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يادداشت- 1

 مبارزه با قاچاق 
با كدام شيوه؟ 

در ماه ه��اي اخي��ر و به 
دليل همه مش��كالت 
ايجاد ش��ده در اقتصاد 
كش��ور ك��ه منش��أ آن 
تحريم همه جانبه ايران 
از سوي امريكا، تعطيلي 
فعاليت ه��اي اقتصادي 
در اثر بيم��اري كرونا و 
ناكارآمدي مديريت كشور بوده اس��ت و اثرات آن 
خصوصا موضوع افت شديد درآمدهاي دولت، به 
ويژه درآمدهاي ارزي كش��ور منشأ بحث هايي در 
زمينه ضرورت كنترل قاچاق وجلوگيري از خروج 
ارز شده اس��ت و صد البته در هفته هاي آتي كه به 
طرف افتتاح سامانه يكپارچه تجارت مي رويم و قرار 
اس��ت دولت با بوق و كورنا آن را يك خبر خوش و 
پيروزي جديد اعالم كند، اينگونه بحث ها بيشتر 
هم مطرح خواهد شد و به دليل اينكه سامانه جامع 
تجارت ناظر بر عمليات خارج��ي و داخلي فعاالن 
بخش خصوصي از تجار و صاحبان صنايع و معادن 
تا كسبه جزء خواهد شد، به احتمال زياد، بيشتر از 
قبل شاهد حمله همه جانبه صاحبان مقام و قدرت 
به بخش خصوصي ترسان و تحت فشار خواهيم بود 
تا راه اندازي اين سامانه را كاري خطير قلمدادكنند. 
كمااينكه در سه ماهه گذشته براي گرفتن اختيار 
صدور كارت بازرگاني از اتاق ايران و شهرس��تان ها 
ش��اهد اين هجمه ها بوديم، اگرچه اقدامات اتاق 
بازرگان��ي در ص��دور كارت عضوي��ت و بازرگاني 
در چند س��اله اخير پرابهام ب��وده و حتي منجر به 
اعتراض وس��يع در جريان انتخابات دو دوره اخير 
شده، كه نگارنده علت و عامل آن را ضعف نظارت 
دول��ت در بهره گيري از اختيارات قانوني ش��وراي 
عالي نظارت مي دان��د. اما بخش خصوصي وظيفه 
خود مي داند كه اين لكه سياه مهندسي انتخابات 
اتاق را از دامن اتاق هاي بازرگاني كش��ور بش��ويد 
هرچند كه با البي هاي سياس��ي جلوي رسيدگي 
به ش��كايت معترضين در كميت��ه انضباطي اتاق 
شوراي عالي نظارت يا قوه قضاييه گرفته شود. اما 
به عنوان يك عضو كوچك بخش خصوصي ايران 
اجازه مي خواهم كه س��وال نمايم ميزان تخلفات 
وفساد نهادينه ش��ده در دستگاه هاي حاكميتي و 
قاچاق ارز حاصل از اقدامات افراد متخلف و مجرم 
ش��اغل در اين دس��تگاه ها در طول س��ال چقدر 
است؟ وچه رابطه اي با دوازده ميليارد دالر قاچاق 
كاالي اعالم شده از سوي س��تاد قاچاق كاال دارد؟ 
البته توجه داريم كه بخش عم��ده اين قاچاق هم 
به اقدامات ش��ركت ها وابس��ته به بخش عمومي 
اقتصاد و ش��ركت هاي متعلق به بانك ها و نهادها 
برمي گردد و كمتر از 25 درص��د آن عمال متوجه 
بخش خصوصي و تعاون است. در تازه ترين اخبار 
منتشره شاهد دستگيري فردي هستيم كه دو دوره 
در قوه مقننه حضور داشته است و يكدوره رييس 
كميسيون اصل 90 قانون اساسي در مجلس بوده 
يعني مسوول رسيدگي به شكايت ها عليه عملكرد 
سه قوه بوده است. اين كميسيون مرجع رسيدگي 
به سوء رفتار دستگاه هاي مختلف بوده و به تنهايي 
قدرت نظارت، كنترل و رسيدگي به همه مسائل 
كشورها در سه قوه و به اندازه سرجمع، اختيارات 
سه قوه را دارد. در خصوص دستگيري محمدعلي 
پورمختار تا اينجا موارد ذيل مطرح شده، ايشان در 
قالب تشكيل موسسه خيريه شميم واليت بخش 
عمده اي از تخلفات خود را انجام داده است كه از آن 
جمله قاچاق س��يگار و قاچاق گوشت است. اولين 
موضوعي كه مطرح است اين است كه مطابق اصل 
141 قانون اساس��ي و قانون منع داشتن دو شغل 
نماينده مجلس حق تشكيل شركت و حضور در 

هيات مديره شركت ها و موسسات انتفاعي را ندارد.
س��وال دوم اينك��ه ص��دور كارت بازرگاني فقط 
مختص شركت هاي تعريف شده در قانون تجارت 
است. صدور كارت بازرگاني براي موسسه خيريه 
ش��ميم واليت )كه مالي��ات نمي ده��د( خالف 
قانون است چه كسي براي موسسه ايشان كارت 
بازرگاني صادر كرده اس��ت؟ به نظر مي رسد كه 
هيات رييس��ه اتاق ايران موظف به پاس��خگويي 
هس��تند. همچنين كميته انضباطي اتاق ايران 
بايد با صادركنندگان اين نوع كارت هاي بازرگاني 
برخورد نمايد. از طرفي، زمان آن رس��يده اس��ت 
كه نگاه��ي ويژه به موسس��ات خيريه تش��كيل 
شده از س��وي دس��ت اندركاران وصاحبان مقام 
و قدرت در طول س��اليان پس از انقالب از سوي 
دستگاه هاي نظارتي انداخته شود. از سوي ديگر، 
در خبرها آمده بود كه پورمخت��ار به جاي انجام 
صحيح وظيفه نمايندگي و رياس��ت كميسيون 
مهم اص��ل 90 ب��ه كارچاق كني و واس��طه گري 
متهم��ان فس��ادهاي كالن اقتصادي مش��غول 
بودند ك��ه از آن جمل��ه بابك زنجاني و... اس��ت. 
جالب اينجاس��ت كه وي در كس��وت رياس��ت 
كميسيون و در مصاحبه هاي خود شعار برخورد 
با بخش خصوصي اقتصاد كشور و اعدام مفسدين 
ادامه در صفحه 6 اقتصادي را مي داده اند.   

محمدرضا بهزاديان

»تعادل« بررسي مي كند: كدام بازار براي سرمايه گذاري مناسب تر است؟

چالش بازدهي بازارهاي مالي 
 معاون وزير راه: افزايش
 ۴۱ درصدي اجاره بها

در گزارش مركز آمار براي 
قراردادهاي تمديدي نيست 

 ارزيابي موسسه فريزر
 نشان مي دهد

 در سال پنجم اجراي برجام 
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ 

انجام شد

 تجاهل
 يا الپوشاني؟

 آزادي 
رو به افول 
اقتصاد ايران

پايان 13 سال
تحريم 

تسليحاتي ايران

بازارهاي مالي امروز را مي ت��وان بهترين جايگاه براي 
سرمايه گذاري دانست. در حال حاضر سرمايه گذاري 
در بازارهايي همچون بانك، بورس، مسكن، سكه، طال 
و ارز وجود دارد. س��رمايه گذاري در هر يك اين بازار ها 

بازدهي متفاوتي دارد و گاه��ي بازدهي آنان به بيش از 
400 درصد مي رسد اما اين سرمايه گذاري ها با توجه 
به ماهيت خود داراي ريسك كمتر و يا بيشتر مي باشند 
و اين مورد يكي از مهم ترين فاكتورهاي سرمايه گذاري 

در بازار محسوب مي شود. براين اساس مقايسه بازدهي 
ميان بانك و بورس درست نيست چراكه سپرده هاي 
بانكي در دسته  دارايي هاي بدون ريسك قرار مي گيرند 
ولي بازار س��هام يا همان بورس داراي ريس��ك عمده 

است. ميزان تورم در كشور ها هر روزه افزايش مي يابد 
و با توجه به اين وضعيت مهم تري��ن نكته براي حفظ 
ميزان سرمايه خود، سرمايه گذاري صحيح، كم ريسك 

 صفحه 4 و سود ده است. 

بودجه كسري دارد، نمايندگان طرح جديد مي دهند

يك بام و دو هواي معيشتي مجلس

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 زنگ خطر
 بار مالي جديد

تعطيلي تهران و كالن شهرها 
ضروري است

 تحريم ها  
ابدي نيستند

 بورسي كه همچنان 
جذاب است

 اهميت هارموني
 در اقتصاد

آنچه كه ام��روز اقتصاد ايران 
ب��ا آن روبه روس��ت نتيجه، 
در  زدن  ج��ا  در  س��ال ها 
كالن  سياس��ت گذاري هاي 
و برط��رف نك��ردن ابهامات 
مبنايي اس��ت كه براي مدت 
طوالني، دولت هاي مختلف 
امكان ورود ب��ه آنها و اصالح 
شرايط شان را داش��تند اما در عمل، هيچ گام جديدي 
برداشته نش��د. با توجه به چنين ش��رايطي است كه 
ما مي بيني��م، در زمان تحريم ها و افزايش فش��ارها بر 
درآمدهاي دولت، از س��ويي درآمدهاي در نظر گرفته 
ش��ده در بودجه، محقق نمي شوند و از س��وي ديگر، 
امكان ح��ذف بس��ياري از هزينه ها نيز وج��ود ندارد. 
در كن��ار آن، با توجه به مش��كالت به وج��ود آمده در 
سال هاي اخير، فشار معيشتي بر مردم بسيار افزايش 
يافته و از تورم گرفته تا مشكالت ديگر، اقشار مختلف 
جامعه را تحت فشار قرار داده است. در چنين بستري، 
قطعا حمايت از اقشار آسيب پذير و تالش براي بهبود 
وضعيت آنه��ا، اهمي��ت فراواني خواهد داش��ت و چه 
مجلس و چه دولت بايد در اين زمينه تالش كنند. در 
كنار اين بايدها اما بايد به مختصات واقعي اقتصاد ايران 
ادامه در صفحه 7 و نبايدهاي مهم نيز توجه كرد.  

اگ��ر اقدام��ي ج��دي براي 
جلوگي��ري از افرايش ميزان 
مبتالي��ان به بيم��اري كرونا 
انجام نشود، ش��اهد اتفاقات 
بدت��ر از اي��ن هم در كش��ور 
خواهيم بود. متاسفانه شرايط 
كنوني به گونه اي اس��ت كه 
باعث ش��ده دولت بيشتر به 
مس��ائل اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي توجه داشته 
باشد، در حالي كه االن وضعيت س��المت مردم بسيار 
مهم تر از هر موضوع ديگري در كش��ور است. چند ماه 
قبل به گفته مقام معظم رهب��ري قرار بود يك ميليارد 
يورو اعتبار براي مقابل با كرونا در نظر گرفته ش��ود كه 
البته تا كنون و با پيگيري هاي��ي كه مجلس انجام داده 
اين پول به طور كامل در اختيار وزارت بهداشت و درمان 
قرارنگرفته اس��ت. تمام اين كمبودها و بي توجهي ها 
باعث شده تا شرايط كشور در زمينه بيماري كرونا هر 
روز بحراني تر ش��ود. تعطيلي كام��ل دوهفته اي براي 
تهران و ديگر شهرهايي كه در شرايط بحران قرار دارند، 
الزم و ضروري به نظر مي رسد. متاسفانه در كشور ما نه 
تنها هزينه الزم براي مقابله با كرونا از سوي دولت تامين 
نشده كه در بسياري از موارد كم كاري هايي هم صورت 
ادامه در صفحه 3 گرفته است.  

در شرايط فعلي كه قيمت ارز 
دوباره با نوس��انات پي درپي 
روبه رو شده فعاالن اقتصادي 
و اهالي تولي��د چگونه بايد با 
اين نوس��انات مواجه شوند و 
بهترين پيش��نهاد براي آنها 
چه مي تواند باش��د؟ اين يك 
پرس��ش كليدي اس��ت كه 
مي تواند بسياري از ابهامات را روشن كند. توصيه كلي 
كه براي فعاالن اقتصادي مي توان ارايه كرد آن اس��ت 
كه مراقب باشند كه تجربه س��ال 91دوباره در اقتصاد 
تكرار نشود. من در سال 91 مشاور 10شركت در كاشان 
در حوزه نساجي بودم.اين شركت ها قبل از سال91همه 
در حال تعطيلي قرار داش��تند و در حال خارج ش��دن 
از چرخه توليد بودند. اگر خاطرتان مانده باش��د در آن 
زمان دالر ناگهان 3800تومان ش��د، ولي تورم داخلي 
روي عدد 50درصد رشد قرار داشت. يعني هزينه توليد 
در كش��ور 50درصد باال رفت، ولي دالر 1000توماني، 
ناگهان 3800 تومان شد. در اين شرايط، توليد به طرز 
ش��گفت انگيزي توجيه اقتصادي پيدا كرد و صادرات 
معنا و مفهوم تازه اي پيدا كرد.راهبردي كه پيش��نهاد 
ش��د، اين بود كه عمده محصوالت توليد ش��ده در اين 
10شركت صادر شوند.  ادامه در صفحه 7

 موض��وع بسترس��ازي براي 
تداوم رشد در بازارهاي اصلي 
يكي از اولويت هايي است كه 
جوامع مختل��ف از آن براي 
بهب��ود ش��اخص هاي ثبات 
در بازارها به��ره مي برند. به 
نظر مي رس��د اقتصاد ايران 
در اين ايام در براب��ر يكي از 
خطرناك  ترين برهه هاي تاريخي در نظام بانكي قرار 
گرفته است. همزمان با رشد نجومي و حبابي قيمت ها 
در بازارهاي م��وازي بورس، مبال��غ نجومي حاصل از 
رشد قيمت دالر و سكه و مس��كن و خودرو هم اينك 
به دنبال بازاري براي رسوب پول مي گردند. پول هاي 
بزرگي كه در صورت رس��وب در سيستم بانكي باعث 
ايجاد ركود گسترده و فراگير در كشور براي يك دوره 
4 الي 5 ساله خواهد ش��د و براي دولت بعدي و بانك 
مركزي مصيبت بزرگي را پديد خواهد آورد. پرداخت 
سود 20 درصد و باالتر موجب فربه تر شدن نقدينگي 
در كشور و كاهش ميل سرمايه گذاري و ايجاد شغل در 
كشور خواهد شد و توليد و اقتصاد كشور را به ركودي 
چند ساله فروخواهد برد و موجب بيكاري گسترده و 
بي سابقه اي در كشور خواهد شد كه تاكنون نظيرش را 
نيز نداشته ايم.   ادامه در صفحه 6

»اداره اقتصاد كش��ور نيازمند 
هماهنگي است«؛ اين عبارت 
هرچن��د در همه ج��اي دنيا 
يك عب��ارت پذيرفته ش��ده، 
ع��ادي و مبره��ن و غيرقابل 
انكار اس��ت، اما متاس��فانه در 
ش��رايط امروز كش��ور مدام 
باي��د از س��وي كارشناس��ان 
و رس��انه ها در گوش مديران و مس��ووالن كشور زمزمه 
شود تا تصميم سازان اقتصادي و مديران ارشد كشور در 
بخش هاي مختلف بدانند كه بدون هماهنگي هيچ گام 
روبه جلويي در اقتصاد نمي توان برداشت.چرا كه اخبار 
سياس��ي و اقتصادي كش��ور به گونه اي است كه نشان 
مي دهد، س��طح هماهنگي و هارموني ميان مسووالن 
و نهادها، وزارتخانه ها، ارگان ها، س��ازمان ها و... به شدت 
پايين اس��ت.ديروز ه��م آقاي رييس جمه��وري درباره 
ضرورت اين هماهنگي صحبت كردند و از همه جريانات 
و افراد خواستند كه به دور از جهت گيري هاي سياسي و 
جناحي در مسير بهبود شاخص هاي اقتصادي به دولت 
كمك كنند. ب��دون ايجاد اين هماهنگ��ي هيچ كدام از 
اهداف تعيين شده اقتصادي و معيشتي محقق نخواهد 
شد.مثالي كه معموال من در اين زمينه به كار مي گيرم، 
اركسترهاي موسيقي است. مجموعه اي متكثر از سازها، 
ملودي ها، نغمه، اص��وات و... كه در راس��تاي يك هدف 
مشترك به كارگرفته مي شوند تا در نهايت يك سمفوني 
موسيقي گوش نواز شكل بگيرد. هر كدام از اين نوازنده ها 
اگر اندكي فالش بنوازند، كل ساختار اركستر با مشكل 
مواجه مي شود و از تعادل و توازن خارج مي شود. اقتصاد 
هم يك چنين هارموني ني��از دارد و اگر يك وزارتخانه يا 
يك س��ازمان در وظايف خود كوتاهي كن��د، اثرات اين 
ناهماهنگي ها در كل ش��اخص هاي اقتص��ادي نمايان 
خواهد ش��د. ش��رايط اقتصادي كش��ورمان محصول 
رويكردهاي فردي، جناحي و گروهي است و همه در آن 
مسوول هستند. راه برون رفت از آن هم درك اين واقعيت 
مش��خص اس��ت كه همه جريان ها، گروه ه��ا، احزاب و 
طيف هاي مختلف بايد بر مساله توسعه و پيشرفت كشور 
به توافق برسند. وقتي اين الگوي مشخص مورد قبول قرار 
گرفت ديگر همه جريان ها بايد كمك كنند تا اين الگو در 
اقتصاد محقق ش��ود.اين در حالي است در شرايط امروز 
اقتصاد كشور از يك طرف، مجلس سعي مي كند، دولت 
را ناكام جلوه دهد و هر تصميم اقتصادي را بهانه اي براي 
انتقاد از دولت و شخص رييس جمهوري قرار مي دهد، از 
سوي ديگر خبرهايي از درون دولت به بيرون درز مي كند 
كه مثال وزارت اقتصاد با معاون اقتصادي رييس جمهوري 
در چالش است. وزارت نفت با س��ازمان برنامه و بودجه 
ناهماهنگي دارد. بانك مركزي با سازمان برنامه و بودجه 
تعارض دارد و هركدام ديگري را مسوول نوسانات ارزي 
مي دانند.   ادامه در صفحه 5

يادداشت روز

ناكارآمدي طرح هاي اقتصادي در استان خوزستان 
حوزه بازرس��ي وزارت كشور 
در گزارش��ي، نتيجه ارزيابي 
عملكرد استانداري هاي كشور 
در ش��اخص هاي اختصاصي 
و عموم��ي را اع��الم كرد.ب��ر 
اس��اس اين گزارش رسمي، 
استانداري خوزستان با كسب 
153۷ امتياز در س��ال 98 در 
بين استان هاي كشور، رتبه آخر را كسب كرد؛ اين رتبه 
درحالي است كه استان خوزستان همواره در سال هاي 
گذشته بيش��ترين اعتبارات را در بودجه ساالنه به خود 
اختصاص داده اس��ت. ارزيابي رس��مي عملكرد برخي 
استان ها از جمله استانداري خوزستان نشان مي دهد كه 
با وجود باالترين بودجه، ضعيفترين عملكرد حاصل شده 
است در حالي كه انتظار مي رود استان خوزستان با منابع 
فراوان طبيعي، سهم قابل توجه در منابع و درآمد ارزي 
كشور، سهم قابل توجه از صنعت، كشاورزي و خدمات، 
بيش از اين مورد توجه باش��د و بهره وري توليد، كارايي 
فعاليت هاي اقتصادي و اثرگذاري سياست ها افزايش يابد 
تا مشكالت معيشتي و رفاهي مردم نيز كاهش يابد. اين 

وضعيت نشان مي دهد كه متاثر از فضاي كالن اقتصاد و 
فضاي كسب وكار، در استان خوزستان و برخي ديگر از 
استان هاي جنوبي كشور، برنامه ريزي و اقدامات مناسبي 
براي افزايش كارايي طرح هاي اقتصادي و بهبود معيشت 
مردم صورت نمي گيرد. برخي كارشناس��ان مي گويند 
كه زير مجموعه مديريت اس��تان خوزس��تان ضعيف، 
منفعل وبي انگيزه اس��ت عمال در اين استان كه پس از 
استان تهران داراي بيشترين س��هم در توليد ناخالص 
مي باشد تشكيالت اداري درخور استاني به اين اهميت 
وجود ندارد سازمان هاي صمت، جهاد كشاورزي، منابع 
طبيعي، راه وش��هر س��ازي عمال وجود خارجي ندارند 
وفقط روي كاغذ چنين نهادهايي وجود دارند. درحالي 
كه با توجه به وجود مش��كالت و همچنين مزيت هاي 
موجود در استان، بايد شاهد كارايي و فعاليت موثرتري 
از سوي سازمان ها و نهادهاي متولي توليد، كشاورزي، 
و صنعت و خدمات باش��يم.  مس��ووالن توان نگهداري 
از نهال هاي كاشته ش��ده در كانون ريز گردها را ندارند، 
آزادراه بندر امام- انديمشك را اجرايي نكرده اند، فاز دوم 
طرح مقام معظم رهبري به حال خود رها شده، تكميل 
زنجيره س��دهاي برق آبي بر روي رودخانه هاي كارون، 
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بهمن آرمان 

دز وكرخه وحتا افزايش ارتفاع س��د دز براي جلوگيري 
از سيالب هاي ويرانگر بهاره متوقف مانده، نيروگاه هاي 
1000 مگاواتي رامهرمز ودزفول هنوز اجرايي نشده اند، 
فاز دو منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر تنها روي كاغذ 
مانده، از 5 كارخانه قندي كه بايد در ش��مال خوزستان 
ساخته مي شدند تنها يكي فعال است، روغن كشي ناتمام 
بندر امام، توسعه فوالد شادگان، پااليشگاه خوزستان در 
آبادان وبسياري پروژه هاي ديگر نشان دهنده عمق فاجعه 
ايست كه به مردم خوزستان تحميل شده است. برخي 

صاحب نظران مي گويند كه برخي جريان هاي سياسي 
قدرتمند مانع توسعه خوزستان هس��تند. در زمانيكه 
شادروان دكتر شيخ نماينده شوشتر در مجلس بودند به 
اتفاق ايشان به ديدار آقاي رفيق دوست رييس وقت بنياد 
مس��تضعفان رفتم وبراي توسعه منطقه محروم گتوند 
موافت ايشان براي س��اخت كارخانه الستيك سنگين 
خوزستان گرفته ش��د ولي اين كارخانه كه مي توانست 
محور توسعه منطقه باشد در حد يك كارگاه توليد تيوب 
باقي ماند ...   ادامه در صفحه 5



»وظيفه مجلس شوراي اسللامي ريل گذاري و نظارت 
اسللت. مجلس يازدهم در كنار اصاحات سللاختاري و 
مبنايي مثل اصاح ساختار بودجه و قانون گذاري براي 
ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي بهبود اقتصاد كشور 
تاش مي كند، با اسللتفاده از ظرفيت هاي نظارتي خود 
با پيگيري و جلسللات متعدد با وزرا و مديران اجرايي در 
عرصه كنترل قيمت ارز و بهبود معيشت مردم تاش كند. 
همچنين براي جلوگيري از كوچك شدن سفره مردم در 
كوتاه مدت در تاش هستيم با برخي طرح ها نظير حمايت 
معيشتي براي تامين كاالهاي اساسي فشارهاي وارده 
به مردم را جبران كنيم. اين طرح با حمايت نمايندگان 
محترم با فوريت در حال تصويب اسللت و اميدواريم كه 
مسووالن اجرايي كشور شللرايط مردم را درك كرده و 
با همكاري كامل و قيد فوريت شللرايط مللردم را درك 
كرده و قانون نهايي شده را اجرايي كنند تا كمي از حجم 

مشكات در كوتاه مدت كم شود.«
اين بخشللي از صحبت هللاي روز گذشللته محمدباقر 
قاليباف، رييس مجلس شللوراي اسامي در بهارستان 
اسللت. او كه به تازگي از يك سفر استاني به سيستان و 
بلوچستان بازگشته، مي گويد آنچه كه تورم و گراني براي 
زندگي مردم ايجاد كرده، از سطح تحمات خارج شده و 
مسووالن بايد با تاش مضاعف و استفاده از منابع موجود، 
بخشللي از فشار موجود بر جامعه را كم كنند، موضوعي 
كه هرچند در نگاه نخست مي تواند جنبه مثبتي براي 
مردم داشته باشد اما در عمل، اما و اگرهاي خاص خود 

را خواهد داشت. 
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه نرخ تورم در ايران در 
مرز 26 درصد قرار دارد و در همين حال، ميزان افزايش 
قيمت برخي محصوالت خوراكي يا كاالهايي كه مورد نياز 
مردم است حتي با سرعت بيشتري نيز باال رفته است. در 
چنين وضعيتي، جداي از نيازهاي روزمره، وضعيت ساير 
بازارها نيز بسيار منغلب است. عبور قيمت دالر از مرز 32 
هزار تومان، سكه از مرز 16 ميليون تومان و رسيدن قيمت 
ميانگين هر متر خانه در تهللران به بيش از 24 ميليون 
تومان و رسيدن قيمت پرايد به مرز 130 ميليون تومان  
نشان مي دهد كه جامعه با فشار سنگين اقتصادي دست 
و پنجه نرم مي كند. اگر ميانگين حقوق نسل جديد و اقشار 
متوسط را ماهيانه 5 ميليون تومان تصور كنيم و حتي اين 
فرضيه را نيز در نظر بگيريم كه امكان صرفه جويي تمام 
اين درآمد وجود دارد، در پايان يك سال تنها امكان خريد 
دو متر خانه و امكان صرفه جويي كمتر از نيمي از هزينه 
يك پرايد وجللود دارد و به اين ترتيب توان خريد بخش 
قابل توجهي از جامعه در اين بازارها از دست رفته است.

با توجه به اينكه بهبود شللرايط در آن ها بازارها احتماال 
حتي در شعار نيز ممكن نيست و نياز به برنامه اي طوالني 
مدت و اساسللي دارد، نمايندگان مجلللس در ماه هاي 
گذشته بخش قابل توجهي از انتقادات خود به عملكرد 
دولت را به حوزه معيشت و مشكات مردم در اين حوزه 
اختصاص داده اند، انتقاداتي كه به نهايي شدن طرح هايي 

نيز منجر شده است.

    از پول نقد تا اعتبار 120 هزار توماني
نمايندگان مجلس يازدهم در چند ماه ابتدايي آغاز 
فعاليت هاي خود، درباره لزوم بهبود وضعيت معيشت 
مردم، صحبت هاي فراواني را مطرح كرده اند و در اين 

بين صحبت از برنامه هايي مختلف، از جمله، افزايش 
مبلغ يارانه نقدي يا بازگردندان دوباره كوپن به چرخه 
اقتصادي كشور، در دستور كار قرار گرفته و تعدادي از 
آنها به مرحله پاياني نيز رسيده اند. يكي از طرح هايي 
كه در مجلس مطرح شللد و حتي به صحن علني نيز 
راه يافت اما براي برطرف كللردن ابهام ها بار ديگر به 
كميسيون تخصصي بازگشت، طرح تامين كاالهاي 
اساسي براي اقشار كم درآمد بود كه در چارچوب آن 
تقسيم جامعه به دو گروه 20 و 40 ميليوني، اعتباري 
به حساب سرپرستان خانوار واريز شده و آنها بايد اين 
اعتبار را تنها در فروشللگاه هايي خاص، صرف خريد 

كاالهايي خاص كنند.
در شرايطي كه نمايندگان مجلس، از احتمال اجرايي 
شللده اين برنامه خود در مهر ماه امسال سخن گفته 
بودند اما با توجه به ابهام هاي دولت، به نظر مي رسللد 
تصويب آن، تا پيش از پايان سللال جاري، با ابهاماتي 
مواجه خواهد بللود. در همين حال، صحبت هاي روز 
گذشللته رييس مجلس نشللان مي دهد كه احتمال 
افزايش مبلغ اعتبار در نظر گرفته شللده در اين طرح 
وجود دارد، موضوعي كه رييس كميسلليون برنامه و 
بودجه نيز آن را تاييد كرده است. حميدرضا حاجي 
بابايي گفته: اين اعتبار 120هزار تومان براي هر فرد 
است و براي مثال كارت يك خانوار 5 نفره در پايان ماه 
600 هزار تومان شارژ مي شود. در چارچوب آن خانوار 
مي تواند نسبت به خريد مايحتاج ضروري و كاالهايي 

كه مصرف روزانه دارد، اقدام كند. 
طبق اعام حاجي بابايي ايللن طرح هيچ ارتباطي با 
يارانه نقدي ماهيانه يا سبد معيشتي خانوار كه از سال 
قبل پرداخت مي شود ندارد و به شكل مجزا با هدف 
حمايت از مردم در اين شرايط سخت اقتصادي به كار 

گرفته خواهد شللد. در كنار آن، نمايندگان مجلس 
اصرار دارند كلله اين برنامه، بار جديدي بر بودجه نيز 
اضافه نمي كند و تنها با جابه جايي برخي منابع امكان 

اجراي آن وجود دارد.

