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يادداشت- 1

 ابهام پادماني 
و اراده براي توافق

طي روزهاي اخير، يك بار ديگر 
اخبار مرتبط با موضوع مذاكرات 
هس��ته اي در تيررس رسانه ها 
و اف��كار عمومي ق��رار گرفته و 
ايرانيان به دنبال يافتن پاسخي 
براي ابهامات فراواني هستند كه 
پيش روي توافق احتمالي قرار 
دارد. يكي از موضوعات مهمي 
كه اين روزها به دفعات درباره برجام به گوش مي رسد اما 
توضيح چنداني در خصوص آن داده نمي شود، »ابهامات 
پادماني« است. هرچند موضوع تازه اي در مذاكرات مطرح 
نشده است، اما الزم است اين »ابهام پادماني« براي افكار 
عمومي تشريح شود. منظور از گزاره هاي پادماني، ترتيبات 
اجرايي است كه كشورها در خصوص NPT بايد مورد توجه 
قرار دهند. در واقع بين كشورهايي كه پيمان عدم اشاعه 
را امضا مي كنند با توافق نامه اي با آژانس لحاظ مي شود تا 
نحوه نظارت آژانس بر فعاليت هاي هسته اي صلح آميز 
كشور ياد شده به صورت دوجانبه مشخص شود. ايران از 
سال 1973 و در زمان رژيم گذشته، پيمان را پذيرفته و بعد 
هم ترتيبات اجرايي آن را قبول كرده است. بعد از انقالب 
هم، مقامات ايران اين روند را مورد پذيرش قرار داده و به 
عنوان يك توافق نامه اجرايي دوجانبه بين ايران  و آژانس 
ادامه در صفحه 2 لحاظ كرده اند. 

حسن بهشتي پور

فعاليت هاي ساختماني در تيرماه سال جاري باز هم افت كرد

ورود ساخت وساز به فاز ركود  غيرتورمي

يادداشت-2

يادداشت-4يادداشت-3

نيم قرن شالق زدن دريا! 

 سرنوشت 
ارز داروهاي خارجي

 تبريك هايي 
براي هيچ

»تورم مكافات الهي نيس��ت، 
تورم بالي آس��ماني نيست يا 
مرضي نيست كه مانند طاعون 
فرود آمده باش��د. تورم نوعي 
سياس��تگذاري اس��ت. اگ��ر 
كسي تورم را شر مي داند، بايد 
جلوي چاپ پول را بگيرد. بايد 
بودجه دولت متوازن شود و...«. 

)سياست اقتصادي – لودويك ميزس( 
كشورمان شايد نادر كش��وري در جهان باشد كه مدت 
بيش از چهار دهه دچار تورم دو رقمي است. متوسط تورم 
در اين حدود چهار دهه در اي��ران حدود 20 درصد بوده 
است. به تعبيري، ايرانيان با تورم دو رقمي به دنيا مي آيند 

و زندگي مي كنند و.... 
 اين در حالي اس��ت كه اين بيماري اقتصادي در جهان 
همچون بيماري هاي واگير دار و مسري ريشه كن شده و از 
حدود 180 كشور جهان 150 كشور داراي تورم تك رقمي 
و تنها پنج يا شش كشو با تورم باالي 20 درصدي دست 
به گريبانند. چرا وضعيت در ايران، چنين است؟ آيا درد 
تورم هم مانند درد توسعه نايافتگي است و علل و عوامل 
پنهان دارد؟ چنانكه عباس ميرزا، وليعهد قاجار از سفير 
فرانسه پرسيده بود: »آيا آفتاب كه قبل از رسيدن به شما 
به ما مي تابد تأثيرات مفيدش در سر ما كمتر از شماست؟! 
يا خدايي كه مراحمش بر جميع ذرات عالم يكسان است 
خواسته شما را بر ما برتري بدهد؟ گمان نمي كنم. اجنبي 
حرف بزن! بگو من چه بايد بكنم كه ايرانيان را هوش��يار 

نمايم.«
 به نظر مي رسد پاسخ اين پرسش چنانكه در ابتداي مطلب 
به نقل از اقتصاددان برجسته و شهير اتريشي عنوان شد 
»نه بالي آسماني و نه همچون طاعون و..« بلكه ناشي از 
چاپ پول است. بر اساس تمام نظريات اقتصادي معتبر، 
علت تورم، افزايش حجم نقدينگي و اين نيز خود ناشي از 
عدم تراز هزينه - درآمد دولت هاست. اين ناترازي خود را 
در قالب افزايش پول و شبه پول نشان داده، تورم را به همراه 
مي آورد. در اين شرايط بديهي است نهاده هاي توليد يعني 
مواد اوليه و تامين مالي و دستمزد و... گران شده و اين نيز 
به افزايش قيمت محصوالت و نارضايتي مصرف كنندگان 
منجر مي شود. اما حكومت ها به جاي توجه به اين اصول 
بديهي كه كار درمان اين بيماري را در جهان به غايت ساده 
كرده، به راه حل هايي پناه مي برند كه اقتصاد و زندگي مردم 
را با رنج و سختي هاي بيشتري مواجه و بنيان توليد و كار 
مولد و خالقانه را از بين مي برد. مهم ترين اين به اصطالح 
راه حل ها: كنترل قيمت ها است! »لودويك فون ميزس«، 
اين رفتار دولت ها را چنين تش��ريح مي كند: »دولت ها 
پس از آنكه با عرضه پول، موجب تورم مي ش��وند و داد 
مردم از افزايش قيمت ها درمي آيد، معموال به سياست 
مهار قيمت ها متوسل مي شوند. اين سياست ابتدا در يك 
كاال و رفته رفته به بسياري از كاالها و حتي نرخ دستمزد 
و نرخ بهره و كل نظام اقتصادي تسري مي يابد.« )سياست 
اقتصادي – لودويك ميزس(  روزي نيس��ت كه از سوي 
دولت و نهادهاي حكومتي در كشورمان شماره تلفن و 
آدرس سايت و سامانه اي براي برخورد با گرانفروشان اعالم 
نشود و گروهي از كاركنان دولت و نيروهاي حكومتي براي 
مقابله با اين آسياب بادي بسيج نشوند. رفتاري كه طي 
چند ده��ه و از اوايل دهه پنجاه به خصوص، ناكارآمدي 
آن به اثبات رس��يده است. اما آنچه وظيفه دولت در اين 
ميان است نه آزمودن آزموده ها، بلكه فهم درست مساله 
و حركت منسجم و مشخص و برنامه ريزي شده به سوي 
حل آن اس��ت. در موضوع »ت��ورم« آنچه وظيفه دولت 
است نه كنترل قيمت ها در سطح خرد بلكه كنترل سطح 
عمومي قيمت ها در سطح كالن و از طريق كنترل رشد 
ادامه در صفحه 3 نقدينگي است.  

ما در س��ال هاي گذشته با 
توجه ب��ه محدوديت هايي 
ك��ه در تامي��ن ارز ۴200 
تومان��ي وج��ود داش��ت، 
ش��اهد آن بوديم كه برخي 
ب��راي  توليدكنن��دگان 
دريافت ارز خود حتي چند 
م��اه معط��ل مي ماندند اما 
ب��ا تغيير مبنا ب��ه ارز نيمايي، انتظار اين اس��ت كه 
الاقل اين صف تقاضا ديگر وجود نداشته باشد و در 
كوتاه ترين زمان ممكن ارز مورد نياز توليدكنندگان 
و فعاالن اقتصادي تامين ش��ود تا در آينده مشكلي 

براي تامين نيازهاي جامعه به وجود نيايد.
دولت در اين زمينه اصالحات��ي را آغاز كرده كه از 
س��وي فعاالن اين بخش بارها بر ل��زوم اجراي آن 

تاكيد شده بود. 
هدف اصل��ي نيز حماي��ت از م��ردم، جلوگيري از 
افزايش قيمت دارو و بازگش��ت نرخ ها به ش��هريور 
1۴00 اس��ت اما بايد توجه داشت كه اين مساله را 
تنها نمي توان با محوريت وزارت بهداش��ت اجرايي 
كرد. در صورتي كه ساير نهادها نيز حضور پيدا كرده 
و حمايت ها را آن طور كه برنامه ريزي شده اجرايي 
كنند، مي توان انتظار داشت كه اين طرح به اهداف 

خود دست پيدا كند.
در واق��ع م��ا از همان ابت��دا معتقد بودي��م كه اگر 
بناس��ت اصالحي در اين سياس��ت ها اتفاق بيفتد 

نيز باي��د از داروه��اي خارجي آغاز ش��ود. ميزان 
ارزبري داروهاي داخلي بين 30 تا 35 درصد است 
ام��ا داروهاي خارج��ي 100 درصد به ارز وابس��ته 
هستند. اين موضوع در سال هاي گذشته نيز براي 
ما مش��كالتي ايجاد كرده است. از س��ويي با توجه 
به اينكه قيمت تمام ش��ده اي��ن داروهاي خارجي 
بس��يار پايين تر از عدد واقعي آنها بوده، ما با قاچاق 
معكوس آنها مواج��ه بوديم. از ط��رف ديگر وقتي 
مبن��اي ارز داروه��اي داخلي را ب��ه نيمايي تغيير 
مي دهي��م اما داروي خارجي همچن��ان ارز دولتي 
مي گيرد، يعني ش��رايط را براي رقابت محصوالت 
داخلي دش��وار كرده ايم و اين نگران��ي وجود دارد 
كه مبادا پزش��ك ها و بيماران از داروهاي داخلي به 
س��مت داروهاي خارجي حركت كنند كه قطعا به 
نفع توليد و س��رمايه گذاري هاي داخلي انجام شده 
نيس��ت. از اين رو نظر ما اين بود كه حتي حذف ارز 
داروهاي خارجي كه در س��ال ح��دود يك ميليارد 
دالر ارز مي گيرند بايد در اولويت باشد و اميدواريم 
كه دول��ت در كوتاه ترين زمان ممك��ن اصالح اين 
بخش را نيز دستور كار قرار دهد. از سوي ديگر اين 
نگراني وجود دارد كه با طوالني ش��دن اين فرايند، 
انبار كردن داروهاي خارجي براي فروش با قيمت 
باالتر در آينده ني��ز افزايش پيدا كند و اين موضوع 
نيز به نفع م��ا نخواهد بود، از اين رو الزم اس��ت كه 
مسووالن وزارت بهداش��ت به اين مساله نيز توجه 

جدي داشته باشند.

روز خبرنگار را خيلي ها به ما كه 
دستي بر آتش مطبوعات ايران 
داريم تبريك مي گويند، اما اين 
تبريك ها بيشتر رنج هايي را به 
يادمان مي اندازد كه هر كدام در 
طول س��ال هاي كاري خود با 
آن دست به گريبان بوده ايم، از 
توقيف هاي فله اي مطبوعات تا 
بيكاري ها و ممنوع الكاري و ... خيلي هايمان دلزده شديم 
و از ميانه راه به اين فكر افتاديم كه به دنبال شغل ديگري 
برويم، خيلي هاي ديگر هم از اين نمد براي خود كالهي 
بافتند و راهش��ان را به روابط عمومي ها و وزارتخانه ها و 
... ب��از كردند، اما خيلي هاي ديگر هم س��رخورده و تنها 
كنج عزلت برگزيدند. ترجيح دادند به ياد همان روزهاي 
خوب مطبوعات همان روزهايي كه هنوز روزنامه ها نفس 
مي كشيدند، تحريريه ها پر از هياهو و جابه جايي اخبار 
بود... روزهايشان را سپري كنند. اما تلخ تر از همه اين سال 
گذشته است كه وقتي نگاه مي كنيم مي بينيم، در اين سه 
سال كرونا چه همكاراني را از دست داده ايم، جوان هايي 
كه مي توانستند باشند و هنوز هم در همين مطبوعات از 
رمق افتاده كارهايي كنند كارستان، كرونا اما مهلت نداد، 
فقط كرونا نبود، بي تدبيري ها هم دس��ت به كار شدند، 
بي مس��ووليتي ها همكارانمان را از ما گرفتند، حتي اين 
رويايي تو خالي كه تو را مي كشاند در مرز رفتن هاي خود 
خواسته. جاي خيلي ها خالي است، خيلي ها كه رفتند تا 
در دنيايي ديگر فارغ از هياهوي ما و مني اين دنيا زندگي 

كنند و خيلي هاي ديگر كه كنج عزلت گزيده اند و حاال 
حتي ديگر كس��ي نامش��ان را هم به ياد نمي آورد. روز 
خبرنگار براي خيلي از ما شايد مملو از خاطره هاي تلخ 
و شيرين باشد، اما هر چه هست اين هجوم تبريك هايي 
است براي هيچ. خيلي از ما رنج هاي بي شماري برده ايم 
تا به اينجا رسيده ايم و هنوز هم در كنج دنج روزنامه اي 
كه نفس هايش به شماره افتاده چند خطي مي نويسيم 
نه س��ر شوق كه ديگر ش��وق تحول در هياهوي فضاي 
مجازي چنان رنگ باخته كه جايي براي حرفه اي گري 
باقي نمي گذارد. تيترها زرد، اخباري كه از سر هيجان 
بي هيچ بررسي منتشر مي شوند. اعداد و ارقامي كه هر 
روز تاييد و تكذيب مي شوند، مسووالني كه ديگر حتي 
خود را موظف به پاسخگويي به هيچ رسانه اي نمي دانند و 
اصال نقش رسانه ها در بين مردم آنقدر كم رنگ و بي مقدار 
شده كه خبرنگار بودن معناي واقعي خود را از دست داده 
است. ديگر براي خيلي از ما رفتن به دنبال سابقه اخبار 
يا پيگيري اخبار به خاطره اي دور بدل شده است. اينكه 
براي افتادن در جريان موج هاي بي محابايي كه از شايعه 
ت��ا واقعيت مي آيند و مي روند، فرصت نفس كش��يدن 
داشته باشيم، از 200 جسد باقي مانده در سيل امامزاده 
داوود تا راه اندازي گش��ت بارداري در بيمارستان ها و... 
حرف مي زني��م بي آنكه فقط لحظ��ه اي درنگ كنيم. 
اتفاق ها يادم��ان مي رود، پيگيري خبرها را به دس��ت 
فراموشي مي سپاريم، يادمان مي رود زماني اخباري را 
پوشش داده ايم كه حاال بايد پيگير وضعيت به جا مانده 
ادامه در صفحه 3 از آنها باشيم.   

يادداشت -5

نقدينگي راه نجات بورس
 يكي از مهم تري��ن اتفاقات 
هفت��ه گذش��ته در ب��ورس 
ورود بعض��ي از محصوالت 
خودرويي ها ب��ه بورس كاال 
ب��ود. اتفاق��ي كه ه��م براي 
خودروسازان مثبت و خوب 
اس��ت و از سوي ديگر كليت 
اقتصاد كش��ور را به س��مت 
شفاف سازي و حذف رانت ها مي برد. اين خبر تا حدود 
زيادي فش��ار فروش را در بازار گرفت. دومين موضوع 
مهم در اين هفته صورت مال��ي صندوق تثبيت بازار 
بود. اين صورت مالي نشان داد كه صندوق توانسته در 
سال هاي 99 و 1۴00 سود خوبي بسازد. اين سود سازي 
دو نكته را مشخص مي كند نخست، سود كردن يعني 
در پايين خريدن و در باال فروختن. در نتيجه انتظاري 
كه از صندوق تثبيت مي رفت به خوبي اجرا شده است. 
يعني صندوق در روزهاي منفي خريده و در روزهاي 
مثبت فروخته اس��ت. اما نكته اي ك��ه ذهن را درگير 

مي كند اين است كه در كجاي اين افت ها خريد انجام 
شده است؟

از صندوق تثبيت بازار انتظار مي رود كه روزهاي اول 
س��قوط خريد كند تا حدودي جلوي ريزش را بگيرد. 
حداقل زهر فروشندگان و ترس غالب بر بازار را از بين 
ببرد تا پشت آن دست حقوقي هاي بزرگ خريد كنند 
و كم كم جو مثبت برگردد تا حقيقي ها هم تصميم به 
خريد بگيرند. اما براي اين سود ساخته شده اين شبهه 
به وجود آمده كه صندوق در روزهاي انتهايي و در كف 
بازار خريد را انجام داده اس��ت. نه روزهاي ابتدايي كه 
جلوي اين حد از ريزش را بگيرد. البته براي فهميدن 
اين مساله نياز به دسترسي به اطالعات بيشتر است. اما 
چيزي كه درحال حاضر هم ديده مي ش��ود اين است 
كه صندوق تثبيت بازار هنوز دس��ت به عمل نشده و 
حمايتي براي تعادل بازار انجام نمي دهد. در حالي كه 
اساس��ا يكي از اهداف تشكيل اين صندوق حمايت از 

بازار در روزهاي منفي و نزولي است. 
راه حل خروج از اين بحران فقط نقدينگي است. چون 

اكثر سهم ها در بازار به نقاط ارزنده رسيده اند و P/E بازار 
در محدوده جذابي براي خريد است. در نتيجه مشكل 
در قيمت ها نيس��ت بلكه عدم نقدينگي بزرگ ترين 
چالش هاي بورس اس��ت. در اين هفته ش��اهد بوديم 
كه ارزش معامالت خرد س��هام به زير دو همت رسيد 
كه نش��ان از بحران زدگي بازار دارد. يكي از مهم ترين 
اخبار هفته آينده دور جديد مذاكرات است كه به بعد 
از تاسوعا  و عاشورا موكول شده است. بر همين اساس 
صنايع برجامي مي توانند تحت تاثي��ر اين خبر قرار 
بگيرند. در روزهاي پاياني اين هفته نيز فش��ار فروش 
كاهش يافت و اين موضوع را مي توان در روند معامالت و 
ارزش صف هاي خريد ديد كه فروشنده ها عقب نشيني 
كرده اند. هفته آينده هم به واسطه تعطيلي تنها 3 روز 
كاري داريم و احتماال هفته كم حجم و متعادلي را پيش 

رو خواهيم داشت.
كال در شاخص كل نزولي است. اما همانطور كه هفته 
پيش گفتيم نشان هايي از اصالح روبه باال در روند نزولي 
ديده مي شود. قيمت به كف كانال نزولي كوتاه مدت 

برخورد كرد و به آن واكنش نشان داده است. آراس اي 
موفق ش��د خودش را به باالي س��طح 30 برساند كه 
اين نشان از كم ش��دن فشار فروشندگان دارد. از نظر 
ايچيموكو هم ابر آينده قرمز رنگ اس��ت. قيمت زير 
تنكانسن و تنكانسن هم زير كيجونسن قرار دارد كه 
همگي اينها نشان از روند غالب نزولي دارند. اما در حال 
حاضر يك مقدار فاصله بين قيمت و كيجونسن بيشتر 
شده است. انتظار داريم كه قيمت يه اصالح جزيي رو 
به باال تا محدوده 1۴50 هزار تا 1۴70 هزار واحد داشته 
باشد. در شاخص هم وزن هم وضعيت به همين ترتيب 
است. روند غالب نزولي بوده ولي نشانه هايي از اصالح 
كوتاه مدت ديده مي ش��ود. هم  ام اف اي و هم آراس اي 
توانستند خودشان را به باالي محدوده اشباع فروش 
برسانند. اگر از سيس��تم معامالتي ايچيموكو كمك 
بگيريم مي بينيم كه قيمت فاصله زيادي با تنكانسن 
دارد. بنابراين اصالح جزيي در اين شاخص هم دور از 
انتظار نيست و احتماال تا محدوده ۴00 هزار واحد رشد 

كوتاهي را خواهد داشت.

مريم شاهسمنديمحمود نجفي عرب

سارا فالح

حسين حقگو

 »تعادل« 
آخرين وضعيت بازار سرمايه را بررسي مي كند

 اصالحات يارانه اي 
يا افسارگسيختگي تورم؟

خودروسازي جهان و ايران به كدام سو مي رود؟ 

 قيمت گذاري دستوري
گريبانگير سهامداران

صفحه 4     صفحه 2    

صفحه 5    

 دولت رييسي 
و قدرت خريد مردم

 صنعت خودرونخستين قرباني 
جنگ احتمالي تايوان

 پيش نويس نهايي اروپا 
در انتظار پاسخ ايران و آمريكا

يك مقام ارشد اتحاديه اروپا: 
مذاكرات براي دست يافتن به يك متن 

پايان يافته است و ما متني را توليد كرده ايم. 
آنچه االن اتفاق مي افتد بستگي به پاسخ 

مشاركت كنندگان دارد
    

با پايان اي��ن دور از گفت وگوها، هيات مذاكره كننده 
جمهوري اس��المي ايران س��اعاتي ديگر به تهران 
بازخواهد گشت. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا 
اعالم كرده كه بهترين پيشنهادها را روي ميز مذاكره 

براي پذيرش طرفين قرار داده است. 
يك مقام ارش��د اتحاديه اروپا گفت: مذاكرات براي 
دست يافتن به يك متن پايان يافته است و ما متني را 
توليد كرده ايم. آنچه االن اتفاق مي افتد بستگي به پاسخ 

مشاركت كنندگان دارد.
همچنين اعالم ش��ده كه هي��چ ضرب االجلي براي 
بازگش��ت هيات ها از پايتخت ها به وين اعالم نشده 
است. برخي ناظران سياسي نيز گفته اند كه موضوعات 
پادماني مربوط به آژانس بين المللي انرژي هسته اي 
از ن��كات باقي مانده در مذاكرات بوده اس��ت كه بايد 
بين اي��ران و آژانس حل ش��ود. رايزني ها و تماس ها 
باهماهنگ كنن��ده و طرف هاي ديگ��ر ادامه خواهد 
داشت. پيش��تر يك مقام ارش��د وزارت امور خارجه 
تاكيد كرده بود: در ۴ روز گذشته مذاكرات فشرده اي 
در خصوص چند موضوع باقي مانده براي اطمينان از 
تامين مالحظات و نگراني هاي كشورمان برگزار شد. 
در جريان اين گفت وگوها ما مواضع خود را با طرف هاي 
مقابل به اشتراك گذاش��تيم و در برخي موضوعات 
نيز پيش��رفت هاي نسبي حاصل ش��د. وي گفت: با 
توجه به مباحث صورت گرفته طي سه روز گذشته، 
امروز انريكه مورا چند ايده در مورد برخي موضوعات 
باقي مانده به طرف ها ارايه داد و ما به محض دريافت 
اين ايده ها، پاسخ و مالحظات اوليه  خود را به ايشان 
منتقل كرديم، اما طبيعتا اين موارد نيازمند بررسي 
جامع هستند و ما نظرات و مالحظات تكميلي خود را 
به هماهنگ كننده و ساير طرف ها منتقل خواهيم كرد. 
اين مقام ارشد وزارت امور خارجه افزود: بدون ترديد 
اصل اساسي براي ما حراست از حقوق و تأمين منافع 
ملت ايران اس��ت.وي در  ادامه تاكيد كرد: احقاق اين 
حقوق و تامين منافع و تضمين اجراي پايدار تعهدات 
طرف مقابل و جلوگيري از تكرار رفتارهاي غيرقانوني 

امريكا دغدغه جدي تيم مذاكره كننده است.

پيشنهادات جديد مورا 
درباره برخي موضوعات باقي مانده 

در وين و پاسخ ايران
يك مقام ارشد وزارت امور خارجه تاكيد كرد: احقاق 
حقوق و تامين منافع ملت ايران و تضمين اجراي پايدار 
تعهدات طرف مقابل و جلوگيري از تكرار رفتارهاي 
غيرقانوني امريكا دغدغ��ه جدي تيم مذاكره كننده 

است.
اين مقام ارشد وزارت امور خارجه با اشاره به اين دور 
از مذاك��رات وين گفت: در ۴ روز گذش��ته مذاكرات 
فشرده اي در خصوص چند موضوع باقي مانده براي 
اطمينان از تامين مالحظات و نگراني هاي كشورمان 
برگزار شد. در جريان اين گفت وگوها ما مواضع خود 
را با طرف هاي مقابل به اشتراك گذاشتيم و در برخي 

موضوعات نيز پيشرفت هاي نسبي حاصل شد.
وي گفت: با توجه به مباحث صورت گرفته طي سه 
روز گذشته، امروز انريكه مورا چند ايده در مورد برخي 
موضوعات باقي مانده به طرف ها ارايه داد و ما به محض 
دريافت اين ايده ها، پاسخ و مالحظات اوليه خود را به 
ايش��ان منتقل كرديم، اما طبيعتا اين موارد نيازمند 
بررسي جامع هستند و ما نظرات و مالحظات تكميلي 
خ��ود را به هماهنگ كننده و س��اير طرف ها منتقل 

خواهيم كرد.
اين مقام ارشد وزارت امور خارجه افزود: بدون ترديد 
اصل اساسي براي ما حراست از حقوق و تأمين منافع 
ملت ايران اس��ت.احقاق اين حقوق و تامين منافع و 
تضمين اجراي پايدار تعهدات طرف مقابل و جلوگيري 
از تكرار رفتارهاي غيرقانوني امريكا دغدغه جدي تيم 
ادامه در صفحه 2 مذاكره كننده است.  

 بازگشت 
از وين



با گذشت يك سال از آغاز به كار رسمي دولت رييسي، 
همچنان اختالف نظرها بر سر سياست هاي اقتصادي 
اين دولت ادامه دارد. هرچند مس��ووالن تيم اقتصادي 
دولت جديد بارها از اين گفته اند كه اقتصاد ايران رو به 
سمت بهبود حركت مي كند و اگر آمارها فعال قابل اتكا 
نيست، در نهايت ش��رايط بهبود خواهد يافت اما آنچه 
كه در عمل مشاهده مي شود، حاكي از افزايش فشار بر 
معيشت مردم يا الاقل تغيير نكردن اوضاع در بسياري 
از متغيرهاست. گزارش مركز آمار در يك ساله منتهي 
به تير ماه 1401 نش��ان مي دهد كه قيمت روغن مايع 
327 درصد، روغن جامد 285 درصد، برنج 188 درصد، 
سيب زميني 173 درصد، ماكاروني 166 درصد، سس 
140 درص��د، پنير 137 درصد، ماس��ت 134 درصد، 
رب 134 درص��د، كره 116 درصد، ش��ير 105 درصد، 
مرغ 103 درص��د، تخم مرغ 102 درصد و رش��ته اش 
101 درصد نسبت سال پيش از آن افزايش يافته است.  
اين در حالي است كه دولت در زمينه افزايش حقوق ها 
همچنان با چالش مواجه است و در كنار حرف و حديث ها 
درباره افزايش 57 درصدي دستمزد، سرنوشت حقوق 
بازنشس��تگان و حداقلي بگيران نيز همچنان روش��ن 
نيست. البته بخش عمده اي از اين افزايش قيمت پس 
از آن رخ داد كه دولت تصميم گرفت ارز 4200 توماني 
چهار قلم كاالي اساسي را رس��ما حذف كند. هرچند 
منتقدان اين ارز از ماه ها قبل صحبت از اين مي كردند كه 
رانت و فساد اصلي ترين نتيجه  آن بوده است اما در عمل 
مشخص شد كه اين ارز تاثيرات خاص خود را نيز داشته 
و روند افزايش قيمت هايي كه پس از آن رخ داد به درستي 
اين موضوع را ثابت كرد. هرچند دولت پيش بيني كرده 
بود كه تنها قيمت چهار قلم كاال افزايش پيدا كند اما در 
نهايت اقتصاد ايران روند تازه اي افزايش قيمت را تجربه 
كرد و كار تا جايي باال گرفت كه در آمارهاي خرداد ماه 
ركوردي جديد از تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه به ثبت 
رسيد. مسووالن دولت بارها از اين گفته اند كه نرخ تورم 
ايجاد شده گذرا بوده و پس از مدتي برطرف خواهد شد 
اما آنچه كارشناسان مي گويند با اين موضوع در تناقض 
است. هادي حق ش��ناس كارشناس مسائل اقتصادي 
در اين زمينه گفته: پيش بيني اقتصاد ايران تا حدودي 
ناشي از شرايط تحريم است؛ اگر كشور تحريم نباشد، 
دو اتفاق مهم در اقتص��اد ايران مي افتد؛ اتفاق مهم اول 
آن است كه ده ها ميليارد الر از ارز ايران، آزاد خواهد شد 
كه روي نرخ تورم تاثيري مثبت خواهد داشت؛ مساله 
مهم بعدي آن اس��ت كه بخش بازرگان��ي و صادرات و 
واردات به روال عادي باز خواهد گشت كه اين امر هم بر 
روي نرخ ارز اثرگذار است و هم بر صنايعي كه امروز در 
ظرفيت كامل فعال نيستند نيز تاثير دارد. اين كارشناس 
اقتصادي اضافه كرد: اگر تجارت به شرايط عادي برگردد، 
حداقل در كوتاه مدت كسي انتظار افزايش نرخ تورم را 
ندارد؛ يعني انتظارات تورمي هم يا حذف مي شود يا به 
حداقل ممكن مي رسد؛ البته همه آنچه گفته شد، براي 
شرايطي است كه برجام احيا شود؛ اما اگر نشود، به دليل 

مش��كالتي كه در نقل و انتقاالت پولي و اخاللي كه در 
صادرات و واردات كاالها ايجاد مي شود، انتظار اين است 
كه نرخ دالر افزايش يابد و انتظار افزايش نرخ تورم را نيز 
داشته باشيم و در نهايت افزايش نرخ ارز و تورم مي تواند 
بر تمام متغيرهاي اقتصادي كش��ور اثرگذار باشد. وي 
در ادامه اظهار داش��ت: بايد به اين نكته هم اشاره كرد 
بعيد است كه در ماه هاي آينده شاهد تورمي چون تورم 
خرداد باشيم و بخش عمده شوك افزايش قيمت ارز در 
خرداد ماه تخليه ش��ده است؛ اما در هر حال اگر شرايط 
صادرات و واردات همچنان مثل قبل بماند، انتظار اينكه 
شاخص هاي پولي اصالح شود، دور از ذهن خواهد بود. 

