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يادداشت- 1

 كوپن 
و خطر تورم

اقتصادي  مش��كالت 
گذش��ته  س��ال هاي 
باع��ث  اي��ران،  در 
شده فش��ار معيشتي 
ب��ر اقش��ار مختل��ف 
مردم به ش��كل قابل 
پيدا  افزايش  توجهي 
كن��د و اي��ن موضوع 
كه ب��راي كاه��ش اي��ن فش��ارها طرح هاي 
حمايتي از س��وي دولت يا مجلس تدوين و 
اجرايي ش��وند، دور از ذهن نيس��ت. يكي از 
طرح هايي كه در هفته هاي گذش��ته بحث بر 
سر آن ادامه پيدا كرده و با تاييد يك فوريت 
آن در مجلس پيگيري مي شود، طرح تامين 
كاالهاي اساس��ي براي اقش��ار ك��م درآمد 
اس��ت كه در واقع بازگش��ت به نظام توزيع 
كوپن به ش��مار مي رود. در طراحي و اجراي 
طرح ه��اي اينچنين��ي، آنچه كه بيش��ترين 
اهميت را دارد بررس��ي دقيق ابعاد و تبعات 
اجراي آن و دريافت نظرات كارشناس��ي در 
اين حوزه اس��ت. اگر بنا باش��د طرحي بدون 
بررس��ي دقيق و سنجش ش��رايط به مرحله 
اجرا برسد، شايد در كوتاه مدت بتواند نتايج 
مثبتي براي اقشاري از مردم داشته باشد اما 
در بلند مدت اثرات منف��ي آن بيش از نتايج 
مثبت اس��ت. آنچه كه در طرح فعلي مجلس 
اهميت فراواني دارد، نحوه تامين منابع مالي 
الزم ب��راي توزي��ع كاالهاي اساس��ي ميان 
اقشار مختلف مردم اس��ت. بررسي ها نشان 
مي دهد كه اجراي اين ط��رح حداقل نياز به 
30 هزار ميليارد تومان اعتبار خواهد داشت 
و بايد پرس��يد منابع مورد ني��از براي اجراي 
آن چگونه تامين خواهد ش��د؟ دولت امروز 
با كس��ري بودج��ه قاب��ل توجه��ي رو به رو 
ش��ده و اگر بنا باش��د يك بار مالي 30 هزار 
ميليارد تومان��ي نيز به آن اضافه ش��ود، كار 
دشوارتر خواهد ش��د. يكي از گزينه هايي كه 
مي تواند از سوي دولت اجرايي شود و بسيار 
خطرناك خواهد بود، حركت به س��مت پول 
جدي��د اس��ت. برآوردها نش��ان مي دهد هر 
10 هزار ميليارد تومان پول جديد، بين س��ه 
تا چهار درص��د به نرخ تورم خواه��د افزود و 
وقتي از نياز به چند ده ه��زار ميليارد تومان 
پ��ول جديد صحب��ت مي كنيم، يعن��ي بايد 
در آينده نه چن��دان دور در انتظ��ار تورمي 
بسيار ش��ديدتر از آنچه كه امروز با آن رو به 
رو هستيم بنش��ينيم. امروز تورم در اقتصاد 
ايران در م��رز 30 درصد ق��رار دارد و اگر بنا 
باش��د اين ت��ورم افزايش جدي ت��ري را نيز 
تجربه كند، يعني فش��اري كه امروز بر اقشار 
كم درآمد جامعه قرار دارد، در آينده نزديك 
رشدي بسيار شديدتر را تجربه خواهد كرد. 
به اين ترتيب طرح نمايندگان براي حمايت 
از اقشار ضعيف ش��ايد در كوتاه مدت بتواند 
بخش��ي از نيازهاي فوري آنها را درمان كند 
اما در نهايت منج��ر به تورمي مي ش��ود كه 
دود آن به چشم همين اقش��ار خواهد رفت. 
از اين رو پي��ش از آنكه اين ط��رح جديد به 
مرحله اجراي نهايي برسد، بايد تمام تبعات 
منفي رصد ش��ده و به ش��كل كارشناس��ي، 
ارزيابي ه��اي نهايي انجام ش��ود ت��ا اقتصاد 
ايران در كنار دش��واري هايي كه امروز به آن 
دچار است، با مشكالت گسترده تر در آينده 

روبه رو نشود.
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محمود واعظي، رييس دفتر 
رييس جمهور در حاشيه 

جلسه هيات دولت:

صنعت تخم مرغ بسته بندي 
در ورطه تعطيلي قرار دارد؟ 

طي 40 سال گذشته جمعيت 
سالمند ايران 2 برابر شده است

دولت 
دخالتي در 
بورس ندارد!

پشت صحنه 
تجمع اعتراضي 

مرغداران 

 كاهش 
 رشد اقتصادي 

 با افزايش 
سن جامعه

 »تعادل« تبعات اقتصادي مناظره انتخاباتي
 بايدن-ترامپ را بررسي مي كند

ترِس بازارها
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 بورس
 تشنه پيش بيني پذيري 

 زمان مناسب
 براي ورود به بورس

 حلقه مفقوده توليد محتوا 
در شبكه ملي اطالعات

 بي مايه فطيره
حتي شما دوست عزيز

پيش بيني كارشناسان از قيمت 
دالر و ضرورت اقدام موثر

فع��االن  هم��ه  احتم��اال 
اقتصادي كش��ور با وجود نا 
اطميناني فراگير و تغييرات 
پي در پي در محيط كس��ب 
و كار خوگرفته باش��ند اما از 
نيمه دوم مردادماه انباش��ت 
برخي تصميم��ات در حوزه 
بازاره��اي مال��ي منج��ر به 
آغاز موج اص��الح قيمت ها و ريزش ه��اي متوالي در 
بازار بورس ش��د و اكنون نيز موجب افزايش ش��ديد 
نااطميناني ها و ضربه اساسي به س��رمايه اجتماعي 
و اعتماد كنش��گران اقتصاد شده اس��ت. چند اقدام 
ناهماهنگ و بي موقع موجب ش��د تا پي��ام هراس به 
فعاالن بازار مخابره ش��ود. در ادامه نيز سياست ها ي 
اصالحي توس��ط برخي اقدام��ات ناهماهنگ ديگر 
خنثي شد تا اميد بازگشت به تعادل بازار كاهش يابد. 
رشد سريع شاخص بورس در چهارماهه نخست سال 
جاري و هش��دارهاي متعدد در مورد حباب وس��يع 
بورس موجب ش��د تا نوعي انتظار بحران و ريزش در 
جامعه دميده شود. اين موضوع طبيعتا بايد مجريان و 
سياست گذاران را مجاب و ملزم مي كرد تا با مديريت 
افكار و انتظارات عمومي از هرگونه اقدامي كه به نشاط 
بازار لطمه بزند را بگيرند.   ادامه در صفحه 4

ارزيابي ه��اي  در  معم��وال 
خص��وص  در  تحليل��ي 
بازار س��رمايه نس��خه هايي 
ك��ه ب��راي درك اين ب��ازار 
آن  در  س��رمايه گذاري  و 
اراي��ه مي ش��ود، مرب��وط به 
س��رمايه گذاري هاي آن��ي و 
كوتاه مدت است؛ اما ضرورت 
دارد كه افكار عموم��ي را براي ورود به بازار س��رمايه با 
اس��تراتژي س��رمايه گذاري بلندمدت در بازار سرمايه 
آشنا كنيم. خاطرم هست در ايامي كه بورس در حول 
و حوش شاخص دو ميليون واحدي قرار داشت، بسياري 
از مخاطبان اين پرس��ش را مطرح مي كردند كه براي 
چشم انداز بلندمت )مثال5ساله( چه نوع سرمايه گذاري 
در بازار س��رمايه كش��ور مناسب اس��ت؟ اين دسته از 
مخاطبان هم��واره به دنبال منافذي مي گش��تند تا از 
طريق آن بتوانند س��رمايه گذاري هاي مطلوب تري در 
بازار سرمايه انجام دهند. در آن زمان اگر به اين دسته از 
مخاطبان پيشنهاد مي كرديم كه االن زمان خوبي براي 
اين نوع س��رمايه گذاري در بازار سرمايه نيست و بهتر 
است كمي صبر كنند، اغلب ناراحت مي شدند و احساسا 
مي كردند كه مشورت درستي با آنها صورت نگرفته، اما 
واقع آن است كه ...  ادامه در صفحه 2

تولي��د محت��واي بوم��ي كه 
ش��ايد نتوان نمون��ه آن را در 
منابع بين المللي يافت و علت 
آن هم محدود ب��ودن برخي 
اطالعات به زبان و جغرافياي 
خ��اص هر كش��ور اس��ت را 
مي توان زي��ر مجموعه اي از 
توليد دانست كه از الزمه هاي 
رش��د اقتصادي اس��ت. توليد محتواي بوم��ي به زبان 
فارس��ي در حوزه فضاي مجازي همواره از دغدغه هاي 
مسووالن بوده تا جايي كه به اعتقاد برخي، اگر سرعت 
اينترنت هزار برابر هم شود، بدون حضور توليدكنندگان 
محتواي ايراني تنها يك رابطه يك طرفه خواهد بود. با 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات و بحث هاي زيرساختي 
مربوط به آن، كمبود در زمينه محتواي بومي را مي توان 
حلقه مفقوده شبكه ملي اطالعات دانست كه نيازمند 
مش��اركت بخش هاي خصوص��ي و تجميع كنندگان 
محتواست. ش��بكه ملي اطالعات به تعبير برخي، يك 
زيرساخت يا به عبارتي يك سخت افزار است كه نيازمند 
توليد محتواس��ت. متولي اين محتوا طبيعتًا نمي تواند 
تنها يك نهاد يا سازمان باشد، زيرا اين محتوا بايد آنقدر 
گسترده باش��د كه بتواند نياز فكري، فرهنگي و حتي 
ادامه در صفحه 2 سرگرمي مردم را پاسخ دهد.  

س��ال هاي س��ال است كه 
مردم در مورد معضلي به نام 
»زيرميزي و رشوه« صحبت 
مي كنند و از آن گله مندند. 
معضلي كه كم كم در تمام 
حوزه ها رخنه كرد و كار به 
جايي رسيد كه نام برخي از 
پزشكان زير ميزي بگير هم 
بر سر زبان ها افتاد. پزشكاني كه براي انجام خدماتي 
كه به خاطر آن آم��وزش ديده و البته س��وگند ياد 
كرده اند، از بيماران پول بيشتري دريافت مي كردند 
تا آن خدمات را به آنها ارايه دهند. مساله اين است كه 
شما شايد بتواني با كارمند فالن اداره يا بخش بر سر 
اينكه حق دريافت رش��وه ندارد وارد بحث و مجادله 
شوي ولي با پزشكي كه قرار است جانت را به دست 
او بس��پاري اين نوع رفتار عاقالنه به نظر نمي رسد و 
مجبوري به خواسته او تن بدهي. به هر حال هميشه 
هر دولتي كه بر س��ر كار آمده در اين زمينه وعده و 
وعيدهايي به مردم داده اس��ت، اما متاس��فانه آمار 
تخلفات در تمام زمينه ها نش��ان مي ده��د كه انگار 
كاري در اي��ن زمينه صورت نگرفته اس��ت. در واقع 
مي توان گفت همين رشوه گرفتن هاي اندك اندك 
ادامه در صفحه 8 تبديل به اختالس ها و...  

هر بار كه اقتصاد دچار شوك 
قيمتي مي ش��ود و مثال بازار 
ارز دچ��ار ش��وك مي ش��ود، 
بالفاصله عده اي اين پرسش 
را مط��رح مي كنن��د ك��ه به 
دنب��ال افزايش ه��اي اخي��ر 
نرخ ارز، وضعيت ب��ازار تاكجا 
پيش خواهد رفت و قيمت تا 
چقدر افزايش پيدا مي كند؟ اما معموال در اين زمينه كه 
چه اقداماتي مي توان انجام داد كمتر ش��اهد اظهارنظر 
هستيم تا جلوي افزايش شديد قيمت ها گرفته شود. در 
روزهاي اخير نيز، به دنبال طرح دوباره اين پرس��ش ها، 
عمدتا پيش گويي ه��ا و پيش بيني ه��ا از نرخ هاي 35، 
50، 60 و 100 تومان خب��ر داده اند و گفته اند كه تا عيد 
اين رقم مي ش��ود. عيد مي��الدي يا عيد ن��وروز؟ معلوم 
نيس��ت.  در كنار اين اعداد كه عمدتا ب��ه افزايش نرخ ها 
اش��اره دارد، برخي كارشناس��ان نيز با اش��اره به عوامل 
بنيادين اقتصاد و احتم��ال تحقق آنها اع��الم كرده اند 
كه احتمال كاهش ن��رخ ارز به دنب��ال افزايش صادرات 
نفتي و غيرنفتي و فرآورده هاي نفتي وج��ود دارد زيرا با 
فروكش كردن حاشيه هاي كرونا، و افزايش درآمد نفتي 
و غير نفتي مي توان به افزايش عرضه ارز نيز اميدوار بود 
و قطعا كاهش تب كرونا درجهان، عرض��ه ارز در ايران را 
متحول خواهد كرد.  در عين حال برخي كارشناسان از 
قيمت دالر 15 هزار تومان تا 17 هزار تومان خبر داده اند 
و داليل خود را احتمال بازگشت امريكا بعد از انتخابات 
آبان ماه به برجام، و مذاكرات با رييس جمهور امريكا، اعالم 
كرده اند و معتقدند كه تداوم وضعيت فعلي مورد عالقه 
دو طرف نيس��ت و مي توان اميدوار بود كه سيگنال هاي 
مثبتي در اين زمينه دريافت شود.  در ميان پيش بيني 
برخي كارشناس��ان و صاحب نظران در روزهاي اخير و 
به دنبال افزايش قيمت دالر به باالي 29 هزار تومان، كه 
پيش بيني هاي خوش بينانه و بدبينانه اي ارايه داده اند و 
قيمت هايي از 15 هزار تومان تا 60 هزار تومان را مطرح 
كرده اند، يكسري مبناي پيش بيني خود را داليل سياسي 
و يك سري داليل اقتصادي اعالم كرده اند.  عده اي متاثر 
از احتم��ال افزايش صادرات غير نفتي ب��ا كاهش اثرات 
كرونا، رش��د صادرات نفت و فرآورده ه��اي نفتي مانند 
بنزين، معتقدند كه وضعيت عرضه ارز بهتر خواهد شد و 
روي نيما و نرخ ارز اثر خواهد گذاش��ت. عده اي ديگر، به 
داليل سياسي مانند احتمال پيروزي يا شكست ترامپ 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا در آبان ماه و احتمال 
بازگشت يا عدم بازگشت امريكا به برجام، اشاره كرده اند 
و معتقدند كه ادامه اي��ن روند امكان پذير نيس��ت و به 
هرحال مسووالن سياسي كشورهاي مختلف به دنبال 
گش��ايش هايي خواهند بود و ادامه اين تحريم ها مورد 
عالقه بسياري از ناظران وبازيگران سياسي جهان و امريكا 
و ايران نيست.  ادامه در صفحه 4

گزارش روز

»تعادل« تبعات اقتصادي مناظره 
انتخاباتي بايدن-ترامپ را 

بررسي مي كند

مريم شاهسمنديفائزه طاهريرضا غني پورايمان اسالميان محسن شمشيري 

 ترِس
 بازارها

مه�دي بيك|شرم آور«، »مبتذل«، »نمايش سطحي 
عامه پس��ند«، »س��يرك انتخاباتي«، »ضربه عميق به 
دموكراسي«، »مجادله به جاي مناظره«، »كشتي گرفتن 
با خوك«و...اين عناوين و عناوين ديگري از اين دس��ت، 
بخشي از واكنش هايي است كه رسانه هاي مطرح دنيا در 
خصوص نخستين مناظره ترامپ- بايدن با استفاده از آنها 

تالش كرده اند تصويري مثال��ي از اين هماورد انتخاباتي 
كه چش��م ميليارد ها بيننده تلويزيوني را در سراسر دنيا 
به خود معطوف كرده بود، ارايه كنن��د. مناظره اي كه در 
كليولند اوهايو با اجراي كريس واالس مجري فاكس نيوز 
برگزار شد و ترامپ در همان دقايق ابتدايي نشان داد كه 
آمده تا نظم جلسه را به سبك و سياق خود به هم بزند و با 

استفاده از كلمات تحقيرآميز و فحاشي هاي اروتيك طرف 
مقابل خود را بنوازد، اما به نظر مي رسد استراتژيست هاي 
انتخابات��ي دموكرات ها با اس��تفاده از تجربيات انتخابات 
قبلي، پيش بيني يك چنين رفتاري را كرده و قبال بايدن 
را مجهز به راهبردهايي س��اخته بودند كه بتواند در برابر 
ضربه هاي كالمي مستمر ترامپ مقاومت كند و در مواقع 

ضروري هم از همان الگوي سخيف ترامپ بهره بردند تا به 
رييس جمهور اياالت متحده، مردم امريكا و افكار عمومي 
جهاني نشان دهند درست به اندازه او و حتي شايد بيشتر از 
او، توانايي سقوط به پايين ترين درجه هاي رفتاري را دارند.

بر اس��اس اين راهبرد اس��ت كه در كمال تعجب بررسي 
آماري مناظره نشان مي دهد، عليرغم اينكه ترامپ بيش 
از 70بار صحبت هاي بايدن را در جريان مناظره قطع كرد 
اما در نهايت بايدن 43دقيقه فرصت صحبت پيدا كرد و 
ترامپ فق��ط 28دقيقه صحبت كرد. واكن��ش بازارهاي 
اقتصادي به اين مناظره اما حرف هاي بسياري براي گفتن 
دارد و رمزگشايي از آن مي تواند تصويري از دورنماي آينده 
براي اقتصاد را نيز فراهم كند. اغلب نظرسنجي هاي معتبر 
اما بايدن را پيروز انتخابات نش��ان مي دهند و ترامپ را در 
اقناع عمومي ناتوان نشان مي دهند. واكنش هاي بازارهاي 
بين المللي به اين مناظرات اما تركيبي از احتياط و انتظار را 
در پي داشت؛ به نظر مي رسد فعاالن اقتصادي بين المللي 
با در پيش گرفتن رويكردي احتياطي تالش مي كنند تا 
زمان پايان مناظرات و بازتاب هايي كه از اين مناظرات در 
فضاي عمومي اقتصاد شكل مي گيرد، صبر كنند تا بعد 
از مشخص شدن ش��مايل رييس جمهور احتمالي آينده 
بتوانند براي فعاليت هاي اقتصادي خود برنامه ريزي كنند. 
اقتصاد ايران اما صبح روز بعد از مناظره را در شرايطي اغاز 
كرد كه از يك طرف بورس با صعود شاخص ها روبه رو شد 

از سوي ديگر تداوم نوسانات بازار ارز نيز تداوم يافت؛ صعود 
و نوساني كه كارشناسان ظهور آن را بنا به داليل داخلي 
مرتبط مي دانن��د تا آثاري كه ب��ه مناظره هاي انتخاباتي 

مربوط  باشد.

    بازتاب اقتصاد در مناظره
يكي از گزاره هايي كه رمزگش��ايي و تفسير آن مي تواند 
آثار عيني تحوالت آين��ده برآم��ده از انتخابات داخلي 
امريكا براي اقتصاد بين المللي را تا حدودي مشخص كند، 
واكنش هايي است كه بازارها نسبت به تحوالت سياسي 
از خود ب��روز مي دهند. در واقع اقتصاد در ش��مايل يك 
ناظر بي طرف با بروز اين تحوالت وارد ميدان مي شود و 
نظر خود را در خصوص پيامدهاي مختلف ابراز مي كند. 
بر اس��اس اعالم يورونيوز معامالت آتي بازارهاي سهام 
امريكا س��اعاتي پس از پايان اين مناظره، منجر به افت 
272 واحدي ش��اخص صنعتي داوجونز و 127 واحدي 
شاخص نزدك شد. همچنين ش��اخص ِاس اند پي500 
)S&P 500( يا به عبارت ديگر، ش��اخص 500 شركت 
برتر امريكا نيز 31 واحد كاهش يافت. در بازارهاي سهام 
اروپا هم ش��اخص بورس آلمان 106 واحد و ش��اخص 
بورس لندن نيز 20 واحد عقب نش��يني كرد. ش��اخص 
50 شركت برتر اروپا نيز روز چهارشنبه بيش از 31 واحد 
ادامه در صفحه 6 كاهش يافت.  

طرح تامين كاالي اساسي به سرنوشت يارانه دچار مي شود

مركز پژوهش ها معتقد است   اين طرح به تعميق كسري بودجه  و تورم بيشترمي انجامد

مجلس عليه مجلس، تورم عليه مردم

همين صفحه



»هرچند قيمت كاالهاي اساسي در دو سال گذشته افزايش 
قابل توجهي داشته است و ضروري است كه دولت سياستي 
جهت حمايت از اقشار كم برخوردار جامعه اتخاذ كند اما 
منابع تأمين اعتبار طرح ابهامات اساسي وجود دارد و عدم 
رفع اين ابهامات و همچنين عدم اصالح منابع تأمين اعتبار 
طرح، مي تواند در شرايط فعلي كه كشور با تورم شديد و 
كسري بودجه دست و پنجه نرم مي كند، بسيار آسيب زا 
باش��د و نتايج غيرقابل جبراني به همراه آورد. همچنين 
سياست ارز ترجيحي )دالر ۴۲۰۰توماني( كه از سال ۹۷ 
اجرايي شد، نه تنها نتوانست نتايج مطلوبي براي دولت و 
مردم حاصل كند، بلكه آثار پولي و تورمي جبران ناپذيري 

نيز به همراه داشته است«.
اين بخش��ي از نكاتي اس��ت كه در گزارش جديد مركز 
پژوهش هاي مجلس به آن اشاره شده است، گزارشي كه 
محوريت اصلي بررسي آن، طرح تامين كاالهاي اساسي 
براي اقشار كم درآمد جامعه اس��ت كه روز سه شنبه در 
مجلس با يك فوريت آن موافقت ش��د و بناست به زودي 
با نهايي شدن بررسي ها در كميسيون هاي تخصصي به 

مرحله تصويب نهايي و اجرا برسد.
طرحي كه نمايندگان مجلس ارايه كرده اند با هدفي درست 
و در مسير حمايت از اقشار كم درآمد مردم نهايي شده است. 
با توجه به تداوم تحريم هاي امريكا و شيوع ويروس كرونا، 
بخش قابل توجهي از مردم قدرت خريد خود را از دست 
داده اند و تداوم دو رقمي طوالني مدت باعث شده هر سال 
مردم توان كمتري براي برطرف كردن نيازهايشان داشته 
باش��ند. نرخ تورم نقطه به نقطه بيش از 3۰ درصد نشان 
مي دهد كه مردم در شهريور امسال براي خريد محصوالتي 
مشابه با شهريور سال قبل بايد 3۰ درصد هزينه بيشتري 
كنند و اين موضوع با توجه به اينكه امكان افزايش حقوق و 
درآمد متناسب با نرخ تورم براي اقشار مختلف مردم وجود 
ندارد، عمال دش��واري هاي جدي را براي مردم در گذران 
امورش��ان به وجود آورده و در اين ميان هرچند نرخ تورم 
دهك هاي پر درآمد بيش از كم درآمدهاست اما سبد خريد 
اقشار كم درآمد كه از خوراك، پوشاك و مسكن پر مي شود، 

بيشترين آسيب را ديده است.

   از دالر دولتي تا احياي كوپن
دولت با پيش بيني افزايش دشواري ها بر زندگي مردم از 
ماه هاي ابتدايي آغاز تحريم هاي جديد امريكا و همزمان با 
باال رفتن قيمت ارز در بازار آزاد، تالش كرد طرحي حمايتي 
را اجرايي كند كه در چارچوب آن تامين كاالهاي اساسي 
مردم تضمين شود. در اين چارچوب، دولت اعالم كرد به 
كاالهاي اساسي ارز دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت 
مي كند تا واردات كاالهايي مانند نهاده هاي دامي، روغن، 
دارو و محصوالت استراتژيكي مانند الستيك خودرو تحت 
تاثير افزايش قيمت ارز قرار نگيرند. در فهرس��ت دولت 
واردات كاالهايي مانند برنج نيز قرار داشت كه در ماه هاي 
بعد از ليست حذف شد تا سرانجام تعداد محدودتري كاال ارز 
۴۲۰۰ توماني دريافت كنند. با وجود آنكه دولت در حدود 
دو سال و نيم گذشته، ميلياردها دالر ارز دولتي به كاالهاي 
اساسي پرداخت كرده اما از سويي قيمت اين كاالها همزمان 

با تورم باال رفته اند و از سوي ديگر به دليل دشواري در نظارت 
بر اجراي اين برنامه، تعداد زيادي از دريافت كنندگان آن، 
از منابع دولتي سوءاستفاده كرده و نتايج آن در نهايت به 
برگزاري دادگاه هاي اقتصادي منجر شده است. با وجود 
تمام اين انتقادات اما دولت همچنان تاكيد كرده كه اين 
ارز را پرداخت خواهد كرد و احتماال در سال پاياني دولت 
هم اين ارز باقي خواهد ماند.با توجه به انتقادات جدي از 
عملكرد دولت در تامين كاالهاي اساسي مردم، نمايندگان 
مجلس يازدهم از طرح اختصاصي خود براي بهبود اوضاع 
خبر دادند. اين طرح كه در ماه هاي گذشته از سوي برخي 
نمايندگان پيگيري ش��ده، با وجود باقي ماندن ابهامات 
سرانجام روز سه ش��نبه در مجلس تصويب شد و به نظر 

مي رسد در آينده گام هاي نهايي خود را طي خواهد كرد.
در چارچوب اين طرح، مبلغ ثابتي احتماال در دو دسته مجزا 
به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد و حدود 6۰ 
ميليون ايراني در فهرست اين حمايت ها قرار مي گيرند. 
در اين چارچوب، به جاي استفاده نقدي از مبالغ واريزي، 
سرپرستان خانوار بايد از اين كمك تنها براي خريد تعدادي 
كاالي اساسي مشخص شده استفاده كنند و امكان استفاده 
نقدي از آن وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب برنامه جديد 
مجلس همان شيوه اقتصاد كوپني سال هاي گذشته است، 
با اين تفاوت كه ش��يوه اجرا قدري تغيير كرده است. در 
جريان اجراي اين برنامه چند ابهام مهم وجود دارد. نخست 
آنكه منابع اعتباري اين طرح مشخص نيست و نمي توان 
انتظار داشت كه دولت در اين ش��رايط دشوار اقتصادي 
ناگهان بتواند بيش از 3۰ هزار ميليارد تومان اعتبار مورد 

نياز را تامين كرده و به دست مردم برساند، موضوعي كه در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نيز به آن اش��اره شده 
است. اين مركز نوشته: منابع طرح تأمين كاالهاي اساسي 
بايد به گونه اي باشد كه 1( به كسري بودجه دامن نزند، ۲( 
در سال هاي بعد تداوم داشته باشد و 3( با نرخ تورم افزايش 
يابد. بررسي ها نشان مي دهد كه منابع در نظر گرفته شده 
داراي اين ويژگي ها نيستند و در نهايت به تعميق كسري 
بودجه مي انجامد. اگر منابع طوري نباشد كه بدون تشديد 
كس��ري بودجه به حمايت از خانوارها بپردازد، اين طرح 
مي تواند به سياستي ضد خود تبديل شود و با دامن زدن به 
كسري بودجه سبب استقراض بيشتر دولت از بانك مركزي 
و افزايش تورم در سال هاي آتي شود. هرچند نمايندگان 
مجلس اصرار دارند كه منابعي را براي دولت در اين چارچوب 
در نظر گرفته اند اما در عمل به نظر مي رسد كه ابهامات به 
جاي خود باقي است.از سوي ديگر تامين كاالهاي اساسي 
مورد نياز مردم نيز ابهام ديگري است كه بايد به آن رسيدگي 
شود. وزارت كشاورزي و وزارت صمت بايد در اين حوزه فعال 
شوند و ميزان ذخاير استراتژيك كشور در اين حوزه اهميت 
فراواني دارد. ايجاد صف هاي طوالني، احتمال شكل گيري 
بازار سياه و سوءاستفاده از منابع در نظر گرفته شده براي 
طرح ديگر ابهاماتي است كه در روزهاي اخير مطرح شده اند.

آنچه كه بيشترين نگراني را به وجود آورده دست زدن دولت 
به منابع بانك مركزي براي تامين اين كاالهاست. اگر دولت 
نتواند منابع پايداري را به دس��ت آورد، استقراض از بانك 
مركزي خود به تشديد تورم منجر خواهد شد و در نهايت باز 

هم به ضرر اقشار كم درآمد تمام مي شود.

   جاماندن يارانه از تورم
جدا از مسائل مطرح ش��ده درباره طرح تامين كاالهاي 
اساسي مجلس، آنچه كه بيشترين ابهام را دارد، سرنوشت 
طوالني مدت طرح در فضاي تورم زده اقتصاد ايران است. 
امروز دولت به اقشار كم درآمد دو نوع يارانه نقدي مي دهد. 
يارانه نخست مربوط به گام نخست هدفمندي يارانه ها 
از 1۰ س��ال پيش اس��ت كه در چارچوب آن هر ايراني 
حدود ۴5 هزار تومان يارانه دريافت مي كند. در كنار آن 
از آبان سال گذشته نيز در چارچوب طرح سبد معيشتي 
خانوار هر ايراني حدود 5۰ هزار تومان دريافت مي كند. 
اگر مبلغ سر جمع اين يارانه را ماهي 1۰۰ هزار تومان در 
نظر بگيريم، عمال اين مبلغ هيچ گره اي از زندگي مردم 
باز نمي كند. اين در حالي است كه اين مبلغ 1۰ سال قبل 
توان كمك به بخشي از معيشت را داشت اما تحت تاثير 
تورم، عمال قدرت اثرگذاري خود را به ش��كلي جدي از 

دست داده است. 
در اين چارچوب حتي در صورت اجرايي ش��دن طرح 
تامين كاالهاي اساس��ي مجلس نيز نمي توان انتظار 
داشت كه در طوالني مدت تاثيري بر زندگي مردم داشته 
باشد و تا زماني كه براي تورم چاره اي انديشيده نشود، 
نمي توان انتظار داشت تغييري در اوضاع زندگي مردم 
ايجاد ش��ود. در اين چارچوب طرح هاي دستگاه هاي 
تصميم گير چه در حوزه كوپن تعريف شود، چه در حوزه 
ارز ۴۲۰۰ توماني و چه يارانه نقدي اگر بدون توجه به نرخ 
تورم تعريف شود، خود به ضد خود تبديل مي شود و در 

اين ساختار ابهام ها همچنان در جاي خود باقي است.
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 زمان مناسب
 براي ورود به بورس

در آن دوره، صب��ر بهتري��ن راهب��رد ب��راي مواجهه با 
سرمايه گذاري در بازار س��رمايه بود. در شرايط فعلي اما 
معتقدم زمان مناسبي براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت 
در بازار سرمايه است. شرايط فعلي همان پنجره مطلوبي 
است كه س��رمايه گذاراني كه دورنماي بلندمدتي را در 
بورس مد نظر قرار داده اند؛ منتظر از راه رسيدن آن بودند.

