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يادداشت- 1

 بازگشت
 به مدل شكست خورده؟!

 »مطمئن تري��ن راه ب��راي 
تخريب و از بي��ن بردن يك 
صنع��ت، حماي��ت از آن با 
انحص��ار دولت��ي اس��ت.« 

)ميلتون فريدمن( 
آقاي رييسي اخيرا در جلسه 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال »قاچ��اق كاال و واردات 
بي رويه« را »خنجري« دانستند كه »در قلب توليد 
داخل و اشتغال فرو مي رود« )4/30(. ايشان در همين 
روزها در س��فر به اراك و بازديد از كارخانه هپكو نيز 
مخالف��ت خود را با واردات عنوان داش��تند و گفتند: 
»محصوالتي كه در داخل كش��ور از جمله در هپكو 
س��اخته مي ش��ود به هيچ عنوان نبايد از خارج وارد 

شود« )5/1( 
اين س��خنان و موضع گيري ها كه به كرات از س��وي 
مسووالن و مقامات كشور در دولت هاي مختلف تكرار 
شده نه فقط گرهي از گره هاي فروبسته اقتصاد و توليد 
و كار و كسب مردم نگشوده بلكه هر روز بيش از پيش 
بر اين گره ها افزوده و سبب كاهش كيفيت كاالهاي 
داخل��ي و نارضايتي مصرف كنن��دگان و نيز هر چه 
بزرگ تر شدن اندازه و ابعاد اقتصاد سياه و قاچاق شده 
است. چرا چنين است و چرا اين توصيه ها و دستورات 
طي چند دهه به ضد خود تبديل شده است؟! به نظر 
جواب واضح است چون اين نگاه و روش خالف منطق 

اقتصادي است. 
منطق اول اقتصاد آن اس��ت كه هيچ كش��وري توان 
توليد تمام نيازهاي خود در داخل مرزهايش را ندارد 
و هر كش��وري در كاال و خدماتي خاص برتري نسبي 
و رقابتي دارد. معناي اين اصل آن است كه اگر تصور 
كنيم مي توانيم هر كااليي را در داخل توليد كنيم و 
بدون توجه به قيمت و كيفي��ت آن كاال، با زدن مهر 
»غيرقابل ورود« واردات كاالهاي مشابه آن را ممنوع 
كنيم، عمال دس��تور قاچاق شدن آن كاال را به كشور 
صادر كرده ايم. چ��را كه آن كاالي م��ورد نياز به هر 
طريق راه خود را به كشور مي گشايد و زنجيره فسادي 
را شكل مي دهد كه از آن س��وي مرز آغاز و تا خانه و 
كاش��انه هر ايراني تداوم مي يابد. اين البته سواي آن 
است كه همان كاالي توليد داخل در فضاي انحصاري 
نيز به سبب عدم توجيه اقتصادي هر روز بيشتر وبال 
نظام اقتصادي مي شود و نهاده ها و منابع سرمايه اي 
ارزشمند كشور را به بهانه »حمايت از توليد داخلي« 

به هدر مي دهد. 
اينكه ه��ر روز بر فهرس��ت كااله��اي ممنوع الورود 
بيفزاييم و ع��الوه بر مصاديق معقول و منطقي )مواد 
مخدر و اسلحه و نظاير آن( از كاالهاي مصرفي خوراكي 
و بهداش��تي تا لوازم خانگي و... را مش��مول واردات 
غيرمجاز كنيم كه در هيچ كجاي جهان سابقه ندارد، 
كار هنرمندانه اي انجام نداده ايم و صرفا صورت مساله 
را كه چرايي عدم توليد رقابتي است را پاك كرده ايم. 
واقع آن است كه سياس��ت »جايگزيني واردات« كه 
خوشبختانه چند س��الي به حاشيه رفته بود با كمال 
تاس��ف اكنون بار ديگر در دولت سيزدهم و با ادعاي 
تكراري »تامين نيازهاي داخلي« و مخالفت با سياست 
توسعه صادرات در حال احيا شدن است )»در شرايط 
خاص نظام جمهوري اسالمي در بين الملل كه عرصه 
نبرد دايمي حق و نظام باطل س��لطه است، گره زدن 
هس��ته اصلي سرنوشت اقتصاد كش��ور به صادرات، 
عمال به معناي افزاي��ش تأثيرپذيري اقتصاد داخلي 
از تصميمات دولت هاي خارجي و در نهايت تضعيف 
اقتصاد داخلي است.« - روزنامه ايران- 1401/5/1( 
سياستي شكس��ت خورده اس��ت كه نتيجه اي جز 
فالك��ت اقتصادي در برنداش��ته و ندارد. چ��را كه از 
يك س��و با ايجاد انحصار و فساد اداري و فضاي رانتي 
و... س��بب كاهش نوآوري و به��ره وري در بنگاه هاي 
اقتصادي مي شود و بخش خصوصي واقعي را تضعيف 
مي كند و از سوي ديگر با دست كاري نرخ ارز و پايين 
نگاه داش��تن آن و نيز نرخ بهره واقعي منفي و... عدم 
تعادل مستمر در بودجه و تورم باال و... تضعيف اقتصاد 
ملي را دام��ن مي زند. در مجموع اعم��ال اين الگو و 
مدل به هر چه كوچك تر ش��دن كيك اقتصاد و فقر 

مصرف كننده منجر مي شود. 
ام��روز اگر ب��ه  راس��تي دلس��وز صنع��ت و توليد و 
مصرف كننده هس��تيم، تحقق آن ج��ز از طريق باز 
و رقابت��ي كردن اقتصاد و توس��عه صنعتي كش��ور 
ممكن نيس��ت و اين نيز نيازمند انباش��ت سرمايه و 
سرمايه گذاري است كه آب آن با مداخالت دستوري 
دولت در نرخ ارز و بهره بانكي و تعرفه هاي باال و تثبيت 
قيمت ها و حماي��ت گرايي هاي ران��ت زا و... در يك 

جوي نمي رود!
 »پديده »انحصار« نه فقط صنايع و بنگاه هاي صنعتي 
را كه بازار »ايده و انديشه« را نيز به شدت تحت فشار 
قرار مي دهد... در نبود ب��ازار ايده ها و نبود نوآوري در 
علوم و فناوري و باقي ماندن انحصار دولتي، به شدت 
فرصت ه��اي س��رمايه گذاري س��ودآور كارآفرينان 
خصوصي محدود مي شود و بدون داشتن بازاري آزاد 
براي ايده ها و انديش��ه ها نمي توان به رشد اقتصادي 
پايدار دس��ت ياف��ت« )رونالد ك��وز - چين چگونه 

سرمايه داري شد( 

حسين حقگو

»تعادل«ازتورماقالمخوراكيدرخردادوتيرماهگزارشميدهد

حد بحراني قيمت ها 
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لزوم مداخله روانشناختينقدينگي به سمت بورس نمي آيدآينده دارو پس از دارويارسونامي ساخت و ساز
1-ط��ي روزهاي گذش��ته 
بحث درب��اره آم��ار صدور 
پروانه هاي ساخت و ساز در 
تهران داغ شده است. ماجرا 
از يك گزارش رسانه اي آغاز 
شد كه اعالم مي كرد، تعداد 
پروانه هاي صادره طي بهار 
سال جاري كمي بيش از 6 
هزار فقره بوده كه نمايانگر ركود تاريخي ساخت وساز 
طي 18 سال گذشته است. رستم قاسمي وزير راه و 
شهرسازي اما آمار يادشده را تكذيب كرد و از صدور 
48 هزار فقره پروانه س��اختماني طي 4 ماه نخست 
س��ال جاري خب��ر داد. با وجود اي��ن، ديروز مهدي 
چمران، رييس ش��وراي ش��هر به طور تلويحي آمار 
مدنظر رستم قاس��مي را رد كرد. در مقابل، عليرضا 
زاكاني، ش��هردار تهران از افزايش تعداد پروانه هاي 
صادره س��اخت در پايتخت خبر داد و گفت، »صدور 
آمار پروانه هاي س��اختماني از اوايل دهه ۹0 و سال 
13۹1 كه ما 31 هزار پروانه س��اختماني داش��تيم، 
روند كاهشي را آغاز كرد و روز به روز هم اين كاهش 
صدور پروانه مش��هود بود كه مربوط به 8 سال قبل 
تاكنون اس��ت. با سياست غلطي كه در كشور حاكم 
ش��د، عماًل ما اين ركود را در حوزه مسكن مي بينيم 
و اين بدمسكني و بي مس��كني كه امروز مي بينيم، 

حاصل اين تفكر غلط گذشته است.«
2- »تع��ادل« ط��ي روزه��اي گذش��ته ب��ا هدف 
راس��تي آزمايي آمارهاي اعالم ش��ده، به مرور روند 
پروانه ه��اي ص��ادره و همچنين روند ش��امخ كل 
ساختمان )كه بيانگر ميزان افت و خيز فعاليت هاي 
س��اختماني اس��ت( طي 10 ماهه اخير پرداخت و 
به ص��ورت گذرا ب��ه عوامل بنيادين حاك��م بر بازار 
ساخت و ساز در پايتخت اش��اره كرد. نتيجه اينكه 
افت معنادار صدور پروانه هاي ساخت و ساز در شهر 
تهران طي بهار سال جاري از نگاه »تعادل« واقعي تر 
از افزايش جهش وار تعداد پروانه هاي ساخت قلمداد 
مي ش��ود. در اين حال، با توجه به اظهارات شهردار 
ته��ران و همچنين برخي از رس��انه هاي همس��و با 
جريان اصولگرا مبني بر اينكه سياست هاي مسكني 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم منجر به ركود شديد 
ساخت و س��از شده است، اين سوال مطرح مي شود 
كه تا چه حد اين اظه��ارات و اين فرضيه ها دقيق و 
درس��ت هس��تند؟ آيا واقعا چنين بوده است؟ طي 
8 س��ال دولت هاي يازدهم و دوازدهم چه اتفاقات 

اقتصادي رقم خورده است؟و...
3- در پاس��خ به چنين س��واالتي ذك��ر چند نكته 
ضروري اس��ت. اول اينك��ه نفس درياف��ت جواز يا 
پروانه س��اخت به معني رونق يا ركود ساخت و ساز 
نيس��ت، چه آنكه دريافت هر گونه جوازي به معني 
وجود اراده براي استفاده فوري از آن مجوز نيست و 
اساسا دريافت پروانه ساخت با انگيزه هاي گوناگوني 

از جمل��ه انتظار بهب��ود وضعيت بازار مس��كن در 
آينده و... صورت مي گيرد. اين مس��اله به خوبي در 
س��ال هاي ۹0، ۹1 و ۹2 در شهر تهران تجربه شده 
است. آن گونه كه مرحوم هادي كوزه چي، در كتاب 
»استراتژي سرمايه گذاري در بازار مسكن ايران )با 
تمركز بر تحوالت و چش��م انداز 13۹3 و 13۹4(« 
تصريح كرده است، در سال هاي ۹0 تا ۹2 با »سونامي 
دريافت جواز« در شهر تهران مواجه بوديم به گونه اي 
كه بررس��ي روند سه س��ال مورد نظر، نشان دهنده 
بيش از دو برابر ش��دن تعداد جوازه��اي دريافتي، 
نس��بت به متوس��ط دهه 1380 اس��ت. بر اساس 
آمارهاي منتش��ره در كتاب مزبور، در سال 13۹0 
تا 13۹2 به ترتيب 211 هزار فقره، 1۹2 هزار فقره 
)نه 31 هزار فقره گفته شده توسط شهردار تهران( 
و 180 هزار فقره پروانه ساختماني صادر شده است. 
همچنين زيربناي پروانه هاي صادر شده براي تهران 
طي سال هاي 138۹ تا 13۹2 حدود 160 ميليون 
متر مربع بوده است! معني صدور اين حجم از پروانه 
ساختماني، تمايل به ساخت حدود 2 ميليون مسكن 
در تهران بوده و البته هنوز هم هست. چه آنكه بخش 
خصوصي و همچني��ن نظام بانكي كش��ور توانايي 
تامين مالي اين حجم از ساخت و ساز را در يك دوره 
كوتاه مدت 4 ساله نداشته و هنوز هم ندارند. بنابراين، 
آن ركود پيش بيني ش��ده توسط مرحوم كوزه چي، 
طي سال هاي پس از 13۹2 به طور طبيعي رخ داده و 
نمي توانسته تحت تاثير سياست هاي درست يا غلط 

دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده باشد.
4- ب��راي درك بهتر اين مس��اله، توج��ه به فضاي 
اقتص��اد كالن و كس��ب بيش��ترين و بي نظيرترين 
درآمده��اي نفتي در تاريخ كش��ور طي س��ال هاي 
مورد اش��اره و همچنين بررسي سياست هاي پولي 
و ارزي كش��ور در آن مقطع ضروري است. مسائلي 
كه منجر به جذب بيش از اندازه سرمايه ها )به ويژه 
س��رمايه بانك ها( در بازار مسكن و در پي آن حبس 
اين س��رمايه ها در اين بازار ش��د. در اين ميان، اگر 
ش��فافيتي حداقلي بر نظام آماري كشور به طور عام 
و شهرداري به طور خاص حاكم بود، در حال حاضر 
امكان رصد سرنوشت پروانه هاي ساختماني صادره 
طي سال هاي 138۹ تا 13۹2 فراهم بود. اينكه چه 
حجمي از 160 ميليون متر مربع زيربناي درخواست 
شده در تهران، هم اينك ساخته شده و از شهرداري 
پايان كار دريافت كرده اس��ت؟ و چه حجمي از آن 
هنوز در پيچ و تاب فرايند س��اخت ق��رار دارد؟ در 
حالي كه چنين امكاني فراهم نيس��ت، نگاهي گذرا 
به تابلوهاي زرد رنگ مقابل پروژه هاي س��اختماني 
به ويژه در ش��مال تهران و به طور نمونه در كوچه ها 
و خيابان هاي فرعي »جردن« مشخص مي كند كه 
عمر برخي از اين پروژه هاي ساختماني از 12 سال 
هم گذشته اما بنا به داليل مختلف مالك نتوانسته يا 

نخواسته »ُمهر« پايان بر پروژه خود بزند.

ما از همان س��ال 13۹۷ و 
زماني كه ارز 4200 توماني 
ب��راي نخس��تين بار مطرح 
شد اعالم كرديم كه با چند 
نرخي ش��دن ارز مخالفيم، 
زيرا اي��ن ارز خود به عاملي 
براي ايجاد رانت و فساد بدل 
مي شود و شفافيت را از بين 
مي برد. در س��ال هاي گذشته نيز هر بار كه فرصتي 
به وجود آمده اعالم كرديم كه بايد ارز دولتي حذف 
ش��ود و قيمت ها به ش��كل واقعي محاسبه شوند و 
حت��ي بخش خصوص��ي پيش��نهاداتي را نيز براي 
جلوگيري از وارد شدن فشار جديد بر مردم به عنوان 
مصرف كننده نهايي دارو ارايه كرده بود. از اين رو هر 
طرح و برنامه اي كه از س��وي دولت براي حذف اين 
ارز در دستور كار قرار بگيرد، مورد حمايت اكثريت 
قاطع تش��كل هاي بخش خصوص��ي در حوزه دارو 
خواهد ب��ود و از اين رو ما از اجراي طرح دارويار نيز 

استقبال مي كنيم.
موضوع بسيار مهمي كه ما بايد در اين زمينه به آن 
توجه كنيم، اين اس��ت كه هرچند طرح دارويار از 
سوي وزارت بهداشت ابالغ و اجرايي شده است اما 
نمي توان انتظار داش��ت كه تمام ابعاد آن، به دست 

اين وزارتخانه اجرايي شود.
در واق��ع در صورتي كه ديگر نهادهاي دولتي مانند 
س��ازمان برنامه و بودجه و بان��ك مركزي از وزارت 
بهداش��ت حمايت نكنن��د، كار در نهايت دش��وار 
خواهد ش��د. يك��ي از اصلي تري��ن موضوعاتي كه 
به عنوان هدف ط��رح دارويار در دس��تور كار قرار 
گرفته، بازگش��ت قيم��ت تمام ش��ده دارو به نرخ 
شهريور 1400 است. از اين رو نه تنها نبايد در اين 
چارچوب افزايش قيمتي داش��ته باشيم كه حتي با 
حمايت دولت بايد قيمت ها به شهريور سال گذشته 
بازگردد. البته اجراي اين موض��وع نياز به حمايت 

تمام دستگاه ها دارد.
وقت��ي مبن��اي ارز دارو از 4200 توماني به نيمايي 
تغيير مي كند، يعني قيمت تمام شده دارو به شكل 
قابل توجهي افزايش پيدا خواهد كرد. دولت اعالم 
كرده كه در اي��ن چارچوب، حماي��ت از بيمه ها را 
افزاي��ش مي دهد تا آنها تم��ام هزينه هاي جديد را 
پوشش بدهند و به اين ترتيب فشار جديدي بر مردم 
وارد نشود. براي اين كار بايد اعتبار در اختيار بيمه ها 
به ش��كل قابل توجهي افزايش پيدا كند. برآورد ما 
اين است كه در يك سال، اجراي اين برنامه به حدود 
80 هزار ميليارد تومان اعتب��ار جديد نياز دارد كه 
تامين قطعي آن نه در اختيار وزارت بهداشت كه در 
اختيار سازمان برنامه و بودجه است. به اين ترتيب 
تمام دستگاه هاي دولتي بايد در كنار هم قرار بگيرند 
كه اين نياز تامين ش��ده و ضمن حذف ارز، قيمت 

براي مصرف كننده نهايي نيز تغيير نكند.

بازار بورس اين روزها مورد 
اقبال عامي��ت جامعه قرار 

ندارد.
در حال��ي ك��ه مش��كالت 
معيش��تي و رف��ع نيازهاي 
اوليه اف��راد جامعه تبديل 
ب��ه اصلي تري��ن معض��ل 
اقتصادي بيش��تر خانوارها 
ش��ده اس��ت، نبايد انتظار داش��ت كلي��ت جامعه 
 تماي��ل به س��رمايه گذاري كوتاه مدتي در بورس را 

داشته باشد.
در چنين شرايطي كه سياس��ت هاي ضد و نقيض 
اقتص��ادي در تصميمات دولت موج مي زند و حتي 
ص��داي فعاالن بخش توليد و تجارت كش��ور را نيز 
در آورده، چگون��ه مي توان انتظار داش��ت فعاالن 
 بازار بورس تمام س��رمايه و انرژي خود را وارد بازار

كنند؟
آيا در ش��رايط مه آل��ود اقتصادي كش��ور كه حتي 
نمي توان چش��م اندازي از چند ماه آينده را متصور 
شد، مي توان انتظار داشت در كوتاه مدت نقدينگي 

به سمت بورس حركت كند؟
اگ��ر بخواهي��م عوام��ل تاثيرگ��ذار بر ب��ورس را 
دس��ته بندي كنيم به نتايج��ي مانند دخالت هاي 
وزارت صمت در نح��وه قيمت گذاري ها در بورس 
كاال، سياس��ت هاي متانق��ض اقتص��ادي دولت، 
كاهش قيم��ت كاموديتي ها در چن��د روز اخير، 
سياست هاي بانك مركزي كشور پيرامون افزايش 
ن��رخ بهره بي��ن بانكي، ع��دم حص��ول نتيجه در 
مذاكرات هس��ته اي به عنوان موارد منفي برخورد 

مي كنيم.
رش��د نرخ تورم و عقب ماندن بازار بورس نسبت به 
س��اير بازارهاي موازي مانند امالك و مس��تغالت، 
افزايش قيم��ت دالر و انتظار تاثير گ��ذاري مثبت 
ب��ر روند سودس��ازي آت��ي برخي از ش��ركت هاي 
صادراتي مح��ور جزو عوامل مثبتي اس��ت كه روي 

بورس تاثير مي گذارد.
در بازه زماني كوتاه مدت اقبال عمومي به بازار بورس 

كاهش يافته است.
ارزش معامالتي محدود به سه هزار ميليارد توماني 
بازار و اختالف دو هزار ميلياردي با محدوده تعادلي 
پنج ه��زار ميلياردي گواه اين موضوع اس��ت كه از 
منظ��ر كوتاه مدتي، بازار ب��ورس در دوران ركودي 
خود به سر مي برد. به نظر مي رسد بازار در بلندمدت 
 مي توان��د س��ودهاي خوبي را نصيب س��هامداران 

كند.
البته نبايد انتظار داش��ت كليت بازار بتواند رش��د 
قيمتي بااليي را تجربه كند، بلكه اين انتظار مختص 
سهام شركت هايي اس��ت كه طرح هاي توسعه اي 
خوبي براي آينده دارند و در زمينه سودسازي آتي 

نيز چشم انداز خوبي داشته باشند.

بسياري از زوج هاي نابارور 
قبل از اينك��ه از نظر روحي 
و رواني خود را براي درمان 
ناباروري آماده كنند، دست 
به درمان و معالجه ناباروري 
خود مي زنن��د، در حالي كه 
قبل از آن بايد براي رفع آثار 
رواني ناب��اروري از خدمات 
مشاوره اي استفاده كنند. مس��اله اينجاست كه در 
جامعه ما استفاده از خدمات مشاوره رواني در هيچ 
زمينه اي از سوي افراد جدي گرفته نمي شود، برخي 
آن را مساله لوكس و غير ضروري مي دانند و برخي 
ديگر معتقدند كه نه زمان ونه پول كافي براي انجام 
اي��ن درمان ها دارن��د، در حالي كه همي��ن افراد به 
محض اينكه با س��ردرد مختصري مواجه مي شوند، 
به پزش��ك مراجعه مي كنند، براي اينكه ريشه درد 
خود را پيدا كنند انواع و اقس��ام آزمايش ها را انجام 
مي دهند، اما وقتي پاي روح و روانشان به ميان مي آيد 
هيچ توجهي به آن نمي كنند. در مورد ناباروري هم 
همين گونه اس��ت، وقتي زوجي براي فرزند آوري 
تالش مي كنن��د، اما موفق نمي ش��وند و در نهايت 
مي فهمند كه يكي از آنها يا هر دو نفر مشكلي دارند 
كه بروز اين اتفاق را براي آنها غير ممكن و س��خت 
كرده است، از نظر روحي و رواني نيز آسيب بسياري 
مي بينند. به همين خاطر است كه »روان درماني« 
را از جمل��ه اصلي ترين مداخله ها ب��راي درمان آثار 
ناباروري بر روي زوجين نابارور به شمار مي رود. در 
حالت ايده آل، براي كمك به رفع آثار رواني ناباروري 
بر روي بيماران، بايد ارايه خدمات مش��اوره قبل از 
شروع هر گونه مداخله پزش��كي آغاز شود. تعجب، 
شوك، انكار، خش��م، نااميدي، افسردگي، از دست 
دادن عزت نفس و اعتماد به نفس، سوگ و از دست 
دادن حس كنت��رل عمومي را از جمله واكنش هاي 
معمول زوجين نس��بت به ناباروري اس��ت. به اين 
ترتيب رابطه بين ناباروري و استرس رواني دو سويه 
است. از يك سو زوجين نابارور در مقايسه با زوجين 
سالم و عادي در معرض اس��ترس و خطر بيشتري 
براي ابتال به اختالالت رواني قرار دارند و از س��وي 
ديگر سطوح باالي پريشاني رواني به عنوان يكي از 
داليل افزايش ناباروري نشان داده شده است. از سوي 
ديگر متاسفانه در جامعه ما ناباروري هنوز يك تابو 
تلقي مي شود، بنابراين ممكن است زوجين نابارور 
در معرض فشار اجتماعي قرار گيرند و از اين رو اغلب 
احساسات، عقايد و باورهاي خود را پنهان مي كنند. 
بعضا ممكن است اعضاي خانواده يا دوستان پس از 
اطالع از مش��كل اين زوجين نظرات و پيشنهادات 
معناداري ارايه دهند كه باعث ناراحتي بيش��تر آنها 
ش��ود. در نتيجه امكان كاه��ش تعامالت اجتماعي 
 در زوجين��ي ك��ه مش��كالت ناب��اروري دارند نيز 
پيش بيني پذير است.  ادامه در صفحه 8
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آينده بانكداري در متاورس

لير،دينارودرهم
درراهبازارمتشكلارزي

قيمت فروش دالر روز يكشنبه، دوم مرداد 1401 در 
بازار آزاد به 32040 تومان رسيد و با اعالم هر اونس به 
قيمت 1۷28 دالر، س��كه نيز به قيمت 14 ميليون و 
850 هزار تومان معامله شد.  دالر در صرافي هاي بانكي 
با 2۹ تومان كاهش نسبت به روز گذشته 2۷ هزار و ۷85 
تومان است. نرخ فروش هر اسكناس يورو در صرافي هاي 
بانكي با 20 تومان كاهش نسبت به روز گذشته، 28 هزار 
و 81۹ تومان معامله شد.  صفحه 3 را بخوانيد

عرضه سنگين
 دالر در بازار
 بدون مشتري

ازوعدهكاهشتورم
تابهبودرشداقتصادي

»پس از انقالب كشور با مشكالت زيادي روبرو شده و از 
همه اين مشكالت توانسته به نحوي عبور كند. پس از 
جنگ تحميلي و ترور، معضل بزرگي به نام تحريم براي 
مردم ايجاد شده و تاكنون با همه آسيب ها و مشكالت 
توانسته ايم از اين مراحل گذر كنيم. خروج ترامپ از 
برجام و بازگشت تحريم ها نيز از اين دست مسائل بوده 
كه قطعا اين مساله و رفع مجدد تحريم ها قابل حل بود 
و اي كاش دچار ۹/11 )11 آذر ۹۹( و مصوبه هسته اي 
مجلس نمي شديم تا مي توانستيم در اسفند 13۹۹ 
صفحه 2 را بخوانيد تحريم ها را پايان دهيم.«  

صف آرايي 
دوباره مجلس 
عليه روحاني



»پس از انقالب كشور با مشكالت زيادي روبرو شده و 
از همه اين مشكالت توانسته به نحوي عبور كند. پس 
از جنگ تحميلي و ترور، معضل بزرگي به نام تحريم 
براي مردم ايجاد ش��ده و تاكنون با همه آسيب ها و 
مشكالت توانسته ايم از اين مراحل گذر كنيم. خروج 
ترامپ از برجام و بازگشت تحريم ها نيز از اين دست 
مسائل بوده كه قطعا اين مساله و رفع مجدد تحريم ها 
قابل حل ب��ود و اي كاش دچار ۹/۱۱ )۱۱ آذر ۹۹( و 
مصوبه هسته اي مجلس نمي شديم تا مي توانستيم 

در اسفند ۱۳۹۹ تحريم ها را پايان دهيم.«
اين بخشي از صحبت هاي اخير حسن روحاني – رييس 
دولت دوازدهم – در جمع مديران سابق اين دولت است. 
صحبت هايي كه در آن انتقادهاي��ي از عملكرد مجلس 
مطرح ش��د و همين موضوع باعث ش��د بار ديگر شعله 
اختالفات مجلس فعلي با دولت س��ابق برافروخته شود. 
در س��ال هاي پاياني دولت قبل، اختالفات ميان پاستور 
و بهارس��تان به اوج خود رس��يده بود و اختالف سياسي 
بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس با دولت روحاني 
باعث شد راه براي همكاري هاي مشترك ميان دو قوه تا 
حد زيادي بسته شود. از انتقاد نمايندگان مجلس از نبود 
حسن روحاني در جلسات اين قوه گرفته تا مخالفت هايي 
كه با طرح هاي مختلف دولت از جمله تاس��يس وزارت 
بازرگاني يا استيضاح و سواالت مكرر نمايندگان از اعضاي 
تيم دولت همگي نش��ان از آن داشت كه مجلس در حال 
تحمل كردن ماه هاي پاياني دولت براي تغيير تيم است. با 
آغاز به كار دولت سيزدهم، رابطه ميان دو نهاد گسترده تر 
شد و با وجود انتقادها و گمانه زني هايي كه درباره وزراي 
پيشنهادي دولت مطرح شده بود، مجلس جز در وزارت 
آموزش و پرورش، صالحيت ديگر وزراي رييسي را تاييد 
كرد. در يك سال گذشته نيز با وجود صحبت هاي فراواني 
كه درباره احتمال استيضاح وزراي اقتصادي مطرح شده، 
هيچ يك به صحن علني نرسيده و اين نشان از همراهي با 
سياست هاي دولت فعلي دارد. در چنين فضايي انعكاس 
صحبت هاي رييس دولت قبل درباره دش��وار شدن كار 
لغو تحريم ها بعد از مصوبه مجلس، بار ديگر باعث ش��د 
كه شرايط دشوار شود و نمايندگان مجلس واكنش هاي 
تندي به صحبت هاي روحاني نشان دادند. با گذشت چند 
روز از مطرح ش��دن اين صحبت ها، همچنان بحث ادامه 
دارد و اين بار نوبت به دو تن از نمايندگان مجلس رسيده 
تا به انتقاد از عملكرد دولت قبل و اميد بخشي به اقدامات 
دولت فعلي بپردازند. احمد اميرآبادي فراهاني در دومين 
نشست شوراي تعالي مساجد قم، در سالن كوثر اداره كل 
تبليغات اسالمي استان اظهار داشت: دولت قبل، اسكناس 
چاپ مي كرد و ارز را از ديگران مي خريد، اما دولت فعلي 
اين كار را نكرد، چون ابرتورمي كه در ونزوئال اتفاق افتاد، 
در ايران نيز به وجود مي آمد. وي حذف ارز ۴۲ هزار ريالي 
را از مصوبه هاي مجلس دانست و تاكيد كرد: اين مصوبه 
مجلس بود، كه دولت آن را اجرا كرد، از اين رو بايد با دولت 
همراه ش��ويم و نگوييم كه دولت همه چيز را گران كرده 
است. اميرآبادي بيان داشت: ما بايد مسووليت را به عهده 
بگيريم، دولت قانوني را كه مجلس تصويب كرده، به اجرا 
گذاشته است، دست دولت هم درد نكند چون آينده خوبي 
در انتظار اقتصاد كشور است. نماينده قم همچنين با بيان 
اينكه دولت همين االن ماهان��ه ۱۵۰ هزار ميليارد ريال 
بدهي دولت قبل را پرداخت مي كند گفت: اگر اين بدهي 
داده نش��ود، اسكناس بدون پشتوانه اي كه در دولت قبل 

چاپ ش��ده، باعث باال رفتن نرخ تورم مي شود. وي گفت: 
با اين برنامه اقتصادي ك��ه دولت پيش گرفته، حتي اگر 
برجام هم شكل نگيرد، نرخ تورم سال آينده به ۳۰ درصد و 
در سال ۱۴۰۳ نيز به ۱۲ درصد خواهد رسيد. وي يادآور 
ش��د: دولت ۶۰۰ هزار ميليارد ريال از محل هدفمندي 
يارانه ها پيش بيني كرد كه رشد هشت درصدي اقتصاد 
را انجام دهد، نهايتا تا آذر يا دي ماه سال جاري سختي ها 
ادامه دارد، ولي شرايط اقتصادي خوبي را تجربه خواهيم 
كرد. صحبت هاي جدي ت��ر از اميرآبادي را پورابراهيمي 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس مطرح كرده است. 
صحبت هايي كه نش��ان مي دهد بهارستان همچنان به 
جدل با دولت گذشته عالقه دارد. محمدرضا پور ابراهيمي 
در واكنش به برخي ادعاهاي مس��ووالن دولت گذشته 
در م��ورد عملكرد اقتصادي دولت يازده��م و دوازدهم و 
پيامد هاي آن، شاخص هاي اقتصادي از سال ۹۲ تا سال 
۹۹ را تش��ريح كرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: رشد درآمد سرانه طي دوره ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۹ نزديك به صفر بوده است، اين در حالي است كه 
طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملي سرانه طي 
اين دوره مي بايس��ت حدود ۴۷ درصد رشد مي كرد. پور 
ابراهيمي ضريب جيني را يكي از ش��اخص هاي بررسي 
عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضريب جيني طي 
اي��ن دوره همواره فزاينده بوده و از حدود ۰.۳۶ در س��ال 
۱۳۹۲ به ۰.۴۰ در س��ال ۱۳۹۹ رسيده است در نتيجه 
طي اين دوره نابرابري در جامعه تشديد شده است. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه نرخ تورم در 
سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسيد، اظهار داشت: علي رغم 
كاهش مقطعي نرخ تورم طي س��ال هاي مياني دولت و 
حتي تك رقمي شدن تورم در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
با اين حال به دليل نرخ تورم هاي قابل توجه در سال هاي 
اخير متوسط نرخ تورم بيشتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد 