   بحران كسري بودجه
نمايندگان در حالي ادعا مي كنند كه طرح جديدشان 
ارتباطي به منابع بودجه ندارد، كه مشللخص نيست 
در غير اين صورت اين رقم سللنگيين قرار اسللت از 
كدام بخللش تامين شللود. در كنللار آن نمايندگان 
مجلس در ماه هاي گذشته، خود به عنوان اصلي ترين 
منتقد كسري بودجه دولت عمل كرده و بارها از باال 
بودن هزينه ها نسللبت به درآمدها انتقاد كرده اند. در 
جديدترين اظهارنظر، محسن زنگنه رييس كميته 
اصاح ساختار بودجه  گفته: به نظر مي رسد اقتصاد 
ايران پادزهر مقابله با تحريم ها را شناسللايي و نحوه 
به كارگري آن را آموخته اسللت. واقعيت آن است كه 
بخش مهمي از مشللكات اقتصادي امسال نه صرفا 
به دليل مشللكات تحريمي و خارجي بلكه به دليل 
سوءمديريت هاي داخلي اسللت. دولت، امسال يك 
اشتباهي كليدي با ارايه بودجه غير واقعي مرتكب شد. 
بودجه اي كه هزينه هايش واقعي اما منابع درآمدي 
آن غيللر واقعي و غير قابل تحقق اسللت. اين فرآيند 
بللراي اقتصاد كشللورمان حدود كسللري 250هزار 
ميلياردتوماني ايجاد كرد. اين كسللري نيز هسللته 
اصلي مشكات اقتصادي كشور در بازارهاي مختلف 

را شكل داد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تاكيد بر 
ضرورت بهره وري بيشتر در هزينه هاي دولت گفت: در 
زمان كسري گسترده بودجه، بايد به سرعت هزينه ها را 

كاهش داد، دولت نه تنهللا هزينه هايش را كاهش نداد، 
بلكه اقدام به افزايش كلي حقوق ها، هزينه هاي جاري، 
افزايللش دريافتي بازنشسللتگان و...نيز كرد. از سللوي 
ديگر، بي تدبيري هايي در بللازار ارز صورت گرفت كه بر 
حجم مشكات افزود. مسائلي مثل انحصار در تخصيص 
ارزصادركنندگان و ساير انحصارها، چندنرخي بودن ارز، 
دخالت هاي دستوري، روابط رانتي و...باعث شدند شرايط 
اقتصاد كشور در نيمه نخست سال 99 به شدت بحراني 
شود. اصاح رويكردهاي اشتباه گذشته مي تواند دورنماي 
مناسب تري را براي شاخص هاي اقتصادي تصويرسازي 
كند. ديدگاه كلي اكثر كارشناسان و نمايندگان مجلس 
هم مبتني بر اين واقعيت است كه سال آينده با تجربياتي 
كه اقتصاد كشور به دست آورده و از طريق فعال تر شدن 
مسيرهاي ارتباطي، اقتصاد در مسير يك رشد مستمر قرار 
بگيرد. البته رسيدن به يك چنين وضعيتي در گرو انجام 
اصاحات در نظام بودجه اي، يارانه اي، مالياتي  همچنين 

مقابله با رانت، فساد، انحصار و... است.
انتقاد از كسللري بودجه دولت و اثرات آن بر شاخص ها 
و بازارهاي اقتصادي، همچنان بحث اصلي نمايندگان 
مجلس يازدهم است و در عين حال آنها با تاكيد بر لزوم 
حمايت از مردم از نهايي شدن طرح هايي مي گويند كه 
هر يك از آنهللا، منابع اعتباري قابل توجهي نياز خواهد 
داشت. اين سياست يك و بام دو هواي مجلس در حالي 
اداملله دارد كه تنها حدود يك مللاه و نيم تا پايان مهلت 
دولت براي ارسللال اليجه بودجه باقي مانللده و به نظر 
مي رسد دولت روحاني، در كمتر از 10 ماهي كه به پايان 
عمرش باقي مانده، در برابر طرح هايي كه ناگهان بار مالي 
جديدي را ايجاد خواهد كرد، مقاومت مي كند، هرچند 
احتماال بار اصلي مالي چنين طرح هايي بر دوش دولت 

آينده خواهد افتاد.

2 اقتصاد كالنديپلماسي
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پايان 13 سال
تحريم تسليحاتي ايران

بر اسللاس قطعنامه 2231، در سللال پنجم اجراي 
برجام روز يكشللنبه 2۷ مهرمللاه 1399 زمان پايان 
محدوديت هاي تسليحاتي و نيز مسافرتي 23 شخص 

حقوقي ايران است.
بر اساس قطعنامه 2231، بر مبناي دوره هاي زماني 
پنج، هشت و ده ساله پس از تاريخ قبول توافق برجام و 
نه تاييد شوراي امنيت، تحوالتي ايجاد خواهد شد. از 
اين رو در تاريخ 1۸ اكتبر 2020 كه برابر با 2۷ مهرماه 
1399 است، سللال پنجم قبول توافق برجام محقق 
خواهد شللد و بر همين مبنا در ايللن تاريخ دو تحول 
مهم »لغو محدوديت هاي تسليحاتي ايران« و »لغو 
محدويت هاي مسللافرتي برخي اشخاص حقيقي« 

ايران اتفاق مي افتد.
تحريم هاي تسليحاتي ايران از اوايل سال 13۸6 در 
قطعنامه 1۷4۷ تحت الشعاع برنامه هسته اي ايران 
به طور محدود وارد شللد و بعد از آن در قطعنامه هاي 
بعدي اين تحريم ها ولو محدود مورد تاييد قرار گرفت، 
اما با قطعناملله 1929 در سللال 13۸9 تحريم هاي 

گسترده تسليحاتي عليه ايران اعمال شد.
در چند ماه گذشته دولت امريكا با وجود خروجش از 
توافق هسته اي در مه  201۸، با نزديك شدن به پايان 
تاريخ لغو خودكار تحريم تسليحاتي ايران در 1۸ اكتبر 
)2۷ مهر( تاش كرد تا اين مسللاله را به شللكل هاي 
مختلف لغو كند. ترامپ فكر مي كرد با خروج عجوالنه و 
بدون پشتوانه بين المللي اش از توافق هسته اي توانسته 
آن را از بين ببرد اما بعد از دو سال هر چند كه اين توافق 
در بخش هاي زيادي ديگر اجرا نمي شد اما در همان 
بخش هاي اندك عصبانيت ترامپ و دستگاه سياست 

خارجي اش را بر انگيخت.
عاوه بر اين همراهي نكردن بي سابقه اكثريت اعضاي 
شوراي امنيت با امريكا در اعمال تحريم عليه ايران يا از 
بين بردن برجام بيش از پيش او را در اين وادي تنها و 
عصباني كرد. اين در حالي است كه ترامپ در روزهاي 
كرونايي حاكم بر جهان و كشورش در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري در نوامبر، روزهاي سختي را پشت 

سر مي گذارد.
ترامپ براي دو بار سعي كرد از مسير شوراي امنيت و با 
ارايه يك پيش نويس قطعنامه  جديد، قطعنامه 2231 
را به نحوي ملغي و بي اثر كند اما اعضاي شوراي امنيت 
يك صدا از اين اقدامات پيروي نكردند. در همين راستا 
امريكا تاش كرد با ارايلله پيش نويس قطعنامه اي، 
محدوديت هاي تسللليحاتي ايران كه موضوع بند 5 
ضميمه )ب( و شللق ب بند 6 ضميمه )ب( قطعنامه 
2231 است را مجدد تمديد كند اما اين پيش نويس، 
تصويب نشد. ترامپ تهديد كرد كه اگر اين پيش نويس 
تصويب نشود از مكانيسم »اعمال دوباره تحريم ها « كه 
در توافق هسته اي براي اعضاي برجام در نظر گرفته 
شده است، استفاده خواهد كرد. موضوعي كه باز هم با 
مخالفت اكثريت كشورهاي عضو شوراي امنيت به جز 
يك كشور كوچك، دومينيكن مواجه شد. 13 كشور 
عضو شوراي امنيت اعم از اعضاي دايم و غيردايم اين 
شورا در نامه هاي جداگانه به رييس شورا بر غيرقانوني 

بودن اقدام امريكا صحه گذاشتند و آن را رد كردند.
بعد از آن امريكا يك جانبه و با استفاده از قدرتش در 
30 شهريور )20 سللپتامبر( در اباغيه اي، بازگشت 
قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت درباره ايران كه بر 
اساس قطعنامه 2231 لغو شده اند را اعام كرد. اين 
اباغيه با مخالفت ايران و كشللورهاي عضو شوراي 
امنيت كه در ميان آنهللا اعضاي باقي مانده در برجام 
حضور دارند مواجه شللد. آنها اعام كردند كه اقدام 
امريكا مشروع نيست و او با توجه به خروج رسمي از 
برجام، اهليت انجام چنين كاري را به عنوان يك عضو 

مشاركت كننده در توافق هسته اي ندارد.
با اين وجود، امريكا با اعمال تحريم عليه تعدادي از افراد 
و مقامات هسللته اي و نظامي و در مرحله بعد تحريم 
1۸ بانك و نهاد مالي ايران به نوعي در تاش است تا 
اسنپ بك را يك جانبه و در سطح ملي از سوي خود 
اجرا كند. اين اقدامات هر چنللد براي ايران به لحاظ 
اقتصادي و به ويژه در حوزه كاالهاي بشردوسللتانه 
دشواري هاي زيادي را ايجاد كرده اما مهم ترين هدف 
امريكا كه فسللخ برجام و مذاكره بر سر توافقي جديد 

بوده را محقق نكرده است.
به گزارش ايسللنا، بر اسللاس قطعنامه 2231 برخي 
تعهدات در برجام در زمان بندي مشخص پنج، هشت 
و ده ساله اجرايي مي شوند. براي تعيين تاريخ دقيق 
اجراي اين تعهدات، تاريخ قبول برجام كه 90 روز پس 
از تاييد برجام در 20 ژوييه 2015 است يعني در 1۸ 
اكتبر 2015 تعيين مي شود. بر همين مبنا بايد گفت 
كه 1۸ اكتبر 2020 )2۷ مهر 1399( پنجمين سال 
اجرايي شدن برجام است و بر همين اساس تعهدات 
مندرج در برجام بايد محقق شللود. در اين تاريخ، دو 
تحول مهم در خصوص محدوديت هاي تسليحاتي 
ايران و محدويت هاي مسللافرتي برخي اشللخاص 
حقيقي اتفاق مي افتللد. هرچند بخش قابل توجهي 
از برجام بعد از خروج امريكا از اين توافق معطل باقي 
مانده است و كشورهاي باقي مانده در اين توافق نيز 
در اين مدت نتوانستند از سد موانع و تهديدات امريكا 
عبور كنند با اين حال بخش هاي حقوقي و سياسي 
اين توافق با حمايت سياسللي و بين المللي همچنان 
پا برجاسللت و مهم تر اينكه جامعلله بين الملل براي 
توافق ژوييه 2015 هنوز احترام و ارزش قائل هستند 
و از آن حمايت مي كنند. از اين رو ضروري اسللت در 
روزهللا و هفته هاي آتي به ويژه بللا توجه به در پيش 
بودن انتخابات رياسللت جمهوري در امريكا، اعضاي 
برجام و شوراي امنيت سازمان ملل از اجراي برجام در 
رابطه با رفع محدوديت هاي تسليحاتي ايران حمايت 
سياسي خوبي را به عمل آورند. بدون شك حمايت و 
پشتيباني بين المللي از يك قطعنامه شوراي امنيتي 
صرفا حمايت از يك كشور و توافق نيست؛ بلكه حمايت 
از قوانين و رويكردهاي مسللالمت جويانه براي حل و 

فصل مشكات و مسائل جهاني است.

فاصله دستمزد ايران با كشورهاي 
توسعه يافته چقدر است؟

در تازه ترين اظهارات كارشناسي خط فقر برابر با 10 
ميليون تومان براي خانوار چهار نفره برآورد شده است 
اين در حالي است كه حداقل دستمزد فاصله اي قابل 

توجه را با خط فقر دارد.
حميد حاج اسماعيلي كارشناس بازار كار، معتقد است 
آنچه كه طبقه كارگر با آن درگير است صرفا افزايش 
نرخ دالر نيست. اين كارشناس بازار كار گفت: آن چه 
كه بيشتر كارگران با آن درگير هستند اين است كه 
قدرت خريدشان هرروز كاهش پيدا مي كند و تهيه 
امكانات ضروري زندگي با دستمزدشان همخواني 
ندارد. اين مسللاله صرفا مربوط به امروز نيست، بلكه 
طي سه چهار دهه اخير هميشه اين مشكات براي 
كارگران وجود داشللته و هر روز بيشتر و بيشتر شده 
اسللت. بحث فقط افزايش نرخ دالر نيسللت، بلكه 
نابساماني و بي ثباتي اسللت كه درشرايط اقتصادي 
كشور ايجاد شده است. روز به روز قيمت ها افزايش 
پيدا مي كند، بدون اينكه نيازخانواده هاي كارگري 
و امكان تطبيق دسللتمزد طبقلله كارگر با وضعيت 

اقتصادي سنجيده شود.
حميد حاج اسماعيلي درمورد برون رفت از وضعيت 
كنوني گفت: ما پيش از اين بارها پيشنهاداتي در اين 
خصوص مطرح كرديم اما هنوز اين پيشنهادات وارد 

فاز اجرا نشده اند.
وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: بارها در گذشته 
گفتيم كه الزم است مكانيسمي براي تامين نيازهاي 
اساسللي كارگران در نظر گرفته شود. اما حاال ديگر 
امكانش نيسللت. چون كه بايد اعتبار چنين طرحي 
از پيش در بودجه ديده مي شد تا دولت بتواند براي 
مواقللع ضروري كه مشللكل ايجاد مي شللود مبالغ 

اعتباري را به مجلس پيشنهاد دهد.
اسماعيلي اظهار كرد: ما مي گفتيم وقتي در شوراي 
عالي كار نمي توانيم دستمزد را زياد افزايش دهيم 
بايد به صورتي كاالهاي اساسي را به كارگران برسانيم. 
االن چند سال است كه اين مشكات را شديدا داريم 
و نيازمند اين هستيم كه اين كاالها به صورت ارزان 
در اختيار خانواده هاي كارگري قرار داده شللود. اين 
اقدامات منابع مي خواسللت و بايد پيش از اينها اين 

منابع در بودجه لحاظ مي شد.
وي در بخش ديگري از سللخنانش با اشاره به اينكه 
بخش مهمي از خانواده هاي كارگري در ايران مستاجر 
هسللتند، افزود: در چند سال گذشته افزايش اجاره 
بي حد و اندازه بوده اسللت. الزم است بدانيم كه 35 
درصد جمعيت كشور مستاجر هستند و اكثريت آنها 
از طبقه كارگرند. بعد از سال ها كه مطرح مي شد وام 
وديعه مسللكن را براي خانواده هاي كارگري در نظر 
بگيريم، تازه امسللال دولت به اين نتيجه رسيده كه 
چنين كاري كند. مي گويد 200 هللزار وام را داديم 
كه البته من خوشبين نيستم كه بانك ها 200 هزار 
وام را پرداخت كرده باشند. البته وقتي 35 درصد از 
كشور مستاجر هستند اين 200 هزار وام رقم ناچيزي 
است. منظورم اين است كه اين راهكارها براي چنين 
روزهايي بايد پيللش از اينها كاما جدي و با برنامه و 
كار كارشناسي شده و فني در كشور نهادينه مي شد.

 اين كارشللناس بازار كار، نظارت بر افزايش قيمت 
كاالها را يكي از راهكارهاي پيش رو دانست و گفت: 
قيمت ها هللر روز دارد افزايش پيدا مي كند و بايد آن 
را متوقف كرد.همين توقف رشد قيمت ها بزرگ ترين 
خدمت به كارگران خواهد بود. اما االن چنين اقدامي 
را نمي بينيم.هرچه به آخر سللال نزديك مي شويم 
قيمت ها مدام افزايللش پيدا  مي كنللد.از طرفي در 
اوايل سللال ديگر انتخابات رياسللت جمهوري را در 
كشللور داريم و اين خودش يكي از عواملي است كه 
تشللديد كننده تورم اسللت. چرا كه شرايط سياسي 
نزديك انتخابات باعث غفلت از برنامه هاي كشللور 
مي شللود و تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها را دچار 

مشكل مي كند. 

   تاكيد وزير اقتصاد بر حذف كد اقتصادي
ارديبهشت ماه سال جاري اخذ كد اقتصادي از مراحل 
شروع كسب وكار حذف شللده بود اما به دليل اجرا 
نشدن توسط برخي دستگاه ها و بانك ها وزير اقتصاد 

در نامه به 21 مدير بر اجراي آن تاكيد كرد.
 ارديبهشت ماه امسللال در راستاي تسهيل فضاي 
كسللب و كار برخللي از مراحل شللروع يك فعاليت 
اقتصادي كه نياز به دريافت كد اقتصادي بود توسط 

وزارت اقتصاد حذف شد.
در همين راستا محمود عليزاده معاون حقوقي و فني 
مالياتي سللازمان امور مالياتي كشور به فارس گفته 
بود: پيش از اين، اجراي گام 45 شللروع كسب وكار 
مربوط به فرآيند ثبت نام و تخصيص شماره اقتصادي 
به اشخاص حقيقي و حقوقي، بين يك ماه تا دو ماه 
زمان مي برد كه هم اكنون، با حذف اين گام، فعاالن 
اقتصادي از همان زمان ثبت شركت يا كسب مجوز 
فعاليت، از نظر سازمان امور مالياتي كشور، »مودي« 
تلقي شده و شللماره اقتصادي آنها بدون نياز به طي 
مراحل راستي آزمايي صادر خواهد شد و نياز به هيچ 

استعام ديگري نيست.
با وجود حذف مراحل زائد براي شروع كسب و كار در 
رابطه با دريافت كد اقتصادي اما برخي از دستگاه ها و 
نهادهايي كه با كد اقتصادي موديان سروكار داشتند 
بنا به ماحظللات و بعضا منافع مادي و اقتصادي كه 
داشللت، مصوبه هيات مقررات زدايي را اجرا نكرده و 

مقاومت مي كنند.
حتي كار به جايي رسيده بود كه برخي مديران گفته 
بودند تا پايان ايللن دولت مقاومت كنيد تا پس از آن 
فرآيند دريافت كد اقتصادي كه حذف شده، باز گردد.
همين موضوع موجب نارضايي فعاالن اقتصادي شده 
بود. بر همين مبنا وزير اقتصاد در نامه اي به مديران 
بانكي، مناطق آزاد، گمللرك، بيمه مركزي و ايران و 
معاونت هللاي وزارت اقتصاد تاكيد كرده كه اخذ كد 

اقتصادي براي فعاالن كسب وكار ضرورتي ندارد.

بودجه كسري دارد، نمايندگان طرح جديد مي دهند

رييس قوه قضاييه: رييس جمهور: 

يك بام و دو هواي معيشتي مجلس

روحيه انقالبي و خطرپذيري اقتدار مي آفرينددشمنان براي اختالفات داخلي سرمايه گذاري كرده اند
رييس جمهور، حمايت از معيشت خانوار را از بزرگ ترين 
دغدغه هاي كنوني دولت دانست و گفت: برنامه هاي 
دولت در حوزه معيشللت مردم و اقتصاد خانوار ايجاد 
ثبات و توازن منطقي در قيمت كاالهاست. با تشديد 
نظارت ها به دنبال مقابله با نوسانات قيمتي هستيم كه 
غالبا با ايجاد جو رواني كاذب از سوي برخي سودجويان 

رقم مي خورد.
به گزارش ايسنا، حجت االسللام والمسلمين حسن 
روحاني روز يكشنبه در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به برنامه هاي 
دولت براي مقابله با جنگ اقتصادي امريكا افزود: اگرچه 
تحريم هاي غيرانسللاني و غيرقانونللي امريكا موجب 
كاهش درآمدهاي ارزي كشور شده است و درآمدهاي 
ارزي كشور در سال 99 قابل قياس با درآمدهاي ارزي 
كشللور در اوايل دهه 90 نيست، اما با گذشت بيش از 
2.5 سللال از اين تحريم ها، دولت با برنامه ريزي  هايي 
كه انجام داده، مانع از تحقق هدف شللوم امريكا يعني 
فروپاشي كشور شده است. روحاني با تاكيد بر ضرورت 
حفظ آرامش سياسي و لزوم انسجام در كشور، اظهار 
داشت: از جمله محورهايي كه دشمنان اين مرز و بوم در 
كنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادي روي آن به عنوان 
مقوم تحريم ها سرمايه  گذاري ويژه كرده  اند، منازعات 
و اختافات داخلي اسللت. رييس جمهور با اشللاره به 
ضرورت هوشياري در برابر توطئه دشمنان تصريح كرد: 
از همه مسووالن، فعاالن و دلسوزان نظام و كشور دعوت 
مي كنم كه با حفظ آرامش و عقانيت سياسي مانع از 
اختافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخي افراد 
معدود با انگيزه  هاي گروهي، جناحي، مقطعي و زودگذر 
سياسي زمينه  ساز تحقق آرزوهاي شوم بدخواهان اين 

سرزمين شوند.
روحانللي در ادامه با بيان اينكه دولت بخش خصوصي 
را موتور محرك اقتصاد كشللور مي  داند، اظهار داشت: 
حمايت  هللاي همه  جانبه از افزايللش نقش اين بخش 
در اقتصاد و واگذاري ميللدان توليد و صادرات، به  ويژه 
شركت  هاي دانش  بنيان، جايگاه مهمي در سياست هاي 
اقتصادي دولت خواهد داشت. در اين جلسه رييس كل 

بانك مركزي، گزارشللي از روند تحوالت در بازار بين 
بانكي و عمليات بازار باز توسط بانك مركزي ارايه كرد. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه سياست گذاري پولي در 
دهه هاي گذشته با بي  ثباتي همراه بوده است، تصريح 
كرد: اقدام بانللك مركزي تدبيري به  موقع و مهم براي 
مديريت نرخ سود با تكيه بر سازوكار بازار است و نه بر 
پايه روش هاي دستوري كه ثبات بازار را بر هم مي زند.

روحاني خاطرنشان كرد: بانك مركزي براي هدايت نرخ 
سود بين بانكي بايد از ابزارهاي قانوني و بازار باز استفاده 
كند. عمليات بازار باز، حركتللي مفيد براي به جريان 
انداختن اوراق دولتي و نقدينگي و تدبيري مهم براي 
ترغيب مشاركت مردم و پويايي آنها در بازار محسوب 
مي  شود. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اين راهبرد بايد 
كماكان با قوت بيشتر ادامه يابد، گفت: بانك مركزي بايد 
از طريق تسهيل گري پولي و اعتباري، در تعامل با وزارت 
امور اقتصادي و دارايي آسيب  هاي وارده به اقتصاد را مهار 
و تعديل كند. در اين زمينه، بايد، گزارش هاي منظم از 
روند عمليات بازار باز و دستاوردهاي آن به اطاع عموم 
برسد. روحاني عملكرد دولت در ايفاي تعهدات ابزارهاي 
مالي اسامي را تاكنون قابل اتكا دانست و اضافه كرد: 
بخش خصوصي در عرضه اوراق مالي اسللامي جديد 
طي دهه اخير همواره در بازار سرمايه حضور داشته و 
چنانچه خواهان حضور دايم بخش خصوصي و دولت در 
بازار سرمايه هستيم، ابزارسازي هاي نوين براي تأمين 
مالي آنها استفاده شود. رييس جمهور با بيان اينكه در 
عرصه بازار انتشللار و عرضه اوراق مالي اسامي هنوز 
پتانسيل هاي زيادي براي استفاده وجود دارد، اظهار 
داشللت: با اسللتفاده از اين فرصت ها فصل جديدي از 
تأمين مالي بازارمحور باز مي شود. روحاني تصريح كرد: 
دولت در راستاي چابك سازي، اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي و حمايت از بازار سرمايه به  ويژه 
هدايت نقدينگي به سللوي اشتغال  مولد، مردم محور 
كردن اقتصاد و شفاف  سللازي فعاليت هاي اقتصادي 
عرضه سهام شركت هاي دولتي در بازار سرمايه را به  جد 
در دسللتور كار قرار داده كه بدون ترديد تا پايان دولت 

دوازدهم ادامه خواهد يافت.

بلله گزارش قوه قضاييه، سلليد ابراهيم رييسللي رييس 
قوه قضاييه، طي سللخناني در صبحگاه مشترك ستاد 
فرماندهي ناجا، با بيان اينكه نيروي انتظامي ما بايد نيرويي 
مهربان، با تدبير و مقتدر جلوه كند اظهار داشت: تمامي 
عزيزان در نيروي انتظامي و در جاي جاي كشللور براي 
حفظ نظم و امنيت تاش مي كنند و مجاهدانه نمي گذارند 
افراد قانون شكن، هنجارشكن و شرور، امنيت مردم را به 
مخاطره بيندازند لذا صميمانه از ايشللان در اين حوزه ها 
تقدير مي كنم.رييس قوه قضاييلله، تصريح كرد: اولين 
مولفه  اقتدار جامعه و نيروي مقتدر، دين مداري و ايمان 
به خداست؛ آنچه به انسان قدرت مي بخشد، ذات مقدس 
كبريايي اسللت. قدرت و توانايي از آن اوست، انسان هاي 
مومن به خدا و كساني كه دين مدارند، به اعتبار ارتباط با 
قدرت اليزال الهي، قدرتمند هستند. رييسي با بيان اينكه 
دومين مولفه اقتدار، توجه به مللردم، مردم داري و مردم 
باوري است، تصريح كرد: بدانيد كه قدرت در جامعه ما از 
آن مردم متدين است؛ آنچه دشمن را از هرگونه اقدامي 
عليه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضي بازداشته است، 
عبارت است از مهم ترين مولفه هاي قدرت كه مردم متدين 
هسللتند. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: اتصال با مردم و 
مردم متدين در صحنه حماسه آفرين، اقتدار مي آفريند 
كه اين مهم نيز دومين نكته اي است كه در اقتدارآفريني 
نقش دارد و ارتباط صميمانه و خدمتگزاري براي مردم و 
باور داشللتن مردم متدين در صحنه، اقتدارآفرين است. 
رييسي روحيه انقابي و خطرپذيري را سومين نكته اقتدار 
دانست و ادامه داد: نيروي با اعتقاد به خدا و براي خدمت 
به مللردم، آمادگي خطر پذيري دارد و خود را در همه جا 
سپر قرار مي دهد تا به مردم لطمه اي وارد نشود و امنيت 
مردم در خطر قرار نگيرد كه اين خطر پذيري جانفشاني 
و ايثار، اقتدار مي آفريند. رييس دسللتگاه قضا خطاب به 
جوانان برومندي كه امروز در نيروهاي مسلللح، در بين 
مردم عزيز و در نيللروي انتظامي ما آماده خطر پذيري و 
جان فشاني هستند؛ افزود: روز اول ربيع االول روزي است 
كه يادآور جان فشاني اميرالمومنين )ع( در بستر پيامبر 
است؛ اين روز بسيار مبارك بوده و روزي است كه جلوه يك 
ايثار بزرگ و جان فشاني ماندگار به نام اميرالمومنين)ع( 

ثبت شده اسللت كه براي حفظ جان پيامبر جان جانان 
عالم هسللتي، جان خود را در خطر مي اندازد. رييسللي 
تاكيللد كرد: اين روحيه همان روحيه انقابي اسللت كه 
همواره فرماندهي معظم كل قوا از همه نيروها و از همه 
دست اندركاران در كشللور مطالبه دارند كه بايد نيروي 
انتظامي، قوه قضاييه، مجلس، دولت و همه بخش هاي 
كشور بايد انقابي بينديشللند و عمل كنند. رييس قوه 
قضاييه ادامه داد: روحيه انقابي يعني روحيه اي كه هيچ 
مانعي را براي انجام وظيفه و ايجاد امنيت در جامعه، ايجاد 
رفاه اجتماعي، ايجاد اجراي عدالت در جامعه به رسميت 
نشناسد. رييسي در ادامه با اشاره به جريان توابين در زمان 
پس از قيام عاشورا، خاطرنشان كرد: جريان توابين جريان 
مهمي در تاريخ اسللت و درس هاي بسياري دارد و درس 
مهم آن زمان شناس بودن اسللت. رييس قوه قضاييه با 
بيان اينكه تفاوت بين عاشوراييان و توابين در همين نكته 
است، گفت: براي نيروهاي مسلح ما به ويژه نيروي انتظامي 
زمان شناسي مهم است و در زمان خود اقدام مدبرانه بايد 
صورت گيرد. وي اظهار كرد: براي يك قاضي، مدير و نيرو 
هم امر زمان شناسي بسيار اهميت دارد. رييسي گفت: يكي 
از مولفه هاي اقتدار براي مردم و نيروهاي مسلح وجود رهبر 
معظم انقاب است كه امروز عمود اين خيمه است و اين 
جايگاهي است كه ايشان با رهنمودهاي خود نيروهاي در 
صحنه را هدايت مي كنند. وي با بيان اينكه اقتضائات اقتدار 
با اعمال خشونت تفاوت دارد، گفت: امروز پليس  در برخي 
نقاط جهان مورد نفرت مردم است. در امريكا پليس منفور 
است؛ چون خشونت را در ميان معترضان پيشه كرده است. 
رييسي با تاكيد بر اينكه بين مقتدر بودن و اعمال خشونت 
فرق است، بيان كرد: اعمال خشونت با نشان دادن قدرت 
ساح و جايگاه، بر مردمي كه امروز در ميدان در امريكا و 
اروپا عدالت خواهي مي كنند و زانو را بر گلوي آنها قرار دادن 
و صداي آنها را خفه كردن، اقتدار نيست.  رييس قوه قضاييه 
با بيان اينكه اقتدار در پليس مردمي جلوه گر است، حمايت 
از مردم و حفظ امنيت آنها را از شاخصه هاي پليس مقتدر 
دانست و خطاب به نيروي انتظامي عنوان كرد: مقتدرانه در 
برابر سارقان حرفه اي، سارقان سابقه دار، قاچاقچيان مواد 

مخدر و قاچاق سازمان يافته و اشرار بايد ايستاد.



 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نشستي با حضور رييس مجلس، روساي كميسيون هاي 
اقتصادي، برنامه، بودجه و محاس��بات، صنايع و معادن، 
كشاورزي، آب و منابع طبيعي و وزراي مربوطه و رييس 
كل بانك مركزي جهت بررسي وضعيت بازار ارز و نهاده هاي 
كش��اورزي برگزار خواهد شد. همچنين روز چهارشنبه 
قرار اس��ت وضعيت بازار و گراني هاي اخير در مجلس در 
دستور كار قرار گيرد. قاليباف رييس مجلس در پاسخ به 
تذكر نماينده كاشمر تاكيد كرد: اين تذكر به جايي است و 
فلسفه وجودي ما همين است كه در حوزه نظارت از هيچ 
ابزار و وظيفه قانوني كوتاه نياييم بنابراين قطعاً در اين زمينه 
مجلس انجام وظيفه خواهد كرد. ما حتماً بايد به اولويت هاي 
مردم توجه كنيم و اين حرف حقي است و فلسفه وجودي 
ما همين است كما اينكه االن طرح دو فوريتي مربوط به 
سبد كاال در كميس��يون مربوطه در حال بررسي است و 
اعضاي اين كميسيون بايد تالش بيشتري براي تسريع 
اين روند داشته باشند، همچنين موضوع گراني و كنترل 
بازار در دستور كار جلسه روز چهارشنبه صحن قرار داشته 
كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.

