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يادداشت- 1

حمايت واقعي از مستاجران
1- كمت��ر از يك م��اه پس از 
مصوبه س��ران قوا درباره بازار 
اج��اره مبني بر س��قف 25 
درصدي افزايش اجاره بها در 
تهران و سقف 20 درصدي در 
ساير شهرها، چهارشنبه هفته 
گذش��ته نيز هي��ات وزيران 
بسته »ساماندهي بازار مسكن 
و اجاره بها« را با هدف حمايت از مستأجرين و تشويق 
موجرين قانون مدار تصويب كرد. در اين بسته 2 تغيير 
در وام وديعه و همچنين 2 مشوق تسهيالتي و مالياتي 
براي موجران تابع مصوبه تعيين سقف اجاره ساالنه در 
نظر گرفته شده است. بر اين اساس، وام وديعه مسكن 
كه طي سه سال گذشته از سوي دولت براي حمايت از 
مستاجران در دوران كرونا در نظر گرفته شده بود  )والبته 
صرفا به درصد بسيار اندكي از متقاضيان اعطا شد(، از 
اين پس، »دايمي« شده و هر ساله به متقاضيان پرداخت 
خواهد شد. از سوي ديگر، مستاجران مي توانند به غير 
از روش معمول در بازپرداخت انواع وام، با انتخاب روش 
دوم، صرفا سود وام را پرداخت كرده و پس از موعد يك 
س��اله اجاره، اصل وام را به بانك بازگردانند. بسته هاي 
تش��ويقي براي موجران نيز مشتمل بر مفادي از قبيل 
پرداخت تسهيالت جعاله مسكن و مشوق هاي مالياتي 
است. مشوق هايي كه به نظر نمي رسد از قدرت الزم براي 

جلب رضايت موجران برخوردار باشند.
2- در كنار مصوبه 29 خردادماه سران قوا و مصوبه 23 
تير هيات وزيران براي ساماندهي بازار مسكن و اجاره، 
مجلس نيز طرحي تدوين كرده بود اما بنا به خواس��ت 
رييس مجلس، بررسي اين طرح در صحن علني مجلس 
تا اوايل زمستان به تعويق افتاد. شايد در نگاه اول انجام 
اين اقدامات متعدد نش��انه اي از تالش مسووالن براي 
كاهش فشار مالي مستاجران ارزيابي شود، كما اينكه 
مس��ووالن نيز چنين هدف و نيت خي��ري دارند، اما 
واقعيت اين اس��ت كه انجام چنين اقداماتي منجر به 
نتيجه دلخواه نخواهد شد و صرفا باعث هدر رفت وقت 
ادامه در صفحه 2 دولتمردان مي شود و... 

مجيد اعزازي

چرا دولت توليد ۴ محصول لبني را اجباري كرد؟

مداخله در بازار با توليد دستوري!

همزمان با سفر بايدن به سرزمين هاي اشغالي روند رشد قيمت ها متوقف مي شود؟

شكاف ميان نهادهاي امنيتي اسراييل 
درباره برجام

صفحه 2     صفحه 2    

صفحه 7    

 تقالي تورمي دولت 
در ميانه بحران جهاني

داده هاي غيررسمي از نصف شدن رشد 
قيمت ملك طي تيرماه حكايت مي كنند

 »تعادل«
 گزارش مي دهد

بررس��ي هاي ميداني از افت حجم معامالت ملكي 
در تهران طي تيرماه سال جاري حكايت مي كنند. 
همچنين داده هاي غيررس��مي به دس��ت آمده از 
برخي س��امانه هاي انتش��ار آگهي مس��كن نشان 
مي دهد، قيمت هاي پيشنهادي در تير ماه كمتر از 
3 درصد )نصف رش��د قيمت مسكن در خردادماه( 
رشد داش��ته اند. طي 24 روز رفته از تيرماه، تغيير 
محسوس��ي در وضعيت شاخص هاي كالن اقتصاد 
ايجاد نشده است، اما در هفته اول اين ماه، از سرگيري 
صفحه 5 را بخوانيد مذاكرات هسته اي در...  

در هفته اخير شاخص كل بورس با افت 0.8 درصدي 
به س��طح يك ميليون و 490 هزار واحدي رسيد. 
ش��اخص كل هم وزن نيز با كاه��ش 2.۷ درصدي 
به تراز 40۷ هزار و 12 واحد رس��يد. از سوي ديگر 
شاخص كل فرابورس كاهش 1.۶ درصدي را تجربه 
كرد. در اين هفته صنايعي همچون محصوالت چوبي 
و پس از آن فرآورده هاي نفتي بود كه به ترتيب 2.5 
و 2.3 درص��د بازدهي داش��تند. اما صنايعي مانند 
محصوالت كاغذي با كاهش ۶.۷ درصد، محصوالت 
فلزي با افت 5.1 درصد و انبوه سازي نيز با كاهش 5.1 
صفحه 4 را بخوانيد درصد، به...  

مذاكرات »دوحه« 
 سرعت گير 
قيمت مسكن

ارزش معامالت بورس 
سقوط كرد

 كاهش چشمگير تراز آبي درياچه اروميه 
و خشك شدن 95 درصد  از آب اين درياچه

خشك شدن نگين آبي ايران بحران ملي است



برخ��اف تصور ابتدايي مس��كو و البت��ه ارزيابي هاي 
برخي تحليل گران، جنگ روسيه و اوكراين فعا هيچ 
نتيجه نهايي نداشته و هيچ افق مشخصي براي پايان 
آن نيز متصور نيست. با وجود آنكه روس ها توانسته اند 
بخش هاي��ي از اوكراين را تص��رف كنند، اما همچنان 
مقاومت در كي يف و برخي از ديگر ش��هرهاي اوكراين 
ادامه دارد و همين موضوع باعث مي ش��ود كه هرگونه 

پيش بيني از پايان اين جنگ دشوار باشد.
با وجود آمار باالي تلفات انساني و تخريب زيرساخت ها، 
يكي از اصلي ترين بخش هايي كه از اين جنگ بيشترين 
آسيب را خورده، اقتصاد دو كش��ور و به طور كلي اقتصاد 
جهاني بوده است. روسيه و اوكراين از تامين كنندگان اصلي 
غات جهان به شمار مي روند و مشخص نيست با توجه به 
جنگ فعلي، اين دو كشور تا چه حد توان تامين نيازهاي 
بازار در ماه هاي آينده را خواهند داشت. همين موضوع باعث 
شده قيمت كاالهاي اساسي در سطحي جهاني افزايش پيدا 
كند و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در بسياري 
از نقاط جهان، تورم هايي كم سابقه را تجربه كنند. از سوي 
ديگر تحريم اقتصاد روسيه از سوي كشورهاي غربي نيز 
باعث شده، افق پيش روي رش��د و تورم جهاني تيره تر از 
گذشته شود، تا جايي كه بس��ياري از ارزيابي هاي جديد 
نشان از آن دارد كه فعا تورم مهمان بسياري از اقتصادها 
خواهد بود. آخرين پيش بيني هاي كميسيون اروپا بازارها 
به دقت تورم را رصد مي كنند. بر اساس آمارهايي كه روز   
چهارشنبه ۲۲ تير ماه  منتشر شد، در اياالت متحده شاخص 
قيمت مصرف كننده در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۹.۱درصد افزايش يافت كه رقمي بسيار باالتر از آن 
چيزي است كه اقتصاددانان پيش بيني مي كردند. نگراني 
در مورد تورم بيش��تر در اروپا نيز گسترده است، جايي كه 
آخرين آمارها بيانگر آن است كه قيمت ها با نرخ بي سابقه 
۸.۶درص��د در ژوئ��ن افزايش يافت. اي��ن وضعيت هم بر 
دولت هاي داخلي كه تاش مي كنند تاثير قيمت هاي باالتر 
بر خانوارها را كاهش دهند و هم بر بانك مركزي اروپا كه قرار 
است هفته آينده تشكيل جلسه دهد، فشار وارد مي كند. 
در ماه مه، كميسيون اروپا اعام كرد كه تورم منطقه يورو 
در سال ۲۰۲۲ به ۶.۱ درصد خواهد رسيد و در سال ۲۰۲۳ 
بر اساس پيش بيني ها قرار بود تورم به ۲.۷درصد كاهش 
يابد. اكنون، هر دو پيش بين��ي به ترتيب تا ۷.۶ و ۴درصد 

تجديدنظر شده اند.
پائولو جنتيلوني كميسر اقتصاد اروپا در بيانيه اي اعام 
كرد: اقدامات مسكو باعث اختال در عرضه انرژي و غات، 
افزايش قيمت ها و در نتيجه تضعيف اعتماد شده است. 
وي افزود: انتظار مي رود كه ركورد تورم در اواخر س��ال 
جاري به اوج خود برسد و به تدريج در سال ۲۰۲۳ كاهش 
يابد. مقامات اروپايي از قطع كامل عرضه گاز از روسيه بيم 
دارند. اگرچه برخي كشورها به تدريج خريد گاز از روسيه را 
كاهش داده اند اما واردات همچنان منبع مهم انرژي براي 
اروپاست – به ويژه براي بخش هايي مانند مواد شيميايي 
حاصل از گاز كه به عنوان ماده خام مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند. اپراتور نورد استريم اي جي در اوايل هفته تاييد 

كرد كه كار تعمير و نگهداري در نورد استريم ۱ تا تاريخ 
۲۱ جوالي ادامه خواهد يافت. اين خط لوله در انتقال گاز 
روس��يه به آلمان و اروپاي بزرگ بسيار مهم است، با اين 
حال نگراني هايي وجود دارد كه جريان گاز پس از پايان 

كار تعمير و نگهداري به حالت عادي بازنگردد.
از نظر رشد، كميسيون اروپا در ماه مي نرخ رشد ۲.۷درصدي 
را براي س��ال جاري و ۲.۳درصدي را براي سال آينده هم 
براي اتحاديه اروپا و هم براي منطقه يورو پيش بيني كرد. 
اكنون، پيش بيني ها براي سال ۲۰۲۳ به ۱.۵درصد كاهش 
يافته است. رشد اقتصادي منطقه ۱۹ عضو يورو در سال 
جاري ۲.۶ درصد و س��ال آينده ۱.۴ درصد است. اقتصاد 
اروپا از حمله روسيه به اوكراين ضربه بزرگي خورده است. 
در آغاز سال، انتظار مي رفت كه منطقه يورو با سرعتي بيش 
از اياالت متحده و نرخ باالي ۴ درصد رشد كند. با اين حال، 
تحريم هاي روسيه، كاهش جريان گاز طبيعي، مشكات 
در زنجيره تامين مواد غذايي از جمله موارد ديگري است كه 
چشم انداز اقتصادي اين بلوك را متزلزل مي كند. بسياري 
از اقتصاددانان ركود اقتصادي منطقه يورو را در اواخر امسال 
يا در س��ال ۲۰۲۳ تعيين مي كنند. اما مقامات اروپايي از 
صحبت در مورد احتمال ركود خودداري كرده و استدالل 

مي كنند كه فعا اين مورد، مساله اصلي آنها نيست.
اگر كشورهاي اروپايي به تازگي با موج جديد تورم مواجه 
ش��ده اند، اقتصاد ايران براي دوراني طوالني با اين معضل 
دست و پنجه نرم كرده و در واقع تورمي دو رقمي و نزديك 
۴۰ درصدي داشته است. هرچند در ماه هاي ابتدايي آغاز 

به كار دولت س��يزدهم اين روند معكوس شد اما با اجراي 
سياس��ت اصاحات يارانه اي بار ديگ��ر قيمت ها روندي 
صعودي پيدا كردند و هنوز مشخص نيست اثرات تورمي 
اين تصميم تا چه زماني ادامه خواهد داشت. با اين وجود 
دولت همچن��ان از برنامه ريزي خود ب��راي كاهش تورم 
مي گويد و وزير اقتصاد وعده داده كه تورم به شكل پلكاني 
كاهش خواهد يافت. در چنين ش��رايطي اظهارنظر چند 
ماه قبل رييس��ي درباره احتمال تصميم به اجراي برخي 
تصميمات تورم زا در سال آينده همچنان واكنش برانگيز 
شده تا جايي كه رييس جمهور خود بار ديگر در اين رابطه 
توضيحاتي را ارايه داده است.  رييس جمهور كنترل و مهار 
تورم را الزم و ضروري برشمرد و گفت: همه بايد تاش كنند 
تورم كنترل ش��ود و بايد از هر بي انضباطي اقتصادي كه 
موجب تورم مي شود، جلوگيري شود. رييسي افزود: در ۶ 
ماهه دوم سال ۱۴۰۰ كه كار دولت را شروع كرديم، تاش 
شد از اقدامات تورم زا جلوگيري كنيم، لذا از بانك مركزي 
استقراض نكرديم، پايه پولي را افزايش نداديم و سعي كرديم 
چاپ پول صورت نگيرد. رييس جمهور با تشريح اقدامات 
دولت براي مهار و كنترل تورم، گفت: از مجلس خواستيم 
كه اجازه دهند، به برخي اقدامات و قوانين اليحه بودجه كه 
تورم زا است، عمل نكنيم و در مورد آنها تجديدنظر شود. 
به طور مثال گفتيم اگر حقوق گمركي با ارز نيمايي محاسبه 
شود، طبيعتاً هزينه گمركي بااليي به واردكننده تحميل 
مي شود و آثار تورم زا در اقتصاد ايجاد مي كند. رييسي تأكيد 
كرد: برخي از رس��انه ها اين حرف بنده را كه گفتم انجام 

برخي از اقدامات را براي س��ال آينده مي گذاريم، درست 
منعكس نكردند يا درست متوجه نشدند و گفتند قرار است 
برخي كاالها را گران كنند كه اين موضوع حرف بنده نبود، 
بلكه مفهوم سخن بنده اين بود كه بعضي از اقداماتي را كه 
به موجب قانون بايد آنها را اجرا كنيم و اجراي آنها موجب 
تورم مي شود، انجام ندهيم. رييس جمهور اظهار داشت: 
رشد اقتصادي در گرو مهار تورم است. اگر تورم مهار شود، 
با افزايش سرمايه گذاري و بهره وري شاهد رشد اقتصادي 
خواهيم بود. رييس��ي با تأكيد بر ضرورت سرمايه گذاري 
در اقتصاد كش��ور، اظهار داشت: اعتماد به نفس، توجه به 
داشته هاي كشور و نيروي خاق كارآمد، زمينه هاي خوبي 
براي رش��د اقتصادي كشور در راس��تاي سرمايه گذاري 
و افزايش بهره وري هس��تند. رييس جمهور با اش��اره به 
درخواس��ت برخي فعاالن اقتصادي ب��راي اجراي طرح 
كشاورزي قراردادي، گفت: وزرارت جهادكشاورزي در اين 
زمينه اقدام كرده است. كشاورزي قراردادي در دستور كار 
دولت است و اين كار به نوعي فراهم آوردن امكان پيش بيني 
توليد براي كشاورز است كه مورد حمايت جدي دولت قرار 
دارد. تضمين خريد محصول در اين طرح س��بب آرامش 
كشاورز مي شود. اين صحبت ها نشان مي دهد كه دولت 
سيزدهم علي رغم اجراي سياست اصاح يارانه اي و با 
وجود روند افزايشي نرخ تورم در جهان، اصرار بر كاهش 
تورم در ماه هاي پيش رو دارد، اصراري كه بايد ديد آيا در 
عرصه عمل راهي براي آن پيدا خواهد شد يا در نهايت 

اجراي اين وعده نيز به آينده موكول مي شود.

اقتصاد كالنسیاست

ادامه از صفحه اول

ايـران2   Sat. July 16. 2022  2263   شنبه 25 تير 1401    16 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره

بيانيه سفارت ايران
 درباره حكم حميد نوري

س��فارت جمهوري اس��امي ايران در استكهلم در 
بيانيه اي ضمن تاكيد بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف 
مندرج در منشور سازمان ملل متحد به ويژه در ارتباط 
با اجراي عدالت قضايي بين المللي، اعام كرد كه حكم 
صادره عليه حميد نوري توس��ط دادگاه استكهلم به 
داليل ذيل با اصول و اهداف يادش��ده در تضاد بوده، 
ماهيت و رويكرد سياسي داشته و فاقد وجاهت قضايي 

است. متن اين بيانيه به شرح زير است: 
 از آنجايي كه اعمال صاحيت جهاني منوط به وقوع 
ج��رم بين المللي اس��ت و در پرون��ده ادعايي حاضر 
هيچگونه ج��رم بين المللي صورت نگرفته اس��ت، 
بنابراين ورود دس��تگاه قضايي سوئد به اين موضوع، 
ناقض اصل براب��ري حاكميت دولت ها، عدم مداخله 
در امور داخلي كش��ورها و همزيستي مسالمت آميز 
در روابط بين الملل اس��ت. پيگيري ها و طراحي هاي 
منتهي به دام گذاري، دستگيري و پرونده سازي عليه 
آقاي حميد نوري توسط يك گروه تروريستي شناخته 
ش��ده كه نام آن س��ال ها در فهرست س��ازمان هاي 
تروريستي اتحاديه اروپا و برخي از كشورها درج شده 
بود انجام گرفته است. لذا غالب شكات و شهود پرونده، 
از اعضاي اين گروه تروريستي شناخته شده بين المللي 
هستند كه خود مرتكب جنايات تروريستي هولناكي 
ش��ده اند. مباني كيفرخواس��ت نيز صرفًا بر اس��اس 
كتاب هاي خاطرات و رمان هاي نوش��ته شده توسط 
اعضاي اين گروه تروريستي شكل گرفته كه سياسي 
بودن دادگاه را اثبات مي كند. در روند بررسي پرونده 
فوق، به داليل گوناگون به ويژه عدم انجام تحقيقات 
از مح��ل ادعايي وقوع جرم، اص��ول بنيادين جهاني 
همچون: دادرس��ي منصفانه، برائت، برابري طرفين 
دعوي و ... نقض گرديده است. تحقيقات صورت گرفته 
در جريان بررسي پرونده، كامًا يكطرفه بوده است. در 
طول فرايند دادرسي، هيچگونه مدرك و دليل ارايه 
شده توسط آقاي حميد نوري از سوي دادگاه پذيرفته 
نشده و اجازه حضور شاهدين و كارشناسان تخصصي 
معرفي شده از سوي ايشان نيز صادر نگرديده است. 
همچنين برخاف ادعاي دادستان محترم، هيچگونه 
درخواست رسمي از اين سفارت براي انجام تحقيقات 
در ايران صورت نگرفته اس��ت. در طول بازداشت ۳۳ 
ماهه آقاي حميد نوري در س��لول انف��رادي، وي از 
ابتدايي ترين حقوق زنداني بر اساس استانداردهاي 
بين المللي برخوردار نبوده اس��ت. از جمله اينكه به 
اعتراض او در خصوص اعمال خش��ونت و شكنجه 
جسمي و روحي، عدم دسترسي به چشم پزشك، 
عدم اجازه تماس و ماقات با اعضاي خانواده در ۲۵ 
ماه ابتداي بازداشت، اعمال محدوديت شديد براي 
تماس تلفني و ماقات حضوري با اعضاي خانواده 
در ماه هاي اخير و ... توجه نش��ده اس��ت. سفارت 
جمهوري اسامي ايران به اقدامات قانوني خود در 
راستاي حمايت از حقوق اتباع ايراني ادامه خواهد 
داد. انتظار مي رود دس��تگاه قضايي سوئد با توجه 
دقيق تر به انگيزه ها و دشمني هاي گروه تروريستي 
دخيل در اين پرونده عليه ملت ايران، از هزينه شدن 
اعتبار خود به نفع اين گروه اجتناب نموده و با هدف 
اجراي كامل اصول قضايي شناخته شده بين المللي، 

در مسير تحقق و اجراي كامل عدالت گام بر دارد.

آمادگي ايران و اوكراين
براي گسترش روابط

در تماس تلفني حس��ين اميرعبداللهي��ان وزير امور 
خارجه كش��ورمان و دميتري كولبا وزير امور خارجه 
اوكراي��ن، طرفين در م��ورد رواب��ط دوجانبه و برخي 
موضوعات منطق��ه اي و بين الملل��ي از جمله بحران 
اوكراين گفت وگو و تبادل نظر كردند. اميرعبداللهيان 
در اين گفت وگوي تلفني بار ديگ��ر بر موضع اصولي 
جمهوري اسامي ايران در مخالفت با جنگ تاكيد و 
تصريح كرد: همانطور كه از ابتداي بحران اعام كرده ايم، 
ما مخالف جنگ در افغانستان، يمن، فلسطين و از جمله 
اوكراين هس��تيم. وزير امور خارجه كشورمان افزود: 
سياس��ت اِعمالي ما نيز منطبق بر همين اصل بوده و 
مخالف ه��ر گونه اقدامي كه منجر به ادامه و تش��ديد 
درگيري ها ش��ود، هس��تيم. اميرعبداللهيان ضمن 
رد اتهامات بي پايه و اس��اس اخير مشاور امنيت ملي 
امريكا عليه كشورمان، مبني بر ارسال پهپاد ايراني به 
روسيه براي به كارگيري در جنگ عليه اوكراين، طرح 
اينگونه ادعاها را همزمان با سفر بايدن به سرزمين هاي 
فلسطين اشغالي، در راستاي اهداف و اغراض سياسي 
خاص خواند. وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: 
موضع اصولي و صريح جمهوري اسامي در مخالفت با 
جنگ و حمايت از توقف جنگ، همانند رويكرد دوگانه 
برخي كشورهاي غربي مبتني بر اس��تاندارد دوگانه 
نيست. رييس دستگاه ديپلماس��ي افزود: جمهوري 
اسامي ايران كماكان به تاش و مساعي جميله خود 
در جهت پايان دادن به جنگ و حل سياس��ي بحران 
اوكراين ادامه مي دهد. اميرعبداللهيان اظهار داشت: 
تهران آماده توس��عه و گس��ترش همه جانبه روابط از 
جمله در عرصه هاي اقتصادي و كش��اورزي با كي يف 
است.  دميتري كولبا وزير امور خارجه اوكراين نيز در 
اين گفت وگوي تلفني، ضمن تشكر از مواضع جمهوري 
اسامي ايران مبني بر مخالفت با جنگ، تاكيد كرد: ما 
تداوم ارتباط وزراي خارجه ايران و اوكراين را كه حتي 
در روزهاي سخت آغاز جنگ برقرار شد، بسيار ارزشمند 
مي دانيم. وزير خارجه اوكراين افزود: با شما موافقم كه 
نبايد اجازه دهيم اتهامات ديگران، روابط دوستانه كي 
يف و تهران را خدشه دار سازد. وزير امور خارجه اوكراين 
با اع��ام آمادگي براي گس��ترش همه جانب��ه روابط 
فيمابين، آمادگي كي يف براي گشودن فصلي نوين از 
روابط با تهران را اعام كرد. وي ضمن تبيين آخرين 
وضعيت جنگ در كش��ورش، از تاش هاي تهران 
براي كمك به برقراي آتش بس و تمركز بر راه حل 
سياس��ي تش��كر كرد.  وزير امور خارجه اوكراين از 
اميرعبداللهيان جهت سفر به اين كشور دعوت كرد.

حمايت واقعي از مستاجران
 فرصت س��وزي اص��اح سياس��ت هاي مخ��رب 
اقتصادي و همچنين س��رگرداني بيشتر موجران 

و مستاجران را در پي خواهد داشت.
۳- درد و بيماري اقتصاد ايران نه تنها بر اقتصاددانان 
كه بر مردم كشور نيز روشن شده است. »بي ثباتي 
اقتصادي ناش��ي از تورم« مهم ترين و فوري ترين 
مشكل اقتصادي كشور معرفي شده است. مساله اي 
كه در كس��ري بودج��ه دولت و نات��رازي دخل و 
خرج كش��ور ريش��ه دارد. طبيعي اس��ت كه اين 
شكاف درآمدي يا بايد از طريق چاپ پول ُپر شود 
ي��ا از طريق كاه��ش هزينه هاي اضاف��ه و اصاح 
س��اختارهاي ناكارآمد و بي ربط به توليد ناخالص 
داخلي كشور، تعادل به بودجه هاي ساالنه بازگردد. 
اما ظاهرا راهكار اول، به عنوان س��اده ترين روش 
همواره م��ورد انتخ��اب دولت ها بوده اس��ت كه 
نتيجه اي جز رشد قيمت انواع كاالها و خدمات در 

پي نداشته است.
۴- از آنج��ا ك��ه باور نادرس��تي در مي��ان مردم و 
مسووالن وجود دارد و تصور مي شود چرخ »تورم« به 
نفع ثروتمندان مي چرخد و دارايي فقرا به گروه هاي 
برخوردار انتقال مي يابد، حجم پيشنهادها و اقدام ها 
براي تعادل بخش��ي به روابط موجر و مس��تاجر از 
س��ويي و »ماليات س��تاني« با هدف كنترل بازار 
مسكن از س��وي ديگر افزايش مي يابد. حال آنكه 
در شرايط تورمي، هر دو گروه مالك و مستاجر )يا 
به طور عام هر دو گروه ثروتمند و فقير( دچار خسران 
مالي شده و صرفا دولت ها از مواهب تورم بهره مند 
مي شوند. از همين رو است كه انتظار مي رود، دولت 
به جاي دستكاري در مكانيسم بازار مسكن از طريق 
تعيين سقف اجاره بها يا س��اير قيمت گذاري هاي 
دستوري، به علت و عامل اصلي ايجاد تورم بپردازد 
و ثبات را به اقتصاد كشور بازگرداند. عمر »كسري 
بودجه مزمن« و »تورم مزمن دو رقمي« در كشور، 
بالغ بر ۵ دهه اس��ت. با وجود اين سابقه، گويي اين 
ماجرا و سياست اقتصادي بناي ايستادن ندارد و قرار 
نيست اقتصاد روي آرامش را ببيند. در اين شرايط، 
چرا موجران و مستاجران تاوان سياست هاي غلط 
دولت ها را بدهند؟ چرا دولت ها براي كنترل تورم 
و كس��ري بودجه خود راهكاري ارايه نمي كنند؟ و 
به كنترل قيمت كااله��ا و خدمات از طريق صدور 
دستور و بخشنامه روي مي آورند؟ اگر چه پاسخ به 
سواالتي از اين دس��ت، گاهي بسيار آسان نيست، 
اما بي گمان، حمايت واقعي از مس��تاجران، اصاح 
سياست ها و ساختارهاي تورم زاي اقتصاد ايران است 

نه تعيين سقف براي افزايش اجاره بها.

هزينه ماليات ستاني
در ايران چهار برابر جهان

يك كارشناس مالياتي در خصوص سامامه موديان 
اظهار داشت: وجود س��امانه موديان اتفاق خوب و 
موثري تلقي مي شود؛ در واقع اين سامانه به ايجاد 
شفافيت كمك مي كند و قطعا از فرارهاي مالياتي 
كاسته مي ش��ود، اين مساله سبب عدالت مالياتي 
و به طور كلي عدالت اجتماعي در كش��ور مي شود. 
طاهري مهر، كارشناس ماليات در خصوص نظام 
مالياتي كشور بيان كرد: بايد توجه كرد كه عملكرد 
درس��ت نظام مالياتي كش��ور در برخورد با فعاالن 
اقتصادي باعث ايجاد عدالت در جامعه مي ش��ود، 
به طور كلي ماليات ش��امل دو كارك��رد درآمدي و 
سياس��ت گذاري بازتوزيعي است، بخش درآمدي 
آن درآم��د دول��ت را تامين مي كن��د و در بخش 
سياس��ت گذاري بازتوزيعي، با برخورد مناس��ب 
با فع��االن اقتصادي، اينكه كش��ور در كدام بخش 
اقتصادي پيشرو باشد را مشخص كند.محمد علي 
طاهري مهر در ادامه افزود: متاسفانه نظام مالياتي 
كشور ناكارآمد اس��ت و عواملي مانند پايين بودن 
مقدار جي دي پي، باالبودن نس��بت هزينه وصول 
ماليات به كل ماليات وصول ش��ده )هزينه اي كه 
دولت براي اخذ ۱ ريال ماليات بايد بپردازد( در اين 
ماجرا موثر هستند؛ در مورد نسبت مذكور بايد اشاره 
كرد اين ع��دد در دنيا كمتر از۱ درصد اندازه گيري 
شده در حالي كه در كشورما گاهي به ۴درصد هم 
رسيده اس��ت؛ همچنين باال بودن رقم معوقعات 
ماليات��ي كه در س��ال ۱۴۰۰ به ح��دود ۳۷۰هزار 
ميليارد تومان رس��يد، حاكي از اي��ن ناكارآمدي و 
ضعف اس��ت.وي اشاره كرد: طبق گفته مسووالن، 
فرار مالياتي در كشور حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان 
است، يعني از بسياري از افراد پر درآمد، مالياتي اخذ 
نمي شود؛ در حالي كه از توليد كنندگان، كارمندان 
و...ماليات دريافت مي شود و اين موضوع نشان دهنده 
بي عدالتي و ضعف در اين نظام است.طاهري مهر در 
ارتباط با مزاياي اخذ ماليات عادالنه با سامانه موديان 
عنوان كرد: در واقع اخذ عادالنه ماليات سوق دهنده 
پول هاي كشور به سمت فضاي توليد است كه اين 
حركت افزايش بهره وري و كارايي اقتصاد كشور را 
با خود به دنبال دارد و از طرفي از شكل گيري داللي 
جلوگيري و همچنين دريافت عادالنه ماليات سبب 
كم شدن ضريب جيني و در نتيجه كاهش فاصله 

طبقاتي در جامعه مي شود.
اين كارشناس در پايان در خصوص سامامه موديان 
نيز اظهار داشت: وجود سامانه موديان اتفاق خوب 
و موثري تلقي مي شود در واقع اين سامانه به ايجاد 
ش��فافيت كمك و در پ��ي اين ش��فافيت قطعا از 
فرارهاي مالياتي كاسته مي شود، اين مساله سبب 
عدالت مالياتي و به ط��ور كلي عدالت اجتماعي در 
كشور مي شود. در آخر باز هم تاكيد مي كنم براي 
آنكه نظام مالياتي در خدمت توليد و اقتصاد كشور 
باشد بايد به فكر تغيير سيستم نظام ماليات ستاني 

باشيم.