ايران بوده اس��ت.  پور ابراهيمي با بيان اينكه بر اس��اس 
اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي دوره مذكور 
نرخ فقر افزايش قابل توجهي يافته و به حدود ۳۲ درصد 
رسيده اس��ت، گفت: عدم تغيير درآمد سرانه، افزايش ۴ 
واحد درصدي ضريب جيني و افزايش ۱۰ واحد درصدي 
نرخ فقر طي سال هاي ۱۳۹۲-۱۳۹۹ بيانگر بدتر شدن 
وضعيت رفاهي جامعه، ب��ه خصوص دهك هاي پايين و 
متوسط، در دولت هاي يازدهم و دوازدهم مي باشد. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: مجموعه موارد 
فوق نش��ان مي دهد در دوره مذكور وضعيت دهك هاي 
بااليي تغيير چنداني نكرده ب��ا اين حال بخش مهمي از 
دهك هاي مياني به زير خط فقر سقوط كرده اند كه اين 
موضوع بسيار نگران كننده است. وي ادامه داد: در حالي كه 
رش��د اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم و ششم ۸ درصد 
بوده با اين حال متوسط رشد اقتصادي سال هاي ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۹ حدود ۱.۷ درصد بوده است. همچنين متوسط رشد 
اقتصادي بدون نفت نيز طي اين دوره ۲.۵ درصد بوده است. 
پورابراهيمي با اشاره به كاهش موجودي سرمايه كشور در 
دولت قبل اظهار داشت: متوسط نرخ رشد تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۲۱.۴درصد بوده است 
در حالي كه ط��ي دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ اين نرخ حدود ۲ 
درصد بوده اس��ت. عملكرد ناچيز رشد تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص طي اي��ن دوره منجر به كاهش موجودي 
سرمايه كشور شده است به طوري كه موجودي سرمايه 
سال ۱۳۹۸ يازده درصد كمتر از موجودي سرمايه سال 
۱۳۹۲ مي باشد. اين موضوع به خصوص از منظر اثر منفي 
بر رش��د اقتصادي بالقوه اقتصاد ايران در سال هاي آتي از 
اهميت جدي برخوردار است. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس همچنين از سقوط رتبه كسب و كار در ايران در 
دولت قبل خبر داد و گفت: رتب��ه ايران در گزارش انجام 
كس��ب وكار بانك جهاني از ۱۴۵ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ 

در سال ۱۳۹۹ رسيده است. وي در خصوص رشد پايه 
پولي و رشد نقدينگي نيز گفت: نقدينگي در پايان سال 
۱۳۹۹ )يك سال مانده به پايان برنامه( به ۳۴۷۶ هزار 
ميليارد تومان رس��يده كه ح��دود ۲۲ درصد باالتر از 
حجم نقدينگي تعيين شده در برنامه ششم براي سال 
۱۴۰۰ هست.متوسط س��االنه رشد پايه پولي از سال 
۱۳۹۹-۱۳۹۲ حدود ۲۱.۲ درصد بوده اس��ت كه در 
سال هاي اخير شتاب بيشتري گرفته و در سال ۱۳۹۹ به 
۲۹ درصد رسيده است. پور ابراهيمي همچنين آماري 
از زيان انباشته بانك ها ارايه كرد و گفت: حساب سرمايه 
شبكه بانكي در س��ال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفي شده 
است كه مخاطرات جدي براي اقتصاد كشور دارد. بر 
اس��اس آمارهاي تفصيلي عمده زيان انباشته مربوط 
به بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي 
است كه حساب سرمايه آن ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
به ترتيب ۷۵- و ۹۶- هزار ميليارد تومان رسيده است. 
پورابراهيمي با بيان اينكه بر اساس اعالم بانك مركزي 
س��قف تنخواه گردان مصوب بودجه س��ال ۱۴۰۰، 
۵۴۹.۵ هزار ميليارد ريال مي باشد كه تا پايان خرداد 
۱۴۰۰ نزديك به ۹۷.۴ درصد آن توسط دولت استفاده 
شده است، اظهار داشت: مصرف بيش از ۹۷ درصدي 
تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسويه تنخواه سال 
۱۳۹۹ بيانگر استقراض رسمي دولت دوازدهم از بانك 
مركزي و تحميل اثرات تورمي آن بر جامعه است. اين 
صحبت ها نش��ان مي دهد كه با گذشت حدود يك 
سال از پايان رس��مي كار دولت روحاني، بهارستان 
بيش از آنكه به آينده چشم داشته باشد، همچنان 
به دنب��ال ايجاد تقابل با عملكرد گذش��ته اس��ت، 
موضوعي كه با توجه به مشكالت جدي كه اقتصاد 
ايران امروز با آنها مواجه اس��ت، آتشي به پا مي كند 

كه در نهايت دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
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كشورهاي عربي
خواهان روابط خوب با ايران

پادش��اه اردن با اش��اره به اينكه منطقه نياز به تنش و 
درگير ندارد گفت كه كشورش و تمام كشورهاي عربي 
خواهان روابط خوب با ايران هستند و معتقد است كه 
گفت وگو تنها راه حل اختالفات است. ملك عبداهلل دوم، 
پادش��اه اردن در گفت وگو با روزنامه الراي در پاسخ به 
سوالي درخصوص اظهارات وي درمورد تشكيل ناتوي 
عربي و تحليل هاي منتشر شده در رسانه ها گفت: اين 
موضوع را پيگيري كردم و تحليل هاي منتشر شده در 
خصوص پاس��خ من در يك مصاحبه را خواندم، سوال 
اينگونه بود كه ايده چني��ن ائتالفي در منطقه عربي 
چقدر مناس��ب است، بگذاريد اينجا توضيح بدهم كه 
اردن به دنبال تقويت همكاري هاي مشترك عربي و 
فعال كردن آن اس��ت زيرا اين امر در راستاي خدمت 
به مس��ائل و منافع ما اس��ت. وي تاكيد كرد: بار ديگر 
مي گويم، اردن تنها با ائتالف هاي امت عربي و منافع و 
قضاياي آن بوده و هست. از نظر تاريخي اردن همواره در 
صدر شركت كنندگان در مقابله با تهديدات تروريستي 
و امنيتي است كه كش��ورها و ملت هاي عربي را مورد 
هدف قرار مي دهند. پادشاه اردن خاطرنشان كرد: ما 
درخصوص نياز به يك سيستم دفاعي عربي صحبت 
مي كنيم و اين امر نيازمند مشورت و هماهنگي و تالش 
فراوان به همراه برادرانمان اس��ت و بايد اهداف آن نيز 
روشن باش��د. اجازه دهيد يادآوري كنم كه اين طرح 
يكي از بخش هاي اساسي است كه اتحاديه عرب برپايه 
آن بنا شد اما با اين حال موضوع ائتالف تا به امروز مورد 
بحث قرار نگرفته است. ملك عبداهلل دوم در پاسخ به 
اين سوال كه برخي ها اين موضوع را به ايران ربط دادند 
تاكيد كرد: منطقه نياز به بحران و درگيري هاي بيشتر 
ندارد بلكه نيازمند همكاري هماهنگي اس��ت. اردن 
همواره دعوت به ايجاد پل هاي همكاري به جاي ديوارها 
و موانع مي كند و اين كشور به امنيت منطقه اهميت 
مي دهد زيرا امنيت برادران عرب بخش��ي از امنيت ما 
است. وي خاطرنشان كرد: ما خواهان تنش در منطقه 
نيستيم، اردن و تمام كشورهاي عربي خواهان روابط 
خوب با ايران هس��تند؛ روابطي كه بر احترام متقابل، 
حسن همجواري، احترام به حاكميت كشورها و عدم 
دخالت در امور داخلي مبتني باش��د. پادشاه اردن در 
ادامه گفت: ما بر اين باوريم كه گفت وگو تنها راه حل 
اختالفات است اما من همانند هميشه و در مناسبات 
متعدد تاكيد كردم كه ايران در برخي كش��ورهاي 
عربي دخالت مي كند و ما امروز در مرزهايمان به طور 
منظم با حمله هايي از س��وي برخي شبه نظاميان 
مرتبط با ايران مواجه هستيم بنابراين اميدواريم كه 
تغييراتي در رفتار ايران شاهد باشيم و اين امر بايد در 
واقعيت محقق شود زيرا منافعي براي تمام كشور هاي 
منطقه از جمله ايران و مردم اين كشور به همراه دارد.

توصيه شوراي ائمه جمعه 
به رسانه ها

س��خنگوي ش��وراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه 
خاطرنشان كرد كه به فضاي رسانه اي توصيه مي كنيم 
در موضوعاتي كه ش��بهه در بيانات ائمه جمعه وجود 
دارد به اص��ل بيانات مراجعه كنند. حجت االس��الم 
علي نوري معاون س��ازماندهي و سخنگوي شوراي 
سياست گذاري ائمه جمعه كشور در نشست خبري 
از مراسم نماز جمعه كه هر هفته در ۹۰۰ نقطه كشور 
برگزار مي شود به عنوان پايگاه اخالق، كانون معنويت 
و بصيرت نام برد ك��ه آحاد مردم اي��ران و خانواده ها 
مي توانن��د از آن بهره  ببرن��د. وي همچنين از برخي 
تخريب ها كه در فضاي رسانه اي كشور در اين زمينه 
صورت مي گيرد انتقاد كرد و اين اقدامات را سبب تلخ 
شدن كام جامعه و آلوده شدن فضاي رسانه اي دانست. 
سخنگوي شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور 
در ادامه به بيان توصيه هايي به مردم و فضاي رسانه اي 
كشور پرداخت و گفت: در موضوعاتي كه ابهام، شبهه، 
سوال، تحريف و شايعه در بيانات ائمه جمعه و خطبا 
صورت مي گيرد به اصل بيان��ات و گفته هاي امامان 
جمعه توجه كنيد. وي افزود: هر جمعه خطبه هاي ائمه 
جمعه به ويژه نمايندگان ولي فقيه در مراكز استان ها 
دستخوش تحريف و تغييرات مي ش��ود و شايعات و 
س��واالتي در اين زمينه توزيع شده و افكار عمومي را 
منحرف مي كند كه اين اتفاق ناگواري است و بايد به 
آن توجه داش��ت. نوري در ادامه با اشاره به افتتاح يك 
قهوه خانه توسط يك امام جمعه كه اخيرا صورت گرفت 
و واكنش هايي را در بر داشت، اظهاركرد: اصل ماجرا 
اين است كه جواني از مسير اشتباه خودش بر مي گردد 
و مغازه اي تاسيس مي كند و از امام جمعه مي خواهد در 
اولين روز كاري اين مغازه شركت كند كه امام جمعه 
هم قبول مي كند و در محل حاضر مي شود. هرجمعه 
خطبه هاي ائمه جمعه دستخوش تحريف مي شود و 
موجبات توليد شايعه را فراهم مي آورد. وي همچنين 
در سخنانش با گراميداشت ۵ مرداد سالروز برگزاري 
اولين نماز جمعه در ايران اسالمي گفت: بايد از شوراي 
عالي انقالب فرهنگي كه مقدمات ثبت اين روز را در 
تقويم فراهم كردند، تش��كر كنيم. همچنين از مدير 
جديد صدا و سيما و ساير مديران اين مجموعه براي 
طراحي اولين برنامه تخصصي نم��از جمعه در راديو 
با عنوان »قرارگاه« تش��كر مي كنم. وي همچنين با 
تشكر از دولت و مجلس، وزارت راه و سازمان برنامه و 
بودجه براي كمك به احداث و تكميل مصالها افزود: 
الزم مي دانيم در سالروز برگزاري اولين نماز جمعه )۵ 
مرداد( از اصحاب رس��انه براي تالش هايي كه در اين 
ايام دارند، تش��كر كنيم. ما در اين ايام يك برنامه ويژه 
داريم و در راس همه برنامه گردهمايي سراسري همه 
ائمه جمعه خواهد بود كه از دوشنبه در حرم امام آغاز 
مي شود و روز چهارشنبه اختتاميه اين مراسم است. 
سخنگوي شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور 
سخنرانان مراسم گردهمايي سراسري ائمه جمعه 
را روساي س��ه قوه، وزراي اطالعات، كشور و ارشاد 
اعالم كرد و افزود: اختتاميه اين مراسم هم با ديدار 
رهبري و شنيدن سخنان ايشان همراه خواهد بود.

سياست دولت درباره نرخ سود 
تغيير نكرده

س��يد احس��ان خاندوزي در حاش��يه بازديد از بانك 
قرض الحسنه يكي از نيازهاي جدي دولت سيزدهم 
را توج��ه به نيازهاي خ��رد م��ردم از طريق پرداخت 
تس��هيالت از جمله تسهيالت قرض الحسنه دانست 
و گفت: وزارت اقتصاد با كمك ش��بكه بانكي دولتي 
سرمايه بانك قرض الحسنه را دو برابر كرد و براي بار دوم 
تا پايان امسال سرمايه اين بانك افزايش مي يابد. وي 
هدف از افزايش سرمايه بانك قرض الحسنه را ارتقاي 
قدرت وام دهي بانك هاي قرض الحسنه به مردم عنوان 
و اظهار كرد: اين بانك ها يكي از بهترين نس��بت هاي 
كفايت سرمايه و همچنين كمترين تسهيالت معوقه 
جاري را دارند. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به 
افزايش ۸۰ درصدي سپرده بانك هاي قرض الحسنه 
در دولت سيزدهم گفت: دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در 
دولت سيزدهم وام قرض الحسنه گرفته اند كه در زمان 
فشار اقتصادي كمك بسياري به خانواده ها مي كند؛ 
كمك هاي قانوني خاص به بانك هاي قرض الحسنه 
ادامه دارد و با بانك مرك��زي مذاكره كرده ايم تا توان 
و ظرفي��ت بانك هاي قرض الحس��نه افزاي��ش يابد. 
خاندوزي درب��اره عدم همكاري برخ��ي بانك ها در 
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه، فرزندآوري و وديعه 
مسكن گفت: اخباري به ما مي رسد كه به جهت اعمال 
كنترل نقدينگي بانك ها با مشكل محدوديت بيشتر 
براي پرداخت وام هاي خرد مواجه شده اند. وزير اقتصاد 
ادامه داد: بسياري از نيازهاي مردم را تسهيالت خرد 
تأمين مي كند، ب��ا توجه به تكالي��ف قانوني بانك ها 
مبني ب��ر اعط��اي تس��هيالت ازدواج، بانك ها دچار 
تنگناهايي ش��ده اند كه نمي توانند تسهيالت بدهند 
و نارضايت��ي بخ��ش زي��ادي از مراجعه كنندگان به 
بانك ها را در پي داشته است، همچنين مردم با مشكل 
تأمين ضامن هاي چندگانه براي تسهيالت مواجه اند. 
خاندوزي يادآور شد: با توجه به دستور رييس جمهور 
مبني بر دسترسي آسان تر مردم به تسهيالت خرد به 
دنبال رفع اين مشكل هس��تيم كه راهكار آن تأمين 
منابع بيشتر براي تسهيالت قرض الحسنه و همچنين 
افزايش س��رمايه بانك هاي قرض الحسنه است. وي 
خاطرنشان كرد: راهكار ديگر اين است كه شركت هاي 
دولتي و دس��تگاه هاي اجرايي گردش مالي خود را به 
بانك هاي قرض الحس��نه منتقل كنند تا مردم از اين 
گردش مالي بهره مند شوند. امسال با همكاري بانك 
مركزي خبرهاي خوبي براي بانكداري قرض الحسنه 
خواهيم داش��ت. وزير اقتصاد در خصوص نرخ س��ود 
بين بانكي گفت: سياست اقتصاد دولت در خصوص 
نرخ سود بانكي تغيير نكرده، سقف آن ۲۰ درصد بوده 
كه االن ۲۱ درصد شده است. براي حل اين مساله در 
جلسه آتي شوراي پول و اعتبار تصميم گيري خواهيم 
كرد. خاندوزي در خصوص تسهيالت تبصره ۱۸ قانون 
بودجه گفت: قانونگذار ۵ سال پيش براي اينكه تمام 
تسهيالت بودجه اي در حوزه توليد و اشتغال متمركز 

شود آن را در تبصره ۱۸ قانون بودجه تجميع كرد. 

ماليات ندهيد اموال تان 
توقيف مي شود

س��ازمان امور ماليات��ي در اطالعيه اي ب��ه صاحبان 
خانه و خودروهاي لوك��س كه تاكنون ماليات خود را 
نپرداخته اند، اعالم كرد كه تا يك ماه ديگر براي پرداخت 
ماليات فرصت دارند؛ در غير اينصورت از طريق عمليات 
اجرايي و توقيف اموال آنها نسبت به وصول ماليات اقدام 
مي كند. سازمان امور مالياتي در اطالعيه اي اعالم كرد: 
پيرو اعالم ماليات واحدهاي مس��كوني گرانقيمت و 
ماليات مالكان خودروهاي با مجموع ارزش بيش از يك 
ميليارد توم��ان در اجراي حكم بند )خ( و )ش( تبصره 
)۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، برگ اجرايي 
وصول ماليات مذكور براي مالكان واحدهاي ياد شده كه 
تاكنون نسبت به پرداخت ماليات متعلق اقدام نكرده اند، 
صادر و از طريق درگاه ملي خدمات الكترونيكي سازمان 
امور مالياتي كشور به نشاني my.tax.gov.ir به آنها 
ابالغ و از طريق پيامك نيز اطالع رس��اني شده است. 
بنابراين، اين اش��خاص حداكثر يك ماه فرصت دارند 
با مراجعه به درگاه مذكور نس��بت به پرداخت ماليات 
اقدام كنند. در غير اينصورت از طريق عمليات اجرايي 
و توقيف و بازداش��ت اموال اعم از منقول و غير منقول 
نسبت به وصول ماليات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزينه 
اقدام خواهد شد. همچنين، موديان گرامي معترض به 
ماليات اعالمي از سوي سازمان امور مالياتي مي توانند 
در سامانه مذكور با ثبت »عدم پذيرش « مراتب اعتراض 
خود را اعالم تا به اعتراض آنها رسيدگي شود. طبق اين 
گزارش، نرخ ماليات س��االنه خانه هاي لوكس نيز به 

شرح ذيل است: 
۱- نس��بت به مازاد ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان؛ 

يك در هزار
۲- نس��بت به مازاد ۱۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان؛ 

دو در هزار
۳- نس��بت به مازاد ۲۵ ميليارد تا ۴۰ ميليارد تومان؛ 

سه در هزار
۴- نس��بت به مازاد ۴۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد تومان؛ 

چهار در هزار
۵- نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به باال پنج در هزار

همچنين، نرخ ماليات ساالنه مجموع ارزش روز انواع 
خودروهاي سواري و وانت دو كابين به شرح زير است: 

۱- تا مبلغ ۱.۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد يك ميليارد 
تومان معادل يك درصد 

۲- تا مبلغ سه ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ ميليارد 
تومان معادل دو درصد 

۳- تا مبلغ ۴.۵ ميليارد نسبت به مازاد سه ميليارد تومان 
معادل سه درصد 

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ ميليارد معادل چهار درصد
از سوي ديگر، بررسي عملكرد س��ه ماهه درآمدهاي 
مالياتي در سال جاري نشان مي دهد كه در اين مدت، 
معادل ۵ ميليارد و ۸۵۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان ماليات 

از واحدهاي مسكوني گرانقيمت اخذ شده است. 

از وعده كاهش تورم تا بهبود رشد اقتصادي

وزير اطالعات: معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد

صف آرايي دوباره مجلس عليه دولت روحاني

 از اولويت هاي دولت هدايت نقدينگي به توليد استهمكاري فراجا براي تسريع تردد زائران اربعين
جلس��ه هماهنگي اعضاي س��تاد مرك��زي اربعين با 
قرارگاه هاي مردمي بس��يج، خاتم االنبي��ا)ص( و امام 
حس��ن مجتبي)ع( با حضور معاون اول رييس جمهور 
برگزار شد. محمد مخبر در اين جلسه با اشاره به رويكرد و 
اهتمام جدي دولت سيزدهم نسبت به ارزش هاي ديني 
و مذهبي، ب��ر لزوم برنامه ريزي دقيق، تأمين امكانات و 
تمهيدات الزم جهت برگزاري مطلوب مراسم راهپيمايي 

اربعين تأكيد كرد. 
معاون اول رييس جمه��ور با ي��ادآوري همزماني ايام 
اربعين امسال با گرماي شديد هوا از دستگاه هاي ذيربط 
و همچنين ستاد مركزي اربعين خواست حمل و نقل و 
اسكان زائران به نحوي برنامه ريزي شود كه آسيب هاي 

ناشي از گرماي هوا به حداقل ممكن كاهش يابد. 
مخبر تصريح كرد: با وجود ش��رايط وي��ژه آب و هوايي 
امسال و با در نظر گرفتن شدت گرما، اهتمام ويژه دولت 
اين است كه مردم بتوانند در امنيت كامل، ارايه بهترين 
خدمات دهي و با حداقل مشكالت در مراسم راهپيمايي 
اربعين ش��ركت كرده و حرم امام حسين )ع( را زيارت 
كنند.  مع��اون اول رييس جمهور تالش جهت افزايش 
تعداد پايانه ها و دروازه هاي خروجي مرز را جهت تسهيل 
رفت و آمد زوار پراهميت ارزيابي و بر لزوم افزايش تعداد 
ناوگان حمل و نقل جهت رفاه هر چه بيشتر زائران تأكيد 
كرد.  مخبر همچنين از وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي خواست در پايانه هاي مرزي و در مسير حركت 
زائران، بيمارس��تان هاي س��يار و امكانات و تجهيزات 

پزشكي را به ميزان مناسب مستقر كنند.
مع��اون اول رييس جمهور همچنين از دس��تگاه هاي 
اجراي��ي و نهاده��اي ذيرب��ط خواس��ت هم��كاري و 
هماهنگي ه��اي الزم را ب��ا فراجا انجام دهن��د تا روند 
ورود و خروج و تردد زائران در مرزها با حداكثر سرعت 

ميسر شود. 
در اين جلس��ه كه با حضور وزراي بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي و راه و شهرس��ازي، فرمان��ده فراجا، 
مسووالن دس��تگاه هاي مختلف و روساي قرارگاه هاي 
مردمي برگزار شد، مشكالت و كمبودهاي احتمالي در 

مراسم اربعين مورد بررس��ي قرار گرفت و در خصوص 
ارايه خدمات حداكثري به زائران، تسهيل انجام سفر در 
داخل و خارج از مرز، تكميل زيرساخت هاي موردنياز 
در پايانه ه��اي م��رزي، توس��عه ناوگان حم��ل و نقل، 
استقرار بيمارستان سيار و توسعه خدمات بهداشتي و 
 درماني، توس��عه امكانات ارتباطي و مخابراتي و تدوين 
شيوه نامه هايي براي انجام زيارت با توجه به شرايط آب 

و هوايي و... تصميمات الزم اتخاذ شد.
س��ردار ميراحمدي، معاون وزير كشور نيز گزارشي از 
برنامه ريزي ها و تداركات انجام ش��ده ب��راي برگزاري 
مراسم اربعين امسال ارايه كرد و گفت: پيش بيني ما اين 
است كه امسال تعداد زائران و مشتاقان شركت در مراسم 
راهپيمايي اربعين افزايش چشمگيري داشته باشد به 
همين منظور الزم است كه برنامه ريزي گسترده اي براي 

تأمين نيازهاي زوار انجام دهيم.
س��ردار اش��تري فرمانده نيروي انتظام��ي جمهوري 
اسالمي ايران در اين جلسه بر لزوم تقويت زيرساخت ها 
در مرزهاي ايران و عراق جهت خدمت رس��اني هر چه 
بيشتر به زوار اربعين تأكيد كرد و افزود: بايد تالش كنيم 
در همين مدت محدود باقي مانده تا ايام اربعين، با كار 
جهادي و انقالبي، شرايط مناسبي را براي زائران اربعين 
فراهم نماييم.  وزراي راه و شهرسازي و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي هم در اين نشست گزارشي از اقدامات 
صورت گرفته و برنامه ريزي هاي انجام شده جهت تأمين 
امكانات و تجهيزات بهداشتي و درماني و نيز بهبود حمل 

و نقل زائران ارايه كردند.

وزي��ر اطالعات، تاكيد كرد: مبارزه با فس��اد، رانت، 
قاچاق و ويژه خواري از اولويت هاي اصلي رس��يدن 
به موفقيت در مسير ارايه خدمات صادقانه به مردم 

محسوب مي شود.
حجت االسالم والمسلمين سيد اسماعيل خطيب 
وزير اطالعات، در جريان س��فر به اس��تان گيالن، 
در جلس��ه ش��وراي تأمين اس��تان در رشت گفت: 
هدايت نقدينگي به س��وي توليد يكي از مهم ترين 

سياست هاي دولت است. 
وزير اطالعات با گراميداشت اعياد ماه ذي الحجه و 
اشاره به حضور فعال و جهادي رياست جمهوري و 
تالش شبانه روزي مجموعه دولت گفت: براي حل 
مش��كالت و مطالبات به حق م��ردم بايد انقالبي و 

جهادي وارد عمل شد و تالش كرد. 
خطيب، مبارزه با هرگونه فس��اد و زياده خواهي را 
نيز از تأكيدات رهبر معظم انقالب و رييس جمهور 
عنوان كرد و افزود: مبارزه با فس��اد، رانت، قاچاق و 
ويژه خواري از اولويت هاي اصلي رسيدن به موفقيت 
در مس��ير ارايه خدمات صادقانه به مردم محسوب 

مي شود. 
وي هداي��ت نقدينگي به س��وي توليد، اش��تغال و 
س��رمايه گذاري را از تأكيدات مقام معظم رهبري 
دانس��ت و گفت: دولت خود را موظف مي داند براي 
جهت ده��ي س��رمايه گذاري ها به س��مت توليد و 

اشتغال شرايط الزم را فراهم كند. 
وزي��ر اطالع��ات در ادام��ه ب��ه كارزار دش��من در 
برپايي جنگ هاي تمام عيار عليه ايران اس��المي با 
بهره مندي از ناتوهاي نظامي، فرهنگي، سياس��ي، 
تروريس��تي و خراب��كاري، در كنار نات��وي فضاي 
مجازي اش��اره كرد و گفت: امروز اي��ران به عنوان 
قدرت ب��زرگ و تعيين كنن��ده در منطقه با كمك 
تمامي ظرفيت ها در نيروه��اي نظامي، انتظامي و 
امنيتي و كمك هاي فرهنگي و رس��انه اي، به ويژه 
رس��انه مّلي مي تواند با تمام ق��وا در ميدان مبارزه 

حاضر و پيروز باشد. 

در اين س��فر حجت االس��الم والمس��لمين س��يد 
اسماعيل خطيب وزير اطالعات، با نماينده ولي فقيه 

در استان گيالن نيز ديدار و گفت وگو كرد. 
وزير اطالعات در اين دي��دار، تالش براي برقراري 
ارتب��اط با م��ردم و افزايش رضايت من��دي آنان را 
بس��يار مهم و ضروري خواند و افزود: ايجاد ارتباط 
س��نجيده و متكي به مردم ضم��ن اميدآفريني در 
جامعه، احس��اس مس��ووليت را ني��ز در بين مردم 

افزايش مي دهد. 
خطيب، ثمربخش بودن سياست هاي تحولي دولت 
و نظام را نيازمند كمك و همراهي جامعه روحانيت، 
ائمه جمعه و جماعات و علما برشمرد و افزود: دولت 
مردمي و انقالبي با اين همراهي و كمك مي تواند با 
سوءاستفاده ها و زياده خواهي ها مبارزه كرده و در راه 

موفقيت و رفاه جامعه و مردم گام بردارد. 
وزي��ر اطالعات همچني��ن در بدو ورود به اس��تان 
گيالن با حضور در گلزار ش��هداي رش��ت و قرائت 
فاتحه، به مقام ش��امخ شهداي آرميده در اين گلزار 

اداي احترام كرد. 
حجت االسالم والمسلمين سيد اسماعيل خطيب 
همچني��ن با حض��ور در س��تاد خب��ري اداره كل 
اطالعات گيالن ضمن پاس��خگويي به تماس هاي 
مردمي، دستورات الزم را براي رسيدگي صادر كرد. 
ش��ايان ذكر اس��ت؛ وزير اطالعات در اين س��فر، با 
خانواده ش��هيد حسن عش��وري، نخستين شهيد 

مدافع امنيت استان گيالن ديدار و گفت وگو كرد.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
قيمت فروش دالر روز يكشنبه، دوم مرداد ۱۴۰۱ در بازار 
آزاد به 32۰۴۰ تومان رسيد و با اعالم هر اونس به قيمت 
۱728 دالر، س��كه نيز به قيمت ۱۴ ميليون و 85۰ هزار 
تومان معامله شد.  دالر در صرافي هاي بانكي با 2۹ تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته 27 هزار و 785 تومان است.

نرخ فروش هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي با 2۰ 
تومان كاهش نسبت به روز گذشته، 28 هزار و 8۱۹ تومان 
معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 
27 ه��زار و 5۰8 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 
532 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 28 هزار و ۱۱۱ تومان و نرخ فروش آن 
28 هزار و 3۶۶ تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 28  هزار و 7۱5 تومان و نرخ فروش آن نيز 
28 هزار و ۹7۶ تومان اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما 
در معام��الت، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۹5۴ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 2۶ هزار و 387 تومان معامله 
شد. قيمت سكه طرح جديد )يكش��نبه، دوم مردادماه( 
با ۱۱۰ هزار تومان كاهش قيمت نس��بت به روز گذشته 
به ۱۴ ميليون و 85۰ هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه پنج ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
سه  ميليون و 5۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 
353 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون 
و 8۶5 هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال به دليل 
تعطيلي بازارهاي جهاني بدون تغيير قيمت به يك هزار 
و 728 دالر و ۱5 س��نت باقي ماند.  از سوي ديگر، برخي 
رسانه ها از افزايش تعداد فروشندگان در بازار ارز گزارش 
كرده اند كه فروشندگان دالر در ميدان فردوسي تهران، 
مقابل صرافي هاي مجاز صف بسته و مشغول فروش ارز 
هستند. اين گزارش حاكي از آن است كه دالالن ارز نيز در 
ميدان فردوسي حضور دارند اما كمتر فروشنده اي به سمت 
دالالن متمايل مي شود. براساس اين گزارش، عرضه دالر 
در بازار توافقي به شدت افزايش يافته به طوري كه رصد بازار 
نشان مي دهد عرضه هاي ميليوني دالر وجود داشته اما 
خريداري براي آن نيست و اين مساله نشان دهنده آن است 

كه در روزهاي آينده احتمال كاهش نرخ ارز وجود دارد.