    دالر صرافي در مرز ۳۲ هزار تومان
از سوي ديگر، در بازار آزاد ارز قيمت دالر در عصر يكشنبه با 
قيمت 31 هزار و 900 تومان، يورو 37 هزار و 500 تومان 
و درهم امارات 8 هزار و 750 تومان معامله شد. در نتيجه 
اين كاهش قيمت ارز، هر گرم طال 1 ميليون و 475 هزار، 
مظنه مثقال طال 6 ميليون و 392 هزار، سكه 16 ميليون 
و 330 هزار، طرح قديم 15 ميليون و 300 هزار، نيم سكه 
8 ميليون و 800 هزار، ربع سكه 6 ميليون و سكه گرمي 3 

ميليون و 100 هزار تومان داد و ستد شد.
 روز يكشنبه قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 31 هزار و 950 
تومان تعيين شده و قيمت خريد دالر نيز 29 هزار و 700 
تومان درج شده اس��ت. ضمن اينكه قيمت فروش يورو 
نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
معادل 37 هزار و 450 تومان و قيمت خريد يورو 35 هزار 
و 200 تومان تعيين شده است.نرخ خريد و فروش دالر و 
يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند.تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس 
عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در 
سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن 
فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي غيربانكي و كاهش 
اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات 

قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.
بانك مركزي البته اعالم كرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نيز 
روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار خواهد كرد ضمن 
اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار متشكل ارزي 
را به 500 هزار دالر افزايش داده است.با افزايش قيمت ارز در 
بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز 
افزايش يافت؛ قيمت دالر براي اولين بار طي روز يكشنبه 
20 مهر در صرافي هاي بانكي وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ 
فعاالن بازار براين باورند كه رشد چشم گير قيمت طال و ارز 
و دالر واكنش هيجاني بازار به اقدام جديد امريكا بود كه 18 

بانك ايراني را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.
گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در 

صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و 
رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به 
هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي 
يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش 
از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتاً در 

صرافي هاي بانكي متوقف شده بود

  تاثير مثبت كاهش نرخ دالر 
بر كشورهاي حاشيه خليج فارس 

كاهش نرخ دالر براي كشورهاي حاشيه همكاري خليج 
فارس در صورت كاهش تاثير همه گيري كوويد -19 مثبت 
خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، بيش از يك دهه پيش، 
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس در تالش براي حفظ 
نرخ ثابت ارزي خود بودند كه دالر عقب نشيني كرد. قبل تر 
در س��ال 2007 و 2008، دالر ضعي��ف، هزينه واردات را 
افزايش داد و اجازه داد تورم حفظ شود. اكنون، تقاضاي كند 
داخلي باعث رشد قيمت ها شده است، در حالي كه كاهش 
نرخ دالر مي تواند صنعت هاي غيرنفتي مانند گردشگري 

را هنگامي كه بيماري همه گير كاهش يابد، تقويت كند.
مونيكا مالك، اقتصاددان ارشد در بانك تجارت ابوظبي در 
امارات متحده عربي، گفت: كاهش نرخ دالر براي شوراي 
همكاري خليج فارس در صورت كاهش تاثير همه گيري 
كووي��د -19 مثبت خواهد بود. ن��رخ ارز ثابت هنوز لنگر 
مهمي براي اقتصاد و ورود سرمايه است.شش عضو شوراي 
همكاري خليج فارس از اوايل دهه 1970 رژيم هاي ارزي را 
اداره مي كردند. اين سيستم از سال هاي متوالي پايين بودن 
قيمت نفت در دهه 1990، دوره ضعف دالر قبل از بحران 
مالي سال 2008 و سقوط ديگر نفت خام در سال 2014، 
جان س��الم به در برده اس��ت. فقط كويت در ماه مه سال 
2007 تصميم گرفت كه با سرعت گرفتن تورم، دينار را به 

سبد ارز وصل كند.

در اوايل سال جاري، با پايين آمدن قيمت نفت به پايين ترين 
سطح 18 ساله، احتمال كاهش ارزش پول، اقتصاد مناطق 
را متضرر كرد و در مورد ذخاير ارزي آنها س��واالتي ايجاد 
كرد. از آنجايي كه كشورهاي حوزه خليج فارس هزينه ها 
و يارانه ها را كاهش داده و به بازارهاي بدهي روي آوردند تا 
كسري بودجه خود را تامين كنند، بازرگانان از آن زمان اين 
احتماالت را مطرح كردند.با قيمت نفت و گاز به دالر، نرخ 
ارز ثابت به محافظت از كشورها در برابر نوسانات بازارهاي 
انرژي كمك كرده و به بانك هاي مرك��زي اجازه داده اند 
ت��ا در مواقع خوب ذخاير ارزي خ��ود را جمع كنند. يك 
محقق مقيم در موسسه كشورهاي عربي خليج فارس در 
واشنگتن، رابرت موگيلنيكي، گفت: مهم ترين نكته در مورد 
نرخ ارز كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نوسانات 
كوتاه مدت ارزش دالر امريكا نيس��ت، بلكه دسترسي به 

دارايي هاي ارزي كافي در ميان مدت است.

   صعود دالر در معامالت جهاني
ش��اخص دالر در معامالت ارزي اندك��ي افزايش يافت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.04 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 93.705 واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.093 دالر 
اعالم شد )نرخ هاي فوق بر حسب ساعت پاياني معامالت 
بازارهاي ارزي نيويورك محاسبه شده است( .در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.01 درصد كاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازاي 1.291 دالر مبادله شد. يورو 0.04 درصد 
پايين رفت و با باقي ماندن كانال 1.17 به 1.171 دالر رسيد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.02 درصد 
كاهش به 105.401 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.412 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.696 يوان چين اعالم شد.

به گزارش رويترز، تداوم روند افزايش كسري بودجه دولت 
امريكا باعث نگراني معامله گران از وادار شدن فدرال رزرو 
به چاپ پول بيشتر شده است. دفتر كنترل بودجه امريكا 
در گزارشي اعالم كرده است همزمان با افزايش هزينه هاي 
دولت براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي اين 
كش��ور در برابر پيامدهاي ويروس كرونا، كسري بودجه 
دولت در سال مالي 2020 به 3.13 تريليون دالر رسيده 
استكه اين رقم با وجود كمتر بودن نسبت به برآوردهاي 

قبلي، يك ركورد كامال تازه محسوب مي شود.
در شرايطي كه كريستين الگارد- رييس بانك مركزي اروپا 
از استفاده حداكثري از ابزارهاي در اختيار اين بانك براي 
تقويت طرف تقاضا و رشد اقتصادي خبر داده، مركز آمار 
اتحاديه اروپا در گزارشي نااميدكننده اعالم كرد متوسط 
نرخ تورم در 19 كشور عضو منطقه يورو در 12ماه منتهي 
به س��پتامبر با 0.2 درصد كاهش نس��بت به رقم مشابه 
منتهي به ماه قبل به منفي 0.3 درصد رسيده كه اين نرخ 
تورم در فاصله زيادي از س��طح دو درصدي هدف گذاري 
شده توس��ط بانك مركزي اين منطقه باقي مانده است. 
همچنين متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهي به سپتامبر 
در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 0.3 درصد اندازه گيري شده 

كه 0.1 درصد كمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.
متوسط نرخ تورم بزرگ ترين در امريكا در 12 ماه منتهي 
به سپتامبر نيز با 0.1 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه 
منتهي به ماه قبل به سطح 1.4 درصد رسيد كه اين نرخ 
تورم، باالترين سطح تورمي ثبت شده در امريكا در 9 ماهه 
اخير بوده است. در مدل جديد سياست گذاري فدرال رزرو، 
اجازه داده خواهد شد تا براي تقويت رشد اقتصادي و تزريق 
نقدينگي الزم به بازارها، نرخ تورم از س��طح دو درصدي 
هدف گذاري شده قبلي عبور كند اگر چه طبق گفته جروم 
پاول- رييس بانك مركزي امريكا، اجازه فاصله گرفتن بيش 

از حد تورم از سطح دو درصدي داده نخواهد شد.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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اكونوميست: تحريم ۱۸ بانك 
اثري براقتصادايران ندارد

واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست در گزارش خود 
در خص��وص تحريم هاي جديد امري��كا كه 18بانك 
ايراني را هدف قرار داده اس��ت نوشت: »انتظار نداريم 
كه تحريم ها و محدوديت هاي جديد امريكا عليه ايران 
تاثير فزاينده مهمي بر تجارت و اقتصاد ايران داش��ته 
باشد. بر اين اساس، ما در پيش بيني خود مبني بر رشد 
منفي 12 درصدي اقتصاد ايران در سال 2020 را تغيير 
نمي دهيم. تحريم هاي گسترده و شيوع ويروس كرونا 
دو عاملي هستند كه رشد منفي 12 درصدي اقتصاد 
ايران در سال 2020 را موجب مي شوند.« اكونوميست 
در تشريح علت محدود بودن تاثير تحريم هاي جديد 
مي گويد: »بانك هاي مهم ايران در جمع 70 موسسه 
مالي قرار داش��تند ك��ه نوامب��ر 2018 در پي خروج 
يك جانبه امريكا از برجام تحت بعضي محدوديت ها 
قرار گرفتند. امريكا شش ماه قبل از اين تاريخ از توافق 
هسته اي خارج شده بود و در اين تاريخ به معافيت هاي 
تحريمي ايران كه با اجرايي شدن توافق هسته اي حاصل 
شده بود پايان داد. بر اين اس��اس بخش مالي ايران از 
استفاده از سيستم تبادالت مالي بين المللي موسوم به 
سوئيفت كه بر پايه دالر قرار دارد محروم شد. در فوريه 
س��ال جاري نيز نام ايران به فهرست سياه گروه اقدام 
مالي موسوم به اف اي تي اف بازگشت و نسبت به هرگونه 
تبادل مالي با ايران هشدار داده شد. عالوه بر اينها، انبوه 
مقررات تحريمي ضد ايران، تجار و بانك هاي خارجي 
را حتي براي انجام معامالت مجاز با اين كشور بي ميل 
كرده و تجارت كاالهاي غيرنفتي ايران نيز طي دو سال 
گذشته كاهش داشته است. بنابراين تحريم هاي اخير 
وضع شده عليه كل سيستم بانكي ايران تاثيري محدود 

خواهد داشت.«

پيشنهاد فعال سازي بانك هاي 
ايراني در عراق و افغانستان

محمدصفايي دلوئي، عضو كميس��يون اقتصادي در 
مجلس درباره انجام مب��ادالت ارزي اي��ران در قالب 
پيمان هاي پولي گفت: يكي از راه هاي اصلي برون رفت 
ما و تهديد جايگاه دالر امريكا اين است كه مبادالت پولي 
دو جانبه را تقويت كنيم و حداقل اين كار را با كشورهاي 
همسايه مانند عراق، افغانستان يا روسيه به سرانجام 
برس��انيم. ايران تنها در كابل يك شعبه بانكي دارد در 
حالي كه شعبه بانكي در هرات، اقليم كردستان عراق و 
داخل كشور عراق هم نياز است. وي اضافه كرد: انجام اين 
كار به طور قطع و يقين جايگاه نقش دالر در بازار ايران 
را تنزل خواهد داد، اما اكنون حتي در رابطه با كشوري 
مانند افغانستان هم اين كار انجام نمي شود و اين در حالي 
است كه سه ميليون افغانستاني در ايران فعال هستند كه 
دريافتي آنها به ريال است و از آنجا كه فاقد مبادله پولي دو 
جانبه هستيم و ريال ايران معامله نمي شود، براي ارسال 
به خانواده هاي خود آن را به ارز تبديل مي كنند.ساالنه 
8 ميليارد دالر با اين روش از كشور خارج مي شود تنها 
به اين دليل كه مبادله پولي دو جانبه با كشوري مانند 

افغانستان نداريم.

تعطيلي تهران و كالن شهرها 
ضروري است

 به عنوان مثال كشوري مثل استراليا كه تنها 26 ميليون 
جمعيت دارد بيش از 110 ميليارد دالر براي پيشگيري 
از كرونا هزينه كرده است. اين در حالي است كه امريكا 
بي��ش از 140 ميلي��ارد دالر در اي��ن راه هزينه كرده و 
همچنان هم درگير اين بيماري است. البته تفكري هم 
در اين ميان مطرح شد، كه بسياري به آن معتقد بودند و 
آن همه گيري كرونا براي از بين بردن اين ويروس بود كه 
سازمان بهداشت جهاني هم زماني اين مساله را مطرح كرد 
اما در حال حاضر آنها هم عنوان كرده اند كه اين تفكر بسيار 
اشتباه بوده است. در فروردين ماه كه محدوديت هايي در 
كشور اعمال شد، آمار فوتي هاي ما به روازنه 30 نفر رسيده 
بود اما برداشتن اين محدوديت ها به صورت شتابزده از 
سوي دولت باعث شد تا با اوج گيري اين بيماري و ورود 
موج دوم و سوم كرونا مواجه شويم. از سوي ديگر بايد در 
نظر داشته باشيم كه بيشتر از اقتصاد اين جان مردم است 
كه ارزش و اهميت دارد و در واقع مردم اول بايد س��الم 
باشند تا بتوانند چرخ اقتصاد كشور را بگردانند. وقتي ما 
با شرايط بحراني بيماري كرونا مواجه باشيم همانطور 
كه االن هستيم، خود به خود مشاغل تعطيل شده و به 
ورطه نابودي كشيده مي شوند. در حالي كه يك تعطيلي 
و قرنطينه دو هفته اي با بس��تن تمام راه هاي ورودي و 
خروجي به كالن شهرها مي تواند، تاثير بسزايي در كاهش 
ابتال به كرونا داشته باشد. در حال حاضر روزانه بيش از 15 
ميليون نفر به تهران رفت و آمد مي كنند، بسياري از اين 
افراد كارمند ادارات دولتي و خصوصي هستند، تا زماني كه 
تعطيل رسمي و قرنطينه كامل از سوي دولت اعالم نشود، 
اين افراد نمي توانند كار خود را ترك كنند، چرا كه ممكن 
است با خطر اخراج و از دست دادن كارشان مواجه شوند. 
متاسفانه اگر شرايط به همين منوال پيش برود ما در دي 
ماه با آمار مرگ ومير باالي هزار نفر در روز مواجه خواهيم 
بود. همين االن هم آماري كه اعالم مي شود حداقل يك 
سوم آمار واقعي است. بسياري از افراد در شهرهاي كوچك 
و روستاها بر اثر اين بيماري جانشان را از دست مي دهند، 
اما چون تست كرونا از آنها گرفته نشده، آمارشان در بين 
افراد مبتال به كرونا كه درگذشته اند، درج نمي شود. با اين 
وضعيت همين االن هم در كل كشور روزانه تعدادي بين 
500 تا 600 نفر فوتي داريم كه به داليل ذكر شده آمار 
آنها در بين افرادي كه بر اثر ابتال به كرونا درگذشته اند، 
ذكر نمي ش��ود. حال ش��ما در نظر بگيريد در ماه دي و 
بهمن قرار است چه اتفاقي در كشور رخ دهد. اگر دولت 
همين االن دست به كار نشود و سالمت افراد جامعه را در 
اولويت كارهاي خود قرار ندهد، شايد 10 روز ديگر هم 

براي اين كار دير باشد. 

تزريق ارز در دوره مديريت
5 رييس بانك مركزي اخير

صيان��ت از منابع ارزي و مديريت دخ��ل و خرج ارزي 
كشور در كنار حفظ ارزش پول ملي يكي از وظايف بانك 
مركزي است. در اين بين حراج منابع ارزي به قصد پايين 
نگه داشتن مصنوعي و موقتي نرخ ارز و حفظ ظاهري 
ارزش پول ملي س��اده ترين راه حل موجود براي پاك 
كردن صورت مساله است. اقدامي كه به نظر مي رسد بر 
خالف دوره هاي پيشين در دوره رياست همتي بر بانك 
مركزي با آن مقابله شده و بانك مركزي تالش كرده با 
اصالح رويه هاي غلط و تالش براي بهبود متغيرهاي 
بنيادين اقتصادي اعم از ناترازي بانك ها، كسري بودجه 
دولت، كنترل تورم، بازگشت ارزهاي صادراتي و... نسبت 
به كنترل و متعادل سازي بازار ارز اقدام كند.به گزارش 
ايِبنا، نگاهي به عملكرد روس��اي سابق بانك مركزي 
در خصوص تزريق ارز مداخله اي به بازار نيز مويد اين 
نكته اس��ت. بر اين اساس از سال 1382 تاكنون و طي 
مديريت 5 رييس كل بانك مركزي، 282 ميليارد دالر 
ارز مداخله اي به منظ��ور كنترل قيمت به بازار تزريق 
شده است. محمود بهمني در 5 سال مديريتش بر بانك 
مركزي 160 ميليارد دالر )معادل ساالنه 32 ميليارد 
دالر( ارز به بازار تزريق كرده است. طهماسب مظاهري 
در يك سال مديريتش بر بانك مركزي 30 ميليارد دالر 
ارز به بازار تزريق كرده است. ابراهيم شيباني در 4 سال 
مديريتش بر بانك مرك��زي 57 ميليارد دالر )معادل 
ساالنه 14.2 ميليارد دالر( ارز به بازار تزريق كرده است. 
ولي اهلل سيف در 5 سال مديريتش بر بانك مركزي 35 
ميليارد دالر )معادل ساالنه 7 ميليارد دالر( ارز به بازار 
تزريق كرده است.عبدالناصر همتي در 2 سال مديريتش 
بر بانك مركزي تاكنون بيش از يك ميليارد دالر ارز از 
بازار جذب كرده اس��ت؛ اين در حالي است كه در دوره 
همتي و در شرايطي كه هيچگاه در كشور سابقه نداشته، 
به دليل شرايط تحريمي بيش از 80 درصد درآمد ارزي 
ناشي از نفت، گاز و ميعانات گازي تقليل يافته است. در 
حالي كه عنوان مي شود در دوره اخير رشد نرخ دالر بيش 
از دوره هاي پيشين بوده است، اما اوال در هيچ زماني افت 
درآمد نفتي بدين حد نبوده و ثانيا در دوره فعلي بانك 

مركزي به هيچ وجه دنبال ارزپاشي نبوده است.

 اثر متغيرهاي برون زا 
و درون زا بر ارز و تورم 

يك اس��تاد دانش��گاه گفت: 50 درصد از مش��كالت 
پولي و مالي كش��ور به بيرون و 50 درصدش از درون 
تاثير مي گيرد كه تنها بخشي از آن به بانك مركزي بر 
مي گردد.وحيد محمودي، كارشناس امور اقتصادي و 
استاد دانشگاه درباره تاثير متغيرهاي برون زا خارج از 
اراده سياس��ت گذاري بانك مركزي به مانند تحريم و 
كرونا بر عدم موفقيت در خصوص مواردي مانند مهار 
نرخ تورم در گفت وگو با ايِبنا گفت: به طور طبيعي اقتصاد 
كشور در ش��رايطي قرار دارد كه براي تحليل آن نبايد 
تنها به يك عامل تكيه كرد.وي در اين خصوص اضافه 
كرد: بخش عمده اي از منابع درآمدي مستقيما به نفت 
وابسته است و بخش ديگر هم غيرمستقيم اين وابستگي 
را يدك مي كشد، بنابراين تا زماني كه تاثير كانال هاي 
مالي منوط به فروش نفت باشد، ميزان نقدينگي براي 
عرضه نيازهاي اساسي نه تنها غيرقابل پيش بيني خواهد 
بود، بلكه اين شرايط نابسامان، آينده را نيز به شدت تحت 
تاثير قرار مي دهد.اين كارشناس امور اقتصادي در ادامه 
يادآور شد: در كنار مشكالت اقتصادي موجود در كشور، 
فعاليت سفته بازان و ... تالطمي در بازار ارز به وجود آورده 
كه كار را براي فعاالن در حوزه اقتصادي به شدت سخت 
كرده است. با وجود آنكه نمي توان مجموعه سياست هاي 
پولي و مالي كشور را به طور كامل مبرا از اشتباه دانست، 
اما نقش اين گروه در توليد چنين وضعيتي قابل توجه 
است.محمودي در ادامه درباره دليل اين مساله تاكيد 
كرد: زماني كه تصميم پولي و مالي گرفته مي ش��ود، 
انتظار آن اس��ت مورد دفاع قرار گيرد، اما از آنجا كه در 
كليت حاكميت يكدس��تي وجود ن��دارد و نيروهاي 
ذي نفوذ سياسي - اقتصادي منافع ديگري را مدنظر 
دارند، برداشت از منابع ارزي در يك چارچوب واحد و 
براساس نيازها قرار نمي گيرد. اين در حالي است كه بايد 
تمام گروه ها حتي آن دسته كه نظر سودجويانه خاصي 
دارند در اين مواقع حمايت به عمل آورند و پش��تيبان 
دولت باشند و با بانك مركزي همكاري كنند. اين استاد 
دانشگاه در اين رابطه اظهار داشت: مساله ديگر كه نبايد 
از آن عبور كرد مشكل زيرساخت ها است. زيرساخت ها 
در حوزه پولي از گذشته شكل گرفته و غيرتوسعه اي 
اس��ت كه با نظر پولي امروز هماهنگي ندارد. از سوي 
ديگر اصحاب قدرت هم از تصميمات پولي پشتيباني 
به عمل نمي آورند و بانك مركزي نيز در اين ميدان فاقد 
قدرت كافي اس��ت، بنابراين منصفانه نيست كه تمام 
مشكالت از چشم بانك مركزي ديده شود و صرفا اين 
نهاد پولي در كشور را مقصر دانست.وي در ادامه تصريح 
كرد: اتفاقاتي هم كه براي بازار بورس روي داد در نتيجه 
حركت حقوقي ها بود تا هماهنگي هايي كه در سطح 
وزراي اقتصاد و نفت رخ داد را از بين ببرد. حجم عظيم 
نقدينگي كه در نتيجه چني��ن تصميم گيري جذب 
بازار سرمايه شده بود را با شكست مواجه ساخت، زيرا 
حقيقي ها سرمايه خود را از اين بازار خارج و به سوي بازار 
ارز و طال سوق دادند.اين كارشناس امور اقتصادي افزود: 
مجموعه اي از فش��ارهاي داخلي و خارجي مشكالت 
امروز را به وجود آورده اس��ت. نكت��ه حائز اهميت در 
آن اس��ت كه مردم، فعاالن اقتصادي و ذي نفعان بايد 
دورنمايي نسبت به سياست ها و فضاي اقتصادي داشته 
باشند، اما كس��ي نمي داند بايد به كدام جهت حركت 
كند. مردم در كل سردرگم هستند و اين سردرگمي 
بيشتر نااطميناني در بازار را فراهم ساخته كه به اعتماد 
عمومي ضربه وارد كرده است.محمودي در ادامه يادآور 
شد: گسسته شدن اعتماد عمومي سبب خواهد شد تا 
مردم از تصميمات دولت دور شوند. همانطور كه در ابتدا 
اشاره كردم 50 درصد از مشكالت پولي و مالي كشور 
به بيرون و 50 درصدش از درون تاثير مي گيرد كه تنها 

بخشي از آن به بانك مركزي برمي گردد.

بررسي بازار ارز با حضور وزراي اقتصادي در مجلس

دالر آزاد به كانال 31 هزار تومان كاهش يافت

چرا از عرضه ارز در بازار متشكل استقبال نشد؟
ساسان شاه ويسي|

 حفظ ارزش دارايي برخي افراد مانع از جذب ارز تزريق شده 
بانك مركزي و كاهش نرخ دالر شده است يك تحليل گر 
اقتصادي معتقد است به نظر مي رسد استقبال از دالرهاي 
جديد به كاهش نرخ ارز بينجامد و اين سرمايه هاي كنوني 
بسياري را تهديد كند، لذا در مواجه با آن مقاومت وجود 
دارد.هنوز زمان زيادي از دو گام مهم بانك مركزي يعني 
تعامل بين الملل��ي براي بازگردان��دن ارزهاي خارجي و 
عرضه چند ميليون  دالري به بازار متشكل ارزي نگذشته 
كه سخنگوي دولت در اظهارنظري گفت كه هنوز قيمت 
دالر واقعي نيست و اين در حالي است كه عرضه از سوي 
بانك مركزي انجام مي شود اما »تقاضايي براي آن نيست«. 
حاال سوال اينجا است كه چرا با وجود عرضه اين مقدار ارز 
خارجي تقاضاي واقعي براي آن ش��كل نمي گيرد؟بانك 
مركزي 22 مهرماه و در دومين روز اجراي سياست جديد 
ارزي، حدود ٧٨ ميليون دالر ارز به صورت اس��كناس در 
بازار متشكل معامالت ارزي در نرخ هاي حاشيه بازار عرضه 
كرد. اما اين نه��اد در گزارش خود اعالم كرده كه »عرضه 
78 ميليون دالري اسكناس تنها با تقاضاي 1.5 ميليون 
دالري مواجه شده است.«كارشناسان اقتصادي در اين 
باره تحليل هاي گوناگوني دارن��د. آنها معتقدند كه بايد 
گره كور اين ماجرا را در ساير دستگاه هاي تصميم گير و 
مجري سياست هاي اقتصادي كشور نيز جست وجو كرد و 
عملكرد بانك مركزي در شرايطي كه ديگر اركان اقتصادي 
كار خود را به صورت كارشناسي شده، هدفمند و همگام با 
سياست هاي بانك مركزي انجام نمي دهند، طبيعي است 
كه با چنين بازخوردهايي در بازار مواجه مي شود.ساسان 
شاه ويسي، تحليل گر مسائل اقتصادي در گفت وگو با ايِبنا 
ضمن تاييد اين نكته گفت: برغم اين ميزان عرضه و امكان 
خريد هر صرافي به ميزان 5٠٠ هزار دالر در بازار مذكور، 
صرفا حدود 1.5 ميليون دالر توسط صرافي ها خريداري شد 
كه اين امر حاكي از فقدان تقاضاي موثر در بازار براي ارز به 
صورت اسكناس است. به نظر مي رسد استقبال از دالرهاي 
جديد به كاهش نرخ ارز بينجامد و اين سرمايه هاي كنوني 
بسياري را تهديد كند، لذا در مواجه با آن مقاومت وجود 
دارد. شاه ويسي درباره داليل چنين اتفاقي در بازار ارز اظهار 

كرد: ابتدا بايد بين ميزان عرضه و تقاضاي دالر اسكناس و 
نرخ حواله ها تفكيك قائل شد كه به نظر مي رسد بخش 
بزرگي از اتفاقي كه مورد نظر است در حواله اي ها است، اما 
صرف نظر از اينها يك مقايسه واقعي را مي توان انجام داد. 
چرا كه در شرايطي كه اقتصاد دچار التهاب شده و آن ثبات 
و اعتماد را براي بازيگران و ذي نفعان اقتصاد نمي تواند به 
وجود بياورد، مردم به دنبال حفظ ارزش دارايي هاي خود 
هس��تند. وي مهم ترين دليل عدم كاهش نرخ ارز و نبود 
تقاضاي واقعي براي ارز را در تمايل مردم به حفظ ارزش 
دارايي هاي خود دانست و گفت: به نظر مي رسد اتفاقات 
مختلفي مي تواند در بازار بيفتد از جمله آنكه متغيرها و 
ابزارهاي پولي مي توانند به حفظ بخش��ي از دارايي مثل 
دالر، طال، اوراق بورس، خودرو و مسكن كمك كنند. چرا 
كه مردم بارها شاهد آن بوده اند كه اين بازارها اعم از بازارهاي 

مالي يا بازارهاي واقعي دچار التهاب خواهند شد.
اين كارشناس اقتصادي با ذكر مثالي، دالر را مثل بسياري از 
كاالهاي سرمايه اي ديگر دانست و افزود: تعبير بهتر همين 
مثالي است كه مي توان زد. وقتي در چند ماه گذشته 28 
هزار خودرو ثبت نام مي ش��د در مقاب��ل آن قريب به 1.5 
ميليون نفر ثبت نام مي كرد كه با قوانيني هم همراه بود 
اعم از اينكه بايد پول پيش پرداخت داده و 90 روزه تحويل 
داده مي شد و بايد تمام پول را در زمان ثبت نام قطعي هم 
پرداخت مي شد اما آيا آن 1.5 ميليون نفر همگي با نيت 
خريد خودرو به منظور اس��تفاده از آن درخواست دادند؟ 
به نظر مي رسد اگر همچنين برداشتي داشته باشيم، غلط 
اس��ت. زيرا بخش بزرگي از مردم وقتي اينگونه متقاضي 
مي شوند و مثال وارد بازار خودرو مي شوند كه عمده تقاضاي 
آنان اين است كه يك ابزار پولي را به دست بياورند و بخشي 
از ارزش دارايي هاي از دست رفته خود را جبران كنند. در 
موضوع دالر هم به عنوان يك كاالي س��رمايه اي همين 

اتفاق در حال افتادن است.

    عمليات رواني خارجي و سوداگران داخلي
شاه ويس��ي رابطه مردم با دالر را رابط��ه اي ذهني و 
رواني عنوان و خاطرنش��ان كرد: اتفاقي كه در ضمير 
ناخودآگاه افراد ُخرد شكل مي گيرد، بسيار مهم تر از 

اتفاقي است كه در ذهن صاحبان قدرت و سرمايه داران 
براي تغييرات بازار رقم مي خورد. به بيان اين تحليل گر 
مس��ائل اقتصادي ايران، اكنون نس��بت صادرات و 
واردات ما روند كاهشي داشته و نسبت مصرف ما كه 
يكي از مهم ترين متغيرهاي بازارس��از است، نسبت 
توليد ملي ما كه در گستره بزرگ تر تاثيرگذار است و 
نسبت سرمايه گذاري داخلي كه بر هر دوي اينها موثر 
است، روند كاهش��ي دارد. بنابراين، به تعبير گزارش 
س��يماي اقتصاد ايران كه در دو مرحله به فاصله سه 
ماه توس��ط مركز پژوهش هاي مجلس اعالم ش��ده 
نشان مي دهد كه عموم بازارها روند كاهشي و نزولي 
دارند و تا زماني كه همزمان سياست گذار براي همه 
اين اركان چاره انديشي نكند عملكرد بانك مركزي 
به تنهايي معج��زه نخواهد كرد.شاه ويس��ي با بيان 
اينكه مهم ترين دليل اين الته��اب در بازارهاي ايران 
بي ثباتي ناشي از جنگ رواني اس��ت، يادآور شد: در 
چند روز گذشته، 18 نهاد مالي ما مجدداً مورد تحريم 
قرار گرفته اند كه همين نهادها در دو سال گذشته با 
خروج ترامپ از برجام يك بار مورد نوازش اوفك )دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا( 
قرار گرفته بودند.اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: 
متاسفانه اعتمادي كه به ثبات س��ازهاي بازار وجود 
دارد و بخش��ي از آن به تحريم و بخش بزرگ تر آن به 
رويكرد مديريت عمومي در اقتصاد ملي برمي گردد و از 
سوي ديگر تحت عمليات رواني اقتصادي دشمن قرار 
گرفته از بين رفته و متاسفانه عمليات رواني دشمن و 
سوداگران اقتصادي توانسته فضايي كاذب را به وجود 
بياورد كه خروجي آن اين باش��د كه 78 ميليون دالر 
عرضه ارز توس��ط دولت صورت بگيرد اما نهايتا 1.5 
ميليون دالر در عمل درخواست واقعي ايجاد مي شود.

