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 رقابت 
بورس و دالر

چالش بازگشت تسهيالت 
صندوق توسعه

 استراتژي مشابه دولت
 در خصوص بورس و برجام

 زنان قرباني تجاوزند 
نه متهم پرونده

ب��ازار س��رمايه م��ا، ب��ازاري 
كاموديتي محور ب��وده و به هر 
حال س��ودآوري شركت هاي 
كاموديتي مح��ور اين ب��ازار از 
روند قيمت ه��اي جهاني تاثير 
مي پذيرد. در تحليل بازارهاي 
بين المللي به طور اس��تاندارد، 
هرگاه دولت امريكا سياس��ت 
انقباضي در پيش بگيرد، ف��درال رزرو نرخ بهره را افزايش 
مي دهد و با افزايش نرخ بهره امريكا، دالر تقويت ش��ده و 
نقدينگي از بازار س��هام و بازارهاي كااليي راهي بازار اوراق 
امريكا مي ش��ود. اين روند مي تواند ادامه داش��ته باشد و با 
افزايش مجدد نرخ بهره، دالر بيش از اين تقويت شود. )در 
حالتي قدرت برابري يورو و پوند و ساير ارزها نسبت به دالر 
بيش از اين كاهش نخواهد داشت كه نرخ بهره در اروپا هم 
افزايش يابد كه ظاهرا برنامه هايي در اين زمينه وجود دارد.( 
اثر افزايش ن��رخ بهره و تقويت ش��اخص دالر بر بازارهاي 
كاموديتي محور دنيا منفي بوده و اين وضعيت مي تواند بر 
روي بازار سرمايه ما نيز اثرگذار باشد. اما نكته مهم اينجاست 
كه افزايش نرخ ارز در كشور ما خود به خود بازار سرمايه را 
هم باال مي كشد. اگرچه دغدغه ركود در بازارهاي جهاني، 
منطقي است؛ اما آنچه تاثير منفي كاهش قيمت هاي جهاني 
در بازار سرمايه ما را از منظر حسابداري خنثي مي كند، دو 
عامل ت��ورم و همچنين افت ارزش پول ملي و افزايش نرخ 
ارز است. اگر سركوب ارزي اتفاق نيفتد و اگر اقتصاد ايران 
۱۰سال ممتد، س��االنه ۸ درصد رشد كند )كه البته بعيد 
است(، تا پايان سال جاري نرخ دالر به طور متوسط ۳۲ هزار 
توم��ان بوده و اين نرخ در پايان س��ال ۱۴۰۴ در حدود ۶۰ 
هزار تومان خواهد بود و اين نرخ ارز، نگراني ها بابت كاهش 
قيمت كاموديتي ه��ا در بازارهاي جهاني را خنثي خواهد 
كرد و ش��ركت ها و صنايع كاموديتي محور بازار سرمايه ما 
كماكان سودآور خواهند بود. فراموش نكنيد ايران رتبه ۷ 
ريسك اعتباري بين المللي را داشته و ضمنا رتبه كشور ما 
در سهولت راه اندازي كسب وكار جايگاه مناسبي ندارد. ۵ 
سالي است كه تورم باالي ۳۵ درصد داريم و فارغ از اتفاقاتي 
كه دولت در سال ۹۹ در بازار سرمايه ما رقم زد، واقعيت اين 
اس��ت كه پيش بيني پذيري در اقتصاد ما پايين است و در 
چنين شرايطي نمي توان انتظار رفتار عقاليي در بازار سرمايه 
داشت. ريسك هاي بازار سرمايه، ريسك هاي كالن اقتصادي 
و سياسي است كه موجب رفتار محتاطانه سرمايه گذاران 
شده است. كماكان سرنوشت برجام، تنش ها بين روسيه و 
اوكراين و همچنين چين و تايوان مبهم است. به همين دليل 
معتقدم بايد گمانه زني ها و تحليل هاي كارشناسي را با دقت 
بررسي كرده و در سرمايه گذاري ها رفتار محتاطانه اي داشت 
و البته كه در چنين شرايطي نمي توان تصميمات بلندمدت 
اتخاذ كرد. با اين حال، دير يا زود بازار سرمايه خود را با تورم 
و اقتصاد كشور هماهنگ خواهد كرد. اقتصاد ما ۴ دهه تورم 
داشته و طبق روال سال هاي قبل، باز هم تورم، بازار سرمايه 

ما را به حركت درمي آورد.

اتاق ايران و صندوق توسعه 
ملي درباره بازگش��ت ارزي 
مطالبات هم نظر هستند؛ اما 
بخش خصوصي تاكيد دارد 
نظام جبران پيامدهاي ناشي 
از قيمت گذاري دس��توري، 
ممنوعيت ه��ا و نوس��انات 
ش��ديد ارزي توس��ط دولت 
تنظيم ش��ود. صندوق توس��عه ملي در واقع صندوق 
ثروت ملي بين نس��لي اس��ت كه با فلسفه و نگرشي 
خاص تاسيس شد. قرار بود اين صندوق سهم خود از 
درآمدهاي فروش نفت را دريافت و در راستاي توسعه 

در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
بخش عم��ده منابع صندوق ك��ه در بانك هاي عامل 
سپرده گذاري و تسهيالت دهي شد به دليل نوسانات 
ارزي و اختالالت مالي به درستي و به موقع برنگشت. 
از زمان رياس��ت غضنفري بر صندوق، اهتمام جدي 
براي تعيين  تكليف وضعيت تس��هيالت داده شده، 
شكل گرفت و هدف اين است كه در راستاي توسعه، 
منابع برگردانده ش��ده، دوب��اره در اختيار بنگاه هاي 
جديد قرار گيرد. تعدادي از استفاده كنندگان منابع 
صندوق، انتظ��ارات و توجيهاتي دارند مبني بر اينكه 
به واس��طه عوامل خارج از اختيار آنها؛ مانند افزايش 
بهاي ارز به صورت ش��ديد و غيره ت��وان بازپرداخت 
وام ها به صورت ارزي را ندارند. در اين بين ش��ائبه اي 
به وجود آمد كه اتاق حامي واحدهايي است كه قصد 
ندارند بدهي خود را به صندوق تسويه كنند. واقعيت 
اين است كه اتاق ايران و صندوق توسعه ملي اختالف 
نظري درباره بازپرداخت و تس��ويه وام هاي صندوق 
ندارند و در اين رابطه هم نظرند. دولت بايد ريسك هاي 
خارج از اراده بنگاه هاي توليدي و خدماتي را پوشش 
دهد. همانطور كه در تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون رفع 
موانع توليد آمده، دولت بايد نظام جبران آسيب هاي 
ناشي از قيمت گذاري دستوري و ممنوعيت هايي كه 
اعمال مي كند را تدوين كند. همكاري هاي بيشتر بين 
صندوق و اتاق اي��ران در رابطه با حفظ منابع، تقويت 
جايگاه صندوق در توسعه و كمك به روان شدن چرخه 
بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن به عنوان 
تفاهمي بين اتاق ايران و صندوق توسعه ملي بايد دنبال 
ش��ود. همانطور كه در قانون هم آمده هر دستگاهي 
بايد جوابگوي سياست هاي خود باشد و اگر براي مثال 
قيمت گذاري دس��توري را مالك عمل قرار مي دهد 
بايد مابه التفاوت آن را به توليدكننده بپردازد و خود به 
عنوان تنظيم گر بازار، هم زمان، حامي توليد و مصرف 
باشد. بخش خصوصي تاكيد دارد در نوسانات ارزي، 
ممنوعيت هاي صادراتي و وارداتي و موضوعاتي از اين 
دست، دخل وتصرفي نداشته است؛ بنابراين حمايت 
از تسهيالت گيرندگان از صندوق توسعه ملي را وظيفه 
ادامه در صفحه 8 دولت مي داند و...  

پايان ركود عميق در بورس 
چه زماني خواهد بود و بازار 
سرمايه چه زماني به سمت 
رش��د حرك��ت مي كن��د؟ 
نش��انه هاي مشتركي ميان 
راهب��رد دول��ت در ب��ازار 
سرمايه و برجام وجود دارد 
كه ردياب��ي آنها مي تواند ما 
را به تحوالت احتمالي بازار سرمايه برساند. يكي از 
داليل طوالني ش��دن امضاي برجام را مي توان در 
انتق��ادات دولت فعلي به دول��ت قبلي در خصوص 
امضاي برجام و س��پس بر هم خوردن آن دانست.

منتق��دان دولت قبلي حاال مس��ووليت برجام را بر 
عهده دارند و طبيعي اس��ت كه تمام تالشش��ان را 
مي كنند تا برجام محكم  تري و با تضامين بيشتري 
)از س��وي طرف مقاب��ل( امضا كنند ت��ا به راحتي 

نقض نشود. 
دول��ت مي داند كه نقض دوب��اره برجام هزينه هاي 
سياس��ي گزافي به دنبال خواهد داشت و مي تواند 
كابينه را در انتخابات بع��دي با چالش روبرو كند و 
دس��ت منتقدان را براي انتقادات تن��د و صريح باز 
بگ��ذارد. به نظر م��ن تمام بازارها و نقاط حس��اس 
اقتصادي كش��ور به امضاي برجام واكنش نش��ان 
خواهند داد. هم��ان نوع احتياطي ك��ه به امضاي 
برج��ام وج��ود دارد در خصوص رش��د بورس هم 

وجود دارد. 
دول��ت با احتياط س��مت اي��ن بازار رفته اس��ت و 
نمي خواهد كه بورس دوباره رش��د س��ريع تجربه 
كن��د و بعد ريزش كند و دوب��اره دولت مورد انتقاد 
ق��رار بگي��رد. خصوصا اينك��ه مدي��ران اقتصادي 
فعلي بيش��ترين انتق��ادات را به عملك��رد مديران 
قبل داشته اند و طبيعي اس��ت كه همچون برجام، 
اس��تراتژي محافظه كاران��ه در خص��وص ب��ورس 
اتخاذ ش��ده اس��ت.به نظر من دولت بعد از امضاي 
برجام حتم��ا و قطعا س��راغ بورس خواه��د آمد و 
اج��ازه خواهد داد تا بورس به عنوان يك دماس��نج 
اقتصادي و سياسي آيينه عملكرد سياسي دولت در 
خصوص برجام باش��د. به نظرم دولت دوست ندارد 
قبل از امضاي برجام بورس رش��د زيادي ثبت كند 
و اين رش��د را به بعد از برج��ام موكول خواهد كرد. 
ضمن اينكه در اين ش��رايط نامش��خص مذاكراتي 
امكان همراه كردن پول هاي س��رگردان به سمت 
بورس وجود ن��دارد. به نظر من بورس واكنش قابل 
توجهي به امضاي برجام نشان خواهد داد و استارت 
رش��د بعدي ب��ازار احتماال با خريدهاي گس��ترده 
حقوقي هاي بزرگ و خصولتي و دولتي و... ش��روع 
خواهد ش��د. حال بايد ديد اگر برجام در چشم انداز 
ماه هاي آينده محقق شود، بازارهاي اصلي اقتصاد 

ايران چه تحوالتي را از سر مي گذراند؟

۱( بدون تردي��د، دولت حتما از منافع سياس��ي و 
اقتصادي برجام براي بهبود وضعيت عملكرد خود 
استفاده خواهد كرد. فعال گزينه  ديگري جز امضاي 
برجام وجود ندارد و م��ن فكر مي كنم بعد از برجام 
و با بهبود وضعيت رواني و كنترل انتظارات تورمي 
ناش��ي از تحريم، دستي هم به س��ر و روي بازارها 
خواهد كش��يد.اگرچه ممكن است دالر به صورت 
هيجاني بعد از امضاي برجام به س��مت باند ۲۳ الي 
۲۵ هزار تومان هم حركتي موقت )حتي يكي- دو 
روز( داشته باشد ولي به نظرم دولت با اهرم برجام، 
دالر را جايي بين ۲۵ ال��ي ۲۷ هزار تومان )با كمي 
تلران��س( براي مدت��ي ثابت نگه خواهد داش��ت و 
احتماال به س��مت ارز تك نرخ��ي حركت مي كند. 
تا زمان��ي كه برجام برقرار باش��د دالر فقط همپاي 
تورم رشد خواهد كرد. بايد توجه كنيم كه درنهايت 
سياست هاي داخلي و افزايش حجم نقدينگي دالر 
را همپاي تورم رش��د خواه��د داد و برجام صرفا در 
كوتاه مدت از ُبعد رواني بر اين بازار تاثير مي گذارد 
و اگر اثرات واقعي رف��ع تحريم ها بر اقتصاد نمايان 
ش��ود مي توان به عدم پرش قيمتي مجدد دالر در 

سال هاي آينده اميدوار بود.
۲( به جهت تعداد بازيگ��ران زياد بخش خصوصي 
در ب��ازار مس��كن اين ب��ازار هم��واره واكنش هاي 
منطقي تري نس��بت به هيجانات سياس��ي دارد و 
عمدتا خودش را با حقايق اقتصادي كشور تطبيق 
مي دهد و دولت توان دخالت مس��تقيم كمتري در 
آن دارد. قواني��ن فعلي مالياتي هم چندان اين بازار 
را تحت تاثير قرار نداده اس��ت. بعد از امضاي برجام 
اولين اتفاق��ي كه در بازارها مي افت��د و احتماال در 
كوتاه م��دت و حتي ميان مدت )تا حدود ۱ س��ال( 
تغيير ذهنيت بازيگ��ران بازارها خواهد بود. تعديل 
انتظارات تورمي اولين اثر امضاي برجام خواهد بود 
و همانطور كه انتظار دارم بورس اولين بازاري باشد 
كه واكنش نشان مي دهد، انتظار واكنش براي بازار 

مسكن هم وجود دارد.
۳( اما ش��كل واكنش بازار مسكن به امضاي برجام 
متفاوت خواهد بود. انتظار كاهش قيمت فوري براي 
مسكن چندان عاقالنه نيست. البته كه فايل هاي به 
اصطالح پول الزم سريعا قيمت هاي خود را در بازار 
تعديل خواهند كرد اما اين به معناي كاهش فوري 
قيمت در بازار نخواهد بود زيرا آزادسازي قيمت ها 
در س��ال ۱۴۰۱ و رشد هزينه دستمزد و خدمات و 
كاالها و... باعث افزايش بهاي تمام شده  مسكن شده 
است اما به در مجموع به نظرم خريداران دست باال 
را خواهند داشت. پيشنهادات خوبي در بازار مسكن 
براي خريداران وجود خواهد داش��ت و احتماال به 
قيمت ترين فايل هاي ملكي با پيشنهادات پرداخت 
جذاب را تا چند ماه پس از برج��ام در بازار زمين و 

مسكن شاهد خواهيم بود.

خبر كوتاه بود و تكان دهنده، 
زني براي رهايي از دست مرد 
همسايه خود را از طبقه دوم 
ساختمان به پايين انداخت و 
در بيمارستان جان باخت. به 
گفته شاهدان عيني پليس به 
محل آمده بود اما چون حكم 
ورود ب��ه منزل را نداش��تند 
نتوانس��تند كاري از پي��ش ببرند و زن هم ش��ايد از 
ترس عواقب بعدي اتفاق��ي كه ممكن بود برايش رخ 
بدهد، مرگ را به زندگي ترجي��ح داد. اما چه چيزي 
باعث مي ش��ود تا چنين اتفاقات تلخي رخ بدهد. مرد 
همسايه حتما به خاطر اين مساله محاكمه مي شود، 
اما آيا حكمي كه مي گيرد مي تواند »ش��يلر رسولي« 
را زنده كند. وقتي بحث تجاوز به زنان به ميان مي آيد، 
متاسفانه افكار حاكم بر جامعه خواه ناخواه زن را مقصر 
اصلي جل��وه مي دهند، اينكه چرا خود را در ش��رايط 
خطر قرار داده اس��ت، حتما رفتاري از خود بروز داده 
كه موجب شده تا مردي بخواهد به او تجاوز كند، بارها 
و بارها اينگونه برخوردها از سوي مردم و مسووالن با 
افرادي كه مورد آزار و اذيت ي��ا تجاوز قرار گرفته اند، 
تكرار شده است. هنوز در جامعه ما زناني از اين دست 
قرباني محسوب نمي ش��وند، بلكه مقصراني هستند 
كه مردان را به گناه مي اندازن��د. مقصراني كه زير بار 
نگاه ها و رفتارهاي ش��ماتت بار بقيه بايد بين مرگ و 
زندگي يك راه را انتخاب كنند. ش��ايد خيلي از شما 
فيلم علفزار را ديده باش��يد، اين فيل��م از روي اتفاقي 
واقعي ساخته شده است، اتفاقي كه چند سال پيش 
در اطراف اصفه��ان رخ داد و در آن عده اي وارد باغي 
خانوادگي شده و به زناني كه همراه همسر و فرزندان 
خود بودند، با زور تجاوز كردن��د، اين كار را در مقابل 
چشم همسرانشان انجام دادند، اما در نهايت باز هم اين 
زنان مقصر شناخته شدند، چرا كه به نظر برخي ها اين 
افراد عفت و متانت خود را حتي در فضاي خصوصي باغ 
خانوادگي شان رعايت نكرده بودند. چنين برخوردها و 
چنين بازتاب هايي باعث مي شود تا زني مانند »شيلر 
رسولي« به چنين سرنوشت تلخي دچار شود، زني كه 
براي كمك به همسايه باردارش مي رود و در دام مردي 
ادامه در صفحه 8 شيطان صفت گرفتار مي شود.   

مريم شاهسمنديمحسن عباسيحسين سالح ورزيپيمان مولوي

 گرانفروشي۳۰۰ تا۶۰۰ ميليوني 
خودروهاي مونتاژي 

 واكنش وزارت اقتصاد 
به انتشار نظرات دكتر فرشاد مومني در »تعادل«

پيش بيني بازار خودرو 
در نيمه دوم 

 رانت و دوپينگ مالي 
 ارز ۴۲۰۰ توماني بود 

نه حذف آن

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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در ش��رايطي ك��ه طي 
هفته ه��اي گذش��ته، 
بس��ياري از تحليلگران 
و فع��االن سياس��ي از 
نزديك ب��ودن احتمال 
توافق و احي��اي برجام 
سخن مي گفتند، ناگهان 
تحوالت��ي در عرص��ه 
ميداني به وقوع پيوس��ت كه مسير اين تحليل ها 
را تغيي��ر و احتماالت ت��ازه اي را ش��كل داد.اين 
تغييرات اما برآمده از ورود متغيرهايي است كه ساز 
و كارهاي جديدي را در مذاكرات ايجاد مي كنند. 
امروز مي توان گفت كه به احتمال زياد، سند احياي 
برجام تا مشخص ش��دن نتيجه انتخابات كنگره 
امريكا در نوامبر امضا نخواهد شد. داليلي كه براي 
اين تاخير مي توان برشمرد در حوزه هاي گوناگون 

قابل رديابي است: 
۱( هدف تيم بايدن از پيگيري برجام و دستيابي به 
توافق اين بود كه در اثر برجام يك امتياز قابل توجه 
كس��ب كرده و از اين دستاورد براي پر كردن سبد 
خالي خود در حوزه سياس��ت خارجي در جريان 
انتخابات بهره گيرند. زماني كه تيم مشاوران بايدن 
متوجه ش��دند، برجام براي آنها، واجد يك چنين 
امتيازاتي نخواهد ب��ود، ترجيح دادند تا موضوع را 
به تاخير اندازند تا اگر برج��ام »قاتق نان« آنها در 
جريان انتخابات نش��د و ارزش اف��زوده تبليغاتي 
براي آنها ايجاد نكرده، حداقل به »قاتل جانشان« 
بدل نشود و براي آنها خسارت ايجاد نكند. مبتني 
بر اي��ن تحليل تصميم گرفتند ت��ا مذاكرات را به 
تاخير اندازند تا پ��س از انتخابات دوباره مذاكرات 
از سر گرفته شود و مبتني بر نتايج انتخابات ميان 
دوره اي بسته مذاكراتي خود را تعيين كنند. در واقع 
نتيجه انتخابات ميان دوره اي امريكا ممكن است در 
امتيازات رد و بدل شده ميان دو طرف اثر گذار باشد.

۲( تا زمان انتخابات اياالت متحده نمي توان توقع 
تح��ول خاصي را در رون��د گفت وگوهاي برجامي 
داش��ت. به نظرم برجام تا انتخاب��ات ميان دوره اي 
وارد دوره اي از س��كون خواهد شد تا پس از پايان 
انتخابات دوباره در تيررس گفت وگوها قرار بگيرد. 
اينكه آيا جمهوري خواهان پيروز بالمنازع انتخابات 
ميان دوره اي امريكا خواهند شد يا اينكه دموكرات ها 
نيز شانسي براي پيروزي خواهند داشت؟ موضوعي 
اس��ت كه هنوز نمي توان با قطعي��ت در خصوص 
آن س��خن گفت. بر اس��اس احتماالت موجود كه 
برآمده از نظرس��نجي هاي بنگاه هاي رس��انه اي 
معتبر امريكاست است، شانس جمهوري خواهان 
براي پيروزي در انتخابات بيشتر است؛ البته تجربه 
ثابت كرده در انتخابات امريكا نيز ممكن اس��ت در 
روزهاي منتهي به انتخابات تغييراتي حاصل شود 
و راي دهندگان نظر خود را تغيير دهند. اما به طور 
كلي ش��انس جمهوري خواهان بيش��تر است. با 
پيروزي احتمالي هر كدام از احزاب اصلي امريكا، 
مذاكرات ممكن است سرنوشت متفاوتي پيدا كند.

۳( از منظر اقتصادي، هر روز تاخير در مذاكرات از 
يك طرف براي ايران ضرر مستقيم ايجاد مي كند و 
از سوي ديگر باعث بروز نوسان در بازارهاي اصلي 
اقتصاد مي شود. هر روز كه مي گذرد، ايران در روند 
فروش نفت، توسعه صادرات و... ضرر مي كند. البته 
ممكن است اين تاخير در راستاي يك استراتژي 
خاص باشد، اما اينكه اين راهبردها براي ايران مفيد 
است يا نه من از آن آگاه نيستم و مسووالن بايد به 
آن پاسخ دهند. شخصا معتقدم به نفع ايران بود كه 
به گونه اي مديريت كند كه قبل از انتخابات امريكا 
احياي برجام به نتيجه برس��د و به ب��ازار صادرات 
نفت باز گ��ردد. وضعيت اقتصادي كش��ورمان به 
گونه اي اس��ت كه حتي يك روز تاخير در فروش 
نفت مشكالت فراواني را براي كشور ايجاد مي كند.

۴( هرچند دولت اعالم مي كند كه سرنوشت اقتصاد 
را به برجام گره نزده است، اما در واقعيت تحوالت 
مرتبط با مذاكرات به طور مس��تقيم در سرنوشت 
اقتصادي كشور تعيين كننده است. انتشار اخبار 
اميد بخش از مذاكرات و احتمال توافق باعث ثبات 
بيشتر بازارها و كاهش قيمت ها مي شود و در نقطه 
مقابل اخبار ناخوش��ايند از مذاكرات بازارها را در 
التهاب فرو مي برد. دولت اعالم كرده است به دنبال 
باز كردن گره ها اس��ت، اما در عمل نشانه اي از اين 
تالش ها مشاهده نمي شود. به طور كلي تاخير در 
مذاكرات براي اقتصاد ايران خسارت بار و دستيابي 
به توافق زمينه هاي الزم براي ايجاد ثبات را فراهم 

مي سازد.

يوسف مواليي

سكون برجامي تا نوامبر

بازار خودرو در نيمه اول س��ال جاري با نوسانات قيمتي 
زيادي همراه بود. اما با وجود اين نوسانات قيمتي، همچنان 
در وضعيت ركودي قرار دارد. اين ركود بازار نشان مي دهد، 
خريداران همچنان چشم انتظار اخبار مثبت هستند كه 
بازار را به ثبات برساند. عده اي منتظر نتيجه مذاكرات وين 
هستند؛ عده اي هم منتظر ورود خودروهاي وارداتي به 

كشور. هرچند برخي از كارشناسان معتقدند كه حتي با 
احياي برجام و ورود خودرو به كشور خودرو ارزان نمي شود؛ 
اما در مقابل برخي هم مي گويند كه اين دو متغير بر روند 
كاهش��ي قيمت ها اثرگذار خواهد بود. با اي��ن حال، اما 
زمزمه هايي در رابطه با افزايش دوباره قيمت خودروهاي 
صفحه 7 را بخوانيد كارخانه اي شنيده مي شود.   

در پي انتشار نظرات دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان 
مبرز كشورمان در روزنامه »تعادل« مركز روابط عمومي 
و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي جوابيه اي 

را به دفتر نشريه ارسال كرد كه در زير مي خوانيد:
مركز رواب��ط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل 

با عنوان »دوپينگ مالي با تزريق رانت هاي چند اليه« 
به تش��ريح اقدامات انجام ش��ده براي ح��ذف رانت و 
موفقيت هاي حاصل شده دولت سيزدهم پرداخت. به 
گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي )شادا(، مركز 
روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت امور اقتصادي و 
ادامه در صفحه 5 دارايي در پاسخ به...  

چرا ثروت بزرگ ملي بحران آفرين شد؟

 بيماري 40 ساله نفتي 
اقتصاد ايران

برخي تحليلگران معتقدند جهش ۱۰درصدي 
بيت كوين نقطه پايان چرخه نزولي است

 اعضاي شوراي اسالمي شهر دوره پنجم 
در نامه اي به اظهارات چمران پاسخ دادند

 بيت كوين 
از سقوط نجات يافت

صفحه 6     صفحه 5    

 همه »صفر«هايي 
كه تحويل داديم
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هرچن��د تا پي��ش از اكتش��اف نف��ت در اي��ران، عمال 
س��اختارهاي نوين اقتصادي در كشور وجود نداشت و 
ايرانيان پيش از دست يابي به اين ثروت ملي، حضوري 
در بازارهاي بين المللي اقتصادي نداش��تند اما حتي در 
دهه هاي گذش��ته و پس از دس��تيابي به درآمد حاصل 
از فروش نفت نيز، همچن��ان اقتصاد ايران با چالش ها و 

بحران هايي بزرگ دست و پنجه نرم مي كند.
نگاهي به عملكرد اقتصادي دولت پهلوي دوم نش��ان 
مي دهد كه در س��ال هاي ابتدايي دهه 50 با دستيابي 
به درآمدهاي سرش��ار نفت��ي، س��رمايه گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي در دس��تور كار قرار 
گرفت كه به نتيجه رسيدن آنها مي توانست براي آينده 
اقتصادي كشور اهميت فراواني داشته باشد اما نداشتن 
تحليلي دقيق از تعاريف اقتصادي و تزريق گس��ترده 
نقدينگي حاصل از فروش نفت ب��ه اقتصادي ملي، از 
س��ويي به افزايش قابل توجه تورم و باال رفتن رضايت 
اجتماعي منجر شد و از س��وي ديگر با توجه به اينكه 
درآمد حاصل از نفت، درآمدي پايدار و داخلي به حساب 
نمي آيد، با اولين تغييرات بين المللي شرايط در داخل 
نيز به هم ريخت تا جايي كه اقتصاد ايران در اواس��ط 
دهه 50 با بحران كاهش قيمت نفت و نيمه تمام ماندن 

بسياري از طرح ها و برنامه هاي اقتصادي مواجه شد.
همين روند كمابيش در اقتصاد اي��ران پس از پيروزي 
انقالب اس��المي ني��ز ديده مي ش��ود. با وج��ود تمام 
هشدارهايي كه از سوي كارشناسان مطرح شده و حتي 
تاكيداتي كه در اسناد باالدس��تي وجود دارد، دولت ها 
همچنان بر اس��اس پول نفت اه��داف اقتصادي خود را 
برنامه ريزي مي كنند. در واقع نگاهي به عملكرد تمامي 
دولت ها در دهه هاي اخير نش��ان مي ده��د كه هر جا 
دسترسي به پول نفت افزايش يافته يا قيمت اين محصول 
در بازارهاي جهاني باال رفته است، دولت هاي ايران نيز 
سرمايه گذاري هاي متعدد و برنامه ريزي هاي بلندپروازانه 
خود را شدت بخشيده اند و در مقابل هر بار به علت كاهش 
قيمت نفت يا تحريم هاي بين المللي دسترسي به پول 
نفت دشوار ش��ده، شرايط اقتصادي كش��ور نيز به هم 
 ريخته اس��ت. در واقع بر خالف بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته، كه تالش مي كنند پول حاصل از فروش 
ثروت هاي��ي مانند نف��ت را به س��رمايه گذاري هاي 
بلندمدت انتقال داده و از وارد كردن آن به بودجه جاري 
كشور جلوگيري كنند، در ايران بخش مهمي از اين پول 
به شكل ساالنه خرج شده است و حتي سياست هايي 
مانند تزريق بخش��ي از درآمد نفت به صندوق توسعه 
ملي نيز كامل اجرايي نش��ده است. همين موضوع به 
موضوع اصلي صحبت هاي اخير رييس هيات مديره 
صندوق توسعه ملي بدل شده و غضنفري از اشكاالت 
سياست گذاري كالني گفته كه در 40 سال گذشته، 

گريبان اقتصاد ايران را گرفته است.
مهدي غضنفري در تشريح تئوري دوچرخه اقتصادي 
گفت: چنانچه اقتصاد كشور را همانند دوچرخه فرض 
كنيم كه چرخ جلوي آن اقتصاد بنگاهي و چرخ عقب 
آن اقتصاد كالن باشد؛ بايد هر دو با يكديگر هماهنگ و 

پشتيبان كننده هم باشند، به طوري كه هم در اقتصاد 
كالن، تورم و نقدينگي كنترل و قيمت ارز مديريت شود 
و هم در اقتصاد بنگاهي؛ نوآوري، خالقيت و بهره وري 
وجود داشته باش��د؛ چرا كه در غير اين صورت حركت 
دوچرخه اقتصادي كند يا متوقف مي شود. رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي، توضيح داد: به منظور رقابت 
و مقاومت در مقاب��ل غول هاي اقتص��ادي بايد نوعي 
سكانداري با اقتدار هوشمندانه داشته باشيم كه از سوئي 
مديريت موثري بر بهره وري و بازاريابي و صادرات و ساير 
نيارهاي بنگاهي داشته و بعالوه درك بااليي از كنترل 
نقدينگي و چرخش پول در اقتصاد و بازارهاي سرمايه 
داشته باشد. وي ضمن قدرداني از كليه توليد كنندگان 
حاضر در جشنواره حاتم آنها را افتخارات كشور دانست و 
گفت: بايد ضمن مراقبت از توليد و فضاي توليد، دغدغه 
نرخ رشد باالي اقتصادي را هم داشته باشيم، يعني هم 
مراقب توليد باش��يم و هم پاسدار توسعه. غضنفري با 
تاكيد بر نقش توليد در تحقق رش��د اقتصادي، اضافه 
كرد: اگر ارتباط درس��تي بين دو چ��رخ اقتصاد برقرار 
نشود؛ ممكن اس��ت نرخ رش��د ۸ درصدي مدنظر در 
اقتصاد محقق نشود و همانطور كه گفته شد، براي اينكه 
يك بنگاه اقتصادي سودآور بوده و نقش موثري در توليد 
ناخالص داخلي داشته باشد، مولفه هاي بسياري بايد در 
اقتصاد تحت نظر باش��د. او با اشاره به تغيير اساسي در 
سياست هاي صندوق توسعه ملي در جهت تحقق رشد 
اقتصادي، گفت: در سياست گذاري جديد صندوق بر 
تفاوت ميان دو مفهوم ثروت و سرمايه تأكيد شده است؛ 

به اين معنا كه درآمدهاي نفتي ثروت نيست و بايد نگاه 
به آن به عنوان سرمايه كشور تغيير يابد. رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي، با بيان اينكه نگاه عمومي به 
درآمدهاي نفتي به عنوان ثروت در 40 سال گذشته و 
واريز مستقيم آن به بودجه كشور باعث ناكارآمدي آن 
شده است، افزود: صندوق پيشنهاد داده است كه كل 
درآمد هاي نفت به صندوق واريز و از سود اين سرمايه 
بودجه كشور تامين شود . وي ادامه داد: در گذشته نقش 
صندوق فقط ارايه تسهيالت بوده است ولي هم اكنون 
به دنبال سرمايه گذاري و روان سازي حركت دوچرخه 
اقتصادي است. غضنفري با اش��اره به رسوب سرمايه 
توسط برخي بنگاه ها، اظهار داشت: چنانچه هر بنگاه 
اقتصادي به س��رعت اقدام به بازپرداخت تس��هيالت 
خود كند، امكان س��رمايه گذاري جدي��د و راه اندازي 
بنگاه هاي جديد فراهم مي شود در حالي كه هم اكنون 
از زمان دريافت تسهيالت برخي بنگاه ها بيش از ۱0 تا 
۱۶ سال مي گذرد و اين امر در عمل مانع توسعه سريع 
كشور است. طبق اعالم صندوق توسعه ملي، او در ادامه 
اظهار كرد: برخي توجه خود را معطوف به توليد در بنگاه 
كرده اند و از اين همه رس��وب منابع در دست تعدادي 
توليد كننده بيمناك نيس��تند؛ در حالي كه همزمان 
بايد به توليد هم انديش��يد، بواقع توس��عه يعني تكرار 
سريع فرايند سرمايه گذاري در توليد و نه فقط اندكي 
توليد كننده. وي تأكيد كرد: براي به حركت درآوردن 
دوچرخه اقتصادي بايد فرق بين )سرمايه و ثروت( در 
ذهن حكمرانان كشور و فرق بين )توسعه و توليد( در 

