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يادداشت-2يادداشت-1

 آينده مبهم 
اقتصاد تركيه

 مشكل اعتياد است 
نه معتاد متجاهر

صن��دوق بين الملل��ي پول 
پيش بيني كرد ك��ه تركيه 
فقط در سال 2024 افزايش 
قيمت لير را احتماال ش��اهد 

باشد.
بي��كاري در تركيه همچنان 
رو ب��ه رش��د خواهد ب��ود و 
تعداد بيكاران تا سال 2027 
ميالدي هم چنان افزايش خواهد داشت و كارشناسان 
اقتصادي در صن��دوق بين المللي پ��ول پيش بيني 
مي كنند كه بيكاري در تركيه تا سال 2027 دو رقمي 
بوده و با توجه به تورم تا س��ال 2023 سرعت افزايش 

نرخ بيكاري تزايدي خواهد بود.
پس از جنگ اوكراين اغلب معادالت اقتصادي كشورها 
جابه جا شد و صندوق بين المللي پول پيش بيني رشد 
اقتصادي را در س��ال 2022 ميالدي هش��ت درصد 

كاهش داد و در عرض سه ماه به 3/6 درصد رسانيد.
طبق پيش بيني صن��دوق بين المللي پول ش��رايط 
اقتصادي تركيه براي م��دت طوالني بهبود نخواهد 
يافت. طبق آمار و ارقام و بررس��ي هاي كارشناس��ان 
اقتصادي در سال جاري ميانگين تورم در تركيه 60/44 
درصد و تورم تا آغاز سال 2023 به عبارت ديگر تورم تا 

پايان سال به 52/41 درصد خواهد رسيد.
با توجه به نظر صندوق بين المللي پول، تورم در تركيه 
در طول س��ال جاري ب��االي 60 درصد باقي مي ماند 
و در تركي��ه تداوم مي يابد. صن��دوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده است كه نرخ رشد در تركيه به شدت 
رو به نزول بوده و از 11 درصد فعلي به 2/7 درصد تا آخر 
سال كاهش مي يابد و رشد منفي تا سال 2027 ادامه 
خواهد يافت. طبق نظر كارشناسان حوزه بين المللي 
اقتصاد نرخ رشد در س��ال دو هزار و بيست و هفت به 
ح��دود 3 و حداكثر به 3/5 درصد خواهد رس��يد كه 
اين ام��ر در بيكاري و در تقابل قيم��ت لير به ارزهاي 
جهاني تاثيرگذار خواهد بود. ميانگين ساالنه نرخ ارز 
به برابري 16/37 لير در مقابل يك دالر خواهد رسيد 
و حتي پيش بيني جهاني انتظار افزايش چشمگير ارز 
در مقابل پول ملي تركيه است. اين در حالي است كه 
تركيه مجبور است بدهي هاي معوق خود در خريدهاي 
خارج��ي و بدهي به بانك جهان��ي را به دالر پرداخت 
نمايد. گفته مي ش��ود ميانگين س��االنه افزايش نرخ 
ارز در س��ال جاري 84/6 درصد خواهد بود كه باالتر 
از ميانگين تورم اس��ت ولي نرخ ارز در سال 2023 در 

تركيه متعادل خواهد شد.
گفته مي شود توليد ناخالص داخلي در سال جاري به 
زير 700 ميليارد دالر و درآمد سرانه به مرز 8000 دالر 
كاهش مي يابد و پيش بيني كارشناسان اقتصادي بر اين 
است كه تركيه به رتبه 23 در اندازه توليد داخلي سقوط 
خواهد كرد و نسبت كسري بودجه به درآمد ملي در 

سال جاري 1/2 برابر خواهد شد.

مش��كل اعتي��اد يك��ي از 
آسيب هاي اجتماعي ديرپا و 
ريشه دار جامعه است كه روز 
به روز شكل ها و ابعاد جديدي 
پيدا مي كند. تاكنون تحقيقات 
فراواني درب��اره پديده اعتياد 
و عل��ل و عوام��ل آن در ابعاد 
پزشكي، اقتصادي و اجتماعي 
انجام گرفته است و دانش مناسبي در اين زمينه وجود 
دارد. ام��ا اينكه چرا تا ب��ه حال در ح��ل معضل اعتياد 
موفق نبوده ايم مي تواند داليل بس��ياري داشته باشد، 
شايد درست عمل نكردن در اين رابطه، جدي نگرفتن 
معضلي كه هر روز بيش��تر از روز قبل در جامعه نمايان 
مي ش��ود. بي توجهي در نحوه اجراي برنامه هايي كه به 
عنوان مسكن هاي لحظه اي استفاده مي شوند اما هيچ 
فاي��ده بلندمدتي براي جامعه ندارن��د. اگر مي خواهيم 
مش��كالت در اين زمين��ه را حل و فصل كني��م نياز به 
بررس��ي، دقت نظ��ر و از همه مهم تر برنام��ه اي مدون 
داشته باشيم. با طرح هاي ضربتي و بگير و ببند به جايي 
نخواهيم رس��يد. در واقع پايان چنين طرح هايي موفق 
نخواهد بود. قب��ل از هر چيز درباره پديده اعتياد بايد به 
علل اعتياد در چند سطح شامل علل فردي، اجتماعي 
و جامع��ه اي توج��ه كرد، در س��طح ف��ردي تجربيات 
زندگي ف��رد، ويژگي ه��اي ش��خصيتي و مهارت هاي 
زندگي مطرح است. درس��طح اجتماعي شبكه روابط 
اجتماعي فرد، هنجارهاي گروهي در خانواده، دوستان و 
 همكاران و ويژگي هاي كالبدي و اجتماعي محل زندگي 
دست اندر كار هستند و در سطح جامعه  نيز ساختارهاي 
كالن اقتصادي، سياست گذاري هاي اجتماعي و سياسي 
اثرات غيرقابل انكاري بر ش��يوع بيش��تر، پيشگيري، 
كاهش يا افزايش شدت آس��يب ها خواهند داشت. در 
كش��ور ايران به صورت كلي و ساختاري، نحوه مواجهه 
با آس��يب هاي اجتماعي، خود دچار آسيب هاي متعدد 
اس��ت. در واقع نبود متولي يا از آن س��و، تع��داد فراوان 
متول��ي، سياس��ت گذاري هاي لحظه اي، س��ليقه اي و 
سياس��ت زده، ديدگاه هاي بعضا متعارض چند متولي 
در مورد يك آس��يب، عدم توجه ب��ه نظر تخصصي در 
اجراي سياست گذاري ها، تك بعدي ديدن آسيب ها از 
جمله آسيب هاي مواجهه با مشكل اعتياد است. از سوي 
ديگرعدم توجه به پيامدهاي خواسته و ناخواسته اقدامات 
و سياست هاي شهري و اجتماعي و عدم مطالعه آنها قبل، 
حين و بعد از اجراي برنامه يا سياست، در مواجهه با آسيب 
و عدم توجه و بها ندادن به ابعاد اجتماعي و اقتصادي آنها، 
مهم ترين علل عدم توفيق اقدامات و سياست هاي قبلي 
و همچنين ناكارآمدي در رفع مشكل اعتياد بوده است. 
عدم توجه به آموزش موثر مهارت هاي زندگي يكي ديگر 
از موانع مواجهه با مشكل اعتياد است. گرچه در اين مورد 
بودجه هاي فراواني صرف ش��ده، كالس هاي آموزشي 
ادامه در صفحه 8 بسياري برگزار شده و...  

يادداشت روز

رويداد

چرا بورس رشد نمي كند؟

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد
شريك جديد تجاري ايران از اروپاي شرقي

سايه افكندن ريسك سياسي 
و تهديد آن در كليت بازار، در 
تك تك صنايع نيز متاسفانه 
ريسك       هاي متعدد و ابهامات 
زيادي وجود دارد. با اين  حال 
مي ش��د با تمام ريس��ك                     ها 
شاهد بازاري مثبت بود؛ چرا 
كه قيمت ها در كف هستند و 
با توجه به افزايش نرخ دالر همچنان انتظار سودآوري 
حت��ي در صورت قطع ب��رق و افزايش ن��رخ خوراك 
بسياري از ش��ركت                      ها وجود دارد. منتها در شرايطي 
ك��ه دولت حمايتي اصولي و نه پولي از بورس به  عمل 
نمي       آورد و تصميمات اين نهاد اغلب برخالف منافع 
بخش مولد اقتصاد كشور و سرمايه       گذاران است، نه تنها 
پول ترغيب براي ورود به اين بخش نخواهد شد، بلكه 
دارايي هاي غيرمولد همانند مسكن، طال و ارز مأمن 
جديد خواهند بود. به  طور معمول شاخص        بورس با نفت 
يك همبستگي داشته است، اكنون همچنين وضعيتي 
وجود دارد اما افزايش نرخ نفت بايد به  طور مس��تقيم 
روي افزايش نرخ فروش محصوالت پااليشي اثر       گذار 
باشد. زماني كه شركت هاي پااليشگاهي اقدام به انتشار 
گزارش هاي محتاطانه مي كنند و چنين افزايشي در 
صورت هاي مالي آنها براي سرمايه       گذاران قابل رويت 
نيست، شائبه       اي ايجاد مي شود مبني  بر اينكه ممكن 
است شركت پااليش و پخش كه نماينده دولت است 
از سود شركت هاي پااليش��ي براي خود تامين  مالي 
جداگانه       اي ايجاد كند. اين مهم از نگاه سرمايه       گذار به 
ساير صنايع نيز بسط پيدا مي كند. همان طور كه اشاره 
شد ابهامات در هر صنعتي وجود دارد و اكنون نيز در 
صنعت پااليشگاهي با وجود افزايش شديد نرخ نفت اما 
عايدي براي سهامداران ايجاد نشده و اصطالحا به جيب 

سهامدار نرفته، ممكن است با توجه به گزارش هايي 
كه منتشر شده عايدي به نفع شركت پااليش و پخش 
تمام شود و به عبارتي مستقيما وارد جيب اين نهاد شود. 
بنابراين بايد به سرمايه       گذار حق داد كه جانب احتياط 
را پيشه كند و سرمايه       گذاري خود را به حداقل برساند. 
نرخ دالر در بازار آزاد سقف هاي جديدي را شكست و 
توانست ركوردي را به ثبت برساند اما همچنان با نرخ 
دالر نيماي��ي فاصله 30  درصدي دارد. ش��ركت هاي 
صادركننده كه اتفاقا بيشترين چش��م       انداز افزايش 
سودآوري را تحت تاثير تعديالت اسكناس امريكايي 
و قيمت هاي جهاني خواهند داشت اما بايد دالر خود 
را ب��ا نرخ نيمايي تبديل كنند. زمان��ي كه نرخ نيما با 
تغييرات قابل  مالحظه       اي همراه نش��ده است، انتظار 
افزايش قيمت س��هام را نبايد داشت. سرمايه       گذاران 
در بورس با يك ش��اخص غيرحقيقي مواجه هستند 
كه در جاي خود به تشديد بي       اعتمادي سرمايه       گذاران 
منتهي مي شود. سهامدار در يك ماه اخير شاهد افت 
20 تا 25  درصدي پرتفوي خود بوده است و در همين 
بازه زماني شاخص              كل بورس اوراق  بهادار تهران چنين 
رقمي را نش��ان نمي دهد. اتفاقاتي از اين قبيل منجر 
به بي اعتمادي شده اس��ت. متاسفانه تصميم گيران 
اقتصادي يا با مكانيزم بورس آشنايي ندارند، يا اعتقاد و 
اعتمادي به بازار سهام ندارند. به  نظر مي رسد با مخابره 
چند خبر خوش��ايند، نقدينگي به ط��ور مجدد وارد 
بازار سهام شود. در بازار ارز اكنون دالر نيمايي به نرخ 
4200  توماني گذشته تبديل شده است. دالر شركتي 
كه سهامدار اقدام به سرمايه       گذاري در آن كرده است 
مي تواند با نرخ آزاد به فروش برسد اما 30  درصد پايين تر 
به  فروش مي رسد و عده       اي از اين رانت منتفع مي شوند.

به جاي اينكه اين پول وارد جيب س��هامدار ش��ود به 
افرادي كه از رانت برخوردارند اختصاص داده مي شود. 

اين رفتار يقينا باعث بي       اعتمادي مي شود. اين فاصله 
نرخ ها يادآور تجربه 4 سال  اخير )در باب ارز ترجيحي( 
است. تكرار تجربه، متاسفانه از تجربيات درخصوص 
چند نرخي بودن ارز درس نگرفتي��م. در حال  حاضر 
درخصوص نرخ ارز، يا بايد بانك مركزي نرخ بازار آزاد 
را بشكند يا تسليم ش��ده و نرخ نيما را افزايش بدهد. 
فاصله بي��ن دو نرخ صرفا يك رانتي اس��ت كه از بازار 
سرمايه كسب شده و به عده       اي خاص تخصيص داده 
مي شود. در واقع اين مهم شبيه همان اتفاقي است كه 
قيمت گذاري دس��توري در خودرو ايجاد كرده است. 
به  تازگي آمار تورم اياالت متحده امريكا نيز منتش��ر 
ش��د. افت بازار       هاي جهاني در صورتي در بورس ايران 
تاثير       گذار اس��ت ك��ه اين مهم منجر ب��ه افت قيمت 
كاالهاي اساس��ي همانند فلزات، محصوالت غذايي 
و... شود. جنگ بين روسيه و اوكراين در جريان است، 
بنابراين به  نظر نمي رسد افت محسوسي در قيمت هاي 
جهاني اعم از فلزات،        پتروشيمي و محصوالت غذايي رخ 
بدهد. حتي اگر افتي هم پيش بيني شود، مگر صنايع 
مذكور در يك س��ال  گذش��ته كه قيمت هاي جهاني 
تقريبا دوبرابر ش��دند متناس��ب با اين مهم افزايش 
س��ودي را تجربه كردند؟ س��هامداران گروه روي كه 
قيم��ت آن از تني 2  هزار دالر به 3800 دالر رس��يد، 
 مگر چنين افزايش��ي را در صورت هاي مالي مشاهده 
كردند  كه اكنون كاهش قيمت هاي جهاني بتواند اثرات 
محسوسي در روند صنايع داخلي ايجاد كند؟ متاسفانه 
صرفا ش��اهد افزايش قيمت هاي جهان��ي و كاالهاي 
اساسي در تابلوي بورس هاي خارجي بوديم و چندان 
اين افزايش را در بورس كش��ور مشاهده نكرده       ايم. در 
حال  حاضر هم اغلب س��هام در كف قيمتي سال هاي 
گذشته قرار دارند. به دليل اينكه افزايشي تجربه نشده، 
بنابراين نگراني درخصوص كاهش قيمت هاي جهاني 

بي مورد است. نكته اينجاست كه شركت هاي داخلي 
اكنون اقدام به فروش محص��والت خود مي كنند اما 
چرا با نرخ ه��اي جهاني اوره و روي كش��ور به فروش 
نمي       رود؟ چه اتفاتي در حال افتادن اس��ت؟ از جيب 
سهامدار به جيب چه كسي مي       رود؟ اين مهم ابهامي 
بزرگ براي سهامداران صنايع مختلف است. دقيقا با 
تورم و افزايش نرخ دالر قيمت سهام بايد افزايش پيدا 
مي كرد، منتها زماني سهام افزايشي مي شود كه اعتماد 
سرمايه       گذار جلب  شده و وجوه نقد جديدي وارد بازار 
شود. سرمايه       گذار مش��اهده مي كند طي چند        سال 
اخير در هر بحران سياسي در صورتي  كه پول خود را 
وارد دالر، سكه خودرو يا س��اير دارايي هاي غيرمولد 
مي ك��رد با وجود اينكه به ضرر اقتصاد ملي اس��ت اما 
از سود منتفع مي ش��د. در نقطه مقابل افرادي كه در 
بازار س��هام س��رمايه       گذاري كردند نيز با زيان مواجه 
بودند، بنابراين صرفا پتانسيل       هاي بازار سرمايه، كف 
قيمتي كه نام برده مي ش��ود و افزايش سود       هايي كه 
پيش بيني مي ش��ود فقط روي كاغذ اس��ت. تا زماني 
كه اعتماد س��رمايه       گذار خرد جلب نش��ود و اتفاقات 
تلخ گذشته نيز فراموش نشود و شاهد ورود نقدينگي 
به بازار نباش��يم، پتانس��يل       هاي بازار سرمايه بالفعل 
نمي شود. موضع       گيري اركان اقتصادي از وزارت صمت 
ت��ا وزارت اقتصاد اغلب برخالف منافع بازار س��رمايه 
است. متاسفانه تصميم گيران اقتصادي با مكانيزم بازار 
سرمايه آشنايي ندارند. از سويي متوليان بازار سرمايه 
نيز توان مذاكره مس��تقيم با تصميم گي��ران كالن را 
ندارند. آخرين مورد آن هم در بورس كاالي ايران و عدم 
 ورود خودرو به اين بازار مشاهده شد. اين اتفاق مشابه 
يك ضربه تاريخي به شاكله بورس  كاال بود. با يك نامه 
شبانه همه        چيز لغو شد. توان حمايت از سهامدار در برابر 

تصميم گيران كالن اقتصادي متاسفانه وجود ندارد.

سازمان توسعه تجارت از استقبال دولت بالروس از سه 
پيشنهاد تجاري ايران خبر داد و اعالم كرد كه دو طرف 
آماده افزايش قابل توجه همكاري هاي مشترك هستند. 
نشست هماهنگي پانزدهمين كميسيون مشترك ايران 
و بالروس با حضور عليرضا پيمان پ��اك، معاون وزير 
صمت و رييس سازمان توسعه تجارت، خاريتونچيك، 
مع��اون وزارت صنايع بالروس، ياري س��فير ايران در 
مينسك و كالسوف، سفير بالروس در تهران به صورت 
مجازي برگزار شد.  در اين جلسه مقرر شد تا پانزدهمين 
كميسيون مشترك 2 كشور در تابستان سال جاري به 
ميزباني مينسك برگزار ش��ود. در ابتداي اين نشست 
پيمان پاك، معاون وزير صمت و رييس سازمان توسعه 
تجارت، بر لزوم برنامه ريزي جهت اجرايي شدن توافقات 

كميسيون مشترك بالفاصله بعد از برگزاري گفت: در 
نشست هاي تخصصي ميان كميته هاي دو طرف، متن 
توافقات كميسيون مشترك آماده و به تاييد طرف ايراني 
رسيده اس��ت و اميدواريم به زودي براي امضاي نهايي 
ميان وزراي 2 كشور آماده شود.  وي مهم ترين موضوع 
بعد از امضاي سند نهايي را ورود به مرحله اجرا عنوان 
كرد و افزود: حجم 40 ميليون دالري تبادالت تجاري 2 
كشور بسيار ناچيز است و با توجه به رابطه 2 كشور اين 
عدد بايد به سرعت به يك عدد قابل قبول برسد.  رييس 
سازمان توسعه تجارت در پيشنهادي عنوان كرد: در كنار 
كميسيون تجاري پيشنهاد مي كنيم كه هيات تجاري 
نيز از ايران عازم بالروس شود تا تجار دو كشور بتوانند با 
ظرفيت هاي يكديگر آشنا و در جلسات B2B به توافقات 

الزم دست پيدا كنند. چرا كه الزمه توسعه روابط تجاري 
ميان كشورها، ش��ناخت تجار از ظرفيت هاي يكديگر 
است. وي در پيشنهادي ديگر موضوع اعزام نمايندگان 
صنايع مهم و پيش��رفته ايران به بالروس را مطرح كرد 
و اين موضوع را س��بب ايجاد پيوند ميان صنايع اصلي 
دو كشور خواند. پيش��نهاد بعدي پيمان پاك مربوط 
به همكاري دو كشور در ايجاد كريدور شمال- جنوب 
اختصاص داشت تا كشور بالروس بتواند براي صادرات 
محصوالت خود از طريق ايران به كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس، هند و شرق آفريقا دسترسي پيدا كند. در 
ادامه اين نشست خاريتونچيك، معاون وزارت صنايع 
بالروس با اس��تقبال از هر 3 پيشنهاد رييس سازمان 
توسعه تجارت گفت: ايران در زمينه تجارت بسيار خوبي 

دارد و اين تجربه مي تواند به توسعه روابط 2 كشور كمك 
كند. وي عنوان كرد: ما آماده هستيم تا براي تجار ايراني و 
نمايندگان صنايع ايران هر مالقاتي كه درخواست دارند 
را با همتايان بالروسي شان ترتيب دهيم تا مناسبات 
تجاري ميان 2 كش��ور توسعه يابد. معاون وزير صنايع 
بالروس همچنين اعالم كرد كه بالروس آماده پذيرايي از 
هيات ايراني در كميسيون مشترك و هيات هاي تجاري 
و صنعتي همراه خواهد بود. در ادامه اين نشست، سفير 
بالروس در تهران نيز به برقراري روابط حس��نه ميان 
بالروس و اتاق بازرگاني و صنايع ايران اشاره كرد و گفت: 
ما از پيشنهادات ارايه شده توسط رييس سازمان توسعه 
تجارت استقبال مي كنيم و تا زمان برگزاري كميسيون 

مشترك براي تمامي موارد آن آماده مي شويم.

جالل  ابراهيمي
عليرضا تاج بر

مريم سروش

بازار ارزهاي ديجيتال، اين روزها با سياه ترين سناريوهاي موجود روبه رو بوده است

صفحه5

عصر تاريك رمزارزها

كشاورزي از قافله جا ماند

 كاهش ۲۰۰۰ توماني نرخ دالر 
در 4 روز 

ب��ا وجود اينك��ه آمارهاي جدي��د نش��ان از آن دارد 
كه اقتصاد ايران توانسته بخش��ي از بحران ركودي 
سال هاي قبل را جبران كند، اما آمارها در عين حال 
نشان مي دهند كه اين رشد همچنان متوازن نيست و 
راهي طوالني تا رسيدن به ثبات اقتصادي وجود دارد. 
بررسي وضعيت رشد اقتصادي ايران در دهه 90 نشان 
مي دهد كه جز دوره كوتاه اجراي برجام در سال هاي 
95 و 96، اقتصاد ايران نتوانسته روند رشد خود را حفظ 
كند و در واقع بررسي ميانگين عملكرد در اين سال ها 
صفحه 2 را بخوانيد نشان مي دهد كه...  

به دنبال ادامه روند كاهش قيمت ارز و طال در بازار و 
اجراي بخشنامه بانك مركزي و آزادسازي عرضه ارز 
صادركنندگان و فروش ارز در صرافي ها، قيمت دالر 
به 31600 تا 32200 تومان معامله شد. همچنين 
با كاهش قيمت اونس جهاني طال به 1819 دالر، 
قيمت سكه به 15 ميليون و 250 هزار تومان رسيد. 
فعاالن ب��ازار مي گويند كه احتمال كاهش اونس 
جهاني طال به كانال 1700 دالر مطرح است و در 
نتيجه در آينده باي��د منتظر كاهش قيمت طالو 
صفحه 3 را بخوانيد سكه بود.   

 رشد 
نامتوازن اقتصاد 

درسال 1400

عقبگرد آرام سكه 
 در مرز

 15 ميليون تومان

با وجود ركود سنگين معامالت 

»تعادل« عملكرد هفتگي بورس را 
بررسي مي كند

اگرچه بازار خودرو از نظر خريد و فروش وضعيت آرامي 
دارد اما قيمت ها در اين بازار همچنان باالست. به طوري 
كه با روند افزايشي نرخ دال، بازار خريد و فروش خودرو 
نيز با افزايش قيمت ها مواجه شده است. آن طور كه 
فعاالن بازار مي گويند، مصرف كننده در بازار حضور 
ندارد و ركود س��نگيني در بخش فروش حاكم است 
و مشتريان منتظر تعيين تكليف بازار هستند. عالوه 
بر اين نامعلوم بودن بندها و مفاد واردات خودرو نيز بر 
آشفته بازار خودرو اثر گذاشته است، البته انتظار واردات 
صفحه 7 را بخوانيد خودرو ماه ها است كه...  

بيشترين رش��د روزانه ش��اخص كل بورس در 
6م��اه اخير رقم خ��ورد و دماس��نج اصلي تاالر 
شيشه اي، روز دوش��نبه با افزايش ارتفاع بيش 
از 5/ 2درصدي همراه ش��د. حقيقي ها نيز پس 
از دوري 10روزه، با بازار س��هام آشتي كردند و 
خالص خريد مثبتي را رقم زدند. به نظر مي رسد 
به دنبال تقويت انتظارات تورمي، سرمايه گذاران 
زمينه را براي كسب سود اسمي در تاالر شيشه اي 
فراهم مي بينند. به وي��ژه آنكه با تصميم جديد 
بانك مركزي احتمال رشد دالر نيمايي و كاهش 
ش��كاف آن با نرخ هاي غيررسمي افزايش يافته 
صفحه 4 را بخوانيد است.  

قيمت 
 خودرو 

خيز برداشت

 فنر  بورس  
رها  شد

رهبر انقالب در ديدار رئيس جمهور تركمنستان:

صفحه2

سياست دولت ايران
 گسترش روابط
با همسايه هاست

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

 دستگاه هاي اجرايي 
 در مسير اميدآفريني 

تالش كنند
صفحه2



با وجود اينكه آمارهاي جديد نشان از آن دارد كه اقتصاد 
ايران توانسته بخش��ي از بحران ركودي سال هاي قبل 
را جب��ران كند، اما آمارها در عين حال نش��ان مي دهند 
كه اين رش��د همچنان متوازن نيست و راهي طوالني تا 
رس��يدن به ثبات اقتصادي وجود دارد. بررسي وضعيت 
رش��د اقتصادي ايران در دهه 90 نشان مي دهد كه جز 
دوره كوتاه اجراي برجام در س��ال هاي 95 و 96، اقتصاد 
ايران نتوانس��ته روند رش��د خود را حفظ كند و در واقع 
بررس��ي ميانگين عملكرد در اين سال ها نشان مي دهد 
كه رشد اقتصاد كشور حدودا صفر درصد بوده است. در 
سال هاي 98 و 99 و تحت تاثير تحريم هاي جديد امريكا، 
اقتصاد ايران با شوك جديد اقتصادي مواجه شد و همين 
موضوع خود را در ثبت رشد منفي اقتصادي نمايان كرد. 
در اين دوره نرخ تورم نيز كه در دولت نخس��ت روحاني، 
تك رقمي ش��ده بار ديگر روند صعودي پيدا كرد و حتي 
از مرز 40 درصد گذش��ت تا به اين ترتيب اقتصاد ايران 
دوره جديدي از ركود تورمي را تجربه كند. در سال هاي 
گذشته در كنار مشكالت جاري، شيوع جهاني ويروس 
كرونا و اجبار دولت به تعطيلي بخش هايي از اقتصاد نيز 
مزيد بر علت شد تا به اين ترتيب شرايط حتي از گذشته 
نيز دشوارتر شود. در اين بستر برنامه هاي دولت روحاني 
در ماه هاي پاياني توانس��ت بخشي از فشارها را مديريت 
كند اما در نهايت آنچه در آمارها وجود داشت، اين را نشان 
مي داد كه اقتصاد كش��ور با اهداف كالن در نظر گرفته 
ش��ده فاصله زيادي دارد. دولت روحاني در سال پاياني 
خود وعده داده بود كه تورم را تا حدود 22 درصد كاهش 
مي دهد اما در نهايت اين اتفاق نيفتاد. رشد اقتصادي نيز 
هرچند مثبت شد اما همچنان با اهداف كالن كشور فاصله 
داشت. همين موضوع باعث شد كار دولت سيزدهم نيز 
در ماه هاي ابتدايي آغاز به كار دش��وار شود. دولت جديد 
وعده داده بود كه اقتصاد ايران را به تحريم ها گره نزند و با 
يك برنامه ريزي دقيق، هم شرايط را براي رشد اقتصادي 
تازه فراهم كند و نرخ تورم را پايين بياورد. آمارهايي كه از 
سال ابتدايي عملكرد دولت منتشر شده نشان از آن دارد 
كه هرچند در برخي حوزه ها، موفقيت هايي به ثبت رسيده 
اما هنوز راهي طوالني تا عمل به تمامي وعده ها باقي مانده 
است. گزارش جديد مركز آمار از وضعيت رشد اقتصادي 

ايران در سال 1400 نيز اين موضوع را نشان مي دهد.  در 
سال گذشته رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي ۳.۷-، 
گروه صنايع و معادن 6 و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. بر اساس اعالم 
مركز آمار محصول ناخال��ص داخلي )GDP( به قيمت 
ثابت س��ال ١٣٩٠ در س��ال ١٤٠٠ به رقم ۷56.9 هزار 
ميليارد تومان با نفت و 651.1 هزار ميليارد تومان بدون 
احتساب نفت رسيده است. ارقام مذكور نشان از رشد 4.۳ 
درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ۳.5 درصدي 
محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد. 
اين در حالي اس��ت كه در سال 1۳99، رشد اقتصادي با 
نفت برابر با يك درصد و بدون نفت 0.۳ درصد ثبت شده 
بود. نتايج مذكور حاكي از آن اس��ت كه در سال گذشته 
رشته فعاليت هاي گروه كش��اورزي ۳.۷-، گروه صنايع 
و معادن 6 و گ��روه خدمات 4.5 درصد نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل، رشد داشته اس��ت. سال 1۳99، رشد 
گروه كشاورزي ۳.5 درصد، صنايع و معادن 4.1 درصد و 

خدمات 1.۳- درصد بوده است.
اين آمار نشان مي دهد كه هرچند ميزان رشد اقتصادي 
كشور افزايش يافته اما همچنان در اين روند تالطم هايي 
وجود دارد. براي مثال در ش��رايطي كه رشد اقتصادي 
بخش كشاورزي در سال قبل مثبت بوده، در سال جاري 

اين روند منفي شده است. بايد ديد كه آيا مشكالتي مانند 
كم آبي و محدوديت هايي كه در برخي بازارهاي صادراتي 
به وجود آمده، علت اين اتفاق بوده يا ديگر مسائل ميزان 
توليد كش��اورزي در ايران را به شدت كاهش داده است. 
موضوع اميدواركننده در اين آمار رشد 6 درصدي بخش 
صنايع بوده كه مي تواند در آمارهاي اشتغال و صادرات 
نيز تاثير مثبتي از خود به ج��اي بگذارد و از طرف ديگر 
با كاهش نسبي فش��ار كرونا، بخش خدمات از عملكرد 
منفي قبل به رش��د مثبت 4.5 درصدي در پايان سال 
1400 رسيده است. در كنار رشد اقتصادي، شرايط تورم 
در اقتصاد ايران همچنان نامشخص است. در شرايطي 
كه دولت رييسي توانسته بود در ماه هاي ابتدايي فعاليت 
خود، فشار تورم ساالنه را كاهش داده و قدري اين نرخ را 
كنترل كند، با اجراي طرح اصالحات اقتصادي و حذف 
ارز 4200 توماني، نرخ برخي كاالها افزايش يافته و همين 
موضوع در نهايت تاثير خود را بر تورم ساالنه نيز گذاشته 
و خواهد گذاش��ت. قيمت برخي كاالها كه مس��تقيم و 
غير مس��تقيم از ارز دولتي اس��تفاده مي كرده اند نيز به 
شكل جدي افزايش يافته است. در نيمه ارديبهشت ماه 
سال جاري، سازمان حمايت مصرف كننده و توليدكننده 
رسما از افزايش قيمت ماكاروني خبر داد و اعالم كرد كه 
حداكثر قيمت مصرف كننده انواع ماكاروني رش��ته اي 

س��اده با لحاظ ماليات بر ارزش اف��زوده 500 گرمي 
1۷ هزار توم��ان، ۷00 گرمي 24 هزار تومان و 1000 
گرمي ۳4 هزار تومان تعيين شد. اين افزايش قيمت 
كه در نيمه ماه اعمال شد، اثر خود را در تورم اين كاال 
داش��ته اس��ت؛ به طوري كه گزارش مركز آمار ايران 
از متوس��ط قيمت كاالهاي خوراكي در ارديبهشت 
1401 نشان مي دهد هر بسته نيم كيلويي ماكاروني 
كه در ارديبهشت سال گذشته، به طور متوسط 6۳00 
تومان قيمت داش��ته كه ۷400 تومان در فروردين و 
11 هزار تومان در ارديبهشت امسال رسيده است. در 
ماه گذشته هر بسته نيم كيلويي ماكاروني تا حدود 14 

هزار و 500 تومان هم قيمت خورده است.
بر اين اساس قيمت ماكاروني در ارديبهشت نسبت به 
فروردين 49 درصد گران ش��ده است كه اين افزايش 
قيمت نسبت به همين ماه در س��ال گذشته به ۷4.6 
درصد مي رسد. تغييرات قيمت ماكاروني از سال گذشته 
تا امسال نشان مي دهد كه هر بسته 500 گرمي به طور 
متوسط 6۳00 تومان در ارديبهشت سال قبل، 6400 
خرداد، 6500 تير،  6600 مرداد، ۷000 شهريور، ۷۳00 
مهر، 4۷00 آبان، ۷۳00 آذر، ۷۳00 دي، ۷۳00 بهمن، 
۷400 اسفند قيمت خورده و در فروردين امسال ۷400 
و در ارديبهشت 11 هزار تومان متوسط قيمت اين كاال 
بوده اس��ت. تغيير قيمت ماكاروني در ماه گذش��ته در 
راس��تاي تصميم ها مبني بر اصالح نظام يارانه ها و در 
نتيجه حذف شدن ارز 4200 در واردات اقالم اساسي 
صورت گرفت؛ اين در حالي است كه با رشد هزينه هاي 
ناشي از افزايش دس��تمزد و همچنين گران شدن آرد 
گندم كه تح��ت تاثير مصوبه قانون بودجه براي حذف 
ارز 4200 تومان��ي از حقوق ورودي و تامين ارز واردات 

قرار دارد، قيمت ماكاروني نيز افزايش يافت.
مثال ماكاروني را مي توان به ديگر حوزه ها نيز تسري داد 
و در صورتي كه دولت نتواند چاره اي براي آن پيدا كند، 
احتمال كاهش قدرت خريد مردم و در نهايت كاهش رشد 
اقتصادي نيز وجود خواهد داش��ت. بايد ديد آيا در سال 
1401 كه نخستين سال كامل فعاليت دولت سيزدهم 
به شمار مي رود، اين آمارها به ثباتي تازه خواهد رسيد يا 
همچنان اقتصاد ايران درگير ركود تورمي باقي مي ماند؟

رهنمود

سیاست 
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سياست دولت ايران
گسترش روابط با همسايه هاست

رهبر انقالب اسالمي گفتند: سياست دولت جمهوري 
اسالمي ايران، گس��ترش روابط با كشورهاي همسايه 
است و اين، سياستي كاماًل درست است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر انقالب اسالمي پيش از ظهر )چهارشنبه( 
در دي��دار س��ردار ب��ردي محم��داف رييس جمهور 
تركمنس��تان و هيات همراه، گس��ترش و تعميق هر 
چه بيشتر روابط را كاماًل به نفع هر دو كشور دانستند و 
گفتند: سياست دولت جمهوري اسالمي ايران، گسترش 
روابط با كشورهاي همسايه است و اين، سياستي كاماًل 
درست است. ايشان با تأكيد بر اينكه الزمه عبور از موانع 
منوط به عزم و اراده جدي دو كش��ور براي گس��ترش 
روابط است، افزودند: البته روابط دوستانه ميان ايران و 
تركمنستان مخالفيني در سطح منطقه و بين الملل دارد 
ولي بايد بر موانع فائق آمد. رهبر انقالب اسالمي تأكيد 
كردند: بايد كميسيون همكاري هاي مشترك ميان دو 
كشور به صورت جدي فعال باشد و با پيگيري مستمر، 
توافق ها به سرانجام برسند. در اين ديدار كه آقاي رييسي 
رييس جمهور كشورمان نيز حضور داشت، آقاي سردار 
بردي محمداف رييس جمهور تركمنستان گفت: اولويت 
دولت تركمنستان گسترش روابط با همسايگان است 
و تالش داريم با توجه به اسناد همكاري كه امروز امضا 
شد، روابط خوب دو كشور را در حوزه هاي مختلف به ويژه 
گاز، برق و حمل و نقل كاال و همچنين اجراي طرح هاي 
بزرگ بيش از پيش تحكيم ببخشيم. رييس جمهور 
تركمنس��تان با اشاره به سي ُامين سالگرد روابط 
دو كش��ور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف 
خود و همچنين ملت تركمنس��تان از جنابعالي 
به دليل حمايت هاي هميشگي از تعميق روابط 

ايران و تركمنستان تشكر و قدرداني مي كنم.

