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تمام سكه
12475000  تومان

شاخص بورس
1607587

نرخ مصوب كره 100 گرمي
 8  هزار تومان

 40 درصد مردم
پس اندازي ندارند

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت از 
جديدترين تصميمات ستاد تنظيم بازار خبر داد

 در يك نظر سنجي از تمايالت مردم درباره
 نحوه پس اندازشان پرسش شد

رنا
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س
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يادداشت- 1

دومينوي افزايش قيمت 
ارز و سكه

»قيمت سكه وارد داالن 
تومان��ي  13ميلي��ون 
ش��د«؛ »قيم��ت دالر و 
ارز ركوردهاي تازه اي را 
ثبت ك��رد« اين عبارت 
تيتر اكثر رس��انه ها در 
روزهاي اخير اس��ت كه 
به تن��اوب و همزمان با 
رشد قيمت دالر و سكه در بازارهاي اقتصادي روي 
ويترين رسانه هاي گروهي مي نشيند. در بررسي 
تحليلي چرايي وقوع اين نوسانات مخرب مي توان 
تئوري هاي اقتصادي را پش��ت سر هم رديف كرد 
و با برخي اس��تدالل ها نتيجه گيري كرد كه فالن 

تصميم دولت در خصوص بازار سرمايه يا...
ادامه در صفحه 6

علي قنبري

يادداشت- 2

 مشكل جاي ديگري است
 نه بازار ارز

در روزه��اي اخي��ر بار 
ديگ��ر ب��ازار ارز دچ��ار 
ش��وك ديگري شده و 
قيم��ت دالر ب��ه كانال 
26 و 27 ه��زار توم��ان 
رس��يده و بانك مركزي 
هر روز با ي��ك تصميم 
جدي��د س��عي دارد كه 
با ايجاد محدوديت يا تغيير ن��رخ صرافي و نيما و... 
تعادل نسبي ايجاد كند و از نوسان شديد جلوگيري 
نمايد.  اما واقعيت هاي بازار و اقتص��اد فراتر از اين 
تصميم گيري هاي مقطعي بانك مركزي و حضور 
عده اي سفته باز براي كسب سود در بازار كم عمق 

آزاد ارز است. ابتدا اين پرسش را مطرح كنيم كه...
ادامه در صفحه 6

احسان سلطاني 

كارشناسانسرگردانيبانكمركزيدرتصميمگيريهايارزيراازعللرشدونوسانقيمتهاميدانند

 محس�ن شمش�يري | افزايش قيمت طال و ارز 
همچنان ادامه دارد و روز دوشنبه 24 شهريور 99، 
قيمت دالر با افزايش نس��بت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري از 27 هزار تومان عبور كرد، يورو 31هزار 

و 300 تومان و درهم امارات 7ه��زار و 320 تومان 
اعالم شده است. سكه نيز از مرز 13 ميليون گذشته 
اس��ت.  كارشناس��ان دليل اين وضعيت را عالوه بر 
تحوالت بازار س��هام و كاهش ش��اخص كل بورس، 

نزديك ش��دن به انتخابات امريكا و عوامل اثرگذار 
قبلي، به نوسان در تصميم گيري هاي روزهاي اخير 
بانك مركزي مرتبط مي دانند و معتقدند كه بعد از 
توقف ارز سهميه س��اير كه صرافي ها به هر كد ملي 

2200 دالر عرضه مي كردند، عده اي با اين تصور كه 
نرخ ارز در حال افزايش اس��ت و بانك مركزي توان 
تامين آن را ندارد، وارد بازار ش��ده و به دنبال كسب 

سود در آينده هستند.  

بحران در تصميم گيري ارزي
 نقدينگي،بورسوارز
درصدردغدغههاست

مديركلدفترنظارتبراجراي
استانداردصنايعفلزي:

 اقتصاد مردم
 محور اصلي 
 جلسه سران 

سه قوه

واكنش مثبت 
بورس به 

سبد گرداني 
معدني ها 

 مسووليتي 
در قبال قيمت 
خودرو نداريم

 صفحه 3 

جهانگيريازلغووعدهطرحفروشسلفنفتي
خبرداد،دفترشتكذيبكرد

گشايش اقتصادي 
نيامده مي رود؟

يادداشت-5   يادداشت-4 يادداشت-3

ماجراي كليشه اي دخالت 
دولت در بازارها

 توليد تنها گذرگاه
 نقدينگي

پيشنهادي براي تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي

موضوع تزري��ق 1درصد از 
دارايي هاي صندوق توسعه 
ملي ب��ه بازار س��رمايه اين 
روزها س��روصداي زيادي 
ايجاد كرده و اظهارنظرهاي 
فراواني درب��اره آن مطرح 
مي ش��ود. صندوقي كه بر 
مس��ووالن  اعالم  اس��اس 
وزارت اقتصاد قرار است يك درصد از منابع خود به 
ازاي هر سال را، نزد بانك عامل در صندوق تثبيت 
بازار سرمايه به صورت بلندمدت )حداقل 20 ساله( 
سپرده گذاري كند تا بزعم مس��ووالن تصميم ساز 

بخشي از مشكالت بورس را پوشش دهد.
 من شخصا به عنوان يك مخاطب اقتصادي و يك 
فعال بازار س��رمايه مخالف هر نوع دخالت دولت ها 
در اقتصاد هستم اما پرس��ش هايي از اين دست كه 
آيا قرار است اين پول بين افراد در بازار تقسيم بشود 
يا تصميم ديگري ب��راي اين منظور گرفته ش��ده 
است؟ و اثرات واقعي اين تزريق چيست؟ و... در اين 
ميان وجود دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود. در 
برابر اين مخالفت ها اما برخي از افراد هم هس��تند 
كه معتقدند ب��ا توجه به اينكه ب��ازار بورس در بين 
تمام بازار هاي موازي بيش��ترين مقدار بازدهي در 
چند دهه گذشته را داشته اس��ت. بنابراين از حاال 
مي توان حدس زد كه س��رمايه گذاري در اين بازار 
بهترين سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي خواهد 
بود. اما چرا كارشناس��ان ت��ا اين اندازه نس��بت به 
دخالت دولت در بازار سرمايه حساسند و نسبت به 

ان واكنش منفي نشان مي دهند؟ 
 ادامه در صفحه 8

اقتص��اد اي��ران در منطق��ه 
مي��ان  در  و  خاورميان��ه 
كشورهاي همسايه موقعيت 
منحصر به فردي دارد. ايران 
چه از نظر جغرافيايي، چه از 
نظر نيروي انساني و چه از نظر 
زيربناي توليدي، در قياس با 
بسياري از كشورهاي منطقه 
توان و قابليت رقاب��ت بااليي دارد و از اي��ن رو اگر ما در 
جايي حضور نداريم و نتوانسته ايم در بازاري خود را ثابت 
كنيم، به دليل نبود ظرفيت نيست بلكه بايد به عملكرد 
گذشته خود رجوع كنيم. يكي از اصلي ترين حوزه هايي 
كه بحث بر س��ر آن همواره ادامه داش��ته و ب��ا اما و اگر 
مواجه است، موضوع مديريت نقدينگي در ايران است. 
نقدينگي زياد و سرعت رش��د باالي آن، باعث مي شود 
كه نرخ تورم در كشور افزايش پيدا كند و ما در سال هاي 
گذشته اين موضوع را به خوبي تجربه و درك كرده ايم. 
وقتي در كشور با توجه ركود نمي توان توقع داشت كه 
ناگهان ميزان نقدينگي كنترل ش��ود، نحوه مديريت 
آن اهميت پيدا مي كند. ما در سال هاي گذشته نشان 
داديم در صورتي كه تنها يكي از بخش هاي رقابتي در 
اقتصاد ايران فعال شود، كاالي ايراني تا چه حد مي تواند 
جاي خود را باز كند. مثال همزمان با افزايش قيمت ارز 
در ايران، قيمت تمام ش��ده برخي كااله��اي ايراني در 
كشورهاي همسايه پايين تر ماند و به اين ترتيب امكان 
رقابت بيشتري پيدا كرد و به راحتي بازاري جديد را در 
اختيار خود قرار گرفت، اين اتفاق در كوتاه مدت است و 
اگر بخواهيم در بلندمدت اين اتفاق رخ دهد، قطعا بايد 

سياست هاي كالن را به درستي تصحيح كنيم.  
ادامه در صفحه 4

موضوع »اس��تراتژي توسعه 
صنعت��ي«، موضوعي اس��ت 
كه هر از چند گاه��ي و بنا به 
مناسبتي س��رتيتر خبرهاي 
اقتصادي مي ش��ود و چرايي 
و چگونگي تدوين اين س��ند 
مهم و بالتكليف مانده قانوني، 
اهميت��ي دوب��اره مي ياب��د.  
اخيرا مساله تدوين استراتژي توسعه صنعتي در جلسه 
اتاق ايران و در حضور رياس��ت اتاق و مس��ووالن درگير 
اين موضوع در اين نهاد و نيز دكتر نيلي، مس��وول انجام 
اين مطالعات راهبردي و تدوين س��ند مربوطه در اوايل 
دهه هش��تاد خورش��يدي مورد بحث و گفت وگو قرار 
گرفت.  پيشينيه اين جلسه را مي توان مرتبط با جلسه 
روز »صنعت و معدن« سال گذش��ته دانست كه در آن، 
رياست اتاق ايران از رييس مجلس وقت درخواست كرد 
كه كار تدوين اين س��ند به بخش خصوصي واگذار شود 
پيشنهادي كه مورد اس��تقبال قرار گرفت و وزير اسبق 
صنعت، مع��دن و تجارت نيز ب��ا آن موافقت ك��رد.  اين 
درخواست و موافقت شفاهي با آن در همان روزها مورد 
نقد بسياري قرار گرفت . مبناي نقد هم آن بود كه تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي، اقدامي حاكميتي و از وظايف 
ذاتي دولت ها و غير قابل واگذاري است. داليل هم ساده 
و مشخص بود؛ اينكه تدوين چنين س��ند راهبردي در 
واقع تعيين تكليف مسير توسعه اقتصادي كشور است كه 
الزم مي آيد نقش دولت در تعيين مولفه هايي همچون: 
جهت گيري در سياس��ت خارجي كشور، سياست هاي 
اقتصاد كالن )نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه ساالنه، 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي و ...( ساختار و تشكيالت 
ادامه در صفحه 4 دولت و ...  

جمشيد عدالتيان شهرياريرضا  غني پور حسين حقگو

يادداشت روز

ضرورتهايمواجههباامريكايپساترامپ
بايد بدانيم، آنچه كه در اياالت 
متحده امريكا با تغيير روساي 
جمهور اتفاق مي افتد، تغيير 
در تاكتيك ه��ا و تكنيك ه��ا 
است كه ميان روساي جمهور 
و احزاب حامي آنها در س��طح 
اس��تراتژي و به ص��ورت نادر 
رخ مي ده��د. ام��ا در س��طح 
پارادايم ها، دكترين ها و سياس��ت هاي كالن، تغييرات 
روساي جمهور و ورود مستاجران جديد به كاخ سفيد و 
رخت بربستن مستاجران قبلي، نمي تواند تغيير دهنده 
اين رويكردهاي كلي باش��د. لذا نگاه ه��اي آرزومندانه و 
رويايي به اين معنا تا حدود زيادي در ايران و برخي ديگر 
از كشورها ديده مي ش��ود كه ريشه در واقعيات تحليلي 

و مس��تند ندارد. اينكه كس��ي فكر كند با تغيير ترامپ 
با باي��دن، امريكا ش��روط ارتباطي اش با اي��ران را كامال 
كنار مي گذارد و ماه عس��ل تهران-واشنگتن به سرعت 
آغاز مي ش��ود، سياس��تي آرزومندانه با سطح تحليلي 
تقليل گرايانه اس��ت. چرا كه با تغيير روساي جمهوري 
امريكا تغييري در دكترين و سياست هاي كالن اياالت 
متحده رخ نخواه��د داد، اما در تاكتيك ه��ا و دكترين و 
گاهي اس��تراتژي ها تغييراني را مي توان متصور ش��د. 
بازگشت بايدن به توافق نامه برجام در پس از خروج امريكا 
و فشارهاي حداكثري امريكا كه اخيرا مباحث مختلفي 
درباره ان مطرح ش��ده، ديگر فضا را به س��متي نخواهد 
برد كه ايران مناسباتي در س��طح قبل از برجام با امريكا 
برقرار كند، چرا كه بافت موقعيتي دو كشور تغيير كرده 
اس��ت. هرچند بايدن به عنوان ادامه دهنده راهبردهاي 

اوباما، ممكن است بتواند )احتماال( در كاخ سفيد حاضر 
شود، اما نمي تواند تغيير و تحول چنداني را در مناسبات 
با ايران ايجاد كند. به نظر مي رسد كه صحبت هايي كه 
بايد در خصوص بازگشت مجدد امريكا به برجام مطرح 
مي كند، بر اين اساس باشد كه او تصور مي كند از طريق 
برجام مي تواند پرونده مذاكرات با ايران را در همه زمينه ها 
آغاز كند. بايدن در موضع گيري هاي اخير خود برجام و 
بازگشت به برجام را تنها در خصوص پرونده هسته اي يا 
برداشتن تحريم ها بر عليه تهران مطرح نمي كند، بلكه 
هدف از بازگشت به برجام را در سطوح تحليلي متفاوتي 
در نظر مي گيرد كه بر خالف ترامپ حتي مسائل داخلي 
ايراني��ان را نيز در ب��ر مي گي��رد. او از موضوعاتي چون، 
حقوق بشر، آزادي زندانيان سياسي و...با ابرام و پافشاري 
ادامه در صفحه 6 بيشتري سخن مي گويد.  

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

از ابتدای راه اندازی بورس کاالی کشور، شرکت فوالدمبارکه تنها 
عرضه کننده محصوالت فوالدی تخت بوده که به صورت ش�فاف، 
منظم و پيوس�ته محصوالت توليدی خود را در ب�ورس کاال عرضه 
نموده و همواره با تبعيت از سياست گذاری های کالن کشور اقدام 
به تامين حداکثری نياز مصرف کنندگان محصوالت فوالدی تخت 
و حتی عرضه محصوالت خود، بيش�تر از برنامه های تعيين ش�ده 
نموده، به گونه ای که طی پنج ماه ابتدای سال جاری، در محصوالت 
گرم 8 درصد و در محصوالت سرد ۱4 درصد بيشتر از برنامه تعيين 

شده، محصوالت خود را عرضه نموده است. 
در حال حاضر اين ش�رکت  تنها عرضه کننده محصوالت فوالدی 
تخت، اعم از محص�والت گرم، س�رد و پوش�ش دار در بورس کاال 

می باشد .
لذا ب�رای کاه�ش التهاب ب�ازار محصوالت ف�والدی تخ�ت، بايد 
راهکاری به منظور عرضه مداوم س�اير توليدکنندگان محصوالت 
فوالدی در بورس کاال انديشيده ش�ود  که قطعًا در صورت افزايش 
عرض�ه محصوالت در ب�ورس کاال توس�ط س�اير توليدکنندگان، 

التهاب بازار کاهش خواهد يافت. 

اطالعيه
شرکت فوالدمبارکه اصفهان

مهدي  مطهرنيا
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جهانگيري از  لغو   وعده طرح فروش سلف نفتي خبر داد، دفترش تكذيب كرد

گشايشاقتصادينيامدهميرود؟
چند هفته پس از وعده رييس جمهور مبني بر گشايش 
اقتصادي جديد در كشور، حاال معاون اول روحاني از توقف 

اجراي آن سخن گفته است.
رييس جمهور چندي قبل اعللام كرد كه به زودي با يك 
گشللايش اقتصادي جديد، شللرايط براي بهبللود اوضاع 
اقتصادي كشور فراهم مي شود. هرچند به نظر مي رسيد 
با توجه بلله صحبت هللاي روحاني كار قطعي شللده اما 
گمانه زني هاي بعدي نشللان از مخالفت ساير قوا با طرح 
پيشنهادي دولت داشت. اين طرح كه به فروش اوراق سلف 
نفتي اختصاص داشت، كسللري بودجه دولت را جبران 
مي كرد اما با توجه به ايجاد بار مالللي براي دولت آينده با 
موافقت مواجه نشللد و در نهايت به نظر مي رسد با تداوم 
مخالفت ها، اساس طرح از بين رفته و متوقف شده است. 
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به پيشنهاد و 
طرح فروش اوراق سلللف نفتي گفت: متاسفانه اين طرح 
كه گفته مي شد مي تواند تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد 
براي دولت ايجاد كند، به دليللل برخي ناهماهنگي ها از 
دستور كار خارج شد اما بايد در بودجه سال آينده طرح ها و 
ايده هاي مشابهي كه بتواند درآمد الزم را براي دولت ايجاد 
كند، تدوين شود.  به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در 
جلسه شللوراي اقتصاد ديروز )دوشنبه( با تاكيد بر اينكه 
بايد جهت گيري هاي اصلي بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور 
متمركز بر حل مسائل و رفع دغدغه هاي اصلي اقتصاد كشور 
باشد، گفت: يكي از اين مسائل گراني و تورم است كه بايد 
برنامه هايي دقيق براي كنترل و مهار تورم و گراني در اليحه 
بودجه سال آينده تدوين شود و به عنوان جهت گيري هاي 
اصلي آن لحاظ شود. معاون اول رييس جمهور با اشاره به 
اينكه مردم از نظر اقتصادي و معيشتي در شرايط دشواري 
قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت كمك هاي حمايت 
معيشللتي و نيز پرداخت تسللهيات قرض الحسنه يك 
ميليون توماني در سال جاري، بايد در بودجه سال آينده 
نيز به دنبال اسللتمرار برنامه هاي حمايتي و كمك هاي 
معيشتي به مردم باشيم. وي از كاهش سرمايه گذاري به 

عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي اقتصاد كشور ياد كرد و با 
تاكيد بر اينكه بايد براي افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف اقتصادي به دنبال تدويللن راهكارهاي اجرايي و 
عملي باشيم، تصريح كرد: بايد برنامه هاي حمايتي نظير 
ارايه تسهيات بانكي با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گيرد و 
با روش هايي از اين دست از بخش خصوصي حمايت و آنها 
را نسبت به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي 
ترغيب و تشويق كنيم.  جهانگيري بهبود فضاي كسب و 
كار را از ديگر ضرورت هاي اقتصاد كشور برشمرد و با تاكيد 
بر اينكه اين موضوع نيز بايد در تنظيم اليحه بودجه سال 
آينده لحاظ شود، از استعام هاي متعدد و دست و پاگير و 
زمان بر براي صدور مجوزهاي كسب و كارهاي جديد در 
دسللتگاه ها انتقاد كرد و از هيات مقررات زدايي خواست 
با تمركز بيش از پيش بر حذف مقررات دسللت و پاگير و 
استعام هاي تكراري و موازي، زمينه راه اندازي كسب و كارها 
در كشور را تسهيل نمايد. معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به اينكه كارگروه ويژه رفع موانع جهش توليد بنا به تاكيد 

مقام معظم رهبري تشكيل و اولين جلسه آن فردا برگزار 
خواهد شللد، گفت: در اين كارگروه نيز تاش خواهد شد 
تصميمات الزم براي حمايت از سللرمايه گذاري و بهبود 
كسللب و كار و رونق توليد اتخاذ شللود. وي جهت گيري 
توسعه صادرات در تدوين بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را 
مثبت ارزيابي و خاطرنشان كرد: در كنار توسعه صادرات، 
مديريت واردات نيز موضوعي پراهميت است كه البته الزم 
است به مديريت تراز تجارت خارجي نيز توجه جدي صورت 
گيرد. جهانگيري با قدرداني از تاش ها و ابتكارهاي وزارت 
نفت براي صادرات و فروش نفت در شرايط فشار و تحريم، 
افزود: با وجود صدور مجوز هاي متعدد براي دستگاه هايي 
كه داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهايت دستگاهي 
جز وزارت نفت نتوانست در اين زمينه اقدام موثري انجام 
دهد. بنابراين ضرورت توجه به سللرمايه گذاري در بخش 
نفت براي افزايش توان توليد و صادرات وزارت نفت بيش 
از پيش احسللاس مي شللود. معللاون اول رييس جمهور 
همچنين با اشاره به پيشللنهاد و طرح فروش اوراق سلف 

نفتي گفت: متاسفانه اين طرح كه گفته مي شد مي تواند 
تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد كند، 
به دليل برخي ناهماهنگي ها از دسللتور كار خارج شد اما 
بايد در بودجه سال آينده طرح ها و ايده هاي مشابهي كه 
 بتواند درآمد الزم را براي دولت ايجاد كند، تدوين شللود.

وي با تاكيد بر ضرورت توجه به موضوع خصوصي سازي 
به عنللوان يكي ديگللر از جهت گيري هاي بودجه سللال 
۱۴۰۰ خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از مقامات كشور تا 
رسانه هاي مختلف هر روز عليه خصوصي سازي سخناني 
مطرح مي كنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفي، 
موضوع خصوصي سازي در كشور با مشكات زيادي مواجه 
شده است. بايد در جهت گيري هاي بودجه سال آينده به 
شكلي ديگر بر موضوع خصوصي سازي تمركز داده شود 
تا شاهد توسعه خصوصي سازي و رفع ابهامات و شبهات 
باشيم. در اين جلسه كه وزراي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطاعات، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان 
برنامه و بودجه، معاون علمللي و فناوري رييس جمهور و 
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشللتند، نماينده 
سازمان برنامه و بودجه گزارشي از بخشنامه بودجه سال 
۱۴۰۰ ارايه كرد و به تشللريح تصوير كلي از اقتصاد كان 
مشتمل بر روند بلندمدت اقتصاد و پيش بيني هاي آينده 
 و نيز سياست هاي حمايتي بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.

در اين گزارش همچنين به سياست هاي مالي پيشنهادي 
سال آينده و مقابله فعاالنه با اثرات اقتصادي شيوع ويروس 
كرونا نيز پرداخته شد و جهت گيري هاي مختلف بخشنامه 
 بودجه سللال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در اين نشست همچنين خريد تضميني محصوالت زراعي 
و باغي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات الزم در 
خصوص قيمت خريد تضميني اين محصوالت اتخاذ شد.

در سللاعات پايانللي روز گذشللته  دفتللر معللاون اول 
رييس جمهورطي اطاعيه اي متن اظهارات جهانگيري 

را  كه در رسانه ها آمده بود ،تكذيب كرد.

هرچند بر اسللاس متن قانون اساسي ايران، تفكيك 
قواي سه گانه به رسميت شناخته شده و اين سه قوه جز 
برخي جنبه هاي نظارتي و مشورتي، مستقل از يكديگر 
كار مي كنند اما پيوسللتگي و پيچيدگي حكمراني 
به طور خاص در حوزه هايي گسللترده مانند اقتصاد 
باعث شده، همراهي و همراستايي قواي مجريه، مقننه 
و قضاييه اهميت فراواني پيدا كند. مجلس به عنوان 
اصلي ترين قانونگذار كشور براي بهبود زيرساخت هاي 
اقتصادي نياز هماهنگي با سللاير قوا دارد، دولت در 
بسللياري از موارد اجرا كننده سياست هاي تصويبي 
مجلس است و قوه قضاييه از سويي در حوزه مقررات 
زدايي و بهبود فضاي اقتصادي و از سوي ديگر در زمينه 
نظارت و برخورد با تخلف هاي احتمالي، مسووليتي 
پيچيده دارد. از اين رو همراهي اين سه قوه در اجراي 
سياست هاي كان كشور، همواره مدنظر مقام معظم 

رهبري نيز قرار داشته است.
در چنين بستري، اجراي سياست هاي هماهنگ ميان 
قواي سه گانه بيشترين اهميت را دارد و از اين رو تاش 
شده با وجود تغيير در راس اين قوا، جلسات سران سه 
قوه به طور منظم برگزار شود. جلساتي كه با توجه به 
شرايطي كه ايران در ما هاي گذشته با آن رو به رو بوده، 
اكثرا به اقتصاد و مسائل و سياست گذاري هاي كان 

اين حوزه اختصاص يافته است.
البته آنچه در ماه هاي گذشللته و پيرامون مشورت و 
گفت وگوهاي مشترك سران سه قوه بيشترين توجه ها 
را به خود جلب كرده، نه جلساتي كه با حضور روساي 
قوا كه شللوراي موسوم به هماهنگي اقتصادي سران 
سه قوه است. اين شورا كه از عمر تاسيسش چند ماه 
بيشتر نمي گذرد، براي نخستين بار، در آبان ماه سال 
گذشته بر سر زبان ها افتاد. جايي كه دولت از افزايش 
قيمت و سهميه بندي مجدد بنزين خبر داد و وقتي 
سوال شد كه در نبود مصوبه مجلس، كدام نهاد مجوز 
اجراي اين برنامه را صادر كرده، نام شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران سه قوه مطرح شد. بر اين اساس، اين 
شللورا با هدف هماهنگ كردن سياسللت هاي كان 
اقتصادي ميان سه قوه و اتخاد تصميمات همه جانبه 
براي اقتصاد كشللور كار خود را آغاز كرد. پس از چند 
ماه از گذشللت تصميم جنجالي افزايش بنزين، اين 
شورا بار ديگر در هفته هاي گذشته و در جريان بررسي 
درخواست گشايش اقتصادي دولت مطرح شد و برخي 
نمايندگان مجلس از بررسي پيشنهاد دولت در اين 
شورا خبر دادند. صرف نظر از سرنوشت طرح افزايش 
قيمت بنزين يا گشللايش اقتصادي، به نظر مي رسد 
مكانزيم هماهنگي ميان سران قوا، اهميتي فراوان در 

برنامه ريزي براي اقتصاد ايران دارد.

وحدترقبا
با آغاز به كار مجلللس يازدهم، محمدباقر قاليباف به 
عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي 
با اكثريت راي نمايندگان به عنوان رييس اين مجلس 
و قوه مقننه آغاز به كار كرد. به اين ترتيب با گذشللت 
حدود سه سال از انتخابات رياست جمهوري سال 96، 
دو رقيب اصلي حسن روحاني، يعني ابراهيم رييسي 
و باقر قاليباف رياسللت دو قوه قضاييلله و مقننه را در 
اختيار گرفتند تا تصاويري كه از جلسللات سران سه 
قوه منتشر مي شود، يادآور دوران انتخابات نيز باشد. با 
وجود اختاف نظرهاي كاني كه احتماال ميان برخي 

ديدگاه هاي روسللاي قوا وجللود دارد اما جمع بندي 
صورت گرفته از سوي آنها در پايان جلسه اخير نشان 
مي دهد كه با پايان يافتن انتخابات، رسلليدن به يك 
جمع بندي مشللخص براي بهبود شرايط اقتصادي 

مردم، اهميت فراواني دارد.
رييس جمهور پس از پايان اين جلسه گفت: اين جلسه 
روساي سلله قوه اولين جلسه بعد از تشكيل مجلس 
يازدهم اسللت. همواره همكاري و هماهنگي سه قوه 
مي تواند به رفع و حل سريعتر مشكات كشور كمك 
كند و بي ترديد مجلس و قوه قضاييه در بسللياري از 
مسائل و به ويژه در شرايط خاص امروز كه همزمان با 
تحريم هاي حداكثري و بيماري كرونا مواجه هستيم، 
مي توانند در كنار دولت، رفع كننده مشكات مردم 
باشند. بخشللي از اين جلسلله نيز به بررسي مسائل 
منطقه و طراحي ها و توطئه هاي امريكا و صهيونيستي 
اختصاص يافت. همچنين در اين جلسه پيرامون مساله 
ارز و اينكلله ارز صادرات غيرنفتي بلله چه صورت به 
چرخه اقتصاد كشور بازگردد، مساله نقدينگي كشور، 
اينكه چه برنامه هايي بايد زودتر عملياتي شود و هدايت 
نقدينگي ها بللا هدف كاهش تللورم، راه هاي تقويت 
سرمايه گذاري و رفع موانع توليد كه همواره مورد تاكيد 
رهبر معظم انقاب اسللامي است، بحث هاي خوبي 
مطرح شد. مسائلي را كه در جلسه اخير طرح كرديم 
در جلسات بعدي به ثمر مي رسانيم و اين هماهنگي ها 
و حل اين مسللائل، بي ترديد در شللرايط اقتصادي و 

اجتماعي مردم تاثيرگذار خواهد بود.
رييسللي، رييس قوه قضاييه نيز جمع بندي خود از 
گفت وگوهاي مشللترك را اينگونه مطرح كرد: امروز 
دشمن با جنگ اقتصادي، رواني و رسانه اي به دنبال 
مأيوس كردن مردم، اخال در حوزه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و جامعه است و همكاري همه قوا و به خط 
شدن همه ظرفيت كشور، يك ضرورت اجتناب ناپذير 

است. دشمن ايجاد يأس را در بين مردم دنبال مي كند 
و بايللد با اقدامات مللان در همه حوزه هللاي اجرايي، 
تقنيني، قضايي، نظارتي و پيگيري  ها، اميد را در ميان 

مردم ارتقا دهيم. 
بحث هايي كه در جلسه اخيرمطرح شد، دغدغه هايي 
اسللت كه در بين مردم وجود دارد. اين مسللائل بايد 
دغدغه همه باشد و هر كس در حوزه مسووليت خود 
به دنبال حل  آنها باشد. اميدوارم مباحث اين جلسه 
و جلسللاتي از اين دسللت، در جهت رفع مشكات و 

گره گشايي در زندگي مردم عزيز باشد.
قاليبللاف، رييس مجلس نيللز درباره نتايللج اولين 
حضورش به عنوان رييس مجلس در اين جلسللات، 
بيان كرد: از خداوند متعال سپاسگزارم كه اولين جلسه 
مشترك سران قوا در دوران فعاليت مجلس يازدهم با 
اولويت بررسي مسائل اقتصادي به عنوان دغدغه اين 
روزهاي يكايك مردم، مخصوصًا مردم مناطق محروم 
و آن بخش از عزيزاني كه سربازان و مجاهدان عرصه 
توليد، در حوزه صنعت، كشاورزي، تجارت و صادرات 

و همه بخش ها هستند، برگزار شد. 
واقعيت اين است كه مهم ترين دغدغه همه و به ويژه 
سران قوا، توجه به حل مشكات مردم در بخش هاي 
مختلف است. اميدوارم با تصميم گيري كه شد، بتوانيم 
در حوزه بازار ارز، بورس، هدايت نقدينگي و سر و سامان 
دادن به بازار كاال حركت هاي خوبي انجام دهيم. دولت 
محترم مسووليت اجرايي كار را دارد و بار سنگيني بر 
عهده دولت و رياست محترم جمهور است. حتمًا در 
فرصت پيش رو، همانطور كه حضرت آقا فرمودند كه 
حداقل 3 فرصت ۱۰۰ روزه پيش رو اسللت، همگي 
تاش مي كنيم كه در ايللن راه به دولت كمك كنيم 
تا بتواند در مسللير اجراي تصميماتي كه براي سر و 
سامان دادن به مسائل اقتصادي و كاهش مشكات 

مردم دارد، گام بردارد.

