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تاثير انتخابات آلمان در برجام

آسان نمود اول ولي...!

برخي تحليلگ��ران معتقدند 
تحوالت��ي ك��ه در عرص��ه 
انتخاباتي آلمان با توفيق نسبي 
چپ ميانه به وقوع پيوس��ته، 
واجد برخي ويژگي هاست كه 
نتيج��ه آن، تبعات خاصي در 
عرصه هاي بين المللي از جمله 
موض��وع برج��ام و مذاكرات 
هسته اي به جاي خواهد گذاشت. به طور كلي تفكرات 
مبتني بر نومحافظه كاري، پوپوليسم و راست افراطي نه 
تنها در اروپا بلكه در همه جهان با شكست مواجه شده 
است. ميراثي كه ترامپ پايه گذاري كرده بود و در ادامه با 
پيروزي »ژايير بولسونارو« در برزيل، »پريم فورتون« در 
هلند و... تداوم پيدا كرد به نظر مي رسد در پايان مسير 
خود قرار گرفته است. از قبل نيز مشخص بود كه حزب 
ادامه در صفحه2 آنجال مركل با...  

آقاي رييس��ي اي��ن روزها بر 
ض��رورت افزايش ص��ادرات 
كشور بس��يار تاكيد مي كند. 
چنانكه در س��فر به اي��الم از 
س��هم دو درصدي ص��ادرات 
كشور به كش��ورهاي منطقه 
به شدت اظهار نارضايتي كرده 
و خواس��تار افزاي��ش رقم 20 
ميليارد دالر صادرات كنوني ب��ه 40 تا 50 ميليارد دالر 
شد كه به گمان ايشان »با يك اقدام سريع و كار جهادي 
امكان پذير است.« يكي، دو هفته پيش نيز ايشان در جلسه 
هيات دولت بر اجرايي شدن برنامه وزارت صمت مبني بر 
دو برابر شدن صادرات غيرنفتي از 35 ميليارد دالر به 70 
ميليارد دالر تاكيد كردند. صادراتي كه به گفته وزير صمت، 

»صادرات فناوري و ماشين آالت« خواهد بود. 
اين نگرش و هدفگذاري را بايد ارج و بر انتخاب اين مسير 
توس��عه اي صحه نهاد. چرا كه ادبيات اقتصادي غالب در 
نيرو هاي اصولگرا عمدتا بر محور »خودكفايي« و »تامين 
نيازهاي داخل« و.... بوده است. اينكه اين نيروي سياسي 
در باالترين جايگاه اجرايي كشور بر توسعه صادرات تاكيد 
مي كند، مي تواند تحولي مهم محس��وب ش��ود. آن هم 
صادراتي نه بر مبناي ص��ادرات مواد خام و طبيعي بلكه 
»ماشين آالت و فناوري« يعني همان چيزي كه در سند 
چشم انداز بر آن تاكيد شده بود و قرار بود در سال 1404 
»ايران جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در س��طح 
منطقه آسياي جنوب غربي شامل آسياي ميانه، قفقاز و 

خاورميانه و كشورهاي همسايه شود.« 
آنچه اما نگراني زاس��ت، ترديد در ش��ناخت ل��وازم اين 
تحول عميق كيفي و شايد بتوان گفت دوران ساز توسط 
مسووالن اجرايي و گويندگان سخنان فوق است. چنانكه 
انجام اين تحول، »با يك اقدام س��ريع و كار جهادي« به 
هيچ  وجه ممكن نيست و مجموعه اقدامات در حوزه هاي 
مختل��ف اقتصادي، سياس��ي و حقوق��ي و اجتماعي را 
مي طلبد آن هم در فرآيندي زمانبر و ميان و بلندمدت. 
چنان كه به رغم افزايش نرخ ارز طي 3 س��ال گذشته كه 
حدود 4 برابر ش��ده و رش��د صادرات منفي بوده است. 
متوسط رشد ساالنه صادرات كاالها و خدمات كشورمان 
طي دهه ۹0 حدود منفي 2  درصد بوده است و طي نيمي 
از س��ال هاي دهه ۹0 صادرات نه تنها نقشي در افزايش 
رشد اقتصادي نداشته، بلكه تاثير آن، كاهنده و منفي بوده 
است بد نيست بدانيم بر مبناي گزارش هاي رسمي دو، 
سه سال قبل )سند توسعه صادرات - موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني( رتبه صادراتي كش��ورمان چه 
به لحاظ سهم كل صادرات، سرانه صادراتي و صادرات با 
فناوري باال، بعد از عربستان و تركيه و امارت قرار داشته 
است. چنانكه در همين روزهاي اخير خبر مذاكرات امارات 
و هند براي دو برابر كردن تجارت غيرنفتي و رسيدن آن به 
حداقل 100 ميليارد دالر بسيار بازتاب داشت.  همچنين 
است رتبه نازل كشورمان در فضاي كسب و كار ازجمله 
ثبت مالكيت و مجوز س��اخت و ساز و نرخ ماليات و... نيز 
رقابت پذيري و آزادي اقتصادي و فس��اد و.... نس��بت به 
كشورهاي فوق الذكر. تحول صادراتي كشورمان نيازمند 
تغييرات وسيع در ابعاد گفتماني از كنار نهادن ناسازگاري و 
تخاصم با نظام بين الملل و به رسميت شناختن آن تا تغيير 
نگاه به توسعه و توسعه صنعتي است. چنانكه عرصه تجارت 
را نبايد عرصه جنگ و برد و باخت بلكه حوزه همكاري هاي 
متقاب��ل و بازي برد - برد دانس��ت. همچنين صادرات را 
نبايد ارسال مازاد مصرف داخلي به ساير كشورها )طبق 
گزارش هاي رسمي حدود ۹0 درصد توليدات بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط صنعت��ي كش��ور در داخل مصرف 
مي شود( بلكه فرآيندي دانست كه از همان ابتداي فكر 
تاسيس بنگاه صنعتي با آن  زاده و همه فعاليت ها اعم از 
نوع محصول و كميت و كيفيت آن و طراحي و جايابي و 
ساخت كارخانه در جهت تفكر صادراتي ساماندهي شود. 
بسيار مهم آنكه، صادرات نيازمند رشد باالي اقتصادي و 
صنعتي است كه اين خود به معناي وجود فضاي رقابتي و 
نبود فضاي تورمي و انضباط اقتصادي دولت و كسر بودجه 
پايين آن و كاهش انحصارات و... است. همچنين نظام تك 
نرخي ارز و نظام تعرفه اي با ثب��ات و پايين )ايران داراي 
باالترين نرخ هاي تعرفه اي در جهان است( جهت تامين 
ادامه در صفحه2 مواد اوليه مناسب و... 

علي بيگدلي

 حسين حقگو

»تعادل«وضعيتعرضهميعاناتگازيونفترادربورسانرژيبررسيميكند

جدال  نابرابر نفت و بورس

يادداشت-5يادداشت-3 يادداشت-4

اجزايي كه پيكره اقتصاد را شكل مي دهندشطرنج امريكا  عليه ايران بورس غم زده
بع��د از تش��كيل دول��ت 
س��يزدهم، اف��كار عمومي 
و تحليلگ��ران ش��اهد نوع 
خاصي از مناسبات ارتباطي 
مي��ان ايران و كش��ورهاي 
1+4 و امري��كا هس��تند؛ 
دوره اي از سكون كه به نظر 
مي رسد، طي روزهاي اخير 
با گ��زارش آژانس بين المللي ان��رژي اتمي و طرح 
برخي ادعاهاي تازه عليه اي��ران و پس از آن بيانيه 
ش��ديداللحن تروييكاي اروپايي وارد اتمس��فري 
تازه اي ش��ده اس��ت. آنچه كه در خصوص پرونده 
هسته اي ايران و غرب همواره به آن اشاره شده و من 
در قالب يادداشت هاي قبلي با مخاطبان »تعادل« 
بر آن تاكيد كرده ام آن اس��ت كه پرونده هسته اي 
اي��ران و 1+4 و امري��كا در واقع دالل��ت ضمني بر 
پرونده اي پرمعناتر و قطورتر در ارتباط با جمهوري 
اسالمي ايران، اس��ت. در واقع كشورهاي غربي به 
هيچ وجه طغي��ان عليه نظم موجود جهاني و قواعد 
حاكم بر نظ��ام بين المللي به گونه اي كه منافع آنها 
را تحت الش��عاع قرار دهد نمي پذيرن��د. بايد قبول 
كرد، كش��ورهاي غربي و ش��رقي تا جايي در كنار 
ايران باقي مانده و برخ��ي همراهي هاي محدود را 
برنامه ري��زي مي كنن��د كه بتوانن��د از برگ تهران 
جهت كس��ب و امتيازات بين المللي از رقباي خود 
استفاده كنند. نمونه يك چنين رويكردهايي را در 
راهبرده��اي چين و روس��يه در مواجهه با موضوع 
ايران به عينه مي توان مش��اهده ك��رد. اما واقعيت 
عرصه سياست نشان مي دهد كه حتي اين كشورها 
ني��ز زماني كه اي��ران بخواهد به عن��وان يك نظام 
انقالبي، علي��ه نظم موج��ود بين المللي وارد عمل 
ش��ود در مسير فش��ار بيش��تر عليه ايران همراهي 
خواهند كرد. لذا رويكردي كه ابراهيم رييس��ي در 
جهت احياي ادبيات ضد نظم موجود بين المللي در 
پيش گرفته است، براي كشورهاي 1+4 و امريكا )و 
ساير كش��ورها( پيام هاي متفاوتي را به دنبال دارد. 
پيام هاي متفاوتي كه در يك نقطه اش��تراك دارند 
و آن وحدت عمل شديدتر در برخورد با نظام ايران 
است. دولت رييس��ي خود را برخاسته از گفتماني 
انقالبي معرفي مي كند ك��ه هرگونه ارتباط با غرب 
را )و حتي كشورهاي شرقي( در چهارچوب نگرش 
انقالب��ي خود به معناي س��ازش تحليل و تفس��ير 
مي كند. عباراتي كه در جريان سخنراني اخير وي 
در س��ازمان ملل نيز بر روي آن تاكيد شد. پيش از 
اين و در طول دهه هاي گذش��ته هر دولتي كه ذيل 
عن��وان قوه مجريه در ايران س��ر كار بوده اس��ت با 
وجود حمايت هاي حكومتي براي ايجاد مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني و كشورهاي غربي تحت 
فشارهاي شديد اين نوع تفكر و گفتمان قرار داشته 
ادامه در صفحه8 است.  

اقتصاد مانند هر پديده ديگري، 
مجموعه اي از برخي اجزاست 
كه در كنار يكديگر يك مليت 
كالن را مي سازند. هر كدام از 
اين اجزا نقشي در پيكره نهايي 
اقتصاد ايف��ا مي كنند و جاي 
خالي هر كدام از آنها بخش��ي 
از ضرورت ه��اي اقتصادي را با 
مشكل مواجه مي كند. يكي از شبهاتي كه طي هفته هاي 
اخير در فضاي اقتصادي كشور ايجاد شده، مباحثي است 
كه در خصوص استقالل بانك مركزي مطرح شده است. 
برخي افراد و جريانات دانسته يا ندانسته تالش مي كنند 
اين گفتمان را در س��طح برخي رسانه ها جا بيندازند كه 
اس��تقالل بانك مركزي به اندازه اي كه اساتيد اقتصادي 
و صاحب نظران مطرح مي كنند، واجد اهميت بنيادين 
در اقتصاد نيس��ت.اما واقع آن اس��ت كه در طول دهه ها 
سياست گذاري اقتصادي در ايران، سياست هايي اعمال 
ش��د كه آثار مخربي را بر اقتصاد و بني��ه توليد در ايران 
گذاشت. قاعدتا با درس آموزي از گذشته، بايد از چنين 
سياست هايي در آينده پرهيز و سياست هايي اصولي را 
جايگزين كرد. يك��ي از آفت هاي مهم اقتصاد ايران عدم 
استقالل سياست هاي پولي از سياست هاي مالي است، 
كه عامل اصلي تحمل كسري بودجه به واسطه گسترش 
حجم نقدينگي و ت��ورم باال بوده اس��ت. قاعدتا روزي و 
روزگاري بايد الزامات استقالل بانك مركزي در محوريت 
سياست هاي اصلي كشور قرار گيرد. اين موارد محوري را 

مي توان ذيل موارد زير دسته بندي كرد:
نخس��ت( ايجاد اس��تقالل به معناي واقعي كلمه براي 
بانك مركزي كه موجب استقالل سياست پولي از مالي 
مي شود يك ضرورت است. بدون ايجاد اين توازن ميان 
سياس��ت هاي مالي با سياست هاي پولي، اقتصاد كشور 
دچار نوس��انات پي در پي خواهد شد. ممكن است براي 
برخي اين پرسش مطرح شود كه چه سياست هايي پولي 
و چه نوع سياست هايي مالي است. سياست مالي شامل 
اقداماتي چون تغيير در هزينه هاي جاري و عمراني دولت، 
تغيير در ماليات مستقيم، تغيير در ماليات غيرمستقيم، 
تغيي��ر در پرداخت  هاي انتقال��ي و كمك  هاي بالعوض 
است. درحالي كه سياست پولي شامل تصميماتي چون 
تغيير درنرخ ذخي��ره قانوني، تغييردر پايه پولي و حجم 
پول، تغيير درشرايط اعطاي تسهيالت مالي بانك ها به 
بخش خصوصي و... اس��ت. دوم( كوچك س��ازي دولت: 
كوچك س��ازي دولت و كاهش تدريجي كسري بودجه، 
ركن اصل��ي ديگري براي اصالح سياس��ت گذاري هاي 
كالن اقتصادي است. اين مهم بايد از طريق قانون اعمال 
شود تا سياست گذار اجازه انبساط اقتصاد بدون انبساط 
توليد را نداشته باشد. دولت بايد در اين خصوص استقالل 
داشته باشد، تا بانك مركزي بتواند مستقل شود. بدون 
ايجاد يك چنين اس��تقاللي براي بانك مركزي امكان 
مهار كس��ري بودجه وجود نخواهد داشت. دولت ها در 
زمان بروز كسري بودجه به بانك هاي مركزي فشار وارد 

مي كنند تا نيازهاي بودجه اي آنان را از طريق روش هاي 
غير اقتصادي جبران كنند و چرخه تورم تداوم پيدا كند.  
سوم( اعمال قاعده انضباط پولي، بدين معنا كه رشد پولي 
به تدريج و گام به گام كاهش يابد و معادل رشد توليد به 
اضافه رشد بهره وري گردد. در اين صورت رشد قيمت ها 
به صفر نزديك خواهد ش��د. اين هدفي است كه اقتصاد 
ايران براي مهار تورم و ثبات در بازارها دنبال مي كند. براي 
تحقق آن بايد انضب��اط پولي افزايش پيدا كند.  چهارم( 
تقويت بنيه توليد و ايجاد كارايي و بازدهي باال در توليد 
كه به طور خودكار جذب نقدينگ��ي به توليد را به دنبال 
دارد. براي بهبود ش��اخص هاي توليد، نيازمند حركت 
سرمايه ها به سمت توليد هستيم. براي تحقق اين ضرورت 
بايد سياس��ت هاي مناسبي اعمال ش��ود تا توليد نقش 
واقعي خود را در اقتصاد كشور ايفا كند.  پنجم( پرهيز از 
پوپوليسم كه موجب اتالف منابع و فشار بر نقدينگي و تورم 
مي شود، اصوال سياست گذار نبايد شعارهايي را سر دهد 
و براي عملي كردن آن مجبور به پول پاشي شود. قاعدتا 
اهداف سياست گذار بايد با كارشناسي باشد و مباني توليد 
و اشتغال را تقويت كند. بسياري از سياست ها با تنظيمات 
و بدون دخالت مستقيم سياست گذار قابل حل و فصل 
است. ششم( تقويت اصولي و بنيادي بازارهاي موازي با 
بازار كاالها و خدمات كه ضربه گير گس��ترش نقدينگي 
و تورم اس��ت. هفتم( براي استقالل بانك مركزي شرط 
الزم، درك صحيح تصميم گيران ارشد، نگهداري حرمت 
بانك، قوي بودن بدنه كارشناس��ي و قدرت بانك است و 
همچنين شرط كافي، قانون خوبي است كه به رييس كل 
بانك مركزي اختيارات متناس��ب با وظايفش را بدهد. 
هشتم( بايد تامين كس��ري بودجه از محل انتشار اوراق 
باشد، و اين امر با استقالل بانك مركزي، تفكيك بودجه 
ارزي و ريالي و اجراي درس��ت عملي��ات بازار باز محقق 
شود. نهم( رييس كل بانك مركزي بايد فرد كارآزموده و 
متخصص، مسلط به مسائل پول و بانك باشد و در گذشته 
وقت زيادي را صرف شناخت مسائل پولي و بانكي كرده 
باشد. وي بايد بر اساس اختياراتي كه قانون به او مي دهد 
شخصيتي باشد كه اس��تقالل راي داشته و فورا تسليم 
خواسته سياس��تمداران نش��ود. او بايد باور به استقالل 
بانك مركزي داشته و نگاه ضد تورمي داشته باشد. دهم( 
بايد با ب��از تعريف وظايف بانك مرك��زي، وظايف اصلي 
بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي، متولي سياست هاي 
پولي و كنترل تورم تعريف ش��ود. نبايد بانك مركزي به 
عنوان ابزاري براي رفع و حل تمامي مشكالت اقتصادي 
تعريف شود و در اختيار سياست گذار قرار گيرد.مجموعه 
اين 10فرمان بخشي از ضرورت هايي است كه از طريق 
استقالل بانك مركزي ايجاد مي شوند. فقدان استقالل در 
اين نهاد مهم اقتصادي باعث خواهد ش��د تا اين زنجيره 
به هم پيوسته شكل نگيرند و متعاقب آن هم مشكالت 
عديده اي چون تورم، رشد نقدينگي، افزايش پايه پولي، 
فقر مطلق و... ايجاد شوند. كساني كه ضرورت استقالل 
بانك مركزي را انكار مي كنند، در واقع درك درس��تي از 

اقتصاد و بايدها و نبايدهاي آن ندارند.

س��ال ها بع��د از نظري��ه بازار 
كارآمد كه معتقد بود همه چيز 
عقالي��ي اس��ت و بازيگ��ران 
بازارهاي مالي افرادي هستند 
كه كام��ال بر پايه منطق عمل 
مي كنند، اما بعدها رگه هايي از 
رفتارهاي هيجاني و احساسي 
خودش را در بازار نشان داد به 
ويژه بعد از حباب دات كام كه در اواخر دهه نود ميالدي 
در شاخص نزدك رخ داد بس��ياري از صاحب نظران به 
اين باور رسيدند كه فعاالن بازارهاي مالي نه تنها مطلقا 
عقاليي عمل نمي كنند بلكه انسان هاي معمولي هستند 
كه به شدت دچار احساسات مي شوند.  احساسات در واقع 
واكنش انس��ان ها به اتفاقات محيط است كه بر اساس 
تفسير آنها از شرايط احساسي را از خود بروز مي دهند. 
اين موض��وع در ابتدا براي صاحب نظران كمي غيرقابل 
قبول بود كه چطور در بازاري كه همه چيز آن بر حساب 
و كتاب و محاسبه بنا ش��ده است، افرادي كه تجربياتي 
از گذش��ته ب��ازار در ذهن خود دارند دچار احساس��ات 
مي شوند.  معامله گران كه در رشد بازار با شعف از اينكه 
قرار است سود بكنند وارد بازار مي شوند در اولين ريزش 
دچار س��ردرگمي و خشم مي شوند. همين اتفاق كافي 
است كه در باقي عمر خود بيشتر دچار احساسات منفي 
بشوند تا مثبت. اگر بازار رشد كند دچار ترس مي شوند 
كه نكند دوباره با ورود به بازار، قيمت ها ريزش پيدا كنند 
و سرمايه خود را از دست بدهند. يا دچار اين ترس بشوند 
كه اگر دير وارد بازار ش��وند ممكن است سود را از دست 
بدهند. هر لحظه ترس از اش��تباه كردن را دارند كه آيا 
وارد بازار شوم يا بهتر اس��ت بفروشم و خودم را خالص 
كنم. همه اين احساس��ات آميخته به دنبالش خستگي 
رواني را براي معامله گران به ارمغان مي آورد. آنها گاهي 
مي خواهند عطاي بازار را به لقايش ببخش��ند و گاهي 
نمي توانند از فكر س��ود يا حتي جب��ران بيرون بيايند.  
ش��رايطي كه ح��ال و روز امروز بورس تهران اس��ت. به 
دليل حبابي كه رخ داد و تصميمات هيجاني كه بسياري 
گرفتند و دچار س��رخوردگي و بالتكليفي شدند، حس 
غم و فرسايش رواني خود را در رفتار بسياري از آنها نشان 
مي دهد. مترصد فرصت بودن براي فروش آن چيزي كه 
باقيمانده و خروج از بازار مشهود است. اعتمادي به رشد 
بازار نيست. طبق آنچه در تصوير شاخص كل مي بينيد، 
يك واگرايي )موسوم به واگرايي مخفي( در حجم و قيمت 
وجود دارد كه نشان از عدم همراهي فعاالن بازار با رشد 
قيمت دارد زيرا آنها همچنان به رشد قيمت باور ندارند و 
در فاز ترس و ترديد به سر مي برند.  يا چيزي كه كامال در 
بحث عرضه هاي اوليه به طور وضوح مي توان ديد تغيير 
رفتار معامله گران خرد است. در زمان شكوفايي بورس، 
بيشتر كساني كه اقدام به خريد مي كردند به اندازه اي صبر 
مي كردند كه س��ود باالي 60 يا 70 درصد داشته باشند 
و بعد اين ارقام بود كه كم كم فروش ها شروع مي شد. اما 
ادامه در صفحه2 اين روزها فارغ از اينكه سهام به... 

مهدي مطهرنيا

يادداشت-6

بازار سرمايه و كسري بودجه
بازار س��رمايه همواره يكي از 
مغفول ترين اركان اقتصادي 
كشور بوده كه هيچگاه توجه 
ويژه اي به آن نش��ده اس��ت. 
عدم توجه به بازار و نداش��تن 
درك صحيح از س��از و كار آن 
در دولت ه��ا، از طرف��ي باعث 
ضربه ب��ه پيكر آن ش��ده و از 
طرف ديگرظرفيت ه��اي بالقوه اي كه مي توانس��ت در 
مشكل گشايي و گره گشايي اقتصادي كشور به كمك آن 

بيايد، بدون استفاده مانده است.
با نگاهي به بازار سرمايه در ساير كشورهاي توسعه يافته و 
در حال  توسعه در امريكا و اروپا و آسيا متوجه مي شويم كه 
كوچك ترين بهايي به اين بازار در ايران داده نشده است. در 
مقام مقايسه نيز تأمين مالي شركت ها و دولت ها از بورس 
و بازار سرمايه در كشورهايي مانند آلمان، امريكا، چين و 
حتي سنگاپور و مالزي قابل قياس با ايران نيست. هنگام 
استفاده از سياست هاي انبساطي پولي و رشد نقدينگي 
بازار سرمايه با جذب سرمايه هاي آزاد مي تواند به عنوان 
يك سپر تورمي عمل كرده و در مواجهه با كسري بودجه 
به داد دولت برسد. همچنين با كنترل بازارهاي موازي نرخ 
ارز را كنترل كرده و در نتيجه با كمك به توليدكننده ها و 

رفع موانع توليد باعث رشد اقتصادي شود.
حال دولت چگونه مي تواند از بازار س��رمايه براي جبران 

كسري بودجه خود بهره ببرد؟ 
1- ماليات معامالت بورسي: هر چه بازار بورس و بازارهاي 
مش��تقه اعم از بورس كاال و انرژي و آتي و... فعال تر باشد 
و ارزش و حجم معامالت باالتر برود، ماليات بيش��تري 
نصيب دولت خواهد شد و سود بيشتري را در اختيار آن 
قرار خواهد داد. اين رقم در سال 13۹۹ چيزي در حدود 
17 هزار ميليارد تومان بوده است. البته رونق دادن به بازار 
به معني آزاد گذاشتن آن، حذف قيمت گذاري دستوري 
و تشويق مردم به حضور و سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
است. متاسفانه روشي كه در سال 13۹۹ انجام شد صرفا 
بازي دادن مردم و سلب اعتماد آنان بود و با اثر معكوس 
بر بازار باعث فرار سرمايه از آن شد. درواقع مي توان گفت 
جلب اعتماد مردم اصلي ترين عامل براي رونق بخش��ي 

بورس است.
2- عرضه ش��ركت هاي تحت تملك دول��ت در بورس: 
صنايع و شركت هاي دولتي بس��ياري در اختيار دولت 
قرار دارد كه هنوز در بورس عرضه نش��ده اند. عرضه اين 
ش��ركت ها در بورس و فروش بخشي از سهام آنها هم در 
تامين مالي ش��ركت ها به آنها كم��ك خواهد كرد و هم 
درآمد خوبي را در اختيار دولت ق��رار خواهد داد. نمونه 
اين عرضه ها را در سال گذشته ش��اهد بوديم كه سهام 
شركت هاي س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( و 
سهام دولت در بانك ها و پااليشگاه ها در قالب 2 صندوق 
در بورس عرضه شد. عرضه هايي كه البته با حاشيه هاي 
فراواني همراه بود و شائبه دستكاري دولت در بازار را ايجاد 
ادامه در صفحه2 كرد و بسياري آن را از... 

مهرناز سلطاني محمدرضا منجذب سيدمحمود حسيني

 وضعيتپرستاران
هرروزنگرانكنندهترميشود

 بازارارزهايديجيتالپسازيكهفتهروندنزولي
بارديگرسبزشد

براساسآمارهايغيررسمي
تقاضايخريدملكدرشهريور
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گ�روه راه و شهرس�ازي| تازه ترين آمارهاي 
غيررس��مي از تحوالت بازار مسكن در شهريور 
سال جاري، از تصويري تازه از تحركات زيرپوستي 
اين بازار حكايت دارد. تا پيش از اين، بررسي هاي 
ميداني از بازار مسكن تهران در شهريورماه سال 
صفحه 5 را بخوانيد جاري نشان مي داد كه ...  

تعادل  |  تجارت خارجي ايران در نيمه اول سال 
45 ميليارد دالر اعالم شد. بنابر آمار منتشر شده 
از سوي گمرك، تا پايان شهريورماه 21 ميليارد 
و ۸00 ميليون دالر كاال صادر شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد 61 درصدي را نشان 
مي دهد. در مقابل واردكنندگان ايراني در همين 
صفحه 7 را بخوانيد بازه زماني...  

صادراترشدكرداماتراز
رهبرانقالبتجاريبهنفعوارداتمنفيشد

درمراسماربعينحسيني
 بركسبآمادگيدانشجويانبراي
رفعابهامافكارعموميتاكيدكردند

 معيشت, سالمت
 حلقه هاي مفقوده كادر درمان

صفحه 8     صفحه 6    

صفحه 4    

 قيمت بيت كوين 
جان گرفت

تغيير جهت 
 نقدينگي 

به سوي مسكن؟

 رشد تجارت
 با ركورد 

 فرمان ترخيص كاال 
جهاد تبيين



مراسم عزاداري اربعين سيد و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهلل الحسين عليه السالم و اصحاب باوفاي ايشان 
از طريق ارتباط تصويري از دانش��گاه تهران )محل 
تجمع هيات هاي دانشجويي( با حسينيه امام خميني 
)ره( در حضور رهبر انقالب اس��المي برگزار شد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
در اين مراسم حضرت آيت اهلل خامنه اي در سخنان 
كوتاهي، مقطع عاش��ورا تا اربعين را از مقاطع بسيار 
مهم تاريخ اس��الم خواندند و گفتند: اگر روز عاشورا 
اوج مجاهدت و فداكاري جان ه��اي عزيز و بزرگوار 
بود، دوره ۴۰ روزه پس از آن نيز اوج مجاهدت براي 
تبيين و افش��اي حقايق بود و اين تبيين مجاهدانه 
امام س��جاد، حضرت زينب و جناب ام كلثوم و صبر 
فوق العاده خان��دان پيامبر، مكم��ل آن فداكاري و 

موجب ماندگاري قيام كربال شد.
رهبر انقالب با اش��اره به هجمه تبليغاتي دش��منان 
عليه مل��ت ايران براي تاثيرگذاري ب��ر افكار عمومي 
ب��ا روش ها و ابزاره��اي مختلف، حرك��ت تبييني را 
خنثي كننده هجمه هاي تبليغاتي دانستند و افزودند: 
شما دانشجويان عزيز كه ميوه دل ملت و اميد واقعي 
كشور هستيد با اهميت دادن به مساله تبيين حقايق، 
هركدام مانند چراغي اطراف خود را روشن و ابهام زدايي 

كنيد. ايشان امكانات ناشي از فضاي مجازي و رسانه اي 
براي روشنگري و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند 
و گفتند: البت��ه اصل قطعي در قضي��ه جهاد تبيين 
و بازگويي حقايق، اس��تفاده از ش��يوه هاي اخالقي و 
بيان مس��ائل همراه با منطق، متانت، عقالنيت كامل 

و استفاده از عواطف انساني و پرهيز از دشنام، تهمت، 
دروغ و فريبكاري در مواجهه با افكار عمومي اس��ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرس��ندي از مجهز 
بودن جوانان به فكر، عقالنيت و آگاهي هاي فراوان، بر 
لزوم تقويت روزافزون اين ويژگي ها تاكيد و خاطرنشان 

كردند: راه حضرت سيدالشهداء، راه مبارك و شيريني 
است كه به نتيجه و توفيق قطعي مي رسد و شما جوانان 
ان شاءاهلل خواهيد توانس��ت با الهام از اين راه و معارف 
نوراني، كش��ور را به قله هاي سعادت مادي و معنوي 
برسانيد. در اين مراسم، حجت االسالم رفيعي نيز در 
سخناني، نهضت عاشورا را عامل حفظ و بقاي اسالم 
خواند و گفت: براس��اس متن زيارت اربعين، دو اقدام 
بزرگ امام حسين عليه السالم، نصيحت و خيرخواهي 
حتي در روز عاش��ورا و بذل جان براي نجات جامعه از 
گمراهي است و شيعيان اهل بيت نيز بايد همواره آماده 
فداكاري در راه خداوند باشند. همچنين در اين مراسم، 
آقاي مطيعي به مرثيه سرايي و ذكر مصيبت پرداخت. 
س��ال هاي گذش��ته هيات هاي دانش��جويي در روز 
اربعين حسيني عليه السالم با حضور در حسينيه امام 
خميني)ره( به اقامه عزاي ساالر شهيدان مي پرداختند 
و س��ال گذش��ته نيز اين مراس��م تنها با حضور يك 
سخنران و يك مداح، همراه با قرائت زيارت اربعين در 
حضور رهبر انقالب برگزار شد، براساس شيوه  نامه هاي 
بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا، مراسم امسال به 
ص��ورت ارتباط تصويري و صرفا ب��ا حضور جمعي از 
نمايندگان هيات هاي دانشجويي در دانشگاه تهران 

برگزار شد.

خبرادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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تاثير انتخابات آلمان در برجام
 تفكر نومحافظه كارانه در آلم��ان قادر به جلب  توجه 
اكثريت مردم نخواهد شد و بازي انتخابات را به رقيبش 
)سوسيال دموكرات ها( واگذار خواهد كرد. اين نتايج 
نش��ان مي دهد كه تفكرات افراطي در تم��ام اروپا با 
مخالفت مردم مواجه شده است. حتي مارين لوپن در 
انتخابات محلي فرانسه نتوانست بيش از 7درصد آرا را 
به خود اختصاص دهد. قبال هم پيش بيني كرده بودم 
كه حزب دموكرات مسيحي آنجال مركل به پيروزي 
نمي رسد و عرصه را به رقبا واگذار خواهد كرد. بنابراين 
بايد گفت كه عصر ق��درت گرفتن چپ ميانه در اروپا 
آغاز شده است. مبتني بر اين داده هاي تحليلي مي توان 
پيش بيني كرد كه دوران زمام��داري مكرون نيز در 
فرانسه به پايان خواهد رسيد و چپ ميانه در اين كشور 
نيز قدرت را به دست مي گيرد. يعني همان تفكري كه 
پيش از اين در دهه 8۰ ميالدي توسط فرانسوا ميتران 
پايه گذاري ش��د در ادامه نيز ب��ه راس هرم قدرت در 
فرانسه صعود مي كند. در آلمان اما دو حزب ديگر كه 
تمايالت چپ گرايانه دارند، يعني»ليبرال دموكرات ها« 
و »حزب سبز« قطعا با حزب سوسيال دموكرات براي 
تشكيل كابينه به تفاهم خواهند رسيد. به گونه اي كه در 
كابينه آينده هيچ نشانه اي از حزب دموكرات مسيحي 
نمايان نخواهد شد. مجموعه اين موارد نشان دهنده اين 
واقعيت است كه جامعه اروپايي در حال پوست اندازي 
است و تروييكاي اروپايي در حال فروپاشي است. بعد 
از آلمان، نوبت به فرانسه مي رس��د كه زمام امور را به 
چپ هاي ميانه بسپارد . انگليس هم كه قبال از اتحاديه 
اروپايي خارج شده بود و منافع خود را در اتحاد با امريكا 
و استراليا تعريف كرده بود اين روند را ادامه خواهد داد. 
اين موضوع باعث س��ردرگمي اتحاديه اروپا در آينده 
مي ش��ود. اما پرسش��ي كه با اين توضيحات به ذهن 
خطور مي كند آن اس��ت كه اين تحوالت چه تاثيري 
در مذاكرات برجامي و مناسبات ارتباطي و اقتصادي 
ايران با اروپا خواهد داشت؟ بدون ترديد تغييرات رخ 
داده در آلمان به عنوان يكي از اعضاي اصلي مذاكرات 
برجامي با توجه به تاثيري كه مركل بر روي فرانسه و 
حتي انگليس داش��ت، باعث خواهد شد تا روند فشار 
بر ايران افزايش چش��مگيري پيدا كن��د. البته هنوز 
جزييات اين س��خت گيري ها مش��خص نيست اما 
به طور كلي مي توان گفت كه بيگانه ستيزي در جوامع 
اروپايي ش��دت بيش��تري پيدا خواهد كرد. حتي در 
خصوص مهاج��ران نيز احتمال س��خت گيري هاي 
بيشتر محتمل است. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد 
آلم��ان در دوران قبل از تحريم ها مهم ترين ش��ريك 
اقتصادي ايران در ميان كشورهايي اروپايي محسوب 
مي شد. در واقع قدرت گرفتن چپ ميانه در اروپا براي 
ايران خبر خوشايندي نيس��ت و ضروري است ايران 
هرچه سريع تر به مذاكرات برگردد پرونده برجام را در 
مسير حل و فصل شدن قرار دهد. اما پرسش ديگري 
تبعات اقتصادي برآمده از حضور چپ ميانه در عرصه 
تصميم س��ازي هاي اروپا اس��ت. از منظر اقتصادي و 
راهبردي، س��ه حزب اصلي چپ در آلمان )س��بزها، 
دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات ها( رويكردهاي 
متفاوتي را در اقتصاد دنبال مي كنند. حزب سبزها به 
دنبال تغييرات اقليمي هستند كه تبعات اين رويكرد 
در حوزه هاي اقتصادي نيز نمود دارد. از س��وي ديگر 
دموكرات مسيحي ها به دنبال تغييرات اقتصادي به 
نفع طبقات كمتر برخوردار جامعه هستند. مقابله با 
بيكاري، باال ب��ردن ماليات كارخانه دارها، ثروتمندان 
و صاحبان صناي��ع و... از جمله مهم ترين راهبردهاي 
اقتصادي است كه اين احزاب دنبال مي كنند. اين نوع 
مطالبات در فرانسه نيز به چشم مي خوردند. تظاهراتي 
كه با عنوان جنبش جليقه زردها شكل گرفت مبتني 
بر اين مطالبات بود. بنابراين مي توان پيش بيني كرد، 
حزبي شبيه به تفكر ميتران در فرانسه قدرت را به دست 
بگي��رد. با اين اتفاقات به خص��وص خروج انگليس از 
اتحاديه اروپا باعث شده تا اتحاديه اروپا در موضع ضعف 
و افول قرار بگيرد. ضعف اتحاديه اروپا باعث خواهد شد 
تا تمركز اين كشور بر موضوعات بين المللي )از جمله 
برجام( كمتر شود . به اين دليل است كه پيشنهاد ما 
به تصميم سازان كشورمان آن است كه هرچه سريعتر 
مذاكرات برجامي را آغاز كرده و تحريم ها را در مسير لغو 
شدن قرار دهند. تا زمان تشكيل كابينه چپ ميانه در 
آلمان ايران فرصت مناسبي دارد كه پرونده هسته اي را 
به سرانجام مورد نظرش برساند. هرگونه وقت كشي در 
اين خصوص مي تواند تبعات جبران ناپذيري در فضاي 
اقتصادي، معيشتي، ارتباطي و... كشور به جاي بگذارد.

آسان نمود اول ولي...!
 بهب��ود فرآينده��ا )قوانين و مقررات، ش��بكه بانكي 
وبيمه اي و...( و  ساز و كار گمركي، سازماندهي مجدد 
نهادهاي توسعه اي كشور در خدمت صادرات، بهبود 
فض��اي فيزيكي )از جمله ش��بكه حمل ونقل ريلي و 
جاده اي، بنادر، فرودگاه ها و...( ش��بكه تامين كاال و... 

است.
كشوري كه با ريسك باالي اعتباري به سبب تحريم ها 
در جهان مواجه است و چند دهه رشد پايين )متوسط 
2 درصدي( داشته و تورم حدود 2۰ درصد و پس انداز 
و سرمايه گذاري و بهره وري اندك و... چگونه مي تواند 
بدون ح��ل اين بحران ه��ا به كش��وري صادر كننده 
تبديل شود؟! بدون بازار آزاد و رقابتي و تثبيت حقوق 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان و افزايش مشاركت 
اجتماعي در فضاي اقتصادي، تعامل مثبت با جهان و 
حضور در بازارهاي جهاني و... توسعه صادرات آن هم 
صادرات فناوري و ماشين آالت امكان پذير است و صرفا 
با بيان اينكه مي خواهيم صادرات كشور چندين و چند 

برابر شود، تحولي واقع نمي شود. 
 مگر از ص��ادرات مقصودمان صدور فله اي مواد خام و 
نيمه فرآوري يا تا حدي فرآوري شده )ميعانات گازي 
و محصوالت شيميايي و پتروشيمي و كشاورزي و...( 
به واسطه حامل هاي انرژي هاي يارانه اي )گاز و نفت 
و آب و...( باش��د كه آن ديگر صادرات نيست و بازارش 
هم به چند همسايه فقير و بحران زده محدود مي شود!

بازار سرمايه و كسري بودجه
 دالي��ل ري��زش ب��ازار مي دانند، ول��ي عرضه اين 
شركت ها به  طور صحيح و علمي، بدون دستكاري 

در بازار قطعا به نفع دولت خواهد بود.
3- عرضه كاالهاي اساسي در بورس كاال و انرژي: 
قيمت گذاري دستوري و جبران ضرر متحمل شده 
بر توليدكننده ها در نتيجه آن، به يكي از معضالت 
اساس��ي دولت ها در س��ال هاي گذش��ته تبديل 
 ش��ده و تمام دولت ها بخش اعظمي از درآمد خود 
را به پرداخت يارانه و سوبس��يد به توليدكننده ها 
اختصاص داده اند. همچنان كه در اين سال ها شاهد 
قيمت گذاري دستوري فوالد، سيمان، خودرو و برق 
بوده ايم. كارخانه هاي ايران خودرو و سايپا همواره در 
صدر ش��ركت هاي زيان ده قرار داشته و نيروگاه ها 
توان اورهال و بازسازي ندارند. كارخانه هاي سيمان 
نيز اكثرا در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند ولي با 
عرضه كاالهاي توليدي در بورس كاال و انرژي، سايه 
سنگين قيمت گذاري دستوري از سر آنها برداشته 
خواهد شد و موجب كاهش زيان دهي آنها شده و در 

مقابل باعث كاهش هزينه هاي دولت نيز مي شود.
۴- عرضه اوراق تامين مالي در بورس: دولت مي تواند 
براي جبران بخشي از كس��ري بودجه خود اوراق 
قرضه چاپ كرده و در بازار سرمايه به فروش برساند. 
اگر چه اين راه س��اده ترين راه به نظر ميرس��د ولي 
درواقع پيچيده ترين راه و پرمخاطره ترين راه است. 
چرا كه براي بازپس دهي اصل و س��ود اوراق دولت 
بايد برنامه بلندمدت داشته و با تقويت بخش توليد 
و صادرات و واردات در آينده بهره آنها را تامين كند. 
در غير اين صورت اين عمل تنها باعث انباشته شدن 
بدهي دولت و كس��ري بودجه مضاعف آن خواهد 
شد. اتفاقي كه متاسفانه در 2 سال اخير شاهد آن 
بوديم و در دولت قب��ل برنامه اي براي باز پس دهي 
اوراق منتشر شده در نظر گرفته نشد و دولت جديد 
نيز در ش��هريورماه اوراق زي��ادي فروخت كه اميد 
است اشتباهات دولت گذشته در اين دولت تكرار 
نشود و برنامه مدوني براي بازپس دهي آنها طراحي 
 شده باشد. از ديدگاه ديگر اگر صرفا درآمد حاصل 
از ف��روش اوراق براي بودجه جاري هزينه ش��ود و 
وارد بودجه عمراني و صنعتي نش��ود، مجددا تنها 
يك مسكن موقتي است و باعث افزايش پايه پولي 

و تورم خواهد شد.
5- اس��تفاده از اوراق مرابحه دولتي و شركت هاي 
تامين سرمايه در بورس براي راه اندازي پروژه هاي 
توليدي و عمراني: شركت هاي تامين مالي فعال در 
بورس با انتشار اوراق مرابحه مي توانند براي تامين 
مالي و راه اندازي پروژه هاي مختلف به كمك دولت 
بيايند و مش��كالت در اين زمينه را برطرف كنند. 
فروش اين اوراق البته مستلزم اتخاذ سياست هاي 
انقباضي است كه در نتيجه آن با سركوب قيمت ها 
اقتصاد كشور وارد ركود شده و باعث آسيب زياد به 
بازار سرمايه و جذاب تر شدن فعاليت هاي سفته بازانه 
و بازارهاي سياه و قاچاق و انباشت بدهي هاي دولت 

خواهد شد.
در يك جمع بندي كلي مي توان گفت بازار سرمايه 
مي تواند به يكي از اصلي ترين منابع دولت در كسب 

درآمد تبديل شود ولي به 2 شرط: 
1-  توج��ه ويژه و رونق دادن به آن به  منظور جذب 

حداكثري سرمايه گذاران
2- داشتن ديد درس��ت و علمي به آن: بايد به بازار 
س��رمايه به ديد بلندمدت و صحيح و علمي توجه 
كرده و با ارتقاي فرهنگ س��رمايه گذاري، آن را به 
عنوان يك روش س��رمايه گذاري امن معرفي كرد. 
نه مانند بسياري از دولت هاي قبل كه آن را به ديد 
قلك نگاه كرده و در مواقع نياز به س��راغ آن رفته و 

سپس رها كردند.

بورس غم زده
 چه ميزان مي تواند رش��د كند به س��ود 1۰ تا 15 
درصدي رضايت مي دهند زيرا مي ترسند كه همين 
سود را نيز از دست بدهند و ناخواسته در صف هاي 
فروش كه خيلي سريع شكل مي گيرند، گير بيفتند. 
مسلما ترميم اين شرايط نياز به زمان دارد و اينكه 
اين زمان چند ماه يا چند س��ال مي تواند باش��د به 
مولفه هاي زيادي وابس��ته است كه در حال حاضر 
عمده آن در دس��ت دولتمردان اس��ت. رها كردن 
بورس به اين اميد كه خودش به تعادل و ايس��تايي 
خواهد رسيد فكر درس��تي نيست و كامال با روح و 
فلسفه سرمايه گذاري در منافات است. هرچند به 
دليل نزديكي دولت و دولتمردان با صنايع و صاحبان 
آنها، منافع عامه ناديده گرفته مي شود، اما اين نگاه 
باعث خواهد ش��د كه هر سه يعني مردم، صنايع و 

دولت متضرر شوند.

عدم تاييد ادعاي بانك ها 
درخصوص اتمام اعتبار وام 

وديعه مسكن
محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي گف��ت: ادع��اي بانك ها 
درخصوص اتمام اعتبار تس��هيالت وديعه مسكن 
مورد تاييد نيس��ت و هنوز بخش زي��ادي از اعتبار 

منظور شده، باقي مانده است.
وي درباره صورت هاي مالي بانك عامل بخش مسكن 
كه اخيرا از طريق سامانه كدال منتشر شده است، 
گفت: پيشنهادهايي درخصوص افزايش سرمايه 
اين بانك در مجمع عمومي ساالنه آن هفته گذشته 
مطرح شد. وي افزود: بانك تخصصي بخش مسكن 
در حال آماده كردن خود براي طرح جديد ساخت 
يك ميليون واحد مسكوني اس��ت؛ چون طبيعتا 
بيش��ترين بار اجرايي اين برنامه، روي دوش بانك 

عامل بخش مسكن خواهد بود.
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فرمان جهاد تبيين

افت توليد ۱۳ كاالي منتخب صنعتي

واكنش شديداللحن ايران به اظهارات آمريكا و تروييكاي اروپايي

جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت نشان 
مي دهد كه در پنج ماهه اول امسال از 2۴ كاالي منتخب 
صنعتي، توليد 13 كاال كاهش يافته و توليد تلويزيون با 

كاهش 11.7 درصدي مواجه شده است.
 بر اساس اين آمار در پنج ماهه نخست امسال توليد سه 
كاال بيش از 2۰ )ت��ا 5۹.8 درصد(، يك كاال بين 1۰ تا 
2۰ درصد، دو كاال 1۰ تا 2۰ درصد و ش��ش كاال كمتر 
از 1۰ درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل افزايش 
داش��ته و توليد 13 كاال نيز كاهش يافته است. در اين 
ميان رتبه دوم بيشترين افزايش توليد، مربوط به روغن 
ساخته شده نباتي است كه با 37.2 درصد رشد، توليد 
آن در پنج ماهه نخست امسال به 83۴ هزار و 7۰۰ تن 

رسيده است. 
توليد روغن در بيش��تر ماه هاي س��ال قبل بيشترين 
كاهش را نسبت به ساير كاالها داشت. بر اساس نامه دبير 
ستاد تنظيم بازار، كارخانجات توليدي در سال جاري 
بايد نسبت به توليد ماهانه 18۰ هزار تن روغن كه 12۰ 
ه��زار تن در بخش هاي خان��وار، 25 هزار تن در بخش 

صنف و 35 هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام 
كنند كه براي چهار ماه بايد معادل ۹۰۰ هزار تن باشد.

در خرداد ماه امسال افزايش قيمت 35 درصدي روغن 
مايع و 3۰ درصدي روغن جامد به طور غيررس��مي از 
سوي مس��ووالن تاييد و در نهايت در سامانه 12۴ كه 
مالك عمل بازرسان صنفي است اعمال شد. مشكالت 
ب��ازار روغن محدود به افزايش قيمت نيس��ت بلكه در 
ماه هاي اخير بازار روغن بارها با تالطم، كمبود و افزايش 
قيمت مواجه شد؛ تا جايي كه حتي با تشكيل صف هاي 
طوالني و حواشي ديگر از جمله دريافت كارت ملي براي 

ارايه روغن در برخي فروشگاه ها مواجه شد.

  كدام كاالها افزايش توليد داشتند؟ 
طي پنج ماهه امس��ال توليد انواع لوازم خانگي با 1۰.7 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش 
از يك ميليون و 85۶ هزار دس��تگاه رس��يده است. از 
بين انواع لوازم خانگي توليد تلويزيون با كاهش 11.7 
درص��دي مواجه بوده و تولي��د آن از 5۰7 هزار و 1۰۰ 

دستگاه در پنج ماهه سال گذش��ته ۴۴7 هزار و 7۰۰ 
دستگاه در مدت مشابه امسال رسيده است.

اما توليد ماشين لباسشويي، يخچال و فريزر و كولر آبي 
با 3۶.8، 11.۹ و ۴.1 درصد افزايش به ترتيب به نزديك 

55۰ هزار، 85۹ و 75۴ هزار دستگاه رسيده است.
اما با وجود افزايش توليد لوازم خانگي در سال جاري، 
در بازار شاهد كاهش قيمت نيستيم. اخيرا سخنگوي 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي افزايش 3۹ درصدي 
حقوق و دستمزد، گران شدن قيمت جهاني مواد اوليه و 
افزايش نرخ ارز كه شش برابر نسبت به سال 13۹7 شده 

را از داليل افزايش قيمت  عنوان كرد.
گفتني است كه سال گذشته سرپرست معاونت امور 
بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
هدف اين وزارتخانه را توليد 11.۶ ميليون دستگاه لوازم 
خانگي در سال عنوان كرده، اما گفته بود كه تقاضا در 
اين بازار حدود 12.5 ميليون دستگاه و بخش اعظم آن 

در بخش لوازم خانگي كوچك است.
از جمله مهم ترين كاالهاي ديگري كه توليد آنها افزايش 

داش��ته نيز مي توان به كاميون، كاميونت و كشنده با 
5۹.8 درصد افزايش كه بيشترين افزايش توليد است 
اشاره كرد. همچنين در اين مدت توليد انواع سواري، 
پتروشيمي، كمباين، كارتن، نئوپان و دوده با ۰.2، ۴.7، 

7.1، 2.3، 5.8 و 17.2 درصد افزايش يافته است.
از بين 2۴ كاالي منتخب صنعتي توليد 13 كاال كاهش 
داشته كه بيشترين كاهش مربوط به الياف اكريليك با 
37 درصد، سموم دفع اقات نباتي با 27.۹، الكتروموتور 
17.5 درصد كاهش بوده است. كمترين كاهش توليد 
نيز مربوط به انواع كاغذ است كه توليد آن با ۰.5 درصد 
كاهش به 3۹۴ هزار و ۴۰۰ تن در پنج ماهه اول امسال 

رسيده است.
توليد ان��واع كفش و چرم نيز در اين م��دت 7.7 و 2.2 
درصد كاهش داشته و به ۴5 ميليون و 2۰۰ زوج و بيش 
از 13 ميليون فوت مربع رس��يده است. وانت، اتوبوس، 
پودر شوينده، روغن موتور و نخ سيستم پنبه اي نيز از 
جمله ديگر كاالهايي است كه توليدشان در اين مدت 

كاهش يافته است.

آژانس بين المللي انرژي اتمي اع��الم كرد كه ايران در 
اواخر شهريور ماه اجازه سرويس تجهيزات نظارتي در 
ايران را به بازرسان آژانس داده است. به گزارش رويترز، 
آژانس روز يكش��نبه در بيانيه اي اعالم كرد: ايران از 2۰ 
تا 22 سپتامبر )2۹ الي 31 شهريور( به بازرسان آژانس 
اجازه س��رويس تجهيزات نظارتي و جايگزيني كارت 
حافظه دوربين ها در تمام محل هاي ضروري در ايران به 
جز كارگاه توليد قطعات سانتريفيوژ در مجموعه تساي 
كرج را داده اس��ت. درحالي  كه بر اساس بيانيه آژانس، 
رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
مي گويد كه تصميم ايران مبني بر عدم اجازه دسترسي 
به كارگاه س��اخت قطعات س��انتريفيوژ تس��اي كرج 
برخالف شرايط توافق ش��ده بيانيه مشترك در تاريخ 
12 سپتامبر )21 شهريور( است. طبق توافقي كه ايران 
وآژانس در بهار امسال داشتند، قرار شد ايران اطالعات 
مندرج در دوربين ها را حفظ كنند و بعد از رفع تحريم ها 
اين اطالع��ات در اختيار آژانس قرار بگيرد با اين حال و 
با طوالني شدن فرايند گفت وگوها مهلت تعيين شده 
به پايان رسيد. محمد اس��المي رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران در 21 ش��هريور م��اه از توافق براي تعويض 
كارت هاي حافظه دوربين هاي نظارتي خبر داد و گفت: 
قرار شد تيم فني مربوطه بعد از توافق به ايران بيايند تا 
بتوانند اقداماتي را كه بايد براي دوربين ها به لحاظ فني 
انج��ام بدهند را انجام دهند. طب��ق پادمان كارت هاي 
حافظه در ايران نگهداري و پلمپ مي ش��ود مقرر شده 
همان جا كارت هاي قديمي را پلمپ كنند و كارت هاي 
جديد حافظه را در دوربين ها نصب كنند كه روال جاري 

و طبيعي در سيستم نظارتي آژانس است.
براساس بيانيه مش��ترك همچنين به بازرسان آژانس 
اجازه داده شد تا نسبت به سرويس فني تجهيزات نظارتي 
مشخص ش��ده و جايگزيني كارت هاي حافظه آنها كه 
تحت مهر و موم مش��ترك در ايران نگهداري خواهند 

شد، اقدام نمايند.
رييس سازمان انرژي اتمي اعتمادسازي را موضوع حائز 
اهميت براي دو طرف عنوان كرد و گفت: براي ايران آنچه 
حائز اهميت است، اعتمادس��ازي است و اينكه اعتماد 
متقابل بين ايران و آژانس وجود داش��ته باشد و آژانس 
طبق توافق در جهت پيشبرد برنامه هاي هسته اي ايران 
نقش موثرتري ايفا كرده و به پيشرفت فناوري هسته اي 

ايران كمك كند.

   آژانس با گزارشات هدف دار و مغرضانه 
روند سازنده ايجاد شده را تخريب نكند

سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به انتشار 
گزارش غلط رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي گفت: آژانس با گزارشات هدف دار و مغرضانه 

روند سازنده ايجاد شده را تخريب نكند.
س��ازمان انرژي اتمي اي��ران، بدنبال انتش��ار گزارش 
غير دقيق مدي��ركل آژانس بين المللي ان��رژي اتمي، 
توضيحاتي توسط سفير و نماينده دائم كشورمان ارايه 
ش��د. بهروز كمالوندي در پاسخ به انتشار گزارش غلط 
رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گفت: نامه اي براي آژانس ارس��ال و نسبت به اين اقدام 
غير س��ازنده اعتراض شده است. س��خنگوي سازمان 
انرژي اتمي ايران توضيح داد: رافائل گروسي و همكاران 
وي به خوبي مي دانند كه تفاهم صورت گرفته در قالب 
بيانيه مشترك، مشمول تجهيزات نظارتي )دوربين ها( 
مجتمع كرج به اين دليل كه در نتيجه خرابكاري تيرماه 
اين مجتمع همچنان تحت تحقيقات امنيتي قرار دارد، 
نمي ش��د. كمالوندي تصريح كرد: درخواس��ت تعميم 
تعويض كارت هاي حافظه به دوربين هاي اين مجتمع 
در سفر مديركل به تهران و نيز ديدار حاشيه كنفرانس 
عمومي وين مطرح شده بود كه در هر دو بار ضمن ارايه 
توضيحات توسط محمد اسالمي رييس سازمان انرژي 
اتمي، پاسخ منفي و مخالفت ايران را به دنبال داشت. وي 
تاكيد كرد كه درج واژه »مشخص شده« در مقابل كلمه 
تجهيزات به همين منظور و با هدف مستثني شدن اين 
مجتمع از سرويس و تعويض كارت هاي حافظه صورت 
گرفته است. سخنگوي سازمان انرژي اتمي يادآور شد: 
در ديدار وين هنگامي كه بار ديگر مديركل درخواست 
س��رويس دوربين ه��اي مجتمع كرج را مط��رح كرد، 
محمد اس��المي با صراحت كام��ل و ذكر داليل مطرح 
شده در جلسه قبل، تعميم تعويض كارت هاي حافظه 
به مجتمع ياد شده را ناممكن و خارج از چارچوب بيانيه 

مشترك اعالم كرد.
كمالون��دي گف��ت: ض��رورت دارد مس��ووالن آژانس 
بين المللي هس��ته اي ب��ا پرهي��ز از موضع گيري هاي 
هدفمند سياس��ي، گزارش��ات غلط و مغرضانه، روند 
سازنده ايجاد شده بدنبال مراودات اخير ايران و آژانس 

را تخريب نكند.

  واكنش شديداللحن ايران 
به اظهارات آمريكا و تروييكاي اروپايي

نماينده دائم كش��ورمان نزد س��ازمان هاي بين المللي 
مس��تقر در وين با اظهاراتي شديداللحن به بيانيه هاي 
آمريكا و تروئيكاي اروپايي پس از گزارش مغرضانه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي كه در آن ادعاي عدم همكاري 
كافي ايران با آژانس مطرح شده است، واكنش نشان داد.

كاظم غريب آبادي نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران 
نزد سازمان هاي بين المللي مستقر در وين دوشنبه شب 
در واكنش به اظهارات نمايندگان آمريكا و س��ه كشور 
اروپايي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 

تأكيد كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي نمي توانند 
هم در برابر اقدامات تروريس��تي رژيم صهيونيستي در 
تأسيسات هسته اي ايران س��كوت كنند و هم از ايران 
انتظار همكاري در تأسيساتي كه طي خرابكاري هاي 

رژيم صهيونيستي دچار آسيب شده اند، داشته  باشند.
غريب آبادي در اين خصوص تصريح كرد: آژانس، آمريكا 
و سه كشور اروپايي بدانند نمي توانيد هم در برابر اقدامات 
تروريستي رژيم اسراييل س��كوت كنيد و جلوي آن را 
نگيريد و هم خواهان تداوم نظارت و حضور دوربين هاي 
آژانس در تأسيسات تحت خرابكاري تروريستي باشيد.

