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 قيمت برخي گوشي هاي همراه در روز  هاي گذشته 
نسبت به تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است

يادداشت- 1

ساده انگاري مساله اي 
پيچيده!

رييس جمهور در نشست 
اخير س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دول��ت، وزير 
جديد صم��ت را مكلف 
ك��رد كه ام��كان رصد و 
پاي��ش زنجي��ره كامل 
تامين و توزيع كاال شامل 
»ص��ادرات«  »توليد«، 
و »واردات« از مرحله ثبت س��فارش تا توزيع را در 
قالب س��امانه جامع اطالعات تجارت كشور فراهم 
كند تا »ش��فافيت، امكان مقابله موثرتر با فساد و 
قاچاق و...« ايجاد شود. رييس مجلس نيز در ديدار 
با وزراي اقتصادي گف��ت: بايد زنجي��ره واردات و 
توليد كاالهاي اساس��ي به درستي رهگيري شود 
و هر گونه حمايتي از سمت مصرف كننده صورت 
گيرد.  اقدام فوق قطعا اقدام��ي الزم و ضروري و از 
بديهيات انضباط اقتصادي در جهان امروز است. اما 
اين ضرورت در قاب و چارچوبي بزرگ تر و در ربط 
با وجود ضرورت ها و حلقه ه��اي ديگر اين زنجيره 
معنا مي يابد. صرفنظر از اينكه بهبود نظام توزيع و 
اصوال تجارت در ربط با نظام توليدي شكل مي گيرد 
و اين نيز خود وابس��ته به عوامل پايه اي و اساس��ي 
علي الخصوص انباشت س��رمايه و سرمايه گذاري 
)داخل��ي و خارجي( اس��ت كه خ��ود زاده و همراه 
زنجيره اي از مولفه هاي انضباط و نظم و ش��فافيت 
و اعتماد و... اس��ت، در درون س��اختار نظام توزيع 
نيز حلقه هايي وجود دارد كه هر يك مي بايس��ت 
در جاي خود و متناس��ب با وظايف ذاتي خود قرار 
داشته و عمل كنند. لذا »رصد« و »پايش« آخرين 
اين مراحل و حلقه هاي پاياني اين زنجيره اس��ت. 
به عبارتي در نبود يا فق��دان كارآمدي حلقه هاي 
ديگر نظام توليدي و توزيعي اصوال نظمي ش��كل 
نمي گيرد كه با رصد و پايش بت��وان آنها را اصالح 
كرد و بهبودي بخش��يد. چنانكه »نظ��ام توزيع« 
كشور شبكه وسيع درهم پيچيده، غيرمنسجم و 
سنتي- نيمه سنتي است )س��هم94/2 درصدي 
از خريدهاي خواربارفروش��ي و 84 درصدي از كل 
 بازار خرده فروش��ي در كل كش��ور طي سال هاي 
98- 1390 توسط واحدهاي خرد و مستقل از يك 
سو و گسترش سريع واحدهاي بزرگ و زنجيره اي از 
سوي ديگر( . شبكه اي متشكل از نهادها، سازمان ها 
و ارگان هاي عري��ض و طويل و بعضا ناش��ناخته . 
در واقع در مجموع يك تصوير روش��ن از ساختار و 
سازوكار اين مبادالت و به اصطالح »شبكه توزيع« 
وجود ندارد. لذا بديهي اس��ت در نب��ود اطالعات و 
شناخت صحيح برآمده از بررسي ها و تحليل هاي 
كارشناس��ي از موضوع و در فضاي گنگ و پر ابهام، 
براي مقابله با مسائل و مش��كالت اين حوزه، راهي 
جز تكرار همان سياس��ت ها و اقدام��ات ناكارآمد 
س��اليان گذش��ته البته با ظاهري م��درن )رصد 
قيمت آنالي��ن 100 قل��م كاال به ص��ورت روزانه( 
باقي نمي ماند. چنانكه معاون وزي��ر صمت اخيرا 
از »بيش از 100 ه��زار و ۶98 بازرس��ي از انبارها و 
مراكز نگهداري كاال در سراسر كش��ور و... دو هزار و 
123 پرونده تخلف به س��ازمان تعزيرات« خبر داد 
)رسانه ها- 99/8/3(. اخيرا خوشبختانه مطالعه اي 
به سرپرستي يكي از پژوهشگران برجسته موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگان��ي در حال انجام 
اس��ت كه ضمن تبيين وضعيت فعلي نظام توزيع 
كشور و تحليل آسيب شناس��انه آن، راهكارهايي 
براي رف��ع اين مش��كالت و چالش ه��ا مبتني بر 
تجارب جهاني ارايه ش��ده اس��ت. دو، س��ه عدد و 
رقم اين گزارش كه در يكي از جلس��ات اتاق تهران 
ارايه شد بخوبي وضعيت نامناس��ب شبكه توزيع 
كشور و فاصله آن با استانداردهاي جهاني را نشان 
مي دهد . اينكه س��هم هزينه هاي »حمل و نقل« و 
»انبارداري و نگهداري« ازقيمت تمام شده كاالي 
نهايي در ايران به ترتيب 12 درص��د و ۶/۶ درصد و 
در جهان، نص��ف آن يعني حدود ۶ درص��د و 3/3 
درصد است. كل س��هم هزينه هاي لجستيكي از 
قيمت تمام ش��ده كاالي نهايي نيز در ايران 19/4 
درص��د و در جهان بين 9/7 تا 11/3 درصد اس��ت. 
ناكارآمدي هاي فوق براساس اين پژوهش ناشي از 
»ساختار نامناسب نهاد حكمراني و نظام مديريت 
بازار و تعيي��ن قيمت كااله��ا، ع��دم بهره مندي 
از صرفه ه��اي مقياس، به��ره وري پايي��ن عوامل 
توزيعي، سطح باالي هزينه هاي س��ربار و...« است 
و افزايش هزينه تمام شده خدمات توزيعي و فشار 
به بخش توليد وغير رقابتي شدن بخش بزرگي از 
محصوالت بنگاه هاي صنعتي كشور را سبب شده 
اس��ت. به هر حال به نظر مي رس��د تا در چارچوب 
اقتصادي آزاد و رقابتي و مبرا از مداخالت دستوري و 
قيمت گذاري هاي دولتي، صدها هزار خرده فروشي 
و فروشگاه هاي زنجيره اي، شركت هاي لجستيكي و 
پخش، فروشگاه هاي مجازي و شركت هاي تعاوني 
مصرف و.. س��اماندهي مجدد و بازآرايي نش��وند، 
تامين و توزيع مناس��ب كاالها و خدمات در كشور 

امكان پذير نخواهد بود و...
ادامه در صفحه۵  

حسين حقگو

بحران مالي صنعت هوايي  در يكي از ايرالين ها شكل جديدي يافته است 

 اخاذي از مهمانداران
در پروازهاي ارزي

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

 چرا آمار زمين خواري 
در ايران باالست؟

روند ادامه دار سرخ پوشي 
بازارسرمايه

تامين معيشت هنرمندان 
موسيقي هم مهم است

پيش نيازهاي رشد مثبت 
اقتصادي

اخي��را خب��ري در خصوص 
مقابل��ه ب��ا بي��ش از 25هزار 
پرونده زمين خواري از س��وي 
رييس پليس پيشگيري ناجا 
مطرح ش��د كه يك ب��ار ديگر 
موضوعي ذي��ل عنوان زمين، 
مس��كن و ملك را در ويترين 
رس��انه هاي گروهي نشاند و 
ارزيابي هاي تحليلي در خصوص چرايي وقوع اين مشكل 
اقتصادي در رسانه ها آغاز شد. برخالف نقشي كه مسكن 
در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه ايفا 
مي كند، اين مفهوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي 
سياسي در كشورمان واجد جايگاهي شده است كه توجه 
سرمايه گذاران و س��وداگران را به خود جلب كرده است 
واين تصور در جامعه ترويج مي شود كه سرمايه گذاري 
در مسكن مي تواند بيشترين ارزش افزوده را ايجاد كند. 
كافي است تا فرزندي بعد از فوت پدرش، مقداري زمين 
به ارث ببرد تا با فروش آنها بتوان��د درهاي ثروت و رفاه را 
به روي خود باز كند. به عبارت روشن تر اين تصور اشتباه 
در افكار بسياري از ايرانيان ايجاد شده كه زمين مي توان 
ثروت، قدرت و نفوذ فراواني براي آنها به ارمغان بياورد. اين 
در حالي است كه مسووالن تصميم ساز و مديران كشور 
نيز كه طبيعتا بايد در راستاي منافع كالن كشور حركت 
كنند به گونه تصميم مي گيرند و ...  ادامه در صفحه3

بازارگردان��ي به خ��ودي خود 
ميزان نقدشوندگي در بازار را 
افزايش مي دهد ام��ا يك نوع 
وظايف منفي دارد مانند اينكه 
مي توان��د تهديدكننده دامنه 
نوسان باشد اين بدان معناست 
ك��ه مي تواند كاهن��ده ميزان 
دامنه نوس��ان در بازار س��هام 
باشد و به اين شكلي كه در بورس ايران اجرا مي شود انتظار 
دارند كه بازارگردان در اغلب مواقع از سهام حمايت كند 
ولي اگر سهام بازارگردان باعث شود كه ميزان نقدشوندگي 
در بازار افزايش يابد، بازارگردان به وظيفه خود عمل كرده 
و در سهامي كه داراي بازارگردان است ميزان صف فروش 
كمتري ديده شود، نشان دهنده اين است كه بازارگردان به 
كار خود عمل كرده است. همچنين بازارگرداني مي تواند 
نقدشوندگي سهام را به شكل و شيوه بهتري انجام دهد 
و عمق بازار را افزايش دهد. بازارگرداني يكي از موضوعات 
تخصصي اس��ت و به واس��طه نهادهاي مالي و به صورت 
تخصصي ص��ورت مي گيرد اين موضوع باعث مي ش��ود 
كه سهام موجود در بازار هرچه زودتر به ارزش ذاتي خود 
برس��ند. بازارگرداني يكي از ركن هاي اصلي بازار سرمايه 
است كه متاسفانه در بازار ما هميشه مغفول مانده است، در 
حالي كه در بازارهاي ديگر بازارگردان ها كارهاي اساسي 
در معامالت انجام مي دهند و ...  ادامه در صفحه3

كرونا فعاليت روزمره تمام 
مش��اغل از جمله فرهنگ 
و هنر را با مش��كل رو به رو 
ك��رده و اين در موس��يقي 
عي��ان اس��ت و موس��يقي 
ش��اخه هاي  در  نواح��ي 
اجراي��ي و آم��وزش هم با 
مش��كل رو به رو ش��ده اند. 
در حال حاض��ر تنها فرصت براي اهالي موس��يقي 
همين كنسرت هاي آنالين است كه البته نياز به زير 
ساخت هاي تكنولوژيك و نگاه جدي دولت به اين 
مقوله دارد. اول اينكه بايد جامعه را با اين ظرفيت ها 
بيشتر آشنا كنيم. در اين شرايط حتي آشتي دادن 
دوباره مردم با موسيقي مي تواند تاثير خوبي بر روح 
و روان آنها داش��ته باش��د و براي لحظاتي هر چند 
كوتاه كاري كند تا س��ختي و تلخي اين روزها را از 
ياد ببرند. البته خانه موس��يقي در اين شرايط تمام 
تالش خود را ك��رده تا بتواند ب��راي جبران ضررها 
و دغدغه ه��اي معيش��تي هنرمندان اي��ن عرصه 
كارهايي را انجام دهد. از س��وي ديگر ب��ا تعامل با 
صندوق اعتباري هنر قرار بر اين شد كه كارهايي را 
براي پرداخت بيمه هنرمندان به انجام برسانيم. به 
هر حال شرايط امروز اصال عادي نيست و...  
ادامه در صفحه8

ايران در نظر زيرساخت هاي 
تولي��د و ني��روي انس��اني 
مجرب و مس��لط ش��رايط 
مطلوب��ي دارد و از اين نظر 
در منطقه ام��كان رقابت با 
ساير كش��ورها وجود دارد. 
با اين وجود اس��تفاده از اين 
ظرفيت بالق��وه و تبديل آن 
به ظرفيت بالفعل مشكالت و محدوديت هايي دارد 
كه تا چاره اي براي آن پيدا نش��ود، نمي توان انتظار 
رش��د اقتصادي قابل توجه داش��ت. يكي از مسائلي 
كه در حال حاضر توليدكنندگان ايراني با آن مواجه 
هستند، دشواري محيط كسب و كار است. در حالي 
كه اقتصاد ايران زير فشار تحريم هاي بين المللي قرار 
گرفته و در اين شرايط، بس��ياري از سرمايه گذاران 
براي ورود به عرصه توليد با ترديد مواجه هس��تند و 
بهبود محيط كس��ب و كار مي تواند الاقل چالش ها 
را برطرف كن��د. اينكه يك س��رمايه گذار براي آغاز 
فعاليت توليدي خود نياز به ماه ها دوندگي داش��ته 
باش��د و در نهايت هزينه هاي نيروي كار، مواد اوليه، 
بيمه و ماليات را بپردازد اما از آن س��و، برخي افراد با 
داللي و بدون حساب و كتاب، ثروت به جيب بزنند، 
قطعا كار را دش��وار خواهد كرد. در كن��ار آن، آنچه 
كه در كن��ار افزايش تولي��د، اهميت فراوان��ي دارد، 
فراهم كردن بازاره��اي الزم ب��راي توليدات جديد 
كشور اس��ت. ما در بازار داخلي با توجه به تحريم ها، 
در كنار تهدي��دات موجود يك فرص��ت جديد نيز 
پيدا كرده ايم و آن امكان عرضه بيش��تر محصوالت 
داخلي در بازار اس��ت. اما براي آنك��ه اين فرصت به 
شكل طوالني مدت مورد اس��تفاده قرار گيرد، بايد 
از سويي فضا را براي برخي كاالهاي قاچاق مسدود 
كرد و از س��وي ديگر، با فراهم كردن شرايط رقابتي، 
كيفيت محصوالت داخلي را باال برد، زيرا در يك بازار 
انحصاري، توليدكننده دليلي براي رقابت و باال بردن 
كيفيت محصوالتش نمي بيند. در حوزه صادرات نيز 
ما از يك سو با افزايش محدوديت ها در تجارت و نقل 
و انتقاالت بانكي مواجهيم و از سوي ديگر با توجه به 
قيمت ارز، امكان رقابت برخي محصوالت داخلي در 
بازارهاي منطقه افزايش يافته اس��ت. ما بايد در اين 
ش��رايط ضمن حمايت از توليدات صادرات محور، 
ش��رايط را براي باال بردن كيفيت محصوالت ايراني 
نيز فراهم كنيم تا حتي صرف نظر از موضوع ارز نيز، 
امكان رقابت در اين عرصه به وج��ود آيد. ما در حال 
حاضر بايد اين تصور را داشته باشيم كه تحريم ها فعال 
هستند و اقتصاد ايران بايد با وجود اين محدوديت ها 
به حركت خود ادامه دهد. با درك درست واقعيت ها 
و برنامه ريزي بر اساس آنها، مي توان انتظار داشت كه 

رشد اقتصادي مثبت بار ديگر به ايران باز گردد.

يادداشت روز

در باب اخاذي از مهمانداران هواپيما
در هر جامعه منظم و مبتني 
ب��ر ارزش هاي اس��المي و 
اصول دموكراس��ي، تقدس 
و دادخواه��ي و حماي��ت از 
حقوق و آزادي اساسي مردم 
بيانگر اعتالي سطح فرهنگ 
عموم��ي حاكمي��ت قانون 
و عنايت هي��ات حاكم در توس��عه و تضمين امنيت 

قضايي اجتماع است.
حمايت همه جانبه حاكميت از حق��وق آزادي هاي 
اساس��ي ف��ردي از آن جه��ت كه متضم��ن تكريم 
ش��خصيت و حيثيت انس��اني اش��خاص محسوب 
مي ش��ود متقابال موجب انگيزش عالقه و جانبداري 
آنان از نظام حكومتي حاكم بر اجتماع در تثبيت نظم 
و آسايش داخلي و بسيج در برابر هجوم به ارزش هاي 

حاكم و مرزهاي داخلي است.
از جمله حقوق اساس��ي مذكور كه ضامن حراس��ت 
از ساير حقوق فردي و اجتماعي اس��ت و تاثير قابل 
توجهي در تامين امنيت قضايي جامع��ه دارد، حق 
دادخواهي زي��ان دي��دگان و متضرري��ن از جبران 

خس��ارات وارده و همچنين حق دف��اع خواندگان و 
متهمان در رد دف��ع دعوي يا اتهام��ات روا يا ناروا در 
اقامه دعوي و دفاع ن��زد مراجع انتظام��ي و قضايي 

است.
حق دادخواهي جز اصول بسيار مهم و مترقي در نظام 
حقوقي ماس��ت، اين حق به اندازه اي م��ورد تاكيد و 
حمايت است كه قانونگذار در مواردي عدم رعايت آن 

را جرم انگاري كرده است.
م��اده 598 قان��ون مجازات اس��المي )تعزي��رات و 
مجازات هاي باز دارنده( مصوب س��ال 75 , در مقام 
تعيين ضمانت اجراي كيفري براي اعمال حق تظلم 
خواهي مقرر مي دارد: )هر يك از مقامات قضايي كه 
شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده 
شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنها از وظايف آنان 
بوده به هر عذرو بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال 
يا تناقض قانون از قبول ش��كايت يا رسيدگي به آن 
امتناع كند يا صدور حكم را بر خالف قانون به تاخير 
اندازديا برخالف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از 
شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار بر انفصال دائم 
از شغل قضايي محكوم مي ش��ود و در هر صورت به 

تاديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد(.
لذا به نظر مي رسد، در موضوع اخاذي از مهمانداران 
يك ش��ركتي هواپيمايي، انكار درياف��ت گزارش از 
سوي كساني كه حقوق آنها ضايع شده است، توسط 
مديريت حراس��ت آن ش��ركت هواپيمايي ناشي از 
ديدگاه غيرحرفه اي و به جهت فقر دانش تخصصي 
فرد است و قطعا رسيدگي و برخورد قانوني از وظايف 

مديريت حراست شركت هواپيمايي است.
امنيت هوانوردي جز مهم ترين مباحث شركت هاي 
حمل و نقل تجاري است. قطعا بار رواني مسافر هوايي 
در خصوص وجود امنيت كام��ل در خطوط هوايي و 
رعاي��ت و اجراي كام��ل مقررات بين الملل��ي داراي 

اهميت بسياري است.
اجراي بخش��ي از اين مقررات با شركت هواپيمايي 
اس��ت كه علي االصول مديرعامل ايرالي��ن آن را به 

واحد حراست خود واگذار مي كند.
به نظر مي رس��د مديريت حراس��ت ايرالين ها بايد 
داراي س��طح كافي دانش تخصصي هوان��وردي در 
حيط��ه ترجمه و اج��راي انكس ش��ماره ١٧ پيمان 

شيكاگو باشند.

پيمان تاتاييعباس زينعلي

 دورنماي بورس
 در آينده

از  بس��ياري  روزه��ا  اي��ن 
تحليلگران به دنبال تصويري از 
چشم انداز آينده اقتصاد كشور 
در بازارهاي مختلف - از جمله 
بورس- هس��تند تا مبتني بر 
اين دورنم��ا، برنامه ريزي هاي 
اقتص��ادي خ��ود را پيگيري 
كنند. تحليل وضعيت اقتصاد 
كشور اما به س��بب غيرقابل پيش  بيني بودن و نوسانات 
بيش از اندازه متغيرها و شرايط سياسي خاص حاكم بر 
نظام اقتصادي كشور بسيار مشكل و پيچيده تر از قبل شده 
است. در واقع در بسياري از موارد نه خود اين مسائل كه 
برداش��ت ما از اين اتفاقات نقش مهمي در رقم خوردن 
اتفاقات اقتص��ادي دارد و در نهايت نتيج��ه را متفاوت از 
پيش بيني ها مي كند. عملكرد نظام اقتصادي كشور در 
سال 99 اصال قابل دفاع نيست.اگرچه متوليان اقتصادي 
در ابتدا بس��يار خوب ش��روع كردند اما در ميانه هاي راه، 
مسير را گم كردند وحاال سعي دارند قدم به قدم به عقب 
برگردند. تنظيم درست بازارهاي مالي، استفاده صحيح 
از ابزارهاي قانوني توس��ط بانك مرك��زي و اداره دارايي 
و ماليات در س��وق دادن منابع به س��مت بازار سرمايه از 
اقدامات درست ابتداي سال بود كه در نهايت با ترس دولت 
نيمه كاره رها شد و در نتيجه اين ترديد، نقدينگي به شكل 
بي سابقه اي بازارها را درنورديد. در واقع حباب هايي ايجاد 
شدند كه متاس��فانه تا مدت ها اين بازارها )ارز و مسكن و 
خودرو و طال( را با خطر ركود مواج��ه خواهند كرد. اين 
نوسانات در عين حال درس بزرگي به متوليان اقتصاد داد 
كه بازي با اعتماد مردم تاوان سنگيني دارد. حاال كه دوباره 
فرصت هدايت نقدينگي به بورس فراهم شده عده اي قصد 
دارند سود ناشي از آن بازارها را روانه ساير بخش ها كنند. 
يعني منتظر انتخابات امريكا و اي��ران مي مانند تا دوباره 
بازاري را براي سرمايه گذاري به مردم تبليغ كنند. اقتصاد 
ما از آنجا كه بازيگران خصوصي بزرگي ندارد چندان قابل 
پيش بيني نيس��ت. بخش عمده اي از اقتصاد، در اختيار 
دولت و شبه دولتي هاس��ت و مردم هم نقدينگي بزرگي 
در اختيار دارند كه فقط بر اساس آنچه كه خود احساس 
مي كنند س��رمايه گذاري مي كنند. اقتصاد كشور با اين 
وضعيت در يك شرايط بالتكليف قراردارد. يك وضعيت 
برزخي با كلي عواملي كه تكليف آنها مش��خص نيست. 
بيش��ترين عواملي كه در ظاهر بالتكليف هستند و مانع 
از شكل گيري سرمايه گذاري مي ش��وند عبارتند از: اول؛ 
انتخابات امريكا، دوم؛ انتخابات سال 1400 كشور، سوم؛ 
سرنوشت دالر، چهارم؛ وضعيت كرونا و كسب و كارهاي 
آس��يب ديده، اما به نظر من عواملي كه مس��ير اقتصاد و 
خصوصا بازار سرمايه را تعيين خواهند كرد در حال حاضر 
مشخص هستند و اتفاقا بازارها را دوباره تنظيم خواهند 
كرد. اين عوامل در س��طح كالن عبارتند از: 1- تورم 2- 
.ركود 3- بيكاري در...  ادامه در صفحه3

محسن عباسي حميدرضا  نوربخش جمشيد عدالتيان شهرياري

پيش بيني رشد 
 3.8 درصدي

 بخش غيرنفتي

 صندوق بين المللي پول 
از آينده اقتصاد ايران مي گويد

 » تعادل« چشم انداز بورس 
براي نيمه پاياني سال را بررسي مي كند 

ناتواني سهامداران جديد 
براي حضور در بازار

با نزديك ش��دن به ماه هاي پاياني سال 2020، 
يكي از دشوارترين سال هاي اقتصادي ايران نيز 
به ماه هاي پاياني خود نزديك مي شود. سالي كه 
در آن دولتي كه با مشكالت داخلي فراواني دست 
و پنجه نرم مي كرد، مجبور ش��د به طور همزمان 
به نبرد با تحريم ه��ا و ويروس كرونا ني��ز برود و 
همين امر، ش��رايط را چه براي مديريت مسائل 
كالن كش��ور و چه براي مديريت معيشت مردم 
بسيار دشوار كرد. در واقع در كنار هم قرار گرفتن 
دو معضل كرونا و تحريم ها، در ماه هاي گذش��ته 
مكمل يكديگر شدند و فشاري مضاعف را بر ايران 
تحميل كردند. اقتصاد ايران كه در حدود دو سال 

و نيم گذشته با مش��كل تحريم هاي همه جانبه 
امريكا مواجه بوده، در كنار مش��كالت اجرايي، با 
محدود ش��دن منابع درآمدي دولت نيز دست و 
پنجه نرم كرده و همين امر س��بب ش��د در موج 
نخس��ت ورود كرونا به ايران در ماه هاي اسفند و 
فروردين، دولت از يك سو توان حمايت كامل از 
اقشار آسيب پذير را نداشته باشد و از سوي ديگر 
براي جلوگيري از خس��ارت هاي بيشتر حكم به 
بازگشايي زودرس كسب و كارها بدهد، موضوعي 
كه به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان بهداشتي 
خود عاملي براي تش��ديد موج هاي دوم و س��وم 
صفحه 2 را بخوانيد كرونا در ايران شد.   

گروه بورس| تقريبا 3 ماه اس��ت كه بازار س��رمايه 
ريزش عمده اي را در كارنامه خود به ثبت رس��انده، 
اين ريزش ها براي كارشناسان و سهامداران قديمي 
بازار يك روند طبيعي تلقي مي ش��ود اما سهامداران 
جديد كه به واسطه تبليغات بي حد و اندازه مسووالن 
وارد بازار سرمايه شده اند چنين نظري ندارند چراكه 

ميزان س��رمايه آنان در بورس به نصف رسيده و اين 
افراد سعي دارند كه حداقل ميزان سرمايه واقعي خود 
را از بازار خارج كنند اما با اين وجود ميزان نقدينگي 
هنگفتي از بازار سهام خارج نشده است و سهامداراني 
كه سهام خود را به فروش رسانده اند هنوز پول خود را 
صفحه 4 را بخوانيد دريافت نكرده اند و ...  

هادي 
مقدسي



با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال 2020، يكي از 
دشوارترين س��ال هاي اقتصادي ايران نيز به ماه هاي 
پاياني خود نزديك مي شود. سالي كه در آن دولتي كه 
با مشكالت داخلي فراواني دست و پنجه نرم مي كرد، 
مجبور شد به طور همزمان به نبرد با تحريم ها و ويروس 
كرونا نيز برود و همين امر، شرايط را چه براي مديريت 
مسائل كالن كشور و چه براي مديريت معيشت مردم 

بسيار دشوار كرد.
در واق��ع در كنار ه��م قرار گرفتن دو معض��ل كرونا و 
تحريم ها، در ماه هاي گذشته مكمل يكديگر شدند و 
فشاري مضاعف را بر ايران تحميل كردند. اقتصاد ايران 
كه در حدود دو سال و نيم گذشته با مشكل تحريم هاي 
همه جانبه امريكا مواجه بوده، در كنار مشكالت اجرايي، 
با محدود شدن منابع درآمدي دولت نيز دست و پنجه 
نرم كرده و همين امر س��بب شد در موج نخست ورود 
كرونا به ايران در ماه هاي اسفند و فروردين، دولت از يك 
سو توان حمايت كامل از اقشار آسيب پذير را نداشته 
باشد و از س��وي ديگر براي جلوگيري از خسارت هاي 
بيشتر حكم به بازگشايي زودرس كسب و كارها بدهد، 
موضوعي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بهداشتي 
خود عاملي براي تشديد موج هاي دوم و سوم كرونا در 
ايران شد. اقتصاد ايران با وجود گذشت حدود 9 ماه از 
آغاز رسمي شيوع كرونا در كشور، هنوز فاصله اي قابل 
توجه با شرايط عادي دارد و تحت تاثير موج سوم كرونا 
كه در شديدترين حالت خود به سر مي برد، دولت باز هم 
مجبور شده حكم به تعطيلي برخي كسب و كارها بدهد. 
در چنين شرايطي كاخ سفيد نيز نه تنها تحريم ها عليه 
ايران را سبك تر نكرده كه حتي با فشاري بسيار باال روند 
ماه هاي گذشته خود را ادامه مي دهد و دولت در افزايش 
حمايت هاي خود از كسب و كارهاي آسيب ديده با اما و 

اگرهاي فراواني مواجه شده است.
با وجود تمام اين دشواري ها، گزارش هفته قبل بانك 
جهاني نشان داد كه كاهش تجارت خارجي ايران در 
سال هاي گذشته، باعث شده فشار كرونا كمتر از ساير 
كش��ورها در اقتصاد ايران خود را نشان دهد، هرچند 
همچنان رشد منفي اقتصادي بر جاي خود باقي است 
و مشكالتي چون باال بودن نرخ تورم و افزايش نرخ ارز 
در ماه هاي اخير، فشار بر طبقات مختلف اقتصاد ايران 
را باالتر برده اس��ت. با اين وجود مجموعه تحليل هاي 
بين المللي ك��ه از آينده اقتصاد ايران مي آيد، نش��ان 
از بهبود نسبي ش��رايط در برخي شاخص ها در سال 

آينده دارد.

    رشد مثبت در 2021
جديدترين نهاد بين المللي كه به وضعيت اقتصاد ايران 
در س��ال آينده ميالدي پرداخته، صندوق بين المللي 
پول است. اين صندوق كه چند ماه قبل نيز به وضعيت 
اقتصاد ايران در شرايط كرونا پرداخته بود و پيش بيني 
كاهش جدي رشد اقتصادي در اين ايام را داشت، براي 
سال 2021 بهبود نسبي شرايط اقتصاد ايران در برخي 
شاخص ها و البته تداوم مش��كالت در برخي ديگر از 

حوزه ها را پيش بيني كرده است.

بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي، اقتصاد ايران 
در س��ال 2020 رشد منفي 5 درصدي را تجربه كرده 
اما در س��ال 2021 اقتصاد ايران از ركود خارج خواهد 
شد و رشد 3.2 درصدي را تجربه خواهد كرد. با وجود 
تحريم هاي امريكا، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران از 
رقم برآوردي 610.7 ميليارد دالري در سال 2020 با 
افزايش 41 ميليارد دالري در سال 2021 مواجه خواهد 

شد و به 651.7 ميليارد دالر خواهد رسيد.
بخ��ش غيرنفتي ايران در س��ال 2021 از ركود خارج 
خواهد ش��د. بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي 
پول بخش غيرنفتي ايران در س��ال 2021 رشد 3.8 
درصدي را تجربه خواهد كرد. براي اين بخش در سال 
2020 رشد منفي 4.5 درصد برآورد شده است. بخش 
نفتي ايران در س��ال 2020 رشد منفي 8.5 درصدي 
داشته كه پيش بيني شده است اين رقم در سال 2021 
به منفي 1.9 درصد برس��د. اين نهاد بين المللي توليد 
نفت ايران در سال جاري را 1.86 ميليون بشكه در روز 
برآورد كرده و پيش بيني نموده است در سال 2021 نيز 
توليد نفت ايران اندكي كاهش يابد و به 1.81 ميليون 

بشكه در روز برسد.
توليد گاز ايران در سال 2020 ثابت باقي خواهد ماند 
و در رقم معادل 5.03 ميليون بشكه در روز نفت باقي 
مي ماند، بر اين اساس توليد گاز ايران بيش از دو برابر 
توليد نفت ايران در اين سال خواهد بود. رقم برآوردي 
صادرات نفت ايران در سال جاري ميالدي 500 هزار 
بشكه در روز اعالم شده است كه به پيش بيني صندوق 
بين المللي پول اين رقم در س��ال 2021 به 400 هزار 

بشكه در روز كاهش خواهد يافت. اما صادرات گاز ايران 
در س��ال 2020 معادل 160 هزار بش��كه در روز نفت 
بوده كه پيش بيني شده است در سال 2021 نيز همين 

رقم باقي بماند.
به اين ترتيب با وجود برنامه فش��ار حداكثري دولت 
ترامپ، اقتصاد ايران كاخ س��فيد را در رس��يدن به دو 
هدف عمده خود ناكام گذاشته است. در صورتي كه رشد 
اقتصادي كشور در سال 2021 بار ديگر مثبت شود، آن 
هم در شرايطي كه افق روشني از كاهش تحريم ها يا از 
بين رفتن ويروس كرونا وجود ندارد، يعني ايران با وجود 
تمام مشكالت، سرانجام راهي براي عبور از ركود پيدا 
كرده است. هرچند عدد اعالمي براي رشد اقتصادي 
فاصله زيادي تا جبران رشدهاي منفي سال هاي گذشته 
دارد، اما صرف مثبت ش��دن رش��د، مي تواند به ايجاد 

تحرك در ساير بخش هاي اقتصاد ايران كمك كند.

