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چرا قيمت خودرو وارد فاز كاهشي شد؟
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 نزولي شدن 
بازار خودرو 

يادداشت-3يادداشت-2

سواد عاطفي؛  چرا و چگونه؟ماليات و وضعيت بازار
در سال ۹۹ با ورود حدود ۱۰۰ 
همت به بازار سرمايه جهش 
بزرگ��ي ايجاد ش��د حال اگر 
عددي قريب به ۱۵۰ حداقل 
۲۰۰ و شايد ۲۵۰ همت وارد 
بازار سرمايه شود، قطعا بازار 
وارد فضايي غيرمنتظره  همراه 
با جهش بزرگ ت��ري روبرو 
خواهد كرد. دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه اي وضع 
كرده كه بر اساس آن سود  سپرده هاي بانكي اشخاص 
حقوقي مشمول ماليات مي شود. پيش از اين فعاالن 
بازار تاكيد داشتند كه بازار پول نبايد رقيب بازار سرمايه 
باش��د. اين گروه معتقد بودند با س��وددهي ۲۰ تا ۲۱ 
درصدي و حتي ۲۸ درصدي در سال هاي گذشته چرا 
نقدينگي به جاي بخش واقعي اقتصاد بايد وارد سيستم 
بانكي شود. بررسي ها نش��ان مي دهد، حدود ۱۵۰۰ 
همت سپرده  حقوقي در سيستم بانكي وجود دارد كه 
اين سپرده ها اكثرا در بخش سپرده هاي بلندمدت و با 
نرخ سود ۲۱ تا ۲۲ درصد است. همين موضوع باعث شد 
تا معافيت مالياتي سپرده هاي بانكي اشخاص حقوقي 
حذف و نقدينگي از بازار پول به س��مت بازار س��رمايه 
هدايت شود. با اين اقدام نرخ موثر دريافتي شركت ها 
حدود ۱۵ درصد مي شود. در بازار سرمايه صندوقي به 
نام صندوق درآمد ثابت وجود دارد كه در بدبينانه ترين 
حالت بيش از ۱۷ تا ۱۸ درصد سود پرداخت نمي كند 
بنابراين  زماني كه سپرده از بازار پول خارج شود چند 
مقصد احتمالي خواهد داشت؛ مقصد اول، بخش واقعي 

اقتصاد و ورود به طرح هاي توسعه اي است كه به انباشت 
سرمايه گذاري در كشور كمك مي كند اما شركت ها در 
زمان بلندمدتي به اين جمع بندي مي رسند، بنابراين 
مقصد اول منتفي است.  مقصد دوم، بازارهاي موازي 
غيراقتصادي و سفته بازي چون ارز، طال، خودرو و مسكن 
هس��تند اما اين بازارها نيز در سال هاي اخير به دليل 
نظارت هاي دولتي و اهرم هاي مالياتي بازدهي الزم را 

ندارند بنابراين مقصد دوم هم منتفي است.
 مقصد سوم، بانك ها هستند كه با پيشنهاد سودهاي باال 
سعي در جذب نقدينگي دارند اما با ابالغ دو بخشنامه 
س��ختگيرانه از س��وي معاونت نظارت بانك مركزي، 
نظارت بر بانك ها نيز افزايش يافته است براي همين نيز 
اين مقصد هم منتفي مي شود. مقصد چهارم، سهام و 
صندوق هاي سرمايه گذاري etf است كه ريسك بااليي 
دارند و مديران شركت هاي حقوقي به دليل اينكه كسب 
و كارشان در صنايع ديگر است معموال جسارت ورود 
به اين ح��وزه  را ندارند و از آنجا كه اين صندوق ها فاقد 
بازدهي ماهانه هستند، به سمت اين مقصد هم حركت 
نمي كنند.  مقصد پنجم و پاياني اما صندوق هاي درآمد 
ثابت بازار سرمايه اس��ت. ابتدا قرار بود ۴۰ درصد سود 
سپرده اين صندوق ها مش��مول ماليات شود كه اين 
موضوع منتفي شد. حال اگر ۱۵۰۰ همت سپرده بانكي 
اشخاص حقوقي وارد بازار سرمايه و صندوق ها شود، ۴۰ 
درصد آن يعني حدود ۶۰۰ همت به بانك بازمي گردد. 
۶۰۰ همت ديگر نيز براساس اميدنامه صندوق ها بايد 
صرف خريد اوراق اسالمي و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نيز 
ادامه در صفحه 8 وارد حوزه سهام مي شود. 

سواد عاطفي اصطالحي است 
كه براي توصيف توانايي درك 
و اب��راز احساس��ات اس��تفاده 
مي ش��ود. س��واد عاطف��ي 
ش��امل خود آگاهي و شناخت 
احساس��ات فردي و آگاهي در 
مورد نحوه كنت��رل آنها، مانند 
تواناي��ي ب��راي آرام ماندن به 
هنگام عصبانيت يا اطمينان به خود به هنگام شك و ترديد 
مي باشد. سواد عاطفي شامل، حس همدلي يعني داشتن 
حساسيت به احساسات ديگر افراد و گفته مي شود كه افراد 
باسواد از نظر احساسي قادر به به كارگيري اصول شخصي 
براي مهاركردن احساس��ات خود و شناسايي و دستيابي 
به اهداف شخصي خود هستند. همچنين شامل توانايي 
شناخت و سازگاري با احساسات ديگر افراد مي شود و در 
عين حال، فرد ياد مي گيرد كه چگونه احساس��ات خود 
را به طور موثر كنت��رل و بيان كند. اين امر براي توس��عه 
مهارت هاي ارتباطي خوب و بهب��ود روابط با با ديگر افراد 
بسيار سودمند اس��ت. در واقع داشتن توانايي درك و ابراز 
احساس��ات، عزت نفس فرد را بهبود مي بخش��د. نظريه 
تكاملي عنوان كرده است كه ما در ابتدا آگاهي مناسب از 
ديگر افراد را به منظور كمك به بقاي جامعه انساني توسعه 
مي بخش��يم. در عصر مدرن، توانايي فرد براي همدلي و 
همكاري ب��ا ديگر افراد مي تواند ب��ه موفقيت اقتصادي و 
اجتماعي آنها تبديل ش��ود. همچنين، گفته شده است 
كه بدون وجود مهارت هاي فردي، پشتيباني اجتماعي و 
دوستي فرد مي توانند ناپديد شوند. بنابراين، شناخت نياز 

به كار تيمي موثر، مي تواند موجب توس��عه سواد عاطفي 
به اندازه شايستگي فني شود. فراموش نكنيم كه ترس و 
اضطراب كنترل نشده از بدترين حاالت دروني هر انسان 
است. زيرا مي تواند فرد را به كلي فلج كرده و از تمركز كردن 
و انجام امور روزمره باز دارد. الزم است كه ترس ها و منابع 
اضطراب خود را بشناسيد و روش هاي مديريت آنها را ياد 
بگيريد. برخورداري از هوشياري عاطفي بدين معناست كه 
شما مي دانيد چگونه عواطف و هيجانات خودتان و ديگران 
حاوي چه چيزي هستند، چه قدرتي دارند و چه عواملي 
آنها را به وجود مي آورد. برخورداري از سواد عاطفي به اين 
معناست كه ش��ما مي دانيد چگونه عواطف و احساسات 
خود را كنترل و اداره كنيد. با آموختن س��واد عاطفي، ياد 
مي گيريد احساس��ات خود را در زمان و مكان مناس��ب 
ابراز كنيد و ديگران را تحت تاثير قرار دهيد. از اين طريق 
همچنين، همدلي و وحدت ب��ا ديگران را در خود تقويت 
مي كنيد و ي��اد مي گيريد كه در قبال تاثير عواطف تان بر 
ديگران مسوول باشيد. با آموختن سواد عاطفي به خوبي با 
طعم و مزه و تاثير عواطف آشنا مي شويد. ياد خواهيد گرفت 
پا به پاي مهارت هاي منطقي خود از مهارتهاي عاطفي نيز 
بهره بگيري��د و در روابط اجتماعي و فردي خود با ديگران 
در زمينه عشق، كار، روابط زناشويي، تدريس و... موفق تر 
عمل كنيد. در واقع اشتباهات عاطفي خيلي رايج اند و اغلب 
بسيار مخرب هستند. وقايعي كه در آنها هيجانات و عواطفي 
همچون خشم، ترس، شرم و هيجان باعث مي شود آدم هاي 
عاقل و خردمند دست به اعمال حماقت آميزي بزنند هر روز 
اتفاق مي افتد.حقيقت اين است كه همه ما دچار خطاهاي 
ادامه در صفحه 4 عاطفي و هيجاني مي شويم.  

الهام مقسمحميدرضا جيهاني

گزارش روز

گمانه زني هاي ضدونقيض رسانه هاي غربي از وضعيت فروش نفت ايران
بلومبرگ| احتماال امريكا اجازه ورود نفت ايران به 
بازار ه��اي جهاني را بدون احياي برج��ام خواهد داد؛ 
خبرنگار وال استريت ژورنال: اين خبر كامال بي اساس 
است. اين دو تيتري است كه دو رسانه مختلف باعث 
ابهام در خبررساني در حوزه تحريم ها شدند. به گزارش 
انتخاب از نوشته خبرگزاري بلومبرگ بزرگ ترين تاجر 
مس��تقل نفت خام، گروه ويتول، مي گويد كه امريكا 
ممكن اس��ت به ايران اجازه دهد حتي بدون احياي 
توافق هسته اي برجام، نفت بيشتري را وارد بازار هاي 
جهاني كند. بزرگ ترين تاجر مستقل نفت خام، گروه 
ويتول، مي گويد كه امريكا ممكن است به ايران اجازه 
دهد حتي بدون احياي توافق هس��ته اي برجام، نفت 
بيشتري را وارد بازارهاي جهاني كند. اياالت متحده 

خريد نفت ايران را تحريم كرده است.
به نوشته خبرگزاري بلومبرگ كه به طور عمده اخبار 
اقتصادي را پوش��ش مي دهد، تاج��ران نفت به طور 
فزاينده اي نسبت به احتمال دستيابي مذاكره كنندگان 
ايران و قدرت هاي جهاني به توافقي براي احياي برجام 

بدبين هستند.
جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، 
نيز روز ش��نبه احتمال دس��تيابي به توافق با ايران و 
بازگش��ت به برجام را »در حال كاهش« توصيف كرد 
اما گفت مي توان با تالش دوچن��دان، مذاكرات را به 

نتيجه رساند.
برجام در ازاي محدود ش��دن فعاليت هاي هسته اي 
ايران، تحريم ها عليه اين كشور از جمله تحريم عليه 
بخش انرژي ايران را كاهش مي دهد. قيمت هاي نفت 
در حالي به ش��دت افزايش يافته اس��ت كه انتخابات 
ميان دوره اي كنگره امريكا در ماه نوامبر برگزار مي شود. 
به نوشته بلومبرگ، جو بايدن، رييس جمهوري امريكا، 
مي تواند تصميم بگيرد كه منافع كاهش قيمت نفت از 
اجراي دقيق تحريم ها عليه ايران، از جمله توقيف تعداد 

بيشتري از نفتكش هاي ايراني، بيشتر است.
به گفته مايك مولر، رييس بخش آسيا در گروه ويتول، 
دولت فدرال امريكا ممكن است اجازه دهد »آن نفت 

)نفت ايران(، كمي بيشتر جريان پيدا كند.«

او در پادكستي كه مركز مشاور »گلف اينتليجنس« 
مستقر در دوبي روز يكش��نبه منتشر كرد، گفت اگر 
انتخابات ميان دوره  اي امريكا تحت مساله قيمت هاي 
بنزين درامريكا قرار بگيرد، مي توانيد انتظار داش��ته 
باش��يد كه شايد نس��بت به خروج بش��كه هاي نفت 

تحريم شده چشم پوشي شود.
ايران ص��ادرات نفت خود را در س��ال جاري ميالدي 
افزايش داده است. بيش��تر نفت تحريم شده ايران به 

چين رفته است.
به گفته تحليلگران انرژي، يك توافق هسته اي جديد 
با ايران مي تواند منجر به ورود ۵۰۰ هزار تا يك ميليون 
بشكه نفت ديگر در روز به بازارهاي جهاني شود كه براي 
كاهش قيمت  ها كفاي��ت مي كند. همچنين گزارش 
شده است كه جمهوري اس��المي ايران حدود ۱۰۰ 
ميليون بشكه نفت در انبار دارد كه مي تواند در پي يك 

توافق جديد هسته اي، آن را به سرعت بفروشد.
قيمت نف��ت خام در س��ال جاري مي��الدي بيش از 
۵۰ درصد افزايش يافته اس��ت و به حدود ۱۲۰ دالر 

در هر بشكه رس��يده اس��ت. در حالي كه بسياري از 
جمهوري خواهان و برخي دموكرات ها مخالف هرگونه 
لغو تحريم هاي ايران هستند، بايدن براي كاهش قيمت 
بنزين كه به طور متوسط به بيش از ۴.۸ دالر در هر گالن 

در امريكا رسيده است، تحت فشار زيادي قرار دارد.
كارشناسان در مورد جهت گيري آتي قيمت نفت به 
اجماع نرسيده اند و پيش بيني شان در مورد محدوده 
قيمت نفت بسيار گسترده است. به گفته مايك مولر، 
برخي فكر مي كنند بازار به س��مت ۱۳۵ تا ۱۴۰ دالر 
در هر بش��كه پيش مي رود و افرادي هستند كه فكر 

مي كنند قيمت ها دوباره به زير ۱۰۰ دالر مي رود.
در واكن��ش ب��ه اين خب��ر الرنس نورم��ن، خبرنگار 
وال اس��تريت ژورنال به نقل از يك منبع مطلع، آن را 
تكذيب كرد و نوشت: يك منبع آگاه گفت گزارش ها 
مبني بر اينك��ه امريكا به ايران اج��ازه مي دهد بدون 
بازگشت به برجام نفت بفروش��د، »كاماًل بي اساس« 
است. واشنگتن تحريم ها را »تا زماني كه در مورد برجام 

توافقي وجود نداشته باشد« اجرا خواهد كرد.

 رشد ۲۰ درصدي نرخ تسلط بيت كوين 
در بازار ارزهاي ديجيتال از ابتداي ۲۰۲۲

 بر اساس پيش بيني جديد 
صندوق بين المللي پول

 رهبر معظم انقالب در اجتماع پرشور مردم 
در مرقد مطهر رهبر كبير انقالب: 

 هولدرهاي بيت كوين 
مشغول خريدند

صفحه 6    

صفحه 2    

صفحه 2    

 اقتصاد جهان در 2022 
به كجا مي رود؟

 اميد به اعتراضات مردمي
نقشه دشمن است

يادداشت- 1

 همه راه ها 
به دولت ختم مي شود!