هادق حق ش��ناس در پايان تاكيد كرد: به نظر من نرخ 
تورم ماه آينده بين 30 تا 40درصد مي ماند؛ به احتمال 
زياد رش��د اقتصادي هم مثبت خواهد ماند؛ شاخص 
بورس نيز اگر ش��رايط تحريمي به همين شكل ادامه 
يابد، به احتمال زياد مانند سال گذشته باقي خواهد ماند. 
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه تيم اقتصادي 
نزديك به دولت رييسي و همچنين نمايندگان مجلس 
همراه با دولت از اين مي گويند كه با اصالحات يارانه اي 
انجام شده، حتي قدرت خريد مردم نيز افزايش يافته 
است. حجت االسالم س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني 
گفت: پرداخت يارانه نقدي به جاي يارانه پنهان و واقعي 
شدن قيمت كاالهاي اساسي با عكس كاهش ضريب 
جيني در جامعه شده اس��ت. نايب رييس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي 

افزود: ما امروز شاهد هستيم كه دهك ضعيف جامعه 
به ازاي هر فرد ماهان��ه 400 هزار تومان يارانه دريافت 
مي كنند كه اين مساله قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه 
را افزايش داده و موجب كاهش ضريب جيني شده است. 
ميرتاج الديني اظهار داش��ت: پي��ش از اين يارانه ها به 
صورت پنهان به كاالها تخصيص مي يافت در تخصيص 
يارانه ها به صورت پنهان اقشار مرفه جامعه بيشترين 
بهره را از يارانه ه��ا مي برند اما در حال حاضر و با واقعي 
شدن قيمت ها يارانه كاالها به صورت هدفمند به اقشار 
ضعيف جامعه پرداخت مي شود. نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اگرچه يارانه 
نقدي كه پرداخت مي شود، جبران كننده تورم موجود 
نيست اما بخش قابل توجهي از آن را پوشش مي دهد 
و قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه را افزايش مي دهد. 
نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس افزود: نكت��ه اي كه در اينجا قابل ذكر اس��ت 
اين اس��ت كه در مورد كساني كه يارانه آنها قطع شده 
بررسي هاي الزم صورت گيرد تا كساني كه حقشان در 
اين زمينه تاكنون تضييع شده، احيا شود. اين اظهارات 
در حالي مطرح ش��ده كه دولت خود ب��ه اين موضوع 
واقف اس��ت كه با توجه به نرخ تورم فعلي، يارانه اي كه 
به شكل ثابت پرداخت مي شود، تنها كفاف هزينه ها در 
كوتاه مدت خواهد داد و پس از مدتي توان تاثيرگذاري 
آن پايين مي آيد از اين رو از همان ابتدا دولت اعالم كرده 
كه به دنبال تخصيص يارانه غير نقدي از طريق كاالبرگ 

است، موضوعي كه هرچند چند ماه از مطرح شدن آن 
گذش��ته اما همچنان با اما و اگرهايي در زمان بندي و 
نحوه اجرا مواجه است. در آخرين خبر وزير اقتصاد اعالم 
كرد: پس از تصميم نهايي ستاد اقتصادي دولت، شيوه 
پرداخت كاالبرگ و نحوه دريافت آن را اعالم خواهيم 
كرد. خاندوزي در توضيح طرح كاالبرگ الكترونيكي 
عنوان كرده؛ اين گزارش قرار است تا آخر مرداد توسط 
دوستان ارايه شود و اميدواريم اوايل شهريور ماه بعد از 
ارايه گزارش، تصميم نهايي در خصوص جزييات تغيير 
شيوه پرداخت يارانه ها صورت گيرد. وزير اقتصاد متذكر 
شده؛ پس از تصميم نهايي ستاد اقتصادي دولت، شيوه 
پرداخت كاالبرگ و نحوه دريافت آن را اعالم خواهيم 
كرد. خاندوزي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا مردم 
مي پذيرند بعد از چندين سال دريافت يارانه، به صورت 
نقدي كاالبرگ دريافت كنند، عنوان كرده؛ با توجه به 
اينكه پرداخت يارانه ها حكم قانون بودجه سال 1401 
است و دولت به جهت اينكه مي خواست حتما حمايت 
اوليه صورت بگيرد، در ماه هاي گذش��ته تالش كرد 
پرداخت يارانه داشته باشيم؛ تا زماني كه زيرساخت 
ارايه كاالبرگ آماده شود. با وجود ادامه داشتن دعواي 
سياسي ميان موافقان و مخالفان دولت آنچه كه قطعي 
به نظر مي رسد، تداوم فشار بر مردم در امورات جاري 
زندگي است و چه يارانه فعلي ادامه داشته باشد و چه 
بنا باشد كاالبرگ جاي آن را بگيرد، دولت بايد راه حلي 

بزرگ براي كاهش اين فشار همه جانبه پيدا كند.
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تشكر جهاد اسالمي از ايران
پس از آتش بس

زياد النخاله دبيركل جنبش جهاد اسالمي فلسطين، 
يكشنبه ش��ب پس از اعالم آتش بس در ن��وار غزه، در 
سخناني ابعاد پيروزي ملت فلسطين را تشريح كرد. زياد 
النخاله دبيركل جنبش جهاد اسالمي در نشست خبري 
خود در تهران، درباره آتش بس اخير با رژيم صهيونيستي 
گفت: به مردم فلسطين كه اكنون با تجاوز صهيونيست ها 
روبرو هستند و بر استقامت آنها درود مي فرستم. بر اساس 
گزارش العالم، وي در ابتدا از طرف هايي كه براي تحقق 
اين آتش بس ياري كردند، تشكر كرد و گفت: از وزيران 
خارجه ايران و قطر و رييس پارلمان لبنان تشكر مي كنم. 
وي در ادامه گفت: ملت فلسطين و به ويژه سرايا القدس، 
توانستند دستاورد بزرگي در برابر دشمن صهيونيست 
كسب كنند. النخاله ادامه داد: جنبش جهاد اسالمي براي 
دفاع از وحدت ملت فلسطين و رويارويي در عرصه هاي 
مقاومت پا به عرصه وجود گذاش��ت و ثابت و اس��توار 
باقي مي ماند و ديديد كه چگونه سرايا القدس توانست 
امتيازات بزرگي را به دست آورد. وي افزود: 58 شهرك 
صهيونيست نشين به طور همزمان زير آتش راكت هاي 
س��رايا القدس قرار داشت و اشغالگران نتوانستند هيچ 
يك شروط خود را بر ما تحميل كنند. النخاله گفت: اين 
پيروزي را به تمام ملت هايي كه در كنار ملت فلسطين 
ايس��تادگي كردند، تقديم مي كنم. وي تاكيد كرد، در 
برابر شهدا سر تعظيم فرود مي آورم و به مردم فلسطين 
و ملت هاي عرب و اس��المي كه با ما همبستگي كردند 
درود مي فرس��تم. دبيركل جهاد اسالمي با بيان اينكه 
اين جنبش براي وحدت فلسطين به وجود آمده است 
تاكيد كرد كه نهضت جهاد اس��المي پاي��دار و قويتر از 
هميشه باقيمانده است. وي با اشاره به اينكه اشغالگران 
نمي توانند هيچ شرط و شروطي براي ما تعيين كنند 
گفت: رژيم صهيونيس��تي براي آزادي ش��يخ بسام 
السعدي و خليل العواده تحت فشار مقاومت قرار داشت. 
وي در ادامه با اش��اره به اينكه دشمن صهيونيستي 
بود كه به دنبال آتش بس ب��ود تاكيد كرد، ما آزادي 

السعدي و العواده را شرط آتش بس تعيين كرديم.

شرط پيشرفت در مذاكرات وين
يك ديپلمات پيشين كشورمان گفت: وضعيت ما 
درباره چگونگي عمل درباره مذاكرات روشن است. 
ما دنبال آن هستيم تحريم هاي ظالمانه رفع شود و 
تا وقتي اين اراده در دولت بايدن به وجود نيايد كه 
تحريم هاي برجام��ي و پس از برجامي را رفع كند، 
به طور طبيعي شاهد پيش��رفت در روند مذاكرات 
نخواهيم بود چون ايران حاضر نيس��ت تعهد را در 
مقابل بي تعه��دي طرف مقابل بپذيرد. محس��ن 
پاك آيين با اشاره به فضاس��ازي غرب و امريكا در 
بحث برجام و فشار به ايران براي اتخاذ تصميم گفت: 
در حال حاضر شاهد هس��تيم تمركز امريكا روي 
مباحث هسته اي ايران كم ش��ده از اين رو با توجه 
به عدم رفع تحريم ها ما مي توانيم در حوزه تقويت 
فعاليت هاي صلح آميز اقداماتي را انجام دهيم. وي 
افزود: ما ضمن اينكه مذاك��رات را ادامه مي دهيم 
بايد همزمان پيش��رفت هاي جديدي را در حوزه 
صلح آميز هسته اي داشته باشيم؛ مثال در حوزه ايجاد 
نيروگاه هاي هسته اي جديد، در حوزه توليد راديو 
دارو و نيز  كشاورزي مي توانيم اقداماتي قابل توجه را 
انجام دهيم معتقدم نبايد محدوديت ها در اين حوزه 
را بپذيريم. اين كارشناس مسائل بين الملل با بيان 
اينكه اگر امري��كا در روند مذاكرات برجامي حاضر 
به لغو تحريم شد، آن وقت ما هم محدوديت ها در 
صنعت هسته اي را بايد بپذيريم در غير اين صورت 
اراده ما بايد تمركز بر پيشرفت هر چه بيشتر در حوزه 
هس��ته اي به ويژه در حوزه تحقيقاتي باشد، گفت: 
نباي��د روند مذاكرات برجامي موجب كند ش��دن 
پيشرفت هاي هس��ته اي ايران شود. ما بايد هر چه 
مي توانيم توان خود در اين حوزه را گسترش دهيم.

محكوميت هتك حرمت
به ساحت قرآن

س��فارت ايران در برلين، اقدام تحريك آميز عده اي در 
هتك حرمت كالم اهلل مجيد و اهانت به مقدسات اسالمي 
و انساني، در برابر مركز اسالمي هامبورگ در آلمان در روز 
تاسوعاي حس��يني را شديدا محكوم كرد. در بخشي از 
بيانيه سفارت ايران در آلمان آمده است: اين اقدام هتاكانه 
بر خالف اصل آرمان احترام به فرهنگها و اعتقادات است 
كه در قانون اساسي آلمان مورد تصريح قرار گرفته است. 
اين سفارتخانه تاكيد كرد: ايران ضمن پاسخگو دانستن 
دولت و مقامات آلمان در قبال اين واقعه تاسف بار، تاكيد 
دارد كه برخورد با عوامل اين اقدام توهين آميز و پيگيري 
سريع قضايي جهت پيشگيري از تكرار چنين اقداماتي 
مي تواند گامي در جهت رفع آالم معتقدان به اديان الهي 
باشد. ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه اقدام 
تحريك آميز تعداد اندكي از معاندين در هتك حرمت 
كالم اهلل مجيد و اهانت به مقدسات اسالمي در برابر مركز 
اسالمي هامبورگ در آلمان، در روز تاسوعاي حسيني 
را شديدا محكوم كرد. س��خنگوي وزارت امور خارجه 
در اين ارتباط تأكيد كرد: اين اق��دام هتاكانه، مصداق 
بارز فتنه انگيزي و نفرت پراكني اس��ت و از سوي همه 
مس��لمانان، موحدان و وجدان هاي پاك و معتقدان به 
همزيستي و گفت وگوي بين اديان قويا محكوم است. 
كنعاني همچنين نسبت به پيامدها و عواقب خطرناك 
اينگونه اقدامات جسارت آميز و فتنه انگيزانه هشدار داد 
و افزود، اينگونه جسارت ها نسبت به مقدسات اسالمي، 
وجه ديگري از افراطي گري و خشونت آفريني تكفيري 
و داعشي اس��ت كه برخورد قوي و بازدارنده عليه آن از 
مس��وليت هاي دولت هاي مدعي حقوق بشر، آزادي و 
دموكراسي است. سخنگوي دستگاه ديپلماسي ضمن 
پاسخگو دانستن دولت آلمان در قبال اين واقعه تاسف بار، 
تاكيد كرد منتظر واكنش فوري، شديد و صريح آلمان در 
برخورد با عوامل اين اقدام توهين آميز و پيگيري سريع 
قضايي جهت پيشگيري از تكرار چنين اقداماتي هستيم.

دليل اختالف قيمت مسكن 
بانك مركزي و مركز آمار

سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشي علت اختالف 
س��ه ميليون توماني قيمت مسكن ش��هر تهران در 
گزارش بانك مركزي و مركز آمار را تفاوت در ش��يوه 
ميانگين گيري دانست و اعالم كرد مركز آمار به ارايه 
ميانگين قيمت حس��ابي، موزون و ش��اخص قيمت 
مي پردازد؛ در حالي ك��ه بانك مركزي تنها ميانگين 
حس��ابي را در نظ��ر گرفته و به نحوه محاس��به مهم 
ميانگين موزون توجه نداشته است. پس از آنكه مركز 
آم��ار اي��ران در روز 8 مردادماه گزارش داد متوس��ط 
قيمت مسكن شهر تهران در تيرماه 1401 بالغ بر 44 
ميليون و 800 هزار تومان بوده، بانك مركزي به رسم 
هر ماهه گزارش خود را منتشر و متوسط قيمت شهر 
تهران را 41 ميليون و 700 هزار تومان اعالم  كرد. در 
اين خصوص سازمان برنامه و بودجه به تازگي علت اين 
تفاوت را اعالم كرد. در اين گزارش آمده است: »با انتشار 
ميانگين قيمت مس��كن هر متر خانه در شهر تهران 
توسط مركزآمار و بانك مركزي برخي رسانه ها تفاوت 
عددي اعالم شده را اختالف در آمارها عنوان كردند در 
حالي كه دليل تفاوت اعداد ارايه شده، تفاوت در شيوه 
ميانگين گيري است«. سازمان برنامه و بودجه در ادامه 
گزارش خود آورده است: »تنها منبع تهيه اين گزارش 
داده هاي خام ثبت ش��ده در س��امانه ثبت معامالت 
امالك و مس��تغالت كشور است كه مركز آمار ايران و 
بانك مركزي، هر دو از اين منبع بري انجام محاسبات 
اس��تفاده مي كند«. »مركز آمار ايران ب��ه ارايه 2 نوع 
ميانگين قيمت )حسابي و موزون( و يك مورد شاخص 
قيمت آپارتمان هاي مبادله و ثبت ش��ده در س��امانه 
مي پردازد. در حالي كه گزارش تهيه شده توسط بانك 
مركزي تنها شامل ميانگين حسابي مي باشد. هر يك 
از اين ميانگين ها كاركرد و استفاده منحصر به فردي 
دارند. گزارش مركز آمار ايران همه نيازهاي كاربرهاي 
مختلف ممكن را پوشش داده اس��ت.« در ادامه اين 
گزارش چنين آمده اس��ت: »روش ميانگين حسابي 
به متراژ واحدهاي مبادله شده در دوره زماني مدنظر 
توجهي نداش��ته و به همه واحدهاي مس��كوني )چه 
بزرگ و چه كوچك( به يك ديد مي نگرد و وزني برابر 
مي دهد. روش ميانگين موزون تفاوت متراژ واحدهاي 
مورد مبادله را در قيمت ثبت ش��ده در نظر مي گيرد 
به نح��وي  كه هر واحد متناس��ب با مت��راژ در تعيين 
ميانگين قيمت منطق��ه وزن مي گيرد. بانك مركزي 
به اين نحوه محاس��به مهم توجهي نداش��ته است«. 
»شاخص قيمت آپارتمان هاي مسكوني، با استفاده 
از روش هدانيك )تعديل كيفي( محاس��به مي شود 
و مناس��ب تعيين دقيق تورم در حوزه آپارتمان هاي 
مسكوني مورد مبادله در هر دوره است. در اين راستا از 
ميانگين هاي نام برده نمي شود )به علت ناهمگن بودن 
آپارتمان هاي معامله ش��ده در هر دوره( استفاده كرد 
زيرا تغييرات قيمت را به درستي نشان نمي دهند اما 
چون در شاخص قيمت اثرات تغيير كيفيت از منابع 
اطالعاتي زدوده ش��ده است، ش��اخص دقيقي براي 
محاسبه تورم اين حوزه محسوب مي شود«. در ادامه 
گزارش س��ازمان برنامه و بودجه مي خوانيم: »تفاوت 
بين متوسط قيمت حس��ابي اعالم شده توسط مركز 
آمار ايران و بانك مركزي كه از روشي مشابه استفاده 
كرده اند، تقريب��ًا يك ميليون تومان بوده اس��ت. اما 
رسانه ها به اشتباه به مقايسه ميانگين قيمت موزون 
مركز آمار ايران و ميانگين قيمت حسابي بانك مركزي 
پرداخته اند كه اين خطا در مقايس��ه دو نوع متوسط 
قيمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پيش آمده شده 
است«. »بر اساس اطالعات خام ثبت شده در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مس��تغالت كشور، در تيرماه 
سال 1401 در مناطق 1۹ و 20 شهر تهران به ترتيب 
تنها 8 و 11 مورد معامله در سامانه ثبت شده است. اين 
تعداد محدود معامالت امكان محاسبه متوسط قيمت 
منطقه را نمي دهد، لذا قيمت اين مناطق در محاسبه 
مركز آمار لحاظ نشده است. اين نكته در گزارش منتشر 
شده توسط مركز آمار قابل مالحظه است. با توجه به 
پايين تر بودن ميانگين قيمت اين مناطق از ميانگين 
قيمت ش��هر تهران، لذا عدم حضور اين قيمت ها در 
محاسبات، باعث بيشتر شدن اندك متوسط قيمت 
مركز آمار نسبت به گزارش بانك مركزي شده است«. 

فاكتور الكترونيكي
 اجرايي مي شود

محم��د برزگري رييس مركز تنظي��م مقررات نظام 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان سازمان امور 
مالياتي كش��ور خاطرنش��ان كرد: پيرو مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت مبني بر اجراي تدريجي 
سامانه مؤديان، سازمان امور مالياتي كشور به صورت 
مرحله اي از مؤديان مالياتي براي ثبت نام در س��امانه 
مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي دعوت خواهد 
كرد. وي با اشاره به آماده شدن زيرساخت هاي فني و 
بستر الزم براي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه مؤديان اظهار داشت: ايين نامه موضوع ماده 26 
قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، 
دستورالعمل فني نحوه اتصال به س��امانه مؤديان و 
همچنين س��ند ويژگي ها و مش��خصات فني پايانه 
فروشگاهي )حافظه مالياتي( به همراه قالب شناسه 
يكتاي حافظه مالياتي و شماره منحصر به فرد مالياتي بر 
روي پايگاه اطالع رساني سازمان امور مالياتي كشور به 
نشاني intamedia.ir بخش پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه مؤديان قرار گرفته و قابل استفاده براي عموم 
مؤديان و شهروندان است. براساس اعالم سازمان امور 
مالياتي، برزگري با اشاره به فراهم شدن زيرساخت ها 
و س��امانه هاي الزم براي اجراي قان��ون پايانه هاي 
فروشگاهي و س��امانه مؤديان گفت: مشموالني كه 
براي عضويت در اين س��امانه فراخوان مي ش��وند، 
مكلفند از پايانه فروشگاهي مجهز به حافظه مالياتي 
و متصل به سامانه مؤديان اس��تفاده كنند و پس از 
آن در فروش كاالها و ارايه خدمات، صورت حساب 
الكترونيكي صادر و براي سامانه مؤديان ارسال كنند.

اصالحاتيارانهايياافسارگسيختگيتورم؟

دولت رييسي و قدرت خريد مردم

بازگشت از وين
هنوز در مرحله اي نيس�تيم كه از نهايي شدن 

متن توافق سخن بگوييم
ي��ك مق��ام وزارت امور خارجه در پاس��خ به س��وال 
خبرنگاران در مورد ادعاي نشريه وال استريت ژورنال 
مبني بر احتمال آماده شدن متن نهايي توافق در وين 
ظرف چند ساعت آينده، گفت: با توجه به ادامه بحث ها 
درباره چند موضوع مهم باقي مانده، هنوز در مرحله اي 
قرار نداريم كه از نهايي شدن متن سخن بگوييم. اين 
مقام وزارت امور خارجه اف��زود: هيات مذاكره كننده 
جمهوري اس��المي ايران نظرات س��ازنده خ��ود را با 
هدف پيش��برد مذاكرات به طرف مقاب��ل ارايه كرده 
اس��ت و نتيجه گفت وگوها به اراده طرف مقابل براي 
اتخاذ تصميمات سياسي الزم بستگي دارد. همچنان 
معتقديم در صورتي كه تصميمات مناسب طرف مقابل 
اتخاذ شود، مي توان به سرعت مذاكرات را جمع بندي 

كرد، اما هنوز در اين مرحله قرار نداريم.
يك مقام وزارت امور خارجه گفت: در جريان اين گفت وگوها 
ما مواضع خود را با طرف هاي مقابل به اشتراك گذاشتيم 
و در برخي موضوعات نيز پيشرفت هاي نسبي حاصل شد.

يك مقام ارشد وزارت امور خارجه در مورد مذاكرات وين 
گفت: 4 دور مذاكرات فشرده اي در خصوص چند موضوع 
باقي مانده براي اطمينان از تامين مالحظات و نگراني هاي 

كشورمان برگزار شد. در جريان اين گفت وگوها ما مواضع 
خود را با طرف هاي مقابل به اشتراك گذاشتيم و در برخي 
موضوعات نيز پيشرفت هاي نسبي حاصل شد.وي افزود: با 
توجه به مباحث صورت گرفته طي سه روز گذشته، امروز 
انريكه مورا چند ايده در مورد برخي موضوعات باقي مانده 

به طرف ها ارايه داد.
يك مقام ارشد وزارت امور خارجه گفت: ما به محض دريافت 
اين ايده ها، پاسخ و مالحظات اوليه خود را به ايشان منتقل 
كرديم، اما طبيعتا اين موارد نيازمند بررسي جامع هستند 
و ما نظرات و مالحظات تكميلي خود را به هماهنگ كننده 

و ساير طرف ها منتقل خواهيم كرد.
وي افزود: بدون ترديد اصل اساس��ي براي ما حراس��ت از 
حقوق و تأمين منافع ملت ايران است. احقاق  اين حقوق و 
تامين منافع و تضمين اجراي پايدار تعهدات طرف مقابل و 
جلوگيري از تكرار رفتارهاي غيرقانوني امريكا دغدغه جدي 

تيم مذاكره كننده است.
يك مق��ام ارش��د اتحاديه اروپ��ا گفت: مذاك��رات براي 
دس��ت يافتن به يك متن پايان يافته اس��ت و ما متني را 
توليد كرده ايم. آنچه االن اتفاق مي افتد بستگي به پاسخ 
مشاركت كنندگان دارد.يك مقام ارش��د اتحاديه اروپا با 
اعالم اينكه هيات ها وين را ترك مي كنند، گفت: مذاكرات 
براي دست يافتن به يك متن پايان يافته است و ما متني 

را توليد كرده ايم. آنچه االن اتفاق مي افتد بستگي به پاسخ 
مشاركت كنندگان دارد.

همچنين يك مقام ارشد وزارت امور خارجه در مورد اين 
دور از مذاكرات وين گفت: »در 4 روز گذش��ته مذاكرات 
فش��رده اي در خصوص چن��د موضوع باقي مان��ده براي 
اطمينان از تامين مالحظات و  نگراني هاي كشورمان برگزار 
شد. در جريان اين گفت وگوها ما مواضع خود را با طرف هاي 
مقابل به اش��تراك گذاش��تيم و در برخي موضوعات نيز 
پيشرفت هاي نسبي حاصل شد. با توجه به مباحث صورت 
گرفته طي سه روز گذشته، امروز انريكه مورا چند ايده در 

مورد برخي موضوعات باقي مانده به طرف ها ارايه داد. ما به 
محض دريافت اين ايده ها، پاس��خ و مالحظات اوليه خود 
را به ايش��ان منتقل كرديم، اما طبيعتا اين موارد نيازمند 
بررسي جامع هستند و ما نظرات و مالحظات تكميلي خود 
را به هماهنگ كننده و ساير طرف ها منتقل خواهيم كرد. 
بدون ترديد اصل اساسي براي ما حراست از حقوق و تأمين 
منافع ملت ايران است.  احقاق اين حقوق و تامين منافع 
و تضمين اجراي پايدار تعهدات طرف مقابل و جلوگيري 
از تك��رار رفتارهاي غيرقانوني امري��كا دغدغه جدي تيم 

مذاكره كننده است.«

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول| موضوعات جديدي كه توس��ط 
آژانس مطرح ش��ده آن است كه آنها مي گويند ابهاماتي 
ش��كل گرفته كه آژانس و طرف هاي غربي معتقدند در 
چهارچوب پادمان هسته اي قرار مي گيرد اما ايران تاكيد 
دارد كه  اين گزاره ها، كامال سياسي هستند و در راستاي 
عداوت رژيم صهيونيس��تي، امريكا و... است كه مطرح 
مي ش��وند. ايران اش��اره مي كند كه قبال در سال 2015 
مسائل قديمي مرتبط با پرونده پي ام دي را حل و فصل 
كرده و ديگر ضرورتي وجود ندارد كه مدام اين پرونده ها 
دوباره باز ش��وند. اما طرف مقاب��ل مي گويد كه هرچند 
موضوع به مس��ائل قديمي  مرتبط اس��ت اما اطالعات 
جديدي در خصوص موضوعات قديمي به دست آمده 
كه بايد در خصوص آن شفاف سازي  شود. در كشاكش 
اين تفاوت ها و تضادها است كه ايران در جريان مذاكرات 
اعالم كرده، اين موضوعات يك بار  براي هميشه بايد حل 

و فصل ش��وند و چنانچه ايران بعد از توافق فعاليت هاي 
تازه اي را صورت داد، طرف مقابل مي تواند اقدام به بررسي 
آنها كند، اما اگر قرار باشد به هر بهانه اي اين پرونده هاي 
گذشته، باز و اعالم شود كه اطالعات جديدي كسب شده، 
پرونده هاي باز هرگز پايان نمي پذيرد. در واقع ايران اين 
گزاره ها را كامال سياسي مي داند اما غربي ها اين مساله را 
در چهارچوب شوراي حكام مي دانند. ايران به درستي به 
سر منشأ سياسي اين بهانه ها پي برده و قصد دارد در قالب 
مطالبه خود در مذاكرات پرونده را براي هميشه ببندد. 
بررسي ابهامات نيز نشان مي دهد، موضوع اساسا اهميتي 
ندارد. مثال گفته مي شود، ذرات ناچيز اورانيوم غني شده 
در حد 5درصد شناسايي شده اس��ت. بدون ترديد اين 
ابهامات، اگر در خصوص هر كشور ديگري وجود داشت، 
اهميتي به آن داده نمي شد، اما چون موضوع درباره ايران 
است، اين ابعاد و زوايا را پيدا كرده است. ايران هم انتظار 

دارد در مذاكراتي كه در وين برگزار مي شود، اين مساله 
مورد توافق قرار بگيرد و ابهام پادماني در ش��وراي حكام 
بسته شود. هرچند شوراي حكام تشكيل شده از 35 كشور 
است، اما قدرت هاي با نفوذي در اين شورا، موضوع را دنبال 
مي كنند. كشورهايي چون امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان 
و... هستند كه به راحتي مي توانند موضوع را حل و فصل 
كرده و پرونده را براي هميشه ببندند. همان كشورهايي كه 
قطعنامه هاي قبلي را مطرح كرده اند به راحتي مي توانند 
قطعنامه هاي تازه اي را روي ميز بگذارند و اعالم كنند به 
جمع بندي الزم رسيده و ضرورتي براي بررسي موضوع 
احساس نمي شود. سابقه بستن يك چنين پرونده هايي 
قبال هم وجود داشته است؛ در دسامبر 2015، طرف هاي 
مقابل پذيرفتند كه پرونده پي ام دي براي هميشه بسته 
شود. مبتني بر اين نگاه است كه ايران معتقد است، ابعاد 
ابهامات مطرح شده بيشتر از اينكه فني و تخصصي باشد، 

سياسي است. با اين توضيحات بايد ديد چشم انداز پيش 
روي مذاكرات برجامي چيست و آيا دو طرف مي توانند 
براي دس��تيابي به توافق از موانع موج��ود عبور كنند؟ 
معتقدم قرائن و شواهد برجامي در اين دور مذاكرات حاكي 
از آن است كه اراده الزم ميان دو طرف براي دستيابي به 
توافق وجود دارد. براي ايران اين موضوع و مطالبه داراي 
اهميت است. ضمن اينكه ايران به دنبال آن است كه از 
منافع اقتصادي برجام بهره مند شود. ايران نگران است 
كه بدون ايجاد پش��توانه هاي الزم، بازرگانان و صاحبان 
شركت هاي غربي از همكاري با ايران ترس داشته باشند 
و حاضر به سرمايه گذاري در كشورمان نشوند. اين نگراني 
نيز برآمده از تجربياتي است كه ايران پيش از اين كسب 
كرده است. با عبور از اين موارد براي آگاهي از چشم انداز 
پيش روي برجام بايد منتظر روزها و هفته هاي آتي باشيم 

تا مشخص شود آيا اين پرونده به سرانجام مي رسد يا نه.

ابهام پادماني  و اراده براي توافق



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوشنبه 17 مرداد 1401 قيمت هر اونس طال در بازار 
جهاني به 1772 دالر رس��يد و روز شنبه 1777 دالر بوده 
است. هر دالر روز شنبه 1۵ مردادماه در بازار آزاد در كانال 31 
هزار تومان قرار داشت و فعاالن بازار متاثر از مذاكرات وين 
معتقدند كه مذاكرات و تعطيالت محرم عامل عمده كاهش 
تقاضا براي ارز و طال و سكه بوده و نرخ ها كاهش داشته است 
به طوري كه سكه نيز به قيمت 14 ميليون و 800 هزار تا 14 

ميليون و 900 هزار تومان معامله شد. 
دالر در صرافي هاي بانكي با 28 تومان افزايش نسبت به روز 
پنجشنبه گذشته، 27 هزار و 947 تومان به فروش رسيد.هر 
اسكناس يورو نيز در صرافي هاي بانكي با 18 تومان افزايش 
نسبت به روز كاري گذشته )پنجش��نبه، 13 مردادماه(، 
28 هزار و 911 تومان معامله ش��د. قيمت خريد هر دالر 
توس��ط صرافي هاي بانكي 27 ه��زار و ۶۶9 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 28 هزار و ۶24 تومان اعالم شد. عالوه 
بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 28 هزار و 
۵74 تومان و نرخ ف��روش آن 28 هزار و 834 تومان بود، 
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 29 هزار و 
۵۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 29 هزار و 320 تومان اعالم 
شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت 27 هزار و 1۵0 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 
2۶ هزار و 700 تومان معامله شد. قيمت سكه طرح جديد 
)شنبه 1۵ مردادماه( با كاهش 47 هزار توماني نسبت به روز 
كاري گذشته )پنجشنبه، 13 مردادماه(، 14 ميليون و 800 
هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 14 ميليون و 100 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه هشت ميليون و 1۵0 هزار تومان، ربع  سكه پنج 
ميليون و 1۵0 هزار تومان و سكه يك گرمي سه  ميليون 
و 100 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 371 هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و 940 هزار 

تومان شد.قيمت اونس جهاني طال در بازارهاي جهاني با 
يك دالر كاهش نسبت به روز گذشته )جمعه( به يك هزار 

و 777 دالر رسيد.

   آغاز معامالت توافقي دالر 
در كانال ۳۰ هزار تومان

معام��الت توافقي دالر در بازار ارز )ش��نبه ، 1۵ مردادماه( 
در كانال قيم��ت 30 هزار توم��ان كار خ��ود را آغاز كرد.

اواخر خردادم��اه بود كه بانك مركزي براي س��اماندهي 
بازار ارز در تعامل ب��ا كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر 
و صادركنندگان به اين جمع بندي رسيد كه بازار توافقي 
عرضه و تقاضا راه اندازي ش��ود. س��پس امكان معامالت 
توافقي ارز در صرافي ها و بازار متش��كل ارزي فراهم شد. 
)شنبه، 1۵مردادماه( در آغاز به كار فعاليت بازار توافقي بازار 
ارز، دالر با قيمت 30 هزار و 100 تومان و با حجم 22 هزار 

معامله شد.معامالت توافقي دالر در روز گذشته معامالتي 
)پنجشنبه، 13 مردادماه( كار خود را با 30 هزار و 241 تومان 
شروع و با نرخ 30 هزار و 4۵0 تومان به پايان رساند. حجم 

معامالت دالر توافقي در پايان اين روز پنج هزار دالر بود.

   افزايش بي سابقه دالر در سراسر جهان
گزارش قوي تر از حد انتظار حقوق و دستمزد اياالت متحده 
مبني بر اينكه فدرال رزرو ممكن است نياز به ادامه افزايش 
شديد نرخ هاي بهره در كوتاه مدت داشته باشد منجر به 
افزايش دالر در سراسر جهان شد و بيشترين افزايش درصد 
روزانه خود را از اواسط ژوئن در برابر ين ثبت كرد.به گزارش 
كارنسي، شاخص دالر امريكا كه ارزش دالر امريكا در برابر 
سبدي از ارزها را اندازه گيري مي كند، پس از انتشار گزارش 
حقوق و دستمزد اياالت متحده كه نشان مي دهد حقوق و 
دستمزد غيركش��اورزي در ماه گذشته ۵28 هزار شغل 

افزايش يافته است، به شدت صعود و بزرگ ترين افزايش 
از فوريه تاكنون را ثبت كرد كه بس��يار فراتر از انتظارات 
اقتصاددانان بود.شاخص دالر كه كمتر از باالترين حد خود 
در اواسط جوالي باقي مانده است، آخرين بار با 0.8 درصد 
افزايش به 10۶.۵7 رسيد و قبل از انتشار گزارش اشتغال 
وزارت كار اياالت  متحده حدود 0.2 درصد افزايش يافت. 
اين شاخص در هفته حدود 0.۶ درصد افزايش داشته است.

اكسل مرك، رييس و مدير ارشد سرمايه گذاري در مرك 
اينوستمنت )Merk Investment( پالو آلتو، كاليفرنيا 
گفت: اين گزارش بسيار قوي تر از آن چيزي است كه انتظار 
مي رفت و معني آن اين است كه فدرال رزرو در اين مرحله 
نمي تواند تغيير كند. فدرال رزرو بايد به افزايش نرخ بهره 
ادامه دهد. افرادي كه مي گويند بياييد افزايش نرخ بهره را 
آهسته تر در نظر بگيريم، كنار گذاشته مي شوند. دالر در 
برابر تقريبا همه ارزها قوي تر است.«دالر آخرين بار در برابر 
ين با 1.۵ درصد افزايش به 134.99 ين رسيد. طي هفته، 
دالر در برابر ين 1.3 درصد افزايش يافت.فدرال رزرو هفته 
گذشته نرخ بهره خود را سه چهارم درصد افزايش داد. بانك 
مركزي اياالت متحده از ماه مارس اين نرخ را 22۵ واحد 
افزايش داده است اما سرمايه گذاران اخيرا در حال ارزيابي 
بودند كه آيا فدرال رزرو ممكن است در آينده در افزايش 
نرخ ها كمتر تهاجمي باشد يا خير. شاخص دالر براي سال 
جاري بيش از 11 درصد افزايش يافته است زيرا چشم انداز 
نرخ هاي باالتر وجود دارد.استرلينگ 0.8 درصد در برابر 
دالر كاه��ش يافت و به 1.20۶۶ دالر رس��يد پس از آنكه 
بانك مركزي انگليس )BoE( براي مبارزه با تورم فزاينده 
نرخ ها را به بيشترين ميزان در 27 سال گذشته افزايش داد 
و هشدار داد كه يك ركود طوالني مدت در سه ماهه چهارم 
سال جاري آغاز خواهد شد.يورو در برابر دالر امريكا 0.7 
درصد كاهش يافت و به 1.0178 دالر رس��يد.در ارزهاي 
ديجيتال، بيت كوين آخرين ب��ار با 1.2 درصد افزايش به 

2288۶.4۵ دالر رسيد.
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تمامي مجوزهاي بانك مركزي 
به درگاه ملي مجوزها وصل شد

مهران محرميان مع��اون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي تصريح كرد: تمامي مجوزهاي بانك مركزي 
ب��ه درگاه ملي مجوزها وصل ش��ده و عملكرد صد 
درصدي دارد.اينكه در برخي گزارش ها عنوان شده 
عملكرد بانك مركزي در اتصال به درگاه ملي مجوزها 
زي��ر پنجاه درصد اس��ت كامال تكذيب مي ش��ود. 
گزارش هاي اعالم ش��ده در اخبار به نقل از س��تاد 
تسهيل كسب و كار، اشتباه بوده و بايد تصحيح شود.