    معضل تورم و نقدينگي
در كنار اتفاقات مثبتي كه براي اقتصاد ايران پيش بيني 
شده اما به نظر مي رس��د هنوز غول تورم در سال هاي 

آينده نيز مهمان ايران خواهد بود.
بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2020 تورم 
30.5 درصدي داشته و پيش بيني شده است اين رقم 
در سال 2021 اندكي كاهش يابد و به 30 درصد برسد. 
صندوق بين الملل��ي پول نرخ رش��د نقدينگي ايران 
در س��ال 2020 را 22.8 درصد ب��رآورد و پيش بيني 
كرده است اين رقم در س��ال 2021 به 30.9 ميليارد 

دالر برسد.

در كنار آن كاهش ذخاير ارزي نيز سوال ديگر مطرح 
شده در اين گزارش است. اين نهاد بين المللي كه كل 
ذخاير ارز و طالي ايران را در پايان سال 2018 بالغ بر 
121.6 ميليارد دالر اعالم كرده بود معتقد است ذخاير 
ارزي ايران در پايان سال 2019 افت قابل توجه داشته 
و ب��ه 12.7 ميليارد دالر رس��يده و اين رق��م در پايان 
س��ال 2020 نيز بالغ بر 8.8 ميليارد دالر خواهد شد. 
پيش بيني شده اس��ت روند نزولي ذخاير ارزي ايران 
در سال 2021 متوقف شود و در پايان اين سال حجم 

ذخاير ارز و طالي ايران به 10.5 ميليارد دالر برسد.
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود صادرات 
ايران در سال جاري را 52.7 ميليارد دالر و واردات در 
اين سال را 56.2 ميليارد دالر برآورد و پيش بيني كرده 
است در سال 2021 صادرات ايران به 54.8 ميليارد دالر 
و واردات به 53.2 ميليارد دالر برسد. تراز حساب هاي 
جاري ايران در سال 2020 به منفي 3.1 ميليارد دالر 
رسيده است. پيش بيني شده است در سال 2021 تراز 
حساب هاي جاري ايران به مثبت 2 ميليارد دالر برسد.

تمامي برآوردها درباره آين��ده اقتصاد ايران منوط به 
آن اس��ت كه تحريم ها تداوم داش��ته و راه حل قطعي 
براي ويروس كرونا به دست نيايد. نهادهاي بين المللي 
پيش بين��ي كرده اند كه در صورت كن��ار رفتن كرونا، 
مي توان انتظار داشت كه شرايط داخلي اقتصاد ايران 
بهبود قابل قبول را تجربه كند و در صورتي كه تحريم ها 
حذف شوند با افزايش جدي فروش نفت، رشد اقتصادي 
قابل توجهي نيز رقم خواهد خورد، دو اتفاقي كه الاقل 

در كوتاه مدت، سرنوشت شان نامعلوم است.

2 اقتصاد كالنسياست
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تهديدات دشمن در حوزه هاي 
سايبري، شيميايي و زيستي

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: امروز بعيد است 
كه دشمنان به سمت تهديد زميني )جنگ نظامي( 
بروند و آن چيزي كه دشمن دنبال مي كند، تهديداتي 
در حوزه سايبري، شيميايي، زيستي و پرتويي است و 
همين بيماري كرونا نيز شايد ناشي از همين موضوعات 
باشد. به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
محمد باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح صبح روز  
دوشنبه  در همايش پدافند غيرعامل كه در وزارت كشور 
برگزار شد با تبريك آغاز امامت حضرت بقيه اهلل االعظم 
)عج( و با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس، 
مدافعان حرم و مدافعان سالمت، درخصوص ضرورت 
توجه به وظايف سازمان پدافند غيرعامل و همكاري 
ساير سازمان ها با اين سازمان مهم در كشور اظهار كرد: 
خوشبختانه اين موضوع مورد اهتمام مسووالن قرار 
گرفته است و موضوعات پدافندي در سطوح مختلف 
بايد توسعه پيدا كند؛ در همين زمينه پيشنهادهاي 
مناسبي را استانداران ارايه دادند كه اين پيشنهادات در 
كميته هاي پدافند غيرعامل مطرح و دنبال خواهد شد. 
وي ادامه داد: براي پي بردن به ضرورت پدافند غيرعامل 
بايد به پيروزي انقالب اسالمي برگرديم. انقالب ما با 
اهداف و آرمان هاي اله��ي مانند عدالت خواهي، نفي 
سلطه بيگانه و حمايت از مستضعفان پيروز شد و اين 
پيروزي در حساس ترين منطقه جهان شكل گرفت و 
امروز ترديدي نداريم كه در هرم قدرت جهاني، منطقه 
جنوب غرب آسيا نقش بسزايي به دليل ويژگي هاي 

اين منطقه دارد.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: امروز جمهوري 
اسالمي ايران امور منطقه را در دست گرفته است؛ لذا 
طبيعي است كه با تهديدهايي بزرگ و با اشكال مختلف 
روبرو ش��ود. سرلش��كر باقري تاكيد كرد: ايران بدون 
چشم داشت به خاك ديگران و صرفًا بر اساس وظايف 
ديني كه دارد به سمت اهدافش پيش مي رود. وي گفت: 
اي��ران با پذيرش برجام با دنيا كنار آمد و پذيرفت كه با 
كاهش برخي از وظايفش، از كاهش تحريم ها برخوردار 
شود؛ اين درحالي است كه كل دنيا اذعان دارند كه ما به 
قرارداد خودمان پايبند بوديم، اما عهدشكني امريكاي 
جنايت��كار، كار را پيچي��ده كرد؛ آنه��ا از برجام خارج 
شدند و سياست اعمال فشار بر ملت ايران را دوباره در 
پيش گرفتند. استكبار جهاني تحريم هاي اقتصادي، 
تسليحاتي و... را عليه كشورمان وضع كرده و به دنبال 
اين است كه ما سياست هاي آنها را بپذيريم؛ آنها به دنبال 
تسليم شدن ما در مقابل خواسته هاي مغاير با اهداف 
انقالب، بوده و هستند. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
ادامه داد: ما يك س��ال صبر كرديم، اما از سال گذشته 
راهبرد »مقاوم��ت فعال« را در پيش گرفتيم. هرچند 
فشارها عليه كشورمان سنگين است، اما دستاوردهاي 
خوبي نيز نصيب ما ش��د و اينكه ما تس��ليم نشديم و 
خوداتكايي را افزايش داديم، موجب يأس دش��منان 
ش��د و ما امروز تهديدها را به فرصتي براي سربلندي 
ملت تبديل كرده ايم. سردار باقري عنوان كرد: قدرت ما 
در اين ايام افزايش يافت، ما روي پاي خود ايستاديم و 
آرمان هاي خود را دنبال كرديم. در همين مقطع است 
كه ممكن است نگرش هاي اشتباهي چه در داخل و چه 
در خارج شكل بگيرد؛ چراكه اين روزها برخي حرف از 
»عقالنيت« مي زنند، اما عقالنيت به معناي خالي كردن 
صحنه در مقابل دشمن نيست؛ بلكه قوي شدن كشور، 
معناي واقعي عقالنيت است. وي اظهار داشت: كشور ما 
در منطقه اي قرار دارد كه اگر قوي نباشيم، قطعاً شكست 
خواهيم خورد. اگر قوي نباشيم، نمي توانيم از تمام منافع 
خودمان دفاع و حفاظت كنيم. براي قوي شدن، كشور 
نياز به راهبردهاي مناسبي دارد كه يكي از آنها وحدت در 
مسير تبعيت از رهبري و تالش جهادي با رويكرد نگاه به 
توان داخل است. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح عنوان 
كرد: ارتقاي تاب آوري ملي در سطوح مختلف كشور در 
برابر فشارهاي دشمن يكي ديگر از روش هاي قوي شدن 
است كه اين موضوع مي تواند موجب بازدارندگي شود 
و دشمن را مأيوس كند و مي تواند كشور را در مقابله با 
فشارها صيانت كند. به اميد خدا كشور ما امروز به بركت 
همياري ملت شريف و تالش هاي نيروهاي مسلح و ساير 
بخش ها، از جهت قدرت دفاعي و بازدارندگي نظامي و 
يكپارچگي مردم با نيروهاي مسلح در بهترين وضعيت 
قرار دارد. سرلشكر باقري افزود: تجربه نشان داده است 
كه دشمنان اگر احساس ضعف كنند، قطعاً عقب نشيني 
خواهند كرد و اگر پهپاد امريكايي در تيرماه گذشته مورد 
هدف قرار مي گيرد و دشمن دچار ترديد شديد مي شود 
كه پاس��خ نظامي دهد يا خير، ولي اي��ن اقدام را انجام 

نمي دهد، دليلي جز ترس ندارد.

مسلمانان قربانيان فرقه نفرت 
هستند

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان از اهانت به اس��الم در 
پي برخي اقدامات افراط گرايان��ه در اروپا انتقاد كرد. 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان در پيامي 
توييتري نوشت: مسلمانان، قربانيان اصلي »فرقه نفرت« 
]وهابيت[ هستند؛ فرقه اي كه رژيم هاي استعمارگر به 
آن  قدرت بخشيدند و توسط عمالشان به همه جا صادر 
كردند.  توهين به 1.9 ميليارد مس��لمان- و مقدسات 
آنها-  به واس��طه جنايات ش��نيع اي��ن افراط گرايان، 
سوءاس��تفاده اي فرصت طلبانه از آزادي بيان اس��ت.  

اينچنين اقداماتي تنها بر آتش افراط گرايي مي دمد.
به گزارش ايسنا، در مراسم اداي احترام ملي به ساموئل 
پتي، معلم فرانسوي كه به دليل نشان دادن كاريكاتور 
حضرت محمد)ص( در كالسش توسط يكي از شاگردان 
اسالم گراي خود به قتل رسيد، مكرون، رييس جمهور 
فرانسه با اش��اره به ارزش هاي جمهوري، تاكيد كرد: 
»استاد، ما از آزادي كه شما به خوبي آموزش مي داديد 
دفاع خواهيم كرد و به سكوالريسم ادامه خواهيم داد.«

رييس جمهوري فرانسه با گراميداشت ياد اين معلم كه 
به كتاب  عالقه زيادي داشت، بيان كرد: »حتي اگر برخي 
عقب بكشند، ما از كشيدن كاريكاتورها و نقاشي ها دست 

نخواهيم كشيد.«

 مصوبه كارگروه
 رفع موانع توليد ابالغ شد

با امضاي معاون اول رييس جمهور، مصوبه مربوط به 
تصميمات دومين جلس��ه كارگروه رفع موانع جهش 
توليد ابالغ شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر هيات 
دولت، در جلس��ه مورخ 27 مهر 1399 هيات وزيران، 
اعضاي دولت به بررسي و تصويب تصميمات دومين 
جلسه كارگروه رفع موانع جهش توليد پرداختند. بر 
اساس تصميمات مذكور، مراجع صدور مجوز به منظور 
يكپارچگي و انسجام نظام مجوزدهي كشور مكلف شدند 
حداكثر ظرف شش ماه ترتيبي فراهم نمايند كه كليه 
مجوزهايي كه پس از ابالغ اين مصوبه صادر، تمديد يا 
اصالح مي شوند،  روي درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت 
و شناسه يكتاي مجوز دريافت نمايند. هر مجوزي كه 
بعد از زمان راه اندازي اين سيس��تم صادر شده و فاقد 
شناسه يكتاي مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد 
بود. مراجع صدور مج��وز همچنين مكلفند با اتصال 
الكترونيكي سامانه هاي صدور مجوز خود به درگاه فوق 
و ارايه داده هاي خواسته شده، اين شناسه را دريافت و   
روي مجوزهاي صادره ثبت نمايند.كليه دستگاه هايي 
كه مرجع قانوني استعالم جرايم و زير ساخت ها هستند، 
مكلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابالغ اين مصوبه، 
پس از تهي��ه اليه هاي اطالعات مكان��ي عارضه هاي 
خود، نسبت به پاسخ اس��تعالمات مذكور به صورت 
الكترونيكي، هوشمند و بدون نياز به دخالت كاربر اقدام 
نمايند.مراجع صادركننده استعالم مرتبط با حريم ها و 
زيرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع 
آب و خطوط انتقال، دكل فشار قوي، ميراث فرهنگي، 
شهر، حريم هاي زيست محيطي، منابع طبيعي و مراتع، 
صنايع دامپزشكي، امنيتي، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و 
تأسيسات اتمي نيز مكلف شدند درخواست هاي واصله 
از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور را دريافت و حداكثر 
ظرف زمان پنج روز كاري به آن پاسخ واضح، غير مشروط 

و غيرقابل تفسير بدهند.

صندوق بين المللي پول از آينده اقتصاد ايران مي گويد

پيش بيني رشد 3.8 درصدي  بخش غيرنفتي

هتك حرمت نسبت به هر شخصي مذموم و محكوم است
رييس قوه قضاييه به مواض��ع رهبري در حرام اعالم 
كردن هتك حرمت مسووالن نظام و تفاوت آن با نقد و 
نقدپذيري اشاره كرد و گفت: هتك حرمت و هرگونه 
افترا و تهمت، نه تنها نسبت به مسووالن كه نسبت به 

هر شخصي مذموم و محكوم است.
به گزارش قوه قضاييه، سيدابراهيم رييسي در جلسه 
صبح روز )دوش��نبه( ش��وراي عالي ق��وه قضاييه، با 
تبريك آغاز امامت دوازدهمين اختر تابناك آسمان 
واليت و منجي عالم بش��ريت، حضرت مهدي )عج(، 
اجراي عدالت را از ويژگي هاي مهم حكومت مهدوي 

عنوان كرد.
رييس قوه قضاييه گفت: امروز مس��اله »عدالت« از 
مهم ترين و محوري ترين مسائل جمهوري اسالمي 
به عنوان نظامي است كه مي تواند زمينه ساز ظهور و 
تشكيل حكومت مهدوي باشد و اجراي عدالت، هم در 
قانون اساسي و هم در سيره و سلوك امامين جامعه 
مورد تأكيد قرار گرفته است. رييسي با بيان اينكه همه 
اجزاي حكومت و كارگزاران نظام ملزم به اجراي عدالت 
هستند، قوه قضاييه را پيشاني اجراي عدالت معرفي 
كرد و افزود: همه همكاران دستگاه قضا بايد بدانند كه 
مامور به اجراي عدالت هس��تند و هر اقدامي را بايد با 
سنجه تحقق عدالت انجام دهيم.  رييس قوه قضاييه 
با تأكيد بر اينكه مردم بايد اجراي عدالت را احساس 
كنند، تصريح ك��رد: همانطور كه ح��رارت و برودت 
هيچ مانعي را نمي شناسد و وارد خانه و كاشانه مردم 
مي شود، عدالت هم بايد وارد زندگي مردم شود و براي 

جامعه كاماًل ملموس باشد.
رييسي از قانونمداري و قانونگرايي به عنوان شاخص 
عدالت ياد ك��رد و گفت كه مس��ووالن و آحاد مردم 
باي��د عمل به قانون و مق��ررات را ارزش تلقي كرده و 
قانون گريزي و قانون ش��كني را ض��د ارزش بدانند و 

همواره قانونمدار حركت كنند.
رييس قوه قضاييه در همين راس��تا از كرونا به عنوان 
يكي از دغدغه هاي امروز جامعه ياد كرد و با اشاره به 
تأكيدات مقام معظم رهبري بر رعايت مصوبات ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و دستگاه هاي ذي ربط، اجراي اين 
تصميمات و رعايت بايدها و نبايدها از سوي همگان را 

مورد تأكيد قرار داد.
رييسي در بخش ديگري از سخنانش با محكوميت 
هتك حرمت س��احت مقدس نبي مكرم اس��الم در 

فرانس��ه، اهانت به ساحت قدسي پيامبر اعظم )ص( 
را اهان��ت به همه اديان و انبياء الهي دانس��ت و اظهار 
داش��ت: توهين به مقدسات ميليون ها انسان خالف 
اديان ابراهيمي و توهين به انسان و خردگرايي و دفاع 

از جهل و ميدان دادن به افراد نادان است.
رييس قوه قضاييه افزود: گاهي در يك گوشه توهيني 
به مقدسات مي ش��ود و دولت ها هم به محض اينكه 
مطلع مي ش��وند واكنش نشان مي دهند اما حمايت 
دولت مدعي آزادي و حقوق انسان از توهين به آخرين 
پيام آور اله��ي در واقع توهين به حضرت موس��ي و 
حضرت عيس��ي س��الم اهلل عليهما، مغاير با آزادي و 

حقوق انسان هاست.
رييس��ي با بيان اينكه قاطبه آزادانديشان عالم چه با 
تحريم كاالهاي فرانس��وي و چه بدون تحريم كردن 
كاالهاي اين كش��ور از عامالن و حامي��ان اهانت به 
پيامبر اعظم )ص( ابراز انزجار كرده اند، يكي از اهداف 
اهانت كنندگان را حساس��يت سنجي جهان اسالم 
نسبت به اين نوع اقدامات عنوان كرد و گفت كه آنها به 
خوبي دريافته اند اين اقدام نه تنها در جهان اسالم كه 

از نظر همه مردم دنيا محكوم و منفور است. 
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به پيگيري جدي جنگ رواني از سوي دشمن در 
كنار جنگ اقتصادي عليه ملت ايران به تحركات اخير 

بنگاه هاي سخن پراكني بيگانه در تضعيف نهادهاي 
انقالبي اش��اره كرد و گفت: آنها وقتي تقدير رهبري 
و م��ردم از خدمات و اقدامات امني��ت آفرين نيروي 
انتظامي را ديدند، عمليات رواني خود را براي تضعيف 

اين نيرو آغاز كردند.
رييسي افزود: هر گونه تخلف در هر دستگاهي نسبت به 
هر كسي قابل تعقيب و پيگيري است و خود دستگاه ها 
هم تخط��ي از قانون را نمي پس��ندند و با آن برخورد 
مي كنند ولي بايد مراقب تحركات دشمن باشيم كه 
مي خواهد با سوءاستفاده از يك حادثه كه در گوشه اي 
رخ داده، جاي��گاه و هويت يك نه��اد را به طور كامل 

مخدوش نمايد.
رييس قوه قضاييه خاطرنش��ان كرد: امروز دش��من 
در ات��اق فكر خود س��ناريويي را طراحي مي كند كه 
با راه اندازي جنگ رواني و بزرگ نمايي نارس��ايي ها، 
مجموعه يك نيروي خدمتگزار و در ميدان كه مقتدرانه 
وظايف خود را انجام مي دهد، تضعيف كند كه بايد با 

اين حركت هوشمندانه برخورد كرد.
رييس��ي در بخش ديگري از س��خنانش به مواضع 
حكيمانه مقام معظم رهب��ري در حرام اعالم كردن 
هتك حرمت مس��ووالن نظام و تف��اوت آن با نقد و 
نقدپذيري اشاره كرد و گفت: هتك حرمت و هرگونه 
افترا و تهمت، نه تنها نسبت به مسووالن كه نسبت به 

هر شخصي مذموم و محكوم است. رييس قوه قضاييه 
افزود: همانطور كه رهبري فرمودند، نقد و نقادي آزاد 
است و مس��ووالن هم بايد روحيه نقدپذيري داشته 
باش��ند و خود را در معرض نقد ق��رار دهند اما حفظ 
حرمت و آبروي افراد از حدود آزادي است كه همه بايد 
به آن توجه و اهتمام داشته باشند. رييسي با بيان اينكه 
بايد مرز بين نظارت و دخالت را رعايت كرد، تصريح 
كرد: بازرسي بايد محكم به وظيفه نظارتي خود عمل 
كند و گزارش آن را هم ارايه نمايند و مسووالن بايد از 

مسووالن احساس تعامل و همياري كنند.
وي افزود: مقام معظم رهب��ري تاكيد كردند كه كار 
كشور بايد پيش برود اما دشمنان دنبال سنگ اندازي 
و توقف در امور هستند و سياست ما در قوه قضاييه اين 
است كه با انسجام و همكاري با ديگر دستگاه ها اجازه 
ندهيم كوچك ترين وقفه اي در امور كشور ايجاد شود.

رييس دستگاه قضا حفظ حرمت افراد در اجراي عدالت 
را هم مورد تأكيد قرار داد و متذكر ش��د: برخي تحت 
عنوان مبارزه با فساد بدون اينكه رسيدگي و صحت 
و سقم آن مشخص شود، اقدام به افشاگري مي كنند 
در حالي كه هر خبري الزامًا درست نيست و بايد حتمًا 

مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.
رييس��ي با بيان اينكه »س��وت زني و اعالم فساد به 
تنهايي، اسمش مبارزه با فساد نيست«، مبارزه با فساد 
را در گرو اقدام و برخورد با زمينه هاي فساد و مفسدين 
دانست و از همگان خواست كه گزارش هاي خودشان 
درباره مفاس��د را براي بررسي و رسيدگي به دستگاه 
مسوول مبارزه با فساد يعني دستگاه قضايي و مسووالن 

ذيربط ارايه دهد.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر برخورد قاطع دستگاه قضا 
با فساد اقتصادي تصريح كرد: فساد را بايد اعالم كرد تا 
پيگيري شود اما اينكه كسي احساس مسووليت كند و 
قبل از اثبات يك ادعا آبروي ديگران را ببرد كار درستي 

نيست و براي جامعه نيز آورده اي نخواهد داشت.
رييس��ي همچنين به مصوبات س��تاد ملي مقابله با 
كرونا براي اعم��ال برخي محدوديت ها در پايتخت و 
برخي استان ها در هفته جاري گريز زد و از مسووالن 
دادگستري خواست كه اجراي طرح دوركاري كاركنان 
را به گونه اي مديري��ت كنند كه حقوق مردم و ارباب 
رجوع رعايت شده و در پيگيري كار مردم و رسيدگي 

به موقع به پرونده ها، وقفه به وجود نيايد.

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام از 
احياي 110 واحد صنعتي راكد و نيمه تعطيل توسط 
اين بنياد خبر داد. اميرحسين مدني در مراسم افتتاح 
طرح مشاركت اقتصادي بنگاه محور بركت در استان 
قزوين با بيان اين مطلب افزود: ستاد اجرايي فرمان امام 
در سال جهش توليد احياي 110 واحد صنعتي راكد و 
غيرفعال را بر عهده بنياد بركت واگذار نموده كه بنياد 
براي اين منظور 2 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري 
كرده است. وي تصريح كرد: با سرمايه گذاري 2 هزار 
ميليارد ريالي بنياد بركت، ع��الوه بر آغاز به فعاليت 
مج��دد 110 واحد صنعتي بي��ش از 6 هزار ميليارد 
ريال از س��رمايه هاي راكد مردم نيز فعال مي ش��ود. 
مدني درباره اشتغال زايي از طريق احياي واحدهاي 
صنعتي راكد نيز گفت: احياي اين 110 واحد صنعتي 
راكد و نيمه تعطيل، ايجاد 8 هزار فرصت شغلي را در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته به دنبال دارد. به 
گفته مديرعامل بني��اد بركت، بيش از 36 هزار واحد 
صنعتي راكد و نيمه تعطيل در كشور وجود دارد. وي 
در اين باره توضيح داد: احيا و فعال ش��دن دوباره اين 
تعداد واحد صنعتي عالوه بر اش��تغال زايي، افزايش 
ظرفيت توليد و برطرف ش��دن نيازهاي كشور را در 
پي خواهد داشت. مدني با بيان اينكه كشور در حوزه 
نقدينگي دچار مشكل اس��ت، اظهار داشت: امروزه 
شايد نزديك به 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي در 
اختيار مردم است كه متاسفانه برنامه اي براي جذب و 
استفاده از اين سرمايه وجود ندارد و اين نقدينگي در 
حوزه هايي صرف مي شود كه نتيجه اش افزايش تورم 
و از دست رفتن سرمايه مردم است. مديرعامل بنياد 
بركت خاطرنش��ان كرد: صادرات 15 ميليون دالر از 
محصوالت 110 واحد صنعتي احيا شده در سال 99 
در دستور كار است و همچنين به ميزان 5 ميليون دالر 
از واردات و ارزبري جلوگيري مي شود. وي با تاكيد بر 
اينكه واحدهاي صنعتي مورد حمايت بنياد بركت در 
مناطق محروم واقع شده اند، يادآور شد: بايد نقدينگي 
و سرمايه مردم را به س��مت توليد سوق داد. مدني با 
اشاره به افتتاح طرح مشاركت اقتصادي بنگاه محور 
بركت در اس��تان قزوين بيان كرد: س��رمايه گذاري 
104 ميلي��ارد ريالي بنياد بركت در ش��ركت آبگون 
پليمر توان البرز باعث ايجاد اش��تغال براي 180 نفر 
شده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: بنياد از 
سال 98 اقدام به مشاركت اقتصادي و سرمايه گذاري 
در اين واحد صنعتي فعال در حوزه توليد انواع مخازن 
پلي اتيلن به عنوان يكي از نيازهاي كشور كرده است و 
براي توسعه فعاليت هاي آن نيز اعالم آمادگي مي كند. 
مدني همچنين در س��فر خود به استان قزوين 430 
طرح اش��تغال زايي اجتماع محور بني��اد بركت را در 
مناطق محروم اين استان افتتاح كرد. راه اندازي اين 
تعداد طرح اشتغال زايي با سرمايه گذاري 150 ميليارد 
ريالي بنياد بركت باعث ايجاد فرصت هاي كسب و كار 
براي 1290 نفر شده است. ديدار با نماينده ولي فقيه 
و امام جمعه و استاندار قزوين از ديگر برنامه هاي سفر 
رييس بنياد بركت به اين استان بود. مديرعامل بنياد 
بركت در ديدار با امام جمعه قزوين و نماينده ولي فقيه 
در اين اس��تان ضمن ارايه گزارشي از اقدامات انجام 
شده از سوي ستاد اجرايي فرمان امام اظهار داشت: در 
استان قزوين 208 پروژه انجام شده كه 123 پروژه در 
حوزه توانمندسازي اقتصادي است. آيت اهلل عبدالكريم 
عابديني نيز تاكيد كرد: نگاه ستاد اجرايي فرمان امام 
و بنياد بركت در راس��تاي توانمندسازي افراد بسيار 
ارزشمند و راهگشاست.   خدمات اقتصادي، عمراني 
و زيرساختي ستاد اجرايي فرمان امام موجب تقويت 

روح اميد در جامعه مي شود. 

احياي 110 واحد صنعتي راكد 
توسط بنياد بركت



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با كاهش دوباره نرخ دالر به كانال 28 هزار تومان، س��كه 
نيز ب��ه كانال 13 ميليون تومان وارد ش��د. نرخ لحظه اي 
فروش دالر در س��امانه سنا به 27980 تومان، خريد دالر 
27550 تومان، نرخ فروش يورو 33100 تومان و خريد 
يورو 32590 تومان رسيد.قيمت فروش دالر در صرافي ها 
با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 27 
هزار و 980 تومان و قيمت خريد دالر نيز 27 هزار و 550 
تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با 
كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 
33 هزار و 100 تومان و قيمت خريد يورو 32 هزار و 590 
تومان تعيين شده اس��ت. نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و 
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. ميانگين نرخ معامالت دالر در روز كاري 3 آبان 
99 نيز به 28659 تومان و نرخ حواله دالر در سامانه نيما 
به 26831 تومان اعالم شده است روز دوشنبه 4 آبان 99، 
قيمت دالر در بازار آزاد 28 هزار و 200 تومان، يورو 33 هزار 
و 200 تومان و درهم امارات 7 هزار و 740 تومان اعالم شده 
است. در بازار طال نيز مظنه هر مثقال طال 5 ميليون و 445 
هزار تومان، قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون 256 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 13 
ميليون و 800 هزار تومان و قيمت س��كه طرح قديم 13 
ميليون تومان، نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 500 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 5 ميليون و 100 هزار تومان و 

سكه گرمي 2 ميليون و 700 هزار تومان بود.

    كاهش يك هزار توماني نرخ دالر
هر دالر در صرافي هاي بانكي روز دوشنبه 27 هزار و 980 
تومان معامله شد كه افت يك هزار و 20 توماني را نسبت 
به روز معامالتي گذشته )شنبه( نش��ان مي دهد.اين در 
حالي اس��ت كه نرخ خريد دالر در اين صرافي ها 27 هزار 
و 550 تومان اعالم ش��ده است.قيمت فروش يورو نيز در 
صرافي هاي بانكي33 هزار و 100 تومان و نرخ خريد آن 
32 هزار و 550 تومان درج شد.همچنين در سامانه سنا 
در روز كاري گذشته )3 آبان( هر يورو با قيمت ميانگين 
34 هزار و 49 تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز با قيمت 
ميانگين 28 هزار و 659 تومان به فروش رفت.در سامانه 
نيم��ا نيز طي روز كاري گذش��ته، حواله يورو با ميانگين 
قيمت 31 هزار و 701 تومان به فروش رسيد و حواله دالر 
نيز قيمت ميانگين 26 هزار و 831 تومان را ثبت كرد.البته 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در ط��ول روز چند بار تغيير مي كند.در هفته هاي اخير با 
تشديد نوسانات ارزي، بانك مركزي تصميم جدي براي 
مديريت عرضه و تقاضا اتخاذ كرد و قيمت ارز تا حدودي 
روند نزولي در پيش گرفت و برخي فعاالن بازار ارز نيز اين 
كاهش را به تزريق ارز توسط بانك  مركزي به بازار متشكل 
مربوط دانستند و حتي از احتمال كاهش بيشتر قيمت ها 

در روزهاي آينده خبر مي دهند.
برخي علت ريزش دالر در روزهاي اخير را تزريق دالر 
به بازار توسط مردم اعالم كردند كه با فروش ارزهاي 
خود طرف عرضه را تقويت كرده اند اما به نظر مي رسد 

كه آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز نيز تا حدودي مقدمات كاهش نوسانات قيمتي 

را در بازار ارز فراهم كرد.

    بهاي جهاني طال افت كرد
بهاي جهاني طال روز دوشنبه به كمترين ميزان خود در 
يك هفته گذشته تنزل كرد وبه سطح يكهزار 898 دالر و 
28 سنت رسيد.به گزارش رويترز، افزايش ارزش شاخص 
جهاني دالر و پيشرفت نداشتن مذاكرات مربوط به بسته 
محرك مالي جديد در امريكا سبب شده تا بهاي فلز زرد 

رو به كاهش گذارد.

   افت ۷۰۰ هزار توماني نرخ سكه
قيمت ها در بازار سكه و طال روز دوشنبه- 5 آبان روند نزولي 
داشت به طوري كه س��كه تمام  بهار آزادي طرح جديد با 
افت بيش از 700 هزار توماني، به بهاي 14 ميليون تومان 
فروخته شد. سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به بهاي 14 
ميليون تومان و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 13 ميليون 

و 200 هزار تومان به فروش رسيد.
همچنين قيمت نيم س��كه به��ار آزادي هفت ميليون و 
600هزار تومان، ربع سكه 5 ميليون و 100 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 700 هزار تومان تعيين شد.در 
بازار طال نيز هر گرم طالي 18 عيار به مبلغ يك  ميليون 
و262 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي 5 ميليون و 470 

هزار تومان فروخته شد.