ش��ايد اين اظهارنظر در اين شرايط كه اغلب سهم باالي 
5۰درصد نزول داشته اندعجيب به نظر برسد اما آندسته از 
افرادي كه آشنايي مختصري هم با استراتژي بلندمدت در 
بازار سرمايه داشته باشند متوجه اين بحث خواهند شد. 
براي حضور موفقيت آميز در بازار سرمايه مانند هر فعاليت 
ديگري بايد از ظواهر امور عبور كنيم و موضوعات را از منظر 
عمقي تحليل و ارزيابي كنيم. براي به كارگيري هر نوع 
استراتژي در بازار سرمايه بايد نقطه كانوني آن راهبرد را 
شناسايي كرد بعد اقدام به تصميم سازي كرد. براي كساني 
كه دورنماي بلندمدت بورس را مورد توجه قرار داده اند، 
حتي چنانچه ش��اخص بورس به مرز 1ميليون واحدي 
هم برس��د اهميتي ندارد چرا كه آنها چشم انداز آينده را 
در نظر گرفته اند. برخي به اشتباه تصور مي كنند زماني 
كه بورس در اوج رشد شاخص ها قرار دارد، بايد نسبت به 
سرمايه گذاري در آن اقدام كرد اما واقع ان است كه كساني 
كه هوش��مندانه با بورس برخورد مي كنند مي دانند كه 
زمان درس��ت ورود به بازار در زمان بروز تكانه هاي نزولي 
است. مغز انس��ان براي زندگي در طبيعت چند ميليون 
سال تكامل پيدا كرده است و اجداد ما از اين هوشمندي 
براي زندگي در محيط وحشي استفاده مي كردند. در آن 
ايام اوج هوشمندي انسان در راستاي پيدا كردن غذا، فرار 
از خطر و پاس��خگويي به غرايز معنا پيدا مي كرد. در آن 
زمان هم افرادي كه زودتر خطرات را پيش بيني مي كردند 
شانس بيش��تري براي زنده ماندن داشتند و كساني كه 
ت��رس و احتياط توانايي فكر ك��ردن را از آنها مي گرفت 
طعمه حيوانات بزرگ تر و وحشي تر مي شدند. با گذشت 
هزاران و ميليون سال از تكامل بشر مغز انسان هنوز هم 
بر اساس همين سازو كار ساده عمل مي كند. افرادي كه 
هوشمندانه تر بتوانند از درك و فهم خود استفاده كنند و 
شناخت مناسبي از نيازهاي پيراموني خود داشته باشند، 
موفقيت بيشتر و زندگي مطلوب تري را تجربه خواهند كرد 
و كساني كه از ترس به گوشه اي بخزند و عقل خود را به كار 
نبندند، كاري از پيش نخواهند برد. مشكل امروز اين است 
كه ذهن برخي افراد وقتي بازار در شرايط مثبت قرار دارد 
و شاخص ها رو به صعود دارند، خطر را كم ارزيابي مي كند 
و وقتي بازار مثل حاال 5۰ درصدش فروريخته است خطر 
و ريسك سرمايه گذاري را باال ارزيابي مي كند. نكته اي كه 
برآمده از خطاي ذهن و اشتباه محاسباتي اين افراد است. 
در صورتي كه اين معادله دقيقا برعكس است. نبايد وقتي 
كه بايد خريد كنيم از بازار فرار كنيم و وقتي كه بازار ريسك 
بااليي دارد تازه به فكر ورود و سرمايه گذاري در بازار بيفتيم. 
اين درس مهمي است كه متاسفانه هنوز بسياري ار فعاالن 

بازار سرمايه از ابعاد وزواياي آن اگاه نيستند..

 حلقه مفقوده توليد محتوا 
در شبكه ملي اطالعات

در اين ش��رايط مس��لمًا كس��ي بهتر از مردم نمي تواند 
توليدكننده نيازهاي محتوايي كشور باشد و از همين رو 
در سال هاي گذشته ورود بخش خصوصي به عرصه توليد 
محتوا، موجب رونق گرفتن اين بخش شده است. در حال 
حاضر كسب وكارها و استارت آپ هاي زيادي به حوزه توليد 
محتوا وارد شده اند و با قرار دادن محتواي متني، صوتي و 
تصويري و همچنين استفاده از خود كاربران براي توليد 
چنين محتواهايي، نقش توليدكننده را ايفا مي كنند تا 
بتوانند اين حلقه مفقوده شبكه ملي اطالعات را تامين 
كنند. البته بخ��ش دولتي هم اگرچه ش��ايد به صورت 
مستقيم خود تامين كننده نباشد، اما مي تواند با تسهيل 
قوانين براي كسب وكارها، راه را براي آنها باز كند. با توجه 
به روندهاي جهاني در مساله توليد محتوا، افراد جامعه 
در هر شغل يا حرفه اي كه هستند، مي توانند با توجه به 
دانس��ته هاي علمي و كاربردي خود، به توليد محتواي 
معتبر و موثق در راس��تاي آگاهي رساني تخصص خود 
اقدام كنند كه البته اين مبحث باعث توسعه كسب وكار 
آنها نيز خواهد شد. مس��ووالن فناوري اطالعات پس از 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات همواره از تفاوت نرخ اينترنت 
داخلي و بين المللي سخن مي گويند طبق تصميم هاي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ترافيك هاي 
محلي و بومي تعرفه كمتري داش��ته و هزينه اس��تفاده 
مردم از آنها كاهش مي يابد. ش��بكه موبايل نيز مي تواند 
براي ارايه خدمات به كس��اني كه محتوا توليد مي كنند 
نقش درآمدزايي داشته باشد، همه نهادها نيز مي توانند 
توليدكننده محتوا باشند و افراد مي توانند كارهايي كه 
تا امروز در فضاي حقيقي انجام شده را به فضاي مجازي 
بياورند. در اين راستا همواره بر نقش شبكه ملي اطالعات و 
تاثير توليد محتوا بر اين شبكه تاكيد شده است، زيرا زماني 
كه كاربر وارد شبكه ملي اطالعات مي شود، داخل كشور 
به يك فضاي سريع ارتباطي و مطمئن و با محتوا دسترسي 
پيدا مي كند كه اين فضا در كنار محتواي غني بين المللي 
باعث ارتقاء س��طح علم و دانش مي شود. در اين دريافت 
محتوا هم اين مساله مهم را بايد مد نظر قرار دهيم كه تنها 
برخي محتواها براي كاربران مفيد است و برخي كمتر مفيد 
بوده و برخي هم مضر اس��ت. در هر حال كاربر در فضاي 
شبكه ملي اطالعات با محتوا و اطالعاتي روبرو است كه با 
محيط اطراف جامعه و زندگي ما سازگاري بيشتري دارد، 
در همين راستا مسووالن مربوطه در راستاي تالش ها براي 
توليد محتوا در برنامه ششم توسعه مي خواهند تا انتهاي 
برنامه ششم توسعه ميزان اس��تفاده مصرف كنندگان 
اينترنت كشور از محتواي داخلي به ۸۰ درصد برسانند اما 
اين افزايش ميزان استفاده از محتواي داخلي به شرطي 
است كه بتوانيم محتواي غني و پرباري توليد كنيم. با توجه 
به سهم كم محتواي فارسي در سايت هاي پرمراجعه و از 
طرفي بي ارزش بودن ۷5 درصد صفحات وب  فارسي به 
اعتقاد برخي كارشناسان، به نظر مي رسد بايد نهايت تالش 
براي توليد محتوا را همان طور كه در برنامه ششم توسعه نيز 
آمده است، انجام داد. زيرا همانطور كه مشخص است توليد 
محتواي بومي عالوه بر اهميت فرهنگي، از لحاظ اقتصادي 
نيز ارزش بااليي دارد و بي توجهي به آن به معناي از دست 

رفتن حجم بااليي از درآمد است.

جذب 3.8 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خارجي

وزير اقتصاد از جلب 3.۸ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارجي در قالب پروژه هاي مصوب هيات سرمايه گذاري 
خارجي طي شش ماهه اول سال خبر داد و جزيياتي از 
طرح اين وزارتخانه براي تسهيل و تسريع جلب سرمايه 
ايرانيان مقيم خارج از كشور ارايه كرد. فرهاد دژپسند 
طي سخناني در دويست وچهل و پنجمين نشست 
هيات سرمايه گذاري خارجي، بر لزوم تعيين ضمانت ها 
و مشوق هاي الزم براي س��رمايه گذاران ايراني مقيم 
خارج از كشور و تصويب اين مشوق ها در قالب قوانين 
رسمي، تاكيد كرد.وي با اشاره به جلب 3.۸ ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خارجي در قالب پروژه هاي مصوب هيات 
سرمايه گذاري خارجي طي شش ماه اول سال 13۹۹، 
عملكرد همكاران سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي 
اقتصادي و فني ايران و اعضاي هيات سرمايه گذاري 
خارجي در اين خصوص را با توجه به محدوديت ها و 
تنگناهاي موجود، بسيار ارزشمند و قابل تقدير ارزيابي 
كرد.دژپسند با اشاره به اينكه جذب سرمايه خارجي به 
مراتب بهتر از دريافت وام است، گفت: سرمايه گذاري 
خارجي به معناي دريچه ورود فناوري، ايجاد اشتغال و 
افزايش توليد است، لذا دستگاه هاي اجرايي بايد نهايت 
تالش خود را به كار گيرند تا »جلب « سرمايه گذاري 
خارجي را به »جذب« تبديل كنند.وزير اقتصاد افزود: 
يكي ديگر از مزاياي جذب سرمايه گذاري خارجي اين 
است كه با پذيرش يك سرمايه، عمال فرد سرمايه گذار 
تبديل به س��فير و حافظ منافع ما در كشور فرستنده 
سرمايه مي شود زيرا، مطالبه او از دولت خود اين خواهد 
بود كه از اتخاذ تصميماتي كه سرمايه وي در ايران را به 
خطر بيندازد خودداري كند و به اين شكل، به استحكام 
روابط دو كشور نيز كمك مي كند.وزير اقتصاد در ادامه 
با اعالم اينكه اخيرا، طرحي از سوي وزارت اقتصاد براي 
تسهيل و تسريع در جلب سرمايه ايرانيان مقيم خارج 
از كشور به هيات دولت ارايه شده است، تصريح كرد: بر 
اساس اين طرح، امتيازات، مشوق ها و تضاميني براي 
اين دسته از سرمايه گذاران در نظر گرفته مي شود كه 
از جمله اين تضامين، تصويب امتيازات مذكور در قالب 
»قانون « توسط مجلس شوراي اسالمي است تا ديگر 
كسي نگران تغيير احتمالي رويه ها به واسطه تغيير 
مقامات دولتي نباشد.وي ادامه داد: كشور براي تحقق 
جهش تولي��د، حداقل ۷۰۰ ت��ا 1۰۰۰ هزار ميليارد 
تومان در س��ال نياز به س��رمايه گذاري دارد و جذب 
سرمايه گذاري خارجي نيز مي تواند در اين زمينه نقش 
آفرين باشد.دژپسند در ادامه، عملكرد ادارات كل امور 
اقتصادي و دارايي استان هاي وزارت اقتصاد در جلب 
س��رمايه گذاري خارجي را از مالك هاي مهم ارزيابي 
مدي��ران كل اين ادارات عنوان ك��رد و اظهار كرد: هر 
استاني كه رتبه باالتري را به دست آورد، مورد تشويق 
قرار خواه��د گرفت و يكي از بهتري��ن گزينه ها براي 
جذب س��رمايه گذاري خارجي در استان ها، استفاده 
از ويژگي هاي منطقه اي است.وزير اقتصاد با اشاره به 
توسعه سامانه هاي الكترونيكي سرمايه گذاري خارجي 
در اس��تان ها، خواستار همكاري بيشتر مديران كل و 
مقامات اس��تاني جهت جلب و جذب سرمايه گذاري 
خارجي ش��د.طبق اعالم وزارت اقتصاد، در دويست 
وچهل و پنجمين نشس��ت هيات س��رمايه گذاري 
خارجي 6۸ طرح س��رمايه گذاري خارجي با ارزشي 
معادل يك ميليارد و ۴۰۰ ميلي��ون دالر به تصويب 
رسيد. بر اس��اس اين گزارش، اين طرح ها كه از سوي 
اتباع 15 كشور جهان ارايه شده است، شامل شامل ۴۲ 
طرح سرمايه گذاري خارجي جديد و ۲3 مورد مرتبط 
با تغييرات طرح هاي سرمايه گذاري خارجي و انتقاالت 
ارزي س��رمايه گذاران و همچنين 3 م��ورد افزايش 
سرمايه گذاري است كه اين طرح هاي سرمايه گذاري 
در 1۸ استان كشور اجرا مي شوند.از ديگر مصوبات اين 
نشست مي توان به افزايش سرمايه گذاري، اصالح مجوز 
سرمايه گذاري خارجي، تمديد مجوز سرمايه گذاري 
خارجي با بازپرداخت اقساط تسهيالت مالي و انتقال 

سود سهام سرمايه گذاران خارجي اشاره كرد.

هيچ زائري در مرزهاي عراق نيست
آن طور كه مسووالن گمرك ايران مي گويند در حال 
حاضر و در آستانه اربعين هيچ زائري در مرزهاي عراق 
حضور ندارد.به گزارش ايس��نا، طي هفته هاي اخير 
برخي از زائران اربعين به روال س��ال هاي گذشته به 
سمت مرزهاي عراق از جمله شلمچه حركت كرده 
بودند و اين در حالي بود كه از اس��فند سال گذشته و 
با شيوع كرونا تردد مسافر از مرزهاي عراق ممنوع و 
امكان تردد وجود نداشت، ولي به هر ترتيب با اقدامات 
صورت گرفته زائران برگشته بودند.اما در آستانه اربعين 
پرس و جوي وضعيت مرزهاي عراق از گمرك ايران با 
اين اعالم لطيفي - سخنگوي گمرك - همراه بود كه 
در حال حاضر هيچ زائري در مرزهاي چهارگانه عربي 
با عراق يعني مهران، چذابه، شلمچه و البته خسروي 
حض��ور ندارند.وي افزود: ط��ي اين مدت تمهيدات 
ويژه اي از سوي مسووالن انديشيده شده كه ضمن 
اطالع رساني عمومي به عاشقان اهل بيت)ع(، معدود 
افرادي كه قصد داش��تند براي شركت در پياده روي 
اربعين به ش��هرهاي مرزي نزديك شوند، برگشت 
داده مي ش��وند.لطيفي اي��ن را هم گف��ت كه بعد از 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري در خصوص اربعين 
و عدم برگزاري پياده روي اربعين در سال جاري، در 
لبيك به فرمايشات ايشان، زائران براي برگزاري اين 
مراسم به سمت شهرهاي مرزي با عراق ورود نكرده و 
مراجعه اي نداشتند.اما سخنگوي گمرك در رابطه با 
وضعيت مرزهاي تجاري ايران در هفته آينده و زمان 
اربعين گفت: شنيده ها حاكي از آن است كه احتماال از 
ابتدا تا پايان هفته آينده مرزهاي عربي به ويژه مهران، 
شلمچه و چذابه از سوي دولت عراق پذيراي كاالي 
تجاري نخواهند بود، چرا كه هر ساله در زمان اربعين 
اين اتفاق رخ مي دهد و با توجه به اينكه مسير زائران 
اتباع عراقي در سال جاري نيز است امكان تردد كاالي 
تجاري وجود نداشته و تا پايان اربعين بسته خواهد بود.

طرح تامين كاالي اساسي به سرنوشت يارانه دچار مي شود

رييس جمهور: 

مجلس عليه مجلس، تورم عليه مردم

نگوييد نگاه دولت به بيرون است
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اين حرف نادرست، ناصحيح، 
غلط، تحريف كننده را تكرار نكنيد و نگوييد نگاه دولت به 
بيرون است، تصريح كرد: البته نگاه دولت اين است كه بايد 
با دنيا تعامل كرد و هزار بار ديگر هم ما اين را تكرار مي كنيم.

حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني طي سخناني 
در جلسه هيات دولت با اش��اره به اقدام مجلس براي 
انتخاب وزير پيش��نهادي صمت، اظهار كرد: يكي از 
مسووليت هاي مهمي كه پستش چند ماه خالي بود با 
اين راي از امروز وزيرش مشخص شده و بار مسووليت را 

به دوش گرفته است. 
وي افزود: وزارت صمت يكي از وزارتخانه هايي اس��ت كه 
امروز در خط مقدم مبارزه با تحريم است، اين وزارتخانه 
بار مسووليت تامين كاالهاي اساسي و ضروري و بخش 
بزرگي از بار توليد را به دوش دارد. البته وزارت كشاورزي و 
وزارتخانه هاي ديگر هم مسووليت توليد در بخش خودشان 
را بر عهده دارند. رييس جمهوري ادامه داد: چهار مساله مهم 
امروز بر دوش وزارت صمت اس��ت. اولين مساله، جهش 
توليد است و امس��ال همه مسووليت داريم شعار جهش 
توليد را محقق كنيم تا در زمينه توليد حركت ما بهتر از 

سال هاي قبل باشد.
روحاني تصريح كرد: كرونا و مشكالتي كه ايجاد كرده است، 
آماري كه در چهار، پنج ماه اول سال داده شده نشان دهنده  
آن است كه نسبت به سال گذشته شاهد توليد بيشتري 
در بخش هاي توليدي هس��تيم. وي با تاكيد بر اينكه در 
كاالهاي توليدي از پتروش��يمي تا لوازم خانگي و خودرو 
نسبت به پنج ماه نخست سال قبل رشد توليد داشته اند، 
گفت: مردم بايد بدانند برخالف سختي ها و فشار تحريم 
بخش توليدي، ه��م در حوزه كش��اورزي و هم در حوزه 
صنعت و هم در بخش هايي خدمات رشد داشته است. البته 
حوزه خدمات در بخش هايي عقب است اما جهش توليد 
به عنوان وظيفه مضاعف بر دوش ماست.رييس جمهور با 
تاكيد بر اينكه صادرات كاال دومين وظيفه وزارت صمت 
در شرايط فعلي اس��ت، اظهار كرد: بار اصلي تامين ارز در 
سال هاي قبل مساله نفت، ميعانات و گاز بود اما شرايط ما 
مثل سابق نيست. برخي از دوستاني كه در فضاي مجازي 
اشاره كرده و مي گويند قبل از اين دولت، ايران تحريم بود و 
اكنون هم در تحريم هستيم و بعد مي گويند شما مي گفتيد 
مشكالت به خاطر مديريت است و امروز هم تحريم هستيم، 
امروز را چه مي گوييد، بايد گفت جنگ اقتصادي در اين سه 

سال بوده است. روحاني تصريح كرد: در دوران قبل، دولت 
حداقل روزانه يك ميليون بشكه نفت با قيمت 1۲۰ دالر 
صادر مي كرد. در س��ال ۹۲ قيمت نفت كه كاهش يافت، 
هر بشكه نفت 1۰۴ دالر بود. بانك هاي ما در شرايط امروز 
نبودند و شرايط بهتري را داشتند. وي يادآور شد: در دولت 
يازدهم شرايط بهتر بود و از ليست س��ياه FATF خارج 
شديم و متاسفانه مشكالتي براي ما ايجاد شد زيرا لوايح 
چهار گانه دولت دچار مشكل شد كه مورد تاكيد دولت و 
جلسه سران سه قوه بود. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه در 
بخش  صادرات نفت با مشكالت بيشتري روبرو هستيم، 
ادامه داد: صادرات كاالهاي ديگر بايد اين مساله را جبران 
كند. اين مس��اله مي تواند صادرات بخش هاي غيرنفتي 
باشد. همچنين تامين ارز مورد نياز كشور بر دوش صادرات 
غيرنفتي است كه البته كشاورزي و خدمات و صادرات برق 
را هم شامل مي شود اما بار اصلي در بخش صادرات بر دوش 
بخش صنعت است و امروز صادرات كاالهاي توليدي كشور 

براي ما بسيار اهميت دارد.
روحاني با اشاره به اينكه تهيه كاالهاي ضروري براي كشور 
سومين وظيفه وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت 
دستگاهي است كه به طور مداوم و ساعتي بايد مراقب باشد 
چه كااليي در بازار موجود است يا چه كااليي كمياب است 
كدام كاال بايد خريداري و وارد شود و چه كااليي در اولويت 
است.وي يادآور شد: البته برخالف وجود كرونا و تحريم در 
تامين كاالهاي اساسي دچار مشكل نبوديم و اين كاالها به 
موقع وارد بازار شده است. شايد در قيمت ها اشكاالتي وجود 

آمده كه موضوع ديگري است.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ميان نيازمندي ارزي 
دستگاه هاي كشور با آنچه امروز در ارز براي آنها تامين 
مي شود مقداري فاصله دارد، اظهار كرد: به دليل شريط 
موجود اس��ت كه اين فاصله ايجاد ش��ده است اما در 
بسياري از مشكالت امروز بايد آدرس صحيح به مردم 
بدهيم كه چرا اين مشكالت وجود دارد.روحاني ادامه 
داد: مشكالتي س��اختاري از قديم بوده و ممكن است 
مشكالت مديريتي هم وجود داشته باشد، مهم اين است 
كه بايد ببينيم درصد اينها در اين شرايط جنگ اقتصادي 
به چه ميزان است پس برخي دوباره شرايط كنوني را با 

شرايط تحريم مقايسه نكنند.
وي تصريح كرد: واقعيت ه��اي جامعه را تحريف نكنيم، 
همانطور كه رهبري گفتند واقعيت هاي دفاع مقدس نبايد 

تحريف شود امروز هم در جنگ اقتصادي واقعيت ها نبايد 
تحريف شود بايد به همان صورتي كه هست مبدا تاريخ و 

مقدار مشكالت براي مردم تبيين شود.
روحاني ادامه داد: مثال عده اي مي گويند كه اين هش��ت 
سال جنگ كه با عراق داش��تيد قبال هم بوده، مثال سال 
1351 يا 5۲ هم با عراق جنگ بوده است، آن زمان فقط 
چند درگيري كوچك مرزي بوده كه چند نفر هم كشته 
شدند و چند نفر هم اسير شدند. آن درگيري كوچك را با 
دوران جنگ هشت ساله نبايد مقايسه كرد. رييس جمهور 
يادآور شد: تحريم هم در سال هاي قبل بوده و تحريم بيشتر 
و گاهي هم كمتر ش��ده است. اما جنگ اقتصادي از سال 
13۹۷ شروع شده است. نبايد آدرس و تاريخ اشتباه داده 
شود و شاهد تحريف واقعيت باشيم بلكه بايد واقعيت ها را 
براي مردم بيان كنيم. البته معنايش اين نيست كه ما در 
برابر توطئه هاي دشمنان ترسيديم و عقب نشيني كرديم يا 
مشكلي داريم. شرايط جنگ با شرايط صلح متفاوت است، 

همه بايد اين واقعيت ها را بدانند بر آن دقت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه نظارت بر بازار چهارمين وظيفه وزارت 
صمت است، گفت: بايد در ش��رايط جنگ از بازار، انبارها 
و گمرك مراقبت كني��م؛ اين تصميماتي كه در روزهاي 
اخير در دولت گرفته شده براي اين است كه بانك مركزي 
و گمرك كمك كنند تا كاالهاي دپو شده كه مجموعا ۸ 
ميليون تن است و 3 و نيم ميليون تن آن كاالي اساسي 
است را آزاد كنيم.  روحاني اظهار كرد: كاال خريداري شده، 
با كشتي حمل ش��ده و در بندر پياده شده و در آنجا انبار 
شده اما امروز نمي تواند از گمرك خارج شود. البته برخي 
مشكالتي وجود دارد كه بايد حل و فصل شود منتها بايد 
به اين كار سرعت ببخشيم تا وزارت صمت بتواند به خوبي 
نظارت دقيق را بر بازار و انبارها داشته باشد.رييس جمهور 
همچنين گفت: ما در جلسه اخير دولت الكترونيك تصميم 
گرفتيم كه در جلسه آينده كه چند هفته ديگر تشكيل 
مي شود، موضوع ما س��امانه اي باشد كه از ثبت سفارش 
و تخصيص ارز، تامين ارز، س��فارش كاال و زماني  كه كاال 
تهيه و حمل مي شود، روي كشتي قرار مي گيرد و اينكه 
چه زماني به بندر مي رسد و چه زماني تخليه مي شود، چه 
زماني از بندر خارج مي شود، در كدام انبار قرار مي گيرد و به 
چه فروشگاه هايي توزيع مي شود و همه اين چرخه بايد در 
آن سامانه بيايد.روحاني يادآور شد: اگر ما اين سامانه و همه 
اطالعات را در كنار هم جمع كنيم، نظارت آسان تر مي شود. 

البته در كنار وزارت صمت بايد وزارت دادگستري، تعزيرات 
حكومتي و قوه قضاييه، هم باشند تا اين مشكل حل شود.

وي ادامه داد: اينكه توليد گاز ما از 6۰۰ ميليون مترمكعب 
در روز به هزار ميليون يعني 1 ميليارد متر مكعب رسيده 
است، اينكه توليد فوالد ما نسبت به سال ۹۲، نزديك ۲ برابر 
شده و پتروشيمي هم در جهش دوم و سوم حركتي است 
كه ما امروز شاهد آن هستيم، اين يعني نگاه ما به داخل 
بوده اس��ت.روحاني با تاكيد بر اينكه اين حرف نادرست، 
ناصحيح، غلط، تحريف كننده را تكرار نكنيد و نگوييد نگاه 
دولت به بيرون است، تصريح كرد: البته نگاه دولت اين است 
كه بايد با دنيا تعامل كرد و هزار بار ديگر هم ما اين را تكرار 
مي كنيم. ما گفته ايم تعامل سازنده، رهبر انقالب اسالمي 
تصريح كردند كه تعامل گس��ترده سازنده. پس ما بايد با 
دنيا تعامل گسترده سازنده داشته باشيم.رييس جمهور 
همچنين با اشاره به رشد شركت هاي دانش بنيان اظهار 
كرد: ما امروز 35۰ شركت شتاب دهنده دانش بنيان داريم. 
در روز اول اين دولت يك شركت دانش بنيان هم نداشتيم. 
اين شركت ها االن ۹5 برابر شده اند كه نشان مي دهد نگاه 
به داخل كشور و دانشگاه ها است.روحاني اظهار كرد: بايد 
واقعيت ها و مشكالت به مردم گفته ش��ود، اما كارهايي 
انجام شده را هم براي مردم توضيح بدهيم تا همه واقعيت 
را بدانند كه در چه شرايطي قرار داريم. اگر فردي بگويد همه 
مشكالت بر دوش مديريت اجرايي دولت است اين حرف 
اشتباه است ما همه امروز بار سنگيني بر دوش داريم كه 
بايد تحمل كنيم.وي افزود: ما مي گوييم سهام شركت ها و 
كارخانه ها بايد به مردم واگذار شود، سياست هاي اصل ۴۴ 
بايد اجرا و پياده شود، مديران كشور را دلسرد نكنيد، اگر هم 
در موردي در واگذاري اشكالي ايجاد شده بايد رفع شود اما 
اصل واگذاري ها نبايد زير سوال برود.رييس جمهور تاكيد 
كرد: البته امر زيرساختي يا كارخانه هاي توليدات صنايع 
مادر و مهم را دولت بايد به عهده بگيرد، يا سرمايه گذاري 
در مناطق محروم ك��ه مردم عادي نمي توانند و به صرفه 
نيست را دولت بايد به عهده بگيرد اما ساير امور را بايد به 
مردم واگذار كنيم تا براي مشاركت و سرمايه گذاري تشويق 
شوند. روحاني گفت: يك شركت واگذار مي شود اينقدر اما 
و اگر گفته مي شود، شركت هاي بعدي براي واگذاري وارد 
نوبت نمي شوند؛ تا زماني كه اقتصاد و توليد در اختيار دولت 
باشد، مسائل كشور حل نمي شود بايد رقابت آزاد شود و 

مردم وارد صحنه شوند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
پ��س از مناظ��ره ترام��پ و باي��دن دو نام��زد انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، بازارهاي جهان واكنش نشان 
دادند و در حالي كه بورس هاي جهان قرمز ش��دند، نرخ 
طال و دالر نيز روند نزولي به خود گرفتند. كارشناس��ان 
دليل اين امر را حمله هاي دو نامزد و اشاره آنها به مشكالت 
مردم امريكا و نقطه ضعف هاي اقتصاد امريكا و جهان در 
شرايط كرونا ارزيابي كرده اند كه باعث شده بازارهاي جهان، 
رسيدن به نقطه بهبود اقتصاد جهان را نيازمند گذشت 
زمان ارزيابي كنند. اما در بازار ايران به دنبال افزايش نرخ 
دالر، قيمت طال و س��كه نيز افزايش داشته است. در بازار 
آزاد ارز قيمت دالر 29 هزار و 300 تومان، يورو 34هزار و 
400 تومان و درهم امارات 8 هزار و 10 تومان اعالم شده 
است. همچنين قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با افزايش 
100 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز سه شنبه 28 
هزار و ۶00 تومان تعيين شده وقيمت خريد دالر نيز 28 
هزار و 500 تومان درج شده است.قيمت فروش يورو نيز 
با افزايش 100 توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل معادل 33 ه��زار و 450 تومان و قيمت خريد 
يورو 33 هزار و 350 تومان تعيين شده است. نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كند.با افزايش قيمت دالر به 29300 
تومان و همچنين اعالم نرخ طالي 1887 دالر، قيمت طال 
و سكه افزايش يافت و قيمت سكه به مرز 14 ميليون تومان 
رسيد. قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 308 هزار 
تومان، هر مثقال طال 5ميليون و ۶۶8 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 14 ميليون و 200 هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم 13ميليون و ۶00 هزار 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 750 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 850 هزار تومان 
و سكه گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان معامله شد.به 
دنبال مناظره ترامپ و بايدن، نرخ طال كاهش يافت و در 
بازار جهاني، قيمت هر اونس طال با 0.45 درصد كاهش 
به 1889 دالر و 4۶ س��نت رسيد. قيمت طال به باالترين 
رقم يك هفته اخير يعني 1899 دالر و 12 سنت رسيده 
بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي و براي تحويل در ماه 
دسامبر نيز با 0.52 درصد افت به 1893 دالر و 30 سنت 
رسيد.قيمت طال در مسير ثبت بدترين عملكرد ماهانه 
يعني كاهش 4 درصدي از نوامبر 201۶ تاكنون قرار دارد. 
شاخص ارزش دالر در برابر س��بد ارزهاي رقيب امروز با 
0.1 درصد افزايش مواجه بود و در مس��ير ثبت بهترين 
عملكرد ماهانه از جوالي 2019 قرار گرفت.مناظره كه در 
اوهايو برگزار شد، با طرح انتقادات بايدن در مورد عملكرد 
ترامپ در زمينه كوويد 19، اقتصاد و ماليات ها به جنجال 
و بگو مگو كشيده شد.عامل ديگري كه تا حدودي موجب 
كاهش قيمت طال شد، انتشار آمارهاي مثبت از ميزان توليد 
و فعاليت هاي خدمات��ي در چين بود كه بر خالف انتظار 
تحليلگران موجب تقويت روند ترميم اقتصادي اين كشور 
شده اس��ت.مارگارت يانگ، استراتژيست موسسه ديلي 
اف ايكس در اين باره گفت: شاخص ارزش دالر همچنان 
عامل اصلي نوس��انات قيمتي در بازار طالست... مناظره 
حاوي نكات چندان غيرمنتظره اي نبود.سرمايه گذاران 
در حال رصد كردن تحوالت بس��ته محرك مالي جديد 
دولت امريكا هس��تند. نانسي پلوس��ي رييس مجلس 
نمايندگان امريكا گفته اميدوار است كه اين هفته توافقي 
در اين زمينه با كاخ سفيد به دست بيايد.گفتني است، با 
افزايش بي��ش 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.تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه 
و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 

فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي غيربانكي و كاه��ش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار 
ارز فراهم كرد.سياست هاي بازارساز موقتا در روز نخست 
اجراي طرح در بازار جواب داد و دالر با كاهش 1000 توماني 
همراه شد؛ دالر از 27 هزار و 200 تومان به 2۶ هزار و 200 
تومان در پايان معامالت كاهش يافت.اما روند نزولي در بازار 
خيلي دوام نداشت و مجدداً بازار ارز با تشديد نوسانات همراه 
بوده و اين درحالي است كه در روزهاي گذشته بازارساز به 
منظور كاهش اختالف نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، قيمت 
خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي را بيش از 3 هزار تومان افزايش داد.فعاالن بازار، علت 
اصلي افزايش قيمت طال و سكه در روزهاي اخير را افزايش 
چشم گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از روزهاي گذشته 
تقاضا براي خريد طالي خام و سكه در بازار افزايش يافته و 
همين امر موجب افزايش حباب سكه شده است.گفتني 
است، تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس 
عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در 
سامانه نيما، از س��رگيري 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.ولي ظاهرا بازار از 
سياست هاي بازارساز استقبال نكرد و همين امر سبب شد 
تا قيمت ارز در روزهاي اخير مدام ركوردهاي جديدي را به 
ثبت برساند؛ در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به دنبال 

بازار آزاد درحال ركوردزني است.

