرفتن دس��تاوردهاي داخلي 
وجود دارد( تعميم دهيد به توليد خ��ودرو، باز هم به 
نتايج جالب تري دس��ت مي رس��يد. توليد خودرو در 
سال جاري كه در اوج تحريم ها هستيم، حدود 8برابر 
بيش��تر از توليد خودرو در باالترين عدد س��ال 1356 
اس��ت. اين عدد در برخي دوره ها به حدود 15برابر هم 
رسيده، ولي امسال به دليل تحريم ها بين 8تا 10برابر 
بيشتر از س��ال56 خودرو توليد خواهيم داشت.يعني 
1ميليون و 200ه��زار خودرو توليد خواهد ش��د. در 
حوزه فوالد توليدمان 25تا 30برابر بيشتر از سال هاي 
ابتدايي انقالب است.فراموش نكنيد همه اين نمونه ها 
و س��اير نمونه هاي اينچنيني، توليدات غير نفتي در 
اقتصاد ايران اس��ت.در مجموع، س��هم بخش نفت در 
اقتصاد ايران كه تا سال 54 و 55خورشيدي به حدود 
55درصد كلGDP كشور رسيده بود در سال 1396 
كه ما يك اقتصاد نفتي غيرتحريم ش��ده نسبتا آرامي 

داشتيم، به 15درصد كاهش پيدا كرده بود.
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جواد هاشمي|
ماراتن انتخابات رياست جمهوري امريكا به روزهاي پاياني 
خود نزديك مي شود، ماراتني كه هرچند در آن ستادها و 
كمپين هاي انتخاباتي دو نامزد، در آن نقش كليدي را ايفا 
مي كنند اما همراهان حزبي بايدن و ترامپ نيز در آن بسيار 
فعالند.نمايندگان مجلس سناي امريكا، به قاضي ايمي 
برت راي اعتماد دادند تا دونالد ترامپ در دوران چهار ساله 
رياست جمهوري خود، سومين گزينه براي ديوان عالي 
امريكا را نيز روانه اين نهاد بسيار مهم كند، موضوعي كه 
مي تواند در سال هاي آينده سرنوشت سياست در اياالت 
متحده امريكا را با تغييراتي جدي همراه كند. اين اتفاق 
كه در بامداد سه ش��نبه به وقت ايران رخ داد، زورآزمايي 
دو حزب مطرح در سياست امريكا را يك بار ديگر به اوج 
رساند و جمهوري خواهان در ميان انتقادات شديداللحن 
دموكرات ها تصميم گرفتند به حزب خود وفادار بمانند. 
ديوان عالي در سياست امريكا به چند دليل اهميت بسيار 
بااليي دارد. اين ديوان در بسياري از مسائل كالن سياسي از 
جمله احكام اجرايي رييس جمهور يا قوانيني كه بر زندگي 
تمام امريكايي ها تاثير مي گذارد، حرف آخر را مي زند. در 
كنار آن ديوان عالي نهادي كليدي در جلوگيري از ايجاد 
انحصار و قدرت گيري يكي از نهادهاي سياسي در امريكا 
مانند رياست جمهوري يا مجالس سنا و كنگره است. اين 
ديوان هرگاه اختالف نظر كالني به وجود آيد، وارد شده و 
حرف نهايي را مي زند.  آنچه كه ديوان عالي را در ساختار 
سياسي امريكا، منحصر به فرد مي كند، دو ويژگي مهم 
در ذات اين نهاد اس��ت. نخس��ت آنكه احكام صادر شده 
از س��وي ديوان عالي تنها در صورتي قابل نقض هستند 
ك��ه يا بايد قاضيان اين ديوان نس��بت به نظر قبلي خود 
عقب نش��يني كنند يا با اصالح قانون اساسي اين احكام 
تغيير كنند كه هر دو اين مسيرها بسيار دشوار است و در 
تاريخ امريكا تنها در موارد بسيار معدود اين تجارب به ثبت 
رسيده است. از سوي ديگر 9 قاضي مستقر در اين ديوان به 
شكل مادام العمر فعاليت مي كنند و تنها در صورت مرگ، 
بيماري هاي رواني يا جس��مي جدي و استعفاي قاضي 
امكان تغيير در ساختار ديوان عالي وجود دارد. در كنار هم 
قرار دادن تمام اين ويژگي هاي منحصر به فرد باعث شده، 
تركيب قضات ديوان عالي براي هر دو حزب اصلي امريكا 
اهميت بسيار بااليي داشته باشد و در طول تمام دهه هاي 
گذشته تالش شده س��اختار اين ديوان برابري نسبي را 
از نظر سياسي و فلس��في ميان قضات فعال برقرار كند، 
رويه اي كه در دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ تا حد 
زيادي نقض شده است. ترامپ در دوره چهار ساله خود، دو 
قاضي جديد را در ديوان عالي منصوب كرده كه همين امر 
ساختار اين ديوان را به سمت جمهوري خواهان تغيير داده 
است. محافظه كاران نزديك به جمهوري خواهان معموال با 
قوانين ترقي خواهانه مدنظر دموكرات ها مخالف هستند 
و همين امر اين نگراني را در ميان آنها به وجود آورده كه 
افزايش تعداد قضات محافظه كار در آينده سياست امريكا 
نقش��ي منفي ايفا خواهد كرد. به دنب��ال همين نگراني 
بود كه در هفته هاي گذش��ته پس از درگذشت يكي از 
قضات نزديك به دموكرات ها، بايدن و كمپين انتخاباتي 
او تالش كردند، انتصاب قاضي جديد به پس از انتخابات 
س��وم نوامبر موكول ش��ود. با وجود اين انتقادات، دولت 
ترامپ با قاطعيت اعالم كرد ك��ه انتصاب قاضي جديد 
در حيطه اختيارات رييس جمهور مستقر است و از اين 

رو گزينه جديد به مجلس سنا معرفي خواهد شد. تنها 
عاملي كه مي توانست در اين مسير سد راه ترامپ شود، 
مجلس سنا بود. مجلسي كه در حال حاضر 53 نماينده 
آن جمهوري خواه و 47 نماينده دموكرات هستند و به اين 
ترتيب اكثريت در اختيار طرفداران ترامپ اس��ت. آنچه 
دموكرات ها را اميدوار مي كرد كه انتصاب قاضي جديد 
در ديوان عالي نهايي نشود، ساختار حزبي خاص امريكا 
بود. بر خالف كشورهايي مانند انگلستان كه در چارچوب 
نظام پارلماني، نمايندگان تنها بر اساس برنامه هاي حزبي 
خود عمل مي كنند، در واش��نگتن البي هاي سياس��ي 
اهميت بااليي دارند و بارها در مجالس امريكا، نمايندگان 
جمهوري خواه و دموكرات عليه برنامه حزبي شان عمل 
كرده اند. در انتخابات رياست جمهوري پيش روي امريكا 
نيز، برخي جمهوري خواهان اعالم كرده اند كه از ترامپ 
حمايت نخواهند كرد و جورج دبليو بوش رييس جمهور 
جمهوري خواه اسبق امريكا در ميان اين افراد قرار دارد. 
با وجود اين دو دستگي نسبي، البي هاي دموكرات ها راه 
به جايي نبرد و جمهوري خواهان سومين قاضي منتخب 
ترامپ را نيز روانه ديوان عالي كردند. سناي تحت كنترل 
جمهوري خواهان امريكايي، خانم »ايمي برت« را براي 
كرس��ي مادام العمر ديوان عالي امريكا با 5۲ راي موافق 
مقابل 4۸ راي مخالف تاييد كرد. كل دموكرات هاي سنا 
با ايمي برت مخالفت كردند. با اين حال او جانشين خانم 
روث بيدر گينزبرگ مي شود كه ماه گذشته بر اثر ابتال به 
سرطان درگذشت. سناتورهاي دموكرات كه اميدي به 
كسب راي مخالف و توقف جريان راي اعتماد به ايمي برت 
نداشتند، عصر دوش��نبه تالش كردند با سخنراني هاي 
طوالني، جلس��ه راي گي��ري را تا حد ممك��ن به تاخير 
بيندازند. با اين حال، در پايان جمهوري خواهان كه با 53 
كرسي اكثريت مجلس سنا را در دست دارند توانستند 

با 5۲ راي موافق ايمي برت را به عنوان شش��مين قاضي 
محافظه كار راهي ديوان عالي اين كش��ور كنند. سوزان 
كالينز، س��ناتور اهل ايالت مين، تنها جمهوري خواهي 
بود كه در كنار 47 سناتور دموكرات ديگر به گزينه ترامپ 
براي ديوان عالي امريكا راي منفي داد. حال يك اكثريت 
۶ به 3 محافظه كار در اين ديوان تشكيل شده است. قاضي 
برت در زماني كه رييس جمهوري امريكا در كنار او ايستاده 
بود، در سخناني كوتاه از ترامپ و فرآيندهاي سياسي اعالم 
استقالل كرد. او گفت: سوگندي كه من امشب رسما ياد 
كردم بدين معناست كه من وظايفم را به دور از هرگونه 
ترس يا ارجحيت و به شكلي مستقل از جناح هاي سياسي 
و ترجيح هاي شخصي ام انجام مي دهم. هرچند برت در 
صحبت هاي خود از استقالل گفت اما تفكرات او و مواضعي 
كه در سال هاي گذشته گرفته، اين قاضي جديد ديوان 
عالي را فردي به شدت نزديك به محافظه كاران امريكايي 
معرفي كرده و به اين ترتيب تا زماني نامش��خص، ديوان 

عالي در قبضه آنها خواهد ماند.

     شكست  در  پيروزي
آنچ��ه ك��ه در مجل��س س��نا رخ داد، مان��ور ق��درت 
جمهوري خواهان در س��پهر سياس��ي اي��االت متحده 
بود، مانوري ك��ه ترامپ از آن به عنوان يك پيروزي مهم 
استفاده كرده و حاال معتقد است راهش به سمت پيروزي 
دوباره در انتخابات هموار ش��ده است. ترامپ در صفحه 
شخص خود نوشته: نظرسنجي هاي واقعي اكنون نشان 
مي دهند كه من در حال پيروزي هس��تم! بزرگ ترين و 
هيجان انگيزترين گردهمايي هايي كه تاكنون بوده است. 
طبق نظرسنجي راسموسن 53 درصد در سطح ملي. اين 
صحبت ها در حالي از سوي ترامپ مطرح شده كه بسياري 
از نظرسنجي هاي در سطح ملي، بايدن را با فاصله اي قابل 

توجه محبوب تر مي دانند و حتي از اين نظر پس از مناظره 
دوم دو نامزد نيز تغيير نكرد. هرچند ترامپ چهار س��ال 
قبل و در رقابت با هيالري كلينتون نيز در س��طح ملي 
محبوبيت كمتري داشت و در نهايت به لطف پيروزي در 
اياالت سرنوشت ساز به كاخ سفيد رسيد اما به نظر مي رسد 
دموكرات ها با تالش براي جذب راي دهندگان خاموش 
كه در انتخابات قبل مشاركت نكردند به دنبال تغيير اين 
فضا هستند. جذب راي سياهپوستان و اقليت هاي نژادي 
س��اكن در امريكا، اصلي ترين سياستي بوده كه كمپين 
بايدن آن را دنبال كرده است. برآوردها نشان مي دهد كه 
در حال حاضر بيش از ۶0 ميليون امريكايي در انتخابات 
شركت كرده اند و برخي تحليل ها از جلوتر بودن بايدن 
حكايت دارند، هرچند با توجه به سنتي بودن بخش قابل 
توجهي از گروه حامي ترامپ، احتماال درصد قابل توجهي 
از آنها، راي خ��ود را در روز انتخابات به صندوق خواهند 
انداخت. بايدن كه در توقف انتصاب قاضي جديد ديوان 
عالي از ترامپ و جمهوري خواهان شكست خورد، حاال 
به دنبال فرصت سازي از دل همين انتخاب است. كمپين 
او به اين سمت حركت كرده كه محافظه كاران اختيارات 
 سياس��ي امريكا را قبض��ه كرده اند و اگر نس��ل جوان و 
آزادي خواه امريكايي به دنبال توقف اين فرآيند هستند، 
راي دادن به او بهترين گزينه خواهد بود. به اين ترتيب در 
شرايطي كه كمپين انتخاباتي ترامپ، انتصاب قاضي جديد 
را به عنوان يك پيروزي مهم جشن گرفته ، دموكرات ها به 
دنبال آن هس��تند كه از اين شكست، پلي براي پيروزي 
بس��ازند و گروهي كه قص��د مش��اركت در انتخابات را 
نداشتند اما با حركت محافظه كاران مخالفند را به سمت 
صندوق هاي راي روانه كنند، موضوعي كه هرچند هنوز 
زواياي پنهان فراواني دارد اما به نظر مي رسد در آستانه روز 
انتخابات، پازل اين رقابت طوالني را پيچيده تر كرده است.
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مديرعامل بانك رفاه كارگران تشريح كرد: 
چهار محال و بختياري ظرفيت 

 مناسبي براي رونق توليد
و اشتغال دارد

چهارمحال و بختياري، استاني با ظرفيت هاي فراوان 
كشاورزي، گردشگري و دامپروري و صنايع دستي 
اس��ت و با اجراي برنامه هاي اقتصادي، مي توان به 
توليد و اشتغال اين منطقه كمك كرد.  به گزارش 
 روابط عمومي بانك رفاه كارگران، اسماعيل هلل گاني 
مديرعامل اين بان��ك، درباره اهدف س��فر هيات 
اعزام��ي وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي به 
اس��تان چهارمحال و بختياري گفت: اين اس��تان 
با ظرفيت هاي فراوان كش��اورزي، گردش��گري، 
دامپ��روري و صناي��ع دس��تي اس��ت و در بازديد 
هيات اعزامي وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
از اين استان متناسب با اين ظرفيت ها، برنامه هاي 
توسعه اي و اشتغال زايي مطرح و مورد بررسي قرار 
گرفت و دستورات مقتضي در اين راستا، صادر شد.  
وي، با بيان اينكه »تمامي شهرس��تان هاي استان 
چهارمحال و بختياري مورد بازديد هيات اعزامي 
وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي قرار گرفتند«، 
خاطرنشان ساخت: از جمله شهرستان هاي مورد 
بازديد مي توان به شهرستان هاي شهركرد، فارسان، 
لردگان، بن، سامان، اردل و... اشاره كرد كه اميدواريم 
با برگزاري جلس��ات تكميلي بتوانيم نس��بت به 
اجراي اقدامات سرمايه گذاري و اعطاي تسهيالت 
اش��تغال زايي در اين شهرس��تان ها، اقدام كنيم.  
هلل گاني، ابراز اميدواري كرد كه با س��رمايه گذاري 
مناس��ب و اجراي برنامه هاي اشتغال زايي توسط 
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي در اس��تان 
چهارمحال و بختياري، بسترهاي توسعه پايدار در 
اين استان بيش از پيش فراهم شود.   وي، در پايان 
به بازديد خود و هيات همراه از يك مجتمع كشت 
و صنعت در شهرستان س��امان اشاره كرد و گفت: 
سرمايه گذار مناسبي از بخش خصوصي به منظور 
راه اندازي اين مجتمع كش��ت و صنعت متقاضي 
شده اس��ت و با راه اندازي آن اشتغال بسيار خوبي 
در اين شهرستان ايجاد خواهد شد و وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و بانك رفاه كارگران نيز از اين 
سرمايه گذار و ساير سرمايه گذاران به نحو شايسته اي 
حمايت خواهند كرد.  شايان ذكر است، هيات اعزامي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش��امل برخي از 
معاونان و مديران ستادي اين وزارتخانه و تعدادي 
از روسا و مديران دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه 
وزارتخان��ه از جمله روس��ا و مديراني از س��ازمان 
تامين اجتماعي، ش��ركت س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي، صندوق بازنشس��تگي كشوري، بانك 
توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و صندوق 
بيمه اجتماعي روستاييان، كش��اورزان و عشاير، 
روز سه ش��نبه شش��م آبان ماه جاري عازم استان 
چهار محال و بختياري شدند و با تشكيل تيم هاي 
كارشناسي مجزا، ضمن بازديد از شهرستان هاي 
مختل��ف اس��تان، متناس��ب ب��ا ظرفيت هاي هر 
 شهرستان نسبت به بررسي برنامه هاي توسعه اي و 

اشتغال زايي، اقدامات الزم به عمل آمد.

 برگزاري مراسم سالگرد
 13 آبان با شرايط خاص

مراس��م روز ۱3 آبان امسال با س��ه تاكيد خاص 
رعاي��ت فاصله اجتماعي، اس��تفاده از ماس��ك و 
 برگ��زاري مراس��م در كوتاه تري��ن زم��ان روز 
سه شنبه ۱3 آبان، به طور مشترك با جشن ميالد 
پيامبر)ص( برگزار مي شود.  نصرت اهلل لطفي قائم 
مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي كشور در 
نشست مطبوعاتي هفته وحدت و روز ملي مبارزه با 
استكبار جهاني گفت: ۱3 آبان اهتزار پرچم مبارزه 
با استكبار به عنوان مبارزه با استبداد بود. انقالب 
دوم بعد از انقالب اسالمي بود. وي ادامه داد: به دليل 
محدوديت هاي ش��ديد كرونايي و سير صعودي 
اين وي��روس در هيچ كجاي كش��ور راهپيمايي 
نخواهيم داشت و تجمعات متراكم سال هاي قبل 
را هم نخواهيم داشت. در شهرهاي بحراني هم از 
هرگونه مراسمي مستثني خواهد بود. از اين رو به 
اقتضاي شرايط كنوني در چارچوب مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا عمل مي كنيم و تصميم جزيره اي 
اتخاذ نخواهد شد. لطفي ادامه داد: با اين مالحظات 
بنا است با حذف راهپيمايي امسال به شيوه هاي 
گذشته با سه تاكيد خاص رعايت فاصله اجتماعي، 
استفاده از ماسك و برگزاري مراسم در كوتاه ترين 
زمان روز س��ه ش��نبه ۱3 آبان، مراسم مشترك 
جش��ن ميالد پيامبر و روز ملي مبارزه با استكبار 
جهاني منهاي 43 شهري كه حالت بحراني در آنها 
اعالم شده است، به ويژه در مراكز استان ها برگزار 
شود.وي گفت: پيش بيني ما اين است مراسم روز 
۱3 آبان، س��اعت 3 عصر روز سه شنبه مقابل النه 
جاسوسي، سفارت سابق امريكا و با سخنراني آقاي 
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي خواهد بود. 
همچنين براي اج��راي بهتر اين مراس��م تاكيد 
 كرديم كه با استفاده از چيدن صندلي با فاصله يا با 
خط كش��ي خيابان يا ميدان محل مراسم برگزار 
شود.وي درباره برخي اخبار مبني بر دخالت ايران 
در انتخابات امريكا اظهار كرد: ايران در امور داخلي 
هيچ كش��وري دخالت نكرده و نخواهد كرد. پيام 
مردم ايران به ملت امريكا اين اس��ت كه از خوي 
استكباري سردمداران اين كشور فاصله بگيرند. 
وي خاطرنشان كرد: تكريم و بزرگداشت اين ايام 
)هفته وحدت( اثبات دلدادگي مردم ايران به پيامبر 
و پاسخي است به رييس جمهور فرانسه كه اظهارات 

گستاخانه اي اخيرا داشته است.

سخنگوي دولت: 
براي ايران فرقي نمي كند چه 
كسي رييس جمهور امريكا شود

س��خنگوي دولت اعالم ك��رد كه براي اي��ران فرقي 
ندارد چه كسي رييس جمهور امريكا مي شود و كدام 
رييس جمهور به برجام باز مي گردد بايد آماده سپردن 
تعهدات جديد باش��ند. به گزارش ايسنا، علي ربيعي 
سخنگوي دولت در ابتداي س��خنان خود با يادآوري 
اينكه در آس��تانه هفته وحدت قرار داريم و اواخر اين 
هفته متقارن با شروع هفته وحدت شده است، گفت: 
ابتكار هفته وحدت از دل يك اختالف ساده تقويمي در 
خصوص ميالد نور زاده شد. وي افزود: نفس ابتكار هفته 
وحدت، نمادي است كه نشان مي دهد اين امت در كليت 
محمدي خود مي تواند اختالف  و آشفتگي ها را تبديل به 
نقطه قوت كند. انقالب اسالمي پس از آن ممكن شد و در 
افق رويت پذير جامعه اسالمي قرار گرفت كه پيشگامان 
روشنگري ديني از عالمه ناييني تا اقبال الهوري و شهيد 
مطهري و شريعتي و ديگر بزرگان موفق شدند يك نوع 
اتصال و پيوند ميان هويت ملي و هويت امت به وجود 
آورند. وي در ادامه با بيان اينكه نمي توان از وحدت سخن 
گفت و از عالمه اقبال الهوري سخن نگفت كه جغرافياي 
وحدت را به گفتار شاعرانه خود در آورد، افزود: اقبال از 
الله زار كشميِر دلش، شاهراهي به شيراز و حجاز گشود 
و كل اين حوزه تمدن اسالمي را به شكل يك واحد به 
هم پيوسته، به گفتمان بديع خود در آورد. از اين منظر 
وحدت در سطح منطقه اي نيز اهميت مضاعف دارد و 
بدان معناست كه ما در مقام باشندگان اين جغرافياي 
وسيع اسالم بايد نگراني هاي مشروع امنيتي يكديگر 
را به رس��ميت بشناسيم. س��خنگوي دولت در ادامه 
خاطرنشان كرد: هفته وحدت به اين اعتبار، بايد تبديل 
به يك فرصت جهت انديشيدن به موضوع صلح سازي 
در گستره همسايگاني و منطقه اي شود. ما هميشه از 
نفوذ تفرقه افكنانه قدرت هاي برون منطقه اي در منطقه 
سخن گفته ايم .اما بايد توجه داشت كه بستن راه نفوذ 
قدرت هاي جنگ افروز و تفرقه افكن در پيكره امت، فقط 
با شعار وحدت ممكن نخواهد شد. ما بايد مكانيسم هاي 
ح��ل و فصل اختالف همس��ايگاني را نيز در س��طح 
مناسبات منطقه اي ايجاد كنيم. وي افزود: توانمندسازي 
س��ازمان همكاري در منطقه يكي از اين مكانيسم ها 
مي تواند باشد كه مي تواند موجب تقويت وحدت امت 
اس��المي در منطقه و جهان شود . از سوي ديگر هفته 
وحدت فرصتي است تا مقوم هاي وحدت ساز داخلي 
خود و الزامات��ي را كه همگان بايد براي حفظ وحدت 
به آن پايبند باشيم، مرور كنيم. ربيعي در ادامه با بيان 
اينكه امروز در داخل كشور عزيزمان ايران،  همان گونه 
كه رهبري معظم نيز در ديدار با اعضاي ستاد ملي كرونا 
مطرح كردند، نيازمند ش��ناخت عميق از مهم ترين 
مس��ائل و اقدام��ات يكپارچه بين مل��ت و حاكميت 
هستيم، اظهاركرد: همچنين بخش��ي از فرمايشات 
رهبر معظم انقالب در تقارن با هفته وحدت، معنابخش 
مسير پيش  روي قوا، انسجام ملي و پشتوانه پشت سر 
گذاشتن بحران هايي است كه كشور در اين مقطع با آن 
مواجه مي باشد. وي ادامه داد: در هفته هاي اخير شاهد 
هجمه هاي ناجوانمردانه  زيادي به دولت بوديم. اگر اين 
رويه ناصواب ادامه داشت و به جامعه تسري مي يافت، 
قطعا آس��يب هاي جبران ناپذيريي تحميل مي كرد؛ 
آس��يب هايي كه فكر مي كنم وح��دت و يكپارچگي 
كشور را نش��انه گرفته بود و اگر با هشدار صريح رهبر 
انقالب متوقف نمي شد، تضعيف ما را در مسائل جهاني 
و منطقه موجب مي شد و نهايتا باعث انشقاق ملي نيز 
مي گرديد. وي گفت: همانطور كه رهبر انقالب فرمودند 
بايد بين نقد و اهانت تفكيك قائل بود. نقد بخشي از ادب 
جمهوريت است . اهانت و هتك حرمت نيز ناقض ادب 
اسالمي اس��ت و رهبري با دركي عميق از هر اين دو 
مولفه، نسبت به نارسايي كه در حال شكل گيري بود، 
هشدار دادند. نارسايي كه اخالق سياسي و انسجام ملي 
را نشانه گرفته بود. سخنگوي دولت همچنين اعالم 
كرد: از مقام معظم رهبري به خاطر روش��نگري هاي 
مبتني بر بينش اسالمي و منطق حكمراني كه همواره 
رهنمون داشته اند؛ سپاس��گزارم. دولت نيز همچون 
گذشته خود را مقيد و موظف به تبعيت از رهنمودهاي 
ايشان دانسته و اميدواريم توجه به رهنمون هاي اخير 
ايشان در شرايط فعلي كشور، مورد اهتمام همه اركان و 
گروه ها قرار بگيرد. وي در ادامه با بيان اينكه پيشاپيش 
هفته وحدت را به همه هموطنان عزيزم اعم از سني و 
شيعه و همه اقوام تبريك عرض مي كنم، تصريح كرد: 
ان شاءاهلل كه پيرو راستين آن اسوه اخالق و خوبي ها 
باشيم. ربيعي همچنين به تصميماتي كه در ستاد ملي 
كرونا با حضور مقام معظم رهبري اتخاذ شد پرداخت و با 
بيان اينكه اين تصميمات ما را وارد مرحله جديدي كرده 
است.، گفت: تاثير گذاري كرونا بر عرصه هاي سالمت، 
اقتصاد و جامعه و حتي امنيت هر روز ابعاد جديدي يافته 
و در حال گسترش است. تصور آنكه كرونا در چند ماه به 
پايان خواهد رسيد، امروز به يك خوش خيالي خطرناك 
مي ماند. برخي حتي چشم انداز 3 ساله براي دستيابي 
و امنيتي عمومي را مطرح مي كردند و برخي كرونا را 
ويروس ماندگار مانند آنفلوآنزا براي آن به كار بردند. لذا 
ما با خصوصيات بحراني با طول زمان زياد و اثر شديد و 
ريسك باال و پرمخاطره روبه رو هستيم. وي افزود: جهش 
ويروس غيرقابل پيش بيني است. امروز اگر ما تا ديروز با 
دو متغير جان - سالمت و جان - معيشت روبه رو بوديم 
امروز ابعاد رواني و اجتماعي و امنيت اجتماعي به آن 
افزوده شده است. بنابراين ما نيازمند حكمراني مبتني 
بر كرونا هس��تيم. ما به سطح بااليي از نظم ساختاري 
و نظم اجتماعي و نهادينه شدن رفتارهاي مبتني بر 
مقابله با كرونا هستيم . وي با بيان اينكه بي توجهي و 
عدم همراهي با پروتكل ها و دستورالعمل هاي بهداشتي 
بنابر تحقيق صورت گرفته همچنين تغييرات جهشي 
در ويروس ك��ه ضريب ابتال را از ۱.3 به ۱.9 رس��اند و 
باعث افزايش ابتال به آن شده است، افزود: البته در دنيا 
هم وضعيت مشابهي را داريم. برخي از كارشناسان ما 
معتقدند ويروسي كه از چين تسري پيدا كرد با ويروسي 

كه از غرب و اروپا است متفاوت تر است.

سناي جمهوري خواه با ترامپ همراه ماند

نگاهي به تحريم هاي جديد امريكا عليه وزير و مديران نفتي ايران 

ديوانعاليامريكادرقبضهمحافظهكاران

به نام تحريم  به كام انتخابات
 در همين حال عليرضا ميريوسفي سخنگوي نمايندگي 
ايران در سازمان ملل در واكنشي به تحريم هاي نفتي امريكا 
عليه صنعت نفت ايران در صحفه توئيتري خود نوش��ت: 
»خصومت امريكا نسبت به مردم ايران حد و حدودي ندارد. 
امريكا در حال تحريم نهادهايي است كه پيش از اين نيز تحت 
اتهام هاي ساختگي هدف تحريم قرار گرفته اند. با اين وجود، 
اعتياد امريكا به تحريم ها راه به جايي نبرده است. همانطور 
كه مشاور امنيت ملي اياالت متحده اذعان كرده است: امريكا 

ديگر گزينه اي براي تحريم ندارد.«

    ركوردشكني صادرات بنزين ايران 
كار دست امريكا داد 

بسياري تحريم هاي جديد نفتي ايران را بي ارتباط با ارسال 
محموله هاي بنزين به ونزوئ��ال نمي دانند و معتقدند كه 
ارسال بنزين به ونزوئال از سوي ايران دهن كجي روشني به 
تحريم هاي وضع شده از سوي امريكا بوده است و به همين 
جهت رييس جمهور امريكا در شرايطي كه همه عزم خود 
را براي بردن رقابت در انتخابات جزم كرده است براي اينكه 
آخرين ضربات را به اقتصاد نفتي ايران بزند دست به وضع 
تحريم هاي جديد كرده اس��ت . البته ترامپ در تازه ترين 
واكنشش گفته بود كه اقتصاد نفتي ايران به شدت محدود 
شده است و فشارهاي آتي موجب خواهد شد تا ايران پاي ميز 
مذاكره بدون شرط با امريكا بنشيند .  بر اساس گزارش هايي 
كه از ركورد صادرات بنزين ايران منتشر شده است نشان 
مي دهد كه ايران موفق ش��ده اس��ت در يك روز به اندازه 
صادرات يك ماهه نفت، بنزين صادر كند و اين ركوردشكني، 
از چشمان امريكا و همپيمانانش در منطقه مخفي نمانده 
اس��ت و حتي بس��ياري احتمال ادامه اين روند و شكست 
تحريم هاي نفتي عليه ايران را داده اند. ترس��ي كه نتيجه 
آن اعمال تحريم هاي جديد نفتي اس��ت.  طبق آمارهاي 
صادراتي در ۶ ماهه نخست سال جاري علي رغم تحريم ها 
30 ميليارد و 349 ميليون دالر تجارت كاال بين ايران و ديگر 
كشورها صورت گرفته است. باتوجه به ارزش ۱3 ميليارد 
و 5۶۶ ميليون دالري صادرات كاالهاي غيرنفتي در نيمه 
نخست سال جاري بايد گفت بنزين در صدر اين كاالهاي 
صادراتي توانسته است در ارزآوري كشور نقش قابل توجهي 
را ايفا كند. پس از آنكه با تالش متخصصان داخلي، ايران در 

تأمين بنزين خودكفا شد، صادرات بنزين از سال گذشته به 
صورت جدي در دستور كار قرار گرفت، به طوري كه اكنون 
ايران يكي از صادركنندگان فعال بنزين در منطقه و جهان 
است. درحالي كه بيش از يك سال از صادرات بنزين ايران از 
طريق رينگ بين المللي بورس انرژي مي گذرد، چهارشنبه 
گذشته ۲۸ ميليون بشكه بنزين از طريق اين رينگ معامله 

شد تا ركورد معامالت روزانه بورس انرژي رقم بخورد.
 