    حباب سكه يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد
رييس اتحاديه طال و جواهر با تاكي��د بر روند نزولي بازار 

از حباب يك ميليون و 600 هزار توماني س��كه خبر داد. 
ابراهيم محمدولي در گفت وگو با ايِبنا در خصوص موضوع 
دريافت فاكتور خريد طال كه اين روزها در رسانه ها مطرح 
شده، توضيح داد: اين موضوع، تصميم جديدي نيست و 
همواره به مشتريان و متقاضيان خريد طال تاكيد مي شود 
كه به هنگام خريد مصنوعات طال به طور حتم فاكتور معتبر 

با مشخصات و اطالعات الزم را دريافت كنند.
وي در ادامه درباره روند اين روزهاي بازار طال و س��كه نيز 
توضيح داد: قيمت هاي بازار طال و سكه در هفته جاري با 
نوسان همراه بوده، اما روند بازار كاهشي است. همچنين 
اونس جهاني و بازار ارز داخلي نيز روندي كاهشي دارد كه 
بر وضعيت بازار طال و سكه موثر است.رييس اتحاديه طال 
و جواهر در ادامه با  اظهار اميدواري نس��بت به بازگشت 
آرامش و ثبات دوباره به بازار و افزايش تقاضاي مردم براي 
مصنوعات طال، گفت: هر اونس جهاني در بازار امروز 1897 
دالر و 60 س��نت، هر گرم طال 18 عيار نيز يك ميليون و 
281 هزار تومان است. به گفته وي، سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 14 ميلي��ون و 110 هزار تومان، طرح قديم 
13 ميليون و 600 هزار تومان، نيم سكه 7 ميليون و 750 
هزار تومان، ربع سكه 5 ميليون و 200 هزار تومان و سكه 
گرمي نيز 2 ميليون و 650 هزار تومان داد و ستد مي شود. 
همچنين حباب س��كه نيز در حال حاضر يك ميليون و 
600 هزار تومان است.فعاالن بازار طال معتقدند با وجود 
افزايش نرخ اونس طال در بازارهاي جهاني طي هفته اخير، 
به دليل باز شدن كانال هاي عرضه ارز و كاهش نرخ آن در 
داخل، سكه و طال نيز روند نزولي درقيمت ها پيش گرفته اند 
به طوري كه حباب سكه يك ميليون 600 هزار تومان شد 
حبابي كه حتي تا دو ميلي��ون تومان نيز پيش رفته بود. 

گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي 
نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش 
همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي 
مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار 
ارز موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به 
وجود  آيد و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.
در هفته هاي اخير، تش��ديد 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 
س��قف فروش در س��امانه نيما، از س��رگيري فروش ارز 
سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته 
آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 

مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.
بان��ك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 21 
مهرماه 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.فعاالن 
بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر در بازار و 
افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، قيمت ارز 
كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست طي چند 

روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.
با افزايش 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.
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دورنماي بورس  در آينده
سطح بازارها نيز مي توان پيش بيني كرد: يك، قيمت ها 
در بازار سرمايه در كنار افزايش سودآوري شركت ها در 
گزارش ميان دوره اي افت خواهند كرد. دو؛ رشد بي رويه 
قيمت مس��كن، كاهش قدرت خريد مردم و آمادگي 
مسكن براي ورود به فاز ركود محتمل است.نكته سوم 
هم اينكه رشد بي رويه قيمت ارز و طال و عدم جذابيت 
سرمايه گذاري ممكن است. نكته چهارم اما تعطيلي 
جزيي و كلي بخش عمده اي از كسب و كارها و صنايع 
خدماتي به علت شيوع كرونا است )در شش ماهه دوم 

تشديد خواهد شد( 
 در اين شرايط كدام يك از عوامل تعيين كننده است؟ 
كدام بازار مورد توجه قرارخواهد گرفت؟اگر موافقيد 

نگاهي مختصر به عوامل ذكر شده داشته باشيم
1- انتخابات امريكا: به نظر بنده انتخابات امريكا هيچ 
تاثيري در اقتصاد ما ندارد. ترامپ يا بايدن مهم نيست. 
مهم واكن��ش ايران به موضوع مذاكره و برجام اس��ت 
كه به نظر من حداقل تا آن زم��ان راه طوالني و مدت 
زمان بيشتري نياز داريم. گره زدن سرنوشت بورس به 
انتخابات امريكا صرفا يك مساله رواني است كه مدتي 
بعد از مشخص شدن نتيجه، رفته رفته اثرش را در بورس 

ما از دست خواهد داد.
2- انتخابات رياست جمهوري 1400 كشور

اين عامل مهم تر از انتخابات امريكا است و بسيار بسيار 
تعيين كننده تر اس��ت. و البته حدود 8 ماه تا وقوع اين 
عامل فاصله داريم كه اين زمان براي شكل گيري يك 
روند ميان مدت كافي اس��ت. بنابراين زود اس��ت كه 

بخواهيم از واكنش بازار به اين عامل سخن بگوييم.
3- سرنوشت دالر

يكي ديگر از مهم ترين عوامل تاثيرگذار در بورس كه در 
هياهوي اخير، اثرش بر بازار توسط معامله گران ديده 
نشد دالر است. معموال بورس با كمي تاخير نسبت به بازار 
طال، نسبت به افزايش قيمت ارز واكنش نشان مي دهد 
اما به اين شكل فعلي سابقه نداشته كه دالر باال برود و 
بورس با اين شدت ريزش كند.دالر بعد از ضعفي كه در 
محدوده 33 هزار تومان نشان داد درحال افت است و 
احتماال در ميانه هاي كانال 20 هزار تومان )بين 23 تا 
27( جايي را براي تعادل انتخاب خواهد كرد و رفته رفته 
نوسانات دالر كمتر خواهد شد البته كه امكان كاهش 
بيشتر دالر در بلندمدت وجود دارد )اگر دوباره مفروضات 
اقتصادي وسياسي تغييرات شديدي نكنند( اين نرخ 
تقريبا همان نرخ نيما است و نرخي است كه شركت ها 
اقدام به فروش ارز صادراتي خود خواهند كرد. همين 
االن هم مي توانيد اثرات نرخ ارز را در فروش شركت ها 
مش��اهده  كنيد. افزايش سود شركت ها باعث كاهش 
p.e بورس در پاييز و زمستان خواهد شد و زمينه را براي 
جذب نقدينگي براي شروع يك صعود ديگر در بورس 

فراهم خواهد كرد.
4- كرونا: با س��رد شدن هوا و تش��ديد سرما، قوانين 
محدودكننده بيشتري در كشور اعمال خواهد شدو 
تزريق نقدينگي به كسب و كارهاي خرد متوقف خواهد 
شد. احتماال مردم به دنبال بازار جايگزين براي كاهش 

درآمدهاي خود خواهند بود.
5- تورم: تورِم باال تا پايان سال همچنان باقي خواهد ماند 
اگرچه كه شيب آن كمي متعادل مي شود. تورم محرك 
سرمايه گذاري است و باعث مي شود تا ارزنده ترين بازارها 
براي ايجاد سپر تورمي مورد اقبال قرار گيرند. مردم با 
سرمايه گذاري در بازارهاي س��رمايه گذاري به دنبال 

حفظ قدرت خريد پول خود هستند. 
6- رك��ود: ركود تورم��ي تا پاي��ان دوره آقاي روحاني 
باقي خواهد ماند. اگر سياست هابه همين شكل باشد 
بعد از يك دوره رش��د، رفته رفت��ه وارد ركود خواهيم 
شد.پيش بيني بنده از شرايط فعلي، آرام گرفتن دالر 

و بازار ارز و ركود در معامالت خودرو و مسكن است.
حاال نقدينگي در كشورمان دو مسير پيش رو دارد: يا 
بايد به بازار ارزن��ده و ارزان بورس برگردد )كه بهترين 
مسير است( يا دوباره با اقدامات غيركارشناسي نظير 
افزايش نرخ سود بانكي، وارد سپرده هاي بانكي خواهد 
شد كه در اين صورت ركود بسيار زودتر اتفاق مي افتد 
و بيكاري گسترده و بي سابقه اي را شاهد خواهيم بود 
كه منشأ بسياري از اعتراضات و نارضايتي ها در كشور 
خواهد شد زيرا باعث كاهش سرمايه گذاري درتوليد و 
سرمايه گذاري و بيكاري گسترده و كاهش مجدد قدرت 

خريد عموم مردم خواهد شد.

روند ادامه دار سرخ پوشي 
بازارسرمايه

بازارگردان ها اجازه نمي دهند عرضه و تقاضا به صورت 
رها شده در بازار قرار گيرد. بازارگرداني در عين حال 
يك كار بس��يار سودآور هم هس��ت. اگر به عمليات 
صندوق هاي بازارگرداني ن��گاه كنيم مي بينيم كه 

عمدتا درآمدهاي خوبي به دست مي آورند.
همچنين بازار س��رمايه روزهاي آينده روندي قرمز 
را تجربه مي كند و ممكن ميزان ش��دت و ضعف اين 
سرخ پوشي كمي متفاوت باشد. اخبار مثبت مي تواند 
روند بازار را صعودي كند و يا حداقل اجازه دهند بازار 
به تعادل برس��د، در اين ميان تمامي سهام موجود 
در بازار نيز بايد به ارزندگي برسند. درست است كه 
قيمت اغلب سهامي موجود در بازار كاهش يافته است 
اما؛ اين كاهش ناش��ي از كاهش دالر در كوتاه مدت 
و عوام��ل آن اس��ت. اخبار مثبت و ارزندگي س��هام 
مي تواند بازار سرمايه را به تعادل برساند. قيمت دالر 
نيز در بازار آزاد روندي نوسان گونه را تجربه مي كند 
و با اهميتي هم در سطح بين المللي رخ نداده است، 
كاهش بيشتر شاخص را صرفًا مي توان ناشي از ترس 
و نگراني س��رمايه گذاران قلمداد كرد. اين روزهاي 
بازار سهام را مي توان در برخي از موارد روندطبيعي 
دانست چراكه ميزان تاثيرگذاري عواملي چون اخبار 
سياسي و اقتصادي و ميزان قيمت سهام در سقوط 
بازار نقش دارند. اين نوع از سرخ پوش��ي بازار تنها در 
صورتي جبران مي شود كه تمامي سهام موجود در 
ب��ازار ارزندگي يابد و ميزان اخبار ناگوار سياس��ي و 

اقتصادي كاهش يابد.

بررسي ارزهاي ديجيتال
در ۸۰ درصد بانك هاي جهان

رييس فدرال رزرو مي گويد: 80 درصد از بانك هاي 
مركزي جهان در حال بررس��ي ارزهاي ديجيتال 
هس��تند. به گزارش كيتكو، ج��روم پاول، رييس 
فدرال رزرو در ميزگ��ردي كه صندوق بين المللي 
پول در اوايل اين هفته برگ��زار كرد، گفت كه 80 
درص��د از بانك هاي مركزي در سراس��ر جهان در 
حال بررسي ايده انتشار ارز ديجيتال بانك مركزي 
هستند، اگرچه بانك فدرال اياالت متحده هنوز به 
پيروي از اين پرونده در اين زمان تصميمي نگرفته 
است. بيانيه پاول، يك گزارش تحقيقاتي است كه 
توسط بانك تسويه حساب هاي بين المللي در ژانويه 
منتشر شد و بيان داشت كه در حال حاضر 80 درصد 
از بانك هاي مركزي در حال توس��عه ارز ديجيتال 
بانك مركزي هستند، در حالي كه در سال گذشته 
70 درصد بود.در اوايل ماه اكتبر، بانك مركزي اروپا 
بيانيه هايي صادر كرد و گفت كه در حال بررس��ي 
اس��تفاده از يوروي ديجيتال براي تكميل يوروي 
نقدي است. بانك مركزي اروپا در بيانيه اي مكتوب 
در وب سايت خود گفت: يوروي ديجيتال مزايايي 
را كه يورو براي همه ما فراهم مي كند حفظ مي كند. 
اين به ش��ما كمك مي كند تا با شرايطي كه مردم 
ديگر پول نقد را ترجيح نمي دهند، كنار بياييد. اين 
به شما كمك مي كند تا اثرحوادث شديد - مانند 
بالياي طبيعي يا بيماري هاي همه گير - كه ممكن 
اس��ت خدمات پرداخت س��نتي ديگر كار نكنند، 
كاهش يابد. همچنين بس��يار مهم خواهد بود اگر 
مردم بخواهند به روش ه��اي پرداخت ديجيتال 
خارجي متوسل شوند، اين امر ممكن است ثبات 
مالي و حاكميت پول��ي را در منطقه يورو تضعيف 

كند.
بانك هاي مركزي، از جمله بانك مركزي اروپا، بايد 
آماده سازگاري با سيس��تم بدون پول نقد شوند. 
اگ��ر و زماني كه تحوالت اط��راف ما صدور يوروي 
ديجيتال را ضروري مي كند ما بايد خود را براي آن 
آماده كنيم. در ماه هاي آينده، با ش��نيدن و تجربه 
ك��ردن در موقعيتي قرار مي گيري��م كه تصميم 
كامال آگاهانه اي درباره توسعه و راه اندازي يوروي 

ديجيتال اتخاذ كنيم.
بان��ك مركزي اروپا چ��اره اي جز انتش��ار ارزهاي 
ديجيتال يا ارزهاي جايگزين ندارد، زيرا هنوز مقدار 
زيادي بدهي در منطقه يورو وجود دارد كه بايد ادغام 
شود. اكنون، آنها به طور اساسي مجبور به اين كار 
شده اند، زيرا دريافته اند كه هيچ راهي وجود ندارد 
كه دولت هاي اين اقتصادهاي بزرگ بتوانند با اين 
ميزان كم نرخ بهره، وام بگيرند، اما مشكل بزرگ تر 
اين است كه تمام بدهي هاي گذشته را نمي توان 
به طور مداوم جمع كرد زيرا خريداري وجود ندارد.

نياز مستقيم به دالر در نتيجه 
تهاتر كاال كم مي شود

يك عضو كميس��يون انرژي مجلس گفت: انجام 
تهاتر كاال نياز مستقيم به دالر و انتقال آن به بانك ها 
يعني معامالتي كه نياز به چرخش دالر دارد را كمتر 
خواهد كرد و در تامين بخشي از نيازهاي اساسي 

كمك مي كند.
روب��رت بگلريان عضو كميس��يون انرژي مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با خبرن��گار ايِبنا 
در رابطه با اين مس��اله كه تهات��ر كاال تا چه اندازه 
فشارهاي تحريم را كمرنگ مي كند؟ گفت: با توجه 
به اظهارنظر آقاي همتي چنين مستفاد مي شود 
كه يك طرف اين تهاتر، كاالها نفتي است و طرف 
ديگر كاالهايي خواهد بود كه بنا بر نياز كشور صورت 
مي گيرد. در هر صورت بار اصلي آن بر روي وزارت 
نفت مي افتد و تكليف از يك طرف مشخص است.

معناي جمل��ه باال اين اس��ت ك��ه از حيث نحوه 
محاسبات و ارزش گذاري كاالها قضيه روشن است 
و اين خود كمك كننده محس��وب مي شود، اما در 
راستاي اين مساله چنانچه تعدادي از كشورها راضي 
به انجام اين كار شوند كه اين اتفاق هم روي خواهد 
داد، نياز مستقيم به دالر و انتقال آن به بانك ها يعني 
معامالتي كه نياز به چرخش دالر دارد، كمتر خواهد 
ش��د و در تامين بخشي از نيازهاي اساسي خود به 
خصوص در حوزه كاالهاي واسطه ايي كه مي توانند 
در راستاي توليد به كار گرفته شوند، كمك مي كند.

اين عضو كميس��يون انرژي مجلس در خصوص 
كاالهاي مورد نظر اظهار داشت: نوع كاالها بستگي 
به كش��ورهايي دارد ك��ه درصدد معامل��ه با آنها 
برآمده ايم. به اين معنا بايد ديد آنها توانايي عرضه 
چه كاالهايي را در شرايط موجود خواهند داشت. 
مساله مورد اشاره بستگي به نوع ديپلماسي، ارتباط 
با ديگر كشورها و حجم كاال دارد. دولت بايد واردات 
كاال را اولويت بندي كند، اما از آنجا كه بحث جهش 
توليد هم مطرح اس��ت، به نظر مي رسد كاالهاي 
واسطه اي وارد ش��ود. به اين معنا كاالهايي مورد 
توجه قرار گيرد تا توليدكنندگان هم براي اشتغال، 
س��رمايه گذاري و گردش چ��رخ توليد بتوانند آن 
را مورد اس��تفاده قرار دهند. نكته مهم در رابطه با 
واردات كاالهاي اساسي اين است كه اميد مي رود 
تا در اين خصوص رانت به وجود نيايد. درست است 
كه به عنوان تهاتر از آن نام برده مي شود، ولي اين 
احتمال وجود دارد كه در ثبت حسابداري، نقل و 
انتقال و تعيين بازرگانان دخيل مشكالتي پيش آيد 
كه در نتيجه آنها شايد منافع مردم، جامعه و كشور 
كمتر ديده شود.كشورهايي كه با ايران مي توانند 
تهاتر كاال انجام دهند، تنوع كااليي آنها بسيار باال 
است، از مصرفي تا سرمايه اي توليد مي كنند. بايد 
سياس��ت ها درست جهت گيري ش��ود كه در اين 
زمينه نياز است تا ديپلماسي، ارتباطات و امكاناتي 
كه در آن كشورها داريم به درستي مورد استفاده 
قرار گيرد. از سوي ديگر بايد كاالهاي اساسي مدنظر 

قرار گيرد كه تهيه آنها به دالر نياز دارد.

 سكه در مرز كانال 14 ميليوني قرار گرفت

رشد 31 درصدي سپرده هاي بانكي در نيمه نخست 99 نشان مي دهد 

كاهش 1000 توماني دالر و 700 هزار توماني سكه

افزايش ورود پول به حساب جاري و كوتاه مدت با هدف سفته بازي 

چرا آمار زمين خواري در ايران باالست؟

گروه بان�ك و بيمه|افزايش اقبال س��پرده گذاران به 
س��پرده هاي كوتاه مدت، از منظر صنعت بانكي منجر به 
كاهش بهاي تمام شده سپرده مي شود كه اتفاقي مطلوب 
است، اما از منظر اقتصاد كالن مي تواند موج هاي تورمي 
جدي��دي را ايجاد نمايد. از س��وي ديگ��ر، افزايش اقبال 
سپرده گذاران به سپرده هاي كوتاه مدت و تداوم ورود پول 
به سپرده هاي جاري، از ديگر تغييرات سپرده هاي بانكي در 
نيمه اول سال جاري بوده و به نظر مي رسد كه اين موضوع 
تا حد زيادي معلول افزايش فرصت هاي س��فته بازانه در 
فضاي اقتصاد بوده است. طي شش ماهه ابتداي سال حدود 
60 درصد از مجموع منابعي كه به سپرده هاي بانكي وارد 
شده مربوط به سپرده هاي جاري و كوتاه مدت بوده است 
و به اين ترتيب سهم اينگونه س��پرده ها به بيش از نيمي 
از كل سپرده ها رسيده است.مهدي كرامت فر كارشناس 
اقتصادي در اين زمينه گفت: براس��اس آخرين وضعيت 
س��پرده هاي بانكي در نمونه منتخ��ب بانك هايي كه به 
صورت پيوسته اقدام به انتشار گزارشات ماهانه خود بر روي 
سامانه كدال مي نمايند )شامل بانك هاي ملت، صادرات، 
تجارت، پاسارگاد، پارسيان، دي، كارآفرين، اقتصاد نوين، 
س��ينا، خاورميانه و پست بانك( و تقريبا نيمي از مجموع 

س��پرده هاي نظام بانكي را در اختي��ار دارند، در نيمه اول 
سال 1399 ميزان س��پرده هاي بانكي حدود 31 درصد 
افزايش يافته است.مقايس��ه اين رقم با رشد 14 درصدي 
سپرده ها در نيمه اول سال 1398 به خوبي گوياي جهش 
در متغيرهاي پولي كشور در نيمه اول سال جاري است. 
الزم به ذكر است كه براساس آخرين آمار موجود، نرخ رشد 
نقطه به نقطه نقدينگي در خردادماه به رقم 33.9 درصد 
رسيده كه باالترين رقم ثبت ش��ده در 66 ماه گذشته )از 
دي ماه 93( است. نرخ تورم نقطه  به نقطه نيز در شهريورماه 
به 34.5 درصد رسيده است و انتظار افزايش بيشتر آن در 
ماه هاي آينده نيز وجود دارد.در كنار تغيير محسوس سطح 
سپرده هاي بانكي، تركيب اين سپرده ها نيز تحوالت قابل 
مالحظه اي داشته است. اولين تغيير محسوس در تركيب 
سپرده هاي بانكي، خروج محسوس نقدينگي از سپرده هاي 
يكساله بوده به شكلي كه در نيمه اول سال 99، سپرده هاي 
جاري در نمونه منتخب مجموعا حدود 500 هزار ميليارد 
ري��ال )13.3 درصد( كاهش يافته اس��ت. اي��ن در حالي 
است كه در مدت مشابه سال گذشته، سپرده هاي يكساله 
بيشترين سهم را در افزايش سپرده هاي بانكي داشته اند.در 
مورد داليل اين تغيير به نظر مي رسد تحوالت فضاي اقتصاد 

كالن، نااطميناني و بي ثباتي هاي ايجاد شده در ماه هاي 
اخير، رش��د نرخ تورم و ايجاد فرصت هاي سفته بازي در 
انواع بازار دارايي ها و همچنين انبساط پولي در فروردين ماه 
)كاهش نرخ سود سپرده يكساله به محدوده 15 درصد(، 
عمده ترين علل كاهش تمايل به نگهداري س��پرده هاي 
يكساله بوده است. الزم به ذكر است كه با در نظر گرفتن نرخ 
تورم 35 درصدي شهريورماه، نرخ سود حقيقي سپرده هاي 
يكساله در محدوده منفي 20 درصد قرار دارد و لذا خروج 
بيشتر پول از سپرده هاي يكساله در ماه هاي پيش رو كامال 
محتمل خواهد ب��ود.ورود نقدينگي به گواهي س��پرده 
يك ساله و سپرده هاي دوساله و جانشين نمودن اين ابزارها 
با سپرده هاي يكساله، دومين تغيير مهمي است كه در نيمه 
اول سال جاري در تركيب سپرده هاي بانكي قابل مشاهده 
است. با توجه به ش��كاف حدود 2 تا 4 درصدي نرخ سود 
سپرده يكساله با گواهي سپرده و سپرده دوساله، جابه جايي 
پول ميان اين ابزارها كامال توجيه پذير است و انتظار مي رود 
كه اين روند در نيمه دوم سال نيز تداوم يابد. ورود حدود 500 
هزار ميليارد ريال نقدينگي به سپرده هاي دوساله )تقريبا 
معادل با مقادير خارج شده از سپرده يكساله( ظرف كمتر 
از س��ه ماه از آغاز فعاليت مجدد سپرده مذكور، به خوبي 

گوياي ظرفيت باالي اين ابزار در نرخ هاي فعلي براي جذب 
منابع توسط نظام بانكي جهت افزايش ميزان ماندگاري 
سپرده ها و كاهش س��رعت گردش پول است.نكته مهم 
ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مساله كشش پذيري 
باالي س��پرده هاي بانكي به تغييرات جزئي در نرخ سود 
پيشنهادي است به شكلي كه تغييرات مختصر اخير، اثرات 
چشمگيري بر جذب منابع و كنترل سرعت گردش پول 
داشته است و اين موضوع، كارآمدي مشهور ابزار نرخ سود 
جهت كنترل سرعت گردش پول، كاهش جذابيت نسبي 
فعاليت هاي سفته بازانه و كنترل نرخ تورم را نشان مي دهد. 
در مجموع به نظر مي رس��د كه احياء سپرده هاي دوساله 
توسط بانك مركزي )به رغم اصطكاكي كه مي توانند در 
زمان كاهش نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم ايجاد نمايند( 
در شرايط فعلي اقدامي بسيار مثبت بوده است.اين تغيير از 
منظر صنعت بانكي منجر به كاهش بهاي تمام شده سپرده 
است و اتفاقي مطلوب تلقي مي شود اما از منظر اقتصاد كالن 
مي تواند موج هاي تورمي جديدي را ايجاد نمايد و بي ثباتي 
فعلي را تشديد نمايد. تغيير فضاي سياسي كشور پس از 
انتخابات اياالت متحده در آبان ماه مي تواند از طريق تغيير 

جهت انتظارات، تا حدي اين شرايط را تغيير دهد.

برنامه ريزي مي كنند كه بيشتر به نفع سوداگران است تا 
در راستاي مطالبات عموم مردم.گرفتاري هايي كه مردم 
اين روزها در خصوص تامين مسكن اجازه اي با آن دست به 
گريبان شده اند، ناشي از همين رويكردهاي سوداگرانه اي 
است كه در بازار مسكن طي دهه هاي اخير شكل گرفته است. 
اما بايد توجه داشت كه زمين و مسكن يك نياز عمومي است و 
با معيشت تك تك خانواده ها سر و كار دارد، زماني كه اين نياز 
ضروري در بستر رفتارهاي سوداگرانه و دالل ها قرار مي گيرد، 
آنچه كه در اين ميان مورد هجمه و آس��يب قرار مي گيرد، 
زندگي مردمي است كه نوسانات قيمتي مسكن، آرامش را از 
آنان سلب كرده است. وقتي گفتمان رسمي جامعه اين گونه 
مستقر شود كه مسكن واجد ارزش ويژه اي برشمرده شود، 
طبيعي است كه در ميان سوداگران نبردي براي بهره مندي 

از زمين بيشتر، مس��كن افزون تر و ملك مرغوب تر شكل 
مي گيرد و هر كدام تالش مي كنند تا با نزديك شدن به مراكز 
نفوذ سهم بيشتري از اين ظرفيت را به دست بياورند. البته 
اينكه مسووالن نظارتي و انتظامي كشور با تمركز بيشتري 
به مقوله زمين خواري ها، كوه خواري ها و... ورود كرده اند اما 
بايد بدانيم تا زماني كه بس��تر اقتصادي و فرهنگي جامعه 
اصالح نشود هر اندازه كه برخوردهاي انتظامي و قضايي با 
زمين خواري صورت بگيرد باز هم اژدهاي هفت سر داللي 
و سوداگري از نقطه ديگري س��ر برمي آورد. در همه جاي 
دنيا زمين يك مقوله عمومي است و به هيچ عنوان به عنوان 
يك كاال با ارزش افزوده فزاينده محسوب نمي شود. بخش 
مولد واقعي اقتصاد، توليد است. همين شهرك هاي صنعتي 
بومي كه اين روزها روزگار خوشي را سپري نمي كنند. هر 

اندازه كه بخش هاي مولد در اقتصاد بيشتر مهجور شوند به 
همان اندازه رويكردهاي س��وداگرانه در بخش هايي چون 
زمين و مسكن افزايش مي يابد. امروز توليد كننده ايراني در 
شهرك هاي صنعتي نهايتا كمي تواند روي 20 الي 30درصد 
سود در بخش توليد حس��اب كند. اين در حالي است كه 
سود بازارهاي سوداگرانه اي چون ارز، سكه و مسكن گاهي 
اوقات به چند صد درصد مي رسد. در اين شرايط اقتصادي 
طبيعي است كه اقبال صاحبان سرمايه به سمت توليد و 
بازرگاني مولد كاهش پيدا كند. اين فرآيند مخرب آنقدر 
ادامه پيدا كرد تا اينكه امروز مسووالن متوجه شده اند كه 
اين رويكردهاي سوداگرانه ممكن است اقتصاد را با خطر 
تكانه هاي شديدتري روبه رو كند بنابراين دست به اقدامات 
جدي تر قضايي و حقوقي در اين خصوص مي زنند. اما بايد 

بدانيم كه تغيير رويكردهاي سوداگرانه در خصوص مسكن 
نيازمند ارايه الگوهاي تازه گفتماني، فرهنگي و تربيتي است. 
زماني كه از كودكي به افكار عمومي گفته شود كه داشتن 
زمين يعني خوشبختي، يعني ثروت، يعني آرامش، طبيعي 
است كه افراد سوداگر تالش مي كنند تا به هر روشي از اين 
ظرفيت بهره مند ش��وند. براي اصالح هر الگوي اشتباهي 
بايد الگوي صحيح را در جامعه ترويج كرد. معتقدم هرچند 
بخشي از مشكل زمين خواري اقتصادي است اما بخش هاي 
مهم تري از آن فرهنگي و گفتماني است. بدون اصالح اين 
رويكردهاي فرهنگي و تربيتي به نظرم همچنان بايد شاهد 
افزايش پرونده ه��اي مرتبط با زمين خواري و.... باش��يم. 
همان طور كه خردمندان از قديم گفته اند، پيشگيري همواره 

بهتر از درمان است.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
تقريبا 3 ماه اس��ت كه بازار س��رمايه ري��زش عمده اي 
را در كارنام��ه خود به ثبت رس��انده اين ريزش ها براي 
كارشناسان و سهامداران قديمي بازار يك روند طبيعي 
تلقي مي شود اما؛ سهامداران جديد كه به واسطه تبليغات 
بي حد و اندازه مسووالن وارد بازار سرمايه شده اند چنين 
نظري ندارند چراكه؛ ميزان س��رمايه آنان در بورس به 
نصف رس��يده و اين افراد سعي دارند كه حداقل ميزان 
سرمايه واقعي خود را از بازار خارج كنند اما؛ با اين وجود 
ميزان نقدينگي هنگفتي از بازار سهام خارج نشده است 
و سهامداراني كه سهام خود را به فروش رسانده اند هنوز 
پول خود را دريافت نكرده اند و به قول كارشناس��ان به 
عنوان سرمايه پارك شده در بورس، سرمايه خود را نگاه 
داشته اند. در اين بين تنها افرادي كه زيان عمده داشته اند 
فروشنده نيستند بلكه كساني كه به بورس و بازار سهام 
بي اعتماد ش��ده اند اغلب صف هاي فروش را تش��كيل 
مي دهند و اين سرمايه گذاران بر اين عقيده اند دولتي ها 
و مسووالن با تصميمات خلق الساعه خود هر روز از اعتماد 
آنان در بازار مي كاهند. برخي از سهامداران نيز از نتيجه 
انتخابات امريكا ترس دارند اين افراد سعي دارند تا روز 
13 آبان سهام حود را نقد كنند زيرا؛ نمي دانند كه اين 
انتخابات مي تواند چه واكنشي روي اقتصاد و بازار سهام 
داشته باشد. در نتيجه سه عامل مهم باعث شده است 
كه ميزان نقدينگي پارك شده در بورس افزايش يابد و 
اگر يك نقدينگي هاي پارك ش��ده به بورس وارد شوند 
تعادل عمده اي را در بلندمدت براي بازار پديد مي آورند.

برخي از كارشناسان بازار سرمايه بر اين نظرند كه رشد 
بازار سرمايه شگفت انگيز نبوده است و باتوجه به تورم و 
افزايش نرخ دالر اين روند را مي توان طبيعي تلقي كرد 
و بورس شكوفايي اقتصادي چنداني را دارا نبوده است. 
رش��د دالر تاثير مس��تقيم روي اقتصاد ما دارد و باعث 
رش��د بازارهايي همچون بورس، امالك، س��كه و طال 
و... ش��د در نتيجه افزايش قيمت در بازارها روي خريد 
و فروش تجهيزات ش��ركت ها اثرگ��ذار بود و موجبات 
افزايش قيمت س��هام را فراهم كرد. اين افزايش قيمت 
سهام باعث شد برخي از ش��ركت ها بدون ارزندگي در 
ليست خريد سهامداران بورسي قرار بگيرند و در نهايت 
زيان براي س��هامداران فراهم شد. يكي از كارشناسان 
بورسي بيان داشت كه آينده روشني براي بورس متصور 
هستيم چراكه؛ رشد قيمتي در شركت هايي بزرگ كه 
افزايش سرمايه از محل تحديد ارزيابي دارايي ها داشتند 
را انتظار داريم و رشد كاموديتي ها همراه با روشن شدن 
قرار داد ايران با ساير كش��ورها )چين( براي گروه هاي 
فلزي، معدني، پااليشي و پتروشيمي را متصور هستيم.

     نقش بازارگردان ها در بورس
وجود بازارگردان در بورس به افزايش نقدشوندگي در 
بازار سهام كمك مي كند و باعث تعادل در بازار مي شود. 
چندي مي ش��ود كه بازار گرداني به يك ال��زام در بازار 
سرمايه تبديل شده اس��ت و اين مورد را مي توان ناشي 
از تاثيرپذيري شديد بورس از اتفاقات و اخبار سياسي 
و اقتصادي دانست و اين روزها ميزان تاثيرگذاري اخبار 
سياسي بر اين بازار افزايش يافته و بازارگردان ها مي توانند 
با توجه به حمايت خود در بورس فعاليت كنند. درست 
اس��ت كه كارشناس��ان بازار بر اين اعتقاداند كه بورس 
روندي طبيعي را دنبال مي كند اما؛ اينگونه نيست بورس 
سراسر نوسان اس��ت و نمي توان اين نوع نوسان را روند 

طبيعي بازار دانست. فراز و فرود شاخص جزيي از ذات 
بازار اس��ت و اگر درحالت معقول گذشته خود رخ دهد 
چندان مشكلي ندارند اما؛ وضعيت امروز كمي غيرمعقول 
است. موج جديد هيجانات بازار كه با انتخابات امريكا گره 
خورده يك نقطه تاريك و منفي براي بازار سهام محسوب 
مي شود و گذر از اين نقطه تاريك كمي زمان بر است. حال 
با تمامي اين موارد اگر تمامي شركت ها بازارگردان هايي 
مناسب داشته باشند بورس روندي ديگر به خود خواهد 
گرفت و ديگر ش��اهد اينگونه نوس��ان ها نخواهيم بود 
همچنين اين بازارگردان ها مي توانند اعتماد را به بازار 
سهام بازگردانند در نتيجه با بازارگرداني مي توان روزهاي 
سبزي را براي بورس متصور بود البته؛ در اين ميان يك 
نكته نيز وجود دارد اينكه وضعيت اقتصادي، تورم، تحريم 
و... به صورت عمده منفي عمل كنند زيرا منفي بودن اين 
مولفه مي تواند به طور كلي رويكرد بورس را تغيير دهد.