ذهن بنگاهداران كش��ور به طور دقيق تبيين و روشن 
ش��ود. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، با ذكر 
اينكه صندوق به عنوان شريك مي تواند در طرح هاي 
توسعه اي و ابر پروژه هاي كشور وارد عمل شود، گفت: 
صندوق مي تواند در قالب مشاركت، منابع خود را وارد 
طرح هاي پتروشيمي، صنايع باالدست نفت، فوالد و... 
كرده و پس از رسيدن به سود دهي طرح، بالفاصله منابع 
و سود حاصله خود را صرف پروژه جديد و توسعه كشور 
كند. وي در ادامه تصريح ك��رد: ترتيب و توالي )نفت، 
بودجه، صن��دوق( مي تواند به توال��ي )نفت، صندوق، 
بودج��ه( تغيير كند؛ به اين معني ك��ه وجوه حاصل از 
فروش نفت و گاز به ج��اي واريز به بودجه، به صندوق 
منتقل و از محل سود درآمدهاي سرمايه گذاري هاي 

صندوق، نهايتا  بودجه كشور تأمين شود.
غضنفري با تأكيد نياز به تزايد منابع صندوق افزود: توليد 
امر مقدسي است ولي بايد به سرعت وارد فاز توسعه و بهره 
وري شود تا امكان احداث و راه اندازي بنگاه هاي جديد 
فراهم و روند توس��عه كشور سرعت يابد. اين صحبت ها 
نش��ان از تداوم مش��كل بزرگي دارد كه براي سال هاي 
طوالني در اقتصاد ايران وجود داش��ته است. هرچند در 
سال هاي اخير و تحت تاثير تحريم هاي امريكا، بحث هايي 
مانند افزايش درآمدهاي مالياتي نيز مطرح شده اما فراهم 
نبودن زيرساخت هاي الزم براي اين موضوع در اقتصاد 
ايران نشان مي دهد كه درمان اين بيماري قطعا زمان بر 
خواهد بود، هرچند براي آنكه كار از اين دشوارتر نشود، 
بايد اصالحات گام به گام در دستور كار مجريان قرار گيرد.
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واكنش ايران به اتهامات آلباني
سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد گفت: 
ايران به عنوان يكي از اهداف حمالت سايبري، ادعاهاي 
آلباني را س��اختگي و بي اساس مي داند. سعيد ايرواني، 
سفير و نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل متح��د در نامه اي به دبيركل اين س��ازمان با بيان 
اينكه »ايران به عنوان يكي از اهداف حمالت سايبري، 
ادعاهاي آلباني را ساختگي و بي اساس مي داند«، نسبت 
به هرگونه اق��دام تحريك آميز و غيرموجهي كه تحت 
پوشش ادعاهاي بي اس��اس انجام مي شود، هشدار داد. 
سفير ايران در نامه به آنتونيو گوترش، اتهامات اخير دولت 
آلباني عليه جمهوري اسالمي ايران را بي اساس دانست و 

تاكيد كرد: كشورم به دروغ متهم به حمله سايبري شد.
نماينده كشورمان در سازمان ملل در اين نامه كه رونوشت 
آن به رييس شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارسال 
شده است، افزود: جمهوري اسالمي ايران هرگونه انتساب 
حمله سايبري ادعايي به زيرساخت هاي آلباني را قاطعانه 
رد و محكوم مي كند. در نتيجه، اتهاماتي كه به ايران وارد 

شده است، كاماًل بي اساس بوده و رد مي شود.
 ايرواني همچنين اعالم كرد: اينگونه ادعاهاي ساختگي 
و كذب تنها با جع��ل و فرضيات طرح ش��ده با اهداف 
سياسي مطرح شده است. عالوه بر اين، با توجه به ماهيت 
و ويژگي هاي فني فضاي سايبري، ايران نسبت به امكان 
طراحي و اجراي طيف وس��يعي از سناريوهاي حمله 
سايبري توسط شواهد جعلي و ساختگي براي انتساب اين 
حمالت به دولت ها هشدار مي دهد. در نامه نماينده دايم 
كشورمان اشاره شده كه جمهوري اسالمي ايران بار ديگر 
بر موضع پايدار خود تاكيد مي كند كه فضاي سايبري 
 و و فناوري ه��اي مرتبط با آن بايد صرف��ًا براي اهداف 
صلح آميز اس��تفاده ش��ود و دولت ها بايد با همكاري، 
مسووالنه و با رعايت كامل حقوق بين الملل قابل اعمال 
اق��دام كنند. ايران اي��ن رويكرد را در فضاي س��ايبري 
بين الملل حفظ مي كند كه مبتني بر رفتار هنجاري و 
مس��ووالنه دولت در زمان صلح است. سفير و نماينده 
دايم ايران در س��ازمان ملل متحد در اي��ن نامه اضافه 
كرد: جمهوري اس��المي ايران از ديرب��از هدف اصلي و 
قرباني اصلي حمالت س��ايبري زيرساختي بوده است 
كه در ارايه خدم��ات عمومي و دولت��ي اختالل ايجاد 
كرده است. حمالت استاكس نت و دوكو به تاسيسات 
صلح آميز هسته اي ايران و همچنين حمالت اخير به 
زيرساخت هاي صنعتي مانند صنايع فوالد و پتروشيمي 
نمونه هايي از اين حمالت سايبري هستند. همچنين 
رژيم صهيونيستي بارها به دخالت خود در اين حمالت 
جنايتكارانه كه از حمايت بي دريغ امريكا برخوردار شده، 
اعتراف كرده اس��ت. سفير ايران در سازمان ملل در اين 
نامه ب��ه امكان طراحي عمليات و حمالت س��ايبري و 
فعاليت هاي خرابكارانه گروهك تروريستي منافقين با 
هدف انتساب اين اقدامات خرابكارانه به ايران اشاره كرده 
و گفته اس��ت كه اين سازمان تروريستي مورد حمايت 
رژيم اس��راييل، قادر به برنامه ري��زي و اجراي حمالت 
سايبري به زيرساخت هاي ديگر كشورها از داخل خاك 
آلباني مي باش��د و تاكنون نيز اين گروهك تروريستي 
چندين حمله سايبري تروريستي عليه زيرساخت هاي 
ايران با كمك و حمايت برخي از كشورها انجام داده است.

نماينده دايم كش��ورمان در س��ازمان مل��ل ادامه داد: 
جمهوري اسالمي ايران ضمن هشدار نسبت به هرگونه 
اقدام تحري��ك آميز و غير موجهي كه تحت پوش��ش 
ادعاهاي بي اس��اس انجام مي ش��ود، حق ذاتي خود را 
براي پاس��خگويي، مطابق حقوق بين الملل و منشور 
ملل متحد، به هرگونه تهديد، حمله يا اقدام غيرقانوني 
كه منافع، زيرساخت هاي حياتي و غيرنظامي آن هدف 
قرار دهد، به تناس��ب و هر زمان كه الزم بداند، محفوظ 
مي دارد. ايرواني در پايان اين نامه، تعرض پليس آلباني به 
اماكن ديپلماتيك ايران را نقض آشكار تعهدات بين المللي 
آلباني دانسته و تاكيد كرده اس��ت كه پليس آلباني با 
توسل به زور و بدون رضايت ايران وارد نمايندگي هاي 
ديپلماتيك ايران در تيرانا شدند. چنين تجاوزي نقض 
آشكار حقوق بين الملل، به ويژه اصل مصونيت اماكن 
ديپلماتيك و كنسولي، و همچنين تعهدات كشورها بر 
اساس كنوانسيون ۱۹۶۱ وين در مورد روابط ديپلماتيك 
و كنوانس��يون ۱۹۶۳ وين در رابطه با روابط كنسولي 
است، كه همه كشورها ملزم به رعايت آنها بوده و متعهد 
هس��تند تا اقدامات مقتضي براي حفاظ��ت از اماكن 
ديپلماتيك و كنسولي در برابر هر گونه تعرض يا آسيب و 
جلوگيري از هرگونه خسارات به اين اماكن اتخاذ نمايند.

علل سردرگمي امريكا در مذاكرات
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي طي گزارشي 
به بررسي علل و ابعاد ابهام و سردرگمي امريكا در روند 
مذاكرات هسته اي پرداخت. دفتر مطالعات سياسي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي طي گزارشي به 
بررسي علل و ابعاد ابهام و س��ردرگمي امريكا در روند 
مذاكرات هسته اي پرداخت. در اين گزارش آمده است: 
دور جديد »گفت وگوهاي هسته اي« از ۱۳ مرداد ماه 
۱40۱ در وين از س��رگرفته ش��د. در يك ارزيابي كلي 
اخبار مثبتي در مورد اين دور از گفت وگوها منتشر شد و 
بر همين اساس احتمال احياي توافق هسته اي افزايش 
يافت. با اين حال پس از گذشت چند هفته، تحول خاصي 
در زمينه احياي اين توافق به وقوع نپيوست. روشن است 
كه تطويل فرايند مذاكرات ناش��ي از ناسازگاري هاي 
امريكا به عنوان مقصر اصلي برهم زدن توافق هسته اي 
اس��ت. در اين گزارش تصريح شده: با اين حال جوزپ 
بورل مسوول سياس��ت خارجي اروپا و معاون او انريكه 
مورا به عنوان هماهنگ كنندگان اروپايي، با جمع بندي 
ادوار قبلي مذاكرات پيش نويس پيشنهادي خود را در 
مذاكرات مرداد ماه به طرفين تحويل دادند. جمهوري 
 اس��المي ايران مالحظات خ��ود را درخص��وص اين 
پيش نويس با تأكيد بر مواض��ع اصولي نظام به طرف 
مقابل ارايه داده اس��ت. در بخش ديگ��ري از گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس ذكر شده است: در همين 
راستا تروئيكاي اروپايي )انگليس، آلمان و فرانسه( و 
همچنين چين و روسيه پيشنهادهاي اصالحي ايران بر 
روي پيش نويس را معقول و واقع بينانه ارزيابي كرده اند.

 انتقاد مجلس 
از آيين نامه واردات خودرو

يك عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: انتقادات بس��ياري به آيين نامه 
واردات خودرو وارد است از جمله اينكه در اين آيين نامه 
به غلط آمده كه وارد كننده بايد از توليدكننده محصول 
جهت تضمين ارايه خدمات پس از فروش مجوز رسمي 
داشته باشد اين درحالي است كه خود وارد كننده بايد 
تضمين دهد كه به خودرويي كه وارد مي كند، خدمات 
پس از فروش ارايه مي دهد. لطف اهلل سياه كلي با اشاره 
به جزييات آيين نامه واردات خ��ودرو گفت: انتقادات 
بسياري به اين آيين نامه وارد است از جمله اينكه در اين 
آيين نامه به غلط آمده كه وارد كننده بايد از توليدكننده 
محصول جهت تضمين ارايه خدم��ات پس از فروش 
مجوز رسمي داشته باشد. وي ادامه داد: اين غلط است؛ 
چراكه توليد كننده خودرو كه نبايد براي ارايه خدمات 
پس از فروش تضمين بدهد بلكه وارد كننده بايد تضمين 
دهد كه ب��ه خودرويي كه وارد مي كند، خدمات پس از 
فروش ارايه مي دهد؛ حال اينكه وارد كننده يا خودش 
اي��ن كار را انجام مي دهد يا اينكه با ش��ركت هايي كه 
خدمات فني خ��ودرو ارايه مي دهند، قراردادي منعقد 
مي كن��د. اين عضو كميسيون صنايع مجلس اظهار 
كرد: انتقاد ديگري كه به آيين نام��ه واردات خودرو 
وارد است درباره عوارض واردات است، ما مي گوييم 
عوارض خودروهاي با قيمت كمتر از ۲0 تا ۲5 هزار 
دالر بايد ۱0 درصد تعيين شود اما دولت آمده به جاي 
اينكه عوارض را رقم پاييني تعيين كنند تا قيمت اين 
خودروها در بازار مناس��ب باشد، آن را شناور تعيين 
كرده است. سياه كلي در پايان در پاسخ به اين پرسش 
كه چه تعدادي از وارد كنندگان امكان واردات خودرو 
را بر اساس آيين نامه واردات خودرو دارند نيز گفت: اين 
آيين نامه به گونه اي است كه هر كسي كه توان واردات با 
شرط پشتيباني بعدي را داراست مي تواند خودرو وارد 
كند؛ فكر مي كنم كه بيشتر از ۲0 الي ۳0 وارد كننده 

هستند كه مي توانند واردات خودرو انجام دهند.

شرط رسيدن تورم به 25 درصد
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه فعال تالش حداقلي 
دولت اين است كه تورم افزايش پيدا نكند و امسال از 40 
درصد فراتر نرود، گفت: اگر دولت بتواند امسال تورم را 
به زير 40 درصد برساند، كارنامه موفقي در اين زمينه 
خواهد داش��ت و براي س��ال بعد نيز اگر اقدامات قابل 
توجهي در رفع ناترازي هاي ارزي، بودجه اي مالي و بانكي 
انجام دهد، مي توانيم شاهد تورم زير ۲5 درصدي باشيم.

وحيد شقاقي شهري اظهار كرد: مساله تورم يك معضل 
50 ساله در اقتصاد ايران است و ميانگين تورم ايران در 50 
سال گذشته ۲0 درصد بوده است؛ بنابراين موضوع تورم 
مربوط به دولت خاصي نيست و مساله بلندمدت اقتصاد 
كشور است و بايد حل شود. در دهه ۹0 ميانگين تورم 
ايران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بيش از 40 درصد 
بوده است. وي با بيان اينكه تا زماني كه ريشه هاي اصلي 
تورم از بين نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ايران 
مشاهده خواهيم كرد، افزود: تا زماني كه ريشه هاي تورم 
حل نشود، همچنان تورم به صورت آشكار و پنهان در 
اقتصاد ايران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 
۱۳۹5 تورم ايران به ۹ درصد رسيد اما چون ريشه هاي 
تورم حل نشده بود، باز روند صعودي تورم ادامه پيدا كرد 
و تورم در آن سال فقط به دليل كاهش انتظارات تورمي 
كم شده بود. اين كارشناس اقتصادي سه ريشه اصلي 
تورم را در ناترازي بودج��ه اي و مالي، بانكي، تجاري و 
ارزي دانست و گفت: تا زماني كه اين ناترازي ها در اقتصاد 
وجود دارد، انتظارات تورمي نيز هر بار شعله ور مي شود. 
در س��ال ۱۳۹5 اين ناترازي ها وجود داشت اما به دليل 
كاهش انتظارت تورمي، نرخ تورم نيز كاهشي شد و در 
سال ۱۳۹۷، ناترازي هاي اقتصاد كشور با خروج امريكا از 
برجام تشديد شد و تورم هاي باالي 40 درصد را مشاهده 
كرديم. ش��قاقي درباره روند تورم و نقدينگي در دولت 
سيزدهم بيان كرد: زماني كه فعاليت دولت سيزدهم 
آغاز شد، سه ناترازي بودجه اي، مالي و ارزي در اقتصاد 
ايران وجود داشت. در اين زمينه تالش دولت اين بود كه 
اين سه ناترازي و انتظارات تورمي را كنترل كند. براي 
اين موضوع در حوزه ناترازي بانكي اقدامات مثبت و رو 
به جلويي انجام شد؛ به طوري كه وزارت اقتصاد و بانك 
مركزي سياست هاي انضباط بخشي به نظام بانكي را 
عملياتي كردند و مواردي از جمله كنترل ترازنامه بانكي، 
كاهش منابع بلوكه شده بانك ها، تقويت نظارت بانكي و 
نظاير آن انجام شد. وي با بيان اينكه ساختار نظام بانكي 
معيوب است و بانك ها درگير بنگاه داري گسترده شده اند 
كه موجب افزايش ناترازي بانك ها ش��ده است افزود: 
پيشنهاد من به تيم اقتصادي دولت اين است كه در كنار 
اصالحات جزئي و اصالحات تكي نظام بانكي به تدريج 
به سمت اصالحات ساختاري نيز حركت كنند. دولت 
تالش كرد ضمن تقويت شفافيت، انضباط بخشي را به 
نظام بانكي تحميل كند اما الزم است كه به اصالحات 
عميق دست بزند. اين تحليلگر اقتصادي اقدامات دولت 
در رفع ناترازي در بودجه و امور مالي را مثبت ارزيابي 
نكرد و گفت: بودجه ۱40۱ همچنان بودجه ناترازي و 
شكننده است و هزينه هاي مختلفي بر بودجه ۱40۱ 
تحميل و اضافه شده است. در اين زمينه الزم است كه 
تيم بودجه ريزي كش��ور براي سال آينده بودجه اي 
شفاف و با ناترازي كم تري را تحويل دهد. ناترازي هاي 
تجاري و ارزي كشور نيز به لطف افزايش قيمت هاي 

جهاني تا حدودي كاهش پيدا كرده است. 

بنزين گران نمي شود
معاون اجرايي رييس جمهورتاكيد كرد: رييس جمهور 
اجازه افزايش قيمت بنزين را نمي دهد. صولت مرتضوي 
در حاشيه جلس��ه هيات دولت در گفت وگويي ادامه 
داد: تحت هيچ ش��رايطي آقاي رييس جمهور اجازه 
اين افزايش قيمت را نخواهد داد. وي افزود: همچنين 
رييس جمهور در رابطه با قيمت ساير اقالم هم تاكيد 

دارند تا پايان سال افزايش قيمتي صورت نگيرد.

چرا ثروت بزرگ ملي بحران آفرين شد؟

سيد حسن خميني: 

بيماري 40 ساله نفتي اقتصاد ايران

همه هويت جمهوري اسالمي به امام است
يادگار امام با تأكيد بر اينكه همه هويت جمهوري اسالمي 
وابس��ته به امام است، گفت: موسس��ه تنظيم و نشر آثار 
امام خميني)س( در چهارچوب مصالح كالن جمهوري 
اس��المي حركت مي كند چون بزرگ ترين ميراث امام 
»جمهوري اسالمي« اس��ت و به هيچ عنوان از موسسه 
رفتاري كه به تقابل يا تضعيف اصول و ارزش هاي جمهوري 
اس��المي منتهي شود، ديده نش��ده و نبايد از هيچ كدام 

كارهاي آن بوي اين مطلب استشمام شود.
حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خميني در مراسم 
سي و چهارمين سالگرد تأسيس موسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خميني)س( گفت: بي ترديد همه هويت جمهوري 
اسالمي وابسته به امام است. البته اين امر روشن و واضحي 
اس��ت اما اگر هم كس��ي در آن ترديد يا بناي شبهه هم 
داشت، فرمايش��ات جامع رهبر معظم انقالب در مراسم 
امسال سالگرد امام از تعابير كامل و پر معنايي برخوردار 

بود كه امام را جان و روح جامعه اسالمي معرفي كردند.
يادگار امام افزود: جمهوري اسالمي حكومتي بر آمده 
از يك اراده ملي است؛ يك اراده بزرگ كه چهل و چند 
سال پيش به وقوع پيوست و بي ترديد هيچ انقالبي در 
تاريخ جهان اين مقدار حركت و حمايت قاطبه يك ملت 
را همراه خودش نداشته است. از نخستين روزهايي كه 
انقالب شكل گرفته تا آستانه پيروزي و بعد در طول دوره 
حيات خودش، به گونه اي از همراهي اقش��ار مختلف 
مردم استفاده كرده كه اگر كسي آن را انكار كند گويي 
چشمه خورش��يد را در صبح منكر مي شود. وي تأكيد 
كرد: بي ترديد يكي از ابعاد انقالب اين است كه رهبر اين 
انقالب يك مرجع تقليد بود، توده هاي ديندار جامعه وارد 
شده بودند و انقالب طبقاتي نبود؛ يعني به همان اندازه 
كه در كشاورز و روستايي و كارگر حامي داشت، در بازاري 
و كارمند و دانشگاهي نيز حامي داشت. انقالب هاي دنيا 
بيشتر به كودتا، شورش يا نهايتا جنبش شبيه هستند، 
ولي ۹۸ درصد مردم ما به اين انقالب رأي »آري« دادند. 
اما هر اتفاقي بعد از چهل و چند سال توسط افرادي مورد 
ترديد واقع مي ش��ود و به آنجا رسيد كه عده اي به انكار 
اصل انقالب پرداختند. سيد حسن خميني اظهار داشت: 
امري كه در روزگار ما بديهي است، وقتي به جلو مي رود 
به يك باره مي بينيد كه قلب شده است. بعد هم شبه هاي 
را باقي مي گذارند و كساني هم به انگيزه هاي ديگري در 
اين شبهه مي كنند. انقالب ما فقط مردمي ترين انقالب 

قرن نيست، بلكه مردمي ترين انقالب تاريخ است؛ امام 
فقط محبوب ترين رهبر قرن نيس��ت، از محبوب ترين 
رهبران تاريخ اس��ت. اما ببينيد امري به اين وضوح هم 
امروزه مورد ترديد واقع مي شود و يك عده هم خوششان 
مي آي��د و اين ترديدها را ب��ه دروغ تأييد مي كنند. وي 
افزود: امام نقل كرده كه يك بار يك شيعه و غير شيعه با 
هم بحث مي كردند و طرف مي گويد چه قدر مي گوييد 
كربال كربال؟ شيعه پاسخ داده بود، ما از غدير ياد گرفته ايم. 
ديديم نگفتيم و منكر ش��ديد؛ حاال مي گوييم تا الاقل 
اصلش را فراموش نكنيد. حداقل فايده تكرار و بسامد يك 
پيام اين است كه انكار آن را در روزگاران بعدي مشكل 

مي كند. تكرارش از اين جهت ُمهمل نيست. 
اوال به خاطر پاسداشت حقيقت، دوما به خاطر ديني كه 
به گذشتگان داريم و س��وما آثاري كه در آيندگان دارد، 
بايد گف��ت و تكرار كرد. يادگار ام��ام گفت: امروز فضاي 
مج��ازي واقعيتي اس��ت و تقابل با آن ه��م آب در هاون 
كوبيدن است. اما اين هم مثل هر بستري ديگر است كه 
در آن مي شود دروغ گفت؛ دروغ هايي كه بزرگ است ولي 
ممكن است كس��ي آن را باور كند و بر آن پايه و اساسي 
را قرار دهد. وي يادآور ش��د: فلسفه تأسيس موسسه از 
ابتدا براي جلوگيري از تحريف س��خنان امام بوده؛ يكي 
از راه ه��اي تحريف همين قلب واقعيت هايي اس��ت كه 
شرايط را عوض مي كند. آنقدر دروغ هاي بين مي گويند 

كه، مطابق آن افرادي مي گويند شايد درست بوده؛ ابتدا 
هم با شايدها شروع مي شود و يواش يواش در مساله اي كه 
آدم فكر مي كند از اين روشن تر نمي شود، شبهه مي كنند. 
از قديم بوده كه گفتند علي )ع( مگر نماز هم مي خواند و 
تا امروز هم هست. سيد حسن خميني تأكيد كرد: همه 
هويت جمهوري اسالمي به امام است و اگر امام را بگيرند 
اين ساختمان فرو مي ريزد؛ حتي اگر شكلش بماند جانش 
مي رود. لذا بايد از رهبر معظم انقالب تشكر كرد كه دايما 
اين نكته را به همه تنبه مي دهند. شايد هيچ كسي مانند 
ايشان در اين مساله عزم نداشته باشد كه تنبه بدهد به اين 
نكته توجه كنيد و اگر فراموش كرديد در حقيقت كسي 
هستيد كه بر سر شاخه بن مي بريد. وي افزود: موسسه به 
اين جهت شكل گرفته كه تحريف هاي صريح و پنهان را 
پاسخ بدهد. بقيه مسووليت هاي ما مسووليت اختصاصي 
موسسه نيست. ترويج امام و جلوگيري از تخريب را همه 
نهادها و ارگان ها بايد كمك كنند. عظمت امام به اندازه اي 
اس��ت كه ترويج��ش از عهده كاركنان موسس��ه خارج 
است. همه بر سر خوان گس��ترده مردم ايران، انقالب و 
جمهوري اسالمي هستند و بايد در اين زمينه كار كنند؛ 
مسووليتشان را بايد از آنها مطالبه كرد. يادگار امام اظهار 
داشت: يكي از بزرگ ترين وظايف موسسه اين است كه 
فراجناحي عمل كند. همان اندازه كه امام متعلق به همه 
مردم ايران بود، موسسه هم بايد متعلق به همه مردم ايران 

باشد. همان گونه كه همه زير چتر امام بودند، موسسه هم 
بايد در خدمت همه باشد. البته اين هزينه دارد؛ به خاطر 
اينكه وقتي شما تريبون را باز مي كنيد، هر گروه مي گويد 
ديگري نباشد. اگر اين وظيفه را پذيرفته ايد كوله بارتان را 
آماده كنيد و مرعوب هيچ كس نشويد. مجموعه موسسه 
مربوط به امام و امام متعلق به همه اس��ت؛ هركسي كه 
به امام معتقد اس��ت در مجموعه موسس��ه جا دارد و به 
همين جهت جايگاه يك گروه و دو گروه نيست و چيزي 
كه صحيح مي داند را مي گويد. وي تأكيد كرد: موسسه 
تنظيم و نشر آثار امام خميني)س( در چهارچوب مصالح 
كالن جمهوري اسالمي حركت مي كند. چون بزرگ ترين 
ميراث امام »جمهوري اس��المي« است و به هيچ عنوان 
خداي ناكرده از موسسه رفتاري كه به تقابل يا تضعيف 
ارزش ها و اركان جمهوري اس��المي منتهي شود، ديده 
نش��ده و نبايد از هيچ كدام كارهاي آن بوي اين مطلب 
استشمام شود. سيد حسن خميني گفت: دومين مساله 
در مورد موسسه چيزي اس��ت كه تحت عنوان »جهاد 
تبيين« مطرح مي شود. ما نبايد بنشينيم كه دشمنان امام 
هر روز موضوعي براي ما درست كنند و ما به دنبال جواب 
راه بيفتيم؛ فضاي جدال فرهنگي و بحث را ما بايد تعيين 
كنيم. در اثر اين رفتارهاي آنان به راحتي جاي قرباني و 
جالد عوض مي شود. پرونده هاي بسته اي كه در جمهوري 
اس��المي هست، بخشي از آن در اختيار ما است و بايد به 
عنوان يك عنصر مبين در اين فضا در معرض عموم قرار 
بگيرد. طبيعتا يكي از بخش هاي آن انتشار اسناد است. 
بخش هاي زيادي از اسناد ما بس��ته بوده و ان شاء اهلل بنا 
داريم در آينده اسناد را باز كنيم. اين اسناد باز شده خيلي 
از نقدها را پاسخ مي دهد؛ به صورت گزينشي هم آنها را 
ب��از نمي كنيم. وي در پايان گف��ت: امروز در جمهوري 
اسالمي همه بايد نس��بت به اميددهي حساس باشند. 
ممكن است هزار اشكال باشد، كه هست، اما با نااميدي 
به جايي نمي رسيم. يكي از فيلسوفان معاصر جمله بسيار 
لطيفي دارد؛ گفته بود من نمي گويم هركسي اميد دارد 
به نتيجه رسيده ولي مي توانم بگويم هركسي نااميد بوده 
به هيچ جايي نرس��يده است. اميددهي به آينده كشور 
و اين انديشه، وظيفه اس��ت. البته اصال به معناي اين 
نيست كه به روي مشكالت و سختي ها چشم ببنديم 
ولي به هر حال مجموعه بايد با توان خودش نسبت به 
مسائل داخلي خودش و كشور اين اميد را پيش ببرد.



گروه بانك و بيمه |
به دنبال جمع آوري بيش از 8 ميليون كارتخوان، انتظار 
مي رفت كه مبلغ و تعداد تراكنش هاي شبكه پرداخت 
كاهش قابل توجهي داشته باشد. اما بررسي ها و آمارها 
نش��ان مي دهد كه در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 
از آن تنها 1.46 درصد تعداد تراكنش ها كاهش يافته 
و نسبت به سال قبل، تعداد و مبلغ تراكنش ها حدود 
11.52 و 26 درصد رشد داشته است كه نشان مي دهد 
مردم و كسب وكارها، از ساير ابزارهاي پرداخت به جاي 
كارتخوان هاي حذف شده، استفاده كرده اند و همچنان 
پرداخت هاي الكترونيكي، مهم ترين ابزار پرداخت در 

معامالت و خريد و فروش ها به شمار مي رود. 
بررسي اطالعات متوسط مبلغ هر تراكنش در هريك 
از ابزارهاي پذيرش نشان مي دهد در مرداد ماه امسال، 
با ابزار پذيرش اينترنتي به طور متوسط 5.58 ميليون 
ريال مبلغ هر تراكنش بوده اس��ت. ب��ا ابزار پذيرش 
موبايل��ي نيز اين رق��م به عدد 0.15 ميلي��ون ريال و 
در نهايت با ابزار پذيرش كارتخوان فروش��گاهي نيز 
متوس��ط مبلغ هر تراكنش 1.6۷ ميليون ريال بوده 
است؛ بنابراين در مجموع س��ه ابزار پذيرش مذكور، 
متوس��ط مبلغ هر تراكنش در هر ابزار، 1.82 ميليون 
ريال بوده است. مجموع تعداد تراكنش هاي انجام شده 
ش��اپرك در مردادماه س��ال جاري به ۳۷15 ميليون 
عدد رس��يده كه ارزش اين تراكنش ها در مجموع به 
بيش از 6۷6 هزار ميليارد تومان مي رس��د كه نسبت 
به تيرماه معادل 1.46 درصد كاهش در تعداد و 1.۳8 
درصد كاهش در ارزش ريالي داشته است. البته، تعداد 
و مبلغ تراكنش ها در مقايسه با س��ال قبل 11.52 و 
25.۹6 درصد رش��د داشته است.  بر اين اساس، رشد 
اسمي ماهانه تراكنش هاي شاپرك در مرداد ماه سال 
جاري نسبت به ماه گذشته معادل منفي 1.۳8 درصد 
بوده است. در مردادماه امسال، سهم ابزارهاي پذيرش 
اينترنتي در تراكنش هاي انجام ش��ده 4.8۳ درصد و 
ابزار پذيرش موبايلي 2.۷5 درصد بوده و اين در حالي 
است كه كارتخوان هاي فروش��گاهي ۹2.4۳ درصد 
از كل تراكنش هاي انجام ش��ده را به خود اختصاص 
داده اند.  اما از تعداد تراكنش هاي انجام ش��ده 8۹.55 
درصد مربوط به خريد كاال و خدم��ات، 6.۳۷ درصد 
مربوط به پرداخت قبض و خريد ش��ارژ تلفن همراه و 
معادل 4.08 درصد مربوط به مانده گيري بوده است. 
همچنين، از مجموع كل تراكنش هاي انجام شده در 

مردادماه مع��ادل ۹2.۳۳ درصد موفق و ۷.6۷ درصد 
ناموفق بوده، البته تراكنش هايي كه با سوييچ شاپرك 
انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است. همچنين 
از مجموع تراكنش هاي ناموفق انجام ش��ده در اين 
ماه، ۳.26 درصد به دليل خطاي پذيرندگي، 0.1۳ 
درصد ب��ه دليل خطاي ش��اپركي، 12.8 درصد به 
دلي��ل خط��اي صادركنندگ��ي، 8۳.11 درصد به 
دليل خطاي كاربري و 0.68 درصد به علت خطاي 
كسب وكار بوده است. بر اساس اين گزارش، نسبت 
ارزش تراكنش هاي ش��اپرك به نقدينگي در مرداد 
ماه سال جاري نيز 14.2 درصد بوده و اين در حالي 
اس��ت كه نسبت اس��كناس و مس��كوك در دست 
اش��خاص به نقدينگي در اين ماه تنها 1.6۹ درصد 
بوده اس��ت.  بنا بر تحليل آمارهاي رسمي در مرداد 
ماه سال  جاري، كارتخوان هاي فروشگاهي با سهم 
۹2.4۳ درصدي بيشترين تعداد تراكنش را در بين 

س��اير ابزارهاي پذيرش داشته اس��ت كه ابزارهاي 
پذيرش اينترنتي و موبايل پس از آن قرار گرفته اند.