وي افزود: هنگامي كه تجهيزات نظارتي آژانس توسط 
رژيم صهيونيستي از كار مي افتد، از ايران انتظار نداشته 
باشيد مجددا آن را بدون هزينه اي براي اين رژيم و بدون 
هيچ اقدامي از سوي آژانس و كشورهاي مدعي بازنصب 
نمايد. اين ديپلمات ارش��د كشورمان خاطرنشان كرد: 
تفاهم اخير ايران و آژانس به ط��ور كامل و ظرف زمان 
توافق ش��ده اجرا گرديد. از اينرو، جمهوري اس��المي 
ايران نيز چگونگي واكنش به اين حس��ن نيت خود را 
رصد خواهد كرد و در هر مرحله، اقدام مناسب را اتخاذ 
خواهد نمود. نماينده آمريكا در شوراي حكام در بيانيه اي 
در واكن��ش به ادعاي اخير آژان��س مبني بر عدم ايجاد 
دسترسي از سوي ايران به سايت تساي كرج، خواستار 
ايجاد دسترس��ي به »مكان هاي الزم« شد. آمريكا در 
بيانيه اي در يك جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي گفت: م��ا از ايران مي خواهيم بدون تاخير 
بيشتر، دسترس��ي الزم را به آژانس بين المللي انرژي 
اتمي بدهد. در اين بيانيه آمده است: اگر ايران اين كار را 
نكند، در روزهاي آتي با ديگر اعضاي شورا به دقت درباره 
پاسخي مناسب به آن رايزني خواهيم كرد. بر اساس اين 
گزارش، واكنش آمريكا در پي اين مطرح مي ش��ود كه 
ديده بان هسته اي س��ازمان ملل روز يكشنبه ادعا كرد 
كه ايران ش��روط توافق جديد آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و ايران را كه دو هفته پيش انجام ش��د، كامال اجرا 
نكرده اس��ت. طبق اين توافق، قرار بود بازرسان آژانس 
اجازه  سرويس كردن تجهيزات فني نظارتي اين نهاد را 

در ايران پيدا بكنند.

   بيانيه تروييكاي اروپايي در پي گزارش 
ضدايراني آژانس بين المللي انرژي اتمي

سه كشور اروپايي در بيانيه اي از ايران خواستند تا فورا 
اجازه دسترسي به سايت كرج را براي آژانس بين المللي 

انرژي اتمي فراهم كند.
تروييكاي اروپايي در بيانيه اي كه روز دوشنبه منتشر 
شده، آورده اند: فرانسه، آلمان و انگليس از رافائل گروسي 
براي گزارش روز يكشنبه 2۶ سپتامبر به اعضاي شوراي 
حكام درخصوص توانايي آژانس بين المللي انرژي اتمي 

در رابطه با فعاليت هاي راستي آزمايي و نظارتي پيرامون 
تعهدات هسته اي ايران سپاسگزار هستند.

در ادامه بيانيه آمده است: ما شديدا نگران اين هستيم 
كه ايران به طور كامل توافقي را كه در تاريخ 12 سپتامبر 
با رافائل گروسي، مديركل آژانس به آن رسيده بود اجرا 
نكرده است و مديركل را مجبور ساخته تا تنها در عرض 
دو هفته گزارش��ي را درخصوص ع��دم پايبندي صادر 
كند. اگر ايران نگذارد تا آژانس اتمي دوربين ها در كارگاه 
ساخت قطعات سانتريفيوژ كرج جايگزين كند، آژانس 
اتمي توانايي تثبيت مجدد ت��داوم اطالعات در آينده 
را از دس��ت خواهد داد. ما از اي��ران مي خواهيم كه فورا 
دسترسي به تاسيس��ات كرج را براي آژانس اتمي مهيا 
كند و اجازه دهد دوربين ها تعويض ش��وند. تروييكاي 
اروپايي در ادامه نوشته اند: توافق 12 سپتامبر نشان داد 
كه ايران توافق كرده تا با ديدگاه حل مشكالت در رابطه 
با تعهدات قانوني اش ذيل توافق جامع پادماني، بيش از 
پيش به گفت وگوهاي سطح باال با آژانس اتمي مشغول 
شود. ما از ايران مي خواهيم كه فورا به اين گفت وگوهاي 
سطح باال مشغول شود و با ديدگاه حصول پيشرفت سريع 
و ملموس همكاري كاملي با تحقيقات داشته باشد. در 
انتهاي بيانيه آمده است: اين مشكالت بر توانايي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي براي انج��ام وظايفش و ايفاي 
نقشي كه ذيل قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان 
ملل به اين سازمان واگذار شده، تاثير مي گذارند. ما طي 
روزهاي آتي به رايزني با ش��ركاي درخصوص گام هاي 
آتي و تصميم گيري درخصوص اقدمات مناسب خواهيم 

پرداخت.

  اوليانوف: ممانعت از دسترسي 
به تاسيسات كرج نقض توافق پادماني نيست

نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي واقع در وين 
تاكيد كرد كه عدم اجازه دسترس��ي به تأسيسات كرج 

توسط ايران منع توافق پادماني محسوب نمي شود.
ميخاييل اوليانوف، نماينده روس��يه در س��ازمان هاي 
بين المللي واقع در وين روز دوشنبه در توييتي نوشت: 
در جلسه امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تاكيد كردم كه ممانعت از دسترسي به تاسيسات 
در كرج نقض پادماني نيست بلكه اجراي ناكامل اقدامات 
شفاف سازي داوطلبانه توسط ايران است. با اين حال مهم 
اس��ت كه راه حلي مثبت در جهت منافع ايران و برجام 
بيابيم. ديده بان هسته اي س��ازمان ملل روز يك شنبه 
ادعا كرد كه ايران شروط توافق جديد آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و ايران را كه دو هفته پيش انجام شد، كامال 
اجرا نكرده است. طبق اين توافق، قرار بود بازرسان آژانس 
اجازه  سرويس كردن تجهيزات فني نظارتي اين نهاد را 

در ايران پيدا بكنند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز 4 مه��ر 1400، قيمت دالر در ب��ازار آزاد به 27650 
تومان رسيد و قيمت س��كه نيز بين 11 ميليون و 670 
هزار تا 11 ميليون و 970 هزار تومان در نوسان بوده است. 
قيمت دالر در بازار متش��كل ارزي نيز افزايش داش��ت. 
مهدي گوهررستمي مدير ارتباطات بازار متشكل ارزي 
ضمن اعالم گزارشي از معامالت ارز گفت: نرخ ميانگين 
روزانه دالر و يورو در مقايس��ه با معامالت روز گذشته به 
ترتيب 0.26 و 0.2 درصد رشد داشته است.معامالت نماد 
دالر كار خود را با نرخ 26 ه��زار و 56۳ تومان آغاز كرد و 
در پايان ساعت معامالت با نرخ 26 هزار و 762 تومان به 
كار خود پايان داد. نرخ ميانگين وزني اس��كناس دالر در 
بازار متش��كل ارز ايران 26 هزار و 641 تومان بود كه اين 
نرخ ميانگين روزانه، 26 صدم درصد افزايش را نسبت به 
روز معامالتي قبل نشان مي دهد. اين تحليلگر اقتصادي 
افزود: در جلسه معامالتي يكشنبه، نماد معامالتي يورو 
كار خود را با نرخ ۳1 هزار و 1۸4 تومان ش��روع كرد و در 
پايان جلسه معامالتي، نرخ هر يورو به رقم ۳1 هزار و 265 
تومان رسيد. بر اين اساس اسكناس يورو در معامالت اين 
بازار، با ثبت نرخ ميانگين وزن��ي ۳1 هزار و 207 تومان، 
در مقايس��ه با نرخ ميانگين روزانه يورو در روز معامالتي 
شنبه )سوم مهرماه( 2 دهم درصد رشد را نشان مي دهد.

حجم معامالت اسكناس دالر در بازار متشكل ارز ايران 
در روز يكشنبه )چهارم مهرماه( 9 ميليون و 19۸ هزار و 
200 دالر و حجم معامالت در نماد معامالتي يورو ۸00 
هزار و 500 يورو بود. به گفته اين كارش��ناس اقتصادي، 
دالر در پايين ترين نرخ خود با رقم 26 هزار و 56۳ تومان 
و در باالترين نرخ با رقم 26 هزار و 795 تومان معامله شد. 
همچنين در معامالت نقدي يورو هر يورو در پايين ترين 
و باالتري��ن نرخ خود به ترتيب ب��ا قيمت هاي ۳1 هزار و 
124 تومان و ۳1 هزار و ۳74 تومان معامله ش��د. عالوه 
براين، مدير ارتباطات بازار متشكل ارزي پيش از اين در 
گفت وگو با رسانه ملي درباره معامالت ارز در شهريور ماه 
گفت: در ششمين ماه سال جاري، 19 هزار و 175 معامله 
در نماد معامالتي دالر انجام ش��د كه بر اساس اين تعداد 
معامله حجم معامالت اسكناس دالر در ماه مذكور به 206 
ميليون و ۳5۸ هزار و ۳00 دالر رسيد. در شهريور ماه سال 
جاري در نماد معامالتي يورو، 4210 معامله به حجم 26 
ميليون و 7 هزار ي��ورو مابين كارگزاران اين بازار معامله 
شد. مدير ارتباطات بازار متشكل ارزي گفت: در شهريور 
ماه، ميانگين وزني نرخ دالر معامالت��ي 26 هزار و 529 
تومان و ميانگين وزني اسكناس يورو نيز معادل ۳1 هزار 
و 216 تومان بوده است. پايين ترين نرخ معامالتي دالر در 
شهريور ماه سال جاري 25 هزار و ۸76 و باالترين آن نيز 
معادل 27 هزار و ۸95 تومان بوده و پايان ترين و باالترين 
نرخ معامالتي اسكناس يورو نيز در ماه مذكور به ترتيب 
۳0 هزار و 109 تومان و ۳2 هزار و 400 تومان بوده است.

      كاهش قيمت ها در بازار طال و سكه
نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر گفت: به علت نبود 
تقاضا براي خريد طال و سكه، شاهد كاهش قيمت ها در 
بازار هستيم. محمد كشتي آراي با بيان اينكه هر اونس 
جهاني طال به 1751 دالر رسيده افزود: هم اكنون هر 
قطعه قيمت سكه طرح جديد 11 ميليون و 670 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و ۳50 هزار 
تومان، نيم سكه 5 ميليون و 900 هزار تومان، ربع سكه 
۳ ميليون و 500 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون 
و 170 هزار تومان فروخته مي ش��ود.هر مثقال طال 4 

ميليون و 950 هزار تومان و ه��ر گرم طالي 1۸ عيار 
نيز يك ميليون و 14۳ هزار تومان به فروش مي رسد.

      قيمت ارز در بازار
قيمت دالر امريكا 27 هزار و 700 تومان و هر يورو ۳2 هزار 
و 400 تومان فروخته مي شود. همچنين در بازار متشكل 
ارزي، هر دالر 26 ه��زار و 500 تومان و هر يورو ۳1 هزار و 
200 تومان بفروش مي رسد. قيمت دالر ثابت ماند . نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، چهارم مهرماه( در مقايسه 
با روز گذشته تغييري نداشت و 26 هزار و ۸۳4 تومان معامله 
شد. قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با روز گذشته 100 
تومان افزايش يافت و ۳1 هزار و 5۳6 تومان تعيين ش��د. 
قيمت خريد هر دالر 26 هزار و ۳0۳ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۳0 هزار و 911 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متش��كل ارزي 26 ه��زار و ۳۳1 تومان و نرخ 
فروش آن 26 هزار و 570 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در 
اين بازار ۳0 هزار و ۸47 تومان و نرخ فروش آن نيز ۳1 هزار و 
127 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
ديروز، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 220 تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت 2۳ هزار و 2۳5 تومان معامله شد. قيمت 
دالر در خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و چند روزي 
هم با نرخ 27 هزار تومان فروخته مي شد و در اين محدوده 
نوسان داشت، اما از ابتداي شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي بوديم. از اواخر شهريور ماه نرخ 
دالر در صرافي ه��اي بانكي در محدوده قيمتي 26 
هزار و 700 تومان ثابت مانده بود و هم اكنون در اين 

محدوده قيمتي رفت و برگشت دارد. 
 

      نرخ سكه به ۱۱ ميليون و ۷۷۰ هزار تومان 
رسيد

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )يكشنبه، 
چهارم مهرماه( در بازار تهران ب��ا 50 هزار تومان افزايش 
نسبت به روز گذشته به رقم 11 ميليون و 770 هزار تومان 
رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 
۳00 هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 
پنج ميليون و 950 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 450 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
1۸ عيار به يك ميليون و 140 هزار تومان رسيد. قيمت هر 
مثقال طال نيز چهار ميليون و 941 هزار تومان شد.همچنين 
اونس جهاني طال نيز ب��ه دليل تعطيلي بازارهاي جهاني 
ثابت ماند و يك هزار و 751 دالر و 12 سنت قيمت خورد.  
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 

نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. براين اساس با توجه ثبات 
قيمت دالر در رقم 26 هزار و ۸۳4 تومان و تثبيت قيمت 
اونس جهاني طال به دليل تعطيل��ي بازارها قيمت طرح 
جديد 50 هزار تومان افزايش داشت و بهاي انواع ديگر سكه 
و طال ثابت بود.  به دنبال تضعيف دالر و افت اندك سوددهي 
اوراق قرضه دولت امريكا و در حالي كه سرمايه گذاران خود 
را براي شنيدن سخنان مقام هاي فدرال رزرو در روزهاي 
آينده آماده مي كنند، قيمت طال روز دوشنبه شاهد افزايش 
بود.بر اس��اس اين گزارش، قيمت ه��ر اونس طال با 0.46 
درصد افزايش به 175۸ دالر و 51 س��نت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه دس��امبر هم 
با 0.۳9 درصد رش��د به 175۸ دالر و 60 سنت رسيد.در 
حالي كه ارزش دالر كاهش يافته، سوددهي اوراق قرضه 
ده ساله خزانه داري امريكا نيز افت داشته است. تضعيف 
دالر سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني مي شود كه از 
ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند و به رشد قيمت كمك 
مي كند. كايل رودا تحليلگر موسسه اي جي ماركت در اين 
باره گفت: »به نظر مي رسد كه قيمت طال در طي روزهاي 
آينده به رقم 1750 دالر باز خواهد گشت... ادامه سوددهي 
بازار طال كامال به سياست پولي دولت امريكا بستگي دارد.« 
تعدادي از مقام هاي فدرال رزرو از جمله جرومي پاول قرار 
است اين هفته در خصوص اقدامات بانك مركزي امريكا 
در خصوص وضعيت كرون��ا در كنگره به اداي توضيحات 
بپردازند.2 نفر از سياس��ت گذاران فدرال رزرو روز جمعه 
گفتند احساس مي كنند اقتصاد امريكا به اندازه كافي ترميم 
شده كه بانك مركزي بتواند اقدامات حمايت گرايانه خود 
را كاهش دهد. در وضعيت تورمي طال همواره محلي امن 
براي سرمايه گذاري به شمار مي رود، اما افزايش نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو مي تواند هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در ب��ازار فلز زرد را باال ببرد.س��رمايه گذاران همچنين 
از نزديك تحوالت مربوط به ش��ركت اورگراند چين و 

مشكالت بدهي اين شركت را دنبال مي كنند.

      بيت كوين و اتريوم باالخره سبز شدند
ارزش بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مهم ب��ه جز اتريوم و 
بيت كوين ريزش��ي ماند.به گزارش سي ان بي سي، در 
ادامه روند اتخاذ رويكردهاي سختگيرانه كشورها در قبال 
ارزهاي ديجيتالي، نهاد ناظر بر بازارهاي مالي سوييس 
اعالم كرد از اين پس نظارت خود را روي نقل و انتقاالت 
و فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها تش��ديد خواهد كرد. 
طبق دستورالعمل جديدي كه به صرافي هاي سوييسي 
ابالغ شده است، آنها بايد اطالعات تراكنش ها را ثبت و 
در صورت درخواست اين نهاد در اختيارش قرار دهند.  

با تداوم فشارهاي دولت چين، صرافي هيوبي به عنوان 
بزرگ ترين صرافي ارايه دهنده خدمات به مشتريان چيني 
اعالم كرد از اين پس كاربران چيني امكان دسترس��ي 
به اين صرافي را نخواهند داشت.همچنين بزرگ ترين 
استخر استخراج اتريوم جهان نيز اعالم كرد از اين پس 
امكان ارايه خدمات به چيني ها وج��ود ندارد. برخي از 
منابع خبري از برنامه ريزي شماري از صرافي هاي مستقر 

در هنگ كنگ براي جابه جايي مقر خود خبر داده اند.

      معامله ۱۷۱ ميليون دالر در سامانه نيما
براساس اعالم بانك مركزي )يكشنبه، 4 مهرماه( 171 
ميليون دالر با ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 2۳ 
هزار و 74 تومان در سامانه نيما معامله شد.سامانه نيما 
ش��اهد عرضه حدود 24۸ ميليون دالر به صورت حواله 
براي تامين ارز واردات كش��ور بوده است.اين امر حاكي 
از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور 
بوده است. س��امانه نيما از نيمه نخست سال 97 پس از 
تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين 
نرخ خريد و ف��روش حواله هاي ارزي تعيين ش��د.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )س��امانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي ش��ده و با اس��تفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروش��ندگان )صادركنن��دگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند. سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.  
)شنبه، سوم مهرماه( 1۳7 ميليون دالر با ميانگين موزون 
نرخ دالري معامالت 2۳ هزار و 99 تومان در سامانه نيما 
معامله شد.سامانه نيما شاهد عرضه حدود 20۸ ميليون 
دالر به صورت حواله براي تامين ارز واردات كش��ور بوده 
است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات 
كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه نخست 
سال 97 پس از تعديل سياس��ت هاي ارزي دولت به 
عنوان مرجع تعيين نرخ خري��د و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد.نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه 
نيما( با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي ش��ده و با 
استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت 
به انج��ام عمليات ارزي در محي��ط الكترونيك اقدام 
مي كنند. سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي 
و محل تبادل مي��ان صادركنندگان و واردكنندگان 
است و حجم و قيمت معامالت انجام شده در آن در 

فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

      چين ۷۱ ميليارد دالر به سيستم بانكي خود 
تزريق كرد

در حالي كه سياس��ت گذاران چين تالش مي كنند تا از 
سرايت مشكل بدهي شركت اورگراند به بازارهاي داخلي 
جلوگيري كنند، بانك مركزي اين كش��ور 71 ميليارد 
دالر به سيس��تم بانكي خود تزريق ك��رد. در حالي كه 
سياست گذاران چين تالش مي كنند تا از سرايت مشكل 
بدهي شركت اورگراند به بازارهاي داخلي جلوگيري كنند، 
بانك مركزي اين كشور همچنان به تزريق نقدينگي به 
سيس��تم مالي خود ادامه مي دهد. بانك مركزي چين 
طي 5 روز كاري منتهي به جمعه 460 ميليارد يوان )71 
ميليارد دالر( پول نقد از جمله 70 ميليارد يوان در روز 

جمعه به سيستم بانكي اين كشور تزريق كرده است.
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سكه۱۱ميليونو۶۷۰هزارتومان

نرخ دالر و يورو در بازار متشكل ارزي افزايش يافت

اصالحيهیادداشتمدیرعاملبانکملیایران

سهم ۹۲ درصدي تراكنش هاي كارتي كمتر از ۵۰۰ هزار تومان در مردادماه

در مطل��ب من��درج در روزنام��ه تع��ادل ب��ا تيتر 
»يادداش��ت مهم مدير عامل بانک مل��ی ايران در 
خصوص انتش��ار صورت های مالی« که در صفحه 

۳ به تاريخ چهارم مهر ماه انتش��ار يافته است،اعداد 
جدول به دليل برگشتگی مميز اشتباه درج شده اند.

اعداد صحيح اين جدول به شرح زير است:

بررسي آمارها حاكي از اين اس��ت كه در مردادماه امسال 
حدود 92 درصد كل تراكنش ها داراي ارقام زير 500 هزار 
تومان بوده و 44 درصد تعداد تراكنش ها با اين ابزار نيز باالي 
25 هزار تومان بوده است. بسياري از مردم در طول شبانه روز 
از طريق كارتخوان فروشگاهي اقدام به خريد و فروش كاال و 
خدمات مي كنند.  يكي از آمارهاي قابل تامل كه در گزارش 
اخير شاپرك قابل مشاهده است، ميزان پراكندگي مبلغي 
تراكنش ها از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي به عنوان 
يكي از سه ابزارهاي پذيرش شبكه است. بر اين اساس در 
گزارش مردادماه شاپرك، سه دامنه مبلغي زير پنج هزار 
تومان، بين پنج تا 25 ه��زار تومان و باالي 25 هزار تومان 
در نظر گرفته شده است.  طبق آمار منتشر شده بيشترين 
تعداد تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغي 
بين پنج تا 15 هزار تومان بوده اس��ت.  همچنين 1۳.94 

درصد تعداد تراكنش هاي ابزار كارت خوان فروشگاهي، 
مبلغ كمتر از پنج هزار تومان را داش��ته اند. ۳6.6۸ درصد 
تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز در بازه مبلغي 
پنج هزار تا 25 هزار تومان بوده اند و در نهايت 44.۸5 درصد 
تراكنش ها با مبلغ باالي 25 هزار تومان انجام گرفته اند.  اما 
در بخش ديگر اين گزارش به تعداد تراكنش هاي كارتخوان 
در بازه هاي باال، پرداخته است. به گونه اي كه در مردادماه 
1400 تعداد تراكنش هاي با مبلغ كمتر از پنج هزار تومان 
در ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر با ۳97 ميليون و 42۳ 
ه��زار و 22۳ عدد تراكنش بوده اس��ت. همچنين تعداد 
تراكنش هاي با مبلغ بين پنج هزار و 25 هزار تومان برابر با 
يك ميليارد و 45 ميليون و 491 هزار و ۳9۳ عدد تراكنش 
بوده و كل تعداد تراكنش هاي با مبلغ باالي 25 هزار تومان 
برابر با يك ميليارد و 27۸ ميليون و 604 هزار و ۳77 عدد 

تراكنش است.  با توجه به نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان 
فروشگاهي مي توان بيان نمود كه نزديك به 91.99 درصد 
تراكنش هاي ابزار پذيرش كارتخوان فروش��گاهي داراي 
مبلغ كمتر از 500 هزار تومان اس��ت.  بر اين اس��اس در 
گزارش مردادماه شاپرك، ابتدا به تقسيم بندي دامنه مبلغي 

تراكنش هاي زير پرداخته شده است؛ 
 زي��ر 50.000 ريال- بين 50.001 ت��ا 250.000 ريال- 
باالي 250.000 ريال با اش��اره به س��هم 4.5۳ درصدي 
تراكنش هاي مانده گيري از كل تراكنش هاي ابزار كارتخوان 
فروشگاهي تاكيد شده است: در مردادماه امسال، بيشترين 
تعداد تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغي 
بي��ن 50.001 تا 150.000 ريال بوده اس��ت.همچنين 
1۳.94 درص��د تع��داد تراكنش هاي اب��زار كارت خوان 
فروشگاهي، مبلغ زير 50.000 ريال را داشته اند. ۳6.6۸ 

درصد تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز در بازه 
مبلغ��ي 50.001 تا 250.000 ري��ال بوده اند و در نهايت 
44.۸5 درصد تراكنش ه��ا با مبلغ باالي 250.000 ريال 
انج��ام گرفته اند.اما در بخش ديگر اي��ن گزارش به تعداد 
تراكنش هاي كارتخوان در بازه هاي باال، پرداخته است. به 
گونه اي كه در مردادماه 1400 تعداد تراكنش هاي با مبلغ 
زير 50.000 ريال در ابزار كارتخوان فروش��گاهي برابر با 
۳97.42۳.22۳ عدد تراكنش بوده است.همچنين تعداد 
تراكنش هاي با مبلغ بي��ن 50.001 ريال و 250.000 
ريال برابر با 1.045.491.۳9۳ عدد تراكنش بوده و كل 
تعداد تراكنش هاي با مبلغ باالي 250.001 ريال برابر 
با 1.27۸.604.۳77 عدد تراكنش مي باشد.نزديك به 
91.99 درصد تراكنش هاي اب��زار پذيرش كارتخوان 
فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از 5 ميليون ريال مي باشد.

انتشار اوراق مالي دولت
بايد ضابطه مند باشد

انتشار اوراق بدهي از سوي 
دول��ت مي تواند به كنترل و 
مهار تورم كمك كند. البته 
انتش��ار اوراق مالي از سوي 
دولت بايد حس��اب شده و 
ضابطه مند و در سررسيدهاي 
متفاوت و كوتاه مدت و با نرخ 
بهره مناس��ب باشد.انتشار 
اوراق مال��ي امري طبيعي و 
متداول در تمام دنياس��ت و دولت ها بخشي از تامين 
بودجه خود را از طريق انتشار اوراق مالي انجام مي دهند 
اما اين اقدام بايد با ضابطه و حس��اب شده باشد تا آثار 
مثبت آن بيشتر شود. ظرفيت انتشار اوراق در اقتصاد ما 
وجود دارد و اوراق دولتي از مطمئن ترين راه هاي حفظ 
دارايي هاي بانك هاس��ت زيرا نقد پذيري باال و ريسك 
پايين دارد.مشكالت ساختاري موجب شده هزينه هاي 
جاري دولت افزايش يابد و دولت چاالكي و چابكي الزم 
را نداشته باشد و اين مساله موجب كسري بودجه دولت 
شده است. انتشار اوراق مالي اگر درست عمل و مديريت 
شود مي تواند به كنترل و مهار تورم كمك كند و براي اين 
منظور انتشار اين اوراق بايد در سررسيدهاي متفاوت 
و كوتاه مدت و با نرخ بهره مناس��ب و با سازوكار درست 
صورت گي��رد. كاهش صادرات نف��ت موجب افزايش 
كسري بودجه شده و دولت مجبور به انتشار اوراق مالي در 
اين شرايط است.براي مديريت نقدينگي دولت بايد اوراق 
مالي را به اندازه و مديريت شده منتشر كند و از طرفي از 
ازدياد اوراق انباشته جلوگيري نمايد. دولت براي جبران 
كسري بودجه و بهبود وضعيت اقتصادي بايد فضاي 
كسب و كار را تسهيل كند تا توليد در كشور رونق يابد 
و زمينه براي جذب و تشويق سرمايه گذاران فراهم 
شود و ظرفيت هاي الزم براي واگذاري شركت هاي 

دولتي به بخش خصوصي فراهم گردد.

كامران ندري
كارشناس اقتصادي

مقايسه بازدهي پس انداز دالري 
با پول ملي در كشورهاي جهان

 ، ت��ي ها ب����ي ث���ب��ا
پس اندازكنندگان برخي 
پذيرن��ده  كش��ورهاي 
اس��تراتژي هدف گذاري 
ت��ورم را مجب��ور ك��رده 
اس��ت ت��ا پس اندازهاي 
خود را ب��ه صورت دالري 
يا بر مبناي ساير ارزهاي 
معتب��ر )يعن��ي ب��ا تورم 
پايين و جهان شمول( سرمايه گذاري كنند واينكه 
مردم تحت چه ش��رايطي پ��ول خارجي را به پول 
ملي و داخلي ترجيح مي دهند هميش��ه دغدغه 
پژوهش هاي دانشگاهي و مقامات پولي بوده است. 
26 سال پيش پژوهشي براي بانك مركزي تحت 
عنوان »جايگزيني پول ملي )دالري شدن اقتصاد 
ايران( انجام شد كه نتايج آن در ششمين همايش 
ساالنه بانك هم ارايه شد. شواهد و نتايج پژوهشي 
گواه آن اس��ت كه پس انداز و سپرده گذاري بر پايه 
پول ملي به طور كلي عايدي بيشتر يا حداقل برابر 

با بازده سرمايه گذاري با دالر به دست مي دهد.
چند ماه پيش نيز پژوهش��ي درباره اين موضوع 
به كمك IMF توسط )PIIE( انجام شد. بيش از 
۳0 سال اس��ت تعداد زيادي از كشورهاي جهان 
در تب و ت��اب تجربه دردناك زندگ��ي با تورم و 
مبارزه با تورم در رنج اند. بسياري از آنها سياست 
پولي خاص��ي را برگزيده اند كه به »هدف گذاري 
تورم« )IT( معروف است و يكي از الزمه هاي آن 
افزايش نرخ هاي بهره يا سود است كه گاهي تورم 
را به هزينه ش��ديد افت فعاليت ه��اي اقتصادي 
كاهش مي ده��د. جدا از اين، سياست س��ازان و 
سياست گذاران عمومًا هدف گذاري تورم را همراه 
با نوسانات ش��ديد نرخ هاي ارز همراه مي سازند، 
چرا كه مجبور مي شوند بين تثبيت تورم )كاهش 
آن به سطح معقول و كاهش دامنه نوسانات آن( و 

تثبيت نرخ ارز يكي را انتخاب نمايند.
اما سئوالي مهم و تصميم ساز كه باقي مانده آنست 
كه: آيا سپرده گذاران در كشورهايي كه چارچوب 
پولي هدف گذاري تورم را برگزيده اند و رژيم ارزي 
آنها از نوع نرخ ارز شناور است )مثل ما كه »شناور 
مديريت شده« را پذيرفته ايم و بايد مقامات پولي 
دولت جديد مشخص كنند مشكل شناور دارد يا 
مش��كل مديريت يا هر دو( سرمايه گذاري آنها با 
پول ملي يا دالر كداميك بهتر اس��ت؟ شواهد و 
نتايج پژوهشي كه مبناي اين يادداشت قرار گرفته 
گواه آن است كه پس انداز و سپرده گذاري بر پايه 
پول ملي به طور كلي عايدي بيشتر يا حداقل برابر 
بازده سرمايه گذاري با دالر به دست مي دهد. البته 
ژاپن به علت وضع خاصي كه دارد تنها استثنا بين 
كشورهاي مورد بررسي است، آن هم به علت آنكه 

نرخ بهره آنجا منفي است!
طبق آخرين آمار صندوق بين المللي پول 41 كشور 
تا آخر س��ال 2019 )بخصوص كشورهاي حوزه 
امريكاي التين و اقتصاده��اي در حال گذار اروپا( 
اس��تراتژي پولي »هدف گذاري ت��ورم« را به اجرا 
درآورده اند. تحت اين چارچوب پولي، بانك مركزي 
نرخ هاي بهره را به عنوان يك ابزار سياس��تي براي 
ثبات بخشي به تورم در حول و حوش هدف اعالم 
شده خود به كار مي برند، يعني رژيم هدف گذاري 
تورم را اجرا مي نمايند. اگر تورم در كش��ور خيلي 
باالس��ت بانك مركزي نرخ هاي بهره يا س��ود را با 
اجراي سفت و سخت ش��رايط پولي باال مي برد و 
برعكس. در گذشته بس��ياري از اين كشورها يك 
ن��رخ ارز ثابت را هدف گذاري ك��رده بودند. گرچه 
رژيم نرخ ارز ثابت تا حدي مي تواند به كنترل تورم 
بپردازد ولي اين سياست و چارچوب پولي ظرفيت 
يك بانك مركزي را در پاسخ و عكس العمل بجا و 
به موقع و به اندازه در مقابل تكانه ها و ش��وك هاي 
اقتصادي اثرگذار بر اشتغال و تورم محدود مي سازد.