    تحريم براي جو رواني 
محمود خاقاني از كارشناسان نفتي است كه تحريم هاي 
جديد عليه مديران و شركتهاي نفتي را مورد تحليل قرار 
داده و معتقد است: »وزير نفت ايران در امريكا حساب بانكي 
ندارد بنابراين تحريم او اثري ندارد، موضوع اين اس��ت كه 
مي خواهند جو رواني ايجاد كنند، و كساني را كه وارد مذاكره 
با زنگنه شوند مورد مجازات قرار دهد. طي چند روز اخير 
امريكا تالش مضاعفي به كار بسته كه ايران را تحت فشار قرار 
دهد. جالب اينكه همواره در انتخابات امريكا رقبا اين كشور 
مطرح بوده اند اما اكنون به اندازه اي كه نام ايران در ستادهاي 
انتخاباتي مطرح است نامي از روسيه و چين و حتي ونزوئال 
برده نمي ش��ود.«  وي با اعتقاد بر اينكه تحريم ها يا همان 
فشارهاي جديد امريكا بر عليه ايران نقطه مهمي در مبارزات 
سياسي و انتخاباتي امريكا محسوب مي شود، ادامه داده است: 
»در نظرسنجي ها حتي در اروپا اكثرا موافق عدم انتخاب 
ترامپ هستند در امريكا يك حضور كم سابقه در انتخابات به 
ويژه از سوي اقليت ديده مي شود. اقتصاد امريكا در شرايط 
خوبي نيست، دموكرات ها هم به داليلي تمايل دارند ترامپ 
انتخاب شود چون در سال ۲00۸ يك اقتصاد را با شرايط 
خوبي به ترامپ تحوي��ل دادند اما امروز اوضاع تغيير كرده 
است.ترامپ در ژوئن ۲0۱7 رسما اعالم كرد كه بدنبال تسلط 
بر بازار جهاني است اما به دليل كرونا كاهش مصرف انرژي 
را شاهد هستيم. امروز تحريم تسليحاتي ايران تمديد نشد 
بنابراين برجام در اين بخش موفق بود بحث بر سر اين است 
كه كشورهاي جديدي وارد تجارت با ايران خواهند شد و اين 
براي امريكا گران تمام مي شود. كشورها مي توانند از ايران 
نفت دريافت و خدمات و كاال تحويل دهند. بنابراين خزانه 
داري نگران است و در چند روز باقي مانده از دولت ترامپ 
بيشترين تالش را براي اعمال محدوديت در ايران مي كند.« 

اين كارشناس اقتصاد بين الملل تاكيد مي كند كه »ترامپ در 
سياست خارجي خود شكست خورده و به لحاظ تعرفه اي 
حريف چين نشد با اروپا نيز نتوانست بر سر برجام به توافق 
برسد. بنابراين اكنون سراغ كشورهاي كوچك و كمرنگ به 
لحاظ تاثيرگذاري مثل سودان و بحرين رفته تا روابط شان 
را با اسراييل عادي كنند. اين نشان مي دهد ترامپ به خاطر 
شكست در سياست خارجي دستپاچه است. امريكا به خاطر 
كرونا در وضعيت بدي به لحاظ بيكاري و فقر گير كرده و تا 
آخر  سال ۶ تريليون دالر كسري بودجه خواهد داشت كه به 
30 تريليون دالر قبلي اضافه مي شود و پيش بيني مي شود 

كه تا ۲0۲5 ميزان كسري به 40 تريليون دالر برسد. «
 

    بستن دست بايدن 
در همين حال نادر حبيبي از اس��اتيد اقتصاد دانش��گاه 
برندايز امريكا نگاه ديگري دارد و معتقد است كه ترامپ با 
تحريم مديران نفتي ايران قصد دارد تا در صورت انتخاب 
بايدن دست وي را ببندد. وي در تحليلي كه در اين مورد 
ارايه كرده اس��ت معتقد كه » دول��ت امريكا چون قدرت 
دارد بدون توجه به نظام بين المللي از حداكثر فشار عليه 
ايران استفاده مي كند. هدف ترامپ از تحريم ها اين نيست 
كه ش��انس انتخاب خود را افزاي��ش دهد بلكه يك اقدام 
لجبازانه براي تداوم فشار حداكثري در صورت شكست 
در انتخابات است. البته تحريم ها جديد نيستند، شركت 
ملي نفت ايران همواره و به خصوص از سال ۲0۱۸ تحريم 
بوده است. اما آنچه جديد است و اعالم شد ادعاي ارتباط 
بين شركت نفت ايران و چند شركت وابسته به وزارت نفت 
با فعاليت هاي سپاه است. ادعاي وجود اين ارتباط باعث 
مي شود دولت هاي بعدي امريكا با مشكالت زيادي براي 
لغو تحريم هاي ايران مواجه ش��وند، چون بايد از مقررات 
نظارت بر فعاليت هاي ضد تروريستي عبور كنند كه براي 
دولت آينده دشوار خواهد شد. در اين تحريم جديد همراه 
با وزارت نفت ايران چند شركت غير ايراني هم مورد تحريم 
قرار گرفتند، از جمله شركتي در انگلستان به نام مدني پور، 
دوم شركت مبين در دوبي و ديگري يك شركت تجارت 
نفت عماني اس��ت. به نظر مي رس��د هدف از تحريم اين 
شركت ها جلوگيري از ارسال نفت ايران به ونزوئال است 
زيرا اين سه شركت در ماه هاي اخير در ارسال نفت ايران به 

ونزوئال شركت داشتند.«  اين استاد اقتصاد دانشگاه برندايز 
امريكا تصريح مي كند: »شايد دليل سومي هم براي اعمال 
تحريم مديران نفتي ايران وجود داشته باشد و آن اينكه اگر 
بخواهد مذاكراتي بين ايران و امريكا در جريان باشد، بنابراين 
براي چانه زني و فش��ار به ايران تحريم ها را افزايش داده تا 
بتواند امتيازات بيشتري بگيرد. هدف ترامپ از تحريم ها 
اين نيست كه شانس انتخاب خود را افزايش دهد بيشتر 
يك اقدام لجبازانه براي تداوم فشار حداكثري در صورت 
شكست در انتخابات است، موضوع ديگر اينكه اخيرا يك 
انتظارات مثبتي بين مردم ايران و دولت ايجاد شده كه اگر 
بايدن برنده شود تحريم كاسته مي شود، شايد ترامپ با اين 
اقدام فشار رواني بيشتري بر مردم ايران وارد مي كند كه اين 
انتظارات مثبت از بين برود و چه بسا شاهد افزايش تقاضا و 
قيمت براي دالر باشيم كه اثر منفي روي اقتصاد مردم ايران 
خواهد داشت.« حبيبي البته برخالف بسياري از تحليلگران 
داخلي ارتباط تحريم هاي جديد با صادرات بنزين به ونزوئال 
را مورد توجه قرار داده است اعمال تحريم به دليل افزايش 
صادرات اي��ران را منتفي مي دان��د و مي گويد: »تاكنون 
صادرات به صورت پنهاني در جريان بود و در سال ۲0۱۸ 
جلوي صادرات ايران كامال گرفته شده بود، اعمال تحريم 
جديد نمي تواند روي صادرات رسمي اثري داشته باشد، 
فقط اين احتمال وجود دارد كه امريكا بخواهد با اقدامات 
نظامي جلوي صادرات غيررسمي ايران را از طريق كشتي 
به كشتي يا ارسال به عراق بگيرد كه در اين صورت انتظار 
خطر نظامي و تنش بيشتر مي شود. تحريم هاي جديد با 
انگيزه اقتصادي نيس��ت چون صادرات ايران باز و آشكار 
نيست و ميزان آن هم مشخص نيست كه بدانيم چه اثري 
در بازار بزرگ نفت داشته است.« اين استاد دانشگاه امريكا 
تاثير تحريم هاي جديد بر بازار نفت را زياد نمي داند و در 
عين حال معتقد است كه تحريم يكجانبه امريكا از حمايت 
بين المللي و قانوني برخوردار نيست و ارتباطي با ارزش هاي 
ليبرالي امريكا ندارد و صرفا جنبه قدرت و زورگويي است، 
دولت امريكا چون قدرت دارد بدون توجه به نظام بين المللي 
از حداكثر فشار عليه ايران استفاده مي كند كه البته فشار 
زيادي روي مردم ايران مي آيد و اقش��ار مختلفي آسيب 
ديدند و اين ضربه به مردم چيزي نيست كه از ديد رهبران 

فعلي امريكا اهميتي داشته باشد.

ادامه از صفحه اول



ادامه از صفحه اول

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عضو كميس��يون برنامه و بودجه با بي��ان اينكه با اجراي 
»طرح تهات��ري« مجلس ش��اهد افزايش عرض��ه ارز و 
كاهش نرخ خواهيم بود، عن��وان كرد: همتي به مجلس 
براي ساماندهي وضع اسفناك بازار داللي فردايي ارز قول 
داده است.محسن زنگنه عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاس��بات درباره امكان كاهش نرخ ارز در روزهاي آتي، 
اظهار داشت: اگر چهار پيش��نهاد عملياتي مطرح شده 
توسط رييس مجلس در جلسه با پنج عضو اقتصادي دولت 
و روساي كميسيون هاي اقتصادي، به دقت توسط دولت 
اجرايي شود، قطعا بالفاصله شاهد كاهش نرخ ارز خواهيم 
بود چراكه نرخ واقعي ارز از نرخ فعلي كمتر اس��ت.زنگنه 
خاطرنشان كرد: همان گونه كه در طرح پيشنهادي مجلس 
مطرح شده است، سازوكار تهاتر ارزهاي صادركنندگان در 
ازاي واردات كاالي اساسي مي تواند، از يك سو باعث رونق 
گرفتن صادرات و از س��وي ديگر موجب آزاد شدن منابع 
بلوكه شده ايران در خارج از كشور شود.عضو كميسيون 
برنامه و بودجه با بيان اينكه ارز دولتي 4200 توماني باعث 
شده است خود دولت به يكي از متقاضيان بزرگ بازار ارز 
مبدل شود، عنوان كرد: با اجراي »طرح تهاتري« مجلس 
شاهد كاهش تقاضاي دولت براي ارز خواهيم بود و همين 
قضيه كاهش نرخ را رقم خواهد زد.وي با بيان اينكه براي 
اولين بار در چند سال اخير، شاهد منفي شدن تراز تجاري 
كشور همزمان با افزايش شديد قيمت ارز بوده ايم، افزود: 
عمده دليل كاهش صادرات ما به موانعي مربوط مي شود كه 
به صادركنندگان تحميل كرده ايم.زنگنه با اشاره به اينكه 
طبق اعالم وزارت صمت در 300 نوع كاال نيازمند واردات از 
خارج هستيم كه از اين تعداد برخي كاالي اساسي و برخي 
ديگر مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان داخلي است، ادامه 
داد: در »طرح تهاتري« اين فرصت به صادركنندگان داده 
مي ش��ود تا در ازاي واردات اين 300 قلم كاال بتوانند رفع 

تعهد ارزي خود را انجام دهند.

   آرامش نرخ با تعطيلي بازار داللي فردايي
زنگنه با بيان اينكه در اولين جلسه اي كه رييس كل بانك 
مركزي در مجلس يازدهم حضور پيدا كرد به وي عواقب 
بازار فردايي را گوش��زد كرديم، خاطرنشان كرد: يكي از 
عوامل اصلي التهاب ارز، بازارهاي فردايي است كه در 24 
ساعت شبانه روز در حال نرخ گذاري مصنوعي و غيرواقعي 
ارز هستند.زنگنه با بيان اينكه در يك مقطع زماني محدود 
برخي از اين سايت ها و كانال هاي فردايي مسدود شد و از 
همان لحظات ابتدايي ن��رخ دالر كاهش قابل توجهي را 
تجربه كرد، افزود: آقاي همتي به مجلس قول دادند تا اين 
بازار كاذب را مديريت كنند.عضو كميسيون برنامه و بودجه 
با بيان اينكه در بازارهاي مالي بين المللي نرخ فردايي ارز 
بر مبناي بازار رسمي آتي ارز معين مي شود، افزود: اما در 
كش��ور ما اين نرخ گذاري در بازارهاي غير رسمي هرات، 
سليمانيه و تهران به شكل لفظي و داللي انجام مي شود.

در هفته هاي گذشته شاهد اخبار مثبت آزادسازي منابع 
ارزي بلوكه شده ايران در عراق و افزايش صادرات نفت خام 
و نيز افزايش عرضه ارز در بازار ثانويه از قول رييس كل بانك 
مركزي بوده ايم. از س��وي ديگر در داخل كشور نيز طرح 
مجلس با ارايه ايده هاي جديد قص��د دارد گام هاي رو به 
جلو در جهت تسهيل ورود ارز به داخل كشور و نيز واردات 
كاالي اساسي بردارد. اين 4 تصميم عبارت اند از: 1.»تشكيل 
سنديكاي صادركنندگان خوشنام براي استفاده از ظرفيت 
اعتباري و تسهيل فعاليت بازرگاني آنها«، 2.»تشكيل اتاق 

تهاتري مركزي كاال با كاال در وزارت صمت براي نظارت 
دقيق بر اجراي مستقيم عمليات واردات در برابر صادرات 
بدون نياز به تبادل ارز و صرفا براي كاالهاي ضروري و مواد 
اوليه توليد«، 3.»تشكيل پنجره واحد صادرات نفت در برابر 
واردات كاالهاي اساسي كه در دولت مسووليت مستقيم 
آن با وزارت نفت است.« 4.»تامين كسري بودجه دولت از 
طرق كم هزينه مانند انتشار اوراق دولتي و بازارگرداني آن 

از سوي بانك مركزي در قالب عمليات بازار باز.«

     سكه بازهم 14 ميليوني شد
روز سه شنبه، بار ديگر قيمت دالر در كانال 28 هزار تومان 
قرار گرفت و قيم��ت دالر 28 هزار و 600 تومان، يورو 33 
هزار و 800 تومان و درهم امارات 7 هزار و 880 تومان داد 
و ستد شد. با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد 
و فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت. قيمت 
فروش دالر در صرافي ها با افزايش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 28 هزار و 430 تومان و قيمت خريد 
دالر نيز 27 هزار و 600 تومان درج شده است. ضمن اينكه 
قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل معادل 33 هزار و 600 تومان و قيمت خريد 
يورو 32 هزار و 700 تومان تعيين ش��ده است.نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كن��د.در بازار طال نيز با اعالم اونس 
طال به قيمت 1909 دالر، قيمت طالي 18عيار هر گرم 
يك ميليون 278 هزار تومان، هر مثقال طال 5 ميليون و 
560 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
14 ميليون و 100 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 13 
ميليون و 200 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون 
و 650 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 5 ميليون و 100 
هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 700 هزار تومان بود. 
گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي 

نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش 
همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي 
مجدد برخي بانك هاي ايراني اس��ت، جو رواني حاكم در 
بازار ارز موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در 
بازار به وجود آيد و دالر نيز از س��د قيمتي 30 هزار تومان 
عبور كند. قيمت دالر براي اولين بار طي روز يكشنبه 20 
مهر در صرافي هاي بانكي وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ 
فعاالن بازار براين باورند كه رشد چشم گير قيمت طال و ارز 
و دالر واكنش هيجاني بازار به اقدام جديد امريكا بود كه 18 
بانك ايراني را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.در 
هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز 
تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اس��اس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف 
فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي و 
كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد شدن 
فروش ارز پتروش��يمي ها در صرافي هاي مجاز مقدمات 

كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.
بان��ك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 21 
مهرماه ني��ز روزانه 50 ميليون دالر اس��كناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 

بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت. 
با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در صرافي هاي 
بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و رسمي، بانك 
مركزي ممنوعيت فروش ارز س��هميه اي را به هر كارت 
ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي يك بار 
در س��ال 2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از 
اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا در 
صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.پس از آنكه موج جديد 

شيوع كرونا نگراني ها از روند كند ترميم اقتصاد جهاني را 
شدت بخش��يده و موجب افزايش تقاضا براي خريد طال 
شده است، قيمت فلز زرد روز سه شنبه شاهد افزايش بود.به 
گزارش رويترز، پس از آنكه موج جديد شيوع كرونا نگراني ها 
از روند كند ترميم اقتصاد جهاني را شدت بخشيده و موجب 
افزايش تقاضا براي خريد طال شده است، قيمت فلز زرد روز 
سه شنبه شاهد افزايش بود.بر اساس اين گزارش، قيمت هر 
اونس طال ديروز با 0.37 درصد افزايش به 1909 دالر و 19 
سنت رسيد. قيمت طال در معامالت آتي ديروز  براي تحويل 
در ماه دس��امبر هم با 0.34 درصد افزايش به 1912 دالر 
و 20 سنت رسيد.هووي لي تحليلگر بانك او سي بي سي 
در اين باره گفت: »با توجه به افزايش جهاني موارد ابتال به 
كرونا به ويژه در كشورهاي غربي، جذابيت طال به عنوان 
يك محل س��رمايه گذاري امن در حال افزايش است.«با 
اين حال به گفته لي تا زمان مشخص شدن نتيجه انتخابات 
امريكا قيمت طال احتماال در نزديكي رقم 1900 دالر باقي 
خواهد ماند.بسياري از كشورها از جمله امريكا، روسيه و 
فرانس��ه در حال ثبت آمارهاي بي سابقه ابتالي به كرونا 
هستند و برخي از آنها محدوديت هاي جديدي را به اجرا 
گذاشته اند.بالتكليفي در مورد بسته محرك مالي جديد 
امريكا سبب شده تا قيمت ها در بازار طال طي هفته هاي 
اخير نوس��ان چنداني نداشته باش��د. قيمت طال اكنون 
حدود 8 درصد با رقم بي سابقه 2072 دالري ثبت شده در 
ماه اوت فاصله دارد.در همين حال، نانسي پولسي رييس 
مجلس نمايندگان امريكا ابراز اميدواري كرده كه تا قبل 
از انتخابات توافقي با كاخ سفيد بر سر بسته محرك مالي 
جديد به دست بيايد. اما لري كودلوف، مشاور اقتصادي كاخ 
سفيد ديروز به خبرنگاران گفت كه سرعت مذاكرات كند 
شده است.قيمت طال تحت تاثير اقدامات محرك اقتصادي 
بي سابقه بانك هاي مركزي و دولت هاي جهان جهت مقابله 
با تاثيرات بحران كرونا، از ابتداي امسال تاكنون حدود 26 

درصد افزايش داشته است.
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۶۰۰ ميليون يورو
براي كرونا به خزانه واريز شد

طبق اعالم رييس كل بانك مركزي تاكنون معادل 
ريالي 600 ميليون يورو بابت هزينه هاي مقابله با 
بيماري كرونا به حس��اب خزانه واريز شده است تا 
در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.تا روز گذشته 
معادل ريالي 600 ميليون يورو از يك ميليارد يورو 
اختصاص يافته بابت هزينه هاي مقابله با ويروس 
كرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه 
واريز شده اس��ت.به زودي معادل 8 هزار ميليارد 
تومان ديگر نيز به حساب خزانه واريز مي شود تا به 

وزارت بهداشت پرداخت شود.

كسري دولت و بانك ها
۲ عامل افزايش قيمت ارز 

استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا گفت: 
به طور مشخص اصلي ترين علت افزايش قيمت ارز 
از س��ال 1390 به اين سمت افزايش كسري بودجه 
دولت و در سال هاي اخير كسري منابع بانك هاست. 
در عمل افزايش قيمت ارز در مقابل بي انضباطي هاي 
مالي دولت و همينطور فساد گسترده بانك ها صورت 
گرفته اس��ت و منابع آنها از جيب مردم تامين شده 
است. دستگاه قضا بايد قاطعانه با فساد در سيستم 
بانكي برخورد كند و كساني كه مرتكب فساد شده اند 
بايد محاكمه ش��وند تا معلوم شود اين منابع به كجا 
رفته است؟كس��ري بودجه دولت ه��ا در همه جاي 
دنيا از طريق ماليات تامين مي ش��ود.حال س��وال 
اينجاست كشورهايي كه فاقد نفت، گاز، زغال سنگ 
و امثالهم هس��تند اين ممالك منابع خود را از كجا 
تامين مي كنند. در پاس��خ بايد گفت: تامين منابع 
اين كش��ورها از طريق نظام مالياتي اس��ت. راغفر 
بيان داشت: متاسفانه نظام مالياتي كشور به شدت 
ناكارآمد اس��ت؛ منابع بزرگي كه امروز در كش��ور 
حاصل مي شود و اين ها بايد ماليات بپردازند از ماليات 
معاف مي شوند يكي از آنها همين بازار سهام است.

منابع بزرگي در همين بازار سهام خلق شد و درآمد 
هنگفتي رابه جيب صاحبان سهام واريز كرد بدون 
اينك��ه اين ها ماليات��ي بپردازند.منابع متعدد ديگر 
مالياتي، ماليات از درآمدهاي بازارهاي سفته بازي 
و سوداگري در سكه، ارز و از همه بيشتر مستغالت 
و زمين است اين ها مي توانند منابع بزرگي را تجهيز 
كنند.از همه اين ها مهم تر بنگاه هاي بزرگي هستند 
كه اين ها از يارانه هاي گسترده انرژي برق، آب، گاز 
و غيره استفاده مي كنند، سودهاي بسيار بزرگي به 
جيب مي زنند و در عين حال ماليات هم نمي دهند. 
راغفر ضمن اشاره به اينكه بنگاه هاي مزبور خصولتي 
هستند، يادآورش��د: جالب تر اينكه اين ها بخشي از 
منابع را از كش��ور خارج كرده و برنمي گردانند و به 
ظاهر كسي هم نمي تواند به اين ها بگويد چرا منابعي 

را از كشور خارج مي كنيد برنمي گردانيد.

بيت كوين ركورد زد
در شرايطي كه گزارش هاي مربوط به كشف واكسن 
كرونا تا حدودي س��بب بهبود بازار كسب و كار در 
جهان ش��ده و بهاي جهاني طال ني��ز به كمتر از 2 
هزار دالر تنزل كرده اس��ت،  گزارش ها از باالرفتن 
محبوبيت بيت كوين، جذاب تري��ن ارز ديجيتال 
جهان حكايت دارد. به گزارش كوين دسك،  بهاي 
جهاني بيت كوين در اين هفت��ه دوباره با افزايش 
روبرو ش��د و به 13 هزار دالر صعود كرده است. در 
اواس��ط ژانويه )دي -بهمن( 2018 بهاي جهاني 
بيت كوين براي اولين بار وارد كانال 13 هزار دالري 
ش��د. اين ارز ديجيتالي محبوب توانست در سال 
2019 ميالدي در كانال 13 هزار دالري باقي بماند، 
اما در اوايل سال 2020 دوباره رو به كاهش نهاد و كم 
كم در كانال 12 هزار دالري آرام گرفت. به گزارش 
بلومبرگ، ارزش بيت كوين براي اولين بار طي يك 
ماه گذش��ته از 12 هزار دالر فرات��ر رفت. اين پول 
ديجيتال در هفته گذشته با افزايش 2.7 درصدي 

روبرو شده و به سطح 12 هزار و 52 دالري رسيد.

لير تركيه باز هم ريزش كرد
نرخ برابري هر دالر براي نخس��تين بار از هش��ت 
لير عب��ور كرد.به گزارش بلومب��رگ، نگراني ها از 
پيامدهاي كرون��ا روي اقتصاد تركيه باعث ريزش 
مجدد لير و ثبت رك��ورد تاريخي پايين جديدي 
ش��د. بخش بزرگي از اقتصاد تركيه به گردشگري 
وابسته اس��ت و تداوم ش��رايط كرونايي مي تواند 
باعث عميق تر شدن ركود اقتصادي در اين كشور 
و افزايش ش��ديد نرخ بيكاري شود.  تصميم بانك 
مركزي تركيه به ثابت نگه داشتن نرخ بهره با واكنش 
منفي فعاالن بازار مواجه شده است. نرخ بهره تركيه 
اكنون در سطح 10.25 درصدي قرار دارد و شماري 
از كارشناسان معتقدند براي كمك به اقتصاد اين 
كشور، بانك مركزي بايد نرخ بهره را باالتر ببرد كه 
اين مساله تاكنون به دليل نگراني از افزايش تورم 
اجرايي نشده است.  مسائل اخير باعث شد 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 هش��ت لير تثبيت شود. در آخرين دور از 
معامالت ارزي اس��تانبول، هر دالر با 0.15 درصد 
افزايش به 8.087 لير رسيد. در حالي كه مقامات 
تركيه دستيابي به تورم پنج درصدي را هدف گذاري 
كرده ان��د، باقي مان��دن تورم در س��طح باالي 12 
درصدي باعث شده است شمار زيادي از شهروندان 
اين كشور براي محافظت از ارزش پول خود در برابر 
تورم اقدام به خري��د و نگهداري دالر كنند. برخي 
ديگر نيز ترجيح داده اند تا با پول خود يورو يا اوراق 
قرضه مبتني بر ي��ورو خريداري كنند.  ارزش پول 
ملي تركيه از سال 2018 تاكنون 50 درصد در برابر 

اسكناس امريكايي تضعيف شده است. 

افزايش سرقت با بانك جعلي
پليس در اعالم مهم ترين حوادث 24 س��اعت گذشته، 
از افزايش فيشينگ توس��ط اينترنت بانك خبر داد و از 
شهروندان و مسووالن بانك ها خواست با تكميل تمهيدات 
امنيتي از وقوع اين جرايم پيشگيري كنند. به گزارش پايگاه 
خبري پليس، سرگرد احسان بهمني سرپرست پليس 
فتا استان هرمزگان گفت: در ماه هاي اخير مراجعه ارباب 
رجوع براي پيگيري شكايت با موضوع برداشت غير مجاز از 
حساب بانكي رشد محسوس داشته كه با بررسي هاي فني 
كارشناسان جرايم سايبري پليس فتا، اغلب اين سرقت ها از 
طريق فيشينگ اينترنت بانك به وقوع پيوسته است. وي با 
بيان اينكه مجرمان اين نوع كالهبرداري ها از شگردهاي 
خاص بهينه سازي دامنه براي موتورهاي جست وجوگر 
استفاده مي كنند، افزود: شاكيان اين پرونده ها در زمان 
جست وجوي »اينترنت بانك مقصد« در صفحه اول ليست 
نتايج گوگل، به صورت تصادفي و اشتباهي لينك مشابه 
اينترنت بانك را انتخاب كرده و گرفتار اين تله مجرمانه 
مي شوند.  س��رگرد بهمني افزود: كاربران ناآگاه پس از 
هدايت به صفحه جعلي اينترنت بانك، اقدام به ثبت نام 
كاربري، رمز ورود و س��پس ارس��ال پيامك فعال سازي 
مي كنند و مجرمان سايبري از طريق ربات طراحي شده 
اقدام به ثبت همزمان اطالعات سرقتي در اينترنت بانك 
واقعي مي كنند و سرانجام به پنل مشتري وارد مي شوند. 
اين مقام انتظامي از شهروندان خواست آدرس اينترنت 
بانك را حتماً از بانك مربوطه يا سايت رسمي بانك دريافت 
و اقدام به فعال س��ازي آن كنند و بانك ها نيز با تكميل 
تمهيدات امنيتي از وقوع اينگونه جرايم پيشگيري كنند. 