  تعداد و ارزش تراكنش هاي 
الكترونيكي كم شد

متوس��ط تعداد تراكنش انجام ش��ده به ازاي هر يك 
كارتخوان فروشگاهي 41۹ تراكنش و براي ابزارهاي 
پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب ۳8۹ و ۷۹4 عدد 
بوده اس��ت. افزون بر اين، متوس��ط تراكنش هر ابزار 
پذيرش شاپركي در ماه مذكور معادل 42۳ تراكنش 
است كه اين تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته 
كاهش ۳.۹6 واحدي )0.۹۳ درصدي( را تجربه كرده 
است. همچنين، در مرداد ماه امسال بيشترين افزايش 
متوسط تعداد تراكنش مربوط به ابزار پذيرش موبايلي 
بوده است. در بخش ديگري از آمار منتشر شده توسط 
شاپرك، مجموع مبلغ تراكنش هاي هر ابزار پذيرش 

شاپركي و سرانه مبلغ تراكنش ها مشخص شده است. 
به گونه اي كه ابزار پذيرش اينترنتي با تعداد 461 هزار 
و 6۳2 ابزار فعال و با مجموع مبلغ تراكنش 100 هزار 
ميليارد تومان، سرانه مبلغي تراكنش هر ابزار اينترنتي 
به رقم 21.6 ميليارد تومان را به ثبت رس��انده است.  
همچنين، در ابزار پذيرش موبايلي بيش از 128 هزار 
ابزار فعال سيستمي بوده است كه اين تعداد، مجموعا 
150۷ ميليارد تومان تومان تراكنش داش��ته اند. اين 
در حالي است كه س��رانه مبلغ تراكنش هاي هر ابزار 
پذيرش موبايلي، يك ميليارد و 1۷2 ميليون تومان بوده 
است. در نهايت، در ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي 
مجموع مبلغ تراكنش ها 5۷4 هزار ميليارد تومان بوده 
كه اين مجموع مبلغ مربوط به تعداد هشت ميليون و 
18۹ هزار و 444 عدد ابزار كارتخوان فروشگاهي است 
كه سرانه مبلغ تراكنش هر كارتخوان فروشگاهي نيز 
به رقم هفت ميليارد و 1۷ ميليون تومان رسيده است.

يادداشت

خبر كوتاه
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تخصيص كارتخوان فقط به 
دارندگان حساب هاي تجاري

»مصطفي قمري وفا« س��خنگوي بان��ك مركزي از 
مش��وق هاي جديد بانك مركزي براي حس��اب هاي 
تجاري خبر داد و گفت: كارتخوان ها تنها به دارندگان 
سپرده هاي بانكي تجاري تخصيص مي يابد.با تصويب 
ضوابط ناظر بر حساب هاي سپرده تجاري، دارندگان 
اين حس��اب ها مي توانند از مشوق ها و سياست هاي 
ترغيبي كه در ضوابط يادشده آمده است، بهرمند شوند.
طبق اين ضوابط از اين پس، ارايه برخي خدمات بانكي 
همچون اعطاي ابزارهاي پذيرش صرفًا به دارندگان 

سپرده هاي بانكي تجاري قابل تخصيص است.

شناسايي حساب هاي تجاري
و ۱۸ ميليون درگاه پرداخت

فرآيند تفكيك حساب هاي تجاري و غيرتجاري براي 
نخستين بار در كشور و در دولت سيزدهم و با هدف ايجاد 
شفافيت در نظام اقتصادي كشور و برخورد با فرارهاي 
مالياتي اجرا مي شود. هفته گذشته رييس جمهوري 
به بانك مركزي رفت و از نزديك در جريان برنامه هاي 
راهبردي اين بانك قرار گرفت. در اين ديدار پنج راهبرد 
بانك مركزي تشريح شد. يكي از راهبردها حكمراني 
ريال اس��ت و در اين راهبرد پولي كه از جايي به جاي 
ديگر منتقل مي ش��ود قابل رصد است و از اين طريق 
نظارت بر نهادهاي گردش دهنده پول كه همان بانك 
است انجام مي شود. همچنين براي برقراري عدالت در 
دريافت ماليات كمك مي كند. بر اس��اس اعالم بانك 
مركزي تاكنون 18 ميليون درگاه توسط بانك مركزي 
و سازمان مالياتي شناسايي شده است و در واقع پوزي 
در كشور وجود ندارد كه توسط بانك مركزي شناسايي 
نشده اس��ت. همچنين بر اساس اعالم اين بانك 220 
هزار حساب تجاري نيز در اين ايام شناسايي شده است. 
شناسايي حساب تجاري از اين لحاظ اهميت دارد كه 
فرآيند اخذ ماليات از دارنده حس��اب انجام مي ش��ود 
و ديگر ش��اهد فرارهاي مالياتي نخواهيم بود. »اصغر 
ابوالحسني« قائم مقام بانك مركزي پيش از اين درباره 
شناسايي حس��اب هاي تجاري و غيرتجاري گفت: بر 
اساس مصوبه ش��وراي پول و اعتبار چنانچه حسابي 
بيش از 100 تراكنش در ماه داشته باشد و ۳5 ميليون 
تومان در تراكنش ها جابه جا ش��ود، تراكنش تجاري 
تلقي مي شود. به گفته وي در ابتدا پيامكي براي افراد 
ارسال مي شود كه تراكنش هايي بااليي كه دارد حساب 
تجاري است و حساب تجاري نيازمند اخذ ماليات است 
و چنانچه فرد مدعي شود كه كار تجاري انجام نمي دهد 
و به اشتباه جزو حس��اب هاي تجاري شناسايي شده 
مي تواند مدارك مربوطه را به سازمان مالياتي ارايه كند 
و مساله حل مي ش��ود. قائم مقام بانك مركزي اعالم 
كرد كه از ابتداي مهرماه پيامك حس��اب هاي تجاري 
و غيرتجاري براي افراد ارس��ال مي شود. به گفته اين 
مقام بانكي نه تنها شناسايي حساب هاي تجاري خللي 
در فعالي��ت افراد ايجاد نمي كند و براي حس��اب هاي 
تجاري موارد مش��وقي هم در نظر گرفته شده است. 
هدف از تفكيك حساب هاي تجاري از غيرتجاري ايجاد 
شفافيت است.همچنين »ابوذر سروش« معاون نظارت 
بانك مركزي در تشريح مزاياي تفكيك حساب هاي 
تج��اري از حس��اب هاي غيرتجاري، اظهار داش��ت: 
هدف بانك مركزي از تفكيك حس��اب هاي تجاري از 
غيرتجاري ايجاد ش��فافيت در نظام اقتصادي كشور 
است، ضمن آنكه مشوق هايي همچون افزايش سقف 
نقل و انتقال پول به صورت غيرحضوري و كاهش حد 
نصاب بازگشت چك هاي قبلي براي صدور دسته چك 
جديد براي اين دسته از دارندگان حساب ها پيش بيني 
شده است. وي افزود: همچنين صاحبان حساب هاي 
تجاري ديگر الزم نيست تا براي نقل و انتقاالت بيش 
از دو ميلي��ارد ريال خود به بانك مس��تند ارايه كنند، 
بلكه بانك ها فقط براي نق��ل و انتقاالت باالتر از مبلغ 
10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه 
كنند.  معاون نظارت بانك مرك��زي درباره اقدام افراد 
براي تجاري شدن حساب هايشان گفت: اشخاص به 
دو طريق مي توانند حس��اب هاي موردنظر خود را به 
حساب تجاري تبديل كنند. در روش نخست، اشخاص 
مزبور مي توانند با مراجعه به درگاه هاي تعيين ش��ده 
توسط س��ازمان امور مالياتي كشور، شماره حساب يا 
حساب هاي تجاري خود را اعالم كنند. معمواًل سازمان 
امور مالياتي كش��ور در هنگام تكميل اظهارنامه هاي 
مالياتي شماره حساب هاي تجاري صاحبان كسب و 
كار را از آنها استعالم مي كند، بنابراين افراد مي توانند از 
همان درگاه، شماره حساب هاي تجاري خود را اظهار 
كنند. وي ادامه داد: پس از اظهار موديان، سازمان امور 
مالياتي كش��ور صحت اطالعات حساب و تعلق آن به 
مودي را از سامانه سياح بانك مركزي استعالم مي كند 
و در صورت تاييد، مراتب را به صورت سيستمي به بانك 
مركزي اعالم مي كند. بانك مركزي نيز شماره حساب 
دريافتي را به صورت سيس��تمي به بانك عامل براي 
تغيير وضعيت به حساب تجاري، اعالم مي كند؛ بنابراين 
همه حساب هاي اعالمي از سوي سازمان امور مالياتي 
كشور تجاري مي شوند. البته به استثناي حساب هاي 
اشخاص خارجي داراي كس��ب و كار كه مجوز كار يا 
سرمايه گذاري در كشور را از مراجع ذي صالح دريافت 
كرده باشند. سروش گفت: در روش دوم، افراد مي توانند 
به بانك هاي عامل مراجعه و اطالعات حس��اب هاي 
خود نزد آنها را كه مي خواهند به حساب تجاري تبديل 
ش��ود اعالم كنند. در اين حالت صاحبان كسب و كار 
بايد ش��ماره پرونده مالياتي خود را نيز به متصديان 
بانكي اعالم كنند. بانك عامل پس از ارسال سيستمي 
اطالعات به سازمان امور مالياتي از مسيري كه بانك 
مركزي تدارك ديده اس��ت و درياف��ت تاييديه از آن 

سازمان، مي تواند حساب معرفي شده را تجاري كند.

تعداد و ارزش تراكنش هاي الكترونيكي در مرداد ماه كاهش يافت 

ميانگين پرداخت هرتراكنش بانكي به 182 هزار تومان رسيد

سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه: واردات ماشين آالت بايد مشروط به اخذ تعرفه مناسب وارداتي باشد

دولت بايد ارزبري ۱0 ميليارد دالري واردات ماشين آالت را كاهش دهد

شناسايي 17 مجوز جامانده بانك مركزي
در راستاي بهبود محيط كسب و كار

لزوم دس��تيابي ب��ه فناوري ه��اي نوين ب��راي توليد 
ماشين آالت در كشور بر كسي پوشيده نيست. با توجه 
به ارزبري باالي واردات ماش��ين آالت در كش��ور كه 
ساالنه حدود 6 الي 10 ميليارد دالر برآورد مي شود و 
ظرفيت هاي بااليي كه در داخل كشور براي توليد اين 
ماشين آالت داريم، نياز است بر اساس يك برنامه ريزي 
دقيق به سمت اتكا به خود در اين زمينه حركت كنيم. 
به نظر مي رس��د، واردات يكي از موانع اصلي بر سر راه 
خود اتكايي در حوزه توليد ماشين آالت به شمار مي رود. 
به زعم كارشناسان، واردات ماشين آالت در كشور بايد 
با احتي��اط بااليي صورت بگي��رد. به طوري كه ضمن 
برآوردن نيازهاي داخلي از واردات بي مورد جلوگيري 
شود. به نظر مي رسد، دولت در اين زمينه وظيفه مهمي 
برعهده دارد و بايد بررسي هاي دقيقي انجام شود كه 
كدام ماشين آالت بايد وارد شوند و جلوي واردات كدام 
موارد را بايد بگيريم. واردات ماشين آالت بايد با هدف 
رفع نيازهاي صنايع در دس��تور كار باشد، نه اينكه به 
ابزاري براي كسب سود برخي افراد سودجو تبديل شود.  
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه در گفت وگو با تعادل گفت: بايد طبق يك برنامه 
مش��روط و تلفيقي به واردات ماشين آالت بپردازيم و 
ضمنًا از توليد داخلي به طور همه جانبه حمايت كنيم. 
اعطاي معافيت واردات دقيقا ب��ه مثابه ضربه زدن به 
توليد داخل اس��ت. بايد همواره نظام تعرفه اي وجود 
داشته باشد و واردات نيز مشروط به اخذ تعرفه مناسب 
از واردات باش��د. دولت بايد به صورت هوش��مندانه از 
تعرفه به عنوان يك ابزار در راستاي تنظيم واردات بهره 
ببرد.  ميرتاج الديني در مورد ضرورت توليد ماشين آالت 
در داخل كشور تصريح كرد: اينكه بتوانيم خودمان به 
توليد ماشين آالت بپردازيم و از ميزان وابستگي خود 
به ديگر كشورها كم كنيم، اقدام شايسته اي است. در 

حال حاضر شركت هاي ماشين سازي خوبي در كشور 
داريم كه مي توانند در راس��تاي افزايش توان داخلي 
براي توليد تجهيزات موردنياز مثمر ثمر باش��ند. در 
حال حاضر، كشورهاي مختلف در راستاي دستيابي 
به تكنولوژي هاي برتر براي ساخت ماشين آالت تالش 
مي كنند و ضرورت دارد كشور ما نيز در اين زمينه فعال 
شود.  وي گفت: متاس��فانه ما هميشه در كارها افراط 
و تفريط داريم. يا كاماًل به خارجي ها وابس��ته هستيم 
و واردات را در ح��د صد در ص��دي دنبال مي كنيم يا 
به دنبال خودكفايي هس��تيم و ت��الش داريم واردات 
را كاماًل ممنوع كنيم. دنبال كردن اين سياس��ت هاي 
صفر و صدي درست نيست. بايد به صورت هوشمندانه 
و بر اساس تبصره هاي منطقي كار را پيش ببريم. اينكه 

االن مي خواهيم از توليد ماشين آالت در داخل كشور 
حمايت كنيم، به اين معنا نيست كه به صورت كامل 
جلوي واردات ماش��ين آالتي را كه در داخل كش��ور 
توان تولي��د آنها را نداريم و در صناي��ع نيز به آنها نياز 
داريم، بگيريم.  اين نماينده مجلس ادامه داد: واردات 
ماش��ين آالت بايد طبق ضوابط وزارت صمت صورت 
بگيرد. برخي ماشين آالت در كشورهاي پيشرفته در 
دسترس هستند كه هنوز شرايط خوبي براي استفاده 
دارند و عمر مفيدشان از بين نرفته است. مي توانيم اين 
تجهيزات را وارد كنيم و در صنايع از آنها بهره ببريم. اما 
نبايد حمايت از توليد داخلي ماشين آالت مورد غفلت 
قرار بگيرد. بايد شرايطي را فراهم كنيم كه با استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي امكان توليد ماش��ين آالت در 

داخل كشور و دستيابي به فناوري هاي پيشرفته توسط 
نيروهاي متخصص كشورمان به وجود بيايد. بايد طبق 
يك برنامه ريزي تلفيقي در اين زمينه پيش برويم. ما 
هنوز در زمينه توليد ماشين آالت به حدي نرسيده ايم 
كه واردات ماشين آالت را متوقف كنيم.  ميرتاج الديني 
خاطرنش��ان كرد: نظر من اين اس��ت ك��ه بايد طبق 
يك برنامه مش��روط و تلفيقي به واردات ماشين آالت 
بپردازي��م و ضمنًا از توليد داخل��ي به طور همه جانبه 
حمايت كنيم. اما بايد حواس مان به واردات بي مورد و 
غيرهدفمند باشد و از آن اجتناب كنيم. اعطاي معافيت 
واردات دقيقا به مثابه ضربه زدن به توليد داخل است. 
بايد همواره نظام تعرفه اي وجود داشته باشد و واردات 
نيز مش��روط به اخذ تعرفه مناس��ب از واردات باشد. 
دولت بايد به صورت هوشمندانه از تعرفه به عنوان يك 
ابزار در راستاي تنظيم واردات بهره ببرد. بايد واردات 
منضبط در دس��تور كار قرار بگيرد و از واردات بي رويه 
اجتناب كنيم. هر جايي كه امكان توليد ماشين آالت 
يا تجهيزات با كيفيت ديگر در داخل كشور وجود دارد 
بايد جلوي واردات گرفته شود. اگر مي توانيم در داخل 
كش��ور كااليي را به حد كفاف و ب��ا كيفيت باال توليد 
كنيم، نيازي به واردات نداريم و بايد با آن مقابله كنيم. 
وي تصريح كرد: در راستاي افزايش توان داخلي براي 
توليد ماشين آالت بايد به سمت استفاده از ظرفيت هاي 
ش��ركت هاي دانش بني��ان گام برداري��م. در مجلس 
اقدامات خوبي در راس��تاي حمايت از اين شركت ها 
انجام شده است و آنها تحت حمايت همه جانبه مجلس 
قرار دارند. اما بايد اين را قبول كنيم كه اين شركت ها 
موجوديت هاي جديدي هس��تند و زمان الزم است تا 
حمايت ها از آنها در عمل به بار بنشيند و نياز است كه 
اين شركت ها نيز در عمل توانايي خود را ثابت كنند و 

نقشي در توسعه صنعتي كشور برعهده بگيرند.

1۷ عنوان مجوز جامانده بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران در هيات مقررت زدايي و بهبود محيط كسب و كار 
شناسايي شد كه به همراه كاربرگ راهنماي دريافت اين 
مجوزها به فهرست مجوزهاي بانك مذكور در درگاه ملي 
مجوزها اضافه مي شود. در آخرين نشست هيات مقررات 
زدايي و بهبود محيط كسب و كار، 1۷ عنوان مجوز جامانده 
بانك مركزي شناس��ايي و به همراه كاربرگ راهنماي 
دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينه هاي 
صدور آنها به فهرست مجوزهاي بانك مذكور در درگاه 
ملي مجوزها اضافه مي شود. در اين مجوزهاي جامانده، 
اجازه نامه مرحله اول تا س��وم عمليات ارزي موسسات 
اعتباري )بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي( در 
كشور، موافقت نامه سرمايه گذاري موسسات اعتباري 
)بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي( در كشور، مجوز 

ايجاد شعبه باجه يا دفتر نمايندگي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي ايراني در داخل كشور، موافقت اصولي 
ايجاد شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي ايراني در داخل كش��ور، موافقت 
اصولي تاس��يس ش��عب بانك هاي ايراني در خارج از 
كشور، موافقت نهايي تاسيس شعب بانك هاي ايراني در 
خارج از كشور، موافقت اصولي تاسيس دفتر نمايندگي 
بانك ه��اي ايراني در خارج از كش��ور، موافقت نهايي 
تاسيس دفتر نمايندگي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي ايراني در خارج از كش��ور، موافقت اصولي 
سرمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري ايراني در 
بانك فرعي در خارج از كشور و موافقت نهايي تاسيس 
يا سرمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 

در بانك فرعي در خارج از كشور ديده مي شود.

كاهش تورم بدون رفع 
ناترازي هاي مالي امكان پذير نيست

فعال تالش حداقلي دولت 
اين است كه تورم افزايش 
پيدا نكند و امس��ال از 40 
درصد فراتر نرود، اگر دولت 
بتواند امسال تورم را به زير 
40 درصد برساند، كارنامه 
موفق��ي در اي��ن زمين��ه 
خواهد داشت و براي سال 
بعد نيز اگر اقدامات قابل توجهي در رفع ناترازي هاي 
ارزي، بودجه اي مالي و بانكي انجام دهد، مي توانيم 
شاهد تورم زير 25 درصدي باشيم. مساله تورم يك 
معضل 50 س��اله در اقتصاد ايران است و ميانگين 
تورم ايران در 50 سال گذشته 20 درصد بوده است؛ 
بنابراين موضوع تورم مربوط به دولت خاصي نيست 
و مساله بلندمدت اقتصاد كشور است و بايد حل شود. 
در دهه ۹0 ميانگين تورم ايران 26 درصد و در چهار 
سال گذشته بيش از 40 درصد بوده است. تا زماني 
كه ريشه هاي اصلي تورم از بين نرود، همچنان تورم 
پنهان را در اقتصاد ايران مش��اهده خواهيم كرد، تا 
زماني كه ريشه هاي تورم حل نشود، همچنان تورم 
به صورت آش��كار و پنهان در اقتص��اد ايران وجود 
خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 1۳۹5 تورم 
ايران به ۹ درصد رسيد اما چون ريشه هاي تورم حل 
نشده بود، باز روند صعودي تورم ادامه پيدا كرد و تورم 
در آن سال فقط به دليل كاهش انتظارات تورمي كم 
شده بود. سه ريشه اصلي تورم در ناترازي بودجه اي 
و مالي، بانكي، تجاري و ارزي است. تا زماني كه اين 
ناترازي ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمي نيز 
هر بار شعله ور مي شود. در سال 1۳۹5 اين ناترازي ها 
وجود داشت اما به دليل كاهش انتظارت تورمي، نرخ 
تورم نيز كاهشي شد و در سال 1۳۹۷، ناترازي هاي 
اقتصاد كشور با خروج امريكا از برجام تشديد شد و 
تورم هاي باالي 40 درصد را مشاهده كرديم. زماني 
كه فعاليت دولت س��يزدهم آغاز شد، سه ناترازي 
بودجه اي، مالي و ارزي در اقتصاد ايران وجود داشت. 
در اين زمينه تالش دولت اين بود كه اين سه ناترازي 
و انتظارات تورمي را كنترل كند. براي اين موضوع در 
حوزه ناترازي بانكي اقدامات مثبت و رو به جلويي 
انجام ش��د؛ به ط��وري كه وزارت اقتص��اد و بانك 
مركزي سياست هاي انضباط بخشي به نظام بانكي 
را عملياتي كردند و مواردي از جمله كنترل ترازنامه 
بانكي، كاهش منابع بلوكه ش��ده بانك ها، تقويت 
نظارت بانكي و نظاير آن انجام شد. ساختار نظام 
بانكي معيوب اس��ت و بانك ها درگير بنگاه داري 
گسترده شده اند كه موجب افزايش ناترازي بانك ها 
شده است. تيم اقتصادي دولت در كنار اصالحات 
جزئي و اصالحات تكي نظام بانكي، بايد به تدريج 
به سمت اصالحات س��اختاري نيز حركت كنند. 
دولت تالش كرد ضمن تقويت شفافيت، انضباط 
بخشي را به نظام بانكي تحميل كند اما الزم است 

كه به اصالحات عميق دست بزند. 
اقدام��ات دولت در رفع نات��رازي در بودجه و امور 
مالي موف��ق نب��وده و بودج��ه 1401 همچنان 
بودجه اي ناتراز و ش��كننده اس��ت و هزينه هاي 
مختلفي بر بودجه 1401 تحميل و اضافه ش��ده 
است. در اين زمينه الزم است كه تيم بودجه ريزي 
كشور براي سال آينده بودجه اي شفاف و با ناترازي 
كم ت��ري را تحويل ده��د. ناترازي ه��اي تجاري 
و ارزي كش��ور نيز به لطف افزاي��ش قيمت هاي 
جهاني تا حدودي كاهش پيدا كرده اس��ت. براي 
اقدامات اساس��ي در اين زمينه به اصالح ساختار 
در حوزه توس��عه صادرات غيرنفت��ي و مديريت 
واردات ني��از داريم. تمام تالش دول��ت اين بوده 
كه ت��ورم و انتظارات تورمي را كنترل كند و اجازه 
سه رقمي شدن تورم را ندهد، در حوزه نقدينگي 
تالش دولت اين بوده كه نقدينگي را كنترل كند 
و رييس جمهوري دستور داده كه رشد نقدينگي 
كاهش پي��دا كن��د. اقدامات براي كنترل رش��د 
نقدينگي ش��دت گرفته كه اميدواريم نقدينگي 
مهار شود زيرا رشد نقدينگي تبعات سنگيني براي 
اقتصاد دارد. كنترل تورم و نقدينگي به هماهنگي 
تيم اقتصادي دولت و ش��رايط اقتصادي در حوزه 
بين الملي و داخلي بستگي دارد. اين كار مستلزم 
كاهش دست درازي دولت به منابع بانك ها و بانك 
مركزي، كاهش طمع افزايش هزينه هاي دولتي و 
بهبود وضعيت تراز ارزي است. فعال تالش حداقلي 
دولت اين است كه تورم افزايش پيدا نكند و امسال 
از 40 درصد فراتر نرود. البته اين موضوع با توجه به 
شرايط تحريمي، اصالح ارز 4200 توماني به عنوان 
يك شوك تورمي و افزايش قيمت هاي جهاني سخت 
است اما اگر دولت بتواند امس��ال تورم را به زير 40 
درصد برساند، كارنامه موفقي در اين زمينه خواهد 
داشت. اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل توجهي در 
رفع ناترازي هاي ارزي، بودجه اي مالي و بانكي انجام 

دهد، تورم زير 25 درصد را مي توانيم شاهد باشيم.

وحيد شقاقي شهري 



پروژه س��هام عدالت يك��ي از طرح ه��اي پرداخت 
يارانه اي دولت نهم بود و در آن س��هام شركت هاي 
دولتي با هدف گسترش بخش تعاون به دهك هاي 
كم درآمد اختصاص داده شد، با توجه به برخي از افراد 
كه مشمول دريافت سهام عدالت هستند، اما سهام 
عدالت دريافت نكرده اند و تعدد دهك هاي مرتبط با 
اين موضوع، سردرگمي افراد را موجب شده است.در 
همين راستا اكبر حيدري، سخنگوي سهام عدالت 
به بورس نيوز گفت: قانون ع��ددي را براي واگذاري 
سهام عدالت مشخص نكرده بلكه گروه معرفي كرده 
و در اصل ۴۴ قانون اساس��ي اشاره شده كه ۶ دهك 
كم درآمد جامعه مش��مول دريافت س��هام عدالت 
شوند. در فرآيند شناسايي دهك ها به هر دليلي اعم 
از نبود اماكن محاسبه دقيق آنها تعدادي جا مانده اند، 
پيگيري ها نش��انگر آن بود كه حق��وق بعضي ضايع 
شده و منجر به ايجاد طرح جاماندگان سهام عدالت 
شد.وي افزود: اين طرح، گنجاندن موضوع مرتبط با 
جاماندگان سهام عدالت در تبصره ۲ قانون بودجه را 
منجرشد و در آن دولت مكلف شده مشموالن جامانده 
از س��هام عدالت و افرادي كه تحت پوشش نهاد هاي 
حمايتي هستند را سهامدار عدالت كند. اين موضوع 
در قانون بودجه ۱۴۰۱ نيز آمده و نياز به مشاركت و 
همكاري دو وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور 
اقتصاد و دارايي دارد.  عدد شفاف افراد تحت پوشش 

بهزيستي و كميته امداد امام خميني است.

   وجود برخي مشكالت 
در سامانه هاي سهام عدالت

حيدري درباره ۶ دهك كم درآمد جامعه گفت: بايد ديد به 
جاماندگان سهام عدالت بار ديگر بر مبناي اولويت دهك 
درآمدي تا سقف منابع سهم تخصيص داده مي شود يا 
معيار متفاوت است. اگر بر مبناي منابع، تخصيص داده 
مي شود بايد ميزان مشخص شود تا تعداد مشموالن را 
اعالم كنيم. اعداد و ارقام حاكي از آن است كه افراد تحت 
پوش��ش نهاد هاي حمايتي نزديك به ۳ و نيم ميليون 
نفر هس��تند و يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر هم كه برگه 
س��هام عدالت دارند و به تكاليف مقرر عمل كرده اند اما 
در سامانه هاي س��هام عدالت به دليل برخي مشكالت 
به عنوان سهامدار شناخته نمي شوند.سخنگوي سهام 
عدالت تشريح كرد: منابع قابل تخصيص به سهام عدالت 
از منابعي است كه در راستاي اجراي سياست هاي اصل 
۴۴ قانون اساسي بوده و مقرر شده از اختيار دولت خارج 
و به بخش هاي خصوصي و عمومي منتقل شود. سهمي 
كه بايد به جاماندگان سهام عدالت تخصيص داده شود 
همانند سهامي است كه قبال به ساير سهامداران عدالت 
داده شد. يعني سهام دولتي كه در صف واگذاري است.

   بسته هاي تسهيالتي ارزان قيمت
براي دهك هاي كم درآمد

وي درباره امكان استفاده از سهام عدالت به عنوان توثيق 
وام چنين گفت: جنس سهام عدالت همانند ديگر سهم ها 
اس��ت و دارايي تلقي مي ش��ود. اما؛ در صورتي كه همه 
سهامداران عدالت بتوانند، به عنوان توثيق از سهام عدالت 
استفاده كنند جاذبه وام هاي سيستم بانكي از بين خواهد 
رفت. با توجه به اينكه سهامداران عدالت از دهك هاي 
كم درآمد هستند در بخش مردمي سهام عدالت در تالش 
هستيم تا بسته هاي تسهيالتي ارزان قيمت براي آنها 
تشكيل شود تا در شرايط سخت از تسهيالت مناسب 

استفاده كنند و از فروش دارايي خود منصرف شوند.

   عدم نياز به ثبت نام
 در مدل جديد دريافت سهام عدالت

حيدري سخنان خود را چنين پايان داد: حجم اطالعات 
درباره س��هام عدالت باالست. به همين دليل بسياري 
از اف��راد درگير كاله برداري مي ش��وند. در مدل جديد 
هيچ ثبت نامي نياز نيس��ت چراكه تمام سيستم ها به 
روز رساني ش��ده و اگر سهامي تخصيص يابد در قالب 
شناسايي انجام مي ش��ود. به همين دليل هشدار داده 
مي شود كه مردم درگير كاله برداري نشوند و براي كسب 
اطالعات از مراجع رس��مي استفاده كنند.سهامداران 
مي توانند براي مش��اهده وضعيت سودهاي پرداخت 
شده خود از طريق درگاه الكترونيكي سهامداران »دارا« 
و درگاه الكترونيكي ناشران »دانا« اقدام كنند.در اطالعيه 
منتشر شده از شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه در خصوص مشاهده وضعيت سودهاي 
پرداخت شده ناشران از سوي سهامداران آمده است: در 
راستاي توسعه درگاه يكپارچه ذي نفعان بازار سرمايه 
»DDN« و احت��رام ب��ه حقوق ش��هروندي و جامعه 
سهامداري، سرويس جديد »گزارش سودهاي پرداخت 
شده« در درگاه الكترونيكي سهامداران »دارا« و درگاه 
الكترونيكي ناشران »دانا« مورد بهره برداري قرار گرفت. 
اين سرويس جديد »مشاهده گزارش سودهاي پرداخت 
شده« در اختيار سهامداران و ناشراني خواهد بود كه در 

سامانه سجام ثبت نام كرده و احراز هويت شده اند.

   سامانه سجام چيست؟
سجام يك سامانه زيرساختي براي شناسايي مشتريان 
جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمايه ايران است كه 
تمام فعاالن اين بازار اعم از سرمايه گذاران، مشتريان و 
مديران نهادها در اين سامانه، فقط يك بار براي هميشه 
اطالعات خود را در آن ثبت خواهند كرد و پس از احراز 
هويت حضوري و غيرحضوري قادر به دريافت خدمات 
مبتني بر داده هاي تاييد شده خواهند بود.بر اساس اين 
گزارش، از طريق اين سامانه اطالعات هويتي، شماره 

حساب، ش��ماره موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت 
دايمي فرد ثبت مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي 
نيازي به دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

   واگذاري ۱۰ ميليون تومان سهام عدالت
 به جاماندگان و مشموالن جديد

عسگر توكلي شمار اعضاي شركت تعاوني سهام عدالت 
اس��تان را بيش از دو ميليون و ۶۰۰ ه��زار ذكر كرد و 
درباره آخرين وضعيت بازماندگان سهام عدالت گفت: 
كميته حقيقت ياب براي بررسي مسائل سهام عدالت 
تشكيل شد و اولين دستور اين كميته بازماندگان بوده 
است.وي همچنين از تش��كيل جلسه با كميسيون 
عالي اصل ۴۴ تشكيل شد، گفت: طبق بررسي ها سه 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از مددجويان بهزيستي و كميته 
امداد تاكنون مشمول شدند و درباره نسبت سهم آنان 
بررسي و مقرر شد براي افراد مشمول جديد تا سقف 
۱۰ ميليون تومان سهام درنظرگرفته شود.وي افزود: 
براي مشموالن غيرتحت پوشش نهاده هاي حمايتي نيز 
حرف و حديث هايي وجود دارد زيرا درباره سايت رفاه 
حرف داريم و قرار شد تا پايان سال جاري تعيين تكليف 
صورت گيرد.توكلي با تاكيد بر واگذاري س��هام ۱۱ 
ش��ركت غيربورسي بازگشت آنها به سهام عدالت را 
الزم دانست و گفت: همچنين ايرادات قانوني درباره 
واگذاري سهام شركت هاي دولتي وجود دارد كه بايد 
رفع ش��ود.رييس هيات مديره تعاوني سهام عدالت 
با بيان اينكه وضعيت س��هام عدال��ت ۲۰ ميليون 
جامانده بايد تعيين تكليف ش��ود، گفت: عضويت 

اين افراد در سهام عدالت ضروري و اساسي است.