 نرخ سود بين بانكي 
به كانال ۲۰ درصد بازگشت

بر اس��اس اعالم بانك مركزي، نرخ سود بين بانكي در 
هفته منتهي به 13 مردادماه امسال با تداوم روند نزولي 
به 20٫۶4 درصد رسيد.بر اساس آمار بانك مركزي، نرخ 
سود بين بانكي تا پايان تيرماه امسال روند صعودي را 
طي كرده بود، اما در راستاي تصميمات بانك مركزي 
در نيمه نخست مردادماه جاري با كاهش همراه شد و 
وارد كانال 20.۶4 درصدي شد.نرخ سود بين بانكي در 
هفته نخست مردادماه و منتهي به ششمين روز اين ماه 
به 21.13 درصد رسيد كه نسبت به هفته منتهي به 30 
تيرماه 0.18 درصد كاهش يافته بود.روند نزولي نرخ سود 
بين بانكي در دومين هفته مردادماه نيز تداوم داش��ت 
به طوري كه در هفته منتهي به 13 مردادماه با كاهش 
قابل توجه نس��بت به هفته قبل از آن به 20.۶4 درصد 
رسيد.اين نرخ پس از اعتراض فعاالن بازار سرمايه 
و مديريت بانك مركزي از هفته نخست مرداد وارد 
مدار نزولي شد. روند نزولي نرخ سود بين بانكي در 
دومين هفته مردادماه نيز تداوم داشت؛ و در پايان 

هفته منتهي به 13 مرداد به 20.۶4 درصد رسيد.

سهم 49 درصدي بانك مركزي 
از خريد و فروش اوراق

آمار مربوط به تاريخ 12مردادماه، بانك مركزي با سهمي 
بي��ش از 49 درصدي بزرگ ترين خري��دار اوراق مالي 
اسالمي و با سهمي بيش از 4۶ درصدي نيز بزرگ ترين 
فروشنده اين اوراق بوده است. انجام عمليات بازار باز به 
معني فروش اوراق از سوي دولت در بازار سرمايه نيست 
و صرفا مبادله اوراق مالي اسالمي ميان بانك مركزي و 
بانك هاي تجاري است.بر اين اساس، در روز 12 مردادماه 
سهم بانك مركزي به عنوان خريدار از ارزش معامالت 
اوراق مالي اسالمي حدود ۵272 ميليارد تومان، سهم 
بانك ها حدود۵120ميليارد تومان، س��هم صندوق ها 
حدود132 ميليارد تومان و سهم ساير اشخاص نيز حدود 
72۵ ميليارد تومان است.اين درحالي است كه بر اساس 
اطالعاتي كه فرابورس منتشر كرده است، بانك مركزي 
به عنوان فروشنده از ارزش معامالت اوراق مالي اسالمي 
حدود 494۶ ميليارد توم��ان، بانك ها حدود۵283 
ميليارد تومان، صندوق ها حدود ۶9 ميليارد تومان و 

ساير اشخاص نيز297 ميليارد تومان سهم دارند.

رشد 4.7 درصدي مانده
وام بانكي در سه ماه اول 14۰1

بررسي ها نشان مي هد كه بانك ها و موسسات اعتباري 
كشور تا پايان خردادماه سال جاري به ميزان 4.7 درصد 
بيشتر از پايان سال قبل وام داده اند.طبق اطالعات منتشر 
شده از سوي بانك مركزي تسهيالت اعطايي بانك ها و 
موسسات اعتباري تا پايان خرداد امسال، معادل 3707.2 
هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به اسفند سال گذشته 
با رشد 4.7 درصدي مواجه شده است.همچنين، تسهيالت 
قرض الحسنه 9.1 درصد از كل تسهيالت اعطايي بانك ها 
و موسسات اعتباري قرض الحسنه را تشكيل داده و حجم 
عمده عملكرد تس��هيالتي بانك ها مربوط به مرابحه با 
3۵.۵ درصد و فروش اقس��اطي با 1۶.3 درصد اس��ت.از 
نظر عددي نيز، در پايان خرداد سال جاري 338.4 هزار 
ميليارد تومان از كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتباري كشور قرض الحسنه بوده كه اين ميزان نسبت به 
اسفند ماه سال گذشته، 9.۵ درصد رشد را نشان مي دهد.

از س��وي ديگر، بانك هاي تج��اري در كل 772.8 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند كه با رشد 3.9 
درصدي مواجه شده و سهم وام هاي قرض الحسنه از اين 
ميزان تسهيالت 91.1 هزار ميليارد تومان است كه اعطاي 
اين وام از سوي بانك هاي تجاري در پايان سال گذشته 
۵ درصد افزايش يافته است.گفتني است 11.8 درصد از 
وام هاي بانك هاي تجاري را قرض الحسنه تشكيل مي دهد. 
در بانك هاي تجاري كش��ور نيز، سهم عمده تسهيالت 
پرداختي مربوط به تسهيالت مرابحه با 32.4 درصد معادل 
2۵0.7 هزار ميليارد تومان بوده است. عالوه بر اين، 19.۵ 
درصد تس��هيالت بانك هاي تجاري به رقم 1۵0.۵ هزار 
ميليارد تومان در پايان خرداد ماه به تس��هيالت فروش 
اقساطي اختصاص داشته كه اين رقم در اسفند سال قبل 
1۵2.9 ميليارد تومان بوده اس��ت. به صورت كلي، سهم 
عمده تس��هيالت پرداختي بانك هاي تجاري در پايان 
خرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطي و قرض الحسنه 
اختصاص يافته است. همچنين، بررسي عملكرد بانك هاي 
تخصصي در پرداخت تس��هيالت تا پايان خرداد س��ال 
جاري نشان دهنده اين است كه تسهيالت اعطايي با ۵.9 
درصد افزايش از رقم ۵00.۶ هزار ميليارد تومان به عدد 
۵30.3 هزار ميليارد تومان رس��يده كه سهم تسهيالت 
قرض الحسنه از اين ميزان تسهيالت اعطايي بانك هاي 
تخصصي مع��ادل 27.8 هزار ميليارد توم��ان بوده كه با 
افزايش 9.4 درصدي در مقايسه با پايان سال قبل مواجه 
شده است.گفتني است كه ۵.3 درصد از وام هاي بانك هاي 
تخصصي را قرض الحس��نه تشكيل مي دهد. بزرگترين 
بخش تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي تخصصي 
كشور مربوط به فروش اقساطي مي شود؛ به نحوي كه در 
پايان خرداد سال جاري 3۶.4 درصد كل تسهيالت اعطايي 
اين بانك ها به رقم 192.9 هزار ميليارد تومان در بخش 
فروش اقساطي بوده و اين رقم در اسفند ماه سال گذشته 
به مي��زان 188.1 ميليارد تومان بوده اس��ت.بانك هاي 
تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيالت قابل 
توجهي پرداخت كرده اند؛ به نحوي كه 18.4 درصد كل 
منابع تس��هيالتي اين بانك ها در پايان خرداد امسال به 
مي��زان 97.8 هزار ميليارد تومان در اين بخش پرداخت 
شده است.طبق اين گزارش، بررسي تسهيالت اعطايي 
بانك هاي غيردولتي و موسس��ات اعتباري در پايان 
خرداد امسال نشان مي دهد كه تسهيالت اين بانك 
با 4.7 درصد رشد به رقم 2404 هزار ميليارد تومان 
رسيده و سهم تسهيالت قرض الحسنه از اين ميزان 
تسهيالت 9.1 درصد )219.3 هزار ميليارد تومان( 
بوده كه اعطاي اين نوع تسهيالت در اين نوع بانك ها 
در پايان خرداد امسال 11.۵ درصد رشد داشته است.

بانكمركزي:مردمفقطازصرافيهايمجازارزخريداريكنند
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كاهش قيمت سكه و ارز متاثر از ماه محرم و مذاكرات وين

اجراي همه جانبه تك نرخي كردن ارز با توجه به شرايط كنوني درست نيست 

نيمقرنشالقزدندريا!

تبريكهاييبرايهيچ

برآيند نظام ارزي و تحوالت جهاني و بين المللي سبب 
شده تا اقتصاد كش��ور با پديده چند نرخي ارز روبه رو 
باش��د؛ هرچند اين موضوع با هدف حمايت از توليد 
طراحي شد اما به شكل گيري نوع خاصي از فساد و رانت  
منتهي شد. به طوريكه اين روش اثر منفي بر تخصيص 
منابع اقتصادي گذاشت و سبب شد تا منابع هدر بروند. 
برآيند اين اتفاق منجر به گسترش دخالت دولت در 
قيمت گذاري و كاهش كاراي��ي بنگاه هاي اقتصادي 
منتهي شد. اما با وجود تمام اين عوامل در شرايط فعلي 

اقتصادي، امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد.
سيدرضا زيتون نژاد موسويان، نايب رييس كميسيون 
بازار پول و س��رمايه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و 
كشاورزي ايران در گفت وگو با سنا با بيان اين مطلب 
در خصوص تك ارزي شدن نرخ ارز گفت: به  طور كلي 
در اقتصاد اصل بر اين است كه نرخ ارز متعدد و مختلف 
نباشد، بلكه به عنوان يك كاال و بر اساس شاخصه ها و 
تحوالت بازار تعيين شده و واقعي باشد، زيرا در چنين 
شرايطي تخصيص منابع به  طور بهتر و بهينه تر انجام 
مي شود و با ايجاد فضاي اقتصاد رقابتي به حذف رانت 
مي انجامد. در اي��ن فضا، ام��كان پيش بيني فعاالن 
اقتصادي بهتر مي شود و زمينه هاي رشد فراهم شده و 
از هدر رفتن منابع جلوگيري مي شود. اين يك موضوع 
كالن است كه يك جنبه آن، حذف ارز 4200 توماني 

در اقتصاد است.
او بيان كرد: البته بايد در نظر داش��ت براي تحقق اين 
موضوع به اقتصادي با كاركرده��اي آزاد نيازمنديم. 
يعن��ي اقتصادي ك��ه در آن ورود و خروج س��رمايه و 
نيروي كار بدون محدوديت و آزادانه انجام مي پذيرد 
و دول��ت در اقتص��اد و قيمت گذاري ها دخالت نكند؛ 
بنابراين تك نرخي شدن ارز از الزامات يك اقتصاد آزاد 
است، اما اينكه بتوان در شرايط حاضر اقتصاد ايران ارز 

ترجيحي را به كلي حذف و به ارز نيمايي يا آزاد تبديل 
كنيم، بحثي ديگر است كه به توان عملياتي شدن آن 

ارتباط دارد.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: اما با وجود درست 
ب��ودن تك نرخي ش��دن ارز با توجه به ش��رايط ويژه 
اقتصادي كنوني مانند تحريم ها و تورم باال، به نظر من 
عملي ش��دن همه جانبه آن فعال كار درستي نيست. 
همچنين ما با مشكالت س��اختاري و ناكارآمدي در 
حوزه هاي مختلف اقتصاد كشور رو به رو هستيم كه 
پيشبرد و كارايي ارز تك نرخي را دچار اختالل مي كند. 
بنابراين تورم فزاينده و مزمن و مشكالت ساختاري در 
اقتصادي ايران، ابرچالش هاي اقتصاد ايران هس��تند 
كه ش��رايط را براي حذف كامل نرخ ارزهاي مختلف 

ناممكن كرده اند.
سيدرضا زيتون نژاد موسويان تصريح كرد: همان طور 
كه پيش بيني كرده بودم، حذف ارز ترجيحي به تورم 
در ماه هاي اخير منجر شده است. البته اين سخن به 

معني تاييد ادامه پرداخت ارز 4200 توماني نيست.
در حال حاضر ارز كشور به  طور شناور مديريت مي شود 
كه البته صد در صدي نيست؛ به  طوري كه زماني كه 
قيمت ارز بخواهد بيش از حد افزايش پيدا كند، دولت 
دخالت كرده و به عرضه ارز مي پردازد. همين طور در 
زماني كه بخواهد كاهش بيش از حد داش��ته باش��د، 
دولت متقاضي ارز ش��ده و به كنت��رل آن مي پردازد. 
اين نوع مديريت ارز اس��ت كه اكنون در كشور اعمال 

مي شود.
برآيند نظام ارزي و تح��والت جهاني و بين المللي ما 
سبب شده تاكنون ارز در ايران چند نرخي باشد. اين 
موضوع با هدف حمايت از توليد كننده و مصرف كننده 
و بخش خاصي از اقتصاد طراحي ش��ده اما در درون 
خود به شكل گيري نوع خاصي از فساد و رانت ها منجر 

شده است.
موسويان زيتون نژاد بيان كرد: اين روش همچنين اثر 
منفي بر تخصيص منابع اقتصادي گذاش��ته و سبب 
هدررفت منابع مي ش��ود. همه اين موارد به گسترش 
دخالت دولت در قيمت گذاري مي شود و سبب مي شود 
تا كارايي بنگاه هاي اقتصادي كاهش پيدا كند؛ با اين 
حال همان طور كه در باال اشاره شد، در شرايط فعلي 
اقتصاد امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد. به نظر 
من راهكار اين است كه دولت با يك برنامه زمان بندي 
ش��ده و در طول ي��ك مدت مش��خص همچنين به 
دنبال يك برنام��ه حمايتي ب��راي توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان به حدف ارز ترجيحي بپردازد؛ در اين 
شرايط ممكن است بتواند آثار منفي ناشي از حذف ارز 

ترجيحي را به  طور بهتري پوشش دهد.

   اختالف ارز نيمايي و آزاد، چرا؟
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
ميزان نرخ ارز نيمايي با ارز در بازار آزاد اختالف دارد، 
گفت: وجود ارز نيمايي در حالي كه حدود 20 درصد 
پايين تر از نرخ ارز در بازار آزاد است، به نوعي حمايت از 
صنايع توليدي كشور محسوب مي شود؛ اين موضوع 
سبب مي شود تا كاالها با قيمت ارزان تري توليد و به 
دست مصرف كننده برسد؛ اين تفاوت و حمايت بايد 
بين توليدكننده و مصرف كننده تقسيم شود، به  طوري 
كه اگ��ر توليدكننده با ارز نيمايي كاالي خود را توليد 
مي كند با ارز آزاد قيمت گ��ذاري براي مصرف كننده 

انجام ندهد.
اگر بر اين موضوع نظارت وجود داشته باشد و بنگاه هاي 
توليدي و فعاالن اقتصادي هم مسووليت اجتماعي خود 
را در مقابل جامعه و مصرف كنندگان به  طور عادالنه 
رعايت كنند. با اثرات مثبت اختالف ارز نيما و بازار آزاد 

رو به رو خواهيم بود.
در عين حال، از نظ��ر دولت بانك مركزي و دولت هم 
ارز نيمايي مي تواند اهرمي براي كنترل ارز آزاد در بازار 
باش��د؛ به  طوري كه از افزايش بي رويه نرخ ارز در بازار 
آزاد جلوگيري كند؛ همچنين اهرم مديريتي و دخالتي 
دولت در بازار ارزي كشور محسوب مي شود؛ بنابراين از 

چند جنبه اين موضوع قابل بررسي است.
نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
ايران در خصوص نقش اتاق هاي بازرگاني در اقتصاد 
بيان كرد: اتاق هاي بازرگاني يا بخش خصوصي ايران 
در توسعه تجارت خارجي و افزايش صادرات و بهبود 
اقتصاد نقش ايفا مي كنند، به طوري كه مي توانند به 

عنوان ديدبان اقتصاد ايران عمل كنند.
زيتون نژاد گفت: در نظر داش��ته باشيد اقتصاد ايران 
تا حدود 80 درصد دولتي اس��ت و ش��ايد حدود 20 
درصد از آن خصوصي باشد. بنابراين در اين حوزه اتاق 
بازرگاني مي تواند به بخش ه��اي اقتصادي و دولتي 
در اين زمينه مشاوره و راهكار پيشنهاد بدهد. بخش 
دولتي هم بهتر است از مشورت متخصصان اقتصادي 
و بخش خصوصي از طريق تشكل هاي اقتصادي و اتاق 
بازرگاني نظرات مشورتي بگيرد تا آنها ديدبان اقتصاد 
و حافظ منافع اقتصادي باش��ند و مشكالت و حقوق 

فعاالن قتصادي را پيگيري كنند.
او اف��زود: بخ��ش خصوصي مي تواند س��بب تحرك 
اقتصادي، باشد و به حل مشكالت حوزه هاي اشتغال 
و س��رمايه گذاري كمك رس��اند. اين موضوع تنها در 
شرايطي محقق مي ش��ود كه بخش خصوصي بتواند 
جايگاه واقعي خود را پيدا كند و البته در نظام اقتصادي 
به جايگاه واقعي خود برس��د. بخش خصوصي با  دارا 
بودن ريس��ك پذيري باال مي تواند توسعه و پيشرفت 

اقتصادي كشور را تسهيل كند.

در واقع »دولت بايد با رهاسازي قيمت كاالها در سطح 
خرد و سازوكار بازار اجازه تنظيم مجدد قيمت هاي نسبي 
را بدهد و در سطح كالن با كنترل حجم نقدينگي، اقدام به 
كاهش تورم نمايد.« )دكتر مسعود نيلي - 1401/2/31( 
متاس��فانه اما دول��ت آنجايي هم كه خواس��ته ابتكار و 
خالقيت به خرج بدهد و اقدامي غير از تعزير و سركوب 
قيمت ها كند تا به ظن خود، تورم را مهار نمايد، دست به 
كارهايي زده است كه شكست آنها از ابتدا مشخص بود، 
آخرين آنها: »درج قيمت توليد كننده« بر كاالها. اقدامي 
كه با انتقادات بس��ياري از سوي كارشناسان و فعاالن و 
تشكل هاي اقتصادي و صنعتي مواجه شد. اينكه اگر با 
نصب يك اتيكت قيمت بشود، كاالها را ارزان كرد پس 
چه لزومي به كنترل حجم پول و نقدينگي و بهبود فضاي 

كسب و كار و... وجود دارد؟!
به  نظر مي رسد حل مشكل تورم باال به عنوان دردي مزمن 
اما درمان شده در تقريبا تمام جهان نيازمند اراده سياسي و 

فهم اقتصادي است و پاسخ صادقانه به اين پرسش ها كه: 
- آيا دولت واقعا مي خواهد از قيمت گذاري و مداخله در 
بازارها و تقويت و تشويق نهادهايي مانند سازمان حمايت 
از توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان دس��ت بردارد و 
سياست هاي تعزيراتي و دس��توري خود را كنار بگذارد 
به سمت اقتصاد رقابتي و نه رفاقتي و خصولتي حركت 

شود يا خير؟!
- آي��ا دولت با بهبود فضاي داخلي و خارجي، تش��كيل 
سرمايه را كه در طي يك دهه اخير به  طور مستمر دچار 
رشد منفي بوده است اصل قرار مي دهد يا با افزايش رقم 
تسهيالت تكليفي در شرايط ناترازي شديد نظام بانكي 
به افزايش نقدينگي و تورم و تالطم در بازارها و متغيرهاي 

اقتصاد كالن دامن مي زند؟!
- و پرسش كليدي و مهم  تر آنكه آيا همچنان اقتصاد را 
در خدمت سياس��ت قرار مي دهد يا بالعكس اين مجال 
را مي دهد تا اقتصاد مس��ير سياست را مشخص كند و 

سياست جاده اي باشد براي تامين رفاه و آسايش توسعه 
و پيشرفت اين سرزمين؟!به نظر مي رسد گره خوردن تورم 
باال در اقتصاد كشورمان با وضعيت نامناسب حكمراني، 
اقتصاد بس��ته و نفتي و مداخله گرايي دولت ها و... كار را 
بسيار دشوار و وجود اراده قوي حاكميتي براي درمان اين 
درد مزمن و تاريخي از طرق اعتماد سازي، سياستگذاري 
پولي و كنترل انتظارات تورمي و استقالل بانك مركزي 
ضروري مي سازد. نكته كليدي همراهي نفع برندگان از 
اين چرخه نابودگر توان ملي اس��ت كه به گفته توماس 
سارجنت، نوبليست اقتصاد، بايد تن به اين تحول بزرگ 
و تاريخي دهند تا تعادل مخرب فعلي به تعادلي سازنده 
تبديل ش��ود. كاري سخت و دشوار به قدمت پنج دهه و 

عمر دو نظام سياسي اما امكان پذير؛ 
»اگر بنا باشد كه ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور كنيم 
كه مثال با ش��الق زدن خرده فروش ها س��طح قيمت ها 
پايين خواهد آمد يا با توقيف و حبس مالكان اجاره خانه ها 

معتدل خواهد گرديد يا با جمع آوري گدايان سطح توليد 
باال خواهد رفت، راه مان به قهق��راي اقتصادي منتهي 
خواهد ش��د. بدبختي و عقب ماندگي اقتصادي داليل 
ماوراي طبيعي ندارند و از تبعيت از همين گونه افكار آب 
مي خورند. بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي 
جانشين اين تخيالت بي اساس نشوند از برنامه پردازان 
داخلي و مش��اوران خارجي نتيج��ه مفيدي نمي توان 
انتظار داش��ت.« )سياس��ت اقتصادي در ايران - سال 
1339؛ به نقل از كت��اب »آموزه هاي اقتصادي، گزيده 
آثار جهانگير آموزگار«، محمد توكلي طرقي، حسنعلي 

مهران- 1398(.
توضيح: 

1- اشاره به روايت »هرودت«، تاريخ نگار يوناني از شكست 
سربازان خشايارشاه از سپاهيان يوناني به سبب شكسته 
شدن پل هاي معلق روي داردانل و عصبانيت پادشاه ايران 

و فرمان شالق زدن امواج دريا.

سوار بر امواج فضاي مجازي و شايعات راه مي افتيم 
و افتاده در تله خود سانس��وري دست به هر كاري 
مي زنيم تا ش��ايد در اين آش��فته بازار نگاهي را به 
خ��ود معطوف كنيم. حاال خبرن��گاري براي خيلي 

از ما تنها آب و تاب دادن به س��وژه هايي اس��ت كه 
ماندگاري ش��ان بيش از چند دقيق��ه نخواهد بود. 
از مرگ همكارانمان در تصادف گرفته تا آوار ش��ده 
ساختماني نو ساز بر سر جواناني كه يك عمر زندگي 

را پيش رو داش��تند و در عرض چن��د ثانيه قرباني 
س��ودجويي افرادي ش��دند كه حتي پاسخگو هم 
نبودند. از سيلي خانمان برانداز كه مي آيد و خانه ها 
را ويران مي كند و مردم را به كام مرگ مي كش��اند 

تا مس��ووالني كه با كت و ش��لوار تا زانو در گل فرو 
مي روند تا س��وژه ما باشند براي اطالع رساني و.... با 
اين اوصاف تبريك ه��اي روز خبرنگار تبريك هايي 

براي هيچ است.

مهار رشد نقدينگي با كاهش 
نرخ رشد مانده تسهيالت بانك ها

كاهش مانده تس��هيالت 
بانك ه��اي خصوص��ي 
و دولت��ي نش��انه مثبتي 
از رون��د بهب��ود كنترل 
ترازنامه بانك ها و كاهش 
نقدينگي اس��ت. بررسي 
آمار بانك مركزي گوياي 
اين اس��ت كه روند مانده 
تس��هيالت بانك ها كاهش��ي بوده اس��ت كه اين 
كاهش حاك��ي از كنترل ميزان خلق پول بانك ها 
است به طوري كه رش��د مانده تسهيالت اعطايي 
بانك ها در چهار ماهه نخس��ت امسال در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل، كاهش قابل توجهي 

داشته است.
بانك مركزي از نيمه دوم س��ال گذشته سياست 
كنترل مق��داري ترازنامه بانك ها را عملياتي كرد 
كه بر اساس آن رشد ترازنامه بانك هاي تجاري در 
هر ماه 2 درصد و رشد ترازنامه بانك هاي تخصصي 

2.۵ درصد تعيين شد.
بر اس��اس اين گزارش، از تيرماه امسال نيز دامنه 
رش��د ترازنامه بانك ها بر اساس كيفيت دارايي و 
نسبت آنها با اس��تانداردهاي بانكي در حدود 2.۵ 
ت��ا 1.۵ درصد قرار گرفت. دارايي بانك ها ش��امل 
موارد متعددي مي ش��ود، اما يك��ي از عمده ترين 
آنها، مانده تس��هيالت اعطايي اس��ت. در سه ماه 
اول سال گذشته رش��د مانده تسهيالت اعطايي 
13.۶ درصد بود، اما اين ميزان در س��ه ماهه اول 
امسال به 3.۶ درصد كاهش يافته است.آمار چهار 
ماه رشد مانده تس��هيالت اعطايي براي كل نظام 
بانكي منتشر نشده است، اما آمار عملكرد ماهانه 
11 بانك بورسي نشان مي دهد كه همچنان اين 

روند ادامه دارد.
بر اس��اس آمار از بين اين 11 بانك، رش��د مانده 
تس��هيالت اعطايي 10 بانك كمتر از 10 درصد 
بوده؛ در حالي كه در چهار ماه نخست سال گذشته 
9 بان��ك از اين 11 بانك رش��د مانده تس��هيالت 
اعطايي 2 رقمي داش��ته اند. از اين 9 بانك، چهار 
بانك در دامنه 20 تا 30 درصد رش��د تسهيالت 
اعطايي به ثبت رسانده اند.اين روند نشان مي دهد 
بانك مركزي در دولت س��يزدهم توانس��ته رشد 
خلق پول بانك ها را به ميزان قابل توجهي كاهش 
دهد و همين مس��اله زمينه س��از كنترل تورم در 
ماه هاي آتي خواهد بود. كاهش مانده تس��هيالت 
بانك ها نشانه مثبتي از روند بهبود كنترل ترازنامه 
بانك ها و كاهش نقدينگي است.كنترل وام دهي 
بانك ها و رش��د نقدينگي مهم ترين اقدامي است 
كه بانك مركزي بايد انجام دهد و اولويت نخست 
بانك مركزي اس��ت و بايد با نگاه چند ماهه انجام 
شود تا ترازنامه بانك ها و كاهش تسهيالت دهي 
بانك ها كنترل ش��ود و افسار نقدينگي را بكشد و 
زمينه را براي كاهش تورم و كنترل نرخ ارز آماده 
كند.خلق نقدينگ��ي بانك ها تحت تاثير دو عامل 
اس��ت، يكي مربوط به بودجه دولت است و برخي 
بانك ها به دلي��ل ارتباط بودجه اي ك��ه با دولت 
دارند و تس��هيالت تكليفي كه دولت بر دوش آنها 
مي گذارد تا به شركت هاي دولتي تسهيالت بدهند 
اقدام به خلق نقدينگي مي كنند.بخش ديگر خلق 
نقدينگي بانك ها كه بيشتر شامل حال بانك هاي 
خصوصي مي شود، خلق نقدينگي است كه بانك 
خصوصي براي خود يا ش��ركت هاي زيرمجموعه 
خود انج��ام مي دهد.توصيه مي ش��ود در بخش 
اول كه دولت خلق نقدينگي را توس��ط تسهيالت 
به بانك ها تحميل مي كند در قالب انتش��ار اوراق 
تامين مالي باش��د، به اين معنا كه دولت به جاي 
اينكه كس��ري بودجه خود را توس��ط تسهيالت 
از بانك ها بگيرد اين كس��ري بودج��ه را از طريق 
فروش اوراق و بدهكار كردن دولت به مردم و بازار، 
تامين مالي كند كه اين خلق نقدينگي آثار سوئي 
ندارد. موضوع دوم كنت��رل نقدينگي بانك ها كه 
به خلق نقدينگي بانك ه��اي خصوصي از طريق 
س��اخت مراكز فروش��گاهي بزرگ يا مواردي از 
اين دست انجام مي شود به شدت نيازمند نظارت 
جدي بانك مركزي اس��ت و بر اين اساس بايد بر 
عمليات بودجه اي بانك ها نظارت شود.عدم رشد 
نقدينگي دولت ها در اين زمان مربوط به اقدامات 
بانك مركزي است و اينكه خلق نقدينگي كنترل 
شده مي تواند سيگنال مثبتي باشد از اينكه بانك 
مركزي محدوديت هاي جدي را اعمال مي كند و 
ضروري است كه اين روند تداوم يابد. در همه جاي 
دنيا براي كنترل رفتار س��وء بانك��ي كه ناترازي 
بانك ناميده مي ش��ود، از ابزار كفايت س��رمايه 
استفاده مي شود يعني حدي براي بانك مشخص 
ش��ود كه مقدار قابل توجهي از سرمايه خود در 
نظام بانكي كه تس��هيالت دهي مي كند درگير 
باشد. متأس��فانه در سيستم بانكي كنوني كشور 
وضعيت كفايت سرمايه بانك هاي مختلف خوب 
نيست و حتي برخي كفايت سرمايه منفي دارند. 

محمدعلي خادم

ادامه از صفحه اول



كارشناس��ان اقتصادي مهم ترين مانع توسعه و رشد 
شركت ها را قيمت گذاري دستوري و كنترل بازارها از 
طريق سلطه بي چون و چراي دولت بر تمامي زنجيره 
تامين و توليد و توزيع مي دانند؛ سياس��ت خطرناكي 
ك��ه دولت س��يزدهم بيش از گذش��ته ب��ر آن اصرار 
دارد و ب��ه طرق مختلف در ح��ال از بين بردن فضاي 
رقابتي و كنترل دس��توري بازارهاست. در اين ميان 
اما كارشناسان بازار سرمايه معتقدند شركت ها نيز از 
اختيارات و ابزاري براي احقاق حقوق خود و صاحبان 
سهام برخوردارند كه البته به نظر مي رسد طي دوره هاي 

گذشته توجه چنداني به آنها نشده است.
سهيال نقي پور، كارشناس بازار سرمايه در همين باره 
گفت: چنانچه دولت به  هر دليل قيمت فروش كاالها يا 
خدمات بنگاه هاي مشمول واگذاري يا ساير بنگاه هاي 
بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف 
كند، مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه 
تمام ش��ده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت 
در س��ال اجرا، پرداخت كند يا از بدهي اين بنگاه ها به 
سازمان امور مالياتي كسر كند. وي به در خصوص عدم 
ايفاي تعهدات ماده ۹۰ سياست هاي اصل ۴۴ قانون 
اساسي گفت: باتوجه به ماهيت حقوقي شركت هاي 
سهامي و اينكه شركت شخصيت حقوقي مستقل از 
سهامداران دارد، اصوال بايد قائل به تفكيك اختيارات 
مديران از اختيارات مجامع عمومي شد تا هر ارگاني 
اختيار الزم براي انجام وظايف قانوني خود را داش��ته 
باش��د. نقي پور در ادامه افزود: از ط��رف ديگر باتوجه 
به مسووليت مدني و جزايي مديران، منطقي به نظر 
مي رسد كه اختيارات قانوني الزم و كافي براي انجام 
وظايف مديريت به آنان تفويض شود. در مورد وظيفه 
مديرعامل و هيات ناش��ران، طبق ماده ۱۱۸ قانون 
تجارت كه در مورد مجموعه اي از قوانين و مقررات 
صالحي��ت آنها در مجامع عمومي اس��ت، به اينكه 
مديران  شركت ها داراي تمامي اختيارات الزم براي 
اداره امور شركت هستند، اشاره شده است. البته در 
شركت هاي سهامي عام به دليل پيچيدگي نسبي 
روابط حاكم بين اجزاي ش��ركت، قوانين و مقررات 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. وي در مورد لزوم 
اعتماد مقابل س��هامداران و مديران شركت افزود: 
محدود ك��ردن اختيارات مديران در اساس��نامه و 
با تصميماتي كه در مجامع عمومي اخذ مي ش��ود، 
فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان س��هام 
معتبر است اما در مقابل  اشخاص ثالث معتبر نيست.