    سير نزولي قيمت دالر در تيرماه ۱۴۰۱ 
با بازدهي منفي

قيمت دالر در تيرماه امس��ال پس از ماه ها افزايش در 
مدار نزولي قرار گرفت و شاخص بازدهي آن منفي ۰.3۱ 
درصد را ثبت كرد. نرخ دالر كه در ماه هاي گذشته سير 
صعودي در پيش گرفته ب��ود و ركوردهاي جديدي را 
ثبت مي كرد، اما تيرماه امس��ال تغيير مسير داده و در 
جهت مخالف خود حركت داشت. بازدهي نرخ دالر در 
ماه گذشته در بازار آزاد رشد منفي ۰.3۱ درصد را ثبت 
كرد و در محدوده قيمتي 3۰ تا 32 هزار تومان در نوسان 
بود. معامالت در تيرماه سال جاري در چهار بازه كاهشي، 
ثبات، افزايش و كاهشي قابل بررسي است. در پنج روز 
نخست تيرماه دالر از 32 هزار تومان به 3۰ هزار تومان 
افت قيمت داشت و در اين ش��رايط بسياري از دالالن 
كه همواره از نوسانات بازار ارز براي كسب سود بيشتر 
بهره  مي بردند، ناكام ماندند. هجوم فروشندگان دالر به 
خريداران در بازار پيشي گرفت. براساس اين گزارش، ۱۰ 
تيرماه دوباره دالر به قيمت 32 هزار تومان بازگشت، اما 
در اواسط تيرماه در محدوده 3۱ تا 32 هزار تومان تقريبًا 

ثابت ماند. ن��رخ دالر در بازار آزاد در بازه زماني ۱5 تا 23 
تيرماه در قيمت 3۱ هزار و 5۰۰ تومان نوسان داشت. 
اگرچه نرخ دالر در بازار آزاد دوباره افزايش ميانگين 5۰۰ 
توماني در بازه زماني 23 تا 27 تيرماه داشت، اما باز هم 
در روزهاي پاياني تيرماه روند نزولي را در پيش گرفت. در 
نهايت دالر در آخرين روز تيرماه 3۱ هزار و 8۰۰ تومان 
در بازار آزاد دادوستد شد و بازدهي آن در تيرماه ۱۴۰۱ 
برابر منفي ۰.3۱ درصد شد. كارشناسان بازار ارز روند 
نزولي نرخ دالر در تيرماه را متاثر از سياست هاي بانك 
مركزي در دولت مي دانند. بانك مركزي در آخرين اقدام 
خود خريدوفروش دالر ب��ا نرخ توافقي در صرافي هاي 
معتبر را اجرايي كرد. براين اساس افراد حقيقي و حقوقي 
مي توانند با مراجعه به صرافي هاي مجاز دارايي خود را به 

نرخ توافقي به متقاضيان بفروشند.
سياس��ت گش��ايش معام��الت روب��ل- ريال ك��ه از 
سياس��ت هاي بانك مركزي براي افزايش ارزش ريال 
در برابر دالر و معامله با همس��ايگان بر اس��اس ارزهاي 
ملي اس��ت و به گفته رييس كل بانك مركزي در آينده 
نزديك سامانه معامالتي براي ارزهاي ملي ديگر همچون 
لير، درهم،  دينار وغيره افتتاح مي ش��ود. مش��اهدات 
خبرنگاران حاكي از اين است كه قيمت دالر توافقي به 
ميزان 3۰ هزار و 2۴۶ تومان است و قيمت دالر آزاد نيز 
حدود 3۰ هزار و 5۰۰ تومان اس��ت. بازار توافقي، بيش 
از 8۶ ميلي��ون دالر در بازار توافق��ي با قيمت 3۰ هزار و 
25۰ تومان عرضه ش��د، درحالي ك��ه تنها براي حدود 
۴5 هزار دالر مش��تري وجود داش��ت و بقيه دالرهاي 
عرضه شده، بدون مشتري ماند. فعاالن بازار مي گويند: 
تقاضا براي دالر طي روزهاي اخير كاهش يافته و ديگر 
خبري از خريد و فروش هاي هيجاني در بازار ارز نيست.  
در روزهاي گذشته، با ايجاد نماد معامالتي ريال- روبل 
در بازار متشكل ارزي، امكان تامين ارز روبل در اين بازار 
براي دانشجويان شاغل به تحصيل در روسيه فراهم شده 
اس��ت. در اين باره كامران سلطاني زاده دبيركل كانون 
صرافان كشور در گفت وگو با ايِبنا اظهار داشت: با نزديك 

 شدن به راه اندازي ارزهاي متفرقه در بازار متشكل ارزي، 
پيش بيني مي ش��ود طبق تجربه معامالت ارز در بازار 
توافقي، حجم بيش��تري از معامالت بين فروش��نده و 
مصرف كنندگان ارز از بازار غيررسمي به سمت بازارهاي 
رس��مي تحت نظر بانك  مرك��زي در چرخه صرافي ها 
منتقل ش��ود. وي افزود: با اضافه شدن ارزهاي ديگر در 
بازار متشكل ارزي، تمركز بر روي مصرف دالر كاهش 
پي��دا خواهد كرد و ارزه��اي متفرقه پرمصرف همانند 
لير تركيه، دينار عراق و درهم  امارت به هموطنان ارايه 
خدمات خواهد شد كه مي تواند به تعديل نرخ ارز در بازار 
كمك كند. سلطاني زاده در خصوص وضعيت بازار ارز 
در روزهاي ابتدايي مردادماه نيز گفت: خوش��بختانه با 
توجه به ابالغيه هاي بانك مركزي به صرافي ها، شاهد 
تداوم روند عرضه ارز صادركنندگان و تامين نياز ارزي 
متقاضيان هستيم. به گونه اي كه در حال حاضر نرخ دالر 
توافقي در كانال 2۹ و 3۰ هزار تومان در نوسان محدود 
است و خبري از جهش قيمتي ارز نيست. اين در حالي 
است كه فضاي معامالت غيررسمي نيز نسبت به گذشته 
بسيار محدودتر شده و امكان ايجاد نوسان از سوي دالالن 
وجود ن��دارد؛ زيرا جهت گيري ش��اخص ارزي، تحت 
تاثير معامالت در شبكه صرافي هاي مجاز سطح كشور 
قرار داد. وي تاكيد كرد: بازار ارز ش��رايط آرامي را تجربه 
مي كند و پيش بيني مي شود در ادامه اين روند با توجه به 
سياست هاي ارزي بانك مركزي و امكان عرضه اسكناس 
به شبكه صرافي ها، تداوم داشته باشد. در هفته هاي اخير 
همزمان با اقدام مهم و اثرگذار بانك مركزي در جهت امكان 
عرضه ارز اسكناس صادركنندگان و همه اشخاص حقيقي 
و حقوقي با نرخ توافقي به شبكه صرافي هاي سراسر كشور، 
تعديل شاخص ارزي تقويت شد. تا جايي كه با عقب نشيني 
چند كاناله دالر، بسياري از سفته بازان و دالالن در سمت 
عرضه قرار گرفتند و براي كاهش ضرر و زيان، ارزهاي خود 
را به فروش رس��اندند. اين در حالي اس��ت كه مشاهدات 
ميداني از بازار ارز نش��ان از كاهش تقاضا و افزايش عرضه 
دارد. از س��وي ديگر در روزهاي گذش��ته، ب��ا ايجاد نماد 

معامالتي ريال- روبل در بازار متشكل ارزي، امكان تامين 
ارز روبل در اين بازار براي دانشجويان شاغل به تحصيل در 
روسيه فراهم شده است.  در اين باره كامران سلطاني زاده 
دبيركل كانون صرافان كشور اظهار داشت: با نزديك شدن 
به راه اندازي ارزهاي متفرقه در بازار متشكل ارزي، پيش 
بيني مي شود طبق تجربه معامالت ارز در بازار توافقي، حجم 
بيشتري از معامالت بين فروشنده و مصرف كنندگان ارز از 
بازار غيررسمي به سمت بازارهاي رسمي تحت نظر بانك  
مركزي در چرخه صرافي ها منتقل ش��ود. با اضافه شدن 
ارزهاي ديگر در بازار متشكل ارزي، تمركز بر روي مصرف 
دالر كاهش پي��دا خواهد كرد و ارزهاي متفرقه پرمصرف 
همانند لير تركيه، دينار عراق و درهم  امارت به هموطنان 
ارايه خدمات خواهد شد كه مي تواند به تعديل نرخ ارز در 
بازار كمك كند. سلطاني زاده در خصوص وضعيت بازار ارز 
در روزهاي ابتدايي مردادماه نيز گفت: خوشبختانه با توجه 
به ابالغيه هاي بانك مركزي به صرافي ها، شاهد تداوم روند 
عرضه ارز صادركنندگان و تامين ني��از ارزي متقاضيان 
هستيم. به گونه اي كه در حال حاضر نرخ دالر توافقي در 
كانال 2۹ و 3۰ هزار تومان در نوسان محدود است و خبري 
از جهش قيمتي ارز نيست. اين در حالي است كه فضاي 
معامالت غيررسمي نيز نسبت به گذشته بسيار محدودتر 
شده و امكان ايجاد نوسان از سوي دالالن وجود ندارد؛ زيرا 
جهت گيري شاخص ارزي، تحت تاثير معامالت در شبكه 
صرافي هاي مجاز سطح كشور قرار داد. وي تاكيد كرد: بازار 
ارز شرايط آرامي را تجربه مي كند و پيش بيني مي شود در 
ادامه اين روند با توجه به سياست هاي ارزي بانك مركزي 
و امكان عرضه اسكناس به شبكه صرافي ها، تداوم داشته 
باشد. دبيركل كانون صرافان كشور درباره وضعيت بازار به 
مركز پژوهش هاي بانك مركزي گفت: با نزديك شدن به 
راه اندازي ارزهاي متفرقه در بازار متشكل ارزي، پيش بيني 
مي شود طبق تجربه معامالت ارز در بازار توافقي، حجم 
بيشتري از معامالت بين فروشنده و مصرف كنندگان ارز 
از بازار غيررسمي به سمت بازارهاي رسمي تحت نظر بانك  

مركزي در چرخه صرافي ها منتقل شود.

يادداشتاخبار

رويداد
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پاسخ دفتر رهبر انقالب به استفتا 
درباره معامالت فردايي ارز و طال

پيش بيني نوسانات قيمت ارز 
سكه، طال و مانند آنها مشروع نيست

گروه بانك و بيمه| دفت��ر رهبر معظم انقالب در 
پاسخ استفتا در مورد حكم شرعي معامالت فردايي 
ارز و طال اعالم كرد كه پيش بيني نوسانات قيمت ارز، 
س��كه، طال و مانند آنها مشروع نيست. از دفتر رهبر 
معظم انقالب سوال شد كه آيا معامالت فردايي سكه، 
طال و ارز به لحاظ ش��رعي قم��ار و اكل مال به باطل 
محسوب مي شوند؟ همچنين حكم شرعي سودي 
كه در اين بازار به دست مي آيد چيست؟ دفتر رهبري 
در پاسخ به اين سوال اعالم كرد: به طور كلي اگر كسب 
درآمد صرفًا بر اساس پيش بيني نوسانات قيمت ارز، 
سكه، طال و مانند آنها باش��د و خريد و فروش ارز و با 
چيزهاي ديگر صورت نگيرد، مشروع نيست. بايد توجه 
داشت كه در معامالت فردايي ارز، سكه و طال اساساً ارز 
يا سكه خريد و فروش نمي شود بلكه تغييرات قيمت 
را پيش بيني مي كنند و بر اساس آن قيمت فردايي 
ارز و س��كه پيش بيني مي شود و تفاوت قيمت امروز 
و فردا بين طرفين جابه جا مي شود. همچنين تحويل 

فيزيكي ارز و سكه نيز اساسًا موضوعيتي ندارد.

تحليل همتي از علل
كاهش پايه پولي غلط است

محمدطاهر رحيمي|كارشناس اقتصادي|
حقيقتاً عجيب است كه آقاي همتي كاماًل بي دقت از كنار 
جزييات آمارهاي منتشرش��ده ماهانه بانك مركزي در 
دولت سيزدهم عبور مي كنند و روايت و تحليل بعضاً غلط 
و ناقص از آمارها ارايه مي دهند. در واكنش به اظهارنظر 
رييس كل سابق بانك مركزي در زير سوال بردن كاهش 
پايه پولي در دولت س��يزدهم بايد توجه داشت كه طبق 
آمارهاي رسمي ماهانه ارايه شده در بانك مركزي دولت 
س��يزدهم )البته الزم به ذكر است متأسفانه انتشار آمار 
اقتصادي در 3 سال رياست آقاي همتي بر بانك مركزي 
به مدت حدود ۱8 ماه تا س��ال ۹۹ ممنوع بود( به منظور 
كنترل پايه پول��ي و متعاقبًا كاهش ق��درت بانك ها در 
خلق پول كه عامل اصلي رشد نقدينگي و تورم در كشور 
مي باشد، بانك مركزي در س��ال ۱۴۰۱ تصميم گرفت 
بعد از يك رفتار انبساطي نسبتًا شديد در سال ۱۴۰۰ به 
انقباض پايه پولي در عمليات ب��ازار باز روي بياورد. اقدام 
بانك مركزي به اين معنا اس��ت كه كفه ترازوي خالص 
خريد و فروش اوراق بين بانك مركزي و بانك ها به صورت 
خالص به سمت فروش اوراق از بانك مركزي به بانك ها و 
جذب و محو پايه پولي سنگيني كند. فلذا در سه ماه ابتداي 
سال ۱۴۰۱ با وجود افزايش اقالم اصلي تشكيل دهنده پايه 
پولي، اما بانك مركزي با كاهش پايه پولي از مسير عمليات 
بازار باز مانع رشد بيشتر پايه پولي شد و حتي در خرداد 
كاهش پايه پولي را رقم زد.   برخالف آنچه آقاي همتي ادعا 
مي كنند علت اصلي كاهش پايه پولي رفتار انقباضي بانك 
مركزي در فصل اول سال ۱۴۰۱ بوده است كه آن هم بعد 
از رفتار انبساطي شديد سال ۱۴۰۰ رخ داده است و بانك 
مركزي اين سياس��ت انقباضي را باهدف كاهش قدرت 
ذخيره گيري بانك ها و تبعا كاهش قدرت خلق پول بانك ها 
و درنتيجه كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم به كار برده 
است. يك نگراني اينجا ممكن است به وجود بيايد آن هم 
نگراني از تأمين سرمايه در گردش بنگاه ها با وجود رفتار 
انقباضي بانك مركزي است، كه اين نگراني را هم مي توان 
با هدفمندس��ازي و هدايت اعتبارات بانكي با ابزارهايي 
نظير اوراق اعتب��اري تأمين مالي درون زنجيره اي نظير 
اوراق گام برطرف نم��ود كه اكنون وزارت اقتصاد و بانك 
مركزي مشغول طراحي و پياده س��ازي آن براي برخي 
صنايع مهم كشور هس��تند. حقيقتًا عجيب است كه 
آقاي همتي كاماًل بي دقت از كنار جزييات آمارهاي 
منتشرشده ماهانه بانك مركزي در دولت سيزدهم 
عبور مي كنند و درنتيجه منجر به روايت و تحليل 

بعضًا غلط و ناقص از آمارها توسط ايشان مي شود.

دستورالعمل نحوه ثبت 
الكترونيكي قراردادهاي بانكي

در دستور كار شوراي پول و اعتبار
دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت 
بانكي طب��ق قانون پس از تدوي��ن در بانك مركزي، در 
جلسه هفته جاري شوراي پول و اعتبار مطرح مي شود و 
پس از تصويب براي اجرا به بانك ها و موسسات اعتباري 
ابالغ خواهد شد. بر اساس ماده )3۱( قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار مصوب مجلس شوراي اسالمي، بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است دستورالعمل 
نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت بانكي را تهيه 
كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. بر همين 
اساس، بانك ها و موسسات اعتباري موظفند در چارچوب 
دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفيت هاي موجود، 
س��امانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت را با امكان 
دسترسي هر تسهيالت گيرنده به اطالعات تسهيالت خود 
ايجاد و نسبت به ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت و 
قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال 
مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و 

هرگونه توافق مرتبط با تسهيالت اقدام كنند.

پيمان هاي پولي 
از نوسانات دالر مي كاهد

بازارهاي متشكل در شرايط فعلي توانايي سهل تر كردن 
روابط تجاري ايران با ديگر كشورها و صرفه جويي زماني 
انجام اين كار را دارد. معصومه آقاپور عليشاهي، نماينده 
سابق مجلس و كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو 
با خبرنگار ايِبنا درباره مزاياي اقتصادي پيمان هاي پولي 
گفت: بازارهاي متشكل در شرايط فعلي توانايي سهل تر 
كردن روابط تجاري ايران با ديگر كشورها و صرفه جويي 
زماني انجام اين كار را دارد. ازطرف ديگر در نتيجه آن تقاضا 
براي دالر در بازار كاهش پيدا خواهد كرد زيرا نوسانات دالر 
كمتر مي شود.  درصورتي كه زمينه الزم براي تجارت ايران 
و روسيه در رابطه با بخش گمركات، بازارسنجي و تبادل كاال 
از طريق هوايي و دريايي به درستي صورت نگيرد، پيمان 
پولي بين اين دو كشور در واقع يك مسكن موقت خواهد 
بود.  عضو كميس��يون اقتصادي در مجلس دهم درباره 
مديريت تحريم ها از اين طريق اظهار داشت: تحريم در اين 
چند سال به قدري فشار آورده كه تقريبا كم اثر شده، اما 
شكل گرفتن اين بازار بسيار مهم است. البته ابزار هم بايد 
در شكل گرفتن آن به كمك آيد. به اين معنا؛ نياز است تا 
بخش گمركات يا حمل و نقل يا استانداردهاي كاالها بيش 
از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا اتفاق برگشت خوردن 
فلفل دلمه اي ها و گوجه فرنگي ها مجدد تكرار نشود. عالوه 
بر موارد اشاره شده، بسته بندي از اهميت فراواني برخوردار 
است كه متاس��فانه در اين زمينه بس��يار ضعيف عمل 
مي كنيم. اولويت هاي بعدي هم بازارسنجي و برگزاري 
جلسات مشترك با اتاق بازرگاني ايران و روسيه براي عقد 
قراردادها و تنظيم شكايات احتمالي است. در رابطه با 
امنيت بخش بازرگانان قوانين موثري نداريم و متاسفانه 
بازرگانان وقتي با مشكالتي روبرو مي شوند، بالتكليف 
مي مانند.  آقاپور عليشاهي درباره خروج از سلطه دالر با 
پيمان هاي پولي اظهار داشت: خروج از سلطه دالر در 
كوتاه مدت اتفاق نمي افتد، اما در ميان مدت چنانچه 

ساير بازارها هم شكل بگيرد، اين اتفاق خواهد افتاد.

عزل و نصب رييس كل
 با رييس جمهور است

عقب نشيني مجلس
از استقالل بانك مركزي

با توجه به انتشار گزارش شور دوم طرح مسووليت، 
اهداف، س��اختار و وظايف بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران و بنابر آيين نامه مجلس، اين طرح 
اكنون در نوبت صحن علني ق��رار دارد. مهم ترين 
تغيي��رات در ش��ور دوم ح��ذف بخ��ش مربوط به 
اس��تقالل بانك مركزي اس��ت. به گزارش تسنيم؛ 
بيش از ۱5 سال اس��ت كه زمزمه هاي اصالح نظام 
بانكي شنيده مي شود. لزوم اين اصالحات خودش 
را بعد از ش��روع بانكداري خصوص��ي در اوايل دهه 
هشتاد بيشتر نش��ان داد و با بروز بحران هاي بانكي 
 در نيمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبديل به امري 
الزم االجرا شده است. در دهه هشتاد مساله اصالح 
نظام بانكي را اولين بار دولت محمود احمدي نژاد در 
قالب طرح تحول اقتصادي مطرح كرد و كارگروهي 
براي تدوين آن تشكيل شد كه البته منتج به خروجي 
در دولت او نشد. با شروع دولت روحاني نتيجه تالش 
بدنه كارشناسي دولت تبديل به پيش نويس اليحه 
قانون بانك مركزي و قانون بانكداري شد اما دولت 
حس��ن روحاني نيز به دليل مخالفت هايي از داخل 
دولت هيچگاه اين لوايح را به مجلس ارسال نكرد. با 
تعلل دولت در ارسال اليحه، مجلس شوراي اسالمي 
از سال ۱3۹۴ تالش هايي را براي تدوين طرحي در 
اين باره آغاز كرد كه در نهايت پس از سال ها چكش 
كاري و رفت و آمد ميان كميسيون و صحن، طرحي 
را در آذر ۱3۹8 ب��ا عنوان طرح بانكداري جمهوري 
اسالمي در سه قسمت كه حوزه هاي بانكداري بدون 
ربا، بانكداري، بانك مركزي و بانك توسعه جمهوري 
اسالمي ايران را در بر مي گيرد، به تصويب رساندند. 
بخشي از طرح بانكداري كه مربوط به تغيير ساختار 
بانك مركزي بود با عنوان »طرح مسووليت، اهداف، 
ساختار و وظايف بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي��ران« در 2۶ ارديبهش��ت ۱۴۰۰ به صحن علني 
آمد كه كليات آن به صورت دوش��وري به تصويب 
نمايندگان مجلس رسيد. طرح ها و لوايح قانوني دو 
شوري بدين معناست كه مجلس در خصوص اينگونه 
طرح ها و لوايح دريك ش��ور كلي��ات را به تصويب 
مي رساند و در شور ديگر به جزييات مي پردازد و مورد 
تصويب قرار مي دهد. البته اين طرح با مخالفت بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد و طيف وسيعي از اقتصاددانان 
رو به رو شد. مهم ترين بخشي كه اين مخالفت ها و 
انتقادات پيرامون اين طرح را برانگيخته بود بخش 
تغيير ساختار و انتخاب رييس كل بانك مركزي بود 
كه در محافل كارشناس��ي از آن به استقالل بانك 
مركزي از دولت تعبير مي شد. مطابق شور اول اين 
طرح، مجمع عمومي از ساختار بانك مركزي حذف و 
هيات عالي جايگزين آن مي شد و ديگر رييس جمهور 
نمي توانست به سادگي رييس كل يا اعضاي هيات 
عالي را ع��زل و نصب كند. بع��د از مخالفت طيف 
گسترده اي از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار 
اين طرح و اغتشاشي كه در نظام سياسي و اقتصادي 
كشور به وجود مي آورد، كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در شور دوم اين طرح باالخره تعيين 
رييس كل بانك مركزي را به حالت سابق برگرداند. در 
گزارش شور دوم براي تعيين رييس كل چنين آمده 
است: »رييس كل مطابق ترتيبات مذكور در مصوبه 
۱3۹3/8/2۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط 
رييس جمهور منصوب و عزل مي شود«. همچنين 
در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانكداري 
كه عضو هيات عالي طرح جديد هستند آمده است 
كه اين اعضا به پيشنهاد رييس كل و تأييد و حكم 
رييس جمهور منصوب مي شوند و عزل آنان نيز قبل 
از اتمام مدت حكم، توسط رييس جمهور امكان پذير 
است. اين در حالي است كه تغيير اعضاي هيات عالي 
در طرح اوليه به سادگي توسط رييس جمهور امكان 
پذير نبود. اكنون پس از انتشار شور دوم كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، اين طرح در نوبت 
دستور كار صحن علني مجلس شوراي اسالمي قرار 
دارد. محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجل��س دليل وقفه طوالني مدت براي 
انتش��ار گزارش ش��ور دوم را هماهنگ��ي با بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد در دولت سيزدهم دانسته 
و گفته است كه مهلت ده روز كاري براي نمايندگان 
جهت ارايه پيشنهادات نيز به پايان رسيده و پس از 
سركشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه، طرح 

مذكور در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.

عرضه سنگين دالر در بازار توافقي بدون مشتري ماند

سكه ۱۱۰ هزار تومان ارزان شد

نرخ سود بين بانكي به ۲۱،۳۱ درصد افزايش يافت

لير، دينار و درهم  در راه بازار متشكل ارزي

بررسي افزايش نرخ سود بين بانكي در شوراي پول و اعتبار
گروه بانك و بيمه|

 به دنبال كنترل رش��د پايه پولي و نقدينگي و كاهش رشد 
تسهيالت دهي بانك ها در ماه هاي اخير، نرخ سود در بازار 
بين بانكي افزايش يافته و بانك ها در جهت تامين منابع مالي 
خود، قرض گرفتن از ساير بانك ها با نرخ هاي باالتر را افزايش 
داده اند و در نتيجه موجبات رشد نرخ سود بين بانكي به بيش 
از 2۱ درصد را فراهم آورده است. برخي كارشناسان معتقدند 
كه اگر منابع مورد نياز واحدهاي اقتصادي و بانك ها تامين 
نشود، نه تنهاهزينه مالي توليد و تامين پول افزايش مي يابد 
بلكه اين موضوع مي تواند موجب ركود در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، صنعت و معدن و بازرگاني شود.  وزير امور اقتصادي 
و دارايي به افزايش سود بين بانكي به 2۱.3۱ درصد واكنش 
نشان داد و در جمع خبرنگاران درباره عبور سود بين بانكي از 
2۱ درصد و رسيدن آن به 2۱.3۱ درصد، اظهار كرد: سياست 
تيم اقتصادي مبني بر باقي ماندن سود بين بانكي در محدوده 
2۰ درصد تغيير نكرده و براي حل اين مساله در جلسه شوراي 
پول و اعتبار تصميم گيري خواهد ش��د.  وي افزود: يكي از 
برنامه هاي جدي در دولت سيزدهم رفع نيازهاي خرد مردم 
با پرداخت تس��هيالت قرص الحسنه است و وزارت اقتصاد 
در سال گذشته با همكاري شبكه بانكي، سرمايه بانك مهر 
ايران را افزايش داد و براي بار دوم نيز قبل از پايان سال جاري 
سرمايه اين بانك افزايش مي يابد تا قدرت تسهيالت دهي 
براي رفع نيازهاي خرد مردم افزايش يابد.  وزير اقتصاد ادامه 
داد: بانك قرض الحسنه مهر ايران پايين ترين تسهيالت معوق 
يا غيرجاري دارد كه در طول فعاليت دولت سيزدهم بيش از 
8۰ درصد منابع بانك مهر افزايش پيدا كرده است و بيش از 2 
ميليون و 7۰۰ هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه از سوي اين 
بانك داده شده است.خاندوزي بيان كرد: اخيرا نيز مذاكراتي 
با بانك مركزي داشته ايم تا بيش از اين، زمينه و فرصت براي 

تقويت قدرت تسهيالت دهي بانك هاي قرض الحسنه فراهم 
شود. وزير اقتصاد درباره افزايش نرخ سود بين بانكي از 2۰ 
درصد به 2۱ درصد، گفت: سياس��ت تيم اقتصاد دولت در 
اين باره تغيير نكرده است و براي حل اين مساله در جلسه 
شوراي پول و اعتباري تصميم مي گيريم. وي با اشاره پرداخت 
تسهيالت براساس تبصره ۱8 بودجه هاي سنواتي، بيان كرد: 
قانون گذار از پنج سال گذشته تمام تسهيالت بودجه اي را 
كه به اشتغال و توليد كمك كند را تجميع و در قالب تبصره 
۱8 قانون بودجه در نظر گرفت. از اين رو در سال ۱۴۰۰ اين 
تبصره با شبكه بانكي تلفيق شد تا به صورت اهرمي كار كند. 
قرار بر اين است كه به اندازه عددي كه در بودجه آمده يا دو 
برابر آن براي تسهيالت توليد و اشتغال، اعتبار در نظر گرفته 

شود. بنابراين از اين پس دستگاه هاي اجرايي پس از اينكه 
تمام طرح هاي اشتغال خود را تاييد و به شبكه بانكي ابالغ 
كردند، مي توانند براي تس��هيالت اين طرح ها از نرخ سود 
ترجيحي بين ۹ تا ۱2 درصد استفاده كنند.۱۰ درصد اين 
تسهيالت متعلق به طرح هاي دانش بنيان و 5۰ درصد آن 
متعلق به توليدات صادرات محور خواهد بود و مابقي سهميه 
استان ها بر اساس اولويت و شاخص محروميت خواهد بود. 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: يكي از برنامه هاي 
جدي در دولت سيزدهم كمك به رفع نيازهاي خرد مردم 
از طريق وام قرض الحسنه اس��ت.  سيد احسان خاندوزي 
روز يكشنبه در مراسم افتتاح مركز ارتباط با مشتريان بانك 
قرض الحسنه مهر ايران، اظهار داشت: هدف از حضور در اين 

مراسم حمايت از بانك هاي قرض الحسنه كشور است و يكي 
از برنامه هاي جدي در دولت سيزدهم كمك به رفع نيازهاي 
خرد مردم از طريق وام قرض الحسنه است.  وزارت اقتصاد 
امسال با همكاري بانك هاي دولتي و شبكه بانكي كمك كرد 
تا سرمايه بانك قرض الحسنه مهر ايران به دو برابر افزايش 
يابد و تا پايان سال براي دومين بار افزايش سرمايه اين بانك 
را مورد حمايت قرار مي دهيم تا ق��درت اعتباردهي براي 
رفع نيازهاي خرد مردم افزايش يابد.  به لحاظ شاخص هاي 
جهاني بهترين عملكرد را در بانك هاي قرض الحسنه داريم 
و بانك مهر ايران يكي از بهترين بانك ها در موضوع كفايت 
سرمايه است كه پايين ترين تسهيالت معوق يا غيرجاري 
را در ش��بكه بانكي دارد. همچنين در يك س��ال گذشته 
بيش از 8۰ درصد منابع بانك افزايش يافته است و بيش از 
2 ميليون و 7۰۰ فقره تسهيالت قرض الحسنه اعطا كرده 
است.  خاندوزي درباره عدم پرداخت تسهيالت خرد توسط 
بانك ها به متقاضيان بيان كرد: بر اساس گزارش هاي ارسالي 
به وزارت اقتصاد براي كنترل نقدينگي بانك ها با محدوديت 
بيشتري براي اعطاي تسهيالت مواجه هستند، به ويژه در 
پرداخت تسهيالت خرد اين موضوع نمود بيشتري دارد و 
موجب نارضايتي بسياري از مراجعه كنندگان شده است. با 
توجه به تاكيد رييس جمهوري براي تسهيل شرايط براي 
دسترسي به تسهيالت خرد يكي از راهكارها اين است كه 
منابع بيشتري براي قرض الحسنه فراهم كنيم همچنين 
بايد مشوق هايي از طرف بانك مركزي براي افزايش منابع 
بانك هاي قرض الحسنه در نظر گرفته شود تا دستگاه ها 
و ش��ركت هاي دولتي گردش منابع خود را در بانك هاي 
قرض الحسنه داشته باش��ند و اين برنامه ها به طور جدي 
در دستور كار بانك مركزي و وزارت اقتصاد است و امسال 
خبرهاي خوب براي بانكداري قرض الحسنه خواهيم داشت.