به عالوه، رژي��م نرخ ارز ثابت اغلب كش��ور را در 
معرض هجمه و حمالت سفته بازانه قرار مي دهد 
)هجوم دارندگان پ��ول داخلي براي خريد ارزي 
كه نرخ ثابتي دارد براي فروش آن در كوتاهترين 
زمان به قيم��ت باالتر چرا كه عرض��ه ارز مزبور 
دايم��ي نمي تواند باش��د و هيچ بان��ك مركزي 

خواهان تهي شدن ذخاير ارزي خود نيست.( 
اين افزايش بي ثباتي ها و نا اطميناني ها كه محيط 
نرخ ارز را در كشورهاي با هدف گذاري تورم احاطه 
كرده پديده اي جديد است. اين شرايط نامطلوب و 
تداوم انتظارات از تضعيف آني فزاينده يا ناگهاني 
پول ملي پس اندازكنندگان را وسوس��ه و تشويق 
مي نمايد پس اندازهاي خ��ود را به صورت دالري 
س��پرده گذاري كنند. بدين پديده كه در بسياري 
از كش��ورهاي در حال توسعه قابل مشاهده است 
»دالري شدن س��پرده ها« مي گويند. اين رخداد 
شوم را اخيراً در تركيه ش��اهد بوده ايم كه در آنجا 
سهم سپرده گذاري ها به پول خارجي از ۳0 درصد 
در 201۳ ب��ه 47 درصد در پايان س��ال گذش��ته 

)2020( افزايش پيدا كرد. 
در برزيل، روسيه و اوكراين عايدي ناشي از نرخ بهره 
يا سود بر پايه پول ملي آنها 5 درصد بيشتر از عايدي 
سپرده گذاري دالري است. به هر حال براي تمامي 
آن كشورها بازدهي سپرده گذاري بر پايه پول ملي 

بيشتر از بازدهي دالري بوده است.«
بي ثباتي ها، پس اندازكنندگان برخي كشورهاي 
پذيرنده اس��تراتژي هدف گذاري تورم را مجبور 
كرده است تا پس اندازهاي خود را به صورت دالري 
يا بر مبناي ساير ارزهاي معتبر )يعني با تورم پايين 
و جهان شمول( س��رمايه گذاري كنند يا ريسك 
گريزان جامعه به سوي پس انداز در بانك ها روند 
تا منابع و منافع خود را در مقابل كاهش پول ملي 
خود كه تورم زده است و ارزش و قدرت خريد آن 

به شدت كاهنده شده است، محافظت نمايند.

احمد يزدان پناه
كارشناس بانكي

بانك مركزي موظف به 
بازگرداندن منابع ارزي به كشور شد

رييس جمهور با تأكيد بر لزوم ايجاد ثبات در بازار و انجام 
اقدامات پيشگيرانه از نوس��انات ارزي، بانك مركزي 
را موظف ك��رد با فعال كردن س��ازوكارهاي بانكي و 
اقتصادي ارزهاي موجود در خارج را به كشور بازگرداند. 
رييسي در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي همچنين 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مكلف كرد 
در بررسي عملكرد بودجه سنوات قبل و تدوين بودجه 
سال آينده ديدگاه هاي كارشناسانه نهادهاي نظارتي 
از جمله ديوان محاس��بات را لحاظ كرده و اشكاالت 
و آس��يب هاي مطرح شده در گزارش تفريغ بودجه را 
برطرف كنند.آيت اهلل رييس��ي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را موظف كرد تا در اسرع وقت سامانه جامع 
تجارت را فعال كند. در ادامه اين جلسه موضوع توسعه 
تجارت و برطرف ش��دن موانع صادرات و مديريت 
واردات با رويكرد صادرات محوري بررسي و اصالحات 
الزم در اين زمينه انجام و مقرر شد مصوبه اصالح شده 
براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابالغ شود. اعضاي 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت همچنين بر لزوم 
اجراي موافقتنامه گمركي منعقد شده با كشورهاي 
مختلف در راس��تاي برطرف ش��دن موانع و بهبود 
شرايط تجارت و نيز تامين زيرساخت هاي الزم براي 
افزايش حجم تجارت از جمله در بخش كشتيراني 

و حمايت از صادركنندگان كوچك تاكيد كردند.

وام مسكن و جعاله از ۲۰۰ تا 48۰ 
ميليون تومان از محل اوراق

سقف تسهيالت مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم 
استفاده از تسهيالت مسكن بانك مسكن در فرابورس 
ايران افزايش يافت. معاونت توسعه كسب و كار شركت 
فرابورس ايران با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: پيرو نامه 
شماره 65/۳/1906 مورخ 1400/7/۳ بانك مسكن، 
موارد زير در خصوص افزايش سقف تسهيالت مسكن 
اعطايي از محل اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از 
تسهيالت مسكن بانك مس��كن در فرابورس ايران 
بدين شرح است. در ش��هر تهران وام انفرادي 200 
ميليون تومان، جعاله انف��رادي ۸0 ميليون تومان، 
زوجي��ن 400 ميليون تومان و جعال��ه زوجين ۸0 
ميليون تومان. در مراكز استان ها و شهرهاي باالي 
200 هزار نفر جمعي��ت: وام انفرادي 160 ميليون 
تومان، جعاله انف��رادي ۸0 ميليون تومان، زوجين 
۳20ميليون تومان و جعاله زوجين ۸0 ميليون تومان. 
در ساير مناطق ش��هري: وام انفرادي 120 ميليون 
تومان، جعاله انف��رادي ۸0 ميليون تومان، زوجين 
240ميليون تومان و جعاله زوجين ۸0 ميليون تومان.

واريز 4 هزار و ۲۷۰ ميليارد ريال 
براي بيمه تكميل درمان

اميد حاجتي مديرعامل س��ازمان هدفمندسازي 
يارانه هاي كشور گفت: در اجراي بند )20( تبصره 14 
قانون بودجه كل كشور مبلغ 4270 ميليارد ريال به 
حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت شد. وي 
از پرداخت 4هزار و 270 ميليارد ريال به حساب بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران در اجراي بند )20( تبصره 
14 قانون بودجه كل كشور مبلغ خبر داد.ايثارگران 
ذخاير ملي وسرمايه هاي تمام نشدني كشور هستند 
و مطابق تكاليف قانوني در سريع ترين زمان ممكن 
مبالغ پيش بيني شده به حساب بنياد شهيد و امور 
ايثارگران واريز خواهد شد. حاجتي اضافه كرد: اين 
مبلغ در راستاي اجراي بند )20( تبصره 14 قانون 
بودجه كل كش��ور و بابت بيمه تكميل��ي درمان و 

كسري حقوق و مزاياي جانبازان واريز شده است. 

ميزان رشدسال مالي 1399سال مالي 1398شاخصرديف

49%408/731609/337جمع كل درآمدهاي بانك1

20%563/476674/810جمع كل هزينه هاي بانك2

16-%18/8515/90قيمت تمام شده پول )درصد(3

4%15/8016/50نرخ موثر تسهيالت )درصد(4

61%516/742832/361سپرده جاري )ارزان قيمت(5

59%336/626534/227سپرده پس انداز )ارزان قيمت(6

56%779/1131/217/864سپرده كوتاه مدت )ارزان قيمت(7

7%1/908/8252/047/029سپرده بلندمدت )گران قيمت(8

نسبت مطالبات غيرجاري به كل 9
)NPL 7-%5/765/34تسهيالت )به درصد

نسبت كفايت سرمايه بانك در سال 1399 نسبت به سال 1398 بيشتر از 40% بهبود يافته است.
زيان بانك در سال 1399 به ميزان 58% نسبت به سال 1398 كاهش يافته است )ارقام به ميليارد ريال(

درصد تغييراتسال 1399سال 1398شرحرديف

198/566922/924365سرمايه ثبتي1

3/908/9176/264/95060مجموع دارايي ها2

3/845/3195/165/28934/3مجموع سپرده ها3

مجموع تسهيالت 4
3/010/2683/834/00427/4اعطايي

4/3-32/39130/985تعداد كاركنان5

6-29512771تعداد شعب6

ارقام به ميليارد ريال



گروه بازار سرمايه|
عرضه نفت و ميعانات گازي بازهم تبديل به يك چالش شده 
اس��ت و خبري از عرضه آن در بورس نيست؛ به طوري كه 
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس نام��ه مهمي به 
رييس جمهور نوشته است. يكي از مهم ترين چالش هايي 
كه در روز هاي تحريم تبديل به يك بحث سياس��ي شد، 
موضوع فروش نفت و فرآورده هاي نفت��ي در بورس بود. 
مدافعان اين ايده كه اسحاق جهانگيري را پشت سرخود 
مي ديدند، معتقد بودند باعرض��ه محموله در بورس، هم 
شفافيت درفروش نفت ايجاد مي شود و هم بخش خصوصي 
به راحتي مي تواند در اين حوزه كمك كند. در همان دوران، 
همين جريده بار ها نوش��ت اين راهكار قطعًا به شكست 
مي انجامد كه همين نيز شد؛ يكي از مهم ترين محور هايي 
كه موجب شكست اين طرح شد به عدم رضايت شركت ملي 
نفت براي رقيب تراشيدن براي خود بازمي گردد. همچنين 
برخي شايعات، خبر از توقف عرضه ميعانات گازي در بورس 
مي دهد. سعيد داستان، كارشناس بورس انرژي در همين 
باره مي گويد: بورس تنها محل فروش است و تمام عملكرد 
آن بستگي به سازوكارها و سياست هاي تعيين شده دارد. 
اين در حالي است كه تيرماه همين امسال، روابط عمومي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به فارس گفته 

بود: عرضه ها قطره چكاني و مهندسي شده نيست.
اين كارشناس بورس انرژي ادامه مي دهد: در حال حاضر 
بايد س��ازوكاري براي قيمت ها تعيين شود و بعدازآن، 
دوباره از نو قيمت گذاري ش��ود تا سازوكارهاي عرضه و 
قيمت گذاري تعيين شود. البته داستان دستوري بودن 
قيمت ميعانات گازي را رد مي كند: قيمت گذاري دستوري 
در اين بخش خيلي محل بحث نيست زيرا قيمت ميعانات 
بر اساس قيمت نفت خام درياي عمان ميان گيري مي شود 
و مانند بقيه كاالها نيست؛ پس نمي توان گفت اين نوع 
قيمت گذاري دستوري اس��ت. براي اين بخش، فرمول 

قيمت  گذاري تعيين مي شود نه قيمت دستوري.
با باز شدن نس��بي فضا براي افزايش فروش طي يك سال 
گذشته، عرضه محموله ها در بورس كاهش يافت تا اينكه 
محمدرضا پ��ور ابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس نامه مهمي به رييس جمهور نوشت: به استحضار 
مي رساند بر اس��اس بندهاي ۱۳ تا ۱۵ سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
به منظور مقابله با ضربه پذي��ري درآمد حاصل از صادرات 
نفت و گاز بر ايجاد تنوع در روش هاي فروش و مش��اركت 
دادن بخش خصوصي درفروش تأكيد شده  است و دربند 
۱۹ سياس��ت هاي فوق معظم  له بر شفاف سازي اقتصاد و 
سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي 
فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي تأكيد فرموده اند. 
همچنين ظرفيت هاي قانوني مناسبي ازجمله بند )ح( ماده 
)۴( قانون برنامه ششم توسعه، تبصره )۲( ماده )۱۳( قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بند 
)۱( بخش الف م��اده )۱( قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر توسعه سازوكارهاي 
مبتني بر بازار سرمايه جهت توسعه صنعت نفت و گاز كشور 
تأكيد دارد. نگاهي به عملكرد وزارتخانه نفت و شركت هاي 
تابعه آن در سال هاي گذشته نشانگر آن است كه عليرغم 
پيگيري هاي صورت گرفته از سوي كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي، اين وزارتخانه از ظرفيت بازار 
سرمايه به منظور شفافيت در معامالت نفت و فرآورده هاي 
نفتي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و كاهش 
زمينه هاي فسادزا و همچنين تنوع بخشي در شيوه هاي 
فروش و توسعه مش��اركت بخش خصوصي در چارچوب 
مكانيزم ش��فاف بورس به خوبي اس��تفاده نكرده است و 
ضعف هاي عملكردي بسياري در اين زمينه قابل مشاهده 
است. به عنوان نمونه باوجود پيگيري هاي مستمر مجلس 
شوراي اسالمي و ظرفيت هاي قانوني اشاره شده، بررسي ها 
نشان مي دهد وزارت نفت و شركت هاي تابعه از عرضه منظم 

و مس��تمر نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازي در بورس 
انرژي استنكاف ورزيده و بر مدل هاي فروش سنتي و غير 
شفاف تأكيددارند. به طوري كه در سال ۱۳۹۹ چهار ميليون 
تن انواع نفت خام، نفت كوره و ميعانات توسط شركت ملي 
نفت عرضه شده  است. اين در حالي است كه در صورت باور 
به شفافيت و اتخاذ سياست ها و تدابير مناسب براي استفاده 
از ظرفيت هاي بازار س��رمايه اين امكان وجود دارد بخش 
زيادي از نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي از طريق مكانيزم 
بورس عرضه شده و ضمن كشف قيمت شفاف منابع درآمدي 
بيشتري را نصيب كشور كرده و ظرفيت هاي بالقوه بخش 
خصوصي فعال شود. براين اساس و در اجراي سياست هاي 
ابالغي مقام معظم رهبري و قوانين و مقررات باالدستي و 
همچنين سياست ها وبرنامه هاي حضرت عالي در راستاي 
مواجهه با تحريم به منظور افزايش درآمدهاي دولت پيشنهاد 
مي گردد موارد ذيل در دستور كار دولت محترم قرار گيرد: 

۱- عرضه نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازي صادراتي 
ايران از طريق بورس انرژي ايران به صورت منظم و مستمر و 
تسهيل فرآيند صادرات از طريق اين مكانيزم شفاف هرچه 

سريع تر اجرايي گردد.
۲- تدوين برنامه معين زمان بندي شده عرضه نفت خام و 
ميعانات گازي با قيد اهداف كمي در خصوص اجراي بند )ح( 
ماده )۴( قانون برنامه ششم توسعه كشور و پايش مستمر 
آن به منظور اطمينان خريداران از استمرار عرضه بلندمدت

۳- پيگيري و تسريع در راه اندازي بازار آتي براي نفت خام، 
گاز طبيعي و فرآورده هاي هيدروكربوري و همكاري موثر 

وزارت نفت در توسعه اين بازار 
۴- برنامه ريزي براي جذب پس اندازهاي عمومي و نقدينگي 
سرگردان از طريق تشكيل و پذيرش صندوقچه اي بزرگ 
پروژه مبتني بر پروژه هاي ملي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

۵- عرضه خ��وراك تحويلي به هر يك از پااليش��گاه ها، 
پتروپااليش��گاه ها، پااليش��گاه هاي جديداالح��داث، 
طرح هاي توسعه اي ظرفيت جديد پااليشگاه هاي موجود، 
پااليشگاه هاي كوچك و پتروشيمي ها به صورت منظم و 
مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طريق بورس انرژي 
اي��ران و اجراي تبصره ۲ م��اده ۱۳ قانون رفع موانع توليد 

رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
۶- تجديد س��اختار صنعت گاز كشور و شكل گيري بازار 

متشكل و شفاف در بورس انرژي

۷- انجام تهات��ر نفت خام و فرآورده ه��اي نفتي با 
مطالبات طلبكاران طبق مكانيزم بورس

۸- تسريع در راه اندازي بازار بهينه سازي مصرف انرژي و 
همكاري وزارت نفت در رونق بخشي به گواهي صرفه جويي 

انرژي به منظور مديريت مصرف انرژي كشور
۹- استفاده از ظرفيت انتشار اوراق سلف موازي استاندارد 

نفت خام و فرآورده هاي نفتي به منظور تأمين مالي دولت

      پروژه شكست خورد
نماينده ش��ركت ملي نفت در بورس انرژي نظر ديگري 
دارد؛ اميرحس��ين تبيانيان مي گويد: طي سه سال اخير، 
مديران وقت بازار سرمايه با توجه به درخواست هايي كه 
مطرح مي شد و تقاضا هايي كه به دست آنان رسيده بود، 
اعتقاد داشتند درصورتي كه نفت در بورس انرژي عرضه 
شود، ظرفيت هاي جديدي فعال مي شود و شركت هاي 
جديدي براي خريد نفت اقدام مي كنند؛ شركت هايي كه تا 
آن زمان موفق به خريد نفت در شيوه سنتي و مرسوم از امور 
بين الملل شركت نفت نشده بودند. ما هم با همين انگيزه كه 
تغيير سازوكار هاي سنتي بتواند برخي موانع خريد نفت را از 

بين ببرد، نفت را در بورس انرژي عرضه كرديم.
وي اضافه مي كند: از همان زمان ما بر دو نكته تأكيد ويژه 
داشتيم؛ يك اينكه اين عرضه بايد مداوم باشد و استمرار 
داشته باشد تا بازار بتواند روي آن حساب باز كند و نكته 
دوم اين بود با توجه به اينك��ه اين كار براي اولين بار در 
كش��ور رخ مي داد، بايد شرايط عرضه به مرور آسان تر و 
كارآمدتر بشود. بااين وجود، عماًل در بحث فروش دريايي 
نفت خام و ميعانات گازي اتفاق خاصي نيفتاد و آن مقدار 
معامله اي كه مدنظر ما بود، محقق نشد كه علت اصلي آن 
در درجه اول شرايط سخت خريد نفت خام و ميعانات در 
شرايط كنوني و درجه دوم آماده نبودن بستر الزم براي 

انجام اين معامالت در بورس انرژي بود.
تبيانيان با اشاره به اينكه هدف ما در بورس انرژي اين بود 
كه شركت نفت پس از معامله با مشتري روبرو شود، ادامه 
مي ده��د: اين روند كه در معامالت ب��ورس انرژي جريان 
داشت عماًل باعث از بين رفتن يكي از اهداف اوليه عرضه 
نفت شد، زيرا بناي ما تسهيل شرايط براي مشترياني بود 
كه نمي توانستند با شركت نفت ارتباط برقرار كنند. به بيان 
ساده تر اگر يك نفر نمي توانست براي خريد نفت به شركت 

نفت مراجعه كند و بايد به بورس انرژي مي آمد، به او گفته 
مي ش��د براي پرداخت پيش پرداخت ارزي اش مجدداً به 

شركت نفت مراجعه كند و اين نقض غرض بود.
تبيانيان در ادامه با اشاره به بحث عرضه فرآورده هاي نفتي 
در بورس ان��رژي كه هم اكنون هم در حال انجام اس��ت، 
مي گويد: تعداد مشتريان متقاضي خريد فرآورده هاي نفتي 
با احجام بسيار بزرگ محدود است كه كاماًل طبيعي است 
و علت آن نو پا بودن اين بازار و محدوديت حاكم بر حضور 
بازيگران بين المللي است. از طرف ديگر، بر همين اساس 
تعداد مشتريان متقاضي محموله كوچك و متوسط بيشتر 
است. با توجه به تعداد كم مشتريان محموله هاي بزرگ و 
لزوم هماهنگي با آنها براي تحقق انجام معامله، در عمل ما 
شاهد هستيم كه اين مشتريان چانه زني ها و توافقات خود 
را خارج از بورس با فروش��نده قب��ل از انجام معامله انجام 
مي دهند و فقط در بورس انرژي ثبت معامله مي كنند. بنده 
بار ها گفته ام معامله محموله هاي بزرگ در بورس انرژي 
مزيتي براي ما، به جز شوآف ندارد و حتي در شرايط تحريمي 
حاكم از بابت ضرورت حفظ اطالعات آنها غلط هم هست. 
البته اگر هرچند وقت يك بار، يك محصول مش��خص در 
بورس انرژي با احجام بزرگ عرضه و تا اعالم قيمتي انجام 
شود و اگر ظرفيت جديدي هم وجود دارد جذب شود، مفيد 
است، ولي به شيوه فعلي كه الزام كنيم همه معامالت بزرگ 

هم از اين طريق باشد خاصيتي ندارد و چه بسا مضر است.
تبيانيان با اشاره به اينكه معامالت بخش زميني ما در بورس 
انرژي، به خصوص معامالت زمين��ي فرآورده هاي نفتي 
توفيقات زيادي داشته است، درنهايت مي گويد: چون در 
اين بخش، معامالت در حجم هاي كوچك انجام مي شد و 
تعداد مشتريان زياد بود، راه هاي ايجاد فساد هم بسته شد، 
به طوركلي بازار ش��رايط ايده آل خود را داشت و موفقيت 
ما هم از بورس انرژي، عموم��ًا از اين طريق بود. معامالت 
زميني بورس انرژي كه با حمايت كامل مديريت شركت 
پااليش و پخش صورت گرفت، باعث شد تمام انتظاراتي 
كه از بورس انرژي داشتيم، ازجمله كشف قيمت و رقابت 
محقق شود و ازاين رو يك فضاي خيلي خوبي در معامالت 
زميني رقم خورد. حتي براي اولين بار ما معامالت زميني 
ميعانات گازي صادراتي را در بورس انرژي شروع كرديم 
كه بسيار مزيت داشت و باعث شكل گرفتن يك بازار 
رقابتي و پيدا كردن مشتريان جديد در اين بخش شد.
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مجوز براي استقالل
سامانه معامالتي بورس ها

بورس نيوز| روح اهلل دهقان مديرعامل ش��ركت 
مديريت فناوري بورس در خصوص جدايي سامانه 
معامالتي بورس و فرابورس گفت: همين حاال هم 
تجهيزات فني سامانه معامالتي بورس و فرابورس، 
از يكديگر جداس��ت و اين دو س��امانه بر روي يك 
پلتفرم مشترك كار نمي كنند. به عبارتي در حال 
حاضر هم س��امانه معامالتي بورس و فرابورس از 
يكديگر جدا هس��تند و فقط مديري��ت و راهبري 
واحدي دارند و هركدام از بورس ها، هسته مركزي 
مختص خود رادارند. تقريباً ۵ سالي است كه به سبب 
پايين آوردن ريسك سامانه هاي معامالتي بورس 
و فرابورس، س��امانه معامالتي ب��ورس و فرابورس 
ازلحاظ فني و تكنيكال از يكديگر جدا شدند. ولي هر 
دو سامانه در اختيار شركت مديريت فناوري بورس 
است و درواقع، شركت مديريت فناوري بورس، در 
حوزه نگهداري و توسعه سامانه معامالتي، اين دو 

زيرساخت را مديريت مي كند.
وي افزود: بحثي كه توس��ط سازمان بورس و اوراق 
بهادار مطرح شده كه به واسطه آن، هر يك از بورس ها 
س��امانه معامالتي مس��تقل خود را داشته باشند، 
موضوعي است كه در تمامي بازارهاي سرمايه جهاني 
رواج دارد. در تمام دنيا فناوري سامانه معامالتي در 
اختيار بورس ها است؛ و نه نهاد ناظر و رگالتور. نهاد 
ناظر صرفًا كار نظارت انجام مي دهد و حوزه اجراي 
معامالت در اختيار بورس ها اس��ت. در كشور ما اما 
به سبب توسعه سريع تر و كنترل بيشتر معامالت، 
مس��ووليت س��امانه معامالتي بورس ها بر عهده 
ش��ركت مديريت فناوري )تحت مالكيت سازمان 
بورس( بوده اس��ت. طبق دستورالعملي كه مدتي 
اس��ت به بورس هاي ابالغ شده، بورس ها مي توانند 
سامانه هاي معامالتي خود را بنا به نياز خود راه اندازي 
كنند. اين طرح بر اساس مطالعه بازارهاي سرمايه 
جهاني ارايه شده و در تمام بازارهاي جهاني، بورس ها 

مسووليت سامانه معامالتي را به عهده دارند.
دهقان در پاس��خ به اين س��وال كه »آيا با امكانات 
داخلي، توانايي راه اندازي سامانه معامالتي بورس 
و فرابورس به طور مس��تقل راداريم يا نه؟« گفت: 
الزامًا براي راه اندازي س��امانه معامالتي مس��تقل 
بورس و فرابورس نياز به همكاري با يك ش��ركت 
خارجي نيست. يك سامانه معامالت داخلي توسط 
خود ش��ركت مديريت فناوري توليدشده و آماده 
بهره برداري اس��ت و هر يك از بورس ها كه تمايل 
داشته باشند مي توانند از همين سامانه معامالت 
بومي، اس��تفاده كنند. ولي به هرحال اين در حوزه 
اختيارات هر يك از بورس هاست كه انتخاب كنند كه 
از سامانه معامالتي بومي استفاده مي كنند يا تمايل 
دارند از طريق يك شركت خارجي، سامانه معامالتي 

مستقل خود را راه اندازي كنند.
اين مقام مسوول در رابطه با مزاياي داشتن سامانه 
معامالتي مستقل توسط بورس و فرابورس اظهار 
كرد: داشتن يك سامانه معامالتي مستقل و مختص 
به خود توسط بورس و فرابورس، مي تواند رقابت بين 
اين دو شركت را افزايش دهد و در حوزه تكنولوژي، 
فضاي رقابتي ايجاد كند؛ چراكه به هرحال در اختيار 
داشتن چنين س��امانه معامالتي امكان استفاده از 
ابزارهاي معامالتي جديد را به بورس ها خواهد داد. 
توسعه بازار و افزايش عمق آنها و استفاده از ابزارهاي 
مالي جديد نيازمند توسعه سامانه معامالتي است. 
بورس ها با در اختيار داشتن اين سامانه معامالتي 
مي توانند از ابزارهاي مالي جديدي همچون ابزارهاي 
مشتقه، اختيار خريد و اختيار فروش سهام، فروش 
تعهدي، معامالت آتي و... بهره ببرند. با اين تفاسير، 
ش��ايد بتوان گفت در اختيار داش��تن يك سامانه 
معامالتي مستقل توسط بورس و فرابورس، مي تواند 
س��رآغازي براي توس��عه بازار س��رمايه و دوطرفه 
شدن اين بازار باشد. وي اضافه كرد: در حال حاضر 
س��امانه هاي معامالتي، پاسخگوي ابزارهاي مالي 
همچون ف��روش تعهدي نيس��تند. اگرچه تالش 
شده امكاناتي مش��ابه، شبيه سازي شود؛ اما هرگز 
به معناي واقعي نتوانس��تيم از چنين ابزارهايي در 
بازارمان استفاده كنيم. مديرعامل شركت مديريت 
فناوري ب��ورس در ادامه عنوان ك��رد: اين موضوع 
فعاًل در حد دس��تورالعمل اس��ت و اق��دام خاصي 
در اين زمينه ص��ورت نگرفته، ام��ا راه اندازي يك 
سامانه معامالتي مس��تقل و مختص به هر يك از 
بورس ها كه توسط بورس ها اداره شود، در بهترين 
حالت حداقل يكي تا دو س��ال زمان نياز دارد. ولي 
به هرحال اين مسير بايد پيموده شود و چه بهتر كه 
هرچه زودتر قدم به اين مسير بگذاريم. البته ايجاد 
اين زيرساخت ها اقدامي بدون هزينه و كوتاه مدت 
نيست و بايد ديد آيا بورس ها تمايلي براي ورود به 
فضاي رقابتي و پذيرش چنين مسووليتي رادارند 
يا همچنان ترجيح مي دهند مس��ووليت س��امانه 
معامالتي به عهده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
باشد. ورود به حوزه فناوري اطالعات نياز به حجم 
س��رمايه گذاري س��نگيني هم دارد؛ اما با توجه به 
شرايط فعلي بورس ها و وضعيت صورت هاي مالي 
ش��ركت هاي بورس و فرابورس، به نظر مي رس��د 
بورس ها از عهده اين سرمايه گذاري برمي آيند. ضمن 
اينكه اين سرمايه گذاري، در آينده درآمد مطلوبي 
هم نصيب بورس ها خواهد كرد. دهقان در خاتمه 
در رابطه با تأثير اجراي اين طرح بر وضعيت بورس 
كاال و بورس انرژي گفت: وقتي صحبت از بورس ها 
مطرح مي شود، بورس، فرابورس، بورس كاال و بورس 
انرژي را شامل مي شود. بورس كاال و بورس انرژي 
هم امكان اس��تفاده از چنين فرصتي رادارند. نكته 
اينجاست كه در حال حاضر بورس كاال تقريباً سامانه 
معامالتي مختص به خود را دارد و فقط در بعضي از 
موارد همچون معامالت گواهي س��پرده كااليي از 
سامانه معامالتي كه زيرنظر شركت مديريت فناوري 
استفاده مي شود، بهره مي گيرد؛ اما به هرحال چنين 

فرصتي براي تمامي بورس ها فراهم است.