اگر ميزان س��رمايه گذاري و بازدهي را ع��دد 100 در 
نظربگيريم به ط��ور تقريبي 28 درصد بر اين نظرند كه 
بورس بازده ترين و بهترين بازار سرمايه گذاري است و 
با بخش عظيمي از نقدينگي پارك ش��ده در بورس باز 
مي گردد و با قيمت فعلي دالر سهم هاي بزرگ و بنيادي 
بازار ارزنده تر هستند. بازار سرمايه هميشه از ساير بازارها 
پيشي مي گيرد و رونق بيش��تري دارد. ريزش و اصالح 
بازار چند وقت اخير به خاط��ر انتظارات تورمي و غيره 
بود. بر اين اساس با توجه به نرخ تورم، اصالح عميق بازار 
و افزايش قيمت دالر، رش��د قابل توجه در قيمت سهام 
شركت ها و به تبع آن افزايش بازدهي بازار سهام حداقل 
ش��رايط مورد انتظار است. رشد بيش از حد و پر شتاب 
بازارهاي رقيب و كاه��ش جذابيت قيمتي كوتاه مدت 
آنها براي سرمايه گذاري با دالر 30 هزار توماني در كنار 
افت بازار سرمايه و ارزش سهام شركت ها، در حالي كه 
خود از همين دارايي هاي رشد يافته تشكيل شده و تاثير 
پذيرفته اس��ت، انتظار مي رود با جهش هايي در ارقام 

فروش خود مواجه باشد كه خودباعث جذابيت بيشتر 
بورس خواهد ش��د . شايد در بلندمدت پول خارج شده 
از بورس به سمت بازار هايي نظير مسكن و طال برود اما 
با توجه به رشد هاي اخير بازارهاي جانبي پس از مدتي 
ش��اهد ركود در اين بازار ها خواهيم بود و بورس محل 

جذب سرمايه ها خواهد شد.
بقيه كارشناسان يعني حدود 20 درصد آنان معتقدند 
كه بازدهي بازار طال بس��يار خوب اس��ت و در نتيجه 
س��رمايه گذاري در آن سودده است. اين كارشناسان 
مي گويند: ترس و عدم اعتماد مردم به بازار سرمايه آنان 
را به روش سنتي و قديمي سرمايه گذاري مطمئن در 
طال خواهد كشيد. مردم طبق تجربه چندين ساله خود 
از روند صعودي طال اطمينان دارند و به خاطر شرايط 
نه چن��دان جالب اقتصاد كه در ص��ورت اوج گرفتن 
پاندمي كرونا در شش ماه پيش رو، تشديد هم خواهد 
شد، ش��ايد مردم بازار بدون ريس��ك طال را انتخاب 
كنند، هرچند اين بازار صرفا مناسب سرمايه گذاران 

نمادي است.
رتبه بعدي متعلق به بازار ارز است و به طور كلي 18 درصد 
از كارشناسان با سرمايه گذاري در اين بازار موافقند و بر 
اين نظرند كه: براي سرمايه گذاري در بازار ارز، برخالف 
خودرو و مسكن احتياجي به سرمايه هنگفتي نداريد، 
همچنين قدرت نقد شوندگي بازار ارز باالتر از ديگر بازار ها 
اس��ت و بقيه بازار ها با جهت دالر حركت خواهند كرد. 
همواره دولت بازيگر اصلي نرخ ارز است. البته نوسان آن 
به اثرات رواني سطح جامعه بستگي دارد. البته گروهي به 
صورت مقطعي وارد اين بازار مي شوند اما باتوجه به عدم 
برخي پيش بيني ها، سرمايه گذاري در بحث ارز بسيار 

محدود خواهد بود.
رتبه چهارم سرمايه گذاري در بازار ها مسكن است و اين 
بازار نتيجه 15 درصدي را براي خود به دست آورده است 
و كارشناسان در خصوص سرمايه گذاري در مسكن ادعا 

مي كنند: چند ماه آينده وضعيت بورس چندان جالب 
نخواهد بود و اگر ترامپ شكست بخورد احتمال حتي 
كاهش نرخ دالر هست بنابراين؛ مسكن، گزينه مطلوبي 
خواهد بود. با توجه رش��د نجومي مسكن در چند ماهه 
اخير اي��ن بازار براي مدتي در ركود تورمي خواهد بود و 
افزايش نرخ مسكن با توجه به نبود تقاضا كمي بعيد به 
نظر مي رسد. ملك كاالي س��رمايه اي با دوام است و به 
مرور زمان ط��ال و ارز به دليل اثر تورمي و كاهش ارزش 
ريال طبعا افزايش يافته و نهايتا تاثير خودش را در مسكن 

خواهد گذاشت.
پنجمين ب��ازار خودرو، حدود 13 درص��د نظارات را به 
خود جلب كرده است و كارشناسان مي گويند: خودرو 
داخلي در بازار آزاد با نرخ دالر آزاد قيمت خورده و ريسك 
نقدشوندگي دارد و افزايش قيمت باالتر در اين حوزه به 
واسطه عدم رشد تقاضا خيلي قابل تصور نيست. در حال 
حاضر خودرو هاي خارجي با دالر باالي 30 هزار تومان 
قيمت خورده اند به دليل ممنوعيت واردات، به اصطالح 

حباب قيمتي دارند.
در نهايت آخرين رتبه بندي متعلق به ساير بازارهاي مالي 
با 6 درصد از آرا است و كارشناسان راي دهنده بر اين حوزه 
بر اين اعتقادند كه: بيت كوين شايد در بازار هاي خارجي 
بازدهي خوبي داشته باشد اما نمي تواند نقش اساسي در 
پرتفوي سرمايه گذاري افراد فعال كشور داشته باشد و 
برخي همچنان آشنايي الزم از اين بازار را ندارند. افرادي 
كه قصد سرمايه گذاري در بيت كوين را دارند بايد بدانند 
در بازار دنيا چه عواملي منجر به كاهش و يا افزايش سهم 

خواهد شد.
در نتيجه با توجه به وضعي��ت بورس هنوز هم بازدهي 
اين بازار در مقايسه با ساير بازارها بيش از پيش خواهد 
بود و بازار سهام جايگاه امني براي سرمايه گذاري است و 
سرمايه گذاري بعدي نيز با توجه به ريسك و تورم موجود 

در جامعه بازدهي كمي خواهند داشت. 
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راه اندازي شركت هاي سهامي 
عام پروژه از طريق بازار سرمايه

سعيد زرندي، معاون وزير صمت در مورد نحوه توسعه 
تأمين مالي توليد، اظهار داش��ت: براي توسعه تأمين 
مالي توليد يكي از راهكارها اس��تفاده از ظرفيت هاي 
بازار سرمايه است چراكه هدف از اين اقدام متنوع سازي 
ابزارهاي تأمين مالي، هدايت منابع موجود در جامعه و 
بازار سرمايه به سمت توليد و ايجاد ارزش افزوده بوده 
كه در نهايت به اشتغال زايي بيشتر در بخش صنعت، 
مع��دن و تجارت نيز منجر مي ش��ود. مع��اون طرح و 
برنامه وزير صمت افزود: در همين راس��تا تاكنون سه 
اقدام عملي شامل پذيرش شركت ها در بازار سرمايه، 
محصوالت در بورس كاال و انتشار اوراق بدهي، راه اندازي 
هلدينگ هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سهامي عام 
پروژه و آزادسازي معادن در حبس از طريق واگذاري 
مجوزهاي معدني در بورس را در دستور كار قرار داده ايم.

زرندي گفت: اگر ب��ه صورت تفكيكي بگويم، در مورد 
سياس��ت نخست يعني »پذيرش ش��ركت ها در بازار 
سرمايه، محصوالت در بورس كاال و انتشار اوراق بدهي« 
تاكنون 6 برنامه اتخاذ شده است كه شناسايي حدود 
500 شركت صنعتي و معدني براي استفاده از ظرفيت 
بازار سرمايه، نخستين برنامه ما بود. وي ادامه داد: از اين 
500 شركت، 2۷5 شركت به منظور استفاده از ظرفيت 
بازار سرمايه و پايش مستمر و مرحله به مرحله آنها براي 
راهنمايي، هماهنگي، تسهيل و تسريع در پذيرش و 
عرضه سهام يا انتشار اوراق بدهي اعالم آمادگي كرده اند. 
زرندي افزود: همچنين از 2۷5 شركت يادشده تاكنون 
تعداد 122 شركت نسبت به عقد قرارداد با نهاد مالي يا 
كارگزار مربوط براي انجام فرآيند پذيرش يا انتشار اوراق 
اقدام كرده اند. به گفته معاون طرح و برنامه وزير صمت، 
از ابتداي سال تاكنون نيز ۴2 شركت به مرحله پذيرش 
در بازار سرمايه رسيده اند.وي به برنامه هاي عملي شده 
در حوزه انتشار اوراق بدهي اشاره كرد و گفت: طي 5 ماه 
نخست سال جاري، 3۹ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي 
توسط بنگاه هاي توليدي شامل پتروشيمي جم، فوالد 
مباركه، بستني دومينو و كرمان خودرو منتشر شده 
است، در حالي كه اين رقم در كل 12 ماه سال گذشته 
2۴ هزار و 500 ميليارد ريال بوده است. زرندي با اشاره 
ب��ه پذيرش محصوالت در بورس كاال، اظهار داش��ت: 
همچنين 6 محصول جديد شامل ريل آهن، تولوئن در 
بازار اصلي و شمش زاماك، چيپس چوب، كائوچوي 
طبيعي و نرمال پارافين در ب��ازار فرعي بورس كاال در 
سال جاري پذيرش شد. معاون طرح و برنامه وزير صمت 
در ادامه گفت: در مورد سياست دوم يعني »راه اندازي 
هلدينگ هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سهامي عام 
پروژه« نيز براي راه اندازي 10 شركت سهامي عام پروژه 
براي طرح هاي منتخب و مهم برنامه ريزي و اقدامات 
مربوطه را پيگيري و هماهنگ كرديم. وي افزود: به اين 
صورت كه مقرر شد با با مشاركت تشكل ها و واحدهاي 
توليدي موفق در زمينه هاي پوشاك، صنايع غذايي، 
سيليكون و پنل خورشيدي، ورق هاي فوالدي، معادن 
طال و… اين 10 شركت راه اندازي شود.زرندي ادامه 
داد: جهت اجراي سياس��ت س��وم يعني »آزادسازي 
معادن در حبس از طريق واگذاري مجوزهاي معدني 
در بورس« ني��ز براي عرضه پروانه اكتش��اف، گواهي 
كش��ف و پروانه بهره برداري معادن در تابلوي بورس 
يا جلب مشاركت و س��رمايه گذاري )جايگزين آگهي 
مزايده( با خانه معدن، اتاق ايران، بورس كاالي ايران، 
ايميدرو، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران و سازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني هماهنگي هاي الزم 
را انجام داده ايم.معاون طرح و برنامه وزير صمت افزود: 
همچنين شناسايي معادن س��لب صالحيت شده و 
واگذاري در قالب تأسيس شركت سهامي عام در دستور 

كار قرار گرفته است.

 چرا سهام پااليشي   يكم 
هنوز  قابل معامله نيست؟

مري��م شاه حس��يني، مدير امور ناش��ران ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي با بيان اينك��ه نماد و پرتفوي 
پااليشي يكم از ابتداي مهر ايجاد شده بود، اظهار كرد: 
يكي از داليلي كه سهام پااليش��ي يكم تاكنون قابل 
معامله نشده، اين اس��ت كه با توجه به اينكه دو نماد 
پااليشي افزايش سرمايه داشتند، هنوز سهام جايزه در 
نماد اصلي ادغام نشده و امور مربوط به ثبت باقي مانده 
است. وي ادامه داد: از سوي ديگر، فايلي كه مدير صندوق 
پااليشي يكم در اختيار شركت سپرده گذاري مركزي 
قرار داده بود، هم شامل اطالعات دارايكم بود و هم شامل 
اطالعات پااليشي يكم. درواقع در اين فايل يك سري 
اطالعات اضافه شامل مبلغي كه افراد براي خريد سهام 
پااليشي يكم و دارايكم پرداخت كرده اند، نحوه خريد 
سهام پااليشي يكم )از سوي بانك يا كارگزاري( و نظاير 
آن وجود داشت و به همين دليل شركت سپرده گذاري 
اطالعات را به مدير صندوق بازگرداند تا آنها اطالعات را 
تفكيك كرده و فقط اطالعات مربوط به پااليشي يكم را 
در اختيار شركت قرار دهند. مدير امور ناشران شركت 
سپرده گذاري مركزي افزود: تنها اطالعات مورد نياز 
شركت سپرده گذاري مركزي، مشخصات شناسنامه اي 
فرد و تعداد يونيتي كه با آن سهام پااليشي يكم خريداري 
كرده، است. اين فايل روز شنبه به آنها عودت داده شده و 
دو روز بعد از زماني كه اطالعات تفكيك شده را در اختيار 
شركت سپرده گذاري مركزي قرار دهند، نماد پااليشي 
يكم قابل معامله خواهد شد. بر اس��اس اين گزارش، 
پااليشي يكم باقي مانده سهام دولت در چهار پااليشگاه 
تهران، تبريز، اصفهان و بندرعباس است و بعد از سهام 
دارايكم، دومين ETF )صندوق سرمايه گذاري دولت( 
دولت محسوب مي شود. مطابق مقررات، يك ماه بعد 
از پايان پذيره نويسي امكان معامله براي صندوق هاي 
ETF فراهم مي شود. البته مهلت پذيره نويسي دارايكم 
اول خردادماه به پايان رس��يد و اين صندوق در هشتم 
تيرماه قابل معامله شد. بر اين اساس و با توجه به اينكه 
پذيره نويسي صندوق پااليشي يكم تا 30 شهريور ماه 
ادامه داش��ت؛ بنابراين انتظار مي رفت از اوايل آبان ماه 

امكان معامله براي اين صندوق فراهم شود.

تاثير اجزاي بازارسرمايه 
برتوسعه اقتصاد ايران 

 از يكي، دو س��ال گذشته 
ش��اهد تغييرات بزرگي 
در اقتصاد كش��ور بوديم 
ك��ه نم��ود آن را در قالب 
انتقال آث��ار نقدينگي در 
حال افزايش در بازارهاي 
مختلفي چ��ون ارز، طال، 
مسكن و س��هام ديديم. 
از همان روزها و با ركوردش��كني پياپي ش��اخص 
كل در ب��ورس، چند ميليون نفر به ي��ك باره وارد 
اين بازار ش��دند. از ابتدا مشخص بود كه اين روند 
طبيعي نيست و رشد بازار سرمايه با شيب زيادي 
در حال افزايش بود. اين بازار پس از ثبت رشد300 
درصدي در ماه هاي ابتدايي امسال، قله دوميليون 
هزار واح��د را نيز فتح كرد ام��ا از نيمه مرداد روند 
نزولي آن آغاز ش��د و همچنان ادامه دارد. با وجود 
نوسانات زياد در اين مدت، يكي از موضوعاتي كه در 
اين دوره اهميت آن مشخص شد، اين بود كه بازار 
س��رمايه و بورس در كشو چه ظرفيت گسترده اي 
دارد و تا اين زمان آنچنان كه بايد مورد توجه قرار 
نگرفته بود. اين بازار اگر چه مي تواند سبب هدايت 
نقدينگي و سرمايه هاي خرد به سمت واحدهاي 
توليدي و رونق توليد كشور شود، اما با وجود رشد 
سريع، ظرفيتي دارد كه به مسائل بسيار كوچك نيز 
حساسيت نشان داده و مسووالن بايد توجه داشته 
باشند هر تصميم آنها و حتي نوع ادبيات گفتاري 
آنها در اين زمينه، خيلي راحت مي تواند اين بازار 
را دچار استرس كرده و آن را دستخوش تغييرات 
منفي كند. با اين حال با توجه به اينكه شاهد نزول 
بازار سرمايه در روزهاي اخير هستيم، اما روند نزولي 
و صعودي ذات بازار سرمايه بوده و اين بازار در ايران 
وضعيت هاي جديدي را تجربه مي كند كه به نظر 
مي رسد براي رسيدن به وضعيت مطلوب، بايد اين 
راه ادامه پيدا كند كه البته اين امر مستلزم مديريت 

صحيح و جامع نگر نسبت به اين بازار است. 
رونق ي��ك ب��اره ب��ورس و ن��زول آن در ماه هاي 
گذشته، نشان از آن دارد كه هنوز در بازار سرمايه 
ظرفيت س��ازي ها به صورت كامل انجام نش��ده و 
آماده نبودن برخي ش��ركت ها، عرضه هاي اوليه و 
صندوق هاي دارايي اين بازار را تحت تأثير قرار داده 
اس��ت. در اين ميان آن چه باي��د مد نظر مديران و 
مسووالن قرار گيرد اين است كه رونق بازار سرمايه 
يكي از مهم ترين راهكارهاي تحقق اقتصاد غيرنفتي 
بوده و مي تواند با تأمين سرمايه هاي توليدي داخل 
و رفع موانع توليد، كمك بزرگي در بي اثر ش��دن 
تحريم ها باشد. اهميت كاركردهاي بازار سرمايه 
در توسعه اقتصادي كش��ور آنچنان اهميت دارد 
كه تغييرات و عوامل اثرگذار بر اجزاي آن مي تواند 
تا سال ها جهت رشد و توس��عه اقتصاد در ايران را 

دگرگون كند.
 يكي از موضوعات مهمي كه مي تواند در حال حاضر 
به وضعيت بورس و نوس��انات حاكم ب��ر آن تأثير 
بگذارد، افزايش س��طح اطالعات مردم نسبت به 
بازار سرمايه و ارايه آموزش هاي صحيح به آنهاست. 
با اينكه اين كار از همان ابتداي آغاز روند صعودي 
بورس از بسترهاي مختلف صورت گرفته است، اما 
به نظر مي رسد بسياري از اشخاص حقيقي كه وارد 
اين بازار ش��ده اند، هنوز اطالع دقيقي از اين بازار 
نداشته و به صورت احساسي عمل مي كنند. يكي 
از مهم ترين نكاتي كه بايد اطالع رساني و آموزش 
داده شود، اين است كه نبايد اين بازار بدون ريسك 
معرفي شود چرا كه ريسك و ريسك پذيري يكي از 
اجزاي جدايي ناپذير بازارهاي سرمايه است. نكته 
مهم ديگري كه بايد همواره در مسير بازار سرمايه 
مورد توجه قرار گيرد، موضوع ش��فافيت اس��ت. 
شفافيت در اين بازار نسبت به تمام بازارهاي مالي 
ديگر از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. نكته 
مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مربوط 
به بخش ها و واحدهاي توليدي است. به اين معنا كه 
قيمت ها بايد واقعي باشد. اين قيمت ها هم در بخش 
مواد اوليه و ه��م قيمت نهايي محصول بايد اتفاق 
بيفتد. توسعه بازار سرمايه به صورت پايدار هيچگاه 
اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه قيمت ها در آن واقعي 
باشد. اين موضوع اهميت بسياري در افزايش قدرت 
پيش بيني سرمايه گذاران خواهد داشت. موضوع 
مهم ديگري كه چندان به آن توجه نش��ده است، 
نبود متولي حرفه اي براي مديريت بازار س��رمايه 
در شرايط صعودي و نزولي آن است. اگر اين بازار با 
مديريت بازار گردانان حرفه اي هدايت شود به قطع 
يقين اعتماد ازدست رفته به بورس در مدت كوتاهي 
بازخواهد گشت. يكي از نكات ديگري كه در وضعيت 
نزولي بازار س��رمايه تأثيرگذار بوده، بحث خروج 
نقدينگي از اين بازار به دليل افزايش نرخ ارز و طال و 
ايجاد بازارهاي موازي كاذب در برابر اين بازار بوده كه 
ادامه آن مي تواند، روند نزولي بازار سرمايه را سرعت 
ببخشد. از سوي ديگر اخبار جسته گريخته اي چون 
افزايش سود سپرده بانكي همچنين اخبار مربوط 
به انتخابات امريكا، توانسته اند بر اين بازار حساس 

به هر ترتيب تأثير بگذارند.
با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و موضوع مهم 
تحريم ها همچني��ن وضعيت اقتصادي جهان كه 
تحت تأثير بيماري كرونا قرار گرفته است، بورس و 
بازار سرمايه و اتخاذ تصميمات سريع و صحيح براي 
بازگرداندن آن به روند صعودي مي تواند چشم انداز 
مثبتي پيش روي توليد ملي و واحدهاي توليدي 
ايجاد كرده و ما را در گذار از شرايط سخت و پيچيده 
كشور به سمت آينده روش��ن تر رهنمون كند. از 
اين رو رفع موانع موجود بازار سرمايه از مهم ترين 
وظايف مديران و مس��ووالن كش��ور است. در اين 
ميان زمان نقش كليدي را بر عهده دارد و از دست 
دادن آن در اتخاذ تصميمات درست، ممكن است 
تبعات سنگيني در اين زمينه براي كشور ايجاد كند.

» تعادل« چشم انداز بورس  براي نيمه پاياني سال را بررسي مي كند 

ناتواني سهامداران جديد براي حضور در بازار

افزايش بازارگردان ها مساوي با تعادل در بازار سهام
حسن قاليباف اصل، رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در صحن علني مجلس، ضمن تشريح وضعيت 
بازارسرمايه و عملكرد سازمان بورس، تاكيد كرد: اگر 
بازارگردان ها به طور كامل در بازار سرمايه فعال شوند 
تعادل در بازار افزايش مي يابد. حس��ن قاليباف اصل 
در جريان بررس��ي گزارش كميس��يون اقتصادي در 
مورد وضعيت بازار س��هام و عملكرد سازمان بورس و 
اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به 
نوسانات قيمت ها در بازار سرمايه طي ماه هاي اخير، 
گفت: امسال در بازار سرمايه كارهاي بسيار خوبي انجام 
شده كه افزايش نرخ شاخص ها يكي از اين اتفاقات بود. 
وي با بيان اينكه آزادسازي سهام عدالت يكي ديگر از 
اتفاقات خوب در سال جاري بود، افزود: سهام عدالت 
بعد از 15 سال آزاد و حدود 13 هزار ميليارد تومان سهام 
عدالت در بازار فروخته شد كه فروشندگان عمدتا هم 

جزو قشر مستضعف هستند.
قاليباف اصل تصريح كرد: تقويت تجهيز پس انداز و 
تامين مالي از طريق بازار سرمايه يكي ديگر از اتفاقات 
مهم امسال بود، سال گذشته 262 هزار ميليارد تومان 
تامين مالي در بازار سرمايه اتفاق افتاد در صورتي كه 
در 6 ماهه امسال اين عدد به 300 هزار ميليارد تومان 
رسيد. عرضه هاي اوليه در سال گذشته حدود 5 هزار 
ميليارد تومان بود اما ارزش عرضه هاي اوليه از ابتداي 
امس��ال تاكنون 25 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. 
رييس س��ازمان بورس اظهار كرد: اين رقم نسبت به 
سال گذشته 5 برابر افزايش داشته است، ضمن آنكه 
بحث تامين مالي دولت هم از بازار سرمايه اتفاق مهمي 
بود كه انجام شد و دولت تاكنون 32 هزار ميليارد تومان 
سهم در اين بازار فروخته اس��ت، كه در صورت عدم 
فروش اين سهام دولت بايد براي تامين مالي خود به 

سمت كارهايي قدم برمي داشت كه تورم زا بود.
وي تاكيد كرد: تاسيس شركت هاي سهامي عام يكي 
ديگر از اقدامات س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار طي 
سال جاري بود، طي نيمه اول سال و همزمان با ورود 
نقدينگي به بازار، تالش ش��د تا اين نقدينگي توسط 

عرضه ها و عرضه هاي اوليه جذب شود. اين مباحث 
بسيار مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت با مصوبه 
دولت، س��هام شناوري كل بازار به 25 درصد افزايش 
يافت و موجب ش��د عرضه هاي خوبي در آن مقطع 
صورت بگيرد. رييس سازمان بورس گفت: تاسيس 
شركت هاي سهامي عام براي اجراي پروژه ها يكي ديگر 
از رسالت هاي مهم ما در بازار سرمايه بود و تاكنون ۴00 
ميليارد تومان شركت سهامي عام شركت پروژه تعريف 
شده است. در صورتي كه اين عدد سال گذشته صفر 
بود. همچنين تقويت روش سرمايه گذاري غيرمستقيم 
در بازار سرمايه را به طور جدي دنبال كرديم تا مردم به 

صورت مستقيم وارد بازار نشوند.
قاليباف اصل بيان ك��رد: با پيگيري هاي بورس اوراق 
بهادار، س��هام ش��ناوري در بازار افزايش يافته و از 22 
درصد در ابتداي س��ال به 25 درص��د در حال حاضر 
رس��يده است. وي با بيان اينكه به منظور رصد فضاي 
مجازي شوراي عالي فضاي مجازي در بورس تشكيل 
شد، اظهار كرد: با رصد فضاي مجازي در صورت لزوم، 
برخوردهاي قهري هم انجام مي شود. همچنين سازمان 
بورس و اوراق بهادار با همكاري صدا و سيما و به منظور 
ارتقاي س��واد مالي و فرهنگ س��ازي در شبكه هاي 

آموزش و ايران كاال برنامه هايي را در حال اجرا دارد.
رييس سازمان بورس تصريح كرد: بعد از افت قيمت ها 
در بازار س��رمايه موضوع بازارگرداني را به طور جدي 
دنبال كرديم، زيرا بازارگردان بايد بتواند در بحث عرضه 
و تقاضا با تشخيص درست اقدام مناسب را انجام دهد، 
در بازار سرمايه از 330 شركت، 180 شركت قرارداد 
بازار گرداني را امضا كرده اند. براي رسيدن بازار سرمايه 
به يك تعادل بايد اين موضوع به طور جدي دنبال شود، 
حدود 20 شركت اين قرارداد خود را تمديد نكردند 
كه س��ازمان بورس اعالم كرده شركت هاي متخلف 
مس��توجب جريمه هاي مالي و برخورد هستند؛ اگر 
بازارگردان ها به صورت كامل در بازار س��رمايه فعال 
شوند مي توان شاهد تعادل در بازار بود. وي با اشاره به 
گزارش كميسيون اقتصادي، اظهار كرد: اين گزارش 

بس��يار خوب مي تواند به بورس و بازار سرمايه كمك 
كند، بازار سرمايه در 2 سال اخير رشد و توسعه داشته 
مخصوصا در ابتداي امسال، اما زيرساخت هاي آن هنوز 

با اين رشد كامال تطبيق پيدا نكرده است.
رييس س��ازمان بورس بيان كرد: در مورد س��اختار 
سازمان بورس و توسعه س��اختار سازماني، طرحي 
را آماده و در ش��وراي عالي بورس تصويب و به هيات 
وزيران ارسال كرديم. وي ادامه داد: رتبه بندي ذاتي 
در بازار سرمايه وجود دارد. تابلوهاي مختلفي در بازار 
سرمايه وجود دارند كه سرمايه گذار مي تواند با توجه به 
آن، تصميم گيري كند، براي مثال، سهام داران هنگام 
خريد سهام شركت هاي بازار پايه، بيانيه ريسك را امضا 
مي كنند كه به نوعي رتبه بندي شركت در بازار سرمايه 
مشخص مي شود. اين موضوع به شركت ها هر روز اعالم 
مي شود و اينكه نسبت قيمت به سود شركت ها چه 
تغييري مي كند و ويژگي هايي كه اين شركت ها در 
تابلو دارند. اگر يك شركتي شرايط احراز يك تابلو را از 
دست بدهد از آن تابلو حذف مي شود. قاليباف اصل در 
ادامه با اشاره به احراز هويت اشخاص حقوقي مطرح 
كرد: معالمالت اشخاص حقوقي كه باالي يك درصد 
در شركت ها سهام دارند، در بازار سرمايه اعالم مي شود 
و اطالعات شركت ها در اختيار بازار سرمايه قرار دارد.

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لزوم 
سرمايه گذاري غيرمستقيم افرادي كه آشنايي كافي 
با بازار س��رمايه ندارند، تصريح كرد: سازمان بورس و 
اوراق بهادار تالش كرده تا فرهنگ س��رمايه گذاري 
غيرمس��تقيم را توس��عه دهد و با همكاري هايي كه 
با صدا و س��يما داريم و فعاليت هايي ك��ه در فضاي 
مج��ازي جري��ان دارد، بتوانيم آم��وزش و فرهنگ 
س��ازي را در فضاي مجازي هم ايجاد كنيم. امس��ال 
در مورد س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم ابتداي سال 
مجوز س��بدگرداني ما 18 عدد بود و امس��ال مجوز 
س��بدگردان ها به 30 عدد رسيده است ضمن اينكه 
20 مجوز جديد هم صادر كرده ايم و س��ازمان بورس 
موافقت اصولي آن را داده است و قاعدتا آنها كه مجوز 

گرفته اند مي توانند كاره��اي آن را انجام دهند و در 
بازار س��رمايه فعاليت خود را آغ��از كنند. وي تأكيد 
كرد: موضوع افش��اي صورت هاي مالي س��ازمان را 
در ش��وراي عالي بورس مطرح و مصوب كرديم و در 
تارنماي خود س��ازمان بورس اين اطالعات منتشر 
خواهد ش��د. همچنين اليحه 100 م��اده اي ارتقاي 
قانون بازار سرمايه تهيه شده كه طي روزهاي آينده به 
دولت تقديم مي شود. قاليباف اصل ادامه داد: مصوبات 
شوراي عالي بورس هم از طريق سايت هاي سازمان و 
همچنين در پايگاه قوانين و مقررات بازار سرمايه قابل 

دسترس و در اختيار همگان است.
وي با اش��اره دوباره به موضوع فضاي مجازي و رصد 
آن، تصريح كرد: در ح��ال حاضر تعداد قابل توجهي 
از كانال ها و س��ايت هايي كه تخلف كرده و اخالل در 
بازار سرمايه ايجاد كرده اند توسط سازمان به مراجع 
ذي ربط معرفي شده اند. اما گاهي جرايمي براي كساني 
كه اخالل در بازار س��رمايه ايجاد مي كنند با اخالل و 
تخلف و جرمي كه انجام مي دهند سازگاري ندارد. در 
اليحه اي كه در سازمان بورس تهيه شده اين موضوع 
ديده شده است و اگر اين موضوع تبديل به قانون شود 
مي تواند ابزار نظارتي را در اختيار سازمان بورس قرار 
دهد. قاليب��اف اصل در ادامه به كاهش كارمزد اركان 
بازار از معامالت سهام اشاره كرد و افزود: از ابتداي سال 
اين كار را انجام داده ايم و پيشنهادي را به شورا برديم 
كه 50 درصد كارمزد سازمان بورس، شركت بورس 
تهران و سازمان فرابورس ايران و كارگزاري ها، شركت 
فناوري و شركت سپرده گذاري مركزي كاهش پيدا 
كند. از اين رقم 20 درصد از 50 درصد به سرمايه گذار 
داده شد و 30 درصد در صندوق تثبيت بازار و صندوق 
توسعه بازار شارژ مي شود و سرمايه اي كه در اصل بازار 
به آن نياز دارد كه تعادل در آن ايجاد شود و صندوق 
توس��عه و صندوق تثبيت مي توانند كمك كنند اما 
چون از ابتداي تيرماه اين كار صورت گرفت، اين عدد 
در حال حاضر قابل توجه نيست ولي در آينده مي تواند 

به تعادل بازار كمك كند.