پالن به پالن  با افزايش نرخ ارز
قبل از اعمال اين قانون نقدينگي عمده اي از بازار مسكن 
خارج شود، و با اعمال سياست هوشمند مسكن در تركيه 
)مبني بر خريد ملك و اخذ تابعيت( اكنون اين پول ها به 
دالر تبديل شده و از كشور خارج مي شوند. ايراني ها اكنون 
تبديل به متقاضي رتبه اول از تركيه در خريد ملك شده اند. 
لذا تقاضاي ارز افزايش يافته است. هفتم، جذابيت قاچاق 
كاال در خصوص كاالهايي كه حمايت ارزي دارند مانند 
دارو و امثالهم، باز موجب فشار بر ارز مي شود. ضمن اينكه 
توليدات داخلي وابسته به ارز بدليل قاچاق شدن تقاضاي 
بيش��تري از ارز را خواهند داشت. هشتم، تدوين اعالم 
آيين نامه هاي متعدد در خصوص ارز و بورس كه تاثيري 
مخرب بر ب��ورس و خروج نقدينگ��ي از آن به بازارهاي 
ديگر منجمله ارز داشت و تقاضاي ارز را افزايش داد. نهم، 
شرايط نامناسب اقتصادي موجب تشديد خروج سرمايه 
و خروج نخبگان از ايران شده است. اين خود به تنهايي 
تش��ديد تقاضاي ارز را دامن زده اس��ت.  در جمع بندي 
موضوع بايد گفت، متاسفانه اقتصاد ايران تبديل به موش 
آزمايشگاهي شده و سياست گذاران با نخبگان اقتصادي 
قهر كرده اند. اينان بصورت آزم��ون و خطا هم در اعالم 
سياست ها و هم اعمال آنها عمل مي كنند و آثار مخربي 
را بر بازارهاي موازي مي گذارند. هر چند بايد تاييد كرد 
كه تشديد تحريم ها بر افزايش نرخ ارز تاثير داشته، ليكن 
سوءمديريت و سوء سياست هم سهمي در اين مقوله و 
تشديد انتظارات تورمي داشته است. البته نمي توان گفت 

وزن تحريم ها بيشتر بوده يا سوءمديريت ها؟

آزادسازي ارزهاي بلوكه شده با طرح تهاتري مجلس

مركزپژوهش ها: چك رتبه دوم پرونده هاي حقوقي دادگاه ها را داشته است

قول همتي به مجلس براي جمع شدن بساط ارز فردايي 

آذر 99، آخرين مهلت بانك مركزي براي اجراي كامل قانون جديد چك
طبق قانون بانك مركزي بايد تا آذر 99 تمام اصالحات 
قانون جديد چك را اعمال كند اما از آنجايي كه هنوز 
بندهاي مهم اين قانون اجرايي نشده، بعيد است تا دو ماه 
آينده بانك مركزي اصالحات جديد قانون چك را كامال 
اجرايي كند. طبق زمانبندي قانون جديد صدور چك، 
قانونگذار اجراي اي��ن قانون را در 3 مرحله پيش بيني 
كرده اس��ت تا بانك مركزي با ايجاد زيرس��اخت هاي 
الزم، فرصت كافي را براي هرچه بهتر اجرا شدن قانون 
جديد صدور چك، داش��ته باشد. با اين حال، عملكرد 
بسيارضعيف اين نهاد، سبب عقب ماندن از زمانبدي 
قانون و باز ماندن راه تخلف براي سودجويان شده  است.

مركز پژوهش هاي مجلس، گزارشي از روند و وضعيت 
اجراي قانون جديد صدور چك توس��ط بانك مركزي 
ارايه و با جزئيات، عملكرد بانك مركزي را مورد بررسي 
قرار داده است. در بخشي از اين گزارش درباب اهميت 
اين قانون آمده اس��ت: در س��ال 96 )پي��ش از اصالح 
قانون(، بيش از 17 ميليون فقره چك به ارزش 1600 
هزار ميليارد تومان برگشت خورده بود كه معادل بيش 
از يك ميليارد تومان چك برگش��تي در هر دقيقه به 
ازاي س��اعات كاري سال است.درصد باالي چك هاي 
برگشتي عالوه بر افزايش خيره كننده هزينه مبادله و از 
رونق انداختن كسب و كار، منجر به افزايش پرونده هاي 
ورودي به قوه قضاييه شده تا جايي كه در سال 96، رتبه 
دوم پرونده هاي حقوقي به موضوع مطالبه وجه چك 
اختصاص داشته است. در اين گزارش همچنين به اين 
موضوع اشاره شده است كه علي رغم كاهش مجازات 
چك بالمحل ط��ي اصالحات قانون ص��دور چك در 
سال هاي گذشته، 95 درصد زندانيان جرايم غيرعمد 
را محكومان مالي تش��كيل داده اند و بيش 95درصد 
از زندانيان زن محكوم مالي، به دليل چك برگش��تي 
محكوم ش��ده بودند.مركز پژوهش ها در اين گزارش 
آورده اس��ت: در اين قانون، رويكرد برخورد پسيني و 
تنبيهي نسبت به صادركننده چك برگشتي به رويكرد 

پيشگيري از صدور چك بالمحل تغيير كرده است. هم 
چنين با تغيير سازوكار بررسي دادخواست هاي چك، 
عمال فرآيند رسيدگي به چك برگشتي در دادگاه هاي 
حقوقي كوتاه تر شده است. از جمله اصالحات مهمي كه 
در قانون جديد صدور چك درج شده و به همين دليل 
اين قانون رويكردي پيشگيرانه گرفته است مي توان به 
قانون چك الكترونيك، صدور يكپارچه دس��ته چك 
توسط بانك مركزي، ارايه گواهي عدم پرداخت به همراه 
كد رهگيري يكتا در سامانه متمركز بانك مركزي و امكان 
صدور اجراييه دادگاه با ارايه همان گواهي و همچنين 
ايجاد امكان استعالم آخرين وضعيت صادركننده چك 
اشاره كرد.مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به تقسيم بندي زمانبندي اجراي قانون جديد 
صدور چك به سه بخش، دليل آن را فراهم نبودن بعضي 
زيرساخت ها براي عملياتي كردن بخشي از اصالحات 
اين قانون عن��وان كرده و به همين دلي��ل تعدادي از 
اصالحات كه زيرس��اخت پيچيده اي نداشتند بايد به 
محض تصويب اجرايي مي گرديدند، مواردي ديگر بعد 
از تدوين آيين نامه و دستورالعمل ها بعد از يكسال بايد 
اجرايي مي ش��دند و در آخر برخي اصالحات هم براي 
آماده سازي زيرساخت ها فرصت دو ساله دارند كه آذر 

ماه 99 اين فرصت به پايان خواهد رسيد.
تنها 25درصد تكاليف قانون جديد صدور چك به صورت 
كامل اجرايي شده است! با اين حال طبق گزارش اين 
نهاد، در كل 17 مورد تكليفي از سوي قانون مقرر شده 
است كه 12 مورد آن تا آذر 98 بايد اجرايي مي گرديد، 
با اين حال به دليل كم كاري بانك مركزي و عدم توجه 
به قانون، تنها 3 مورد از 12 مورد به طور كامل اجرايي 
ش��ده اس��ت و باقي موارد هم چنان در انتظار تكميل 
هستند. اين 3 مورد شامل ثبت غير قابل پرداخت بودن 
چك و دريافت كدرهگي��ري و درج آن در گواهينامه 
توس��ط بانك، تهيه و تصويب آيين نام��ه در ارتباط با 
استثنا شدن بنگاه هاي توليدي از اعمال محدوديت ها و 

محروميت هاي چك برگشتي و در آخر، برقراري امكان 
اس��تعالم گواهينامه هاي عدم پرداخت براي مراجع 

قضايي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت است.
از مهم ترين مواردي كه مركز پژوهش ها تاكيد به اجراي 
كامل آنها دارد مي توان ب��ه پرداخت مبلغ موجود در 
حساب و صدور گواهينامه عدم پرداخت براي كسري 
مبلغ و محدود شدن امكان صدور چك متناسب با امتياز 

اعتباري صادركننده اشاره كرد.
نكته مهم اين اس��ت با تمام اين اوصاف، بانك مركزي 
بايد تا آذر 99 تمامي اصالحات قانون را به مرحله اجرا 
رسانده و جامعه را از مزيت هاي آن بهره مند سازد اما هنوز 
بسياري از تكاليفي كه طبق زمانبندي در حال حاضر 
بايد در خدمت مردم باشد، هم چنان عملياتي نشده و 
با اين سرعت كند، بعيد است تكاليفي كه تا آذر امسال 
زمان پياده سازي دارند هم به سرانجام برسد.اين مركز در 
پايان با اشاره به تغييرات مهم قانون جديد صدور چك و 
تحول و تطبيق اين قانون با شرايط حال، از اجرايي نشدن 
برخي اصالحات مهم انتقاد كرده و از مجلس درخواست 
پيگيري كامل براي رس��يدگي اين موضوع تا حصول 
نتيجه را به دليل جايگاه نظارتي اين قوه، خواستار شده 
است.بر اساس جدول زمانبندي اجراي تكاليف مندرج 
در قانون جديد چك در سال 99، صدور و انتقال چك 
در وج��ه حامل، صدور و انتق��ال چك صرفا به صورت 
فيزيكي، صدور و اعطاي دسته چك براي افراد داراي 
چك برگشتي، ورشكسته و معسر از پرداخت محكوم به 
ممنوع خواهد شد.در واقع بانك مركزي بايد زيرساخت 
الزم براي صدور و تس��ويه چك در سامانه چكاوك را 
فراهم آورد و اين امر بدون ثبت در سيس��تم و با صرف 
نوشتن برگه چك و يا امضاي پشت چك امكان پذير 
نخواهد بود.همچنين در سال 99 بايد زيرساخت الزم 
براي ايجاد امكان استعالم آخرين وضعيت صادركننده 
چك )سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در 3 سال 
اخير، ميزان تعهدات تسويه نشده( براي دريافت كننده 

چك را فراهم كند.براس��اس زمان بندي اعالم شده، 
ثبت غير پرداخت بودن چك در سامانه يكپارچه بانك 
مركزي، دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه 
توسط بانك )در بيش��تر بانك ها اجرايي شده(، عدم 
ارايه خدمات بانكي و اعم��ال محروميت قانوني براي 
صادركنندگان چ��ك برگش��تي )در برخي بانك ها 
اجرايي ش��ده(، صدور اجراييه براي وصول اصل مبلغ 
چك بدون رس��يدگي قضايي توسط دادگاه )در دفاتر 
خدمات قضايي بيشتر اجرايي ش��ده( كه از تاريخ 21 
آذر 1397 الزم االجرا است و تصويب آيين نامه اجرايي 
چگونگي تعليق محروميت هاي قانوني دارندگان چك 
برگشتي توسط شوراي تامين استان به دليل اخالل در 
امنيت اقتصادي كه تا تاريخ 21 آذر 1397 الزم االجرا 
است.همچنين انجام اقدامات الزم و صدور دستورالعمل 
مورد نيز در خصوص چك هاي الكترونيكي )پيش نويس 
تهيه شده(، تهيه دستورالعمل ضوابط شرايطي دريافت 
دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتباري و موارد مندرج 
در برگه چك و تدوين ضوابط و راه اندازي زيرس��اخت 
برداشت مستقيم با چك موردي كه مهلت قانوني اجرا 

آنها تا تاريخ 21 آذر 1398 بوده است.
عالوه بر اين جلوگيري از صدور چك جديد، دريافت 
دس��ته چك و اس��تفاده از چك موردي ب��راي افراد 
ورشكس��ته، معس��ر از پرداخت محكوم به ي��ا داراي 
چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، ممنوعيت صدور و 
ظهرنويسي چك در وجه حامل، ثبت انتقال چك در 
سامانه صياد به جاي پشت نويسي فيزيكي، تسويه چك 
صرفا در سامانه چكاوك براساس استعالم از سامانه صياد 
و ايجاد امكان استعالم آخرين وضعيت صادرگننده چك 
)سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه سال 
اخير و ميزان تعهدات چك هاي تس��ويه نشده( براي 
دريافت كنندگان چك كه تا تاريخ 21 آذر 1399 مهلت 
اجراي قانوني آن است.الزم به ذكر است، اين قانون از 21 

آذر 1397 الزم االجرا شده است.

ضرورت جلوگيري از واردات 
سنگ آهن

مساله سنگ آهن هم شبيه همين موضوع است. وزارت 
صمت هم به جاي اينكه با يك راهكار اساس��ي و با يك 
بخشنامه خيلي ساده، صادرات سنگ آهن را براي هميشه 
ممنوع اعالم كند، اعالم كرده كه صادرات س��نگ آهن 
پس از كس��ب مجوز الزم از وزارت صمت اشكالي ندارد. 
اين يعني ما آمده ايم و دوباره امضاهاي طاليي را در كشور 
احيا كرده ايم و بدون شك اين اجازه اي كه وزارت صمت 
براي خودش قائل شده است؛ فساد گسترده اي را به دنبال 
خواهد داشت و شركت هاي بزرگ ما يعني فوالد مباركه 
و ذوب آهن اصفهان را با بحران جدي روبرو خواهد كرد. 
تعطيل ش��دن كوره بلند اول ذوب آهن به دليل كمبود 
س��نگ آهن بوده و هم اكنون ش��اهد اين هس��تيم كه 
ذوب آهن اصفهان با اينكه توان توليد 3.7 ميليون تن فوالد 
در كشور را دارد مجبور شده است كوره بلند اول خودش 
را به خاطر نبود سنگ آهن تعطيل كند. همين مافيا در 
زمينه ذغال سنگ هم وجود دارد و ذوب آهن مجبور است 
ذغال سنگ مورد نياز خودش را از خارج كشور وارد كند 
و كارخانه هاي كك سازي ايران عمال با ظرفيت خيلي 
پايين كار مي كنند. درحالي كه اينها مي توانند ذغال سنگ 
كك شو از خارج وارد كنند و در داخل آن را به كك مورد 
نياز فوالد سازي ها تبديل كنند. بنابر اين وزرات صمت به 
جاي اينكه صادرات سنگ آهن را با امضاهاي طاليي آزاد 
اعالم كند، مي توانست اعالم كند صادركنندگان سنگ 
آهن موظف هستند در طول مدت 3 الي يا 4 سال اقدام 
به ايجاد كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن بكنند و آن را به 
گندله و سنگ آهن اسفنجي تبديل كنند. وزارت صمت 
به خاطر اين مصوبه بايد مورد پرسش قرار بگيرد كه به چه 
دليلي چنين مصوبه اي صادر كرده است و اين امضاهاي 
طاليي را چگونه مي توان به يك يا دو فرد واگذار كرد؟ اين 
كار هم مي تواند فساد مالي شديدي را به همراه داشته باشد 
و هم مي تواند خسارت هاي سنگيني به ساختار اقتصاد 
كشور وارد كند، لذا بايد از مجلس، نهادهاي نظارتي، و ساير 
دستگاه ها به شكل رسمي درخواست شود كه در چنين 
مساله اي به صورت جدي ورود پيدا كنند. موضوعي كه 
مي تواند در آينده بازتاب هاي امنيتي داشته باشد؛ به ويژه 
دستبردي كه به منابع سنگ آهن كردستان زده شده 
است درجايي كه به جاي ايجاد فرآوري سنگ آهن براي 
مردم اين منطقه و ايجاد اشتغال براي آنها مردم مجبورند 
از طريق كولبري زندگي خودشان را بگذرانند و در نهايت 
وقتي مردم اي��ن موضوعات را مي بينند و واكنش��ي از 
سوي مسووالن ديده نمي شود طبيعي است كه اعتراض 
مي كنند. كافي است در نظر بگيريد اگر سنگ آهن به فوالد 
مباركه و ذوب آهن و ديگر واحدهاي توليد فوالد در كشور 
نرسد چه بازتاب هاي امنيتي را به دنبال داشته باشد زيرا 
حيات استان اصفهان وابسته به اين صنايع بزرگ است. 



گروه بورس|
چندماهي مي ش��ود كه بورس روند نزولي گرفته و 
طي چندماه برخي از س��هامداران بر اين نظرند كه 
فص��ل پاييز، فصل بازگشت هاس��ت و در اين فصل 
بورس روند جديدي را تجربه مي كند اما؛ هفت روز 
اس��ت كه دومين ماه پاييز مي گذرد و هنوز بورس 
روند نزولي را ادامه مي دهد با اين تفاوت كه آبان ماه 
روند نزولي ش��يب تندتري به خود گرفته و بيش از 
ماه هاي پيش احساس مي شود. طي روزهاي گذشته 
شاخص تا مرز يك ميليون و 300 هزار واحد عقب 
گرد كرد. ولي نقط��ه پايان اين اصالح و روند نزولي 
كجاس��ت؟ چرا اين اصالح فرسايش عمده اي براي 
قيمت سهام پديدآورد؟ آيا سهامداران حال حاضر 
به خواس��ت خود باقي مانده اند و يا منتظر كاهش 

زيان اند؟
براس��اس آخرين اطالع��ات مي��زان نقدينگي كه 
توسط س��هامداران حقيقي در 50 روز اخير از بازار 
خارج شد معادل با ميزان نقدينگي بود كه در نيمه 
ابتدايي مردادماه در بازار سرمايه جذب شد. در اين 
بين قس��متي از نقدينگي به عنوان نقدينگي هاي 
پارك ش��ده در بورس ش��ناخته مي شود و باقي آن 
نيز اغلب بي هدف و بي برنامه خارج شده اند و تفكر 
بسياري از سهامداران اين است كه بازار سهام اوضاع 
بدتر و وخيم تري خواهد يافت و بايد س��رمايه خود 
را حتي ب��ا زيان عمده از بازار خارج كنند، اين تفكر 
در حالي است كه كارشناسان و تحليلگران بورسي 
بر آن نظرند كه اين روزهاي سرخ پوشي گذراست 
و سبزپوش��ي طي هفته ها و فصل آينده در انتظار 
سهامداران است اما؛ اين كارشناسان و تحليلگران 
نيز مي گويند: شرايط حال حاضر ناشي از بي تدبيري 
و عدم برنامه ريزي از سوي مس��ووالن، دولتي ها و 
سهامداران كم تجربه اس��ت. مسووالن و دولتي ها 
بايد تدابير گذش��ته خود را كن��ار بگذارند و با رويه 
جديد از بازار سرمايه و س��هامداران حمايت كنند 
و اين حمايت مي تواند عملي ك��ردن وعده تزريق 
يك درصد از صندوق توسعه ملي باشد، به هرحال 
دولتي ها و مسووالن بايد دست به كار شوند تا مردم 

و سهامداران بيش از اين متوجه زيان نشوند. 
براساس نظرات كارشناسان و تحليلگران بازار سهام 
راه رشد مجدد براي بازار سهام باز است و سهامداران 
با صب��ر و حوصله همچنين اعتماد ب��ه بازار و عدم 
فروش س��هام خود در روزهاي قرم��ز مي توانند راه 
رش��د را براي بازار س��رمايه فراهم كنند. البته اين 
موضوع نيز فراموش نشود در حال حاضر سهامداران 
حرفه اي و قديمي ب��ازار و حقوقي ها اقدام به خريد 
س��هام كرده اند چراكه آنان دريافته اند كه بورس به 
كف قيمتي خود رسيده و بهترين زمان خريد سهام 

اكنون است. 
اين س��رمايه گذاران بورس��ي بر اين باورند كه اگر 
در حال حاضر اقدام به خريد س��هام كنند در پايان 
سال سود خوبي كس��ب خواهند كرد، در اين بين 
سرمايه گذاراني كه تنها روي اوراق بدهي متمركز 
بودند نيز وارد بازار س��هام شده اند اما برخي ديگر از 
س��هامداران اين نظريه را ناديده مي گيرند و اقدام 
به فروش س��هام خود ب��ا پايين ترين قيمت ممكن 
مي كنند ك��ه در نهايت زيان را براي خود و س��رخ 

پوشي را براي ديگر سهامداران باقي مي گذارند.
درست است كه اغلب سهامداران با ديد بلندمدت 
در بازار سرمايه سرمايه گذاري كرده اند اما باتوجه به 
شرايط فعلي بازار و كم تجربه بودن اين افراد نسبت 
به بورس بد بين شده اند و اين ترس و هراس را دارند 
كه بازار در بلندمدت نيز همين وضع را داشته باشد 
بدين ترتيب به جمع فروشندگان سهام پيوسته اند. 
براس��اس نقش��ه خريد و فروش بازار سهام و اعالم 
سازمان بورس نشان مي دهد كه اغلب نقدينگي ها 
و پول ه��اي موجود در ب��ازار بورس ط��ي ماه هاي 
ابتدايي س��ال جمع آوري ش��ده اند )طي 4 الي 5 
ماهه نخست س��ال جاري كه بازار بازدهي بيش از 
300 درص��دي را در كارنامه خود ثبت كرد.( اغلب 
افرادي كه در حال حاضر س��هام خ��ود را به فروش 
مي رسانند كساني هس��تند كه هراس دارند ميزان 
سرمايه آنان به پايين ترين حد خود برسد و در اين 
ميان تحليل هاي نادرست و نابهنگام دوست، آشنا 
و فاميل بي اثر نيست و اين تعداد كمي از اين افراد 
نظرات و تحليل هاي خود را بر واقعيت بازار سرمايه 

تحميل مي كنند. 
ميزان اس��تقبال مردم و حمايت ه��اي دولتي ها از 
بازار س��رمايه باعث ش��د كه بورس روند صعودي 

خوبي بگيرد و اي��ن روند صعودي با توجه به تورم و 
استقبال هرچه بيشتر مردم طبيعي تلقي مي شد اما 
در اين ميان يك نكته نيز وجود داشت كه برخي از 
سهامداران در روزهاي سبز بازار به صورت هيجاني 
براي اغلب س��هم هاي موجود در بازار صف تشكيل 
دادند و در نهايت برخي از سهام موجود در بازار بدون 
ارزندگي افزايش قيمت داشتند. افت و خيز جزيي 
از ذات بازار س��رمايه است ولي برخي از سهامداران 
افت و خيز را جزو ذات بازار نمي دانند و در روزهايي 
كه بازار اصالح شد سهام خود را به فروش رساندند 
و در نتيجه باعث شدند كه صف هاي طوالني فروش 
در بازار تش��كيل ش��ود. اصالحات باعث شدند كه 
س��هام موجود در بازار به ارزندگي برسند اما برخي 
از س��هامداران بدون توجه به اين ارزندگي اقدام به 
فروش سهام خود مي كنند و در اين فروش نتيجه اي 

جز زيان براي آنان نخواهد داشت. 
از ابتداي س��ال جاري تا مردادماه ب��ا بازدهي هاي 
اساسي بازار نسبت گردش مالي ساالنه به بيش از 58 
درصد رسيده بود اما با كاهش ميزان نقدشوندگي 
سهام طي روزهاي اخير اين گردش مالي به 32.3 
درصد كاهش يافته اس��ت و اگر اين ب��ازه زماني را 
محدود كنيم از تاريخ 17 ش��هريورماه تا 5 آبان ماه 
ميزان گردش پولي در بازار سهام كاهش عمده اي 
داش��ته و نزولي مع��ادل با 27.4 درص��د را به ثبت 
رسانيده است و برخي از سهام خرد و معمولي بازار 
نزديك به 15 روز است كه تغيير قيمتي نداشته اند 
و در قيم��ت خ��ود ثابت و برخي ديگ��ر نيز كاهش 
قابل توجهي داشته اند. از مهم ترين و اساسي ترين 
ويژگي هاي بازار سرمايه نقدشوندگي باال است و در 
سال 2019 ش��اهد كاهش اين متغير به حدود 87 
درصد بوديم اما همچنان فاصله قابل توجهي با بورس 
تهران دارد. بررسي هاي آماري نشان مي دهد نسبت 
گردش پولي در بورس تهران كه در سال هاي گذشته 
كمتر از 40 درصد بود، در دوره زماني ابتداي سال 
جاري تا 19 مرداد ماه يعني اوج شاخص كل از 58 
درصد نيز فراتر رفت اما با آغاز اصالح قيمت س��هام 
اين متغير در بازه زماني 19 م��رداد تا 5 آبان ماه به 

32.3 درصد كاهش يافت. 

   بهارستاني ها درخصوص بورس
چه مي گويند؟

جلس��ه علني در بهارستان با هدف ساماندهي بازار 
سرمايه برگزار ش��د و بر اساس گزارش كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س از نيم��ه دوم م��رداد م��اه به 
دليل ارس��ال عالمت نااطميناني به بازار ناش��ي از 
ناهماهنگي دس��تگاه هاي مجري در عرضه سهام 
صندوق دوم دولتي )مشخصا وزارت هاي اقتصاد و 
نفت( و نيز نقش آفريني سرمايه گذاران حقوقي، بازار 
ريزش قابل توجه��ي را تجربه كرد؛ به نحوي كه در 
فاصله يك ماه، نزديك به 450 هزار واحد از شاخص 

كل اصالح شد. 
در گزارش اين كميس��يون تاكيد شده كه مجلس 
بارها و از ماه ها قبل اين اتف��اق را پيش بيني كرده 

و تذك��رات الزم را به مس��ووالن اجراي��ي داده بود 
اما ع��دم توجه به اين تذكرات باعث ش��د تا نه تنها 
لطمات قاب��ل توجهي در بعد اقتصادي به كش��ور 
وارد ش��ود، بلكه موج��ب پديد آم��دن پيامدها و 
نارضايتي هاي اجتماعي س��رمايه داران خرد ش��د 
كه اكث��را در ماه هاي اخي��ر وارد اين بازار ش��ده و 
بخش قابل توجهي از سرمايه خود را از دست داده 
بودند. محمدرضا پورابراهيمي كه به عنوان رييس 
كميسيون اقتصادي درباره گزارش اين كميسيون 
صحبت مي كرد، كاستي هاي دولت را عامل ايجاد 

شرايط سخت براي سهامداران خرد دانست.
 او در مي��ان صحبت هاي خود نس��بت به ش��رايط 
اجتماعي و امنيتي كه در پي اش��كاالت بازار بورس 
قابل ايجاد است، هش��دار داد و در پايان خطاب به 
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد با انتقاد از سوءمديريت 
در حوزه بورس كه باعث عدم اعتماد جامعه ش��ده 
اس��ت، گفت كه بايد اين اعتماد را به بازار س��رمايه 

بازگرداند.
يعقوب رضازاده، نماينده س��لماس كه يكي از اين 
نمايندگان بود با طرح سواالتي همانند؛ با توجه به 
اينكه تمامي ش��اخص هاي اقتصادي كشور منفي 
بوده اس��ت، چطور در مدت زم��ان كوتاه وضعيت 
بورس و عملكرد آن به ص��ورت حبابي مثبت بوده 
اس��ت؟ و آيا اين درس��ت اس��ت كه دولت با هدف 
جذب نقدينگي مردم و موج��ود در بازار، به صورت 
مصنوعي و به صورت نادرس��ت، بازار بورس را فعال 
و شكوفا نشان داد؟ پيشنهاد داد: افرادي كه مدعي 
علم، صنعت و دانش در بورس و اقتصاد هس��تند با 
احصاي روش هاي صحيح، اي��ن بي اعتمادي را در 
مردم ايجاد نكنند تا مردم نسبت به نظام اعتمادشان 

را از دست ندهند.
سيدالبرز حسيني، نماينده خدابنده نيز توپ را در 
زمين دولت انداخت و بي تدبيري آنان را موجب از 
دست رفتن سرمايه مردم در بازار سرمايه دانست. او 
گزارش كميسيون اقتصادي درباره بازار سرمايه را 
قابل تقدير دانست اما پرسيد كه پيشنهادهاي اين 
گزارش چه زماني مي خواهد اجرا شود، چراكه امروز 
مردم نس��بت به اندوخته هاي خود در بازار سرمايه 
دچار خسران شده اند و وقت و زمان از دست خواهد 
رفت. او اظهار امي��دواري كرد مجلس يك تصميم 

قاطع در اين باره بگيرد.
جالل محمودزاده، نماينده مهاباد هم كه نسبت به 
وضعيت بورس ش��اكي بود تاكيد داشت كه بايد با 
مسببان وضعيت آشفته بازار سرمايه برخورد جدي 
شود. او تاكيد كرد كه وزارت اقتصاد بايد پاسخ دهد 
چرا قب��ل از فراهم كردن زيرس��اخت ها، نقدينگي 

مردم را به سمت بورس سوق داده است.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي 
نيز در جريان بررسي گزارش كميسيون اقتصادي 
درباره بازار سرمايه صحبت مي كرد، از عدم تامين 
مالي بخش توليد و نقدش��وندگي در بورس انتقاد و 
اظهار اميدواري كرد اين مشكل با طرح كميسيون 

برطرف شود.

    چه خبر از بازار؟
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با پايان معامالت 
روز گذش��ته پس از اف��ت 34 ه��زار و 847 واحدي 
معادل 2.6 درصد در ارتفاع يك ميليون و 301 هزار 
واحد قرار گرفت و همچنين ش��اخص كل هم وزن با 
كاهش1.1 درصدي مواجه ش��د. حقيقي هاي بازار 
هزار و 450 ميليارد تومان از بازار سهام خارج كردند 
و اين پول اغلب در گروه »بانك و موسسات اعتباري« 
و سهام »فملي« بود. همچنين حقوقي ها حدود نيز 
هزار و 450 ميليارد تومان وارد بازار س��رمايه كردند. 
ارزش كل معامالت روز مذكور به هزار و 700 ميليارد 
توم��ان رس��يد و حقوقي ها نيز 44 درص��د يعني دو 
هزار ميليارد تومان س��هام خريداري كردند و مازاد 
خريد آنان به 31 درصد از كل معامالتش��ان رس��يد. 
حقوقي ها اغلب خريدار س��هم در گروه هاي »بانك 
و موسس��ات اعتباري«، »محصوالت ش��يميايي« و 
»فلزات اساس��ي« بودند درحالي كه حقيقي ها روي 
گروه هاي »محصوالت غذا و آشاميدني« و »استخراج 
نفت و گاز و خدمات جانبي« بودند. افزايش س��هام 
حقيقي ها در 15 نماد و سهام حقوقي ها نيز در 133 
نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه در مجموع 
مالكيت حقيقي ها 50 ميليارد تومان و حقوقي ها نيز 
هزار و 500 ميليارد توم��ان بود. نمادهاي »فملي«، 
»فوالد«، »وبصار« اغلب مورد توجه حقوقي ها بودند 
و توجه حقيقي ها نس��بت به سهام »مبين«، »غزر« 
و »فجر« معطوف ب��ود. در اين بي��ن آخرين قيمت 
48 نماد حداقل سه درصد در مقايسه با روز گذشته 
خود افزايش يافت و 472 نماد نيز كاهش بيش از سه 
درصدي را در كارنامه خود ثبت كردند. نماد »سيتا« 
كه در اوايل تابستان سال جاري عرضه اوليه شده بود، 
در معامالت روز گذشته بازار سرمايه قيمت هر سهم 
آن به زير قيمت عرضه اوليه رسيد. نماد »خساپا« نيز 
به دليل افشاي اطالعات بااهميت گروه الف متوقف 
شد. با اينكه روز گذشته شاهد جمع آوري صف هاي 
بزرگ ف��روش بوديم اما؛ بازهم به كاهش روند نزولي 
ب��ازار كمكي نك��رد و بازار ب��دون توجهي ب��ه زيان 

سهامداران به روند خود ادامه داد. 