احمد يزدان پناه، اقتصاددان موضوع » اثرگذاري سود 
تقسيمي يا نقدي بر قيمت سهم« را تشريح كرده است. 
به گفته اين استاد اقتصاد سود تقسيمي يا نقدي سهم از 
راه هاي گوناگوني بر قيمت همان سهم اثرگذار است. در 
حالي كه سود تقسيمي يك سهم نقشي كلي و مهم در 
اعتبار و محبوبيت آن سهم ايفا مي كند، اعالم و اعالن 
و پرداخت س��ود تقس��يمي نيز يك اثر خاص و قابل 

پيش بيني روي »قيمت بازار« سهم دارد.
محورهاي اين بحث را مي توان به اين شكل فهرست 
كرد؛ ش��ركت هايي كه بخش��ي از س��ود شركت را 
تحت عنوان سود تقسيمي يا نقدي بين سهامداران 
خ��ود توزيع مي كنند، عالوه بر آن، اين س��يگنال را 
به س��هامداران خود مخابره مي كنند كه شركت از 
سالمت برخوردار بوده و از رشد سود بهره مند است. 
همچنين از آنجا كه قيمت هاي سهم بيانگر و نماينده 
جريانات نقدي آتي هس��تند، جريان سود تقسيمي 
آينده يك س��هم، در قيمت آن سهم گنجانيده شده 
است و مدل سود تقسيمي تنزل شده )كه بعدا درباره 
آن يادداشتي خواهيم نوشت( كمك خوبي به تحليل 
ارزش يك س��هم مي كند. بعد از مجم��ع كه تا قبل 
آن سهامداران شركت واجد ش��رايط دريافت سود 
تقسيمي هس��تند، نوعا قيمت مزبور به ميزان سود 
نقدي پرداختي اف��ت مي كند تا منعكس كننده اين 
واقعيت باشد كه سهامداران جديد استحقاق دريافت 
آن سود تقس��يمي يا نقدي را ندارند. در همين حال 
سود پرداختي يا پرداخت ش��ده به صورت سهام به 
جاي نقد مي تواند موجب رقيق شدن )Dilute( سود 
شركت شود، كه اين خود در كوتاه مدت اثر منفي بر 

قيمت سهم به جا مي گذارد.

سودتقسيميچگونهعملميكند؟
به گزارش جهان صنع��ت، يزدان پناه عن��وان كرده 
است كه براي سرمايه گذاران و خريداران سهام، سود 
تقس��يمي يك منبع درآمد به حس��اب مي آيد. براي 
شركت ناشر سهم، سود تقسيمي يا نقدي روشي براي 
توزيع مجدد سود بين سهامداران است كه به عنوان 
وسيله براي سپاس از آنها به خاطر حمايت هايشان و 
تشويق ايشان به سرمايه گذاري بيشتر به كار گرفته 
مي شود. همچنين سود تقس��يمي خدمت ديگري 
كه مي كند آن اس��ت كه موفقيت آن شركت را اعالم 
مي دارد، چرا كه سود تقسيمي از محل »سود انباشته« 
ش��ركت پرداخت مي شود و تنها توسط شركت هايي 
انجام مي گيرد كه س��ود قابل توجهي س��اخته اند و 
مي توانند به طور منسجم سود نقدي پرداختي داشته 
باشند. اگر يك شركت بورسي به فرض يك ميليون 
سهم در دست مردم داشته باشد و اعالم كند كه ۵۰ 
تومان به ازاي هر س��هم سود نقدي مي دهد اگر شما 
۱۰۰۰ سهم از آن شركت داشته باشيد به شما ۵۰۰۰۰ 
تعلق مي گيرد و شركت در كل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ سود 
نقدي مي پردازد. اگر به جاي آن ۱۰ درصد »س��هم 
تقسيمي« مطرح باشد همان سرمايه گذار ۱۰ سهم 
اضافي دريافت مي كند و ش��ركت در كل ۱۰۰/۰۰۰ 

سهم جديد توزيع كرده است.

آثارروانيسودتقسيمي
سهامي كه سود تقسيمي منظم و منسجم مي پردازند 
ميان سرمايه داران محبوبيت دارند. اگرچه در سهام 
عادي س��ود نقدي تضمين��ي ندارد، باز بس��ياري از 
شركت هاي بورسي بر خود مي بالند كه سخاوتمندانه 
پاداش��ي منس��جم و گاهي افزايشي هر س��ال براي 
سهامداران خود منظور مي كنند. آن شركت ها برداشت 
و تلقي ثبات مالي در سرمايه گذاران نسبت به خود ايجاد 
كرده و آنها شركت مزبور را براي سرمايه گذاري خوب 
مي دانند، اين امر به خصوص در ميان سرمايه گذاراني 
است كه استراتژي »بخر و نگه دار« دارند يعني آنهايي 

كه به احتمال زياد از س��ود تقس��يمي پرداختي نفع 
مي برند. وقتي شركت ها گذشته سود تقسيمي خود را 
به نمايش مي گذارند، براي سرمايه گذاران و خريداران 
سهم خود جذابيت بيشتري به وجود مي آورند. با خريد 
سهم توسط سرمايه گذاران بيشتر براي بهره مندي از 
اين مزيت مالكيت بخشي از شركت به وسيله سهم، 
طبيعي است قيمت آن س��هم افزايش يابد و اين امر 
موجب تقويت اين باور مي شود كه سهم مزبور از قدرت 
خوبي برخوردار اس��ت. اگر شركتي سود نقدي باالتر 
از نرم��ال آن اعالم كند، تمايل هيجاني عموم ممكن 
اس��ت قيمت آن سهم را به ش��دت باال برد. برعكس، 
وقتي شركتي به طور سنتي سود نقدي كمتر از نرمال 
مي پردازد يا اصال سود تقسيم نمي كند، امكان دارد اين 
امر به عنوان عالمتي از حال بد شركت به حساب آيد. 
مردم شايد بگويند شركت مزبور سودها را جاي ديگري 
صرف مي كند و قاعده چراغ را در مورد مسجد و خانه 
رعايت نمي كند، ش��ايد حقيقت آن باشد كه شركت 
مزبور سودها را مي خواهد براي تامين مالي پروژه هاي 
توسعه خود به كار برد، ولي تلقي و برداشت بازار از اين 
وضعيت هميشه قدرتمندتر از حقيقت است. بسياري 
از ش��ركت ها با سختي و س��عي و تالش مي كوشند 
سود تقسيمي منسجمي بپردازند تا از ترس و هراس 
و دلهره سرمايه گذاران جلوگيري كنند چرا كه شانه 
خالي كردن از پرداخت سود نقدي را موجب بدبيني ها 
و عواق��ب منفي روح��ي و رواني در س��رمايه گذاران 
مي دانند. به هرحال توجه به روانشناسي بازار سهام در 

اين مورد نيز نيازي حياتي است.

اثرگذاريسودتقسيمياعالمي
برقيمتسهم

قبل از توزيع س��ود تقس��يمي، ش��ركت ناشر سهم 
مي بايس��ت ميزان آن سود تقسيمي يا نقدي را اعالم 
و زمان پرداخت آن را مش��خص كند. همچنين بايد 
اعالم ش��ود كه آخرين تاريخي كه سهام را مي توانند 
بخرند تا بتوانند سود تقسيمي دريافت كنند چه روزي 
اس��ت. اين زمان )ex-dividend( عموما روز قبل 
از مجمع است كه ش��ركت ليست سهامداران خود را 
نهايي مي كند. اعالم و اعالن س��ود تقسيمي طبيعتا 
سرمايه گذاران را به خريد سهم تشويق مي كند. زيرا 
سرمايه گذاران مطلع مي ش��وند كه با خريد آن سهم 

قبل از مجمع عمومي شركت سود تقسيمي يا نقدي 
دريافت مي كنند، و اين در چشم و دل سرمايه گذاران 
»ارزندگي« سهم را باال مي برد. اين امر موجب مي شود 
كه قيمت سهم از روزهاي قبل از مجمع عمومي تا يك 
روز به مجمع مانده روند صعودي به خود بگيرد. در كل، 
افزايش مزبور حدود ميزان مبلغ سود تقسيمي است، 
ولي بايد دانست كه تغييرات قيمت سهم بر پايه فعاليت 
و قواي بازار شكل مي گيرد نه يك سازمان يا وزارتخانه 
حكومتي. در روز قبل از مجمع سرمايه گذاران با افت 
قيمت س��هم به ميزان سود تقسيمي يا نقدي مواجه 
مي شوند و لذا بايد روي اين واقعيت حساب كنند كه 
سرمايه گذاران جديد كه استحقاق دريافت سود نقدي 
را ندارند تمايلي هم به خريد نشان نمي دهند. هرچند 
اگر بازار به طور خاص اين خوش بيني را داش��ته باشد 
كه قيمت ها تا قبل از مجمع باال مي روند، قيمت سهام 
حتي مي تواند از ميزان واقعي سود تقسيمي يا نقدي 
هم بيشتر باال رود، باوجود كاهش اتوماتيك وار خود. 
اگر سود نقدي مبلغ كمي باشد، كاهش مزبور ممكن 
است حتي به چشم هم نيايد به خاطر كم و زياد شدن 
عادي معامالت بورس. اثرگذاري س��ود تقسيمي به 
صورت سهام، آثاري همچون سود نقدي در بر دارد. 
سود تقسيمي به صورت سهم تعداد سهام در دست 
مردم را افزايش مي دهد ولي ارزش شركت ثابت باقي 
مي ماند، اين سهام تقسيمي ارزش اسمي سهام عادي 
را رقيق مي كند و لذا قيمت س��هم كاهش مي يابد. 
هرچه قرار ش��د درباره مدل س��ود تقسيمي تنزيل 
شده براي دستيابي به قيمت يك سهم بعدا يادداشتي 
عرضه ش��ود، دريغم مي آيد در پايان اين بحث اشاره 
بدان نشود. در كتاب »اقتصاد مالي« اينجانب شرح 
كش��افي درباره تعيين قيمت يك س��هم به كمك 

مدل هاي گوناگون آورده شده است.

مدلسودتقسيميتنزيلشده
مدل سود تقسيمي تنزيل شده )DDM( كه به مدل 
رش��د گوردن )GGM( نيز معروف اس��ت فرض را 
بر آن مي گذارد كه ارزش يك س��هم مجموع »ارزش 
فعلي« يا حال تمامي س��ودهاي تقس��يمي آتي آن 
است. اين يك روش متداول براي ارزش گذاري است 
كه توسط تحليلگران و س��رمايه گذاران »بنيادي« و 
 )Value investors( »سرمايه گذاران ارزش��ي«

به طور گس��ترده به كار گرفته مي شود. به زبان ساده 
در تئوري اقتصاد مالي، يك شركت دارايي هاي خود 
را بر كس��ب بازده هاي آتي سرمايه گذاري مي كند تا 
بتواند بخشي از آن بازده ها را كه الزم است براي رشد و 
توسعه و خط جديد توليد و يا محصول جديد نگه دارد و 
باقيمانده آن بازده ها را به صورت سود تقسيمي يا نقدي 
به سهامداران خود برگرداند و بين آنها توزيع كند. بر 
طبق DDM، ارزش يك سهم به صورت يك كسر با 
نسبت محاسبه مي شود، كسري كه صورت آن سود 
تقسيمي يا نقدي سال بعد و مخرج آن »نرخ تنزيل« 
منهاي نرخ رشد س��ود نقدي است. براي به كارگيري 
اين مدل، شركت موردنظر مي بايست سود پرداختي 
داشته باشد و آن سود تقسيمي مي بايد با نرخ منظمي 
در بلندمدت رشد كند. همچنين براي اينكه مدل از 
اعتبار برخوردار باش��د نرخ تنزيل مي بايست بيشتر 
از نرخ رش��د سود تقسيمي باش��د.DDM با تحليل 
خود به تعيين ارزش يك س��هم تنها بر مبناي درآمد 
انتظاري آتي ناش��ي از محل سود نقدي مي پردازد. بر 
طبق DDM، سهام فقط ارزش خود را از درآمد خلق 
شده از پرداختي هاي س��ود تقسيمي يا نقدي آينده 
آنها به دس��ت مي آورند. يكي از محافظه كارانه ترين 
مترها و معيارها براي تبيين ارزش سهام همين مدل 
است، چرا كه در تئوري مالي ميزان زيادي مفروضات 
براي پرداختي هاي سود تقسيمي شركت الزم دارد و 
نيازمند الگوهاي رش��د شركت و نرخ هاي بهره است. 
طرفداران آن بر اين باورند سود نقدي آتي پيش بيني 
شده تنها متغير وابسته به »ارزش ذاتي« سهم است. 
DDM براي تحليل و كاربرد به سه قطعه از داده ها 
نياز دارد. ميزان سود تقسيمي پرداختي جاري يا اخير 
شركت، نرخ رشد سودهاي تقسيمي يا نقدي پرداخت 
شده ش��ركت در گذش��ته و »نرخ بازده درخواستي 
يا مورد نظر س��رمايه گذار« يعني حداقل مبلغي كه 
سرمايه گذار قبول مي كند بگيرد تا به جاي نرخ بهره 
يا سود بدون ريس��ك به بازار سهام كه ريسكي است 
رو آورد. نكته آخر آنكه در حالي كه مدل تنزيل سود 
تقسيمي نگرشي منسجم براي كاربرد درآمد آتي از 
سود تقس��يمي فراهم آورده، ولي به عنوان يك ابزار 
جهت ارزشگذاري سهام اين كاستي را دارد كه از منبع 
مهم ديگر درآمد سهامداران يعني »عايدي سرمايه« 

)Capital gain( غافل مانده است.
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ثبتبيشتريندرصدافزايش
توليدنفتدرجهانبهنامايران

فوربس| آمار نشريه فوربس نشان مي دهد ايران سال 
2۰2۱ بيشترين درصد افزايش توليد نفت در ميان ۱۰ 
كشور برتر توليدكننده جهان را به ثبت رسانده است. 
در سال 2۰2۰ جهان بزرگ ترين كاهش مصرف نفت 
در تاريخ را به ثبت رس��اند. پس از ۹ سال روند افزايش 
مصرف نفت در جهان، شيوع كرونا باعث شد تا تقاضا 
براي طالي سياه در بازار جهاني ۹ درصد كاهش يابد. 
البته در سال 2۰2۱ شاهد رشد ۶ درصدي مصرف نفت 
در بازار جهاني بوديم كه بزرگ ترين رشد ساالنه از سال 
۱۹۷۶ تاكنون به ش��مار مي رود. با وجود اين افزايش 
اما مصرف نفت در جهان در س��ال 2۰2۱، ۳.۷ درصد 
نسبت به سال 2۰۱۹ پايين تر بوده است. امريكا در سال 
2۰2۱ با مصرف روزانه ۱۸.۷ ميليون بشكه بزرگ ترين 
مصرف كننده نفت جهان بود كه نسبت به سال 2۰2۰، 
۸.۷ درصد رشد داشته است. بيشترين ميزان مصرف 
نفت امريكا در سال 2۰۰۵ به ثبت رسيد كه نسبت به 
سال 2۰2۱، ۹ درصد بيشتر بوده است. پس از امريكا هم 
چين با مصرف روزانه ۱۵.۴ ميليون بشكه دومين مصرف 
كننده نفت جهان بود. به طور كلي طي ۱۰ سال گذشته 
مصرف نفت در امريكا ساالنه ۰.۴ درصد بيشتر شده و اين 
در حالي است كه متوسط افزايش مصرف ساالنه نفت 
چين ۱2 برابر امريكا بوده و در يك دهه گذشته ساالنه 
۴.۸ درصد باال رفته اس��ت. در ميان ۱۰ مصرف كننده 
بزرگ نفت در جهان آلمان تنها كشوري است كه در سال 
2۰2۱ كاهش مصرف را به ثبت رسانده است. امريكا و 
چين به ترتيب ۱۹.۹ درصد و ۱۶.۴ درصد نفت عرضه 
شده به بازار جهاني را وارد كرده اند و در مجموع بيش از 
۳۶ درصد نفت جهان در اين دو كش��ور مصرف شده و 
مي شود. با وجود تأثيرات منفي شيوع ويروس كرونا بر 
صنعت توليد نفت امريكا، اين كشور در سال 2۰2۱ با 
توليد روزانه ۱۱.2 ميليون بشكه همچنان بزرگ ترين 
توليدكننده نفت در جهان بوده است. جايگاه هاي دوم 
و سوم اين ليست هم به روسيه و عربستان تعلق دارد و 
دو كشور به ترتيب ۱۰.۵ و ۹.۴ ميليون بشكه توليد نفت 
داشته اند؛ درواقع امريكا، روسيه و عربستان به ترتيب 
۱۴.۴، ۱۳.۴ و ۱2.۱ درصد كل نفت توليدي جهان را به 
خود اختصاص داده و در مجموع نزديك به ۴۰ درصد 
كل نفت توليدش��ده در جهان در سال 2۰2۱ با منشأ 
اين سه كش��ور بوده اس��ت. با وجود آنكه شركت هاي 
نفتي در جهان در سال 2۰2۱ روند افزايش توليد را در 
پيش گرفتند، اما توليد نفت در ۶ كش��ور از ۱۰ كشور 
بزرگ توليدكننده اين كاالي اساسي پايين آمد. همين 
مساله بود كه باعث شد تا شاهد افزايش قيمت نفت در 
بازار جهاني باش��يم. كانادا، عراق و چين نيز به ترتيب 
با توليد ۴.۷، ۴، و ۴ ميليون بش��كه در روز جايگاه هاي 
سوم تا شش��مين توليدكننده بزرگ نفت در جهان را 
به خود اختصاص داده اند. در سال 2۰2۱ ايران روزانه 
۳.2 ميليون بشكه نفت توليد كرده و هفتمين كشور 
بزرگ توليدكننده نفت در جهان بوده است. درواقع 
۴.۱ درصد كل نفت توليدش��ده در جهان در س��ال 
2۰2۱ مربوط به ايران بوده است. همانطور كه گفته 
شد توليد نفت در ۶ كشور بزرگ توليدكننده نفت در 
جهان شامل امريكا، عربستان، عراق، امارات، برزيل و 
كويت در سال 2۰2۱ كاهش داشته، اما ايران با ثبت 
۱۶.۱ درصد افزايش توليد، بيشترين رشد توليد نفت 

در ميان كشورهاي جهان را به ثبت رسانده است.

جدالصمتبادولت!
اقتصادآنالين| طي هفته هاي اخير همزمان با موج 
انتقادها به عملكرد وزارت صمت در حوزه هاي مختلف 
خودرو، سيمان، فوالد و ساير بازارها و نگاه دستوري اين 
وزارتخانه برخالف ش��عارهاي وزير صمت، اين بار پرده 
ديگري از تناقض هاي رفتاري وزارت صمت نمايان شده 
تا اوج ناهماهنگي وزير صمت با دولت سيزدهم را نشان 
دهد. ماجرا از آنجا ش��روع ش��د كه جزييات طرحي در 
كميسيون صنايع مجلس با عنوان »طرح تنظيم بازار 
كاالهاي مشمول عرضه در بورس هاي كااليي« منتشر 
ش��د كه براس��اس اين طرح، امور مربوط به معامالت و 
قيم��ت كاالها در بورس به كارگروهي با رياس��ت وزير 
صمت واگذار خواهد شد! موضوعي عجيب كه با توجه 
به اهداف اقتصادي دولت مبني بر كاهش تصدي گري 
دولت در اقتصاد، با انتقادهاي فراواني از س��وي فعاالن 
بخش توليد و بازار سرمايه مواجه شد. در اين ميان اما طبق 
انتظارها، محمد مخبر معاون اول رييس جمهور موضع 
دولت را در اين باره در جلسه پنجم تيرماه هيات وزيران 
اعالم كرد كه دولت با طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول 
عرضه در بورس هاي كااليي مخالف است و در اين زمينه، 
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت معرفي 
مي شود. اما بخش تاريك و عجيب ماجرا اينجاست كه 
براساس اعالم نمايندگان مجلس، موارد مذكور –تشكيل 
كارگروهي به رياست وزير صمت براي نفوذ در معامالت 
بورس هاي كااليي- در اين طرح با حمايت وزارت صمت 
به طرح قبلي كميسيون صنايع اضافه شده و جالب تر 
آنكه با وجود اعالم مخالفت هيات وزيران، اميد قاليباف 
سخنگوي وزارت صمت به صراحت اعالم مي كند كه »با 
هدف تنظيم بازار كاالهايي كه در بورس عرضه مي شود 
در خوبي در كميسيون صنايع مجلس تصويب شده كه 
ضمن حمايت از توليد و بازار سرمايه، شفافيت را افزايش 
مي دهد. وزاري صمت و اقتصاد در كارگروه طراحي شده 
هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار مي دهند.« طي 
روزهاي گذشته اين موضع گيري هاي سخنگوي وزارت 
صمت برخالف ديدگاه هيات وزيران، محل پرس��ش 
براي فعاالن بازار سرمايه و همچنين توليدكنندگان در 
بخش هاي مختلف كشور شده است كه چگونه مي شود 
هيات وزيران نسبت به يك طرح اعالم مخالفت مي كند 
اما يك وزير در همان جمع به دنبال اجراي طرح مذكور 
اس��ت! مصطفي طاهري رييس كميس��يون صنايع 
مجلس هفته پيش به صراحت اعالم كرد كه اين طرح با 
حمايت سيد رضا فاطمي امين، وزير صمت تدوين شده 
و قرار گرفتن اين وزير در مقابله بدنه دولت سيزدهم 

قطعا به نفع اقتصاد و صنعت كشور نخواهد بود.

مردادماهبورس
بهكدامسوميرود؟

ايرنا| حس��ين عبدي، كارشناس بازار سرمايه به 
روند معامالت بورس در هفته پاياني تيرماه اش��اره 
ك��رد و اف��زود: در تكميل پازل معام��الت تيرماه، 
هفته پاياني اين ماه هم مانند هفته هاي گذشته با 
معامالت كم حجم همراه بود و با روندي بي رمق به 

پايان رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه با وجود كم حجم بودن معامالت 
اين بازار اما وضعيت بازار بهتر از ماه هاي گذش��ته 
ارزيابي مي ش��ود، گف��ت: گزارش هاي س��ه ماهه 
برخي از شركت هاي پااليش��ي، پتروشيمي و نيز 
معدني منجر به خوش بيني برخي از س��هامداران 
نسبت به بازار ش��د كه به دنبال سهام شركت هاي 

بنيادي بودند.
عبدي خاطرنش��ان كرد: با توج��ه به وجود چنين 
مساله اي اما نبود نقدينگي الزم در بازار سرمايه، مانع 

از ايجاد رونق در معامالت بازار سهام شد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: بر اساس 
پيش بيني هاي انجام شده به نظر مي رسد كه اين 
روند در بازار ادامه دار باشد و بازار سهام فعاًل در شرايط 
بالتكليفي و نيز معامالت كم حجم خود باقي بماند.

وي رون��د معامالت ب��ورس در مردادم��اه را مورد 
پيش بيني قرار داد و گفت: در اين ماه باز هم شاهد 
انتشار گزارش هاي سه ماهه شركت ها خواهيم بود 
و به احتمال زياد تك سهم ها و سهام شركت هايي 
كه از لحاظ بنيادي در موقعيت مناسب قرار دارند 
و گزارش خوب��ي را ارايه مي دهند، موردتوجه بازار 

قرار بگيرند.
عب��دي ادام��ه داد: به نظر مي رس��د ب��ا توجه به 
ابهام��ات موج��ود در بازار و نيز مش��كالت پيش 
روي س��هامداران، حجم نقدينگي الزم در بازار به 
عنوان موتور محرك معامالت با چندان جذابيتي 
همراه نباش��د و معامالت فعلي بازار زمينه س��از 
جذب س��رمايه گذاران تازه به بورس نخواهد بود. 
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: وجود روند 
مثبت در برخي از شركت ها نشان دهنده آن است 
كه فروش ش��ركت ها مانند بهاي تمام شده تحت 
تاثير قيمت ارز و تورم باشد و حاشيه سود شركت ها 
با افزايش همراه شود. وي اظهار داشت: اگر دولت 
برخي از اقدامات را در دستور كار قرار دهد و زمينه 
بهبود فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري را فراهم 
كند، مردادماه فصل بهتري براي سرمايه گذاران 
خواهد بود اما در كل با توجه به ابهامات حاكم شده 
در بازار نمي توان در انتظار افزايش حجم معامالت و 
نيز تحت تاثير قرار گرفتن روند معامالت بازار باشد.

محصولدخالتدولت
دربازارها؛ناكارآمدياقتصاد

س�نا| نويد خاندوزي، كارش��ناس بازارسرمايه 
گفت: قيمت گذاري دس��توري مرثيه اين روزهاي 
بازار اس��ت؛ هميش��ه بخش��ي از بازار ب��ا موضوع 
قيمت گ��ذاري درگير بوده، اما متأس��فانه در حال 
حاضر قيمت گذاري دستوري به كليت بازار سرايت 
كرده اس��ت. به نوعي دولت در تمامي بخش هاي 
اقتصادي وارد ش��ده و دخالت مي كند؛ در نتيجه 

بخشي از ترس بازار ناشي از چنين رفتاري است.
وي در ادامه افزود: حتي زماني كه بازار از نظر بنيادي 
و تكنيكال در ش��رايط مطلوبي قرار دارد باز هم به 
واسطه ترس سهامداران رشد و معامالت معقولي 
رخ نمي دهد؛ به طوري ك��ه حجم معامالت روز به 
روز كمتر مي شود و سهامداران كمتر در معامالت 

مشاركت مي كنند.
خاندوزي بيان كرد: دولت اقتصاد دستوري را پيش 
گرفته زيرا دولت فكر مي كن��د با دخالت مي تواند 
اوضاع اقتصادي كش��ور را بهبود بخش��د، اما رويه 
چندين سال گذشته نشان داده كه هر جا دولت ها 
دخالت داش��تند، روال كار بهم ريخته؛ همان گونه 
كه هم اكنون همين جريان در حال اتفاق اس��ت. 
نبود كاراي��ي بازارها ناش��ي از دخال��ت دولت در 
قيمت گذاري و دخالت در مابقي بخش هاي اقتصاد 
اس��ت؛ اين رويه اختالل اقتصادي ايجاد كرده كه 
در نهايت منجر به عدم تع��ادل بلندمدت اقتصاد 

خواهد شد.
اين فعال بازارس��رمايه عنوان كرد: قيمت گذاري 
دس��توري هميش��ه به نفع دالل اس��ت و به ضرر 
سهامدار؛ هميشه واس��طه گران از قيمت گذاري 
دستوري سود بردند و بازارسرمايه را كه سرمايه گذار 
بايد به واس��طه حضور در بخش توليد از آن منتفع 
شود نسبت به ريسكي كه انجام داده متضرر مي كند؛ 
به طور مثال در نرخ ارز ۴2۰۰ توماني مدت ها دولت 

رفتار دستوري داشت.
ب��ه گفته وي؛ ه��م اينك در س��امانه نيما قيمت 
ارز، دس��توري كنترل مي شود. همچنين در بازار 
س��يمان، محصوالت ف��والدي، پتروش��يمي ها، 
پااليشي ها و... به وضوح دخالت هاي دولت ديده 
مي ش��ود در نتيجه س��هامدار نگران اس��ت كه با 
هر تصميمي از س��وي دولت به جي��ب و منافع او 
دست درازي شود. در نتيجه سلسله اتفاقاتي كه از 
اواخر ارديبهشت ماه تا به امروز رخ داده باعث شده 
كه حجم معامالت بورس تهران از ۶ هزار ميليارد 
تومان به هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برسد بنابراين 
در حال حاضر كه بازار در بهترين شرايط P/E قرار 
دارد، بازار خالي از سرمايه گذار و پول جديد است 
زيرا سرمايه گذاران ريسك سرمايه گذاري در اين 
ب��ازار را نمي پذيرند. خان��دوزي تصريح كرد: اين 
كوچك ترين ضربه اي اس��ت كه دولت به بورس 
زده و با دخالت هاي خود شركت ها را با عدم توازن 
روبه رو كرده است. همچنين در بخش خودرويي 
با راه انداختن التاري نه كمكي به صنعت خودرو 
مي شود نه سهامدار و نه حتي مصرف كننده واقعي 
كه ادامه اين روال مشكالت نقدينگي شركت هاي 

خودرويي را به همراه خواهد داشت.

در فصل برگزاري مجامع بررسي شد

سود تقسيمي چه اثري روي قيمت سهم ها دارد؟

پشتپردهانتشاراوراقسلفنفتي
شركت ملي نفت در دوره جديد رويكردي سازوكارهاي 
بورس انرژي را در دس��تور كار قرار داده و كارگروهي 
تش��كيل داده و به دنبال اوراقي براي جبران كاهش 
فروش نف��ت اي��ران در بازارهاي خارجي اس��ت و از 
طرف ديگر نقدينگي را در ب��ازار داخلي جذب كند و 
سرمايه گذاران خارجي را هم محك بزند و در صورتي 
كه تمايل داش��ته باشند نفت قابل استخراج را به آنها 
پيش فروش كند و از اين طريق دالر مورد نياز كشور 
را هم تامين كند.بر اساس گزارش بازار؛ اين مساله اگر 
اجرايي شود به دليل اينكه بخشي از نقدينگي بورس 
را جذب مي كند براي بازار سهام زيان آور است، اما به 
دليل افزايش جريان نقدينگي براي نمادهاي پااليشي 
و ... مي توان��د تاثير مثبتي بر توليد و س��ودآوري اين 
شركت ها به وجود بياورد، هرچند ريسك نوسانات رو 
به پايين براي قيمت نفت خريداران را تهديد مي كند.