قائم مق��ام بانك مرك��زي در 
همايش اخير سياس��ت پولي 
چهار عامل تورم در كشورمان 
را عوامل عرضه )قيمت گذاري 
دس��توري، عوارض گمركي، 
سركوب قيمتي كاال و خدمات 
و...(، عوامل تقاضا )بي انضباطي 
مالي دول��ت و بانك ها و عدم 
استقالل بانك مركزي و...(، تورم انتظاري و تورم وارداتي 

)نظير حمله روسيه به اوكراين و...( عنوان كرد.
در اين ميان اگر تورم وارداتي كنار گذاش��ته شود، بقيه 
عوامل در ربط مستقيم با دولت و سياست هاي حاكميتي 
است. بحث قيمت گذاري دستوري و سركوب قيمت ها 
متاسفانه سياست غلط و بحران زايي است كه علي رغم 
تاكيد و تذك��ر اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي همچنان 
با شدت از س��وي دولت تعقيب مي شود و روزي نيست 
كه س��امانه اي براي برخورد با گرانفروشان اعالم نشود و 
گروهي از كاركنان دولت و نيروهاي حكومتي براي مقابله 
با اين آسياب بادي بسيج نشوند. در حالي كه 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 نقدينگي است. در واقع دولت بايد با رهاسازي قيمت 
كاالها در سطح خرد و سازوكار بازار اجازه تنظيم مجدد 
قيمت هاي نسبي را دهد و در سطح كالن با كنترل حجم 

نقدينگي، اقدام به كاهش تورم نمايد. 
 در م��ورد انتظارات تورمي و نقش مهم و اساس��ي آن در 
تورم كه به گفته همين مقام مسوول نيمي از تورم كشور 
مرتبط با اين امر اس��ت )هنگامي كه يك دهه پيش نرخ 
تورم ۳۱درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناش��ي از انتظارات 
تورمي بوده است - قائم مقام بانك مركزي( نيز باز دست 
دولت در كار است و بار مسووليت بيش از هر جاي ديگر 
بر دوش نهاد حكمراني اس��ت . چنانك��ه به قول توماس 
سارجنت برنده جايزه نوبل در مورد تجربه خود در كنترل 
تورم در كشورهاي آلمان، اتريش، مجارستان و لهستان: 
»اين كشورها تنها زماني توانستند بر تورم فائق آيند كه 
انتظارات مردم را مديريت كنند.... مديريت انتظارات هم 
با پيش بيني پذير ش��دن اقدامات دولت، پرهيز از تغيير 
سياس��ت ناگهاني و كنترل كسري بودجه و حتي ايجاد 

توازن بودجه انجام شد.«
اما در اين ميان بايد به نقش بانك مركزي به عنوان يكي 
از عوام��ل مهم ايجاد ت��ورم در طرف تقاضا اش��اره كرد؛  
نهادي كه متاس��فانه از مهم ترين وظيف��ه خود در مقام 
»تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور« شانه خالي 
مي كند. چنانكه در اساسنامه اين نهاد آمده است بانك 
مركزي موظف اس��ت »با اجراي سياس��ت هاي پولي و 
اعتباري شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي كشور 
را فراه��م س��ازد و در اجراي برنامه ه��اي مختلف اعم از 
برنامه هاي تثبيت و توس��عه اقتصادي پشتيبان دولت 
باش��د.در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه 
پرداخت ها به همراه رشد مدوام اقتصادي از طريق اجراي 
سياس��ت هاي پولي از اهداف مهم آن به شمار مي رود«. 
متاس��فانه اما سال هاست كه چنين نيس��ت و اين نهاد 
اصلي و حياتي ثبات پولي كش��ور بنابر موارد فوق الذكر 
عمدت��ا دنباله رو سياس��ت هاي مالي و جب��ران  كننده 
كسري بودجه هاي شديد دولت به واسطه ناترازي دخل 
و خرج هاست. در خصوص داليل ناكارآمدي اين نهاد به 
مواردي همچون: مشكالت س��اختاري در شوراي پول 
و اعتبار، تعارض منافع، س��لطه سياست گذاران مالي بر 
سياست گذاران پولي در تركيب اعضاي شورا، ابزار ناكافي 
شورا براي اعمال قدرت، عدم شفافيت در عملكرد شورا 
و... مي توان اش��اره كرد. در واقع متاسفانه بانك مركزي 
در كشورمان برخالف كشورهاي توسعه يافته نه راه حل 
مساله بلكه خود بخشي از مساله است؛ بانك مركزي كه 

استقالل الزم براي انجام وظايف ذاتي خود را ندارد.
 نهايت آنكه همه راه ها به دولت در معناي حاكميت ختم 
مي ش��ود و هيچ نيرويي جز اين نه��اد در قواي مختلف 
نمي تواند درمانگر اين درد مزمن و همچون وبا و تيفوس 
و... به فراموشي سپرده شده در جهان باشد. مطالبه گر البته 

مردم اند. مردمي كه كارد به استخوان شان رسيده است.

 حسين حقگو 

صفحه 5    

 ورود به طرح ترافيك 
 تا چهارشنبه نيازي به رزرو 

در »تهران من« ندارد

 شبيخون 
به سايت هاي 

 شهرداري 
پايتخت

يادداشت-4

نفت ايران و روسيه
جنگ روسيه و اوكراين براي 
اقتصاد جهاني تبعات خاص 
خود را داشته و در بسياري از 
حوزه ها شاهد آن هستيم كه 
برنامه كشورها براي تجارت 
بين المللي تغيير كرده است. 
يك��ي از بازارهايي كه تحت 
تاثير جنگ قرار گرفته بازار 

انرژي و نفت جهاني است.
روسيه در كنار عربستان سعودي يكي از كشورهايي 
است كه بيشترين توليد و صادرات نفت را دارد. پس 
از آغاز جنگ اخير، برخي كشورها خريد نفت روسيه 
را متوقف كردند و همين موضوع باعث شد روس ها به 

دنبال اعمال تغييراتي در بازار خودشان باشند.
اين طبيعي است كه روس ها براي فروش نفت خود به 
سراغ بازار چين بروند و از اين محل محدوديت هايي 
براي فروش نفت ايران به وجود آيد. ش��ايد اين اتفاق 
در كوتاه مدت براي ما مش��كل آفرين شود اما ما بايد 

برنامه هاي بلندمدت خود را به نتيجه برسانيم.
براي آنكه بتوانيم از بازار نهايت استفاده را ببريم قطعا 
بايد تكليف برجام روشن شود. با كنار رفتن تحريم ها، 
ايران قطعا توان آن را كه به بازار برگردد خواهد داشت 
و مشتريان قديمي نفت باز هم از ما خريد خواهند كرد. 
البته نبايد فراموش كرد ما در اين س��ال ها، در حوزه 
سرمايه گذاري هاي جديد ضعيف عمل كرده ايم. در 
ميادين نفتي و گازي مش��ترك، برخي كش��ورهاي 
همسايه دست باال را دارند و ايران از نظر ظرفيت توليد 
نفت نيز از رقبا عقب افتاده است. در صورت كنار رفتن 
تحريم ها و جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي 
الزم، مي توان اميد داشت كه بازار ما حفظ شده و امكان 

حضور در عرصه هاي بين المللي به وجود آيد.
در كنار نفت، م��ا در حوزه گاز نيز با رقابت پيچيده اي 
طرف هس��تيم. در س��ال هاي قبل، تركيه براي آنكه 
منبع تامين گاز خود را متنوع كند و تنها در اين بخش 
به روسيه متكي نباشد، قراردادي براي خريد گاز ايران 
بست كه قيمت نس��بت به نرخ گاز در كشوري مانند 
تركمنستان باالتر است اما با ظرفيتي كه تركيه تالش 
كرده از سمت آذربايجان براي خود فعال كند، گاز را از 
تركمنستان نيز مي گيرد و به اين ترتيب آنها قرارداد 
خريد گاز خود از ايران را تمديد نكرده و توافق قبلي به 
زودي به پايان خواهد رسيد. در چنين بستري ما نه تنها 
نبايد اجازه دهيم كه مشتريان گاز ايران از دست بروند 
كه حتي با افزايش ظرفيت مي توانيم كاري كنيم كه 
منابع گاز منطقه به ايران وارد شوند و سپس متقاضيان 
از ما گاز بخرند كه متاسفانه در سال هاي گذشته كمتر 
به اين مسائل كالن توجه شده است. ما در گذشته به 
كشورهايي مانند ارمنستان نيز صادرات گاز داشتيم و 
به جاي آن برق دريافت مي كرديم اما متاسفانه به اين 

مدل از قراردادها نيز چندان توجه نشده است.

حميدرضا صالحي

حجت االسالم والمسلين سيدمحمود دعايي 
 يار ديرين حضرت امام)ره( 

و مدير روزنامه اطالعات دار فاني را وداع گفت

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

مهر ماه سال گذشته بود كه تعدادي ماينر در زيرزمين 
شركت بورس و اوراق بهادار كشف شد، در وهله اول 
رييس سازمان وقت و بقيه مسووالن اين موضوع را 
تكذيب كردند اما پس از چند ساعت كشف ماينر تاييد 
ش��د و علي صحرايي مديريت وقت شركت سازمان 
بورس نيز استعفا داد و پس از آن محمود گودرزي به 
سمت رياست اين شركت درآمد. با گذشت چندين 
ماهه و تغيير مديريتي هنوز اين موضوع به طور كامل 
صفحه 4 را بخوانيد افشا و... 

 درگذشِت پير 
اخالق گراي 

رسانه

 زيرزمين 
 تاريك بورس

تهران

طي هفته ه��اي اخير رك��ود قيمت خ��ودرو با ركود 
معامالت همراه اس��ت. درهمين حال، رصد معامالت 
نشان از اين دارد كه نبود مشتري در بازار فروشندگان 
را بر آن داشته تا نرخ هاي خود را در محدوده پايين تري 
اعالم كنند. اين درحالي اس��ت كه كاهش قيمت هم 
منجر ب��ه تغيير نقش مش��تريان از متقاضي صرف به 
خريدار نشده است. در بين مدل هاي داخلي »سمند« 
ركورددار افت قيمت خودرو بوده اس��ت. به طوري كه 
سمند ال.ايكس كه تا اواخر ارديبهشت ركورددار رشد 
قيم��ت بود و تا ۳۴۰ ميليون تومان هم پيش رفت، در 
نيمه خرداد با س��قوط ۴۰ ميليون توماني مواجه شد. 
حال اين پرسش قابل طرح است كه چرا قيمت خودرو 
در بازار وارد فاز نزولي شده اس��ت؛ جدا از اينكه نبود 
تقاضا در بازار، موجب ش��ده تا ش��اهد كاهشي شدن 
قيمت خودرو در بازار باش��يم، رصد معامالت نش��ان 
مي ده��د، عوامل ديگري ب��ر روند اين ب��ازار اثرگذار 
بوده اند. »رش��د نرخ دالر و هدايت س��رمايه به سمت 
بازار ارز« و »شركت در التاري خودرو« را مي توان دو 
عاملي دانست كه مانع از ورود متقاضيان به بازار خودرو 
شده اند. عوامل اثرگذار ديگري كه موجب شده تا بازار 
خودرو فعال در شرايط انتظاري و كاهشي قرار بگيرد، 

»آزاد سازي واردات خودرو« و »احياي برجام« است. 
بازار خودرو از اواس��ط ارديبهشت س��ال جاري وارد 
فاز نزولي شد. اين روند كاهشي همچنان ادامه دارد؛ 
به طوري كه قيمت خودرو در بازار با سرعت بيشتري 
وارد فاز ريزشي شده است. با ورود به ماه پاياني فصل 
بهار، عوامل مهمي دست به دست  هم دادند تا قيمت 
خودرو داخلي وارد سراشيبي شود. گرچه مسووالن 
كشور سعي دارند اين روند را به افزايش توليد و عرضه 
خودرو ارتباط دهند، اما بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
در پايان سال ۱۴۰۰، خودروس��ازان با افت حدود ۳ 
درصدي توليد مواجه ش��دند. اين در حالي است كه 
تعداد ش��ركت كنندگان در طرح ه��اي پيش فروش 
خودروسازان خود گواهي بر افزايش ميزان تقاضا در 
هر دوره اس��ت. از اين رو، از منظر عرضه و تقاضا فشار 
روي افزايش نرخ است تا كاهش قيمت خودرو. حال 
اينك��ه چرا قيمت خودرو در بازار وارد فاز نزولي ش��ده 
است؟ فعاالن بازار خودرو عنوان مي كنند، نبود تقاضا 
در بازار يكي از داليلي اس��ت كه موجب شده تا شاهد 
كاهشي ش��دن قيمت اين خودروها در بازار باشيم. در 
اين ميان، »افزايش نرخ دالر« در بازار ارز از ديگر عواملي 
صفحه 7 را بخوانيد است كه....  



حضرت آيت اهلل خامنه اي، امام خميني را روح جمهوري 
اسالمي، شخصيتي حقيقتاً استثنايي واماِم »ديروز و امروز 
و فرداي ملت ايران« خواندند و تأكيد كردند: نسل جوان و 
هوشمند كنوني براي اداره آينده كشور و رساندن ملت به 
قله هاي پر شكوه به نرم افزاري مطمئن، جامع، شتابدهنده 
وتحول آفرين يعني درس ها و گفتار و رفتار امام نياز دارد.