روندرشدقيمتهامتوقفميشود؟

همزمانباسفربايدنبهسرزمينهاياشغالي

تقالي تورمي دولت در ميانه بحران جهاني

شكاف ميان نهادهاي امنيتي اسراييل درباره برجام
يك روزنامه امريكايي در گزارشي با اشاره به اينكه مقامات 
رژيم صهيونيستي اذعان كرده اند عمليات خرابكارانه در 
ايران نتوانسته است مانع پيشرفت هسته اي تهران شود 
و تهديدات نظامي عليه آن براي رژيم صهيونيستي نتيجه 
عكس داده است، به تشريح اختاف نظر مقامات اين رژيم 
در بخش هاي نظامي و اطاعاتي در زمينه موضوع احياي 
توافق هسته اي پرداخت.روزنامه نيويورك تايمز در حالي 
كه جو بايدن، رييس جمهور امريكا در س��فر به فلسطين 
اشغالي در ديدار با نخست وزير رژيم صهيونيستي درباره 
برنامه هس��ته اي ايران و توافق هس��ته اي رايزني كرد، در 
گزارشي به وجود اختافاتي ميان مقامات و نهادهاي اين 
رژيم در زمينه احياي توافق هس��ته اي پرداخته است كه 
دولت قبلي امريكا در سال ۲۰۱۸ با ناقص تلقي كردن آن از 
اين توافق خارج شد.روزنامه نيويورك تايمز در اين گزارش 
نوشت: از لحظه اي كه توافق هسته اي در سال ۲۰۱۵ انجام 
شد، دولت اسراييل سرسختانه با اين توافق مخالف بوده 
است. اگرچه مقامات ارش��د نهادهاي دفاعي و اطاعاتي 
اسراييل بيش از پيش مي گويند كه توافق جديدي مشابه 
قبلي مي تواند به نفع اس��راييل باشد. شكاف بر سر توافق 
هسته اي بيشتر ميان كاركنان دفاعي و بخش اطاعاتي 
آن و موساد است كه مسوول گردآوري اطاعات و عمليات 
مخفيانه برون مرزي است.در ادامه اين گزارش آمده است: 
سال ۲۰۱۸، وقتي دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا از 
توافق هسته اي خارج شد، توجه كمتري به اين مناقشات 
مي شد. اما از وقتي بايدن در تاش براي احياي توافق است، 
اختافات برجسته تر شده؛ او اين هفته در خاورميانه است تا 
تاش كند به متحداني همچون اسراييل و عربستان سعودي 
اطمينان دهد كه احياي توافق هسته اي موجب باال بردن 

امنيت آنها خواهد شد.
گزارش نيويورك تايمز در ادامه مطرح مي كند: در حالي 
كه بايد بسياري از موانع پيش از انجام شدن توافق برطرف 
شوند، مقامات ارشد اس��راييل معتقدند هم امريكا و هم 
ايران منافع چش��مگيري در انجام شدن اين توافق دارند. 
تهران مشتاق رها ش��دن از تحريم هاي اقتصادي سخت 
است و واشنگتن عاوه بر نگراني هاي امنيتي، مايل است 
نفت ايران به بازارهاي جهاني وارد شود تا قيمت هاي انرژي 
كاهش بيابد. اين روزنامه مي افزايد: مقامات نظامي اسراييل 
در برخي مصاحبه ها در هفته هاي اخير گفتند كه آهارون 
هاليوا، رييس اطاعات نظامي ارتش اسراييل و دستياران 
او در بحث هاي داخلي معتقدند كه هرگونه توافقي، حتي 

توافقي با نقص هاي بزرگ، با توجه به پيشرفت سريع ايران 
در برنامه هسته اي اش، بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود. 
آنها مي گويند، اين توافق موجب متوقف شدن فعاليت هاي 
هسته اي ايران در س��طح فعلي خواهد شد و به اسراييل 
فرصت خواهد داد ظرفيتش براي حمله به زيرساخت هاي 

هسته اي ايران را ارتقا دهد.
همچنين در گزارش نيويورك تايمز آمده اس��ت: از سوي 
ديگر، مقامات اطاعاتي اس��راييل كه در جريان جزييات 
عمليات و ديدگاه هاي سياسي موساد هستند، مي گويند، 
رهبران اسراييل همچنان بر اين عقيده اند كه ايران هيچگاه 
بدون تركيبي از فشارهاي اقتصادي، ديپلمايك و كارزار 
خرابكاري و ترور عليه برنامه هس��ته اي آن، از برنامه هاي 
هسته اي خود دست نخواهد كشيد. اين مقامات مي گويند، 
يك توافق هسته اي مستلزم لغو يا كاهش چشم گير تمامي 
اين اقدامات خواهد بود و موجب سرازير شدند ميلياردها دالر 
به خزانه ايران مي شود. اين گزارش مطرح مي كند: مقامات 
نظامي اين رويك��رد را رد كرده و مي گويند، عمليات هاي 
خرابكارانه مخفيانه در س��ال هاي اخي��ر كار كمي براي 
ممانعت از پيشرفت هس��ته اي ايران انجام داده اند. هيچ 
كسي مس��ووليت اين عمليات ها را قبول نكرده است اما 
ايران با اطمينان از اينكه اسراييل پشت اين عمليات ها بوده 
اس��ت، مي تواند خود يا از طريق شبه نظاميان وابسته به 
خود، مانند حزب اهلل در لبنان و حماس در غزه، تافي كند. 

نيويورك تايمز در بخش ديگري از اين گزارش با پرداختن 
به نقطه نظرات تامير پاردو، رييس پيشين موساد در زمان 
نخست وزيري بنيامين نتانياهو در رژيم صهيونيستي، با 
اشاره به اينكه پاردو معتقد است تهديدات نظامي در زمان 
نتانياهو عليه ايران، »دقيقا نتيجه عكس داد«، به نقل از او 
نوشت: اقدام اسراييل در متقاعد كردن ترامپ به خروج از 
توافق يكي از اشتباهات استراتژيك جدي اسراييل از اولين 
روزهاي تش��كيل آن تا به امروز بود. در نهايت، ما به جاي 
آسيب زدن به برنامه هسته اي ايران، خودمان را در موقعيتي 
قرار داديم كه آنها به يك بمب نزديك تر شده اند. همچنين در 
جريان سفر بايدن به اسراييل، رييس جمهور امريكا با رييس 
تشكيات خودگردان فلسطين ديدار كرد. رييس تشكيات 
خودگردان فلسطين در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با 
رييس جمهور امريكا در بيت لحم بر اهميت احياي اصول 

روند صلح خاورميانه تأكيد كرد.
محمود عباس، رييس تش��كيات خودگردان فلسطين 
امروز جمعه در كنفرانس مطبوعاتي مشتركي با جو بايدن، 
رييس جمهور امريكا در بيت لحم بر اهميت احياي اصول 
روند صلح تأكيد كرد و گفت: ما به تشكيل كشور فلسطين 
به پايتختي قدس در مرزهاي ژوئن ۶۷ پايبند هس��تيم. 

صلح با به رسميت شناختن كشور فلسطين آغاز مي شود.
وي گفت كه به موضع امريكا براي پايان شهرك س��ازي 
اسراييل چشم دوخته است. عباس گفت: ما درباره حمايت 

از روابط دوجانبه و بررسي اقداماتي كه واشنگتن مي تواند 
براي ايجاد فضايي مناسب و تحقق صلح عادالنه انجام دهد، 
صحبت كرديم. ما به بايدن ديدگاهمان را درباره مشروعيت 

بين المللي و راهكار تشكيل  »دو كشور «  گفتيم.
عباس گفت: بعد از ۷۴ سال شكس��ت و آوارگي و اشغال 
اكنون زمان آن فرا رسيده كه اشغال به پايان برسد. كليد 
صلح در منطقه به رسميت شناختن كشور فلسطين و كمك 
به ملت فلسطين براي احقاق حقوقشان است. صلح با پايان 
اشغالگري اسراييل و تشكيل كشور فلسطين به پايتختي 
قدس شرقي ممكن است. ما خواهان بازگشايي كنسولگري 
امريكا در قدس ش��رقي و حذف نام سازمان آزاديبخش 

فلسطين »ساف « از ليست »تروريسم « هستيم.
وي تأكيد كرد: ما خواهان پايان اشغال و تبعيض نژادي و 
توقف شهرك سازي و خشونت شهرك نشينان هستيم. 
ما همچنين مي خواهيم قاتان شيرين ابوعاقله، خبرنگار 
فلسطيني شبكه الجزيره مجازات شوند. تنها امروز فرصت 
راهكار تشكيل »دو كشور« براساس مرزهاي سال ۱۹۶۷ 
وجود دارد و نمي دانيم در آينده چه اتفاقي رخ بدهد. من 
دستم را به سوي اسراييل براي تحقق صلح جسورانه دراز 
مي كنم. ما آمادگي م��ان را براي همكاري با دولت امريكا 
براي تحقق صلح براساس قوانين بين المللي اعام مي كنيم. 
صلح از فلسطين و قدس آغاز مي شود. جو بايدن نيز گفت: 
پايبندي من به راهكار تشكيل »دو كشور« تغيير نكرده 
اس��ت و»اين بهترين راه براي رسيدن به امنيتي عادالنه 
براي فلسطيني ها و اسراييلي ها است. « وي گفت: شيرين 
ابوعاقله درحال انجام وظايف خود بود و درگذش��ت وي 
فقداني براي فلسطيني ها و رسانه ها است. ما بر تحقيقات 
براي كش��ف داليل قتل وي متمركز خواهيم شد. بايدن 
گفت: »قدس بايد ش��هري براي تمام كساني باشد كه در 
آن زندگي مي كنند. قيموميت اردن بر اماكن مقدس يك 
مساله اساسي است. ما نمي توانيم براي برآوردن نيازهاي 
ملت فلسطين منتظر امضاي توافق صلح بمانيم. مسلمانان 
و يهودي��ان روابط عميق و ويژه اي در ق��دس دارند.« وي 
تأكيد كرد: ما براي بهبود ش��رايط زندگي فلسطيني ها 
تاش مي كنيم و ۲۰۰ ميليون دالر اضافي به آژانس امداد 
و كاريابي آوارگان فلسطيني  »آنروا «  مي پردازيم. تشكيات 
خودگردان فلسطين بايد نقش اساسي را ايفا كند. اكنون 
زمان بهبود نهادهاي فلسطيني و تحقق شفافيت رسيده 
است. راهكار تشكيل »دو كشور« شامل وجود يك كشور 

فلسطيني مستقل و داراي حاكميت مي شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
س��خنگوي دولت در سخناني نس��بت به طرح موضوع 

»بازگشت ارز ترجيحي« در رسانه ها واكنش نشان داد.
علي بهادري جهرمي طي س��خناني با اش��اره به موضوع 
»بازگش��ت ارز ترجيحي« و طرح آن در برخي رسانه ها، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه مطاب��ق قانون بودجه، دولت 
مكلف شده بود كه نرخ ارز مبناي محاسبه عوارض ورودي 
را نرخ ارز ETS حس��اب كند )يعني فرض شود كه نرخ ارز 
نيمايي حساب كند(، اين نتيجه اش چنين مي شد كه مطابق 
قانون بودجه تا پيش از اين اگر كااليي در حال ورود به كشور 
بود و مي خواستيم مشخص كنيم كه ارزش ريالي آن چقدر 
است تا مطابق ارزش ريالي، از آن كاال عوارض گرفته شود - و 
اين در حالي بود كه آن كاال با ارز خارجي خريداري ش��ده 
بود - اهميت داشت كه هر دالر را چند تومان حساب كنيم.
وي افزود: تا پيش از اين از سال ۱۳۹۷، اين نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومان فرض مي شد، يعني تصور مي كرديم هر دالر ۴۲۰۰ 
تومان است. پس يك جنس مثاًل ۱۰ هزار دالري ضربدر 
۴۲۰۰ تومان مي شد و قيمت تمام شده محاسبه و حقوق 
ورودي آن محاس��به و دريافت مي شد. بهادري جهرمي 
يادآور ش��د: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است 
كه اين نرخ ارز كه عدد محاس��باتي است را ۴۲۰۰ تومان 
فرض نكنيد بلكه همان ارز ETS واقعي را محاسبه كنيد. 
دولت مكلف به اجراي اين قانون بود ولي اجراي آن منجر 
به اين مي ش��د كه نرخ عوارض ورودي نس��بت به ۴۲۰۰ 
توماني قبلي، پنج شش برابر افزايش يابد.  سخنگوي دولت 
با تاكيد بر اينكه هيات وزيران پي��ش از اجراي اين قانون 
در تاريخ ۷ ارديبهشت جلس��ه اي داشت و در آن تصميم 
گرفت براي اجراي اين قانون، ضريب هاي حقوق گمركي و 
سود بازرگاني را كاهش دهد، اظهار كرد: اين يك سياست 
ترميمي بود تا آثار تورمي سياس��ت اص��الح اقتصادي را 
كاهش دهد و مطابق همين تصميم، سود بازرگاني براي 
بس��ياري از كاالها كاهش پيدا كرد و ابالغ ش��د چون در 
اختيار هيات وزيران بود. در همان جلسه حقوق گمركي 
هم كه در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است، با تنظيم 
اليحه اي دوفوريتي و ارسال آن به مجلس پيگيري شد تا 
حقوق گمركي از ۴ درصد به يك درصد كاهش پيدا كند. 

طبيعتاً اگر مجلس همراهي مي كرد و با نظر دولت موافقت 
مي كرد و به قيد دوفوريتي راي مي داد، خيلي پيش از اين، 
سياس��ت ترميمي اقتصادي اتفاق مي افتاد و عماًل با آثار 

تورمي زيادي در اين اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه كه در 
قانون بودجه آمده بود، مواجه نمي شديم. اما در مجلس با اين 
قيد دوفوريت موافقت نشد.  برخي وزرا و برخي نمايندگان 
معتقد بودند، دولت چون چند حكم اليحه اصالحي را باهم 
تقديم مجلس كرده، ممكن است كه در مخالفت مجلس 
موثر باشد. در همين زمينه اليحه مجدداً در هيات وزيران 
آمد و به صورت مجزا طي دو اليحه تقديم مجلس شد. 
يك اليحه دوفوريتي براي همين موضوع كاهش حقوق 
گمركي و يك اليحه دوفوريتي براي مباحث ديگر كه 
ناظر به موض��وع قير در اليحه بودجه بود و االن منتظر 
نظر مجلس در اين زمينه هستيم. به هيچ وجه هرگز نه 
دولت پيشنهاد داده و نه اليحه اي داده و نه قصد داشته 
اليحه اي بدهد كه نرخ ارز مبناي محاسبه را به ۴۲۰۰ 
تومان برگرداند. دولت پيشنهاد داده كه عوارض ورودي 

كه بعداً ضربدر اين نرخ ارز مي شود، كاهش پيدا كند.

    نرخ ها در بازار 
 روز جمع��ه ۲۴ تيرماه ۱۴۰۱ قيم��ت دالر در بازار آزاد به 
۳۱۹8۰ تومان رسيد و به دليل كاهش قيمت اونس جهاني 
طال به ۱۷۰8 قيمت سكه معادل ۱۴ميليون و ۹5۰ هزار 
تومان معامله شده اس��ت.وضعيت بازار جهاني نيز نشان 
مي دهد كه ارزش دالر نسبت به يورو بيشتر شده است و 
اين موضوع نگراني هايي را در مورد وضعيت اقتصاد جهان 
و اروپا، بازار نفت و... مطرح كرده است. هر چند كه رويترز 
خبر از آمادگي امارات براي رشد 8۰۰ هزار بشكه اي نفت 
داده، ام��ا تحليلگران معتقدند كه اقتصاد جهان در دو ماه 
آينده بايد خود را براي فصل سرد زمستان آينده آماده كند 
و لذا تحوالت بازار جهاني ارز و طال و نفت و... با التهاب هاي 

مختلفي در دو ماه آينده مواجه است. 
قيمت ف��روش دالر پنجش��نبه، ۲۲ تيرم��اه ۱۴۰۱ در 
صرافي هاي بانكي با ۴۲ تومان كاهش نسبت به روز گذشته 
۲۷ هزار و ۹۰5 تومان معامله ش��د. نرخ ف��روش يورو در 
صرافي هاي بانكي با ۲8 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته ۲8 هزار و 88۶ تومان معامله شد.قيمت خريد هر 
دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲۷ هزار و ۶۲8 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲8 هزار و 5۹۳ تومان اعالم ش��د.عالوه 
بر اين، بهاي فروش دالر در بازار متش��كل ارزي ۲8 هزار و 
۲۴۶ تومان و نرخ خريد آن ۲۷ هزار و ۹۱۷ تومان بود.اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲8  هزار و ۲۱5 

تومان و نرخ فروش آن نيز ۲8 هزار و ۴۷۲ تومان اعالم شد.
همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 
۲۶ هزار و ۴8۰ تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲۶ هزار 
و ۲۷8 تومان معامله شد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران گفت: قيمت اونس جهاني طال در هفته گذشته ۱۰۰ 
دالر كاهش يافت و بر اين اساس پيش بيني مي شود قيمت 
فلز زرد در داخل كشور طي دو هفته آينده افت داشته باشد.  
محمد كشتي آراي اظهار داشت: سير نزولي قيمت جهاني 
طال در هفته گذشته همچون هفته قبل ادامه داشت، به اين 
ترتيب كه هفته گذشته كاهش ۳5 دالري و هفته قبل از 
آن نيز ۶5 دالر كاهش قيمت و در مجموع باالي ۱۰۰ دالر 
كاهش بها را داشتيم. در آخرين معامالت روز گذشته بهاي 
اونس جهاني به ۱۷۰8 دالر رسيد كه افت ۱۰5 دالري براي 

قيمت جهاني طالست و داليل خاص خود را دارد. 
كشتي آراي تاكيد كرد: البته بايد توجه داشته باشيم كه اين 
روزها در ايام قبل از ماه محرم قرار داريم و تقاضا براي خريد 
طال و سكه افزايش يافته و در نتيجه قيمت طال و انواع سكه 
حباب بااليي دارد و كاهش قيمت جهاني نتواونست بر اين 
رشد تقاضا تاثير بگذارد. در آخرين معامالت، سكه طرح 
قديم ۳۰۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۱۲۰ هزار تومان، 
نيم سكه 5۰ هزار تومان افزايش قيمت هفتگي داشتند 
كه اين رشد بها در واقع همان حباب قيمت ها بود.  گرچه 
شاهد كاهش ۱۰۰ دالري قيمت اونس جهاني طال بوديم 
اما هر گرم طالي ۱8 عيار و يك مثقال طالي آب شده در 
هفته گذشته نه تنها كاهش قيمت نداشتند بلكه حباب 
قيمت را شاهد بوديم.  حباب سكه در هفته گذشته با ۲۰۰ 
هزار تومان افزايش به يك ميليون و 55۰ هزار تومان رسيد 
كه نشان از افزايش حباب به نسبت بهاي اونس جهاني طال 
است. نرخ ارز نيز تا روز چهارشنبه ثبات نسبي داشت اما 
در روز پنجشنبه هر دالر امريكا ۴۲۰ تومان افزايش يافت.  
نكته حائز اهميت اينكه پس از ۲۰ سال قيمت دالر  و يورو 
برابر شد و اين نش��ان مي دهد كه ارزش يورو در بازارهاي 
جهاني كاهش و دالر افزايش يافته و اين افزايش ارزش دالر 
موجب كاهش قيمت بهاي اونس جهاني طال شده است.  
پيش بيني مي شود در روزهاي آينده قيمت جهاني طال باز 
هم كاهش يابد و از روز شنبه قيمت ها در همين محدوده 
نوسان داشته باشد و در بازار داخلي نيز در دو هفته آينده با 
كاهش تقاضا حباب سكه كمتر شود. قيمت اونس جهاني 
طال در هفته گذشته ۱۰۰ دالر كاهش يافت و بر اين اساس 

پيش بيني مي شود قيمت فلز زرد در داخل كشور طي دو 
هفته آينده افت داشته باشد. سير نزولي قيمت جهاني طال 
در هفته گذش��ته همچون هفته قبل ادامه داشت، به اين 
ترتيب كه هفته گذشته كاهش ۳5 دالري و هفته قبل از 
آن نيز ۶5 دالر كاهش قيمت و در مجموع باالي ۱۰۰ دالر 
كاهش بها را داشتيم. در آخرين معامالت روز گذشته بهاي 
اونس جهاني به ۱۷۰8 دالر رس��يد كه افت ۱۰5 دالري 
براي قيمت جهاني طالست و داليل خاص خود را دارد. در 
آخرين معامالت، سكه طرح قديم ۳۰۰ هزار تومان، سكه 
طرح جديد ۱۲۰ هزار تومان، نيم س��كه 5۰ هزار تومان 
افزايش قيمت هفتگي داش��تند كه اين رشد بها در واقع 
همان حباب قيمت ها بود. گرچه شاهد كاهش ۱۰۰ دالري 
قيمت اونس جهاني طال بوديم، اما هر گرم طالي ۱8 عيار و 
يك مثقال طالي آب شده در هفته گذشته نه تنها كاهش 
قيمت نداشتند بلكه حباب قيمت را شاهد بوديم. حباب 
سكه در هفته گذشته با ۲۰۰ هزار تومان افزايش به يك 
ميليون و 55۰ هزار تومان رس��يد كه نشان از افزايش 
حباب به نسبت بهاي اونس جهاني طال است.نكته حائز 
اهميت اينكه پس از ۲۰ سال قيمت دالر و يورو برابر شد 
و اين نشان مي دهد كه ارزش يورو در بازارهاي جهاني 
كاهش و دالر افزايش يافته و اي��ن افزايش ارزش دالر 
موجب كاهش قيمت بهاي اونس جهاني طال شده است.

    افزايش بي امان دالر مجالي به طال نمي دهد
قيم��ت طال جمعه ثاب��ت و در مس��ير پنجمين كاهش 
هفتگي متوالي باقي ماند زيرا افزايش بي امان دالر و ترس 
از افزايش شديدتر نرخ بهره امريكا بر تقاضا براي طال تاثير 
گذاشته است. بهاي هر اونس طال با ۱.۱ درصد كاهش به 
۱۷۰۹ دالر و ۳۰ س��نت رسيد و قيمت طالي امريكا نيز 
با ۰.۰۶ درصد كاهش به ۱۷۱۰ دالر و ۳۰ س��نت رسيد.

جفري هالي، تحليلگر ارش��د OANDA گفت: طال در 
برابر تقويت دالر امريكا در اين هفته پژمرده شده است اما 
به نظر مي رسد در تالش است تا يك پايگاه موقتي را پيش 
از ۱۷۰۰ دالر تشكيل دهد و با افزايش قيمت هاي محدود 
به منطقه ۱۷5۰ دالري، هيچ نشانه اي از حركت صعودي 
معني دار نشان نمي دهد. دالر در باالترين حد خود در ۲۰ 
سال گذشته قرار داشت و پس از كاهش دو درصدي شمش 
طال در روز پنجشنبه به كاهش تقاضا براي طال با قيمت 
دالر در ميان سرمايه گذاران خارجي ادامه داد. هالي گفت: 
طال همچنان آسيب پذير به نظر مي رسد و به سمت نزول 
منحرف مي شود. نرخ بهره باالتر و بازده اوراق، هزينه فرصت 
نگهداري ش��مش غير بازده را افزايش مي دهد. شاخص 
بازدهي خزانه داري ۱۰ ساله اياالت متحده جمعه كاهش 
يافت و طال را اندكي افزايش داد. تحليلگران اظهار كردند 
كه تقاضاي سرمايه گذاري براي طال در حال تضعيف است.

يادداشت

اخبار
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ارزش دارايي هاي نظام بانكي 
در پايان ارديبهشت ۱۴۰۱  

براس��اس آمارهاي بانك مرك��زي، دارايي هاي نظام 
بانكي در پايان ارديبهشت ماه امسال ۱۰ هزار و ۹5۳ 
هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۳۳.۴ درصد رشد داشت. بانك مركزي با 
انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي تا پايان ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱، خالصه وضعيت ميزان دارايي و بدهي نظام 
بانكي در اين دوره را نيز اعالم كرد. بر اس��اس جدول 
آماري منتشر شده ميزان دارايي و بدهي نظام بانكي 
در ارديبهشت ماه به ۱۰ هزار و ۹5۳ هزار ميليارد تومان 
رسيد. ميزان دارايي خارجي بانك ها نيز در اين دوره ۲ 
هزار و ۳5۹ هزار ميليارد تومان و ميزان بدهي بخش 
دولتي ۶8۲ هزار ميليارد تومان بود. دارايي هاي نظام 
بانكي در ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ رشد ۳۳.۴ درصدي 
و در ارديبهش��ت س��ال ۱۴۰۰ نيز 5۰.۹ درصد و در 
ارديبهشت امسال نسبت به اسفند سال گذشته 8.۲ 
درصد رشد داشته اس��ت.  بدهي نظام بانكي شامل 
نقدينگي، وام ها و سپرده هاي بخش دولتي، حساب 
سرمايه و بخش هاي ديگر است. بدهي نظام بانكي در 
بخش نقدينگي برابر با ۴ هزار و ۹۴۳ هزار ميليارد تومان 
است كه يك هزار و ۹۴ ميليارد تومان آن پول و ۳هزار و 
۹۴۳ ميليارد تومان شبه پول است. وام ها و سپرده هاي 
بخش دولتي بخش ديگ��ري از بدهي نظام بانك به 
حساب مي آيد كه بر اساس جداول آماري بانك مركزي 
اسفندماه سال گذشته ۳۱۱ هزار ميليارد تومان است.

مشكالت بانكي اتباع خارجي
به زودي رفع مي شود

سخنگوي وزارت كشور از رفع مشكل ارايه خدمات بانكي 
به اتباع خارجي تا اوايل هفته آينده خبر داد. افشار دارابي 
چهارشنبه شب درباره مشكالت بانكي پيش آمده براي 
اتباع خارجي گفت: وظيفه ساماندهي و ارايه خدمات به 
اتباع خارجي طبق قانون بر عهده وزارت كش��ور است. 
بعد از اينكه وزارت كش��ور از بروز اين مشكل مطلع شد 
بالفاصله بررس��ي و اقدامات را شروع كرد. البته مشكل 
خاصي نيست و به زودي رفع خواهد شد و اتباع خارجي 
همچنان مي توانند از خدمات بانكي بهره مند شوند. دارابي 
درباره زمان دقيق رفع مشكل تاكيد كرد: تاريخ دقيق 
نمي توانم بگويم و نمي خواهيم براي اتباع نگراني ايجاد 
شود اما مشكالت بانكي آنان اوايل هفته آينده رفع خواهد 
شد و همه چيز به روال عادي برمي گردد. وي در پاسخ به 
اينكه آيا اتباع بايد كار خاصي انجام دهند، گفت: نيازي 
نيست اتباع كاري انجام دهند. اداره كل امور مهاجرين و 
اتباع خارجي وزارت كشور بالفاصله پس از رفع مشكل 
اطالع رساني خواهد كرد و اين خدمات ادامه خواهد يافت.

توضيحات بهادري جهرمي درباره موضوع »بازگشت ارز ترجيحي«

رشد باالي 6.5 درصدي پايه پولي و 2.3 درصدي نقدينگي در دوماه اول سال 1401

نرخارزمبنايمحاسبهبه۴۲۰۰تومانبرنميگردد

با وجود كاهش رشد نقدينگي و پايه پولي، افزايش به هزار ميليارد تومان در يكسال اخير بيشتر شده است
گروه بانك و بيمه | 

ارقام نش��ان مي دهد كه با وجود كاهش رشد نقدينگي و 
پايه پولي در يكسال اخير نسبت به يك سال قبل از آن، رقم 
افزايش نقدينگي و پايه پولي به هزار ميليارد تومان در يك 
سال اخير نس��بت به يكسال قبل از آن بيشتر شده است. 
اما در دو ماه اول ۱۴۰۱ نس��بت به دو ماه اول ۱۴۰۰ تنها 
رقم نقدينگي افزايش يافته در دو ماه اول ۱۴۰۱ نسبت به 
دوماه اول ۱۴۰۰ كمتر شده است اما افزايش پايه پولي در 
دو ماه اول ۱۴۰۱ نس��بت به دو ماه اول ۱۴۰۰ بيشتربوده 
است. مقايسه ارقام جدول به خوبي نشان مي دهد كه رشد 
به درصد كمتر ش��ده اما افزايش به هزار ميليارد تومان در 
سه مورد بيشتر شده است.  در دو ماه اول سال ۱۴۰۰، رشد 
نقدينگي۳.۶ درصد و رشد پايه پولي ۷.۴ درصد و در يكساله 
منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۰ نيز رشد نقدينگي ۳8.8 درصد 

و رشد پايه پولي ۳۱.5 درصد بوده است. 