    بهبود بازار ارز با فروش ارز پتروش�يمي ها 
در صرافي ها

ي��ك فعال صنعت پتروش��يمي بي��ان كرد: ف��روش ارز 
پتروشيمي ها، فوالدي ها و معدني ها در صرافي هاي مجاز، 
زمينه ساز تسريع واردات اقالم ضروري و برقراري آرامش 
و تع��ادل در بازار ارز مي ش��ود.علي حق بين در گفت وگو 
با ايِبنا در خص��وص تاثير صدور مجوز بانك مركزي براي 
فروش ارز صادراتي شركت هاي بزرگ معدني و فوالدي و 
پتروشيمي در صرافي هاي بانكي و صرافي هاي مجاز در به 
تعادل رسيدن بازار ارز و كنترل نوسان ها اظهار داشت: اين 
راهبرد بانك مركزي كه در چند روز اخير عملياتي ش��ده 
عالوه بر تسهيل فروش ارزهاي صادراتي، نقطه عطفي براي 
رفع نيازه��اي ارزي و ايجاد تعادل در بازار ارز كه اين روزها 
پرنوسان ش��ده خواهد بود.اين فعال حوزه پتروشيمي در 

ادامه افزود: اين تصميم بانك مركزي مي تواند زمينه ساز 
گش��ايش هاي تازه اي در بازار ارز باشد چرا كه پيش از اين 
صادركنندگان هميشه در خصوص فروش بي قيد و شرط 
ارز و تاثير منفي آن در بازار ارز انتقادهايي را داشتند و اساسا 
يكي از داليل سرعت پايين وارد شدن ارزهاي صادراتي به 
كشور را اين مهم مي دانستند، اما در شرايط تازه در حالي كه 
قبال صادركنندگان پتروشيمي به عنوان يكي از غول هاي 
صادرات��ي مجاز بودند ارز حاصل از ص��ادرات خود را تنها 
به صرافي هاي بانكي به فروش برس��انند و در حال حاضر 
مي توانند ارزهاي خ��ود را در صرافي هاي مجاز نيز عرضه 
كنند كه حتي در كوتاه مدت مي تواند زمينه ساز به آرامش 
رسيدن اين بازار و متعادل سازي قيمت ها در بستر عرضه 
و تقاضاهاي شفاف شود.حق بين تصريح كرد: بايد به اين 
نكته مهم هم اشاره شود كه صنايع پتروشيمي، معدني و 
فوالدي از جمله بزرگ ترين صنايع ارز آور كشور هستند كه 
حتي در شرايط پيچيده تحريم سهم بسيار عمده و مهمي از 
ورود ارز به داخل كشور در بين همه صنايع و صادركنندگان 
برخوردار هس��تند و اين تصميم كه آنها مي توانند عالوه 
بر صرافي هاي بانك��ي در صرافي هاي مجاز و صرافي هاي 
تضامني نيز ارز خود را عرضه كنند اگر به صورت نظام مند - 
سيستماتيك و با كنترل نهاد بازار ارز به صورت كامل اجرايي 
شود، عالوه بر كمك به متعادل سازي جو فعلي مي تواند به 
خريد كاالهاي ضروري و استراتژيك كشور كه نياز به ارز 
براي آن به شدت حس مي شود منتهي شود و در نقطه مقابل 
با تاثيرگذاري مثبت در بازار باعث تصحيح و اصالح قيمت ها 
در بازار مي شود.اين فعال حوزه صنعت پتروشيمي به اين 
مساله هم اش��اره كرد كه فروش ارزهاي صادراتي صنايع 
بنيادي »پتروشيمي، معدني و فوالدي« در در صرافي هاي 
بانكي و صرافي هاي مجاز مي تواند زمينه ساز انگيزه بيشتر 
اينگونه صادركنندگان براي واردات ارز و عرضه آن به بازار 
شود چرا كه تا پيش از اين وجود تنها كانال صرافي هاي بانكي 
براي عرضه ارز باعث ايجاد برخي حاشيه ها و بي انگيزگي 
برخي از آنها شده بود كه با اين تصميم عمال شاهد كاهش 
فش��ار بر توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه در جهت 

دسترسي به ارز مورد نياز خواهد شد.

    كاهش ارزش دالر پس از مناظره 
با برگزاري اولين مناظره ُپرتنش ترامپ - بايدن كه طرفين 
بارها يكديگر را به چالش كش��يدند، ارزش دالر در برابر 
ارزهاي مهم جهان پايين آمد و سهام وال استريت افت كرد.

به گزارش سي ان بي سي، سه شنبه شب با برگزاري اولين 
مناظره ُپرتنش ترامپ بايدن كه طرفين بارها يكديگر را به 

چالش كش��يدند، ارزش دالر در برابر ارزهاي مهم جهان 
پايين آمد و سهام وال استريت افت كرد.در وال استريت، 
ميانگين صنعتي داو جونز 131.40 واحد يا 0.48 درصد 
افت كرد و در 27,452.۶۶ واحد بسته شد. اس اندپي 0.48 
درصد افت كرد و به 3,335.47 واحد رسيد، در حالي كه 
كامپوزيت نزدك 0.29 درصد پايين آمد و در 11,085.25 
واحد بسته شد.شاخص هاي سهام با بسته شدن بازارهاي 
رسمي در بازارهاي اينترنتي همچنان به افت خود ادامه 
دادن��د و داوجونز 100 واحد ديگر پايين آمد. اس اندپي و 
نزدك هم هر كدام 0.3 درصد افت كردند.در بازار ارز، دالر در 
برابر ارزهاي مهم جهان افت كرد و شاخص آن 0.3 درصد 
پايين آمد و به 93.879 واحد رس��يد. در مقابل يورو دالر 
0.۶ درصد تضعيف شد تا نرخ برابري آنها به 1.1737 واحد 
برسد. پوند انگليس هم 0.3 درصد تقويت شد و نرخ برابري 
خود را به 1.28۶7 واحد رساند.شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت امروز با 0.52 درصد كاهش نسبت به روز گذشته 
در سطح 93.922 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.081 دالر اعالم شد. در تازه ترين دور 
از معامالت، پوند با 0.54 درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي 1.285 دالر مبادله شد. يورو 0.۶5 درصد باال 
رفت و با گذش��تن از كانال 1.1۶ به 1.174 دالر رسيد. در 
معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.12 درصد 
افزايش به 105.۶79 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.402 دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل ۶.81۶ يوآن چين اعالم ش��د.  به 
گزارش رويترز، شماري از كشورهاي مختلف برآورد خود 
از رشد اقتصادي امس��ال را افزايش داده اند اگرچه رشد 
اقتصادي بسياري از كشورها حتي در سناريو خوش بينانه 
نيز منفي باق��ي خواهد ماند. جان ويليام��ز- مدير دفتر 
منطقه اي بانك مركزي امريكا در نيويورك گفته است روند 
احياي رشد اقتصادي امريكا قوي تر از چيزي بوده است كه 
پيش تر تصور مي شد.وضعيت براي دومين اقتصاد بزرگ 
جهان يعني چين نيز احتماال مطلوب تر از آن خواهد بود كه 
پيش تر تصور مي شد: بانك جهاني در گزارش جديدي به 
بررسي وضعيت اقتصاد چين در ماه هاي پاياني سال جاري 
پرداخته و اعالم كرده است چين تنها اقتصاد بزرگ منطقه 
شرق آسيا خواهد بود كه با وجود تبعات سنگين كرونا رشد 
اقتصادي مثبت را تجربه خواهد كرد و رشد دو درصدي 
براي آن در سال جاري پيش بيني شده است. انتظار مي رود 
روند رشد اقتصاد چين در سال آينده شتاب بسيار بيشتري 

بگيرد و به 7.9 درصد برسد. 

يادداشترويداد

اخبار 
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پولشويي ۲ هزارميليارد دالري 
در بانك هاي غربي

افشاگر اسناد موسوم به »فايل هاي فين سن« مي گويد 
كه مبارزه با پول شويي در بانك هاي غربي كار دشواري 
است، چرا كه وضعيت موجود دهه هاست وجود دارد و 
»نيروهايي قدرتمند« همچنان براي حفظ اين وضعيت 
تالش مي كنند.فايل هاي فين س��ن به مجموعه اي از 
2100 گزارش فعاليت مش��كوك اطالق مي شود كه 
توسط بانك هاي بزرگ غربي براي وزارت خزانه داري 
امريكا فرستاده شده اند.اين اسناد ابتدا توسط يكي از 
 )FinCEN( كارمندان سابق شبكه اجرايي جرايم مالي
كه از ادارات وزارت خزانه داري امريكا است به وب سايت 
خبري »بازفيد« داده ش��دند.بازفيد نيز اين اسناد را 
با كمك كنسرسيوم بين المللي خبرنگاران تحقيقي 
مورد بررس��ي قرار داد. نتايج اين تحقيقات به صورت 
تدريجي منتشر مي شود.بازفيد در مقاله اي جديد كه 
اين هفته منتشر شده به هشت نكته مهم به دست آمده 
از تحقيقات خود اش��اره مي كن��د. در اين مقاله آمده 
است: . بانك هاي بزرگ هزاران ميليارد دالر تراكنش 
مشكوك را پردازش مي كنند، به رغم اينكه كاركنان 
خود آنها هشدار مي دهند اين معامالت ممكن است 
به مجرمان مربوط باش��ند. ش��بكه هاي تروريستي، 
كارتل هاي مواد مخدر، حلقه هاي جنايت سازمان يافته 
و سياستمداران فاسد همه از اين شرايط بهره برده اند 
و از سيس��تم مالي امريكا براي پول شويي درآمدهاي 
نامشروع خود استفاده كرده اند. بانك ها و سهامداران 
آنها از اين فعاليت ها س��ود مي برن��د، در حالي كه اين 
تراكنش ها به مجرمان اجازه مي دهد بدبختي و تباهي 
را در سراسر عالم گسترش دهند. دولت امريكا از طريق 
»گزارش فعاليت مشكوك« كه بانك ها مي فرستند از 
اين مبادالت آگاه مي شود. اين گزارش ها ظاهراً با هدف 
كمك به مبارزه عليه پول ش��ويي طراحي شده اند، اما 
كارشناسان مي گويند اين سيستم يك راه گريز بزرگ 
دارد: بانك ها بايد به »شبكه اجرايي جرايم مالي« اعالن 
هش��دار كنند، اما نيازي به توقف فعاليت مشكوك يا 
خودداري از ارايه خدمات به مشتريان مشكوك ندارند. 
منابع ناشناس به بازفيد گفتند كه اكثريت مطلق اين 
گزارش ها اصاًل خوانده نمي شوند و تعداد بسيار كمي 
از آنها مورد تحقيق قرار مي گيرند. بانك ها گاهي اوقات 
حتي از برداش��تن گام هاي اوليه براي مبارزه با جرايم 
مالي خودداري مي كنند، مانند اينكه متوجه ش��وند 
پول چه كسي را منتقل مي كنند. اما مقامات قضايي 
به جاي اينكه جلوي اين اشتباهات را بگيرند، به دنبال 
توافق با بانك ها هس��تند تا جريمه اي بگيرند كه تنها 
بخش كوچكي از س��ود ساالنه بانك هاست و به عوض 
ش��انس ديگري به آنها براي بهتر كردن رفتار بدهند. 
تحقيقات ما نش��ان مي دهد اين توافق هاي بانك ها با 
مقامات قضايي تنبيه خاصي محسوب نمي شود، به رغم 
تندگويي مقامات قضايي. اكثر اوقات بانك ها نمي توانند 
مشكالت خود را در مهلت اعالم شده حل كنند، و عواقب 
و تهديداتي كه دادس��تان ها از آنها صحبت مي كردند 
هيچ وقت اتفاق نمي افتند. اچ اس بي سي كه بزرگ ترين 
بانك اروپا اس��ت زماني به كانون ارايه خدمات مالي به 
قاچاقچيان و پولشويان تبديل شد، اما شانس مجددي به 
آن داده شد، حتي با وجود نظارت دولت فدرال و قاضيان 
و دادستان ها، اين بانك به كسب سود از مشترياني كه 
مشكوك مي پنداشت ادامه داد. تحقيقات ما نشان داد كه 
كمي قبل از پرونده موسوم به »معامله گري شيشه اي« 
�� يكي از بزرگ ترين طرح هاي پول ش��ويي تاريخ �� 
تبديل به يك رسوايي بين المللي براي دويچه بانك شد، 
به مديران ارشد بانك هشدار داده شده بود كه مجرمان 
ممكن است از بانك سوءاستفاده كنند. بانك استاندارد 
چارترد نيز به  رغم اينكه افشاگري هايي از ارايه خدمات 
آن به مجرمان صورت گرف��ت و گزارش هاي فعاليت 
مشكوك متعددي توسط آن ارسال ش��د، باز به ارايه 

خدمات به مشتريان مشكوك ادامه داد.

عدم واكنش اروپا
در برابر انسداد وام ايران

رييس جمهور ايران از س��ه ط��رف اروپايي حاضر 
در توافق هسته اي به دليل عدم ايستادگي مقابل 
تالش هاي واشنگتن براي جلوگيري از درخواست 
تهران در دريافت وام از صن��دوق بين المللي پول 
انتق��اد كرد.به گزارش  اي اف پي، حس��ن روحاني 
رييس جمهور ايران س��ه طرف اروپايي حاضر در 
توافق هس��ته اي 2015 را به دليل عدم ايستادگي 
در برابر تالش هاي واش��نگتن ب��راي جلوگيري از 
درخواس��ت تهران ب��راي وام اضط��راري صندوق 
بين المللي پول براي مبارزه با ويروس كرونا، مورد 
انتقاد قرار داده است. رييس جمهور روز سه شنبه در 
ديدار با سفير جديد آلمان در تهران، گفت كه ايران 
انتظار داشت اعضاي اتحاديه اروپا - آلمان، فرانسه 
و انگليس- در برابر فش��ارهاي امريكا مقاومت و به 
ايران كمك كنند تا وام 5 ميليارد دالري از صندوق 
بين المللي پول ب��راي تحقق نيازهاي پزش��كي، 
بهداشتي و دارويي در ميان شيوع COVID-19 را 
دريافت كند.گرچه هيات اجرايي صندوق بين المللي 
پول با درخواس��ت ايران براي دريافت وام موافقت 
كرده است.روحاني ضمن اش��اره به مواضع خوب 
آلمان در براب��ر »يكجانبه گرايي اياالت متحده در 
جهان«، گفت كه س��ه طرف اروپايي برجام عليه 
تالش ه��اي غيرقانوني و نادرس��ت اياالت متحده 
براي اعمال مجدد تحريم هاي ظالمانه عليه ملت 
ايران »منطقي« عمل ك��رده و از قطعنامه 2231 
ش��وراي امنيت حمايت كرده اند.رييس جمهور با 
تاكيد بر روابط ديرينه و دوستانه بين تهران و برلين، 
تاكيد داشت كه روابط اقتصادي و تجاري  بايد فارغ 
از تحريم هاي غيرقانوني اياالت متحده رشد نمايند. 
سفير آلمان، هانس اودو موتزل نيز گفت كه برلين 
موظف است از برجام محافظت كند.موتزل با تاكيد 
بر لزوم افزايش همكاري هاي آلمان و ايران با توجه 
به شرايط سخت كنوني، اظهار داشت كه تمام تالش 

خود را براي اين منظور در تهران انجام خواهد داد.

امكان كاهش نرخ ارز
به نرخ هاي سال قبل 

 سيدكمال سيدعلي | 
معاون ارزي اسبق بانك مركزي|

افزاي��ش بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به واس��طه 
كاهش آثار كرونا و بهبود روند صادرات و نيز برداشته 
شدن س��قف قيمتي در نيما موجب استقبال بيشتر 
صادركنندگان خواهد شد. از سوي ديگر، هرچه از طريق 
ثبت سفارش هاي متراكم، عرضه درهم در سامانه نيما 
افزايش يابد، فشار قيمت ارز مديريت مي شود و روند 

افزايشي ارز كاهش مي يابد. 
همچنين بهبود ارتباط بانك مركزي با وزارت صمت، 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
و ساير سازمان هاي اقتصادي نيز اثر كاهشي بر نرخ ارز 
دارد.هماهنگي با وزارت صمت در زمينه ثبت سفارش 
كاالهاي غير ضرور بر قيمت ارز اثر كاهش��ي دارد و به 
اين واسطه تقاضاي ارز مديريت مي شود . از طرف ديگر 
هماهنگي با وزارت امور اقتصادي در مورد مديريت بازار 
سرمايه و كاهش نوسانات شديد بورس كه ريزش آن نرخ 
ارز را متأثر خواهد كرد نيز بايد مدنظر قرار گيرد. عالوه بر 
اين در زمينه فروش اوراق بدهي بايد برنامه ريزي بهتري 

به منظور جذب نقدينگي انجام گيرد.
با برداش��ته ش��دن س��قف قيمتي در س��امانه نيما، 
صادركنندگان مي توانند به صورت آزاد نسبت به فروش 
ارز در اين س��امانه اقدام كنند و اين امر موجب ترغيب 
صادركنندگان مي شود، البته بايد در نظر داشت كه از 
طرف ديگر ممكن است صادركنندگان به دليل تمايل 
به نرخ هاي باالتر نسبت به رفع تعهد نزد بانك ها اقدام 
كنند. اما زماني كه نرخ ارز كنترل شود و روند كاهشي را 
طي كند، عرضه ارز در اين سامانه نيز بيشتر خواهد شد.

تصميم اخير بانك مركزي مبني بر مجاز شدن فروش 
ارز توسط پتروشيمي ها، معدني ها و فلزي ها به كليه 
صرافي ها نيز بر روند كاهشي نرخ ارز موثر است. اما شايد 
تصميم اوليه بانك مركزي نگراني از مكانيزم توزيع ارز 
توسط اين صرافي ها بوده، چراكه شبكه اين صرافي ها در 
خارج كشور قوي تر عمل مي كند. اما از سوي ديگر، بانك 
مركزي بايد تالش كند به تبع اين تصميم ضمن افزايش 
نظارت خود بر خريد و فروش ارز در صرافي ها، اطالعات 
خريداران ارز را نيز از دستگاه هاي اجرايي دريافت كند.

در هر صورت افزايش ص��ادرات نفت به معناي بهبود 
توانايي مديريت بانك مركزي در بازار ارز است چراكه 
در شرايط فعلي عرضه و فروش نفت، يكي از اصلي ترين 

چالش هاي پيش روي ماست.
اثربخشي گشايش هاي سياسي بر بازار ارز را نيز بايد در 
نظر داش��ت و هرگونه خبري از توافق و مذاكره جديد 
مي تواند باعث س��قوط نرخ ارز به زي��ر 20 هزار تومان 
شود. درست اتفاقي كه در زمان قطعنامه 598 رخ داد، 
مي تواند تكرار شود و همان اتفاق را با چنين گشايش هاي 
سياسي شاهد باشيم كه كاهش نرخ ارز به زير 20 هزار 
تومان را به همراه خواهد داشت و عمال نرخ هاي ارز در 

سال 98 را دوباره شاهد باشيم.
احتمال ريزش نرخ ارز به دليل در س��قف قرار داشتن 
قيم��ت آن، وج��ود دارد. اين امر به س��اير پديده هاي 
اقتصادي و بازارهاي اقتصادي همچون بورس بستگي 
دارد. البته نكات كليدي ديگر مانند ميزان عرضه و تقاضا 
نيز بر بازار ارز اثر گذار خواهد بود. با اين حال در صورتي 
كه بازارساز بتواند ش��رايط ماه جاري بازار ارز را به طور 
مناسب مديريت كند، شاهد بهبود شرايط خواهيم بود.

كاهش ۴۰ درصدي
سفته و برات واخواستي 

معادل 700 برگ س��فته و ب��رات در مرداد 99 به 
مبلغي معادل 210 ميليارد و 300 ميليون ريال در 
شهر تهران واخواست شد كه از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتيب 24.9 درصد و 39.8 درصد نسبت به تيرماه 

كاهش داشت.
براس��اس آمار بانك مركزي، بالغ بر 80 ميليارد و 
100 ميليون ريال سفته و برات در مردادماه 99 در 
ش��هر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل 
11 درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
42.5 درصد افزايش يافت. در پنج ماه ابتداي سال 
99 حدود 313 ميليارد و 700 ميليون ريال سفته 
و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با 
دوره مشابه س��ال قبل 2۶.4 درصد افزايش نشان 
مي دهد. طبق آمار ش��عبه واخواست دادگستري 
اس��تان تهران در مردادماه 99 معادل 700 برگ 
سفته و برات به مبلغي معادل 210 ميليارد و 300 
ميليون ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه 
شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست 
ش��ده به ترتيب به اعداد 84 و 114 رس��يد كه در 
مقايسه با ماه قبل هر دو شاخص مذكور به ترتيب 
24.9 درصد و 39.8 درصد كاهش داشت و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 12.۶ درصد 
كاهش و از لحاظ مبلغ 5۶.8 درصد افزايش نشان 
مي دهد.شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و 
برات واخواست شده در مردادماه 99 به عدد 135.8 
رسيد. عدد شاخص مذكور در مردادماه 98 معادل 
75.5 بوده است. در پنج ماه اول س�ال 99 مع�ادل 
3200 ب�رگ س���فته و ب�رات ب�ه مبلغي مع�ادل 
949 ميليارد و 500 ميليون ريال در ش��هر تهران 
واخواست شد.در اين دوره، متوسط شاخص هاي 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب 
به اعداد 78.7 و 103 رس��يد كه نس�بت ب�ه دوره 
مش���ابه س��ال قبل از لحاظ تعداد 3.8 درصد و از 
لحاظ مبلغ 51.9 درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
شاخص متوس��ط مبلغ يك برگ س��فته و برات 
واخواست ش�ده در پنج ماه ابتداي سال 99 به عدد 
119.۶ رسيد. عدد شاخص مذكور در پنج ماه اول 

سال 98 معادل 91.4 بوده است.

سكه به 14 ميليون و 200 هزار تومان رسيد 

كاهش ارزش دالر و طال پس از مناظره 

71 هزار ميليارد تومان فروش اوراق بدهي

اثر سياست گذاري ارزي بر ترخيص كاال

گروه بانك و بيم�ه| معاونت خزانه داري وزارت اقتصاد 
نتيجه هجدهمين مرحله از حراج اوراق بهادار دولتي در 
هفته منتهي به هش��تم مهرماه 99 را اعالم كرد و افزود: 
تامين مالي از طريق انتشار اوراق نقدي از 71 هزار ميليارد 
تومان گذشت.وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: در 
ادامه اقدامات اين وزارتخانه براي تأمين مالي اقتصاد كشور 
با هدف كاهش تبعات تورمي، خزانه داري كل كشور طي 
ماه هاي اخير نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتي با 
استفاده از روش هاي مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه 
اس��المي و برگزاري 18 مرحله ح��راج اوراق بدهي ميان 
بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي و نهادهاي مالي فعال 
در بازار س��رمايه )از قبيل صندوق هاي سرمايه گذاري و 

شركت هاي تأمين مالي( و دو مرحله پذيره نويسي اوراق از 
طريق كارگزاري بانك مركزي و سيستم مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري بورس تهران اقدام نموده است.بر اساس 
اين گزارش حسب تصميمات اتخاذ شده در راستاي تأمين 
مالي بهينه در هفته جاري مبلغ 5 هزار ميليارد تومان اسناد 
خزانه اسالمي منتشر  همچنين هجدهمين مرحله حراج 
اوراق مالي اس��المي در تاريخ  8 مهر 1399 برگزار شد كه 
پس از اخذ سفارش هاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده 
در س��امانه هاي بازار بين بانكي كارگزاري بانك مركزي و 
مظنه يابي ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران، مبلغ 
۶۶9 ميليارد تومان اوراق به فروش رسيد. در مجموع در 
طي هفته جاري مبلغ 5ه��زار و ۶99 ميليارد تومان براي 

مصارف بودجه عمومي از محل انتشار اوراق مالي اسالمي 
)اعم از اسناد خزانه اسالمي( تامين مالي شد.اين گزارش 
مي افزايد، با احتس��اب مبلغ مندرج تاكنون مجموعًا 71 
ه��زار و 193ميليارد تومان از طريق انتش��ار اوراق نقدي 
تأمين مالي شده است.اين گزارش خاطرنشان مي سازد، با 
انتشار اسناد خزانه اسالمي و طي برگزاري 17 مرحله قبلي 
حراج اوراق بدهي دولت و دو مرحله پذيره نويسي اوراق تا 
تاريخ اول مهر 99 در مجموع معادل 92هزار و 224 ميليارد 
تومان ش��امل21 هزار و 700 ميليارد تومان اسناد خزانه 
اسالمي و70 هزار 524 ميليارد تومان اوراق نقدي تأمين 
مالي انجام شده است.گفتني است، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي )معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كش��ور( 

حسب وظايف قانوني و تخصصي خود با استناد به نتايج 
تحليل جامع »روند تحوالت متغيرهاي اقتصادي« و »روند 
سنجه هاي پايداري بدهي هاي دولت در قالب سناريوهاي 
مختلف« و متناسب با برآورد جريان ورودي و خروجي منابع 
عمومي و نيز با در نظر داشتن اولويت سازگاري سياستي با 
چارچوب سياست گذاري پولي هر هفته نسبت به برگزاري 
حراج اوراق بدهي و ارزيابي و پذيرش پيشنهادات خريد اقدام 
مي نمايد.بديهي است نتيجه رويكرد صدرالذكر حصول به 
اطمينان كامل از توانمندي دولت در بازپرداخت اصل و فرع 
تعهدات ناشي از انتشار اوراق مالي اسالمي در سررسيد و 
در ادامه تعيين فاكتورهاي كليدي در پذيرش پيشنهادات 

بوده و خواهد بود.

درحالي كه زمزمه ها براي ترخيص كاالهاي واسطه اي 
در گمرك مانده ب��ا روش بدون انتقال ارز باال گرفته، 
بانك مركزي از حدود يك سال قبل به دليل خسارت 
قابل توجه اين شيوه عمال مانع عمليات خروج اقالم 

رسوبي شده بود.
بر اس��اس اعالم مس��ووالن گمرك ايران حدود 3.5 
ميليون تن كاالي واس��طه اي در گمركات كشور دپو 
شده است؛ علت اصلي عدم خروج اين كاالها كه عمدتا، 
تاريخ قبض انبار يا تخليه آنها به بيش از يك سال قبل 
باز مي گردد، مقاومت صحيح بانك مركزي در ش��يوه 

ترخيص كاال با روش بدون انتقال ارز بوده است.به گفته 
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي، ارز مورد نياز براي 
واردات از رويه بدون انتقال ارز، معموال از بازار آزاد داخلي 
تأمين مي شود كه اين امر در نهايت منجر به فشار تقاضا و 
به تبع آن افزايش نرخ ارز خواهد شد. حسن حسن خاني، 
كارش��ناس اقتصادي در اين باره معتقد است، احياي 
روش تجاري واردات بدون انتقال ارز، منجر به افزايش 
تقاضا براي اس��كناس هاي ارزي ش��ده و اين افزايش 
تقاضا در نهايت به علت عمق كم بازار ارز در كشور، به 
سرعت نرخ ها را افزايش خواهد داد.حسين صمصامي، 

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و سرپرست اسبق 
وزارت اقتصاد معتقد اس��ت با آزادسازي واردات بدون 
انتقال ارز احتمال وقوع مخاطراتي همچون »قاچاق 
كاال«، »اتالف منابع ارزي«، »از بين رفتن فرصت هاي 
شغلي« و »به هم ريختگي صنايع توليدي« وجود دارد، 
بنابراين اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مديريت بانك  
مركزي نباشد، بي ترديد بازار ارز دچار اختالل خواهد 
شد. گفتني اس��ت، بانك مركزي طي دوسال اخير در 
راستاي ساماندهي جريان ارز حاصل از تجارت خارجي 
كشور و ايجاد ش��فافيت و توجه جدي به توليد داخل 

به ايجاد بستر و زير ساخت هاي شفاف در كنار سامانه 
جامع تجارت كشور اقدام نموده است.البته بانك مركزي 
ارديبهشت ماه اعالم كرده بود، اگر دارندگان ارز با منشأ 
خارجي بتوانند منشأ ارز خود را اعالم نمايند و ارز مربوط 
به ثبت سفارش هاي اولويت دار تخصيص گردد نسبت 
به صدور گواهي تخصيص ارز اشخاص اقدام مي كند. 
درواقع بانك به اين راه حل رسيده بود كه اگر يكي از سه 
ايراد روش بدون انتقال ارز بر طرف ش��ود حاضر است 
اجازه ترخيص كاالهايي كه به اين شيوه وارد گمركات 

و بنادر شده اند را صادر كند. 