    مواد قانوني حمايت از حقوق سهامداران
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح ك��رد: باتوجه 
به ماهيت حقوقي ش��ركت س��هامي و اينكه شركت 
شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران دارد، اصوال 
بايد قائل به تفكيك اختيارات مدي��ران از اختيارات 
مجامع عمومي شد تا هر ارگاني اختيار الزم براي انجام 
وظايف قانوني خود داشته باشد، از طرف ديگر باتوجه 
به مسووليت مدني و جزايي مديران، منطقي به نظر 
مي رسد كه اختيارات قانوني الزم و كافي براي انجام 
وظايف مديريت به آنان تفويض ش��ود. اگر مديران از 
مجامع عمومي تبعيت كنند، اين امر موجبات حذف 
اختيارات آنان را فراهم مي كند كه با سيستم مديريت 
به هيچ وجه سازگار نخواهد بود. به گفته وي؛ همان گونه 
كه در اصل ۴۰ قانون اساس��ي بيان شده، هيچ كسي 
نمي تواند اعمال حق خود را وسيله ضرر ديگري قرار 
دهد؛ همچنين اصل آزادي اشخاص در استعمال حق 
در صورت اس��تفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود 

مي شود. اين فعال بازار سرمايه بيان كرد: ضمانت قانوني 
منع سوء استفاده از حقوق عيني را به شكل الزام صاحب 
حق به جبران خسارات يا محدوديت يا منع از اجراي 
آن مي توان مالحظه كرد. همچنين مقررات فعلي در 
خصوص اين موضوع كافي نبوده و ضروري است اين 
نظريه به عنوان يك قاعده عمومي در مبحث معيني 
در قانون مدني بيان شود و معيارهاي سوء استفاده 
از حق و راهكارهاي قانوني ممانعت از اجراي حق به 
قصد اضرار تعيين شود. در اين صورت هيات مديره 
و مديرعامل و مقامات ناظر بازار س��رمايه در سطح 
جهان و در كشورهاي مختلف، وظيفه خود مي دانند 
كه براي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، مخالفت 
عواملي همچون موضوع قيمت گذاري دس��توري، 
كمك به ش��فافيت و كارايي بازار، اصالح قوانين و 

مقررات و تكميل آنها اقدام كنند.

    اقدام مغفول بين مديران ناشر بازار سرمايه
ابراهيم سماوي ديگر كارشناس بازار سرمايه هم گفت: 
فاصله قيمتي ۲۰ تا۲۵ درصدي ارز نيما با ارز آزاد نشان 
از ظهور ارز ترجيحي ديگري دارد. همچنين پايين نگه 
داشتن ارز نيمايي به نوعي ترويج رانت و تحميل كاهش 
سودآوري بنگاه هاي اقتصادي صادرات محور است. وي 
افزود: با نگاهي به گذشته مبرهن است كه با وجود ارز 
چندنرخي، از حجم ارز وارد شده به اقتصاد كاسته و اين 
سياست موجب كاهش سود شركت هاي صادرات محور 
مي شود كه با سياست هاي افزايش صادرات غيرنفتي 
هم در تضاد است؛ در حالي كه بيش از ۶۵ درصد از ارزش 
بازار س��رمايه ايران متكي بر صنايع كاموديتي محور 
است، وجود اين نرخ ارز دستوري به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم به جامعه ۵۰ ميليوني سهامداران آسيب 
جدي وارد كرده و با حفظ رويه فعلي ضرر و زيان ناشي 
از اين سياس��ت غلط ادامه پيدا خواهد كرد. سماوي 
تصريح كرد: در صورت تك نرخي شدن اين ارز ميزان 
قيمت به سود آينده نگر )P/E Forward( بسياري از 
شركت هاي صادراتي بورسي كه ارزش بازار بااليي دارند 

به كمتر از عدد ۴ خواهد رس��يد كه از منظر ارزندگي 
جذابيت بسياري پيدا مي كند و مي تواند موتور رشد بازار 
را روشن كند؛ هرچند كه اين موضوع مورد توجه اهالي 
رسانه است و به كرات درباره اثرات تخريبي اين سياست 
به بخش واقع��ي اقتصاد و همچني��ن تضييع حقوق 
سهامداران پرداخته شده است، اما قطعا اين اقدامات 
كافي نيست، زيرا تغييري در اين رويه ايجاد نشده است. 
بنابراين اعضاي هيات مديره و همچنين مديرعامل 
ناشران شركت هاي كاموديتي محور بورسي مي توانند 
اقدامات و درخواس��ت هاي قانوني خود را در راستاي 
حفظ منافع سهامداران در اين حوزه داشته باشند. اين 
كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص اظهار كرد: به 
موجب ماده ۱۱۸ اليحه قانون تجارت، هيات مديره 
به عنوان مدير شركت و يكي از اركان اداره شركت از 
اختيارات عام برخوردار است. همچنين اختيارات عام 
بدين معنا است كه هيات مديره هر عملي را كه الزم 
بداند، مي تواند براي اداره شركت انجام بدهد؛ از طرفي 
ديگر بنا به استناد ماده ۹۰ قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسي چنانچه 
دولت ب��ه  هردليل قيمت فروش كااله��ا يا خدمات 
بنگاه هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت 
بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت 
تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات 
و منابع دولت در سال پرداخت يا از بدهي اين بنگاه ها 
به سازمان امور مالياتي كسر كند. به گفته وي باتوجه 
به اينكه ارز نيمايي )قيمت تكليفي( در عمل منجر 
به فروش كاالهاي ش��ركت هاي كاموديتي محور به 
قيمتي كمتر از قيمت بازار اس��ت، مديران عامل در 
صورت دارا بودن حق اقامه دعوا از سمت هيات مديره، 
مي توانند اقدامات حقوقي در راستاي احقاق حقوق 
سهامداران شركت خود انجام دهند كه اين مهم در 

بين ناشران بورسي مغفول مانده است.

    افزايش دخالت هاي دولت در بازارها
محس��ن كيا ديگر تحليلگر بازار س��رمايه هم در اين 

خصوص عنوان كرد: س��ابقه اقتصاد در ايران نش��ان 
داده ، دخالت دولت در چند دهه اخير بيش��تر ش��ده 
است. برخي مواقع اين دخالت به سود اقتصاد كشور 
بوده اما اغلب، اي��ن دخالت ها به ض��رر اقتصاد تمام 
شده است  . اقتصاد ايران در سال هاي اخير به سمت و 
سويي كشانده شده كه يكسري از افراد كه منافعي در 
قبال اين دخالت ها برايشان ايجاد شده، از اين موضوع 
حمايت كرده اند و نتيجه آن چيزي اس��ت كه امروز 
مشاهده مي كنيم. به نحوي كه دستورها و تصميمات 
دولت بس��يار بيشتر از حدي اس��ت كه شايد دخالت 
معقول و منطقي باشد. كيا در خصوص قيمت گذاري 
دولت به بورس ني��وز گفت: با توجه به وضعيت خاص 
كشور، شايد بعضي مواقع قيمت گذاري دستوري الزم 
باش��د، ولي در صورتي كه منطبق و هم جهت با بازار 
باشد، نه به صورتي كه تصميم ها محكوم به شكست 
باشند. اگر اين شرايط تعديل شود و تصميم گيري ها 
انطباق بيشتري با ش��رايط واقعي بازار داشته باشند، 
بازار سرمايه مي تواند مسير خود را طي كند. وي ادامه 
داد: در نگاه بلندمدت بايد به سمتي حركت كنيم كه 
اين دخالت ها را كمتر كرده تا به موقعيتي دست پيدا 
كنيم كه ديگر نيازي به تصميم گيري بيروني نباشد و 
شرايط اقتصادي به گونه اي باشد كه خود، تعيين كننده 
قيمت ها و شرايط باشد. اين كارشناس بازار سهام در 
خصوص مهم ترين عامل تاثير گذار بر بازار س��هام در 
شرايط كنوني به بورس نيوز گفت: مهم ترين عاملي 
كه مي تواند در نگرش بازار س��رمايه تاثير گذار باشد، 
در وهله اول كم شدن ريس��ك هاي بازار سهام است 
كه مهم ترين آن مي تواند مشخص شدن نتيجه برجام 
باشد، تا زماني كه فعاالن بازار سهام اطالعي از شرايط 
پيش روي برجام نداشته باش��ند ، ترس از معامالت 
وجود خواهد داشت و حجم معامالت پايين خواهد بود. 
همانطور كه شاهد هستيم ، در حجم معامالت پايين 
اين روزهاي بازار سهام هم قيمت ها كاهشي هستند. 
تا زماني كه شرايط پيش رو ش��فاف تر نشود ، به نظر 
نمي رسد تغيير محسوسي در بازار سرمايه ايجاد شود.
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امالك شهرداري
در نوبت عرضه ايستاد

كاالخبر| پس از پذيرش ملك تجاري متعلق به بانك 
ملت در تير امسال، اين بار نوبت شهرداري تهران است 
كه دو واحد مسكوني خود را براي عرضه در بورس كاال 
پذيرش كند؛ اين خبر را اواخر تير نيز معين محمدي پور، 
سرپرست مديريت مطالعات اقتصادي و امور بين الملل 
ب��ورس كاال اعالم كرده بود. مديري��ت پذيرش بورس 
كاالي ايران در اطالعيه اي اعالم كرد: دو واحد آپارتمان 
مس��كوني متعلق به ش��هرداري تهران پس از بررسي 
مدارك و مستندات در سيصد و چهل و نهمين جلسه 
كميته عرضه در ١١ م��رداد ١۴٠١ مورد تصويب قرار 
گرفت. اطالعات اميدنامه آپارتمان هاي مذكور نشان 
مي دهد اين آپارتمان ها در تهران )خيابان سعادت آباد، 
خيابان ششم شرقي، پالك ۷، مجتمع مسكوني اوپال، 
طبقه چهارم سمت جنوب ش��رقي واحد ١٣ و طبقه 
اول شمال غربي واحد ٣( هستند. در جزييات اطالعيه 
پذيرش آمده است: آپارتمان با كد نوسازي ۰۱۴-۰۱-

۵۴۷۳۱ داراي مساحت عرصه و عيان ۱۰۵.۳۵ مترمربع 
است. مستحدثات، ابنيه و تاسيسات در اين ملك شامل 
انشعابات، آب، برق و گاز و بانضمام انباري مسكوني قطعه 
١٣ تفكيكي به مس��احت ۴.٢٩ مترمربع و پاركينگ 
مسكوني قطعه ٢٩ تفكيكي به مساحت ١١ مترمربع 
و داراي دو اتاق خواب اس��ت. همچنين آپارتمان با كد 
نوس��ازي ۱۵-۰۱۴-۵۴۷۳۱ داراي مس��احت عرصه 
و عيان ۱۶۸.۴۶ مترمربع اس��ت. مس��تحدثات، ابنيه 
و تاسيسات در اين ملك شامل انش��عابات، آب، برق و 
گاز و بانضمام انباري مس��كوني قطعه ١٩ تفكيكي به 
مساحت ٣.٩۶ مترمربع و پاركينگ مسكوني قطعه ٢۶ 
تفكيكي به مساحت ١١ مترمربع و داراي ٣ اتاق خواب 
است. روش عرضه ملك مذكور به صورت يكجا و در بازار 
فرعي بورس كاال خواهد بود .۶ تير نيز يك ملك تجاري 
متعلق به بانك ملت كه شركت توسعه بازاريابي و فروش 
ماد بود، پس از بررسي مدارك و مستندات در سيصد و 
چهل و ششمين جلسه كميته عرضه مورد پذيرش قرار 
گرفته بود. كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه همواره به 
برتري فروش امالك با س��ازوكارهاي شفاف در بورس 
كاال نسبت به مزايده هاي سنتي تاكيد دارند. از نظر آنان 
يكي از مهم ترين مزيت هاي معامله امالك و مستغالت 
نهادهاي دولتي و دس��تگاه هاي اجراي��ي و بانك ها و 
همينطور شهرداري ها در بورس كاال، ايجاد شفافيت 
در فرآيند انجام معامالت است، چرا كه مكانيزم كشف 
نرخ در بورس كاال به ص��ورت حراج بوده و قيمت هاي 
متقاضيان خريد قابل رصد براي عموم است. ضمن اينكه 
در هنگام پذيرش ملك پيش از برگزاري حراج نيز دقت 
كافي در مستندات و مالكيت امالك توسط بورس كاال 
صورت مي گيرد و تمامي اين مستندات براي عموم قابل 
رويت بوده و از اين طريق افرادي كه تمايل به خريد داشته 
باشند از صحت مستندات امالك مطمئن خواهند شد.

محمد مخبر، معاون اول رييس جمهور اواخر مهر سال 
١۴٠٠، بخشنامه اجرايي تامين منابع مالي دولت از 
طريق فروش اموال و امالك مازاد را با هدف بهره گيري 
از ظرفيت ها و پتانسيل هاي بورس كاال در حوزه فروش 
امالك و مستغالت مازاد نهادها و دستگاه هاي اجرايي، 
به دستگاه هاي اجرايي شمول قانون مديريت خدمات 
كشوري ابالغ كرد. در بند دوم اين بخشنامه بر استفاده 
از ظرفيت بورس كاال ب��راي فروش اموال مازاد دولت 
تاكيد شده بود. در بند دوم اين بخشنامه آمده است: 
استانداران موظفند با تش��كيل كارگروه شناسايي و 
مولدسازي در اس��تان ها به صورت مستمر نسبت به 
شناسايي اموال و امالك مازاد در اختيار دستگاه هاي 
اجرايي اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، مراتب را پيگيري كنند كه منجر 
به مولدس��ازي اين اموال و امالك م��ازاد يا فروش از 
طريق عرضه در ب��ورس كاال يا مزايده عمومي و واريز 
منابع حاصل از مولدسازي يا فروش به رديف درآمدي 
مربوط ش��ود. پيش از اين، عرضه هاي موفق امالك 
وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازي و بانك  اقتصاد نوين 
در بورس كاال انجام شده بود. بايد منتظر ماند پس از 
بانك ملت، كدام يك از دستگاه هاي اجرايي يا بانك ها 
از ظرفيت هاي بورس كاال در راس��تاي فروش آسان و 

شفافيت امالك مازادشان استفاده مي كنند.

صندوق هاي سرمايه گذاري
در سهام تخلف كردند؟ 

ايرن�ا| اميرحمزه مالمير، كارش��ناس بازار سرمايه با 
اشاره به اينكه برخي فعاالن بازار سرمايه، صندوق هاي 
سرمايه گذاري را به عدم اجراي مقررات متهم مي كنند، 
اظهار كرد: اخيراً محاس��باتي توسط برخي افراد انجام 
و در فض��اي مجازي منتش��ر ش��ده، مبني ب��ر اينكه 
صندوق هاي سرمايه گذاري حدنصاب سرمايه گذاري 
در سهام را رعايت نكرده اند؛ حال آنكه در اين محاسبات، 
سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري و گواهي 
سپرده كااليي كه جزو حدنصاب س��رمايه گذاري در 
سهام محسوب مي ش��وند، لحاظ نشده و تعداد زيادي 
از صندوق ها حدنصاب مربوطه را رعايت كرده اند. وي 
خاطرنشان كرد: از طرفي با توجه به وضعيت چند ماه 
اخير و افت شديد ش��اخص بورس و قيمت سهام، اين 
بخش از پرتفوي صندوق ها به ميزان قابل توجهي كاهش 
داشته كه همين امر باعث شد تا سرمايه گذاري در سهام 
بدون آنكه سهامي واگذار شود، كوچك تر شود. مالمير 
گفت: اساساً اين نصاب براي صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت اشتباه است و اميدواريم كه سازمان بورس 
نسبت به اصالح آن اقدام كند. اين كارشناس بازار سرمايه 
گفت: اينگونه صندوق هاي سرمايه گذاري همان گونه كه 
از نامشان پيداست بايد بتوانند طي دوره از نوسانات بسيار 
كم و نهايتًا در زمان پرداخت سود نيز سود موردنظر را 
كس��ب و پرداخت كنند؛ در حالي ك��ه ميزان حداقل 
۱۵ درصد سهام، اين صندوق ها را از نظر بازدهي و نيز 

نقدينگي با چالش مواجه كرده است.
 وي ادامه داد: با توجه به شرايط چند ماه اخير بازار سرمايه ، 
اين صندوق ها حال خوشي ندارند و اصرار بر اين نصاب 

مي تواند اوضاع بازار را بدتر از اين وضعيت فعلي كند.

منتظر رونق معامالت باشيد
سنا| سياوش وكيلي، كارشناس ارشد بازارسرمايه 
گفت: نگاه به رويدادهاي سه ماهه پاياني سال ۱۴۰۰ و 
سه ماهه ابتدايي ۱۴۰۱ مي تواند به پيش بيني وضعيت 
بازار در تابستان پيش رو كمك كند. همچنين شش 
ماهه گذشته مقطع پر فراز و نشيبي براي بازارسرمايه 
بود؛ در حالي ك��ه بعد يك س��ال از كاهش قيمت ها 
مي گذش��ت و بازار كم كم مي خواس��ت جان بگيرد؛ 
ش��اهد افزايش در حجم معامالت بوديم و به ناگهان 
پيش بيني هاي عجيب و غريب دولت در اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ كشور در رابطه با قيمت گذاري دستوري 
نرخ گاز و خوراك صنايع و پتروشيمي ها و پااليشگاه ها، 
سپر معامالتي بازار سرمايه را بهم ريخت و ماه ها بازار 
تحت تاثير اثرات نامطلوب اين اخبار در روند سودآوري 
شركت ها بود كه با مجموعه تالش ها و ابتكارات سازمان 
بورس در اواخر س��ال ۱۴۰۰ اليح��ه بودجه اصالح و 
عوامل منفي از دستور كار خارج شد. وي در ادامه افزود: 
سال ۱۴۰۱ بازار با تابلوهاي يكسره سبز پوش بورس 
شروع شد و با افزايش حجم معامالت، انديكاتورهاي 
آماري نويد روزهاي مثبت در بازار را مي داد، ولي اين 
ماه عسل ديري نپاييد و با بحث وضع تعرفه و عوارض 
صادراتي بر كاالهاي صادراتي مجدد س��ايه ترس بر 
بازار مستولي شد و در همين گير و دار با خبر قطع برق 
صنايع و پيش بيني كاهش سودآوري شركت ها اندك 
رمق بازار هم گرفته شد و ارزش معامالت روزانه، حتي به 
كم ترين ميزان خود؛ يعني ۲ همت رسيد و آمار بيانگر 
خروج پول حقيقي ها از بازار اس��ت. وكيلي بيان كرد: 
در اين شرايط اخبار نااميدكننده از وضعيت مذاكرات 
هسته اي هم بر وخامت اوضاع افزوده است؛ در نتيجه 
با اين مقدمه و خنثي و عادي شدن تاثير اين رويدادها، 
پيش بيني مي شود كه در س��ايه گزارشات مربوط به 
برگزاري مجامع و همچنين افزايش نرخ دالر و نيز جا 
ماندن ارزش سهام از تورم در نيمه دوم تابستان شاهد 
رونق نسبي معامالت در بورس و جبران عقب ماندگي 
قيمت سهام باشيم. به گفته اين فعال بازارسرمايه؛ 
آنچه ك��ه وضعيت بازارس��رمايه را متزل��زل كرده 
اقدامات بانك مركزي در افزايش نرخ بهره و همچنين 
طرح عجيب و غريب شمول قيمت گذاري فوالد در 
اختيار وزارت صمت و بازگش��ت به سياس��ت هاي 
اشتباه ضربه به ساختار تش��كيالت خود انتظام 
بورس كاال است كه منجر به افزايش فضاي ابهام 
و كاهش انگيزه فعاالن بازارسرمايه شده و اين امر 
مي تواند موجب انحراف پيش بيني در خصوص 

بهبود رونق وضعيت بازارسرمايه شود.

فراهم شدن امكان تصدي 
 شركت هاي سرمايه گذاري
 به عنوان امين سبدگردان

رضا نوحي حفظ   آباد، مدير نظ��ارت بر نهادهاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم خبر فوق، اظهار كرد: 
بهره بردن از ظرفيت هاي تخصصي اركان بازار سرمايه 
به منظور افزايش هم افزايي توانمندي ها و توسعه بازار، 
يكي از موضوعاتي است كه از مدت ها پيش در سازمان 
بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. نوحي حفظ   آباد 
با بيان اينكه شركت هاي مشاور سرمايه گذاري از جمله 
شركت هاي فعال و تخصصي در بازار سرمايه هستند كه 
آشنايي وسيعي با بازار سرمايه دارند و فعاليت عمده آنها 
نيز متمركز بر اين بازار است، گفت: با توجه به اينكه رشد 
و توسعه شركت هاي سبدگردان در گروي انجام عمليات 
صحيح شركت هاي سبدگردان و همچنين كنترل دقيق 
عمليات و نظارت ه��اي الرم براي فرآيندهاي مختلف 
فعاليت سبدگرداني اس��ت، ركني تحت عنوان امين 
سبد در ساختار ش��ركت هاي سبدگردان لحاظ شده 
است. اين مدير ارشد در سازمان بورس ادامه داد: زماني 
كه سبدهاي اختصاصي براي مشتريان منعقد مي شود، 
سبدگردان ها موظف هستند ركني به عنوان امين سبد 
داشته باشند كه او بر روابط ميان سبدگردان با مشتري و 
مفاد قراردادي كه بسته شده، بر كارمزدهايي كه پرداخت 
مي شود و موضوعاتي كه سرمايه گذاري بر اساس فرم 
تحليل ريسك توسط شركت هاي سبدگردان صورت 
مي پذيرد، نظارت  كن��د و گزارش هاي كنترلي خود را 
تهيه و ارايه دهد. او با اش��اره به اينكه پيش از اين، تنها 
موسسات حسابرسي طبقه بندي شده در طبقات يك 
و دو كه معتمد سازمان بورس هستند، مجاز به تصدي 
سمت امين س��بد بودند؛ تصريح كرد: باتوجه به اينكه 
شمار اين موسسات از سال هاي گذشته تا اكنون تغيير 
محسوس��ي نداشته اس��ت و از طرف ديگر مجوزهاي 
جديدي براي تاسيس شركتهاي سبدگردان صادر شده 
و محدوديتي براي تعداد مجوزهاي مربوطه وجود ندارد، 
لذا بازبيني در اين امر الزم و ضروري بود تا ظرفيت هاي 
امين شركت هاي سبدگردان را به گونه اي كه با اهداف 
مدنظر تطابق داشته باش��د، توسعه داد. به گفته مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس، سازمان بورس 
به همين منظور ضمن دعوت از فعاالن بازار سرمايه و 
دريافت نظرات آنها و برگزاري جلسات متعدد تخصصي 
با كانون ها و دريافت نظر آنها، به اين نتيجه رس��يد تا از 
ظرفيت  شركت هاي مشاور سرمايه گذاري نيز به عنوان 
امين سبدگردان استفاده كند. او خاطرنشان كرد: با توجه 
به اينكه شركت هاي مشاور سرمايه گذاري نيز مي توانند 
با احراز ش��رايط الزم مجوز سبدگرداني را نيز دريافت 
كنند، كنترل تضاد منافع بين امين س��بد و ش��ركت 
سبدگردان امري ضروري بوده و تمهيداتي انديشيده 
ش��ده اس��ت. به همين منظور، تصدي سمت امين 
سبدگردان توسط شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
توسط آن دسته از شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
صورت خواهد پذيرفت كه فاقد مجوز سبدگرداني 
باشند. نوحي اذعان كرد: با فراهم شدن امكان تصدي 
شركت هاي سرمايه گذاري با عنوان امين سبدگردان، 
پيش بيني مي ش��ود چهارچوب ه��اي نظارتي اين 
شركت ها با توجه به آشنايي كاملي كه اين شركت ها 
از ساختار بازار سرمايه دارند، توسعه بيشتري يابد و 
ضمن حفظ حداقل چهارچوب هاي نظارتي اوليه، 

باعث افزايش نظارت هاي اثربخش شود.

»تعادل«آخرينوضعيتبازارسرمايهرابررسيميكند

قيمت گذاري دستوري،گريبانگير سهامداران

دائما يكسان نباشد حاِل دوران غم مخور!
در معامالت روز شنبه پانزدهم مرداد ماه، شاخص 
كل ب��ورس پايتخت ب��ا افزايش ۱۱ ه��زار و ۵۶۳ 
واحدي نسبت به روز چهارشنبه به رقم يك ميليون 
و ۴۴۸ هزار و ۹۲۴ واحد رس��يد. به نظر مي رس��د 
تزريق س��رمايه از طريق صن��دوق تثبيت موجب 
رشد تقاضا در بورس ش��ده است. شاخص هم وزن 
بورس نيز با رشد ۶ هزار و ۸۷ واحدي در سطح ۳۹۰ 
هزار و ۱۴۲ واحدي ايستاد. همچنين شاخص كل 
فرابورس )آيفكس( ۱۸۸ واحد باال آمد و در س��طح 
۱۹ هزار و ۵۰ واحد قرار گرفت. در اولين روز كاري 
هفته نماده��اي »فملي«، »وبملت« و »شس��تا« 
بيشترين تأثير را در رشد شاخص كل بورس داشتند 
و نمادهاي پااليشي »شبندر«، »شپنا« و »شبريز« 
بيشترين تأثير كاهشي را بر شاخص كل داشتند. 

در فراب��ورس ني��ز نمادهاي »بپ��اس«، »خديزل« و 
»دماوند« بيش��ترين تأثير مثبت را بر ش��اخص كل 
فرابورس داش��تند و »ش��اوان«، »فغدي��ر« و »كلر« 
بيشترين تأثير كاهنده را بر شاخص داشتند. در جدول 
پرتراكنش ترين نمادهاي بورس شس��تا صدرنشين 
است و ش��پنا و ش��بندر در رتبه هاي بعدي هستند. 
در فرابورس نيز نمادهاي كرمان، فرابورس و ش��اوان 
پرتراكنش  ترين نمادها هس��تند. روز ش��نبه ارزش 
معامالت كل بازار سهام به رقم ۱۴۴ هزار و ۷۶۲ ميليارد 
تومان افزايش ياف��ت. ارزش معامالت اوراق بدهي در 
بازار ثانويه ۱۴۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بود كه ۹۷ 
درصد از ارزش كل معامالت بازار س��رمايه را تشكيل 
مي دهد. در اولين روز كاري هفته ارزش معامالت خرد 
سهام با افزايش ۲۶ درصدي نسبت به روز كاري قبل به 

رقم ۲ هزار و ۷۷۹ ميليارد تومان رسيد. 

    صف هاي پاياني بازار 
در پايان معامالت روز ش��نبه اغلب صف هاي فروش 

جمع آوري ش��د و تنها يك نماد صف فروش داشت. 
ارزش صف فروش حپترو ۱.۴ ميلي��ارد تومان بود. 
ارزش صف ه��اي خريد ني��ز در پاي��ان معامالت به 
۱۸۴ ميليارد تومان بالغ ش��د. روز شنبه نماد خساپا 
)شركت سايپا( با صف  خريد ۲۶ ميليارد توماني در 
صدر جدول تقاضاي بازار قرار گرفت. پس از خساپا، 
نمادهاي خگستر )شركت گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو( و حتايد )شركت تايد واتر خاورميانه( 

بيشترين صف خريد را داشتند.

    ريزش هفتگي بورس ثبت شد
عليرضا محمدي، كارشناس بازار سرمايه گفت: بورس 
براي هفتمين هفته متوالي در روندي نزولي به س��ر 
برد. اما پس از ريزش ۱۷ هزار واحدي نماگر اصلي بازار 
در ابتداي دومين هفته مرداد ماه، ش��اهد بهبود روند 
معامالتي در روزهاي پاياني بوديم. اگرچه شاخص كل 
سطح مهم و حمايتي يك ميليون و ۴۴۰ هزار واحد را 
از است داده است. اما به نظر مي رسد در صورت تداوم 
شرايط فعلي و افزايش ارزش معامالت؛ بتوانيم شاهد 

بهبود نسبي وضعيت بازار سهام باشيم. 
وي ادامه داد: در اين هفته ش��اخص كل با از دس��ت 
دادن ارتف��اع يك ميليون و ۴۴۰ ه��زار واحد تا نقطه 
يك ميليون و ۴۲۷ هزار واحد س��قوط كرد. اما بهبود 
نس��بي روند معامالت در روزهاي پاياني هفته سبب 
بازگشت دماس��نج بازار به ارتفاع يك ميليون و ۴۳۷ 
هزار واحد ش��د. در پايان اين هفته بر خالف نخستن 
روزهاي آغازين مرداد ماه، ش��اخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران فقط س��ه هزار و ۵۰۰ واحد افت معادل 

منفي ۰.۲ درصدي را به ثبت رساند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه توضيح داد: شاخص 
هم وزن البته ش��رايط متفاوتي داش��ته و با كاهش 
ارتفاع سه هزار واحدي معادل ۰.۸ درصد افت كرده 

اس��ت. ابتداي هفته در ارتفاع ۳۸۷ هزار واحد بوده 
و ت��ا ارتفاع ۳۷۹ هزار واحد ني��ز اصالح كرد؛ اما در 
نهايت بهبود رون��د معامالت به ويژه در آخرين روز 
معامالتي هفته سبب شد تا اين نماگر در نقطه ۳۸۴ 

هزار واحد متوقف شد. 
محمدي در ادامه ظهار كرد: قصه پر غصه اين روزهاي 
بازار همچون پاييز و زمس��تان س��ال گذش��ته، افت 
معنادار ارزش معامالت اس��ت. طبق اطالعات بولتن 
بورس تهران ارزش معامالت اين بورس در ماه گذشته 
نس��بت به خرداد ماه ۲۰ درصد كاهش داشت. يعني 
از ۱.۰۴۹.۱۰۴ ميليارد ري��ال به ۸۳۹.۴۵۱ ميليارد 
ريال رسيده اس��ت. در واقع ابهام در روند مولفه هاي 
كالن اقتصاد و همچنين تورم انتظاري شتابان در ساير 
بازارهاي موازي به ويژه مسكن، ارزش معامالت در بازار 

سهام را به شدت تحت تاثير قرار داده است. 
اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: همزمان با افت 
معنادار ارزش معامالت بازار سهام، شاهد خروج پول 
حقيقي از چرخه معامالت هس��تيم. طبق اطالعات 
موجود روند خروج پول حقيق��ي طي دوازده هفته 
گذشته تداوم داش��ته و از ابتداي تابستان نيز شدت 
گرفته است. در دو هفته ابتدايي مرداد ماه نيز حدود 
۳ هزار ميليارد تومان پول اش��خاص حقيقي از بازار 
سهام خارج شده است. عالوه بر اين موضوع، افزايش 
سهم صندوق هاي سرمايه گذاري از ارزش معامالت 
روزانه ني��ز بيانگر بي ميل��ي مفرط س��هامداران به 
فعاليت در بازار سهام اس��ت.  وي توضيح داد: سهم 
ارزش معام��الت صندوق ه��اي س��رمايه گذاري از 
ارزش معامالت روزانه در فصل بهار به طور ميانگين 
ح��دودا ۲۵ درص��د بود. ام��ا اين نس��بت از ابتداي 
ماه گذش��ته افزاي��ش يافته و به حوال��ي ۳۵ درصد 
اس��ت. اين موضوع نيز يكي ديگر از نشانه هاي افت 
ارزش معامالت ب��ازار و يكي از داليل فضاي ركودي 

حاكم بر فضاي س��رمايه گذاري در بازار سهام است.  
محمدي در نهايت گفت به هرحال با توجه به پايان 
فصل مجامع و همچنين انتشار وضعيت عملكردي 
شركت ها در فصل بهار )طبق اطالعات موجود سود 
خالص شركت ها در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته با رش��د بيش از ۴۵ درصدي 
به ۱۵۷ هزار ميليارد توماني رس��يده است.( به نظر 
مي رسد قيمت هاي ارزنده و جذاب با توجه به شرايط 
فعلي اقتصاد كالن در بازار س��هام يافت مي شود. اما 
عدم اطمينان بخش��ي به فعاالن بازار سهام از جانب 
سياس��ت گذاران پولي و مالي، افت ارزش معامالت 

و در نهايت ركود در بازار سهام را منجر شده است. 
ب��ه منظور بررس��ي وضعيت نمادهاي بازار س��هام؛ 
دسته بندي نمادهاي با ارزش بازار بيش از ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان حكايت از اين دارد كه ۱۹ شركت؛ در 
مجموع حدود ۴۶ درصد ارزش بازار بورس و فرابورس 
را ب��ه خود اختصاص داده اند. بيش��ترين ارزش بازار 
به هلدينگ خليج ف��ارس تعلق دارد كه تقريبا ۴۰۴ 
هزار ميليارد تومان اس��ت. در اين رتبه بندي پس از 
فارس، نمادهاي فوالد و ميدكو در رتبه دوم و س��وم 
قرار دارند. سرمايه گذاري غدير نيز با ارزش بازار ۱۰۰ 
هزار ميليارد توماني آخرين عضو اين دس��ته بندي 
اس��ت. البته در صورت مقايسه ارزش بازارشركت ها 
بدون احتس��اب هلدينگ ها؛ نمادهاي فوالد، كگل 
و فملي س��ه ش��ركت بزرگ توليدي بازار س��رمايه 
محسوب مي ش��وند. فارس، ميدكو و شستا نيز سه 
هلدينگ بزرگ بازار هستند. نوزده شركت بزرگ بازار 
در دومين هفته معامالتي مرداد ماه به طور متوسط 
بازدهي خاصي نداش��تند. ارزش كل بازار نيز در اين 
هفت��ه افت ۰.۶ درصدي را تجربه كرده اس��ت. افت 
ارزش معامالت و از رونق افتادن جريان معامالت در 

اين هفته، در روند بازار تاثيرگذار بوده است.