مجيد  محسني مجد



با توجه به كاهش پروازهاي مسافري در اثر شيوع ويروس 
كرونا، مديران مهمانداران در شركت هواپيمايي ماهان اقدام 
به اخاذي از مهمانداران در ازاي دادن برنامه در پروازهاي 

ارزي مي كنند.
بر اساس اسنادي كه به دست روزنامه تعادل رسيده است، 
برخي از مديران ناوگان هاي اين شركت، ارايه پرواز براي 
پر شدن ساعت پرواز و كسب حداقل امتيازها براي حقوق 
ماهيان��ه دريافتي را منوط ب��ه دادن هديه هاي مختلف 
كرده اند كه اين موض��وع از مصاديق بارز تحصيل مال از 

طريق نامشروع است.
به تازگي تعدادي از مهمانداران ماهان، موضوع اخاذي يكي 
از مديران خود را به واحد حراست اين شركت هواپيمايي 
گزارش داده اند و مديركل حراس��ت شركت يادشده در 
اقدامي عجيب ضمن انكار دريافت گزارش، ايشان را از پرواز 
منع كرده و عنوان كرده اند كه علت منع پرواز يا عدم تمديد 
قراردادها و عدم ادامه همكاري تهمت به مديران است و اين 
موضوع در حالي است كه گزارش ها با مستندات ارايه شده 
است. از طرفي با توجه به تنگناهاي حاكم به خاطر شرايط 
شيوع كرونا بر صنعت هواپيمايي و نبود فرصت هاي شغلي 
مشابه پرسنل معترض در مشقت قرار گرفته اند. در حال 

حاضر اين پرسنل از ادامه كار پروازي منع شده اند. 
نكته عجيب آنجاست كه مديريت حراست اين شركت 
هواپيمايي منكر دريافت گزارش ش��ده اس��ت و سوال 
اينجاس��ت كه احراز افترا و بهتان بدون دريافت گزارش 

چطور ممكن است؟
احراز س��مت مديريت حراست شركت هاي هواپيمايي 
نيازمند رعايت دستور العمل سازمان هواپيمايي كشوري 
است و طي بررسي هاي صورت گرفته مديريت حراست 
اين ش��ركت هواپيمايي در حال حاضر فاقد ابالغ قانوني 

براي احراز اين سمت است.
بنا بر گزارش افراد معترض، واحد حراس��ت اين شركت 
مانع ديدار پرسنل با مديرعامل مي شود و به اين صورت 

اعتراضات از داخل شركت مسكوت مي ماند.
با توجه به شيوع ويروس كرونا و مشقت هاي حاكم بر چرخه 
اقتصادي اين شركت، افراد معترض به بهانه هاي مختلف از 
كار بيكار مي شوند و اين شركت پرسنل خود را به اين روش 

به صورت غير واضح تعديل مي كند.
به طور مثال، عده اي از مهمانداران اين شركت، از منع پرواز 
و اخراج و تعديل نيرو به جهت عدم تسلط كافي به زبان يا 
عدم تسلط به امتحانات ريكارنت سخن به ميان مي آورند 
و عنوان مي شود كه اين مطالب به صورت خالف واقع و به 
عنوان بهانه استفاده مي شود و شركت هواپيمايي ماهان 
هيچ دوره و كالسي را بابت آموزش هاي ادواري و زبان برگزار 
نمي كند و حجم پروازهاي تحميلي نيز غير منصفانه است 
و افراد را ملزم به آموزش زبان با هزينه شخصي و در اوقات 

استراحت مي كند. 
مهمانداران اين شركت سابقا نيز اين حيث مراتب را به واحد 
حراست گزارش داده بودند و در نهايت ضمن عدم رسيدگي 
اخراج شدند. رسيدگي به اين نوع مسائل از وظايف واحد 
حراست شركت است و متاسفانه اقدام واحد حراست اين 

شركت معكوس بوده است.
مطابق قانون و اصول كلي حقوقي و فقهي برخورد با شخص 
شاكي به صورت غيرمنطقي مجاز نيست و برخورد نبايد 

جوري باشد كه باب گزارش فساد بسته شود.
بر پايه اين خبر، عده اي از پرسنل اين شركت ضمن حضور 
در سازمان هواپيمايي كشوري مطالب را به مسووالن دولتي 
گزارش داده و منعكس كرده اند و متقاضي رسيدگي عاجل 
از سوي مقامات ذيصالح مطابق منويات مقام معظم رهبري 

مبني بر گزارش و برخورد با فساد هستند.

  آتش كرونا به جان صنعت هوايي
صنعت هوايي چه در ايران و چه در س��اير كشورها، يكي 
از نخستين صنايعي بود كه از شيوع كرونا آسيب ديد. با 
شيوع اين ويروس از سويي در دوره هايي پروازهاي هوايي 
كنسل شد و از سوي ديگر، مردم اشتياق سفر را از دست 
دادند و به اجبار خانه نشين شدند و همين مساله منجر به 
 كاهش شديد درآمدهاي ايرالين ها ش��د. در اين حالت 
اگر چه هزينه هاي تعمير و نگهداري هواپيماها افزايش يافت 
اما براي ايرالين هاي ايراني به واسطه نوسان هاي شديد 
ارزي در 7 ماهه نخست سال جاري، شرايط بسيار وخيم تر 
از همتايان خارجي آنها بود. از همين رو، در نيمه هاي مهر 
ماه، انجمن شركت هاي هواپيمايي نرخنامه اي را اعالم و 
منتشر كرد كه به موجب آن هزينه بليت پروازهاي داخلي 
به ش��دت گران شدند و از 500 هزار تومان تا 2.5 ميليون 
تومان در مسيرهاي پروازي دور و نزديك قيمت خورد. اين 
فهرست قيمتي اما با مخالفت مقام هاي دولتي رو به رو شد 
و در پي برگزاري جلسه مشترك محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي با مديران عامل شركت هاي هواپيمايي مقرر 
شد كه قيمت هاي جديد اعمال نشوند اما در عوض دولت 

از ايرالين ها حمايت كند.

    اختصاص ارز نيمايي به ايرالين ها
در همين چارچوب، رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: مقرر شده در قالب كميته اي در ستاد ملي مقابله با 
كرونا ارز نيمايي به ايرالين ها اختصاص داده شود تا قيمت 
بليت هواپيما افزايش نيابد. تورج دهقاني زنگنه در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: در پي جلسات و مذاكرات صورت گرفته 
وزير راه و شهرسازي دستور داد تا كميته اي در ستاد ملي 
مقابله با كرونا زيرنظر كميته هوانوردي تش��كيل ش��ود 
تا هزينه هاي ارزي و ريالي ايرالين ها جبران ش��ود و آنها 
بتوانند بدون افزايش قيمت بليت هواپيما به حيات خود 
ادامه دهند. وي افزود: يكي از تصميماتي كه تاكنون براي 
جلوگيري از افزايش قيمت بليت هواپيما اتخاذ شده اين 
است كه از طريق ستاد ملي مقابله با كرونا براي ايرالين ها 

ارز نيمايي تامين كنيم و بخشي را هم به عنوان منابع ريالي 
در اختيار آنها قرار دهيم تا هزينه هاي افزايش يافته آنها به 
گونه اي جبران شود. رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: تاكن��ون در اين زمينه برنامه ري��زي براي جبران 
هزينه هاي ارزي و ريالي شركت هاي هواپيمايي انجام شده 
است و در ادامه بايد به دنبال تصويب و ابالغ آن در ستاد ملي 

مقابله با كرونا باشيم.
زنگنه اواخر هفته گذشته نيز در حاشيه بازديد از كانترها 
و مراحل پذيرش مسافر در ترمينال هاي ۱ و 2، ايرسايد، 
اتوبوس ها و رمپ فرودگاه مهرآباد و همچنين پروازهاي 
در حال انجام برخي شركت هاي هواپيمايي اعالم كرده 
بود: هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهيم داشت و پول اين 

صندلي هاي خالي از مسافران دريافت نخواهد شد.

     ايرالين ها گران فروشي   نمي كنند
در همين حال، يونس دقيق كيا، عضو انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با تاكيد براينكه دخل و خرج ايرالين ها به دليل 
مش��كالت متعدد با هم همخواني ن��دارد، گفت: مصوبه 
ستادكرونا مبني بر مسافرگيري با ۶0 درصد ظرفيت به 

اين مشكالت دامن زده است.
يونس دقيق كيا در گفت وگو با مهر، در خصوص مباحث 
اخير افزايش قيمت بليت هواپيما و صدور دستورالعملي 
مبني بر عدم افزايش قيمت بليت هواپيما از سوي سازمان 
هواپيمايي كش��وري، با بيان اينك��ه ايرالين هاي ايراني 
مشكالتي دارند كه ايرالين هاي ديگر كشورها با آن روبه 
رو نيستند گفت: مشكالت صنعت هوانوردي ما، تا حدود 
زيادي متأثر از محدوديت هاي خريد هواپيماي نو، موتور 
و قطعات يدكي از سال هاي قبل بوده است. ولي با تالش 
بي وقفه فعاالن صنعت هوانوردي، اين صنعت تاكنون روي 
پاي خود ايستاده است. در يكي دو سال گذشته، مشكالت 
جديدي به مشكالت قبلي اضافه شد كه از جمله مي توان 
به مسائلي چون عدم امكان سوخت گيري در فرودگاه هاي 
خارج از كش��ور و ع��دم امكان انتق��ال ارز حتي از طريق 
صرافي ها به عنوان دو نمونه از محدوديت هاي جديد اشاره 

كرد كه ايرالين هاي ايراني را با هزينه هاي اضافي مواجه 
س��اخت. وي افزود: از طرف ديگر افزايش ن��رخ دالر از ۳ 
هزار تومان به ۳0 هزار تومان ديگر امان همه شركت هاي 
هواپيمايي را بريده است. اگر گشايشي نشود بعيد است 
ادامه كار ميسر باشد. عضو انجمن شركت هاي هواپيمايي 
با بيان اينكه دخل و خرج اين شركت ها يكسان نيست و 
درآمد هيچ پروازي خصوصًا در مسيرهاي داخلي كفاف 
هزينه پرواز را نمي دهد، افزود: مسلماً ادامه اين وضعيت و 
ضرر و زيان انباشته موجب زمين گيري ناوگان شركت هاي 
هواپيمايي خواهد شد. به عنوان مثال، با سررسيد زمان 
تعويض موتور هواپيما، بايد حداقل يك ميليون دالر براي 
خريد موتور پرداخت كرد؛ يعني حدود ۳0 ميليارد تومان؛ 
چه طور مي توان با نرخ هاي فعلي اين هزينه را تأمين كرد؟ 
حال به اين هزينه ها، ساير هزينه ها مانند حقوق و دستمزد 
پرس��نل، هزينه هندلينگ و خدمات فرودگاهي و… را 

هم اضافه كنيد.

    رشد نزولي قيمت بليت هواپيما!
 دقيق كيا با اشاره به افزايش چند برابري هزينه و قيمت 
تمام شده كاالها و خدمات در كشور پس از كرونا گفت: اين 
در حالي است كه نرخ بليت هواپيما نسبت به ساير خدمات 
و كاالها نه تنها افزايش نداشته بلكه ارزان تر هم شده است.

ايكائو توصيه  نكرده اس��ت او در پاس��خ به اينكه آيا رويه 
ايرالين ها در س��اير كش��ورها مبن��ي بر ع��دم رعايت 
فاصله گذاري در پروازهايش��ان، آن هم در شرايط ركود 
اقتصادي و كس��ادي حمل و نقل هوايي، به معني كسب 
درآمد حداكثري نيست؟ اظهار كرد: خير؛ اصال اين طور 
نيست. خوب است بدانيد كه فعاليت هر شركت هواپيمايي 
تحت نظارت دقيق س��ازمان هواپيمايي كشوري همان 
كشور متبوعش بوده و س��ازمان هواپيمايي كشوري هر 
كش��وري، در مباحث مربوط به ايمني پرواز و س��المتي 
مسافران تابع سازمان بين المللي هوانوردي جهاني )ايكائو( 
است؛ ايكائو نه تنها دس��تور بلكه توصيه اي هم مبني بر 

فاصله گذاري بين مسافران نكرده است.

در شهر

خبر ويژه

ايرانشهر

ادامه از صفحه اول
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افزايش 20 برابري فوتي هاي 
ناشي از كرونا در پايتخت

عضو ش��وراي ش��هر تهران از افزايش ۱5 تا 20 برابري 
فوتي هاي ناشي از كرونا در پايتخت در هفته هاي اخير 
نس��بت به ارديبهش��ت خبر داد و گفت: كارشناسان 
معتقدند ك��ه آلودگي هوا مي تواند يك��ي از داليل اين 
موضوع باش��د. محمود ميرلوحي، عضو ش��وراي شهر 
تهران در گفت وگو با فارس، درباره موضوع آلودگي هوا 
در پايتخت اظهار داشت: هر س��اله در سه ماه آبان، آذر 
و ارديبهشت وارونگي دما اتفاق مي افتد و عمده هواي 
ناسالم و خطرناك را در اين سه ماه شاهديم. وي افزود: در 
حال حاضر عالوه بر موضوع كرونا معضل آلودگي هوا نيز 
دردسرساز شده و هر دو اين مشكل ريه شهروندان را نشانه 
گرفته است و اين مساله به ويژه براي افرادي كه گرفتار 
بيماري هاي زمينه اي هس��تند حادتر است. اين عضو 
شوراي شهر تهران گفت:  در حال حاضر تعداد فوتي هاي 
ناش��ي از كرونا در پايتخت به ۱50 و ۱۶0 نفر رسيده و 
نسبت به ارديبهشت س��ال جاري كه تعداد فوتي ها به 
دليل كرونا حداكثر 9 نفر بود ۱5 تا 20 برابر شده است كه 
برخي از كارشناسان معتقدند ارتباط آلودگي هوا و كرونا با 

يكديگر مي تواند از داليل افزايش فوتي ها باشد.

4 عامل افزايش آلودگي هوا 
در نيمه دوم سال

مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت ه��واي تهران با 
اعالم اينك��ه پايتخت به علت دارا ب��ودن انبوه منابع 
متحرك و ثابت پتانسيل بااليي براي توليد و انباشت 
حجم انبوه��ي از آالينده هاي ه��وا دارد، گفت: نبود 
امكان تهويه مناس��ب طبيعي هواي تهران، در طول 
س��ال به ويژه در فصول س��رد عامل بالق��وه اي براي 
تش��ديد آلودگي هوا محسوب مي ش��ود. به گزارش 
ايسنا حسين ش��هيدزاده با تأكيد بر اينكه در شش 
ماه دوم سال، چند عامل امكان افزايش غلظت برخي 
آالينده هاي هوا را فراهم مي آورند، گفت: در سال هاي 
گذش��ته، بازگش��ايي مدارس و دانش��گاه ها موجب 
افزايش سفرهاي درون ش��هري و تشديد ترافيك و 
در پ��ي آن، باال رفتن غلظ��ت آالينده هاي مرتبط با 
ترافيك نظيرنيتروژن دي اكس��يد )NO2( و ذرات 
معلق زير 2 و نيم ميكرون مي شد. وي گفت: همزمان 
با سردتر شدن هوا و كاهش ارتفاع اليه مرزي، غلظت 
اين آالينده ها افزايش مي يابد و اين شرايط در زمان  
وقوع پديده وارونگي دما تشديد مي شود. شهيدزاده با 
بيان اينكه به همين دليل است كه طي ماه هاي سرد، 
تعداد روزهاي آلوده افزوده مي شود، تصريح كرد: يكي 
ديگر از عوامل تش��ديد آلودگي هوا در روزهاي سرد 
سال، افزايش ميزان مصرف گاز طبيعي و اقدام برخي 
صنايع و نيروگاه هاي بزرگ در جايگزيني سوخت هاي 
سنگين به جاي گاز طبيعي است كه منجر به افزايش 
گوگرد دي اكسيد )SO2( در برخي روزها به  ويژه در 

مناطق مجاور اين واحدهاي آالينده مي شود.

اولين و مجهزترين سينماي 
غرب اصفهان افتتاح شد

همزمان با برگزاري س��ي و س��ومين دوره جشنواره 
بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان در اصفهان 
مجهزترين و اولين سينماي غرب اصفهان به صورت 
رس��مي با حضور شهردار، اعضاي ش��وراي اسالمي 
ش��هر اصفهان به بهره برداري رسيد.  به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل 
نوروزي در مراس��م افتتاحيه سينما مهتاب منطقه 
۱۱ ك��ه با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و در قالب 
برنامه هاي افتتاحيه هاي هفتگي طرح هاي خدماتي 
عمران��ي ش��هرداري اصفه��ان برگزار ش��د، اظهار 
كرد: ش��هرداري منطقه ۱۱ ش��هر اصفهان با تالش 
خود، بخش خصوصي و س��ازمان س��رمايه گذاري و 
مشاركت هاي شهرداري اصفهان فضايي ايجاد كرد 
كه امروز در اين منطقه شاهد افتتاح سينما هستيم و 

اين گام بزرگي در حوزه فرهنگي است.

 تخصيص 500   ميليون تومان 
به كودكان مناطق كمتربرخوردار 

اصفهان
ش��هردار اصفهان در برنامه تلويزيوني هشت بهشت 
گفت: قرار گذاشتيم تا با كاهش هزينه ها در جشنواره 
فيلم كودك و نوجوان كه به حدود 500 ميليون تومان 
رس��يده  اس��ت امكاناتي را براي كودكان مناطق كم 
برخوردار تهيه كنيم تا آنها نيز بتوانند از فرصت هايي كه 
وجود دارد، استفاده كنند.  به گزارش ستاد اطالع رساني 
سي و سومين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان اصفهان قدرت اهلل نوروزي شهردار اصفهان در 
گفت وگوي تلويزيوني با برنامه هشت بهشت اظهار كرد: 
در بستر جديد امسال جشنواره، همه كودكان و نوجوانان 
مي توانند آثار جشنواره را ببينند كه اين امر در كنار بيان 
مشكالت حوزه كودكان، ش��ادي و نشاط خانوادگي 
را تقويت مي كند. همچني��ن تعامالت فرهنگي بين 
شهرهاي ايران و جهان را تقويت مي كند. اثر ديگر اين 
جشنواره، اين است كه سينما به عنوان يك ابزار براي رفع 
مشكالت اجتماعي، فرهنگي و هنري مردم بيان دغدغه 
مي كند. براي برگزاري اين جشنواره تمام تالشمان را 
كرديم و خوشبختانه اين اتفاق بسيار خوب رقم خورد. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر نزديك به ۱000 داور 
ك��ودك و نوجوان فيلم ه��ا را داوري مي كنند كه اين 
اتفاق خالقيت و نوآوري آنها را به دنبال دارد.  نوروزي 
در ادامه به طرح هم پيوندي با ش��هر بنت اشاره كرد و 
گفت: در برنامه هاي جنبي جشنواره امسال، برخي از 
هنرمندان اصفهاني را به اين شهر فرستاديم و در اين 

شهر برنامه هاي شاد براي كودكان اجرا مي شود. 

تشكيل 54 هزار پرونده 
زمين خواري در نيمه نخست 99

رييس پليس پيشگيري ناجا از تشكيل بيش از 
5۴ هزار فقره پرونده در خصوص تعرض به اراضي 
و دس��تگيري2 هزار و ۴۴2 نف��ر از متعرضان به 
اراضي ملي در نيمه نخست سال جاري خبر داد. 
او همچنين اع��الم كرد: در اين مدت از 25 هزار 
و ۱72 فقره اراضي دولتي به مس��احت 5 هزار و 
9۴ هكتار از اول امسال رفع تعرض شده است. به 
گزارش ايرنا، سردار مهدي معصوم بيگي افزود: 
حفظ بيت المال، اراضي ملي و منابع طبيعي از 
دس��ت س��ودجويان و زياده خواهان همواره در 
دس��تور كار پليس پيشگيري قرار دارد. هرگونه 
تعرض و تصرف اراضي، تجاوز به س��رمايه هاي 
مردم اس��ت و پليس پيش��گيري با پايش شبانه 
روزي اجازه نخواه��د داد متخلفان و متجاوزان 
به خواس��ته هاي نامش��روع خود دس��ت يابند. 
وي افزود: اراضي و منابع طبيعي ارزش بس��يار 
زيادي براي مردم و آباداني كشور دارد بنابراين 
 كوچك ترين چش��م پوش��ي ممكن است باعث 
دست درازي زياده خواهان به انفال دولتي شود 
اما حضور موثر و مقتدران��ه يگان هاي حفاظت 
اين اجازه را به زياده خواهان نخواهد داد. رييس 
پليس پيش��گيري ناجا ادام��ه داد» يگان هاي 
حفاظت از سازمان ملي زمين و مسكن، جنگل ها 
و امور اراضي از جمله يگان هاي ارزشي، پيشتاز 
و موف��ق در حراس��ت از اراضي مل��ي و مردمي 
محسوب مي ش��وند و با تالش ۶ ماهه كاركنان 
يگان هاي حفاظت در سراس��ر كشور سه هزار و 
۱۱5 فقره حكم قطعي قضاي��ي به اجرا درآمده 
كه نتيجه آن بازگش��ت بيش از ۴۳ هزار و 9۶0 
ميليارد ريال به نفع مردم به خزانه كشور است.« 
وي ادامه داد: در اين بازه زماني از 25 هزار و ۱72 
فقره اراضي دولتي، منابع طبيعي و كش��اورزي 
رفع تعرض ش��ده كه مس��احت آن نزديك به 5 

هزار و 9۴ هكتار است. 
رييس پليس پيش��گيري ناجا ابالغ هزار و ۳۱9 
فقره اوراق قضايي، تشكيل بيش از 5۴ هزار فقره 
پرونده در خصوص تعرض به اراضي، دستگيري 
دو هزار و ۴۴2 نف��ر از متعرضان به اراضي ملي، 
برگزاري كارگاه آموزش��ي ضابطان خاص براي 
كاركنان يگان هاي حفاظت با همكاري دستگاه 
قضايي را از ديگر اقدامات ش��اخص س��ه يگان 
حفاظت از سازمان ملي زمين و مسكن، جنگل ها 
و مراتع و آبخيزداري و امور اراضي در اين مدت 

عنوان كرد. 
سردار معصوم بيگي ادامه داد: اقدامات ارزشمند 
يگان هاي حفاظت زمان مشخصي ندارد چرا كه 
زمين خواران درصدد سوءاس��تفاده از هر گونه 

فرصت هستند. 
حفاظت و حراست از سرمايه هاي كشور نيازمند 
عزم همگاني است، ضمن قدرداني از مردم كه از 
ابتداي امس��ال بيش از ۶9 هزار تخلف مرتبط با 
زمين خواري را به سامانه تلفن هاي گوياي ۱۶5۶ 
)ملي زمين و مس��كن(، ۱۳۱ )ام��ور اراضي( و 
۱50۴ )سازمان جنگل ها( اطالع رساني كرده اند 
از شهروندان درخواست مي كنيم همچنان يار و 
ياور پليس خدمتگزار در مقابله با زمين خواري، 
حفظ موهبت هاي الهي و سرمايه هاي ارزشمند 

كشور باشند.

ساده انگاري مساله اي پيچيده!
 ايجاد س��امانه هاي رصد و پاي��ش گره اي از كار 
فروبسته نظام تجارت و توزيع كشور نمي گشايد. 
توصيه هايي كه سر فصل هاي آن طبق گزارش 
پژوهشي فوق الذكر عبارتند از: »روزآمدسازي 
ش��يوه هاي نظ��ارت بر ب��ازار با تاكي��د بر نقش 
نهاده��اي غيردولت��ي، افزايش به��ره مندي از 
صرفه هاي مقي��اس و تامين در ش��بكه توزيع، 
ارتقاي س��هم به��ره وري از رش��د ارزش افزوده 
توزيع، تقويت جايگاه خدمات متصل به توزيع، 
شفاف س��ازي فض��اي ب��ازاري توزي��ع، تقويت 
همكاري ميان واحدهاي سنتي و مدرن توزيعي 

و...« 
 امي��د اس��ت ك��ه بج��اي آزم��ون و خط��ا، 
سياس��ي كاري و س��اده  انگاري مس��اله، با مبنا 
قرار دادن تصميم��ات و اقدامات بر تحقيقات و 
پژوهش هاي كارشناسي، نظام »توزيع« را اصالح 
و از تكثي��ر و توزيع و پيچيده تر كردن مش��كل 

خودداري كنيم ! 

پيامدهاي منفي بحران مالي در صنعت هوايي در يكي از ايرالين هاي كشور صورت تازه اي يافته است 

اخاذي از مهمانداران در پروازهاي ارزي

جزييات پيشنهاد حناچي به روحاني براي ساخت مسكن استيجاري
گروه راه و شهرسازي|

در شرايطي كه در تابستان سال جاري، پيشنهاد وزارت 
كش��ور براي اج��اره داري حرفه اي روي مي��ز دولت قرار 
گرفت، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز 
از پيشنهاد پيروز حناچي به دولت مبني بر احداث 5 هزار 
واحد مس��كوني در نقاط مختلف تهران خبر داده است. 
پيشنهادي كه شباهت هاي زيادي با طرح وزارت كشور 
دارد. عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
ش��هرداري ته��ران در گفت وگو با ايلنا درب��اره جزييات 
اظهارات اخير ش��هردار تهران مبن��ي بر كمك به تامين 
مسكن استيجاري گفت: شهردار تهران در موضوع تامين 
مسكن، پيشنهادي به رييس جمهور محترم ارايه داد، مبني 
بر اينكه از ظرفيت مديريت شهري هم براي تامين مسكن 
مورد نياز مردم استفاده شود. برهمين اساس از شهرداري 
تهران در اين زمينه پيشنهاد خواسته شد.  او با بيان اينكه 
بدين منظور در سازمان نوسازي بررسي كارشناسي شد تا 
مشخص شود در كجاها نياز به تامين مسكن است، افزود: 
همچنين بررسي به منظور اينكه مشخص شود، شهرداري 
چه كمكي مي تواند در اين زمينه كند. اگرچه كه شهرداري 
از نظر قانوني مسووليتي در ساخت خانه ندارد، اما به واسطه 
تكليفي كه حاكميت در قبال مردم دارد و صراحت قانون 
اساسي و نياز مردم، شهرداري ها هم در اين زمينه دست 
همكاري به س��مت دولت دراز كردند.   گلپايگاني با بيان 
اينكه الگوي فضاي زندگي و خانه هاي كوچك به گونه اي 
كه منجر به كاهش رفت و آمد در شهر شود، در اين زمينه 
مطرح شد، افزود: البته در پيش��نهاد شهرداري ساخت 
مسكن توسط بخش خصوصي انجام مي شود و دولت نيز 
بايد كمك كند تا در گستره شهر واحدهايي توليد شود كه 
امكان انتخاب را براي مردم فراهم كند. اگر كسي تمايل 
داشت مي تواند، واحد ۳5 متري در درون شهر و نزديك 
محل كار خود داشته باش��د يا به عنوان يك گزينه ديگر 
در صورت تمايل يك واحد 90 متري در مسكن مهر پرند 
داشته باشد و در نهايت اين فرد است كه مي تواند، انتخاب 

كند كه در كدام مسكن سكونت داشته باشد. 

     اجاره داري مسكن سودآور نيست
معاون شهردار تهران با تاكيد بر اينكه مسكن و محل 
زندگي دو مقوله به هم پيوسته هستند، گفت: نمي شود 
مردم تنها در يك خواب��گاه زندگي كنند، بلكه محل 
زندگي جايي است كه بايد سرانه هاي خدماتي مناسب 
داشته باشد، تنها معيار مساحت و اندازه مهم نيست، 
بلكه امنيت، نزديكي به محل كار و فضاي مناسب براي 
تربيت فرزند هم ممكن است معيار مناسب تري براي 
انتخاب محل زندگي باشد، براي كسي كه توان مالي 
كمتر و تمايالت اجتماعي متفاوت تري دارد، بايد امكان 
انتخاب آزادانه فراهم باشد. در نتيجه اين امكان انتخاب 
يا توسط نهاد دولتي يا بخش خصوصي تامين مي شود 
و شهرداري به عنوان تسهيلگر ميانداري خواهد كرد. 
گلپايگاني با اشاره به اينكه اين امالك صرفا براي اجاره 
خواهند بود، افزود: شهرداري تهران پيشنهاد داده است 
كه نهادهاي دولتي بهتر است در موضوع اجاره داري و 
مسكن استيجاري پيشقدم شوند، چرا كه اجاره داري 
به تنهايي فعاليت اقتصادي سودآوري نيست. در نتيجه 
نهاد حاكميتي بايد اجاره داري كند تا واحدهاي متعلق 
به نهادهاي دولتي به عنوان يك وزنه تعادل در قيمت 
اجاره عمل كند.  معاون شهرداري تهران تاكيد كرد، 
مسكن استيجاري يك موضوع اقتصادي براي نهادهاي 
حاكميتي نيست، بلكه يك تكليف اجتماعي است كه 
بايد در راستاي كمك به اقشار آسيب پذير انجام شود. 

     شرط استفاده از خانه هاي اجاره اي 
او در پاس��خ به اين س��وال كه در طرح پيش��نهادي 
ش��هرداري اين خانه ها به چه كس��اني اج��اره داده 
مي شود؟ گفت: ما پيشنهاداتي داديم مبني بر اينكه 
افراد حداقل ۱0 سال سابقه سكونت در تهران داشته 
باشند، حتما متاهل باشند و همچنين در سال هاي اول 
زندگي متاهلي باشند. البته پيشنهاد اوليه شهرداري 
سكونت حداقل 5 سال در تهران بود كه در نهايت با ده 
سال سكونت موافقت شد.  گلپايگاني درباره اقداماتي 

كه خود شهرداري در زمينه مسكن انجام داده است، 
گفت: در سازمان نوسازي يكي از اقدامات حداقلي كه 
در اختيارمان بود را طراحي كرديم و با مشاركت چند 
پروژه پيش برديم و چيزي كه اكنون در مرحله اجرا 
است، ايجاد پنج هزار واحد در نقاط مختلف تهران است 
كه عمدتا در مناطق جنوب شهر قرار دارد و كليد اجراي 

برخي از آنها هم زده شده است.

  ۳00  هزار مسكن خالي در شمال تهران
معاون شهردار تهران با بيان اينكه اين اقدام هم به تنهايي 
حالل مشكالت مسكن شهر تهران نيست، افزود: مساله 
بسيار پيچيده است؛ مسكن در تهران نياز به سرمايه گذاري 
كالن تر و توجه ويژه دولت و هدايت سرمايه هاي مردم دارد. 
منظور از اقدام دولت هم الزاما به اين معني نيست كه دولت 
حتما خودش پول بياورد.  او ادامه داد: دست كم ۳00 هزار 
واحد مسكن خالي در مناطق شمالي تهران وجود دارد. در 
واقع اين تعداد مسكني كه براي آن سرمايه گذاري كردند، 
نتوانستند از آن دارايي ثروت سودآور ايجاد كنند، در حالي 
كه اگر در جا و مكان درست ساخته مي شد، اين دارايي به 
سرمايه تبديل مي شد، يعني به صورت پيوسته به صاحب 

آن سود مي رساند.

