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يادداشت- 1

درد بزرگ!
مج��ري طرح ه��اي ف��روش 
اينترنتي خودرو روز گذش��ته 
عنوان كرد كه »وزارت صمت 
اع��ام كرده در پي اس��تقبال 
هم ميهم��ان عزي��ز از عرضه 
خ��ودرو در س��امانه يكپارچه 
تخصيص خ��ودرو و رضايت 
بيش از ۹۰ درصدي مخاطبان 

از اين شيوه واگذاري؛ قرعه كشي تداوم خواهد يافت.« 
آيا چنين است و مردم از اين وضعيت رضايت دارند؟ به نظر 
بسيار بعيد مي نمايد و اين واقعيت كه »سامانه يكپارچه 
فروش خودرو« هم دردي از دردهاي خودروسازي وطني 
دوا نكرد و ب��ا هرج و مرج در اعام اس��امي برندگان اين 
التاري، بر دردها نيز افزود، به واقعيت بسي نزديك تر است. 
واقعيت آن اس��ت كه موضوع خودرو در ايران به كمدي 
تراژدي تبديل شده است و در شبكه هاي اجتماعي بسيار 
مي خوانيم و مي بينيم طنز و خشم و عصبانيت مردم را 
در اين باره.   خاصه تمام اين نقدها و نظرها اين اس��ت 
كه خودروهاي كم كيفيتي كه به گفته باالترين مقامات 
كشور و پليس و استاندارد و... ارزش و جايگاهي حتي در 
مقايسه با س��اير محصوالت صنعتي توليد داخل كشور 
)محصوالت غذايي، پوشاك، لوازم خانگي و...( ندارند به 
واسطه فضاي انحصاري و سهم بري دولت از اين انحصار و 
فقدان فضاي رقابتي و واردات موثر و البته بهانه هايي مانند 
ايجاد اش��تغال و ... حاكم مطلق بازارند.  از سوي ديگر با 
مردمي مواجه ايم كه به شدت نگران از تورم 4۰ درصدي 
حال حاضر و تورم هاي باالتر احتمالي آتي براي جلوگيري 
از نابودي اندك سرمايه خود در اين توفان تورمي و البته 
نصيب بردن از رانت موجود در مابه التفاوت قيمت دولتي 
و بازار، اقدام به ثبت نام در اين سامانه )قبا در سايت دو 
خودروساز( مي كنند و اكثر قريب به اتفاق آنان نيز البته 
نااميد و مغموم، از اين ميدان خارج مي ش��وند )ثبت نام 
حدود چهار ميليون نفر و برنده ش��دن حدود 175 هزار 
نفر در اين بخت آزمايي(.  هيچ ناظري اين معادله عجيب و 
غريب را گزاره اقتصادي نمي داند و بر هر كارشناسي واضح 
ادامه در صفحه 6 و روشن است كه... 

حسين حقگو

ابالغيه بانك مركزي به صرافي ها: صرافي ها ارز صادركنندگان را به متقاضيان بفروشند

ورود دستوري به بازار » ارز«

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 دستكاري 
در روند معامالت بورس

توسعه اينترنت ثابت با باالرفتن 
تعرفه اينترنت همراه

 امنيت 
يا ارشاد

مدتي اس��ت كه بازار سرمايه 
درگي��ر اصاح زماني ش��ده و 
تقريب��ا از اواخ��ر فروردين ماه 
شاهد ترند قوي در بازار نيستيم 
اما با توجه به انتظارات تورمي 
كه از اوايل س��ال جاري ايجاد 
شده خيلي از بازارهاي موازي 
مثل دالر،طا، خ��ودرو و... در 
حال رشد هس��تند. همانطور كه شاهد هستيم اتفاقات، 
دستكاريي ها و ش��انتاژهاي خبري باعث شده از آنجايي 
رشد بازار سرمايه در گذشته با توجه به انتظارات تورمي بوده 
نه رشد اقتصادي اين رشد سركوب شود و سرمايه گذاران 
فعا عاقه اي نس��بت به اين بازار نش��ان ندهند.  در اين 
چند وقت شاهد تصميمات خلق الساعه بسياري بوديم 
كه باعث سركوب بازار ش��ده اولين خبر تصميم عوارض 
مالياتي ش��ركت هاي فوالدي بود كه اثر منفي روي بازار 
گذاشت و باعث ش��د ترمز ترند كه از اوايل اسفند 14۰۰ 
ش��روع شده بود كشيده شود. در پي اين تصميم خيلي از 
شركت ها شفاف سازي و اعام كردند كه بر روي سود سازي 
اين شركت ها تاثير منفي خواهد گذاشت. دومين خبري 
كه در اين مدت وايرال شد خبر قيمت واگذاري سهام دو 
شركت خودروساز بود كه ابتدا اين خبر باعث رشد در اين 
گروه شده بود و با خبر فيكه اي كه مبني بر قيمت واگذاري 
بلوكي به قيمت تابلو خواهد بود باعث شد بيشتر رشدي 
كه كرده بودند را پس بگيرند. خب سومين خبري كه در 
اين چند روزه باعث ايجاد فازي منفي در بازار ش��ده خبر 
افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي بود كه تكذيب شد و 
آخرين خبر هم لغو عرضه خودرو در بورس كاال بود و خيلي 
از خبره��اي ضد و نقيض برجامي و.... تمامي اين اخباري 
كه در اين دوماه اخير باعث ايجاد سردرگمي در بازار شده 
كاما غيرعادي است. از عوامل مهمي كه متوليان بازار در 
اين وضعيت بازار بايد نظر داشته باشند بحث زمان عرضه 
اوليه ها با توجه به نقدينگي كه در شرايط فعلي كم است واقعا 
بازار كشش عرضه شركت ها را ندارد و بايد به اين موضوع 
توجه كنند.  دومين پارامتري كه بايد در نظر گرفت اختاف 
25تا 3۰ درصدي قيمت دالر نيمايي و دالر بازار آزاد است 
كه آنجايي شركت هاي بورسي بايد درآمد هاي ارزي خود 
را با دالر نيمايي عرضه كنند اين اختاف بايد تا حدودي 
اصاح شود تا سود به جاي جيب دالل به جيب سهامداران 
شركت ها برود. بيشتر اين ريسك ها عواملي هستند كه 
داخل خود بازار ايجاد شده و باعث شده سرمايه گذاران باز 
هم بي اعتماد شوند و بايد اصاح شوند. به نظرم تمامي اين 
تصميمات در شرايط فعلي با توجه به افت شديدي كه بازار 
سرمايه طي دوس��ال اخير داشته نمي تواند عادي باشد با 
توجه به پارامترهاي كان اقتصادي از جمله رشد نقدينگي، 
تورم،رشد قيمت هاي جهاني،نرخ ارز و... بازار سرمايه در بين 
بازار هاي موازي ارزان ترين بازار محسوب مي شود و تاثير اين 
اخبار منفي و سركوب قيمتي نمي تواند بلندمدت باشد بازار 
ادامه در صفحه 6 سرمايه به...  

بخش هاي مختلف حاكميت 
بايد متقاعد شوند توسعه فيبر 
نوري در كش��ور، پروژه اي ملي 
اس��ت تا اين پروژه به سرانجام 
برسد. ش��ركت هاي FCP در 
قال��ب طرح ه��اي مختل��ف 
مي توانند بار مالي هزينه هاي 
فيبر را براي مردم كاهش دهند، 
اما نياز است تعرفه اينترنت اپراتورهاي همراه افزايش يابد 
تا بخش��ي از تقاضاي اين بازار به سمت اپراتورهاي ثابت 
س��رازير شود. برنامه دولت س��يزدهم توسعه زيرساخت 
اينترنت ثابت است و يكي از مشكات مهم، غفلت از توسعه 
زيرساخت هاي اينترنت ثابت است. به دليل سياست هاي 
نامناسب، اينترنت ثابت به اندازه همراه رشد نكرده است. در 
ايران، اپراتورهاي همراه بيشتر از مكالمه  درآمد دارند و از اين 
بخش به ديتا سوبسيد مي دهند تا قيمت آن پايين بماند. 
تكنولوژي اينترنت ثابت در ايران تا االن ADSL بوده است. 
براي توسعه دادن VDSL هم دير است چون اين تكنولوژي 
قديمي است؛ در كش��ورهاي ديگر نيز، از اين تكنولوژي 
استفاده مي كنند اما توسعه نمي دهند. پس بايد به سمت 
فيبرنوري حركت كنيم. موفقيت در ارايه 2۰ ميليون پورت 
بس��تگي به ميزان مصمم بودن شركت ها و حمايت هاي 
وزارتخانه و تزريق بودجه دارد. آن چيزي كه در برنامه هاي 
وزارت ارتباطات به عنوان خانوار مطرح است يعني وقتي 
تجهيزات را قرار مي دهيد تا شعاع 3۰۰ متري هر كدپستي 
كه آنجا تحت پوشش باشد، يك خانوار محسوب مي شود. 
بر اس��اس تعهدي كه از  FCPها گرفته شده است از زمان 
درخواست مشترك، اتصال پورت نبايد بيشتر از يك ماه 
طول بكشد. اين برنامه در سه سال تقسيم شده است: سال 
14۰1، 2۰۰ هزار خانوار، سال 14۰2، 2۰۰ هزار خانوار و 
سال 14۰3، 4۰۰ هزار خانوار. حداكثر 5۰۰ هزار پورت از 
اين يك ميليون پورت مي تواند در ۸ كانشهر كشور باشد. 
25۰ هزار پورت در مراكز اس��تان ها به غير از كانشهرها 
و 25۰ هزار براي ش��هرهاي غير از مراكز اس��تان ها. البته 
شركت ها مي توانند همه را در شهرهاي كوچك كار كنند. 
در كمترين حالت براي هر پورت فيبرنوري، در حال حاضر 
نياز به 3.5 ميليون تومان سرمايه گذاري است كه براي يك 
ميليون پورت با قيمت امروز، 3 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان 
مي شود. گفته شده پولي هم به ازاي آن مي دهند. در مراكز 
استان ها به غير از كانشهرها تا س��قف 4۰۰ هزار تومان 
كمك هزينه و در شهرهاي ديگر تا سقف يك ميليون و 2۰۰ 
هزار تومان به ازاي هر پورت به ش��ركت ها اختصاص داده 
مي شود. در كشور مساله اي جا انداخته شده كه اينترنت بايد 
مجاني باشد. رسانه ها، نهادهاي حاكميتي و سازمان تنظيم 
مقررات، در اين زمينه آگاهي كافي را به مردم نداده اند. امروز 
مردم براي يك وعده غذاي خانوار در كمترين حالت بايد 
2۰۰ هزار تومان هزينه كنند. در اين شرايط، پرداخت اين 
مبلغ به عنوان هزينه اينترنت يك ماه خانوار، زياد نيست. 
ادامه در صفحه 8 وضعيت امروز كه... 

اولين ب��ار نيس��ت ك��ه رفتار 
خشونت آميز ماموران گشت 
ارشاد با افراد در فضاي مجازي و 
رسانه ها منتشر مي شود. مساله 
اينجاس��ت كه اگر قرار باش��د 
فرهنگ سازي در زمينه رعايت 
حجاب ص��ورت بگيرد قطعا با 
ضرب و شتم و شليك به افرادي 
كه شايد از نگاه تنها همان يك مامور قانون را رعايت نكرده 
باشند، عملي نخواهد بود. مساله اين است كه چه كسي يا 
كساني مجوز چنين رفتارهايي را به اين افراد داده اند. امر به 
معروف و نهي از منكر اگر قرار باشد طبق آموزه هاي ديني 
انجام شود كه هيچ كدام از اين رفتارها را تاييد نمي كند. 
در واقع شما بايد بارها و بارها به يك نفر در مورد تذكر داده 
باشي و اگر آن فرد به اين تذكرات توجهي نكرد مي تواني 
برخورد قهر آميز كه البت��ه آن هم به معناي كتك زدن و 
شليك كردن نيست، داشته باشي. پس با توجه به اينكه 
چنين رفتاهايي حتي در دين مبين اسام هم مورد تاييد 
نيست بايد ديد كه افرادي از اين دست چطور به خود اجازه 
مي دهند تا امنيت جامعه را با رفتارهايي از اين دست به خطر 
بيندازند. در واقع وقتي فردي كه خود بايد حافظ امنيت 
مردم باش��د، به همين سادگي بر اثر عصبانيت شخصي 
دست به رفتارهايي مخاطره آميز مي زند، چطور مي توانيم از 
افراد عادي انتظار داشته باشيم كه هنگام نزاع آرامش خود 
را حفظ كنند. اينكه پليس موظف است در شرايط بحراني 
بهترين تصميم را بگيرد تا امنيت شهروندان به خطر نيفتد 
در كجاي دستورالعمل هايي كه به ماموران داده مي شود 
لحاظ شده است. وقتي ماموري در يك مكان عمومي مثل 
پارك كه تعداد بچه ها در آن قطعا بيشتر از افراد بزرگسال 
است دست به اسلحه مي شود، به اين مساله فكر مي كند 
كه امنيت رواني و جاني اين كودكان را به خطر مي اندازد. 
مساله مهم ديگر اين است كه پليس با يك دزد، متجاوز يا 
فردي مسلح طرف نبوده است كه اين اجازه را به او بدهد 
كه در اين مكان عمومي دست به اسلحه بشود. متاسفانه 
مس��اله مهمي كه در مورد گش��ت ارشاد يا همان گشت 
امنيت اخاقي ناديده گرفته شده و البته اجرا كنندگان 
آن هم افرادي هستند كه در اين زمينه آموزش هاي الزم 
را نديده اند، حفظ كرامت انساني افراد است. رعايت قانون 
شهروندي است. با توهين و تحقير افراد نمي توانيم آنها را 
امر به معروف و نهي از منكر كنيم. با توهين وتحقير افراد 
جامعه نمي توانيم مدعي برقراري نظم و امنيت و اخاق 
در جامعه باشيم. همانطور كه بارها و بارها به مساله بررسي 
رواني افرادي كه در ش��غل هاي خدماتي مشغول به كار 
مي شوند، تذكر داده شده، در مورد بررسي رواني كساني 
كه قرار است تربيت دانش آموزان را به عهده بگيرند تذكر 
داده شده، در اين مورد هم بايد تذكر داده شود، افرادي به 
خيابان ها فرس��تاده مي شوند تا امنيت اخاقي جامعه را 
تامين كنند بايد قبل از هر چيز از نظر روحي و رواني مورد 
ادامه در صفحه 7 بررسي قرار بگيرند.  

مريم شاهسمندياحمد بيدآباديمحمد غفوري

يك قطار باري ديگر  حوالي 
سرخس از خط خارج شد

زيرساخت هاي كاالبرگ 
هنوز فراهم نيست

 هيات رييسه اتاق ايران 
 در نشست ويژه با رئيس جمهور از بخشنامه هاي 

متعدد گمرك و بانك مركزي انتقاد كردند

انتقاد به 
سهل انگاري 

مديريتي در راه آهن 
صفحه 2    

صفحه 4    

صفحه 3    

 پرداخت 
 يارانه نقدي 
تا شهريور ماه

 گاليه اتاقي ها 
به رييسي 

 در پاسخ وزارت صمت 
به  گزارش »تعادل« آمده است:  

از بورس كاال انتظار مي رود به  جاي بازي در 
زمين منفعت طلبي يك خودروساز به وزارت 
صمت براي مديريت يكپارچه بازار خودرو 

كمك كند

كندل هفتگي بيت كوين در آستانه 
بسته شدن در پايين ترين سطح از 

سال ۲۰۲۰ است

قيمت بيت كوين روز گذشته به پايين ترين سطح در 
3۰ روز گذش��ته سقوط كرد و اين در حالي است كه 
بازار سهام امريكا هم پيش از پايان هفته معاماتي، 
به طور كام��ل در كنترل فروش��ندگان بود. كندل 
قيمت اين هفته بيت كوين در آستانه بسته شدن در 
پايين ترين سطح از س��ال 2۰2۰ قرار دارد؛ اتفاقي 
كه نشان دهنده تداوم روند نزولي بلندمدت در بازار 
ارزهاي ديجيتال است. اكنون تحليل گران مي گويند 
صفحه 6 را بخوانيد با وجود اينكه...  

به جاي 
 منفعت طلبي

به وزارت صمت 
كمك كنيد

بيت كوين 
در سراشيبي 

سقوط

صفحه 3    

 افزايش قيمت سكه، دالر
و طال ادامه دارد

 سكه 16 ميليون 
و 700 هزار تومان شد

صفحه 2    

 ادعاي برخي 
رسانه هاي اصولگرا

 عبدالملكي 
استعفا داد؟

صفحه 5    



»زيرساخت هاي بانك مركزي براي ارايه خدمات كارت 
الكترونيكي به عنوان كاالبرگ فراهم نيست فعال پرداخت 
يارانه نقدي ادامه پيدا مي كند، احتماال بعد از شهريور ماه 

تكليف اين موضوع روشن مي شود.«
اين بخشي از جديدترين صحبت هاي احمد اميرآبادي 
فراهاني، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي است. 
صحبتي كه نشان مي دهد بر خالف برنامه ابتدايي دولت، 
هنوز راهي طوالني تا اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك 
باقي مانده است. در سال هاي گذشته يكي از اصلي ترين 
موضوعاتي كه از سوي كارشناسان اقتصادي بر روي آن 
تاكيد ش��ده، لزوم اصالح نظام پرداخت يارانه در ايران 
است، موضوعي كه هرچند دولت قبل برنامه هايي براي 
اصالح آن در دستور كار قرار داد اما اجراي سياست هاي 
اصالحي نهايي براي دولت سيزدهم باقي ماند و اين دولت 
نيز در نخستين گام از ارديبهشت امسال، حذف ارز 4200 

توماني را در دستور كار قرار داد.
هرچند اين ارز هنوز به شكل كامل حذف نشده و در دارو 
و نان پرداخت آن همچنان ادامه دارد اما با توجه به گران 
شدن كاالهايي چون روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنيات در 
گام نخس��ت و س��پس تاثير گرفتن ديگر كاالها از اين 
افزايش قيمت، شرايط اقتصاد ايران قابل مقايسه با قبل 
نيست و به نظر مي رسد دولت بايد حمايت هاي جديدي 

را براي عبور از مشكالت فعلي در دستور كار قرار دهد.
دولت در نخستين گام با تجميع يارانه هاي نقدي، براي 
بخش قابل توجهي از جامعه، ياران��ه 400 و 300 هزار 
توماني را واريز كرد و اعالم شد كه اين يارانه در دو ماه قابل 
برداشت خواهد بود. پس از آن بنا بر آن بود كه با تخصيص 
كاالبرگ الكترونيك، مدل فعلي حمايت هاي نقدي تغيير 
كند اما به نظر مي رس��د كه هنوز راهي طوالني تا نهايي 

شدن اين طرح باقي مانده است.
در ميان كارشناسان اقتصادي، گروهي معتقد هستند 
كه بايد حمايت ها به ش��كل نق��دي ادامه پيدا كند و 
اين امكان به جامعه داده ش��ود تا براي اين حمايت ها 
برنامه ري��زي جداگانه اي را در دس��تور كار قرار دهد. 
گروه ديگري معتقدند با توجه به روند تورم در اقتصاد 
اي��ران، اين يارانه نقدي پس از مدت��ي تاثير خود را از 
دست خواهد داد و از اين رو حمايت كااليي مي تواند 
براي مردم مفيدتر باشد. هرچند با توجه به همين روند 
تورمي، در صورت اجراي سياست حمايت غيرنقدي، 
با گذر زمان، فشار بودجه اي بيش��تري به دولت وارد 
خواهد ش��د و در آينده ادامه اين سياس��ت دش��وار 
خواهد شد. با اين وجود فعال دولت چاره اي جز تداوم 
حمايت هاي نقدي ندارد و احتماال اين روال در ماه هاي 

آينده نيز ادامه خواهد داشت.
احمد اميرآب��ادي فراهان��ي با بيان اينك��ه مجلس در 
مصوبه اي به دولت اختيار داد كه نس��بت به اصالح ارز 
ترجيحي اقدام كند، اظهار داشت: مجلس سه سال پيش 
اصالح ارز ترجيحي را ب��ا دولت قبل مطرح كرد و اعالم 
كرد كه با جاده ارز ترجيحي هيچگاه به جايي نمي رسيم 

و مسيرمان به ناكجا آباد است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي افزود: دولت 
قبل براي حذف اين فساد اهتمامي نداشت و اراده اي را 
به خرج نداد اگر آن زمان اين اتفاق مي افتاد بس��ياري از 
مشكالت حل مي شد آن زمان ارز آزاد ۱0 هزار تومان بود 

نسبت به ارز 4200 تومان، اختالف قيمت كمتري داشت 
لذا شيب افزايش قيمت ها كمتر بود. اميرآبادي با تاكيد 
بر اينكه دولت چاره اي غير اصالح ارز ترجيحي نداشت، 
گفت: دولت براي تخصيص ارز ترجيحي به واردات تقريبا 
با ارز نيمايي كه حدود 24 هزار تومان بود، 20 هزار تومان 
بابت هر يك دالر، اسكناس چاپ مي كرد، اين اقدام دولت 

موجب افزايش شديد پايه پولي شد.
دولت با ارز 4200 توماني گندم وارد مي كرد، يكسري 
هم گندم را تبديل به ماكاروني مي كردند، ماكاروني 
دوباره صادر مي ش��د و ارز 23 ه��زار توماني به دولت 
مي فروختند. از طرف ديگر دانه هاي روغني مي آوردند 
روغن مايع را از اينجا به كش��ورهاي همس��ايه صادر 

مي كردند و قصه ادامه داشت.
وي بيان كرد: بحث قاچاق بخش��ي از آن بود اما بخش 
عمده اين بود كه اين مسير، مسيري نبود كه بتوان تا انتها 
ادامه داد، 20 ميليارد دالر ضرب در 20 هزار تومان، حدود 
400000 هزار ميليارد تومان بايد هرسال مابه التفاوت 
پول ارز را بايد بانك مركزي اس��كناس چاپ مي كرد و 
اين اقدام دولت حجم نقدينگي را ح��دود 250- 240 
هزار هزار ميليارد تومان افزايش داد كه قابل قبول نبود. 
دولت چاره اي غير از اين نداش��ت كه ديگر اين مسير را 

ادامه ندهد.
اميرآبادي گفت: اين افراد س��ودجو شركت ها يا افرادي 
هستند كه قيمت ها را بدون اجازه دولت افزايش مي دهند 
يا احتكار مي كنند و در هر جايي كه هستند بايد با آنها 

برخورد شود.
وي افزود: تعزيرات بايد با اين افراد برخورد كند، وزراي 
دادگستري، صمت و جهاد كش��اورزي در كنترل بازار 
مسووليت دارند. امروز هم يكي از مباحث جلسه غيرعلني 

همين مس��اله بود. نماينده مردم قم در مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد: براساس قانون بودجه دولت بايد 
قيمت ها را بر اس��اس سهمي كه تعيين مي كند قيمت 
شهريور ۱400 باش��د و مابه التفاوت آن را هم بر اساس 

كاالبرگ پرداخت كند و اين مصوبه مجلس است.
اميرآبادي اظه��ار كرد: زيرس��اخت هاي بانك مركزي 
براي ارايه خدم��ات كارت الكترونيكي ب��ه عنوان كاال 
برگ فراهم نيست فعال پرداخت يارانه نقدي ادامه پيدا 
مي كند، احتماال بعد از شهريور ماه تكليف اين موضوع 

روشن مي شود.
با وجود انتقادهاي��ي كه از نحوه تصميم گيري دولت در 
زمينه ارز ترجيحي و فشارهايي كه به اقتصاد ايران وارد 
ش��ده وجود دارد، همچنان بخش مهمي از نمايندگان 
مجل��س از طرح دول��ت در اين زمينه دف��اع مي كنند. 
عليرضا شهبازي، نماينده همدان در مجلس بيان كرد: 
دولت تصميم گرفت تفاوت قيم��ت ارز ترجيحي و ارز 
آزاد را به خود مصرف كننده پرداخت كند. هم اكنون با 
اجراي آن متاسفانه با افزايش تمام اقالم موجود در بازار 
مواجه شده ايم؛ افزايش قيمت ها فقط شامل كاالهايي 
كه در گذشته مشمول ارز ترجيحي مي شده اند نيست 
بلكه تمام كاالها را در بر گرفته است. شهبازي اشاره كرد: 
چرا بايد كاري را ادامه مي داديم كه به جاي اينكه يارانه ها 
 به مردم اختصاص داده ش��ود، به جي��ب دالالن برود.

وي اجراي طرح حذف ترجيحي ارز را برنامه عمده دولت 
براي اصالحات اقتصادي عنوان كرد.

نماين��ده مردم نهاوند در مجلس ش��وراي اس��المي 
خاطرنش��ان كرد: ارز ترجيحي در واقع رانتي بود كه 
در دس��ت عده اي وارد كننده قرار داشت كه اين ارز را 
دريافت مي كردند اما كاالي وارداتي را به قيمت دالر 

بازار آزاد به دس��ت مردم مي رس��اندند. تخصيص ارز 
ترجيحي در اين چند سال موجب ارجحيت واردات 
بر توليد ش��د و باعث ش��د كه ما خودكفايي مان را در 
خيلي از كاالها از دس��ت بدهيم. اينكه دولت تصميم 
گرفت پرداخت يارانه را از ابت��داي زنجيره به انتهاي 
زنجيره يعني مردم منتقل كند و يارانه را مستقيمًا به 
آنها پرداخت كند تصميم مناسبي بود. با گذر زمان و 
مديريت دولت مشكالت فعلي هم برطرف خواهد شد.

رييس كميته ديوان محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
توضيح داد: عزم دول��ت در حذف ارز ترجيحي بهترين 
تصمي��م ب��راي جراحي و س��اماندهي اقتصاد كش��ور 
محسوب مي ش��ود. با حذف اين ارز به صورت مستقيم 
مبالغي ب��ه عنوان يارانه به مردم پرداخت خواهد ش��د. 
متاسفانه در گذشته برخي از واردكنندگان ارز ترجيحي 
را ك��ه براي واردات محصول داده مي ش��د براي اين كار 
تخصيص نمي دانند و با سوءاستفاده سودهاي هنگفتي 
به جيب زده و مشكالتي براي كشور ايجاد كردند. عضو 
كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: اگر اين روند ادامه پيدا مي كرد، بايد 
ميلياردها دالر ارز ترجيحي پرداخت مي شد و بخش 
قابل توجهي از آن هم به جيب رانت خواران، دالالن 
و قاچاقچيان مي رفت. موفقيت طرح در گرو نظارت 
دقيق دولت است و البته اگر كار خوب اجرا شود طرح 
بسيار خوبي اس��ت كه مي تواند جلوي سوءاستفاده 
واسطه گران و دالالن را بگيرد. حتي اگر حمايت هاي 
فعلي مجلس از دولت ادامه داشته باشد نيز آنچه كه 
در نهايت اهميت دارد، ميزان موفقيت برنامه ريزان 
در اجراي طرح فعلي است، طرحي كه احتماال براي 

اجراي نهايي، همچنان به چند ماه زمان نياز دارد.
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دو نفتكش ديگر
به ونزوئال مي دهيم

رييس جمهور گفت: تحويل نفتكش ۱۱3 هزار تني 
ايران به ونزوئال موجب استقالِل حمل و نقل دريايي 

اين كشور مي شود.
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور در 
مراسم تحويل دومين نفتكش آفراماكس به شركت 
نفت ونزوئال، گفت: ساخت و تحويل نفتكش ۱۱3 
هزار تني به ونزوئال، عالوه بر اينكه به اين كشور در 
دستيابي به هدف استقالل در حمل و نقل دريايي 
كمك خواهد كرد، بار ديگر نشان مي دهد كه اراده 
و اتحاد ملت ها و دولت هاي مبارز و انقالبي بس��يار 

قوي تر و كارآمدتر از تحريم امريكايي ها است.
دومين نفتكش آفراماكس ساخت شركت صنعتي 
دريايي ايران )صدرا( كه به سفارش ونزوئال ساخته 
شده است، با حضور سيد ابراهيم رييسي و نيكالس 
مادورو روس��اي جمهور ايران و ونزوئال تحويل اين 
كشور شد. رييس جمهور گفت: تحويل اين نفتكش 
را در روز ميالد امام هش��تم به فال نيك مي گيريم 
و صميمانه از همه دس��ت اندركاران شركت ايراني 
صدرا تشكر مي كنم. در شرايطي كه دشمنان ايران 
و ونزوئال تالش مي كنند با اعمال محدوديت هاي 
بس��يار و تحريم هاي ظالمانه س��د راه پيش��رفت 
ملت هاي آزاد ايران و ونزوئال شوند، تحويل نفتكش 
۱۱3 هزار تني س��اخته ش��ده توسط مهندسان و 
صنايع كشتي س��ازي ايران به ونزوئال، نمونه اي از 
ظرفيت ها و توانمندي باالي ايران در صدور خدمات 
فني و مهندسي به جهان و اثبات كارآمدي الگوي 

اقتصاد مقاومتي است.
دكتر رييسي اظهار داش��ت: ساخت و تحويل اين 
نفتكش كه مورد تاييد گروه فني و مهندسي ونزوئال 
نيز قرار گرفته است، عالوه بر اينكه به دولت ونزوئال 
در دستيابي به هدف استقالل در حمل و نقل دريايي 
كمك خواهد كرد، يك بار ديگر نشان مي دهد كه 
اراده و اتح��اد ملت ها و دولت ه��اي مبارز و انقالبي 
بسيار قوي تر و كارآمدتر از تحريم امريكايي ها است.

رييسي ادامه داد: از س��وي ديگر ايران و ونزوئال به 
عن��وان دو اقتصاد مكمل و پش��تيبان يكديگر، از 
طريق تكميل و مرتبط كردن زنجيره هاي تامين در 
هر دو كشور قادر خواهند بود در جهت رفاه و توسعه 
ملت هاي خ��ود حركت كنند. اي��ن نوع همكاري 
مشترك، الگويي مناسب براي همه كشورهاي در 
حال توسعه و مس��تقل است كه ببينند مي توان با 

همكاري و تعامل كارهاي بزرگي انجام داد.
وي تاكيد كرد: دو فروند نفتكش  ديگر نيز در حال 
ساخت اس��ت كه اميدوارم به زودي آماده تحويل 
به ونزوئال ش��ود. نيكالس م��ادورو، رييس جمهور 
ونزوئال نيز در اين مراس��م با تمجيد از ساخت اين 
نفتكش ايران، گفت : با ديدن اين كشتي با ظرفيت 
۸00 هزار بشكه، اولين چيزي كه از ذهنم گذشت، 
چهره رهبر محبوب م��ان، فرمانده چ��اوز بود كه 
مطمئنم روح وي در اين لحظه در هر كجا كه باشد، 
از خوش��حالي لبخند به لب دارد. ساخت نفتكش 
براي ش��ركت  دولتي نفت ونزوئال، برنامه فرمانده 
چاوز براي تقويت صنعت نفت كش��ورمان بود، تا 
آن را در براب��ر كليه تهاجم��ات خارجي خودكفا 
كند. مادورو تاكيد كرد: ساخت اين كشتي مدرن و 
قوي، نشان از توانمندي و ظرفيت باال، فوق العاده 
و تحسين برانگيز صنعتي جمهوري اسالمي ايران 
را دارد. اي��ران يكي از قدرت هاي نوظهور قرن 2۱ 
است و ساخت اين كشتي نيز از نشانه هاي عملي 
و مش��خص اين قدرت نوظهور است.وي خطاب 
به رييس جمهور كش��ورمان گفت: از طرف ملت 
ونزوئال و كليه زنان و مردان و كاركنان و كارگران 
شركت ملي نفت ونزوئال، از شما بابت تحويل اين 
كشتي تشكر مي كنيم، اين دستاورد بزرگي است.