به گفته علي نقوي مديرعامل ب��ورس انرژي » طرح 
فعلي براي انتشار گواهي س��پرده حامل هاي انرژي 
با مدل اوراق س��لف نفتي تفاوت دارد؛ گواهي سپرده 
كااليي منجر به تحويل فيزيكي خواهد شد و تسويه 
نقدي ندارد. همچنين در اين طرح با توجه به فروش 
قطعي دارايي پايه، تعهداتي براي دولت در آينده ايجاد 
نمي ش��ود و ابزار جبران كسري بودجه نيز به حساب 
نمي آيد.« بنابراين اوراق سلف نفتي يعني پيش فروش 
نفتي كه در آينده استخراج خواهد شد و تنها فعاالن 
حرفه اي مي توانند ب��ا پيش بيني تحوالت آينده بازار 
نفت و فرآورده هاي نفتي به خريد و فروش گواهي اقدام 
كنند حاال برخي از فعاالن اقتصادي معتقدند كه ايران 

به دنبال اين هست كه ذخاير محرز و موجود انرژي را با 
استفاده از اوراق سلف نفتي به عنوان اوراق بهادار عرضه 
كند كه به نوعي پشتوانه پول ملي هم محسوب شود و 
از آنجايي كه اوراق گواهي سپرده نفت خام مي توانند 
به صورت ارزي هم منتش��ر شوند، مي تواند به جذب 
ارز براي دولت و عرضه ارز توس��ط اشخاص حقيقي و 
حقوقي در بازار سرمايه موثر باشد. به طور قطع دولت 
اين سياست را براي انتقال بخشي از نقدينگي هاي بازار 
به اين سمت اجرايي مي كند و از طرف ديگر منابعي كه 
از طريق اين اوراق جذب مي كند مي تواند به محل هايي 
كه در بودجه منابع مال��ي پيش بيني كرده اما اعتبار 

كافي براي تخصيص ندارد تزريق كند

رابطهچالشجديدبرجاموفروشنفت
بااوراق

چند وقت اخير بورس با نوسان و ريزش همراه شده و با 
توجه به چالش جديد برجام فروش نفت ايران با قيمت 
روز هم اجرايي نمي شود و بيشتر دالل هاي بين المللي 
از نفت ايران س��ود مي برند، حال با توجه به اينكه نرخ 
رشد نقدينگي افزايش يافته و ورود سرمايه گذاري به 
خريد اوراق نفتي كمك مي كند دولت با كمترين هزينه 
نقدينگي را جذب و نفت خود را هم با حذف هزينه هاي 
تحريمي بفروشد و به نوعي مي توان برآورد كرد كه اين 
كاهش دستوري ش��اخص كل با هدف هدايت مردم 
براي خريد اوراق سلف نفتي اس��ت. يك اقتصاددان 
ضمن اشاره به اينكه بخشي از منابع مورد نياز دولت ها 
هم��واره در تمام دني��ا از طريق ف��روش اوراق تامين 

مي شود، اظهار كرد: به طور قطع دولت اين سياست را 
براي انتقال بخشي از نقدينگي هاي بازار به اين سمت 
اجرايي مي كند و از ط��رف ديگر منابعي كه از طريق 
اين اوراق جذب مي كند مي تواند به محل هايي كه در 
بودجه منابع مالي پيش بيني كرده اما اعتبار كافي براي 
تخصيص ندارد تزريق كند. هدف ايران در مقطع كنوني 
از انتشار اوراق نفتي قطعا اجراي پروژه هاي نفتي و ... 
نيس��ت و بيش��تر با هدف تامين مالي و بهره گيري از 
ظرفيت هاي نفتي در معامالت داخلي استفاده كند و 
اين مساله دستاوردي براي بازار سرمايه ندارد. آلبرت 
بغوزيان با بيان اينكه در دنيا از انتشار اوراق براي اجراي 
پروژه هاي عمراني و صنعتي استفاده مي كنند افزود: 
هدف ايران در مقطع كنوني از انتشار اوراق نفتي قطعا 
اجراي پروژه هاي نفتي و ... نيس��ت و بيشتر با هدف 
تامين مال��ي و بهره گيري از ظرفيت ه��اي نفتي در 
معامالت داخلي استفاده كند و اين مساله دستاوردي 
براي بازار سرمايه ندارد. او با تاكيد بر اينكه انتشار هر 
گونه اوراق در زماني كه بازار سهام روندي نزولي دارد 
مي تواند وضعيت بازار را بدتر كند، اظهار كرد: يكي از 
مهم ترين چالش هاي كنوني بازار سهام نبود نقدينگي 
كافي در بازار است به همين دليل ارواق نفتي مي تواند 
نقدينگي بيشتري را از بازار سهام خارج كند و اثر آن 
به طور قطع براي كليت بازار سهام مثبت نخواهد بود. 
دولت به دلي��ل محدوديت هاي كه براي فروش نفت 
وجود دارد انتشار اوراق در اليحه بودجه را پيش بيني 
كرده است، به طور قطع انتشار اوراق رابطه مستقيمي 
با ميزان صادرات نفت دارد و براي پوش��ش كس��ري 

بودجه منتشر مي شود. يعني هرچقدر صادرات بيشتر 
شود اوراق كمتري در بازار داخلي معامله مي شود.

تاثيرانتشاراوراقدراليحهبودجه
امسال همچون سال هاي گذشته كسري بودجه داريم 
و بيش��تر از ۴۰۰ هزار ميلي��ارد تومان اس��ت، از اين رو 
نمي توان رد كرد كه هدف دول��ت از فروش اوراق نفتي 
تامي��ن هزينه هاي جاري نيس��ت، هرچند ه��ر يك از 
مس��ووالن مربوطه بارها تاكي��د كرده ان��د در اقدامات 
اقتص��ادي اخير كمترين بار تورمي ايجاد مي ش��ود، اما 
عملكرد دولت در س��ال هاي اخير و وعده هايي كه داده 
نش��ان مي دهد اين ادعا هم مي توان��د در حد همان ادعا 
باقي بماند. يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با بازار 
با اشاره به اينكه دولت به دليل محدوديت هاي كه براي 
 فروش نفت وجود دارد انتش��ار اوراق در اليحه بودجه را 
پيش بيني كرده اس��ت، گفت: به طور قطع انتشار اوراق 
رابطه مس��تقيمي با ميزان صادرات نف��ت دارد و براي 
پوشش كسري بودجه منتشر مي شود. يعني هرچقدر 
صادرات بيشتر شود اوراق كمتري در بازار داخلي معامله 
مي ش��ود. ابوذر نديمي بيان اينكه انتشار ارواق نفتي به 
معناي استفاده از سپرده هاي مردم است، افزود: اين نوع 
تامين درآمدهاي مشكلي براي اقتصاد ايجاد نمي كند و 
نقدينگي ها سرگردان بازار را جمع مي كند. از طرف ديگر 
قيمت نفت در بازار جهاني روندي صعودي شده و مي تواند 
نفت بيشتري بفروشد اما به طور قطع نفت مازاد هم بايد به 
شكل اوراق عرضه كند و در صورتي مردم از اين اوراق سود 

مي برند كه قيمت نفت باالتر از زمان انتشار اوراق باشد



گروه راه و شهرسازي|
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران ديروزدر حاشيه 
نشس��ت علني اين ش��ورا در واكنش به ادعاي وزير راه و 
شهرسازي مبني بر صدور 48 هزار پروانه ساخت طي 4 
ماه نخس��ت سال جاري گفت: آمار ما اظهارات وزير راه و 
شهرسازي را تاييد نمي كند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
اما از افزايش صدور پروانه خبر داد. به گزارش »تعادل«، 
رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي سه روز پيش، برخي 
آمارهاي غيررسمي و »بدون مرجع« مبني كاهش شديد 
توليد مس��كن در تهران طي بهار سال 1401 را تكذيب 
و اعالم كرده بود، در تهران طي 4 ماه نخست امسال 48 
هزار پروانه صادر ش��ده است. پيش تر، در هفته گذشته، 
يك روزنامه اقتصادي بدون اس��تناد به »مرجع آماري« 
مشخصي، اعالم كرد كه حدود 6 هزار و 200 فقره پروانه 
ساخت در پايتخت طي بهار سال جاري صادر شده است 
كه كمترين تعداد طي 18 سال گذشته به شمار مي رود.

     چمران: وضعيت خوبي نداريم
ديروز اما مهدي چمران، رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران در حاشيه هشتادمين جلسه علني شوراي اسالمي 
ش��هر تهران در جمع خبرنگاران با اش��اره به اعالم خبر 
10 برابر ش��دن صدور پروانه ساخت از س��وي وزير راه و 
شهرسازي گفت: هنوز آمار ما اين موضوع را تاييد نمي كند 
و بايد آمار الزم دريافت شود تا بتوانيم نظر قطعي را اعالم 
كنيم. صدور پروانه در تهران تغيير چنداني نكرده است 

و وضعيت خوبي در تهران در اين حوزه شاهد نيستيم.

    زاكاني: 
افزايش ميزان صدور پروانه ساخت

عليرضا زاكاني شهردار تهران اما ديروز در حاشيه مراسم 
كلنگ زني ۳ هزار واحد مسكوني در منطقه 18 تهران 
با مشاركت بنياد مسكن در خصوص اينكه آيا كاهش 
آمار صدور پروانه هاي س��اختماني در بهار امس��ال در 
شهر تهران را ش��هرداري تأييد مي كند يا خير؟ اظهار 
كرد: كاهش صدور آمار پروانه هاي ساختماني از اوايل 
دهه ۹0 و سال 1۳۹1 كه ما ۳1 هزار پروانه ساختماني 
داشتيم، روند كاهش��ي را آغاز كرد و روز به روز هم اين 
كاهش صدور پروانه مشهود بود كه مربوط به 8 سال قبل 
تاكنون است. وي افزود: با سياست غلطي كه در كشور 
حاكم شد، عماًل ما اين ركود را در حوزه مسكن مي بينيم 
و اين بد مسكني و بي مسكني كه امروز مي بينيم، حاصل 
اين تفكر غلط گذشته اس��ت. شهردار تهران ادامه داد: 

تدابيري انديشيده ايم به ويژه مصوبات كميسيون ماده ۵ 
شهرداري تهران در خصوص بافت فرسوده و تسهيالتي 
كه ناظر به صدور پروانه است، امكاني را ايجاد مي كند 
كه براي مردم ما كاماًل صرفه و صالح براي ساخت و ساز 
در شهر تهران وجود داشته باش��د. زاكاني يادآور شد: 
ما يك ميليون مس��كن كم داريم و از طرفي هم با اين 
سامان يافتگي كه در حوزه توليد مسكن به صورت انبوه 
شكل گرفته اس��ت، اميدواريم اين روند نزولي صدور 
پروانه ساخت، مثبت شود. شهرداري تهران با همكاري 
بنياد مسكن در حال ساخت 10 هزار مسكن در تهران 
اس��ت و اين امكان را فراهم مي كند تا وعده اي را كه به 
مردم تهران براي تأمين مسكن يا رفع نياز آنها در حوزه 
تملكي يا اجاره نشيني عملي كنيم. وي خاطرنشان كرد: 
با تسهيالتي كه در نظر گرفته ايم، روند كاهشي صدور 
پروانه هاي ساخت مسكن در تهران افزايشي خواهد شد.

   آمار وجود دارد
شهردار تهران درباره آمار صدور پروانه ساخت در تهران 
طي 4 ماهه نخست سال جاري گفت: آمار وجود دارد 
ولي با مصوبه اي كه در كميسيون ماده ۵ اخذ شد و ناظر 
به بافت فرسوده بود، قطعًا از ماه آينده روبه رشد خواهد 
ش��د؛ اين مصوبه كمتر از 10 روز است كه اخذ و ابالغ 
ش��ده و براي ديدن نتايج آن، كمي زمان مي برد. وي 
درباره ساخت سالي 180 هزار واحد مسكوني در تهران 
گفت: اين 180 هزار واحد، ساختشان شروع مي شود؛ 
ما از همه ظرفيت هاي ش��هر تهران از نظر بافت هاي 
قابل نوسازي را احصا و هدف گذاري كرده ايم؛ بين 22 
منطقه تقسيم بندي شده و قدرالسهم امسال تعيين 
شده است. وي افزود: با آيت اهلل تحريري و مجموعه اي 
كه در منطقه 1۹ بودند تفاهمي داشتيم كه بر اساس 
آن س��اخت 120 هزار واحد در اي��ن منطقه تعيين 
تكليف شده بود؛ حركتي هم با موقوفه مروي داشته ايم 
كه امكان بارگذاري 40 هزار واحد مس��كوني در اين 
منطقه را فراهم كرده است. شهردار تهران تصريح كرد: 
متعهديم تا در برابر عرق شرمي كه جوانان ما نمي توانند 
مسكن تهيه كنند و كمر مردم در اجاره نشيني در حال 
شكستن است، مسووليت مان را اجرا كنيم و بتوانيم 
باري از دوش مردم برداريم. وي يادآور شد: شهرداري 
با شركاي خود ساخت مسكن در نقاط مختلف تهران 
را برنامه ريزي كرده و قرار است قدرالسهم شهرداري 
براي خدمات رساني به اقشار مستضعف در نظر گرفته 
شود؛ براي اجاره داري حرفه اي خود را آماده كرده ايم.
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هشدار نارنجي درباره خيزش 
گرد و غبار در استان تهران 

حامد يزدي مهر، مديركل مديريت بحران استانداري تهران 
از هشدار سطح نارنجي در استان به دليل وزش باد شديد 
و افزايش گرد و غبار خبر داد. به گزارش ايرنا، يزدي مهر از 
صدور هشدار هواشناسي سطح نارنجي در استان تهران 
خبر داد و اظهار كرد: با توجه به ش��دت وزش باد و افزايش 
گرد و غبار، هشدار سطح نارنجي توسط هواشناسي استان 
صادر شده است. يزدي مهر ادامه داد: اين مخاطره تا دوشنبه 
سوم مرداد ماه خواهد بود و منطقه اثر وزش باد در مناطق 
غربي و جنوبي استان تهران پيش بيني شده است. مديركل 
مديريت بحران اس��تانداري تهران با اعالم مخاطرات اين 
هشدار از جمله احتمال خسارت به تأسيسات سبك شهري 
و روستايي، كشاورزي و كاهش ديد افقي و كيفيت هوا به 
مردم توصيه كرد: از تردد غيرضروري در هواي باز به ويژه 
بيماران تنفسي، افراد سالخورده، كودكان، آتش زدن بقاياي 
كشاورزي خودداري كنند. وي گفت: شكستن درختان 
فرسوده و سازه هاي سس��ت و نيمه كاره، سقوط اجسام 
از ارتفاع از مخاطرات وزش باد ش��ديد خواهد بود به همه 
شهروندان توصيه مي شود در اين خصوص احتياط الزم 
را داشته باشند. يزدي مهر افزود: با توجه هشدار سطح 
نارنجي و اعالم نوع مخاطرات مس��ووالن عضو ستاد 
مديريت ضمن، آمادگي و مقابله با حوادث احتمالي 
نسبت به اطالع رساني مناسب به شهروندان اقدام كنند.

روند صعودي قيمت مسكن
در كشور

تيرماه امسال شاخص قيمت مسكن در كل كشور نسبت 
به ماه گذش��ته ۳.8 درصد افزايش پيدا كرد و اين در حالي 
است كه اين بازار در خردادماه با ثبات نسبي همراه بود اما 
ظاهرا نوسان بازار مسكن شهر تهران با يك ماه تاخير روي 
كل كشور تاثير گذاشته اس��ت. البته تورم ساالنه مسكن 
جاماندگي 12 درصدي را در مقايسه با تورم عمومي نشان 
داد. به گزارش ايس��نا، آمار ارايه شده از سوي مركز آمار در 
تيرماه سال 1401 نشان دهنده تغيير قيمت مسكن در هر 
دو ش��اخص خريد و فروش و اجاره بها است. تيرماه امسال 
قيمت مسكن در كل كشور نسبت به ماه گذشته ۳.8 درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳1.8 درصد افزايش داشته 
است. تورم مسكن در 12 ماهه منتهي به تيرماه امسال نيز 
2۷.۹ درصد اعالم ش��د. از طرف ديگر تيرماه 1401 تورم 
نقطه به نقطه ماهيانه و س��االنه مسكن در مناطق شهري 
به ترتيب 4 درصد و ۳1.8 درصد بود. شاخص تغيير قيمت 
مسكن در 12 ماهه منتهي به تيرماه امسال )تورم ساالنه( 
نيز 28.1 درصد به ثبت رسيد. همچنين در مناطق روستايي 
تغيير قيمت مسكن نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و 
تورم ساالنه به ترتيب 2.۷ درصد، ۳0.6 درصد و 2۹.۳ درصد 
اعالم شد. تغيير شاخص قيمت بخش اجاره در كل كشور 
نيز از افزايش ۳.8 درصد نسبت به خرداد امسال و رشد ۳1.4 
درصد در مقايسه با تيرماه پارسال حكايت دارد. تورم اجاره بها 
در 12 ماهه منتهي به تيرماه سال جاري نيز 2۷.۹ درصد 
بوده است. افزايش ۳.8 درصدي قيمت مسكن كل كشور 
طي يك ماه اخير در شرايطي به ثبت رسيد كه در ماه هاي 
خرداد و ارديبهشت اين شاخص به ترتيب 2.۳ درصد و 2.۵ 
درصد بود. در واقع نوسان ماهيانه قيمت خانه طي تيرماه 
امسال در حالي رخ داده كه ماه گذشته اين بازار با افت سرعت 
رشد قيمت مواجه بود. اما تورم ماهيانه مسكن شهر تهران 
در خرداد امس��ال 8.4 درصد اعالم شد كه به نظر مي رسد 
تحركات بازار مسكن پايتخت به عنوان يك بخش پيشران 
بر روند ديگر مناطق كشور تاثير گذاشته است. خرداد امسال 
متوسط قيمت هر متر خانه در تهران ۳۹.4 ميليون تومان بود. 
درخصوص تورم ساالنه مسكن كل كشور در تيرماه 1401 
نيز آمار از رش��د حدود 28 درصد حكاي��ت دارد. در حالي 
كه تورم عمومي ساالنه 40 درصد اعالم شد. بر اين اساس 
شاخص رشد قيمت مسكن عقب ماندگي 12 درصدي را 
نسبت به تورم عمومي به ثبت رساند. درباره تغيير نقطه به 
نقطه قيمت نيز در شرايطي كه مسكن كل كشور رشد ۳1.8 
درصد را نشان داد تورم عمومي نسبت به تيرماه سال گذشته 
۵4 درصد بود. بنابراين در اين بخش نيز مسكن جاماندگي 
22.2 درصد را نشان داد. اگرچه رشد قيمت مسكن در هر دو 
شاخص ساالنه و نقطه به نقطه از تورم عمومي عقب تر است، 
مسكن در حال حاضر بخش قابل توجهي از سبد هزينه هاي 
خانوار را به خود اختصاص مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد 
در شهر تهران هم اكنون به طور ميانگين حدود 6۵ درصد 
درآمد خانوارها به هزينه هاي مسكن اختصاص مي يابد و 

در مواردي اين عدد به باالي ۹0 درصد مي رسد.

روند ساخت مسكن در پايتخت 
سرعت مي گيرد

مهدي هدايت، سرپرست سازمان نوسازي شهر تهران از 
امضاي 2 تفاهم نامه مهم همكاري براي ساخت مسكن طي 
روزهاي آينده خبر داد. به گزارش فارس، هدايت در حاشيه 
آيين آغاز عمليات احداث ۳ هزار واحد مسكوني قرارگاه 
جهادي تأمين مس��كن، اعالم كرد: تفاهم نامه س��اخت 
۵ هزار واحد مس��كوني با س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( و 10 هزار واحد مسكوني با بنياد مستضعفان به 
دستور شهردار تهران طي روزهاي آينده منعقد خواهد 
شد. سرپرست سازمان نوس��ازي شهر تهران با تأكيد بر 
اهميت ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در حوزه مسكن، 
تصريح كرد: ساخت مسكن در شهر تهران به يك جريان 
پايدار تبديل خواهد شد. به گفته هدايت عمليات اجرايي 8 
پروژه مسكوني و چندين پروژه زيرساخت در منطقه 20 نيز 
طي روزهاي آتي آغاز مي شود. وي با اشاره به آغاز احداث 
سه هزار واحد مسكوني توضيح داد: در فاز نخست اجراي 
اين پروژه، 800 واحد و در فاز دوم 1200 واحد مسكوني با 
مشاركت سازمان نوسازي شهر تهران و بنياد مسكن انقالب 
اسالمي ساخته مي شود. هدايت ابراز اميدواري كرد كه فاز 
نخست اين پروژه مسكوني كه در بافت فرسوده منطقه 
18 و درمحله شهيد رجايي واقع شده طي ۳6 ماه آتي به 
بهره برداري برسد و مقدمات اجراي فاز دوم نيز به زودي 

فراهم شده و همگام با فاز نخست وارد عمليات اجرا شود.

چمران: آمار ما اظهارات وزير راه و شهرسازي را تاييد نمي كند / زاكاني: صدور پروانه افزايش يافته است

اظهارات متناقض مديران شهري درباره تيراژ ساخت

مدیرعامل ش�رکت برق منطقه ای خوزس�تان گفت: 
پست برق ۲۳۰ کیلوولت سبزآب اندیمشک به زودی 
به بهره برداری خواهد رسید. به گزارش روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ 
در بازدید فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی 
مجلس ش�ورای اس�امی و نماینده مردم اندیمشک 
از پس�ت انتقال ۲۳۰ کیلوولت سبزآب، بیان کرد: فاز 
اول این پست به ظرفیت ۱۷5 مگاولت آمپر در آینده 
نزدیک ب�ه بهره برداری خواهد رس�ید. وی افزود: فاز 
دوم پس�ت برق س�بزآب نیز به همین میزان ظرفیت 
)۱۷5 مگاولت آمپر( بعد از ف�از اول مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزس�تان بیان کرد: ویژگی این پست امکان اتصال 
نیروگاه در حال احداث دوکوهه اندیمشک به شبکه 
سراسری اس�ت که در آینده نزدیک به ظرفیت ۳۰۷ 
مگاوات از این طریق به شبکه سراسری متصل خواهد 
ش�د. دش�ت بزرگ توضیح داد: برای اتصال نیروگاه 
دوکوهه اندیمشک دو خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت توسط 
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز برنامه ریزی شده 
که در مراحل پایانی احداث است تا امکان اتصال نیروگاه 
از طریق دو خط م�وازی دو م�داره )در مجموع چهار 
مدار( فراهم شود. وی با اشاره به اثربخشی باالی پست 
س�بزآب بر تامین و پایداری برق صنایع اندیمشک، 

تصریح کرد: ویژگی دیگر این پست امکان تامین برق 
مصارف عمومی منطقه به میزان ۱۰۰ مگاولت آمپر است. 
از جمله این مصارف تامین برق پروژه ملی غدیر است 
که آب شهرهای خوزس�تان را از شمال استان تامین 
می کند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه کلیه مراحل طراحی و ساخت و تجهیزات 
بکار رفته در این پروژه پست و خط تولید داخل است، 
گفت: برای اولین بار رله های شبکه انتقال را در داخل 

کشور ساختیم و در این پست نصب و راه اندازی کردیم 
تا انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت گرفته باشد 
و در این حوزه نیز بی نیاز به تکنولوژی فراملی شویم. 
بازدید از واحد گندله سازی ش�رکت پانیا پرتو کهربا 
اندیمشک که یکی از مشترکین صنعتی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان اس�ت از دیگر برنامه های رییس 
کمیسون انرژی مجلس، مدیران شرکت برق منطقه ای 

خوزستان و فرماندار اندیمشک بوده است.

بازديد رييس کميسيون انرژی مجلس از پست برق ۲۳۰ کيلوولت سبزآب انديمشک

پست سبزآب به زودی به بهره برداری می رسد

ای  منطق�ه  ب�رق  بهره ب�رداری ش�رکت  مع�اون 
خوزس�تان گف�ت: رون�د بهینه س�ازی و افزای�ش 
ظرفی�ت پس�ت ۱۳۲ ب�ه ۳۳ کیلوول�ت ذوالفق�اری 
 آب�ادان در مراح�ل پایان�ی بهره ب�رداری ق�رار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
به گفته سید مهرداد بادی موسوی، پست ذوالفقاری یکی 
از پس�ت های قدیمی آبادان با عمر باالی ۴۰ سال بوده به 
همین دلیل برای کاهش حوادث و افزایش قابلیت اطمینان 
 آن، بهینه سازی این پست در دس�تور کار قرار داده شد.
در ف�از اول ط�رح بهینه س�ازی ای�ن پس�ت بنا اس�ت 
دو دس�تگاه ترانس�فورماتور هرک�دام ب�ه ظرفی�ت 
5۰ مگاول�ت آمپ�ر جایگزی�ن ترانس�فورماتورهای 

۲۷ مگاول�ت آمپ�ر قدیم�ی ش�ده و کلیدخان�ه ۳۳ 
 کیلوول�ت مربوط�ه نیز به ط�ور کامل نوس�ازی ش�ود.

اهمیت بهینه سازی این پست به دلیل قرار گرفتن آن در 

ذوالفقاری یکی از مناطق مهم شهر آبادان است و این افزایش 
 ظرفیت باعث پایداری شبکه فوق توزیع منطقه خواهد شد.
ب�ر طب�ق گ�زارش  مع�اون بهره ب�رداری ش�رکت برق 
منطقه ای خوزس�تان، بنا اس�ت ک�ه پس�ت ذوالفقاری 
 در کمت�ر از دو هفت�ه آین�ده ب�رق دار و وارد مدار ش�ود.
محمود دش�ت بزرگ مدیرعامل ش�رکت برق منطقه ای 
خوزس�تان نیز با حض�ور در آبادان بر روند بهینه س�ازی 
این پس�ت نظارت و ب�ر تس�ریع در وارد مدار ش�دن آن 
 در کمترین زم�ان ممکن با توجه به پیک ب�ار تاکید کرد.

شرکت برق منطقه ای خوزستان مسوولیت تامین و انتقال 
برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

افزايش ظرفيت پست برق فوق توزيع ذوالفقاری آبادان در مراحل پايانی
مدیر امور به�ره برداری ناحیه مارون ش�رکت برق 
منطقه ای خوزس�تان از نصب ۲ دس�تگاه بریكر به 
همراه باس بار ۳۳ کیلوولت در پس�ت برق مارون ۱ 
این ش�رکت برای افزایش پایداری برق روستاهای 

منطقه غیزانیه اهواز خبر داد.
به گ�زارش روابط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان، رض�ا محمدی�ان بیان کرد: در پس�ت 
برق فوق توزیع مارون ۱ این ش�رکت به ظرفیت 5۷ 
مگاول�ت آمپر، ۲ دس�تگاه بریکر جدی�د به همراه 
تجهی�زات مربوط�ه و باس ب�ار ۳۳ کیلوولت برای 
تقویت برق روس�تاهای منطقه غیزانیه اهواز نصب 

و برق دار شد.

وی اف�زود: ب�ا ای�ن اق�دام ب�رق روس�تاهای 
غیزانی�ه، نزه�ه و ۷۰ روس�تای دیگ�ر ب�ا تصحیح 
اف�ت ولتاژی که انجام ش�د، به پایداری رس�ید و از 

 تکرار خاموش�ی های ناخواس�ته جلوگیری ش�د.
مدیر امور به�ره برداری ناحیه مارون ش�رکت برق 
منطق�ه ای خوزس�تان تصری�ح کرد: نص�ب این ۲ 
دستگاه بریکر و باس بار باعث جداسازی بار و کاهش 
حوادث در برق این مناطق خواهد شد و امکان مانور 

در شبکه توزیع اهواز را فراهم می کند.
محمدی�ان ارزش س�رمایه گذاری ای�ن پ�روژه 
ک�رد. اع�ام  ری�ال  میلی�ارد   ۴5  را ح�دود 
ش�رکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین 
و انتق�ال برق در ش�بکه انتق�ال و ف�وق توزیع در 
 دو اس�تان خوزس�تان و کهگیلوی�ه و بویراحمد را 

بر عهده دارد.

نصب ۲ دستگاه بريکر در پست فوق توزيع مارون ۱ برای پايداری برق روستاهای غيزانيه

آغاز عمليات اجرايی پست برق فوق توزيع صيدون
 با حضور رييس مجمع نمايندگان خوزستان

ب�ا حض�ور رییس مجم�ع نماین�دگان خوزس�تان 
در  دزپ�ارت  و  باغمل�ک  ای�ذه،  نماین�ده  و 
مجل�س ش�ورای اس�امی عملی�ات اجرای�ی 
 پس�ت ب�رق فوق توزی�ع صی�دون آغ�از ش�د.
ب�ه گ�زارش روابط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزستان، محمود دشت بزرگ در آیین آغاز این پروژه 
که با حضور عبداهلل ایزدپناه رئیس مجمع نمایندگان 
خوزس�تان و نماینده ای�ذه، باغمل�ک و دزپارت در 
مجلس شورای اسامی، علی مهدی پور مدیرعامل 
شرکت ش�هرک های صنعتی خوزستان و مسئولین 
محلی برگزار ش�د، بی�ان کرد: با احداث این پس�ت 
برق، منطقه در بخش فوق توزیع به استقال خواهد 
رسید چرا که در حال حاضر برق صیدون از باغملک 
 و از طریق خطوط فش�ار متوس�ط تامین می ش�ود.

وی اف�زود: پس�ت ب�رق ف�وق توزیع صی�دون یک 
پس�ت موبی�ل ۱۳۲ ب�ه ۳۳ کیلوول�ت ب�ه ظرفیت 
۳۰ مگاول�ت آمپ�ر خواه�د ب�ود ک�ه از طریق یک 
خ�ط دو م�داره ب�ه ط�ول ۳۸ کیلومت�ر از پس�ت 
 ۴۰۰ کیلوول�ت باغمل�ک ب�رق دار خواه�د ش�د.
مدیرعام�ل ش�رکت برق منطق�ه ای خوزس�تان با 
بیان اینکه ارزش س�رمایه گذاری این پروژه پس�ت 
و خط بی�ش از ۳ ه�زار و 55۰ میلیارد ری�ال خواهد 
بود، تصری�ح کرد: ت�اش می کنیم تا قب�ل از پایان 

س�ال جاری مراحل احداث پس�ت را به یک مرحله 
قابل قبولی برس�انیم. بخش خط آن نی�ز به موازات 
انج�ام خواهد ش�د اما س�ختی های بیش�تری دارد 
 چ�را ک�ه بای�د از عرصه ه�ای مختلفی عب�ور کند.
دشت بزرگ توضیح داد: این پست به گونه ای خواهد 
بود ک�ه ظرفیت مورد نی�از منطقه ب�رای تامین برق 
بخش خانگ�ی و توس�عه فعالیت های اقتص�ادی را 
تا س�ال های متوال�ی فراه�م می کن�د و در صورت 

 لزوم ط�رح دائ�م آن را نی�ز اجرایی خواهی�م کرد.
وی اضافه کرد: زمینی که برای احداث این پست تملک 
شده قابلیت توسعه پست را فراهم می کند و با توجه 
 به نیازهای منطقه برنامه ریزی الزم انجام خواهد شد .
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به همراه 
نماین�ده م�ردم در مجلس همچنین در نشس�تی با 
مردم صیدون به بررسی مشکات برق این منطقه و 

درخواست های آنها پرداختند.

مدیرعامل ش�رکت برق منطقه ای خوزس�تان گفت: 
فاز اول پس�ت ۱۳۲ ب�ه ۳۳ کیلوولت میانگ�ران ایذه 
 تا قب�ل از پی�ک تابس�تان ۱۴۰۲ وارد مدار می ش�ود.
ب�ه گ�زارش رواب�ط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان، محمود دش�ت بزرگ در بازدی�د عبداهلل 
ایزدپناه رییس مجمع نمایندگان خوزستان و نماینده 
م�ردم ای�ذه، باغملک و دزپ�ارت در مجلس ش�ورای 
اسامی، حجت االسام والمسلمین سید میثم موسوی 

امام جمعه شهرستان ایذه، حسن نبوتی فرماندار ایذه 
و مس�وولین محلی از رون�د احداث پس�ت میانگران 
بیان ک�رد: فاز اول ای�ن پروژه به ظرفی�ت 5۰ مگاولت 
 آمپر تابس�تان س�ال آین�ده وارد مدار خواهد ش�د.
وی با بی�ان اینکه ارزش س�رمایه گذاری ف�از اول این 
پروژه ۷۷۰ میلیارد ریال اس�ت، تصری�ح کرد: در حال 
حاضر پروژه فعال و عملیات اجرایی بخش ساختمانی 
نصب تجهی�زات در حال انج�ام اس�ت و قراردادهای 

 خری�د تجهی�زات نی�ز برنامه ری�زی ش�ده اس�ت.
مدیرعامل ش�رکت برق منطقه ای خوزس�تان با بیان 
اینک�ه احداث این پس�ت اهمی�ت خیل�ی باالیی در 
پای�داری برق منطقه خواهد داش�ت، تصری�ح کرد: با 
بهره ب�رداری از پس�ت میانگ�ران درص�د بارگیری از 
پس�ت های برق شهرس�تان ایذه به س�مت 5۰ درصد 
 میل خواهد ک�رد که عددی قابل قبول و نرمال اس�ت.
دشت بزرگ اضافه کرد: خط تامین برق این پست از قبل 

اجرایی شده است و در مجموع این پست ۱۰۰ مگاولت آمپر 
 ظرفیت خواهد داشت که در دو فاز وارد مدار می شود.
عبداهلل ایزدپناه رییس مجمع نمایندگان خوزستان و 
نماینده مردم ایذه، باغملک و دزپارت در مجلس شورای 
اسامی نیز در این بازدید با تشکر از اقدامات انجام شده، 
گفت: باید دست به دست هم دهیم و مشکات مردم را 
برطرف کنیم. انتظار داریم که سرعت اجرایی کار بیشتر 

شود تا این پست برق به بهره برداری برسد.