واكنش صالحي
به گزارش كميسيون اصل90

رييس پيشين س��ازمان انرژي اتمي گفت: همه موارد 
ذكر ش��ده در قانون راهبردي لغو تحريم هاي  مجلس 
در هماهنگي با مراجع ذي ربط و در چارچوب توصيه ها 
و مصوبات آن مراجع عمل شده است. علي اكبر صالحي 
با اشاره به انتشار گزارش كميسيون اصل نود مجلس 
ش��وراي اس��المي مبني بر محرز ش��دن اس��تنكاف 
رييس جمهور سابق و معاونش از اجراي قانون راهبردي 
لغ��و تحريم ها گف��ت: قبل از ورود به پاس��خ ش��ما به 
كميسيون موقر اصل نود عرض خسته نباشيد دارم. در 
خصوص نظراتي كه در اين گزارش آمده است، قبال به 
همه آنها به طور كتبي توسط سازمان انرژي اتمي پاسخ 
داده شده اس��ت. وي افزود: از نظر منطقي اصل قانون 
راهبردي لغو تحريم ها، ناظر به نتيجه است يعني بايد 
در زمان مقرر 120 كيلوگرم اورانيوم 20 درصد توليد 
مي كرديم كه براي مثال به جاي 120 كيلو، چند برابر 
اين مقدار در زمان تعيين شده توليد شده است. از اين 
رو تاكيد دارم كه همه موارد ذكر شده در قانون مذكور 
در هماهنگي با مراجع ذي ربط و در چارچوب توصيه ها 
و مصوبات آن مراجع عمل شده است. صالحي گفت: در 
گزارش به تاريخي اشاره شده است كه قبال درباره آن از 
سوي آقاي كمالوندي در كميسيون اصل نود توضيح 
داده شده بود مبني بر اينكه درج اين تاريخ اشتباه تايپي 
بوده است كه در هر نامه اي ممكن است از اين اشتباهات 
رخ دهد. اما متاس��فانه در اين گزارش به عنوان تخطي 
س��ازمان انرژي اتمي از آن نام برده شده است. رييس 
پيشين س��ازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: پاسخ  
به ابهامات و س��واالت نمايندگان در زمان خودش در 
كميسيون اصل نود ارايه شده است. چنانچه نمايندگان 
محت��رم مجلس و نيز كميس��يون اصل نود مصلحت 
بدانند، مي توانند پاسخ هاي حقوقي سازمان انرژي اتمي 
را براي تنوير افكار عمومي منتشر كنند يا اجازه دهند تا 
سازمان انرژي اتمي راسا اين كار را انجام دهد، زيرا تمامي 
مستندات اقدامات سازمان موجود است.  صالحي گفت: 
افتخار مي كنم كه س��ازمان انرژي اتمي كه از سوي 
برخي ادعا مي شد »فاتحه اش خوانده شده است« يا 
»نابود شده« توانست بعد از تصويب قانون راهبردي 
لغو تحريم هاي مجلس اقدامات سريع و حيرت آوري 
از جمله راه اندازي خط توليد اورانيوم 20 و 60 درصد، 
ساخت هزار دستگاه سانتريفيوژ IR-6 در كمتر از يك 
سال يا توليد اورانيوم فلزي و غيره را به خوبي انجام 
دهد. كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي روز 
چهارشنبه در گزارشي اعالم كرد كه استنكاف رييس  
سابق سازمان انرژي  اتمي و همچنين رييس جمهور 
سابق از انجام وظايف مصرح در قانون »اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« براي 
كميسيون اصل نود محرز شده است و موضوع براي 

رسيدگي به مراجع قضايي ارسال مي شود.

درخواست ضد ايراني اسراييل 
از سازمان ملل

وزير ام��ور خارجه رژيم صهيونيس��تي ام��روز در 
ادعاهايي ضدايراني، تصوي��ب قطعنامه ضدايراني 
در ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را 
حاصل تالش ديپلمات هاي اسراييلي در كشورهاي 
عضو برجام خواند و خواستار اعمال دوباره تحريم هاي 
شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته اي ايران 
شد. يايير الپيد، وزير امور خارجه رژيم صهيونيسي 
از شوراي امنيت سازمان ملل خواست تحريم هاي 
ايران را »بازگرداند« تا عليه برنامه هسته اي آن »كه 
دوباره خيز برداشته است «، اجرايي شود. الپيد كه 
در يك كنفران��س خبري صحبت مي كرد، گفت: 
ما به نقطه اي رسيده ايم كه مسائل هسته اي ايران 
بايد به شوراي امنيت سازمان ملل بازگردانده شود 

و تمامي تحريم ها بايد دوباره فعال شوند.

دارايي 139 ميليارد دالري 
صندوق توسعه ملي

 موسس��ه جهان��ي صندوق ه��اي ث��روت مل��ي 
)Global swf( اعالم كرد كه صندوق توس��عه ملي 
ايران با 1۳9 ميلي��ارد دالر دارايي هفدهمين صندوق 
ثروت ملي بزرگ جهان اس��ت. از سال 2014 تاكنون 
ارزيابي درباره رتبه بندي صندوق توس��عه ملي ايران 
ص��ورت نگرفته ب��ود و جايگاه صن��دوق در بين 169 
صندوق ثروت ملي دنيا، قبل از اي��ن ارزيابي رتبه ۳5 
را دارا بود كه به تغيير آخر 18 رتبه مثبت ش��ده است. 
جزييات اعالم صندوق توسعه ملي از گزارش موسسه 
جهاني صندوق هاي ثروت ملي در ادامه آمده اس��ت. 
در اين گزارش آمده است: »صندوق توسعه ملي ايران 
سرانجام از رازي پرده برداشت كه رسانه هاي بين المللي 
براي مدت ها به دنبال كشف آن بودند. يكشنبه گذشته، 
صندوق توس��عه مل��ي، از آخرين وضعي��ت ترازنامه 
خود پرده برداري كرد و در كمال ش��گفتي بسياري از 
كارشناسان، مجموع دارايي هاي خود را 1۳9 ميليارد 
دالر، ش��امل 110 ميلي��ارد دالر به ص��ورت وام و 29 
ميليارد دالر دارايي نقدي اعالم كرد. عددي كه بر اساس 
بررسي هاي موسسه جهاني صندوق هاي ثروت ملي، 
صندوق توسعه ملي ايران را به هفدهمين صندوق ثروت 
ملي بزرگ جهان بدل مي كند.« در قسمت ديگر اين 
گزارش بر اين موضوع تاكيد شده كه ايران در حال حاضر 
در شرايط دش��واري قرار دارد و توضيح داده شده است 
كه: »دولت در تالش است تا به توافقات هسته اي 2015 
كه براي مدت كوتاهي باعث لغو برخي تحريم هاي مالي 
شد بازگردد. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، 
از زمان خروج اياالت متحده از توافق هسته اي در سال 
2018، اقتصاد ايران كوچك تر شده، نرخ تورم افزايش 
قابل توجهي داشته و با وجود رسيدن قيمت هر بشكه 
نفت به نقطه سر به سر حدود 400 دالر، كسري بودجه 
بيشتر شده است. با اين حال صندوق توسعه ملي، از سال 
2011 و پس از اجراي مقررات سختگيرانه  مالي، توانسته 
به بقاي خود ادامه دهد. اين صندوق، با درس هايي كه 
از اشتباهات و نواقص صندوق ذخيره ارزي گرفت، براي 
درياف��ت ۳2 درصد از درآمد نفت تا پايان برنامه پنجم 
طراحي شد و قرار بر اين بود كه از منابع اين صندوق براي 
جبران كسري بودجه استفاده نشود. اما در دوران شيوع 
كوويد- 19 دولت چند ميلي��ارد دالري را براي نجات 
بورس اوراق بهادار تهران هزينه كرد و در اين راه به اين 
موفقيت رسيد. با اين حال، صندوق توسعه ملي با تكيه 
بر ارزش نفت، كماكان به روند رو به رشد خود ادامه داد.« 
در اين گزارش به حضور موسسه جهاني صندوق هاي 
ثروت ملي در دومين همايش صندوق توسعه ملي كه 
در 2۷ ارديبهش��ت 1401 برگزار شد، اشاره و درمورد 
همايش اين طور توضيح داده اس��ت: »از اين همايش 
استقبال خوبي به عمل آمد. از آن زمان به بعد، تغييرات 
مهمي در رويكرد صندوق مشاهده شده است؛ نخست 
آنكه روند برداش��ت از صندوق ت��ا بازپرداخت وام هاي 
پرداختي به دولت متوقف شد. دوم، اين احتمال وجود 
دارد كه نام و ماهيت صندوق از »توسعه اي« به »ثروت« 
تغيير كند و س��وم آنكه صندوق در نظ��ر دارد با هدف 
افزايش نرخ بازده و افزايش سرمايه خود، سرمايه گذاري 
در سهام شركت هاي داخلي و بين المللي را آغاز كند. 
البته اين اولين بار نيست كه صندوق توسعه ملي قصد 
سرمايه گذاري خارجي و همكاري با نهادهاي بين المللي 
را دارد. در س��ال 2019، صندوق توس��عه ملي تفاهم 
نامه هايي را با سرمايه گذاران خارجي از جمله صندوق 
CDP ايتاليا، هولدينگ بايترك قزاقستان و اگزيم بانك 
كره به امضاء رساند. ضمن اينكه براي سال هاي زيادي 
در مجمع صندوق هاي ثروت ملي SWF عضويت داشته 
و در سال هاي 2016 و 2019 گزارش خود ارزيابي، بر 
اساس اصول سانتياگو منتشر كرده است.« اين موسسه 
در گ��زارش خود، اهداف صندوق توس��عه ملي را قابل 
تحقق دانسته و تاكيد كرده است: »با اين حال، اين بار و 
با توجه به ترازنامه اي قابل توجه و رهايي از وابستگي به 
دولت، به نظر مي رسد اهداف صندوق محقق خواهند 
شد. صندوق توسعه ملي، با همكاري موسسه جهاني 
صندوق ه��اي ثروت مل��ي، در حال انتش��ار اطالعات 
بيشتري از خود در تارنماي صندوق است تا بدين ترتيب، 
حاكميت، پايداري و انعطاف پذيري خود را بهبود بخشد. 
10 تير 1401، عملكرد و امتيازهاي صندوق توس��عه 
ملي در س��ال 2022، در كنار آم��ار 199 صندوق برتر 
ديگر جهان منتشر خواهد شد.« دفتر مركزي موسسه 
جهاني رده بندي صندوق هاي جهاني در نيويورك قرار 
دارد و ماهيت اصلي آن رتبه بندي و بررسي استراتژي 
صندوق هاي ثروت ملي كشورهاي مختلف دنيا بوده و 
مرجع مناسبي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود.

وزارت اقتصاد بازاريان را دريابد
محمد مهدي فروردين نماينده فيروزآباد در جلسه روز 
چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي در تذكري به وزير 
نفت گفت: با توجه به فوت دو نفر در يك خانواده در 
بخش دهرم شهرستان فراشبند و همچنين سوختگي 
باالي 4۳ درصد سه نفر از فرزندان اين مرحوم به خاطر 
انفجار كپسول گاز نسبت به گازرساني به اين منطقه 
محروم اقدام��ي عاجل صورت بگيرد. وي همچنين 
در تذكري به وزير كشور خاطرنشان كرد: تقاضا دارم 
هر چه زودتر نسبت به تعيين تكليف استخدامي هاي 
آزمون فراگير هشتم وزارت كش��ور در سال 99 و به 
ويژه شروع به كار استخدامي هاي استانداري فارس 
كه انتظار يك س��ال و ش��ش ماهه روح و روان آنها و 
خانواده هاي شان را نشانه رفته است، اقدامي عاجل 
انجام ش��ود. اين نماينده مجلس در تذكر ديگري به 
وزير اقتصاد و رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره 
به اعتراض كسبه نسبت به ميزان ماليات تعيين شده 
اظهار كرد: بازاريان و كس��به عزيز را دريابيد؛ چرا كه 
اين قشر مانند ساير اقشار به مدت دو سال درگير كرونا 
بودند و درآمدي نداشتند و امروز نيز در حال سپري 
كردن دوران پساكرونا هس��تند. فروردين ادامه داد: 
اين انصاف نيست كه بخواهيم ماليات هاي سال هاي 
گذشته را به صورت يكجا از اين عزيزان دريافت كنيم.

كشاورزي از قافله جا ماند

رييس جمهور: 

غريب آبادي: 

رشد نامتوازن اقتصاد درسال 1400

دستگاه هاي اجرايي در مسير اميدآفريني تالش  كنند

جمهوري اسالمي ايران مدافع حقوق بشر است

رييس جمهور اجراي مصوبات س��فرهاي استاني را جزو 
اولويت هاي ج��دي دولت خواند و بر ض��رورت پيگيري 
جدي اين مساله از سوي دستگاه هاي ذيربط تاكيد كرد. 
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه چهارشنبه هيات 
دولت كه س��اعت ۷ صبح آغاز شد، با قدرداني از سفرهاي 
معاون اجرايي خود به استان ها براي پيگيري اجراي مصوبات 
سفرهاي استاني دولت مردمي، افزود: اگر مصوبات سفرها 
اجرايي نش��ود، عالوه بر اينكه س��فرهاي استاني بيهوده 
مي شود، مردم هم بدبين مي ش��وند، در حالي كه تالش 
ما بايد بر اين باش��د كه اميد مردم تقويت شود. رييسي از 
دستگاه هاي اجرايي خواست در راستاي اميدآفريني اخبار 
اقدامات و تالش هاي خود را اعالم كنند و اظهار داشت: يكي 
از خبرهاي اميدآفرين اين روزها، اقدامي است كه وزارت 
بهداشت در تحت پوشش بيمه سالمت قرار دادن بيش از 5 
ميليون نفر انجام داده است. رييس جمهور افزود: خبر خوب 
ديگر اقدامي اس��ت كه در راستاي كمك به خانواده هاي 
نابارور انجام شده و هر دوي اين اقدامات از مطالبات جدي 

مردم و در چارچوب وعده هاي انتخاباتي دولت بوده است.
رييسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فرارسيدن 
سالروز تشكيل جهادسازندگي خاطرنشان كرد: تشكيل 
جهادسازندگي يكي از بركات مبارك اقدامات امام)ره( در 
كنار تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان دو 

نهاد ارزش��مند و پرثمر براي انقالب است كه هم در دفاع 
مقدس و هم در دوران س��ازندگي از بركات آنها برخوردار 
ش��ديم. رييس جمهور گفت: در مقطعي تصور ش��د اگر 
جهادس��ازندگي در وزارت كش��اورزي ادغام شود، منجر 
به افزايش كارآمدي در هر دو بخش ش��ود اما با گذش��ت 
زمان وضعيت متفاوتي به وجود آمد. اگرچه بس��ياري از 
دغدغه مندان در قالب گروه هاي جهادي و دانشجويي دنبال 

كار جهادي بودند، اما وظيفه حمايتي، هدايتي و نظارتي 
كار كه قبال در وزارت جهادس��ازندگي متمركز بود، عمال 
مغفول ماند. رييسي افزود: در وزارت جهادكشاورزي بخش 
كشاورزي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش جهادي 
در س��ايه اين بخش ماند. نظير اين اتفاق در وزارت ورزش 
و جوانان و سازمان برنامه و بودجه هم افتاد كه بخش هاي 
جوانان و برنامه كمتر مورد توجه قرار گرفت. رييس جمهور 

سازمان برنامه و بودجه را مغز متفكر دولت دانست و اظهار 
داشت: اين سازمان همواره بايد تمام اجزا، جوارح و جوانب 
دولت را رصد كند و به موقع برنامه ارايه دهد، هشدار دهد و 
عمل كند. بخش برنامه ريزي اين سازمان بايد در كنار بخش 
بودجه به خوبي فعال شود. در وزارت ورزش و جوانان نيز، 
بخش جوانان بايد مورد توجه شايسته قرار گيرد و فعال تر 
شود. رييسي با تاكيد بر اهميت برخورداري همه كارگزاران 
دولتي از روحيه جهادي تصريح كرد: با توجه به ماموريت ها 
و مس��ووليت هاي وزارت جهادكشاورزي، بخش جهادي 
آن در اجراي برنامه ها و طرح هايي مثل اصالح اقتصادي 
بسيار مي تواند موثر و گره گشا باش��د. در آغاز اين جلسه 
رييس جمهور با قدرداني از خدمات و تالش هاي عبدالملكي 
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آرزوي موفقيت براي 
دكتر زاهدي وفا گفت: آقاي زاهدي وفا از ابتداي كار دولت 
مخلصانه و بي نام و نشان با دولت همكاري داشته و كمك 
كرده اند. رييسي همچنين از سرعت عمل نيروي انتظامي 
در شناسايي و دستگيري سارقان بانك ملي قدرداني كرد و 
گفت: اينگونه نقش آفريني سريع و قاطعانه عزيزان نيروي 
انتظامي، عالوه بر ارتقاي احساس امنيت در جامعه، در 
صيانت از آرامش ذهني مردم و ارتقاي سرمايه اجتماعي 
در كشور نيز تاثير بسزايي دارد و از اين جهت الزم است از 

اين واكنش سريع، مسووالنه و به موقع تشكر كنم.

دبير س��تاد حقوق بشر گفت: جمهوري اس��المي ايران، 
مدافع حقوق بشر است و تالش جمهوري اسالمي ايران در 
دخالت دادن مردم در تعيين حق سرنوشت شان در جهان 
بي نظير است. كاظم غريب آبادي در اولين نشست كميته 
صيانت از حقوق مردم، گفت: كميته صيانت از حقوق مردم 
تقويت كننده اقدامات حقوقي بشري است كه تاكنون انجام 
شده است. جمهوري اسالمي ايران مدافع حقوق بشر است 
و انقالب جمهوري اسالمي انقالبي حقوق بشري است؛ چرا 
كه با حذف نهادهاي ديكتاتوري نهادهاي مردمي را حاكم 
كرد و 14 تا 15 نهاد مرتبط با حقوق مردم در كشور مانند 
ستاد حقوق بشر ايجاد شده است. دبير ستاد حقوق بشر با 
بيان اينكه حقوق بشر محدود به قوه قضاييه و دولت نيست 
بلكه شامل حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي شود، 
گفت: غربي ها قصد دارند حقوق بشر مدنظر خود را به ديگر 
كشورها تسري بدهند تا بتوانند براساس آن، از كشورهاي 
ديگر نقد كنند يا به آنها فشارهاي با انگيزه سياسي وارد كنند. 
غريب آبادي ادامه داد: چهار كارگروه پيش بيني كرديم كه 
ماهانه جلساتي برگزار خواهند كرد و كارگروه سمن ها نيز 
در ادامه اضافه خواهد شد و پيگيري درخواست  هاي مردمي 
نيز وظيفه كارگروه هاي مذكور است. دبير ستاد حقوق بشر 
ادامه داد: تشكيل كميته صيانت از حقوق مردم گامي مبارك 
است و ظرفيت مناسبي براي صيانت از حقوق مردم با تعامل 
بيشتر ستاد حقوق بشر و قواي سه گانه با تشكيل اين  كميته 
ايجاد شده است. غريب آبادي با اشاره به اينكه ستاد حقوق 
بش��ر به عنوان يك نهاد فراقوه اي 1۷ سال قبل ايجاد شد، 

گفت: كار ما هماهنگي، طراحي و هدايت و نظارت بر همه 
موضوعات مربوط به حقوق بشر در داخل و خارج از كشور 
است. وي با اشاره به تعامل ستاد حقوق بشر و نهادهاي قواي 
سه گانه، گفت: حقوق بشر و حقوق شهروندي تفاوت هايي 
دارند و اين حقوق در نهادهاي مختلف قواي سه گانه مانند 
كميس��يون اصل نود و ديگر نهادهاي موجود در سه قوه 
در حال پيگيري هس��تند. كميته صيانت، تقويت كننده 
اقدام هاي حقوقي بشري است كه تاكنون انجام شده است و 
صحبت از حقوق بشر در خود، حقوق شهروندي را نيز دارد. 
غريب آبادي گفت: جمهوري اسالمي ايران مدافع حقوق 

بشر است و تالش جمهوري اسالمي ايران در دخالت دادن 
مردم در تعيين حق سرنوشت شان در جهان بي نظير است. 
انقالب اس��المي ما انقالبي حقوق بشري است؛ زيرا مردم 
ايران را از ش��ر ديكتاتوري نجات داد و نهادهاي مردمي را 
مستقر كرد اما مدعيان حقوق بشر عامدانه اين  نكته مهم 
را ناديده مي گيرند. وي افزود: رفع آس��يب همواره هدف 
دستگاه هاي اجرايي ما بوده است در صورتي كه شناسايي 
حقوق بشر از سوي دستگاه هاي اجرايي تقويت شود، گام 
مهمي در مس��ير حقوق بشر محقق مي  ش��ود. با توجه به 
گستردگي وجوه حقوق بش��ر، اين موضوع به قوه قضاييه 

و مجريه محدود نمي ش��ود و حقوق اقتصادي، فرهنگي 
واجتماعي جزو الينفك حقوق بشر است و غربي ها عامدانه 
از وجوه مذكور حقوق بشر عبور مي كنند زيرا مي خواهند 
اس��تانداردهاي خود در زمينه هاي سياس��ي و مدني را به 
ديگر كشورها تسري بدهند و چون كشورهاي مستقل و 
در حال توسعه سبك زندگي و فرهنگ خاص خود را دارند، 
غربي ها با استانداردهاي خود آن ها را مورد نقد قرار مي دهند. 
غريب آبادي ادامه داد: دليل اين بي توجهي عامدانه از سوي 
غربي ها به حقوق فرهنگ��ي، اقتصادي و اجتماعي به طور 
مثال در بحث تحريم  ها مش��خص مي ش��ود. تحريم ها به 
حقوق اقتصادي آسيب مي زنند و در حال حاضر ۳5 كشور 
تحت تحريم  هستند لذا صحبت از حقوق بشر در رابطه با 
تحريم ها در حقوق اقتصادي مطرح مي ش��ود. وي با اشاره 
به توجه و اهميت بيش��تر حقوق پنج گانه در دستگاه هاي 
اجرايي در آينده گفت: فلسفه تشكيل كميته صيانت از حقوق 
مردم، نخست پاسخگويي و مسووليت پذيري دستگاه هاي 
اجرايي است و دوم حمايت و ارتقاي حقوق بشر در تمامي 
دستگاه هاي اجرايي است و سوم شناسايي آسيب هاي حقوق 
بش��ري و اصالح فرآيندها جهت احقاق حقوق بشر، هدف 
ديگر كميته صيانت است و چهارم تبيين و ارايه دستاوردهاي 
حقوق بشري و پنجم، چهار كارگروه پيش بيني شده است 
كه ماهانه نشست هايي خواهند داشت. معاون امور بين الملل 
قوه قضاييه در پايان گفت: تبيين و ارايه دستاوردهاي حقوق 
بشري از اهداف اين كارگروه هاست و توصيه هاي كارگروه ها 

نيز به دستگاه هاي اجرايي ارايه مي شوند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال ادامه روند كاهش قيمت ارز و طال در بازار و اجراي 
بخشنامه بانك مركزي و آزادسازي عرضه ارز صادركنندگان 
و فروش ارز در صرافي ها، قيمت دالر به 31600 تا 32200 
تومان معامله شد. همچنين با كاهش قيمت اونس جهاني 
طال به 1819 دالر، قيمت سكه به 15 ميليون و 250 هزار 
تومان رسيد. فعاالن بازار مي گويند كه احتمال كاهش اونس 
جهاني طال به كانال 1700 دالر مطرح است و در نتيجه در 
آينده بايد منتظر كاهش قيمت طالو سكه بود. در چند روز 
اخير قيمت سكه يك ميليون و 200 هزار تومان ارزان شد 
و نرخ دالر نيز 2 هزار تومان كاهش يافته است. قيمت سكه 
طرح جديد چهارشنبه، 25 خردادماه با 500 هزار تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز گذشته به 15 ميليون و 150 
هزار تومان رس��يد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 
قيمت 1۴ ميليون و 600 هزار تومان معامله شد.نيم سكه 
هشت ميليون و 700 هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 
500 هزار تومان و سكه يك گرمي سه ميليون و 200 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و ۴۴0 هزار تومان رس��يد و 

قيمت هر مثقال طال 6 ميليون و 2۴0 هزار تومان شد.