رقيه ندايي| 
چندماهي مي شود كه سهام عدالت در بازار سرمايه آزاد 
شده است و سهامداران به صورت مستقيم و غير مستقيم 
اقدام به خريد و فروش سهام در بازار مي كنند اما؛ در اين 
ميان يك مس��اله مطرح مي شود اينكه چرا هنوز سود 
فروش اين سهام به حساب مردم واريز نشده است؟ اوايل 
سال 99 بود كه سهام عدالت وارد بازار سرمايه شد با اين 
ورود دو گزينه پيش روي دارندگان سهام عدالت قرار 
گرفت. گزينه اول آزاد سازي به صورت مستقيم و گزينه 
دوم آزاد س��ازي به صورت غيرمستقيم بود. اغلب افراد 
گزينه اول يعني آزاد سازي به صورت مستقيم را انتخاب 
كردند اما؛ پس از فروش سهام خود نتوانستند سود خود 
از كارگزاري ها دريافت كنند و بانك ها براي جلوگيري از 
هجوم مردم تنها درصد پاييني از اين سود را به حساب 
سهامداران واريز كردند.اما؛ پس از اعالم اين خبر توسط 
سهامداران حسين عاليي، معاون خصوصي سازي خبر 
مربوط به خريد 30 درصدي س��هام توسط بانك ها با 
قيمتي كمتر ازنرخ تعيين شده را تكذيب كرد و اعالم 
كرد اين ادعا صحت ندارد. ولي نظر سهامداران اين بود و 
سهامداران معتقدند اين اتفاقا رخ داده است. با گذشت 6 
ماه هنوز اعتراض سهامداران سهام عدالت پاي برجاست 
و ابهام  اين سهامداران نسبت به عملكرد بانك ها جهت 
واريزي مبلغ فروش سهام عدالت از بين نرفته و اعالم 
مي كنند كه برخالف صحبت هاي انجام شده از سوي 
مسووالن همچنان بعد از گذش��ت چند ماه، پولي به 
حساب آنها واريز نشده يا مبلغي كمتر از فروش به حساب 
آنها واريز شده است.چند تن از دارندگان سهام عدالت 
اعالم كردند كه با گذشت بيش از 6 ماه از فروش سهام 
خود تنها 20 الي 30 درصد مبلغ دريافت كرده اند پس 
از آن كارگزاري هاي بانكي پاسخي به آنان نمي دهند و 
تنها وعده مي دهند كه سود سهام عدالت واريز خواهد 
شد. براساس گفته سهامداران پس از آزاد سازي سهام 
عدالت از مبلغ 300 هزار تومان تا مبلغ 3 ميليون تومان 
به حس��اب آنان واريز شده در دوره بعدي واريز مبالغي 
پايين تر از 10 هزارتومان واريز داشته اند. حال اين سوال 
مطرح مي شود كه مبلغ 10 هزارتومان به درد سهامداران 
مي خورد؟ سهامداران، سهام عدالت سود واقعي خود 
را مي خواهند نه مبلغ كمتر از آن را. حس��ين فهيمي، 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه جام 
در اين خصوص گفت: از بين مش��مولين سهام عدالت 
تاكنون موردي كه پول حاصل از فروش سهام عدالت 
به حساب مردم واريز نشده باشد و بعد از چند ماه فقط 
مبلغ بسيار كمي به حساب آنها واريز شود را نداشته ايم، 
اگر براي فردي چنين مشكلي پيش آمده است بايد اين 
موضوع را در قالب گزارش جهت ش��كايت ابالغ كند تا 
بتوان رس��يدگي الزم را در اين زمينه انجام دهيم. وي 

ادامه داد: اين احتمال وجود دارد كه فرد اقدام به ثبت 
س��فارش فروش كرده باش��د اما به دليل عدم تكميل 
اطالعات وارد شده به درخواس��ت فرد ترتيب اثر داده 
نشده و س��هام فرد به فروش نرفته است كه حال بتوان 
پولي را براي فرد واريز كرد.فهيمي خاطرنش��ان كرد: 
براساس تصميمات اتخاذ شده، اعالم شد براي شناسايي 
مشتري، نيازي به مراجعه حضوري فرد و ارايه هيچگونه 
اسناد و مداركي نيست بلكه فرد بايد فقط دو اطالعات 
مبني بر شماره شباي بانكي و تلفن همراه را داشته باشد 

تا بتوان نسبت به فروش سهام فرد مذكور اقدام كرد.
 به گفته سخنگوي سهام عدالت، افرادي كه اطالعات 
تلفن همراه و شماره شبا را به طور دقيق در سايت وارد 
كرده باشند به خواسته آنها رسيدگي خواهد شد. فهيمي 
با تاكيد بر اينكه ما خود را متعهد به حفاظت از دارايي 
مشمولين سهام عدالت كرده ايم، گفت: اجازه نمي دهيم 
افرادي كه اطالعات اوليه آنها كامل نيس��ت سفارش 
فروش بگذارند زيرا ممكن است فردي خود را جايگزين 
مشمول سهام عدالت كرده باشد و سفارش فروش را ثبت 
كند.  درنتيجه و براساس سخنان سخنگوي سهام عدالت 
مشكلي در پرداختي ها وجود ندارد و بانك ها به صورت 
مستمر به پرداخت سود سهام عدالت مي پردازند اما چرا 

سهامداران سودي در حس��اب خود نمي ببنند. اغلب 
افرادي كه داراي سهام عدالت بودند با توجه به وضعيت 
اقتصادي خود و جامعه اقدام به فروش سهام كردند تا 
سودي كسب كنند اما؛ نه سود مناسبي به دست آوردند 
و نه پاسخ قاطعي. در اين ميان ارزش سهام عدالت روز 
گذش��ته يك ميليون و 652 هزار تومان كاهش يافت 
و به زير 15 ميليون تومان رس��يد. بر اين اساس ارزش 
س��بد 532 هزارتوماني و يك ميليون توماني س��هام 
عدالت در روز جاري به ترتيب ب��ه 14 ميليون و 425 
هزارتومان و 28 ميليون و 851 هزار تومان رس��يد. با 
احتس��اب اين موضوع، ارزش 60 درصد سهام عدالت 
532 هزارتوماني به 8 ميليون و 655 هزارتومان رسيد. 
عرضه سهام عدالت در بورس فشار زيادي به بازار سرمايه 
وارد كرد و در مرحله آزاد س��ازي دوم باعث شد بورس 
يكپارچه قرمزپوش ش��ود بااين حال تنها سردرگمي 

براي سهامداران باقي ماند.

    چه خبر از بورس؟
بازار سرمايه امروز رنگ جديدي به خود ديد و اغلب 
سهم هاي موجود در بازار سبزپوش شدند اما برخي 
از سهم ها بسته يا سرخ پوش بودند. شاخص بازار در 

اين روز بيش از 10 هزار واحد صعود را در كارنامه به 
ثبت رساند و در نهايت در رقم يك ميليون و 503 
هزار واحد ايستاد و ارزش معامالت روز گذشته به 
97 هزار و 328 ميليارد ريال رس��يد. دراين ميان 
بس��ته ش��دن برخي از نمادهاي بازار باعث شده تا 
سهامداران سردرگم شوند از 24 تيرماه نماد شركت 
هپكو به حالت تعليق در آمده است و براساس اعالم 
فرابورس اين نماد تا زماني كه شروط قانوني بازار را 

به جاي نياورد در حالت تعليق مي ماند. 
همچني��ن يك اطالعيه بس��يار عجي��ب و جالب 
توس��ط يك كارگزاري مطرح شد. دراين اطالعيه 
آمده اس��ت: »نگران ريزش بازار نباشيد!« شركت 
سبدگردان .... با سابقه اي درخشان و با بهره گيري 
از متخصصان و مديران س��رمايه گذاري مجرب، با 
افتخار مديريت س��رمايه ش��ما را در بازار سرمايه 
مي پذي��رد. درح��ال حاضر حداقل س��رمايه الزم 
براي س��بدگرداني مبلغ 7 ميليارد تومان اس��ت. 
اين كارگ��زاري در اطالعيه خود از مبلغي صحبت 
ب��ه ميان آورده ك��ه اغلب مردم حت��ي رنگ آن را 
نديده اند و تنه��ا در اخبار و تلويزي��ون راجب اين 

مبلغ را شنيده اند.
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 چرا در بورس
 سرمايه گذاري كنيم؟

نكته مهم: حتي اگر به اخالق س��رمايه گذاري اعتقادي 
نداريد بازهم بازدهي بورس از هرجاي ديگري جذاب تر 
اس��ت. بورس را مي توان يكي از مهم تري��ن درگاه هاي 
سوددهي در بلندمدت دانست و اين بازار اغلب دربلندمدت 
سوددهي خوبي عايد شما مي كند و به احتمال بسيار كم 
زيان را مهمان پرتفوي ش��ما كند. براين اساس سال 94 
شاهد ركورد شديدي در بازار مسكن بوديم اما؛ بورس بازده 
بيش از 27 درصد راداشت و درسال 99 با ركوردشكني 
و تورم در بازارهاي موازي بورس بازدهي 300 درصدي را 
مهمان صورت مالي سهامداران خود كرد از اين رو مي توان 
بورس را يك جايگاه س��رمايه گذاري امن اما؛ پرريسك 
دانست. دليل عمده براي پرريس��ك بودن بازار سرمايه 
حساس بودن اين بازار است. بورس يك بازار كامال حساس 
نسبت به اتفاقات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... است و 
از اين بازارها واكنش مي گيرد در نتيجه اگر زماني بورس 
به واسطه اخبار قرمزپوش شد بايد صبركنيم. در بورس 
مي توان با كمترين مبلغ ممكن نيز سرمايه گذاري كرد و 
شما مي توانيد با مبلغي زير يك ميليون وارد بازار شويد و 
پس از آموزش هاي الزم ميزان س��رمايه خود را افزايش 
دهيد. هيچگاه در خريد و فروش در بورس از دوست و آشنا 
كمك نگيريد و اگر تخصصي در اين حوزه نداريد مي توانيد 
سرمايه گذاري خود را به صندوق هاي متعدد كه در بازار 

موجود است بسپاريد.

بورس؛ تشنه پيش بيني پذيري 
اما ناهماهنگي در عرضه دارا دوم، الزام به كاهش س��هام 
در صندوق ه��اي با بازدهي ثاب��ت، كاهش حد اعتباري 
كارگ��زاران، رفتاره��اي حساس��يت برانگي��ز برخي از 
حقوقي هاي بزرگ بازار و اقدامات ديگر موجب ش��د تا 
دومينوي ريزش بورس آغاز ش��ود و در ادامه نيز با برخي 
سياست هاي يك شبه شيب نزولي اعتماد و اقبال به بازار 
تداوم يابد. بايد در نظر داشت كه در شرايط ملتهب حتي 
برخي تصميمات ظاهرا درست مانند ممنوعيت معامالت 
الگوريتمي ني��ز مي تواند عمق بح��ران را افزايش دهد. 
موضوعي كه به نظر مي رسد نيازمند تامل و بازنگري رويه اي 
در ميان سياست گذار داشته و تاكنون نيز رفتارهاي التهاب 
افكن تداوم داشته است. با توجه به افزايش ضريب نفوذ 
سهامداري در ميان شهروندان و حضور انبوه شهروندان با 
سرمايه هاي خرد و متوسط در بازارهاي مالي و تاثير منفي 
عملكرد ضعيف بورس در تعميق بحران اجتماعي بايد 
تصميمات مربوط به بازارهاي مالي را فراتر از جنبه هاي 
صرف مالي و داراي تاثيرات كالن و فراگير دانست. به هر 
روي با توجه به ضورت سامان بخشي به بازار بايد اقدامات 
حمايتي و ستادي مانند بازارگرداني، انتشار اوراق تبعي و 
حمايت از فعاليت بانك ها در بازار تداوم يافته و از هرگونه 
اقدامات ناگهاني حتي توصيه به استفاده از بعضي ابزارهاي 
مناسب مانند دامنه نوسان پويا نيز در بازار ملتهب كنوني، 
خودداري نمود. بازار بورس با آميختن منافع خصوصي و 
ملي ابزاري بسياري كارآمد در افزايش پايداري ملي است؛ 
ضروري است تا با اتخاذ تصميمات التهاب آور، اين بازار را 

به پاشنه آشيل پايداري بدل نكنيم. 

از سقوط دالر تا لعنت فرستادن
 به كاخ سفيد

چندماه ابتداي سال بازار سرمايه سوددهي خوبي داشت 
و باعث شد اغلب مردم وارد اين بازار شوند و با روند نزولي 
ب��ورس، توئيت هاي روزم��ره راجع به بورس افزايش��ي 
شد.اخبار سياسي تاثير مهمي در بورس دارد و برخي از 
سهامداران اين روزها به توئيت هايي با مضمون لعنت به 
كاخ سفيد روي آوردند. »لعنت به كاخ سفيد كه به مردم 
گفت س��رمايه تون رو به بورس بياوريد و همه چيز رو به 
بورس بس��پاريد!« »با شعار: بورس امن ترين مكان براي 
سرمايه گذاريه وارد شده، و با فرياد: فرار كنيد 30 درصد 
سرمايه بيشتر نموند«،»شخص رييس جمهور مردم را به 
بورس دعوت مي كند. دولت سهامش را در سقف قيمت به 
مردم ميفروشد. قيمت سهام افت شديد و پول مردم نصف 
مي شود. دولت سهام افت كرده را از مردم باز خريد مي كند. 
بدين ترتيب بخشي از كسري بودجه دولت از جيب مردم 
جبران مي شود. به همين زيبايي.« »رييس هيات مديره 
لوتوس پارسيان كيه به نظرتون؟ جواب: رياست سازمان 

بورس!! آقاي قاليباف اصل« 

تعادل بازار به واسطه 
ابزارها و واسطه هاي قانوني 

محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار گفت: در راس��تاي قان��ون از تمام 
ابزارهايي كه در اختيار داريم استفاده مي كنيم تا بازگشت 
تعادل به بورس را سرعت دهيم. وي در عين حال با اشاره 
به اينكه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار نمي تواند اقدام 
فراقانوني انجام دهد، افزود: به جاي آنكه اين سازمان را در 
انجام اموري كه در آن اختياري ندارد مقصر بدانيم، بايد 
ببينيم آيا از اختياراتي كه دارد استفاده كرده يا خير و بعد 
اظهارنظر كنيم. مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس 
و اوراق بهادار توضيح داد: س��ازمان بورس يك بازو براي 
اجراي قوانين مربوط است و مطمئنا براي اجراي كامل 
قانون و حصول نتيجه، سازمان هاي ديگر هم دخيل اند 
كه بايد تكاليف خود را انجام دهند. خدابخش با بيان اينكه 
بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري نيازمند فضاي آرام و 
دوري از هيجان است، افزود: برخي افراد با اظهارنظرهاي 
غيركارشناسي در فضاي مجازي، باعث ايجاد اختالل در 
بازارهاي مالي از جمله بازار سرمايه مي شوند. وي همچنين 
در پاسخ به سوالي درخصوص پيگيري ها براي صيانت از 
بازار سرمايه با اتكا به صندوق تثبيت گفت: سازمان بورس از 
زمان تصويب قانون رفع موانع توليد و الزام به تخصيص يك 
درصد منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت، پيگير 
اين موضوع بوده است. مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، موجوديت صندوق تثبيت را مستقل 
و عملكرد آن را كامال شفاف دانست و گفت: اين صندوق 
در خريد و فروش ها دقيقا طبق آيين نامه عمل مي كند. 

» تعادل« بررسي مي كند

چراسودسهامعدالتواريزنميشود؟

افزايش سرمايه  116 شركت بورسي
علي بيگ زاده، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص افزايش سرمايه هاي درخواست 
شده از ابتداي سال تا كنون گفت: مديريت نظارت بر 
بازار اوليه در راستاي اجراي مفاد قانون بازار اوراق بهادار 
و مقررات مربوطه، طي 6 ماهه ابتداي سال 99 نسبت به 
بررسي درخواست افزايش سرمايه شركت هاي سهامي 
عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و 
مجوز انجام افزايش سرمايه 116شركت را صادر كرده 

است و مبلغ كل مجوزهاي ارايه شده در اين بازه زماني 
معادل 550 ميليون و 612 هزار و 166 ميليون ريال 
بوده است. وي ادامه داد: بر اساس مجوزهاي صادره، 
47 درصد افزايش س��رمايه ها از مح��ل مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي ها، 25 درص��د از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدي، 16 درصد از محل سود 
انباشته و مابقي از محل ساير اندوخته ها تأمين شده اند. 
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس افزود: به اين 

ترتيب، تعداد مجوزهاي صادره افزايش سرمايه در 6 
ماهه ابتدايي سال جاري 80 درصد تعداد مجوزهاي 
صادره در كل سال 98 بوده اس��ت. علي بيگ زاده به 
مجوز افزايش س��رمايه هاي صادر شده سال گذشته 
نيز اشاره كرد و افزود: در 6 ماه ابتدايي سال 98 تعداد 
51 مجوز افزايش س��رمايه در سازمان بورس به ثبت 
رس��يد كه مبلغ آن بالغ بر 68 ميلي��ون و 972 هزار و 
955 ميليون ريال بود و در پايان س��ال 98 اين تعداد 

مجوز ها به 146 عدد و مبلغ آن نيز به يك ميليارد و 97 
ميليون و 348 هزار و 366 ميليون ريال رسيد. وي در 
خصوص روند پذيره نويسي اوراق بدهي نيز گفت: در 
سال جاري دو اوراق اجاره به مبلغ 12 ميليون ميليون 
ريال و 6 اوراق سلف موازي استاندارد به مبلغ 60ميليون 
ميليون ريال و همچنين 23 اوراق مرابحه عام به مبلغ 
718 ميليون و 35 هزار و 625 ميليون ريال در سازمان 

بورس پذيره نويسي شده است.

محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت:

دولت دخالتي در بورس ندارد!
محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور، در حاشيه 
جلس��ه امروز هيات در واكنش به اظهارنظر يكي از 
نمايندگان مجلس كه گفته ب��ود دولت مردم را در 
بورس رها كرده اس��ت، اظهار كرد: بورس سازوكار 
خاص خود دارد كه به آن ش��كل مي ده��د. بارها و 
بارها همه مسووالن گفته اند بورس جاي نيست كه 
هيجاني به آن وارد شده يا از آن خارج شويم. بورس 
محلي براي س��رمايه گذاري ميان مدت و بلندمدت 
است و كساني كه در ميان مدت و بلندمدت در بورس 
س��رمايه گذاري مي كنند، سود بيش��تري خواهند 
داش��ت. كه بايد در اين زمينه به مردم اطالع رساني 
ش��ده و فرهنگ س��ازي انجام ش��ود. وي ادامه داد: 
دولت در بورس دخالت نمي كند، اما وظيفه صيانت 
و مراقبت از س��رمايه هاي خ��رد را دارد تا نفوذي ها 
كاري نكنند كه س��رمايه هاي خرد متضرر شود ما 
از بورس حمايت كرده و آن را رها نمي كنيم. كسي 
كه فكر مي كن��د دولت روزانه بايد در بورس دخالت 
كند از س��از و كار بورس آگاهي ندارد. رييس دفتر 
رييس جمهور همچنين در پاسخ به سوالي در مورد 
تامين ارز مورد نياز وزارت بهداشت گفت: ارز مورد 
نياز وزارت بهداشت تامين شده، ولي تخصيص آن 
مقداري به تاخير افتاده اس��ت. البته از 10 روز قبل 
رقمي تخصيص داده شده است تا مواد اوليه دارو وارد 
شود. اميدواريم داروهاي مورد نياز براي توليد دارو در 

داخل كشور هر چه زودتر وارد كشور شود. 
واعظي درب��اره واكنش ها به صحبت رييس جمهور 
مبني بر اينكه كاخ س��فيد موجب ايجاد مشكالت 
كشور شده است، گفت: امريكا هر كاري مي خواسته 
عليه ملت ما انج��ام داده و كاري نمانده كه ما براي 
آن مالحظ��ه كني��م. حتما آن چ��ه رييس جمهور 
گفته است، درست است. ولي نمي دانم چرا از اينكه 
رييس جمهور گفت مردم كاخ سفيد را لعنت كنند، 
عده اي در داخل كش��ور ناراحت و عصباني شده اند. 

برخي ك��ه ادعاي انقالبي ب��ودن دارند مي خواهند 
امريكا را تطهي��ر كند و مي گوين��د امريكا را لعنت 
نكنيم من نمي دانم آنها چه جور آدم هاي هس��تند 
آنها به خاطر نگاه سياسي و جناحي و انتخابات 1400 
همه چيز را فدا مي كن��د. اينها طرفدار دولتي بودند 
كه نفت باالي 100 دالر مي فروخت و هر مشكلي را 
به تحريم ربط مي داد و اينها در آن زمان دهانشان را 
بسته بودند. وي با بيان اينكه در يك جنگ اقتصادي 
تمام عيار هستيم، يادآورشد: انتخابات 1400 جاي 
خود ولي نبايد كاري كنيم ك��ه آدرس غلط داده و 
تفرقه و نفاق ايجاد كنيم. رييس دفتر رييس جمهور 
درباره انتقاد جناح هاي مختلف به رييس جمهور بيان 
كرد: ي��ك جريان كه از روز اول منتقد روحاني بود و 
ما هيچ وقت نديدم ك��ه بعد از انتخابات، رقابت هاي 
انتخاباتي تمام شده باشد. اما در ميان اصالح طلبان 
يك نظر خاص وجود ندارد و ديدگاه ها متفاوت است. 

از اصالح طلبان وزير و استاندار در دولت وجود دارد 
و اگر آنها منتقد هس��تند، به رفقاي خودش��ان هم 
انتقاد بايد بكنند. ول��ي حداقل مراعات حال رفقاي 

خود را بكنند. 
واعظ��ي درب��اره توهين ه��اي انج��ام ش��ده ب��ه 
رييس جمهور در جلسه روز سه شنبه مجلس اظهار 
كرد: بناي كليت مجلس همراهي با دولت است اما 
اقليتي در مجلس از اين تربيون رس��مي اس��تفاده 
مي كنن��د تا حرف ه��اي نس��نجيده زده و مردم را 
نااميد كنند. انتظار ما از هيات رييس��ه مجلس اين 
است كه س��ازوكاري در نظر بگيرند كه وقتي از اين 
تربيون حرف كذب و غيراخالقي زده شود به نوعي 
جبران شود. به نماينده اي كه از من نقل قول كرده 
بود، گفتم من از چنين الفاظي اس��تفاده نمي كنم و 
نسبت دادن اين اظهارات به من توسط كسي بوده كه 
مي خواسته بين دولت و مجلس اختالف بيندازد. اين 

اظهارات را تكذيب كردم ولي چرا شما بدون تحقيق 
ح��رف آن فرد را در مجلس بي��ان كرديد. وي ادامه 
داد: تربيون هاي نظام بايد درخدمت منافع كشور و 
وحدت و همدلي باشد. همانطور كه رهبري بارها در 
شرايط عادي بر اين موضوع تاكيد دارند، االن هم كه 
ما در شرايط سخت تحريم و كرونا قرار داريم. واعظي 
همچنين با اشاره به رقابت هاي انتخاباتي در امريكا 
گفت: مناظره بي��ن نامزدهاي انتخابات افتضاح بود 
و بعيد مي دانم در هيچ كج��اي دنيا حتي آفريقا در 
اين رده چنين اتفاق هاي رخ بدهد. ش��رايط به ضرر 
ترامپ است و او مسائل سياسي و بين المللي را متوجه 
نيست. بنابراين ما بايد مراقبت كنيم تا آن چه كه او در 
داخل كشورش به دست نياورد را با يك اقدام خارجي 
جايگزين نكند. بايد اين چند هفته مراقب باشيم تا 
از اين دوره بگذري��م. رييس دفتر رييس جمهور در 
واكنش به اظهارنظري مبني بر اينكه رييس جمهور 
اجازه معرفي وزير زن ندارد، خاطرنشان كرد: البته 
رييس جمهور براس��اس شايس��تگي وزير انتخاب 
مي كند، ن��ه براس��اس قوميت يا جنس��يت. براي 
انتخاب وزير كميته اي تشكيل مي شود و آن كميته 
گزينه هاي مختلف را بررسي كرده و بهترين گزينه را 
انتخاب مي كند. واعظي درباره مطرح شدن پيشنهاد 
استعفاي رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: يك نفر 
مطلبي نوشته كه تيتر آن با متن هم خواني ندارد او 
نمي گويد رييس جمهور استعفا دهد بلكه مي گويد، 
نمي گذارند رييس جمه��ور كار كند. رييس جمهور 
فردي نيس��ت كه فقط در زم��ان گل و بلبل و وقتي 
پول و امكانات است رييس جمهور باشد و وقتي اين 
همه مشكل وجود دارد، استعفا دهد. رييس جمهور تا 
روز آخر كار خود به مردم بدهكار است و وظيفه خود 
مي داند كه خدمتگزار مردم باشد. ما شرمنده مردم 
هستيم و تالش مي كنيم از همه ابزارهاي خود بهره 

گرفته تا گشايشي در كار مردم ايجاد كنيم.

پيش بيني كارشناسان از قيمت 
دالر و ضرورت اقدام موثر

برخي ش��بكه هاي اجتماع��ي نيز به نق��ل از يكي از 
صاحب نظران كه قبال از مسووالن بانك مركزي بوده 
است،  پيش بيني كرده اند كه تا شب عيد نوروز يا عيد 
س��ال نو ميالدي، قيمت دالر 17 هزار تومان خواهد 
ش��د. زيرا هم داليل بهبود عرضه ارز فراهم مي شود و 
هم ممكن است كه داليل سياسي براي آن ايجاد شود. 
ضمن اينكه اقتصاد و نقدينگي و تورم و بازارهاي مختلف، 
تمايلي به رشد دالر بيش از اين رقم ندارند زيرا ارقام باالتر 
براي بازارهاي دارايي مطلوب نيست و لذا فعاالن بازار 
سهام، ارز، خودرو، مسكن و كاالهاي ديگر نيز تمايلي 
به نرخ باالتر از 30 هزار تومان ندارند و شاخص ها كشش 
الزم را ايج��اد نمي كنند زيرا بايد بين ش��اخص هاي 
مختلف اقتصادي از جمله نقدينگي، قيمت سهام، تورم 
و متغيرهاي ديگر، يك تناس��بي وجود داشته باشد و 
همين عدم تناسب ها، نقطه مقاومتي براي افزايش ارز 
ايجاد خواهد كرد و با تغييرات اقتصادي و سياسي ديگر، 

قيمت دالر به زير 20 هزار تومان افت مي كند.
لذا به نظر مي رسد كه دليل عمده رشد نرخ دالر، افزايش 
رش��د نقدينگي و تورم نيست بلكه اثر عوامل سياسي 
مانند FATF و قرار گرفتن در ليست گروه اقدام مالي 
و كاهش همكاري هاي بانكي اس��ت كه باعث شتاب 
نرخ ارز شده است. قبال هم تورم و رشد نقدينگي وجود 
داشته اما هيچ گاه مانند سال 99، شاهد رشد شتابان نرخ 
ارز نبوده ايم.  عده اي از كارشناسان نيز با طرح احتمال 
پيروزي بايدن و بازگشت امريكا به برجام، و همچنين 
بهبود روند اثر كرونا بر اقتصاد ايران معتقدند كه در هر 
صورت، عرضه ارز و تقاضاي ارز و همچنين اثرات رواني 
و سياسي بازار تغيير خواهد كرد و اين موضوع در شرايط 
خوش بينانه مي تواند قيمت دالر 15 هزار تومان را در 

نيمه دوم سال جاري به همراه داشته باشد.
اما در بدترين پيش بيني ها، كه البته نام اين كارشناسان 
براي ما مش��خص نيس��ت، قيمت هاي باالتر از روند 
فعلي را پيش بيني كرده اند كه احتمال دارد به دو برابر 
قيمت هاي فعلي افزايش ياب��د يا بين 29 هزار تومان 
فعلي تا زير 60 هزار تومان در نوسان باشد. اين دسته 
از كارشناس��ان مي گويند كه هيچ نشانه اي از عوامل 
بنيادين اقتصادي ب��راي كاهش نرخ ارز وجود ندارد و 
متغيرها خبر از رش��د نرخ دالر مي دهند زيرا افزايش 
نقدينگ��ي، تورم، تقاضا و عرض��ه ارز، كرونا، وضعيت 
تحريم ها و... تغييري نداشته اند. مگر آنكه خبري در 
مورد بازگشت امريكا به برجام، پيروزي دموكرات ها 
در انتخابات امريكا و كنار گذاشتن شرط و شروط ها از 
هر دو طرف را شاهد باشيم، كه در آن صورت مي توان 
انتظار داشت كه قيمت دالر بين 25 تا 15 هزار تومان 
كاهش يابد. اين موضوع بالفاصله تحقق نمي يابد و ماه ها 
طول مي كشد كه دولت بعدي امريكا اراده كافي براي 

رفع تحريم ها داشته باشد. 
به هر حال بايد ديد كه عوامل بنيادين اقتصاد، صادرات 
نفتي و غير نفتي، كاهش اثر كرونا بر اقتصاد ايران، نتايج 
انتخابات امريكا و همچنين تحوالت داخلي كشور چه 

عددي را براي نرخ دالر رقم خواهد زد؟
اما عالوه بر اين پيشگويي ها كه هيچ كدام در اختيار و 
اراده مديريتي كشور نيست، اين پرسش مطرح است كه 
دولت و فعاالن اقتصادي چه راهكاري مي توانند داشته 
باشند كه در صورت ثابت ماندن شرايط، بتوانند حداقل 

از شتاب افزايش نرخ ارز جلوگيري كنند؟
دكتر وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه 
خوارزمي و كارشناس مس��ائل اقتصادي پيش بيني 
كاهش نرخ دالر را داشته و معتقد است صادرات نفت به 
ميزان 500 هزار تا يك ميليون بشكه باز خواهد گشت و 
صادرات غيرنفتي كه به دليل شيوع ويروس كرونا در بهار 
99 بين 30 تا 40 درصد كاهش يافته بود، با كنترل اين 
ويروس دوباره به روند عادي خود بازخواهد گشت. اين 
دو مورد مي تواند جريان ورودي ارز به كشور را افزايش 

دهد و قيمت دالر را از نرخ هاي كنوني كاهش دهد.
از سوي ديگر، به گفته دكتر احمد مجتهد رييس اسبق 
پژوهشكده پولي و بانكي با توجه به نرخ تورم و سقوط 
ارزش ريال، روند نرخ ارز صعودي خواهد بود. اتفاقات 
اخير هم بر آن دامن زده و حاال فقط اتفاق بزرگي مثل 
كاهش تحريم ها در پي انتخاب��ات امريكا مي تواند بر 
كاهش نرخ اثر بگذارد. به گفته اين كارشناس با توجه 
به وج��ود تورم باالي 30 درصد در كش��ور و س��قوط 
ارزش ريال، كاهش نرخ ارز ممكن نيست مگر با رخ داد 
بزرگي مثل كاهش تحريم هاي امريكا در پي انتخابات 
رياس��ت جمهوري اين كشور. براس��اس اين نظرات، 
مي توان دريافت كه همزمان با اين تحوالت، بايد زمينه 
بهبود برخي شرايط را فراهم كرد. از جمله براي رشد 
صادرات نفت��ي و غير نفت��ي و فراورده ها و همچنين 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، بايد اقدامات الزم انجام 
شود تا عرضه ارز افزايش يابد. همچنين براي كاهش 
هزينه مبادله و اثرات تحريم نيز بايد برخي اقدامات انجام 
شود. به عنوان مثال، اخيرا در پي هشدارهاي FATF به 
كشورهاي جهان در رابطه با ادامه رابطه مالي با ايران، دو 
كشور چين و روسيه رسما مبادالت بانكي خود با ايران را 
قطع كردند. اما در صورتي كه براي بهبود اين روند اقدام 
شود و موضوع خروج از ليست گروه اقدام مالي در دستور 
كار قرار گيرد، مي تواند از شتاب رشد نرخ ارز جلوگيري 
كند. براين اساس دولت و بانك مركزي تمام اختيارات و 
امكانات ايجاد تعادل در بازار ارز را در اختيار ندارد و بازار ارز 
مدتي است كه از كنترل دولت خارج شده است و برخي 
تصميمات سياسي هم ضربه هاي پي در پي  هستند كه 
به اين بازار وارد مي شود و التهاب بازار را بيشتر مي كند.

براين اساس در جلسات سران قوا و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، بايد موضوع ارتباط بانكي ايران با چين 
و روسيه و ساير كش��ورهاي جهان مورد بررسي قرار 
گيرد و بار ديگر موضوع FATF مورد بررسي قرار گيرد 
و هماهنگي ها و همكاري هاي الزم در مورد بازگشت 
ارز صادراتي به كشور ايجاد ش��ود. در صورتي كه اين 
اقدامات داخلي انجام ش��ود قطعا روي كنترل نرخ ارز 
و حتي كاهش آن مي تواند موثر باش��د و شاهد تحقق 
پيش بيني هاي خوش بينانه و كاهش نرخ دالر به زير 

25 هزار و 20 هزار تومان باشيم.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي 
اعالم كرده است، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در 
۲۶ استان كشور زير ۱۰ميليون تومان است. محمودزاده 
در گفت وگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش كه چرا طي 
ماه هاي مرداد و ش��هريور امسال گزارش متوسط قيمت 
مس��كن از س��وي وزارت راه و شهرسازي منتشر نشده و 
آيا اين عدم انتشار با هدف كنترل قيمت ها صورت گرفته 
است، اظهار كرد: بر اساس قولي كه داده ايم بزودي متوسط 
قيمت مسكن ۲9 استان كشور را اعالم خواهيم كرد. وي 
افزود: اگر قيمت هاي درس��ت و صحيح را اعالم كنيم در 
بازار مسكن راهنماس��ت، اما اگر فقط آمار خام را منتشر 
كنيم طبيعي است كه گمراه كننده خواهد بود، به عنوان 
نمونه در ش��هر تهران متوسط قيمت مسكن را بيست و 
چند ميليون تومان اعالم مي كنند، اما از نظر علمي وقتي 
از يك جامعه اي مي خواهيم آماري را استخراج كنيم بايد 
بخشي را كه قيمت غيرطبيعي دارد خارج كنيم. معاون 
مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي بيان كرد: اگر 
در تهران عدد منطقه يك را از متوس��ط قيمت مس��كن 
خارج كنيم، متوسط قيمت مسكن پايتخت به ۱۰ تا ۱5 
ميليون تومان خواهد رسيد. محمودزاده گفت: بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته در 7 استان كشور )در شهرهاي 
مركز استان( متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
)طي مرداد 99( زير 5 ميليون تومان بوده اس��ت. در ۱9 
استان متوسط قيمت مسكن زير ۱۰ ميليون تومان، در 
۲ استان باالي ۱۰ ميليون و زير ۱5 ميليون تومان و فقط 
در يك استان )شهر تهران( متوسط قيمت مسكن باالي 
۲۰ ميليون تومان بوده است. وي با تأكيد بر اينكه در ۲۶ 
استان كشور متوسط قيمت مسكن زير ۱۰ ميليون تومان 
اس��ت، اضافه كرد: اگر براي اين استان ها متوسط گيري 
كنيم، متوس��ط قيمت مسكن كشور ۲4 ميليون تومان 
نيست بلكه ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان خواهد بود. وي يادآور 
شد: يكي از داليلي كه اعالم مي شد آمار مربوط به متوسط 
قيمت مسكن گمراه كننده است همين مورد بوده است، با 
انتشار متوسط قيمت مسكن واقعي در واقع شاهد شفافيت 
و ارايه دقيق اطالعات در بازار مسكن خواهيم بود. معاون 
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نتوانستيم متوسط قيمت 
مسكن ۲ استان را جمع آوري كنيم، اظهار كرد: متوسط 
قيمت در اين دو استان نيز قطعاً زير 5 ميليون تومان است. 
محمودزاده در پاس��خ به اينكه انتشار آمار واقعي قيمت 

مسكن در كشور چه تأثيري در بازار مي گذارد، افزود: وقتي 
قيمت هاي واقعي اعالم مي شود روي همه چيز تأثير مثبتي 
مي گذارد. نمي توانيم قيمت مسكن يك شهر را مالك كل 
كشور كنيم و همه بخواهند خودشان را با يك خط كش 

غيرواقعي مقايسه كنند.