بازديد رييس مجمع نمايندگان خوزستان از پست برق ميانگران ايذه

تسريع در روند احداث پست و پايداری شبکه برق فوق توزيع ايذه

تازه ترين آمار از تعداد پروانه هاي صادره براي س��اخت 
مسكن نشان مي دهد، اين دسته از پروانه هاي ساخت 
در زمستان گذشته نسبت به پاييز سال 1400 هم در 
تهران و هم در كل كشور به ترتيب رشد 22 درصدي و 
حدود 40 درصدي داشته اند. هرچند كه اين شاخص 
در قياس با زمس��تان 1۳۹۹ در تهران با كاهش ١٣,٥ 
درصدي و در كل كش��ور با افت ١٥.٨ درصدي مواجه 
بوده اس��ت. بر اس��اس گ��زارش مركز آمار اي��ران، در 
زمستان سال ١٤٠٠، تعداد ١١٥٤٠ واحد مسكوني در 
پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي 
ش��هرداري  تهران، پيش  بيني شده است كه نسبت به 
فصل گذشته ٢٢ درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ١٣.٥ درصد كاهش داشته است.    بر اساس 
اين گ��زارش، تعداد ١٤٨٩ پروانه احداث س��اختمان 
توسط شهرداري  تهران در زمستان ١٤٠٠ صادرشده 
است كه نسبت به فصل گذشته ٢٤,٣ درصد افزايش و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٧.٦ درصد كاهش 
داشته است. متوس��ط تعداد واحد مسكوني براي هر 
يك از اين پروانه هاي احداث ساختمان ٧.٨ واحد بوده 
است.  همچنين مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي 
احداث ساختمان  صادرشده از سوي شهرداري  تهران در 
زمستان ١٤٠٠ بالغ  بر ٢٢٣٦ هزار مترمربع بوده است كه 

نسبت به فصل گذشته ١٩,٥ درصد افزايش و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته ٥.٠ درصد كاهش داشته است. 
متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره 
مورد بررسي ١٥٠٢ مترمربع بوده است. به گزارش مركز 
آمار ايران، در زمستان سال ١٤٠٠، تعداد ١١٥٤٥٠ واحد 
مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان 
از سوي شهرداري هاي كشور پيش  بيني شده است كه 
نسبت به فصل گذشته ٣٩,٦ درصد افزايش و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته ١٥.٨ درصد كاهش داشته 
است.  اين گزارش همچنين حاكي است، تعداد ٣٦٩٩٣ 
پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري هاي كشور 
در زمستان ١٤٠٠ صادرشده است كه نسبت به فصل 
گذش��ته ٤٠,٢ درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ٢٣.٤ درصد كاهش داشته است. متوسط 
تعداد واحد مسكوني در هر پروانه احداث ساختمان 
٣.١ واحد بوده است .  بر اساس اين گزارش، مجموع 
مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده براي احداث 
ساختمان  در زمس��تان ١٤٠٠ حدود ٢١٥٤٢ هزار 
مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته ٣٥,٩ 
درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
١٨.٥ درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت 

زيربنا در اين پروانه ها ٥٨٢ مترمربع بوده است.

رشد صدور پروانه ساخت واحد مسكوني در زمستان 1400
آخرين آمار



در سال هاي نه چندان دور، رفتن به نزديك ترين شعبه بانك، 
براي دريافت اولين كارت اعتباري يا افتتاح حساب پس انداز، 
يك تجربه هيجان انگيز بود كه به احتمال زياد باعث شروع 
يك رابطه طوالني مدت ميان شما و بانك مي شد. اما اين 
روزها شكل پيشين تعامالت همدالنه و معناداري كه قباًل 
داش��تيم، روزبه روز كمرنگ تر مي شود. متاورس مي تواند 
بر نحوه تعامل بانك ها با مشتريان خود، ظهور محصوالت 
جديد و فعال سازي پتانسيل خدمات در اين حوزه، تأثير 
بگذارد. متاورس را مي توان به عنوان يك فضاي مشترك 
مجازي جمعي تعريف كرد كه توسط فضاي مجازي پايدار 
و همگرايي واقعيت فيزيكي، ايجاد شده است. به عبارت ديگر، 
متاورس، مجموع��ه اي از واقعيت مجازي )VR(، واقعيت 
افزوده )AR( و اينترنت اس��ت. واقعيت مجازي و واقعيت 
افزوده براي گيمرهاي حرفه اي چيز جديدي نيستند، اما 
همين فناوري ها در صنايع ديگر، به ويژه بانكداري، مي توانند 
انقالبي بديع ايجاد كنند. پتانسيل قدرت واقعيت مجازي و 
واقعيت افزوده براي ايجاد يك تجربه كاربري استثنايي، هنوز 
به طور كامل درك نش��ده است. متاورس، جدا از پتانسيل 
عظيم براي ن��وآوري در محصول و خدمات، فرصتي براي 
ايجاد تجربيات به ياد ماندني براي نس��ل بعدي مشتريان 
بانكي كه بسياري از آنها ممكن است هرگز نيازي به بازديد 
از شعبه بانك نداشته باش��ند، فراهم مي سازد. در صورت 
استفاده از يك آواتار واقعي، يك مشتري مي تواند نسبت 
به تعامل از طريق صفحه چت ي��ا تماس ويدئويي تجربه 
جذاب تري از تعامل با نماينده خدمات يا مشاور بانك داشته 
باشد. تجربيات منحصر به فرد، كليد جذب نسل هاي 
آينده به صنعت بانكداري متاورس خواهد بود. در ابتدا، 
صاحبان برندهاي مالي، ممكن است فضاهاي خود را 
در متاورس ايجاد كنند و خدم��ات خود را در تعامل با 
شركت هاي بزرگ فناوري بر بستر اين فناوري نوظهور، 
ارايه دهند. در آينده، اين فضاها احتماالً فراتر از وب سايت 
برندها يا شركت هايي كه امروزه رايج هستند، به فضاهاي 
خنثي تري تبديل مي شوند كه در آنها، تعامالت ظريف 

و پيچيده ، مي توانند روش هاي سيال و آزاد، رخ دهند.

ورودمجازيبهشعبديجيتاليبانكها
در گذش��ته، همواره براي واريز و برداش��ت اسكناس، از 
شعب بانك ها استفاده مي شده است. سپس دستگاه هاي 
خودپ��رداز همراه با معرفي كارت ه��اي نقدي و اعتباري 
وارد ميدان ش��دند و نياز به برداشت و حمل وجه نقد را از 
بين بردند. اكنون حتي نياز به كارت فيزيكي با توس��عه 
پرداخت هاي الكترونيكي از بين رفته اس��ت. حال تصور 
كنيد كه تغيير بعدي در راه، اين باشد كه بانك ها به شما 
پيش��نهاد مي دهند كه به صورت مجازي وارد يك شعبه 
بانك ديجيتال شويد، از يك نماينده مشتري يا مدير بانك، 
كمك بگيريد و سپس به شما اجازه داده شود كه وارد خزانه 
خود شويد و به صورت ديجيتالي پول را خارج يا به صورت 
مجازي واريز كنيد. تصور كنيد كه بتوانيد با پول واقعي و 
همچنين پول مجازي كه به صورت قانوني به حسابتان واريز 
شده است، پرداخت را انجام دهيد. تصور كنيد كه به شما 
پيشنهاد مي شود بين پرداخت با يورو از حساب جاري خود، 

ارز ديجيتال صادر شده توسط بانك مركزي يا توكن هاي 
مبتني بر اتريوم از طريق يك كيف پول ديجيتال متصل، 
مانند متاماسك، يكي را انتخاب كنيد. بانك ها مي توانند 
از طريق متاورس، در برابر ارز مجازي، توكن هاي غيرقابل 
تعويض و امالك مجازي در اقتصاد روبه رشد متاورس، وام و 
بيمه ارايه كنند. آنها همچنين مي توانند تعامالت مشتريان 
مجازي خود، مانند تراكنش هاي نقدي از دس��تگاه هاي 
خودپرداز مجازي را شبيه سازي كنند. دنياي مجازي كه 
در آن، افراد مي توانند معامله كنند و دارايي هاي ديجيتالي 
را مالك شوند يا اجاره كنند، مانند دنياي واقعي به خدمات 
مالي نياز دارد. در اقتصاد متاورس، بانك ها چشم اندازهاي 
جالبي براي تسهيل پرداخت ها، سرمايه گذاري، بيمه و وام 
دارند. اما پتانس��يل متاورس به همين جا ختم نمي شود. 
در اكوسيستم جديد، بانك ها اين فرصت را دارند كه نظام 
بانكداري را بازتعريف كنند. بنيان هاي بانكداري ديجيتال 
از نظر عملكردي در وضعيت مس��اعدي قرار دارند اما در 
محيط ديجيتال به اندازه كافي پرشور و تحول آفرين نيست.

پيشبينينظرسنجيهايجهاني
درمورداقتصادمتاورس

 Accenture« ب��ر اس��اس نظرس��نجي موسس��ه
Technology Vision« براي سال ۲۰۲۲، ۶۷ درصد 
از مديران حوزه بانكداري جهاني بر اين باورند كه متاورس 
تأثير مثبتي بر شركت هاي آنها خواهد داشت و ۳۸ درصد 
معتقدند كه اين فناوري در صنعت بانكداري، تحول آفرين 
خواهد بود. حدود ۹۲ درصد از پاسخ دهندگان موافق بودند 

كه پلتفرم هاي ديجيتالي آينده بايد تجربيات يكپارچه اي 
را ارايه دهند كه اجازه مي دهد داده هاي مشتريان در بين 
پلتفرم ها و مكان هاي مختلف، به اشتراك گذاشته شود. به 
اعتقاد مديران شركت هاي »گلدمن ساكس« و »مورگان 
اس��تنلي«، اقتصاد متاورس مي تواند ت��ا ۸ تريليون دالر 
ارزش يابد. بانك ها از جمله نهادهايي هستند كه بيشترين 
موقعيت را ب��راي برآوردن نياز روزاف��زون متاورس به ارز 
ديجيتال و ارايه خدمات احراز هويت دارند. جي پي مورگان، 
اولين بانكي بود كه در ابتداي س��ال ج��اري وارد فضاي 
متاورس شد. اين موسسه مالي، فعاليت خود را در يكي از 
مناطق تجاري پلتفرم »Decentraland« آغاز كرد. 
متاورس، طي شش ماه گذشته، در صنايع مختلف از جمله 
بانكداري مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه پيشرفت هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري به متاورس اجازه مي دهد دنياي 
واقعي و مج��ازي را به هم متصل كند، اما بي ش��ك براي 
پيشرفت به يك سيستم اقتصادي نيز نياز دارد. در سازوكار 
موج��ود، »ان اف تي«ها به منظور حل چال��ش ارزش در 
متاورس، در مركز توجه قرار دارند. تقاضا براي روشي قابل 
اعتماد جهت هدايت تب��ادل ارزش در متاورس افزايش 
خواهد يافت؛ زيرا متاورس در آينده به اس��تانداردي براي 
بازي، كار و معاشرت تبديل مي ش��ود و چنين نيازي در 
آن وجود دارد. در چنين شرايطي، شركت ها نبايد بيش از 
اين منتظر بمانند، زيرا اكنون زمان مناسبي براي پيوستن 
به انقالب متاورس است. به عبارت ديگر، تبديل شدن به 
بخشي از زيرساخت مالي متاورس، اكنون معادل ايجاد يك 
وب سايت يا فروشگاه آنالين در اوايل دهه ۹۰ است. حال، 
پرسش اساس��ي اين است كه عامل تعيين زمان مناسب 
براي اعمال تغييرات از سوي بانك ها، چيست؟ از آنجايي 
كه تجارت اصلي بانك ها شامل ارايه خدمت به مشتريان 
و حوزه پولي و مالي اس��ت و از آنجايي ك��ه اين دو به طور 
فزاينده اي در حال مجازي شدن هستند، دير يا زود، شاهد 
پيوستن بانك هاي بيشتري به دنياي مجازي خواهيم بود. 
دو مس��اله عمده در اين زمينه وجود دارد كه ممكن است 
تعيين كند كه بانك ها چه زماني تغيير را اعمال مي كنند. 
اولين مورد دايره مشتريان است. زماني كه مشتريان فقط 
در دنياي فيزيكي حضور داشتند، بانك ها نيز حضور خود را 
به جهان واقع محدود كرده بودند. اكنون، بانك ها هم آنالين 
شده اند، زيرا مشتريان ساعت ها در روز را آنالين مي گذرانند. 
بنابراين، اگر مشتريان ساعت ها در روز را غرق در دنيايي 
جايگزين، يعني متاورس بگذرانند، بانك ها نيز از اين روند 
پيروي خواهند كرد و وارد اين فضا مي شوند. دومين مولفه، 
دايره نفوذ پولي است. بانك ها قباًل اقالمي را مي فروختند 
كه بر عناصر دني��اي واقعي مبتني بودند، اما اين امر به 
دليل ابداع عوامل انتزاعي مانند الگوريتم ها، تغيير كرده 

اس��ت. اكنون مي توان در فضاي مجازي با استفاده از 
ارزهاي ديجيتال و توكن هاي غيرقابل تعويض، ارزش 
و پول را خلق كرد. نسل »Y« و »Z« در دنياي اينترنت 
رشد يافته اند، اما نسل آلفا، مراحل بلوغ را در متاورس طي 
مي كنند. نسل هاي آينده هميشه به دنبال راه هاي سريع 

و آسان براي كسب درآمد خواهند بود.

آياتأمينماليغيرمتمركز
تهديديبرايبانكهاخواهدبود؟

غالب��ًا چني��ن تصوري وج��ود دارد كه سيس��تم هاي 
غيرمتمركز، تهديدي بزرگ براي بانك ها محس��وب 
مي شود. اين در حالي است كه برخي نظري برعكس با 
ديدگاه ياد شده دارند. با پذيرش چنين فرضي، فرصتي 
عظيم براي سرمايه گذاري بانك ها در زيرساخت هاي 
ابري و ه��وش مصنوعي مرتبط با ح��وزه صنايع مالي 
غيرمتمركز وجود دارد. بر اين اساس، بانكداري اينترنتي 
در دهه ۹۰ ميالدي، نه تنها بانك ها را نابود نكرد، بلكه آنها 
را تقويت نيز نمود و در عين حال هزينه هاي عملياتي را 
به شدت كاهش داد و خدماتي ارايه داد كه براي پرسنل 
بانك در س��ال ۱۹۹۲، غيرقابل تصور به نظر مي رسيد. 
بنابراين، مي توان تداوم چنين روندي را در عصر توسعه 
مت��اورس نيز تصور ك��رد. براي درك كام��ل امكانات 
متاورس در حوزه بانكداري، ابتدا بايد ماهيت متاورس و 
اجزايي كه اين كپي ديجيتالي از واقعيت فعلي ما تشكيل 
مي ده��د را درك كرد. پازل مورد ني��از جهت فهم اين 
بستر نوظهور از چهار قطعه منحصر به فرد تشكيل شده 
است: فناوري، پلتفرم، بازار و تجارت. متاورس مي تواند 
پيشرفت هاي عظيمي را در بخش بانكداري به ارمغان 
بياورد و بر نحوه تعامل بانك ها با مشتريان خود، اختراع 
محصوالت جدي��د و فعال كردن خدمات تأثير بگذارد. 
زماني تصور مي شد كه پول اسكناس هاي ملموسي است 
كه مردم براي دريافت كاال و خدمات، رد و بدل مي كنند. 
آينده بس��تگي به اين دارد كه بانكداران، طراحان و 
تحليلگران امنيتي تا چه حد بتوانند عناصر اثرگذار 
را شناسايي كرده و تجربه كاربري منحصر به فردي 
را به نسل هاي آينده مشتريان خود، ارايه دهند و در 
عين حال از تقلب جلوگيري كنند. از س��وي ديگر، 
نگراني ه��اي مربوط به حريم خصوصي و حفاظت از 
داده ها نيز بايد برطرف ش��وند. متاورس زمين بازي 
نس��ل هاي آينده خواهد بود. در چنين ش��رايطي، 
چال��ش اين خواهد ب��ود كه چگون��ه از ويژگي هاي 
منحصر به ف��رد آن براي طراحي يك تجربه كاربري 
كارآمد و همه جانبه براي مش��ترياني كه به صورت 

ديجيتالي از بانك بازديد مي كنند، استفاده كنيم. 
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چرااستخراجرمزارزدرايران
جذابيتاقتصاديباالييدارد؟

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد ايران 
داراي ذخاير بزرگ گاز و نفت است و يكي از ارزان ترين 
قيمت هاي برق در جهان را دارد و طبيعي اس��ت با اين 
قيمت برق سرمايه گذاري مجاز و غيرمجاز در صنعت 
استخراج رمزارز، جذابيت اقتصادي بااليي داشته باشد. 
به گزارش ايسنا، بازار جهاني استخراج رمزارزها و سهم 
كشورها از استخراج رمزارز موضوعي متغير است زيرا با 
نوسانات در قيمت جهاني رمزارز و سياست هاي اتخاذي 
ازسوي كشورها، ميزان مشاركت در استخراج رمزارز 
بيت كوين نيز تغيير مي كند. س��هم ايران از استخراج 
رمزارزها نيز در طي دو سال از دو درصد در مهر ۱۳۹۸ 
به سه درصد در مرداد ۱۴۰۰ رسيد. حداكثر سهم ايران 
از بازار جهاني طبق تخمين مركز وابس��ته به دانشگاه 
كمبريج پنج درصد بوده اس��ت. نكته قابل توجه اين 
است كه در فصل تابستان سال ۱۴۰۰ كه طبق دستور 
رياست جمهور وقت استخراج رمزارز ممنوع بود، سهم 
ايران از بازار جهاني اس��تخراج ۱ درصد افزايش داشته 
است. اين موضوع احتماال به اجراي ممنوعيت استخراج 
در كشور چين در كنار كاهش ارزش رمزارز بيت كوين 
و درنتيجه كاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقي 
كه تعرفه برق در آنها باالتر اس��ت، قابل انتساب باشد. 
درنتيجه ميزان سهم ايران از بازار جهاني استخراج رمزارز 
گوياي ميزان مصرف برق بيت كوين در ايران نيست و 
براي تخمين مصرف برق استخراج رمزارز بيت كوين 
بايد ميزان توان رايانشي كه از ايران به اين شبكه عرضه 
شده است را سنجيد. شكل زير نرخ هش مطلق ايران 
را نشان مي دهد. طبق تخمين هاي دانشگاه كمبريج، 
سهم ايران از بازار استخراج رمزارز بيت كوين متغير است، 
اما موضوعي كه اهميت دارد اين است كه صدور حكم 
ممنوعيت استخراج رمزارز در تابستان سال ۱۴۰۰ با 
وجود وقوع قطعي برق و با وجود كاهش ميزان استخراج 
مجاز نتوانسته است مانع از استخراج غيرمجاز رمزارز 
بيت كوين ش��ود. اوج توان رايانشي كه از سمت كشور 
ايران به شبكه اس��تخراج رمزارز بيت كوين اختصاص 
يافته، در اسفند ۱۳۹۹ و به ميزان ۷.۴۵ ميليون تراهش 
بوده است. كشف چند مزرعه استخراج رمزارز غيرمجاز 
در اوخر سال ۱۳۹۹ و آغاز بهار ۱۴۰۰ مقداري از سهم 
ايران را كاهش داد؛ اما در تابستان هنگام صدور رسمي 
دستور خاموش��ي مزارع اس��تخراج رمزارز، استخراج 
رمزارزها ازس��وي مزارع غيرمجاز ادامه يافته اس��ت. 
محاسبه سهم استخراج رمزارزها از خاموشي هاي برق 
نيازمند تعيين ميزان مصرف تجهيزات استخراج رمزارز 
كشور اس��ت. براي تخمين كران پايين و باالي ميزان 
مصرف تجهيزات مي توان فرض كرد كه تجهيزاتي كه 
اين ميزان توان رايانشي را توليد مي كنند يا همه بسيار 
قديمي و پرمصرف هستند، يا همه بهينه ترين تجهيزات 
موجود در بازار هستند. براي تخمين دقيق تر مصرف 
بايد ميانگين مصرف و توان توليدي تجهيزات مجاز 
و غيرمجاز را محاسبه كرد. آمار كشفيات وزارت نيرو 
نمونه خوبي از تجهيزات غيرمجاز را در اختيار مي دهد 
اما در نامه نگاري با وزارت نيرو مشخص شد، احتماال 
مدل تجهيزات توقيف��ي، از نظر تعداد ثبت و ضبط 
نشده است. وزارت صمت نيز در بازه تدوين گزارش، 
اطالعات الزم را در اختيار مركز پژوهش ها قرار نداده، 
فقط بخشي از آمار غيرسمي از مراجع معتبر دريافت 
شد كه اطالعات آن در جدول دو قابل مشاهده است. 

دنياي فناوري

وضعيتكمبودتراشهجهاني
درحالبهبوداست

 ABB مدي��ران ارش��د اجراي��ي ش��ركت هاي
)توليدكنن��ده ربات( و هيون��داي موتور معتقدند 
وضعيت كمبود جهاني تراشه هاي نيمه رساناها در 
حال بهبود اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
افزايش ذخاير تراشه يكي از چالش هاي پيش روي 
صنايع الكترونيك را رفع مي كند و البته به كاهش 
تورم قيمت مواد خام منجر مي شود. اين در حالي 
اس��ت كه چالش در بازار انرژي و افزايش نرخ سود 
بانكي به كاهش تقاضاي مشتريان منجر شده است. 
در اين ميان هيونداي شاهد بيشترين ميزان سود 
سه ماهه طي ۸ سال اخير بوده است. يكي از داليل 
بهبود وضعيت اين خودروساز كره اي بهبود وضعيت 
كمبود تراشه جهاني بود كه سبب شد شيفت هاي 
كاري آخر هفته و اضافه كاري در واحدهاي شركت 

داخل كره جنوبي از سر گرفته بود.

پيشبينينظرسنجيهايجهانيدرموردآيندهاقتصادورودمجازيبهشعبديجيتاليبانكها

آينده بانكداري در متاورس

فراخوانمناقصهعمومييكمرحلهاي-)ارزيابيساده(
موضوع:تجديدمناقصهخدماتسرويس،تعميرونگهداريخودروهايآتشنشاني

سازمانمنطقهويژهاقتصاديانرژيپارس-شمارهمناقصه:1401/04
سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرايط كلي زير، از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای و پس از ارزيابي ساده به پيمانكار 

واجد شرايط واگذار نمايد )اطالعات تكميلي در اسناد مناقصه مي باشد( :
1- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - استان بوشهر، عسلويه، ساختمان مركز همايش هاي خليج فارس  

2-مبلغ برآورد اوليه : 17,140,200,000 ريال
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت نامه معتبر بانكي يا وجه نقد  به مبلغ858,000,000 ريال كه قابل تمديد به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار مي باشد. 

4-شرايط شركت در مناقصه: 1- دارا بودن گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كد) تعمير و نگهداري(2- دارا بودن گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي

 5- فرآيند انتخاب برنده مناقصه به صورت ارزيابي س�اده انجام مي گردد لذا مناقصه گران بايس�تي عالوه بر بارگذاري اسناد مورد درخواست و مستندات در سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir ، صرفًا )پاكت  الف( را كه حاوي ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار مي باشد به صورت فيزيكي به دبيرخانه كميسيون مناقصات ارائه نمايند. 

6-آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : يك هفته پس از تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم 
7-زمان و محل برگزاري جلسه توجيهي: متعاقبًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( در قسمت توضيحات اعالم مي گردد.

8-مهلت بارگذاري  استعالم ها و پاكت هاي پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد : متعاقبًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( اعالم مي گردد. 
9-زمان گشايش پاكت هاي پيشنهاد مالي مناقصه )پاكت هاي الف، ب و ج( : متعاقبًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( اعالم مي گردد. 

تلفن كميسيون  مناقصات: 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155
روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

نوبت: اول

شناسهآگهي:1354763
سازمان منطقه ويژه اقتصادي 

انرژي پارس

فراخوانمزايده
س�ازمان زيباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد نس�بت به برگزاری همزمان 4 مزايده بهره برداری از ابزارهای تبليغاتی سطح شهر از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت اقدام نمايد.کليه مراحل برگزاری مزايده ها از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد  و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.
قابل توجه است که حق تعيين ترتيب بازگشايی در هر مزايده برای اعضای کميسيون محفوظ است و در صورتی که متقاضی در يک مزايده برنده شود پاکت او 

در مزايده های بعدی بازگشايی نخواهد گرديد.
تاريخ انتشار مزايده در سامانه 1401/5/4 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از سايت : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1401/5/4  تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/5/10
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1401/5/4  تا ساعت 13  روز شنبه مورخ 1401/5/22 می باشد.

تاريخ بررسی پيشنهادات : ساعت 9 روز يکشنبه مورخ 1401/5/23  در محل سازمان زيباسازی شهرداری قزوين

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاکت الف: 
تلفن 6-02833578083 داخلی 25

نشانی : قزوين فلکه تهران قديم ابتدای بلوار جمهوری اسالمی خيابان تاالر سازمان زيباسازی شهرداری قزوين ، اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل 
عضويت در سامانه :

تلفن41934-021 و 1456

شناسهآگهي:1355395

شماره مزايده مرجعشماره مزايده ثبت شده در سامانه ستادنام مزايدهرديف

486/ص/500109104600000123/1401بيلبورد و مينی بيلبورد1

487/ص/500109104600000223/1401تابلوهای پل عابر پياده و ايستگاههای اتوبوس2

488/ص/500109104600000323/1401فيکسچر و تابلو تک پايه و شيشه ای3

489/ص/500109104600000423/1401بيلبورد سه وجهی گردان وتابلوهای دو طرفه و اليت باکس4

ويژه

هوشمندسازيديگرشعارنيست
همراهاولهمزمانبا
ديجيتاليسازيايران

ديجيتالميشود
معاونت توسعه سازمان نخستين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن هم��راه كش��ور، گام هايي عمليات��ي در حوزه 
هوشمندسازي برداشته كه نشان از اهتمام اين اپراتور 
در ديجيتالي س��ازي فرآيندهاي دروني خود، همپا با 
ديجيتالي سازي ساير اركان كش��ور دارد. به گزارش 
خبرگزاري موج، عصر امروز را عصر ارتباطات و فناوري 
اطالعات مي نامند چرا كه با ورود فناوري ها و ابزارهاي 
ديجيتال، تحوالت چش��م گيري در سطوح مختلف 
زندگي بش��ر به وجود آمده و در حال��ي كه دامنه اين 
تحوالت همچنان ادامه دار اس��ت، پيش��رفت تمدن 
بشري را منجر شده است. از اين رو موفقيت كشورها، 
دولت ها، ملت ها و كسب و كارها به چگونگي بهره برداري 
و استفاده از اين امكانات با ماهيت ديجيتالي، وابسته 
است. به عنوان مثال معاونت توسعه سازمان و سرمايه 
انساني يكي از اپراتورهاي تلفن همراه كشور كه از قضا 
دغدغه تحول ديجيتال دارد، با در نظر گرفتن چشم انداز 
۵ ساله آن شركت كه مسير حركتي اش را ترسيم كرده 
است، فعاليت هاي خود را در راستاي اين امر برنامه ريزي 
و جهت دهي كرده و به مرحله اجرا رس��انده است. اين 
معاونت همراه اول، با هدف ارتقاي تعلق سازماني در بين 
كاركنان خود، بهبود عملكرد سازمان و با در نظر گرفتن 
ارزش هاي ۳گانه سازماني »چابك«، »توانمندساز« 
و »حامي« اقداماتي نوآورانه در حوزه هوشمندسازي 
انجام داده اس��ت. فعاليت هايي نظير »توسعه سامانه 
جذب و استخدام براي س��هولت انجام اين فرآيند«، 
»س��امانه گريدينگ شغلي و ش��خصي جهت رشد و 
توسعه افراد«، »توسعه سامانه ارزيابي عملكرد و مديريت 
عملكرد با هدف بررس��ي عملكرد مدي��ران و انتخاب 
مديران شايسته« و »ديجيتالي سازي فرآيند رفاهيات 
براي اعط��اي امكانات رفاهي به كاركن��ان« از جمله 
اقدامات اين معاونت با رويكرد ديجيتالي بوده اس��ت. 
همچنين در ادامه اين فعاليت ها مي توان به توسعه هاي 
»بس��تر هاي آموزش الكترونيكي«، »بهبود س��امانه 
مديريت دانش«، »سامانه پايش و ارتقاي سالمت« و 
در نهايت نيز »توسعه سامانه هوشمند پاركينگ« كه 
همه در راستاي بهبود كيفيت زندگي و سهولت استفاده 
از امكانات براي همه افراد يك جامعه است، اشاره كرد. 
تمامي اين فعاليت ها كه در راستاي چشم انداز ۵ ساله 
اين اپراتور طراحي، توسعه و پياده سازي شده، با رويكرد 
ديجيتالي سازي و هوشمندسازي بوده است؛ چرا كه 
در اين س��ند چش��م انداز به ماموريت »تحقق روياي 
ديجيتال« همراه اول اشاره ش��ده است و اين اپراتور 
ظرف دو سه س��ال اخير مخصوصا در شرايط شيوع 
كرونا، اقدامات زيرساختي بسياري براي حوزه ديجيتال 
فراهم آورده و بس��ترهاي موردنياز هوشمندس��ازي 
تمامي كسب وكارها را در اختيارشان قرار داده است. 
گفتني است همراه اول از اين چشم انداز كه به عنوان 
»منظومه« نامگذاري شده است، در مهر ماه سال ۱۳۹۵ 

در جريان برگزاري نمايشگاه تلكام رونمايي كرد.

آگهيتجديدمزايدهعموميشماره1401-2
شركت ش�هركهاي صنعتي كرمانشاه در نظر دارد برابر مجوزكميس�يون ماده 2 س�ازمان امور اقتصادي و دارايي استان به 
ش�ماره 0002-01-56مورخ 1401/03/01تعداد يك دس�تگاه خودرو  وانت مزدا دو كابين تيپ2000  را به شرح ذيل با جزييات 
مندرج در اسناد مزايده و بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت )www.setsdiran.ir( از طريق مزايده عمومي با 
شماره10010001115000002به صورت الكترونيك به فروش رساند. لذا از كليه متقاضيان محترم كه دارا ي مجوز خريد خودروهاي 
فرسوده و اسقاط هستند دعوت به عمل مي آيد از ساعت 14:30روز يكشنبه مورخ1401/05/02)زمان انتشاردرسايت(،تاساعت 
14:30روز چهارشنبه مورخ1400/05/12)مهلت دريافت اسناد( اسناد مزايده را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
دريافت نمايند.ضمنًا زمان بازديد هم زمان با تاريخ انتشار و دريافت اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به استثناي 

روزهاي تعطيل از ساعت 07:30تا 14:30 مي باشد.
تضمين ش�ركت در مزاي�ده خ�ودرو وانت م�زدا دو كابين تي�پ2000 مبل�غ 115/000/000ري�ال )يكصد و پان�زده  ميليون 
ريال(مي باش�د كه طب�ق آئين نامه تضمين براي معام�الت دولتي به دو ص�ورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه به حس�اب 
شماره4001102806370916بانك مركزي ج.ا.ا بنام سپرده شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه قابل ارائه  مي باشد، برابر مبلغ 

مندرج در اين آگهي و اسناد مزايده بر حسب تقاضا تهيه و ارائه گردد.
آخرين مهلت ارسال اسناد مزايده رأس ساعت14:30روزشنبه 1400/05/22 و تاريخ بازگشايي پيشنهاد قيمت: ساعت 09:00 

روز يكشنبه 1400/05/23 مي باشد. ضمنًا شماره 08338246100در ساعت اداري پاسخگوي متقاضيان محترم خواهد بود.