ابالغ برنامه ها و اولويت هاي 
اقتصادي كشور

وزير كشور در بخشنامه اي به استانداران، اهداف، 
برنامه ها و محورهاي اولويت دار وزارت كش��ور در 
حوزه اقتصادي را ابالغ كرد. احمد وحيدي در اين 
بخش��نامه بر پيگيري و اقدام براي ۱0 هدف، 24 
برنامه و ۸۶ فعاليت ترس��يم و تدوين شده، تاكيد 
كرده است. اين بخشنامه با توجه به نام گذاري سال 
۱40۱ به نام »توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين« 
ازسوي رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي )مدظله 
العال��ي( و همچني��ن برنامه ه��اي دولت مردمي 
آيت اهلل رييسي با تأكيد مجدد برضرورت استمرار 
اولويت ها و برنامه هاي مه��م اجرايي ابالغي طي 

سال هاي ۱3۹۹و۱400 صادر شده است.
وزير كشور همچنين از استانداران خواسته است 
در راس��تاي اجراي بخشنامه هاي ابالغي پيشين 
همچون اهتمام جدي به برگزاري جلسات شوراي 
گفت وگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي به منظور 
بهبود فضاي كس��ب وكار و تس��هيل فرآيندهاي 
اداري، اتخاذ رويكردهاي تحول گرا در حوزه رشد 
س��رمايه گذاري داخلي وخارجي و ابالغ ساز وكار 
اجراي فرمان س��ال ۱40۱ رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي، برنامه ريزي مناس��بي داشته باشند و با 
اتخاذ تدابير الزم و استفاده از ظرفيت هاي موجود 
در مناط��ق و ش��وراها، س��تادها و كارگروه هاي 

تخصصي، فعاليت هاي ابالغي را پيگيري كنند.
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي، اشتغالزايي و كاهش 
نرخ بيكاري، بهبود محيط كسب و كار در استان ها 
و تسهيل فرآيندهاي اداري مرتبط، تحقق بخشي 
از محوره��اي اقتصاد مقاومتي، بهب��ود اقتصاد و 
معيشت مرزنشينان با گسترش قاعده مند مبادالت 
مرزي و منطقه اي، ايجاد توازن و رعايت عدالت بين 
آحاد جامعه در پهنه س��رزميني، توسعه و امنيت 
پايدار شرق و غرب كشور و توسعه تجارت، بخشي 

از اهداف مطرح شده در اين بخشنامه است.

تهيه طرح
ارتقاي شفافيت مالي كشور

نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي از تدوين و ثبت 
طرحي با عنوان ارتقاي شفافيت مالي در كشور در مجلس 
خبر داد و گفت كه تمركز اين طرح بر موضوع اطالعات 

هويتي صاحبان حساب هاي بانكي دارد.
علي خضريان از ثبت طرح ارتقاي شفافيت مالي در كشور 
خبر داد و گفت: حكمراني حوزه ريال در چند دهه گذشته 
كمتر مورد توجه سياست گذاران اقتصادي كشور بوده 
حال اينكه براساس محور نوزدهم از سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري، شفافيت 
اقتصادي يكي از مهم ترين راهبردهاي سياست گذاري 
كشور است؛ بر اساس اين بند از سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري 
از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا به خصوص در 
حوزه پولي و ارزي به عنوان يك راهبرد بلندمدت براي 
سياست گذاران اقتصادي در نظر گرفته شده است. وي 
افزود: كم توجهي به پيشگيري از اقدامات و فعاليت هاي 
فسادزا موجب شده تا به جاي حذف زمينه هاي فساد، براي 
كشف آن، هزينه هاي قابل توجهي در فرآيند رسيدگي 
قضايي به اقتصاد كشور تحميل شود. در سال هاي اخير، 
هزاران حس��اب بانكي متعلق به اش��خاص فوت شده 
و ش��ركت هاي منحل ش��ده در حال فعاليت بوده و نيز 
گردش هاي وجوه هزاران ميليارد ريالي با حساب هاي 
كودكان خردسال يا اشخاص مسن در حال انجام است 
همچنين گ��ردش مالي عمده اقدام هاي تروريس��تي 
و مجرمان��ه اعم از قاچاق كاال، مواد مخ��در و ارز، فروش 
ارز صادراتي خارج از ضوابط بان��ك مركزي و... در نظام 
مالي كشور انجام مي شود و حاكميت، خود را از ظرفيت 
اطالعات قابل استفاده از تراكنش هاي بانكي و حكمراني 
كه از طريق آن قابل اعمال است، محروم كرده است؛ به 
عبارت ديگر مي توان گفت حكمراني بدون بهره برداري 
حداكثري از اطالع��ات مربوط به حوزه ريال، مش��ابه 

حكمراني با چشمان بسته است.
وي اضافه كرد: براي تغيير مس��ير حكمران��ي بر ريال 
و ارتقاي ش��فافيت در نظ��ام مالي در كش��ور ابتدا بايد 
تراكنش هاي خارج از نظام بانكي يعني انجام معامالت 
با اسكناس، ارز و سكه و ظهرنويسي چك محدود شود؛ 
دوم، اطالعات هويتي، مكاني و اقتصادي فرستنده و گيرنده 
وجه، هر تراكنش بانكي در اختيار دولت قرار گيرد؛ سوم، 
در تراكنش ها با مبالغ باال بايد ه��دف از انجام تراكنش 
مشخص گردد. همچنين با استفاده از اين اطالعات، حقوق 
عامه، اعم از دريافت ماليات قانوني و جلوگيري از اقدامات 
مجرمانه اعم از پولشويي و تأمين مالي اقدامات تروريستي 
و جلوگيري از اعمال س��وداگرانه توسط دولت پيگيري 
شوند. خضريان ادامه داد: به تعبير ديگر مي توان گفت 
تقويت حكمراني در حوزه ريال مي تواند فضاي اقتصادي 
كشور را ش��فاف تر كرده و ظرفيت سياس��ت گذاري و 
مديريت اقتصادي را ارتقا دهد. افزايش شفافيت اقتصادي 
به تس��هيل نظارت بر فعاليت هاي بانك ها و موسسات 
مالي، جلوگيري از ف��رار مالياتي و بهبود تراز بودجه اي، 
فراهم كردن امكان اخذ ماليات هاي تنظيمي، مبارزه با 
فساد اقتصادي، مبارزه عملي با پولشويي در داخل كشور 
و تامين مالي فعاليت هاي تروريس��تي و به تبع افزايش 
امنيت ملي، اصالح نظام حمايتي كشور به منظور كاهش 
اختالف طبقاتي، كنترل و ساماندهي بازارها، مبارزه با 
قاچاق كاال و حمايت از توليد داخل كمك مي كند و منجر 
به اثربخشي بيشتر اقدامات در اين حوزه ها خواهد شد. 
سخنگوي كميسيون اصل نودم قانون اساسي در توضيح 
پيشنهادش براي ساماندهي و نظارت بر تسهيالت بانكي 
مصوب كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ و مجلس افزود: 
خوشبختانه مجلس شوراي اسالمي طي مصوبه اي در 
بن��د »د« تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱40۱، س��از و كاري 
براي شفافيت تسهيالت كالن بانكي تعيين كرد. طبق 
اين قانون، بانك مركزي موظف است با استفاده از سامانه 
اطالعاتي خ��ود و دريافت اطالعات تكميلي از بانك ها، 
مانده تسهيالت و تعهدات كالن و ميزان پرداختي و مانده 
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي 
هر يك از بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي را به 
تفكيك هر يك از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار 
مرتبط ي��ا ذي نفع واحد، نرخ س��ود، مدت بازپرداخت، 
دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت اعم از جاري، سررسيد 
گذشته، معوق يا مشكوك الوصول، نوع و ميزان وثيقه 
دريافت شده، بر تارنماي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران در دس��ترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به 

روزرساني نمايد.

ادعاي برخي رسانه هاي اصولگرا

برخي رسانه ها مدعي شدند كه وزيركار دولت رييسي 
استعفا داده است. اخبار رس��يده حكايت از آن دارد كه 
يكي از وزراي ُپرحاشيه و هزينه ساز دولت سيزدهم در 
روز هاي آتي با هيات دولت خداحافظي خواهد كرد. به 
گزارش پايگاه خبري صراط، چندي اس��ت كه مجلس 
شوراي اس��المي عزم خود را براي اس��تيضاح اين وزير 
-به داليل متعددي همچون اّتخاد تصميمات نادرست 
و حاشيه ساز كه موجب اعتراض بازنشستگان محترم 
و نيز نابس��اماني هاي متعدد در كشور شده است- جزم 
نموده است؛ اما آيت اهلل رييسي با مشورت ويژه معاون اول 
رييس جمهور و نيز نهاد هاي امنيتي، به اين تصميم رسيده 
كه اولين تغيير در كابينه نه با استيضاح كه با بركناري وي 
رقم خورد. بنا بر اين گزارش، اين تصميم به وزير ُپرحاشيه 
و عالقه مند به فعاليت هاي توئيتري نيز ابالغ شده و او نيز 
در روز هاي اخير طي جلسه محرمانه اي با مديران نزديك و 
حلقه اول خود در وزارتخانه، از آنها خداحافظي كرده است.
در همين راس��تا، برخي از مش��اوران و مديران جواني 
كه هزينه هايي را در همي��ن دوران كوتاه وزارت بر روي 
دست وزير جوان و بي تجربه گذاشته بودند هم اينك در 
تقاّلي رايزني و البي سنگين هستند تا قبل از بركناري، 
به عضويت هيات مديره ه��اي هولدينگ هاي پولدار و 
مهم زيرمجموعه وزارت مزبور در آيند. نكته جالب توجه 
اينجاست كه قرار است اين وزير ُپرچالش پس از بركناري 
از وزارتخانه، مسووليت جديدي را در دولت به عهده بگيرد!

زيرساخت هاي كاالبرگ هنوز فراهم نيست

معاون اول رييس جمهور مطرح كرد

پرداخت يارانه نقدي تا شهريور ماه

حمايت دولت از نهضت احياي واحدهاي اقتصادي
مع��اون اول رييس جمه��ور احي��اي طرح هاي نيمه 
تعطي��ل و اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني كش��ور 
را دو برنام��ه مه��م و اساس��ي دولت س��يزدهم براي 
بازگرداندن س��رمايه عظيم راكد به چرخه اقتصادي 
كش��ور دانس��ت و تاكي��د ك��رد: ب��ا اج��راي اين دو 
برنام��ه، نقدينگي عظيم در كش��ور به س��مت توليد 
 و افزاي��ش س��رمايه گذاري باز خواهد گش��ت كه در

اين صورت به حفظ ارزش پول ملي كشور كمك خواهد 
شد. محمد مخبر در مراسم بهره برداري از 54۶ واحد 
اقتصادي راكد و نيمه فعال احيا شده با اشاره به اينكه 
در كشورهاي پيشرفته ۸0 درصد سرمايه گذاري ها و 
برنامه ريزي ها بر روي مشاغل خانگي و خرد و كوچك 
انجام مي شود، افزود: احيا و بازگرداندن 54۶ طرح راكد 
و نيمه فعال به چرخه اقتصادي كشور با سرمايه گذاري 
۶ هزار ميليارد توماني و اش��تغال زايي بيش از ۸ هزار 
نفري انجام شده است كه بازگشت اين ۶ هزار ميليارد 
تومان به اقتصاد كشور تنها طي ۸ ماه از روي كار آمدن 
دولت انجام شد و اگر به دنبال احياي اين واحدها به جز 
از مس��ير طرح نهضت احياي واحدهاي اقتصادي در 
دولت س��يزدهم بوديم حداقل سه سال زمان نياز بود 

تا همين واحدها به چرخه اقتصادي كشور بازگردند. 
معاون اول رييس جمهور از تمامي نهادهاي انقالبي و 
غيردولتي همانند سازمان بسيج مستضعفين، بنياد 
مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خواست 
تا كمك به دولت در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي 
را از اولويت هاي اصلي فعاليت هاي خود قرار دهند تا در 
مراحل بعدي اين نهضت واحدهاي بيشتري به چرخه 
اقتصادي كشور برگردند.  وي ادامه داد: دولت مصمم 
است تا با تمام پشتيباني هاي مالي و حقوقي از نهضت 

احياي واحدهاي اقتصادي حمايت كند. 
مخبر در بخش ديگري از سخنان خود اشتغال زايي را يكي 
از اولويت هاي اصلي دولت و همچنين از وعده هاي مهم 
رييس جمهور و توقعات مردم از دولت برش��مرد و گفت: 
دولت به دنبال ايجاد ساالنه يك ميليون شغل در كشور 
است كه حركت در جهت احياي واحدهاي راكد و نيمه 
راكد مي تواند به دولت در رسيدن به اين هدف كمك كند. 

مع��اون اول رييس جمهور همچنين ادام��ه داد: ناتواني 
اقتصادي كشور در زمينه سرمايه گذاري يكي از مشكالت 
چند سال اخير بوده تا جايي كه نرخ استهالك از ميزان 
سرمايه گذاري پيش��ي گرفته است و در كنار اين مساله 
افزايش ن��رخ ت��ورم و ارز و همچنين س��وء مديريت ها 
در هدايت نقدينگي به س��مت توليد و س��رمايه گذاري 
در طول س��اليان گذشته از جمله مش��كالتي است كه 
دولت با برنامه ريزي مناس��ب درص��دد اتخاذ اقدامات و 
برنامه ريزي هاي الزم براي حل آن اس��ت.  وي با اش��اره 
به نقش جنگ اوكراين در افزايش قيمت جهاني برخي 
كاالهاي اساسي و مواد غذايي، گفت: كشورهاي اروپايي 
و امريكا در 40 سال گذشته چنين تورمي را تجربه نكرده 
بودند تا جايي كه در اتحاديه اروپا كوپن و سهميه روغن 
به مردم داده مي شود چرا كه هم در تامين كاالهاي مورد 
نياز ش��هروندان خود و قيمت آنها با مش��كالت اساسي 
مواجه ش��ده اند.  مخبر با بيان اينكه اصالح نظام توزيع 
ارز ترجيحي حلقه اول اصالحات اقتصادي دولت است، 
ادامه داد: اگر اجراي اين طرح يك الزام قانوني از س��وي 
مجلس شوراي اسالمي هم نبود قطعا دولت به گونه اي 

ديگر و با يك زمانبندي مشخص اين طرح را اجرا مي كرد.  
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: در زمينه تامين 
نهاده هاي دامي نيز دولت بايد تدابيري اتخاذ مي كرد زيرا 
كه قيمت ها فوق العاده افزايش يافت و كش��ور نيز به اين 
نهاده ه��ا يارانه اختصاص مي داد كه اين امر زمينه س��از 

فساد،  رانت و قاچاق به كشورهاي منطقه شده بود.
وي با اشاره به اينكه به تعبيري تا شعاع 300 كيلومتري 
كشورهاي همسايه جمهوري اسالمي از يارانه اختصاص 
يافته دولت ايران به كاالهاي اساسي استفاده مي كردند، 
 گفت: با اجراي طرح اصالح ارز ترجيحي نرخ برخي اقالم 
در اين كشورها تا چندين برابر افزايش يافت و اين كشورها 
براي بهره گيري از اين مزيت يارانه اي جمهوري اسالمي، 
تعرفه هاي وارداتي خود بر روي كاالهاي اساسي ايراني را 
صفر كرده بودند و بعد از اجراي اين طرح اين كشورها با 

مشكالت جدي مواجه شدند. 
مخبر با تاكي��د بر اينكه فراوان��ي كاالها و همچنين 
ثبات قيمت ها دو اولويت مهم دولت در اجراي طرح 
مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها بود، تصريح كرد: 
قبل از اجراي اين طرح در برخي از كاالها همانند آرد يا 

اقالمي چون ماكاراني تا 30 هزار ميليارد تومان يارانه 
به خارج از كشور صادر يا قاچاق مي شد كه اين موضوع 
به هيچ عنوان قابل قبول نبود.  وي ادامه داد: گام بعدي 
دولت براي اصالح اقتصادي كشور، افزايش ارزش پول 
ملي، سرمايه گذاري ها، كاهش نرخ تورم و مديريت و 
هدايت نقدينگي در كشور است.  وي سرمايه گذاري 
در بنگاه هاي خرد، كوچك و متوس��ط، شركت هاي 
دان��ش بنيان و همچنين اقتصاد ديجيت��ال و دريا را 
از جمله برنامه هاي جدي دول��ت در زمينه افزايش 
س��رمايه گذاري ها در كشور دانست و گفت: دولت به 
دنبال آن است تا صنايع پايين دستي پتروشيمي را 
در حداقل 30 شهر در كنار دريا راه اندازي كند.  معاون 
اول رييس جمه��ور همچنين با اش��اره به طرح هاي 
دولت براي آبرس��اني به مناطق ب��ا تنش آبي گفت: 
در گذشته آب از مركز كش��ور به شهرهاي كنار دريا 
منتقل مي شد اما امروز با طرح هاي شيرين سازي آب 
و احداث خطوط انتقال آب، آب آشاميدني و مصارف 

ديگر از دريا به مركز كشور منتقل مي شود. 
وي افزود: با احداث 5 مس��ير انتقال و آبرساني به زودي 
آب سالم و آشاميدني و مصارف بهداشتي و كشاورزي 
به استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و 
جنوبي، كرمان و يزد و اصفهان خواهد رس��يد.  در اين 
مراس��م 54۶ واحد اقتصادي راكد و نيم��ه فعال احيا 
ش��ده و اتاق وضعيت پايش روستا با حضور معاون اول 
رييس جمهور و به صورت ويدئو كنفرانسي بهره برداري و 
افتتاح شد.  اتاق وضعيت پايش روستا كه با همت معاونت 
توسعه روستايي مناطق محروم كشور راه اندازي شده 
است شامل 4 سامانه اصلي و جامع وضعيت جغرافيايي 
روستاها، سامانه جامع آمار و اطالعات آبادي هاي كشور، 
سامانه داش��بورد مديريتي و همچنين سامانه احياي 
واحدهاي توليدي راكد و نيمه راكد اس��ت. همچنين 
در ادامه اين مراسم تفاهم نامه همكاري نهضت احياي 
واحدهاي اقتصادي با سازمان بسيج مستضعفين، بنياد 
علوي بنياد مستضعفان و بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( به منظور احياي 3 هزار واحد جديد توليدي و 

اقتصادي در حضور معاون اول رييس جمهور امضا شد.

عبدالملكي استعفا داد؟



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكش��نبه 22 خرداد 1401، با افزايش قيمت دالر به 
32830 تومان در بازار آزاد، و اعالم هر اونس جهاني طال به 
قيمت 1873 دالر، قيمت سكه به 16 ميليون و 700 هزار 
تومان رس��يد. به دنبال ركود شكني روز شنبه 21 خرداد 
1401، قيم��ت دالر در بازار آزاد، كه به عقيده فعاالن بازار 
متاثر از اثررواني جلسه ش��وراي حكام در بررسي پرونده 
هس��ته اي ايران و هش��دارهاي آژانس بين المللي انرژي 
هس��ته اي بر بازار ارز و ط��ال رخ داده، دالر از نرخ 32 هزار 
و 800 تومان عبور ك��رده و به مرز 33 هزار تومان نزديك 
شده است، همچنين به خاطر رشد قيمت اونس جهاني 
طال به رق��م 1870 دالر، قيمت طال و س��كه نيز افزايش 
يافته است و سكه به 17 ميليون تومان نزديك شده است.  
با وجود اخبار متعددي كه از سوي بانك مركزي در ارتباط 
با رش��د درآمدهاي ارزي، بازگشت ارز صادراتي به كشور، 
افزايش عرضه ارز در نيما، دس��تگيري تعدادي از فعاالن 
بازار معامالت فردايي ارز و طال، و همچنين شرايط جديد 
فروش ارز صرافي به افراد از جمله ممنوعيت فروش ارز به 
دو تابعيتي ها، مطرح شده، اما به عقيده فعاالن بازار، اين نوع 
اخبار اثر رواني خود را بر بازار گذاشته و تقاضا براي دالر آزاد 
را افزايش مي دهد، زيرا كس��اني كه به ارز نياز دارند، وقتي 
از صرافي ها و بانك ها امكان خريد نداشته باشند، عمال به 
سمت بازار آزاد هدايت مي شوند، همچنين نوسان قيمت 
دالر، باعث افزايش خريد مي شود و عده اي با اين فرض كه 
در آينده قيمت دالر افزايش خواهد يافت، عمال به سمت 
خريد بيش��تر دالر مي روند. از سوي ديگر، اعالم نرخ هاي 
تورم 40 تا 50 درصدي، افزايش قيمت كاالهاي مختلف 
در دو ماه گذشته، تاكيد مقامات سياسي بر مواضع ايران و 
كند شدن يا توقف مذاكرات مربوط به احياي برجام، موجب 
شده كه اقتصاد دانان از اثر تورم 50 درصدي بر قيمت دالر و 
ثبت نرخ هاي باالتر در ماه هاي آينده خبر دهند. هر چند كه 
مشخص نيست كه اين پيش بيني ها چقدر درست باشد، اما 
در عين حال عده اي از قيمت هاي دالر باالي 40 هزار تومان 
در صورت ادامه روند كنوني در ماه هاي آينده خبر داده اند. 
براين اس��اس، برخي اقتصاد دانان از دولت و مس��ووالن 
سياسي و اقتصادي درخواست كرده اند كه در مسير احياي 
برجام، كاهش تنش با كش��ورهاي غربي، رفع مشكالت 
موجود با آژانس بين المللي انرژي هسته اي، بهبود روابط با 
غرب و كشورهاي همسايه اقداماتي انجام شود تا فشارهاي 
موجود در اقتصاد ايران كاهش يافته و بازارهاي كاال، ارز و طال 
و ساير بخش هاي اقتصادي با شرايط بهتري مواجه شوند.  
كمبود برق، قطع شدن برق برخي كارخانه ها و بخش هاي 
اقتصادي، ضعيف شدن ولتاژ برق در مناطق مختلف تهران 
كه روز يكشنبه براي س��اعاتي رخ داده است و موضوعات 

ديگري از اين دس��ت نيز بر بخش توليد اثر گذاشته و در 
نتيجه نياز به واردات كاال را افزايش مي دهد و اين موضوع 
در مجموع نرخ هاي باالي دالر را رقم خواهد زد.  از اين رو 
شايسته است كه دولت برنامه هاي گسترده اي در جهت 
كاهش مشكالت فضاي كسب وكار و توليد، و به خصوص 
احياي برجام داشته باشد تا فشار تحريم ها بر كشور كاهش 

يابد و نگراني از تحريم هاي احتمالي آينده كاهش يابد. 

    دالر صرافي كانال ۲۶ هزار تومان 
را پشت سرگذاشت 

قيمت فروش دالر يكش��نبه، 22 خردادم��اه 1401 در 
صرافي هاي بانكي با 244 تومان افزايش نس��بت به روز 
گذشته 27 هزار و 44 تومان معامله شد.نرخ فروش يورو 
در صرافي هاي بانكي با 142 تومان افزايش نسبت به روز 
كاري گذشته 28 هزار و 471 تومان معامله شد.قيمت 
خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 26 هزار و 775 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 188 تومان اعالم 
شد. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 
هزار و 276 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 514 تومان 

بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 27 
هزار و 63۹ تومان و نرخ ف��روش آن نيز 27 هزار و 8۹0 
تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 26 هزار و 438 تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي 25 هزار و 135 تومان معامله شد.

    سكه وارد كانال ۱۶ ميليون تومان شد 
قيمت س��كه طرح جديد با يك ميلي��ون و 360 هزار 
تومان افزايش قيمت نس��بت به روز گذش��ته به 16 
ميليون و 300 هزار تومان رسيد.قيمت هر قطعه سكه 
طرح جديد در ساعت 14 و 15 دقيقه با يك ميليون و 
360 هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز گذشته 
به 16 ميليون و 300 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با قيمت 15 ميليون و 850 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه ۹ ميليون و 150 
هزار تومان، ربع سكه 6 ميليون و 100 هزار تومان و سكه 
يك گرمي سه ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 507 هزار تومان رس��يد و قيمت هر 

مثقال طال 6 ميليون و 530 هزار تومان شد.قيمت اُنس 
جهاني طال نيز به يك هزار و 872 دالر و 46 سنت رسيد.

    دستگيري ۳۱ نفر از سرشاخه هاي معامالت 
فردايي ارز و طال با همكاري بانك مركزي

سردار بهرامي، جانش��ين پليس امنيت اقتصادي ضمن 
هش��دار به فعاالن بازار فردايي ط��ال و ارز گفت: 31 نفر از 
سرشاخه هاي معامالت فردايي دستگير و تعدادي از عناصر 
فعال در اين بازار نيز شناسايي شدند.در چند روز گذشته 
شاهد نوسانات بازار ارز و طال بوديم كه بررسي ها مشخص 
كرد عده اي س��ودجو با راه انداختن معامالت غيرقانوني 
معامالت فردايي اقدام ب��ه افزايش صوري ارز مي كنند.با 
همكاري بانك مركزي، اين افراد شناسايي و 31 تن از آنها 
دستگير شده اند و مابقي نيز در تيررس پليس قرار دارند.به 
گفته وي، معامالت فردايي طال و ارز، غيرقانوني و قمارگونه 
است و پليس با فعاالن بازار فردايي، به جرم اخالل در نظام 
اقتصادي قاطعانه برخورد خواهد كرد. برخي سودجويان 
و معامله گ��ران ارز با راه انداختن صفحات و كانال هايي در 

فضاي مجازي تالش كرده اند تا بازار ارز را ملتهب كنند.

نگاه

خبر
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نگاه ۶۱ اقتصاددان درباره تحريم  
و FATF مثل ۱0 سال قبل است

نوع نگاه نامه 61 اقتصاددان 
 FATF درب��اره تحري��م  و
مثل 10 س��ال قبل است. 
تصور مي كنن��د تحريم ها 
بداليل سياس��ي امنيتي 
وض��ع ش��ده اند و اگر مثال 
سياس��تمدار »زورآزمايي 
در عرصه بين المللي« نكند 
البد تحريم ها رفع مي شود. بعضي فرازهاي نامه ٦١ 
نهادگرا انصافا محترم اس��ت مثل »سياست گذاري 
اقتصادي عرضه آزمون و خطا نيست« يا لزوم بهبود 
حكمراني براي اج��راي موفق اصالح��ات قيمتي. 
 مع االس��ف هنوز اقتصاددانان اين را نپذيرفته اند كه 
بخشي از بار رفع تحريم ها با آنهاست، و مساله صرفا 
اين نيست كه آنها به سياس��تمدار دستور دهند كه 
تحريم ها را رفع كند. بخش مهم��ي از ضعيف بودن 
تيم هاي مذاكراتي ايران از ٨٢ تاكنون به اين برمي گردد 
ك��ه اقتصاددانان ايراني مگر ن��وادري دركي از اينكه 
تحريم چيست و چگونه كار مي كند ندارند. دقيقا به 
همين خاطر هم بسته هاي طرف ايراني معموال به طرز 
شرم آوري ضعيف و حقوقي-سياسي و غير اقتصادي 
هستند.ش��ما همين حاال از اين عزيزان امضا كننده 
بپرسيد در عمل منظورشان از رفع تحريم چيست؟ 
هرگز به يك پاس��خ نس��بتا هماهنگ درباره معناي 
»رفع« و »تحريم« نمي رسيد كه حداقلي از نسبت را با 
واقعيات روي زمين داشته باشد. درك تفاوت تگاه ها و 
شكل اعمال و تاريخچه اثر كه بماند.مادامي كه نفهميم 
تحريم به داليل اقتصادي )عموما ژئواكونومي( وضع 
شده و مذاكره يا مقاومت در مقابل آن هم در درجه اول 
امري است اقتصادي و نه سياسي-امنيتي-هسته اي، 
فرمان دادن ما به سياستمدار دردي را دوا نمي كند.از 
آن ترس��ناك تر امر دوستان درباره fatf است كه 
تصور مي كنند مس��اله چيزي در يد سياستمدار 
ايراني است و البد اگر مثال به دو كنوانسيون الحاق 

كنيم، آنها هم ايران را از بيانيه خارج مي كنند!

ماليات بر عايدي 
به صحن مجلس مي آيد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: ب��ه زودي اليحه ماليات عايدي بر س��رمايه به 
صحن علني مجلس مي آيد تا مورد بررسي قرار گيرد.

پورابراهيمي 21 خرداد در جلسه شوراي برنامه ريزي 
و توسعه استان و نشست با فعاالن اقتصادي در اردبيل 
اظهار كرد: نگاه ما در حوزه تبديل ماليات ستاني از شخص 
به افراد حقوقي است تا مشكالت گذشته رفع شود.وي 
با بيان اينكه در بخش صادرات به پايداري قوانين نياز 
داريم تا تصميمات خلق الس��اعه فعاالن اين حوزه را 
آزار ندهد، تصريح كرد: وزارت صمت براي ش��فافيت 
فعاليت هاي تجاري و صادرات��ي بايد قوانين متقن را 
ابالغ كرده و از تغيير رويه ها به ش��كل آني و لحظه اي 
جلوگيري كند.رييس كميسيون اقتصادي مجلس در 
مورد نگراني واحدهاي صنعتي از اعمال خاموشي هاي 
برق در فصل تابستان گفت: كل مصرف برق واحدهاي 
صنعتي در كشور پنج تا هفت هزار مگاوات است كه براي 
تأمين انرژي مورد نياز از دولت خواسته ايم تا مازاد توليد 
را در قالب بورس انرژي عرضه كرده تا امكان تأمين برق 
حتي با قيمت آزاد براي سرمايه گذاران بخش توليد و 
صنعت فراهم  آيد.مشوق هايي در اين حوزه با همكاري 
وزارت ني��رو در نظر گرفته مي ش��ود تا فعاالن بخش 
خصوصي بتوانند به تناس��ب نياز خود از انرژي برق با 
تعرفه گذاري جديد استفاده كنند.وي در مورد تأمين 
منابع مالي بنگاه هاي اقتص��ادي از طريق بانك يا بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت بانك ها 
در پرداخت اين تسهيالت تالش بر اين است تا بخشي از 
منابع بنگاه هاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه تأمين 
شده و اين واحدها بتوانند بدون افزايش ارز نقدينگي به 
تقويت نظام توليد كمك كنند.پورابراهيمي در بخش 
ديگري از س��خنان خود اضافه كرد: فعاالن اقتصادي 
بايد با قان��ون جديد ماليات بر ارزش افزوده آش��نايي 
پيدا كنند كه از ات��اق بازرگاني انتظار داريم با تعامل و 
ارتباط بيش��تر با فعاالن حوزه توليد و اقتصاد نسبت 
به برگزاري دوره هاي آموزشي گام هاي جدي بردارد.

وي بلوكه كردن بخشي از تسهيالت پرداختي از سوي 
بانك ها را خالف ش��رع و قانون اعالم ك��رد و ادامه داد: 
ساختار بانك ها نبايد به سمت حركت هاي نامناسب 
باشد بلكه شفافيت در اين حوزه اعتمادآفرين خواهد 
بود.پورابراهيمي بازگش��ت ارز صادراتي را متناسب با 
سياست دولت و از طريق نمايندگي بانك ها و صرافي ها 
يادآور شد و بيان كرد: تعهدات ارزي بايد با برنامه ريزي 
دقيق بانك مركزي به نتيجه رسيده و اصالح فرآيندها 
را در اين بخش ش��اهد باش��يم.وي به مصوبات خوب 
سفر اعضاي كميس��يون اقتصادي به استان اردبيل 
اش��اره كرد و گفت: در كنار حل مشكالت صاحبان 
واحدهاي توليدي دريافت كننده تسهيالت ارزي، قرار 
شد تا نشستي با مديريت صندوق توسعه ملي انجام 
شود و بر اساس مدل اجرايي مصوب اين تعهدات به 
سرانجام برسد.پورابراهيمي ضرورت تأمين اعتبارات 
از محل ماده 56 را ب��راي طرح هاي اولويت دار نظير 
راه آهن اردبيل يادآور شد و اظهار كرد: با اصالح اليحه 
حقوق ورودي در مجلس اميدواريم بر اساس نرخ ارز 
ترجيحي اين فرآيندها انجام شده تا اثر مثبت اين كار 
را در كاهش بها تمام شده سرمايه گذاري شاهد باشيم. 
وي در مورد ظرفيت خوب معادن در كشور و عقيم 
ماندن برخي سرمايه گذاري ها در اين بخش تصريح 
كرد: ۹0 درصد ظرفيت معادن كشور غيرفعال است و 
بايد با همكاري بخش خصوصي اين ظرفيت در جهت 

توسعه اقتصاد كشور به كارگيري شود.