   كاهش ۲۰۰۰ توماني نرخ دالر 
در ۴ روز اخير

رييس سابق كانون صرافان با اعالم اينكه نرخ ارز در چهار 
روز گذشته به طور ميانگين روزانه 500 تومان كاهش داشته 
است، گفت: در روزهاي اخير با توجه به ابالغيه بانك مركزي 
شاهد افزايش عرضه حجم قابل توجهي از ارز صادركنندگان 
هستيم كه باعث شد نرخ دالر دو كانال قيمتي افت داشته 
است. »احمد لواساني« در خصوص آخرين وضعيت بازار 
ارز، با اشاره به تداوم روند افزايش عرضه ارز در مقابل كاهش 
تقاضا در صرافي ها، اظهار كرد: در حال حاضر قيمت دالر 
در ب��ازار ارز بين 31 هزار و 500 تومان ت��ا 31 هزار و 800 
تومان در نوسان اس��ت. وي با بيان اينكه نرخ ارز در چهار 
روز گذش��ته به طور ميانگين روزان��ه 500 تومان كاهش 
يافته است، افزود: با توجه به اجازه اي كه به صرافي ها براي 
خريد ارز صادركنندگان داده شده، قيمت دالر در برخي از 
صرافي ها كمتر از 31 هزار و 500 تومان هم عرضه مي شود، 
زيرا صرافان با صادركنندگان توافق مي كنند و به متقاضيان 
مي فروشند و ارز در بازار موجود است. رييس سابق كانون 
صرافان با بيان اينكه در بازار ارز تقاضا به صورت جدي وجود 
ندارد، ادامه داد: صرافان بيش��تر نگران خريد ارز هستند، 
چون بايد ارز را با مسووليت خود خريداري كنند، زيرا روند 
كاهش��ي قيمت ادامه خواهد داشت.در بحث فروش ارز بر 
اساس مصوبه بانك مركزي سقف 2 هزار دالر براي هر نفر 
در مصارف س��اير )خريد ارز از صرافي با كارت ملي و بدون 
مدارك مسافرتي، درماني، دانشجويي و...( در نظر گرفته 
شده است. منظور از مصارف ساير، مصارفي است كه دليلي 
ندارد و فرد بر اس��اس نياز خود ارز مي خرد. احمد لواساني 
رييس سابق كانون صرافان با اشاره به كاهش تقاضا در برابر 
عرضه ارز صادركنندگان اظهار داشت: نرخ دالر در اين روزها، 

با عقب نشيني قابل توجهي همراه شده است.
در روزهاي اخير با توجه به ابالغيه بانك مركزي، ش��اهد 
افزايش حجم قابل توجهي از ارز صادركنندگان به سوي 
شبكه صرافي ها هستيم. اين در حالي است كه در پي اين 
افزايش عرضه، ميانگين قيمت دالر در چهار روز اخير، روزانه 
بيش از 500 تومان كاهش نرخ داشته است. به عبارت ديگر 
دالر در اين مدت دو كانال افت داش��ته است. هرچند بايد 
يادآور شد كه در اين ش��رايط، به دليل محدوديت 2000 

دالري براي سرفصل ساير )خريد ارز از صرافي با كارت ملي 
و بدون مدارك مسافرتي، درمان، دانشجويي و ...(، خروجي 
ارز در صرافي ها با محدوديت مواجه شده است كه اين روند 
نيازمند اصالح از سوي سياست گذار است.در صورتي كه 
س��قف 2000 دالري براي سرفصل س��اير با مالحظاتي 
افزاي��ش پيدا كند، صرافي ها اين ام��كان را دارند تا به نياز 
ارزي متقاضيان در اسرع وقت پاسخ دهند. به بيان ديگر در 
حال حاضر صرافي ها آماده عرضه ارز در سطح قابل توجهي 
هستند. به گفته لواساني تقاضا براي خريد ارز كاهش يافته 
است و خريداران بازار را رصد مي كنند و چنانچه خبرهاي 
خوبي از بازار ارز منتشر شود و سفته بازي را شاهد نباشيم 
به طورقطع متقاضي واقعي براي خريد ارز مراجعه مي كند، 
البته افرادي براي حفظ سرمايه ارز مي خرند كه اينها هم 
احتياط در پيش گرفتند، زيرا ممكن است با كاهش قيمت 
ارز، سرمايه خود را از دست بدهد. اين فعال بازار ارز درباره 
وضعيت بازار ارز در روزهاي آينده گفت: انتظار و مهم ترين 
خواسته فعاالن، ايجاد ثبات در بازار است، حتي اگر قرار است 
نرخ ارز كاهش يابد توقع داريم اين كاهش با آهنگي ماليم 
باشد تا افراد متضرر نشوند. لواساني گفت: در روزهاي اخير 
با توجه به ابالغيه بانك مركزي شاهد افزايش حجم قابل 
توجهي ارز صادركنندگان به سوي شبكه صرافي ها هستيم 

و نرخ دالر در اين مدت دو كانال قيمتي افت داشته است.
پس از ابالغيه جديد بانك مركزي به صرافان مبني بر اجازه 
خريد اسكناس ارز صادركنندگان با نرخ توافقي، خريداري 
و به متقاضيان ارز )بدون محدوديت( بفروشند، باعث شد 
حجم قابل توجهي از ارز صادركنندگان به شبكه صرافي ها 
عرضه شده است. بر اس��اس اين گزارش با پيشي گرفتن 
عرضه بر تقاضاي ارز، نرخ دالر روز گذش��ته حدود 1200 
تومان در صرافي ها كاهش يافت. آمار صرافي ها هم كاهش 
تقاضا براي خريد ارز را نشان مي دهد به طوري كه روز گذشته 
صادركنندگان بيش از يك ميليون و 800 هزار دالر ارز در 
صرافي ها عرضه كردند كه تنها 700 هزار دالر )كمتر از ۴0 
درصد( بف��روش رفت و براي يك ميليون و 100 هزار دالر 
ديگري خريداري وجود نداشته است. كامران سلطاني زاده  
رييس كانون صراف��ان ايران نيز گفت: قيمت ارز در دو روز 
گذشته از 33 هزار و 600 تومان به 31 هزار و 500 تومان در 
روز جاري كاهش داشته است و كاهش قيمت ارز در روزهاي 
آينده هم ادامه دار خواهد بود.از دو سه روز گذشته كه بحث 
خريد ارز صادركنندگان به صورت نامحدود توسط صرافي ها 
اجرايي شده است، قيمت ارز در بازار غيررسمي روند نزولي 
به خود گرفته اس��ت. مردم نيز مي توانن��د از صرافي ها ارز 
بخرند و اين روند باعث ش��ده كه بازار غيررسمي به سمت 

صرافي ها سوق پيدا كند و به صورت موردي نيز ارز به همه 
تعلق مي گيرد. سلطاني زاده گفت: در حال حاضر با عرضه ارز 
صادركنندگان، عرضه نسبت به تقاضا افزايش يافته است و 
اين موضوع موجب شده قيمت ارز شيب منفي بگيرد.قيمت 
ارز در دو روز گذش��ته از 33 هزار و 600 تومان به 31 هزار و 
500 تومان كاهش داشته است.در واقع قيمت ارز در دو روز 
2 هزار تومان كاهش يافته است و اين روند نزولي ادامه دار 
خواهد بود. سلطاني زاده گفت: بانك مركزي در 13 روز 
آينده چند مصوبه خوب در دست دارد كه اجراي آنها نيز به 
ريزش قيمت دالر كمك مي كند.بانك مركزي در تنظيم 
بازار ارز بسيار هوش��مندانه عمل كرده است، زيرا بدون 
استفاده از ذخاير ارزي خود و صرفا با تغيير يك بخشنامه 

توانسته است بازار را به سمت ريزش بيشتر هدايت كند.

    سكه يك ميليون تومان ارزان شد 
محمد كشتي آراي؛ كارشناس بازار طال و جواهر اظهار كرد: 
چهارشنبه 25 خرداد 1۴01 در حالي كه قيمت جهاني طال 
نسبت به ابتداي هفته با 50 دالر كاهش مواجه شده بود، هر 
اونس طال نيز به 1821 دالر رسيد و كاهش نسبي را تجربه 
كرد. قيمت سكه طرح جديد در اوائل هفته تا 16 ميليون و 
۴50هزار تومان هم افزايش قيمت پيدا كرده بود و با كاهش 
يك ميليون و 200 هزار توماني در روز چهارش��نبه به 15 
ميليون و 200هزار تومان رسيده است. وي با بيان اينكه 
بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر واگذاري ارزهاي 
صادراتي به صرافي ها موجب كاهش شديد نرخ ارز در 
بازار آزاد شد، تصريح كرد: اين موضوع به عالوه كاهش 
قيمت اونس جهاني باعث شد در حالي كه انواع سكه و 
طال در اوائل هفته با افزايش روبرو بود، با كاهش قيمت 
همراه باشد. وي تاكيد كرد:  حباب سكه تا يك ميليون 
و 700هزار تومان افزايش هفتگي را تجربه كرد بود كه 
با كاهش 700هزار توماني به يك ميليون تومان رسيد.

    طالي آب شده نخريد
به دنبال تعدد سوال هاي مشترك بسياري از مردم مبني بر 
اينكه با توجه به شرايط فعلي بازار سكه و طال و تغييرات بازار 
ارز و قيمت طالي جهاني آيا سرمايه گذاري در بازار سكه و 
طال اقدامي درست است يا خير؟ دبير هيات مديره اتحاديه 
طال و جواهر تهران ضمن منع س��رمايه گذاران به حضور 
در بازار طالي آب ش��ده، ورود به بازار س��كه و مصنوعات 
طال را ايمن ترين س��رمايه گذاري دانست. نادر بذرافشان 
اظهار كرد: در وهله اول تاكيد ما اين است كه مردم به  هيچ 
عنوان وارد بازار طالي آب ش��ده نش��وند. براي افرادي كه 

قصد س��رمايه گذاري در بازار طال دارند، مسير مطمئني 
كه پيشنهاد مي شود، بازار مصنوعات طال به ويژه طالهاي 
كم اجرت است. عالوه بر اين سكه نيز بهترين گزينه براي 
سرمايه گذاري ايمن است. دبير هيات مديره اتحاديه طال 
و جواهر تهران ادام��ه داد: برخي معتقدند كه ورود به بازار 
مصنوعات به  سبب حباب بزرگ سكه بهتر است. در حقيقت 
مي توان در مقام مقايسه گفت، درست است كه حباب سكه 
در حال حاضر باالس��ت اما در مقابل اجرت ساخت برخي 
طالها چندان قابل توجه نيس��ت. به طور مثال طاليي كه 
اجرت س��اخت باال دارد در مقابل حباب 800 هزار توماني 
تا يك ميليون و 200 هزار توماني سكه چندان چشمگير 
نيست. وي افزود: اين موضوع در مجموع بستگي به خود 
مشتريان دارد كه تمايل داشته باش��ند به كدام بازار ورود 
كنند، اما ورود به بازار طالهاي آب شده به هيچ عنوان توصيه 
نمي شود؛ چرا كه اين حوزه تخصصي است و طالي آب شده 
بيشتر ميان افراد صنفي معامله و در بخش توليد طال استفاده 
مي شود و تاييد اصالت آن براي عموم مردم به صورت واضح 
قابل تشخيص نيست؛ ضمن اينكه بحث تفاوت عيار آنها نيز 
مطرح و تشخيص عيار آن نيز تخصصي است. بذرافشان 
تاكيد كرد: طي  س��ال ها تعداد افراد بسياري در حوزه 
خريد و فروش طالي آب ش��ده دچار مشكل شده اند. 
به طور مثال براي سرمايه گذاري اقدام به خريد طالي 
آب شده كرده اند، ولي در زمان فروش متوجه شده اند 
كه طالي آب ش��ده يا اصالت ندارد يا عيار آن درس��ت 
نيست؛ ضمن اينكه سرمايه گذاري در مصنوعات طال، 

كمك كننده به بخش توليد در اين صنعت خواهد بود.

    طال وارد كانال ۱۷۰۰ دالر خواهد شد؟
قيمت طال چهارشنبه به دليل بازدهي ضعيف تر خزانه داري 
از پايين ترين س��طح يك ماهه خود، در آس��تانه افزايش 
احتمالي تهاجمي نرخ بهره از سوي فدرال رزرو امريكا كه 
به دنبال مقابله با تورم در بحبوحه نگراني هاي فزاينده از 
ركود قريب الوقوع است، افزايش يافت. بهاي هر اونس طال 
تا ساعت 9 و 10 دقيقه صبح به وقت شرقي با 5.9 درصد 
افزايش به 181۴ دالر و ۴0 س��نت رس��يد و بهاي طالي 
امريكا با 0.33 درصد افزايش به 1815 دالر و ۴0 س��نت 
رسيد. انتظار مي رود كميته بازار آزاد فدرال تصميم خود را 
در مورد نرخ بهره در اواخر روز اعالم كند. مايكل لنگفورد، 
مدير مشاوره ش��ركت AirGuide گفت: انتظار مي رود 
كه قيمت طال قبل از جلسه اعالم فدرال رزرو افزايش يابد، 
سپس ثابت بماند و در طول هفته بعد به روند نزولي خود 
ادامه دهد. سرمايه گذاران به طور چشمگيري شرط هاي 
خود را افزايش داده اند ك��ه فدرال رزرو نرخ هاي بهره را به 
جاي 50 واحد به 75 واحد پايه افزايش مي دهد. افزايش 
نرخ بهره كوتاه مدت اياالت متحده و بازده اوراق قرضه، هزينه 
فرصت نگهداري شمش را افزايش مي دهد كه سودي ندارد. 
شاخص بازدهي خزانه داري 10 ساله اياالت متحده از 
يك اوج چند ساله كاهش يافت و از طال حمايت كرد. 
لنگفورد گفت: به نظر ما طي چند هفته آينده روند نزولي 
كلي در قيمت طال با شكس��تن طال به زير 1800 دالر 
در هر اونس حفظ خواهد شد. دالر نزديك به باالترين 
سطح دو دهه اخير در جلسه قبل ثابت ماند و باعث شد 
شمش با قيمت دالر براي خريداراني كه ساير ارزها را 
دارند جذابيت كمتري داشته باشد. بازارهاي آسيايي 
در حال وهواي متفكرانه اي بودند زيرا سرمايه گذاران 
شوكه شده منتظر بودند تا ببينند فدرال رزرو تا چه حد 
بر نرخ ها تهاجمي خواهد بود و بسياري از آنها بيم داشتند 

كه اقدامات شديد، جهان را به سمت ركود سوق دهد.
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۱۹ كانال و صفحه مجازي فعال 
در حوزه ارز فردايي مسدود شد

فرمانده انتظامي كل كش��ور گفت: پليس از تاريخ 11 
خرداد ماه جاري طرح ويژه اي را در خصوص معامله ارز 
فردايي اجرا كرده كه در اين مدت منجر به شناسايي و 
مسدود شدن 19 كانال و صفحات مجازي فعال در اين 
حوزه شده است. به گزارش ايِبنا؛ سردار حسين اشتري 
روز چهارش��نبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتظامي 
سيستان و بلوچستان اظهارداشت: در خصوص معامالت 
ارزي فردايي متاس��فانه افرادي هستند كه سودجويي 
مي كنن��د و در اين اوضاع و احوال اقتص��ادي به دنبال 
منافع شخصي خودشان هستند. برخي سودجويان و 
معامله گران ارز با راه انداختن صفحات و كانال هايي در 
فضاي مجازي قيمت ارز فردا را اعالم مي كردند و باعث 
ايجاد آشفتگي در بازار ارز مي شدند.از نظر قانون و بر اساس 
مصوبات اخير س��ران قوا معامالت فردايي سكه و طال 
ممنوع اعالم و به پليس اجازه برخورد با متخلفان در اين 
حوزه داده شد. معامالت فردايي يك حركت غيرقانوني 
است و همه دستگاه هاي مسوول بايد افرادي را كه در اين 
زمينه فعاليت دارند، شناسايي كنند؛ پليس با اشرافي كه 
داشته اقدامات بسيار خوبي را در اين زمينه انجام داده 
است. افرادي كه در زمينه ارز فردايي فعاليت مي كردند 
توسط پليس شناسايي و با هماهنگي دستگاه قضايي 
دستگير و تحويل مسووالن قضايي شدند و مقادير زيادي 
هم اسناد و مدارك و محتويات پرونده در اختيار ما است 
كه با هماهنگي دس��تگاه قضايي رسيدگي الزم به اين 
موضوع خواهد شد. پليس طي ماه هاي گذشته در امر 
مقابله با مخالن اقتصادي گام هاي خوبي را برداشته 
و كشفيات قابل مالحظه اي را داشته ايم و اين امر در 
موضوع آرامش بخشي به مجموعه اقتصادي كشور 
تاثيرگذار بوده است.65 متهم اصلي در زمينه معامالت 
فردايي شناسايي و دستگير و حدود 2 ميليون و 30 

هزار قطعه ارز غيرقانوني نيز كشف شده است.

رشد صفر اقتصادي
در دولت قبل با وجود مخارج 

۲۷۰۰ هزار ميليارد توماني  
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در هشت  
سال دولت گذشته 2 هزار و 700 هزار ميليارد تومان 
در كشور هزينه شد، گفت: باوجود اين هزينه اما شاهد 
رشد نزديك به صفر اقتصاد، سرمايه گذاري منفي، 
بهره وري منفي، تورم باال بوديم و اغلب شاخص هاي 
كالن اقتصادي وضعيت مناسبي نداشتند. به گزارش 
ايِبنا، »سيدمس��عود ميركاظمي« در جمع مديران 
معاونت فني و امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه  
و بودجه افزود: يكي از مهم ترين آسيب هاي كنوني 
اداره كشور، بخشي نگري و نبود نگاه جامع به مسائل 
است. وي با بيان اينكه رويكرد سازمان برنامه بايد از 
بودجه محور به برنامه محور تغيير كند، گفت: اكنون 
80 درصد وقت و انرژي سازمان صرف مسائل بودجه و 
20 درصد هم به برنامه ريزي اختصاص مي يابد، اما اين 
روند بايد معكوس شود. معاون رييس جمهور ادامه داد: 
با وجود انواع يارانه هاي آش��كار و پنهان براي توليد 
و نيروي كار ارزان چرا بايد نگ��ران واردات بود؟ چرا 
قيمت تمام شده توليد داخل توان رقابت با محصوالت 
خارجي را ندارد؟ چرا بهره وري پايين اس��ت؟ براي 
حل ريشه اي مش��كالت اقتصاد بايد اين موضوعات 
حل ش��ود. ميركاظمي بابيان اينكه در هشت  سال 
دولت گذش��ته 2 هزار و 700 هزار ميليارد تومان در 
كشور هزينه شد، تأكيد كرد: با اين هزينه اما شاهد 
رشد نزديك به صفر اقتصاد، سرمايه گذاري منفي، 
بهره وري منفي، تورم باال بوديم و اغلب شاخص هاي 
كالن اقتصادي وضعيت مناس��بي نداشتند. رييس 
سازمان برنامه  و بودجه اضافه كرد: با وجود توسعه قابل  
توجه زيرساخت ها در كشور، وضع اشتغال نامناسب 
است؛ ادامه اين روند براي كشور مقدور نيست و بايد 
تغيير ريل درست در اقتصاد ايجاد شود. وي با اشاره به 
فشارهاي سياسي براي ايجاد طرح هاي جديد، گفت: 
ميانگين عمر پروژه ها در سال گذشته به 16,9 سال 
رسيد؛ يعني كم كم بايد اين طرح ها را جزو آثار باستاني 
بدانيم، آيا با منابع فعل��ي ادامه اين روند امكان پذير 
است؟ اگر طرح عمراني توجيه اقتصادي دارد بخش 
خصوصي بايد آن را انجام دهد اگر ندارد بهتر اس��ت 
بودجه اين بخش به بهبود توليد و رش��د اقتصادي 
همان منطقه اختصاص ياب��د. ميركاظمي با تأكيد 
بر اينكه سازمان برنامه  و بودجه بايد از بودجه زدگي 
فاصله بگي��رد، افزود: در فص��ل تدوين برنامه هفتم 
توسعه قرار داريم، بس��يار از خطوط اين تغيير ريل 
بايد در همين برنامه هفتم انجام شود و برنامه هفتم 
به جاي كلي گويي بايد بر حل مشكالت اصلي كشور 
متمركز بوده و بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي را 
تضمين كند. به گفته وي، عملكرد برنامه هاي قبلي 
نشان مي دهد يا بس��ياري از اهداف محقق نشده يا 
خود برنامه دچار نواقصي بوده اس��ت. برنامه هفتم 
با آسيب شناس��ي اين برنامه ها به حل ريشه مسائل 
اصلي كش��ور خواهد پرداخت و در اين مسير از توان 
تخصصي همه مجموعه ها كم��ك خواهيم گرفت. 
معاون رييس جمهور با اش��اره به اينك��ه در زمان 
تحويل دولت حتي پرداخت حقوق هم با مشكالتي 
مواجه بود، گفت: 5۴ هزار ميليارد تومان تنخواه بانك 
مركزي استفاده شده بود، بيش از 60 هزار ميليارد 
تومان در خزانه بدون اعتبار باقي مانده بود، هر ماه 
سر رسيد 10 تا 12 هزار ميليارد تومان اوراق مالي 
مي رسيد، مطالبات اقشار مختلف تلنبار شده بود، 
اما به لطف خدا و تالش همه بدنه دولت از اين پيچ با 
موفقيت بدون استقراض ريالي از بانك مركزي عبور 
كرديم. ميركاظمي در پايان از ضرورت تقويت نگاه 
ملي و پرهيز از بخشي نگري در دستگاه هاي مختلف 
ازجمله س��ازمان برنامه سخن گفت و تصريح كرد: 
مش��ي دولت حل ريشه اي مش��كالت اقتصادي و 
عملكرد كمتر از يك سال دولت هم نشان داده براي 

بازگشت اقتصاد به مسير اصلي عزم راسخي دارد.

اطالعيه جديد بانك ملي
براي جبران خسارت مشتريان

روند تحويل اس��ناد صندوق هاي اجاره اي مورد 
سرقت ش��عبه دانشگاه بانك ملي ايران در شعبه 
هفتم تير اين بانك آغاز شده است. روابط عمومي 
بانك ملي ايران، اعالم كرد: روند تحويل محتويات 
صندوق ها مرحله به مرحله پيش خواهد رفت و 
از آنجايي كه تشخيص صاحبان اسناد و مدارك 
با نام هاي مش��خص، انجام گرفته، تحويل اسناد 

مثبته قابل احراز آغاز شده است.
در اين راس��تا يحيي حبيبي، ريي��س اداره امور 
ش��عب مركزي بانك مل��ي، گفت: در راس��تاي 
قول بانك ملي به مش��تريان براي تحويل اموال 
مسروقه در اس��رع وقت، تحويل اسناد و مدارك 
مثبته قابل احراز از صبح روز )سه شنبه 2۴ خرداد 
1۴01( آغاز شده است و خوشبختانه با همكاري 
و صبوري مش��تريان محترم بانك، فضايي آرام و 
به دور از هيچ چالش��ي بر اين روند حاكم است. 
براي انجام هرچه سريع تر و دقيق تر امور، فعاليت 
همكاران بانك  به س��اعات اداري محدود نبوده و 
كار به صورت 2۴ س��اعته انجام شده است. وي 
همچنين با اش��اره ب��ه اينك��ه از توانمندي هاي 
همه كاركنان بانك بهره گرفته شده، اظهار كرد: 
تفكيك كااله��ا و تحويل اس��ناد و مدارك قابل 
احراز با دس��تور دستگاه قضا در حال انجام است 
و اميدواريم هر چه س��ريع تر وارد مراحل بعدي 

تحويل اموال شويم.
تك تك مراحل تحويل اموال مسروقه به مشتريان 
خسارت ديده از س��رقت، با تصميم دستگاه قضا 
انجام خواهد شد و پس از دستور مراجع قضايي 

بانك به مشتريان اطالع رساني مي كند.
اطالع رس��اني به صاحبان اموال مسروقه تنها به 
صورت تم��اس نخواهد بود و كاركنان بانك ملي 
با پيگيري هاي مستمر نس��بت به اطالع رساني 
مراحل مختل��ف اق��دام مي كنن��د. حبيبي در 
خص��وص مراحل آتي تحويل اموال مس��روقه از 
صندوق هاي اجاره اي توضيح داد: آمادگي هاي 
الزم در بانك ملي وجود دارد و 30 ايستگاه براي 
پاسخگويي به مشتريان ايجاد شده است تا روند 
شناسايي، احراز و تحويل اموال تسهيل و تسريع 
شود. بانك اميدوار است كه تحويل اموال مسروقه 
به صاحبان در اسرع وقت انجام شود، اما همانطور 
كه اشاره ش��د، مراجع قضايي بايد نسبت به آغاز 

مراحل بعد تصميم گيري كنند.

رشد اقتصادي زمستان ۱۴۰۰
به 6.3 درصد افزايش يافت

طبق اعالم س��خنگوي دولت، رشد اقتصادي كه 
در س��ال 99 و نيمه نخست س��ال 1۴00 حدود 
3.5 درصد بود، در زمستان 1۴00 به 6.3 رسيد. 
علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در صفحه 
شخصي خود نوشت: رشد اقتصادي كه در سال 
99 و نيمه نخست سال 1۴00 حدود 5/3 درصد 
بود، در پاييز سال گذش��ته به 8/۴ و در زمستان 
هم به 7/5 درصد افزايش يافت. رشد بدون نفت 
هم در زمستان 1۴00 به 3/6 رسيد. او همچنين 
تأكي��د كرده ك��ه در عين س��ختي ها، آمارهاي 
اقتص��ادي نويد دوره گذار از س��ختي ها و آمدن 

روزهاي خوب را مي دهند.  آينده روشن است.

نشست ارزي مجلسي ها
با رييس كل در بانك مركزي

عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس گفت: 
جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با رييس 
كل بانك مركزي براي بررسي وضعيت درآمدهاي 
ارزي كش��ور در س��ال 1۴00 و پيش بيني هاي 
1۴01 برگزار  ش��د. رحيم زارع افزود: همفكري 
با رييس كل بانك مركزي درباره س��هم صندوق 
توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و ميزان درآمدهاي 
ارزي از ديگ��ر برنامه هاي اين نشس��ت اس��ت. 
همچنين قرار بر آن اس��ت تا ميزان ارز ترجيحي 
استفاده شده در س��ال گذشته و وضعيت كنوني 
اين ارز مورد بررس��ي قرار گيرد و پيش بيني ها از 

فروش نفت و وضعيت ارزي كشور شنيده شود.
به گفته نماينده مردم آباده در مجموع بنا است تا 
نقشه راه بانك مركزي براي شرايط ارزي كشور در 

اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

افزايش نقدينگي
با اقدامات بانك مركزي چين

بانك مرك��زي چين از طريق ارايه تس��هيالت و 
رپوي معكوس، نقدينگي را اضافه كرد. به گزارش 
ش��ينهوا، روز چهارش��نبه بان��ك مركزي چين 
از طريق تس��هيالت وام ميان م��دت )MLF( و 
بازپرداخت هاي معكوس، نقدينگي را در سيستم 
بانكي اضافه كرد. اين بانك مركزي 200 ميليارد 
ي��وان )29.6 ميليارد دالر امريكا( را از طريق وام 
ميان مدت يك س��اله با نرخ بهره 2.85 درصد به 

بازار تزريق كرد.
وام ميان مدت در س��ال 201۴ معرفي شد تا به 
بانك هاي تجاري و سياس��ت گذاري كمك كند، 
نقدينگي خود را حفظ كنند و به آنها اجازه دهد 
با اس��تفاده از وثيقه اوراق بهادار از بانك مركزي 
وام بگيرند. بانك مرك��زي بازپرداخت معكوس 
هفت روزه ب��ه ارزش 10 ميليارد ي��وان را هم با 
نرخ بهره 2.1 درصد انج��ام داد. رپوي معكوس 
فرآيندي اس��ت كه در آن بان��ك مركزي اوراق 
بهادار را از بانك ه��اي تجاري از طريق مناقصه و 
با توافق براي فروش مج��دد آن در آينده، آنها را 

خريداري مي كند.

كاهش ۲۰۰۰ توماني نرخ دالر در 4 روز / سكه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان ارزان شد

دو راهبرد كنترل تورم و ثبات بازار ارز 

عقبگرد آرام سكه در مرز 15 ميليون تومان

تسهيل عرضه ارز همزمان با كنترل نقدينگي 
گروه بانك و بيمه|

منحني صعودي دالر دو روز پس از آغاز اجراي بس��ته 
عملياتي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز كاهشي شد، 
هرچند روند نزولي كند است، اما عوامل غيراقتصادي 
همچنان در مسير تعادل بخش��ي بازار مقاومت ايجاد 
مي كند. رصد ميداني بازار ارز حاكي ازآن است كه دالر 
وارد كانال 32 هزار توماني شد و هر دالر در صرافي ها بين 
32100 تا 32200 تومان معامله مي شود. روند نزولي 
قيمت با افزايش حجم عرضه و كاسته شدن اما التهاب 
كاذب ادامه دارد به گونه اي كه مشكل كنوني صرافي ها 
در حال حاضر كمبود تقاضا براي خريد ارز است و از اين 
بيم دارند كه در روزهاي آينده مقدار بيشتري از قيمت 

دالر كاهش يابد و آنها دچار ضرر شوند. 

   پيشي گرفتن عرضه از تقاضا
البته آن طور كه صرافي ها مي گويند: اگر بازار با همين روند 
پيش برود و عرضه همچنان باال باش��د، در روزهاي آينده 
قيمت دالر كاهش بيشتري را تجربه خواهد كرد. هم زمان 
با آغ��از روند نزولي قيمت ها در بازار ط��ال و ارز، خريداران 
ارز كه اتفاقًا تعدادش��ان در هفته گذشته باال بود نظاره گر 
شده اند و منتظرند تا قيمت ها ارزان تر شود. لواساني رييس 
سابق كانون صرافان با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه كمبودي 
در ميزان ارز بازار نداريم، گفت: ارز كافي از صادركنندگان 
در دست صرافي ها وجود دارد ولي مشكل صرافي ها كمبود 
تقاضا براي خريد ارز است. او مي گويد: صرافي ها از اين بيم 
دارند كه در روزهاي آينده مقدار بيش��تري از قيمت دالر 
كاهش يابد و آنها دچار ضرر شوند.  در بخشنامه ابالغي به 
صرافي هاي مجاز آمده است: »در راستاي درخواست هاي 
صادركنن��دگان و به  منظور تنظيم و مديريت ب��ازار ارز و 
تسهيل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسكناس 
كليه صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند نسبت به خريد 
ارز از صادركنن��دگان به صورت اس��كناس با نرخ توافقي 

اقدام و منابع تجهيز شده فوق را در سرفصل هاي مصارف 
ارزي خدماتي )موضوع ابالغيه ش��ماره 301305 مورخ 
1۴00/10/1۴( و همچنين فروش ارز در سرفصل ساير )كد 
2۴( با احراز هويت متقاضي به فروش رسانند. بديهي است 
شركت هاي صرافي مكلفند عمليات خريدوفروش فوق را 
حسب مقررات ابالغي در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با 
انجام معامالت ثبت كنند.« كد 2۴ يا سرفصل ساير خدمات 
امكاني است كه در گذشته به هر ايراني براي يك بار در سال 
به ميزان 2000 يورو يا معادل دالري آن با قيمت صرافي 
بانكي، ارز داده مي شد. اين كد از سوي بانك مركزي 6 آذر 
1۴00 حذف شد اما روز يكش��نبه اعالم شد مجدداً اين 
سهميه برقرار مي شود. كامران سلطاني زاده، رييس شوراي 
عالي كانون صرافان درباره تأثير اين بخش��نامه بر بازار ارز 
گفت: اين بخشنامه مجوزي براي خريد ارز به  قيمت توافقي 
از صادركنندگان است، به اين صورت كه صادركنندگان 
براي فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قيمت دستوري و 
بدون محدوديت و بر اساس توافق با خريدار، نرخ را مشخص 
مي كنند و به صرافي مي فروشند.  سلطاني زاده ادامه داد: 
زماني كه صادركنندگان بتوانند ارز خود را با قيمت توافقي 
بفروشند، حجم قابل توجهي از ارز صادركنندگان كه معمواًل 
نگه مي دارند تا قيمت اصالح شود، بدون توقف و در جهت 
تأمين گردش نقدينگي خود، به سامانه صرافي ها عرضه 
خواهد شد، به  عبارتي بانك مركزي با اين طرح بدون اينكه 
از منابع ارزي خودش استفاده كند، مي تواند از منابع واقعي 
در بازار ارز استفاده كند و با اصالح چرخه قيمتي هر زمان 
كه نياز و ضرورت داشت، از منابع ارزي خودش استفاده كند.  
وي تأكيد كرد: فعاًل با اين مصوبه، بانك مركزي نيازي ندارد 
كه از منابع ارزي خودش اس��تفاده كند و اين اقدام بسيار 
مثبتي براي بازار ارز خواهد بود.  سلطاني زاده همچنين گفت 
قيمت واقعي و توافقي هم باعث ايجاد رقابت و جذابيت براي 
فروش ارز حاصل از صادرات در يك مدت زمان كم و با حجم 
زياد مي شود كه به تعديل نرخ كمك قابل توجهي خواهد 

كرد. گفتني است پيش از اين صادركنندگان مي توانستند 
ارزه��اي خود را صرفًا به صرافي هاي عضو بازار متش��كل 
بفروشند اما با مجوز جديد بانك مركزي همه صرافي هاي 
مجاز، اجازه دارند ارزهاي صادركنندگان را با نرخ توافقي 
خريداري كنند. بر اين اساس از سويي تعداد صرافي هاي 
خريدار ارز بيشتر مي شود و از سوي ديگر نرخ خريد ارز از 
صادركنندگان محدود به نرخ هاي بازار متشكل كه داراي 
دامنه نوسان 5درصد روزانه بود، نمي شود. روز گذشته احمد 
مهدوي؛ دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي در 
حاشيه نشست رييس كل بانك مركزي با مديران صنعت 
پتروش��يمي گفت: اقدام بانك مركزي مبني بر خريد ارز 
صادركنندگان از س��وي صرافي ها يك قدم به جلو بود و 
بايد تدبيري اتخاذ ش��ود كه ارز به راحتي وارد كشور شود. 
وي تاكيد كرد: نبايد به بازار ساختگي كه برخي به آن بازار 
سياه مي گويند نگاه شود بايد تاحدامكان اين بازار كوچك 
شود. در حال حاضر پتروش��يمي ها ارز خود را با التماس 
25 هزار تومان مي فروشند؛ اين نرخ هاي بازار غيررسمي 
معلوم نيست از كجا مي آيد؟ وي گفت: با توجه به ارزي كه 
در اختيار داريم هيچ واردكننده اي مشكلي در تامين ارز 
موردنياز خود ندارد و حتي بانك مركزي كه بالفاصله ثبت 
سفارش ها را تاييد مي كند شاهد صف فروش اين ارزها به 
متقاضيان هس��تيم.  در همين حال »يوسف كاووسي«؛ 
كارشناس پول و ارز و بانكداري در گفت وگويي نياز روزانه 
بازار ارز را در مجموع حدود 15 ميليون دالر عنوان كرد و 
افزود چنانچه اين نياز به موقع در سطح بازار عرضه شود و 
دس��تورالعمل جديد بانك مركزي درست به اجرا درآيد، 
بازار از الته��اب خواهد افتاد. اين كارش��ناس اقتصادي 
دس��تورالعمل جديد بانك مركزي مبن��ي بر مجوز 
خريد توافقي ارز صادركنندگان توسط صرافي ها را در 
بازگرداند ثبات به بازار ارز مثبت ارزيابي كرده و معتقد 
است:» پس از اين تصميم، صادركننده با قيمت نزديك 
بازار، ارز خود را به فروش مي رساند و اسكناس بازار هم 

از اين طريق تامين مي شود درحالي كه صادركنندگان 
پيش از اين دستورالعمل مكلف بودند تا 30 درصد از 
ارز خود را در بازار متشكل ارزي به قيمت 25، 26 يا 27 
تومان فروش برسانند و اين انگيزه چنداني براي عرضه 

مستمر ارز نزد صادركنندگان ايجاد نمي كرد.«
در همين حال بسياري از كارشناسان ايجاد ثبات مستمر 
در بازار ارز را محصول كاهش انتظارات تورمي مي دانند 
چراكه وقتي مردم پولي در اختيار دارند، نبايد نگران آن 
باشند كه چه خريدي انجام دهند تا از ارزش آن كاسته 
نشود. محمد طبيبيان كارشناس اقتصادي در اين زمينه 
معتقد است: »رفع مشكالت مربوط به كسري بودجه، 
مديريت نقدينگي و سامان دادن به محيط توليد مي تواند 
مانع از افزايش نرخ ارز ش��ود و لذا وقتي تورم و انتظارات 
تورمي در اقتصاد كشور به داليل مختلف شكل مي گيرد، 
خواه  ناخواه ش��اهد افزايش نرخ ارز مانند دالر و سقوط 
ارزش ريال خواهيم بود.  وي افزود: زماني كه ما شاهد سيل 
ناشي از نقدينگي، همزمان با افزايش در انتظارات تورمي 
هستيم، بانك مركزي و دولت ها نمي توانند به تنهايي 
وضعيت را كنترل و مديريت كنند و مانع از اين س��يل 
ويرانگر شوند. طبيعي است زماني كه تورم و انتظارات 

تورمي باال مي رود، نرخ ارز هم افزايش پيدا مي كند.«
نكته اي ك��ه بانك مركزي از ابتداي س��ال ج��اري بدان 
همت گم��ارده و كنترل تورم و نقدينگي را به عنوان يكي 

از اصلي ترين اقدامات خود در دستور كار قرار داده است.
بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت متغيرهاي 
پولي، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در پايان فروردين ماه 
1۴01 به ۴ هزار و 828 هزار ميليارد تومان رسيده است كه 
نسبت به حجم پايان اسفندماه سال 1۴00 بيش از 9 هزار 
ميليارد تومان كاهش يافته است. به عبارت ديگر رشد ماهانه 
نقدينگي براي اولين بار در ساليان گذشته در نخستين ماه 
سال جاري منفي دو دهم درصد شد، اين در حالي است كه 

رشد ماهانه اين شاخص در اسفندماه بالغ بر ۴ درصد بود.