     دارايي مردم معطل مانده است
گلپايگاني با بيان اينكه دارايي راكد، نمايندگان مجلس 
را به اين سمت برد كه از واحدهاي خالي ماليات بگيرند، 
افزود: اين واقعيت تلخ اقتصاد ماست كه در جاهايي دارايي 
مردم معطل مانده اس��ت، چرا كه نهادهاي حاكميتي 
كه مس��ووليت هدايت سرمايه را دارند، نتوانستند آن را 
درست هدايت كنند و بايد يك تالش همه جانبه صورت 
گيرد. معاون ش��هردار تهران درباره انتقادها به ساخت 
واحدهاي 25 متري گفت: براي روشن شدن پيشنهاد 
من وس��يله نقليه را مثال مي زنم، در مورد وسايل نقليه 
انواع گوناگوني وجود دارد؛ مانند دوچرخه، موتورسيكلت، 
پرايد، ماش��ين هاي مدل باال، ماشين هاي بسيار گران 

قيمت، اتوبوس و مترو و در واقع س��بدي از انواع وسيله 
نقليه وجود دارد كه هر كس با توجه به ش��رايط و توان و 
سليقه اش يكي از آنها را انتخاب مي كند، اما در مسكن 
چنين دامنه اي براي انتخاب نيست و سخن ما اين است 
كه بايد اين گوناگوني فراهم شود. او تاكيد كرد: تبديل 
شدن ش��هر به محله داراها و محله ندارها فاجعه است و 
اصال با رويكردهاي كالن اعتقادي در اين زمينه و شرايط 
اجتماعي ما جور در نمي آيد، افزود: با اين منطق مي گوييم 
محله باالي ش��هر واحد 20 و ۴0 متري داش��ته باشد و 
نمي ش��ود همه واحدها ۱50، 200، ۳00 و 500 متري 
باشند تا اگر كسي خواست كوچ كند از يك واحد 200 
متري به يك واحد ۱50 يا ۱00 متري و در نهايت به ۶0 
متري برود و به همين ترتيب در همان محله با توجه به 
نياز و توان به خانه ديگري كوچ كند نه اينكه به خارج از 

شهر تهران برود.
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بازار موبايل تابع سه شاخصه مهم است،  اصلي ترين آن نرخ 
ارز است، بعدي تامين كاال و اينكه كاال به اندازه كافي وارد 
شود كه بازار را اشباع كند. سوم اينكه كاال دچار داللي نشود. 
يعني حركت كاال از شركت واردكننده تا مصرف كننده 
نهايي، چرخه صحيح و ش��فافي را طي كند. در ماه هاي 
گذشته به دليل مشكالت مربوط به كرونا و توليد و از سوي 
ديگر، مشكالت واردات، قيمت گوشي با افزايش نامتعارف 
در بخش عرضه به مصرف كننده مواجه بود، پس از آن نيز 
خبر محدوديت واردات موبايل با ارزش باالي ۳۰۰ يورو 
مطرح شد كه با گران شدن گوشي هاي پرچمدار گره خورد. 
اما با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، قيمت ها در بازار موبايل 
هم افزايشي ش��د،   به طوري كه طبق گفته فروشندگان 
هفته گذشته   به طور ميانگين ۲۰ درصد افزايش قيمت 
داشته است. بررسي ليست قيمت ها حاكي از آن است كه 
قيمت برخي از موبايل  ها در روز  هاي گذشته نسبت به ايام 
تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است. در عين حال دبير 
انجمن واردكنندگان موبايل معتقد است از زمان تأمين 
موبايل تا رسيدن به دست مردم يك فرايند ۶۰ روزه دارد و 
براي كنترل نوسانات بازار گوشي همراه بايد وزارت صمت 
و بانك مركزي ارز بيشتري تخصيص دهند.در وضعيت بد 
معيشتي و اقتصادي جامعه و شيوع بيشتر كرونا چيزي كه 
بيش از گذشته مردم را بالتكليف تر مي كند، اوضاع نابسامان 
گراني هاست. فروشندگان اين كاالي ديجيتالي معتقدند 
كه قيمت گوشي هاي موبايل ارتباط مستقيمي با نرخ ارز 
دركشور دارد چرا كه اين كاالي وارداتي با هرگونه نوسان 
قيمتي دستخوش تغيير بهاء مي شود. در همين حال با 
شرايط فعلي كه قيمت گوشي در حال گران شدن است، 
بيشتر مشتريان اين كاالي ارتباطي خريد خود را به زمان 
ديگر موكول كرده اند و منتظر ارزان شدن قيمت گوشي 
موبايل هستند. حال با اين تفاس��ير و در اين بازار آشفته 
كرونايي كه همه اذهان درگير سالمت افراد جامعه هستند 
سوالي كه ذهن همه را درگير مي كند، اين است كاهش 
قيمت گوشي هاي تلفن همراه مستلزم ثبت سفارش و 
واردات گوش��ي تلفن همراه است. شركت ها نيز تا زماني 
كه اين نوع گوشي ها را ثبت سفارش و وارد كشور نكنند، 
قيمت گوشي موبايل ارزان نخواهد شد. امير اسحاقي، دبير 
انجمن واردكنندگان موبايل در گفت وگو با فارس، درباره 
مهم ترين علت افزايش گوشي همراه و نوسانات بازار اين 
كاال توضيح داد: با توجه به اينكه تقاضاي خريد گوش��ي 
همراه از زمان بازگشايي مدارس و دانشگاه ها كه به صورت 
مجازي آموزش هاي خود را دنبال مي كنند زياد ش��ده، 
قيمت گوشي همراه نيز افزايش يافته و باعث نارضايتي 
بسياري از مصرف كنندگان شده است. اين در حالي است 
كه از ۸ مرداد ماه سال جاري ميزان تخصيص ارز   به طور قابل 
توجهي كاهش يافته كه اين موضوع به تنهايي تأثير بسزايي 

در نوسانات بازار گوشي همراه دارد. البته اكنون گوشي هاي 
ذخيره موجود در بازار بين ۱.۵ تا ۲ ميليون دستگاه موبايل 
هستند كه بايد هرچه سريع تر با وارد كردن گوشي همراه 

بازار اين كاال را كنترل كنيم.

   مقدار تخصيص ارز 
به گوشي همراه كاهش يافته است

دبير انجمن واردكنندگان موبايل درباره وضعيت تخصيص 
ارز براي گوشي همراه بيان كرد: يكي از موضوعات بسيار 
مهمي كه در حوزه بازار گوشي همراه مي توان به آن اشاره 
كرد تغيير گروه كااليي گوشي همراه است. تا سال گذشته 
گوش��ي همراه در گروه كااليي عدد ۲۱ بوده اما امسال به 
عدد گروه ۲۳ تبديل شده است، يعني مقدار تخصيص ارز 
به اين كاال كاهش يافته است. البته از زمان اختصاص ارز تا 
رسيدن محصول به بازار ۶۵ روز كاري طول مي كشد كه 
اگر اين زمان بيشتر شود، بازار بايد از ذخيره گوشي همراه 
كه همان دستگاه هاي داخل ويترين است، استفاده كند 
كه قاعدتا مبلغ گوشي باالتر به فروش مي رسد. اسحاقي 
با بيان اينكه در بازار گوش��ي همراه به خصوص در حوزه 
واردات با توجه به اينكه محدوديت هاي مثل سقف و سابقه 
ايجاد شده، گفت: واردات اين محصول توسط بازرگانان با 
مشكل روبرو شده اس��ت.   به طور مثال ۵۰۰ هزار دالر در 
سال اجازه واردات به كاالي گوشي همراه داده اند اما مدت 
زمان ورود آنها بسيار كوتاه است كه همين باعث مي شود 
در ثبت سفارش با افت شديدي روبرو باشيم؛ چراكه تأمين 
ارز با توجه به اينكه نرخ ها   به طور روزانه تغيير مي كند شرايط 
بسيار سختي را به وجود آورده است. وي ادامه داد: از زمان 
تأمين گوشي همراه تا رسيدن به دست مردم يك فرايند 

۶۰ روزه دارد كه وزارت صمت و بانك مركزي باالتر از نياز 
اصلي كشور بايد تخصيص ارز بدهند تا بتوان نوسانات در 
بازار را كنترل كرد و قيمت واقعي گوشي همراه ثابت بماند. 
  به طور مثال۲۸ تيرماه سال جاري به همه بازرگانان براي 
واردات گوشي تخصيص ارز دادند اما به آنها مهلت دادند تا 
۷ مردادماه به واردات بپردازند كه در اين مدت زمان كوتاه 
قاعدتا همه بازرگانان نمي توانستند واردات گوشي انجام 
دهند؛ چراكه از زمان ثبت سفارش و دريافت و وارد كردن 
كاال زمان زيادي مي برد. اسحاقي درباره شرايط تخصيص 
ارز به گوشي همراه توضيح داد: در حال حاضر به اندازه ۳۰ 
درصد نياز ماهانه كشور به گوشي ارز تخصيص داده شده 
است، اما بايد براي كنترل بازار به اندازه دو ماه ارز تخصيص 
داده شود تا بتوان به نياز مردم پاسخ داد، چراكه امروز ارز 
ديگر صادراتي نيست و به صورت آزاد معامله مي شود. طي 
۱۲ ماه اخير تا پايان شهريور ماه ۱۵ ميليون و ۳۸۰ هزار 
دس��تگاه موبايل وارد شده، در حالي كه مصرف كشور در 
اين مدت زمان ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

   محدوديت سقف و سابقه
 براي شركت  هاي واردكننده موبايل 

دبير انجمن واردكنندگان موبايل با اش��اره به مش��كل 
شركت هاي وارد كننده موبايل گفت: با توجه به اهميت 
تامين موبايل مورد نياز كشور، در سال گذشته با درخواست 
انجمن بخشنامه هاي محدوديت سقف و سابقه در مورد 
ش��ركت هاي واردكنن��ده 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 شد و شركت هاي 

واردكنن��ده را در ثبت س��فارش با مش��كل مواجه كرد. 
همچنين طبق گزارش هاي دريافتي از س��امانه همتا، تا 
پايان شهريور ماه س��ال جاري تعداد يك ميليون و ۱۸۳ 
هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده است كه ثبت سفارش 
بخش عمده اين موبايل ها در تيرماه و ميانه مردادماه صورت 
گرفته بود. وي درباره علت افزايش مصرف گوشي همراه 
در كشور بيان كرد: مصرف گوشي همراه در كشور با توجه 
به بازگشايي مدارس بيشتر از حد انتظار بوده، تا جايي كه 
در شهريورماه ۹۹ تعداد يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
موبايل خريداري و وارد شبكه ارتباطي كشور شده است. 
به اين ترتيب با مقايسه ميزان واردات در شهريور و مصرف 
در همان ماه مي توان دريافت كه تقاضا از عرضه پيش��ي 
گرفته است و اين اتفاق پيامدهاي خوشايندي براي آينده 
بازار ندارد. با توجه به اتفاقات پيش آمده ناشي از همه گيري 
ويروس كرونا و مشكالت ارزي كشور، طي ماه هاي اخير 
تعادل بين عرضه و تقاضا برهم خورده، به شكلي كه آمارها 
از واردات ۱۵ ميلي��ون و ۳۸۰ هزار دس��تگاه موبايل طي 
۱۲ ماه اخير خبر مي دهند در حالي كه طي همين مدت 
۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبايل در كشور مصرف 
شده است. درواقع مي توان گفت بازار موبايل با خطر جدي 

كمبود كاال مواجه است. 

   مشكالت زنجيره تامين در بازار موبايل
اسحاقي درباره راه حل ايجاد تعادل در بازار موبايل بيان كرد: 
مش��كالت جدي در تخصيص ارز از سوي بانك مركزي و 
موانع پيش آمده در برخي اصالحيه هاي ثبت س��فارش 
باعث بروز مشكالتي در زنجيره تامين شده است. با توجه 
به محدوديت هاي ارزي كشور، پيشنهاداتي به بانك مركزي 
و وزارت صمت داده ايم تا موانع پيش روي ش��ركت هاي 
واردكننده موبايل به منظور تامي��ن اين كاالي كاربردي 
برطرف ش��ود. اين پيشنهادات شامل اصالح در بخشي از 
قانون سقف و سابقه واردات مختص شركت هاي واردكننده 
موبايل و نظامندسازي تخصيص ارز است. در واقع 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 
سفارش و ساير مجوزها و تخصيص سريع ارز(، موانع فعلي 
رفع و بازار از خط��ر قريب الوقوع كمبود عرضه دور بماند. 
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 سفارش و ساير مجوزها و تخصيص سريع ارز(، موانع 
فعلي رفع و بازار از خطر قريب الوقوع كمبود عرضه دور بماند.
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دنياي فناوري
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آخرين مهلت ثبت نام اينترنت 
رايگان دانشگاهيان تا  9 آبان است

معاون فناوري و ن��وآوري وزارت ارتباط��ات با بيان 
اينكه دانش��گاه ها براي دريافت اينترنت در س��امانه 
جدي��د وزارت ارتباطات ثبت نام كنند، گفت: مهلت 
ثبت ن��ام اينترنت رايگان دانش��گاهيان از امروز تا ۹ 
آبان تمديد شد. ستار   هاشمي در گفت وگو با فارس، 
گفت: دانش��گاه ها بايد براي اس��تفاده دانشجويان و 
اس��اتيد از اينترنت رايگان براي آم��وزش مجازي تا 
۹ آبان، س��امانه هايي را از آن استفاده مي كنند را در 
س��امانه وزارت ارتباطات ثبت كنن��د. وي ادامه داد: 
در سامانه وزارت ارتباطات دانشگاه ها پس از تكميل 
مشخصات بايد مشخصات مدير فناوري و رابط دانشگاه 
را حتما به ثبت برسانند چرا كه وزارت ارتباطات براي 
صحت سنجي اطالعات با آنها ارتباط تلفني برقرار كرده 
تا از صحت آنها اطمينان پيدا كند. از طرفي دانشجويان 
دانشگاه ها براي استفاده از سامانه هاي مراكز علمي 
خود بايد مطمئن شوند كه آدرس هاي سامانه دانشگاه 
جزو ليست تأييدشده در سامانه وزارت ارتباطات قرار 
داشته باشد كه در صورت نبود آدرس سامانه دانشگاه 
بايد بالفاصله به مسوول فناوري دانشگاه اطالع داده تا 
او اطالعات آدرس سامانه دانشگاه ها را در سامانه وزارت 
ارتباطات ثبت كند. وي گفت:  تمامي دانش��گاه هاي 
سراسر كشور تا جمعه ۹ آبان ماه مهلت دارند نسبت به 
درج آدرس سامانه هاي دانشگاه هاي خود در سامانه 
جدي��د وزارت ارتباطات اقدام كنند. اينترنت رايگان 
آدرس سامانه هاي دانشگاهيان هيچ گونه محدوديتي 
نخواهند داشت زيرا به هر ميزاني كه از اين سامانه ها 
اس��تفاده ش��ود هيچ گونه اختاللي به وجود نخواهد 
آمد. معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات گفت: 
ليست سامانه هاي دانش��گاهي دريافت اينترنت به 
۲۰۷۶ سامانه رسيد و بزودي اينترنت دانشگاه هايي 
ك��ه ثبت نام كردند، فعال خواهد ش��د. از زمان اعالم 
فراخوان ثبت اطالعات سامانه هاي دانشگاه ها و مراكز 
 علمي كشور تا كنون ليست سامانه هاي دانشگاهي
 ب��ه روز رس��اني ش��ده اس��ت و ب��ه زودي اينترنت 

دانشگاه هايي كه ثبت نام كردند فعال خواهد شد. 

»آبادان يازده۶۰« با حمايت 
همراه اول به اكران آنالين مي آيد

فيلم س��ينمايي »آب��ادان ي��ازده ۶۰« با حمايت 
هم��راه اول و به كارگرداني مهرداد خوش��بخت و 
تهيه كنندگي حس��ن كالمي پ��س از نمايش در 
سينماهاي كشور، اكران آنالين مي شود. به گزارش 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، 
اكران آنالين اين فيلم از طريق سايت »فيلمگردي« 
و ديگر پلتفرم هاي اينترنتي از هفته جاري انجام 
مي شود. همراه اول در راستاي مسووليت اجتماعي 
و توجه ويژه به ماموريت س��ازماني خود براي ارايه 
خدم��ات غيرحض��وري و ديجيت��ال از اين فيلم 
سينمايي حمايت مالي كرده است. عليرضا كمالي، 
حس��ن معجوني، ويدا جوان، ش��بنم گ��ودرزي، 
حميدرضا محمدي و نادر س��ليماني در »آبادان 
يازده ۶۰« ايفاي نقش مي كنند. تازه ترين محصول 
سازمان هنري رس��انه اي اوج، روايتي متفاوت از 
غيرِت مردم آبادان در شكس��ت حصر اين شهر در 

ابتداي جنگ با عراق است.

۳۳۴ هزار سيم كارت  به دليل ارسال 
پيامك هاي مزاحم مسدود شد

س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۳۳۴ 
هزار و ۲۰۰ سيم كارت را به دليل ارسال پيامك هاي 
تبليغاتي مزاحم مسدود كرد. به گزارش مهر، مطابق 
با آمار س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
بي��ش از ۳۳۴ هزار و ۲۰۰ س��يم كارت در راس��تاي 
اجراي سياست قطع خطوط موبايلي كه مبادرت به 
ارسال پيامك هاي تبليغاتي مي كنند، مسدود شده 
اس��ت. اين آمار مربوط به پايان مهرماه ۹۹ اس��ت و 
طي هفت ماه گذش��ته حدود ۱۰۰هزار سيم كارت 
به دليل ارسال پيامك هاي مزاحم تبليغاتي از سوي 
رگوالتوري قطع شده اس��ت. اين در حالي است كه 
تا پايان سال ۹۸ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي ش��مار قطع س��يم كارت مزاحم پيامكي را 
حدود ۲۴۶ هزار سيم كارت اعالم كرده بود. برخورد 
با موضوع تبليغات پيامكي از حدود دو سال گذشته 
در قالب مسدود س��ازي سيم كارت هاي شخصي كه 
پيامك هاي مزاحم تبليغاتي ارسال مي كنند، دنبال 
مي شود و تا پايان س��ال ۹۸ سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي حدود ۲۴۶ هزار سيم كارت را به 
اين دليل مسدود كرد. البته شواهد نشان مي دهد كه 
مشتركان تلفن همراه همچنان از دريافت پيامك هاي 
تبليغاتي ناخواسته گاليه مندند و اين سياست، مشكل 
را به صورت ۱۰۰ درصد حل نكرده است. با اين وجود 
اما روند برخورد با متخلفان سرعت يافته است. كاربراني 
كه از دريافت پيامك هاي تبليغاتي كه با شماره هاي 
ش��خصي براي آنها ارسال مي شوند ناراضي هستند، 
مي توانند از طريق س��امانه دس��توري »ستاره ۸۰۰ 
مربع« شماره هايي كه اين پيامك ها را ارسال كرده اند 
به رگوالتوري اعالم كنند. مطابق با آمار رگوالتوري، 
بيشترين اعتراضات از پيامك هاي تبليغاتي مربوط 
به پيامك هايي اس��ت كه از س��مت سيم كارت هاي 
ش��خصي و به صورت انبوه ارسال مي شود. از آنجايي 
كه از اين سيم كارت ها تنها براي ارسال پيامك انبوه 
استفاده شده و سرويس ديگري از آن فعال نيست، اين 
تخلف بر مبناي حجم زيادي از پيامك كه از طريق اين 
سيم كارت ها ارسال مي شود قابل شناسايي است. به 
همين دليل رگوالتوري از مشتركاني كه اين پيامك ها 
را دريافت مي كنند خواسته كه از طريق كد دستوري، 
مشخصات اين سيم كارت هاي مزاحم را گزارش دهند.

مايكروسافت به 5.5 ميليون 
شهروند برزيلي آموزش مي دهد

مايكروس��افت طي قراردادي آموزش��ي قرار است تا 
س��ال ۲۰۲۳، به بيش از ۵.۵ ميليون شهروند برزيلي 
در حوزه هاي علوم داده، رايانش ابري و هوش مصنوعي 
آموزش دهد. به گزارش ديجياتو، دولت برزيل تصميم 
گرفته است با همكاري مايكروسافت، ميليون ها شهروند 
خود را طي س��ه س��ال آينده در حوزه ه��اي فناوري 
آم��وزش دهد. اين ق��رارداد همكاري مش��ترك با نام 
»Mais Brasil«، بس��تر آموزش از راه دور براي ۲۰ 
دوره است كه سطوح آموزشي از مبتدي تا پيشرفته را 
شامل مي شود. شهروندان برزيلي با هر سطح دانش حوزه 
فناوري مي توانند در اين دوره هاي آموزشي شركت كنند. 
انتظار مي رود كارگران و همچنين نس��ل جوان برزيل 
بتوانند از طريق اين دوره هاي آموزشي، موقعيت هاي 
شغلي مناسبي را از آن خود كنند. در حال حاضر بيش 
از ميليون ها كارگر برزيلي نيازمند آموزش هاي حوزه 
فناوري هستند تا بتوانند چشم انداز بهتري براي آينده 
شغلي خود داشته باشند. ماركوس پونتس، وزير علوم، 
فناوري و نوآوري برزيل اعالم كرد:  »رشد مهارت هاي 
نيروي كار در برزيل، بسيار حياتي است. در حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات با كمبود نيروي متخصص مواجه 
هستيم. جوانان برزيلي با كس��ب مهارت هاي الزم در 
اين زمينه ها مي توانند در مشاغل مربوطه مشغول به 
كار ش��وند.« يكي از داليل انتخاب مايكروسافت براي 
ارايه چنين خدماتي اين اس��ت ك��ه ردموندي هزينه 
اضافي براي خدمات آموزشي خود دريافت نمي كنند. 
عالوه بر اين مايكروسافت دوره هاي آموزشي متناسب 
با سطح علمي ش��هروندان از مبتدي تا پيشرفته ارايه 
مي دهد. باتوجه به همه گيري كرون��ا، نياز به آموزش 
نيروهاي معمولي تا متخصص در فضاي ديجيتال بيش 
از پيش ديده مي شود. اين آموزش ها كمك مي كند تا 
متخصصان بيشتري بتوانند در اين حوزه هاي مربوط 
به فناوري اطالعات و ارتباطات مشغول فعاليت شوند. 
در حال حاضر برزيل در جايگاه ۶۲ ش��اخص جهاني 
نوآوري يا »GII« قرار دارد. در س��ال ۲۰۱۹ نيز برزيل 
رتبه ۶۶ شاخص جهاني نوآوري را از آن خود كرده بود. 
اين وضعيت براي دولت برزيل نگران كننده است و به نظر 
مي رسد از ظرفيت هاي موجود براي مهارت آموزي و رشد 

استعدادها در برزيل استفاده نمي شود.

قيمت برخي گوشي هاي همراه در روز  هاي گذشته نسبت به تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است 

خطر جدي كمبود كاال در بازار موبايل

عربستان، گاو شيرده ترامپ 
حتم��ا ب��ه خاط��ر مي آوريد 
ك��ه رييس جمه��ور امريكا 
در س��خنراني عن��وان نمود: 
عربس��تان براي م��ا »گاوي 
ش��يرده« اس��ت كه هر وقت 
بخواهي��م از آن ط��ال و دالر 
مي دوشيم و هروقت شيرش 

تمام شود آن را سر مي بريم. 

اس��تفاده از واژه »گاو شيرده« كه توسط ترامپ در مورد 
عربستان به كاربرده شد داراي دو وجه مي باشد كه يك 
وجه آن نشأت گرفته از اس��تفاده رييس جمهور امريكا 
از علم مديريت اس��تراتژيك و روش مقايسه رشد گروه 
بوس��تون مي باش��د. در اين روش )مقايس��ه رشد گروه 
بوس��تون(، اس��تراتژي هاي مختلف مورد مقايسه قرار 
مي گيرد و در نهايت استراتژي مشخصي تدوين مي گردد. 
ب��راي درك بهتر روش رش��د گروه بوس��تون و تحليل 
منظور ترامپ از به كارگيري اين واژه، الزم است پيرامون 
مديريت استراتژي و داليل به كارگيري يك استراتژي 
براي يك س��ازمان، توضيحاتي داده ش��ود. سازمان ها، 
دولت ها و شركت ها زماني مي توانند به موفقيت دست 
پيدا كنند كه با تدوين استراتژي مناسب و اعمال مديريت 
استراتژيك در جهت تحقق استراتژي هاي تدوين شده 
گام بردارند. مديريت استراتژيك با تصميم گيري در مورد 
جهت گيري آينده س��ازمان ها و اجراي اين تصميمات، 
س��ر و كار دارد و با توجه به تغييرات محيطي كه در حال 
حاضر ش��تاب زيادي به خود گرفته اس��ت و همچنين 
پيچيده شدن تصميمات س��ازماني، لزوم به كارگيري 
از مديريت استراتژيك را دو چندان مي نمايد. مديريت 
اس��تراتژيك با تكيه بر ذهنيتي پويا، آينده نگر، جامع و 
اقتضايي راه حل بسياري از سازمان هاي امروزي مي باشد. 
اگر بخواهيم مديريت استراتژيك را در يك جمله معني 
نماييم، عبارت است از مجموعه اي از تصميمات و اعمال 
مديريتي كه عملكرد بلندمدت سازمان را تحت تاثير قرار 
مي دهد. بر اساس تعريف ارايه شده، مديريت استراتژيك 
نيازمند چهار جزو اصلي مي باشد كه شامل: ۱( كنكاش و 
تحليل محيطي ۲( تدوين استراتژي ۳( اجراي استراتژي 
۴( ارزيابي و كنترل اس��تراتژي مي باشد. هر كدام از اين 
چهار جزو اصلي ش��امل چندين مرحله مي باشد كه به 
دليل گسترده بودن مراحل و توضيحات آن فقط پيرامون 

تدوين اس��تراتژي و مراحل آنكه مرتبط با موضوع مورد 
بحث مي باش��د توضيحات مختصري اراي��ه مي گردد.

تدوين استراتژي سازمان عبارت است از فرايند انتخاب 
و تعيين زمينه هاي عملكرد مناسب، جهت دستيابي به 
اهداف س��ازماني در راستاي ماموريت و فلسفه وجودي 
سازمان كه شامل سه مرحله: ۱( ورود اطالعات ۲( مقايسه 
استراتژي ها ۳( تصميم گيري مي باشد.تدوين استراتژي تا 
حدود زيادي بر اساس تصميمات ذهني و اطالعات ذهني 
انجام مي پذيرد ولي عالوه بر داشتن ذهني پويا، ابزارهاي 
مختلفي هم وجود دارند تا به وسيله آنها استراتژيست ها 
بتوانند استراتژي مناس��بي را تدوين نمايند. واژه »گاو 
ش��يرده« كه توس��ط ترامپ، پيرامون عربس��تان مورد 
استفاده قرار گرفت نش��انه به كارگيري ترامپ از يكي از 
اين ابزارها مي باشد و به صورت مشخص، استفاده از ابزار 
مقايسه »رشد گروه مشاوره بوستون« مي باشد. اين ابزار 
يكي از چند ابزار موجود مي باشد كه به مدير يك سازمان، 
كمك مي نمايد تا بين چند اس��تراتژي كه يك سازمان 
مي تواند انتخاب نمايد مقايسه اي انجام دهد و در نهايت 
توسط مدير س��ازمان، بهترين استراتژي انتخاب گردد.
واحد گاو شيرده، واحد سگ، واحد ستاره و واحد عالمت 
سوال، چهار واحدي مي باشند كه ابزار مقايسه »رشد گروه 
مشاوره بوستون« از آن براي مقايسه بين استراتژي هاي 
مختلف استفاده مي نمايد. در ماتريس سهم بازار/ رشد 
BCG و توضيحات ذيل، پيرامون هر كدام از اين واحدها 

اطالعاتي ارايه مي گردد.

1- واحد گاو شيرده
خط��وط تولي��د و محصوالتي ك��ه در اين دس��ته قرار 
مي گيرند، در صنعت هايي كه رش��د آهس��ته اي دارند، 
سهم بزرگي از بازار را به خود اختصاص مي دهند يعني 
درآمدهايي كه از توليد اين محصوالت ايجاد مي ش��ود، 
بيشتر از س��رمايه گذاري موردنياز براي توليد آنهاست 
معموال محصول توليد شده در اين بخش، كااليي جذاب 
و جديد نيست و در بازاري بالغ عرضه مي شود و شركت 
آن را صرف��ا براي ادامه كس��ب درآمد حف��ظ مي كند. 
با توليد اين محصوالت، ش��ركت ت��الش مي كند كه با 
كمترين سرمايه گذاري ممكن، به بيشترين بهره برداري 
و سودآوري ممكن برسد و اصطالحا »دوشيده« مي شوند.

2- واحد سگ
واحد سگ شامل خطوط توليد يا واحدهاي تجاري 
است كه سهم بازار كمي در صنعتي بالغ و داراي رشد 
آهسته دارند. معموال در اين خطوط توليد، سرمايه اي 
كه براي آنها هزينه شده به دست مي آيد و نه سودده 
هستند و نه زيان ده و صرفا سهم بازار را حفظ مي كنند. 
به طور كل��ي معموال اين واحدها از لحاظ پتانس��يل 
درآمدزايي براي ش��ركت ارزشي ندارند، ولي ممكن 
است مزاياي ديگري داشته باشند، مانند ايجاد شغل 
يا انجام همكاري هايي كه براي ساير واحدهاي تجاري 
شركت مفيد است. گاهي اين مزايا به اندازه اي مفيد 
است كه شركت اين واحدهاي تجاري را باوجود جايگاه 
نه چندان جالبي كه در بازار دارند، فعال نگاه دارد. ولي 
گاهي واحد س��گ بر قضاوت سرمايه گذاران درمورد 
مديريت شركت تاثيري منفي مي گذارند و بنابراين 

بهتر است كه اين خطوط توليد به فروش برسند. 
3- واحدهاي ستاره

واحد س��تاره، همانطور كه از نام آن پيداست، واحد 
تجاري اس��ت كه در صنعت هاي داراي رشد سريع، 
س��هم بزرگي در بازار دارد. اين خطوط توليد، بازاري 
كامال واضح و جايگاهي بسيار مناسب دارند و نيازمند 
مقادير زيادي از بودجه و سرمايه هستند تا بتوانند با 
رقبا رقابت كنند و نرخ رشد خود را حفظ كنند. ولي 
پس از كاهش اجتناب ناپذير ميزان رش��د در صنعت 
مربوط، شركت ها به دنبال تبديل واحدهاي ستاره به 
واحدهاي گاو شيرده هستند. اگر شركت بتواند جايگاه 
خود را به عنوان شركتي پيشتاز در بازار حفظ كنند، 
واحدهاي ستاره به طور بالقوه به واحدهاي گاو شيرده 
تبديل مي شوند، ولي اگر اين اتفاق رخ ندهد، واحدهاي 

ستاره به واحدهاي سگ تبديل خواهند شد.
4- واحد عالمت سوال

واحدهاي عالمت سوال، واحدهاي تجاري هستند كه 
سهم كمتري در بازاري با رشد باال دارند. معموال بيشتر 
كسب و كارها كار خود را از اين مرحله شروع مي كنند 
و در اين ش��رايط، واحد تجاري از پتانس��يل افزايش 
س��هم بازار خود برخوردار اس��ت و مي تواند به واحد 
ستاره تبديل شود يا درصورت كاهش رشد خود بازار، 
سهم بيشتري در بازار را از دست  بدهد و به واحد سگ 
تبديل شود. همان طور كه از توضيحات باال پيرامون 
ابزار مقايسه »رشد گروه مشاوره بوستون« مشخص 
مي باشد اين است كه اگر يك استراتژي در واحد »گاو 
شيرده« واقع شده باشد حتما بايد حفظ شود و بهترين 
سود دهي و بهترين انتخاب براي يك سازمان مي باشد.

اكنون دوباره س��خنان ترامپ را در مورد عربس��تان 
مطالعه نماييم: عربس��تان براي ما »گاوي شيرده« 
است كه هر وقت بخواهيم از آن طال و دالر مي دوشيم 
و هروقت شيرش تمام ش��ود آن را سر مي بريم. اين 

سخنان ترامپ كه عربستان را »گاو شيرده« خطاب 
نمود از نظر نگارنده داراي دو وجه مي باشد: 

 وج��ه اول: همانطور ك��ه در توضيحات ب��اال پيرامون 
ابزار »گروه مش��اوره بوس��تون« بي��ان گرديد يكي از 
اهداف ترامپ از خطاب، قرار دادن عربستان به عنوان 
»گاو ش��يرده« بيان اهميت جايگاه عربس��تان براي 
تصميم گيرندگان امريكا مي باشد كه منافع مالي فراواني 
براي امريكا ايجاد مي نماي��د و اين اهميت به اندازه اي 
مي باشد كه به عنوان مثال، حتي بعد از قتل روزنامه نگار 
عربس��تاني به نام »قاشقچي« و حواش��ي فراواني كه 
پيرامون اين موضوع در جه��ان و خود امريكا به وجود 
آورد، ترامپ، دس��ت از حمايت عربستان برنداشت و 
تا زماني كه عربس��تان اين منافع مال��ي را براي امريكا 
)بخوانيد ترام��پ(، تأمين بنمايد همچنان به حمايت 
خود از عربستان ادامه خواهد داد.وجه دوم: هدف ترامپ 
از خطاب قرار دادن عربس��تان به عنوان »گاو شيرده« 
تضعيف نمودن وجهه بين المللي عربستان، مي باشد. 
اين موضوع از آنجا نشأت مي گيرد كه هيچ سياستمدار 
يا تاجر يا مديري را نمي توان پي��دا نمود كه حتي اگر 
اس��تراتژي به اين اندازه با اهميت باشد كه در ماتريس 
BCG در محدوده »گاو شيرده« واقع شده باشد مشتري 
خود را »گاو شيرده« خطاب نموده باشد. عالوه بر آن بر 
اساس نظرات متخصصان مديريت استراتژيك، ابزارهاي 
پيشرفته تري براي مقايسه بين استراتژي ها در مقايسه 
با ابزار »رشد گروه مشاوره بوس��تون« وجود دارند كه 
به طور يقين ترامپ يكي از آن روش ها را مورد استفاده 
قرار مي دهد.در نتيجه، ترامپ با به كار بردن عربستان 
به عنوان »گاو شيرده« هم ارزش باالي حفظ ارتباط با 
عربستان را به مخاطبين خود منتقل نمود و همچنين با 
استفاده از اين واژه عالوه بر تحقير سردمداران عربستان 
به آنان اين نكت��ه را يادآوري نمود كه تا زماني كه براي 
من، منفعت داشته باشيد از شما حمايت خواهم نمود. 