نسخه سياسي براي حل 
مشكالت اقتصادي درست نيست

يك كارشناس اقتصادي در واكنش به نامه 61 اقتصاددان 
گفت: اينكه تعدادي از اقتصاددان ها به جاي توصيه هاي 
اقتصادي به دولت، بحث را برعكس كرده و مي گويند بايد 
تصميم سياسي بگيريد تا اقتصاد درست بشود، پاسخ 
غلطي به دغدغه درست است.مسعود براتي در گفت وگو 
با تسنيم، در واكنش به نامه اخير 61 اقتصاددان نهادگرا، 
اظهار داشت: همانطور كه در اين نامه هم اساتيد اقتصاد 
اشاره كرده اند، مش��كالتي در فضاي اقتصادي وجود 
دارد و سياست هايي است كه از منظر اين عزيزان محل 
نقد بوده است.برخي از اين سياست ها و وضعيت فعلي 
ريشه در گذشته دارد و برخي از اين سياست ها مربوط 
به دولت فعلي اس��ت اما در كنار احترام به دغدغه هاي 
اساتيد اقتصادي كه نشان مي دهد به مسائل روز كشور 
اهميت مي دهند، نكته مهم اينجاست كه راهكار اصلي 
و اساسي كه اين عزيزان پيشنهاد داده اند، يك راهكار 
»تجربه پس داده و شكست خورده اي« است.وي افزود: 
در بخش پاياني نامه مذكور كه اتفاقاً تيكه ها و كنايه هاي 
سياسي فراواني در آن وجود دارد، بيان شده »تازماني 
 FATF كه بحث توافق حاصل نشود و موضوع ايران در
مشخص نشود، ثبات اقتصاد كالن متصور نيست«. يعني 
به مخاطب اينطور القا مي كنند كه كليد اصلي و راهكار 
اصلي مساله توافق و مشخص شدن وضعيت ايران در 
FATF است.اين كارشناس تحريم ضمن تأكيد براينكه 
هر كدام از موضوعات مطرح ش��ده، بحث هاي فراواني 
دارد كه واقعا نيازمند گفت وگو است، تصريح كرد: توافق 
امري اس��ت كه مردم ايران آن را تجربه كرده اند و صرفًا 
يك ايده ذهني نيس��ت؛ يك ايده است كه تجربه شده 
و ما االن در دوران پسا تجربه هستيم، يعني اين ايده به 
سياست تبديل و اجرايي شده و نتيجه داده است.براتي 
ضمن اشاره به اينكه ما االن در دوره اي هستيم كه كامال 
به وضوح شكس��ت خوردن ايده توافق و ناموفق بودن 
آن را تجربه كرده ايم، گفت: اواًل همه به اين موضوع پي 
برده اندكه توافقي كه در گذشته صورت گرفت، نتوانست 
به صورت پايدار موضوع تحريم ها را حل كند؛ بس��يار 
موقت و فقط حدود 2 سال، فضاي خوشي را ايجاد كرد 
اما در حل مسائل ريشه اي ناشي از اعمال تحريم ها عليه 
ايران، بسيار ناموفق بود؛ براي مثال روابط بانكي ايران، 
مانند قبل از تحريم ها نشد و ريسك همكاري با ايران 

كماكان برقرار بود.
تحريم هاي ثانويه ريسك محور امريكا عليه ايران برقرار 
بود و تنها در يكس��ري حوزه ها فضايي ايجاد ش��د كه 
انهم س��ريعًا با افزايش نقض عهدهاي طرف امريكايي 
و در نهايت با خروج امريكا از برجام، بس��ته شد مانند 
فروش نفت.وي تأكيد كرد: نكته اي كه االن براي تمام 
دنبال كنندگان مذاكرات روش��ن ش��ده اين است كه 
توافقي كه براي احياي برجام صورت بگيرد نمي تواند 
به اندازه برجام هم اين فضا را ايجاد كند و نسبت به آن 
ضعيف تر خواهد بود.سوال ما از عزيزان اقتصاددان كه 
نامه اخير را امضا و منتشر كرده اند اين است كه چگونه، 
چنين واقعيت��ي را ناديده گرفت��ه و بيان مي كنند كه 
توافق مي تواند وضعيت اقتصادي را خوب كند؟ دقيقا 
منظورشان از تحريم و رفع تحريم چيست؟ چه تصوري 
از توافق و اثر توافق بر تحريم ها دارند؟خصوصًا با توجه 
به تحوالت و وضعيت سياس��ي داخلي امريكا كه همه 
مي دانند توافق آتي بسيار ناپايدارتر و شكننده تر از توافق 
اوليه هم خواهد بود.و سوال بسيار مهم تر  اين است كه با 
فرض اينكه تحريم ها ولو اندك رفع شود، چه اثري بر حل 
مشكالت اقتصادي خواهد گذاشت؟ خصوصا مشكالتي 
كه اين عزيزان به عنوان اقتصاددان هاي نهادگرا درباره 
آنها بصورت جدي صحبت مي كنند، كه شايد ما هم با 
آنها همراه باشيم مانند بحث فساد، انضباط مالي، مسائل 
مربوط به نقدينگي، مساله مديريت بازارها و سياست هاي 
دولت.اين كارش��ناس تحريم در ادام��ه تصريح كرد: 
براساس تجربه اي كه داريم، به عينه ديديم، در زماني 
كه توافق حاصل شده بود اكثر اين شاخص هايي كه االن 
دغدغه اين عزيزان هست، وضعيت بدتري پيدا كرده 
بود؛ رشد نقدينگي بيشتر و ضريب جيني بدتر شد، علي 
رغم اينكه ايران منابع نفتي خود را مي توانست بفروشد 
و با محدوديت هايي به پول هاي حاصل از فروش نفت 
دسترسي داشت اما باز وضعيت اقتصادي صرفاً آرام بود 
و شاهد اتفاقي در اصالح اقتصاد نبوديم.براتي افزود: براي 
همين بود كه جهش نرخ ارز در بعد از توافق و در سال ۹7 
بسيار بيشتر از جهش ارزي است كه در سال ۹0 با آن 
مواجه شديم. عزيزان بدون كوچك ترين اشاره به تجربه 
گذش��ته و اينكه چرا تجربه قبلي شكست خورده بود، 
دوباره اين را توصيه مي كنند كه بنظرم خيلي دور از بحث 
علمي و كارشناسي است و نمي توان به آن منطق علمي 
داد.وي با بيان اينكه نكته بعدي كه در نامه اقتصاددان 
نيز به آن تأكيد شده، FATF است، گفت: خيلي ساده 
انگارانه، عزيزان با FATF روبرو ش��دند و فكر مي كنند 
كه صرف پذيرش آن چيزي كه FATF به ايران گفته، 
منجر به حل مشكل FATF مي شود.ولي FATF ايران 
را در ليست سياه قرار داده و عزيزان تصور مي كنند كه 
با پذيرش اقداماتي كه FATF بيان كرده ايران از ليست 
سياه خارج خواهد ش��د، همين تصور ساده انگارانه در 
سال ۹5 منجر به پذيرش برنامه اقدام از سوي ايران شد. 
در صورتي كه ايران علي رغم اينكه تعهد سياسي داد كه 
اقدامات FATF را رعايت مي كند ولي FATF ايران را از 
ليست سياه خارج نكرد. صرفا يك تعليق آنهم تعليق 
بسيار بي كيفيت صورت گرفت.يعني مهم ترين اقدام 
مقابله اي، بحث شناسايي تشديد شده هويت مشتري 
از سوي FATF جاري بود و براي همين ايران خيلي از 
تعهدي كه داده بود، منفعتي نبرد.وي ادامه داد: فرض 
كنيم كه ايران اقدام��ات FATF را انجام دهد ولي آيا از 
ليست سياه خارج خواهد شد؟ نه تنها هيچ سند و متني 
مبني ب��ر اين وجود ندارد، اتفاق��ًا برعكس، مطالبات و 
گام هاي بعدي FATF مطرح مي شود. واقعا جاي تعجب 
اس��ت كه عزيزان اقتصاددان با اين موضوع انقدر ساده 
مواجه مي شوند.در جمع بندي بايد به اين نكته توجه 
كرد كه تازماني كه اقتصاد ايران از درون اصالح نشود، 
فشارهاي تحريم را مديريت نكند و آسيب پذيري خود 

را كاهش ندهد، هيچ رفع تحريمي در كار نخواهد بود. 

افزايش قيمت سكه، دالر و طال ادامه دارد

عرضه ارز در صرافي ها بيشتر مي شود

عضو شوراي عالي كانون صرافان: احتمال تعديل سريع قيمت ها در بازار ارز با ورود بازارساز

سكه 16 ميليون و 700 هزار تومان شد

جلسه ويژه ارزي رييس كل بانك مركزي با صرافان به دنبال ركوردزني دالر
گروه بانك و بيمه |

به دنبال عبور قيمت دالر از 32 هزار و 800 تومان در 
روز شنبه 21 خرداد 1401، كه كارشناسان آن را متاثر 
از جو رواني و حواش��ي مربوط به مذاكرات هسته اي 
وجلسه ش��وراي حكام و اختالف نظر با آژانس انرژي 
هس��ته اي، اعالم كرده اند، بازار ارز دچار نوسان شده 
و در اين راس��تا، رييس كل بانك مركزي جلسه اي با 
صرافان ارزي براي اجراي سياست هاي جديد ارزي 
اين بانك در ساختمان ميرداماد برگزار كرد. »مصطفي 
قمري وفا« مديركل روابط عمومي بانكي مركزي با 
انتش��ار عكسي از جلس��ه ربيس كل بانك با صرافان 
ارزي براي اجراي سياست هاي جديد ارزي اين بانك 
در س��اختمان ميرداماد خبر داد.در روزهاي اخير به 
دليل جو رواني و حواشي مربوط به مذاكرات هسته اي 
بازار ارز دچار نوس��ان شده و نرخ ارز افزايش يافته كه 
فعاالن بازار هم علت اصلي نوسانات اخير ارزي را جو 
رواني مي دانند و مي گويند عرضه ارز مناسب است، اما 
بانك مركزي نبايد اجازه دهد كه اختالف دالر نيمايي 
و آزاد افزايش يابد.در روزهاي گذش��ته سران قوا در 
مصوبه اي اختيارات بانك مرك��زي در حوزه ارزي را 
افزايش دادند و اين بانك مجاز به مديريت بازار ارز با 
استفاده از تمام اختيارات  شد.پس از مصوبه سران قوا، 
بانك مركزي جلسه اي ارزي را با حضور صرافان ارزي 
در ب��رج ميرداماد برگزار ك��رد و صرافان را در جريان 
جزييات اقدامات آتي اين بانك در حوزه ارزي قرار داد.

كامران سلطاني زاده عضو شوراي عالي كانون صرافان 
نيز گفت: بانك مركزي تمهي��دات خوبي را در زمينه 
س��اماندهي بازار غيررسمي ارز انديشيده و با توجه به 
جلس��ه اي كه امروز داشتيم به زودي خبرهاي خوبي 

درخصوص صرافي هاي رسمي خواهيم شنيد.
عضو ش��وراي عالي كانون صرافان در حاش��يه نشست 
ريي��س كل بانك مركزي با صراف��ان، اقدام رييس كل 
بانك مركزي براي دع��وت از بخش خصوصي و كانون 
صرافان به عن��وان نماينده بخش خصوصي را بس��يار 
ارزش��مند و مهم توصيف كرد و گفت: هر زمان كه بين 
بخش خصوصي و دولت تعامل و نزديكي ببش��تري را 
داشته باشيم به طور قطع شاهد نتايج بهتري خواهيم 
بود. همواره اعالم كرده ايم كه تنها راه مبارزه و محدود 
كردن فضاي غيررسمي، فعال كردن بازار رسمي است. 
با توجه به شرايط كشور و تحريم ها ناخواسته به سمتي 
رفتيم كه ش��اهد فعاليت بازار غيررس��مي هستيم. به 
همين دليل درخواست داريم نهادهايي كه خارج از بانك 
مركزي رصد قوانين و بررسي مسائل را برعهده دارند، در 
برقراري و اعمال اين نكات يك تعاملي با بانك مركزي 

داشته باشند كه تبعات آن تصميمات را در كوتاه مدت 
و بلندمدت بررس��ي كنند چون بانك مركزي به دليل 
محدوديت هايي كه دارد بايد اقداماتي را در مدت زمان 
درست و مفيد انجام دهد. وي با بيان اينكه تقويت فضاي 
رسمي مي تواند بازار غيررسمي را با چالش و محدوديت 
مواجه كند، ادامه داد: بانك مركزي تمهيدات خوبي را در 
زمينه ساماندهي بازار غيررسمي ارز انديشيده و با توجه 
به جلسه اي كه امروز داشتيم به زودي خبرهاي خوبي 
درخصوص صرافي هاي رسمي خواهيم شنيد. اميدواريم 
صرافي هاي رسمي همانند همه بخش غيررسمي بتواند 
خدماتي كه مردم نياز دارند ارايه دهد چرا كه زماني كه 
مردم بتوانند خدمات رس��مي خ��ود را در صرافي هاي 
رسمي تحت نظر بانك مركزي كه در سامانه هاي رسمي 
ثبت مي ش��ود دريافت كنند ديگر نيازي نيست كه به 
فضاي غيررسمي رجوع كنند.  عضو شوراي عالي كانون 
صرافان همچنين با اشاره به ممنوعيت بازار فردايي گفت: 
اين ممنوعيت در گذشته هم بوده و مورد جديدي در اين 
باره نداشته ايم. زماني كه بانك مركزي تمهيدات خود را 
اجرا كند و ارز به صورت مديريت ش��ده نياز متقاضيان 
واقعي را تامين كند به طور قطع بازار فردايي هم با ورود 
قوي بانك مركزي و كانون صرافان مديريت مي شود و 

عمال جذابيت خود را از دست خواهد داد.

    صالح آبادي: عرضه ارز در صرافي ها
بيشتر مي شود

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه از ابتداي سال 
تا 20 خرداد مجموعا 8 ميليارد و 100 ميليون دالر در 
بازار حواله معامله ش��ده است گفت: در جلسه امروز با 
صرافان مقرر ش��د تا در زمينه اسكناس، ميزان عرضه 
ارز را بيشتر و مقررات مربوط به تقاضاي بازار در حوزه 

اسكناس را هم تسهيل كنيم.
 صالح آب��ادي با بي��ان اينكه صادركنن��دگان نفتي، 
غيرنفتي، پتروش��يمي و فرآورده ه��ا، در بازار عرضه 
ارز داش��تند و تمام تقاضاهايي كه در ب��ازار بوده اند را 
پوش��ش دادند، تاكبد كرد: اين رقم در مدت مش��ابه 
سال گذشته، 4.6 ميليارد دالر بود و اين امر به معناي 
رشد قابل توجه در بازار ارز است.ما با صرافي ها توافقات 
خوبي داش��تيم، در زمينه اسكناس نيز ميزان عرضه 
را بيش��تر و مقررات مرتبط با تقاضاي ب��ازار در حوزه 
اسكناس در بازار را نيز تسهيل خواهيم كرد، بنابراين 
اتفاق مثبتي رخ مي دهد و حجم معامالت باال خواهد 
رفت و نياز واقعي بازار را به صورت كامل پوشش دهيم. 
عالوه بر اينها بانك مركزي در ساير حوزه هاي مرتبط 
و اثرگذار، حضور جدي و فعال دارد و اين موضوعات را 

دنبال مي كند و مطمئنًا با توجه به وضعيت خوبي كه 
در حوزه درآمدهاي ارزي كشور چه به لحاظ حواله و 
چه به لحاظ اسكناس وجود دارد مي تواند تعادل خوبي 
در بازار برقرار كند و اميدوارم اين سياست در بازار دنبال 
شود.در بازار اس��كناس نيز صادركنندگان به عنوان 
عرضه كننده ارز و بانك مركزي نيز به عنوان بازارساز در 
بازار حضور دارد و همانطور كه به كرات اشاره كردم در 
حال حاضر ميزان اسكناسي كه در بانك مركزي داريم، 
هيچ زماني در تاريخ بانك مركزي اين ميزان از اسكناس 
نبوده است. بنابراين با توجه به اين ميزان از اسكناس به 
هر نحوي كه بازار تقاضاي واقعي داشته باشد، آمادگي 
پوشش آن را داريم.  همانطور كه در جلسه مطرح شد 
يكي از مهم ترين بازارهاي ما بازار حواله ارزي است كه 
حجم قابل توجهي از معام��الت را به خود اختصاص 
مي دهد.  رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه روزانه 
بين 200 تا 300 ميلي��ون دالر در بازار حواله معامله 
مي شود، يادآور ش��د: در اين بازار عرضه ها به مراتب 
بيش از تقاضاست. در واقع مشكل ما در گذشته اين بود 
كه بانك مركزي ارزهاي دولت را خريداري مي كرد و 
ريال را به دولت و بازار مي داد. ما اين موضوع را دنبال 
مي كنيم كه بانك مركزي تنها خريدار ارز دولتي نباشد 
و بانك هاي دولتي هم بتوانند ارز را در بازار بفروشد و 
ري��ال را از بازار جمع كند. ب��ه بيان بهتر هرچه حجم 
معامالت باالتر برود طبيعتًا به دليل ورود منابع بيشتر، 
وضعيت بهتر مي ش��ود.هماهنگي بسيار خوبي بين 
وزارت صمت، سياست هاي تجاري و ارزي وجود دارد 
كه باعث شده بتوانيم تمام تقاضاهاي واقعي حواله را 
در بازار پوشش دهيم كه قرار است اين اطالعات هر روز 
نيز اطالع رساني شود. خوشبختانه به دليل باال رفتن 
قيمت نفت، فرآورده ها، پتروشيمي ها و فوالدي ها در 
بازارهاي جهاني قيمت نيز باال رفته و صادرات غيرنفتي 
ما بيشترشده است، بنابراين حجم صادرات بيشتر شده 
و اين نكته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نس��بت به 
گذشته بيش��تر و مطلوب تر كرده است.  صالح آبادي 
درخصوص پوشش تقاضاهاي واردات عنوان كرد: در 
پوشش تقاضاي واردات هيچ مشكلي وجود ندارد و هم 
صادركنندگان و هم بانك مركزي و بانك ها نيز عرضه 
ارز دارن��د و بنابراين ما مي توانيم تقاضاها را به صورت 
كامل پوش��ش دهيم. به اين معناكه صادركنندگان 
نسبت به عرضه ارزخود اقدام مي كنند و بانك مركزي 
نيز به عنوان بازار ساز وجود دارد. وي درباره اوراق ارزي 
افزود: در اين باره پروژه هايي انتخاب مي شوند كه درآمد 
ارزي و بازده قابل قبولي داشته باشند و از توجيه پذيري 
خوبي برخوردار باشند و بتوانند از محل عايدي ارزي 

خودشان بازپرداخت ارزي اوراق و اصل و فرعش انجام 
شود.در اين باره پروژه ها در حال بررسي است و مقررات 
آن هم در حال نهايي شدن است و چند روز آينده ابالغ 
مي شود و همزمان با پروژه جديد كه تعريف مي شود 
اين اوراق منتشر مي شود. اين اوراق را هم مردم با ارز و 
هم كساني كه حواله دارند مي توانند خريداري كنند و 
بازپرداخت آن نيز تضمين شده است كه اصل و فرعش 
به شكل ارز بازپرداخت شود.با صرافي ها توافق كرديم 
كه عرضه اسكناس ارز را در بازار افزايش دهيم و مقررات 

مربوط به تقاضا را تسهيل كنيم.
علي صالح آبادي در حاش��يه نشست با صرافان با بيان 
اينك��ه يكي از مهم ترين بازارهاي ما ب��ازار حواله ارزي 
در كشور است كه حجم معامله قابل توجهي را به خود 
اختصاص مي دهد، اظهار داش��ت: از ابتداي امسال تا 
20 خرداد 8 ميليارد و 100 ميليون دالر در بازار حواله 
معامله داشتيم كه صادركنندگان نفتي و غيرنفتي در اين 
بازار عرضه داشتند و تمام  تقاضاها را پوشش دادند.وي 
با تاكيد بر اينكه در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان 
4.6 ميليارد دالر بوده اس��ت كه رشد قابل مالحظه اي 
داشتيم، ادامه داد: روزانه 200 تا 300 ميليون دالر در 
بازار حواله معامله مي شود كه عرضه بيشتر از تقاضاست.

اين موضوع را دنبال مي كنيم ك��ه بانك مركزي تنها 
خريدار ارز دولت نباشد و بانك هاي دولتي هم بتوانند 
ارز بفروشند و بانك مركزي هم  بتواند فروشنده ارز باشد 
و ريال را از بازار جمع كنيم.خوشبختانه باال رفتن قيمت 
 نفت، پتروشيمي  و محصوالت فوالدي  در بازار جهاني 
و همچنين رشد صادرات غيرنفتي حجم عرضه ما را در 
بازار حواله بيشتر كرده و در پوشش تقاضاي واردات هيچ 

مشكلي نداريم.
وي با اشاره به بازار اسكناس نيز گفت: در بازار اسكناس 
هم صادركنندگان عرض��ه دارند و بانك مركزي نيز به 
عنوان بازار ساز در بازار حضور دارد. در حال حاضر از نظر 
ميزان اسكناسي كه در بانك مركزي داريم هيچ موقع 
به اين ميزان در اختيار بانك مركزي نبوده است.امروز با 
صرافي ها توافق كرديم كه در زمينه اسكناس هم ميزان 
عرضه را بيشتر كنيم و مقررات مربوط به تقاضاي بازار در 
حوزه اسكناس را تسهيل كنيم.در روزهاي آينده اتفاق 
مثبتي رخ مي دهد و حجم  معامالت باال خواهد رفت تا 
نيازهاي واقعي را پوشش دهيم.بانك مركزي در ديگر 
حوزه ها كه مرتبط با ارز و اثرگذار در اين بازار است حضور 
جدي و فعال دارد كه به ط��ور قطع با توجه به وضعيت 
خوبي كه در حوزه درآمدهاي ارزي كشور چه به لحاظ 
حواله و چه اسكناس وجود دارد، مي تواند تعادل خوبي 
در بازار برقرار كند و اين سياست با جديت دنبال مي شود.

مجيد شاكري



بورس تهران طي دو روز ابت��داي كاري هفته مجددا با 
افزايش نسبي فشار فروش مواجه شده است. فشار فروش 
سهم خودرو را به كمتر از ۲۰۰ تومان سوق داد و در لحظه 
تنظيم اين گزارش روي اين سطح معامله مي شد. سهام 
كااليي نيز با افزايش فشار فروش مواجه شدند و دو نكته 
اساسي براي نوسان قيمت سهام گروه كااليي نوسان نرخ 
دالر در بازار آزاد و نيما و همچنين مسير قيمت جهاني 
كاالها است. فاصله نرخ دالر آزاد و نيمايي به ۳۰ درصد 
رسيده است. روز گذشته بازار جهاني به ادامه رشد نرخ 
تورم امريكا واكنش نشان داد و شاهد سقوط ارزش سهام 
شركت هاي بزرگ بوديم. حاال احتمال واكنش تند فدرال 
رزرو و افزايش ضربت��ي نرخ بهره نگراني از ركود در بازار 
جهاني و اثر آن در قيمت كاالها نگراني را ايجاد كرده است. 
بر اس��اس گزارش بورسان، از طرفي روسيه در وضعيت 
تحريمي به نظر در حال فروش با تخفيف قابل توجه است 
و اين موضوع اثر منفي خود را در بازارهاي صادراتي ايران 
نيز منعكس كرده است. افت قيمت فوالد و محصوالت 
پتروش��يمي حاال نگراني از اثر آن در صورت هاي مالي 
ش��ركت ها را افزايش داده است. گرچه همچنان به نظر 
مي رسد شركت ها در حاشيه امني قرار دارند با اين حال 
افت ادامه دار قيمت ها مي تواند بر قيمت سهام اثر منفي 
داشته باشد. اما نكته جالب توجه كه الزم است دوباره به 
سرمايه گذاران بورسي گوشزد كرد اين است كه قيمت 
سهام به صورت مشخص از ساير دارايي ها جا مانده است. 
طبيعتا اين موضوع به اين معنا نيس��ت كه تمام سهام 
ارزنده است ولي اگر تنها از جانب دالر به بازارهاي دارايي 
نگاه كنيم مشاهده مي شود كه تقريبا ديگر بازارها خود 
را با دالر ۳۲ هزار توماني مطابقت داده اند. در اين ميان اما 
به نظر مي رسد كه سهام از دالر، سكه و مسكن جا مانده 
است. بخش��ي از اين موضوع مي تواند ناشي از وضعيت 
بازدهي بازارها در بلندمدت يا نگراني از متغيرهاي اثرگذار 
بر ارزش گذاري شركت هاي بازار سهام باشد با اين حال 
نمي توان جاماندگي س��هام از دالر ۳۰ ه��زار توماني را 
ان��كار كرد. عقب ماندگي س��هام از دالر به واس��طه اين 
موضوع است كه شركت هاي صادراتي موظف به فروش 
محصوالت خود با قيمت نيما هستند و طبيعتا با كم شدن 
فاصله نيما با دالر آزاد به تدريج مي توان انتظار افزايش 
درآمد شركت ها را انتظار داشت. از آن جا كه شركت هاي 
بزرگ بورس تهران را كااليي ها )پتروشيمي ها، پااليشي ها 
و فلزات( تشكيل مي دهند و اين گروه اثر مستقيمي از 
افزايش نرخ دالر مي پذيرند بر اين اساس كاهش فاصله 
نيما و دالر آزاد مي تواند اثر مستقيمي در رشد شاخص 
كل داش��ته باش��د. با اين حال اگر افت قيمت جهاني 
ادامه دار شود و انتظار ركود در اقتصاد جهاني را داشته 
باشيم و همچنين دالر نيز به ياري سهام نشتابد سناريو 
اصالح يا استراحت قيمت سهام محتمل است. به صورت 
كلي تحليلگران بورس كار دشواري را براي پيشبيني 
سهام به خصوص در ميان مدت خواهند داشت. گرچه 
به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي كاهش فاصله 

ارزنيمايي و دالر آزاد اجتناب ناپذير است.

    تنش هاي ادامه دار بورس
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مطلبي نوشت: 
بورس تهران با حفظ وضعيت نوساني كه در آن قرار دارد روز 
گذشته تنها يك هزار و ۷۳ واحد افزايش يافت و در نهايت در 
ارتفاع يك ميليون و ۵۱۵ هزار واحدي قرار گرفت. در روزهاي 
گذشته پيش بيني رفتارنوساني نماگراين بازار به يكي از 
سخت ترين كارها در جمع فعاالن بورسي تبديل شده است. 
شاخص بازار س��هام كه در هفته آخر ارديبهشت ماه پس 
ازچند روز درگيري با سطح ۶/ ۱           ميليون واحد موفق به عبور 
از مرز رواني مزبور شده بود تنها يك روز توانست در اين قله 
جوالن دهد، به طوري كه در ادامه تحت تاثير عوامل اقتصادي 

و سياسي از مسيري كه در پيش گرفته بود عقب نشست.
به اين ترتيب ناكامي دماس��نج بازار از صعود به ارتفاعات 
باالتر و تاثيرپذيري س��هامداران از انتش��ار گزارش هاي 
ضعيف           تر از انتظار اغلب ش��ركت ها در زمس��تان۱۴۰۰ 
نه تنها از خوش بيني هاي قبلي نس��بت به احتمال تداوم 
رالي صعودي در كوتاه           مدت كاس��ت، حتي خروج بخش 
ديگري از پول هاي حقيقي و سهامداران خرد از بازارسرمايه 
را رقم زد. اين درحالي است كه افزايش انتظارات تورمي 
در ارديبهشت                                                                  ماه سبب سناريوهايي درخصوص امكان 
تداوم رشد قيمت            س��هام در            ماه هاي بعد از آن شده بود، 
با اين حال در هفته هاي گذش��ته با كاسته شدن از قدرت 
تاثيرگذاري چند محرك اصلي )رشد قيمت دالر و تشديد 
انتظارات تورمي ناشي از افزايش قيمت كاالهاي اساسي 
و ادام��ه خوش بيني ها براي احياي برجام(، بازار س��هام 

با كاه��ش ارتفاع عملكرد قابل قبول��ي از خود به نمايش 
نگذاشت. در به وجود آمدن اين وضعيت چند عامل مهم 
و اثرگذار نقش كليدي ايفا كردند. جدا از اين موضوع كه 
معامله گران بورسي                                                                              همچنان واهمه بزرگي نسبت به عبور 
از ابركانال ۶/ ۱           ميليون واحد دارند به صراحت مي توان به 
نقش عوامل خارجي در ايجاد روند رو به افول بازار اش��اره 
كرد. س��رمايه هاي جديد براي ورود به بازار سهام نياز به 
محرك قوي و قدرتمندي دارند، اما اتفاقات مرتبط با اخبار 
اقتصادي و سياسي كش��ور در هفته هاي گذشته نشان 
مي دهد كه اين عوامل تا چه ميزان سد راه ورود سرمايه هاي 
جديد به گردونه معامالت سهام شد. بورس تهران درميان 
ساير بازارهاي دارايي معموال بيشترين و سريع ترين واكنش 
را به رخدادهاي مختلف نشان مي دهد. اين موضوع بارها در 
دو سال گذشته تكرارشده و نمي توان از كنار آن به سادگي 
عبور كرد. چالش هايي كه به انحاي مختلف با واردكردن 
ضربه اي مهلك به بازار به عنوان عاملي بازدارنده در جهت 
صعود در ارتفاعات باالتر عمل كرده است. بازار سرمايه به 
غير از چالش هاي دروني با چند چالش مهم خارجي دست 
و پنجه نرم مي كند. در اين ميان نقش سياس��ت گذاران 
اقتصادي و سياس��ي در ايجاد اختالالت به وجود آمده به 
مراتب بيشتر از ساير عوامل اس��ت. دخالت در سازوكار 
قيمت ها، وضع تعرفه هاي صادراتي، دس��تكاري قيمت 
دالر، كنترل و مديريت دس��توري نرخ فروش شركت ها، 
توجيه ناپذيري            عرضه هاي اوليه در برخي زمان ها، انتشار 
بي رويه اوراق و            تعيين تكليف در حوزه قيمت تمام ش��ده 

محصوالت از يك سو و از سويي ديگر التهابات ايجاد شده 
در سرنوش��ت مذاكرات هسته اي كش��ور روند صعودي 
بازار سهام كه به طور آهسته و پيوسته دنبال مي شد را با 
دست انداز مواجه كرده، به گونه اي كه اين بازار در            هفته هاي 
اخير لطمات بسياري را تحمل كرده است. اين اتفاقات آن 
دسته از سرمايه گذاراني كه از تجربه كمتري برخوردارند را 
به سمت درهاي خروج سوق داده است. در حقيقت برخي 
تحركات منفي از جانب سياست گذار خروج پول حقيقي 
را رقم زده است. خروج حقيقي هاي غيرحرفه اي و كاهش 
ارزش معامالت در حالي ادامه دارد كه شرايط كنوني نيز 
مي تواند تبعات منفي بيشتري برجاي بگذارد. از طرفي 
دولت بر اجراي اصل ۴۴ تاكيد مي كند و از طرفي ديگر با 
بزرگ شدن دولت سياست گذار براي تامين منابع بيشتر 
دست به اقداماتي مي زند كه به ضرر سرمايه گذار بورسي 
تمام مي ش��ود. در چنين وضعيتي دولت براي پوش��ش 
كسري هاي مالي خود بازارسرمايه را هدف قرار مي دهد. 
هرچه بدنه دولت گسترش يابد منابع بيشتري نياز است. 
براي جبران اين كس��ري ها سياست گذار تصميماتي 
اتخاذ مي كند كه در نهايت بر سرعت خروج سهامدار 
از بازار سرمايه منجر مي شود. اين روند كاهش ارزش 
پول ملي در ۶ ماه دوم س��ال  را رق��م خواهد زد. اتفاقي 
كه مسير بازار سرمايه را به سمت نزول خواهد كشاند. 
خروج منابع مالي از بازارسرمايه اين حجم از دارايي را 
به سمت بازار هاي زيرزميني سوق خواهد داد و تبعات 

ناخوشايندي در اقتصاد و بازار سرمايه خواهد داشت.
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برخورد انضباطي بورس
با متخلفان در سه نماد خودرويي

سنا| محمدرضا شاه نظري، معاونت نظارت بر بازار شركت 
بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نظارت دائم بورس تهران 
بر تمامي معامالت انجام شده اظهار كرد: امروز با توجه به 
فشار فروش در صنعت خودرو، سه نماد خودرويي كه فشار 
فروش بر آنها وجود داشت، بررسي شد. اين سه نماد شامل 
»خگستر«، »خودرو« و »سايپا« مي شوند. شاه نظري ادامه 
داد: نتيجه اين بررسي اين بود كه دسترسي معامالتي ۵ 
كد حقيقي و حقوقي محدود شد. از ميان كدهاي اعالم 
شده، ۳ كد مرتبط با اش��خاص حقوقي و ۲ كد مرتبط با 
اشخاص حقيقي بوده كه يك مورد مربوط به رنج منفي و 
چهار مورد ديگر مرتبط با فشار فروش بوده است. او تصريح 
كرد: اين مورد در سامانه نظارت جامع شركت بورس اوراق 
بهادار تهران )سنجش( ثبت و همچنين به اين اشخاص 
حقيقي و حقوقي اطالع داده ش��د و دسترس��ي برخط 
مستقيم معامالتي )برخط( آنها محدود شد. به بياني ديگر، 
دسترسي برخطي كه اين افراد از آن براي درخواست هاي 
خود استفاده مي كردند به مدت ۵ روز كاري محدود شد. 
معاونت نظارت بر بازار بورس تهران ادامه داد: چنانچه 
رفتار معامالتي اين افراد در گذشته نيز منجر به تغيير 
روند معامله شده باشد و به بازار جهت داده باشند طبق 
ماده ۳۵ و ۴۶ قانون بازار، با اين افراد برخورد خواهد شد.