ازنقدينگيتاارز
هرچند سران سلله قوه جزييات دقيقي از بحث هاي 
مطرح شده در جلسلله اخير ارايه نكرده اند اما به نظر 
مي رسد پيگيري وضعيت معيشللتي مردم و بهبود 
برخي زيرساخت هاي اقتصادي، بيشترين تمركز را از 
اين جلسات گرفته است. در ماه هاي گذشته با توجه 
به تداوم فشار تحريم ها، شيوع كرونا و البته نرخ تورم 
باالي 25 درصد، بسللياري از اقشار كم درآمد جامعه 
در محدوديللت و معذوريت قللرار گرفته اند و به نظر 
مي رسد با توجه به اينكه فعا برطرف كردن دو مشكل 
نخست در كوتاه مدت ممكن نيست، برنامه ريزي براي 
كاهش تورم، اصلي ترين برنامه ممكن براي كاهش 
فشارهاست. هرچند آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
كه نرخ تورم در ماه هاي گذشللته روند كاهشي خود 
را ادامه داده اما اين عدد همچنللان باالي 25 درصد 
اسللت و از اين رو فشار بر معيشللت بسيار باالست. از 
اين رو بحث مديريت و هدايللت نقدينگي به عنوان 
يكي از سللر فصل هاي سران سه قوه، اهميت فراواني 
دارد. يكي از اصلي تريللن راه هاي مديريت نقدينگي 
بازار سرمايه اسللت كه در كنار جذب آن، به هدايت 
پول به بخش هاي توليدي نيز كمك مي كند و از اينرو 
بسيار مهم است و با توجه به افت شاخص در هفته هاي 
گذشللته، اعام حمايت دو قوه ديگر در كنار دولت از 
بورس شايد بازار سللرمايه بعد از مدت ها روي خوش 
نشان بدهد. ديگر محوري كه مي تواند در سطح كان 
و راهبردي مورد استفاده قرار بگيرد، موضوع مديريت 
ارز اسللت. مديريتي كه يك بعد آن مربوط به تامين 
ارز و بازگشللت آن به كشللور و محور ديگر قيمت ارز 
در بازار است. هرچند نتيجه مذاكرات سه قوه در اين 
رابطه بيرون نيامده اما به نظر مي رسللد براي برطرف 
كردن مشكلش در شرايط فعلي چاره اي جز تصميمي 

فراقوه اي وجود ندارد.

نقدينگي، بورس و ارز در صدر دغدغه هاست 

اقتصاد مردم، محور اصلي جلسه سران سه قوه

رسيدگيبهدوپرونده
جرمسياسيدرتهران

دادستان تهران با اشاره به احصاي قريب 2۰ پرونده 
مشمول جرم سياسي در دادسراي تهران اعام كرد 
كه دو فقره از اين پرونده ها با 5 متهم به دادگاه كيفري 
يك استان ارجاع شده است. به گزارش ايسنا، به نقل از 
قوه قضاييه علي القاصي مهر در نشست شوراي عالي 
قضايي هم در گزارشللي با اشاره به بخشنامه رييس 
دسللتگاه قضا مبني بر اجراي »قانون جرم سياسي« 
اظهار كرد: پيرو دستور رياست قوه قضاييه، تعدادي از 
پرونده ها در دادسراي تهران كه مشمول شرايط قانون 
جرم سياسي به شمار مي رفتند، احصا شد. علي القاصي 
مهر افزود: در اين قانون تصريح شده چنانچه جرمي 
با انگيزه اصاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي 
سياسي يا سياست هاي داخلي و خارجي صورت گيرد، 
مشروط به آنكه به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به 
عنوان جرم سياسي مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه 
مواردي، چون نشللر اكاذيب، افترا و توهين به برخي 
مقامات و اشللخاص مشمول آن مي شللوند و موارد 
مستثنا از اين قانون هم به صراحت مشخص شده اند. 
وي با اشاره به احصاي قريب 2۰ پرونده مشمول جرم 
سياسي در دادسراي تهران و اعام خبر ارجاع دو فقره 
از اين پرونده ها با 5 متهم به دادگاه كيفري يك استان 
خاطرنشان كرد كه تشخيص سياسي بودن يا نبودن 
جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضايي بايد 
جرايم سياسي را مطابق با ضوابط و تشريفات قانون 

مربوطه بررسي نمايند.

آيندهاقتصادما
بهبورسگرهخوردهاست

محمدعلي دهقان دهنوي، معاون وزير اقتصاد و دارايي 
گفت: آينده اقتصاد ما با بازار سرمايه گره خورده است و 
با ابزار اوراق تبعي و اوراق خزانه و بازارگرداني سهامداران 
نبايد نگران نوسللانات بازار سرمايه باشند. معاون وزير 
اقتصاد و دارايي گفت: در كشور ما بار اصلي تأمين مالي 
بر دوش بانك ها بوده است، اما اكنون ما انتخاب كرده ايم 
كه بازار سرمايه را به عنوان تأمين كننده مالي اقتصاد 
كشور حمايت كنيم و توسعه دهيم. معاون وزير اقتصاد 
ضمن بيان اينكه نوسانات ذات بازار سرمايه است و در 
همه جاي دنيا بورس با افت و خيزهايي روبروسللت، 
به اقدامات حمايتي از بازار سرمايه و سهامداران خرد 
اشاره كرد و گفت: بايد در ابتدا نقدشوندگي براي اين 
بازار ايجللاد كنيم و از رفتارهللاي هيجاني جلوگيري 
كنيم و بايد ساختارهاي بازار را به نحوي اصاح كنيم 
كه سللرمايه گذاران خرد كمتر آسيب ببينند. دهقان 
دهنوي گفت: از ابتداي سللال جريللان ورودي به بازار 
سرمايه مثبت بوده و بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان 
وارد بورس شده است. اما بازار ما متوسط سهام شناورش 
كمتر از 25 درصد اسللت و ۷5 درصد سللهام دسللت 
سهامداران عمده است. وي افزود: رفتارهاي هيجاني 
برخي سللهامداران خرد تعادل بازار را به هم مي زند و 
باعث كاهش قيمت ها مي شود و اين موضوع فقط به خود 
آنها آسيب نمي زند بلكه به سهامداران عمده نيز آسيب 
مي زند. براي جلوگيري از آسيب ديدگي بازار سرمايه 
سللهامداران عمده انگيزه دارند كه با بازارگرداني مانع 
رفتارهاي هيجاني شوند و آرامش را به بازار برگردانند. 
معاون وزير اقتصاد و دارايي اضافه كرد: نگاه بلندمدت در 
سهامداري و انتخاب درست سهام و خريد غير مستقيم 
سهام از طريق شركت هاي سرمايه گذاري مانع زيان 
سهامداران مي شود. دهقان دهنوي افت و خيز بورس را 
طبيعي دانست و گفت: چرا حقوقي ها آرامند؟ چون آنها 
بازار و سهام را به خوبي مي شناسند و انتخاب كرده اند 

در اين بازار باشند.

پرداختماليات
باشفافيتتراكنشهايبانكي

يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگر حساب هاي 
بانكي شفاف شللود عدالت مالياتي بين مشاغل ايجاد 
مي شللود، گفت: طرح حكمراني ريللال پايه حقوقي 
محكمي براي شفافيت تراكنش هاست. محمد هادي 
سبحانيان گفت: از جمله مسائلي كه مي توان به وسيله 
حكمراني ريال آن را ساماندهي كرد، ماليات است چرا كه 
در حال حاضر يكي از مشكات اصلي مالياتي، اقتصاد غير 
شفاف و زيرزميني است. اين اتفاق منجر به اين مي شود 
كه هم نتوان درآمدهاي مالياتي را اكتساب كرد و هم به 
يك تبعيض و بي عدالتي در نظام مالياتي بين فعاالن 
اقتصادي دامن زده شود. اين كارشناس اقتصادي بيان 
داشت: فعاليت هاي شفاف اقتصادي براي نظام مالياتي 
شناخته شده هستند و بايد ماليات پرداخت كنند اما 
شللغلي كه از شفافيت كافي برخوردار نيست، مالياتي 
نيز پرداخت نمي كند و اين يك رقابت ناعادالنه را بين 
فعاالن شفاف و غير شفاف ايجاد مي كند بنابراين اگر 
جريللان ريال كه متناظر با فعاليت هللاي اقتصادي در 
كشور است، رصد شللود، يكي از پيامدهاي مثبت آن 
ايجاد عدالت در پرداخت ماليات است. وي با اشاره به اثر 
شفافيت تراكنش ها بر شناسايي فعاليت هاي سوداگرانه، 
بيان داشت: پايه هاي مالياتي مانند ماليات بر ثروت، ارزش 
افزوده، عايدي سرمايه و ... مي توانند در يك بستري به 
عنوان ماليات بر مجموع درآمد دريافت شوند اما بدون 
ماليات بر مجموع درآمد نيز مي توان ماليات بر عايدي 
سرمايه را پياده سازي كرد. سبحانيان با تاكيد بر اينكه 
شفافيت تراكنش هاي بانكي، ماليات بر عايدي سرمايه 
را منطقي تر مي كند، گفت: نكته اي كه درباره ماليات بر 
عايدي سرمايه وجود دارد اين است كه وقتي نتوان بر 
همه بازارهايي كه پتانسيل سفته بازي دارند )مانند بازار 
سكه، طا خودرو، مسكن و ...( ماليات بر عايدي سرمايه 
وضع كرد پول ها به سمت دارايي هاي ديگر گسيل پيدا 
مي كند كه در اين شرايط ساز و كار دريافت ماليات از طا 
و سكه مقداري مشكل تر از ماليات خودرو و مسكن است. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورتي كه شفافيت 
تراكنش هاي بانكي يا حكمراني ريالي در كشور پياده 
شود اين موضوع، كمك به بررسي شدن جريان ريال و 
چگونگي جابه جايي آن مي شود و از طريق آن مبادالت 
سكه نيز رصد شده و از سوداگري جلوگيري مي شود. وي 
ادامه داد: با شفاف شدن تراكنش ها سازمان امور مالياتي 
مي تواند به دنبال افرادي كه گردش حساب بااليي دارند 
رفته و بررسي كند كه آن گردش حساب باال به چه دليلي 
بوده اسللت، اگر آن فرد مجوز فعاليت اقتصادي داشته 
باشد كه بايد ماليات آن را پرداخت كند اگر آن فعاليت 
غير رسمي باشد، نه تنها بايد مشمول ماليات شود بلكه 

بايد جريمه اي نيز بابت عدم شفافيت از وي اخذ شود.
وي با بيان اينكه اگر حسابي مشخص نباشد كه براي 
چه كسي است عمًا بايد متوقف و مسدود شود، اظهار 
داشت: الزام اول اين است كه بانك ها بايد مكلف باشند 
حساب هاي غيرمعتبر را شناسايي كرده و آنها را باطل 
كنند. در اين باره يك شناسه يكتايي به نام شناسه يكتاي 
شهاب براي حساب ها تعريف شده است. هر حسابي كه 
اين شناسه يكتا را نداشته باشد بايد مسدود شود و اجازه 
فعاليت با آن حساب به آن افراد داده نشود. سبحانيان 
بيان داشللت: الزام دوم شللفافيت تراكنش هاي بانكي 
اين اسللت كه بانك مركزي بايد بانك ها و شركت هاي 
خدمات پرداخت را مكلف به شناسايي و مسدودسازي 
حساب هاي بانكي و پايانه هاي فروشي كه فعاليت هاي 
پر خطر دارند يا به حساب هاي غيرمجاز متصل هستند، 
كند. وي با تشريح فعاليت هاي پرخطر ادامه داد: مصاديق 
فعاليت هاي غيرمجاز و پرخطر احصا شده و بانك مركزي 
بايد به حساب فعاليت هاي پرخطر خدمات ندهد خود 
اين موضوع مي تواند به شفافيت در ريال كمك كند. يكي 
از مصاديق فعاليت پر خطر اين است كه حساب مالي 
يك كسب و كار به اسم يك نفر است اما حساب دستگاه 

كارتخوان به نام شخص ديگري است.

همكارياصفهانو
منطقهقفقازجنوبي

شهردار اصفهان گفت: تجربه همكاري هاي گذشته 
سللفير جديد جمهوري اسللامي در باكو در مركز 
ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه، اين 
انگيزه و اشتياق را براي شهرداري اصفهان ايجاد كرده 
تا موضوع گسترش همكاري ها با منطقه قفقاز جنوبي 
و مشخصًا جمهوري آذربايجان را به طور ويژه مدنظر 
قرار دهد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزي با ارسال نامه اي، انتصاب و 
آغاز به كار رسمي دكتر سيد عباس موسوي به عنوان 
سفير جمهوري اسامي ايران در باكو را تبريك گفت.

وي در نامه خود خطاب به سفير جمهوري اسامي 
ايران در باكو آورده است: اميدوارم در اين عرصه نيز 
همانند مسووليت هاي پيشللين درخشان و موفق 
ظاهر شللويد.  شللهردار اصفهان اظهار كرد: تجربه 
ثمربخش همكاري هاي گذشته با بخش هاي تابعه 
جنابعالي در مركز ديپلماسللي عمومي و رسانه اي 
وزارت امللور خارجه و ديدار اخيللر در اصفهان، اين 
انگيزه و اشتياق را براي شهرداري اصفهان ايجاد كرده 
تا ضمن استمرار ارتباط با سفارت جمهوري اسامي 
ايران در باكو موضوع گسترش همكاري ها با منطقه 
قفقاز جنوبي و مشخصًا جمهوري آذربايجان را به طور 
ويژه مدنظللر قرار دهد.  وي در اين نامه اشللاره كرد: 
اصفهان در سال 2۰۰۰ ميادي با شهر ايروان قرارداد 
خواهرخواندگي امضاء كرد و عاقه مند است، چنين 
مناسباتي را با باكو نيز شللكل دهد تا ضمن تقويت 
همكاري هاي استان اصفهان با جمهوري آذربايجان، 
زمينه ابتللكارات چندجانبه ديپلماسللي عمومي و 
ديپلماسي شللهري در آينده فراهم آيد و امكاني به 
ظرفيت هاي ديپلماسللي جمهوري اسامي ايران 
براي ايفاي نقش در موضوعات منطقه اي افزوده شود.

گروسي:ازتوافقباايران
استقبالميكنم

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در سللخنان 
آغازينش در جلسه شوراي حكام از همكاري اخير ميان 
آژانس و ايران استقبال كرد. به گزارش پايگاه اينترنتي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، رافائل گروسي، مديركل 
آژانس در سخنراني اوليه اش در جلسه شوراي حكام 
درباره فعاليت در زمينه برنامه هسللته اي ايران گفت: 
گزارش من در زمينه راستي آزمايي و بازرسي در ايران 
تحت قطعنامه223۱ شللوراي امنيت سازمان ملل، 
فعاليت هاي ما در چند ماه اخير در زمينه راستي آزمايي 
و بازرسي اجراي تعهدات هسته اي ايران طبق برجام 
)توافق هسللته اي( را شامل مي شللود.  وي ادامه داد: 
آژانس به راستي آزمايي شكافت ناپذيري مواد هسته اي 
اعام شده توسللط ايران طبق معاهده پادماني ادامه 
مي دهد. ارزيابي ها درباره عدم وجود مواد هسته اي و 
فعاليت هاي اعام نشده براي ايران ادامه دارند. مديركل 
آژانس خطاب به رييس جلسه گفت: شما همچنين 
گزارش من درباره معاهده پادماني ان. پي. تي با ايران 
را دريافت كرده ايد كه در تاش است درباره سوال هاي 
مرتبط با درسللتي و كامل بودن اظهارات ايران تحت 
معاهده پادماني و پروتكل الحاقي شفاف سازي كند.  او 
ادامه داد: من ماه گذشته با حسن روحاني، رييس جمهور 
ايران و ديگر مقامات ارشد مذاكراتي در راستاي ايجاد 
پيشرفتي واقعي در رسيدگي به سوال هاي باقي مانده 
آژانس و به ويژه در حل كردن مسللاله دسترسي به دو 
محل در ايران داشتم.  گروسي در اين راستا بيان كرد: ما 
به توافقي بر سر حل كردن مسائل اجرايي پادماني كه از 
سوي آژانس مطرح شده بود رسيديم. آژانس سپس در 
يكي از دو محل مشخص شده از سوي ما تحت پروتكل 
الحاقي به دسترسي تكميلي دست يافت. بازرسان ما 
از محيط نمونه برداري كرده اند كه مورد بررسللي قرار 
خواهد گرفت. دسترسي تكميلي به محل دوم بعدا در 
طي ماه جاري انجام خواهد شد.  وي همچنين با اشاره 
به بيانيه مشترك ايران و آژانس گفت: من از توافق ميان 
آژانس و ايران كه اميدوارم موجب تحكيم همكاري و 

افزايش اعتماد دو طرفه شود، استقبال مي كنم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
افزايش قيمت ط��ا و ارز همچن��ان ادام��ه دارد و روز 
دوشنبه 24 ش��هريور 99، قيمت دالر با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پايان��ي روز كاري از 27 هزار تومان عبور 
كرد، يورو 31هزار و 300 تومان و درهم امارات 7هزار و 
320 تومان اعام شده است. سكه نيز از مرز 13 ميليون 

گذشته است. 
كارشناس��ان دليل اي��ن وضعيت را ع��اوه بر تحوالت 
بازار سهام و كاهش ش��اخص كل بورس، نزديك شدن 
به انتخابات امريكا و عوامل اثرگذار قبلي، به نوس��ان در 
تصميم گيري هاي روزهاي اخير بانك مركزي مرتبط 
مي دانند و معتقدند كه بعد از توقف ارز سهميه ساير كه 
صرافي ها به هر كد مل��ي 2200 دالر عرضه مي كردند، 
عده اي با اين تصور كه نرخ ارز در حال افزايش است و بانك 
مركزي توان تامين آن را ندارد، وارد بازار شده و به دنبال 
كسب سود در آينده هستند.  همچنين در روزهاي اخير 
نرخ پايه ارز در سامانه نيما افزايش يافته و بانك مركزي 
در روزهاي اخي��ر محدوديت هايي در عرضه و تقاضا در 
بازار نيما ايج��اد كرده بود كه البته گفته مي ش��ود اين 
محدوديت ها در ظهر دوشنبه برطرف شده است. اما به 
هر حال تاثير خود را روي تقاضا گذاشته است و عده اي با 
اين تحليل كه بانك مركزي امكان تامين ارز و پاسخ گويي 
به تقاضا را ندارد و به دليل افت شاخص سهام، بخشي از 
نقدينگي به اين بازار س��رازير خواهد شد، پيشاپيش به 

دنبال خريد ارز بيشتري از بازار آزاد هستند. 
برخي فعاالن بازار ارز نيز مي گويند كه هر گونه نوسان و 
تغيير سياست بانك مركزي، اين پيام را به بازار مي دهد 
كه مديريت ارزي دچار استيصال وناتواني شده و قادر به 
ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا نيس��ت و همين موضوع 
باعث افزايش تقاضا و رشد قيمت ها مي شود و عده اي كه 
ارز دارند نيز از عرضه آن خودداري مي كنند. همچنين 
به دليل توقف ارز ساير در صرافي ها، مراجعه به بازار آزاد 
بيشتر شده و كساني كه تصور مي كردند نياز آينده خود 
را مي توانند با دالر سهميه اي براي مسافرت تامين كنند، 
اكنون تصميم گرفته اند كه در نرخ كمتر ارز نس��بت به 

آينده خريد كنند.
در بازار طا نيز به دنبال اعام نرخ اونس جهاني 1948 
دالر، قيمت طاي 18عيار هرگرم يك ميليون و 222هزار 
توم��ان، مظنه طاي آبش��ده 17 عيار ه��ر مثقال طا 
5ميليون و 295هزار تومان، قيمت سكه تمام  بهار آزادي 
طرح جديد 13ميليون و 100 هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم 12ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه بهار 
آزادي 6ميليون و 600 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
3ميليون و 750هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 
900هزار تومان به فروش مي رس��د.همزمان با افزايش 
قيم��ت ارز در بازار آزاد، صرافي هاي بانكي قيمت خريد 
و فروش دالر و يورو را افزايش دادن��د و از ديروز دالر در 
اين صرافي ها وارد كانال 23هزار تومان شده ولي در عين 
حال دالر در بازار آزاد همچنان درحال ركوردزني است 
و هم اكنون با قيمت حدود 26هزار و 950 تومان معامله 
مي شود.صرافي هاي بانك ها روز دوشنبه قيمت دالر را 
براي فروش به گروه هاي هدف ب��ا 290 تومان افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 23هزار و 590 
تومان اعام كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 
23هزار و 490 تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش 
يورو در صرافي هاي بانك ها ني��ز با 290 تومان افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 27هزار و 790 
تومان اعام شده است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 
27هزار و 690 تومان درج شده است.مشاهدات بازار غير 
رسمي ارز از افزايش حدود 500 توماني بهاي دالر نسبت 
به روز قبل حكايت دارد. اين بازار در روز دوشنبه با قيمت 
26 هزار و 650 توم��ان معامات خود را آغاز كرد و طي 
روندي صعودي، قيم��ت دالر از مرز 27 هزار تومان نيز 
گذر كرده است. اين در حالي است كه در سامانه سنا 23 
شهريور، فروش هر يورو تغيير قابل توجهي نداشت و به 
مبلغ ميانگين 27 هزار و 382 تومان به فروش رفت و براي 
فروش دالر نيز ب��ا ثبت افزايش حدود 400 توماني رقم 
ميانگين 22 هزار و 379 تومان ثبت شد.سامانه نيما طي 
روز معاماتي گذشته شاهد رفتاري متفاوت بود. فروش 
هر حواله ي��ورو با ميانگين قيمت 26 هزار و 466 تومان 
انجام شده كه حاكي از افزايش يك هزار و 400 توماني 
اس��ت. با اين وجود فروش حواله دالر در روز معاماتي 
گذشته با ميانگين قيمت 21 هزار و 66 تومان انجام شد 
كه نش��ان دهنده عدم تغيير قيمت دالر نيمايي در روز 
معاماتي گذشته است.فعاالن بازار علت اصلي افزايش 
قيمت طا و سكه در روزهاي اخير را افزايش چشم گير 
قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از يكي دو روز گذش��ته 
تقاضا براي خريد طاي خام و سكه در بازار افزايش يافته 
و همين امر موجب افزايش حباب س��كه شده است. در 
بازار جهاني طا نيز قيمت هر اونس طا با 0.43 درصد 
افزايش به 1948 دالر و 82 سنت رسيد. قيمت فلز زرد 
در معام��ات آتي براي تحويل در ماه دس��امبر با 0.49 
درصد افزايش به 1957 دالر و 40 سنت رسيد.استفن 
اينز تحليلگر موسسه آكسي گروپ در اين باره گفت: بازار 
طا منتظر اعام سياست فدرال رزرو است. بانك مركزي 

امريكا احتمااًل سياست فعلي خود را تغيير نخواهد داد اما 
اين اعتقاد در بازار شكل گرفته است كه چنين سياستي 
مي تواند موجب افزايش نرخ تورم شود. نرخ پايين بهره و 
احتمال اتخاذ سياست انبساطي بلندمدت از سوي بانك 
مركزي امريكا كه مي تواند به تضعيف بيشتر ارزش دالر 
بينجامد به افزايش قيمت طا كمك كرده است.شاخص 
ارزش دالر در برابر س��بد ارزهاي رقيب ب��ا 0.1 درصد 
كاهش مواجه بود. تمركز اصلي بازار روي اعام سياست 
فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. تضعيف ارزش دالر 
موجب ارزان تر ش��دن طا براي خريداراني مي ش��ود 
كه از ارزهاي غيردالري اس��تفاده مي كنند.فعاالن بازار 
همچنين در انتظار نشست هاي سياست گذاري بانك 
مركزي ژاپن و بانك مركزي انگليس در روز پنجش��نبه 
هس��تند. بانك هاي مركزي مهم جه��ان طي ماه هاي 
گذشته سياست هاي محرك مالي بي سابقه اي را به اجرا 
گذاشته و نرخ بهره را پايين نگه داشته اند. اين سياست ها 
سبب شده است قيمت طا به دليل نقشي كه اين بازار در 
جلوگيري از كاهش ارزش دارايي هاي سرمايه گذاران در 
فضاي تورمي دارد به ارقامي بي سابقه برسد.در عين حال 
رييس بانك مركزي اروپا گفته دولت هاي حوزه يورو بايد 
براي كمك به ترميم اقتصاد اين حوزه سياست افزايش 

هزينه ها را ادامه دهند.
گفتني است، در ماه هاي اخير با تشديد نوسانات ارزي، 
قيمت دالر ركورد 26هزار تومان را هم زده بود ولي بعد 
از مدتي با ورود بانك مرك��زي به بازار قيمت ها تا كانال 
20هزار تومان هم بازگش��ت و مدتي ني��ز در محدوده 
22هزار تومان در نوس��ان بود، اما از روزهاي گذشته بار 
ديگر نوسان صعودي در بازار ارز شكل گرفته است و قيمت 

ارز وارد كانال جديد قيمتي شد.
گفتني است، اختاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافي هاي 
بانكي در هفته ه��اي اخير موجب تش��كيل صف هاي 
طوالني خريد ارز مقابل اين صرافي ها شده بود؛ عده اي 
به نيت كسب سود حدود 6ميليوني ساعات طوالني در 
صف خريد ارز مقاب��ل اين صرافي ها منتظر مي ماندند؛ 
فروش ارز س��هميه اي در صرافي هاي بانكي در روزهاي 
اخير با جنجال هايي همراه بود.بنابراين، صف هاي طوالني 
و البته جنجال برانگيز خريد ارز سهميه اي از صرافي هاي 
بانكي واكنش بانك مركزي را به همراه داشت و موجب 
متوقف شدن فروش 2200 دالر ارز سهميه اي به هر فرد 
شد.باتوجه به تأكيد بانك مركزي براي تأمين ارز نيازهاي 
واقعي مشتريان، صرافي هاي بانكي نسبت به تأمين ارز 
مورد نياز مصارف 24گانه خدماتي از جمله مس��افران، 
بيماران، دانشجويان و... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز 
س��هميه اي با كارت ملي را متوقف كرده اند.قيمت دالر 
درحالي از كانال 26 هزار تومان عبور كرده كه پيش از اين 
بازار ارز يك بار ديگر شاهد ثبت اين نرخ براي دالر بود. اما 
سوال اينجاست كه چرا قيمت دالر افزايشي شده است 
نوسانات اخير در بازار ارز درحالي همچنان ادامه دارد كه 
باعث ورود قيمت انواع ارز به خصوص دالر به كانال جديد 
قيمتي شده است.البته در روزهاي اخير بازارهاي موازي 
از جمله س��كه، خودرو و مس��كن نيز با نوسان صعودي 
همراه بوده اند كه طبق اذعان فعاالن اقتصادي ريش��ه 
اصلي نوس��انات اخير به اتفاقات بورس در يكي، دو ماه 
گذشته مربوط مي شود چرا كه برخي احتمال مي دهند 
سرمايه داران جديد در بورس به دليل ريزش هاي اخير از 
ترس ضرر بيشتر وارد سرمايه گذاري در بازارهاي موازي 
شده اند. اما در بازار ارز داليل ديگري در كنار اتفاقات اخير 
بورس موجب شده تا بار ديگر شاهد ركوردزني قيمت ها 
باشيم. به نحوي كه دالر يك بار ديگر به سقف تاريخي 
خود رس��يد و حتي طي يكي، دو روز گذشته از آن هم 

عبور كرد و به ميانه كانال 26 هزار تومان جا خوش كرد. 
افزايش قيمت ارز بهانه اي شده تا قيمت ها در بازارهاي 
ديگر نيز با نوسان همراه شود و حتي بهانه اي جديد براي 
گران فروشي در دست بخش هاي ديگر اقتصادي بيفتد.

اكثر صرافان خيابان فردوسي معتقدند دستكاري نرخ ها 
و سياس��ت هاي دس��توري يكي از داليل مهم افزايش 
قيمت ها در بازار ارز است؛ يكي از فعاالن بازار در همين 
خصوص مي گويد متاسفانه دست كاري نرخ ارز موجب 
شده تا نرخ دستوري حتي در سامانه نيما هم ثبت شود.او 
مي گويد: بسته شدن سقف نرخ فروش و پيشنهاد تبعاتي 
دارد كه از جمله آن ايجاد تعامات غيرشفاف در معامات 
نيماي��ي و به هم ريختگي نرخ معامات اس��ت.اين نوع 
برخورد در سامانه نيما نتيجه اي معكوس خواهد داشت و 
اثر به هم ريختگي نرخ ها در بازار مشخص خواهد شد.البته 
از ظهر محدوديت س��قف فروش در نيما برداشته شد؛ 
بازاري ها اين موضوع را با عنوان جبران يكي از اشتباهات 
بازارساز بر شمرده و مي گويند: يكي از اشتباهات بازارساز 
كه در س��امانه نيما انجام شده بود، جبران شد. اين اميد 
مي رود كه خريدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافي ها 
آزاد شود تا مردم بتوانند خريد و فروش خود را از طريق 
صرافي ها انجام دهند و ديگر شاهد اشتباهات اينچنيني 
كه در گذش��ته نيز اتفاق افتاده بود نباشيم.همزمان با 
افزايش قيمت ها در بازار ارز همچنين افزايش نرخ خريد 
و فروش دالر در صرافي هاي بانكي با بازار آزاد صف هاي 
طوالني براي خريد ارز مقابل صرافي هاي بانكي تشكيل 
شده و حاشيه هايي را به همراه داشت كه در نهايت بانك 
مركزي ورود كرده و به صرافي هاي بانكي دستور داد كه 
ارز س��هميه اي دو هزار و 200 دالر ب��ه هر كارت ملي را 
ديگر مانند قبل به مشتريان نفروشند؛ بنابراين صف هاي 
طوالني مقابل صرافي هاي بانكي با حذف ارز سهميه اي 
برچيده شد اما به گفته فعاالن بازار ارز بعد از آن تقاضاي 
خانگي ها براي خري��د ارز از طري��ق صرافي هاي ديگر 
افزايش يافته است. يكي از فعاالن بازار ارز در همين ارتباط 
مي گويد: با بسته شدن سهميه دو هزار و 200 دالري به 
هر كارت ملي كه يك بار در سال و از طريق صرافي هاي 
بانك��ي پرداخت مي ش��د، تقاضا در بازار غيررس��مي و 
خريداران خانگي فعال تر شده و به عبارتي نگراني از گران 
شدن ارز افزايش يافته است .به اعتقاد فعاالن بازار، بهتر 
ب��ود بانك مركزي به جاي قطع ارز س��هميه اي نرخ آن 
را به بازار نزديك مي كرد و ميزان س��هميه را به صورت 
پلكان��ي و تدريجي كاهش مي داد.يك��ي از صراف ها در 
اين ارتباط تاكيد كرد: مثا بانك مركزي مي توانست به 
صورت پلكاني و تدريجي و اضافه كردن مدت زماني براي 
خريد بخش دوم يا سوم مثا دو هزار دالر را به 500 دالر 
تقسيم كند كه براساس آن هر متقاضي اين ميزان ارز را 
هر سه ماه بتواند بخرد. يا مثا سهميه دو هزار يورو را به 
1500 و ... با ش��يب مايم كم مي كرد اما حذف يك باره 
با حاش��يه هايي همراه شده اس��ت.يكي از داليل ديگر 
افزايش قيمت ارز در بازار افزايش چشم گير درهم امارات 
مي باشد؛ نرخ درهم امارات هم در بازار نيما و هم بازار آزاد 
در هفته هاي اخير افزايش چش��مگير داشته به نحوي 
كه هم اكنون قيمت درهم ام��ارات به هفت هزار و 250 
تومان رسيده است؛ فعاالن بازار معتقدند افزايش قيمت 
درهم بيانگر باال بودن تقاضاي خريد ارز در بازار اس��ت.
پيش از اين فعاالن اقتصادي از نرخ هاي باال به خصوص 
در سامانه نيما براي تامين ارز گله داشتند و مي گفتند با 
اين قيمت ها فعاالن اقتصادي براي خريد ارز به مشكل 
مي خورند چراكه قيمت ها كاما فضايي شده است. يكي 
از صرافي ها درباره اختاف نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
با بازار آزاد اين طور توضيح مي دهد كه افزايش اختاف 

نرخ ارز در صرافي هاي بانكي با بازار همواره نتيجه معكوس 
داشته چرا كه با اين فاصله قيمتي صرافان خريدار نيستند 
و عمده خريداران ارز بانك ها هس��تند؛ بنابراين در اين 
شرايط اين گمانه مطرح شده كه با توجه به شرط فروش 
اجباري ارز توسط صرافي ها به دليل عدم نگهداري بيش 
از س��ه روز ارز صرافان فروش��نده ارز با ضرر مواجه شده 
ولي خريداران و دپوكنندگان با جمع كردن ارز با س��ود 

همراه مي شوند.
فعاالن بازار ارز ادامه سياست دستوري در بازار را توصيه 
نمي كنند و معتقدند تقاضا با اين دست كاري ها سركوب 
نمي ش��ود بلكه از شكلي به ش��كل ديگر تغيير ماهيت 
مي دهد. برخي ديگر از صرافي ها به وضعيت معامات در 
بازار متشكل ارزي گله دارند و مي گويند عدم فروش درهم 
به صرافي هاي تضامني و عدم توانايي صرافان به فروش 
ارزهاي بازارمتشكل مانند قبل، عما تمامي صرافان را 
بيكار كرده است. در اين شرايط بازار غيررسمي فعال تر 
ش��ده و خدماتي كه صرافان نمي توانند انجام بدهند به 

چرخه غيررسمي و زيرزميني بازار ارز هدايت مي شود.
افزايش قيمت ارز درحالي همچنان در بازار ادامه دارد و 
موجب شده در بازار طا و سكه نيز ركوردهاي تاريخي به 
ثبت برسد كه بانك مركزي در حال عرضه ارز در بازار نيما 
است و بارها اعام كرده نيازهاي فعاالن اقتصادي را تامين 
مي كند. اما به نظر مي رسد آنچه اين روزها در بازارهاي 
مختلف در حال ثبت است عاوه بر جنبه هاي اقتصادي 
و سياسي بيشتر جنبه رواني داشته و تبعات تصميمات 
غلطي است كه در گذشته از سوي سياست گذاران اتخاذ 

و اعمال شده است.