بيش��ترين رشد روزانه ش��اخص كل بورس در ۶ماه 
اخير رقم خورد و دماس��نج اصلي تاالر شيش��ه اي، 
روز دوش��نبه با افزايش ارتفاع بيش از ۵/ ۲درصدي 
همراه ش��د. حقيقي ها نيز پس از دوري ۱۰روزه، با 
بازار س��هام آش��تي كردند و خالص خريد مثبتي را 
رقم زدند. به نظر مي رسد به دنبال تقويت انتظارات 
تورمي، س��رمايه گذاران زمينه را براي كس��ب سود 
اس��مي در تاالر شيش��ه اي فراهم مي بينند. به ويژه 
آنكه با تصميم جديد بانك مركزي احتمال رشد دالر 
نيمايي و كاهش ش��كاف آن با نرخ هاي غيررسمي 

افزايش يافته است.
رش��د قابل توجه قيمت ها در بازار س��هام سبب شد 
تا در روز گذش��ته نماگر اصلي بورس با جهش ۵۵/ 
۲درصدي به استقبال تورم انتظاري در بازار يادشده 
برود. اين ميزان رش��د روزانه دماس��نج اصلي تاالر 
شيشه          اي از يك دي          ماه سال گذشته تاكنون بي          سابقه 
بوده اس��ت. همين امر باعث ش��د تا در روز گذشته 
افزاي��ش قابل توجه خالص خري��د حقيقي كه يك 
سنجه مهم براي ارزيابي انتظارات عمومي نسبت به 
آينده بورس است به ميزان ۲۲4ميليارد تومان مثبت 
شود. حقيقي          ها ۱۰روز بود كه حضور فعالي در زمين 

خريد سهام نداشتند.
 به نظر مي رسد س��رمايه          گذاران حاال انتظار دارند تا 
زمينه براي كسب سود اسمي در بورس تهران فراهم 
ش��ود. به ويژه آنكه با تصميم جدي��د بانك مركزي 

احتمال رشد دالر نيمايي افزايش يافته است.
هر چند هنوز بخش��ي از نگاه سرمايه          گذاران بورسي 
به جلسه پيش روي فدرال رزرو دوخته شده تا ببينند 
تصميم س��ازان پولي امريكا تا چه ميزان نرخ بهره را 
افزايش مي دهند، چراكه تمامي اينها در شرايطي رخ 
داده كه با خودنمايي هرچه بيشتر انتظارات تورمي 
در داخل كشور احتمال افزايش نرخ بهره در اقتصاد 
جهاني و كاه��ش قيمت كاموديتي          ه��ا خودنمايي 
مي كند؛ عاملي كه بدون شك بايد آن را در وضعيت 
كنوني مد نظر قرار داد و به انتظار وزن كش��ي آن در 
تاالر شيشه اي بورس تهران در  ماه هاي آتي نشست.

    خيز متغيرها در بازار سهام
بازار س��هام در روز دوشنبه معامالتي كامال متفاوت 
را پشت سر گذاشت. در اين روز فعاالن بازار يادشده 
به رغ��م تمامي روزه��اي منفي كه اخيرا پشت س��ر 
گذاشته بودند، قافيه بدبيني را به انتظارات تورمي رو 
به رشد در جامعه باختند و سعي كردند تا با افزايش 
تقاضا در نمادهاي مستعد بازار مسير نزولي روزهاي 
گذشته را كه با افت جدي ارزش معامالت خرد مواجه 

شده بود، تغيير دهند.
در همين راس��تا افزاي��ش ۵۵/ ۲درصدي ميانگين 
وزني قيمت ها در بورس تهران حكايت از آن دارد كه 
نه تنها سرمايه گذاران يادش��ده در نيل به اين هدف 
موفق بوده اند بلكه توانس��ته اند با گذر از سد بدبيني 
ش��كل گرفته پيرامون وضعيت بورس در هفته هاي 
اخي��ر، راه قيمت ها را براي صعود به س��طوح باالتر 

هموار كنند.
همين امر س��بب ش��د ت��ا در خالل معام��الت روز 
گذش��ته افزايش تمايل س��رمايه گذاران خرد براي 
ورود به چرخه معامالت ارزش معامالت خرد سهام 

را ب��ار ديگر افزايش دهد و تنها در بورس به محدوده 
378۰ ميليارد تومان برساند كه از چهارم خردادماه 
تاكنون بي سابقه بوده است. مقايسه اين رقم با ارقام 
به ثبت رسيده در بورس طي دو هفته گذشته حكايت 
از آن دارد كه اين سنجه مهم بورسي در روز گذشته 
رش��دي قابل توجه را به ثبت رس��انده و در شرايطي 
كه تا همين چند روز قبل براي نرفتن به كانال  هزار 
ميليارد تومان��ي دس��ت و پا مي زد راه خ��ود را براي 

نزديك شدن به كانال           هاي باالتر هموار كند.
 طبيعتا با بررسي چنين ارقامي مي توان فهميد كه 
تحركات بورس در بيست و سومين روز از خرداد ماه 
آنقدر پويا بوده كه بتوان آن را به عنوان يك سيگنال 
مهم از سوي بازار سهام به سرمايه گذاران تلقي كرد. 
در همين راستا روز گذش��ته افزايش تقاضا در بازار 
يادشده سبب شد تا رشد 39 هزار واحدي شاخص كل 
در بورس نماگر يادشده را به محدوده يك ميليون و 

۵7۱ هزار واحدي برساند.
اين رش��د ۵۵/ ۲درصدي كه از يكم دي ماه ۱4۰۰ 
تاكنون بي س��ابقه بوده اس��ت، در حالي رقم خورد 
كه در همين روز نماگر هموزن نتوانست پيشروي 
خود را آنطور كه در روزهاي كم نوسان تر بازار روي 
مي دهد با تغييرات قيمت در نماگر اصلي بازار وفق 
دهد، از اين رو پايان معامالت روز دوش��نبه مقارن 
بود با صعود 84/ ۱ درصدي شاخص يادشده در بازار 
س��هام. تمامي اينها را مي توان مهم ترين خبرهاي 
روز گذشته براي بازار سهام دانست؛ مضاف برآنكه 
در اي��ن روز خالص خريد حقيقي براي دهمين روز 
پياپي در محدوده منفي نماند و س��هامداران خرد 
مالكيت س��هامي به ارزش ۲۲4 ميليارد تومان را از 

حقوقي          ها بازپس گرفتند.

    انتظارات تورمي به پيش
بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه ب��ورس با افزايش 
نگراني ها نس��بت به آينده انتظارات تورمي بار ديگر 
تصميم گرفته تا توجه خود را از ش��رايط نه چندان 
رضايت بخش وضعيت بنيادي ش��ركت ها به سمت 
عوامل��ي معط��وف كند كه در س��ال هاي گذش��ته 
همواره توانس��ته اند به كمك بازاره��اي دارايي در 
ايران بيايند. يك��ي از مهم ترين اين عوامل انتظارات 
تورمي اس��ت كه حتي در بسياري از مواقع خود را از 
تورم موثرتر نش��ان داده و سبب شده تا در كشاكش 
شرايط نامطلوب اقتصاد ايران و در كنار ريسك هاي 
متعدد سيستماتيك به ويژه دخالت هاي گاه و بيگاه 

مسووالن در اقتصاد، شاهد پرواز قيمت ها باشيم.
با اين حال نمايان ش��دن تاثير اين متغير بر اقتصاد 
كشور به اين معنا نيست كه بازهم قرار است بازارها 
رشدي هيجاني به مانند آنچه كه در سال هاي اخير 
روي داده را ب��ه نظاره بنش��ينند، در واقع بررس��ي 
شرايط مختلف به ويژه تمايل هرچند ضعيف بانك 
مركزي به مهار تورم را مي توان در وضعيت كنوني به 
فال نيك گرفت. اقتصاد ايران در شرايطي هم اكنون 
به اس��تقبال انتظارات تورمي رفته است كه نتيجه 
نوس��ان قيمت ها در اين وضعي��ت احتماال قرابت 
بيشتري با شرايط واقعي تورم در  ماه هاي آتي خواهد 
داش��ت تا وضعيتي كه در نيمه نخست سال 99 در 
بازار س��هام روي داد. در آن سال  هم حركت تقريبا 
پيوسته قيمت ها كه به مدت دو سال  و نيم به طول 
انجاميده بود در كنار فاصله زماني قابل توجهي كه 
بورس ب��ا آخرين ناكامي تورمي خود در س��ال 9۲ 
داشت بس��ياري را به اين باور رسانده بود كه تكرار 
تاريخ در ش��رايط كنوني امري نامحتمل است؛ اين 

در حالي است كه ركود سنگين بورس در نيمه دوم 
س��ال 99 و تقريبا تمامي س��ال ۱4۰۰ خط بطالن 
مهمي بر آن باور كش��يد و نش��ان داد كه فعاليت و 
مهم تر از آن تداوم فعاليت در بازارهاي پر ريس��كي 

نظير بورس نيازمند احتياط بيشتر است.
بررس��ي ها حكاي��ت از آن دارد ك��ه با ج��ا افتادن 
هرچه بيش��تر كارآي��ي روش هاي س��رمايه گذاري 
غيرمس��تقيم در اذهان عمومي مي توان به كاهش 
ريسك س��رمايه گذاري براي مردم عادي خوشبين 
ب��ود. اگرچه همين عامل نيز تا ح��د زيادي محدود 
به ريسك هاي بازار و متاثر از دخالت هاي مسووالن 
دولتي در  سازوكار قيمت ها است، با اين حال نمي توان 
اين مهم را نيز ناديده گرفت كه افزايش نفود روش هاي 
سرمايه گذاري غيرمستقيم مي تواند پختگي معامالت 
در بازار سهام را كاهش دهد و از بروز هيجانات مضر 
در خالل معامالت بكاه��د. اين عامل به خصوص در 
كش��ور ما كه جهش هاي گاه و بيگاه تورمي گريبان 
بازارهاي دارايي به خصوص بازار سرمايه را مي گيرد 
از اهميت باالي��ي برخوردار اس��ت، چراكه افزايش 
سهام سرمايه گذاران نهادي در معامالت بازار سهام 
به س��بب آنكه اين موسسات بهره بيشتري از دانش 
مالي و تجربيات معامالتي نسبت به سرمايه گذاران 
خرد دارند، مي تواند از غلبه هيجان بر بازار يادشده 
بكاهد. طبيعتا در چنين ش��رايطي مي توان نگاه به 
مراتب مثبت تري به آثار تورم در بازار سرمايه داشت. 
آن هم در ش��رايطي نظير وضعيت كنوني كه طبل 
تورم در بازارهاي ارز و س��كه به صدا درآمده و طبق 
معمول بي اعتمادي نس��بت به گفته هاي مقامات 
دولتي با سرعت زيادي بر طبل انتظارات تورمي در 

سطح جامعه و عموم مردم مي كوبد.
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اوج گيري اختالف قيمت
دالر نيمايي و آزاد

اقتصادآنالي�ن| در حالي كه دالر در بازار طي چند 
وقت گذشته روند صعودي در پيش گرفته، نرخ دالر 
نيمايي در محدوده قيمتي ۲4۵۰۰تومان الي ۲۵هزار 
تومان تثبيت شده اس��ت. حفظ چنين اختالفي در 
اقتصاد كش��ور باعث مي ش��ود تا رانت حاصل از اين 
اختالف قيمتي به جيب واردكنندگان س��رازير شود 
و تشويق واردات در تنگناي ارزي كنوني نيز مي تواند 
فش��ار مضاعفي بر نرخ ارز وارد كند. در سوي مقابل، 
صادركنندگان را ك��ه مجبورند ارز حاصل از صادرات 
را ارزان تر بفروش��ند، نيز به اعتراض واداش��ته است. 
اميرمحمد گلواني، كارشناس بازار سرمايه به بررسي 
اختالف قيمتي ميان دالر نيمايي و دالر آزاد پرداخت 
و گفت: زماني  كه دولت ناگزير شد ارز 4۲۰۰توماني را 
حذف كند، شانس توافق در مذاكرات برجام نيز كم و 
كمتر شد. اين عوامل همگي موجب شد تا نرخ دالر در 
روند صعودي ق��رار بگيرد و تورم انتظاري نيز افزايش 
يابد. وي افزود: نهايتا تورم در سه ماهه اخير در مقايسه 
مدت مشابه س��ال ۱4۰۰ متفاوت تر ش��ده و به نظر 
مي رسد اين روند همچنان ادامه يافته و انتظارات تورمي 
و تورم نقطه به نقطه نيز تش��ديد يابد. اين كارشناس 
اقتصادي بيان كرد: تحت چنين شرايطي نرخ ارز اين 
روزها مجددا افزايش يافته است؛ به عبارتي نرخ ارز در 
حال گذر كردن از سقف تاريخي خود است. دليل اصلي 
اين اتفاق كمتر شدن شانس احياي برجام و هرگونه 
توافق با غرب است. وي ادامه داد: در پي چنين اتفاقي 
ابتدا بازار ارز و طال به شدت تحت تاثير قرار مي گيرند 
و در ادامه ساير بازارهاي مالي نيز از اين موج تورمي و 
افزايش نرخ دالر با وقفه اي كوتاه متاثر خواهند شد. اين 
كارشناس به تاثير افزايش قيمت دالر در بر بازار سهام 
پرداخت و گفت: اين افزايش نرخ ارز با روزهاي كم رمق 
بازار سهام همراه شده و مساله اي جدي براي ادامه مسير 
بازار به وجود آورده است. يكي از داليل مهم در به وجود 
آمدن چنين شرايطي اين است كه نرخ ارز نيمايي براي 
بورس در مقايسه با نرخ ارز آزاد بسيار تعيين  كننده تر 
است. وي تشريح كرد: علي رغم اينكه نرخ دالر افزايش 
چشمگيري داشته نرخ دالر نيمايي در محدوده قيمتي 
۲4هزارو ۵۰۰ تومان الي ۲۵ه��زار تومان قرار دارد و 
بدون تغيير در همين محدوده تثبيت شده است. اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه دولت پ��س از تن دادن بر 
حذف ارز 4۲۰۰توماني بر بازار ارز نيمايي تمركز كرده 
و توجهي به افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي ندارد و 
قيمت  ارز نيمايي را كنترل مي كند. وي ادامه داد: در 
حالي كه بازار نيما با اين هدف تشكيل شد كه عرضه و 
تقاضاي حواله دالر، قيمت حواله را تعيين كند. اگر قرار 
بود دولت نه در نقش بازارساز بلكه در نقش مداخله گر 
و قيمت گذار وارد شود، دليلي براي تشكيل بازار نيما 
وجود نداشت و مي توان رويكرد فعلي دولت با ماهيت 
بازار نيما كامال در تضاد است. اين كارشناس اقتصادي 
گفت: بازار نيما از آن جهت براي بورس اهميت دارد كه 
عرضه كنندگان آن، به عنوان صادر كننده و عرضه كننده 
حواله و تقاضا كنندگان وارد كننده و متقاضي حواله 
هستند و به عبارتي تقاضاي شكل گرفته در اين بازار 
تماما واقعي بوده و معامالت خرد و جزيي دالر هم در 
بازار سنا پوشش داده مي شود نه در بازار نيما. گلواني 
بيان كرد: در بورس اوراق بهادار تهران ش��ركت هايي 
كه ارزش بازاري باال دارند، اغلب صادر كننده هستند 
و ماهيت اقتصادي كش��ور نيز به گونه اي اس��ت كه 
شركت هاي پتروپااليشي، فلزي و معدني عمده ارزش 
بازار را به خود اختصاص داده  و عموما صادراتي هستند. 
وي افزود: بنابراين وقتي كه نرخ ارز نيمايي تثبيت شده، 
اين شركت ها از افزايش نرخ ارز در بازار منتفع نشده و 
مي توان گفت تا زماني كه نرخ ارز نيمايي برخالف روند 
بازار غيررسمي دالر و با مداخله بيش از حد دولت در 
محدوده قيمتي فعلي تثبيت شود عمال شركت هاي 
صادر كننده به واردكنندگان سوبس��يد مي دهد و در 
كنار آن با افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي هزينه هاي 
آن افزايش مي ياب��د. وي ادامه داد: به عبارتي دقيق تر 
علي رغم اينكه هزينه هاي ش��ركت هاي صادر كننده 
افزاي��ش مي يابد، قيمت محص��والت آنها در قيمت 
مش��خصي ثابت مي ماند و در صورت ادامه دار بودن 
اين روند، حاش��يه سود شركت ها نيز تحت تاثير قرار 
مي گيرد. اين كارشناس تشريح كرد: دولت با اين تصور 
اشتباه كه مي تواند با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نيمايي، 
نرخ ارز بازار غيررس��مي را نيز كنترل كند، به صورت 
مستقيم در بازار نيما مداخله مي كند. در حالي  كه روند 
قيمتي دالر نيمايي در سه سال گذشته نشان مي دهد 
اين اقدام تاثيري در بازار غيررسمي ارز نداشته است. 
وي خاطرنشان كرد: بايد اين واقعيت را قبول كرد كه 
تثبيت نرخ دالر نيمايي نمي توان��د از افزايش نرخ ارز 
جلوگيري كند. بلكه براي حل اين معضل بايد مسير 
انتظارات تورمي معكوس شود كه در چنين شرايطي 
كه قطعنامه اي توسط شوراي حكام انرژي اتمي عليه 
ايران صادر شده و احتمال توافق در مذاكرات برجام نيز 
كاهش يافته، عملي كردن چنين اقدامي براي دولت 
دشوار است. گلواني بيان كرد: اما در عين حال بايد به 
واقعيت هاي اقتصادي تن داد و  پذيرفت كه نمي شود 
نرخ ارز بازار غيررسمي و انتظارات تورمي افزايش يابد 
اما نرخ ارز صادر كنندگان در قيمت قبلي ثابت بماند. 
در ادامه چنين شرايطي عالوه بر اينكه صنايع كشور 
سركوب مي شوند، بازار سرمايه نيز متاثر خواهد شد. 
وي تصريح كرد: در شرايط فعلي دولت مي تواند براي 
جلوگيري و مديريت اين بحران از ابزارها و متغيرهاي 
داخلي خود اس��تفاده كند و حداقل مانع از افزايش 
حجم نقدينگي كشور شود. نكته ديگر عدم استفاده 
دولت از فرصتي است كه با حذف ارز 4۲۰۰توماني به 
وجود آمد و دولت به وسيله آن مي توانست به سمت 
يكسان سازي نرخ ارز حركت كند و نظام چند نرخي را 
كامال حذف كند. گلواني در پايان گفت: با ادامه يافتن 
روند فعلي و بيشتر شدن فاصله ميان دالر نيمايي 
و دالر بازار غير رسمي، دالر نيمايي به ارز ترجيحي 
ديگري تبديل خواهد ش��د كه ب��ه تبع پيامدهاي 

نامطلوبي براي اقتصاد كشور خواهد داشت.

اتصال برق وزارت نفت به شبكه 
سراسري براي تامين برق صنايع

در دو سال گذشته، قطعي برق در فصل گرما، به يكي 
از اصلي ترين مش��كالت واحدهاي توليدي و صنعتي 
كشور تبديل شده است. مشكلي كه نتيجه آن، خسارت 
توليدكنندگان، آسيب به مواد اوليه و تجهيزات صنعتي، 
افزايش قيمت نهايي محصوالت و... بوده و از سوي ديگر، 
ضرر و زيان ناشي از قطعي بدون برنامه برق بسياري از 
واحدهاي توليدي نيز، جبران نشده است. با اين حال، 
۲۱ خردادماه، جلس��ه اي درخصوص محدوديت هاي 
برقي شركت هاي فوالدي با حضور وزير نيرو و اعضاي 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران برگزار 
و مقرر شد كه كارگروهي متشكل از وزارت نيرو، وزارت 
صمت و انجمن فوالد، برنامه اي فني و كارشناسي براي 
محدوديت هاي مصرف برق صنايع فوالد در ش��رايط 
اضطراري كمبود برق تدوين كنند و شركت هاي برق 
منطقه اي، اي��ن برنامه را براي تأمي��ن برق واحدهاي 
فوالدي  م��الك عمل قرار دهن��د. عبدالعلي رحيمي 
مظفري، عضو كميسيون انرژي مجلس در مورد تامين 
برق صنايع حساس گفت: مذاكراتي با وزارت نفت انجام 
شده و تفاهم نامه هايي نيز بين اين وزارتخانه و وزارت نيرو، 
امضا شده است تا در صورت امكان، برق وزارت نفت به 
شبكه سراسري متصل شود. وي افزود: يكي از مواردي 
كه نياز به اصالح داشت، موضوع تعرفه برق نيروگاهي 
براي اتصال به برق ش��بكه سراس��ري بود. زيرا قيمت 
سوخت مصرفي در صنايع بزرگ، باال بود و برقي كه بايد 
به شبكه عرضه مي كردند قيمت كمي داشت، مشوق 
مناسبي براي صنايع نبود و صنايع تمايل بيشتري به 
استفاده از برق شبكه سراسري داشتند. رحيمي مظفري 
تصريح كرد: راهكارهايي در نظر گرفته شده است كه 
قيمت برق معادل قيمت خوراك��ي كه به صنايع داده 
مي شود، محاسبه يا سوخت اين صنايع بر اساس قيمت 
نيروگاهي، محاسبه شود. اين راهكارها در راستاي ايجاد 
انگيزه براي تامين برق صنايع و شبكه سراسري است. 
عضو كميسيون انرژي مجلس اظهار داشت: برخي از 
صنايع با توجه به سيستمي كه استفاده مي كنند، تمايل 
دارند اورهال را در فصلي انجام دهند كه گرما، ش��دت 
كمتري دارد. بس��ياري از صنايع، همكاري مناس��بي 
داش��تند و اورهال آنها با فصل گرم��ا تداخلي نخواهد 
داشت تا وزارت نيرو بتواند برق ديگر صنايع را نيز تامين 
كند. وي خاطرنشان كرد: كميسيون انرژي مجلس هم 
در دولت قبل و هم در دولت فعلي، پيگير قانون توسعه 
پتروپااليش��گاه ها بوده و از ماده ۲34 آيين نامه داخلي 
مجلس نيز، استفاده كرده و اين قانون در حال اجرا است.

عرضه هاي گسترده و مستمر 
سيمان در بورس كاال

ايرنا| عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان افزود: شايعه قطعي برق صنايع سيماني 
در هفته هاي گذشته، منجر به افزايش قيمت اين كاالي 
ساختماني شد. به گفته اين مقام صنفي، همين شايعات 
سبب شد تا خريداران با ورود به بورس كاال ميزان خريد 
زيادي انجام داده و قيمت ها را باال ببرند، همچنين عرضه 
سيمان به بازار كاهش يافت. وي ادامه  داد: با ابطال حدود 
۶۰ معامله سيماني از سوي بورس كاال در هفته جاري، 
اين عرضه هاي ابطال شده همراه با كف عرضه ۱.3 ميليون 
تني هفتگي در روز يكشنبه آينده )۲9 خردادماه( عرضه 
خواهد شد كه به طور قطع اين ميزان عرضه كه بيش از 
حد است منجر به شكسته شدن قيمت ها خواهد شد. 
يكشنبه گذشته )۲۲ خرداد ماه( يك ميليون و ۵۲ هزار 
تن سيمان در بورس كاال عرضه شده بود كه ۵38 هزار 
تن آن تاييد شد و بقيه به دليل غيرمنطقي بودن قيمت ها 
مورد تاييد قرار نگرفت. دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت س��يمان همچنين بيان داشت: در جلسه اخير 
اعضاي اين انجمن با وزير نيرو و برخي معاونان، مقرر شد 
برق مورد نياز براي معادل توليد پنج ميليون تن سيمان 
تامين شود. وي خاطرنشان  كرد: با مديريت ديماند 
اختصاص داده شوده از سوي واحدهاي توليدكننده 
سيمان و همچنين شركت هاي برق منطقه اي، خللي 
در توليد س��يمان به وجود نخواه��د آمد و التهابات 
موجود در اين زمينه فروكش خواهد كرد. شيخان 
همچنين گفت: صنعت سيمان با 7۰ درصد ديماند 
برق خريداري شده نيز مي تواند توليد خود را مديريت 
كند تا شاهد توقف كارخانجات و التهاب بازار نباشيم.

دومين تامين مالي جمعي
تامين سرمايه تمدن كليد خورد

امروز چهارش��نبه ۲۵ خرداد ۱4۰۱، عرضه گواهي هاي 
ش��راكت مرب��وط ب��ه ش��ركت دني��اي نوي��ن عناصر 
 كيان بر روي س��كوي تامي��ن مالي جمعي ب��ه آدرس 
www.ibcrowd.ir ب��ه ارزش يكصد ميليارد ريال 
صورت مي گيرد. اين طرح سرمايه گذاري، به منظور تامين 
سرمايه در گردش شركت مذكور جهت تهيه مواد اوليه 
محصوالت آرايشي و بهداش��تي انجام مي شود. اين يك 
فرصت سرمايه گذاري يك ساله با نرخ سود علي الحساب 
۲3درصد و با پرداخت سود به صورت ماهيانه و پرداخت 
اصل س��رمايه گذاري در سررس��يد، به مدت محدود7 
روزجهت س��رمايه گذاري در سكويIBCROWD در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت. سرمايه گذاران حقيقي 
و حقوقي كه تمايل به كسب سودي باالتر از فرصت هاي 
سرمايه گذاري درآمد ثابت و سپرده بانكي دارند مي توانند 
در اين فرصت س��رمايه گذاري سهيم شوند . الزم به ذكر 
است گواهي هاي شراكت معاف از ماليات هستند. تامين 
سرمايه تمدن جهت پوشش ريس��ك هاي تامين مالي 
جمعي، عالوه بر اخذ چك، وثايق مالي كافي شامل سهام 
بورسي آريان كيميا تك از متقاضي اخذ شده است و نگراني 
از بابت وصول مطالبات متوجه سرمايه گذاران و خريداران 
گواهي هاي شراكت دنياي نوين عناصر كيان نخواهد بود. 
شايان ذكر است تامين سرمايه تمدن سال گذشته نيز 
براي اولين بار در بازارسرمايه كشور اقدام به تامين مالي 
جمعي شركت دارو سازي پارس حيان به ارزش يكصد 
ميليارد ريال كرد كه با استقبال بي نظير سرمايه گذاران 
در كمتر از ۲ ساعت تامين مالي شركت صورت پذيرفت . 

»تعادل« عملكرد هفتگي بورس را بررسي مي كند

فنر  بورس  رها  شد

آغاز عرضه استارتاپ ها در فرابورس
وزير امور اقتصاد و دارايي در جريان عرضه اوليه تپسي 
به عنوان اولين شركت استارتاپي بازار سرمايه، ورود 
شركت هاي دانش بنيان به بازار سرمايه را نقطه عطفي 
در اقتصاد كشور دانست و گفت: در دوران بلوغ صنايع 
دانش بنيان، وزارت اقتصاد بايد تالش كند از ابزارهاي 
تأمين مالي به خصوص بازار سرمايه به خوبي استفاده 

كند و امروز آغاز اين راه است.
عرضه اوليه سهام تپسي روز سه شنبه با حضور وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمهور، 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، رييس كميته 
اقتصاد ديجيتال مجلس، مديرعامل شركت فرابورس 
ايران، مديرعامل شركت تپسي و جمعي از مديران 

ارشد بازار سرمايه در فرابورس برگزار شد.

   آغاز فصل جديد تجهيز مالي دانش بنيان ها 
در بازار سرمايه

احس��ان خاندوزي، وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي 
در اين نشست با اش��اره به اينكه ورود شركت هاي 
دانش بنيان به بازار سرمايه، فضاي جديدي در اقتصاد 
كشور ايجاد كرده اس��ت، اظهار كرد: در زيست بوم 
س��رمايه گذاري كش��ور براي تولد كسب وكارهاي 
نوآورانه اقدامات و بسترهاي مناسبي فراهم شده و 
شرايط قابل دفاع است؛ اما براي ساير مراحل رشد با 

تنگناهاي زيادي مواجهيم.
او تصريح كرد: وزارت اقتصاد بايد كمك كند در دوران 
بلوغ اين صنعت از ابزارهاي تجهيز منابع به خصوص 
بازار س��رمايه به خوبي اس��تفاده كنيم و امروز با ورود 

تپسي به بازار سرمايه اين راه آغازشده است.
به گفته خاندوزي، وجه نمادين جلسه امروز اين است 
ك��ه با كمك قانون جهش توليد دانش بنيان و س��اير 
حمايت هاي حاكميت طي ماه ه��اي آينده روزهاي 

بهتري را شاهد باشيم.

    »تپسي« مسير را هموار كرد
در ادامه اين مراسم عيسي زارع پور وزير ارتباطات 

و فناوري اطالعات ب��ا تأكيد بر وجود نگاه حمايتي 
از اقتصاد ديجيتال در دولت، عن��وان كرد: فرآيند 
عرضه تپس��ي فرآيندي طبيعي ام��ا جديد بود كه 
عالوه بر س��اختار بازار سرمايه، دستگاه هايي چون 
دستگاه هاي امنيتي نيز به خاطر نبود تجربه قبلي، 

حساسيت هايي داشتند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تشكيل كارگروه 
 ICT ويژه اقتصاد ديجيتال را نشاني از اهميت حوزه
دانس��ت و اظهار داش��ت: تاكنون چند جلسه اين 
كارگروه تشكيل شده و با توجه به اتفاق بزرگ عرضه 
امروز، اميدواريم موانع بر سر رشد شركت هاي اين 

حوزه برداشته شود.
زارع پور اضافه كرد: نااميد نشدن مجموعه تپسي راه 
را براي بقيه هموار كرد و اميدوارم كه در ادامه ش��اهد 
حض��ور بقيه ش��ركت هاي فناورانه در اي��ن عرصه و 
دستيابي به اهداف اسناد باالدستي ازجمله سهم ۱۰ 

درصدي اين شركت ها از توليد ناخالص ملي باشيم.