شاه ويسي تاكيد كرد: البته در واقعيت اين دالرهاي 
عرضه شده در جاي خود تقاضاي بسيار دارد، اما اكنون 
افرادي تنها مترصد اين هستند كه حتي با اقدامات 
اغواگرايانه و يا متقلبانه بتوانند آن را به دست بياورند، 
اما مي خواهند كجا مصرف كنند؟وي انگيزه سوداگران 
بازار ارز را چنين بيان كرد: به نظرم اين استفاده ها كمتر 

براي واردات كاالهاي اساسي و بيشتر براي مهاجرت 
سرمايه است، هرچه نرخ سرمايه گذاري هاي داخلي 
ما كاهش پيدا مي كند اين پول بايد يك جايي خود را 
نشان بدهد كه يا انباشت مي شود و يا در يك چرخه 
اقتصادي معيوب تبديل به كاالهايي مي شود كه به 

شكل قاچاق از كشور خارج مي شود.
اين اقتص��اددان چرخه اقتصادي معيوب را ناش��ي از 
چالش هاي توليد و توزيع و سياست هاي آن دانست و 
گفت: براي مثال، صادرات غير نفتي كه اگرچه گفتيم 
خوب است اما ناگهان تبديل به بحران كاالها در داخل 
مي ش��ود و نهاد موثر و قدرتمن��د تنظيم گر بازار ما كه 
مهم تري��ن اركان اقتصادي م��ا آن را مديريت مي كند 
متوجه يك تحليل صحيح ب��راي كاالهايي مثل تخم 
مرغ، گندم و برنج نيس��ت، كه در نتيجه آن، دچار يك 
تزاح��م عرضه و تقاضا مي ش��ويم و ب��ا ارزش پولي كه 
كشورهاي همسايه ما نسبت به ريال دارند بخش بزرگي 
از توليدات اقتصادي ما كه با دالر دولتي توليد شده است 
سر از بازارهاي مرزي و قاچاق معكوس در مي آورد.شاه 
ويسي ظرفيت و قابليت هاي اقتصادي كشور را بسيار 
باال دانس��ت و تاكيد كرد: نهايتًا به فرمايشات رهبري 
مي توان رس��يد كه فرمودند عالج مشكالت اقتصادي 
در داخل است كه بخش بزرگي از آن در توليد و بخش 
ديگر آن در توزيع اس��ت. لذا بايد مديريت كالن كشور 
در اين حوزه بازنگري هاي الزم را انجام دهد تا همزمان 
سياس��ت هاي بانك مرك��زي در مديري��ت ارز مثمر 
ثمر باشد.اين كارش��ناس اقتصادي خاطرنشان كرد: 
مهم ترين هدف تحريم ها تهديدات اقتصادي و كاهش 
تاب آوري ملي است كه به طور مستقيم بر چرخه توليد 
و توزيع و قيمت هاي تمام ش��ده كااله��ا تاثير كاذب 
بگذارد.وي بازنگري در اين ش��رايط را ضروري دانست 
و گفت: متاس��فانه با اين شرايط، توليد دچار هدررفت 
و از دست رفتگي اس��ت و توزيع هم سخت ترين ادوار 
تاريخي خود را پشت سر مي گذارد. ما همانطوري كه 
توليدمان به شدت وابسته به دولت است، توزيع ما هم 
وابستگي بسياري به دولت دارد و اين شرايط پيچيده 

كام ما را تلخ مي كند.



بازارهاي مالي امروز را مي توان بهترين جايگاه براي 
سرمايه گذاري دانست. در حال حاضر سرمايه گذاري 
در بازارهايي همچون بانك، بورس، مسكن، سكه، 
طال و ارز وج��ود دارد. س��رمايه گذاري در هر يك 
اين بازار ها بازده��ي متفاوتي دارد و گاهي بازدهي 
آنان ب��ه بي��ش از 400 درصد مي رس��د ام��ا؛ اين 
س��رمايه گذاري ها با توجه به ماهي��ت خود داراي 
ريسك كمتر و يا بيشتر مي باشند و اين مورد يكي 
از مهم تري��ن فاكتورهاي س��رمايه گذاري در بازار 
محس��وب مي شود. براين اس��اس مقايسه بازدهي 
ميان بانك و بورس درست نيست چراكه سپرده هاي 
بانك��ي در دس��ته  دارايي هاي بدون ريس��ك قرار 
مي گيرند ولي بازار س��هام يا همان ب��ورس داراي 
ريسك عمده است. ميزان تورم در كشور ها هر روزه 
افزايش مي يابد و با توجه به اين وضعيت مهم ترين 
نكته براي حفظ ميزان سرمايه خود، سرمايه گذاري 
صحيح، كم ريسك و س��ود ده است. در ميان يكي 
از سخت ترين و مش��كل ترين كارها مقايسه ميزان 
بازدهي بازارهاس��ت. هيچگاه نمي ت��وان بازدهي 
بورس، دالر، س��كه، طال و... با يكديگر و به درستي 
و دقيق بررس��ي كرد چراكه؛ هر كدام ريسك و نوع 
س��رمايه گذاري متفاوت دارند. يك نكته نيز وجود 
دارد ب��ا توجه به ت��ورم و كاهش پ��ول ملي ميزان 
بازدهي اغلب بازار ها كاهش يافته اما؛ بورس بازدهي 
بيشتري را دارد و اين روزها مورد توجه اغلب مردم 
اس��ت به گونه اي كه حدود 90 درصد مردم در اين 
بازار فالن هستند. سرمايه گذاري در بورس بازدهي 
عمده اي دارد و در 5 ماهه نخس��ت سال جاري اين 
بازار بازدهي در مقياس 300 درصدي را تجربه كرد. 
سرمايه گذاري در بورس هم به صورت بلندمدت و 
هم كوتاه مدت س��ودده است و ويژگي مثبت خريد 
سهام در اين بازار اين است كه مانند سپرده گذاري 
در بانك، هر فرد با هر ميزان پولي كه در اختيار دارد 
مي تواند در اين بخش سرمايه گذاري كند اما؛ فرق 
عمده س��هام با سپرده گذاري در بانك اين است كه 
در بانك افراد كم وبيش با سود بانكي روبه رو هستند 
و نيازي به ريس��ك كردن ندارن��د. درحالي كه در 
بورس افراد بايد پذيراي ريسك خريدوفروش خود 
باشند.چون به همان ميزان كه ممكن است بورس 
سوددهي داشته باشد امكان ايجاد ضرر و زيان نيز 
وجود دارد. يكي از مهم ترين ويژگي هاي بازار سهام 
شفافيت است اين بدان معناست كه بورس به صورت 
كامل شفاف است و شما مي توانيد به راحتي صورت 
مالي شركت ها و.... را ببينيد اما؛ بازارهاي مالي ديگر 
اينگونه نيس��ت و به صورت خالصه ش��فاف سازي 
مي كنند. يكي ديگر از مزيت هاي س��رمايه گذاري 
در بورس ايران، قابليت نقدش��وندگي سهام است 
و ش��ما با خريد س��هام نگران نقد شدن سهام خود 
نباش��يد و در هر زماني مي توانيد س��هام خود را به 
فروش برس��انيد، همچنين دسترس��ي به اين بازار 
بسيار است و كافي است شما از اينترنت بهره ببريد 
اما؛ مهم تري��ن و قابل توجه ترين مزي��ت اين بازار 
ميزان سرمايه گذاري اس��ت يعني شما با كمترين 
س��رمايه مي توانيد وارد بورس ش��ويد و بيشترين 

بازدهي را از آن خود كنيد. در ميان اگر ش��ما زمان 
و يا دانش كافي براي سرمايه گذاري نداشته باشيد 
مي توانيد به صورت غير مستقيم وارد بورس شويد 
و اجازه دهيد كارشناس هاي عمده بازار با پول شما 

سرمايه گذاري كنند. 
دومين بازار مالي براي س��رمايه گذاري را مي توان 
بانك دانس��ت. در اين روش، ش��ما پول خود را در 
بانك س��رمايه گذاري مي كنيد و به صورت ماهانه 
مبلغي به عنوان س��ود س��پرده دريافت مي كنيد. 
بهره بانكي به  عنوان س��رمايه گذاري بدون ريسك 
در نظرگرفت��ه مي ش��ود. مهم تري��ن ويژگ��ي اين 
سرمايه گذاري سودآوري، تضميني و قطعي بودن 
آن است اما؛ چندماهي است كه ميزان سود بانك ها 
كاهش يافته و مردم س��عي مي كنن��د تا نقدينگي 
خود را از بازار مال��ي خارج كنند. در بانك ها دو نوع 
سپرده س��رمايه گذاري بيش��تر ديده مي شود يك 
سرمايه گذاري كوتاه مدت كه به صورت كوتاه مدت 
اس��ت و يك نوع س��رمايه گذاري ارزان محس��وب 
مي شود و س��رمايه گذاري بلندمدت كه به صورت 
بلندمدت است و شما هر زمان به هر ميزان مي توانيد 
از حساب خود برداشت كنيد. اغلب سپرده گذاري 
بلند بيش از دو الي س��ه سال است و ميزان سود آن 

بيش از سپرده كوتاه مدت است. 
سرمايه گذاري بعدي، سرمايه گذاري در بازار مسكن 
اس��ت. در كش��ور ما با توجه به عوام��ل فرهنگي و 
اقتصادي، به مسكن و مستغالت در سرمايه گذاري 
اهميت بسياري داده مي  شود. مسكن به عنوان يك 
كاالي سرمايه اي مي تواند در درجه اول باعث حفظ 
سپس باعث افزايش ارزش سرمايه شود. بسياري از 

مردم بهترين روش هاي سرمايه گذاري در ايران را 
خريد مس��كن مي  دانند. چراكه مسكن هم كااليي 
مصرفي است و هم به مرور زمان قيمت آن افزايش 
پيدا مي كند. اين س��رمايه گذاري مزيت هايي دارد 
مثل؛ اطمينان از ثبات س��رمايه، ريس��ك نس��بتا 
پايين ب��راي حفظ س��رمايه، س��رمايه گذاري در 
بلندمدت، قابليت استفاده براي درآمدزايي، قابليت 
نقدشوندگي است.  سرمايه گذاري در بازار به عنوان 
گزينه هاي بعدي مطرح مي شود. شايد يكي از اصلي  
ترين گزينه هاي سرمايه گذاري بازار ارز باشد كه به 
دليل نوس��انات قيمتي زياد اين بازار، بازار مطلوبي 
به نظر برسد اما بايد توجه كرد كه كار كردن در اين 
بازار داراي ريسك زياد است و از شفافيت معامالت 
برخ��وردار نيس��ت و در اصل يك ن��وع فعاليت در 
يك بازار س��ياه اس��ت. هرچند خريد و فروش ارز 
يكي از پر س��ودترين روش هاي سرمايه گذاري در 
ايران محس��وب مي  ش��ود اما؛ نمي ت��وان به عنوان 

سرمايه گذاري بلندمدت شمرد. 
س��رمايه گذاري در طال و س��كه نيز اي��ن روزها از 
اس��تقبال زيادي برخودار است. يكي از مزيت هاي 
سرمايه گذاري در طال، نبود محدوديت زماني است 
و در هر زمان مي  توان اقدام به خريد و يا فروش كرد. 
انتخاب روش سرمايه گذاري در طال بسيار حساس 
است. صندوق هاي طال با قوانين مشخص و منعطف 
خود امكان سرمايه گذاري را ساده تر مي كنند. يكي 
از جذاب تري��ن انواع صندوق س��رمايه گذاري، نوع 
طاليي آن )همانند صندوق پشتوانه طالي لوتوس، 
صندوق سرمايه گذاري زرافش��ان اميد ايرانيان، و 
صندوق س��رمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر 

سكه طالي مفيد( است. در واقع بدون درگير شدن 
براي خريد طال، از طالي ساخته شده گرفته تا انواع 
س��كه، به صورت دقيق روي آنها س��رمايه گذاري 
مي كنيد.  همچنين سرمايه گذاري در بازار ارزهاي 
ديجيتال بيشترين بازده را در طول 10 سال گذشته 
داشته و ارزش پول افراد به 42 برابر سطح اوليه آن 
رسيده است. بعد از آن بازار سرمايه پربازده ترين بازار 
مالي طي اين مدت بوده و ارزش پول افراد به 27 برابر 

سطح اوليه آن دست يافته است.
ط��ي س��ال 98 ش��اخص كل ب��ا ثب��ت بازده��ي 
187درصدي با اختالف، بازار س��كه با بازدهي 31 
درصدي، دالر با بازدهي 22 درصدي و مس��كن با 
بازدهي23 درصدي و طال با بازدهي 40.5 درصدي 
را پشت سر گذاشته است. همچنين طبق گزارش 
مركز آمار تورم ساليانه در سال مذكور 34.8 درصد 
گزارش شده و اين نشان مي دهد سرمايه گذاري در 
بازارهاي مس��كن، دالر و سكه در سال قبل همانند 
نرخ بهره بانكي در س��اليان اخير، ديگر پاسخگوي 
حداقلي ترين كاربرد يك فرصت س��رمايه گذاري، 
يعني پوش��ش تورم نيز نبوده اند اما؛ س��ال جاري 
يعني س��ال 99 ميزان بازدهي شاخص كل بورس 
به 300 درصد رس��يد و در اين بين ميزان بازدهي 
بانك ها كاهش يافت ولي با افزايش تحريم ها ميزان 
بازدهي ب��ازار ارزي افزايش يافت اما؛ به پاي بورس 
نرسيد. مي توان گفت بورس بهترين بازدهي را براي 
س��رمايه گذاري دارد با اينكه اين روزها ارز و سكه و 
طال س��ود خوبي دارد ولي س��رمايه گذاري در اين 
بازارها به صورت موقت است و براي بلندمدت هيچ 

گونه توجيهي ندارد.
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انواع ريسك سرمايه گذاري 
چيست؟

آموزش| ريس��ك به معناي احتمال عدم موفقيت 
است ريسك پذيري پذيرفتن اين واقعيت است كه ما 
در اين لحظه از فرصت هايي چشم پوشي مي كنيم تا در 
آينده فرصت هاي بيشتري داشته باشيم و در حقيقيت 
خطر و فرصت را در كنار هم مي بينيم. وقتي صحبت 
از پول و سرمايه گذاري به ميان مي آيد تاثير ريسك 
پذيري بيشتر ديده مي شود. از آغاز پيدايش تمدن، 
انس��ان ها همواره با عوامل متغير و خطرهاي زيادي 
مواجه بوده اند و احتمال خسارت همواره وجود داشته 
است. انسان نخس��تين با مخاطرات طبيعي مواجه 
بوده و به تدريج آموخته است كه اتفاقات ناخوشايند 
را پيش بيني كند و براي مقابله با آنها آماده باشد. هر 
چه ميزان رشد و پيشرفت انسان بيشتر مي شود، در 
معرض تصميم گيري ها  و پيچيدگي هاي بيشتر و در 
معرض ريسك هاي بيشتري قرار مي گيرد. در مفهوم 
مالي ب��ه احتمال اختالف ميان ب��ازده مورد انتظار و 
بازده واقعي ريسك گفته مي شود. اين انحراف بازده 
مي تواند مثبت يا منفي باشد، هر اندازه احتمال عدم 
موفقيت در سرمايه گذاري بيشتر باشد، در اصطالح 
گفته مي ش��ود كه ريس��ك س��رمايه گذاري بيشتر 
خواهد بود. اصل ثابتي در سرمايه گذاري وجود دارد 
مبني بر اينكه سرمايه گذار از ريسك و خطر گريزان 
و به سمت بازده و س��ود تمايل دارد؛ به همين خاطر 
است كه سرمايه گذاران ريسك گريز از ورود سرمايه 
خود به جايي كه خطر و ريس��ك وج��ود دارد يا افق 
نامشخصي در برابر سود و اصل سرمايه شان هست، 
امتناع مي كنند. ريس��ك گريزي را مي توان اين طور 
بيان كرد كه سرمايه گذاران طرح هاي مخاطره آميز 
را نمي پذيرند مگر آنكه بازده مورد انتظار طرح خيلي 
زياد باشد. سرمايه گذاران را از منظر پذيرش ريسك 
مي توان به سه دسته تقسيم  كرد: افراد ريسك گريز: 
اين افراد استراتژي محافظه كارانه دارند. يك شخص 
ريسك گريز ترجيح مي دهد كه بازده مطمئن به دست 
آورد و در حالتي كه درص��د احتمال باالي موفقيت 
مطرح باشد شركت خواهد كرد. افراد ريسك پذير: اين 
افراد استراتژي جسورانه دارند و شخص در اين حالت 
خواهان پذيرش ريسك است و تمايل دارد شانس خود 
را بيازمايد. افراد خنثي نسبت به ريسك: سومين گروه 
افرادي هس��تند كه به اصطالح آنها را ريسك خنثي 
مي نامند. اين افراد ارزش پولي را مقدار ارزش اسمي  
آن مي دانند. براي اندازه گيري ريسك سرمايه گذاري 
معيارهاي متفاوتي وجود دارد كه يكي از مهم ترين 
آنه��ا  انحراف معيار ب��ازده تاريخي ي��ا ميانگين يك 
سرمايه گذاري است. باال بودن انحراف معيار محاسبه 
شده نش��ان دهنده باال بودن ريسك سرمايه گذاري 
مي باشد.شركت  هاي بسياري زمان و منابع مالي خود 
را صرف شناسايي ريسك هاي متفاوتي كه در معرض 
آن هستند قرار داده تا بتوانند ريسك خود را ارزيابي 

و مديريت كنند.

    انواع ريسك در بازار: 
ريس�ك هاي واقعي يا خالص: اين ريس��ك ها در 
واقع همان خطرات فيزيكي هستند كه به طور روزمره 
ممكن است با آنها درگير شويم. مثل خطر تصادف، 
بيماري، طالق، بالياي طبيعي و … . اين مسائل عمدتا 
در اختيار ما نيس��تند و در صورت وقوع نتيجه اي جز 
خسارت ندارند. اين ريسك ها عموما قابليت بيمه شدن 

دارند و هميشه موجب زيان مي شوند.
ريس�ك سيس�تماتيك: اين نوع ريسك مربوط 
به كل بازار بوده و س��رمايه گذار نقشي در كنترل آن 
ندارد و غيرقابل حذف است. اين ريسك تنها  به يك 
شركت و يا يك صنعت خاص محدود نبوده و كل بازار 
را دربرمي گيرد. اين نوع ريسك غيرقابل پيش بيني 
و اجتناب ناپذير اس��ت. مواردي نظير سياست هاي 
اقتصادي، نرخ تورم، شرايط سياسي بر سود سهام و 
ارزش سرمايه تاثيرگذار است و سرمايه گذار دخالتي 

در آنها ندارد.
ريسك غيرسيستماتيك: اين نوع ريسك مرتبط 
با يك س��هم يا يك صنعت خاص است، اين ريسك 
قابل حذف بوده و مي توان آن را كاهش داد. مثال زماني 
كه يك ش��ركت در اثر اشتباه در تصميم گيري هاي 
كالن و مديريت ضعيف با چالش مواجه مي ش��ود و 
ارزش سهام آن پايين مي آيد، سرمايه گذار مي تواند با 
بررسي وضعيت شركت از خريد سهام چنين شركتي 

اجتناب كند.
ريس�ك نرخ س�ود: فرض كني��د دو گزينه براي 
سرمايه گذاري داريد. خريد سهام با سود مورد انتظار 
30 درصد و خريد اوراق مش��اركت با سود ثابت 20 
درصد. كسي كه ريسك پذيري باالتري داشته باشد 
خريد سهام را ترجيح خواهد داد. اما اگر بانك تصميم 
بگيرد كه نرخ س��ود را به 30 درصد برس��اند در اين 
حالت فردي كه اوراق مشاركت خريداري كرده است 
بدون تحمل ريسك به اين سود دست يافته است. اين 
ريس��ك مربوط به زماني است كه تغيير در نرخ سود 
باعث دگرگوني ارزش يك سرمايه گذاري شود، اين 
نوع ريسك معموال روي اوراق مشاركت و اوراق بدهي 

بيشتر اثر مي گذارد. 
ريسك نقدش�وندگي: يكي از ويژگي هاي دارايي 
خوب آن است كه به سرعت به پول نقد تبديل شود. 
فرض كنيد قصد داريد سهام ش��ركتي را در بازار به 
فروش برسانيد ولي به دليل عملكرد نامناسب شركت، 
خريداري براي آن سهام پيدا نمي شود، در اين حالت 
شما با ريس��ك نقد شوندگي مواجه هستيد. در واقع 
هرقدر خريد و فروش يك دارايي سريع تر انجام شود 

ريسك نقدشوندگي كمتر مي شود.
ريسك نرخ ارز: اگر شركتي كه سهام آن را خريداري 
كرده ايد، عمده مواد مصرفي خود را از خارج از كشور 
تهيه مي كند، زماني كه قيمت ارز افزايش پيدا مي كند 
بايد بهاي بيش��تري براي تهيه مواد اوليه بپردازد  در 
نتيجه هزينه هاي ش��ركت زياد مي شود و به تبع آن 

ارزش سهام شركت پايين مي آيد.

ارزندگي اين روزهاي بورس
وضعيت اي��ن روزهاي بازار 
س��هام كمي متفاوت شده 
اس��ت يعن��ي اي��ن روزها 
س��هامداران صبر پيش��ه 
كرده اند تا ببينند وضعيت 
چند هفته آينده بورس چه 
خواهد ش��د. روز گذش��ته 
تحريم ه��اي تس��ليحاتي 
ايران به پايان رس��يد و پيش بيني مي شد كه بازار روند 
صعودي به خود بگيرد اما اين خبر تاثير منفي بر روي 
بازار گذاش��ت و روند بورس را قرمز كرد. با وجود اخبار 
سياسي و عملكرد هيجاني برخي از سهامداران پيش 
بيني وضعيت اين روزهاي بازار س��رمايه كمي دشوار 
است اما؛ ناممكن نيس��ت اين بدان معناست كه بازار 
مي تواند روند معقول و قابل پيش بيني به خود بگيرد 
در صورتي ميزان اخبارهاي ناگوار و رفتارهاي هيجاني 
برخي از سهامداران كاسته شود. براساس روند و حجم 
معامالت هفته هاي گذشته بازار سرمايه، سرمايه گذاري 
اف��راد در مقطع فعلي هنوز با بيم و اميد همراه اس��ت. 
بي��م از تاثيرگذاري انتخابات رياس��ت جمهوري آبان 
ماه امريكا، انتخابات رياس��ت جمهوري 1400 ايران، 
همچنين اتفاقات و اخبار سياس��ي و اقتصادي و اميد 
به روند صعودي ب��ورس و افزايش عرضه هاي معقول 
در بازار سهام. در اين بين افزايش نرخ دالر نيز به ميزان 
قابل توجهي نااميدي در بازارسهام تزريق كرده و با اين 
افزايش، شاخص بورس تغييري نكرده و در اغلب روزها 
سقوط را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. برخي از 
سهامداران نيز در تالش اند كه سرمايه خود را از بورس 
خارج و وارد بازارهاي ارزي كنند. مصوبات نيز هستند كه 
تاثير مثبت و يا منفي بر روي شاخص دارند، تصويب اين 
مصوبه ها در روزهاي درست باعث مي شود بازار روندي 
صعودي بگيرد اما؛ اعالم اين مصوبه ها به صورت شبانه و 
در زمان هاي نادرست باعث مي شود بورس روند منفي 
به خود بگيرد ولي اعالم درس��ت و به موقع مانند؛ الزام 
بازارگرداني مي تواند بازار سرمايه صعودي و سبزپوش 
كن��د. درحالت كلي ناامي��دي در ب��ازار فزوني يافته و 
سرمايه گذاران بورس فعاليت چنداني ندارند. در اين ميان 
سرمايه گذاراني هستند به بازار اميدوارند و اين وضعيت 
بازار را روزهاي طاليي براي بورس محاسبه مي كنند در 
اصل نيز اينچنين است و اين روزها زمان خريد هاي انبوه 
در بازار بوده چراكه تمامي سهام موجود در بازار ارزندگي 
كافي دارند و خريد ش��ما در بلندمدت س��ود معقولي 
پديد مي آورد. برخي به اش��تباه تصور مي كنند زماني 
كه بورس در اوج رشد شاخص ها قرار دارد، بايد نسبت 
به سرمايه گذاري در آن اقدام كرد اما؛ واقع آن است كه 
كساني كه هوشمندانه با بورس برخورد مي كنند مي دانند 
كه زمان درس��ت ورود به بازار در زمان بروز تكانه هاي 
نزولي اس��ت. حال بهتري��ن راه براي س��رمايه گذاري 
استفاده از تحليل هاي بنيادي و تكنيكال است و استفاده 
از سيگنال هاي موجود در صفحات مجازي براي شما 
زيان ارمغان مي آورد. در نتيج��ه بهترين راهكار براي 
سرمايه گذاري در بورس استفاده از تحليل هاي اساسي در 
بازار و همچنين خريد سهام در روزهاي قرمزي بازار است. 
به طور كلي اين روزها فرصت خوبي براي سرمايه گذاري 
بلندمدت است چراكه هرگونه اخباري در بازار پديد آيد 

ممكن نيست كه سود شما در بلندمدت منفي شود. 

معامله 600 هزار ميليارد ريال 
صكوك در بازار سرمايه

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
گفت: اين اوراق از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران 
و شركت فرابورس ايران منتشر شده و قابل خريد و فروش 
است. نرخ بازده صكوك ثابت بوده و قيمت هر ورقه آن در 
بازار سرمايه يك ميليون ريال است. سرمايه گذاراني كه 
داراي كد بورسي باشند، جهت خريد صكوك مي توانند 
با مراجعه به وب سايت sukuk.ir و انتخاب نمادهاي 
اوراق در حال معامله از طريق كارگزاري خود نسبت به 
ثبت سفارش اقدام كنند. مديرعامل شركت مديريت 
دارايي مركزي توضيح داد: تمامي اين اوراق به استثناء 
نمادهاي اجاد1، افاد1 و 2، گندم2 و سالمت۶ كه مربوط 
به طرح تامين مالي دولت اس��ت، بازارگ��ردان دارند و 
پرداخت اقساط و مبالغ اصل اوراق در سررسيد از طريق 
بانك ها و موسسات اعتباري، شركت ها و همچنين توثيق 
سهام به نفع شركت واسط مالي مربوطه تضمين شده 
اند؛ عالوه بر اينكه مالكيت دارايي يا منافع مبناي انتشار 
طي دوره عمر اوراق به وكالت از طرف خريداران اوارق 
به شركت واسط مالي )SPV( منتقل مي شود. به گفته 
ابوترابي، تاكنون مجموعاً بالغ بر ۶71 هزار ميليارد ريال 
صكوك در بازار سرمايه منتشر و 71 هزار ميليارد ريال 
آن سررسيد شده و مابقي در حال معامله است كه در اين 
ميان انتشار اوراق منفعت با 48 درصد بيشترين حجم 
صكوك منتشره را به خود اختصاص داده و اين درحالي 
اس��ت كه در عرصه جهاني صكوك، ساختار مرابحه و 
وكالت به ترتيب در حوزه صكوك منتش��ره داخلي و 
صكوك منتشره بين المللي بيش��ترين سهم را دارند؛ 
به طوري كه در سال ميالدي گذشته 32 درصد از اوراق 
مالي اسالمي داخلي در قالب عقد مرابحه منتشر شدند 
و در حوزه صكوك منتشره بين المللي نيز عقد وكالت با 
5۶ درصد بيشترين حجم را به خود اختصاص داد. وي 
افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون ۶ مورد انواع صكوك 
براي تامين مالي شركت هاي لبنيات و بستني دومينو، 
كرمان موتور، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس، بانك مسكن و شركت احداث، 
نگهداري و بهره برداري آزادراه حرم تا حرم مجموعًا به 
ارزش 4۶ هزار ميليارد ريال منتشر شده و 11 مورد انواع 
صكوك مجموعاً بالغ بر 138 هزار ميليارد ريال در دست 
انتشار است كه موافقت اصولي آنها توسط سازمان بورس 
و اوراق بهادار صادر شده و شركت هاي مربوطه در حال 
طي اقدامات الزم جهت اخذ مجوز انتشار اوراق هستند.