حض��رت آيت اهلل خامنه اي در اجتماع پرش��ور مردم در 
مرقد مطهر رهبر كبير انقالب به مناسبت سي وسومين 
س��الگرد عروج آن عزيز س��فر كرده، همچني��ن با بيان 
توصيه هايي مهم، م��ردم و فعاالن انقالب��ي، فرهنگي، 
سياس��ي و اقتصادي را به جلوگي��ري از هويت زدايي از 
انقالب و تحريف امام، افشاي دروغ و جنگ رواني دشمن، 
جلوگيري از نفوذ رگه هاي ارتجاع و سبك زندگي غربي، 
و قدرشناسي از مسووالن انقالبي سفارش كردند. رهبر 
انقالب در اين مراسم كه بعد از دو سال به صورت حضوري 
برگزار شد، با اشاره به ابعاد همچنان ناشناخته شخصيت 
امام خميني گفتند: با وجود حرف ها و نوشته هاي فراوان 
درباره آن حكيم هدايتگر، ناگفته ها درباره عظمت و قدرت 
شخصيتي و رهبري او بسيار است و نسل جوان كه امام 
را به درستي نمي شناس��د، براي ايفاي مسووليت ملي و 
انقالبي و برداش��تن گام دوم انقالب و اداره بهينه كشور، 
بايد درس هاي پيش برنده و تعيين كننده مكتب امام را 
بياموزد تا با اطمينان به سوي آينده درخشان كشور گام 
بردارد. ايشان، انقالب اسالمي را بزرگ ترين انقالِب تاريخ 
انقالبها خواندند و با مقايسه روند دو انقالب مشهور معاصر 
يعني انقالب كبير فرانس��ه و انقالب ش��وروي با انقالب 
اس��المي گفتند: در اين انقالب ها معنويت مغفول بود و 
هر دو انقالب بعد از مدتي كوتاه منحرف شدند و مردم را 
كه باعث پيروزي آنها بودند به كنار زدند و عماًل به دوران 
گذشته برگشتند اما انقالب اسالمي بعد از پيروزي هم با 
انتخابات پي در پي، تكيه مستمر بر مردم و توجه همزمان 
به جنبه هاي مادي و معنوي انسان جلو رفته است كه اين 
واقعيات از جمله داليل برجسته برتري انقالب اسالمي 
بر همه انقالبهاي تاريخ، ونش��ان دهنده عظمت رهبري 

امام است.
ايش��ان حضور ملت را عام��ل قطعي پي��روزي انقالب 
برش��مردند اما گفتند: آن دس��ت قدرتمند، شخصيت 
فوالدين، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه كه توانس��ت 
اقيانوس عظيم ملت را به ميدان بكشاند و به تالطم بياورد 
و بدون يأس ونا اميدي در ميدان نگه دارد و جهت حركت 

را به آنها تعليم دهد، امام بزرگوار و خميني عظيم بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تشريح جلوه هايي از رهبري 
ُپر مغز و ُپر معناي امام خميني و قدرت نافذ ايش��ان در 
تعيين و تعليم ميدان مبارزه، ب��ه حوادث خطير دوران 
نهضت و جمهوري اسالمي اشاره كردند و افزودند: امام 
در بيانيه هاي س��ال آخر حيات شان و وصيت نامه خود، 
ميدان مبارزه را حتي براي دوران بعد از خود نيز تعيين و 

مشخص كرده است.
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه ام��ام)ره( از نظر 
خصوصيات شخصي به معني واقعي كلمه ممتاز بود، به 
بيان برخي ويژگي هاي ايشان پرداختند و گفتند: »پاكي 
و پرهيزگاري«، »معنويت و حاالت عرفاني«، »شجاعت«، 
»حكمت و عقالنيت«، »محاسبه گري«، »اميد به آينده«، 
»صداقت«، »وقت شناسي و نظم«، »توكل و اطمينان به 
وعده الهي« و »اهل مبارزه بودن« از جمله خصوصيات 

بارز امام راحل بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي بعد از بيان برخي ويژگي هاي 
ممتاز امام، به تبيين مباني و اصول مكتب امام پرداختند 
و افزودند: زيربناي مكتب امام چه در دوران مبارزه و چه 
در دوران انقالب »قيام هلل« بود و اين زيربنا مبناي قرآني 
داش��ت. ايش��ان هدف قيام براي خدا در همه مراحل را 
»اقامه حق«، »اقامه عدل و قسط« و »ترويج معنويت« 
برشمردند و خاطرنشان كردند: امام يك مبارز واقعي بود 

و در ميدان قيام هلل حضور دايمي داشت.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: حركت امام در دوران مبارزه 
چند نقطه برجس��ته داش��ت كه عبارتند از نترسيدن، 
صراحت با مردم، اعتماد به مردم، قدردان مجاهدت مردم 

بودن و دميدن اميد به دل ها.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به بيان نكات برجسته 
حركت امام در دوران ايجاد جمهوري اسالمي پرداختند و 
خاطرنشان كردند: مهم ترين دغدغه و نقشه راه امام در اين 
دوران، فاصله گذاري ميان طرح »جمهوري اسالمي« با 
»فرهنگ و قاموس غربي« بود. بر همين اساس امام اصرار 

داش��ت كه جمهوري اسالمي وام گرفته از »جمهوري« 
و »مردم س��االري« غربي نيس��ت بلكه برگرفته از اصل 

اسالم است.
رهبر انقالب اسالمي يكي از ويژگي هاي بارز الگوي جديد 
امام را، هماهنگ س��ازي دوگانه هاي به ظاهر متناقض 
دانستند و گفتند: در الگو و نظام سياسي جديدي كه امام 
ارايه كرد، »هم معنويت است هم رأي مردم«، »هم اجراي 
احكام الهي اس��ت هم رعايت اقتضائات و مصلحت هاي 
عمومي«، »هم اصرار بر عدالت اقتصادي و رعايت حال 
ضعفا است هم اصرار بر توليد ثروت«، »هم نفي ظلم است 
هم نفي ظلم پذيري«، »هم تقويت علم و اقتصاد است هم 
تقويت بنيه دفاعي كشور«، »هم انسجام و وحدت ملي 
است هم پذيرفتن تنوع آرا و گرايشهاي مختلف سياسي«، 
»هم تأكيد بر تقوا و طهارت مسووالن است هم تأكيد بر 

كارشناسي و كاربلدي مسووالن«.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس سوال مهمي را مطرح 
كردند و گفتند: اين مكت��ب و الگويي كه امام طراحي و 
پايه گذاري كردند تا چه ميزان در زمان امام و بعد از ايشان 
تحقق پيدا كرده است؟ ايشان افزودند: پاسخ من با اطالع 
از حقايق كشور اين است كه »جمهوري اسالمي در همه 
سرفصل ها همچون مردم ساالري، پيشرفت هاي علمي، 
امور ديپلماسي، اقتصادي و خدمات عمومي موفقيت هاي 
بزرگي به دست آورده كه انكار آنها بي انصافي است البته 
ناكامي ها نيز كم نبوده است يعني هم پيشرفت داشتيم 

و هم ضعف و ناكامي.
رهبر انقالب اس��المي در بيان علت ضعف ها و ناكامي ها 
افزودند: ب��راي يافتن علت، امام م��ا را راهنمايي كرده و 
مي گويند »كارنامه ش��ما در گ��روي تالش و مجاهدت 
است«، يعني هر جا ملت و مس��ووالن با اراده قوي وارد 
ميدان شوند، آنجا عرصه پيشرفت ها است و هر جا سستي 
در اراده ها به وجود آيد، موجب عقب ماندگي مي ش��ود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند، البته نقش 
جبهه گسترده دش��منان از ابتداي پيروزي انقالب تا به 
امروز نيز نبايد ناديده گرفته ش��ود. ايشان افزودند: اين 
دشمني را جمهوري اسالمي به وجود نياورد بلكه چون 
ذات جمهوري اسالمي، مخالف ظلم و استكبار و منكرات 
و موافق معنويت اس��ت، طبيعتًا ظالمان و مس��تكبران 
و عامالن به منك��ر و مخالفان معنويت با آن دش��مني 
مي كنند. رهبر انقالب يكي ديگر از عوامل دش��مني با 
جمهوري اسالمي را فاصله گذاري جدي امام با غربي ها 
دانستند و گفتند: حمايت از فلس��طين و دادن سفارت 
رژيم غاصب به ملت فلس��طين، انتق��اد از رياكاري ها و 
جنايتهاي كشورهاي اروپايي و امريكا نمونه هاي مهمي 
از فاصله گذاري امام ميان تمدن و تفكر و نظام اسالمي با 

تمدن و تفكر غربي است.
رهبر انقالب همچنين امتياز بزرگ امام را آشنا كردن مردم 
با مفهوم مقاومت و تزريق روح ايستادگي در ملت خواندند 
و گفتند: به بركت امام امروز ملت ايران ملتي كاماًل مقاوم 

و مستحكم است و مقاومت به يكي از واژه هاي برجسته 
در ادبيات سياسي دنيا تبديل شده است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در ادامه از دو توطئه و خواب آش��فته دشمنان 
براي ملت ايران پرده برداشتند و گفتند: جزو اول اين نقشه، 
اميد بستن دشمنان به اعتراضات مردمي براي ضربه زدن 
به كشور است كه از طريق كار رواني و فعاليت در فضاي 
مجازي و با پول، مزدورپروري و انواع حيله ها به دنبال قرار 
دادن مردم در مقابل نظام اسالمي هستند. ايشان جزو دوم 
از اين توطئه را القاي محاسبات غلط درباره رو به سقوط 
بودن جمهوري اسالمي دانستند و افزودند: بدخواهان، 
ابتداي انقالب مي گفتند شش ماه ديگر انقالب سقوط 
خواهد كرد و بعد كه محاسبه آنها غلط از آب درمي آمد 
وعده شش ماه ديگر را مي دادند در حالي كه امروز بيش 
از هشتاد، شش ماه از انقالب گذشته و آن نهال باريك به 
درختي تناور و مقتدر تبديل شده است، و محاسبات امروز 

آنها نيز همچون گذشته كاماًل غلط است.
رهبر انقالب تأكيد كردند: در جمهوري اسالمي، عامِل 
مردم عامل بسيار مهمي است و دشمنان نخواهند توانست 

ملت را در مقابل نظام اسالمي قرار دهند.
ايشان در تحليل علت محاسبات پي در پي غلط دشمنان 
ايران، به نقش تعدادي از مشاوران ايراني خائن در شكل 
دادن به اين محاسبات اشاره كردند و گفتند: اين مشاوران 
خيانتكار نه تنها به كشور خود بلكه حتي به امريكايي ها 
هم خيان��ت مي كنند چرا كه با اين مش��ورت هاي غلط 
موجب شكست خوردن آنها مي شوند. »رويگردان شدن 
مردم ايران از دين و روحانيت و نظام اسالمي« نمونه اي 
از مشورت ها و محاسبات غلطي بود كه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به آن اشاره و خاطرنشان كردند: عالوه بر بيان اين 
حرفها از جانب امريكايي ها كه تحت تأثير مشاوران ناآگاه 
و خائن است، معدود افراد ساده لوحي نيز در داخل كشور 

اين سخنان غلط را در رسانه ها بيان مي كنند.
ايش��ان با تأكيد بر اينكه امروز گرايش م��ردم به دين و 
انقالب يقينًا بيش از ابتداي انقالب است، به نمونه هايي 
برجسته از حضور شكوهمند مردم در تجليل از مقاومت 
و روحانيت اش��اره كردند و گفتند: تشييع ميليوني بدِن 
قطعه قطعه شهيد سليماني و بزرگداشت آن مرد انقالبي، 
مبارز و مجاهد، و تشييع جنازه و ابراز احساسات مردم به 
درگذشت مراجع و فقهاي عالي قدري همچون آيت اهلل 
صافي گلپايگاني و آيت اهلل بهجت با گراميداش��ت هيچ 
شخصيت سياسي و هنري ديگر در كشور قابل مقايسه 
نيست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانيت، دين، جهاد 
و مقاومت است. رهبر انقالب اسالمي، حضور مشتاقانه 
جوانان در مراكز اعت��كاف و اجتماعات عظيم معنوي و 
همچنين راهپيمايي هاي با شكوه ۲۲ بهمن و روز قدس 
را نشانه هاي ديگري از وفاداري ملت به به راه امام بزرگوار 
دانس��تند و افزودند: نمونه ديگري از ارادت ديني مردم، 
اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پير و جوان و كودك در 
سراسر كشور به ساحت حضرت ولي عصر )عج( در قالب 

سرودي است كه اين روزها پخش شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش پاياني سخنانش��ان 
هفت توصيه مهم خطاب به فعاالن عرصه هاي انقالبي، 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي بيان كردند.
رهبر انقالب در توصيه اول به جوانان هوش��مند و فرزانه 
تأكيد كردند: نگذاريد دشمن و ضدانقالب از انقالب شما 

هويت زدايي و حقيقيت آن را وارونه نمايي كند.
ايشان با توصيه به اينكه »نگذاريد ياد امام كه روح انقالب 
است در جامعه كمرنگ ش��ود و امام را تحريف كنند«، 
توصيه س��وم خود را ب��ه »جلوگيري از نف��وذ ارتجاع« 
اختصاص دادند و گفتند: ارتجاع به معني بازگش��ت به 
سياست و سبك زندگي غربي است و نبايد گذاشت با نفوذ 
سبك زندگي غربي كه در دوران فاسد پهلوي موجود بود، 

كشور به سمت ارتجاع برود.
ايشان در توصيه چهارم بر »افشاي دروغ و فريب و جنگ 
رواني دش��من« تأكيد و با اش��اره به نمونه اي تازه از اين 
جنگ رواني خاطرنشان كردند: چندي قبل دولت يونان 
با دس��تور امريكايي ها نفت كشورمان را دزديد اما وقتي 
دالوراِن از جان گذشته جمهوري اسالمي، كشتي نفتي 
دشمن را ضبط كردند، در تبليغات فراگير خود ايران را 
به دزدي متهم كردند، در حال��ي كه آنها بودند كه نفت 
ما را دزديدند و پس گرفتن مال دزدي، دزدي نيس��ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با توصيه به »استفاده از سرمايه 
ايمان مردم براي توليد عمل صالح«، توصيه ششم خود 
را به »جلوگيري از القاي بن بست در كشور« اختصاص 
دادند و گفتند: در فضاي مجازي عده اي يا از روي غفلت 
يا به خاطر پول، كارشان القاي به بن بست رسيدن كشور 
است البته در زمان امام هم عده اي در روزنامه ها نوشتند 
كشور به بن بست رسيده است كه امام فرمودند اين شما 
هستيد كه به بن بست رسيده ايد نه جمهوري اسالمي. 
ايشان در توصيه آخر، »وظيفه قدرشناسي از مسووالن 
انقالبي« را يادآور شدند و خاطرنشان كردند: امام بزرگوار 
همچنان كه به مجريان نهيب مي زدن��د در مواردي نيز 
صريحاً از آنها قدرداني مي كردند، بنابراين امروز كه دشمن 
درصدد تخريب مسووالن انقالبي است، وظيفه سنگين 
قدرشناسي بايد ادا شود. رهبر انقالب با اشاره به جلوه هايي 
از فعاليت هاي ارزشمند مسووالن در روزهاي اخير، گفتند: 
چند شبانه روز حضور مستقيم يك وزير در آبادان و مالقات 
رييس جمهور و معاون او با آسيب ديدگان حادثه و آرامش 
دادن به آنها، نمونه هايي با ارزش و درخور قدرشناس��ي 
است؛ البته بايد عامالن خرابكاري ها در قضيه آبادان و در 

قضاياي ديگر نيز مجازات شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان با اش��اره به برخي 
حواشي در زمان سخنراني حجت االسالم سيدحسن 
خميني تأكيد كردند: شنيدم در زمان سخنراني جناب 
آقاي حاج سيدحس��ن خميني، كس��اني سر و صدا 
كردند. همه بدانند كه من با اين كارها و س��ر و صداها 