    مقايسه رقم افزايش پايه پولي
 در دو ماه اول ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

پايه پولي از ۳۷۴ همت در ارديبهشت ۹۹ به ۴5۹ همت 
در اسفند ۹۹، و ۴۹۳ همت در ارديبهشت ۱۴۰۰، و ۶۰۴ 
همت در اسفند ۱۴۰۰ و ۶۴۳ همت در ارديبهشت ۱۴۰۱ 
رسيده است. در دوماه اول ۱۴۰۰ معادل ۳۴ همت و در دو 
ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۳۹ همت بيشتر شده است. ميزان 
رشد پايه پولي در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۶.5 درصد و در 
يكسال منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۱ نيز ۳۰.5 درصد بوده 
است. در حالي كه در دو ماه اول ۱۴۰۰ رشد پايه پولي ۷.۴ 
درصد و رشد يكساله منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۰ معادل 
۳۱.5 درصد بوده است.  ميزان افزايش به هزار ميليارد تومان 
نيز نشان مي دهد كه افزايش پايه پولي در دو ماه اول ۱۴۰۰ 
بيش از ۳۴ همت بوده است. اما افزايش پايه پولي در دو ماه 
اول ۱۴۰۱ معادل ۳۹ همت بوده است. يعني رقم به هزار 
ميليارد تومان پايه پولي در دو ماه اول ۱۴۰۱ و دولت رييسي 
بيش از دوماه اول ۱۴۰۰ و دولت روحاني بوده است. افزايش 
به هزار ميليارد تومان نيز نش��ان مي دهد كه افزايش پايه 
پولي در يكسال منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۰ بيش از ۱۱8 
همت بوده است. اما افزايش پايه پولي در يكسال منتهي به 

ارديبهشت ۱۴۰۱ معادل ۱5۰ همت بوده است.

  مقايسه رقم افزايش نقدينگي 
در دو ماه اول ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

نقدينگي نيز از ۲5۹۴ همت در اردييبهشت ۹۹ به ۳۴۷۶ 
همت در اسفند ۹۹، و ۳۶۰۰ همت در ارديبهشت ۱۴۰۰ و و 
۴8۳۲ همت در اسفند ۱۴۰۰ و ۴۹۴۳ همت در ارديبهشت 
۱۴۰۱ رسيده اس��ت. ميزان رشد نقدينگي در دو ماه اول 
۱۴۰۱ معادل ۲.۳ درصد و در يكسال منتهي به ارديبهشت 
۱۴۰۱ نيز ۳۷.۳ درصد بوده است. در حالي كه در دو ماه اول 
۱۴۰۰ رشد نقدينگي ۳.۶ درصد و رشد يك ساله منتهي به 
ارديبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳8.5 درصد بوده است.  اما رقم 
افزايش به هزار ميليارد تومان نشان مي دهد كه در دوماه 
اول سال ۱۴۰۰ افزايش نقدينگي ۱۲۴ همت بوده است. در 
حالي كه در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۱۱۱ همت بوده است.  

اما رقم افزايش به هزار ميليارد تومان نشان مي دهد كه در 
يكسال منتهي به ارديبهشت سال ۱۴۰۰ افزايش نقدينگي 
۱۰۰۶ همت بوده است. در حالي كه در يكسال منتهي به 

ارديبهشت ۱۴۰۱ معادل ۱۳۴۳ همت بوده است.

    انتقاد همتي به ارقام رشد نقدينگي
 و پايه پولي 

در حالي كه حاميان دولت و بانك مركزي معتقدند كه رشد 
حجم نقدينگي كه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند 
كاهشي داشت، حال در دومين ماه سال نيز به اين روند ادامه 
داده و پايه پولي نيز با افت قابل توجه نسبت به پايان دولت 
قبل، همراه بوده است. اما عبدالناصر همتي رييس كل سابق 
بانك مركزي در دولت روحاني، گزارش دولت مبني بر منفي 
ش��دن روند نقدينگي را رد كرد و از افزاي��ش ۲.5 درصدي 
نقدينگي در ارديبهشت خبر داد. وي در توييتي از افزايش 
حجم نقدينگي و رشد پايه پولي براساس گزارش هاي بانك 
مركزي در ارديبهشت ماه خبر داد. بعد از دو روز تبليغات وسيع 
دولت مبني براينكه براثر سياس��ت هاي پولي و مالي دولت 
سيزدهم بعد از ۹ سال روند نقدينگي در فروردين منفي شده 
است )۰.۲ - درصد(، گزارش بانك مركزي در مورد متغيرهاي 
پولي از رشد 5.۲ درصدي پايه پولي و ۲.5 درصدي نقدينگي 
صرفا در ماه ارديبهش��ت خبر مي دهد.پايه پولي ايران 5.۲ 
درصد رشد داشته و به ركورد دوازده ماهه رسيده است. اين 
موضوع در حالي رخ داده كه به گزارش بانك مركزي رش��د 
ماهانه نقدينگي در ماه قبل منفي شده بود. همين موضوع 
س��بب ش��د تا همتي در توييت جديدي از وضعيت خطر 
آفرين متغيره��اي كالن پرده برداري كند. در همين رابطه 
بانك مركزي در گزارش اخي��ر خود در رابطه با متغيرهاي 
كالن اقتصادي اعالم كرد نقدينگي ايران در ارديبهشت ماه با 
۲.۳ درصد رشد به ۴ هزار و ۹۳۴ هزار ميليارد تومان رسيده 
است. اين در حالي است كه در فروردين ۱۴۰۱ رشد ماهانه 
نقدينگي كمتر از صفر بوده و بعد از ۹ سال منفي شده بود. 
تغييرات پايه پولي نيز در اين مدت نشان مي دهد پس از آنكه 
اين ش��اخص در فروردين ماه ۱.۳ درصد افزايش پيدا كرده 
بود در دومين ماه امسال 5.۱۶ درصد افزايش پيدا كرده و در 
نهايت به ۶۴۳ هزار و ۳۶5 ميليارد تومان رسيد. اين بيشترين 
رشد ماهانه پايه پولي در دوازده ماه اخير بوده است. به عقيده 
بسياري از اقتصاددانان رشد اين شاخص در كشور مي تواند 
منجر به افزايش تورم شده و كاهش رفاه اقتصادي را به همراه 
داشته باشد. واقعيت هاي آماري نشان مي دهد كه اگرچه رشد 
نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته اما 
همچنان در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۲-۳ درصدي 
نقدينگي و ۶.5 درصدي پايه پولي هستيم كه مي تواند در كنار 

رشد قيمت ارز و قيمت كاالها و خدمات و به خصوص قيمت 
مواد خوراكي و تورم 5۰ درصدي، در ماه هاي آينده همچنان 
فشار تورمي را ادامه دهد. از سوي ديگر، حجم نقدينگي و پايه 
پولي نيز به شدت افزايش يافته است و اگرچه ميزان رشد به 
درصد، نسبت به پارسال كمتر شده اما ميزان افزايش به هزار 
ميليارد تومان، نسبت به سال قبل افزايش زيادي داشته است 
و بخش عمده اي از رشد ۳۷ درصدي نقدينگي و۳۰ درصدي 
پايه پولي در فاصله شهريور ۱۴۰۰ تا ارديبهشت ۱۴۰۱ رخ 
داده كه دولت سيزدهم بر س��ر كار بوده است.  اما مدافعان 
سياست هاي دولت و بانك مركزي معتقدند كه جديدترين 
گزارش بانك مركزي از آمارهاي اقتصادي ارديبهشت ۱۴۰۱ 
بيانگر تداوم روند كاهشي نرخ رشد نقدينگي براي هفتمين 
ماه متوالي است. بررسي آمار منتشر شده پيرامون متغيرهاي 
پولي در دومين ماه سال جاري، نشان مي دهد حجم نقدينگي 
در پايان ارديبهشت ماه امسال، به ۴۹۴۳۴.۷ هزار ميليارد ريال 
رسيده است. اين در حالي است كه نرخ رشد حجم نقدينگي 
در ارديبهشت ۱۴۰۱ در شرايطي به رقم ۳۷.۳ درصد رسيده 
است كه اين نرخ از باالترين سطح خود در مهرماه سال قبل 
يعن��ي ۴۲.8 درصد، در ماه هاي بعد رون��د نزولي را به ثبت 
رسانده است. به گونه اي كه در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه 
۴۱.۴ درصد، در دي به رقم ۳۹.8 درصد، در بهمن ماه به رقم 
۳۹.۷ درصد، در اسفندماه به رقم ۴۰.۶ درصد و در اولين ماه 
امسال نيز به رقم ۳8.۲ درصد رسيده بود. بنابراين روند بيان 
شده نشان دهنده تداوم روند كاهشي اين نرخ براي هفتمين 
ماه متوالي اس��ت. در مجموع رشد حجم نقدينگي در سال 
گذشته نسبت به س��ال ۹۹، روند كاهشي داشته است؛ به 
گونه اي كه از رقم ۴۰.۶ درصدي رش��د حجم نقدينگي در 
سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹ درصدي رشد حجم نقدينگي در سال 
۱۴۰۰ كاهش يافته است. البته الزم به تاكيد است كه ۲.۶ 
واحد درصد از رشد نقدينگي در ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ 
به افزايش پوشش آماري )اضافه شدن اطالعات بانك 
مهراقتصاد در آمارهاي پولي، به واسطه ادغام بانك هاي 
متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( مربوط بوده و در 
صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذكور، رشد 
دوازده ماهه نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ به 
۳۴.۷ درصد كاهش مي يابد. از اين رو رشد دوازده ماهه 
نقدينگي منتهي به پايان ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ )با پايه 
همگن( نسبت به رشد دوره مش��ابه سال قبل )۳8.8 
درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

    وضعيت نقدينگي 
بر حسب عوامل موثر بر عرضه

جزييات منتش��ر شده نش��ان مي دهد در ارديبهشت 

امس��ال، خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي به 
رقم 8۲۱۲ هزار ميليارد ريال رس��يده است كه نشان از 
رشد ۲۴.۷ درصدي نسبت به ارديبهشت ۱۴۰۰ دارد. 
از سوي ديگر خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
در دومين ماه سال با رشد ۱۲.۶ درصدي نسبت به ماه 
مشابه سال قبل، به رقم 5۳۷۷ هزار ميليارد ريال رسيده 
اس��ت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك ها و 
موسسات اعتباري به رقم ۲8۳5 هزار ميليارد ريال در 
پايان ارديبهشت ماه رس��يده است كه بيان گر افزايش 
5۶.۴ درصدي نسبت به ارديبهش��ت ۱۴۰۰ است. در 
بخش خالص دارايي داخلي نيز مشاهده مي شود كه در 
دومين ماه سال، خالص دارايي داخلي به رقم ۴۱۲۲۲ 
هزار ميليارد ريال رسيده اس��ت كه نشان دهنده رشد 

۴۰.۱ درصدي نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

    وضعيت پايه پولي در ارديبهشت ۱۴۰۱
تغييرات پايه پولي در دومين ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد 
۳۰.5 درصدي پايه پولي و رس��يدن به رقم ۶۴۳۲.۱ هزار 
ميليارد ريال دارد. همچنين اين در حالي است كه رشد اين 
متغير در تيرماه س��ال گذشته و در آخرين ماه هاي كاري 
دولت دوازدهم به باالترين رق��م خود يعني ۴۲.۶ درصد 
نيز رسيده بود كه با شروع به كار دولت سيزدهم و با اتخاذ 
سياست عدم استقراض از بانك مركزي روند كاهشي را در 
پيش گرفته است. از سوي ديگر با توجه به پايان فعاليت 
دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پايه 
پولي مردادماه س��ال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، مي توان 
نتيجه گرفت كه با آغاز به كار دولت جديد، روند كاهشي 

رشد پايه پولي آغاز شد تا در نهايت، افت ۱۱.۶ واحد درصد 
تغييرات پايه پولي را تا پايان ارديبهشت ماه امسال شاهد 
باشيم. به بيان ديگر آهنگ رشد پايه پولي كه در نيمه دوم 
سال ۱۴۰۰ روند كاهشي داشت، حال در سال جاري نيز 
تداوم داشته از قله ۴۲.۱ درصدي دولت قبل، به رقم ۳۰.5 

درصدي در دومين ماه سال جاري رسيده است.

    گاف منتقد دولت سيزدهم
اين بار در مورد رشد نقدينگي

تهران- ايرنا- پس از اشاره رييس جمهور به كاهش نرخ 
رش��د نقدينگي به كمترين ميزان ۱۶ ماه اخير، رييس 
كل س��ابق بانك مركزي اين آمار را زير س��وال برد. اين 
در حالي است كه آمار رييس جمهور مبتني بر گزارش 
بانك مركزي از نرخ رشد »ساالنه« نقدينگي بوده و نشان 
مي دهد اظه��ارات رييس جمهور در اين باره درس��ت 
است. به گزارش ايرنا، آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي بعد 
از ظهر امروز )پنجش��نبه( در ادامه برنامه هاي س��فر به 
استان كرمانشاه در ديدار آحاد مختلف مردم اين استان 
در ورزش��گاه امام خميني )ره( كرمانشاه حضور يافت. 
رييس جمهور در بخشي از سخنان خود با اشاره به مساله 
تورم و اقدامات دولت براي مقابله با آن گفت: براي كنترل 
تورم كه مردم، دولت و همه مس��ووالن را رنج مي دهد، 
گام هايي برداشته شده و ان شاء اهلل با قوت دنبال خواهد 
شد. آيت اهلل رييس��ي همچنين با بيان اينكه نرخ رشد 
نقدينگي به كمترين حد خود در ۱۶ ماه اخير رس��يده 
است، اظهار داشت: روند خلق پول بانك ها كاهشي شده 
و اينها همه نشانه هاي آن است كه عالوه بر اصالح برخي از 
ساختارهاي نادرست اقتصادي، گام هايي در جهت توسعه 
زيرساخت ها در حال برداشته شدن است كه ان شاءاهلل 
آثارش در زندگي مردم آش��كار خواهد ش��د. اظهارات 
رييس جمهور مبني بر كاهش نرخ رش��د نقدينگي به 
كمترين مي��زان در ۱۶ ماه اخير، اش��اره به جديدترين 
گزارش بانك مركزي از ش��اخص هاي پولي داشت كه 
نشان مي داد نرخ رشد ساالنه نقدينگي به كمترين ميزان 

در حدود يك سال و نيم اخير رسيده است. 

اسفند سال قبل - شاخص 
همت 

ارديبهشت - 
همت

رشد دوماهه - 
درصد

رشد يكساله - 
درصد

افزايش دوماهه – 
همت 

افزايش يكساله - 
همت

60464326.530.539150پايه پولي 1401
4594937.431.534118پايه پولي 1400
483249432.337.21111343نقدينگي 1401
347636003.638.81241006نقدينگي 1400

عوامل موثر بر كاهش نقدينگي
اص��الح و بهب��ود س��اختار 
بودجه دولت از حيث درآمد 
و مخارج، اصالح سيس��تم 
بانك��ي، هماهنگي و اصالح 
قوانين و مقررات، كنترل نرخ 
ارز، كنترل تورم، اس��تقالل 
بيشتر سياست گذار پولي و 
بهبود فضاي كس��ب و كار از 
جمله عواملي است كه مي تواند در كنترل رشد نقدينگي 
موثر واقع ش��ود. رشد 8 برابري نقدينگي دردولت هاي 
يازدهم و دوازدهم، نگراني ه��اي جدي در رابطه با نرخ 
تورم ب��ه وجود آورده، به طوري كه بي��ش از هر موضوع 
ديگري يافت��ن راه حلي براي مديري��ت آن در اولويت 
برنامه هاي دولت قرار گرفته است. نقدينگي به تنهايي 
معناي خاصي ندارد، مگر آنكه در كنار ديگر شاخص هاي 
اقتصادي بررسي شود. يكي از شاخص هايي كه ارتباط 
مس��تقيم با آن دارد، نرخ تورم است. علي صالح آبادي؛ 
رييس كل بانك مركزي در آستانه سال ۱۴۰۱ در جمع 
نمايندگان مجلس با اشاره به اهميت اين نكته، گفت: 
كنترل پايه پولي، نقدينگي و تورم از محورهاي اقتصادي 
سال آينده كشور است. بر همين مبنا برنامه هاي مفصلي 
براي دستيابي به اين اهداف تدارك ديده شده و اميدواريم 
در س��ال آينده با تالش مجدانه، به مرحله اجرا درآيد. 
اميدواريم در آينده، در حوزه اقتصادي كشور قدم هاي 
مثبت و موثري را برداريم. بانك مركزي در اواسط تيرماه 
آماري را منتشر كرد كه از عزم دولت و بانك مركزي در به 
كار بردن سياست هاي ضد تورمي خبر مي دهد. كاهش 
۰.۲ درصدي حجم نقدينگي در فروردين ماه امسال از 
نشانه هاي كنترل متغيرهاي پولي است كه در صورت 
ادامه مي توان اميدوارتر از گذشته براي آينده برنامه ريزي 
كرد.  رشد نقدينگي از فعل و انفعاالت دروني متغيرهاي 
اقتصادي پيروي مي كند كه از جمله مي توان به رشد پايه 
پولي به عنوان مهم ترين عامل اشاره كرد. پايه پولي هم 
تحت تاثير خال��ص دارايي هاي داخلي و خارجي بانك 
مركزي است كه از قيمت و درآمدهاي نفتي و غير نفتي، 
بودجه دولت و منابع تامين كسري بودجه ناشي مي شود. 
نرخ ارز و نحوه تبديل درآمدهاي ارزي در بودجه و سرعت 
گردش پول و اعتب��ارات اعطايي بخش بانكي از جمله 
عوامل ديگري است كه در رشد نقدينگي مي تواند اثر گذار 
باشد . سرعت گردش پول و تقاضا براي دريافت تسهيالت 
معموال در شرايط تورمي تشديد شده و رشد نقدينگي را 
متاثر مي سازد. در كنار عوامل مورد اشاره، در درون نظام 
بانكي ناترازي بانك ها و كفايت اندك سرمايه و اهرم سازي 
باال در سيستم بانكي شرايط را براي تسهيل قدرت خلق 
نقدينگي مي تواند ايجاد كند كه اين عوامل نيز در شرايط 
تورمي هم اثرگذار و هم اثرپذير اس��ت. اصالح و بهبود 
س��اختار بودجه دولت از حيث درآمد و مخارج، اصالح 
سيستم بانكي، هماهنگي و اصالح قوانين و مقررات پولي 
و مالي، كنترل نرخ ارز، استقالل بيشتر سياست گذار پولي 
و بهبود فضاي كسب و كار از جمله عواملي است كه 

مي توان براي كنترل رشد نقدينگي موثر واقع شود.

حسن گلمرادي



در هفته اخير شاخص كل بورس با افت 0.8 درصدي 
به س��طح يك ميلي��ون و ۴۹0 هزار واحدي رس��يد. 
شاخص كل هم وزن نيز با كاهش ۲.۷ درصدي به تراز 
۴0۷ هزار و ۱۲ واحد رسيد. از سوي ديگر شاخص كل 
فرابورس كاهش ۱.۶ درص��دي را تجربه كرد. در اين 
هفته صنايعي همچون محصوالت چوبي و پس از آن 
فرآورده هاي نفتي بود كه به ترتيب ۲.۵ و ۲.۳ درصد 
بازدهي داشتند. اما صنايعي مانند محصوالت كاغذي با 
كاهش ۶.۷ درصد، محصوالت فلزي با افت ۵.۱ درصد و 
انبوه سازي نيز با كاهش ۵.۱ درصد، به ترتيب بيشترين 
كاهش قيمت ها را تجربه كردند. در چهار روز معامالتي 
هفته گذشته، حدود هزار و ۷00 ميليارد تومان پول 
افراد حقيقي از بازار سهام خارج و در مقابل نقدينگي 

وارد بورس نشد.
در هفته اخي��ر ارزش معامالت خرد بورس كاهش 
يافت و ميانگين روزانه آن ۴8۲ ميليارد تومان كمتر 
از هفته پيشين بود. ميانگين ارزش معامالت خرد 
بورس ۲ هزار و ۹۴۶ ميليارد تومان بود كه نس��بت 
به رق��م ۳ ه��زار و ۴۲8 ميلياردي هفته پيش��ين، 
افت ۱۴ درصدي داشته است. كمترين رقم ارزش 
معامالت خرد ب��ه روز چهارش��نبه برمي گردد كه 
ارزش معام��الت خرد ۲ هزار و ۷۴۲ ميليارد تومان 
بود كه كمترين رقم در سال جاري است. همچنين 
بيشترين رقم هفته نيز در روز دوشنبه ثبت شد كه 

به رقم ۳ هزار و ۳۷۵ ميليارد تومان بالغ شد.
در هفته  اخير ميانگين روزان��ه ارزش معامالت اوراق 
بدهي در بازار ثانويه ۴۲ هزار و 8۱۷ ميليارد تومان بود و 
به طور ميانگين سهم ارزش معامالت اوراق درآمد ثابت 
در بازار س��هام 80 درصد بود. در اين هفته نماد بانكي 
دي صدرنشين جدول معامالت بودند و بيشترين حجم 
معامالت را داشت. روز شنبه نمادهاي فوالد، ميدكو و 
شپنا بيشترين ارزش معامالت بازار را داشتند و دي، 
شستا و خودرو بيش��ترين حجم معامالت را به خود 
اختصاص دادند. روز دوشنبه فوالد و بپاس بيشترين 
ارزش معامالت را داشتند و روز سه شنبه خگستر، فوالد 

و شبندر در صدر قرار داشتند. 
روز چهارشنبه بيشترين ارزش معامالت به نمادهاي 
پااليشي شپنا، شبندر و شتران اختصاص داشت و دي، 
شستا و شپنا بيشترين حجم معامالت را داشتند. در 
هفته  اخير ميانگين ارزش معامالت اوراق بدهي رشد 
داشت و سهم اوراق از معامالت بازار سهام افزايش يافت. 
ميانگين روزانه ارزش معام��الت اوراق بدهي در بازار 
ثانويه در هفته اخير ۴۲ هزار و 8۱۷ ميليارد تومان بود 
كه نسبت به هفته پيشين افزايش ۱۷8 درصدي داشته 
است. اين هفته به طور ميانگين سهم ارزش معامالت 

اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 80 درصد بود. 
اين هفته سومين هفته متوالي بود كه در هيچ كدام 
از روزهاي معامالتي آن، ق��درت خريداران حقيقي 
بيش��تر از قدرت فروش��ندگان حقيقي نب��ود.در ۴ 
روز معامالت��ي اين هفته، در دو روز ش��اخص قدرت 
خريداران حقيقي عددي بي��ن ۱ و 0.۹ بود. يك روز 
قدرت خريداران حقيقي 0.8۲ و يك روز هم 0.۷۹ بود. 
با اين حساب همچنان قدرت خريداران حقيقي كمتر 
از فروشندگان حقيقي است و جالب اينجاست كه از 
۳۱ ارديبهشت ماه تا به حال، تنها در ۴ روز معامالتي 

اين معادله به هم خورده و خريداران حقيقي قدرت 
بيشتري نسبت به فروشندگان حقيقي داشته اند.

    تزريق 550 ميليارد تومان
 به اوراق بدهي و صندوق ها

هفته جاري يكي از آن هفته هايي بود كه حقيقي ها رقم 
زيادي از نقدينگي خود را به اوراق بدهي و صندوق ها 
تزريق كردن��د. تزريق پول حقيقي ها به اين ابزارهاي 
مالي به معناي نااميدي آنها از وضعيت بورس و رو آوردن 
به ابزارهايي است كه سود ثابت و تضمين شده پرداخت 
مي كنند. در چهار روز معامالتي اين هفته حقيقي ها 
بيش از ۵۵0 ميليارد تومان نقدينگي به اوراق بدهي و 
صندوق ها تزريق كردند كه اين موضوع با خروج پول 

آنها از بازار سهام، مطابقت و همخواني دارد.

    بورس، دستوري در ركود عميق فرو رفت
س��جاد نقيلو، كارش��ناس و تحليلگر بازار سرمايه در 
خصوص بازار بورس اظهار داش��ت: پ��س از روي كار 
آمدن دولت جديد همانند دوره هاي گذش��ته شاهد 
سياست هاي انقباضي كنترلي به منظور كاهش تورم 
در دوره اول رياس��ت جمهوري هس��تيم و با توجه به 
قانون بودجه سال ۱۴0۱ نيز شاهد هستيم كه دولت در 
بخش مصارف تا حد امكان از افزايش هزينه هاي خود 
جلوگيري كرده اس��ت و در بخش درآمدها با افزايش 
ميزان ماليات س��عي در اجراي سياس��ت هاي مالي 
انقباضي دارد و در س��مت ديگر بانك مركزي با تمام 
توان سعي در بهبود پارامترهاي پولي نظير پايه پولي، 
ضريب تكاثر نقدينگي و حجم نقدينگي دارد و از طريق 
ايجاد انضباط مالي در بانك ها به عنوان يكي از عوامل 

بسط پول به انجام اين مهم مي پردازد.

نقيلو در ادامه افزود: افزايش ابزار ديگر سياست پولي 
يا همان نرخ بهره با توجه به تجربيات س��ال ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۶ كه منجر به ايجاد اثر ش��القي ش��د احتمااًل از 
گزينه هاي بانك مركزي نخواهد بود چرا كه در صورت 
استفاده از اين روش و نيز در صورتي كه انتظارات تورمي 
فعال گردد با توجه به حجم نقدينگي باال شاهد تبعات 

تورمي شديدي خواهيم بود.
اين تحليلگر بازار سرمايه براي بازار بورس رشد چنداني 
را متصور ندانس��ت و به تحليل بازار گفت: با توجه به 
مطالب عنوان ش��ده به نظر مي رسد كه دولت و بانك 
مركزي تا حد ممكن رشد غير معقول بازارها را كنترل 
خواهند نمود، لذا با توجه به اين مطالب براي بازار بورس 
انتظار رشد زيادي نمي توان متصور بود و از آنجايي كه 
بورس در فاصله سال هاي اواخر ۱۳۹۶ تا تيرماه سال 
۱۳۹۹ رشد چشمگيري داشته و از آنجايي كه بازار در 
اين شرايط وزن بيشتري به پارامترهاي بنيادي از جمله 
نسبت p/e مي دهد مي توان رشد بازار را منوط به رشد 

سودآوري و بخش واقعي اقتصاد شركت ها دانست.
نقيلو حركت نرخ دالر نيمايي به س��مت دالر قيمت 
بازار آزاد را يكي از عوام��ل مثبت تأثيرگذار بر فروش 
شركت ها برشمرد و از آن به عنوان يكي از ريسك هاي 
بازار سرمايه ياد كرد و افزود: در بحث ريسك هاي موجود 
نيز مي توان به شرايط كالن اقتصادي دنيا اشاره نمود كه 
بعد از شروع بيماري كرونا و اتخاذ سياست هاي انبساطي 
دولت هاي غربي، بازارهاي جهاني به دليل افزايش تقاضا 
با رشد خوبي همراه بوده اند و تورم زيادي ايجاد كردند 
لذا با كاهش اثرات بيماري كرونا شاهد آن هستيم كه 
دولت هاي غربي به ش��دت به دنبال كاهش تورم بوده 
و با سياست هاي به ش��دت تهاجمي به استقبال تورم 
رفته كه اين موضوع منجر به اصالح شديد قيمت هاي 

جهاني شده است. وي ادامه داد: اين عامل خود يكي از 
پارامترهاي منفي تأثيرگذار بر فروش شركت هايي است 
كه داراي محصوالت با قيمت جهاني هستند. اين فعال 
بازار سرمايه در ادامه تأكيد كرد: ريسك بعدي كه بازار 
مي تواند بر روي عملكرد ش��ركت ها تأثيرگذار باشد 
اثرات قطعي برق و گاز شركت ها در فصول گرم و سرد 
سال خواهد بود و در آخر مي توان ريسك مربوط به 
تصميمات لحظه اي دولتمردان و نمايندگان مجلس 
را به عنوان عوامل ايجاد ترس در سهامداران به منظور 

ورود پول به بورس در نظر گرفت.