   افزايش اعتبار خريد سهام
از 20 درصد حساب تضمين به 30 درصد

محمدرضا معتمد، عضو هيأت مديره سازمان بورس 
گفت: ششم آبان ماه 1399، بر اساس مصوبه هيأت 
مديره س��ازمان بورس و در راستاي افزايش ظرفيت 
تقاض��اي ب��ازار مصوبات��ي نهايي و اعالم ش��د. وي 
افزود: اين مصوبات ش��امل تغيير سقف مجاز خريد 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت با 33 درصد 
افزايش از 15 به 20 درصد بوده و همچنين طبق اين 
مصوبه، درصد اعتبار مجاز مش��تريان كارگزاري با 
50 درصد افزايش از 20 به 30 درصد افزايش يافت.

همچنين رييس��ي، رييس قوه قضايي دستورالعمل 
س��اماندهي رس��يدگي به پرونده هاي بازار سرمايه 
اي��ران را در 8 م��اده و 3 تبصره از س��وي رييس قوه 

قضاييه ابالغ كرد.
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بررسي اثر ثروت و اثرات متقابل 
بازارهاي موازي در ايران

زانيار احمدي مدير گروه آمار و تحليل ريس��ك 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در 
اين پژوهش اث��رات متقاب��ل بازارهاي مختلف 
كش��ور و متغيرهاي كالن اقتص��ادي در قالب 
ارتباط ميان پنج بازار »پول«، »سهام«، »ارز«، 
»طال« و »مس��كن« به همراه متغيرهاي »نرخ  
به��ره حقيقي«، »نقدينگ��ي« و »قيمت نفت« 
طي دوره زماني زمستان س��ال 1393 تا پايان 
 تابس��تان س��ال 1399 مدلس��ازي و تحلي��ل

 شده است.
 وي افزود: بر اس��اس يافته ه��اي اين پژوهش، 
اعمال شوك مثبت به بازار سهام، عامل افزايش 
ش��اخص قيمت ارز خارجي )دالر( و طال )سكه 
بهار آزادي( در كشور نيس��ت؛ در واقع واكنش 
بازارهاي س��هام، ارز و طال در كش��ور ناش��ي از 
اعمال ش��وك مثبت به هر ي��ك از آنها، صرفًا از 
منظر رواني- هيجاني موجب نوسان كوتاه مدت 
مثبتي مي شود كه پس از دو تا سه هفته، سريعًا 

با اثرات ثانويه منفي خنثي مي شود.
 احمدي با بيان اينكه افزايش ش��اخص قيمت 
مس��كن، مي  تواند عاملي براي افزايش شاخص 
قيمت بازار س��هام محسوب شود، ادامه داد: اين 
در حالي است كه در دوره مورد بررسي، افزايش 
ش��اخص قيمت بازار س��هام، اث��ر نامتقارني بر 
شاخص قيمت بازار مسكن داشته است؛ به طوري  
كه تا قبل از س��ال 1399، افزايش بازدهي بازار 
س��هام اثر مثبت و كاهنده  اي ب��ر بازدهي بازار 
مس��كن داشته اس��ت. مدير گروه آمار و تحليل 
ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
كرد: از اواخر س��ال 1398، بازدهي مثبت بازار 
سهام كشور و ورود نقدينگي به اين بازار، از تورم 
فزاينده بازار مسكن كاسته است و تبديل به اهرم 
موثري براي سياست گذار جهت كنترل تورم در 

بازار مسكن شده است.
 احمدي افزود: بر اس��اس پژوه��ش گروه آمار و 
تحليل ريسك، تا قبل از تابستان 1399، افزايش 
نرخ بهره حقيقي همواره موجب كاهش بازدهي 
در بازار س��هام شده اس��ت. وي اظهار داشت: از 
ابتداي تابستان سال 1399، شاهد آن هستيم كه 
افزايش نرخ بهره حقيقي در هفته  هاي نخست اثر 
اوليه مثبتي بر بازار سهام دارد اما پس از گذشت 
چند هفته اثرات ثانويه منفي، اثرات مثبت اوليه 
را به  گونه  اي خنثي مي كند كه تابع واكنش آني 
بازار سهام با عبور از سطح صفر در محدوده منفي 
قرار مي گيرد. بنابراين يكي از مهم ترين عوامل 
بنيادي بازار س��هام، نرخ بهره حقيقي است كه 
تعيين غيربهينه آن در بلندمدت آس��يب  هايي 
جدي به بازار سرمايه كشور وارد خواهد كرد. به 
گفته احمدي در دوره مورد بررسي، متغير »نرخ 
بهره حقيقي« مهم ترين عامل افزايش شاخص 
قيمت )تورم( يا تش��ديد ش��وك  ه��اي مثبت 
وارده بر بازارهاي مس��كن، ارز و سكه محسوب 
مي شود؛ ضمن اينكه بر اساس نتايج پژوهش در 
دوره زماني مورد بررسي، نه تنها بازار سهام، اثر 
تورمي و اثر ثروت بر بازارهاي ارز، طال و مسكن 
نداش��ته بلكه بهترين اهرم براي كنترل افزايش 
قيمت يا حت��ي كاهش قيمت در بازار مس��كن 

محسوب مي شود. 
مدير گ��روه آم��ار و تحليل ريس��ك س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار توضي��ح داد: مطابق نتايج 
اين مطالع��ه در خصوص متغي��ر نقدينگي، به 
وي��ژه از ابتداي س��ال 1399، افزاي��ش ميزان 
نقدينگ��ي در كش��ور عامل مهم��ي در افزايش 
ش��اخص قيمت در بازار س��هام كشور محسوب 
مي  شود. همچنين در دوره مورد بررسي، شاهد 
اثرگذاري مثب��ت خلق نقدينگ��ي جديد روي 
بازارهاي مس��كن، ارز و طال نبوده  ايم. اين مهم 
بيانگر آن است كه فرهنگ سازي، سياست  هاي 
تقويت  كننده مشاركت جامعه در بازار سرمايه، 
اعمال ممنوعيت  ها و محدوديت  ها در بازارهاي 
موازي، افزايش ريسك بازارهاي موازي از طريق 
ابزاره��اي موجود مانن��د مالي��ات و ... در ورود 
نقدينگي جديد به س��مت تأمي��ن مالي توليد 
 و حفظ اش��تغال جامعه از طريق بازار س��رمايه 

موثر بوده است.
 احمدي بيان كرد: مثبت ش��دن شاخص توليد 
ماهانه شركت هاي بورسي، حفظ سطح توليد و 
همين طور دستيابي به ركوردهاي جديد توليد 
كاالها و خدم��ات مزيت دار در كش��ور، بيش از 
7.5 براب��ر ش��دن ارزش ج��ذب و تجهيز منابع 
مالي بخش توليد كش��ور از طريق بازار سرمايه، 
بيش از 6 برابر ش��دن ارزش تأمين مالي دولت 
از طريق بازار س��رمايه و ... مويد دس��تاوردهاي 
بس��يار مهم و راهبردي بازار س��رمايه در نتيجه 
تقوي��ت نق��ش  آفرين��ي آن در اقتصاد كش��ور 
اس��ت؛ مواهب و مزيت هايي كه هي��چ گاه بر اثر 
سرمايه  گذاري جامعه روي دارايي هاي غيرمولد 
 فيزيك��ي )ارز، طال، خودرو و ...( محقق نش��ده

 و نخواهد شد.
 مدير گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و 
اوراق بهادار در پايان تصريح كرد: تقويت جايگاه 
اين ابزار سياس��تي در اقتصاد كش��ور زماني در 
اولويت سياس��ت گذار خواهد بود كه به اهميت 
دستاوردها در شرايط حس��اس كنوني ناشي از 
تكانه هاي تحريم و كرونا توجه شود و الزم است 
نهادهاي حاكميتي و سياس��ت گذار بر اس��اس 
حقايق آماري داده ها و اطالعات و نه گفته هاي 
غيركارشناس��ي و با همكاري و مشاركت ساير 
نهادهاي سياس��ت گذار، اقدام ب��ه تنظيم بازار 
كنند. به ويژه ايجاد شوراي ثبات مالي مي تواند 

در هماهنگي هاي بيشتر راهگشا باشد.

عرضه پرسپوليس در بورس
پس از عرضه شستا در بورس و آزادسازي سهام عدالت، 
نوبت به عرضه سهام سرخابي ها در بازار سهام رسيد 
كه حاشيه هاي ورود آنها به بورس از قدمتي چندساله 
برخوردار اس��ت. در نخس��تين روزهاي سال جاري 
بود كه جلس��ه  هيات واگذاري براي روشن شدن هر 
چه زودتر تكليف اين دو باشگاه برگزار شد كه عضو 
هيات عامل و معاون س��ازمان خصوصي سازي پس 
از پايان اين جلسه اعالم كرد: تاكيد هيات واگذاري، 
مشخص شدن تكليف اين دو باش��گاه براي عرضه 
اوليه در بازار سرمايه تا نيمه نخست سال 99 است و 
بايد از طريق عرضه اوليه در فرابورس، كشف قيمت 
انجام شده و عرضه هاي بلوكي در مراحل بعد انجام 
شود. شهريورماه امس��ال بود كه »ابوالقاسم شمس 
جامخانه«، عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي 
گفت: علت تاخير در واگذاري اين دو باش��گاه ناشي 
از اس��ناد مالكيت چهار مجموعه ورزشي متعلق به 
استقالل و پرسپوليس است، تاكنون سند سه مجموعه 
ورزشي كه متعلق به باشگاه استقالل و پرسپوليس 
هستند آماه شده و اكنون در حال انجام اقدامات الزم 
براي گرفتن يك سند ديگر هستيم. وي افزود: اصرار 
براي اخذ سند مالكيت براي گزارش توجيهي افزايش 
سرمايه است، اظهارنظر براي افزايش سرمايه نيازمند 
همين سند است و بايد به نام باشگاه ها باشد، تا زماني 
كه اين س��ند وجود نداشته باشد حسابرس گزارش 
توجيهي افزايش سرمايه را نمي پذيرد. شمس درباره 
زمان عرضه سهام سرخابي ها به بورس گفت: زمان 
مشخصي را براي نهايي شدن اين اقدام نمي توان ارايه 
داد، اما ممكن است در مهرماه اين اقدام انجام شود. با 
وجود گذشت ماه مهر همچنان خبري از عرضه سهام 
سرخابي ها به بورس و ارايه زمان دقيق براي اين اقدام 
مطرح نشده اس��ت. در اين زمينه عضو هيات عامل 
سازمان خصوصي سازي در گفت وگويي به آخرين 
وضعيت عرضه سهام سرخابي ها در بورس اشاره كرد و 
افزود: در ابتدا اعالم شده بود كه عرضه سهام دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس در شهريورماه انجام مي شود، 
بعد از آن به دليل برخي از مسائل به مهرماه موكول 
شد، اما صورت هاي مالي اين دو باشگاه به مرحله نهايي 
نرسيد. شمس جامخانه اظهارداشت: وضعيت باشگاه 
پرس��پوليس از نظر صورت هاي مالي و برخي ديگر 
اقدامات كه قرار اس��ت براي واگذاري آن انجام شود 
به مراتب بهتر از اس��تقالل است. وي گفت: گزارش 
توجيهي افزايش س��رمايه باش��گاه پرسپوليس كه 
سرمايه توجيهي آن حدود 701 ميليارد تومان است 
تهيه شده و براي بررسي در اختيار حسابرس و بازرس 
قانوني سازمان حسابرس��ي قرار گرفته است. عضو 
هيات عامل سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: 
در تالشيم تا بتوانيم در هفته جاري گزارش را دريافت 
كنيم، مطابق آن مجمع عمومي فوق العاده برگزار تا 
در نهايت اصالح اساس نامه و افزايش سرمايه آن انجام 
شود. وي ابراز اميدواري كرد با توجه به صحبت هاي 
انجام شده با سازمان حسابرسي و همكاري هاي باشگاه 
پرسپوليس، گزارش حس��ابرس بازرس قانوني طي 
هفته آينده اخذ و پس از آن درخواست پذيرش شركت 
فرهنگي- ورزش��ي پرس��پوليس به هيات پذيرش 
فرابورس داده شود. شمس خاطرنشان كرد: اطالعات 
ديگري كه بايد تهيه شود به موازات ديگر اقدام هاي 
الزم از طريق مش��اور پذيرش در حال انجام است و 
اميدواريم بتوانيم درخواست عرضه پرسپوليس را به 
هيات پذيرش ارايه و در پايان، عرضه اوليه آن انجام 
شود. وي گفت: اكنون عرضه سهام استقالل در بورس 
با مشكالتي همراه اس��ت و هنوز صورت هاي مالي 
آن نهايي نشده اس��ت، تغيير و تحوالت اعمال شده 
موجب شده تا به جمع بندي نهايي نرسيم. شمس 
با بيان اينكه سند ماليكت مجموعه ورزشي شهيد 
مرغوب كار و كمپ »حجازي« به نام باش��گاه اخذ و 
ارزيابي آن توسط كارشناسان انجام شده، افزود: فقط 
صورت مالي اين باشگاه كار را متوقف كرده است، در 
صورت رفع مشكالت موجود سهام استقالل پس از 

پرسپوليس وارد بورس خواهد شد.

نمايش لحظه اي نماد هاي
TSETMC پر تراكنش در

روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس تهران گفت: با توجه به بازخوردها و همچنين 
 TSETMC نياز سرمايه گذاران، از امروز در تارنماي
فاكتور جديدي كه ح��اوي اطالعات حايز اهميت، 
دقي��ق و ش��فاف تر اس��ت جايگزي��ن نماد هاي پر 
بيننده شد. وي ادامه داد: نماد هاي پربيننده داراي 
ماهيت روشن و اثر گذاري نبود و نتايج بررسي هاي 
كارشناسي نشان داد يكي از فاكتور هايي كه حاوي 
اطالع��ات دقيق و ب��ا اهميت اس��ت و مي تواند در 
تصميم گيري س��هامداران نقش ايف��ا كند، بحث 
تراكنش هاي يك نماد معامالتي است. مديرعامل 
ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران در توضيح 
جزييات اين تغيير اف��زود: تراكنش نماد معامالتي 
نشان دهنده تعداد دفعات معامالت سهام شركت هاي 
بورسي و فرابورسي است. روح اهلل دهقان با بيان اينكه 
اطالعات اين فاكتور جديد دقيق و لحظه اي است و 
مستقيما از سوي سامانه معامالت ارسال مي شود، 
افزود: بعضا افرادي با استفاده از ربات سعي مي كردند 
آمار نماد هاي پر بيننده را بر اس��اس اهداف خاص 
تغيير دهند. اين موضوع س��ردرگمي و مش��كالت 
متعددي براي س��هامداران و معامله گ��ران ايجاد 
مي كرد ودرخواست هاي بسياري براي تغيير و اصالح 
آن داشتيم كه درمجموع براي افزايش شفافيت بازار 
و افزايش دقت اطالعات و جلوگيري از سوءاستفاده 
نماد هاي پر تراكنش جايگزين نماد هاي پر بيننده 
شد. وي تاكيد كرد: همواره بازخوردها و پيشنهادات 
سرمايه گذاران و كاربران تارنماي TSETMC مورد 
توجه مديريت فناوري بورس تهران بوده و هست و 
در راس��تاي احترام به درخواست هاي خانواده بازار 

سرمايه از هيچ اصالحي دريغ نمي كنيم.

»تعادل« روند نزولي شاخص بورس را بررسي مي كند

نزول بازار سرمايه   همراه با كاهش نقدشوندگي

اظهارنظرهاي نادرست در بورس
وضعيت اين روزه��اي بازار 
سرمايه عجيب و غريب است 
و اين مورد را مي توان ناشي 
از اظهارنظره��اي بي مورد 
و بي تجربگ��ي برخ��ي از 
سهامداران دانست. هر روز 
ش��اهد اين موضوع هستيم 
افرادي ك��ه در حوزه بورس 
از دانش تخصصي برخوردار نيستند در اين خصوص 
اظهارنظ��ر مي كنند و گاها به تحليل ريز و درش��ت 
سهام موجود در بازار نيز مي پردازند. اين اظهارنظرها 
هيچ سودي براي بورس ندارند و تنها بي اعتمادي و 
زيان را براي بازار سهام پديد مي آورد. اين اظهارنظرها 
در كوتاه مدت اثرچنداني روي اقتصاد و بورس ندارند 

اما در بلندمدت باعث مي ش��وند كه بورس ريزش و 
بي اعتمادي س��هامداران را داشته باشيم. اين نوع از 
اظهارنظرها اگر در حوزه اي ديگر رخ مي تواند تبعات 
جبران ناپذيري داشته باشد براي مثال؛ اگر يك فرد با 
اظهارنظرهاي اشتباه ديگري را به خطا بكشاند و وي به 
دكتر مراجعه نكند و با اين سخنان و نظرها خوددرماني 
كند در نتيجه احتمال مرگ داده مي شود. اقتصاد نيز 
اين گونه است اگر شما تخصصي در اين حوزه نداشته 
باش��يد و به صورت اشتباه اظهارنظر كنيد مي توانيد 
يك اقتصاد را براي مرگ آماده و يك عده عظيمي از 
مردم را ورشكس��ته كنيد. حال اين موضوع به كرات 
ديده مي ش��ود كه افرادي بدون تخص��ص در حوزه 
بورس تحليل هاي عمده ارايه مي دهند و در نتيجه اين 
اظهارنظر ها و برخي ديگر از عوامل باعث شد كه بورس 

سقوط كند اما تنها مسووالن و كارشناسان عمده با 
اظهارنظرهاي نادرس��ت خود موجب سقوط بورس 
نش��دند بلكه در اين ميان برخي از افراد در صفحات 
مجازي اقدام به اظهارنظر كردند و متاسفانه با تبليغات 
متعدد توانس��تند مخاطبان عمده اي كسب كنند. 
وعده هاي حقوقي عم��ده اي در خصوص رفتارهاي 
مخرب و س��وداگرانه داده ش��د ولي هم كنون شاهد 
اين موضوع هس��تيم كه عده اي با رفتارهاي مخرب 
و سوداگرانه به سوءاستفاده از بورس مي پردازند و در 
تالش��ند كه از بازار سهام سود هنگفتي كسب كنند. 
مس��ووالن بايد جلوي سوءاس��تفاده هاي ممكن را 
بگيرند و اجازه ندهند كه س��رمايه مردم نابود شود. 
بازارسرمايه روزهاي سختي را مي گذراند كه مهم ترين 
عامل را مي توان ناش��ي از عدم اعتماد دانست اما اگر 

سهامداراني كمي صبر پيش��ه كنند شاهد روزهاي 
سبز خواهند بود. افزايش قيمت دالر و مصوبات جديد 
مانند بازارگرداني مي تواند آينده بازار را تغيير دهد، با 
اين افزايش نرخ دالر بازار طي هفته هاي آينده شاهد 
رش��د عمده خواهد بود و درحال حاضر به جهت فراز 
و نشيبي كه در جهت آن افزايش هاي بي رويه، در اوج 
دوران اصالحي به س��ر مي بريم و نتيجه اين موضوع 
پديدارشده است كه تعداد قابل توجهي از شركت هاي 
بورسي و فرابورس��ي ارزنده و داراي توجيه اقتصادي 
هم متاسفانه دس��تخوش بي رحمي هاي خريداران 
وسرمايه گذاران قرار گرفته اند؛ بهترين راهكار درحال 
حاضر دستچين و خريداري يك سبد سهام و تركيب 
دارايي سرمايه گذاري براي بازه ميان مدت و بلندمدت 

است.

رقيه ندايي

يادداشت



مجيد  اعزازي|
اگر چه تورم ماهانه مسكن در ش��هريور ماه با ثبت 
عدد 5.1 درصد شگفتي آفريد، اما تورم ماهانه مسكن 
بار ديگر در مهر ماه همچون ماه هاي ارديبهش��ت، 
خرداد، تير و مرداد با ثبت عدد 10، دو رقمي ش��د. 
تورم مسكن در 7 ماهه نخست سال جاري در قياس 
با دوره مشابه سال قبل نيز 64.3 درصد ثبت شد. در 
همين حال، تعداد معامالت ملكي در مهر ماه نيز با 
رش��د 2.3 درصد از مدار منفي خارج ش��د و به عدد 
8 هزار و 656 فقره رسيد. حجم معامالت ملكي در 
7 ماهه نخست س��ال جاري )63 هزار و 577 فقره( 
نيز اگر چه نس��بت به دوره مشابه سال گذشته )35 
هزار و 807 فقره( 77.6 درصد رشد داشته است اما 
همچنان از تعداد معامالت در 7 ماهه نخست سال 
97 )84 هزار و 251 فقره( به طور چشمگيري كمتر 
است و اختالفي در حدود 20 هزار فقره دارد. از اين 
رو، بررسي روندهاي 7 ماهه نشان مي دهد كه اگر چه 
طي دو س��ال گذشته همواره قيمت مسكن روندي 
صعودي داشته است، اما تعداد معامالت هنوز نه تنها 
از شرايط آرماني در دوران رونق )25 هزار فقره در ماه( 
كه حتي از سال هاي گذشته نيز بسيار كمتر است و 
در واقع، بازار مسكن از ركود معامالتي رنج مي برد. 
علت اين ركورد را نيز مي توان در افزايش سرسام آور 
قيمت مسكن طي دو سال گذشته جست وجو كرد 
كه تحت تاثير شاخص هاي كالن همچون نرخ تورم، 
نرخ رشد نقدينگي و حجم آن، نرخ دالر و كاهش نرخ 

بهره واقعي در اقتصاد بوده است. 
نوسان شديد قيمت ارز به عنوان مبناي محاسباتي 
فوري براي بازارهاي طال، خودرو و ... همزمان با روند 
كاهشي شاخص كل بورس در شهريور و مهرماه، قيمت 
مسكن را از فاز استراحت يك ماهه خارج كرد. در اين 
ش��رايط، به نظر مي رسد، با قفل شدن بازار خودرو به 
دليل جهش قيمت و عدم عرضه از سوي سازندگان 
و همچنين فروش��ندگان خرد، همچنين با توجه به 
محدوديت هاي معامالتي در بازار ارز و خروج سرمايه 
از بازار سهام، مسكن پناهگاه امني براي مقدار اندكي 
از تقاضاهاي س��رمايه اي بوده است و توانسته بخش 
كوچكي از نقدينگي هاي سرگردان را جذب خود كند. 
از سوي ديگر، بي گمان، بخشي از معامالت ملكي در 
مهر ماه با توجه به گريزناپذير ب��ودن برخي از نقل و 
انتقاالت در بازار مس��كن به داليل گوناگون از جمله 

انحصار وراثت صورت گرفته است. 
به گزارش »تعادل«، بر اساس آمار رسمي بازار مسكن 
تهران سرعت رش��د قيمت مس��كن در مهر 99 بار 
ديگر به سطوح ثبت شده در دو ماه آخر بهار و دو ماه 
اول تابستان رسيد. به عبارت ديگر، اگر طي ماه هاي 
ارديبهش��ت، خرداد، تير و مرداد، هر ماه حدود 10 تا 
11 درصد و معادل دو ميليون تومان به متوسط قيمت 
مسكن اضافه مي شد، در مهر ماه سال جاري، قيمت 
اسمي مس��كن با 10 درصد رشد حدود دو ميليون و 
400 هزار تومان افزايش يافت و به 26 ميليون و 720 

هزار تومان رسيد. 
البته پيش از اين، روزنامه »تعادل« در گزارشي، روند 
28 ماهه معامالت ملك منتهي به اول مرداد س��ال 
جاري را بررس��ي 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. با اين حال، 
تعداد معامالت ملكي در مهر ماه بسيار كمتر از حجم 
معامالت ملكي در ماه هاي مورد اشاره است. گفتني 
است، تعداد معامالت واحدهاي مسكوني در دوره هاي 
رونق بازار مس��كن در پايتخت از 25 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 ش��ديد ق��درت خريد متقاضيان 
مصرفي به ش��دت كاهش يافت و حتي براي ماه هاي 

متوالي به كمتر از 5 هزار فقره سقوط كرد.

    تورم 56.7 درصدي؟!
به گزارش »تعادل«، متوس��ط قيمت هر متر مربع 
مس��كن در پايان اسفند سال گذش��ته 15 ميليون 
و 628 هزار تومان گزارش ش��ده اس��ت و مهر سال 
جاري اين شاخص به 24 ميليون و 280 هزار تومان 
بالغ شده اس��ت كه حاكي از رشد 55.36 درصدي 
قيمت مسكن طي 6 ماهه نخست سال جاري است. 
همزمان، گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه در 
اين مدت، متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در ش��هر تهران 19.92 ميلي��ون تومان بوده 
است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 56.7 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. همچنين تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 6 ماهه نخست 
سال 99 به حدود 54 هزار و 921 فقره بالغ شد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 69.5 درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
به گفته كارشناس��ان، رش��د نقدينگ��ي، افزايش 
چشم انداز تورمي و همچنين تحوالت در بازارهاي 
موازي از جمله مهم ترين داليل رشد قيمت ها در بازار 
مس��كن طي ماه هاي گذشته بوده است، اما با توجه 
به آمار مهر ماه )تداوم افزايش قيمت و كاهش حجم 
معامالت( به نظر مي رسد كه مسكن از جذابيت الزم 
براي سرمايه گذاري يا سفته بازي برخوردار نيست و 
بازارهاي ديگر از جمله خودرو، ارز و  طال در مهر ماه 

نقدينگي بيشتري جذب كرده اند. 

    افزايش 110 درصدي تورم نقطه به نقطه
بر اساس گزارش بانك مركزي، در ماه مورد گزارش، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مس��كوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران 26.72 ميليون تومان 
بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتي��ب معادل10 و 110.1 درصد افزايش نش��ان 

مي دهد.
در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين 
متوس��ط قيمت يك متر مربع زيربناي مس��كوني 
معامله شده معادل 56.87 ميليون تومان به منطقه 
يك و كمترين آن با 12.43 ميليون تومان به منطقه 
18 تعلق داشته است. اين ارقام نسبت به ماه مشابه 
س��ال 1398ب��ه ترتي��ب 110.9 و 125.1 درصد 

افزايش نشان مي دهند.
همچنين توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني 
معامله شده بر حسب متوسط قيمت يك متر مربع 
بنا در مهر سال جاري حاكي از آن است كه واحدهاي 
مسكوني در دامنه قيمتي 16 تا 18 ميليون تومان 
به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 8.2 درصد، بيشترين 
س��هم از تع��داد معامالت ش��هر ته��ران را به خود 
اختصاص داده اند و دامنه هاي قيمتي 14 تا 16 و 12 
تا 14 ميليون تومان به ترتيب با سهم هاي 7.9 و 7.6 

درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
 در اين ماه، توزي��ع حجم معامالت به گونه اي بوده 
است كه 58.3 درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي 
كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
شهر تهران )26.72 ميليون تومان( معامله شده اند.

    تداوم كاهش سهم نوسازها از معامالت
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در مهرماه س��ال 
1399 حاكي از آن است كه از مجموع 8656 واحد 
مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال با سهم 37 
درصد بيش��ترين سهم را به خود اختصاص داده اند. 

اين سهم در ماه گذشته 38 درصد بود. 
همچنين سهم مذكور در مقايسه با مهر ماه سال قبل 
ح��دود 4.9 واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به 
سهم واحدهاي با قدمت 11 تا 15، 16 تا 20 و بيش 

از 20 سال ساخت افزوده شده است.