شهرستان شماره موتورشماره شاسيمدلشماره انتظامينوع خودرورديف
توضيحاتمالك

وانت مزدا دوكابين 1
كرمانشاه19138383NDPE0003712486025958-183الف11تيپ2000يشمي متاليك

نوبت: اول

 شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه
)سهامي خاص(

سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران



تعادل |
مركز برنامه ريزي و اطالعات راهبردي وزارت كار گزارش 
بررسي روند متوس��ط قيمت اقالم خوراكي منتخب در 
مناطق شهري در خردادماه 1401 را منتشر كرد. گزارشي 
كه نشان مي دهد، متوسط قيمت 95 درصد خوراكي ها از 
حد بحراني قيمت ها فراتر رفته است. براساس اين گزارش، 
متوسط قيمت اقالم خوراكي مانند »گوشت گوسفند«، 
در محدوده هشدار قرار دارند كه با توجه به افزايش قيمت 
»گوشت گوساله يا گاو و مرغ ماشيني«، افزايش مجدد 
قيمت اين قلم و ورود به مح��دوده بحراني دور از انتظار 
نيست. ارزيابي ها نشان مي دهد، افزايش تورم ماهانه در دو 
ماه اخير پس از حذف ارز ترجيحي در ارديبهشت ماه رخ 
داده است؛ برهمين اساس، برخي متهم اصلي افزايش 
ن��رخ تورم كش��ور، را تغيير سياس��ت تخصيص دالر 
4۲00توماني مي دانند، كه اثر خود را در تورم خوراكي ها 
در خردادماه گذاشته اس��ت. اما با توجه به كاهش 6/ 
7واحد درصدي تورم تيرماه به نسبت خرداد، اين گزاره 
مطرح مي شود كه حذف ارز 4۲00 توماني كم اثر شده 
است. با اين حال، اعداد و ارقام منتشر شده، نشانگر اين 
اس��ت، همچنان تورم بر گروه هاي آسيب پذير جامعه 
بيشتر اثرگذار است. زيرا شوك تورمي حاصل از حذف 
ارز ترجيحي بيشتر بر گروه خوراكي ها موثر بوده است. 

    واكاوي قيمت ها در تيرماه 
بررس��ي آمارها نش��ان مي دهد، در تيرماه سال جاري، 
ش��اخص قيمت مصرف كننده به ع��دد 3/ 504 واحد 
رسيده كه نسبت به خردادماه رشد 6/ 4درصدي داشته 
اس��ت. نگاهي به روند تورم ماهانه نشان مي دهد، بعد از 
تورم ماهانه خردادماه كه ركورد تاريخي ۲/ 1۲درصدي را 
شكست؛ تورم تيرماه سال جاري در طي 18 ماه گذشته 
دومين تورم ب��االي ماهانه به حس��اب مي آيد. افزايش 
ت��ورم ماهانه در دو ماه اخير پ��س از حذف ارز ترجيحي 
در ارديبهش��ت ماه رخ داد. با توجه به كاهش 6/ 7واحد 
درصدي تورم تيرماه به نسبت خرداد، مي توان گفت حذف 
ارز 4۲00 توماني كم اثر شده است. براساس اعداد و ارقام 
منتشر شده، همچنان تورم بر گروه هاي آسيب پذير جامعه 
بيشتر اثرگذار اس��ت. زيرا شوك تورمي حاصل از حذف 

ارز ترجيحي بيشتر بر گروه خوراكي ها موثر بوده است. 
همچنين براساس گزارش منتشر ش��ده از سوي مركز 
آمار، تورم ماهانه گروه خوراكي ها در تيرماه سال جاري 
5/7درصد و تورم غيرخوراكي ها 8/ 3درصد بوده است. 
در مقايس��ه با خردادماه، تورم ماهانه خوراكي ها كاهش 
7/ 19 واح��د درص��د و تورم غيرخوراكي ه��ا 0/6 واحد 
درصد كاهش داشته است. بنابراين همچنان تورم گروه 
خوراكي ها اثر بيشتري بر تورم كل داشته است. بررسي 
اعداد و ارقام گزارش مركز آمار نشان مي دهد، در تيرماه 
1401، در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها، گوشت قرمز، 
سفيد و فرآورده هاي آن تورم ۲/ 10درصدي را ثبت كرده 
است. بعد از آن متوسط قيمت شير، پنير و تخم مرغ در 
تيرماه رشد 7/ 7درصدي داشته است. »ميوه و خشكبار« 
نيز از تورم ماهان��ه باالي 5درصدي مصون نبوده اند و 
ميانگين قيمت در اين گروه نيز حدود 1/ 5درصد رشد 
داشته است. »شكر، مربا، عسل، شكالت و شيريني« 
نيز افزايش قيمت ماهانه 9/ 4درصدي را ثبت كرده اند. 

   تورم خوراكي ها فراتر از حد بحران
در همين حال، مرك��ز برنامه ريزي و اطالعات راهبردي 
وزارت كار گزارش بررس��ي روند متوس��ط قيمت اقالم 
خوراكي منتخب در مناطق شهري در خردادماه 1401 را 

منتشر كرد. گزارشي كه نشان مي دهد متوسط قيمت 95 
درصد خوراكي ها از حد بحراني قيمت ها فراتر رفته است.

طبق اين گزارش، مقايسه متوسط قيمت اقالم خوراكي 
در ماه جاري با ماه قبل نش��ان مي دهد ك��ه در 17 قلم 
)70.8 درص��د( از كاالهاي منتخب تغيي��رات بيش از 
10 درصد بوده و بيشترين افزايش قيمت ها در كاالهاي 
منتخب مربوط به روغن مايع )۲33.8 درصد(، پنير ايراني 
پاس��توريزه )55.7 درصد( و ماست پاس��توريزه )5۲.4 
درصد( است. در هيچ يك از كاالهاي منتخب، تغييرات 
منفي و كاهش��ي مشاهده نش��ده و كمترين افزايش در 
قيمت ها مربوط به چاي خارجي بسته اي )6.3 درصد(، 

خيار )6.4 درصد(، گوجه فرنگي )6.8 درصد( است.
مقايسه متوسط قيمت اقالم خوراكي در ماه جاري با ماه 
مش��ابه سال قبل هم حاكي از اين اس��ت كه در 7 قلم از 
كاالهاي منتخب تغيير قيمت بيش از 100 درصد بوده 
و بيشترين افزايش قيمت در اقالم روغن مايع )33۲.3 
درصد(، سيب زميني )17۲.۲ درصد(، برنج ايراني درجه 
يك )164.۲ درصد( مشاهده شده است. كمترين افزايش 
قيمت ها مربوط به اقالم چاي خارجي بس��ته اي )۲5.4 
درصد(، موز )33.1 درصد(، و گوش��ت گوسفند )35.9 
درصد( است. اين گزارش، هر ماه به بررسي روند تغييرات 
قيمت اقالم خوراكي از سه حد مطلوب، هشدار و بحراني 
مي پردازد: »مطلوب: حد حدي از قيمت كاالي منتخب 
است كه با توجه به شرايط كشور، نوسانات قيمت در اطراف 
آن براي مصرف كننده قابل قبول به نظر مي رسد و كنترل 
قيمت ها در اين محدوده منج��ر به كاهش تورم خواهد 
شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر يك درصد 
براي قيمت هر كاال در نظر گرفته شده است كه براي يك 
دوره يك ساله 18 درصد خواهد بود؛ حد هشدار: حدي 
از قيمت كاالي منتخب است كه نوسانات قيمت از حد 
مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزايش 
تورم خواهد شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر 
1.5درصد براي قيمت هر كاال در نظر گرفته شده است 
كه براي يك دوره يك ساله 18 درصد خواهد بود. عبور 

قيمت ها از اين حد، بيانگر ضرورت برنامه ريزي خاص براي 
كنترل قيمت ها است؛ حد بحراني: حدي از قيمت كاالي 
منتخب است كه نش��ان مي دهد قيمت اقالم از كنترل 
خارج شده اس��ت و اين امر منجر به ايجاد تورم جهشي 
خواهد ش��د. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر ۲ 
درصد براي قيمت هر كاال در نظر گرفته شده است كه براي 
يك دوره يك ساله ۲4 درصد خواهد بود. در اين شرايط 
اتخاذ تصميمات س��ريع و اقدام عاج��ل و حتي مداخله 

مستقيم در بازار براي كاهش قيمت ها ضروري است.
بررس��ي نمودار قيمت اقالم منتخب در مقايسه با روند 
تغييرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحراني قيمت ها 
نشان مي دهد، در خردادماه، متوسط قيمت حدود 95.8 
درصد اقالم منتخب شامل »برنج ايراني درجه يك، برنج 
خارجي درجه يك، گوشت گاو يا گوساله، مرغ ماشيني، 
شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير ايراني پاستوريزه، 
تخم مرغ ماشيني، كره پاستوريزه، روغن مايع، موز، سيب، 
پرتقال، خيار، گوجه فرنگي، س��يب زميني، پياز، لوبيا 
چيتي، عدس، قند، شكر، رب گوجه و فرنگي چاي خارجي 
بسته اي« فراتر از حد بحراني قيمت ها قرار دارند. اصالح و 
آزادسازي قيمت ها موجب جهش قيمت ها و ايجاد شيب 
صعودي شديد در اكثر اقالم خوراكي شده است. همچنين 
متوسط قيمت اقالم خوراكي مانند گوشت گوسفند، در 
محدوده هشدار قرار دارند كه با توجه به افزايش قيمت 
گوشت گوساله يا گاو و مرغ ماشيني، افزايش مجدد قيمت 

اين قلم و ورود به محدوده بحراني دور از انتظار نيست.

   ۱۳ برابر شدن قيمت خوراكي ها!
اما آنچ��ه كه بيش از هم��ه چيز در گ��زارش خردادماه 
مركز آمار به چش��م مي آي��د تاخت و ت��از قيمت ها در 
خوراكي هاست كه متاسفانه در كاالهاي اساسي ، پررنگ تر 
نيز است. همانطور كه گفته شد، تورم ماهانه اقالم خوراكي 
حدود ۲5 درصد اعالم ش��ده كه احتماال باالترين تورم 
الاقل بعد از انقالب بوده باشد.  براي درك اينكه اين رقم 
چه قدر باالست الزم به ذكر است كه فرضا اگر يك سال 

اين وضعيت ادامه داشته باشد، قيمت اقالم خوراكي در 
پايان خرداد ماه 140۲ حداقل 14 برابر خواهد ش��د. هر 
چند اين فرض به هيچ وجه محتمل نيست اما تا حدودي 
عمق اتفاق افتاده را نشان مي دهد. از اين رو، متهم اصلي 
رقم خوردن اين عدد دهشتناك قطعا حذف ارز ترجيحي 
اس��ت. هر چند ارز ترجيحي از بيخ سياست غلط و ايضا 
تورم زايي بود اما حذف، آن هم يك مرتبه اي و بدون كنترل 

ديگر متغير هاي تورم زا، پر تبعات بوده است. 
مركز آم��ار ايران در حال��ي تصوير ت��ورم خوراكي ها در 
خردادماه را اعالم كرده؛ كه دولت در ارديبهشت ماه تصميم 
به حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي گرفت و پس از آن 
افزايش قيمت ها به س��راغ خوراكي ها آمد. موضوعي كه 
در سه سال اخير كه كشور درگير بحران تورمي جديدي 
ش��ده، جديد و البته كه جدي است. در اين گزارش تورم 
تجميعي خوراك در ارديبهشت و خرداد محاسبه شده كه 
تصوير دقيق تري از تبعات سياست دولت نشان مي دهد. 
ارزيابي ها نشان مي دهد، »روغن« ركورد دار تورم در اين دو 
ماه بوده به طوري كه افزايش قيمتي در حدود ۲4۲درصد را 
تجربه كرده است. بعد از ان »شير و تخم مرغ« )لبنيات( با 
متوسط افزايش قيمت 5۲ درصدي رو به رو بوده كه دليل 
آن فشار هزينه است كه از سمت حذف ارز ترجيحي واردات 
نهاده هاي دامي به زنجيره دام كشور وارد شده است. »نان 
و غالت« با وجود حفظ يارانه دولتي آن باز هم مش��مول 
تورم بوده و رتبه سوم افزايش قيمت با رشد ۲8 درصدي را 
به خود اختصاص داده است. گروه »گوشت قرمز، گروه 
شكر و مربا« و بعد از آنها گوشت سفيد به ترتيب با رشد 
قيمت ۲4، ۲3 و ۲1 درصدي روبه رو شده در طول ۲ 
ماه رقم زيادي است. براي درك عدد كافي است بدانيد 
كه كل رشد قيمتي گوشت سفيد و قرمز در سال تورمي 
1400 در اين حدود بوده و حاال در دو ماه به اندازه يك 
سال افزايش قيمت داشته ايم. در مجموع و به صورت 
تجميعي تورم دو ماهه ارديبهش��ت و خ��رداد اقالم 
خوراكي و اساسي خانوار ها متجاوز از 4۲ درصد بوده 
كه به اندازه كل تورم خوراكي ها در سال 1400 است.

اخبار
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مطالبات ارزي ۲۰ شركت 
واردكننده نهاده مشخص شود

نماينده مجلس ش��وراي اس��المي خواستار بررسي و 
رسيدگي به مطالبات ارزي ۲0 شركت واردكننده نهاده 
دامي كه بيش از دو ماه از زمان عرضه كاال توسط آنها در 
سامانه بازارگاه و تحويل به دامدار و مرغدار گذشته است، 
ش��د.  به گزارش روابط عمومي اتحاديه واردكنندگان 
نهاده ه��اي دام و طيور اي��ران )اون��دا(، صديف بدري 
نماينده مردم اردبيل، سرعين، نير و نمين در مجلس 
شوراي اسالمي از صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
درخواست كرد تا مش��كالت واردكنندگان نهاده هاي 
دامي بررس��ي و نتيجه آن اعالم شود. پيش از اين و در 
تاريخ 18 تير م��اه 1401، دبير اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور در نامه اي به صديف بدري عنوان 
كرده بود.1. از حدود دو سال قبل واردكنندگان بخش 
خصوصي معمواًل دو ماه بع��د از تحويل نهاده وارداتي 
به سامانه بازارگاه مش��مول دريافت ارز ترجيحي قرار 
گرفته اند و اساس��ًا امكان اينكه قبل از تحويل نهاده ارز 
ترجيحي دريافت شده باشد ممكن نيست. ۲. بيست 
شركت بخش خصوصي با هدف پيشگيري از كمبود و 
التهاب در بازار نهاده در آخرين روزهاي عمر ارز ترجيحي 
به دستور وزارت جهاد كشاورزي حدود 470 هزار تن 
نهاده دامي به نرخ مش��مول ارز ترجيحي در س��امانه 
بازارگاه عرض��ه و تحويل توليدكنن��دگان داده اند و با 
وجود گذشت بيش از دو ماه و پيگيري هاي متعدد هنوز 
مطالبات ارزي اين شركت ها پرداخت نشده كه اين امر 
خسارت هاي جبران ناپذيري به تأمين كنندگان مواد 
اوليه توليدات پروتئيني كشور به عنوان حلقه اول زنجيره 
توليد وارد كرده است. انتظار مي رود كليه مسوولين 
محترم به ويژه نمايندگان محترم مردم نس��بت به 
پيگيري حقوق قانوني همه فعالين اقتصادي از جمله 
تالشگران خط مقدم مقابله با تحريم هاي بين المللي 
را اولويت خدمات خود به مردم قرار داده و از اظهارات 

غيرمستند در اين خصوص خودداري شود.

مديرعامل جديد
منطقه آزاد انزلي منصوب شد

با حكم س��عيد محمد، مش��اور رييس جمهور و دبير 
ش��ورايعالي مناط��ق آزاد تجاري - صنعت��ي و ويژه 
اقتصادي، »عيسي فرهادي« به عنوان رييس هيات 
مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي منصوب 
ش��د. دوم مرداد 1401 در مراس��مي با حضور سعيد 
محمد و مس��ووالن محلي و اصحاب رسانه، »عيسي 
فرهادي« به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلي منصوب شد. در اين مراسم 
كه در س��الن همايش هاي سازمان منطقه آزاد انزلي 
برگزار شد، ضمن معارفه مديرعامل جديد سازمان از 
تالش هاي علي اوسط اكبري مقدم، مديرعامل سابق 
منطقه نيز تكريم به عمل آمد. عيسي فرهادي فرماندار 
10 سال اخير پايتخت و نخستين استاندار البرز بوده 
كه سنگ بناي افزون بر يكصد اداره كل اين استان را 

بنا نهاده و از خانواده دانشگاه فرهنگيان است.

تغيير فرآيند قيمت گذاري 
كاالها منتفي شد

س��ازمان حمايت اعالم كرد كه تغيي��ر فرآيند قيمت 
گذاري كاالها صرفا يك پيشنهاد اوليه در يكي از جلسات 
تنظيم بازار بوده و در همان مقطع زماني منتفي ش��ده 
بود. روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اعالم كرد كه فرايند قيمت گذاري بيان 
شده در مكاتبه اين سازمان كه در برخي رسانه ها منتشر 
شده است؛ به عنوان يك پيشنهاد اوليه در يكي از جلسات 
تنظيم بازار مطرح ش��ده بود ك��ه در عمل قابليت اجرا 
نداشته و در همان مقطع زماني منتفي شده بود. ارسال 
اين مكاتبه ناشي از عدم اطالع از منتفي شدن اين فرآيند 
بوده است. كماكان مرجع قيمت گذاري كاال و خدمات، 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
است و در موارد خاص پيشنهاد اين سازمان براي تأييد 
در ستاد تنظيم بازار مطرح مي شود. گفتني است، چند 
روز پيش نامه اي از حسين فرهيدزاده، سرپرست سازمان 
حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان، به معاونان 
وزارت صمت منتش��ر شد كه بر اس��اس آن مقرر شده 
بود درخواست افزايش قيمت كاالها در دفاتر تخصصي 
وزارت صمت و جهاد كش��اورزي، س��ازمان حمايت، 
كميسيون اقتصادي دولت و ستاد تنظيم بازار بررسي 

و تأييد شود و در نهايت به تأييد رييس جمهور برسد.

فرصت يك ماهه براي پرداخت 
ماليات خودروهاي ميلياردي

سازمان امور مالياتي كشور در اطالعيه اي تأكيد كرد: 
خودروهاي با مجموع ارزش بيش از 10ميليارد ريال كه 
براي آنها برگ اجرايي پرداخت ماليات صادر شده است، 
يك ماه براي پرداخت ماليات فرصت دارند. به گزارش 
تسنيم، در اين اطالعيه آمده است: پيرو اعالم ماليات 
مالكان خودروهاي با مجموع ارزش بيش از 10ميليارد 
ريال در اجراي حكم بند )ش( تبصره )6( قانون بودجه 
س��ال 1400 كل كش��ور، برگ اجرايي وصول ماليات 
مذكور براي مالكان خودروهاي يادشده كه تاكنون نسبت 
به پرداخت ماليات متعلقه اقدام نكرده اند صادر و از طريق 
درگاه ملي خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي 
كشور به نشاني my.tax.gov.ir به آنها ابالغ و از طريق 
پيامك نيز اطالع رساني شده اس��ت؛ لذا اين اشخاص 
حداكثر يك ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذكور 
نسبت به پرداخت ماليات اقدام كنند، در غير اين صورت 
از طريق عمليات اجرايي و توقيف و بازداشت اموال اعم از 
منقول و غيرمنقول نسبت به وصول ماليات و ده درصد 
آن به عنوان هزينه اقدام خواهد ش��د. بر اس��اس اين 
اطالعيه، همچنين موديان گرامي معترض به ماليات 
اعالمي از سوي س��ازمان امور مالياتي مي توانند در 
سامانه مذكور با ثبت »عدم پذيرش « مراتب اعتراض 

خود را اعالم كنند تا به اعتراض آنها رسيدگي شود.

خبر

قيمت تمام شده مرغ وارداتي 
۱۶هزار تومان است

دبير انجمن تأمين كنندگان فرآورده خام دامي گفت: 
قيمت تمام ش��ده مرغ واردات��ي افزايش يافته و قيمت 
هركيلوگرم از اين محصول به 16هزار تومان رس��يده 
است. به گزارش تسنيم به نقل از روابط عمومي انجمن 
تأمين كنندگان فرآورده هاي خام دام��ي، از فروردين 
ماه س��ال 1400 كه واردات مرغ منجمد در دستور كار 
قرار گرفت ح��دود 170�180 هزار تن مرغ منجمد از 
كش��ورهاي تركيه و برزيل تخصيص يافته و تأمين ارز 
شده و بخش عمده آن وارد كشور شده است اما متأسفانه 
به رغ��م پيگيري هاي ف��راوان، واردكنن��دگان از روند 
قيمت گذاري و همچنين نح��وه پرداخت بهاي كاالي 
تحويلي توسط شركت پشتيباني امور دام ناراضي هستند.

ذوب آهن اصفهان، ركورد 
توليد روزانه ۹۸۰۵ تن

چدن مذاب را ثبت كرد
تالشگران ذوب آهن اصفهان در بخش كوره بلند با توليد 
9805 تن چدن مذاب در تاريخ سي و يكم تيرماه، ركورد 
روزانه جديدي را در توليد چدن با سه كوره بلند ثبت كردند. 
همايون صميمي مدير بخش كوره بلند ذوب آهن اصفهان 
با اعالم اين خبر گفت: قيمت هاي انرژي و كك در دنيا رو 
به افزايش است و با توجه به تامين حدود 70 درصد از زغال 
مصرفي كارخانه از معادن داخل��ي و 30 درصد از كك و 
زغال مصرفي از خارج از كشور و تامين منابع مالي و انتقال 
اين حجم از مواد اوليه، نياز است مصرف كك را در كارخانه 
كاهش دهيم.  وي افزود: در اين راستا از سال قبل چند تيم 
كاري تشكيل شده كه نتايج خوبي نيز رقم خورده و به طور 
ميانگين نسبت به سال قبل مصرف كك خشك حدود 
40 كيلوگرم كاهش يافته است و در كوره بلند شماره ۲ 
نيز مصرف كك خشك به كمتر از 500 كيلوگرم به ازاء هر 
تن چدن رسيده است و ان شاءاهلل با بهره برداري از پروژه 
تزريق پودر زغال به كوره بلند، ركوردهاي چشمگيري در 

زمينه كاهش مصرف كك حاصل خواهد شد.

اصالح هندسي ميدان امام 
خميني)ره( اراك انجام مي شود

شهردار منطقه يك اراك از اصالح هندسي ميدان امام 
خميني)ره( در اين منطقه خبر داد و گفت: احداث پارك 
ش��طرنج به عنوان اولين پارك موضوعي و تخصصي 
ورزش��ي اراك نيز مهم ترين اقدام عمراني انجام شده 
در منطقه است. حس��ين زنديه وكيلي در گفت وگو با 
خبرنگار ايمنا، اظهار كرد: يكي از اقداماتي كه در منطقه 
يك ش��هرداري اراك دنبال مي شود، اصالح هندسي 
ميدان امام خميني)ره( است كه با ش��روع كار پروژه 
توس��ط قرار گاه خاتم االنبياء)ص(، شهرداري منطقه 
نيز اصالح هندسي و تغيير مسير ترافيكي را با همكاري 
معاونت امور زيربنايي در دستور كار قرار داده است.  وي 
با بيان اينكه منطقه يك، بزرگ ترين منطقه شهرداري 
اراك محسوب مي شود، افزود: مساحت اين منطقه بالغ 
بر س��ه هزار هكتار و مساحت حريم منطقه بالغ بر 15 
هزار هكتار اس��ت كه 43 درصد از مساحت محدوده و 
5۲ درصد از حريم كل اراك را تشكيل مي دهد. شهردار 
منطقه يك اراك تصريح كرد: اين منطقه، تنها منطقه اي 
اس��ت كه دو ناحيه فعال را در محل شهرك صنعتي و 
قنات ناصري در زيرمجموعه خود دارد، خاطرنش��ان 
كرد: عالوه بر آس��فالت، جدول گ��ذاري و جمع آوري 
آب هاي سطحي، احداث پارك شطرنج به عنوان اولين 
پارك موضوعي و تخصصي ورزشي در اراك، مهم ترين 
اقدام عمراني انجام شده در منطقه يك شهرداري است. 

»تعادل«ازتورماقالمخوراكيدرخردادوتيرماهگزارشميدهد

حد بحراني قيمت ها 

سعيدمحمد:

دنيامنتظرتكميلزيرساختهايكشورنميماند
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي گفت: 
تاس��يس بانك فرامرزي و بورس بين المل��ل به عنوان 
ظرفيت جديد در اختيار فعالين اقتصادي قرار مي گيرد 
و ايجاد مناطق آزاد مشترك با كشورهاي حاشيه درياي 
خزر به ويژه روسيه در دستور كار قرار دارد. سعيد محمد، 
مشاور رييس جمهور و دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي در مراس��م تكريم و معارفه رييس هيات 
مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي، با بيان اينكه 
منطقه آزاد انزلي با وجوه ارزشمند متعدد و ظرفيت ويژه 
خود از مناطق آزاد پر ظرفيت كشور محسوب مي شود؛ 
اظهار كرد: قرار گرفتن در مسير كريدور شمال - جنوب 
و ظرفيت مبادله كاال با كشورهاي حاشيه درياي خزر و 
اوراسيا از ظرفيت هاي ويژه اين منطقه محسوب مي شود 
كه بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. وي با انتقاد از عدم 
پرداخت بايسته به ظرفيت ها و فرصت هاي كريدور شمال 
- جنوب تصريح كرد كه فعال سازي اين مسير ترانزيتي 
معطوف به رفع دو حلقه مفق��وده در حال تكميل و رفع 
است و گفت: سرعت بخشيدن به فرآيند تكميل و اتصال 
منطقه آزاد انزلي به خط ريل، باعث رونق و افزايش حجم 
ترانزيت كاال از اين مسير مي گردد و اين در حالي است كه 
هنوز بنادر اين منطقه به خط ريلي وصل نبوده اما بخش 
اعظم كاالهاي اساسي كشور از اين طريق وارد مي شود. 
مشاور رييس جمهور افزايش نقل و انتقال كاال را زمينه ساز 
رونق فضاي كسب و كار، اشتغالزايي بيشتر و درآمدهاي 
عمومي مردم استان و شكوفايي گيالن اعالم كرد و افزود: 
در مذاكرات صورت گرفته با نماينده ويژه پوتين بر اهميت 
و عزم جدي دو كشور در مسير فعال سازي سريعتر كريدور 
شمال - جنوب تاكيد و در اين راستا با همكاري منطقه ويژه 
اقتصادي لوتوس آس��تراخان گام هاي خوبي به منظور 
احياي مس��ير ترانزيتي فوق برداشته ش��ده است. دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با تاكيد 
بر اينكه دنيا منتظر تكميل زيرس��اخت هاي كشورمان 

نمي ماند و بايد تمام دستگاه هاي ذي ربط به ويژه وزارت 
راه و شهرسازي در هم افزايي با يكديگر در مسير احياي 
كريدور شمال - جنوب گام برداريم؛ به عملكرد مديرعامل 
پيشين منطقه آزاد انزلي پرداخت و گفت: اكبري مقدم 
فعاليت هاي خوبي را در حوزه تكميل طرح ملي اتصال اين 
منطقه به خط ريل سراسري و اسكله هاي بندر كاسپين 
انجام داده و بر همين اساس منطقه آزاد انزلي در زمينه هاي 
صنعتي و حمايت از تولي��د و صادركنندگان از بهترين 
مناطق آزاد كشور محسوب مي شود. وي با اشاره به اينكه 
كمبود زمين در منطقه آزاد انزلي از مهم ترين مشكالت 
اين منطقه در مسير جذب سرمايه گذار است اضافه كرد: 
در همين راستا طرح الحاق شهرك صنعتي سفيد رود، 
فرودگاه رشت و نقاط ديگر به صورت منفصل به منطقه 
آزاد انزلي به مجلس ش��وراي اسالمي ارسال شده است. 
محمد ارتقاي جايگاه صنايع تبديلي و فرآوري محصوالت 
شيالتي و كشاورزي با توجه به ظرفيت هاي استان گيالن، 
به همراه صنايع دريامح��ور را از مهم ترين اولويت هاي 
منطقه آزاد انزلي اعالم نمود و افزود: به منظور تس��هيل 
و گس��ترش مبادالت تجاري، تاسيس بانك فرامرزي و 
بورس بين الملل به عنوان ظرفيت جديد در اختيار فعالين 
اقتصادي قرار مي گيرد و ايجاد مناطق آزاد مش��ترك با 
كشورهاي حاشيه درياي خزر به ويژه روسيه در دستور 
كار قرار دارد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
كشور با قدرداني از زحمات اكبري مقدم، نظم و انضباط 
س��ازمان منطقه آزاد انزلي و پيگيري پروژه هاي بر جاي 
مانده و مسائل حقوقي كه گريبان منطقه را گرفته بود را از 
مهم ترين ويژگي هاي وي عنوان كرد و در خصوص انتصاب 
عيسي فرهادي به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلي تاكيد كرد: انتخاب مديري با 
توانمندي هاي ملي با عنايت به حساسيت هاي اين منطقه، 
در دستور كار قرار داشت و بايد بايد هر روز با يك گام رو به 

جلو براي كشور و فرزندان اين سرزمين برداريم.

مدرک تحصیلی اینجانب مهدی سلیمانی فرزند خسرو به شماره شناسنامه 
3970028450 صادره از تویسرکان در مقطع کاردانی رشته نرم افزار کامپیوتر 
صادره ازواحد دانشگاهی تویس�رکان به شماره دانشجویی 860755523 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان به نشانی بلوار حیقوق نبی )ع(کد 

پستی 6581685184،تلفن 34926634ارسال نمایید .