 به جاي منفعت طلبي
به وزارت صمت كمك كنيد

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سالم و احترام 

پيرو انتشار گزارشي با عنوان »شليك مافيا به خودرو« در 
مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ روزنامه تعادل، جوابيه اي ارسال 
شده و خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات نسبت 

به چاپ آن اقدام نماييد.
متن كامل جوابيه به شرح زير است: 

ايجاد شفافيت در عرضه خودرو هم زمان با ايجاد تحول 
اساسي در ريل گذاري صنعت خودرو ازجمله افزايش 
توليد باكيفيت و طراحي سكوهاي )پلتفرم( جديد در 
دستور كار وزارت صمت قرارگرفته و به همين منظور 
از اواخر ارديبهش��ت  ماه، تخصيص خودرو به س��امانه 
يكپارچه با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان منتقل شد.
اين اقدام پيرو نامه رييس جمهوري محترم به وزير صمت 
در خصوص شفاف سازي عرضه خودرو، صورت گرفته 
است و سامانه يكپارچه تخصيص خودرو، اكنون به عنوان 
تنها مرجع تخصيص خودروهاي سواري، تحت نظارت 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
فعاليت مي كند و با توجه به روند شكل گرفته در افزايش 
توليد خودروهاي كامل در خودروسازان داخلي و تداوم 
روند عرضه خودروسازان در اين سامانه، شاهد افزايش 
رضايتمندي مردم در دسترس��ي ش��فاف به خودرو با 
قيمت هاي مناسب هستيم. ازجمله مزاياي اين اقدام 
مي توان به تخصيص عادالنه خودرو، باال رفتن امكان 
دسترسي مصرف كنندگان، شفافيت و ايجاد رويه اي 
واحد در عرضه براي همه خودروس��ازان، رفع ش��ائبه 
مهندسي عرضه به  صورت قطره چكاني يا عرضه خودرو 
در بازارهاي غيرشفاف توس��ط خودروسازان، افزايش 
تنوع و حق انتخاب براي مصرف كنندگان در هر دوره 
عرضه و رفع نقايص عمده روش هاي گذشته اشاره كرد؛ 
البته بديهي اس��ت كه وزارت صمت تنها ناظر اجراي 
تخصيص خودرو بوده و روند اجرايي از سوي شركت هاي 
خودروسازي انجام مي شود. بنابراين وزارت صمت به  
منظور نظارت دقيق بر شيوه تخصيص خودرو و تضمين 
حقوق مردم پيش تر حداقل در دو مورد در تاريخ هاي 
۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس كاال درباره 
جلوگيري از توقف عرضه خودرو در اين سازمان مكاتبه 
كرده بود، اما متاسفانه ترتيب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت 

صمت يك شبه و بدون اطالع قبلي نبوده است.
بديهي است عرضه خودروهاي پر تقاضا و كم تعداد در 
بورس كاال منجر به افزايش نجومي قيمت آنها و همچنين 
سه قيمتي شدن آن )قيمت محصول، قيمت بورس، 
قيمت بازار( مي شود. به عبارتي با توجه به شكاف بين 
عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به 
افزايش لجام گسيخته خودرو نسبت به قيمتي كه شركت 
عرضه مي كند، خواهد ش��د و بر اساس آن نيز احتمال 
شكل گيري قيمت ثالثي فراتر از هر دو قيمت توليدكننده 
و قيمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.

همچنين تا زماني كه ميزان عرضه به  شدت پايين است، 
شكل گيري بازار ثالثي بين بورس و بازار با قيمت هاي 
فراتر نيز دور از ذهن نيست، ضمن اينكه استدالل ايجاد 
شفافيت با عرضه خودرو در بورس، زماني معنا مي دهد كه 
در مورد خودروهايي كه خودروساز با زيان عرضه مي كند 
به  كار رود؛ اما در خصوص خودروهايي با قيمت باال كه 
قيمت عرضه آن توسط توليدكننده پوشش دهنده سود 

منصفانه خودروساز است، كاربردي ندارد.
از طرفي ديگر مقايسه روند عرضه خودروي كارا در بورس 
كاال با عرضه خودروهاي پرتقاضا در اين فضا، قضاوت 
صحيحي نيست چه آنكه براي خريد خودرو كارا صف 
تشكيل نش��ده و عرضه آن كمتر از تقاضا نيست اما در 
مورد خودروهاي پرتقاضا روند كامال فرق دارد. الزم به 
ذكر است راهبرد وزارت صمت در  دوره مديريت دكتر 
سيدرضا فاطمي امين باعث رشد معامالت بورس كاال در 
دوره جديد و عبور عملكرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان شده و اين اعتقاد به شفافيت در سال 
جاري و آينده نيز استمرار خواهد داشت. نكته ديگر آنكه 
طرح عرضه خودرو در بورس كه پيش تر توسط برخي 
از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد؛ داراي دو بعد 
»كشف قيمت واقعي خودرو در بازار« و »صرف كردن 
اضافه قيمت فروش نسبت به نرخ مصوب براي توسعه 
زيرس��اخت خودرو« بود، اما در طرح ارائه  شده كنوني 
توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به  صورت 
جامع ديده نشده و تنها به اجراي پاره اي از آن طرح بسنده 
شده اس��ت. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهي 
صنعت خودرو كه با نامه شماره ۲۴/۲۰89۲-۱۱ مورخه 
۱۴۰۱/۳/۱۶ توس��ط مجلس محترم شوراي اسالمي 
ابالغ  شده است؛ شركت هاي خودروساز موظف هستند 
هنگام فروش قيمت تمام  ش��ده خودرو، درصد سود و 
قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي رقابت اعالم كنند، 
بنابراين ضروري است در خصوص ساز و كار عرضه در 
بورس با توجه به قانون ياد شده، تمهيدات الزم انديشيده 
شود. تاكيد مي ش��ود هرگونه عرضه خودرو با توجه به 
آيين نامه اجرايي قانون حماي��ت از مصرف كنندگان 
خودرو منوط به بررسي ضوابط مرتبط از سوي مراجع 
ذي صالح اس��ت كه پيش  از اين نيز در نامه ارسالي به 
شركت بورس كاالي ايران با شماره ۵۱۷۷/۴۰۱/۳۷۰ در 
تاريخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر كاالهاي فلزي 
و معدني سازمان حمايت نيز به آن تاكيد شد. از سوي 
ديگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو، براي هرگونه عرضه خودرو ناشي از ازدياد توليد 
در بورس الزم اس��ت ت��ا از وزارت صمت مجوز گرفته 
ش��ود كه اين اقدام نيز از سوي عرضه كنندگان خودرو 
در بورس انجام  نشده است. بدين  ترتيب وزارت صمت 
آمادگي كامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو 
در بورس، اين موضوع را با خودروسازان تعيين تكليف 
كند. در پايان خاطرنشان مي شود برخي خودروسازهاي 
خصوصي براي فرار از فروش خودرو در سامانه يكپارچه 
و تالش براي كسب سود بيشتر به وظيفه ملي خود عمل 
نكرده است لذا از بورس كاال انتظار مي رود به  جاي بازي 
در زمين منفعت طلبي يك خودروساز به وزارت صمت 

براي مديريت يكپارچه بازار خودرو كمك كند.

لغو عرضه خودرو در بورس
به سود چه افرادي است؟

اقتصادآنالين| محس��ن عليزاده عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس ب��ه لغو عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
اش��اره كرد و گفت: اين تصميم از س��وي وزارت صمت 
جاي تعجب داشت چرا كه عرضه خودرو در بورس كاال و 
ايجاد شفافيت و حذف رانت در اين بازار، وزارت صمت را 
به عنوان متولي صنعت خودرو كمك مي كرد تا به مرور 
كل تولي��دات خودرو با محوريت ب��ورس كاال به فروش 
رود و وزارت صمت نيز به دليل شفافيت مطلوب بورس، 
سياست هاي خود را به پيش ببرد. وى اظهار داشت: طي 
چند سال اخير ساز و كار شوراي رقابت و در ادامه پيگيري 
قيمت گذاري دستوري و قرعه كشي هيچ اثر مطلوبي در 
بازار نداشته باشد دولت به تجربه قبلي عرضه كاالها در 
ب��ورس كاال و تعا ل اين بازار توجه كند. عليزاده ادامه داد: 
اتخاذ چنين تصميم هاي شبانه اي تنها به بي اعتمادي 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه منجر مي شود و كميسيون 
اقتصادي در اسرع وقت از مسووالن وزارت صمت و وزير 
صمت در خصوص ناكارآمدي برنامه هاي اين وزارتخانه 
همچون سامانه يكپارچه فروش خودرو و دليل واضح تعليق 
عرضه خودروهاي كم تيراژ در بورس كاال سوال مي كند. 
اين نماينده مجلس گفت: به نظر مي رسد موضوع عرضه 
خودرو در بورس كاال را بايد در قالب قانون پيش ببريم تا 
شرايط قرعه كشي و مشكالت اين شيوه به صورت اصالح 
ش��ده و ش��فافيت و رانت زدايي در اين بازار حاكم شود.  
عليزاده در پايان كفت: قرباني اصلي ادامه سياست هاي 
وزارت صمت در بازار خودرو، س��هامداران، شركت هاي 
خودروس��ازي و مصرف كنندگان هستند و در اين ميان 
تنها عده اي واسطه چشم به سياست هاي فعلي دوخته اند.

صندوق تثبيت بازار سرمايه
فقط سهام شاخص ساز مي خرد؟

توقف روند صعودي شاخص كل بورس كه از اواخر سال 
گذشته آغاز شده بود، نام صندوق تثبيت بازار سرمايه 
را بار ديگر بر سر زبان  اهالي بازار انداخته است. صندوق 
تثبيت بازار سرمايه، در سال ۱۳9۴ به منظور كنترل و 
كاهش ريس��ك هاي بازار، در شرايط وقوع بحران هاي 
مالي و اقتصادي تاسيس شد. به همين دليل است كه در 
زمان هايي كه شاخص روندي نزولي را تجربه مي كند، 
معامله گران از صندوق تثبيت انتظار دارند كه با ورود به 
بازار، از افت بيشتر آن جلوگيري كند. با اين وجود برخي از 
كارشناسان و فعاالن بازار، نقدهايي را به عملكرد صندوق 
وارد كرده اند. طبق اساسنامه، صندوق تثبيت بازار سرمايه 
از چهار منبع براي تامين مالي فعاليت هاي خود استفاده 
مي كند؛ س��رمايه صندوق، ۳۰ درص��د از كارمزدهاي 
متعلق به سازمان بورس، سپرده گذاري ساالنه يك درصد 
از منابع صندوق توسعه ملي و منابع ديگري كه برحسب 
قوانين و مقررات و با تصويب مراجع ذي صالح مي توانند به 
صندوق واريز شود. اما بيشتر انتقادات به عملكرد صندوق، 
در بخش چگونگي هزينه كرد منابع است. برخي از فعاالن 
بازار بيان مي كنند كه صندوق تثبيت بازار سرمايه، هنگام 
ورود به معامالت بورس، تنها سهام نمادهاي شاخص ساز 
را خريداري مي كند تا شاخص كل را افزايش دهد. اين 
دس��ته از اهالي بازار معتقدند كه اين شكل از مداخله، 
تاثيري در بهبود اوضاع بورس ندارد و تنها عدد شاخص 
را افزايش مي دهد. براي بررسي اين ادعا، با امير مهدي 
صبايي، مديرعامل صندوق تثبي��ت بازار به گفت وگو 
پرداختيم. صبايي با تاكيد بر اينكه اين ادعا ها كامال بي پايه 
و اساس هستند و به هيچ وجه آنها را تاييد نمي كند، گفت: 
كساني كه اين ادعا را مطرح كرده اند، از كجا مي دانند كه 
صندوق تثبيت چه سهم هايي را خريداري كرده است؟ 
وي افزود: اين افراد يا بايد از عملكرد صندوق اطالع داشته 
باشند كه از آنجا كه صورت هاي مالي صندوق افشا نشده، 
اين موضوع ممكن نيست يا بايد خريد و فروش هاي كد 
معامالتي صندوق را چك كنند كه غيرقانوني است و بايد 
در اين خصوص پاسخگو باشند. به عالوه، صبايي اظهار 
كرد كه صورت هاي مالي سال ۱۴۰۰ صندوق تثبيت 
بازار سرمايه آماده است و صندوق، تنها در انتظار مجوز 
انتشار آن از سوي س��ازمان بورس است تا صورت هاي 
مالي خود را براي عموم افشا كند. وي همچنين تاكيد 
كرد كه با انتشار اين صورت هاي مالي، ابهامات موجود 
در بحث شيوه مداخله صندوق در بازار، برطرف خواهد 
شد. فارغ از درستي ادعا نحوه عملكرد صندوق تثبيت، 
يكي ديگر از نقدهايي كه از سوي كارشناسان، ماهيت اين 
صندوق است است. فردين آقا بزرگي، كارشناس با سابقه 
بازار سرمايه در اين باره دربيان كرد كه نبايد منابع مالي 
را به كنترل و ايجاد س��مت و سو در فضاي عمومي بازار 
اختصاص داد و بهتر است كه از ابزارها و مشتقاتي استفاده 

كرد كه مي توانند ريسك معامالت را پوشش دهند. 

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

آب و هواي بد بورس تهران

رقابت پاياپاي در يك بازار
بورس ژاپ��ن با ۳8۰۰ ش��ركت پذيرفته ش��ده از جمله 
شركت هاي بزرگي همچون تويوتا، سوني و كانن و ارزش 
بازار 8/۶ تريليون دالر، پنجمين بورس دنياست. اين بورس 
از ادغام دو بورس قديمي و رقيب در سال ۲۰۱۳ متولد شد. 
بازار اوراق بهادار در ژاپن شامل پنج بورس نگويا، ساپورو و 
فوكويوكا در كنار گروه بورس ژاپن )توكيو و اوساكا( مي شود. 
گروه بورس ژاپن )JPX( در سال ۲۰۱۳ از ادغام دو بورس 
فعال در بازار ژاپن يعني بورس اوراق بهادار توكيو و بورس 
اوساكا ايجاد شد. اين دو بورس كه در گذشته رقباي قديمي 
و سنتي يكديگر به حساب مي آمدند، هم اكنون تحت عنوان 
شركت هلدينگ گروه بورس ژاپن، عمليات مشترك مربوط 
به معامالت اوراق و ابزار مش��تقه را انجام مي دهند. بورس 
كاالي توكيو، سازمان تنظيم مقررات بورس ژاپن و شركت 
تسويه اوراق ژاپن ساير اجزاي تشكيل دهنده گروه بورس 
ژاپن به شمار مي روند. سازمان تنظيم مقررات بورس ژاپن 
به عنوان يك نهاد مستقل و خودانتظام، حفظ يكپارچگي 
بازار را دنبال مي كند و مسووليت نظارت بر عمليات بازار در 
دو بورس اوساكا )OSE( و توكيو )TSE( را برعهده دارد. بر 
اساس گزارش سنا طبق داده ها و برمبناي توليد ناخالص 
داخلي )GDP( اس��مي تنها چهار كشور اياالت متحده 
امريكا، چين، ژاپن و آلمان بيش از نيمي از توليد اقتصادي 
 )GDP( جهان را تشكيل مي دهند. توليد ناخالص داخلي
به عنوان يك شاخص كلي براي بيان ميزان توليد اقتصادي 
يك كشور عمل مي كند. اين معيار، ارزش كل بازار كاالها و 
خدمات نهايي توليدشده در يك كشور را در يك بازه  زماني 
خاص، مانند يك چهارم يا يك سال اندازه گيري مي كند. 
اقتصاد ژاپن با توليد ناخالص داخلي نزديك به ۵/۱ تريليون 
دالر، از نظر ارزش��گذاري اسمي در رتبه  س��وم قرار دارد. 
كشور ژاپن و در واقع كالن شهر توكيو يكي از مراكز مالي 
بزرگ در جهان به شمار مي رود كه ميزبان شركت هاي برتر 
چندمليتي است. توكيو نقش مهمي در اقتصاد جهاني دارد و 
به عنوان پايتخت ژاپن همواره در تعيين سياست هاي كالن 
اقتصادي و سياسي جهان تاثيرگذار بوده و از لحاظ ميزان 
توليد ناخالص داخلي )GDP( در رده سوم جهان ايستاده 
است. بسياري از كسب وكارهاي فعال در اين كشور از قدمت 
بااليي برخوردارند، كسب وكارهاي باسابقه اي كه بسياري از 

آنها اكنون در بورس هاي ژاپن پذيرش شده اند.

    پيشينه بورس ژاپن
بورس اوراق بهادار توكيو در پانزدهم مه  سال ۱8۷8 ميالدي 
با نام »Tokyo Kabushiki Torihikijo« و با هدايت 
وزير دارايي وق��ت »Shibusawa Eiichi« كه يكي از 

طرفداران سرسخت سرمايه داري بود، تاسيس شد و فرآيند 
معامالت بازار نيز در يكم ژوئن همان سال آغاز شد. در سال 
۱9۴۳ اين بازار با ادغام ۱۰ بورس محلي در شهرهاي بزرگ 
ژاپن متولد شد. عمليات بازار جديد بالفاصله پس از بمباران 
ناكازاكي در تاريخ 9 آگوست ۱9۴۵ متوقف و پس از اتمام 
مسائل و مشكالت مربوط به جنگ، سرانجام بورس جديد 
توكيو در ش��انزدهم مه  سال ۱9۴9 دوباره آغاز به فعاليت 
كرد. بورس ژاپن در بازه زمان��ي ۱98۳ تا ۱99۰ ميالدي 
رشد عجيب و بي س��ابقه اي را تجربه كرد، تا جايي كه در 
اوج سال ۱99۰ و پيش از ريزش قريب الوقوع شاخص هاي 
بورس هاي جهاني، اين بازار در حدود ۵۰ درصد س��رمايه 
موجود در بازارهاي سهام جهان را به خود اختصاص داد و در 

رده چهارمين بازار مالي بزرگ جهان قرار گرفت.

    اركان گروه بورس ژاپن
اركان بورس ژاپن را بورس هاي اوس��اكا، بورس كاالي 
توكيو، شركت تسويه اوراق بهادار ژاپن، سازمان تنظيم 
مقررات بورس ژاپن و بورس اوراق بهادار توكيو تشكيل 
مي دهند. در اين ميان قدمت بورس اوس��اكا به س��ال 
تاس��يس آن يعن��ي ۱8۷8 ميالدي بازمي گ��ردد. اين 
بورس، بزرگ ترين بازار آتي جهان در سال هاي ۱99۰ 
و ۱99۱ بود و در حال حاضر پيش��روترين بورس اوراق 
مشتقه ژاپن به حساب مي آيد. بورس اوساكا بازار اصلي 
معامالت اوراق مش��تقه، قرارداده��ا و پيمان هاي آتي، 
اختيار معامله و معامالت شاخص به  شمار مي رود. اين 
بورس پس از ادغام با ب��ورس اوراق بهادار توكيو در دل 

گروه بورس ژاپن قرار گرفت و بورس الكترونيكي سهام، 
قراردادهاي آتي س��هام و شاخص، اختيار معامله سهام 
و شاخص را شامل ش��د. همچنين بورس كاالي توكيو 
در س��ال ۱9۵۱ تاسيس ش��د. اين بورس محل معامله 
قراردادهاي آتي كاموديتي هاي پذيرش شده در تمامي 
بازارها تحت سند رسمي مشتقه هاي كاموديتي هاست. 
ارزش اين بازار بيش از يك هزار و 989 ميليارد ين معادل 
۱8/۱ ميليون دالر است. در ژانويه ۲۰۰۳، شركت تسويه 
اوراق بهادار ژاپن به عنوان اولين شركت تسويه در ژاپن 
مجوز گرفت و خدمات تسويه براي معامالت انجام شده 
در بورس هاي اين كشور را آغاز كرد. JSCC در حال حاضر 
 )OTC( خدمات تسويه براي اوراق مشتقه خارج از بورس
مانند سواپ نرخ بهره )IRS( معامالت اوراق قرضه دولتي 
خارج از ب��ورس ژاپن را ارايه مي دهد و در تالش اس��ت 
امكان استفاده از اين خدمات را براي كاربران خارجي نيز 
فراهم كند. سازمان تنظيم مقررات بورس ژاپن هم پس 
از تش��كيل گروه بورس ژاپن، از ادغام دو بخش عمليات 
خود انتظام بورس اوس��اكا و نهاد مقررات گذاري بورس 
توكيو در سال ۲۰۱۴ ايجاد شد و با نام فعلي خود آغاز به 
كار كرد. گفتني است بورس اوراق بهادار توكيو نيز عضو 
 )AOSEF( فدراسيون بورس هاي سهام آسيا و اقيانوسيه
است. بازار اوراق بهادار توكيو در روزهاي كاري هفته يعني 
دوش��نبه تا جمعه طي دو جلسه معامالتي 9 تا ۱۱: ۳۰ 
و ۱۲: ۳۰ تا ۱۵ فعاليت دارد و در روزهاي مش��خصي از 
سال نظير عيد سال نو، تولد امپراتور ژاپن، روز فرهنگ، 
بنيانگذاري كشور و... تعطيل است. در حال حاضر ارزش 

كل اين بازار )اعم از سهام و قرضه( بالغ بر 8/۶ تريليون 
دالر بوده و حدود ۳8۰۰ شركت پذيرفته  شده را شامل 
مي شود كه از ميان مهم ترين اين شركت ها مي توان به

Canon، Sony وToyota اشاره كرد.

     جريان هاي اصلي درآمد گروه بورس ژاپن
جريان هاي اصلي درآمدي گروه بورس ژاپن عبارت 
است از درآمد خدمات معامالتي: ۳9/8 درصد )شامل 
اجرا و مديريت معامالت مشتقات، سهام، اوراق، كاال 
و غيره(، درآمد خدمات تسويه: ۲۰/9 درصد، درآمد 
خدم��ات پذي��رش: ۱۲/۵ درصد، درآم��د خدمات 

اطالعاتي: ۱8 درصد و ساير درآمدها: 8/8 درصد.

    ساختار بورس ژاپن
سهام پذيرفته شده در بورس ژاپن در سه بخش شامل بازار 
اول )راه اندازي از سال ۱9۴9 شامل شركت هاي بزرگ(، 
دوم )راه اندازي از سال ۱9۶۱ شامل شركت هاي متوسط( 
و بازار شركت هاي استارت آپي )راه اندازي از سال ۱99۱( 
دسته بندي مي شوند. در تقسيم بندي ديگري بازار سهام 
ژاپن ش��امل پنج بخش يعني بازار اصلي شامل بازارهاي 
اول و دوم، بازار ش��ركت هاي اس��تارت آپي شامل دو بازار 
Mothers براي ش��ركت هاي نوظهور با پتانسيل رشد 
باال و Jasdaq براي شركت هاي نوظهور با رشد استاندارد 
و همچنين بازار Tokyo Pro Market صرفا مختص 
سرمايه گذاران حرفه اي است. بسياري از سرمايه گذاران 
دسته بندي هاي موجود را عامل پيچيدگي و سردرگمي 
فعاالن اين ب��ازار مي پندارند، زيرا هر كدام از اين بخش ها 
الزامات پذيرش و قوانين خاص خود را دارند. بورس ژاپن نيز 
ابزار سرمايه گذاري متنوعي نظير سهام، شاخص ها، اوراق 
قرضه، كاال، ETF و اوراق مشتقه در اختيار سرمايه گذاران 
قرار مي دهد. همچنين اين بازار يكي از بورس هاي متراكم از 
لحاظ كميت شركت هاي پذيرفته شده است؛ به گونه اي كه 
هم اكنون بيش از ۳۷۰۰ كمپاني در فهرست شركت هاي 
بورس��ي بازار توكيو حضور دارند؛ كه ارزش ب��ازار آنها در 
 ،Nikkei۲۲۵ .مجموع بيش از پنج تريليون دالر اس��ت
 Average مهم ترين شاخص بورس توكيو، مخفف عبارت
Stock Nikkei۲۲۵ است و بر اساس تاريخچه بازارهاي 
مالي، نيكي قديمي ترين شاخص در بازارهاي مالي آسيا به 
حساب مي آيد. اين شاخص قيمتي هم وزن متشكل از سهام 
۲۲۵ ش��ركت برتر پذيرفته شده در بازار اول بورس توكيو 
است. در حقيقت، شاخص نيكي بورس ژاپن معادل شاخص 
ميانگين صنعتي داوجونز در بازار سهام اياالت متحده است.



گروه راه و شهرسازي |
كميس��يون عالي س��وانح راه آهن درباره سانحه قطار 
مسافري مشهد � يزد اعالم كرد: تاكنون دو علت مهم در 
وقوع اين سانحه، انسداد مسير حركت قطار توسط بيل 
مكانيكي و تخطي از سرعت مقرره و تعيين شده مطابق 
حكم احتياط شناسايي شده است. با وجود اين، برخي 
از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه راه آهن نيز در اين 
حادثه مقصر بوده و دچار سهل انگاري مديريتي شده 
است. كميسيون عالي سوانح راه آهن اطالعيه شماره 1 
اين كميسيون را درباره سانحه قطار مسافري مشهد � 
يزد منتشر كرد، در اين اطالعيه آمده است: كميسيون 
عالي سوانح راه آهن ضمن عرض تسليت به خانواده هاي 
داغديده و ابراز همدردي با آنان و آرزوي سالمتي براي 
مصدومين سانحه قطار مس��افري مشهد � يزد مورخ 
1401.3.18، اعالم مي دارد اين كميس��يون از لحظه 
وقوع س��انحه تاكنون، ضمن حضور در محل سانحه، 
نسبت به بررس��ي شواهد و قرائن ميداني و مستندات 
مربوطه از جمله مكالمات ضبط شده مامورين، وقايع 
ثبت شده در سيستم هاي عالئم الكتريكي، ركوردهاي 
ثبت داده در لكوموتيو و ايستگاه ها و همچنين تحقيق 

از مامورين ذي ربط اقدام نموده است.
پ��س از برگزاري جلس��ات، ضم��ن مداّق��ه و اعمال 
حساس��يت بايس��ته در علل و عوامل وقوع س��انحه، 
گزارش اوليه س��انحه خروج از خط قطار مسافري در 
بالك عباس آباد � ريزو را به شرح ذيل منتشر مي نمايد: 
به منظ��ور عمليات بهس��ازي و تعويض ت��راورس در 
بالك عباس آباد � ريزو )خط گرم( با توجه به ش��رايط 
ترافيكي و آب وهواي گرم منطقه، برنامه ريزي گرديد، 
انجام عمليات در طول شب از ساعت 00:00 تا 5:00 
صبح مطابق دستورالعمل هاي مربوطه توسط شركت 
نگهداري خط و از مح��ل قرارداد نگهداري خط انجام 

گيرد.
مقرر شده بود به منظور تسهيل در امور سير و حركت 
قطارها، عمليات قبول و اعزام قطارها در ايستگاه هاي 
عباس آباد و ريزو با استقرار متصدي ترافيك و به صورت 
محلي انجام گردد و يك نفر متصدي ترافيك نيز براي 
داير نمودن ايستگاه موقت در محل عمليات بهسازي 

مستقر گردد.
از ساعت 00: 00 مورخ 1401.3.18 عمليات بهسازي 
خط با تلفنگرام شماره 151 و 152 سرپرست كارگاه 
خط با قي��د تقليل س��رعت 30 كيلومتر بر س��اعت 
براي بالك عباس آباد � ريزو و قيد تقليل س��رعت 15 
كيلومتر بر ساعت در محدوده عمليات و عبور از محل 
تقليل سرعت با عالمت مامور خط انجام شده است و 
ايستگاه موقت در كيلومتر 450+244 توسط متصدي 
ترافيك داي��ر گرديده و مراتب تلفنگرامي به كنترل و 

ايستگاه هاي طرفين مخابره گرديده است.
قطار مسافري 6811 مشهد � يزد كه در ساعت 19: 20 
مورخه 1401.3.17 از مش��هد حركت نموده بود در 
ساعت 3:25 مورخ 1401.3.18 به ايستگاه طبس وارد 
و مطابق برنامه، مامورين راهبر و رييس قطار تعويض و 
قطار با دريافت حكم احتياط در ساعت 3:35 به مقصد 

يزد حركت مي نمايد.
در س��اعت 4:25 سرپرس��ت كارگاه بهسازي خاتمه 
عمليات بهس��ازي را تلفنگرام به كنترل و ايس��تگاه 
عباس آباد از طريق ايس��تگاه ريزو اع��الم و با برچيده 
شدن ايس��تگاه موقت، بالك فوق جهت تردد وسايط 

نقليه ريلي آزاد مي گردد.
در ساعت 4:30 اولين وس��يله نقليه ريلي با كد 209 
)لكوموتيو منفرد شماره 169( از ايستگاه عباس آباد با 
سيستم عالئم الكتريكي به ايستگاه ريزو اعزام مي گردد.