يكپارچه سازي
رويه هاي احراز هويت

س�نا| صابر جعفرون��دآذر، رييس مركز مب��ارزه با 
پول شويي بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار 
با مدنظر قرار دادن دستور اخير رييس سازمان مبني 
بر تدوين دس��تورالعمل صدور مجوز ش��ركت هاي 
سپرده گذاري جديد گفت: حضور فعال شركت هاي 
سپرده گذاري، كمك شاياني به ارتقاي امنيت اطالعات 
س��رمايه گذاران در بازار سرمايه مي كند. اين موضوع 
افزون بر ايج��اد رقابت و درنتيج��ه افزايش كيفيت 
خدمات، در بحث هاي شناسايي و احراز هويت كه يكي 
از بحث هاي اساسي در بازار است، نقش تأثيرگذاري 
دارد. جعفروندآذر با تأكي��د بر منطقي بودن رويكرد 
رييس س��ازمان در ارتباط با تأس��يس شركت هاي 
س��پرده گذاري گفت: اقدام��ات نظارتي و حاكميتي 
احراز هويت، بايد با خود س��ازمان بورس باش��د؛ اما 
بازوهاي عملياتي و مجري مي  توانند متفاوت باشند كه 
لزومًا هم يك شركت خاص و سپرده گذاري مي تواند 
نباش��د. اين امر، انحص��ار و تمرك��ز را در ارايه دهنده 
خدمات از ميان برمي دارد و در راس��تاي تس��هيل در 
ارايه خدمات و يكپارچه سازي رويه ها خواهد بود. وي 
احراز هويت را يك موضوع پايه  اي واصلي در راستاي 
شناسايي مشتريان و ارباب رجوعان در هر كسب وكاري 
برشمرد و خاطرنش��ان كرد: بازار سرمايه كه يكي از 
حوزه هاي پيشرو در كس��ب وكار است از قاعده احراز 
هويت و شناسايي )KYC( مس��تثني نيست. احراز 
هويت در بازار سرمايه، در دو حوزه قوانين و تكنولوژي 
موردبحث و بررس��ي قرارگرفته اس��ت. رييس مركز 
مبارزه با پول ش��ويي بازار سرمايه با اش��اره به دو بعد 
نظارتي و عملياتي احراز هويت، تصريح كرد: بر اساس 
قانون مبارزه با پول ش��ويي و آيين نامه اجرايي قانون، 
نهاد متولي و ناظر بر انجام احراز هويت در بازار سرمايه 
كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار است. وي با اشاره 
به بعد عملياتي احراز هويت گفت: بخش هاي مختلف 
بازار سرمايه همانند شركت سپرده گذاري مركزي و 
بورس كاال ازجمله بازوهاي عملياتي و اجرايي احراز 
هويت در دو بخش مجزاي اوراق بهادار و كاال هستند.

جعفرون��دآذر با اش��اره به بحث ه��اي حاكميتي در 
اح��راز هويت تأكيد ك��رد: موضوع اح��راز هويت در 
تمامي كش��ورها، يك موضوع حاكميتي است. حتي 
در كش��ورهايي كه بخش هاي عمده كس��ب وكار در 
آنها به طور كامل خصوصي شده اند، تنظيم و نظارت 
ب��ر رويه ها و ضوابط احراز هويت ب��ه نهادهايي غير از 

نهادهاي حاكميتي و نظارتي تفويض نشده است.
وي بابي��ان اينك��ه م��وارد نظارت��ي كالن در ارتباط 
ب��ا احراز هويت و شناس��ايي ب��ا توجه ب��ه آيين نامه 
اجرايي ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شويي در ايران با 
شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پول شويي 
اس��ت، افزود: با وق��وع و همه گيري بيم��اري كرونا و 
تأثيرگذاري آن بر فعاليت هاي بازار سرمايه، ضرورت 
احراز هويت الكترونيكي بيش ازپيش احس��اس و از 
طريق كارگروه هاي اين دبيرخانه، امكان انجام احراز 
هويت الكترونيكي و غيرحضوري در بازار پيگيري شد.

رييس مركز مبارزه با پول ش��ويي بازار سرمايه ادامه 
داد: تبصره )۳( ماده )۹۱( آيين نامه اجرايي ماده )۱۴( 
الحاقي قانون مبارزه با پول شويي، به موضوع يادشده 
مي پردازد. در حال حاضر از طريق كارگروه دبيرخانه 
شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پول شويي و با 
استفاده از ظرفيت هاي قانوني اين تبصره و همچنين 
اصالح موارد موردني��از در آن، احراز هويت به صورت 
غيرحضوري و الكترونيك در حال پيگيري اس��ت. به 
گفته وي، بخشي از اين آيين نامه كه نياز به اصالح دارد، 
آيين نامه مصوب هيات وزيران است كه به تأييد رييس 
قوه قضاييه رسيده است. براي اصالح و ايجاد تغييرات 
در اين آيين نامه، الزم است دو ركن حاكميتي، يعني 
قوه قضاييه و قوه مجريه مساعدت الزم را داشته باشند 
و هماهنگي هايي براي تغييرات و اصالحات موردنياز 
انجام شود. جعفروندآذر افزود: در حال حاضر، برخي از 
موانع برطرف شده و بر اساس آن، شركت سپرده گذاري 
و بورس كاال به عن��وان بازوهاي اجرايي، احراز هويت 
غيرحض��وري را در مواردي كه منطب��ق با مقررات و 

مجوزهاي مربوط است، عملياتي كرده اند.
وي با اشاره به يكپارچه سازي احراز هويت، تصريح كرد: 
در حوزه بانكي، بانك مركزي نهاد ناظر و متولي احراز 
هويت است. در بازار س��رمايه، وظايف نظارتي با خود 
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر است. حال پرسش 
اين است كه احراز هويتي كه صورت مي پذيرد، در كل 
بازارهاي مالي پذيرفته شود يا تنها در حوزه بازار سرمايه. 
رييس مركز مبارزه با پول شويي بازار سرمايه در همين 
راستا اعالم كرد: در حال حاضر، تأكيد بر يكپارچه سازي 
احراز هويت در بازار س��رمايه اس��ت. سپس بر اساس 
خروجي هاي حاصل شده و اين اصل كه احراز هويت، 
موضوعي كلي و در سطح ملي است، مي توان بخش هايي 
از آن را با ايجاد هماهنگي هايي ميان دستگاه هاي مرتبط 
با موضوع در كل بازارهاي مالي يا س��طوح ملي نيز به 
كاربرد. وي بابيان اينكه موضوع احراز هويت يك موضوع 
ميان بخش��ي اس��ت، توضيح داد: در جلسات متعدد 
كارگروه دبيرخانه ش��وراي عالي مقابله و پيشگيري، 
بخش ه��اي گوناگوني از صنايع مختل��ف، ارگان ها و 
نهادهاي متفاوتي حضور دارن��د؛ درنتيجه هر يك از 
اين بخش ها كه بتوانن��د خروجي قابل اتكا، اطمينان 
و مشخصي داشته باش��ند، طبيعي است كه از آنها در 
بخش هاي ديگر هم استفاده خواهد شد. جعفروندآذر با 
اشاره به احراز هويت ايرانيان خارج از كشور، بيان كرد: 
در ارتباط با احراز هويت ايرانيان خارج از كشور، الزم 
است ازلحاظ تكنولوژيكي و مقرراتي، زيرساخت هايي 
ايجاد ش��ود. اقدامات تكنولوژيك بر اساس تجربه از 
اقدامات مشابه در خارج يا داخل كشور، قابل پيگيري 
و اجرايي شدن است. رييس مركز مبارزه با پول شويي 
بازار سرمايه ادامه داد: بخش مربوط به قوانين و مقررات، 
بر اساس مقتضيات كشور و متفاوت با حوزه تكنولوژي 
است. الزم است در حوزه مقررات، افزون بر بوروكراسي، 
به بحث تعارض منافع، پوشش كافي مسائل امنيتي، 

قابل اتكا بودن و فرآيندها توجه شاياني شود.
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جدال نابرابر نفت و بورس

بالتكليف، سردرگم و منفعل مثل بورس
بازار س��رمايه روزهاي پرالتهابي را سپري مي كند و بيش 
از دوهفته اي مي شود كه وارد فاز اصالح شده است؛ سهام 
مختلف بازار كه در يك سال گذشته با ريزش هاي سنگيني 
مواجه بودند، پس از رشدي كوتاه بار ديگر شروع به ريزش 
كرده اند. شاخص كل بورس كه از اواسط شهريورماه اصالح 
خود را آغاز كرد، حاال حدود دوهفته اي مي شود كه بيش 
از ۱0 درصد اصالح داش��ته، اما اكثر فعاالن بازار سهام در 
سبد دارايي خود اصالحي بيش از اينها را تجربه كرده اند. 
طبيعتًا سهام مختلف ازلحاظ درصدي، كمتر از شاخص 
رشد مي كنند و بيشتر از ش��اخص، اصالح. باوجوداينكه 
همه فعاالن بازار، همواره اصالح را براي رشدهاي بيشتر 
ضروري مي دانند، اما در اين ميان اتفاقاتي در بورس ايران 
رخ مي دهد كه جاي تأمل دارند. پس ازاينكه بازار سرمايه 
در مردادماه ۹۹ بزرگ ترين ريزش تاريخ خود را رقم زد، از 
اواخر خردادماه س��ال جاري رشد جديدي براي شاخص 
آغاز شد، اما در يك قدمي مقاومت يك ميليون و ۶00 هزار 
واحد، اخبار منفي مختلفي بازار سرمايه را درگير خود 
كرد. گويا دولت، مجلس، س��ازمان و البته فعاالن بازار؛ 
هر يك به هر نحوي دست به دست هم دادند تا مقاومت 
يك ميليون و ۶00 هزار واحد، بورس را وارد فاز اصالحي 
ديگر كند؛ تصميماتي كه در بدترين زمان ممكن گرفته 
شدند و تأثير خود را در بازار سرمايه نمايان كردند. در اين 
ميان، برخي تصميماتي بودند كه به دليل گرفته نشدن 
يا عدم انتشارشان، بازار سرمايه را تحت الشعاع قراردادند.

      دولت؛ بالتكليف
سيد ابراهيم رييسي كه پيش از انتخابات تأكيد ويژه اي 
بر روي بازار س��رمايه داش��ت و حتي به تاالر معامالت 
هم سركش��ي كرد، در مراسم تنفيذ خود به برشمردن 

موضوعات جدي پيش روي دول��ت جديد پرداخت و 
دومي��ن موضوع مهم براي دول��ت را موضوع »بورس« 
مطرح كرد. در اين شرايط، بازار سهام نيز واكنش مثبتي 
به حضور رييس جمهور جديد داش��ت و چند روزي را 
درشكسته شدن پي درپي ارزش معامالت سپري كرد. 
در آستانه مقاومت جديد شاخص اما، سياست هاي دولت 
رنگ محافظه كارانه تري به خود گرفت و برخي از مسائل 
اقتصادي كشور كه اتفاقًا با بورس هم ارتباط مستقيمي 
داش��تند، در هاله اي از ابهام قرار گرفتن��د. يكي از اين 
مسائل، نامشخص بودن رييس كل جديد بانك مركزي 
بود. در اين ميان، انتشار اسامي و گمانه زني هاي رسانه اي 
پيرامون متصدي جديد بان��ك مركزي ابهامات بازار را 
افزايش داد. موضوع ديگري كه آينده بازار را در هاله اي 
از ابهام قرارداده، بحث برنامه دولت براي جبران كسري 

بودجه است؛ موضوعي كه در صورت روشن شدن تكليف 
آن، مي تواند به بازارها سيگنال هاي مختلفي بدهد.

      مجلس؛ اختالفات زياد است
مجلس شوراي اسالمي ديگر محلي است كه با تصميمات 
خود مي تواند تأثير زيادي در صنايع مختلف داشته باشد. 
در چند وقت اخير، قيمت گذاري دستوري فوالد، سيمان 
و خودرو؛ جزو مسائل داغي بودند كه بر سر زبان ها افتادند. 
مجلس شوراي اسالمي و وزارت صمت، در طول اين چند 
وقت اخير بارها تصميمات مختلف��ي در مورد اين موارد 
گرفتند كه هركدام از اين تصميمات معامالت اين گروه ها 
در بورس را تحت الشعاع قرارداد. در حال حاضر اگرچه بحث 
قيمت گذاري دستوري فوالد و سيمان تقريباً حل يا حداقل 
براي مدتي فروكش كرده است، اما موضوع آزادسازي قيمت 

خودرو در اين ميان بسيار داغ است و اظهارنظرهاي مختلفي 
پيرامون آن شكل مي گيرد. اين اظهارنظرها در حالي مطرح 
مي شوند كه صنعت خودرو يكي از تأثيرگذارترين صنايع 

بر معامالت گروه هاي مختلف در بازار سرمايه است.

      سازمان؛ اشتباه پشت اشتباه
وقتي صحبت از ريزش بورس در مرداد ۹۹ مي شود، فعاالن 
بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار را متهم رديف اول 
از بين رفتن سرمايه هايشان مي دانند؛ سازماني كه وظيفه 
حراست از منافع سهامداران را داشت، اما به منفعالنه ترين 
ش��كل ممكن رفتار كرد. با آغاز دوران رشد جديد بورس، 
سازمان بار ديگر نشان داد كه هنوز از اشتباهات قبلي درس 
نگرفته و ظرفيت به حاشيه كش��اندن بازار با تصميمات 
خلق الس��اعه را دارد. دقيقًا يك سال پيش بود كه با تغيير 
س��اعت معامالت صنايع مختلف، ريزش بورس »كليد« 
خورد و حاال ب��ار ديگر رگه هايي از اين تصميمات عجيب 
در مورد توقف و بازگش��ايي بي مقدمه عرضه هاي اوليه در 
س��اعاتي خارج از تايم بازار مشاهده مي شود. به اين مورد، 
عرضه اوليه هاي سنگين را نيز بايد اضافه كرد كه هم زمان 
با رسيدن شاخص به مقاومت، فشار فروش در بازار را به اوج 
خود رساند. البته ماجراي رفتارهاي عجيب سازمان بورس در 
مورد عرضه هاي اوليه به همين جا ختم نمي شود. عرضه هاي 
اوليه معمواًل سودهاي جذابي براي خريداران خوددارند، اما 
اخيراً عرضه هاي اوليه نيز نصيب »ازمابهتران« مي شوند. 
نمون��ه آن، عرضه اوليه هاي اخيري اس��ت كه به كدهاي 
حقيقي تعلق نگرفته و تنها صندوق هاي سرمايه گذاري 
قادر به خريد آن هستند. در اين ميان، برخي سهامداران 
نيز گاهًا با رفتارهاي احساسي و هيجاني خود، آتش اين 
هيزم را شعله ورتر مي كنند و سرمايه خود را از بين مي برند.



گروه راه و شهرسازي|
تازه تري��ن آماره��اي غيررس��مي از تح��والت بازار 
مس��كن در شهريور س��ال جاري، از تصويري تازه از 
تحركات زيرپوس��تي اين بازار حكايت دارد. تا پيش 
از اين، بررس��ي هاي ميداني از بازار مسكن تهران در 
شهريورماه سال جاري نش��ان مي داد كه اين بازار از 
افت و خيز تابستاني و سنتي خود فاصله داشته است. 
نه تعداد معامالت و نه قيمت ها نس��بت به مردادماه 
رشد قابل توجهي نداشته اند، اما حاال آمارهاي رسمي 
حاكي است كه تقاضاي خريد مسكن در كل كشور 
و شهر تهران در شهريورماه امسال رشد ۲.۵ برابري 
نسبت به ماه گذشته داشته، آمارهاي غيررسمي هم 
از افزاي��ش ۲ درصدي قيمت حكاي��ت دارد. اين در 
حالي است كه به اعتبار بررس��ي هاي اقتصاددانان، 
گزارش هاي آم��اري و ميداني كوتاه مدت نمي تواند 
مالك قابل اتكايي براي تحليل وضعيت بازار مسكن 
باش��د. به عبارت ديگر، بررسي وضعيت بازار مسكن 
مس��تلزم بررس��ي روندهاي بلندمدت و ارتباط اين 
روندها با سير شاخص هاي كالن در طول زمان است. 
از اين رو، از آنجا كه وضعيت شاخص هاي كالن اقتصاد 
بهبود نيافته اس��ت و همچنان سرنوشت مهم ترين 
عامل غيراقتصادي حاكم بر مناسبات اقتصاد كشور- 
مذاكرات هسته اي و رفع تحريم ها - در هاله اي از ابهام 
قرار دارد، مي توان گفت كه تقاضاي سرمايه گذاري و 
سفته بازي در بازار مسكن در واكنش به اين شرايط، 
تا حدودي از فاز استراحت و انتظار خارج شده و دست 
به اقدام زده است. اين در حالي است كه بازار سرمايه 
با پايان يافتن ش��هريور، در نيمه نخست سال تنها 6 
درصد بازده داش��ت. وضعيت دالر نيز به عنوان ليدر 
بازارها در ش��هريور ماه تقريبا ثابت بود و از ۲7 هزار 
و 400 تومان ب��ه ۲7 هزار و ۵00 تومان )0.6 درصد 
بازدهي( رس��يد. طال و س��كه هم كه از روند بازار ارز 
پيروي كردند. بازار پول ه��م كه همچنان نرخ هاي 
غيرجذاب 1۵ تا 18 درصد سود را به مشتريان ارايه 
مي كند. از اي��ن رو، برخي از س��رمايه گذاران داراي 
استطاعت مالي بيشتر، توانستند فعاليت خود را در 
بازار مسكن ادامه دهند كه منجر به رشد ۲.۵ برابري 
تقاضا و افزايش درصدي قيمت مسكن در آخرين ماه 
تابستان شد. آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، بازار 
مسكن به لحاظ حجم معامالت با جهش قابل توجهي 
در شهريورماه 1400 نسبت به مردادماه مواجه شد. 
آمارهاي خام ثبت ش��ده از معامالت مس��كن، رشد 

1۵۵ درصدي قراردادهاي خريد و فروش در تهران 
و افزايش 148 درصد در كل كشور را نشان مي دهد. 
شهريورماه 1400 تعداد ۹1۲4 مورد خريد و فروش 
ملك در پايتخت انجام شده و در كل كشور اين رقم 
۵۳ هزار و 116 فقره بوده است. در واقع بازار ملك به 
لحاظ حجم تقاضا با رش��د ۲.۵ برابري در كل كشور 
و شهر تهران نس��بت به ماه قبل مواجه شد. از سوي 
ديگر آمار س��امانه هاي ملكي از افزايش 1.۵ برابري 
حجم عرضه در مقايسه با مرداد حكايت دارد. با اين 
حال قيمت هاي پيشنهادي حدود ۲ درصد افزايش 
پيدا كرده كه با توجه رش��د سنگين معامالت، رقم 
قابل توجهي محس��وب نمي ش��ود. در واقع بازار در 
يك رونق غيرتورمي قرار گرفته اس��ت. جدا از آنكه 
معموال در شهريورماه با افزايش جابه جايي خانوارها 
قبل از بازگش��ايي مدارس مواجه مي شويم، به نظر 
مي رسد امسال عامل ثانويه اي نيز در تحرك نسبي 
بازار مسكن در مقايسه با پنج ماه قبل از آن تاثيرگذار 
بوده است. رش��د تقاضاي خريد ملك در آخرين ماه 
از نيمه اول س��ال تا حد زيادي به تغيير انتظارات از 
گشايش در ارتباطات بين الملل و تاثير آن بر اقتصاد 
كشور مربوط مي شود. بررس��ي ها نشان مي دهد تا 
قبل از شهريورماه اين برداشت وجود داشت كه دولت 
جديد به سمت احياي برجام حركت خواهد كرد. اما 
به تدريج اين گمانه زني ايجاد ش��د كه ممكن است 
مذاكرات هسته اي به طول بينجامد. به همين دليل 

بخش قابل توجهي از سرمايه گذاران اقدام به خريد 
دارايي هاي ثابت كردند. با وجود آنكه در شش ماهه 
نخست امسال حجم معامالت مسكن در كل كشور 
كاه��ش ۳7 درصدي و در ته��ران افت 48 درصدي 
داش��ته، به يك باره در ش��هريورماه با جهش تقاضا 
براي خريد ملك مواجه ش��ديم. ب��ا اينكه هنوز آمار 
بانك مركزي درخصوص تحوالت بازار مسكن شهر 
تهران ارايه نشده، اطالعات سامانه هاي ملكي از رشد 
دست كم ۲ درصدي قيمت هاي پيشنهادي نسبت 
به مردادماه حكايت دارد. رشد حجم عرضه به همراه 
افزايش تقاضا و افزايش نسبي قيمت ها بازار مسكن را 
در آستانه رونق غيرتورمي قرار داد. طبق گزارش بانك 
مركزي از معامالت مسكن شهر تهران در فروردين 
ماه ۲.1 هزار فقره، در ارديبهشت ۳.۹ هزار، در خرداد 
۵.1 ه��زار، در تيرماه ۵.1 هزار، در م��رداد ۵.۵ هزار 
قرارداد خريد و فروش مس��كن انجام شده است. در 
شهريورماه اما بر اساس اطالعات خام سامانه امالك 
و مستغالت ۹.1 هزار قرارداد خريد و فروش ملك در 
تهران منعقد شده كه ممكن است آمار قطعي بيش 

از اين تعداد باشد.

      جهش تعداد اجاره نامه ها در شهريور
اتفاق قابل توجه ديگر در شهريورماه جهش سنگين 
تعداد قراردادهاي اجاره طي يك ماه اخير است. آن 
طور ك��ه آمار اوليه حكايت مي كند در ش��هريورماه 

1400 در كل كش��ور حدود 4۵۳ هزار اجاره نامه به 
امضا رس��يده كه در مقايسه با مردادماه رشد عجيب 
800 درصدي را نش��ان مي ده��د. در تهران نيز طي 
ش��هريور 1400 تعداد 6۹ هزار قرارداد اجاره منعقد 
شده كه از افزايش ۵۹0 درصد نسبت به ماه قبل از آن 
حكايت دارد. نمايه هاي دريافتي حاكي از آن اس��ت 
تقاضاي بالقوه مس��كن كه از ت��وان خريد برخوردار 
نيست، همزمان با آخرين مهلت جابه جايي به سمت 
بازار اجاره سوق يافته اس��ت. از طرف ديگر به دليل 
نزديك شدن به پايان مهلت ثبت اطالعات سكونتي 
در سامانه امالك و اسكان و اعمال ماليات بر خانه هاي 
خالي، در شرايطي كه بازار فروش ملك طي پنج ماه 
اول س��ال در ركود قرار داش��ته، بخشي از فايل هاي 

فروش وارد بازار اجاره شده است.

      بازار مسكن رونق نگرفته است!
در همين حال، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك با بيان اينكه افزايش قيمت باعث 
شده تا ركود بازار مسكن سنگين تر شود، گفت: طي 8 
سال گذشته كمترين ميزان مسكن در كشور ساخته 
شد. خسروي در گفت وگو با تسنيم با يادآوري اينكه 
در شهريور ماه امسال تعداد معامالت مسكن در كشور 
افزايش يافته اس��ت، اظهار كرد: اينكه بگوييم بازار 
مسكن شكوفا شده واقعيت نداشته و اين بخش رونق 
آنچناني ندارد. وي تصريح كرد: متأسفانه قيمت ها به 
صورت نجومي باال رفته و مردم نمي توانند براي خريد 
وارد بازار ش��وند. االن مردم ب��ا دو ميليارد تومان نيز 
نمي توانند به راحتي واحد مسكوني را خريداري كنند. 
وي با يادآوري اينكه طي 8 س��ال گذشته كمترين 
ميزان ساخت مسكن در كشور صورت گرفته و كمبود 
واحد مسكوني داريم، افزود: در اين شرايط متأسفانه 
برخي، مشاوران امالك را عامل گراني مسكن معرفي 
مي كنند و هر كس هم كم مي آورد گردن مشاوران 
مي ان��دازد. رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان 
اينكه بعيد نيست مشاوران امالك را به عنوان دليل 
وقوع زلزله و سيل معرفي كنند به انتشار قريب الوقوع 
آمار تحوالت بازار مسكن توسط بانك مركزي اشاره 
كرد و گفت: در دولت قبلي آمار بانك مركزي تشنج را 
به بازار وارد مي كرد متاسفانه هنوز مديران اين بانك 
تغيير نكرده اند اما اميدواريم از انتش��ار گزارش هاي 
غير واقعي بازار مسكن در راستاي حفظ آرامش اين 

بخش خودداري كنند.
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رايزني با رييس جمهور براي 
ورود اتوبوس و واگن جديد

مهدي چمران، رييس شوراي شهر اسالمي تهران از 
رايزني با آيت اهلل رييسي براي ورود اتوبوس و واگن 

جديد به حمل ونقل عمومي شهر تهران خبر داد.
چمران در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به رايزني با 
رييس جمهور و وزراي دول��ت در ارتباط با حمل و 
نقل عمومي شهرداري تهران گفت: اخيرا مكاتباتي 
با وزراي صمت و راه و شهرس��ازي و رييس جمهور 
در ارتباط با قرار دادن واگن و اتوبوس به شهرداري 
تهران انجام شده است و خوشبختانه نتايج خوبي 
را هم در برداشته كه بزودي اعالم خواهد شد.البته 
قراردادي نيز در ارتباط با واگذاري اتوبوس منعقد 
شده است كه البته اگرچه تعداد اين اتوبوس ها ۵00 
دستگاه است، اما در ادامه تالش خواهد شد اتفاقات 
بهتري در حوزه حمل و نقل انجام بشود. او با اشاره به 
آغاز سال تحصيلي جديد گفت: تمهيداتي در ارتباط 
با حوزه حمل و نقل عمومي و تس��هيل تردد براي 
دانش آموزان و دانشجويان در نظر گرفته شده است. 
وي تصريح كرد: البته ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم 
كرده است كه بزودي دانشگاه ها و مدارس بازگشايي 
خواهند ش��د و به همين دليل دو كميته از س��وي 
مديريت شهري در حوزه حمل و نقل راه اندازي شده 
است به طوري كه يك كميته در معاونت حمل و نقل 
ترافيك ش��هرداري تهران و ديگري در كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران كه هر 
دوي اين كميسيون ها به صورت مشترك كارهايي 
را انجام مي دهند. رييس شوراي شهر تهران گفت: 
همچنين كارگروهي نيز با همراه آموزش و پرورش 
راه اندازي شده است كه جلساتي نيز برگزار شده 
و در اين زمينه مصوباتي هم داشته اند. چمران با 
اش��اره به راه اندازي جديد ايس��تگاه مترو افزود: 
اخيراً يك ايس��تگاه راه اندازي شده و بزودي يك 

ايستگاه جديدي راه اندازي خواهد شد.