     قيمت جهاني طال 
به دنبال تضعيف دالر و احتم��ال اتخاذ لحني تدافعي 
توسط فدرال رزرو در پايان نشس��ت دو روزه اين بانك 
قيمت طا امروز شاهد افزايش بود.قيمت هر اونس طا 
با 0.43 درصد افزايش به 1948 دالر و 82 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامات آتي براي تحويل در ماه دسامبر 
با 0.49 درصد افزايش به 1957 دالر و 40 سنت رسيد.

استفن اينز تحليلگر موسسه آكسي گروپ در اين باره 
گفت: »بازار طا منتظر اعام سياست فدرال رزرو است.« 
وي افزود، بانك مركزي امريكا احتماال سياست فعلي خود 
را تغيير نخواهد داد اما اين اعتقاد در بازار شكل گرفته كه 
چنين سياستي مي تواند موجب افزايش نرخ تورم شود.

ن��رخ پايين بهره و احتمال اتخاذ سياس��ت انبس��اطي 
بلندمدت از س��وي بانك مركزي امريكا كه مي تواند به 
تضعيف بيشتر ارزش دالر بينجامد به افزايش قيمت طا 

كمك كرده است.
ش��اخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي رقيب امروز با 
0.1 درصد كاهش مواجه بود. تمركز اصلي بازار روي اعام 
سياس��ت فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. تضعيف 
ارزش دالر موجب ارزان تر ش��دن طا براي خريداراني 
مي شود كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند. فعاالن 
بازار همچنين در انتظار نشست هاي سياست گذاري بانك 
مركزي ژاپن و بانك مركزي انگليس در روز پنجش��نبه 
هس��تند. بانك هاي مركزي مهم جه��ان طي ماه هاي 
گذشته سياست هاي محرك مالي بي سابقه اي را به اجرا 
گذاشته و نرخ بهره را پايين نگه داشته اند. اين سياست ها 
سبب ش��ده تا قيمت طا به دليل نقشي كه اين بازار در 
جلوگيري از كاهش ارزش دارايي هاي سرمايه گذاران در 
فضاي تورمي دارد به ارقامي بي سابقه برسد. در عين حال 
رييس بانك مركزي اروپا گفته دولت هاي حوزه يورو بايد 
براي كمك به ترميم اقتصاد اين حوزه سياست افزايش 

هزينه ها را ادامه دهند.
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ورود بانك ها به خريد و فروش 
سهام اثر تورمي دارد 

در روزه��اي اخي��ر بحث 
ورود بانك ه��ا ب��ه بورس 
مطرح شده است. اما ورود 
بانك ها به بورس با توجه 
به امكاناتي كه بانك ها در 
بازار بين بانكي و خلق پول 
دارند مي تواند منجر به آثار 
تورمي شود.ورود بانك ها 
به بازار س��رمايه از طريق 
مكانيسم خلق پول اتفاق 
مي افتد ضمن اينكه پش��توانه پول هايي كه خلق 
مي شود، سهام يا دارايي اس��ت كه هر آن ممكن 
اس��ت ارزش و قيم��ت آن دچار نوس��ان و ريزش 
شود. در نتيجه به نظر نمي رسد كه برداشته شدن 
محدوديت سرمايه گذاري بانك ها در بازار سرمايه، 

روش درستي براي حمايت از بازار بورس باشد.
 از آنجايي كه هنوز جزئيات ورود بانك ها به بورس 
اعام نش��ده اس��ت، لذا بايد ديد كه آي��ا بانك ها 
مي توانند آزادانه در اين بازار سرمايه گذاري كنند 
يا قرار اس��ت محدوديت ها و ش��روطي براي ورود 
آنها تعيين ش��ود. از طرف ديگ��ر بانك ها بايد به 
سهام دارانشان پاسخگو باش��ند و دارايي هايي را 
نگهداري كننند كه از يك س��و بتوانند انتظارات 
س��هام داران را بر اس��اس آن  ب��رآورده كنند و از 
س��وي ديگر هزينه هاي بانك از جمله نرخ س��ود 

سپرده گذاران را بپردازند.
تا جزئي��ات ورود بانك ها به بورس اعام نش��ود، 
نمي توان به درستي پيش بيني كرد كه چه اتفاقي 
در انتظار بازار بورس است. شايد اعام جزئيات رفع 
ممنوعيت، به گونه اي باشد كه بانك ها را از ورود به 
بازار سرمايه منع كرده و بانك ها تمايلي براي ورود 
به اين حوزه نداشته باشندبه همين دليل است كه 
معمواًل بانك هاي مركزي محدوديت هايي را براي 
بانك ها اعمال مي كنند كه با واس��طه آن بانك ها 
دارايي هاي پرريس��ك را خري��داري نكنند يا در 
صورت خريداري دارايي هاي پرريس��ك، سرمايه 

خود را نيز به همان نسبت افزايش دهند.
در مجموع، ورود بانك ها به بازار س��رمايه تصميم 
درستي نيس��ت و اگر اين تصميم نادرست بدون 
اعمال محدوديت باش��د، تبعات منفي آن بيشتر 
خواهد بود و كم كم بانك ها را به سمت بنگاه داري 
سوق مي دهد. البته ناگفته نماند كه بانك ها بسته 
به اينكه سهام چه ش��ركتي و چه ميزان از سهام 
خريداري مي كنند، به بنگاه داري روي مي آورند. 
به عبارت ديگر اگر بانك ها مجاز باش��ند كه سهام 
به حدي خريداري كنند كه مديريت و اداره بنگاه 
را به عهده بگيرند، طبيعتًا وارد فرآيند بنگاه داري 
مي شوند. اما قاعدتا براي جلوگيري از بنگاه داري 
بانك ها بايد به حدي سهام خريده شود كه بانك ها 

نتوانند كرسي مديريتي را تصاحب كنند.
از س��وي ديگر منجر به زيان بانك ها مي شود. در 
واقع بانك ه��اي ايران تا پي��ش از لغو ممنوعيت 
ورود بانك ها به بازار سرمايه، ناترازي هاي فراواني 
در دارايي ه��ا، درآمدها و هزينه ها داش��تند و اگر 
اكنون با ورود به بازار سرمايه ساز و كار مشخصي 
براي س��رمايه گذاري نداش��ته باش��ند، متحمل 

خسارت هاي فراواني مي شوند.
رشد نامتعارف بازار سرمايه در ابتداي سال جاري، 
اقتصاد كشور را به سمت تورم پيش برد؛ اين اتفاقي 
بود كه كارشناس��ان اقتصادي در پايان سال 98 
بارها در مورد آن هشدار داده و اعام كرده بودند كه 
بازار سرمايه نيازمند مديريت درست است و نبايد 
اجازه داده شود تا هيجانات، بر اين بازار غلبه كند. با 
اين وجود، آثار تورمي عدم مديريت درست بر بازار 
س��رمايه، اكنون نمود پيدا كرده و اگر روند بازار به 
همين ش��كل ادامه داشته باشد، بورس همچنان 

ريزش خواهد داشت.
اتفاقاتي كه اكنون در بازار س��رمايه رخ مي دهد، 
نتيجه همان سوء مديريتي است كه در سال هاي 
گذش��ته، بر ب��ازار ط��ا، ارز و مس��كن نيز حاكم 
ب��وده و نتيجه اي ج��ز كاهش ارزش پول، رش��د 
نقدينگي، تورم، كاهش قدرت خريد و صدها پيامد 

جبران ناپذير نداشته است.
در اوايل س��ال جاري، درست زماني كه تب و تاب 
ورود ب��ه بورس هيجان كاذبي را در كش��ور ايجاد 
كرده بود، بانك ها با چالشي مواجه شدند كه نشان 
مي داد نس��بت تسهيات به س��پرده هاي بانكي 
به شدت كاهش يافته است. كارشناسان همزمان 
با اين اتفاق، اين فرضيه را مطرح كردند كه بانك ها 
بخشي از منابع خود را به سمت بازار سرمايه سوق 
داده و صرف خريد سهام كرده اند و سوددهي هاي 
وسوسه برانگيز بازار سرمايه، بانك ها را نيز جذب 

خود كرده است.
س��رمايه گذاري بانك ها در بازار سرمايه ايران با 
س��ازوكار فعلي، از نگاه هيچ كارشناسي، پيامد 
مثبتي به هم��راه ندارد و چه بس��ا بس��ياري از 
صاحب نظران علم اقتصاد، در پايان سال گذشته 
و همچنين در اوايل سال جاري نسبت به تبعات 
جبران ناپذير ورود بانك ها به بورس بارها هشدار 
دادند. به هر حال آنچه مسلم است، لغو ممنوعيت 
سرمايه گذاري بانك ها در بورس از جمله مواردي 
اس��ت كه با اس��تقبال بانك ها مواجه شده است 
و بازار بورس نيز نس��بت ب��ه ورود بانك ها به اين 
بازار چندان بي ميل نيست. با اين وجود بايد ديد 
ساماندهي بورس با لغو ممنوعيت سرمايه گذاري 
بانك ها، طبق چه س��ازوكاري قابل اجرا است و 
آيا مي تواند اخبار خوش��ي براي سهامداران اين 
بازار به همراه داشته باشد.طبق مباني اقتصادي، 
زمان��ي  كه بانك ها ب��راي خود داراي��ي ايجاد يا 
دارايي هاي را اعم از ارايه تسهيات يا خريد سهام 
انجام مي دهند در واقع در مس��ير خلق پول گام 

برداشته اند و عمًا موجب خلق پول مي شوند.

فهرست دريافت كنندگان ارز 
نيمايي و دولتي اعالم شد

 بان��ك مرك��زي در چارچ��وب شفاف س��ازي و 
اطاع رساني عمومي فهرست دريافت كنندگان 
ارز دولتي و س��امانه نيما را به روزرساني و منتشر 
كرد. به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، اين 
بانك با به روزرساني فهرست دريافت كنندگان ارز 
دولتي و سامانه نيما، دريافت كنندگان ارز دولتي 
و نيمايي طي بازه زماني 21 فروردين ماه 1397 تا 
تاريخ دوم شهريور ماه 1399 را معرفي كرده است. 
بانك مركزي بهمن ماه 1396 با راه اندازي سامانه 
»نيما«، مقدمات س��امان بخش��يدن به بازار ارز 
كش��ور را فراهم كرد. اين س��امانه مخفف عبارت 
»نظام يكپارچه معامات ارزي« است كه با هدف 
تسهيل تامين ارز و ايجاد فضاي امن براي خريداران 
و فروشندگان ارز راه اندازي شده است. اين فهرست 
شامل اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به همراه 
ميزان و نرخ ارز دريافتي است كه به وسيله سامانه 

نيما ارز دريافت كرده اند.

حذف ارز سهميه اي
دالل بازي را كاهش داد

يك كارشناس امور ارزي با بيان اينكه تاش هاي 
خوبي در بانك مركزي براي كنترل بازار ارز ش��ده 
اس��ت، گفت: تدبير و تاش بانك مركزي موجب 
ش��ده كه بازار ارز وضعيت مطلوبي نسبت به قبل 
داشته باشد.بهاء الدين حسيني هاشمي در گفت وگو 
با تسنيم با بيان اين مطلب گفت: بانك مركزي سال 
گذش��ته به دليل مديريت بازار ارز س��قف فروش 
اسكناس دالر يا ارزهاي ديگر را به هر فرد متقاضي 
تعيين كرد كه بر اس��اس آن هر ش��خص حقيقي 
مي تواند در س��قف مشخص ش��ده از سوي بانك 
مركزي اقدام به خريد ارز نمايد. طي روز هاي اخير 
همزمان ب��ا ورود دالر به كانال هاي جديد قيمتي، 
صف هاي خريد ارز نيز تشكيل شد و به  دليل اختاف 
نرخ با بازار آزاد بانك مركزي فروش ارز با كارت ملي 
را متوقف كرد كه اين تدبير توس��ط بانك مركزي 
موجب تعادل در بازار شده و دس��ت سوداگران را 
از بازار قطع مي كند. بررسي هاي ميداني حاكي از 
آن است كه بخش زيادي از تقاضا در روزهاي اخير 
تقاضاي غيرواقعي و كاذب بوده و حذف ارايه ارز با 
كارت ملي موجب از بين رفت��ن صف ها در مقابل 
صرافي ها شده است و آرامش در بازار برقرار و روال 
عادي تامين نيازهاي واقعي ادامه دارد.وي در مورد 
مديريت بازار ارز در شرايط تحريمي گفت: به نظر 
من مرحله بحران را پشت سر گذاشته ايم و همين 
ثبات نسبي گوياي آن است آنهايي كه مي خواستند 
با تحريم اقتصادي ايران را به زانو دربياورند هدفشان 
منتفي است.اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه به 
بانك مركزي و نقشي كه مي تواند در شرايط ارزي 
داشته باشد اشاره و خاطرنش��ان كرد: شيوه چند 
نرخي بودن ارز موجب ش��ده كه بازار ارز به دست 
دالالن، سفته بازان و سوءاستفاده كنندگان از اين 
بازار بيفتد اما با تك نرخي ش��دن ارز )دالر و يورو( 
تقاضاي ارز منطقي تر و هيجانات بازار كاهش مي يابد 
و بازار ارز به سمت ثبات پيش مي رود. بانك مركزي 
كامًا توانايي كنترل بازار را دارد و مي تواند با تزريق 
ارز در مواقع لزوم بازار را كنترل كند.اين استاد اقتصاد 
معتقد است: از ابزارهايي كه بانك مركزي مي تواند 
آن را به درستي و با نظارت دقيق اعمال كند اين است 
كه سياست مديريت ارز را به گونه اي اجرايي كند كه 
صرافي ها با تزريق منابعي كه مي شوند اجازه نداشته 
باش��ند ارزهاي مختلف را باالتر از نرخي مشخص 

بفروشند و با متخلفان برخورد جدي شود.

سرمايه گذاران منتظرفدرال رزرو
به دنبال تضعيف دالر و افزايش انتظارات مبني بر 
اتخاذ موضعي انعطاف پذيرتر از سوي فدرال رزرو 
در نشس��ت دو روزه سياس��ت گذاري پولي آن در 
هفته جاري، قيمت طا افزايش پيدا كرد.به گزارش 
سي ان بي سي، قيمت لحظه اي طا روز )دوشنبه( 
با رش��د 0.3 درصدي به 1946.66 دالر به ازاي هر 
اونس رسيد و معامات آتي طا در بازار امريكا نيز 
با رش��دي در همين س��طح هر اونس 1954.60 
دالر انجام شد.اس��تيفن اينز تحليل گر ارشد بازار 
در آكسي كورپ با اشاره به اينكه فدرال رزرو شايد 
موضع كنوني خود را تغيير نداد گفت كه بازار طا به 
سمت سياست فدرال رزرو منحرف شده، اما اعتقاد 
قوي تري مبني بر اين وجود دارد كه بانك مركزي 
امريكا قادر است تورم را افزايش دهد.وي اضافه كرد 
كه نرخ بهره پايين تر و انتظارات بلندمدت از تصميم 
قريب الوقوع فدرال رزرو براي افزايش تسهيل كمي 
و همچنين تضعي��ف دالر از طا حمايت مي كند. 
شاخص دالر برابر رقبا 0.2درصد تسهيل شد؛ دالر 
ضعيف تر طا را براي دارندگان ساير ارزها ارزان تر 
مي كند.سرمايه گذاران و به طور كلي بازار عاوه بر 
اين در انتظار نشست سياست گذاري بانك مركزي 
ژاپن و بانك مركزي انگليس هستند. به دنبال شيوع 
ويروس كرونا بانك هاي مرك��زي بزرگ جهان از 
اقدامات حمايتي و محرك هاي بي سابقه اقتصادي 
رونمايي كرده و نرخ بهره را پايين نگه داش��تند و 
در نتيجه قيمت طا به دليل نقش به عنوان سپر 
برابر ت��ورم و افت ارزش ارز باال رف��ت.در اين بين، 
كريستين الگارد رييس بانك مركزي اروپا گفت كه 
دولت هاي منطقه يورو براي كمك به احياي بلوك 
از ركود تاريخي متاثر از پاندمي كرونا، بايد همچنان 
به هزينه هاي كان خود ادامه دهند. جفري هالي 
تحليل گر ارشد موسسه اوآندا در يادداشتي نوشت: 
فاكتورهاي بلندم��دت تاثيرگذار بر روند صعودي 
طا تغيير نكرده اند؛ نقطه حمايتي طا بين 1900 
و 1920 دالر مشخص شده و نقطه مقاومت آن نيز 

1970 دالر به ازاي هر اونس است.

دالر به كانال 27 هزار و سكه به كانال 13 ميليون رسيد 

حراج اوراق بدهي؛ راهكار تامين مالي دولت

نوسان در تصميم گيري ارزي بانك مركزي 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به روش هاي پيش روي دولت براي تامين منابع 
مالي، گفت: حراج اوراق بدهي از جمله راهكارهايي 
اس��ت كه دولت ها براي تامين مالي خود اس��تفاده 
مي كنند.جعفر قادري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
وضعيت فعلي كشور در زمينه تامين منابع مالي براي 
دولت، گفت: حراج اوراق بدهي از جمله راهكارهايي 
اس��ت كه دولت ها براي تامين مالي خود اس��تفاده 

مي كنند.نماينده مردم شيراز در مجلس، با بيان اينكه 
حراج اوراق بدهي براي تامي��ن مالي دولت از جمله 
راهكارهايي است كه معايب و مزاياي مختلفي مي تواند 
داشته باشد، افزود: ش��ايد اين راهكار به افزايش پايه 
پول��ي و افزايش نقدينگي در جامعه بينجامد، اما اگر 
دولت بازپرداخت آن را تعهد كند معايب آن كاهش 
مي يابد.وي با تاكيد بر اينكه اگ��ر دولت بازپرداخت 
اوراق بدهي را بر دوش دولت بعدي تحميل كند نتايج 

آن براي اقتصاد خوب نخواهد بود، تصريح كرد: حراج 
اوراق بدهي براي تامين مالي دولت از جمله ابزارهايي 
است كه در كش��ورهاي ديگر خوب جواب مي دهد، 

زيرا دولت ها متعهد به بازپرداخت بدهي ها هستند.
قادري ادامه داد: در ايران نيز دولت ها بايد نس��بت به 
بازپرداخت اوراقي كه منتشر كرده اند متعهد شوند تا 
به اين ترتيب مشكلي در آينده بروز نكند. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم با اشاره به راه هاي پيش روي 

دولت ب��راي تامين منابع مالي خ��ود، گفت: فروش 
اموال و دارايي هاي بااس��تفاده يا س��هام در جاهاي 
مختلف مي تواند راهكاري براي تامين منابع مورد نياز 
دولت باشد.وي با بيان اينكه تشكيل صندوق ETF يا 
هلدينگ هاي مرتبط و واگذاري سهام آنها مي تواند 
در مسير تامين منابع مورد نياز دولت مثمر ثمر واقع 
شود، افزود: فروش سهام اين صندوق ها كم هزينه ترين 

شكل تامين منابع مالي دولت تلقي مي شود.

كامران ندري
عضو هيأت علمي 

دانشگاه امام صادق 



رقيه ندايي| 
بازار سرمايه در چهارماهه نخست سال جاري بيشترين 
بازده را ميان بازارهاي مالي داشت و بازار ارزهايي مانند 
دالر كمترين ميزان بازدهي را طي اين مدت تجربه كردند. 
آمار ها نشان مي دهد كه بورس در اين مدت رشد 274 
درصدي را در كارنامه خود ثبت كرده كه شش برابر رشد 
دالر بوده است. براين اساس طي چهارماهه نخست سال 
جاري بورس بيشترين بازده و بازارهاي مالي متقبال سود 

و بازدهي معمولي داشته اند.

   رشد بورس
بازار س��رمايه رش��دي بيش از يك ميليون و 400 هزار 
واحدي را در چهار ماهه نخست سال جاري ثبت كرد و 
طي اين مدت بازدهي بازار سهام به 274 درصد رسيد. 
شاخص بورس در پايان سال 98 و در 12 ماهه اين سال 
تنها بازدهي 178 درصدي به دس��ت آورد اما؛ شاخص 
بازار سرمايه فقط در چهار ماهه نخست سال جاري 1.5 
برابر رشد كل سال گذشته را تجربه كرده است.  براساس 
آخرين آمارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص 
كل اين بازار در آخرين روزهاي معامالتي اسفندماه سال 
گذشته در سطح 512 هزار واحدي قرار داشته و در سال 
جاري با حمايت دستگاه هاي دولتي و رييس جمهور بازار 
سرمايه رشد و جهش عميقي به خود ديد. اين شاخص با 
يك ميليون وو 404 هزار واحدي در چهارماه به رقم يك 
ميليون 918 هزار واحد رس��يد و در آستانه دو ميليوني 
ش��دن قرار گرفت. اين جهش بورس تا 5 ماهه نخست 
سال جاري ادامه داشت اما؛ ماه ششم سال ورق برگشت 
و بورس روند اصالحي به خود گرفت. در اين زمان اغلب 
سهامداران س��عي كردند نقدينگي خود را از بازار خارج 
كنند تا زياني متوجه آنان نش��ود ول��ي اين عمل باعث 
ايجاد صف هاي طوالني فروش در بازار ش��د و شاخص 
بورس سقوط كرد. بي اعتمادي مردم، ابالغيه هاي آني، 
دخالت هاي دولت در بورس و نداشتن دانش اقتصادي 

كافي س��هامداران باعث ش��د كه بورس ريزش زيادي 
متحمل شود و از سوددهي باز بماند. نوسان جزيي از بازار 
است و بورس بايد روندي متعادل داشته باشد گاهي روزها 
مثبت و گاهي روزها منفي شود سهامداران بايد به اين 
نكته توجه كنند كه سرمايه گذاري در بازارهاي مالي تنها 
سود نيست و زماني نيز زيان متوجه بازار مي شود و افراد 

براي كسب سود بايد صبر و تحمل پيشه كنند.

   بازدهي بازار سكه چقدر بود؟
بعد از بورس بيشترين ميزان بازدهي متعلق به بازار سكه 

است. بازاري پرنوسان، گران قيمت و پرتقاضا.
براساس آخرين داده هاي شبكه اطالع رساني طال، سكه 
و ارز در چهارماهه نخس��ت سال جاري، قيمت سكه به 
چهار ميليون و 360 هزارتومان رسيد و بازدهي حدودا 74 
درصدي را براي سرمايه گذاران خود به ارمغان گذاشت. 
اين فلز گرانبها باتوجه به ماهيت خود طرفداران زيادي 
دارد و خري��دار اين بازار روز به روز رو به افزايش اس��ت. 

آخرين قيمت سكه در اس��فند ماه سال گذشته برابر با 
پنج ميليون و 910 هزار تومان اس��ت كه طي چهار ماه 
نخست سال، نرخ اين فلز از مرز 10 ميليون تومان عبور 
كرد و در آخرين معامالت مدت مذكور به 10 ميليون و 

800 هزار تومان رسيد.

   بازار طال چگونه بود؟
رتبه س��وم بازدهي مالي به طال مي رس��د. طال در چهار 
ماهه نخست سال جاري بازدهي در حدود 58 درصدي 
را تجربه كرد و بعد از بورس و سكه رتبه سوم را به دست 
آورد. هر گرم طالي 18 عيار در پايان اسفندماه سال 89 
معادل با 602 هزارتومان معامله شد اما؛ طي چهارماهه 
نخست س��ال بيش از 350 هزارتومان افزايش قيمت را 
تجربه كرد و در پايان چهارماهه نخس��ت س��ال به رقم 
955 هزارتومان رسيد. طال نيز از سد يك ميليون توماني 
عبور كرد اما؛ پس گذشت چند هفته به روال عادي خود 

بازگشت و از رقم هاي نجومي فاصله گرفت.

   دالر بازدهي 37 درصدي را تجربه كرد
ش��اخص بازار ارز طي چهارماهه نخست سال جاري 
بيش از 10 هزارتوم��ان افزايش قيمت را تجربه كرد 
و در برخي از روزها با افزايش حواش��ي اين قيمت نيز 
افزايشي مي ش��د و گاهي برخي از صرافان مجبور به 
تعطيل كردن صرافي هاي خود مي ش��دند. اين بازار 
بازدهي 37 درصدي را تجربه كرد و رتبه چهارم جدول 

را طي چهارماه به دست آورد.
براس��اس اعالم هاي صرافي ملي، قيم��ت دالر در 
آخرين روز كاري اسفندماه سال گذشته به 14 هزار 
و 950 تومان رسيد و بازار سال 98 با اين قيمت بسته 
شد. در چهارماهه نخست س��ال نيز دالر به قيمت 
بيش از 23 هزار تومان رسيد و بازدهي 37 درصدي 

را تجربه كرد.
با نوع و ميزان س��وددهي مي توان انتظار داشت بازار 
سرمايه روز به روز رش��د كند و همچنين اگر قيمت 
دالر در بازارهاي مالي كنترل نشود مي توان به 30 هزار 
تومان هم برسد و اين افزايش مساوي با افزايش تورم 
در جامعه است.  اين روزها به واسطه سرمايه گذاري و 
بازپس دادن مهريه، بازار سكه داغ است و اغلب افراد 
توانايي خريد س��كه براي بازگشت مهريه ندارند و به 
ناچار مجبور به انتخاب چند شيفت كاري هستند و 
دولت با كنت��رل اين بازار مي تواند ثبات را تا حدودي 
به اقتصاد كش��ور بازگرداند. در زمان افزايش قيمت 
طال، بسياري از افراد براي گذران معاش خود اين فلز 
گرانبها را به فروش رس��اندند و دولت پس از گذشت 
چندهفته توانس��ت اين بازار را كنترل كند و دست 
برخي از س��ودجويان را كوتاه. تنها دولت و حكومت 
هس��تند كه مي توانند ميزان بازدهي و سوددهي هر 
كدام از بازارهاي مالي را تعيين كنند چراكه تنها دولت 
است مي تواند با در بازار اعتماد و حس خريد ايجاد كند 
و مردم تنها بازيگراني هستند كه دنبال سود بيشتر و 

مطلوب تر هستند.
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پيشنهادي براي تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي

وضعيت ش��ركت ها و س��ازمان هاي دولتي، حقوق 
مالكيت و نظام قضايي عادالنه در رسيدگي به دعاوي، 
محيط كس��ب وكار )قوانين و مقررات، مجوزها و...(، 
وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد 
نياز براي صنعت و توس��عه صنعتي، حقوق فردي و 
شهروندي و... تعريف و تبيين شود. بر اين اساس اين 
اقدام وظيفه اي حاكميتي و پروژه اي ملي اس��ت كه 
در مواد دو برنامه چهارم و پنجم توس��عه )مواد 21 و 
150( بر تدوين آن توسط دولت و با مشاركت تمامي 
ذينفعان به قدر وزن و سهم آنان در اقتصاد ملي تاكيد 

شده است. 
 اما متاسفانه ظاهرا اين ضرورت هاي بديهي منطقي و 
قانوني مورد توجه قرار نگرفته واتاق ايران به نمايندگي 
از سوي بخش خصوصي در جلسه فوق الذكر بار ديگر 
موضوع راهبري تدوين اين س��ند توسط اين نهاد را 
مطرح كرده است. درخواستي كه البته از سوي مسوول 
تدوين اس��تراتژي صنعتي )دكتر نيل��ي( هم مورد 
استقبال قرار نگرفت و پيشنهاد شد: »استراتژي خروج 
از وضعيت فعلي« و نه استراتژي توسعه صنعتي، توسط 
بخش خصوصي كه هم معتمد است و هم ذينفع، مورد 
توجه قرار گيرد . )سايت اتاق ايران- 99/6/17( چراكه 
به گفته دكتر نيلي »مجلس تازه كار است و دولت هم 
در ماه هاي پاياني فعاليت قرار دارد و در اين وضعيت 
به نظر نمي رسد اين دو قوه انگيزه اي براي تدوين اين 
استراتژي داشته باشند«. تاكيد بر اين امر توسط اتاق 
ايران به نمايندگي از بخش خصوصي شايد به سبب 
ضرورت حياتي وج��ود چنين متن راهبردي قانوني 
براي تداوم و ارتقاي فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي 
و قص��ور دولت و وزارت صم��ت در انجام اين وظيفه 
قانوني است. هر چه هست متاسفانه اين نوع نگرش 
و درخواست انجام امر محال تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي توسط بخش خصوصي، راه به جايي نمي برد و 
فقط زمان را بيش از اين به هدر مي دهد.   كار درست 
به نظر آن است كه رياست اتاق ايران به نمايندگي از 
بخش خصوصي كشور طي نامه اي به رياست دولت 
و مجلس با اشاره به نياز حياتي به اين سند راهبردي 
براي فعاليت اقتص��ادي و صنعتي بلندمدت و تذكر 
وظايف قانوني دولت و مجل��س در انجام و نظارت بر 
انجام اين مهم، پيشنهاد مشخص خود را در چگونگي 

همكاري بخش خوصي و دولت طرح و تبيين كند. 
 به طور نمونه مي توان پيشنهاد داد: 

1- شوراي راهبري تدوين »سند استراتژي« )راهبرد( 
»توس��عه صنعتي كشور« به رياس��ت وزير صنعت، 
معدن و تجارت و عضويت شخصيت هاي فرهيخته 
و تاثيرگذار صنعتي و اقتص��ادي بخش خصوصي و 
نمايندگان محت��رم وزارتخانه ها و دس��تگاه ذيربط 

تشكيل شود. 
2- كميت��ه اجراي��ي مركب از نماين��دگان علمي و 
پژوهشي نهادهاي بخش خصوصي از جمله اتاق ايران 
و تهران و وزارت صنعت، معدن و تج�ارت )موسس��ه 
مطالع��ات و پژوهش ه��اي بازرگاني( ب��ا همكاري 
مجلس شوراي اسالمي )مركز پژوهش هاي مجلس( 

تشكيل شود. 
3- دبيرخانه شورا و كميته اجرايي به صورت مشترك 
توس��ط وزارت صنعت، معدن وتجارت و كميسيون 
صنعت و معدن اتاق ايران تش��كيل و در جهت ايجاد 
هماهنگي هاي امور مربوطه در وزارت صنعت مستقر 

شود. 
4- كميته اجرايي با اس��تفاده از توان موجود اعضا و 
نيز اس��تفاده از توان كارشناسان داخلي و همچنين 
مش������اوره افراد و موسسات معتبر بين المللي كار 
انجام مطالعات و تدوين سياست هاي توسعه صنعتي 
كشور را س��اماندهي كند.  بديهي است در اين روند 
استفاده از مطالعات و پژوهش هاي قبلي و نيز تجارب 
ساير كشورها در اين زمينه )از جمله تركيه، مالزي و....( 
امري مهم و اساس��ي است. همچنين اتاق بازرگاني، 
صناي��ع و معادن وكش��اورزي به واس��طه عضويت 
بسياري از تشكل هاي صنعتي و اقتصادي كشور در 
اين مجموعه، امكان انجام مطالعات كاربردي از طريق 
تشكل ها در زمينه آسيب شناسي رشته ها و حوزه هاي 
صنعتي را دارا است. همچنين اين مجموعه مي تواند 
تامين بخش��ي از هزينه هاي اين اقدام بزرگ ملي را 

برعهده گيرد.
با توجه به اينكه تدوين »استراتژي توسعه صنعتي« 
نه يك »پ��روژه« بلكه »فرآيندي« اس��ت كه عالوه 
بر مراحل تدوين همچني��ن در اجرا، پايش و نظارت 
نيازمند همكاري مستمر و دراز مدت دولت و بخش 
خصوصي است. بنابراين مي بايست اين اقدام مهم و 
آرزوي ديرينه فعاالن صنعتي كشور در چارچوب يك 
همكاري بلندمدت تعريف و افقي نو در منظر توسعه و 

پيشرفت كشور گشوده شود.