    يك اتفاق بزرگ در بازار سرمايه
سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رييس جمهور نيز 
در اين نشست بابيان اينكه ورود تپسي به بازار سرمايه 
يك تغيير ديدگاه در اقتصاد ايران است كه شركت هايي 
بدون دارايي فيزيكي قيمت گذاري و وارد بازار سرمايه 
شوند، افزود: در حال ورود به فضايي جديد و بسيار مهم 
هستيم. بسياري از استارتاپ ها بزودي در ساير حوزه ها، 
وارد بازار سرمايه خواهند شد و تپسي يك انگيزه براي 

ورود آنهاست.
وي با تأكيد بر اينكه تغيير فرهن��گ، روش و نگرش 
به س��ادگي رخ نمي دهد، گفت: ورود امروز تپسي به 
بازار سرمايه اتفاق بزرگي است كه فرابورس و سازمان 

بورس آن را رقم زد.

    افزايش تأمين مالي دانش بنيان ها
 از مسير بازار سهام

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نيز در ادامه عرضه تپسي را »اتفاقي بسيار بزرگ« 

توصيف ك��رده و گفت: پذيرش دانش بنيان ها يكي 
از نخس��تين مباحثي بود كه در ابتداي ورود من به 

سازمان بورس، موردتوجه قرار گرفت.
او اضافه ك��رد: ابهامات و حساس��يت هايي در اين 
زمينه وجود داش��ت كه بررس��ي دقيقي روي آنها 
انجام شد. بعدازاين بررسي، به جمع بندي و عرضه 
امروز رسيديم.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
عرضه تپس��ي را شروع راهي جديد در بازار سرمايه 
دانست و اظهار داشت: اميدوارم در سال هاي آينده 
شاهد شكوفايي شركت هاي دانش بنيان باشيم كه 

اقتصاد را متحول مي كند.
عشقي با تأكيد بر اينكه سازمان بورس خواستار نقش 
موثر ش��ركت هاي دانش بنيان در بازار سرمايه است 
اظهار داش��ت: همچنين به دنبال اين هستيم كه در 
افزايش تأمين مالي اين ش��ركت ها نقش ايفا كنيم. 
تمهيدات خوبي نيز در خصوص انتش��ار اوراق بدهي 
براي دانش بنيان ها در سازمان بورس آماده شده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادر افزود: تمهيداتي نيز 
درزمينه صندوق هاي VC و PE و اصالح ساختارها در 
راستاي تأمين مالي جمعي در حال آماده شدن است.

    فصلي جديد براي سرمايه گذاري
در دارايي هاي نامشهود

مجتبي توانگر، رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس 
هم با اش��اره به اينكه امروز مقدم��ه چند تغيير براي 
فرصت ه��اي س��رمايه گذاري مردم اس��ت، گفت: تا 
پيش ازاين مردم در طال و س��كه و سهام دارايي محور 
س��رمايه گذاري مي كردن��د اما از اين ب��ه بعد امكان 

سرمايه گذاري در استارتاپ ها فراهم شده است.
او با اشاره به اينكه براي سرمايه گذاران نقد شوندگي 
سرمايه ضروري است، گفت: از امروز اين امكان براي 
سرمايه گذاران شركت هاي دانش بنيان در حال فراهم 
شدن است ش��رايط نقد شدن س��رمايه هاي خود را 

داشته باشند.
اين مسوول، تپسي را فصلي جديد  براي سرمايه گذاري 
در سهام شركت هايي با دارايي نامشهود دانست و گفت: 

در شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي با نوع جديدي 
از دارايي به دوراز دارايي هاي سنتي مواجهيم. به گفته 
توانگر براي بازار س��رمايه هم ام��روز روزي تاريخي 
است، از اين به بعد ناظران و مسووالن بازار سرمايه در 
انتخاب اين شركت ها بايد دقت كامل داشته باشند تا 

تجربه هاي شيريني براي مردم رقم بخورد.
رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس ادامه داد: با ورود 
اولين استارتاپ به بازار سرمايه قدمي به استانداردهاي 
جهاني و اقتصاد ديجيتال نزديك شديم. اميدوارم اين 
استارتاپ ها در مسير رشد و توسعه گام بردارند و باعث 

رشد و توسعه بازار سرمايه شوند.

    ورود تپسي حاصل دو سال تالش است
گفتني است در اين مراس��م ميثم فدايي مديرعامل 
فرابورس ايران با اش��اره به اينكه بعد از دو سال تالش 
امروز ميزبان اولين استارتاپ در بازار سرمايه هستيم، 
گفت: طوالني شدن اين فرآيند به دليل اولين بودن و 

تدوين قوانين و تسهيل شرايط آن بود.
به گفته مديرعامل فرابورس ايران تقاضاهاي خوبي از 
استارتاپ ها به هيات پذيرش فرابورس ارسال شده كه 

طي ماه هاي آينده در اين هيات بررسي خواهند شد.
فدايي بابيان اينكه امروز شاهد عرضه اولين استارتاپ 
در فرابورس كشورمان هستيم، گفت: درزمينه كشف 
قيمت تپسي نيز 47 صندوق سرمايه گذاري حضور 
داشتند و جلسه تحليل و ارزش گذاري در ابعاد مختلف 
موردبررس��ي قرار گرفت. براي ورود تپس��ي به بازار 

سرمايه كنكاشي و دقتي بسيار زياد انجام شد.

    امروز آغاز راه است
ميالد منش��ي پور، مديرعامل تپس��ي ني��ز در اين 
نشست گفت: يك سوم اقتصاد توسعه يافته در دنيا 
متعلق به استار تاپ هاست. ما نيز براي ورود به بازار 
سرمايه دو سال سخت را گذرانديم تا استانداردها و 
ضوابط شكل گرفت. به گفته وي امروز آغاز راه است 
و ما به عنوان نماينده اين صنعت در بازار س��رمايه 

شفاف ترين اطالعات را ارايه خواهيم كرد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي 4 س��ال جهش قيمت مس��كن، بس��ياري از 
متقاضيان مصرف��ي و بالقوه خريد آپارتمان به ناچار 
ب��ازار معامالتي ملك را ترك كرده و به جس��ت وجو 
در ب��ازار اجاره بس��نده كرده اند. اين مس��اله اما دو 
پيامد ناخواس��ته و البته ناگوار براي مس��تاجران در 
پي داش��ته است، اول اينكه با جهش قيمت مسكن، 
اجاره بها نيز به تدري��ج در حال تجربه كردن جهش 
است و از سوي ديگر، انباش��ت تقاضاي بالقوه براي 
خريد آپارتمان كه به بازار اجاره س��رريز شده است، 
حاال تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجاره را به ويژه در 
محله هاي ارزان قيمت كالن شهرها بر هم زده است، 
به گونه اي كه افزون بر جهش اجاره بها از كانال افزايش 
قيمت مسكن، حاال ش��اهد جهش اجاره بها از كانال 
رشد تقاضا در محله هاي ارزان قيمت نيز هستيم به 
گونه اي كه اجاره بها در اين محالت نيز »نجومي« و 
به نسبت دست نيافتني شده اند. به عبارت روشن تر، 
در شرايطي كه حداقل دس��تمزد كارگران شاغل و 
بازنشسته در سال جاري 57 درصد رشد يافته است، 
شاهديم كه ميزان اجاره در محله هاي ارزان قيمت 
پايتخت تا 300 درصد افزايش يافته است. در چنين 
شرايطي اس��ت كه برخي از كارشناسان، از »سقوط 
طبقاتي« اجاره نش��ين ها طي 4 سال اخير سخن به 

ميان مي آورند.
در چنين ش��رايطي، س��عيد لطفي، عض��و اتحاديه 
مش��اوران امالك از واس��طه هاي ملكي خواس��ته تا 
از فاي��ل كردن اجاره ه��اي نجومي برخ��ي موجران 

خودداري كنند.
لطفي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه كنترل س��قف 
اجاره بها به ميزان رشد ۲5 درصد سخت است، گفت: 
به دليل باال رفتن نرخ هاي اجاره روند جابه جايي اقشار 
اجاره نش��ين به محله هاي كم برخوردارتر از سه سال 
گذشته آغاز شده و كماكان ادامه دارد. تنها كاري كه در 
شرايط فعلي مي توان كرد، اين است كه صاحبخانه ها 
هواي مستاجرها را داشته باشند و مشاوران امالك هم 
از كار روي فايل هاي اجاره داراي قيمت هاي نامتعارف 

خودداري كنند.
لطفي اظهار كرد: با نزديك شدن به فصل جابه جايي 
به م��رور نرخ هاي جديد در بازار اجاره خود را نش��ان 
مي دهد. طبق آمار رسمي از ارديبهشت ۱40۱ متوسط 
افزايش ساالنه اجاره بها در تهران 4۶ درصد بوده اما در 
كف بازار مي بينيم كه برخي صاحبخانه ها قيمت اجاره 

را تا ۱00 درصد هم باال برده اند. خيزش اجاره بها از سه 
سال گذشته آغاز شده و شاهد نوعي سقوط طبقاتي 
در بين اقشار اجاره نشين هستيم. وي افزود: روزانه با 
موارد بسياري از گاليه هاي اقشار اجاره نشين مواجهيم 
كه مي گويند صاحبخانه ها به صورت بي قاعده نرخ ها را 
باال برده اند. مستأجران هم مجبور مي شوند به مناطق 
كم برخوردارتر برون��د تا اجاره بهاي كمتري پرداخت 
كنند. خواهش من از همكارانمان در صنف مشاوران 
امالك اين اس��ت كه از طرق مختلف مثل چانه زني، 
مال��كان را ترغيب به پايي��ن آوردن قيمت ها كنند يا 

حتي المقدور به فايل هاي نامتعارف نپردازند.
لطفي با بيان اينكه در شرايط اقتصادي فعلي بايد هواي 
يكديگر را داشته باشيم، گفت: غالب مستأجران از قشر 
ضعيف جامعه هستند. برخي از آنها حتي شغل ثابتي 
ندارند. بنابراين بايد به نح��وي از طرف دولت و مردم 

حمايت شوند.
عضو هيات مدي��ره اتحاديه مش��اوران امالك درباره 
مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر سقف مجاز افزايش 
اجاره بها به ميزان ۲5 درصد در ش��هر تهران گفت: به 
نظرم وزارت راه و شهرس��ازي مكانيزم كنترلي براي 
اجراي اين مصوبه را ندارد كه صحبت هاي مسووالن 
اين وزارتخانه هم به وضوح اين موضوع را تأييد مي كند.

      اثر دومينووار جهش قيمت كاالهاي اساسي
وي رشد قيمت مسكن و تورم را در نوسانات بازار اجاره 
موثر دانست و گفت: اثر دومينوواري كه افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي بر انتظارات تورمي ايجاد كرد، منجر 
به رشد ۶ درصدي قيمت مسكن در ارديبهشت شد و 

همين عامل، بازار اجاره را نيز ملتهب كرد.
لطفي يادآور شد: از آن طرف با چالش هايي مثل رشد 
قيمت ارز، افزايش نرخ نهاده هاي ساختماني و كاهش 
ميزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصي مواجهيم 
كه اين عوامل نيز در ميان مدت ب��ازار اجاره را تحت 

تأثير قرار مي دهد.
عضو هيات مدي��ره اتحاديه مش��اوران امالك تاكيد 
كرد: دو س��ه سالي اس��ت كه وزارت راه و شهرسازي 
برنامه هايي همچون اجاره داري حرفه اي يا پرداخت 
تسهيالت كمك وديعه مسكن را مطرح مي كند، اما 
اول��ي از روي كاغذ فراتر نرفته و دومي يعني پرداخت 
وام به قدري ناچيز است كه به يك بيستم مستأجران 
هم اختصاص نيافته و به همين خاطر تحولي در بازار 

اجاره ايجاد نمي كند.

    نيمي از مردم در كالن شهرها مستاجر شدند
در همي��ن حال، مجيد يوس��في، عضو كميس��يون 
عمران مجلس اظهار كرد: در ح��ال حاضر در برخي 
از كالن ش��هرها نيمي از مردم مستاجر شده اند اما در 
سطح كل كش��ور طبق آمار ٣5 تا 4٠ درصد از خانوار 

مستاجر هستند.
يوس��في در گفت وگو با ايلنا، درباره افزايش جهشي 
اجاره به��ا و اقدامات دولت براي كنترل ب��ازار اجاره و 
رهن اظه��ار كرد: يكي از مولفه هاي اقتصادي مرتبط 
با س��بد خانوار مسكن است و مسكن هم تابع شرايط 
اقتصاد است و با ساير مولفه هاي اقتصادي مانند تورم، 

نقدينگي، بازارهاي موازي و ...ارتباط دارد .
وي ادامه داد: يك موضوع بس��يار تاثيرگ��ذار در بازار 
مس��كن عرضه و تقاضا است و براس��اس طرح جامع 
مسكن كه در سال ٩4 ابالغ شد، ساالنه به توليد يك 

ميليون مسكن نياز داريم.
عضو كميس��يون عمران مجلس با اشاره به جمعيت 
مستأجران كش��ور گفت: طبق آمار رسمي سال ٩5، 
در كشور ۶.5 ميليون خانوار مستاجر داريم اما در حال 
حاضر در برخي از كالن شهرها نيمي از مردم مستاجر 
شده اند اما در سطح كل كشور آمار نشان مي دهد ٣5 
تا 4٠ درصد از خانوار مستاجر هستند و از سوي ديگر 
در ٧ سال دولت گذشته اقدام موثري در بخش مسكن 

انجام نشد.
يوسفي با بيان اينكه در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار مس��كن به هم خورده و بايد با قانون ماليات از 
خانه هاي خالي در كوتاه مدت تعادلي را در بازار اجاره و 
رهن ايجاد كنيم، اظهار كرد: قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي كه جريمه سوداگران در حوزه مسكن محسوب 

مي شود هم از سال ٩4 به اجرا نرسيده  است.
وي ادامه داد: اصالح و بازبيني در س��ال ٩٩ روي اين 
قانون انجام شد، اما تا به امروز اين قانون به اجرا نرسيده و 
اساسا زير ساخت هاي اجراي آن وجود ندارد و سامانه ها 
بر خط نيستند. سامانه هايي مانند اسكان و امالك هم 
به تنهايي نمي توانند به اطالعات مورد نياز براي اجراي 
اين قانون را تامين كنند و س��اير سامانه ها مانند ثبت 
اسناد و شهرداري و صدور پروانه بايد به يكديگرمتصل 
شوند و تا اطالعات مورد نياز براي شناسايي خانه هاي 

خالي به دست آيد.
يوس��في تاكيد كرد: هر چند عمده مشاوران امالك 
شريف هستند اما بخش��ي از اين صنف به سوداگري 
بازار مسكن دامن مي زنند و بايد مشخص شود كه يك 

مشاور امالك يك ملك را در بازه زماني مشخص چند 
بار معامله مي كند تا فعالي��ت داللي اين افراد كنترل 
ش��ود. اين عضو كميس��يون عمران مجلس گفت: 
معتقدم اجراي قانون جهش توليد و افزايش عرضه 
در بازار مسكن مي تواند در ايجاد تعادل بين عرضه و 
تعادل موثر عمل كند و نبايد در اين شرايط تصميمات 
غيراجرايي مانند تعيين سقف افزايش اجاره بها تا ٢5 
درصد اعمال شود و ديديم كه اين مصوبه هم اجرايي 
نش��د. اين تصميمات راه حل بازار مس��كن و اجاره 
نيستند. در بلندمدت راهكار بازارهاي اجاره افزايش 
توليد و عرض��ه و در كوتاه مدت اجراي قانون ماليات 

در بازار مسكن است.

    اجاره هاي نجومي در محله هاي جنوبي
رشد س��نگين اجاره بها در س��ال هاي اخير عمدتًا به 
محالت گران نش��ين تهران اختصاص داش��ت، ولي 
در ماه ه��اي اخير اين روند رو به رش��د، به محله هاي 
متوسط نشين يا نيمه جنوبي پايتخت كشيده شده 
و شاهد افزايش كوچ س��اكنان اين محالت به حومه 
هستيم. هرچند كه برخي ش��هرهاي حومه اي نيز با 

گراني اجاره بها مواجه شده است.
بانك مرك��زي از افزايش 50 درص��دي اجاره بها در 
تهران طي ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت 

س��ال گذش��ته خبر داده اس��ت؛ همچني��ن اجاره 
مسكن در ماه گذشته نسبت به نخستين ماه امسال 

)فروردين ۱40۱( نيز رشد ۲ درصدي داشته است.
اي��ن در حالي اس��ت كه عب��داهلل اوت��ادي، عضو 
هيات مديره اتحاديه مش��اوران امالك تهران، رشد 
اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را 300 

درصد عنوان كرده است.

    اجاره بهاي مسكن در جنوب تهران
بررسي فايل هاي عرضه شده به بازار اجاره نشان از رشد 
ش��ديد قيمت ها دارد. خبرگزاري مهر به عنوان مثال 
گزارش كرده است، در بريانك اجاره واحد ۹0 متري با 
300 ميليون تومان وديعه و اجاره ماهانه 4 ميليون و 

300 هزار تومان فايل شده است.
واحد ۶۹ متري در محله مسعوديه منطقه ۱5 پايتخت 
3۲0 ميليون تومان وديعه و اجاره ماهانه يك ميليون و 
۱00 هزار تومان به بازار اجاره مسكن عرضه شده است.

واحد ۱00 متري در منيريه ۶50 ميليون تومان و طبقه 
4 يك واحد ۶0 متري در جواديه بدون آسانسور، ۱50 
ميليون تومان وديعه و ماهانه 4 ميليون تومان از سوي 
موجر فايل شده است. اجاره اين واحد در سال گذشته 
۱.5 ميليون تومان در ماه بود كه ۲.5 برابر رشد نشان 
مي دهد. واحد ۶0 متري در مهرآباد جنوبي با پاركينگ 

با ۱00 ميليون تومان وديعه و اجاره ماهانه 5 ميليون و 
۶00 هزار توماني آماده ارايه به بازار اجاره مسكن است. 
واحدي كه سال گذش��ته با قيمت ماهانه ۲ ميليون 
تومان اجاره رفته بود و رش��د بيش از ۲00 درصدي را 
تجربه كرده اس��ت. يك خانوار ساكن در شرق تهران 
به مهر گفت: سال گذشته ساكن يك واحد 70 متري 
در نارمك به قيمت ۱00 ميليون تومان وديعه و اجاره 
ماهان��ه ۱.5 ميليون توماني بودند. موجر براي س��ال 
ج��اري اجاره همين واحد را ب��ه 300 ميليون تومان 
وديعه و 3.5 ميليون توم��ان اجاره ماهانه افزايش داد 
ولي به دليل عدم استطاعت در تأمين وديعه مسكن، 
به شهر جديد پرديس براي سال جاري كوچ كرده اند.

يكي از مشاوران امالك در منطقه ۱4 تهران نيز گفت: 
يك واحد ۱۱ سال ساخت 75 متري در محله شكوفه 
)جنوب شرق تهران( در حالي براي سال جاري 450 
ميليون تومان رهن كامل ش��ده كه همين واحد در 
س��ال گذش��ته ۲00 ميليون تومان ره��ن كامل به 
مستأجر واگذار ش��ده بود. واحد 7۲ متري در محله 
امير بهادر )انتهاي جنوبي خيابان وليعصر نرسيده به 
ميدان راه آهن( با ۲00 ميليون تومان وديعه و اجاره 
ماهان��ه ۶.5 ميليون در حالي به بازار اجاره مس��كن 
عرضه شده كه مش��ابه همين واحد سال گذشته در 

فاصله ۲ تا 3 ميليون توماني اجاره رفته بود.
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عضو هيات مديره اتحاديه امالك: مشاوران اجاره هاي نجومي مسكن را فايل نكنند

سقوططبقاتياجارهنشينها

مديرعامل فوالد خوزستان در گفت وگوی ويژه خبری خوزستان:مديرعامل در جلسه كميته راهبري شركت فوالد خوزستان: 

اجراي اصل چهل- شصت، راه حل برون رفت از 
چالش هاست

شهروندان با صرفه جویی در مصرف برق، یاری رسان صنعت باشند

دیدار مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با خانواده شهيدان باوی و درخت
به گزارش رواب�ط عمومي امين ابراهيمي 
مديرعامل ش�ركت فوالد خوزس�تان در 
جلس�ه كميته راهبري كه ۲۴ خرداد ماه 
۱۴۰۱ ب�ا حض�ور قائم مقام�ان، معاونان و 
مديران ارش�د برگزار ش�د، گف�ت: اصل 
چهل- شصت بايد اجرا شود، يعني چهل 
درص�د كنترل هزينه ها و ش�صت درصد 
افزايش درآمدها بايد مدنظر قرار داده شود.  
وي اف�زود: محدوديت هاي برق در س�ال 
گذش�ته، ضرر مالي ۱۲ ميليون تن معادل 
۸ ميليارد دالر در صنعت فوالد را به دنبال 
داشت. رقمي كه مي توانست اشتغال زايي 
ش�ش الي هفت هزار ني�روي كار را براي 
كشور رقم بزند. در سال جاري پيش بيني 
مي شود، اين مقدار به ۱۰ ميليارد دالر برسد 
كه مشكالت نقدينگي را به  همراه دارد. نياز 
است هزينه ها با مطالعه بيشتر انجام شود.  
وي در ادامه گفت: امروز كميته كنترل منابع 
با حضور معاونان خريد، فروش و بازاريابي، 
مالي و اقتصادي تشكيل شده و مديريت 
كنترل هزينه كرد منابع انجام مي ش�ود. 
در ماه جاري، بازنگ�ري طرح طبقه بندي 
مشاغل در دست انجام است. در اين طرح 

نظام توزيع اصالح خواهد ش�د و مديران 
را درگير خواهد نمود. پس از اجراي طرح 
طبقه بندي مش�اغل، اگر ب�راي كاركنان 
توجيه پذي�ري رخ نداده باش�د، مديران 
هر مجموعه نياز است كه جوابگو باشند.  
ابراهيمي ادامه داد: خوشبختانه در سال 
جاري، حد فاصل گرفت�ن مجوز از كميته 
قرارداد تا تنفيذ به حداقل رس�يده است. 
اما هنوز براي رسيدن به زمان استاندارد، 
نياز به تالش بيش�تري است. در مجموعه 
فوالد خوزستان، خلق طرح هاي جديد و 
ايده مورد تشويق قرار مي گيرد. مديران 
طرح تش�ويق غير نقدي كاركنان خالق 
را دس�تور كار خود قرار دهن�د. كاركنان 
جديد ال�ورود بايد با آم�وزش كامل وارد 
محيط كار خود ش�وند.   مديرعامل فوالد 
خوزستان تصريح كرد: جلسات بايد منتج 
به خروجي ش�وند و ب�ر فرآيندها تمركز 
كنيم. شناس�ايي و به كارگي�ري نخبگان 
در واحده�اي مختل�ف، از وظاي�ف ذاتي 
مديران سازمان اس�ت. نگاه اقتصادي به 
پروژه ها و كس�ب كار بس�يار مهم است. 
عملكرد سه ساله برون سپاري پروژه هاي 

ش�ركت از ديدگاه صرفه اقتص�ادي، بايد 
مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. عليرضا 
مخبر دزفول�ي قائم مق�ام مديرعامل در 
امور س�تادي و مسووليت هاي اجتماعي، 
در اين جلس�ه اعطاي وام ب�ه كاركنان را 
پاسخ به خواسته آنان دانست و گفت: اين 
وام سه خصوصيت دارد كه مي توان آن را 
حركتي جهادي ناميد. اول اينكه بر خالف 
عرف بهره وام هاي بانكي كم بهره اس�ت، 
دوم اينكه اقس�اط آن طوالني مدت است 
و س�وم اينكه بر خالف وام ه�اي قبلي تا 
پايان سال ۱۴۰۱ به لطف خدا همه كاركنان 
شركت از اين ش�رايط دريافت تسهيالت 
بهره مند مي شوند.  وي افزود: اين اقدام با 
حمايت مديرعامل و پيگيري ها و جلسات 
متعدد با همراهي و ت�الش معاونان منابع 
انساني و امور اجتماعي، مالي و اقتصادي 
و همچنين هم�كاري بانك ه�ا به مرحله 
اجرا رسيده اس�ت. قائم مقام مديرعامل 
در امور ستادي و مسووليت هاي اجتماعي 
ابراز اميدواري كرد: روال پرداخت بانك ها 
با نظ�م مطلوب انج�ام ش�ده و موجبات 

رضايت مندي كاركنان فراهم شود.

به گ�زارش خبرن�گار روابط عموم�ی، امين 
ابراهيمی مديرعامل شرکت فوالد خوزستان 
در گفت وگ�وی وي�ژه خب�ری س�اعت ۲۳ 
خوزستان از کاهش توليد ۱۳ هزار مگاواتی برق 
کشور خبر داد و افزود: در سال گذشته شرکت 
فوالد خوزس�تان به منظور پايداری شبکه 
برق و جلوگيری از خاموشی های شهری، از 
اواس�ط ارديبهشت  تا پايان ش�هريورماه، با  
محدوديت های برقی مواجه شد. پيامد اين 
محدوديت ها از دست رفتن ۶۰۰ هزار ُتن توليد 
به ارزش دوازده هزار ميليارد تومان بود.   وی در 
ادامه گفت: پيش بينی مصرف برق امسال ۶۶ 
هزار مگاوات است که با توجه به ظرفيت توليد 
۵۳ هزار مگاواتی، با کسری ۱۳ هزار مگاوات 
توليد برق مواجه هستيم. از اين ميزان مصرف، 
س�هم مصارف خانگی ۵۱ درصد و صنايع ۱۸ 
درصد است. از س�هم صنايع تنها ده درصد 
مصرف صنعت فوالد است.  ابراهيمی از شروع 
محدوديت های برقی در هفته جاری خبر داد و 
افزود: محدوديت های برقی فوالد خوزستان 
از ۱۵ خ�رداد ماه ۱۴۰۱ آغاز ش�ده اس�ت و با 

توجه به تداوم محدوديت ها تا ۱۵ شهريورماه 
۱۴۰۱، پيش بينی می شود ۴۴۰ هزار ُتن توليد 
برنامه ريزی شده، معادل ۴۵ روز توليد از دست 
برود. اين ميزان توليد هفت هزار ميليارد تومان 
درآمد فوالد خوزس�تان را ش�امل می شود. 
تداوم چنين ش�رايطی، پاي�داری توليد و 
گردش چرخ صنعت را با چالش  جدی مواجه 
می کند.  مديرعامل فوالد خوزس�تان در 
پايان از شهروندان خوزستانی خواست در 

اصالح الگوی مصرف ياری رس�ان صنعت 
فوالد باشند و در ادامه گفت: پايداری توليد 
صنايع ب�ه رونق کس�ب و کار در منطقه و 
کشور منجر می شود. هر يک از شهروندان 
می توانند با اصالح الگوی مصرف، استفاده 
نکردن از وسايل پرمصرف در ساعات اوج 
مصرف و خاموش کردن چراغ های اضافه، 
در کاهش خاموشی شهری و صنايع سهيم 

باشند.

امي�ن ابراهيم�ی مديرعام�ل، عليرض�ا 
مخب�ر دزفولی قائ�م مق�ام مديرعامل در 
امور ستادی و مس�ووليت های اجتماعی، 
عباسعلی تقوی معاون منابع انسانی و امور 
اجتماع�ی به هم�راه جمعی از مس�ووالن 
ش�رکت فوالد خوزس�تان، ۲۳ خردادماه 
۱۴۰۱ با خانواده شهيدان عبدالحسن باوی 
و کاظ�م درخت دي�دار کردند.مديرعامل 
شرکت فوالد خوزستان در ديدار خانواده 
شهيد عبدالحس�ن باوی گفت: امروز اگر 
آرامشی در شرکت فوالد خوزستان است، 
مرهون خون ش�هدا  اس�ت. گروه مديران 
شرکت فوالد خوزس�تان ديدار با خانواده 
شهدا را وظيفه خود می دانند. در زمانی که 
شرکت های مختلف با تعديل و ورشکستگی 
روبرو هس�تند، فعاليت مس�تمر شرکت 
فوالدخوزس�تان اميدوار کننده است. وی 
گفت: س�عی مدي�ران فوالد خوزس�تان، 
اجرای عدالت است. در همين راستا، آزمون 

اس�تخدامی برگزار ش�د. در اي�ن آزمون 
۲۵ ه�زار تن ش�رکت نم�وده و از خانواده 
معظم ش�هدا، ايثارگران و بازنشس�تگان، 
شرکت کنندگان بسياری در آزمون حضور 
داشتند و موفق به کسب نمره قبولی شدند. 
ابراهيمی افزود: در انتخاب کارکنان، تالش 
ما بر اين است که عدالت اجرا شود و جوانان 
نخبه اس�تان، برای جذب و تربيت مديران 
آينده اين شرکت بکارگيری شوند.  در ادامه 
مديرعامل و هيات همراه به ديدار خانواده 
شهيد کاظم درخت رفتند.امين ابراهيمی 

مديرعامل شرکت فوالد خوزستان در ديدار 
خانواده شهيد درخت گفت: چرخه توليد 
در شرکت فوالد خوزس�تان نياز به دعای 
خير خانواده ش�هدا دارد. اگر رش�ادت و از 
جان گذشتگی شهدا و ايثارگران نبود، امروز 
نمی توانستيم چرخه توليد را در امنيت اين 
مرز و بوم استوار نگه داريم. حجت االسالم 
موسی بهاءالدينی مسوول امور ايثارگران 
با اش�اره به حديثی از ام�ام رضا )ع( گفت: 
به خدا خوش گمان باش�يد، زيرا اگر شری 
هم پيش بيايد، تبديل به خير می شود. در 
اوايل انقالب که جنگ تحميلی پيش آمد، 
با وجود گروهک های مخالف، حضور شهدا، 
جانبازان و ايثارگران، موجب همبس�تگی 
ميان تمامی ملت ايران ش�د. خانواده های 
شهدا، ذخيره های انقالب هستند. وی در 
پايان س�خنان خود به نقل از ش�هيد حاج 
قاسم سليمانی گفت: تا سبک زندگی کسی 

شبيه شهدا نباشد، شهيد نمی شود.