»تعادل« بررسي مي كند: كدام بازار براي سرمايه گذاري مناسب تر است؟

چالش بازدهي بازارهاي مالي

تعطيالت روند بازار را نزولي كرد
گروه بورس| 

چند هفته اي مي ش��ود كه بورس روند نوس��اني به 
خود گرفته اما؛ اين روزها اغلب به س��مت و س��وي 
قرم��زي پيش مي رود ب��ازار س��رمايه در اولين روز 
كاري خود يعني يكش��نبه شاخص كل بورس پس 
از افت 47 هزار و 17 واح��دي )3 درصد( در ارتفاع 
يك ميليون و 514هزار واحد قرار گرفت و همچنين 
ش��اخص كل هم وزن با كاهش 1.3 درصدي مواجه 
شد. بيش��ترين تاثير منفي در شاخص كل بورس از 
آن نماد هاي »ف��والد«، »فملي« و عمده ترين تاثير 
منف��ي در ش��اخص كل فراب��ورس از آن نماد هاي 
»كگهر«، »آريا«، »زاگرس« و »صبا« ش��د. ارزش 
كل معامالت خرد بازار سهام نيز در مجموع به حدود 
هفت هزار و 4۶0ميليارد تومان رس��يد. حقيقي ها 
بيش از ه��زار و300ميليارد تومان نقدينگي از بازار 
خارج كردن��د. نماده��اي »خودرو«، »ش��تران«، 
»خساپا«، »وبملت«، »فوالد«، »شپنا« و »شبندر« 
در جاي��گاه پربيننده ترين هاي ب��ورس و نمادهاي 
»وپويا«، »ودي«، »بهپ��اك«، »زمالرد«، »ذوب«، 
»ش��گويا« و»افرا« در جاي��گاه پربيننده ترين هاي 
فرابورس قرار گرفتند. تقربيا 100 نماد حداقل يك 
درصد نسبت به روز قبل افزايش داشته و 490 نماد 
كاهش يك درصدي قيمت داشته است. بيشترين 
 تزري��ق پول حقوقي ها در بازار س��هام در گروه هاي 
» بانك ها و موسس��ات اعتب��اري«، »فرآورده هاي 
نفتي«، »محصوالت شيميايي « رخ داد و حقيقي ها 
نيز در گروه هاي »استخراج و كانه هاي فلزي«و »ساير 
واسطه گري هاي مالي« خريد و فروش سهام داشتند. 
مالكي��ت حقوقي در تركيب س��هامداري ش��ركت 
»پااليش نفت بندر عباس« مع��ادل 120 ميليارد 
تومان افزايش يافت و از س��وي ديگر س��هامداران 
حقيقي »پااليش نفت اصفهان« با برتري 80ميليارد 
توماني ابتكار عمل را در دست گرفتند. همچنين در 
روز گذشته بيشترين اثر منفي بر شاخص فرابورس 
به ن��ام نمادهاي معامالتي »پليمر آريا ساس��ول«، 
»سنگ آهن گهر زمين« و »پتروشيمي زاگرس« شد 
و در مقابل شركت هاي »مديريت انرژي اميد تابان 
هور«، »هلدينگ صنايع معدني خاورميانه« و »بيمه 

كوثر« بيش��ترين اثر مثبت را بر شاخص فرابورس 
به نام خود ثبت كردن��د. در بازارهاي فرابورس هم 
با معامله يك ميلي��ارد و 548ميليون ورقه به ارزش 
3ه��زار و 45۶ميلي��ارد توم��ان در 593هزارنوبت 
ش��اخص فرابورس )آيفكس( 353واحد افت كرد و 
در ارتفاع 17هزار و 721واحد قرار گرفت.  همچنين 
در هفته اخي��ر بي��ش از 1.5 ه��زار ميلياردتومان 
نقدينگي وارد بازار سهام ش��د.ارزش سهام عدالت 
برگه هاي 532 هزار توماني به 14/9 ميليون تومان 
رس��يد. بدين ترتيب ارزش 30 درصد سهام عدالت 
قابل فروش به 4.4 ميليون توم��ان و ۶0 درصد آن 
به 9.8 ميليون تومان رس��يده اس��ت.ارزش سهام 
عدالت برگه هاي يك ميلي��ون توماني نيز به حدود 
30 ميليون تومان رس��يده كه 30 درصد آن معادل 
رقمي بين هشت تا 9 ميليون تومان و ۶0 درصد آن 
نيز حدود 18 ميليون تومان مي شود. در اين بين و در 
روز گذشته نماد »صندوق پااليش يكم« به پرتفوي 
سهامداراني كه در پذيره نويسي آن شركت كرده اند، 
اضافه شد. نماد »پااليش يكم« در پرتفوي افراد در 
برخي كارگزاري ها هنوز قابل مشاهده نيست. اين 
نماد در پرتفوي افراد با زيان 100 درصد نشان داده 

مي شود كه بعد از بازگشايي نماد اين اشكال از بين 
مي رود. عب��اس معمارنژاد، معاون بيمه و بانك وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي در مورد ارزش روز س��هام 
باقيمانده دولت در س��ه بانك خصوصي شده ملت، 
 تجارت و صادرات گفت: ارزش روز اين سهام 24 هزار 
ميليارد تومان است كه واحدهاي اين صندوق با توجه 
به قيمت روز بازار با 20 درصد تخفيف به مردم ارايه 
مي شود. وي افزود: مصوبه هيأت دولت براي واگذاري 
دارا سوم گرفته شده، بايد اين مصوبه به زودي ثبت 
شود و سعي مي كنيم، در اولين فرصت حتي االمكان 
هفته اول آبان و يا نهايتا تا آخر آبان دارا س��وم را در 

بورس ارايه كنيم.

  پيش بيني ها چه  مي گويند؟
حس��ين نصيري، اقتصاددان درباره آينده بازار ها 
در هفته هاي آين��ده گفت: رون��د بازار ها ازجمله 
بازارسهام، طال و ارز خيلي به انتخابات امريكا گره 
خورده و طبيعتا تغيير ساختار دولت امريكا مي تواند 
تغييراتي را در رفتار هاي سرمايه گذاران ايجاد كند و 
اين تغيير رفتار سرمايه گذاران مي تواند جهت بازار 
را تغيير دهد، زيرا تحوالت بازار ها برآيندي از رفتار 

كل سرمايه گذاران است. او توضيح داد: انتخاب هر 
يك از 2نامزد انتخابات رياست جمهوري امريكا اثر 
متفاوتي بر بازار ها ازجمله بازار سرمايه ايران خواهد 
داش��ت. اگر در حال حاضر بازار س��رمايه ايران در 
يك محدوده مشخص در حال نوسان است، عمدتا 
ناش��ي از همين موضوع اس��ت. انتخاب هر يك از 
2نامزد اث��ر متفاوتي در كوتاه مدت دارد، در نتيجه 
تصميم گيري درمورد رشد يا كاهش بازار سرمايه 
در ش��رايط حاضر با فرض نامشخص بودن نتيجه 
انتخابات امريكا دشوار اس��ت. به گفته او، انتخاب 
دونالد ترامپ مي تواند به رش��د قيمت طال و ارز و 
نزول بورس منجر شود و انتخاب جو بايدن به عنوان 
نامزد دمكرات ها مي تواند زمينه رشد شاخص هاي 
ب��ورس را به وجود بي��اورد. نصي��ري توضيح داد: 
به طور مثال، در 2هفته گذش��ته همگام با افزايش 
اميدواري ها ب��ه انتخاب جو بايدن، بازار س��هام با 
اندكي رش��د مواجه ش��د، زيرا انتخاب جو بايدن 
مي تواند نوسان هاي ش��ديد و تغييرات ساختاري 
در اقتصاد را كمرنگ تر كند هرچند در ميان مدت 
و بلندمدت انتخاب هر يك از نامزد ها تأثير بسزايي 
ندارد، اما به دليل افكار س��رمايه گذاران انتخاب او 
مي تواند در كوتاه مدت بر بازار ها تأثير داشته باشد.

حسين زماني درمزاري، كارشناس بازار سرمايه هم 
درباره آينده بازارهاي سهام، طال و ارز گفت: باتوجه به 
كاهش قيمت سهام شركت ها، بيشتر سهام ها ارزنده 
شده اند و نسبت قيمت به درآمد بسياري از شركت ها 
به مح��دوده 5 تا 10مرتبه رس��يده ك��ه به معني 
ارزنده شدن سهام ش��ركت هاي بورس است. ضمن 
اينكه قيمت دالر ظرف هفته هاي گذش��ته با رشد 
زيادي مواجه شده و اين موضوع نيز مي تواند ارزندگي 
سهام شركت ها را افزايش دهد. او همچنين درباره 
آينده بازار ارز گفت: قيمت دالر از نظر تكنيكي يك 
محدوده مقاومت خطرناك بين 33 تا 35هزار تومان 
دارد و احتم��ال اينكه قيمت دالر در اين محدوده با 
نزول مواجه شود، بسيار زياد است، بنابراين افرادي 
كه در اين محدوده در حال خريد دالر هستند، كار 
بسيار خطرناكي مي كنند زيرا ريسك سرمايه گذاري 

در اين محدوده بسيار باال ست.

رقيه ندايي



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه شهرداري تهران در وقت اضافه، از پيشنهاد 10 ماه 
پيش خود براي اصالح ساختار سازماني عقب نشيني كرد 
و خواستار اس��ترداد آن شد، اما اعضاي شوراي شهر با رد 
اين درخواست استرداد، كليات اليحه بازنگري و اصالح 
ساختار سازمان شهرداري را بررسي كردند كه با 11 راي 
مخالف و 8 راي موافق به تصويب نرس��يد. ديروز »اليحه 
بازنگري و اصالح ساختار سازماني شهرداري« نخستين 
دستور جلسه دويس��ت و چهل و سومين جلسه شوراي 
شهر بود. يك فوريت اين اليحه در صد و هشتاد و هفتمين 
جلسه رسمي شورا در تاريخ 15 دي ماه سال 98 به تصويب 
رسيده بود. در ابتداي جلسه محسن هاشمي رييس شوراي 
شهر اعالم كرد: شهردار درخواست استرداد اليحه مطرح 
شده را به شورا ارايه كرده اما از آنجايي كه اين درخواست 
دير به ش��ورا رسيده اس��ت، فرصت تشكيل جلسه براي 
بررسي نظر شهرداري وجود نداشت. حسن رسولي نائب 
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز در 
تذكري درباره درخواست شهرداري گفت: من عين ماده 
24 آيين نامه داخلي را مي خوانم. فقط با تصويب اكثريت 
مطلق اعضاي حاضر در جلسه مي توان موضوعي كه در 
دستور كار قرار گرفته است را از دستور خارج كرد. او گفت: 
ثانيا اساسا ماهيت اين اليحه، اليحه نيست كه اختيارش 
دست آقاي شهردار باشد. آقاي مهندس هاشمي توضيح 
دادند، 13 آبان 98 با امضاي 16 نفر از 21 نفر اعضاي شوراي 
شهر، شهرداري ملزم به ادغام و كاهش حوزه هاي مديريتي 
اين مجموعه از 9 سطح به 6 سطح، حذف پست قائم مقام، 
مشاور و جانشين در تمام شركت هاي تابعه شد. اين طرح 
16 راي دارد. رسولي بيان كرد: با آقاي شهردار قول و قرار 
گذاشتيم. شهردار زماني كه مي خواست راي اعتماد بگيرد، 
گفت كه با اصالح ساختار موافق هستم. شهردار مي ترسد 
وارد تصميم بزرگي بشود. اساس اين طرح مستند به قانون 
برنامه سوم است. اس��ناد باالدستي دارد. شهردار هم اگر 
تمايل به استرداد اين اليحه داشته باشند، چنين حقي را دارا 
نيستند. نائب رييس كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرد: 
اعضاي شوراي اصالح طلب جرات و جسارت تصميم سخت 
را داشته باشد. اين اليحه منافعش بر مضارش مي چربد. 
زيبنده نيس��ت كاري كه سه سال زمان روي آن گذاشته 
شده است، مسكوت بماند. او گفت: 16 نفر از شما اين اليحه 
را امضا كرديد و همه اينهايي كه تذكر مي دهند اين طرح 
را امضا كرده اند. استدعا مي كنم وارد دستور جلسه شويم.

    توهين به شورا
پس از سخنان ميرلوحي، محسن هاشمي اظهار كرد: از 97 
بحث اصالح ساختار مطرح است. طرح آن در شهرداري 
تنش ايجاد مي كند. در حال حاضر يك راي استمدادي 
گرفتم. نظر من اين است كه اگر االن كليات اليحه را مطرح 
كنيم تا تعيين تكليف شود، بهتر است. اعضا مي توانند به 
كليات راي ندهند. به نظر من ارسال نامه استرداد به شورا، 
20 دقيقه بعد از شروع جلسه توهين به اين مجموعه است.

    6 ماموريت با 9 معاونت!
حسن رسولي نائب رييس كميسيون برنامه و بودجه پس 
از ورود به اولين دستور جلسه به قرائت گزارش كميسيون 
متبوعش پرداخت. به گفته او، شهرداري تهران در حال 
حاضر در مقايسه با شاخص هاي سازماني بالنده در بدترين 
شرايط حيات س��ازماني قرار دارد. رس��ولي اضافه كرد: 
موازي كاري اداراي در اين مجموعه در حدي است كه به 
عنوان مثال براي يك ماموريت واحد، طراحي و اجراي يك 
پروژه عمراني و تاسيسات شهري به استثناي مترو آن هم 

در مقام كارفرما؛ معاونت فني و عمراني شهرداري، سازمان 
مشاور فني و مهندسي شهر تهران، سازمان عمراني مناطق، 
شركت يادمان سازه و شركت توسعه فضاهاي فرهنگي به 
صورت همزمان در نمودار سازماني جانمايي شده اند. نائب 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه عنوان كرد: ظرف سه 
دهه گذشته، در شهرداري شاهد ميل به توسعه تشكيالت 
و ايجاد پس��ت هاي مديريتي با اهداف عمدتا سياس��ي 
بوده ايم. در س��اير حوزه ها نيز اين نابساماني ها به وفور به 
چشم مي خورد. او افزود: ماموريت هاي شهرداري حداكثر 
6 مورد است اما 9 حوزه معاونتي در اين مجموعه استقرار 
يافته است. ستاد شهرداري داراي 38 اداره كل است. طبق 
بررسي هاي كميسيون برنامه و بودجه و مشاورين ذي صالح 

همكار، اصالح ساختار و تجديد نظر در نظام توزيع اختيارات 
و مسووليت ها اگر اتفاق بيفتد، حداكثر با 15 اداره كل در اين 
سطح با رفع تداخل ها و صرفه جويي در منابع مالي، جريان 
امور منطقي تر مي شود. رسولي گفت: از 21 شركت موجود 
در ساختار شهرداري، 9 مورد زائد و فاقد فلسفه وجودي 
است. از 20 سازمان سه مورد بالوجه است. از 123 واحد 
سازماني و مديريتي، حداقل 33 واحد قابليت حذف و ادغام 

در ديگر واحدها را دارند.

    فايده ريالي اصالح ساختار چقدر است؟
او يادآور شد: 26 درصد سطوح سازماني نه تنها زايد 
بلكه باعث كاهش اثربخشي و افزايش هزينه هستند. 

باعنايت به آشفتگي هاي اش��اره شده كه كما بيش 
دامن گير س��اير س��ازمان هاي اداري است، نيازمند 
اصالح س��اختارها هستيم.رسولي گفت: جمعيت 9 
ميليوني تهران اجازه عدول از ضوابط را به ما داده اند؟ با 
اصالح ساختار هزار ميليارد تومان در سال صرفه جويي 
مي شود. رسولي تاكيد كرد: استدعا مي كنم همكاران 
محترم به كليات گ��زارش راي مثبت بدهند. پس از 
خاتمه يافتن نظرات مخالفان و موافقان كليات اليحه 
اصالح ساختار شهرداري كه توسط كميسيون برنامه و 
بودجه تهيه شده بود، به راي گذاشته شد كه در نهايت 
كليات اين اليحه با 11 راي مخالف و هشت موافق به 

تصويب نرسيد.
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ناكارآمدي طرح هاي 
اقتصادي در استان خوزستان 

وسازمان صمت خوزستان نيز ديگر پيگير ساخت اين 
كارخانه مهم نشد. در حالي كه با توجه به مزيت هاي 
نفت و پتروشيمي، صنايع جانبي نيشكر، و توليد مواد 
اوليه در خوزستان، مي توان بسياري از صنايع مانند 
توليد الستيك خودرو، كاميون و ساير محصوالت را 
به سرانجام رساند.  مسووالن استانداري خوزستان بايد 
در مورد پروژه هايي كه از آنها نام برده ش��د ودر مورد 
ساير طرح هايي كه هنوز اقدامي در مورد آنها صورت 
نگرفته است شفاف سازي كنند. برخي كارشناسان 
گفته اند كه مشكل از معاون هاي استاندار نيست بلكه 
ناش��ي از بي تفاوتي، ومنفعل بودن افرادي است كه 
مسووليت هاي كليدي به آنان واگذار شده اما كارايي 
الزم را ندارند.تقريبا 90 در صد نفت ايران در اس��تان 
خوزستان توليد مي شود مقامات استان خوزستان در 
طول سال هاي پس از جنگ چه پاسخي براي ظلمي 
كه به مردم استان شده است دارند؟ منافع ملي را فداي 
درگيري هاي جناحي ورانت هاي ناشي از آن كرده ايم. 
گروهي استاندار فعلي را مسوول مي دانند ولي چشم 
خود را بر روي عملكرد اس��تانداران پيشين وبه ويژه 
نمايندگان منفع��ل ادوار مجلس به ويژه نمايندگان 
آبادان وخرمشهر مي بندند.از روزي كه وزارت راه وشهر 
س��ازي پروژه راه آهن تندرو دوخطه اصفهان- اهواز 
را رس��انه اي كرد مقامات استانداري اصفهان و ساير 
نهاد هاي ذيربط به تكاپ��و افتاده اند ولي دريغ از حتا 
يك اقدام كوچك توسط مديريت استان خورستان، 
كه بتواند اين طرح را نهايي كند. از سوي ديگر، آزاد راه 
اهواز- ايذه- لردگان- اصفهان كه داراي مصوبه هيات 
دولت است اجرايي نشده است. برخي مقامات استان 
خوزستان كم كاري را به گردن عدم اطالع رساني به 
موقع انداخته اند. در حالي كه اگر كاري انجام شده باشد 
بايد بالفاصله مشاهده شود. با وجود اعالم خبرهاي 
مختلف در مورد رشد چش��مگير سرمايه گذاري در 
شهرك هاي صنعتي خوزستان و استان هاي جنوبي 
كشور، اما مواهب آن بر زندگي از مردم مشهود نيست 
و از جمله مرگ محمد 11 ساله بوشهري، نشان دهنده 
وجود مشكالت و رنج خانواده ها در استان هاي جنوبي 
كشور است و از س��وي ديگر، عده اي به فساد و رانت 
و فرصت هاي بادآورده مش��غول هس��تند و از جمله 
خبر كش��ف و پلمب انبار احتكار الستيك خودروي 
سنگين در خوزستان منتشر شده است. عده اي نيز 
انتقاد كرده اند كه مسووالن در ايمن سازي اماكن شهر 
همكاري نمي كنند.اين موارد نشان مي دهد كه براي 
افزايش كارايي، توزيع درآمد، بهبود زندگي و معيشت 
مردم، افزايش اثر سياست هاي اقتصادي در كاهش 
فقر، برنامه ريزي نمي شود و اقدامات درستي صورت 
نمي گيرد. پولي كه سيل آسا به سوي بورس روان شد 
مي توانست منشأ دگرگوني عميق اقتصادي در كشور 
شود ولي افسوس كه نه تعهد و احساس مسووليتي 
در دست اندركاران اقتصاد كشور وجود دارد نه درك 
درس��تي از مبناي علم اقتصاد وج��ود دارد.در بقيه 
طرح هاي صنعتي بزرگ كشور نيز برخي پاداش هاي 
چند صد ميلياردي به برخي مديران شركت ها داده 
مي شود اما خروجي و نتيجه كار آنها مشهود نيست 
و عملكرد م��ورد انتظار را ندارند. حاال ش��ركت هاي 
خصولتي روي دست شركت هاي دولتي زده اند ودست 
در جيب سهامداران خرد مي كنند و سازمان بورس 
واوراق بهادار هم نظاره گر اين اجحاف است. بي دليل 
نيس��ت كه مي گويند رقابت براي عضويت در هيات 
مديره ش��ركت هاي بزرگ همانند رقابت بر سر يك 
خوان نعمت و خريد ويال در آلمان اس��ت زيرا عده اي 
با اين دريافت هاي ميلياردي براي خود زندگي هاي 

افسانه اي در خارج كشور ايجاد كرده اند

اهميت هارموني  در اقتصاد
اين چالش ها هيچ دردي را از مردمي كه زير فشار 
گراني ها قرار دارند دوا نمي كند. مردمي كه بايد هر 
دانه تخم مرغ را 2هزار تومان بخرند و گوشت و مرغ و 
ماهي را از سبد مصرفي شان حذف كنند، فقط بهبود 
وضعيت معيشتي را از مسووالنشان طلب مي كنند. 
سوال اين است كه مسوول ايجاد اين هماهنگي چه 
فرد يا نهادي است؟فكر مي كنم پيگيري ايجاد اين 
هماهنگي را رييس جمهوري بايد دنبال كنند، بايد 
بدون تعارف با شخص يا جرياني از همه ظرفيت هاي 
كشور استفاده كند تا بتواند هماهنگي و هارموني 
الزم را ايجاد كند.اگر الزم اس��ت تا از مقام معظم 
رهبري براي ايجاد اي��ن هماهنگي كمك گرفته 
شود بايد اين اقدام صورت بگيرد. از سوي ديگر هم 
بايد بدانيم كه هيچ دولت يا رييس جمهوري بدون 
مشاركت هاي عمومي و حمايت ساير قوا و اركان 
كش��ور نخواهد توانس��ت قدمي براي بهتر شدن 
شاخص ها بردارد. در بطن يك فضاي اقتصادي و 
سياسي هيجاني و غيرعقالني كه هر روز چالش هاي 
جناحي و گروهي تازه اي طرح مي ش��وند، امكان 
بهبود وضعيت صنعت، توليد، ص��ادرات، تقويت 
پايه پولي و... وجود نخواهد داشت.تمام كشورهاي 
توسعه يافته، نخست بر روي الگوي توسعه به توافق 
رس��يده اند؛ گفتمان عمومي الزم براي اين برنامه 
توسعه محور را تدارك ديده اند و بعد با به كارگيري 
مجموعه ظرفيت هاي كش��ور، الگوي مورد نظر را 
محقق كرده اند. اما در اقتصاد ايران با تغيير دولت ها 
راهبردها و استراتژي ها هم تغيير مي كند و در نهايت 
هم توس��عه مورد نظر در اقتصاد و معيشت كشور 
پا نمي گيرد. دولت ها در يك آيند و روند مستمر، 
مدتي س��كان هدايت كشور را به دست مي گيرند 
بدون اينكه بستر الزم براي توسعه را فراهم كنند و 
بعد دولتي ديگر و چرخه اي كه مدام تكرار مي شود. 
معتقدم اظهارات رييس جمه��ور درباره ضرورت 
ارتقاي هماهنگي ميان قواي كشور، زنگ خطري 
است كه نش��ان مي دهد كشور از ناهماهنگي رنج 
مي برد و تا زماني كه اين هارموني الزم ايجاد نشود، 

نمي توان توقع حل مشكالت اقتصادي را داشت.

تخفيف ۵۰ درصدي نظام 
مهندسي به طرح ملي مسكن

رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
تهران از تخفيف 50 درصدي تعرفه خدمات نظام 
مهندسي به پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن خبر 
داد. به گزارش مهر، س��عيد سعيديان در نشست 
خبري تشريح برنامه هاي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان تهران با بيان اينكه با شهرداري 
تهران توافق كرده ايم تا از اين پس براي كليه پروژه ها 
و ساختمان ها، شناسنامه فني -ملكي صادر شود، 
گفت: از اين پس كليه پروانه هاي صادره در سطح 
شهر تهران به صورت چهار ناظره اجرا مي شود. وي 
درباره تعرفه خدمات نظام مهندسي گفت: تعرفه 
فعلي كف��اف انطباق با واقعيت ه��اي امروز تهران 
را ندارد و به دنبال به روز رس��اني آن هس��تيم.اگر 
تعرفه ها با واقعيت منطبق نباشد يا بر كيفيت كار 
اثر مي گذارد يا حرفه مندان واقعي از اين حرفه دور 
مي شوند. س��عيديان درباره گودهاي ساختماني 
پايتخت گفت: 280 گود رها شده در تهران داريم 
كه 100 گود آن پرخطر اس��ت و ضرورت دارد هر 
چه س��ريع تر براي آن فكري شود. شهرداري وارد 
اين ماجرا ش��ده و به صاحبان اين امالك هشدار 

جدي داده است.

ماجراي رهاسازي گوسفندان 
در يك فرودگاه بين المللي

طي دو، س��ه روز اخير يك فروند هواپيماي باري 
حامل دام زنده مجبور به فرود اضطراري در فرودگاه 
امام ش��د كه در پي آن، بار اين هواپيما در محوطه 
فرودگاه رهاسازي شد.به گزارش مهر، در روزهاي 
اخير، رهاسازي دام هاي زنده در محوطه فرودگاه 
بين المللي جنوب تهران در شبكه هاي اجتماعي 
باعث ايجاد جو نارضايتي مردم و مخاطبان رسانه ها 
از اين اقدا م شده است؛ حال آنكه اين اتفاق، صرفًا 
يك سانحه بوده و تعمدي در كار نبوده است.ماجرا 
از اين قرار است كه يك فروند هواپيماي باري 747 
متعلق به هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( 
كه با محموله دام زنده از كشور تركيه عازم يكي از 
كشورهاي حاشيه خليج فارس بود، به دليل نقص 
فني در قس��مت موتور، مجبور به فرود اضطراري 
در فرودگاه امام خميني)ره( ش��د. ايران اير در پي 
اين اتفاق، در اطالعيه اي اع��الم كرد: پس از فرود 
اضطراري هواپيما و به دليل عدم وجود هواپيماي 
جايگزين، با تالش پرس��نل معاونت مهندسي و 
تعميرات هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران و با 
وجود مشكالت ناشي از تحريم و همچنين تقارن 
اي��ن اتفاق با تعطيالت آخر ماه صف��ر، در كمتر از 
س��ه روز و به صورت شبانه روزي، موتور هواپيماي 
سانحه ديده از فرودگاه امام خميني )ره( به فرودگاه 
مهرآباد منتقل شد و در واحد مهندسي و تعميرات، 
مورد بازبيني قرار گرفت. اين در حالي اس��ت كه 
اين كار ك��ه حداق��ل 12 روز كاري زمان مي برد 
اما با روحي��ه اي جهادي، در كمت��ر از 3 روز پايان 
پذيرفت. هما مي افزايد: تالش بي نظير مهندسان 
و تكنيسين هاي مهندس��ي و تعميرات، در كنار 
كاركنان زحمتكش هما در فرودگاه امام خميني 
)ره(، خدمات فرودگاهي و حراست، بار ديگر غيرت 
ايراني اسالمي همراه با همكاري، يكدلي، تعصب، 
ايمان، تعهد و تخصص را به منصه ظهور گذاشت 
تا بار ديگر »م��ا مي توانيم« را به جهانيان به اثبات 
برساند. گفته مي شود به دليل زمانبر بودن تعويض 
موت��ور هواپيماي 747 و نيز با توج��ه به اينكه در 
مدت مذكور، ام��كان نگهداري محمول��ه آن در 
هواپيما وجود نداش��ته و سبب اتالف بار مي شده، 
لذا دام هاي زنده محموله اين هواپيما در محوطه 

فرودگاه رهاسازي شدند.

اليحه بازنگري و اصالح ساختار سازماني شهرداري تهران رد شد

پايان بي نتيجه پروژه اصالح ساختار شهرداري 

معاون وزير راه: افزايش ۴۱ درصدي اجاره بها
در گزارش مركز آمار براي قراردادهاي تمديدي نيست 

تجاهل يا الپوشاني؟
گروه راه و شهرسازي|

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي در 
واكنش به گزارش مركز آمار ايران از نرخ اجاره بها در 
تابستان سال جاري كه حاكي از مداخله بي ثمر دولت 
در بازار اجاره بود، اظهار ك��رد: آنچه مركز آمار اعالم 
كرده تركيبي از دو قراردادهاي تمديد و قراردادهاي 

جديد بوده است. 
آن گونه ك��ه مركز آم��ار ايران گزارش كرده اس��ت، 
متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي 
كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 
برابر با 41.2 درصد است. همچنين، در فصل تابستان 
١٣٩٩، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني 
در مناطق شهري، به عدد ١٩٥.٨ رسيد كه نسبت به 
فصل قبل )١٧٥.١(، ١١.٨ درصد افزايش داشته است 
و درصد تغييرات ش��اخص قيمت اجاره بها در فصل 
تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ٢٨.٩ درصد است كه نسبت به فصل 
بهار ١٣٩٩ )٢٣.٣ درصد(، ٥.٦ واحد درصد افزايش 

نشان مي دهد.
به گزارش »تعادل«، در تاريخ 8 تيرماه س��ال جاري، 
حس��ن روحاني، رييس جمهور در جلسه ستاد ملي 
كرون��ا و در جريان اعالم بس��ته حمايت��ي دولت از 
مستاجران در دوران كرونا، از ممنوعيت افزايش بيش 
از 25 درصد اجاره بها در تهران، بيش از 20 درصد در 
كالن شهرها و بيش از 15 درصد در ساير شهرها خبر 
داده بود. بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا، در صورتي 
كه مستاجري تمايل به تمديد قرارداد اجاره مي داشت، 
موجر موظف به تمديد قرارداد با سقف قيمتي اعالم 
شده از سوي رييس جمهور بود. اما نتيجه اجراي آن 

در سه ماهه تابستان، آن گونه كه »تعادل« و برخي از 
كارشناسان مس��كن پيش بيني كرده بودند، مثبت 
نب��ود و نه تنه��ا هدف گذاري هاي دس��توري دولت 
تحقق نيافته كه اجاره بهاي قراردادهاي تمديد شده با 
فاصله اي تقريبا دو برابري، افزايش  41.2 درصدي را 

تجربه كرده است.
ديروز اما معاون مسكن و امور ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي در گفت وگو با ايلنا در اين باره علت 
تفاوت آمار اعالم شده از سوي مركز آمار با مصوبه 
ستاد ملي مبارزه با كرونا گفت: آن چيزي كه مركز 
آم��ار از ميزان افزاي��ش اجاره بها در تابس��تان 99 

منتشر كرده يك تفاوت ماهيتي دارد.
مصوبه س��تاد ملي مبارزه با كرون��ا درباره افزايش 
حداكثري 25 درصدي اجاره بها براي قراردادهاي 
تمديد اجاره بوده اس��ت اما آنچه مركز آمار اعالم 
ك��رده تركيب��ي از قرارداده��اي اج��اره جديد و 

قراردادهاي تمديد است.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اگر آمار اين دو 
بخش به صورت تفكيكي منتشر شود مشخص خواهد 
شد كه ميزان افزايش اجاره بها در قراردادهاي تمديد 

همان 25 درصد است.
به گزارش »تعادل«، مركز آمار به درستي آمار تفكيكي 
از بازار اجاره تابستان منتشر و به صراحت عنوان كرده 
است كه متوس��ط افزايش هزينه اجاره بها براي كل 
خانوارهاي��ي كه تمديد قرارداد داش��ته اند، در فصل 
تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد بوده است. از اين 
رو، معاون محترم وزي��ر راه يا اصل گزارش مركزآمار 
را مطالع��ه نكرده ان��د و از آن بي خبرند يا اينكه قصد 

ديگري دارند.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم 
موضوع مناقصه: نصب كامل 3000 عدد علمك پراكنده شهرستان هاي استان ايالم 

مبلغ كل برآورد: 25.802.173.685 ريال 
مبلغ تضمين: 1.290.108.684 ريال 

نوع تضمين: ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه با فيش واريزي به حساب شماره 0112766916004 بانك ملي شعبه ميدان امام حسن )ع( ايالم و يا ساير ضمانتنامه هاي معتبر و يا تركيبي از آنها كه در جدول 
شماره 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره 123402/ت 50659 ه مورخه 94/9/22 قيد گرديده اند. 