پس از ورود لكوموتيو 169 به ايستگاه ريزو، در ساعت 
5: 05 قطار مسافري مشهد � يزد با اتمام فريضه نماز 
صبح در ايس��تگاه عباس آباد و اع��الم آمادگي رييس 
قطار با سيستم عالئم الكتريكي به سمت ايستگاه ريزو 

اعزام مي گردد.
هنگام سير قطار مسافري در بالك عباس آباد � ريزو، 
سرپرست عمليات خط در محل بهسازي بدون انجام 
هرگونه هماهنگي قبلي با كنترل و ايستگاه هاي طرفين 

و به منظور انجام تعميرات بيل مكانيكي )جاي گذاري 
زنجير چرخ( دس��تور قرار دادن بوم بيل مكانيكي در 
داخ��ل خط را به راننده بيل مكانيك��ي داده و بوم بيل 
مكانيك��ي علي رغم اش��غالي بالك و نزديك ش��دن 
مسافري، در داخل خط قرار مي گيرد كه در حين انجام 
تعميرات بيل، قطار مسافري به منطقه تقليل سرعت 
15 كيلومتر بر س��اعت كه در حك��م احتياط صادره 
توسط ايستگاه تش��كيالتي طبس، ثبت و به رويت و 
امضاي رييس قطار و لكوموتيوران رسيده است نزديك 
مي شود، ضمنًا محل مربوطه نيز به تابلوهاي هشداري 
)30 و 15( مطاب��ق مقررات عمومي س��ير و حركت 

تجهيز بوده است.
با عبور از قوس و ترانش��ه محل تقليل سرعت )شعاع 
قوس 2000 متر( و مش��اهده بيل مكانيكي در داخل 
خط، لكوموتيوران اقدام به نواختن سوت اخطار ممتد 
و ترمز س��ريع مي نمايد، ليكن به لحاظ نزديك بودن 
فاصله، قس��مت فوقاني لكوموتيو با بوم بيل مكانيكي 
كه در حال چرخش براي خارج شدن از روي خط بوده 
است، برخورد و منجر به واژگون شدن بيل مكانيكي 
گرديده و با سالن هاي قطار برخورد مي نمايد كه به دليل 
س��رعت غيرمجاز قطار و ناپايدار بودن خط در محل، 
س��الن هاي دوم و سوم و چهارم واژگون و سالن هاي 5 
الي 8 نيز از خط خارج و قطار پس از طي مسافت حدود 

220 متر از محل برخورد متوقف مي گردد.
بر اساس بررس��ي هاي انجام گرفته تاكنون، دو علت 
مهم در وقوع اين س��انحه، انسداد مسير حركت قطار 
مسافري توسط بيل مكانيكي )پس از اتمام عمليات 
و اعالم آزادسازي مسير تردد قطار از سوي سرپرست 
عمليات بهسازي( و همچنين تخطي از سرعت مقرره 

و تعيين شده مطابق حكم احتياط مي باشد.
ضمنًا شناسايي ساير علل و عوامل موثر در وقوع اين 

سانحه در دست بررس��ي بوده كه پس از تحقيقات 
بيشتر، نتايج متعاقبًا به استحضار خواهد رسيد.

    مجلس سكوت نخواهد كرد
در همي��ن رابطه، محمدرضا رضاي��ي كوچي، رييس 
كميس��يون عمران مجلس اظهار كرد: اگر يك مورد 
خرابكاري يا سانحه اي داشته باشيم يا اتفاقي در مسير 
ريلي رخ دهد، هيچ سيستم هوشمندي در طول شبكه 
نمي تواند اين مانع را مشاهده و گزارش دهد تا جلوي 
آن گرفته شود. رضايي كوچي در گفت وگو با ايلنا گفت: 
از محل س��انحه قطار مش��هد- يزد بازديدي داشتم و 
موضوع كامال مش��خص است بخش��ي از دليل وقوع 
 اين سانحه به پيمانكار، بخشي ديگر به لوكوموتيو ران 
و بخشي از داليل وقوع اين سانحه تلخ به شركت راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران برمي گ��ردد. با وجود اينكه 
وظايف همه مش��خص بوده اما مجموعه اي از عوامل 
منجر به اين سانحه شده است. رييس كميسيون عمران 
مجلس ادامه داد: وظيفه پيمانكار در بهسازي آن منطقه 
كامال مش��خص بوده، وظايف راه آهن كامال مشخص 
بوده و تمام اين عوامل در بروز اين سانحه دخيل بودند 

و اينكه هر يك چه سهمي داشتند تعيين خواهد شد.
وي افزود: در اين حوزه ها شاهد وجود سهل انگاري هايي 
هستيم و در راه آهن سهل انگاري صورت گرفته  است. 
در يك شبكه طوالني ريل هيچ سيستم هوشمندي 
مسير را كنترل نمي كند. قطاري در اين مسير در حال 
عبور است؛ موضوع اول اين است كه چرا لكوموتيو ران 
بايد اين اجازه را داشته باشد كه در سرعت مجاز و تعيين 
شده 30 كيلومتر بر ساعت، 120 كيلومتر سرعت داشته 

و هيچ كسي هم اين موضوع را كنترل نمي كند.
رييس كميسيون عمران گفت: چرا لكوموتيو ران با 
هر سرعتي كه مي خواهد مي تواند در حركت باشد و 
هيچ دس��تگاهي آن را كنترل نمي كند و اساسا ديده 
نمي شود كه چرا در يك دستگاه و مجموعه متمركز 
عملكردها مانيتور نمي شوند كه موارد غيرمجاز كنترل 
ش��ود. تمام اين موضوعات نشان مي دهد كه ايرادات 
اساسي به عملكرد راه آهن وارد است. ناظر راه آهن بر 
عملكرد پيمانكار چه جايگاهي دارد، پيمانكاري كه 

قرارداد آن براي سه دوره تمديد شده  است.

   ادعاي اعتياد راننده بيل مكانيكي
وي درباره ادعاها مبني ب��ر اعتياد راننده بيل مكانيكي 
اظهار ك��رد: اصال فرض بر اينكه رانن��ده بيل مكانيكي 
معتاد است اساسا چه كسي صالحيت اين افراد را كنترل 
مي كند؟ اعتياد راننده بيل مكانيك��ي تنها يك جزو از 
موضوع است و تمام ايرادات به آن بر نمي گردد. رضايي 
كوچي با تاكيد بر اينكه حتما مجلس به موضوع سانحه 
ريلي طبس ورود مي كند، گف��ت: مجلس در چند روز 
پيش تعطيل بوده وگرنه به طور قطع در اين باره حساسيت 
نشان مي دهد و حتما بايد با افراد خاطي برخورد شود و 
قطعا مجلس سكوت نخواهد كرد همانطور كه در مقطع 
وقوع س��انحه قطار مش��هد- تبريز مديرعامل راه آهن 
عزل ش��د و حتما در اين مقطع هم حساسيت و مواضع 
خود را نشان مي دهيم. وي با اشاره به تعارض منافع در 
كميسيون ها و تيم هاي بررسي س��وانح در وزارت راه و 
شهرس��ازي اظهار داشت: اساس��ا انتقاد به تيم بررسي 
سوانح است، اعضاي تيمي كه سانحه را پيگيري مي كنند 
را خود راه آهن و وزارت راه و شهرسازي انتخاب مي كند 
و اي��ن تعارض منافع ايجاد مي كند و اين س��اختار بايد 
اصالح ش��ود و به معناي واقعي بايد از تيم هاي مستقل 

از اين مجموعه ها داليل وقوع سوانح را پيگيري كنند.

    سهل انگاري و ضعف مديريتي مشهود است
در همين حال، محم��د صالح جوكار، رييس مجمع 
نمايندگان استان يزد در مجلس شوراي اسالمي نيز 
خواستار برخورد قاطع با مقصران سانحه قطار مشهد 
– يزد شد. به گزارش ايسنا، جوكار در تذكري شفاهي 
در جريان جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: سهل انگاري، ضعف مديريتي و ترك عمل 
كامال مشهود است. وزير راه و شهرسازي و كميسيون 
بررسي سوانح ريلي كه تش��كيل شده است بايد اين 
موضوع با جديت دنبال كرده و گزارش نهايي آن را به 
مردم و قوه قضاييه اعالم كنند. البته اين كميسيون 
زيرنظر راه آهن تش��كيل ش��ده كه تعارض منافع در 
آن نيز وجود دارد. برخورد جدي دس��تگاه قضايي با 
مقصران اين حادثه درس عبرتي براي مديران نااليق 
خواهد بود. انتظار داريم كميس��يون عمران مجلس 

شوراي اسالمي اين موضوع را با جديت دنبال كند.
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ورود اراذل و اوباش
به ساخت و سازهاي غيرمجاز

مه��دي اقراريان، عضو ش��وراي ش��هر ته��ران از 
ورود ش��بكه هاي اراذل و اوباش س��ازمان يافته به 
ساخت و سازهاي غيرمجاز اشاره كرد و گفت: انتظار 
داريم كه نيروي انتظامي به صورت مقتدرانه با اين 

افراد برخورد كند.
اقراريان در جريان ش��صت و نهمين جلسه شوراي 
شهر تهران با اش��اره به شكل گيري قرارگاه ايمني 
پس از حادث��ه متروپل، اظهار كرد: تش��كيل اين 
قرارگاه قابل تقدير است، اما اقدامات موثري نيز در 

اين قرارگاه صورت بگيرد.
وي گف��ت: به تازگي بنده بازدي��دي از منطقه 19 
داشتم كه متاسفانه ساخت و سازهاي غيرمجاز در 
ناحيه سه اين منطقه ديده ام و اين در حالي است كه 
ما پس از يك حادثه همانند متروپل دچار بيماري 
تكرار، تمركز و فراموش��ي مي ش��ويم به طوري كه 
چني��ن حوادثي پس از مدت��ي از ذهن همه مردم 

فراموش مي شود.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه تذكر بنده 
ناظر به ايمني ساختمان ها است، گفت: هم اكنون 
در حال حاضر شاهد ساخت  و سازهاي غيرمجاز در 
سطح شهر تهران هستيم به طوري كه بسياري از 
س��اختمان ها بدون پروانه ساخته مي شوند كه هر 

كدام از آنها مي توانند يك متروپل جديد باشند.
اقراريان ادامه داد: اينگونه س��اختمان ها در حريم 
تهران يا در 22 منطقه تهران س��اخته مي شوند و 
از جمله مي توان به منطقه يك؛ گالب دره اش��اره 
كرد كه اين ساختمان ها نيز با بناهاي بلند با چشم 

ديده مي شوند.
وي اضافه كرد: ما انتظار داري��م در قرارگاه ايمني 
ب��ه اينگون��ه س��اختمان ها توجه ش��ود و جلوي 
ساخت و سازهاي چنين س��اختمان ها و بناهايي 
گرفت��ه ش��ود و اين درحالي اس��ت كه ما ش��اهد 
هس��تيم كه افراد اقدام به اخذ پروانه ساختماني و 
احداث بناي 4 طبقه مي كنند اما در نهايت 7 طبقه 

ساختمان سازي مي كنند.
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه برخي 
از شبكه هاي اراذل و اوباش و سازمان يافته در بحث 
ساخت وساز دخيل هستند، گفت: انتظار داريم كه 
نيروي انتظامي به صورت مقتدرانه با چنين افرادي 
برخورد جدي داشته باشد و همانطور كه طي 48 
ساعت سارقان صندوق امانات بانك ملي را دستگير 

مي كنند با اين افراد نيز برخورد كنند.

هشدار درباره
فرسودگي ناوگان مترو

جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي شهر نس��بت به فرسودگي ناوگان 

متروي پايتخت هشدار داد.
تش��كري هاش��مي صبح ديروز در تذكر پيش از 
دستور خود گفت: روز شنبه شاهد خرابي در خط 
5 مترو بوديم كه ناش��ي از فرسودگي شبكه برق 
باالس��ري خط بود و اين در حالي اس��ت كه بارها 
تذكر داده بوديم كه متروي تهران به دليل كاركرد 
طوالني نياز به اورهال قطار، تجهيزات ايستگاه ها 
و شبكه برق دارد، اما متاسفانه علي رغم تذكرات 
متعدد تاكنون اقدام شايسته اي در اين خصوص 

صورت نگرفته است.
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر با بيان 
اينكه در روزهاي ابتدايي شوراي شهر تذكر داديم 
كه انبارهاي مترو خالي است و حاال بعد از 10 ماه 
تنها اتفاقي كه رخ داده انعقاد يك قرارداد و ورود 
چرخ بوده و براي تامين قطعات ديگر كار خاصي 
صورت نگرفته اس��ت، گفت: متاسفانه واگن هاي 
زيادي باوجود نقص فني يا فرس��ودگي در شبكه 
در حال كار هس��تند و اينجا تذك��ر مي دهم كه 
اس��تفاده از ناوگاني كه ايمني الزم را ندارد نبايد 
صورت گيرد و سرعت دادن به حل مشكالت مترو 
مخصوصا در خط پنج الزم است.س��ال گذش��ته 
مترو با مپنا قراردادي ب��راي بهبود وضعيت برق 
باالسري داش��ت كه تمديد قرارداد براي امسال 
توس��ط كميته فني ش��هرداري تاييد نشد و اين 
جاي سوال دارد. شهردار تهران بايد نسبت به اين 

موضوع اهتمام ويژه تري داشته باشد.

ماهان مالك  هواپيماي
توقيف شده در آرژانتين نيست

مدير روابط عمومي شركت هواپيمايي ماهان اعالم كرد: 
مالكيت بويينگ747 توقيف ش��ده در آرژانتين هيچ 
ارتباطي با هواپيمايي ماهان ن��دارد. به گزارش فارس، 
اميرحس��ين ذواالنواري  درباره انتشار خبري در برخي 
رسانه ها با عنوان  »توقيف هواپيماي ماهان كه در اجاره 
ش��ر كت ونزوئاليي قرار دارد« توضيح داد:  مالكيت اين 
هواپيما يك سال است كه واگذار شده و اين هواپيما به 
شركت ونزوئاليي فروخته شده است و در ملكيت شركت 
هواپيمايي ماهان نيست. به گفته مدير روابط عمومي 
ماهان يك س��ال از زمان فروش اين هواپيما به شركت 
ونزوئاليي مي گذرد و توقيف اين هواپيما با نام هواپيمايي 
ماهان اهداف سياس��ي دارد. وي اظهار كرد: همچنين 
خدمه  اي��ن پرواز ني��ز در اختيار ش��ركت هواپيمايي 
ونزوئاليي است و هيچ ارتباطي با هواپيمايي ماهان ندارد.

تقاضاي سرمايه اي مسكن
انگيزه پيدا كرد

سيد محمد مرتضوي، كارشناس بازار مسكن گفت: سال 
گذشته به دليل حركت بازار مسكن در محدوده كمتر از 
نرخ تورم، رغبت به خريد كاهش يافته بود كه باعث ايجاد 
نوعي تقاضاي پنهان شد و در اسفند و ارديبهشت بروز 
پيدا كرد؛ هم اكنون تورم ماهيانه مسكن به حدود دو برابر 
نرخ تورم عمومي رسيده كه باعث شد تقاضاي سرمايه اي 
براي خريد ملك انگيزه پيدا كند. مرتضوي در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: سال جاري درخصوص قيمت تمام 
شده ساخت مسكن با افزايش هايي در چند حوزه مواجه 
شديم. يكي از آنها مصوبه افزايش دستمزدها به ميزان 
57 درصد بود كه با حاشيه هاي دستمزد به 60 درصد 
مي رسد. پيش بيني ها و تحليل ها حكايت از آن داشت كه 
اين مساله به صورت مستقيم در قيمت هاي توليد مصالح 
ساختماني تاثيرگذار خواهد بود كه همين اتفاق هم افتاد.

وي اف��زود: نرخ نهاده ه��اي س��اختماني در بازار طي 
هفته هاي اخير حدود 12 درصد افزايش يافت و برخي 
كارخانج��ات قيمت محصوالت خود را ت��ا 20 درصد 
افزايش دادند. شنيده مي ش��ود مديران شركت هاي 
توليدي در حال انجام رايزني هايي براي افزايش بيش 
از اين مقدار نيز هس��تند. اين رشدها به شكل افزايش 
قيمت مسكن در ارديبهشت ماه خود را نشان داد. رييس 
كانون انبوه سازان با اشاره به افزايش تورم و نوسانات نرخ 
دالر گفت: كاهش ارزش پول ملي منجر به ايجاد تورم 
مي ش��ود. از آن طرف تغيير قيمت كاالهاي اساسي را 
داشتيم كه روي نرخ ديگر كاالها اثر گذاشت. در كنار آن 
افزايش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزينه هاي 

ساخت و افزايش قيمت ها در بازار مسكن شد.
مرتضوي خاطرنشان كرد: سال گذشته در مجموع بازار 
مسكن كم رمق بود. علي رغم اينكه كمبود واحدهاي 
مسكوني به صورت يك موضوع قطعي توسط مسووالن و 
كارشناسان تاييد شد ولي با توجه به حركت بازار مسكن 
در مح��دوده كمتر از نرخ تورم، رغب��ت به خريد ديده 
نمي شد. در واقع تقاضاي پنهاني را داشتيم كه به شكل 
ايجاد شتاب در اسفند و ارديبهشت خود را نشان داد و 
مجددا خريداران مسكن انگيزه ورود پيدا كردند. البته 

خريدهاي سرمايه اي پررنگ تر از مصرفي بود.
وي اظهار كرد: در اسفندماه سال گذشته 6 درصد و در 
ارديبهشت ماه نيز 6 درصد قيمت مسكن شهر تهران 
افزايش پيدا كرد. اين رشدهاي نگران كننده در شرايطي 
اتفاق افتاد كه تورم عمومي نسبت به ماه قبل 3.5 درصد 
بود. در واقع رشد ماهيانه قيمت مسكن به حدود دو برابر 
تورم عمومي رسيد. همين مساله انگاره هاي مربوط به 
ثبات ساالنه بازار مس��كن را تا حدي زير سوال مي برد. 
اگر اين روند ادامه داش��ته باشد، احتماال دولت مجبور 
مي شود در نيمه دوم سال به سمت تقويت بخش تقاضا از 
طريق افزايش تسهيالت بانكي برود كه آن هم اثراتي در 
تشديد تورم بخش مسكن ايجاد مي كند. رييس كانون 
انبوه سازان، مهم ترين راهكار براي كنترل بازار مسكن 
در شرايط فعلي را افزايش ساخت و ساز دانست و گفت: 
سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران بايد حمايت شوند 
تا با افزايش توليد مسكن، مقداري تعادل ايجاد كنيم. در 
كنار آن طرح نهضت ملي مسكن را داشته باشيم. تقويت 
بخش هاي توليد و عرضه مسكن مي تواند فشار تورمي 
را از بازار مسكن بكاهد. مرتضوي با بيان اينكه پيك 
جابه جايي از خرداد تا پايان شهريور خواهد بود اظهار 
كرد: معموال در زمان رونق بازار ش��اهد اثرات تورمي 
هستيم. در سال جاري با دو مساله ديگر نيز مواجهيم 
كه يكي عدم تناسب بين عرضه و تقاضا و موضوع ديگر، 
تغيير قيمت كاالهاي اساسي است. اين مي تواند اثرات 
سوئي در بازار مسكن ايجاد كند. وي يادآور شد: از سال 
1397 به اين طرف نرخ افزايش قيمت مسكن، خيلي 
باال بود. در تهران و مراكز استان ها قيمت ها چند برابر 

شد ولي نرخ اجاره مقداري عقب ماندگي داشت. 

يك قطار باري نيز همزمان با سانحه طبس حوالي سرخس از خط خارج شده است

انتقاد به سهل انگاري مديريتي در راه آهن 

حسن نوري زاده، سرپرس�ت فرمانداري س�رخس اعالم كرد: مسير ريلي 
مشهد - سرخس به دليل خروج قطار باري دچار آسيب شده و هم اكنون تردد 
قطارهاي مسافربري در اين مسير لغو شده اس�ت. نوري زاده در گفت وگو با 
ايرنا افزود: اين قطار باربري روز چهارشنبه گذشته )روز وقوع سانحه طبس( 
از ريل خارج ش�ده اس�ت و به دليل زمان بر بودن بارگيري و تخليه اين قطار 
باربري، بررسي كميسيون س�وانح و حوادث راه آهن و فرايند بررسي بيمه، 
مقداري بررسي اين ماجرا طول كشيده است. وي بدون اعالم جزييات دقيق 
از مكان بروز حادثه و ميزان خسارت وارده به قطار باربري و خط آهن ترانزيتي 

و بين المللي مشهد-سرخس گفت: پيش از اين تردد قطار مسافربري مشهد-
سرخس محدود شده بود اما فعال تا رفع آسيب ديدگي خط آهن حركت اين 
قطار مسافربري محلي لغو شده است. سرپرست فرمانداري سرخس گفت: 
وقوع پديده ريزگردها و همزمان�ي آن با بارندگي هاي اخير موجب افزايش 
رسانايي خط آهن ش�ده و وقوع حادثه در مسير داراي پيچ و اختالف سطح 
ريل و سطح زمين موجب خسارت بيشتر در اين حادثه به خط آهن شده است.
اداره كل راه آهن خراس�ان تاكنون درخصوص حادثه ريلي ياد ش�ده 

اطالع رساني نكرده است.

تردد قطارهاي مسافربري در مسير مشهد- سرخس لغو شد
 سانحه همزمان در خراسان

آگهی مزايده اموال غير منقول ) اسناد ذمه (
به موجب پرونده اجرائی کالسه 140000246  اين اجرا متعهد: پدرام کيانی زاده - متعهدله: سحر قنبريان مقدار دودانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی  8609 فرعی 
از 94 اصلی ، مفروز و مجزا شده از 8918 فرعی از اصلی مذکور ) هشت هزارو ششصدونه فرعی ، مفروز و مجزا شده از شماره 312 باقيمانده فرعی از 94 اصلی ( ،قطعه 13 در طبقه 4 واقع در بخش يک حومه ناحيه 
يک کرمانشاه  حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک استان کرمانشاه واقع در کرمانشاه- گلستان – کوچه دکتر محمد کرمانشاهی – مجتمع قصرشيرين - واحد 14 طبقه 4 سمت جنوب شرقی به مالکيت پدرام 
کيانی زاده فرزند سهراب شماره شناسنامه 966  تاريخ تولد  1364 دارای شماره ملی  3258416222  با جزء سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دودانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت  
9812  تاريخ 1391/11/23 موضوع سند مالکيت اصلی بشماره  چاپی  248364 سری ب سال 91 که درصفحه  222 دفتر امالک جلد 763  ذيل شماره  142320 ثبت گرديده است . که طبق نظر کارشناس رسمی 
مورخ 1400/10/7 به مبلغ 4/000/000/000 ريال )چهارميليارد ريال( به شرح ذيل ارزيابی گرديده : ملک فوق الذکر بصورت يک واحد آپارتمان مسکونی واقع در کرمانشاه- گلستان - کوچه دکتر محمد کرمانشاهی – 
مجتمع قصرشيرين - واحد 14 طبقه 4 سمت جنوب شرقی می باشد که در يک مجتمع 5 طبقه و همکف با زيرزمين ) پاکينگ( 18 واحد قرار گر فته - آپارتمان دارای مساحت حدود 99 متر مربع دو خوابه آشپزخانه 
اپن - هال و پذيرايی و سرويس و حمام می باشد . انشعاب مستقل گاز و برق شهری و آپارتمانی با پارکينگ و انباری مشخص با قدرالسهم از عرصه و ساير مشترکات و مشاعات طبق قانون آپارتمان و آيين نامه اجرايی 
آن آپارتمان دارای سند شماره 727174 به مقدار 4 دانگ مشاع از ششدانگ به نام مژگان کيانی زاده فرزند سهراب است و ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان فوق بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به 
اشخاص حقيقی و حقوقی برابر است با چهار ميليارد ريال تعيين و ارزيابی گرديده است. ضمنًا طبق نامه شماره  140085616001047741   مورخ 1400/12/1 اداره ثبت ناحيه 1 کرمانشاه حدودات و مشخصات ملک 
مذکور بشرح ذيل است: آپارتمان مسکونی قطعه سيزدهم تفکيکی شماره هشت هزارو ششصدو نه فرعی مفروز و مجزی شده از شماره 312 باقيمانده فرعی از 94 اصلی ، به مساحت) 94/08( نود ونه متر و هشت 
دسيمتر مربع ، واقع در سمت جنوب شرقی  طبقه چهارم که) 2/99( دو متر و نودو نه دسيمتر مربع آن بالکن مسقف است. به حدود شمااًل: در دو قسمت، اول ديواريست  بطول )3/60( سه متر و شصت سانتيمتر به 
راه پله و آسانسور مشاعی دوم ديوار و پنجره است بطول )1/50( يک مترو پنجاه سانتيمتر  به نورگير مشاعی  شرقًا : ديواريست بطول) 15/19( پانزده متر و نوزده سانتيمتر به فضای ملک مجاور شماره 313 فرعی  
جنوبًا : در دو قسمت : اول ديوار و لبه بالکن بطول )2/99( دو متر و نودو نه  سانتيمتر به فضای حياط مشاعی  دوم ديوارو پنجره است بطول )3/81( سه متر و هشتادو يک سانتيمتر به فضای حياط مشاعی  غربًا : در 
سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی ، است . اول ديواريست مشترک بطول )12/70( دوازده متر و هفتاد سانتيمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 14 شماره 8610  فرعی دوم درب و ديوار است. بطول )1/71( يک مترو 
هفتاد و يک  س�انتيمتر به راه پله و آسانس�ور مشاعی  سوم ديواريست بطول )2/45( دو متر و چهل و پنج سانتيمتر به راه پله و آسانسور مشاعی – پارکينگ قطعه 12 به مساحت 8/02  واقع در طبقه -1 به حدود 
اربعه: شمااًل : خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/00(  دومتر   شرقًا: خط فرضی  به محوطه مشاعی است بطول )4/01( چهارمتر و يک سانتيمتر  جنوبًا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/00( دو 
متر  غربًا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول)4/00( چهارمتر – انباری قطعه 13 به مساحت 2/38  به حدود اربعه:   شمااًل : بطول )1/05( يک مترو پنج سانتيمتر ، درب و ديوار است ، به پشت بام  شرقًا: بطول 
 )2/26( دو متر و بيست و شش سانتيمتر ، ديواريست مشترک ، به انباری قطعه 14  جنوبًا: بطول )1/06( يک متر وشش سانتيمتر، ديواريست ، به راه پله و آسانسور  غربًا : بطول )2/25( دو متر و بيست و پنج سانتيمتر ،
 ديواريست مشترک ، به انباری قطعه 12 -مالکيت مژگان / کيانی زاده فرزند سهراب شماره شناسنامه  3242698649  تاريخ تولد 1352/05/25  صادره از کرمانشاه دارای شماره ملی  3242698649  با جز سهم 
4 از کل سهم 6 بعنوان مالک چهاردانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 8151  تاريخ 1395/4/20 دفترخانه اسناد رسمی شماره 177  شهر کرمانشاه استان کرمانشاه، موضوع سند 
مالکيت  اصلی به شماره چاپی  727174  سری ب سال 94  با شماره دفتر الکترونيکی  139520316001003634 ثبت گرديده است. مالکيت پدرام / کيانی زاده فرزند سهراب شماره شناسنامه 966 تاريخ تولد 1364 
دارای شماره ملی  3258416222 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 9812 تاريخ  9812 تاريخ  1391/11/23 موضوع سند مالکيت اصلی 
بشماره چاپی  248364  سری ب سال 91  که در صفحه  222  دفتر امالک جلد  763 ذيل  شماره  142320 ثبت گرديده است. که برابر گزارش مامور اجرا طی صورتجلسه شماره  45037417  مورخ  1400/12/17 محرز 
گرديد ملک مذکور محل سکونت پدر مديون و خانواده وی می باشد. پالک فوق به مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ از ساعت 9  الی 12 روز شنبه  مورخ 1401/4/4  واقع در کرمانشاه - چهارراه دادگستری - بلوار 
بنت الهدی - روبروی فرمانداری - اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ  4/000/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده 
نقداً  وصول می گردد. الزم به ذکراست کليه هزينه های قانونی  به عهده برنده مزايده است و نيز پرداخت بدهی ها در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بده های احتمالی تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد  خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
می گردد. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است . برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز 

خواهد شد دراين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. ضمنًا مورد مزايده طبق اظهار بستانکار دارای بيمه است.

آگهی مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9903477 اين اجرا متعهد: اميد علی شاه حسينی گرگه بيشهء و فريبا بهلولی – متعهدله: بانک کشاورزی شعبه صحنه شش دانگ پالک ثبتی  3693 فرعی از 93 اصلی مفروز و مجزی شده از 
775 فرعی از اصلی مذکور)سه هزار وششصدو نودو سه فرعی از نود سه اصلی مفروز مجزی شده از هفتصدو هفتاد و پنج فرعی از اصلی مذکور( واقع در ناحيه 1 کرمانشاه متعلق به فريبا بهلولی ثبت و صادر و طبق سند رهنی 
شماره 19704  مورخ  96/12/5  دفتر خانه  173 کرمانشاه در رهن بانک کشاورزی شعبه صحنه قرار گرفته و طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1401/2/5 به مبلغ 40/000/000/000 ريال ) چهل ميليارد ريال(  به شرح 
ذيل ارزيابی شده :  ملک فوق به نشانی کرمانشاه – شهرک الهيه فاز 1 چقاميرزا خيابان کاوه کوی 13 – بصورت ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت عرصه 200 متر مربع با کاربری مسکونی که شامل 2 طبقه  مسکونی بشرح 
ذيل است: طبقه همکف به مساحت حدود 105 متر مربع و پارکينگ دو خودرو و با مزاحمت به مساحت حدود 30 متر مربع که شامل پذيرايی با کف سيمانی و بدنه گچ و خاک سفيد و رنگ آميزی و سقف و گچبری ساده و اتاق 
خواب با کف سيمان و بدنه گچ و خاک  سفيد و آشپزخانه با کف سراميک  و بدنه تا سقف کاشی و کابينت MDF   و سرويس های بهداشتی در حياط و انباری – طبقه اول به مساحت حدود 134  مترمربع  با انضمام تراس و انباری 
به مساحت 14 متر مربع که شامل پذيرايی با کف سيمان و بدنه گچ و خاک سفيد و رنگ آميزی شده و سقف گچبری ساده و دو خواب با کف سيمانی بدنه و سقف گچ و خاک سفيد رنگ آميزی و آشپزخانه با کف سراميک و بدنه 
تا سقف کاشی و کابينت MDF  و سقف ساده و سرويس بهداشتی و تراس – ديوارهای با مصالح بنايی)آجر( و شناژهای افقی و عمودی و سقف طاق ضربی با تيرآهن و پنجره های فلزی و پروفيل آهنی درب های چوبی است و 
درب ورودی ضد سرقت و امتيازات موجود شامل آب مشترک و برق و گاز هر طبقه اختصاصی  دارای يک خط تلفن می باشد و نمای ساختمان سنگ و سيستم گرمايشی بخاری گازی با آبگرمکن گازی جهت آب گرم مصرفی 
و سيستم سرمايشی کولر آبی است.ملک دارای پايانکار 89012106  مورخ 89/7/5 است. با در نظر گرفتن موقعيت مکانی و قدمت ساخت ارزش ششدانگ عرصه و اعيان طبقه همکف واول  جمعاً به مبلغ 40/000/000/000 ريال 
ارزيابی گرديد.  برابر گزارش مامور اجرا طی وارده شماره 45006355  مورخ 1401/3/16 محرز گرديد ملک بصورت يک ساختمان وياليی يک طبقه ) همکف و اول ( می باشد که با تحقيقات  به عمل آمده از اهالی محل مشخص 
گرديد طبقه همکف در تصرف مستاجر و طبقه اول در تصرف مديون است و از ميزان اجاره و مدت قرارداد اطالعای بدست نيامد. ضمناً حدودات ملک مذکور طبق نامه شماره  139985616001041634  مورخ 1399/11/14  اداره 
ثبت ناحيه 1 کرمانشاه بشرح ذيل است:به شماره 3693  فرعی از 93 اصلی مفروز و مجزا شده از 775 فرعی از اصلی مذکورواقع در بخش يک حومه حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک استان کرمانشاه به مساحت 200 متر 
مربع است. به حدود: شماالً : 10 متر  شرقاً :20متر   جنوباً : 10 متر   غرباً: 20 متر – مالکيت فريبا / بهلولی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه  184  تاريخ تولد  1346  دارای شماره ملی  3341181369  با جزء سهم 6 ازکل سهم 6 بعنوان 
مالک شش دانگ عرصه و اعيان عرصه و اعيان، موضوع سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 408318   19704   مورخ  1396/12/5  دفترخانه اسناد رسمی شماره 173 شهر کرمانشاه استان کرمانشاه که بنفع بانک کشاورزی 
شعبه صحنه به مبلغ 3/690/000/000 ريال به مدت 10 سال  ثبت شده است. پالک ثبتی فوق از ساعت 9  الی 12 روز يکشنبه مورخ 1401/4/5 واقع در کرمانشاه – چهارراه دادگستری – بلوار بنت الهدی- روبروی فرمانداری – اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمانشاه از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 40/000/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول ميگردد.الزم به ذکراست کليه هزينه های قانونی به عهده برنده 
مزايده است و نيز پرداخت بدهی ها در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های احتمالی تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او درجلسه مزايده است ، برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهدشد دراين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. ضمناً مورد مزايده فاقد بيمه است.