۵



بيت كوي��ن، محبوب تري��ن رم��زارز بازار ك��ه برخي 
تحليلگ��ران بازار پيش بين��ي مي كردند آنقدر رش��د 
خوبي خواهد داش��ت كه حتي رسيدن به اوج قيمتي 
70 هزار دالر يا حتي 100 ه��زار دالر را براي آن امري 
طبيعي مي ديدند، ريزش شديدي را تجربه كرده و در 
ساعاتي از روز گذش��ته حتي در محدوده 20 هزار دالر 
معامله شد. اكنون نه تنها خبري از بيت كوين 100 هزار 
دالري نيست، بلكه بازار با سياه ترين و وحشتناك ترين 
سناريوهاي موجود روبرو است. تعدادي از سرمايه گذاران 
و صاحب نظ��ران بازارهاي مالي، س��قوط اخير ارزهاي 
ديجيت��ال را فرصتي ب��راي افزايش موجودي س��بد 
س��رمايه گذاري خود مي دانند. اين در حالي اس��ت كه 
برخي ديگر هشدار داده اند س��رمايه گذاري در شرايط 
كنوني، همچن��ان خطرن��اك اس��ت. بيت كوين روز 
دوش��نبه بيش از 1۵ درصد و روز سه شنبه ۵.۴ درصد 
ريزش كرد و روز گذشته نيز به 20 هزار دالر هم رسيد، 
اين ريزش همسو با ارزهاي ديجيتالي ديگر تحت تاثير 
پيش بيني نرخ تورم باالتر در امريكا و توقف برداشت از 
سوي پلتفرم وام دهي سلس��يوس روي داد. تعدادي از 
شناخته شده ترين سرمايه گذاران بازار ارزهاي ديجيتال 
معتقدند كه بازار ارزهاي ديجيتال به س��رعت در حال 
نزديك شدن به كف قيمتي خود است. به همين خاطر، 
آنها فكر مي كنند كه هم اكنون زمان مناسبي براي خريد 
ارزهاي ديجيتال اس��ت. با اين حال، يك��ي از اين افراد 
هش��دار داده  اس��ت كه اگر قيمت  ها به كمتر از سطوح 
حمايتي تعيين شده سقوط كنند، شرايط بسيار بدي 
به وج��ود مي آيد. مايك نووگرات��ز، بنيان گذار، رييس 
هيات مديره و مديرعامل موسسه گلكسي ديجيتال، در 
كنفرانس مورگان استنلي در 1۳ ژوئن )2۳ خرداد(، گفت 
كه ارزهاي ديجيتال احتمااًل اكنون به كف قيمتي خود 
رسيده اند. طبق تحليل او، كف اتريوم احتمااًل در 1,000 
دالر و كف چرخه نزولي بيت كوين در حدود 20,000 
تا 21,000 دالر است. بنا بر گفته هاي نووگراتز، ارزهاي 
ديجيتال سريع تر از بازار سهام اياالت متحده به كف خود 
مي رسند. او مي گويد قيمت سهام شركت هاي امريكايي 
احتمااًل بين 1۵ تا 20 درصد ديگر سقوط خواهد كرد. 
نووگراتز گفته است: »قيمت اتريوم بايد اطراف 1,000 
دالر ثاب��ت ش��ود و در حال حاضر 1,200 دالر اس��ت. 
كف بيت كوين هم ح��دود 20,000 و 21,000 دالر و 
قيمت فعلي آن 2۳,000 دالر است. در نتيجه، ارزهاي 
ديجيتال در مقايسه با سهام اياالت متحده به كفي كه من 
پيش بيني كرده ام، نزديك تر هستند. شخصاً فكر مي كنم 

بازار سهام 1۵ تا 20 درصد ديگر سقوط خواهد كرد.« 

    رييس سابق بيتمكس 
درباره ريسك فروش شديد هشدار مي دهد

آرتور هيز، يكي از بنيان گذاران و رييس س��ابق صرافي 
بيتمكس، همچنين نظ��ري دارد. او در 1۳ ژوئن )2۳ 
خرداد( در توييتر اعالم كرد كه داده هاي درون زنجيره اي 
مربوط به رپد بيت كوين )توكن نماينده بيت كوين در 
شبكه اتريوم( و اتريوم نشان مي دهد كه ليكوييدشدن 
مورد انتظار موقعيت هاي معامالتي در بازار، تا حد زيادي 
اتفاق افتاده اس��ت. با اين حال، هيز هشدار داد كه اگر 
قيمت بيت كوين و اتريوم به ترتي��ب به زير 20,000 و 
1,000 دالر برسد، احتمااًل فش��ار فروش در بازارهاي 
آني افزايش مي ياب��د. او در اين باره گفته اس��ت: »اگر 
بيت كوين و اتريوم به ترتيب سطوح 20,000 و 1,000 
دالر را از دس��ت بدهند، مي توانيم انتظار فشار فروش 
زيادي را در بازارهاي آني داشته باشيم؛ چراكه بخشي 
از معامله گران سعي مي كنند با اين كار از سرمايه خود 
محافظت كنند. عالوه بر اين، فعاالني كه معامالت خود 
را به صورت فرابورس )خارج از صرافي( و در مقياس هاي 
بزرگ انجام مي دهند، ممكن اس��ت نتوانند به درستي 
ريسك خود را پوشش دهند و ورشكست شوند.« رائول 
پال، سرمايه گذار مش��هور و مدير سابق بانك گلدمن 
ساكس، از ركود اخير بازار به عنوان فرصتي براي افزايش 
موجودي سبد ارزهاي ديجيتال خود استفاده مي كند. 
او در 1۴ ژوئن )2۴ خرداد(، به ۹۵۶,000 دنبال كننده 
خ��ود در توييتر گفت كه بيت كوي��ن به منطقه خريد 

رسيده اس��ت. خود او قصد دارد به طور قابل توجهي  به 
موقعيت هاي معامالتي ارزهاي ديجيتالش اضافه كند و 
اين كار را احتمااًل از هفته آينده و تا ماه ژوييه )تير( انجام 
مي دهد. طبق گفته هاي مدير س��ابق گلدمن ساكس، 
پايين آمدن قريب الوقوع بيت كوين را مي توان با شاخص 
قدرت نس��بي )RSI( در نماي هفتگي هم نش��ان داد. 
 RSIپال در اين باره گفته است: »شاخص قدرت نسبي
هفتگي بيت كوين روي سطح ۳1 قرار دارد و كف آن 2۸ 
است كه نشان مي دهد كف بيت كوين چندان دور نيست. 
با اين حال هيچ وقت فكر نكنيد كه مي توانيد با اطمينان 
كامل كف بيت كوين را شناسايي كنيد و به هدف بزنيد. 
ش��اخص ترتيبي تام ديمارك در نماي هفتگي نشان 
مي دهد كه كف بيت كوين در هفته آينده يا پنج هفته 
آينده به دست مي آيد.« در حال حاضر RSI بيت كوين 
به زير سطح مورد انتظار پال سقوط كرده و روي ناحيه 
2۶ قرار گرفته است. سرمايه گذاران از شاخص RSI براي 
اندازه گيري س��رعت و بزرگي تغييرات قيمت استفاده 
مي كنند. با اس��تفاده از اين ش��اخص مي توان مناطق 
اشباع فروش يا اش��باع خريد را هم مشخص كرد. اگر 
شاخص RSI به ۳0 يا پايين تر از آن برسد، ارز ديجيتال 
در منطقه اش��باع فروش قرار مي گيرد و مي توان گفت 
قيمت نسبتاً پايين است. پال با بيان اينكه در چهارچوب 
او قيمت ارزهاي ديجيتال در افق هاي زماني بلندمدت 
اغلب ۶0 درصد كاهش مي ياب��د، افزود: »در حقيقت، 
بهترين راه براي بهينه س��ازي سود اين است كه وقتي 
بازار به نقاط مهم و كليدي مي رسد، سرمايه گذاران به 
ميزان قابل توجهي به سرمايه گذاري خود اضافه كنند.« 
آنتوني اسكاراموچي، بنيان گذار اسكاي بريج كپيتال، 
در 1۳ ژوئ��ن )2۳ خرداد( و در برنامه اس��كواك باكس 
شبكه سي ان بي سي )CNBC( گفت كه سرمايه گذاران 
هنگام ركود ارزهاي ديجيتال بايد نظم خود را حفظ كند. 
او در اين برنامه اعالم كرد كه صندوق او همچنان قصد 
دارد موجودي بيت كوين و اتريومش را بيش��تر كند. او 
در اين باره گفته است: »ما با پول نقد اضافي موجود در 
صندوقمان بيت كوين و اتريوم بيشتري خريديم. پس 
بله! اگر بخواهيم راستش را بگوييم، مردم بعدها به گذشته 
و سقوط اين روزها نگاه مي كنند و مي گويند اي كاش آن 
زمان پولي براي خريد داشتيم.« نووگراتز در حال حاضر 
هيجان كمتري نسبت به سرمايه گذاري دارد و رويكرد 
محافظه كارانه تري اتخاذ كرده اس��ت. طبق گفته هاي 
او، احتمااًل هنوز زمان آن نرسيده است كه معامله گران 
س��رمايه زيادي را وارد بازار كنند؛ چراكه اقتصاد جهان 
ممكن است بيشتر از اين س��قوط كند. او ادامه داد: »تا 
زماني كه نبينم فدرال  رزرو به خودش تكاني مي دهد، تا 

زماني كه شرايط اقتصاد خيلي بد باشد و فدرال رزرو از 
افزايش نرخ بهره بانكي دست نكشد و به كاهش آن فكر 
نكند، تصور نمي كنم زمان آن برس��د كه واقعًا سرمايه 
زيادي را وارد بازار كنم.« ش��اخص ديگري كه نش��ان 
مي دهد آيا ارزهاي ديجيتال به كف خود نزديك شده اند 
يا نه، شاخص ترس و طمع است. اين شاخص در حال 
حاضر در سطح 7 درصد قرار دارد و نشان دهنده ترس 
شديد معامله گران اس��ت. گفتني است كه شاخص 
ترس و طمع آخرين باز در 17 مه )27 ارديبهش��ت( 

و هنگام سقوط شبكه ِترا به اين منطقه رسيده بود.

    شمارش معكوس براي اعالم نتيجه 
نشست بانك مركزي امريكا

گزارش هاي تازه نش��ان مي دهند ك��ه مقامات بانك 
مرك��زي امريكا قصد دارند نرخ به��ره بانكي را در اين 
كش��ور 0.7۵ درصد افزايش دهن��د. بيت كوين در دو 
روز گذشته يكي از بزرگ ترين ريزش هاي چند سال 
اخير خود را تجربه كرد؛ سقوطي كه عمدتًا تحت تأثير 
آشفتگي شرايط كس��ب وكارهاي بزرگ فعال در اين 
حوزه و ترس س��رمايه گذاران از تصميم بانك مركزي 
امريكا براي افزايش س��ريع تر و بيش از حد انتظار نرخ 
بهره بانكي اس��ت. س��قوط 1۵ درصدي روز دوشنبه 
بيت كوين، بزرگ ترين ريزش ي��ك روزه بازار از زمان 
همه گي��ري ويروس كرونا در 12 م��ارس 2020 )22 
اسفند ۹۸( است. موسسه تحقيقاتي آركان ريسرچ در 
گزارش خود به اين نكته اشاره كرده كه در اين مدت، 
نه تنها بيت كوين، بلكه تمام ارزهاي ديجيتال با حجم 
بازارهاي متفاوت از فشار فروش گسترده معامله گران در 
روزهاي اخير آسيب ديده اند و به نوعي دنباله رو ريزش 
قيمت ها در بازار جهاني س��هام بوده اند. س��ين فارل، 
استراتژيست ارشد موسسه سرمايه گذاري فانداستارت، 
در رابطه با وضعيت كنوني بازار ارزهاي ديجيتال گفته 
است: »اكنون در حال پايان دادن به يك دهه استفاده 
از محرك هاي پولي و افزايش سريع عرضه پول هستيم 
و فعالن بازار براي اولين بار در اين چند س��ال در حال 
از دست دادن اين موهبت هستند. فكر مي كنم پيش 
از ابراز اطمينان از بازيابي قيمت ها و ش��روع يك روند 
صعودي، بايد همچنان شاهد رشد تورم باشيم.« نشريه 
وال اس��تريت جورنال، روز دوشنبه در گزارشي اعالم 
كرد كه ظاهراً بانك مركزي امريكا قصد دارد نرخ بهره 
بانكي در اين كشور را 0.7۵ درصد افزايش دهد كه رشد 
قابل توجهي محسوب مي شود. رافائل باستيك، رييس 
دفتر بانك مركزي امريكا در ش��هر آتالنتا، گفته اين 
تصميم باعث خواهد شد تا معامله گران در طول سال 

2022 بدون وقفه از انقباضي ترشدن سياست هاي پولي 
اين كشور هراس داشته باشند. تحليلگران بانك گلدمن 
ساكس نيز در حال حاضر افزايش 0.7۵ درصدي نرخ 
بهره بانكي براي ماه هاي ژوئن و ژوييه )خرداد و تير( را 
پيش بيني مي كنند و انتظار دارند پس از آن نرخ بهره 
در اين كش��ور در ش��هريور 0.۵0 درصد و در ماه هاي 
نوامبر و دسامبر )آبان و آذر( 0.2۵ درصد افزايش يابد. 
محققان موسسه آركان ريس��رچ در اين باره گفته اند: 
»س��رمايه گذاران بايد حداقل براي چند روِز پيش رو، 
خود را براي نوس��ان قيمت ها و همبس��تگي بازار ]با 
تغييرات نرخ بهره بانكي[ آماده كنند.« در نتيجه تمام 
اين نگراني ها، شاخص ترس و طمع بيت كوين اكنون 
به سطح 7 درصد يا »ترس شديد« رسيده است. اين 
ش��اخص كه در طول ۵۶ روز گذشته در ناحيه ترس 
ش��ديد در نوس��ان بود، اكنون به پايين ترين سطح 
خود از مارس 2020 )اسفند ۹۸(، زمان همه گيري 

ويروس كرونا در سراسر جهان رسيده است.

    طعنه بيل گيتس
 به سرمايه گذاران ارزهاي ديجيتالي

بيل گيت��س، ميلي��اردر و بنيانگذار مايكروس��افت، 
 )NFT( پروژه هاي رمزارز مانند توكن غيرقابل معاوضه
را به عنوان پيروي از نظريه »احمق تر از من«، بي ارزش 
خواند و انتقادهاي قبلي از دارايي هاي ديجيتالي را تكرار 
كرد. بيل گيتس در كنفرانس اقليمي كه به ميزباني 
ِتك كرانچ در بركلي كاليفرنيا برگزار شده بود، به طعنه 
گفت: روشن است كه تصاوير ديجيتالي ميمون ها، دنيا 
را بي نهايت بهبود خواهند داد. وي همچنين گفت نه 
خريدار و نه فروشنده اين نوع دارايي است. گيتس پيش 
از اين هم از ارزهاي ديجيتالي انتقاد كرده بود و سال 
ميالدي گذشته با ايالن ماسك بر سر اينكه بيت كوين 
براي سرمايه گذاران ُخرد، بيش از حد پرريسك است 
و آسيب زيست محيطي استخراج  ارزهاي ديجيتالي، 
جر و بحث ك��رده بود. وي كه به عن��وان بنيانگذاران 
صندوق اقليمي »بريك تورو انرژي« صحبت مي كرد، 
به دشواري استخدام مهندسان سيليكون ولي براي كار 
در صنايعي مانند توليد مواد شيميايي و فوالد كه بايد 
انتشار گازهاي گلخانه اي را كاهش دهند، اشاره كرد. 
گيتس همچني��ن از تالش هاي بانكداري ديجيتالي 
كه وي از طريق بنيادهاي بشردوستانه حمايت كرده 
است، دفاع كرد و آنها را صدها بار كارآمدتر از ارزهاي 
ديجيتالي توصيف كرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
مايكل بلومبرگ، موسسه و سهامدار بزرگ بلومبرگ 

ال پي، حامي صندوق »بريك تورو انرژي« است.
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اينترنت اكسپلورر
با ۲۶ سال خدمت بازنشسته شد

مرورگر اينترنت اكسپلورر مايكروسافت سرانجام پس 
از گذشت بيش از 2۶ س��ال فعاليت، رسما بازنشسته 
شد. به گزارش ايسنا، خبر بازنشستگي مرورگر قديمي 
مايكروسافت سال ميالدي گذش��ته اعالم شده بود و 
اينترنت اكسپلورر كه 1۵ آگوست سال 1۹۹۵ منتشر 
شده بود، پس از 2۶ سال و 10 ماه فعاليت، امروز برابر با 
1۵ ژوئن سال 2022 رسما بازنشسته شد. ورود اينترنت 
اكسپلورر از همان ابتدا با جنجال همراه شد. اين مرورگر 
ابتدا با ويندوز ۹۵ در آگوست سال 1۹۹۵ عرضه شد اما 
سپس در نسخه سيستم عامل ويندوز ويژه فروشندگان 
رايانه گنجانده شد. به اين ترتيب هر كسي يك رايانه جديد 
خريداري مي كرد، دستگاهش يك نسخه از مرورگر وب 
مايكروسافت داشت كه در آن نصب شده بود و به صورت 
برنامه پيش فرض براي دسترسي به اينترنت استفاده 
مي شد. اين اقدام مايكروس��افت را در امريكا به دردسر 
انداخت و اين شركت را با يك شكايت ضد انحصارطلبي 
موفق روبرو كرد و مجبور شد به سازندگان رايانه اجازه 
دهد مرورگرهاي وب مورد نظرشان را در دستگاه هايي 
كه عرضه مي كنند، نصب كنند. اينترنت اكسپلورر ۶ در 
س��ال 2001 همزمان با حل و فصل نهايي پرونده ضد 
انحصارطلبي مايكروسافت منتشر شد و تا چند سال بعد، 
به روزرساني مهمي نداشت. اينترنت اكسپلورر تا آن زمان 
مرورگر وب برتر بود و مايكروسافت تصور كرد موفقيت اين 
مرورگر مي تواند ادامه پيدا كند. كنترلهاي اكتيو ايكس، 
يكي از داليل تصور اين شركت بود. اين قابليت از سال 
1۹۹۶ در اينترنت اكسپلورر استفاده شد و اگرچه اين 
قابليت باعث شد اينترنت به تجربه غني تري تبديل شود 
اما تقريبا بالفاصله به يك كابوس امنيتي تبديل شد كه 
اينترنت اكسپلورر هرگز نتوانست از آن رهايي پيدا كند. 
سپس در سال 200۴ فايرفاكس موزيال يكي از نخستين 
پروژه هاي كد باز مهم در اينترنت، منتشر شد و امكان 
مرور وب در پنجره هاي مختلف را عرضه كرد بدون اينكه 
آسيب پذيري هاي كنترل اكتيو ايكس را داشته باشد. 
با استقبال كاربران از فايرفاكس و چند سال بعد، ورود 
مرورگر كروم گوگل، اينترنت اكسپلورر امكانات جديد 
چنداني عرضه نكرد تا اينكه در س��ال 2007، اينترنت 
اكس��پلورر 7 عرضه شد اما تا آن زمان تقريبا خيلي دير 
شده بود. اينترنت اكسپلورر زير سايه فايرفاكس و كروم 
رفت و از اوجي كه زماني در بازار مرورگرها داش��ت، به 
پايين ترين حد تنزل كرد. مايكروسافت در سال 201۵ 
مرورگر جديد مايكروسافت ايج را منتشر كرد و از كاربران 
اينترنت اكسپلورر خواست به اين مرورگر مهاجرت كنند؛ 
به خصوص كاربراني كه همچنان ويندوز ايكس پي با 
اينترنت اكسپلورر ۶ را با وجود حفره هاي امنيتي ترميم 
نشده استفاده مي كردند كه عمدتا شركتها و موسسات 
بودند. بر اساس گزارش وب سايت ِتك رادار، سرانجام 
مايكروسافت پس از پايان دادن به پشتيباني از ويندوز 
ايكس پي، سال ميالدي گذشته اعالم كرد اينترنت 

اكسپلورر براي هميشه بازنشسته مي شود.

انتشار نسخه وب رايگان فوتوشاپ
شركت ادوب قصد دارد نس��خه وب جديد رايگان ابزار 
ويرايش عكس محبوب فوتوش��اپ را منتش��ر كند. به 
گزارش ايسنا، شركت ادوب در حال حاضر سرگرم تست 
نسخه فريميوم فوتوش��اپ با كاربران در كاناداست اما 
احتماال در نهايت اين نسخه را براي شمار گسترده اي از 
مخاطبان قابل دسترس خواهد كرد. اكنون هر كاربري 
كه در كانادا يك حس��اب ادوب ايجاد كند، مي تواند به 
نسخه تحت وب رايگان فوتوشاپ دسترسي پيدا كند. 
فوتوشاپ همواره استاندارد صنعتي براي ويرايش عكس 
بوده است اما هزينه مجوز ماهانه، احتماال مانع اصلي براي 
استفاده از اين نرم افزار بوده است. در اين بين، نرم افزارهاي 
ويرايش عكس رايگان يا فريميوم مانند پيكسلر، كانوا 
و فوتوپ��ي كاربران عادي را ج��ذب كرده اند و در عرضه 
قابليتهايشان، پيشرفتگي بيشتري پيدا كرده اند. طبق 
گزارش وب سايت ورج، ادوب ابزارهاي ابتدايي ويرايش 
عكس را به رايگان در دسترس كاربران قرار مي دهد تا 
كاربراني را جذب كند كه در زمره كاربران هميشگي 
نرم افزار اين شركت نيستند. ادوب اميدوار است بعضي 
از كاربران فوتوشاپ پريميوم، در نهايت به مشتركان 
پولي تبديل شوند به خصوص كه اين شركت قصد دارد 
قابليتهاي پيشرفته تري در نسخه وب عرضه كند كه 

تنها با داشتن اشتراك، قابل دسترس خواهند بود.

ممنوعيت  كاراپ هايي كه امنيت 
ملي چين را به خطر مي اندازند

سازمان فضاي سايبري چين اعالم كرد قوانين اصالح 
ش��ده اپليكيش��ن هاي موبايل را از يكم آگوست سال 
جاري ميالدي )2022( به اج��را مي گذارد. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، براساس قوانين جديد 
تهيه كنندگان موبايل نبايد از اپ هايي استفاده كنند كه 
فعاليت هاي آنها امنيت ملي را به خطر مي اندازد. همچنين 
اپليكيش��ن هايي با قدرت تاثيرگذاري روي نظر عموم 
مردم بايد تحت بررسي امنيتي قرار گيرند. پيش نويس 
اين قوانين در ژانويه 2022 ميالدي منتش��ر شده بود. 
طبق پيش نويس مذكور تهيه كنندگان اپليكيشن بايد 
قبل از عرضه فناوري، اپليكيشن و قابليت هاي جديدي 
كه ممكن است روي عقايد عمومي تاثير بگذارد، ارزيابي 
امنيت��ي انجام دهن��د. اداره فضاي س��ايبري چين به 
اپليكيشن ها يا ارزيابي امنيتي خاصي اشاره نكرده و فقط 
ذكر كرده اين فرآيند بايد در راستاي همخواني با قوانين 
ملي انجام شود. قوانين مذكور شامل توليد محتواي 
متني، تصويري، صوتي، ويدئويي يا هرگونه اطالعات 
ديگر و همچنين پيام هاي كوتاه، فروم هاي آنالين، 

پخش آنالين محتوا و تجارت الكترونيك مي شود.

افشاي حمالت سايبري و هك 
در كانادا اجباري مي شود

تحت قانون جديدي كه معرفي شده است، شركت هاي 
كانادايي كه در بخش هاي زيرس��اخت حس��اس كار 
مي كنند، ملزم خواهند ش��د حمالت س��ايبري را به 
دولت فدرال گزارش كنند و سيستم هاي سايبري خود 
را تقويت كنند. به گزارش ايسنا، اين قانون بخش هاي 
مالي، مخابرات، انرژي و حمل و نقل را به عنوان حوزه هاي 
حياتي براي امنيت ملي و ايمني عمومي شناخته اما از 
شركت خاصي نام نبرده است. ماركو منديچينو، وزير 
ايمني عمومي كانادا به خبرنگاران گفت: براي انتخاب 
بخش هايي كه براي امنيت ملي و ايمني عمومي، اهميت 
دارند، وقت زيادي گذاش��ته شده اس��ت و اپراتورهاي 
زيرساخت حساس پس از مشورت با بخش ها، شناسايي 
خواهند شد. مقررات جديد به دولت جاستين ترودو، 
نخس��ت وزير ليبرال كانادا قدرت بيشتري براي ايمن 
كردن سيستمهاي مخابراتي كشور در برابر تهديدهاي 
امنيت س��ايبري مي دهد. منديچينو گفت: »مقررات 
جديد به هر دو بخش دولتي و خصوصي براي حمايت 
بهتر از خود در برابر حمالت سايبري كمك خواهد كرد.« 
 ۵G دولت كانادا اعالم كرد شبكه هاي سريع تر مانند
كمك كرده اند بخش هاي زيرساخت حياتي كانادا، 
اتصال و يكپارچگي بيشتري پيدا كند اما در برابر اشكال 

جديد تهديدهاي سايبري، آسيب پذيرتر شده اند.

ويژه

وضعيت نرمال شبكه همراه اول 
 در طي وقوع زلزله هاي

 5.۲ و 4.۲ ريشتري هرمزگان
با وجود وقوع زلزله هاي ۵,2 و ۴,2 ريش��تري در استان 
هرمزگان، ترافيك ش��بكه در مناطق زلزله زده، روان و 
بدون اختالل است. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، پس از وقوع زلزله هاي صبح امروز 
چهارشنبه 2۵ خرداد در ساعات ۹:۴۵ و 10:۳۶ در حوالي 
جناح و بخش مركزي شهرستان لنگه استان هرمزگان، 
شبكه اپراتور اول در آن مناطق كاماًل پايدار بوده و انتقال 
ترافيك بدون هيچگونه اختاللي صورت مي گيرد. بر 
اساس اين گزارش دقايقي پس از وقوع زمين لرزه هاي 
۵,2 و ۴,2 ريشتري در اين مناطق، تيم هاي فني همراه 
اول در مناطق زلزله زده حاضر شده و از حصول سرويس 
دهي مناسب ش��بكه اطمينان حاصل كردند. كانون 
زمي��ن لرزه ۴,2 ريش��تري در عمق 22 كيلومتري 
و زلزله ۵,2 ريش��تري در عمق ۸ كيلومتري سطح 
زمين بوده اس��ت. كانون زمين ل��رزه دومي نيز 1۶ 
كيلومتري كوخرد و 2۶ كيلومتري بستك و در عمق 
۸ كيلومتري زمين گزارش شده است. همراه اول با 
توجه به شبكه گسترده خود در كشور، اعالم آمادگي 
كرده همچون گذش��ته، از طري��ق رومينگ ملي 
پذيراي مشتركان ساير اپراتورها در اين مناطق باشد.

بازار ارزهاي ديجيتال، اين روزها با سياه ترين سناريوهاي موجود روبه رو بوده است

عصر تاريك رمزارزها

آگهی مناقصه عمومی
)يک مرحله ای(

نوبت اول

شهرداری رشت از ردیف كد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال جاری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی معابر پارک 
ساالر مشکات رشت را براساس برآورد از فهرست بهاء رشته ابنیه و رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه و یا ۵ رشته تاسیسات 
با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰2 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱۴۰۱/۰۴/۰2
لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۰8 از ساعت۷:۳۰ صبح الی ۱۴

مهلت ارسال پیشنهاد:  ۱۴۰۱/۰۴/۰9 لغایت ۱۴۰۱/۰۴/2۱ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی؛ راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/22 در دفتر کار معاونت خدمات شهری شهرداری به نشانی رشت میدان گیل ساختمان مرکزی 

شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.
٭  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵6۵.۷28.۳88 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی )مدت اعتبار سه ماه( یا به صورت وجه نقد به حساب 
شماره 6۴۰2۱۱22۱22۵۳۵ به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری بانک مهر شعبه طالقانی واریز و ارائه گردد. شرکت کنندگان می بایست سپرده 
شرکت در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرار داده و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. الزم به 

ذکر است که ارائه پول یا چک های مسافرتی و یا چک تضمین به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد. 
مدت قرارداد: به مدت سه ماه

٭  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
٭  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

٭  سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
٭  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت - میدان گیل ساختمان مرکزی 
سید امیرحسین علوی- شهردار رشتشهرداری رشت تلفن: ۳۳6۱6۳2۵ -۳۳۳۳2۳۵۳

شناسه آگهي : 1336644فراخوان مناقصات عمومي ۱ مرحله اي 

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات ذیل اقدام نماید. 

رشته مورد نیازمبلغ تضمین - ریالبرآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

راه و ترابري9۳2.8۳۱.۳6۷.8۴۱۱.6۴۱.۵68.۳92 ماهاحداث راه روستایي پلنگ كنام8۳/۴۰۱/۵۰

راه و ترابري۳6۳/989/۳99/98۷۳/۱99/۴۷۰/۰۰۰ماهاجراي روسازي )آسفالت و اساس( پیامن – چنار قطعه ۱ )نوبت دوم(8۳/۴۰۱/۳9

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۱/۰۳/28
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

تاریخ بازگشایي پاكات: ۱۴۰۱/۰۴/۰8 
نوع تضمین: تضمین معتبر شركت در فرآیند ارجاع كار به صورت یك یا تركیبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ج، چ و ح ماده ۴ آیین نامه تضمین 

معامالت دولتي )شماره ۱2۳۴۰2/ت ۵۰6۵9هـ  مورخ 9۴/۰9/22( مي باشد.
فیش واریزي نقدي به حساب سپرده ۴۰6۷۰6۳۷۰۷۷6۰۷6۵- تمركز وجوه سپرده نزد بانك ملي مركزي مي باشد.

كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكات و مراحل بعد از آن از طریق سامانه تداركات الكترونیكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
محل تحویل پاكت الف – 

ایالم - بلوار مدرس- اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ایالم - واحد دبیرخانه
جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

تلفن تماس ۰8۴۳۳۳۳62922 - ۰8۴۳۳۳۳۰۱9۵-8۴۳۳۳۳8۴۰۰ - اداره پیمان و رسیدگي فاكس ۳۳۴۱6۳8 
روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان  ایالم

اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان ایالم

به شماره  30005320 در دسترس شماست  سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



تعادل |
اگرچه بازار خودرو از نظر خريد و فروش وضعيت آرامي 
دارد اما قيمت ها در اين بازار همچنان باالست. به طوري 
كه با روند افزايشي نرخ دال، بازار خريد و فروش خودرو 
نيز با افزايش قيمت ها مواجه ش��ده است. آن طور كه 
فعاالن بازار مي گوين��د، مصرف كننده در بازار حضور 
ندارد و ركود س��نگيني در بخش فروش حاكم است 
و مشتريان منتظر تعيين تكليف بازار هستند. عالوه 
بر اين نامعلوم بودن بندها و مف��اد واردات خودرو نيز 
بر آشفته بازار خودرو اثر گذاش��ته است، البته انتظار 
واردات خودرو ماه ها اس��ت كه در ب��ازار وجود دارد و 
هنوز هم راهكاري براي آرام كردن اين بازار آش��فته 

پيدا نشده است.

    رصد قيمت خودرو در پايان هفته 
بررسي نوسانات قيمتي از خيز قيمت ها در 24 ساعت 
گذش��ته در بين خودروهاي پرايد، دنا، پژو و س��مند 
حكايت دارد. بررسي نوسانات قيمتي در بازار خودرو 
حاكي از خيز قيمت خودرو در بازار طي 48س��اعت 
گذش��ته اس��ت؛ در بين خودروهاي پرايد موجود در 
ب��ازار مدل ۱۱۱ آن از 2۰۳ ميليون تومان در روزهاي 
گذش��ته، ديروز به 2۰4 ميليون تومان رسيده است 
و م��دل ۱۳۱ آن نيز از ۱82 ميلي��ون تومان روزهاي 
گذش��ته به ۱8۳ ميليون تومان در روز چهارش��نبه 
رسيده است. خودروهاي پژو نيز در اين مدت از افزايش 
قيمت ها در امان نمانده اند به ط��وري كه پژو 2۰۰8 
مدل ۱۳۹8 از ي��ك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان در 
روزهاي گذشته اكنون به يك ميليارد و ۳۱۰ ميليون 
تومان رسيده است و مدل ۱۳۹۹ اين خودرو نيز از يك 
ميلي��ارد و ۳۵۰ ميليون تومان به يك ميليارد و ۳۷۰ 

ميليون تومان رسيده است.
خودرو پژو 2۰۶ تيپ 2 مدل ۱۳۹۹ نيز طي روزهاي 
گذشته دچار نوس��ان شده است، به طوري كه قيمت 
اي��ن مدل خودرو از 28۳ ميلي��ون تومان در روزهاي 
گذش��ته به 284 ميليون تومان افزايش يافته است. 
همچنين مدل ۱4۰۰ اين خ��ودرو در اين مدت يك 
ميليون تومان گران شده است و 2۹4 ميليون تومان 
قيمت خورده است. از طرفي، مدل ۱4۰۱ اين خودرو 
نيز از ۳۰۳ ميليون تومان در روزهاي گذشته به ۳۰4 
ميليون تومان افزايش يافته است. خودروهاي دنا نيز 
در اين مدت گران شدند به طوري كه دنا معمولي مدل 

۱4۰۰ از ۳۹۰ ميليون تومان به ۳۹2 ميليون تومان 
رسيده است. همچنين مدل ۱4۰۱ اين خودرو نيز در 
اين مدت 2 ميليون تومان گران شده و 4۰۶ ميليون 

تومان قيمت خورده است.