    فرمول اشتباه
 شاخص و ارزش معامالت پايين

نقيل��و در ارتباط با ش��اخص كل تصريح كرد: فرمول 
ش��اخص داراي اي��رادات اساس��ي مي باش��د و ب��ه 
شركت هايي كه داراي ارزش بازار بزرگ تري هستند 
وزن بيشتري داده اس��ت كه با در نظر گرفتن تمامي 
نواقص مي توان اظهار نمود شاخص كل نمي تواند معيار 
درستي براي تعيين شرايط بازار باشد و سازمان بورس 
مي بايست سعي در تعريف يك معيار و شاخص ديگر 

براي نمايش شرايط واقعي بازار داشته باشد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه در انتها با اشاره به ارزش 
معامالت پايين بازار خاطرنش��ان كرد: احتمااًل بازار 
به صنايع و ش��ركت هايي كه به لحاظ بنيادي داراي 
شرايط مطلوبي باش��ند نگاه ويژه اي خواهد داشت و 
رشد دست جمعي بازار به مانند سال هاي قبل دور از 
انتظار بنده مي باشد همچنين شاهد كاهش چشمگير 
ارزش معامالت نس��بت ب��ه روزهاي اوج م��رداد ماه 
۱۳۹۹ هستيم و مي توان گفت اين روزها بازار در ركود 

معامالتي به سر مي برد.
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ارزش معامالت كااليي
چقدر شد؟ 

سمات| مصطفي قاس��م پور، مدير تسويه معامالت 
كااليي ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه اعالم كرد: ارزش معامالت بازار فيزيكي از 
۲۷۹ هزار ميليارد ريال در فصل بهار س��ال جاري عبور 
كرد. مصطفي قاسم پور جزييات تسويه معامالت كااليي 
در حوزه بورس هاي كااليي مشتمل بر عمليات فيزيكي 
بورس انرژي ايران و ب��ازار اوراق بهادار مبتني بر كاال در 
بورس كاال و بورس انرژي ايران در فصل بهار سال جاري 
را تشريح كرد. مدير تس��ويه معامالت كااليي سمات 
با بيان اينكه در پايان س��ه ماهه اول سال ۱۴0۱ تعداد 
كل معامالت به ۲.۵8۱ مورد و ارزش كل معامالت بازار 
فيزيكي به ۲۷۹هزار و ۹۳۵ ميليارد و ۱۲۹ ميليون ريال 
رسيده اعالم كرد: ارزش معامالت تسويه شده ۲۷8 هزار 
و ۵0۲ ميليارد و ۶۵۹ ميلي��ون ريال و ارزش معامالت 
منفسخ ۵ هزار و 8۷۲ ميليارد و ۹8 ميليون ريال بوده و 
از ميان معامالت منعقد شده تعداد ۲.۵۶۲ مورد تسويه 
شده اند. همچنين در س��ه ماهه اول سال ۱۴0۱، تنوع 
محصوالت معامله ش��ده مربوط به ۵۹ كاال بوده است. 
وي با معرفي انواع ش��يوه هاي تسويه معامالت در بازار 
فيزيكي بورس انرژي افزود: در سه ماهه اول سال جاري 
ارزش تسويه خارج از پاياپاي ۲0۳ هزار و ۵۷ ميليارد و 
۳۷ ميليون ريال، تسويه نقدي ۶۶ هزار و 88 ميليارد و 
۲8۷ ميليون ريال و تس��ويه با تضمين ۱0 هزار و ۷8۹ 
ميليارد و80۴ ميليون ريال بوده است. قاسم پور اضافه 
كرد: در بخش معامالت بورس انرژي كه شرايط پرداخت 
و تحويل كاال در طبقه بندي خاص قرار مي گيرد در دوره 
سه ماه ابتداي امسال در معامالت كشف پريميوم به ۱۴۴ 
هزار و ۵۶۴ ميلي��ارد و ۹۹8 ميليون ريال، در معامالت 
نقد به ۱0۹ هزار و ۴۶۴ ميليارد و ۱۶۲ ميليون ريال، در 
معامالت س��لف به 8 هزار و ۱۵۳ ميليارد و 88 ميليون 
ريال و در معامالت نسيه ۱۷ هزار و ۷۵۲ ميليارد و 88۱ 
ميليون ريال رسيده است. مدير تسويه معامالت كااليي 
س��مات در ادامه ضمن اشاره به پذيرش گواهي سپرده 
كااليي س��نگ آهن در ابزار گواهي سپرده كااليي، ابراز 
امي��دواري كرد: با افزايش تع��داد كاالهاي قابل عرضه 
در اين اوراق و در نتيج��ه كاهش فاصله قيمت فروش 
درب كارخانه تا مصرف كننده نهايي مي توان ش��اهد 
كاهش دامنه تأثير ش��وك هاي قيمتي بر بازار بود. وي 
درخصوص آمار معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال در 
فصل بهار ۱۴0۱ اظهار داشت: در دوره ۳ ماهه بهار امسال 
آمار معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال در بخش اوراق 
گواهي سپرده كااليي به ۵۵ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۷۴0 
ميليون ريال، در بخش اوراق سلف موازي استاندارد به 
۳0 هزار و ۲۶۳ ميليارد و ۹8۳ ميليون ريال، در بخش 
اوراق گواهي ظرفيت به ۴ ه��زار و ۳۵۶ ميليارد و ۱۲۱ 
ميليون ريال و در بخش معامالت آتي بورس انرژي ۷0 
ميليارد و ۱8۳ ميليون ريال دست پيدا كرده است. قاسم 
پور درباره جزييات ارزش معامالت اوراق گواهي سپرده 
كااليي به تفكيك كاال نيز اظهار كرد: در ۳ ماه ابتدايي 
س��ال جاري ارزش اين معامالت ب��راي محصول برنج 
۱۴0 ميليارد و ۵۲۶ ميليون ريال، پس��ته يك ميليارد 
و ۹8۳ميليون ري��ال، زعفران ۱۵ هزار و ۳۷۶ ميليارد و 
۱0۷ ميليون ريال، س��كه طال ۳۳ هزار و ۱۱۳ ميليارد 
و ۳۲۲ ميلي��ون ريال، زيره ۲۴ ميلي��ارد و ۲0 ميليون 
ريال، كشمش ۱۳۴ ميليون ريال، نخود ۳۹۱ ميليون 
ريال، س��يمان يك هزار و ۲0۱ ميليارد و ۱۶0 ميليون 
ريال، شيشه ۵ هزار و ۴۹۴ ميليارد و ۶۴۳ ميليون ريال 
و ميلگرد ۷۹ ميلي��ارد و ۴۵۴ ميليون ريال رقم خورده 
است.مدير تسويه معامالت كااليي سمات در پايان در 
خصوص اقدامات پروژه اي واحد تسويه معامالت كااليي 
در سه ماهه اول ۱۴0۱ به عنوان متولي انجام عمليات 
پيش و پس از معامالت اذعان كرد: اقداماتي در ۴ بخش 
»معامالت آتي بورس انرژي، قراردادهاي اختيار معامله 
)آپش��ن(، اوراق گواهي صرفه جويي و گواهي س��پرده 
كااليي بورس انرژي« در حال پياده سازي و اجرايي شدن 
است كه در ادامه ماهيت اين چهار پروژه تشريح مي شود.

او در ارتباط با معامالت آتي بورس انرژي افزود: به منظور 
توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي، امكان تحويل كاال در 
سررسيد و امكان پيش بيني نوسان قيمت كاالها، تابلوي 
معامالت آتي از اواخر سال ۱۴00 با اتكا به محصوالت 
نفتا و متانول آغاز به كار كرد. همانطور كه از نام اين ابزار 
مشخص است خريدار كااليي را به قيمت معين خريداري 
نموده و پرداخت آن نيز در تاريخ معين انجام مي پذيرد. 
با رونمايي از اين تابلو رسمًا جمهوري اسالمي ايران وارد 
ميدان مرجعيت قيمت گذاري حامل هاي انرژي شد. 
قاسم پور با اشاره به قراردادهاي اختيار معامله )آپشن( 
عنوان كرد: اين ق��رارداد ميان خريدار و فروش��نده به 
صورتي منعقد مي  شود كه دو طرف توافق مي كنند در 
آينده معامله مشخصي را انجام دهند. خريدار در ازاي 
پرداخت مبلغ مش��خصي، حق خريد يا فروش دارايي 
ثبت ش��ده در قرارداد را با قيمت و زمان تعيين شده به 
دست مي آورد. فروشنده هم حق خريد يا فروش دارايي 
مذكور را به خري��دار مي دهد. تفاوت اين ن��وع قرارداد 
با قرارداد آتي در اين اس��ت كه در قرارداد آتي، طرفين 
قرارداد متعهد به اجراي آن هستند اما در قرارداد اختيار 
معامله، تنها يك طرف قرارداد متعهد به انجام مي شود و 
طرف ديگر داراي اختيار است. او با اشاره به اوراق گواهي 
صرفه جويي ابراز كرد: اوراق گواهي صرفه جويي انرژي در 
دنيا به عنوان مشوق افزايش بهره وري، افزايش بازدهي 
و كاهش مصرف س��وخت به كار گرفته مي شود. بر اين 
اساس ش��ركت يا بنگاهي كه تمامي مراحل مربوطه را 
طي نموده و انرژي صرفه جويي كرده است، معادل انرژي 
صرفه جويي شده، اوراق بهاداري را با عنوان اوراق گواهي 
صرفه جويي دريافت مي كند ك��ه مي تواند اين اوراق را 
در بورس انرژي به فروش برساند. مدير تسويه معامالت 
كااليي سمات با مدنظر قرار داد گواهي سپرده كااليي 
بورس انرژي گفت: گواهي سپرده كااليي مويد مالكيت 
دارنده آن بر مقدار معيني از كاال است؛ بر اين اساس بورس 
انرژي ايران درصدد است كه افراد حقيقي با سرمايه اندك 
بتوانند معامالتي را ب��ر روي دارايي هاي فيزيكي انجام 
دهند. همچنين از اين گواهي مي ت��وان براي دريافت 
تسهيالت پشتوانه و تضمين تسهيالت نيز استفاده كرد.

عرضه اوليه 5 درصدي ايرانسل
تجارتنيوز|بر اس��اس اعالم شركت بورس قرار است 
اپراتور تلفن همراه ايرانس��ل وارد بورس ش��ود. ايرانسل 
در تاريخ ۲۱ اردبيهشت، ثبت و روند پذيرش و ورود اين 
اپراتور به بازار سهام را آغاز كرد. ايرانسل در بخش ديگري 
از توضيح��ات خود درباره جري��ان ورود به بورس، اعالم 
كرد با انتخاب كارگزاري بورس به گزين، مدارك خود را 
تكميل مي كند. مديرعامل ايرانسل چندي پيش با اعالم 
اينكه، سهامدار اين اپراتور با عرضه سهام آن در بازار سرمايه 
موافقت كرده است، گفت: اين شركت در حال آماده سازي 
اسناد و مدارك مورد نياز براي ورود به تاالر شيشه اي است. 
از سوي ديگر چند روز پيش محمود گودرزي مديرعامل 
شركت بورس به ساختمان مركزي ايرانسل رفت. وي با 
استقبال از پيوستن ايرانسل به جمع شركت هاي بورسي، 
بر آمادگي اين شركت براي تسهيل در انجام فرآيندهاي 
مقدماتي ورود ايرانسل به بازار سرمايه، تأكيد كرد. البته 
اين خبر در حالي منتشر ش��ده كه ورود ايرانسل به بازار 
سرمايه در سال هاي گذش��ته محل مناقشه بوده است. 
برخي آن را از جمله شروط پروانه اين اپراتور اعالم كردند. 
در مقابل مديران ايرانسل همواره تاكيد داشته اند الزامي 
براي اين كار وجود ندارد. در واقع آنها مي گويند بر اساس 
خواست و اختيار خود وارد بازار سهام مي شوند. از سوي 
ديگر بيژن عباسي آرند، مديرعامل ايرانسل گفت: اول از 
همه بايد بگويم كه تاكنون براي بردن ايرانسل به بورس 
تكليف قانوني وجود نداشته است. اما از امسال، سهام دار 
داخلي ايرانسل )شركت گسترش الكترونيك( تصميم 
گرفت تا وارد تاالر شيشه اي شود. مجوز اين بازار براي ورود 
سهامدار داخلي ايرانسل به بازار سرمايه هم صادر شده. در 
حال حاضر در حال طي كردن فرآيندهاي طبيعي و قانوني 
آن است. عرضه اوليه هم در بورس يك عرضه حداقلي و ۵ 
درصدي خواهد بود. ورود به بازار سرمايه براي شركت هايي 
كه الزامات الزم براي انج��ام اين كار را دارند، مزيت هاي 
متعددي دارد. اين موض��وع در نهايت منجر به افزايش 
شفافيت، كارايي و همچنين بهبود عملكرد جاري آنها 
مي شود. بورس به  عنوان بازوي اصلي بازار سرمايه عالوه 
بر تجهيز، جذب و هدايت منابع مالي به سمت فعاليت هاي 
مولد و اشتغال زا، نقش تأمين مالي بنگاه ها و موسسات 
اقتصادي را نيز بر عهده دارد. پذيرش شركت هاي جديد 
در بازار سرمايه به توسعه و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي 
كمك مي كند. همچنين گسترش فرهنگ سهام داري 
و سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي را به  دنبال دارد. 
ضمن اينكه، مزاياي متعددي هم براي شركت هاي 

پذيرفته  شده به ارمغان مي آورد.

پذيره نويسي جديد در بازار سرمايه
علي تيموري در نشس��ت خبري در معرفي نخستين 
صندوق تضمين چند ضامن كاريزما در بازار س��رمايه 
گفت: در واحدهاي عادي اين صندوق ها كه به صورت 
صدور و ابطالي خريداري مي ش��وند، اگ��ر بيش از ۹0 
روز از زمان س��رمايه گذاري آنها گذش��ته باشد، اصل 
سرمايه توسط سهامداران ممتاز تضمين خواهد شد. 
وي با بيان اينكه واحدهاي عادي و ممتاز س��قف سود 
ندارند، اعالم كرد: واحدهاي ممتاز براي تضمين اصل 
سرمايه يك بخش به عنوان كارمزد ثابت و بخش ديگر 
بر اس��اس بازدهي كه صندوق به دس��ت مي آورد را از 
واحدهاي عادي مي گيرد تا اصل س��رمايه سهامداران 
عادي در ش��رايط بد بازار تضمين شود. تيموري ادامه 
داد: برآوردهاي انجام ش��ده از وضعيت بازار س��رمايه 
نشان از آن دارد كه اكنون بازار در موقعيت مناسبي قرار 
دارد و قيمت سهام شركت ها بعد از روند نزولي كه طي 
چند وقت گذش��ته تجربه كرده، معقول و خوب است. 
مديرعامل گروه مالي كاريزما اظهار داشت: با توجه به 
وجود چنين ش��رايطي در بازار مي توان اعالم كرد كه 
زمان مناس��بي در بازار براي پذيره نويسي صندوق ها 
فراهم شده است. تيموري ادامه داد: زماني كه صندوق 
اهرم در بازار سرمايه پذيره نويسي شد، بازار در بدترين 
شرايط س��رمايه گذاري قرار داشت و معامالت بورس 
در حال تجربه بدترين موقعيت س��رمايه گذاري قرار 
داشت. مديرعامل گروه مالي كاريزما به عملكرد مناسب 
صندوق ها در وضعيت فعلي بازار س��رمايه اشاره كرد و 
گفت: وجود صندوق هاي س��رمايه گذاري در شرايط 
فعلي كه ب��ازار در وضعيت مبهمي ق��رار دارد و منابع 
در حال ورود به بازار اس��ت، مي تواند امكان مناس��ب 
سرمايه گذاري را براي س��رمايه گذاران فراهم كند و از 
اين طريق ديگر سرمايه هايشان دچار بحران نمي شود. 
عزت اهلل طيبي مدير س��بدگردان كاريزما در ادامه اين 
نشست اظهار كرد: صندوق تضمين اصل سرمايه كاريزما 
ساختاري مشابه صندوق هاي اهرمي دارد و از واحدهاي 
عادي و ممتاز تشكيل شده كه واحدهاي ممتاز نيز داراي 
دو نوع است؛ نوع نخست آن مربوط به اعضاي هيات مديره 
و تشكيل دهنده صندوق مي ش��ود و نوع دوم آن نيز به 
صورت ETF در فرابورس و به شكل پذيره نويسي با نماد 
تضمين عرضه مي شود. حداقل صدور واحدهاي ممتاز 
ن��وع دوم اين صندوق، صد ميليون تومان اس��ت. وي با 
تاكيد بر اينكه اگر منابع سرمايه گذاران براي ۹0 روز در 
صندوق بماند، اصل سرمايه آنها تضمين مي شود، گفت: 
در حقيقت واحدهاي ممتاز، اصل پول سرمايه گذاران را 
ضمانت مي كند و واحدهاي عادي در قبال اين خدمات، 
حق بيمه اي را به نوع ممتاز پرداخت مي كنند. در نهايت 
تمام منابع جذب ش��ده )ممتاز و عادي( به ش��كل يك 
صندوق واحد در بازار سرمايه فعاليت مي كند. وي درمورد 
تركيب س��رمايه گذاري صندوق تضمين اصل سرمايه 
كاريزما، گفت: ميزان سرمايه گذاري منابع متناسب با جو 
كلي و شرايط بازار تعين مي شود؛ اگر روند بازار رو به رشد 
و وضعيت مطلوبي حاكم باشد، ۷0درصد منابع در سهام 
و ۳0 درصد ديگر در اوراق با درآمد ثابت صرف مي ش��ود 
و اگر همانند اين روزهاي بازار با شرايط ناخوشايندي رو 
به رو باشيم اين نسبت سرمايه گذاري معكوس مي شود. 
وي ضمن اشاره به اينكه كسب مجوز فعاليت اين صندوق 
براي پذيره نويسي منوط به جذب ۱۵0 ميليارد تومان 
بوده، مطرح كرد: پس از ورود اين صندوق به بازار فرابورس، 
سرمايه گذاران به دو صورت ثابت يا متغير كارمزد پرداخت 
مي كنند، به طوري كه كارمزدهاي ثاب��ت ۱.۵ درصد از 
متوسط س��هام صندوق و 0.۳ درصد از متوسط اوراق و 

سپرده بانكي نسبت به واحدهاي عادي است.

»تعادل«گزارشميدهد

ارزش معامالت بورس سقوط كرد

كدام خودروها در بورس كاال  عرضه مي شوند؟
به دنبال تصويب عرضه خودرو در بورس كاال توسط 
شوراي عالي بورس، سخنگوي وزارت صمت به تشريح 
جزييات موافقت اين سازمان با عرضه خودرو در بورس 
كاال )در حال��ي كه پيش از اين يك بار لغو ش��ده بود( 
پرداخت و تاكيد كرد كه عرضه تمامي خودروها با تاييد 
وزارت صمت خواهد بود و براي خودروهايي كه ميزان 
عرضه آنها برابر يا بيش از تقاضا باش��د، شكل خواهد 
گرفت. در جريان ۲۲۹امين جلسه شوراي عالي بورس، 
وزير صمت از ارزش گذاري ايران خودرو و سايپا خبر 

داد و با عرضه برخي خودروها در بورس موافقت كرد.
يادآوري مي ش��ود ك��ه ثبت س��فارش دو محصول 
بهمن موتور )فيدليتي و ديگنيتي( از ۱۱ خردادماه در 
بورس كاال آغاز شد و قرار بود اين دو خودرو هجدهم 
خردادماه در تاالر خودروي بورس كاال عرضه شوند. 
در حال��ي كه قرار ب��ود در اين تاريخ ۴۳0 دس��تگاه 
فيدليت��ي و ديگنيتي در بورس كاال معامله ش��ود، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( طي دو نامه 
اين عرضه را ملغي كرد. اين موضوع انتقاد كارشناسان 
اقتصادي و كارشناسان بازار سرمايه را در پي داشت 
و آنها معتقد بودند كه تصميم هايي همچون تعليق 
عرضه خودرو در بورس كاال، تنها مي تواند بستر بروز 
رانت و معامالت غيرشفاف را در بازار خودرو تعميق 
كند و اين موضوع به زيان توليدكنندگان، سهامداران 

و مصرف كنندگان خواهد بود.
به دنبال آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه 
ب��ا اين تصميم توضي��ح داد: با توجه به ش��كاف بين 
عرضه و تقاضا، عماًل عرضه خ��ودرو در بورس منجر 
به افزايش افسار گس��يخته قيمت خودرو نسبت به 
قيمت  محص��والت در كارخانه خواهد ش��د؛ بر اين 
اساس ممكن است قيمت ثالثي در بازار شكل گيرد 
كه فراتر از قيمت هاي كارخانه و قيمت در بورس باشد. 
ضمن اينكه تنها تفاوتي كه طرفداران عرضه خودرو در 
بورس مطرح مي كنند، دستيابي توليدكننده به قيمت 
افزايش يافته، به جاي دالل است. اين استدالل زماني 
معنا پي��دا مي كند كه براي خودروهاي��ي كه با زيان 
عرضه مي شوند، صدق كند؛ لذا در مورد خودروهايي 
با قيمت باال كه داراي سود منصفانه براي خودروساز 

است، كاربردي ندارد. ايس��نا نوشت حال با توجه به 
موافقت مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
عرضه برخي خودروها در بورس، جزييات موضوع را 

از وزارت صمت پيگيري كرديم.

    وزارت صمت از ابتدا هم
 مخالف عرضه خودرو در بورس نبود

اميد قاليباف؛ سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اين باره اظهار ك��رد: وزارت صمت از ابتدا مخالف 
عرضه خودرو در بورس نبوده است. در مرحله اول عرضه 
در سامانه يكپارچه هم كه مخالف عرضه محصوالت 
گروه بهمن )ديگنيت��ي و فيدليني( بود، به اين دليل 
بود كه مقرر شده بود، همه در يك جا تجميع شوند و 
اينگونه نباشد كه هر خودروسازي جداگانه بخواهد به 
دلخواه خود، خودرو عرضه كند؛ در اينجا وزارت صمت، 

محكم ايستاد و عرضه خودرو در بورس را لغو كرد.
وزارت صمت احس��اس كرد براي برخ��ي خودروها 
كه توليد بيش از تقاضاس��ت، امكان خروج از فرآيند 
قرعه كشي وجود دارد و طبيعتا امكان عرضه در بورس 

نيز فراهم است

    براي خودروهاي با امكان فروش
 بدون قرعه كشي، امكان عرضه در بورس 

نيز وجود دارد اما با هماهنگي
وي افزود: اين موضوع تنها خواسته وزارت صمت نيز 
نبود، بلكه دادستاني و رياست جمهوري نيز موضوع را 
خواستار شده بودند. پس از آن وزارت صمت احساس 
كرد براي برخي خودروها كه توليد بيش از تقاضاست، 
امكان خروج از فرآيند قرعه كشي وجود دارد و طبيعتا 
امكان عرضه در بورس نيز فراهم اس��ت. در اتفاقي كه 
روز گذشته )سه شنبه( در شوراي عالي بورس رخ داد، 
در حقيقت شوراي عالي بورس، بر درخواست وزارت 
صمت براي عرضه خودرو در بورس كاال صحه گذاشت؛ 
اما بالعكس موضوع به گونه اي اطالع رساني مي شود كه 
وزارت صمت با درخواست شوراي عالي بورس مبني بر 
عرضه خودروها موافقت كرده است. در حقيقت شوراي 
عالي بورس براي آنكه خودروهاي با ميزان عرضه بيش 

از تقاضا بتوانند در بورس عرضه شوند، صحه گذاشته 
اس��ت. س��خنگوي وزارت صمت تاكيد كرد: اساسا 
بحث عرضه خودرو در بورس در دستور شوراي عالي 
بورس نبوده اس��ت و خود وزير صمت مطرح كردند 
كه اين آمادگي براي عرضه برخي خودروها در بستر 
بورس وجود دارد اما با هماهنگي وزار صمت. بنابراين 
خودروس��ازان بصورت دلبخواه نمي توانند در بورس 
يا حتي سامانه يكپارچه يا بازار آزاد عرضه كنند. اين 
موضوع از نظر ما قابل قبول نيس��ت اما با هماهنگي 
وزارت صمت عرضه خودروهايي ك��ه وزارت صمت 

تعيين خواهد كرد، قابل انجام است.
او در پاس��خ به اينكه كدام خودروه��ا قابليت عرضه 
خواهن��د داش��ت، گفت: همانطور كه اش��اره ش��د، 
خودروهايي كه توليد آنها برابر يا بيش از ميزان تقاضا 
براي آنهاس��ت، بالقوه مي توانند در بورس هم عرضه 
ش��وند اما اين بالقوه بودن، بدان معنا نيست كه حتما 
وزارت صمت، اج��ازه دهد؛ لذا نياز به بررس��ي دارد. 
به طور مثال فرض كنيم ك��ه وزارت صمت، تصميم 
بگيرد خودروهاي شاسي بلند در بورس عرضه شوند؛ 
در اينصورت تمام خودروسازان اعم از بخش خصوصي 
و ش��به دولتي )ايران خودرو و س��ايپا( ك��ه خودروي 
شاسي بلند توليد مي كنند، همگي بايد در بورس عرضه 
كنند. همه مدل ها و توسط همه توليدكنندگان بايد در 
تنها از مسير بورس باشد. تاكيد مي شود كه اين عرضه 
شاسي بلندها تنها يك نمونه به جهت تفهيم موضوع 

و منظور است.
قاليباف تصريح ك��رد: در مورد خودروهايي كه تقاضا 
بسيار بيش��تر از توليد است و اس��اس در حال حاضر 
موضوعيت براي عرضه بورس ندارند، طبعا اگر قرار باشد 
در بورس عرضه ش��وند، رقابت ميان خريداران شكل 
خواهد گرفت و قيمت سومي شكل مي گيرد كه موجب 
سيگنال دهي به بازار و بر هم ريختگي آن شود؛ بنابراين 

اين قبيل خودروها عرضه در بورس مطرح نيست.
وي در مورد زمان اجرا ش��دن اين تصميم نيز گفت: 
موضوع در حال بررس��ي هاي بيش��تر اس��ت و هنوز 
براي زمان قطعي اجرا عرضه اين خودروها در بورس 
تصميمي گرفته نشده است. عرضه خودرو در بورس 

كاال در تاري��خ ١٨ خ��رداد ماه با درخواس��ت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تعليق شده بود. در آن زمان 
مدير بازرسي و امور اعضا بورس كاالي ايران در نامه اي 
به شركت هاي كارگزاري اعالم كرده بود كه عليرغم 
آماده سازي زيرساخت هاي الزم براي انجام معامالت 
خودرو در ب��ورس كاال با توجه به نامه معاونت صنايع 
حمل و نقل وزارت صمت مبني بر مصوبات ش��صت 
و سومين جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، 

عرضه خودرو در بورس كاال تعليق مي شود.
محس��ن عليزاده، عضو ناظر در ش��وراي عالي بورس 
در توئيتي نوشت: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، 
امروز عرضه خودرو در بورس كاال را با هماهنگي وزارت 
صمت مصوب كرد. مجتبي ديبا، كارشناس بازارهاي 
مالي گفت: چند هفته پيش قرار بود كه عرضه خودرو 
در بورس كاال اجرايي شود. اما با يك نامه توسط وزارت 
صنعت جل��وي آن گرفته و در وهل��ه بعد و با توضيح 
كارشناسان قرار ش��د كه خودرو در بازار سهام عرضه 
شود. وي ادامه داد: از طرفي سازمان بورس شيوه نامه 
داشت كه قرار شد كه با وزارت صمت هماهنگي كند 
تا قرعه كشي خودرو از بين برود. ايده اصلي اين بود كه 
نقش داللي كمتر شده و درنهايت از بين برود و به نوعي 
شفافيت به وجود بيايد. اين موضوع به واسطه عرضه و 

تقاضا در بورس كاال به وجود مي آيد.
اي��ن كارش��ناس بازاره��اي مال��ي اظه��ار مي كند: 
مهم ترين دستاورد عرضه خودرو در اين بازار كااليي، 
قيمت گ��ذاري دس��توري از روي اين كاال برداش��ته 
مي شود. اين امر باعث پيش��رفت صنايع خودروساز 
مي ش��ود و اگر اين موضوع روي صورت مالي صنايع 
خودرويي اعمال شود، سهامدارا خرد مي تواند منتفع 

شود و زيان سهامدار خرد نيز كاهش مي يابد.
ديبا تش��ريح كرد: در حال حاضر تنها خودروهاي 
داخلي در بورس عرضه مي ش��وند و ممكن است به 
مرور خودروهاي خارجي نيز وارد بازار سرمايه شوند. 
نهاد ناظر نيز با ديد بهتري روي اين موضوعات كار 
كند، تجربه قبلي نش��ان داده كه عرضه خودرو در 
بازار سرمايه مي تواند كاهش قيمت اين محصوالت 

و عايدي نقدينگي را نيز داشته باشد.