مردودي 31 درصد از خودروها 
در معاينه فني  

حس��ين مق��دم، مديرعامل س��تاد معاين��ه فني 
خودروهاي شهر تهران از آزمون شدت صوت 10 هزار 
و 7۹1 دستگاه خودرو خبر داد و گفت: ۲77 دستگاه 
به دليل شدت صوت باالتر از حد مجاز مردود شده اند. 
به گزارش ايسنا، مقدم ضمن اعالم آمار مراجعه 817 
هزار و 70۳ دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر 
تهران از ابتداي سال تا پايان شهريور، بيان كرد: اين 
آمار در مقايسه با سال گذشته تغيير چنداني نداشته 
است. از آمار اعالمي 61۹ هزار و 6۲8 دستگاه خودرو 
مربوط به مراجعات اول بوده است. او توضيح داد: 14 
درصد از آمار مراجعه نخس��ت در آزمون آاليندگي 
گازه��اي خروج��ي از اگ��زوز، ۹ درص��د در آزمون 
همراس��تايي چرخ ها، 4درصد در آزمون كمك فنر، 
11 درصد در آزمون تست ترمز و 14درصد به علت 
عيوب ظاهري مردود شده اند؛ در مجموع ۳1 درصد 
از خودروها به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني 
در مراجعه اول نشده اند. مقدم با بيان اينكه در شش 
ماهه نخست امسال ۵8۹ هزار و ۲18 گواهي معاينه 
فني صادر ش��ده كه از اين تعداد، 1۲40۹6 گواهي 
مربوط به معاينه فني برتر است، اضافه كرد: در مجموع 
حدود ۲1 درصد از خودروهاي مراجعه كننده به مراكز 
معاينه فني شهر تهران داراي معاينه فني برتر هستند. 
به گفته مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر 
تهران؛ شهريور ماه حدود 1۲ هزار دستگاه خودرو با 
استفاده از سامانه نوبت دهي اينترنتي و با تعيين وقت 
قبلي به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه و تقريبًا 
ش��هروندان از 4۵ درصد ظرفيت پذيرش اينترنتي 
اس��تفاده كرده اند.  او درباره آزمون شدت صوت در 
مراكز معاينه فني ش��هر تهران در شهريور، توضيح 
داد: در اين ماه 10 هزار و 7۹1 دستگاه خودرو آزمون 
شده كه ۲77 دستگاه به دليل شدت صوت باالتر از 
حد مجاز مردود شده اند. فرايند اين آزمون به نحوي 
اس��ت كه اگر در زمان كنت��رل بخش هاي ظاهري 
خ��ودرو آزمونگران مرتبط صداي��ي غيرمتعارف يا 
بيش از حد را از موتور وس��يله نقليه يا سيستم هاي 
هش��دار دهنده )بوق( شناسايي كند وسيله نقليه را 
به قس��مت آزمون سنجش ش��دت صوت كه داراي 
شرايط محيطي الزم است هدايت و نسبت به انجام 
اين آزمون در دور موتور مشخص و ثبت نتايج حاصل 
از آن در سامانه س��يمفا اقدام مي كند. مقدم درباره 
فعاليت واحدهاي سيار كنترل كنار جاده اي وضعيت 
آاليندگي خودروهاي سنگين در حال تردد در سطح 
شهر تهران، گفت: امسال 17۵۲ دستگاه خودرو مورد 
ارزيابي قرار گرفته كه 76 درصد داراي معاينه فني و 
۲4 درصد فاقد معاينه فني بوده اند. همچنين پس از 
آزمون مجدد آاليندگي تمامي خودروها ۲1 درصد 
در آزم��ون آاليندگي مردود ش��ده اند. درضمن اين 
طرح در راستاي كاهش آلودگي هوا و پايش مضاعف 
وضعيت آاليندگي خودروهاي سنگين در سطح شهر 
با مشاركت پليس بنا بر تدبير مديريت شهري از آبان 
1۳۹7 اجرا شده و از ابتداي امسال تاكنون براي ۵48 
دستگاه خودرو به علت نداشتن معاينه فني يا دودزا 

بودن توسط پليس جريمه صادر شده است.
مديرعامل ستاد معاينه فني درباره تعميرگاه هاي 
مستقر در مراكز و نحوه نظارت بر آنها افزود: استفاده 
از خدمات تعميرگاه��ي در مراكز كامال اختياري 
است. اين خدمات توس��ط بخش خصوصي ارايه 
مي شود و با هدف ارايه خدمات سريع مانند تعويض 
المپ يا تعويض لنت ترمز راه اندازي ش��ده است. 
به شهروندان توصيه مي ش��ود جهت رفع ايراد به 
تعميرگاه ه��اي تخصصي خودرو خ��ود مراجعه 
كنند. هزينه هايي كه اين تعميرگاه ها بابت خدمات 
دريافت مي كنند براس��اس تعرفه اتحاديه است و 
ليست قيمت ها در تعميرگاه در ديد مراجعان قرار 
دارد. مراجعان مي توانند قيمت ها را مالحظه و در 

صورت تمايل از خدمات استفاده كنند.

اجراي قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي در 1401؟ 

رحيم زارع، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
درب��اره آخري��ن وضعيت اج��راي اليح��ه اجراي 
احكام بودجه 1400 از جمل��ه ماليات بر خانه ها و 
ماش��ين هاي لوكس توضيحاتي ارايه كرد. زارع در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با وجودي كه در زمان 
اس��تقرار دولت قبلي بيشتر آيين نامه هاي اجرايي 
احكام بودجه 1400 نوشته ش��ده بود، اما برخي از 
آنها همچون ماليات بر خانه ها و ماشين هاي لوكس 
اجرايي نش��ده و درآمد دولت از محل اخذ ماليات 
صفر اس��ت. دليل هم فراهم نش��دن زيرساخت ها 
است به طوري كه دولت نمي داند كه چطور مي تواند 
ماليات اخذ كن��د. وي افزود: كميس��يون برنامه و 
بودجه اخيرا جلس��ه اي با رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه برگزار كرد و در اين جلسه از سازمان برنامه و 
بودجه خواست كه در راستاي جبران كسري بودجه 
و اجراي قانون بودجه 1400 زيرس��اخت هاي الزم 
جهت اجراي احكام بودجه همچون ماليات از خانه ها 
و ماشين هاي لوكس را عملياتي و پياده سازي كند 
كه به نظر مي رسد اجراي برخي از تبصره ها موكول به 
سال 1401 خواهد شد. اين عضو كميسيون برنامه 
و بودج��ه 1400 در پايان اظهار كرد: عالوه بر اين 
موضوع عملكرد بودجه 1400 را تاكنون مي توان 
بر روي ف��روش اوراق مالي ارزيابي كرد. به عبارت 
دقيق ت��ر به طرح هاي عمراني كمتر توجه ش��ده 
كه اين رويك��رد نمي تواند اهدافي همچون ايجاد 
اشتغال را محقق كند؛ لذا ما از دولت خواسته ايم 
كه در اسرع وقت زيرساخت ها براي اجراي بودجه 

را فراهم كرده تا شاهد اجراي دقيق آن باشيم.

آذربايجان، هزينه تجارت
ايران و ارمنستان را باال برد

ج��واد هدايتي، مدي��ركل دفتر ترانزيت س��ازمان 
حمل ونق��ل جاده اي اظهار ك��رد: آذربايجان طبق 
ادعايي كه دارد تش��كيالت و نيروه��اي كنترلي را 
در مس��ير كاميون ه��اي عبوري از خ��اك خود به 
كشور ارمنس��تان مس��تقر و براي ناوگان عبوري 
عوارض و حق ورودي اعمال كرده  اس��ت. طبيعتا 
اين نابساماني هاي به وجود آمده در منطقه، منجر 
به افزايش هزينه تجار شده به همين دليل با ايجاد 
شرايط جديد طبيعي است كه تجار هم با مالحظات 
مورد نظر خود كار كنند تا شرايط تعيين تكليف شود.  
مديركل دفتر ترانزيت و حم��ل و نقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در گفت وگو 
با ايلنا درباره آخرين وضعيت مرز ايران و آذربايجان 
اظهار كرد: در حال حاضر صفي از كاميون ها پشت 
مرز آذربايجان يا در ادامه مسير وجود ندارد. مسير 
نوردوز به ايروان 400 كيلومتر است كه آذربايجان 
در حال حاضر مدعي اس��ت كه 16 كيلومتر آن در 
خاك اين كشور واقع شده و به همين دليل براي به 
اين بخش از مسير بايد از آذربايجان اجازه ورود گرفته 
و با نظر اين كشور تردد انجام شود. اين مقام مسوول 
افزود: آذربايجان طبق ادعايي كه دارد تش��كيالت 
و نيروهاي كنترلي را در اين مس��ير مستقر و براي 
ناوگان عبوري از اين مس��ير عوارض و حق ورودي 
اعمال كرده  است. طبيعتا اين نابساماني ها به وجود 
آمده در منطقه، منجر به افزايش هزينه تجار شده 
به همين دليل با ايجاد شرايط جديد طبيعي است 
كه تجار هم با مالحضات مورد نظر خود كار كنند تا 
شرايط تعيين تكليف شود. هدايتي با بيان اينكه تردد 
در اين مسير در حال حاضر جريان دارد و صفي ايجاد 
نشده، گفت: همانطور كه با روي كار آمدن طالبان 
و تحوالتي سياس��ي كه رخ داد و وضعيت مرزهاي 
دو كشور تجار ايران و افغانستان در آن بازه زماني با 
مالحظه كار مي كردند در حال حاضر هم با شرايط 
مرزي اي��ران - آذربايجان - ارمنس��تان و افزايش 
قيمت ها، تا مشخص شدن شرايط و ثبات وضعيت 
تجار با مالحظه كار مي كنند.  او همچنين با اشاره به 
برگزاري مانور نظامي آذربايجان و تركيه در مرز و اثر 
آن در تردد كاميون ها ايراني گفت: مانورهاي نظامي 
در همه ج��اي دنيا و در جغرافياي مختلفي انجام 
مي شود و اين مانوري كه برگزار شد هيچ تاثيري 
در تردد كاميون هاي ايراني نداشت و همانطور كه 

گفته شد با صف كاميون ها مواجه نيسيتم. 

براساسآمارهايغيررسمي،تقاضايخريدملكدرشهريور2.5برابرشدهاست

تغيير جهت نقدينگي به سوي مسكن؟

معاونوزيرراهشروط4گانهثبتنامدرطرحجهشتوليدمسكنراتشريحكرد

ثبت نام خانه اولي ها از دو هفته ديگر 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اع��الم اين خبر كه از 
دو هفته ديگر ثبت ن��ام براي واحدهاي طرح جهش 
مسكن آغاز مي ش��ود، گفت: براي حدود 4 ميليون 
واحد تامين زمين شده و قيمت واحدها بر اساس نرخ 
تمام شده اس��ت، تالش مي شود حداكثر كمك هاي 
دولت به دهك هاي اول تا س��وم اختصاص پيدا كند. 
او همچنين شروط 4 گانه براي ثبت نام در اين طرح 
را اعالم و تش��ريح كرد. محمود محم��ودزاده در يك 
نشست خبري با موضوع تشريح قانون جهش توليد 
مسكن اظهار كرد: در پي آن هستيم تا پروژه هاي طرح 
جهش توليد و تامين مسكن با حداقل قيمت تمام شده 
ساخته شود. پيشنهاداتي مطرح شده كه با شيوه هايي 
مصالح ساختماني با پايين ترين نرخ ممكن به دست 
سازندگان برسد. وي درباره زمان ثبت نام واحدهاي 
طرح جهش توليد مس��كن گفت: به زودي فراخوان 
مي دهيم و از همه خانواده هاي فاقد مس��كن دعوت 
مي كنيم در اين طرح ثب��ت نام كنند و از مزاياي اين 
پروژه استفاده كنند. طي دو هفته آتي ثبت نام شروع 
مي شود. ممكن است سايت جديدي را در نظر بگيريم 

يا در صفحه اقدام ملي ثبت نام را انجام دهيم.

     تخفيف 30 تا 100 درصد 
هزينه صدور پروانه

به گزارش ايس��نا، معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد 
كرد: در حوزه خدمات چند مصوبه روشن وجود دارد 
كه يكي از آنها تخفيف ۳0 تا 100 درصد براي صدور 
پروانه س��اختماني اس��ت. براي گروه هاي كم درآمد 

تخفيف 100 درصد خواهد بود.
محمودزاده با بي��ان اينكه قصد ورود ج��دي به بازار 
س��رمايه داريم گفت: هدف اين است كه منابع مالي 
پروژه ه��ا را از طريق بورس محقق كنيم. موضوع دوم 
ضمانت هاي اجرايي و تكاليفي اس��ت كه براي همه 
دستگاه ها لحاظ شده است. همه مسائلي كه با توجه 
به توليد مسكن انبوه مناسب خانوارهاي متوسط و كم 
درآمد ديده شده كه انشاءاهلل با همكاري همه دستگاه ها 
شاهد توليد مسكن انبوه خواهيم بود و پس از تصويب 
شوراي عالي مس��كن روش هاي اجرا به اطالع عموم 
مي رسد. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به مبلغ 
وام و ميزان يارانه هاي دولتي طرح جهش توليد و تامين 
مسكن گفت: درصدديم تا حداكثر كمك هاي دولت 
براي دهكهاي اول تا س��وم اختص��اص پيدا كند. اين 
پيشنهاد به شوراي عالي مسكن ارايه شده و اميدواريم 
به نتيجه برسد. از نظر پايين بودن نرخ سود بانكي براي 
دهكهاي اول تا سوم و هم از نظر مصالح و خدمات فني 

مهندسي بيشترين كمك انجام مي شود.

      طرح جهش مسكن تورم زا نيست
وي با اش��اره به صحبت رس��تم قاس��مي، وزير راه و 

شهرسازي مبني بر اينكه ساخت يك ميليون مسكن 
در سال تورم زا نخواهد بود، تصريح كرد: زماني با تورم 
روبه رو مي شويد كه خلق پول صورت بگيرد. در حالي 
كه توليد مسكن از تامين مالي متقاضيان و منبع دوم 
تسهيالت بانكي صورت مي گيرد. ۳60 هزار ميليارد 
تومان س��االنه كه براي اين پروژه در نظر گرفته شده 
در مقابل ۲000 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي 
كه هم اكنون پرداخت مي شود، رقم قابل مالحظه اي 
نيست. محمودزاده ادامه داد: از سوي ديگر طبيعي 
اس��ت كه با توجه به كسري مس��كن بايد جبراني 
داشته باش��يم تا به يك تعادل برسيم. تامين مالي 
طرح جه��ش توليد مس��كن از طريق چ��اپ پول 
نخواهد بود. حدود 70 درصد منابع به بخش مصالح 
ساختماني تزريق مي شود و ۳0 درصد فقط دستمزد 
است. اگر اين تس��هيالت را در نظر بگيريد بيش از 
۲۳0 هزار ميليارد تومان به صنعت تزريق مي شود، 

يعني همان جايي كه اقتصاد مثبت و مفيد است.

     شروط 4گانه
 براي متقاضيان واحدهاي مسكوني

معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي، 
واجدان شرايط واحدهاي طرح جهش توليد مسكن 
را خانه اولي ها دانست، گفت: طبق قانون چهار شرط 
براي متقاضيان وجود دارد كه سرپرست يا اعضاي 
خانوار از ابتداي انقالب از تسهيالت و زمين دولتي 
استفاده نكرده باش��ند. از سال 1۳84 فاقد مسكن 
باشند. متاهل و سابقه پنج س��ال سكونت در شهر 
محل تقاضا از ديگر شروط است. اين پيشنهاد مطرح 
شده كه با توجه به خصوصيات هر منطقه اختياراتي 
درخصوص برخي موارد مثل س��كونت پنج ساله به 
وزارت راه و شهرسازي داده ش��ود. بنابراين برخي 

شروط اين طرح قابل تغيير خواهد بود.

     تامين 1۲0 هزار هكتار زمين
وي درب��اره تامين زمين مس��كن بيان ك��رد: حدود 
60 ه��زار هكت��ار از منابع طبيع��ي و 60 هزار هكتار 
توسط ساير دستگاه ها براي طرح هاي مسكن دولتي 
اختصاص يافته است. ما نياز 4 ميليون مسكن به زمين 
را تامين كرده ايم كه در روزهاي آينده به اس��تانداران 
ابالغ مي شود. محموزاده با بيان اينكه يارانه براي طرح 
جهش مسكن تعيين نش��ده است، افزود: رديف هاي 
بودجه حدود 4۵00 ميليارد تومان براي تامين مسكن 
دهك هاي پايين در نظر گرفته شده است. مساله اين 
است كه تمام اقدامات از طريق س��اختار وزارت راه و 
شهرسازي انجام مي شود كه بر اساس قانون در صندوق 
ملي مسكن مي آيد كه قابل رصد و گزارش گيري باشد. 
از محل ماليات هاي حوزه مسكن، زمين و مستغالت 
به درآمدهاي صندوق مي آيد. اقساط بازگشتي مسكن 

مهر، محل مشاركت، خيرين يا رديف هاي از اين شكل 
جزو منابع صندوق اس��ت كه بتوان تسهيالت ارزان 

قيمت در اختيار گروه هاي مختلف درآمدي قرار داد.

      قيمت طبق نرخ تمام شده خواهد بود
معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي درخص��وص قيمت 
واحدهاي طرح جهش توليد مس��كن گفت: قيمت 
واحده��اي طرح جه��ش توليد و تامين مس��كن بر 
اساس نرخ تمام شده است. در حال حاضر نمي توانيم 
قيمت ه��اي قطعي را اعالم كنيم چ��را كه با توجه به 
نرخ بازار خواهد بود. دولت س��ازنده نيست و در تمام 
طرح هاي حمايتي فقط تامين كننده زمين، تسهيالت 
و در بهترين شرايط تسهيالت ارزان قيمت و خدمات 
است. وي ادامه داد: براي شهرهاي زير 100 هزار نفر تا 
آنجايي كه امكانش هست زمين در اختيار گروه هاي 
دو تا سه نفره قرار مي دهيم. پروژه هاي بيش از 1۲ واحد 
به صورت انبوه سازي انجام مي شود كه به نمايندگي از 

مردم كارگزاراني تعيين مي كنيم كه مديريت كنند.
محمودزاده با بيان اينكه مالك ما نظام فني و اجرايي 
كشور خواهد بود، تاكيد كرد: ما يك نظام فني اجرايي 

در كشور داريم كه هر پروژه عمراني بر اساس فهرست 
بهاي سازمان برنامه و بوجه برآورد قيمت ونرخ پايه براي 
آن تعيين مي شود. هر سه ماه يك بار تعديلي را سازمان 
برنامه وبودجه اعالم مي كند كه اين تعديل الزاما مثبت 
نيست. ممكن اس��ت اگر شرايط اقتصادي بهتر باشد 
كمتر شود. عدد پايه بر مبناي سه ماهه دوم سال 1۳۹۹ 

به ميزان ۲.8 ميليون تومان لحاظ شده است.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي گفت: ي��ك ادبيات 
مصطلح در نظام پيمانكاري و يك ادبيات مصطلح 
بين انبوه س��ازان وجود دارد كه ترجيح مي دهند با 
يك رقم فيكس قرارداد ببندند ولي مبناي ما اعداد 
س��ازمان برنامه و بودجه است. برخي پيمانكاران با 
اين ادبيات مانوس هستند و مشكلي هم با آن ندارند. 
ما نمي خواهيم پيمانكاران متضرر شوند. وزارت راه 
و شهرس��ازي هم بايد حافظ منافع مردم باشد تا با 
حداقل ممك��ن اين واحدها به مردم واگذار ش��ود. 
نكته مهم اين است كه تامين به موقع آورده و رعايت 
برنامه زمان بندي توسط سازندگان در قيمت تمام 
شده تاثير مي گذارد. اگر در زمان مقرر به اتمام برسد 

حداقل تنش قيمتي را خواهيم داشت.



قيمت بيت كوين در روز هاي گذشته با سقوط همراه بود؛ 
اين س��قوط پس از آن اتفاق افتاد كه بانك مركزي چين 
تمام تراكنش هاي مرتبط با اين ارزها را غيرقانوني اعالم 
كرد. از سال ۲۰۰۹، چين و هنگ كنگ، شمشيرشان را 
براي بيت كوين از رو بسته اند. پس از انتشار خبر ممنوعيت 
كامل ارزهاي ديجيتال در چين و سقوط قيمت ها، بازار 
اكنون كمي آرام گرفته است و اكنون بيت كوين به محدود 
۴۳ هزار دالر رسيده. با اين حال كارشناسان انتظار دارند كه 
نوسانات قيمت در روزهاي آينده هم ادامه داشته باشد. از 
سال ۲۰۰۹، بارها چين عامل اصلي ترس، بالتكليفي و نبود 
قطعيت در بازار بوده است. در طول اين سال ها، در بسياري از 
مواقعي كه سقوط قيمت  بيت كوين باعث ترس، بالتكليفي 
و ترديد شد، ردپاي چين را مي شد پيدا كرد. با احتساب 
ممنوعيت هاي روز جمعه، دولت هاي چين و هنگ كنگ، 
۱۱ بار به طور مس��تقيم نسبت به تهديد به ممنوعيت يا 
اجراي ممنوعيت در قب��ال ارزهاي ديجيتال، صرافي ها 
و ماينرها اق��دام كرده اند. در موارد ديگر، اخبار غيرواقعي 

و هك ها باعث شده اند تا قيمت بيت كوين سقوط كند. 

     ممنوعيت ارزهاي ديجيتال در چين
خبر ممنوع ش��دن معامالت ارزهاي ديجيتال در چين با 
افزايش فشار فروش در بازار همراه بود و اكنون بيت كوين 
باالي حمايت ۴۰,۰۰۰ دالر وارد فاز تثبيت قيمت شده و 
روز گذشته حتي به محدوده ۴۳,۶۰۰ دالر هم رسيده بود. 
قيمت بيت كوين در هفت روز گذش��ته حدود ۱۳ درصد 
كاهش يافته و اتريوم در بازه زماني مش��ابه سقوطي ۱۹ 
درصدي داشته اس��ت. با توجه به فشار نهادهاي نظارتي 
سراسر جهان، تحليل گران انتظار دارند كه نوسانات قيمت 
همچنان ادامه داشته باشد. توكن هاي مربوط به صرافي هاي 
ارز ديجيت��ال، به وي��ژه آنهايي كه مي��ان كاربران چيني 
محبوبيت دارند، روز جمعه با قيمت هاي پاييني فروخته 
شدند. برخي از تحليل گران بر اهميت قانون گذاري هاي 
چين تأكيد دارند. سايمون پيترز، تحليل گر اي تورو، گفته 
است: »در اقدامي سريع يك هفتم از جمعيت جهان به طور 
رسمي از بازار ارزهاي ديجيتال كنار گذاشته  شدند. تاكنون 
ارزهاي ديجيتال به خوبي در چين ش��ناخته  شده بودند 
و همي��ن موضوع حذف كامل آنها را ب��ه يك رويداد مهم 
تبديل مي كند.« فشار نهادهاي نظارتي چيز جديدي براي 
بازار ارزهاي ديجيتال نيست. تحليل گران و معامله گران 
همچنان پيگير ممنوعيت هاي دولتي هستند. اين اتفاقات 
معمواًل در زمان ناپايداري بازار رخ مي دهد. شركت مشاوره 
سرمايه گذاري فاند استرات در گزارش خود نوشت: »اين 

اولين باري نيست كه چنين اطالعيه اي از سوي مقامات 
چيني صادر مي شود، اقدامات تحميلي مشابهي در سال 
۲۰۱۳ و س��پس به دنبال رونق بازار عرض��ه اوليه ارزهاي 
ديجيتال )ICO( در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته بود.« بانك 
مركزي چين اواخر هفته گذشته فهرستي از فعاليت هاي 
ممنوعه را منتشر كرد كه پيش از اين برخي از آنها در خأل 
قانوني قرار داشتند. كميسيون توسعه و اصالحات ملي اين 
كشور هم برنامه اي را براي توقف كامل فعاليت هاي مرتبط 
با استخراج تدوين كرده است. اين اطالعيه بانك ها و ساير 
موسسات مالي را از ارايه خدمات مرتبط با ارزهاي ديجيتال 
منع كرده است. عالوه بر اين، نهادهاي نظارتي قصد دارند 
سازوكاري براي هشدار زودهنگام و توقف هياهوي موجود 
در معامالت و اس��تخراج ارزهاي ديجيتال منتشر كنند. 
به گفته نهادهاي نظارتي اين كش��ور، استخراج ارزهاي 
ديجيتال يك صنعت »منسوخ« تلقي مي شود. به پروژه هاي 
جديد مجوز داده نمي شود و براي پروژه هاي فعلي هم زماني 
در نظر گرفته شده است تا كار خود را متوقف كنند. برخي از 
كارشناسان معتقدند كه اقدام اخير چين براي ممنوع كردن 

كامل ارزهاي ديجيتال، شديدترين اقدام آنها بود.

      چين براي اولين بار در ۲۰۰۹ 
ارزهاي مجازي را ممنوع كرد

طي ۱۲ س��ال اخير، چين نقش��ي عمده در مورد ترس، 
بالتكليفي و ترديدهايي داش��ته است كه معامله گران را 
نگران كرده بود. قانون گذاران چيني هيچ زماني از طرفداران 
ارزهاي ديجيتال نبوده اند. سال ۲۰۰۹ و زماني كه فناوري 
بالك چين و ارزهاي ديجيتال در روزهاي ابتدايي خود قرار 
داش��ت، وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چين، استفاده از 
ارزهاي مجازي براي معامالت كاال را ممنوع اعالم كردند. در 
آن زمان به طور خاص از بيت كوين اسمي برده نشده بود. اين 
كار را مي توان سنگ بناي قانون گذاري هاي سخت گيرانه در 
چين در ارتباط با ارزهاي ديجيتال دانست. در سال ۲۰۱۳، 
بانك مركزي چين، موسسات مالي را از انجام تراكنش ها با 
ارزهاي ديجيتال منع كرد. اين بانك ارزهاي ديجيتال را 
»بدون معناي واقعي« توصيف كرد. پس از انتشار اين خبر، 
قيمت بيت كوي��ن ۱,۰۰۰ دالر كاهش يافت. در آن زمان 
بي تي سي چاينا، بيشترين سهم در معامالت بيت كوين 
را در اختيار داشت. البته كمي بعد، قيمت بيت كوين احيا 
شد. سال ۲۰۱۴ نشان داد كه اخبار غيرواقعي از ممنوعيت 
قانون گذاران چيني و بانك مركزي اين كش��ور، به اندازه 
اخبار واقعي، روي بازار تأثير مي گ��ذارد. در ماه مارس آن 
سال، وب سايت سينا ويبو ادعا كرد كه بانك مركزي چين 

به دنبال مسدودسازي تراكنش هاي بيت كوين و اين كار 
را طي يك ماه عملي خواهد كرد. با وجود اينكه كمي بعد 
مش��خص ش��د اين خبر صحت ندارد، ولي باز هم قيمت 
بيت كوين سقوط كرد. تقريبًا همزمان با اين خبر، صرافي 
FXBTC كه در چين فعاليت مي كرد، عنوان كرد كه به دليل 
تهديدهاي قانون گذاران در ارتباط با توقف فعاليت هايش، 
درهاي صرافي را به روي كاربران خواهد بست. اين دو خبر 
در سال ۲۰۱۴، باعث شد كه قيمت بيت كوين از ۷۰۹ دالر 
به ۳۴۶ دالر برسد. كمي بعد در اواخر ماه مه آن سال، قيمت 

بيت كوين بار ديگر به باالي ۶۰۰ دالر بازگشت.

      هك صرافي هاي چيني
صرافي هنگ كنگي بيت فينكس، قرباني يكي از بزرگ ترين 
هك ه��اي تاريخ ارزهاي ديجيتال ش��د. طي اين حمله، 
هكرها چيزي در حدود ۱۱۹,۷۵۶ واحد بيت كوين را از اين 
صرافي سرقت كردند كه اكنون ارزشي معادل ۵ ميليارد 
دالر دارند. مراجع قضايي همچنان در حال ره گيري برخي 
از اين بيت كوين هاي سرقتي هستند. در آن زمان، انتشار 
خبر هك بيت فينكس باعث سقوط ۱۰ درصدي قيمت 
بيت كوين طي دو روز ش��د. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷، 
دولت چين به صورت رسمي صرافي ها را از ارايه خدمات 
در داخل اين كشور منع كرد. بانك مركزي چين هم اعالم 
كرد كه شهروندان اين كشور اجازه شركت در عرضه هاي 
اوليه سكه )ICO( را ندارند. سه ماه طول كشيد كه قيمت 
بيت كوي��ن از ۴,۰۰۰ دالر ب��ه اوج ۲۰,۰۰۰ دالري خود 
برس��د. پس از آن قيمت بيت كوين در يك روند صعودي 
 BTCC قدرتمند قرار داشت كه خبر بسته شدن صرافي
منتشر شد. گفته مي شد كه دليل توقف فعاليت اين صرافي 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي دولتي از سوي چين باشد. 
بانك مركزي چين ادعا مي كرد كه ديوارهاي بيت كوين 
روزي فرو خواهد ريخت. شايان ذكر است كه اين صرافي 
همچنان فعال است. بيت كوين با وجود اين اخبار همچنان 
روند احياي خ��ود را حفظ كرد و در برخي بازه ها ش��اهد 
اصالح هاي جزئي بوديم. اخباري كه ژانويه س��ال ۲۰۱۸ 
منتشر شد، حاكي از آن بود كه چيني ها مسوول سقوط 
بزرگ بازار هستند. در اين زمان، بسياري معتقد بودند كه 
انتشار اخباري مبني بر اعمال محدوديت هاي دولت چين 
در بحث استخراج ارزهاي ديجيتال، عامل اصلي سقوط 
بازار است. اواسط فوريه، قيمت بيت كوين با سقوطي 
بيش از ۶۵ درصد، به ۶,۸۵۲ دالر رسيد. البته اين سقوط 
هم دوام چنداني نداشت و تا پايان همان ماه، بيت كوين 

موفق شد بار ديگر به باالي ۱۱,۰۰۰ دالر برسد.