    تكميل ناقص ها هم بازار  را آرام نكرد!
حال اگرچه بررس��ي آخرين آمار مربوط به وضعيت 
تولي��د خ��ودرو در كش��ور از ابتداي س��ال ۱4۰۱ تا 
۱8 خرداد ماه، نش��ان مي دهد كه در اين مدت ۱۶۰ 
هزار و ۶8۰ دس��تگاه توليد كه از اين ميزان ۳۹ هزار 
و ۱۹8 دس��تگاه خودرو به صورت ناقص توليد ش��ده 
كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل كه از ۱۷2 هزار 
و 8۹۶ دس��تگاه، ۱۳۶ هزار و ۷۹2 دستگاه به صورت 
ناقص توليد شده بود، كاهش ۷۱ درصدي يافته است. 
تعداد خودروهاي ناقص انباشته شده در پاركينگ هاي 
سايپا و ايران خودرو از ابتداي سال جاري تا تاريخ ۱8 
خردادماه، به 48 هزار و 8۷2 دس��تگاه رسيده است. 
تعداد اين خودروها در مدت مش��ابه س��ال گذشته 
برابر با ۱۳۵ هزار و ۶۷4 دس��تگاه بوده كه كاهش ۶4 
درصدي را نش��ان مي دهد. طبق آمار سال گذشته، 
تعداد خودروهاي ناقص گروه صنعتي ايران خودرو به 
۶۱ هزار و ۷۳۳ دستگاه مي رسيد. اما اكنون با كاهش 
۶۱ درص��دي، تعداد اين خودروها براب��ر با 24 هزار و 
۱۶۶ دس��تگاه است. س��ايپا نيز در مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۷۳ هزار و ۹4۱ دستگاه خودرو ناقص 

توليد كرد. اما تعداد اين خودروها در سال جاري به 24 
هزار و ۷۰۶ دستگاه رسيده كه كاهش ۶۷ درصدي را 

نشان مي دهد.
البته به نظر مي رسد به دليل تمركز خودروسازان به 
توليد خودروهاي كامل، توليد خودرو در مجموع نسبت 
به مدت مشابه پارسال كاهش يافته است، به گونه اي كه 
امسال ۱۶۰ هزار و ۶8۰ دستگاه خودرو توليد شده در 
حالي كه سال گذشته ۱۷2 هزار و 8۹۶ دستگاه خودرو 

توليد شده بود كه بيانگر كاهش ۷ درصدي است.
اگرچه وضعيت توليد خودروه��اي ناقص به صورت 
چش��م گيري كاهش يافته اس��ت اما هنوز تأثير اين 
فرايند در بازار خودرو برخالف ادعاها به چشم نمي آيد 
زيرا صمتي ها تاكيد كرده بودند كه با توليد خودروي 
كامل به دنبال بهبود وضعيت ب��ازار خواهند بود. اما 
گزارش ها از بازار خودرو برخالف اين صحبت ها است 
و آنطور كه فعاالن بازار مي گويند ميزان عرضه خودرو 
به بازار بهبود نيافته و بازار تشنه تر از قبل مانده است. 
بنابراين حال كه صمت به نوعي در توليد خودروهاي 
ناقص در حال دستيابي به اهداف مدنظر است بايد در 
مورد عرضه خودرو به بازار نيز برنامه مدوني طراحي 
كند تا همانطور كه وعده داده بتواند ماهانه ۱2۰ هزار 
دستگاه به بازار تزريق كند تا هم تقاضا را پاسخ دهد و 
هم سوداگران را از بازار خارج كند. به اين ترتيب است 
كه اهداف صمت از كاهش توليد خودروهاي ناقص به 

ثمر خواهد نشست.

    ماليات ستاني چه اثري بر بازار دارد؟ 
از سوي ديگر، دولت در سال جديد افزايش درآمدهاي 
مالياتي كش��ور را در دس��تور كار ق��رار داد. از جمله 
ماليات هاي خودرويي جديدي كه اعمال شد، ماليات 
سبز ش��ركت هاي خودروس��ازي بود. در اين ماليات، 
خريداران بر اس��اس ميزان آاليندگ��ي كه هر خودرو 
توليد مي كند، بايد به خودروس��ازان ماليات بپردازند. 
البته به نظر مي رس��د اخذ ماليات خودرويي جديدي 
نيز در دستور كار قرار مي گيرد. چندي پيش منوچهر 
منطقي، معاون وزير صم��ت گفته بود كه پيش بيني 
مي شود كس��اني كه خودرويي را از كارخانه بخرند و 
به قيمت باالتر بفروشند بايد ماليات بدهند. او تاكيد 
كرده بود ك��ه با كمك مجلس به دنبال اين هس��تيم 
كه اگر ش��خصي خودرو را ۱۶۰ ميليون تومان خريد 
و ۳۰۰ ميلي��ون تومان فروخت باي��د ماليات بپردازد. 
)خبرآنالين(  اما كارشناسان در پاسخ به اينكه آيا نوع 
ماليات س��تاني تاثيري بر بازار و قيمت ها دارد يا خير، 
مي گويند: وزارت صمت ابتدا بايد دالل را تعريف و سپس 
افراد را شناسايي كند. وزارت صمت تا زماني كه تعريفي 
براي دالل مشخص نكند، نمي توان گفت چه كساني 
مشمول ماليات هس��تند. به گفته آنها، اخذ ماليات از 
دالالن هنوز اجرا نشده است. اما صحبت وزارت صمت 
مي تواند به اين معني باش��د كه مصرف كننده واقعي 
هنگام خريد خودروي شخصي ماليات نمي پردازد. اما 
برخي افراد براي سود بيشتر خودروي سند دست دوم 
خود را به قيمت باالتري به فروش مي رسانند. احتمال 
دارد ك��ه وزارت صمت قصد اخذ ماليات از اين گروه را 

داشته باشد.
 در همين رابطه س��نجري كارشناس��ان خ��ودرو به 
» تجارت نيوز« گفته است: اخذ ماليات از دالالن طرح 
خوبي است. اما ممكن است به افزايش قيمت خودرو 
منجر ش��ود. احتمال اين وجود دارد كه دالل هنگام 
ف��روش خودرويي، مالياتي كه باي��د پرداخت كند را 
بر قيمت تمام ش��ده اضافه كند و خودرو را به قيمت 
باالتري به خريدار بفروش��د. به نظر مي رسد اجرايي 
ش��دن اين طرح نيز كمكي به كاهش فاصله قيمتي 
بين كارخانه و بازار نمي كند. اما نكته مثبت اين طرح 
به گفته او، كاهش داللي در بازار خودروي كشور است. 
اما مساله اي كه وجود دارد اينكه اين نوع ماليات ستاني 
هم به طور كامل جلوي افرادي را كه به عنوان دالل به 

فروش خودرو مشغول هستند، نمي گيرد.
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راه اندازي خط كشتيراني 
بندرعباس و صحار به زودي

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان، گفت: با 
رايزني هاي انجام شده به زودي خط مستقيم كشتيراني 
بين بند رعباس و بندر صحار راه اندازي مي شود. محسن 
ضرابي در نشست مجمع اتاق هاي مشترك بازرگاني 
ايران و عمان كه در اتاق بازرگاني برگزار شد، گفت: در 
سال گذشته حجم مبادالت تجاري دو كشور به يك 
ميليارد و ۳۳۶ ميليون دالر رسيد كه رشد ۵۷ درصدي 
نسبت به سال ۹۹ بوديم. رييس اتاق مشترك ايران و 
عمان افزود: در دو ماه ابتداي امسال صادرات ايران به 
عمان با رشد 28 درصدي به 2۰۳ ميليون دالر رسيده 
است كه اين رقم در بخش واردات با رشد ۱8۷ درصدي 
به ۱28 ميليون دالر رس��يد و آمار تجارت دو كشور با 
رشد ۱4۵درصدي به ۳۳۱ ميليون دالر رسيده است.  
وي بيان داشت: با توجه به روند افزايش تجارت با اين 
كشور پيش بيني مي ش��ود تا پايان سال يك ميليارد 
و 2۰۰ ميلي��ون صادرات و 2 ميلي��ارد دالر تجارت را 
به ثبت برس��انيم.  ضرابي با اش��اره به برخي اقدامات 
مهم در حوزه تجارت ايران و عمان بيان داشت: سال 
گذشته كميسيون مشترك اقتصادي برگزار شد و سفر 
اخير رياست جمهوري كشورمان نيز با استقبال گرم 
سلطان هيثم مواجه شد و توافقات بسيار خوبي نيز در 
اين سفر انجام شد.  رييس اتاق مشترك ايران و عمان 
بيان داشت: هدف از نقشه راهي كه اتاق مشترك ايران 
و عمان ترس��يم كرده است افزايش صادرات به عمان 
است و اينكه سهم ما از واردات به كشور عمان افزايش 
يابد و از اهداف ديگر ما صادرات مجدد به كشور عمان 
است.  رييس اتاق مشترك ايران و عمان اظهار داشت: 
تبليغات يكي از راه هاي الزم براي معرفي كاال در كشور 
هدف است بنابراين شركت شهرك هاي صنعتي عمان 
پذيرفته هزينه تبليغات در شهر مسقط را تقبل كند.  
وي با اش��اره به اينكه تا ارديبهشت ۹4 خط مستقيم 
كشتيراني بين بندرعباس و بندر صحار برقراري بود، 
گفت: از اين طرق ما با بنادر اصلي كشور عمان در ارتباط 
بوديم اما به دليل تحريم ه��ا و از آنجا كه ۵۰ درصد از 
سهام بندر صحار متعلق به بندر نتردام هلند است اين 
خط متوقف شد اما با پيگيري هاي بسيار خوب وزارت 
امور خارجه و س��ازمان توسعه تجاري خط مستقيم 
كش��تيراني بين بندر عباس و بندر صح��ار به زودي 
برقرار مي شود و در نتيجه از اين طريق به بنادر اصلي 
عمان دس��ت خواهيم يافت.  وي افزود: با اين شرايط 
افرادي كه مي خواهند در مناطق آزاد صحار و سالله 
در عمان توليد انجام دهند و الزم اس��ت مواد اوليه و 
نيمه فرآوري شده خود را به اين مناطق منتقل كنند 
با هزينه كمتر و بصورت مستقيم مي توانند اين كار را 
انجام دهند لذا با اين شرايط صادرات مجدد ما از طريق 
عمان و همچنين واردات مج��دد ما از طريق عمان 
مي تواند افزايش يابد و هزينه هاي آن نيز كاهش يابد.

به روند واردات نهاده هاي دامي 
رسيدگي شود

فدراس��يون طيور طي نامه اي به دستگاه هاي ذي صالح 
كشور خواستار رسيدگي به روند واردات نهاده دامي توسط 
يك شركت و دريافت ريال از مرغداران و عدم تحويل نهاده 
 كه منجر به ايجاد چال��ش در زنجيره تامين و توليد مرغ، 
تخم مرغ و خوراك دام وطيور شده است، شد. در متن نامه 
فرزاد طالكش دبيركل فدراسيون طيور به وزير محترم جهاد 
كشاورزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، معاون اداره 
كل اقتصادي وزارت اطالعات، معاون اقتصادي س��ازمان 
اطالعات سپاه آمده است:  احترامًا به استحضار مي رساند 
برخالف رويه هاي كاماًل معمول و بسيار سختگيرانه وزارت 
جهاد كشاورزي براي اهليت سنجي و صدور مجوز تخصيص 
ارز واردات نهاده، متأسفانه يك شركت كه مدارك و اسناد 
آن دال بر عدم كمترين صالحيت فعاليت در حوزه واردات و 
توزيع نهاده هاي دامي است به صورت غير معمول و خارج از 
رويه هاي اداري و اعتباري، جهت دريافت مقدار معتنابهي 
ارز ترجيحي در روزهاي آخر عمر اختصاص اين ارز از محل 
سهميه ارزي دامدار و مرغدار به بانك مركزي معرفي شده و 
بدون موجودي كاال و حتي بدون اثبات اسناد معتبر دال بر 
خريداري محموله از فروشنده خارجي، نسبت به بارگذاري 
صوري حجم قابل توجهي ذرت، كنجاله سويا در سامانه 
بازارگاه و دريافت ريال از مرغداران نموده و تاكنون به جز 
مقدار بس��يار كمي ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به 
مرغداران نشده بلكه باعث شده است عالوه بر حبس مقادير 
قابل توجهي از نقدينگي مرغداران كه با زحمت فراوان تهيه 
و به صورت نقدي در بازارگاه تزريق ش��ده، محموله هاي 
ساير واردكنندگان در انبارهاي گمرك خريداري نشده و 
در نتيجه، هم گردش مالي واردكنندگان براي تأمين هاي 
آينده را دچار چالش نموده و هم ماندن نهاده ها در انبار، اين 
اقالم را با فساد روبرو كرده و به منافع ملي كشور لطمه قابل 
توجهي وارد خواهد كرد. از آنجاييكه اين فدراسيون به 
عنوان حافظ حقوق اعضاي خود اعم از وارد كنندگان 
نه��اده، توليد كنندگان گوش��ت مرغ و تخ��م مرغ و 
كارخانجات خوراك دام برخود وظيفه پيگيري موضوع 
تا حصول نتيج��ه را فرض مي داند لذا تقاضا دارد پيرو 
مكاتبات نامبردگان عضو فدراسيون و ضرورت دريافت 
پاسخ عملياتي و اجرايي مناسب براي جلوگيري از بروز 
خسارات بيشتر، دستور فرمايند در اسرع وقت نسبت به 
تعيين تكليف اين تخلف احتمالي و جايگزيني مناسب 
آن براي رفع بالتكليفي نهاده هاي معطل مانده و رسوب 

شده بخش خصوصي اقدام مقتضي صورت پذيرد.

رشد ۴۹ درصدي
قيمت ماكاروني در ارديبهشت

به دنبال افزايش قيمت ماكاروني از سوي سازمان حمايت، 
گزارش مراجع رسمي آماري نيز رشد 4۹ درصدي قيمت 
در فاصله يك ماه را تاييد كرد. به گزارش ايس��نا، در نيمه 
ارديبهشت ماه سال جاري، سازمان حمايت مصرف كننده 
و توليدكننده رسما از افزايش قيمت ماكاروني خبر داد و 
اعالم كرد كه حداكثر قيمت مصرف كننده انواع ماكاروني 
رشته اي ساده با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمي 
۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمي 24 هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمي 
۳4 هزار تومان تعيين شد. اين افزايش قيمت كه در نيمه 
ماه اعمال ش��د، اثر خود را در تورم اين كاال داشته است؛ 
به طوري كه گزارش مركز آمار ايران از متوس��ط قيمت 
كاالهاي خوراكي در ارديبهش��ت ۱4۰۱ نشان مي دهد 
هر بس��ته نيم كيلويي ماكاروني كه در ارديبهشت سال 
گذشته، به طور متوس��ط ۶۳۰۰ تومان قيمت داشته كه 
۷4۰۰ تومان در فروردين و ۱۱ هزار تومان در ارديبهشت 
امسال رسيده است. در ماه گذشته هر بسته نيم كيلويي 
ماكاروني تا حدود ۱4 هزار و ۵۰۰ تومان هم قيمت خورده 
است. بر اين اساس قيمت ماكاروني در ارديبهشت نسبت به 
فروردين 4۹ درصد گران شده است كه اين افزايش قيمت 
نسبت به همين ماه در سال گذشته به ۷4.۶ درصد مي رسد. 
تغييرات قيمت ماكاروني از سال گذشته تا امسال نشان 
مي دهد كه هر بسته ۵۰۰ گرمي به طور متوسط ۶۳۰۰ 
تومان در ارديبهشت سال قبل، ۶4۰۰ خرداد، ۶۵۰۰ تير، 
 ۶۶۰۰ مرداد، ۷۰۰۰ ش��هريور، ۷۳۰۰ مهر، ۷4۰۰ آبان، 
۷۳۰۰ آذر، ۷۳۰۰ دي، ۷۳۰۰ بهم��ن، ۷4۰۰ اس��فند 
قيمت خورده و در فروردين امسال ۷4۰۰ و در ارديبهشت 
۱۱ هزار تومان متوسط قيمت اين كاال بوده است. تغيير 
قيمت ماكاروني در ماه گذشته در راستاي تصميم ها مبني 
بر اصالح نظام يارانه ها و در نتيجه حذف شدن ارز 42۰۰ در 
واردات اقالم اساسي صورت گرفت؛ اين در حالي است كه 
با رشد هزينه هاي ناشي از افزايش دستمزد و همچنين 
گران ش��دن آرد گندم كه تحت تاثي��ر مصوبه قانون 
بودجه براي حذف ارز 42۰۰ از حقوق ورودي و تامين 
ارز واردات قرار دارد، قيمت ماكاروني نيز افزايش يافت.

تصميم گيري هاي جزيره اي مانع 
صادرات محصوالت كشاورزي

مديرعامل اتحاديه سراس��ري دامداران با اشاره به اينكه 
تصميم گيري هاي جزي��ره اي در ح��وزه تعرفه گذاري 
محصوالت كشاورزي منجر به ايجاد چالش مي شود، گفت: 
بايد تمام سياست گذاري ها به وزارت جهاد واگذارشود. 
مجتبي عالي، مديرعامل اتحاديه سراس��ري دامداران 
درباره مباحث مطرح ش��ده مبني بر عدم حذف تعرفه 
شيرخش��ك صادراتي گفت: صادرات شيرخش��ك در 
جريان است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، منتها 
شيرخش��ك هايي كه در حال حاضر صادر مي ش��وند، 
با ارز 42۰۰ توماني توليد ش��ده اند. پي��ش از حذف ارز 
42۰۰ توماني، توليد شيرخش��ك با ش��ير خامي كه از 
توليدكنندگان به قيمت 44۰۰ تا ۶,4۰۰ تومان خريداري 
مي شد، انجام مي گرفت و پس از حذف ارز 42۰۰ توماني، 
قرار ش��د تعرفه صادرات براي شيرخش��ك هايي كه با 
قيمت هاي جديد توليد شده اند، حذف شود. عالي گفت: 
در حال حاضر شيرخش��ك هاي توليد جديد به مرحله 
صادرات نرسيده اند كه حذف تعرفه براي آنها اعمال شود. 
وي با اشاره به اينكه تصميم گيري هاي جزيره اي در حوزه 
تعرفه گذاري محصوالت كشاورزي منجر به ايجاد چالش 
در اين زمينه مي شود، تصريح كرد: بايد صفر تا صد توليد، 
صادرات و بازار محصوالت كش��اورزي در اختيار وزارت 
جهاد باشد تا در مواقع بحران بتواند درست تصميم بگيرد.

بنا بود دولت كاالبرگ بدهد
نه پول نقد

سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس گفت: به نظر 
مي رس��د عنان كار از اختيار برخي مديران خارج شده 
است و دالالن و واسطه گران در حال سوداگري هستند؛ 
اگر دولت و نهادهاي نظارتي در اين زمينه با عزم راسخ 
ورود كنند مي توانند اين شرايط را مديريت كنند. احد 
آزادي خواه در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش 
كه بنا بر اين بود كه بعد از اصالح نظام يارانه اي قيمت 4 
قلم كاالي اساسي تغيير كند اين در حالي است كه در 
عمل شاهد افزايش بي رويه قيمت ها در همه گروه هاي 
كااليي هستيم آيا مجلس در اين زمينه از وزير توضيح 
خواسته است؟ گفت: ش��رايطي كه در اقتصاد حاكم 
شده است ناشي از عملكرد يك وزير نيست. وي با بيان 
اينكه افزايش قيمت كاالهاي اساسي زنجيره وار به همه 
اركان هاي دولت ارتباط دارد، افزود: بانك مركزي، وزارت 
اقتصاد، گمرك و وزارت جهاد كشاورزي در افزايش نرخ 
كاالهاي اساسي نقش دارند از اين رو نبايد يك جانبه اين 
موضوع را بررسي كنيم و شرايط ايجاد شده را ناشي از 
عملكرد يك نهاد ندانيم. نماينده مردم مالير در مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه تصريح كرد: نمايندگان مجلس 
وارد فاز نظارتي در بحث قيمت  گذاري كاالهاي اساسي 
ش��دند. برخي از مردم به مجلس��يان اين انتقاد را وارد 
مي كنند كه شما خود اين قانون را وضع كرديد. درست 
اس��ت كه نمايندگان مجلس اختيار را به دولت دادند 
اما از س��وي ديگر مقرر ش��د نبايد قيمت ها از شهريور 
۱4۰۰ بع��د از حذف ارز 42۰۰ باالتر برود و دادن يارانه 
به صورت مستقيم به مصرف كنندگان نهايي افزايش 
يابد. آزادي خواه با بيان اينكه شرايط پيش آمده ناشي 
از مصوبات دولت و مجلس نيس��ت، اذعان كرد: به نظر 
مي رس��د عنان كار از اختيار برخي مديران خارج شده 
است و دالالن و واسطه گران در حال سوداگري هستند؛ 
ام��ا اگر دولت و نهادهاي نظارت��ي در اين زمينه با عزم 
راسخ ورود كنند مي توانند اين شرايط را مديريت كنند. 
وي سياست گذاري ها در زمينه اصالح نظام يارانه اي را 
اصولي دانست و افزود: پيش اصالح نظام يارانه اي كنترل 
دالل ها در اقتص��اد 2 برابري بود و ما آن زمان يارانه را از 
دست داده بوديم؛ اما در حال حاضر بخشي از اين يارانه 
در اختيار مردم قرار داده مي ش��ود. به گفته سخنگوي 
كميسيون كشاورزي؛ مجلسيان اصالح نظام يارانه اي را 
قبول دارند و بر اين باورند كه سياست پسنديده  و قابل 
دفاعي است اما شيوه اجراي اين سياست درست نيست. 
از اين جهت كه بنا بود دولت كاال برگ در اختيار مردم 
قرار بدهد نه پول نقد. آزادي خواه اعطاي يارانه نقدي به 
مردم را يكي ازعوامل ايجاد كننده تورم در كشور دانست 
و افزود: وقتي كاال برگ در اختيار مردم قرار بگيرد ديگر 
تورم ايجاد نمي شود و مايحتاج اوليه آنها از طريق كاال 
برگ تهيه و تامين مي شود. نماينده مردم مالير در پاسخ 
به اين پرسش كه ما سال ها تالش كرديم كه از اقتصاد 
كوپني فاصله بگيريم آيا دادن كاال برگ به مردم نوعي 
حركت به س��مت اقتصاد كوپني است؟ افزود: من در 
اين زمينه نمي توانم اظهارنظر كنم و ديدگاه من اين 

است كه كاال برگ كنترل كننده تورم در كشور است.

با وجود ركود سنگين معامالت 

وزير اسبق بازرگاني:

يك كارشناس: بايد براي ايمني جان موتورسواران و ديگر شهروندان، قوانين سخت گيرانه اي اتخاذ شود

قيمت خودرو خيز برداشت

تقاضا براي عرضه ارز صادراتي نصف شده است

پيشنهاد اسقاط موتورسيكلت هاي متخلف

وزير اسبق بازرگاني با بيان اينكه سياست بانك مركزي 
براي فروش ارز صادركنن��دگان باعث افزايش عرضه 
دالر ش��ده، گفت: از زمان اجراي اين طرح، تقاضا براي 
عرضه ارز صادراتي نصف شده است. يحيي آل اسحاق با 
يادآوري اين موضوع كه نوسانات ارز بار نخست نيست 
كه اتفاق مي افتد، به »ايس��نا« گفت: اگر ارز را يك كاال 
در نظر بگيريم، بايد مسائل مربوط به تقاضا و عرضه را 
در نظر بگيريم و اينكه چه ميزان از اين تقاضاها واقعي 
است. وي درباره تقاضاها براي ارز در بازار داخلي اظهار 
كرد: يك س��ري نيازهايي ب��راي واردات محصوالت 
تجاري داريم و به همين جهت بخشي از تقاضاها براي 
تجارت است. يك مقدار از ارز مورد نياز نيز به سفرهايي 

كه عمدتا براي درمان اس��ت تخصيص داده مي شود. 
همچنين بخشي از تقاضا براي حفظ ارزش پول است 
زيرا مردم پس اندازهاي خود را عمدتا به س��كه، ارز يا 
ملك تبديل مي كنند. وزير اس��بق بازرگاني با اشاره به 
فضاي رواني حاكم بر معام��الت ارز گفت: اين فضاي 
رواني بر قيمت ها همواره اثر زيادي داش��ته است. وي 
درباره عرضه ارز هم خاطرنشان كرد: انتقال ارز حاصل 
از فروش نفت و سرمايه و پول هايي كه در خارج وجود 
دارند به داخل كشور، دو منبع ارزي محسوب مي شوند.

آل اسحاق درباره وضعيت تقاضا براي تجارت گفت: اگر 
بخواهيم ارز مورد نظر را تامين كنيم، بايد ارز مورد نظر 
براي وارد كننده به فروش برسد. سياست جديد بانك 

مركزي براي فروش ارز صادركنندگان، راه را تس��هيل 
كرده و اجازه داده است صادر كننده با هر ارز كه صراف 
ها از او مي خرند، ارز را به فروش برساند؛ در حالي كه قبال 
چنين چيزي ممكن نبود. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق كه با راديو گفت وگو س��خن مي گفت، با 
تصريح بر اينكه سياست بانك مركزي براي فروش ارز 
صادركنندگان باعث افزايش عرضه دالر ش��ده است، 
اظهار كرد: از زمان اجراي اين طرح، تقاضا براي عرضه 
ارز صادراتي نصف شده است. وي با اشاره به عرضه بيشتر 
اس��كناس در بازار بيان كرد: بانك مركزي براي عرضه 
ارز تس��هيالتي گذاشته است. بانك مركزي به گمرك 
اعالم كرده اس��ت كه هر كس��ي هر چقدر مي خواهد 

مي تواند ارز وارد كشور كند و منشأ آن نيز مهم نيست. 
اين مساله سبب شده است كساني كه در خارج از كشور 
ارز داش��تند به راحتي ارز خود را وارد كنند و بنابراين 
عرضه ارز اسكناس بيش��تر مي شود.آل اسحاق افزود: 
اوراق ارزي و سياست هايي كه اتخاذ شده، سبب افزايش 
عرضه ارز به اشكال مختلف شده است. همچنين بانك 
مركزي به صورت رسمي اعالم كرده مقدار ارزي كه در 
اختيار دارد بسيار بيشتر از نياز است و نگراني از اين بابت 
وجود ندارد. بانك مركزي در جديدترين تصميم خود 
به صرافي ها اجازه داده كه ارز اسكناس صادركنندگان 
را با نرخ توافقي، خري��داري و به متقاضيان ارز - بدون 

محدوديت – بفروشند.

سال هاس��ت كه طرح هاي مختلفي براي ساماندهي 
موتورسيكلت سواران به اجرا در آمده است، اما همچنان 
موتورسيكلت ها و تخلفاتي كه از سوي برخي از راكبان 
آنها انجام مي شود، يكي از چالش هاي جدي در حوزه 
ترافيك و ايمني ترافيك اس��ت. موضوعي كه هادي 
هاشمي، فرمانده پيشين پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ و از كارشناس��ان ترافيك آن را ناشي از 
داليل مختلف ازجمله ضعف در قوانين مي داند و معتقد 
اس��ت كه بايد با تخلفات برخورد سخت گيرانه تري 
صورت بگيرد.  فرمانده پيش��ين پلي��س راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره 
ب��ه حفره ها و ضعف ه��اي موجود براي س��اماندهي 
موتورس��يكلت ها گفت: قانون و مقررات ما در حوزه 
موتورس��يكلت ها ضعيف است و تا سخت گيري الزم 
انجام نشود، فرهنگ س��ازي مناسب براي استفاده از 

موتورسيكلت صورت نخواهد گرفت.
هاشمي درباره طرح ساماندهي موتورسيكلت سواران 
و تاثير آن روي كاهش تخلفات موتورسيكلت  سواران 
نيز اظه��ار كرد: موتورس��يكلت علي رغ��م اينكه در 
كش��ور ما پالك مي ش��ود، هويت ندارد و متاسفانه از 
زماني كه افزايش ميزان اس��تفاده از موتورس��يكلت 
در چرخه حمل ونقل كشور شروع شد، سياست هاي 
درس��تي در قبال آن اتخاذ نشده است. وي با اشاره به 
ويژگي هاي اين وسيله نقليه گفت: موتورسيكلت به 
عل��ت بهره مندي از قدرت مانور ب��اال و برخورداري از 
حجم كم، وسيله نقليه محبوبي براي اقشار مختلف 
جامعه است. برخي براي دور زدن ترافيك از آن استفاده 
كرده و جمعيت زيادي از مردم نظير كارگران، پيك هاي 
موتوري و اغلب اقشار ضعيف جامعه نيز از اين وسيله 
استفاده مي كنند. هاشمي با اشاره به استفاده برخي 
بزهكاران و مجرمين از اين وس��يله نقليه اضافه كرد: 

مزايايي كه در اس��تفاده از موتورسيكلت وجود دارد، 
متاسفانه سبب مي ش��ود تا مجرمين و بزهكاران نيز 
از اين وسيله استفاده كنند. تعداد تخلفات مربوط به 
موتورسيكلت، علي رغم اينكه پليس به آنها رسيدگي 
كرده و تعداد قابل توجه��ي موتور را توقيف مي كند، 
همچنان باالست. قيمت مناسب اين وسيله در برابر 
خودروهاي س��واري يكي از داليل اين پديده است؛ 
همچنين در مواردي ديده شده موتورهايي كه توقيف 
مي ش��وند مدت ها در محل توقيف موتورسيكلت ها 

مي مانند و كسي سراغ آنها نمي آيد. 

  قوانين فعلي پاسخگوي تخلفات 
موتورسيكلت ها نيست

فرمانده پيش��ين پلي��س راهور تهران ب��زرگ افزود: 
اين چرخه و پيامدهاي آن نش��ان مي دهد كه قوانين 
و مقررات فعلي پاس��خگوي تخلفات صورت گرفته 
نيست. متاسفانه از زماني كه موتورسيكلت هاي ارزان 
قيمت با كيفيت پايين به مردم ارايه شد، اين روال ادامه 
دارد. در واقع اين سازوكار تفاوتي با سازوكار آن دسته 
از خودروس��ازاني ندارد كه خودروهاي ناايمن توليد 
مي كنند. هاش��مي اظهار كرد: موتورسيكلت امروزه 
تبديل به ارابه مرگ شده است. اين وسيله پناهي ندارد 
و رانندگان آن نيز از كاله ايمني اس��تفاده نمي كنند. 
م��ا بايد در قوانين مربوط به اس��تفاده از اين وس��يله 
تجديدنظر كنيم. بايد ضوابط به شدت سنگين و سفت 
و سختي وضع شوند. ضوابط مربوط به موتورسيكلت 
بايد چندين برابر خودروها باشد چرا كه انواع تخلفات 
رانندگي با آن انجام مي ش��ود. رانندگان اين وس��يله 
البه الي خودروه��ا حركت مي كنن��د، وارد پياده رو 
مي ش��وند، تك چرخ مي زنند و با جان خود و عابرين 

بازي مي كنند.

  پيشنهاد اسقاط پس از يك هفته 
اين كارش��ناس ارش��د ترافيك درب��اره راهكارهاي 
موج��ود براي وض��ع قواني��ن موثرتر ب��راي كنترل 
موتورسيكلت سواران گفت: مدت زمان توقيف موتور 
بايد به ي��ك هفته كاهش يابد و اگ��ر ضرب االجل به 
اتمام رس��يد و تكليف تخلف روشن نشد بايد وسيله 
اسقاط شود. اين از انباشت موتورسيكلت هاي رسوبي 
ك��ه امروزه مش��كالت زيادي هم ب��راي پليس و هم 
پاركينگ ها ايجاد ك��رده، كم خواهد كرد. همچنين 
پيشنهاد مي كنم كه بايد از راننده تضمين گرفته شود 
كه در هر ش��رايطي در دسترس باش��د. ضمن اينكه 
مجازات مربوط به موتورس��يكلت ها بايد سنگين تر 
از خودروها باش��د. براي مثال اگر ب��راي يك تخلف 
رانندگ��ي 2۰۰ ه��زار تومان جريم��ه در نظر گرفته 
مي ش��ود، براي تخلف موتورسوار بايد جريمه بيشتر 
باشد. ما نبايد در مواجهه با تخلفات موتورسيكلت ها 
ريش سفيدانه برخورد كنيم.  هاشمي ادامه داد: برخورد 
ريش سفيدانه با موتورسواران متخلف جواب نمي دهد؛ 
چرا كه برخي از موتورس��واران متخلف ديگر قائل به 
رعايت قوانين نيستند و هر گونه تخطي آنها از قوانين 
راهنمايي و رانندگي با جان مردم ارتباط مستقيم دارد. 
اين مخاطرات عالوه بر همه تاثيرات بدي اس��ت كه 
حركات آنها روي افراد جامعه دارد. بايد مجازات شديد 
اجتماعي براي آن دسته از موتورسواران داراي تكرار 
جرم درنظر گرفته شود تا به قوانين و مقررات و قانون 

برگردند و به آن احترام بگذارند. 
وي درباره طرح ساماندهي موتورسيكلت ها نيز گفت: 
اين طرح ها مدت هاس��ت كه اجرا مي شود اما آن طور 
كه بايد و مورد انتظار است جواب نمي دهد. بايد توجه 
داشته باش��يم كه برقراري نظم و امنيت و حفظ جان 
مردم در اولويت اس��ت و وقتي درص��د قابل توجهي 

از جانباختگان تصادفات هم موتورس��واران هستند، 
بايد براي حفظ جانش��ان اقداماتي انجام ش��ود و اگر 

سخت گيري هم مي شود براي حفظ جانشان باشد.