گروه راه و شهرسازي|
بررس��ي هاي ميداني از افت حج��م معامالت ملكي 
در تهران طي تيرماه س��ال جاري حكايت مي كنند. 
همچنين داده هاي غيررسمي به دست آمده از برخي 
س��امانه هاي انتش��ار آگهي مسكن نش��ان مي دهد، 
قيمت هاي پيش��نهادي در تير ماه كمت��ر از 3 درصد 
)نصف رشد قيمت مسكن در خردادماه( رشد داشته اند. 
طي 24 روز رفته از تيرماه، تغيير محسوسي در وضعيت 
شاخص هاي كالن اقتصاد ايجاد نشده است، اما در هفته 
اول اين ماه، از سرگيري مذاكرات هسته اي در »دوحه« 
بار ديگر توانست مقداري از انتظارات تورمي را تعديل 
كرده و بازيگران بازار مسكن را به احتياط دعوت كند. 
به اين ترتيب، معامالت كمتري نسبت به ارديبهشت و 
خرداد به ثبت رسيد و قيمت ها نيز به دليل كاهش تقاضا 

با سرعت چند ماهه اخير افزايش نيافتند.
به گزارش »تعادل«، در شرايطي كه انتظارات تورمي در 
جامعه زياد است، تالطم ها و نوسان ها نيز اوج مي گيرند. 
سفته بازها نيز زمينه مساعدتري براي مانور و اصطالحا 
»گوش ُبري« پيدا مي كنند. بازار مس��كن در خردادماه 
سال جاري چنين وضعيتي داشت، به گونه اي كه رشد 
قابل توجه قيمت اسمي مسكن به همراه جهش حجم 
معامالت ملكي نشانه اي قوي از بازگشت سفته بازان به 
بازار مسكن ارزيابي شد. رشد قابل توجه حجم معامالت 
ملكي در شرايطي بود كه توان مالي متقاضيان مصرفي 
مسكن در كوره تورم سال ها و البته ماه هاي اخير ذوب و 
به همين دليل، اين نوع تقاضا از بازار معامالتي ملكي خارج 
شده است. س��بقت تورم ماهانه مسكن از تورم عمومي 
طي ماه هاي اس��فند 1400 و ارديبهشت 1401 زمينه 
الزم را براي بازگشت سفته بازان ملكي فراهم كرده بود. 
ناامن شدن فعاليت در بازارهاي ارز و طال از سوي دولت و 
همچنين چشم انداز مبهم بازار سهام و خروج قابل توجه 
پول سهامداران حقيقي طي ماه هاي گذشته از اين بازار، 
بخشي از نقدينگي سرگردان در اقتصاد را به سوي ملك 
روانه كرده اس��ت. عود بيماري هلندي و تشديد عاليم و 
نشانه هاي آن به هنگام رشد قابل توجه تورم و انتظارات 
تورمي كه در خرداد ماه س��ال ج��اري ركوردي تاريخي 
جديدي را ثبت كرد، نيز مزيد بر علت ش��د و مس��كن را 
به عنوان ي��ك كاالي غيرقابل تجارت به عنوان پناهگاه 
نقدينگي جذاب كرد. با اين حال، از سرگيري مذاكرات 
هس��ته اي در روزهاي نخست تيرماه كه دست كم 3 ماه 
متوققف مانده بود، چشم انداز پارامترهاي غيراقتصادي 
را تغيير داد و حاال برآوردهاي غيررس��مي حاكي از افت 
سرعت افزايش قيمت مسكن و كاهش تعداد معامالت 
ملك در تيرماه اس��ت. در عين حال، از آنجا كه تيرماه 
همچنان پاي��ان نيافته و به نظر مي رس��د، تحوالت 
سياست خارجي مسير ديگري را در پيش گرفته است، 
بايد منتظر تحوالت بازار مسكن در هفته آخر تيرماه 
ماند و داوري درباره بازار مسكن تيرماه را به زمان پس 

از اعالم آمار رسمي در مردادماه به تعويق انداخت.

    خريد و فروش چنگي به دل نمي زند 
به گزارش ايسنا، بازار مس��كن شهر تهران پس از دو ماه 
پرنوسان، اين روزها از تب و تاب افتاده است. واسطه هاي 

ملكي بيان مي كنند كه از ابتداي تيرماه به تدريج تعداد 
معامالت افت كرده و در حال حاضر خريد و فروش ها به 
كمتر از نصف خردادماه رسيده است. بنا به گفته  فعاالن 
بازار مسكن، تقاضا عمدتا از نوع سرمايه گذاري با ذهنيت 
انتظارات تورمي ناشي از تغيير قيمت كاالهاي اساسي 
در ماه هاي ارديبهشت و خرداد وارد بازار و در حال حاضر 
خارج شده اس��ت. اطالعات به دست آمده از آگهي هاي 
ملكي هم رس��يدن رشد قيمت به يك س��وم ماه قبل را 
نش��ان مي دهد. پس از دوره ركود يك ساله در 1400 از 
اسفند همان س��ال بازار ملك دچار نوساناتي شد كه تا 
خردادماه امسال ادامه پيدا كرد. به رسم معمول هر سال 
كه به دليل انتظارات تورمي، معامالت مسكن قبل و بعد 
از تغيير سال افزايش مي يابد، برخي فعاالن اقتصادي بر 
آن ش��دند تا از طريق خريد ملك، دارايي خود را در برابر 
تورم آتي مصون نگه دارند. بر اين اساس قيمت خانه در 
تهران طي اسفندماه سال گذش��ته ۶.2 درصد افزايش 
يافت، در فروردين 2.4 درصد كاهش پيدا كرد و مجددا 
در ماه هاي ارديبهش��ت و خرداد با دو رشد مثبت ۶.1 و 
۸.4 درصد مواجه شد. اما گزارش هاي غيررسمي گوياي 
افت سرعت رشد در تيرماه است. داده هاي سامانه كيليد 
از 22 روز نخست تيرماه سال جاري، كاهش سرعت رشد 
قيمت را تاييد مي كند. بر اساس اطالعات غيررسمي از 
يكم تا بيست و دوم تيرماه امسال ميانگين قيمت هر متر 
خانه در شهر تهران به 42.3 ميلون تومان در هر متر مربع 
رس��يده كه حاكي از افزايش 2.۸ درصدي شاخص اين 
سايت نسبت به ماه قبل است. اين نرخ بر اساس وزن دهي 
به مناطق با توجه به تعداد معامالت قطعي صورت گرفته 
به دست آمده كه البته ممكن است با گزارش رسمي بانك 

مركزي مقداري اختالف داشته باشد. بنگاه داران هم بيان 
مي كنند كه در تيرماه بازار مسكن به ثبات رسيده است. 
البته با توجه به آنكه قيمت ه��ا افزايش يافته، نرخ ها به 
قبل از نوسانات اخير برنگشته اما افزايش محسوسي هم 
نداشته است. از سوي ديگر هردو طرف عرضه و تقاضا 
از بازار كنار كشيده اند. عقبگرد بخش قابل توجهي از 
متعاملين مي تواند نشانه هايي از افت انتظارات تورمي 
و كاهش اثرگذاري ريسك هاي غيراقتصادي بر بازار 
مسكن باشد. تقاضاي مصرفي از قبل حضور پررنگي 
در بازار نداشت. خريد و فروش هاي سرمايه اي نيز تا حد 
زيادي دچار افت شده است. برداشت عمده كارشناسان 
اين است كه در صورت كنترل تورم و عدم ايجاد شوك 
از س��وي بازارهاي موازي، مسكن تا پايان سال جاري 

در وضعيت نسبتا باثباتي را خواهد داشت.

    رشد 3 ميليوني مسكن در خرداد
آنگونه كه بانك مركزي اعالم كرده اس��ت، در خردادماه 
سال 1401، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران 3۹ ميليون و 414 هزار تومان 
بود كه حاكي از افزايش ۸.4 درصدي نسبت به ماه قبل و 
32.۸ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است. تعداد 
آپارتمان هاي مسكوني معامله شده در شهر تهران نيز در 
اين ماه به 13 هزار و ۸74 واحد مسكوني رسيد كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب افزايش قابل 

توجه 32.3 و 171.۹ درصدي را نشان مي دهد.
بررس��ي هاي »تعادل« نش��ان مي ده��د، اگرچه براي 
نخستين بار، صرفا در يك ماه، متوسط قيمت هر مترمربع 

آپارتمان در تهران بيش از 3 ميليون تومان رش��د كرده 
اس��ت، اما اين رش��د ۸.4 درصدي ماهانه بزرگ ترين 
رش��د تورم مسكن طي دس��ت كم 4 سال گذشته به 
ش��مار نمي رود، چه آنكه پيش از اين، در ارديبهشت 
سال 13۹۸ تورم 12.5 درصدي در بازار مسكن تهران 
ثبت شده بود. البته در ماه هاي خرداد، تير و مرداد سال 
13۹۹ نيز تورم هايي در حدود 11.۶ تا 10.5 درصد نيز 
گزارش شده است. با وجود اين، رشد بيش از 3 ميليون 
توماني قيمت هر متر آپارتمان در نوع خود بي نظير و 
بي سابقه است و احتماال سرآغاز تحوالت قابل توجه 

قيمت اسمي در ماه هاي پيش رو خواهد بود.

    روايت دوم از مسكن خرداد
به گزارش »تعادل«، مركز آمار ايران نيز پس از چندين 
ماه توقف آمار ماهانه مسكن، در خردادماه در روايتي 
تازه از شاخص قيمت مسكن اعالم كرد. كه ميانگين 
وزني قيمت ه��ر مترمربع آپارتم��ان در پايتخت 41 
ميليون و 400 هزار تومان بوده است. روايتي كه كمي 
با روايت بانك مركزي متفاوت بود. با وجود تفاوت هاي 
اندك ميان گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران، اما 
هر دو گزارش آماري حاكي از روندي يكسان و مشابه 
است. روندي كه از سويي حامل افزايش قيمت اسمي 
شديد و در عين حال، كمتر از تورم تاريخي 12.2 درصد 
خردادماه است. و از سوي ديگر، نشانه دهنده رشد قابل 
توجه معامالت نسبت به چند سال گذشته است. رشد 
قابل توجه قيمت اسمي مسكن به همراه جهش حجم 
معامالت ملكي در خردادماه سال جاري نشانه اي قوي 
از بازگشت سفته بازان به بازار مسكن ارزيابي مي شود.
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رشد 5.3 درصدي
آتش سوزي در 10 سال

مهدي بابايي، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به 
آمار حوادث و حريق در كشور اظهار كرد: آمارها 
نش��ان مي دهد كه در ١٠ س��ال گذشته حدود 
٣.5 درصد حريق در ته��ران افزايش پيدا كرده 
اس��ت كه بخش عمده آن براي ح��وادث بيرون 
ساختمان بود اما حدود 25 درصد نيز مربوط به 

ساختمان ها بود.
بابايي تاكيد كرد: در شوراي اسالمي شهر تهران 
سياست ما اين اس��ت كه هر چه بيشتر در حوزه 
پيش��گيري ورود كنيم. اولويت ما اين اس��ت كه 
در برنامه چهار س��اله چهارم، توج��ه ويژه اي به 
پيش��گيري داشته باش��يم و بر اين اساس حتما 
الزام آتش نش��اني را به كاهش سطح حوادث در 

سطح شهر تهران خواهيم داشت.
به گزارش فارس، عضو شوراي شهر تهران گفت: 
بايد تالش شود به استاندارد هاي جهاني در حوزه 
عمليات نزديك ش��ديم اما در حوزه پيشگيري 
مي طلبي��د كه پيگي��ري ويژه ش��ود و اقدامات 

پيشگيرانه صورت گيرد.
وي گفت: حجم نيرويي كه در حوزه عمليات است 
و مقايسه با حجم نيرويي كه در حوزه پيشگيري 
اس��ت نش��ان مي دهد كه بايد اولويت هاي خود 
را مقداري تغيير دهيم. ب��ه هر حال بيش از ۹0 
درصد سرمايه انساني ما در سازمان آتش نشاني 
در حوزه عمليات اس��ت و كمتر از 10 درصد در 

حوزه پيشگيري فعال هستند.
بابايي افزود: بيش از ٩٠ درصد در حوزه تجهيزات 
ايمني س��اختمان ها به خود كفايي رس��يده ايم. 
اميدواري��م با ارتباط صنعت و دانش��گاه اين ١٠ 
درصد را هم به خودكفايي برس��انيم. به هر حال 
هزينه هاي تامين و توسعه اغلب توسط شركت ها 
و كمپاني ه��اي ب��زرگ پرداخت مي ش��ود لذا با 
توجه به اينكه ممكن اس��ت در اين حوزه كمتر 
شركت هاي بزرگ داشته باشيم پيشنهاد دادم تا 

دانشگاه تحقيقاتي را ايجاد كنند.
وي اظهار كرد: گفته شد كه بيش از 5٠ هزار نفر 
در حوزه صنعت ايمني س��اختمان اشتغال زايي 
شده اس��ت، اما نقطه اي كه بايد به آن توجه ويژه 
ش��ود، لوازم ايمني اس��ت كه در حوزه عمليات 
اس��تفاده مي كنيم س��طح خودكفايي ما پايين 

است. 
به دوستان فعال در صنعت اين نويد را مي دهيم 
ك��ه در مديريت ش��هري آماده هس��تيم كه از 
محصوالت ايراني در اين حوزه اس��تفاده كنيم، 
به هر حال بازار آتش نش��اني تهران و كل كشور 
پيش روي فعاالن اين صنعت است كه بتوانيم در 

اين حوزه است نيز خودكفا شويم.
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز در 
اين مراسم گفت: ش��كي نيست كه آتش نشاني 
يكي از مواردي اس��ت كه بايد ب��ر مباني علمي 
استوار باش��د و اين موضوع، آموزش هاي علمي 
را طل��ب مي كند و آتش نش��اني تهران س��ابقه 
ديرينه اي در اين زمينه داشته و يكي از قطب هاي 

آموزش است. 
همچني��ن در زمينه عملياتي هم آتش نش��اني 
ته��ران از تجارب جهاني اس��تفاده مي كند و در 
منطقه جاي��گاه بلندي دارد ام��ا نبايد خود را به 
منطقه محدود كنيم، بلكه بايد خود را با س��طح 

جهاني بسنجيم. 
چم��ران درخص��وص پيش��گيري گف��ت: اگر 
ساختماني ناايمن و بدون امكانات ساخته شود، 
ويران مي شود كما اينكه، اين را در آبادان شاهد 
بودي��م. قطعا خداوند هم از كار خالف و اش��تباه 
استقبال نمي كند. ساختن يك ساختمان ايمن، 
يك سرمايه گذاري ارزنده اس��ت. متاسفانه اين 
فلس��فه هنوز در ميان برخي س��ازنده ها ش��كل 
نگرفته اس��ت كه به نكات ايمن��ي توجه كنند و 

طبق ضوابط عمل كنند.
او اف��زود: ت��ا 10 س��ال پي��ش عمر متوس��ط 
ساختمان هاي ما 2۹ سال بود، اما ظاهرا در حال 
حاضر اين عمر مفيد به بيش از 30 س��ال رسيده 
است. در دوره چهارم شورا، طرحي به ميان آمد 
كه براي تخريب ساختمان ها، حداقل عمر قائل 
شوند و براي س��اختمان هايي كه پيش از انقضاء 

تخريب مي شوند، عوارض تعيين شود.

پرونده متخلفان »پاالديم« 
روي ميز هيات تخلفات

داوود گودرزي، رييس سازمان بازرسي شهرداري 
تهران گفت: پرونده افرادي كه مجوز پاالديوم را 
ص��ادر كرده اند يا اينك��ه ناظر آن ب��وده و از آن 
جلوگيري نكرده اند به هيات تخلفات فرس��تاده 

شده است تا در مورد آنها تصميم گيري شود.
به گزارش ايلنا، گودرزي گفت: راي ماده صد كه 
سال ها صادر شده بود در اين دوره اجرا شد و تونل 
زير زمين مسدود و پلي كه بين دو مجموعه زده 

شده بود تخريب شد.
وي افزود: در گام دوم پرونده متخلفين وقت كه 
اين مجوزها را داده بودند و جلوي چشم آنها اين 
تخلفات انجام ش��ده به هيات تخلفات فرستاده 
شده اس��ت تا با آنها برخورد شود و مصمم به اين 
هستيم كه حق و حقوق شهر و مردم رعايت شود 

و كسي به حريم شهري مردم تعرض نكند.
رييس بازرس��ي ش��هرداري تهران در خصوص 
مافياي دست فروش��ي در منطقه يك گفت: در 
مكان هاي مختلف ش��هر، معضل دستفروش ها 
را داري��م كه برخ��ي جايي را دارند ك��ه در آنجا 
دستفروش��ي مي كنند اما آنجا را به عنوان ملك 
خودش��ان به حس��اب مي آورند. در واقع پس از 
گذش��ت س��ال ها و گذر زمان اين ح��ق را براي 

خودشان قائل شده اند كه آنجا را بفروشند.

هشدار درباره حذف بي دليل 
متقاضيان مسكن دولتي

بنا بر اعالم معاون وزير راه و شهرس��ازي، حذف 
متقاضيان نهضت ملي مسكن بدون دليل موجه 
قاب��ل قبول نيس��ت و در صورتي كه به اش��تباه 
برخي اف��راد حذف ش��وند با كارگ��زار مربوطه 
برخورد مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، در صورتي 
كه متقاضيان نهضت ملي مس��كن بعد از سه بار 
پيامك، اقدام��ي براي واريز آورده صورت ندهند 
افرادي از ليس��ت رزرو جايگزي��ن آنها خواهند 
شد. اين مطلب را سه روز قبل، عليرضا جعفري، 
مديرعامل ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد به 
ايس��نا اعالم كرد. در عين حال او اخيرا گفته كه 

متقاضيان نبايد بي دليل حذف شوند.
جعفري در نشست قراردگاه نهضت ملي مسكن با 
تأكيد بر اينكه حذف متقاضيان طرح نهضت ملي 
بدون دليل موجه در هيچ يك از شركت هاي تابعه 
قابل قبول نخواهد بود گفته است: در صورت وقوع 
اين امر و اثبات اش��تباه آن در هر يك از شركت ها 

قطعا با كارگزار مربوطه برخورد خواهد شد.
او با اشاره به تعيين بسته سرمايه گذاري 50 هزار 
ميليارد توماني ب��راي پروژه هاي مش��اركتي در 
شهرهاي جديد گفت: تمامي شركت ها موظفند 
با قوت اين حوزه را دنب��ال كرده و به ارزش افزوده 

شهرهاي خود بيفزايند.
مديرعام��ل ش��ركت عم��ران ش��هرهاي جديد 
همچنين ب��ا تأكيد بر اهميت بحث مولد س��ازي 
در ش��هرهاي جديد نيز بيان كرد: در اين راس��تا 
همه شهرها بايد زمين هايي را كه قابليت تأسيس 
شهرك دارند شناس��ايي و با انتخاب مشاور و اخذ 
مصوبه شوراي برنامه ريزي استان اين مساله را در 

دستور كار خود قرار دهند.
بنابر اعالم شركت عمران شهرهاي جديد، عليرضا 
جعفري در اين خصوص افزود: ش��هرها بايد براي 
جذب سرمايه گذار جذابيت ايجاد كرده و با تكميل 
بانك اطالعات اين حوزه از ظرفيت سرمايه گذاران 
داوطلب بهره ببرند. ما بايد بتوانيم عقب ماندگي هاي 
گذش��ته را جب��ران ك��رده و ب��ا تهيه بس��ته هاي 
سرمايه گذاري حداكثر تا پايان تابستان سال جاري 

در اين مرحله تا حد قابل قبولي پيشروي كنيم.

اخطار كتبي
به 2 ايرالين متخلف

حسن خوشخو، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري از تخلف دو شركت 
هواپيمايي در زمينه فروش اجباري اقامت هتل، 
هم��راه بليت هواپيما خبر داد. ب��ه گزارش مهر، 
خوش��خو گفت: گزارش��ي درباره تخلف برخي 
ش��ركت هاي هواپيمايي اعالم شد كه به محض 
درياف��ت گزارش، تي��م ارزيابي بررس��ي تخلف 
صورت گرفته تشكيل و مشخص شد دو شركت 
هواپيمايي و عوامل ف��روش آنها اقدام به فروش 
بليت هواپيما به همراه يك ش��ب اقامت اجباري 
هت��ل در برخي مس��يرها مي كنن��د. وي با بيان 
اينك��ه اخطار كتبي به ش��ركت هاي هواپيمايي 
خاطي داده و بعد از اخطار، اين تخلف مش��اهده 
نشده اس��ت، افزود: هيچ شركت هواپيمايي حق 
اضافه كردن هيچ نوع خدماتي از جمله اقامت در 
هتل را به هنگام فروش بليت هواپيما ندارد و اگر 
گزارشي دريافت كنيم قطعًا با خاطيان برخورد 
كرده و به س��ازمان تعزي��رات حكومتي معرفي 
خواهيم كرد اما آنچه قانونگذار در اختيار ما قرار 

داده، محدوديت صدور مجوز پرواز است.
خوشخو در پاس��خ به اينكه چرا برخي سايت هاي 
فروش، هنگام اوج تقاضاي پروازها اقدام به ابطال 
بليت هاي فروخته شده مي كنند، گفت: نمي توان 
گفت تمام ابطال ها به دليل فروش به بهاي بيشتر 
ب��وده، بلكه در ش��رايط گرماي تابس��تان، برخي 
فرودگاه ها محدوديت هاي پروازي به لحاظ فني و 
دمايي دارند كه حفظ ايمني مسافران باعث ابطال 

پروازها يا تغيير در ساعت پروازها مي شود.
مع��اون هوان��وردي س��ازمان هواپيمايي تاكيد 
كرد: گزارش هايي دريافت كرديم كه مس��افران 
از يك هفته قبل بليت��ي را رزرو كرده و يك روز 
مانده به پرواز، اعالم ابطال پرواز مي ش��ود، قطعًا 
اين موضوعات در شركت هاي هواپيمايي اتفاق 
نمي افتد زيرا بر اس��اس مكانيس��م هاي تصويب 
ش��ده، ش��ركت هاي هواپيمايي اقدام به گرفتن 
مجوز پ��رواز مي كنند كه خ��الف آن نمي توانند 
اقدام كنن��د و اي��ن تخلف��ات در عوامل فروش 
كه بعض��ًا عوامل فروش رس��مي خود ش��ركت 
هواپيمايي است ديده شده اس��ت.چنانچه اين 
تخلفات از شركت هاي هواپيمايي سر بزند اقدام 

به تعليق مجوز پرواز آن شركت مي كنيم.

دادههايغيررسميازنصفشدنرشدقيمتملكطيتيرماهحكايتميكنند

مذاكرات »دوحه« سرعت گير قيمت مسكن

حريمبانشهرداريتهراناعالمكرد

نصب 30 دوربين نظارتي براي رصد حريم پايتخت 
س��يد امير فتاحيان، مديرعامل ش��ركت ش��هربان 
حريم بان ش��هرداري ته��ران از نص��ب 30 دوربين 
نظارتي براي رصد حريم شهر تهران خبرداد و گفت: 
تخلفات در حوزه حريم كاهش چش��مگيري يافته 
است.  س��اخت و سازهاي غيرمجاز در حريم شهرها 
يكي از ناهنجاري هاي ش��هري به حس��اب مي آيد . 
پديده اي كه طي سال هاي اخير به وفور در شهرهاي 
مهاجر پذير ديده شده است.  فتاحيان در گفت وگو 
با فارس، درباره اقدامات شهرداري براي حفاظت از 
حريم پايتخت اظهار كرد: از اقدامات زيربنايي انجام 
شده طي 300 روز گذشته، اجراي طرح هاي مرتبط 
با »پروژه شهربان هوش��مند« در راستاي تأكيدات 
ش��هردار تهران با هدف مدرن سازي اداره شهر و نيز 
مقابله با فساد است، از جمله اين اقدامات، نصب 30 
دس��تگاه دوربين نظارتي در 14 نقطه ورودي حريم 
شهر تهران اس��ت كه به مركز مانيتورينگ شركت 
شهربان و حريم بان متصل هستند و كنترل ورود يا 

خروج مصالح از طريق آنها صورت مي گيرد.

    كاهش 46 درصد ساخت و ساز غيرمجاز 
در حريم 

مديرعامل ش��ركت ش��هربان افزود: عامل و بستر 
اصلي بروز تخلفات ساخت و ساز در حريم شهرها، 
ورود مصالح به محدوده حريم اس��ت و در صورتي 
كه مصالحي وارد حريم نش��ود، ساخت و سازي هم 
رخ نخواهد داد، از زمان نصب دوربين هاي نظارتي 
رصد حريم، ميزان ورود مصالح به محدوده حريم و 
بالتبع، تخلفات مرتبط با تغيير كاربري و ساخت و 
ساز غيرمجاز در حريم شهر تهران 4۶ درصد كاهش 

داشته كه بسيار قابل توجه است.
او همچنين اظهار كرد: راه اندازي مركز مانيتورينگ در 
شركت شهربان و حريم بان از ديگر اقدامات مرتبط با 
هوشمندسازي در اين شركت است كه راه اندازي آن به 
عنوان بستر و پيش نياز كنترل و رصد آنالين موضوعات 
مربوط به وظايف ش��هربان در سطح شهر و محدوده 
حريم يك ضرورت بود؛ از قابليت ها و ظرفيت هاي اين 
مركز مانيتورينگ مي توان بهره برداري هاي گوناگوني 

در راس��تاي وظايف محوله به ش��ركت ش��هربان و 
حريم بان و ارتقاي كيفي و كمي سطح خدمات به شهر 
و شهروندان كرد. مديرعامل شركت شهربان همچنين 
افزود: عالوه بر اقداماتي كه بيان شد، اقدامات ديگري 
از قبيل طراحي پلن هاي فني و اجرايي براي كاهش 
چشمگير تخلفات ساخت و ساز در شهر و حريم تهران، 
برگزاري مسابقات كاربردي فرهنگي از قبيل »مسابقه 
نقاشي سدمعبر«، »مسابقه كاريكاتور با موضوعاتي 
همچون ساخت و س��ازهاي غيرمجاز، سدمعبر و...«، 
اجراي پويش هاي شهروندي در سطح شهر با موضوع 
انضباط شهري )صيانت از حريم، سدمعبر و...( با هدف 
افزايش آگاهي شهروندي و مشاركت آنان در برقراري 
انضباط شهري، راه اندازي موكب سيار شهربان ويژه 
اربعين حسيني در سطح شهر تهران و ... نيز طي اين 
مدت توسط شركت ش��هربان و حريم بان انجام شده 
و ويژه برنامه ه��ا و طرح هاي اختصاصي ديگري نيز با 
رويكرد سالم سازي اداري، شفافيت، كاهش تخلفات 

در حوزه انضباط شهري و... در دست اجراست.
فتاحيان درباره سرنوشت اجراي طرح انضباط شهري 
نيز اظهار كرد: طي اين مدت، در راستاي حفاظت از 
معابر عمومي به عنوان حق عامه ش��هروندان، حفظ 
نظ��م و زيبايي نماي ش��هري و نيز پي��رو مطالبات 

ش��هروندي، طرح هاي گوناگوني در حوزه انضباط 
شهري به اجرا درآمده است، اجراي 25 طرح فوريتي 
انضباط ش��هري در 1۸ منطقه تهران و س��اماندهي 
دستفروشان و بساط گس��تران در اين نقاط از ديگر 
اقدامات انجام شده طي سيصد روز اخير بوده كه اين 
طرح ها با وجود هم��ه موانع و چالش هاي اجتماعي 
و اقتصادي موج��ود، با برنامه ري��زي صورت گرفته 
توسط شركت ش��هربان و همكاري شهرداري هاي 
مناطق، شركت س��اماندهي و نيروي انتظامي، در 
كم��ال آرامش با حف��ظ كرامت دستفروش��ان و با 
محوريت توجه به معيشت دستفروشاِن نيازمند )كه 
از بساط گستران حرفه اي و غيرنيازمند با درآمدهاي 

قابل توجه جدا هستند( صورت گرفته است.
او افزود: البته طبيعي است كه پديده »دستفروشي و 
بساط گستري منجر به سدمعبر« به عنوان يك معضل 
اجتماعي كه شهرداري هيچ نقشي در توليد و تولد آن 
نداشته اما طبق قانون، متولي رفع آن شده و حتي در 
انتظارات عرفي جامعه، متولي ساماندهي آن نيز شده 
است، معضلي اس��ت كه حل اساسي و رفع زيربنايي 
آن نيازمند ورود چندين وزارتخانه و دس��تگاه دولتي 
مرتبط با اين معضل است و همچنين به فرهنگسازي 
مستمر رسانه ملي و اقدامات كاربردي نهادهاي متولي 

فرهنگسازي در اين خصوص نياز دارد؛ زيرا تا زماني كه 
افكار عمومي و شهروندان، معابر عمومي را به عنوان 
»حق عامه« نپذيرند و تا زماني كه پديده بساط گستري 
منجر به س��دمعبر را يك معض��ل اجتماعي و رخداد 
غيرقانوني تلقي نكنند، هر چه قدر هم كه شهرداري و 
مديريت شهري در اين زمينه طرح هاي انضباط شهري 
را به اجرا در بياورن��د، اصل موضوع به دليل دارا بودن 
ظرفيت پذيرش اجتماعي كماكان پابرجا خواهد بود.