توليد تنها گذرگاه  نقدينگي
توليد در كش��ور ما هزينه بس��يار زيادي دارد و در 
عين حال يك توليدكننده براي عبور از مش��كالت 
و محدوديت ها بايد براي دوره اي طوالني دوندگي 
كند. اين در حالي اس��ت كه كشور ما با حجم باالي 
نقدينگي مواجه است و تنها گزينه مثبت براي انتقال 
نقدينگي توليد اس��ت. همانطور كه در س��ال هاي 
گذشته ديده ايم، نقدينگي سرگردان به هرجايي و 
هر بازاري كه وارد شده به آن آسيب فراوان وارد كرده 
است. از اين رو اگر بخواهيم از اين بازارها محافظت 
كنيم و در مقابل توليد خود را تقويت كنيم، بايد راهي 

براي انتقال اين نقدينگي به بخش مولد پيدا شود.
در شرايط تحريمي و در دوراني كه ايران براي خريد 
بسياري از كاالهاي خارجي با مشكل و محدوديت 
مواجه است، توليد داخل تنها گزينه موجود است و با 
فعال كردن آن، در كنار مديريت و هدايت نقدينگي، 
تامين نيازهاي داخلي و مش��كالت اشتغال، رشد 
اقتصادي منفي س��ال هاي گذش��ته ني��ز جبران 

خواهد شد.

 رونق بورس كاال
 با حمايت از محصوالت كشاوزي
جواد فالح، مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك 
بورس كاالي ايران با بيان اينكه بورس كاال بستر مناسبي 
براي عرضه محصوالت كشاورزي و حمايت از كشاورزان 
است، گفت: براس��اس ماده 33 قانون بهره وري بخش 
كشاورزي و اجراي سياست قيمت تضميني، دولت براي 
حمايت از بخش كشاورزي مي تواند به كشاورز اجازه دهد 
كه محصول خ��ود را در بورس عرضه كند و اگر قيمت 
كشف نرخ شده در تابلو از قيمت حمايتي دولت پايين تر 
بود، مابه التفاوت به عنوان يارانه به كشاورز داده شود.وي 
افزود: سال 97 دولت براي محصوالت كشاورزي نرخ را 
با ارز 4200 توماني تعيين كرد و با اين قيمت، محصوالت 
كشاورزي قيمتي پايين تر داشت و لذا قيمت دولت به 
عنوان نرخ تضميني، از قيمت مورد نظر كشاورزان بيشتر 
بود. دولت تالش مي كرد قيمت ها را در محدوده اي خاص 
نگه دارد و لذا اجازه نداد كشف نرخ روي تابلوي بورس 
انجام شود. قيمتي كه در تابلوي بورس كشف مي شود، 
بر اساس عرضه و تقاضاست و دولت به واسطه  حمايت 
از مصرف كننده، از سازوكار بورس كاال بهره نبرد.فالح 
ادامه داد: دولت در بحث گندم مي خواست از كشاورز و 
مصرف كننده حمايت كند و بنابراين قيمتي براي كشاورز 
و مصرف كننده تعيين مي كند به اين ترتيب نظام بازار 
در حوزه گندم در نظر گرفته نمي شود؛ به عبارتي در اين 
روش يك قيمت به مصرف كننده و يك قيمت در اختيار 
توليدكننده قرار مي گيرد و سازوكار عرضه و تقاضا مورد 
توجه قرار نمي گيرد. دولت براي خودكفا كردن كشور 
از توليد گندم، قيمت تضميني را باال تعيين كرد كه آن 
سال 14 ميليون تن گندم توليد شد و كشاورزان به جاي 
ذرت، گندم كاشتند و اعالم خودكفايي كردند و حتي 
صادركننده بوديم.مدير مطالعات اقتصادي و سنجش 
ريسك بورس كاالي ايران در پايان اظهار داشت: امروز 
كه ارز قيمتي باالتر پيدا كرده است، اگر دولت گندم را 
بخرد، بايد يارانه بيشتري به كشاورز بپردازد و براي اين 
كار بايد از بانك ها استقراض كند كه اين موضوع باعث 

ايجاد تورم مي شود.

روند صعودي بازار در بلندمدت
پيمان تاتايي| آينده بازار در بهترين حالت در بلندمدت 
بازار يك صعود معقول را تجربه مي كند اما؛ در كوتاه مدت 
و حال حاضر اين روند بازار ادامه دار و بورس شاهد نزول 
خواهد بود.  در بلندمدت بازار سرمايه سودده خواهد بود 
چراكه در اين مدت افزايش نرخ را خواهيم داشت و زماني 
كه نرخ ارز افزايش پيدا مي كند س��ود اغلب شركت ها 
افزايش مي يابد و درحال حاضر اغلب شركت هاي حاضر 
در بورس بر مبناي قيمت ارز محصوالت خود را به فروش 
مي رس��انند و اين افزايش قيمت ارز به نفع شركت ها 
خواهد بود. به همين واسطه ارزش جايگزني و ارزندگي ها 
سهم ها افزايش مي ياد و سهام موجود در بازار به قميت 
حقيقي خود دست پيدا مي كنند. يكي از پربازده ترين و 
امن ترين سرمايه گذاري ها در بلندمدت، سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه است چراكه باتوجه به فاكتورهاي موجود 
اين بازار سود خوبي در بلندمدت عايد سهامداران مي كند 
اما؛ در كوتاه ممكن است برخي از سهام بيش از ارزش 
حقيقي رشد كرده باشند و يا برخي از سهام دچار هيجان 
منفي شوند در اين حال، سرمايه گذاري مناسب و مطلوب 
نيست. تا شروع فصل تازه، ممكن بازار كمي نزول را شروع 
كند اما؛ شروع فصل براي بازار پررونق خواهد بود. ذات 
بازار سرمايه آزادبودن است و دخالت هاي كارشناسان 
بازار سرمايه، مصوبه هاي آني و كمك هاي دولتي مخالف 
ذات بازار است و در بلند مي تواند عامل نزول بازار را فراهم 
كند. شايد تمامي اين موارد در كوتاه مدت كاربرد داشته 
باشد اما؛ در بلندمدت بازار با افت شاخص مواجه مي كند. 
در نتيجه بهتر اس��ت تنها حمايت ه��اي الزم را از بازار 
داشت و سهامداران با روند عادي به خريد و فروش سهام 
بپردازند تا بازار سرمايه به سوددهي مناسب خود برسد.

برگزاري دوازدهمين دوره 
بين  المللی بازار سرمايه

سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان بورس از برگزاري دوازدهمين دوره بينالمللی 
بازار سرمايه  اسالمی از امروز با حضور بيش از 90 ميهمان 

خارجي از 26 كشور به صورت آنالين خبر داد.
وي گفت: ميهماناني از كشورهاي اتريش، بنگالدش، 
بلغارس��تان، آلمان، هلند، مجارستان، هند، اندونزي، 
عراق، قزاقستان، عراق، لوكزامبورگ، مالزي، مالديو، 
مونته نگرو، نيجريه، عمان، پاكس��تان، پرو، روس��يه، 
سنگاپور، سودان، تايلند، تركيه و بريتانيا براي اين دوره 
ثبت نام كرده اند كه با احتساب مهمانان داخلي شركت 
كننده از بازار سرمايه انتظار مي رود بيشتر از 130 نفر 
در اين رويداد حضور يابند. رييس نهادهاي ناظر عراق، 
مونته نگرو، پرو و مدير عامل بورس مجارستان و عراق به 
عنوان ميهمانان ويژه در دوازدهمين »دوره بينالمللی 
بازار سرمايه  اسالمی« حضور دارند. مدير روابط عمومي 
و امور بين الملل سازمان بورس همچنين اظهار داشت: 
براي اولين بار تعدادي از انجمن ها و دانشگاه هاي معتبر 
و شناخته ش��ده بين المللي، از جمله مركز تحقيقات 
 ،)IRCIEF( بين المللي اقتصاد و دارايي اسالمي مالزي
دانش��گاه زعيم اس��تانبول )IZM( تركي��ه، انجمن 
متخصصان مالي اسالمي )AIFP( قزاقستان، اخبار مالي 
اسالمي )IFN( به عنوان »همكار رسانه اي« و دانشگاه 
امام صادق)ع( و انجمن مالي اسالمي ايران از اين رويداد 
حمايت مالي كرده اند. وي افزود: موضوع اين نشست 
كه با خوشامد گويي دكتر قاليباف اصل رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار آغاز مي شود، »رويكرد مناسب در 
برابر مس��ائل نوظهور مالي اسالمي« است و مباحثي 
كليدي همچون فين تك و بازار س��رمايه اس��المي، 
»حاكميت، جامعه و محيط )ESG( « و »سرمايه گذاري 
مسووالنه اجتماعي )SRI( « در بازار سرمايه اسالمي، 
شركت هاي كوچك و متوسط بازار سرمايه، امور مربوط 
به نوآوري و قانونگذاري، و الگوهاي كاراي انتشار صكوك 

دولت را پوشش خواهد داد. 

بررسي »تعادل« از ميزان بازدهي بازارهاي مالي

بازدهي بورس ركوردشكن شد

حمايت ادامه دار دستگاه هاي دولتي از بورس

40 درصد مردم پس اندازي ندارند
در يك نظر سنجي از تمايالت مردم درباره  نحوه پس اندازشان پرسش شد

حس��ن قاليباف، رييس مجلس با تاكيد بر مديريت 
و تنظيم حرف��ه اي بازار س��رمايه گف��ت: مجلس با 
جديت پيگير تقويت و تثبيت بازار سرمايه به عنوان 
منبع تامين مالي است. نشس��ت مشترك وزير امور 
اقتص��اري ودارايي، رييس س��ازمان ب��ورس، معاون 
بانك و بيمه وزير اقتصاد با روس��اي كميسيون هاي 
اقتصادي مجلس و حضور محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس با هدف بررس��ي وضعيت بازار سرمايه صبح 
روز گذشته برگزار شد. در اين جلسه فرهاد دژپسند، 
وزير امور اقتصاد و دارايي از تغيير ساختار و تالش ويژه 
به منظور تثبيت بازار سرمايه خبر داد. قالبياف يادآور 
شد: راهكارهاي كارشناسي شده مانند افزايش حجم 
تعهدات بازارگرداني، خريد سهام خزانه، انتشار اوراق 
تبعي، تنظيم منطقي دامنه نوسان و حجم مبنا و از همه 
مهم تر آموزش و ترويج فرهنگ سازي به منظور افزايش 
دانش و تخصص سهامداران حقيقي بايد در دستور كار 
قرار گيرد.  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين 
جلسه، ورود سرمايه گذاران به بازار سرمايه طي يكسال 
اخير را فرصتي مهم ب��راي اقتصاد ملي و تامين مالي 
بخش مولد اقتصاد دانست و گفت: امكان انتشار اوراق 
تامين مالي بدون ضام��ن و از طريق رتبه بندي، يكي 
از تصميماتي است كه در سازمان بورس اتخاذ شده و 
شركت »فوالد مباركه« به عنوان نخستين شركت به 

حجم ١٠هزار ميليارد تومان از اين امكان بهره برداري 
كرد. اين روش براي تامين مالي شركت هاي فلزي و 
معدني به خصوص شركت هاي مجموعه ايميدرو كه 
بنيه مالي خوبي دارند، پتانسيل مناسبي است. قالبياف 
اصل بيان داشت: زمان صدور مجوز افزايش سرمايه ها 
به ٥ روز كاهش يافت؛ به اين ترتيب شركت ها بيش از 
اين زمان براي دريافت مجوز خود معطل نخواهند شد. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به مصوبه مجلس 
در خصوص افزايش سرمايه از محل صرف سهام اشاره 
كرد و افزود: اين مصوبه امكان مي دهد تا شركت ها بر 
اساس قيمت روز و ارزش بازار، افزايش سرمايه بدهند 
و عالوه بر آن مشمول ٢٠ درصد مزيت مالياتي شوند.

     معافيت مالياتي صندوق هاي بازارگردان
همچنين قاليباف مصوبه شوراي عالي بورس مبني بر 
الزام شركت ها به استفاده از بازارگردان را ضمانتي بر 
اجراي بازارگرداني در بورس دانست و گفت: موضوع 
بازارگرداني يكي از چالش هاي بازار در سال هاي اخير 
بود كه با اين مصوبه ضمانت اجرايي پيدا خواهد كرد؛ 
براين اساس، انتظار مي رود همه شركت ها به خصوص 
٥٠ ش��ركت بزرگ اين رويه را طي روزهاي آتي آغاز 
كنند. بازارگرداني به معناي ايج��اد تعادل در بازار با 

كنترل عرضه و تقاضاي سهام است.

   حمايت مجلس از بازارسرمايه ادامه دارد
 محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز با اش��اره به خلق روزان��ه 1500 ميليارد 
تومان نقدينگي در كش��ور، بازار سرمايه را برخوردار 
از ظرفيت هاي كافي براي جذب اين ميزان نقدينگي 
دانس��ت. در ح��ال حاضر بازار س��رمايه در ش��رايط 
اس��تثنايي ق��رار دارد و بايد از اي��ن فرصت تاريخي 

استفاده كند.

   تش�كيل صن�دوق بازارگردان�ي مش�ترك 
شركت هاي »ايميدرو« با هدف حمايت از سهام 
رييس مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: امروز با ابالغ 
نامه اي به ش��ركت بورس، الزامي بودن بازارگرداني 
اعالم شد تا آنها نيز اين موضوع را به اطالع شركت ها و 
سهامداران عمده برسانند. وي تصريح كرد: »ايميدرو« 
در يك اقدام بسيار خوب يك صندوق مشترك با هدف 
حمايت از شركت هاي معدني و صنايع مرتبط با آنكه 
در بازار سرمايه حضور دارند تشكيل داد و اميد مي رود 
ديگر سهامداران عمده و نهادهاي حاضر در بورس نيز 
از اين روش استفاده كنند. بازارسرمايه، بازاري توانمند 
و موثر در اقتصاد است و مجلس در راستاي استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي اين بازار تمام تالش خود را به 

كار مي برد و از بازار سرمايه حمايت مي كند.

   سهم ۲0  درصدي شركت ها در صندوق
در پاي��ان اي��ن جلس��ه مق��رر ش��د ت��ا صن��دوق 
س��بدگرداني با ه��دف حماي��ت از ش��ركت هاي 
زيرمجموعه »ايميدرو« تش��كيل ش��ود. شركت ها 
ه��ر يك مع��ادل ٢٠ درصد س��هام ش��ناور خود را 
به اين صن��دوق بازارگردان��ي اختصاص مي دهند؛ 
همچنين مصوب شد تا در كميته اي با حضور علي 
صحرايي مديرعام��ل بورس ته��ران و »ايميدرو« 
 س��ازوكار دقيقي براي اجراي اين صندوق طراحي 
شود. همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
در پايان اين جلس��ه خبر از آن داد كه فردا با حضور 
ريي��س كل بانك مرك��زي، وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي و مديران بازارسرمايه و پيرو جلسه غيرعلني 
امروز روش هاي عملياتي حمايت از بازار س��رمايه 
بررسي و سرفصل ها اعالم مي شود. پس از برگزاري 
اين جلسات با حضور سازمان بورس، وزير اقتصاد و 
رييس بانك مركزي پيش بيني مي شود كه استقبال 
ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي از بورس افزايش 
يابد و اين دس��تگاه ها براي تحقق حاش��يه س��ود 
مناس��ب تر وارد اين بازار ش��وند.   همچنين باتوجه 
به نوع حمايت ها، پيش بيني مي شود بازار به تعادل 
برسد و بازار حاشيه سود مناسبي براي سهامداران 

پديد آورد.

تعادل | تازه تري��ن پژوهش مركز افكارس��نجي 
دانشجويان ايران )ايسپا( به نحوه پس انداز ايراني ها 
در گروه هاي مختلف س��ني، تحصيلي و جنسيتي 
اختصاص يافته اس��ت. جامعه آماري اين پژوهش، 
ش��هروندان باالي 18 س��ال و تعداد نمونه 1590 
نف��ر بوده اس��ت. اما س��والي كه از جامع��ه آماري 
ش��ركت كننده پرسيده ش��ده اين اس��ت كه »هر 
خانواده اي ممكن اس��ت در زندگي بتواند پس انداز 
كند. شما ترجيح مي دهيد پس انداز خود را چگونه 
مديريت كنيد؟«. نتايج به دست آمده از اين تحقيق 
نش��ان مي دهد كه م��ردم تمايل بيش��تري براي 
سرمايه گذاري در بورس دارند. نكته قابل توجه در 
مقايس��ه مديريت پس انداز كل جمعيت در مرداد 
1399 با خرداد 1398 كاه��ش قابل توجه ميزان 
تماي��ل به پس ان��داز در بانك و افزاي��ش تمايل به 
س��رمايه گذاري در بازار بورس اس��ت. به طوري كه 
در خ��رداد ماه س��ال گذش��ته، 24.8 درصد مردم 
بيشتر تمايل داشته اند، پس اندازشان را در بانك ها 
سپرده گذاري كنند.اما اين ميزان در مرداد 1399 
با حجم قابل توجه كاهش، به 8.1 درصد رس��يده 
است. در مقابل سرمايه گذاري مردم در بورس رشد 
داش��ته و از 1.5 درصد در خرداد 98 به 9.2 درصد 
در مرداد 99 رس��يده است. همچنين داده ها نشان 
مي دهد، تمايل به س��رمايه گذاري در بورس ميان 
جوانان و افراد تحصيلكرده بيش از ساير گروه هاي 
سني است. در ارتباط با ترجيحات مردم در بازارهاي 
ديگر نكته جالب توجه، كاهش نس��بي استقبال از 
بازار طال و سكه است، اما در بخش خريد دالر و ارز 
اما با افزايش عالقه مندي مردم مواجه هستيم. نتايج 
ديگر اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 39.1 درصد 

پاسخگويان گفته اند پس اندازي ندارند. 

       مردم پول هايش�ان را كجا س�رمايه گذاري 
مي كنند؟ 

به گزارش روابط عمومي ايسپا، در طرح سنجش نگرش 
مردم ايران پيرامون وضعيت اقتصادي كشور با جامعه 
آماري شهروندان باالي 18 سال كل كشور و تعداد نمونه 
1590 كه به شيوه مصاحبه تلفني اجرا شد )29 تير تا 
5 مرداد 1399( در س��والي از مردم پرسيده شده است 
»هر خانواده اي ممكن است در زندگي بتواند پس انداز 
كند. ش��ما ترجيح مي دهيد پس انداز خ��ود را چگونه 

مديريت كنيد؟«
39.1 درصد پاسخگويان گفته اند پس اندازي ندارند. 17 
درصد گفته اند در بازار زمين و مسكن و 16.5 درصد در زمينه 
اشتغال زايي و كارآفريني سرمايه گذاري مي كنند. همچنين 
در مراتب بعدي به ترتيب 9.2 درصد پاسخگويان گفته اند در 
بورس سرمايه گذاري مي كنند و 8.1 درصد پس انداز خود را 
در بانك پس انداز مي كنند. 5.8 درصد گفته اند طال و سكه و 
1.6 درصد نيز دالر و ارز خريداري مي كنند.  نكته قابل توجه 
در مقايسه مديريت پس انداز كل جمعيت در مرداد 1399 با 
خرداد 1398 كاهش قابل توجه ميزان تمايل به پس انداز در 
بانك و افزايش تمايل به سرمايه گذاري در بازار بورس است. 
در خرداد 98، 24.8 درصد مردم گفته اند ترجيح مي دهند 
پس اندازشان را در بانك ها سپرده گذاري كنند. اين ميزان 
در مرداد 1399 با حجم قابل توجه كاهش، به 8.1 درصد 
رسيده است. در مقابل سرمايه گذاري مردم در بورس رشد 
داشته و از 1.5 درصد در خرداد 98 به 9.2 درصد در مرداد 
99 رسيده است. اشتغال زايي و كارآفريني نيز با رشد 5.9 
درصدي نس��بت به خرداد 98 مواجه بوده است. تمايل به 
سرمايه گذاري در طال و سكه نيز در مقايسه با سال گذشته 

حدود 4 درصد كاهش داشته است.
39.1 درصد مردم اعالم كرده ان��د هيچ پس اندازي 
ندارند كه اين ميزان نيز نس��بت به س��ال گذشته 5 

درصد افزايش داش��ته است. اگر كساني كه گفته اند 
هيچ پس ان��دازي ندارند را از تحلي��ل كنار بگذاريم 
27.9 درصد ترجيح مي دهند در بازار زمين و مسكن، 
27.1 درص��د در زمينه اش��تغال زايي و كارآفريني و 
15.1 درصد در بورس س��رمايه گذاري كنند. تمايل 
به پس انداز در بانك در ميان اين افراد نسبت به سال 
گذشته 24.5 درصد كاهش يافته است، اما گرايش به 
سرمايه گذاري در بورس در ميان اين افراد 12.8 درصد 
و اشتغال زايي و كارآفريني 10.9 درصد نسبت به سال 

1398 بيشتر شده است.

     تفاوت شيوه سرمايه گذاري در زنان و مردان
الزم به ذكر است طبق نتايج آزمون هاي آماري، رفتار 
زنان و مردان در مديريت پس انداز تفاوت معناداري با 
يكديگر دارد. 42.2 درصد زنان و 36.2 درصد مردان 
گفته اند پس انداز ندارند. در حوزه مديريت پس انداز، 
م��ردان )21.3 درصد( بيش از زن��ان )11.6 درصد( 
پس اندازش��ان را صرف اش��تغال زايي و كارآفريني 
مي كنند. همچنين مردان )11.3 درصد( بيش از زنان 
)7 درصد( به سرمايه گذاري در بورس مي پردازند. در 
مقابل زنان )8.1 درصد( بيش از مردان )3.6 درصد( 
طال و سكه خريداري مي كنند. در خصوص پس انداز 
در بانك نيز زنان )10.5 درصد( بيش از مردان )5.9 
درص��د( پس اندازش��ان را در بانك س��پرده گذاري 
مي كنند. نح��وه مديريت پس انداز بي��ن گروه هاي 
مختلف س��ني نيز تفاوت معناداري دارد. افراد باالي 
50 س��ال )12 درصد( بيش از ساير گروه هاي سني 
پس اندازش��ان را در بانك س��پرده گذاري مي كنند. 
جوانان 18 تا 29 س��ال )21.2 درصد( بيش از ساير 
گروه هاي س��ني تمايل به اشتغال زايي و كارآفريني 
دارن��د. همچنين مي��زان تمايل به س��رمايه گذاري 

در ب��ورس بين جوانان )12.9 درصد( بيش از س��اير 
گروه هاي سني است. الزم به ذكر است 54.5 درصد 
افراد باالي 50 سال، 38.5 درصد افراد 30 تا 49 سال 
و 25.1 درصد جوانان 18 تا 29 سال در پاسخ به اين 

سوال گفته اند پس اندازي ندارند.

     رابطه بين تحصيالت ونوع پس انداز
نتايج آزمون هاي آماري نشان مي دهد، با توجه به سطح 
تحصيالت افراد، نوع مديريت پس انداز تفاوت معناداري 
دارد. تمايل به سرمايه گذاري در بورس با باال رفتن سطح 
تحصيالت افزاي��ش پيدا مي كن��د. 22.1 درصد افراد 
با تحصيالت كارشناسي ارش��د و دكتري و همچنين 
14.6 درصد افراد با تحصيالت كارداني و كارشناس��ي 
سرمايه گذاري در بورس را به ساير شيوه هاي مديريت 
پس انداز ترجيح مي دهند، درحالي كه اين ميزان بين 
افراد با تحصيالت ديپل��م 9 درصد و افراد با تحصيالت 
كمتر از ديپلم 1.9 درصد است. همچنين با افزايش سطح 
تحصيالت ميزان تمايل به سرمايه گذاري در اشتغال و 
كارآفريني افزايش پيدا مي كند. در مقابل ميزان تمايل 
به پس انداز در بانك با افزايش سطح تحصيالت كاهش 
پيدا مي كن��د. 9.3 درصد افراد ب��ا تحصيالت كمتر از 
ديپلم، 9 درصد افراد با تحصي��الت ديپلم، 7.3 درصد 
افراد با تحصيالت كارداني و كارشناس��ي و 2.7 درصد 
افراد با تحصيالت كارشناسي ارشد و دكتري گفته اند 
پس اندازشان را در بانك سپرده گذاري مي كنند. شايان 
ذكر است ميزان افرادي كه در پاسخ به اين سوال گفته اند 
پس اندازي ندارند به ترتيب بين افراد با تحصيالت كمتر 
از ديپلم 57.7 درصد، اف��راد با تحصيالت ديپلم 34.6 
درصد، گروه تحصيلي كارداني و كارشناس��ي با 25.8 
درصد و افراد با تحصيالت كارشناس��ي ارشد و دكتري 

26.5 درصد است.



گروه راه و شهرسازي|
به��اره آروي��ن، رييس كميته ش��فافيت ش��وراي 
ش��هر تهران در ي��ك مصاحبه مفص��ل از مصايب 
حساب كشي از ش��هرداري و زيرمجموعه هاي آن 
س��خن گفت. به گفته او، اس��ناد چند هزار ميليارد 
تومان بدهي شهرداري در دو، سه سال اول مديريت 
فعلي در كش��وهاي مديران قبلي بود و بعد رو شد. 
آروين همچنين اظهار كرده است كه برخي مديران 
اجرايي و مياني شهرداري تهران قلق هاي پوشاندن 
كس��ري بودجه و تخلفات را ي��اد گرفته اند و براي 
مقابله با اين وضعيت اصالح رويه هاي حسابرس��ي 

مالي ضروري است. 
آروي��ن در گفت وگو با ايس��نا، ب��ا بي��ان اينكه در 
گزارش هاي تفريغ مشخص مي شود عملكرد مالي 
شهرداري در حوزه هاي مختلف از قبيل حمل ونقل، 
خدمات ش��هري و... به چه ميزان بوده است، تاكيد 
كرد: در گ��زارش تفري��غ حتي وام ه��اي دريافتي 
و بدهي هاي پرداختي نيز مش��خص اس��ت؛ البته 
گزارش هاي منتشرشده مربوط به ستاد شهرداري 
تهران است و ميزان بودجه صرف شده در شركت ها و 

سازمان هاي تابعه را پشتيباني نمي كند.

  زبان الكن گزارش تفريغ
رييس كميته شفافيت شوراي ش��هر با بيان اينكه 
متاس��فانه گزارش هاي تفريغ آنچه را در شهرداري 
ته��ران اتفاق مي افتد ب��ه صورت دقي��ق بازنمايي 
نمي كن��د، ادامه داد: يك��ي از مهم ترين داليل عدم 
تحقق اين امر اين اس��ت كه اي��ن گزارش، وضعيت 
مالي شركت ها و سازمان ها را در برنمي گيرد و معموال 
حسابرسي از آنها در قالب گزارش تلفيق كه به شدت 
از بررسي آن عقب هستيم، مورد توجه قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه بس��ياري از گزارش هاي تخلفات 
در سطح مناطق، ش��ركت ها و سازمان ها در تلفيق 
نمايان مي ش��ود، گفت: البته شوراي شهر توانسته 
اين گزارش ها را تا س��ال ۹۳ بررس��ي كند؛ اما از آن 
سال به بعد هنوز گزارش حسابرسي تكميل نشده و 
اين عقب ماندن نهاد ناظر از اجرا و اصالح كج روي ها 
و تخلفات در ش��هرداري جلوگيري مي كند و سبب 
مي شود نتوانيم به موقع و به صورت موثر به تخلفات 

رسيدگي كنيم.