  ايجاد فرهنگ موتورسواري 
با اصالح قوانين 

هاش��مي درب��اره ل��زوم اص��الح قواني��ن درب��اره 
موتورسيكلت سواران نيز گفت: گرفتن تصويب يك 
قانون از مجلس زمان بر است. برخي از قوانين و مقررات 
ما متناسب با ش��رايط امروز نيست. فرهنگ در حوزه 
حمل و نقل و ترافيك به معناي ايجاد قوانين و مقررات 
قوي و بازدارنده و كنترل قوي روي آنهاست. در كشور 
ما قوانين و مق��ررات قوي وجود ندارد و نظارت خوبي 
نيز روي آنها انجام نمي ش��ود. تا زماني كه اين مشكل 
حل نشود هيچ وقت فرهنگ مد نظر ايجاد نمي شود. 
اين نكته نيز قابل اشاره است كه اگر در كشوري مردم 
تخلف نمي كنند لزوما بافرهنگ نيس��تند. فرهنگ 
قوي زمان��ي به وجود مي آيد كه ضمانت اجرايي قوي 
و بازدارنده داش��ته باش��د وگرنه كس��ي آن را رعايت 

نخواهد كرد.
وي ب��ا اش��اره به تاثي��ر امني��ت پايي��ن خودروها و 
موتورسيكلت ها بر ميزان حوادث مربوط به آنها گفت: 
متاسفانه در موارد قابل توجهي مشاهده شده كه ايمني 
وسايل نقليه چندان مورد توجه س��ازندگان آن  قرار 
نمي گيرد. در اين ش��رايط به نظرم آزاد كردن واردات 
خودرو و موتورس��يكلت هاي اس��تاندارد و برداشتن 
تعرفه هاي مربوط به آنها مي تواند بس��يار موثر باشد. 
توجه داش��ته باشيد درصد قابل توجهي از افرادي كه 
در تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي دهند، 
بخشي از دهك هاي پايين جامعه هستند و حادثه آنان 

را دچار مشكالت فراوان مي كند.
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خبرروز

شناسايي ۱۷۹ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور 
طبق اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، چهار بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۱ هزار و ۳۵۷ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۷۹ بيمار جديد 
مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي و ۴۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به هفت ميليون و ۲۳۴ هزار و 
۲۲۱ نفر رسيد. تاكنون هفت ميليون ۵۹ هزار و ۷۳۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۳۳۲ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنين در حال حاضر صفر شهرستان 
در وضعيت قرمز، صفر شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۱۳ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۳۵ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

خبر

ادامهازصفحهاول

دستگيري يكي از عوامل هك 
سامانه هاي شهرداري

 مشكل اعتياد است
نه معتاد متجاهر

يكي از عوامل خرابكار دخيل در هك سامانه هاي 
شهرداري تهران شناسايي و دستگير شد.

۱۴ روز پيش سامانه هاي شهرداري تهران مورد 
حمله سايبري قرار گرفت.

اين اتفاق كه به دنبال سلس��له حمالت هكري 
در كشور به وقوع پيوس��ته بود تا حدودي ارايه 
خدمات ش��هرداري به مردم را تحت  تاثير خود 

قرار داد
اختالل در روند خدمات دهي اين سامانه ها اگرچه 
موجب نگراني شهروندان شد اما با پشتيباني فني 
و نظارتي مديريت شهري طي روزهاي گذشته 
سرعت كندشده خدمت رساني مديريت شهري 

به شهروندان به نقطه مطلوب برسد.
يك منب��ع آگاه به فارس خبر داده اس��ت: يكي 
از عوام��ل خرابكار دخيل در هك س��امانه هاي 
شهرداري تهران شناسايي و دستگير شده است. 
گفته مي شود فرد دستگير شده با سرويس هاي 

خارجي در ارتباط بوده است. 

 ش��عارهاي بي شماري داده ش��ده است، اما به 
دليل س��طحي ب��ودن، اس��تفاده از روش هاي 
ناكارآم��د در آم��وزش، ايدئولوژي��ك ب��ودن 
آموزش ها و بعضا اس��تفاده از مدرس��ان بدون 
دانش و عدم دغدغه براي افزايش واقعي مهارت 
زندگي در جمعيت تحت پوش��ش آموزش ها، 
توفي��ق چنداني حاصل نش��ده اس��ت. حتي 
مي توان گفت كه از استفاده بيش از حد از اين 
واژه، مفه��وم مهارت زندگي معن��اي خود را از 
دست داده و به مفهومي تكراري و بي خاصيت 
تبدي��ل ش��ده و حاص��ل آن عميق تر ش��دن 
آسيب هاي اجتماعي و نااميدي به حل آنها شده 
است. نكته قابل اعتنا در سخنان مسووالن در 
مواجهه با معتادان، طرز مطرح كردن مس��اله 
اس��ت. در واقع درس��ت مطرح كردن مس��اله 
نيمي از حل مس��اله است، بايد دقت داشت كه 
»اعتياد« مشكل اس��ت، نه »معتاد متجاهر«، 
و مشكل اعتياد بايد حل ش��ود نه اينكه معتاد 
»پاكسازي« ش��ود. چنين ادبياتي، اين معنا را 
به ذهن متبادر مي كند كه اگ��ر معتاد به جاي 
خيابان در پستوي خانه اش باشد، ديگر مشكل 
ديرينه شهر نخواهد بود. تكيه بر نظرسنجي هاي 
دوره اي و تحقيق��ات ميداني به صورت محلي و 
منطقه اي )در صورتي كه با قواعد علمي و توسط 
فردي متخصص انجام شود( مي تواند راهگشاي 

سياست هاي آينده باشد.

رويداد

فعاليت بيش از ۷۵ مركز ناباروري در كشور 

معاون بيمه و خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت 
ايران گف��ت: بيش از ۷۵ مركز درم��ان ناباروري در 
سطح كشور به زوج هاي نابارور خدمات ارايه مي دهد 
و اكنون قطب هاي معتبري در كشور در حوزه درمان 
ناباروري فعاليت مي كنند. س��ازمان بيمه سالمت 
ايران، مكلف است براساس تكاليف قانوني از زوج هاي 
نابارور با هدف اجراي سياست هاي جمعيتي حمايت 
كند. بر اس��اس آمارهاي وزارت بهداشت، ۳ تا ۳.۵ 
ميليون زوج نابارور در كشور وجود دارد كه بعضا به 
دليل هزينه هاي سنگين درمان، سراغ حل مشكل 
ناباروري نمي روند. البته پوشش بيمه اي هزينه هاي 
درمان ناباروري و زايمان در بند سوم سياست هاي 
كلي جمعيت ابالغي مقام معظم رهبري در سال ۹۳ 
مورد تاكيد قرارگرفته اس��ت؛ ضمن اينكه در قانون 
برنامه ششم توسعه نيز تمهيدات الزم درقالب بودجه 
تكليف شده است. توجه به اين قوانين و به دنبال آن 
تاكيد بر اجراي سياست هاي جمعيتي سبب شد كه 
در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ بيمه درمان ناباروري 
تصوي��ب و دولت مكل��ف به پوش��ش ۹۰درصدي 
هزينه هاي سه دوره كامل يكي از روش هاي درمان 
ناباروري براي زوجين نابارور شود. مهدي رضايي در 
اين زمينه به خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت ايرنا 
تاكيدكرد: بيمه س��المت با تعرفه دولتي و عمومي 
غيردولتي ۹۰درصد هزينه ه��اي درمان ناباروري 
را پرداخت مي كند، خوش��بختانه ب��راي رفاه حال 
زوج هاي نابارور شرايط سني براي بانوان به ۴۹ سال 
افزايش يافته و سه نوبت در سال خدمات ناباروري به 

زوج هاي تحت پوشش بيمه ارايه مي شود.

    اهميت حمايت از زوج هاي نابارور
صالح پور مسوول مركز درمان ناباروري بيمارستان 
طالقاني نيز در اين زمينه گفت: حمايت از زوج هاي 

نابارور از اهميت بس��زايي برخوردار است، مديريت 
فرآيند تحت پوشش قراردادن زوج هاي نابارور بايد 
بسيار حساب شده انجام شود و بهترين كار اين است 
كه بتوان شرايطي را فراهم كرد كه زوج هاي نابارور 
از خدمات بيمه اي به راحتي استفاده كنند. او افزود: 
بايد كار كارشناس��ي دقيق در اين خصوص صورت 
گرفته و گام به گام اجرا شود، تا مراكز درمان ناباروري 
در بخش خصوصي و دولتي دچار مشكل نشوند، به 
عنوان مثال تعداد زوج هاي نابارور نيازمند به برخي 
 ۴۰۰ ،IVFخدمات درماني، مداخله تخصصي مانند
تا ۵۰۰ هزار زوج در كل كشور است و بايد اقداماتي 
انجام داد كه استفاده از خدمات بيمه اي براي درمان 
ناباروري در دسترس افراد نيازمند نيز قرار گيرد. او 
تاكيد كرد: افراد و زوجين مستحق درمان ناباروري 
بايد شناسايي شوند، چون بسياري از زوج ها به دنبال 
مس��ائل ديگري چون تعيين جنسيت هستند كه 
ضرورت��ي براي توجه بيمه اي در اي��ن زمينه ندارد. 
گران قيمت بودن داروها و تجهيزات مورد نياز در بحث 
درمان ناباروري است كه بخش بسياري از آنها وارداتي 
است و بايد يا بيمه ها از قبل خريد راهبردي كرده يا 
قرارداد با واردكنندگان داشته باشند تا هزينه ها به 
موقع پرداخت ش��ود. صالح پور تصريح كرد: حسن 
نيت و جديت بس��ياري در مسووالن سازمان بيمه 
سالمت براي درمان ناباروري وجود دارد و اميدواريم 

كه گام به گام مراكز تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
 

    ورود جدي به بحث درمان ناباروري 
علي حيدرپور كارش��ناس دفت��ر خدمات تخصصي 
سازمان بيمه سالمت ايران نيز در اين زمينه به خبرنگار 
ايرنا گفت: با توجه به بند اول سياست هاي جمعيتي 
ابالغ��ي مقام رهب��ري و ابالغي وزارت بهداش��ت در 
توسعه خدمات ناباروري و حمايت از زوج هاي نابارور 

و درراستاي توجه به قانون حمايت از جواني جمعيت، 
دستورالعمل خريد راهبردي و ضوابط پوشش بيمه اي 
خدمات ناباروري از آذر س��ال ۱۴۰۰ به عهده سازمان 
بيمه س��المت واگذار ش��ده اس��ت. در همين رابطه 
نشست ها در كارگروه هاي مربوطه و مشترك برگزار 
شده و تكليف قانوني آن ابالغ ش��ده است. حيدرپور 
گف��ت: زوجين ناب��ارور مي توانند از خدم��ات درمان 
ناباروري به صورت يك بسته خدمتي استفاده كنند؛ 
براي ارايه بسته خدمتي سازمان بيمه سالمت به صورت 
فراخوان به ادارات كل استاني اعالم كرد كه با تمام مراكز 
درماني دولتي، دانشگاهي، عمومي غير دولتي، خيريه، 
موقوفه و خصوصي ق��رارداد ببندد، در مراكز دولتي و 
دانش��گاهي ۹۰درصد تعرفه مصوب بخش دولتي در 
تعهد سازمان بيمه گر خواهد بود، همچنين در مراكز 
عمومي غير دولت��ي ۹۰ درصد تعرفه مصوبات بخش 
عمومي غيردولتي بس��ته هاي خدمتي تعيين شده 
در تعهد بيمه اس��ت، ضمن اينكه در مراكز خصوصي 
و خيريه تعهدات ما مع��ادل ۹۰درصد تعرفه عمومي 
غيردولتي و ما به التفاوت تعرفه خصوصي و ۹۰ درصد 
تعرفه عمومي غيردولتي توس��ط بيمه قابل محاسبه 
است.كارشناس دفتر خدمات تخصصي سازمان بيمه 
سالمت ايران، اضافه كرد: حدود سني براي زوج نابارور 
اوليه، از يك سال به ۶ ماه براي فرد باالي ۳۵ سال تقليل 
پيدا كرده است. ضمن اينكه افراد دچار سقط مكرر 
نيز مش��مول اين قانون خواهند بود. آنچه مس��لم 
اس��ت، حمايت از زوج هاي نابارور و ارايه خدمات 
بيمه اي به اين افراد بدون شك نتايج مثبتي براي 
كشور به وجود خواهد آورد، سازمان هاي بيمه گر 
از جمله س��ازمان بيمه س��المت به تالش خود در 
پيگيري اين تكليف قانوني ادامه دهند و بايد ديد 
در آينده تاثير اقدامات حمايتي پيش بيني ش��ده 

در روند رشد جمعيت چگونه نمايان خواهد شد.

گليماندگار|
 چند سالي مي ش��ود كه ديدن معتادان 
متجاهر در بوستان هاي شهري و خيابان ها 
به امري عادي بدل شده است، آنها حتي در فضاي خالي 
بين دو الين اتوبان ها هم حضور دارند. ديدن اين افراد در 
كوچه و خيابان هاي شهر شايد براي بزرگساالن عادي 
باشد اما قطعا براي بچه ها و كودكان خردسال مي تواند 
عالوه بر بدآموزي تاثيرات مخربي ب��ر روح و روان آنها 
داشته باشد. اينكه اكثر آنها يا در حال چرت زدن هستند 
يا در حال مصرف مواد. لباس هاي چرك و پاره، موهاي 
ژوليده و دس��ت و صورتي كه ديگر از فرط س��ياهي به 
حاجي فيروز شب عيد شبيه شده است، مشخصه بارز 
اين افراد است. آنها دست از دنيا شسته اند و در واقع در 
دنياي دروغيني كه مواد برايشان ترسيم كرده فارغ از آنچه 
پيرامونشان مي گذرد زندگي مي كنند. بعضي وقت ها 
حضورشان در حاش��يه اتوبان ها براي بسياري از مردم 
دردسر ساز مي شود، برخي از اين افراد با انداختن خود 
جلوي ماشين ها سعي در اخاذي دارند و به بهانه اينكه 
تصادف كرده اند مي خواهند غرامت بگيرند، اما بگويي 
صبر كنيد به پليس زنگ بزنيم يا آمبوالنس خبر كنيم با 
پرخاش سعي در گرفتن مبلغي پول دارند، همين و بس.
البته هر از گاهي شهرداري و بهزيستي دست به دست 
هم مي دهند و طرح ضربتي جم��ع آوري اين افراد را 
اجرايي مي كنند، اما همانطور كه هيچ طرح ضربتي 
تاكنون نتوانسته در طوالني مدت تاثيرگذار بوده و باعث 
حل معضالت اجتماعي شود، اين طرح هم با شكست 
مواجه شده است. از آنجايي كه معتادان مجرم نيستند 
و بيمار به حساب مي آيند، جمع آوري آنها دردي را از 
جامعه دوا نمي كند چرا كه بعد از مدت كوتاهي آنها رها 
مي شوند و دوباره سر از همان كوچه ها و خيابان ها در 
مي آورند و باز هم با همان ظاهر ناخوشايند چهره شهر 
را مخدوش مي كنند. هر چند مسووالن بر اين باورند كه 
طرح هاي ساماندهي خوب عمل كرده اند، اما واقعيت 

در بطن جامعه چيز ديگري مي گويد.

   تلقين نااميدي به جامعه
خس��رو نادري، جامعه ش��ناس درباره حضور معتادان 

 متجاهر در خيابان ها و تاثيري كه بر عموم مي گذارند به 
» تعادل« مي گويد: هر از گاهي خبري مبني بر ساماندهي 
اين افراد منتشر مي شود، اما وقتي در خيابان ها و كوچه ها 
تردد مي كني باز هم مي بيني كه تعداد آنها كم نشده است، 
حاال ديگر فرقي نمي كند، در خيابان مولوي باشي يا در 
خيابان جردن حتما از اين دس��ت اف��راد را مي تواني در 
حالي كه الي شمشاد هاي حاشيه خيابان نشسته اند و 
در حال چرت زدن يا مصرف مواد هستند ببيني. حضور 
اين افراد در ش��هر عالوه بر اينكه امنيت كودكان و زنان 
را به خطر مي اندازد نوعي ناامي��دي اجتماعي را به افراد 
تلقين مي كند. در واقع كم كاري در جمع آوري معتادان و 
بازگرداندن آنها به چرخه زندگي موجب تزريق نااميدي و 
فقر در سطح محالت مي شود. حضور مداوم اين افراد چهره 
محالت را خموده و بي روح مي كند و اين خمودگي زنجيره 
وار به افراد س��اكن در محله به ويژه محله هايي كه مردم 
ارتباطات بيشتري با هم دارند، سرايت مي كند. افزايش 
فقر و اعتياد موجب دام��ن زدن به اختالفات خانوادگي، 
انصراف از تحصيل، از دست دادن تمام انگيزه ها براي كار و 
تالش مي شود و افراد نااميد با كوچك ترين تلنگر از سوي 

سواستفاده گران به دامن اعتياد پناه مي آورند.

   پاتوق ها و افزايش آسيب هاي اجتماعي
او مي افزايد: مساله اينجاست كه محله هاي پايين شهر 
بيشتر به پاتوق اين افراد تبديل شده است، به همين خاطر 
وقتي آمار آسيب هاي اجتماعي را در اين محله ها بررسي 
مي كني به رقم هاي بااليي مي رسي، اكثر اين معتادان براي 
تامين مواد مخدر مصرفي خود دست به هر كاري مي زنند. 
كارهايي چون سرقت، چاقوكشي، آدم ربايي و قتل بارها 
و باره��ا در محالت مختلف به خاطر تامين مواد مخدر از 
سوي معتادان اتفاق افتاده است. نبود امنيت رواني و جاني 
براي تردد زنان و دختران به ويژه در شب و صبح هنگام از 
جمله مواردي است كه بايد به آن توجه كرد. از سوي ديگر 
برخي از اين افراد براي اينكه بتوانند خرج اعتياد خود را 
تامين كنند سعي در معتاد كردن نوجوانان و جوانان اين 
محله ها دارند، بسياري از خانواده ها به همين خاطر با اينكه 
سال هاست در اين محله ها زندگي مي كنند، مجبور به كوچ 
اجباري مي شوند. متاسفانه افزايش تعداد زنان و دختران 

در بين اين معتادان نشان از شكست برنامه هايي دارد كه 
تا به حال اجرا شده اما انگار فايده چنداني نداشته است. 

    مخدوش كردن چهره شهر
معتادان خيابان گرد و بي خانمان و ساكن در پاتوق ها 
كارتن خواب هستند يا از كهنه پارچه ها و پالستيك ها 
براي خود آلونك هايي ساخته اند كه چهره محالت را 
ناهمگون و زشت كرده است. اطرافشان معموال پر از 
زباله ها و سرنگ هايي است كه اگر ناخواسته در پاي 
يك كودك برود خطرات جاني براي او در پي خواهد 
داشت. افزايش كارتن خواب هاي معتاد و زباله گردي 
نيز به عنوان يك معضلي كه رو به افزايش اس��ت در 
جاي خود قابل تامل اس��ت چرا ك��ه آنها با تفكيك 
پالستيك ها، زباله سطل ها را در سطح محالت پخش 
مي كنند و عالوه بر پخش آلودگي، چهره آن قسمت را 
زشت مي كنند و بوي تعفن به راه مي اندازند و موجب 
مي شوند اين زباله ها از سوي حيوانات بيشتر پخش 
شود. حضور معتادان متجاهر متكدي و غير متكدي 
نيز ك��ه با اس��فند دود كردن و تميز كردن شيش��ه 
خودروها، پهن كردن بساط سرقتي خود و با گدايي 
به دنبال تهيه پول مواد هستند هم موجب مي شود 
تا صحنه هايي نازيبا در شهر به تصوير كشيده شود. 
پاكسازي معتادان بدون اقدامات بعدي مانند درمان 
و بازگرداندن آنها به چرخه زندگي موجب شده تا اين 
افراد در محله هاي ديگر پخش شوند و باري تحميل 
شده بر دوش اين محله ها باشند و همان آسيب هاي 
اجتماعي ك��ه در محله قبل��ي به وج��ود آوردند را 
به گونه اي جدي��د در اين محله گس��ترش دهند و 

هزينه هاي جديد بر دوش مردم و ارگان ها بگذارند. 

    ساماندهي ۱05 هزار معتاد متجاهر
از س��وي ديگر معاون پيش��گيري سازمان بهزيستي 
گفت: ۱۰۵ هزار معتاد متجاهر توس��ط بهزيس��تي، 
سازمان زندان ها و ساير دستگاه هايي كه در اين زمينه 
وظيفه مند هستند ساماندهي شده اند. فاطمه عباسي 
در زمينه ساماندهي و توانمندسازي معتادان متجاهر 
افزود: اين برنامه نيز بر اس��اس ماده ۸۰ برنامه ششم 

با همكاري ش��هرداري ها و س��ازمان هاي غير دولتي 
اجرايي شده است. او وجود معتادان متجاهر را معضل 
نظام توصيف كرد و گفت: بايد اين معضل با استفاده از 
راهكارهاي علمي و همكاري و هم افزايي دستگاه هاي 
مرتبط كه در آيين نامه مربوطه، مش��خص ش��ده اند 
حل شود. عباس��ي تصريح كرد: بهزيستي با توجه به 
بار سنگين آس��يب ها و وظايف متعددي كه بر عهده 
دارد به تنهايي و با اعتبارات و نيروهاي كارشناس��ي و 
تخصصي بسيار محدود، قادر به انجام اين كار نيست 
و به همين جهت در قانون، دستگاه هاي همكار تعيين 
شده اند كه البته مديريت هماهنگي اين دستگاه ها در 
استان ها با شوراي هماهنگي و كار تخصصي درمان و 
توانمندسازي با بهزيستي است كه اعتبارات آن از سوي 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداري ها تأمين مي شود. 
معاون پيشگيري س��ازمان بهزيستي، از ساماندهي 
۸۷ هزار و ۷۷۵ نفر توسط بهزيستي و دستگاه هاي 
همكار در س��ال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تعدادي هم 
توسط س��ازمان زندان ها و ساير دستگاه هايي كه در 
اين زمينه وظيفه مند هستند ساماندهي شده اند كه 
مجموعًا افراد ساماندهي شده ۱۰۵ هزار نفر بوده اند.

    چالش هاي برنامه ساماندهي
 از نگاه بهزيستي

او درباره چالش هاي مهم موضوع س��اماندهي معتادان 
متجاهر گفت: مصاديق تجاهر در قانون مشخص نشده 
و دادگاه ها بعضًا بر اس��اس ديدگاه خود يا عرف منطقه، 
تعيي��ن مصاديق مي كنند كه اين مش��كل، حجم افراد 
هدف ساماندهي را باال مي برد. عباسي ادامه داد: نمونه اين 
افراد، معتادان داراي خانواده هستند كه با وجود داشتن 
خانواده به خاطر نداشتن توان اقتصادي خانواده به مراكز 
ماده ۱۶ ارجاع مي شوند يا اينكه افراد شبه معتاد كه بدون 
داشتن اعتياد، بي خانمان و كارتن خواب هستند جزو اين 
افراد محسوب شده و به مراكز معتادان متجاهر فرستاده 
 مي شوند. او تصريح كرد: متأسفانه تفاهم نامه هاي في ما بين 
نهاده��اي تأمين كنن��ده اعتبارات برنامه و بهزيس��تي 
بسيار ديرهنگام منعقد مي ش��ود و تقريبًا در نيمه دوم 
س��ال تخصيص مي يابد كه اين امر، مشكالت زيادي را 
در اس��تان ها در نيمه اول س��ال ايجاد مي كند. عباسي 
همچنين عدم صدور پروانه براي مراكز ماده ۱۶ توس��ط 
وزارت بهداش��ت، عدم همكاري اين وزارتخانه در درمان 
زخم باز يا ساير مشكالت اين افراد و عدم همكاري هاي 

جدي و موثر شهرداري ها را از ديگر چالش هاي اين برنامه 
برشمرد و گفت: مشكل پايين بودن سرانه اختصاص يافته 
در سال جاري كه بر اساس تورم بايد اضافه شود يكي ديگر 
از مش��كالت است. او افزود: بر اس��اس تورم معمول در 
جامعه، اين سرانه در سال جاري بايد حداقل يكصد هزار 
تومان باشد در حالي كه اكنون ۳۵ هزار تومان در نظر 

گرفته شده كه تأمين كننده هزينه هاي مراكز نيست.

    برنامه جامع توانمندسازي 
در دست تدوين است

به گفته معاون پيشگيري سازمان بهزيستي، مشكل 
ديگر در اين زمينه، ارج��اع معتادان يا محكومان مواد 
مخدر به مراكز ماده ۱۶ اس��ت كه طبق ماده ۴۲ قانون 
بايد ب��ه اردوگاه هاي خاصي كه توس��ط ق��وه قضاييه 
ايجاد مي شود فرستاده شوند. او از تدوين برنامه جامع 
توانمندسازي معتادان بهبوديافته در سازمان بهزيستي 
اطالع داد و گفت: اي��ن برنامه نياز به اعتبارات و كمك 
دس��تگاه ها و نهادهاي حاكميت��ي دارد كه در صورت 
تصويب در س��ازمان ب��ه نهادهاي مرتبط هم ارس��ال 

مي شود و در نهايت با كمك آنها قابل اجرا خواهد بود.

گزارش

حضور معتادان متجاهر در جامعه و تاثير آن بر امنيت جاني و رواني مردم

تلقين نااميدي، افزايش اعتياد

پيگيري جذب ۲۲ هزار پرستار جديد
وزير بهداش��ت از پيگيري به كارگيري ۲۲ هزار 
نيروي پرستار براي بيمارستان هاي كشور خبر 
داد. دكتر بهرام عين اللهي با بيان اينكه امسال ۱۲ 
هزار تخت بيمارس��تاني را به ظرفيت تخت هاي 
بيمارس��تاني كش��ور اضاف��ه مي كني��م، گفت: 
باتوجه به اين موضوع بايد ۱۲ هزار پرستار را هم 
استخدام كنيم. از طرفي در سه سال گذشته ۳۰ 
هزار نفر از كادر س��المت بازنشست شده اند و بر 
همين اساس پيگيريم كه ۱۰ هزار پرستار ديگر 
را هم اضافه كرده و جمعا ۲۲ هزار پرستار را اضافه 
كنيم. او با بيان اينكه استخدام اين تعداد پرستار 
منوط به مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور 
است كه در حال فعاليت براي گرفتن اين مجوز 
هستيم، گفت: عزيزاني هم در طول دوران كرونا 
زحمت كش��يدند و به عنوان كادر بيمارس��تان 
كمك كردن��د. افرادي كه در اي��ن دوره زحمت 
كشيدند برايشان ۲۰ امتياز قرار مي دهيم كه در 
اس��تخدام آنها به عنوان امتياز منظور مي شود تا 
بتوانيم از نيروهاي جديد بهره ببريم. عين اللهي 

درباره عدم تمديد قرارداد اف��رادي كه در طول 
دوره كرونا در بيمارس��تان ها به كارگيري شده 
بودند، اظهار كرد: ما به طور قانوني از نيروهايي در 
طرح نيروي انساني استفاده مي كنيم و اين ظرف 
مشخصي دارد. به طوري كه وقتي دوره طرح افراد 
تمام مي ش��ود،  مي روند و عده ديگري مي آيند. 
بنابراين جداي از اس��تخدام باي��د اين ظرف را 
هميشه نگه داريم و افراد جديدتري بيايند و طرح 
نيروي انساني خودشان را بگذرانند. بعد از اتمام 
طرح ش��ان هم ما بايد از نيروهاي جديد طرحي 

استفاده كنيم. 

رويخطخبر

دماي ۴۲ درجه اي در انتظار تهران در تابستان امسال
رييس مرك��ز مل��ي اقلي��م و مديري��ت بحران 
خشكس��الي با بيان اينكه دماي ه��وا تا نيمه اول 
م��رداد بين ۱ ت��ا ۱.۵ درجه بي��ش از حد نرمال 
خواهد بود، اظهار كرد: امس��ال تابستان خنكي 
نداريم و گرايش دما به بيش از حد نرمال اس��ت. 
احد وظيف��ه درباره ميزان بارش و وضعيت دماي 
خرداد اظهار كرد: دماي هواي خرداد در مقايسه 
با بلندمدت در تمام نقاط كشور ۱.۵ درجه بيش 
از حد نرمال و بارندگي نيز كمتر از حد نرمال بوده 
است. او در ادامه اظهاركرد: غالب نقاط كشور در 
نيمه اول تيرماه تا نيمه دوم مردادماه بدون بارش 
خواهند بود و تنه��ا بخش هاي كوچكي همچون 
سيستان و بلوچس��تان، منطقه ارسباران، شمال 
آذربايجان غربي تا ش��مال آذربايجان ش��رقي و 
در برخي مواقع اردبيل بارندگي خواهند داش��ت 
و باقي مناطق كش��ور تقريب��ا بارندگي نخواهند 
داشت. به طور كلي در تابستان انتظار بارندگي در 
كشور به جز در دو منطقه سيستان و بلوچستان 
و ش��رق هرمزگان را نداريم. ريي��س مركز ملي 
اقليم و مديري��ت بحران خشكس��الي ادامه داد: 
 پديده مورد انتظار ديگر طي تابستان، بارش هاي 
سيل آسايي اس��ت كه در هندوستان و پاكستان 
رخ مي دهد و در برخي مواقع اين سيس��تم ها به 
سمت شرق كشورمان كشيده شده و در ساعات 
بعد از ظهر نواحي شرقي كش��ور را با توفان هاي 
تندري و رگبار تحت تاثير قرار مي دهند كه منجر 
به سيل نيز مي شود. او با بيان اينكه باالترين دماي 
تهران طي نيم��ه دوم تير تا م��رداد ۴۲.۶ درجه 

س��انتيگراد و در نهايت به م��دت يك روز خواهد 
بود، اظهار كرد: طبق اقلي��م و الگوي بلندمدت، 
گرم ترين نقاط كش��ور در عرصه  جنوبي كش��ور 
قرار دارند و اس��تان هاي بوش��هر، جنوب فارس، 
استان خوزستان، جنوب استان ايالم و هرمزگان 
گرم ترين استان هاي كش��ور هستند و هرچه به 
عرصه  شمال كش��ور نزديك تر مي شويم دما نيز 
كاهش مي يابد. همچنين مناطقي همچون يزد، 
اصفهان و قم نيز به دليل ش��رايط اقليمي خشك 
دماي هواي بااليي دارند. رييس مركز ملي اقليم و 
مديريت بحران خشكسالي افزود: ميانگين دماي 
كش��ور در مناطقي همچون كرمانشاه، لرستان، 
ته��ران، البرز و قزوين و تمام اس��تان هايي كه در 
غرب، جنوب غرب و شمال غرب قرار دارند در تير 
و مرداد بين ۱ تا ۱.۵ درجه سانتيگراد بيش از حد 
ميانگين دما در اين ماه خواهد بود كه اين شرايط 
مربوط به تغيير الگوها و پيوندهاي بزرگ مقياس 
است. وظيفه تصريح كرد: امسال تابستان خنكي 
نداريم و از نظر دمايي تابستاني معمول با گرايش 

دماي كمي باالتر از نرمال خواهد بود.
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