   ۳ ميليون نفر از سهام عدالت جامانده اند
حسين اميني خواه گفت: بانك اطالعاتي حدود ۳ ميليون 
نفر جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش كميته امداد و 
بهزيستي با همكاري نهادهاي مربوط، معاونت رفاه وزارت 
تعاون و كار و همچنين س��ازمان خصوصي شناسايي و 

اقدامات الزم انجام شده است.بازرس اتحاديه تعاوني هاي 
سهام عدالت كشور با بيان اينكه شرايط ثبت نام براي ساير 
اقشار و گروه هاي جامانده از سهام عدالت اعالم مي شود، 
عنوان كرد: سايت مربوط به انتقال سهام فوتي ها به وراث با 
توجه به اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار تا پايان شهريور 
راه اندازي مي ش��ود.وي افزود: تعاوني هاي سهام عدالت 
با بي��ش از ۴۹ ميليون نفر عضو بزرگ ترين تعاوني هاي 
اقتصادي كشور يك سرمايه بزرگ اجتماعي و اقتصادي 
محسوب مي ش��وند.بازرس اتحاديه تعاوني هاي سهام 
عدالت كشور عنوان كرد: تعاوني هاي سهام عدالت با توجه 
به دورانديشي مقام معظم رهبري در موافقت با اجراي ۴۴ 
قانون اساسي در واگذاري سهام برخي شركت هاي صدر 
اصل ۴۴ به شش دهك پايين جامعه تشكيل شد. وي بيان 
كرد: اگر دولت بتواند از پتانسيل تعاوني هاي سهام عدالت 
در حوزه اقتصاد كشور استفاده كند به گونه يقين نقش 
موثري در اقتصاد بومي استان ها، شهرستان ها و همچنين 
اشتغال زايي دارد.اميني خواه گفت: مقوله تعاون در چهار 
دولت گذشته بسيار مورد بي مهري قرارگرفته است، در 
حالي كه اقتصاد اسالمي مبني بر محور تعاون مي تواند 
به كاهش فاصله هاي طبقاتي و مشاركت عموم مردم در 
اقتصاد كشور سهم به سزايي داشته باشد.وي ضمن تقدير 
از زحمات بيش از ۱۵ ساله مديران و كاركنان ۳۵۲ شركت 
سهام عدالت شهرستاني كش��ور تصريح كرد: از وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي تقاضا داريم با توجه به عدم 
پرداخت ۲۵ درصد از مانده مطالبات شركت هاي تعاوني 
سهام عدالت شهرستاني تا پايان سال ۱۳۹۸، همچنين 
كل مطالبات و حق بيم��ه كاركنان تعاوني ها حمايت و 
كارهاي الزم را درزمينه، تس��ريع در پرداخت مطالبات 
كاركنان انجام بدهند.بازرس اتحاديه تعاوني هاي سهام 
عدالت كش��ور ضمن تأكيد بر تثبيت امنيت شغلي 
پرسنل شركت هاي س��هام عدالت خاطرنشان كرد: 
اميدواريم وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي امنيت 
شغلي پرسنل شركت هاي تعاوني كه بيش از ۱۵ سال 

عمر خود را در تعاوني ها صرف نمودند تأمين كند.

گزارش اخبار  بازار سرمايه4   Sun. September 11. 2022  2308   يكشنبه 20 شهريور 1401    14 صفر 1444  سال نهم    شماره

صدور ۲۴ هزار گواهينامه 
حرفه اي در سطوح هفت گانه

بورسنيوز| محمدرض��ا پوررضايي، رييس مركز 
آموزش سازمان بورس تا بازار اظهار كرد: باتوجه به 
اينكه در س��ازمان بورس درگير تهيه سند آموزش، 
فرهنگسازي و ارتقاي سواد مالي هستيم تا بتوانيم 
به طور مشخص از ديدگاه هاي اساتيد و فعاالن بازار 
سرمايه اس��تفاده كنيم، در نشس��ت ها بحث ها به 
اشتراك گذاشته مي شود. اميدواريم در قالب برنامه 
و س��ندي كه در حال پيگيري آن هس��تيم بتوانيم 
هماهنگي را مي��ان اركان، كانون ها، س��ازمان ها و 
بخش هاي خصوصي ايجاد كني��م تا بتوانيم دامنه 
برنامه هاي آموزشي در حوزه بازار سرمايه را توسعه 
دهيم و اين جزو كار هايي است كه به طور مشخص و 
جدي سازمان بورس آن را دنبال مي كند.وي درباره 
اينكه آموزش سواد مالي برعهده آموزش و پرورش 
يا سازمان بورس بوده بيان كرد: گستره اين فعاليت 
در سطح يك دستگاه يا نهاد مشخص قابل تعريف 
نيست. مطمئنا بخش ها و دس��تگاه هاي مختلف، 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم مي توانند در 
اين امر نقش داشته باشند.پوررضايي در اين باره ادامه 
داد: براي تهيه سند ارتقاي سواد مالي در سه بخش 
جداگانه؛ بورس، بانك و بيمه؛ اين سه بخش هركدام 
تقريبا يك سوم سند را بايد تهيه كنند. ما در سازمان 
بورس يك س��وم اين سند كه در حوزه بازار سرمايه 
است، دنبال مي كنيم. تكميل اين سند باهماهنگي 
دو بخش مذكور پيش مي رود.وي درخصوص صدور 
گواهينامه هاي حرفه اي گفت: س��ازمان بورس در 
حوزه صدور گواهينامه هاي حرفه اي طي سال هاي 
گذشته براي تربيت نيروي انساني متخصص و داراي 
گواهينامه حرفه اي با همكاري شركت اطالع رساني 
اقدامات زيادي انجام داد. امروز مفتخريم كه در تهران 
و چند مركز اس��تان آزمون برگزار مي كنيم.رييس 
مركز آموزش سازمان بورس در پايان گفت: تا به امروز 
۲۴ هزار گواهينامه حرفه اي در سطوح ۷ گانه صادر 
شده و بخشي از نياز بازار را تامين كرديم. اميدواريم با 
توسعه اين برنامه ها تعداد افراد داراي گواهينامه 

حرفه اي را به تعداد مورد نياز بازار ارتقا دهيم.

توزيع عادالنه خودرو با بورس كاال
كاالخبر| مجيد قريشي، كارشناس صنعت خودرو 
گفت: در آيين نامه واردات خودرو به  روش��ني تأكيد 
شده كه خودروهاي وارداتي بايد در بورس كاال عرضه 
شود، اين امر يك اتفاق بسيار مهم است. چرا كه عرضه 
خودروها بدون فس��اد خواهد ب��ود و در بورس كاال 
همه چيز شفاف است.به گفته او، از سال ۹۷ واردات 
خودرو ممنوع شده اس��ت، لذا با آزادسازي واردات 
خودرو، بسياري از افراد به دنبال اين امر هستند كه از 
اين طريق سودهاي كالن ببرند، بدين جهت بورس 
كاال مي تواند توزيع عادالنه خودروهاي وارداتي را رقم 
بزند.قريشي با تاكيد بر اينكه فروش خودرو در بورس 
كاال يكي از بهترين اقدام ها در دولت سيزدهم است، 
تصريح كرد: به طور قطع، خودروهاي كمتر از ۱۰ هزار 
دالر كه بتواند استانداردهاي ۸۵ گانه كشور را پاس 
كند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس، 
به زودي شاهد ريزش قيمت انواع خودروهاي داخلي 
در بازار خواهيم بود.اين كارشناس صنعت خودرو 
ابراز اميدواري كرد، واردكنندگان سراغ خودروهايي 
بروند كه قيمت آن كمت��ر از محصول هاي داخلي 
باشد، در چنين ش��رايطي انحصار خودروسازان 
داخلي شكسته خواهد ش��د و از سويي كيفيت 

خودروهاي داخلي ارتقا پيدا مي كند.

بانك ها توان هدايت سرمايه به 
بخش هاي مولد اقتصاد را ندارند

سنا| يك استاد دانش��گاه با بيان اينكه بزرگ ترين 
مشكل اقتصادي هر كش��ور كمبود سرمايه است كه 
مي تواند به هر شكلي براي شركت ها و بنگاه ها مشكل 
ايجاد كند گفت: ش��ركت هايي كه با ت��ورم و كمبود 
درآمد مواجه هستند توانايي پس انداز ندارند.عباسعلي 
ابونوري با اعالم اينكه شركت هاي سرمايه پذير بسياري 
در كشور وجود دارد كه متاسفانه نبود سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي آنها را با مشكالت بسيار مواجه كرده 
است، افزود: زماني كه كشوري با ساير كشورها تعامل 
اقتصادي داشته باشد، همراه با جذب سرمايه گذاري، 
تكنولوژي هم وارد آن كشور مي شود و اين بزرگ ترين 
ويژگي اقتصادي براي هر كش��ور است.وي افزود: در 
واقع هدف اقتصاد كاهش هزينه هاي توليد اس��ت و 
يكي از سياست هاي داخلي كشوري چون چين توليد 
كاال بر اس��اس كمترين هزينه اس��ت. اين كشورها با 
اين روش وس��عت زيادي از بازار را به خود اختصاص 
داده اند. س��رمايه گذاري انساني و افزايش مهارت اين 
نيروها نيز در س��رمايه گذاري تاثير دارد. به گفته اين 
استاد دانش��گاه؛ افزايش نرخ تورم سال هاست امكان 
س��رمايه گذاري واقعي با هدف تولي��د را كاهش داده 
است. همه اقشار جامعه بايد از سرمايه گذاري غيرمولد 
به سمت سرمايه گذاري مولد پيش رفته و همه با اين 
هدف در مص��رف صرفه جويي كنن��د.وي ادامه داد: 
تغييرات بازار سهام در كشور نش��ان دهنده تعامل و 
ميل مردم جهت سرمايه گذاري است و با بهبود فضاي 
اقتصادي و ثبات در بازار، بس��ياري از سرمايه گذاران 
با هدفي غير از كس��ب سود حداكثري در بخش هاي 
توليدي سرمايه گذاري خواهند كرد.ابونوري گفت: 
بانك ه��ا نقش موت��ور اقتصادي هر كش��ور را ايفا 
مي كنند و در ايجاد بازار س��رمايه نقش با اهميتي 
دارند. ولي متاسفانه بانك هاي كشور ما توان تشويق 
و هدايت سرمايه گذاران به بخش هاي مولد را ندارند، 
چون خود به فعاليت هاي غيرمولد مشغول هستند. 
در واقع بانك ها براي تامين كس��ري س��االنه خود 
مجبور هستند به فعاليت هاي غيرمولد اقتصادي در 
بسياري بخش ها از قبيل زمين و مسكن روي آورند.

مزيت عرضه امالك در بورس
باشگاهخبرنگاران| معين محمدي پور سرپرست 
مديريت مطالعات اقتص��ادي و امور بين الملل بورس 
كاال در خصوص عرض��ه امالك در بورس كاال نكاتي را 
مطرح كرد. خبرها حاكي از عرضه امالك شهرداري در 
بازار امالك و مستغالت بورس كاالست، چه توضيحاتي 
را مي تواني��د در اين خصوص اراي��ه دهيد؟ به منظور 
عرضه امالك شهرداري در بستر بورس كاال مذاكرات 
و رايزني هاي مستمري از س��وي بورس كاالي ايران و 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با شهرداري تهران انجام 
شده است. خوش��بختانه در اين حوزه همكاري هاي 
بسيار موثري ايجاد شد و بستر طراحي شده حراج امالك 
بورس كاال مورد استقبال شهرداري تهران قرار گرفت. 
جلسات متعدد برگزار ش��ده و تالش هايي كه در اين 
مسير صورت گرفت باعث شد كه شهرداري نيز تمامي 
اقدام��ات الزم را براي عرضه و ف��روش امالك خود در 
بستر بورس كاال انجام دهد. از جمله اقدامات انجام شده 
مي توان به اعمال اصالحات مورد نياز در دستورالعمل 
بازار فرعي بورس كاالي ايران به منظور تسهيل پذيرش 
و عرضه امالك شهرداري در بورس كاال اشاره كرد. آغاز 
معامالت امالك شهرداري از چند جنبه حائز اهميت 
است. اول اينكه اين معامالت موجب تسهيل در فروش 
اموال غيرمنقول شهرداري مي ش��ود كه اين موضوع 
خود مي تواند موجب رفع مشكالت شهرداري در حوزه 
تامين منابع نقدي مورد نياز ش��ود. دوم اين معامالت 
فرصت بس��يار مناس��بي براي پيمانكاران شهرداري 
است كه مطالبات خود را نقد كنند، زيرا مطابق با تفاهم 
ميان بورس كاال و شهرداري اين زيرساخت فراهم شده 
است كه در صورت درج در اطالعيه هاي عرضه امالك 
شهرداري، پيمانكاران بتوانند به جاي ارايه چك به منظور 
انجام امور تسويه از حواله هاي تاييد شده توسط اداره كل 
امور مالي و اموال شهرداري استفاده كنند. نهايتا اينكه 
اميد است اين اقدام شهرداري گام ابتدايي در مسير 
مولدسازي اموال غيرمنقول ساير نهادهاي دولتي و 
عمومي نيز باشد و پس از پيش قدم شدن شهرداري، 
آنها نيز مسير ش��فافيت را در پيش بگيرند و اقدام به 
پذيرش و فروش امالك خود در بستر بورس كاال كنند.

   چه تفاهماتي با شهرداري در خصوص عرضه 
امالك آنها در بورس صورت گرفته است

در حال حاضر چند ملك ش��هرداري ته��ران در بازار 
فيزيكي بورس كاال پذيرش شده و معامالت اين امالك 
به صورت نقد و اقساط قابل انجام است. به اين صورت كه 
خريداران پس از شركت در حراج و نهايي شدن معامله، 
بخش��ي از ارزش معامله را به صورت نقد و بخشي را به 
صورت چك تسويه مي كنند. همانطور كه اشاره شد، 
پيمانكاراني كه از شهرداري مطالباتي دارند، مي توانند 
به جاي ارايه چك به اداره كل امور مالي و اموال شهرداري 
مراجعه، مطالبات خود را تاييد و برگه تسويه را اخذ كنند 
و طبيعتا ديگر نيازي به ارايه چك به منظور تسويه وجود 
ندارد. اين روش احتماال سريع ترين روش ممكن براي 
نقد كردن مطالبات شان اس��ت، زيرا كل فرآيند انجام 
معامله تا تسويه و تحويل نهايتا بين دو تا سه ماه زمان 
خواهد برد. اين موضوع مزيت مهمي براي پيمانكاران 
شهرداري به شمار مي رود؛ بنابراين در حال حاضر 
بستر بازار فيزيكي بورس كاال چه براي شهرداري و 
چه ساير نهادهاي عمومي و دولتي كامال در دسترس 
بوده و آنها مي توانند به راحتي از مزاياي فروش در اين 
بازار مثل بازاريابي براي امالك شان و ايجاد شفافيت 

در حساب هاي داخلي شان استفاده كنند.
   هم اكنون عرضه امالك شهرداري

در چه وضعيتي است؟
در نتيجه مذاكرات و همكاري هاي شكل گرفته بين 
شهرداري تهران و بورس كاالي ايران، تعدادي از امالك 
شهرداري در دست پذيرش است و دو ملك نيز از طرف 
شهرداري پذيرش شده، به طوري كه فرآيند پذيرش را 
به طور كامل طي كرده و هم اكنون اطالعيه عرضه آنها 
روي وب س��ايت بورس كاال قرار دارد و روز حراج شان 
نيز ۲۳ شهريور اس��ت. متقاضيان خريد مي توانند با 
مراجعه به وب س��ايت ب��ورس كاال اين اطالعيه هاي 
عرضه را مشاهده كنند. عالوه بر اينكه تمامي اطالعات 
ملك ش��امل متراژ، نوع و ظاهر بنا و ... در اين اطالعيه 
ثبت شده است، گزارش كارشناس رسمي ملك و نيز 
مبايعه نامه اي كه پس از حراج قرار است توسط طرفين 
معامله امضا شود در آن قابل مشاهده است. اين موضوع 
نشان دهنده درجه شفافيت تامين شده توسط بورس 
كاالست. به اين معنا كه خريداران مي توانند با مشاهده 
تمامي مدارك و بازديد حضوري از ملك تقاضاي خريد 
خود را از طري��ق كارگزاري به بورس كاال اعالم كنند. 
متقاضيان خريد بعد از اخذ كد معامالتي بازار فيزيكي و 
سپردن تضامين مورد نياز از طرف آنها، مي توانند در روز 
حراج اقدام به ثبت سفارش از طريق كارگزاري كنند 
و در رقابت با سايرين در صورت تمايل قيمت باالتري 
را به منظور برنده شدن پيشنهاد دهند. در صورتي هم 
كه برنده حراج شدند وارد فرآيندهاي تسويه و تحويل 
مي شوند. يعني مبايعه نامه ملك را همراه با فروشنده 
امضا مي كنند، مبالغ نق��دي و چك هاي مورد نياز را 
طبق تاريخ هاي درج شده در اطالعيه عرضه تسويه 
مي كنند و در مهلت هاي مقرر در مبايعه نامه نيز تحويل 

ملك و تنظيم سند انجام خواهد گرفت.
   مراحل پذيرش و عرضه امالك 

در بورس كاال به چه شكل است؟
چه پذيرش و چه انجام معامله در بورس كاال برخالف 
انجام معامله در س��اير بازارهاي خارج از بورس كاال 
يا مزايده از طريق نهادهاي دولتي، بس��يار س��اده و 
كم هزينه اس��ت. اول كه پذيرش امالك از پرداخت 
حق پذيرش معاف است. تنها فرآيندي كه بايد طي 
شود اين اس��ت كه عرضه كننده كد معامالتي بازار 
فيزيكي دريافت كند و سپس مدارك مورد نياز نظير 
سند رسمي ملك و گزارش كارشناس رسمي ملك 
را از طريق كارگزاري براي بورس كاال ارس��ال كند. 
مهم ترين نكته اي كه در اين خصوص بايد رعايت شود 
وضعيت حقوقي ملك است. به اين معنا كه مال نبايد 
مشاع باش��د و تنها در صورت احراز مالكيت ۶ دانگ 
ملك، ملك قابليت فروش در بستر بورس كاال را دارد.

»تعادل«گزارشميدهد

سهام عدالت براي حل مشكالت

شاخص تغيير كانال داد
شاخص كل بورس تهران ديروز شنبه، ۱۹ شهريورماه با ۱۵  
هزار و ۴۲۴ واحد كاهش، در ارتفاع يك  ميليون و ۳۹۷ هزار 
واحدي ايستاد. شاخص هم وزن با چهار هزار و ۷۵۶ واحد 
كاهش به ۴۰۵ هزار و ۵۶۸ واحد و شاخص قيمت با ۲ هزار 
و ۸۴۵ واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۶۱۷ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول، ۱۲ هزار و ۹۷۹ واحد و شاخص بازار دوم، ۲۵ هزار 
و ۹۸۴ واح��د كاهش را ثبت كرد.بر اس��اس گزارش ايرنا؛ 
ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از چهار ميليارد و ۳۶۲ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۶ هزار و ۴۲۱ 
ميليارد ريال معامله شد.همچنين مبين انرژي خليج فارس 
)مبين( با ۹۶ واحد، پارس فوالد سزوار )فسبزوار( با ۵۸ واحد، 
نفت سپاهان )شسپا( با ۳۱ واحد، حمل و نقل بين المللي 
خليج فارس )حفارس( با ۳۰ واحد و دشت مرغاب )غدشت( 
با ۲۹ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در 
مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با يك هزار و 
۹۵۲ واحد، معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با يك هزار و 
۱۳۸ واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( 
با ۶۷۰ واحد، بانك پاسارگاد )وپاسار( با ۶۶۱ واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر )كگل( با ۶۳۸ واحد و بانك ملت )وبملت( 
با ۵۹۹ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند.بر پايه 
اين گزارش، روز ش��نبه نماد ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، سايپا )خساپا(، ايران خودرو 
)خودرو(، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا(، گس��ترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، انتقال داده هاي 
آسيا تك )آسياتك( و پااليش نفت بندرعباس )شبندر( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۸۴۶ ميليون و ۴۹۹ هزار برگه سهم به 

ارزش ۲ هزار و ۴۹۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز ديروز بي��ش از ۱۳۷واحد كاهش 
داشت و به ۱۸ هزار و ۹۸۱ واحد رسيد. در اين بازار بيش از 

۲ ميليارد و ۲۸۵ ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد 
شد و تعداد دفعات معامالت ديروز فرابورس بيش از ۱۷۹ 
هزار و ۶۰۸ نوبت بود.توس��عه س��امانه نرم افزاري نگين 
)توسن(، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، 
پخش رازي )درازي( و تجارت الكترونيك پارسيان كيش 
)تاپكيش( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند 
و پليمر آريا ساسول )آريا(، بيمه پاسارگاد )بپاس(، بهمن 
ديزل )خديزل(، پتروش��يمي زاگ��رس )زاگرس(، توليد 
نيروي برق دماوند )دماوند(، بانك دي )دي( و اعتباري ملل 
)وملل( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.در معامالت روز 
شنبه ارزش معامالت خرد به حدود ۲هزار و ۵۲۴ ميليارد 
تومان رسيد كه نسبت به چهارشنبه هفته گذشته كاهش 
۱۶ درصدي را نشان مي دهد. در ۹روز معامالتي گذشته 
ارزش معامالت خرد دوباره به كم تر از ۳هزار ميليارد تومان 
رسيده اس��ت. در شرايطي كه شاخص كل و همچنين 
بسياري از نمادها در نقاط حمايتي خود قرار دارند، ادامه 

روند نااميدكننده ارزش معامالت خ��رد از دو بعد قابل 
توجه است؛ از يكسو اين موضوع نشان مي دهد كه حتي در 
سطوح حمايتي، افزايش تقاضا در بازار شكل نمي گيرد و از 
سوي ديگر، اين موضوع مي توان به شكست نقاط حمايتي 
منجر شود. در اين شرايط شايد ادامه روند نزولي و افزايش 

فشار فروش محتمل ترين سناريو پيش روي بازار باشد.

   حقيقي هاي فراري 
در جريان معامالت روز ش��نبه، حقيقي هاي بازار حدود 
۳۸۵ ميليارد تومان معادل ۱۵ درصد ارزش معامالت خرد 
از بازار خارج كردند. تشديد خروج پول حقيقي و همچنين 
كاهش ارزش معامالت خرد، موضوع نگران كننده اي است 
كه در صورت تداوم بازگشت بازار را بيش از گذشته كمرنگ 
مي كند. به طور كلي ديروز بي��ش از ۷۲ درصد نمادهاي 
معامله شده، خروج پول حقيقي را ثبت كردند و تنها ۱۶ 
درصد نمادها شاهد ورود پول حقيقي بودند.درازي نماد 

تازه وارد بازار سهام، با حدود ۲۹ ميليارد تومان، بيشترين 
ورود پول حقيقي را ثبت كرد؛ خكرمان با ۷ و كايزد با ۴.۵ 
ميليارد تومان در رتبه هاي بع��دي ورود پول حقيقي در 
بازار ديروز بودند. در نقطه مقابل حكش��تي با ۵۵ ميليارد 
تومان بيش��ترين خروج پول حقيقي را ثبت كرد و پس از 
آن شستا با ۱۷ و هاي وب با ۱۶ ميليارد تومان قرار داشتند. 
در ميان صنايع هم مواد و محصوالت دارويي به واسطه 
معامالت ارزي، بيشترين ورود پول حقيقي را ثبت كرد. 
محصوالت شيميايي با ۶۹ ميليارد تومان هم بيشترين 

خروج پول حقيقي را در بازار روز شنبه تجربه كرد.

   شاخص به كف ۱۴۰۱ بازگشت
شاخص كل بورس در طول معامالت ديروز بار ديگر به كانال 
يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي بازگشت. اين افت شاخص 
در سال جاري بي سابقه بوده، به نحوي كه تنها در نخستين 
روز معامالتي سال ۱۴۰۱ شاخص كمتر از حد كنوني بوده 
اس��ت. طبق اطالعات مندرج در TSETMC شاخص كل 
بورس در روز ششم فروردين ۱۴۰۱ در محدوده يك ميليون 
و ۳۹۰ هزار واحدي بود. اما از روز هفتم فروردين تا به روز شنبه 
شاخص هيچگاه به كانال يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي 
بازنگشته بود.ظاهرا اين اتفاق از سوي بسياري از سهامداران 
به منزله سيگنالي از ادامه روند فعلي بورس بوده است. واكنش 
كاربران بورسي در شبكه هاي اجتماعي حاكي از نارضايتي و 
نگراني شديد آنها از وضعيت فعلي بازار سرمايه است. وضعيتي 
كه از ديدگاه كارشناسان به دليل ريسك هاي متعدد پيرامون 
بورس ايجاد ش��ده و دولت نيز با سياست هاي غلط خود بر 
آن دامن مي زند. برخي از كاربران بورس��ي در ش��بكه هاي 
اجتماعي با توجه به بازگشت بورس به كف شاخص در سال 
جاري نگراني خود از بازگشت بازار به روزهاي سال گذشته 
ابراز كردند. اغلب تحليلگران نيز معتقدند اگر چنين روندي 
در عرصه سياس��ت خارجي و همچنين سياس��ت گذاري 
كالن اقتصادي كشور تداوم داشته باشد، بازگشت بورس به 
روزهاي سال ۱۴۰۰ و نيمه دوم ۹۹ دور از انتظار نخواهد بود.



چند روز قبل رييس ش��وراي ش��هر ته��ران در صحن 
علني، با انتقاد از عملكرد ش��وراي پيشين، براي آنكه 
عمق ناكارآمدي! آن را نش��ان دهد، گفت: »شهرداري 
را زير صفر از اصالح طلبان تحويل گرفت و ماه ها تالش 
شده تا وضعيت به ش��رايط امروز برسد.« اين سخنان 
كه بازتاب وسيعي در رس��انه ها و به خصوص حاميان 
مديريت ش��هري كنوني داشت، باعث ش��د تا اعضاي 
شوراي ش��هر پنجم در نامه اي به اين اظهارات مهدي 
چمران واكنش نشان داده و به آن پاسخ دهند. در ابتداي 
اين نامه خطاب به رييس و اعضاي شوراي ششم آمده 
است: واقعيت اين است همان گونه كه ايشان گفته اند؛ 
در دوره گذشته در برخي ابعاد عملكرد اصالح طلبان در 
مديريت شهري زير صفر بوده است! به عنوان مثال در 
حوزه نيروي انساني، اگرچه طي دوره مسووليت شوراي 
دوم، سوم و چهارم، يعني 12 سال تعداد استخدام رسمي 
و قراردادي و شركتي در شهرداري تهران از 30 هزار نفر 
به حدود 70 هزار نفر رسيد، اما در دوره پنجم، توانستيم 
براي نخستين بار نه تنها رشد آن را متوقف كنيم بلكه 
با بازنشس��تگي، بازبيني و اتمام بعض��ي از قراردادها و 
استعفاي بخشي از نيروهاي مازاد شهرداري، رشد تعداد 
نيروي انساني شهرداري تهران كه يكي از عوامل جدي 
افزايش هزينه اداره ش��هر و ناكارآمدي است، نه تنها به 
صفر بلكه به زير صفر و حدود 15 درصد نيز نس��بت به 
گذش��ته كاهش و به حدود 59 هزار نفر رسيد.  باغ ها و 
فضاي سبز شهري موضوع بعدي است كه در اين نامه 
به عنوان يكي از دستاوردهاي شوراي پنجم به آن اشاره 
و تاكيد شده است. در حوزه نابودي باغات و فضاي سبز 
شهري، با وجود همه حساسيت و پيگيري هاي جناب 
آقاي چمران در دوره دوم و سوم، چهارم نسبت به صيانت 
از فضاي س��بز و باغات تهران، متاس��فانه در طول اين 
سال ها بخش بزرگي از باغات تهران يعني چيزي نزديك 
به 200 هكتار نابود و تبديل به س��اختمان و برج هاي 
اداري، تجاري و مسكوني شد به نحوي كه رهبري، در 
تذكرات صريح كتبي محرمانه و شفاهي به شهرداري و 
شوراي شهر، خواستار توقف اين روند و صيانت از باغات 
و حريم تهران شدند، خوشبختانه در دوره شوراي پنجم 

اين روند به صفر رس��يد و با خريداري و احياي تعدادي 
از باغات تهران، روند نابودي باغات توانست به زير صفر 
برسد. يكي از دستاوردهاي شوراي پنجم ايجاد سامانه 
شفافيت بود كه در دوره ششم عمال به فراموشي سپرده 
شد. حاال اعضاي شوراي ششم در نامه خود در خصوص 
اين سامانه نوشته است: در دوره شوراي گذشته، اقدامات 
غيرشفاف و عملكرد فراقانوني در مديريت شهري نيز 
كه در گذش��ته حجم سنگيني داش��ت و پرونده هاي 
آن همچنان در انتظار رس��يدگي و بازگرداندن حقوق 
شهرداري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دارد 
با سامانه شفافيت و لغو اختيارات فراقانوني شهرداري 

توسط شورا، به نزديك صفر رس��يده بود. اقداماتي كه 
فقط يك نمونه از آن، قرارداد شهرداري با مجموعه ياس 
و رسا تجارت مبين بود كه بيش از 5 هزار ميليارد تومان 
از منابع نقد شهرداري به يغما رفت و هنوز هم باز نگشته، 
خوشبختانه اختالس و ارتش��ا در اثر امضاهاي طاليي 
در ش��هرداري به پايين ترين حد ممكن رسيد.  در اين 
نامه همچنين اعضاي ش��وراي پنجم از خاتمه دادن به 
واگذاري امالك نجومي به عنوان يكي از دستاوردهاي 
خود ياد كرده و اعالم كرده اند: در مورد واگذاري امكانات 
و امالك شهرداري معروف به امالك نجومي نيز برخالف 
دوره هاي قبل موفق به جلوگيري از واگذاري غيرقانوني 

به مديران ارش��د، حاميان و اطرافيان شديم و اين مهم 
را نيز در ش��هرداري به حد معقول آن رسانديم.  يكي از 
بحث برانگيز ترين موضوعات شهرداري در دوره گذشته، 
موضوع بدهي بازمانده از شهرداري دوره قاليباف بود كه 
چالش ها و ابهامات فراواني را به همراه داش��ت. اعضاي 
شوراي قبل، از كاهش بدهي هاي شهرداري تهران نيز 
به عنوان يكي ديگر از دستاوردهاي خود ياد كرده و آورده 
است: با توجه به وجود بدهي هاي 65 هزار ميليارد توماني 
ش��هرداري باقيمانده از دوره هاي دوم و سوم و چهارم، 
سعي بر آن شد كه شهرداري را بيشتر بدهكار نكنيم و در 

عوض از سطح بدهي ها كم كنيم.
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راهكار خروج از بحران انرژي
به مدت يك سال است كه اروپا در سايه محاصره انرژي 
زندگي مي كند، چرا كه والديمير پوتين تهديد كرده 
اس��ت كه ش��يرهاي انتقال گاز را به اين قاره مي بندد. 
اكنون اين تهديد به واقعيت تبديل ش��ده و چشم انداز 
يك زمستان سرد و تاريك محسوس است. روز پنجم 
سپتامبر، روسيه اعالم كرد كه خط لوله نورد استريم خود 
را تا زماني كه تحريم هاي غرب اعمال مي شود، تعطيل 
مي كند كه همين مساله قيمت معيار گاز را تا 30درصد 
ديگر افزايش مي ده��د، اين رقم در حال حاضر معادل 
حدود ۴00 دالر براي هر بشكه نفت است. بانك مورگان 
استنلي تخمين مي زند كه با قيمت هاي آتي، هزينه هاي 
ساالنه برق و گاز توسط مصرف كنندگان و شركت ها در 
سراس��ر اتحاديه اروپا مي تواند از 200ميليارد يورو در 
سال هاي اخير به رقم خيره كننده 1.۴تريليون يورو برسد. 
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از اكونوميست، شوك 
انرژي اكنون به يك بحران سياسي و اقتصادي تمام عيار 
تبديل شده است. در حال حاضر 1۴درصد از خانوارهاي 
بريتانيايي از پرداخت قبوض آب و برق عقب مانده اند. 
شركت فوالدسازي آرسلور ميتال يكي از كارخانه هاي 
خود را در برمن تعطيل خواهد كرد. اين در حالي است 
كه مصرف كنندگان و كسب وكارها سرگردان هستند و 
همزمان ركود در حال ظهور است، در پشت صحنه، هرج 
و مرج در بازارهاي انرژي وجود دارد. از آنجايي كه قيمت 
برق اروپا توسط هزينه هاي توليدكننده حاشيه اي كه 
اغلب از گاز استفاده مي شود، تعيين مي شود، افزايش 
قيمت گاز به يك ش��وك برقي هم تبديل شده است. 
با افزايش قيمت ها، برخي از توليدكنندگان با مشكل 
نقدينگي روبرو هس��تند زيرا طرف هاي مقابل وثيقه 
بيشتري مي خواهند: شركت هاي برق از دوسلدورف 
ت��ا وين به دنب��ال راه نجات هس��تند. در همين حال، 
ش��ركت هاي انرژي ه��اي تجديدپذير و هس��ته اي با 
هزينه هاي نهايي كم، صدها ميليارد يورو سود بادآورده 

به دست آورده اند.
درست مانند زماني كه همه گيري كرونا شيوع يافت، 
دولت ها با انبوهي از كمك ها و مداخالت واكنش نشان 
مي دهند. كتاب هاي درسي اقتصاد خاك مي خورند و 
حساب و كتاب ها باالست. آلمان 65 ميليارد يوروي ديگر 
)65 ميليارد دالر يا 1.۸ درصد از توليد ناخالص داخلي( را 
براي اقداماتي از جمله سقف قيمت براي يك مقدار پايه 
برق خانوارها و شركت ها هزينه مي كند. همانطور كه 
ليز تراس نخست وزير جديد بريتانيا از طرح خود براي 
تثبيت قيمت ها در دو سال آينده پرده برداري كرد كه 
ممكن است بيش از 100 ميليارد پوند )115 ميليارد 
دالر يا ۴.3 درصد توليد ناخالص داخلي( هزينه داشته 
باشد و از طريق استقراض تامين شود. اتحاديه اروپا در 
حال بررسي محدوديت درآمد توليدكنندگان برق است.