     ۲۰۱۹، دوباره ترس، بالتكليفي و ترديد
قيمت بيت كوين آوريل س��ال ۲۰۱۹ با اصالحي جزئي 
روبرو شد. به گفته كارشناسان، پيش نويس اليحه توسعه و 
اصالح چين كه در آن قرار بود استخراج ارزهاي ديجيتال 
ممنوع شود، دليل اصلي اين اصالح بوده است. كمي بعد، 
بانك مركزي چين عنوان كرد كه در صورت كشف معامالت 
ارزهاي ديجيتال، فوراً آن را متوقف خواهد كرد. پس از انتشار 
اين اخبار، قيمت بيت كوين سقوطي اندك را تجربه كرد، 
ولي كمي بعد شاهد احيا و پيشروي به سوي اوج تاريخي 
تازه بوديم. حمام خوني كه ماه مارس سال ۲۰۲۰ شاهد 
آن بوديم، باعث شد كه قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتال 
س��قوط كند. در آن زمان ش��يوع كرونا تازه قوت گرفته 
بود. اين در حالي اس��ت كه كارشناسان مي گويند فروش 
بيت كوين هاي ماينرهاي چيني عامل اصلي اين كاهش 
قيمت بود. نوامبر ۲۰۲۰ دولت هنگ كنگ اعالم كرد كه 
در نظر دارد معامالت خرد ارزهاي ديجيتال را ممنوع كند. 
اين كشور دليل اين اقدام را مبارزه با پول شويي عنوان كرده 
بود. اولين سال شيوع كرونا با شكسته شدن ركورد ۲۰,۰۰۰ 
دالري براي بيت كوين به پايان رسيد. اين اولين بار طي ۳ 
سال پيش از آن بود كه بيت كوين به باالي ۲۰,۰۰۰ دالر 
مي رسيد. كمي بعد شاهد ثبت اوج تاريخي تازه در ۳۰,۰۰۰ 
دالر بوديم. ماه مه ۲۰۲۰ )ارديبهشت( انجمن ملي امور مالي 
اينترنتي چين، انجمن بانكداري اين كشور و انجمن پرداخت 

چين، طي بيانيه اي نسبت به س��رمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتال و خطرات احتمالي اين قبيل سرمايه گذاري ها 
هشدار دادند. يك ماه بعد، بانك مركزي چين به بانك هاي 
چيني و ارايه دهندگان خدمات پرداخت موبايلي اين كشور 
دس��تور داد كه از ارايه خدمات به مشترياني كه با ارزهاي 
ديجيتال سر و كار دارند، خودداري كنند. ماه ژوئن )خرداد(، 
مقامات چيني اس��تخراج ارزهاي ديجيتال در كش��ور را 
ممنوع اعالم كردند. اين خبر باعث شد تا ماينرها از چين به 
ديگر نقاط جهان مهاجرت كنند. در روزهاي گذشته هم 
بار ديگر بانك مركزي چين طي دستوري، تراكنش هاي 

ارزهاي ديجيتال در اين كشور را ممنوع اعالم كرد.

     صرافي هوبي حساب 
تمام كاربران چيني خود را مسدود مي كند

به دنبال ممنوعيت كامل معامالت ارزهاي ديجيتال در 
چين، صرافي هاي بايننس و هوبي اعالم كردند كه از اين 
پس كاربران چيني اجازه ساخت حساب جديد را ندارند. 
صرافي ارز ديجيتال هوبي اعالم كرده است كه در راستاي 
اجراي مقررات داخلي چين، به تدريج ارايه خدمات به تمام 
كاربران اين كش��ور تا پايان سال جاري ميالدي متوقف 
خواهد كرد. هوبي در اطالعيه خ��ود اعالم كرد: »هوبي 
گلوبال حس��اب كاربراني را كه در چين س��كونت دارند 
به تدريج تا س��اعت ۲۴ )به وقت محلي( روز ۳۱ دسامبر 

۲۰۲۱ )۱۰ دي( مسدود خواهد كرد و امنيت دارايي هاي 
كاربران را تضمين مي كند. از طريق اطالعيه هاي رسمي، 
ايميل و پيام هاي متني ش��رايط و جزييات را به كاربران 
اطالع رساني خواهيم كرد.« عالوه  بر اين، بايننس، رقيب 
هوبي هم اعالم كرده است كه ديگر به كاربران چيني اجازه 
ثبت ن��ام در اين صرافي را نمي ده��د. كالين وو، خبرنگار 
چيني فعال در حوزه ارز ديجيتال، گفته اس��ت اكنون با 
توجه به تشديد محدوديت ها، صرافي هاي ارز ديجيتال با 
فشار بيشتري مواجه هستند. بانك مركزي چين به تازگي 
اطالعيه اي منتشر كرده است و در آن ارايه خدمات از سوي 
صرافي هاي خارجي به كاربراني چيني را غيرقانوني اعالم 
كرده اس��ت.  ريشه هاي هر دو صرافي بايننس و هوبي به 
چين باز مي گردد، اما اين دو غول حوزه ارز ديجيتال پس 
از آنكه دولت در سال ۲۰۱۷ معامالت خارجي را ممنوع 
اعالم كرد، مجبور ش��دند به كش��ور ديگري نقل مكان 
كنند. معامله گران چيني مدت هاس��ت كه با كمك 
س��رويس هاي تغيير آي پي )VPN( به صرافي هاي 
خارجي دسترسي پيدا مي كنند. افزايش تالش هاي 
چين براي اعمال محدوديت هاي بيشتر بر صنعت ارز 
ديجيتال فشار فروش قابل توجهي بر تتر، بزرگ ترين 
استيبل كوين جهان، وارد كرده است. روز ۲۵ سپتامبر 
)۳ مهر(، معامالت تتر در ب��ازار فرابورس هوبي با ۱۰ 
درصد كاهش در برابر يوان )واحد پول چين( آغاز شد. 
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تعادل  |
 تج��ارت خارجي ايران در نيمه اول س��ال 45 ميليارد 
دالر اعالم شد. بنابر آمار منتشر شده از سوي گمرك، 
تا پايان شهريورماه ۲۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر كاال 
صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
6۱ درصدي را نشان مي دهد. در مقابل واردكنندگان 
ايراني در همين بازه زماني، ۲۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
دالر كاال وارد كرده كرده اند كه از نظر ارزشي ۳۷ درصد 
رشد را نشان مي دهد. اما بنابراعالم رييس كل گمرك، 
كاالهايي كه رشد صادرات را رقم زده اند، مي توان به »گاز 
طبيعي مايع شده، متانول، پلي اتيلن، محصوالت نيمه 
تمام آهني، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزين، ميله هاي 
آهني و كاتد« اشاره كرد. با وجود رشد صادرات اما تراز 
تجاري در نيمه اول س��ال منفي يك ميليارد و سيصد 
ميليون دالر دالر ثبت ش��ده است. چراكه آهنگ رشد 
سريع ترخيص كاالهاي وارداتي از گمرك در شهريورماه 
امسال، منجر به افزايش قابل توجه ترخيص كاالهاي 
اساسي، ماشين آالت خط توليد و اقالم واسطه اي شده و 
تراز تجاري كشور را به نفع واردات تغيير داد. به طوري كه 
در همين م��اه، پنج ميلي��ون و ۳۰۰ هزارتن كاالهاي 
اساسي به ارزش 6 ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر ترخيص 
شده كه ركورد تازه اي در ترخيص كاالهاي وارداتي به 
شمار مي رود. درگزارشي ديگر، اما روند تجارت ايران با 
اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، نشان مي دهد، 
بيشترين تجارت ايران در س��ال 99 با »امارات« انجام 
شده است. حال از آنجايي كه اين كشور به عنوان يكي 
از منابع ورود ارز به كشور محسوب مي شود، در شرايط 
تحريمي، تنش هاي سياس��ي ميان ته��ران و ابوظبي 

مي تواند بر نرخ ارز در داخل ايران اثرگذار باشد. 

     چه كاالهايي وكجار صادر شده؟
رييس كل گم��رك ايران جزييات تج��ارت خارجي در 
ش��هريورماه را اعالم كرد و گفت كه آهنگ رش��د سريع 
ترخيص كاالهاي وارداتي از گمرك در شهريور ماه امسال 
كه منجر به افزايش قابل توجه ترخيص كاالهاي اساسي، 
ماشين آالت خط توليد و اقالم واسطه اي شده، تراز تجاري 
كش��ور را به نفع واردات اقالم ضروري تغيير داد. مهدي 
ميراشرفي با اشاره به رشد تجارت خارجي كشور در نيمه 
نخست سال جاري اظهار كرد: تجارت خارجي ايران در 
اين مدت با حفظ روند رشد صادرات، به 45 ميليارد دالر 
رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4۷ درصد 
رشد نشان مي دهد. در اين مدت ۷9 ميليون و ۱۰۰ هزار 

تن كاال بين ايران و كشورهاي مختلف جهان مبادله شد. 
طبق اين گزارش، در نيمه اول سال جاري 6۰ ميليون 
تن كاال ب��ه ارزش ۲۱ ميلي��ارد و ۸۰۰ ميليون دالر از 
سوي جمهوري اسالمي ايران به خارج از كشور صادر 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 
۳۰ درص��د و از نظر ارزش 6۱ درصد افزايش داش��ت. 
مهم ترين كش��ورهاي مقصد صادرات ايران به ترتيب 
چين با ۱4 ميليون و ۸۰۰ هزار تن كاال به ارزش شش 
ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر، عراق با ۱۳ ميليون و 9۰۰ 
هزار تن به ارزش سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر، تركيه 
با هفت ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو ميليارد و 
۳۰۰ ميليون دالر، امارات متحده عربي با پنج ميليون 
و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر 
و افغانستان با دو ميليون و 5۰۰ هزار تن به ارزش يك 
ميليارد دالر بودند. »گاز طبيعي مايع ش��ده، متانول، 
پلي اتيلن، محصوالت نيمه تمام آهني، شمش آهن، 
پروپان، اوره، بنزين، ميله هاي آهني و كاتد« از مهم ترين 

اقالم صادراتي كشور در مدت مذكور بوده است.

      مبادي وارداتي وكاالهايي كه وارد شده
گزارش ريي��س كل گمرك اي��ران درخصوص آمار 
كاالهاي وارداتي در ش��ش ماهه نخست امسال نيز 
نشان مي دهد كه در اين مدت ۱9 ميليون و ۱۰۰ هزار 
تن ب��ه ارزش ۲۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر از نقاط 
مختلف جهان وارد كش��ورمان شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال ۱۳99، از حيث وزن ۱5 درصد و از 
لحاظ ارزش ۳۷ درصد رشد داشته است. عمده ترين 
كش��ورهاي طرف معامله واردات با ايران نيز امارات 
متحده عربي با پنج ميلي��ون و 9۰۰ هزار تن كاال به 
ارزش هفت ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر، چين با يك 
ميليون و 5۰۰ هزار تن ب��ه ارزش پنج ميليارد دالر، 
تركيه با دو ميليون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش دو ميليارد 
و 4۰۰ ميليون دالر، سويس با يك ميليون تن به ارزش 
9۰۰ هزار دالر اعالم شده است.  ۱۰ قلم اول كاالهاي 
وارداتي در اين مدت نيز را »تلفن همراه، ذرت، سويا، 
روغن دانه آفتابگردان، كنجاله سويا، گندم، جو، شكر، 

روغن پالم و روغن خام« تشكيل مي دادند.

      ركوردشكني ترخيص كاال در شهريور 
رييس كل گمرك با اشاره به تمهيدات فراهم شده از سوي 
اين سازمان و ساير دس��تگاه هاي دخيل در امر تجارت 
نيز اعالم كرده كه از مجموع ۱9 ميليون و ۱۰۰ هزار تن 

كاالي وارداتي به كش��ور در شش ماهه نخست امسال، 
۱4 ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲5 قلم كاالي 
اساسي به ارزش ۸ ميليارد و 9۰۰ ميليون دالر بوده است 
كه ۷5 درصد كل كاالها را تشكيل مي دهد، كاالهايي كه 
ارز ترجيحي به آنها تعلق گرفته ۱۲.4 ميليون تن به ارزش 
هفت ميليارد دالر بود ك��ه به لحاظ وزني 65 درصد كل 
كاالهاي ترخيص شده را شامل مي شود. به گفته وي، نكته 
قابل توجه آن است كه با توجه به تدابير انديشيده شده، 
سرعت بااليي در ترخيص كاالهاي ضروري، ماشين آالت 
و اقالم واسطه اي توليد در شهريور ماه سال جاري از سوي 
گمرك صورت گرفت، به نحوي كه ميانگين وزني واردات 
كه در پنج ماهه نخست امسال ماهانه دو ميليون و ۷۰۰ 
هزار تن بود در ش��هريور ماه تقريبا دو برابر شده و به پنج 
ميليون و ۳۰۰ هزار تن افزايش پيدا كرد و به لحاظ ارزش 
نيز ميانگين كاالهاي ترخيص ش��ده ك��ه در پنج ماهه 
ابتداي سال جاري س��ه ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر بود 
در شهريور ماه به شش ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر رسيد 
كه اين در واقع يك ركورد تازه در ترخيص كاال از گمرك 
است و دليل منفي شدن تراز تجاري در شهريور ماه نيز 
همين امر است. طبق اين گزارش، مجموع ترانزيت كاال از 
قلمرو جمهوري اسالمي ايران در نيمه نخست امسال را 
پنج ميليون و ۸56 هزار تن اعالم كرد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد نشان مي دهد. به گفته 
مير اشرفي، بررسي آمار تجارت خارجي كشور در شش 
ماهه نخست سال جاري حاكي از تداوم رشد صادرات و 
همچنين مديريت واردات كاال با محوريت تأمين كاالهاي 

اساسي مورد نياز جامعه و نهاده هاي توليد است.

GCC تجارت با     
 و نقش شريك دوم تجاري ايران

در گزارش ديگري كه از سوي مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران منتشر شده، روند تجارت ايران با اعضاي شوراي 
همكاري خليج فارس مورد بررسي قرار گرفته است. 
آمارها نشان مي دهد كه بيش��ترين تجارت ايران در 
ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس با امارات 
بوده است. به صورت كلي امارات دومين شريك تجاري 
ايران در سال ۱۳99 بود كه در صادرات كاالي ايراني، 
بعد از چين و عراق س��ومين مقصد و در واردات كاال با 
فاصله كمي نسبت به چين، در رتبه دوم قرار گرفت. 
امارات همچنين به عنوان يكي از منابع ورود ارز به كشور 
محسوب مي شود و به نظر مي رسد در شرايط تحريمي، 
تنش هاي سياسي ميان تهران و ابوظبي بر قيمت ارز در 

داخل ايران نيز اثرگذار است.  آمارها همچنين حكايت 
از اين دارد كه در س��ال 99 صادرات ايران به امارات 4 
ميليارد و66۱ هزار دالر، بحرين ۸ميليون و 4۷۳ هزار 
دالر، قطر ۱6۷ميلي��ون و۲۸۳ هزار دالر، عمان 4۳۷ 
ميليون و95۰ ه��زار دالر، كويت ۱54 ميليون و۸9۲ 
هزار دالر عنوان شده است. در همين حال ايران هيچ 
گونه صادراتي به عربستان نداش��ته است. در مقابل 
آمارها نش��ان از اين دارد كه ايران از امارات 9ميليارد 
و ۷5۷ميليون دالر كاال در س��ال 99 وارد كرده است. 
همچنين از بحرين 946 هزار دالر، كويت ۷ ميليون 
۳۷6هزار دالر، عمان 4۳۳ ميليون و9۷۰ دالر و قطر 
۸ ميلي��ون ۱۱9 ه��زار دالر كاال وارد كرده اس��ت.  از 
س��وي ديگر، آمارها حاكي از آن است يكسال پس از 
انعقاد توافقات ابراهيم در سال ۲۰۲۰، ميزان تجارت 
اعالمي امارات و اس��راييل از 5۷۰ ميليون دالر فراتر 
رفته و پيشبيني ها براي سال ۲۰۲۱ يك ميليارد دالر 
است. همكاري در زمينه هاي حمل و نقل، كشاورزي، 
بهداش��ت و انرژي و همچنين تأس��يس صندوق سه 
ميليارد دالري براي حمايت از سرمايه گذاري بخش 
خصوصي و راه اندازي ۲۸ پرواز تجاري هفتگي از جمله 

توافقات امارات و اسراييل است.
نكته حائز اهميت در اين گزارش اينكه »امارات«، به نوعي 
بازار مستقيم صادرات محصوالت ايران محسوب نمي شود 
و بخش عمده صادرات ايران به اين كشور، صادرات مجدد 
است. به عبارت ديگر به دليل امكانات انبارداري، بنادر، 
سفر و اقامت آسان و حضور دفاتر شركت هاي بين المللي 
در امارات، بيشتر كاالهاي ايراني به اين كشور صادر و از 

طريق بنادر به ساير كشورها صادرات مجدد مي شود. 

      توجه به جايگاه عمان براي صادرات مجدد
 با توجه به روابط سياسي نه چندان همكاري آميز با امارات، 

ايران در حوزه صادرات مجدد بايد از ظرفيت ساير كشورها 
اس��تفاده كند و به تنوع بخشي بنادر مبدأ براي صادرات 
مجدد بپردازد. از جمله كش��ورهايي كه مي تواند در اين 
زمينه براي ايران حائز اهميت باشد، »عمان« است كه با 
۱6 كشور عربي - آفريقايي موافقتنامه تجارت آزاد دارد. 
عمان داراي پنج بندر است كه در اين ميان، بندر سلطان 
قابوس براي دسترسي به بازارهاي هند و شبه قاره و بندر 
صحار قابل استفاده براي بس��ته بندي وصادرات مجدد 
محصوالت غذايي است.  همچنين بندر صالله با موقعيت 
جغرافيايي مناسب در مسير كشتيراني غرب به شرق و 
دسترسي به اقيانوس هند و بندر خساب به دليل نزديكي 
به تنگه هرمز ازجمله ظرفيتهاي كشور عمان براي توسعه 
روابط تجاري، واردات و صادرات مجدد محسوب مي شوند. 
عمان در سال هاي اخير سرمايه گذاري قابل توجهي براي 
توسعه بنادر و مناطق آزاد تجاري داشته و همين باعث 
بهبود بهره وري و نيز رشد تبادل كاال از بنادر اين كشور 
بوده است . بندر صحار به دليل قرارگيري در غرب تنگه 
هرمز برخالف بندر جبلعلي كه در شرق تنگه هرمز 
قرار دارد، از موقعيت بهتري براي دسترسي به درياي 
عربي و خليج عدن برخوردار است. ضمن اينكه بندر 
صحار در س��ال هاي اخير، سريعترين رشد در ميان 

مناطق آزاد تجاري جهان را تجربه كرده است. 
اس��تفاده از بنادر كشورهاي همس��ايه و به صورت كلي 
تنوع بخشي در بهره بردن از بنادر گوناگون براي ايران كه 
در شرايط تحريم قرار دارد، مي تواند حائز اهميت باشد. 
اينكه ايران بتواند به صورت همزمان با چند بندر مهم از 
كشورهاي همسايه جنوبي همكاري داشته و ترانزيت كاال 
را از آنج��ا انجام دهد و در مقابل نيز بنادر ايران در جنوب 
كشور به مناطقي براي صادرات كاالهاي كشورهاي ديگر 
تبديل شوند، به تثبيت موقعيت منطقه اي ايران مي انجامد 

كه طبيعتًا بر مساله تحريم نيز اثرگذار خواهد بود. 

اخبار
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تداوم نوسان قيمت جوجه 
يكروزه در بازار

ايس�نا  | دبير كانون مرغداران گوشتي از نوسانات 
قيمتي جوجه يك��روزه در بازار خب��ر داد.وي گفت: 
قيمت تمام شده مرغ زنده براي توليدكننده باتوجه به 
نوسانات بهاي جوجه يكروزه، بيش از ۲۰ هزار تومان 
است. پرويز فروغي، دبير كانون مرغداران گوشتي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت جوجه يكروزه كاهش 
يافته است يا خير؟ گفت: در هفته هاي گذشته وزارت 
جهاد كشاورزي دستورالعملي صادر كرد كه براساس 
آن فاصله بين دوجوجه ريزي به 9۰ روز افزايش يافت 
و مرغداران نيز با ۸۰ درصد ظرفيت خود جوجه ريزي 
كردند. اين دس��تورالعمل باعث ش��د قيمت جوجه 
يكروزه از ۱۱ هزار تومان به ۷۰۰۰ تومان كاهش پيدا 
كن��د. وي ادامه داد: اما اين كاهش قيمت پايدار نبود، 
زيرا برخي استان ها از اين دستورالعمل مستثني شدند 
و همين موضوع اختالفات بس��ياري ايجاد كرد و در 
نهايت مجددا قيمت جوجه يك��روزه افزايش يافت و 
از ۷۰۰۰ تومان به 9۰۰۰ تومان رس��يد. دبير كانون 
مرغداران گوشتي در بخش ديگري از صحبت هايش 
به وضعيت نهاده هاي دامي اشاره كرد و گفت: همچنان 
در ارسال و بارگيري نهاده هاي دامي تاخير وجود دارد و 
مرغداراني هستند كه هنوز بعد از 4۰ روز نهاده هايشان 
را دريافت نكرده اند. وي تصريح كرد: همچنين حدود 
يك ماهي مي شود كه ذرت و سويا در سامانه بازارگاه 
شارژ نشده است و مرغداران مجبور هستند نهاده هاي 
دامي م��ورد نياز خود را از ب��ازار آزاد خريداري كنند. 
قيمت ذرت در بازار آزاد حدود 5۰۰۰ تومان و س��ويا 
نيز9۰۰۰ تومان است. فروغي در پايان گفت: قيمت 
تمام ش��ده مرغ زنده براي توليدكنن��ده با وجود اين 
وضعيت نهاده ها و نوسانات قيمتي جوجه يكروزه بيش 

از ۲۰ هزار تومان است.

همكاري دو دستگاه براي
اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي

مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران از برگزاري نشستي با 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه 
اجرا و رفع مش��كالت و اجراي قانون پايانه فروشگاهي 
خبر داد. حميدرضا رستگار افزود: به دنبال جلسه اي كه 
چندي پيش در اتاق اصناف ايران در خصوص پايانه هاي 
فروشگاهي )با حضور دبيركل اتاق اصناف ايران، اعضاي 
كميته مالياتي اتاق اصناف ايران، نمايندگاني از اصناف 
و س��ازمان امور مالياتي و رييس س��امانه و پايانه هاي 
فروشگاهي( برگزار شد، هماهنگي الزم براي نشستي 
با رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، صورت گرفت.

وي اضافه كرد: از اين رو، نشست مالياتي اصناف با رييس 
سازمان امور مالياتي هفته گذشته برگزار و نحوه اجرا و 
رفع مشكالت و اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي به 
بحث و بررسي گذاشته شد. رستگار گفت: تعامل هر چه 
بيشتر اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي، آموزش 
گروه هاي صنفي، نحوه اجرايي شدن سامانه فروشگاهي 
و گروه بندي ها از جمله موارد مطرح شده در اين نشست 
بود. مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران تصريح كرد: در حال 
حاضر اين س��امانه براي برخي از صنوف باز شده و اجرا 
مي شود، اما طبق قانون بايد تا پايان سال براي تمامي 
صنوف اجرايي ش��ود. از اي��ن رو اصناف در خصوص 
كاربري اين سامانه بايد آموزش ببينند. نحوه ورود به 
سامانه، ثبت و صدور فاكتور از جمله مواردي است كه 

در اين آموزش ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

۴۰۰ هزار تن سيب
روي دست كشاورزان ماند

تسنيم | مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران با اشاره به اينكه 4۰۰ هزار تن سيب صنعتي روي 
دست كشاورزان مانده گفت: از امروز سه شنبه )ششم 
مه��ر( عمليات خريد س��يب صنعتي و درجه س��ه از 
 باغداران غرب كشور آغاز مي شود. اسماعيل قادري فر

 افزود: خبر هاي داغي كه در روز هاي گذشته در رسانه ها 
و از جمله رس��انه ملي پخش شد موضوع خريد سيب 
صنعتي يا همان سيب درجه سه بود، سيب هايي كه 
ناش��ي از وزش باد و اضافه محصوالت نارس��ي كه به 
نوعي ضايعات كشاورزي محس��وب مي شوند و حاال 
روي دست كش��اورزان باد كرده است. وي اضافه كرد: 
باوجود خشكس��الي هايي كه در كشور وجود داشت، 
اما در دو اس��تان آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، 
توليدات كشاورزي و س��يب بيش از انتظار و ظرفيت 
بوده و برآورد شده حدود 4۰۰ هزار تن سيب صنعتي 
اين روز ها بر روي دست كشاورزان مانده باشد. قادري 
فر گفت: به عنوان مسوولي كه روز هاي اول و دوم خود 
را در اين سمت سپري مي كنم اين نويد را به كشاورزان 
مي دهم كه ي��ك برنامه ضربتي با تدبي��ر وزير جهاد 
كشاورزي انديشيده شده كه آن قيمت گذاري و استفاده 
از اين سيب ها براي كنستانتره مديريت و هدفمند شده 
اس��ت كه مقداري از آن براي مصرف داخلي و صنايع 
تبديلي اندكي كه در كشور وجود دارد استفاده خواهد 
ش��د. وي افزود: متاسفانه در زمينه صنايع تبديلي در 
كشور زيرساخت هاي خوبي نداريم و بايد در اين زمينه 
برنامه ريزي هاي الزم انجام ش��ود. ق��ادر ي فر گفت: 
دستورالعمل خريد س��يب از دو روز قبل توسط وزير 
جهاد مصوب و ابالغ شده و در آستانه عملياتي شدن قرار 
گرفته است. مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران ادامه داد: ظرف يكي دو روز آينده، عمليات خريد 
از كشاورزان با واسطه اتحاديه تعاوني روستايي شروع 
خواهد ش��د و تالش داريم كه روز سه شنبه عمليات 
خريد را ش��روع كنيم. قادري فر گف��ت: همكاران ما 
در سازمان مركزي و نيز در تعاوني روستايي استان، 
مشغول تدارك و آماده سازي انبار ها و تمهيد مقدمات 
جابه جايي و حمل و نقل هستند و از صبح روز سه شنبه 
شاهد تحويل و خريد سيب ها خواهيم بود.  وي افزود: 
نكته ريشه اي كه بايد سال هاي قبل فكري براي آن 
مي شد نبود صنايع تبديلي مناسب است كه بتوانيم 
از اين محصوالت و زحمات كشاورزان استفاده كنيم.