مجيد اعزازي|
با تنزل پي در پي فعاليت هاي ساختماني طي ماه هاي 
خرداد و تير سال جاري، ادعاي صدور 48 هزار پروانه 
ساختماني براي انبوه سازي دولتي در تهران طي 4 ماهه 
نخست سال 1401 بار ديگر با چالش مواجه و اين بحث 
گشوده ش��د كه چرا حال و روز صنعت ساخت و ساز 
به روايت شركت هاي فعال در اين صنعت متفاوت از 
روايت دولتمردان است؟ آيا انبوه سازي دولتي در فضاي 
متفاوتي در حال انجام است و بخش خصوصي در آن 
مشاركت ندارد؟ يا اينكه صرفا چند شركت خاص اين 
پروژه را انجام مي دهند؟ شركت هايي كه دست بر قضا 
در طرح نظر سنجي شامخ كل ساختمان شركت ندارند 
يا اگر ش��ركت دارند به قدري تعدادشان معدود است 
كه در نتايج اين نظر سنجي تغييري حاصل نمي شود. 
پاسخ به اين سئواالت به روشني مشخص نيست، اما 
با فرض اينكه پاسخ تمام آنها مثبت باشد، نمي توان از 
برخي نشانه هاي موجود در نتايج مربوط به تازه ترين 
شامخ كل ساختمان گذشت. نتايجي كه قيمت هاي 
مربوط به »مواد اوليه« و »محصوالت توليد ش��ده يا 
خدمات ارايه شده« را روايت مي كنند. چه آنكه بر اساس 
نتايج تازه ترين نظر سنجي از فعاالن صنعت ساختماني، 
قيمت هاي يادشده در تيرماه به طور قابل توجهي دچار 
افت ش��ده اند. اين در حالي اس��ت كه در تيرماه، اگر 
چه نرخ تورم عمومي ماهانه به طور محسوس��ي رو به 
كاهش گذاشت )البته تورم ساالنه ركود زد( اما با فرض 
پذيرش روايت دولتمردان مبني بر افزايش فعاليت هاي 
ساختماني )صدور 48 هزار فقره پروانه ساختماني در 
4 ماهه نخست سال در تهران( انتظار مي رود، تقاضا 
براي خريد م��واد اوليه افزايش يافته و طبيعتا قيمت 
مواد اوليه به دليل رشد تقاضاي يادشده افزايش يابد، 
يا دستكم كاهش چشمگيري نيابد. اما اينگونه نيست 
و نتايج شامخ كل ساختمان نشان مي دهد، در تير ماه 
قيمت خريد مواد اوليه از عدد 85 در خرداد ماه به عدد 
75.28 افت كرده است.همچنين قيمت محصوالت يا 
خدمات ارايه شده نيز از عدد 79.44 در خرداد، به عدد 
71.97 نزول يافته است. عدد مربوط به اين دو مولفه در 
تيرماه به خوبي نشان مي دهد كه تقاضا براي خريد مواد 
اوليه و همچنين محصوالت وخدمات دچار ريزش شده 
است و در پي آن قيمت اسمي آنها دچار افت شده است.

    كاهش قابل توجه شامخ كل ساختمان
ب��ه گزارش »تع��ادل« به نق��ل از اتاق تع��اون ايران، 
عدد ش��امخ كل در تيرماه به ميزان 4۶.7، بوده است 
كه نس��بت به ماه قبل كاهش��ي قابل توجه داشته و 
نشان دهنده كاهش فعاليت در حوزه صنعت ساختمان 
در تير ماه نس��بت به خ��رداد ماه ارزيابي مي ش��ود. 
مولفه هاي موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي 

معوق و ناتمام، قيمت خريد م��واد اوليه يا لوازم مورد 
نياز، ميزان فروش كاالها و خدمات، قيمت محصوالت 
توليد شده و خدمات ارايه شده و موجودي مواد اوليه 
يا لوازم خريداري ش��ده نس��بت به م��اه قبل كاهش 
قابل توجهي داشتند. شاخص انتظارات توليد در ماه 
آينده اما با رقم 54.۳9 نس��بت به ماه قبل كه 52.22 
بوده، افزايش نس��بي داشته اس��ت، بنابر اين فعاالن 
ساختماني پيش بيني كرده اند كه در مرداد ماه وضعيت 
فعاليت هاي ساختماني نسبتا بهتر از تير ماه خواهد 
بود. براساس اين آمار، عدد ش��اخص انتظار بهبود 
فعاليت هاي كسب و كار در تير ماه نسبت به خرداد 
ماه با افزايشي نس��بي، افزايش ميزان فعاليت ها در 

اين صنعت را براي ماه آتي پيش بيني مي نمايد.

    آغاز دوران تازه؟
كاه��ش قابل توجه ش��اخص در مولفه ه��اي ميزان 
فروش كاالها و خدمات، قيمت محصوالت توليدشده 
)خدمات ارايه ش��ده(، قيمت خريد مواداوليه يا لوازم 
موردنياز نشان از شروع دوران ركود بدون تورم در اين 
صنعت را دارد. همچنين كاهش قابل توجه شاخص در 
مولفه هاي موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، 
موجودي محصول نهايي درانب��ار يا كارهاي معوق و 
ناتمام با توجه به كاهش نسبي مولفه ميزان سفارشات 
جديد مش��تريان ركود بيش��تر در ماه آينده را نشان 
مي دهد. البته با توجه به وضعيت شاخص در سال هاي 
گذشته مشاهده مي شود كه شاخص كل در تير و خرداد 
كاهشي بوده و اين صنعت در ركود قرار داشته است. 
به گزارش »تعادل«، در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان 
خواسته مي ش��ود به 12 پرسش مطرح شده در قالب 
سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر 
ش��ده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت 

انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون 
تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمت��ر از ماه قبل: عدد صفر 
براي آن پرسش ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب 
درصد پاس��خگويان به هر يك از گزينه هاي در عدد 
همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در 
نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 
100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 
درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 
بهبود وضعيت نس��بت به ماه قبل و زير 50 به معناي 

بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    جاي خالي نهضت ملي در شامخ كل
به گ��زارش »تعادل«، اگر چه انتق��ادات و ترديد هاي 
بسياري درباره تحقق طرح انبوه سازي دولتي وجود 
دارد، اما حتي اگر تحرك كوچكي در طرح س��اخت 
مسكن دولت ايجاد شود، انتظار مي رود، اين تحرك در 
شامخ كل ساختمان بازنمايي شود. از مهر و آبان سال 
گذش��ته، با توجه به آغاز ثبت نام براي مسكن دولتي 
آغاز شد، چنين انتظاري در جامعه فعاالن ساختمان 
ش��كل گرفت، اما در عمل تاكنون به فعليت نرسيده 
است. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه سازي دولتي 
و انجام مقدمات توليد 4 ميليون مس��كن در 4 سال، 
در اسفند سال گذش��ته پيشرفت اندك اين پروژه در 
نظرات مديران وفعاالن ساختماني منعكس شد. چه 
آنكه رشد شامخ كل ساختمان برخالف ايست قيمت 
اسمي مس��كن و رشد منفي معامالت ملك در بهمن 
ماه سال گذشته صورت گرفت. افزون بر اين، شرايط 
اقتصاد كالن و همچنين شرايط دروني بازار مسكن از 
جمله اضمحالل توان مالي متقاضيان مصرفي در كوران 

جهش هاي تورمي سال اخير، نشانه اي از رشد تقاضاي 
»موثر« مسكن در سال و حتي سال هاي آينده به دست 
نمي دهد. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان 
مس��كن و همچنين تحليل آم��اري مبتني بر علم 
جمعيت شناس��ي »نياز« به س��اخت س��االنه 1.2 
ميليون واحد مس��كوني در كش��ور وجود دارد. در 
چنين ش��رايطي اس��ت كه عامل طرح س��اخت 4 
ميليون مسكن طي 4 سال در تحليل علت افزايش 

شامخ كل ساختمان برجسته مي شود.

    رشد قيمت معامالتي مسكن همگام با تورم
بنا به اعالم مرجع رس��مي آمار تحوالت مسكن شهر 
تهران، متوس��ط قيمت ه��ر متر مرب��ع آپارتمان در 
پايتخت در پايان تيرماه سال جاري با رشد ماهانه 5.8 
درص��دي به 41 ميليون و 704 ه��زار تومان افزايش 
يافت. همچني��ن تعداد معامالت انجام ش��ده در ماه 
گذشته با رشد منفي 25.8 درصدي به 10 هزار و 294 
فقره افت كرد. به اين ترتيب، رشد قيمت اسمي مسكن 
در تيرماه )5.8 درصد( كمتر از نرخ تورم عمومي )7.۶ 
درصد( است و بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه 
در تيرماه قيمت مس��كن نه تنها حبابي نبوده كه در 
ادامه روند نسبي يك سال گذشته، مقداري ديگري از 
حباب قيمتي در اين بازار تخليه شده است. همچنين 
رشد قيمت اسمي مسكن طي يك سال منتهي به اول 
مرداد س��ال جاري از نرخ تورم ساالنه منتهي به اول 
مرداد كمتر بوده است، به گونه اي كه شاخص قيمت 
مس��كن در اين دوره ۳8 درصد و ش��اخص قيمت ها 
40.5 درصد رش��د را تجربه كرده ان��د. به اين ترتيب 
مي توان گفت كه طي يك س��اله مورد نظر، حدود 2 
درصد از حباب مس��كن تخليه شده است.  به گزارش 
»تعادل«، با اعالم تورم 5.8 درصدي ماهانه مسكن از 
سوي بانك مركزي، آشكارا فرمانپذيري قيمت مسكن 
از تورم ماهانه طي خرداد و تيرماه سال جاري مشاهده 
مي شود. به گونه اي كه با افزايش تورم عمومي به 12.2 
درصد در خرداد، تورم ماهانه مسكن نيز به 8.4 درصد 
پرواز كرد. همچنين با كوچك تر شدن تورم عمومي 
به 7.۶ درصد در تير، تورم ماهانه مس��كن نيز به 5.8 
درصد عقب نش��يني كرد. همگامي قيمت مسكن با 
تورم وقتي آشكارتر مي شود كه روند بازارهاي موازي 
نيز مطالعه شود. بررسي هاي »تعادل« حاكي از آن 
است كه بازده بازارهاي دالر، سهام و سكه همگي در 
تيرماه منفي و به گونه اي در جهت عكس بازار مسكن 
و نرخ تورم در حال سير بوده اند و مسكن تنها بازاري 
بوده كه هم جهت نرخ تورم و در ارقام بسيار نزديك 
به آن نوسان داشته است. نرخ بازدهي دالر، سهام و 
سكه در تيرماه به ترتيب منفي 0.1۶ درصد، منفي 

4.4 درصد و منفي 4.52 درصد بوده است.
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الستيكهواپيمايسپهران
بازهمدرفرودگاهمشهدتركيد

تالش براي رفع اتهام از 
فرودگاه هاشمي نژاد ادامه دارد

به فاصله چند روز پس از نقد مديرعامل شركت فرودگاه ها 
به اطالع رساني تركيدن الس��تيك هواپيما در فرودگاه 
مشهد، سازمان هواپيمايي كشوري از تركيدن الستيك 
هواپيماي ش��ركت س��پهران در اين فرودگاه خبر داد. 
به گزارش تسنيم، بر اس��اس اعالم سازمان هواپيمايي 
كشوري ساعت 05:55 دقيقه صبح شنبه هفته جاري 
هواپيماي شركت هواپيمايي سپهران با شماره پرواز 4۳۶7 
از مبدأ آبادان به مقصد مشهد مقدس با 12۶ مسافر و 7 
نفر خدمه پرواز بدون مشكل در فرودگاه مشهد فرود آمد 
و پس از نشستن روي باند ۳1 راست و تخليه باند، كنترلر 
برج مراقبت پرواز فرودگاه مشهد ضمن دقت به ارابه فرود 
هواپيما، صداي غيرعادي و دود را به خلبان متذكر شد و 
خلبان به همين دليل توقف كرد   و پرسنل زميني متوجه 
تركيدگي يك الستيك چرخ شماره يك شدند. اين اتفاق 
در حالي صورت مي گيرد كه هفته گذش��ته حميدرضا 
سيدي، مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران به گزارش دفتر بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
كش��وري در رابطه با تكرار تركيدن الستيك هواپيماها 
در فرودگاه مشهد واكنش نشان داده بود. سيدي با اشاره 
به تكرار تركيدگي الستيك هواپيما در فرودگاه مشهد و 
ارتباط غيركارشناس��ي آن با باند فرودگاه و درج خبر آن 
گفت: در صنعت هوانوردي به دنبال برقراري پرواز ايمن و 
حفظ آرامش مردم در سفر هستيم اما متأسفانه اخبار غير 
دقيق، باعث سلب اطمينان از مسافران هوايي مي شود. 
وي افزود: در بروز س��وانح، هميش��ه و در گام نخست بر 
اساس انكس هاي موجود ايكائو، دفتر بررسي هاي سوانح 
هواپيمايي مي بايست سوانح را واكاوي كند و اظهارنظرهاي 
ديگر فقط فضاي كشور را ملتهب مي نمايد و البته حضور 
دستگاه قضايي پيش از ارايه نتيجه از دفتر بررسي هاي 
سوانح و تش��كيل پرونده، فقط موضوعات را پيچيده تر 
مي كند. مديرعامل شركت فرودگاه ها تأكيد كرد: بيشتر از 
اينكه دنبال مقصر باشيم به فكر تأمين ايمني پرواز هستيم 

و به يقين اگر مقصر هم باشيم، جبران مي كنيم.

    تركيبي از عوامل
در اين حال، يك منبع آگاه در سازمان هواپيمايي اظهار 
كرد: بايد توجه داشته باشيم كه علت تركيدگي الستيك 
هواپيماها در فرودگاه مشهد تنها تحت تاثير يك عامل باند 
فرودگاه نبود و سازمان مجموعه اي از عوامل و رويدادها را 
مورد بررسي قرار داده  است و اتفاقات زنجيره اي از عوامل 
اس��ت و نمي تواند يك عامل داشته باشد. وزن سنگين 
هواپيما در تيك آف ها، گرماي ه��وا از ديگر عوامل موثر 
بوده و تركيبي از عوامل باعث تركيدگي الستيك ها شده 
است. يك مقام آگاه در سازمان هواپيمايي در گفت وگو 
با ايلنا درباره ادعاي ش��ركت فرودگاه ه��ا و عدم دريافت 
گواهينامه تخصصي فرودگاهي ِ فرودگاه هاش��مي نژاد 
گفت: طبق برنامه جامع هوانوردي، از سال گذشته همه 
فرودگاه هاي بين المللي بايد نسبت به دريافت گواهينامه 
ف��رودگاه اقدام مي كردند و طبق اي��ن قانون در يك بازه 
مش��خصي بايد درصدي از فرودگاه هاي بين المللي اين 
گواهينامه را دريافت كرده  باشند. تاكنون فرودگاه زاهدان 
و بندرعباس اين گواهينامه را دريافت كردند و فرودگاه 
كيش هم در ح��ال انجام مميزي و آم��اده دريافت اين 
مميزي است و فرودگاه هاشمي نژاد مشهد هم در حال 
انجام پيش مميزي ها است.  وي گفت: موضوع مهم آن 
است كه اين فرودگاه ها از قبل، اين گواهينامه را داشتند 
كه تاريخ آن منقضي شده و در يك بازه زماني مشخص 
موعد تمديد آنها رسيده اما فرودگاه مشهد تا به امروز اين 
گواهينامه را دريافت نكرده اس��ت. روند اخذ گواهينامه 
فرودگاهي به اينگونه است كه خود فرودگاه بايد درخواست 
اين گواهينامه را از سازمان داشته باشد.  اين مقام مسوول 
ادامه داد: استانداردي تحت عنوان انكس 14 تعريف شده 
و به تازگي هم در سال گذشته مقررات اي دي ار تصويب 
شد كه بر اساس آن، س��ازمان رويكرد جديدي را پيش 
گرفته و فرودگاه ها بايد مميزي شوند و فعال دو فرودگاه اين 
مميزي ها را انجام و گواهينامه گرفتند و البته مميزي هاي 
فرودگاه امام و كيش هم انجام شده  است. در هر مميزي، 
يافته اي كشف و رفع مي شود. وي تاكيد كرد: بايد توجه 
داشته باشيم كه علت تركيدگي الستيك هواپيماها در 
فرودگاه مشهد تنها يك عامل باند فرودگاه نبود و سازمان 
مجموعه اي از عوامل و رويدادها را مورد بررسي قرار داده  
است و اتفاقات زنجيره اي از عوامل است و نمي تواند يك 
عامل داشته باشد. وزن سنگين هواپيما در تيك آف ها، 
گرماي ه��وا از ديگر عوامل موثر بوده و تركيبي از عوامل 
باعث تركيدگي الستيك ها ش��ده است. بايد اين سوال 
مطرح شود كه چرا در زمستان شاهد وقوع اين اتفاقات 
نبوديم، موضوع گرماي هوا عامل موثر بوده و در اين شرايط 
راندمان موتورها پايين مي آيد و در اين شرايط هواپيماي 
با حداكثر سقف ظرفيت مسافر و بار نبايد پرواز كند.  اين 
مقام آگاه ادامه داد: سازمان هواپيمايي پيشنهاد ايمني و 
دريافت گواهينامه را به فرودگاه ها مي دهد و طبق قانون 
فرودگاه دريافت كننده پيشنهاد ايمني تا 90 روز فرصت 
دارد كه درباره انجام يا عدم انجام اين پيشنهاد توضيحات 
خود را ارايه دهد كه توضيحات فرودگاه هاشمي نژاد هم 
در گزارش سازمان هواپيمايي آمده  است. وي با اشاره به 
عدم انجام رنگ آميزي در اين باند از فرودگاه مشهد طبق 
آنچه كه سازمان هواپيمايي خواسته، گفت: رنگ باند يك 
بحث تخصصي اس��ت و يك پروژه عادي نيست و بايد با 
يك متريال تكنولوژي جديد انجام شود و اين مهندسي 
زمان بر است چراكه اگر به صورت استاندارد انجام نشود 
سطح آس��فالت صدمه مي بيند و انجام اين اقدام حدود 
يك سال زمان مي برد و از انجايي كه اين باند اصلي يكي 
از پرترافيك ترين باندها در پرترافيك ترين فرودگاه كشور 
اس��ت امكان تعطيل كردن آن نيس��ت.  وي ادامه داد: با 
همين مش��كل در باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد مواجه 
هستيم و اين باند در سطح پروازي مشكل دارد و شركت 
فرودگاه ها بيش از يك س��ال براي رفع اين مشكل زمان 
صرف كرده اما هنوز اصالح نشده است. اين مقام آگاه درباره 
پرداخت غرامت فرودگاه هاشمي نژاد مشهد به ايرالين ها 
گفت: ايرالين ها هزينه هاي زيادي دارند و تنها هزينه 
موتور يك ميليون دالر است و فرودگاه مشهد به اندازه 

سهم خود در بروز اين اتفاق بايد غرامت پرداخت كند.

هشدار درباره پيامدهاي 
افزايش عوارض آزادراه ها

عليرضا اسماعيلي، كارشناس ارشد ايمني راه و ترافيك 
با بيان اينكه هزينه ها و عوارض در آزادراه ها بايد متناسب 
با خدماتي باشد كه به مردم ارايه مي شود، گفت: افزايش 
نرخ عوارض آزادراه ها منجر به استفاده مردم از جاده هاي 
قديمي و داراي ايمني كمتر مي ش��ود. فرمانده پيشين 
پليس راه كشور و كارش��ناس ارشد ايمني راه و ترافيك 
در گفت وگو با ايسنا درباره احتمال افزايش نرخ عوارض 
آزادراه ه��ا اظهاركرد: هر مكاني باب��ت خدماتي كه ارايه 
مي دهد عوارض مي گيرد. در راه ها و محورهاي مواصالتي 
نيز بايد همين اتفاق بيفتد و رانندگان در ازاي س��ريع تر 
رسيدن، استهالك و مصرف سوخت كمتر خودرو، ايمني 
مسير و خدماتي نظير پمپ بنزين، سرويس هاي بهداشتي، 
رستوران ها و مراكز رفاهي و... عوارض پرداخت مي كنند. 
وي ادامه داد: در واقع وقتي اين خدمات ارايه شود، رانندگان 
براي پرداخت عوارض ترغيب خواهند ش��د. اين ارتباط 
دوطرفه سبب مي شود تا رانندگان تمايل بيشتري براي 
تردد از راه هايي داشته باشند كه مبلغ عوارض باالتري دارد. 
اما س��والي كه مطرح است اين است كه  آيا در محورهاي 
مواصالتي كشور مانند جاده تهران-شمال و به خصوص 
فاز يك و چهار آن چنين خدماتي به مردم عرضه مي شود؟ 
در فاز يك اين جاده كه از انتهاي اتوبان شهيد همت آغاز 
مي شود كدام ويژگي و خدمات ارايه مي شود؟  اين مدرس 
دانشگاه اضافه كرد: در اين مسير حتي مزيت زمان نيز براي 
رانندگان وجود ندارد. وقتي راننده مي بيند كه قرار است 
يك تا دو ساعت در اين مسير معطل شود، محور قديمي 
چالوس را انتخاب مي كند. همه شهروندان حق و تكليف 
دارند؛ تكليف شهروندان، پرداخت عوارض، نريختن زباله، 
نگرفتن سبقت غيرمجاز و در واقع رعايت قوانين است و در 
عين حال بايد بتواند كه با سرعت 80 كيلومتر بر ساعت كه 
در يك محور تعيين شده است حركت كند و به مقصد خود 
برسد. در اثناي مسير نيز شهروندان محق دريافت خدمات 
هستند. اسماعيلي درباره افزايش منطقي نرخ عوارض 
در برخي محورها گفت: البته در جاده هايي مانند آزادراه 
كاشان و ساوه، از ابتدا تا انتهاي مسير مي توان با راحتي و 
اطمينان رانندگي كرد و به مقصد رسيد اما در اتوباني مانند 
آزادراه تهران-شمال پس از طي مسافتي مشخص، مسير 
وارد بخش هاي قديمي مي شود و ترافيك آزاردهنده آن 
ذهن راننده را خسته مي كند. در فاز يك اين مسير رانندگان 
واقعا آزار مي بينند و اين شرايط مي تواند ريسك حادثه را 
تا حد قابل توجهي باال ببرد.  وي درباره راهكار پيشنهادي 
درباره پرداخت عوارض بزرگراهي نيز گفت: پيش��نهاد 
من اين است كه در محورهايي كه ترافيك سنگين است 
عوارض دريافت نشود.  اسماعيلي افزايش نرخ عوارض در 
آزادراه ها را زمينه ساز افزايش رغبت مردم براي استفاده از 
جاده هاي قديمي و داراي ايمني كمتر دانست و اظهاركرد: 
قطعا افزايش نرخ عوارض س��بب استفاده بيشتر مردم 
از جاده هاي قديمي مي ش��ود. ممكن است برخي از اين 
جاده هاي قديمي ايمني كمتري داش��ته باشند، براي 
مثال در مسير پرديس-بومهن دو جاده موازي يكديگر 
قرار دارد كه از آنها اتوبان و يكي جاده قديم است. در آزادراه 
پرديس هم در مسير رفت و هم در مسير برگشت رانندگان 
ساعت ها در صف عوارضي گرفتار مي شوند. همچنين مردم 
به محض خروج از تهران با ترافيك سنگيني روبرو هستند. 
وي افزود: وقتي رانندگان در چنين مسيري هم زمان را از 
دست مي دهند و هم هزينه پرداخت مي كنند و در مقابل 
از خدماتي مانند س��وپرماركت، استراحتگاه، رستوران 
و.. نيز بي بهره هس��تند، جاده قديم را ترجيح مي دهند. 
اين اتفاق مي تواند احتمال افزايش تصادفات را در پي 
داشته باشد و از اين رو با هشدار نسبت به اين موضوع از 
متوليان مي خواهم كه حتما به ارتقاي ايمني آزادراه ها، 
جاده ها و ... توجه كرده و براي ايجاد زيرس��اخت هاي 
الزم در آن اقدام كنند.  به گزارش ايسنا، 11 مردادماه 
امسال مديركل بهره برداري آزادراه هاي شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور از افزايش 28 تا ۳0 
درصدي عوارض آزادراه هاي كشور خبرداد و گفت كه 
»افزايش نرخ عوارض آزادراهي طبق قانون بايد هر سال 
اتفاق بيفتد اما در سال گذشته اين اتفاق نيفتاده است.« 
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ورود ساخت وساز به فاز ركود غيرتورمي

نايب رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران از تشكيل 
كميته اي در خصوص س��اماندهي فضاي تئاتر ش��هر خبر 
داد و گفت: ضرورت دارد حريم بناي تئاتر ش��هر بدون ايجاد 
حصاركشي و ديواركشي حفظ شود. به گزارش مهر، مدتي 
قبل بود كه محمدمهدي اس��ماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در صفحه شخصي خود در توييتر از مذاكره مثبت خود 
با شهردار تهران درباره تئاتر شهر خبر داد و نوشت: »امروز در 
مصاحبه با خبرنگاران در هيات دولت به تفاهم نامه مشترك در 
حال تهيه با شهردار تهران اشاره كردم كه هر دو نهاد مصمم به 
رفع مشكالت تئاتر شهر و ديگر زيرساخت هاي نمايشي شهر 
تهران هستيم. انشااهلل به زودي شاهد نتايج مثبت آن خواهيم 
ب��ود«. عليرضا زاكاني نيز در گفت وگو ب��ا مهر و در خصوص 
مذاكرات صورت گرفته در خصوص بهسازي اطراف تئاتر شهر 
گفت: با وزارت ارشاد در خصوص تعهدات دو طرف به تفاهم 
رسيديم و فقط الزم است زماني بين شهرداري و وزارت ارشاد 
براي امضاي اين تفاهم نامه مشخص كنيم. وي در پاسخ به اينكه 
شهرداري چه تعهداتي را در تفاهم با وزارت ارشاد پذيرفته است، 
گفت: تا وقتي كه در خصوص همه موضوعات به تفاهم نرسيم 
و در جلسه اي با مسووالن وزارت ارشاد در خصوص تعهدات دو 
طرف به توافق كامل نرسيديم؛ نمي توان از تعهدات شهرداري 
سخن گفت. در همين راستا، عليرضا نادعلي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر از تشكيل كميته اي در خصوص تئاتر شهر خبر 
داد و گفت: اخيراً در خصوص موضوع تئاتر شهر جلسه اي برگزار 
شد و كميته اي در اين خصوص تشكيل شد و طرح هايي كه 
تاكنون مطرح شده مورد آسيب شناسي قرار گرفت. نايب رييس 
كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: بايد 
توجه داشت كه چهارراه وليعصر پرترددترين چهارراه كشور و از 
طرف ديگر نقطه بسيار استراتژيكي از لحاظ فرهنگي محسوب 
مي شود و سال هاي سال است كه تنفس فرهنگي در تهران 
به خصوص از بعد هنري در اين نقطه اتفاق مي افتد و به همين 
ترتيب داراي حساسيت هاي خاص خود است. وي با بيان اينكه 

لكه هاي آسيب هاي اجتماعي كه اطراف تئاتر شهر را گرفته 
نياز به رسيدگي دارد، اظهار كرد: بر همين اساس كار را از 10 
ماه قبل شروع كرديم اما چون مديريت تئاتر شهر و مديريت ها 
در وزارت ارش��اد در حال تغيير بود و طرح هايي كه روي ميز 
گذاشته مي شد شايد به تعبيري طرح هاي راضي كننده اي 
نبود، صبوري كرديم و فضا به يك ثباتي رسيد. نادعلي با اشاره 
به اينكه رايزني هايي از س��وي وزير ارشاد و شهردار تهران در 
خصوص تئاتر شهر انجام ش��د، اظهار كرد: چندين اقدام در 
اين كميته در نظر گرفته ش��ده كه غير از كمك دستگاه ها با 
يك ديگر قابل انجام و اثربخش نيست. نايب رييس كميسيون 
فرهنگي شوراي شهر تهران با بيان اينكه سازه تئاتر شهر يك 
بناي ميراث فرهنگي محسوب مي ش��ود، اذعان كرد: حتمًا 
ضرورت دارد حريم آن بدون ايجاد حصاركشي و ديواركشي 
حفظ شود تا از برخي از آسيب هايي كه اطراف ديوار تئاتر شهر 
هم چون آتش سوزي وجود دارد، جلوگيري شود. وي برگزاري 
رويدادهاي ش��بانه روزي فرهنگي را يكي از دستوركارهاي 
موجود در خصوص موضوع تئاترشهر عنوان كرد و گفت: در اين 
خصوص مقرر شد تا هم مجموعه هاي مرتبط با وزارت ارشاد 
و تئاتر شهر و هم مجموعه هاي فرهنگي و هنري شهرداري 
رويدادهاي فرهنگي متناس��بي را برگ��زار كنند. نادعلي از 
افزايش حفاظت نسبت به تئاتر شهر با همكاري پليس و 
تقويت حراست تئاتر شهر خبر داد و گفت: تمام سعي بر 
اين است تا فضاي بوستان دانشجو را از فضايي آفت زده 
و آس��يب ديده خارج و تبديل به يك فضاي پاك و قابل 
استفاده كنيم و با نگاه آسيب شناسانه و بدون افراط و تفريط 
اين فضا، به يك فضاي خوب و متناسب با تئاتر شهر تبديل 
شود كه احساس امنيت، آرامش و لذت را به شهروندان 
منتقل مي كند. وي همچنين از ساماندهي دست فروشان 
اطراف تئاتر شهر و بوستان دانشجو خبر داد و گفت: مقرر 
شد تا شهرداري منطقه 11 نسبت به ساماندهي حداكثري 
دست فروشاني كه اطراف تئاتر شهر قرار دارند، اقدام كند.
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ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160316014000479  مورخ 1401/03/29 
هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  آقای محمد حسين لرستانی فرزند بساط بشماره شناسنامه 274 صادره از کرمانشاه 
در شش�دانگ ساختمان به مس�احت 36.49 متر مربع در  قسمتی از پالک 19 - اصلی قطعه 
8 تفکيکی واقع در بخش سه حومه کرمانشاه خریداری از مالک رسمی آقای امان اله کيهان 
 محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطالع عم�وم مراتب در دو نوبت ب�ه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�ليم و 
پس از اخذ رس�يد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 04/ 05 / 1401 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 18/ 05/ 1401

سعيد سليم فر -  ریيس ثبت اسناد و امالک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف و ضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو

گواهينامه موقت پایان تحصيالت مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اليگودرز متعلق به 
پيام تاشک فرزند پرویز به شماره ملی 3241390969 و شماره 
گواهينامه 533172مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي

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

پستی 6581685184،تلفن 34926634ارسال نمایيد .