مخالف هستم.
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سيدمحمود دعايي، يار ديرين 
امام و مرد اخالق درگذشت

حجت االس��الم س��يدمحمود دعايي، مديرموسسه 
اطالعات ايران روز گذشته در سن ۸۱ سالگي بر اثر ايست 

قلبي دار فاني را وداع گفت.
اين فعال ساليان دراز عرصه فرهنگ و رسانه، در سن ۸۱ 

سالگي در بيمارستان آتيه تهران درگذشت.
دعايي متولد ۳۰ فروردين ماه ۱۳۲۰ در ش��هر يزد بود 
كه از سال ۱۳۵۹ تاكنون سرپرستي موسسه اطالعات 
را بر عهده داشت. او عضو مجمع روحانيون مبارز از سال 
۱۳۶۶ تاكنون و نماينده ش��ش دوره ابتدايي مجلس 

شوراي اسالمي از ابتدا تا سال ۱۳۸۳ بوده  است.
حجت االسالم دعايي يكي از همراهان امام)ره( در دوران 
اقامت در ش��هر نجف بود. او س��فير ايران در عراق بين 

سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ بود.
اين روحاني فعال در عرصه رسانه، در سال ۱۳۹۳ نشان 

افتخار عرصه فرهنگ و هنر را دريافت كرده بود.
دعايي همچنين از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات 
موفق به دريافت قلم طاليي به عنوان چهره ش��اخص 
فرهنگي شد كه او اين جايزه را به موزه حضرت علي بن 

ابيطالب در قم اهدا كرد.
حجت االس��الم س��يدمحمود دعايي در بس��ياري از 
مراسم هاي تش��ييع پيكر هنرمندان و فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر حضور داش��ت و نماز ميت با امامت وي 

قرائت مي شد.
روزنامه تعادل، درگذش��ت اين روحاني اخالقگرا و پير 

عرصه رسانه را تسليت مي گويد.
در پي درگذشت سيدمحمود دعايي خانواده ايشان براي 

مراسم خاكسپاري اطالعيه اي صادر كردند:
بسم رب الصديقين

ِمن اْلُموِمِنين ِرجاٌل صدُقوا ما عاهُدوا اهلل عليِه فِمْنُهْم مْن 
قضى نْحبُه وِمْنُهْم مْن يْنتِظُر وما بدُلوا تْبِديال

در سالروز ارتحال ملكوتي امام خميني و شهداي قيام 
پانزده خ��رداد، روح پاك و مطهر يار وف��ادار و صحابه 
فداكار حضرت روح اهلل خميني مرحوم حجت االسالم 
والمسلمين سيدمحمود دعايي، مجاهد كم نظير راه 
خدا و تالشگر سال هاي سخت غربت و مبارزه در ايران 
و عراق پس از عمري با بركت به ديدار امام و ش��هيدان 
انقالب و دفاع مقدس پيوست و دعوت حق را لبيك گفت 

و دلباختگان به امام و ايران را داغدار نمود.
دعاي��ي، بزرگمردي كه آين��ه تمام نم��اي اخالص، 
پاكدستي و ايثار بود و تواضع و فروتني او غبطه همگان. 
مجاهد خستگي ناپذيري كه سال هاي غربت در عراق 
را پا ب��ه پاي ام��ام گذراند و با مراد خوي��ش به پاريس 
هج��رت نمود و با امام به ايران بازگش��ت و پس از دوره 
كوتاه سفارتش در عراق تا زمان ارتحال، نماينده امام و 
رهبري در موسسه اطالعات بود. همو كه افتخار شش 
دوره نمايندگي مردم شريف تهران را در مجلس شوراي 
اسالمي بر عهده داشت و در لحظه لحظه عمر پر بركتش 
عشق به ايران، اسالم و مردم در وجودش زبانه مي كشيد.

ضمن تس��ليت اين داغ جانگ��داز و جانفرس��ا به امام 
زمان )عج( و رهبري معظم انق��الب و بيت مكرم امام 
خميني)ره(، مراسم وداع، تشييع و خاكسپاري اين يار 

ديرين امام به شرح زير است: 
 دوشنبه ۱۶ خرداد پس از نماز مغرب و عشاء مراسم وداع 

با يار ديرين امام در حسينيه شماره ۱  جماران 
سه شنبه ۱۷ خرداد س��اعت ۹ صبح مراسم اقامه نماز 
بر پيكر آن مرحوم، توس��ط يادگار ام��ام آيت اهلل حاج 
سيدحسن خميني در موسسه اطالعات و انتقال پيكر 

براي خاكسپاري به حرم مطهر امام خميني )ره(.
 خانواده سيدمحمود دعايي

احتمال بررسي موضوع ايران 
در شوراي حكام

نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين در 
پيام��ي مطرح كرد كه موضوع ايران ب��ه احتمال زياد، 
اواخر هفته جاري در ش��وراي حكام برررس��ي خواهد 
شد.  ميخاييل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي در وي��ن در صفحه توييترش در واكنش به 
اظهارات تحليلگري كه گفته بود موضوع ايران در شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از روز دوش��نبه با 
آغاز دور جديد نشست شورا بررسي خواهد شد، نوشت: 
در واقع مس��اله ايران توسط ش��وراي حكام آژانس، به 
احتمال زياد روز چهارشنبه بررسي خواهد شد. اظهارات 
اوليانوف در پي اين مطرح مي شود كه خبرگزاري رويترز 
چهارشنبه گذشته گزارش داد، امريكا، فرانسه، انگليس 
و آلمان]تروئيكاي اروپا[ پيش نويس يك قطعنامه براي 
ارايه به نشست هفته بعد شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را تهيه كرده اند ك��ه از ايران مي خواهد به 
سواالت باقي مانده آژانس درباره ذرات اورانيوم پيدا شده 
در سه محل توضيح دهد. رويترز نوشت: در پيش نويس 
اين قطعنامه كه روز چهارشنبه رويترز آن را رويت كرده، 
آمده است، شوراي حكام »از ايران مي خواهد فورا براي 
اجراي تعهدات قانوني اش اقدام كرده و بدون اتالف وقت 
به پيشنهاد مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي 
همكاري بيشتر جهت شفاف سازي و حل و فصل مسائل 
باقي مانده پادماني عمل كند.« خبر تهيه اين پيش نويس 
در پي اين منتشر شد كه اخيرا آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در گزارشي مدعي شد، ايران همچنان به سواالت 
در خصوص منشأ ذرات اورانيوم يافت شده در سه سايت 
هس��ته اي اعالم نشده پاسخ نداده اس��ت. خبرگزاري 
رويترز در اين باره نوشته بود: در گزارش فصلي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي كه روز دوشنبه )۹ خرداد( به رصد 
رويترز رسيده است، آمده كه ايران همچنان نتوانسته 
كه توضيحاتي كه اعتبار فني داشته باشند در خصوص 
يافته ها در اين سايت هاي هسته اي ارايه دهد. رويترز 
ادامه داد: در اين گزارش آمده است، »مشكالت پادماني 
درخصوص اين سه مكان همچنان برجسته است.« اين 
خبرگزاري همچينن نوشت: در گزارش فصلي جداگانه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي كه آن نيز به رصد رويترز 
رسيده است، آمده كه ذخاير اورانيوم با غناي ۶۰ درصد 
ايران با رش��د تقريب��ي ۹.۹ كيلوگرم به مي��زان ۴۳.۱ 

كيلوگرم رسيده است.

قطع برق به صنايع 
آسيب مي زند

يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، 
گفت: صنايع ب��زرگ كه درآمد باالي��ي دارند بايد 
ترغيب شوند كه برق مورد نياز خود را توليد كرده و از 
اين طريق هم جلوي خسارات ناشي از قطعي برق به 
حوزه صنعت را گرفته و هم از بار شبكه كاسته شود.

مالك شريعتي نياس��ر درباره خسارات قطعي برق 
ب��ه صنايع بر ض��رورت توليد برق توس��ط صنايع 
بزرگ تاكي��د و بيان ك��رد: صنايع بزرگ كش��ور 
نظير پتروش��يمي، فوالد و س��يمان خودشان در 
وضعيت امروز كشور و در كمبود برق مقصر هستند. 
محاس��باتي كه ما انجام داديم نش��ان مي دهد كه 
مصرف انرژي كش��ور را خود اين صنايع باال برده و 

به صورت غير بهره ور از انرژي استفاده مي كنند.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه با بيان 
اينكه قطعي برق براي صنايع زيان آور است و تاثير 
مخربي بر توليد مي گذارد، اظهار كرد: مجلس از سال 
گذش��ته به اين موضوع ورود كرد و سعي داشت تا 
تعرفه برق صنايعي كه درآمد بااليي دارند را واقعي تر 
كند تا اين صنايع ترغيب شوند كه خودشان نيروگاه 
تاسيس كنند و تاثير مخربي كه تا به امروز داشته اند 
را جبران كنند. صنايع نيز از مصوبه مجلس استقبال 
كردند. نماين��ده مردم تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي، تصريح كرد: بر اساس تفاهمنامه هايي كه 
به امضا رس��يده، اين صنايع پيگير احداث نيروگاه 
هستند، بدين ترتيب تامين برق اين صنايع از شبكه 
سراس��ري جدا خواهد شد. اين امر هم به نفع خود 
صنايع بوده و هم به نفع مردم اس��ت و هم ش��دت 
مصرف انرژي كاهش خواهد يافت و هم از بار شبكه 
كاسته مي شود. شريعتي در پايان تاكيد كرد: اين به 
نفع صنايع است كه برق آنها قطع نشود و يك منبع 
پايدار توليد داشته باشند اما مقصر اصلي اين قطعي 
خود اين صنايع بزرگ هستند. با توليد برق توسط 

خود اين صنايع، اين مشكل مرتفع خواهد شد.

شرط عجيب براي 
گزارش هاي فرار مالياتي

از اواخر سال گذش��ته امكان گزارش فرار مالياتي از 
سوي مردم در سامانه سوت زني سازمان امور مالياتي 
و پرداخت پاداش در اين زمينه فراهم شد اما تاكنون 
موردي مبني بر پرداخت پاداش در اين راستا اعالم 
نشده و يكي از شروط سازمان مالياتي براي پرداخت 
پاداش نيز، وصول بيش از ۴۰ ميليون تومان درآمد از 
محل گزارش فرار مالياتي است. سازمان امور مالياتي 
در اواخر سال گذشته از سامانه سوت زني رونمايي و 
رييس كل اين سازمان نيز دستورالعمل سوت زني 
را ابالغ كرد.  با اين اقدام، م��ردم از آن زمان تاكنون 
مي توانند با مراجعه به سايت سازمان امور مالياتي به 
نشاني intamedia.ir  و ورود به صفحه گزارش فرار 
مالياتي، تخلف مالياتي را ثبت كنند.  در اين زمينه، 
اگر بر اساس اطالعات ارسالي اشخاص ثالث، موديان 
مالياتي جديد و درآمدهاي كتمان ش��ده مشمول 
ماليات شناس��ايي و ماليات مطالبه و وصول شود، 
س��ازمان مالياتي مي تواند با رعايت مقررات قانوني 
نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطالعات كسب 
شده و ماليات وصولي از درآمد اختصاصي سازمان در 
وجه اشخاص مذكور در چارچوب دستورالعملي كه 
به تصويب رييس كل به سازمان مي رسد، اقدام كند. 
البته، ب��راي دريافت پاداش در اين زمينه حتمًا بايد 
اطالعات هويتي گزارش دهنده چون ش��ماره تلفن 
همراه و مشخصات حساب بانكي در سامانه سازمان 
امور مالياتي ثبت ش��ود.  در اين بين، پيگيري ها از 
س��ازمان امور مالياتي حاكي از آن است كه از زمان 
اجراي سامانه سوت زني تاكنون گزارش هاي مردمي 
درب��اره فرار مالياتي به وصول ماليات منجر نش��ده 
اس��ت و عمده گزارش هاي ارس��الي نيز به استفاده 
نك��ردن اصناف به خصوص پزش��كان از كارتخوان 
مربوط مي شود.  همچنين، سازمان امور مالياتي يك 
محدوديت در پرداخت پاداش به مردم براي گزارش 
فرارهاي مالياتي اعالم كرده و آن اين است كه با توجه 
به هزينه هاي وصول مالي��ات، گزارش فرار مالياتي 
بايد به وصول ماليات موثري منجر ش��ود و ماليات 
موثر مالياتي است كه وصولي آن بيش از ۴۰ ميليون 
تومان براي سازمان مالياتي باشد!  بنابراين، مي توان 
دليل اينكه تاكنون پاداشي براي گزارش هاي مردمي 
از فرار مالياتي پرداخت نش��ده را در موثر نبودن آن 
گزارش ها در وصول بيش از ۴۰ ميليون تومان درآمد 
براي سازمان امور مالياتي دانست.  البته، سازمان امور 
مالياتي اين را ذكر كرده كه از آنجا كه فرآيند بررسي 
صحت و سقم گزارش فرار مالياتي و منتج شدن آن 
به درآمد طوالني است، براي برخي از اين گزارش ها 
كه اميد بيشتري به آنها است تا به درآمد مالياتي منجر 
شود، به تشخيص رييس كل سازمان امور مالياتي 

هدايايي پرداخت مي شود.

از سوي سازمان امور مالياتي
ماليات بر سپرده تكذيب شد

سازمان امور مالياتي كشور طي اطالعيه اي انتشار 
برخي اخبار در فضاي مجازي مبني بر اخذ ماليات 
۱۰ درصدي از سود سپرده بانكي اشخاص حقيقي 
نزد بانك ها و موسس��ات اعتباري را تكذيب كرد. 
س��ازمان امور ماليات��ي كش��ور در اطالعيه اعالم 
كرده اس��ت: منش��أ اين ش��ايعات يكي از احكام 
پيشنهادي در پيش نويس اليحه موسوم به »ماليات 
مجموع درآمد« است كه هم اكنون در مراحل اوليه 
كارشناس��ي قرار دارد و س��ازمان امور مالياتي نيز 
مخالف اين پيشنهاد است. الزم به ذكر است طبق 
بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات هاي مستقيم، سود 
سپرده بانكي اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات 

معاف است.