    منطقه 5  همچنان پيشتاز معامالت
توزيع تعداد معامالت ملكي بر حسب مناطق مختلف 
ش��هر تهران در مرداد ماه س��ال جاري حاكي از آن 
است كه از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 
5 با سهم 14.7 درصدي از كل معامالت، بيشترين 
تعداد قرارداده��اي مبايعه نامه را به خود اختصاص 

داده است.
 همچنين مناط��ق 10 و 2 به ترتي��ب با اختصاص 
س��هم هاي 9.4 و 8.4 درص��دي در رتبه بعدي قرار 
گرفته ان��د. در مجم��وع 73.4 درص��د از كل تعداد 
معامالت انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال 
99 مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب بيشترين 
فراواني شامل مناطق 5، 10، 2، 4، 14، 7، 1، 8، 15 
و 11( بوده و 12 منطقه باقي مانده 26.6 درصد از كل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

    ارزان ترين ها؛ پرتقاضا ترين ها
توزي��ع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
ش��ده بر حسب س��طح زيربناي هر واحد مسكوني 
در مهر ماه سال 99 نشان مي دهد، بيشترين سهم 
از معامالت انجام ش��ده به واحدهاي مس��كوني با 

زيربن��اي 50 تا 60 متر مربع با س��هم 14.7 درصد 
اختصاص داشته اس��ت. واحدهاي داراي زيربناي 
60 تا 70 و 70 تا 80 مترمربع به ترتيب با سهم هاي 
14.3 و 11.4 درص��دي در رتبه ه��اي بعدي قرار 
دارند. در مجموع، در اين ماه، واحدهاي مسكوني با 
سطح زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 54.5 درصد 
از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. در 
مهر ماه سال جاري، توزيع فراواني تعداد واحدهاي 
مس��كوني معامله شده بر حس��ب ارزش هر واحد 
حاكي از آن اس��ت كه در مي��ان دامنه هاي قيمتي 
مورد بررس��ي، واحدهاي مسكوني با ارزش 600 تا 
850 ميليون تومان با اختصاص س��هم 13 درصد، 
بيشترين س��هم از معامالت انجام ش��ده را به خود 
اختصاص داده ان��د.  واحدهاي داراي ارزش 850 تا 
يك ميلي��ارد و 100 ميليون تومان و يك ميليارد و 
100 ميلي��ون تومان تا يك ميليارد و 350 ميليون 
تومان به ترتيب با اختصاص سهم هاي 11.2 و 8.2 
درصدي در رتبه بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در 
اين ماه، حدود 52.6 درصد از معامالت به واحدهاي 
مسكوني با ارزش كمتر از يك ميليارد و 850 ميليون 

تومان اختصاص داشته است.
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 ماجراي   هديه   مسموم 
مديركل محيط زيست به تهراني ها

حس��ن خليل آبادي، عضو شوراي ش��هر تهران با 
اشاره به افتتاح مجدد 6 كارخانه آالينده سيمان در 
پايتخت گفت: به نظرم اين موضوع هديه مسموم 

مديركل محيط زيست به مردم تهران است.
خليل آبادي در صحن ش��وراي شهر در تذكري به 
شهرداري درباره فعاليت كارخانه هاي شن و ماسه 
اظهار كرد: شهرداري و سازمان محيط زيست بايد 
هر چه سريع تر نس��بت به تعطيلي و جلوگيري از 
بهره برداري معادن شن، ماسه و سيمان در حريم 
تهران اق��دام كند. وي افزود: ح��دود 40 درصد از 
آاليندگي ها، مرب��وط به صنايع آالينده هاي فعال 
در اطراف تهران اس��ت كه در مواقع اضطراري اين 
صنايع تعطيل مي ش��وند. اين عضو شوراي شهر 
تهران ادامه داد: متأس��فانه در هفته هاي گذشته 
با حضور رييس س��ازمان محيط زيس��ت تهران و 
شهرستان ري 6 كارخانه سيمان تهران كه يكي از 
صنايع آالينده است و از كار افتاده بود، مجددا افتتاح 
شد. خليل آبادي گفت:  جاي سوال دارد كه اگر 40 
درصد آالينده شهر تهران مربوط به صنايع آ الينده 
است مديركل محيط زيست تهران با چه توجيهي 
در آغاز فصل سرما و شيوع كرونا به مردم اين هديه 
مسموم را تقديم كرده است. وي گفت: به حناچي 
شهردار تهران بر اساس ماده 60 قانون برنامه سوم 
توسعه شهرداري تذكر مي دهم و هر چه سريع تر 
بايد نسبت به تعطيلي و جلوگيري از بهره برداري 
معادن شن و ماس��ه و سيمان در محدوده و حريم 

تهران اقدام شود.

جريمه 6 هزار خودرو به دليل 
عدم استفاده سرنشين از ماسك

رييس پليس تهران از جريمه بيش از 6هزار خودرو 
به دليل عدم استفاده از ماسك در تهران خبر داد.

به گزارش تس��نيم، س��ردار حس��ين رحيمي در 
اج��راي طرح مش��ترك امنيت س��المت محور با 
هدف پيش��گيري و مقابل��ه با وي��روس كرونا در 
ستاد فرماندهي تهران بزرگ با بيان اينكه پليس 
از نخس��تين روزهاي كرونا كنار مدافعان سالمت 
ايستاده است، اظهار كرد: تقريباً در دو هفته گذشته 

تمام توان خود را براي مقابله با كرونا گذاشته ايم.
رييس پليس تهران تصريح كرد: تمام توان پليس در 
تهران مخصوصاً گشتي ها، پليس راهور، پيشگيري، 
يگان امداد و حتي حدود 50 گشت امنيت اخالقي 

را براي كمك به بحث سالمت به كار گرفته ايم.
اين مقام انتظامي افزود: 150 گش��ت مشترك از 
ساير دستگاه ها نيز به كمك پليس خواهند آمد تا 
مصوبه ستاد ملي كرونا اجرا شود، از چند روز گذشته 
برخوردها با ناقضان پروتكل هاي بهداشتي را شدت 
بخش��يديم و 363هزار تذكر به افرادي كه ماسك 
زدن را رعايت نمي كردند، داديم. وي با اش��اره به 
بازديد از بيش از 24 هزار واحد صنفي توسط پليس 
اماكن در چند روز گذشته، گفت: 710 واحد صنفي 
كه ضوابط ابالغي را رعايت نمي كردند اخطار پلمب 
گرفتند و 139 واحد نيز پلمب شدند همچنين بالغ 
بر 6 هزار و 22 مورد اعمال قانون براي خودروهايي 
داشتيم كه خود يا سرنش��ين آنها ماسك زدن را 

رعايت نمي كردند.

 نام 1۴ خيابان و معبر 
در شهر تهران تغيير كرد

اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران با اكثريت آرا به 
تغيير نام 14 خياب��ان و معبر در پايتخت راي مثبت 
دادند. در جلس��ه صبح ديروز ش��وراي شهر بررسي 
تغييرنام 14 خيابان و معبر در شهر تهران در دستور 
كار قرار گرفت.  محمد جواد حق شناس رييس كميته 
نامگذاري شوراي ش��هر در اين باره گفت: تغيير نام 
خيابان كش��اورزي واقع در منطقه 12 به نام خيابان 
عبداهلل موحد از كش��تي گيران به نام پيشنهاد شد و 
همچنين تغيير خيابان الهام در منطقه بزرگراه عالمه 
جعفري در منطقه 5 نيز به نام پرويز ابوطالب پيشنهاد 
شده است. او ادامه داد: تغيير نام خيابان مجلسي واقع 
در منطقه 6 شهرداري به خيابان ايرنا، تغيير نام خيابان 
ميعاد در حد فاصل مي��دان درياچه واقع در منطقه 
22 به نام خيابان ياس��وج، تغيير نام خيابان پرديس 
در بزرگراه شهيد خرازي در منطقه 22 به نام خيابان 
شهركرد، تغيير نام خيابان عطار نيشابوري در بزرگراه 
ش��هيد خرازي در منطقه 22 به نام خيابان سبزوار، 
تغيير نام خيابان رهي معي��ري در منطقه 22 به نام 
خيابان اسفراين، تغيير نام خيابان خواجوي كرماني 
در منطقه 22 به نام جيرفت و تغيير نام خيابان پاليز 
در منطقه 22 به نام خيابان كهنوج نيز پيشنهاد شده 
اس��ت. او با بيان اينكه بيش از 90 درصد خيابان هاي 
منطقه 22 نامگذاري مصوب شوراي شهر را ندارند، 
افزود: يك اطلسي تهيه شده اس��ت كه براساس آن 
در نظر داريم نام شهرهاي ايران را در راستاي افزايش 
وحدت در خيابان ه��اي تهران بگذاريم و از آن جايي 
كه عمده خيابان هاي منطقه 22 نام مصوب شوراي 
ش��هر را ندارند از آن منطقه آغاز كردي��م و در مورد 
نامگذاري خياباني به نام ايرنا بگويم كه خيابان كنار اين 
خبرگزاري بنا به درخواست مسووالن اين خبرگزاري 
ب��ه نام ايرنا تغيير نام خواهد داد. رييس كميس��يون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران افزود: تغيير 
نام خياب��ان همت واقع در منطقه 15 به نام ش��هيد 
محم��د مواليي، تغييرنام كوچه بي ن��ام در محدوده 
خيابان شهيد زهدي در منطقه 4 به نام كوچه عقيق، 
تغيير نام كوچه مهراس در خيابان پيروزي در منطقه 
14 به كوچه شهيد عماد فاريابي، تغيير نام بن بست 
بي نام در خيابان غفاري واقع درمنطقه 11 به بن بست 
زرد قناري و تغيير نام كوچه طالقاني در محدوده بلوار 
شهيد غيبي در منطقه 20 شهرداري به نام كوچه بهنام 

عيسي زاده نيز پيشنهاد شد.

 بخش مسكن از افزايش
 قيمت دالر آسيب ديد

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مسكن از افزايش 
قيمت دالر آس��يب ديد وعده داد با اجراي برخي 

برنامه ها قيمت تمام شده مسكن را كنترل كند.
به گزارش تسنيم، محمد اسالمي در صحن علني 
مجلس با بيان اينكه سياست دولت در بخش مسكن 
اجراي قانون اساس��ي وظيفه اي است كه قانون به 
وزارت راه و شهرسازي س��پرده است، اظهار كرد: 
بدين معنا، فراهم كردن زمي��ن و خانه دار كردن 
مردم با اولويت اقش��ار كم درآمد وظيفه اي است 
كه قانون اساسي به دولت و وزارت راه و شهرسازي 
سپرده است. وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: 
تحوالت قيمتي ارتباطي با بخش مسكن ندارد. با 
افزايش قيمت دالر همه كاالها و اجناس و خدمات 
از آن متاثر مي ش��وند و اين واقعيت امروز جامعه 
ماس��ت و وزارت راه و شهرس��ازي نيز از آن متاثر 
شده و آسيب ديده است و در پروژه هاي عمراني و 
مسكن آسيب ديديم و به مخاطره افتاديم. در عين 
حال معتقديم كه راه حل اين مشكل، انتحار و رفتن 
به حواشي نيست. وزارت راه و شهرسازي در متن 
حركت مي كند و تالش كرد تا با ضوابط و ايجاد ساز 
و كارهاي مكملي كه بتواند قيمت تمام شده را مهار 
كند و بتواند به صورت سهميه اي سيمان دريافت 
كند اينكار را انجام داده است تا بتواند قيمت تمام 

شده مسكن را كنترل كند.

 متوسط قيمت هر متر زمين
در تهران طي بهار 99

معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان تهران از آخرين آمار قيمت زمين در شهرتهران 
خبر داد. به گزارش ايلنا، مس��عود افشين اعالم كرد: 
متوس��ط قيمت فروش هر مترمرب��ع زمين يا زمين 
س��اختمان مسكوني كلنگي معامله ش��ده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي در بهار س��ال 1399 شهر 
تهران ح��دود 25 ميليون و 511 هزار تومان بوده كه 
نس��بت به فصل قبل، 22.6 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 50.4 درصد افزايش داشته است. وي 
افزود: بيش��ترين قيمت فروش هر متر مربع زمين با 
حدود 55 ميليون تومان در منطقه  3 تهران و كمترين 
قيمت مربوط به منطقه 20 با قيمت هرمترمربع حدود 
6 ميليون و 900 هزار تومان بوده اس��ت. همچنين 
بيشترين تغيير قيمت زمين نسبت به فصل بهار سال 
گذشته مربوط به منطقه 21 و كمترين تغيير قيمت 
مربوط به منطقه  18 تهران است. معاون آمار و اطالعات 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران اظهار كرد: 
متوسط قيمت فروش هر متر مربع زير بناي مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي دربهار 
سال 1399 شهر تهران حدود 18.8 ميليون تومان 
بوده كه نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل به ترتيب 22.8 درصد و 43.8 درصد افزايش 
داشته است. در بهار امسال بيشتر و كمترين قيمت 
فروش هر متر مربع زمين در ش��هر تهران به ترتيب 
مربوط به منطقه يك با 39.3 ميليون تومان و منطقه  
هجده تهران با 8.6 ميليون تومان بوده است. بيشترين 
رشد قيمت هر متر مربع زير بناي مسكوني نسبت به 
بهار سال قبل مربوط به منطقه 19 و كمترين آن در 
منطقه 22 تهران بوده است. همچنين متوسط مبلغ 
اجاره  ماهانه به عالوه سه درصد وديعه  پرداختي براي 
اجاره  يك مترمربع زير بناي مسكوني معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي دربهار سال 1399 
شهر تهران به حدود 56 ميليون تومان رسيد كه 9.8 
درصد بيشتر از فصل قبل و 38.4 درصد بيش از بهار 
1398 بود. مناطق يك و 19 تهران به ترتيب با 97.8 
و 25.7 هزار تومان ركورد دار بيشترين و كمترين مبلغ 

اجاره در تهران بوده اند.

پروازها از ترمينال »سالم« 
همچنان متوقف است

افزايش آمار ابتال به كرونا در كشورهاي اروپايي و تدابير 
كشورها براي كنترل كوييد 19 از طريق حمل ونقل 
هوايي همچنان موجب كاه��ش پروازهاي خارجي 
و تعطيلي س��رويس دهي از ترمينال سالم فرودگاه 
امام خميني )ره( شده اس��ت. چند روز پيش بود كه 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري خبر داد 96 درصد 
پروازهاي خارج��ي و 45 درصد پروازهاي داخلي به 
علت شيوع كرونا در ايران كاهش يافته است و شرايط 

مشابهي در ديگر كشورها نيز وجود دارد.
به گفته »تورج دهقاني زنگنه«، اكنون 19 هزار فروند 
هواپيما در جهان به علت شيوع كرونا زمين گير شده اند 
و  تعداد زيادي از ش��ركت هاي هواپيمايي نيز ناوگان 
خود را تقليل داده  و پرس��نل را به مرخصي اجباري 

فرستاده يا بازنشسته كرده اند.

 تورم ماهانه ملك دوباره دو رقمي شد

متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران با 2.4 ميليون تومان رشد به 26 ميليون و720 هزار تومان رسيد

 قيمت مسكن زير فشار ارز

پژوهشگاه صنعت نفت در راستاي سياس�ت هاي توسعه بازار و صدور خدمات فناورانه و مهندسي خود در نظر دارد نسبت به همكاري با شركت هاي 
كارگزار در قالب »مشاركت در درآمد« اقدام نمايد. در اين راستا، از كليه شركت هاي عالقمند و فعال در زمينه هاي زير كه داراي دفتر كار در حوزه هدف 

مي باشند، جهت همكاري دعوت بعمل مي آيد: 
٭ حوزه هدف، كشورهاي منطقه )آفريقا، اوراسيا، خليج فارس و درياي عمان( 

٭ زمينه فعاليت: 
1- ارائه خدمات آزمايشگاهي باالدستي )مغزه و سياالت نفتي( 

2- طراحي و توليد انواع سياالت و افزايه هاي حفاري )كنترل هرزروي، سياالت فوق سبك و...(
)MDP( 3- انجام مطالعات مخازن و ارائه طرح جامع توسعه ميدان

شركت هاي عالقمند مي توانند نسبت به ارسال نامه رسمي خطاب به »معاونت فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت« با عنوان »اعالم آمادگي 
براي همكاري در توسعه بازار فناوري ها و خدمات پژوهشگاه صنعت نفت« )به همراه اطالعات تماس( حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار دومين 
فراخوان به نشاني »تهران، دهكده المپيك، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت )كدپستي: 13111-14856(« اقدام نمايند تا 

جهت هماهنگي جلسه با ايشان تماس بعمل آيد.

فراخوان »دعوت به همكاري جهت توسعه بازار فناوري ها 
و خدمات پژوهشگاه صنعت نفت )صنايع باالدستي(«

نوبت اول
شماره مجوز: 1399-4191

معاونت فناوري و روابط بين الملل

جدول شماره 1- عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران

درصد تغييرمقطع زماني

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمهر 99شهريور 99مهر 98

3401846386562.3154.5تعداد معامالت )واحدمسكوني( 

12.7124.2826.7210110.1متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان( 

جدول شماره 2- عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران طي 7 ماهه نخست سال هاي 97-99
درصد تغييرمقطع زماني

13971398139913981399
57.577.6-842513580763577تعداد معامالت )واحدمسكوني( 

7.0112.7120.8981.364.3متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان( 

جدول شماره 3- جزييات عملكرد بازار مسكن تهران طي 7 ماه نخست سال جاري به همراه نرخ تورم عمومي

تعداد معامالتدوره زماني
)هزار فقره( 

درصد تغيير 
درصد تغييرمتوسط قيمت هر متر مربع  )ميليون تومان( نسبت به ماه قبل

نرخ تورم عمومي نسبت به ماه قبل

سال 99

2.12.1-87.815.29-1.2فروردين

11.3809.916.97112.5ارديبهشت

4.718.9411.62-10.8خرداد

14.0430.320.910.46.4تير

35.423.110.53.5-9.08مرداد

6.824.285.13.6-8.463شهريور

8.6562.326.72107مهر 



ادامه از صفحه اول
اين نشان مي دهد كه سهم بخش هاي غير نفتي در اقتصاد 
بسيار متنوع شده است. از سوي ديگر، ما در سال هاي بعد 
از انقالب، سرمايه گذاري هاي صنعتي فراواني كرديم كه 
آثار اين سرمايه گذاري ها را امروز در شهرك هاي صنعتي 
به عينه مي توان ديد، به گونه اي كه در برخي حوزه ها از 
شدت س��رمايه گذاري دچار اُِورلود شده اند.اين موضوع 
باعث ش��ده كه ظرفيت واقعي صنعت ايران به نس��بت 
ظرفيت اس��مي اش در بس��ياري از عرصه ها بين 40 تا 

50درصد باشد. 
   ولي به هر حال تحريم ها فش�ار زيادي را بر روي 
طبقات محروم ايجاد مي كند.آي�ا اين روند براي 

اقشار پايين جامعه هم ارزش افزوده اي دارد؟
وقتي تحريم ايجاد مي شود در حقيقت حكم يك ماليات 
بين المللي تحميلي بر قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي 
اس��ت. اتفاق ديگري كه نمي افتد، يعني به جاي اينكه 
دولت ها در داخ��ل ايران تعرفه هاي گمركي را آنقدر باال 
ببرند كه واردات آنها به صرفه نباشد، اين وظيفه مهم را 
دشمنان ايران از سال96 به عهده گرفتند. اين امر باعث 
شده مجموعه ظرفيت هاي توليدي و صنعتي مازاد اقتصاد 
ايران كه در حالت »استيبل« قرار داشت، ناگهان به چرخه 
توليد برگردد. به عنوان مثال قبل از تحريم ها ميزان توليد 
كاشي ايران، سه برابر نياز كل ايران، افغانستان و عراق بوده 
است. ظرفيت توليد ماكاروني در ايران 4برابر كل ظرفيت 
جمعيت ايران است.ظرفيت توليد شيرآالت ساختماني و 
سيمان 2برابر نياز داخلي است. در هر حوزه اي كه پيگيري 

كنيد، نتيجه ها همين گونه است.
  اما يك چنين سرمايه گذاري هاي بااليي كه شما 
اش�اره كرديد در برخي موارد باعث اُِورلود توليد 
شده اس�ت، چگونه انجام ش�ده است.اساسا آيا 
سرمايه گذاري چشم بس�ته ارزش افزوده ايجاد 

خواهد كرد؟
اين فرايند به دليل تخصيص بي حساب و كتاب دالرهاي 
نفتي در زمان وفور درآمدهاي نفتي به قيمت ارزان ايجاد 
شده است. در واقع آنقدر ظرفيت در بالقوه در اقتصاد ايران 
ايجاد شده است كه بالفاصله پس از 8برابر شدن قيمت 
دالر، بسياري از اين ظرفيت هاي داخلي اصطالحا به كار 
مي افتند. اين ظرفيت ه��اي بالقوه، يكي از كليدي ترين 
داليلي اس��ت كه در هر بحران نفت��ي و اقتصادي اعم از 
سياسي )تحريم( و اقتصادي )س��قوط درآمدها( به داد 
ايران مي رسد كه همينطور هم شده است. مورد دومي كه 
باعث نجات اقتصاد ايران شده و خوشبختانه نه مسووالن 
داخلي و ن��ه رهبران اياالت متحده آن را مي شناس��ند، 

اقتصاد زيرزميني ايران است.
  يعن�ي بازاره�اي زيرزمين�ي ك�ه بس�ياري از 
كارشناس�ان معتقدند در حالت عادي به اقتصاد 
آس�يب مي زند در دوره تحريم ها ب�ه داد اقتصاد 

ايران كمي رسد؟
از نظر علمي، اقتصاد، اقتصاد است. اينكه شما ارزش افزوده 
را از طريق فحشا يا قاچاق ايجاد كنيد يا از طريق رستوران 
داري، هر دو براي اقتصاد خدمات است. ظرفيت صادراتي 
غيرنفتي ايران، به مراتب بيش از چيزي است كه در اعداد 
و ارقام ثبت مي ش��ود.چرا؟ چون دولت ه��ا در دوره هاي 
مختلف موفق مي ش��وند، قيمت دالر را سركوب كنند.

چون اين رويكرد سركوبگرانه در مورد قيمت دالر وجود 
دارد، همواره مقداري قاچاق هم در حاشيه اقتصاد ايران 
وجود داشته است. حدفاصل سال هاي 92 تا 96 كه اين 
رويكرد سركوبگرانه نسبت به قيمت ارز كاهش پيدا كرد 
)البته از سال95 دوباره افزايش يافت( ميزان قاچاق كاال 
يك باره از حدود 25ميليارد دالر در سال91-92 به كمتر 
از 12ميليارد دالر يعني بيشتر از نصف كاهش پيدا كرده 
است. اگر فرض كنيد، ارزش و ظرفيت توليدات كشاورزي 
ايران ح��دود 100 تا 150ميليارد دالر باش��د، صادرات 
10الي 15ميليارد دالر محصوالت كشاورزي فعلي براي 
اقتصاد ايران پول خرد هم نيس��ت. اگ��ر توليد ناخالص 
داخلي ايران را به طور كلي 1200ميليارد دالر فرض كنيم 
بر اس��اس قدرت برابري خريد )كساني كه اين آمارها را 
مي خوانند، فرياد نزنند و جامه ندرانند كه ليالز اين اعداد 
را از كجا در آورده، اينها آمارهاي بين المللي است( از اين 
700 تا 800 ميليارد دالر اين عدد، غيرنفتي باشد )صنعت، 
خدمات، كشاورزي و در كل بخش واقعي اقتصاد( چنانچه 
10درصد از اين 800ميليارد دالر را صادر كنيم، يكي از 
پايين ترين كارنامه ها را در زمينه صادرات غيرنفتي ثبت 
كرده ايم كه معادل 80ميليارد دالر خواهد شد.در حالي 
كه كل نياز وارداتي كشور ما ساالنه 40ميليارد دالر است.

من يقين دارم در حال حاضر كه با شما صحبت مي كنيم 
ميزان واقعي صادرات ايران حداقل 2برابر آماري است كه 

رسما اعالم مي شود.
  اگر درست متوجه ش�ده باشم، منظور شما اين 
اس�ت كه براي رس�يدن به يك تصوي�ر واقعي از 
اقتصاد ايران، هم نيمه آشكار اقتصاد را بايد ببينيم 
و هم نيمه پنهان اقتصاد را.اما برخي كارشناسان 
اقتصادي معتقدند كه تحريم ها اقتصاد ايران را در 

وضعيت فروپاشي قطعي قرار داده است؟
ارز اين نيمه پنهان اقتصاد هم به اقتصاد وارد مي شود، يا به 
صورت دالر يا به صورت محصوالت وارداتي در كف بازار 
مي نشيند. بدون اينكه كسي متوجه آن شود. من اقتصاد 
تحريم شده را خيلي خوب مي شناسم، يكي از درس هاي 
مورد عالقه ام، داده هاي اطالعاتي برآمده از يك اقتصاد 
تحريم شده است.براي بررسي ميداني تبعات تحريم ها 
بر اقتصاد كشورهاي مختلف، 2بار به عراق سفر كردم تا به 
صورت ميداني نشانه هاي تحريم در اقتصادها و بازارهاي 
مختلف را بررسي كنم.بايد قبول كنيم، هيچ حوزه اي در 
اقتصاد ايران، شبيه يك اقتصاد تحريم شده و قحطي زده 
نيست. همه ناظران بين المللي خارجي هم كه به كشور 
ما سفر مي كنند، همين ديدگاه را مطرح مي كنند.شما 
كافي است كه فردا صبح به خيابان جمهوري تهران برويد 
و با احجامي از اجناس خارجي در بازارها مواجه ش��ويد 
كه واردات آنها رس��ما ممنوع است. همين االن گوشت 
خوك خارجي در مغازه هاي ايران فروخته مي شود. انواع و 
اقسام شكالت هاي خارجي براي مشتريان سرو مي شود. 
راسته اش در خيابان بوذرجمهري يا خيابان 15خرداد، 
پله نوروزخان، كوچه ناظم الدوله است كه همه مشغول 
فروش كاالهاي خارجي هس��تند. )خنده( اينها ورودي 
دالر است كه به صورت جريان سيال ورود كاالي قاچاق 

صورت مي گيرد.
  ولي شايد تحليل وضعيت معيشتي مردم ايران 
با فروش برخي اقالم لوك�س وارداتي براي برخي 
طبقات خاص همه واقعيت اقتصاد را در بر نگيرد.

به هر حال حت�ي در دوران جنگ جهاني دوم هم 
برخي اقش�ار خاص در برلين، پاريس يا مس�كو 
مي توانس�تند اقالم لوك�س واردات�ي بخرند، اما 

وضعيت كل مردم چگونه است؟
موضوع اصلي كه من با رديف كردن اين آمارها به دنبال 
رسيدن به آن هستم و حتي قبل از تحريم ها هم بارها به آن 
اشاره كرده بودم اين است كه اقتصاد ايران، اساسا اقتصادي 
نيست كه بتوان تمام شؤون آن را تحريم كرد.چون اقتصاد 
ايران از يك طرف، ظرفيت توليد داخلي بااليي دارد و از 
س��وي ديگر هم ظرفيت هاي بااليي در قاچاق كاال دارد 
كه حتي مي تواند تا40يا50 ميليارددالر را پوشش دهد. 
اين تمام نيازهاي اقتصاد اي��ران را در حد رفع مجموعه 
حوائج اش رارفع مي كند، هر اندازه هم كه قيمت دالر باالتر 
رود، منجر به افزايش ظرفيت هاي صادراتي و ايجاد ارزش 

افزوده بيشتر خواهد شد.
  يعني منظور شما اين است كه همان پديده اي كه 
در دوره پيش از تحريم ها نقطه ضعف اقتصاد ايران 
بوده، در دوران تحريم ها بدل به نقطه قوت ما شده 

است ؟درست متوجه شدم؟
دقيقا، يعني موضوعاتي كه قبال بزرگ ترين نقاط ضعف 
اقتصاد اي��ران در خصوص بهره وري پايين برش��مرده 
مي شدند، االن لنگر ثباتش شده است. يكي ظرفيت هاي 
بالقوه اقتصادي كه در گذشته همواره از آن انتقاد مي شد 
و ديگري كلوني اقتصادي خاص��ي كه به عنوان اقتصاد 
زيرزميني شناخته مي شود و برخي از كارشناسان جدي 
اقتصاد مثل خانم فيروزه خلعت بري آن را 30الي 50درصد 
جي دي پي اقتصاد ايران تخمين مي زنند. اين عدد بسيار 
باالست. اين دو گانه كه در حالت عادي، نقطه ضعف بزرگ 

اقتصاد ايران است در دوران بحران هاي اقتصادي همواره 
به داد اقتصاد ايران رسيده است. بخش زيرزميني اقتصاد 
كه فقط بيش از 100 هزار تا 150هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي داشته، امروز يكي از شكوفاترين بخش هاي اقتصاد 
ايران است. نشانه اش اينكه به محض باالرفتن قيمت دالر 
با يك انفجار در توليد و صادرات كشاورزي روبه رو شديد. 
معني اين تحول آن است كه بهره وري كشاورزي پايين بود، 
به محض رشد قيمت دالر اقدام به تعديل خود كرده است.

  اما مردمي كه با گراني دست به گريبان هستند، 
مي خواهن�د بدانن�د كه چ�را علي رغ�م اينكه 
دريافتي شان هرگز ارتقا پيدا نمي كند، مدام بايد 
با جه�ش در قيمت اقالم اساس�ي و مصرفي روبه 

رو شوند؟
سوال خوبي است.مردم اين روزها مي خواهند بدانند كه 
در حال حاضر چرا حتي اقالمي كه صددرصد توليد آن 
داخلي اس��ت متاثر از افزايش قيمت دالر دچار افزايش 
قيمت مي شوند؟براي اينكه اين اقالم فرصت صادراتي 
پيدا مي كنند. پيازي كه ناگهان 16هزار تومان مي شود، 
در عراق 1دالر قيمت دارد. بنابراين اگر كش��اورز بتواند 
پيازش را در مس��ير صادرات قرار دهد، مي تواند 30هزار 
تومان پيازش را به فروش برساند. بطري آب معدني كه در 
ايران دو هزار تومان فروخته مي شود در بازارهاي صادراتي 
به اندازه 10هزار تومان ارزش دارد. اين در خصوص تمام 
كاالها و محصوالت مصداق دارد و من معتقدم كه منجر به 
افزايش سرمايه گذاري واقعي در اقتصاد ايران شده است.