مفقودي تشكيلكميتهاي
برايساماندهيفضايتئاترشهر

در شهر

نظر به اینکه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه؛ مالکيت به تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سيد احمد هاشمی را نسبت به شش دانگ یک  باب خانه به 
مساحت 256 مترمربع پالک 917/9808 واقع در امام زاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شماره

 140160324001001073 مورخ 1401/3/18 تایيد نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی ساختمان های 
فاقد سند رسمی و قانون ثبت نيز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف آقای سيد احمد هاشمی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عمليات تحدیدی در صبح مورخ 1401/6/8 در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسيله از متصرف 
نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعيين شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند. واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظيم صورت جلسه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته می شود. معترضين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مكلفند مطابق تبصره ماده  86 
آیين نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده معترضين ثبتی مصوب 73/03/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسليم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوطه 

اخذ و به ثبت تسليم نمایند واال حق آنان ساقط می شود.
تاریخ انتشار: 5/18 /1401
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آگهی تحديد حدود اختصاصی

محمد چهابدار-رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالك  استان بوشهر



آن طور كه پيداست، معامله گران ارزهاي ديجيتال در 
حال حاضر اطمينان چنداني به آين��ده بازار ندارند و 
تقاضا براي ورود سرمايه به اين بازار نيز تقريبًا متوقف 
شده است. اين در حالي است كه ارزش كل بازار ارزهاي 
ديجيتال براي چند روز گذشته از سطح ۱.۱تريليون 
دالر باالتر نيامده است. اين در حالي است كه گزارش 
جديد پلتفرم مساري نشان مي دهد عقب نشيني بازار 
در نيمه نخست سال ۲۰۲۲، بر عالقه سرمايه گذاران 
به صنعت در حال رش��د ارزه��اي ديجيتال و فناوري 
بالك چين تأثيري نگذاشته است؛ گزارش اين پلتفرم 
در ارتباط با نيمه نخس��ت سال ۲۰۲۲ نشان مي دهد 
ك��ه در اين بازه زماني در مجموع ميزان ۳۰.۳ ميليارد 
دالر جذب س��رمايه انجام ش��ده و اين رقم از مجموع 
جذب س��رمايه س��ال ۲۰۲۱ فراتر رفته است. ارزش 
بازار ارزهاي ديجيتال مدت هاست در عبور از مقاومت 
۱.۱تريليون دالري ناموفق ظاهر ش��ده؛ سطحي كه 
آخرين بار ۵۴ روز پيش در بازار ديده ش��د. بيت كوين 
در ۷ روز گذش��ته ۲.۵درصد از ارزش خود را از دست 
داده و اتريوم نيز رشد ناچيز ۰.۵درصدي را تجربه كرده 
است. عملكرد ضعيف دو ارز ديجيتال برتر بازار طي اين 
مدت، مانع رشد ارزش كلي بازار ارزهاي ديجيتال شده 
اس��ت؛ اما در مقابل برخي از آلت كوين ها هم هستند 
كه در همين بازه زماني، قدرتمند ظاهر شده اند. ارزش 
ب��ازار ارزهاي ديجيتال بين ۲۹ ژوييه ت��ا ۵ اوت )۷ تا 
۱۴ م��رداد( حدود يك درصد كاه��ش يافته و اكنون 
به ۱.۰۷تريليون دالر رس��يده اس��ت. روز ۴ اوت )۱۳ 
مرداد(، بازار ارزهاي ديجيتال تحت تأثير اخبار مربوط 
به آغاز تحقيقات كميس��يون بورس امريكا از فعاليت 
تمام صرافي هاي ارز ديجيتال اين كشور قرار گرفت. در 
حالي كه ارزهاي مطرح بازار اين هفته از ثبت عملكرد 
مثبت ناتوان بودند، ميل معامله گران براي ورود به بازار 
آلت كوين ها تحت تأثير قرار نگرفت. يكي از اخبار مثبت 
اين هفته، همكاري صرافي كوين بيس با بزرگ ترين 
مو سس��ه مديريت س��رمايه جهان يعن��ي بلك راك 
)BlackRock( بود. گفتني است بلك راك در مجموع 
چيزي حدود ۱۰تريليون دالر سرمايه در اختيار دارد. 
طي اين همكاري مشتريان مو سسه بلك راك از طريق 
صرافي كوين بيس امكان سرمايه گذاري مستقيم روي 
بيت كوين را پيدا خواهند كرد. اين س��رويس صرافي 
كوين بيس كه كوين بيس پرايم نام دارد و مش��تريان 
بل��ك راك از آن اس��تفاده خواهند ك��رد، يك راهكار 
سرمايه گذاري در ابعاد سازماني است كه امكان معامله، 

نگه��داري حضانتي، تأمين بودجه و س��هام گذاري با 
بيش از ۳۰۰ ارز ديجيت��ال مختلف را فراهم مي كند. 
ميان ۸۰ ارز ديجيتال اول بازار، آنهايي كه هفته گذشته 
بيشترين رشد و سقوط قيمتي را داش��ته اند، ۱۰ ارز 
عملكرد متفاوتي از خود نشان داده و برابر با ۱۲درصد يا 
بيشتر رشد كرده اند. براي مثال، فلو )Flow( در اين بازه 
زماني ۴۸درصد افزايش قيمت داشته است كه مشخصًا 
تحت تأثير خبر پش��تيباني اينستاگرام از بالك چين 
فلو از طريق كيف پول دپر والت است. ين پشتيباني به 
بخش NFTهاي شبكه اجتماعي اينستاگرام مربوط 
مي شود. ارز ديجيتال فايل كوين نيز طي اين هفت روز 
رشدي ۳۸درصدي را تجربه كرده كه تحت تأثير انتشار 
خبر انجام به روزرس��اني »Skyr v۱6« در اين شبكه 
اس��ت. اين به روزرساني امنيت ش��بكه فايل كوين را 
تقويت كرده و اين پروتكل را در برابر آسيب پذيري هاي 
احتمالي سرسخت تر مي كند. جهش ۱6.۵درصدي 
قيمت وي چين )VeChain( در اين هفته نيز پس از 
آن اتفاق افتاد كه برخي منابع خبري به اشتباه گزارشي 
درباره همكاري اين ش��بكه با آمازون وب س��رويس 
)Amazon Web Services( منتش��ر كردن��د. 
بنياد وي چين كمي بعد توضيح داد كه خبر همكاري 
اين مجموعه با آمازون وب سرويس در واقع مربوط به 
يك پروژه تحقيقاتي بوده كه اصل اين خبر اولين بار در 

تاريخ ۹ مه )۱۹ ارديبهشت( منتشر شده بود.

   افت شاخص پريميوم تتر
ش��اخص پريميوم تتر )Tether Premium( كه 
اختالف بين قيم��ت تتر در معام��الت همتابه همتا 
)Peer-to-Peer( در كشور چين را با ارزش روز دالر 
امريكا )به يوان( اندازه گيري مي كند، ابزار خوبي براي 
اندازه گيري ميزان تقاضاي سرمايه گذاران خرد چيني 
است. افزايش تقاضا براي خريد تتر اين شاخص را به 
باالي سطح ۱۰۰درصد رسانده و در جريان بازارهاي 
نزول��ي، ارزش تتر در چين كاهش يافته و ش��اخص 
پريميوم تتر به اندازه ۴ درصد يا بيشتر افت مي كند. 
در حال حاضر اين ش��اخص روي سطح ۹۸.۴درصد 
قرار دارد كه پايين ترين سطح از ۱۰ ژوئن )۲۰ خرداد( 
محس��وب مي ش��ود. به طور كلي مي توان گفت اين 
شاخص فعاًل با شرايطي كه نشان دهنده ترس شديد 
سرمايه گذاران خرد باشد، فاصله دارد؛ با اين حال طي 
هفته گذشته وضعيت آن تا حدي وخيم تر شده است. 
همچنين نبود تقاضا ميان سرمايه گذاران خرد چيز 

چندان نگران كننده اي نيس��ت و مي توان گفت تا 
حدي با كاهش 6۹ درصدي ارزش كل بازار ارزهاي 

ديجيتال از ابتداي سال ۲۰۲۲ هم خواني دارد.

  پراكندگي احساسات 
در بازار ارزهاي ديجيتال

قراردادهاي آتي بدون سررسيد )Perpetual( كه از 
آنها با عنوان »مبادله معكوس« هم ياد مي ش��ود، نرخ 
)كارمزد( مشخصي دارند كه معمواًل هر ۸ ساعت يك بار 
تغيير مي كند. صرافي ها از اين كارمزد استفاده مي كنند 
تا بازار از حالت تعادل خارج نشود. مثبت بودن اين نرخ 
)نرخ تأمين سرمايه( نشان مي دهد كه معامله گران النگ 
)صعودي( تقاضاي بيشتري براي استفاده از اهرم هاي 
معامالتي دارند و در مقابل منفي بودن آن نشان مي دهد 
كه معامله گران شورت )نزولي( در چنين شرايطي قرار 
گرفته اند. در حال حاضر نرخ تأمين س��رمايه انباشتي 
هف��ت روزه در صرافي هاي مختلف ت��ا حدي مثبت يا 
تقريبًا خنثي است. اين داده ها تعادل ميان معامله گران 
النگ و شورت را نشان مي دهد. با توجه به نبود تقاضا 
براي خريد تتر در بازارهاي آسيايي و پراكندگي نرخ 
تأمين سرمايه ميان صرافي هاي مختلف، مي توان گفت 
در حالي كه ارزش بازار براي عبور از مقاومت س��خت 
۱.۱تريليون دالري تالش مي كند، س��رمايه گذاران 
اطميناني نس��بت به ش��رايط فعلي ب��ازار ندارند. در 
نتيجه بايد گفت در حال حاضر و با وجود ورود جدي 

قانون گذاران امريكايي به فضاي ارز ديجيتال در اين 
كشور، فروشندگان و معامله گراني كه ديدگاهي نزولي 

دارند، فعاًل كنترل بيشتري بر بازار خواهند داشت.

  تصميم گيري كنگره
 براي متولي ارزهاي ديجيتال در امريكا 

در عين حال در حال حاضر بين كميسيون بورس و اوراق 
بهادار امريكا )SEC( و كميسيون معامالت آتي كاالي 
اياالت متحده )CFTC( درباره اينكه كدام يك از اين دو 
نهاد بايد متولي و قانون گذار ارزهاي ديجيتال باش��ند، 
اختالف نظر وجود دارد. اگر اين اختالف نظر ادامه داشته 
باشد، احتمااًل كنگره اياالت متحده براي تصميم گيري 
در اين زمينه اقدام خواهد كرد. يكي از كارمندان دفتر 
سينتيا لوميس، سناتور اياالت متحده معتقد است كه 
كنگره اين كشور بايد به موضوع اختالف بين كميسيون 
ب��ورس و اوراق بهادار و كميس��يون معامالت آتي وارد 
شود و نهاد تنظيم گر ارزهاي ديجيتال را مشخص كند؛ 
البته اگر اين موضوع بين خود آنان حل وفصل نش��ود. 
ريشه اين اختالف به سال ۲۰۱۴ )۱۳۹۳( بازمي گردد؛ 
يعني زماني ك��ه CFTC براي اولين بار صالحيت خود 
را ب��راي تصميم گيري درباره ارزه��اي ديجيتال اعالم 
كرد. بعدها و در سال ۲۰۱۸ )۱۳۹۷( يك حكم دادگاه 
فدرال اياالت متحده نيز اين نظ��ر را تأييد و اعالم كرد 
CFTC صالحيت تعقيب مجرمان را درباره پرونده هاي 
كالهبرداري مرتبط با ارزهاي ديجيتال برعهده داشته 

باش��د. با اين حال در عم��ل اين SEC بوده اس��ت كه 
تاكنون عم��ده مبادالت مرتبط با ارزه��ا و دارايي هاي 
ديجيتال موجود در اياالت متحده را بررس��ي مي كرده 
اس��ت. در ۳ اوت )۱۲ مرداد( بود كه سناتور ميشيگان 
دبي اس��تابنو و س��ناتور آركانزاس جان بوزمن قانون 
حمايت از مصرف كننده كاالهاي ديجيتال سال ۲۰۲۲ 
)DCCPA( را معرفي كردند. اگر قانون گذاران اياالت 
متحده به اين اليحه رأي مثبت دهند، انگاه CFTC حق 
تنظيم گري كاالهاي ديجيتال را خواهد داشت. بر اساس 
 DCCPA، هم بيت كوين و هم اتريوم تحت دسته بندي 
كاالهاي ديجيتال قرار خواهند گرفت و نه اوراق بهادار. 
دليل اهميت اين امر آن است كه گري جنسلر، رييس 
 CNBC اخيراً طي يك مصاحبه با كانال خبري SEC
گفته بود بيت كوين تنها ارز ديجيتالي است كه او آن را به 
عنوان كاال مي پذيرد. جنسلر در همين رابطه مي افزايد: 
»بعض��ي از ارزهاي ديجيتال مثل بيت كوين همانطور 
كه مس��ووالن پيش از من و ديگران گفته اند يك كاال 
محسوب مي شوند. من فعاًل درباره بيت كوين صحبت 
مي كنم ن��ه هيچ توكن ديگري.« با اي��ن حال، كارمند 
دفتر لوميس معتقد است شانس تصويب اين اليحه در 
سال جاري ميالدي كمتر از ۵۰ درصد است. اين عضو 
دفتر سناتور لوميس مي گويد: »تنها در صورتي ممكن 
است اين اليحه در سال جاري ميالدي تصويب شود كه 
يك رويداد غيرمنتظره مثل سقوط صرافي ها در اياالت 
متحده رخ دهد تا توجه قانون گذاران به اين موضوع جلب 
شود.« اين خبر پس از آن منتشر شد كه SEC چندي 
پيش بررسي و تحقيقاتش را درباره صرافي  ارز ديجيتال 
كوين  بيس كه ۲۰ ميليارد دالر ارزش دارد آغاز كرد. با 
اين حال، اين عضو دفتر س��ناتور لوميس معتقد است 
كه بقيه صرافي هاي مستقر در اياالت متحده نيز تحت 
بررسي قرار خواهند گرفت. طبق قوانين اياالت متحده، 
آزمون هاوي تعيين مي كند كه آيا يك تراكنش در زمره 
يك قرارداد سرمايه گذاري )اوراق بهادار( قرار مي گيرد يا 
خير. طبق اين آزمون زماني يك قرار داد سرمايه گذاري 
در زمره اوراق بهادار قرار مي گيرد كه س��رمايه گذاران 
پولي در يك شركت مشترك با انتظار كسب سود معقول 
حاصل از تالش هاي ديگران سرمايه گذاري كرده باشند. 
اگر مشخص شود اتريوم يا هر دارايي ديجيتال ديگري در 
اين تعريف قرار مي گيرد، صرافي هاي ارزهاي ديجيتال 
مستقر در اياالت متحده مشغول معامله غيرقانوني اوراق 
بهادار واقع مي شوند، اين درحالي است كه SEC اخيراً ۹ 
ارز ديجيتال را به عنوان اوراق بهادار معرفي كرده است.
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تالش براي دستيابي به اينترنت 
با سرعت ۱۰۰ مگابيت  برثانيه

دولت براي دس��تيابي به اينترنت ثابت پرسرعت، پروژه 
ملي فيبرنوري را طراحي كرد و به مرحله اجرا درآورد كه 
هدف گذاري ش��ده تا پايان دولت سيزدهم، ۲۰ ميليون 
پ��ورت فيبرنوري راه اندازي و واگذار ش��ود، البته تا پايان 
مردادماه دو ميليون خانوار تحت پوشش فيبرنوري قرار 
مي گيرند. به گزارش ايرنا، از بهمن س��ال گذشته پروژه 
راهبردي و ملي »فيبرنوري منازل و كس��ب وكارها« در 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مطرح شد. اين طرح 
كه جزو مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است، از همان 
زمان آغاز شد و اكنون در حال اجرا است. تا پايان مردادماه 
قريب به دو ميليون خانوار در كشور تحت پوشش فيبرنوري 
قرار خواهند گرفت. اين عدد در ابتداي دولت س��يزدهم 
كمتر از ۵۰۰ هزار خانوار بوده اس��ت كه حكايت از رشد 
۳۰۰ درصدي دارد. دولت براي توسعه ارتباطات ثابت، تمام 
سه درصد حق السهم خود از اپراتورهاي ثابت )FCP( براي 
ارايه خدمات فيبر نوري در جهت توسعه شبكه فيبرنوري 
صرف خواهد كرد؛ از طرف ديگر دس��تگاه هاي دولتي و 
عمومي در به اشتراك گذاري منابع خود مانند دكل، كانال با 
اپراتورهاي بخش خصوصي براي توسعه ارتباطات ثابت در 
قالب بند »ح« بودجه ۱۴۰۱. اساس مصوبه هيات وزيران، 
اپراتورهاي FCP به جاي سه درصد و شركت مخابرات ايران 
به جاي پنج درصد براي ارايه خدمات فيبر نوري، يك دهم 
درصد حق السهم پرداخت مي كنند. اين ميزان حق السهم 
به شرطي اعمال مي شود كه از ابتداي سال ۱۴۰۱ درآمد 
خرده فروشي در حوزه FTTP )يك اتصال كابل فيبرنوري 
 )ISP( خالص است كه از يك ارايه دهنده خدمات اينترنت
به طور مستقيم به خانه يا محل كار كاربر منتقل مي شود( 
در صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها، تفكيك شده 
باشد. پس از تدوين و تصويب بسته هاي حمايتي، سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام به انتشار فراخواني 
كرد كه در فاز اول ۹ اپراتور براي راه اندازي ۹ ميليون پورت 
فيبرنوري در سه سال آينده تفاهم نامه امضا كردند. حدود 
يك ماه بعد، دولت از يك سوم درآمد خود از بخش مخابرات 
براي توس��عه طرح FTTX  چشم پوش��ي كرد. با مصوبه 
هيات وزيران هش��ت درصد از ۲۸ درصد درآمد دولت از 
اپراتورهاي تلفن همراه با نظرات وزارت ارتباطات صرف 
توسعه ارتباطات ثابت مبتني بر فيبر خواهد شد. بر اساس 
آخرين اطالعاتي كه در سامانه طرح ملي فيبرنوري منازل 
و كسب وكارها قرار دارد، اكنون يك ميليون و 66۸ هزار و 
۱۴۱ خانوار تحت پوشش فيبرنوري هستند. از اين تعداد 
 FTTH و VDSL ۳6۳ هزار و ۱۹۸ خانوار سرويس هاي
را دريافت مي كنند. كاهش هزينه سرمايه گذاري توسعه 
شبكه پهن باند، افزايش كيفيت تجربه كاربر، افزايش 
كيفيت خدمات، توجه به آثار زيست محيطي، عدم 
وابستگي توسعه به منابع محدود فركانسي، كاهش 
شكاف ديجيتالي، رشد توليد ناخالص داخلي، كاهش 
ش��كاف ديجيتال و كاهش هزينه نيروي كار ازجمله 
مزايايي است كه طرح ملي فيبرنوري براي كاربران دارد.
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افزايش سرمايه 8۰.88  درصدی از محل سود انباشته و تقسيم حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سود نقدی
)۱۷۰ تومان به ازای هر سهم( در مجمع فوالد مبارکه اصفهان 

افزايش س��رمايه ۸۰.۸۸ درصدی از محل سود انباشته و 
تقس��يم حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سود نقدی)۱۷۰ 
تومان به ازای هر س��هم( در مجمع فوالد مبارکه اصفهان 
محقق شد. به گزارش خبرنگار فوالد، مجمع عمومی عادی 
ساليانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه روز سه شنبه ۱۱ 
مردادماه سال جاری با حضور امير خرميشاد)به نمايندگی از 
سازمان ايميدرو(، به عنوان رئيس مجمع، سعيد محمدی)به 
نمايندگی از شرکت توسعه رفاه(، طهمورث جوانبخت)به 
نمايندگی از سهام عدالت( به عنوان ناظران، نماينده سازمان 
بورس و حسابرس شرکت و مديرعامل شرکت فوالد مبارکه 
برگزار ش��د. مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام 
ش��رکت فوالد مبارکه برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه 
۱۴۰۰، به صورت حضوری و آنالين با حضور ۷۴.۷ درصد از 
سهامداران برگزار و با اکثريت آرای سهامداران، صورت های 
مالی اين شرکت، به عنوان دومين شرکت بورسی کشور از 
نظر ارزش بازار تصويب شد و تخصيص ۱۷۰ تومان سود به 
ازای هر سهم ش��رکت فوالد مبارکه مورد موافقت مجمع 
عمومی عادی ساليانه قرار گرفت؛ همچنين طی مجمع 
عمومی فوق العاده، س��رمايه شرکت از مبلغ ۲۹۳۰۰ به 
۵۳۰۰۰ ميليارد تومان)معادل ۸۰.۸۸ درصد( از محل 
سود انباشته افزايش يافت؛ اين افزايش سرمايه به منظور 
احداث نيروگاه ۹۱۴ مگاواتی، خريد ۵۰ دستگاه لوکوموتيو 
و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت های سرمايه پذير 
صورت گرفته اس��ت؛ همچنين اصالحات پيشنهادی 

سازمان بورس در اساسنامه شرکت اعمال گرديد.

    تعريف ۱8۶ هزار ميليارد تومان پروژه
در فوالد مبارکه 

محمدياسر طيب نيا، مديرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
ابتدای اين مجمع ضمن خيرمقدم به سهامداران اظهار کرد: 
کارکنان و جهادگران بلن�ده�ّم�ت گ�روه فوالد مبارکه در ۳ 
ماهه نخست سالی که از سوی رهبر معظ�م انقالب اسالمی، 
ب�ه عن�وان س�ال » تولي�د، دانش بنيان؛ اشتغال آفرين« 
مزّين گرديد، توانستند به رکوردهای متعدد روزانه و ماهيانه 
دست يابند. وی با بيان اين که ثبت ۲۷ رکورد به تنهايی گذر 
از يک حد نص�اب و رويه معم�ول ب�وده و ۱۸6 هزار ميليارد 
تومان پروژه برای فوالد مبارکه طی سه سال آينده در دستور 
کار قرار گرفته است، افزود: ع�الوه ب�ر اي�ن، در پی کسب 
اي�ن موفقّيت ها در اولين همايش تجليل از برترين های 
بورس کاالی کشور ني�ز ب�ه عن�وان ش�رکت برتر از لحاظ 

ارزش در بورس کاال انتخ�اب ش�د.

    آغاز عمليات احداث ۵ پروژه بزرگ 
بـا سرمايه گذاری ۴۰ هزار ميليارد تومانی 

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال 

گذش���ت�ه ب�ه عن�وان يکی از شرکت های بزرگ کارگروه 
پيش��رانان پيشرفت اي��ران اس��المی ب�رای مشارکت در 
بزرگتري�ن س��رمايه گذاری صنعتی تاريخ اقتص�اد اي�ران، 
عملي�ات اح�داث ۵ پروژه بزرگ ب�ا س�رمايه گذاری ۴۰ هزار 
ميليارد تومانی را آغاز کرد و در همين راستا در س�ال ج�اری 
نيز با امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری، راه آه�ن جمهوری اسالمی ايران و شهرک 
علمی و تحقيقاتی اصفهان، در مسير تحق�ق اي�ن طرح ه��ا 
گام نه�اد و با پيگيری اه�داف تعيين شده در سند چشمانداز 
۲۰ ساله صنعت کشور، هم�ه ت�وان و تالش خود را جهت 
افزايش توليد به کار گرفته تا با تضمين ادامه روند رو به رشد 
خود و تأمي�ن ني�از بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت و صنايع 
استراتژيک ازجمله خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفيل، 
صنايع نفت، گاز و پتروشيمی، پيشران اقتص�اد غير نفت�ی 
کش�ور باش�د. وی خاطرنشان کرد: آمار و ارق�ام ب�ه روش�ن�ی 
گ�واه اين مدعاست که شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۱، 
با مديريت و برنامه ريزی دقي�ق و با بهره برداری از پروژه ه�ای 
متع�دد ازجمله با قّوت هرچه بيشتر ع�زم خود را جزم نم�وده 
 )RO۲( تا علی رغم همه محدوديت ها، اسمز معكوس ثانويه
و راه اندازی واح�د گاززدايی و کربن زدايی، ضم�ن کاهش 
مصرف آب، امکان توليد فوالده�ای الکتريکی را فراه�م کن�د 
ک�ه اي�ن ام�ر نشان دهنده توانايی باال برای رقابت تنگاتنگ 
با فوالدسازان برت�ر ج�ه�ان اس�ت. اين در حالی است که در 
سال ۱۴۰۰ برای پاسخگويی بهت�ر ب�ه ني�از ب�ازار داخ�ل ۸ 
محصول جديد توسط فوالد مبارکه طراحی و توليد گرديد.

     حمايت همه جانبه
از شرکت های دانش بنيان 

طيب نيا تأکيد کرد: بومی سازی بيش از ۱۰۰ ه�زار قطع�ه 
و تجهي�ز طی ساليان گذش�ته با حمايتهای همه جانب�ه 
از شرکتهای دانش بنيان و همکاری شرکت های سازنده 
داخلی تنها گوشه ای از دستاوردهای فوالد مبارکه برای 
خودکفايی حداکثری صنعت فوالد کشور است که عليرغ�م 

وج�ود مشکالت، با مديريت بهينه منابع موج�ود و جدّيت 
کارکنان در بخش های مختل�ف ت�داوم می ياب�د تمامی مايه 
مباه�ات اس�ت ک�ه در کن�ار اي�ن دستاوردها فوالد مبارک�ه 
ب�ه عن�وان شهروندی مسئوليت پذير و در راستای عم�ل 
ب�ه مسئوليت های اجتماعی خ�ود از ابت�دای همه گي�ری 
ويروس کرونا در سطح کشور در کنار کادر درم�ان و م�ردم 
شريف اي�ران ب�وده اس�ت و ب�ا تأمي�ن بي�ش از ۲۵ ه�زار 
و ۷۰۰ تن اکس��يژن م�ورد ني�از مراکز درمانی کشور، از 
هيچ تالش�ی ب�رای کمک به خدمتگزاران اي�ن ع�رص�ه 
کوتاه�ی نن�م�وده است. وی با بيان اين که در فروردين ماه 
امسال ۳۰ رکورد توليد روزانه در فوالد مبارکه ثبت شده 
که در نوع خود بی سابقه است، ادامه داد: از آنجايی که 
اي�ن ش�رکت، عم�ل ب�ه مسئوليت های اجتماعی را 
يکی از رس��الت های اصلی خود می دان�د، ب�ا ف�راه�م 
ک�ردن زمينه اشتغال پاي�دار ب�رای ۳۵۰ ه�زار نف�ر ب�ه 
ص�ورت مستقيم و غيرمستقيم و همچني�ن ب�ا حمايت 
حداکثری از مراکز دانش بنيان در رونق اقتصادی و تزريق 
امي�د ب�ه جامع�ه ب�ا فاصل�ه مع�ن�ى داری نسبت به ساير 

شرکت های داخل�ی ايفای نق�ش نموده اس�ت.

    توليد تختال الکتريکی
گامی  در جهت تحقق توليد محصوالت جديد 
مديرعامل شرکت فوالد مبارکه با بيان اين که در راستای 
تحقق توليد محصوالت جديد، تختال الکتريکی در سال 
جاری توليد شد که محصول نهايی آن به بازار عرضه خواهد 
شد ، گفت: با افتخ�ار ت�م�ام خ�دم�ت سهامداران و شرکای 
کس��ب و کار ع�رض ميکنيم که فوالد مبارک�ه هم�واره 
در تالش اس��ت که امانتدار واقعی سرمايه آنه�ا باش�د؛ از 
حمايت ه�ا و پشتيبانی های شما عزي�زان ک�ه هم�واره 
اي�ن م�ول�ود افتخارآفرين انقالب اسالمی را در مسير تعالی 
ياری نموده ايد، قدردانی نموده و اميدواريم در ادام�ه اي�ن 
مس�ير پرافتخ�ار ب�رای شکوفايی اقتصاد ايران اسالمی و 
ارزش آفرينی برای سهامداران، ذی نفعان، جامعه و صنعت 

کشور گام های مؤثرتری برداريم. وی با بيان اين که درآمد 
فوالد مبارکه از فروش داخلی ۱۴۷ هزار ميليارد تومان بوده 
و ۳۲ هزار ميليارد تومان نيز مربوط به صادرات اين شرکت 
ب��وده که در اين زمينه به ترتيب ش��اهد افزايش ۷۸ و 66 
درصدی فروش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بوده ايم.

    توليد بيش از ۹ ميليون و ۳۳8 هزار تن
 فوالد خام 

طيب نيا تصريح کرد: گروه فوالد مبارکه با توليد بيش از ۹ 
ميليون و ۳۳۸ هزار تن فوالد خام بيش از ۴۳.۱۱ درصد 
از بازار فوالدسازان بزرگ کشور را در دست دارد و ميزان 
توليد محصوالت سرد اين شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن، به ميزان ۱۱ هزار تن افزايش 
يافت. وی با اشاره به رکورد توليد ساليانه در خطوط اصلی 
توليد اين شرکت در س��ال ۱۴۰۰ گفت: در سال توليد، 
پشتيبانی ها و مانع زدايی ها، در اين شرکت با همراهی و 
همکاری تمامی کارکنان شرکت توانستيم به رکوردهای 
جديدی دست يابيم؛ به طوريکه رکورد ۹ ميليون و ۳۳۸ 
هزار تن تخت��ال، رکورد ۴ ميليون و ۱۷ هزار تن گندله، 
رکورد 6 ميليون و ۱۵۴ هزار تن کالف گرم و رکورد يک 

ميليون و 6۰۲ هزار تن کالف سرد ثبت شده است.
 

    عملکرد درخشان طرح های توسعه ای
زيرساختی و سرمايه ای شرکت فوالد مبارکه 
وی در ادامه به عملکرد فروش پرداخت و توضيح داد: ميزان 
افزايش فروش محصوالت گروه فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به س��ال قبل از آن در محصوالت گرم ۴ درصد، در 
محصوالت س��رد، ۱۰ درصد و در محصوالت پوششدار، ۵ 
درصد افزايش يافت که در نهايت توانستيم به عدد فروش ۹ 
ميليون و ۳۱۸ هزار تن برسيم که ۵ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن رشد يافته است. مديرعامل شرکت 
فوالد مبارکه به عملکرد طرح های توسعه ای، زيرساختی و 
سرمايه ای شرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد و افزود: پروژه 

احداث خط توليد نورد گرم ۲ به منظور کس��ب سودآوری 
پايدار از طريق تکميل سبد محصوالت کيفی با ظرفيت 
توليد ۴.۲ ميليون تن کالف گرم شامل گريدهای مختلف 
در ابعاد متفاوت در دستور کار است؛ احداث نيروگاه سيکل 
ترکيبی ب��ا راندمان باال به ظرفيت اس��می ۹۱۴ مگاوات، 
اف��زودن ۵۰ دس��تگاه لوکوموتيو به ن��اوگان حمل ونقل 
ريلی گروه فوالد مبارکه، اجرای پروژه های آهن س��ازی، 
فوالدسازی، انرژی و سياالت، طرح توسعه سنگان، طرحهای 
جنبی و پشتيبانی، پروژه های نورد گرم، نورد سرد، فوالد سبا 
و فوالد سفيددشت ازجمله طرح های توسعه ای است که در 

گروه فوالد مبارکه برنامه ريزی شده است.

    احداث نيروگاه
 برای کاهش ضررهای احتمالی 

وی بي��ان کرد: مطالعات و ارزيابی ه��ای اوليه در خصوص 
احداث پروژه احداث واحد اسيدشويی و نورد سرد در شرکت 
فوالد اميرکبير کاش��ان، به ظرفيت ۵۰۰ هزار تن در سال 
انجام شده و براساس برنامه ريزی صورت گرفته در سال جاری 
عمليات اجرايی آن آغاز خواهد شد؛ با اعمال محدوديت های 
تخصيص ب��رق به صنايع، بخش عمده ای از فوالدس��ازان 
متضرر شدند. از اين رو، به منظور کاهش ضررهای احتمالی، 
برنامه ريزی برای احداث نيروگاه ۹۱۴ مگاواتی در حال انجام 
است. طيب نيا به برنامه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه 
در حوزه معدن به منظور تأمين پايدار اش��اره کرد و گفت: 
همواره تأمين مواد معدنی پايدار يکی از چالش های اساسی 
اين شرکت است و شرکت فوالد مبارکه در ارزيابی و اکتشاف 
محدوده های معدنی و توسعه معدن به منظور تأمين پايدار 
با ارزيابی و اکتشاف محدوده های معدنی و تأمين و فرآوری 

سنگ آهن اقدامات ارزشمندی را محقق کرده است.

    فوالد مبارکه پيشتاز سودآوری 
شرکت های بورسی کشور 

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مجموع 

بهای تمام شده س��رمايه گذاری ها در سهام شرکت های 
بورسی در پايان س��ال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل معادل 
۷۱ درصد رشد داشته است. رشد بهای تمام شده پرتفوی 
سرمايه گذاری شرکت ناشی از مشارکت در افزايش سرمايه 
شرکت های سرمايه پذير و تحصيل س��هام می باشد؛ به 
عالوه در سال ۱۴۰۰ با وجود شرايط حاکم بر بازار سرمايه 
مجموع ارزش بازار س��رمای هگذاری های بورسی نسبت 
به سال قبل از آن به ميزان ۹ درصد افزايش داشته است؛ 
ارزش روز شرکت های بورسی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ برابر 
بهای تمام شده آنهاست. طيب نيا حاشيه سودآوری خالص 
ش��رکت در س��ال ۱۴۰۰ را ۵۸ درصد اعالم کرد و گفت: 
با توج��ه به بهبود تقاضای داخلی محص��والت و افزايش 
قيمت های جهانی فوالد در سال ۱۴۰۰ و افزايش فروش 
شرکت در درآمد شرکت از رش��د ۸۸ درصدی برخوردار 
بود و به دنبال اجرای سياست های کاهش هزينه ها، نهايتًا 
نسبت های سودآوری از رشد چشمگيری نسبت به سال 
۱۳۹۹ برخوردار بوده اند. همچنين مقايسه اين نسبت ها با 
ساير رقبا حاکی از باالتر بودن اين نسبت های سودآوری به 

طور قابل مالحظه نسبت به رقبا بوده است.