  بدهي 60 هزار ميليارد؛ انحراف 5 درصد!
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه متاسفانه به دليل كمبود وقت، گزارش 
تفريغ به صورت صوري و فرماليته بررسي مي شود، 
گفت: اين درحالي اس��ت كه بايد روي اعداد و ارقام 
بررسي محتوايي صورت گيرد تا مشخص شود مثال 
سند بهسازي آسفالت واقعا براي بهسازي آسفالت 

بوده و اين مقدار هزينه شده يا نه؟ 
آروين افزود: اين درحالي است كه محدوديت زماني 
مانع از بررس��ي دقيق مي ش��ود؛ چرا كه شهرداري 
بايد گزارش مالي هر س��ال خود را تا ارديبهشت ماه 
سال بعد به ش��ورا تقديم كند و شورا نيز تنها دو ماه 
فرصت دارد تا گزارش هاي تفريغ را بررسي كند و در 
اين مدت زماني كم، فقط انحرافات چشمگير مالي 

مشخص مي شود.
به گفته اين عضو ش��ورا، برخي مدي��ران اجرايي و 
مياني شهردار قلق هاي مربوطه را ياد گرفته اند. آنها 
ياد گرفته ان��د كه چطور گزارش تفريغ را ارايه كنند 
تا تخلف��ات و انحرافات جدي به راحتي مش��خص 
نشود؛ كما اينكه در ابتداي شوراي شهر پنجم بارها 
به مديران مالي اعالم كردم كه ش��هرداري با بدهي 
۶۰هزار ميلياردي مواجه اس��ت، اما ميزان انحراف 
در گزارش هاي تلفيق حدود ۳ يا ۵ درصد اس��ت و 
گزارش چيزي نشان نمي دهد. بعدها متوجه شديم 
برخي مديران مياني در تبصره هاي بودجه قلق هايي 
را كش��ف مي كنند و از اين طريق كسري بودجه را 
مي پوشانند. آروين با تصريح اينكه گزارش هاي تفريغ 
به دليل نبود وضعيت مالي ش��ركت ها و سازمان ها، 

نب��ود گزارش هاي تبصره ه��اي بودجه و همچنين 
نبود گزارش محتوايي عملكرد هزينه اي بودجه، قابل 
اتكا نيست، ادامه داد: البته گزارش مالي شركت ها و 
بررسي محتوايي بودجه در گزارش تلفيق مورد توجه 
قرار مي گيرد اما اين دو آيتم به دليل تاخير در ارسال 
و همچنين مهلت محدود قابل بررسي دقيق نيستند 
و ما نيازمند يك تحول در سيس��تم حسابرس��ي و 

گزارش هاي برخط مالي هستيم.

   اسناد بدهي بعد از سه سال رو شد
وي تاكي��د كرد: رويه ه��اي مالي باي��د تغيير كند؛ 
چراكه بعضا ديده شده برخي مديران در طول سال 
هزينه هايي انجام مي دهند اما تا آخر سال صدايش 
را هم در نمي آورند و دست آخر در بحبوحه بررسي 
و محدودي��ت زماني بررس��ي، اس��ناد را يكجا ارايه 
مي كنند و حتي برخي اسناد در كشوهاي ميز مديران 
باقي مي ماند و ارايه نمي ش��ود؛ كما اينكه شاهديم 
متاسفانه چند هزار ميليارد تومان بدهي شهرداري 
اصطالحا بدهي ثبت نشده اس��ت و اساسا حتي در 
دفاتر شهرداري ثبت نش��ده و اسناد آنها در دو، سه 
سال اول مديريت فعلي در كشوهاي مديران قبلي 
بود و بعد رو شد. اين نشان مي دهد ما نيازمند اصالح 

رويه هاي مالي هستيم.

  بررسي گزارش هاي تلفيقي با تاخير 5 ساله 
آروين با تاكيد بر اصالح رويه هاي مالي و با بيان اينكه 
گزارش هاي حسابرسي معموال داراي دو نوع مشكل 
هستند، گفت: ابتدا طرح مساله را مي گويم. گزارش 
تفريغ به محتواي اسناد هزينه ورود پيدا نمي كند؛ 
يعني تطبيق بودجه، عملكرد بودجه را از منظر اعداد 
و اسناد ارايه شده ��  صرفًا به لحاظ فرمي و صوري �� 
بررس��ي مي كند. اما ب��ه لحاظ محتوايي بررس��ي 
نمي كند كه مثال س��ند هزينه اي ك��ه ذيل رديف 
بودجه مناسب س��ازي معابر يا لكه گيري آسفالت 
ارايه شده آيا واقعا مطابق با كاري است كه بايد انجام 

مي شده يا يك سند هزينه غيرمرتبط است.
وي در پاسخ به اينكه حاال اين بررسي محتوايي كجا 
انجام مي ش��ود؟ گفت: در گزارش هاي حسابرسي 
تلفيق��ي و توس��ط حسابرس��ي ك��ه ب��ه مناطق 
مي فرس��تيم. اما اين گزارش هاي تلفيقي كه اصل 
ماجرا هستند دو مشكل اساسي دارند. يك مشكل 
اين است كه با تأخير خيلي زياد ارايه مي شوند؛ مثال 
گزارش تلفيقي كه س��ال ۹۸ در شورا بررسي شده 
درواقع مربوط به سال ۹۳ بود و گزارش هاي ۹۴ و ۹۵ 

هنوز نهايي نشده و گزارش هاي مربوط به سال هاي 
۹۶ و ۹۷ هم ب��ه دليل نهايي نش��دن گزارش هاي 
۹۴ و ۹۵ نمي توانند نهايي ش��وند. پس درخصوص 
گزارش هاي تلفيقي با يك تاخير چهار پنج س��اله 
مواجه هس��تيم كه باعث مي ش��ود اين گزارش ها 

كارآيي الزم را نداشته باشد.
آروين در بخش ديگر سخنان خود گفت: حتي اگر 
ما بتوانيم اين تاخير را در مورد بررسي محتوايي به 
نحوي حل كنيم، با مشكلي ديگر مواجهيم و آن اين 
اس��ت كه اين ورود محتوايي تا حد زيادي نيازمند 
بودجه ريزي عملياتي اس��ت؛ يعني در سند بودجه 
بايد مشخص كنيم كه براي هر مقدار كار چه ميزان 
بودجه در نظر گرفته ايم و اين كار چه هست و چگونه 
سنجيده مي شود تا حسابرس بر مبناي آن ماموريت 
خود را انجام دهد. متاس��فانه عليرغم پيگيري هاي 
بس��يار ش��ورا و كميس��يون برنامه و بودجه هنوز 

بودجه ريزي عملياتي محقق نشده است. 
وي افزود: شوراي شهر دو دسته اصالحات را براي 
رفع مش��كالت يادش��ده انجام داده كه دسته اول 
پيگيري تحقق بودجه ريزي عملياتي اس��ت كه در 
سال گذش��ته براي اولين بار كميس��يون توانست 
مي��زان كار انجام ش��ده ب��راي بودجه س��ال ۹۸ و 
همچنين بودجه ۹۹ را از ش��هرداري دريافت كند؛ 
ولي همچنان اين ميزان كار انجام شده محقق كننده 
بودجه عملياتي نيس��ت؛ به اي��ن دليل كه صورت 
وضعيت پيمانكاران هنوز بر اين مبنا صادر نمي شود 
و ثبت عملكرد حس��ابداري هم هنوز بر مبناي اين 
بودجه عملياتي صورت نمي گيرد كه رفع اين مشكل 
نيازمند هماهنگي بخش مالي و بخش برنامه ريزي 

و بودجه است. 
رييس كميته ش��فافيت و ش��هر هوشمند شوراي 
ش��هر تهران اظهار كرد: البته ما در كميته شفافيت 
تالش كردي��م دو اقدام اصالح��ي در زمينه تحقق 
بودجه ري��زي عمليات��ي انجام دهيم. يك��ي از اين 
اقدامات پيگيري صدور صورت وضعيت الكترونيك 
اس��ت كه در واقع باعث س��نجش پذير ش��دن كار 
مي ش��ود.  آروين گفت: خوش��بختانه اي��ن اقدام 
به خصوص در حوزه خدمات ش��هري به س��رانجام 
رسيده و در اين حوزه ساعت كاري كاركنان ديگر از 
طريق سيستم انگشت نگاري و به صورت غيردستي 
محاسبه مي شود. يا مثال ميزان كيلومتر ماشين هاي 
حمل زباله يا ماش��ين هاي نگهداشت فضاي سبز 
برمبن��اي جي پي اس ك��ه روي آنها نصب اس��ت و 
بدون دخالت دس��ت اندازه گيري مي شود. به طور 

كل��ي در اين حوزه صورت وضعي��ت بدون دخالت 
دس��ت و از طريق ۴ زيرسيستم صادر مي شود.  وي 
افزود: اميدواريم به ويژه در حوزه عمراني كه دومين 
حوزه بزرگ در ش��هرداري تهران اس��ت و صورت 
وضعيت هاي زيادي دارد، بتوانيم صورت وضعيت 
الكترونيك را اجرايي كنيم. اين كار به خودي خود 
تا حد زيادي سنجش پذير شدن كار انجام شده براي 

بودجه ريزي عملياتي را محقق مي كند.

  ثبت به روز اسناد هزينه 
عضو ش��وراي ش��هر تهران اص��الح دوم��ي را كه 
كميس��يون برنامه و بودجه و كميته ش��فافيت به 
دنب��ال آن بودن��د، در وهله اول ثبت به روز اس��ناد 
هزينه و در وهله بعد ثبت به روز پرداخت ها برشمرد 
و گفت: متاسفانه طي سال هاي گذشته ثبت به روز 
اس��ناد هزينه به خصوص در شش ماهه اول سال به 
دليل رد و بدل كردن موافقتنامه ها ميان حوزه هاي 
برنامه ري��زي و حوزه هاي اجرايي ب��ا تاخير زيادي 
مواجه بود و مش��اهده مي ش��د كه در شش ماه اول 
س��ال ثبت يا ارايه گزارش هزينه ب��ه ميزان خيلي 
كمي انجام مي ش��ود. خوش��بختانه با تذكراتي كه 
بنده و ساير دوس��تان درپي گزارش هاي خزانه دار 
ش��ورا مطرح مي كرديم، اين مس��اله تا حد زيادي 

اصالح شده است. 
آروي��ن گف��ت: نكته ديگري ك��ه ما ب��ه دنبال آن 
هس��تيم ثبت به روز پرداخت هاي انجام شده است 
كه در حال حاضر به دليل حس��ابداري تعهدي به 
ص��ورت علي الحس��اب انجام مي ش��ود و باعث گم 
ش��دن هزينه ها و پرداخت هاي صورت گرفته شده 
اس��ت. مدل ايده آل ما ثب��ت ب��ه روز و برخط اين 

پرداخت هاست.
وي اف��زود: ام��ا عليرغم پيگيري اي��ن اصالحات و 
تحقق بخش��ي از آنها، همچنان تاخير گزارش هاي 
تلفيق نس��بت به س��ال مالي وجود دارد و رفع آن 
نيازمند تحول اساسي است. اصالحاتي كه اكنون از 
سوي كميته شفافيت، كميته بودجه و كميسيون 
برنامه و بودجه دنبال مي ش��ود تا حد خوبي موانع 
اجرايي و عملياتي رفع تاخيرها را برطرف مي كند؛ 
اما اصالح روند درخصوص چهار پنج س��ال تاخير 
گزارش ه��اي تلفيق و به روز ش��دن اين گزارش ها، 
نيازمند شكل گيري عزم و اراده جدي در شهرداري 
و شوراي شهر تهران است و الزم است انواع تمهيدات 
براي جلوگيري از تكرار دوباره اين تاخيرها در نظر 

گرفته شود.
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گاليه از پرداخت هاي دقيقه 
نودي دولت براي حمل و نقل 

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه شهرداري، 
درخواس��ت كمك ۴هزار ميلياردي براي توسعه 
حم��ل و نق��ل عمومي را ب��ه دول��ت داده، گفت: 
اميدواريم تخصيص اعتبارات در س��ال جديد باز 
هم به دقيقه ۹۰ نرس��د. محم��د عليخاني رييس 
كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي 
شهر تهران در گفت وگو با مهر در واكنش به ارسال 
اين نامه از س��وي ش��هردار تهران گفت: انعكاس 
مشكالت به رهبري خوب اس��ت و بايد ايشان در 
جريان مشكالت قرار بگيرند. شايد بتوانيم از اين 
طريق مجوز برداشت از صندوق ملي توسعه را به 
دس��ت آوريم يا ايش��ان به دولت تذكر دهند تا به 
تعهداتشان در زمينه هاي مختلف از جمله حمل و 
نقل عمومي عمل كنند. عليخاني با اشاره به اينكه 
شرايط اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه دولت 
بدهي چند هزار ميلياردي خود به ش��هرداري را 
پرداخت كند، اظهار كرد: اما اين مساله توجيه عدم 
توجه دولت به مصوبات دوره خودش هم نباش��د 
نمي ش��ود و قوانين مجلس را هم مورد بي توجهي 
ق��رار بگيرد. او با اش��اره به اظه��ارات اخير معاون 
رييس جمهور كه گفته است ما به تعهدات خود براي 
كمك به شهرداري عمل كرده ايم، گفت: منظور وي 
مربوط به پرداخت ۱,۵۰۰ ميليارد تومان از محل 
اوراق مشاركت بود كه در دقيقه ۹۰ پرداخت شد و 

بخشي از تعهدات محسوب مي شود.

تاسيس مركز ديپلماسي فرهنگي 
پايتخت در مجموعه ميالد 

در كميس��يون ماده پن��ج با كليات ط��رح مجموعه 
۱۲۰هكتاري ميالد موافقت شد. به گزارش مهر، علي 
اشراقي رييس دبيرخانه كميسيون ماده پنج در اين باره 
گفت: س��ايت ۱۲۰ هكتاري مجموعه ميالد در ميان 
چهار بزرگراه مهم ش��هر تهران شامل: همت، حكيم، 
چمران و شيخ فضل ا… قرار گرفته است كه در دهه 
۱۳۸۰ برج ميالد و مركز همايش ها در محدوده مياني 
و شمالي سايت در زميني به وسعت ۱۸ هكتار احداث 
شده است. اش��راقي افزود: در چشم انداز ترسيم شده 
قرار اس��ت اين مجموعه به مركز ديپلماسي فرهنگي 
پايتخت تبديل شود، به طوري كه موجب تقويت هويت 
رقابتي پايتخت در عرصه هاي بين المللي شده و داراي 
فعاليتهاي مختلفي از جمله: بام فرهنگ، هنر و فناوري، 
مركز ملي و حوزه تخصصي برگزاري همايش ها، نمايش 
و… باشد. اين موضوع بايد به شكلي باشد كه زمينه ساز 
بسط و تجلي صنايع فرهنگي خالق كشور شود؛ با اين 
ديدگاه طرح پيشنهادي مشاور در جلسه كميسيون 
ماده پنج شهر تهران بررسي شده و پس از بحث و بررسي 
كارشناس��ي، با كليات طرح مجموعه ۱۲۰ هكتاري 
ميالد ب��ا رويكرد غال��ب فرهنگي-اقتصادي موافقت 
شد. رييس دبيرخانه كميسيون ماده پنج در خصوص 
نكات كارشناسي مدنظر گفت: در طراحي شهري اين 
مجموعه بر حفظ تقارن مجموعه، تعيين محدوديت 
ارتفاعي به منظور شاخص نمودن برج ميالد و حفظ ديد 
آن، فرم پلكاني طرح به منظور احياء تپه مجاور، توجه به 
پهنه يكپارچه متعادل و هم پيوند با عرصه هاي پيراموني 
نظير بوستان پرديسان تأكيد شده است. وي در خصوص 
سناريوهاي پيشنهادي گفت: در طرح مذكور دو ايده 
مطرح بوده يكي مجموعه تخصصي تجارت بين المللي 
و ديگري بام فرهنگ، هنر و فناوري، كه مقرر شد طرح 
نهايي تلفيقي از اين دو ايده و شامل كاربري هاي اصلي 
فرهنگي- هنري )كاخ جش��نواره، سالن هاي سينما، 
تئاتر، موسيقي، مركز مطالعات، نمايشگاه، رستوران ها، 
اداري، تجاري و آكادمي هنري( و تفريحي-گردشگري 
)فضاي اقامتي، ورزشي، سالن هاي همايش( با زير بناي 
۲۵۰ هزار متر مربع باشد. اشراقي بيان كرد: قرار شد در 
مجموع تراكم ساختماني با زير بناي موجود فعلي كه 
شامل دانشگاه علوم پزشكي، بيمارستان ميالد، مركز 
انتقال خون ايران، مركز همايشها و برج ميالد هست 
در برگيرنده ۵۴ درصد از كل مساحت مجموعه باشد. 
اشراقي افزود: همچنين تصميم گرفته شد كاربري هاي 
اقتصادي مجموعه حداكثر تا سقف ۲۰ درصد مازاد بر 
پيشنهاد طرح ارايه شده اصالح شده و امكان دسترسي 
بهره برداران و مراجعين از طريق تقويت اتصال مجموعه 

به مترو فراهم شود.

لغو محدوديت هاي پروازهاي 
بين المللي به عربستان از امروز

عربس��تان س��عودي بخش��ي از محدوديت هاي 
اعمال ش��ده ب��راي پروازهاي بين الملل��ي را از روز 
سه شنبه ۱۵س��پتامبر )۲۵ شهريور( لغو مي كند. 
به گزارش ايسنا، عربستان س��عودي با لغو بخشي 
از محدوديت هاي مربوط به پروازهاي بين المللي، 
اجازه مي دهد شهروندان و ساكنان اين كشور كه در 
گروه هاي استثنايي قرار مي گيرند، مسافرت كنند. 
اين كشور اعالم كرد همه محدوديت هاي سفرهاي 
هوايي، زميني و دريايي براي شهروندانش را از اول 
ژانويه سال ۲۰۲۱ لغو خواهد كرد. عربستان سعودي 
در مارس ب��ه منظور جلوگيري از ش��يوع ويروس 
كرونا، پروازهاي بين المللي را معلق كرد. گروه هاي 
استثنايي كه اجازه پروازهاي بين المللي دارند شامل 
كارمندان بخ��ش دولتي و نظام��ي، ديپلمات ها و 
خانواده هايشان، كساني كه براي بخش هاي دولتي 
يا خصوصي در خارج از كشور كار مي كنند، بازرگانان، 
بيماراني كه نياز به درمان در خارج از كش��ور دارند، 
دانشجويان و موارد مربوط به مسائل انسان دوستانه و 
تيم هاي ورزشي مي شود. شهروندان كشورهاي عضو 
شوراي همكاري خليج فارس و ساكنان غيرسعودي 
كه مدارك اقامت معتبر دارند يا مسافراني كه رواديد 
ورود دارند، به ش��رطي از ۱۵ سپتامبر مي توانند به 
عربستان سعودي پرواز كنند كه ثابت كنند به كوويد 
۱۹ مبتال نيستند. عربستان سعودي تدابير سخت 
گيرانه اي براي محدود كردن شيوع ويروس كرونا 
در مارس وضع كرد كه شامل محدوديت تردد ۲۴ 

ساعته در اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك بود.

افزايش ۱5،5 درصدي پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران

بر اساس آمار رسمي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران ميزان پروازهاي عبوري از آسمان كشورمان طي 
مردادماه نسبت به تير ۹۹ بالغ بر ۱۵.۵ درصد افزايش 
يافته است. به گزارش تسنيم، روند افزايش پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران، طي مردادماه نيز تداوم داشته 
است. مطابق آمار شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
در ماه گذشته ۱۵,۵۷ درصد نسبت به تيرماه افزايش 
يافته است. به عبارت ديگر در ۳۱ روز مرداد ماه امسال ۸ 
هزار و ۴۳۱ پرواز از آسمان ايران عبور كرده كه در مقايسه 
با ۷۲۹۵ پرواز تيرماه ۱۱۳۶ پرواز افزايش يافته اس��ت. 
مقايسه تعداد پروازهاي عبوري در ماه گذشته با فروردين 
امسال )با ۵۱۶۲( حكايت از رشد ۶۳,۳۳ درصدي دارد.
طي ارديبهشت ماه و خردادماه امسال به ترتيب ۴۳۸۹ 
و ۵۳۷۲ پرواز از آسمان كشورمان عبور كرده بودند. بر 
اساس اين گزارش، مقايسه تعداد پروازهاي عبوري در 
مردادماه ۹۹ با ماه مشابه سال گذشته نشان مي دهد اين 

پروازها ۶۵ درصد كاهش يافته است. 

انجام ۴۲مورد عمليات جست وجو 
و نجات دريايي در هرمزگان

مديركل بنادر و دريان��وردي هرمزگان با بيان اينكه 
۸شناور ناجي و۳۶ايستگاه هميار ناجي كار جست وجو 
و نج��ات دريايي را انجام مي دهن��د، گفت: ۴۲مورد 
عمليات جست وجو و نجات دريايي درهرمزگان انجام 
ش��د. به گزارش مهر، مولفه هايي نظير برخورداري 
از ۲۲۰۰ كيلومتر نوار س��احلي، تردد هزاران كشتي 
كوچ��ك و ب��زرگ در آب ه��اي حاكميت��ي و بنادر 
استان، وجود ۱۴ جزيره، همچنين استقرار ۴۰ مركز 
گردشگري دريايي در نقاط مختلف هرمزگان و…
اين استان را به مهم ترين استان ساحلي كشور تبديل 
كرده است. از منظر گستردگي آب هاي حاكميتي و 
حجم عمليات جست وجو نجات دريايي اين استان 
نه تنها اولين و مهم ترين مركز جس��ت وجو و نجات 
دريايي كشور در امر هماهنگي و ارتباط دهي اضطرار 
شناورهاي ايراني در آب هاي بين المللي است كه در 
زم��ره فعال ترين مراكز جس��ت وجو و نجات منطقه 
نيز قرار دارد. علي رضا محمدي كرجي ران مديركل 
بنادر و دريا نوردي هرمزگان ضمن تشريح اقدامات 
صورت گرفته در حوزه جس��ت وجو و نجات دريايي 
اظهارداشت: از ابتداي سال جاري تا نيمه شهريور ماه 
۴۲ مورد عمليات جست وجو و نجات توسط ۸ فروند 

ناجي در سراسر استان به انجام رسيده است.
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از مهم ترين داليل براي فراهم كردن امكانات توليد 
داخل، كاهش قيمت تمام ش��ده اس��ت، براي اينكه 
با ح��ذف هزينه هايي مانند حم��ل و نقل، گمرك و 
هزينه ه��اي جانبي تعديالت نرخ ارز، در مقايس��ه با 
نمونه خارجي مطلوب و قابل رقابت باشد، كمااينكه در 
سال هاي گذشته هم براي ايجاد اين مزيت نسبت به 
محصوالت خارجي تالش هاي زيادي صورت گرفته 
كه البته در حوزه توليد محصولي مانند گوشي داخلي، 
موفقيت چنداني حاصل نشده است، اما به گفته وزير 
ارتباطات، اعطاي وام ۵۰۰ ميليارد توماني به اپراتورها 
براي تحويل گوشي قس��طي به مردم در دستور كار 

وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
به گزارش »تعادل«، مراس��م معرفي دستاوردهاي 
بومي سازي تجهيزات پيشرفته شبكه ملي اطالعات 
در پژوهش��گاه ارتباطات و فن��اوري اطالعات برگزار 
شد. محمدجواد آذري جهرمي در اين مراسم با بيان 
اينكه يكي از محورهاي اصلي هسته اقتصاد ديجيتال 
در صنعت آي سي تي در هر كشور، محور توليد داخل 
است، گفت: اگر ما مي گوييم سهم ارتباطات و فناوري 
اطالعات از تولد ناخالص داخلي به ۶.۵ درصد رسيده، 
بخشي از اين سهم مربوط به توليدات آي سي تي است. 
در ابتداي انقالب و همزمان با رشد ارتباطات و فناوري 
اطالعات، در كشور صنعت مخابرات رشد خوبي داشته 
است. سوئيچ س��ازي در ايران همزمان با كشورهاي 
پيشرفت هاي مانند كره جنوبي و چين توسعه داشته، 
اما متاسفانه به لحاظ اس��تفاده از اين تكنولوژي ها، 
هدايت خوب��ي در عرصه بهره برداري براي اينكه اين 
چرخه به رشد خودش ادامه دهد وجود نداشته، مدل 
اقتصادي براي رقابت وجود نداش��ته و شركت ها در 
رقابت براي توليد، يكديگر را حذف كردند، دامپينگ 
و پايين آوردن قيمت و اراي��ه خدمات پس از فروش 
مطلوب تر توسط وندورهاي خارجي هم باعث شده 

داخلي ها پس از مدتي از ميدان خارج شوند.

   دانش فني الزم را براي توليد داخل داريم
وي با بي��ان اينكه ما دانش فن��ي الزم را براي اينكه به 
مسير حركتي توليد برويم، داريم، افزود: وقتي صحبت 
از توليد مي شود، ذهنيت عده اي اين است كه همه چيز 
بايد در داخل توليد شود. درحالي كه ساخت قطعات، 
نيمه هادي ها و محصوالت ديگر، صنايع حائز اهميت و 
مهمي هستند كه ما در اين عرصه ها استفاده كننده از 
كشورهايي هس��تيم كه توليدكننده اين قطعاتند. اما 
برنامه ريزي نرم افزاري و مدل خالقيتي كه براي مدل 
نهايي به كار مي رود، حائز اهميت اس��ت و ما دانشش 
را در داخل داريم. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با 
اشاره به تاثيرات توليد داخل در كشور بيان كرد: اثر اول 
توليد داخل، كاهش قيمت تمام شده است. اگر بنا باشد 
قيمت توليد داخلي نسبت به نمونه خارجي مطلوب و 
قابل رقابت نباشد، موثر نيست و نمي تواند با اهداف توليد 
داخل برابري كند. قيمت توليد به تيراژ بستگي دارد، 

نمونه هاي خارجي چ��ون بازار بين المللي را از آن خود 
مي كنند، قيمت تمام شده نمونه هاي تك محصولشان 
پايين ت��ر از قيمت محصوالت ماس��ت. ام��ا در توليد 
بين الملل��ي و خارجي، هزينه هايي مانند حمل و نقل، 
گمرك و هزينه هاي جانبي تعديالت نرخ ارز را داريم كه 
در نمونه هاي داخلي نداريم و اينها بايد موازنه اي ايجاد 
كند كه قيمت تمام ش��ده نمونه توليد داخل ارزان تر از 
نمونه خارجي باشد. آذري جهرمي با اشاره به موضوع 
خدمات پس از فروش در عرصه توليد بيان كرد: مساله اي 
كه در استفاده از توليد داخل توسط كارشناسان فني 
مطرح مي شود اين اس��ت كه محصوالت بايد بتوانند 
۱۵ س��ال كار كنند. آيا تضميني هس��ت كه شركت 
توليدكننده داخلي، تا سه سال ديگر وجود داشته باشد 
كه بخواهند خدمات پس از فروش و پشتيباني بدهد؟ 
چون بارها پيش آمده كه شركتي ايجاد شده و محصولي 
توليد كرده و به اندازه بازار اوليه  محصولش را فروخته و 

چون صرفه اقتصادي نداشته، تعطيل شده است.

    كشش بازار داخلي 
در توليد يك محصول محدود است

وي ادام��ه داد: دليلش اين اس��ت كه كش��ش بازار 
داخلي ما حدي دارد و هزينه هاي تحقيق و توس��عه 
اوليه و هزينه هاي نگه داش��ت باالست. بازار هميشه 
كشش خريد يك محصول را ندارد، بنابراين شركت 
يك محصول را توليد مي كند و مي فروشد و سودش 
را مي گي��رد و زمان��ي كه بازار اش��باع ش��ده و ديگر 
نمي تواند محصول را عرضه كند، ش��ركت را تعطيل 
مي كند. راهكار اين موضوع در صنايع داخلي در ادغام 
ش��ركت هاي مختلف توليدكننده است كه به جاي 
توليد تك محصولي، خط��وط توليد چندمحصولي 
داشته باشند. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه بلوغ صنعت توليد ما در اين است كه شركت ها 
به سمت ادغام بروند، افزود: شركت ها بايد ظرفيت هاي 
توليدي خود را كنار يكديگر بگذارند و بتوانند اقتصاد 

خود را ت��داوم دهن��د. زماني كه به تجهي��زات اليه 
دسترسي، اليه انتقال و بازار ترمينال نياز است، اين 
محصوالت را ارايه دهند و سود يك بخش را در بخش 
ديگر هزينه كنند. اين كار اجتناب ناپذير است و اگر 
بخواهيم دغدغه هاي مصرف كنندگان كاالي داخلي را 
برطرف كنيم، بايد اين بلوغ را در صنعت توليدي ايجاد 
كنيم. آذري جهرمي با بيان اينكه در داخل كشور هم 
ظرفيت توليد و هم بازار مصرف داريم، اظهار كرد: اينكه 
توليد داخل به نتيجه نمي رسد، به دليل دغدغه هاي 
موجود است. دغدغه اول تداوم فعاليت شركت ها به 
داليل اقتصادي است و راهكار رفع اين دغدغه، اتصال 
اين شركت ها با همديگر اس��ت. راهكار دوم پويايي 
تكنولوژي اس��ت. به روز نگه داشتن فرآيند تحقيق و 
توسعه در شركت هاي توليدكننده حائر اهميت است. 
وقتي محصولي توليد مي ش��ود، از ظرفيت حمايتي 
اس��تفاده ش��ده و واردات آن كاال ممنوع مي ش��ود، 
توليدكننده كه مي بيند مجموعه اي با فش��ار دولت، 
مجبور به خريد محصوالتش شده، چون يك بار هزينه 

تحقيق و توسعه را داده، ديگر هزينه اي نمي كند.

    خدمات داخلي بايد 
در سطح بين المللي عرضه شود

وي ادامه داد: راهكار اين موضوع رفتن به سطح بازار 
بين المللي است. توليد داخل ما نبايد بسنده به بازار 
داخل باشد و تا زماني كه اينطور فكر كنيم، نمي توانيم 
پيشرفت كنيم. وقتي در عرصه بازارهاي بين المللي 
حضور پيدا كنيم، ملزم به رقابت خواهيم بود. اگر ما 
خدماتمان را در كالس بين الملل��ي ارائه كنيم، اين 
بازار هم فراهم است. بنابراين تداوم تحقيق و توسعه و 
به روزرساني مساله اي است كه مي تواند حيات توليد 
داخ��ل را تضمين كند و پيش بب��رد. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اش��اره به مس��اله پش��تيباني 
محصوالت داخلي به عنوان چالش س��وم، بيان كرد: 
هنگام خريد از ش��ركت هاي خارج��ي، آنها همواره 

در ارايه خدمات پس از ف��روش مي گويند كه حق با 
مشتري است، اما هنگام خريد از شركت هاي داخلي، 
خدمات پ��س از فروش كيفيت م��ورد انتظار وجود 
ندارد. راهكار اين مساله، ارتقاي فرهنگ سازماني به 
كارمندان است. ما بايد توجه ويژه به خدمات پس از 
فروش داشته باشيم. آذري جهرمي خاطرنشان كرد: 
اين چالش فقط مختص توليدكنندگان نيس��ت، به 
ارايه كنندگان خدمات اپراتورها هم مربوط است، از 
جمله ش��ركت مخابرات در ارايه خدماتش در بخش 
۲۰۲۰ يا اپراتورهاي هم��راه كه خدماتي با كيفيت 
متفاوت دارند. يكي از داليل ماندگاري مشتريان در 
خدمات ارتباطي، كيفيت خدمات پس از فروش است 
كه نياز به ارتقا فرهنگ و آموزش دارد براي اينكه اين 
اعتقاد جا بيفتد كه حق با مشتري است. اگر ما بتوانيم 
در اين س��ه محور اقدام كنيم، مي توانيم تداوم رشد 
اقتصادي بخش صنعتي در حوزه خود را پيش ببريم.