مفقودي

آقای محمد احمدی سرخیدر فرزند حسن با ارائه درخواستی ، وارده به شماره 707/759-
1401/04/22   منضم به دو برگ استش�هادیه ی مصدق دفتر اس�ناد رسمی شماره ی 46 
جوانرود ، مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال  291100  مربوط به پالک  2362  فرعی 
از 2308 فرعی از 54- اصلی  سرخیدر) واقع در بخش 13 کرمانشاه ( به علت سهل انگاری 

در نقل مکان گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور در دست اقدام است.
الزم به ذکراست که ، سند مالکیت مذکور ، متعلق به ششدانگ یک قطعه زمین ، به مساحت 
733.03 متر مربع است و درتاریخ  1399/12/27  ذیل شماره   139920316007001507  
دفتر امالک الکترونیک به نام آقای محمد احمدی سرخیدر فرزند حسن صادر و تسلیم 
گردیده اس�ت و در این تاریخ ، در قید بازداشت ) توسط محاکم(  و وثیقه ) توسط بانکها و 

اشخاص( نمی باشد.
ل�ذا ، مراتب ، در اجراء ماده 120 آیین نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن ، در یک نوبت 
آگه�ی میگردد تا چنانچه ، ش�خص یا اش�خاصی ، مدعی انجام معامله و یا وجود س�ند 
مالکیت مزبور ، نزد خود هستند ، از تاریخ انتشار این آگهی ، ظرف مدت  10 روز اعتراض 
خود را )ضمن ارائه اصل سند مالکیت ( کتبًا ، به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت، 
المثنای س�ند مالکیت مزبور پس از انقضاء مهلت مذکور ، طبق مقررات به نام مشارالیه 

صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/05/03

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود
شهریار خدری

آگهی فقدان سند مالکيت

آقای محمد احمدی سرخیدر فرزند حسن با ارائه درخواستی ، وارده به شماره 707/758-
1401/04/22   منضم به دو برگ استش�هادیه ی مصدق دفتر اس�ناد رسمی شماره ی 46 
جوانرود ، مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال  291101  مربوط به پالک  2363  فرعی 
از 2308 فرعی از 54- اصلی  سرخیدر) واقع در بخش 13 کرمانشاه ( به علت سهل انگاری 

در نقل مکان گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور در دست اقدام است.
الزم به ذکراست که ، سند مالکیت مذکور ، متعلق به ششدانگ یک قطعه زمین ، به مساحت 
3889.94 متر مربع است و درتاریخ  1399/12/27  ذیل شماره   139920316007001508  
دفتر امالک الکترونیک به نام آقای محمد احمدی سرخیدر فرزند حسن صادر و تسلیم 
گردیده اس�ت و در این تاریخ ، در قید بازداشت ) توسط محاکم(  و وثیقه ) توسط بانکها و 

اشخاص ( نمی باشد.
ل�ذا ، مراتب ، در اجراء ماده 120 آیین نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن ، در یک نوبت 
آگه�ی میگردد تا چنانچه ، ش�خص یا اش�خاصی ، مدعی انجام معامله و یا وجود س�ند 
مالکیت مزبور ، نزد خود هستند ، از تاریخ انتشار این آگهی ، ظرف مدت  10 روز اعتراض 
خود را )ضمن ارائه اصل سند مالکیت ( کتبًا ، به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت، 
المثنای س�ند مالکیت مزبور پس از انقضاء مهلت مذکور ، طبق مقررات به نام مشارالیه 

صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/05/03

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود
شهریار خدری

آگهی فقدان سند مالکيت
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خبرروز

احتمال تداوم خشكسالي هاي بي سابقه در جهان براي مدت ۵  سال
يك گروه از متخصصان بين المللي در مطالعه اي كه نتايج آن در مجله نيچر كاميونيكيشن منتشر شد با هشدار نسبت به گرمايش جهاني 
اعالم كردند خشكسالي هاي پنج ساله مي تواند به يك امر عادي تبديل شود. بنا بر اظهارنظر اين كارشناسان درصورتي كه اقدامي براي مهار 
گرمايش جهاني انجام نشود، خشكسالي هاي »بي سابقه« حداقل براي پنج سال ادامه پيدا مي كند و تا اواسط قرن به چندين منطقه در 
سراسر جهان آسيب خواهد زد. اقداماتي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به منظور به تاخير انداختن شروع چنين شرايط خشكسالي و 
كوتاه كردن دوران خشكسالي ضروري است. خشكسالي بي سابقه براي پنج سال يا بيشتر، در هفت منطقه از جهان از جمله اطراف مديترانه، 
امريكاي جنوبي و خاورميانه ادامه پيدا خواهد كرد. همچنين شرايط خشكسالي مشابه تا پايان اين قرن ۱۸ منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

رويدادادامهازصفحهاول

افزايش بارز بستري هاي كرونا در ۲۷ استان كشور 

طي هفته هاي اخي��ر هر روز بر تعداد كس��اني كه 
به كرونا مبتال مي ش��وند، افزوده شده و به طبع آن 
آمار قربانيان نيز افزايش پيدا مي كند. به گفته وزير 
بهداشت و درمان پيك هفتم در كشور آغاز شده اما 
آن چيزي كه محسوس نيست، رعايت پروتكل ها از 
سوي مردم و الزام رعايت آن از سوي مسووالن است. 
همه ب��ه زندگي عادي خود ادام��ه مي دهند، كمتر 
كسي را مي بينيد كه خارج از خانه ماسك بزند و كمتر 
كساني را مي بينيم كه فاصله اجتماعي را رعايت كنند. 
اين در حالي اس��ت كه اكثر بيمارستان هاي دولتي 
دوباره با موج مراجعات و بستري بيماران مواجه اند كه 
به كرونا مبتال شده اند. كافي است سري به بيمارستان 
ميالد، امام خميني و يا ديگر بيمارستان هاي بزرگ 
شهر بزنيد و س��يل مراجعان را از نزديك ببينيد. از 
سوي ديگر هشدارهايي كه ستاد ملي مقابله با كرونا 
مي دهد مورد توجه هيچ كس قرار نمي گيرد. اما اگر 
وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كند، رسيدن به 
مرگ و ميرهاي س��ه رقمي خيلي هم دور از انتظار 
نيست. يادمان باشد كه كادر درمان ديگر توان سه 
سال پيش را براي نگهداري و مراقبت از بيماران 
ندارند، آنها هم خس��ته ش��ده اند و اين خستگي 
مي توان��د به قيمت جانش��ان تمام ش��ود. هر بي 
توجهي به رعايت پروتكل ها از س��وي مردم باعث 
افزايش فش��ار كاري بر كادر درمان مي شود و هر 

اتفاق تلخي در اين بين ممكن است رخ بدهد.
در هفته ۱۲۶ همه گيري كرونا در كشور، افزايش بارز 
بيماران بستري در ۲۷ استان و افزايش موارد متوفي 
كوويد ۱۹ در شش استان كشور گزارش شده است و 
بيم آن مي رود كه  بي توجهي به رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي ضدكرونايي نيز بر اين روند افزايش��ي 
بيماري شدت بخشد. رنگ قرمز و نارنجي دوباره به 
نقشه رنگ بندي كرونايي كشور بازگشته و شهرهاي 
پرخطر كرونايي در حال افزايشند؛ افزايشي كه اين 

 BA۵ و BA۴ بار با غلبه دو زيرسويه اُميكرون يعني
خودش را نش��ان مي دهد. بر اين اساس بنابر اعالم 
وزارت بهداشت، در حال حاضر ۵۷ شهر در وضعيت 
قرمز، ۸۶ ش��هر در وضعيت نارنجي، ۱۹۹ شهر در 
وضعيت زرد و ۱۰۶ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

    صعود فوتي ها در ۶ استان
در ح��ال حاضر گفته مي ش��ود كه زيرس��ويه هاي 
اُميكرون در كشور غالب شدند و موج هفتم بيماري 
كوويد ۱۹ تاخت و تازش را در كش��ور شروع كرده 
است، نشانه آن نيز چهار رقمي شدن موارد شناسايي 
ابتالي روزانه كرونا و دو رقمي شدن دوباره فوتي هاي  
ناش��ي از آن است. در حالي كه فوتي هاي كرونا طي 
هفته هايي تك رقمي و در روزهايي هم صفر و يك 
بود، اما اكنون تع��داد فوتي ها به روزان��ه ۲۰ تا ۳۰ 
نفر رس��يده و بيم آن مي رود كه در هفته هاي آينده 
مجددا با افزايش مبتاليان، بستري ها و به تبع آن باال 
رفتن تعداد فوتي ها نيز مواجه شويم. در اين شرايط، 
اما باوجود هشدار متخصصان و مسووالن مبني بر 
لزوم جدي گرفتن رعايت پروتكل ها، ميزان رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي به شدت كاهش يافته است. 
به طوري كه ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در كشور در هفته منتهي به يكم مرداد ماه ۱۴۰۱ 
)از ۲۵ تير تا ۱ مرداد ماه(، به پايين ترين حد خود 
يعني بالغ بر ۳۵.۸ درصد رسيده است. همچنين 
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ميانگين استفاده از 
ماسك در شاغلين و خدمت گيرندگان به تفكيك 
اماكن عمومي اس��تان هاي كشور از ۲۲ تا ۲۹ تير 

ماه بالغ بر ۲۵.۵۶ درصد بوده است.

    وضعيت هفتگي كرونا در كشور
بررس��ي هفتگي وضعيت كرونا در كشور در هفته 
چهارم تي��ر م��اه ۱۴۰۱ مص��ادف با هفت��ه ۱۲۶ 

همه گيري در كشور نش��ان مي دهد كه در هفته 
اخير تعداد موارد س��رپايي مثبت شناسايي شده 
در كشور ۲۸۶۱۷ نفر بوده است. همچنين تعداد 
موارد بستري جديد در كشور ۴۱۱۹ و تعداد موارد 

فوتي در هفته اخير در كشور ۶۹ نفر بوده است.

    وضعيت كرونا در تهران
در استان تهران نيز در هفته اخير تعداد موارد سرپايي 
مثبت شناسايي شده ۱۵۱۵ نفر، تعداد موارد بستري 
جديد ۶۹۶ نفر و تعداد موارد فوتي ۱۲ نفر بوده است.

   كدام استان ها 
افزايش موارد بستري و فوتي  را داشته اند؟

در عين حال بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، در 
هفته اخير مص��ادف با هفت��ه ۱۲۶ همه گيري در 
كشور، استان هاي يزد، خراسان جنوبي، مازندران، 
كرم��ان، قم، هرم��زگان، چهارمح��ال و بختياري، 
سمنان، خراسان شمالي، لرستان، بوشهر، مركزي، 
ايالم، تهران، خراس��ان رضوي، گيالن، گلس��تان، 
خوزستان،  البرز، همدان، فارس، آذربايجان غربي، 
اصفهان،  آذربايجان ش��رقي، قزوين، كرمانش��اه و 
سيستان و بلوچستان افزايش بارز بستري را داشته اند. 
همچنين استان هاي كهگيلويه و بوير احمد، زنجان 
و كردس��تان افزايش موارد بستري را در هفته اخير 
گزارش كرده اند. در عين حال افزايش فوتي هاي كرونا 
در هفته اخير در استان هاي يزد، هرمزگان، خراسان 
رضوي، گيالن، اصفهان و آذربايجان شرقي گزارش 
شده است. بنابراين طبق اعالم وزارت بهداشت، در 
هفته اخير، افزايش بارز بيماران بستري در ۲۷ استان 
كشور، افزايش در سه استان و ايستايي در يك استان 
گزارش شده است. همچنين افزايش موارد متوفي 
كوويد ۱۹ در هفته اخير در ش��ش اس��تان كشور و 
ايستايي موارد فوت در ۲۵ استان گزارش شده است.

كشف ۷۰ درصد سرقت هاي خرد از ابتداي سال تاكنون
ريي��س پلي��س آگاهي فراج��ا از كش��ف ۷۰ درصد 
سرقت هاي خرد در سراسر كشور از ابتداي سال تاكنون 
خبر داد. سردار محمد قنبري، درباره سرقت هاي خرد 
گفت: وقوع سرقت هاي خرد به مولفه هاي گوناگوني 
بس��تگي دارد، اما از ابتداي س��ال تاكنون بيش از ۷۰ 
درصد س��رقت هاي خرد در سراسر كش��ور با تالش 
همكاران من كشف شده است. او ادامه داد: در خصوص 
پيشگيري از س��رقت هاي خرد نيز ما با خودروسازان 
براي ايمني بيش��تر خودروها و جلوگيري از سرقت 
لوازم خودرو جلساتي را برگزار كرده ايم. همچنين يكي 
از موضوعاتي كه باعث بروز سرقت هاي خرد مي شود 
عدم وجود پاركينگ مناسب در شهرهاي بزرگ است 
كه در اين زمينه نيز بايد اقدامات الزم براي رفع  عدم 
پاركينگ مناسب صورت گيرد. رييس پليس آگاهي 
فراجا همچني��ن درباره قتل ه��اي خانوادگي گفت: 
آمارهاي ما حاكي از افزايش قتل هاي خانوادگي نيست. 
قتل هاي خانوادگي قتل هاي لحظه اي اس��ت كه فرد 
بر اثر عصبانيت در يك مشاجره خانوادگي نمي تواند 
خ��ود را كنترل ك��رده و اقدام به قت��ل مي كند و بايد 

آموزش هايي مانند كنترل خشم به افراد آموزش داده 
شود تا با چنين موضوعاتي نيز مواجه نشويم. سردار 
قنبري در پاسخ به اين سوال كه آيا قتل هاي زنجيره اي 
در كشور اتفاق مي افتد؟ گفت: قتل زنجيره اي به آن 
معنا كه فردي به ص��ورت زنجيره وار افرادي را به قتل 
برساند، نداشته ايم. او در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود درباره س��رقت طال و جواه��رات از منازل گفت: 
مردم همچنان وجه نق��د، طال و جواهرات را در منزل 
نگهداري مي كنند و متناس��ب با قيمت اين اجناس، 

اقدامات بازدارنده را انجام نمي دهند.

رويخطخبر

نياز به افزايش »يارانه« مراكز نگهداري از معلوالن 
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به اينكه يارانه مراكز نگهداري از افراد داراي معلوليت 
بايد در سال جاري افزايش يابد، گفت: در حال حاضر 
يارانه مراكز غيردولتي با رقم ثابت پرداخت مي شود؛ 
اما باتوجه به اصالح سياست هاي ارزي، هزينه هاي 
نگهداري معلوالن و س��المندان افزايش يافته است. 
هرچند كه دولت در راستاي كنترل و تثبيت قيمت 
دارو، يارانه تخصيص داده، اما مددجويان هزينه هاي 
خوراك و پوشاك نيز دارند. اصغر كاظمي با اشاره به 
مي��زان يارانه مراكز نگهداري از معل��والن بيان كرد: 
باتوجه به اينكه مراكز نگهداري ب��ه صورت روزانه و 
شبانه هستند، يارانه آنها نيز متفاوت است به طوري كه 
سال گذشته به طور ميانگين يارانه مراكز شبانه روزي 
حدود ۲ ميليون تومان و يارانه مراكز نگهداري روزانه 
حدود يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان بوده اس��ت. او 
با اش��اره اينكه يارانه مراكز نگه��داري از افراد داراي 
معلوليت بايد در سال جاري افزايش يابد، گفت: رقم 
افزايش ساالنه يارانه مراكز نگهداري بايد طي صورت 
جلسه اي به تاييد نماينده س��ازمان برنامه و بودجه، 
نماينده سازمان بهزيس��تي و نماينده انجمن عالي 
مراكز غيردولتي برسد. باتوجه به ميزان اعتباري كه 
امسال داشتيم، پيشنهادمان اين بود كه درصدي به 
يارانه سال گذش��ته اضافه شود، اما هنوز بر روي رقم 
 آن توافقي صورت نگرفته اس��ت و در اين زمينه بايد 
صورت جلسه اي پياده و تنظيم و براي هيات وزيران 
ارسال شود. معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي 
كش��ور افزود: اين س��ازمان از ابتداي س��ال با مراكز 
غيردولت��ي درخصوص يارانه اف��راد داراي معلوليت 

مستقر در مراكز نگهداري چندين جلسه برگزار كرد. 
آنها از ما فرصت مي خواهن��د و در حال رايزني براي 
افزايش اعتبار مربوطه هستند. كاظمي ادامه داد: در 
حال حاضر يارانه مراكز غيردولتي با رقم ثابت پرداخت 
مي شود؛ هرچند دولت به دارو سوبسيد مي دهد، اما 
مددجويان هزينه هاي خوراك و پوشاك نيز دارند. او 
در پاسخ به اين سوال كه سهم پرداختي خانواده هاي 
مددجويان مستقر در مراكز نگهداري چقدر است؟ 
نيز گفت: طبق قانون، تقريبا مراكز شبانه روزي ماهانه 
۷۰۰ هزار تومان و مراكز روزان��ه ۳۰۰ هزار تومان از 
خانواده ها دريافت مي كنن��د اما باتوجه به اينكه ۷۰ 
درصد مددجوياني كه در اين مراكز پذيرش مي شوند 
در دهك يك تا ۳ قرار دارند، نمي توانند سهم شان را 
پرداخت كنند؛ به ويژه در استان هاي مناطق محروم و 
شهرستان ها عمدتا سهم خانواده قابل دريافت نيست 
و خانواده خود مس��تحق هس��تند و برخي از آنها در 
خط فقر و زير خط فقر قرار دارند لذا باتوجه به اينكه 
هزينه ها باالست، الزم اس��ت تدابيري براي افزايش 

يارانه مراكز انديشيده شود.

گليماندگار|
 زم��ان زيادي به پاي��ان مهلتي كه رييس 
مجلس به دولت براي روشن شدن تكليف 
مصوبه ش��وراي عالي كار و افزايش دستمزد كارگران و 
بازنشستگان داده، باقي نمانده است. اين در حالي است 
كه بحث از افزايش حق مس��كن اين اقشار به ۶۵۰ هزار 
تومان است كه البته اگر نگاهي گذرا به نرخ اجاره مسكن 
در ش��هرها بيندازيم متوجه خواهيم شد كه اين ميزان 
افزاي��ش دردي را از اين افراد دوا نمي كند. ضمن اينكه 
با آزاد س��ازي قيمت ها حتي اگر حقوق بازنشستگان و 
كارگران طبق مصوبه شوراي عالي كار يعني به ميزان 
۵۷/۴ درصد افزايش پيدا كند، بنا بر آمارهاي رس��مي 
يك خانواده ۳/۳ نفره بايد تمامي دريافتي خود در ماه را 
براي خريد مايجتاج روزانه و در واقع تامين معيشت خود 
هزينه كند در حالي كه هزينه مسكن اين روزها به يكي 
از دغدغه هاي مهم اقش��ار كم درآمد تبديل شده است. 
دغدغه اي كه علي رغم تمام وعده هاي مس��ووالن هيچ 
اميدي به از بين رفتن آن نيست و اگر شرايط به همين 

منوال ادامه پيدا كند چه بسا كه اوضاع بدتر هم بشود. 

    ايجاد فقر در جامعه
اصغر طالب لو، كارش��ناس اقتص��اد در رابطه با مصوبه 
افزايش حقوق و تاثير آن بر زندگ��ي افراد در جامعه به 
»تعادل« مي گويد: ميزان درآمد هر فرد در جامعه بايد با 
توجه به تورم موجود در جامعه تعيين شود. ما نمي توانيم 
تورم ۵۰ درصدي داشته باشيم اما حقوق افراد را تنها ۱۰ 
درصد افزايش دهيم. البت��ه از آنجايي كه هيچ وقت در 
جامعه ما ميزان تورم با ميزان حقوق دريافتي افراد هيچ 
سنخيتي نداشته و هميشه اين تورم بوده كه از همه چيز 
پيشي مي گرفته متعادل كردن اين دو در شرايط كنوني 
كامال غي��ر ممكن به نظر مي رس��د. اما اگ��ر بخواهيم 
حداقل هاي مورد نياز براي يك زندگي را در نظر بگيريم 
بايد شرايط را طوري فراهم كنيم كه افراد كمترين آسيب 
را از اين تورم ببينند. مساله اي كه متاسفانه در كشور ما 

اصال مورد توجه قرار نمي گيرد. 
او مي افزايد: در واقع اين مسووالن و دولتمردان هستند 
كه با تصميم هاي اشتباه و راهكارهاي اشتباه در جامعه 

فقر توليد مي كنند. چرا نبايد هي��چ قانون و ضابطه اي 
براي افزايش قيمت ها در كشور وجود داشته باشد، قانون 
هس��ت اما ضمانت اجرايي بسيار مهم تر از قانوني است 
كه فقط از آن حرف مي زنيم. چرا نبايد نظارت دقيق بر 
بازار مسكن وجود داشته باشد كه ناگهان افراد بسياري 
مجبور شوند به دليل رشد بي رويه قيمت ها به حاشيه 
شهرها پناه ببرند. طالب لو در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: مقوله اي به نام ت��ورم اصوال در حوزه اقتصاد 
كالن موضوعيت پيدا مي كند، اما وقتي سطح عمومي 
قيمت ها به طور ب��ي رويه و مداوم افزايش پيدا مي كند، 
اين بحث به حوزه زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه 
هم كشيده مي ش��ود و آثار زيانباري بر جامعه تحميل 
مي كند. ت��ورم مي تواند در برخي مواقع باعث مفاس��د 
اجتماعي، اخالقي و اقتصادي شود. در چنين شرايطي 
افرادي كه افزايش دستمزدها را يكي از عوامل افزايش 
قيمت ه��ا مي دانند، كامال به بيراه��ه مي روند، افزايش 
دستمزدها تاثيري بسيار ناچيز بر افزايش قيمت ها دارند، 
اما سياست هاي غلط اقتصادي دليل اصلي تورمي است 

كه امروز جامعه با آن مواجه است. 

    افزايش دستمزدها تورم زا نيست
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسالمي كار 
كشور و از نمايندگان كارگري دستمزد در ارتباط با نرخ 
تورم و تاثير آن بر دس��تمزد به تعادل مي گويد: تورم در 
اقتصاد، مقوله اي چندبعدي است و انواع مختلف دارد؛ 
فقط از نظر شدت به سه دسته تقسيم شده است؛ تورم 
خزنده كه به افزايش ماليم قيمت ها گفته مي شود. در 
تورم خفيف، افزايش قيمت بين يك تا شش درصد و در 
سال بين ۴ تا ۸ درصد است؛ تورم شديد كه در اين نوع 
تورم، آهنگ افزايش قيمت ها تند وسريع است، ميزان 
ساالنه آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است و در نهايت، تورم بسيار 
شديد است كه شديدترين حالت تورم به شمار مي رود. 
معيار تورم بسيار ش��ديد را ۵۰ درصد در ماه يا دو برابر 

شدن قيمت ها در مدت شش ماه مي دانند.
فرام��رز توفيقي در م��ورد تورم در اي��ران مي افزايد: 
تورم در ايران از اواخر ده��ه  ۱۳۴۰ به صورت جدي 
پديدار گشت و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثير عوامل 

س��اختاري مانند تكيه بر درآمدهاي نفتي در قالب 
برنامه هاي مالي، عدم تعادل در شاخص هايي ماننِد 
تجارت جهاني، بافت بودجه دولت، تركيب بخش هاي 
اقتصادي، مناطق اقتصادي كش��ور؛ دوگانگي شيوه 
توليد، فقدان حلقه هاي واسط در زنجيره توليد و عدم 
تعادل در الگوي توزيع درآمد و ثروت، ادامه داشت و 
موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه شد. آثارش در 
عدم موازنه بين رشد نقدينگي و تقاضاي موثر و رشد 
عرضه كل ظاهر گشت و از طريق تورم وارداتي و فشار 

هزينه هاي توليد شدت يافت.
او ادامه مي دهد: در س��ال هاي بعد از پيروزي انقالب 
اس��المي، به علت فقدان برنامه هاي جامع رش��د و 
توسعه اقتصادي و نوسانات شديد درآمدهاي ارزي، 
اقدامات ريش��ه اي جهت اصالح نظ��ام اقتصادي و 
رفع عدم تعادل هاي آن صورت نگرفت و لذا به علت 
حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولي و عدم 
تعادل هاي حاكم بر اقتصاد كشور، سياستهاي پولي 
و مالي انبس��اطي، افزايش هزينه ه��اي توليد، تورم 
وارداتي، جنگ تحميلي، نارسايي هاي سيستم توزيع، 
عوامل رواني و...، گرايشات و فشارهاي تورمي شديد 

در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.
توفيقي با بيان اينكه »تورم در يك نگاه كلي داراي 
س��ه منشأ عمده است؛ فش��ار تقاضا، فشار هزينه و 
ساختار اقتصاد« ادامه مي دهد: نكته بسيار مهم در 
خصوص اقتصاد ايران آن است كه بسياري از عوامل 
اثرگذار بر تورم، قدرت گرفته از عوامل س��اختاري 
است. تورم لجام گسيخته امروز كه بسياري از مردم 
به ويژه اقش��اركم درآم��د را تحت تاثي��ر قرارداده، 
اگرچه ناش��ي از فعل وانفعاالت تورمي است اما در 
واقع معلول تفكري تورم زاست كه بر اقتصاد كشور 
حاكم شده است. برخي از اجزاي اين تفكر تورم زا 
عبارتند از ش��يوه  اجراي عدالت اجتماعي، توهم 
رش��د از طريق تزريق پول، عدم برنامه ريزي براي 

افزايش درآمد و ساختار سيستم بانكي.

    مساله فقط مسكن و غذا نيست
كوروش محبي، جامعه شناس در اين رابطه به تعادل 

مي گويد: مساله افراد جامعه فقط غذا و مسكن نيست، 
متاسفانه كسي به هزينه هاي ديگر خانواده ها از جمله 
آموزش، درمان، حمل و نقل و... توجه نمي كند. در واقع 
ما وقتي از مسكن و غذا صحبت مي كنيم مي خواهيم 
اصلي ترين نيازه��اي خانواده را در نظ��ر بگيريم. اما 
نيازهاي ديگري كه برش��مرده ش��د نيز چندان غير 
ضروري به نظر نمي رس��ند. مساله اينجاست كه اگر 
شرايط به همين منوال ادامه پيدا كند، ما شاهد بروز 
آسيب هاي اجتماعي به مراتب خطرناك از سرقت هاي 
خياباني خواهيم بود. ما نمي توانيم رفاه نسبي را براي 
تمام افراد جامعه فراهم نكنيم و از آنها انتظار داش��ته 
باشيم در مقابل تبعيض هايي كه هر روز با آن مواجه 
مي شوند، به درستي رفتار كنند. خيلي از افراد شايد با 
سيلي صورت خود را سرخ نگه دارند اما هستند كساني 
كه وقتي در شرايط س��خت قرار مي گيرند به دنبال 
انتقام گرفتن از جامعه هستند و اين وضعيت مي تواند 

آرامش و امنيت تمام افراد جامعه را بر هم بزند. 
او مي افزاي��د: وقتي اكثر خانواده ها ب��ه دليل افزايش 
اجاره بها مس��كن مجبور مي شوند در حاشيه شهرها 

زندگي كنند و اين امر باعث گسترش حاشيه نشيني 
مي شود، خود بزرگ ترين خطر براي امنيت جامعه به 
شمار مي رود، سال هاست كه جامعه شناسان در مورد 
خطرات افزايش حاشيه نش��يني در شهرهاي بزرگ 
هشدار مي دهند اما متاسفانه مسووالن به اين مساله 
توجهي ندارند. بماند كه در س��ال هاي گذشته يكي 
از دولتمردان با طرحي كه ارايه كرد خود به حاش��يه 
نشيني در ش��هرهاي بزرگ دامن زد و حاال ما عواقب 
آن را مي بينيم. آمارها به ما دروغ نمي گويند، ش��ايد 
خيلي از آمارها اعالم نشوند، اما دليل بر نبود آنها نيست. 
اينكه قتل و دزدي با سالح گرم و ... افزايش پيدا كرده 
مساله اي است كه نمي توانيم آن را كتمان كنيم و فقر 
اصلي ترين ريشه اين رفتارها و ناهنجاري هاي اجتماعي 
است. از سوي ديگرهر چند از ديدگاه جامعه شناسي 
تعريف دقيق فقر و تعيين حدود آن خالي از اش��كال 
نيست، ولي پژوهشگران ضوابط و معيارهاي ويژه اي 
چون درآمد س��رانه، مي��زان مصرف روزان��ه كالري، 
مساحت س��رانه مسكن، مصرف س��رانه مواد غذايي 
و پوش��اك، ميزان برخورداري از آموزش و پرورش و 

بهداشت و درمان و حتي سرگرمي و تفريح را تعيين 
كرده و براساس آن خط فقر را مشخص مي كنند.

    انواع فقر
فقر را مي توان از ديدگاه حد گسترش آن به فقر جمعي، 
گروهي و فردي تقس��يم بندي كرد؛ مثاًل در مناطقي 
كه تعداد مصرف كنندگان »ضروريات زندگي« بيش 
از عرضه آن است، فقر جمعي پديد مي آيد. نوع ديگري 
از فق��ر، »فقر دوره اي« ن��ام دارد؛ اينگونه فقر معمواًل 
در نتيجه كاه��ش موقتي امكانات زندگ��ي در پيرو 
خشك سالي در زمينه اقتصاد، كشاورزي، قطع تجارت 
در اقتصاد بازرگاني و يا بيش توليدي در اقتصاد صنعتي 
پديدار مي شود. در برابر فقر دوره اي كه جنبه جمعي 
داشته و گذرا مي باش��د، »فقر فردي« قرار دارد كه 
ناشي از موقعيت جامعگي فرد مي باشد. اين نوع فقر 
از اراده و اختيار افراد بيرون اس��ت. در اكثر جوامع 
پيرمردان و پيرزناني كه قدرت كار ندارند، بيوه زناني 
كه نان آور خويش را از دس��ت داده اند، يتيماني كه 

بي سرپرست شده اند و ... دچار فقر فردي هستند.

گزارش

چشم انتظاري براي اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي كار

مردم بازنده اصلي رقابت ميان دستمزد و تورم

زوج هاي نابارور و نياز به 
مداخله روانشناختي

 در واق��ع »حماي��ت اجتماع��ي« يك��ي از 
اثرگذارتري��ن مولفه ه��ا در س��المت روان��ي 
و س��ازگاري با ناب��اروري در زوجي��ن نابارور 
محسوب مي ش��ود، كه به دنبال عدم حمايت 
اجتماعي، زوجي��ن نابارور احس��اس انزواي 
بيشتر را تجربه خواهند كرد. همچنين عالوه 
بر عوارض روانشناختي ناشي از ناباروري براي 
زوجين نابارور، مجموعه اي از عوارض جانبي 
ديگر ناش��ي از هورمون ه��ا و داروهاي مورد 
اس��تفاده براي درمان ناب��اروري نيز مي تواند 
زندگي زوجين نابارور را تحت الشعاع قرار دهد. 
برخي از داروها كه اغلب به دليل بهبود تخمك 
گذاري و افزايش توليد اسپرم به زوجين نابارور 
تجويز مي ش��وند، مي توانند منج��ر به ايجاد 

اضطراب، وقفه در خواب و ... شوند.
حتي س��اير داروه��اي ناباروري ني��ز ممكن 
است باعث ايجاد مشكالتي مانند افسردگي، 
ش��يدايي، تحريك پذيري و مشكل در تمركز 
شوند. از سوي ديگر زوجيني كه جهت درمان 
ناباروري از تخمك يا اسپرم، جنين اهدايي و 
يا رحم جايگزين استفاده مي كنند، در دوران 
بارداري و حتي پس از به دنيا آمدن فرزندشان 
فشارهاي هيجاني و عاطفي بيشتري را تجربه 

مي كنند.
با اين وج��ود مداخل��ه روانش��ناختي در هر 
قسمتي از فرآيند ناباروري كه انجام شود بازهم 
مي تواند كمك كننده و تاثيرگذار باشد چراكه 
ممكن اس��ت زوجين نابارور با تمركز بيش از 
حد بر نتيجه درم��ان، فرآيند درمان ناباروري 
را با اضطراب، اس��ترس و پريشاني رواني طي 
كنند كه در برخي موارد مي تواند اثرات درمان 
پزشكي را كاهش داده و يا با مشكل مواجه كند. 
سازش با ناباروري، مديريت و مواجهه درست 
با هيجان هاي ناش��ي از ناباروري يا درمان آن، 
شفقت به خود، استفاده از مهارت هاي بهينه در 
رابطه زوجين، كسب حمايت اجتماعي مناسب 
از جمله مواردي هس��تند ك��ه در مداخالت 
روانشناختي توسط روانشناسان متخصص در 

اين حوزه استفاده مي شود.
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