رهبر معظم انقالب در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر كبير انقالب: 

بر اساس پيش بيني جديد صندوق بين المللي پول

گرايش امروز مردم به انقالب و دين از روز اول يقينا بيشتر است

اقتصاد جهان در 2022 به كجا مي رود؟
اقتصادها بايد با كمبود كاالهاي مرتبط با جنگ روسيه 
و اوكراين، مشكالت زنجيره تامين به دليل قرنطينه در 
چين و سياست هاي پولي سختگيرانه ناشي از افزايش 

تورم مقابله كنند.
با توجه به اي��ن چالش ها، صن��دوق بين المللي پول 
پيش بيني هاي اقتصادي خود را براي س��ال ۲۰۲۲ و 
پس از آن كاهش داده است. صندوق بين المللي پول 
پيش بيني مي كند كه رش��د تولي��د ناخالص داخلي 
جهاني از ۶.۱ درصد در س��ال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در 

سال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ كاهش يابد. 
بر اين اس��اس پيش بيني  توليد ناخالص داخلي براي 
كشورها را بررسي مي كنيم. صندوق بين المللي پول 
خاطرنش��ان مي كند كه به دليل جنگ در اوكراين، 
پيش بيني هاي اقتصادي براي س��ال ۲۰۲۲ و پس از 

آن داراي عدم قطعيت قابل توجهي است.
 پيش بيني ها همچنين فرض مي كنند كه درگيري 
به اوكراين محدود مي ش��ود و پيامدهاي بهداش��تي 

و اقتصادي همه گيري در طول س��ال ۲۰۲۲ كاهش 
مي يابد. در اينجا پيش بيني هاي صندوق بين المللي 
پول براي رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به تفكيك 
كشورها آمده اس��ت. جاي تعجب نيست كه اوكراين 
شديدترين انقباض ۳۵ درصدي را در امسال خواهد 
داشت. تهاجم روسيه به ۳۰ درصد از زيرساخت هاي 
كشور آسيب رسانده يا آنها را ويران كرده است و بيش از 

۱۴ ميليون نفر خانه هاي خود را ترك كرده اند.
پيش بيني مي شود گويان، كشوري با جمعيت كمتر از 
۸۰۰ هزار  نفر در امريكاي جنوبي، باالترين رشد توليد 
ناخالص داخلي با ۴۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳۴.۵ 
درصد در سال ۲۰۲۳ را داشته باشد. اين كشور شروع 
به توسعه صنعت نفت ساحلي خود كرده كه منجر به 
درآمدهاي نفتي مي ش��ود كه نزديك به ۴۰ درصد از 

توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد.
در آسيا، پيش بيني مي شود كه هند شاهد رشد قوي 
۸.۲ درصدي در س��ال ۲۰۲۲ و ۶.۹ درصدي در سال 

۲۰۲۳ باشد. اين رشد با هزينه هاي دولت و اصالحات 
اقتصادي، مانند كاهش نرخ ماليات شركت ها و اجازه 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي بيش��تر حمايت 
مي شود. در واقع، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 
سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ركورد ۸۴ ميليارد دالر رسيد. 
در همين حال، صن��دوق بين المللي پول پيش بيني 
مي كند كه رشد توليد ناخالص داخلي در اياالت متحده 
در س��ال ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ 
درصد خواهد رسيد. انتظار مي رود كه جنگ روسيه و 
اوكراين رشد را در شركاي تجاري امريكا كندتر كند 
و تقاضاي آنها براي كاالهاي امريكايي را كاهش دهد. 
بانك مركزي همچنين با افزايش نرخ ها براي مبارزه با 
تورم، حمايت پولي اياالت متحده را زودتر از حد انتظار 
برداشته اس��ت. با اين حال صندوق بين المللي پول 
انتظار دارد كه اياالت متحده تا سال ۲۰۲۲ به مسير 

روند توليد پيش از همه گيري خود برگردد.
مطمئنًا يك سري خطرات پيش روي اقتصاد جهاني 

وجود دارد. كش��ورهاي داراي حماي��ت مالي و پولي 
قوي و همچنين كشورهاي داراي تقاضاي صادرات، 
بهترين پيش بيني هاي اقتصادي را براي سال ۲۰۲۲ 
و پس از آن دارند. صندوق بين المللي پول همچنين 
به كش��ورها توصيه هاي مختلفي را براي حمايت از 
رشد ارايه مي دهد. به عنوان مثال، بانك هاي مركزي 
مي توانند براي به حداقل رساندن غافلگيري هايي كه 
بازارها را مختل مي كنند، راهنمايي هاي واضحي براي 

نرخ بهره ارايه دهند.
دولت ها مي توانند به ارايه حمايت هاي مالي هدفمند 
براي جمعيت هاي آس��يب پذير، مانند پناهندگان و 
خانواده هايي كه بيش��تر تحت تأثير اين همه گيري 
هستند، ادامه دهند. در بلندمدت، كشورها مي توانند 
بر مهارت ده��ي مجدد نيروي كار خ��ود براي تحول 
ديجيتال، سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير 
براي گذار س��بز و بهبود انعطاف پذيري زنجيره هاي 

تامين جهاني تمركز كنند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
براساس مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي سران 
قوا كه به رياست رييس جمهور تشكيل شد، اختيارات 
جديد و ويژه اي به بانك مرك��زي براي مديريت بازار 
ارز داده ش��د.همچنين معامالت فردايي طال همانند 
معام��الت فردايي ارز، ممنوع و غيرقانوني ش��ناخته 
شد و فعاالن اين بازار به جرم اخالل اقتصادي، تحت 
پيگرد قرار خواهند گرفت. به دنبال اعطاي اختيارات 
ارزي سران قوا به بانك مركزي و ورود اين بانك براي 
مديريت ب��ازار، قيمت ارز و طال در بازار نزولي ش��د و 
كارشناسان و صرافان معتقدند افرادي كه در روزهاي 
اخي��ر ارز خريداري كردند با نزول آن در ادامه س��ال، 
زيان هنگفتي خواهند كرد.خبرهاي رسيده بيانگر آن 
است كه با مجوز سران قوا، اختيارات بانك مركزي در 
بازار ارز افزايش يافته و اين بانك مجاز است به صورت 
نامح��دود در بازار مداخله كند.عل��ي صالح آبادي در 
حاشيه جلس��ه هيات دولت گفته بود اختيارات ويژه 
ارزي به بانك مركزي داده مي ش��ود. برهمين اساس 
نيز ش��ب گذشته به منظور كمك به بانك مركزي در 
اجراي مصوبات جدي��د ارزي، تعدادي از صراف هاي 
منتخب در س��اختمان بانك مركزي با مديران ارزي 
اين بانك جلسه داشتند. با توجه به اختياراتي كه در 
مصوبه جديد، و براي س��اماندهي بازار ارز در نشست 
اخير سران قوا به بانك مركزي داده شده بازار معامالت 
فردايي ارز، طال و سكه غيرقانوني اعالم و مقرر است با 
متخلفان برخورد ش��ود. برخي فعاالن بازار ارز و طال 
مي گويند كه اختيارات جديدي كه سران قوا به بانك 
مركزي براي كنترل ب��ازار ارز دادند، مي تواند در كنار 
اقدامات پلي��س امنيت اقتص��ادي در ماه هاي اخير، 
اقدامات موثري را در كنترل و نظارت بر بازار ارز و طال و 
همچنين كاهش نوسانات در بازار كاال ايجاد كند و اين 
تحوالت در جلوگيري از نوسان شديد قيمت كاالهاي 
اساسي و مصرفي مورد نياز مردم موثر خواهد بود و در 
ايجاد تعادل بازار، كاهش التهاب ها، جريان سازي ها، 
جو رواني بازار، اقدامات اخاللگران اقتصادي و س��ود 
جويان و رانت خواري ها، كارآمد خواهد بود.س��ردار 
»مهدي حاجيان« سخنگو و معاون فرهنگي اجتماعي 
فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسالمي از دستگيري 
۱۶ سرشاخه اصلي و اخاللگر ارز فردايي و طال خبر داد. 
پليس امنيت اقتصادي در راستاي اجراي مصوبه اخير 
سران قوا مبني بر غيرقانوني بودن معامالت فردايي طال 
و ارز با عنايت به اينكه اخاللگران بازر ارز و طال با ايجاد 
تقاضاي كاذب و غير واقعي نسبت به افزايش تقاضا و 
باال بردن قيمت طال و ارز اقدام مي كردند، با اش��راف 
اطالعاتي نسبت به شناسايي مخالن بازار ارز فردايي و 
طال اقدام و با هماهنگي قضايي و بانك مركزي ۱۶ نفر 
از اخاللگران و سرشاخه هاي تاثيرگذار در اين بازار را 
دستگير كرده است.با توجه به مصوبه اخير، شناسايي 
و دس��تگيري افرادي كه اقدام به اخ��الل در اين بازار 
مي كنند در دستور كار پليس بوده و ماموران فرماندهي 
انتظامي جمهوري اسالمي به كساني كه در اين بازار 
فعاليت داش��ته يا قصد ورود به اين بازار غيرقانوني را 

دارند، هش��دار جدي مي دهد كه تحت رصد پليس 
هستند و درصورت مش��اهده برخورد قانوني صورت 
خواهد گرفت.به دنبال اعطاي اختيارات ارزي سران 
قوا به بانك مركزي و ورود اين بانك براي مديريت بازار، 
قيمت ارز در بازار نزولي شد. با اختيارات جديدي كه 
سران قوا به بانك مركزي براي كنترل بازار ارز دادند، 

قيمت ها در بازار آزاد ريزشي شده است.

  معامالت فردايي طال ممنوع شد
احمد لواساني رييس كل كانون صرافان ايران از ممنوعيت 
معامالت فردايي ط��ال خبر داد.معام��الت فردايي ارز 
به شدت ممنوع ش��ده است و با معامله گران آن برخورد 
جدي انجام خواهد ش��د. وي با بي��ان اينكه برنامه هاي 
جدي در راه است كه جزييات آن اعالم مي شود، گفت: 
برنامه هاي جدي ب��راي بازار ارز، طال و س��اير كاالهاي 

گرانبها پيش بيني شده كه قرار است اجرا شود.

  ورود مستقيم بانك مركزي به بازار ارز
عضو كانون صرافان ورود مستقيم بانك مركزي به بازار 
ارز را مثبت ارزيابي كرد و گفت: از آنجا كه ذخاير ارزي 
وضعيت مناسبي دارد، ورود مستقيم بانك مركزي به 
سرعت به تعادل ارز كمك مي كند و فروشندگان در 
اين بازار بيشتر خواهد شد.كامران سلطاني زاده درباره 
جزييات اختيارات داده ش��ده به بانك مركزي براي 
مديريت بازار ارز به ايس��نا گفت: با توجه به اظهارات 
اخير صالح آبادي در مورد  اقدامات ويژه بانك مركزي و 
اختيارات ويژه و تجربه هاي خوب وي در بازار سرمايه و 

همچنين با توجه به تيم متخصصي كه در بانك مركزي 
مستقر شده ، شاهد اتفاقات خوبي در بازار خواهيم بود. 
سابقه نشان داده كه هرگاه بانك  مركزي قدرت خود را 
به صورت مستقيم در كنترل بازار اعمال كرده، انعكاس 
قوي در تعادل بازار ارز داش��ته است، زيرا منابع ارزي 
بانك مركزي طبق آمار ارايه شده، وضعيت مناسبي 
دارد و ورود مستقيم بانك مركزي به سرعت به تعادل 
در بازار ارز كمك بسزايي خواهد كرد.اميدواريم شاهد 
اجراي اين تصميمات در كمترين زمان ممكن باشيم تا 
جامعه با آرامش اقتصادي ناشي از اين تصميمات بدون 
دغدغه از كاهش ارزش دارايي هاي خود، به فعاليت هاي 
سازنده ادامه دهد. مطمئنا اين تصميم مي تواند روند 
هجوم مش��تريان براي خري��د ارز را معكوس كند و 
فروشندگان در بازار بيشتر شوند. سلطاني زاده با اشاره 
ب��ه ممنوعيت معامالت فردايي طال، گفت: تش��ديد 
نظارت و رصد معامله گران غيررسمي اثرات خوبي بر 
بازار دارد. البته همواره تقويت بازارهاي رسمي كمك 
بسياري در مديريت و كنترل فضاي غيررسمي دارد.

كارشناسان و صرافان معتقدند افرادي كه در روزهاي 
اخير ارز خريداري كردند با نزول آن در ادامه سال، زيان 

هنگفتي خواهند كرد.

  كاهش قيمت در بازار 
قيمت دالر روز ۱5 خرداد به 3۱350 تومان رس��يد 
وبا اع��الم اونس جهاني به قيمت ۱852 دالر، س��كه 
۱5 ميليون و ۱20 هزار تومان معامله ش��د. براساس 
اعالم رس��انه ها و فعاالن بازار، در روزهاي قبل قيمت 

دالر تا 32 هزار تومان و قيمت س��كه تا ۱5 ميليون و 
۶00 هزار تومان باال رفته بود. اما بعد از اعالم ممنوعيت 
معامالت فردايي، قيمت ها كاهش يافته است. »محمد 
كشتي آراي« نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، 
حباب قيمتي سكه را يك  ميليون و 250 هزار تومان 
اعالم كرد و گفت: در آخرين معامالت رشد قيمت طال 
و انواع سكه متوقف شد و دادوستدها كاهش يافت كه 
پيش بيني مي شود قيمت ها در هفته آينده كاهش يابد.

قيمت انس جهان��ي طال يك ه��زار و 855 دالر بود و 
نسبت به ابتداي هفته تغييري نداشت. تغييرات نرخ 
ارز در هفت��ه جاري موجب صعود قيمت طال ش��ده و 
ركوردهاي جديدي در يك س��ال گذش��ته ثبت شد. 
قيمت سكه طرح جديد ۷50 هزار تومان و سكه طرح 
قديم ۷20 هزار تومان رش��د قيمت داشتند.نيم سكه 
و ربع سكه نس��بت به ابتداي هفته ۶00 هزار تومان و 
سكه هاي يك گرمي ۱50 هزار تومان افزايش قيمت 
داش��ت. قيمت ارز در هفته گذش��ته يك هزار و ۱۷0 
تومان افزايش قيمت داش��ت كه اين رشد موجب شد 
قيمت طال نيز افزايش يابد و هر مثقال طال به متوسط 
۱۶0 هزار تومان و هر گرم طال 3۷ هزار تومان افزايش 
قيمت داشت.  حباب سكه با 350 هزار تومان افزايش 
از ۹00 هزار توم��ان به يك ميليون و 250 هزار تومان 
رسيد كه اين افزايش در دو سال اخير بي سابقه بود. روز 
گذشته با توجه به تعطيالت پيش رو روند صعود قيمت 
در بازار طال متوقف ش��د و شاهد كاهش دادوستدها و 
خريد بوديم. پيش بيني مي شود قيمت ها با همين سطح 

قيمتي باقي بماند و روند كاهش پيش بيني مي شود.