مدت زمان اجراي پروژه: 150 روز تقويمي 
محل تامين اعتبار: وام داخلي )بند ق( 

آخرين مهلت فروش اسناد: 1399/08/15 تا پايان وقت اداري 
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: 1399/08/28 تا ساعت 8:45 دقيقه صبح 

زمان گشايش پاكات: 1399/08/28 ساعت 9 صبح 
محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 

٭از بخشنامه  شماره 94/158764 مورخ 1394/7/13 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده مي گردد. 
شرايط متقاضيان: 

1- داشتن شخصيت حقوقي 
2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات 

3- ارائه گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب 89/3/5 وزير كار و امور اجتماعي 
4- داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروي متخصص 

5- داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه 5
6- داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه 

7- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد. 
8- فروش اسناد به واجدين شرايط، تكميل و شركت در فرآيند مناقصه از طريق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir سامانه ستاد صورت مي پذيرد. 

محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 
محل تحويل ضمانتنامه: دبيرخانه شركت گاز استان ايالم 

هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
هزينه چاپ و تكثير كتابچه هاي پيمان به مبلغ 2.500.000 ريال به عهده برنده مناقصه مي باشد و مي بايست به حساب شماره 0112766916004 به نام شركت گاز استان ايالم واريز گردد. 

آدرس ايالم- چهارراه پيام نور- بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار 
شركت گاز استان ايالم سايت WWW.Shana.ir و http://iets.mporg.ir و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0843-2235824

- كد فراخوان جهت آگهي مذكور 21.748.000 مي باشد. 
نوبت چاپ اول: 1399/7/22 روزنامه راه مردم 

نوبت چاپ دوم: 1399/7/28 روزنامه تعادل 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره گ99/24/3۵ شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان ايالم

نوبت دوم

شماره مجوز: 1399/3823

روابط عمومي شركت گاز استان ايالم

محسن هاش�مي، رييس ش�وراي اسالمي شهر 
ته�ران با بيان اينك�ه آمار فو تي ه�اي روزانه در 
تهران به 150 نفر رس�يده است و به همين دليل، 
تعطيلي كامل تهران به مدت دو هفته اقدام موثر 
در جلوگيري از روند ش�يوع ويروس كرونا است، 
گفت: افزايش آلودگي هوا ناشي از تردد خودروها، 
گراني هاي اخير و عدم هماهنگي س�ران قوا در 
اجراي سياست هاي اثر گذار سبب شده تا سرعت 
ش�يوع ويروس كرونا افزايش پيدا كند. هاشمي 
در حاشيه پارلمان شهري پايتخت گفت: در حال 
حاضر اخبار مربوط به شيوع ويروس كرونا در صدر 
اخبار دنيا قرار دارد و در برخي از كشور ها صحبت از 
موج دوم است اما متاسفانه در كشور ما صحبت از 
موج سوم است. وي ادامه داد: متاسفانه اين روزها 
آمار فوتي هاي روزانه ناشي از بيماري كوويد 19 به 
300 نفر رسيده و آمار مبتاليان روزانه نيز در مرز 
5 هزار نفر قرار دارد. از اين رو، به نظر مي رسد بايد 
اقدامات ويژه و موثر تري در راستاي پيشگيري 

از شيوع هر چه بيش�تر اين ويروس انجام شود. 
اين در شرايطي اس�ت كه آمار فوتي ها در تهران 
در روز به 150 نفر رسيده و اين آمار نگران كننده 
اس�ت. هاش�مي افزود: آنچه به نظر مي رسد در 
شرايط كنوني مي تواند موثر واقع شود، تعطيلي 
كامل تهران و كالنشهر ها به مدت دو هفته است.  
وي ادامه داد: اين در ش�رايطي است كه ما پديده 
اين�ورژن را نيز در پيش داريم و ت�ردد خودروها 
در ش�رايط آب و هوايي اين روزها نيز بر آلودگي 
هوا افزوده و نيك مي دانيد كه آلودگي هوا تاثير 
شديدي بر كاهش ايمني بدن سالمندان و كودكان 
دارد و اين يعني شيوع بيشتر ويروس كرونا. رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران اظهار كرد: از طرفي 
گراني هاي اخير نيز عاملي در جهت كاهش ايمني 
بدن شهروندان شده است چرا كه تغذيه مناسب 
يكي از راه هاي موثر تقويت ايمني بدن است، اما 
گراني هاي اخير سبب شده ش�هروندان در اين 
زمينه با مشكل مواجه شوند. هاشمي افزود: اين 

عوامل منجر به بروز استرس رواني در ميان مردم 
شده كه خود به عنوان يك عامل مضر در تقويت 
ايمني بدن مطرح است كه مي توان از اين عوامل 
به عنوان تقويت كننده ش�يوع وي�روس در اين 
روزها ياد كرد. رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: از طرفي ما شاهد عدم هماهنگي در سطح 
سران سه قوه هستيم و متاسفانه دايم به هم متلك 
پراني مي كنند آن هم متلك پراني هاي بي خود و 
بچه گانه كه هيچ سودي ندارد، از اين رو، حداقل 
كار اين است كه تهران را به مدت دو هفته تعطيل 
كنند. محسن هاشمي همچنين گفت: از گذشته 
ش�اهد بوديد كه ما در ايام افزاي�ش آلودگي هوا 
طرح ترافي�ك را از درب منازل اجرا مي كرديم تا 
خودروها بيرون نيايند در حالي كه مدت ها است 
شاهد افزايش تردد خودرو ها هستيم، از اين رو، 
اگر فعاليت ها تعطيل شوند به تبع آن شاهد كاهش 
تردد در حمل و نقل خواهيم بود و اين امر س�بب 

كاهش آلودگي هوا مي شود.

حاشيه پارلمان شهري
ناهماهنگي  سران قوا يكي از علل شيوع كرونا



از زمان شيوع كرونا در كشور از اسفندماه سال گذشته و 
تعطيلي تمامي مراكز آموزش، آموزش مجازي در دستور 
كار قرار گرفت و البته از همان زمان اتصال به شبكه شاد يا 
آموزش آنالين دانش آموزان، با مشكالت زيادي همراه بود؛ 
گاليه خانواده ها، معلم ها و دانش آموزان براي چالش هاي 
اتصال به اين برنامه يك سمت اين ماجرا و ناتواني در تامين 
سخت افزار مورد نياز براي اتصال به شبكه آموزش مجازي 
طرف ديگر ماجراست. نداشتن تلفن همراه، اتصال سخت 
به ش��بكه، يوزر فرندلي نبودن سامانه، مشكالت ورود به 
اپليكيشن و بسياري از اين موارد سبب شده بود آموزش 
مجازي با چالش هايي روبرو شود. نبود اپليكيشن جايگزين، 
نداشتن حق انتخاب براي شبكه باكيفيت تر و مواردي از اين 
دست موجب شد باتمام تالشي كه در حوزه آموزش مجازي 
از سوي آموزش و پرورش صورت گرفته است، هنوز به طور 
قطع نتوان گفت اين شيوه آموزش توانسته فضاي آموزش 
واقعي را براي دانش آموزان يا خانواده هاي شان پر كند. از 
طرفي در حالي كه بسياري از معلمان، به واسطه مشكالتي 
كه شاد دارد، آموزش را از طريق شبكه ها و پيام رسان هاي 
ديگر دنبال مي كنند، اكنون وزير آموزش و پرورش اعالم 
كرده است براي تمام مدارس استفاده از شاد، تعيين شده 
و آنها اجازه ندارند از ديگر پيام رسان هاي خارجي استفاده 
كنند. ممنوعيت استفاده از پيام رسان هاي خارجي در حالي 
صورت مي گيرد كه در كنار تمام مشكالتي كه شاد دارد، 
با توجه به يك نظرسنجي  كه وزير ارتباطات چندي پيش 
در صفحه اينستاگرام از كاربران خود پرسيده بود، اينكه آيا 
كاربران براي آموزش مجازي از اپليكيشن شاد استفاده 
مي كنند يا ساير پيام رسان ها، پاسخي ۷۳ درصدي دريافت 
كرده ب��ود مبني بر اينكه ۷۳ درص��د از كاربران، از جمله 
معلمين و دانش آموزان، به جاي شاد از ساير پيام رسان ها و 

ابزارها استفاده مي كنند.
محمدج��واد آذري جهرمي در برنامه اي از سلس��له 
برنامه هاي گفت وگو بر محور تحول و بهبود يادگيري 
كه با حضور وزير آموزش و پرورش و در بس��تر شبكه 
شاد برگزار شد، اظهار كرد: بر اثر شيوع كرونا، شرايطي 
در دنيا پيش آمد و سبك هاي زندگي به شدت تحت 
تاثي��ر قرار گرفت. يك��ي از حوزه هايي كه تحت تاثير 
قرار گرفت بخش آموزش كشورها است كه بسياري 
از كش��ورها آمادگي الزم را براي مواجهه با اين پديده 
را نداش��تند. آموزش و پ��رورش تالش ه��اي زياد و 
ارزشمندي را در چندماهه اخير انجام داد و در استمرار 
آموزش دانش آموزان ش��اهد مجاه��دت همه كادر 
آموزش و پرورش كشور بوديم و در اين شرايط سخت 
معلمان صحنه هاي بزرگي از ايثار و فداكاري خود خلق 
كردند. آذري جهرمي با گاليه از شايعه رايگان نبودن 
اينترنت شاد و سانسور شدن سخنانش در رسانه ملي 
افزود: اتفاقات خوبي در شبكه شاد افتاد و ظرفيت سازي 
خوبي انجام شد، هيچ پلتفرمي در كشور همانند شبكه 
شاد زير باراينترنتي نبوده و حتي اين تعداد مخاطب 
نيز نداشته است اما اشكاالتي هم دارد بنابراين همه بايد 
براي رفعش مشكالت شبكه شاد تالش كنيم. يكي از 
اشكاالت شبكه شاد، عدم دسترسي سه ونيم ميليون 
دانش آموز به اين شبكه است و اين موضوع براي آينده 
كشور خوب نيست؛ بنابراين همه تالشمان را مي كنيم 

تا اين آمار كاهش يابد.

    سنجش زيرساخت اينترنت كشور 
از طريق شبكه شاد

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات اظه��ار ك��رد: 
آموزش ه��اي مجازي كه از طريق ش��بكه ش��اد ارايه 
مي ش��ود، اولين ش��بكه اي بود كه زيرساخت شبكه 
اينترنت م��ا را به طور جدي محك زد. آذري جهرمي با 
اشاره به تفاهم نامه هوشمندسازي مدارس كه در گذشته 
بين دو وزارتخانه منعقد ش��ده، خاطرنش��ان كرد: در 

هوشمندسازي مدارس، تجهيز مدارس بر عهده آموزش 
و پرورش و ارايه زيرساخت ها بر عهده وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات است. تاكنون هوشمندسازي ۶۷ هزار 
مدرسه انجام شده و در فاز بعد بيشتر مدارس را به فيبر 
نوري مجهز مي كنيم؛ البته اين كار در در روستاها زمان بر 
است. در بحث خدمات اپليكيشن ها در آموزش و پرورش 
كارهاي خوبي انجام ش��ده اس��ت و استارت آپ هايي 
خدمات صوتي، تصويري و ديجيتالي خوبي ارايه داده اند 
اما اين موضوع نيازمند سياست گذاري از سوي آموزش 
و پرورش است. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه استارت آپ ها ظرفيت خوبي دارند و مي توانند در 
بخش هاي مختلف كمك كنند، اظهار كرد: از شركت ها 
حمايت كرديم و ظرف چند ماه آينده مي توانند تبلت 
ارزان قيمت توليد و در اختيار دانش آموزان قرار دهند 
كه قيمت اين تبلت ها حدود دو تا س��ه ميليون تومان 
خواهد ب��ود اما اين قيمت هم ب��راي برخي خانواده ها 
دش��وار اس��ت و بايد در اين زمينه چاره اي انديشيد. با 
تعدادي از نهادهاي حمايتي از جمله بهزيستي، بنياد 
مستضعفان، ستاد اجراي فرمان حضرت امام ره، بنياد 
بركت هماهنگ كرديم و مقرر شد تا بخشي از تبلت مورد 

نياز دانش آموزان مناطق محروم را تهيه كنند.

   يارانه اينترنت رايگان؛ روزانه ۳ ميليارد تومان
وي تصريح كرد: روزانه س��ه ميليارد تومان يارانه بابت 
اينترنت راي��گان به آموزش و پ��رورش از طرف دولت 
پرداخت مي شود، بيش از ۱ ميليون و۶۰۰ هزار نفر در 
زمان اوج مصرف از اينترنت رايگان استفاده مي كنند و 
۸ و نيم ميليون نفر روزانه از اينترنت رايگان اس��تفاده 
مي كنند. اينترنت رايگان را براي همه دانش آموزان و 
معلمان رسمي و غيررس��مي ارايه داديم، نياز هر يك 
از كاربران در ماه حدود ۷ گيگابايت است اما حدود۲۰ 
گيگابايت براي هر معلم طي سه ماه ارايه داديم. آذري 
جهرمي با اش��اره به افزايش س��رورها و ظرفيت هاي 
اينترنتي، اظهار كرد: در ۴ قطب كشور بايد سرورها را 
توزيع كنيم و نياز به استقرار سرورها درهمه استان ها 
نيس��ت؛ اما پيش بيني مي كنيم آذرم��اه بارترافيكي 
سنگيني در شبكه اينترنت كشور داشته باشيم. آذري 
جهرمي با بيان اينكه دانش بيشتر دانش آموزان نسبت به 

فضاي مجازي در مقايسه با والدين شان يكي از مشكالت 
و موانع در مس��ير كنترل دانش آموزان توسط والدين 
است، اظهار كرد: همواره تالش مي كرديم گوشي وارد 
مدرسه نشود چون از آس��يب هاي آن مطلع بوديم اما 
امروز مدرسه وارد گوشي شده است و ناچار به استفاده 
دانش آموزان از گوشي تلفن همراه هستيم. بنابراين بايد 
دوره هاي آموزش مهارت براي كنترل حضور كودكان 
درفضاي مجازي ارايه شود. وي از تدوين نحوه كنترل 
والدين و معلمان در اينترنت خبرداد و افزود: بايد دانش 
نسل قبل را افزايش دهيم و افزايش توانمندي خانواده ها 
در اس��تفاده از فضاي مجازي بايد در دستور كار باشد 
و مي توان س��اختار جديد به عن��وان معاونت آموزش 
مجازي در وزارت آموزش و پرورش پيش بيني كرد كه 
مشتركا و از سوي دو وزارتخانه تاسيس اين معاونت را از 

رييس جمهوري درخواست كرديم.

  مشكالت در تامين اينترنت شاد را گزارش 
دهيد

همچنين محس��ن حاجي ميرزايي گفت: امروز بس��تر 
آموزش مجازي به دليل شيوع كرونا به يك بستر واقعي 
و جدي تبديل ش��ده و الزم است براي توسعه اين بستر 
رفع اشكاالت و موانع و ايمن سازي استفاده دانش آموزان 
از اين فضا و بستر، تدبيري انديشيده شود. وزير آموزش و 
پرورش درپاسخ به پرسشي پيرامون ضعيف بودن اينترنت 
در برخي مناطق و قابل استفاده نبودن شبكه شاد گفت: 
قطعا استفاده از اينترنت براي شبكه شاد چه براي معلمان و 
چه دانش آموزان رايگان است و اگر كسي در تامين اينترنت 
رايگان مشكلي دارد حتما گزارش دهد. وي با بيان اينكه در 
برخي ساعات روز با ترافيك باال مواجه مي شويم گفت: يك 
علت اين است كه بايد زيرساخت فني شاد توسعه يابد كه 
وزارت ارتباطات براي تقويت زيرساخت ها قول مساعدت 
داده است. نكته ديگر اينكه ترافيك را در چهار قطب اصلي 
كشور يعني آذربايجان شرقي، فارس، خراسان، تهران و 
اصفهان توزيع مي كنند ك��ه اين هم مي تواند در كاهش 
بار ترافيكي در س��اعات پرمصرف موثر باشد. در آموزش 
و پرورش هم با توزيع زمان كالس ها از صبح تا بعدازظهر 
تالش كرديم ساعات ۱۰ تا ۱۲ كه با ترافيك بيشتري روبرو 

هستيم، حجم كمتري از كار را متوجه اين ساعت كنيم.

  بسته ۲۰ گيگابايتي معلمان تمديد نمي شود 
حاجي ميرزايي در پاس��خ به اينكه بس��ته اينترنتي ۲۰ 
گيگابايتي معلمان به پايان رس��يده، آيا بسته جديدي 
منظور مي شود؟ اظهار كرد: اينترنت معلمان در شبكه شاد 
كال رايگان است؛ بدون هيچ محدوديتي. تمام معلماني كه 
در شاد فعاليت مي كنند اينترنت شان رايگان است و آن 
۲۰ گيگابايت مختص اموري بود كه معلمان مي خواستند 
خارج از شبكه شاد براي آماده كردن محتواي درسي كاري 
انجام بدهند. نيازي به اين بسته اينترنتي در اين مرحله از كار 
نيست زيرا معلمان مي توانند تمام خدمات و كارهايشان را از 
طريق شبكه شاد دنبال كنند. همه اپراتورهايي كه خدمات 

اينترنتي را ارايه مي كنند، اين مورد را رعايت مي كنند.

   استفاده از پيام رسان هاي خارجي ممنوع 
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش درب��اره اس��تفاده از ديگر 
پيام رس��ان ها نيز گفت: براي تمام مدارس استفاده از 
شاد، تعيين شده و اجازه ندارند از ديگر پيام رسان هاي 
خارجي استفاده كنند. شاد امكانات و ظرفيت هاي خوبي 
دارد و تنوع خدمات آن در هيچ يك از س��رويس هاي 
خدمت رس��ان آموزش��ي وجود ندارد. آمار استفاده و 
پيوستن به ش��اد هم روزبه روز در حال افزايش است و 
مسائل و مش��كالتش كاهش مي يابد. اين اپليكيشن 
بيشترين كاربر و بيشترين ميزان استفاده را دارد. شبكه 
ش��اد خودش را در مسير حركت كامل مي كند. ضمن 
آنكه براي بخش خصوصي كه ماي��ل به ارايه خدمات 
آموزشي اس��ت دستورالعملي را تدوين و ابالغ كرديم. 
وي در پاسخ به اينكه اگر مدرسه اي از اپليكيشن ديگري 
استفاده كند بايد پاسخگوي آموزش و پرورش باشد؟ 
گفت: بله، قطعا؛ اگر اعالم شود حتما رسيدگي خواهد 
ش��د. وزير آموزش و پرورش درباره نگراني خانواده ها 
از كيفيت آموزش اظهار كرد: قطعا اكنون نيز كيفيت 
آموزش در شبكه ش��اد، باالست زيرا از بهترين دبيران 
اس��تفاده كرديم و محتواي آموزشي را توليد و در شاد 
بارگذاري كرديم و امكانات خوبي در اختيار معلمان قرار 
گرفته است. برخي مش��كالت به زيرساخت هاي فني 
مربوط مي شود كه شناس��ايي شده و درصدد رفع آنها 
هستيم. شاد هر هفته با شاد هفته قبل متفاوت خواهد 

بود و خدمات بهتر و هموارتري را ارايه خواهد كرد.

6 ادامه از صفحه اوليادداشت
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تحريم و راهكار مقابله با آن
در شرايطي كه به دليل 
تحريم هاي گس��ترده، 
يط  ش��را كش��ورمان 
اقتص��ادي س��ختي را 
تجربه مي كند، بسياري 
از س��ازمان ها و صنايع 
توليدي داخل كش��ور 
نيز با مسائل و مشكالت 
عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند. نوسانات 
ارزي و تامين مواد خام اوليه از جمله مهم ترين 
مش��كالتي اس��ت كه اين س��ازمان ها و صنايع 
ب��ا آن مواجه هس��تند. با تمام اي��ن احواالت و 
سختي هايي كه مردم كشور با آن روبرو هستند، 
ش��رايط تحريم فضايي در كش��ور ايجاد كرده 
تا تمرك��ز روي توانمندي هاي داخلي كش��ور 
بيشتر شود و توجه روزافزون به توليدات داخلي 
افزايش پيدا كند. يكي از مهم ترين موضوعاتي 
كه مي تواند در اين شرايط به سازمان ها و صنايع 
توليدي كمك نموده و مديران بايدبه آن توجه 
كنند، بحث ارتق��اي مولفه هاي به��ره وري در 
زيرمجموعه هاي مديريتي خودشان است. رشد 
بهره وري يكي از پيش شرط هاي اساسي ارتقاء 
سطح رقابت پذيري بخش صنعت و موفقيت آن 
در شرايط رقابت فزاينده جهاني به شمار مي رود، 
زيرا اين امر سبب كاهش بهاي تمام شده كاالي 
توليدي از طريق كاهش هزينه متوسط توليد و 
منجر به افزايش سودآوري محصوالت نهايي در 
واحدهاي توليدي آن صنعت خواهد شد. پيامد 
چنين تحولي افزايش ت��وان رقابت محصوالت 
داخل��ي در بازاره��اي خارج��ي در آينده اي نه 
چندان دور و بعد از كنار رفتن تحريم ها خواهد 
بود. توجه به اين نكته ضروري است كه بهره وري 
نق��ش قابل توجهي در آمادگي ورود كش��ور به 
بازارهاي صادراتي دارد، اين در حالي اس��ت كه 
عامل صادرات به خودي خ��ود منجر به بهبود 
بهره وري نخواهد ش��د. در واقع مي توان گفت 
اگر چه به ظاهر تحريم ها س��بب به وجود آمدن 
چنين وضعيتي در كش��ور شده اند، اما اين طور 
به نظر مي رس��د كه عدم حمايت كافي از توان 
توليد داخ��ل و همچنين پايين بودن بهره وري 
ساليان دراز گذش��ته، در وضعيت امروز كشور 
بي تأثير نبوده اس��ت. اين در حالي است كه به 
گفته فرمايشات مقام معظم رهبري، بايد بدانيم 
كه عالج همه مش��كالت كشور در داخل است. 
بنابراين يكي از موضوعاتي كه بايد مورد توجه 
بيشتر قرار گيرد، افزايش هر چه بيشتر بهره وري 

در سازمان ها و صنايع توليدي است.
در ش��رايط حاضر و براي دستيابي به بهره وري 
باالتر، چابك سازي سازماني يكي از موضوعاتي 
است كه مي تواند به ما در گذار از شرايط تحريم 
بس��يار كمك نمايد. چابك س��ازي ب��ه معناي 
كوچك س��ازي و كاهش فعاليت هاي سازماني 
نيس��ت بلكه روش��ي است كه يك س��ازمان با 
آن قابلي��ت س��ازگاري س��ريع در واكن��ش به 
تحوالت و وقايع غيرمنتظره و پيش بيني نشده، 
فرصت ه��اي بازار و نيازمندي هاي مش��تري را 
پي��دا مي كند. در واقع چابك س��ازي به معناي 
كنار گذاشتن روش هايي اس��ت كه در شرايط 
عادي به كار مي آيد اما در شرايط سخت كنوني 
بازدهي و راندمان مناسبي را ندارند. چابك بودن 
را مي توان به صورت توانايي س��ازمان جهت بقا 
و پيش��رفت در يك محيط كسب و كار غيرقابل 
پيش بيني و دايما در ح��ال تغيير تعريف كرد. 
چابك س��ازي به معن��ي درهم شكس��تن طرز 
تفكرات، روابط و سلس��له مراتب سنتي است. 
چابك بودن الگوي جديدي است كه سازمان ها 
و صناي��ع تولي��دي را قادر مي س��ازد در مقابل 
تغييرات پيش بيني نشده عكس العمل مناسب 

نشان دهند.
در روند چابك سازي بايد همواره و به طور مستمر 
بر عملكرد كاركنان و سازمان، ارزش محصوالت 
و خدمات، تغييرات دايم در جهت دستيابي به 
فرصت هاي حاصل از جذب مشتري رسيدگي 
شود. در واقع اساس و بنيان يك سازمان چابك، 
يكپارچه سازي نظام، استفاده بهينه و روزآمد از 
فناوري اطالعات و همكاري درون تش��كيالتي 
هماهنگ و انعطاف پذير براي پاسخگويي سريع 
به اتفاقات و تغييرات ش��رايط عادي است. اين 
طور مي توان گفت يك سازمان چابك مي تواند 
با وفق دادن خود با هر شرايط سخت، هزينه هاي 
تولي��د خ��ود را كاه��ش داده و با ارض��اي نياز 
مشتريان خود، سهم خود را در بازار افزايش داده 
و قابليت رقابت پذيري خود را افزايش دهد. در 
واقع يك سازمان چابك بايد داراي چهار ويژگي 
اصلي پاسخگويي، شايستگي، انعطاف پذيري و 
سرعت باش��د. به عبارتي چابك بودن به معناي 
تواناي��ي شناس��ايي فرصت ها براي ن��وآوري و 
غنيمت ش��مردن فرصت هاي ب��ازار رقابتي از 
طريق كنار هم گذاشتن دارايي هاي مورد نياز، 
دانش و رابطه داشتن با سرعت و شگفتي است.

همانطور كه گفته شد، در شرايط دشوار حاضر، 
چابك س��ازي رويكردي اس��ت ك��ه مي تواند 
راهگش��اي بس��ياري از مش��كالت حال حاضر 
صنايع توليدي كش��ور ش��ود. حركت به سوي 
تولي��د چابك س��بب افزايش بهره وري ش��ده 
و راهگش��اي مهمي در تامين نيازهاي كش��ور 
از طريق تولي��دات داخل خواهد ش��د. اگرچه 
تحريم ها توانس��ته است شرايط س��ختي را به 
كش��ور عزيزمان اي��ران و مردم اين س��رزمين 
تحميل كند، اما به يقين، سبب خواهد شد تا با 
تكيه بر ت��وان داخلي و توليد محصوالت متنوع 
ايراني، زمينه توسعه هر چه بيشتر اين سرزمين 

فراهم گردد.

بورسي كه همچنان  جذاب است
سود سپرده از ماليات هم معاف است و بنابراين عايدي 
دولت هم از اين بخش )در مقايسه با گردش نقدينگي 
در بورس و ماليات خريد و فروش س��هام كه به دولت 

مي رسيد( كاهش شديدي مي يايد. 
ميل به سرمايه گذاري همين حاال هم به دليل بروز كرونا 
كاهش چشمگيري داشته است و توليد كاال و خدمات 
)به خصوص خدمات( آسيب جدي ديده اند. در صورت 
افزايش نرخ س��ود بانكي بخش عمده اي از نقدينگي 
موجود وارد سيستم بانكي خواهد شد و سرمايه گذاري 
واقعي كاهش چش��م گيري خواهد داشت و احتماال 
بعد از اين افزايش نرخ، دولت به صورت گسترده اي به 
انتشار اوراق قرضه خواهد پرداخت كه اثرات تورمي آن 
ممكن است چند سال بعد در دولت بعدي نمايان شود. 
دولت اگ��ر همان طور كه رييس جمهور عنوان كرد به 
دنبال خصوصي سازي و حمايت از بازار سرمايه است، 
بهتر است از دست كاري در نرخ سود بانكي پرهيز كند. 
واقعا كدام كشور با افزايش نرخ سود بانكي به پيشرفت 
رسيده است؟ يك ُمسكن موقتي كه باعث عود بيماري 
اقتصاد كش��ور در چند سال بعد مي شود. اگر دولت به 
دنبال انتشار اوراق اس��ت در بازار ثانويه كارا مي تواند 
اين تامين مالي را انجام دهد. اگر قصد فروش صندوق 
etf و دريافت ماليات معامالت بورس را داريد بايد اين 
بازار را حمايت كنيد. بورس در مقايسه با ساير بازارها، 
ارزان  ترين، كاراترين، ضدتورمي ترين و شفاف  ترين بازار 
ممكن است. به دوران رونق بورس در چند ماه گذشته 
نگاه كنيد. قيمت ه��اي كاال و خدمات را در آن موقع و 
االن مقايسه كنيد. بورس عامل تورم نيست و اتفاقا يكي 
از راهكارهاي خروج از ركود تورمي براي دولت ها همين 
بورس اس��ت. اگر نتوانيد نقدينگي را دوباره به بورس 
بازگردانيد يكي از بي سابقه ترين تورم هاي ۵۰ سال اخير 
را تجربه خواهيم كرد كه به از بين رفتن كامل ارزش پول 

ملي منجر خواهد شد.

مبارزه با قاچاق با كدام شيوه؟ 
در كوتاه س��خن اين سوال مطرح اس��ت كه اگر همه 
تخلفات آقاي محمدعلي پورمخت��ار، اكبر طبري و... 
را در هر س��ال را باهم جمع كني��م، چند ميليارد دالر 
مي ش��ود؟ اگر بيش از ۳ ميليارد دالر در سال كه رقم 
قاچاق مرزنشينان، كاالهاي ته لنجي و افرادي از بخش 
خصوصي وبخش تعاون باشد آيا بهتر نيست با اولويت 
به اينگونه غارتگران منافع مردم بپردازيم تا كسي كه 
براي گذر از اين شرايط سخت اقتصادي وكسب و تامين 
نان خانواده در نقطه صفر مرزي دست به عملي خالف 
مي زند. البته وظيفه اتاق بازرگاني و تعاون در پااليش 

اعضاي متخلف به جاي خود باقي است.