    افزايش سرمايه با همراهی سهامداران
 شرکت فوالد مبارکه محقق شد 

امير خرميشاد رئيس مجمع نيز در ادامه ضمن قدردانی از 
عملکرد شرکت فوالد مبارکه در سال مالی ۱۴۰۰ اظهار کرد: 
از دو سال گذشته وعده افزايش سهام فوالد مبارکه را در بورس 
داشتيم که اين امر به داليلی محقق نشد اما امروز اين افزايش 
سرمايه با همراهی  سهامداران شرکت فوالد مبارکه محقق 
شد. وی افزود: سهامداران در شرکت نمايندگانی دارند که به 
راحتی می توانند با هيأت مديره ارتباط داشته باشد و مطالبات 
خود را پيگيری می کنند، ما در مجامع نيز بنا را بر اين داريم که 
سهامداران صحبت کنند و اين مطالب بايد بر اساس آئين نامه 
باشد. موسسه حسابرسی وانيا نيک تدبير به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش 
و همکاران به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی 
منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب گرديد. روزنامه های 
دنيای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه های کثيراالنتشار 

شرکت با اکثريت آرا به تصويب مجمع رسيد.

    تقسيم  ۱۷۰ تومان سود 
به ازای هر سهم فوالد مبارکه 

در مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت فوالد مبارکه 
با رای حداکثری سهامداران، صورت های مالی شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان دومين شرکت بورسی کشور از نظر 
ارزش بازار تصويب شد و حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان 
سود )۱۷۰ تومان سود به ازای هر سهم( تقسيم گرديد.



تعادل | سعيد تركاشوند |
پس از جنگ روسيه و اوكراين و افزايش چند برابري قيمت 
غالت، اين بار اقتصاد جهاني در انتظار جنگي ديگر است 
ك��ه وقوع آن نتيجه اي جز كاهش توليد ريز تراش��ه هاي 
الكترونيكي و افزايش چندين برابري »محصوالت صنايع 
خودرو، لوازم خانگي و مخابراتي« نخواهد داشت. صنعت 
خودرو از جمله صنايع آس��يب پذيري است كه به دليل 
كمبود زيرتراشه با كاهش توليد و افزايش 4 برابري قيمت 
محصوالت مواجه خواهد شد. از اين منظر، تمامي صنايع 
به ويژه صنعت خودرو در يك بزنگاه مهم قرار دارند؛ چراكه 
با وقوع جنگ چين عليه تايوان، اقتصاد جهاني پس از تجربه 
كرونا و جنگ اوكراين ضربه اي ديگر را متحمل خواهد شد؛ 
حال باي��د ديد كه واكنش صنايع جهان به ويژه غول هاي 
خودروسازي دنيا به اين جنگ چه خواهد بود. گرچه اكنون 
واكنش هايي از سوي خودروسازان صورت گرفته، اما بايد 
ديد، چين به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان با اين 

موضوع چگونه برخورد خواهد كرد.

جنگيكهبحرانميآفريند
با شروع جنگ روسيه و اوكراين در واپسين روز هاي فوريه 
سال 2022، اقتصاد جهاني به دليل كاهش شديد عرضه 
محصوالت استراتژيكي همچون حامل هاي انرژي و غالت، 
شاهد كمبود و در نتيجه افزايش قيمت آنها در بازار هاي 
بين المللي شد. روسيه و اوكراين هر دو در زمره مهم ترين 
كش��ور هاي توليد كننده و همچني��ن صادركننده اين 
محصوالت به حساب مي آيند، بنابراين بروز هر گونه مشكل 
و چالش براي اين كشور ها، روند توليد يا عرضه حامل هاي 
انرژي و غالت به بازار هاي جهاني را با خلل مواجه مي سازد.

 اكنون بيش از 5 ماه از زمان شروع اين جنگ مي گذرد و به 
رغم تمامي خسارت هاي وارده به ارتش دو كشور، اين جنگ 
هنوز به يك نتيجه نهايي نرسيده است؛ حال شرايط به نظر 
مي رسد، در آينده اي نه چندان دور نظام بين الملل بايد خود 
را آماده براي جنگي تازه در درياي چين شرقي ميان تايوان 
و چين كند. همزمان با تنش هاي سياسي مسكو و كي يف، 
تحركات تنش آفرين مقامات جمهوري خلق چين و تايوان 
نيز عليه يكديگر شدت گرفت؛ بسياري از كارشناسان روابط 
بين الملل، ريشه اين اتفاقات را ناشي از سياست خارجي 
جديد كاخ سفيد براي تحقق منافع اياالت متحده امريكا 
از طريق ايجاد تن��ش و درگيري در مناطق مجاور رقباي 
بين المللي اين كشور دانسته اند. به اعتقاد اين كارشناسان، 
سفر اخير »نانسي پلوس��ي« رييس مجلس نمايندگان 
اياالت متحده امريكا به تايوان نيز در امتداد اين سياست بوده 
است. اقتصاد جهاني در طول چند سال اخير چالش هاي 
سختي همچون شيوع گسترده ويروس كرونا و همچنين 
جنگ اوكراين را پشت سر گذاشته و به نظر مي رسد، بروز 
جنگ احتمالي ميان چين به عنوان دومين قدرت اقتصادي 
جهان و همچنين تايوان به عنوان مهم ترين و در عين حال 
بزرگ ترين كش��ور توليد كننده تراشه هاي الكترونيكي 
همان آثار منفي را به همراه دارد كه جنگ روسيه و اوكراين 
بر بازار هاي انرژي و غالت داشته است. با آغاز جنگ روسيه 
و اوكراين، عرضه نئون و پاالديوم به عنوان مهم ترين مواد 
اوليه موثر در توليد ريزتراش��ه هاي الكترونيكي، به شكل 
قابل توجهي تحت الش��عاع قرار گرفت.بر اساس آخرين 
بررسي هاي انجام شده 40 درصد عرضه پاالديوم دنيا توسط 
روسيه و همچنين 70 درصد عرضه نئون نيز توسط اوكراين 
صورت مي پذيرفت، با اين تفاسير، جنگ اوكراين حتي تداوم 
آن را مي توان به عنوان گام نخست در بروز بحران توليد ريز 
تراشه هاي الكترونيكي توصيف كرد. جنگ روسيه و اوكراين 
تنها بخشي از بحران كمبود ريز تراشه را دامن زده است؛ 
در حال حاضر پيش بيني ها خبر از آن مي دهد كه با وقوع 
جنگ احتمالي تايوان، توليد ريزتراشه هاي الكترونيكي در 
سال 2022 با ورود به مرحله اي تازه از بحران، شرايطي بدتر 
از س��ال هاي 2020 و 2021 را تجربه كند. در حال حاضر 
شركت تايواني تي اس ام سيTSMC به تنهايي سهم 90 
درصدي توليد اين ريز تراشه ها را به خود اختصاص داده 
است؛ در نتيجه با توجه به اين جايگاه، اين شركت تايواني را 
مي توان به عنوان مهم ترين شركت توليد كننده تراشه هاي 
الكترونيكي در جهان شناخت.  با آغاز تنش هاي سياسي 
ميان چين و تاي��وان، »مارك لي��و« رييس هيات مديره 
شركت تايواني تي اس ام س��ي TSMC  در يك مصاحبه 
ويدئويي كه توسط CNN منتشر شد، هشدار داد كه در 
صورت وقوع جنگ بين تايوان و چين، اين شركت »غيرقابل 
استفاده« خواهد شد. وي خاطرنشان كرد كه چين به ادامه 
كار شركت TSMC نياز دارد، چرا كه »وقفه توليد ما يك 
آشفتگي اقتصادي در چين ايجاد مي كند و در صورت وقوع 
جنگ به طور ناگهاني تامين پيشرفته ترين قطعات آنها از 
بين مي رود.« وي همچنين تاكيد كرد: جنگ فقط مي تواند 
براي هر سه طرف )چين، تايوان و بازار جهاني تراشه( مشكل 
ايجاد كند. جنگ هيچ برنده اي ندارد، همه بازنده هستند. 

چين و تايوان بايد از درگيري اجتناب كنند تا »موتور اقتصاد 
جهاني بتواند به كار خود ادامه دهد.«
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در حال حاضر توليد تمامي لوازم و وس��ايل الكترونيك و 
ديجيتال از تلفن همراه گرفته تا خودرو ها و كنسول هاي 
بازي ويدئويي در پي كمبود جهاني تراش��ه با مشكالت 
جدي مواجه شده اند. مطمئنا افت توليد تراشه ها و كمبود 
اين محصول كاربردي در س��ال 2022شرايطي بغرنجي 
را ب��راي تمامي صنايع جهان از جمل��ه صنعت خودرو و 
غول هاي خودروسازي مطرح دنيا پديد مي آورد؛ چندي 
پيش »دان هرش«مديرعامل ش��ركت آليكس پارتنرز 
در مصاحبه با رويترز گفته است نمايندگي هاي فروش و 
خدمات پس از فروش در امريكا به شكل بي سابقه اي فقط 
ب��راي 20 روز تأمين خودرو توانايي دارند كه تقريبًا نصف 
وضعيت نرمال در سال هاي عادي است. او مي گويد: »ما در 
ابتدا فكر مي كرديم كه تا فصل چهارم سال 2021 به وضع 
نرمال برمي گرديم اما چنين چيزي اتفاق نيفتاد« بر اساس 
تخمين هاي كاكس اتومتي��و Cox Automotive در 
سال 2021 كل فروش خودرو در بازار امريكا 14.9 ميليون 
دس��تگاه بود كه خيلي رقم پايين تري نسبت به متوسط 
فروش 17.3 ميليون دس��تگاه بين س��ال هاي 2015 تا 
2019 بود.كمبود تراش��ه فقط بخش بسيار كوچكي از 
معضل تأمين قطعات خ��ودرو از جمله قطعات فوالدي و 
پالستيكي و رزيني است و همگي باعث باال رفتن قيمت 
خودرو خواهند شد. هر خودرو به طور متوسط بين 1400 
تا 1500 تراش��ه نياز دارد. خود صنع��ت خودرو فقط 15 
درصد از توليدات تراشه جهاني را مصرف مي كند. بخش 
لوازم الكترونيك از جمله كامپيوت��ر، موبايل و بازي هاي 
كامپيوتري بي��ش از 50 درصد از تراش��ه هاي توليدي را 
مصرف مي كنند. خودروسازاني مثل فورد و جنرال موتورز 
مجبور به توليد ناقص خودروهاي خود ش��ده اند و آنها را 
در پاركينگ هاي خود تا زمان رسيدن قطعات و تراشه ها 
نگهداري مي كنند. تويوتا در سپتامبر سال 2021 مجبور 
شد 40 درصد از توليدات جهاني خود را كاهش دهد.  در 
همان ماه نيز جنرال موتورز توليدات خود را در كارخانه هاي 
امريكاي شمالي به نصف كاهش داد. به گزارش بيزينس 
اينسايدر، جنرال موتورز در فصل چهارم سال 2021 بيش از 
43 درصد كمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودرو 
فروخته است. اين خودروساز حتي در ماه هاي آخر سال 
2021 خودروهاي با نقص تحويل مشتري داده و خيلي از 

خودروهاي اين شركت سوپركروز نداشتند.
هفتم بهمن سال 1399 آلمان به تايوان نامه نوشت و از اين 
كشور خواست كه فكري به حال كمبود شديد تراشه هاي 
نيمه ه��ادي صنعت خ��ودرو بكند. كمبود تراش��ه هاي 
نيمه هادي تايواني، كمپاني هاي مهمي از جمله فولكس 
واگن، فورد، سوبارو، تويوتا، نيسان و استالنتيس را تحت 
تأثير قرار داده است.  پيتر آلتماير وزير اقتصاد آلمان از وانگ 
مي-هوا همتاي تايواني خود طي نامه اي خواسته بود كه به 
اين موضوع بپردازد تا مشكل شركت توليدي نيمه هادي 
تايوان حل شود. اين شركت بزرگ ترين تراشه سازي در دنيا 
و يكي از تأمين كنندگان اصلي شركت فولكس واگن است.

اما ش��انزدهم فروردين 1400 خب��ر از توقف دوباره خط 

توليد در فورد را داد كه موجب وقفه در توليد پرفروش ترين 
وانت امريكا ش��د. در حقيقت كمبود تراشه از آثار و نتايج 
تعطيلي هاي سراسري ناشي از شيوع ويروس كرونا است 
كه با تأخير خودش را نشان داده است.  تراشه سازان به خاطر 
جلوگيري از مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا مجبور شده 
بودند؛ به طور كامل خطوط توليد خود را تعطيل كنند. در 
آن بره��ه زماني، تأمين كنندگان خارجي كه اكثر آنها در 
كشور چين هستند، مجبور به جبران كسري اين قطعات 
شدند و با توجه به رشد تصاعدي تقاضا براي لپ تاپ، تبلت و 
گوشي هاي هوشمند، معضل كمبود تراشه و پردازشگرهاي 
نيمه هادي به اين سادگي حل نمي شود. شانزدهم فروردين 
1400 صنعت خودروي امريكا دست به دامن دولت شد 
»اتحاد براي نوآوري در خودرو« نام گروهي اس��ت كه به 
نمايندگي از تقريبا همه خودروسازان فعال در بازار امريكا از 
جمله جنرال موتورز، فورد، فولكس واگن، تويوتا و هيوندايي 
به طور رس��مي از دولت اين كشور خواسته بود كه به حل 

مشكل كمبود تراشه و پردازشگر كمك كند

ادامهعقبنشينيخودروسازان
ازاهدافتوليد

كمبود تراش��ه و مش��كالت زنجيره تامين، در چند سال 
اخير برترين خودروس��از جهان را مجبور به كاهش مكرر 
اهداف توليد كرده است. تويوتا از جمله خودروسازان مطرح 
جهان است كه به دليل كمبود تراشه اهداف توليد ماهانه 
خود را در س��ه ماهه اول آوريل تا ژوئن سه بار كاهش داد 
و به دليل كمبود نيمه هادي ه��ا و تأثير محدوديت هاي 
بيماري كوويد- 19 در چين، 10 درصد از اهداف اوليه خود 
 SBI  عقب افتاد. »كوجي اندو« تحليلگر خودرويي بانك
Securities، سود س��ه ماهه اول سال گذشته افزايش 
يافت؛ زيرا بزرگ ترين خودروساز ژاپن بدترين مشكالت 
بيماري همه گير را پشت سر گذاشت اما امسال تنها نكته 
مثبت در سه ماهه اول احتماال ضعيف تر بودن »ين« است.

اندو گفت: س��ه ماهه اول سال گذشته دوره كاهش كامل 
هزينه ها بود. در مقايسه با آن، احتماال اين بار سود به شدت 
كاهش يافته است. بر اساس داده ها، سود عملياتي براي سه 
ماه منتهي به 30 ژوئن به 57۸.۶۶ ميليارد ين )4.3 ميليارد 
دالر( كاهش يافت كه بسيار كمتر از ميانگين سود ۸45.۸ 
ميليارديني برآورد شده توسط 10 تحليلگر است. در مدت 
مشابه س��ال قبل، تويوتا 997.4 ميلياردين سود گزارش 
كرده بود. اين خودروساز با وجود كاهش سه ماهه، به پيش 
بيني خود براي درآمد عملياتي ساالنه 2.4 تريليونين در 
12 ماه منتهي ب��ه 31 مارس 2023 پايبند بود. »ين« در 
طول سه ماهه آوريل تا ژوئن حدود 10 درصد كاهش يافت. 
»ين« ضعيف معموال براي شركت هايي كه صادرات دارند، 
يك امتياز است، زيرا وقتي درآمدهاي خارج از كشور به خانه 
باز مي گردد، درآمد را افزايش مي دهد. با اين حال، برخي از 
مزايا در سال هاي اخير جبران شده است؛ زيراشركت هاي 
ژاپني بيشتر در خارج از كشور توليد مي كنند، به اين معني 
كه هزينه هاي خارج از كشور آنها نيز با تضعيفين افزايش 
مي يابد. »تويوتا« و رقباي اصلي ژاپني اش، »نيسان موتور« 
و »هونداموت��ور« نيز با چالش هاي طوالني مدت از جمله 
برقي سازي و اتوماسيون وسايل نقليه مقابله مي كنند. يك 
سوال كليدي براي تحليلگران و سرمايه گذاران اين است كه 
آيا تويوتا مي تواند هدف توليد 9.7 ميليون خودروي جهاني 

را براي سال مالي جاري منتهي به مارس حفظ كند يا خير 
كه احتماال به چشم انداز كمبود تراشه ها، زنجيره تامين و 
همچنين چشم انداز اقتصادي بستگي دارد. اندو گفته است: 
حتي اگر سرعت اقتصاد كاهش يابد، تويوتا حجم عظيمي 
از سفارش ها دارد و كاهش تقاضا براي لوازم الكترونيكي 
مصرفي مي تواند تراشه ها را به سمت توليد خودرو سوق 
دهد. او گفت كه اگر تويوتا هدف توليد كل س��ال را در سه 
ماهه دوم تغيير ندهد، به اين معني است كه نسبت به توليد 

در نيمه دوم سال بسيار مطمئن است تا به هدف برسد.

مش�كليكهگريبانصنعتخ�ودروايرانرا
خواهدگرفت!

 با كاهش توليد تراش��ه هاي الكترونيك��ي و به دنبال آن 
عقب نشيني غول هاي خودروسازي جهان از برنامه هاي 
تولي��دي خود، ب��ازار جهاني خ��ودرو ي��ا حتي صنعت 
خودرو س��ازي ايران ني��ز از اين موضوع به ش��دت متاثر 
خواهند ش��د؛ »فربد زاوه« كارشناس صنعت خودرو در 
اين باره مي گويد: كمبود ريز تراش��ه از ميانه سال 2021 
از يك مش��كل تبديل به يك بحران ش��د و در اين مدت 
برخي توليدكنندگان قطعات يدكي خودرو هاي سنگين 
و كاميون ها با تجربه يك ش��وك ناگهاني كاهش توليد، 
به س��مت ورشكس��تگي حركت كردند.  اين كارشناس 
صنعت خودرو خاطرنش��ان كرد: با گسترش دامنه اين 
بحران، خودروسازان مطرح جهان به منظور جلوگيري 
از ورشكستگي، به س��مت كاهش تيراژ توليد و درمقابل 
افزايش قيمت محصوالت خ��ود در بازار گام مي دارند. در 
حال حاضر نمود عيني اين سياست را مي توان در خصوص 
خودرو هاي تجاري برند هاي معروف دنيا مش��اهده كرد. 
وي تصريح كرد: وقوع اين جنگ و دنبال آن كاهش توليد 
ريزتراشه هاي الكترونيكي در مرحله نخست صنايع چين به 
ويژه خودروسازان اين كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ 
البته بايد اين نكته را هم خاطرنشان كرد كه شركت هاي 
ژاپني، كره اي، اروپايي يا حتي امريكايي نيز از تبعات اين 
بحران چن��دان در امان نبوده و اي��ن موضوع كم و بيش 
اثراتي را نيز بر تيراژ توليداين خودروسازان از خود بر جاي 
خواهد گذاش��ت. زاوه تاكيد كرد: ب��ا وقوع جنگ تايوان، 
قيمت انواع خودرو و ديگر محص��والت صنعتي متاثر از 
بروز يك تورم شديد، جهش چندين برابري در اقصا نقاط 
جهان را تجربه مي كند؛ با صرف نظر از آينده صنايع لوازم 
خانگي و مخابراتي، سناريويي كه انتظار صنعت خودرو را 
مي كشد، اين اس��ت كه با وقوع جنگ تايوان بازار خودرو 
به طور همزمان با كاهش شديد توليد و افزايش قيمت 3 تا 4 
برابري را تجربه مي كند. وي گفت: با افزايش 3 تا 4 برابري 
قيمت خودرو در بازار هاي جهاني، واردات اتومبيل  به ايران 
نيز تا حد قابل توجهي تحت الشعاع قرار مي گيرد؛ چرا كه 
تا قبل از بروز اين بحران برخ��ي خودرو هاي خارجي در 
زمره خودرو هاي اقتصادي و كم هزينه تعريف مي شدند، 
اما اين جهش قيمت به نظر مي رسد، اين نوع خودرو ها نيز 
با قدرت خريد مردم ايران همخواني كاملي نداشته باشند. 
زاوه در پايان يادآور شد: عالوه بر واردات، توليد خودرو هاي 
داخلي هم به دليل تشديد كمبود تراشه هاي الكترونيكي 
با مانع مواجه شده و تحقق اين مساله، باعث مي شود كه 
توليد يك ميليون 500 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال 

هم محقق نخواهد شد.
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۹ميليارددالرتجارتغيرنفتي
درتيرماه

 سخنگوي گمرك از تجارت غيرنفتي 11 ميليون 
تني كشور به ارزش 9 ميليارد دالر در تيرماه خبر داد 
كه نسبت به مدت مشابه با رشد 19 درصدي همراه 
بوده است. سيد روح اهلل لطيفي سخنگوي گمرك 
در خصوص تجارت خارجي غير نفتي كش��ور در 
چهارمين ماه سال اظهار داشت: در 31 روز ماه تير، 
10 ميليون و 997 هزار تن كاال به ارزش ۸ ميليارد 
و 947 ميليون دالر بين ايران و ساير كشورها تبادل 
شد كه با وجود كاهش ۸ درصدي در وزن، از لحاظ 

ارزش 19 درصد افزايش داشته است.
وي در خصوص سهم صادرات از تجارت غيرنفتي 
در تيرماه گفت: صادرات غيرنفتي كش��ور در اين 
مدت يك ماهه، 7 ميلي��ون و 992 هزار تن كاالي 
ايراني به ارزش 4 ميليارد و 171 ميليون دالر بوده 
كه نس��بت به تير ماه 1400، 2 درص��د در وزن و 
24 درصد در ارزش افزايش داش��ته است. لطيفي 
در خصوص ميزان واردات در چهارمين ماه س��ال 
توضيح داد: در تيرماه امسال 3 ميليون و 5 هزار تن 
كاال كه عمدتًا كاالي اساس��ي و نهاده هاي توليد و 
دارو بودند به ارزش 4 ميليارد و 77۶ ميليون دالر از 
گمركات كشور ترخيص و وارد زنجيره تأمين، توليد 
و توزيع شد كه نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزني 
2۶ درصد كاهش، ام��ا از لحاظ ارزش با 15 درصد 

افزايش همراه بوده است.
سخنگوي گمرك در خصوص 5 مقصد اول صادرات 
ايران در تير ماه گفت: چين با خريد يك ميليارد و 
403 ميلي��ون دالر، امارات ب��ا ۶19 ميليون دالر، 
عراق با 574 ميلي��ون دالر، تركيه با 323 ميليون 
دالر و هند ب��ا خريد 143 ميليون دالر كاال از ايران 
به ترتيب 5 مقصد اول صادرات كاالهاي ايراني در 

تير ماه بودند.
وي در خصوص 5 كش��ور اول فروش كاال به ايران 
توضيح داد: در چهارمين ماه سال امارات با فروش 
يك ميليارد و 449 ميليون دالر، چين با يك ميليارد 
و 291 ميليون دالر، تركيه ب��ا 514 ميليون دالر، 
هند با 347 ميليون دالر 4 مبدأ خريد كاال از سوي 
ايران بودند و روس��يه با فروش 205 ميليون دالر 
جايگزين آلمان در رتبه پنجم مبدا واردات به ايران 

قرار گرفته است.

ممنوعيتعرضهكااليبدون
شناسهدر5گروهكااليي

معاون وزي��ر صمت با اش��اره ب��ه ممنوعيت عرضه 
كاالهاي بدون شناس��ه در پنج گ��روه كااليي، اظهار 
داشت: تعداد شناسه هاي رهگيري از ۸0 ميليون كد 
كه در ابتداي طرح وجود داش��ت به 224 ميليون كد 
رهگيري شناسه افزايش پيدا كرده است. به گزارش 
ايسنا به نقل از شاتا، محمد مهدي برادران با اشاره به 
ممنوعيت عرضه كاالهاي بدون شناسه در پنج گروه 
كااليي، اظهار داشت: 55 قلم كاال كه پنج گروه آن از 
گذشته در مجموعه اين طرح قرار گرفته بود مجدداً 
پيگيري كردي��م. وي ادامه داد: كدهاي شناس��ه اي 
كه تاكنون صادر ش��ده، با لحاظ الستيك، كمك فنر 
و بات��ري و همچنين 53 گروهي كه ام��روز نيز به آن 
اضافه مي ش��ود در مجموع به 124 هزار قلم رسيده 
است. معاون صنايع عمومي وزارت صمت عنوان كرد: 
در حوزه تعداد شناسه هاي رهگيري نيز از تعداد ۸0 
ميليون كد رهگيري شناسه كه در ابتداي طرح وجود 
داش��ت به 224 ميليون كد رهگيري شناسه افزايش 
پيدا كرده اس��ت كه اين مهم نشان دهنده موفق آميز 

بودن اين طرح است.
برادران با بيان اينكه از همراهي همه توليدكنندگان و 
شبكه هاي فروش و همچنين مجموعه عرضه كنندگان 
كاال تشكر مي كنيم، افزود: از امروز كاالهايي كه منشأ 
قانوني دارند بايد عرضه آنها توس��ط توليد كنندگان 
و وارد كنندگان با كد رهگيري انجام ش��ود. اگر محرز 
باشد كه كااليي قاچاق است يا داراي كيفيت نيست 
بايد توزيع كنندگان آنه��ا را از عرضه خارج كنند چرا 
كه عرضه آن تخلف محرز محسوب مي شود. برادران 
تصريح كرد: فرصتي كه براي اصناف گذاشته ايم صرفا 
شامل شناس��ه هاي اظهاري موقتي مي شود كه ويژه 
كاالهاي خواهد بود كه منشأ آنها مشخص نيست. وي 
گفت: عالوه بر قطعات يدكي خ��ودرو، قباًل در حوزه 
لوازم خانگي نيز اين فرص��ت قانوني را داده بوديم كه 
از امروز تش��ديد مي ش��ود و در حوزه هاي ديگر نظير 
محصوالت دخاني و ساير محصوالتي كه اعالم كرده 

بوديم، عرضه مي شود.
معاون صنايع عمومي وزارت صنعت يادآور شد: امروز 
53 گروه كااليي جديد را به حوزه قطعات يدكي خودرو 
اضافه كرده ايم. وي ادامه داد: در جلس��ه اي كه با اتاق 
اصناف برگزار كرديم براي اينكه كه احس��اس نشود 
كار مشاركتي نيست و در تقابل با اصناف است، ابتدا 
مديريت اين كار را با خود بازرسي اصناف آغاز كرديم 
و فرصت قانوني در قالب شناسه موقت اظهاري اعالم 
كرديم. برادران در پايان خاطرنشان كرد: نظارت هاي 
ما در حوزه كاالهاي قاچاق و تقلبي تشديد شده است 

كه اطالع رساني خواهد شد.

معافيتمالياتيبراي
عرضهكنندگانگوشتقرمز

بنابر اعالم سازمان امور مالياتي عرضه انواع گوشت 
و فرآورده هاي گوشتي از پرداخت عوارض و ماليات 
معاف است. در بخشي از نامه سازمان امور مالياتي 
آمده است: به استناد جزو )5-4( بند الف ماده )9( 
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، 
عرضه انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتي )گوشت 
انواع دام هاي حالل، گوشت سبك و سنگين همانند 
ران، راسته، سردست، سينه و ساير قطعات بدن آنها از 
جمله دنبه( از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

مديردرمانتاميناجتماعياستان
البرزدرديداربامسووالنجوامع

كارگريوبازنشستگياستانالبرز:
بااجراينظامارجاع،خدمات

درمانيازمجرايدرستبه
نيازمندانواقعيارايهميشود

مدير درمان تامين اجتماعي اس��تان البرز در نشس��ت 
مشترك با روس��اي تشكالت و كانون هاي بازنشستگي 
و كارگري و رييس بس��يج كارگري استان كه در محل 
مديريت درمان تامين اجتماعي استان البرز برگزار شد بر 
لزوم اجراي نظام ارجاع در مراكز درماني تامين اجتماعي 
استان البرز تاكيد كرد .  دكتر طاهرخاني، با تسليت ايام 
سوگواري حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( و ياران باوفايش 
و تشكر از تمامي افراد حاضر در جلسه، با اشاره به وضعيت 
درم��ان و فعاليت هاي توس��عه اي ح��وزه درمان تامين 
اجتماعي اس��تان البرز اظهار داشت: با توجه به نياز هاي 
اساسي در س��طح استان البرز؛ ساخت بيمارستان 150 
تختخوابي در هشتگرد، ساخت پلي كلينيك تخصصي 
در نظرآباد، پلي كلينيك تخصصي شهيد بهشتي كرج، 
پلي كلينيك تخصصي حص��ارك و يك مركز رفاهي و 
فرهنگي تامين اجتماعي استان در دس��تور كار بوده و 
اقدامات و پيگيري هاي الزم در حال انجام است و عالوه 
بر پيگيري هاي اين مديريت پيگي��ري واگذاري زمين 
به منظور ساخت بيمارستان 150 تختخوابي هشتگرد 
توسط دكتر حدادي نماينده شريف استان البرز نيز در 
دست اقدام اس��ت . مدير درمان تامين اجتماعي استان 
البرز با توجه به محدوديت ها و نياز هاي استان البرز، تحقق 
اجراي طرح هاي توسعه اي را بسيار ضروري عنوان كرد 
و افزود: از شركاي اجتماعي خود به خصوص مسووالن 
محترم كانون هاي بازنشس��تگي و كارگري استان البرز 
و همچنين بس��يج جامعه كارگري استان تقاضا داريم 
در اجراي اين طرح ه��ا همدوش مديريت درمان تامين 
اجتماعي استان البرز باشند .  مدير درمان تامين اجتماعي 
اس��تان البرز در بخش ديگري از س��خنان خود به ارايه 
خدمات درس��ت و مطلوب در حوزه درمان اشاره و بيان 
داشت: در دسترس بودن و دستيابي به خدمات درماني 
مقوله هاي مهمي هستند كه هر دو بايد مورد توجه قرار 
گيرد . هم اكنون در بسياري از شهرستان ها در سطح استان 
خدمات در دسترس قرارداش��ته ولي به داليل مختلف 
از جمله اشغال ظرفيت ها، دس��تيابي به خدمات براي 
نيازمندان واقعي ميسر نمي باشد و لذا از تمامي عزيزان 
و به خصوص شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي 
تقاضا دارم كه در خصوص اجراي نظام ارجاع در س��طح 
مديريت درمان تامين اجتماعي استان البرز همكاري و 
اهتمام الزم داشته باشند و يقينا با اجراي نظام ارجاع ضمن 
رفع بسياري از مشكالت دريافت خدمات درماني در سطح 
اس��تان، خدمات درماني از مجراي درست به نيازمندان 
واقعي ارايه خواهد شد .  در ادامه جلسه مهندس شادبخش 
با اش��اره به لزوم تعامل و پيگيري برنامه هاي توسعه اي 
مديريت درمان و همچنين لزوم توجه به آموزش اشاره و 
به آمادكي نمايندگان كانون هاي بازنشستگي و كارگري 
اس��تان البرز در جهت پيش��برد برنامه ها و اجراي آنها 
پرداخت.  همچنين در اين جلسه حسين رجبي، رييس 
بسيج كارگري استان البرز ضمن تسليت ايام سوگواري 
حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( به فرمايش مقام معظم 
رهبري كه مي فرمايد » ما مي خواهيم اگر كسي در يك 
خانواده مريض شد بيش از رنج مريض داري رنج ديگري 
نداشته باشد « اشاره و اظهار داشت: استان البرز در مقايسه 
با بسياري از استان هاي كشور داراي ظرفيت هاي بسيار 
بااليي است ولي به داليلي از جمله در كنار و سايه تهران 
قرار گرفتن و عدم وجود همگرايي هاي الزم با مشكالت 
فراوان��ي روبروس��ت .  وي افزود: ما در ح��وزه كارگري با 
عقب ماندگي هايي روبرو هس��تيم و در سازمان بسيج 
كارگري، با تاس��ي از تاكيد مقام معظم رهبري به حوزه 
كارگري، پيگيري امور و رفع مشكالت حوزه كارگري جزو 
رسالت هاي ما تعريف شده است . رييس بسيج كارگري 
استان البرز همچنين گفت: تمامي كارها در سطح استان 
قابل پيگيري و اقدام است و لذا در اين راستا نياز به وجود 
همگرايي و تعريف دستور كار روشن جلسات مي باشد تا 

نتايج مطلوب حاصل گردد .