مقياس و ش��دت بحران مس��تلزم حمايت گسترده و 
سخاوتمندانه اس��ت. اما دولت ها در تعجيل براي اين 
اقدام، نبايد منطق اقتصادي و تدبي��ر را از خود برانند. 
محبوب ترين تاكتيك – تثبيت قيمت هاي انرژي در 
خرده فروشي مانند موارد مشابه در فرانسه و آن چيزي 
كه در دستوركار خانم تراس قرار دارد – به شكلي سطحي 
وسوسه كننده هستند. درك اين سياست آسان است 
و تورم اندازه گيري شده را كاهش مي دهند كه ممكن 
است مقداري از فشار بر بانك هاي مركزي براي افزايش 
نرخ بهره را كاهش دهد اما در عين حال معايب زيادي 
نيز دارد. اگر سقف قيمتي اعمال شود، تقاضا براي انرژي 
بس��يار باال خواهد ماند و تعديل حيات��ي را كه بايد در 
دنيايي اتفاق بيفتد ك��ه در آن گاز ديگر به اندازه پيش 
از ش��روع جنگ آقاي پوتين ارزان نيس��ت، به تعويق 
مي اندازد. مي توان ش��واهدي را براي اين موضوع آورد: 
قيمت هاي باالتر به اين معناست كه آلماني ها در نيمه 
اول سال جاري تقريبا 10 درصد گاز طبيعي كمتري در 
مقايسه با سال قبل مصرف كردند و ممكن است از نظر 
سياسي پايان دادن به تثبيت قيمت ها پس از برقراري 
آن غيرممكن باشد. خانم تراس در حال حاضر قيمت ها 
را نه فقط براي يك زمس��تان، بلكه براي دو زمس��تان 
تثبيت كرده اس��ت. به جاي تثبيت قيمت ها، رويكرد 
بهتري وجود دارد. دولت ها بايد از طريق تخفيف هاي 
نقدي يكجا در قبوض، كه احتماال از طريق شركت هاي 
آب و برق پرداخت مي شود، به خانواده ها كمك كنند. 
اين امر استانداردهاي زندگي را حفظ مي كند و در عين 
حال بازارها را براي ايجاد انگيزه در محدود كردن مصرف 
انرژي رها مي كند. براي فقيرترين افراد، كه قبض انرژي 
يك ششم كل مخارج آنها را شامل مي شود، تخفيف ها 
بايد با س��اير پرداخت ها تكميل شود. شركت ها نيز به 
كمك نياز خواهند داش��ت. براي جلوگي��ري از تاثير 
دومينووار شركت هاي برق در حال سقوط، برخي ممكن 
است به خطوط اعتباري دولتي موقت نياز داشته باشند، 
همانطور كه بانك ها در طول بحران مالي اين كار را انجام 
دادند: هزين��ه را مي توان بعدا با عوارض جبران كرد. در 
همين حال، بخش هايي از كسب و كارهاي ديگر ممكن 
است مانند زماني كه قرنطينه ها در سال 2020 اعمال 
شد، در معرض خطر تعطيلي قرار بگيرند. برخي ديگر 
ممكن است قابل دوام نباشند - به شركت هاي شيميايي 
آلماني با مدل هاي تجاري س��اخته ش��ده بر روي گاز 
فراوان روسيه فكر كنيد. به همين دليل است كه وام هاي 
مورد حمايت دولت، تنها مي تواند يك راه نجات موقت 
باشد و چنين حمايتي بايد محدود به زمان باشد. پس 
تخفيف ها و وام هاي موقت راهي براي كمك به اقتصاد 
اس��ت. اما دولت ها چگونه بايد هزينه آنها را بپردازند؟ 
هزينه آن بسيار زياد خواهد بود كه در نتيجه كمك هاي 
نجات مالي شركت ها در دوره همه گيري بزرگ حاصل 
مي ش��ود. اروپا از جمله بريتانيا، حداقل ۴50 ميليارد 
يورو براي مبارزه با ش��وك انرژي، حتي قبل از ش��روع 
زمستان، هزينه مي كنند. ايتاليا و آلمان 2 تا 3 درصد از 
توليد ناخالص داخلي را هزينه كرده اند. طرح خانم تراس 
مي تواند كل صورتحساب بريتانيا را به دو برابر آن افزايش 
دهد. اين مساله وسوسه انگيز است كه هزينه ها از طريق 
استقراض بيشتر تامين شود. اما كسري بيشتر در زمان 
تورم، بانك هاي مركزي را مجبور مي كند تا نرخ هاي بهره 
را حتي بيش از پيش افزايش دهند و هزينه هاي دولت ها 

را براي پرداخت بدهي هاي شان افزايش دهند.

توليد بنزين در كشور كم شده است

حسيني، رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي تاكيد كرد: در هر 
حال احتمال اينكه دوباره واردكننده بنزين و گازوييل 
ش��ويم، وجود دارد. براي جلوگيري از اين موضوع 
چندين راه��كار وجود دارد يكي اينكه به س��مت 
بهينه سازي مصرف سوخت خصوصا در خودروها 
حركت كنيم يا اينكه با تغيير موتور خودروها بتوانيم 
مصرف را كاه��ش دهيم، دوم اينك��ه خودروهاي 
فرس��وده را كه مصرف باال داشته و آلوده كننده هوا 

هستند، از دور خارج كنيم.
به گ��زارش ايلن��ا، ريي��س هيات مدي��ره اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
با بيان اينكه توليد بنزين از 105 ليتر به 101 ليتر 
كاهش و مصرف افزايش يافته، گفت: احتمال اينكه 
دوباره واردكننده بنزين و گازوييل شويم، وجود دارد. 
سيدحميد حسيني در ارزيابي كاهش سهميه بنزين 
با نرخ آزاد از 250 ليتر به 150 ليتر اظهار داش��ت: 
قاعدتا با توجه به اينكه مناطق مرزي پتانسيل بااليي 
براي قاچاق بنزين دارند، اقدام بجايي بوده اس��ت، 
ضمن اينكه 60 ليتر بنزين يارانه اي و 150 ليتر آزاد 
براي يك خانوار معمولي كفايت مي كند. وي افزود: 
با توجه به اينكه توليد پااليشگاه ستاره خليج فارس 
11 درصد كاهش پيدا كرده براي جبران آن و كسري 
توليد يا بايد پااليشگاه بسازيم كه 3 تا ۴ سال طول 
مي كش��د، يا بايد واردات بنزين داشته باشيم، يا به 
سمت توليد بنزين از پتروشيمي يا كنترل مصرف 
و تقاضا داشته باشيم كه قطعا سالم ترين و بهترين 

راه حل كنترل مصرف است.

 فعال نمي توانيم بنزين را 
با نرخ واقعي بفروشيم

ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه صادركنن��دگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي با بيان اينكه 
كاهش س��هميه بنزين 3 هزار توماني در راستاي 
مديريت تقاضا و كنترل قاچاق صورت گرفته، گفت: 
در حال حاضر ما نمي توانيم به خاطر تجربيات تلخي 
كه س��ال هاي گذش��ته در رابطه با افزايش قيمت 
فرآورده هاي نفتي داشتيم بنزين را با قيمت واقعي 
بفروشيم، اختالف قيمت بنزين ما با ديگر كشورها 
نيز بعضا چندين برابر است، بنابراين بايد مجموعه اي 
از راهكارها را به كار ببريم تا اين وضعيت را س��امان 
بدهيم كه يكي از راهكارها اين اس��ت كه س��هميه 

بنزين خودروها مديريت شود.

  آي�ا در ح�ال مقدمه چيني گ�ران كردن 
بنزين هستيم؟

وي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين تصريح كرد: 
اگر بنا بر اين باش��د كه براي خودروهايي كه باالي 
2500 سي سي مصرف دارند، كارت سوخت صادر 
نشود قاعدتا نرخ جديدي به بازار تحميل خواهد شد 
و صاحبان خودروهاي لوكس مجبورند بنزين را با 
نرخ باالتري خريداري كنند و اين مقدمه اي مي شود 
كه دولت به اين سمت برود كه حداقل بنزين سوپر را 

گران و آزادسازي كند.

  مازاد عرضه طعمه قاچاقچيان مي شود
حس��يني با بيان اينك��ه كاهش س��هميه يكي از 
راهكارهاي كاهش قاچاق است، اما الزاما به معناي 
كاهش مصرف نيس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: بعيد 
است خودروها 250 ليتر بنزين آزاد مصرف كنند، 
خودروهاي با مصرف 2500 سي س��ي هم از 250 
ليتر بيشتر مصرف ندارند، بنابراين خودروهايي كه 
سهميه سوخت يارانه اي دارند نيازي به 100 ليتر 
مازاد نداشته اند و اين ميزان مي توانست طعمه اي 

براي قاچاقچيان باشد.

  توليد بنزين كم شده است
وي بيان داشت: در حال حاضر توليد بنزين از 105 
ليتر به 101 ليتر كاه��ش و مصرف افزايش يافته و 
احتماال به خاطر افزايش قيمت هاي جهاني سوخت 
و ارز ريسك براي قاچاق معني دارد و مي تواند 10 تا 
15 ميليون ليتر در روز قاچاق صورت گيرد، بنابراين 
حتما اين برنامه جلوي قاچاق را گرفته و مصرف را 
كاهش مي دهد، عالوه ب��ر اين مي تواند داليلي كه 

مصرف بنزين افزايش پيدا كرده را مشخص كند.
ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه صادركنن��دگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي تاكيد كرد: در هر 
حال احتمال اينكه دوباره واردكننده بنزين و گازوييل 
ش��ويم، وجود دارد. براي جلوگيري از اين موضوع 
چندين راه��كار وجود دارد يكي اينكه به س��مت 
بهينه سازي مصرف سوخت خصوصا در خودروها 
حركت كنيم يا اينكه با تغيير موتور خودروها بتوانيم 
مصرف را كاه��ش دهيم، دوم اينك��ه خودروهاي 
فرس��وده را كه مصرف باال داشته و آلوده كننده هوا 
هس��تند، از دور خارج كنيم. راهكار بعدي كنترل 
مبادي خروجي، هوشمند كردن سوخت و استفاده از 
سامانه سوخت است كه مشخص شود هر خودرويي 
چه ميزان، چگونه و در كدام شهرها سوخت دريافت 
كرده است، اگر از ظرفيت اين سامانه استفاده مي شد 
اكنون راحت تر تحليل مي كرديم كه چه اتفاقي در 
حال رخ دادن است، يك راهكار هم ساخت پااليشگاه 

و افزايش ظرفيت نيروگاهي است.

اعضاي شوراي اسالمي شهر دوره پنجم در نامه اي به اظهارات چمران پاسخ دادند

همه »صفر«هايي كه تحويل داديم

رانت و دوپينگ مالي ارز ۴۲۰۰ توماني بود  نه حذف آن
 گزارش مورخ 17 ش��هريورماه س��ال جاري روزنامه 
تعادل ب��ا عنوان »دوپينگ مالي ب��ا تزريق رانت هاي 
چنداليه« كه با اس��تناد به گفت وگوي اخير فرش��اد 
مومني ب��ه طرح نقدهاي��ي درب��اره وزارت اقتصاد و 
سياست هاي اقتصادي دولت پرداخته. اعالم داشته 

است: 
در گزارش روزنامه »تعادل« با استناد به گفت وگويي 
يك طرفه با آقاي فرشاد مومني با توسل به ادبيات نفي 
انگارانه و نديدن واقعيات با استناد به برخي آمارهاي 
گزينش شده سعي در بيان نظرات به ظاهر اقتصادي 

اما كامال سياسي دارد.
اين گزارش با اس��تناد به تورم مرك��ز آمار، به افزايش 
نرخ تورم در خرداد ماه س��ال جاري پرداخته و نسبت 
به سياست هاي تورم زا انتقاد كرده است. در واقع انتقاد 
مطرح ش��ده، انتقاد از حذف ارز ۴200 توماني است. 
ارزي ك��ه كامال ضدتولي��د، ت��ورم زا و فاجعه بار براي 

اقتصاد ايران بود. 
در ادام��ه اين مطلب به آمار قيم��ت كاالها و خدمات 
در يك س��ال منتهي به تيرماه پرداخته در حالي كه 
بخش زيادي از اين افزايش قميت ها مربوط به دوران 
قبل از ح��ذف ارز ۴200 توماني بوده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه اگر آمارهاي رس��مي ت��ورم اعالمي 
توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران مالك نظر براي 
تحليل قرار بگيرد، پس بايد آمارهاي تورم توليدكننده 
و مصرف كنن��ده در ابتداي فعاليت دولت س��يزدهم 
و آمار ت��ورم در مرداد ماه را ه��م در تحليل هاي خود 

دخيل كنند.
اگر بررسي دقيق تري صورت مي گرفت، به اين نتيجه 
مي رس��يدند كه باوجود پرداخت ارز ۴200 توماني، 
نرخ تورم در شهريور ماه 1۴00 به رقم بي سابقه 59.3 
درصد رس��يده بود و تورم توليدكننده هم در س��طح 
۸0.9 درصد قرار داشت. اين ارقام در طول 7 دهه اخير 
بي سابقه بوده و دولت سيزدهم در چنين شرايطي روي 

كار آمده است.
بر اس��اس آخرين آمارهاي بانك مرك��زي نرخ تورم 
توليدكنن��ده در مرداد م��اه به ۴2.1 درص��د و تورم 
مصرف كننده به ۴0.1 درصد كاهش يافته است. اين 
به معناي نصف شدن تورم توليدكننده و كاهش 19.2 
درصدي تورم مصرف كننده در 11 ماه فعاليت دولت 

سيزدهم است. 
از طرف ديگر نرخ تورم ماهانه توليدكننده كه در خرداد 
ماه به دليل سياست درست حذف ارز ۴200 توماني 
به ۸.5 درصد رس��يده بود، در مرداد ماه به 0.2 درصد 
كاهش يافته اس��ت. نرخ ت��ورم ماهانه مصرف كننده 
هم بر اس��اس آمار بانك مرك��زي از حدود 10 درصد 
در خرداد ماه به 2.۴ درصد در مرداد ماه كاهش يافته 
است. همچنين براساس آمار مركز آمار ايران نرخ تورم 
ماهان��ه مصرف كننده از 12.6 درص��د به 2 درصد در 

مرداد ماه رسيده است.
در مطلب ياد ش��ده از واژه غيرشرافتمندانه استفاده 
شده است در اين راستا مسير درست را بايد در انتخاب 
سياست هاي اقتصادي درست از سوي سياستگذاران 
جس��ت وجو نمود. آيا مسير درست متعلق به كساني 
است كه از ارز رانتي ۴200 توماني حمايت مي كنند يا 
كساني كه معتقد به ضدتوليدي بودن ارز ۴200 توماني 

هستند؟ اگر نگراني از توليد وجود دارد، سوال اصلي 
اين است كه سياست پرداخت ارز يارانه اي براي واردات 
كاال به واردكننده، سياستي در راستاي حمايت از توليد 
اس��ت؟ هر چقدر به روند پرداخت ارز ۴200 توماني 
ادامه مي داديم، كشور به واردات اين كاالها وابسته تر و 

توليد داخل روزبه روز ضعيف تر مي شد. 
كافي است بررسي كنيد پرداخت ارز ۴200 توماني در 
طول سال هاي 97 تا 1۴00 چه باليي بر سر كشاورزي 
آورد و ميزان توليدات بخش كشاورزي چقدر كاهش 
يافت و سرعت تغيير كاربري اراضي در طول اين سال ها 

چقدر افزايش پيدا كرد.
اتفاقا در يك سال اخير سياست هاي دولت در جهت 
حمايت از توليد بوده است به گونه اي كه رشد اقتصادي 
در فصل زمستان سال 1۴00 به رقم 5.7 درصد رسيد 

كه اين رقم در سال هاي اخير كم سابقه بوده است.
ضمن اينكه دولت س��يزدهم در راس��تاي حمايت از 
توليد نرخ ماليات توليدكنندگان را از 25 درصد به 20 

درصد كاهش يافت. 
در گزارش ياد ش��ده كاهش ميزان اشتغال در بخش 
كشاورزي در فصل بهار ناش��ي از سياست هاي غلط 
دولت عنوان ش��ده در حالي كه از مولفه بس��يار مهم 
كاهش بارش ها از ابتداي مهر ماه سال گذشته تا پايان 

بهار سال جاري توجهي نشده است. 
در طرف ديگر اگر دولت توجهي به بخش كشاورزي 
نداش��ت، ميزان توليد گندم از ۸ ميليون تن در سال 
گذشته به 11.5 ميليون تن در سال جاري افزايش 
نمي ياف��ت و مي��زان خريد تضميني گن��دم از ۴.5 
ميليون تن به حدود 7.5 ميليون تن رشد نمي كرد. 
دولت براي حمايت از توليد اين محصول استراتژيك 
قيمت خريد تضميني گندم را از حدود 5 هزار تومان 
به 11 ه��زار و 500 تومان افزاي��ش داد و در معادل 
ريالي حال حاضر ۸2 درصد از خريدهاي انجام شده 
به توليدكنندگان گندم پرداخت شده است. در اين 
مدت ۸2 هزار ميلي��ارد تومان بابت خريد تضميني 
گندم پرداخت ش��ده كه اين رقم معادل كل بهايي 
است كه دولت در طول 5 سال گذشته پرداخت كرده 
است. همچنين توليد برنج در سال جاري رشد 30 
درصدي را تجربه كرده اس��ت به  ط��وري كه ميزان 
توليد اين محصول از يك ميليون و ۸00 هزار تن به 

2 ميليون و 300 هزار تن رسيده است. 
دولت سيزدهم براي اولين  بار در تاريخ اقتصاد ايران، 
با هدف توس��عه بخش كش��اورزي و افزايش توليد 
كاالهاي اساس��ي سياس��ت هاي مختلفي ازجمله 
سياست كش��ت قراردادي را در دستوركار قرار داده 
است. درس��ال اول دولت، حدود 2۴0 هزار هكتار از 
سطح زير كشت گندم و 50 هزار هكتار از سطح زير 
كشت برنج در قالب كش��ت قراردادي توليد است و 
طبق برنامه ريزي انجام شده براي سال زراعي 1۴02-

1۴01 حدود 2 ميليون هكتار از اراضي كش��اورزي 
در قالب كش��ت قراردادي تولي��د خواهند كرد. اين 
سياست عالوه بر اقتصادي كردن توليد محصوالت 
كشاورزي، امكان پياده سازي الگوي كشت را به وجود 
مي آورد و ميزان وابستگي كشور را به واردات كاالهاي 
اساسي كاهش مي دهد. اين سياست ها، سياست هاي 
حماي��ت از توليد اس��ت نه سياس��ت فاجعه آفرين 

پرداخت ارز ۴200 توماني.
آقاي مومني در اظهارات خود گفته اس��ت: »حواس 
ما بايد باش��د كه در اين ماجرا، ما به اعتبار آنكه مقام 
پولي مان به هر دليلي قادر به كنترل آزمندي بي پايان 
و فعاليت هاي سوداگرانه مهلك بانك هاي خصوصي 
نيست، با كمترين حساسيت به اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي برخورد مي كن��د. آنچه در چارچوب 
اين مالي س��ازي در بازار پول نصيب مردم مي ش��ود 
نرخ هاي نزولي نجومي اس��ت كه در بازار غيررسمي 
پول وجود دارد.« اين اظهارات نش��ان مي دهد ايشان 
از سياس��ت هاي كنترل ترازنامه بانك ها توسط بانك 

مركزي مطلع نيستند.
بانك مركزي براي اولين  بار در طول تاريخ تاس��يس 
بانك مركزي سياست هاي كنترل ترازنامه را بر اساس 
جديدترين الگوهاي كنترل خلق پول در دستور كار 
خود قرار داده است. رسانه هاي كشور بارها درباره اثر 
اين سياست ها بر كاهش رشد مانده تسهيالت اعطايي 
بانك ها گزارش هايي منتشر كرده اند. براساس آخرين 
آمارهاي بانك مركزي در ۴ ماهه اول سال جاري رشد 
مانده تس��هيالت اعطايي از 16.5 درصد در ۴ ماه اول 
سال گذش��ت به 5.3 درصد و رشد سپرده ها از 1۴.7 

درصد به ۸.3 درصد رسيده است.
براي بررس��ي آمار 5 ماهه اول امس��ال، هنوز گزارش 
بانك مركزي منتشر نشده اس��ت، اما آمار ماهانه 11 
بانك بورسي كه حدود نيمي از كل تسهيالت اعطايي 
متعلق به اين بانك هاست، نشان مي دهد رشد مانده 
تس��هيالت اين 11 بانك از 25.۸ درصد در 5 ماه اول 
سال گذشته به 7.9 درصد در 5 ماه اول امسال كاهش 
يافته است. اين آمار و ارقام نشان مي دهد بانك مركزي 
در دولت سيزدهم به درستي سياست كنترل خلق پول 

بانكي را در دستوركار قرار داده است. 
ضمن اينكه بانك مركزي در راستاي تكميل سياست 
كنترل ترازنامه بانك ها عالوه بر كنترل سمت راست 
ترازنامه كه شامل تسهيالت اعطايي و سرمايه گذاري 
و ساير دارايي ها مي ش��ود، در حال برنامه ريزي براي 
اعمال ضوابطي براي كنترل سمت چپ ترازنامه است. 
بخش عمده س��مت چپ ترازنامه، س��پرده ها است. 
بنابراين كنترل خلق پول كامال جزو برنامه هاي دولت 

سيزدهم است.
در گزارش ياد ش��ده با اس��تناد به برخي آمار و ارقام 
سال هاي گذش��ته درباره ماليات، نتيجه گرفته شده 
اس��ت كه »اين حاكي از يك ش��رايط ناعادالنه است 
كه كمتري��ن اعتنايي به عدالت اجتماعي و توس��عه 

ملي ندارد.«
اين ادعا باز هم ناشي از بي اطالعي از تحوالت مالياتي 
در يك سال اخير است. در يك سال اخير يك ميليون 
و 750 هزار م��ؤدي مالياتي معاف از پرداخت ماليات 
شدند و نرخ ماليات شركت هاي توليدي از 25 درصد 
به 20 درصد كاهش يافت اما با اين وجود درآمدهاي 
مالياتي دولت در 5 ماهه اول س��ال 1۴01 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 73 درصد افزايش يافته است. 

علت اين رشد قابل توجه كه به نظر مي رسد در ماه هاي 
آينده هم بيش��تر خواهد شد، ناش��ي از افزايش چتر 
مالياتي اس��ت به  طوري كه صرفا در يك سال اخير 3 
ميليون مؤدي به كل مؤديان مالياتي كشور افزوده شده 

كه اين رقم معادل 50 درصد كل مؤديان مالياتي كشور 
است. به عبارت ديگر تعداد مؤديان مالياتي در كشور 

فقط در اين يك سال 1.5 برابر شده است.
همچنين تعداد اظهارنامه هاي ارايه ش��ده در تير ماه 
امسال در مقايس��ه با تير ماه سال گذشته 52 درصد 
افزايش يافته و ماليات ابراز شده در اين اظهارنامه ها از 
نظر ارزش 200 درصد )سه برابر( بيشتر از سال قبل 
بوده است. حال سوال اين اس��ت كه آيا اين اقدامات 
در راستاي عدالت احتماعي و توسعه ملي بوده است 
يا خير؟ به نظر مي رسد از انسان با انصاف و باوجداني 
بر عادالنه بودن اين سياس��ت ها و اقدام��ات را تاييد 

خواهد كرد.
علت اين رشد بي نظير در تاريخ مالياتي، ساماندهي 1۸ 
ميليون كارتخوان و اتصال بيش از 9 ميليون كارتخوان 
به س��ازمان مالياتي ب��ود. از طرف ديگر س��اماندهي 
حس��اب هاي تج��اري و غيرتجاري در ش��هريور ماه 
امسال عملياتي و نهايي مي شود. سامانه جامع مؤديان 
در طول سيزدهم تهيه و در حال بهره برداري است. اين 
اقدامات بستري مناسب براي اجراي قانون پايانه هاي 
فروش��گاهي خواهد بود. از مهر ماه امس��ال فراخوان 
عضويت در سامانه جامع مؤديان كه با اولويت بنگاه هاي 
بزرگ دولت و خصوصي انجام مي ش��ود، گام ديگري 

براي توسعه چتر مالياتي در كشور است.
همچنين با هدف ايجاد پايه جديد ماليات بر مجموع 
درآمد پيش نويس اليحه اص��الح قانون ماليات هاي 
مستقيم توسط وزارت اقتصاد تهيه و به دولت ارسال 
ش��ده اس��ت. اين اليحه هم اكنون در كميس��يون 
اقتصادي دولت در حال بررس��ي اس��ت و به زودي به 
مجلس ارسال خواهد شد. ضمن اينكه دولت سيزدهم 
موافقت خود را با طرح ماليات بر عايدي س��رمايه كه 
توسط كميسيون اقتصادي تهيه ش��ده، اعالم كرده 
اس��ت و با توجه به اعالم دستوركار مجلس، اين طرح 
به زودي در دس��تور صحن علني مجلس قرار خواهد 
گرف��ت. قانون ماليات ب��ر عايدي س��رمايه زمينه را 
براي اخ��ذ ماليات مضاع��ف از فعاليت هاي غيرمولد 
و س��وداگرانه براي دولت فراه��م مي كند كه نتيجه 
غيرمستقيم اين رويكرد، حمايت از توليد و بخش هاي 

مولد اقتصاد است.
نقد و تحليل سياس��ت ها و عملكرد دولت ها از سوي 
كارشناس��ان و اقتصاددانان امري ضروري اس��ت اما 
پيش نياز هر تحليل، اشراف كامل به تحوالت روز، آمار و 
ارقام ها و اقدامات انجام شده و در حال انجام و همچنين 
كنار گذاش��تن عينك سياسي است. قطعا در صورت 
وجود اين پيش نياز، تحليل هايي كارشناسي و منطقي 
ارايه خواهد شد كه قطعا بايد مورد توجه سياستگذاران 

و متوليان قرار بگيرد.

برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰۶ خاکستری روشن - متالیک مدل 
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اعتبار ساقط می باشد.
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آمار مربوط به بازارهاي مشتقه و همين طور رشد ناگهاني 
نرخ تس��لط بيت كوين، در مجموع نشان از شكل گيري 
يك تغيير كم س��ابقه در بازار اين ارز ديجيتال دارند؛ اين 
موضوع تحليل گران را بر آن داشته كه بگويند هم زماني 
اين تغييرات با جهش ۱۰درصدي بيت كوين، مي تواند نقطه 
پايان چرخه نزولي اخير را مشخص مي كند. همبستگي 
بين قيمت بيت كوين و بازار س��هام امريكا از اواس��ط ماه 
مارس )اسفند ۱۴۰۰( به  شكلي غيرمعمول باال بوده است؛ 
يعني اين دو كالس دارايي در اين مدت حركات قيمتي و 
نوساناتي شبيه به هم داشته اند. اين داده هاي شايد بتوانند 
ناديده گرفته شدن جهش ۱۰درصدي بيت كوين به باالي 
2۱هزار دالر ميان معامله گران را توجيه كنند؛ با وجود اين، 
فعاليت هاي معامالتي اخير و آمارهاي مربوط به بازارهاي 
مشتقه، با قدرت از رش��د اخير قيمت حمايت مي كنند. 
افزايش اخير قيمت بيت كوين يك روز پس از آن اتفاق افتاد 
كه دفتر سياست گذاري حوزه علوم و فناوري كاخ سفيد، 
گزارشي در رابطه با مصرف انرژي شبكه هاي ارز ديجيتال 
منتش��ر كرد. در اين گزارش به اجراي اس��تانداردهايي 
قابل اطمينان در جهت افزايش به��ره وري انرژي در اين 
حوزه توصيه ش��ده اس��ت. ضمن اينكه كارشناسان كاخ 
سفيد به سازماني هاي دولتي امريكا پيشنهاد كرده اند تا با 
ارايه كمك در زمينه هاي فني، ارتباط و مشاركت خود را با 
صنعت استخراج ارزهاي ديجيتال آغاز كنند. با اين حال، 
اين همبستگي بسته به احساسات و ارزيابي سرمايه گذاران 
از ميزان ريسك موجود در بازار، دست خوش تغيير مي شود. 
براي مثال، بين مه تا ژوييه 2۰2۱ )ارديبهشت تا تير ۱۴۰۰(، 
اين همبستگي عمدتاً معكوس بود؛ يعني در حالي كه بازار 
س��هام رش��د مي كرد، ارزهاي ديجيتال با سقوط مواجه 
مي شدند. ابتداي سال 2۰22 تا ۶ سپتامبر )۱۵ شهريور( 
بيت كوي��ن ۶۰.۵ درص��د از ارزش خود را از دس��ت داده 
است. بنابراين، طبيعتًا اگر ميل سرمايه گذاران به معامله 
دارايي هاي پرريسك بيشتر شود، آن دسته از دارايي هاي 
ريسكي كه نوسانات قيمتي بيشتري را تجربه مي كنند، 
عملكردي بهتري هم از خود به نمايش خواهند گذاشت. 
عوامل ديگري هم بر نوسانات بازار تأثير مي گذارند و به همين 
خاطر هيچ راهي براي پيش بيني دقيق مسير قيمت ها وجود 
ندارد. با اين حال، افزايش ميل فعاالن بازار به سرمايه گذاري 
روي دارايي هاي پرريسك، مي تواند عملكرد بهتر بيت كوين 
نسبت به بازار سهام را توجيه كند و شكاف به وجود آمده 

بين دو شاخص را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.

    معامله گران حرفه اي انتظار جهش
 روز گذشته  بيت كوين را نداشتند

روز گذشته ۱2۰ميليون دالر موقعيت معامالتي شورت 
)فروش يا براي كسب س��ود در جهت كاهش قيمت( در 
بازار بيت كوين ليكوييد ش��ده است كه باالترين ركورد از 
۱۳ ژوئن )2۳ خرداد( محسوب مي شود. مشخصًا به اين 
خاطر كه بيت كوين طي دو هفته منتهي به ۷ س��پتامبر 
)۱۶ ش��هريور( ۱۳درصد كاهش قيمت داش��ته، كسي 
انتظار چنين جهشي را از اين ارز ديجيتال نداشته است؛ اما 
مي توان حدس زد معامله گران شورت پس از ليكوييدشدن 
موقعيت هاي معامالتي خود تا چه حد غافل گير شده اند. 
عالوه بر اين، ش��واهد ديگري را هم مي ت��وان از داده هاي 
مربوط به ليكوييدشدن معامله گران در صرافي هاي مختلف 
استخراج كرد. براي مثال، صرافي هاي مشتقه بايننس و 
باي بيت كه معامله گران خرد در آنها فعاليت زيادي دارند، 
۱۷درصد از موقعيت هاي معامالتي ليكوييد شده را به خود 

اختصاص داده اند؛ در حالي كه سهم اين دو صرافي از بازار 
فيوچرز )آتي( بيت كوين حدود ۳۰درصد است. اين آمارها 
شكي به جا نمي گذارد كه نهنگ هاي بزرگ فعال در بازار 
فيوچرز صرافي »OKX«  و »FTX« جزو اين معامله گران 
ليكوييد شده هستند. آمار ديگري كه جهش ۱۰درصدي 
بيت كوين را متمايز مي كند، نرخ تسلط بيت كوين است؛ 
شاخصي كه ارزش بازار اين ارز ديجيتال را با ساير ارزهاي 
ديجيتال مقايس��ه مي كند. در حال حاضر نرخ تس��لط 
بيت كوين از سطح ۳۹درصد به باالي ۴۰.۵درصد جهش 
كرده است؛ حركتي كه مشابه آن )از نظر ميزان جهش( از 
۱۱ مه )2۱ ارديبهشت(، زماني كه قيمت بيت كوين به زير 
2۶ هزار دالر سقوط كرده بود، ديده نشده است. پس از آن 
۳۱ روز طول كشيد تا حمايت 28 هزار و ۵۰۰ دالري در 
روز ۱2 ژوئن )22 خرداد( شكسته شود. افزايش نرخ تسلط 
بيت كوين مي تواند هم در جريان جهش هاي صعودي 
و همين طور هم زمان با اصالحات نزولي عميق قيمت 
اتفاق بيفتد، بنابراين، استفاده از اين شاخص به تنهايي 
كمك چنداني به معامله گران براي تفسير بازار نمي كند.