   لزوم فراهم كردن توليد، استقالل و امنيت
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه در سند 
شبكه ملي اطالعات، مساله توليد داخل با سه ديدگاه 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت، افزود: يك ديدگاه هدف 
اقتصادي است كه بايد ۱۰ درصد سهم توليد ناخالص 
كش��ور را به حوزه اقتصاد ديجيتال اختصاص دهيم. 
توليدكنندگان محصوالت در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات، يك ستون توليد داخلي هستند. يك ديدگاه 
ديگر سند شبكه ملي اطالعات از منظر استقالل است. 
ما تحت تحريم هاي ظالمانه اي ق��رار داريم و برخي از 
توليدكنن��دگان خارجي بعد از فش��ارهاي يك جانبه 
امريكا بازار ايران را ترك كردند، اما چون از قبل نسبت 
به اين حوزه برنامه ريزي شده بود دچار مشكل نشديم. 
آذري جهرمي ادامه داد: ديدگاه سوم در حوزه شبكه ملي 
اطالعات، امنيت است. ما هر روز شاهد جنگ تكنولوژي 
ميان سياستمداران و سوءاستفاده هايي در اين زمينه 
هس��تيم و به صورت علني درباره اي��ن موارد صحبت 
مي ش��ود. بنابراين در حوزه امنيت بخش��ي در فضاي 
تبادل كشور هم سند شبكه ملي تكليف قرار داده است. 
ما موضوع توليد داخل را هم از بعد اقتصاد مقاومتي، هم 
از بعد اسناد باالدستي و سند كالن شبكه ملي اطالعات 
و ه��م از ديد اقتصادي مردم مورد توج��ه قرار داده ايم. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين با اشاره به 
تكميل ماهواره پ��ارس ۱ بيان كرد: طبق گزارش هاي 
آقاي دكتر حسين صميمي، رييس پژوهشگاه فضايي، 
كار آزمايش هاي نهايي براي تحويل ماهواره »پارس ۱« 
كه پيشرفته ترين ماهواره توليد داخل است، به سرانجام 
رسيده و اين ماهواره هفته آينده براي طي مراحل بعدي 
تحويل سازمان فضايي خواهد ش��د. مي خواهم همه 
تمركزشان را بگذارند براي تكميل ماهواره »ناهيد ۲« كه 
آن هم ماهواره مخابراتي مهمي است و اميدوارم همين 
مسير پيش��رفت در عرصه فناوري اطالعات با جديت 

ادامه پيدا مي كند تا به سرانجام نهايي برسد.
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ضرورت هاي مواجهه با امريكاي 
پساترامپ

لذا باي��د اين منطق را مدنظر قرار داد كه تحليل هايي كه 
چشم انداز حضور بايدن در كاخ سفيد را براي ايران بيش 
از اندازه رويايي تصويرسازي مي كند، بيشتر تحليل هاي 
آرزومندانه و تقليل گرايانه هس��تند و نمي توان به عنوان 
واقعيات محسوس روي آنها حساب جدي باز كرد. اما آرايش 
راهبردي ايران در خصوص اين تحوالت بايد چگونه باشد؟ 
اينكه ما در ايران منتظر تغييرات سياسي در امريكا باشيم، 
بعد بر اساس اين تغييرات در امريكا، رفتارها، كنش ها و 
برنامه هاي خود را تدوين و اجرايي كنيم از شاخص هايي 
كه براي يك حكمراني مطلوب ارايه مي شود، فاصله دارد. 
ما بايد منافع و اهداف ملي خود را بدرستي و با تشخيص 
منطقي نظام موجود روابط بين الملل براي خود بازسازي 
كنيم و در مسيري قرار بگيريم كه با ايجاد يك سياست 
ورزي مطلوب و رجحان دادن به منافع ملي، عملكرد خود 
را بر اساس اهداف و منافع ملت ايران شكل دهيم. آنچه كه 
امروز ديده مي شود، تقابل نظام جمهوري اسالمي ايران با 
نظام ليبراليستي حاكم بر امريكاست، نه روابط ميان ايران 
و امريكا يا ملت هاي ايران و امريكا. بلكه تقابل دو نظامي 
است كه در برابر هم تالش مي كنند تا به كسب پرستيژ 
افزونتري در نظام بين الملل نايل آيند. در واقع بيشتر از آنكه 
به فكر حل و فل مشكالت خود باشند به فكر آن هستند 
كه يكديگر را در اين بازي در مسير قضاوت افكار عمومي 
در باب برنده بودن يا بازنده بودن قرار دهند. در يك چنين 
مسيري همواره رفتارهاي هر كدام از آنها در برابر همديگر 
تابعي از قدرت آنها در برخورد با يكديگر نه در تعامل با هم 
است. لذا تجديد نظر در اين نگرش و رويكرد در دو پايتخت 
ايران و امريكا ضرورت پيدا مي كند. ايراني ها همواره اعالم 
كرده اند آماده گفت وگو به معناي حركت برد، برد هستند، 
اما در پ��ي آن برآمده اند تا با توج��ه به موضع گيري هاي 
امريكا شاخي به نام اياالت متحده امريكا را در صحنه نظام 
بين المللي بشكنند و امريكا هم با ابزارهايي كه در اختيار 
دارد مقاومت مي كند. بتبع تا زماني كه يك چنين شرايطي 
حاكم باشد هيچ مذاكره و گشايش��ي در روابط دو كشور 
شكل نمي گيرد و اگر مذاكره اي هم شكل بگيرد، در صحنه 
عمل با محدودترين تفسير در باب تعامل انجام مي پذيريد. 
همانطور كه در خصوص برجام هم اينگونه شد و اگر بجاي 
ترامپ، هيالري كلينتون راهي كاخ س��فيد مي شد هم 

احتمال بروز چالش در مناسبات دو كشور محتمل بود.

دومينوي افزايش قيمت ارز و...
 فالن اقدام اجرايي در خصوص بودجه و... مس��بب وقوع 
اين فراز و نشيب هاي اقتصادي بوده اند. يا مثال نسبت به 
تصميمات بانك مركزي و وزارت اقتصادي انتقادات جدي 
را مطرح كرد كه البته اين م��وارد در جاي خود اهميت و 
برجستگي دارند. اما بياييد، كمي عميق تر به مساله نگاه 
كنيم و صحبت هاي كليشه اي را كنار بگذاريم و ببينيم 
كه آيا كارشناس��ان و تحليلگران از قب��ل احتمال وقوع 
چنين وضعيتي را پيش بيني نكرده بودند؟ يا اينكه تذكار 
داده بودند ولي كسي به آن هشدارها توجه نكرد. واقع آن 
است كه شرايط اقتصادي در هر كشوري تابع جو روحي 
و رواني مردم، نظام تصميم س��ازي و تحوالت اقتصادي 
داخلي، منطقه اي و بين المللي است. ايران هم در شرايط 
فعلي تحت شديدترين نظام تحريمي امريكا و اذنابش قرار 
دارد كه ش��ايد در طول تاريخ كم نظير باشد. )اگر نگوييم 
بي نظير( از سوي ديگر هم كرونا مزيد بر علت شده است 
تا مشكالت ابعاد وسيع تري پيدا كنند. در اين ميان برخي 
سوءمديريت ها و خود تحريمي هاي داخلي هم وجود دارند 
كه اثرات ويران كننده اي بر اقتصاد داشته اند. آسيب هايي 
كه در فضاي رسانه اي كشور از آن تحت عنوان تحريم هاي 
داخلي ياد مي كنند. بنيادي ترين واقعيت اقتصادي كه ساير 
شؤون اقتصادي از آن نشات مي گيرد، مفهومي است كه در 
مباحث اكادميك از آن ذيل عنوان واقعيت عرضه و تقاضا 
ياد مي شود. به عبارت روشن تر ساير پديده هاي اقتصادي 
به نوعي تحت سيزه اين نظم اقتصادي قرار دارند. بر اين 
اساس وقتي به هر دليلي در ورودي عرضه ارز مشكلي به 
وجود بيايد و تحريم هاي اقتصادي و ركود كرونايي بر دامنه 
اين كمبودها بيفزايند، طبيعي است كه بازار ارز نسبت به 
اين كمبودها واكنش نشان مي دهد؛ از آنجايي كه بازارهاي 
اقتصادي با هم همگرايي دارند، نوسانات بازار ارز به سرعت 
ساير بازارهاي اقتصادي را نيز در مي نوردد و قيمت سكه و 
طال هم همپاي اين رشد در قيمت ارز باالنشيني را انتخاب 
مي كنند و ركوردهاي تازه اي را خلق مي كنند. مثال روشن 
آن بازي دومينوست، قطعاتي كه توسط بازيگر بر اساس يك 
الگو كنار هم چيده مي شند، بعد با يك تكانه اولين قطعه 
كه سقوط مي كند با خودش ساير قطعات را نيز مي اندازد و 
چرخه اي از سقوط در يك مختصات دومينويي را به وجود 
مي آرود. بنابراين ريشه اصلي مشكالت امروز ما ريشه در 
تصميماتي دارد كه در گذشته اخذ شده است و هزينه آن را 
امروز طبقات كمتر برخوردار مي پردازند. حاال بايد ببينيم 
كه براي برون رفت از اين مشكالت آيا راهكارهايي در پيش 
گرفته شده و نظام سياسي توانسته سد محكمي براي در 
امان ماندن اقتصاد از اين تكانه ها بسازد. يكي از مهم ترين 
موضوعاتي كه كارشناسان طي ماه هاي اخير بسيار درباره 
ضرورت آن سخن گفتند و مقاله نوشتند و هشدار دادند؛ 
بحث اف اي تي اف بود كه بر اس��اس اسنادي كه دولت و 
ساير نهادهاي مسوول ارايه كرده است، حتي نزديك ترين 
متحدان كشور نيز بدون امضاي اين سند حقوقي حاضر 
به تداوم روابط اقتصادي با كشورمان نبودند. در برابر اين 
هش��دارها برخي افراد و جريانات تن��درو بدون توجه به 
استدالل هاي ارايه شده و ضرورت هاي مطرح شده، موضوع 
تصميم سازي در خصوص اين سند مهم را به يك موضوع 
جناحي و گروهي تقليل دادند تا اقتصاد ايران دوره اي از 
فشار مضاعف را تجربه كند. اين موضوع شايد مهم ترين 
مشكل مديريت در كشور ما باش��د. اينكه به موضوعات 
اقتصادي از دريچه مس��ائل گروهي و سياسي نگريسته 
مي ش��ود و اين موضوع باعث مي ش��ود كه يك مديريت 
واحد در حوزه اقتصاد نقش آفرين نباشد و دامنه وسيعي از 
ديدگاه هاي مختلف با نظرات متفاوت و بعضا متضاد بازيگر 
صحنه اقتصادي و مديريتي باشند. از اين منظر معتقدم 
تا زماني كه درك درستي از مقوله هاي اقتصادي در نظام 
سياسي ايجاد نشود و همه افراد، جريانات و گروه ها بر روي 
اصل بودن منافع ملي به اتحاد نرسيده باشند، نمي توانيم 

توقع بهبود اوضاع را متصور شويم. 

ضرر يك ميليارد دالري تحريم 
هواوي به اپراتورهاي كانادايي 

دولت كانادا قصد ندارد خسارت يك ميليارد دالري 
  5G كه در نتيجه تحريم تجهيزات هواوي در توسعه
به وجود مي آيد را براي اپراتورهاي ارتباطي جبران 
كند و همين موضوع چالش هايي را به وجود آورده 
است. به گزارش مهر به نقل از رويتزر، به نظر مي رسد 
اگر دولت كانادا تجهيزات هواوي را در زيرساخت 
ش��بكه 5G  ممنوع كند، تصميمي براي جبران 
خسارت واردش��ده به شركت هاي ارتباطي بزرگ 
ندارد. چنين عملكردي به جنجال و جنگ بر سر 
يك ميليارد دالر )كانادايي( غرامت منجر مي شود. 
اين درحالي است كه دولت اين كشور تحت فشار 
امريكا است تا به داليل امنيتي استفاده از تجهيزات 
هواوي را ممنوع كند. درهمين راستا كانادا مشغول 
تحقيقات درباره اعطاي اجازه استفاده از تجهيزات 
هواوي در شبكه نسل پنجم اينترنت موبايل است. 
اپراتورهايي كه تحت تاثي��ر چنين تحريمي قرار 
مي گيرند به طور واضح اع��الم كرده اند در صورت 
تصويب چنين ممنوعيتي خواهان دريافت غرامت 
براي تغيير و جابه جايي تجهي��زات فعلي هواوي 
هستند. اما به نظر مي رسد دولت كانادا هنوز قانع 
نشده است. يك منبع دولتي كه خواست ناشناس 
بماند، در اين باره مي گويد: »مطمئن نيستم از لحاظ 
حقوقي، مجبور به جبران خسارتي باشيم در نتيجه 
اتخاذ تصميمي براي حف��ظ امنيت ملي به وجود 
آمده است.« به گفته اين منبع آگاه سياستمداران 
كانادايي عالوه بر آنچه گفته شد بايد نگران ديدگاه 
مردم درباره اعطاي يك ميلي��ارد دالر كانادايي يا 
بيش��تر به چند شركت بزرگ باشند. اين در حالي 
است كه دولت كانادا بيش از دو سال صرف تحقيقات 
درباره استفاده از تجهيزات هواوي در توسعه شبكه 
5G كرده، ام��ا تاكنون هيچ تصميمي در اين باره 
اتخاذ نكرده است. در نتيجه اپراتورهاي كانادايي اين 
چالش را به شيوه خود حل كرده  اند. دو اپراتور »بل 
كانادا« و »تلوس كورپ« كه از تجهيزات هواوي در 
توس��عه اينترنت 4G استفاده كرده بودند، اكنون 
اعالم كرده اند با اريكسون و نوكيا همكاري مي كنند.

 فروش  تيك تاك 
به مايكروسافت منتفي شد

طب��ق گزارش هاي جدي��د ف��روش  تيك تاك به 
مايكروسافت منتفي شد و در عوض شركت اوراكل با 
اپ چيني شريك مي شود و كنترل اطالعات كاربران 
امريكايي را به دس��ت مي گيرد. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، مايكروسافت اعالم كرد بايت دنس 
س��رويس  تيك ت��اك در امريكا را به اين ش��ركت 
نمي فروشد. اين شركت امريكايي در بيانيه اي اعالم 
كرد: »ما اطمينان داريم پيشنهاد ما براي كاربران 
 تيك تاك مناسب است و همزمان از امنيت ملي نيز 
محافظت مي كنيم.« اما اندكي پس از انتشار اين خبر 
منابع آگاه به رويترز خبر دادند بايت دنس تصميمي 
براي فروش سرويس هاي  تيك تاك در امريكا ندارد. 
در عوض با شركت اوركل شريك مي شود تا به اين 
ترتيب تحريم هاي امريكا را دور بزند. به گفته اين 
منابع آگاه، طبق قرارداد پيشنهادي، اوراكل شريك 
فناوري بايت دنس خواهد بود و مديريت اطالعات 
كارب��ران امريكايي اين پلتفرم را برعهده مي گيرد. 
همچنين اوراكل مشغول مذاكره براي سهيم شدن 
در س��رويس هاي  تيك تاك در امريكا اس��ت. ماه 
گذشته دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا دستور 
فروش سرويس هاي  تيك تاك در اين كشور را صادر 
و همزمان تهديد كرد اين اپليكيشن اشتراك گذاري 
ويدئوه��اي كوت��اه را ممنوع مي كند. پ��س از آن، 
بايت دنس مذاكراتي را براي فروش سرويس هاي 
امريكا به مايكروسافت يا اوراكل آغاز كرد. اما فرايند 
فروش به دلي��ل تصويب قوانين جدي��د صادرات 
فناوري چين به تعويق افتاده بود. همچنين منابعي 
آگاه فاش كردند دولت چي��ن ترجيح مي دهد به 
جاي فروش سرويس هاي  تيك تاك به امريكا، شاهد 
تعطيلي اين اپليكيشن باشد. مقامات امريكايي ادعا 
مي كنند ممكن است اطالعات كاربران اين شبكه 
اجتماعي در اختيار دولت چين قرار داده شود و به 
همين دليل تهديدي براي امنيت ملي به ش��مار 
مي رود.  تيك تاك كه حدود ۱۰۰ ميليون كاربر در 

امريكا دارد نيز اين اتهامات را رد كرده است.

نقص يك سرور 882 گيگابايت 
داده 70 سايت را لو داد

نقص امنيتي س��رور مورد اس��تفاده ده ها سايت 
دوست يابي باعث افشاي اطالعات صدها هزار كاربر 
شد. اين اطالعات به طور موقت در ابتداي شهريور 
ماه افشا شد. به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، 
پايگاه داده آنالين چند سايت دوست يابي كه فاقد 
كلمه عبور بود، در دسترس هكرها قرار گرفت و آنها 
داده هاي ش��خصي صدها هزار كاربر اين سايت ها 
را سرقت كردند. پايگاه داده يادشده كه االستيك 
سرچ نام دارد، به طور مداوم مورد سوءاستفاده بود 
تا سرانجام كارشناسان امنيتي موسسه وي پي ان 
منتور از موضوع مطلع ش��دند. بعد از افش��اي اين 
موضوع پايگاه داده مذكور در تاريخ سوم سپتامبر 
آفالين شد. بسياري از پيام هاي خصوصي كاربران 
سايت هاي دوست يابي از همين طريق افشا شده 
است. حجم اطالعات ذخيره ش��ده از سايت هاي 
دوست يابي مختلف روي س��رور هك شده بالغ بر 
88۲ گيگابايت بوده است. تعداد پيام هاي مذكور 
نيز تنها در عرض 9۶ ساعت از ۶۶ ميليون پيام فراتر 
رفته است. 7۰ سايت دوست يابي يادشده در نقاط 
مختلف جهان واقع هس��تند و در ميان اطالعات 
مسروقه داده هاي فروشگاه هاي تجارت الكترونيك 

و اطالعات تبليغاتي نيز قابل مشاهده است.

اعطاي وام ۵۰۰ ميليارد توماني به اپراتورها براي تحويل تلفن همراه قسطي به مردم

توليد گوشي داخلي در ايستگاه پاياني است

مشكل جاي ديگري است  نه بازار ارز
 به چه دليل روند كاهش ارزش پول ملي در س��ه س��ال 
اخير با سه شوك ارزي مواجه شده است؟ در حالي كه در 
دوره قاجار، دوره ۵3 ساله پهلوي، دوره جنگ و انقالب با 

شوك هاي كمتري مواجه شده است!
 در تجربه تاريخي دوره جنگ و انقالب كه با كاهش قيمت 
نفت و جنگ، مواجه شديم عمال در طول 8 سال جنگ، دو 
بار شوك ارزي اتفاق افتاده و افزايش قيمت داشته ايم و 
ارزش پول ملي به يك سوم سال ۱3۵8 رسيد. در دوره ۵3 
ساله پهلوي كه دوره اشغال ۲4-۱3۲۰، ملي شدن صنعت 
نفت و قطع فروش نفت، س��قوط رضاخان و به سلطنت 
رس��يدن پهلوي دوم اتفاق افتاد نيز دو شوك ارزي رخ 
داده است و ارزش پول ملي به يك ششم ابتداي اين دوره 
رسيد. در ۱۰۰ سال دوره قاجار كه دولت مركزي نداشته 
و كشور روي هوا اداره مي شد، كاهش ارزش پول ملي به 

يك هفتم ابتداي اين دوره رخ داده است. 
اما در سه سال اخير نرخ دالر عمال 7 برابر شده است يعني 
ارزش پول ملي به يك هفتم سه سال اخير رسيده است. 
لذا به نظر مي رسد كه فشار تحريم ها تنها يك بهانه است 
و داليل عمده ديگري بايد براي اين وضعيت برشمرد كه 
مهم ترين آن س��وء مديريت دولت و بانك مركزي است 
كه از منابع در اختيار دولت و امكانات كش��ور به خوبي 
استفاده نمي كنند و عمال دست بانك ها را در خلق پول باز 
گذاشته اند و عده اي عامل عمده رشد نرخ ارز هستند. لذا 
آنچه در بازار بهانه مي كنند كه سوداگران در بازار هستند و 
يك عده مشغول خريد و فروش در صرافي يا كف خيابان 
فردوسي و... هستند اينها در مقابل عرضه و تقاضاي اصلي 
ارز، و ه��زاران ميليارد تومان خلق پول بانك ها و گردش 
مالي آنها عددي نيستند و نمي توانند روي قيمت دالر 
اثرگذار باشند. چون تقاضاي جدي ندارند و اين بازار كم 
عمق است و لذا مشكل را بايد در جاي ديگري مديريت 

كنند. 
ما تجربه تحريم ها را در دولت احمدي نژاد داشته ايم و به 
مديريت آن دوران انتقاد داشتيم اما افزايش نرخ دالر در 
آن دوره به اندازه دوره فعلي كه تنها امريكا از برجام خارج 

شده، نبوده است.
نكته ديگر اينكه كش��ور در همين سه سال درآمد ارزي 
كم نداشته است و در سال هاي 99-۱397، معادل ۱73 
ميليارد دالر درآمد ارزي و ۱۰۰ميليارد دالر ذخاير ارزي 
داشته كه اگر صادرات غير نفتي به شكل هاي مختلف 
را به آن اضافه كنيم منابع ارزي كشور رقم قابل توجهي 
است و اين منابع ارزي در مقابل قيمت نفت زير ۱۰ دالر 

دوران جن��گ و اوايل دولت خاتمي، بس��يار قابل توجه 
است. در نتيجه اگر درست مديريت مي شد مي توانست از 
مشكالت امروز جلوگيري كند. پرسش اين است كه چرا 
در ارديبهشت و خرداد 97 كه اقتصاد دچار شوك ارزي 
شد و در آن دوران منابع ارزي كم نبوده نتوانستند بازار را 
به تعادل برسانند و جلوي نوسان قيمت ها را بگيرند. در 
مقطع بعد در سال 98 چرا مانع رشد قيمت ها نشدند و در 
سال 99 چرا بازهم دچار شوك ارزي هستيم و در اين مدت 
چرا يك سياست مناسب تجاري و مديريت ارزي مناسب 
حاكم نش��ده است؟ و چرا اقتصاد با سه شوك پي در پي 
ارزي مواجه شده است؟ بانك مركزي با وجود آنكه منابع 
ارزي داشته چرا از مديريت بازار ناتوان بوده است؟ كساني 
كه ذخاير ارزي را ناموس بانك اعالم كردند چرا با تزريق 
به موقع و مديريت به موقع بازار پول و ارز نتوانستند مانع 
اين افزايش قيمت ها شوند؟ كساني كه در بانك مركزي 
نسبت به منتقدان خود از انصاف دم مي زنند چرا قادر به 
تعادل در بازار با وجود منابع ارزي سال هاي اخير و ذخاير 

ارزي موجود نبوده اند؟
چه اتفاقي در ساختار اقتصاد افتاده كه شوك هاي ارزي با 
وجود منابع ارزي بيشتر نسبت به گذشته متفاوت شده 
است و همچنان نرخ دالر و قيمت ها و تورم حاصل از آن 
روي كاالهاي مصرفي مانندكره، پني��ر، لوازم خانگي، 

سيگار و... ادامه دارد؟
پرسش ديگر اين است كه وقتي مردم و خانوارها قدرت 
خريد كافي ندارند و ت��وان خريد يك موبايل، يخچال و 
تلويزيون وارداتي را ندارند، اين تقاضاي دالر و ارز از كجا 
وارد بازار مي ش��ود و دنبال خريد چه كااليي هس��تند؟ 
وقتي مسافرت ها به شدت كاهش يافته، به دنبال چه نوع 
تقاضايي هستند و چه كساني خريدار ارز در حجم هاي 
باال هستند؟ واقعيت اين است كه قدرت خريد مردم اجازه 
تقاضاي باالي ارزي را نمي دهد و بسياري خريد و تقاضاي 
كاالهاي خارجي را كنار گذاش��ته وت��وان خريد ندارند 
نه تقاضا دارند و نه پول كاف��ي براي خريد اين كاالهاي 

خارجي را دارند. 
براين اساس به نظر مي رسد كه وقتي سفر خارجي، واردات 
كاال و تقاضاي خريد وجود ندارد، در نتيجه اين دولت، بانك 
مركزي و بانك هاي خصوصي هستند كه با سوءمديريت، 
گردش مالي باال در بازار، عمال وضعيت بازارهاي دارايي 

مانند بورس، ارز، مسكن و... را به اين سمت كشانده اند. 
در دوره مديريت رييس كل فعل��ي بانك مركزي، آمار 
سپرده ها و تس��هيالت بانكي نشان مي دهد كه نسبت 

تسهيالت كاهش يافته و بانك ها رقم نقدينگي در اختيار 
خود كه تس��هيالت نداده ان��د را كاه��ش داده اند و رقم 
نقدينگي احتياطي بانك ها يا سياست سقف اعتباري، 
از ۲4۰ هزار ميلي��ارد تومان در تيرماه 97 با حدود 3۵۰ 
هزار ميليارد تومان افزايش به ۵9۰ هزار ميليارد تومان در 
خرداد 99 رسيده است و نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني به زير 78 درصد رسيده است 
و در مجموع از كل سپرده هاي بانك ها حدود 3۰ درصد 
به صورت س��پرده قانوني يا ذخيره احتياطي به عنوان 
تسهيالت پرداخت نشده است. حال بايد سوال كرد كه 
اين پول در اين مدت كجا گردش داشته است و بانك ها 

در چه بازارهايي از اين پول استفاده كرده اند؟
به عبارت ديگر، نقدينگي احتياطي بانك ها در دوره ۲ سال 
اخير تقريبا دو برابر شده و بانك مركزي بايد پاسخ دهد كه 
چه نظارتي بر گردش مالي اين نقدينگي داشته كه در دو 
سال اخير عمال به ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
طبق آمار خرداد 99 از كل آمار ۲93۲ هزار ميليارد توماني 
سپرده بانك ها، ۲۶۵9 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از 
كسر سپرده قانوني بوده و از اين رقم ۲۰۶9 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت شده يعني ۵9۰ هزار ميليارد 
تومان در اختيار بانك ها بوده به عنوان ذخيره احتياطي 
يا سياست سقف اعتباري نگهداري و تسهيالت پرداخت 

نشده است.
جالب اس��ت كه از رقم ۲۰۶9 هزارميليارد تومان مانده 
تس��هيالت بانك ها معادل ۱343 هزار ميليارد تومان 
تنها متعلق به تهران بوده اس��ت. يعني ۶۵ درصد مانده 
تس��هيالت بانك ها متعلق به تهران است و در حالي كه 
نسبت تس��هيالت در كش��ور كمتر از 78 درصد بوده و 
در برخي اس��تان ها در محدوده ۵۰ درصد و كمتر بوده 
اس��ت در تهران به تنهايي بيش از 9۲ درصد بوده است. 
اين نكته نشان مي دهد كه مانده تسهيالت و تسهيالت 
دهي بانك ها از كل كشور كم شده و در تهران عمدتا به 
امور خدمات مالي يعني بازار س��هام و ارز و... اختصاص 
مي يابد و تهران با وجود آنكه سهم ۶۵ درصدي در مانده 
تسهيالت بانك ها دارد اما سهم ۵4 درصدي در سپرده ها 
دارد. به عبارت ديگر، منابع كشور و مانده تسهيالت بانك ها 
در كشور عمال به نفع استفاده بيشتر در تهران به كار رفته 
است و يكي از داليل آن همين گردش مالي بانك ها در 

بازارهاي دارايي است. 
براين اساس كساني كه به عنوان سياهي لشكر در بازار 
مي بينيم و مشغول داللي هستند اينها كاره اي نيستند 

و خريد و فروش آنها رقمي نيست. حال بايد دولت پاسخ 
دهد كه چگونه مديريت كرده كه قيمت هر كااليي به دالر 
مرتبط شده و اقتصاد دالريزه شده است. اگر قرار است كه 
هر كااليي به دالر سنجيده شود و متناسب با رشد دالر، 
قيمت سهام، خودرو، مسكن، س��اختمان، و هر كاالي 
ديگري افزايش داشته باشد چرا حقوق و دستمزد و قدرت 

خريد مردم را دالريزه نمي كنند؟ 
سوال مهم تر اينكه چرا قيمت نهاده هاي انرژي، سوخت، 
س��نگ معدن و... ك��ه در اختيار ش��ركت هاي بزرگ 
پتروش��يمي، صنعتي و معدني قرار مي گي��رد به دالر 
سنجيده نمي شود و آنها همچنان به ريال پول خدمات 
دولتي و مواد اوليه و نهادهاي توليدي را پرداخت مي كنند 

اما به دالر صادرات دارند؟
محاسبات نشان مي دهد كه ارزش توليد اين شركت هاي 
بزرگ صنعتي و معدني وشيميايي حدود ۵۰ ميليارد دالر 
است كه ۲۰ ميليارد دالر صادرات دارند و 3۰ ميليارد دالر 
در داخل مي فروشند و همچنان از رانت انرژي و نهاده هاي 
ارزان استفاده مي كنند و دولت براي تامين كسري بودجه 
خود، به آنها قيمت نهاده ها را دالري پرداخت نمي كند تا 
آنها دالري صادر كنن��د و از اين روش بيش از 7۵۰ هزار 

ميليارد تومان سود و رانت ايجاد مي كنند. 
وقتي دالر افزايش مي ياب��د بالفاصله قيمت ميلگرد و 
تيرآهن و هر كاالي ديگري را به مردم گران تر مي فروشند و 
عمال به قيمت دالرمحاسبه و مي فروشند يا صادر مي كنند 
و تفاوتي بين مردم ايران و مردم كشورهاي منطقه نيست 
و هر كس توان دارد مي خرد و در غير اين صادر مي شود. 