واگذاري23اشتراكرايگانگاز
دراستانچهارمحالوبختياري
طيسهماههنخستسالجاري

23 اشتراك رايگان درس��ه ماهه نخست سال جاري به 
مددجويان و ايثارگران و اماكن واجد ش��رايط در استان 
چهارمحال و بختياري واگذار شد. به گزارش روابط عمومي 
شركت ملي گاز ايران؛ جهانبخش سليميان مديرعامل 
شركت گاز استان چهارمحال و بختياري گفت: در راستاي 
مسووليت هاي اجتماعي و به منظور كمك به بخش محروم 
جامعه و ساير اماكن واجد شرايط در سه ماهه نخست سال 
جاري، تعداد 23 اشتراك رايگان به مدد جويان كميته امداد 
امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي و ايثارگران و اماكن 
واجد شرايط واگذار شد. وي افزود: از اين تعداد دو مورد به 
مددجويان كميته امداد، پنج مورد به مددجويان بهزيستي، 
يك مورد به خانواده شهدا، هشت مورد به جانبازان و هفت 
مورد نيز به ساير واجدين شرايط واگذار شده است. سليميان 
با اشاره به اينكه متقاضيان واجد شرايط دريافت اشتراك 
رايگان گاز فق��ط براي يك بار از پرداخت حق انش��عاب 
معاف هستند، تصريح كرد: متقاضيان مشمول مي توانند 
با دريافت معرفي نامه از دستگاه متولي و ارايه آن در زمان 
اش��تراك پذيري از اين امتياز قانوني برخوردار شوند. وي 
تاكيد كرد: بر اس��اس بند )د( ماده 39 قانون بودجه سال 
92، افراد تحت پوشش سازمان ها و نهاد هاي حمايتي مانند 
كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي و خانواده 
ايثارگران )جانبازان باالي 25 درصد و خانواده ش��هدا( با 
ظرفيت مصرفي ۶ مترمكعبي مي توانند از اشتراك رايگان 
شركت گاز بهره مند شوند. مديرعامل شركت گاز استان 
چهارمحال و بختياري در پايان، خاطرنشان كرد: طي سال 
گذشته نيز، تعداد 50۸ اش��تراك رايگان به مددجويان 
واگذار ش��ده و اي��ن اقدام به منظ��ور محروميت زدايي و 
حمايت از خانواده هاي كم بضاعت همچنان در دس��تور 

كار گاز استان است.
منبع: روابط عمومي شركت گاز استان چهارمحال 
و بختياري

خودروسازيجهانوايرانبهكدامسوميرود؟

صنعت خودرو؛ نخستين قرباني جنگ تايوان

رشد22درصديصادرات4ماههمطلوبنيست
رييس كميسيون صادرات اتاق ايران با بيان اينكه دولت 
سيزدهم در بخش تجارت موفق عمل كرده است، گفت: 
اما رش��د 22  درصدي صادرات در 4 ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به امكانات كشور 
مطلوب نيست. جمش��يد نفر در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس در رابطه با وضعيت تجارت خارجي كشور در دولت 
سيزدهم، گفت: يكي از بخش هايي كه دولت در آن موفق 
عمل كرده است، بخش تجارت خارجي كشور بوده است و 
سازمان توسعه تجارت نيز در اين بخش تالش فوق العاده اي 
انجام داده و موفقيت هاي خوبي را نيز به دست آورده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه رشد 22 درصدي صادرات 
كشور در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته را چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: رشد 

22 درصدي صادرات در مدت ياد شده مطلوب نيست، 
زيرا در مقايسه با ساير كشورهايي كه مسير توسعه شان 
صادرات است، فرسنگ ها عقب هستيم. رييس كميسيون 
صادرات اتاق ايران اظهار داش��ت: اگر در زمينه صادارت 
كشورمان را با مالزي كه داراي امكانات بسيار محدودي 
است، مقايس��ه كنيم يا كش��ورمان را به لحاظ تجارت 
خارجي با تركيه مقايسه كنيم بايد گفت كه در مقايسه 
با اين كشورها فرسنگ ها عقب هستيم. وي با بيان اينكه 
ما از كشورهاي توس��عه يافته كه مسير توسعه خود را از 
راه صادرات پيموده اند، فرس��نگ ها عقب هستيم، بيان 
داشت: اما نبايد فراموش كرد كه تا قبل از سال 1397 و 
خروج ترامپ از برجام، ما كشوري بوديم كه اقتصادمان 
را ب��ر مبناي امكانات نفتي ايج��اد كرده ايم و به امكانات 

صادرات غيرنفتي توجه زيادي نش��ده بود. نفر گفت: اما 
بعد از س��ال 1397 و اعمال تحريم ه��ا و محدوديت ها، 
دولتمردان چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلي به 
اين جمع بندي رسيدند كه كش��ورمان از ظرفيت هاي 
فوق الع��اده اي در رابطه با ص��ادرات غيرنفتي برخوردار 
است كه متاسفانه بسياري از فرصت ها از آن طي 43 سال 
گذشته استفاده نشده است. وي با اشاره به افزايش چندين 
برابري قيمت دالر بعد از تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه 
ايران گفت: هر كشوري از اين فرصت براي توسعه صادرات 
استفاده مي كرد، اما در كشور ما با وضعت بخشنامه ها و 
آيين نامه هاي غلط و دس��ت و پاگير نه تنها رشد قيمت 
دالر منجر به افزايش صادرات غيرنفتي نش��د، بلكه در 
بعضي سال ها شاهد كاهش صادرات غيرنفتي نيز بوديم.

نفر گفت: تجارت خارجي امري نيست كه امروز تصميم 
بگيري��م و بعد اضافه ش��ود، بلك��ه توس��عه آن نيازمند 
فراهم سازي زيرس��اخت اس��ت و مهم تر از هر چيزي به 
ايجاد زير ساخت براي كار صادراتي نياز داريم. به گزارش 
فارس، براساس آمار رس��مي گمرك جمهوري اسالمي 
ايران، تجارت غير نفتي كشور در چهار ماه نخست امسال 
با 4۶ميليون و ۸15 هزار تن كاال ب��ه ارزش 34ميليارد و 
4۸0ميليون دالر رسيد، اين ميزان نسبت به مدت مشابه 

19درصد رشد داشته است.
س��هم صادرات از تجارت چهار ماهه اي��ران 35ميليون و 
۶5۶هزار ت��ن كاال به ارزش 17ميلي��ارد و 240ميليون 
دالر بوده كه نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد 

22درصدي در ارزش همراه بوده است.
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خبرروز

امدادرساني به بيش از ۴۵۰۰ تن در سيل ۴ استان
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از امدادرساني به بيش از ۴۵۰۰ نفر در پي وقوع سيالب در چهار استان چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و اصفهان خبر داد. مهدي وليپور اظهار كرد: در پي وقوع سيل و آبگرفتگي در استان چهارمحال و بختياري، اقدامات 
الزم براي امدادرساني در شهرستان هاي تحت تاثير سيالب صورت گرفت. ادامه داد: ۱۳ روستا از شهرستان كوهرنگ، ۱۱ روستا از لردگان، يك 
روستا از كيار، دو روستا از اردلو يك روستا از بروجن درگير سيالب شدند كه در مجموع اين مناطق به سه هزار و ۵۱۳ نفر و ۶۴۷ خانوار امدادرساني 
شد.رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با بيان اينكه عمليات رهاسازي ۴۵۰ دستگاه خودروسواري نيز در اين مناطق انجام شده 
است، گفت:  امدادگران هالل احمر از ۱۸ باب منزل نيز تخليه آب انجام دادند و ۲۱۵ نفر نيز به صورت اضطراري در اين امكان اسكان داده شدند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

رويداد خبر

شناسايي۳۳۷۹مبتاليجديدبهكروناوفوت۵۴بيمار

براس��اس آخرين وضعيت كرونا در كش��ور، ۵۴ 
بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از 
دست داده اند و ۱۳۰ شهرستان در وضعيت قرمز 
قرار دارند. به مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداش��ت، تاكن��ون ۶۴ ميلي��ون و ۸۲۲ 
ه��زار و ۷۴۷ نفر ُدز اول، ۵۸ ميليون و ۱۹۳ هزار 
و ۶۵۹ نف��ر ُدز دوم و ۳۰ ميلي��ون و ۳۱۰ هزار و 
۲۷۵ نفر، ُدز سوم و باالتر واكسن كرونا را تزريق 
كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در 
كش��ور به ۱۵۳ ميليون و ۳۲۶ ه��زار و ۶۸۱ ُدز 

رسيد. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ 
ميليون و ۴۴۳ هزار و ۸۰۱ نفر رسيد. تاكنون ۷ 
ميليون ۱۱۲ ه��زار و ۸۹۰ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۴۹۳ 
نفر از بيماران مبت��ال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
ق��رار دارند. ر ح��ال حاضر ۱۳۰ شهرس��تان در 
وضعي��ت قرم��ز، ۱۲۹ شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۱۵۴ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۳۵ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

گليماندگار|
 اين روزها روايت هاي زيادي از مس��ووالن، 
نمايندگان و... در فضاي مجازي، روزنامه ها 
و خبرگزاري ها منتشر مي شود كه متاسفانه بيشتر از آنكه 
برخاسته از يك نگاه كارشناسانه و بررسي هاي متفكرانه 
باش��د، چنگ زدن به هر وسيله اي براي پيشبرد اهدافي 
است كه اگر چه بزرگ به نظر مي رسند اما انگار در نگاه اين 
مسووالن مي توان آنها را با وسيله هاي كوچك و غيرقابل 
باور به دست آورد. تفكري اشتباه كه نه راه را هموار مي كند 
و نه زمينه را براي رس��يدن به ه��دف فراهم خواهد كرد. 
مگر مي ش��ود براي هدف بزرگي مانند افزايش جمعيت 
يك كش��ور، در حالي كه تمام افراد اعم از كارش��ناس و 
غيركارشناس، معتقد به پيري جمعيت كشور هستند و در 
كنار آن به نبود زيرساخت هاي مناسب براي ازدياد جمعيت 
در كشور اشاره مي كنند، ناگهان نمايندگان مجلس فكر بكر 
كاهش نرخ بليت سينما براي خانواده هايي كه باالي سه 
فرزند دارند به سرشان بزند و آن را از تريبون نهادي اعالم 
كنند كه قرار است در آن برنامه هاي بزرگ براي آينده ملتي 
گرفته شود كه اين روزها مشكالتش��ان بيش از افزايش 
يا كاهش قيمت يك بليت س��ينما است. اينكه تمام هم 
و غم نمايندگان مجلس اين روزها هر چيزي هس��ت جز 
مشكالت اقتصادي و معيشت مردم خود مشكلي است كه 
ديگر همه به آن اذعان دارند و البته كسي هم جوابگوي آن 
نبوده و نيست. اينكه هنوز كه هنوز است با وجود سيل و 
كشته شدن تعداد قابل توجهي از هموطنان در اثر اتفاقي 
كه مي توانست رخ ندهد و قابل پيشگيري بود، اما به مدد 
بي تدبيري مسووالن هميشه غافلگير بار ديگر تعدادي 
از خانواده ها را عزادار كرد، پخش اعتراف هاي تلويزيوني 
يك دختر خارج از چارچوب قانون از اهميت بيش��تري 
برخوردار ش��د، چه پيامي را براي مردم به دنبال خواهد 
داشت. آيا واقعا كساني كه داد كرامت انساني سر مي دهند 
و حجاب را اصلي ترين كرامت انساني يك زن مي دانند، در 
مورد زناني كه براي لقمه ناني تا كمر در س��طل زباله خم 
مي ش��وند هم همين قدر فرياد وااسفا سر خواهند داد. در 
اين شرايط تشويق به فرزند آوري آن هم با وعده هايي مانند 

سهام بورس، وام فرزندآوري،... و اين آخري هم شاهكار تازه 
مجلسيان بليت نيم بها ي سينما چقدر مي تواند موثر باشد. 
اگر بخواهيم واقعي به ماجرا نگاه كنيم قطعا بيش از آنكه 

موثر باشد، خنده دار است و سوال بر انگيز. 

   رشته هايي كه پاره شده اند
 امان اهلل قرايي، جامعه شناس در مورد مشوق هاي فرزند آوري 
و طرح هايي كه از سوي مجلس ارايه مي شود به »تعادل« 
مي گويد: به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هدف تعيين 
شده را يا جدي نگرفته اند يا رشته كار از دستشان در رفته و 
ديگر نمي دانند بايد براي مجاب كردن مردم به فرزند آوري 
به چه چيزهايي متوصل شوند، مگر مي شود كسي تنها به 
خاطر بليت سينما به اين نتيجه برسد كه فرزندي را به دنيا 
بياورد. مگر مي شود زماني كه هيچ زيرساخت اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي در كشور براي اين امر بزرگ فراهم 
نشده اس��ت، تنها بگوييم با وام و بليت سينما و زمين در 

ناكجاآباد مي توانيم به فرزندآوري كمك كنيم؟
او مي افزايد: در كش��ور ما با توجه به ش��رايطي كه دارد، 
همانطور كه ش��اهد هس��تيم وضعيت مسكن و تأمين 
معيشت خانواده بسيار مشكل است، وقتي از ۶۰ ميليون 
افراد صحبت مي كني��م كه نياز ب��ه تأمين كمك هاي 
معيشتي دارند و ۳۰ ميليون نفر زير خط مطلق هستند، 
ُبعد خانوار و تعداد افراد خانواده كه اآلن حدود ۲/۵ درصد 
است، در حال حاضر در ايران، حدود ۱/۵ افزايش جمعيت 
دارد و صفر نيس��ت. ب��ا اين اوصاف يك��ي از بزرگ ترين 
مشكالتي كه بر سر راه افزايش جمعيت قرار دارد، مساله 
معيشت است. از سوي ديگر بيكاري مي تواند مشكل ساز 
باشد. اكثر كساني كه مرتكب انواع جرايم شده اند، از همين 
خانواده هايي بودند كه ُبعد خانواده در آنها بيش��تربوده، 
يعني نتوانسته اند سرپرستي الزم از نظر آموزش، پرورش، 
تربي��ت، تأمين ش��غل و... را براي آنها فراه��م كنند و با 

مشكالتي مواجه شده اند.

   جمعيت امكانات مي خواهد نه شعار
قرايي مقدم در بخش ديگري از سخنانش به ضرب المثلي 

اشاره مي كند و مي گويد: »با حلوا حلوا كردن دهان شيرين 
نمي ش��ود« در واقع مردم براي اينك��ه بتوانند به جواني 
جمعيت كمك كنند، نياز به امكانات دارند، نه ش��عار. ما 
مس��ائل را از آخر به اول بررسي مي كنيم. جايزه و مشوق 
آن طور كه نمايندگان مجل��س در نظر دارند، مربوط به 
زماني است كه تمام زير ساخت هاي اجتماعي، اقتصادي 
و معيشتي، تحصيلي، درماني و... در جامعه فراهم باشد، زاد 
و ولد به ميزان الزم در جامعه رخ بدهد، آن وقت براي اينكه 
بتوانيم افراد بدون فرزند را تشويق به فرزندآوري كنيم با 
ارايه مشوق ها و جايزه ها اين كار را انجام دهيم. طرح هايي 
از اين دس��ت مانند بليت س��ينما و وام فرزن��دآوري و... 
مشوق هايي است كه در حال حاضر كارايي ندارند و بيشتر 
به يك شوخي شبيه هس��تند چرا كه مردم با مشكالت 
عديده اي دس��ت و پنجه نرم مي كنند و هيچ دورنمايي 

مثبتي از آينده خود ندارند. 

   افزايش متناسب جمعيت
اين جامعه ش��ناس مي افزايد: »نكته اي كه خيلي مهم 
است، اين اس��ت كه ما بتوانيم جلوي افزايش يا كاهش 
جمعيت را بگيريم. عده اي معتقدند كه وقتي جمعيت 
رو به افزايش برود، مردم گرسنه مي شوند و ديگر اقدام به 
زاد و ولد نمي كنند؛ مثاًل »ژوزه دوكاسترو« در امريكاي 
جنوبي كتاب انسان گرسنه را نوشته و بعد متوجه شدند 
كه اين تئوري غلط است. براساس تحقيقات متعدد انجام 
شده به اين نتيجه رسيدند كه گرسنگي موجب تحريك 
غريزه جنسي اس��ت و تحريك غريزه جنسي منجر به 
باروري و باروري نيز منجر به افزايش جمعيت مي شود. 
قرايي مقدم تصريح كرد: يعني اين يك موضوعي است كه 
زنجيره وار به هم متصل است. به عنوان مثال مي توانيم اين 
چرخه زنجيره  وار را در كنيا و زامبيا و كشورهاي آفريقايي 

مشاهده كنيم.

   تغيير ذهنيت گام بعدي است
قرايي مقدم در پايان به اين مساله اشاره مي كند كه تنها با 
برنامه ريزي و تشويق و ... نمي توان جمعيت يك كشور را 

افزايش داد، در واقع ما اگر مي خواهيم موفق عمل كنيم بعد 
از اينكه شرايط مناسب براي فرزندآوري در جامعه را فراهم 
كرديم بايد براي تغيير ذهنيت جوانان نيز برنامه داشته 
باش��يم. به عنوان مثال بعضي از افراد جامعه براي اينكه 
چشم انداز خوبي نسبت به وضعيت جامعه ندارند، اقدام به 
بچه دار شدن نمي كنند، بنابراين نتيجه مي گيريم كه براي 
جواني جمعيت سه مرحله را بايد به ترتيب و درست پيش 
ببريم، ابتدا فراهم آوردن زير س��اخت هاي مناسب براي 
افزايش جمعيت، بعد از آن تغيير ذهنيت جوانان در مورد 

فرزند آوري و در نهايت ارايه مشوق ها.

   شعارها اعتماد عمومي را از بين مي برند
سودابه قنواتي، جمعيت شناس نيز درباره مشوق هاي 
فرزن��د آوري و تاثير آن بر افزاي��ش جمعيت به تعادل 
مي گويد: بس��ياري از كشورها از اين مشوق ها استفاده 
مي كنند، در واقع آنها كمك هزينه هايي را براي فرزندان 
در نظر مي گيرند تا خانواده ها براي تامين مخارج كودك 
با مشكل مواجه نشوند، در واقع يا مقرري ماهيانه براي 
كودك در نظر گرفته مي شود يا ملزومات مورد استفاده 
از جمله شيرخش��ك و پوش��ك و... برخي كشورهاي 

اروپايي تا س��ن مشخصي هزينه هاي درماني كودكان 
را برعهده دول��ت مي گذارند و از والدي��ن در اين مورد 
هزينه اي دريافت نمي شود، اينها مشوق هايي هستند كه 
در واقع مي توانند انگيزه بسياري در افراد ايجاد كنند.  او 
مي افزايد: وقتي پدر و مادري بدانند فرزندشان تا سن ۱۸ 
سالگي از آموزش، درمان و... به صورت رايگان برخوردار 
مي شود و دولت تحت هر شرايطي از او حمايت مي كند 
پس قطعا مساله فرزندآوري براي آنها به امري عادي بدل 
مي شود. اما اينكه در ايران يك روز در مورد ارايه سهام 
بورس به فرزندان س��وم و چه��ارم هر خانواده صحبت 
مي كنند و يك روز ديگر در مورد بليت نيم بهاي سينما 
و روز ديگر وع��ده ارايه زمين در ناكجا آباد را مي دهند، 
همه و همه نشان مي دهد كه هيچ برنامه ريزي دقيق و 
مدوني در اين زمينه وجود ندارد.  اين جمعيت شناس با 
تاكيد بر اينكه تا زماني كه طرحي اجرا نشود نمي توان از 
نتيجه مثبت يا منفي آن اطمينان حاصل كرد، مي گويد: 
مثال طرح اختصاص سهام به فرزندان سوم و چهارم به 
بعد براي من تداعي كننده طرحي بود كه در زمان دولت 
احمدي نژاد در جهت تشويق مواليد ارايه شد كه طي آن 
دولت يك ميليون تومان اندوخته براي فرزندان زير ۱۸ 

سال پس انداز مي كرد. اين طرح حدود ۵ ماه اجرا و در 
نهايت نه تنها موفق نبود بلكه باعث كاهش اعتماد مردم 
نسبت به دولت شد. در واقع شعارهايي كه اجرا نمي شوند 
يا به صورت ناقص اجرا مي شوند، به اعتماد عمومي مردم 
لطمه وارد مي كنند. اين جمعيت ش��ناس به كاهش 
ازدواج در كشور نيز اشاره كرده و مي افزايد: مساله اي 
كه ۹۵ درصد از مسووالن و كارشناسان و مردم به آن 
توجه نمي كنند كاهش جمعيت در معرض ازدواج است 
كه بر اين اساس باروري از دهه ۷۰ به بعد با كاهش روبرو 
شده است و تعداد افرادي كه به سن ازدواج رسيده اند 
نيز كاهش يافته و بالطبع آن ازدواج نيز كاهش يافته 
است. از سوي ديگر كاهش باروري مختص به جامعه ما 
نيست و در تمامي كشورها زماني كه در راستاي توسعه 
توسعه قدم برداشتند و با افزايش شهرنشيني، افزايش 
اشتغال و تحصيالت زنان و افزايش رفاه در جامعه مواجه 
شدند، نرخ باروري كاهش يافت. قنواتي مي افزايد: ما 
بايد سياس��ت هايي را با توجه به شرايط اجتماعي 
و اقتص��ادي جامعه اتخاذ كنيم و اين سياس��ت ها 
نبايد زودگذر باشند چراكه با سياست گذاري هاي 

زودگذر تنها زمان از دست مي رود.

طرحهايتشويقينمايندگانمجلسودولتمردانبرايفرزندآوريشوخيبهنظرميرسد

ترسيم دورنماي آينده با بليت نيم بهاي سينما ميسر نيست

گزارش

60ميليوننفردرايراننيازبهكمكمعيشتيدارند

خسارت۲0ميليارديبهعشايردرسيلاستانتهران

مدير امور عش��اير اس��تان ته��ران با اش��اره به 
اينكه پس از س��يل اخير ح��دود ۵۰۰ كيلومتر 
از مس��يرهاي عشايري اس��تان تهران تخريب و 
مسدود شده است از بازگش��ايي ۲۵۰ كيلومتر 
از مس��يرهاي عش��ايري خب��ر داد و گف��ت: در 
اين س��يل عش��اير ۲۰ ميليارد تومان خسارت 
ديده اند. فرش��يد ذبيح��ي در تش��ريح آخرين 
وضعيت عشاير اس��تان تهران پس از سيل اخير 
در مناطق عش��ايري گف��ت: با توجه ب��ه اينكه 
در اين فصل عش��اير اس��تان ته��ران در مناطق 
سردس��ير و كوهستاني اس��تان مستقر هستند، 
در روزهاي اخير شاهد بروز سيل در اين مناطق 
به ويژه شهرس��تان هاي فيروزكوه و شميرانات 

بوديم كه درپ��ي وقوع اين س��يل بيش از ۵۰۰ 
كيلومتر مسير عش��ايري در سطح استان تهران 
تخريب و مسدود شد كه با همكاري فرمانداران 
شهرستان ها و تاكيدات اس��تاندار تهران حدود 
نيمي از اين مسيرها يعني۲۵۰ كيلومتر تاكنون 
بازگشايي شده است و مابقي مسيرها نيز به زودي 
بازگشايي خواهد شد. او افزود: خوشبختانه اين 
سيل در مناطق عش��ايري تلفات جاني نداشته 
اس��ت؛ اما در اين س��يل بيش از ۳۰۰ رأس دام 
عشايري تلف شده و بيش از ۵۰۰ هكتار از مزارع 
و مراتع عشايري نيز دچار آسيب و خسارت شده 
است به اين ترتيب خسارت ۲۰ ميليارد توماني 

به عشاير استان تهران وارد شده است.

كمبودمعلمدرمدارسشهرستانهايتهران
مدي��ركل آموزش و پ��رورش شهرس��تان هاي 
اس��تان تهران با بيان اينكه امسال حتما كمبود 
نيروي معلم خواهيم داش��ت، گفت: از س��پردن 
حق التدريس به همكاران موظفي، خريد خدمات 
آموزشي و س��اير روش ها براي جبران كمبودها 
بهره مي گيريم؛ وضعيت نيروي انس��اني تا پايان 
مرداد تعيين تكليف خواهد شد. مسعود بهرامي 
پيرام��ون آخرين اقدام��ات انجام ش��ده جهت 
ساماندهي نيروي انساني باتوجه به فرصت باقي 
مانده تا مهرماه و آغاز سال تحصيلي اظهار كرد: 
نتايج نقل و انتقاالت معلمان هفته گذشته اعالم 
ش��د و با توجه به اينكه امس��ال نقل و انتقاالت 
براساس شرايط سامانه انجام شد در حال پااليش 
هس��تيم تا وضعي��ت ورودي و خروجي هايمان 
مش��خص ش��ود. در واقع نقل و انتقاالت يكي از 
مولفه هاي موثر در س��اماندهي نيروي انس��اني 
اس��ت. به گفت��ه مدي��ركل آم��وزش و پرورش 
شهرستان هاي اس��تان تهران همچنين دومين 
مولفه، قطعي ش��دن وضعيت ورودي هاي ماده 
۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان يا همان آزمون 
استخدامي اس��ت كه مصاحبه پذيرفته شدگان 

انجام ش��ده و نتايج نيز به زودي اعالم مي شود. 
در حال حاضر ح��دود ۴۸۰۰ نفر از همكاران ما 
شرايط بازنشستگي دارند. در حال بررسي هستيم 
كه چه تعداد متقاضي بازنشس��تگي و چه تعداد 
مايل به استمرار خدمت اند. در كنار اين سه مولفه 
مهم، موارد ديگري چ��ون مرخصي ها، وضعيت 
جذب سرباز معلم ها و مانند آن نيز در ساماندهي 
نيروي انساني اثرگذار اس��ت. او ادامه داد: البته 
فرايند ساماندهي، متوقف نشده و ما اين كار را از 
تيرماه آغاز كرديم. با مناطق ۲۱ گانه پيش نويس 
تفاهم نامه نيروي انساني رد و بدل شده و تقريبا 
مناطق تا حد زيادي مي دانند كه قرار اس��ت چه 

اتفاقي بيفتد و در حال برنامه ريزي هستند. 

رويخطخبر

احتمالابتاليمجددبه»ُاميكرون«
يك اپيدميولوژيست ضمن تشريح طول دوره ابتال به 
اُميكرون و وضعيت ابتالي مجدد به آن، درباره پديده 
»النگ  كوويد« نيز توضيح داد. دكتر حميد س��وري 
درباره طول دوره ابتال ب��ه اُميكرون و چگونگي انتقال 
آن، گفت: بايد توجه كرد كه در كروناي اُميكرون ممكن 
است فرد مبتال باشد، اما بيماري اش بدون عالمت باشد و 
مشخص نباشد. با اين حال فرد مبتال حتي بدون عالمت، 
مي تواند بيماري را به ديگران منتقل كرده و افراد ديگر را 
به بيماري و حتي به فرم هاي شديد بيماري مبتال كند. 
بايد توجه كرد كه طول دوره بيماري معموال حدود سه 
هفته است و طول دوره اي كه فرد مي تواند بيماري را به 
ديگران منتقل كند نيز حدود دو هفته است. بنابراين 
مهم است كه در اين مدت مراقبت هاي الزم انجام شود.

   النگ كوويد چيست؟
اوافزود: در عين حال در بيم��اري كوويد۱۹، ۲۰ تا ۳۰ 
درصد موارد ابتال به النگ كوويد يا كوويد طوالني مدت 
تبديل مي شوند. البته بايد توجه كرد كه در النگ كوويد، 
شدت بيماري به شدت دوره حادش نيست و به مرور زمان 
عوارضش كمتر مي شود. طيف متنوعي هم دارد. در عين 
حال النگ كوويد ممكن است فرد را تا هفته ها و ماه ها 
دچار اختالالت گوارش��ي كند يا بي حالي و بي حسي، 
تب هاي خفيف، بي اش��تهايي، كاهش حس بويايي و 

چشايي و... برايش ايجاد كند.
   علت بروز النگ كوويد مشخص نيست

س��وري با بيان اينكه درب��اره علت ب��روز النگ كوويد 
بررس��ي هايي ش��ده، اما هنوز نمي داني��م كه علت آن 
چيس��ت، گفت: در عين ح��ال در النگ كوويد ممكن 
است PCR مثبت باشد يا نباشد و خيلي چارچوب آن 
مشخص نيست و در افراد مختلف متفاوت است. بنابراين 
وقتي بيماري براي هفته ها و ماه ها ادامه داش��ته باشد، 
النگ كوويد محسوب مي شود. براي النگ كوويد از هشت 
يا ۱۲ هفته را مبنا در نظر مي گيرند. ما هنوز نمي دانيم كه 
تعداد دقيق افراد مبتال به النگ كوويد چقدر است. زيرا 
دامنه شدت آن بسيار متغير و متفاوت است. معموال عمده 
النگ كوويدها مانع فعاليت هاي روزمره افراد نمي شود. با 
اين حال در برخي افراد هم ممكن است عوارض بيماري 
تا مدت ها آزارشان دهد. او با بيان اينكه موارد خطرناك 
النگ كوويد خيلي معدود است، گفت: حداكثر زماني 
هم كه النگ كوويد طول مي كشد، مشخص نيست. البته 
مدت زيادي هم نيست كه از مفهوم النگ كوويد اطالع 
داريم. در يكس��الي كه بر روي النگ كوويد تحقيقات 
جامع تري انجام شده، ديده شده كه افرادي هستند كه 
بيش از يكسال است دچار عوارض النگ كوويد هستند. 
گزارش ها مي گويند به طور متوس��ط تا يكسال ممكن 
است طول بكش��د. سوري با بيان اينكه عوارض جانبي 
النگ كوويد هم بس��ته به افرادي اس��ت ك��ه دچار آن 
مي شوند، گفت: به عنوان مثال سالمندان، افراد مبتال به 
آسم، افراد داراي اضافه وزن، افراد سيگاري، افرادي كه 
درمان هاي به موقع و مناسب دريافت نكرده اند و... ممكن 
است النگ كوويد برايشان با عوارض شديدتر باشد. حتي 

درصدي از افرادي هم كه واكسن تزريق كرده اند، ممكن 
است دچار النگ كوويد شوند، هرچند كه شدتش كمتر 
خواهد بود. او با بيان اينكه توصيه ها براي افرادي كه دچار 
النگ كوويد مي شوند، عمدتا توصيه هاي مراقبتي است، 
گفت: به عنوان مثال براي خستگي افراد نبايد خيلي به 
خودشان فشار وارد كنند و فعاليت هايشان را متناسب با 
ظرفيت و تحمل شان انجام دهند. سطح انرژي شان را 
در حدي نگه دارند كه در طول روز بتوانند فعاليت هاي 
مستمر خود را ادامه دهند، استراحت كرده يا تمرين هاي 
ساده مانند پياده روي داشته باشند. گاهي النگ كوويد 
بر روي خلق و خوي افراد تاثير مي گذارد كه در صورت 
شدت گرفتن طبيعتا بايد مشاوره روانشناختي بگيرند. 
همچنين به عن��وان مثال افرادي ك��ه درد مفاصل و ... 
دارند، برخي تمرين هاي كششي مي تواند كمك شان 
كند. افرادي كه اختالالت گوارشي دارند، طبيعتا بايد 
از مصرف غذاهايي كه به اي��ن اختالالت دامن مي زند، 
پرهيز كنند. بنابراين النگ كوويد مي تواند در افراد مختلف 
وضعيت متفاوتي داشته باشد. سوري با بيان اينكه هنوز 
نمي دانيم چرا برخي افراد النگ كوويد مي گيرند، گفت: 
هنوز سواالت زيادي درباره النگ كوويد وجود دارد. در 
عين حال خستگي و بي حالي ش��ايع ترين عوارض آن 
اس��ت. در عين حال اينطور هم نيست كه فقط كساني 
كه به كروناي شديد مبتال مي شوند، دچار النگ كوويد 
مي شوند، بلكه ممكن است فردي به كروناي متوسط با 
عالئم متوسط مبتال شود، اما به النگ كوويد هم دچار 
شود. برخي مي گويند علت النگ كوويد شايد به اين دليل 
باش��د كه ويروس روي رشته هاي عصبي مانده باشد يا 
اينكه سلول هاي زيادي از بدن فرد مبتال را آلوده كند، 
منجر به پاسخ ايمني بيش از حد شود يا اينكه بعد از اتمام 
دوره بيماري سيستم ايمني به حالت عادي برنمي گردد. 
اين فرضيات هم مطرح شده است، اما هنوز مطالعات در 
حال انجام است. سوري درباره درباره احتمال ابتالي 
مجدد به كروناي اُميك��رون نيز اظهار كرد: احتمال 
ابتالي مجدد در افراد هم بستگي به شدت ابتال و ميزان 
آنتي بادي كه در بدن فرد ايجاد مي ش��ود، دارد؛ اما 
به طور متوسط فردي كه به كوويد۱۹ مبتال مي شود، 
بين چهار تا ش��ش ماه مصونيت دارد. بعد از آن بايد 
مجددا واكس��ن تزريق كند يا خودش را مصون نگه 
دارد تا مبتال نشود. او گفت: انتقال كرونا در هر شرايط 
و زماني مي تواند رخ دهد، مگر زماني كه PCR  منفي 
باشد. بنابراين فرد كرونا مثبت حتي در فرم بي عالمت 

هم مي تواند بيماري را به ديگران منتقل كند.
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