  به نظرت�ان اي�ن رويكردهاي اقتص�ادي كمي 
بي رحمانه و ناگهاني نيست؟ يك جوري مثل اين 
مي ماند كه براي آموزش شنا به يك فرد آماتور او 

را وسط درياي عميقي بيندازيم و رهايش كنيم.
  بخشي از اين موضوع را كه ميلتون فريدمن نيز تئوريزه 
مي كند به اين نكته اش��اره مي كند ك��ه: وقتي دولت ها 
مي خواهند ماليات ملي بگيرند، يك روش اين است كه 
با همه افراد ش��اغل مذاكره كند كه آيا مي شود 30 الي 
40درصد از درآمدت��ان را كاهش دهيد كه دولت بتواند 
پس انداز ملي را باال ببرد، اما يك روش ديگر آن است كه 
به وسيله تورم بي رحمانه اين كار را انجام دهيد. در واقع 
تورم بي رحمانه، قيمت تمام شده نيروي كار ايران را كه 
چهره هايي چون آدام اس��ميت، ديويد ريكاردو و كارل 
ماركس مي گفتند، »يگانه منشأ توليد ثروت است.« تقريبا 

يك هشتم كرده است.
  تبعات اين تغيير و تحوالت اقتصادي در س�اير 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي به چه صورت بروز 

پيدا كرده است؟
اين كاهش قيمت تمام شده نيروي انساني باعث شده تا 
بيش از 1ميليون از افغانستاني هاي مهاجر كه ديگر اين 
رقم هاي دريافتي برايشان صرف نمي كرده از ايران خارج 
شوند. خروج 1ميليون مهاجر تبعات فرهنگي و اجتماعي 
خاصي دارد. از س��وي ديگر همين كاهش قيمت تمام 
شده نيروي انساني باعث شده تا ميل به مهاجرت در ميان 
ايرانيان بيشتر شود برخالف چرت و پرت هايي كه برخي 
رسانه هاي خارجي اعالم مي كنند و دليل آن را موضوعات 
سياس��ي، اجتماعي و امنيتي ارزيابي مي كنند، دليلش 
صددرصد اقتصادي است.طبيعي است كه نيروي كاري 
كه در خارج از كش��ور مي تواند 2هزار دالر درآمد داشته 
باشد، 200دالر درآمد در ايران را برنمي تابد و مهاجرت 
مي كند.اما وقتي با 200دالر در داخل كاال توليد مي شود، 

هر كااليي را مي شود صادر كرد.
  اگر قرار باش�د براي اين مكانيسمي كه تشريح 
كرديد ي�ك عنوان اقتصادي انتخ�اب كنيد، چه 

واژه اي را مناسب اين سازو كار مي دانيد؟

واقع آن است كه اين روش يك غارت سازمان يافته است. 
هرچند يك غارت بيرحمانه نيروي كار به نفع سرمايه داران 
صادراتچي اس��ت، اما به هر حال در نهايت ارزش افزوده 
اقتصادي براي همان اقشار و طبقات را به دنبال دارد. يعني 
ما بدون اينكه بخواهيم با اين وضعيت همدلي داشته باشيم 
مي توانيم از اين منظر به موضوع نگاه كنيم كه سقوط پول 
داخلي در برابر پول خارجي، به��ره وري كار و صادرات را 
به ش��دت افزايش مي دهد و موجب مي شود كه اقتصاد 
زيرزميني رشد كند. اين 2بال به داد اقتصاد ملي مي رسد 

و منجر به اين مي شود كه جلوي سقوطش گرفته شود. 
  عملكرد تصميم سازان اقتصادي، بانك مركزي و 
در كل نظام سياسي در شكل گيري اين شرايط را 

چطور ارزيابي مي كنيد؟
اگر ما در طول 3سال گذشته سوءمديريت هاي اقتصادي 
در داخل را نداش��تيم و تصميماتي كه بانك مركزي در 
ماه هاي اخير در پيش گرفته اس��ت، از آذر يا دي ماه 96 
در پيش گرفته مي شد و آن غارت سازمان يافته چند روز 
ابتدايي بحران در عرض��ه ارز 4200توماني رخ نمي داد، 
اقتصاد ايران به مراتب نيرومندتر از شرايط امروز بود. در 
كنار اين موضوع نبايد فرام��وش كرد كه اقتصاد ايران از 
پاييز 98 تقريبا تمام آثار تحريم ها را از بين برده است. از 
پاييز98 تا به امروز فشاري كه به اقتصاد ايران وارد مي شود 
ناشي از كرونا از يك طرف و فقدان انسجام ملي و دعواهاي 
داخلي از سوي ديگر است كه هم در دولت و هم در كل نظام 
سياسي ادامه دارد. سياست هايي كه دولت آقاي روحاني 
در خصوص صنعت خودرو در پيش گرفته امر پنهاني كه 
نيست.چيزي حدود 80 تا 100هزار ميليارد تومان، رانت 
از جيب دولت و خودروسازان به جيب سوداگران منتقل 
شده اس��ت. اگر همين فش��ار را دولت آقاي روحاني به 
صنعت خودروسازي وارد كرده بود اما فقط به جاي اينكه 
اين پول راهي جيب دالالن ش��ود، به خزانه دولت واريز 
مي شد، حداقل اقتصاد ايران به اندازه 100هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه كمتري را به اقتصاد تحميل مي كرد 
و متعاقب آن مردم نيز شاهد تكانه هاي تورمي كمتري 
بودند و ممكن بود نرخ تورم امسال كشور نصف اين عدد 

فعلي باشد. )متوجه عرايضم مي شويد؟( 
  بل�ه و متاس�فانه از اي�ن نمونه ه�ا به ك�رات در 
بخش هاي مختلف اقتصادي وجود داردو بس�يار 

هم خسارت بار است.
يعني علي رغم همه سوءمديريت هايي كه توسط دولت 
و نظام سياس��ي در پيش گرفته ش��ده اگر كرونا ظهور و 
بروز پي��دا نمي كرد، بدون ترديد اقتصاد ايران س��ال99 
را با رش��د اقتصادي مثبت پشت سر مي گذاشت. نشانه 
صحت حرف من چيس��ت؟ اين است كه با وجود كرونا، 
رشد اقتصادي ايران در حالي حول و حوش منفي 5درصد 
مي رس��د كه بريتانيا رش��د اقتصادي منفي 11را براي 
سال2020خواهد داش��ت. متوسط اقتصاد كشورهاي 
اروپايي نيز منفي6درصد مي ش��ود. يعني سقوط رشد 
اقتصادي ايران از متوسط سقوط جهاني پايين تر است.

اين ها نشان مي دهند تمام آثار تحريم ها از سال98 محو 
شده و از سال 98 اقتصاد ايران از خطر تحريم هاي امريكا 

و ركود عبور كرده است.
  برداشتي كه از حرف هاي شما مي توان داشت ان 
است كه اقتصاد ايران دورنماي روشني را در پيش 

خواهد داشت. درست است؟
مي خواهم از حرف هايم يك بهره برداري سياسي كنم 
و آن اينك��ه اگر فرد يا جرياناتي و بعد از روي كار آمدن 
بايدن يا ترامپ كسي بخواهد فشار اقتصادي را بهانه اي 
قرار دهد براي وادادگي در برابر امريكا، مردم و رسانه ها 
بايد بدانند كه اين اظهارات بهانه اي بيش نيست چرا كه 
اقتصاد ايران همه تبعات تحريمي را پشت سر گذاشته 
است. هرچند دكتر نيستيم و پيش بيني هم نمي توان 
كرد اما مي توان گفت كه تبعات اقتصادي كرونا نيز تا 
پايان سال كاهش پيدا مي كند. بسيار اميدوارم كه تحت 
هر شرايطي با كرونا يا بدون كرونا و با تحريم ها يا بدون 
تحريم ها در سال 2020 رشد اقتصادي مثبت را تجربه 
كنيم. البته همان طور كه مستحضريد رشد اقتصادي 
كشور در شرايط فعلي هم مثبت است اما چون سهم 
خدمات در جي دي پي اقتصاد ايران باالست، آسيب به 
بخش خدمات، رشد مثبت ارزش افزوده بخش واقعي 
اقتصاد را خنثي مي كند. بنابراين بر اساس اظهارنظر 
مقامات امريكايي در خصوص اينكه هر تير تحريمي 
ممكن را به س��مت اقتصاد ايران پرت��اب كرده اند، اما 
متاس��فانه هنوز هيچ كدام از جناح هاي سياسي چه 
چپ و چه راست حاضر نشده اند، ذره اي از منافع كالن 
خود در بخش هاي مختلف اقتصادي كوتاه بيايند، تا 

بعد چه پيش آيد...
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فيلترينگ ناقص، ٣٠ ميليون 
فيلترشكن اضافه كرد

دبيرشوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: فيلترينگ 
ناقص باعث شده كه بيش از ٣٠ ميليون فيلترشكن 
در كشور اضافه شود. به گزارش شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، هفتمين جلسه شوراي تحول و نوسازي 
نظام آموزشي كشور به رياست سعيدرضا عاملي در 
محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي برگزار 
شد. عاملي، دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با 
تأكيد ب��ر ضرورت اصالح و بازبين��ي در مدل هاي 
تصميم سازي در شوراهاي كش��ور، پيشنهاد داد: 
فض��اي دوم آموزش و پرورش مبناي تهيه س��ند 
آم��وزش در فضاي مجازي قرار گي��رد و به همين 
منظ��ور كميته فض��اي دوم آموزش و پ��رورش با 
عضويت اف��راد متخصص در اين حوزه تش��كيل 
شود. وي ادامه داد: در تهيه سند آموزش در فضاي 
مجازي اين س��وال مطرح مي ش��ود كه منظور از 
فضاي مجازي صرفًا شبكه شاد است؟ و همين طور 
اين سوال مطرح است كه آموزش در فضاي مجازي 
براي آموزش و پرورش مورد بحث است يا آموزش و 
پرورش در فضاي دوم؟ استاد گروه ارتباطات دانشگاه 
تهران با اشاره به خصايص معماري اينترنت، افزود: 
محيط مجازي داراي قابليت خوشه اي، رده بندي 
و يكپارچگي اس��ت و در واقع هر كاربري به عنوان 
يك توليد كننده در اين محيط فعال است. عاملي 
با اشاره به دوفضايي شدن جهان، افزود: فضاي دوم 
را نمي توان از آموزش و پرورش مس��تقل كرد چرا 
ك��ه فضاي دوم ادامه آموزش و پرورش اس��ت و در 
واقع واقعيت فيزيكي با همان ويژگي ها به واقعيت 
مجازي تبديل مي شود. دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در مورد فيلترينگ در كش��ور اظهار كرد: 
فيلترينگ ناقص باعث شده كه بيش از ٣٠ ميليون 
فيلترشكن در كشور اضافه شود و قبل از فيلترينگ 
اين حجم از فيلترشكن در كشور وجود نداشت. لذا 
يك تصميم كه براي صيانت از فرهنگ و ارزش هاي 
اسالمي اتخاذ شده بود به ضد خود تبديل شد. در 
اين امور بايد يك همه جانبه نگري و عزم در اقدامات 
وجود داشته باشد تا در مسير سالمت اجتماعي و 
صيانت از فرهنگ اسالمي قرار گيرد. وي خاطرنشان 
كرد: فيلتر يك برنامه به اين معناست كه استفاده از 
آن برنامه غيرقانوني است اما گاهي با تناقض هاي 
در اين خصوص در سطح مس��ووالن نظام مواجه 
مي ش��ويم. به عنوان مثال علي رغ��م فيلتر بودن 
ش��بكه اجتماعي توئيتر بس��ياري از مسووالن در 
آن عضو هس��تند و فعاليت دارند و توئيت هاي آنها 
منبع خبر، اخبار رسمي كشور اعم از صدا و سيما، 
خبرگزاري ها، مطبوعات رسمي و… قرار مي گيرد. 
عاملي تأكيد كرد: پلتفرم آم��وزش و پرورش بايد 
فضاي دوم آموزش و پرورش را تش��كيل دهد و در 
يك سير تكاملي تقويت شود، به عنوان مثال گوگل 
ابتدا ب��ه عنوان يك جعبه جس��ت وجوي عمومي 
ش��روع به كار كرد و به مرور زم��ان تقريبًا 60 اليه 
مختلف داده را طراحي كرد، همين طور در شبكه 
اجتماعي فيس بوك ٧٠٠هزار برنامه )اپليكيشن( 

اجرا شده است.

 چگونگي حمله باج افزاري 
به يكي از زيرساخت هاي كشور

بررس��ي هاي اوليه در آزمايش��گاه مركز مديريت 
راهبردي افتا نشان مي دهد كه مبدا اصلي حمله 
اخي��ر باج افزاري، اجراي يك كد پاورش��ل از روي 
يكي از س��رورهاي DC س��ازمان بوده اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، در پي بروز يك حادثه باج افزاري 
در يكي از زيرس��اخت هاي حياتي در ماه گذشته، 
تيم پاسخ به حادثه مركز مديريت راهبردي افتاي 
رياست جمهوري ضمن حضور در محل اين سازمان 
و بررسي شواهد حادثه، به كمك كارشناسان همان 
سازمان، اقدامات الزم را براي مديريت حادثه انجام 
داده است. اقدامات مهاجمين به  گونه اي بوده است 
كه بعضي از فايل هاي اكثر كالينت ها و سرورهاي 
متصل به دامنه، دچار تغيير شده اند به نحوي كه 
برخي از فايل ها فقط پسوندشان تغيير يافته، برخي 
ديگر فقط بخش��ي از فايل و بعض��ي ديگر به طور 
كامل رمز شده اند. بررسي هاي اوليه در آزمايشگاه 
مركز افتا نش��ان مي دهد كه مبدا اصلي حمالت، 
اجراي يك كد پاورش��ل از روي يكي از سرورهاي 
DC س��ازمان بوده اس��ت. اما هنوز نحوه نفوذ به 
اين سرورها مشخص نيست ولي شواهدي مبني 
 Zero logon بر سوءاستفاده از آس��يب پذيري
File- در سرورها وجود دارد. اين حمله به صورت

less انجام ش��ده و در حقيقت هي��چ فايلي روي 
سيس��تم هاي قربانيان اجرا نشده و تمام عمليات 
مخرب توسط اجراي يك كد پاورشل از راه دور انجام 
شده است. مهاجمان سايبري تنها بخشي از فايل ها 
را رمزگ��ذاري و همين فايل ها را در كمترين زمان 
تخريب كرده اند و براي جلوگيري از ايجاد اختالل 
در عملكرد خود سيس��تم عامل، بخشي از فايل ها 
و مسيرهاي خاص در فرايند رمزگذاري را درنظر 
نگرفته اند. كارشناسان واحد امداد مركز مديريت 
راهب��ردي افتا، براي مقابله با اينگون��ه باج افزارها 
توصيه مي كنند حتما كالينت هاي كاري پس از 
اتمام ساعات كاري خاموش شوند و اتصال پاور آنها 
قطع شود. براي جلوگيري از سوءاستفاده بدافزارها، 
 DC و AD مقاوم سازي و به روزرساني سرويس هاي
توصيه مي شود و براي شناسايي هرگونه ناهنجاري، 
به صورت دوره اي بايد الگ هاي ويندوز بررس��ي 
شوند. پش��تيبان گيري منظم و انتقال فايل هاي 
پشتيبان به خارج از شبكه، از ديگر راه هاي مقابله 
با هر نوع باج افزاري اس��ت و الزم است مسووالن و 
كارشناسان آي تي زيرساخت هاي كشور، همه اين 
توصيه ها را به دقت انجام دهند. مش��روح بررسي 
تحليلي و فني اين باج افزار به همراه مستندات الزم، 

در سايت مركز افتا منتشر شده است.

در جريان سفر استانی محمد مخبر 
 و باحضور استاندار گيالن 

صورت گرفت

افتتاح طرح توس��عه کارخانه توليد کنس��انتره در 
رودسر وايجاد 500 شغل جديد، افتتاح مدرسه 12 
کالسه و توزيع 40 هزار بسته بهداشتی و نوشت افزار 
توس��ط س��تاد اجرايی فرمان امام  در جريان سفر 
يکروزه رييس س��تاد اجرايی فرمان امام به اس��تان 
گيالن،طرح توس��عه ش��رکت گلدش��ت افشره در 
رودسر افتتاح شد. صبح ديروز با حضور محمد مخبر 
رييس ستاد اجرايی فرمان امام، ارسالن زارع استاندار 
گيالن ، فرماندار و س��اير مقامات استانی و محلی ،  
طرح توسعه شرکت توليد کنسانتره و رب گلدشت 
افش��ره در رحيم آباد رودس��ر و با س��رمايه گذاری 
10ميلياردتومانی ستاد اجرايی افتتاح شد.  محمد 
مخبر در حاش��يه بازديد از اين کارخانه و بازديد از 
نمايشگاه مشاغل اشتغال محور بنياد برکت گفت: 
در اس��تان گيالن محصوالت کش��اورزی بسيار با 
کيفيتی کشت شده که بايد از اين محصوالت حمايت 
و به برندسازی آنان کمک کرد. رييس ستاد اجرايی 
فرمان امام با اذعان به اينکه صنايع دس��تی يکی از 
مهمترين محصوالت توليد ش��ده در روس��تاهای 
گيالن است، تصريح کرد: محصوالت صنايع دستی 
توليد شده در استان گيالن يک برند کشوری بوده و  
از اين ويژگی و برند بايد نهايت بهره را برد زيرا کمک 
به اشتغال روستايی از طريق پرداخت تسهيالت مانع 
از مهاجرت مردم از روستا به شهر ميشود. وی افزود: 
مهمترين برنامه ستاد اجرايی فرمان امام برای امسال، 
ايجاد  300 هزار شغل در کشور است که 200 هزار 
شغل توسط بنياد برکت و مابقی توسط شرکت های 
دانش بنيان ايجاد ميش��ود. مخبر خاطرنشان کرد: 
عصرامروز تفاهمنامه ای با اس��تانداری گيالن امضا 
خواهيم کرد که براس��اس آن 60 هزار شغل جديد 
در استان ايجاد خواهد ش��د. گفتنی است شرکت 
گلدشت در زمينه توليد و فرآوری کنسانتره مرکبات 
) پرتقال ، ليموترش ، گريپ فروت ، نارنگی ( ، پرک 
پرتقال ، پرک نارنگی ، روغن پوس��ت پرتقال ، پوره 
س��يب ، پوره کيوی ، پوره هلو و رب گوجه فرنگی به 
صورت فله ای فعاليت ميکند که طرح توس��عه اين 
کارخانه با سرمايه گذاری 270 ميليارد ريالی ديروز به 
بهره برداری رسيد و برای 500 نفر بصورت مستقيم 
اشتغال ايجاد شد.  همچنين در بخش ديگری از اين 
سفر اس��تانی، با حضور رييس ستاد اجرايی فرمان 
امام  ، اس��تاندار گيالن و ام��ام جمعه کوچصفهان، 
مدرسه 12 کالس��ه برکت شهيد باهنر در روستای 
الله دشت کوچصفهان با اعتبار سه ميليارد و 200 
ميليون تومان و  ب��ا ظرفيت 183 دانش آموز افتتاح 
و به بهره برداری رسيد. با دستور محمد مخبر، بطور 
همزمان 51 پ��روژه عمرانی و زيربنايی بنياد برکت 
نيز افتتاح و توزيع 150 سری جهيزيه، 30هزار اقالم 
بهداش��تی و  11 هزار بسته نوش��ته افزار در مناطق 

محروم استان توسط بنياد احسان آغاز شد.

سعيد ليالز در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

اقتصاد زيرزميني لنگر ثبات ايران

در جريان سفر استانی گيالن 
اعالم شد

خبرخوش رييس ستاد اجرايی فرمان امام درخصوص 
 تولي��د انس��ولين/ رونماي��ی از 26 داروی جدي��د 
ضد سرطان  در جريان س��فر يک روزه رييس ستاد 
اجرايی فرمان امام به استان گيالن از 26 داروی جديد 
توليدشده توسط اين ستاد رونمايی شد.محمد مخبر 
رئيس س��تاد اجرايی فرمان امام ظهر ديروز با حضور 
در مجموعه سبحان آنکولوژی و سبحان دارو ، ضمن 
بازديد از خط توليد داروی ضدکرونايی رمدسيوير ، 
از 26 داروی جديد اين مجموعه های وابسته به ستاد 
رونمايی کرد.وی در حاشيه اين مراسم از توليد يک 
داروی کمياب در کشور توسط ستاد خبر داد و افزود: 
باتوجه ب��ه تحريمهای ظالمانه ، تا س��ال آينده خط 
توليد »انسولين« ايرانی را در مجموعه دارويی ستاد 
راه اندازی ميکنيم.وی افزود: امروز از 26 داروی جديد 
رونماي��ی کرديم که اغلب در حوزه درمان س��رطان 
هستند.وی با اشاره به نقش ستاد اجرايی فرمان امام 
در حوزه تامين دارو در کشور گفت: ستاد اجرايی در 
نقاطی که استکبار قصد ضربه زدن به نظام را دارد وارد 
شده که اين مساله استکبار را کالفه کرده است.رييس 
ستاد اجرايی فرمان امام سبحان آنکولوژی را قرارگاه 
ساخت دارو در کش��ور معرفی کرد و گفت: سبحان 
آنکولوژی ج��زو قرارگاه های مهم در مقابله با تحريم 
دارويی امريکاست و کارهای غير قابل تصوری در اين 
شرکت رخ داده که اوج آن ساخت داروي ضدکرونايی 
رمدسيوير بوده است.مخبر با اشاره  به طی شدن هفت 
مسير برای ساخت واکسن کرونا توسط محققان ستاد 
اجرايی فرمان امام افزود: ساخت واکسن کرونا در ستاد 
اجرايی  در حال پيش روی است که 6 مسير آن در دنيا 
هم وجود دارد ولی يک مس��ير مخصوص جمهوری 
اسالمی ايران و مسير انحصاری است.وی افزود: 6 سال 
است در ستاد اجرايی فرمان امام يک ريال به قيمت 

داروهای توليدی مان  اضافه نکرديم.

بهترين روش براي حمايت از دهك هاي محروم
از پرداخت نق��دي يارانه اس��تفاده وحمايت مي كنند. 
روشي كه طي س��اليان اخير مردم آن را از طريق طرح 
هدفمندسازي يارانه ها تجربه كرده اند. در نقطه مقابل 
اين ديدگاه نيز برخي از كارشناس��ان و تحليلگران قرار 
دارند كه معتقدند، نظام هاي سياسي و اقتصادي به جاي 
پرداخت نقدي يارانه به دامنه وسيعي از شهروندان، بايد 
بستر كار، تالش، رش��د و ترقي در محيط هاي كسب و 
كار را به گونه اي فراهم كنند كه هر ش��هروندي بتواند 
سهم معيشت خود را از اقتصاد كشور برداشت كند. اين 
دسته از تحليلگران به اين خطر اشاره مي كنند كه ممكن 
اس��ت افزايش رويكردهاي حمايتي فراگير، مردم را به 
اين نوع حمايت ها وابسته كند و انگيزه الزم براي تالش 
و كوشش را از آنان سلب كند. اين ديدگاه هاي مختلف و 
متنوع در ميان نمايندگان مجلس نيز وجود دارد. برخي 
از نمايندگان استدالل مي كنند كه در شرايط فعلي كه 

تكانه هاي متعدد تورمي، معيشت طبقات مختلف را با 
چالش روبه رو ساخته، بايد با تقويت رويكردهاي يارانه اي 
براي بيش از 60ميليون نفر، تالش كنيم باري از دوش 
مشكالت مردم برداشته شود، اما برخي ديگر از نمايندگان 
هم اين ن��وع حمايت ه��اي فراگير را بر خ��الف اصول 
اقتصادي ارزيابي مي كنند. شخصا معتقدم بايد به دنبال 
يك مسير ميانه باشيم. يعني ضمن گسترش حمايت ها 
از طريق نهادهايي چون كميته امداد، بهزيستي و... بايد 
جهت گيري هاي كلي سرمايه گذاري ها را به سمت رشد 
توليد و بهبود فضاي كسب و كار متمركز كنيم تا سطح 
معيشتي افراد در بستر يك اقتصاد پر رونق ارتقا پيدا كند. 
پيگيري مسير توسعه پايدار در جوامع گوناگون نيز نشان 
مي دهد هر كشوري كه توانسته از طريق بهبود نظامات 
تامين اجتماعي و رونق محيط هاي كس��ب و كار سطح 
رفاه عمومي را افزايش دهد، دس��تاوردهاي افزون تري 

در مسير پيشرفت كسب كرده است. بيش از 40ميليون 
ايراني مخاطب تامين اجتماعي هستند و همان طور كه 
مستحضريد اين ساختار اجتماعي با مشكالت فراواني 
مواجه اس��ت. از منظر اقتصادي اگر مناب��ع مالي براي 
حمايت معيش��تي از مردم وجود دارد بايد از آنها براي 
س��رمايه گذاري و به روز آوري تامين اجتماعي استفاده 
شود تا دامنه وسيع تري از حوزه هاي رفاهي و خدماتي 
زير چتر اين ساختار حمايتي قرار بگيرند. اين رويكرد به 
اين معنا نيست كه روند حمايت از نيازمندان بايد متوقف 
ش��ود، بلكه اتفاقا تاكيد مي كند با شناسايي نيازمندان 
واقعي بايد زمينه حمايت حداكثري از آنان فراهم شود. 
در واقع با اس��تفاده از اي��ن روش مي توان جهت گيري 
دقيق تري را براي نظام يارانه اي كشور ايجاد كرد. اينكه 
تصور ش��ود با ثبت نام دوباره از 60ميليون ايراني براي 
پرداخت يارانه معيش��تي، وضعيت معيشتي محروم ها 

بهتر مي ش��ود به نظرم اشتباه محاسباتي است. چرا كه 
اوضاع معيشتي خانواده ها زماني مطلوب تر خواهد شد 
كه بتوانند شغل مناسب و امكاني براي پيشرفت را براي 
آينده خود متصور شوند. ايجاد تكاليف جديد بودجه اي 
براي دولت از منظر اقتصادي كس��ري بودجه را افزايش 
خواهد داد. تجربه س��ال هاي اخير ني��ز ثابت كرده كه 
دولت ها معموال براي جبران كسري شان، روش استقراض 
را به كار مي گيرند. روشي كه هم منجر به توسعه پايه پولي 
خواهد شد و هم بر تورم خواهد افزود. بنابراين فكر مي كنم 
جهت گيري كلي مجلس به عنوان نهاد تقنيني كشور بايد 
به گونه اي باشد كه منافع بلندمدت مردم و خانواده ها از 
دل تصميم سازي هاي آن مورد توجه قرار بگيرد. البته در 
عين حال نبايد فراموش كرد كه بايد با شناسايي دقيق 
نيازمندان واقعي زمينه براي بهبود وضعيت معيش��تي 

آنان را فراهم شود. 

ادامه از صفحه اول



تعادل | 
برخي اخبار منتشر شده حكايت از واگذاري واردات 
به صادركنندگان دارد. به طوري كه توافقاتي نيز بين 
وزارت صمت و بانك مركزي با نظارت مجلس صورت 
گرفته ك��ه براس��اس آن واردات در مقابل صادرات 
عملياتي ش��ده و امكان عرضه منابع صادركنندگان 
در بازار س��نا به جاي نرخ نيمايي در دستور كار قرار 
خواهد گرفت. ع��اوه بر اين امكان عرضه حواله هاي 
صادراتي به واردكنندگاني كه مي خواهند براي كشور 
واردات انجام دهند، فراهم مي شود و صادركنندگان 
محدوديت هاي قبلي را نخواهند داشت. البته يك مقام 
در اظهاراتي گفته است، قرار نيست واردات كشور به 
صادركنندگان محول شود، اما بانك مركزي و وزارت 
صمت توافق كرده اند واردات كشور معادل و متناسب 
با صادرات غيرنفتي باشد و قرار است جزييات در قالب 
دس��تورالعملي تدوين و نهايي شود. در همين حال، 
رييس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن مقدمات 
اجرايي روي��ه واردات در مقابل صادرات با هماهنگي 
بانك مركزي و استفاده از ظرفيت  واحدهاي توليدي 
صادراتي خبر داده كه براس��اس مدل طراحي شده، 
اجازه واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد اين 
واحدها تا سقف تعهدات داده شود تا امكان واردات در 
مقابل صادرات واحدهاي صادراتي وجود داشته باشد. 
بر اساس اين مدل، ارزش صادرات انجام شده و تعهدات 
صادراتي واحدهاي صادراتي مبناي واردات و رفع تعهد 
قرار گيرد. بااين حال هنوز جزييات دقيقي از اينكه آيا 
بانك مركزي و وزارت صمت بر س��ر تنظيم واردات 
متناسب با صادرات توافق كرده اند، منتشر نشده است. 