    ترس حكم بر بازارها 
در حال از بين رفتن است

ش��اخص انحراف دلت��ا 2۵ درصد كه معي��اري براي 
س��نجش احس��اس ترس و طمع در بازارهاي آپشن 
بيت كوين اس��ت، اكنون به قدري بهبود پيدا كرده كه 
بتوان گفت در آستانه حركت از ناحيه ترس به محدوده 
خنثي است. اگر معامله گران قراردادهاي اختيار معامله 
بيت كوين نگران سقوط قيمت باشند، اين شاخص به 
باالي ۱2درصد مي رسد و از طرفي اگر اين معامله گران 
براي افزايش قيمت در آينده هيجان داشته باشند، اين 
شاخص به زير منفي ۱2درصد تغيير موقعيت خواهد 
داد. ش��اخص انحراف دلتا 2۵ درصد بيت كوين پس از 
رسيدن به اوج ۱8درصدي در ۷ سپتامبر )۱۶ شهريور( 
اكن��ون روي س��طح ۱2درصد قرار دارد ك��ه مرز بين 

محدوده خنثي و نزولي در نظر گرفته مي ش��ود. عالوه 
بر اين، جهش روز جمعه بيت كوين نشان مي دهد كه 
معامله گران حرفه اي بازارهاي آپشن ديگر براي معامله 
قراردادهاي اختيار فروش بيت كوين قيمت هاي بااليي 
تقاضا نمي كنند. اين سه شاخص در كنار يكديگر جهش 
۱۰درصدي بيت كوين را توجيه مي كنند. ۱2۰ميليون 
دالر موقعيت شورت ليكوييدشده عمدتاً در صرافي هاي 
رخ داد ه اس��ت كه معامله گران خرد كمت��ري دارند، 
رش��د ۱.۵ وح��د درصدي ن��رخ تس��لط بيت كوين و 
صعودي ترشدن ديدگاه معامله گران بازارهاي آپشن 
نيز همگي نشان مي دهند كه ممكن است بيت كوين 

باالخره به كف چرخه نزولي خود رسيده باشد.

    نهنگ ها مشغول واريز بيت كوين
 به صرافي هاي فيوچرز هستند

داده هاي جديد از رفتار نهنگ ها نش��ان مي دهد كه اين 
س��رمايه گذاران بزرگ در حال تالش براي جلوگيري از 
كاهش بيشتر قيمت بيت كوين هستند. انتقال بيت كوين 
به صرافي هاي بزرگ و بازكردن موقعيت هاي معامالتي 
در پايين تر س��طح قيمت مي تواند نشانه اي از شروع روند 
صعودي باشد. به گزارش  كوين تلگراف، بر اساس داده هاي 
پلتفرم آنچين كريپتوكوانت، سرمايه گذاران بزرگ در اين 
ماه حجم زيادي از بيت كوين هاي خود را به صرافي هاي 
مشتقه منتقل كردند. نهنگ ها كاهشقيمت بيت كوين به 
پايين ترين سطح خود را از اواخر ژوئن )اوايل تير(، به خوبي 
پاسخ دادند. مارتيون، تحليلگر كريپتوكوانت، روز ۷ سپتامبر 
)۱۶ شهريور( در بخش به روزرساني هاي بازار كوئيك تيك 
به افزايش قابل توجه ميانگين ماهانه تعداد تراكنش هاي 
انجام شده ميان صرافي هاي اسپات و صرافي هاي مشتقه 
اش��اره كرد. او عقيده دارد كه نهنگ ها در حال پوش��ش 
ضررهاي هس��تند و دارايي هاي خود را با هدف بازكردن 
موقعيت هاي معامالتي فيوچرز به صرافي ها انتقال داده اند. 
مارتيون در شروع تحليل خود نوشت: »افزايش ميانگين 

جريان ورود سرمايه از صرافي هاي اسپات به صرافي هاي 
مشتقه )در ميانگين متحرك ۳۰ روزه(، يك نشانه رايج از 
رس��يدن به كف قيمت )در چند روز تا چند هفته آينده( 
اس��ت. حدس بزنيد چه شده اس��ت؟ اين اتفاق در حال 
رخ دادن است.« اين اتفاق پيش از آخرين كاهش قيمت 
بيت كوين در حال رخ دادن بود. پيش از اين، صرافي هاي 
مشتقه شاهد افزايش جريان ورودي اتريوم در آستانه رويداد 
ادغام بودند كه قرار است تا هفته آينده انجام شود. مارتيون 
توضيح مي دهد كه به همين دليل، بازارهاي اتريوم تقريبًا 
از سه روز پيش در حال پيش دستي از بيت كوين هستند. 
در اين شرايط فرض بر اين است كه نهنگ ها براي بازكردن 
موقعيت هاي معامالتي فيوچرز النگ، بيت هاي خود را به 
صرافي هاي مشتقه منتقل مي كنند. آنها مي توانند با حفظ 
موقعيت معامالتي خود يك كف قيمت موضعي را تشكيل 
دهند. در عين حال، اتريوم عمدتاً به دليل تبليغات مربوط 
به ادغام، در 8۰ روز گذش��ته در بازار پيشتاز بوده است. 
اين تبليغات در اواخر اين ماه به پايان خواهد رسيد كه 
مي تواند تأثير قابل توجهي بر بازار ارزهاي ديجيتال داشته 

باشد. اين تأثير اينگونه تحليل ها را نيز در بر مي گيرد. 

     خروج عمده نقدينگي همچنان ادامه دارد
در همين زمان، مشاهدات ويل مپ بر فروش احتمالي ۵هزار 
بيت كوين متمركز شده اس��ت كه از پيش از كريسمس 
2۰۱۳ )دي ۹۱( غيرفعال بوده اند. اين مشاهدات پس از 
جابه جايي مشكوك ۵ هزار بيت كوين پس از ۹ سال خواب 
زمستاني در هفته هاي اخير صورت گرفته است. عالوه بر 
اين، ويل مپ بر اساس داده هاي مبتني بر انباشت حجم 
زياد بيت كوين در گذشته، به وجود چندين سطح حمايت 
كلي��دي آنچين در اين منطقه تأكيد كرد. اين س��طوح 
حمايت دردناك در صورت كاهش قيمت بيت كوين، 
۱۹هزار دالر، ۱۶ هزار دالر و ۱۳هزار دالر خواهند بود. 
طبق داده ه��اي آنچين ۱۹ ه��زار دالر، ۱۶هزار دالر و 
۱۳هزار دالر سه سطح حمايت بيت كوين خواهند بود. 

ويژهدنياي فناوري
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گوگل پلي و اپ استور هدف 
شكايت آنتي تراست در مكزيك

رييس سابق فدراسيون مخابرات مكزيك از اپل و گوگل 
ش��كايت كرده و اكنون اين شركت ها با تحقيقي آنتي 
تراست روبرو هستند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
»موني دي س��وان آداتي« رييس س��ابق فدراسيون 
مخابرات مكزيك شكايت مذكور را در IFT، رگوالتور 
 IFT مخابرات اين كش��ور ثبت كرده است. در حقيقت
جايگزين فدراسيون مخابرات مكزيك به حساب مي آيد. 
او در شكايتش اپل و گوگل را متهم كرده با سوءاستفاده 
از انحصارشان در فروشگاه هاي اپ و اجبار به استفاده از 
سيستم پرداخت داخلي شان، رقابت در بازار را به طور 
كامل مسدود كرده اند. دي سوان آداتي در بيانيه آنالين 
خود نوش��ته گوگل پلي و اپ اس��تور )فروشگاه هاي 
اپليكيش��ن گوگل و اپل( با دريافت كميسيون ۱۵ تا 
2۰ درصدي تورم در قيم��ت را ايجاد مي كنند. اخيرا 
موجي از شكايت ها و پرونده هاي حقوقي عليه قوانين 
فروشگاه هاي اپليكيشن دو شركت مذكور در كشورهاي 
مختلف ايجاد شده است. در نتيجه اين شكايت گوگل 
كميسيون خود را كاهش داده و اپل نيز قوانين آزادانه تري 
وضع كرده، اما برخي توس��عه دهندگان اپ و منتقدان 
همچنان معتقدند تغييرات ايجاد شده، كافي نيستند. 
رييس سابق فدراسيون مخابرات مكزيك در بيانيه خود 
اضافه كرده بود رگوالتور رقابت اين كشور درخواست وي 
براي انجام تحقيقات درباره دو شركت را رد كرده بود و 

همين امر سبب شد او شكايتش را در IFT ثبت كند.

محكوميت غول مخابراتي امريكا 
به علت نشت اطالعات قطعي شد

قاضي امريكايي درخواس��ت تجديدنظر شركت اي 
تي اند تي را در مورد حكم محكوميت اين ش��ركت به 
علت نشت عمدي اطالعات مالي در بورس وال استريت 
رد كرد. به گزارش مهر به نقل از رويترز،  اي تي اند تي به 
صورت عمدي برخي اطالعات مالي خاص خود را در 
اختيار تعدادي از تحليل گران وال استريت گذارده بود 
و كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا پس از اطالع 
از اين مساله از اين شركت مخابراتي شكايت كرد. بر 
اساس حكم ۱2۹ صفحه اي صادر شده، قاضي شواهدي 
»مهم « پيدا كرده كه نشان مي دهد AT&T و سه مدير 
حوزه س��رمايه گذاري آن در مارس و آوريل 2۰۱۶ به 
دروغ به تحليل گران بورس هشدار داده اند كه فروش 
كمتر از حد انتظار گوشي هاي هوشمند باعث كاهش 
درآمد كلي اي تي اند تي مي شود. اين اقدام اي تي اند تي 
نقض قانون جلوگيري از افشاي غيرمنصفانه اطالعات 
مصوب س��ال 2۰۰۰ اس��ت كه بر اساس آن افشاي 
اطالعات غيرعمومي و مهم به صورت خصوصي جرم 
تلقي مي شود تا رقابت منصفانه براي سرمايه گذاران 
ممكن ش��ود. اي تي اند ت��ي به اين خب��ر واكنش 
عمومي نشان نداده است. اين شركت متهم است 
كه جزييات اطالعات مربوط به تجارت گوشي هاي 

هوشمند خود را به 2۰ شركت درز داده است.

 بسته اينترنت رايگان، هديه 
همراه اول به ساكنان شهرهاي مرزي

به منظور قدرداني از مهمان نوازي س��اكنان شهرهاي 
مرزي از زائران امام حسين)ع(، يك گيكابايت اينترنت 
هديه ۷ روزه از س��وي همراه اول براي آنها فعال شد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات س��يار ايران، امروز ش��نبه 
۱۹ ش��هريور ۱۴۰۱، هم��راه اول به پ��اس قدرداني از 
مهمان نوازي س��اكنان ش��هرهاي مهران، خسروي و 
روس��تاهاي اطراف در دو استان كرمانش��اه و ايالم از 
زائران حسيني اربعين امسال، يك بسته اينترنت يك 
گيگابايتي ۷ روزه به آنها هديه كرد. همراه اول به مناسبت 
فرارسيدن ايام عزيمت ايرانيان به عراق جهت شركت در 
راهپيمايي اربعين، بسته هاي تخفيف دار و ظرفيت هاي 
ويژه زيرساختي تدارك ديده و تيم هاي عملياتي خود 
را در نقاط پنجگانه مرزي مس��تقر كرده است. شركت 
ارتباطات سيار ايران همچنين با تعريف و طراحي »دو 
بسته رومينگ ويژه اربعين«، س��طح ميزباني خود از 
مشتركان حاضر در اين رويداد بزرگ را باالتر برده است؛ 
به صورتي كه مشتركان به اندازه مصرف خود مي توانند 
يكي از دو بسته ۷ روزه »نامحدود« يا »اقتصادي زائر« 
را از طريق »س��تاره ۱ ستاره ۴۰ مربع« انتخاب كنند. 
بسته ويژه »ديتاي نامحدود« شامل اينترنت نامحدود 
با سياست مصرف منصفانه به همراه 2۵۰ پيامك هديه 
و 2۵ دقيقه مكالمه هديه با قيمت ۳۵۰ هزار تومان ارايه 
شده است؛ بسته »اقتصادي زائر« نيز با ۱۵۰مگابايت 
ديتاي رومينگ عراق به همراه ۵۰ پيامك هديه و ۱۰ 
دقيقه مكالمه هديه به قيمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه 
ش��ده كه امكان خريد و هديه به مش��ترك حاضر در 
عراق حتي از ايران نيز فراهم شده است. تمامي زائران 
مي توانند تا ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ از قيمت هاي تخفيفي و 
بسته هاي مقرون به صرفه در خاك عراق بهره مند شوند. 
استقرار تيم هاي فني و عمليات شبكه اپراتور اول تلفن 
همراه در شهرهاي نزديك به پايانه هاي مرزي تا اتمام 
س��فرهاي اربعيني، از جمله ديگر مواردي است كه 
زمينه پايش و رصد كيفيت شبكه به صورت ۷ در 2۴ را 
به صورت خاص در اين مناطق در قالب داشبوردهاي 
ويژه پايش مناطق مرزي در مركز عمليات شبكه و 
كنترل كيفيت سرويس به وجود آورده است. همراه 
اول جهت ارايه خدمات بهتر به زائران در گذرگاه هاي 
چذابه، شلمچه، مهران و خسروي با برپايي موكب و 
نيز به صورت س��يار به ارايه انواع خدمات مورد نياز 
مشتركان پرداخته اس��ت. همچنين اين اپراتور در 
حال آماده سازي تجهيزات جهت ارايه اينترنت به 

صورت واي فاي در موكب هاي مذكور است. 

تقدير همراه اول
از نفرات برتر كنكور و 

مدال آوران المپيادهاي علمي
آيين تجليل از مدال آوران المپيادهاي علمي جهاني و 
نفرات برتر كنكور به همت آكادمي همراه اول و با حضور 
مديرعامل اين اپراتور و رييس باش��گاه دانش پژوهان 
جوان برگزار شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، آيين تجليل از مدال آوران جهاني 
المپيادهاي علمي رياضي، زيست، شيمي، فيزيك، 
كامپيوتر و نجوم و همچنين نفرات برتر كنكور سال 
جاري، صبح روز ش��نبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ با حضور 
مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول و نقشينه 
ارجمند رييس باش��گاه دانش پژوهان جوان در هتل 
هماي تهران برگزار شد. در اين مراسم اخوان بهابادي 
ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت بيش��تر براي 
نخبگان كشور اظهار كرد: دانشگاه رفتن هدف نيست؛ 
وس��يله اي است براي مشخص ش��دن مسير و آينده 
كاري كه پي��ش روي افراد وجود دارد. وي اضافه كرد: 
در صورتي كه حل مش��كالت كشور اولويت نخبگان 
كشور باشد، كارها و فعاليت هاي بسيار مفيدي براي 
انجام دادن وج��ود دارد كه ايران را همپاي دنيا پيش 
ببرد؛ مانند ساخت ربات جراحي از راه دور كه توسط 
جوانان كشور انجام و بر بستر شبكه همراه اول اجرايي 
شده است. مديرعامل همراه اول تصريح كرد: آكادمي 
همراه اول كه از دو س��ال پيش و با هدف حمايت از 
نخبگان كشور شكل گرفت، همچنان با هدف جهت 
دهي به انرژي اين جوانان براي حل مشكالت كشور 
در حوزه ICT و موضوعات مربوط به آن در كنار آنها 
خواهد بود و همچنين اميدواريم جوانان نخبه كشور 
با ارتباط با صنعت و بخش هاي خصوصي و روحيه 
كار آفريني، بتوانند ايجاد ش��غل كنند. وي افزود: 
همراه اول با بورسيه كردن نخبگان مدال آور كشور 
و اعطاي كمك هزينه تحصيلي شرايطي را فراهم 
خواهد كرد كه اين دانش��جويان در كنار تحصيل، 
بتوانند محيط كاري را نيز تجربه و پروژه ها و ايده هاي 
خود را اجرايي كنند. در ادامه، ارجمند رييس باشگاه 
دانش پژوهان جوان، ضمن تاكيد بر اهميت جايگاه 
والدين در كس��ب موفقيت دانش آموزان، حركت 
هم��راه اول و آكادمي هم��راه را حركتي عميق و 
ارزشمند دانست و گفت: در صورتي كه توانايي حل 
مساله، ابتكار و خالقيت نخبگان به صورت تخصصي 
به كار گرفته شود، باعث خشنودي همه بخش هاي 
كشور خواهد بود. در پايان اين مراسم، ضمن تقدير 
از بيش از ۱۰۰ نفر از مدال آوران المپيادهاي علمي 
سه س��ال اخير و نفرات برتر كنكور سراسري سال 
جاري، لوح تقدير و جوايز نفيسي نيز به آنها اعطا شد .

راه اندازي سرويس ويژه اربعين 
سيد و ساالر شهيدان)ع( در آيگپ

به گزارش روابط عمومي آيگپ، اين سوپر اپليكيشن 
به عنوان يكي از پرمخاطب ترين پيامرس��ان هاي 
ايراني و در پي استقبال كاربران از »حسينيه مجازي 
آيگپ« در ايام ش��هادت امام حسين)ع( بر آن شد 
كه تا اربعين سيد و ساالر شهيدان)ع( نيز همراه با 
سوگواران ابا عبداهلل)ع( باشد. سرويس ويژه اربعين 

در آيگپ شامل قسمت هاي مختلف زير است: 
٭  خدمات ويژه اربعين شامل ثبت موقعيت مكاني، 
اطالع از موقعيت ديگران، ارسال پيام، تهيه شارژ و 

پرداخت قبض
٭ راديو 2۴ ساعته اربعين

٭ زيارت مجازي
٭ زيارت نامه عاشورا و اربعين

خدمات ويژه اربعين- آيگپ، امسال هم همچون 
سال هاي گذشته اين افتخار را دارد كه با بخش هاي 
مختلفي در سرويس خدمات ويژه اربعين همراه با 
رهروان بارگاه امام حس��ين)ع( باشد اين خدمات 
ش��امل ثبت موقعيت، اطالع از ساير زائران، ارسال 
پيام و تهيه شارژ و پرداخت قبض است. در خدمات 
ويژه اربعيِن آيگ��پ، كاربران بدون نياز به اينترنت 
مي توانن��د موقعيت مكاني خ��ود را ثبت كنند، از 
موقعيت س��ايرزائران اطالع پيدا كنند، با كليك بر 
روي نشان ارسال پيام، متن ارسال كنند، در صورت 
نياز، شارژ تهيه كنند و قبض هاي خود را بپردازند 

و موقعيت مكاني موكب ها را نيزشناسايي كنند.
 راديو اربعين- از طريق رادي��و اربعين عزاداران 
حس��يني مي توانند در جريان لحظ��ه اي اخبار و 
اطالعات برنامه ها، حوادث و ساير مواردي كه نياز 
به اطالع رساني دارد، قرار بگيرند. پخش زنده اخبار، 
پخش زنده تصوي��ري، راديو نما و بخش خبرهاي 
مكتوب قسمت هاي مختلف در راديو اربعين است.

 زيارت مجازي- كاربران آيگپ به راحتي و تنها با 
يك كليك مي توانند خود را در حرم امام حسين)ع( 
ببينند و به صورت مجازي به كربال س��فر كنند و با 
گوشي تلفن همراه خود و با ورود به تايل اين قسمت 
در س��رويس اربعين، بر گرد حرم امام حسين)ع( 
طواف كنند و بارگاه حس��يني را از نزديك زيارت 
كنن��د. حس و حال زائ��ران به هنگام اس��تفاده از 
سرويس »زيارت مجازي« آيگپ به دليل شرايط سه 
بعدي تصاوير، بسيار نزديك به زيارت واقعي خواهد 
بود و عاشقان حسين)ع( خود را در بارگاه ملكوتي 

امام سوم شيعيان)ع( حس خواهند كرد.
زيارت عاشورا و زيارت اربعين- در نشان هاي 
زيارت عاشورا و زيارت اربعين در آيگپ، بدون نياز به 
جست وجو در فضاي مجازي، متن پر فيض زيارت 
عاشورا و زيارت اربعين در اختيار كاربران خواهد بود 
و عزاداران در هر ساعت از شبانه روز و در هر موقعيتي 
كه باشند، مي توانند هر دو زيارت نامه را زمزمه كنند.

همراه با زائرين- آيگپ امسال در سرويس ويژه 
اربعين، اين امكان را براي مشتاقان به زيارت بارگاه 
امام حس��ين)ع( فراهم كرده اس��ت، كه از طريق 
اين اپليكيشن ش��اهد پخش زنده لحظه به لحظه 
حرم امام حسين)ع( و زيارت عاشقان اباعبداهلل و 
همچينين پياده روي اربعين باشند. در اين قسمت 
كاربران آيگپ مي توانند در مسير نجف تا كربال و 
حرم مطهر امام حسين)ع( همراه با زائرين باشند.

برخي تحليلگران معتقدند جهش ۱۰درصدي بيت كوين نقطه پايان چرخه نزولي است

بيت كوين از سقوط نجات يافت

رمز ارز ملي در چه مرحله اي قرار دارد؟
در س��ال هاي اخير توجه س��رمايه گذاران و عامه مردم به 
رمزارزها براي س��رمايه گذاري در اين بازار به منظور حفظ 
ارزش پول و سرمايه جلب شد و افراد زيادي وارد اين حوزه 
شدند كه سوءاستفاده هاي زيادي نيز در پي اين موضوع از 
استخراج غيرمجاز تا مالباختگي با مبادله رمزارز غيرقانوني 
صورت گرفت. به گزارش ايسنا، حدود ۱2- ۱۳ سال است 
كه گرايش جديدي در حوزه پولي دني��ا با نام رمزارزها به 
وجود آمده و اين روزها با توجه به اينكه جنبه هاي جديدي 
از رمزارزها نمود بيشتري يافته، بنابراين آنها تحت عنوان 
رمزدارايي ها شناخته مي شوند. فلسفه اصلي رمزارزها مبتني 
بر تمركززدايي است؛ به اين معنا كه فضايي نوين را در حوزه 
پولي و ساير حوزه ها تصوير مي كند كه به جاي آنكه يك مركز 
مبدأ اعتماد مردم مانند نهادهايي همچون بانك هاي مركزي 
داشته باشيم، جايگزين آن و برمبناي آنچه مردم به آن اقبال 
دارند، ارزشي ارايه شود. در اين فضا بيشترين حوزه هايي كه 
مورد هدف قرار مي گيرند، نهادهايي هستند كه مردم براي 
حل مشكالتشان به آن مراجعه مي كنند و يكي از آنها بانك 
مركزي است. هر پولي كه در هر كشوري تبادل مي شود، به 
اعتبار بانك مركزي آن كشور ارزش مي يابد؛ به بيان بهتر در 
صورتي كه بانك هاي مركزي نباشند، تمام اسكناس هاي 
رايج، سكه ها و ساير موارد مرتبط از ارزش ساقط مي شوند. 
به گفته مهران محرميان - معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي- در حال حاضر در حوزه رمزارزها، فضايي ش��كل 
گرفته كه از آن تمركززدايي شده بود؛ يعني بانك مركزي 
هيچ كشوري از آن ارزها پشتيباني نمي كند و ارزش فيزيكي 
و پش��توانه اي ندارد. طبيعتًا در چنين فضايي بانك هاي 
مركزي طي چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفي 
داشتند و البته در همان حال اين موضوع را بررسي مي كردند. 
چراكه موضوع حاكميت پولي در هر كش��وري جزو خطر 
قرمزهاي آن كشور به حس��اب مي آيد. اما پس از چندي 
رويكردي در بانك هاي مركزي ش��كل گرفته و بانك هاي 
مركزي از اين فناوري و برخي ويژگي هاي آنكه به حاكميت 
پولي لطمه اي وارد نمي كند، استفاده و مفهوم جديدي ارايه 
شود. براين اساس در صورتي كه پول هاي سنتي را يك سر 
طيف و سمت ديگر آن را رمزارزها در نظر بگيريم، رمزپول 
 )Central Bank Digital Currency( بانك مركزي

در ميان��ه اين دو طيف قرار دارد. در س��ال هاي اخير توجه 
سرمايه گذاران و عامه مردم به رمزارزها براي سرمايه گذاري 
در اين بازار به منظور حفظ ارزش پول و سرمايه جلب شد و 
افراد زيادي وارد اين حوزه شدند كه سوءاستفاده هاي زيادي 
نيز در پي اين موضوع از استخراج غيرمجاز تا مالباختگي با 
مبادله رمزارز غيرقانوني صورت گرفت. در اين بين، به دليل 
ناشناخته بودن دنياي رمزارزها، سياستمداران در كشورهاي 
مختلف آگاهي كافي براي چارچوب گذاري و تدوين قانون  در 
اين حوزه نداشتند و تاكنون نيز تكليف مجاز يا ممنوع بودن 
مبادله رمزارزها مشخص نشده است. از سوي ديگر، از آنجا 
كه در بسياري از كشورهاي دنيا هنوز رمزارزها را به رسميت 
نشناخته اند و عمده واكنش نسبت به اين فناوري مبتني بر 
قاعده گذاري و كنترل فعاليت كاربران است، ايران نيز تالش 
خود را مي كند تا بتواند به تدوين قوانيني در اين حوزه دست 
پيدا كند. در كنار تدوين قوانين براي رمزارزها، مسووالن 
در ايران به فكر راه اندازي رمز ارز ملي هستند كه براساس 
اعالم رييس كل بانك مركزي، رمز ريال ملي از اوايل امسال 
راه اندازي و اين رمز ريال توسط بانك مركزي منتشر مي شود. 
بر اين اساس، در اوايل پاييز سال گذشته بود كه صحبت هايي 
از سوي مس��ووالن مبني بر راه اندازي رمز ارز ملي بر پايه 
ريال مطرح مي شد و رييس كل بانك مركزي نيز اعالم كرد 
رمزپول ملي از جمله موارد مهم در دستور كار بانك مركزي 
است كه زيرساخت و دستورالعمل هاي مربوط به آن تدوين 
شده و در آينده نزديك به صورت آزمايشي راه اندازي خواهد 
شد. در كنار تدوين قوانين براي رمزارزها، مسووالن در ايران 
به فكر راه اندازي رمز ارز ملي هستند كه براساس اعالم رييس 
كل بانك مركزي، رمز ريال ملي از اوايل امسال راه اندازي و 
اين رمز ريال توسط بانك مركزي منتشر مي شود. طبق گفته 
صالح آبادي، با انتشار رمزريال، افراد اسكناس ريال خود را 
تحويل بانك مركزي مي دهند و رمز ريال تحويل مي گيرند 
كه اين رمز ريال قابل استفاده براي سرمايه گذاري نيست و 
صرفا جايگزين اسكناس خواهد شد. بانك مركزي هدف خود 
از طراحي رمزريال را تبديل اسكناس به يك موجوديت قابل 
برنامه ريزي و برنامه نويسي اعالم كرده تا با اين فرآيند پول 
داراي موجوديت هوشمند شود. يكي از ويژگي هاي حائز 
اهميت رمز ارز ريال در مقايس��ه با اسكناس سطح امنيت 

باالي آن اس��ت؛ در واقع طراحي رمز ريال به صورتي است 
كه رديابي وجوه دقيق قابل انجام اس��ت و حتي درصورت 
س��رقت اطالعات رمز ريال و هك گوشي تلفن هوشمند 
توسط سارقان و هكرها انكان رديابي وجود دارد. به گفته 
رييس كل بانك مركزي »رمز ريال« يا »ريال ديجيتال« 
جايگزين اسكناس ريال است و كارهاي آن انجام شده است 
و ريال ديجيتال طبق وعده به صورت آزمايشي در شهريور 
ماه اجرايي مي شود. در چين نيز چنين اقدامي مشابه انجام 
شده و ۷۵ ميليون نفر از »يوآن ديجيتال« استفاده مي كنند. 
ناشر ريال ديجيتال، بانك مركزي است و مردم مي توانند 
به جاي اسكناس از آن استفاده كنند. همچنين به تازگي 
هم علي صالح آبادي اعالم كرده بود ريال ديجيتال پايان 

شهريورماه به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.

    وجه تمايز ميان رمز ريال
 و رمز ارزهاي رايج  چيست؟

در بس��ياري از موارد زماني كه مردم عنوان رمزريال بانك 
مركزي )رمزپول( به گوششان مي خورد، تصوري به مانند 
رمزارز براي آنها ايجاد مي ش��ود. الزم به توضيح اس��ت كه 
رمزريال يك رمزارز جهان روا مانند بيت كوين و بي پشتوانه و 
نيازمند استخراج نيست؛ كمااينكه تمام رمزارزهاي جهان روا 
نيز قابل استخراج نيستند، اما بيت كوين به عنوان مشهورترين 
رمزارز قابليت استخراج دارد. البته انتشار رمزريال مانند ريال 
در انحصار بانك مركزي است. بسياري اين تصور را دارند كه 
رمزريال، مانند ساير رمزارزها )coin(  ها است كه قابليت 
سرمايه گذاري دارد، اما بايد تأكيد شود كه اينگونه نيست 
زيرا هيچ فردي بر روي پول سرمايه گذاري نمي كند به بيان 
بهتر رمزريال همچون اسكناس ابزار مبادله، داراي قوه ابراء 
و يك ابزار پرداخت اس��ت. در تشريح ويژگي هاي رمز ريال 
ملي اينگونه توضيح مي دهند كه در رمزريالي كه در داخل 
گوشي قرار مي گيرد، بانك به عنوان شخص سوم و واسط 
كه امكان انتقال وجه را فراهم مي كند، حذف و عين پول و 
اسكناسي كه در جيب داريم به صورت الكترونيك منتقل 
مي شود. البته، كارشناسان يكي از ويژگي هاي حائز اهميت 
رمز ريال را در مقايس��ه با اسكناس، سطح امنيت باالي آن 
مي دانند و مي گويند: در واقع طراحي رمز ريال به صورتي 

است كه رديابي وجوه به طور دقيق قابل انجام است و حتي 
در صورت سرقت اطالعات رمز ريال و هك گوشي تلفن 
هوشمند توسط سارقين و هكرها امكان رديابي وجود دارد.

    كاركرد رمزريال چگونه است؟
زماني كه اسكناس��ي ميان مردم مبادله مي شود، شخص 
سومي وجود ندارد. براي مثال فردي در شهر ديگري هست و 
در قبال خريد يك كاال نياز به انتقال پول به واسطه يك روش 
از يك حساب به حساب ديگر دارد و براي اين كار واسطه هايي 
نياز است؛ زماني كه از رمزريال صحبت مي شود واسطه اي 
در كار نيست، به عبارت ديگر همان اسكناس كه بين مردم 
بدون حضور شخص سوم مبادله مي شود، اينجا نيز همان 
اتفاق رخ مي دهد با اين تفاوت كه بر روي بستر ديجيتال و در 
لحظه رخ مي دهد. شهروندان مختارند پول و درآمد خود را 
در شكل هاي مختلف نگهداري كنند و عموما افراد ترجيح 
مي دهند كه تركيبي از اشكال مختلف دارايي )اسكناس، 
طال، حس��اب بانكي و ...( را براي اين منظ��ور به كار برند. 
رمزريال در واقع يك انتخاب جديد به امكان هاي شهروندان 
براي نگهداري دارايي اضافه مي كند و مردم مي تواند بخشي 
از پ��ول خود را به صورت رمزريال نگهداري كنند و هر فرد 
مي تواند با مراجعه به بانك، رمزريال در كيف پول الكترونيكي 
خود را دريافت كند. همچنين ميزان رمزريال نگهداري شده 
در كيف پول بس��ته به نوع كيف پول )كيف پول تجاري يا 
شخصي( متفاوت خواهد بود. در مجموع مي توان گفت كه 
هدف از طراحي رمزريال در بانك مركزي تبديل اسكناس 
به يك موجوديت قابل برنامه ريزي و برنامه نويسي است؛ با 
اين فرآيند پول داراي موجوديت هوشمند خواهد شد. به 
عنوان مثال هنگامي كه فرد تسهيالتي را به صورت رمزريال 
دريافت كند، اين امكان براي بانك و تسهيالت دهنده فراهم 
مي كند كه مبلغ موردنظر دقيقًا در جايي سرمايه گذاري 
شود كه هدف گذاري شده است. اين در حالي است كه در 
مورد اسكناس و ساير روش هاي انتقال وجوه امكان اين 
رديابي هوشمند براي تسهيالت دهنده و سياست گذار 
وجود ندارد. به بيان بهت��ر رمز پولها فضاي نوآورانه اي در 
عرصه پولي ايجاد خواهد كرد و بانك هاي مركزي دنيا به 
سمت استفاده از ظرفيت هاي آن در حال حركت هستند.