    منطقه يك تهران در قله قيمت ها
به گزارش »تعادل« بر اساس اعالم بانك مركزي، متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در منطقه يك تهران طي 
شهريور سال جاري 5۰ ميليون و 79۰ هزار تومان بوده است. 
اين رقم نسبت به مرداد ماه با رشد منفي 3.8 درصد، حدود دو 
ميليون تومان كمتر بوده است. در همين حال، بررسي هاي 
»تعادل« حاكي از اين است كه در شهريورماه سال جاري، 
تورم ماهانه تعديل شده با تورم عمومي در 4 منطقه تهران 
شامل منطقه يك، ۱3، ۱5 و ۲۰ منفي بوده است. به عبارت 
ديگر، رشد قيمت مسكن در اين مناطق طي شهريورماه 
كمتر از رش��د نرخ تورم عمومي بوده كه نشانه آغاز تخليه 
حباب قيمتي در مناطق يادشده است. بر اساس اين گزارش، 
پس از منطقه يك، منطقه 3 با متوسط قيمت هر متر مربع 
4۶ هزار و 9۰ هزار تومان و منطقه ۲ با متوسط قيمت هر متر 
مربع 39 ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در رده هاي دوم و سوم 

گرانترين بازارهاي تهران )و البته ايران( قرار دارند. 

    عوامل اثر گذار بر قيمت مسكن در شهريور
در حالي كه برخي از رسانه ها و روزنامه ها، وضعيت قيمت 
مسكن در مرداد و شهريورسال جاري را به نوسان بازار 
سهام در ماه هاي مورد اشاره پيوند مي زنند، سيد محمد 
مرتضوي، عضو هيات مديره كانون انبوه س��ازان گفته 
است: بازار مس��كن بيش از آنكه از بورس تاثير بگيرد 
تحت تاثير كاهش توان متقاضيان و نرخ ارز قرار دارد؛ 
چراكه نوسان نهاده هاي ساختماني ناشي از نوسانات 
دالر است و اگر قيمت ارز به ثبات برسد بازار مسكن پاييز 
آرامي را پيش رو خواهد داشت. سيد محمد مرتضوي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرده است: اگر ميانگين قيمت 
مسكن در كل كشور را حدود ۱۰ ميليون تومان در هر 
متر مربع فرض كنيم يك واحد ۱۰۰ متري حدود يك 
ميليارد تومان قيمت دارد كه خريد آن از توان اقش��ار 
متوس��ط نيز برنمي آيد. وي افزوده است: طي ۱.5 ماه 
گذش��ته نرخ دالر حدود 5۰ درص��د افزايش يافته و 
متعاقبًا قيمت نهاده هاي ساختماني 3۰ تا 4۰ درصد 
رشد داشته اس��ت. اين اتفاق بر روي قيمت تمام شده 
مسكن تاثيرگذار اس��ت اما در طرف تقاضا تواني براي 
خريد وجود ندارد. همين مساله منجر به افت معامالت 
در شهريور ماه شد و احتماال در فصل پاييز هم اين روند 

ادامه خواهد داشت.

    افت قيمت مسكن بعيد است
اين كارشناس بازار مسكن درباره پيش بيني اين بازار 
در فصل پاييز گفته است: همانطور كه گفتم همه چيز 
به نوسانات نرخ ارز بستگي دارد اما افت قيمت مسكن 
بعيد است. تنها مي توان به كنترل نرخ مسكن در صورت 
ثبات بازارهاي م��وازي اميدوار بود. عضو هيات مديره 
كانون انبوه سازان تصريح كرد: تقاضاي واقعي مسكن 
تقريبًا از بازار خارج ش��ده و خريدهاي كنوني توسط 
سرمايه گذاران انجام مي شود. در وضعيت كلي عطش 
خريد ملك رو به كاهش اس��ت و اگ��ر ادامه پيدا كند 
فروش��نده واقعي چاره اي جز اين ن��دارد كه خود را با 
شرايط وفق دهد. اين مي تواند به تعادل بازار مسكن 
منجر شود. به گفته مرتضوي، زماني كه نرخ دالر حدود 
۲۱ هزار تومان بود ميلگرد كيلويي 8 تا 9 هزار تومان 
فروخته مي ش��د كه هم اكنون با دالر ۲9 هزار توماني 
به كيلويي ۱3 تا ۱4 هزار تومان رسيده است. اگر دالر 
ارزان شود قيمت مصالح ساختماني نيز كاهش مي يابد.

    بازار مسكن تهران در فاز ركود اندك 
به گزارش »تعادل« بازار مسكن تهران به دوره ركود اندك 
وارد شده اس��ت. تحوالت قيمتي مسكن در تهران طي 
شهريورماه از كم شدن فاصله با نرخ تورم حكايت مي كند 
و حتي در 4 منطقه يك، ۱3، ۱5 و ۲۰ در سطوح كمتر از 
نرخ تورم عمومي سير مي كند. همچنين تعداد معامالت 
ملكي طي ماه هاي مرداد و شهريور سال جاري دچار افت 
4۲.۲ درصدي شده است. افزون بر اين، به گفته مسووالن 
مديريت شهري، ساخت و ساز در پايتخت در نيمه اول 
س��ال ۱9 درصد افول كرده و صدور پروانه ساخت و ساز 
 از ابتداي فروردين تا ۱5 ش��هريور امسال نيز ۲8 درصد 
افت كرده اس��ت. بر اساس اين گزارش، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در شهريورماه سال 
۱399 به 8.5 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶.8 درصد كاهش و 
۲۰3.7 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين بر اساس 
اعالم 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 ۲4.۲ ميليون تومان بود كه نس��بت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 5.۱ و 9۱.7 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
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 بي توجهي به كالن شهرها
 در قانون جديد مديريت بحران

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران با اشاره به چالش هاي قانون جديد مديريت 
بحران گفت: ويژگي كالن شهرها در قانون جديد 
مديريت بحران لحاظ نش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
ايسنا، رضا كرمي محمدي گفت: از زمان تصويب 
قانون جديد مديريت بحران شش ماه فرصت بوده 
كه آيين نامه ها تعيين ش��ود كه تاكنون فقط يك 
سند راهبرد ملي به تصويب رسيده و هيچكدام از 
جلساتي كه بايد بر اساس اين قانون برگزار مي شده 
تشكيل نشده است. شهرداري در شهر تهران به طور 
ويژه روي مديري��ت بحران كار ك��رده و اقدامات 
مثبتي انجام شده است. اما از زمان تصويب قانون 
جديد همه بالتكليف هستند چرا كه آيين نامه هاي 
قانون جديد تاكنون تصويب نش��ده است . رييس 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
تصريح كرد: اما اين قانون در خصوص كالن شهرها 
تقريبا 4۰ سال عقب است، يعني با توجه به اينكه 
كالن شهرها تغييرات بسياري داشته اند و مديريت 
آنها متفاوت است، اما در قانون جديد لحاظ نشده 
است. وي افزود: شهر تهران مستعد بروز يك زلزله 
قوي است و بايد به صورت جدي اين موضوع را مد 
نظر قرار دهيم، اما در قانون جديد اين اتفاق نيفتاده 
و كامال مشخص است كه زلزله را جدي نگرفته ايم.  
كرمي محمدي گفت: مشكلي كه در قانون جديد 
مديريت بحران وجود دارد حذف شوراي هماهنگي 
مديريت بحران است. در حالي كه در قانون قبلي 
۱4 كارگروه در شوراي هماهنگي مديريت بحران 
تشكيل و وظايفشان مشخص شده بود مثل سازمان 
آب، گاز و ... و اقدام��ات خوبي هم انجام مي ش��د. 
اما با تصويب قان��ون جديد، ش��وراي هماهنگي 
مديريت بحران و كارگروه ها حذف شدند . در نتيجه 
هماهنگ كننده نهايي مشخص نيست و جايگزيني 
براي آن در نظر گرفته نشده است. وي با بيان اينكه 
تنها با تصويب قانون مديريت بح��ران، بحران ها 
مديريت نمي شوند، بلكه نياز به هماهنگي و تمرين 
وجود دارد تصريح كرد: در قانون قبلي هر 3 ماه يك 
بار 7۰ سازمان تخصصي و عملياتي كنار هم جمع 
مي شدند و اقدامات انجام شده را گزارش مي دادند 
و با هم در ارتباط بودند. اما يك س��ال و ۲ ماه است 
كه هيچ هماهنگي بين سازمان هاي دخيل در امر 
مديريت بحران وجود ندارد و فقط يك جلسه برگزار 
شده است. كرمي محمدي تصريح كرد: بعد از زلزله 
5.۱ ريشتري ارديبهشت ماه در تهران يك جلسه 
برگزار ش��د كه خروجي آن شهردار محترم تهران 
به عنوان فرمانده حادثه در س��طح محلي تعيين 
شدند. اما اين كافي نيست و بايد جزييات آن بيشتر 
مشخص شود. به عنوان مثال اگر زلزله 5.5 ريشتري 
رخ بدهد و در مناطقي از تهران 5۰ ساختمان فرو 
بريزد، بايد مشخص شود آيا اين بحران محلي است 
يا ملي؟ رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران با بيان اينكه پيش بيني زمان وقوع زلزله 
ممكن نيست اما زلزله بزرگي در انتظار تهران است، 
افزود: با توجه به گسل هايي كه در تهران وجود دارد 
ممكن اس��ت زلزله 5 تا 7.3 ريشتري در تهران رخ 
بدهد. زلزله 5.5 ريشتري قابل كنترل و مديريت 
است. اما اگر زلزله باالي ۶ ريشتر رخ بدهد مشكل 
جدي براي تهران يا حتي كشور ايجاد خواهد كرد. 
در حالي كه تمام اين مش��كالت قابل برنامه ريزي 
و بهبود است. وي با اش��اره به اينكه بافت فرسوده 
يكي از مش��كالت جدي در تهران است ادامه داد: 
به خصوص در بافت فرسوده اگر زلزله باالي 5 يا ۶ 
ريشتري در تهران رخ دهد دچار مشكالت جدي 
مي ش��ويم و دسترس��ي براي امداد رساني وجود 

نخواهد داشت. 

نصب اولين دستگاه برف سنج 
اتوماتيك در پايتخت

ش��هردار منطقه 5 تهران از نصب اولين دستگاه 
برف سنج اتوماتيك شهر تهران خبر داد و گفت: 
تهران امس��ال زودتر براي بارش هاي برفي آماده 
مي ش��ود. فريدون حيدري در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: نصب دستگاه برف سنج براي مناطق 
برف خيز طراحي ش��ده و اين دستگاه با هشدار 
به موق��ع، هنگام بارش برف در فصل زمس��تان، 
در مديريت ش��رايط كمك مي كند.اين اقدامات 
امس��ال زودتر صورت گرفته و دستگاه برف سنج 
اتوماتيك، در حال حاضر در فاز اول، ارتفاع و مقدار 
بارش برف را به طور آنالين نشان مي دهد. او گفت: 
ايستگاه هاي برف سنج براي پايش برخط ميزان 
برف و ارسال به مرفوك )مركز فرماندهي و كنترل( 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 

طراحي شده است.

سقوط قيمت بليت پروازهاي 
تركيه با حذف انحصار قطر

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: با افزايش 
تعداد ايرالين هاي ايراني و پروازهاي روزانه در مس��ير 
تهران -  اس��تانبول شاهد كاهش شديد قيمت بليت 
پروازهاي تركيه هس��تيم و جالب تر اينكه پروازهاي 
قطرايرويز كه پيش از آغاز پرواز شركت هاي هواپيمايي 
داخلي نرخي حدود ۶۰ ميليون تومان داشت، هم اكنون 
بليت همين پرواز را حدود 8 ميليون تومان مي فروشد. 
مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در اين باره به ايسنا گفت: از همان ابتدا هم 
گفته بوديم كه قيمت اين پروازها به شدت كاهش خواهد 
يافت و وقتي عرضه بليت و عرضه كنندگانآن افزايش 
پيدا كنند قيمت كاهش مي يابد. وي با اشاره به كاهش 
شديد قيمت بليت پرواز قطر ايرويز در مسير تهران-

استانبول افزود: ش��ركت هاي هواپيمايي قطر ايرويز 
انحصارش شكسته شد و در نتيجه مجبور شد قيمت 
بليت پروازهايش را كاهش دهد تا از اين بازار عقب نماند 
و مسافر جذب كند. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
ادامه داد: همچنان و با افزايش تعداد پروازهاي روزانه 
و ايرالين هاي ارايه كننده اين پرواز در مس��ير تهران-

استانبول شاهد كاهش بيشتر قيمت اين پروازها خواهيم 
بود و اين افت قيمت ادامه پي��دا خواهد كرد تا به نرخ 
منطقي برسد. اسعدي ساماني با اشاره به اينكه پروازهاي 
زيادي در روز به مقصد استانبول انجام مي شود، اظها 
كرد: نمي توان قيمت دقيقي براي پروازهاي خارجي 
مانند پرواز تهران-استانبول به عنوان نرخ منطقي در نظر 
گرفت چرا كه به معيارها و پارامترهاي مختلفي بستگي 

دارد اما مسلما اين قيمت ها متعادل تر خواهد شد.

 واحدهاي فاقد  پروانه 
خسارت دريافت  نمي كنند

معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور 
گفت: شهرداري ها، دهياري ها و دستگاه هاي مرتبط از 
ساخت و س��از در حريم رودخانه ها جلوگيري كنند و 
به واحدهايي كه در حريم رودخانه س��اخته مي شود، 
خسارت پرداخت نخواهد ش��د. به گزارش ايرنا، امير 
قادري در جلس��ه ستاد مديريت بحران در فرمانداري 
تالش اظهار كرد: منازل مسكوني در شهرها و روستاها 
بايد مقاوم سازي ش��ود و اگر اصول اوليه ساخت و ساز 
رعايت نشود دستگاه هاي مربوطه حق خدمات رساني 
و صدور مجوزها را ندارند و اگر مي خواهيم خدمتگزار 
خوبي باشيم، بايد قانون مدار باشيم و مبنا را قانون قرار 
دهيم. وي افزود: كشور حادثه خيزي داريم و با توجه به 
تغيير شرايط اقليمي در منطقه و كشور، وظايف افراد 
مسوول در اين حوزه، سنگين و خطير است و بايد صدور 
پروانه در سكونتگاه هاي شهري و روستايي در چارچوب 
قانون باشد. معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت 
بحران كشور افزود: جابه جايي مردم در مناطق سيل زده، 
كاري دشوار و سنگين است و بايد براي مهار رودخانه ها، 
ايمن سازي و اجراي طرح هاي آبخيزداري مورد توجه 
قرار گيرد. وي اظهار كرد: در سيلالب هاي سال گذشته 
۱8 هزار ميليارد تومان خسارت وارد شد و اگر در حوزه 
پيشگيري كار مي شد، نياز نبود اين همه اعتبار و پول از 
بيت المال هزينه شود. قادري ادامه داد: سياست دولت، 
تقويت بيمه ها است و بايد از صندوق بيمه محصوالت 
كشاورزي حمايت شود و امسال ۲ هزار و ۱48 ميليارد 
توم��ان از اعتبارات مديريت بح��ران به صندوق بيمه 
كشاوزي لحاظ شده است. وي بر نهادينه كردن فرهنگ 
بيمه در كشور تاكيد كرد و گفت: در بيمه اماكن روستايي 
و شهري عقب هستيم و آمار قابل قبولي در اين خصوص 
نداريم و بايد تالش شود از ظرفيت بيمه بهره گرفته شود. 

بارش در كشور از هفته آينده
كارشناس پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
گفت: روز يكشنبه ۱3 مهر گستره بارش ها استان هاي 
اردبيل،  گيالن، مازندران، آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غرب��ي، مرك��زي، هم��دان و دامنه جنوب��ي البرز در 
استان هاي زنجان، قزوين، البرز و تهران را در بر مي گيرد.

اميرحسين نقشينه بيان كرد: روز پنجشنبه ۱۰ مهر 
ماه در جنوب غرب و غرب كشور، شمال خليج فارس و 
مناطقي از كرمان رگبار پراكنده باران گاهي رعد برق و 
وزش باد شديد موقت پيش بيني مي شود. همچنين در 
جنوب خوزستان، سواحل بوشهر و شمال خليج فارس 
بارندگي و وزش باد شديد موقت پيش بيني مي شود 
كه سبب مواج شدن دريا خصوصا در سواحل شمالي 
بوشهر و خوزستان خواهد بود. وي اظهار كرد:  روزهاي 
جمعه و شنبه پيش رو با عبور امواج جوي از شمال غرب 
كشور در استان هاي اردبيل و گيالن و همچنين شمال 
آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي، افزايش ابر، وزش باد 
و رگبار پراكنده خصوصا در ساعات بعد از ظهر پيش بيني 
مي شود كه اين شرايط روز شنبه عالوه بر اين مناطق در 

ارتفاعات البرز مركزي حاكم است.

هر متر آپارتمان در 26 استان، كمتر از 10 ميليون تومان است

مسير متفاوت مسكن تهران با ساير شهرها

رييس پليس راهور تهران: 

صداي كسي درنمي آيد تا به وارونگي هوا برسيم!
سردار محمدحسين حميدي، رييس پليس راهور تهران 
با تشريح و نقد تفكر خودرو محور اظهار كرد: آلودگي هوا 
برگرفته از اين تفكر است. صداي كسي درنمي آيد تا مجدداً 
به فصول وارونگي هوا مي رسيم، آن موقع كنار هم جمع 
مي ش��ويم تا براي آلودگي هوا كاري كنيم. اكنون تقريبًا 
تاكسي ها در تمام سطح شهر مي توانند تردد داشته باشند، 
مركز كنترلي كه به صورت آنالين و برخط تمام تاكسي ها را 
كنترل كند، وجود ندارد و هنوز ناوگان حمل و نقل عمومي 
مخصوصاً در حوزه تاكسي تقريباً سنتي اداره مي شود. او در 
گفت وگو با تسنيم، با اشاره به بيشترين چالش هاي موجود 
پليس راهور، در اين رابطه اظهار كرد: اكنون نه تنها در تهران 
بلكه در كل شهرها، بيشترين چالش موجود نگاه سنتي در 
حوزه ترافيك درون شهري است، اين نگاه از 5۰، ۶۰ سال 
گذشته وجود داشته و ربطي به اكنون نيز ندارد و اين نگاه 
منجر به خودرومحوري شده، براي اينكه رانندگان خودروها 
هم زور بيشتري دارند و هم فشار بيشتري وارد مي كنند 
يعني تمام امكانات زيست شهري به خودروها اختصاص 
داده شده و تمام شبكه معابر در كل شهر و مخصوصاً شهر 
تهران، در ده هاي اخير به خودرو واگذار شده به طور مثال 
پياده رو ها، كانال هاي آب و ... به تردد خودرو اختصاص يافته 
است. رييس پليس راهور فاتب افزود: اگر اقدامات عمراني 
خاص به وجود آمده در شهر تهران مبني بر احداث تونل ها 
و پلها صورت نمي گرفت، ش��هر تهران بايد در چند سال 
گذشته قفل مي شد زيرا حجم تردد وسايل نقليه با ظرفيت 
سطح معابر مطابقت ندارد اما اين اقدامات عمراني منجر به 
جريان و چرخش جريان ترافيك شد البته اين ُمسكن و 
اقدام مقطعي است و درمان واقعي نيست؛ محصول اين نگاه 
قديمي، آلودگي زيست محيطي و هوايي است كه عمدتًا 
به ترافيك و ترددهاي غيرضروري برمي گردد، براي اصالح 
اين نگاه مقاومت زياد وجود و هزينه زيادي در پي دارد. وي 
ادامه داد: اواًل بسياري از مسووالن در پي اين هستند كه 
زودتر از معابر تردد كنند و راه براي آنها باز شود، چرا از وسيله  

حمل و نقل عمومي استفاده نمي شود. البته بماند اينكه در 
دوران كرونا، مشكل ديگري نيز اضافه و تمايل به استفاده 
از حمل و نقل عمومي كمتر شد، مردم تمايل دارند در اين 
ايام با وسيله  نقليه شخصي تردد داشته باشند اما ظرفيت 

حمل و نقل عمومي همان ايام پيش از شيوع كرونا است.

     حمل و نقل عمومي ايمن، پاسخگو نيست
اي��ن مقام انتظام��ي بيان ك��رد: در كالن قضي��ه، گروه 
خودروس��وار تمايلي به اس��تفاده از حمل و نقل عمومي 
ندارند؛ يكي از داليل آن اين است كه حمل و نقل عمومي 
ما ايمن، پاسخگو و پاك نيست، اگر عدم ايمني و پاك بودن 
آنها را به خاطر فرسودگي ش��ان در نظر بگيريم اما ضعف 
آنها، عدم به هنگام بودن است، اكنون رامهاي قطار شهري 
و اتوبوس به تعداد كافي وجود ندارد، در بسياري از نقاط شهر 
ايستگاه اتوبوس وجود ندارد، مردم بايد مسافت زيادي را 
از منزل تا رسيدن به نخستين ايستگاه اتوبوس يا مترو به 
صورت پياده طي كنند و به همين داليل گرايش به حمل 
و نقل عمومي آنچنان كه بايد و شايد وجود ندارد. حميدي 
متذكر شد: محصول اين دو اتفاق يعني عدم پاسخگويي 
كافي حمل و نقل عمومي و عدم گنجايش سطح معابر در 
سطح شهرها، منجر به بروز ترافيك شده است و اين نگاه 
هميشه ما را اذيت مي كند، در زمان هر اقدامي براي رفتن 
به سمت انس��ان محوري مانند احداث پياده رو يا پيست 
دوچرخه ، نخستين مقاومت در خود پليس وجود دارد، زيرا 
پليس نياز دارد كه سطح راهش باز باشد تا ترافيك را عبور 
دهد، سطح راه آن گسترده باشد تا ترافيك را سريع تر عبور 

دهد، اين نگاه مقطعي است و درمان نيست.

  تاوان خودخواهي برخي رانندگان 
اين مقام انتظامي متذكر شد: با نگاه موجود زندگي شهري 
در آينده غير ممكن خواهد ش��د، راهش اين اس��ت كه 
ابتدا نگاه مديران تغيير پي��دا كند، نگاه مديران برگرفته 

از تقاضاه��اي موجود در كف خيابان اس��ت، برخي افراد 
خود خواه هستند و عليرغم وجود وسايل نقليه عمومي و 
امكان پياده روي يا دوچرخه سواري در مسافتهاي كوتاه، از 
وسيله نقليه شخصي استفاده مي كنند، چرا اين فرد نبايد 
ساعت ها در ترافيك بماند، اين فرد بايد خودخواهي اش را 
خودش جواب دهد، جامعه نبايد تمام امكانات خود را بسيج 
كند كه اين فرد به خواسته خود برسد، اين نوع افراد با ماندن 
در ترافيك ناراحتي خود را با پرخاش به ديگران يا بوق زدن 
پشت ترافيك بروز مي دهند، بايد به اين نوع افراد گفت تردد، 
مخصوصًا در فواصل كوتاه بايد با پاي پياده يا وسايل نقليه 
عمومي طي شود. حميدي با بيان اينكه آلودگي هوا برگرفته 
از تفكر مذكور است، عنوان كرد: صداي كسي درنمي آيد 
تا مجدداً به فصول وارونگي هوا مي رسيم، آن موقع كنار 
هم جمع مي شويم تا براي آلودگي هوا كاري كنيم، همه 
مسووالن و رس��انه ها آن وقت از آلودگي هوا مي گويند تا 
مجدداً باد مي وزد و با برطرف شدن آلودگي هوا، موضوع 
يادمان مي رود، يعني برنامه محور پيش نرفتيم و برنامه ها 

مبتني بر ديدگاه انسان محور نبوده است. 

   كشته شدن ساالنه 600 نفر در تصادفات تهران
اين مقام انتظامي با بيان اينكه نرخ كاهش تصادفات در 
شهر تهران در يك دهه اخير جزو بهترين نرخ ها است اما 
همچنان ۶۰۰ نفر ساالنه در تصادفات شهر تهران كشته 
مي شوند، گفت: در شهر تهران با وجود تردد، خيابان ها و 
تونل هاي كمتر ساالنه هزار و 3۰۰ تا هزار و 4۰۰ نفر بر اثر 
تصادفات كشته مي شدند اما اكنون با سفرها و ترددهاي 
بيشتر، كشته ها نصف شده است يعني نشان مي دهد حوزه 
ايمني بهتر از گذشته است. وي متذكر شد: حوزه ايمني به 
تنهايي روي نمي دهد مگر انضباط بيشتري وجود داشته 
باش��د، روي انضباط اقدامات فرهنگي و آموزشي صورت 
گرفته و محصول اين اقدامات، بهتر شدن وضعيت نسبت 
به گذشته است اما آيا به ايده آل رسيديم، خير با آن فاصله 

داريم، زماني به ايده آل مي رس��يم كه بگوييم ش��هرمان 
انسان محور شده، هواي پاكي دارد، حمل و نقل عمومي 
خيلي خوبي دارد و نيازمندي تمام شهروندان را برطرف 
مي كند، قطعاً در آن شرايط ضمن كاهش تصادفات، زندگي 

در اين شهر بسيار بهتر و مناسب تر در جريان خواهد بود.
حميدي با اشاره به ترافيك تهران افزود: امسال در حوزه 
ترافيك ش��رايط متفاوت است و به دليل عدم بازگشايي 
مدارس، اتفاقات همه س��اله براي ترافيك روي نداد، روز 
نخست مهر، به دليل اعالم بازگشايي مدارس توسط دولت، 
پليس و تمام سازمان ها، طرح هاي خود را به صورت منسجم 
اجرا كردند اما براي طرح مدارس، برنامه ما مبتني بر اعالم 

وضعيت توسط ستاد ملي كرونا است.

  كاهش 30  درصدي ترافيك صبحگاهي 
رييس پليس راهور فاتب خاطرنش��ان كرد: در ش��رايط 
غيرحضوري مدارس، ترافيك كمتري را شاهد هستيم و 
جريان پيك ترافيك تغيير كرده است، در صورت بازگشايي 
مدارس، هم ترافيك در صبحها تا 3۰ درصد و هم در ظهر و 
بعدازظهر افزايش پيدا مي كنند اما در حال حاضر ترافيك 
صبحگاهي در روزهاي نخست نيمه دوم سال نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته كاهش 3۰ درصدي داشته 
است البته نسبت به ماه گذشته افزايش يافته است. اين 
مقام انتظامي افزود: سال هاي گذشته طرح ترافيك ۱3 
ساعت )۶: 3۰ صبح تا ۱9: 3۰( طول مي كشيد اما امسال 
به دليل شرايط كرونايي تغيير پيدا كرده و پيك ترافيك 
نيز دچار دستخوش شده است، عماًل از ساعت ۶ صبح تا 8: 
3۰ ترافيك شكل گرفته و به اوج مي رسد، سپس كاهشي 
مي ش��ود، از س��اعت ۱4 تا ۱۶ ترافيك پرحجم تر شده و 
مجدداً از ساعت ۱۶ تردد در معابر مخصوصاً هسته مركزي 
افزايش پيدا مي كند و باعث مي شود از ساعت ۱۶ تا حدود 
۲۱، ترددها در سطح شهر افزايش پيدا كرده و در برخي از 

مقاطع سنگين مي شود.

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد:
1- شرح مختصر كاالي مورد نياز : 

- W. N. FLANGE 9" API6A, PSL2, NACE, RTJ # 3000, TYPE 6 B
- W. N. FLANGE 7 1/16" API 6 A, PSL2 NACE, TRJ # 3000, TYPE 6 B

اطالعات تكميلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.
2- محل تحويل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   

3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ-/000ر000ر600ر1  ريال
4- شرايط متقاضي  : توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  

توانايي مالي، ارائه سوابق كاري و همچنين مدارك وگـواهـينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك 

درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 
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زمزمه هاي پياده سازي اينترنت نسل پنج و گمانه زني ها 
پيرامون زمان تجاري ش��دن آن از ماه ها پيش، بسياري 
از كاربران را به فكر تغيير و به روزرساني تلفن همراه خود 
از نسل چهار به پنج انداخته است. اين در حالي است كه 
نوسانات نرخ ارز و ش��رايط پيرامون تامين و عرضه تلفن 
همراه باعث افزايش قيمت موبايل ش��ده و برنامه ريزي 
كاربران براي ارتقاء نسل تلفن همراهش��ان را بر هم زده 
اس��ت. از طرفي پس از اس��تقرار اوليه شبكه نسل پنجم 
اينترنت تلفن هم��راه و وعده وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات مبني بر تجاري ش��دن خدمات نسل پنجم در 
مناطق پرجمعيت شهري تا قبل از پايان مسووليت دولت، 
حاال نقش تلفن هاي همراه با قابليت پشتيباني از اينترنت 
5G پررنگ تر از گذشته ش��ده است. اما به گفته رييس 
كميسيون ساماندهي و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان 
موبايل، اگر فناوري نس��ل پنجم اينترنت همراه تجاري 
شود، كمپاني هاي بزرگ اقدام به توليد مدل هاي ميان رده 
با قابليت پشتيباني از اين فناوري خواهند كرد و البته همين 
حاال هم برخي از توليدكنندگان تلفن همراه مدل هايي از 
موبايل هاي با ارزش ۳۰۰ يورو و كمتر از آن توليد و روانه بازار 
جهاني كرده اند كه به چيپ ست نسل پنجم )5G( مجهز 
است. يكي از بزرگ ترين فناوري هايي كه همه  جهان انتظار 
عملياتي شدنش را مي كشد، نسل پنجم شبكه ارتباطي يا 
5G است. پس از اينكه در سال هاي گذشته با ورود نسل 
سوم و چهارم تلفن همراه در دنيا مواجه بوديم، چند سالي 
است كه صحبت از نسل پنجم تلفن همراه مطرح مي شود. 
كاهش تأخير، ظرفيت باالي دسترسي، قابليت اطمينان 
بسيار باال، ارتقاي ارتباطات موبايل پهن باند و قابليت اتصال 
و ارتباط اشيا در سطح بسيار وسيع ازجمله ويژگي هاي 
نسل پنج ارتباطي است كه اين فناوري نوين ارتباطي را به 
عنوان يك فناوري تحول ساز كه ساير جنبه هاي فناوري 
را نيز متحول مي كند، مطرح كرده است. شبكه 5G حتي 
در شلوغ ترين س��اعات مصرف اينترنت سرعت حداقلي 
۱۰۰ مگابيت را ارايه مي دهد. ميانگين س��رعت در اين 
شبكه يك گيگابايت برثانيه است و به عبارت ديگر تقريبًا 
۲۰ برابر سريع تر از نسل 4 عمل مي كند. اين يعني دانلود 
يك فيلم بلند با كيفيت HD در اينترنت نسل چهار، ۱۰ 
دقيقه زمان مي برد اما اين زمان براي اينترنت نسل پنج تنها 
يك ثانيه است. از طرف ديگر، با استفاده از اينترنت نسل 
پنجم مي توانيد با قطع شدن تماس تصويري يا تأخير در 
رسيدن صدا و تصوير در تماس هاي اينترنتي خداحافظي 
كنيد. كاربردهاي اين نسل از اينترنت را در ارتقاي كيفيت 
زندگي و تسهيل فرآيندهاي صنعتي نيز نمي توان ناديده 
گرفت. شبكه 5G كنترل ربات ها، ماشين آالت صنعتي، 
تراكتورهاي هوش��مند و مانند آن را از راه دور ممكن و به 
عملكرد هرچه بهتر خودروهاي خودران كمك مي كند. به 
عالوه، فراگير شدن اينترنت نسل پنج دنياي اينترنت اشياء 
را نيز متحول مي كند. از ماشين  لباس شويي و ظرف شويي 
گرفته تا خودروها، دوربين هاي ترافيكي و لوازم آشپزخانه، 
همگي تبديل به وسايلي قابل كنترل از راه دور مي شوند. 
پيش بيني مي شود كه در دهه آينده بيشتر از ۲۰ ميليارد 
وسيله به اينترنت اشياء مجهز و با استفاده از اين تكنولوژي 

حتي به هم متصل شوند.