مديرعامل ش��ركت ش��هربان از تحويل گيت بازار 
تهران )به مثابه نبض پايتخت( به ش��ركت شهربان 
و حريم بان توسط شهرداري تهران، به عنوان ساير 
اقدامات صورت گرفته طي سيصد روز گذشته ياد 
كرد و گفت: با سياست گذاري و برنامه ريزي جديد 
انجام شده توسط شركت شهربان و تغيير سيستم 
نظ��ارت عوامل اجرايي گيت ب��ازار تهران، رضايت 
كس��به و ش��هروندان از اين مس��اله رقم خورده و 
ناهنجاري هاي ايجاد شده در ساليان گذشته به نحو 
ملموس و قابل توجهي كاهش يا پايان يافته است.
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كارشناسان    كوين ش��يرز بر اين باورند كه بيت   كوين 
طي ۲۴ ماه آينده به اوج قيمتي جديدي مي رسد؛ اما 
مي گويند كه با توجه به ركود كنوني، بخش بزرگي از 
پروژه هاي كوچك موجود در صنعت ارزهاي ديجيتال 
در اين مدت از بين خواهند رفت. اين در حالي اس��ت 
كه شركت مستقر در اياالت متحده سلسيوس نتورك، 
يكي از بزرگ ترين ارايه دهندگان تسهيالت رمزارزي 
جهان همزمان با تنش هاي بازار كريپتو، مدارك فوري 

ورشكستگي خود را ثبت كرده است.
قيمت بيت   كوين ممكن اس��ت بيش از پيش كاهش 
يابد، اما ملتم دمايررز، مدير اس��تراتژي كوين شيرز 
معتقد اس��ت كه قيمت اين ارز ديجيتال طي ۲۴ ماه 
آينده به اوج خود مي رسد. دمايررز در ۱۱ ژوييه )۲۰ 
تير( و در برنامه اسكواك باكس شبكه سي ان بي سي 
گفت بيت   كوين هميش��ه نوعي »دارايي چرخه اي« 
بوده است. عالوه بر اين، طبق گفته هاي او، قيمت اين 
ارز ديجيتال همواره در اين چرخه ها از نقطه اوج خود 
حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد كاهش يافته است. با توجه به 
اينكه قيمت بيت   كوين هم اكنون حدود ۷۲ درصد 
كمتر از اوج تاريخي نوامب��ر ۲۰۲۱ )آبان ۱۴۰۰( 
است، دمايررز معتقد است كه هنوز جا براي اصالح 
نزولي وجود دارد. با اين حال دمايررز اشاره كرد كه 
بيت   كوين حمايتي قوي در نزديكي ۲۰٬۰۰۰ دالر 
دارد و ش��خصًا انتظار ندارد قيمت به زير ۱۴٬۰۰۰ 
دالر سقوط كند. طبق پيش بيني هاي او، اين شرايط 

ناخوشايند تا سال ۲۰۲۴ تمام مي شود. 
دمايررز در اين باره گفته است: »در ۲۴ ماه آينده، شاهد 
اوج ها و ركوردهاي تاريخي جديدي براي بيت   كوين 
خواهيم بود.« با وجود اين، دمايررز گفته »عاملي را كه 
نزديك به روند صعودي« باشد، نديده است. در نتيجه 
تغيير روند نزولي بازار ممكن اس��ت زمان بيش��تري 
ببرد و مشكالت بيشتري براي پروژه هاي ضعيف تر به  
وجود بياورد. دمايررز در اين باره گفته است: »مطمئنًا 
ليكوييدشدن ها و ورشكستگي هاي زيادي تاكنون رخ 
داده كه تأثير زيادي بر بازار داشته است. منظور ما ۱۰، 
۲۰، ۳۰ميليارد دالر سرمايه است كه يك شبه از بين 
رفت. مطمئنًا انتظار داريم در ادامه سهام شركت هاي 
فعال در حوزه فناوري، رشد اقتصاد و همچنين ارزهاي 
ديجيتال با چالش هاي بيشتري مواجه شود.« دمايررز 
انتظار دارد كه تعداد زيادي از دارايي هاي ديجيتالي 
در طول روند نزولي موجود به كلي محو شوند. اين امر 
ش��بيه به همان اتفاقي اس��ت كه پيش تر براي سهام 

برخي از ش��ركت هاي حوزه فناوري رخ داده اس��ت. 
او ادامه داده اس��ت: »دارايي هاي ديجيتال بس��يار 
زيادي وجود دارد كه فكر مي كنم ارزش آنها به صفر 
مي رس��د و هيچ چش��م انداز بلندمدتي ندارند. اين 
اتفاق پيش تر براي سهام برخي از شركت هاي حوزه 
فناوري هم افتاده است.« لوئيس شومن، مديرعامل 
سايت فاركس ساجست، با دمايررز موافق است و در 
گزارش اخير س��ايت ناين نيوز گفته است كه ركود 
فعلي بازار ارزهاي ديجيتال مي تواند تا ۹۰ درصد از 
كل پروژه هاي موجود را از بين ببرد. ش��ومن در اين 

باره گفته است: »اين يك فرايند پاك سازي است.
فق��ط قوي تري��ن پروژه ه��ا از اين ب��ازار نزولي جان 
س��الم به در خواهند برد. با اين حال بازار نزولي يك 
فرصت بزرگ براي بس��ياري از افرادي است كه هيچ 
ارز ديجيتال��ي ندارد و مي خواهند وارد بازار ش��وند. 
در حال حاضر ش��انس در صنعت ارزهاي ديجيتال 
به نفع افرادي است كه شجاعت دارند.« ماه گذشته، 
مارك كوبان، كارآفري��ن و ميلياردر، گفته بود كه به 
نظر او تا زماني كه فع��االن صنعت ارزهاي ديجيتال 
روي برنامه ه��اي كاربردي با ابزاره��اي كارآمد براي 
كسب وكار تمركز نكنند، بازار نزولي ارزهاي ديجيتال 
هم به پايان نمي رس��د. كوب��ان ب��اور دارد كه ادغام 
پروتكل ه��ا و بالك چين هاي مختل��ف در نهايت به 
تثبيت صنعت ارزهاي ديجيتال منجر مي شود، زيرا 

»اين اتفاقي است كه در هر صنعتي رخ مي دهد.«

    ثبت مدارك ورشكستگي پلتفرم وام دهي 
رمزارز سلسيوس

شركت مس��تقر در اياالت متحده سلسيوس نتورك، 
يكي از بزرگ ترين ارايه دهندگان تسهيالت رمزارزي 
جهان همزمان با تنش هاي بازار كريپتو، ظاهرا مدارك 
فوري ورشكس��تگي خ��ود را ثبت كرده اس��ت. طبق 
پرونده قضايي ثبت شده در دادگاه ورشكستگي اياالت 
متحده براي منطق��ه جنوبي نيوي��ورك و به گزارش 
رويترز، سلسيوس نتورك مستقر در نيوجرسي، بين 
۱ ت��ا ۱۰ ميليارد دالر داراي��ي دارد اما به همين ميزان 
بدهكار اس��ت. س��رويس هاي ارايه كننده تسهيالت 
كريپتو در طول همه گيري كرونا رش��د بسيار زيادي 
پيدا كردن��د و وام هايي را با نرخ بهره باال و دسترس��ي 
آس��ان به س��پرده گذاران ارايه مي كردند كه به ندرت 
توس��ط بانك هاي سنتي ارايه مي ش��ود. با اين وجود، 
پس از س��قوط بازار ارزهاي ديجيتال و س��قوط توكن 
TerraUSD در م��اه مه، اين پلتفرم ها نيز س��قوط 
كردند. به همين ترتيب، يك س��رويس وام دهنده ارز 
ديجيتال ديگر با ن��ام Voyager Digital Ltd در 
هفته گذشته اعالم ورشكستگي كرده بود. طبق گزارش 
فورچون، سلس��يوس نتورك در س��ال گذشته ۳.۲5 
ميليارد دالر ارزش داشت و CNBC توضيح مي دهد 
كه تا ماه مه س��ال جاري، اين شركت ۸ ميليارد دالر به 
مشتريان وام داده و تقريبا ۱۲ ميليارد دالر دارايي تحت 
مديريت داشته است. اين شركت اكنون درخواست هاي 
موردنياز را به دادگاه ارسال كرده تا بتواند با ۱6۷ ميليون 
دالر باقيمانده از نقدينگي خود، تا زماني كه دادگاه هاي 
ورشكستگي شركت را بازسازي مي كنند، به فعاليتش 
ادامه دهد. در همين رابطه، سلسيوس نتورك كه گفته 
مي شود حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار كاربر دارد، ماه 
گذشته اعالم كرده بود كه به دليل شرايط »بسيار بد« 
بازار تمام برداش��ت ها، جابه جايي ها و نقل و انتقاالت 
مالي را بين حساب ها متوقف مي كند. اين امر همچنين 
باعث شده بود تا تنظيم كنندگان اوراق بهادار اياالتي 

در نيوجرس��ي، تگزاس و واشنگتن درباره اين تصميم 
تحقيقاتي را آغاز كنند. سلس��يوس هنوز به مشتريان 
خود اعالم نكرده كه در چه تاريخي دوباره امكان برداشت 
پول از اين پلتفرم را فراهم مي كند. با اين حال، هشدار 

داده كه اين فرآيند ممكن است طول بكشد. 

    در اين بازار خرسي، بازي هاي بالك چيني 
نسبتًا وضع بهتري دارند

اطالع��ات وب س��ايت دپ رادار ك��ه اپليكيش��ن هاي 
غيرمتمرك��ز را رصد مي كن��د، حاكي از آن اس��ت كه 
بازي هاي بالك چيني و بازي هاي مبتني بر توكن هاي 
غيرمثلي )NFT( طي روند نزولي قيمت ها، نس��بت به 
س��اير پروژه هاي ارزهاي ديجيتال ش��اهد افت قيمت 
كمت��ري بوده ان��د. همچنين فعاليت س��رمايه گذاران 
خطرپذير همچنان در اين بخش پررنگ است. به گزارش 
كريپتونيوز، طي ژوئن )تير ماه( امس��ال در اكوسيستم 
پروژه هاي بالك چيني، بخش بازي ركوردهاي جديدي 
ثبت كرد. اين اتف��اق در حال��ي رخ داد كه تعداد كيف 
پول هاي فعال يكتا )UAW( كاهش يافت. براي مقايسه 
مي توان گفت كه تعداد كي��ف پول هاي فعال روزانه در 
شبكه اتريوم در ماه مه سال ۲۰۲۱ )ارديبهشت ۱۴۰۰( 
به بيش از يك ميليون واحد رس��يد كه هنوز اين ركورد 
پابرجاس��ت. افزايش شاخص استفاده از كيف پول هاي 
فعال به وسيله س��رمايه گذاران، يك سيگنال صعودي 
براي ادام��ه س��رمايه گذاري در بازي هاي بالك چيني 
تفسير مي شود. موسسه دپ رادار همچنين خاطرنشان 
كرد كه در س��ه ماهه دوم س��ال جاري ميالدي، حدود 
۲.5 ميليارد دالر از سرمايه گذاري هاي خطرپذير به اين 
بخش سرازير شده اس��ت، كه اين بدان معني است كه 
روند جذب سرمايه در س��ه ماهه اول سال ميالدي، در 
دومين فصل اين سال نيز تكرار شده است و بدين ترتيب 
ركورد جذب سرمايه س��االنه ۴ ميليارد دالري كه طي 
مدت مش��ابه در سال ميالدي گذش��ته به دست آمده 
ب��ود، طي همين مدت شكس��ته ش��د. همچنين يك 
صندوق جديد ۴.5 ميلي��ارد دالري متمركز بر ارزهاي 
ديجيتال به وسيله غول سرمايه گذاري شركت اندرسن 
هورويتز ايجاد شده است. با اين سرعت جذب سرمايه، 
پيش بيني مي شود كه تا انتهاي سال، شاهد ۱۲ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري باش��يم. در بخش بازي، بيشترين 
س��هم مربوط به توكن هاي غيرمثل��ي مرتبط با دنياي 
مجازي است. اين بخش در فصل گذشته شاهد افزايش 
۹۷ درصدي حجم معامالت خود بوده است. هدرو هررا، 
رييس تحقيقات دپ رادار بازي هاي بالك چيني را يكي 
از اميدواركننده ترين بخش هاي وب ۳ مي داند. هررا دو 
عامل ميزان سرمايه جذب ش��ده و كوچ استعدادهاي 
شركت هاي س��نتي بازي سازي به استارت آپ هاي وب 
۳ را از جمله نشانه هاي مثبت آينده اين بخش از صنعت 
ارزهاي ديجيتال دانست. هررا در اين زمينه افزود: »به 
تدريج خواهيم ديد كه چگونه گاال گيمز، ايميوتيبل-

ايكس و شبكه هاي مشابه طي سال هاي آينده به رهبر 
اين بخش در حال رشد صنعت تبديل خواهند شد.«
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استفاده از تيك تاك
در ارتش امريكا هشدار گرفت

رگوالتور ارتباطات فدرال امريكا كه در تالش براي حذف 
اپليكيشن تيك تاك از فروشگاه هاي آنالين است، هشدار 
داد اعضاي ارتش امريكا با استفاده از اين سرويس شبكه 
اجتماعي، امنيت ملي را به مخاطره مي اندازند. به گزارش 
ايسنا، برندن كار، از اعضاي جمهوري خواه كميسيون 
ارتباطات ف��درال امريكا به كميس��يوني در مجلس 
نمايندگان اين كشور اعالم كرد چندين شاخه ارتش 
اس��تفاده از تيك تاك در دستگاه هاي دولتي را ممنوع 
كرده اند اما تيك تاك به شكل فراگير در دستگاه هاي 
شخصي استفاده مي ش��ود. اين مقام امريكايي گفت: 
ما به شدت نگران منتقل ش��دن اين اطالعات به پكن 
هستيم. دس��تگاه هايي كه تيك تاك دارند، مستقيما 
به پايگاه هاي ارتش برده مي شوند و با بررسي اطالعات 
مكان، اطالعات مربوط به جابه جايي نيروهاي ارتش به 
دست مي آيد. گلن گروثمان، نماينده جمهوري خواه از 
ويسكانسين گفت: ما نمي توانيم درباره كالهبرداري 
از نيروهاي باس��ابقه ارتش صحبت كني��م و به دزدي 
اطالعات كه در اپليكيشن هاي خارجي مانند تيك تاك 
انجام مي ش��ود، اش��اره نكنيم. مقام��ات امريكايي از 
تيك تاك درباره اينكه آيا اطالعات خصوصي شهروندان 
امريكايي به مقامات چين داده شده است، سوال كرده اند. 
برندن كار، ماه گذش��ته در نامه اي از شركت هاي اپل و 
گوگل خواسته بود اپليكيشن تيك تاك را از فروشگاه هاي 
آنالين خ��ود حذف كنند. طبق گ��زارش بازفيد نيوز، 
اظهارات كارمندان تيك تاك نشان مي دهد مهندسان 
اين شركت در چين، بين سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژانويه ۲۰۲۲، 
به ديتاي امريكايي دسترسي داشته اند. همان روزي كه 
گزارش بازفيد منتشر شد، تيك تاك اعالم كرد ترافيك 
كاربران امريكايي خود را به زيرس��اخت ابري اوراكل 
منتقل خواهد ك��رد و اطالعات خصوص��ي كاربران 
امريكايي را از ديتاسنترهاي خود در امريكا و سنگاپور، 
به سرورهاي ابري اوراكل در امريكا منتقل مي كند. شو 
زي، مديرعامل تيك تاك، در نامه اي به تاريخ ۳۰ ژوئن 
اعالم كرد كارمندان اين شركت در چين كه شماري از 
پروتكل هاي امنيت داخلي را پاك مي كنند، مي توانند 
به بعض��ي از اطالعات كارب��ران امريكايي تيك تاك 
ش��امل ويديوهاي عمومي و اظهارنظرها دسترسي 
داشته باشد. هيچ كدام از اين اطالعات با دولت چين در 
ميان گذاشته نمي شود و مشمول كنترل هاي امنيتي 
دقيق ق��رار مي گيرد. برن��دن كار گفت: تيك تاك 
مانند يك ابزار شنود پيشرفته كار كرده و انبوهي از 
اطالعات شخصي و حساس را جمع آوري مي كند. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، كميسيون ارتباطات 
فدرال امريكا بر فروش��گاه هاي اپليكيشن نظارت 
نمي كند اما در س��ال هاي اخير، فعاليت بعضي از 
شركت هاي مخابراتي چيني در امريكا را با استناد 

به ريسك هاي امنيتي، ممنوع كرده است.

افزودن پيام صوتي به استاتوس 
واتس اپ آزمايش مي شود

واتس اپ س��رگرم آزمايش گزينه جديدي براي فراهم 
كردن امكان اف��زودن پيام صوتي توس��ط كاربران در 
استاتوس اين س��رويس پيام رسان اس��ت. به گزارش 
ايسنا، ارسال عكس، ويديو و متن در قالب استوري كه 
پس از گذشت يك روز ناپديد مي شوند، توسط اسنپ 
چت ابداع شد و پس از آن اينستاگرام و اپليكيشن هاي 
ديگر از اين ايده كپي كردند. كپي برداري شركت ِمتا از 
قابليت استوري، بيشتر به چشم آمد. اين شركت عالوه بر 
اپليكيشن هاي اينستاگرام و فيس بوك، در واتس اپ هم 
اين قابليت را در قالب »استاتوس« معرفي كرد. در حال 
حاضر كاربران مي توانند عكس، ويديو، تصوير متحرك 
و پيام متني در اس��تاتوس خود ارسال كنند اما ممكن 
است به زودي بتوانند از گزينه جديد افزودن پيام صوتي 
به استاتوس برخوردار شوند. طبق شواهدي كه توسط 
وب سايت WABetaInfo مشاهده شده است، واتس اپ 
سرگرم كار روي گزينه اي اس��ت كه به كاربران امكان 
مي دهد پيامهاي صوتي را ضبط كرده و در اس��تاتوس 
حس��اب كاربري خود بارگذاري كنند. به محض اينكه 
قابليت مذكور عرضه ش��ود، واتس اپ به كاربران اجازه 
خواه��د داد همانند پيامهاي صوتي كه در يك مكالمه 
ضبط مي كنند، پيام صوتي خود براي استاتوس را ضبط 
كنند. براي پيامهاي صوتي كه در استاتوس قرار گرفته 
و با مخاطبان در واتس اپ به اشتراك گذاشته مي شوند، 
كاربران مي توانند از تنظيمات حريم خصوصي مشابهي 
كه براي تصاوير و ويديوها استفاده مي كنند، بهره ببرند 
و پيام هاي صوتي هم مانند آنها رمزنگاري نقطه به نقطه 
خواهند شد. بر اساس گزارش وب سايت اندرويد پليس، 
واتس اپ تنها اپليكيشني نيس��ت كه در حال آزمايش 

فراهم كردن امكان ارسال پست هاي صوتي است. 

متا به ترويج نفرت و خشونت
در فيس بوك اعتراف كرد

متا نخستين گزارش ساالنه حقوق بشر خود را منتشر 
كرد. شركت مادر فيس بوك متهم است سال ها نسبت 
به آزار آناليني كه به خش��ونت در نقاط مختلف جهان 
)از جمله هندو ميانمار( ش��ده، بي تفاوت بوده است. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، متا نخستين گزارش ساالنه 
حقوق بشر خود را منتش��ر كرد. اين درحالي است كه 
شركت مذكور متهم است سال ها نسبت به آزار آناليني 
كه به خشونت در نقاط مختلف جهان )از جمله هندو 
ميانمار( شده، بي تفاوت بوده است. در گزارش مذكور 
كه بررسي   هاي انجام شده در سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
ميالدي را پوشش   مي دهد شامل خالصه اي از ارزيابي 
تاثيرات جنجالي موارد مرتبط با حقوق بش��ر در هند 
است. متا به ش��ركت حقوقي »فولي هوگ« ماموريت 
داده بود تا اين تحقي��ق را انجام دهد. گروه هاي حامي 
حقوق بشر خواستار انتشار ارزيابي وضعيت هند به طور 
كامل شده اند. آنها طي نامه اي در ماه ژانويه متا را متهم 
كردند از انجام تحقيق در اين باره طفره   مي رود. متا در 
خالصه گزارش مذكور اعالم كرده اين شركت متوجه 
ريسك   هاي برجسته حقوق بشري در پلتفرم   هاي متا 
ش��ده كه از جمله آنها   مي توان به ترويج نفرت اش��اره 
كرد كه به خشونت و تبعيض منجر   مي شود. همچنين 
اين شركت اعالم كرد ارزيابي مذكور اتهامات مربوط به 

تبعيض در بازبيني محتوا را بررسي نكرده است.

كارشناسانكوينشيرزميگويندبيتكوينطي۲۴ماهآيندهركوردقيمتيجديدثبتميكند

تنش هاي بازار ارزهاي ديجيتال ادامه دارد

مناقصه عمومی بهسازی آسفالت سطح شهر 2
شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان بهسازی آسفالت سطح شهر 2 به شماره )سیستمی( 2001005314000017 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

1401/04/16   از ساعت 09:00 تاریخ انتشار فراخوان:   
تا ساعت 10:00  1401/04/21 مهلت دریافت اسناد فراخوان: 
تا ساعت 10:00  1401/05/01 مهلت ارسال پیشنهادات:  
ساعت 10:30  1401/05/01 زمان بازگشایی پاکت ها:   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:  سپرده شركت در مزایده مورد اشاره به مبلغ 2,000,000,000 ریال می باشد که مي بایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 026-35705
مهرداد حسن زاده شهردار

 نوبت دوم

 شناسه آگهي :1347610

جمهوري اسالمي ایران
وزارت نیرو

شركت برق منطقه اي اصفهان

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي اصفهان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 شماره 4010/1008 

)شماره 2001001188000018 در سامانه ستاد( 

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1349247

شماره 
مبلغ تضمین شركت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهمناقصه )ریال(

4010 /  1008

خرید كابل كنترل و 
فشار ضعیف جهت 

كانونشنال نمودن پست 
نیروگاه جنوب اصفهان

665,785,000

1- پیشنهاددهنده مي بایست از 
تولیدكنندگان تایید صالحیت شده توانیر 

باشد و یا در غیر این صورت
2- داراي گواهي تایپ تست معتبر براي 

كابل هاي موضوع مناقصه باشد.

ن�وع تضمی�ن ش�ركت در مناقص�ه: ضمانتنام�ه معتب�ر ی�ا فی�ش واری�ز وج�ه نقد به ش�ماره ش�با   
IR   330100004101101430230298 نزد بانك مركزي با مبلغ فوق الذكر دروجه شركت برق منطقه اي اصفهان.
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
 www.setadiran.ir قرارداد با مراجعه به »س�امانه تداركات الكترونیك دولت )س�تاد(« به آدرس
امكان پذیر خواهد بود )تم�اس با كارفرما، در صورت لزوم در س�اعات اداري روزهاي كاري با ش�ماره 

)031-36270820
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 لغایت ساعت 16:00 روز پنجشنبه 

مورخ 1401/04/30
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الكترونیكي: كلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستي 
حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 در سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( 
بارگذاري و نس�خه فیزیكي )پاكت الف( آن در موعد مذكور به آدرس اصفه�ان: خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شركت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 سالن كمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتیباني شركت برق منطقه اي اصفهان.
ضمنا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده كنید.

 www.setadiran.ir            www.erec.co.ir            www.tavanir.org.ir            http://iets.mporg.ir
روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان



تعادل |
سياست هاي دولت از قيمت گذاري دستوري به توليد 
دستوري رسيد. اخيرا ستاد تنظيم بازار به كارخانه هاي 
لبني اولتيماتوم يك هفته اي داد تا توليد خود را براي 
چهار قلم كاالي لبني ۵۰ درصد افزايش دهند. مديران 
شركت هاي لبني اما معتقدند با اصالح نظام يارانه اي، 
عرضه اين محصوالت با قيمت ه��اي اعالمي نه تنها 
به صرفه نيس��ت كه گاه منجر به زيان مي شود. حتي 
برخي از اين محصوالت تقاضايي از سوي فروشگاه ها 
و خرده فروشي ها ندارد كه شركت ها اقدام به توليد آن 
كنند. سخنگوي انجمن صنايع لبني ايران با انتقاد از 
اجراي اين سياست مداخله  در بازار گفته است: پس از 
قيمتگذاري دستوري كه سياستي غلط و با نتاج مخرب 
براي توليد بوده، حاال وزارت جهاد كشاورزي دست به 
اجراي سياست توليد دستوري زده، كه مي تواند نتايج 
مخرب تري داشته باش��د. به گفته او، سياست توليد 
دستوري و همچنين دس��تور به ارزان فروشي بسيار 
مخرب تر از سياست قيمت¬گذاري دستوري است و 
مي تواند توليدكننده را با زيان غيرقابل جبران مواجه 
كند كه، در نهايت كاهش توليد و عرضه اتفاق خواهد 

افتاد و بازار را با نوسان بيشتري روبه رو خواهد كرد. 

    اندرحكايت توليد۴ قلم كاالي لبني 
هفته گذشته ستاد تنظيم بازار به كارخانه هاي لبني 
مهلت يك هفته اي داد تا توليد چهار قلم محصول لبني 
را ۵۰ درصد افزايش دهند. شير نايلوني ۹۰۰ گرمي 1.۵ 
درصد چربي، شير بطري يك ليتري 1.۵ درصد چربي، 
ماس��ت 2.۵ كيلويي 1.۵ درصد چرب��ي و پنير ۴۰۰ 
گرمي نسبتًا چرب چهار قلم كااليي هستند كه توليد 
آنها بايد ۵۰ درصد افزايش يابد. چراكه گزارش  ماموران 
بازرسي از به حداقل رس��يدن عرضه اين محصوالت 
حكايت دارد. اما كارخانجات لبني اين روند را رعايت 
نكرده اند.  سخنگوي انجمن صنايع لبني ايران در انتقاد 
به اين سياست دستوري وزارت جهاد كشاورزي گفته 
است: اين چهار محصول شامل شير نايلوني كم چرب 
٩٠٠ گرمي، ش��ير بطري كم چرب، پنير يواف نسبتا 
چرب و ماست ست س��اده ٢.۵ كيلوگرمي كم چرب 
است. محمدرضا بني طبا، معتقد است، اين به معناي 
توليد دس��توري براي صنايع لبني است كه سياست 

كم سابقه براي مداخله در بازار به شمار مي رود.
او با تاكيد بر اينكه روشن است كه اين دستور پشتوانه 
كارشناس��ي ندارد، افزود: كافي بود كه به آمار مصرف 
اقالم لبن��ي در بازار توجه مي كردند تا دريابند در بين 
۴ قلم محصول عنوان شده، تنها پنير UF ۴۰۰ گرمي 
است كه در بازار تقاضا براي آن وجود دارد و ۳ محصول 
ديگر از كم تقاضاترين محصوالت لبني در بازار هستند.

به گفته او، دليل تقاضاي پايين بازار براي ۳محصول 
ديگر، عدم استقبال مردم براي خريد آنها و حاشيه 
س��ود پايين براي مغازه دار اس��ت. بني طبا، با بيان 
اينكه وزارت جهاد كش��اورزي چنين تصميمي را 
بدون مشورت با متخصصان و تشكل هاي تخصصي 
اتخاذ كرده است، به »خبرگزاري مهر« گفته است: 
بازار تاب��ع عرضه و تقاضاس��ت و تقاضا مش��خص 
مي كند كه چه مقدار از محصول بايد توليد شود به 
عنوان مثال تقاضا از سوي فروشگاه هاي زنجيره اي 

و مردم براي شيرنايلوني كم است.
بنابه توضيحات اين مقام صنف��ي، عالوه بر تقاضاي 
كم از س��وي مردم، چون حاشيه س��ودي محصولي 

مانند شير نايلوني براي فروشگاه ها هم كم است، آنان 
تمايلي به سفارش آن ندارند. بني طبا گفت: بنابراين 
با توجه به حجم تقاضا، كارخانجات نمي توانند توليد 
آن را افزايش دهند. او در اين ادامه اين پرسش را طرح 
كرده كه آيا وزارت جهاد كش��اورزي تضمين مي كند 
كه اگر كارخانه ها ۵۰ درصد از حجم شيرخام را به اين 
محصوالت اختص��اص دادند، تمام محصول توليدي 
كارخانجات به فروش برسد و روي دست آنها نماند؟ 
بني طبا يادآور شد: وزارت جهادكشاورزي در ابتدا خود 
را مخالف قيمت دستوري نشان داد و اين سياست را 
آفت تداوم و پايداري توليد عنوان مي كرد، اما به مرور 
نه تنها سياست قيمت دستوري را اجرا كرد، بلكه دست 
به اجراي سياست مخرب تر توليد دستوري زده است.