تعادل | 
بازار خودرو در نيمه اول س��ال جاري با نوسانات قيمتي 
زيادي همراه بود. اما وجود اين نوسانات قيمتي، همچنان 
در وضعيت ركودي قرار دارد. اين ركود بازار نشان مي دهد، 
خريداران همچنان چشم انتظار اخبار مثبت هستند كه 
بازار را به ثبات برساند. عده اي منتظر نتيجه مذاكرات وين 
هستند؛ عده اي هم منتظر ورود خودروهاي وارداتي به 
كشور. هرچند برخي از كارشناسان معتقدند كه حتي با 
احياي برجام و ورود خودرو به كش��ور نبايد خودرو ارزان 
نمي ش��ود؛ اما در مقابل برخي هم مي گويند كه دو اين 
متغير بر روند كاهشي قيمت ها اثرگذار خواهد بود. با اين 
حال، اما زمزمه هايي در رابطه ب��ا افزايش دوباره قيمت 
خودروهاي كارخانه اي شنيده مي ش��ود. از اين رو، اين 
امكان وجود دارد ك��ه در مهرماه دوباره قيمت ها در بازار 
و درب كارخانه افزايش��ي ش��ود. اگر قيمت ها افزايشي 
شود، به بازار يك شوك جديدي وارد خواهد شد. زمزمه 
افزايش قيمت خودرو، در حالي اس��ت كه معاون صنايع 
حمل و نقل وزير صمت با اش��اره به گرانفروشي ۳۰۰ تا 
۶۰۰ ميليون��ي خودروهاي خارجي مونتاژ داخل، گفته 
است: قيمت فروش خودروهاي خارجي مونتاژ داخل، ۲ 
تا ۳ برابر قيمت هاي واقعي است و اخيراً سازمان حمايت 
به اين موضوع ورود پيدا كرده تا آنها را تعيين تكليف كند. 

   بازار خودرو در ركود
مدتي اس��ت كه بازار در وضعيت ركودي ق��رار دارد. چون 
عده اي منتظر نتيجه مذاكرات وين بودند. عده اي هم منتظر 
ورود خودروهاي وارداتي به كشور. كارشناسان خودرويي 
مي گويند: در حال حاضر جو بازار آرام شده و به نظر مي رسد تا 
پايان مهرماه، فرصت مناسبي براي خريد خودرو باشد. چون 
مشخص نيست كه در هفته هاي آينده چه اتفاقي قرار است 
در بازار بيفتد. برخي هم مي گويند چون در شرايط فعلي، 
فاصله قيمتي خودرو بين بازار و كارخانه زياد است، خريدار 
و مصرف كننده واقعي در بازار كم است. اگر هم فردي بخواهد 
براي سرمايه گذاري خودرو بخرد، به دنبال خريد خودرو از 
طريق قرعه كش��ي ها خواهد بود. اما برخي از كارشناسان 
هم، خريد خودرو در شرايط فعلي را خطرناك مي دانند و 
مي گويند: االن وقت خريد خودرو نيست. مگر اينكه خريد 
خودرو براي مصرف ش��خص باشد و نه س��رمايه گذاري. 
به گفته آنها اگر فردي غيرحرفه اي در ش��رايط فعلي بازار 
بخواهد خودرو بخرد يا بفروشد، ضرر مي كند. چون ممكن 
است مذاكرات برجام به نتيجه برس��د و به صورت موقت 
قيمت ها كاهشي شود. از طرفي ديگر، اگر توافقي حاصل 
نشود، خودروها در بازار با افزايش قيمت همراه مي شوند. به 
گزارش تجارت نيوز، در بازار دو مدل فروشنده وجود دارد. در 
مدل اول، فروشنده فرد عادي است كه خودرو را با چانه زني 
مي فروشد. اما در مدل دوم، فروشنده يك سرمايه گذار است 
كه به بازارهاي موازي توجه مي كند. در حالت دوم بايد توجه 
كرد كه در حال حاضر تمام بازارها، از جمله طال، سكه، ارز، 
مسكن و … نيز وضعيت به همين شكل است. پس فردي 
كه خودروي خود را به قيمت پايين مي فروشد، با پول آن 
نمي تواند كاري كند. اما صاحبنظران خودرويي، مذاكرات 
وين را در ش��رايط فعلي بازار خ��ودرو تاثيرگذار مي دانند. 
به گفته آنها، خريداران چش��م انتظار مذاكرات برجام و به 
ثبات رسيدن نرخ دالر نيز هستند. اگر اقتصاد كشور به يك 
ثبات نسبي برسد، وضعيت بازارها نيز بهتر مي شود و مردم 
مي توانند در بازارها فعاليت كنند. اما موضوع اينجاست، چون 

هنوز خبري از نتيجه قطعي مذاكرات برجام منتشر نشده 
است، بازار خودروهاي خارجي نيز در ركود به سر مي برد. 
البته اخبار مبني بر واردات بر بازارخودروهاي خارجي تاثير 
گذاشته و اين خودروها كمي با كاهش قيمت همراه شدند. 
با اين حال اين تحليل وج��ود دارد كه اگر در برجام توافق 
حاصل شود، وضعيت بازارها بهتر مي شود. اما به نظر مي رسد 
در اين شرايط نيز، حداقل سه الي چهارماه بازار در شرايط 
ركود سنگين قرار گيرد. پس تقاضا پايين مي آيد. هرچند 
كه ممكن است قيمت ها به تناسب تقاضا كاهشي نشود. اما 
اگر برجام درست نشود، شيب افزايش قيمت بسيار تندتر از 

وضعيت كنوني مي شود و افراد زيان مي كنند.

   گرانفروشي ۳۰۰ تا ۶۰۰ ميليوني 
خودروهاي مونتاژي

اما وضعيت قيمت ها در بازار خودرو به گونه اي اس��ت 
كه معاون صنايع حمل و نقل وزير صمت با اش��اره به 
گرانفروشي ۳۰۰ تا ۶۰۰ ميليوني خودروهاي خارجي 
مونتاژ داخل، گفته اس��ت: قيمت فروش خودروهاي 
خارجي مونتاژ داخل، ۲ ت��ا ۳ برابر قيمت هاي واقعي 
است و اخيراً سازمان حمايت به اين موضوع ورود پيدا 
كرده تا آنها را تعيين تكليف كند. منوچهر منطقي بيان 
كرده: براي كنترل اين قيمت ها بايد سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدامات الزم را انجام 
دهد و از طرفي با شروع واردات خودرو، اين خودروها نيز 
به قيمت واقعي خودشان برمي گردندبه گفته او، به خاطر 
ممنوعيت واردات خودرو در سال هاي اخير، خودروهاي 
خارجي مونتاژي داخل توانسته اند بازار را به دست آورند 
و ب��ا قيمت باال عرضه مي ش��وند.منطقي تاكيد كرده: 
ش��وراي رقابت اين خودروها را از قيمت گذاري معاف 
كرده است، اما اخيراً س��ازمان حمايت به اين موضوع 

ورود پيدا كرده تا آنها را تعيين تكليف كند.

   ورود خودرو هاي وارداتي به بازار ايران 
از آذرماه؟

در همين حال، س��خنگوي وزارت صم��ت در يك برنامه 
تلويزيون��ي، گفته اس��ت: بر اس��اس ايين نام��ه واردات، 
شركت هاي مشمول واردات خودرو بايد تقاضاي خود را 
تا ۱۹ش��هريور ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه 
دهند. بنابر توضيحات وي، بر اين اساس تقاضا هاي ارايه شده 
از سوي شركت هاي متقاضي، توسط وزارت صمت تا آخر 
شهريور ماه بررسي و در ابتداي مهرماه نيز مشخص مي شود 

كه كدام شركت ها واجد شرايط واردات خودرو هستند.
قاليباف با بيان اينكه بنابراين از ابتداي مهرماه شركت هاي 
واردكننده مش��مول مي دانند كه مي توانند خودرو وارد 
كنند، گف��ت: ضمن اينكه قبل از اين نيز اين ش��ركت ها 
مذاكراتشان را با شركت هاي خودروساز دنيا آغاز كرده اند. 
از ابتداي مهرماه امكان واردات خودرو وجود دارد، اما شركت 
واردكننده بايد ثبت س��فارش كند و مراحل تخصيص و 
تأمين ارز را طي كند. او همچنين گفته اس��ت: بنابراين 
پس از مرحله تأييد شركت هاي واردكننده و اعالم اسامي 
شركت هاي مش��مول واردات خودرو ديگر وزارت صمت 
 مسووليتي ندارد و مراحل ديگر در بانك مركزي، گمرك 
و... بايد پيگيري شود. براساس اظهارات سخنگوي وزارت 
صمت، بانك مركزي بايد ارز مورد نياز واردكننده را تأمين 
كنند و پس از آن نيز مراحل واردات خودرو انجام و در نهايت 
نيز خودروي وارداتي بايد از گمركات ترخيص و سپس به 
روش هاي مذكور در آيين نامه بايد عرضه شود كه بر اين 
اساس فكر مي كنم كه اگر تمام شرايط به خوبي انجام شود 

در آذرماه خودرو هاي وارداتي وارد بازار مي شود.

   با واردات خودرو ارزان مي شود؟ 
حال چنانچه واردات انجام شود، آيا خودرو ارزان مي شود؟ 
در پاسخ به اين پرسش نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي 

مي گويند اگر واردات آزاد ش��ود، خودروهاي داخلي نيز با 
كاهش قيمت همراه مي شوند. اما بعيد است كه خودروهاي 
خارجي امسال وارد كشور شوند. برخي از كارشاسان نيز 
مي گويند: نبايد مردم منتظر واردات خودرو به كشور باشند. 
اين اخبار به عنوان آسپرين براي بازارها منتشر مي شود و 
تنها جنبه خبردرماني را دارند. زماني كه واردات نيز آزاد بود، 
خودروهاي وارداتي تنها به ميزان پنج درصد توليد داخل 
وارد مي شد. اكنون نيز كه شش ماه نخست بازار گذشت و 
خبري از اين طرح نشد. به نظر نمي رسد در شش ماه دوم 

سال نيز خبري از عملي شدن اين طرح شود.

   صادرات خودرو از ۱۴۰۲
اما برنامه وزارت صمت براي صنعت خودرو چيس��ت؟ 
سيد رضا فاطمي امين وزير صمت گفته است كه ما يك 
برنامه ۴ ساله براي صنعت خودرو طراحي كرديم كه بر 
اساس اين برنامه تدوين شده، از س��ال ۱۴۰۲ اقدامات 
الزم را براي ص��ادرات خودرو آغاز مي كنيم. وزير صمت 
بيان كرده: طبق برنامه ريزي انجام شده امسال روي بازار 
داخل تمركز كرده ايم و سال آينده برنامه هاي مربوط به 
صادرات را اجرايي خواهيم كرد. او به »خبرگزاري مهر« 
گفته است: بر همين اساس نيز امسال صادرات خاصي 
در حوزه خودرو نداريم و ميزان صادرات كمتر از ۲۰ هزار 
دستگاه خواهد بود. فاطمي امين تصريح كرد: بازار داخل و 
بهبود فرآيند توليد از جمله برنامه هاي امسال ماست؛ چه 
بسا كه در مورد خودروهاي ناقص به نتايج قابل قبولي هم 
رسيديم. وزير صمت گفت: طبق آمار از ابتداي سال تاكنون 
ميزان توليد خودروي كامل ۲۷۹ درصد رشد كرده؛ يعني 
از ۸۸ هزار و ۳۱۲خودروي كامل توليد شده به ۳۳۴ هزار 
و ۴۶۳ خودروي كامل در س��ال جاري رسيده ايم و فقط 
۴۱ هزار دستگاه خودروي ناقص داريم در حالي كه اين 
رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه خودرو بود.

رويداداخبار
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رشد ۳۱ درصدي
تجارت با اعضاي شانگهاي 

 سخنگوي گمرك از رش��د ۳۱ درصدي تجارت 
غير نفتي كش��ورمان با ۱۱ كشور عضو سازمان 
همكاري ش��انگهاي، در پنج ماه نخست امسال، 
نسبت به مدت مش��ابه خبر داد. س��يد روح اهلل 
لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار داشت: از ابتداي 
امسال تا پايان مرداد ماه، ۲۱ ميليون و ۴۱5 هزار 
تن كاال ب��ه ارزش ۱۷ ميليارد و 5۶ ميليون دالر 
بين ايران و اعضاي س��ازمان همكاري شانگهاي 
تبادل ش��د كه اين ميزان ۳۱ درصد بيشتر از 5 

ماهه نخست سال قبل بوده است.
وي اف��زود: س��هم ص��ادرات كاالي ايران��ي به 
كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، در 
پنج ماه نخست امسال، ۱۷ ميليون و ۳۸۱ هزار 
تن كاال به ارزش ۹ ميليارد و ۷۸ ميليون دالر بود 
كه با رشد ۱۰ درصدي همراه بوده و واردات از اين 
كشور ها نيز در اين مدت، با رشد ۶۸ درصدي به 
۴ ميلي��ون و ۳۴ هزار تن كاال به ارزش ۷ ميليارد 

و ۹۷۸ ميليون دالر رسيده است.
لطيفي در خصوص ميزان ص��ادرات به هر يك از 
اعضاي س��ازمان همكاري شانگهاي گفت: چين 
ب��ا خريد ۶ ميلي��ارد و ۷۲۲ ميليون دالر )رش��د 
۱۴ درص��دي(، هند با ۷۲۹ ميليون دالر )رش��د 
۲۰ درصدي(، افغانس��تان ب��ا ۶۴۱ ميليون دالر 
)كاهش ۲5 درصدي(، پاكستان با ۴۷5 ميليون 
دالر )رشد ۱۳ درصدي( و روسيه با ۲۹۱ ميليون 
دالر )رشد ۳۲ درصدي( در رتبه هاي اول تا پنجم 
مقاصد صادراتي ايران به اعضاي سازمان همكاري 
ش��انگهاي قرار دارند. وي افزود: بعد از روس��يه، 
ازبكس��تان با خريد ۸۸ ميليون دالر، قزاقستان با 
۶۱.۲ ميليون دالر، تاجيكستان با ۴5.۶ ميليون 
دالر، قرقيزستان با ۱۸.۴ ميليون دالر، بالروس با 
۷.۲ ميليون دالر و مغولس��تان با ۱5۶ هزار دالر، 
در رتبه هاي ششم تا يازدهم قرار دارند. سخنگوي 
گمرك در خصوص ميزان واردات از كش��ورهاي 
عضو ش��انگهاي توضي��ح داد: چين ب��ا فروش 5 
ميليارد و 5۱۸ ميليون دالر )رشد 5۳ درصدي(، 
هند با يك ميليارد و ۱5۹ ميليون دالر )رشد ۱۴۲ 
درصدي(، روس��يه با ۷۱5 ميليون دالر )رشد 5۰ 
درصدي(، پاكستان با ۴۲۹.۳ ميليون دالر )رشد 
۳۷5 درصدي( و قزاقستان با ۷۸.۴ ميليون دالر 
)رشد ۱۷۴ درصدي(، پنج كشور اول فروشنده كاال 
به ايران در بين اعضاي سازمان همكاري شانگهاي 

در اين پنج ماه بودند.
وي افزود: ازبكستان با فروش ۳۲.5 ميليون دالر، 
تاجيكس��تان با ۲۶.۲ ميليون دالر، افغانستان با 
۱۰.۴ ميليون دالر، بالروس با ۳.۹ ميليون دالر، 
قرقيزستان با ۲.۷ ميليون دالر و مغولستان با ۱.۳ 
ميليون دالر، در رتبه هاي ششم تا يازدهم فروش 
كاالهاي مورد نياز به كش��ورمان در بين اعضاي 

سازمان همكاري شانگهاي قرار دارند.

بيمه هاي صادراتي
جايگزين ال سي شد 

رييس سازمان توسعه تجارت ايران از امضاي قرارداد 
ميان صن��دوق ضمانت صادرات اي��ران و صندوق 
بيمه هاي بزرگ صادرات روسيه، با هدف تسهيل 

فعاليت هاي تجار ايراني و روسيه خبر داد. 
 به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ايران، نظر به 
ضرورت ايجاد سازوكارهاي مالي و تسهيل و فراهم 
كردن ضمانت هاي الزم جهت توسعه تجارت بين 
دو كشور و پس از ۳ ماه بحث و بررسي و نشست هاي 
كارشناس��ي، ق��راردادي ميان صن��دوق ضمانت 
صادرات و صندوق بيمه هاي بزرگ صادرات روسيه 
منعقد شد. »عليرضا پيمان پاك« رييس سازمان 
توسعه تجارت كه براي راه اندازي مركز تجاري ايران 
در روس��يه و همچنين افتتاح نمايشگاه تخصصي 
صنعت ساختمان ايران در محل مركز نمايشگاهي 
شهر مسكو، به روسيه سفر كرده است، با بيان اين 
خبر اظهار داشت: اين قرارداد با هدف كمك به تجار 
دو كشور، براي اس��تفاده از بيمه هاي صادراتي به 
عنوان جايگزيني براي ال سي )اعتبارات اسنادي(، 
اخذ ضمانت هاي الزم و كاهش ريسك تجارت ميان 

دو كشور به امضاي طرفين رسيد.
وي همچنين افزود: براين اساس، همه تجار ايراني در 
زمان فعاليت و همكاري با تجار و شركت هاي روسي، 
مي توانند طرفين م��ورد معامله خود را به صندوق 
ضمانت صادرات ايران معرفي كنند تا اين صندوق 
طبق توافق با بيمه هاي روس��ي، از يكسو نسبت به 
اعتبارس��نجي و ايجاد حد اعتباري بيمه اي براي 
شركت هاي روسي و از سوي ديگر نسبت به صدور 
بيمه نامه براي طرف هاي ايراني اقدام الزم را انجام 
دهد. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: تجار ايراني 
با استفاده از اين بيمه نامه مي توانند با خيال آسوده 
و راحت كاالي خود را به روسيه صادر كرده و در اين 
مسير از بيمه ها و تضامين صندوق ضمانت صادرات 
بهره مند شوند. وي اظهار داشت: همچنين تجار و 
شركت هاي روسي صادركننده محصوالت به ايران 
نيز مي توانند تجار و شركت هاي ايراني طرف معامله 
خود را معرفي كرده و صن��دوق ضمانت صادرات 
در قبال اعتبارسنجي ش��ركت هاي ايراني، براي 
طرف هاي روسي از طريق صندوق هاي ضمانتنامه 
روسي، ضمانتنامه و بيمه نامه صادر كرده تا فرايند 
واردات از روسيه هم تس��هيل شود. پيمان پاك با 
تاكيد بر اينكه قرارداد منعقد ش��ده ميان صندوق 
ضمانت صادرات و صندوق بيمه هاي بزرگ صادرات 
روسيه، حد اعتباري ندارد و مي توانند تا سقف يك 
ميليارد دالر هم بيمه نامه ص��ادر كند، گفت: اين 
اقدام در راستاي تالش هاي سازمان توسعه تجارت 
و صندوق ضمانت صادرات براي تس��هيل تجارت 

ميان دو كشور ايران و روسيه منعقد شده است.

معضالت توليدكنندگان دام 
پس از آزادسازي قيمت 

رييس شوراي تامين دام كشور اظهار داشت: دامداران پس 
از آزادسازي قيمت، بيشترين آسيب را ديدند و صنعت دام 
و گوشت كشور در بخش توليد، بزرگ ترين آسيب ديده از 
آزادسازي ها بود كه علت آن، ۸ برابر شدن نهاده بود. با توجه 
به اينكه توليد گوشت قرمز از طريق تعليف صورت گرفته 
و در بسياري از شهرها، معضل كم آبي و بي آبي وجود دارد، 
توليدكنندگان ما زيرچرخ آزادسازي قيمت محو مي شوند.  
منصور پوريان در گفت وگو با ايلنا، به بيان آخرين جزييات 
صادرات دام زنده پرداخت و گفت: با گذشت ۱۷-۱۸ روز 
از ابالغ شيوه نامه جديد، با مشكالتي زيادي روبرو هستيم. 
بايد ديد اين شيوه در حمايت از دامدار ابالغ شده يا خير. 
دامداران پس از آزادسازي قيمت، بيشترين آسيب را ديدند 
و صنعت دام و گوشت كشور در بخش توليد، بزرگ ترين 
آسيب ديده از آزادسازي ها بود كه علت آن، ۸ برابر شدن 
نهاده بود. با توجه به اينكه توليد گوشت قرمز از طريق تعليف 
صورت گرفته و در بسياري از شهرها، معضل كم آبي و بي آبي 
وجود دارد، توليدكنندگان ما زيرچرخ آزادسازي قيمت 
محو مي شوند. وي ضمن اشاره به ايجاد موانع توسط شركت 
پشتيباني امور دام در بحث صادرات اذعان كرد: حدود ۲۰ 
روز اس��ت كه تمام برنامه صادرات خود را بر روي 5۰ هزار 
راس براي كل كشور بنا كرده كه اين مساله با توجه به وسعت 
ايران، شرم آور است زيرا ما بايد يك تا ۱.5 ميليون راس دام 
صادر كنيم كه بدين واسطه، توليد از آسيب ديدگي هايي 
كه مسبب آن وزارت جهاد بوده، رها شود. اين صحبت ها در 
خصوص امور دامي است كه مسوول توليد گوشت كشور 
است، امور دام و دام داري به عهده آن بوده و از وضعيت حاد 
دامداران باخبر است. رييس مجمع ملي صادركنندگان دام 
زنده خاطرنشان كرد: اكثر توليدكنندگان ما حرفه اي بوده و 
داراي قرارداد مبني بر صادرات ۱۰-۱5 هزار دام با طرف هاي 
خارجي هستند. اختصاص هزار راس گوسفند به خوزستان 
كه پيشتاز صادرات است و حداقل ميزان دامي كه در اين 
استان وجود دارد، بيش از ۲۰۰ هزار راس است بسيار اندك 
بوده و تعيين ميزان و حجم توسط امور دام به جاي تسهيل، 
حمايت از صادرات حداكثري دام و كنارگذاشتن بروكراسي، 
مانع ايجاد مي كند. وي ضمن دشوار قلمداد كردن صادرات، 
اظهار داش��ت: هزينه صادرات باال بوده و با اقداماتي نظير 
برش، شاهد خروجي بسيار ناقصي مي شويم كه بي معناست 
و تس��هيلي صورت نمي گيرد. اين اقدامات از سوي امور 
دامي صورت مي گيرد كه در كل جلسات، شاهد گفته هاي 
نماينده هاي امور دام وزارت جهاد مبني بر وجود ۴.5 تا 5 
ميليون راس دام مازاد، بودم كه معناي آن بدون مشتري 
بودن است و دامدار عمال از صحنه خارج مي شود زيرا يك 
گله ۳۰۰ راسي ما كه كوچك ترين گله داري روستايي يا 
عشاير به شمار مي آيد، پيش از آزادسازي يارانه ها، هزينه 
روزانه اي حدود ۱.5 تا ۲ ميليون تومان براي تهيه نهاده ها 
داش��ت اما در حال حاضر همي��ن دامدار كوچك، هزينه 

روزانه اي حدود ۹ ميليون دارد زيرا دام نياز به تعليف دارد.

دبير ستاد ملي جمعيت با تقدير از 
اقدامات بنياد ۱۵ خرداد: 

فرهنگ سازي و تشويق براي 
جواني جمعيت ضروري است

دبير ستاد ملي جمعيت جايزه ملي جمعيت را اقدام ويژه اي 
در جهت اجراي شايسته تر و جامع قانون ملي حمايت از 
خان��واده و جواني جمعيت معرفي كرد. به گزارش روابط 
عمومي بنياد ۱5خرداد س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره(، كاظم  فروتن با تقدير از اقدامات جمعيتي بنياد ۱5 
خرداد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گفت: تقدير 
از فعاالن حوزه ازدواج و فرزندآوري اقدام خوبي از س��وي 
بنياد ۱5 خرداد است كه خوب است در همه استان ها هم 
داشته باشيم. دبير ستاد ملي جمعيت با اشاره به اينكه رهبر 
معظم انقالب تالش جهت فرزندآوري و افزايش جمعيت 
را به عنوان يك فريضه مطرح كرده اند، فرهنگ سازي در 
بحث فرزندآوري و فرزند پروري را مهم ارزيابي كرد و افزود: 
درست است كه مش��كالت اقتصادي مانع بزرگي در راه 
فرزندآوري است اما اگر در زمينه مشكالت پيري جمعيت 
صحبت شود مردم با معايب آن آشنا شده و فرهنگ سازي 
صورت مي گيرد. وي گفت: در حال حاضر جمعيت سالمند 
كشور ۱۰ درصد است اما در سال ۱۴۲5 در صورت حفظ 
شرايط فعلي به ۳۰ درصد مي رسد. لذا بايد در بحث جواني 
جمعيت كشور، اين فرهنگ سازي صورت بگيرد تا مردم 
فضا را لمس كنند و بدانند كه اگر االن اقدام نشود، در ۲5 
سال آينده مشكالت يك جامعه سالمند به مراتب بيشتر 
خواهد بود. گفتني است، پويش ملي »لبخند مادري« از 
هفته گذشته با ارسال پنج هزار بسته به سراسر كشور آغاز 
شده است. همچنين براي تحقق هدف گذاري ارسال 
5۰ هزار بسته به جوامع هدف و مشاركت مردم و خيرين 
كد دستوري #۴۲٭۷۸۰ ٭ تعريف شده است.  در افق 
چش��م انداز اين طرح و با تداوم مشاركت هاي مردمي، 
براي هر مادر ايراني كه صاحب فرزند مي ش��ود اهداي 
يك بسته هديه »لبخند مادري« برنامه ريزي شده است.

شبكه توزيع آب 
روستاي ضامنجان استان 

مركزي توسعه و بازسازي شد
يك كيلومتر از شبكه توزيع آب روستاي ضامنجان اراك با 
اعتباري بالغ بر ۳.۸ ميليارد ريال توسعه و بازسازي گرديد. به 
گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي 
سعيد سرآباداني مدير امور آب و فاضالب شهرستان اراك 
با اعالم اين خبر گفت: به دنبال افزايش مش��تركين اين 
شركت در روستاي ضامنجان اراك و لزوم توسعه شبكه 
توزيع آب اين روستا و همچنين كاهش هدررفت آب در 
بخشي از شبكه به دليل فرسودگي، حدود يك كيلومتر 
لوله گذاري آب در اين روس��تا صورت گرفت و انشعابات 
بخشي از مشتركين نوسازي شد. وي افزود: اين پروژه در 
مدت زمان كمتر از يك ماه انجام شده و در آن از لوله هايي 

با قطرهاي ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ ميليمتر استفاده شده است.

معاون وزير صمت از گرانفروشي۳۰۰ تا۶۰۰ ميليوني خودروهاي مونتاژي انتقاد كرد

پيش بيني بازار خودرو در نيمه دوم 

اتاق بازرگاني ايران گزارش داد 

عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف: 

تهديد سياست هاي تجاري امارات براي اقتصاد ايران 

فروشگاه هاي خارجي از فرش ايراني خالي شد

اتاق بازرگاني ايران در جديدترين گزارش خود به بررسي 
وضعيت تجارت ايران با ام��ارات متحده عربي به عنوان 
يكي از جدي ترين شركاي تجاري كشور پرداخته است. 
اين گزارش با اشاره به امضاي قرارداد تجارت آزاد هند با 
امارات هشدار داده است: اين قرارداد از ارزش بندر چابهار 
به عنوان كان��ون تجارت منطقه اي هند كم خواهد كرد. 
اما فعال شدن بندر چابهار با مشاركت هند كمك خواهد 
كرد ت��ا حداقل كانون تجارت منطق��ه اي هند با مقصد 
روسيه و آسياي مركزي در سواحل ايران شكل بگيرد. بر 
اساس اين گزارش اگر چه حجم تجارت دو جانبه ايران با 
امارات متحده عربي به عنوان يكي از مهم ترين شركاي 
تجاري منطقه اي ب��ه دنبال تحريم هاي يكجانبه امريكا 
عليه ايران و برخي مشكالت سياسي ميان ايران و امارات، 
كاهش پيدا كرده است، با اين حال امارات كماكان يكي 
از جذاب ترين كشورهاي منطقه براي بخش خصوصي 
ايران به ش��مار مي آيد. در گ��زارش مركز پژوهش هاي 

اتاق ايران تاكيد ش��ده اس��ت: در حوزه سياست تجاري 
امارات بر ش��كل دهي به موافقت نامه هاي تجارت آزاد با 
طيفي از كشورها متمركز شده اس��ت و اين كشورها را 
به عنوان بازارهاي هدف برگزيده است. دولت اين كشور 
در سال ۲۰۲۱ اعالم كرد كه امضاي فوري موافقت نامه 
جامع همكاري اقتصادي با ۸ كشور شامل هند، بريتانيا، 
تركيه، كره جنوبي، اتيوپي، اندونزي، رژيم صهيونيستي 
و كنيا را در دستور كار خود قرار داده است. همچنين اين 
كشور عضو مجموعه بزرگي از سازمان هاي بين المللي 
در حوزه تجارت است كه از جمله مهم ترين آنها سازمان 
تجارت جهاني، شوراي همكاري خليج فارس، موافقت 
نامه تج��ارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد 
پان عربي هستند. اين گزارش با اشاره به امضاي قرارداد 
تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده است: اين قرارداد از 
ارزش بندر چابهار به عنوان كانون تجارت منطقه اي هند 
كم خواهد كرد. اما فعال شدن بندر چابهار با مشاركت هند 

كمك خواهد كرد تا حداقل كانون تجارت منطقه اي هند 
با مقصد روسيه و آسياي مركزي در سواحل ايران شكل 
بگيرد. بر اساس اين گزارش، توافق نامه تجاري ميان تركيه 
و امارات متحده عربي اين پتانسيل را دارد كه خود به يك 
مزيت اقتصادي، سياسي و ترانزيتي مهم براي ايران تبديل 
شود. با توجه به تنش هاي موجود ميان عربستان سعودي 
و تركيه از يك س��و و قطر از س��وي ديگر، با شكل گيري 
توافق نامه تجارت ميان ام��ارات و تركيه، ايران مي تواند 
نقش مهمي در اتصال همه اين كشورها به يكديگر ايفا 
كند. مركز پژوهش هاي اتاق ايران در گزارش خود بر اين 
نكته تاكيد كرده كه ضرورت دارد دانش تخصصي- فني 
الزم ب��راي ورود بخ��ش خصوصي ب��ه حوزه هاي نوين 
همكاري اقتصادي با امارات ايجاد و توسعه يابد. اين دانش 
هر چند در ايران وجود دارد، به واسطه تحريم هاي طوالني 
عليه اقتصاد ايران، با فعاليت هاي تجاري كش��ور پيوند 
نخورده اس��ت. در اين گزارش آمده: يكي ديگر از مسائل 

فني موجود در روابط تجاري دوجانبه، ضرورت ايجاد و 
توسعه بخش هاي حقوقي در شركت هاي تجاري كه قصد 
همكاري اقتصادي با امارات را دارند؛ با توجه به پيچيدگي 
روزافزون فرآيندها و س��ازوكارهاي تجارت بين الملل، 
اين مساله بيش از هميش��ه حياتي به نظر مي رسد. اين 
گزارش با اشاره به اينكه تالش براي جذب سرمايه اماراتي 
در پروژه هاي زيرس��اختي كه دست كم بر اساس اسناد 
باالدستي ملي، مورد حمايت سياست گذار است، يكي 
از حوزه هاي همكاري مشترك است ادامه داده است: از 
جمله اينگونه همكاري ها مي توان به مشاركت  امارات با 
بخش خصوصي و دولتي ايران در پروژه هاي حمل ونقل و 
ترانزيت، انرژي هاي تجديدپذير، توريسم و استارتاپ هاي 
فعال در زمينه خدمات الكترونيك و هوش مصنوعي اشاره 
كرد. در اين گزارش با توجه به تالش امارات براي افزايش 
توليد و صادرات محصوالت غذايي، بر س��رمايه گذاري 

مستقيم شركت هاي ايراني در امارات تاكيد شده است.

عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
فرش دستباف ايران خاطرنشان كرد: در ۱5 سال اخير 
شاهد خروج رفوگران ايراني بوديم؛ در ابتدا رفوگران خبره 
تبريز و در 5 سال اخير هر رفوگري كه بازار تهران مهارت 
اين كار را داشت نيز به تركيه مهاجرت كرد. علي آل احمد 
در گفت وگو با  ايلنا، با تاييد خبر مهاجرت رفوگران ايراني 
به تركيه، گفت: تجارت جهاني فرش دس��تباف قدمت 
۲۰۰ ساله دارد و در اين بازه زماني حجم قابل توجهي از 

فرش هاي دستباف از ايران خارج شده است.
وي ب��ا بيان اينكه اكثر فرش هاي دس��تباف دس��ت دوم 
ايراني صادر مي ش��وند از اي��ن رو بعد از مدت��ي نيازمند 
مرمت و شست وشو هستند، تصريح كرد: بندي در قانون 
گمرك وج��ود دارد كه بنا به آن هر گونه بازگش��ت كاال 

دست دوم و كاركرده به كش��ور ممنوع است؛ همچنين 
اگر مبدا ارسال كننده اوليه فرش مشخص نباشد، كشور 
اجازه بازگش��ت فرش را نمي دهد. اين در حالي است كه 
اتحاديه هاي صادراتي اين هنر صنعت تالش دارند اين بند 
قانون را اصالح كنند كه متاسفانه تا به امروز موفق نشدند. 
به گفته وي؛ درآمدزايي كه مي توانست براي ايران باشد به 
بهانه اصالح نشدن يك بند قانوني به محاق رفته است. آل 
احمد ادامه داد: تركيه ۱5 سال پيش متوجه ضعف ايرانيان 
در اصالح اين بند قانوني شد از اين رو اين ضعف را به فرصت 
تجاري تبديل و شهرك هاي را براي خدمات و تعمير فرش 
ايجاد كردند. در حال حاضر فرش هايي آنتيكي كه هزينه 
تعميرات آنها باالست در اين شهرك ها رفو و اينگونه درآمد 
بااليي ب��راي رفوگران ايجاد مي كن��د. عضو هيات مديره 

اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف 
خاطرنشان كرد: در ۱5 سال اخير شاهد خروج رفوگران 
ايراني بوديم؛ در ابتدا رفوگران خبره تبريز و در 5 سال اخير 
هر رفوگري كه بازار تهران مهارت اين كار را داشت نيز به 
تركيه مهاجرت كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيه 
رفوگر ندارد؟ گفت: حجم كار زياد اس��ت هر شخصي كه 
بتواند ارزان كار كند بدون ترديد به وي بيشتر كار مي دهند 
مهاجرت رفوگران ايراني به تركيه ش��كل كارگري دارد و 
رفوگران در همان محل اقامت و ش��ب ها در شهرك هاي 
رفوي فرش اقامت دارند. آل احمد با اشاره به قطع شدن 
بيمه قالي بافي برخي از رفوگران، اذعان كرد: رفوگراني 
كه بيمه قاليبافي آنها را به جهت سخت گيري هاي اخير 
قطع كردند، تمايل  شان براي مهاجرت دوچندان شد. 

وي با بيان اينكه برآورد رسمي از ميزان درآمد اين كسب 
و كار ارايه نشده است، تاكيد كرد: به نقل از يكي از تجار 
ايراني ساكن تركيه اين درآمد حدود ۱5۰ ميليون دالر در 
سال است؛ اين عدد در مراوداتي كه وي با اتحاديه فرش 
دستباف تركيه برقرار كرده بود به دست آمد. اين فعال 
اقتصادي با اشاره به قطع روند صادرات فرش ايراني بعد 
از تحريم ها، تصريح كرد: ايرانيان مغازه دار ساكن خارج 
كشور كه در آن كشورها واحد صنفي دارند و توان دور 
زدن تحريم ها را داشتند اقدام به صادرات فرش دستباف 
از ايران مي كنند اما بعد از تصويب تعهد بازگش��ت ارز 
صادرات، روند صادرات فرش به صورت انبار به انبار و اماني 
نيز از بين رفت و هم اكنون فروشگاه هاي خارجي از فرش 

ايراني خالي و فرش  كشور رقيب جاي ما را گرفته اند. 
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خبرروز

تاييد مرگ دومين بيمار مبتال به آبله ميموني در امريكا
مقام��ات امريكا اعالم كردند: دومين بيمار مبتال به آبله ميموني در ايال��ت كاليفرنيا فوت كرد. پيش از اين نيز فوت يك 
مورد بيمار مبتال به آبله ميموني در ايالت تگزاس گزارش شده بود كه كارشناسان در حال بررسي تاثير ويروس در مرگ 
اين دو بيمار هس��تند. مقامات بهداش��ت ايالت كاليفرنيا اعالم كردند كه براي تعيين نقش اي��ن بيماري در مرگ بيمار 
الزم اس��ت كالبدشكافي انجام شود و اين كار ممكن است طي چند روز يا چند هفته انجام شود. طبق اعالم مركز كنترل 
و پيش��گيري از بيماري ها در اياالت متحده، در ش��يوع اخير بيماري آبله ميموني در جهان حدود ۱۸ نفر جان خود را از 
دست دادند كه هشت مورد در مناطقي ثبت شده كه پيش از اين مواردي از ابتال به اين بيماري را گزارش نكرده بودند.

رويداد

اجراي »كند« برنامه »پيشگيري از خودكشي« در ايران

رييس كميته پيش��گيري از خودكشي انجمن علمي 
روانپزشكان ايران، با بيان اينكه آمار خودكشي به صورت 
تعداد مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت گزارش مي شود، 
گفت: در حال حاضر برنامه ملي پيشگيري از خودكشي در 
كشور ما وجود دارد و طبق آخرين گزارش سازمان جهاني 
بهداشت ايران جزو يكي از ۳۲ كشوري است كه برنامه ملي 
 براي خودكشي دارد. دكتر امير حسين جاللي ندوشن
 درباره نرخ خودكشي در ايران اظهار كرد: در چند سال 
گذش��ته حدودا ۴۲۰۰ مرگ ساالنه بر اثر خودكشي به 
ازاي جمعيت كشور داشته ايم كه عدد متوسط آن ۶.۲ 
در ۱۰۰ هزار نفر جمعيت را شامل مي شود. او همچنين 
به تاثير پاندمي كوويد ۱۹ بر نرخ خودكشي در جهان و 
ايران اشاره و تصريح كرد: در ابتداي پاندمي كوويد ۱۹ در 
ايران و در بسياري از كشورهاي جهان ميزان خودكشي 
براي چند ماه كاهش يافت و البته قابل انتظار نيز بود 
چراكه در آغاز بحران هاي بزرگ با افزايش همبستگي 

اجتماعي مواردي مثل خودكشي كاهش مي يابد.

    كرونا چطور آمار خودكشي را تغيير داد؟
اما آنچنان ك��ه انتظار مي رود خودكش��ي پس از 
بحران بزرگي نظير پاندمي كوويد ۱۹ مي تواند رو 
به افزايش برود. اي��ن افزايش مورد انتظار با توجه 
به آمار برخي كش��ورها مشاهده است اما در ايران 
به دليل اينكه آمار رسمي هنوز براي سال ۱۴۰۰ 
منتشر نشده، در حد گمانه است. به گفته جاللي، 
در دنيا معموال احتمال مرگ در اثر خودكشي در 
دو رده سني نوجوانان كه در ابتداي جواني هستند 
و نيز سالمندان، باالتر از ساير رده هاي سني است. 
رييس كميته پيش��گيري از خودكش��ي انجمن 
علمي روانپزشكان ايران، درباره بيشترين رده سني 
افرادي كه خودكشي كرده اند، خاطرنشان كرد: در 
كشور ما ابتدا گروه هاي سني ۳۰ تا ۳۹ سال، سپس 
گروه سني زير ۳۰ سال و بعد از آن رده سني باالي 

۴۰ سال به ترتيب بيشترين آمار اول تا سوم مرگ 
در اثر خودكشي را به خود اختصاص داده اند. 

    نرخ خودكشي ايران 
در قياس با ساير كشورها

وي نرخ خودكشي در ايران را ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعيت 
عنوان ك��رد و در عين حال گفت: طبعا اين نرخ اكنون 
باالتر رفته است اما در قياس با برخي كشورها كه آمارهاي 
باالي ۱۰ در ۱۰۰ هزار جمعيت دارند؛ نرخ ما در »ميانه« 
قرار دارد. البته بايد گفت در برخي استان هاي ايران شاهد 
خودكشي هاي بيشتر يا كمتر هستيم ولي در مجموع 
نرخ خودكشي ۶.۲ است. در سيستان و بلوچستان اين 
نرخ ۳ يا حدود ۳ در ۱۰۰ هزار جمعيت است. به گفته 
جاللي، طي ۱۰ س��ال گذشته يعني از سال ۸۸ تا ۹۸، 
شيب موارد خودكش��ي در ايران رو به باال بوده است و 
گرچه يكي از داليل آن را مي توان معطوف به بهبود نظام 
ثبت موارد خودكشي در ايران دانست اما نمي توان تمام 

علت اين شيب افزايشي را به اين امر نسبت داد.

    تصويب برنامه جامع پيشگيري از 
خودكشي در وزارت كشور

اين روانپزشك در بخش ديگر سخنان خود به تصويب 
برنامه جامع پيشگيري از خودكشي در وزارت كشور نيز 
اشاره و بيان كرد: خودكشي در ايران رو به افزايش است 
و از اين رو مانند بسياري از كشورها به مساله سالمت 
عمومي تبديل شده است. در حال حاضر برنامه ملي 
پيشگيري از خودكشي در كشور ما وجود دارد و طبق 
آخرين گزارش س��ازمان جهاني بهداشت ايران جزو 
يكي از ۳۲ كشوري است كه برنامه ملي براي خودكشي 
دارد. بايد اين برنامه ملي اجرا شود. با اين وجود ظاهرا در 
اجراي اين برنامه ملي مثل بسياري از ديگر برنامه هاي 
ملي، آن همدلي و همكاري الزم وجود ندارد و احتماال 
تغيير مديران باعث كندي روند اجراي اين برنامه ملي 

شده اس��ت. رييس كميته پيش��گيري از خودكشي 
انجمن علمي روانپزشكان ايران، ادامه داد: عمر طوالني 
از تدوين اين برنامه علمي نمي گذرد. گرچه نزديك به 
يك سال و نيم اس��ت كه تدوين شده است اما اگر اين 
برنامه كه مسووليت دستگاه ها و شيوه هاي اجماع شده 
براي پيشگيري از خودكشي در كشور در آن درج شده 
است به درستي اجرا شود مي تواند به ميزان زيادي از 
افزايش خودكشي جلوگيري كند، در غير اين صورت 
در سال هاي بعد بايد شاهد بغرنج تر شدن شرايط باشيم.

    ناپايداري هاي اجتماعي و اقتصادي 
احتمال خودكشي را افزايش مي دهد

جاللي شرايط اجتماعي ناپايدار، كاهش جدي سرمايه 
اجتماعي، نزول وضعيت همبستگي اجتماعي، وجود 
مواردي نظير فقر و بيكاري در حضور تبعيض ها را از 
جمله بسترهايي عنوان كرد كه امكان خودكشي افراد 
در آن وجود دارد،وي افزود: براي مثال وقتي شهروندي 
با زمينه هاي نظير افس��ردگي و كمبود توانايي هاي 
الزم براي نگهداشت حجم بااليي از احساس ناكامي 
و خش��م، خبري را مبني بر اينكه »يك شهروند بايد 
۷۰ س��ال كار كند تا بتواند در تهران مالك يك واحد 
يك خوابه آپارتمان باشد« را بخواند، احساس خواهد 
كرد حمايتي ندارد، نمي تواند بر سرنوش��ت خود اثر 
مشخصي بگذارد چراكه آينده اي براي او وجود ندارد 
و اگر هم وجود دارد چشم اندازي در اين آينده نيست. 
اين تجربه جهاني است كه هميشه در ناپايداري هاي 
اجتماعي و اقتصادي احتمال خودكشي افزايش پيدا 
مي كند. اين نكته حائز اهميت است كه همواره بايد 
در سطح كالن اجتماعي و ملي به اين عوامل توجه 
كرد. در عي��ن حال انجمن ه��اي كوچك تر و خود 
ش��هروندان نيز بايد مراقبت هاي الزم از دوستان و 
آشناياني كه ممكن است در شرايط نا مطلوب بوده 

زمينه هاي خودكشي داشته باشند را انجام دهند.

گليماندگار|
 از ده��ه دوم محرم تبليغات دولت براي 
برگزاري مراس��م اربعين و اعزام زوار به 
عراق ش��روع شد، تبليغاتي كه نش��ان از هزينه هاي 
هنگفتي براي انجام اين ام��ر مذهبي مي داد، مردم 
زيادي مش��تاقانه اين اخب��ار را مي خواندند و با اين 
فكر كه بعد از س��ه س��ال دوري از برگزاري مراس��م 
اربعين در كربال باالخره مي توانند بار س��فر ببندند و 
زائر حرم امام حسين)ع( باش��ند، خوشحال بودند. 
اينكه هر ساله اربعين تعداد زيادي از ايرانيان خود را 
به مرزهاي عراق مي رس��انند تا در پياده روي اربعين 
شركت كنند، يكي از مناسك مذهبي است كه براي 
ما ايرانيان مهم به شمار مي رود. اما انجام اين سفر نياز 
به مقدمات و البته امكانات��ي دارد كه دولت موظف 
ب��ه فراهم آوردن آن اس��ت. اتفاقي كه هر س��ال رخ 
مي داد و تنها در دو س��ال كرونا به دليل بسته بودن 
مرزها اين سفر زيارتي به انجام نرسيد. هر چند شايد 
همين دوري دو س��اله باعث ش��د كه امسال تعداد 
شركت كنندگان افزايش چند برابري داشته باشد، 
اما سوال اينجاست دولت تقريبا از يك ماه پيش هر 
روز خبري مبني بر فراهم آوردن ش��رايط اين سفر 
در خبرگزاري هاي وابسته و غيروابسته خود منتشر 
مي كرد و روزنامه ها هر روز ليستي از اقدامات دولت 
در اين زمينه را منتشر مي كردند، چرا حاال وضعيت 
به گونه اي ش��ده كه مردم در هواي باالي ۴5 درجه 
مرزهاي غربي كشور، بدون آب و غذا پشت در بسته 
مرزهاي عراق سرگردان مانده اند و هيچ كس نيست 
تا پاس��خگوي آنها باش��د. فيلم هايي كه از خوابيدن 
زائران در زمين هايي مملو از زباله در فضاي مجازي 
منتشر مي شود، آنقدر ناراحت كننده است كه هيچ 
كالمي نمي تواند وصف كننده اين ش��رايط بد باشد. 
البته يك نكته را فراموش نكنيم كه متاسفانه مسافران 
نيز در رعايت بهداشت فردي و گروهي به ميزان قابل 
توجهي كوتاهي مي كنند، اما تشنه و گرسنه ماندن 
در هواي گرم مساله نيست كه بتوان به راحتي از كنار 
آن گذشت در حالي كه دولت بارها و بارها اعالم كرده 
بود تمامي امكانات و ش��رايط براي يك س��فر امن و 

بدون چالش را براي زائران كربال فراهم كرده اس��ت. 
اين در حالي است كه حتي رساندن آب به زوار مانده 
در پشت درهاي بس��ته مرز عراق هم به يك معضل 
الينحل بدل شده است. راه هاي منتهي به مرز مهران، 
چزابه و... آنقدر شلوغ است كه ماشين ها ساعت ها زير 
آفتاب و در ترافيك مي مانند. حال سوال اينجاست 
دقيقا چه كساني و چطور مسووليت برنامه ريزي براي 
اين س��فر زيارتي را انجام داده بودند كه باعث شده 
مردم با اين وضعيت اسفبار مواجه شوند. اين بار هم 
مسووالن مي خواهند از غافلگيري به دليل افزايش 
ميزان زوار بگويند يا اينك��ه باالخره مي پذيرند كه 

برنامه ريزي شان پر از اشكال و نقص بوده است؟

    تشنگي و گرما امان مردم را بريده 
علي از آن دس��ت افرادي اس��ت كه هر س��اله براي 
راهپيمايي اربعين راهي عراق مي ش��ود، دو س��الي 
كه به خاطر كرونا مرزها بس��ته بود، برايش س��خت 
گذشته، او ۳5 س��ال دارد. از ۲۰ سالگي هر ساله در 
راهپيمايي اربعين شركت كرده و درباره شرايط امسال 
به »تعادل« مي گويد: هيچ وقت اينقدر اوضاع آشفته 
نبوده. هميشه در روزهاي منتهي به اربعين مرزهاي 
زميني شلوغ مي شدند اما اينكه مردم اين طور آواره 
باشند و حتي آب و غذا هم نداشته باشند، تا به حال 
اتفاق نيفتاده است. شرايط به قدري بد است كه اصال 
نمي شود توصيف كرد. شايد تحمل اين شرايط براي 
مردها آسان تر باشد، اما زن ها و بچه ها واقعا در شرايط 
بدي هستند. سامان دادن به اين افراد واقعا كار سختي 
نيست، مگر وقتي برگه عبور صادر مي شود، آمار اين 
افراد ك��ه مي خواهند از مرزهاي زميني بيرون بروند 
ثبت نمي شود، با همين آمار مي توان امكانات را فراهم 
كرد، اما متاس��فانه اوضاع هر روز آشفته تر مي شود. 
وضعيت به گونه اي پيش رفته كه حاال عراق هم مرزها 
را بسته و مي گويد با اين شرايط كسي را راه نمي دهد. 
او مي افزاي��د: قرار ب��ود در تمام ط��ول راه براي رفاه 
حال زوار آب و غذا فراهم باش��د، ق��رار بود اقامتگاه 
درست كنند، قرار بود ماشين به ميزان كافي تدارك 
ببينند، اما هيچ كدام از اينها رعايت نشده است. مردم 

س��رگردان مانده اند.  علي در پاسخ به اين سوال كه 
چرا براي رفتن به عراق از هواپيما اس��تفاده نكرده 
مي گويد: به قدري بليت ها گران است كه خيلي ها از 
عهده تامين هزينه هاي آن بر نمي آيند، مگر مي شود 
بليت هواپيما به نجف باالي ۲۰ ميليون تومان باشد. 
فكر مي كنيد مردم چرا ترجيح مي دهند از مرزهاي 
زميني به زيارت بروند، به خاطر همين گراني ها. در 
مرزهاي زميني هم هستند كساني كه در ازاي مبلغي 
باال حاضر مي شوند افراد را به شهرهاي زيارتي عراق 
برس��انند، اتوبوس ها از مردم طلب يك تا ۲ ميليون 

تومان به ازاي هر نفر مي كنند، اين انصاف نيست. 

    همه چيز فقط وعده بود
زه��را مول��وي، كه همراه م��ادر ۶۰ س��اله و خواهر 
۱5 ساله اش راهي اين سفر ش��ده در تماس تلفني 
با »تعادل« در مورد ش��رايط حاكم ب��ر مرز مهران 
مي گويد: اينجا شلوغي و همهمه بيداد مي كند. ديروز 
نزديك به 5 س��اعت بدون آب و غذا در دماي باالي 
۴5 درجه زير آفتاب منتظر مانده بوديم. حاال آقايان 
آمده اند و مي گويند برگرديد، مگر مي شود اين همه 
راه آمده ايم كه به زيارت برويم، مادرم حال خوش��ي 
ندارد و دلش مي خواهد حتما امسال به زيارت آقا امام 
حسين)ع( مشرف شود، مي گويد اگر بميرم داغ اين 
زيارت به دلم مي ماند. ما به اميد خبرهايي كه هر روز 
در روزنامه ها مي خوانديم و در تلويزيون مي ديدم در 
مورد امكاناتي كه براي زائران در نظر گرفته بودند، 
اين همه راه را از سيس��تان تا اينج��ا آمده ايم. كجا 
برگرديم بدون اينكه زيارت كرده باشيم. او مي افزايد: 
اينجا كسي به داد ما نمي رسد، مردم مريض شده اند، 
خيلي ها گرمازده ش��ده اند و حالشان وخيم است، 
حاال ما به گرما و آفتاب ش��ديد و زندگي در شرايط 
سخت عادت داريم ولي خيلي ها كه سن و سالشان 

باالست نمي توانند در اين شرايط دوام بياورند.

    زيرساخت هاي عراق
براي خدمات رساني به زائران كافي نيست

اما در حال��ي كه مردم از نبود امكان��ات براي زائران 

در مرزهاي ايران گله و ش��كايت دارند، فرمانده كل 
انتظامي كشور مي گويد: زير ساخت هاي عراق براي 
خدمات رساني به زائران كافي نيست. سردار حسين 
اشتري مي افزايد: همكاران ما سعي دارند زائراني را 
كه در پايانه هاي مرزي هستند با هماهنگي مسووالن 
عراقي عبور داده و مانع از ايستايي آنان شوند ولي به 
دليل ازدحام جمعيت و هواي گرم ش��رايط سخت 
شده و سبب بروز مشكالتي ش��ده است. متاسفانه 
يكي از اين موارد در بحث خدمات رس��اني و حمل و 
نقل در آن س��وي مرزها بوده است. برابر اعالم ستاد 
مركزي اربعين وزارت كش��ور، زائ��ران از حضور در 
مرزها خودداري كنند تا جمعيتي كه در پايانه هاي 
مرزي هستند به تدريج از كشور خارج شوند، البته در 
شهر مهران با يك جمعيت انبوه مواجه هستيم كه 
ستاد اربعين اين موضوع را نيز مدنظر قرار خواهد داد.

    دستور رييس دولت به وزير كشور
البته در اين بين رييس دولت نيز در تماسي تلفني با 

وزير كشور كه در مرز مهران حاضر بود، دستور داد تا هر 
چه زودتر مشكل ورود زائران به خاك عراق پيگيري و 
حل شود. اين در حالي است كه به دليل ازدحام بيش 
از حد مردم در مرز مهران طرف عراقي مرزهاي اين 

قسمت را بسته و اجازه ورود زائران را نمي دهد. 

    نبود امكانات كافي در مرز ورودي به عراق
از سوي ديگر رييس سازمان اورژانس تصميم براي 
جلوگيري از ورود مس��افران جديد ب��ه مرز عراق را 
كار درس��تي مي داند و به »تعادل« مي گويد: از قبل 
هشدار داده بوديم كه امس��ال گرماي هوا بي سابقه 
است و بهتر اس��ت از آمدن كودكان خردسال، زنان 
باردار و افراد مس��ن جلوگيري ش��ود، اما متاسفانه 
كسي به اين هش��دارها توجه نكرده است. از سوي 
ديگر امكانات كافي براي خدمات رساني به زائران در 
آن سوي مرز بس��يار اندك است يا اصال وجود ندارد 
همين مساله مشكالت زيادي را براي همكاران ما و 
مردم به وجود آورده است.  جعفر ميعادفر مي افزايد: 

تاكنون ۱۷۲ مادر باردار در مراكز صحرايي اورژانس 
مورد معاينه ق��رار گرفته اند كه گرم��اي هوا و نبود 
امكانات الزم مشكالتي را براي آنها ايجاد كرده بود. 
مساله اينجاس��ت كه در حال حاضر راه هاي منتهي 
به مرزهاي زميني به قدري شلوغ و پر ترافيك است 
كه حتي آمبوالنس هاي اورژانس هم نمي توانند به 
راحتي تردد كنند و به موقع براي خدمت رساني به 

افرادي كه بيمار شده اند، در محل حاضر شوند. 
او در پاسخ به اين س��وال كه آيا جلوگيري از ورود 
زائران به عراق مي تواند باعث كاهش ازدحام شود، 
مي گويد: قطعا اين بهترين تصميم در اين شرايط 
بوده اس��ت، تمام نيروهاي كشور بسيج شده اند تا 
به اين وضعيت سر و س��امان بدهند، اما متاسفانه 
بي توجهي مردم به هشدارها از يك سو و آشفتگي 
در برنامه ريزي از سوي ديگر باعث شده تا شرايط 
بغرنج ش��ود. البته ش��رايط بحراني را پش��ت سر 
گذاش��تيم و اميدواريم در روزهاي پيش رو اوضاع 

آرام شده و شاهد بازگشت زائران باشيم.

گزارش

آشفتگي برنامه ها و سرگرداني مردم در مرزهاي مهران و شلمچه و...

تشنگي و گرماي 45 درجه سهم زائران كربال

ادامهازصفحهاول

 زنان قرباني تجاوزند 
نه متهم پرونده

حال اگر »شيلر رسولي« مورد تجاوز قرار گرفته 
بود و زنده مانده بود خيلي ها مي گفتند او چرا آن 
وقت شب به خانه همسايه اش رفته است، اصال 
فراموش مي شد كه »شيلر« صبح همان روز زن 
همسايه را كه از قضا باردار هم بوده به بيمارستان 
رسانده و شب هنگام هم همسر اين زن به بهانه 
بد ب��ودن حال او دوباره ش��يلر را به خانه اش فرا 
مي خواند. اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه 
كنيم، تمام رفتارهايي ك��ه جامعه با زنان مورد 
تجاوز قرار گرفته انجام مي دهد، گواه بر اين است 
كه »ش��يلر« راه ديگري جز پرت كردن خود از 
 پنجره س��اختمان نداشت. مگر همين ماجراي 
»م��ي تو« كه در ايران به راه افتاد باعث نش��د تا 
هنرمن��دان زن مورد س��رزنش و نكوهش قرار 
بگيرند در حالي كه بسياري از آنها قرباني مرداني 
بودند كه مي خواستند با استفاده از زور و قدرت 
خود راه را براي پيش��رفت آنه��ا ناهموار كنند. 
چه بسيار كساني كه دس��ت از كار و حرفه خود 
مي كشند چون گرفتار رفتارهايي از اين دست 
مي شوند. حال س��وال اينجاست كه آيا وقت آن 
نرسيده تا قانوني محكم براي اين موارد تصويب 
شود، اينكه زني مدعي مي شود كسي او را مورد 
آزار و اذي��ت قرار داده يا به او تجاوز كرده و قانون 
از او مي خواه��د براي اثبات حرف��ي كه مي زند 
ش��اهد بياورد، سنگ اندازي بر س��ر راه عدالت 
نيس��ت، كدام فرد عاقلي ممكن است در مقابل 
شاهد دس��ت به چنين اقدامي بزند؟ متاسفانه 
چه بخواهيم بپذيريم و چه نخواهيم، اذيت و آزار 
جنسي زنان در كشور ما به خصوص در مورد زنان 
شاغل بسيار زياد است، راه حل مساله خانه نشين 
كردن زنان نيست، اين پاك كردن صورت مساله 
اس��ت، بايد چاره اي براي اين معضل انديشيده 
ش��ود، بايد قانون قاطعانه به حمايت از اين زنان 
برخيزد و يك بار براي هميشه مجازاتي مناسب و 
بازدارنده براي مرداني از اين دست در نظر بگيرد. 
»شيلر رسولي« اولين قرباني اين اتفاق نيست و 
آخرين آن هم نخواهد بود. پس بايد تا دير نشده 

چاره اي انديشيد.

چالش بازگشت تسهيالت 
صندوق توسعه

 نشست اخير اعضاي هيات رييس��ه اتاق ايران 
با مهدي غضنف��ري، رييس صندوق توس��عه 
ملي با هدف رس��يدگي به پرون��ده واحدهايي 
كه از تس��هيالت صندوق بهره بردند و امروز در 
بازپرداخت آن دچار مش��كل شدند برگزار شد 
تا در اين زمينه برنامه ريزي دقيقي در دس��تور 

كار قرار بگيرد.

رويخطخبر

توزيع ۲۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي مقابله با گرد و غبار 
دبير س��تاد مل��ي سياس��ت گذاري و 
مديري��ت پديده گرد و غبار س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره به 
افزايش گ��رد و غبار در ماه هاي اخير و 
تفاهمنامه هاي امضا شده با كشورهاي 
همسايه براي كنترل اين پديده، گفت: 
در اعالمي��ه اج��الس وزراي محيط 
زيس��ت كش��ورهاي منطقه موضوع 

س��ازمان هاي منطقه اي مطرح ش��د و ما در حال 
 فراهم ك��ردن مقدم��ات راه اندازي آن هس��تيم.
 عل��ي محم��د طهماس��بي بيرگان��ي اظهاركرد: 
كش��ورهاي عراق و س��وريه هم به دليل نزديكي 
مناطق غبارخيز آنها به اي��ران و هم به دليل تكرار 
وقوع گرد و غبار اهميت زيادي دارند. كشور عراق 

با داشتن حدود ۲۳.۸ ميليون هكتار 
منطق��ه غبارخيز - كه در مقايس��ه 
ب��ا مناطق غبارخيز كش��ورما خيلي 
گس��ترده تر اس��ت - در اولويت اول 
فعاليت هاي مقابله با گرد و غبار قرار 
دارد. او ادامه داد: اقدامات س��ازمان 
حفاظت محيط  زيست، فعاليت هاي 
تخصصي است و طي سال هاي ۱۳۹۶ 
تا ۱۴۰۰ نزديك به ۲۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
وي��ژه براي گ��رد و غبار بين تمام دس��تگاه هاي 
اجرايي مرتبط توزيع و حدود ۲.5 ميليون هكتار 
اقدامات اصالحي پيش��گيرانه و مقابله اي انجام 
شده اس��ت كه مي توان به جنوب شرق اهواز به 

عنوان نمونه بارز اين فعاليت ها اشاره كرد.

۱۹ فوتي و شناسايي ۳۴۴ بيمار جديد كرونا در كشور
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت، ۱۹ 
بيم��ار مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيم��اري، به ۱۴۴ 
ه��زار و ۱5۴ نفر رس��يد. بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۳۴۴ 
بيم��ار جديد مبتال ب��ه كوويد۱۹ در 
كش��ور شناس��ايي و ۱۰۴ نفر از آنها 

بس��تري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۷ ميليون و 5۳۸ هزار و ۱۲5 نفر رسيد. 
همچنين تاكنون ۷ ميلي��ون و ۳۱۴ هزار و ۶۸۱ 
نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص ش��ده اند. 5۸۳ نفر از بيم��اران مبتال به 

كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت 
قرار دارند. به اين ترتيب تاكنون ۶5 
ميليون و ۴۲ هزار و ۳۴۶ نفر ُدز اول، 
5۸ ميليون و ۴۳۳ ه��زار و ۷۶5 نفر 
ُدز دوم و ۳۱ ميليون و ۲۹ هزار و ۴۷۶ 
نفر نيز ُدز سوم و باالتر واكسن كرونا را 
تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱5۴ ميليون و 5۰5 هزار 
و 5۸۷ ُدز رسيد. در حال حاضر صفر شهرستان 
در وضعيت قرم��ز، ۳5 شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۳۴۲ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۷۱ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

نمايش نامه خواني هنرمندان براي آزادي زنان زنداني
نمايش نامه هاي شاخص حوزه زنان 
آس��يب ديده  با هدف آزادي زندانيان 
جرايم غيرعمد ب��ا حضور هنرمندان 
بنام حوزه موس��يقي و تئاتر خوانش 
مي شود. به گزارش ستاد ديه كشور، 
نمايش نامه خواني »زندگي كارگري 
زنان« كه شامل س��ه نمايش نامه به 
نويس��ندگي ليلي عاج و كارگرداني 

الهام شعباني است از ۱۹ شهريور تا ۹ مهر با هدف 
آزادي زن��ان زندان��ي جرايم مال��ي و غيرعمد در 
پرديس تئاتر شهرزاد برگزار مي شود. نمايش نامه  
»خواب زمستاني« با حضور چهره هايي از جمله 
سيما تيرانداز، س��وگل خليق، يلدا عباسي، الهه 
شه پرست و ساناز نجفي، خوانش و امير عظيمي 
و حميدرضا تركاشوند در اين نمايش نامه خواني 
اجراي زنده خواهند داشت. »قند خون« دومين 
اجرايي اس��ت كه دوم مهر توس��ط مه لقا باقري، 

توم��اج دانش به��زادي و حدي��ث 
ميراميني خوان��ش و مهدي يغمايي 
آهنگس��از و خواننده پ��اپ ايراني در 
اين برنام��ه خيرخواهانه ب��ه اجراي 
زنده خواهند پرداخ��ت. آخرين اجرا 
نيز مربوط به نمايش نامه »روزمرگي« 
است كه ۹ مهر با همراهي هنرمنداني 
از جمله ش��قايق دهقان، مونا فرجاد، 
يلدا عباس��ي و آيه كيان پ��ور روي صحنه خواهد 
رفت كه نيما رييس��ي گوينده، بازيگر و خواننده 
نام آشناي كشور اجراي زنده موسيقي آن را برعهده 
دارد. هيچ ك��دام از عوامل اين طرح دس��تمزدي 
دريافت نمي كنند و همه عوايد حاصل از اين سه 
نمايش نامه خواني با هماهنگي  با ستاد ديه كشور 
بي كم وكاست به آزادي زنان زنداني جرايم مالي و 
غيرعمد كه به دليل عدم توانايي پرداخت در زندان 

به سر مي برند، اختصاص خواهد يافت.
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