نگاهرويداد

اخبار
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 افزايش ارز همراه زائران 
حج تمتع به 500 يورو

مصطفي قمري وفا، مدي��ركل روابط عمومي بانك 
مركزي اعالم كرد: به پيشنهاد سازمان حج و زيارت و 
موافقت بانك مركزي، ميزان  ارز تخصيصي به هر زائر 
 حج تمتع ۱۴0۱ از 200 يورو به 500 يورو، با نرخ بازار 
متشكل افزايش يافت. از هفته آينده حجاج مي توانند 
به كارگزاران عضو بازار متشكل ارز ايران مراجعه كنند.

اخذ ماليات از سپرده هاي بانكي 
تكذيب شد

مدير روابط عمومي وزارت اقتصاد ش��مول ماليات بر 
سود سپرده بانكي براي اشخاص حقيقي را نادرست 
دانس��ت و تكذيب كرد.مهدي محمدي رييس مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و 
دارايي خبر »شمول ماليات بر سود سپرده بانكي براي 
اشخاص حقيقي« را نادرست دانست و آن را تكذيب 
كرد.محمدي از رسانه ها خواست قبل از انتشار اخبار 
اينچنين حتمًا صحت و س��قم آن را از طريق مراجع 
رس��مي كنترل كنند.گفتني است، از روز گذشته در 
برخي از محافل خبري ش��ايعه ش��ده بود كه دولت 
قصد دارد از س��پرده هاي بانكي اشخاص حقيقي۱0 
درصد ماليات بگيرد؛ منشأ اين شايعات يكي از احكام 
پيشنهادي در پيش نويس اليحه مرسوم به »ماليات 
مجموع درآمد« اس��ت كه هم اكنون در مراحل اوليه 
كارشناسي قرار دارد.اين درحالي است كه طبق بند 
2 ماده ۱۴5 قانون ماليات هاي مستقيم، سود سپرده 
بانكي اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات معاف است.

آغاز تفكيك حساب هاي بانكي 
تجاري و شخصي موديان مالياتي

رييس مركز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي از آغاز 
تفكيك حساب هاي تجاري و شخصي خبر داد و گفت: 
از خردادماه، موديان در اظهارنامه مشاغل بايد شماره  
حساب تجاري خود را اعالم كنند. محمد برزگري اظهار 
داشت: اعالم شماره حساب بانكي تجاري در اجراي ماده 
۱0 قانون پايانه فروش��گاهي و در اجراي قانون بودجه 
۱۴0۱ و مصوبه ش��وراي پول و اعتبارات آمده است.از 
اين رو افرادي كه فعاليت تجاري دارند، بايد به سازمان 
امور مالياتي اعالم كنند كه فعاليت تج��اري در كدام 
حساب بانكي واريز مي شود.از خردادماه كه اظهارنامه 
مش��اغل را دريافت مي كنيم، از اف��راد مي خواهيم كه 
شماره حس��اب هاي خود را در پرون��ده مالياتي اعالم 
كنند و به صورتي سيس��تمي از بانك مركزي تاييديه 
حساب گرفته خواهد شد و شماره حساب تجاري ثبت 
مي شود. برزگري با بيان اينكه شماره  حساب ها از سوي 
بانك مركزي پايش مي شود، تاكيد كرد: در صورتي  كه 
شماره حسابي به عنوان تجاري اعالم نشود، غيرتجاري 
محسوب خواهد شد؛ البته حساب اشخاص به صورت 
مستمر و سيس��تمي از س��وي بانك مركزي بررسي 
مي شود.بر اساس الگوريتم ها، داده كاوي و معيارها در 
س��امانه ها، اگر واريزي به حساب مشكوك به فعاليت 
تجاري باشد، به صاحب حساب و سازمان امور مالياتي 
اعالم مي شود. س��ازمان امور مالياتي به شخص اعالم 
مي كند كه فعاليت هاي تجاري با حساب صورت گرفته 
است كه بايد در اين زمينه داليل قانع كننده با مستندات 
ارايه كند، در غير اين صورت بايد ضمن پرداخت جرايم 

مبارزه با پولشويي، ماليات نيز پرداخت كند.

استقبال بانك ها از
فروش امالك مازاد 

رييس كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي 
گفت: بانك ها نس��بت به عرضه ام��وال و امالك مازاد 
در ب��ورس كاال ارزيابي مثبتي دارن��د كه در اين زمينه 
براي تاسيس و بهره برداري از صندوق امالك، زمين و 
ساختمان در اين بازار اقدام كرده اند. »كورش پرويزيان« 
در گفت وگو با ايرنا درباره تمهيدات بانك ها براي عرضه 
امالك و اموال م��ازاد در بورس كاالي ايران، اعالم كرد: 
ارزيابي ها نسبت به عرضه امالك و اموال مازاد در بورس 
مثبت است. وي در رابطه با مزيت فروش اموال و امالك 
م��ازاد در بورس كاال، گفت: مزيت برجس��ته فروش و 
واگذاري اموال و امالك در اين بازار شفافيت در فرآيند 
معامالت است.مديرعامل بانك پارسيان دسترسي همه 
افراد براي حضور در معامالت بورس كاال را امكان پذير 
اعالم ك��رد و اظهار داش��ت: درواقع ب��ه دليل حضور 
اركان منضبط و ناظر در بورس ه��ا، واگذاري و فروش 
اموال و امالك مازاد ش��فاف و دقيق است. پرويزيان با 
اش��اره به اينكه بيش��تر بانك ها عالقه مند به واگذاري 
اموال و دارايي هاي خود از شيوه هاي مختلف هستند، 
خاطرنشان كرد: قانون هم در راستاي حمايت از توليد 
به بانك ها كمك كرده كه انگيزه بيشتري براي فروش 
امالك و اموال م��ازاد پيدا كنند.به گفته رييس كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي، به طور مثال يكي 
از بانك هاي خصوصي در زمينه تاسيس و بهره برداري از 
صندوق هاي امالك و زمين و ساختمان در بورس اقدام 
كرده است.وي با بيان اينكه بانك ها حتي با استفاده از 
فناوري هاي جديد بالك چين و توكنايز كردن )فرآيند 
تبديل دارايي هاي فيزيكي و غير فيزيكي( به توكن هاي 
ديجيتالي در بالك چين به دنبال فروش امالك و اموال 
مازاد هس��تند، تصريح كرد: هدف بانك ها از اين اقدام، 
ايجاد ارزش اف��زوده براي بانك ها و س��هامداران خود 
است. پرويزيان با بيان اينكه بانك ها از طريق مزايده و 
تش��كيل صندوق هاي امالك به دنبال واگذاري اموال 
مازاد هستند، گفت: بخش اعظمي از اموال و دارايي هاي 
مازاد به شكل تمليكي و در ازاي وصول مطالبات به بانك 
واگذارشده كه بانك ها با آماده سازي و عرضه اين اموال 
مازاد به دنبال تبديل اين اموال به دارايي هاي نقد هستند.

رييس كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي 
در پايان تأكيد كرد: در شرايط فعلي سياست بانك هاي 
دولتي و ني��ز بانك ه��اي خصوصي، تزري��ق منابع و 

اعتباردهي به امور زيربنايي و توسعه اي كشور است.

الزامات اجراي صحيح 
عادالنه سازي يارانه ها

ح��ذف ارز ترجيح��ي از 
رانت خ��واري جلوگيري 
مي كند، اما اولين موضوعي 
كه بايد دولت به آن توجه 
كند، عدم تكرار تجربيات 
گذش��تگان است.موضوع 
يارانه، داستان جديدي به 
حساب نمي آيد و به همين 
دليل تقريبا تمام روش ها در اين رابطه تجربه شده، 
بنابراين اولين موضوعي كه بايد دولت به آن توجه 
كند، عدم تكرار تجربيات گذشتگان است. پرداخت 
به شكل مستقيم ممكن اس��ت، اما احتمال روبرو 
شدن با دو فساد در رابطه با آن هم وجود دارد. اولين 
آن عدم تداوم اس��ت زيرا عمدتا اين پرداخت ها به 
حذف منتهي مي ش��ود و مثال ساده آن هم همان 
قضيه توزيع مرغ بود كه از سوي دولت سابق ادامه 
پيدا نكرد. مساله بعدي هم اين است كه بخشي از اين 
پمپاژها با آثار رشد نقدينگي و كاهش ارزش پول يا 
افزايش تقاضا و مانند آن همراه مي شود كه بسيار مهم 
است.اقدام دولت بسيار پسنديده است، اما دوستان 
درباره حذف ارز ترجيحي استداللي مي آورند كه با 
روش به كار گرفته شده، سازگاري ندارد زيرا بر اين 
اعتقادند كه ارز ترجيحي بايد به وارد كننده پرداخت 
شود، اما بايد در نظر داشت كه احتمال سوءاستفاده 
اين واردكننده از ارز دريافت��ي وجود دارد. از طرف 
ديگر اين احتمال هم م��ي رود كه پرداخت پول به 
صورت مس��تقيم تجربه بيمه سالمت را تكرار كند 
كه در آن مقطع مش��اهده شد بيماران جديد مدام 
در حال توليد بودند. به كار بستن چنين روش هايي 
تقاضا را باال مي برد.پرداخت مستقيم به فساد ناشي 
از افزايش تقاضا و عمومي سازي آن منجر مي شود، 
بنابراين بايد توجه داشت موضوع هدفمندي يارانه ها 
به زيرساخت هايي نيازمند است كه بايد پيش از هر 
اقدامي در اين زمينه مهيا ش��ود. بنابراين حذف ارز 
ترجيحي خوب اس��ت و از رانت خواري جلوگيري 
مي كند، ولي درصورتي كه به شكلي رفتار شود كه 
80 ميليون را درگير سازد بسيار خطرناك خواهد 
بود.اعتبار خريد كاال بحثي است كه اين روزها مطرح 
مي ش��ود، درباره آن بايد به اين نكته اش��اره داشت 
كااليي كه امروز نسبت به آن احساس نياز مي شود، 
شايد فردا ديگر مورد نياز نباشد و كاالي ديگري جاي 
آن را بگيرد، بنابراين نبايد حتي از نظر فروشگاه هم 
محدوديتي به وجود آيد. ع��الوه بر اينها بايد توجه 
داشت كه اقتصاد، مديريت و بازار با انعطاف همراه 
است تا زماني كه مشكل خود را با جهان حل نكنيم 
رفع بحران سخت خواهد بود. سومين موضوع هم 
اين است كه دولت  تالش مي كند، بهره مندي از اين 
شيوه شامل حال تمام مردم كشور شود كه اين مساله 
به خودي خود پسنديده است اما بايد با قانون همراه 
باشد، چهارمين موضوع هم اين است كه در ارتباط 
با موضوع حذف ارز۴200 توماني نياز است تا مردم 
از تمام جزييات آن مطلع باشند و بايد اطالع رساني 

دقيق و شفافي در اين رابطه صورت گيرد.

سهم مردان و زنان 
از بيكاري چقدر است؟

در سال گذشته از نرخ بيكاري مردان كم شده، ولي بر 
بيكاري زنان افزوده شده است.گزارشي كه اخيرا مركز 
آمار ايران از وضعيت بيكاري سال ۱۴00 منتشر كرد 
نشان داد كه از بين جمعيت فعال كشور كه تعدادشان 
به بيش از 25.8 ميليون نفر مي رس��د، بالغ بر 23.۴ 
ميليون نفر شاغل بوده اند كه با كاهش يك درصدي 
نس��بت به س��ال ۱3۹۹ همراه بود.همچنين از بين 
جمعيت فعال، ۹.2 درصد بيكار بودند كه تعداد آنها 
به دو ميليون و 3۷۴ هزار و ۹53 نفر رسيده است. نرخ 
بيكاري البته در مقايسه با سال ۱3۹۹ كه ۹.۶ درصد 
اعالم شده بود، كاهش داشت.  جزييات بيشتر نشان 
مي دهد كه از بين جمعيت بيكار بالغ بر يك ميليون 
و ۷05 هزار نفر مرد بوده اند و نرخ بيكاري بين آنها به 
۷.۹ درصد رسيده است، اين رقم در مقايسه با سال 
۱3۹۹ حدود پنج درصدي كاهش داشته است.اما در 
بين زنان نرخ بيكاري به ۱۶ درصد رسيده و 0.۴ درصد 
افزايش داشته است؛ به طوري كه حدود ۶۷0 هزار نفر 

از جمعيت بيكار را به خود اختصاص داده اند.

اعالم نتيجه دومين حراج 
اوراق مالي اسالمي دولتي و 

برگزاري حراج مرحله جديد
ضمن اعالم نتيجه  دومين مرحله از حراج اوراق مالي 
اس��المي دولتي در س��ال ۱۴0۱ )مورخ ۱0 خرداد 
ماه(، به اطالع مي رساند  حراج جديد اوراق ياد شده 
در تاريخ ۱8 خرداد ماه س��ال ج��اري برگزار خواهد 
ش��د. حداقل حجم س��فارش 500 هزار ورقه است. 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي الزام��ي به پذيرش 
كليه پيش��نهادهاي دريافتي يا ف��روش كليه اوراق 
عرضه شده در حراج را ندارد. بانك مركزي سفارشات 
دريافت شده را به منظور تصميم گيري به آن وزارتخانه 
ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش هاي 
برنده اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي 
برندگان انجام مي ش��ود. بانك مركزي بر اساس بند 
»ن« تبصره )5( قانون بودجه سال ۱۴0۱ صرفًا مجاز 
به خريد و فروش اوراق مالي اس��المي دولت در بازار 
ثانويه اوراق است. كارگزاري اين بانك ضمن تامين  
زيرساخت معامالت و برگزاري حراج، تعهدي نسبت 
به حجم و قيمت اوراق مالي اسالمي دولتي فروش رفته 
نداشته و اوراق مزبور را در بازار اوليه به منظور تامين 

مالي دولت خريداري نخواهد كرد.