صادراترشدكرداماترازتجاريبهنفعوارداتمنفيشد
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خبرروز

۲۸۹ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۴هزار و ۴۷۰ بيمار جديد كوويد-۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۲۸۹ بيمار نيز جان خود را 
از دست دادند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۴ هزار و ۴۷۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه 
دو هزار و ۲۱۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۵۴۷ هزار و ۹۹۰ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۱۹ هزار و ۶۴۹ نفر رس��يد. تاكنون ۴ ميليون ۹۶۶ هزار و ۹۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند.۶ هزار و ۲۰۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 
حاضر ۲۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۲۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۶۵ شهر در وضعيت زرد و ۳۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

شطرنج امريكا  عليه ايران
بنابراين ام��روز با روي كار آم��دن دولت انقالبي 
س��يدابراهيم رييس��ي با حضور عناصر مخالف 
برجام و مذاكره، هرگونه برنامه ريزي عملياتي براي 
مذاكره در ارتباط با احياي برجام تنها در راستاي 
فرامين صادره از س��وي رهبري نظام جمهوري 
اس��المي معنا پيدا مي كند. چرا كه قوه مجريه را 
نمي توان، قوه اي دانست كه خارج از منويات مقام 

معظم رهبري بتواند اقدامي داشته باشد.
با روي كار آمدن رييسي، دولت سيزدهم يا بايد 
نش��ان دهد كه مانند دولت گذشته آماده قبول 
مذاكرات هسته اي و پذيرش بايدها و نبايدهاي 
مرتبط با آن است يا اينكه با تاكيد بر نگرش هاي 
انقالبي خ��ود هزينه هاي اقتص��ادي، ارتباطي، 
اجتماعي و... بر دوش ملت و كش��ور س��وار كند. 
لذا با عنايت به اينكه امريكا و شركايش به زودي 
بايد در خصوص چشم انداز آينده پيش روي نظام 
بين الملل )با محوري��ت موضوعاتي چون چين 
و...( تصميم گيري كنند، بالطبع فرصت چنداني 
براي برخورد با تهران براي خود قائل نيس��تند و 
قصد دارند هرچه س��ريع تر اين موضوع را حل و 
فصل كنند. بر اين اساس مسائل مرتبط با پرونده 
هسته اي در ماه هاي آينده شدت پيدا خواهد كرد 
و دايره مش��اركت در آن نه تنها غرب و اروپا، بلكه 
پايتخت كشورهاي شرقي )چين، روسيه و...( را نيز 
در بر خواهد گرفت. به گونه اي كه حتي عضويت 
ايران در شانگهاي نيز به عاملي براي فشار بيشتر 
به تهران از طريق كشورهاي عضو شانگهاي بدل 
خواهد ش��د. مبتني بر اي��ن توضيحات مي توان 
تحليل كرد كه رويكردي كه هم اكنون كشورهاي 
اروپاي��ي و امريكا در حال اجراي آن هس��تند در 
چهارچوب پارادايم »قدرت هوشمندتر امريكايي« 
و دكترين »بازيگر بالغ و عاقل« از س��وي امريكا 
صورت مي گيرد. از اين طريق تالش مي ش��ود تا 
اتحاد افزون تري عليه ايران فراهم و تحريم هايي 
همه جانبه عليه ايران اعمال شود. رويكردي كه 
پيش از اين در دوران اوباما زمينه س��ازي ش��د و 
س��پس با روي كار آمدن چه��ره اي چون ترامپ 
شدت فزاينده اي پيدا كرد. اين بار هم چنانچه در 
دوران بايدن دموكرات زمينه فشارهاي فراوان عليه 
تهران برنامه ريزي شود در دوران حضور احتمالي 
جمهوري خواهان اين فشارها عمق بيشتري پيدا 
مي كند. اتمسفري كه به نظر مي رسد امريكا اين 
روزها در ح��ال برنامه ريزي آن اس��ت، يك بازي 
پيچيده با هدف كيش و مات كردن تهران است تا 
ايران را بر سر يك دوراهي قرار دهند كه يا بپذيرد 
كه مذاكره كن��د و امتياز بدهد يا اينكه در صورت 
عدم توافق، آماده فش��ارهاي ف��راوان اقتصادي و 
ارتباطي باشد. ناگفته پيداست مقابله با اين رويكرد 
نيازمند هوشمندي و تخصص فراواني است كه بايد 

از سوي تصميم سازان در پيش گرفته شود.

گليماندگار|
نزدي��ك به دو س��ال از همه گي��ري كرونا 
مي گ��ذرد و در اين بين پرس��تاران و كادر 
درمان بيش��ترين تالش را براي مراقبت از بيماران انجام 
داده اند و در اين بين كمتر از همه مورد توجه قرار گرفته اند. 
در تمام اين مدت هيچ مس��وولي سعي در رفع مشكالت 
پرستاران نداشته و ندارد. بسياري از آنها ماه هاست كه حقوق 
و مزاياي خود را دريافت نكرده اند، به دليل كار در ساعات 
متوالي حتي جان خود را از دست داده اند. وضعيت معيشت 
پرستاران بحراني است و بسياري از آنها براي گذران زندگي 
خود با مشكالت فراواني دست و پنجه نرم مي كنند، اين در 
حالي است كه در اكثر كشورها دنيا در دوران همه گيري 
كوويد ۱۹ به تمام پرس��تاران و كادر درمان اضافه حقوق 
پرداخت ش��د تا ش��ايد اندكي از زحماتي را كه آنها براي 
نجات جان افراد بيمار مي كش��ند، جبران كنند. در اكثر 
كشورهاي اروپايي و امريكايي و حتي كشورهاي همسايه 
ما حقوق پرس��تاران در اين دوران افزايش پيدا كرد. آنها 
حتي پاداش هايي هم دريافت مي كردند كه حداقل ديگر 
نگران معاش خود نباشند و با تمام وجود به بيماران خدمت 
كنند. اما در ايران هنوز هستند بيمارستان هايي كه حقوق 
سال هاي پيش پرستاران را هم دست و پا شكسته پرداخت 
كرده اند. بسياري از آنها در اين شرايط سخت كه وضعيت 
اقتصاد كشور هم چندان خوب نيست و فشارهاي اقتصادي 
معيشت خانواده ها را با مشكالت زيادي مواجه كرده در قبال 
ساعت هاي متوالي كار حق و حقوق خود را به موقع دريافت 
نكرده اند. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان 
حوزه پرس��تاري بارها و بارها اع��الم كرده اند كه تمام 
بيمارستان هاي كشور با كمبود نيروي پرستار مواجه 
است و اين نقصان نه تنها به كادر درمان ضربه مي زند كه 

جان بيماران را نيز به خطر مي اندازد. 

      نياز به استخدام پرستار داريم
دبيركل خانه پرستاران معتقد است، نحوه جذب ۸۹ روزه 
پرستاران اوج بهره كش��ي از اين گروه شغلي به حساب 
مي آيد و جذب نيرو بايد در دستور كار قرار گيرد. محمد 
شريفي مقدم در ارتباط با وضعيت پرستاران طرحي و ۸۹ 
روزه به »تعادل« مي گويد: دولت دوازدهم بر اين باور بود، 

مدت زمان كرونا بسيار كوتاه خواهد بود و در بازه زماني دو 
هفته اي موفق به مهار اين ويروس خواهد شد؛ به همين 
دليل، پرس��تاران ۸۹ روزه را مطرح كرد. اين تصميم به 
معناي اوج بهره كشي و رفتار غيرمنصفانه عليه پرستاران 
است.  اين فعال صنفي با بيان اينكه امنيت شغلي براي 
پرس��تاران ۸۹ روزه وجود ن��دارد، مي افزايد: موج اول 
كرونا در ارديبهشت ماه سال ۹۹ به پايان رسيد و در آن 
بازه زماني اين گروه بيكار شدند و فرصت برخورداري 
از موقعيت شغلي از آنها گرفته شد. به دليل وضعيت 
كرونايي كشور، طرح پرستاران تمديد مي شود و پس 

از پشت سرگذاشتن شرايط، آنها نيز بيكار مي شوند. 

      كمبود پرستار فوق حاد است
دبيركل خانه پرستار با اشاره به تعداد نيروي پرستار شاغل 
مي گوي��د: وضعيت كمبود نيروي پرس��تاري فوق حاد 
است. تعداد پرستاران شاغل فعلي به هيچ وجه نمي تواند 
پاسخگوي شرايط موجود باش��د و نياز به جذب نيروي 
انس��اني جديد احساس مي شود.  ش��ريفي مقدم اظهار 
مي دارد: نس��بت تعداد نيروي پرستار به تخت در دوران 
قبل از انقالب، يك به يك بوده، به عبارت ديگر، به ازاي هر 
تخت در بيمارستان ها يك پرستار خدمات ارايه مي داد. 
اين امكان وجود داش��ت كه تعداد آنها نيز بيش��تر شود 
به طور مثال در يك بيمارستان ۱۰۰ تخت خوابي حداقل 
۱۰۰ پرستار شاغل بودند. اين فعال صنفي با اشاره به اينكه 
همزمان با پيشرفت در علم پزشكي نياز به تعداد نيروي 
انساني افزايش مي يايد، مي افزايد: ميزان مراقبت از بيماران 
در بخش هاي عمومي با توجه به وضعيت بيماري مشخص 
مي شود. هر بيمار به طور كلي در بخش هاي عمومي به 
۵ ساعت مراقبت نياز دارد اما اين ساعات در بخش هاي 
تخصصي و فوق تخصصي افزاي��ش مي يابد. مراقبت 
از بيم��ار در بخش تخصصي ۲ براب��ر و در بخش هاي 
تخصصي ۳ تا ۴ برابر مي شود اما تعداد نيروهاي حاضر 

در كشور نمي تواند به اين نياز پاسخ دهد. 
 

      با استاندارد جهاني فاصله داريم
ش��ريفي مقدم گفت: وزارت بهداشت اعالم كرده است، 
به ازاي هر تخت بايد به طور متوسط ۲/۵ كادر پرستاري 

وجود داشته باشد كه از اين تعداد ۲ نفر پرستار و ۰/۵ هم 
كمك بهيار هستند. اين اس��تاندارد بر اساس استاندارد 
جهاني نيست. همچنين اجراي قانون ارتقاي بهره وري 
سبب شد تا ميزان ساعات كاري پرستاران كاهش يابد. 
اگرچه اجراي اين قانون مورد تاييد پرس��تاران است اما 
اين موضع سبب مي شود تا تعداد پرستاران از استاندارد 
درنظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت كمتر باشد.  او 
مي افزايد: وزير بهاشت به صورت ضمني اعالم كرده است، 
بيشتر مرگ و مير ناشي از كرونا در شيفت عصر و شب اتفاق 
مي افتد. اين موضوع به دليل كاهش كيفيت خدمات ارايه 
شده در اين ساعات است. اين موضوع به دليل كم بودن 
نيروي پرستاري اتفاق مي افتد. من بازهم تاكيد مي كنم، 
نياز به استخدام پرستار به شدت احساس مي شود. دبيركل 
خانه پرستار مي گويد: بسياري از پرستاران در ۲ شيفت كار 
مي كنند، شرايطي را درنظر بگيريد كه يك پرستار از صبح 
تا شب در يك بيمارستان خصوصي اشتغال دارد و سپس 
با خس��تگي فراوان مجبور است كه شيفت شب در يك 
بيمارستان دولتي را سپري كند. آيا اين پرستار مي تواند به 
بهترين نحو خدمات ارايه دهد؟ اگر نيروي انساني افزايش 
يابد و تعداد آنها منطبق بر نياز كشور باشد، ميزان مرگ 
و مير حدود ۱۰ درصد كاهش مي يابد. نيروي انس��اني، 
مهم ترين مولفه براي كاهش خس��ارت وارده بر مردم به 
حس��اب مي آيد. من بازهم تاكيد مي كن��م، اگر تعداد 
پرستاران متناس��ب با تخت هاي بيمارستاني كشور 
باشد، شرايط بهبود خواهد يافت. او مي افزايد: مسووالن 
وزارت بهداشت مدعي هستند، حدود ۷۰ هزار پرستار 
در بازه زماني ۸ سال گذشته جذب كادر درمان شده اند. 
اگر اين ميزان را درس��ت بدانيم بايد مولفه هايي مثل 
بازنشستگي، ترك شغل، مهاجرت و مرگ پرستاران هم 
محاسبه كنيم. حدود ۳ هزار پرستار ساالنه از سيستم 

درماني كشور خارج مي شوند.

      پرستاران به شدت خسته هستند
از سوي ديگر عضو ش��وراي عالي نظام پرستاري با بيان 
اينكه در دوران كرونا فشار جسمي، رواني و كمبود نيروي 
پرستاري به مراتب افزايش يافته است، مي گويد: بسياري 
از وعده ه��ا براي افزايش پرداخت و اس��تخدام نيرو اجرا 

نشده است، پرستاران به شدت خسته هستند وبه توجه 
فوري نيازدارند. حامد ساراني مي افزايد: نبود استراحت و 
مرخصي، خدمات شبانه روزي به بيماران، سختي كار و 
فشار كاري مضاعف، مشاهده مرگ بيماران و كمبود نيرو، 
پرستاران را خسته كرده است و به شدت به انگيزه نياز دارند. 
پرستاري جزو مشاغل حساس است، پرستاران با زندگي 
و سالمت جسمي و رواني افراد جامعه  سر و كار دارند، اما با 
وجود اين حساسيت ها در گروه پرستاري تسهيالت شغلي 

با حداقل استانداردهاي هم فاصله زيادي دارد.
او اظهار مي دارد: سختي شغل پرستاري، فقدان عدالت 
در پرداختها، كمبود نيروي پرستار، افزايش شيفت هاي 
طوالني مدت و ارايه خدمات پيوسته به بيماران، پرستاران 

را تحت فشار سنگين جسمي و رواني قرار داده است.
س��اراني مي گويد: با ش��روع بحران كرونا حجم بيماران 
افزايش چشمگيري داشته اس��ت، ويروس كرونا عامل 
بيماري ناشناخته است كه با مرگ و مير زيادي همراه بوده 
است. در ابتداي شيوع اين بيماري هنوز به طور كامل نحوه 
مراقب از بيمار و درمان دارويي وجود نداشت. پرستاران 
نيز در كنار ساير تيم درماني در وضعيت نامطمئني قرار 
داشتند و همين مساله باعث ايجاد ترس و فشار جسمي 

و رواني براي پرس��تاران شد.  عضو ش��وراي عالي نظام 
پرستاري مي افزايد: شيفت هاي طوالني مدت و شبانه 
روزي، دوري از خانواده و فرزندان، نگراني از ابتال به بيماري 
و سختي استفاده از وسايل حفاظتي، شهادت همكاران 
پرستار، آسيب هاي رواني پرستاران را بيشتر از گذشته 
كرد اما پرس��تاران همانطور كه در دوران دفاع مقدس 
ايثارگرانه حضور داشتند با همان شجاعت و ايثارگيري در 

خط مقدم مبارزه با اين ويروس ناشناخته ماندند. 

      بدقولي مسووالن خستگي پرستاران را
 بيشتر مي كند

ساراني بيان مي كند: در بحران كرونا شاهد اين بوديم كه 
پرستاران داوطلبانه به صورت نيروهاي شركتي، طرحي 
و حتي با قرارداده��اي ۸۹ روزه وارد عرصه مبارزه با اين 
بيماري شدند؛ اما با وجود طوالني شدن دوران بيماري، 
محقق نشدن قول هاي مس��ووالن بر افزايش فشارهاي 

رواني و خستگي مضاعف پرستاران دامن زد.
او مي افزاي��د: كمبود نيروي پرس��تار، نبود عدالت در 
پرداختي ها و... با وجود فشار و خستگي ناشي از حجم 
باالي خدمات به بيماران عوارض زيادي براي پرستاران 

ايجاد ك��رد و اين س��رمايه هاي انس��اني را در وزارت 
بهداشت و مراكز درماني كشور بيش از گذشته خسته 
و فرسوده كرد. به هر حال اگر فشارهاي رواني پرستاران 
ادامه دار باش��د، باعث افزايش فرسودگي، نارضايتي 
شغلي و ايجاد اعتراض در سيستم بهداشت و درماني 
كشور مي شود و اين مش��كالت به نوبه  خود مي تواند 

چالشي در امر مراقبت از بيماران ايجاد كند. 
او با اشاره به كمبود نيروي پرستاري مي گويد: متاسفانه 
كمبود نيرو به شكل مزمن در گروه پرستاري وجود دارد 
به طوري كه قبل از كرونا هم پرستاران تنها نيروهايي 
بودند كه به اجبار و بر خالف قانون ارتقاي بهره وري و 
قانون مشاغل سخت و زيان آور به صورت دو شيفت كار 
مي كردند و كارفرماها  با اعمال سليقه فقط بخشي از 
دستمزد و حق الزحمه پرستاران را پرداخت مي كردند. 
اين در حالي است پرسنل اداري در وزارت بهداشت و 
درمان بدون كار اضافه، حق��وق و اضافه كاري خود را 
دريافت مي كنند. ساراني نيز جذب نيروي هاي شركتي 
۸۹ روزه، تمديد طرح پرستاران فارغ التحصيل، افزايش 
شيفت هاي طوالني مدت همراه با نبود نيروي كافي را 
چيزي جز تداوم نابرابري ها در وزارت بهداشت نمي داند.

گزارش

وضعيتپرستارانهرروزنگرانكنندهترميشود

معيشت, سالمت؛ حلقه هاي مفقوده كادر درمان

رويداد

درحالي آمار ميزان برگه هاي حمايت تحصيلي داده شده 
به دانش آموزان افغانستاني منتشر مي شود كه به علت 
نوبت دهي ديرهن��گام دفاتر كفالت يعني نوبت دهي در 
شهريور سال جاري، گروهي از اين كودكان وارد چرخه 
آموزش نش��دند چراكه ظرفيت مدارس براي ثبت نام 
دانش آموز تكميل شده بود. مدير خانه كودك شوش با 
اشاره به ناهماهنگي هاي موجود در تمديد يا دادن برگه 
حمايت تحصيل��ي جديد به دانش آم��وزان اتباع افغان 
براي ثبت نام در مدارس ايران، با بيان اين مطلب گفت: 
ناهماهنگي هاي موجود در تمديد برگه حمايت تحصيلي 
يا گرفتن برگه جديد براي بچه هاي مهاجر، دير اعالم كردن 
چگونگي روند گرفتن مدارك و اطالع رساني نامناسب به 
خانواده ها موانعي را براي ثبت نام دانش آموزان افغانستاني 
در مدارس ايجاد كرده است. پروين ياري اظهار كرد: از سال 
۹۴ با فرمان مقام معظم رهبري مي بايست روند ثبت نام 
بچه هاي مهاجر افغانستاني در مدارس تسهيل مي شد اما 
اينطور پيش نرفت و در سال هاي گذشته مشاهده كرديم 
بخشنامه هايي كه صادر مي ش��د نواقص زيادي داشت. 
از جمله آن وجود نواقص��ي در مدارك هويتي والدين يا 
مدارك اقامتي براي گرفتن برگه حمايت تحصيلي از دفاتر 
كفالت يا تمديد يك ساله اين برگه ها بود. اين برگه ها نياز 
به تمديد يك ساله دارند كه براي تمديد آن حتما بايد 
والدين حضور داشته باشند كه خود مشكالتي ايجاد 
مي كند. از سوي ديگر اثبات محل سكونت آنها نياز 
به ارايه اجاره نامه، كارت اقامت و استشهاد محلي دارد 
و بايد محل سكونت آنها اثبات شود تا بتوانند براي 

بچه ها برگه حمايت تحصيلي   بگيرند.

      موانع گرفتن برگه حمايت تحصيلي
ياري با بيان اينكه در شرايط عادي و بدون در نظر گرفتن 
ش��رايط پاندمي كوويد ۱۹، ارايه كارنامه مدرسه با مهر 

آموزش و پرورش براي تمديد برگه هاي حمايت تحصيلي 
الزم اس��ت، تصريح كرد: بس��ياري از بچه ها در مدارس 
خودگردان درس خوانده اند و كارنامه اي با مهر آموزش 
و پرورش ندارند كه اين مساله خود مانعي براي گرفتن 
برگه حمايت تحصيلي اس��ت. از سوي ديگر چگونگي 
اطالع رساني اين روند براي گرفتن برگه حمايت تحصيلي 
به خانواده اي كه دسترسي به اين اطالعات ندارد نيز مهم 
است. او شلوغ بودن، تعداد كم و وقت دهي ديرهنگام دفاتر 
كفالت را از ديگر مشكالت گرفتن برگه حمايت تحصيلي 
دانست و افزود: براي مثال طبق يكي از بندها اگر يكي از 
اعضاي خانواده در حال تحصيل در مدرسه باشد و برگه 
حمايت تحصيلي گرفته باشد باقي بچه ها نيز مي توانند 
اين برگ��ه را دريافت كنند، اما باز هم در عمل مي بينيم 
اين بخش��نامه هم برخي از مشكالت به ويژه مشكالت 
پيرامون كارت اقامت و محل س��كونت را داشت. مدير 
خانه كودك شوش درباره جزييات بخشنامه ياد شده 
گفت: البته اين بخشنامه يك بند براي بچه هايي كه 
هيچ مدرك هويتي هم ندارند داشت كه طبق آن بايد در 
فرمانداري ها درباره چگونگي روند ثبت نام دانش آموزان 
تصميم گيري مي شد. اما پس از آن، بخشنامه ديگري 
براي ثبت نام بچه هاي بدون برگه هويتي ابالغ شد، اما 
آنقدر ديرهنگام بود كه مدارس ديگر ظرفيت پذيرش 

دانش آموز به ويژه در پايه هاي اول را نداشتند.

       نوبت دهي ديگر هنگام
او افزود: اگرچه امس��ال اصالحيه بخش��نامه زود ابالغ 
شد، اما نوبت دهي دفاتر كفالت در ش��هريور ماه بود. از 
س��وي ديگر بخش��نامه دوم كه مربوط به كودكان ۶ تا 
۹ س��ال بود ديرتر از اصالحيه بخشنامه نيز ابالغ شد و 
با نوبت دهي ديرهنگام دفاتر كفالت براي گرفتن برگه 
حمايت تحصيلي عمال ظرفيت مدارس براي پذيرش 

دانش آموز به ويژه در پايه هاي اول و دوم پر شده بود. در 
 حالي كه بسياري از خانواده ها از خرداد و تير براي ثبت نام 
مدارس مراجعه و با تكميل ظرفيت مواجه مي ش��وند؛ 
چطور با دادن برگه حمايت تحصيلي در ش��هريور ماه 
انتظار دارند بچه ها بتوانند در مدرس��ه ثبت نام كنند؟ 
ثبت نام اين بچه ها در مدارس واقعا دوندگي زيادي دارد. 
پروسه طوالني براي گرفتن برگه حمايت تحصيلي وجود 
دارد و خيلي اوقات خانواده ها به بالغ بر ۱۰ مدرسه رجوع 
مي كنند اما ظرفيت هاي شان پر است. ياري با تاكيد به 
لزوم برطرف كردن مشكالت موجود در روند ثبت نام و 
گرفتن برگه حمايت تحصيلي دانش آموزان افغانستاني 
توسط آموزش  و پرورش و با اشاره به تجربه خود در روند 
ثبت نام يك كودك افغانستاني در مدرسه كه به پيش از 
پاندمي كوويد ۱۹ مربوط مي شود، يادآور شد: مديران 
مدارس هم سياس��ت هاي خاص خود را دارند و با اينكه 
آموزش وپرورش اعالم مي كند بايد بچه هاي افغانستاني 
را ثبت ن��ام كنند، ام��ا مديران م��دارس را در وضعيتي 
قرار مي دهند ك��ه اولويت آنها با ثبت ن��ام چه گروهي 
از دانش آموزان باش��د و در روند ثبت ن��ام دانش آموزان 
افغانستاني در مدارس شاهد اين برخوردهاي سليقه اي 
هم هس��تيم. مدير خانه كودك شوش در بخش ديگر 
سخنان خود با اش��اره به موانع و مشكالتي كه پاندمي 
كوويد ۱۹ براي تحصيل دانش آموزان افغانستاني ايجاد 
كرده، گفت: سال گذشته با توجه به پاندمي كوويد ۱۹ 
عمال هيچ دفتر كفالتي باز نبود و هيچ برگه حمايت 
تحصيلي تمديد نشد و به همين علت گروهي از بچه ها 
سال گذشته از حضور در مدارس جا ماندند. برخي از 
خانواده ها تنها يك گوش��ي داشتند كه بايد از همان 
براي تحصيل فرزند خود نيز استفاده مي كردند و اين 
كار را خيلي سخت مي كرد و عمال بخشي از امكانات 

آموزشي از دسترس كودكان خارج شد.

هفتخانثبتنامدانشآموزانافغاندرمدارس
رويخطخبر

تزريق۳۴۰هزارُدزواكسنبهاتباعخارجي
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي 
وزارت كش��ور از تزري��ق ۳۴۰ ه��زار ُدز 
واكس��ن كرونا ب��ه پناهن��دگان و اتباع 
خارج��ي خب��ر داد. مه��دي محمودي 
در تشريح روند واكسيناس��يون اتباع و 
مهاجرين خارجي گفت: واكسيناسيون 
اتباع خارجي بر اساس سن در كشورمان 
انجام مي شود ولي تاكنون هيچ كمكي 

به صورت رس��مي براي تهيه واكسن صورت نگرفته 
اس��ت، اين در حالي اس��ت كه قول مساعدت جهت 
تهيه واكسن از سوي سازمان هاي بين المللي صورت 
پذيرفته است. او درباره تعداد مهاجرين خارجي كه 
واكسن كرونا دريافت كرده اند، افزود: واكسيناسيون 
پناهن��دگان و اتباع خارجي براس��اس س��ند ملي 
كشور جمهوري اس��المي ايران تاكنون حدود ۳۴۰ 
هزار ُدز صورت گرفته اس��ت. مدي��ركل امور اتباع و 

مهاجرين خارجي وزارت كش��ور درباره 
خدمات بهداشتي و درماني كه در كشور 
جمهوري اسالمي ايران به اتباع خارجي 
ارايه مي ش��ود به اجراي طرح غربالگري 
رايگان ۲ميلي��ون و ۷۲۲ هزارو ۶۵۹ نفر 
از اتب��اع خارجي مقيم كش��ور طي دو 
مرحله همانند ايرانيان اشاره كرد و افزود: 
غربالگري مرحله س��وم هم در حال اجرا 
است. همچنين راه اندازي نقاهتگاه هاي ويژه داخل 
مهمانشهرها براي بيماران مبتال به بيماري كوويد-۱۹ 
)به صورت مجزا مرد و زن( و خريد اقالم بهداش��تي، 
تجهيزات پزش��كي و دارو در راس��تاي پيشگيري، 
تش��خيص و درمان بيماري كوويد ۱۹ با هماهنگي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي از طريق 
كمك س��ازمان هاي بين المللي و توزي��ع آن در بين 
پناهندگان و مراكز درماني و بهداشتي انجام شده است.

صدور۳۷۲۰شناسنامه
تاكنون براي ۳۷۲۰ نفر از فرزندان حاصل 
از ازدواج م��ادر ايراني با پ��در خارجي در 
كش��ور شناس��نامه صادر و تحويل داده 
شده است. سخنگوي سازمان ثبت احوال 
كشور گفت: تاكنون به استعالم هاي ۱۷ 
هزار و ۳۲۹ نفر از افرادي كه حاصل ازدواج 
مادر ايراني با پدر خارجي هستند از طريق 
كميسيون هاي مستقر در استانداري ها 

كش��ور پاس��خ داده شده اس��ت. س��يف اهلل ابوترابي 
ادامه داد: بيش��ترين متقاضيان دريافت شناسنامه و 
تابعيت ايراني از م��ادر ايراني و پدر خارجي مربوط به 
استان هاي سيستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان 
رضوي اس��ت. اوگفت: متقاضي��ان دريافت تابعيت 
ايراني حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي براي 
جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده در داخل كشور به 
استانداري ها و در خارج از كشور به كنسولگري هاي 

ايران مراجعه كنند. ابوترابي خاطرنشان 
كرد: هرگونه ثبت نام براي ارايه اطالعات 
مشموالن قانون اعطاي تابعيت به فرزندان 
حاص��ل از ازدواج زنان ايران��ي با مردان 
خارجي براي دريافت شناس��نامه، فقط 
از طريق اس��تانداري ها و كنسولگري ها 
خواهد ب��ود، بنابراين س��اير اقدامات از 
طريق جايگاه هاي غير تعريف شده مثل 
كافي نت ها و غيره مورد تاييد نيست. او با بيان اينكه 
سازمان ثبت احوال كشور در فرآيند اجراي قانون 
اعطاي تابعيت به فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان 
ايران��ي در پاي��ان راه قرار دارد، گف��ت: متقاضيان 
دريافت تابعيت ايراني زير ۱۸ سال، براساس قانون 
اعطاي تابعيت به فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي، توس��ط مادر و متقاضيان 

باالي ۱۸ سال خودشان مي توانند اقدام كنند. 

نجاتزندگيآبزيان،باپايشمستمردرياها
ت��ا زماني ك��ه نتوانيم درياها را درس��ت 
بشناسيم، نجات زندگي موجودات دريايي 
غيرممكن خواهد بود. ي��ك فعال حوزه 
پس��تانداران دريايي با اشاره به مشكالت 
متعددي كه متوجه پهنه هاي آبي كشور 
است، خاطرنشان كرد: منابع آب شيريني 
كه وارد خلي��ج فارس مي ش��ود، تقريبا 
بسته شده است همچنين درصد بااليي 

از فاضالب ه��ا و خروجي ه��اي صنعت��ي وارد درياها 
مي شوند. وقتي مجموعه اين عوامل در كنار هم مشاهده 
مي ش��ود، متوجه مي شويم كه در كنار مسائل جهاني 
مانند گرمايش و تغييرات اقليمي، مشكالت زيادي نيز 

وجود دارد كه منشأ داخلي دارند. امروزه ۶۰ 
درصد آب شيرين كن هاي دنيا در خليج 
فارس قرار دارند. ضايعات آب شيرين كن ها 
آب داغ و بسيار ش��ور است. اين ضايعات 
سبب شوري بيش��تر و گرمتر شدن آب 
خليج فارس مي ش��ود. حامد مشيري 
گفت: ما وقتي مي خواهي��م راجع به 
مشكالت محيط زيست صحبت كنيم، 
نياز به جمع آوري اطالع��ات كافي داريم. حال اگر 
مساله محيط زيستي ما راجع به دريا و دنياي زير آب 
باشد، جمع آوري اين اطالعات سخت تر مي شود و 

نيازمند پايش دقيق و به روز خواهد بود. 
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