    بهره مندي 65 درصدي جهان
از 5G تا 2025

از آنجا كه اخبار نسل جديد اينترنت نسل پنج در گوشه 
و كنار جهان منتش��ر ش��ده و كاربران بس��ياري نيز در 
انتظار اجراي آن هستند، كشورهاي زيادي با همكاري 
بزرگ تري��ن اپراتورهاي اينترنت و غول هاي تكنولوژي 
در جهان درصدد برقراري اين نسل جديد از اينترنت اند. 
بر اساس گزارش هاي منتشرشده از سوي كارشناسان 
و تحليلگران چيني، در س��ال ۲۰۲۰ مي��الدي بالغ بر 
۲۰ درصد از گوش��ي هاي هوش��مند ميان رده مجهزبه 
قابليت پشتيباني از نسل پنجم اينترنت همراه موسوم 
به ش��بكه 5G خواهند بود. آنها بر اين باورند كه انقالب 
ش��بكه 5G بسيار س��ريع تر از حد تصور ما در حال رخ 
دادن اس��ت كه تا حد زيادي به لطف تالش شركت هاي 
مخابراتي، اپراتورها و غول هاي تكنولوژي بوده اس��ت. 
بسياري از شركت هاي توليدكننده موبايل در سال هاي 
اخير همزمان با تالش براي توسعه زيرساخت هاي الزم 
براي برقراري و راه اندازي ش��بكه 5G به سمت و سوي 
توسعه و توليد گوشي هاي هوشمند با قابليت پشتيباني 
از نسل پنجم ارتباطات س��يار روي آورده اند كه به نظر 
مي رس��د هر روز تعداد مدل هاي گوشي با اين امكانات 
بيشتر شود. به استناد نتايج گزارش اريكسون موبيليتي 
)Ericsson Mobility(، ت��ا س��ال ۲۰۲۵ ميالدي 
۶۵ درصد از جمعيت جهان از پوش��ش اينترنت نس��ل 
پنج��م )5G( بهره مند خواهند ش��د و در اين گزارش 
آمده كه جمعيت مش��تركين اينترنت نس��ل پنجم در 
جهان تا سال ۲۰۲۵ ميالدي به ۲.۶ ميليارد نفر برسد. 
بنابر پيش بيني ها ميانگين مصرف ديتاي موبايل در هر 
واحد گوشي هوشمند نيز تا آن زمان از ۷.۲ گيگابايت به 
۲4 گيگابايت افزايش خواهد يافت. افزايشي كه امكان 
مشاهده يك ويديو اچ دي ۳۰ دقيقه اي شامل يك كليپ 
واقعيت مجازي به مدت ۶ دقيقه را در روز براي كاربران 
فراهم مي كند. در اين گزارش همچنين آمده است كه 4۵ 
درصد از بار ترافيك جهاني ديتاي موبايل تا سال ۲۰۲۵ 

بر دوش شبكه هاي5G خواهد بود.

   اخبار راه اندازي سايت هاي 5G   در ايران
به نظر مي رسد در ايران هم اقداماتي براي ورود به نسل 
پنجم آغاز شده و مس��ووالن از تكميل نقشه راه اين 
فناوري تا پايان سال خبر مي دهند، بدين ترتيب كه تا 
پايان سال ۲۰۲۰ به نتيجه نهايي در زمينه اين فناوري 
برسيم. محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات س��ال گذشته درباره اينترنت نسل 
پنج  گفته بود مقدمات پياده سازي 5G در ايران انجام 
شده است و از اجرايي كردن اولين نسخه 5G و ارايه 
خدمات اينترنت نسل ۵ به عنوان يك مطالبه جدي 
و نيازمندي كس��ب وكارها در كشور خبر داده بود. او 
همچنين ۱۶ خرداد ماه س��ال جاري،  از نصب اولين 
س��ايت 5G طي يك ماه خب��ر داده و اظهار كرد كه 
مطابق برنامه تا شهريورماه، پنج منطقه تاريخي تهران 
زير پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار مي گيرد. در 
اين راستا نخستين سايت 5G ايران، يكم مردادماه 
س��ال جاري در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات اه اندازي ش��د. سيستم ارتباطي نسل پنج 
موبايل، امكان تحقق بس��ياري از قابليت هاي جديد 
موبايل را فراهم مي كند از جمله سرعت باال، ظرفيت 
زياد، قابليت اينترنت اش��يا، تاخير كم و بيش از همه 
اينكه موجب توليد بس��ياري اپليكيشن هاي جديد 
مي ش��ود. همانطور كه در وب سايت الكترونيك نوتز 
اشاره شده، سيستم ارتباطي نسل پنج تلفن همراه، 
عملكردي به مراتب باالتر از نسل هاي قبلي ارتباطات 
ارايه مي دهد. فناوري5G تنها نس��خه بعدي نسل 
ارتباطي موبايل نيست و نسبت به نسل هاي قبلي خود 
روند تكاملي را طي كرده اس��ت. از آنجا كه نسل هاي 
مختلف ارتباطات موبايلي تكامل يافته است، هر كدام 
 5G پيشرفت هاي خاصي را به همراه آورده اند. فناوري
هم به همين ترتيب پيشرفت هايي را موجب مي شود.

 5G محدوده قيمتي گوشي هاي    
از س��وي ديگر تصور عمومي اين اس��ت ك��ه تلفن هاي 
همراهي كه در حال حاضر از نسل پنجم اينترنت همراه 

پشتيباني مي كنند، مدل هاي گران قيمتي با ارزش بيشتر 
از ۳۰۰ يورو هستند. در حالي كه برخي از توليدكنندگان 
تلفن هم��راه مدل هاي��ي از موبايل هاي ب��ا ارزش ۳۰۰ 
يورو و كمتر از آن توليد و روانه ب��ازار جهاني كرده اند كه 
مجهز به چيپ ست نس��ل پنجم )5G( اس��ت. در اين 
راستا رضا قرباني، رييس كميسيون ساماندهي و تنظيم 
بازار انجمن واردكنندگان موبايل، در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار كرد: معموال توليدكنندگان تجهيزات الكترونيكي 
پيش از تجاري ش��دن فناوري هاي نوين، اقدام به عرضه 
مدل هاي محدودي از محصوالت خود، با پش��تيباني از 
آن فناوري مي كنند. اين اقدام به دليل تحليل بازخورد از 
مصرف كننده و بررسي نقاط قوت و ضعف خود در مواجهه 
با آن فناوري صورت مي گيرد. البته بخش��ي از اين اقدام 
نيز به قدرت نمايي در برابر رقبا بازمي گردد. وي با اشاره به 
تغيير رويكرد توليدكنندگان پس از تجاري شدن فناوري 
جديد همچون 5G گفت: مسلما اگر فناوري نسل پنجم 
اينترنت همراه تجاري شود، كمپاني هاي بزرگ به سرعت 
اقدام به توليد مدل هاي ميان رده با قابليت پشتيباني از اين 
فناوري خواهند كرد. به اين ترتيب مردم نبايد از اين بابت 
نگران باشند، زيرا با توسعه نسل پنجم اينترنت، ابزارهاي 
مبتني بر اين فناوري نيز به سرعت و با قيمت ارزان تر در 
اختيار كاربران قرار خواهد گرفت. رييس كميس��يون  از 
س��اماندهي و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل 
متذكر ش��د: مطمئنا پس از تجاري شدن كامل5G كه 
وعده آن در ايران تا پايان دولت يازدهم داده ش��ده است، 
هرك��دام از توليدكنندگان موبايل بي��ن ۱۰ تا ۱۵ مدل 
مجهزبه 5G در رنج ميان رده توليد و روانه بازار خواهند كرد 
 5Gو به صورت خودكار در موبايل هاي نسل بعدي، فناوري
جايگزين 4G خواهد شد. تا پايان سال ۲۰۲۰ و اوايل سال 
۲۰۲۱شاهد عرضه مدل هايي مجهز به 5G خواهيم بود كه 
پس از آن با شكل گيري رقابت بين برندها، كاهش قيمت 

موبايل هاي 5G را به دنبال خواهد داشت.

5G تاثير منفي كرونا بر فروش گوشي هاي  
با وجود اين، نمي توان تاثير ش��يوع ويروس كرونا بر 
توليد و فروش گوش��ي را ناديده گرف��ت، همانطور 
 Strategy كه بر اساس گزارش شركت تحقيقاتي
Analytics، كرونا بر فروش گوشي هاي5G تأثير 
منفي خواهد گذاشت. البته در حالي كه سال ۲۰۱9 
تنها ۱9 ميليون گوش��ي 5G صادر ش��ده، شركت 
تحقيقاتي Strategy Analytics پيش بيني كرده 
كه تا پايان سال جاري ميالدي سهم گوشي هاي 5G از 
صادرات جهاني تلفن هاي هوشمند، ۱۵ درصد خواهد 
بود و صادرات جهاني گوش��ي هاي 5G تا پايان سال 
۲۰۲۰ به ۱99 ميليون واحد خواهد رس��يد. درواقع 
بازار موبايل با وجود كاهش صادرات جهاني ناشي از 
 5G بحران كرونا، در عرضه موبايل هاي سازگار با شبكه
شاهد رشد خيره كننده اي است به گونه اي كه تعداد 
موبايل هاي5G فروخته شده در سه ماهه اول ۲۰۲۰ 
از كل سال ۲۰۱9 بيشتر بوده و بر اساس آمار موسسه 
استراتژي آناليتيكس، در فصل اول ۲۰۲۰ حدود ۲4 

ميليون گوشي 5G عرضه  شده است.
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 فروش مستقيم ماسك
با قيمت ۱000 تومان

با افتتاح فاز توس��عه اي كارخانه توليد ماس��ك ستاد 
اجرايي فرمان امام، ضمن افزايش كيفيت از N9۵ به 
N99، ظرفيت توليد ماسك بهداشتي دراين مجموعه 
به ۵ميليون ماسك درروز رسيد. صبح  ديروز در مراسمي 
باحضور سيدمصطفي سيدهاشمي معاون هماهنگي 
ستاد اجرايي فرمان امام و حسيني فر مديرعامل شركت 
پارس سالمت نانو در اشتهارد، فاز توسعه اي كارخانه 
توليد ماسك سه اليه و نانوي ستاد افتتاح و راه اندازي 
شد. سيدمصطفي سيدهاشمي معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان امام در حاشيه اين مراسم گفت: با افزايش 
تعداد دستگاه هاي توليد ماسك از ۲۱ به 4۸ دستگاه، 
ظرفيت توليد ماسك سه اليه بهداشتي دراين مجموعه 
از ۳ ميليون به ۵ ميليون ماسك در روز افزايش يافت. 
وي افزود: هم اكنون دراين كارخانه روزانه 4 ميليون انواع 
ماسك توليد مي شود كه طي دوهفته آينده به ۵ ميليون 
خواهد رسيد. وي بااشاره به كمك گرفتن از شركت هاي 
دانش بنيان براي ارتقاي كيفيت، ابراز داشت: توانستيم 
كيفيت توليد ماسك رااز N9۵ به N99 افزايش دهيم 
و آمادگي داريم به هرميزاني كه بخش هاي درماني و 
پزش��كي و جامعه سالمت نياز داشته باشند براي آنها 
توليد و عرضه كنيم. سيدهاش��مي با اشاره به دستور 
اخير رييس ستاد اجرايي فرمان امام افزود: به دستور 
دكتر مخبر و باتوجه به شيوع موج سوم كرونا، به جهت 
دسترسي آسان و ارزان تر مردم به اقالم بهداشتي، قيمت 
ماسك توليدي ستاد را از امروز به هرعدد ۱۰۰۰ تومان 
كاهش داديم. وي تاكيد  كرد: مردم در همه اس��تان ها 
مي توانند با مراجعه به سايت hastinja.ir، مستقيما 
اقدام به خريد ماسك و محلول ضدعفوني كننده باقيمت 
ارزان از س��تاد كنند و درمراكز معرفي ش��ده تحويل 
بگيرند. سيدهاشمي درخصوص خصوصيات فاز جديد 
توسعه اي كارخانه پارس سالمت نانو گفت: فضاي اين 
كارخانه از ۱۸۰۰ متر ب��ه ۷۰۰۰ متر افزايش يافته  و 
هم اكنون اين مجموعه براي بيش از ۲۰۰۰ نفر شغل 
مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده است. وي به توليد 
ماسك مخصوص كودكان دراين مجموعه نيز اشاره كرد 
و گفت: باتوجه به برگزاري برخي از كالس هاي مدارس 
به صورت حضوري، از هفته آينده ماسك دانش آموزي 
توليدشده در كارخانه ستاد را هم وارد بازار خواهيم كرد.
معاون ستاد اجرايي فرمان امام افزود: هم اكنون ۵ نوع 
 n99 ،n9۵ ،ماسك شامل ماسك سه اليه معمولي، نانو
و كودك در مجموعه ستاد توليد مي شود و تاهرزمان 
كه مردم نياز داشته باشند براي مقابله با ويروس كرونا 

به عرضه اقالم بهداشتي در كشور ادامه خواهيم داد.

»همراه اول« چطور برنده 
رسمي طرح ملي ترابردپذيري 

شماره هاي تلفن همراه است؟
برخالف اظهارات و تصورات اغلب فعاالن حوزه تلكام 
كه به صراحت عنوان مي كردند »با اجراي ترابردپذيري، 
همراه اول مشتركان بسيار زيادي از دست خواهد داد«، 
اما خروجي آماري اجراي اين طرح ملي كه به زعم وزير 
ارتباطات وقت، »وزن كشي واقعي بين اپراتورهاست«، 
چيز ديگري مي گويد!  همراه اول با تراز مثبت ۷۱ هزار و 
۸۷۶ در مقابل تراز منفي رايتل و ورودي ناچيز ايرانسل، 
با اقبال بيشتري از سوي مشتركين روبه رو بوده است.

همراه اول در سال هاي اخير با ارايه فناوري هاي نوين، 
سطح گسترده خدمات، پوشش دهي بهتر و نسل هاي 
جديد ارتباطي توانس��ته رضايت مشتركين را جلب 
كند. به همين دليل نيز هم تراز مثبت ورودي دارد و هم 

كمترين ريزش مشتركين را تجربه كرده است.

تبديل وضعيت نيروهاي 
آتش نشاني با منع قانوني روبه رو بود

مديرعامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري اصفهان با اشاره به اعتراض روز گذشته برخي 
آتش نشانان اصفهاني در خصوص قرارداد خود گفت: 
با توجه به اينكه تبديل وضعيت نيروهاي آتش نشاني با 
منع قانوني روبه رو بود، شهردار اصفهان مكاتباتي براي 
حل مش��كل قرارداد اين آتش نشانان با وزارت كشور 
انجام داد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، محسن گالبي در شصت و سومين نشست از 
سلسله نشست هاي خبري »سه شنبه ها با رسانه« در 
جمع خبرنگاران به مناسبت روز ايمني و آتش نشان، 
با اشاره به صبر و استقامت آتش نشانان براي خدمت 
به شهروندان با وجود شرايط سختي كه با آن مواجه 
هستند، اظهار كرد: با تالش مجموعه آتش نشاني در 
شش ماهه امسال توانستيم زمان رسيدن به حادثه را 
به سه دقيقه و ۵۳ ثانيه كاهش دهيم. وي ادامه داد: در 
يك سال گذشته ۱۰ هزار و ۱4۰ مورد عمليات امداد 
و نجات و اطفاي حريق در اصفهان انجام شد كه از اين 
تعداد، 4هزار و ۲4۸ مورد حريق و ۵ هزار و ۸9۲ مورد 
حادثه بوده اس��ت.  مديرعامل سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري اصفهان تعداد تماس هاي 
روزانه آتش نش��اني را يك ه��زار و ۱4۸ مورد عنوان و 
تصريح كرد: ۸۷ درصد از اين تماس ها مزاحمت است 
كه ۵۰ درصد از آنها ني��ز از تلفن هاي عمومي برقرار 
مي شود. وي با بيان اينكه بيشترين حوادث حريق در 
شهر اصفهان در فصل تابستان رخ مي دهد، گفت: در 
فصل تابستان و در ماه تير، بيشترين آتش سوزي اتفاق 
مي افتد به طوري ك��ه در تيرماه يك هزار و ۱۰9 مورد 

حادثه در اصفهان رخ داد.

 فراخوان گوگل
براي بازگشت كارمندانش 

شركت گوگل به كاركنانش توصيه كرد تا پايان سال 
به كشوري كه در آنجا استخدام شده و مشغول فعاليت 
بودند، بازگردند. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، در 
دوران اوج شيوع كوويد ۱9 شركت گوگل كه در مونتين 
ويوي كاليفرنيا مستقر است، به برخي از كارمندانش 
اجازه داد براي داليل شخصي مانند بازگشت به كشور 
مادريشان و ادامه فعاليت به شكل دوركاري به خارج 
بروند. يك منبع آگاه گفت: »اين سياست اكنون به پايان 
رسيده اما در مناطقي كه از نظر شيوع بيماري پرريسك 
مانده اند، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.« هنگامي كه 
شيوع ويروس كرونا در مارس آغاز شد، گوگل يكي از 
نخستين شركت هايي بود كه از كارمندانش خواست از 
خانه كار كنند و در ژوييه اعالم كرد به كارمندانش اجازه 
خواهد داد به مدت يك س��ال وظايف خود را از راه دور 
انجام دهند. كالين گرنت، تحليلگر شركت ايرلندي داوي 
در يادداشتي اعالم كرد در ايرلند، از بسياري از كارمندان 
فناوري كه در دوران اوج شيوع ويروس كرونا كشور را 
موقتا ترك كرده بودند، خواسته شده است تا پايان سال 
بازگردند كه تا حدودي به داليل مالياتي و حقوقي است. 
وي برآورد كرد كه حداكثر ۳۰ درصد از ۷۰۰۰ كارمند 
ايرلندي گوگل در دوران اوج كرونا كشور را ترك كردند.

خط 6 متروي تهران جمعه 
سرويس دهي ندارد

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از عدم ساعت سرويس دهي در 
خط ۶ متروي تهران وحومه در روز جمعه هفته جاري 
خبر داد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ به دليل 
تكميل برخي كارهاي اجرايي باقيمانده خط ۶ متروي 
تهران روز جمعه ۱۱مهرماه 99س��رويس دهي ندارد. 
گفتني است: خط ۶ متروي تهران يك خط درون شهري 
به ط��ول ۳۸ كيلومتر اس��ت كه در ح��ال حاضر ۱۰ 
كيلومتر با ۵ ايستگاه كه شامل دولت آباد، ميدان شهدا، 

امام حسين)ع(، بعثت و كيانشهر فعال است. 

 شكايت از گوگل به علت 
نقض حقوق مالكيت معنوي

شركت س��ونوس يك روز قبل از عرضه گوشي جديد 
پيكسل ۵ گوگل شكايتي را عليه اين شركت تقديم دادگاه 
كرده و آن را به نقض ۵ حق اختراع خود متهم كرده است. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، حق اختراع هاي مورد 
اشاره س��ونوس فناوري هايي را در بر مي گيرد كه براي 
تنظيم صدا و ارتقاي كيفيت آن به كار مي رود. درگيري 
حقوقي گوگل و سونوس از ابتداي سال ۲۰۲۰ آغاز شد. 
در آن زمان سونوس مدعي شد ۵ اختراع ثبت شده اين 
شركت كه در بلندگوهاي توليدي آن مورد استفاده بوده 
توسط گوگل بدون اجازه مورد استفاده قرار گرفته است. 
يكي از مهم ترين اين فناوري ها همگام سازي بلندگوهاي 
بي سيم با يكديگر را تسهيل مي كند. گوگل در واكنش 
به اين ادعا در ماه ژوئن اظهار داش��ت كه س��ونوس هم 
بدون كس��ب اجازه از فناوري هاي گوگل در حوزه هاي 
جست وجو، شبكه، نرم افزار و پردازش صوت استفاده كرده 
است. با اين حال گوگل بنا ندارد سونوس را مورد پيگرد 
قضايي قرار دهد. در مقابل سونوس گوگل را به بي اعتنايي 
به شركت ها و سرمايه گذاران كوچك امريكايي متهم كرد 
و افزود كه براي جلوگيري از انحصارطلبي اين شركت 

ادعاهاي خود را پيگيري مي كند.

 امكان پرداخت پول 
با اسكن كف دست 

آمازون در دو فروشگاه خود در سياتل )امريكا( دستگاه 
اسكنر كف دس��ت را ارايه كرده است كه به مشتريان 
كمك مي كند با قرار دادن دس��ت خود باالي دستگاه 
هزينه خريدهايشان را پرداخت كنند. به گزارش مهر 
به نقل از ديلي ميل، اين فناوري كه »آمازون وان« نام 
دارد با جمع آوري اطالعات مربوط به سطح كف دست 
افراد و مرتبط كردن آن با كارت هاي اعتباري امضايي 
مخصوص هر فرد ايجاد مي كند. اين دس��تگاه در دو 
فروشگاه »آمازون گو« ارايه ش��ده و در ماه هاي آينده 
نيز در فروشگاه هاي بيشتري ارايه مي شود. اسكنرهاي 
كف دست عالوه بر پرداخت براي موارد ديگري از جمله 
استفاده از كارت هاي وفاداري مشتريان در وارد شدن 
به اماكني مانند استاديوم يا ساختمان هاي اداري نيز 
كارآمد است. دسامبر سال گذشته آمازون اعالم كرد 
حق امتياز اختراع يك سيستم اسكن بدون لمس را به 
دست آورده و اكنون نسخه واقعي آن عرضه شده است. 
اين شركت ادعا مي كند دليل انتخاب اسكنر كف دست 
به جاي فناوري شناسايي صورت، دقت بيشتر آن است.

امريكا، اروپا را از همكاري 
باهواوي منصرف مي كند

ايتاليا و آلمان مشغول بررسي همكاري با هواوي براي 
توسعه ۵G هستند. در همين راستا امريكا درباره همكاري 
با اين شركت چيني به كشورهاي اروپايي هشدار داده 
است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، يك مقام امريكايي 
ادعا كرد شركت هواوي به دولت چين كمك مي كند و 
شريك سوءاستفاده از حقوق بشر است. اين اظهارنظر در 
حالي بيان مي شود كه دولت امريكا فشارهاي خود را براي 
ممنوعيت استفاده از تجهيزات ۵G شركت چيني در 
اين قاره افزايش داده است. آلمان و ايتاليا مشغول بررسي 
توسعه نسل پنجم موبايل با همكاري هواوي هستند. در 
همين راستا كيت كراچ معاون وزير امورخارجه امريكا در 
امور اقتصادي در نخستين تور اروپايي خود از ماه مارس 

تاكنون به اين دو كشور هشدار داد.

با وجود كاهش صادرات جهاني ناشي از كرونا، بازار موبايل هاي سازگار با نسل پنجم ارتباطي رشد كرده است

5G در انتظار گوشي هاي مقرون  به صرفه

ترِس  بازارها
اما يورو نيز روز چهارش��نبه در برابر دالر امريكا ۳4 صدم 
درصد تضعيف شد و هر يورو در مقابل ۱.۱۶9 دالر مبادله 
شد. همچنين دالر امريكا در برابر پوند نيز ۱9 صدم درصد 
تقويت شد. در عين حال، اعالم رشد كند توليد صنعتي 
در چين نيز در برقراري جو قرمز در بازارهاي س��هام اروپا 
و آس��يا بي تاثير نبود. به طوري كه شاخص بورس ژاپن و 
ش��انگهاي چين نيز روز چهارشنبه سير نزولي را تجربه 
كردند. همزمان با اين تحوالت، قيمت جهاني اونس طال 
۱4 دالر كاهش يافت و به هزار و ۸۸۳ دالر رس��يد. بهاي 
هر اونس نقره هم ۲ درصد كاهش يافت تا نرخ آن تا ۲۳.9 
دالر كاهش يابد. در همين حال، هر بشكه نفت پايه برنت 
نيز به افت ۵۵ سنتي قيمت تن داد و نرخ آن با ثبت بهاي 
4۰ دالر و 4۸ سنتي به پايين ترين حد در دو هفته گذشته 
رس��يد. اعداد و اراقمي كه برخي تحليلگران را نسبت به 
چشم انداز اينده اقتصاد بين المللي نگران ساخته اما از سوي 
ديگر برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه 
كاهشي كه در قيمت هر اونس طال بوقوع پيوسته ناشي از 
تقويت دالر در مواجهه با ساير ارزهاي بين المللي است و اين 
نوسانات را نمي توان به معناي پالس منفي بازار به انتخاب 
دوباره ترامپ يا هر تفس��ير ديگري فرض كرد. بر اساس 
اين پيش فرض به نظر مي رس��د روند حاكم بر بازار هاي 
بين المللي تنها چند ساعت پس از انجام نخستين مناظره 
دو نامزد اصلي انتخابات رياست جمهوري امريكا اين پالس 
را به جهان پيراموني ارسال كرد كه اين بحث و گفت وگو 
نتوانسته به كاهش نگراني سرمايه گذاران در مورد تاثير 
انتخابات يا نتيجه آن بر آينده اقتصاد امريكا و جهان كمك 
كند. بر همين اساس، رفتار سرمايه گذاران به سمت افزايش 
تقاضاي دالر و فروش سهام و ساير دارايي هاي مالي با هدف 

ريسك گريزي معطوف شده است. 

   ترامپ سفيدپوس�تان نژادپرست را محكوم 
نكرد

در بخشي از مناظره كه به اعتراضات ضد نژادپرستي اخير 
در امريكا و خش��ونت پليس مربوط بود، ترامپ با وجود 
پرسش مس��تقيم جو بايدن و كريس واالس، از محكوم 
كردن سفيدپوستان نژادپرست امتناع كرد و در عوض به 
يك سازمان راست افراطي پيامي عجيب فرستاد: »بايد 
عقب بايستيد و كنار بمانيد.« به گزارش اعتماد آنالين، 
پيامي كه با استقبال گسترده اين گروه تندرو در شبكه هاي 

اجتماعي و انتقاد شديد فعاالن جنبش ضد نژادپرستي 
همراه بود.گرچه اظهارات ترامپ درباره گروه هاي راست 
افراطي به سرعت به مهم ترين بخش مناظره تبديل شد، 
ام��ا او طبق معمول از روش تمس��خر و تحقير رقيب نيز 
استفاده كرد. نحوه ماسك زدن جو بايدن و قدرت تفكر او را 
مسخره كرد و اصرار داشت بايدن مي خواهد بودجه پليس 
را قطع كند، در حالي كه نامزد دموكرات دقايقي قبل اعالم 
كرده بود چنين برنامه اي ندارد. به نظر مي رسيد ترامپ 
بيش از خود جو بايدن مشتاق است با كاريكاتور او رقابت 
كند. ترامپ در بخش ديگري از مناظره با روش هميشگي 
در س��تايش از خود به زبان سوم شخص گفت: »بسياري 
از فرمان��داران دموكرات ش��ما گفتند كه رييس جمهور 
ترامپ كار خارق العاده اي انجام داده اس��ت.«و بعد تكرار 
كرد: »رييس جمهور ترامپ كار خارق العاده اي انجام داده 
اس��ت. ما انجام داديم.« وقتي ترامپ در مورد سرعت در 
دسترس بودن واكسن، زندگي هايي كه گويا نجات داده 
است و ايمني در تجمع هايش صحبت مي كرد با واكنش 
رقيب دموكراتش روبرو شد. بايدن در جواب رييس جمهور 
اياالت متحده با ي��ادآوري رفت��ار او در مقابله با ويروس 
كرونا گفت: »اگر ب��ا توجه به همه دروغ هايي كه در مورد 
كووي��د-۱9 گفته لحظه اي به آنچه او به ش��ما مي گويد 
باور داش��ته باش��يد، اما هنوز حتي اعتراف نكرده است 
كه مي دانس��ته اين اتفاق مي افتد.« پس از پايان مناظره 
رسانه هاي مختلف امريكا تك تك ادعاهاي ۲ كانديدا را 
مورد راس��تي آزمايي قرار دادند. همانطور كه پيش بيني 
مي شد بيشتر سخنان ترامپ غيرواقعي و دروغ بود. ترامپ 
با تكذيب واقعيت هايي كه برايش ناخوش��ايند است روز 
سه ش��نبه بينندگان را دعوت كرد تا نسخه دلخواه او را از 
وقايع دوران رياست جمهوري اش بپذيرند. مناظره پر از 
خش��م و هياهوي ترامپ و بايدن اما در كنار ايجاد حس 
نااميدي از ۲ حزب مطرح كشور موجب بروز نگراني جدي 

براي آينده امريكا نيز شده است.

   نگراني جدي براي دموكراسي امريكا
تالش ترامپ براي زير س��وال بردن نتايج انتخابات حتي 
پي��ش از آغاز رأي گي��ري به گفته توم��اس ال فريدمن، 
ستون نويس نيويورك تايمز، دموكراسي امريكا را با خطر 
جدي مواجه كرده است. فريدمن معتقد است: »پرزيدنت 
ترامپ در هفته هاي اخير بدون ترديد روشن كرده- و در 

مناظره روز سه شنبه حتي واضح تر از قبل- كه ۲ نوامبر در 
مقابل رأي دهندگان فقط ۲ گزينه وجود دارد- و انتخاب 
جو بايدن يكي از آنها نيست. رييس جمهور به طرق مختلف 
به ما گفته اس��ت كه يا دوباره انتخاب خواهد شد يا با اين 
ادعا كه همه برگه هاي رأي گيري پستي- روش سنتي كه 
جمهوريخواهان و دموكرات ها را به سمت رياست جمهوري 
رسانده و مورد استفاده خود ترامپ هم قرار گرفته- نامعتبر 
است، مشروعيت رأي گيري را زير سوال خواهد برد. انگيزه 
ترامپ واضح است؛ در صورت عدم پيروزي در كالج الكترال، 
او نتايج را زير س��وال خواهد برد تا دادگاه عالي يا مجلس 
نمايندگان )جايي كه هر يك از نمايندگان ايالت يك رأي 
دارند( در مورد نتيجه انتخابات تصميم بگيرد. و ترامپ در 
حال حاضر در هر دوي آنها دست باال را دارد. من نمي توانم 
اين موضوع را واضح تر بگويم: دموكراس��ي ما در معرض 
خطر وحشتناكي قرار دارد؛ خطري بيشتر از زمان جنگ 
داخلي، خطري بيشتر از پرل هاربر، خطري بيشتر از بحران 
موشكي كوبا و خطري بيشتر از واترگيت.دوست دارم فكر 
كنم چنين اتفاقي در امريكا نمي افتد. دوست دارم فكر كنم 
اما خيلي خيلي نگرانم.« بايدن در واكنش به سخنان ترامپ 
گفت: »مردم بايد به س��ايت مربوطه بروند و رأي بدهند. 
رييس اف بي آي و اطالعات داخلي گفتند كه هيچ نشانه اي 
از ناامني وجود ندارد. بايد كسان بيشتري كه مي خواهند 
رأي بدهند هم بتوانند اين كار را انجام دهند. بايد موانع را از 
سر راه مردم  برداريم.« او خطاب به مردم اظهار كرد: »برويد و 
رأي بدهيد. او نمي تواند جلوي شما را بگيرد. نتيجه انتخابات 
را هرچه باشد مي پذيرم. اگر ما رأي را بگيريم، او بايد برود. 
در حالي كه نظرسنجي ها از برتري عملكرد بايدن در اولين 
مناظره انتخاباتي مي گويد، طب��ق آمار تنها ۱۰ درصد از 
امريكايي ها هنوز تصميم خود را نگرفته اند. تصميمي كه 
با توجه به واكنش ها ب��ه اولين مناظره انتخاباتي، به نظر 

مي رسد انتخاب بين بد و بدتر باشد.