آنچه الزم است در انتهاي اين مطلب به آن اشاره نمود، اين 
است كه تمامي كشورهاي توسعه يافته و اغلب كشورهاي 
در حال توسعه از مديريت استراتژيك در پيشيرد اهداف 
خود اس��تفاده مي نمايند و ارزش و جايگاه كش��ورهاي 
مختلف را در ارتباط با كشور خود مي سنجند و بعد تصميم 
مي گيرند كه با كدام كشور در ارتباط باشند و سطح اين 

ارتباط در چه حدي باشد.

رايتلايرانسلهمراه اولاپراتور / زمان
53.1842.993.80تابستان 98

53.1843.313.48پاييز 98

53.1443.453.39زمستان 98

53.7242.713.57بهار 99

53.9042.773.32تابستان 99

ويژه

رتبه بندي اپراتورهاي تلفن همراه 
در ۳ ماهه دوم سال 99 اعالم شد

طبق آخرين آمار ارايه شده توسط سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، بيش��ترين رشد سهم 
ب��ازار اپراتورهاي تلفن همراه تا پايان ش��هريور ماه 
سال جاري به نسبت خرداد ماه، با ۰.۱۸ درصد رشد 
متعلق به »همراه اول« و بعد از آن »ايرانسل« با رشد 
۰.۰۶ درصدي بوده است؛ رايتل نيز با ريزش ۰.۲۴ 
درصدي مواجه شده است. به گزارش ايلنا، سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان بازوي 
سياس��ت گذار و ناظ��ر وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در حوزه ICT، در پايان هر فصل گزارشي از 
وضعيت بازار رقابتي اپراتورها به عنوان پيشران توسعه 
بخش ارتباط��ات ارايه مي دهد ك��ه در جديدترين 
گزارش خود مربوط به س��ه ماهه دوم سال جاري از 
رشد ۰.۱۸ درصدي همراه اول در سهم بازار به نسبت 
سه ماهه اول و همچنين رشد ۰.۰۶ درصدي ايرانسل 
در اين بازه زماني خبر داده است. گزارش جديد )سه 
ماهه دوم ۹۹( رگوالتوري ارتباطات نشان مي دهد 
كه سهم بازار همراه اول، ايرانسل و رايتل به ترتيب به 
۵۳.۹۰، ۴۲.۷۷ و ۳.۳۳ درصد رسيده است. گزارش 
قبلي )سه ماهه اول ۹۹( اين سازمان نشان مي دهد 
كه سهم بازار »همراه اول« ۵۳.۷۲ درصد، »ايرانسل« 

۴۲.۷۱ درصد و »رايتل« ۳.۵۷ درصد بوده است.
   تحليل وضعيت 6 ماه�ه اپراتورهاي تلفن 

همراه در شاخص »سهم بازار«
بنابراي��ن اگر بخواهي��م نگاهي كل��ي به وضعيت 
»سهم بازار« اپراتورهاي تلفن همراه تنها در شش 
ماهه نخست س��ال ۱۳۹۹ بيندازيم، كافي است به 
مقايسه وضعيت س��هم بازار آنها در شهريور ۹۹ با 
اس��فند ۹۸ بپردازيم. س��هم بازار اپراتورهاي تلفن 
همراه در سه ماهه چهارم ۹۸ رگوالتوري به ترتيب 
براي همراه اول، ايرانسل و رايتل به ميزان ۵۳.۱۴، 
۴۳.۴۵ و ۳.۳۹ درصد بوده است. بنابراين مي توان 
نتيج��ه گرفت »همراه اول« در س��ال ۹۹ با رش��د 
۰.۷۶ درصدي و در مقابل، »ايرانس��ل« و »رايتل« 
به ترتيب با ري��زش ۰.۶۸ و ۰.۰۷ درصدي مواجه 
بوده اند. با مقايسه آمار ۶ ماهه و ۳ ماهه سال جاري 
متوجه مي شويم كه همراه اول هم در سه ماهه اول 
و هم در سه ماهه دوم سال جاري با رشد سهم بازار 
مواجه بوده است. ايرانسل با وجود اينكه در سه ماهه 
دوم توانسته نسبت به سه ماهه اول رشد سهم بازار 
داشته باشد اما همچنان به نسبت سال ۹۸ با ريزش 
مواجه بوده است. رايتل هم هرچند در سه ماهه دوم 
سال جاري به نسبت س��ه ماهه اول با ريزش سهم 
بازار مواجه بوده اما در كل به نسبت سال ۹۸ با رشد 
سهم بازار مواجه بوده است. در جدول زير به وضعيت 
سهم بازار اپراتورهاي تلفن همراه از شهريور سال ۹۸ 
تا شهريور ۹۹ به شكل فصلي پرداخته شده است:   با 
انتقال آمار جدول باال به نمودار، وضعيت كلي روند 
حركتي سه اپراتور اصلي تلفن همراه كشور به اين 

صورت بوده است: 

هادي  زحمتكار

يادداشت



تعادل| 
وضعيت مصرف ارز ترجيحي براي واردات اقالم اساس��ي 
طي هفت ماهه نخست سال 1399و ميزان اثرگذاري آن 
بر تغييرات قيمتي گروه هاي اقالمي مرتبط مورد بررسي 
قرار گرفته اس��ت. داده هاي منتشر ش��ده از سوي بانك 
مركزي نشان مي دهد، ميزان ارز ترجيحي مصرف شده 
در نيمه نخست سال 99 برابر با ۵.3 ميليارد دالر بوده كه 
بنابر آمارها، در مهرماه سال جاري تخصيص ارز بيشتري 
يعني معادل 9۴۷ ميليون دالر نسبت به ميانگين ماهانه 
نيمه نخست سال جاري كه معادل ۸۷۸ ميليون دالر بوده، 
انجام شده است. براساس آمارها، سهم ارز ترجيحي براي 
كاالهاي مشمول شامل »ذرت دامي، روغن خام، دانه هاي 
روغني، كنجاله، گندم، جو، كود وكاغذ« ۵۵۰۰ ميليون 
دالر بوده كه مصرف ارز اين كاالها در هفت ماه نخست سال 
99 برابر با ۴ ميليارد و۴۷۷ ميليون دالر گزارش شده كه 
سهم ۶۸.۷۵ درصدي در مصارف ارزي را به خود اختصاص 
داده اند. براساس اين گزارش، ميزان ارز تخصيص يافته به 
»تجهيزات و ملزومات پزشكي«، تا پايان مهرماه 99 برابر 
با ۵۴۴ ميليون دالر بوده است. همچنين سهم ارز مصرفي 
گروه »دارو و مواد اوليه دارو« نيز در هفت ماه نخست سال 
جاري برابر با ۷۵۰ ميليون دالر گزارش ش��ده است. البته 
گزارش اخير بانك مركزي، موردي تحت عنوان »ساير« 
اضافه شده كه مشخص نيست چه اقالمي را شامل مي شود، 

اما 13۷ ميليون دالر براي واردات آن مصرف شده است.

    ارز ترجيحي كاالهاي اساسي چقدر  است؟ 
براساس آمار اعالم شده از س��وي بانك مركزي در تاريخ 
سوم آبانماه، طي هفت ماهه نخست سال جاري در مجموع 
حدود ۶.۲ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني( ترجيحي )براي 
واردات اقالم اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي با هماهنگي 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصرف شده 
اس��ت. البته بنابر گزارش قبلي بانك مركزي براي نيمه 
نخس��ت 1399، ميزان ارز ترجيحي مصرف شده معادل 
۵.3 ميليارد دالر اعالم شده بود كه به نظر مي رسد در مهرماه 
سال جاري تخصيص ارز بيشتري يعني معادل 9۴۷ ميليون 
دالرنسبت به ميانگين ماهانه نيمه نخست سال جاري كه 
معادل ۸۷۸ميليون دالر بوده، انجام شده است. در گزارش 
اخير بانك مركزي موردي تحت عنوان »ساير« اضافه شده 
كه مشخص نيست چه اقالمي را ش��امل مي شود، 13۷ 
ميليون دالر براي واردات آن مصرف شده است. از اين رو، 
در مقايسه با رقم 1۵ ميليارد دالر ارز تخصيص يافته براي 
واردات اقالم اساسي در سال 139۸، رقم مصرف شده در 
هفت ماهه 1399 تقريبا معادل ۴1 درصد رقم كل سال 
قبل و در مقايس��ه با رقم تعيين ش��ده براي سال 1399، 
حدود ۷۸درصد است. براساس گزارش معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران، تورم هفت ماهه نخست سال 1399 
براي گروه اقالم خوراكي و آشاميدني برابر با ۲۲.۷ درصد 
است. اين در حالي است كه ميانگين تورم ماهانه براي اين 
گروه كااليي طي هفت ماهه مزبور برابر با 3.۴ درصد بوده 
كه اين رقم براي گروه روغن ها و چربي ها كه ۲۵ درصد از 
كل مصرف ارز ترجيحي، طي ۷ ماهه سال جاري را به خود 
اختصاص داده، بيشتر و حدود ۴.۶ درصد است. ذكر اين 

نكته ضروري است كه ميزان افزايش شاخص قيمت گروه 
روغن ها و چربي ها فق��ط طي يكماه يعني در مهر 1399 
برابر با 1۶.۲ درصد اعالم شده است. گروه بعدي خوراكي 
كه س��هم بااليي از تخصيص و مصرف ارز ترجيحي را به 
خود اختصاص داده، گروه »گوشت قرمز و ماكيان« است. 
ارزيابي ها نشان مي دهد، ميانگين تورم هفت ماهه 1399 
اين گروه، برابر با 3.۷ درصد و تورم مهر ماه 1399 آنهم 3.۶ 
درصد است كه رقم بااليي است. قابل توجه است كه تورم 

ماهانه مهر 139۸ اين گروه منفي ۲.۶ درصد بوده اس��ت. 
اقالم اساسي شامل»ذرت، كنجاله و جو« مشمول مصرف 
ارز ترجيحي هستند كه در مجموع حدود ۴1 درصد از كل 

ارز ۴۲۰۰توماني را به خود اختصاص داده اند. 
روند افزايشي بهاي اكثر اقالم غذايي اساسي در كشور در 
حالي صورت مي گيرد كه در س��طح جهاني به علت بروز 
همه گيري كوويد-19 و كاهش تقاضا، طي نيمه نخست 
۲۰۲۰، افت قابل توجهي در قيمت اقالمي از جمله» ذرت 

دامي، دانه-روغن خام و كنجاله سويا، جو و گوشت ماكيان« 
اتفاق افتاد. به طوريكه طبق داده هاي سازمان جهاني غذا 
فائو، طي 9 ماهه اول ۲۰۲۰، شاخص قيمت جهاني گوشت 
11.۵ درصد و شاخص گروه روغن ها حدود 3.۷ درصد افت 
كرده است . همچنين افت قيمت »جو« طي نه ماهه نخست 
۲۰۲۰ حدود 3۰ درصد، افت بهاي »گوشت ماكيان« ۲9 
درصد و افت قيمت »ذرت دامي«، حدود 3 درصد است. با 
وجود افت جهاني قيمت اقالم اساسي كشاورزي غذايي، 
افزايش شاخص قيمت گروه »گوشت قرمز و ماكيان« در 
ايران طي هفت ماهه نخست سال 1399 برابر با ۲۶ درصد 
و افزايش ش��اخص قيمت گروه چربي ها و روغن ها برابر با 
3۲ درصد است و رشد قيمت هاي مزبور در حالي است كه 
براي تامين نهاده هاي مورد نياز براي توليد اين اقالم دالر 
۴۲۰۰ توماني كه تقريبا يك ششم رقم ارز نيمايي است، 

تخصيص مي يابد.
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 واردكننده متخلف را
معرفي كنيد 

اتحاديه واردكنن��دگان نهاده ه��اي دام و طيور ايران 
از عضو هيات رييسه كميس��يون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي ايران خواست تا با ارايه اسناد و مدارك 
سوءاستفاده كنندگان از قوت مردم را به سازمان هاي 
نظارتي و ق��وه قضاييه معرفي نماي��د تا ديگر چنين 
تخلفاتي تكرار نشود و اين افراد به اشد مجازات برسند. 
مورخ يكشنبه چهارم آبان ماه 1399، احد آزاديخواه 
عضو هيات رييس��ه كميسيون كش��اورزي مجلس 
مدعي شد كه برخي از واردكنندگان نيمي از نهاده هاي 
دامي وارداتي خود را از طريق س��امانه بازارگاه توزيع 
نمي كنند و بعضا ش��ركت هاي واردكننده نهاده هاي 
دامي مبالغي را خارج از سيس��تم نظارتي از مرغداران 
دريافت مي كنند كه بازار سياه را به همراه داشته است. 
دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
طي نامه اي به وي خواس��تار معرفي متخلفان به قوه 
قضاييه با ارايه سند و مدارك ش��د. در اين نامه موارد 
به ش��رح زير اش��اره قرار گرفت: 1- در تاريخ نوزدهم 
خردادم��اه 99 واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور 
موظف ش��دند ذرت را عالوه بر كنجاله سويا و جو كه 
قبال در بازارگاه عرضه مي شد از طريق سامانه مذكور به 
بازار عرضه كنند. ۲- ترخيص نهاده هاي ذرت، كنجاله 
و جو كه از خارج توس��ط تجار به گمركات كشور وارد 
مي گردند فقط با عرضه كلي آن در سامانه بازارگاه ميسر 
مي باشد و هيچ گونه نهاده اي خارج از سامانه در اختيار 
وارد كننده قرار ندارد كه بتواند مستقيما به بازار سياه 
عرضه كند. 3- نظام سامانه بازارگاه به گونه اي طراحي 
گرديده كه ارتباط مستقيمي بين خريدار و فروشنده 
وجود ندارد و لذا دريافت وج��ه جداگانه به هيچ وجه 
مقدور نيست. ۴- وزارت جهاد كشاورزي و ارگان هاي 
نظارتي از قبيل ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان 
حمايت و تعزيرات و امثالهم مستمرا بر جريان معامالت 
و جابه جايي نهاده هاي وارداتي نظارت دارند و در صورت 
كوچك ترين جابه جايي خارج از سامانه بازارگاه براي 

عوامل آن پرونده تشكيل مي گردد.

 ابالغ قيمت مصوب ماسك 
به داروخانه ها

ريي��س س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان كشور با اشاره به توليد مطلوب ماسك و 
مواد ضدعفوني كننده در كشور و انتظار كاهش قيمت 
مواد ضدعفوني كننده، گفت: قيمت مصوب ماسك به 
داروخانه هاي سراسر كشور ابالغ شد.عباس تابش با بيان 
اين مطلب در گفت وگو با راديو جوان، افزود: با توجه به 
تامين نياز، تمامي داروخانه ها مكلف به فروش هر عدد 
ماسك حداكثر به قيمت 13۰۰ تومان هستند و مردم 
در صورت مشاهده تخلفات به س��امانه 1۲۴ گزارش 
كنند. وي ادامه داد: در صورت به نتيجه رسيدن توليد 
ماسك هاي پارچه اي قيمت ماسك براي مردم ارزان تر 
نيز تمام مي شود و قيمت ماسك به ۵۰۰ تومان كاهش 
خواهد يافت. وي تصريح كرد: در اوايل شيوع كرونا ۲۰۰ 
هزار عدد ماسك در روز توليد مي كرديم و امروز حدود 
۲۲ تا ۲3 ميليون عدد ماس��ك روزانه در كشور توليد 
مي نماييم. وي گفت: ماس��ك هاي كارگاهي 1۵۰۰ 
تومان و ماسك هاي س��ه اليه جراحي 13۰۰ تومان 
بوده اند كه ظرف دو هفته گذشته قيمت مصوب هر دو 
نوع ماسك را 13۰۰ تومان تصويب كرديم. تابش گفت: 
همه داروخانه ها مكلف هستند كه ماسك را حداكثر 
13۰۰ تومان به فروش برس��انند و م��ردم در صورت 

مشاهده تخلفات به سامانه 1۲۴ گزارش كنند. 

افزايش قيمت مواد شوينده 
اجتناب ناپذير است

مهر | مديركل نظارت بر محصوالت بهداشتي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان گفت: به دليل افزايش ۴۰ تا 
۵۰ درصدي قيمت مواد اوليه شوينده ها، رشد قيمت 
مواد شوينده اجتناب ناپذير است. اسماعيل مهدي پور 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا مجوزي براي افزايش 
قيمت مواد شوينده از سوي سازمان حمايت صادر شده 
است، اظهار داش��ت: مواد شوينده تابع قيمت گذاري 
تثبيتي و تكليفي سازمان حمايت نيست. وي  افزود: 
قيمت گذاري محصوالت و مواد شوينده و هر نوع كاالي 
توليدي ديگر بر اساس مولفه هاي مختلف تاثيرگذار بر 
قيمت تمام شده انجام مي شود. مهدي پور بيان داشت: 
مواد مصرفي در بخش توليدات مواد شوينده ۸۰ تا 9۰ 
درصد قيمت تمام شده درب كارخانه به غير از اعمال 
س��ود واحد توليد كننده تشكيل مي دهد. وي با اشاره 
به افزايش ۵۰ درصدي قيمت ن��رخ ارز بعد از آخرين 
افزايش قيمت مواد شوينده، اظهار داشت: مواد اوليه 
مورد نياز توليد اين بخش از دو طريق تامين مي شود 
كه بخشي از آن از طريق واردات و بخشي نيز از بورس 
انرژي خريداري و كشف قيمت مي شود. وي با اشاره به 
افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي قيمت مواد اوليه شوينده ها 
به دليل افزايش قيمت ارز و همچنين افزايش قيمت مواد 
اوليه در بورس انرژي، گفت: افزايش قيمت مواد شوينده 
اجتناب ناپذير است و تثبيت قيمت در اين بخش با توجه 
به افزايش قيمت مواد اوليه با سياست هاي حمايت از 

توليد مغايرت دارد.

كدام صنوف تهران تعطيل است؟
 فعاليت سه گروه شغلي در ۴3 شهرستان كشور تعطيل 
مي شود. اما شهرستان تهران از استان تهران مشمول 
اين محدوديت نيست و براس��اس اعالم اتاق اصناف، 
محدوديت ها در تهران مانند هفته هاي گذشته است. 
در پي ركوردهاي پياپي آمار بس��تري ها و فوتي هاي 
ناش��ي از كرونا در هفته هاي اخير، دو روز پيش وزارت 
بهداش��ت اعالم كرد ك��ه در ۴3 شهرس��تان بحراني 
كشور كه بيشترين ميزان ابتال به كرونا را دارند، از روز 
دوش��نبه )۵ آبان( به مدت يك هفته محدوديت هاي 
شديد اعمال مي ش��ود و در صورت لزوم در هفته بعد 
نيز اين محدوديت ها اعمال خواهد شد. بر اين اساس 
فعاليت مشاغل گروه هاي ۲، 3 و ۴ به مدت يك هفته 
در شهرستان هاي اعالم ش��ده ممنوع خواهد بود. اما 
در مورد اس��تان تهران، فقط شهرستان هاي دماوند و 
ورامين مشمول اين ممنوعيت هستند و بر اساس اعالم 
اتاق اصناف، در خود شهرستان تهران گروه هاي شغلي 
1 و ۲ مي توانند در هفته جاري با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي فعاليت كنند و گروه هاي شغلي 3 و ۴ در هفته 
جاري همچون هفته هاي گذش��ته همچنان تعطيل 
خواهند بود. گروه هاي ش��غلي 3 و ۴ در حوزه اصناف 
شامل تمامي آرايشگاه هاي زنانه، سالن هاي زيبايي، 
تاالرهاي پذيرايي، كافه ها، چايخانه ها و قهوه خانه ها 
است. اتاق اصناف تهران در اين زمينه تاكيد كرده كه 
در زمينه رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، با متخلفان 
برابر قانون برخورد خواهد ش��د و در صورت مشاهده 
تخلف، برابر دستور قضايي واحدهاي صنفي متخلف 
پلمب خواهند ش��د. الزم به يادآوري است كه اصناف 
گروه شغلي ۲ نيز شامل مراكز خريد، پاساژها، مال هاي 
فروش غيرمواد غذايي، مراكز تهيه و طبخ غذا با پذيرش 
مشتري، مراكز فروش لوازم خانگي، قنادي و شيريني 
فروشي ها، آب ميوه و بستني فروشي ها، آرايشگاه هاي 
مردانه، بازار فروش خودرو، فرش و موكت فروشي ها، 
خدمات چاپ ديجيتال، تزيينات داخلي ساختمان، 
كادويي فروش��ي ها، اس��باب بازي فروشي ها، عمده 
فروش��ي و خرده فروشي پوش��اك، پارچه فروشي ها، 
پرده سراها، مراكز فروش مبلمان، كيف و كفش، مراكز 
فروش لوازم التحرير، خياطي و خرازي، آتليه و عكاسي ها، 
مشاوران امالك، فروشگاه هاي لوازم آرايشي و بهداشتي 

و مراكز فروش و عرضه خشكبار و آجيل است.

 ترخيص كاال
 بدون اصالح ثبت سفارش

فارس|  معاون فني گمرك از همكاري وزارت صمت 
براي ترخيص كاال بدون اصالح ثبت سفارش مشروط 
به تغيير نكردن ش��رح كاال خب��ر داد. مهرداد جمال 
ارونقي در مورد معطل ماندن كاالهاي اساس��ي، مواد 
اوليه توليد و برخي اقالم پزش��كي و دارويي به واسطه 
تغيير رديف تعرفه كاال و نياز به ويرايش ثبت سفارش، 
اظهارداش��ت: وزير اقتصاد در تاريخ 1۷ فروردين 9۸ 
پيشنهاداتي را جهت كاهش رسوب كاالها در بنادر و 
گمركات كشور، براي رييس جمهور ارايه كرد و متعاقب 
آن، دستور رييس جمهور جهت اقدام و ترخيص كاالها 
در گمركات با رديف تعرفه اس��تنباطي به شرط ثابت 
ماندن شرح تجاري كاال، بدون ويرايش ثبت سفارش 
صادر و ابالغ ش��د. وي گفت: گمرك ايران پس از ابالغ 
دس��تور رييس جمهور بر همان اساس اقدام و با توجه 
به اولويت بندي كاالها در گروه هاي 1 و ۲1 لغايت ۲۷، 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در مكاتبات صورت 
پذيرفته، هرگونه تغيي��ر در رديف تعرفه كاال را منوط 
به ويرايش ثبت سفارش اعالم كرد كه در اين خصوص 
گمرك پس از ابالغ توضيحات دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت به گمركات اجرايي، درباره تبعات 
و ايستايي هاي حاصل از اجراي اين بخشنامه، نسبت 
به مورد، موضع گيري كرد. وي ادامه داد: با اس��تقبال 
وزارت صمت از بررس��ي مجدد موضوع، مقرر ش��د با 
برگزاري جلسه مشترك در اين خصوص، بررسي هاي 
كارشناسي الزم صورت پذيرفته و در صورت امكان شيوه 
نامه اي در اين خصوص تنظيم و براساس آن اقدام شود. 
ارونقي با بيان اينكه ظرف دو هفته گذشته سه جلسه 
مشترك در اين خصوص برگزار شده است، ادامه داد: 
يكي از مباحث كارشناسي مطرح شده در جلسات، اين 
موضوع بود كه بررسي هاي صورت پذيرفته نشان داده 
است برخي از واردكنندگان آگاهانه و عامدانه، نسبت به 
ثبت سفارش و اظهار كاال با رديف تعرفه نادرست اقدام 
مي كنند تا ضوابط و بخشنامه هاي مربوط به وزارتخانه 
صمت، مبني بر ممنوعيت و محدوديت، ميزان ساخت 
داخل، سقف و سابقه واردات و ساير ضوابط را دور بزنند؛ 
از اين رو گمرك بايد حساسيت الزم را به خرج دهد تا 
كاالي ممنوع الورودي با اين ش��يوه وارد كشور نشود 
كه گمرك نيز در اين خصوص توضيحات الزم را ارايه 
داده و پيشنهادات قبلي مطرح شده را تشريح كرد. وي 
با بيان اينكه روند ويرايش ثبت سفارش بسيار زمان بر 
بوده و اين موضوع باعث ايس��تايي در انجام تشريفات 
گمركي و ترخي��ص كاالها علي الخصوص نهاده هاي 
توليد و كاالهاي اساسي مي شود، تصريح كرد: در نهايت 
جمع بندي جلسات مبني براين شد كه فهرست رديف 
تعرفه كاالهاي ممنوعه يعني گروه هاي كااليي ۲۷ و ۴ 
و همچنين كاالهايي كه ميزان ساخت داخل آنها نياز به 
ضوابط خاص دارد، به روز در اختيار گمرك قرار گيرد و 
اگر تعرفه استنباطي گمرك، در يكي از اين دو گروه  قرار 
بگيرد صاحب كاال جهت انجام ويرايش ثبت سفارش 
به وزارت صمت هدايت شود. معاون فني گمرك بيان 
داشت: عالوه بر اين مقرر شد اگر ۶ رقم اول رديف تعرفه 
اظهاري با ۶ رقم اول رديف تعرفه اس��تنباطي گمرك 
مطابقت داش��ته و مشترك باش��د و جزو ليست فوق 
نباشد امكان ترخيص آن وجود داشته و نياز به اصالح 

ثبت سفارش نباشد.
 وي افزود: همچنين مقرر شد با توجه به اينكه كاالهاي 
متعلق به گروه هاي كااليي ۲1، ۲۲، ۲3 و ۲۴ مربوط به 
مواد اوليه، واسطه اي و نهاده هاي توليد است، در صورت 
قرارگيري رديف تعرفه استنباطي گمرك در اين ۴ گروه، 
مشروط به عدم تغيير ش��رح تجاري كاال، در راستاي 
حمايت از توليد و اشتغال، نسبت به ترخيص كاال بدون 
اصالح ثبت سفارش اقدام شود. ارونقي گفت: دركنار 
برخي ايستايي هايي كه در روند انجام تشريفات گمركي 
حادث مي شود، گمرك پيشگام تر از ديگران، موضوع را 
آسيب شناسي كرده و درخصوص رفع مشكالت مربوطه 

از هيچ تالشي فروگذاري نمي كند. 
معاون فني گمرك تأكيد كرد: گمرك، سازماني است 
مجري و عليرغم اينكه مي تواند از پيگيري موضوعات 
شانه خالي كند، اما تاكنون، هيچ سازمان دخيل در امر 
تجارت خارجي، به اندازه يك دهم پيشنهاداتي كه اين 
سازمان به مراجع ذيربط ارايه نموده، پيشنهادي نداده 
است. البته بايد در اين شرايط تمامي مالحظات موجود 

را نيز در نظر گرفت.

»تعادل« گزارش مي دهد

وضعيت مصرف دالر ۴۲۰۰ توماني

ارز تخصصي به واردات كاالهاي اساسي طي هفت ماهه نخست 1399 - ميليون دالر

سهم از كل مصرف )%(مصرف 7 ماهه نخست 1399سهم از كل )%(سهميه كل سال 1399كاالهاي مشمول

اقالم اساسي

ذرت دامي

550068.75

162426.1

77812.5روغن خام

77712.5دانه هاي روغني

63810.3كنجاله

3305.3گندم

2604.2جو

400.6كود

300.5كاغذ

150018.75544615تجهيزات و ملزومات پزشكي

100012.5750985دارو و مواد اوليه دارو

1372.2ساير

80001006214100جمع كل

تعادل|
 رييس كل بانك مركزي در نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در اظهاراتي اعالم كرد كه ۲۵۰ 
صادر كننده بدهكار به قوه قضاييه معرفي شده اند كه ۷۰ 
نفر از آنها كارتن خواب هستند. بنابرآمار اعالمي از سوي 
عبدالناصر همتي، اين ۲۵۰ صادركننده هفت ميليارد دالر 
صادرات داشته اما حتي يك دالر ارز به كشور برنگردانده اند 
و تعدادي از اين صادركنندگان هم هويتي نامش��خص 
دارند. چنانكه براس��اس گزارش وزارت اطالعات ۷۰ نفر 
از اين صادركنندگان كارتن خواب هس��تند و صادرات با 
استفاده از كارت هاي يك بار مصرف به نام اين افراد صورت 
گرفته است. اين س��خنان همتي، طي روزهاي گذشته 
واكنش ش��ديد فعاالن اقتصادي را به همراه داش��ت. در 
همين حال، رييس اتاق ايران با ارس��ال نامه اي به رييس 
بانك مركزي درخواست كرد اسامي صادركنندگاني كه 
ارزش��ان را برنگرداند و ۷۰ نفر آنها كارتن خواب هستند، 
اعالم شود. از سوي ديگر، اتاق بازرگاني تهران نيز با انتشار 
اطالعيه اي اعالم كرد چنين اظهاراتي كه با اس��تفاده از 
بانك هاي اطالعاتي موجود و در اختيار دولت، قابل بررسي 
دقيق است بايد پس از كسب اطمينان كامل از صحت آن 
باشد وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصي و شانه خالي 

كردن از بار مسووليت نيست. 