قيمت بيت كوين روز گذشته به پايين ترين سطح در ۳۰ روز 
گذشته سقوط كرد و اين در حالي است كه بازار سهام امريكا 
هم پي��ش از پايان هفته معامالتي، به طور كامل در كنترل 
فروشندگان بود. كندل قيمت اين هفته بيت كوين در آستانه 
بسته شدن در پايين ترين سطح از س��ال ۲۰۲۰ قرار دارد؛ 
اتفاقي كه نشان دهنده تداوم روند نزولي بلندمدت در بازار 
ارزهاي ديجيتال است. اكنون تحليل گران مي گويند با وجود 
اينكه بازار مدت هاست وارد فاز اشباع فروش شده است، تنها 
چيزي كه روي قيمت ها تأثير مستقيم مي گذارد، تغييرات 
وضعيت اقتصادي امريكا و سياست هاي پولي اين كشور است. 
قيمت بيت كوين روز گذشته در پايين ترين سطح به ۲۷،۱۸۰ 
دالر رسيده است؛ قيمتي كه آخرين بار ۳۰ روز پيش و در 
۱۲ مه )۲۲ ارديبهشت( در بازار ديده شده بود. سقوط قيمت 
بيت كوين روز جمعه و هم زمان با ريزش بازار جهاني سهام 
اتفاق افتاد كه اين هفته عملكرد بسيار نااميدكننده اي داشت؛ 
به طوري كه شاخص هاي »S&P5۰۰« و نزدك به ترتيب 
با ۲.۹ و ۳.5 درصد سقوط بسته شدند. اين سقوط بزرگ در 
بازار سهام و ارزهاي ديجيتال تحت تأثير اعالم نرخ تورم ماه مه 
)ارديبهشت( در امريكاست كه برخالف انتظار كارشناسان، 
به جاي كاهش، افزايش يافته اس��ت. همانطور كه پيش تر 
گزارش شده بود، نرخ تورم امريكا در ماه مه نسبت به سال 
گذش��ته ۸.۶ درصد رشد كرده است كه بيشترين افزايش 
از س��ال ۱۹۸۱ ميالدي محسوب مي شود. با اين وضعيت، 
بيشتر كارشناسان مشخصاً روندي نزولي را براي بيت كوين 
پيش بيني مي كنند. براي مثال، يك��ي از تحليلگران بازار 
ارزهاي ديجيتال در توييتر به نام كريپتوتوني، گفته است. 
»زماني كه قيمت بيت كوين به ۲۲،۰۰۰ تا ۲۴،۰۰۰ دالر 
سقوط كند، آنها )فروش��ندگان( به دنبال سطوح قيمتي 
پايين تر خواهند بود. پس زماني كه به اين نقطه رس��يديم 
 »Filbfilb« زياد حريص نباش��يد.« كاربر ديگري به نام
كه بنيان گذاري پلتفرم ديسنتريدر است، وضعيت كنوني 
بازار ارزهاي ديجيتال را با سقوط زمان همه گيري ويروس 
كرونا در مارس ۲۰۲۰ )اس��فند ۹۸( مقايس��ه كرده است. 
او مي گويد سقوط امس��ال بازار آهسته آهسته رخ داده، اما 
دردناك تر از سقوط زمان همه گيري ويروس كروناست كه 
قيمت بيت كوين را در مقطعي به ۳،۶۰۰ دالر رساند. مايكل 
سيلور، مديرعامل موسسه مايكرواستراتژي كه از طرفداران 
شناخته شده بيت كوين اس��ت، پس از انتشار نرخ تورم ماه 
مه )ارديبهش��ت( اياالت متحده گفت »نه تورم و نه قيمت 
بيت كوين هيچ كدام هنوز به اوج خود نرسيده اند« كه نشان 
مي دهد او همچنان به آينده بيت كوين خوش بين اس��ت. 
پلن س��ي، يكي ديگر از تحليلگران فعال در توييتر، درباره 
تأثير تغييرات نرخ تورم بر بازار بيت كوين گفته است: »در 
شرايط كنوني كه بازار تا حد زيادي تحت تأثير عوامل كالن 
تأثيرگذار بر اقتصاد قرار گرفته، ديگر اهميتي ندارد كه چند 
نمودار نشان مي دهند بازار به سطوح اشباع فروش تاريخي 
خود رسيده است. تا زماني كه بيت كوين همبستگي خود را 
با ديگر دارايي هاي پرريس��ك )اشاره به سهام( حفظ كرده 
باشد، انتظار ندارم شاهد يك تغيير روند زودهنگام باشيم.«

    افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا 
ادامه مي يابد؟

نتيجه تصميمات بانك مركزي امري��كا درباره افزايش 
دوباره نرخ بهره بانكي و مقابله با تورم افسارگسيخته در 
اين كشور، موضوع داغ اين هفته خواهد بود. كميته بازار 
آزاد بانكي مركزي امريكا قرار اس��ت روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه اين هفته درباره سياست هاي خود براي مقابله 
با افزايش قيمت ها در اين كشور، گفت وگو كند. يكي ديگر 
از تحليلگران توييتري به نام دان كريپتو تريدز در اين رابطه 
گفته است: »فكر مي كنم بازار در ادامه متوجه اين موضوع 
خواهد ش��د كه قرار نيس��ت تورم به اين زودي ها از بين 
برود و نرخ بهره بانكي هم نسبتًا پايين خواهد ماند.« اين 
تحليلگر مي گويد اگر طال بتواند از كانال روي نمودار خود 
به سمت باال جهش كند، اولين نشانه براي شكل گيري يك 
روند صعودي در بازار اين فلز گرانبها شكل خواهد گرفت. 
او در اين باره گفته اس��ت: »طال مي تواند عامل اصلي در 
شكل گيري چنين تغييري در برداشت سرمايه گذاران 
از وضعيت تورم باشد. آن را با دقت زيرنظر داشته باشيد. 

فعاًل هم درگير عوامل منفي تأثيرگذار بر بازار هستيم.«

   تحليلگران: بازار بيت كوين
 به اين زودي ها بهبود پيدا نمي كند

پس از انتشار اخبار مربوط به رشد تورم در امريكا، بسياري از 
بازارهاي مالي جهاني از جمله بازار ارزهاي ديجيتال سقوط 
كردند. در حالي كه بسياري اميدوار بودند بيت كوين بتواند 
از ناحيه ۳۰,۰۰۰ دالر عبور كند، افزايش فشار فروش در 
بازار اين ارز ديجيتال باعث شد كه قيمت بار ديگر به زير 
۲۹,۰۰۰ دالر برسد. در اين ميان، تحليلگران نيز چندان به 
آينده قيمت اميدوار نيستند. به در ۱۰ ژوئن )۲۰ خرداد(، 
بار ديگر بازارهاي مالي جهان بعد از اعالم اخبار مربوط به 
رشد تورم در اياالت متحده سقوط كردند. بنا بر داده هاي 
جديد، ش��اخص تورم در اين كش��ور نسبت به يك سال 
گذشته ۸.۶ درصد رشد كرده و به باالترين سطح از ۱۹۸۱ 
ميالدي رسيده است. اكثر فعاالن بازار انتظار چنين رقم 
بااليي را نداشتند. در نتيجه، انتشار اين خبر باعث شد كه 
بيت كوين حمايت ۳۰,۰۰۰ دالري خود را از دست بدهد 
و به كف روزانه ۲۸,۸5۲ دالر برس��د. سپس، خريداراني 
كه سعي داشتند در كف قيمتي، بيت كوين هاي بيشتري 
بخرند، توانستند آن را به باالي ۲۹,۰۰۰ دالر برگردانند 
تورم امريكا شرايط چندان خوبي ندارد و بانك مركزي اين 
كشور همچنان مي خواهد نرخ بهره بانكي را افزايش دهد 
تحليلگر ناشناسي به نام ايل كاپو آف كريپتو، تاثير رشد تورم 
در امريكا را بر دو ش��اخص  مهم بازارهاي مالي نشان داده  
 )DXY( است. يكي از اين شاخص ها، شاخص دالر امريكا
و ديگري شاخص »S&P5۰۰« است. او در اين باره گفته 
است: »بعد از اعالم داده هاي مربوط به تورم، شاخص دالر 
امريكا همچنان به رش��د و شاخص S&P5۰۰ به سقوط 
آزاد خود ادامه مي دهد.« تحليل گر ديگري به نام كوين 
سونسون هم گفته است ناتواني فدرال رزرو براي مهار 
تورم احتماالً باعث مي شود كه قيمت ارزهاي ديجيتال 
در سال آينده تالطم زيادي داشته باشند. او در اين باره 
گفته است: »تورم ۸.۶ درصدي يعني اينكه احتماالً نرخ 
بهره و در نتيجه ش��اخص دالر امريكا به شدت افزايش 
مي يابد. بيت كوين و اكثر ان��واع دارايي ها هم احتمااًل 
قيمت هاي بس��يار پاييني را تجربه مي كنند. بازار هم 
حدود يك سال روند جهت دار خاصي نخواهد داشت و 

به نظر نمي رسد كه به اين زودي ها بهبود يابد.

   ادوارد اسنودن: روي رمزارزها 
سرمايه گذاري نكنيد

ادوارد اس��نودن، افشاگر معروف و رييس بنياد آزادي 
مطبوع��ات )FPF( با حض��ور در كنفرانس جديدي 
توضي��ح داد ك��ه ارزش اصل��ي رمزارزه��ا را به جاي 
سرمايه گذاري، در استفاده از آنها مي بيند. او همچنين 
درباره وضعيت فعلي امنيت اينترنت نيز توضيح داد. 
  ۲۰۲۲ Consensus اسنودن كه اخيرا در كنفرانس

كوين دسك در آستين، تگزاس حضور پيدا كرده بود، 
مي گويد: »من در سال ۲۰۱۳، با استفاده از بيت كوين 
موفق شدم تا هزينه سرورها را با نام مستعار پرداخت 
كنم.« او س��ال ۲۰۱۳ با افش��اگري هاي جاسوسي 
گس��ترده اي كه در مورد آژانس امني��ت ملي اياالت 
متحده امريكا كرده بود، به ش��هرت رسيد. اسنودن 
در ادامه توضيحات خود گفت: »به طور كلي، مردم را 
تشويق نمي كنم تا پول خود را روي ارزهاي ديجيتال 
به عنوان يك فناوري سرمايه گذاري كنند و اين همان 
چيزي است كه من را از بس��ياري از افراد جامعه دور 
مي كند.« اخيرا گروهي از كارشناسان حوزه فناوري با 
ارسال نامه اي به قانونگذاران اياالت متحده، از فناوري 
بالكچي��ن و ارزهاي ديجيت��ال انتقاد ك��رده بودند. 
اسنودن در واكنش به اين نامه، از رمزارزها دفاع كرد 
و توضيح داد ك��ه امضاكنندگان به طور عمدي باعث 
درك نادرس��ت از صنعت كريپتو ش��ده اند و از همان 
اس��تدالل هاي قديمي كه چندين بار مطرح ش��ده، 
اس��تفاده كرده اند. او از اكث��ر امضاكنندگان اين نامه 
انتقادي، به عنوان »ترول هاي عمومي فعال« ياد كرد.

   تا سال ۲۰۳۰ نرخ پذيرش بيت كوين
 به ۱۰ درصد خواهد رسيد

با وجود اينكه چش��م انداز يك س��اله بيت كوين روشن 
نيست، در مقابل پيش بيني هاي اخير حاكي از آن است 
كه نرخ پذيرش بيت كوين تا ۸ س��ال ديگر به ۱۰ درصد 
خواهد رسيد. بيت كوين نيز مانند اينترنت و رسانه هاي 
اجتماعي از اثر ش��بكه اي س��ود مي برد. اثر شبكه اي در 
بيت كوين يعني هر چه پذيرش بيت كوين بيشتر شود، 
ارزش و انگيزه افراد جديد براي استفاده از آن بيشتر خواهد 
شد. فناوري بيت كوين مي تواند سريع تر از فناوري هاي 
تحول آفرين گذش��ته مثل خودروها و انرژي الكتريكي، 
جهان شمول ش��ده و مورد پذيرش مردم قرار بگيرد. در 
گزارشي كه بالك ور اينتليجنس منتشر كرد، ۹ فناوري  
تحول آفرين از جمله خودرو، برق، تلفن هوشمند، اينترنت 
و شبكه هاي اجتماعي و نمودارهاي پذيرش آنان از سال 
۲۰۰۹ تاكنون مورد بررس��ي قرار گرفته است. پذيرش 
هم��ه فناوري هاي تحول آفرين از ي��ك الگوي منحني 
»S« مانند نمايي پيروي مي كنند؛ اما فناوري هاي جديد 
مبتني بر شبكه بسيار سريع تر از انتظار بازار، مورد پذيرش 
عموم مردم قرار مي گيرند. براساس معياري به نام جمع 
تجمعي رش��د خالص و پيش بيني نرخ رش��د تركيبي 
س��االنه بيت كوين )CAGR( كه ۶۰ درصد فرض شد، 
پيش بيني مي شود كه پذيرش جهاني بيت كوين در سال 
۲۰۳۰ ميالدي از ۱۰ درصد بيشتر ش��ود. فارغ از نحوه 
محاسبه، شركت منتشركننده اين گزارش يك شركت 
استخراج بيت كوين و ايجاد زيرساخت هاي بالك چيني 

است، در نتيجه ممكن است نسبت به پذيرش بيت كوين 
خوش بين باشد. بر اساس اطالعات اين گزارش پذيرش 
بيت كوين سريع تر از بسياري از فناوري هاي تحول آفرين 
ديگر به اشباع مي رس��د. از جمله داليل اين امر آن است 
كه كاربران براي پذيرش اي��ن فناوري انگيزه هاي مالي 
داشته، همچنين محيط كالن نيز آماده اين پذيرش است. 
مي توان وجود اينترنت را نيز ديگر عامل پذيرش سريع تر 
بيت كوين دانست. در اين گزارش آمده است: »از ديدگاه 
مصرف كننده، فناوري هاي گذشته راحتي يا بازدهي بهتر 
را به ارمغان مي آوردند. استفاده از اتومبيل سرعتي بيشتر از 
اسب و كالسكه را فراهم مي آورد. استفاده از تلفن همراه نيز 
شما را براي برقراري تماس از تلفن ثابت بي نياز مي كند. با 
اين حال استفاده از بيت كوين، از آن جا كه منافع مالي را نيز 
تأمين مي كند، بر اساس نظريه بازي ها، بهترين پاسخ براي 
همه اقشار خواهد بود. مثل اينترنت، تلفن هاي هوشمند 
و رسانه هاي اجتماعي، بيت كوين نيز از اثر شبكه اي بهره 
مي برد. براي درك اثر شبكه اي فكر كنيد كه اگر شما تنها 
كاربر توييتر بوديد، هم چنان از آن استفاده مي كرديد؟ 
مسلم است كه رشد تعداد كاربران، استفاده از اين فناوري ها 
را ارزشمند تر و پذيرش آنان را تسريع مي كند.« با اين حال، 
در اين گزارش تأكيد ش��ده است كه مدل مورد استفاده 
براي پيش بيني ن��رخ پذيرش بيت كوين، در اين مرحله 
هم چنان مفهومي است و از اين مدل نبايد جهت مشاوره 
سرمايه گذاري يا به عنوان ابزار معامله گري استفاده كرد. 
با اين حال در گزارش اي��ن عبارت نيز درباره پيش بيني 
قيمت بيت كوين آمده اس��ت: »روند كلي روشن است. 
به احتمال زياد پذيرش جهاني بيت كوين در آينده به طور 
قابل توجهي رش��د كرده و در نتيج��ه آن، قيمت اين ارز 
ديجيتال نيز افزايش يابد.« نرخ پذيرش ارزهاي ديجيتال 
در چند سال اخير رشد قابل توجهي داشته است. بر اساس 
آمار تريپل اي، درگاه پرداخت جهاني ارزهاي ديجيتال، 
در سال ميالدي گذشته، نرخ پذيرش ارزهاي ديجيتال با 
۳۰۰ ميليون كاربر در سراسر جهان به طور متوسط به ۳.۹ 
درصد رسيد. همچنين بنا به داده هاي پلتفرم داده هاي 
بالك چيني چين آناليسيس از جوالي ۲۰۲۰ )تير ماه 
۱۳۹۹( تا ژوئن ۲۰۲۱ )خرداد ۱۴۰۰( نرخ پذيرش جهاني 
بيت كوين ۸۸۱ درصد افزايش يافت. از بين ۱5۴ كشور 
مورد بررسي، ويتنام داراي باالترين نرخ پذيرش ارزهاي 
ديجيتال است و پس از آن هند و پاكستان قرار گرفته اند. 
نظرس��نجي صرافي ارزهاي ديجيتال جمن��اي در ماه 
آوريل )فروردين ماه( حاكي از آن بود كه پذيرش ارزهاي 
ديجيتال در سال ميالدي گذشته در كشورهايي مثل 
هند، برزيل و هنگ كنگ به شدت افزايش يافته است و 
دليل اين امر هم آن بود كه بيش از نيمي از پاسخ دهندگان 
در اين كشورها اعالم كرده بودند كه طي همان سال به 

جرگه سرمايه گذاران ارزهاي ديجيتال پيوسته اند.

اخبارادامه از صفحه اول
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درد بزرگ!
 اي��ن كمدي تراژدي براحتي قابل حل اس��ت: كنترل 
تورم و تورم انتظاري در درجه اول و از بين بردن انحصار 
دو خودروس��از با فراهم ش��دن امكان واردات و حضور 

خودروسازان مطرح خارجي در كشور. 
 اما تكليف آن دو خودروساز هم كه اقتصاد ملي و زندگي 
م��ردم را به نفع خود مصادره كرده اند روش��ن اس��ت؛ 
توليد مشترك با خودروسازان جهاني و رقابت با ساير 
خودروهاي وارداتي و خودروسازان خارجي داراي مجوز 

فعاليت در كشور. 
واقع آنكه مش��كل »خودرو« مانند بس��ياري ديگر از 
محصوالت و كاالهاي ساخت كشورمان، مشكل فهم 
غلط از توليد داخلي و الگوهاي تاريخ مصرف گذش��ته 
»خودكفايي« است و بالنتيجه نفي رقابت و سازوكار بازار 
و حق انتخاب مردم. به قول دكتر نيلي: »سياستمدار در 
ايران نه توجهي به قيمت توليد دارد و نه كارآمدي آن را 
مدنظر قرار مي دهد؛ فقط مي گويد ما توانستيم خودمان 
چيزي توليد كنيم و به اين رويكرد مي گويد: »استراتژي 
خودكفايي«. يعني مي گويد من يك محصول مي سازم 
ب��ا چهارچرخ كه مقداري بنزي��ن در آن مي ريزم و گاز 
مي دهم و جلو مي رود و اين اسمش مي شود »خودرو« 
و كاري به اين ندارد كه در دنيا آنچه به نام خودرو توليد 
مي ش��ود، از نظر ايمني، از نظر زيبايي و از نظر آسايش 
فردي كه در آن نشسته، قابليت هاي بسيار بااليي دارد. 
سياس��ت گذار مي گويد اجماال مي خواهيم از مبدأ به 
مقصد برسيم، حاال يك مقدار ديرتر مي رسيم و ممكن 
است چند نفر هم روزانه تصادف كنند و مصدوم و كشته 
شوند، اما در نهايت مهم اين است كه من خودم بسازم و 

توليد كنم.« )دكتر نيلي- ۱۴۰۰/۶/۱۳( 
 لذا تا اين فهم غلط اصالح نشود كه مردم حق انتخاب 
دارند و حفظ جان و مال آنان اولويت اصلي است و كيفيت 
و قيمت در بازار رقابتي و در توازن عرضه و تقاضا تعيين 
مي شود و نه بوركراسي دولتي، سامانه يكپارچه وزارت 
صمت و هر سامانه و سايت و دفتر و دستك ديگري كاري 
جز نمك پاشيدن بر اين زخم، كاري انجام نمي دهند و 
حتي اين جراحت را با به تاخير انداختن درمان، عميق تر 
مي سازند .  اينكه مهم ترين دغدغه نمايندگان مجلس 
در حوزه مس��ووليت وزارت صمت، »خودرو« باش��د 
)»حاجي حسيني، معاون پارلماني وزارت صمت با اشاره 
به مطالبات مختلف نمايندگان مجلس از وزارت صمت، 
اظهار كرد: امروز مهم ترين مطالبات نمايندگان مجلس 
حول محور خودرو شكل مي گيرد كه وزارتخانه درصدد 
پاسخگويي مناسب به آنهاست.«- ۱۴۰۱/۳/۲۱( و نه 
پيگيري چرايي عل��ل دو دهه بالتكليف ماندن تدوين 
»استراتژي توسعه صنعتي كشور« به عنوان سندي ملي 
و راهبردي و علي رغم تاكيدات قانوني )مواد ۲۱ و ۱5۰ 
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه( بسيار دردآور است. 
همچنين اينكه مسووالن ستاد اين وزارتخانه كليدي 
و اصلي راهبري كننده توسعه صنعتي وتنظيم كننده 
تعامالت تجاري كشور، نيز وقت بس ارزشمند خود را 
صرف توزيع و قرعه كشي خودرو كنند، كاري كه در قد 
و قامت بنگاهداران و نمايشگاه داران خودرو است، نيز 

بيش از يك فاجعه است! 

دستكاري در روند معامالت 
بورس

 دلي��ل اينكه از نقد ش��وندگي و آزادي بيش��تري 
برخوردار است تاثيرات اخبار براي اين بازار خيلي 
زياد اس��ت و هميش��ه بايد اين موض��وع را در نظر 

داشته باشيم.
در آخ��ر مهم تري��ن پارامترهايي ك��ه در چند ماه 
آتي بايد در نظر داشت ريسك فروش اوراق دولت 
باتوجه به كس��ري بودجه، افزايش نرخ س��ود بين 
بانك��ي و تثبيت قيمت هاي جهان��ي و دالر در اين 

محدوده هاست. 
با توجه به شرايط فعلي سرمايه گذاران نبايد در اين 
روزها با توجه به اخباري كه از قطعنامه شوراي حكام، 
برجام و... مخابره مي شود هيجاني عمل كنند چرا 
كه تاثيرات اين خبرها كامال كوتاه مدت خواهد بود 
و بازار سرمايه عقب ماندگي خود را نسبت به بازار هاي 
موازي جبران خواهد كرد ودر آينده نزديك به مسير 
صعودي خودش باز خواهد گشت. اگر دولت كاري 
به كار بازار نداشته باشد و با تصميمات شبانه موجب 
بي اعتمادي در بازار نشود سال جاري را سال خوبي 

براي بازار سرمايه پيش بيني مي كنم.

خطاي انساني، عامل ۹۵ درصد 
نفوذهاي امنيتي است

به گفته عضو هيات مديره نصر ته��ران، ۹5 درصد 
نفوذهاي امنيتي در ش��ركت ها ناشي از خطاهاي 
انس��اني و نه ضع��ف امنيتي محصوالت اس��تفاده  
شده اس��ت. بنابراين تمركز بر دوره هاي آموزشي، 
نگهداش��ت و پاي��ش اطالع��ات از ملزومات جدي 
حوزه امنيت اس��ت. به گزارش ايس��نا، در نشست 
مش��ترك كميته راهبري رسته توس��عه نرم افزار 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران با معاون 
وزير و رييس س��ازمان فن��اوري اطالع��ات ايران، 
تاييديه ه��اي امنيتي محص��والت نرم  افزاري يكي 
از موضوع��ات مهمي بود كه مورد بحث و بررس��ي 
قرار گرفت. عليرضا عابدي ن��ژاد، عضو هيات مديره 
نصر تهران با بيان اينك��ه ايين نامه هاي جديد براي 
شركت هاي نرم افزاري بس��يار سخت گيرانه است 
و اين ش��ركت ها از وضعيت كنوني ب��ازار نگرانند، 
گف��ت: گزارش جهان��ي حاكي از آن اس��ت كه ۹5 
درصد نفوذهاي امنيتي ناش��ي از خطاهاي انساني 
و نه ضعف امنيتي محصوالت اس��تفاده  شده است. 
بنابراين تمركز بر دوره هاي آموزش��ي، نگهداشت 
و پاي��ش اطالعات از ملزومات ج��دي حوزه امنيت 
است كه بايد به آن توجه كرد. درخواست مشخص 
ما اين است كه در حوزه خدمات امنيت نقش مهمي 
براي سازمان نظام صنفي رايانه  اي در نظر گفته شود. 
حمايت از ش��ركت ها در تأمين هزينه هاي اصالح 
نرم افزارهاي محصوالت با ارايه تس��هيالت كم بهره 
براي تأمين امنيت محصوالت كه هزينه زيادي براي 
شركت  ها دارد، از ديگر خواسته هايي بود كه توسط 
عابدي نژاد طرح شد. افش��ين نياكان، نايب رييس 
كميس��يون نرم  افزارهاي سالمت الكترونيك نيز با 
اشاره به مباحث امنيتي در حوزه سالمت بيان كرد: 
از ميان بيش از ۴۰ محصول در حوزه سالمت، تنها 
دو نرم افزار موفق به اخذ تأييديه افتا شده  اند. با اين 
بهانه كه شركت ها هنوز موفق به دريافت تأييديه 
امنيتي نشده اند، بيمارس��تان  ها و مراكز درماني 
تنها 5۰ درصد مطالبات س��ال پي��ش را پرداخت 
كرده  و اين تهديدي جدي براي اكثر قريب به اتفاق 
ش��ركت  هاي عرضه  كننده محصوالت و خدمات 
در حوزه س��المت الكترونيك اس��ت. وي با بيان 
اينكه درخواست مشخص شركت  هاي اين حوزه، 
استمهال مدت اخذ گواهينامه تا پايان سال جاري 
اس��ت، گفت: پيش بيني ما اين بود كه حدود ۳۰ 
درصد از شركت هاي حوزه س��المت الكترونيك 
ريزش داشته باشند، اكنون پيش بيني ما اين است 
كه با اين روند، حدود ۸۰ درصد از شركت  هاي اين 
حوزه ورشكست ش��وند. نياكان با تأكيد براينكه 
امن  سازي نرم  افزار براي تامين امنيت محصوالت 
كافي نيس��ت، گفت: درخواس��ت ما اين است كه 
يك استاندارد امنيت مبتني بر تجارب بين المللي 

تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسالمي برسد.

ثبت ركورد ۱۹.۲ پتابايتي ترافيك 
روزانه ديتا در شبكه همراه اول

مديرعامل همراه اول در مجمع سهامداران اين شركت 
از ثبت ركورد ۱۹,۲ پتابايتي ترافيك روزانه ديتا در شبكه 
اين اپراتور خبر داد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران، مجمع عمومي عادي ساالنه، 
عمومي عادي به طور فوق الع��اده و عمومي فوق العاده 
همراه اول صبح امروز يكش��نبه ۲۲ خ��رداد ۱۴۰۱، با 
حضور ۹۰ درصدي سهامداران در مركز همايش هاي 
پژوهش��گاه نيرو برگزار ش��د و مهدي اخوان بهابادي، 
مديرعام��ل همراه اول در حضور س��هامداران و هيات 
رييسه به قرائت گزارش عملكرد س��ال ۱۴۰۰ اپراتور 
اول تلفن همراه كش��ور پرداخت.  در اين مراسم پس از 
صحبت هاي علي بقايي به عنوان رييس مجمع و مهدي 
اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول، أخذ پيشنهاد از 
ميان سهامداران و رأي گيري انجام و مقرر شد از ۱۰۳۹ 
ريال سود محقق شده، 5۹۰ ريال به ازاي هر سهم توزيع 
شود كه به حس��اب سجامي سهامداران حقيقي واريز 
مي شود. مديرعامل همراه اول با اشاره به ركوردهاي سال 
گذشته اين اپراتور اظهار كرد: تنها اپراتور ۱۰۰ ميليوني 
منطقه هستيم و در زمينه »مصرف ديتا« به ركورد 55۷۴ 
پتابايت مصرف كل ديتا در سال ۱۴۰۰ دست يافتيم كه 
رشد ۴۴ درصدي را نسبت به قبل نشان مي دهد؛ ركورد 
ترافيك ديتاي روزانه نيز به ۱۹,۲ پتابايت رسيد كه با 
احتساب ترافيك مبين نت به بيش از ۲۰ پتابايت براي 
نخستين بار در كشور دست يافتيم.  اخوان بهابادي ادامه 
داد: ما در مجموع 5۱,5 ميليون مصرف كننده اينترنت 
پرس��رعت داريم كه ۴۲,۷ ميليون آن، مصرف كننده 
ديتاي LTE هستند؛ سهم ترافيك LTE در كشور براي 
سال ۱۴۰۰ به ۸۳,۸ درصد رسيد كه حاصل استفاده 
بيش از ۲۲ ميليون مش��ترك دايمي و ۸۳,5 ميليون 
مش��ترك اعتباري در ش��بكه همراه اول با سهم بازار 
5۳,۲۱ درصد اس��ت.  وي اشاره اي به وضعيت شبكه 
ارتباطي اپراتور اول تلفن همراه از منظر سخت افزاري و 
تكنولوژي داشت و عنوان كرد: در حال حاضر ۳۹ هزار و 
۲۰۰ سايت تكنولوژي ۴G، ۲۴ هزار سايت تكنولوژي 
۳G و ۲۹ هزار و ۱۰۰ سايت لوكيشن ۲G داريم و شبكه 
بر مبناي آن در حال سرويس دهي به مشتركان است. 
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران رشد پهناي باند 
مصرفي در شبكه همراه اول را خيره كننده تشريح كرد 
و گفت: نرخ اين شاخص از ۸۰۰ به ۲۴۰۰ گيگابيت بر 
ثانيه رسيده و رشد ۳ برابري را نشان مي دهد. سهم همراه 
اول از توليد ترافيك ديتا در كشور در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ 
گيگ )مصرف كل اينترنت( بود؛ در همان زمان حدود 
۳۰ گيگابيت بر ثانيه ترافيك در داخل ديتاسنترهاي 
خودمان توليد مي شد كه اكنون به ۷۳۴ گيگابيت بر ثانيه 

رسيده است و بيش از ۲۰ برابر رشد را نشان مي دهد.