   حاشيه ها از راه مي رسند 
اين مناظ��ره در ۶بخش ۱۵دقيق��ه اي حول محورهايي 
چون سوابق نامزدها، ديوان عالي، مصائب مردم امريكا در 
خصوص كرونا، مسائل اقتصاد، نژاد پرستي و ناآرامي هاي 
امريكا برگزار ش��د. اما در اين مناظ��ره بارزترين موضوع 
نه برنامه هاي اعالمي نامزدها براي بهبود ش��اخص هاي 
اقتصادي و تعيين راهبردهاي دو طرف براي حمايت هاي 

اجتماعي فراگير بلكه تالش هاي��ي بود كه هر كدام براي 
توهين و فحاشي نسبت به يكديگر از خود نشان ميدادند. 

نگاهي به آمارهاي مناظره متش��نج دونال��د ترامپ و جو 
بايدن نش��ان مي دهد كه چه مدت در هر مبحث زمان در 
نظر گرفته ش��د و هر يك به طور كلي چه مدت صحبت 
كردندنگاهي به آمارهاي مناظره متشنج دونالد ترامپ و جو 
بايدن نشان مي دهد كه چه مدت در هر مبحث زمان در نظر 
گرفته شد و هر يك به طور كلي چه مدت صحبت كردند. به 
گزارش بي بي سي، اين آمارها كه با همكاري سي بي اس نيوز 
جمع آوري شده است، نشان مي دهد كه بحث بر سر ويروس 
كرونا طوالني ترين بخش اين مناظره بوده اس��ت؛ حدود 
۲۰ دقيقه به تاثير اقتصادي كرونا، واكس��ن ها، ماسك ها 
و مديريت بحران ترامپ گذش��ت. پس از آن ناآرامي هاي 
نژادي و خشونت اخير در ۱۷ دقيقه مورد بحث قرار گرفت. 
زمان اختصاص يافته به موضوع آراي پستي هم ۱۱ دقيقه 
بود و طول مدت بحث درباره تغييرات آب و هوايي حدود 
۱۰ دقيقه شد. عالوه بر اين، ترامپ برخالف انتظار در اين 
مناظره كمتر از بايدن صحبت كرد: ترامپ ۲۸ دقيقه و بايدن 
4۳ دقيقه. صحبت ه��اي بايدن و كريس واالس به عنوان 
مجري مناظره بارها از سوي ترامپ قطع شد. آمارها نشان 
مي دهد كه ترامپ ۷۳ مرتبه صحبت هاي رقيب دموكراتش 
را قطع كرده اس��ت. دونالد ترامپ بارها در ميانه سخنان 
بايدن مداخله كرده و حرف هاي كنايه آميز به او مي گفت  
كه در نهايت با واكنش مجري و بايدن مواجه ش��د كه از او 
خواستند تا ساكت بماند و اجازه حرف زدن به آنها بدهد. 
بايدن در نهايت به ترامپ گفت: ممكن است خفه شويد؟ 
كريس واالس، مجري فاكس نيوز اداره جلس��ه را برعهده 
داشت. در همان نخستين دقايق مناظره، واالس كنترل 
جلسه را از دست داد و نتوانست تا پايان مناظره، به گفت وگو 
و مباحث دو نامزد انتخابات رياست جمهوري نظم و آرامش 
ببخشد. عدم توانايي واالس در اداره جلسه با انتقادهاي تند 
رسانه هاي امريكا و از جمله مجري سي ان ان روبرو شد. با 
عبور از اين اظهارنظرهاي متفاوت و متضاد به نظر مي رسد 
مناظره روز گذشته ترامپ و بايدن را بايد سطحي ترين شكل 
مواجهه هاي انتخاباتي در امريكا محسوب كرد كه تعداد از 
تحليلگران برجسته بين المللي آن را ضربه اي عميق براي 
دموكراسي غربي تفسير كردند. بايد ديد سكانس هاي بعدي 
اين نمايش عامه پسند چه سرنوشتي را براي اياالت متحده 

امريكا به دنبال خواهد داشت. 

ادامه از صفحه اول



 گروه تجارت |
ترخيص كاالهاي اساسي مانده در گمرك وارد فاز جديدي 
شد. به موجب توافق گمرك، وزارت صمت وبانك مركزي، 
كاالهاي اساسي كه در گروه يك ارزي قرار دارند، به شيوه 
اعتباري ترخيص مي شوند. برهمين اساس، بانك مركزي 
موظف شده بدون فوت وقت نسبت به صدور كد رهگيري 
و كد منشأ ارز اقدام كنند تا كساني كه توانايي دارند نسبت 
به ترخيص كاال به صورت اعتباري اقدام كنند و ظرف سه 
ماه آينده ارز آنها تامين شود. اما اقدام تسهيلگر ديگر در 
زمينه ترخيص دپويي ها، »حذف مش��روط تمديد ثبت 
سفارش« اس��ت. به موجب اين تصميم، كاالهايي كه در 
زمان اعتبار ثبت سفارش داراي قبض انبار باشند، در زمان 
اظهار به گمرك و صدور مجوزهاي قانوني، بدون تمديد 
ثبت سفارش بالمانع است؛ يعني در صورت داشتن اعالميه 
تأمين ارز )كد رهگيري( جهت ترخيص قطعي كاال نياز به 
تمديد ثبت سفارش اين كاالها نيست. اما مساله اينجاست، 
با وجود اقداماتي كه براي سرعت بخشي به ترخيص كاالها 
در دستور كار قرار گرفته، صاحبان برخي از كاالها تمايلي 
به خروج كاالهايشان از گمرك ندارند. معاون فني گمرك، 
اين اقدام صاحبان كاال را ناشي از دو عامل مي داند. دليل 
نخست مربوط مي شود به »عدم اطمينان صاحبان كاالها از 
تأمين ارز رسمي يا ترجيحي كاالي خود در آينده«. اما »نرخ 
انبارداري پايين در بنادر و مناطق ويژه و آزاد« عاملي ديگري 
اس��ت كه باعث شده صاحبان كاالها آگاهانه و تعمدي از 
خ��روج كاال از گمركات و بنادر امتناع كنند، تا قيمت آن 
كاال در بازار داخلي افزاي��ش يابد. از همين رو، گمرك به 
صاحبان اين كاالها اولتيماتوم داده كه اگر در اين زمينه 
اقدامي انجام ندهند، محموله هاي رسوبي مذكور مشمول 

مقررات متروكه مي شوند. 

   ترخيص به شيوه اعتباري 
ارزيابي ه��ا نش��ان مي دهد، مي��زان كاال هاي اساس��ي 
ترخيص شده از گمركات حدود ۱۱.۵ ميليون تن به ارزش 
۵ ميليارد دالر بوده كه نسبت به سال گذشته از نظر وزني 
تفاوت چنداني نكرده است. اين در حالي است كه هم اكنون 
3 و نيم ميليون تن كاال ش��امل 2۵ قلم كاالي اساسي در 
گمركات و بنادر مهم كش��ور و حدود 3 ونيم ميليون تن 
كاالي غيراساسي كه بيشتر آن در بندر شهيد رجايي است، 
وجود دارد. همچنين حدود 2۵ هزار كاالي غير كانتينري 
در گمركات موجود است، كه بايد نسبت به اظهار و انجام 
تش��ريفات گمركي براي ترخيص اين كاال ها اقدام شود. 
حال به گفته متوليان گمركي، تنها صاحبان 23 هزارتن 
كاالي اساسي از 2 و 7 ميليون تن كاالي موجود در گمرك 
از تسهيالت ترخيص بدون تشريفات كاال استقبال كردند. 
از همين رو و به دنبال س��فر معاون اول رييس جمهور به 
استان هرمزگان، ترخيص كاالي مانده در گمرك وارد فاز 
جديدي شده است. بنابه اظهارات سخنگوي ستاد تنظيم 
بازار، يكي از مصوبات مهم اين سفر، اين است كه كاالهاي 
اساس��ي و ضروري مردم كه در گروه يك ارزي قرار دارند، 
به ش��يوه اعتباري ترخيص شوند. برهمين اساس، بانك 
مركزي موظف شده بدون فوت وقت نسبت به صدور كد 
رهگيري و كد منشأ ارز اقدام كند تا كساني كه توانايي دارند 
نس��بت به ترخيص كاال به صورت اعتباري اقدام كنند و 
ظرف سه ماه آينده ارز آنها تامين شود. محمد رضا كالمي، 
با بيان اينكه ترخيص و تامي��ن ارز براي كاالهايي حتي 
مانند روغن خام نيز تسهيل خواهد شد و فرآيندهاي بازار 

رس��اني آنها به راحتي انجام مي شود، در خصوص تامين 
مواد اوليه و تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد نيز گفته 
است: قرار شد تاييد ارزي كاالهايي كه تا قبل از پنجم مهر 
۱3۹۹ در بنادر موجود است را بانك مركزي انجام دهد و 
مواد اوليه و تجهيزات و قطعات مورد نياز توليدي به همين 
شكل ترخيص شوند. از ديگر تصميمات  ستاد تنظيم بازار، 
درباره نهاده هاي دامي اين است كه بخشي از كنجاله سويا 
از محل واردات خود كنجاله و بخشي از طريق دانه وارداتي 
و بخش��ي ديگر از طريق خريد دانه هاي داخلي و ذخاير 

تامين مي شود. 

   حذف مشروط تمديد ثبت سفارش كاالها 
فاز تس��هيل گر ديگري كه براي دپويي ها ترسيم شده، 
»حذف تمديد ثبت سفارش كاالها به صورت مشروط« 
اس��ت. بنابه اظهارات معاون فني گمرك، ترخيص اقالم 
مشمول گروه يك كااليي مشمول اخذ وارايه مجوزهاي 
قانوني مختلف بوده و سازمان هاي متولي صدور مجوزهاي 
قانوني، در هنگام بررسي موضوع جهت صدور مجوزهاي 
مربوطه، ثبت سفارش معتبر از نظر زماني مطالبه مي كنند 
كه اين امر تسهيالت ارايه شده در اين زمينه را تحت الشعاع 
قرار مي دهد؛ از اين رو ثبت سفارش معتبر از نظر زماني براي 
گروه كااليي اولويت اول الزامي نيست. براين اساس گمرك 
از وزارت صمت درخواست مي كند كه در راستاي تسهيل 
و تسريع در انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاالهاي 
اساس��ي و ضروري و حتي مواد اوليه واحدهاي توليدي و 
جلوگيري از بروكراسي زائد اداري و ايستايي هاي به وجود 
آمده در صورت صالحديد، با موضوع عدم نياز به تمديد 
ثبت سفارش در گروه كااليي مورد نظر موافقت شود. به 
گفته مهرداد ارونقي، به موجب اين تصميم، كاالهايي كه 
در زمان اعتبار ثبت سفارش داراي قبض انبار باشند اظهار 
كاال به گمرك و صدور مجوزهاي قانوني مانند استاندارد، 

بهداشت، قرنطينه، دامپزشكي بدون تمديد ثبت سفارش 
بالمانع باشد. يعني در صورت داشتن اعالميه تأمين ارز )كد 
رهگيري( جهت ترخيص قطعي كاال نياز به تمديد ثبت 

سفارش اين كاالها نيست.

   اولتيماتوم به صاحبان كاال
اما باوجود اقداماتي كه در ماه هاي اخير در رابطه با تسهيل 
ترخيص كاالهاي اساسي صورت گرفت و شرايطي براي 
ترخيص فوري آنها فراهم شد همچنان قسمت عمده اي 
از كاالهاي اساسي ترخيص نشده و در انتظار تأمين ارز 
هستند؛ به طوري كه بعضي از اين اقالم به صورت اعتباري 
خريداري شده و به بنادر حمل شده و اسناد مالكيت نيز 
در اختيار خريدار داخلي قرار دارد و درباره مقداري از اين 
كاالها هنوز مالكيت به صاحب كاال منتقل نشده است. 
از اين رو، چندي پيش ب��ا توافق گمرك، بانك مركزي 
و وزارت صم��ت ترخيص قطعي ۵ قلم كاالي اساس��ي 
»ذرت، ج��و، كنجاله س��ويا، دانه هاي روغن��ي و روغن 
خام« بدون ارايه كد رهگيري بانك بالمانع اعالم شد كه 
ترخيص فوري انجام شود و در ادامه بانك مركزي فرايند 
را پيگيري كند، اما ظاهراً صاحب��ان كاال از اين موضوع 
استقبالي نكردند. آنطور كه مهرداد جمال ارونقي، معاون 
فني و امور گمركي ايران در رابطه با چرايي عدم استقبال 
از ترخيص بدون ارايه كد رهگيري گفته است: »صاحبان 
اين كاالها به دليل عدم اطمينان از تأمين ارز رسمي يا 
ترجيحي كاالي خود در آينده عالقه اي به ترخيص قبل 
از تأمين ارز كاال ندارند.« موضوعي كه باعث شد، معاون 
فني گمرك، يك بار ديگر، به برخي صاحبان كاال كه تعمدا 
نسبت به ترخيص اقدام نمي كنند، اولتيماتوم بدهد. به 
گفته او، اگر صاحبان اين كاالها اقدام نكنند، محموله هاي 
رسوبي مذكور مشمول مقررات متروكه مي شود. بنابه 
توضيحات ارونقي، براس��اس مفاد تبص��ره 2 ذيل ماده 

24 قانون امور گمركي، چنانچه ظرف يكماه، كاالهايي 
كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر شده، از انبارها 
خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي شود. به گفته او، 
طبق بررسي هاي صورت پذيرفته مشخص شده، برخي از 
صاحبان كاال به داليل مختلف بعد از صدور پروانه گمركي 
از ترخيص قطعي و خروج كاال خ��ودداري مي نمايند. 
ارونقي با بيان اينك��ه احتمال مي رود برخي از صاحبان 
كاال عليرغم ص��دور پروانه گمركي به داليل مختلف، از 
جمله نرخ انبارداري پايين در بنادر و مناطق ويژه و آزاد، 
آگاهانه و عمدي از خروج كاال از گمركات و بنادر امتناع 
مي  كنند، تا قيمت آن كاال در بازار داخلي افزايش يابد، در 
مكاتبه اي با معاون برنامه ريزي گمرك درخواست كرد تا 
نس��بت به اعالم آمار كاالهايي كه عليرغم صدور پروانه 
و گذش��ت مدت يكماهه از گمرك خارج نشده اند اقدام 
شود تا متعاقباً تشريفات متروكه درخصوص اين كاالها به 
عمل آيد. حال به گفته معاون فني گمرك، چنانچه بانك 
مركزي نسبت به تأييد منشأ ارز كاالهاي اشاره شده اقدام 
كند، صاحبان اين كاالها نيز بايد در حداقل زمان ممكن و 
حداكثر ظرف ۱0 روز از صدور كد رهگيري بانك، نسبت 
به اتمام تش��ريفات گمركي و ترخيص قطعي كاالهاي 
موصوف اقدام كنند و در غير اين صورت، مقررات متروكه، 
درخصوص اين كاالها هم اعمال خواهد شد. همچنين 
وزارت صمت و بان��ك مركزي نيز درصورت احراز تعلل 
عمدي صاحبان كاالهاي اش��اره شده از ارايه خدمات و 
تسهيالت به اين افراد خودداري خواهند كرد. با اين حال، 
معاون فني گمرك درخبر ديگري اعالم كرده كه ظرف 
يك روز نزديك به ۱00 فقره درخواست از شركت هاي 
توليدي و بازرگاني به حوزه معاونت امور گمركي گمرك 
ايران واصل ش��ده كه اين درخواست ها در حال بررسي 
اس��ت و پس از بررسي و پااليش به وزارت صمت جهت 

اقدامات بعدي تحويل مي شود. 
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 كارنامه توليد خودروسازان 
در نيمه اول 

ش�اتا | طي ۶ ماه اول امس��ال، 4۶۸ هزار و ۶۹۹ 
دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 23.4 درصد رشد داشته است. 
بنا بر گزارش اداره كل صناي��ع حمل و نقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ۶ ماه اول امس��ال، 4۶۸ 
هزار و ۶۹۹ دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 23.4 درصد رشد 
داشته است. در اين مدت 42۵ هزار و ۹2۵ دستگاه 
انواع سواري در كشور توليد شد كه نسبت به شش 
ماهه اول س��ال ۹۸ رش��د 2۱.۹ درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. توليد وانت به 3۹ هزار و ۵۱۹ دستگاه 
رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 40.4 
درصد رشد داشته است. در مورد توليد ميني بوس 
و ميدل باس نيز بايد به عدد 4۱2 دس��تگاه اش��اره 
كرد به طوري كه توليد اي��ن محصوالت طي نيمه 
اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 23.7 
درصد افزايش يافته اس��ت. در اين گ��زارش آمده 
است؛ در ۶ ماهه اول امسال 3۸3 دستگاه اتوبوس در 
كشور توليد شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 
۱24 درصد رشد همراه بوده است. توليد كاميونت، 
كاميون و كش��نده نيز در اين مدت معادل 2 هزار و 
34۵ دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با افزايش ۵4.7 درصدي همراه بوده است. در مورد 
توليد انواع خودرو در شهريور ماه ۹۹، بايد به عدد ۸۶ 
هزار و 2۹3 دستگاه اشاره كرد به طوري كه نسبت 
به شهريور سال گذشته رشد 3۶.4 درصدي را شاهد 
هستيم. در اين مدت 77 هزار و ۵۹۸ دستگاه سواري 
در كشور توليد شد كه نسبت به شهريور سال قبل 
رشد 3۵ درصدي را داشته است. در شش ماهه اول 
امسال 23۹ هزار و 73۵ دستگاه انواع خودرو توسط 
گروه صنعتي خودرو به توليد رس��يد كه نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل ۵0.۱ رشد داشته است. در 
اين مدت ايران خودرو 23۵ هزار و ۸۱0 دس��تگاه 
سواري توليد كرد كه نسبت به شش ماهه اول ۹۸ 
رشد 4۹.4 درصدي را داشته است. توليد انواع خودرو 
توسط گروه صنعتي ايران خودرو طي شهريورماه با 
رشد ۱۱3.۱ درصدي نسبت به شهريور سال قبل 
به 47 هزار و ۹37 دستگاه رسيد. در اين مدت توليد 
سواري توسط ايران خودرو نيز ۱۱4.۶ درصد افزايش 
يافت و به 47 هزار و ۵۸7 دس��تگاه رس��يد. در اين 
مدت توليد انواع خودرو توسط گروه خودروسازي 
س��ايپا تنها ۱.2 درصد رشد داشت و به 203 هزار و 
22۵ دستگاه رسيد. در اين مدت ۱72 هزار و 7۶4 
دستگاه سواري توسط سايپا توليد شد كه نسبت به 
نيمه اول سال قبل 2.7 درصد كاهش داشته است. 
توليد انواع خودرو توس��ط سايپا در شهريور امسال 
نيز با افت ۸ درصدي همراه بوده و به 34 هزار و ۹۸۶ 
دستگاه رسيد. در ش��هريور امسال 2۸ هزار و ۵۵7 
دستگاه س��واري توسط سايپا توليد شد كه نسبت 
به شهريور سال قبل ۱4 درصد افت داشته است. در 
مجموع، توليد انواع خودرو طي نيمه اول امسال با 
رشد 23.4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 

همراه بوده است.

 ممنوعيت صادرات كيوي
 لغو شد

گرچه طب��ق تصمي��م وزارت جهاد كش��اورزي 
صادرات كيوي تا ۱۵ مهرماه ممنوع اعالم ش��ده 
بود، در نامه ديروز اين وزارتخانه به وزارت صنعت، 
اين ممنوعيت لغو شده است. معاون توسعه صنايع 
تبديلي و كسب وكارهاي كشاورزي وزارت جهاد در 
نامه اي به رييس سازمان توسعه تجارت ايران لغو 
ممنوعيت صادرات كيوي را اعالم كرد. در اين نامه 
اعالم شده كه طبق نظر معاونت امور باغباني به دليل 
بيماري كرونا و شرايط حادث از جمله افت شديد 
قيمت اين محصول، ممنوعيت صادرات كيوي از 
تاريخ اين نامه )۹۹/۸/7( صرفًا براي س��ال جاري 
رفع شود. پيش ازاين صادرات كيوي تا ۱۵ مهرماه 
از سوي وزارت جهاد كشاورزي ممنوع اعالم شده 
بود. اين وزارتخانه دليل اعالم ممنوعيت را حفظ 
وجهه برند كيوي ايران در بازارهاي جهاني عنوان 
كرده بود. مديركل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه 
گرمسيري وزارت جهاد پيش ازاين اعالم كرده بود 
اولويت ما حفظ بازارهاي بلندمدت و ارجحيت منافع 
ملي و اكثر توليدكنندگان و نيز افراد فعال در صنعت 
كيوي است. جليلي مقدم گفته بود كه در سال هاي 
گذشته صادرات ميوه هاي نارس به دليل اينكه طعم 
مطلوبي ندارد و تأثير منفي روي مصرف كنندگان 
خارجي گذاش��ته بود، تمايل به مصرف آنها را نيز 

كم كرده بود.

دستور ويژه  وزير صمت  براي 
رسيدگي  به  مشكالت  بنگاه ها

وزير صنعت، مع��دن و تجارت تيم وي��ژه اي را به 
سرپرستي معاون طرح و برنامه اين وزارتخانه مامور 
رسيدگي به مش��كالت واحدهاي صنعتي استان 
مازندران كرد. عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، 
معدن و تجارت، سعيد زرندي معاون طرح و برنامه 
اين وزارتخانه را مامور رس��يدگي به مش��كالت و 
واحدهي توليدي در اس��تان مازندران كرد. بر اين 
اساس تيمي به سرپرس��تي معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ديروز چهارشنبه 
۹ مهرماه در استان مازندران حضور يافته و ضمن 
بازدي��د ميداني از واحدهاي تولي��دي و صنعتي، 
در جريان مش��كالت صنعتي، معدن��ي و تجاري 
اين اس��تان قرار خواهد گرف��ت. در اين بازديدها 
استاندار مازندران، نمايندگان مجلس و نمايندگان 
معاونت هاي مختلف وزارت صمت، حضور خواهند 
داشت. قرار است كه در پايان اين سفر، گزارشي به 

وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه گردد.

ترسيم ۳۵  اولويت كاري
براي وزير صمت

رييس جمهور كش��ورمان در پيوست حكم انتصاب 
عليرضا رزم حس��يني به عنوان وزي��ر جديد صنعت، 
معدن و تج��ارت 3۵ اولويت عمومي و اختصاصي اين 
وزارتخان��ه را به وي ابالغ كرد. حس��ن روحاني در اين 
پيوست و در تعيين اولويت هاي تخصصي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در آخرين سال فعاليت دولت دوازدهم، 
برنامه ريزي براي توس��عه اشتغال مولد در بخش هاي 
توليدي و خدماتي، توانمندسازي بخش خصوصي و 
ارتقاء فضاي رقابتي و امنيت سرمايه گذاري در محيط 
كسب و كار و مقررات زدايي به منظور تسهيل شروع و 
فعاليت كسب و كارهاي خصوصي را از جمله اولويت هاي 
اصلي اين وزارتخانه تعيين كرد. رييس جمهور همچنين 
تنظيم قاعده من��د و پيش بيني پذير بازار محصوالت 
اساسي، توانمندسازي شركت هاي تجاري، دگرگوني 
اساسي در نظام خرده  فروشي و واسطه گري با بهره گيري 
از فعاليت هاي دانش بنيان، تالش براي تحقق رشد بيش 
از ۱۵ درصد در صادرات غيرنفتي طي ماه هاي باقيمانده 
از دول��ت دوازدهم، ارتقاء س��هم و نقش فعاليت هاي 
معدني در توليد ناخالص داخلي را از ديگر اولويت هاي 
مهم اي��ن وزارت خانه برش��مرد. روحاني وزير جديد 
صمت را مكلف كرد، توسعه فناوري و نوآوري در سطح 
بنگاه هاي اقتص��ادي و افزايش رقابت پذيري از طريق 
ارتقاء همكاري هاي بين المللي ميان شركت هاي داخلي 
با شركت هاي پيشروي خارجي، هماهنگي هاي الزم با 
وزارت جهاد كشاورزي براي تأمين مواد غذايي مورد نياز 
در بازار و توجه ويژه به معيشت و كاهش تورم بر مردم، 
برنامه ريزي و اقدام جدي در جهت كاهش قاچاق كاال با 
همكاري دستگاه هاي ذيربط به ويژه گمرك جمهوري 
اس��المي ايران و جلوگي��ري از واردات محصوالت و 
كاالهايي كه امكان توليد آن در داخل فراهم است را نيز 
در اولويت هاي اصلي خود در اين وزارت خانه قرار دهد.

 كاهش ۵0 درصدي 
واردات روغن 

دبير انجمن روغن نباتي از كاهش ۵0 درصدي واردات 
روغن خبر داد و گفت: علت كاه��ش واردات روغن به 
تحريم ها باز مي گردد. به مردم توصيه مي كنيم از روغن 
هدفمند و مديريت شده استفاده كنند. دبير انجمن روغن 
نباتي در پاسخ به اين پرس��ش كه چرا روغن در قفسه 
فروشگاه هاي زنجيره اي كم شده است؟ به »تجارت نيوز 
«گفت: طبق آخرين آمار گم��رك واردات روغن خام 
به كشور حدود ۵0 درصد كاهش يافته است. به مردم 
توصيه مي كنيم از روغن هدفمند و مديريت شده استفاده 
كنند. طبق آمارها توليد روغن نيز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 30 درصد كاهش يافته است. اميرهوشنگ 
بيرش��ك اظهار كرد: عل��ت كاه��ش واردات روغن به 
تحريم ها باز مي گردد. زماني كه مبادي ورودي روغن كم 
مي شود بر روند توليد اثر مي گذارد. البته كاهش استفاده 
روغن توسط مردم نياز به فرهنگ سازي دارد. او تصريح 
كرد: روغن در فروشگاه هاي زنجيره اي سهميه بندي 
نشده است. هر چه روغن توليد مي كنيم طبق قرارداد 
سفارش به فروشگاه ها ارسال مي شود؛ البته نسبت به 
گذشته روغن در فروشگاه ها كمتر شده است. بيرشك 
گفت: واردات روغن به كشور ممنوع نيست. متاسفانه در 
مسير واردات روغن با معضل انتقال ارز مواجه هستيم. 
به هر حال در جنگ اقتصادي با اين معضالت رو به رو 
مي شويم. دبير انجمن روغن نباتي با اشاره به افزايش 
قيمت روغن جهاني اظهار كرد: روغن در بازارهاي جهاني 
به شدت افزايش يافته است. توليدكنندگان روغن به 
جز قيمت روغن جهاني در حوزه بسته بندي نيز دچار 

چالش هستند.

 نياز ۲۳00 بنگاه صنعتي 
به سرمايه گذار جديد 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اظهار اينكه ماموريت 
نخست اين وزارتخانه سوق دادن سرمايه گذاران جديد 
به راه اندازي واحدهاي تعطيل شده است، گفت: همسو 
با اين رويكرد فهرست 2 هزار و 300 واحد تعطيل شده 
در س��امانه وزارت صنعت منتشر ش��ده تا در اختيار 
سرمايه گذاران جديد قرار گيرد. سعيد زرندي افزود: 
يكهزار و 200 واحد صنعتي و توليدي تعطيل ش��ده 
در داخل شهرك ها و بقيه در خارج از شهرك ها آماده 
واگذاري است. وي با بيان اين نكته كه شفاف سازي در 
مقوله انتشار آمار و فهرست واحدهاي تعطيل شده يك 
اصل مهم است بايد انجام شود، ادامه داد: درحال حاضر 
سرمايه گذاران جديد ابتدا با ديدن ليست اين واحدهاي 
تعطيل شده تصميم گيري مي كنند. زرندي دومين 
گام وزارتخانه در بهبود فضاي كسب و كار و رسيدن به 
جهش توليد را تكميل طرح هاي توليد و صنعتي عنوان 
كرد و گفت: وزارتخانه طرح هايي را كه به داليل مختلف 
پيشرفت فيزيكي ندارند، شناسايي و برايشان فراخوان 
صادر كرده اس��ت. وي با اعالم اينكه ش��مار زيادي از 
واحدهاي صنعتي و توليدي كشور با كمتر از 40 درصد 
ظرفيت فعال هستند، بيان داشت: وزارت صنعت براي 
افزايش ظرفيت اين واحد ها نيز برنامه مش��اركتي با 
سرمايه گذاران جديد را پيگيري مي كند. معاون وزير 
صنعت همچنين گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته 
در 24 رش��ته توليدي و صنعتي كشور شاخص توليد 
امسال از سال ۹0 كمتر شده است، گفت: اين مشكل 
را نيز مي توان با افزايش سرمايه در گردش حل و فصل 
كرد كه درحال انجام است. وي يكي ديگر از برنامه هاي 
وزارت صنعت را ايجاد هلدينگ هاي سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه عنوان كرد و افزود: در آينده شاهد آمار خوبي 
در اين بخش خواهيم بود. زرندي تنظيم بازار را به توجه 
به نوسان قيمت ارز ضروري و از برنامه هاي مهم وزارت 
صنعت برش��مرد و گفت: موضوع دوم در تنظيم بازار 
مقوله توزيع محصوالت است كه وزارت صنعت طرح و 
برنامه ساماندهي توزيع را با دستور شخص معاون اول 

رييس جمهوري آغاز كرده است. 

به صاحبان كاالهاي مانده در گمرك دو امتياز و يك اولتيماتوم داده شد 

آيا صنعت تخم مرغ بسته بندي و شناسنامه دار در ورطه تعطيلي قرار دارد؟ 

دپويي ها در فاز جديد ترخيص 

پشت صحنه تجمع اعتراضي مرغداران 
 گروه  صنعت |

ش��ماري از مرغ��داران ط��ي روزهاي گذش��ته مقابل 
س��اختمان نهاد رياس��ت جمهوري تجمع كردند. اما 
ماجراي اين تجمع از چه قرار است؟ معترضين كه تعداد 
آنها به 300 نفر مي رسيد، عمده ترين دليل اعتراض خود 
را »افزايش قيمت نهاده هاي دامي« از يكسو و سياست 
دس��توري»كاهش قيمت مرغ« از س��وي ديگر عنوان 
كردند. آنها بر اين باورند: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، 
صنعت مرغداري با بحران روبرو خواهد شد. از همين رو، 
خواستار حمايت دولت با افزايش قيمت مرغ متناسب با 
رشد نرخ نهاده هاي دامي شدند. در همين حال، يكي از 
اعضاي هيات مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي، 
دليل اين تجمع اعتراض را دخالت هاي غيركارشناسي 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و كارگروه تنظيم بازار 
در مورد تعيين و اعالم قيمت غيركارشناسي مرغ عنوان 
مي كند و مي گويد: وزرات جهاد كش��اورزي كه متولي 
توليد اس��ت هيچ حقي در بازرگاني توليدات كشاورزي 
ندارد و تصميم جايي گرفته مي ش��ود كه هيچ نسبت 
درست و كارشناسي با توليد ندارد. از سوي ديگر، فعاالن 
اقتصادي، در نشستي پيرامون مشكالت صنعت طيور 
عنوان كردند كه مصوبه اخير س��تاد تنظيم بازار مبني 
بر قيمت گذاري محصول تخم مرغ شناسنامه دار، عمال 
صنعت تخم مرغ بسته بندي و شناسنامه دار را در ورطه 

تعطيلي قرار داده است. 