بهره برداري از ۱۳۶۱ طرح 
اشتغال زايي و ۱۰ مدرسه سيار 

بركت در كرمانشاه
بهره برداري از ۱۳۶۱ طرح اشتغال زايي، تحويل 
۱۰ مدرسه سيار و اهداي ۱۰ هزار بسته نوشت افزار 
از جمله دستاوردهاي سفر مديرعامل بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام به استان كرمانشاه بود. 
اميرحسين مدني در سفر خود به كرمانشاه عالوه 
بر افتت��اح ۱۳۶۱ طرح اش��تغال زايي در مناطق 
محروم اين استان، ۱۰ مدرس��ه سيار و ۱۰ هزار 
بسته نوشت افزار را به دانش آموزان كرمانشاهي 
اهدا كرد. مديرعامل بنياد بركت درباره اقدامات 
اشتغال زايي اين بنياد در استان كرمانشاه گفت: 
با افتت��اح ۱۳۶۱ طرح جديد، تع��داد طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت در مناطق 
محروم و روستايي استان كرمانشاه به ۴۲۵۳ طرح 
رسيد كه باعث ايجاد ۱۲ هزار و ۷۵۹ فرصت شغلي 
براي س��اكنان اين مناطق شده است. وي حجم 
كل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين تعداد طرح 
اش��تغال زايي را ۲۷۱۹ ميليارد ريال اعالم كرد و 
افزود: ۱۴ شهرستان ثالث باباجاني، روانسر، پاوه، 
جوانرود، داالهو، كرمانشاه، گيالنغرب، هرسين، 
س��نقر، صحنه، قصر شيرين، اس��الم آباد غرب، 
كنگاور و س��ر پل  ذهاب و ۵۲۷ روس��تاي استان 
كرمانشاه تحت پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي 
بنياد بركت ق��رار دارند. به گفته مديرعامل بنياد 
بركت، ۲۵ مجري و تس��هيل گر اين بنياد فرايند 
اشتغال زايي در مناطق محروم استان كرمانشاه 
را مديري��ت و پيگيري مي كنند. مدني با اش��اره 
به اهداي ۱۰ مدرسه س��يار بركت اظهار داشت: 
اين مدارس س��يار براي اس��تفاده دانش آموزان 
عشاير استان كرمانشاه تحويل آموزش و پرورش 
عشايري شد. براي ساخت ۱۰ مدرسه سيار بركت 
۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال هزينه شده است. 
اين مدارس سيار قابليت حمل و نقل دارند و همراه 
با عشاير جابه جا مي شوند. مديرعامل بنياد بركت 
درباره امكانات مدارس س��يار نيز توضيح داد: هر 
كدام از اين مدارس شامل كالس درس، حمام و 
دستشويي و اتاق استراحت براي معلم است. وي با 
اشاره به اهدا و توزيع نوشت افزار ميان دانش آموزان 
مناطق محروم كرمانش��اه گفت: س��تاد اجرايي 
فرمان امام امسال يك ميليون بسته لوازم التحرير 
و نوشت افزار ايراني را در قالب پويش ملي »مشق 
احس��ان« ميان دانش آموزان مناطق روس��تايي 
و محروم سراسر كش��ور توزيع مي كند كه امروز 
۱۰ هزار بس��ته به دانش آموزان كرمانشاهي اهدا 
شد. بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ۴۴۳۳ 
طرح را با حجم س��رمايه گذاري ۵۹۲۷ ميليارد 
ريال در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور 
زيربنايي، فرهنگي، س��المت و ساير خدمات در 
استان كرمانش��اه به بهره برداري رس��انده يا در 

دست اقدام دارد.

وزير آموزش و پرورش اعالم كرد مدارس اجازه ندارند از پيام رسان هاي خارجي استفاده كنند

سياست تنبيهي براي ترغيب به استفاده از شاد

واردات موبايل پاسخگوي نياز داخلي نيست
به گفته دبير انجم��ن واردكنندگان موبايل، طي ۱۲ 
ماه اخير تا پايان شهريور ماه ۱۵ ميليون و ۳۸۰ هزار 
دستگاه موبايل وارد شده، در حالي كه مصرف كشور 
در اين مدت زمان ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دس��تگاه 
بوده است. امير اسحاقي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به ايجاد اختالالت ش��ديد در زنجيره تامين موبايل 
كشور گفت: طي ۶۰ روز اخير تامين موبايل در كشور 
به دليل مسائل پيرامون محدوديت هاي سقف و سابقه 
و همچنين عدم تخصي��ص ارز دچار اختالل جدي 
شده اس��ت. تا جايي كه ثبت سفارش شركت ها طي 
دو ماه اخير نسبت به تيرماه بيشتر از ۱۰ برابر كاهش 
داشته اس��ت. وي ادامه داد: با توجه به اهميت تامين 
موبايل مورد نياز كشور، در سال گذشته با درخواست 
انجمن بخش��نامه هاي محدوديت سقف و سابقه در 
مورد ش��ركت هاي واردكننده موبايل اعمال نش��د. 
چرا كه بسياري از اين ش��ركت ها نوپا بوده و كمتر از 
يك سال از عمر فعاليتش��ان در حوزه واردات موبايل 
مي گذشت. اما در سال جاري اين محدوديت ها اعمال 
ش��د و ش��ركت هاي واردكننده را در ثبت سفارش با 
مشكل مواجه كرد. دبير انجمن واردكنندگان موبايل 
در خصوص ميزان واردات و مصرف موبايل در كشور 
گفت: طبق گزارش هاي دريافتي از س��امانه همتا، تا 
پايان ش��هريور ماه س��ال جاري تعداد يك ميليون و 
۱۸۳ هزار دس��تگاه موبايل وارد كشور شده است كه 
ثبت سفارش بخش عمده اين موبايل ها در تيرماه و 
ميانه مردادماه صورت گرفته بود. اسحاقي گفت: اين 
در حالي است كه مصرف كشور با توجه به بازگشايي 
مدارس بيش��تر از ح��د انتظار بوده، ت��ا جايي كه در 
شهريورماه ۹۹ تعداد يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه 

موبايل خريداري و وارد ش��بكه ارتباطي كشور شده 
است. به اين ترتيب با مقايسه ميزان واردات در شهريور 
و مصرف در هم��ان ماه مي ت��وان دريافت كه تقاضا 
از عرضه پيشي گرفته اس��ت و اين اتفاق پيامدهاي 

خوشايندي براي آينده بازار ندارد.

    برهم خوردن عرضه و تقاضا
وي با اش��اره به بره��م خوردن تعادل بي��ن عرضه و 
تقاضا گفت: با توجه به اتفاقات پيش آمده ناش��ي از 
همه گيري ويروس كرونا و مش��كالت ارزي كشور، 
طي ماه ه��اي اخير تعادل بين عرض��ه و تقاضا برهم 
خورده، به ش��كلي كه آماره��ا از واردات ۱۵ ميليون 

و ۳۸۰ هزار دس��تگاه موبايل ط��ي ۱۲ ماه اخير خبر 
مي دهند در حال��ي كه طي همين مدت ۱۵ ميليون 
و ۵۰۰ هزار دس��تگاه موبايل در كشور مصرف شده 
است. درواقع مي توان گفت بازار موبايل با خطر جدي 
كمبود كاال مواجه اس��ت. دبير انجمن واردكنندگان 
موبايل در خصوص راه حل ايجاد تعادل در بازار موبايل 
گفت: مشكالت جدي در تخصيص ارز از سوي بانك 
مركزي و موانع پيش آم��ده در برخي اصالحيه هاي 
ثبت سفارش باعث بروز مشكالتي در زنجيره تامين 
شده اس��ت. با توجه به محدوديت هاي ارزي كشور، 
پيشنهاداتي به بانك مركزي و وزارت صمت داده ايم 
تا موانع پيش روي شركت هاي واردكننده موبايل به 

منظور تامين اين كاالي كاربردي برطرف شود. اين 
پيشنهادات شامل اصالح در بخشي از قانون سقف و 
سابقه واردات مختص شركت هاي واردكننده موبايل 
و نظام مندس��ازي تخصيص ارز است. اسحاقي ادامه 
داد: انتظار مي رود دولت با توجه به نياز جدي كاربران 
ايراني به موبايل، اقدامات ويژه اي براي حل مشكالت 
اين حوزه انجام دهد تا با تسهيل فرآيند واردات موبايل 
)تاييد مجوزهاي ثبت س��فارش و س��اير مجوزها و 
تخصيص س��ريع ارز(، موانع فعلي رفع و بازار از خطر 
قريب الوقوع كمبود عرضه دور بماند. به گزارش ايسنا، 
بر اساس گزارش هاي دريافتي از سامانه همتا، سهم 
ب��ازار برندها در بازار ايران به غي��ر از يك جابه جايي، 
تغييرات محس��وس ديگري نداشته اس��ت. به اين 
ترتيب كه سامس��ونگ همچنان رتبه اول سهم بازار 
را با ۵۲ درصد در دس��ت دارد و پس از آن شيائومي با 
۱۵ درصد در جايگاه دوم قرار دارد. نوكيا، هواوي و اپل 
نيز جايگاه هاي بعدي را در سهم بازار موبايل كشور به 
ترتيب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده اند. 
اين در حالي است كه در مرداد ماه پس از سامسونگ، 
نوكيا بيشترين سهم بازار را در اختيار داشته است و 
پس از آن شيائومي و هواوي قرار داشتند. البته به لحاظ 
ارزش مالي، اپل با ۱۹ درصد پس از سامس��ونگ قرار 
مي گيرد و نوكيا با وجود كسب ۱۳ درصد از سهم بازار، 
تنها دو درصد ارزش مصرف كشور را به خود اختصاص 
داد است. سامسونگ مدل A۱۰s پرمصرف ترين تلفن 
همراه در بين كاربران ايراني است و در بين مدل هاي 
مختلف اپل نيز آيفون ۱۱ با تعداد ۱۴۸ هزار دستگاه 
پرمصرف ترين مدل اي��ن برند امريكايي طي ۱۲ ماه 

اخير بوده است.

مجيد محسني مجد
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تعادل-  گروه تجارت |
در نشست اخير شوراي راهبري بهبود محيط كسب وكار 
مهم ترين چالش هاي حوزه تجارت بررس��ي شد. محور 
مهم اين نشست، »بس��ته سياستي بانك مركزي درباره 
تعهد ارزي« بود كه مورد انتقاد ش��ديد فعاالن اقتصادي 
قرار گرفت. به گفته آنها اين بس��ته بر خالف نظر بخش 
خصوصي تدوين شده و »شيوه واردات در مقابل صادرات« 
بايد احياء شود، موضوعي كه به گفته فعاالن اقتصادي، بانك 
مركزي اعتنايي به آن ندارد. آنها همچنين عنوان كردند كه 
مانع تراشي هاي ارزي سبب دپوي كاالها در گمرك شده 
و نه تنها هزينه دموراژ را براي فعال اقتصادي باال برده كه 
بخش قابل توجهي از كاالها، فاسد شده اند و از سوي ديگر، 
توقف مواد اوليه و ماشين آالت در گمركات، توليد را معطل 
گذاشته است. در همين حال، مس��ووالن وزارت صمت 
عنوان كردند كه براي بهبود صادرات و عدم دپو كاالها در 
گمرك چند راهكار وجود دارد مانند ترخيص درصدي كه 
بانك مركزي آن را به صف تأمين ارز تغيير داد. راه ديگر، 
واردات در مقابل صادرات اما نه براي همه رديف تعرفه ها 
بلكه براي 250 رديف تعرفه اي كه بيش از 70 درصد واردات 
كشور را شامل مي شدند. برهمين اساس، وزارت صمت 
سه رژيم را تعريف كرده كه رژيم يك، طبقه بندي كاالها 
است كه واردات 2 طبقه آخر آن ممنوع است، اما مواد اوليه 
و كاالهاي اساسي در اولويت باال قرار دارد و ماشين آالت 
و تجهيزات و مواد مصرفي را هم در اولويت ميانه. اما رژيم 
2 مربوط به تخصيص ارز به طبقات مج��از براي واردات 
است كه در كميته تأمين و تخصيص ارز در خصوص آنها 
تصميم گيري شده اس��ت. همچنين رژيم سوم، مربوط 
مي ش��ود به 250 رديف كااليي كه وزارت صمت در حال 
پيگيري است تا اولويت تخصيص ارز در سامانه نيما و يا 

توافقي براي آنها باشد.

     نقد بسته سياستي بانك مركزي 
يازدهمين نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب وكار 
با حضور فع��االن بخش خصوصي و نمايندگاني از دولت 
برگزار ش��د. موض��وع اصلي اين نشس��ت »ارز حاصل از 
صادرات« بود؛ چالش��ي كه روز به روز بزرگ تر مي شود و 
دغدغه هاي فعاالن اقتصادي كمتر در سياست گذاري ها 
مورد توجه قرار مي گيرد. به همين رو در يازدهمين نشست 
شورا ابتدا گزارش مبسوطي پيرامون چالش هاي ارز حاصل 
از صادرات ارايه شد. در ادامه، معاون كسب وكار اتاق ايران 
به بسته سياستي بانك مركزي واكنش نشان داد وگفت: 
بخش قابل توجهي از موارد طرح شده در بسته سياستي 
بانك مركزي درباره تعه��د ارزي برخالف نظر اتاق ايران 
بود. علي ماليي افزود: يك��ي از اين موارد، ورود موقت بود 
كه بانك مركزي هم نظر خود را در اين بسته اعمال و هم 
در كميته ماده 2 اعمال كرده است؛ اما حتي 4 ماه پيش 
درباره ورود موقت كاالها، توافقي با بانك مركزي شده بود 
كه اين موارد نبايد مشمول تعهد ارزي شود اما همچنان 
در بس��ته تعهد ارزي آورده شده است. ماليي همچنين 
گفت كه بانك مركزي چند مورد را در بس��ته سياستي 
رعايت نكرده؛ هزينه هاي متعددي كه صادركننده ها در 
اثر تحريم تحمل مي كنند، 10-15 درصد اس��ت كه در 
اين رابطه ما درخواست داشتيم ارزش پايه صادراتي با 80 
درصد محاسبه شود و اين هزينه ها حدود 20 درصد در نظر 

گرفته شود. از سوي ديگر واحدهاي توليدي مي توانند 30 
درص��د از ارز حاصل از صادرات را كاال وارد و بقيه را بايد به 
سامانه نيما وارد كنند. اما توليدكننده بايد آنچه خودش نياز 
دارد را در كار خود هزينه كند و اين نياز از هر توليدكننده 
به توليد كننده اي متفاوت است. او بر ضرورت احياي شيوه 
»واردات در مقابل ص��ادرات« تاكيد و تصريح كرد: بانك 
مركزي مي گويد اين نكات رعايت شده، اما در بسته چيزي 
نمي بينيم جز واگذاري گروهي تعهدها؛ چنانكه بسياري 
از تشكل ها هم در اين روش موفق نشده اند واردات انجام 
دهند. ماليي همچنين تاكيد كرد: »تغيير رفع تعهد ارزي 
از 4 ماه به 6 ماه«، درخواس��ت ما بود و صادركننده اي هم 
كه بعد از 3 ماه ارز خود را برگرداند مش��مول جايزه شود. 
همچنين ورود موقت به معناي استفاده از ظرفيت هاي 
كارخانه ها كه ارزآوري دارد، تعبير شود. اما بانك مركزي 
مي گويد تمام كساني كه جواز ورود موقت داشتند بايد 50 
درصد ايفاي تعهد كنند. اين در حالي است كه بسياري از 
صادركننده ها مشمول اين قوانين نشده و قانون هم عطف 

به ما سبق نمي شود.

     مانع تراشي  نكنيد
در ادامه اين نشس��ت، جمش��يد نفر رييس كميسيون 
توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران با بيان اينكه اكنون در 
تحريم هستيم كه تنها راه جراحي اقتصاد كشور، تقويت و 
حمايت از صادرات غيرنفتي است، افزود: بايد از اين فرصت 
بهره بگيريم نه اينكه مانع تراشي كنيم. به گفته او؛ با اينكه 
بخشي از ارز از مسير فوالد و پتروشيمي برطرف مي شود، 
اما بخش قابل توجهي هم از ارز مورد نياز از مسير واردات 
در مقابل صادرات تأمين خواهد شد. برخي از واردكننده ها 
ترجيح مي دهند ارز نيمايي دريافت نكنند و به دليل به 

صرف��ه جويي در زمان و هزينه ها، از ص��ادر كننده و بازار 
آزاد ارز تهيه كنند. نفر درباره ص��ادرات ريالي هم گفت: 
اين بخش هم تأثير زيادي در رونق اقتصاد كش��ور دارد و 
وزارت صمت بايد از واردكننده هايي كه كاالهايشان مجاز 
به واردات است، حمايت كنند. بايد اجازه داد اين گروه ارز 
مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند. همه تالش بانك 
مركزي اين است كه ارز گران نشود ولي آيا ارز گران نشده 
است؟ من مطمئن هستم اگر واردات در مقابل صادرات 
كار كند، نرخ ارز در درازمدت پايين مي آيد و صادرات رشد 
مي كند. نفر همچنين گفت: وظيفه اصلي وزارت صمت و 
سازمان توسعه تجارت حمايت از صادرات است؛ اما در اين 
4 ماه اخير اينها پوششگر سخنان بانك مركزي شده اند. 
حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران هم 
با اشاره به اينكه بايد مشكالت حوزه صادرات و رفع تعهد 
ارزي دسته بندي شده و براي هر كدام راهكار خاصي ارايه 
شود، گفت: اين رويه را بانك مركزي نمي پذيرفت. با اين 
حال اكنون آقاي الفت معاون قوه قضاييه ماموريت دارد تا 
پرونده افراد را دسته بندي كند؛ مشكالت افراد و گروه هاي 
مختلف احصا شود و موانع عدم بازگشت ارزي مشخص 

شود و در نهايت براي هر كدام راه حلي ارايه شود.

     كاال در گمرك دپو شده؛ توليد معطل مانده
از سوي ديگر، محس��ن عامري، مدير دبيرخانه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نيز از مش��كالت و 
دپوي كاالها در گمرك گفت: بخشي از اين كاال به داليل 
تأخير در ترخيص فاسد مي شود؛ بخشي از نهاده هاي دامي 
از بين رفته اند؛ ماندن كاالها در گمرك هزينه دموراژ را باال 
برده و اين رفتارها نوعي جريمه كردن كشور است. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بايد در تخصيص اولويت ارزي به 

كاالهايي كه در گمرك ها مانده تصميم جدي بگيرد. در اين 
رابطه فوالدگر، رييس شورا نيز افزود: برخي از توليدكننده ها 
مي خواستند براي خط توليد خود ماشين آالت يا قطعاتي 
وارد كنند؛ اينها از طريق يك صادركننده عمل كرده اند. 
حاال آن صادركننده بابت بحث صادرات خود بايد تعهد 
ارزي انجام مي داد و معطل مانده، ماه هاست ماشين آالت 
توليدكننده در بنادر مانده است. توليد معطل كمبود مواد 

اوليه و ماشين آالت است.

     راهكار وزارت صمت چيست؟ 
در ادام��ه نوبت به صادقي نيارك��ي معاون وزير صمت 
رس��يد. به گفته او، چند راهكار براي بهبود صادرات و 
عدم دپو كاالها در گمرك است كه بايد به آنها بپردازيم؛ 
مانند ترخيص درصدي كه بانك مركزي آن را به صف 
تأمين ارز تغيير داد و يا واردات در مقابل صادرات اما نه 
براي همه رديف تعرفه ها بلكه براي 250 رديف تعرفه اي 
كه بيش از 70 درصد واردات كشور را شامل مي شدند 
و اتفاقًا بيش��ترين حجم كاهش واردات امس��ال نيز از 
آنهاست. نياركي با بيان اينكه ما سه رژيم را تعريف كرده 
و يا در ش��رف ايجاد آن هستيم، تشريح كرد: رژيم يك 
رژيم طبقه بندي كاالها است كه واردات 2 طبقه آخر آن 
ممنوع است. اما مواد اوليه و كاالهاي اساسي را در اولويت 
باال قرار داديم. ماشين آالت و تجهيزات و مواد مصرفي 
را هم در اولويت ميانه. رژيم 2 مربوط به تخصيص ارز به 
طبقات مجاز براي واردات است كه در كميته تأمين و 
تخصيص ارز در خصوص آنها تصميم گيري شده است. 
رژيم سوم كه پيگير آن هستيم مربوط مي شود به 250 
رديف كااليي كه پيگير هستيم تا اولويت تخصيص ارز 

در سامانه نيما و يا توافقي براي آنها باشد.

در جديدترين نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب وكار مطرح شد

راهكار كاهش دپوي كاال در گمرك

گمرك ايران ارايه كرد

جزييات جديد از ترانزيت دارو به عراق
طي روزهاي گذش��ته توقف محموله دارويي در يكي از 
استان هاي عراق و به ظن قاچاق از ايران حاشيه ساز شد و 
واكنش هايي را در پي داشت. به هر حال صادرات كاالهاي 
اساسي از جمله دارو ممنوع است، آن هم در شرايط موجود 
كه كشور نيازمند تامين دارو است. در همين حال، سازمان 
غذا و دارو اين موضوع را تكذيب و به دنبال آن گمرك ايران 
نيز اعالم كرد كه قطعا هيچ گونه صادرات دارويي از طريق 
مرزهاي رسمي انجام نشده و هر آنچه بوده، ترانزيت دارو 
از كشورهاي ديگر به عراق اس��ت. اما تازه ترين اظهارات 
متوليان گمركي نش��ان مي دهد كه اين داروها فقط به 
صورت ترانزيت از ايران وارد عراق ش��ده است. به عبارتي 

ديگر، يعني عراق از كشورهاي صادركننده خريداري كرده 
و بعد از انجام تشريفات از خاك ايران به اين كشور ترانزيت 
ش��ده و هيچ كدام از اين داروها ايراني يا براي مصرف در 
ايران نبوده است. براساس آنچه گمرك ايران اعالم كرده: 
از ابتداي سال جاري تا 26 مهرماه 1654 تن دارو از 5 كشور 
»تركيه، هندوستان، اندونزي، چين و امارات متحده عربي« 
توسط عراق خريداري شده كه از مرزهاي بازرگان و منطقه 
ويژه شهيد رجايي وارد و سپس به مقصد عراق ترانزيت شده 
است. داروهاي ترانزيت شده نيز عمدتا شامل »پتاسيم 
كالوالنات، انسلين، واكسن هاي دامپزشكي، پني سيلين و 
مشتقات آن، آنتي بيوتيك ها، باندهاي استريل و پانسمان، 

الكل، زينك اكسايد، چس��ب لويكوپالست« بوده است. 
براس��اس آمار اعالمي گم��رگ، حج��م داروي ترانزيت 
متعلق به عراق نشان مي دهد از 1654 تن كاالي ترانزيت 
ش��ده بيش از ۹76تن از تركيه و از مرز بازرگان، 213تن 
از هندوس��تان و از طريق بندر شهيد رجايي، نزديك به 
200تن دارو ني��ز از اندونزي و 160تن از چين و ۹2تن از 
امارات متحده عربي پس از ورود به گمرك شهيد رجايي و 
ترانزيت از كشورمان از طريق مرزهاي غربي به كشور عراق 
منتقل شده است. بررسي داروهاي خريداري شده تجار 
عراقي از پنج كشور »تركيه، هندوستان، اندونزي، چين 
و امارات متحده عربي«، از اين حكايت دارد كه حدود 64 

درصد ليست داروهاي خارجي عراق در ايران امكان توليد 
داشته است. با اين وجود داروي ايراني در بين اين كاالهاي 
ترانزيت شده وجود نداشته و همه داروي خارجي بوده اند. 
ظن قاچاق در حالي مطرح شده وحواشي به وجود آورده 
كه گمرك مدعي است تجار عراقي از كشورهاي ديگر براي 
مصرف در عراق خريداري كردند و صرفا اين محموله ها از 
كشورمان طبق قوانين بين المللي ترانزيت شدند و تمام 
اسناد و كاالها در ورودي و خروجي در ايران كنترل شده و با 
انجام كامل تشريفات ترانزيتي و كنوانسيون هاي بين المللي 
ترانزيتي و رعايت استانداردها اجازه عبور از قلمرو كشورمان 

به مقصد عراق را دريافت كرده اند.

ارزيابي موسسه فريزر نشان مي دهد

آزادي رو به افول در اقتصاد ايران
مركز خدمات مشاوره سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران 
در خالصه اي كه از ارزيابي موسسه فريزر در مورد شاخص 
آزادي اقتصادي كشورهاي دنيا منتشر كرده است، نوشته 
است كه بنا بر گزارش اين موسسه معتبر مطالعاتي كشور، 
آزادي اقتص��ادي در ايران رو به افول بوده و از  رتبه 14۹ به 
رتبه 158 نزول كرده است. اين گزارش كه به تازگي منتشر 
شده براس��اس داده هاي گردآوري ش��ده در سال 2018 
است.  شاخص آزادي اقتصادي ميزان حمايت سياست ها و 
نهادهاي هر كشور از آزادي اقتصادي را اندازه گيري مي كند. 
سنگ بناي آزادي اقتصادي شامل انتخاب هاي شخصي، 
مبادالت آزادانه، آزادي رقاب��ت و ورود به بازارها و امنيت 
فردي و امنيت دارايي هاي شخصي است. موسسه فريزر 
آخرين گزارش آزادي اقتصادي را منتش��ر كرده است. در 
اين گزارش درجه آزادي اقتصادي در پنج حوزه سنجيده 
مي شود: 1. اندازه دولت: با افزايش هزينه هاي دولت، ماليات 
و اندازه شركت هاي دولتي، تصميم گيري دولت جايگزين 
انتخاب فردي مي شود و آزادي اقتصادي كاهش مي يابد؛ 
2. سيستم حقوقي و حقوق مالكيت: حمايت از اشخاص 
و اموال آنها )اموالي كه به حق به دس��ت آورده اند( يكي از 
عناصر اصلي آزادي اقتصادي و جامعه مدني است. در واقع، 

اين مهم ترين كاركرد يك دولت است؛ 3. پول قوي: تورم 
ارزش دستمزد و پس انداز به دست آمده را از بين مي برد. 
بنابراين پول سالم براي حمايت از حقوق مالكيت ضروري 
است. وقتي تورم نه تنها زياد، بلكه ناپايدار باشد برنامه ريزي 
براي آينده و در نتيجه استفاده موثر از آزادي اقتصادي براي 
افراد دشوار مي شود؛ 4. آزادي تجارت بين المللي - آزادي 
مبادله )به مفهوم وسع آن شامل خريد، فروش، عقد قرارداد 
و ...( براي آزادي اقتصادي ضروري است، اين آزادي زماني 
كاهش مي يابد كه آزادي مبادله شامل كسب و كارها و افراد 
ديگر كشورها نباشد؛ 5. مقررات: دولت ها نه تنها از برخي ابزار 
براي محدود كردن حق مبادله در سطح بين المللي استفاده 
مي كنند، بلكه ممكن است مقررات سنگيني را نيز اعمال 
كنند كه حق مبادله، كسب اعتبار و تسهيالت، استخدام و 

اشتغال و اداره آزادانه كسب وكار افراد را محدود مي كند. 

     برترين و ضعيف ترين كشورها
در آزادي اقتصادي

در اين گزارش ارزيابي، هر كشور در هر يك از 5 زيرشاخص 
امتيازي از صفر تا 10 امتياز مي تواند كس��ب كند. هر چه 
اين نمره بيشتر باشد. داللت بر وضعيت بهتر در آن حوزه 

است. گزارش هاي موسسه فريزر بر پايه اطالعات دو سال 
قبل تهيه مي شود. براين اساس گزارش 2020 مبتني بر 
اطالعات گردآوري شده از سال 2018 تدوين شده است. 
در اين گزارش وضعيت 162 كش��ور جهان از جمله ايران 
از نظر آزادي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. آمار 
بيانگر آن است كه آزادي اقتصادي جهاني همچنان در حال 
رشد است؛ بين سال هاي 2000 تا 2018، ميانگين آزادي 
اقتصادي در جهان از 6.63 به 6.۹8 افزايش و در واقع بهبود 
يافته است. هنگ كنگ همچنان در جايگاه برترين كشور 
از لحاظ آزادي اقتصادي قرار دارد. افزايش ناامني آشكار در 
حقوق مالكيت و تضعيف حاكميت قانون ناشي از مداخالت 
دولت چين طي س��ال هاي 201۹ و 2020 احتمااًل تأثير 
منفي بر نمره هنگ كنگ، به ويژه در حوزه سيستم حقوقي 
و حقوق مالكيت خواهد داش��ت كه در گزارش   سال هاي 
آتي پديدار مي شود. سنگاپور در جايگاه دوم قرار دارد و بعد 
از آن نيوزيلند، سوييس، اياالت متحده، استراليا، موريس، 
گرجستان، كانادا و ايرلند رتبه هاي بعدي را با بيشترين امتياز 
كسب مي كنند. ساير كشورهاي بزرگ و مهم عبارتند از ژاپن 
)21(، آلمان )21(، ايتاليا )52(، فرانسه )58(، مكزيك )68(، 

روسيه )8۹(، هند )105(، برزيل )105( و چين )124( .

     بررسي آزادي اقتصادي ايران
در اين ارزيابي، رتبه آزادي اقتصادي ايران افت داشته 
و از رتبه 14۹ در 2017 به رتبه 58 در 2018 سقوط 
كرده اس��ت. نمره آزادي اقتصادي ايران پايين ترين 
رتبه طي 18 سال گذشته بوده و به عدد 4.8 كاهش 
يافته است. با مقايسه آمارهاي س��ال 2018 و سال 
ماقبل آن يعن��ي 2017 مي توان درياف��ت كه در 4 
زيرش��اخص، امتياز ايران كاهش و در يك ش��اخص 
امتياز افزايش يافته است. در ش��اخص اندازه دولت 
بهبود نسبي مشاهده مي شود اما سيستم حقوقي و 
حقوق مالكيت نمره كمتري گرفته و تضعيف ش��ده 
است؛ پول قوي افت داشته و آزادي تجارت بين المللي 
افت ش��ديدي متحمل ش��ده اس��ت، همچنين در 
شاخص مقررات كاهش نسبي ديده مي شود. عالوه 
بر مشكالت ساختاري اقتصاد ايران، در ماه مه  2018 
امريكا از برجام خارج ش��د و بع��د از آن تحريم هاي 
گس��ترده اي را عليه ايران تحمي��ل كرد كه منجر به 
واكنش هايي از طرف ايران شد كه خودش را در افت 
شديد شاخص هاي آزادي تجارت بين المللي و پول 

قوي نشان مي دهد.