    بازگشت قيمت ها با كدام منطق؟
از س��وي ديگر، اما وزير دادگستري نيز اعالم كرده 
قيمت محصوالت بايد به ٣١ ارديبهش��ت برگردد. 
بني طبا در اين باره اس��ت: اين دس��تور نيز در نوع 
خود بي سابقه و مشخصا غيركارشناسي است چرا 
كه، به جز ۴ محصولي كه مش��مول قيمت تثبيتي 
مي شوند، قيمت ساير محصوالت بر اساس آيين نامه 
قيمت گذاري محصوالت س��اخت داخ��ل تعيين 

مي شود كه ضوابط قانوني مشخصي دارد.
به گفت��ه او، توليد كنندگان بر اس��اس ضوابط اين 
قانون مختار هس��تند قيمت س��اير محصوالت را 
تعيي��ن و به ب��ازار عرض��ه كنند، تنه��ا در صورتي 
دستگاه هاي قضايي مي توانند دخالت كنند كه اين 
ضوابط توسط توليدكننده زير پا گذاشته شده باشد. 
او مبناي سخنان وزير دادگستري را، ناهماهنگي در 
برخي از قيمت گذاري هاي محصوالت پس از اصالح 
نظام يارانه در دولت سيزدهم عنوان كرد كه دليل 
آن ارتباطي با گرانفروش��ي ندارد. بني طبا توضيح 
داد: در آنزمان برخي صنايع لبني هنوز محصوالتي 

ب��ا هزينه تمام ش��ده تولي��د قبل در انب��ار خود يا 
فروش��گاه ها داش��تند كه با همان قيمت قبل براي 
مدتي بعد از س��ي و يكم ارديبهشت روانه بازار شد. 
وي ادامه داد: همچنين برخي كارخانه ها محصوالتي 
نو به بازار عرضه كرده بودند كه، بر اساس تكنيك هاي 
فروش براي بازاريابي يا به اصطالح جا افتادن محصول 

در بازار، قيمت آن را پايين نگه داشته بودند.
بني طبا معتقد اس��ت؛ سياس��ت توليد دس��توري و 
همچنين دس��تور به ارزان فروش��ي بسيار مخرب تر 
از سياست قيمت گذاري دس��توري است و مي تواند 
توليدكننده را با زيان غيرقابل جبران مواجه كند كه، در 
نهايت كاهش توليد و عرضه اتفاق خواهد افتاد و بازار را با 
نوسان بيشتري روبه رو خواهد كرد. سخنگوي انجمن 
صنايع لبني ايران، با انتقاد از رسانه اي كردن اتهامات 
گرانفروشي به توليدكنندگان قبل از اثبات آن، اظهار 
كرد: رسانه اي كردن اين نوع اتهامات قبل از اثبات آن 
به بهاي از دست رفتن ارزش يك برند تمام مي شود كه 
جبران آن بسيار سخت و هزينه بر خواهد بود. انتظار 
توليدكنندگان اين است كه حداقل قبل از اثبات اتهام 

صحت و اعتبار يك برند زير سوال نرود.
وي با اش��اره به مكاتبات و نامه نگاري هاي مختلف 
با مس��ووالن مربوطه گفت: پيش��نهاد ما به وزارت 
جهاد كش��اورزي اين بوده كه مي��ان كارخانجات 
توليدي و فروش��گاه هاي زنجيره اي تس��هيل گري 
كند تا فروشگاه ها اين محصوالت را سفارش دهند 
تا كارخانه نيز قادر به توليد آن باش��د. توليد بدون 
س��فارش كه تضميني در قبال ضرر و زيان ناش��ي 
از آن وجود نداش��ته باش��د خالف تدبير است و با 

رويكردهاي اعالمي رهبر انقالب نيز منافات دارد.

    مردم به جاي دوغ, نوشابه مي خرند!
در همين حال، اسماعيل خاتمي عضو انجمن صنايع 
فرآورده هاي لبني به »ايلن��ا« گفته: قيمت لبنيات 

بعد از اصالح نظام يارانه اي افزايش 1۰۰ درصدي را 
تجربه كرد چگونه مي توان انتظار داشت با صعودي 
ش��دن قيمت ها، س��رانه مصرف ريزش نكن��د. او با 
بيان اينكه كمترين اف��ت خريد در گروه پنير اتفاق 
افتاد، تصريح كرد: در فرهنگ مصرف خوراك پنير 
جاي خود را پيدا كرده اس��ت و در وعده هاي غذايي 
صبحانه، ناهار و ش��ام جاي خود را پيدا كرده است. 
كاهش خريد پنير كمتر از 1۰ درصد بوده است اين 
در حالي است كه در س��اير گروه هاي لبني كاهش 
مص��رف 1۵ ت��ا 2۰ درصدي بوده اس��ت. اين فعال 
اقتصادي ادام��ه داد: مصرف چربي هاي لبني مانند 
كره و خامه، نوش��يدني ها لبني مانند ش��ير و دوغ و 
ماست افت جدي كرده اس��ت؛ از آنجايي كه قيمت 
دوغ از نوش��ابه پيشي گرفته اس��ت از اين رو مردم 
ترجيح مي دهند به جاي دوغ نوشابه خريداري كنند.

خاتمي با اشاره به تشديد و تسريع شدن مسير خروج 
شير خام از كش��ور، اذعان كرد: سال گذشته 2۰ تا 
2۵ درصد از جذب ش��ير لبن��ي در غالب گروه هاي 
مختلف محصول صادر مي شد و پيش بيني مي شود 
۴۰ درصد از شير توليد شده در سال جاري ميل به 
خارج شدن از كشور را دارد و كشورهاي مانند روسيه، 
قزاقستان، گرجستان، ارمنستان خواهان شير خام 
ما هس��تند. او با بيان اينكه جنگ روسيه و اوكراين 
ميل روس��يه به واردات شير از ايران را تشديد كرده 
است، افزود: كش��ش مصرف و قدرت خريد در بازار 
داخلي كاهش پيدا كرده، اما از سوي ديگر صادرات 
توجيه اقتص��ادي دارد و واحده��اي لبني در غالب 
چربي ها و ش��ير خش��ك صادرات را آغاز مي كنند. 
او با اش��اره به تعطيلي واحدهاي توليدي كوچك، 
گفت: واحدهاي محلي كه قدرت صادرات ندارند و 
حتي نمي توانند توليدات را در كشور توزيع كنند با 
افزايش نرخ محصوالت لبني و كاهش قدرت خريد 

مصرف كنندگان از چرخه توليد حذف خواهد شد.

رويداداخبار
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سعيد محمد: پيگير واردات 
خودروهاي برقي هستيم

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
اقتصادي كشور تصريح كرد:  در راستاي ارتقا وضعيت 
معيشتي مرزنشينان، طرح واردات خودروهاي برقي 
از مناطق آزاد كشور به ويژه منطقه آزاد قصرشيرين 
براي تصويب به هيات دولت ارايه ش��ده است.  دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد اقتصادي كشور گفت: در 
راس��تاي ارتقا وضعيت معيشتي مرزنشينان، طرح 
واردات خودروهاي برقي از مناطق آزاد كشور به ويژه 
منطقه آزاد قصرشيرين براي تصويب به هيات دولت 
ارايه شده است.  سعيد محمد مشاور رييس جمهور و 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد اقتصادي كشور با حضور 
در شهرستان مرزي قصرشيرين و شركت در جلسه 
شوراي اداري اين شهرستان، اظهار كرد: در اين سفر از 
نزديك در جريان مشكالت مرزنشينان قصرشيريني 
قرار گرفتم. وي افزود: توفيقي شد به عنوان نماينده 
رييس جمهور در قصرشيرين حضور يافتم تا صداي 
مردم و مس��ووالن را بشنويم و اميد است امانتداري 
كنيم و موارد را جزء به جزء به رييس جمهور و اعضاي 
هيات دولت منتقل نماييم. مشاور رييس جمهور و 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور گفت: آيت اهلل 
رييسي به عنوان رييس دولت سيزدهم و يك دولت 
انقالبي و مردمي از نزديك و به صورت ميداني مسائل 
و مشكالت مردم را بررسي مي كند و حرف دل مردم 
را ش��نيده و نس��بت به حل و فصل مشكالت با ديد 
جامع و كامل تصميم گيري مي كند. محمد ادامه داد: 
اميد است در بيست و هشتمين سفر، مردم استان 
كرمانشاه و قصرشيرين بيشترين بركات را از اين سفر 
ببرند چون قصرش��يرين در دوران جنگ تحميلي 
آس��يب ديد و بعد از جنگ هم آنچنان به مشكالت 
مناطق جنگ زده رسيدگي نشده و هنوز هم مردم 
مناطق مرزنشين قصرشيرين، گيالنغرب و سرپل 
ذهاب از مشكالت آب شرب و كشاورزي و معيشتي 
رن��ج مي برند. وي بيان كرد: در اين جلس��ات بعد از 
آشنايي با مشكالت، هر موضوع به وزارت خانه هاي 
مربوطه ارسال مي شود و پيگيري اين مسائل مطرح 
شده هستم و نتايج به مسووالن استان اعالم مي شود. 
وي با اشاره به وضعيت معيشت مرزنشينان، افزود: 
ارتقاي وضعيت معيشتي مرزنشينان از اولويت هاي 
دولت سيزدهم است كه در دس��تور كار قرار دولت 
گرفته است. مش��اور رييس جمهور و دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد اقتصادي كش��ور تصريح كرد: در 
راستاي ارتقاي وضعيت معيشتي مرزنشينان، طرح 
واردات خودروهاي برقي از مناطق آزاد كشور به ويژه 
منطقه آزاد قصرشيرين براي تصويب به هيات دولت 
ارايه شده است. سعيد محمد در پايان گفت: طرح 
واردات خودروهاي برق��ي مي تواند تحولي عظيم 

در اقتصاد مناطق مرزي و مناطق آزاد ايجاد كند.

آغاز تبادالت بانكي ايران
با يك كشور اروپايي

رييس س��ازمان توس��عه تجارت در ادامه س��فر خود به 
صربستان، توافقات جديدي را در حوزه هاي بانكي، مالي 
و تجاري با مسووالن اين كشور نهايي كرد. عليرضا پيمان 
پاك، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت )صمت( كه در 
رأس هياتي تجاري به بلگراد سفر كرده است، با سينيشا 
مالي، وزير دارايي صربس��تان دي��دار و گفت وگو كرد. در 
اين ديدار طرفين بر ايجاد پلتفرم مشترك گمركي تاكيد 
كرده و مقرر شد كه روند ترخيص كاال و استانداردسازي 
روال ها و انطباق روال هاي فعلي با محوريت اتاق بازرگاني 
مشترك و كميته مشترك تجاري اصالح شود. همچنين 
مقرر شد تا زمينه برقراري ارتباط ميان بانك هاي منتخب 
دو كش��ور فراهم شود كه وزير دارايي صربستان در حين 
برگزاري جلس��ه دس��تورات الزم در اين خص��وص را به 
بانك هاي منتخب كش��ورش ابالغ كرد.موضوع ديگري 
كه طرفين در مورد آن ب��ه گفت وگو پرداختند، موضوع 
برقراري سيستم كارگزاري بين صندوق هاي بيمه اي دو 
كشور بود كه طرف ايراني سازوكار طراحي شده را ارايه و 
طرف صرب نيز با استقبال از اين سازوكار صندوق بيمه اي 
صادرات اين كشور را موظف به برقراري ارتباط كارگزاري 
و ص��دور تضامين الزم كرد.   تهاتر ديگر موضوعي بود كه 
طرفين در مورد آن ب��ه گفت وگو پرداختند و با تفاهم بر 
فهرست كااليي مشخص، مقرر شد اين اقدام در دستور كار 
كارگزاري هاي منتخب قرار گيرد. همچنين طرفين بر سر 
تبادالت مالي به صورت رمز ارز توافق كردند و مقرر شد تا 
به صورت آزمايشي معامالت از اين طريق صورت گيرد. در 
حوزه سرمايه گذاري هاي مشترك نيز مقرر شد تا طرفين 
فرصت هاي سرمايه گذاري را در اختيار شركت هاي يكديگر 
قرار دهند. همچنين ايران نيز ضمن آمادگي در خصوص 
صدور خدمات فني و مهندسي به صربستان، از آمادگي 
خود براي صادرات در حوزه محصوالت دانش بنيان، نانو، 
تجهيزات پزشكي و داروهاي نوتركيب خبر داد كه مورد 
اس��تقبال ويژه طرف صرب قرار گرفت و خواستار انتقال 
اين تكنولوژي ها به صربستان شد. زورنا ميهايلوويچ، وزير 
معدن و انرژي صربستان نيز در ديدار با پيمان پاك ديدار 
تاكيد كرد: اين جلسه با تاكيدات شخص رييس جمهور 
اين كش��ور و در حضور تمامي معاونان و قائم مقامان 
وزارت انرژي صربس��تان برگزار مي شود و تمام موارد 
مطرح شده در اين جلسه به سرعت پيگيري مي شود.

جزييات واردات
 ۶۳۴ ميليون دالري دارو

دارو، تجهيزات و ملزومات پزش��كي با بيش از ۶۳۴ 
ميليون دالر، س��ومين كاالي اساسي وارداتي ايران 
است. از ارديبهشت امس��ال، دولت با مجوزي كه از 
مجلس در قانون بودجه در اختيار داشت، به اصالح 
نظام پرداخت يارانه ها ورود كرد و ارز ۴2۰۰ توماني 
واردات كاالهاي اساسي را برداشت. اين ارز به هفت 
قلم كاال اختصاص پيدا مي كرد كه بخش��ي از دارو، 
تجهيزات و ملزومات پزشكي نيز جزئي از آن بود. بعد 
از آنكه در ماه هاي اخي��ر ارز ترجيحي از واردات كاال 
)گندم، جو ذرت، س��ويا، روغ��ن و دانه هاي روغني( 
حذف ش��د، اين روزها بحث تغيي��ر ارز دارو مطرح 
است. وضعيت واردات دارو در تجارت خارجي ايران 
نشان مي دهد در سه ماه ابتدايي امسال، ۵.۹ ميليون 
تن به ارزش بيش از ۴.۵ ميليارد دالر كاالي اساسي 
در 2۵ گروه )شامل ارز ترجيحي و نيمايي( وارد ايران 
ش��ده است كه از اين ميزان س��هم دارو، تجهيزات و 
ملزومات پزش��كي به ۴.1 هزار تن به ارزش بيش از 
۶۳۴ ميليون دالر مي رسد. بر اين اساس سهم دارو، 
تجهيزات و ملزومات پزش��كي وارداتي از كل ارزش 
واردات كاالهاي اساس��ي 1۴ درصد بوده است. اين 
اقالم همواره در بين كاالهاي اساس��ي، اگرچه وزن 
قابل توجهي را به خود اختصاص نداده اس��ت ولي از 
لحاظ ارزش سهم زيادي داشته ؛ به طوري كه در سه 
ماه ابتدايي امس��ال در بين 2۵ گروه كاالي اساسي 
بعد از گن��دم و ذرت، س��ومين كاالي وارداتي بوده  
اس��ت. همچنين در سال گذش��ته )1۴۰۰( ارزش 
كل كاالهاي اساس��ي واردات��ي در 2۵ گروه كااليي 
بيش از ۳۰ ميليون ت��ن به ارزش 1۹.۶ ميليارد دالر 
بود كه س��هم هفت قلم كاالي وارداتي با ارز ۴2۰۰ 
توماني به 2۶.۹ ميلي��ون تن به ارزش 1۵.1 ميليارد 
دالر مي رس��يد. از اين ميزان، سهم دارو، تجهيزات 
وملزومات پزش��كي 22.2 هزار تن به ارزش بالغ 2.۶ 
ميليارد دالر بود كه نس��بت به سال 1۳۹۹ از لحاظ 
وزن ۴۵ درصد و ارزش ۵۸ درصد افزايش داشت. در 
حالي با حذف ارز ترجيحي واردات دارو، نرخ تامين ارز 
آن براي واردكننده از ۴2۰۰ تومان به نرخ سامانه نيما 
كه در حال حاضر بيش از 2۵هزار تومان است، تغيير 
خواهد كرد كه دولت وع��ده عدم تغيير قيمت دارو 
براي مصرف كننده نهايي را داده است و اين موضوع 
مورد تاكيد رييس جمهور قرار دارد. طبق قانون بودجه 
1۴۰1، دولت به شرطي امكان حذف ارز ترجيحي از 
واردات كاالي اساسي و دارو را خواهد داشت كه » قبل 
از آن ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف كننده 
براي كاالهاي اساسي را از طريق كاالبرگ الكترونيكي 
و در امور پزشكي از طريق بيمه ها يا از طرق جايگزين 
مطمئن انجام داده باشد؛ به طوري كه افراد بتوانند 
اين كاالها و خدمات را به نرخ پايان شهريور 1۴۰۰ 
و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند. «  آن طور 
كه مسووالن دولت از جمله سخنگوي دولت تاكيد 
كرده، قرار اس��ت بر اساس قانون بودجه، بخشي از 

يارانه دارو، از واردات به بيمه ها منتقل شود.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان 
خبر داد

پيشرفت 90 درصدي پروژه 
پاركينگ زيرسطحي توحيد

معاون عمران شهري شهردار اصفهان گفت: عمليات 
اجرايي اسكلت پاركينگ زيرسطحي خيابان توحيد، 
۹۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته و انعقاد قرارداد 
نازك كاري و تكميل پاركينگ در حال انجام است. به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
اصغر كشاورزراد در جلسه بررسي پروژه هاي شاخص 
عمراني شهرداري اصفهان با بيان اينكه پاركينگ 
زيرسطحي توحيد با ظرفيت پارك ۳۵۴ خودرو از 
مهم ترين پروژه هاي عمراني شهر اصفهان محسوب 
مي شود، گفت: هدف از اجراي اين پروژه روان سازي 
ترافيك و تأمي��ن محل پ��ارك در خيابان توحيد 
اس��ت. او افزود: عمليات اجرايي اسكلت پاركينگ 
زيرس��طحي خيابان توحيد ۹۰ درصد پيش��رفت 
فيزيكي داشته و انعقاد قرارداد نازك كاري و تكميل 
پاركينگ در حال انجام است. به گفته او، اين پروژه 

تا پايان شهريورماه سال جاري تكميل مي شود.
   پروژه حلقه حفاظتي 

در مسير آزادسازي اراضي
معاون عمران ش��هري ش��هردار اصفه��ان درباره 
آزادس��ازي اراضي و امالك در مس��ير پروژه حلقه 
حفاظتي هم گفت: زمين هاي آزاد شده حدفاصل 
كيلومتر ۴۵۰ متر تا 2۵۰۰ متر پروژه حلقه حفاظتي 
شهر به وس��عت 1۹ هزار و ۴۴1 مترمربع شامل ۳۹ 
پالك اس��ت كه 1۵۵ پالك به متراژ ۴۳ هزار و 2۳1 
مترمربع هنوز آزادسازي نشده است. او تصريح كرد: در 
مسير 2۵۰۰ تا ۴۰۰۰ كيلومتر حلقه چهارم حفاظتي 
نيز تاكنون ۶۷ هزار و ۵2۳ مترمربع آزادسازي شده و 
تنها 2۵ درصد از آزادسازي اين مسير باقي مانده است.
   پرداخت نشدن سهم شهرداري دولت آباد؛ 
مانعي براي اجراي پروژه شهداي ورزشكار

كشاورزراد در تشريح روند اجراي پروژه شهداي ورزشكار، 
اظهار كرد: مشكل مهم بر س��ر راه اين پروژه، پرداخت 
نشدن س��هم مربوط به ش��هرداري دولت آباد بوده كه 
موجب كندي روند پروژه شده است. او لوله گذاري هاي 
فاضالب را از ديگر س��ختي هاي اين پروژه دانس��ت و 
گفت: سرعت لوله گذاري فاضالب مناسب است، البته 
روند خريد اين لوله ها از ش��ركت پيمانكار بايد تسريع 
شود كه نيازمند تأمين نقدينگي هستيم. به گفته او، در 
صورت تأمين منابع مالي توسط شهرداري دولت آباد 
و جابه جايي لوله هاي آب و فاضالب از س��وي شركت 
مربوطه تا 2۰ شهريورماه، مي توانيم اين پروژه را تا پايان 

سال جاري به بهره برداري برسانيم.
   پيش بيني ۱00 ميليارد تومان اعتبار

 براي اتصال بلوار تابان به خيابان آسمان
معاون عمران شهري شهردار اصفهان همچنين با 
اشاره به احداث پل روگذر اتصال بلوار تابان به خيابان 
آس��مان واقع در منطقه 1۴ شهرداري، خاطرنشان 
كرد: براي تكميل اين پروژه 1۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
پيش بيني شده است كه در صورت تأمين آن، پروژه تا 
پايان سال 1۴۰1 به بهره برداري مي رسد. او با اشاره به 
پروژه زيرگذر انديشه در بلوار كشاورز، گفت: عمليات 
اجرايي اين پروژه از ارديبهشت ماه امسال آغاز شد و 
تاكنون 1۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و در 
صورت تأمين ميل گرد، زيرگذر انديشه نيز حداكثر تا 

پايان آبان ماه مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

چرا دولت توليد ۴ محصول لبني را اجباري كرد؟

عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و عراق:

مداخله در بازار با توليد دستوري!

امكان دروازه باني تجارت با احياي وزارت بازرگاني 
عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و عراق با بيان اينكه 
وزارت بازرگاني بايد تنظيم بازار را بر عهده بگيرد، گفت: 
يك��ي از كارهاي وزارت بازرگان��ي، دروازه باني تجارت 
كشور اس��ت در حالي كه اكنون تجارت كشور متولي 

ندارد و كسي نيست كه از بازارهايمان حراست كند.
سيد حميد حسيني در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
با بيان اينكه ديپلماسي تجاري كشور به شدت داراي 
ساختار ناقصي است، اظهار داش��ت: با اين ساختار 
ناقص تجاري هرگز نمي تواني��م به اهداف صادراتي 
دست يابيم.  عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و 
عراق با اشاره به ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن 
و بازرگاني در دولت هاي گذشته، گفت: آنچه تحت 
عنوان ادغام صورت گرف��ت در واقع ادغام نبود بلكه 
نابود كردن بخش بازرگاني كشور بود زيرا بعد از آن 
نتوانستيم سيستم درس��تي براي توسعه صادرات و 
رقابت طي اين س��ال ها پيش بگيريم و نتوانس��تيم 

سيستم توزيع را ساماندهي كنيم. 
وي اف��زود: با حمايت ه��اي افراطي از بخ��ش توليد و 
هزينه كردن براي احياي واحدهاي ورشكسته كشور 
را مش��غول كرديم در حالي كه طي 1۰ س��ال گذشته 
صادرات م��ا در محدوده ۳۷ تا ۴۸ ميليارد دالري باقي 
ماند و افزايش صادرات نداشتيم.  حسيني بيان داشت: 
اگرچه در توليد اقالمي مانند فوالد يا پتروش��يمي ها 
رشد توليد داش��تيم اما افزايش صادرات نداشتيم زيرا 
صادرات كشور طي سال هاي اخير متولي نداشته است.  
وي ادامه داد: طي سال هاي اخير هيچ وزيري كه بتواند 
وزارتخانه بزرگي مانند صنعت، معدن و تجارت را اداره 
كند، نداشته ايم، افرادي مانند نعمت زاده و شريعتمداري 
با وجود س��ال ها تجربه وزارت باز هم، از وزارت صمت 
ناموفق خارج شدند چه برسد به افرادي كه اصال تجربه، 

سابقه و كار اجرايي الزم را در سطح كالن نداشته اند. 
وي بيان داش��ت: سال گذش��ته با واردات 1۴ ميليون 

نهاده در قياس با سال قبل از آن، ۴ ميليون تن خوراك 
دام به كش��ور بيشتر وارد شد اما باز هم نتوانستيم بازار 
را تامي��ن كنيم كه اين عدم موفقي��ت در تنظيم بازار 
به علت نبود س��اختاري ب��ه ن��ام وزارت بازرگاني بود.  
حسيني اظهار داش��ت:  به نظر من ده ها دليل از جمله 
رقابت، صادرات، نظام توزيع و غيره براي تشكيل وزارت 
بازرگاني وجود دارد كه از همه مهم تر تمركز بر وزارت 
بازرگاني خارجي است.  عضو هيات رييسه اتاق مشترك 
ايران و عراق با بيان اينكه نبود وزارت بازرگاني به توليد 
و بازرگاني كشور ضربه زده است، بيان داشت: سال ها  
توليد كننده را به جاي تمركز به امر توليد، وادار كرده ايم 
كه خودش واردكننده و خودش صادركننده باش��د و 
در نمايش��گاه هاي مختلف شركت كند و اين در حالي 
اس��ت كه اين كار درست نيس��ت و در هيچ جاي دنيا 

توليد كنندگان را با اين مسائل درگير نمي كنند. 
وي افزود: وظيفه توليد كننده توليد كاالي باكيفيت است 

در حالي كه بايد خيالش راحت باشد كه واردكننده به 
موقع مواد اوليه مورد نيازش را تامين مي كند نه اينكه 
او را درگير واردات مواد اوليه كرد.  حسيني بيان داشت: 
واحدهاي توليدي را درگير واردات مواد اوليه و صادرات 
كرده ايم در حالي موفقيتي را نيز حاصل نكرده ايم.  وي 
افزود: در كش��ورهايي مانند چين، ك��ره و ژاپن اصال به 
توليد كننده اجازه صادرات نمي دهند و ش��ركت هاي 
حقوقي تجاري كار ص��ادرات را انجام مي دهند، عمده 
صادرات در كش��وري مانند ژاپن بر عهده چند شركت 
بزرگ اس��ت در كش��ور كره نيز صادرات توسط چند 
شركت بزرگ تجاري انجام مي شود و اين در حالي است 
كه ما در كشورمان ش��ركت هاي تجاري بزرگ را نابود 
كرديم و با يك نگاه افراطي فكر كرده ايم كه همه كارها 
را بايد به دس��ت توليد كننده بدهيم.  وي بيان داشت: 
تش��كيل وزارت بازرگاني با نگاه به بازرگاني خارجي و 
توس��عه تجارت خارجي ضروري است و نبايد در دولت 

تصميماتي بر عليه صادرات اخذ شود. حسيني با اشاره 
به واردات كاالهاي قاچاق اظهار داشت: نمي توان در هاي 
مملكت را به نام حمايت از توليد داخلي بست در حالي 
كه كاالهاي مورد نياز از طريق قاچاق وارد كشور مي شود 
و آنگاه خوشحال باش��يم كه اجازه واردات نمي دهيم.  
وي اظهار داش��ت: با وجود اينكه گفته مي شود جلوي 
واردات كاالهاي قاچاق گرفته ش��ده اس��ت اما ارزش 
واردات كاالهاي قاچاق به كشور 12 ميليارد دالر برآورد 
مي شود و اين نش��ان مي دهد كه كاالهاي مورد نياز از 
جمله پوشاك، لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم خانگي و 
غيره بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي به واسطه 
قاچاقچيان به كشور وارد مي شود.  حسيني بيان داشت: 
اگر واردات اين كاالها به صورت رس��مي به كشور انجام 
شود و براي واردات اين كاالها با كشورهاي مختلف رايزني 
شود نه تنها از طريق پرداخت حقوق گمركي براي دولت 
درآمدزا خواهد بود بلكه با كشورهاي مختلف مي توان به 
ازاي واردات اين كاال به كشور ما از آنها نيز بازار گرفت و 
صادرات را ارتقا داد. وي افزود: به ازاي واردات اين قبيل 
كاالها كه اكنون به صورت قاچاق به كشور وارد مي شود 
مي توان صادرات را افزايش داد و به جاي ۴۸ ميليارد دالر 
صادرات، ۶۰ يا حتي ۷۰ ميليارد دالر صادرات داشت. 
حسيني بيان داشت: به جاي اينكه دولت تنظيم كننده 
وارد كاالي با كيفيت از كش��ورهاي مختلف باش��د با 
ممنوعيت واردات شرايط براي قاچاقچيان فراهم شده 
تا هر كاالي بي كيفيتي را وارد كشور كنند. وي با انتقاد 
از اينكه بخشي از تنظيم بازار اكنون توسط وزارت جهاد 
كشاورزي و بخشي توسط وزارت صمت و بخشي توسط 
وزارت تعاون انجام مي شود، گفت: اين درحالي است كه 
وزارت بازرگاني بايد تنظيم بازار را بر عهده بگيرد.  وي 
افزود: يكي از كارهاي وزارت بازرگاني، دروازه باني تجارت 
كشور است در حالي كه اكنون تجارت كشور متولي ندارد 

و كسي وجود ندارد كه از بازارهايمان حراست كند.
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خبرروز

ايران جزو ۶ كشور برتر دنيا در سالمتي گوش
رييس اداره سللامت گوش و شنوايي دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت با بيان اينكه ايران جزو ۶ كشور برتر دنيا در 
برنامه هاي سامتي گوش است، اعام كرد: ۶۰ درصد موارد ناشنوايي و كم شنوايي كودكان قابل پيشگيري است. سعيد محموديان گفت: 
سالي ۳ تا ۵ هزار نوزاد ناشنوا يا داراي اختاالت شنوايي در كشور به دنيا مي آيند، بنابراين پوشش برنامه غربالگري ناشنوايي و كم شنوايي 
در كشور بايد به ۱۰۰ درصد برسد تا عوارض آن براي فرد و جامعه به حداقل ممكن برسد. او با اشاره به اينكه در بزرگساالن نيز ۵۰ درصد 
موارد كم شنوايي قابل پيشگيري است، افزود: ارتقاي سطح سواد سامت شنوايي مردم و مشاركت آنها در اثربخشي و اجراي برنامه ها بسيار 

مهم است. سال ۲۰۱۵ ميادي ناشنوايي و كم شنوايي رتبه دهم و سال ۲۰۲۲ رتبه سوم بار بيماري ها در جهان شده است.