   فراه�م ش�دن مقدم�ات واردات در برابر 
صادرات

چند روز پيش خبري منتشر شده مبني بر اينكه ميان 
وزارت صنعت، بانك مركزي و مجلس ش��وراي اسامي 
توافقاتي صورت گرفته كه بر مبناي آن: ۱- مديريت منابع 
و مصارف ارزي از ساختار دولت جدا شده و به حوزه بخش 
خصوصي داده خواهد ش��د؛ متولي اي��ن كار هم وزارت 
صمت است. ۲- تعيين كننده ثبت سفارش ها و مصارف 
ارزي، وزارت صمت خواهد بود و از طرف ديگر مديريت 
بخش واردات را هم اين وزارتخانه بايد بر عهده بگيرد. ۳- 

دغدغه بانك مركزي، فقط تعيين نرخ و تقويت ارزش پول 
ملي باشد اما مديريت عرضه و تقاضا و مصارف ارزي بايد به 
بخش خصوصي داده شود. ۴- واردات در مقابل صادرات 
عملياتي خواهد شد. ۵- امكان عرضه منابع صادركنندگان 
در بازار سنا به جاي نرخ نيمايي عملياتي خواهد بود. ۶. 
امكان عرضه حواله ه��اي صادراتي به واردكنندگاني كه 
مي خواهند براي كشور واردات انجام دهند، فراهم مي شود 
و صادركنندگان از حاال به بعد آن محدوديت هاي قبلي 
را نخواهند داش��ت. اين در حالي است ك يك مقام آگاه 
در اين باره با بيان اينكه قرار نيست فرايند واردات كشور 
به صادركنندگان محول ش��ود، به »خبرگزاري فارس« 
اين طور گفته است: باتوجه به اينكه صادرات نفتي كشور 
كاهش قابل توجهي داشته اس��ت، بين وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت و بانك مركزي توافق ش��د كه ميزان 
واردات كشور معادل ميزان فروش ارز حاصل از صادرات 
باشد. وي افزود: بر اين اساس ميزان واردات حداكثر بايد 
معادل صادرات غيرنفتي باشد و بيش از آن واردات نشود. 
به عنوان مثال اگر ميزان صادرات غيرنفتي كشور معادل 
۳0 ميليارد دالر بود، واردات هم حداكثر ۳0 ميليارد دالر 
باشد. اين مقام آگاه تصريح كرد: اين توافق كلي بين بانك 
مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است 
و قرار شد جزييات و دستورالعمل آن بر اساس اين رويكرد 

تدوين شود. در همين حال، رييس سازمان توسعه تجارت 
از فراهم ش��دن مقدمات اجرايي رويه واردات در مقابل 
صادرات با هماهنگي بانك مركزي و استفاده از ظرفيت  
واحدهاي توليدي صادراتي خبر داد. حميد زادبوم با بيان 
اين مطلب اظهار كرده كه بخش اعظم واحدهاي توليدي 
صادراتي در خصوص رفع تعهدات ارزي خود بين ۱ تا 99 
درصد اقدام كرده  و تاش كردند مابقي تعهدات ارزي خود 
را ايفا كنند، لذا، براساس مدلي كه طراحي شده، پيشنهاد 
گرديد اجازه واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد 
اين واحدها تا س��قف تعهدات داده شود تا امكان واردات 
در مقابل صادرات واحدهاي صادراتي وجود داشته باشد. 
به گفته او بر اساس اين مدل، ارزش صادرات انجام شده 
و تعهدات صادراتي واحده��اي صادراتي مبناي واردات 
و رفع تعهد قرار گيرد. رييس س��ازمان توس��عه تجارت 
همچين بيان كرده كه كاالهاي وارداتي مشمول استفاده 
از اين مدل، توسط معاونت هاي توليدي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعام شده و رديف تعرفه هاي اعامي مد 
نظر قرار خواهد گرفت. زادبوم تش��ويق صادركنندگاني 
كه ۱00 درصد تعهدات خود را تاكنون ايفا كرده اند را از 
ديگر برنامه هاي سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد و 
افزود: پيشنهاداتي در خصوص نحوه تشويق اين دسته از 

صادركنندگان به كميته ماده ۲ ارايه شده است.

   اما مشكل كجاست؟
 اين اظهارات در حالي مطرح مي ش��ود كه بر اساس 
بسته سياستي نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال 99صادركنندگان مي بايست حداقل ۸0 درصد 
ارز حاصل از صادرات خود رابه صورت حواله ارزي در 
سامانه نيما به فروش برسانند و بنگاه هاي توليدي/ 
صادراتي تنها به ميزان حداكثر ۳0 درصد منابع ارزي 
حاصل از صادرات خود را مي توانند براي رفع نياز هاي 
وارداتي خود استفاده نمايند و مابقي را بايد در سامانه 

نيما به صورت حواله ارزي به فروش رسانند. 
در اي��ن خص��وص و در مقايس��ه با س��نوات قبل، 
محدوديت هايي جهت استفاده از واردات در مقابل 
صادرات به وجود آمده اس��ت، ب��ه نحوي كه طبق 
سياست هاي بازگشت ارز صادراتي بانك مركزي در 
سال 99، تامين متقابل ارز صرفا به صورت گروهي 
واردكنندگان از طريق ارز حا صل از صادارت گروهي 
از صادركنندگان به صورت مستقيم حسب مورد با 
توافق وزارت صمت يا وزارت نفت با بانك مركزي و 

ثبت در سامانه نيما امكا ن پذير شده است. 
لذا بر خاف س��ال هاي گذ ش��ته رفع تعهد ارزي از 
طري��ق روش واردات در مقابل  ص��ادرات به موارد 
خاصي محدود شده است. اما ايراد و مشكل اينجاست 
كه بس��ياري از صادركنن��دگان، توليدكنندگاني 
هستند كه نياز زيادي به ارز براي واردات مواد اوليه 
و ماش��ين آالت و تجهيزات مورد ني��از براي توليد 
دارند، ليكن با توجه به بس��ته اخي��ر بانك مركزي 
دچار محدوديت شده اند. همچنين با توجه به عدم 
هماهنگي كامل بانك مركزي و س��ازمان توس��عه 
تجارت در خصوص تامين متقابل ارز براي گروه هاي 
صادركننده و واردكننده، استفاده از اين روش نيز در 
سال جاري محدود و مشكل ش��ده است. از اين رو، 
بخش خصوصي پيشنهاد داده است كه با اصاح بسته 
سياستي نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳99 توسط بانك مركزي، انتخاب روش رفع تعهد 
ارزي )عرضه ارز حاصل از صادرات در س��امانه نيما، 
ارايه ارز به صورت اسكناس، واردات در مقابل صادرات 
و تامين متقابل ارز گروهي( ب��ر عهده صادركننده 
باشد. )به استثناي محصوالت پتروشيمي، ميعانات 

گازي، فلزات رنگين(.
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معرفي بهترين كشورها 
براي جذب سرمايه خارجي 

ايسنا | اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود 
به وضعيت ريسك اعتبار صادراتي ايران و كشورهاي 
همسايه پرداخته كه نشان مي دهد شرايط براي بسياري 
از اين كشورها نامساعد است. به گزارش ايسنا، شاخص 
ريسك اعتبار صادراتي مربوط به بستري است كه يك 
كشور براي ورود سرمايه گذاران خارجي به وجود آورده 
و با بررس��ي بين المللي اين شرايط مشخص مي شود 
كه تا چه حد ورود به اقتصاد يك كش��ور، سودآوري از 
طريق آن و س��پس خارج كردن منابع آس��ان خواهد 
بود. به طور كلي دو عاملي كه بيش��ترين اهميت را در 
تعيين جايگاه ريسك اقتصادي كشورها دارد، ريسك 
انتقال ارز و تبديل پذيري آن است. موضوعي كه نياز به 
فعاليت بانك هاي بين المللي و ابزارهاي جابه جايي ارز 
است و ايران در سال هاي گذشته تحت تاثير تحريم ها 
از دسترسي به آنها تا حد زيادي محروم بوده است. در 
ماه هاي اخير نيز پس از قرار گرفتن مجدد نام كش��ور 
در فهرست سياه اف اي تي اف، به نظر مي رسد شرايط 
براي انتقال ارز دشوارتر شده و همين امر جايگاه ايران 
در شاخص ريسك اقتصادي را پايين نگه داشته است. 
بر اس��اس جديدترين ارزيابي هاي سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي رتبه ريسك اعتبار صادراتي ايران 
بدون تغيير در عدد هفت باقي مانده است و به اين ترتيب 
ايران همچنان در باالترين ريسك براي سرمايه گذاري 
خارجي قرار دارد. اين س��ازمان كش��ورها را بر اساس 
ميزان ريس��ك بين اعداد يك تا هفت تقس��يم بندي 
مي كند و كشورهايي كه عدد هفت را دريافت مي كنند، 
پرريسك ترين شرايط را دارند.وضعيت ساير كشورهاي 
منطقه نيز چندان تعريف ندارد. بر اس��اس ارزيابي ها، 
»تاجيكستان، افغانستان، پاكس��تان، تركمنستان، 
عراق، سوريه، لبنان و يمن« نيز با دريافت عدد هفت، 
هيچ يك شرايط مثبتي براي جذب سرمايه خارجي 
ندارند. در ميان ديگر همسايگان »ايران، عمان، اردن، 
تركيه، بحرين و آذربايجان« رتبه پنج را دريافت كرده اند 
و »قطر« شاخص سه را دريافت كرده است. طبق اين 
بررسي »امارات متحده عربي و عربستان سعودي« با 
شاخص دو، بهترين بستر براي سرمايه گذاري خارجي 
در ميان كشورهاي منطقه به شمار مي روند. ايران در 
سال هاي پيش از تحريم توانسته بود رتبه خود را براي 
دوره هايي ارتقا داده و حتي به شاخص چهار نيز برسد اما 
به دنبال بازگشت تحريم ها بار ديگر شرايط در اين زمينه 
دشوار شد تا شانس كشور براي جذب سرمايه گذاري 

خارجي جديد كاهش يابد.

  گراني ها ناشي از 
افزايش قيمت ارز است

وزير صمت گفت: براي كاهش قيمت ها تاش مي كنيم 
اما بخش عمده اي از افزايش قيمت كاالها ناشي از نرخ 
ارز اس��ت. عليرضا رزم حسيني عصر ديروز در حاشيه 
جلسه با كميسيون هاي مجلس، اظهار داشت: از روز 
ش��نبه نظارت بر بازار را با همكاري تعزيرات تش��ديد 
خواهيم كرد؛ از مراكز اصلي كه بايد كاالها را نگهداري 
كنند نظارت مي كنيم و در صورت مش��اهده تخلف و 
گرانفروشي مطابق با قانون برخورد مي كنيم. وزير صمت 
افزود: وضعيت واردات كاالهاي اساسي خوب است و 
بانك مركزي نيز همكاري خوبي را نسبت به افزايش 
واردات كاالهاي مورد نياز مردم طي ماه هاي باقي مانده از 
سال آغاز كرده است. بر اساس مصوبه كميسيون جهش 
توليد به رياست معاون اول رييس جمهوري، مقرر شد 
۵0 هزار ميليارد تومان تس��هيات براي س��رمايه در 
گردش به شركت هاي توليدي اختصاص يابد تا جهش 
توليد رخ دهد. وزير صمت به قيمت كاالها نيز اشاره كرد 
و افزود: ما نسبت به كاهش قيمت ها تاش مي كنيم اما 
بخش عمده اي از افزايش قيمت كاالها به دليل نرخ ارز 

است اما سعي ما بر كاهش قيمت هاست.

 صادرات ۱.۸ ميليارد دالري 
به عراق در ۵ ماه 

مهر | اتاق بازرگاني تهران اعام كرد: طي ۵ ماهه سال 
۱۳99، حدود ۱.۸ ميليارد دالر كاالي غيرنفتي ايران به 
عراق صادر و در مقابل حدود ۳۲.۴ ميليون دالر واردات 
از اين كشور انجام شده است. به گزارش اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران، كشور عراق يكي از 
پنج مقصد عمده صادراتي ايران است. بر اساس آمارهاي 
گمرك ايران، طي ۵ ماهه سال ۱۳99، حدود ۱.۸ ميليارد 
دالر كاالي غيرنفتي ايران به اين كشور صادر و در مقابل 
حدود ۳۲.۴ ميليون دالر واردات از اين كشور انجام شده 
اس��ت. كل اقام صادراتي ايران به عراق بالغ بر ۲ هزار و 
۴9 قلم كاال )كد تعرفه ۸ رقمي( بوده و در مقابل ۱۱۴ 
قلم كاال از عراق وارد شده است. بيشترين ارزش صادرات 
ايران به عراق به كاالي »ميله هاي آهني يا فوالدي، گرم 
نورد شده داراي دندانه، برآمدگي گودي يا بعد از نورد تاب 
داده شده، يا با تغيير شكل يافتگي هاي حاصل از نورد« 
داشته و بيشترين ارزش واردات از اين كشور به »آلياژهاي 

آلومينيوم، كار نشده« اختصاص داشته است.

توليد »هايما« رسما متوقف شد
تسنيم | شركت ايران خودرو در قالب يك بخشنامه از 
توقف توليد خودروي هايما خبر داد. شركت ايران خودرو 
با انتشار يك بخش��نامه به نمايندگي هاي خود رسما 
توقف توليد خودرو هايما م��دل S7 و S۵ را اعام كرد. 
در بخشنامه ايران خودرو آمده است: »با توجه به توقف 
توليد خودرو هايم��ا )S7 و S۵( و عدم واردات قطعات 
و تجهيزات اصلي اين محص��ول، به دليل تحريم هاي 
ظالمانه عليه كش��ور در ح��وزه خودروي��ي به اطاع 
نمايندگان مي رسانيم نسبت به تبديل تعهدات باقيمانده 
اين محصول با مدل هاي S7 و S۵ كه به نام نمايندگي 
مربوطه مي باش��د اقدامات الزم را انجام دهند تا پس از 
يك دوره زماني تعيين شده، مشمول اقدامات مقتضي از 

طرف سازمان شود. 

جزييات تشكيل سنديكاي 
صادركنندگان خوشنام

فارس | رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با اشاره 
به جلس��ه دولت و مجلس درباره تشكيل سنديكاي 
صادركنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از تشكيل 
سنديكاي صادركنندگان تسهيل گري است و منظور 
از آن ايجاد يك تشكل دولتي نيست. محمد الهوتي 
با اش��اره به طرح مجلس براي تش��كيل س��نديكاي 
صادركنندگان خوش��نام گفت: مجلس با اعام طرح 
تشكيل سنديكاي صادركنندگان خوشنام به دنبال 
آن اس��ت كه مس��ير ويژه اي را براي خدمات رساني و 
بازگشت ارز صادراتي صادركنندگان خوشنام كه داراي 
بدهي مالياتي يا بيمه اي نبوده و ۱00 درصد ارز حاصل 
از صادرات خود را به كشور برگردانده اند، فراهم كند و 
اين به معناي تشكيل يك سنديكاي دولتي نيست. وي 
افزود: در آخرين جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي نيز كه براي اولين بار با حضور وزير جديد 
صمت و همچنين رييس كل بانك مركزي برگزار شد، 
موضوع تسهيات براي صادركنندگان متعهد مطرح 
شد كه پيرو آن، نشست هايي نيز در مجلس با حضور 
رييس اتاق بازرگاني ايران برگزار شده كه ماحصل آن، 
تسهيل فرآيندهاي پيش روي صادركنندگان است. 
الهوتي با بيان اينكه ه��دف وزارت صمت و مجلس از 
ايجاد سنديكاي صادركنندگان خوشنام، تشكيل يك 
تشكل جديد نيست، بلكه هدف نهايي، ايجاد كانالي 
براي شناسايي صادركنندگان متعهدي است كه در 
بازه زماني فعاليت  خود، بدهي بانكي، مالياتي و بيمه اي 
و نيز ارزي نداشته و سابقه خوبي را از عملكرد خود به 
جاي گذاش��ته اند، گفت: به هيچ عنوان تشكيل يك 
تش��كل جديد مورد نظر مجلس و دولت نيست، زيرا 
تشكيل يك سنديكاي جديد مغاير با قانون بهبود فضاي 
كسب و كار است و اتاق نيز مخالف آن است و دولت نيز 
قطعا به دنبال چنين موضوعي بر خاف قانون نيست. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: پس از طرح 
اين مساله برخي تصور مي كنند كه منظور از سنديكاي 
صادركنندگان خوشنام، تشكيل يك انجمن يا تشكل 
جديد است، در حالي كه محتواي جلسات برگزار شده 
در اين باره حاكي از آن اس��ت كه دولت به هيچ عنوان 
قصد كار اجرايي در اين خصوص را ندارد. وي اضافه كرد: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس داده هايي كه در 
اختيار دارد، مي تواند به راحتي عملكرد صادركنندگان 
را مورد بررسي قرار دهد، همانطور كه اين امر، در حوزه 
واردات نيز اتفاق افتاده و فعاليت كارت هاي بازرگاني 
رصد مي ش��ود؛ به طوري كه كارت هاي بازرگاني كه 
سابقه كار منفي يا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت 
صمت شناسايي شده و بر اين اساس در زمان واردات، از 
دارندگان اين كارت هاي بازرگاني ماليات علي الحساب 
اخذ نمي ش��ود. الهوتي معتقد اس��ت كه با توجه به 
تس��هيل گري كه مجلس به دنبال آن بوده و توافقاتي 
كه بين وزارت صمت و مجلس اتفاق خواهد افتاد، اكثر 

صادركنندگان مي توانند از اين شرايط بهره مند شوند.
وي با تأكي��د بر اينكه تعداد افرادي ك��ه از كارت هاي 
بازرگاني براي صادرات سوءاستفاده كرده يا كارت هاي 
خود را براي صادرات در اختيار ديگر افراد قرار داده اند، 
بس��يار اندك هس��تند، گفت: بنابراين اگر ش��رايط 
تس��هيل گري مبناي كار قرار گيرد بالغ بر 90 درصد 
كارت هاي بازرگاني فعلي مي توانند از اين تسهيات 
استفاده كنند. وي همچنين در خصوص صادركنندگان 
كارتن خواب كه توسط رييس بانك مركزي مطرح شده 
نيز گفت: نفس اينكه فردي در اين شرايط بتواند حائز 
شرايط اخذ كارت بازرگاني تشخيص داده شود بسيار 
بعيد اس��ت ولي چنانچه اين اتفاق افتاده باشد بيانگر 
اتخاذ تصميمات و سياس��ت هاي ناكارآمد اس��ت كه 
چنين رخدادهاي نادري را رقم مي زند پس بازنگري در 
سياست ارزي و اصاح آن ضرورت بيشتري پيدا مي كند.

 پاسخ سازمان حمايت 
به افزايش قيمت لوازم خانگي

ايسنا | رييس سازمان حمايت گفت كه در حال 
حاضر توليدكنندگان لوازم خانگي افزايش قيمت 
مجدد اعمال نكردند، اما اگر قيمت محصوالت خود 
را باال ببرند و شاكي داشته باشند مجددا مستندات 
آنها بررسي مي ش��ود كه منطبق بر ضوابط هيات 
تعيين و تثبي��ت قيمت ها باش��د و در صورتي كه 
قيمت جديد با ضوابط سازمان حمايت همخواني 
نداشته باشد پرونده  آنها به تعزيرات ارسال خواهد 
شد. عباس تابش با بيان اينكه لوازم خانگي مشمول 
قيمت گذاري تثبيتي نيست، تصريح كرد: اما تمام 
كاالها و خدمات مش��مول ضوابط هيات تعيين و 
تثبيت قيمت ها است. به اين معني كه بنگاه ها كاالي 
خود را قيمت گذاري مي كنن��د، اما قيمت گذاري 
حتمًا بايد بر اساس ضوابط هيات تعيين و تثبيت 
قيمت ها باشد. بنابراين اين روند به اين معني نيست 
كه هر كسي مي تواند هر قيمتي را كه بخواهد تعيين 
كند. بنابراين به گفته مقام مس��وول اگر شخص يا 
گروهي چه حقوقي چه حقيقي به لحاظ ش��اكي 
قيمت كااليي باشند، سازمان حمايت قيمت آن را با 
ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمت تطبيق مي دهد 
و اگر اجحافي در حقوق مصرف كننده صورت گرفته 
باشد، پرونده آنها حتمًا به تعزيرات حكومتي ارسال 
خواهد شد. وي افزود: وقتي لوازم خانگي مشمول 
قيمت گذاري نيست، بنابراين درخواست افزايش 
قيمت هم فاقد صاحيت اس��ت. يعني اصا نبايد 
براي افزايش قيمت درخواست كند. تابش در توضيح 
تعيين مي��زان افزايش قيم��ت ۲۵ درصدي لوازم 
خانگي در ابتداي سال جاري گفت: آن زمان قيمت 
لوازم خانگي ح��دود ۴0 درصد افزايش پيدا كرده 
بود كه در اين زمينه شاكي وجود داشت. بنابراين 
س��ازمان حمايت از توليدكنندگان لوازم خانگي 
خواست مستندات افزايش قيمت خود را ارايه كنند 
و با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه، اعام شد كه 

۴0 درصد بايد به ۲۵ درصد افزايش قيمت برسد. 

آيا بانك مركزي و وزارت صمت بر سر تنظيم واردات متناسب با صادرات توافق كرده اند؟ 

دليل دپوي ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرك چيست؟ 

مجوز افزايش قيمت  خودروها ابالغ شد 

مدل جديد واردات در برابر صادرات

گره ترخيص روغن هاي وارداتي 

جزييات طرح آزادسازي قيمت خودرو

تعادل | طي روزهاي گذشته اخباري مبني بر دپوي 
۶0 هزار تن روغن خام در گمرك منتشر شده بود كه 
عنوان مي شد به دليل ترخيص نشدن، موجب تعطيلي 
كارخانه هاي توليدي شده است. بررسي موضوع از اين 
حكايت دارد كه مانند بس��ياري ديگر از كاالها، مانع 
ارزي، عامل عدم ترخيص روغن هاي وارداتي بوده است؛ 
به طوري كه مشكل ارزي بين صاحب كاال و فروشنده 
موجب عدم انتقال اسناد مالكيت اين كاال است. اين گره 
ارزي نه تنها مانع از ترخيص روغن هاي وارداتي شده 
اس��ت، بلكه تبعات ناشي از آن در بازار داخلي نيز قابل 
مشاهده است. اين در حالي است كه بنابر اعام گمرك، 
حتي روغن هاي وارد شده هنوز به گمرك اظهار نشده 
و فرآيند آن طي نشده است. طبق گزارش گمرك در 
سال جاري تاكنون ۵۲۳ هزار تن روغن ترخيص شده 
و حدود يك ميلي��ون و ۱0۶ هزار تن دانه هاي روغني 
از گمركات وارد كش��ور شده اس��ت. در عين حال كه 
آمار ۶ ماهه نشان مي دهد از لحاظ وزني ۴00 هزار تن 
روغن خام تامين و وارد شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۵0 درصد كاهش دارد. در ۶ ماه اول سال 

گذشته ۸00 هزار تن انواع روغن وارد كشور شده بود.

    روغن هاي ترخيص نشده 
اين روزها، بازار روغن نيز مانند ساير اقام افزايش قيمت 
را تجربه كرده است. آمارهاي مركز آمار نيز افزايش قيمت 

اين قلم كااليي را تاييد مي كنند؛ به طوري كه ش��اخص 
تورم در مهرماه نش��ان داد كه قيم��ت در گروه روغن و 
چربي ها نسبت به شهريورماه ۱۶.۲ و در مقايسه با مهر 
س��ال قبل ۳۴.۸ درصد افزايش دارد. اين در حالي است 
كه بر اساس شواهد در ماه هاي اخير محموله هاي روغن 
وارداتي در كشتي ها مانده و امكان ترخيص پيدا نكرده 
است. بررسي موضوع از اين حكايت دارد كه مانند بسياري 
ديگر از كاالها، مانع ارزي، عامل عدم ترخيص روغن هاي 
وارداتي بوده است؛ به طوري كه مشكل ارزي بين صاحب 
كاال و فروشنده موجب عدم انتقال اسناد مالكيت اين كاال 
است. در همين راستا »سيدروح اهلل لطيفي« سخنگوي 
گمرك در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، با اشاره به ترخيص 
۵۲۳ هزار تن روغن خام از گمركات كشور در سال جاري، 
اظهارداشت: ۲۶۴ هزار تن از اين كاال در لنگرگاه ها و ۲۸ 
هزار و ۵۶۵ تن در اسكله ها موجود است و ۲9 هزار و 997 
تن نيز موجودي شناورها است. وي افزود: ۲0۵ هزار تن 
روغن خام در انبار بنادر موجود است كه تاكنون به گمرك 
اظهار نشده، عاوه بر آن عمليات گمركي دو هزار و ۳۳۳ 
تن از اين كاال در حال انجام است كه مي توانند بدون ارايه 
كد رهگيري بانك و به صورت اعتباري ترخيص شوند. 
به گفته لطيفي، يك ميلي��ون و ۱0۶ هزار تن دانه هاي 
روغني در سال جاري ترخيص شده و يك هزار و ۱0۶ تن 
نيز اظهار شده و در جريان ترخيص است. وي با اشاره به 
منتشر شدن اخباري مبني بر دپوي ۶0 هزارتن روغن 

خام در گمرك كش��ور، تاكيدكرد: ۸0 درصد آمارهاي 
منتشر شده از موجودي كاالها، اقامي است كه هنوز به 
گمركات كشور اظهار نشده اند و دو محموله ۶۳ هزار تني 
روغن خام متعلق به شركت بازرگاني دولتي نيز به دليل 
ارايه نشدن اسناد حمل از سوي شركت حامل به خريدار، 
با موانعي در ترخيص مواجه شده اس��ت. وي ادامه داد: 
ش��ركت حمل كننده كاال خارجي اس��ت كه به صورت 
اعتباري مجوز تسويه مالي نمي دهد، در اين زمينه حتي 
ورود دادستان استان هرمزگان نيز راهگشا نبوده است و 
اين موضوع به گمركات و انجام تشريفات گمركي براي 
ترخيص كاال ارتباطي ندارد. سخنگوي گمرك در ادامه 
با اشاره به وجود دو ميليون و 700 هزارتن كاالي اساسي 
در گمرك، تاكيدكرد: از اين ميزان، يك ميليون تن ذرت، 
۳00 هزار تن كنجاله سويا، ۲۵۵ هزار تن جو و ۳90 هزار 
تن روغن خام، نيمه جامد و خوراكي است. وي افزود: با 
توجه به  بخش��نامه هاي جديد، صاحبان كاال مي توانند 
بدون دريافت كد رهگيري بانك مركزي اقدام به ترخيص 
اق��ام وارداتي خود كنند، اما ب��ه دليل برخي نگراني ها 
درخص��وص تامين ارز، كاالي خ��ود را از گمرك خارج 

نمي كنند كه نياز به توافقاتي در اين زمينه وجود دارد.

    نظارت ويژه بر بازار روغن 
در همين حال، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات 
سازمان حمايت عنوان كرد كه بازار روغن خوراكي در 

اولويت نظارت قرار گرفته اس��ت. سيد جواد احمدي 
افزود: براساس فهرست پيشنهادي كاالها و خدمات 
مشمول نرخ گذاري تثبيتي، به منظور هدفمند كردن 
بازرسي ها و تاييد آن در كارگروه تنظيم بازار، پنج كاال 
از جمله» روغن خوراكي، نهاده هاي دامي، مرغ زنده و 
گرم، سيمان و تاير سبك و سنگين« به عنوان كاالهاي 
داراي اولويت بازرس��ي اين س��ازمان و سازمان هاي 
صمت براي جلوگيري از احتكار و بررسي موجودي و 
قيمت، تعيين شده است. از سوي ديگر، رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مركزي از تامين روغن 
خوراكي ظرف چند روز آينده در س��طح بازار استان 
خبر داد. س��عيد جعفري كرهرودي در حاشيه ستاد 
تنظيم بازار اس��تان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
در جلسه تنظيم بازار مقرر ش��د توزيع مرغ منجمد 
همانند روزهاي گذش��ته با قيمت قبل ادامه داشته 
باشد تا شاهد كمبود مرغ در سطح استان نباشيم. وي 
افزود: در خصوص روغن نيز با توجه به نوسانات اخير 
ايجاد شده و مش��كات مربوط به حمل و نقل روغن 
خام و مباحث مربوط به آنكه س��بب احساس كمبود 
در استان شد، مقرر شد هماهنگي الزم با شركت هاي 
تسويه روغن خام انجام شود كه بتوانند با جذب سريعتر 
س��هميه روغن خام و تس��ويه، روغن را در سطح بازار 
توزيع كنند كه اين اقدام ظرف سه الي چهار روز آينده 

انجام خواهد شد. 

تعادل - گروه خودرو | 
مجوز افزايش قيمت  خودروها براي سه ماهه سوم سال، 
رسما اباغ شد. بر اساس آنچه طي تصميمات اخذ شده قرار 
است، هر سه ماه يك بار مجوز افزايش قيمت خودرو لحاظ 
شود، رييس شوراي رقابت در نامه اي خطاب به وزير صنعت، 
معدن و تجارت، دستور افزايش قيمت كارخانه محصوالت 
براي سه ماهه سوم سال ۱۳99 كه شوراي رقابت پيش از 
اين، برايشان دستورالعمل تنظيم قيمت صادر كرده بود، 
حداكثر تا سقف تورم بخشي اعامي توسط بانك مركزي 
)كه احتماال ۲۵ درصد خواهد بود( صادر كرد. از سوي ديگر، 
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان خودرو 
در اظهاراتي گفته است كه در طرح جديد قيمت گذاري 
خودرو، آزادسازي قيمت نيمي از خودروها مطرح است اما 

رانت خريد پرتيراژها همچنان باقي خواهد ماند. 

   افزايش قيمت بر اساس تورم 
بر اساس آنچه شوراي رقابت در ارديبهشت ماه سال جاري 
مصوب كرده و تصميم گرفت كه با توجه به نرخ تورم بخشي 
اعامي توسط بانك مركزي و قيمت منطقي تمام شده 
خودروسازان، افزايش قيمت محصوالت خودروسازان را 
به صورت فصلي )هر سه ماهه يك بار( اعمال و قيمت هاي 
جديد اعمال كند؛ حال خبرها حاكي از اين است كه روز 

دوشنبه همين رضا شيوا، رييس ش��وراي رقابت با بيان 
اينكه ايدرو، مسووليت نظارت بر بخش خودرو را برعهده 
دارد، از درخواست اين سازمان از شوراي رقابت براي تاييد 
افزايش قيمت ها خبر داده و گفت: اين در حالي است كه 
اين موضوع نيازمند تأييد شوراي رقابت نيست، بلكه مطابق 
مصوبه امكان افزايش قيمت ها متناسب با نرخ تورم بخشي 
وجود دارد. در اين نامه، ماك افزايش قيمت خودرو طبق 
نرخ تورم بخشي كه بانك مركزي اعام كرده، در سه ماهه 
سوم امسال اعام شده است. شنيده ها حاكي از اين است 
كه خودروس��ازان مجاز به افزايش حداكثر ۲۵ درصد در 
قيمت  محصوالت خود در س��ه ماهه س��وم سال جاري 
شده اند. ش��وراي رقابت تاريخ امكان اعمال قيمت هاي 
جديد را از ابتداي مهرماه اع��ام كرده؛ بنابراين احتماال 
دعوت نامه هاي جديد خودروسازان براي موعدهاي تحويل 
مهرماه با قيمت هاي جديد صادر و در بخشنامه هاي فروش 

فوق العاده پيش رو خودروسازان نيز اعمال خواهد شد.