   تجمع اعتراضي مرغداران 
ش��ماري از مرغ��داران در اعتراض ب��ه افزايش قيمت 
نهاده ه��اي دامي ب��ه وي��ژه ذرت و س��ويا و همچنين 
كاه��ش قيمت مرغ، طي روزهاي گذش��ته مقابل نهاد 
رياست جمهوري تجمع كردند. از هر استان حدود ۱۵ 
نفر به عنوان نماينده مرغداران در اين تجمع شركت كرده 
بودند تا براي رسيدگي به مشكالت آنها اقدامي صورت 
گيرد. به گفته معترضين، در حالي قيمت ذرت و س��ويا 
نزديك به ۶0 درصد افزايش يافته كه قيمت آن در بازار 

حدود 30 درصد كاهش يافته است. آنها عنوان كردند كه 
قيمت سويا در ۵0 روز اخير از ۱۶00 به 2700 تومان و 
نرخ ذرت از ۸۵0 به ۱300 تومان رسيده كه اين افزايش 
نرخ نهاده هاي دامي، سبب گراني 40 درصدي قيمت مرغ 
شده اما سياست هاي تنظيم بازار، مانع از افزايش قيمت 
مرغ متناسب با رشد نرخ نهاده هاي دامي شده است. از 
سوي ديگر، اكنون قيمت مرغ كمي بيش از ۶ هزار تومان 
است در حالي كه مطابق با افزايش نرخ نهاده هاي دامي، 
قيمت تمام شده براي مصرف كننده بايد بين ۹ تا ۹ هزار 
و ۵00 تومان باش��د. در همين حال، عضو هيات مديره 
كانون سراسري مرغداران گوش��تي، دليل اين تجمع 
اعتراض را به دخالت هاي غيركارشناسي سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و كارگروه تنظيم بازار در مورد تعيين 
و اعالم قيمت غيركارشناس��ي مرغ مي داند و مي گويد: 
وزرات جهاد كشاورزي كه متولي توليد است هيچ حقي 
در بازرگاني توليدات كش��اورزي ندارد. تصميم جايي 
گرفته مي شود كه هيچ نسبت درست و كارشناسي اي با 
توليد ندارد برومند چهارآيين به »ايلنا« مي گويد: قيمت 
تمام شده هر كيلو گرم مرغ زنده با قيمت بازار آزاد كنجاله 
سويا با متوسط ۱2 هزار تومان و ذرت 3۸00 تومان درب 
واحدهاي توليدي، ۱7 هزار تومان با ۱0 درصد سود است. 
قيمت دان آماده هم اكنون با پايين ترين قيمت ممكن 
7۵00 تومان است. براي توليد يك كيلوگرم مرغ زنده 
دو كيلو دان مصرف مي شود، يعني فقط ۱۵ هزار تومان 

بابت مصرف هزينه مي شود.
او اظهار مي كند: ما نمي دانيم اين قيمت مصوب ۱0 هزار 
توماني چگونه كشف شده و توليدكنندگان مي گويند 
اين عدد از كجا مي آيد؟ مرغ 2 كيلو دان مي خورد؛ بدون 
پول جوجه، واكسن، دستمزد، سوخت، استهالك، بيمه، 
تعميرات، ضدعفوني و دارو فقط پول دان ۱۵ هزار تومان 
است. سازمان حمايت حاضر نيست حرف كارشناسي 
توليدكننده ه��ا را گوش كند. او با بي��ان اينكه بارها در 
جلسات مختلف اين اعداد و ارقام را گفته ايم، اما آقايان 
مي گويند؛ فاكتور بدهيد، مي گويد: در اين كشور فاكتور 

چه اعتباري دارد؟ وقتي شما سويايي كه وارد كننده به 
ما مي ده��د را قاچاق اعالم كرديد. وقتي فاكتور بدهد ۵ 
برابر جريمه مي شود. اگر هم بدهد فاكتور 24۵0 تومان 
مي دهد، آن را هم مي گويد به حساب اعضاي خانواده ام 
واريز كنيد. با فاكتور به جايي نمي رس��يد، واقعيت ها را 
ببينيد. همچنين به گفته او، 3 ميليون تن االن در بندر 
امام نهاده رس��وب كرده، اما به خاطر مشكل در انتقال 
ارز، واردكننده ه��ا حاضر به انتقال نيس��تند و ترخيص 
نمي كنند. به گفته اين فعال صنعت مرغداري، سامانه اي 
براي عرضه مستقيم نهاده هاي مورد نياز توليد بنام بازار 
گاه طراحي و عملياتي شده كه با منافع واسطه ها و افراد 
پشت پرده در تضاد است. بنابراين تالش مي كنند، اين 
سامانه به نتيجه نرسد؛ چراكه اين سايت تالش مي كند كه 
به قدر ظرفيت هاي واحدهاي توليدي به آنها نهاده به طور 
مستقيم عرضه كند. چهارآيين ابراز اميدواري مي كند: 
رزم حسيني وزير جديد و تازه نفس صمت، با يك خانه 
تكانه اساسي در وزارت صمت، بتواند جلوي تصميمات 

غيركارشناسي را بگيرد.

    خطر توقف توليد تخم مرغ شناسنامه دار 
از سوي ديگر، در تازه ترين نشست كميسيون كشاورزي 
و صنايع تبديلي اتاق تهران »مش��كالت صنعت طيور 
كشور« نيز مورد بحث قرار گرفت. احمدرضا فرشچيان 
به تصميم اخير بانك مركزي براي تس��هيل در تامين 
ارز واردات نهاده ها اشاره كرد وگفت: بنابر اين تصميم، 
واردكنندگان مي توانند با اس��تفاده از اعتبار و ارز خود، 
اقدام به واردات نهاده ها كنند و بانك مركزي نيز پذيرفته 
كه طي مدت 3 ماه نسبت به تخصيص ارز مصرف شده، 
اق��دام كند. وي به انتقاد از تصمي��م اخير وزارت صمت 
مبني بر قيمت گذاري محصول تخم مرغ شناسنامه دار 
پرداخ��ت و گفت: مس��ووالن اين وزارتخان��ه در حوزه 
بازرگاني داخلي، تصميماتي را اتخاذ كرده اند كه كيفيت 
و ارتقاي بسته بندي محصوالت تخم مرغ در كشور عمال 
زير سوال رفته است. ازس��ويي ديگر، مهدي معصومي 

اصفهاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، هم به مصوبه 
اخير ستاد تنظيم بازار اشاره وگفت: عرضه تخم مرغ در 
مراكز فروش را تا 2۵ درصد كمتر از قيمت تمام ش��ده 
آن در واحدهاي توليدي منوط كرده  اس��ت. براس��اس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار، نرخ مصوب عرضه تخم مرغ 30 
عددي بسته بندي شده و شناسنامه دار در مراكز فروش، 
3۱ هزار تومان تعيين شده است. او افزود: ستاد تنظيم 
بازار از توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار خواسته 
كه عرضه محصوالت خود به فروشگاه هاي زنجيره اي را 
با 4 درصد س��ود ادامه دهند و فعال واحدهاي توليدي از 
سود خود بگذرند. از اين رو، واحدهاي توليدي تخم مرغ 
شناسنامه دار تصميم گرفته اند فعال توليدي نداشته باشند 
تا آنكه طي جلسه با مسووالن ستاد تنظيم بازار تكليف 
قيمت اين محصوالت مشخص شود. اين فعال اقتصادي 
با انتقاد از وزارت جهاد كشاورزي به اين دليل كه حمايت 
از توليدكنندگان تخم مرغ را به دست فراموشي سپرده، 
افزود: قيمت هاي دس��تور ستاد تنظيم بازار ديگر اجازه 
توليد را به ما نمي دهد. سيد فرزاد طالكش، دبيرانجمن 
ملي طيور، نيز با بيان اينكه مصوبه اخير س��تاد تنظيم 
بازار، عمال صنعت تخم مرغ بسته بندي و شناسنامه دار را 
در ورطه تعطيلي قرار داده، بيان كرد: به رغم آنكه بانك 
مركزي توانسته نيمه اول س��ال ارز مورد نياز نهاده ها را 
تامين كند و تخصيص دهد، اما به دليل توزيع نامناسب 
نهاده ها بحران واحدهاي توليدي كم��اكان ادامه دارد. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر مرغداران سويا را به ازاي 
هر كيلوگرم ۱2 هزار تومان خريداري مي كنند، گفت: 
در نيمه اول س��ال در مجموع 4 ميليون و ۶0۹ هزار تن 
ذرت به كش��ور وارد شده، درحالي كه نياز كشور در اين 
محصول، 3 ميليون و 22 هزارتن است. اين نشان مي دهد، 
مديريت درستي در اين زمينه صورت نگرفته است. به 
گفته طالكش، امسال بايد تهديد آنفلوآنزا را نيز جدي 
گرفت و در صورتي كه واحدهاي توليدي نتوانند به دليل 
سياست هاي دولت، به اندازه نياز داخل تخم مرغ توليد 

كنند، امكان واردات اين محصول نيز مقدور نيست.
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چهرهروز

شهرام ناظري؛ صداي ناب شعر موالنا
گوش دادن به اشعار موالنا با صداي شهرام ناظري براي خيلي از ما آشنا است. خواننده اي كه در تمام سال هاي فعاليتش و 
انتشار بيش از 40 آلبوم بيشترين اشعارش را از شاعر نامي ايراني موالنا خوانده است. شهرام ناظري زاده بهمن ماه 1328 در 
كرمانشاه است. او يكي از بهترين هاي موسيقي سنتي ايراني است. اما يكي از ماندگارترين تصنيف هايي كه شهرام ناظري 

خوانده، »ايران اي سراي اميد« و »آزادي« است.
 از ديگر معروف ترين تصنيف هاي شهرام ناظري مي توان به تصنيف هاي »اندك اندك« با شعر موالنا در آلبوم »گل صدبرگ«، 

تصنيف »آتشي در نيستان« با شعر مجذوب تبريزي اشاره كرد.

كتابخانه

»سقلمه«؛ بهبود تصميم ها پيرامون سالمتي، ثروت و شادي
كتاب »سقلمه«؛ بهبود تصميم ها پيرامون سالمتي، ثروت و شادي، نوشته »ريچارد تيلر و كاس آر سانستين« از آن دست 
كتاب هايي اس��ت كه بايد خوانده ش��ود. حتي ش��ما كه به علم اقتصاد و بورس و خالصه هر چيزي كه مربوط به حساب و 
كتاب باش��د عالقه اي نداريد، از اين كتاب لذت خواهيد برد. »ريچارد تيلر و كاس آر سانستين« در اين كتاب راهكارهاي 
برگرفته از علِم اقتصاِد رفتاري براي جهت دهي درس��ت مردم در مسائل اقتصادي را شرح مي دهند. سقلمه درباره  مساله 
گسترده ش��دن گزينه هاي پيش روي انسان در همه مسائل و چگونگي انتخاب درست ميان آنهاست. اين كتاب با مقدمه 
مفصلي شروع مي شود. در اين مقدمه همه اقتصاددان هاي برنده جايزه نوبل از ابتدا تا سال 2017 معرفي و درباره نظريات 

هريك از آنها صحبت شده است.

میراثنامهجامعه

 ميدان نقش جهان اصفهان يك��ي از مهم ترين و 
زيباترين ميراث كهن ايران زمين و شهر اصفهان 
اس��ت. اين ميدان باش��كوه كه در زمان صفويه و 
حدود 400 س��ال قبل بنا ش��ده از نظر تاريخي، 
گردش��گري و معماري داراي ارزش بسيار زيادي 
است و نام ثبت شده آن در فهرست ميراث جهاني 
يونسكو اهميت آن را بيان مي كند. اما مدت هاست 
كه اين ميراث جهاني در معرض خطر آتش سوزي 
قرار دارد. سيم كش��ي هاي غيراستاندارد و بسيار 
قديمي كه در سرتاسر اين محدوده تاريخي ديده 
مي ش��وند تنها منتظر يك جرقه كوچك هستند 
ت��ا اين ميدان را به آتش بكش��انند. البته چند ماه 
گذش��ته در 22 تير يكي از مغازه هاي نقش جهان 
آتش گرفت آن هم به دليل اتصال سيم برق، پس 
اين اتفاق چندان هم دور از ذهن نيست و مي تواند 
به قيمت از بين رفتن اين ميراث كهن تمام شود. 
اينكه حاال چه كس��ي بايد متولي اين كار باشد و 
سيم كشي هاي غير استاندارد و قديمي اين محوطه 

تاريخي را تعويض كند، خود معضل ديگري است 
كه بايد به آن پرداخته شود. به هر حال از آنجايي كه 
ميدان نقش جهان ميراث فرهنگي به شمار مي آيد 

اين كار هم بايد زيرنظر س��ازمان ميراث فرهنگي 
اصفهان انجام ش��ود. البته قب��ل ازا ين كه حادثه 

ديگري رخ بدهد.

آتش در كمين نقش جهان!

تختي براي بيماران كرونايي باقي نمانده
آمار بستري ش��دگان، مبتالي��ان و جان باختگان 
كرونايي در كشور به ويژه كالن شهر تهران به شدت 
رو به افزايش اس��ت؛ طوري كه بيمارس��تان ها به 
سختي مبتاليان بدحال را پذيرش مي كنند؛ چرا 
كه تختي براي بيماران كرونايي در مراكز درماني 
باقي نمانده است. عضو كميته علمي ستاد مقابله با 
كرونا ضمن بيان مطلب فوق گفت: وضعيت شيوع 
ويروس كرونا در تهران به حدي بحراني است كه اگر 
محدوديت هاي اجتماعي و اقدامات بازدارنده براي 
جلوگيري از رشد فزاينده ابتال به اين ويروس كشنده 
برقرار نشود، هفته  پيش رو شاهد پر شدن فضاي 
راهروي بيمارستان ها از مبتاليان كرونا خواهيم بود. 
مسعود مرداني درباره بي توجهي مسووالن نسبت به 
وضع محدوديت ها براي جلوگيري از افزايش آمار 
مرگ ومير و مبتاليان به بيم��اري »كوويد-1۹« 
تصريح كرد: محدوديت هايي نظير كنترل ترددها، 

تعطيلي مراكز ش��لوغ و پرتردد، ايجاد دوركاري و 
تجديد نظر در استفاده مردم از حمل ونقل عمومي 
)مترو، اتوبوس و تاكس��ي ها( راهكاري اس��ت كه 
چنانچه عملي نش��ود بايد منتظر روزهاي سخت 
براي كادر درمان و افزايش آمار مرگ ومير بود. وي 
در ادامه خاطرنشان كرد: وضعيت اپيدمي كرونا به 
حدي است كه تعطيلي يك هفته اي شهر تهران به 

عنوان كانون انتشار كرونا نبايد دور از انتظار باشد.

غربالگري شنوايي براي ۱۰ ميليون نوزاد 
غربالگري شنوايي از س��ال 84 آغاز شده و تا سال 
گذشته، 10 ميليون نفر از ش��يرخواران و نوزادان 
مورد غربالگري ش��نوايي قرار گرفتند كه مشكل 
شنوايي در 32 هزار نفر از آنان شناسايي شد و آنها به 
مراكز مربوطه ارجاع شدند. رييس سازمان بهزيستي 
كشور ضمن بيان مطلب فوق گفت: با توجه به زمان 
طاليي براي يافتن نوزادان دچار مشكل ناشنوايي 
الزم است كه اين كار قبل از يك ماهگي انجام شود 
و اين نوزادان تا كمتر از سه ماهگي شناسايي شده 
و مداخله براي آنها تا كمتر از ۶ ماهگي انجام شود 
تا نتايج خوبي در شنوايي آنان حاصل شود. وحيد 
قبادي دانا با بي��ان اينكه در حال حاضر ۶30 واحد 
غربالگري شنوايي در كشور فعال هستند، افزود: در 

سال ۹8 نيز يك ميليون و صد هزار نفر از شيرخواران 
و نوزادان مورد غربالگري ش��نوايي قرار گرفتند و 
پوشش غربالگري شنوايي نوزادان در سال 13۹8 
به ۹2 درصد رسيد كه با همكاري هاي بين بخشي 

اميدواريم اين رقم به صد در صد برسد.

نذر ۶۲ ميلياردي براي آب
رييس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر از صرف 
بيش از ش��ش ميلي��ارد و 200 ميلي��ون تومان براي 
اجراي طرح نذرآب3 خبر داد. محمد نصيري با اشاره 
به اجراي سومين مرحله از طرح نذر آب در تعدادي از 
شهرستان هاي داراي تنش آبي در چهار استان سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي و كرمان، گفت: 
اين طرح از نيمه دوم ش��هريورماه با تعيين 12 استان 
معين كشور به مرحله اجرا درآمده و در جريان آن اقالم 
و لوازم مورد نياز براي نگهداري و تامين آب در اين مناطق 
تامين شده اس��ت. او با بيان اينكه دسترسي به شبكه 
عمومي آب آشاميدني از جمله شاخص هاي عدالت در 
سالمت است، گفت: تامين آب شرب سالم و بهداشتي 
از جمله محورهاي برنامه ملي »نذر آب3« است، چرا كه 
آب آلوده يكي از راه هاي ابتال و انتقال انواع بيماري هاي 
ويروس��ي و ميكروبي به ويژه در ش��رايط همه گيري 
ويروس كرونا تلقي مي شود و حتي مي تواند خطرات 

جبران ناپذيري ب��راي افرادي ك��ه آب آلوده مصرف 
مي كنند، رقم بزند. نصيري با بيان اينكه با اجراي برنامه 
مذكور در استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبي، كرمان و هرمزگان، تاكنون 133 تانكر آب نصب 
شده است، گفت: همچنين اقداماتي نظير توزيع بيش 
از 7۶ هزار بطري آب، كلرزني و تعمير پمپ و انشعابات 
در قالب اجراي برنامه »نذر آب 3« در استان هاي متاثر 

از خشكسالي انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

 بي مايه فطيره
حتي شما دوست عزيز

 فسادهايي شده كه ارقام نجومي آن دود از سر 
هر شنونده اي بلند مي كند. از سوي ديگر خيلي 
از اين افراد از مجازات هاي قانوني فرار مي كنند 
و عده ديگري هم كه دس��تگير مي شوند، پاي 
ميز محاكمه كه مي رسند اين رقم هاي نجومي 
و مل��ك و امالك هاي گران قيمت را هديه اي از 
طرف دوستانشان مي دانند و معتقدند كار خالف 
قانوني انجام نداده اند كه براي آن مجازات شوند. 
اما نكته جالب ماجرا اين است كه قوه قضاييه از 
يك س��و اعالم مي كند كه با هر گونه و شكلي از 
اين رفتاره��ا برخورد كرده و متخلفان را به پاي 
ميز محاكمه مي كشاند و از سوي ديگر نماينده 
مجلس در صحن علني براي ميزان اين تخلفات 
نرخ تعيين مي كند و معتقد است اگر مبلغي بين 
500 هزار تا 2 ميليون تومان به فردي براي انجام 
كاري پرداخت شود، رش��وه نيست و شيريني 
است، زماني اين مساله مي تواند جرم محسوب 
شود كه شيريني چرب تر شده و به 100 ميليون 

تومان برسد!
اين نماين��ده محترم اگر قانون ج��زا را بخواند 
مي داند كه در ارتش��ا هيچ مبلغي تعيين نشده 
اس��ت، يعني هر مبلغي از هزار تومان يا هزاران 
ميليارد تومان وقتي براي تس��هيل روند كاري 
به انجام دهنده آن پرداخت شود، حكم رشوه را 
دارد.  در واق��ع وقتي مي گوييم مبلغ 500 هزار 
تومان ت��ا 2 ميليون تومان زير ميزي و رش��وه 
به حس��اب نمي آيد و صرفا شيريني محسوب 
مي شود، چراغ سبزي است براي آنهايي كه به 
اين كار عادت داشته اند. حاال ديگر هر كارمندي، 
يا هر مسوولي در هر اداره و شركتي مي تواند، به 
ارباب رجوع بگويد »بي مايه فطيره«. يعني اگر 
مي خواهي كارت را انجام دهيم بايد شيريني ما 
را هم در نظر بگيري. تا به حال خيلي از اين افراد 
براي اينكه به فرد متقاضي انجام كار بفهمانند 
كه بايد شيريني بدهد تا كارش به انجام برسد، 
مجبور بودند انواع و اقسام بهانه ها را براي سنگ 
بياورند. اما حاال با اي��ن حرف نماينده مجلس 
انگار كه مجوز گرفتن شيريني را دريافت كرده 
باش��ند، مي توانند خيلي راحت به ارباب رجوع 
بگويند بايد شيريني بدهي تا كارت انجام شود! 
فرام��وش نكني��م در اين وانفس��اي اقتصادي 
و بحران معيش��تي كه م��ردم با آن س��ر و كار 
 دارند، بيان چنين حرف هايي مي تواند بس��يار 
بحث بر انگيز باشد. كسي كه عنوان نماينده مردم 
را يدك مي كشد، بايد به فكر حفظ منافع مردم 
باشد نه اينكه با عادي سازي چنين رفتارهايي 
سعي در حفظ منافع تعداد اندكي از جامعه كند 
و اين شائبه را به وجود بياورد كه با صاحبان پول 

و قدرت بر سر يك سفره نشسته است.

طي 4۰ سال گذشته جمعيت سالمند ايران ۲ برابر شده است

كاهش رشد اقتصادي با افزايش ميزان سن جامعه
گليماندگار|پايي��ن آمدن آمار زاد 
و ولد در كش��ور باعث ش��ده تا ايران 
هم به جمع كش��ورهايي بپيوندد كه 
جمعيتشان رو به پيري گذاشته است. سال هاست كه 
ديگر شعار »فرزند كمتر، زندگي بهتر« جاي خود را 
به تشويق زوج هاي جوان به فرزندآوري داده است. اما 
مساله اينجاست كه تنها با تشويق و شعار نمي توانيم 
به اين مهم دست پيدا كنيم. مساله اين است كه هر 
چه جمعيت جامعه رو به پيري بگذارد، پويايي هم 

در جامعه كم مي شود. 
در واقع اين مس��اله در درجه اول به ضرر خود مردم 
است اما مساله اينجاست كه مردم در شرايط كنوني 
هيچ ميل و رغبتي به فرزن��دآوري ندارند. در واقع 
بيش از يك دهه اس��ت كه شرايط اقتصادي كشور 
فراز و نشيب هاي بسياري داشته و همين موضوع 
باعث شده تا مردم چشم انداز روشني از آينده نداشته 
باشند. به همين دليل با اينكه بارها و بارها بحث پير 
شدن جمعيت كش��ور و پيامدهاي ناخوشايند آن 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت��ه و به اطالع مردم 
رسيده اما باز هم اين شرايط اقتصادي بوده كه عامل 
اصلي پايين آمدن ميزان ازدواج و به تبع آن پايين 
آمدن نرخ زاد و ولد در كشور شده است. در واقع نبود 
رفاه نس��بي در جامعه اولين و مهم ترين عامل باال 

رفتن ميزان سن در كشور به شمار مي رود. 

   افزايش روزافزون جمعيت سالمند كشور
در س��ال 1355 جمعيت س��المند كش��ور حدود 
5درصد بوده و در حال حاضر اين ميزان به 10 درصد 
رسيده و تا سال 1420 اين ميزان به باالي 20 درصد 

خواهد رسيد. 
مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
نشست خبري به مناسبت روز سالمند، در اين باره 
گفت: البته افزايش جمعيت س��المند كشور دليل 
ديگري هم دارد كه آن افزايش نرخ اميد به زندگي 
است كه در بازه زماني بين سال 1355 تا 13۹5 از 
57 سال به 70 سال رسيده است. محمدتقي جغتايي 
در بخش ديگري از سخنانش افزود: اگر بخواهيم به 

زبان س��اده در اين باره بحث كنيم بايد بگوييم كه 
طي 40 سال گذشته تعداد سالمندان در كشور دو 

برابر شده است.

   اتفاقي خوب با نتيجه اي نامطلوب
اگر بخواهي��م واقع بينانه به ماجرا ن��گاه كنيم، باال 
رفتن سن جمعيت نتيجه پيشرفت هايي است كه 
در زمينه اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و درماني 
و ... رخ داده اس��ت. در واقع افزايش سن افراد به اين 
بستگي دارد كه مرگ و مير كاهش پيدا كند. در واقع 
پيشرفت هاي علمي كه مانع از مرگ و مير نوزادان و 
مادران در هنگام زايمان شده است، پيشرفت هايي 
ك��ه در زمينه درمان بيماري ه��اي العالج صورت 
گرفته همه و همه مي تواند دليل اين امر باشد. اما روي 
ديگر اين ماج��را چندان هم براي جوامع نمي تواند 
خوب به نظر برس��د. هر چه ميزان س��ن جامعه اي 
بيشتر باشد، پويايي آن جامعه كاهش پيدا مي كند. 
در حالي ك��ه هزينه هاي متحمل ش��ده بر جامعه 

افزايش خواهد داشت. 

   كاهش رشد اقتصادي
پويا ميركريمي، كارشناس ارشد اقتصاد در اين باره 
به »تعادل« مي گويد: تحقيقات نشان مي دهد، در 
كشورهايي با سطح در آمد متوسط رو به پايين تمايل 
افراد مسن در مصرف كاال و خدمات به مراتب كمتر 
از ديگر گروه هاي سني است. پس در نتيجه وقتي 
جامعه اي با بحران پيري مواجه مي شود، در واقع اين 

بحران آغازگ��ر بحران هاي ديگر از جمله اقتصادي 
است. وقتي تقاضا در جامعه كم باشد، رشد اقتصادي 
كاهش پيدا مي كند و به اين ترتيب مشكالت هر روز 
بيشتر از روز قبل مي شود. در واقع در كشوري مانند 
ايران باال رفتن سن جمعيت منجر به چنين اتفاقي 
مي شود، چرا كه اكثر جمعيت ايران را اقشار متوسط 
رو به پايين تشكيل مي دهند. اين موضوع اما براي 
كش��ورهايي كه جزو كشورهاي متمول به حساب 
مي آيند، كامال برعكس عم��ل مي كند، يعني پير 
شدن جامعه مي تواند چرخه توليد و اقتصاد را بيشتر 
به گردش در بياورد.  او در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: از سوي ديگر باال رفتن سن افراد يك جامعه 
با شرايط ايران كه سيستم بهداشت و درمان آن هر 
س��اله با كمبود بودجه مواجه است و از نظر نيروي 
انساني هم در وضعيت مطلوبي به سر نمي برد و خيلي 
از بيمارستان ها با كمبود پرستار و دكتر دست و پنجه 
نرم مي كنند، مشكل زا خواهد بود. سن افراد وقتي 
باال مي رود نيازشان به استفاده از سيستم بهداشت 
و درمان افزايش پيدا مي كند. در واقع اگر ما نتوانيم 
سيستم درماني كشور را ارتقا دهيم در آينده افزايش 
تعداد افراد با سن باال كه نياز به استفاده از خدمات 
درماني دارند مي تواند كل سيستم بهداشت و درمان 

كشور را دچار اختالل كند. 

   ايران چقدر آماده است؟
سوال مهم اين است كه ايران چقدر براي پديده پير 
شدن جمعيت آماده است؟ با توجه به شرايط كنوني 
باال رفتن ميانگين سني افراد جامعه نمي تواند به نفع 
هيچ كس باش��د. باال رفتن سن يعني پايين آمدن 
تحرك و پويايي جامعه، باال رفتن سن يعني، پايين 
آمدن رشد اقتصادي كش��ور، باال رفتن سن يعني 
پايين آمدن كيفيت خدمات درماني به واسطه باال 
رفتن ميزان مراجعه به بيمارس��تان ها و در نهايت 
باال رفتن س��ن جامعه يعني افت ش��ديد تحركات 
اقتصادي و اجتماعي. ايران با توجه به شرايطي كه بر 
آن حاكم است به نظر نمي رسد كه براي اين افزايش 

سن آماده باشد.

گزارش

»بیستونوطاقبستان«مكانتاريخيواقعدراستانكرمانشاهدرفاصلهكميازيكديگرقراردارند.ازجملهديدنيهايبیستونميتوانبه
سنگنگارههاومجسمهغولپیكرهركولاشارهكرد.غارشكارچیاننیزدرهمینمنطقهبیستونواقعاستكهبنابرگفتهها40هزارسالپیش
كسانيدرآنسكونتداشتند.معروفترينسنگنگارهطاقبستاننیزآخرينپادشاهساسانیانبااهورامزدا»خدايزرتشتیان«وآناهیتا»از
ايزدانزرتشتي«رانشانميدهد.اينمجموعهدرقرنسوممیالديساختهشدهاستوارزشهنريوتاريخيزياديدارد.وجودكوهوچشمه

دراينمكان،آنرابهگردشگاهيزيباتبديلكردهكهاززمانهايديرينتابهامروزموردتوجهبودهاست.

مرزپرگهر

هنر

»ياماها« عنوان تازه ترين اثر نمايشي تاالر قشقايي مجموعه تئاتر شهر است 
كه از روز دوشنبه چهاردهم مهر ماه به نويسندگي و كارگرداني »كهبد تاراج« 
اجراي خود را آغاز مي كند. كهبد تاراج درباره ويژگي هاي اين اثر نمايشي گفت: 
نمايش »ياماها« دربرگيرنده ويژگي هاي متفاوتي است كه ترجيح مي دهم تا 
روز اجرا درباره آن توضيحي ندهم. اما آنچه مي توانم اشاره كنم اينكه، اثر در 
قالب مونولوگ طراحي و نوشته شده كه طي سه دوره زماني بخشي از زندگي 
سه شخصيت را به صورت جداگانه روايت مي كند. شخصيت هايي كه در عين 
حال با يكديگر آشنايي دارند. او افزود: ما در اين نمايش با ادبيات طهران قديم 
مواجه مي شويم كه براي تماشاگر مملو از نوستالژي هاي تلخ و شيريني است كه 
فكر مي كنم با تفاوت هايي كه در كارگرداني و ايده اجرايي ارايه داديم مي تواند 
براي يك مخاطب تئاتر دربرگيرنده ويژگي هاي قالب توجهي باشد. نمايش 
»ياماها« به نويسندگي و كارگرداني كهبد تارج از روز دوشنبه چهاردهم مهر 
تا جمعه نهم آبان ماه با بازي پاوان افسر، لبخند بديعي و مازيار سيدي در تاالر 

قشقايي مجموعه تئاتر شهر به صحنه مي رود.

 تماشاي نوستالژي هاي طهران قديم 
در تاالر قشقايي

هنر

مستند »س��بالو« به تهيه كنندگي فاطمه معتمدآريا و كارگرداني محسن 
نس��اوند كه پرتره اي از زندگي محمود بردك نيا نوازنده و آخرين بازمانده از 
نسل منحصر به فرد سياهان مهاجر بوشهر است، آماده نمايش شد. »سبالو« 
همچنين در اليه هاي زيرين خود نگاهي به تأثير غيرقابل انكار رنگين پوستان 
آفريقايي تبار در موسيقي آييني و سنتي جنوب ايران و بوشهر دارد. محسن 
نساوند كارگردان »سبالو« با اشاره به اينكه پروسه توليد اين مستند هشت 
سال به طول انجاميد، بيان كرد: سال 88 درست زماني كه با محمود بردك نيا 
آشنا شدم و اتفاقًا همان زمان استاد ناصر تقوايي هم چهل سال پس از ساخت 
مستند »اربعين« به بوشهر آمده بودند، جرقه ساخت اين مستند در ذهنم 
زده ش��د و كم كم تحقيق ها درباره موضوع فيلم را ش��روع كردم. سال ۹1 
بخش هايي از كار را فيلمبرداري كرديم اما به صورت جدي و منظم با رسيدن 
به فيلمنامه اصلي و قابل قبول، آذرماه ۹۶ »س��بالو« را كليد زديم. نساوند 
تاكنون كارگرداني مستندهايي ازجمله »سايه«، »تاالر وحدت هفت صبح«، 

»الف سمبو«، »ژلوفن« و »داون« را برعهده داشته است.

 »سبالو« پرتره اي از آخرين بازمانده 
نسل سياهان مهاجر  بوشهر
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