معامالت فردايي طال و ارز به جرم اخالل اقتصادي تحت پيگرد قرار مي گيرد

قيمت دالر 31350 تومان، سكه 15 ميليون و 120 هزار تومان

در سال 1۴00 سپرده ها ۴2 درصد و تسهيالت بانكي ۴۸ درصد رشد كرد

دستگيري ۱۶ نفر از  اخاللگران بازار ارز فردايي و طال

افزايش روزانه 3696 ميليارد تومان تسهيالت و4537 ميليارد تومان سپرده در سال 1400

يك بام و دوهواي بدهكاران ارزي صندوق توسعه ملي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
مانده كل س��پرده هاي ارزي و ريالي بانك ها در طول 
سال ۱۴00 از رقم 38۷5 هزار ميليارد تومان در اسفند 
۹۹ به 553۱ همت در اسفند ۱۴00 رسيده است و در 
اين يك س��ال به ميزان ۱۶5۶ همت افزايش يافت و 
به طور ميانگين روزانه ۴53۷ ميليارد تومان افزايش 
يافته اس��ت. همچنين ميزان مانده كل تس��هيالت 
بانك ها از 2۷۹2 همت در اسفند ۹۹ به ۴۱۴۱ همت 
در اسفند ۱۴00 رس��يده و در اين يك سال به ميزان 
۱3۴۹ همت اضافه ش��ده و به ط��ور ميانگين روزانه 
3۶۹۶ ميليارد تومان افزايش داشته است. به عبارت 
ديگر در طول سال ۱۴00 بيش��ترين افزايش روزانه 

سپرده ها و تسهيالت را شاهد بوده ايم و روزانه 3۶۹۶ 
ميليارد تومان به تسهيالت و۴53۷ ميليارد تومان به 
سپرده ها افزوده شده استبراين اساس، ميزان سپرده ها 
و تسهيالت بانكي تا پايان اسفند سال گذشته نسبت 
به س��ال ۱3۹۹ به ترتيب معادل ۴2.۷ و ۴8.3 درصد 

افزايش يافته است.
براس��اس گزارش بانك مركزي از وضعيت كل مانده 
سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري به تفكيك اس��تان در پايان اسفندماه سال 
گذشته، مانده كل سپرده ها به رقم 553۱ هزار ميليارد 
تومان رسيده است كه نس��بت به پايان سال ۱3۹۹ 
معادل ۴2.۷ درصد افزايش را نشان مي دهد.همچنين، 

باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
2۹۹8 هزار ميليارد تومان و كم ترين مبلغ مربوط به 
استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۱5.5 هزار ميليارد 

تومان است
عالوه براين، مانده كل تسهيالت در اين زمان ۴۱۴۱ 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه نس��بت به پايان سال 
گذشته معادل ۴8.3 درصد افزايش داشته است. طبق 
اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به 
اس��تان تهران با مانده 25۷۶ هزار ميلي��ارد تومان و 
كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد 
معادل ۱۴.8 هزار ميليارد تومان است.نسبت تسهيالت 
به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 83.2 درصد است 

كه نسبت به پايان سال قبل 3 واحد درصد افزايش را 
نشان مي دهد كه نسبت مذكور در استان تهران ۹۴.3 
درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱0۷.8 درصد 
است.تهران با 2۹۹8 همت سپرده سهم 5۴.2 درصدي 
از كل مانده سپرده ها داشته است. همچنين با 25۷۶ 
همت تسهيالت سهم ۶2.2 درصدي از كل تسهيالت 
بانك ها داشته است. در اين گزارش، يكي از علل مهم 
باال بودن رقم تس��هيالت و سپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها و موسسات 
توليدي ساير استان ها در اس��تان تهران بيان شده و 
عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

اختالف نظرها بين صندوق توسعه ملي و بدهكاران 
ارزي كماكان ادامه دارد و در اين ميان پيشنهادهايي 
از جمل��ه اتخاذ ي��ك تصميم بينابين��ي نيز مطرح 

مي شود.
صن��دوق توس��عه مل��ي يك��ي از نهاده��اي مهم و 
اس��تراتژيك براي كشور به ش��مار مي رود كه منابع 
آن متعلق به نس��ل هاي آينده است و نبايد بي هيچ 
قاعده اي حيف و ميل ش��ود؛ اتفاقي كه در حس��اب 
ذخيره ارزي آن را تجرب��ه كرديم و منجر به انحالل 
و ضرر بس��يار هنگفت به اقتصاد كشور شد. صندوق 
توسعه ملي در حال حاضر منابع بسياري را در اختيار 
بخش خصوصي قرار داده اس��ت ك��ه برخي از آن به 
سال هاي قبل از س��ال ۹0 برمي گردد كه هنوز هم 
بازپرداخت نشده اس��ت. حاال در تازه ترين اظهارات 
از س��وي اتاق بازرگاني اين درخواست مطرح شده 
كه بازپرداخت تس��هيالت ارزي با نرخ روز ارز نباشد 
و حتي برخي نيز درخواس��ت تسويه ريالي وام هاي 
ارزي اخذ شده را دارند كه در اين ميان رييس صندوق 
توسعه ملي با اقتدار مقابل اين خواسته ايستاده و بر 

ضرورت بازپرداخت ارزي تاكيد دارد. 
به تازگي نيز چارچوب موافقت با استمهال بازپرداخت 

بدهي ها به صندوق توس��عه ملي و همچنين مجاز 
شدن صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري براي 
نخستين بار تصويب ش��د كه اقدامات بسيار مهم و 
ارزشمندي است چرا كه مي تواند به ارتقاي صندوق 

و افزايش منابع كمك قابل توجهي كند. 
در همين باره يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني 
ايران و عراق در گفت وگو با ايِبنا تاكيد كرد كه براي 
حل هر معضل اگر واقع نگر نباش��يم و تك بعدي به 
موضوعات بنگريم نتيجه مطلوب را نخواهيم گرفت؛ 
بنابراين صندوق توسعه ملي و بدهكاران ارزي به اين 
صندوق بايد براس��اس اقتضائات و ش��رايط عمومي 

كشور به يك نقطه مشتركي برسند. 
وي با بيان اينكه بازپرداخت ريالي تس��هيالت ارزي 
يا احتساب نرخ ارز همان س��الي كه وام گرفته شده، 
منطقي و درست نيست، اظهار كرد: با جهش نرخ ارز 
در س��ال هاي گذشته برخي واحدهاي صنعتي دچار 
مشكالتي ش��دند كه در حال حاضر توان بازپرداخت 
ارزي را با ن��رخ روز ارز ندارند و نمي توانند به تعهدات 
خود عمل كنند.  هرچند افرادي از منابع ارزي صندوق 
توسعه ملي به صورت وام استفاده كرده اند و تعهد هم 
داده اند كه بازپرداخت به صورت ارزي باشد اما بايد ديد 

در عمل مي توان چنين تعهدي را اجرايي كرد؟ بنابراين 
پيشنهاد بنده اين است كه تصميمي اخذ شود تا هر دو 
طرف يعني صندوق توسعه ملي و بدهكاران دچار ضرر 
نشوند.  به گفته رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
عراق، شرايط عمومي كشور در سال هاي اخير موجب 
جهش نرخ ارز شده است كه نه بخش خصوصي در آن 
دخيل است و نه صندوق توسعه ملي كه منابعش براي 
نسل هاي آينده و متعلق به همه مردم است. آيا فقط 

بايد يك طرف اين هزينه را بپردازد؟
وي با تاكيد براينكه بايد با واقعيت ها روبرو شد، ادامه 
داد: آيا افرادي كه وام ارزي گرفته اند در حال حاضر 
امكان اس��تيصال ارز برايش��ان وجود دارد؟ شرايط 
دنيا، منطقه و كشورمان به گونه اي بوده و هست كه 
صادرات براي همه واحدها امكان پذير نيست. هرچند 
مجموعه اقتضائات به گونه اي نيس��ت كه ارز روز را 
از بدهكاران ارزي خواس��تار باشيم اما از سوي ديگر 
صندوق توس��عه ملي نيز منابع كشور و نسل آينده 
را نزد خود دارد و خواس��ته اين صندوق هم مبني بر 
بازپرداخت ارزي تسهيالت درست و منطقي است؛ 
اما راه حل چيست؟ يك بار ديگر هم در دولت مرحوم 
هاشمي رفسنجاني شاهد جهش نرخ ارز بوديم كه با 

بررسي شرايط و مذاكراتي كه انجام گرفت مقرر شد 
نرخي بينابين مشخص شود و اين نرخ شاخص مبنا 
قرار گيرد كه دو طرف رضايت داشته باشند. آن زمان 
افراد با ن��رخ ارز ۶0توماني وام گرفت��ه بودند و زمان 

تصميم گيري، نرخ ارز 300تومان شده بود. 
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عراق با بيان 
اينكه نمي توان يك نسخه كلي براي همه بدهكاران 
بخش خصوصي ك��ه توليدكننده هس��تند در نظر 
گرفت، تاكيد كرد: برخ��ي واحدها تمام دارايي هاي 
خود را هم بدهند ب��از هم بدهكار خواهند بود. البته 
اينطور هم نبايد باشد كه ريالي وام را پس بدهند يا با 

نرخ ارز همان سالي كه وام گرفته اند. 
وي درباره واگذاري سهام شركت يا بنگاه بدهكار به 
صندوق توسعه ملي، گفت: با اين كار شايد بنگاهداري 
صندوق را رواج دهي��م و ضمن اينكه عملكرد واحد 
توليدي ممكن اس��ت دچار خدشه ش��ود. هرچند 
اين اقدامات اين نوع ورود در شان حاكميت نيست. 
مشكالت و معضالت در اقتصاد را با دعوا نمي توان حل 
كرد بلكه منطقي بايد پيش رفت. با اقتضائات و يك 
منطق واقع گرايانه مي توان موضوع را به گونه اي حل 

كرد كه ضرربخش نباشد.

ايرج نديمي



مهر ماه سال گذشته بود كه تعدادي ماينر در زيرزمين 
شركت بورس و اوراق بهادار كش��ف شد، در وهله اول 
رييس س��ازمان وقت و بقيه مس��ووالن اين موضوع را 
تكذيب كردند اما پس از چند ساعت كشف ماينر تاييد 
شد و علي صحرايي مديريت وقت شركت سازمان بورس 
نيز اس��تعفا داد و پس از آن محمود گودرزي به سمت 

رياست اين شركت درآمد.
با گذش��ت چندين ماهه و تغيي��ر مديريتي هنوز اين 
موضوع به طور كامل افشا و شفاف سازي نشده است. اين 
كشف در زمان خود باعث بي اعتمادي سهامداران نسبت 
به بورس و معامالت ش��د و در حال حاضر نيز برخي از 
سهامداران با اين موضوع مشكل دارند و به نوعي سرمايه 

خود را از بورس خارج كرده اند.
صدرا صالحي، روزنامه نگار نيز درباره اين موضوع نوشت: 
مديريت وقت شركت بورس با تالش براي الپوشاني اين 
اتفاق و بيان اينكه اين ماينرها جنبه تحقيقاتي داشته 
و براي موضوع رگوالتوري در حوزه رمزارزها تهيه شده 
و شخصي نبوده اس��ت، اين موضوع را تكذيب كرد، اما 
همزمان سازمان بورس از كشف اين ماينرها و در عين 
حال عدم شفاف س��ازي فعاليت آنه��ا در گزارش هاي 

شركت بورس خبر داد.
در گزارش سازمان بورس همچنين به اين موضوع اشاره 
شد كه تصميمات مربوط به خريد ماينرها توسط دو تن از 
اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت بورس در اواخر 
سال ۹۸ اخذ شده و در ابتداي سال ۹۹ اين دستگاه ها 
خريداري شده اند. هرچند گفته مي شود فعاليت صورت 
گرفته توسط اين ماينرها در مجموع رقم بسيار ناچيزي 
بوده، اما ماهيت اين فعاليت و نحوه گزارش دهي شركت 
بورس به سازمان، چنان مشكوك و مخفيانه بود كه در 
روزهاي اول فاش شدن اين خبر، به زيان بورس كشور 
تمام ش��د، تاجايي كه اين خبر به عنوان يكي از عوامل 
منفي موثر بر اعتماد سرمايه گذاران در بورس تلقي شد. 
البته عوامل متعددي در آن زمان روي بازار اثرگذار بودند 
و قرار گرفتن در اوج دوران انتقال دولت، بازار را با شرايط 
كاهشي خاصي روبرو كرده بود، لذا تفكيك عوامل موثره 
بر حركت هاي شاخص عمال چندان ممكن نيست و به 
نظر مي رسد اثرات ناشي از كشف ماينرها در بورس، بيش 
از آنكه داراي يك اثر واقعي باشد، اثري سايه با خود به 
همراه داشت، اما به هر حال در آن دوره اين موضوع به 
عنوان عاملي در جهت سلب اعتماد از سرمايه گذاران در 

بازار سرمايه معرفي شد.
با آنكه سازمان بورس تالش كرد خود را بي اطالع نشان 
دهد، اما عضو ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس با 
بيان اينكه س��ازمان بورس به عنوان متهم اصلي بايد 
پاسخگوي كشف ماينر در شركت بورس تهران باشد 

بيان كرد هيچ مصوبه اي در شركت بورس تهران الزمه 
اجرا پيدا نمي كند، مگر آنكه در حضور ناظر سازمان به 
مرحله اجرا برسد كه با توجه به چنين مساله اي »ناظر 
سازمان بورس« در همه جلسات شركت بورس حضور 
داشته است، از مصوبات اطالع داشته و آنها را امضا كرده 
است. به هر حال اين موضوع باعث شد تا علي صحرايي 
استعفا دهد و از ش��ركت بورس برود؛ در واقع او قرباني 
كشف ماينرها در بورس شد. و به اين ترتيب غائله ختم 
شد و ديگر كسي از پيدا شدن ماينرها در شركت بورس 
حرف��ي نزد و پرونده بايگاني ش��د. در س��وي ديگر اما 
اعتراضات سهامداران به وضعيت اين بازار كه از دولت 
قبل و به دنبال برخي تصميمات و سياست هاي دولت 
وقت آغاز شده بود، در اين دولت اوج گرفت. سهامداران 
كه شعارهاي رييس جمهور جديد در حوزه بازار سرمايه 
را مورد حمله قرار مي دادند معتقد بودند رييسي نتوانسته 
در عمل به تعهدات خود موفق ظاهر شود و تداوم ريزش 
بازار را از چشم وي مي ديدند. هرچند منطقا به دليل تازه 
كار بودن كابينه جديد و ماه هاي اوليه فعاليت آنان، اين 
اعتراضات در دولت جديد چندان منطقي نبود، اما به هر 
حال باعث شد تا دولت تصميماتي در ارتباط با جلوگيري 

از ريزش بيشتر بازار بگيرد؛ تصميماتي كه كارشناسان 
معتقدند در ميان مدت ممكن است بازار را متعادل نگه 
دارد. سهامداران با انتقاد از انفعال دولت رييسي به افت 
حدودا ۲۵۰ هزار واحدي شاخص كل در فاصله ابتداي 
شهريور تا اواسط دي ماه اشاره كرده و با بيان اينكه اين 
ميزان ريزش كه به زيان شديد فعاالن اين بازار منتهي 
شده، دور از ش��عارهاي تبليغاتي رييس جمهور بوده 
است. هر چند بعد از سياست هاي جديد رييسي براي 
حمايت از بازار، ش��اخص هنوز نتوانسته به ارقام ميانه 
دي ماه )يك ميليون و ۳۵۲ هزار واحد( برگردد )تاريخ 
اين مقاله ۲۷ بهمن ماه است و شاخص در اين روز روي 
رقم يك ميلي��ون و ۲۸۲ هزار قرار دارد(، اما به هر حال 
اعتصابات فروكش كرده و به نظر مي رسد بازار در شرايط 
انتظار و مشاهده قرار دارد تا نتايج سياست هاي دولت 