   قيمت پرتيراژها دستوري باقي مي ماند 
در همين ح��ال، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه س��ازان خودرو نيز در اظهارات��ي به »خبرگزاري 
فارس« گفته اس��ت كه در طرح جدي��د قيمت گذاري 
خودرو، آزادسازي قيمت نيمي از خودروها مطرح است 

اما رانت خريد پرتيراژها هم چنان باقي خواهد ماند. آرش 
محبي نژاد با تشريح جزييات جلسات مربوط به شيوه جديد 
قيمت گذاري خودروها با محوريت س��ازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران، گفته است: جلساتي براي بازنگري در 
نحوه قيمت گذاري خودروها برگزار شده كه ما نيز به عنوان 

نماينده قطعه سازان در اين جلسات حضور داشته ايم.
به گفته او، موضوع مورد بحث اين است كه خودروهايي 
كه توليد انبوه دارند و قيمتشان نسبت به بقيه خودروها 
پايين تر است كماكان مشمول قيمت گذاري دستوري 
مي ش��وند ولي خودروهاي با تيراژ پايين تر و قيمت 
باالتر توس��ط خودروس��ازان قيمت گذاري خواهند 
شد. دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازان تصريح 
كرد: ما با هر شيوه اي كه باعث ايجاد توازن بين قيمت 
نهاده هاي توليد و خودرو شود، موافقيم زيرا در حال 
حاضر تعادل مناسبي بين قيمت نهاده هاي توليد و 
محصول نهايي وجود ندارد، از باال دس��ت گرفته كه 
شامل توليدكنندگان مواد اوليه مي شود و عمدتا دولتي 
هستند، تا پايين دست كه شامل خودروسازان مي شود 

و بخشي از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبي نژاد گفت: هم اكنون شاهد لجام گسيختگي در بازار 
مواد اوليه داخلي و وارداتي هستيم به طوري كه با نوسان نرخ 
ارز، قيمت اين مواد نيز باال و پايين مي شود. در مقابل، قيمت 

خودرو در پايين دست به صورت دستوري تعيين مي شود. 
وي توضيح داد: با وجود تصدي گري دولت در باالدس��ت 
)توليد مواد اوليه( و پايين دست )عرضه خودرو( مشاهده 
مي كنيم كه دولت از صنايع باالدستي سهم بااليي دارد و 
سود حداكثري كسب مي كند ولي در خودروسازي ۱۴ تا 
۱۸ درصد سهام دارد. در نتيجه زيان دولت در باال دست و 
پايين دسِت جريان تفاوت زيادي دارد. در واقع دولت از زيان 
خودروسازان، زيان نمي كند ولي از زيان توليد كننده مواد 
اوليه، متضرر مي شود. وي در پاسخ به اين سوال كه طبق 
طرح هاي در دست بررسي ظاهرا قرار است قيمت گذاري 
نيمي از محصوالت خودروسازان به خودشان واگذار شود، 
اين موضوع چقدر مي تواند باعث كنترل قيمت ها در بازار 
شود و در خصوص نيمي ديگر شاهد چه اتفاقي خواهيم 
بود؟ نيز گفت: آزادس��ازي قيمت ۵0 درصد محصوالت، 
اتفاق خوبي است ولي در مورد ۵0 درصد بقيه همچنان 
ش��اهد رانت بازي خواهيم بود. بنابراين نيمي از مشكل 
حل مي شود ولي نيمي ديگر باقي خواهد ماند . وي گفت: 
 شكاف قيمت كارخانه و بازار در مورد خودروهاي پرتيراژ 
پر نخواهد ش��د و براي اين محصوالت همچنان تقاضاي 
كاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتيجه باز هم براي 
خريد خودروهاي پرتيراژ سرمايه گذاري صورت مي گيرد 

و مشكل حل نخواهد شد. 
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چهرهروز

شمسلنگروديتجربياتخودرابهاشتراكميگذارد
وبينار »تجربه خالق شعر« با عنوان »دنيايي كه مي سازم« با حضور شمس لنگرودي برگزار مي شود. »تجربه خالق شعر« روز چهارشنبه 
)هفتم آبان ماه( ساعت ۱۹ آغاز مي شود و به مدت سه جلسه دوساعته تا نهم آبان ماه ادامه دارد. معني خالقيت و رابطه آن با زندگي، تاثير 
شعر در واقعيت، مثال ها و نمونه هاي خالقيت در شعرهاي حافظ، نظامي، شاملو و... از جمله سرفصل هايي است كه در اين وبينار مطرح 
مي شود. محمد شمس لنگرودي جايزه شعر »احمد شاملو« را براي »منظومه بازگشت و اشعار ديگر« و جايزه بنياد »بيژن جاللي« را در 
عرصه تحقيق )سال ۱۳۸۱( از آن خود كرده است. از جمله مجموعه شعرهاي شمس لنگرودي مي توان به »خاكستر و بانو«، »جشن 

ناپيدا«، »در مهتابي دنيا«، »مي ميرم به جرم آنكه هنوز زنده بودم«، »تعادل روز بر انگشتم« و »قصيده لبخند چاك چاك« اشاره كرد.

كتابخانه

دربارهكتاب»ايدهها«
كتابي كه پيش روي شماست سعي كرده، فعاالن اقتصادي و خوانندگان عمومي و عالقه مندان علم اقتصاد را با تئوري هاي اقتصادي 
آشنا سازد. اين كتاب محصول يك ويژه نامه خواندني در نشريه اكونوميست است.كتاب ايده ها تمركز خود را براين اصل قرار داده كه 
وقتي در مورد يك اقتصاددانان صحبت مي كند، تئوري اصلي مورد نظر او و نتايج اجرايي اين ايده را بررسي و ارايه كند. برهمين مبنا 
هم خواننده پس از مطالعه هر بخش به درك درستي از اثرات اجرايي ايده مورد نظر مي رسد. در اين كتاب از انديشمندان كالسيك علم 
اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر مورد بررسي قرار گرفته اند. كتاب سعي كرده قضاوت آشكاري در مورد ايده مورد بررسي نداشته باشد و 
تنها در نقش گزارشگري صادق و معتمد باقي بماند. نتيجه اينكه هيچ تئوري مورد حمايت نويسندگان قرار نگرفته و آنها با قلمي روان 

ولي بدون موضع انديشه هاي اقتصاددانان مورد نظرشان را تشريح كرده اند.

میراثنامه

مسوول كاوش هاي باستان شناسي در شهر سوخته 
از توقف كاوش در اين محوطه باستاني به دليل شيوع 
ويروس كرونا خب��ر داد. مجيد كالنوري گفت: اين 
روزها مشغول پژوهش و تحليل داده ها و يافته هاي 
باس��تاني اين مجموعه ميراث جهاني هستيم. او با 
اشاره به آنكه امس��ال به دليل شيوع ويروس كرونا 
حفاري هاي باستان شناسي در شهر سوخته انجام 
نخواهد شد، گفت: هر چند هر سال برنامه كاوش و 
حفاري براي شهر سوخته تعريف مي شد، اما با توجه 
به آنكه تيم كاوش در اين مجموعه حداقل متشكل 
از ۵۰ نفر است كه معموال بايد در يك ترانشه كوچك 
در كنار يكديگر به كاوش بپردازند، قاعدتًا در شرايط 
شيوع ويروس كرونا حضور اين تعداد افراد در كنار 
يكديگر و رعايت فاصله اجتماعي امكان پذير نيست. 
شايد بتوان در شرايط فعلي بررسي باستان شناسي 
انجام داد اما حفاري و كاوش به دليل حضور چندين 
نفر در كن��ار يكديگر و در فاصله ان��دك قابل اجرا 
نخواهد بود. بنابراين مي توان گفت كاوش و حفاري 
در شهر س��وخته در سال جاري انجام نخواهد شد؛ 
اما امسال توجهات به سمت فعاليت هاي پژوهشي 
روي يافته هاي سال هاي قبل متمركز شده است. 
او در خصوص فعاليت هاي پژوهش��ي تعريف شده 

كه تكميل كننده كاوش هاي سال هاي قبل است، 
اظهار كرد: با توجه ب��ه آنكه انجام اين فعاليت هاي 
پژوهشي نيازمند حضور فيزيكي نيست، پژوهشگران 
مي توانند مطالعات خ��ود را روي داده هاي موجود 

انجام دهند از اين رو تا زمان ش��يوع ويروس كرونا 
فعاليت ه��اي پژوهش��ي در خص��وص يافته هاي 
پيش��ين در شهر س��وخته به صورت غيرحضوري 

انجام خواهد شد.

كاوش در شهر سوخته متوقف شد

ربعرشیدييكيازارزشمندترينبناهايآذربايجانشرقياست.اينبنايتاريخيكهقدمتيدرحدود600سالدارد،دردورهمغولهاودرزمانوزارت
خواجهرشیدالدينفضلاهللاحداثشد.ربعرشیديدانشگاهيباامكاناتكاملبودهاست.امكاناتيمانند،استراحتگاه،حمام،مسجد،كتابخانهو…
تمركزربعرشیديدرآموزشپزشكيبهدانشجويانبودهاست.البتهامروزهازبنايربعرشیدي،گنبدآنسالمترماندهاست.گنبداينبنادرواقع
آرامگاهخواجهرشیدالدينفضلاهللاست.اينمجموعهمانندبیشترشهرهايكهن،حصاروباروييبزرگداشتهاست.ازمضموننامهايكهخود
خواجهرشیدالدينفضلاهللبهدوپسرشدربارهساختماناينبنانوشته،چنینبرميآيدكهدرآنزمانربعرشیديدرجايگاهدانشگاهيبودهكه
ازهردانشيدرآنجاشعبهايراهاندازيشدهبودوششهزاردانشجودرآنتحصیلميكردندوخواجهاوقافيبرايتكمیلكتابخانهومدرسهونشر
كتبوتأمینهزينهزندگيمحصالنعلوممختلفاختصاصدادهبود.اودانشمندانبزرگيراازهرگوشهگردآوردهوبهكارتألیفوتدريسگماشته
بودومقرريآبرومندينیزبرايآنهاتعیینكردهبود،ازجمله،پنجاهپزشكوچندينجراحازهندومصروچینوشام،درآنجامشغولبهكاربودهاند.

مرزپرگهر

هنر

كتاب گوياي »بوف كور« صادق هدايت وارد بازار كتاب شد. اين كتاب صوتي 
با صداي پوريا عطايي - گوينده، بازيگر و نريتور - با زمان ۳ ساعت و ۹ دقيقه 
توسط موسسه نوين كتاب گويا و با همكاري »گروه گريز« منتشر شده است. 
در معرفي ناشر از اين كتاب آمده است: »بوف كور« از زاويه ديد اول شخص 
روايت مي شود و از دو بخش نسبتا جدا از هم ساخته شده  است. اين دو بخش 
در برخي مواقع با استفاده از شباهت اشاره ها به هم مربوط مي شوند. صادق 
هدايت كتاب بوف كور را نخس��تين بار در ۱۳۱۵ زماني كه در هند به س��ر 
مي برد، به صورت دست نويس و در ۵۰ نسخه چاپ كرد اما چاپ اين كتاب 

در ايران تا پس از بركناري پهلوي اول محقق نشد. 
درنهايت نيز اين كتاب در س��ال ۱۳۲۰ به صورت پاورقي در روزنامه  ايران 
چاپ شد. البته اين چاپ با نسخه  دست نويس اوليه  كتاب تفاوت هاي قابل 

توجهي داشت.

»بوف كور« شنيدني شد
هنر

فيلم كوتاه »زنگ تفريح« به كارگرداني نويد نيكخواه آزاد در دومين حضور 
جهاني به بخش مسابقه چهارمين دوره جشنواره فيلم كوتاه »سينه سان« در 
 »El Recreo« اس��پانيا راه يافت. فيلم كوتاه »زنگ تفريح« با نام اسپانيايي
كه با نگاهي متفاوت به ماجراي »دختر آبي« به تصوير كش��يده شده، درباره 
سحر، دانش آموز هفده ساله است كه مي خواهد در طول زنگ تفريح و با ياري 
سه دوست خود، مخفيانه از مدرسه خارج شود و براي تماشاي مسابقه فوتبال 
ميان دو تيم استقالل -العين به ورزشگاه آزادي برود. اين فيلم سه شنبه ۱۳ 
آبان در شهر »سان مارتين دل ري آئورليو« به نمايش درمي آيد. اين جشنواره 
با رعايت اصول بهداشتي به صورت حضوري برگزار مي شود. ارساِل اين فيلم به 
جشنواره فيلم كوتاه »سينه سان« توسط »Movibeta« انجام شده و فروش 
 جهاني آن بر عهده شركت اس��پانيايي »FeelSales« است. موژان كردي، 

ريحانه نبي يان، نيلوفر شكوهي نيا و غزل خليلي بازيگران اين فيلم هستند. 

»زنگ تفريح« در اسپانيا

جامعه

لزوم استقرار مددكاران اجتماعي در پاسگاه ها
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، 
بر لزوم اس��تقرار مددكاران اجتماعي در 
پاسگاه ها اشاره كرد. سيد حسن موسوي 
چلك گفت: م��ددكاران نقش مهمي در 
ايجاد سازش و كاهش پرونده هاي قضايي 
دارند. او افزود: از سال ۷۹ حوزه مددكاري 
اجتماعي در فرهنگسراي خانواده سابق 
و ج��وان فعل��ي راه اندازي ش��د و واحد 

مددكاري اجتماعي ب��راي تقويت رويكرد اجتماعي 
پليس توسعه پيدا كرد كه اين موضوع اجتناب ناپذير 
است. موسوي چلك با اشاره به اينكه دو دهه از تجربه 
زيستي پليس در حوزه مددكاري اجتماعي مي گذرد، 
گفت: طي اين مدت تالش ش��د براي توسعه كمي و 
كيفي، كارهايي انجام شود و حوزه مددكاري اجتماعي 
در سراس��ر كش��ور آماده همكاري با نيروي انتظامي 
اس��ت. همچنين تجربه پليس در اين حوزه مي تواند 

فرصتي باشد براي توليد دانش در حوزه 
مددكاري اجتماعي و نيروي انتظامي بايد 
اختيارات قانوني براي حضور مددكاران را 
بيش از اين افزايش دهد. رييس انجمن 
مددكاران اجتماعي اي��ران، ادامه داد: در 
بس��ياري از مواقع براي تصميم گيري و 
كمك براي اف��رادي كه دچار درگيري و 
نزاع شده اند از حضور مددكاران اجتماعي 
استفاده مي شود و نقش ديگر اين افراد كه بايد پررنگ 
شود، ميانجيگري است. موسوي چلك گفت: ظرفيت 
مددكاران اجتماعي مستلزم اين است كه اين افراد در 
اولويت سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها قرار گيرند 
و اين فرصتي براي اراي��ه خدمات بهتر به مردم ايجاد 
مي كند. با توجه به شرايط و مولفه هاي تعيين كننده در 
حوزه جرم، مددكاران اجتماعي اثربخشي ويژه اي در 

ايجاد سازش و كاهش پرونده هاي قضايي دارند.

كرونا مغز مبتاليان را ۱۰ سال پيرتر مي كند
نتايج يك مطالعه نش��ان مي دهد كه 
ويروس كرونا مي تواند مغز انسان را تا 
۱۰ سال پيرتر كند يا از ضريب هوشي 
بكاهد. محققان كالج سلطنتي انگليس 
كه رهبري اين مطالعه جديد را بر عهده 
داش��ته، هش��دار دادند: افرادي كه از 
آلودگي به بدترين موارد ويروس كرونا 
جان س��الم به در مي برن��د در معرض 

خطر ابتال به يك آس��يب پايدار رواني قرار دارند كه 
با افت ۸.۵ امتيازي ضريب هوشي يا پير شدن يك 
دهه اي مغز برابر است. اين »مه مغزي« را هم اكنون 
بيم��اران كروناي��ي هفته ها يا حت��ي ماه ها پس از 
بهبودي از كوويد ۱۹ گزارش مي دهند. اين موضوع 

اين نگراني را ايجاد كرده است كه اين 
 بيم��اري مي تواند تاثيرات ش��ناختي 
طوالن��ي مدت��ي مش��ابه اث��رات 
پاي��دار »س��كته مغزي« ي��ا »ميكرو 
خون ريزي هاي مغ��زي« بر اين ارگان 
داشته باشد. اكنون نتايج اين مطالعه 
جديد نشان مي دهد كه كرونا مي تواند 
»عواقب شناختي مزمن« واقعي داشته 
باشد. محققان در اين مطالعه پاسخ نامه هاي تقريبا 
۸۵ هزار نفر را كه از آلودگي تاييد شده يا مشكوك به 
كوويد ۱۹ بهبود يافته بودند، تجزيه و تحليل كردند.

آنها متوجه شدند كه اين آسيب مغزي بسته به ميزان 
شدت بيماري در سطوح مختلفي رخ داده است.

۳۴۶ تن ديگر از مبتاليان به كرونا جان باختند
س��خنگوي وزارت بهداش��ت با بيان 
اينكه مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۵۸۱ هزار و ۸۲۴ نفر رسيد، 
از ج��ان باختن ۳۴6 ت��ن ديگر خبر 
داد. دكتر سيما سادات الري، گفت: 
از دي��روز تا امروز 6 آب��ان ۱۳۹۹ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
6 هزار و ۹6۸ بيم��ار جديد مبتال به 

كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه دو هزار 
و ۱۳۵ نفر از آنها بس��تري ش��دند. بر اين اساس 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵۸۱ هزار 
و ۸۲۴ نفر رسيد. متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت 
گذش��ته، ۳۴6 بيمار كوويد۱۹ جان خ��ود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۳۳ هزار و ۲۹۹ نفر رس��يد. الري با بيان اينكه 
خوش��بختانه تاكن��ون ۴6۳ ه��زار و 6۱۱ نفر از 

بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند، ادامه داد: در عين 
حال ۴۹۹۵ نف��ر از بيماران مبتال به 
كووي��د۱۹ در وضعيت ش��ديد اين 
بيماري تح��ت مراقبت ق��رار دارند. 
به گفته او، تاكن��ون چهار ميليون و 
۷۸6 هزار و ۷6۹ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت گفت: استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان 
جنوب��ي، س��منان، قزوي��ن، لرس��تان، اردبيل، 
خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، 

يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

مشكالتروحيورواني
دركمينكادردرمان

درمان نبايد به بهانه وضعيت بحراني كرونا در كشور از 
اين مهم غافل شود. رسيدگي به پرستاران به خصوص 
كه ساعت هاي طوالني را در ارتباط با بيماران كرونايي 
هستند، آنها هم اضطراب ابتال به بيماري دارند. هم در 
مواجهه با افراد بد حال ممكن است دچار احساسات شوند 
و در مواجهه با اين ميزان مرگ و مير كه قطعا بي سابقه 
بود، به فروپاشي روحي برسند. مساله مهم اين است كه 
وزارت بهداشت و درمان و البته مديريت بيمارستاني چه 
تدبيري براي اين مهم انديشيده اند. در حال حاضر كادر 
درمان بيش از هر زمان ديگري نياز به رفتارهاي انرژي 
بخش دارند. نياز به تشويق و پاداش دارند، اين تشويق و 
پاداش تنها به معناي مادي نيست. اينكه مسووالن هر از 
گاهي به بيمارستان هاي درگير سري بزنند و از پرسنل 
و كادر درمان اين بيمارس��تان ها كه شجاعانه در حال 
خدمت رساني به بيماران كرونايي هستند، تقدير و تشكر 
به عمل بياورند. البته كه پرداخت به موقع حقوق و البته 
پاداش هم مي تواند نوع ديگري از تشويق پرسنل باشد. 
بي توجهي به مشكالت روحي و رواني كادر درمان كه 
قطعا در زمان كرونا خيلي بيشتر شده است، مي تواند به 
كيفيت خدمات درماني هم لطمه وارد كند. نبايد فراموش 
كنيم كه خيلي از اين افراد در شيفت هاي طوالني مشغول 
خدمات رساني به بيماران هستند و فشار كاري به قدري 
مضاعف است كه آنها را حتي از لحاظ جسمي هم خسته 
و فرسوده مي كند. اما در تمام اين مدت متاسفانه هيچ 
مسوول يا كارشناسي درباره بعد روحي و رواني تاثيراتي 
كه بيماران كرونايي مي توانند بر كادر درمان داش��ته 
باشند، صحبت نكرده است. در هيچ بيمارستاني خبري از 
دوره هاي روان درماني براي پرستاران و ديگر اعضاي كادر 
درمان نيست. در حالي كه در چنين شرايط بحراني اغلب 
در بيمارستان ها بخشي هم به اين موضوع اختصاص داده 
مي شود تا پرستاران و پزشكان و كل كادر درماني كه با 
اين بحران دست به گريبان هستند بتوانند ذهن خود را 
با حرف زدن خالي كنند. تمام اين مدت ۹ ماه آنچه مد نظر 
بوده و هست، اينكه به مردم هشدار بدهيم پروتكل ها را 
رعايت كنند. يا بگوييم كادر درمان خسته اند. اما كسي از 
اين مساله سخن نمي گويد كه كادر درمان ممكن است 
به فروپاشي روحي و رواني برسد. وقتي يك پرستار تمام 
روزهاي هفته و ساعت هاي طوالني با بيماراني سر و كار 
داشته باشد كه حال خوبي ندارند، وقتي با تعداد باالي 
آمار فوتي در بيمارستاني كه كار مي كند مواجه باشد، 
وقتي حتي به اين خاط��ر كه جان عزيزانش را به خطر 
نيندازد از رفتن به خانه امتن��اع مي كند و رنج دوري از 
پدر و مادر يا همس��ر و فرزند را بايد تحمل كند، آيا اين 
پرستار نياز به خدمات روان درماني ندارد. بسياري از اين 
افراد بعد از دوره اي كار در بيمارستان ها آنقدر تحت فشار 
قرار گرفته اند كه اصال شغل پرستاري را كنار گذاشته اند 
و همين افراد هم اكنون با مشكالت روحي و رواني بسيار 
دست و پنجه نرم مي كنند. در اين شرايط واجب است 
كه مس��ووالن وزارت بهداش��ت و درمان در كنار تمام 
دغدغه هايي كه دارند به سالمت روحي و رواني پرسنل 
درماني خود هم بها بدهند و تا كار از كار نگذشته براي 

بهبود اوضاع قدمي هر چند كوچك بردارند.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

زنگ خطر فرسودگي تجهيزات بيمارستاني هم به صدا در آمد

بحرانيجديتردرراهاست
بي توجهي به كرونا تنه��ا آمار ابتال را 
باال نمي ب��رد. اين بيماري هر چه افراد 
بيش��تري را مبتال كند، ني��از آنها به 
خدمات درماني هم بيشتر مي ش��ود و در اين بين 
بيمارستان ها و البته كادر درمان هم ظرفيتي دارند 
كه باالخره تمام خواهد شد. از طرف ديگر بعد از ۹ 
ماه كار مداوم حاال تجهيزات بيمارستاني هم فرسوده 
شده اند و همين امر مي تواند در ارايه خدمات درماني 
به بيماران مشكالت زيادي را ايجاد كند. به خصوص 
ك��ه اين فرس��ودگي در بخش مراقبت ه��اي وي ژه 
باشد. در اين ش��رايط كه وزارت بهداشت و درمان 
براي پرداخت حقوق پرستاران و ديگر كادر درمان 
بيمارستان هاي دولتي با مشكل مواجه است، رو به رو 
شدن با تجهيزاتي كه نياز به تعمير و بازيابي دارند نيز 
مي تواند مشكلي بر مشكالت اين وزارتخانه بيفزايد. 
شايد تمام اين داليل باعث شوند كه مردم هم براي 
لحظاتي به اين فك��ر كنند كه آنها با رعايت نكردن 
پروتكل ها مي توانند هر روز جان تعداد بيشتري از 

همنوعان خود را به خطر بيندازند. 

بحرانهايسختتريدرراهاست
دكتر علي عليخاني، پزشك يكي از بيمارستان هاي 
دولتي در اين باره به »تعادل« مي گويد: بي توجهي 
دولت و مردم به ضرر تمام افراد جامعه تمام مي شود، 
وقتي مردم پروتكل ها را رعايت نمي كنند و دولت 
هم سعي در عادي جلوه دادن شرايط دارد و تالشي 
هم ب��راي اعالم قرنطينه نمي كند بايد خود را براي 
بحران ه��اي بدتر از اين هم آم��اده كنيم. حتي اگر 
بخواهيم خس��تگي كادر درمان را نديده بگيريم و 
خ��ود كادر درمان هم هر چه در توان دارند بگذارند 
و اصال از پ��ا در نيايند، تجهيزات بيمارس��تاني در 
آس��تانه فرسودگي هس��تند. به خصوص وسايل و 
دستگاه هايي كه در بخش مراقبت هاي وي ژه مورد 
استفاده قرار مي گيرد. اين اتفاق اگر به طور سراسري 
در بيمارستان هايي كه هر كدام حداقل روزانه تعداد 
قابل توجهي بيمار كرونايي به آنها مراجعه مي كنند و 
بخشي هم از اين بيماران احتياج به مراقبت هاي ويژه 

دارند، رخ دهد، آن وقت با بحران مرگ و مير بااليي 
مواجه خواهيم بود. 

فرسودگيتجهيزاتبيمارستاني
از سوي ديگر رييس بيمارستان شهداي تجريش نيز 
روز گذشته در گفت وگو با ايلنا نسبت به فرسودگي 
و كمبود تجهيزات بيمارستاني در صورت ادامه روند 
افزايشي بيماران كرونايي هشدار داد. رضا جليلي 
خشنود با اشاره به افزايش چشمگير ورودي بيماران 
كرونايي به بيمارستان بيان كرد: متاسفانه در چند 
هفته اخير، به خصوص در روزهاي گذش��ته شاهد 
افزايش رون��د ورودي بيماران به خصوص بيماران 
بدحال به مراكز درماني و بيمارس��تاني بوديم. در 
چند روز اخير هم ميزان ورودي هاي بيمارس��تان 
افزايش پيدا كرده و هم ميزان ميرايي و درگيري هاي 
ريوي بيماران بيشتر از قبل شده است. قبال بيشتر 
مراجعه كنندگان كه بيماري در آنها شدت مي گرفت 
باالي 6۵ سال بودند كه عمدتا داراي بيماري هاي 
زمينه اي بودند، اما االن در تمام رده هاي سني شاهد 
ورودي بيماران به بيمارستان هستيم، البته هنوز 
هم مراجعه  بيماران باالي 6۰ الي 6۵ س��ال بيشتر 
از سنين ديگر است. او با اشاره به وضعيت تجهيزات 
بيمارستاني افزود: وزارت بهداش��ت و ستاد كرونا 
به هر طريق كه ش��ده تجهيزات ف��ردي و امكانات 
بيمارس��تاني را به ما رس��اندند تا با كمبود مواجه 
نش��ويم، اما باالخره تمام اينها ي��ك ظرفيتي دارد 
و اگر تعداد بيماران از ي��ك حدي فراتر برود، قطعا 
بيمارستان ها با كمبود تجهيزات و فرسودگي مواجه 

خواهند شد، اميدواريم كه مردم با رعايت پروتكل ها 
در كنترل اين بيماري به كادر درمان كمك كنند.

ابتاليكادردرمانبهكرونا
ريسككارراباالخواهدبرد

خش��نود در رابطه با ابتالي كادر درمان به ويروس 
كرونا و تاثير آن بر كاهش نيرو در بيمارستان گفت: 
پرسنل در زمان ابتال به ويروس، حداقل تا دو هفته 
بايد استراحت كنند، اما به دليل ناتواني هايي كه به 
دنبال بيماري ايجاد مي شود، ممكن است تا ۴ الي 
۵ هفته نتوانند برگشت به كار و انجام فعاليت قبل 
خود را داش��ته باشند، اين موضوع باعث مي شود تا 
در چرخه ابتالي كادر درمان بيمارستان ها هميشه 
تعدادي از نيروهاي درمان را نداشته باشيم و چون 
كار پزشكي يك كار گروهي است، در اين شرايط به 
بقيه اعضا فشار مضاعف وارد مي شود كه ريسك كار 

را باال خواهد برد.

وروديبيمارانكرونايي
افزايشچشمگيريداشتهاست

خشنود در رابطه با ميزان ورودي بيماران كرونايي 
به بيمارس��تان گفت: اوايل ش��يوع ويروس كرونا 
مردم با كوچك ترين عالئمي به بيمارستان مراجعه 
مي كردند، اما بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدند كه 
در منزل ماندن بهتر اس��ت تا اينكه به بيمارستان 
مراجع��ه كنند، در اين بين ب��راي عده اي بهبودي 
حاصل مي شد و تعدادي ديگر كه در منزل مي ماندند 
با حال بسيار بد مجبور بودند به بيمارستان مراجعه 
كنن��د كه در آن صورت ديگر كاري از دس��ت كادر 
درمان برنمي آمد، بنابراين نمي توان محاسبه دقيقي 
انجام داد تا مقايسه درستي صورت بگيرد. او افزود: در 
رابطه با ورودي بيماران مبتال به كرونا فقط مي توان 
گفت كه ميزان ورودي ها افزايش چشمگيري پيدا 
كرده، ولي چون بسياري از بيمارستان هاي خصوصي 
و نظامي پذيرش بيماران كرونايي خود را بيش��تر 
كردند، بررسي ميزان مراجعات مشكل شده، ولي 

به صورت كلي روند مراجعات بيشتر شده است.

گزارش
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