 ضرورت شفاف شدن 
توزيع خوراك دام و طيور

ايس�نا| عضو هيات مديره اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران گفت: جاي سوال است كه 
چرا به رغم واردات مناسب ذرت در سال جاري همچنان 
در بازار نهاده هاي دامي با كمبود اين محصول مواجه 
هستيم؟ در اين بين اصل شفافيت و سالمت روند توزيع 
با نظارت و سياست گذاري وزارت جهاد كشاورزي نياز 
قطعي براي اصالح بازار نهاده ها اس��ت. محمد مهدي 
نهاوندي اظهار كرد: ب��راي واردات كنجاله س��ويا از 
ابتداي س��ال جاري تا 12 مهر ماه حدود 460ميليون 
دالر ارز تامين شده كه تامين 150 ميليون دالر از اين 
رقم در بازه زماني 15 ش��هريور تا 12 مهر ماه صورت 
گرفته است. وي افزود: تاخير در تامين ارز مورد نياز از 
يك سو و تخصيص ارزهاي بعضا غير قابل انتقال براي 
واردات كنجاله سويا از سوي ديگر باعث از دست رفتن 
فرصت خريد به موقع اين نهاده شده و واردكنندگان را با 
افزايش چشمگير قيمت هاي جهاني مواجه كرده است. 
بنابه اظهارات نهاوندي، هر چند بخشي از ارزهاي مورد 
نياز براي واردات كاالهاي اساسي از سوي بانك مركزي 
تامين شده  ولي مساله اساسي اين است كه با زمانبر بودن 
جابه جايي ارز به ويژه ارزهاي نامرغوب و تحميل هزينه 
بعضا 10 درصدي براي نق��ل و انتقال چنين ارزهايي 
نمي توان انتظار داشت كه مشكالت قيمت و كمبود 
كنجاله سويا در بازار به سرعت برطرف شود. نهاوندي 
گفت: اغلب ارزهاي تخصيص يافته براي واردات كاال 
يا قابليت جابه جايي ندارد يا در صورت جابه جايي اين 
پروسه چندين ماه زمانبر خواهد بود به همين دليل در 
كوتاه مدت نمي توان انتظار داشت كه مشكل كمبود 
كنجاله سويا در بازار داخلي بر طرف شود. وي تصريح 
كرد: نرخ خريد نهاده هاي دامي بايد به تاييد كارگروه 
ارزي برس��د اما افزايش چشمگير قيمت هاي جهاني 
كنجاله سويا موجب ش��ده براي واردكنندگان امكان 
خريد اين محصول با نرخ هايي كه قبال به تاييد كارگروه 
ارزي رسيده است، مهيا نباشد. نهاوندي افزود: در حال 
حاضر يكي از سواالت اساسي كه درباره توزيع نهاده هاي 
دامي در بازار مطرح مي ش��ود اين است كه چرا به رغم 
واردات مناسب ذرت در سال جاري همچنان در بازار 
نهاده هاي دامي با كمبود اين كاال مواجه هستيم كه براي 
يافتن پاسخ اين سوال الزم است تا روند توزيع نهاده هاي 
دامي و سهميه ها از سوي وزارت جهاد كشاورزي مورد 

بازنگري قرار بگيرد. 

دو انتصاب جديد در وزارت صمت 
وزير صمت در حكمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را منصوب كرد. با حكم عليرضا 
رزم حسيني، عباس قبادي، معاون بازرگاني داخلي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. همچنين محسن 
صالحي نيا كه تاكنون رييس سازمان صنايع كوچك 
و شهركهاي صنعتي ايران بود، با حكم رزم حسيني 
وزير صنعت به عنوان مديرعامل سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران منصوب شد. تا پيش از اين امير 
بيات سرپرست سازمان گسترش بود كه با حكم مدرس 

خياباني، سرپرست وزارت صمت منصوب شده بود.

تحريم ها   ابدي نيستند
وقتي هزينه توليد 50درص��د افزايش پيدا كند، 
اما قيمت كاالي صادراتي بيش��تر از 3برابر شود، 
طبيعي است كه توليد جذابيت هاي فوق العاده اي 
خواهد داشت. در آن زمان در يك جلسه مشاوره 
كلي با اين 10ش��ركت، مديران شركت ها به اين 
نكته اش��اره كردند »از آنجايي كه در اين شرايط، 
صادرات ب��ه صرفه اس��ت و در حكم طالس��ت، 
بنابراي��ن ما قصد داريم وام ه��اي كالن بگيريم و 
كار را گسترش دهيم«. پيشنهادي كه من در آن 
زمان مطرح كردم براي ش��رايط امروز كشورمان 
هم كاربردي اس��ت.به آنها گفتم كه توليد زماني 
توجيه دارد كه تورم داخلي 50درصد است و رشد 
ارز به س��ه و نيم برابر رسيده است، اما بايد بدانيد 
كه اين روند، تغيي��ر خواهد كرد، چرا كه از منظر 
اصول علم اقتصاد، سرانجام تورم داخلي خود را به 
نرخ دالر نزديك خواهد كرد )يا حداقل 70درصد 
قيمت ارز خواهد رس��يد( و زماني كه اين فرآيند 
اتفاق بيفتد، وضعيت توليد به همان شرايط قبل 
از نوسان باز مي گردد.در ادامه هم پيشنهاد دادم 
كه رفتار معقوالنه آن است كه ابتدا ظرفيت داخلي 
توليد خود را ارتقا دهيد، مثال اگر يك شيفت كار 
مي كنيد، سه شيفت كار كنيد. اگر باز هم احساس 
كرديد كه ظرفيت بيش��تري نياز داريد؛ اين همه 
واحد توليدي خالي در كاش��ان وج��ود دارد، اين 
واحدها را اجاره كنيد. توليد را تداوم دهيد تا بعد 
از ثبات بازار و مش��خص ش��دن دورنماي آينده 
به تعيين راهب��رد بلندمدت اق��دام كنيد.من با 
افزايش توليد به قصد توليد موافق هس��تم، اما با 
سرمايه گذاري باال از طريق وام هاي كالن، بدون 
برنامه ري��زي مخالف هس��تم. در نهايت مديران 
شركت اعالم كردند كه نظر مرا نخواهند پذيرفت و 
استراتژي خود را دنبال مي كنند. بعد از اين ماجرا، 
هر 10ش��ركت براي دريافت وام هاي كالن اقدام 
كردند و كار خود را بي حس��اب و كتاب گسترش 
دادند. در ابتدا هم س��ودهاي بااليي كردند، ولي 
بعد به مرور در 28مهر ۹1دالر شد 3800تومان، 
چند ماه بعد شد 3400 تومان.بعد هم تورم داخلي 
سالي 20الي 30درصد افزايش پيدا مي كرد و به 
همان ميزان هزينه هاي توليد ب��اال مي رفت. در 
واقع به هم��ان ميزاني كه ت��ورم داخلي افزايش 
پيدا مي كرد و قيمت دالر ثابت بود يا كاهش پيدا 
مي كرد، صادرات غيراقتصادي تر مي شد.ارتباط 
من بعد از اين جلسه با اين 10شركت قطع شد.، 
چرا كه احس��اس مي كردم كه رويكرد تحليلگر و 
استراتژيس��ت بايد با رويكرد توليد كننده و فعال 
اقتصادي در يك راستا قرار داشته باشد تا راهبردها 
كارگر باشد.اين ماجرا ادامه داشت تا سال۹5 كه 
يكروز مديران اين 10شركت دوباره تماس گرفتند 
و خبر دادند كه هر 10شركت ورشكسته شده اند. 
چرا؟ چ��ون در مواجهه ب��ا رخدادهاي اقتصادي 
به ج��اي برخوردهاي علم��ي، هيجان��ي رفتار 
كردند.فعاالن اقتصادي بايد مراقب باشند كه در 
شرايطي كه نرخ ارز رشد بااليي را تجربه مي كند، 
سرمايه گذاري بي حساب و كتاب و زير بار قرض 
رفتن با اين پي��ش فرض كه اقتصاد ايران همواره 
تحريم خواهد بود، غلط است.من به شما مي گويم 
كه هيچ اقتصادي براي هميشه در تنگنا نخواهد 
ماند و اين تحريم ها س��رانجام شكس��ته خواهد 
شد. آن دسته از فعاالن اقتصادي كه معتقدند كه 
توليد و صادارت در شرايط فعلي جذاب است، بايد 
تالش كنند، ابتدا ظرفيت هاي دروني ش��ركت و 
واحد اقتصادي را ارتقا دهند.اگر باز هم به ظرفيت 
بيشتري براي توليد نياز دارند، شيفت هاي توليد را 
افزايش دهند. اگر بازهم نياز است، از ظرفيت هاي 
خالي س��اير واحدها اس��تفاده كنن��د. اين روش 
معقول مواجهه با نوسانات اقتصادي در حوزه توليد 
است.در اين شرايط فعاالن اقتصادي بايد مراقب 
رفتارهاي هيجاني باشند. برخي از تحليلگران و 
فعاالن اقتصادي، خيلي زود، جوگير مي ش��وند و 
فكر مي كنند، اقتصاد ايران تا الي االبد تحريم است.

شايد براي برخي محافل و برخي مجالس تمسك 
جستن به اين ديدگاه ها ايرادي نداشته باشد، اما 
براي فعال اقتصادي اين رويكرد، مي تواند بسيار 

خطرناك، زيان بار و مخرب باشد.

زنگ خطر  بار مالي جديد
يكي از مهم ترين اين نبايدها، لزوم توجه به س��بد 
درامدي دولت و برنامه ريزي براي هزينه ها، طبق 
همين درآمدهاس��ت. ما در س��ال جاري ش��اهد 
آن بوده اي��م كه وقت��ي درآمدها به ش��كل واقعي 
محاسبه نشوند، در عرصه عمل، دولت  با مشكالت 
و محدوديت هاي بودجه اي مواجه خواهد ش��د و 
خود همين مس��اله كار را براي اداره كشور دشوار 
مي كند. از اين رو اينكه برنامه هاي حمايتي مجلس 
با چه هدف و برنامه اي در دستور كار قرار گيرند و 
چه فشاري بر دولت وارد كنند بسيار نياز به بررسي 
خواهند داش��ت. در اين راستا يكي از مسائلي كه 
اهميت فراواني دارد، اين است كه از نظر قانوني تا 
زماني كه دولت موافقت نكند، مجلس نمي تواند بار 
مالي جديدي را براي ق��وه مجريه به وجود آورد و 
حتي اگر پاي شوراي نگهبان نيز به موضوع باز شود، 
امكان اين افزايش هزينه ها وجود نخواهد داشت. 
اگر نماين��دگان اصرار دارند ك��ه منابع طرح هاي 
حمايتي شان نه از محل افزايش هزينه كه از محل 
جابه جايي هزينه ها به دست مي آيد نيز بايد به طور 
دقيق مش��خص ش��ود كه كدام طرح ها با كاهش 
بودجه رو به رو مي شوند و با توجه به كسري موجود، 
پول آنها چگونه تامين مي شود. از اين رو در شرايط 
فعلي، اولويت نخست، بايد هماهنگي ميان دو قوه 
در تصويب و اجراي قوانين و سياست ها باشد تا الاقل 
همين منابع محدود، در مس��يري درست مصرف 

شده و به اقشار كم درآمد كمك جدي كند.

ويژه

درخشش  فوالد مباركه  در اجالس 
سراسري نشان عالي مدير سال

 گروه فوالد مباركه متشكل از شركت هاي فوالد مباركه، 
فوالد هرمزگان و فوالد س��نگان در پنجمين اجالس 
سراسري نشان عالي مدير سال، نشان هاي عالي اين 
اج��الس را درو كردن��د. كميته ارزياب��ي اين اجالس 
سراس��ري، با اهداي نشان عالي مدير س��ال 13۹۹ از 
عملكرد مديريتي مهندس حميدرضا عظيميان مدير 
عامل فوالد مباركه تقدير كرد. در حاشيه برگزاري اين 
اجالس، س��يد مهدي نقوي، معاون تكنولوژي فوالد 
مباركه، كه به نيابت از مهندس حميدرضا عظيميان 
در آن حضور يافته بود، اظهار كرد: فوالد مباركه مفتخر 
است كه امسال نيز نش��ان عالي مدير سال را دريافت 
مي كند. وي تصريح كرد: با وجود مديريت و مدل هاي 
مديريتي اين مجموعه كه داراي ظرفيت هاي بسيار 
زيادي اس��ت و همچنين توان فكري موجود در بدنه 
سازمان، مديريت ارشد، معاونين و مديران فوالد مباركه، 
كسب چنين افتخاري دور از انتظار نيست. نقوي با تأكيد 
بر اينكه بحث مديريت��ي و جايگاه آن بالطبع در خلق 
ارزش تأثيرگذار است، ادامه داد: شركت فوالد مباركه 
به سيستم مديريت مشاركتي و مديريت همه جانبه 
مجهز است و توانسته تمامي مشكالت خود را مديريت 
و راهبري كند؛ به طوري كه همراهي تمامي بدنه سازمان 
در فرايند تصميم سازي، فضاي مناسبي براي مديريت 
ارشد سازمان ايجاد كرده تا بهترين تصميم ها را اتخاذ 
كند. وي افزود: در سيستم مديريت فوالد مباركه تدوين 
برنامه هاي اس��تراتژيك همواره با حضور مقام ارش��د 
سازمان انجام ش��ده است. در سال گذشته نيز در يك 
ماراتن دوروزه با حضور مديرعامل و تمام مديران شركت 
استراتژي هاي سال جاري در فوالد مباركه تدوين شد. 
به گفته نقوي، در واقع مديريت شركت شخصا در فرايند 
تصميم گيري و تدوين استراتژي فوالد مباركه شركت 
داشت و در سال ۹۹ ماموريت و چشم انداز فوالد مباركه 
بازنگري و با مفاهيم جديد نوشته شد. رضا صفريان مدير 
روابط عمومي ش��ركت فوالد هرمزگان نيز در حاشيه 
برگزاري اين اجالس گف��ت: امروزه يكي از مهم ترين 
اصولي كه مي تواند سازمان ها را به سمت تحقق اهداف 
و برنامه هاي خود سوق دهد، نظام مند كردن ساختارها 
و فرايندهاس��ت. صفريان افزود: پياده سازي و اجراي 
نظام هاي تحولي و مديريتي ازجمله به نظام مديريت 
استراتژيك، انواع استانداردهاي سيستم هاي مديريت 
و نظام هاي مشاركتي كمك مي كند سازمان در شرايط 
گوناگون، فارغ از هرگونه تغيي��رات دروني و تحوالت 

محيطي، همواره در مسير تعريف شده حركت كند. 
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خبرروز

كرونادركشوربدونبرخوردمحكمجمعنميشود
امروز بزرگ ترين نقصان ما در مديريت كرونا، برخورد محكم با قانون شكن است و اين ضعفي است كه داريم و اگر اين ضعف را با همت واالي ناجا 
نتوانيم مديريت كنيم، به عنوان فرمانده عمليات مبارزه با كرونا مي گويم كه كرونا در اين كشور جمع نخواهد شد. سعيد نمكي، وزير بهداشت 
و درمان گفت: در هيچ كجاي دنيا با خواهش و تمنا و التماس، اپيدمي را مديريت نكرده اند. هر كس بر اين خيال باطل است بداند كه اپيدمي 
را نمي شود مديريت كرد. شما تاريخ اپيدمي هاي دنيا را مطالعه كنيد. هشت ماه است كه بنده و همكارانم داريم التماس مي كنيم كه مراقب 
باشيد كه بيمار نشويد كه ما را هم گرفتار نكنيد. مثال، در يك شهر بزرگ كشور روزانه بين ۱۲ تا ۱۵ پرستار به كوويد۱۹ مبتال مي شوند كه يا 
بايد به قرنطينه بروند يا بايد زير دستگاه ونتيالتور قرار بگيرند و در طول يك ماه ۴۵۰ پرستار در يك شهر از دور خدمت رساني خارج مي شوند.

میراثنامه

سرپرست هيات باستان شناسي از كشف گورهايي 
از دوران اسالمي در استقرارگاهي از دوران اشكاني 
در پيرانشهر آذربايجان غربي خبر داد. افراسياب 
گراوند گفت: سومين فصل كاوش محوطه سوغانلو 
۴ در حوضه س��د كاني س��يب پيرانش��هر استان 
آذربايجان غربي پژوهش��گاه به منظور پي گردي 
سازه هاي معماري به دست آمده از فصول گذشته 

در حال انجام است.
 اين باستان شناس تصريح كرد: محوطه سوغانلو 
۴ از مهم ترين اس��تقرارگاه هاي حوضه آبگير سد 
كاني سيب پيرانشهر در يك دره ميانكوهي باريك 
و بر روي بلندي هاي طبيعي واقع ش��ده است. او 
افزود: اين دره به دليل وجود رودخانه زاب كوچك، 
استعداد و توانمندي كشاورزي و خاك حاصلخيز، 
شرايط زيست محيطي مناسبي را براي انسان هاي 
يكجانش��ين و توليد كننده غ��ذا از دوران پيش از 
تاريخ تا عصر حاضر را فراهم آورده و از سوي ديگر 
اين دره با داشتن مراتع و چراگاه هاي وسيع همواره 
شرايط مناسب را براي گروه هاي كوچرو و چراگرد 
فراهم س��اخته كه حضور محوطه هاي متعدد در 
نزديك��ي اين رودخانه و نيز روس��تاهاي امروزي، 

دليلي بر اين مدعاست. نتايج حاصله و يافته هاي 
معماري به دست آمده از كاوش ها، نشان از اهميت 
اين محوطه در ادوار پيش��ين دارد و بر اساس آثار 

معماري به دس��ت آمده از آن مي ت��وان بيان كرد 
كه اين محوطه باس��تاني در دو دوره زماني مورد 

استقرار و استفاده قرار گرفته است.

كشف گورهاي اسالمي در استقرارگاهي از دوران اشكاني 

هنر

دو فيلم مستند »جايي براي فرشته ها نيست« و »ملوانان تنها به دريا نمي روند« 
كه در مركز گس��ترش سينماي مستند و تجربي تهيه شده اند، به بخش مسابقه 
جشنواره فيلم هاي ورزشي »كنيا« راه يافتند. سومين دوره جشنواره فيلم هاي 
ورزشي »كنيا« از ۲۹ اكتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۰ ) ۸ تا ۱۱ آبان ۹۹ ( در شهر »نايروبي« 
برگزار خواهد شد. اين جشنواره كه از مهم ترين جشنواره هاي ورزشي دنيا است، 
امسال به دليل شيوع بيماري كوويد ۱۹ به صورت آنالين برگزار خواهد شد. »جايي 
براي فرشته ها نيست« مستندي درباره  تيم ملي دختران »اسكيت هاكي« ايران و 
مشكالت پيچيده  آنان در راه مسابقات آسيايي كره جنوبي است كه ورزش، بهانه اي 
براي وارد شدن به زندگي اين دختران شده است. اين فيلم طي ماه هاي اخير در 
گروه س��ينمايي هنر و تجربه و پلت فرم نمايش درخواستي فيليمو و نمآوا اكران 
عمومي شده است. مستند »ملوانان تنها به دريا نمي روند« هم با اشاره به افتخارات 
تيم ملوان بندرانزلي در تاريخ فوتبال ايران، روايتگر دلبستگي و همدلي كم نظير 

اهالي بندرانزلي به اين تيم محبوب و ريشه دار است.

 دو مستند ايراني به جشنواره 
فيلم هاي ورزشي »كنيا« راه يافتند

هنر

شهرام ناظري به اتفاق همايون شجريان و سهراب پورناظري به ياد محمدرضا 
شجريان كنس��رت برون مرزي برگزار مي كند. اين كنسرت كه خبر آن در 
سايت فيالرموني پاريس درج شده، قرار است در فروردين ماه ۱۴۰۰ برگزار 
شود. كانال تلگرامي منتسب به شهرام ناظري نيز اين خبر را تاييد كرده است. 
كنسرت مذكور در ۲۸ مار س۲۰۲۱ راس ساعت ۱۶:۳۰ روي صحنه مي رود. 
هنوز سهراب پورناظري و همايون ش��جريان اين خبر را تاييد نكرده اند. به 
هر حال برنامه هاي يادمان خس��رو آواز ايران نه تنها در محدوده جغرافياي 
اين سرزمين كه در سراسر دنيا از طريق دوستداران و عالقه مندان او برگزار 
خواهد شد. شايد اگر ماجراي كرونا نبود، بزرگداشت استاد شجريان بسيار 
باشكوه تر در تمام شهرها و كشورهايي كه استاد را مي شناختند و به او عالقه 
داشتند، برگزار مي شد. استاد شجريان كنسرت هاي برون مرزي زيادي را با 
موفقيت اجرا كرد و تمام تالشش اين بود كه فرهنگ و موسيقي و شعر ايراني 

را به همه دنيا بشناساند.

 كنسرت شهرام ناظري 
به ياد استاد آواز ايران
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قرنطينه كامل اعمال نشود، شكست موج سوم غيرممكن است

نبض تهران در دستان كرونا
گليماندگار|آمار مبتاليان به كوويد ۱۹ 
در تهران هر روز بيشتر از روز قبل مي شود 
و اين در حالي اس��ت كه محدوديت هاي 
ايجاد شده در اين استان نتوانسته تاثير چنداني بر كاهش 
تعداد مرگ و مير و ابتال داشته باشد. در چنين شرايطي 
رييس شوراي ش��هر تهران اعالم كرده اگر تهران را به 
مدت ۲ هفته به طور كام��ل تعطيل و قرنطينه نكنيم 
نمي توانيم از سد موج س��وم كرونا در اين استان عبور 
كنيم. اين در حالي اس��ت كه طبق آخرين آمار اعالم 
شده از سوي وزارت بهداشت و درمان تا كنون ۱۵ هزار 
مبتال به بيماري زمينه اي فقط در تهران بر اثر كرونا فوت 
كرده اند. اوضاع هر روز بحراني تر مي شود. اعضاي ستاد 
مقابله با كرونا در تهران از پر ش��دن ظرفيت تخت هاي 
بيمارستاني خبر مي دهند و از سوي ديگر هم اين مردم 
هستند كه هشدارها را جدي نمي گيرند و بدون توجه به 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سطح شهر رفت و آمد 
مي كنند. اما سوال اينجاست اين همه مرگ و مير و ابتال 
چرا نتوانسته عامل بازدارنده اي براي مردم در خروج هاي 
غير ضروري از خانه باشد؟ چرا با چنين شرايطي دولت 
هنوز هم به تعطيلي و قرنطينه كامل پايتخت حداقل 
ب��راي دو هفته رضايت نمي دهد؟ اي��ن همه در حالي 
صورت مي گيرد كه وضعيت در ديگر كالنش��هرهاي 
ايران نيز چندان خوب به نظر نمي رسد و اصفهان هم در 
شرايط بحراني قرار دارد تا حدي كه نه تنها تخت هاي 
بيمارستاني اين استان كه حتي سردخانه هاي آن هم پر 
شده اند. در چنين شرايطي اما وضعيت معيشت مردم هم 
حال و روز خوشي ندارد و به مدد گران شدن هر روز دالر 
مايحتاج مردم نيز هر روز با افزايش قيمت مواجه است و 
بسياري از افراد حتي ديگر سبد خريدهاي كوچكشان 
را هم از دست داده اند. شايد يكي از داليلي كه دولت به 
تعطيلي و قرنطينه كامل تن نمي دهد، همين شرايط 

آشفته اقتصادي است.

تهرانرادوهفتهتعطيلكنيد
اما روز گذش��ته رييس شوراي شهر تهران، در جمع 
خبرنگاران خواستار تعطيلي دو هفته اي تهران براي 

شكست زنجيره كرونا شد. محسن هاشمي در اين 
باره گفت: ه��م اكنون روزانه نزديك به ۵ هزار نفر به 
اين ويروس مبتال و ح��دود ۳۰۰ نفر نيز جان خود 
را از دس��ت مي دهند و اين آمار در تهران نيز حدود 
۱۵۰ فوتي است. او با انتقاد از عملكرد مسووالن در 
ارتباط با كنترل شيوع ويروس كرونا خاطرنشان كرد: 
به نظر اقدامات ويژه تري بايد در اين حوزه از س��وي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا انجام شود و اينطور عملكرد 
و برنامه ريزي جواب نداده است. توصيه مي شود كه 
تهران را تعطيل كامل كني��م و در واقع بايد تهران و 
همچنين ساير كالنشهرها به مدت دو هفته تعطيل 
كامل ش��وند و اگر اين اتفاق نيفتد نمي توانيم از سد 
موج سوم كرونا بر بياييم. همچنين در فصل پاييز و در 
روزهاي آلودگي هوا قرار داريم و اين در حالي است كه 
آلودگي هوا تأثير جدي بر ايمني كودكان و سالمندان 
دارد و تغذيه مناسب مي تواند كمكي براي اين شرايط 
باشد اما شرايط اقتصادي براي مردم سخت و امكان 
تهي��ه اقالمي از جمل��ه ميوه جات، س��بزي جات و 
پروتئين ها براي آنها دش��وار شده است. هاشمي به 
مشكالت معيشتي مردم نيز اش��اره كرد و افزود: در 
حال حاضر و با توجه به ش��رايط اقتصادي و گراني 
معيشت مردم دچار مشكل شده است و گراني خيلي 
زياد شده است و براي پيش��گيري و درمان ويروس 
كرونا مردم بايد خود را تقويت كنند و از اقالمي چون 
سبزيجات و ميوه و پروتئين استفاده كنند اما شرايط 
تهيه آنها را ندارند. اس��ترس، عدم تغذيه مناسب و 
آلودگي هوا شرايط نامناسبي را براي آنها در روزهاي 

كرونايي ايجاد كرده است.

بيدادكرونادرتهران
در حالي كه هر روز بيش از ۲۵۰ نفر در كل كشور بر 
اثر كرونا جان خود را از دست مي دهند، تهران نزديك 
به نيمي از اين فوتي ها را به خود اختصاص مي دهد. 
بنا برگفته رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
تنها در ۱۲ مهر ماه آمار فوتي هاي دفن شده در بهشت 
زهرا كه بر اثر كرونا جان باخته اند، ۱۳۶ نفر بوده كه 

نش��ان از آمار باالي فوتي ها در تهران دارد. هر چند 
محدوديت هاي موجود در تهران از طرف ستاد مقابله 
با كرونا براي يك هفته ديگر هم تمديد شده است، آيا 
واقعا اين اقدامات مي تواند باعث كاهش نرخ مرگ و 

مير بر اثر كرونا در كالنشهر تهران باشد؟

بااماواگرنميتوانيمكرونارا
شكستدهيم

ش��رايط بحراني تر از آن چيزي است كه مردم تصور 
مي كنند و مسووالن باور دارند. وقتي اعالم مي شود كه 
حتي سردخانه هاي بيمارستاني هم پر شده اند يعني به 
پيك حاد بيماري رسيده ايم و مرگ و مير هر روز بيشتر 
مي شود و در اين شرايط حتي براي كفن و دفن متوفيان 
هم با مشكل مواجه خواهيم شد. علي قرباني، پزشك 
اورژانس در اين باره به »تعادل« مي گويد: همانطور كه 
دكتر حريرچي اعالم كردند آمار هاي اعالم شده از سوي 
وزارت بهداشت و درمان را بايد ۲ تا سه برابر كنيم تا آمار 
واقعي مبتاليان به كرونا و كساني كه بر اثر اين بيماري 
فوت مي كنند را به دس��ت بياوريم. مس��اله اين است 
كه نه تنها دولتمردان اين ش��رايط را باور ندارند مردم 
هم نمي خواهند به وخام��ت اوضاع پي ببرند. در واقع 
وقتي به كالنشهري مثل تهران نگاه مي كنيم انگار كه 
شرايط كامال عادي است، ترافيك، شلوغي خيابان ها، 
رفت و آمد م��ردم در معابر عمومي، همه و همه طبق 
روال قبل از كرونا در جريان است. در حالي كه ما االن 
و در اين شرايط اصال نبايد ترافيك داشته باشيم چرا 
كه مردم بايد براي حفاظت از جان خود و عزيزانشان 
ماندن در خانه را به هر چيز ديگري ترجيح دهند. اما 
متاسفانه وقتي تعطيلي اعالم مي شود، جاده ها با سيل 
عظيم خودروهايي مواجه است كه دارند از شهر خارج 
مي شوند، از سوي ديگر اگر دولتمردان تنها دو هفته 
تهران را به طور كامل قرنطينه كنند و هيچ رفت و آمدي 
در سطح شهر انجام نشود آن وقت ما مي توانيم زنجيره 
ابتالي كرونا را پاره كنيم. اين راهكار نه تنها براي تهران 
كه براي تمام كالنشهرهاي ايران كه وضعيت كرونا در 

آنها بحراني است بايد اجرايي شود. 

كاهشدما،افزايشكرونا
او مي افزايد: در حال حاضر ما نه تنها با مشكل كرونا 
مواجه هستيم كه آلودگي هوا هم به علت پايين آمدن 
دما دوباره به اوج رسيده، هر ساله همين آلودگي هوا 
تعداد زيادي از افراد را راهي بيمارستان ها مي كرد و 
بخش هاي اورژانس بيمارستان ها پر مي شد از افرادي 
كه به دليل تنگي نفس و تپش قلب به خاطر آلودگي 
هوا بستري شده بودند. حال فكر كنيد در اين شرايط 
كرونايي كه ما ديگر هيچ تخت بيمارس��تاني خالي 
نداريم چه طور مي توانيم ب��ه اين بيماران خدمات 
ارايه كنيم آن هم در شرايطي كه همين آلودگي هوا 
احتمال ابتال به كرونا را چندين برابر افزايش مي دهد. 
به هر حال ما نمي توانيم با اما و اگر كرونا را شكست 
بدهيم. فعال هيچ درمان مشخصي براي اين بيماري 
وجود ندارد. تنها كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم 
پيشگيري از ابتال به كرونا است. كاري كه فقط و فقط 

با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و البته قرنطينه 
شهرهاي بحراني قابل اجرا است.

بستريها2برابرترخيصيها
هشدارها درباره پيك س��وم كرونا در ايران و اذعان 
به ظرفيت اندك نظام درماني براي مواجهه با س��ير 
صعودي ابت��ال باال مي گيرن��د. مع��اون كل وزارت 
بهداشت، خواستار سخت گيري هاي بيشتر درباره 
تهران و ۴۵ شهر ديگر ايران شده است. ايرج حريرچي 
اعالم كرد كه ميزان بستري روزانه بيماران در تهران، 
دو برابر ترخيص است. او بستري بودن ۵ هزار و ۳۰۰ 
بيمار و وجود يك هزار و ۲۰۰ بيمار در تخت هاي ويژه 

در تهران را نگران كننده خواند.
حال س��وال اينجاست اگر اين روند ابتالي روزانه در 
كشور و كالن شهري مانند تهران ادامه داشته باشد، 
وضعيت بيمارس��تان ها به چه شكل خواهد بود. آيا 

اقدام به ايجاد بيمارس��تان هاي صحرايي مي تواند 
مشكل گشا باش��د؟ آيا واقعا ايجاد بيمارستان هاي 
صحرايي با امكانات كامل در ايران امكان پذير است؟ 
در چنين شرايطي آيا واقعا تعطيلي و قرنطينه كردن 
كشور حداقل به مدت ۲ هفته مي تواند تا حد زيادي 
آمار مبتاليان به كرونا و البته مرگ و مير اين ويروس 
را كاهش دهد؟ هر چه هس��ت اين روزها هم مردم 
و هم البته كادر درمان ش��رايط س��ختي را سپري 
مي كنند. حتي اگر بيمارستان هاي صحرايي هم بر پا 
شود، تامين كادر درمان براي اين بيمارستان مشكل 
ديگري است كه وزارت بهداشت و درمان با آن رو به 
رو خواهد شد، اين در شرايطي است كه به گفته وزير 
بهداشت روزانه تعداد زيادي از كادر درمان هم به كرونا 
مبتال مي شوند و احتياج به مراقبت هاي ويژه دارند. 
روزهاي سختي در پيش است سخت تر از آنكه حتي 

بتوانيم تصورش كنيم.

گزارش
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