رويداد

خبر

معاون اداره كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين 
اجتماعي از تشللكيل پرونده بيش از ۱۰ هزار زوج 
نابارور در اين سازمان خبر داد. دكتر فرهاد خدايي 
گفت: سللازمان هاي بيمه گر اسللتثنائًا تعرفه هاي 
غيردولتي درمان ناباروري را هم پرداخت مي كنند. 
او با بيان اينكه درمان ناباروري تا سللال گذشته در 
تعهد سللازمان هاي بيمه گر نبود، درباره طرح بيمه 
زوجين نابارور اظهار كرد: بر اسللاس مصوبه هيات 

وزيران خدمات درمان ناباروري از دوم شللهريور ماه 
سال گذشللته در تعهد سللازمان هاي بيمه گر قرار 
گرفت. خدايي با اشاره به تشكيل پرونده بيش از ۱۰ 
هزار زوج نابارور تاكنون در اين سللازمان، ادامه داد: 
اين زوجين خدمات خللود را از مراكز طرف قرارداد 
يا مراكز خصوصي غير طرف قرارداد دريافت كردند، 
مدارك خود را به سللازمان تحويل دادند و بر اساس 
تعرفه هايي كه براي اين كار مصوب شده، هزينه هاي 

آنها بازپرداخت شده اسللت. معاون اداره كل درمان 
غيرمستقيم سللازمان تأمين اجتماعي در اين باره 
اضافه كرد: اگر بيمار به مركز دولتي مراجعه كند بر 
اساس تعرفه دولتي محاسبه مي شود و بيمار پولش 
را پرداخت مي كند اما اگر به مراكز غيردولتي حتي 
غيرطرف قرارداد مراجعه كند بازپرداختي كه از سوي 
سازمان هاي بيمه گر به او پرداخت مي شود بر اساس 

تعرفه غيردولتي است.

تشكيل پرونده ۱۰ هزار زوج نابارور در تامين اجتماعي

كاهش چشمگير تراز آبي درياچه اروميه و خشك شدن 95 درصد از آب اين درياچه

خشك شدن نگين آبي ايران بحران ملي است
گليماندگار|

 بيشللتر از يك سال پيش در برنامه اي كه 
ستاد احياي درياچه اروميه بر پا كرده بود، 
اتوبوس خبرنگاران تصادف كرد و دو خبرنگار جوان جان 
خود را از دسللت دادند. برنامه اي كه حاال بعد از گذشت 
زمان معلوم شللد تنهللا تبليغي براي هيچ بوده اسللت. 
نفس هاي درياچه اروميه نگين آبي ايران به شماره افتاده، 
9۵ درصد آب اين درياچه خشك شده است و حاال شوره 
زاري از نمك به جا مانده از آن با هر نسيمي به هوا مي خيزد 
و آسمان شهرهاي مجاور را غبارآلود مي كند. چه كساني 
در به وقوع پيوستن اين اتفاق تلخ مقصرند. اين همه سال 
هياهو براي هيچ و وعده احياي دوباره درياچه اروميه به تلي 
از نمك تبديل شده است. بسياري از فعاالن محيط زيست 
از سال ها پيش در اين باره هشدار داده بودند. بي توجهي 
به خشك شللدن اين درياچه مي تواند اكوسيستم كل 
كشللور را در معرض خطر قرار دهد. اتفاقي كه حاال رخ 
داده و ديگللر حرف زدن در مللورد آن نمي تواند چندان 
هم مشكل گشا باشد. حتي قرباني شدن دو خبرنگار در 
راه احياي اين درياچه جاني دوباره به آن ببخشللد. حاال 
همه مسللووالن عزم خود را جزم كرده اند تا تقصير را به 
گردن ديگري بيندازند. از بين رفتن درياچه ها و تاالب ها 
طي سال هاي گذشته پيام آور مصيبتي است كه بر سر 
طبيعت اين سرزمين آمده است. مصيبتي كه ديگر با اما 
و اگر نمي توان آن را از سللر گذراند. حال سوال اين است 
ستاد احياي درياچه اروميه در اين سال ها چه كار مثبتي 
انجام داده است. بودجه اي كه ستاد احيا دريافت كرده در 
كجا و چگونه خرج شده كه حاال درياچه اروميه در آستانه 
خشك شدن قرار گرفته و ديگر جاني برايش باقي نمانده؟ 

   آمارهايي كه االن بايد به آن شك كرد
مينو خانوردي، كارشناس محيط زيست درباره وضعيت 
درياچه اروميه و خشك شدن عنقريب آن به »تعادل« 
مي گويد: آمارهايي كه از سللوي سللتاد احيا تا آبان ماه 
۱4۰۰ اعام شده بود روند افزايش تراز آب اين درياچه 
را نشان مي داد، اما از آن تاريخ به بعد نه آمار تازه اي از اين 
ستاد منتشر شد و نه كسي پيگير آن بود تا اينكه خبرهاي 
نگران كننده اي در اين زمينه به گوش رسيد، وضعيت 
درياچه اروميه در حال حاضر بسيار بحراني خشك شدن 
اين درياچه بر روي اكوسيستم كل منطقه تاثير مي گذارد 
و ايللن يك زنگ خطر واقعي اسللت. در واقع االن زماني 
اسللت كه بايد به آمارهايي كه قبا اعام شده هم شك 
كرد.  او مي افزايد: با توجه به سكونت بيش از ۳ ميليون 
نفر در پيرامون درياچه اروميه، وجود باغات، زمين هاي 
كشاورزي و گونه هاي متنوع جانوري و گياهي، در صورت 
خشكي كامل اين درياچه سللكونت و سامت محيط 
زيست در اين ناحيه با مشكات جدي مواجه مي شود و 
از بين رفتن منابع غذايي و حياتي باعث بروز تنش هاي 
قومي و اجتماعي در منطقه خواهد شللد. حتي ممكن 
است مجبور به تخليه برخي از شهرهايي كه در فاصله 
نزديك با اين درياچه قرار دارند بشللويم. اين اتفاق يك 
بحران ملي را به دنبال خواهد داشت. اين هشداري است 
كه سال ها فعاالن محيط زيست در رابطه با درياچه اروميه 
به مسووالن داده بودند و هيچ كس به آن اهميتي نداد.  اين 
كارشناس محيط زيست در بخش ديگري از سخنانش به 
تعادل مي گويد: به هر حال خطر خشك شدن كامل اين 
درياچه بسيار جدي است و بايد هر چه زودتر تدبيري براي 

آن انديشيده شود، خشك شدن درياچه اروميه يعني از 
بين رفتن زندگي تعداد زيادي از افراد و از بين رفتن نقطه 
مهمي از اكوسيستم ايران. حال بايد ديد ستاد احيا در تمام 
اين سال ها چه كاري براي اين درياچه انجام داده يا انجام 
نداده و چرا درياچه اروميه به يك باره به چنين وضعيت 

اسفناكي در طي 9 ماه گذشته رسيده است.

    ستاد احياي درياچه اروميه 
هيچ دستاوردي نداشته

رييس فراكسلليون محيط زيست مجلس گفت: ستاد 
احياي درياچه اروميه پس از صرف ۵۷۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار هيچ دستاورد مهمي براي نجات اين درياچه نداشته 
است. سللميه رفيعي رييس فراكسيون محيط زيست 
مجلس شوراي اسامي با اشاره به تصويب طرح تحقيق 
و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه در مجلس اظهار 
كرد: سللتاد احياي درياچه اروميه پس از صرف ۵۷۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار هيچ دستاورد مهمي براي نجات اين 
درياچه نداشته است. او با بيان اينكه »روند نزولي سطح 
تراز درياچه اروميه از سللال ۱۳۷4 شروع شد و طي ۲۰ 
سال 8 متر سطح تراز آب آن كاهش يافت«، افزود: ستاد 
احياي درياچه اروميه در سللال 94 در پي خشك شدن 
وسيع بخش هاي جنوبي درياچه اروميه تشكيل شد كه 
در آن زمان سطح تراز آب اين درياچه به ۱۲۷۰.۰4 رسيده 
بود. رييس فراكسيون محيط زيست مجلس گفت: از زمان 
تشكيل اين ستاد اعتبارات هزينه شده ۵۷۳۰۶ ميليارد 
ريال بوده است كه اين ميزان اعتبار به ارزش سال ۱4۰۰ 
با محاسبه نرخ تسعير دالر و نرخ تورم، معادل بيش از ۱۵۰ 
هزار ميليارد ريال بوده اسللت. او با تاكيد بر اينكه حجم 
بسيار زيادي كارهاي مطالعاتي براي درياچه اروميه انجام 
شده است، خاطرنشان كرد: بر اساس همين مطالعات و 
برابر اعام رييس ستاد احياي درياچه اروميه، ۱8 درصد 
علت خشك شدن تاالب، تغيير اقليم و 8۲ درصد به دليل 

مديريت غلط منابع آبي حوزه آبريز بوده است.

    خشكي كامل جنوب درياچه
رفيعي با بيان اينكه »طي سللال هاي گذشته فقط در 
سال هاي پر بارش شاهد افزايش نسبي سطح تراز آب 
درياچه اروميه بوده ايم«، تاكيد كرد: قرار بود سطح تراز 
آب درياچه اروميه تا سللال ۱4۰۶ به ۱۲۷4.۱ برسد 
اين در حالي است كه در حال حاضر آخرين سطح تراز 
درياچه اروميه به تاريخ ۱9 تير ماه ۱۲۷۰.۵۷ اسللت 
يعني تنها ۵۳ سانتي متر از حداقل تراز آبان 94 باالتر 
است. او افزود: بر اساس پيش بيني كارشناسان تا اواخر 
مهر تبخير در درياچه اروميه ادامه دارد و سللطح تراز 
آب به رقم روز اول شروع پروژه احياي درياچه اروميه 
خواهد رسلليد و جنوب درياچه كاما خشك خواهد 
شد. نماينده مردم تهران در مجلس همچنين با اشاره به 
نارضايتي مردم بومي، كشاورزان و فعاالن محيط زيست 

از عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه با طرح اين پرسش 
كه اين همه اعتبار هزينه شده طي سال هاي گذشته چه 
خروجي داشته است؟ خاطرنشان كرد: بايد بررسي شود 
كه بعد از اين همه سال عمليات پرهزينه طرح احياي 
درياچه اروميه چقدر و چند درصد از سهم 8۲ درصدي 
مديريت غلط حوزه آبريز اصاح شده و بهبود يافته است.

   تحقيق و تفحص
 از ستاد احياي درياچه اروميه

حاال كه مجلس طرح تحقيق و تفحص از ستاد درياچه 
اروميه را با راي اكثريت نمايندگان به تصويب رسانده 
ديگر رمقي براي اين درياچه باقي نمانده است. نمي توان 
گفت كه اين كار سودي هم براي احياي دوباره درياچه 
اروميه دارد يا نه.  به هر حال رييس فراكسيون محيط 
زيست مجلس در اين باره گفت: قطعا مجلس با هرگونه 
اهمال در اين خصوص برخورد مي كند و تاكيد مي كنم 
كه حاشيه امني براي ترك فعل مسووالن وجود ندارد. 
اينگونه نيست كه پول بيت المال جيب برخي ها را پر 

كند و در قبال آن هيچ پاسخگويي وجود نداشته باشد.

   آمارهايي كه به روزرساني نشد
آخرين آماري كه از سللوي ستاد احياي درياچه اروميه 
اعام شد مربوط به آبان ماه ۱4۰۰ است، بعد از آن ديگر 
هيچ خبري از اين ستاد و فعاليت هايي كه در جهت احياي 
درياچه انجام مي دهد در هيچ بولتن خبري منتشر نشد. 
سوال اينجاست كه از آبان ماه ۱4۰۰ تاكنون كه بيش از 
9 ماه گذشته است، چرا هيچ كدام از مقامات مسوول در 
اين رابطه پيگير وضعيت درياچه نشده اند؟ چرا بايد ستاد 
احيا با بودجه ميلياردي كه در اختيار داشته نتوانسته باشد 
وضعيت اين درياچه را بهبود ببخشد در حالي كه يك سال 
و نيم پيش براي نشللان دادن كارهايي كه انجام ندادند 
عده اي خبرنگار را به آنجا كشانده و جان آنها را به خطر 
انداختند و در آخر هم باعث مرگ دو خبرنگار جوان شدند. 
پاسخ به اين سواالت بر عهده مسووالن و دولتمرداني است 
كه هميشه سعي كرده اند از ارايه آمارهاي واقعي به مردم و 

فعاالن حوزه هاي مختلف امتناع كنند. 

   آغاز روند نزولي تراز آب درياچه اروميه
روند نزولي تراز آب درياچه اروميه كه از سال ۱۳۷8 
آغاز شده بود، از سال 9۳ و با اجراي طرح هاي اين ستاد 
ملي معكوس شللد و آرام آرام سير صعودي درپيش 
گرفت. طبق برنامه هاي ستاد قرار بود تراز آب درياچه 
از ۱۲۷۰ متر باالتر از تراز آب هاي آزاد، پايين تر نيايد 
و اين مهم تا آبان سال گذشته هم محقق شده بود، اما 
... ۱۳ سانتي متر كاهش فقط طي ۲ هفته اما از روز ۱4 
آبان سال ۱4۰۰ كه اين عدد به ۱۲۷۰.۵۶ رسيد، ديگر 
اطاعات جدول داده هاي ستاد هم به روز نشد و حاال 
آن طور كه حجت جباري، سرپرست مركز مديريت 
هماهنگي و ارزيابي احيللاي درياچه اروميه، به مهر 
گفته اسللت، »در دو هفته ۲۱ خرداد تا 4 تير ۱4۰۱ 
سطح تراز ۱۳ سانتي متر كاهش داشته و پيش بيني 
مي شود تابستان امسال سطح تراز درياچه اروميه به 
كمتر از۱۲۷۰/۲۰هم برسد«. هشدار خشك شدن 
جنوب درياچه در تابسللتان امسال به گفته جباري، 
رسيدن به عدد ۱۲۷۰.۲۰ نشان دهنده بازگشت اين 

تاالب به روزهاي بحراني سال هاي 94-9۳ است. 

گزارش

وزير بهداشت با اشللاره به اجراي طرح »دارويار« و 
همچنين اقدامات انجام شده در جهت بيمه همگاني 
سامت، ضمن تاكيد بر اينكه سه دهك اول جامعه 
مطمئن باشند كه بيمه شده اند، در عين حال از افراد 
فاقد پوشللش بيمه اي خواست جهت ثبت نام بيمه 
سامت اقدام كنند. وي همچنين با اشاره به آمارهاي 
كرونا، گفت كه ايران وارد موج هفتم كرونا شده است. 
به گزارش ايسللنا، بهرام عين اللهي با اشاره به بيمه 
رايگان حدود شش ميليون نفر در كشور گفت: آرزوي 
بيمه همگاني كه سال هاي سال در كشور مطرح بود، 
امسال محقق شده و با اين زيرساخت بيمه است كه 
مي توانيم طرح دارويللار را اجرا كنيم. به اين ترتيب 
مي توان يارانه سامت و فرانشيز بيمه اي را انجام داد؛ 
به طوري كه افزايشي در پرداختي از جيب بيماران 

نداشته باشيم.

     بيمه نشده ها براي بيمه كردن خود 
اقدام كنند

وزير بهداشللت تاكيد كرد: بيش از 9۰ درصد بيمه 
همگاني در كشللور اجرا شده است. البته تعدادي از 
افراد هم جزو سلله دهك اول نيستند كه مي توانند 
با مراجعه به دفاتر پيشللخوان ثبت نام كنند. به نظر 
مي رسد اين افراد از يك تا يك و نيم ميليون نفر بيشتر 
نباشللند. ما از اين افراد درخواست داريم كه جهت 
بيمه كردن خود اقدام كنند. همچنين آمادگي داريم 
كه در شش ماه آينده بدون انجام آزمون وسع، بيمه 
افراد بيمه نشده را انجام دهيم و به اين ترتيب بتوانيم 

خدمات حوزه سامت را به اين عزيزان ارايه دهيم.

در اراي�ه خدم�ات، تفاوت�ي بي�ن         
بيمه شدگان 

رايگان با ساير بيمه شده ها نيست
عين اللهي همچنين تاكيد كرد كه در ارايه خدمات 
به بيمه شدگان رايگان با ساير افراد بيمه شده تفاوتي 
وجود ندارد و اين افراد مي توانند با مراجعه به مراكز 
درماني، خدمات الزم را دريافت كنند. طرح در حال 
اجرا اسللت كه ما در اين جاده هنللوز در ابتداي راه 

هستيم و بايد به نهايت آن برسيم.
      امكان�ات ط�رح داروي�ار ب�راي اتب�اع 

خارجي
اوهمچنين گفللت: در طرح دارويللار و امكاناتي كه 
مي تواند اضافه شود، اتباع خارجي هم اگر به صورت 
اورژانسي به مراكز درماني مراجعه كنند، بافاصله 
بايد بيمه شوند و خدمات الزم بايد به آنها ارايه شود؛ 
چراكه جان اين افراد نيز به واسللطه آن بيماري در 

خطر است.

      اعتبار شش هزار ميليارد توماني 
براي بيمه همگاني رايگان

عين اللهي درباره ميزان هزينه كرد مجلس و دولت 
براي بيمه همگاني گفت: امسللال حدود شش هزار 
ميليارد تومان مجلس مصوب مصوب كرده است تا 
بيمه همگاني رايگان براي سه دهك اول جامعه انجام 
شود. همچنين در بحث بيماري هاي صعب العاج كه 
از نظر پزشكي مي گويند اين بيماري ها خانه برانداز 
هسللتند و هزينه هاي هنگفتي ايجاد مي كنند، در 
اين زمينه نيز مجلس حدود پنج هزار ميليارد تومان 
امسال مصوب كرده تا بتوانيم بيماران خاص، سرطاني 
و هزينه هاي باالي اين بيماران را پوشش دهيم. در 
اين زمينه نيز گام بزرگي براي بيمه برداشللته شده 

است.

     جلوگيري از قاچاق دارو با طرح دارويار
او در اداملله درباره قاچاق معكوس دارو از كشللور به 
كشللورهاي اطراف، گفت: اگر هر چيزي حساب و 
كتاب و نظم يابد مانع از قاچاق خواهد شللد. پيش 
از ايللن ارز 4۲۰۰ توماني جهت تاميللن مواد اوليه 
دارويي پرداخت مي شللد و به اين ترتيب يارانه را به 
ماده اوليه مي داديم، نه به مردم و بر همين اساس هم 
توليد انجام مي شد؛ بنابراين وقتي به راحتي و بدون 
بيمه بتوان مقدار فراواني از اين داروها را فراهم كرد، 
مشخص است كه به راحتي هم قاچاق مي شود؛ اما 
وقتي تامين مواد اوليه با نرخ نيمايي صورت مي گيرد 
و يارانه سللامت به بيمار داده مي شود قاعدتًا منابع 

مالي ما نيز هدايت شده خواهد بود. هدف ما اين است 
كه دارو به دست مصرف كننده برسد و اين موضوع از 

قاچاق جلوگيري مي كند.

      وارد موج هفتم كرونا شده ايم
وزير بهداشت در ادامه درباره وضعيت كرونا در كشور، 
گفت: بارها اعام كرده ام، اينكه فكر كنيم كرونا تمام 
شده، بسيار اشتباه است. كرونا، ويروسي است كه تا 
سال ها باقي خواهد ماند. مشكلي كه در زمينه كنترل 
كرونا وجود دارد، اين است كه دنيا در قبال اين بيماري 
به صورت يكسللان عمل نمي كنند. در حال حاضر 
ميزان واكسيناسلليون در دنيا در برخي كشورهاي 
آفريقايي شش تا هشللت درصد است و ويروس در 

اين كشورها پايدار است.

     مردم ُدز يادآور واكسن كرونا را
 تزريق كنند

عين اللهي يادآور شد: آنچه در موج ششم توانست به 
ما كمك كند و حاشيه امني را برايمان ايجاد كند، 
همكاري مردم در واكسيناسلليون بللود كه بايد از 
مردم تشكر كنم. اكنون هم كه هنوز با شدت بااليي 
دچار درگيري نشديم، از مردم خواهش مي كنم كه 
حتما واكسن را به عنوان دز يادآور تزريق كنند. او 
تاكيد كرد: افرادي كه شش ماه از واكسن قبلي شان 
گذشته باشد، حتما بايد واكسن يادآور تزريق كنند 
كه منجر به تقويت سيسللتم ايمني بدن مي شود. 
كسي كه به اُميكرون مبتا شود، اگر واكسن تزريق 
كرده باشد، قطعا شدت بيماري اش كم خواهد بود و 
ما شاهد حوادث بد نخواهيم بود؛ به ويژه افراد باالي 
۶۵ سال يا افراد داراي بيماري هاي زمينه اي مانند 

ديابت و... حتما واكسن دز يادآور را تزريق كنند.

وارد موج هفتم كرونا شده ايم

شركتمليپااليشوپخشفرآوردههاينفتيايران
شركتمليپخشفرآوردههاينفتيايران

منطقهسبزوار

مناقصهگزار:شركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهسبزوار
موضوعمناقصه:تهیه،طبخوتوزيعغذايگرمكاركنانعملیاتيمنطقهسبزوار

شركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهسبزواردرنظرداردكلیهمراحلمناقصهپیمانفوقاالشارهراازطريقسامانهتداركاتالكترونیكيدولت)ستاد(بهآدرسذيلبهپیمانكارواجدشرايطواگذارنمايد.
http://setadiran.ir:آدرس

الزمبهذكراستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلي،بايستيمراحلثبتنامدرسايتمذكورونیزگواهيامضاءالكترونیكيراجهتشركتدرمناقصهمعمولنمايند.
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:021-41934

دفترثبتنام:88969737و85193768
شركتهايذيصالحكهتمايلبههمكاريدارندميتوانندجهتكسباطالعاتبیشترودريافتاسنادمناقصهبهسامانهتداركاتالكترونیكيدولت)ستاد(مراجعهنمايند.شايانيادآورياستباعنايتبه
اينكهازروشفشردهدربرگزاريمناقصهفوقاالشارهاستفادهمیگردد،بدواًارزيابيكیفيمناقصهگرانانجامومتعاقبًاپاكاتقیمتشركتهائيكهحائزامتیازالزمگردندمفتوحخواهدگرديدوپاكاتساير
شركتهاناگشودهمستردميگردد.ضمنًامناقصهگرانميتوانندتاقبلازبازگشائيپاكاتيكنوبتپاكاتقیمتخودرامستردنمودهوپاكاتحاوينرخاصالحشدهخودراارائهنمايند.متذكرميگرددبا

توجهبهتجديدمناقصه،پاكاتواصلهبههرتعدادكهباشدمفتوحوبرندهمناقصهمطابقموازينومقرراتقانونيتعیینواعالمخواهدگرديد.

ضمنًاآگهيوبرنامهزمانبنديمناقصهدرپايگاههاياينترنتيذيلنیزدرجخواهدگرديد.
WWW.IETS.MPORG.IR.روابطعمومی

 موضوع: آگهی تجديد مناقصه پيمان تهيه، طبخ 
و توزيع غذای گرم کارکنان عملياتی منطقه سبزوار

كد فراخوان : 2001092339000002 سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 

نوبت اول

شناسه آگهي :1349921
مجوز شماره : 1401-2504

شرحعنوانرديف

تهیه،طبخوتوزيعغذايگرمكاركنانعملیاتيمنطقهسبزوارموضوعمناقصه1

10/475/997/831)دهمیلیاردوچهارصدوهفتادوپنجمیلیونونهصدونودوهفتهزاروهشتصدوسیويك(ريالبرآوردمناقصه2

523/800/000)پانصدوبیستوسهمیلیونوهشتصدهزار(ريالمبلغتضمینشركتدرفرآيندارجاعكار3

نوعتضمین4
كلیهتضامینمندرجدرآيیننامهتضمیندرمعامالتدولتيجهتشركتدرفرآيندارجاعكار.ضمنًاشمارهحساببانكي

مناقصهگزارجهتواريزوجهنقدبهشرحذيلميباشد:
حسابشماره92000707/46بهشمارهشناسه42100000040نزدبانكملت

1401/04/28ساعت8صبحتاريخانتشارآگهيواسناددرسامانهتداركاتالكترونیكدولت5

1401/05/01ساعت16مهلتدريافتاسنادمناقصهازسامانهتداركاتالكترونیكدولت6

7
مهلتبارگذارياسنادتوسطمناقصهگراندرسامانهتداركات

الكترونیكدولتشاملاسنادارزيابيكیفي،پاكتالف
)تضمین(وپاكتج)نرخپیشنهاديوآنالیزنرخپیشنهادي(

1401/05/15ساعت12

1401/05/09ساعت10:00درمحلسالنكنفرانسمنطقهتاريخجلسهتوضیحاسناد)جلسهتوجیهي(8

1401/05/15ساعت13:00تاريخبازگشائيپاكاتارزيابيكیفي9

1401/05/19ساعت13:00سبزوار؛بلواردكترعليشريعتي،شركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهسبزوار،كمیسیونمناقصاتتاريخومحلبازگشائيپاكاتالفوج10

1401/08/16مهلتاعتبارپیشنهادات11

مطابقمفادراهنمايمناقصهگرانجهتشركتدرمناقصهكهبهانضمامفرمهايارزيابيكیفيدرپايگاههاياينترنتيمندرجدرشرايطمتقاضیان12
آگهيبارگزاريميگردد.

1401/04/25نوبتاول1401/04/26نوبتدومتاريخچاپآگهي13

شرکتمليپخشفرآوردههاینفتیسبزوار

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

درصورتنیازبهاطالعاتفنیباآقایبنائیانبهش�مارهتلف�ن031-52736830
واطالعاتبازرگانیباآق�ایعباس�ی52733602-031و09138861605تماس

حاصلفرمائید.
امکاندريافتاسنادمناقصهتوسطپیمانکارپسازبررسیکارشناسقراردادهای

حملونقلازفرمهایارزيابیکیفیوتوانمندیشرکتمربوطهانجاممیگردد.
الزمبهذکراستشرکتهايیمیتواننددرمناقصهشرکتکنندکهتوانصدوربارنامه
درمنطقهسیرجانراداشتهباشند)استعالمازطريقادارهراهداریاستانکرمان(

روابطعموميشرکتفوالدمبارکهاصفهان
1401-20

مهلتارسالموضوعشمارهنوعفراخوانرديف
مدارک

مديريت
مرتبط

48528589فراخوانعمومی1

انجامعملیاتحملمواد
اولیهمعدنیازمنطقه

سیرجانبهفوالدمبارکهو
فوالدسبا

قراردادهای1401/04/31
خريد

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

مخاطبانعزيزميتوانندنظرها،انتقاداتو
پیشنهادهايخوددرموردمطالبمختلفروزنامهرا

باذكرجزئیاتبهاينسامانهپیامكنمايند.

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی

شرکتآبفاضالباستاناصفهاندرنظرداردمناقصاتذيلراازطريقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنمايد.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسناد
مناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشايیپاکتهاازطريقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرس:www.setadiran.irانجامخواهدشدو

الزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلی،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.

کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاس�نادمناقصهتاارائهپیش�نهادمناقصهگرانوبازگشايیپاکتهاازطريقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(به
آدرس:www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلی،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهیامضایالکترونیکی

راجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاريخانتشارمناقصهدرسامانه:تاريخ1401/04/22میباشد.

3-اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:
3-1-آدرس:اصفهان،خیابانشیخکلینی،خیابانجابرابنحیان،دبیرخانهمعامالتشرکتآبوفاضالباستاناصفهان،تلفن:8-36680030-031،اتاق)292(

4-اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:
4-1-مرکزتماس:021-41934

4-2-دفترثبتنام:88969737و85193768
5-اطالعاتتماسدفاترثبتنامسايراستانها،درسايتسامانه)www.setadiran.ir(بخشثبتنام/پروفايل/تامینکننده/مناقصهگرموجوداست.

شمارهفراخوانسامانهستادوشمارهمناقصهمبلغتضمینمبلغبرآوردموضوعمناقصهمدت

9,269,079,733408,000,000اصالحشبكهتوزيعآبوانشعاباتروستاهايشهرستانخوانسار4ماه
2001001434000104

90-2-401/4

تاريخروزساعتعنوان

1401/04/29چهارشنبه13:00مهلتزمانیدريافتاسنادمناقصه

1401/05/08شنبه13:00مهلتزمانیارسالپیشنهاد

1401/05/09يکشنبه08:00زمانبازگشائیپاکتها

شرکتآبفاضالباستاناصفهان
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