كندل هفتگي بيت كوين در آستانه بسته شدن در پايين ترين سطح از سال ۲۰۲۰ است

بيت كوين در سراشيبي سقوط

ظرفيت شبكه اليتنينگ به 4۰۰۰ بيت كوين رسيد
اليتنينگ، اليه دوم ش��بكه بيت كوين، اكنون معادل 
۱۲۰ ميلي��ون دالر يا حدود ۴ ه��زار بيت كوين را در 
خود جاي داده  اس��ت. اين اليه كه ب��ا هدف افزايش 
مقياس پذيري بيت كوين توسعه داده شده است، امكان 
انجام پرداخت فوري در سراسر جهان را فراهم مي كند. 
به گزارش پيوست، ظرفيت شبكه اليتنينگ يا به صورت 
دقيق تر كانال هاي پرداخت اليه دوم شبكه بيت كوين 
با حجم تراكنش رابطه مستقيم دارد. به همين دليل 
افزايش س��ايز كانال هاي پرداخت و در كل، ظرفيت 
ش��بكه، اين امكان را فراهم مي كند كه تراكنش هاي 
بزرگ تري روي اين شبكه انجام شود. براي اولين بار در 
آگوست سال ۲۰۲۰ بود كه ظرفيت اين شبكه به هزار 
بيت كوين رسيد و در سال ۲۰۲۱ تا ۲ هزار بيت كوين 
هم باال رفت. از ديگر مزاياي شبكه اليتنينگ مي توان 
به كاهش كارمزدها با افزايش استفاده از شبكه اشاره 
كرد. اليتنينگ عالوه بر سرعت باال در انجام تراكنش ها 
از كارمزدهاي ناچيزي استفاده مي كند كه با گسترش 
اس��تفاده كارمزدها روند نزول��ي در پيش مي گيرند. 
دنيل اس��كات، مديرعامل CoinCorner در مورد 
اليتنينگ بر اين عقيده است كه ظرفيت اليتنينگ در 
ابتدا رشد آهسته و ثابتي را تجربه كرده اما از ژانويه سال 
۲۰۲۱ اين رشد شدت بيشتري را تجربه كرده است. 
كارشناسان بر اين عقيده اند كه شبكه اليتنينگ شروع 
بسيار خوبي را تجربه كرده و اين پيشرفت تا زماني كه 

همه ذي نفعان، از جمله توسعه دهندگان، كارآفرينان و 
كسب وكارها به پيشروي خود ادامه دهند، اين پيشرفت 
در آينده نيز ادامه خواهد يافت. جيمز چك، تحليلگر 
اصلي Glassnode اعالم كرده است: »به نظر مي رسد 
گسترش شبكه اليتنينگ بيت كوين از مرحله بي پروا 
و ابتدايي خارج شده و اكنون به مرحله آزمايش توسط 
پذيرندگان اوليه رس��يده اس��ت.« اما همواره يكي از 
مشكالت در حوزه رمزارزها سختي فهم و كاركرد آنها 
است كه در سال هاي اخير شاهد بهبود چشمگيري در 
طراحي هاي كيف پول ها و در كل تجربه كاربر بوده ايم. 
اين پيشرفت ها در طراحي رابط كاربري در نهايت 
منجر به گسترش استفاده از رمزارزها و شبكه هايي 
مانن��د اليتنينگ ك��ه پذيرش تاثير به س��زايي در 
كارايي آنها دارد، ش��ده اس��ت. از ديگر داليل رشد 
و گس��ترش اليتنينگ، اس��تفاده از اين شبكه در 
السالوادور بود. الس��الوادور با پذيرش بيت كوين و 
اس��تفاده از ش��بكه اليتنينگ براي پرداخت هاي 
خرد، كارايي اين شبكه را در ابعاد كالن و به صورت 
واقعي نش��ان داد. طبق داده هاي موتور جست وجو 
و آناليز ش��بكه اليتنينگ، ۱ML، ميانگين هزينه 
تراكنش براي ارسال ساتوشي )كوچك ترين واحد 
بيت كوين( از طريق شبكه اليتنينگ بسيار كمتر از 
۰.۰۱ دالر است، كه ثابت مي كند به عنوان فناوري 

پرداخت، اين شبكه به خوبي عمل مي كند.



تعادل |
هيات رييس��ه ات��اق اي��ران ب��ا ابراهي��م رييس��ي، 
رييس جمهوري ديدار كردند. در اين ديدار مهم ترين 
موضوع هاي اقتص��ادي، راهكارها و موانع حضور موثر 
بخش خصوصي در اقتصاد كشور بررسي شد. همچنين 
بنابر اع��ام نايب رييس ات��اق ايران در اين نشس��ت 
عمده ترين نكات حول محور جراحي اقتصادي، اصاح 
س��اختار اقتصاد ايران وموضوع س��اماندهي به نحوه 
تخصيص ارز 4200 توماني بود كه مورد بررس��ي قرار 
گرفت. به گفته حسين س��اح ورزي، در اين نشست 
اعضاي هيات رييسه اتاق ايران نيز ضمن اعام همراهي 
كامل بخش خصوصي در اجراي اصاحات اقتصادي 
 مدنظ��ر دولت، ايفاي نق��ش موثر ات��اق بازرگاني در

 شكل دهي آينده اقتصاد ايران را مورد تاكيد قرار دادند. 
در ادامه اين نشست، حاضران ديدگاه ها و انتقادات خود 
را از صدور بخش نامه هاي متعدد گمرك و بانك مركزي 
در حوزه ص��ادرات و مقررات زائ��د پيش روي بخش 
خصوصي در حوزه بازرگاني مطرح كردند. رييسي هم 
در اين نشست بخش خصوصي اطمينان داد كه براي 
ورود به اين ميدان از حمايت دولت برخوردار خواهند 
بود. او بر رفع موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
پروژه هاي نيمه تمام، زودبازده و سودآور نيز تاكيد كرد. 

   رييسي چه گفت؟ 
رييس جمه��ور در ديدار با اعضاي هيات رييس��ه اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي كشور بر حضور 
ميداني بخش خصوصي در حوزه اقتصاد كشور تأكيد 
كرد و گفت: باي��د راهكارهاي مي��دان دادن به بخش 
خصوصي و الزامات آن احصا و عملياتي ش��ود. ابراهيم 
رييس��ي مبناي تصميم هاي اقتصادي دولت را صحت 
و اتقان سياست ها عنوان كرد و گفت: داليل سياسي و 
ماحظات گروهي نبايد در تصميم هاي اقتصادي اثرگذار 
بوده يا مانع اتخاذ تصميم ش��ود. رييسي با بيان اينكه 
دولت از توسعه صادرات، به ويژه از سوي بخش خصوصي 
حمايت مي كند، تأكيد كرد: مشاركت بخش خصوصي 
در تكميل پروژه هاي نيمه تمام خواست و برنامه دولت 
مردمي است؛ بخش خصوصي اطمينان داشته باشد كه 
براي ورود به اين ميدان از حمايت دولت برخوردار خواهد 
بود. بايد موانع ورود و سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
پروژه هاي نيمه تمام، زودبازده و س��ودآور شناسايي و 
برطرف شود. رييس جمهور در ادامه گفت: رشد اقتصاد 
كشور منوط به سرمايه گذاري شركت هاي بزرگ دولتي، 
نهادها و ستادهاي عمومي غيردولتي، سرمايه گذاران 
بخش خصوصي و س��رمايه گذاري خارجي است. البته 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه مي تواند 

مهم ترين نقش و بيشترين اثرگذاري را داشته باشد.

    اعضاي هيات رييسه اتاق ايران چه گفتند؟
در اين نشس��ت اعضاي هيات رييس��ه اتاق بازرگاني 
صنايع، معادن و كشاورزي كشور، آمادگي خود را براي 

همكاري با دولت در ابعاد و عرصه هاي مختلف اعام و از 
سياست ها و برنامه هاي مهم دولت در زمينه اصاحات 
اقتصادي حمايت كردند. هيات رييسه پارلمان بخش 
خصوصي اصاحات اقتصادي را راهكاري مناسب و در 

جهت مصلحت جامعه و كشور دانستند.
اعضاي هيات رييسه اتاق ايران همچنين با تأكيد بر 
همگامي و همراهي ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي در شكل دهي آينده اقتصاد كشور، عنوان 
كردند كه براي مشاركت در اتمام طرح هاي نيمه تمام و 
ايجاد حداقل يك ميليون فرصت شغلي آمادگي دارند.

در همين راس��تا، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران به تشريح جزييات ديدار امروز 
فعاالن اقتصادي و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني 
ايران با رييس جمهور پرداخت و گفت: رييس جمهور 
سال گذشته و بعد از اعام كانديداتوري براي حضور 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري، در اولين جايي كه 
حضور پيدا كرده و در مورد برنامه هاي اقتصادي خود 
صحبت به ميان آوردند، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران بود كه در آن جلسه، چارچوب فكري 
و ديدگاه خود نسبت به استفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي را مطرح نموده و قول دادند كه ارتباط خود 
را با فعاالن اقتصادي و تش��كل هاي بخش خصوصي 

قطع نكنند. 
حسين ساح ورزي با بيان اينكه رييس جمهور ضمن 
يادآوري ديدار سال گذشته خود به عهد و وعده اي كه 

با بخش خصوصي دارد هم اشاره داشتند، تصريح كرد: 
در ابتداي اين جلسه، رييس جمهور نگاه و باور خود را 
نس��بت به اهميت حضور بخش خصوصي در اقتصاد 
ايران را يادآور ش��دند و با حوصله فراوان، به صحبت 
تك تك اعضاي هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني ايران 

گوش دادند. 
ساح ورزي گفت: در اين جلسه موضوعات مختلفي 
مطرح شد؛ ولي عمده ترين نكات حول محور جراحي 
اقتصادي و اصاح ساختار اقتصاد ايران مطرح گرديد و 
موضوع ساماندهي به نحوه تخصيص ارز 4200 توماني 

نيز به صورت مفصل موردبحث قرار گرفت. 
وي اف��زود: رييس جمهور در اين جلس��ه بر ضرورت 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت اتاق بازرگاني و بخش 
خصوص��ي براي توس��عه تجارت خارج��ي، افزايش 
ص��ادرات و موضوعات مرتبط ب��ا آن تاكيد نمود و در 
رابطه با طرح هاي نيمه تمام و چگونگي حضور بخش 
خصوصي در تامين مالي، تكميل و بهره برداري از اين 
طرح ها مطالبي را عنوان نمودند كه بر اين اساس مقرر 
گرديد تا نظرات اصاحي اتاق و بخش خصوصي براي 

اصاح آيين نامه هاي مرتبط، ارسال گردد.
س��اح ورزي گفت: در رابطه با وع��ده و برنامه اي كه 
دولت براي احداث ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
دارد، اتاق بازرگاني اعام آمادگي كرد تا با اس��تفاده از 
ظرفيتي كه در حوزه خدمات مهندسي و توليد مصالح 
ساختماني در كنار تجربه خوب و انباشته اي كه براي 

اجراي پروژه هاي مسكوني در سطح بين المللي در بدنه 
بخش خصوصي وجود دارد را در اختيار دولت بگذارد و 

دولت براي اجراي پروژه ها از آن بهره گيرد. 
وي افزود: همچنين در خصوص موضوع افزايش توان 
توليد و برنامه هايي كه دولت براي حوزه اقتصادي دارد، 
قرار بر اين ش��د كه در آينده از بخش خصوصي و اتاق 
نظرخواهي مستمر صورت گرفته و اتاق بازرگاني ايران، 
بخش خصوصي و تشكل ها نيز بتوانند در بسترسازي 

و زمينه سازي اجراي موفق اين طرح ها كمك كنند.
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران ادام��ه داد: در نهايت آقاي رييس جمهور تاكيد 
ويژه اي بر روي ضرورت ميدان داري بخش خصوصي 
در حوزه اقتصاد داشته و قول دادند كه جلسات خود را 
با فعاالن اقتصادي، تشكل ها و اعضاي اتاق به صورت 

منظم تكرار كنند. 
وي افزود: همچنين رييس جمهور در اين جلس��ه در 
مورد ايفاي نقش فعال تر اتاق هاي بازرگاني و اتاق هاي 
مشترك بازرگاني در تعامات ايران با ساير كشورهاي 
دنيا تاكيد كرده و خواستار نقش آفريني اتاق بازرگاني 
در سفرهاي رييس جمهور، كميسيون هاي مشترك يا 
سفرهاي مقامات سياسي به ساير كشورها دنيا شدند. 
در ادامه اين نشست، حاضران ديدگاه ها و انتقادات خود 
را از صدور بخش نامه هاي متعدد بانك مركزي و گمرك 
در حوزه ص��ادرات و مقررات زائ��د پيش روي بخش 

خصوصي در حوزه بازرگاني مطرح كردند.

ادامه از صفحه اولاخبار
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توليدكنندگان 
»رب« را دپو مي كنند!

عضو هيات مديره فدراسيون صنايع غذايي و كشاورزي 
گف��ت: توليدكنندگان رب تص��وري از آينده قيمت 
گوجه فرنگي ندارند و اين احتمال را مي دهند كه قيمت 
گوجه در ماه هاي آينده افزايشي شود از اين رو رب را 
توليد و آن را دپو مي كنند تا بتوانند در آينده با قيمت 
روز آن را عرضه كنند. رس��ول قماقي در گفت وگو 
با »ايلنا«، با اش��اره به دپو كردن رب گوجه فرنگي از 
سوي توليدكنندگان، گفت: رب از ابتداي سال جاري 
تا به امروز 30 تا 40 درصد افزايش نرخ را تجربه كرد. 
اين در حالي اس��ت كه در حجم توليد گوجه فرنگي 
كاهش��ي نداش��تيم. وي با بيان اينكه كارخانه داران 
گوجه فرنگ��ي را كيلوي��ي 4 ه��زار و 600 تومان از 
كشاورزان خريداري مي كنند، گفت: توليدكنندگان 
رب تصوري از آينده قيمت گوجه فرنگي ندارند و اين 
احتمال را مي دهند كه قيمت گوجه در ماه هاي آينده 
افزايشي شود از اين رو رب توليد و آن را دپو مي كنند 
تا بتوانن��د در آينده با قيم��ت روز آن را عرضه كنند. 
قماقي با اشاره به باال بودن سرمايه در گردش توليد 
رب، خاطرنش��ان كرد: كارخانه  اي با ظرفيت توليد 
روزانه هزار تن رب حداقل به سرمايه در گردش 4.5 
ميليارد تومان براي خريد گوج��ه نياز دارد. به گفته 
اين فعال اقتصادي؛ كارخانه ه��اي بزرگ گوجه را از 
كش��اورزان پيش خريد مي كنند. عضو هيات مديره 
فدراسيون صنايع غذايي و كشاورزي ادامه داد: توليد 
رب براي مصرف تابس��تان فله اي و در زمس��تان به 
صورت اسپتيك توليد مي ش��ود تا ماندگاري آن باال 
برود. كارخانه هاي كوچكي كه س��رمايه در گردش 
الزم را ندارند براي تامين مواد اوليه با مشكل مواجه 
خواهند شد. وي با بيان اينكه هزينه گوجه يك قوطي 
رب 800 گرمي حدود 24 هزار و 500 تومان مي شود، 
افزود: 5 هزار تومان هزينه قوطي، 500 تومان هزينه 
 شيرينگ )بسته بندي( و با احتساب ساير هزينه هاي 
سر بار قيمت يك قوطي گوجه حدود 30 تا 31 هزار 
تومان براي توليدكننده تمام مي شود؛ احتساب 12 
درصد هزينه توزيع و 14 درصد سود در واحدهاي خرد 
در نهايت رب بايد قوطي 35 تا 38 هزار تومان به فروش 
برسد. مصطفي دارايي نژاد رييس اتحاديه بارفروشان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، در پاسخ به 
اين پرس��ش كه اين نگراني در بين كارخانه داران 
رب گوجه فرنگي ايجاد شده است كه ممكن است 
عرضه گوج��ه در ماه هاي آينده تقليل پيدا كند در 
نتيجه اقدام به عرضه قطره  چكاني رب مي كنند؟ 
افزود: در حال حاض��ر رب كازرون و دزفول در بازار 
موجود اس��ت و در ماه  آينده گوجه ورامين سپس 
قزوين در بازار عرضه خواهد شد از آنجايي كه كرايه 
حمل بار از اين مناطق به تهران كم اس��ت احتمال 
كاهش نرخ گوجه فرنگ��ي در ماه هاي آينده وجود 
دارد از اي��ن رو كارخانه داران نگراني از بابت كمبود 
گوجه نبايد داشته باشند. به گفته اين فعال صنفي؛ 
در يك هفته اخير روزانه كارخانه هاي رب 150 تن 
گوجه از ميدان ميوه و تره بار كيلويي 5 هزار و 100 
تومان خريداري مي كنند. دارايي نژاد با اش��اره به 
صادرات رب، گفت: رب را به  صورت اسپتيك توليد 
و آن را به كش��ورهاي عراق، افغانستان، پاكستان 
صادر مي كنند از اين رو عرضه آن را در بازار داخلي 
كاهش مي دهند تا بتوانند نرخ آن را تصاعدي كنند.

فروش ۵ خودرو از ۲۵ خرداد 
بدون قرعه كشي

سخنگوي وزارت صمت گفت: آمادگي داريم برخي 
از خودرو ها از جمله شاهين، كوييك اس، كوييك 
آر، ساينا اس و ساينا را از 25 خرداد بدون قرعه كشي 
و با س��امانه يكپارچه بفروش��يم. اميد قاليباف در 
يك گفت وگوي تلويزيون��ي در مورد توقف عرضه 
خودرو در ب��ورس كاال، اظهار ك��رد: وزارت صمت 
براي سياست گذاري درست در بازار خودرو نيازمند 
بستري بود كه در آنجا تمام عرضه و تقاضا تجميع 
شود. در همين راستا بحث ايجاد سامانه يكپارچه 
تخصيص خودرو مطرح ش��د كه البته هم ناشي از 
گايه هاي مردم از وضعيت قرعه كشي ها بود و هم 
مراجع قانوني مثل دادس��تاني، رياست جمهوري 
و نهادهاي امنيتي خواستار افزايش نظارت وزارت 
صمت بر قرعه كشي بودند.  سخنگوي وزارت صمت 
افزود: اگر قرار اس��ت بر بازار خودرو مسلط شويم و 
تمام عرضه كنندگان خودرو حضور داشته باشند، 
طبيعي اس��ت كه عرضه خارج از سامانه يكپارچه 
نمي تواند موضوعيت داشته باش��د و به بازار لطمه 
مي زن��د. از همين جه��ت طبق مصوبه س��ران قوا 
كه اختيار تنظيم بازار را ب��ه وزارت صمت داده بود 
وزارتخانه با عرض��ه خودرو در بورس مخالفت كرد. 
البته در ماه هاي قبل به اطاع بورس رسيده بود اما 
اجرا به دقيقه ۹0 رسيد. وي ادامه داد: اطاع رساني 
در مورد مخالف��ت وزارت صمت با عرضه خودرو در 
بورس از قبل انجام شده بود؛ ما از دو قانون صحبت 
مي كنيم. از سمت وزارت صمت مصوبه سران قوا را 
داشتيم و سازوكار بورس براي پذيرش و عرضه كاال، 
قانون خود بورس است و وقتي هيات پذيرش تصميم 
بگيرد كاال مي تواند عرضه شود. قاليباف اظهار كرد: 
علت عدم اطاع رساني همه جانبه، محرمانه بودن 
مصوبه س��ران قوا بود، بنابراين از قب��ل به صورت 
شفاهي و مكتوب به اطاع بورس رسيده بود. وي در 
 مورد عدم حذف قرعه كشي، گفت: تا آخر شهريور ماه 
تقريبًا 50 خودرو از قرعه كش��ي خارج مي شود؛ از 
25 خ��رداد هم منتظر اخبار خوبي باش��يد. وقتي 
بحث خودروهايي كه قرار است تخصيص داده شود 
تعيين تكليف شد، آمادگي داريم برخي از خودروها 
از جمله شاهين، كوييك اس، كوييك آر، ساينا اس 
و ساينا را از 25 خرداد در مدل هاي مختلف فروش 
)پيش فروش، فروش فوق العاده و مشاركت در توليد( 

بدون قرعه كشي و با سامانه يكپارچه بفروشيم.

برق اداراتي كه مصرف خود را 
رعايت نكنند قطع خواهد شد

مهندس سيد كاظم حسيني كارنامي در جلسه قرارگاه 
عملياتي گذر از اوج بار 1401 شركت توزيع نيروي برق 
مازندران كه با محوريت بررس��ي اقدامات نمايندگان 
پايش مصرف برق در دس��تگاه هاي اجرايي برگزار شد 
با بيان اينكه براي مديريت مصرف اقدامات گسترده اي 
انجام شده است، تاكيد كرد: امسال مصرف برق ادارات 
به طور ويژه و با نصب كنتور هوشمند كنترل مي شود. 
رييس هيات مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
مازندران افزود: براساس مصوبه هيات دولت، ادارات بايد 
مصرف برق خود را 30 درصد در ساعات كاري كاهش 
دهند و در صورتي كه مصرف خود را كاهش ندهند، در 
مرحله نخست اخطار دريافت مي كنند و در صورت عدم 
رعايت، برق ادارات پرمصرف قطع خواهد شد. مهندس 
حسيني كارنامي يادآور شد: اين اقدامات به منظور تامين 
پايدار برق مش��تركان خانگي و تداوم روند توليد ادامه 
خواهد يافت و به همين دليل، ادارات بايد پس از پايان 
ساعات كاري نسبت به خاموشي سيستم هاي سرمايشي 

و روشنايي هاي غير ضروري اقدام نمايند .

امنيت  يا ارشاد
بايد براي آنها كاس هاي توجيه��ي در مورد نحوه 
برخورد با افراد در جامعه گذاشته شود، بايد ياد بگيرد 
در كنار ارشاد كردن حفظ كرامت انساني افراد واجب 
اس��ت. بايد بفهمند كه برخوردهاي خش��ونت بار و 
قهرآميز در ماءع��ام مي تواند بازخوردهايي عكس 
آن چيزي كه قرار اس��ت با اين ارشادها حاصل شود 
به دست بيايد. كجاي قانون اساسي ما آمده افرادي 
كه حجاب را رعايت نمي كنند بايد مورد ضرب و شتم 
قرار بگيرند و حتي به سوي آنها شليك شود. متاسفانه 
اين روزها بيشتر از آنكه مسووالن كشور به فكر رفع 
مشكات اساسي از جمله مساله معيشت مردم باشند 
به مسائلي مي پردازند كه از نظر درجه اهميتي خيلي 
پايين تر از نان شب مردم هستند. در شرايطي كه تورم 
افسارگسيخته مي تازد، حقوق هاي دريافتي كارگران 
و بازنشس��تگان كفاف تامين هزينه هاي حتي يك 
هفته آنها را هم نمي دهد، چه برس��د به يك ماه، در 
حالي كه اجاره مسكن روزبه روز افزايش پيدا مي كند 
و هيچ كس نيست تا بر قيمت هايي كه صاحبخانه ها 
به مس��تاجران خود اعام مي كنند نظارت داشته 
باشد، هفت تيركشي براي حجاب خيلي اغراق آميز 

به نظر مي رسد.

كارت سوخت آزاد جايگاه داران 
جمع آوري نشده است

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در پي برخي 
شايعات مطرح شده در رسانه ها و فضاي مجازي مبني بر 
حذف كارت سوخت آزاد جايگاه داران اطاعيه اي صادر 

كرد كه در ذيل آمده است: 
1- به اطاع عموم هموطنان عزيز مي رس��اند؛ در پي 
انتش��ار برخي اخبار در رس��انه ها و فضاي مجازي در 
خصوص حذف كارت س��وخت جايگاه   داران از چرخه 
عرضه بنزين در جايگاه هاي عرضه س��وخت كشور به 
اطاع مردم عزيز مي رساند موارد مورد اشاره شايعه اي 
بيش نيس��ت و همچنان مطابق روال گذشته عرضه 
بنزين در تمامي مناطق 37 گانه ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران ب��ا نرخ اول به صورت يارانه اي 
)1500 توماني( و بنزين با نرخ غي��ر يارانه اي )3000 

تومان( انجام مي شود.
2- همچنين درباره افزايش قيم��ت بنزين، به اطاع 
هموطنان عزيز مي رساند اين موضوع نيز تكذيب مي شود 
و هيچ تصميمي براي افزايش قيمت بنزين گرفته نشده 

است و اساساً چنين موضوعي هم مطرح نيست .
3- از هموطنان عزيز تقاضا مي شود به شايعات منتشر 
شده در فضاي مجازي توجه نكرده و اخبار صحيح را از 
سايت ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به 

آدرس niopdc.ir دريافت كنند.

كارگاه آموزشي كنترل كيفي 
تاسيسات مردمي گاز مايع

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: كارگاه آموزشي مسووالن كنترل كيفي 
تاسيسات مردمي گاز مايع استان مازندران به ميزباني 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري به 
مدت 700 نفر ساعت برگزار شد.  سبحان رجب پور مدير 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري بيان 
كرد: كارگاه آموزشي مسووالن كنترل كيفي تاسيسات 
مردمي گاز مايع استان مازندران از طرف انجمن صنفي 
كارفرمايان و توزيع كنندگان گاز مايع استان با همكاري 
معاونت بازرگاني ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري در س��الن اجتماعات اين شركت 
 برگزار شد.  سبحان رجب پور زمان آموزش اين كارگاه 
يك روزه را 700 نفر س��اعت اعام كرد و اظهار داشت: 
در اين كارگاه معاونين شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري و مدير منطقه چالوس، مديركل 
استاندارد و معاونين و كارشناسان، رييس اداره اجرايي 
استاندارد اس��تان، مديران و مسووالن فني شركتهاي 
موزع استان، مديران تاسيسات مردمي استان و مسووالن 
كنترل كيفيت از شركت هاي موزع در اين كارگاه حضور 
داش��تند.  رجب پور تاكيد كرد: ه��دف از برگزاري اين 
كارگاه ارتقاء سطح دانش فني و ايمني مسووالن فني 
كنترل كيفي تاسيس��ات گاز مايع در استان مازندران 
است.  مدير منطقه ساري تاكيد كرد: با توجه به اينكه 
اكثر تاسيسات گاز مايع در استان داراي پروانه استاندارد 
مي باشد مي توان گفت تاسيسات گاز مايع در اين استان 

از استاندارد و ايمني باال و در رتبه برتر كشور قرار دارد.

هيات رييسه اتاق ايران از بخشنامه هاي متعدد گمرك و بانك مركزي انتقاد كردند

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد

گاليه اتاقي ها  به رييسي 

افت شاخص توليد در شركت هاي غذايي در بورس

اولتيماتوم ۳ روزه سازمان بازرسي به وزير صمت

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نش��ان  مي دهد، 
كاهش ش��ديد توليد و ف��روش روغ��ن خوراكي در 
فروردين ماه 1401 به كاهش 24 درصدي ش��اخص 
توليد و 18.4 درصدي ش��اخص فروش شركت هاي 
بورسي حوزه غذايي و آشاميدني منجر شده است. بر 
اساس گزارش پايش بخش حقيقي اقتصاد )صنعت و 
معدن( در فروردين امسال شاخص توليد شركت هاي 
صنعتي بورس��ي نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل با 
افزايش 0.1 درصدي و نس��بت به ماه قبل با كاهش 
2.7 درصدي مواجه شده است. بر اساس اين گزارش 
در اين ماه نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل، ۹ رشته 
فعاليت افزايش در ش��اخص توليد و 6 رشته فعاليت 
كاهش در شاخص توليد داشته اند. رشته فعاليت هاي 
»ماشين آالت و تجهيزات« و »فلزات پايه« با اختاف 
چشمگير بيشترين سهم را در افزايش شاخص توليد 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل و رشته فعاليت هاي 
»غذايي و آش��اميدني به جز قند و شكر«، »خودرو و 
قطعات « و »شيميايي )بجز دارو( « بيشترين سهم را 
در كاهش شاخص توليد داشته اند. همچنين شاخص 
توليد شركت هاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه 
سال قبل با افزايش 13.۹ درصدي و نسبت به ماه قبل 

با كاهش 10.7 درصدي مواجه شده است. همچنين 
در فروردين ماه 1401، شاخص فروش شركت هاي 
صنعتي بورس��ي نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل با 
افزايش 1.8 درصدي و نس��بت به ماه قبل با كاهش 
26.2 درصدي مواجه شده اس��ت. در اين ماه نسبت 

به ماه مش��ابه سال قبل ۹ رش��ته فعاليت افزايش در 
شاخص فروش و 6 رشته فعاليت كاهش در شاخص 
فروش داشته اند. رشته فعاليت هاي »تجهيزات برقي« 
و »كاشي و سراميك« بيش��ترين سهم را در افزايش 
ش��اخص فروش نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل و 

رش��ته فعاليت هاي »غذايي و آشاميدني به جز قند و 
شكر«، »ماشين آالت و تجهيزات« و »ساير كاني هاي 
غيرفلزي« بيشترين سهم را در كاهش شاخص فروش 
داشته اند. به عاوه شاخص فروش شركت هاي معدني 
بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 10.7 
درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 44.5 درصدي 
مواجه شده است.  بر اساس اين گزارش در فروردين ماه 
1401 شاخص توليد رشته فعاليت غذايي و آشاميدني 
به جز قند و شكر برمبناي شركت هاي بورسي، نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل كاهش 24 درصدي و نسبت 
به ماه قبل كاهش 31 درصدي داشته است. همچنين 
ش��اخص فروش آن نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 
كاهش 18.4 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 2۹.8 
درصدي داشته اس��ت. عمده دليل كاهش شاخص 
توليد و فروش اين رشته فعاليت به دليل كاهش شديد 
توليد و فروش روغن خوراكي در فروردين ماه 1401 
بوده است. در اين گزارش تاكيد شده: در فروردين ماه 
1401 نرخ رشد ماهيانه قيمت فعاليت هاي صنعتي 
بورسي 3.4 درصد افزايش يافت، رشد نقطه به نقطه 
آن به 32.7 درصد رسيد و همچنين، ميانگين ساالنه 

شاخص قيمت 78.5 درصد افزايش يافته است.