    نامه شافعي به همتي 
پس از آنكه رييس كل بانك مركزي در نشس��ت شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اعالم كرد ۷۰ نفر از 

۲۵۰ صادركننده اي كه اسامي آنها به دليل بازنگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به قوه قضاييه ارسال شده، كارتن خواب 
و از اقشار ضعيف جامعه هستند، بخش خصوصي كه پيش 
از اين هم توسط بانك مركزي مورد هجمه قرار گرفته بود، 
به اين مساله واكنش نشان داده و آن را فرافكني خواند. در 
همين راستا، غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران 
با ارس��ال نامه اي به همتي رييس بانك مركزي خواستار 
اعالم اسامي بازرگان هايي شد كه ۷ ميليارد ارز حاصل از 
صادرات خود را به كشور باز نگردانده اند -كه ۷۰ نفر از آنها 
كارتن خواب هستند- شد . متن اين نامه به شرح زير است: 
»احتراما با آرزوي توفيق الهي براي جنابعالي و همكاران 
محترمتان و پيرو جلسه شوراي گفت وگو دولت و بخش 
خصوصي در تاريخ 99/۷/۲۸ در محل اتاق ايران جنابعالي 
مطالبي را بيان نموديد مبني بر اينكه ۲۵۰ صادر كننده كه 
رقم صادرات آنها هفت ميليارد دالر است ارز خود را به كشور 
باز نگردانده اند و در همين راستا به قوه قضايه معرفي شده اند 
و همچنين تاكيد نموديد كه بر اساس گزارش وزارت محترم 
اطالعات تعداد هفتاد نفر از اي��ن صادر كنندگان كارتن 
خواب مي باشند. اين موضوع توسط جنابعالي در محافل 
ديگر نيز مطرح شده اس��ت لذا به منظور شفاف سازي و 
بررسي چگونگي امر در اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي سراسر كشور و همچنين سازمان هاي صنعت 
معدن و تجارت سراسر كشور در صدور كارت بازرگاني و 
اعالم واقعيت هاي به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا 
دارد دستور فرماييد مشخصات كامل ۲۵۰ صادر كننده 
خاصه ۷۰ صادر كننده به گفته جنابعالي كارتن خواب را با 

ذكر شماره كارت بازرگاني ميزان صادرات و تاريخ صادرات 
آنها هر چه سريعتر در اختيار اتاق ايران قرار دهند.« 

    اطالعيه اتاق تهران  
از س��وي ديگر، اتاق بازرگاني ته��ران نيز در جهت تنوير 
افكار عمومي، اطالعيه اي منتشر كرده و خواستار اثبات 
صحت موضوع شده است. در اين اطالعيه اشاره شده كه 
اتاق تهران، به عنوان قديمي ترين نهاد بخش خصوصي 
همواره با توصيه ها و پيشنهادات مشفقانه در كنار بانك 
مركزي و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي براي گشايش 
در تنگناهاي ناشي از تحريم و رفع اشكال از سياست هاي 
رانت زا، مصرانه ايستاده اس��ت. متن كامل اطالعيه اتاق 
بازرگاني تهران به شرح زير است: »در ايامي كه ايران عزيز 
در معرض ناعادالنه ترين تحريم هاي اقتصادي دشمن واقع 
شده و فعاالن اقتصادي به مثابه سربازان خط مقدم جبهه 
اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهاي ناشي از اعمال 
اين محدوديت ها هس��تند، متاسفانه برخي از مسووالن 
اقتصادي با برداشت نادرست از شرايط موجود و احتمااًل 
به منظور پوشاندن ناكارآمدي فردي و سيستمي و توجيه 
عدم ايفاي مسووليت هاي خود، فرافكني كرده و موضوعات 
حاشيه اي و غيردقيقي را نظير صدور كارت بازرگاني براي 
اش��خاص فاقد صالحيت مطرح و حتي عنوان »كارتن 
خواب« را براي دارندگان كارت بازرگاني استفاده مي كنند. 
متاسفانه، اين مسووالن برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ ترين 
و قديمي ترين نهاد بخش خصوصي كه هم از جنبه مدني و 
هم از حيث اعتباري داراي اصالتي تاريخي است، عامل عدم 

توانايي در تامين نياز ارزي كشور را تجار خدومي معرفي 
كنند كه تمام دارايي و اندوخته مادي و معنوي خود را براي 
تامين معاش و رفاه مردم به كار گرفته اند. اعالم وجود ۷۰ نفر 
»كارتن خواب« داراي كارت بازرگاني در ميان بيش از ۴۰ 
هزار نفر فعال اقتصادي عضو اتاق هاي بازرگاني در سراسر 
كش��ور )كمتر از ٢دهم درصد دارندگان كارت بازرگاني( 
به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتي غلط و نادرست 
از فرآيندي است كه طي آن با اجراي دقيق بندهاي ۲ و 3 
ماده 1۰ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 
و پس از تاييد وزارت صمت، كارت بازرگاني براي اشخاصي 
كه مدارك آنها كامل بوده، صادر مي شود و فعاالن اقتصادي 
داراي كارت، با نظارت نهادهاي ناظر در بخش هاي مختلف 
دول��ت و حاكميت، امكان تجارت بين المللي را كس��ب 
مي كنند. توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه اتاق 
بازرگاني تهران مكرراً و موكداً ضمن توصيه به مقامات دولت 
محترم در احتراز از تدوين و اجراي سياست هاي رانت زا، 
با مكاتبات پياپي از مقامات ارزي بانك مركزي درخواست 
كرده است تا با توجه به دسترسي به بانك هاي اطالعاتي 
موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودي 
از تجار كه فاقد رفتار ش��فاف هستند، يقين حاصل كند.  
رفع نقيصه اي كه امروز بانك مركزي را در ايفاي ماموريت 
حساس و خطير خود با دشواري مواجه كرده، نه با تشويش 
اذهان عمومي و تعميم عملك��رد جزو ناچيزي از فعاالن 
اقتصادي به كل جامعه تجاري و صنعتي، بلكه با بازنگري 
و اصالح سياست هاي جاري و سود بردن از راهنمايي ها و 
پيشنهادات مشفقانه بخش خصوصي، ممكن و ميسر است.

تعادل|  مطابق با نرخ تورم  بخش��ي كه بانك مركزي 
اعالم نموده خودروسازان مجاز به افزايش حداكثر ۲۵ 
درصدي در قيمت محصوالت در 3 ماهه س��وم س��ال 
جاري ش��دند. در همين حال، رييس ش��وراي رقابت 
نيز اعالم كرده كه براس��اس مصوبه ارديبهش��ت ماه 
خودروس��ازان مي توانند حداكثر تا سقف اعالمي نرخ 
تورم بخشي از س��وي بانك مركزي در سه ماهه سوم 
امس��ال افزايش قيمت ها را اعمال كنند. براين اساس، 
خودروسازان مجوز افزايش قيمت در پاييز را دريافت 

كردند.  امسال مطابق با دس��تورالعمل قيمت گذاري 
خودرو مصوب شوراي رقابت هر سه ماه يك بار قيمت 
انواع محصوالت داخلي متناس��ب با نرخ تورم بخشي 
كه از بانك مركزي اعالم مي شود تغيير خواهد كرد. بر 
همين اساس در 3 ماهه سوم امسال هم خودروسازان 
با ارايه هزينه هاي توليد درخواست افزايش قيمت ها را 
به وزارت صنع��ت ارايه نمودند و متولي بخش صنعت 
هم ايدرو را مس��وول نظارت بر صنعت خودرو معرفي 
و در نهاي��ت اين بخش با برگزاري جلس��اتي با حضور 

خودروسازان و شوراي رقابت تجديد نظرها را بر تغييرات 
قيمتي خودرو در 3 ماهه سوم امسال تصويب نمود. در 
اين توافقات خودروساز مطابق با نرخ تورمي بخشي كه 
بانك مركزي اعالم نموده مجاز به افزايش حداكثر ۲۵ 
درصدي در قيمت ها است . البته نحوه اجرايي شدن اين 
موضوع با خودروسازان است چراكه مي توانند در برخي 
از محص��والت اين افزايش قيمت را اجرايي نكرده يا به 
صورت چند مرحله اجرايي كنند. در  همين حال، رييس 
شوراي رقابت اعالم كرد: براساس مصوبه ارديبهشت ماه 

خودروسازان مي توانند حداكثر تا سقف اعالمي نرخ تورم 
بخشي از سوي بانك مركزي در سه ماهه سوم امسال 
افزايش قيمت ها را اعمال كنند. رضا شيوا در گفت وگو 
با   تسنيم  با اشاره به اينكه براساس مصوبه ارديبهشت 
ماه امسال در ش��وراي رقابت، خودروسازان مي توانند 
هر سه ماه يك بار براساس نرخ تورم بخشي كه از سوي 
بانك مركزي اعالم مي شود حداكثر افزايش قيمت ها 
را در محصوالت اعمال نمايند، اظهار كرد:  اين موضوع 

نيازمند تأييد شوراي رقابت نيست.

صادركنندگان كارتن خواب چه كساني هستند؟

صدور مجوز افزايش قيمت  خودرو  

اتاق ايران و تهران خطاب به رييس كل بانك مركزي خواستار شدند
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چهرهروز

۴۰ درصد زنان باالي ۵۰   سال به پوكي استخوان مبتال هستند
بروز و شيوع بيماري پوكي استخوان در سالمندان بيشتر است و ۴۰ درصد زنان باالي ۵۰ سال به اين بيماري مبتال هستند. رييس مركز 
مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: جمعيت كشور رو به سالمندي است و بيماري هايي كه در 
اين دوران بيشتر بروز پيدا مي كنند، اهميت بيشتري دارد. پوكي استخوان با افزايش خطر شكستگي استخوان مشخص مي شود. اين بيماري 
تقريبا عالمتي ندارد و وقتي شناسايي مي شود كه شكستگي اتفاق افتاده باشد. شكستگي لگن به تنهايي از همه سرطان هاي مختص زنان بروز 
بيشتري دارد و مرگ و مير ناشي از شكستگي لگن نيز بسيار باالست و ۲۰ تا ۵۰ درصد اين افراد در سال اول بعد از شكستگي لگن، فوت مي كنند. 
به همين دليل بسيار مهم است كه پوكي استخوان را به موقع تشخيص داده و از بروز شكستگي ناشي از آن با درمان به موقع جلوگيري كنيم. 

كتابخانه

درباره كتاب »گاو بنفش«
چشم گير بودن هميشه عوض كردن بزرگ ترين دستگاه كارخانه نيست بلكه مي تواند روش متفاوت پاسخ دهي به تلفن ها، آغاز يك نام تجاري 
جديد يا قيمت گذاري نسخه جديد نرم افزار باشد و بهبود نحوه انجام كارها و بهترين روش فراگيري، روش انجام كار است كه شما در عمل مشاهده 
مي كنيد كه چه چيزهايي موثر هستند و چه چيزهايي اثرگذار نيستند. »ست گودين« نويسنده كتاب »گاو بنفش« پيشنهاد دهنده راه هايي 
تازه براي رونق كسب و كار شما است. به جرات مي توان گفت كه اين كتاب بهترين گزينه براي كساني است كه تمام راه ها را امتحان كرده اند و به 
اين باور رسيده اند كه بايد تغييري اساسي در كسب و كارشان ايجاد كنند. به هر حال به ياد داشته باشيد كه همه فرصت هاي آشكار از بين رفته 
است، لذا به نظر نمي رسد مردم مشكالتي كه به آساني حل شوند را پيش رو داشته باشند. اگر مي خواهيد تغيير كنيد بايد ايده پرداز خوبي باشيد.

میراثنامه

در ميان آثار و بناهاي تاريخي متعدد شهرس��تان 
ميبد، روس��تاي بيده در بافت تاريخ��ي مركز اين 
شهرس��تان قرار دارد و محدوده كندوان بيدار اين 
روس��تا با بوكن هايي كه در دل خاك ايجاد ش��ده، 
جلوه اي زيبا و شگفت انگيز از معماري كوير مركزي 
ايران را به نمايش گذاش��ته اس��ت. به گفته اهالي 
بافت تاريخي بيده كه بيشتر آنها كشاورز، دامدار يا 
كارگر كارخانه هستند، حريم و محدوده روستاي 
كندوان به علت آنكه هر لحظه بيم افتادن بچه اي از 
بلندي در اين مسير وجود دارد، نيازمند ايمن سازي 
اس��ت. رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري ميبد با برشمردن ويژگي هاي بافت 
تاريخ��ي بيده ميبد گف��ت: منطقه بي��ده يكي از 
سايت هاي باستاني ميبد شهرستان است و قدمت 
آن حدود ۱۵ هزار س��ال پيش برآورد ش��ده است. 
رسول مشتاقيان افزود: بيشتر اين منطقه كه بر روي 
تراس طبيعي شهر بنا شده، ارگي بوده كه در كنار 
خود خندق داشته و هم اكنون نيز قسمت هايي از 
اين خندق وجود دارد و به عنوان خندق يا رودخانه 

بومكني بيده معروف اس��ت. او اف��زود: مرمت هاي 
انجام شده در روس��تاي كندوان بيده با هدف احيا 
و جلوگيري از تخريب بافت و كمك به گردشگري 

انجام شده و از اهالي منطقه انتظار مي رود در انجام 
مرمت و رس��يدگي به اين بافت مشاركت بيشتري 

داشته باشند.

قدمت 15 هزار ساله سايت باستاني ميبد

كاروانس�رايبهرامس�منانازآنروقصربهرامگورنامیدهشدهكهبهگفتهشكارچیانومسافران،بهرامپنجمساس�اني)438–421میالدي(در
همیننواحيش�كارميكرد.روزيبهرامدرباتالقهاينمكیناطرافسفیدآبوبیابانمخوفريگجنفرورفتوديگربرنگشت.بهگفتهاحمد
مستوفيالممالك،كهخاندانشدراينجاشكارميكردند،دراينمنطقهتاهمینچنددههپیشگورخرهايزياديوجودداشت.اماازاوايلدهه1360
هیچگورخريدراينمنطقهمشاهدهنشدهاست.ازطرفديگرنكتهايكهباعثميشوداينبنارادرآغازكارنهكاروانسرابلكهقصرياساختمانشكاري
بدانیمفاصلهاياستكهبناازنزديكترينچشمهآبشیريندارد.چشمهآبشیرين،كهبهچشمهشاهيناموراست،درفاصلههفتكیلومتري
بناقرارداردكهباكانالهايسنگيآبشبهسمتسازهسرازيرميشدهاست.بهنظرميرسدعلتساختنساختماندرچنینفاصلهايازچشمه
آنبودهكههیبتبناوسروصداياحتماليبرخاستهازفعالیتهايآنموجبفراريدادنحیواناتنشودوهمچنانگورخروحیواناتديگربراي
نوشیدنبهحوالياينچشمهبیايند.ايناثردرتاريخ13ارديبهشت1354باشمارهثبت1059بهعنوانيكيازآثارمليايرانبهثبترسیدهاست.

مرزپرگهر

هنر

۲ مجموعه از گزيده اش��عار كردي ۸۴ شاعر كرمانشاهي با نام  هاي »بخته واران« و 
»شه  سه  واران« به كوشش استاد »فرشيد يوسفي« توسط انتشارات سرانه در كرمانشاه 
منتشر شد. مجموعه »بخته  واران« )باران شانسي( داراي ۲۱۸ و مجموعه »شه  سه 
 واران« )باران شديد( ۲۲۱ صفحه است؛ اين ۲ مجموعه هر يك محتوي گزيده اشعار 
كردي ۸۴ شاعر كردي سراس��ت كه با شعر »ميرزا شريف آزادي« و »ميرزا شفيع 
دينوري« آغاز و با ش��عري از فرشيد يوسفي پايان مي  پذيرد. اين اشعار دربردارنده 
تمامي گويش  هاي گوناگون كردي است و سرآينده هاي قديمي و متاخر، از همه سن و 
سبكي را در بر دارد و مقدمه هاي اين ۲ كتاب را نيز دكتر »ايرج بهرام وند« نوشته است. 
كرمانشاه از ديرباز مهد پرورش شاعراني بوده است كه متناسب با دوران خود و شرايط 
فرهنگي و اجتماعي اشعاري سروده اند. شاعراني چون الماس خان كندوله اي، سيد 
يعقوب ماهيدشتي و درويش نوروز سوراني، شاكه، مصور و سايرين از قرن ها پيش تا 
شاعران اخير همچون بهزاد، مهجور، تمكين، پرتو كرمانشاهي، عباس قصري و فرشيد 
يوسفي و جوان تر ها مثال ايرج قبادي، سعيدعبادتيان، علي الفتي، رضا موزوني، امين 

شيرزادي، جليل آهنگرنژاد، احسان نجفي، محمدجواد جليليان و... .

 ۲ مجموعه شعر كردي از
 ۸۴  شاعر كرمانشاهي منتشر شد

هنر

بهزاد فراهاني گرچه معموال تئاترهاي پرجميعت روي صحنه مي برد ولي در دوران 
كرونايي ترجيح مي دهد ريسك نكند و به همين دليل براي اولين بار نمايشنامه اي 
تك نفره نوشته اس��ت. اين هنرمند درباره تازه ترين فعاليت هاي خود خبرهايي 
مي دهد؛ از جمع آوري آثار نوشتاري تا ايده هايي براي ساخت فيلم و اجراي تئاتر. 
او كه پيش از اين عموما نمايش هايي پر پرس��وناژ مانند »گل و قداره«، »مريم و 
مرداويج« و ... را با گروه تئاتر »كوچ« اجرا كرده است، درباره فعاليت هاي تازه خود 
در حوزه تئاتر مي گويد: براي اولين بار نمايشنامه اي تك نفره نوشته ام كه به نوعي 
برآمده از ش��رايط فعلي اس��ت و بايد كمي جلو برويم و ببينيم براي اجرايش چه 
مي توان كرد. فراهاني البته بهتر مي داند درباره ماجراهاي اين نمايش توضيحي 
ندهد و فقط به بيان اين نكته بسنده مي كند كه شخصيت اين نمايشنامه يك زن 
حدودا هفتاد- هشتاد ساله است. او درباره اجراي احتمالي اين اثر مي گويد: فعال كه 
نمي توان برنامه اي قطعي داشت ولي شايد اين نمايش را در يكي از فستيوال هاي 
خارج از كشور اجرا كنم. هرچند كه شرايط آن فستيوال هم مشخص نيست و آنها 

هم منتظرند ببينند كرونا ما را به كجا مي كشاند.

 بهزاد  فراهاني:
 ريسك نمي كنم

جامعه

رعايت دوركاري مراكز دولتي و خصوصي الزامي است
معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت بيماري كرونا 
در كالن شهر تهران دوركاري كارمندان را براي همه 
مراكز دولتي و بخش خصوصي الزامي اعالم كرد. دكتر 
نادر گفت: پيشنهاد ساعات كار متفاوت دستگاه هاي 
اجرايي در پايتخت به س��تاد ملي مقابله با كرونا ارايه 
ش��د. او افزود: دوركاري ۵۰ درصدي كاركنان دولت 
از جمله محدوديت هايي اس��ت ك��ه از روز ۵ آبان در 
تهران به اجرا درآمده و تا پايان ماه ادامه مي يابد. همه 
دس��تگاه ها بايد دوركاري كاركنان خ��ود را به دقت 
اجرا كنند. همچنين پيش��نهاد ساعات كار متفاوت 
دستگاه هاي اجرايي در تهران به ستاد ملي مقابله با 
كرونا ارايه شد كه هنوز مصوب نشده ولي در دستور 
كار اين ستاد قرار دارد. معاون درمان ستاد فرماندهي 
مديريت بيماري كرونا در كالن شهر تهران يادآور شد: 
اين موضوع كمك مي كند ازدحام در ساعات خاصي 
به وجود نيايد و تردد مردم در زمان بيش��تري انجام 

شود. در حال حاضر شروع كار اغلب دستگاه ها و مراكز 
دولتي در تهران ساعت هشت صبح است و در نتيحه 
ازدحام رس��يدن به ادارات هم هفت تا هش��ت صبح 
است، در صورتي كه ساعات شروع كار متفاوت باشد 
از ازدحام در اين س��اعات خاص جلوگيري مي شود. 
اجراي اين تصميم س��بب مي شود در بازه زماني ۲ تا 
سه ساعته ورودي و خروجي مردم انجام شود و ازدحام 

هم به وجود نيايد.

تعداد جان باختگان كرونا به ۳۲ هزار و ۹5۳ نفر رسيد
تاكنون ۵۷۴ هزار و ۸۵۶ نفر در كشور به طور قطعي به 
ويروس كرونا مبتال شده و با فوت ۳۳۷ نفر از بيماران 
كرونايي در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان 
كرونا در كش��ور به ۳۲ هزار و ۹۵۳ نفر رسيده است. 
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: متاسفانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، ۳۳۷ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اي��ن بيماري به ۳۲ ه��زار و ۹۵۳ نفر 
رسيد. س��يما س��ادات الري ادامه داد: خوشبختانه 
تاكنون ۴۵۹ هزار و ۲۵۰ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۴۹۸۲ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 
اين بيم��اري تحت مراقبت قرار دارن��د. او بيان كرد: 
اس��تان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 

خراسان جنوبي، س��منان، قزوين، لرستان، اردبيل، 
خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 
بوش��هر، زنجان، ايالم، خراس��ان رضوي، مازندران، 
چهارمح��ال و بختي��اري، البرز، آذربايج��ان غربي، 
مركزي، كرمان، خراس��ان ش��مالي، همدان، يزد و 

كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند.

كاهش ۴ تا ۸ درجه اي دماي هوا در كشور
مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان 
هواشناسي از حاكميت جو پايدار در بيشتر مناطق 
كش��ور خبر داد. صادق ضياييان گفت: دماي هوا 
طي هفته جاري بين ۴ تا ۸ درجه س��انتيگراد در 
برخي مناطق كاهش مي يابد. صادق ضياييان اظهار 
كرد: طي روزهاي )۵ و ۶ آبان( در سواحل مركزي 
و غربي درياي خزر و روز چهارشنبه و پنجشنبه )۷ 
و ۸ آبان( دراستان هاي گيالن، مازندران و گلستان 
بارش پراكنده پيش بيني مي ش��ود. همچنين تا 
چهارشنبه )۵ تا ۷ آبان( دماي هوا در سواحل درياي 
خزر بين ۴ تا ۶ درجه سانتيگراد كاهش مي يابد و 
از روز سه شنبه تا پنجشنبه )۶ تا ۸ آبان( دماي هوا 
در شمال شرق بين ۵ تا ۸ درجه سانتيگراد كاهش 
 خواهد ياف��ت. ضياييان در ادامه ب��ا بيان اينكه از 
سه شنبه تا پنجشنبه )۶ تا ۸ آبان( با توجه به شرايط 

پايداري و سكون نسبي جو امكان كاهش كيفيت 
هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت به ويژه تهران 
و كرج دور از انتظار نيست، اظهاركرد: طي بعد ازظهر 
روزهاي چهارشنبه و پنجش��نبه )۷ و ۸ آبان( در 
مناطقي از استان هاي خراسان جنوبي، سيستان و 
بلوچستان، شرق كرمان و شرق هرمزگان وزش باد 

شديد با احتمال خيزش گرد و خاك رخ مي دهد.

ادامهازصفحهاول

تامين معيشت هنرمندان 
موسيقي هم مهم است

 بر خالف بسياري از كسب و كارها موسيقي حسابي از 
رونق افتاده و نيازمند كمك و حمايت جدي از س��وي 
مردم و دولت اس��ت.  مس��اله اين است كه هميشه در 
ماه هاي پاياني سال مانند بسياري از صنوف ديگر كه 
فعاليت هايشان پر رونق مي شود، موسيقي هم به همين 
گونه است و اين ماه ها مي تواند براي بسياري از هنرمندان 
اين عرصه ماه هاي اوج گيري باشد، اما متاسفانه با اين 
اتفاقي كه افتاد همه چيز مختل شد، همه دچار مشكل 
شدند و جامعه هنري و موسيقي كشور هم از اين موضوع 
مستثني نبود. فعاليت هاي موسيقي هم به اين دليل كه 
با مخاطب و اجتماع سروكار دارد بيشتر آسيب ديده و 
فعاليت هاي اهالي موسيقي و به خصوص كنسرت هاي 
موسيقي عماًل ميسر نيست. بسياري از آموزشگاه ها 
و كالس هاي موس��يقي عمال تعطيل شده اند كه اين 
مساله بسيار جدي و مهمي است. از طرفي هم معلوم 
نيست اين مساله تا چه زماني ادامه دارد. البته آموزش 
موسيقي هيچ وقت به معناي كار اقتصادي مقرون به 
صرفه نبوده و بيش��تر اساتيد اين رشته از روي عشق و 
عالقه دست به آموزش مي زنند و هيچ كس نمي تواند 
از اين راه تمام هزينه هاي زندگي خود را تامين كند، اما 
حاال در اين شرايط همين حداقل ها هم از بين رفته و 
شايد تنها يكي دو آموزشگاه توانسته باشند همچنان به 
كار خود ادامه دهند. اين مساله در شهرستان ها بيشتر 
از تهران به چش��م مي خورد و خيلي از آموزشگاه هاي 
موسيقي در شهرس��تان ها كه به زحمت خود را سرپا 
نگه داشته بودند، با شيوع كرونا توانايي ادامه نداشتند 
و به ناچار تعطيل شدند. حاال ديگر نه كنسرتي برگزار 
مي شود و نه برنامه هاي جنبي در اين زمينه وجود دارد و 
خيلي از مردم هم كه ديگر براي تامين هزينه هاي عادي 
زندگي خود با مشكل مواجه اند كسي به فكر پرداخت 
هزينه كالس موسيقي براي فرزندانش نمي افتد و به اين 
ترتيب آموزشگاه ها يكي پس از ديگري تعطيل شده اند. 
البته وقتي پاي موسيقي نواحي و كالسيك به ميان بيايد 
اوضاع بدتر هم مي شود، حاال در بخش موسيقي پاپ 
آلبوم هايي منتشر شد و كارهايي صورت گرفت اما در 
بخش كالسيك و نواحي به آن معنا رونق اقتصادي وجود 
نداشت بنابراين آموزش بخشي بود كه اينها مي توانستند 
فعاليت كنند كه االن با تهديد جدي روبرو ش��ده اند. 
در واقع االن كل جامعه موس��يقي درآمدزايي ندارند. 
بايد به اين مساله به طور جدي انديشيد و از مجموعه 
دولت و شخص وزير فرهنگ و ارشاد مي خواهيم فكري 
براي بخش موسيقي بكنند. بايد براي براي جبران اين 
خسارت ها و تامين معش��يت هنرمندان موسيقي با 
تاكيد بر بربخش هاي آسيب پذير فكري اساسي كنند 
و چاره اي بينديشند. اين دغدغه جدي خانه موسيقي 
است. اميدواريم از اين ورطه عبور كنيم و هرچه زود تر 
اين مساله تمام شود. چرا كه اگر ادامه يابد تبعات بعدي 
هم دارد. تا همه چيز به روال عادي برگردد بسيار طول 
مي كشد. االن اولويت هاي مردم چيز ديگري است اول 
سالمت و بعد معشيت اس��ت و همه اين موضوعات را 
كنار مي گذاريم مي بينيم كه بخش موسيقي نياز به يك 

تمهيد جدي دارد.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

مبتاليان به كرونا تا ۶ ماه دچار سندروم خستگي مزمن مي شوند
ع��وارض كرونا محدود ب��ه دوره بيماري 
نيس��ت و حدود يك س��وم مبتاليان تا 
مدت ه��ا و گاه ت��ا ۶ ماه بع��د از بهبودي 
ظاهري، دچار سندروم خستگي مزمن، اختالل خواب، 
تغييرات خلق��ي و كاهش اعتماد به نفس مي ش��وند. 
متخصص طب فيزيكي و توانبخش��ي گفت: با وجود 
اينكه تعداد زيادي از افراد عالمت دار مبتال به كرونا دو 
تا سه هفته بعد از بهبودي به زندگي عادي برمي گردند، 
تعداد ديگري از بهبوديافتگان كرونايي تا مدت ها بعد از 
آن از مشكالت فيزيكي و حركتي رنج مي برند. كامران 
آزما افزود: در واقع برگشت به وضعيت عادي فيزيكي و 
شغلي براي عده اي از مبتاليان به كوويد ۱۹ طوالني تر از 
حد انتظار است. كاهش يا پيشگيري از اين مشكالت و 
برگشت به زندگي نرمال بستگي به علل زمينه اي آن دارد. 
در اين خصوص مي توان عوامل مختلفي از جمله عوارض 
طبي و طوالني مدت كرونا را مطرح كرد. اين مشكالت 
مي تواند هزينه هاي اقتصادي و فش��ار هاي بيشتري را 
برفرد و سيستم بهداشت و درمان وارد كند. همچنين 
تعدادي از مبتاليان به كرونا ماه ها بعد از بهبودي عالئمي 
شبيه آنچه به آن سندروم خستگي مزمن مي گوييم از 
خود نشان مي دهند. در واقع گاهي به دنبال ابتال به يك 
بيماري ويروسي يا استرس هاي طوالني مدت سندروم 
خستگي مزمن رخ مي دهد. به گفته او اين افراد عالوه بر 
خستگي شديد در طول روز، از درد و كوفتگي در بدن و 
اختالل خواب رنج مي برند. اين نوع خستگي كه شيوع آن 
در خانم ها بيشتر از آقايان است معموال با فعاليت جسمي 
و ذهني افزايش يافته اما با استراحت كاهش نمي يابد. 
خستگي ناتوان كننده اصطالحي است كه در توصيف 
اين نوع خستگي به كار برده مي شود و عالوه بر جسم بر 
سالمت ذهني و حتي اعتماد به نفس فرد تاثيرگذار است.
آزما به ايرنا گفت: تشخيص اين س��ندروم از طريق رد 
ساير علل خس��تگي امكانپذير است و با توجه به اينكه 
براي رسيدن به اين تشخيص بايد بيمار به مدت ۶ ماه 
اين عاليم و نش��انه ها را داشته باشد، هنوز زود است كه 
در م��ورد ميزان وقوع اين س��ندروم به دنبال عفونت با 
كوويد ۱۹ صحبت كرد. روش هاي مختلف روانشناسي 
و رفتاري كاهش استرس و دوري از شرايط استرس زا، 
تغيير سبك زندگي، حمايت خانوادگي، توجه به رژيم 
غذايي و بهبود كيفيت خواب و داروهاي مسكن درد در 

كاهش اين نوع خستگي موثر است. عضو هيات مديره 
انجمن طب فيزيكي و توانبخشي گفت: همچنين به 
دليل التهاب و احتمال آسيب به سلول هاي عصبي يا بافت 
قلب، عوارض طوالني مدت و در مواردي ماندگاري نيز در 
سيستم مغز و اعصاب قلب و عروقي اين بيماران شاهديم 
كه توانايي و استقالل فيزيكي را از آنان سلب و عملكرد 
روزانه فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. يك سوم افراد مبتال 
به كوويد ۱۹، عاليم سردرد و سرگيجه، تغييرات خلقي 
و مشكالت شناختي ادامه داري دارند كه نشان دهنده 
اثرات طوالني مدت اين ويروس بر سيستم عصبي است. 
وي ادامه داد: وقوع س��كته مغزي در كرونايي ها اگر چه 
كم است ولي مشكالت حركتي زيادي را ايجاد مي كند. 
حدود نيمي از افراد با سكته مغزي از ناتواني مزمن رنج 
مي برند. بين ۳ تا ۵ درصد از افراد مبتال به كرونا ممكن 
است دچار سكته مغزي شوند كه نيمي از آنها زير ۵۰ سال 
هستند. در حالي كه به طور معمول سن ۷۵ درصد از موارد 
سكته هاي مغزي در بيماران غير كرونايي باالي ۶۵ سال 
است. در عين حال نحوه درمان و توانبخشي اين بيماران 
تقريبا مشابه بيماران غير كرونايي است. آزما ادامه داد: در 
كنار مسائلي نظير احساس تنگي نفس، بيماران كرونايي 
ممكن است هفته ها تا ماه ها بعد از بهبودي از خشكي 
مفاصل، ضعف عضالني، خستگي بيش از حد و احساس 
كمبود انرژي يا كاهش آمادگي جسماني شاكي باشند تا 
حدي كه فعاليت هاي روزمره زندگي آنها مختل مي شود.

    تاثير بلندمدت كرونا 
بر كيفيت زندگي مبتاليان

عضو هيات مديره انجمن طب فيزيكي و توانبخشي ايران 
گفت: بسته به اينكه مبتاليان به كرونا عاليم خفيفي 
داشته يا با توجه به شدت بيماري در بيمارستان بستري 
شده اند، ادامه دار شدن اين مشكالت از ۱۰ تا ۸۰ درصد 
متغير است و دقيقا مشخص نيست كه چرا در بعضي از 
بهبوديافتگان به رغم خفيف بودن نشانه هاي بيماري 

ممكن است ماندگاري تعدادي از عالئم طوالني شود.
او افزود: احس��اس خس��تگي از ش��ايع ترين عوارض 
طوالني مدت اين بيماري است كه باعث ماندن بيشتر 
فرد در بستر بيماري و مبتال شدن به عوارض بي حركتي 
مي شود. اگر چه التهاب ارگان ها و سيستم هاي مختلف 
بدن و همچنين پاسخ نامناسب و طوالني سيستم ايمني 
را مي توان به عنوان مكانيسم احتمالي ايجاد خستگي به 
دنبال عفونت هاي ويروسي نام برد ولي علت اصلي آن 
هنوز ناشناخته است. خستگي مزمن يعني خستگي 
بيش از ۶ هفته كه مي تواند از علل مهم عدم برگشت به كار 
و فعاليت اوليه اين افراد باشد. آزما ادامه داد: در يك بررسي 
نشان داده شد كه دو ماه بعد از ابتال به كرونا در بيماران 
با س��ابقه بس��تري، در حالي كه هيچكدام از آنها تب يا 
نشانه هايي از فعال بودن بيماري را نداشته اند، نيمي از آنها 
هنوز از خستگي شكايت داشته و در حدود ۴۴ درصد هم 

اظهار كردند كه كيفيت زندگي آنها كاهش يافته است.

گزارش
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