پرسش اين است كه چرا دولت، معاون اول، رييس جمهور، 
بانك مركزي به اين موارد رس��يدگي نمي كنند چرا به 
عملكرد شركت هاي بزرگ، بانك هاي خصوصي، گردش 
مالي بانك ها در تهران نظ��ارت نمي كنند تا هم رانت و 
افزايش قيمت ها را كنترل كنند وهم منابعي براي تامين 

كسري بودجه دولت كسب نمايند.
براين اساس به جاي بحث هاي نيما و صرافي و داللي و 
سفته بازي و تقاضاي بازار آزاد، بايد به ريشه هاي رشد 
قيمت دالر، و ضعف مديريت دولت در امكانات كشور، 
شركت هاي بزرگ، بانك ها، گردش مالي كل اقتصاد، 
منابع در اختيار بانك مركزي، درآمد ارزي كشور و... 
توجه ش��ود كه به چه دليل صادركننده ارز را به بازار 
عرضه نكرده اس��ت چه كس��اني از رانت ها استفاده 
كرده اند و چرا يك بخش اقتصاد دالريزه شده و بقيه 

بخش ها همچنان ريالي است

ادامه از صفحه اول



تعادل- گروه معدن |
»ايميدرو، سبدگردان معدني ها در بورس مي شود.« بنابه 
تصميمات جديد متولي��ان معدني، ايميدرو با همكاري 
بورس اوراق بهادار، راهبري س��بدگرداني ش��ركت هاي 
معدن و صنايع معدني بازار سرمايه را برعهده گرفت. اين 
تصميم با هدف حمايت از سهامداران اتخاذ شده و كنترل 
نوسانات و صيانت از سهام سهامداران خرد جزو وظايف 
اولويت دار اين سبدگرداني است. طبق موافقت به عمل 
آمده با مقامات بورسي، مقرر شده شركت هايي كه فاقد 
سبدگرداني در بازار بورس هستند، تا سقف ۲۰ درصد از 
ارزش شناور شركت متبوع خود را براي تشكيل يك شركت 
سبدگرداني، تخصيص دهند. اين امر با هماهنگي بورس و 
تمامي شركت هاي معدني و صنايع معدني و شركت هاي 
داراي سبدگردان حاضر در بورس انجام مي شود. البته به 
گفته رييس هيات عامل ايميدرو، در گام نخست، قراراست 
كه شركت هاي معدني و صنعتي چادرملو ،گل گهر و نيز 
فوالد خراسان پيشنهاد ارايه سهم شناور در اين صندوق 
سبدگرداني را طي روزهاي آينده، به سازمان بورس ارايه 
دهند. در اين ميان، ايميدرو، چند پيشنهاد ديگر از جمله 
»تشكيل صندوق بازارگرداني به ارزش ۳۰ هزار ميليارد 
تومان، اجراي مصوبه بورس درباره مصوبه ۱۰ درصد سهام 
خزانه، اجراي مصوب��ه بورس اوراق اختيار فروش تبعي و 
بيمه سهام، تسريع در افزايش سرمايه شركت ها، تجديد 
ارزيابي در صورت لزوم، افزايش اعتبارات س��بدگردانان 
مستقل، هماهنگي بيشتر با شركت هاي حقوقي فروشنده 
س��هام براي كنترل هيجانات بازار و هماهنگي بيشتر با 
بازارگردانان شركت هاي تابعه ايميدرو« را براي تقويت بازار 
سرمايه عنوان كرده است. البته بورس روز گذشته به انتشار 
اين خبر واكنش مثبت نشان داد. به طوري كه شاخص كل 
بورس در همان ساعات آغازين معامالت ديروز، با رشد ۲۶ 
هزار واحدي بار ديگر به كانال ۱.۶ ميليون واحد صعود كرد 
و به يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد رسيد، كه يكي از داليل 
تقويت صف خريد براي نمادهاي معدني، را مي توان برعهده 
گرفتن راهبري سبدگرداني شركت هاي معدن و صنايع 

معدني بازار سرمايه از سوي ايميدرو عنوان كرد. 

    تصميمات جدي بورسي معدني ها 
دول��ت و مجلس با اتخ��اذ يكس��ري از تصميمات 
ب��ه دنبال تقويت بورس هس��تند. بناب��ه اظهارات، 
محمد علي دهقان دهنوي، مع��اون وزير اقتصاد و 
دارايي، از محورهاي اصلي مصوبات »بازارس��ازي« 
و »بازارگرداني« اس��ت؛ بدان معني كه تنظيم بازار 
چگونه بايد توسط سهامداران عمده و بزرگ صورت 
گيرد تا مانعي براي نوسان هاي زياد باشد.در همين 
راستا، اما معدني ها نيز دست به كار شدند تا راهبري 
سبد گردني شركت هاي معدن و صنايع معدني بازار 
سرمايه را برعهده بگيرند. اين تصميمي است كه در 
نشست رييس س��ازمان بورس، رييس كميسيون 

اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، ايميدرو و مديران 
عامل ش��ركت هاي بزرگ معدني و صنايع معدني 
با هدف حمايت از س��هامداران به ويژه سهامداران 
خرد اتخاذ ش��ده اس��ت.  در همين زمينه، خداداد 
غريب پور، رييس هيات عامل ايميدرو در اين جلسه 
اظهار كرد: طبق موافقت به عمل آمده، مقرر ش��د 
ش��ركت هايي كه فاقد س��بدگرداني در بازار بورس 
هستند، تا س��قف ۲۰ درصد از ارزش شناور شركت 
متبوع خود را براي تشكيل يك شركت سبدگرداني، 
تخصيص دهند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
با بي��ان اينكه اين امر با هماهنگ��ي بورس و تمامي 
ش��ركت هاي معدني و صنايع معدني و شركت هاي 
داراي س��بدگردان حاضر در بورس انجام مي شود، 
بيان كرده كه مديريت سبدگرداني توسط ايميدرو 
و از سوي قائم مقام اين سازمان و مديرعامل شركت 
بورس، انجام خواهد ش��د. البته به گفته غريب پور، 
كنترل نوسانات و صيانت از سهام سهامداران خرد 
جزو وظايف اولويت دار اين سبدگرداني است. در گام 
نخست، شركت هاي معدني و صنعتي چادرملو و گل 
گهر و نيز فوالد خراسان پيش��نهاد براي ارايه سهم 
ش��ناور در اين صندوق سبدگرداني را طي روزهاي 

آينده، به سازمان بورس ارايه مي دهند.

  راه اندازي »نخس�تين شركت سهامي عام 
پروژه« 

اما خبر ديگري كه از س��وي رييس هيات عامل ايميدرو 
مطرح شد، اينكه ش��ركت توسعه معادن و فلزات )تحت 
مديريت ايميدرو(، نخستين ش��ركت بورسي است كه 
»شركت سهامي عام پروژه« راه اندازي كرده است. غريب 
پور درباره جايگاه شركت هاي اين بخش به ارايه توضيحاتي 
پرداخت. بنابه اظهارات اين مقام مسوول در وزارت صمت، 

ارزش ش��ركت هاي معدن و صنايع معدني بورس��ي ۶۵ 
ميليارد دالر است كه شامل ۸۵ شركت در بازار بورس است. 
همچنين مقايسه P/E )بازدهي آينده يك دارايي( نشان 
مي دهد كه شركت هاي بخش معدن و صنايع معدني با 
وجود جذاب بودن، سود كمتري تقسيم كرده و بيشتر سود 
را به سمت اجراي طرح هاي توسعه اي هدايت كرده اند. از 
طرفي، نسبت P/E شركت هاي معدن و صنايع معدني ۲۶ 
درصد است در حالي كه فضاي رشد تا ۳۰ درصد )متوسط 
نرخ پي / يي بازار( را دارند. در حالي كه ۱۴ درصد از درآمد 
شركت هاي بورسي در اختيار اين شركت ها است اما ۲۳ 
درصد از س��ود را در اختيار دارند.با نگاه به همين داده ها، 
رييس هيات عامل ايميدرو با تاكيد بر اينكه شركت هاي 
بزرگ بخشي از سود خود را صرف توسعه كرده اند، مي گويد: 
در شركت هاي زيرمجموعه ايميدرو، شامل »فوالد مباركه، 
مس، گل گهر، فوالد خوزستان، چادرملو، غدير ايرانيان و 
غيره«، ۴ ميليارد و ۸۷۹ ميليون يورو و ۴۰ هزار ميليارد 
تومان طرح توس��عه اي تعريف كرده ايم. اين امر نشان از 
آينده درخش��ان شركت هاي معدني و صنايع معدني در 
بورس مي دهد. همچنين بنابر آم��ار اعالمي غريب پور، 
ارزش ش��ركت هاي معدن و صنايع معدني در بورس به 
نرخ ارز نيما، ۷۳ ميليارد دالر است در حالي كه كل ارزش 
بازار ۲۷۴ ميليارد دالر است با احتساب فرابورس به ۳۲۲ 

ميليارد دالر مي رسد.

    چند پيشنهاد ديگر براي تقويت بازار سرمايه
در همين راستا، مدير سرمايه گذاري و اقتصادي ايميدرو 
به ارايه پيشنهادهاي ايميدرو براي تقويت بازار سرمايه 
پرداخت. به گفته امير صباغ »تشكيل صندوق بازارگرداني 
به ارزش ۳۰ ه��زار ميليارد تومان، اجراي مصوبه بورس 
درباره مصوبه ۱۰ درصد س��هام خزان��ه، اجراي مصوبه 
بورس اوراق اختيار فروش تبعي و بيمه س��هام، تسريع 

در افزايش سرمايه شركت ها، تجديد ارزيابي در صورت 
لزوم، افزايش اعتبارات سبدگردانان مستقل، هماهنگي 
بيشتر با ش��ركت هاي حقوقي فروشنده س��هام براي 
كنترل هيجانات بازار و هماهنگي بيشتر با بازارگردانان 
ش��ركت هاي تابعه ايميدرو« جزو پيش��نهادهاي اين 
سازمان است. وي تاكيد كرد: سهام شركت هايي همچون 
ف��والد مباركه، ملي م��س، گل گه��ر، چادرملو، فوالد 
خوزستان و فوالد خراسان، بنيادي است و مي تواند نجات 
بخش كل بورس باشد. همچنين به گفته صباغ، افزايش 
سرمايه شركت هاي بزرگ معدن و صنايع معدني از ۳۴ 
هزار ميليارد تومان سال ۹۷ به ۸۹ هزار ميليارد تومان در 
س��ال جاري مي رسد. از سوي ديگر، مديرعامل شركت 
ملي صنايع مس ايران نيز با بيان س��رمايه گذاري هاي 
اين شركت، گفت: س��رمايه گذاري هاي شركت مس از 
محدوده ۲ ميليارد يورو به ۴.۵ ميليارد يورو مي رسد كه 
اين مقياس حتي براي كشورمان نيز رقم قابل توجهي 
محسوب مي شود. اردشير سعدمحمدي درباره اكتشافات 
جديد شركت مس گفت: امسال معدن ارزشمند با ذخيره 
۵۳۰ ميليون تني را معرفي خواهيم كرد. وي ادامه داد: 
سهام مس به گونه اي اس��ت كه منافع بااليي براي بازار 
سهام به ويژه سهامداران حقيقي به همراه خواهد داشت. 
او در عين حال تاكيد كرد: حتي در شرايط تحريم هيچ 
دغدغه اي براي فروش كاتد مس نداريم. وي از مديران 
بورس خواهان كاهش زمان بروكراس��ي براي افزايش 
سرمايه ش��ركت و همچنين پذيرش ۵ شركت جديد 

مرتبط با مس در بازار سرمايه شد.

  واكنش مثبت بورس
 به بازارگرداني سهام معدني ها

خبر بازارگرداني سهام معدني ها، واكنش مثبت را نيز 
در پي داشت. به طوري كه شاخص كل بورس در يك 
ساعت و نيم آغازين معامالت روز گذشته، با رشد ۲۶ 
هزار واحدي بار ديگر به كانال ۱.۶ ميليون واحد صعود 
كرد و به يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد رس��يد. با اين 
حال شاخص هم وزن ۴۲۸ واحد منفي )منهاي ۰.۱ 
درصد( بود و به ايستگاه ۴۲۲ هزار واحد بازگشت كه 
مي تواند نشان دهنده خروج پول حقيقي ها و آغاز خريد 
از سوي حقوقي ها باشد. همه نمادهاي شاخص ساز 
ش��امل »فارس، فوالد، فمل��ي و كگل « در معامالت 
 ديروز نيز رشد مثبت داش��تند و اثرگذاري آنها بين

 ۲ تا ۴.۵ هزار واحد در شاخص كل بورس بود. بيشترين 
صف هاي خريد به نمادهاي »ثامي��د، فوالد، فملي، 
وبصادر و كگل« به ترتيب با ارزش ۲۹۰، ۲۴۰، ۱۲۸، 
۱۲۰ و ۹۶ ميليارد تومان اختصاص داشت. ازاين رو، 
يكي از داليل تقويت صف خريد براي نمادهاي معدني، 
را مي توان به اين موضوع ربط داد كه ايميدرو راهبري 
سبدگرداني شركت هاي معدن و صنايع معدني بازار 

سرمايه را برعهده گرفته است. 
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نرخ مصوب كره 100 گرمي
 8  هزار تومان شد

فارس |سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صمت گفت: براساس تصميم كارگروه ستاد تنظيم 
بازار، از امروز كره داخلي با نرخ مصوب ۸ هزار تومان 
در بازار عرضه مي شود. محمدرضا كالمي گفت: بر 
اساس تصميم ستاد تنظيم بازار از امروز كره داخلي 
با نرخ مص��وب ۸۰۰۰ در بازار عرضه خواهد ش��د. 
سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت 
در خصوص مصوبات ستاد تنظيم بازار در خصوص 
عرضه كره با بيان اين مطلب، افزود: ستاد تنظيم بازار 
نرخ عرضه هر كيلوگرم كره داخلي را ۸۰ هزار تومان 
مصوب كرد كه در بس��ته بندي ۱۰۰ گرمي حدود 
۸۰۰۰ تومان خواهد بود و در س��اير بسته بندي ها 
توسط سازمان حمايت محاسبه خواهد شد. وي در 
اين رابطه تصريح كرد: اين تصميم با توجه به تغيير 
ارز واردات كره از ۴۲۰۰ تومان به ارز نيما در س��ال 
گذشته و اتمام موجودي كره با ارز ۴۲۰۰ توماني در 
كشور گرفته شده است. كالمي اضافه كرد: كشور 
مي تواند اين محصول را با اتكاي داخل مشروط بر 
افزايش مقادير توليد توسط وزارت جهاد كشاورزي 
توليد كند. وي گفت: وزارت جهاد كشاورزي مكلف 
شد در راستاي افزايش تقاضاي ناشي از خوداتكايي 
و مصرف كره داخلي مقادير توليد شير را نيز افزايش 
دهد. كالمي افزود: همچنين اثر كنجاله نيز بر قيمت 
شير محاسبه مي شود كه بايد اين قيمت ها رعايت 
ش��ود و دامداران و فعاالن اين عرصه اجازه افزايش 

قيمت شيرخام را ندارند.

تمامي قيمت  خودروها 
در بازار كاذب است

ايلنا |رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو گفت: 
در روزهاي اخير ش��اهد سير نزولي قيمت خودرو 
هستيم، به طوري كه اين كاهش قيمت در محدوده 
۵ تا ۱۳ ميليون تومان قرار دارد. سعيد موتمني در 
رابطه با وضعيت بازار خودرو به خبرنگار اقتصادي 
ايلنا گفت: در روزهاي اخير شاهد سير نزولي قيمت 
خودرو هستيم، به طوري كه اين كاهش قيمت در 
محدوده ۵ تا ۱۳ ميليون تومان قرار دارد . وي ادامه 
مي دهد: البته ممكن است افرادي كه با قيمت باال 
خودرو خري��داري كرده اند در برابر كاهش قيمت 
از خود مقاومت نش��ان دهند، آن هم به دليل عدم 
وجود س��قف قيمتي است. اما به طور كلي خريدار 
نبايد فريب اين قيمت هاي گزاف را بخورد تا متضرر 
هم نشود. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با 
اش��اره به قيمت هاي كاذب موجود در بازار در اين 
زمينه توضيح داد: قيمت هاي فعلي در بازار همگي 
كاذب هستند و هر فروشنده اي هر روز مي خواهد 
قيمت خودروي خود را افزايش دهد، به همين خاطر 
مصرف كنندگان بايد توجه داشته باشند در اين بازار 
آشوب فريب نخورند. موتمني خاطرنشان كرد: اين 
افزايش قيمت ها همگي در شبكه هاي اجتماعي 
و روي كاغذ اس��ت، زيرا معامله اي وجود ندارد كه 
بخواهيم آن را معيار و مالك اين امر قرار دهيم، به 
همين خاطر در حال حاضر بازار خودرو راكد است. 
بنابراين بهتر اس��ت خريداران زير بار قيمت هاي 
نجومي نروند. وي با اشاره به سياست هاي مناسب 
وزارت صمت در راس��تاي كاه��ش قيمت خودرو 
توضيح داد: با سياست هاي تازه اي كه وزارت صمت 
در نظر گرفته اس��ت، مي توانيم ب��ه روند كاهش 

قيمت ها در آينده اميدوار باشيم.

محصوالت شوينده  
در انتظار افزايش قيمت!

ايس�نا |ريي��س هيات مديره انجم��ن صنايع 
شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران اعالم كرد كه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
هن��وز با افزاي��ش قيمت محصوالت ش��وينده و 
بهداشتي موافقت نكرده و ميزان افزايش قيمت 
در آينده هم بس��تگي به توافق توليدكنندگان با 
سازمان حمايت دارد. در روزهاي اخير گزارشاتي 
از افزايش قيمت محصوالت شوينده منتشر شد، 
اما بختيار علم بيگي، رييس هيات مديره انجمن 
صنايع ش��وينده، بهداشتي و آرايش��ي ايران در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: توليدكنندگان براي 
افزايش قيمت محصوالت بهداش��تي و شوينده 
به س��ازمان حمايت درخواس��ت دادند، اما هنوز 
با اين درخواس��ت موافقت نش��ده اس��ت. تا اين 
تاريخ يك بار درخواس��ت افزايش قيمت رد شده 
و دوباره مذاكراتي انجام شده كه هنوز نتيجه آنها 
مشخص نشده است. وي با بيان اينكه فعال قيمت 
اين محصوالت افزايش پيدا نمي كند، در پاسخ به 
اينكه در صورت قبول درخواست توليدكنندگان 
قيمت ها چقدر افزايش مي يابد؟ اظهار كرد: ميزان 
افزايش قيمت بستگي به توافق توليدكنندگان با 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
دارد. علم بيگ��ي با اش��اره به صادر ش��دن مجوز 
صادرات براي مواد شوينده گفت: مجوز صادرات 
مشروط به تامين بازار داخلي است و اگر در بازار 
كمبود ايجاد شود بالفاصله صادرات قطع خواهد 
شد. وي وضعيت توليد كشور در زمينه محصوالت 
شوينده و بهداشتي را خوب توصيف كرد و گفت: 
در برخي اقالم اين بخش دو تا س��ه برابر مصرف 
داخل توليد داري��م، بنابراين تا زماني كه در بازار 
داخل مشكلي ايجاد نشود صادرات ايرادي ندارد. 
البته وضعيت صادرات ب��ه چگونگي تامين مواد 
اوليه هم مرتبط است و تا زماني كه در تامين مواد 
اوليه مشكلي نباشد صادرات محصوالت شوينده 
ادامه خواهد داش��ت. طي روزهاي گذشته اعالم 
شده كه صادرات محصوالت شوينده، صابون و آب 

ژاول تا پايان آذر ماه امسال بالمانع است.

افزايش بازرسي ها از اصناف 
اتاق اصناف | سرپرس��ت معاونت نظارت و بازرسي 
اتاق اصناف ايران گفت: تعداد بازرسي هاي انجام شده 
از سوي بازرسان اين نهاد در سراسر كشور در پنج ماهه 
نخست امسال، ۱۶درصد بيش از تعداد بازرسي ها در 
مدت مشابه سال گذشته بود. بهنام نيك منش اظهار 
داشت: تعداد كل بازرسي ها از صنوف تهران در پنج ماهه 
ابتدايي سال جاري يك ميليون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره 
بود كه ۵۹ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با ارزش بيش از ۸۷۸ 
ميليارد و ۶۴۵ ميليون ريال تشكيل شده است. وي با 
بيان اينكه در پنج ماهه اول سال ۹۹، بيش از ۶۱ هزار 
فقره شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت 
شد خاطرنشان كرد: در اين مدت، تخلف گران فروشي 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد، عدم درج 
قيمت ۱۹ درصد، عدم صدور صورت حساب ۲۲ درصد و 
تقلب ۱۸ درصد كاهش و احتكار ۴ درصد افزايش يافته 
است. سرپرست معاونت نظارت بازرسي اتاق اصناف 
ايران بيان كرد: بعد از ايجاد ش��وراي تشديد بازرسي و 
نظارت در راستاي نظارت بر انبارها و مراكز نگهداري 
عمده كاال، بازرس��ان اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گش��ت 
مشترك با بازرسان سازمان حمايت، سازمان صمت، 
سازمان تعزيرات حكومتي و دادستاني انجام داده اند كه 
در نتيجه اين بازرسي، ۳۳ مورد گزارش احتكار بالغ  بر ۲۰ 
ميليارد ريال ثبت شد. بيشترين ميزان احتكار مربوط به 

الستيك، روغن، برنج و شكر بوده است.

كشف 2 هزار ميليارد تومان 
كاالي قاچاق در گمرك

در ۵ ماه نخست س��ال ۱۳۹۹ تعداد ۷۶۸ پرونده 
قاچاق كاال در گم��رك به ارزش بي��ش از ۲ هزار 
ميليارد تومان كشف ش��د. به گزارش فارس، در ۵ 
ماه نخست سال ۱۳۹۹ تعداد ۷۶۸ پرونده قاچاق 
كاال به ارزش بيش از ۲ هزار ميليارد تومان كشف 
و به مراجع قضايي معرفي ش��د. بررس��ي وزارت 
اقتصاد درباره قاچاق نشان مي دهد، گمرك ايران 
تا شهريورماه ۱۳۹۸ در مقايسه با مدت مشابه آن 
سال ۱۳۹۷ در زمينه پرونده هاي متشكله قاچاق در 
 سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۲۵۳ پرونده به ارزشي بيش از 
۳ هزار ميليارد تومان كشف كرده است. همچنين 
گمرك ايران در مبارزه با مواد مخدر، روان گردان ها 
و انواع پيش سازهاي مواد مخدر براساس گزارش 
دفتر اطالعات منطقه اي سازمان جهاني گمرك 
)RILO( رتبه نخست را كسب كرده و رشد ۱۷۳ 
درصدي كشفيات انواع مواد مخدر را داشته است.

كشف و ضبط 7‚2 ميليون 
ماسك سه اليه 

ايسنا |معاون نظارت و بازرسي اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران از كشف و ضبط دو 
ميليون و ۷۰۰ هزار ماسك سه اليه ويژه پرستاري 
توسط بازرسان اين س��ازمان در روز گذشته خبر 
داد. س��عيد محمدي پوراظهار كرد: اين محموله 
ش��امل ۷۲۰۰ بطري محلول ض��د عفوني كننده 
دس��ت نيز بود كه ارزش آنها جمع��ًا ۴۲ ميليارد 
ريال برآورد شده است. وي افزود: اين كاالها بنا به 
دستور قضايي دادستان تهران، طي صورت جلسه 
مشترك جهت سير مراحل قانوني تحويل عوامل 
پليس امنيت قضايي شده است. اين مقام مسوول در 
پايان خاطرنشان كرد كه كاالهاي كشف شده ظن 
به احتكار بوده و پس از طي مراحل قانوني تحويل 

سازمان غذا و دارو خواهد شد.

16هزار برنده  قرعه كشي 
پيش فروش خودرو  مشخص  شدند

ايكو پرس |قرعه كش��ي براي تعيين ۱۶ هزار برنده 
منتخب قرعه كش��ي س��ومين مرحله از طرح فروش 
فوق العاده گروه صنعتي ايران خودرو از ميان ۲.۵ ميليون 
نفر متقاض��ي، در حضور نهادهاي نظارتي انجام ش��د. 
منتخبان تا ۲۷ شهريور ماه براي واريز وجه و نهايي كردن 
ثبت نام خود فرصت دارند. مراسم قرعه كشي سومين 
مرحله از ف��روش فوق العاده محص��والت ايران خودرو 
در محل س��الن كنفرانس معاون��ت بازاريابي و فروش 
ايران خ��ودرو برگزار ش��د. ثبت نام اي��ن دوره از فروش 
فوق العاده محصوالت ايران خودرو با موعد تحويل حداكثر 
سه ماهه و قيمت قطعي، از روز پنجشنبه هفته گذشته 
)۲۰ شهريورماه( با عرضه پنج محصول سمند LX، پارس 
بنزيني، پژو ۲۰۶ تيپ ۲، پژو ۲۰۶ صندوقدار و پژو ۴۰۵ 
SLX آغاز و تا روز گذشته )۲۳ شهريورماه( ادامه داشت. 
در اين طرح بيش از ۲.۵ ميليون نفر ثبت نام كرده  بودند 
كه بر اساس اعالم مسووالن ايران خودرو، شانس انتخاب 
شدن در اين طرح ۱۰۸ به ۱ بوده است. بر اساس آمار از 
ميان مجموع دو ميليون و ۵۱۸ و ۸۵۹ نفر شركت كننده 
داراي شرايط و احراز هويت شده، ۴۸۶ هزار و ۴۰۵ نفر 
براي خودروي پژو GLX ۴۰۵ با ظرفيت ۳۰۰۰ دستگاه، 
۵۷۸ هزار و ۷۱۷ نفر ب��راي پژو ۲۰۶ تيب ۵ با ظرفيت 
۳۰۰۰ دستگاه، ۵۴۷ هزار و ۸۷ نفر براي خودروي پژو 
۲۰۶ صندوقدار با ظرفيت ۲۵۰۰ دستگاه، ۶۳۵ هزار و 
۴۹۶ نفر براي محصول پژو پارس سال با ظرفيت ۴۰۰۰ 
دستگاه و در نهايت ۲۷۱ هزار و ۱۵۴ نفر براي خودروي 
س��مند LX با ظرفيت تحويل ۳۵۰۰ دستگاه ثبت نام 
كرده بودند. از اين تعداد، ۱۶ هزار نفر براساس ظرفيت هر 
خودرو، براي ثبت نام قطعي و با قرعه كشي انتخاب شدند. 
۵۰ درصد نيز به عنوان افراد ذخيره درنظر گرفته شده  تا 
در صورت عدم واريز وجه منتخبان در مدت زمان تعيين 
شده )تا پنج شنبه هفته جاري، ۲۷ شهريورماه(، افراد از 
ليست ذخيره جايگزين شوند. اسامي نفرات برگزيده 
عالوه براينكه پس از تاييد نهادهاي ناظر، در اسرع وقت 
 esale.ikco.ir در سايت فروش ايران خودرو به نشاني
قرار خواهد گرف��ت، از طريق پيامك به برگزيدگان نيز 

اعالم خواهد شد.

»ايميدرو« براي تقويت بازار سرمايه چند پيشنهاد ارايه كرد

واكنش مثبت بورس به سبد گرداني معدني ها 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد 

بهبود رتبه »تجارت فرامرزي« ايران 
ايرنا|مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: آمارهاي بين المللي نش��ان مي دهد 
شاخص تجارت فرامرزي طي دو سال گذشته از ۱۷۰ 
به ۱۲۱ كاهش يافته و بهبودي ۴۹ پله اي را نش��ان 
مي دهد. سعيد زرندي در گفت وگو با » ايرنا« افزود: با 
جهاني شدن اقتصاد و گسترش پيوندهاي اقتصادي 
كش��ورها با يكديگر، آمارها، داده ها و ش��اخص هاي 
مقايس��ه اي بين كش��وري اهميتي بي��ش از پيش 
يافته اس��ت و بر همين اس��اس برخي سازمان هاي 
معتبر بين المللي اقدام به گردآوري و انتش��ار آمار و 

شاخص هاي مقايسه اي بين كشوري مي كنند.
 وي با بيان اينكه اطالع از آخرين وضعيت كشورمان 
در اي��ن ش��اخص ها مي توان��د نق��ش بس��زايي در 
تصميم گيري هاي اقتصادي سرمايه گذاران، فعاالن 
تجاري و ديگر ذي نفعان داشته باشد، ادامه داد: شاخص 
سهولت كسب وكار، از شاخص هاي بين المللي تعريف 
شده توس��ط بانك جهاني و از موثرترين متغيرهاي 
تعيين كننده وضعيت اقتصادي هر كشور است كه با 
استناد به آن مي توان به بررسي، تجزيه و تحليل شرايط 
اقتصادي پرداخت. زرندي اظهارداشت: بهبود فضاي 
كسب وكار يكي از پارامترهاي مهم براي بسترسازي 
اقتصادي به منظ��ور جذب س��رمايه هاي داخلي و 

خارجي محسوب مي ش��ود و بانك جهاني هرساله با 
اندازه گيري ۱۰ شاخص، اقدام به بررسي فضاي كسب  

وكار حاكم بر كشورها مي كند. 
وي گفت: يكي از اين شاخص ها، تجارت فرامرزي است 
كه در بهبود محيط كسب وكار هر كشور تأثير بسزايي 
دارد، در تج��ارت فرامرزي زم��ان و هزينه مربوط به 
فرآيند لجستيك صادرات و واردات كاال در نظر گرفته 
مي ش��ود. به گفته اين مقام مسوول، مفروضات كلي 
محاسبه شاخص تجارت فرامرزي براساس دو مولفه 
»زمان« و »هزينه« در دو مرحله »انطباق اسنادي« 

و »انطباق مرزي« اندازه گيري و گزارش مي شود.
 وي بيان داشت: بين سال هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ رتبه 
ايران در ش��اخص سهولت كسب و كار افزايش يافته 
)ضعيف تر شده(، اما در ش��اخص تجارت فرامرزي، 
وضعيت بهتري داش��ته اس��ت. زرندي افزود: ايران 
بهترين رتبه در اين ش��اخص را در س��ال ۲۰۱۹ به 
دست آورده و توانسته در بين ۱۹۰ كشور رتبه ۱۲۱ را 
كسب كند، همچنين بدترين رتبه كشورمان مربوط 
به سال ۲۰۱۷ است كه در بين ۱۹۰ كشور رتبه ۱۷۰ 
را به دس��ت آورد. وي افزود: در اين س��ال ها دولت  به 
منظور آسان سازي روند تجارت با جهان، توانسته  زمان 
معطلي و هزينه هاي صرف شده در تجارت خارجي 

ايران را كاهش دهد. معاون وزارت صنعت ادامه داد: در 
بين كشورهاي منطقه كمترين زمان صرف شده در 
»انطباق مرزي در بخش صادرات«، مربوط به كشور 
قرقيزستان با پنج ساعت زمان بوده، اما بيشترين زمان 
معطلي در اين زيرش��اخص با ۱۰۵ساعت به كشور 
قزاقس��تان تعلق دارد.  زمان صرف شده ايران در اين 

زيرشاخص ۱۰۱ ساعت ثبت شده است. 
وي گفت: كمترين زمان صرف ش��ده براي »انطباق 
مرزي در بخش واردات« از آِن قزاقستان با دو ساعت و 
در مقابل بيشترين زمان صرف شده در اين زيرشاخص 
از آِن مصر با ۲۴۰ س��اعت اس��ت. اين زيرش��اخص 
براي ايران ۱۴۱ س��اعت گزارش شده است. زرندي 
اظهارداش��ت: همچنين مطابق داده ها، ارمنس��تان 
كمترين )۲ ساعت(، عراق بيشترين )۵۰۴ ساعت( و 
ايران )۳۳ ساعت( زمان را براي »انطباق اسنادي در 
فرآيند صادرات« خود صرف كرده  و ارمنستان، تركيه 
و گرجستان، كمترين )۲ ساعت(، افغانستان بيشترين 
)۳۲۴ س��اعت( و ايران )۴۰ ساعت( زمان را نيز براي 

»انطباق اسنادي در بخش واردات« صرف كردند.
  به گفته اين مقام مس��وول، قرقيزستان با هزينه كرد
 ۱۰ دالر كمتري��ن، ع��راق با يك ه��زار و ۱۱۸ دالر 
بيشترين و ايران )۴۱۵ دالر( هزينه را براي »انطباق 

مرزي در بخش صادرات« خود ص��رف كرده اند، در 
بخش واردات نيز قزاقستان و ارمنستان كمترين هزينه 
)تقريبا صفر( را در مرحله انطباق مرزي صرف كرده، 
اما سوريه با ۸۲۸ دالر بيش��ترين و ايران )۶۶۰ دالر( 

هزينه كرد داشته است. 
وي خاطرنش��ان كرد: مطاب��ق داده ه��اي آم��اري، 
گرجستان كمترين هزينه )تقريبا صفر( را در بخش 
»انطباق اس��نادي صادرات« داش��ته، عراق با صرف 
يك هزار و ۸۰۰ دالر بيشترين و ايران )۶۰دالر( هزينه 
را در اين بخش صرف كرده اند، همچنين قزاقستان 
كمتري��ن )تقريبا صفر(، مص��ر با صرف ه��زار دالر 
بيشترين و ايران )۹۰ دالر( هزينه را در بخش »انطباق 

اسنادي واردات« داشته اند.
 برپاي��ه اي��ن گ��زارش، فرانس��ه و ايتالي��ا در همه 
زيرش��اخص هاي تجارت فرامرزي، كمترين زمان و 
هزينه )تقريبا صفر( را داش��تند. كشور آلمان نيز در 
همه زيرشاخص هاي مربوط به بخش واردات كمترين 
زمان و هزينه )تقريبا صفر( را داشته و كره جنوبي در 
زيرشاخص »انطباق مرزي در بخش واردات« كمترين 
زمان را صرف كرده است. در ضمن، بيشترين زمان و 
هزينه صرف شده در بين كشورهاي منتخب مربوط 

به روسيه و ايران بوده است.