سازمان بازرسي كل كشور در نامه اي به وزير صمت، 
در رابطه با التهابات و نابس��اماني به وجود آمده در 
رابطه با قرعه كشي اخير خودرو، خواستار توضيحات 

فاطمي امين شد.
به گزارش مهر، موضوع قرعه كشي خودروها مساله اي 
است كه از همان ابتداي امر تاكنون انتقادات زيادي 
را به همراه داش��ت. اين انتقادها و گايه هاي مردم 
اخي��راً به گوش مس��ووالن س��ازمان بازرس��ي كل 
كشور رسيده است و اين س��ازمان به موضوع نحوه 
قرعه كشي خودروها ورود كرده است. البته كار صرفًا 
به ورود اين س��ازمان ختم نمي ش��ود و روز گذشته 
سازمان بازرسي كل كش��ور در نامه اي انتقاداتي را 
خط��اب به وزير صم��ت در اين رابط��ه مطرح كرده 
است. در نامه ارسالي از س��وي سازمان بازرسي كل 
 كشور آمده است كه: پيرو نامه مورخ 12 ارديبهشت  

به اس��تحضار مي رس��اند از آنجايي كه وفق اباغيه 
صادره از سوي جنابعالي به عنوان مديرعامل سابق 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مبني بر ايجاد تمهيدات الزم براي قرعه كشي متمركز 
خودرو توسط سازمان يادشده در تاريخ نهم خرداد 
فرآيند قرعه كش��ي خودرو تحت س��امانه يكپارچه 
فروش خودرو را برگزار، ليكن به واس��طه نابساماني 
در نحوه قرعه كشي تعداد 1201۹3 نفر از متقاضيان 
در وهله اول جزو منتخبين قرعه كش��ي اعام اما در 
تعاقب امر به اشخاص موصوف اعام شد مشاراليهم 
جزو منتخبين رزرو مي باشند. مراتب منتج به بروز 
تشويش اذهان عمومي و اجتماعي در موارد مختلف 
ذيربط و نيز تماس هاي مكرر متقاضيان از اقصا نقاط 
كشور با ستاد خبري اين س��ازمان شد و سرپرست 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

به عنوان متولي اتخاذ تمهيدات الزم براي برگزاري 
قرعه كشي متمركز خودرو اعام نمود كليه مباحث 
فني كارشناسي طراحي و راه اندازي سامانه مذكور 
از طريق معاونت صنايع حمل و نقل و دفتر تخصصي 
ذيربط در حوزه خودرو صورت پذيرفته لذا سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به صراحت 
و بر خ��اف مفاد اباغي��ه صدرالذك��ر جنابعالي از 
پذيرش مس��ووليت در خصوص س��امانه يكپارچه 
فروش خودرو خودداري نموده و مسووليت را متوجه 
دفتر تخصصي ذيربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابساماني 
به وجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم 
برنامه ريزي الزم، فقد زيرساخت هاي فني به منظور 
تحليل طراحي و پياده س��ازي و پش��تيباني سامانه 
يكپارچ��ه فروش خ��ودرو از س��وي وزارت صمت و 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 
صرفًا ايجاد انتظار براي آحاد جامعه از سوي حاكميت 
با اعام راه اندازي و فروش خودرو را از طريق سامانه 
اعامي تحت عنوان سامانه يكپارچه فروش خودرو 
بدون اطمين��ان از عملكرد و كاراي��ي آن و نيز عدم 
توجه به مفاد نامه هاي هشداري قبلي از اين مرجع، 
مقرراست اجراي مفاد ماده 32 قانون تشكيل سازمان 
بازرسي كل كش��ور توضيحات خود را راسا حداكثر 
ظرف م��دت س��ه روز از وصول اين مكاتب��ه به اين 
مرجع منعكس نماييد. در اين نامه كه از سوي احمد 
رحمانيان، قائم مقام س��ازمان و سرپرست معاونت 
نظارت و بازرسي امور توليدي و به تاريخ 18 خطاب 
به فاطمي امين وزير صمت نگاشته شده است، وزارت 
صمت و ش��خص وزير بايد توضيحات خود را در اين 

رابطه به سازمان بازرسي كل كشور اعام كند.
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خبرروز

سنجش يك ميليون و ۶۷۰ هزار نوآموز تا پايان شهريور
وزير آموزش و پرورش گفت: امسال يك ميليون و ۶۷۰ هزار نوآموز تا پايان شهريور ماه مورد سنجش قرار مي گيرند. يوسف نوري 
اظهار كرد: اين طرح توسط سازمان آموزش و پرورش استثنايي انجام مي شود و امسال يك ميليون ۶۷۰ هزار نو آموز اين سنجش 
را انجام خواهند داد. او افزود: در اين طرح نيم رخ اوليه جسماني و تحصيلي دانش آموزان به دست مي آيد، آمار سال گذشته تعداد 
نوآموزان سنجش شده بدو ورود به دبستان۱۵۰ هزار نفر كمتر از امسال بود. وزير آموزش و پرورش ادامه داد: ۱۲۰۰ پايگاه اوليه، 
۸۰۰ پايگاه نيمه تخصصي و حدود ۴۲۰ پايگاه سيار براي اين كار در نظر گرفته شده است. در اين پايگاه ها آمادگي تحصيلي، گفتار 

درماني، شنوايي سنجي و بينايي سنجي و همچنين سنجش وضعيت جسماني نوآموزان مستمر و مداوم انجام مي شود.

ادامهازصفحهاول

توسعه اينترنت ثابت با 
باالرفتن تعرفه اينترنت همراه

 كرونا آن را تش��ديد كرده است افراد را مجبور 
مي كند كه به امكانات برخط دسترسي داشته 
باش��ند. هزينه اي كه كاربر بايد پرداخت كند 
اصال زياد نيست، بلكه بايد تفهيم شود و البته 
ما هم بايد سرويس مناسب ارايه كنيم. هزينه 
راه ان��دازي )اتصال( فيب��ر را مي توان در قالب 
تس��هيالت از كاربران دريافت كرد. مثال روي 
بسته هاي طوالني مدت يكساله مي شود هزينه  
را دريافت كرد. شهري موفق است كه بزرگراه 
اطالعاتي داش��ته باشد. امروزه در مورد شبكه 
ملي اطالعات بحث مي شود. علت موفق نشدن 
آن اين است كه شاهراه ها درست شده است اما 
بزرگراه اطالعاتي شهرها به وجود نيامده. اين 
بزرگراه هاي اطالعاتي زيرساخت مي خواهند 
 VDSL و ADSL و امروز زيرس��اخت ديگ��ر
نيس��ت بلكه بايد به س��مت فيب��ر برويم. بايد 
خارج از هياهو اين مساله جا انداخته شود كه 
همانطور كه دولت در گازرساني و برق رساني 
سوبس��يد مي دهد و بودجه مي گذارد، در اين 
حوزه هم هزين��ه كند. اگر اين را به عنوان يك 
طرح ملي بدانيم هم��ه بايد كمك كنند. مثال 
مالي��ات نگيرن��د، امكانات ش��ان را در اختيار 
ش��ركت ها قرار دهد يا شهرداري براي حفاري 
از ش��ركت هاي FCP از آنها هزينه اي دريافت 
نكند. اين اتفاق در همه كش��ورهاي پيشرفته 
نيز مي افتد. تحقق اين اتفاق قطعي اس��ت به 
شرط اينكه شرايط مهيا ش��ود. اگر اين كارها 
س��ه س��ال پيش انجام مي ش��د، ارز و نيروي 
انس��اني ارزان بود. هر چه تاخير بيش��تر شود 
كش��ور ضرر مي كند. اپراتوره��اي همراه هم 
درآمده��اي كالني از ص��دا و ديتا به دس��ت 
مي آورند و فكر مي كنند سرمايه گذاري در اين 
حوزه ديربازده است چون درآمدهاي خوبي از 
طريق تلفن به دس��ت مي آورند. من باور دارم 
بازيگران اين حوزه بايد هم افزايي كنند و منابع 
را به اشتراك بگذارند. يكي از آفات فرهنگ ما 
اين است كه كارگروهي انجام نمي دهيم و در 
بخش خصوصي نيز تعامل بين بازيگران وجود 
ن��دارد. تعرفه اينترنت اپراتوره��اي همراه نيز 
بايد افزايش يابد. در نتيجه، گرايش به س��مت 
اينترنت ثابت بيش��تر مي ش��ود و درآمد زياد 
مي شود و مي تواند اين درآمدها را صرف توسعه 
اي��ن بخش ك��رد. تجديد نظ��ر در تعرفه هاي 
ديتا ب��ه مصوبات كميس��يون ارجحيت دارد. 
مصوبه كميس��يون به طور كلي خوب است اما 
يك جاهاي��ي بايد تغيير كن��د. مهم تر از همه 
اينها اس��ت كه اپراتورها دام��پ نكنند. دامپ 
نمي صرف��د اما باز ه��م انج��ام مي دهند زيرا 

فرهنگ تكروي وجود دارد.

رويداد

جرايم مامور خاطي حادثه پرديسان غيرقابل گذشت است

انتشار خبر تيراندازي يك مامور گشت ارشاد به مردي 
در پارك پرديس��ان در يكي از روزنامه هاي كشور باعث 
بازتاب هاي بسياري در شبكه هاي مجازي و خبرگزاري ها 
شد. اصل خبر اين اس��ت كه در روز هشتم ارديبهشت 
۱۴۰۱ يك زن و شوهر به همراه فرزند ۱۰ ماهه خود به 
قصد ورزش كردن در حال قدم زدن در پارك پرديسان 
تهران بودند كه ورود گشت ارشاد و تذكر بابت حجاب زن 
و درگيري هاي پس از آن بين اين خانواده و ماموران گشت 
ارشاد منجر به شليك گلوله شده است. سوال مهمي كه 
اينجا مطرح مي شود اين است كه اصال آيا ماموران گشت 
ارشاد اجازه تيراندازي به افراد خاطي كه البته هيچ سالح 
گرم يا سردي همراه خود نداشته و در نتيجه تهديد جدي 
محسوب نمي شوند را دارند؟ آيا صرفا به اين دليل كه زني 
حجاب خود را رعايت نكرده بايد به همس��ر او در حضور 
فرزند ۱۰ ماهه آنها تير اندازي كرد؟ چه كسي يا كساني 
مجوز چنين برخوردهايي را به گشت ارشاد داده اند. آيا 
واقعا برخوردهاي قهرآميز تا اين حد تندخويانه مي تواند 

به فرهنگ سازي حجاب در جامعه كمك كند؟ 
حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به حادثه بوستان 
پرديسان گفت: مامور مرتكب جرايم مختلفي شده كه 
بايد در دادسراي نظامي رسيدگي شود و چون جزو جرايم 
غيرقابل گذشت محسوب مي ش��ود به صرف شكايت 
شاكي خصوصي محدود نمي شود بلكه مدعي العموم نيز 
مي تواند به موضوع ورود و اعالم جرم كند. درباره وقوع اين 
حادثه تا لحظه انتشار خبر پليس واكنشي نداشته است.

    بررسي دقيق ابعاد موضوع
سيد مهران رياضي مند درباره اين حادثه اظهارداشت: 
براي بررسي ابعاد دقيق موضوع بايد پرونده كامال مطالعه 
و اظهارات طرفين نيز شنيده شود اما مبتني بر ظواهر 

ماجرا و آنچه انعكاس يافته، اس��تفاده نادرست سالح و 
ايجاد جراحت، نقض حقوق ش��هروندي، توهين، افترا، 
ايراد ضرب و جرح عمدي از جمله عناوين اتهامي مامور 
در حادثه بوستان پرديسان رخ داده است. او خاطرنشان 
كرد: البته برخي جرايم مانند توهين طبق ماده ۱۱ قانون 
كاهش مجازات تعزيري جزو جرايم قابل گذشت است. 
رياضي مند اظهارداشت: طبق تصاوير منتشر شده چند 
مام��ور در صحنه حضور داش��تند و در اين مورد، مامور 
در مقابل تجاوز قرار نداشته بنابراين مجاز به استفاده از 
سالح نبوده است، همچنين يكي از شرايط به كارگيري 
س��الح اين است كه تجاوز قابل دفع نباشد اما در اين 
حادثه بر اساس شواهد موجود، امكان دفع تجاوز بدون 
به كارگيري سالح وجود داشته است. اين حقوقدان 
اضافه كرد: همچنين قانونگذار تصريح كرده است وقتي 
دفاع در مقابل تجاوز انجام مي شود، تجاوز جديد به 
مدافع قبلي پذيرفته نيست بنابراين مامور پس از دفاع 

و دفع تجاوز اجازه برخورد مجدد ندارد.

     وظيفه پليس حفظ كرامت
 و امنيت افراد است

رياضي مند با اشاره به وظايف سلبي و ايجابي پليس 
خاطرنشان كرد: يكي از وظايف ايجابي پليس حفظ 
كرامت و امنيت افراد و از جمله وظايف سلبي پليس اين 
است كه نبايد شأن مردم نازل شود و رفتار نامناسب با 
شهروندان داشته باشند؛ ضمن اينكه ماموران قانون 
بايد در راستاي پيشگيري از وقوع جرم اقدامات مقتضي 
را انجام دهند. او ادامه داد: ماموران پليس اصوال نبايد در 
راستاي اجراي يك قانون، اقدامي انجام دهد كه به جاي 
جلوگي��ري از وقوع جرم باعث ايجاد يك جرم و برهم 
زدن امنيت مردم شود زيرا رفتار هر مامور ممكن است 

باعث ش��ود تا پليس و نيروي انتظامي در مظان اتهام 
قرار گيرد و باعث ايجاد وهم به جايگاه پليس در ميان 
مردم شود. رياضي مند اظهارداشت: اين مورد بسيار 
مهم اس��ت و از اين رو قانونگذار در سال ۱۳۸۳ قانون 
آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را تصويب 
كرد كه در اين قانون به مقامات قضايي و ضابطان اخطار 
داده شده كه نبايد در اجراي قانون ساليق شخصي خود 
را دخيل كنند. اين وكيل دادگستري گفت: مجازات 
كش��ف يا عدم رعايت حجاب ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و 
مقدار معين جزاي نقدي است و براي جلوگيري از نقض 
قانون، نبايد به گونه اي عمل شود كه رفتار نامناسب 
مامور و اس��تفاده از ابزارهاي نامتناسب زمينه ايجاد 
جرايم بيشتر و ناامني را فراهم كند؛ بنابراين ضابطان 
دادگستري بايد حفظ حقوق شهروندي را در اجراي 
وظايف خود در اولويت قرار دهند. رياضي مند درباره 
به كارگيري س��الح گفت: قانونگذار شرايط خاصي را 
براي اس��تفاده از سالح تعيين كرده است بنابراين در 
هر شرايطي ماموران مجاز به استفاده از سالح نيستند.

اين حقوقدان اظهارداشت: دفاع ماموران در جايي مشروع 
است كه اوال نفس دفاع به كار برده شود و معطوف به تجاوز 
باشد يعني تجاوزي رخ دهد و مامور در مقابل آن درصدد 
دفاع از خود برآيد همچني��ن اين تجاوز بايد »فوري« و 
»جدي« باشد يعني مامور به هيچ عنوان نتواند از خود 

دفاع كند و قابليت دفع تجاوز وجود نداشته باشد.
او با تاكيد بر اينكه دفاع در مقابل تجاوز مطرح مي شود، 
اف��زود: در قانون تصريح ش��ده اس��ت كه مام��وران و 
به كارگيرندگان سالح بايد كامال واقف به نحوه به كارگيري 
و شرايط استفاده از سالح و شرايط مندرج در قانون باشند 
و بايد اشراف داشته باشند و بدانند كه در چه مواردي مجاز 

به استفاده از ابزارهاي دولتي و حاكميتي هستند.

گليماندگار|
 حاال كه هر روز با اخبار كاهش موارد ابتال و 
فوت كرونا مواجه هستيم، بيماري ديگري 
آرام آرام در حال پيش��رفت اس��ت و اخبار ابتال به آن در 
اين روزهاي آشفتگي اقتصادي چندان مورد توجه قرار 
نمي گيرد. تب كريمه كنگو بيماري قابل پيشگيري كه 
اين روزها اخبار از افزايش موارد ابتال به آن منتشر مي شود 
و اين خبرها خيلي زود در ميان تب تامين معيش��ت و 
اعتراض هاي بازنشس��تگان و كارگران و... گم مي شود. 
اما اين بي توجهي ها مي تواند همان باليي را سر جامعه 
بياورد كه كرونا در آن ماه هاي نخستين خود آورد. همان 
اتفاق هاي تلخ اين بيماري همانقدر كه قابل پيشگيري 
و درمان است مي تواند عامل مرگ و مير هم باشد. اينكه 
آمارهاي رسمي از فوت يك نفر بر اثر ابتال به اين بيماري 
خبر مي دهند، مساله اي است كه نمي توان به راحتي از 
كنار آن گذش��ت در حالي كه بسياري از متخصصان و 
پزشكان معتقدند آمارهاي رسمي در مورد ابتال و مرگ 

بر اثر بيماري تب كريمه كنگو دقيق نيست. 

    تب كريمه كنگو  يك كشته داشت
به گفته رييس سازمان دامپزش��كي آمار ابتال به تب 
كريمه كنگو در كشور رو به افزايش است. اين بيماري 
قابل پيشگيري است. پس مي توانيم به رعايت نكات 
بهداش��تي قطع كننده چرخه اين ويروس در جامعه 
باشيم. محمد آقاميري گفت: تا س��ه روز گذشته ۱۳ 
مبتال به تب كريمه كنگو در كش��ور داشتيم. يك نفر 
هم در شادگان استان خوزس��تان فوت كرده است. او 
افزود: آمار ابتال به تب كريمه كنگو رو به افزايش است. از 
اين بيماري مي توانيم به راحتي پيشگيري كنيم. الزم 
اس��ت مردم به نكات گفته شده توجه داشته باشند. از 
كنار جاده گوشت نخرند. چون گوشت ذبح شده هيچ 
عالئمي ندارد. كنه آلوده به دام چسبيده است، دام آلوده 
مي شود ولي دام عالئم باليني ندارد. آقاميري توضيح 
داد: اين ويروس عالوه بر اينكه از حيوان به انسان قابل 
انتقال است، از انسان به انسان هم منتقل مي شود. چيزي 
شبيه به كرونا. گاهي كافي است يك چرخه از حيوان به 

انسان منتقل شود تا بيماري در جامعه ادامه پيدا كند.

    افزايش موارد ابتال
س��خنان رييس س��ازمان دامپزشكي كش��ور در حالي 
منتشر مي شود كه گزارش هاي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي نشان از افزايش ميزان مبتاليان به اين 
بيماري دارد. اين بيماري اولين بار نيس��ت كه در كشور 
شيوع پيدا مي كند، اما اگر مسائل و مشكالت ديگر باعث 
شود كه مسووالن از رسيدگي به وضعيت اين بيماري در 
كشور غافل شوند مي تواند به كرونايي ديگر با آمار مرگ 
و مير باال تبديل شود.  تب كريمه كنگو اولين بار در سال 
۱۳۷۸ به طور رسمي و قطعي در كشور ما تاييد و شناسايي 
ش��د، از ابتداي شناسايي اولين مورد ابتال به بيماري تب 
خونريزي دهنده كريمه كنگو در س��ال ۱۳۷۸ تاكنون 
يكهزار و ۶۰۹ مورد بيمار مبتال در كشور شناسايي و ثبت 
شده و از آن زمان تاكنون ۲۰۹ نفر يعني ۱۳ درصد به علت 
ابتال به اين بيماري در كش��ور فوت كردند. گزارش هاي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان مي دهد، 
در س��ال جاري نيز ۱۳ نفر مبتال به تب كريمه كنگو در 
كشور شناسايي شدند و يك نفر نيز جان خود را به دليل 
ابتالي به اين بيماري از دس��ت داده است. متخصصان 
بيماري هاي عفوني مي گويند تب كريمه كنگو يك بيماري 
خونريزي دهنده تب دار حاد است كه بيشتر به وسيله كنه 
منتقل مي شود، با وجودي كه ويروس مخصوص حيوانات 
است موارد تك گير و همه گيردر انسان نيز اتفاق مي افتد 
و اين بيم��اري مرگ و مير بااليي دارد. كنه مخزن و ناقل 
بيماري تب كريمه كنگو است و از طريق تماس با پوست 
و ترش��حات حيوان آلوده، انس��ان مبتال به آن مي شود. 
به گفته آنان، كنه مخزن و ناقل بيماري اس��ت، عفونت 
درانس��ان پس از گ��زش كنه آلوده يا له ك��ردن آن روي 
پوست، يا تماس با پوست، الشه حيوان، خون و ترشحات 
حيوان آلوده و تماس با خون و بافت هاي بيمار مبتال ايجاد 
مي شود. خطر انتقال در طي ذبح حيوان وجود دارد. پس 
از آلودگي يك نفر، ممكن است ساير افراد در تماس با او 
نيز در خانواده و اجتماع آلوده ش��وند. تاكنون در سطح 
جهان همه گيري هايي از بيماري در سربازها، اردوگاه ها يا 
كساني كه از گوسفند و گاو نگهداري مي كنند و كاركنان 
بيمارستاني، اتفاق افتاده، پرندگان در چرخه گسترش 

ويروس نيز مي توانند حامل كنه هاي آلوده باشند.

    خونريزي داخلي
 دليل مرگ بيماران مبتالست

مس��اله اينجاس��ت كه بيماري تب كريمه كنگو باعث 
خونريزي داخلي در فرد مي شود و عمدتا اين خونريزي 
زماني نمود عيني پيدا مي كند كه ديگر براي نجات بيمار 
زمان كافي وجود ندارد و ممكن است به قيمت جان فرد 
تمام ش��ود. دكتر علي ناصري، متخصص بيماري هاي 
عفوني در اين باره به »تعادل« مي گويد: ش��يوع بيماري 
تب كريمه كنگو بيش��تر در فصل گرم سال همزمان با 
فصل فعاليت كنه است، سردرد، تب شديد، كمردرد، درد 
مفاصل و عضالت، دل درد، اسهال، استفراغ، قرمزي چشم 
و سرخي گونه و خونريزي از عاليم آن است. او مي افزايد: 
عالئم بيماري يك تا سه روز بعد از نيش كنه آلوده يا پنج 
تا ۶ روز بعد از تماس با حيوان آلوده ايجاد مي شود. بعد از 
چند روز بيماري وارد مرحله خونريزي مي شود. خونريزي 
خطر اصلي براي بيمار است و موارد منجر به مرگ اكثرا به 
دليل خونريزي هاي شديد داخلي است و مرگ و مير بر 
اثر بيماري زياد است. دكتر ناصري با بيان اينكه دامداران، 
كشاورزان، كارگران كشتارگاه ها، دامپزشكان و كاركنان 
بهداش��تي و درماني، به خصوص در بيمارس��تان ها در 
معرض ابتال به اين بيماري قرار دارند، ادامه داد: بيماري 
تب خونريزي دهنده كريمه كنگو يك عفونت ويروسي 
و به ش��دت واگيردار و يكي از بيماري هاي مشترك بين 
انسان وحيوان است كه عمدتا توسط كنه منتقل مي شود.

اين متخصص بيماري هاي عفوني تصريح كرد: اين 
بيماري از طريق تماس با حيوان آلوده و در هنگام ذبح 
حيوان و تماس با امعاء و احشاء آلوده آن و در صورت 
عدم رعايت نكات بهداشتي به انسان منتقل مي شود. با 
توجه به اينكه در بيشتر كشورها به خصوص كشورهاي 
همس��ايه ايران از جمله عراق وي��روس اين بيماري 
وج��وددارد، از طرف ديگر قاچاق دام از كش��ورهاي 
همسايه به داخل كش��ور صورت مي گيرد، بنابراين 
هميش��ه خطر انتقال وبروز اين بيماري وجود دارد. 
البته در بيماري ت��ب كريمه كنگو حدود ۳۰ درصد 
احتمال مرگ و مير وجود دارد اما قابل پيشگيري و 
درمان است و در صورت تشخيص سريع و به موقع از 
شدت بيماري و كشندگي آن كم مي شود. راه انتقال 

كريمه كنگو عفونت در انسان پس از گزش توسط كنه 
آلوده يا له كردن آن روي پوست ايجاد شده، تماس با 
خون، ترشحات و بافت حيوان آلوده در هنگام ذبح دام، 
كمك به وضع حمل دام و قطعه قطعه كردن گوشت 
تازه دام آلوده موجب انتقال ويروس به انسان مي شود.

    ذبح دام هاي آلوده 
شايع ترين راه انتقال بيماري در كشور

اي��ن متخصص بيماري هاي عفوني ش��ايع ترين راه 
انتقال اين بيماري را در كش��ور ذبح دام هاي آلوده و 
تماس با الشه دام دانست و ادامه مي دهد: هموطنان 
بايد از خريد و مصرف گوشت دامي هايي كه به طريق 
غيرقانوني و قاچاق وارد كشور مي شوند، يا به صورت 
غير بهداشتي ذبح وعرضه مي شوند، از كشتار دام در 

محيط خارج از كشتارگاه خودداري كنند.
او مي افزايد: بايد با كمك دامپزش��كي محل سكونت 
نسبت به كنه زدايي دام ها و سم پاشي محل نگهداري 
آنها اقدام شود و از تماس مستقيم پوستي مخاطي با 
خون وترش��حات آلوده دامي درحي��ن ذبح يا زايمان 
دام پرهيز كنيد. همچنين افرادي كه در محيط هاي 

دامپروري و روستايي حضور دارند خود را در برابر گزش 
كنه با استفاده از مواد دوركننده حشرات بر روي لباس 
وبدن، پوشانيدن قسمت هاي از بدن كه درمعرض خطر 
گزش كنه هس��تند با استفاده از دستكش وپوشيدن 
لباس آس��تين بلند محافظت كنند. هنگام تماس با 
گوشت، خون وترشحات دام هاي مشكوك از دستكش 
و وسايل حفاظت فردي استفاده كنيد. گوشت وجگر 
را پس از پخت كامل مصرف ش��ود، ويروس بيماري 
در فرآورده ه��اي دامي، پس از پخته ش��دن به مدت 
۱۵ دقيقه ودرحرارت ۸۵ درجه س��انتي گراد از بين 
مي رود. درصورت خريد گوشت دام هايي كه از سالمت 
آنها مطمئن نيستيد، گوشت را به مدت ۲۴ ساعت در 
دماي ۴ درجه سانتي گراد دريخچال نگهداري كنيد 
و سپس با پوش��يدن دستكش نسبت به قطعه قطعه 

كردن، شستشو وبسته بندي آن اقدام كنيد.

    از هر 1۰ بيمار مبتال به تب كريمه كنگو
 3 نفر مي ميرند

دكتر ناصري در بخش ديگري از سخنانش به ميزان مرگ 
و مير افراد مبتال به بيماري تب كريمه كنگو اشاره كرده 

و مي افزايد: متاسفانه طبق آمارها از هر ۱۰ بيمار مبتال به 
اين بيماري سه نفر جان خود را از دست مي دهند. در واقع 
زمان مراجعه به پزشك و تشخيص بيماري براي جلوگيري 
از مرگ و مير بسيار مهم است. در حال حاضر با توجه به 
گرم ش��دن هوا و احتمال ابتال به اين بيماري بهتر است 
شهروندان با بروز هر گونه عاليم سرماخوردگي، تب شديد 

و ... به پزشك مراجعه كنند تا مورد آزمايش قراربگيرند.

    ۲  بيمار مشكوك به تب كريمه كنگو
 در استان اردبيل بستري شدند

معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفت: 
دو بيمار بستري شده هر دو آقاي ۴۲ و ۴۳ ساله با سابقه 
گزش كنه و تم��اس با دام محتمل تب خونريزي دهنده 
كريمه كنگو )CCHF( تشخيص داده شده اند و آزمايشات 
تكميلي در دست اقدام اس��ت. محمد جعفرزاده اظهار 
داشت: اين دو بيمار بستري شده هر دو آقاي ۴۲ و ۴۳ ساله 
با سابقه گزش كنه و تماس با دام بودند كه با شروع عالئم، 
ويزيت پزشك و انجام آزمايشات اوليه، مورد محتمل تب 
خونريزي دهنده كريمه كنگو )CCHF( تشخيص داده 

شده و آزمايشات تكميلي بيماران در دست اقدام است. 

گزارش

افزايش آمار مبتاليان به تب كريمه كنگو در كشور

ازهر10مبتال3نفرجانخودراازدستميدهند

دليل مسموميت هاي اخير دانشجويان اعالم شد
رييس س��ازمان امور دانشجويان با اشاره به بروز 
مس��موميت هاي اخي��ر در ميان دانش��جويان 
اظهار كرد: كارشناس��ان وزارت بهداشت مساله 
مسموميت هاي اخير دانشجويان چند دانشگاه 
را مورد بررس��ي ق��رار دادند و نظر آنه��ا اين بود 
كه مس��مويت ايجاد ش��ده ميان دانش��جويان، 
»مسموميت غذايي« اس��ت. البته ممكن است 
داليل ديگ��ري هم وجود داش��ته باش��د اما بنا 
ب��ر اع��الم كارشناس��ان وزارت بهداش��ت، اين 
مس��موميت ها، به خاطر غذا بوده اس��ت. دكتر 
هاش��م داداش پور ضم��ن اعالم اي��ن مطلب و 
با بيان اينكه در س��ال هاي گذش��ته نيز چنين 
اتفاقاتي پيش آمده است، افزود: در دهه هشتاد 
نيز مش��ابه اين اتفاق به ص��ورت نقطه اي افتاده 
بود و دانش��جويان چند دانش��گاه به مسمويت 
غذايي دچار ش��ده بودند. رييس س��ازمان امور 
دانشجويان با اشاره به كاس��تي هاي دانشگاه ها 
پس از بازگشايي و از سرگيري آموزش حضوري 
در دوران پس��اكرونا اظه��ار ك��رد: تقريبا از مهر 
ماه گذشته بر ما روش��ن بود پيك هاي كرونايي 
مي گ��ذرد و كرونا مهار مي ش��ود و دانش��گاه ها 
آم��وزش حض��وري را ش��روع خواهن��د ش��د. 
بدين ترتيب پس از پايان تعطيالت نوروز ۱۴۰۱ 
كه دانشگاه ها به آموزش حضوري بازگشتند، در 

اين ۲ ماه، برخي از كاستي ها در دانشگاه ها براي 
ما روشن شد. پس تالش مي كنيم در فرصتي كه 
در تابستان براي ما ايجاد مي شود، اين كاستي ها 
و نقاط ضعف را ب��ه حداقل برس��انيم و برطرف 
كنيم. دكتر داداش پور خاطرنشان كرد: ما تالش 
مي كنيم كيفي��ت غذاها را در حد مطلوبي حفظ 
كنيم،  اما دانش��گاه ها براي اينك��ه بتوانند براي 
هماهنگي با پيمانكاران س��لف هاي دانشجويي 
اقدامات الزم را انج��ام دهند، به يك باره قادر به 
انجام چني��ن كاري نخواهند بود. چراكه معموال 
پيمانكاران براي يك بازه زماني طوالني قرارداد 
مي بندند و اگر به لحاظ اقتصادي ش��رايط بدتر 
ش��ود، پيمانكار س��ختي هاي زي��ادي متحمل 
خواهد بود. گفتني اس��ت اوايل ماه جاري حدود 
۴۰ نفر از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان با عالئم 

مسموميت، به بيمارستان منتقل شدند.

رويخطخبر

نسخه  الكترونيك تأمين  اجتماعي در ايستگاه آخر
مديرعامل سازمان تأمين  اجتماعي گفت: در زمينه 
نسخه  الكترونيك با وجود پيشرفت قابل مالحظه، 
هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و در آينده نزديك 
بايد تمامي نسخ در بستر سامانه الكترونيك تجويز 
و پيچيده ش��وند. ميرهاشم موسوي اظهار داشت: 
با وجود تالش هاي صوت گرفته و پيش��رفت قابل 
مالحظه طرح، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و 
بايد به سرعت روند ارتقاء و تكميل اين طرح انجام 
شده و در آينده نزديك تمامي نسخ در بستر سامانه 
الكترونيك تجويز و پيچيده ش��وند. او افزود: توجه 
به نظرات و ديدگاه هاي مديران اس��تاني براي رفع 
مشكالت و ارتقاء سامانه نسخه الكترونيك بسيار 
ضروري است و مديران و كارشناسان حوزه فناوري  
اطالعات بايد با مديران و كارشناس��ان اس��تان ها 
ارتباط مداوم داش��ته و در صورت نياز با حضور در 
اس��تان ها يا دعوت از مديران اس��تاني به ارزيابي 
دقيق وضعيت سامانه نسخه الكترونيك بپردازند و 
ايرادات احتمالي را برطرف كنند. مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعي ادامه داد: نظارت و بازرسي منظم از 
داروخانه هاي طرف قرارداد براي اطمينان از كاركرد 
مناسب سامانه نس��خه الكترونيك و توجه ويژه به 
پايداري و س��رعت قابل قبول سامانه نيز بايد مورد 
توجه باشد و اختالل در سامانه نسخه  الكترونيك 

به هيچ عن��وان قابل قبول نخواهد بود. موس��وي 
تسهيل در استفاده از سامانه نسخه الكترونيك را از 
ديگر راهبردهاي سازمان تأمين اجتماعي برشمرد 
و گفت: استفاده پزش��كان و داروخانه ها از سامانه 
نسخه الكترونيك تأمين  اجتماعي بايد با حداكثر 
س��هولت ممكن باش��د و در اين زمينه مي توان از 
ظرفيت شركت هاي دانش بنيان نيز استفاده كرد.او 
افزود: حوزه فناوري  اطالعات و درمان سازمان تأمين  
اجتماعي در زمينه ارتقاء سامانه نسخه الكترونيك 
مسووليت مش��ترك داش��ته و بايد با هماهنگي 
بين بخشي و تقس��يم وظايف در اسرع وقت برنامه 
زمان بندي توام ب��ا اولويت بندي وظاي��ف را براي 
نسخه الكترونيك تنظيم كنند تا بتوانيم برنامه هاي 
آتي در حوزه نسخه الكترونيك و رسيدن به نقطه 

مطلوب را به روشني طراحي كنيم.
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