مديركل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي: 

مسووليتي در قبال قيمت خودرو نداريم
مديركل دفتر ارزيابي كيفيت كاال و خدمات س��ازمان 
ملي استاندارد ايران از فعاليت بيش از هزار توليد كننده 
در صنعت جوش كش��ور خبر داد. پروي��ز درويش در 
مراسم انعقاد تفاهم نامه استانداردسازي سازه هاي فلزي 
كه در سازمان ملي استاندارد در كرج برگزار شد، اظهار 
كرد: سياست سازمان ملي استاندارد انعقاد تفاهم نامه 
همكاري با سازمان هاي دولتي و انجمن هاي تخصصي، 
دانشگاه ها و مراكز پژوهش��ي با هدف عمل به وظايف 
و ماموريت هاي تعريف ش��ده خود اس��ت. به گزارش 
ايسنا، وي ادامه داد: محورهاي عمده اين تفاهم نامه ها 
همكاري در تدوين استانداردهاي ملي ايران و مديريت 
در ساختارهاي بين المللي، آموزش، ترويج و همكاري 
در اجراي استانداردهاي تخصصي به ويژه استانداردهاي 
اجباري و تسهيل در تأييد صالحيت ها است. وي با اشاره 
به تفاهم نامه اي كه امروز بين سازمان ملي استاندارد و 

هيات مديره تعاوني توليدكنندگان سازه هاي فوالدي 
امضاء شد، اضافه كرد: اين تفاهم مسير اجراي استاندارد 
۳۸-۳۴ را هموار مي كند. وي توضيح داد: صنعت جوش 
گس��تره بزرگي از خودروس��ازي تا فعاليت هاي حوزه 
ساختمان، راه و شهرسازي، نفت و ... را در بر مي گيرد به 
همين دليل بايد در راستاي استاندارد سازي سازه هاي 
فوالدي بيش از پيش تالش كني��م. درويش ادامه داد: 
با استانداردس��ازي اين حوزه درهاي صادرات و تعامل 
با ديگر كش��ورها با سهولت باز مي شود. درويش با بيان 
اينكه هنوز راه زيادي در زمين��ه اجرا، تحقيق و ترويج 
اس��تانداردهاي صنعت جوش در پيش داريم، افزود: با 
تدوين استاندارد اجباري، همكاري در بحث برگزاري 
كميته هاي عالئم و نظارت بر حس��ن اجراي استاندارد 
ش��اهد تحوالت ش��گرفي در اين صنعت خواهيم بود. 
در ادامه اين نشست هم پيمان پيرايش مديركل دفتر 

نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي با اشاره به اينكه 
براي باال بردن كميت و كيفيت صنعت خودرو مس��ير 
طوالني اي در پيش داريم اظهار كرد: س��عي داريم در 
صنعت خودروس��ازي در مسير كش��ورهاي پيشرفته 
قدم برداريم تا توليدات قابل قبولي به مردم عرضه شود. 
پيرايش با اشاره به اينكه به رغم انتقاداتي كه به صنعت 
خودروي كش��ور وارد اس��ت، در حوزه ج��وش خودرو 
مش��كلي نداريم، توضيح داد: خوش��بختانه از ساليان 
گذشته تاكنون حساسيت ويژه اي به اين حوزه در صنعت 
خودروسازي شده و با مشكل خاصي مواجه نيستيم. وي 
گفت: هر چند طي ماه هاي گذشته شاهد افزايش قيمت 
خودرو در كشور بوده ايم اما سازمان استاندارد مسووليتي 
در اين حوزه ندارد و تعيين كننده قيمت خودروها نيست.

وي با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد در كنار وزارت 
صمت فعاليت مي كن��د و وظيفه اش در بحث ارزيابي و 

نظارت بر كيفيت خودروها اس��ت، تصريح كرد: از سال 
۱۳۹۳ موضوع استانداردهاي جديد خودرويي مطرح 
شد و سرانجام در سال ۱۳۹۶ موفق به هماهنگ سازي با 
خودروسازان شديم و در اين بحث تاكنون سه مرحله را 

پشت سرگذاشته ايم.
وي با اش��اره به اينكه بايد به فرآيند استانداردس��ازي 
خودرو به صورت بلندمدت نگاه كنيم، گفت: براي خارج 
شدن پرايد و ۴۰۵ از چرخه توليد در سال هاي گذشته 
تصميم گيري ش��ده بود ولي متاس��فانه پيگيري اين 
خواسته به تازگي و همزمان با موج جديد گراني خودرو 
نتيجه داده است. اين مسوول يادآور شد: در بحث گراني 
خودرو نبايد به سادگي از كنار نقش تعيين كننده تقاضاي 
بازار، ميزان توليد خودرو، شرايط تحريم و شيوع بيماري 
كرونا گذشت و بدون شك همگي اينها در رابطه با تعيين 

و عدم ثبات قيمت خودرو نقش خود را ايفا مي كنند.
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چهرهروز

كودك كاري كه ستاره شد
روح اهلل زماني كودكي كه از دستفروش��ي به بازي در يك فيلم رسيد و حاال با گرفتن جايزه بهترين بازيگر جوان جشنواره 
فيلم ونيز س��ال 2020 قدم در دنياي تازه اي مي گذارد. او به همراه كودك كار ديگري به نام ش��ميال شيرزاد براي بازي در 
فيلم خورش��يد انتخاب ش��دند، اما ش��ايد مجيد مجيدي هم فكر نمي كرد كه روح اهلل زماني چنين با استعداد و توانا باشد. 
روح اهلل زماني در بخش��ي از پيام ويديويي كه براي هيات داوران اين جشنواره فرس��تاد، گفت: من هم يكي از هزار كودك 
كاري هس��تم كه در دنيا زندگي مي كنند، آقاي مجيدي مسير زندگي من را به كلي عوض كرد و اميدوارم روزي برسد كه 

ديگر هيچ كودك كاري در جهان نباشد. 

كتابخانه

درباره كتاب  »دگرگوني بزرگ« 
كتاب »دگرگوني بزرگ« اثر كارل پوالني اس��ت. اين كتاب خيلي هم ب��راي آنها كه از علم اقتصاد چيزي نمي دانند، يا اصال 
حوصله بحث هاي اقتصادي را ندارند، كتاب خوبي است، اما اگر شما طرفدار مكتب هاي اقتصادي مختلف هستيد و مي خواهيد 
در مورد آنها مطالعه كنيد، اين كتاب يكي از بهترين هايي اس��ت كه مي توانيد با خوانش آن در مورد ايده بازار خود تنظيم گر 
و اصول اقتصاد بازار و ... خيلي مطالب جالبي بياموزيد. به هر حال كارل پوالني يكي از موفق ترين افراد اين عرصه به ش��مار 
مي رود و نظريه هاي جالبي را در اين كتاب بيان كرده است. براي آنهايي كه به مايكل پوالني فيلسوف مشهور را مي شناسند 

بايد بگوييم كه كارل برادر بزرگ تر اوست.

هنر

فيلم بلند »كيارستمي و عصاي گمشده« به كارگرداني محمودرضا ثاني شاگرد عباس 
كيارستمي به از سه شنبه 2۴ شهريور در گروه سينمايي هنر و تجربه اكران خواهد شد. 
اين كارگردان سعي كرده است تا حضور كيارستمي در كالس هاي درس فيلمسازي 
او در اسپانيا و كلمبيا را به تصوير بكشد و روايتي تازه از نوع نگاه كيارستمي به زندگي و 
سينما به مخاطب بدهد. ثاني به مدت ۴ سال، در كارگاه هاي كيارستمي، نوع نگاه يك 
مولف، ديدگاه و جهان بيني او را به تصوير كشيده است. محمودرضا ثاني پيش از ساخت 
فيلم بلند »كيارستمي و عصاي گمشده«، كتاب »عباس كيارستمي و درس هايي از 
سينما« را تاليف كرده كه به زبان هاي مختلف ترجمه و در ايران و امريكا چاپ و توزيع 
شده است. كارگردان فيلم »كيارستمي و عصاي گمشده« از شاگردان كيارستمي 
بوده و در اين فيلم سعي كرده است اثري مستقل بر اساس رويكرد و نگاه كيارستمي به 
زندگي بسازد. به دليل حساسيت ثاني در چگونگي نمايش استقالل نگاه كيارستمي، 
تدوين اين فيلم تجربي ۹0 دقيقه اي، سه سال طول كشيده و اكنون آماده اكران است. 
آيين افتتاحيه فيلم بلند »كيارستمي و عصاي گمشده«، روز سه شنبه 2۵ شهريور 

ساعت ۱۸ در موزه سينماي ايران برپا مي شود.

جامعه

»كيارستمي و عصاي گمشده« 
به هنر و تجربه رسيد

میراثنامه

گمانه زني به منظور كاوش و پيگرد بقاياي معماري 
آرامگاه ش��يخ دانيال خنج اس��تان ف��ارس با مجوز 
پژوهش��گاه ميراث فرهنگي و گردش��گري در حال 
انجام است. سرپرست هيات باستان شناسي با اعالم 
اين خبر گفت: محوطه شيخ دانيال خنج مجموعه اي 
از معماري قرن هفتم و هش��تم هج��ري همزمان با 
زمام��داري ايلخانان مغول در ايران اس��ت. س��ميرا 
جعفري با اش��اره به مرمت مناره و درگاه ورودي اين 
مجموعه در دهه هاي گذشته تصريح كرد: بخش هاي 
ديگر اين مجموعه زير خاك و آوار مدفون اس��ت كه 
در نخستين فصل از كاوش باستان شناسي مجموعه 
آرامگاهي شيخ دانيال خنج كه به صورت گمانه زني 
و پيگردي بقاياي معماري انجام مي گيرد آشكار شده 
است. اين باستان ش��ناس خاطرنشان كرد: به دليل 
حجم ب��االي آوار و خاكبرداري در مجموعه ش��يخ 
دانيال خنج مجوز كاوش تا ۱۶ مهرماه س��ال جاري 
تمديد شده است. ش��يخ ركن الدين دانيالي مشهور 
به شيخ دانيال هنگي يا خنجي از عرفاي قرن هفتم 
هجري است، شيخ از صالحان و زهاد معروف خنج بود 
و چه در زمان حيات و چه پس از مرگ در الرستان و 

جزاير خليج فارس مورد احترام و تجليل قرار داشت. 
ابن بطوطه در سفرنامه خود از آرامگاه شيخ و مسجد 
وابسته به آنكه مطاف مردم بود و خود وي نيز به زيارت 

آن نائل آمد ياد كرده  اس��ت. بنا و آثار بر جاي مانده از 
آن به قرن هشتم هجري تعلق دارد اما در دوره صفوي 

بخشي از تزيينات به آن افزوده شده است.

كاوش در محوطه آرامگاه شيخ دانيال خنج

دوره طاليي مهار كرونا را از دست داديم
عضو شوراي عالي نظام پزشكي با اشاره به 
همزماني آنفلوانزا با كوويد ۱۹، از ورود موج 
سوم كرونا با شدت بيشتر به كشور خبر 
داد. حسين قشالقي، با اشاره به خستگي 
و فرسودگي شديد كادر درمان، اظهار كرد: 
متاسفانه در ابتداي شيوع ويروس كرونا 
دولت آنطور كه بايد با وزارت بهداش��ت 
هماهنگ نبود و اين امر سبب شد تا زمان 

طاليي مهار اپيدمي كرونا يعني بازه زماني 20 اسفند تا 
20 فروردين را كه به طور ذاتي هر ساله تعطيل است، 
از دست بدهيم. اگر دولت در بازه زماني فوق قرنطينه 
سخت را اعمال مي كرد؛ موج اول كرونا با ابتال و فوتي 
كمتري همراه بود و كادر درمان با اين حجم از فش��ار 
كاري طاقت فرسا مواجه نمي شد. او ضمن اظهار تاسف 
مجدد از اينكه دوره طاليي مهار كرونا را از دست داديم، 
ادامه داد: اشتباه ديگري كه به افزايش ابتال و فوتي هاي 
ناشي از كرونا دامن مي زند، بازگشايي مدارس است كه 
ريسك بااليي دارد در حالي كه عدم بازگشايي خود عامل 

كنترل كننده اي در كاهش آمارهاي موج 
س��وم كرونا بود. عضو شوراي عالي نظام 
پزش��كي با تاكيد بر اينكه كادر درمان از 
نظر جس��مي و روحي دچار فرسودگي 
شديد ش��ده اس��ت، تصريح كرد: كادر 
درمان با وجود تعرفه هاي پايين، خستگي 
مفرط جسمي و روحي همچنان به تالش 
شبانه روزي خود ادامه مي دهد و اگر وضع 
به همين منوال پيش رود، عواقب خطرناكي به دنبال 
خواهد داشت زيرا توان جسمي و روحي آنها از بين رفته 
و با توجه به همزماني آنفلوانزا و بيماري هاي عفوني با 
كوويد ۱۹ در آينده اي نزديك شرايط بسيار بدي را تجربه 
خواهيم كرد. وي با بيان اينكه بازگشايي مدارس تصميم 
عجوالنه اي بود، خاطرنشان كرد: يكي از عوامل موثر در 
كاهش و كنترل موج سوم كرونا عدم بازگشايي مدارس 
بود كه متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن فرسودگي 
شديد كادر درمان اين ريسك خطرناك را پذيرفت و 

نگراني شديدي را براي كادر درمان كشور ايجاد كرد.

دستگيري رييس شوراي شهر بوشهر به اتهام فساد مالي
دادس��تان عمومي و انقالب بوش��هر از 
بازداشت رييس ش��وراي اسالمي شهر 
بوشهر در پي تخلفات صورت گرفته در 
شهرداري اين شهر خبر داد. علي حسن پور 
با اشاره به تشكيل پرونده تخلفات مالي 
در ش��هرداري بوشهر از بازداشت رييس 
ش��وراي اسالمي شهر بوش��هر خبر داد 
و اظهار داش��ت: در پي تش��كيل پرونده 

تخلف هاي مالي در شهرداري بوشهر، اتهاماتي متوجه 
برخي از افراد در ش��وراي شهر اس��ت كه در اين راستا 
رييس شوراي اسالمي شهر بوش��هر توسط اداره كل 
اطالعات استان بوشهر دستگير شد. وي با بيان اينكه 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داد گفت: برهمين اساس 
اين پرونده به بازپرس شعبه هفتم دادسراي عمومي و 

انقالب بوشهر ارجاع شده است. دادستان 
بوشهر با بيان اينكه تعدادي از كاركنان 
ش��هرداري بوش��هر نيز اخيراً دستگير 
ش��ده اند گفت: در رس��يدگي به پرونده 
سوءاس��تفاده مالي در شهرداري بوشهر 
از قبل تع��دادي از كاركنان ش��هرداري 
بوش��هر به اتهام اختالس از س��وي اداره 
كل اطالعات استان بوشهر دستگير شده 
بودند. حسن پور با بيان اينكه پرونده اختالس مالي در 
شهرداري بوش��هر در شعبه هفتم بازپرسي دادسراي 
عمومي و انقالب بوشهر رسيدگي مي شودافزود: افراد 
دستگيرش��ده پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين 
كيفري براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار اداره 

كل اطالعات استان بوشهر قرار دارند.

هنر

دبير سيزدهمين جشنواره ملي موسيقي نواحي ايران از تازه ترين تصميمات اتخاذ 
شده درباره نحوه برگزاري اين رويداد موسيقايي در آبان ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد. احمد 
صدري پژوهشگر و دبير سيزدهمين جشنواره ملي موسيقي نواحي ايران با اشاره به 
نحوه برگزاري اين رويداد كه قرار است به ميزباني استان كرمان برگزار شود، توضيح 
داد: طبق تازه ترين برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار بر اين است كه سيزدهمين 
جش��نواره ملي موسيقي نواحي ايران با توجه به شيوع ويروس كرونا و پيشگيري از 
انتقال بيماري كوويد ۱۹ در دو قالب »آنالين« و »آفالين« برگزار شود. اجراي برنامه 
زنده در فضاهاي تاريخي و فرهنگي استان كرمان است كه براي اين منظور فضاهايي 
كه داراي شرايط مناسب براي برگزاري كنسرت در فضاي باز هستند، انتخاب شده اند. 
البته ب��ا توجه به اهميت حضور مخاطب براي هنرمنداني ك��ه روي صحنه به اجرا 
مي پردازند، درصدد هستيم شرايطي را براي حضور تعدادي مخاطب با در نظر گرفتن 
شيوه نامه هاي بهداشتي و رعايت حداكثري فاصله گذاري فراهم كنيم كه اميدوارم 
محقق شود. چرا كه حضور تماشاگران در محل اجراي زنده هنرمندان موسيقي نواحي، 
دربرگيرنده انگيزه و شرايطي است كه اجراي آنها را به مراتب تحت تاثير قرار مي دهد. 

برگزاري »آنالين« و »آفالين« 
جشنواره موسيقي نواحي

»ابتالي روزانه به كرونا« در جهان ركورد  زد
سازمان جهاني بهداش��ت )WHO( از 
ثبت باالترين رقم شناسايي موارد جديد 
ابتال به بيماري كوويد-۱۹ در يك روز خبر 
 )WHO( داد. سازمان جهاني بهداشت
در گزارش��ي اعالم كرد: براي بار دوم در 
جهان باالترين ركورد موارد جديد ابتال 
به بيماري كوويد-۱۹ طي يك روز ثبت 
شد به گونه اي كه ظرف 2۴ ساعت ۳0۷ 

هزار و ۹۳0 مورد شناسايي شده است. سازمان جهاني 
بهداشت از تعداد مبتاليان روزانه اين بيماري مربوط 
به ششم ماه س��پتامبر بوده كه ۳0۶ هزار و ۸۵۷ مورد 
جديد شناسايي شدند. طبق اعالم سايت اطالع رساني 
اين سازمان، بيشترين افزايش آمار مبتاليان مربوط به 

سه كشور هند، اياالت متحده و برزيل بوده 
است. در هند ۹۴ هزار و ۳۷2 مورد جديد 
ابتال شناس��ايي ش��د و پس از آن اياالت 
متحده با ۴۵ هزار و ۵2۳ مورد و برزيل با 
۴۳ هزار و ۷۱۸ مورد جديد در رتبه دوم 
و سوم جاي گرفتند. همچنين دو كشور 
اياالت متحده و هند بيش از ۱000 مورد 
جديد فوتي را گزارش كردند و برزيل فوت 
۸۷۴ نفر از مبتاليان به كوويد-۱۹ را در مدت 2۴ ساعت 
اعالم كرد. در حال حاضر هند از نظر آمار روزانه مبتاليان 
به بيماري كوويد-۱۹ در رتبه نخست جهان قرار دارد 
و هفته گذشته با ثبت ۹۷ هزار و ۵۷0 مورد جديد طي 

يك روز ركورد جهاني را از آن خود كرد. 

ادامهازصفحهاول

ماجراي كليشه اي دخالت 
دولت در بازارها

نقل ش��ده كه در اواخر دوران شوروي سابق 
در خانه هاي اهالي اين جماهير متحد ش��ده، 
ش��عله گاز آش��پزخانه رو هيچ وقت خاموش 

نمي كردند؛ مي دانيد چرا؟
چون هزينه خريد كبريت در اتحاديه جماهير 
شوروي به عنوان يكي از ابرقدرت هاي زمان 
خودش، بيشتر از گازي بود كه تقريبا مجاني 
در اختي��ار خانوارها قرار مي گرفت. اين رفتار 
غيرمنطقي و حت��ي خطرناك نتيجه دخالت 
دولت، انع��كاس اطالع��ات دور از حقيقت و 
قيمت هاي مخدوش و دستكاري شده است.

به نظرم به جايي رس��يده ايم كه همه فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران خرد و كالن نتيجه 
دخال��ت دول��ت حداقل در حدفاص��ل ۳ ماه 
گذشته را با پوست و گوشت و خونمان حس 
كرده ايم. در واقع اين دخالت هاي دولت است 
كه باعث مي شود س��رمايه گذاران در ارزيابي 
ريسك و ارزيابي ارزش دارايي هايشان دچار 
مشكل و خطاي محاسباتي بشوند و دست به 
تصميماتي بزنند كه نتايج مناس��ب نداشته 

باشد. 
واقعيت آن است كه مشكل اصلي بازار سرمايه 
ش��امل دخالتهاي بيج��ا، قيمت گذاري هاي 
دس��توري، رانت هاي اطالعات��ي و انحصاري 
اس��ت كه مجموعه اين عوامل نتيجه قوانين 
و دس��تور العمل ه��اي غيركاربردي اس��ت. 
سال هاست كه تصميم س��ازان در كشورمان 
ب��راي پايين نگه داش��تن قيمت ه��ا اقدام به 
الگوهاي قيمت گذاري ش��ده )از پتروشيمي 
و فوالد تا لبني��ات و...( مي كنند. معناي اين 
نوع دخالت ها اين اس��ت ك��ه دولت از جيب 
سهامداران براي كم كردن فشار تورمي خرج 
مي كند و در نهايت هم به سهامداران آسيب 
مي زن��د و هم رش��د تورم افسارگس��يخته تر 
مي ش��ود. حذف اين قبيل عوام��ل دروني و 
مديريت��ي و به كارگيري روش هاي درس��ت 
مديريتي به خودي خود باعث رش��د سهام و 
بهبود شاخص هاي سرمايه گذاري خواهد شد. 
در نقطه مقابل هم تداوم اين بي نظمي هاي 
و  عجوالن��ه  تصميم��ات  و  مديريت��ي 
غيركارشناس��ي باع��ث ت��داوم مش��كالت 
خواهد شد. در مورد ريس��ك هاي سياسي 
و آس��يب هايش ه��م كه معموال ه��ر هفته 
در حال رخ دادن اس��ت و باعث مي ش��ود تا 
سهامداران دعا كنند بين چهارشنبه تا شنبه 
هفته بعد كه بازار بسته هست اتفاق مترقبه 
و غير مترقب��ه اي رخ ندهد كه طول و عرض 
بازارها را به هم بدوزد، فعال چيزي ننويسيم 

بهتر است.

معاون مديرعامل در درمان بيمارستان »محك«: 

خدمات درماني به كودكان مبتال به سرطان
تعادل| امروز، ش��يوع وي��روس كرونا 
شرايط سخت و پيچيده اي را به تمامي 
مردمان جهان و هموطنانمان تحميل 
كرده است. اين شرايط براي بيماران از جمله كودكان 
مبتال ب��ه س��رطان و خانواده هايش��ان، دغدغه هاي 
مضاعفي در مس��ير درمان ايجاد كرده است. موسسه 
خيريه محك از تمامي كودكان مبتال به س��رطان در 
سراسر كشور كه در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي 
درمان مي شوند در زمينه تأمين هزينه هاي درماني و 
رفاهي حمايت مي كند. در اين ميان اين موسس��ه با 
تأسيس بيمارس��تان فوق تخصصي سرطان كودكان 
محك، از ۱۳ س��ال پيش تالش كرده تا قطب درمان 
س��رطان كودك در كشور را به عنوان يك الگوي قابل 
تعميم ايجاد كند. در شرايط شيوع كرونا، بيمارستان 
محك به عنوان بازوي موسس��ه خيريه محك در امر 
درمان، تالش ك��رده دغدغه ها و نگراني هاي كودكان 
تحت درم��ان در اين بيمارس��تان و خانواده هاي آنها 
را با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در كنار خدمات 
چندتخصصي و حمايتي، متناس��ب با شرايط امروز 
كاهش دهد. از آنجايي كه بهره گيري از زيرساخت هاي 
ديجيتال به منظور كاهش رفت و آمد به بيمارس��تان 
يكي از كارآمدترين روش هاي برقراري ارتباط در دوران 
شيوع پاندمي كرونا به شمار مي رود، بيمارستان محك 
با بهره گيري از اين زيرس��اخت ها امكان تسريع ارايه 
خدمات درماني و حمايتي به فرزندانش با خطر كمتر 
را فراهم كرده است. دكتر »عليرضا دانشگري«، معاون 
مديرعامل محك گفت: »در ابتداي شيوع كرونا به دليل 
حفظ سالمت تمام ذيربطان تالش كرديم تا رفت و آمد 
به بيمارستان محك كاهش يابد. از اين رو معاينه هاي 
دوره اي كودكان كه خوشبختانه قطع درمان شده اند 
از طريق شبكه هاي اجتماعي صورت گرفته و تالش 
شده است تا آنها بتوانند در صورت نياز، ديگر امكانات 
تشخيصي نظير عكس برداري يا خدمات آزمايشگاهي 
را از نزديك ترين مركز به مح��ل اقامت خود دريافت 
كنند و نتيج��ه آن را از طريق ش��بكه هاي اجتماعي 
به پزش��ك مربوطه ارايه دهند. در اين صورت تمامي 
مواردي كه نياز به حضور بيمار ندارد به صورت آنالين 

توسط پزشكان بررسي شده تا در شرايط كنوني كشور 
ضمن جلوگيري از شيوع ويروس كرونا بيمار و خانواده 

وي ارتباط خود را با پزشك معالج از دست ندهند.«

   اختصاص واحد ترياژ كرونا 
در اورژانس بيمارستان محك

شيوع ويروس كرونا نگراني ها را براي درمان سرطان 
افزايش داده اس��ت، اما موسس��ه محك همچون 2۹ 
سال گذشته تالش مي كند تا دغدغه درمان و سالمتي 
فرزندانش فراموش نشود. معاون مديرعامل محك در 
درمان بيمارس��تان نيز در اين خصوص تصريح كرد: 
»درمان كودكان مح��ك در هيچ زماني نبايد متوقف 
شود و در اين شرايط نيز با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي تأييد  شده از سوي وزارت بهداشت ادامه يافته 
است. عالوه بر اين در ارايه خدمات درماني و حمايتي 
به كودكانمان و خانواده هاي آنها تدابير ويژه اي نظير 
پرداخت هزينه هاي درماني از طريق پست، منع مالقات 
بيماران، معاينه روزانه كادر درمان، اختصاص واحد ترياژ 
كرونا در اورژانس بيمارستان محك در نظر گرفته شده 
اس��ت تا تمامي تمهيدات جهت جلوگيري از ابتالي 

بيماران و كادر درمان انجام پذيرد.«

  4 ك�ودك مبتال به س�رطان ب�ا كروناي 
خفيف در بيمارستان محك درمان شدند

دكتر دانشگري با اشاره به اينكه تنها ۴ نفر از كودكان 
مبتال به سرطان تحت درمان در بيمارستان محك 
به دليل ابتال به كروناي خفيف، در اين بيمارستان 
درمان ش��ده اند افزود: »در واق��ع احتمال ابتالي 

كودكان به بيماري كرونا كمتر از ده درصد است. اما 
اين درصد در كودكان مبتال به سرطان به دليل ضعف 
سيستم دفاعي بدن ش��ان افزايش مي يابد. وجود 
اتاق هاي اختصاصي براي تمام كودكان بس��تري 
در بيمارستان محك، شرايط ايزوله و قرنطينه را به 
راحتي فراهم كرده و در صورت ابتالي كودكان مان 
به نوع خفيف و متوسط كرونا در همين بيمارستان 
تحت مداوا قرار خواهند گرفت. همچنين در صورتي 
كه فرزندانمان به س��رماخوردگي يا ويروس كرونا 
مبتال شوند پزشكان درمان سرطان آنها را تا بهبودي 
كامل عالئم اين بيماري ها متوقف مي كنند. الزم به 
ذكر است در صورت شناس��ايي موارد حاد ابتال به 
كرونا، كودك به بيمارستان هاي مفيد و مركز طبي 

كودكان معرفي خواهد شد.«

    اقدامات محك
 در رعايت سختگيرانه پروتكل هاي بهداشتي 

وي در پايان با بيان اينكه سالمتي تمامي ذيربطان 
محك از اهميت ويژه اي برخوردار است ادامه داد: »از 
آنجايي كه اين سازمان خود را در برابر حفظ سالمت 
جامعه مسوول مي داند، به اطالع مي رسانيم از ابتداي 
شيوع ويروس كرونا تا امروز ورود خانواده، بيماران 
و تمامي كاركنان با س��نجش درجه حرارت بدن و 
در مواردي خوداظهاري و نيز عبور از دستگاه هاي 
ضدعفوني به بيمارستان مقدور است. همكارانمان 
در تمامي بخش ها اعم از بيمارستان، در صورت ابتال 
به كرونا از مرخصي استعالجي بهره مند مي شوند و 
تنها با اراي��ه برگه آزمايش كه حاكي از منفي بودن 
كرونا باشد مي توانند مجدد مشغول به فعاليت شوند. 
ماسك و اقالم ضدعفوني به صورت روزانه در اختيار 
تمامي كاركنان قرار مي گيرد و اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي نظير رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 
محك اجباري است. آرزو مي كنيم در آينده نزديك 
با تالش پزش��كان و محققان حوزه درمان بيماري 
كرونا از جهانمان دور شود و با همراهي تمامي اعضاي 
خانواده بزرگ محك همراه كودكان مبتال به سرطان 

در هر شرايطي باشيم.«

گزارش
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