را تبيين كند.
انتقادهاي توييتري، اينستاگرامي و اعتصاب هاي مقابل 
سازمان بورس و مجلس شوراي اسالمي و ... همگي در 
آن دوره كه البته همچنان كم و بيش شاهد آن هستيم 
از چند منظر قاب��ل توجه بود؛ اول اينكه منتقدان عدم 
ايفاي تعهدات دولت را بيش از هر چيز به دليل ناتواني 

تيم اقتصادي دولت از وزير اقتص��اد گرفته تا مديران 
سازمان بورس و مسووالن زيرمجموعه ارزيابي مي كنند 
و معتقدند ب��ا ضعف تجربي حاكم ب��ر مديران دولت، 
انتظار براي رفع مشكالت در اين بازار دور از ذهن است؛ 
هرچند در لحظه نگارش اين مطلب، بازار روند متعادلي 
را طي مي كند، اما كارشناسان، حتي در همين دوره نيز 
عدم نزول بازار را به سياست هاي موقتي و شاخص ساز 
دولتي نسبت مي دهند، نه تغييرات ساختاري و پايدار 
و معتقدند اين سياس��ت ها به خصوص با سند بودجه 
۱۴۰۱ دير يا زود محكوم به شكس��ت هستند. بخش 
ديگري از منتقدين نيز با بيان اينكه بورس ديگر اولويت 
رييسي نيست، به شعارهاي وي تا پيش از انتخاب شدن 
اشاره كرده و به اقدامات منفي سازمان هايي مانند برنامه 
و بودجه يا انفعال مديران ارشد اقتصادي تاختند و افت 

شديد شاخص را به اقدامات خود دولت نسبت دادند.
به هر حال نگاهي به وضعيت ش��اخص بورس در يك 
سال )مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰( نشان مي دهد كه كل 
افت شاخص معادل ۳۲۰ هزار واحد بوده و اين رقم در 
فاصله سه ماه پس از روي كار آمدن او به ۲۵۰ هزار واحد 
رسيده است؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

بازار سرمايهاخبار
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مرحله سوم توزيع سود در راه است
سنا| محمود حسنلو، معاون فناوري و توسعه نوآوري 
س��مات با بيان اينكه تاكنون دو مرحله پرداخت سود 
به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا( افزود: در مرحله اول و دوم به 
ترتيب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشكل شباي بانكي معتبر 
خود را برطرف و سودهاي سنواتي سال هاي ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۹ خود را دريافت كردند.وي با بيان اينكه حدود يك 
ميليون و ۸۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با 
مشكل شباي معتبر بانكي روبرو هستند، اظهار داشت: 
شماره شباي نامعتبر، حس��اب بانكي مسدود، راكد، 
مشترك )دو امضا(، ارزي و بلندمدت مهم ترين داليلي 
است كه باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واريز 
نشود.حسنلو درباره سهامداران عدالتي كه هنوز شماره 
شبا معتبر بانكي خود را اصالح نكرده اند، گفت: اين افراد 
مي توانند با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتريان 
)سجام( ثبت نام و احراز هويت خود را انجام دهند تا در 
روند پرداختي هاي آتي شركت سپرده گذاري مركزي 
قرار گيرند.معاون فناوري و توس��عه نوآوري سمات با 
بيان اينكه س��هامداران عدالت نگران سود سال هاي 
گذشته خود نباشند، تصريح كرد: شركت سپرده گذاري 
مركزي امسال در چندين نوبت، واريز سود سهامداران 
عدالت را در دستور كار خود قرار داده است اما اميدواريم 
اينگونه سهامداران هر چه سريعتر مشكل شماره شبا 
معتبر بانكي خود را حل كنند تا اين شركت بتواند سود 
سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آنها را تا اواسط تيرماه امسال 
پرداخت كند.گفتني است، س��امانه جامع اطالعات 
مشتريان )س��جام( با هدف ايجاد سامانه اي يكپارچه، 
فراگير و ارايه خدمات مطلوب به سهامداران بازار سرمايه 

راه اندازي شده است.

شرايط دريافت وام براي 
بورسي ها چيست؟

اقتصادآنالين| امكان توثيق مكانيزه س��هام، جهت 
دريافت كارت اعتباري و تس��هيالت بانكي براي تمام 
س��هامداران، اس��فندماه سال گذش��ته فراهم شد و از 
ارديبهشت ماه سال جاري، وثيقه  گذاري سهام رسميت 
يافت. تنها ش��رط براي دريافت وام اين است كه فرد در 
سامانه سجام ثبت نام و احراز هويت كند. درواقع سهامدار 
به اپليكيشن هاي بانكي يا شعب بانكي مراجعه كرده و 
درخواست توثيق سهام خود را ارايه مي دهد. پس از اين 
فرد از طريق سامانه سجام احراز هويت مي شود.پس از 
طي كردن روند مذكور، شركت سپرده گذاري مركزي، 
دارايي قابل وثيقه متقاض��ي را به بانك اعالم مي كند و 
بانك نيز در اپليكيشن به سهامدار نشان مي دهد. پس 
از آن سهامدار مي تواند نمادهايي كه قصد توثيق آنها را 
دارد انتخاب و تاييد كند. پس از اينكه دكمه تاييد زده شد، 
همانند خريد اينترنتي كه فرد به صفحه شاپرك ارجاع 
داده مي شود، در اينجا هم فرد به يك صفحه توثيق ارجاع 
داده خواهد شد. در واقع شركت سپرده گذاري مركزي، 
درخواستي كه از سمت بانك آمده است را به سهامدار 
نمايش مي دهد و پس از احراز هويت، دوباره درخواست 
متقاضي ثبت شده و فرآيند توثيق بعد از اعمال معامالت 
صورت مي گيرد.پ��س از آن، بانك مي تواند نتيجه را از 
شركت سپرده گذاري استعالم بگيرد و اگر موفقيت آميز 
بود، فرآيند تسهيالت ادامه مي يابد. به گفته معاون فناوري 
و توسعه نوآوري شركت سپرده گذاري مركزي، احتمال 
دارد كه بانك ها ۷۰درصد ارزش سهام را تسهيالت دهند 
و ۳۰درصد مارجين بگيرند. البته در اين بازه زماني، قيمت 
سهام تقريبا در كف است و انتظار نمي رود بيش از اين افت 
كند. از سوي ديگر، امكان افزايش توثيق در نظر گرفته 
شده اس��ت. در واقع اگر بانك با ريسك مواجه و ارزش 
توثيق از مارجين كمتر شد، مي تواند به مشتري اعالم و 
درخواست كند كه مشتري، ميزان توثيق را افزايش دهد 

تا بانك اقدام به فروش سهام شخص نكند.

زمان تخصيص سهام عدالت به 
جاماندگان مشخص شد

ايرنا| بعد از آزادس��ازي سهام عدالت، تعيين تكليف 
جاماندگان اين سهام مورد پيگيري جدي مسووالن قرار 
گرفت و طي دو سال گذشته وعده هاي زيادي در راستاي 
زمان اجرايي شدن تخصيص سهام عدالت به جاماندگان 
اين سهام اعالم شده بود.در اواخر ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ 
بود كه رييس سازمان خصوصي سازي درباره جاماندگان 
سهام عدالت اعالم كرد: بند»الف« قانون بودجه، دولت 
را مكل��ف كرده تا به افراد تحت پوش��ش كميته امداد، 
سازمان بهزيس��تي و افراد واجد شرايط مطابق اجراي 
قانون اصل ۴۴ قانون اساسي، سهام عدالت تعلق بگيرد.

حسين قربان زاده ادامه داد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسي، 
سازوكاري را پيش بيني كرده كه وزارت اقتصاد و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ب��ا همكاري هم افرادي كه 
داراي شرايط دريافت سهام عدالت هستند، تعيين شوند 
و اصرار ما اين اس��ت تا ضمن برگزاري جلسات تا پايان 
خردادماه مشخص شود كه چه برنامه اي براي جاماندگان 
سهام عدالت در دس��تور كار است. ابتدا قرار بود مبناي 
اختصاص س��هام عدالت به جاماندگان پرداخت سهام 
عدالت به ۲ دهك اول و ۴ دهك ديگر باشد.به دنبال اعالم 
چنين خبري و نيز تداوم پيگيري ها براي سرعت بخشي 
به تخصيص سهام جاماندگان سهام عدالت، دقايقي قبل 
حسين قربان زاده رييس س��ازمان خصوصي سازي از 
تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: 
بعد از پيگيري هاي انجام شده براي تشخيص واجدان 
سهام عدالت، مشخص شد كه يك ميليون و ۳۳۷ هزار و 
۸۷۵ نفر از كميته امداد و ۲ ميليون و ۲۵ هزار و ۸۲۵ نفر 
از سازمان بهزيستي جزو واجدان دريافت سهام عدالت 
هستند كه تاكنون از دريافت اين سهام غافل مانده اند. در 
مجموع از اين دو نهاد حمايتي، تعداد سه ميليون و ۳۶۳ 
هزار و ۷۰۰ نفر سهام عدالت ندارند و بايد به اين افراد سهام 
تعلق بگيرد. قربان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
چه ميزان سهام به اين افراد تعلق مي گيرد، اظهار داشت: 
تاكنون اين مساله نهايي نشده و تصميم گيري در مورد 
اين موضوع نيازمند چندين هفته زمان است تا مشخص 

شود كه سهام از چه منابعي به اين افراد اختصاص يابد.

پاي خودروهاي پرطرفدار 
باالخره به بورس باز شد

اقتصادآنالي�ن| هومن عميدي، كارش��ناس بازار 
سرمايه به بررسي وضعيت عرضه دو خودرو ديگنيتي و 
فيدلتي در بورس كاال پرداخت و گفت: حجم عرضه اين 
دو خودرو بسيار پايين است و در رنج قيمتي مناسبي 
عرضه نمي ش��ود. اما به دليل جو رقابتي حاكم بر بازار 
احتماال با استقبال همراه شوند. وي ادامه داد: اما مكانيزم 
و حجم عرضه اين دو خودرو در ادامه مسير بسيار مهم 
است. زيرا حجم عرضه بسيار پايين نمي تواند كارآ باشد و 
با چنين وضعيتي نمي توان به كشف و تثبيت قيمت ها 
در بازار خودرو دست يافت. اين ميزان از عرضه خودرو 
شرايط را تغيير نمي دهد و تنها خودرو براي اولين بار در 
بورس كاال عرضه مي شود.اين كارشناس بازار سرمايه 
تشريح كرد: سياست گذاري حاكم بر عرضه خودرو در 
بورس كاال ايراداتي دارد كه تعداد پايين حجم عرضه ها 
مهم ترين آن است. از طرفي ديگر زماني كه كشف قيمت 
با رقابت همراه مي شود دالالن مجددا مي توانند خودرو 
خريداري كنند. تنوع كم خودروها مشكل ديگري است 
كه براي موثر واقع شدن اين طرح بايد تعداد شركت هاي 
عرضه كننده افزايش يابد.وي تشريح كرد: بنابراين، براي 
حل اين مشكل حجم و تعداد عرضه ها بايد افزايش يابد تا 
خودرو به جاي كاالي سرمايه اي به عنوان كاالي مصرفي 
توسط مردم مورد اس��تفاده قرار بگيرد. اما در مجموع 
مكانيزم اين طرح صحيح است و بايد دست دالالن را از 
اين بازار كوتاه كرد. در واقع مي توان گفت اين حجم از 
عرضه براي شروع اشكالي ايجاد نمي كند اما اين روند 
بايد ادامه دار باشد تا بازار به تعادل برسد. عميدي معتقد 
است اين دو خودرو از نظر طراحي مشكل دارد و موتور 
و گيربكس ماشين متناسب با وزن آن نيست. اما در رنج 
قيمتي در حال توزيع است كه طرفداران بسياري دارد. 
وي افزود: انتظ��ار مي رود در ادامه چنين طرحي، روند 
نادرست قرعه كشي خودرو پايان يابد تا خودرو هاي توليد 
شده نه به دست دالالن، بلكه به دست مصرف كنندگان 
واقعي برس��د. اما اگر اين طرح هم نهايتا همانند طرح 
قرعه كش��ي و پيش ثبت نام خودرو در دستور كار قرار 
بگيرد، نمي تواند تغييري در وضعيت فعلي ايجاد كند.

اين كارش��ناس گفت: نقد ديگري كه به اين دو خودرو 
وارد است كيفيت پايين آنها در مقايسه با قيمت خودروها 
در سطح جهاني است. ديگنيتي و فيدلتي در مقايسه 
با خودروهاي باكيفيت ژاپني س��طح كيفيتي بسيار 
پاييني دارند در حالي كه با اين رقم مي توان خودروهاي 
باكيفيت بس��ياري را خريداري كرد.عميدي در پايان 
خاطرنشان كرد: در مجموع به نظر مي رسد با توجه به 
پايين بودن حجم عرضه ها اين روند ادامه دار نباشد و تنها 
كشف قيمتي اين دو خودرو عملي شود اما براي دستيابي 
به اهداف مديريتي و حذف واسطه ها در صنعت خودرو 

بايد حجم عرضه ها افزايش يابد.

سواد عاطفي؛  چرا و چگونه؟
 تقريباً همه ما بايد بپذيريم كه گهگاه بر اثر خشم، ترس، 
عدم امنيت، حسادت و ... اعمالي غيرعادي و نابهنجار 
انجام داده ايم و مس��ووليت عمل خط��اي خود خود را 
نيز نپذيرفته ايم. بي ش��ك اين خطاها باعث تضعيف 
شخصيت خودمان و نيز اطرافيان مان شده است. اكثر 
مردم به خصوص مردها، با شنيدن كلمه احساسات و 
عواطف معذب مي شوند. مردها به گونه اي از اين موضوع 
هراس دارندكه انگار اگر عواطف شان را بروز دهند همه 
رازهاي عميق و دردناك خود را برمال ساخته اند. اكثر 
مردها فكر مي كنند كه با آموزش سواد عاطفي، كنترل 
خود را بر زندگي شخصي و حرفه اي از دست مي دهند. 
البته اين ترس كمي قابل توجيه است زيرا برداشتن سدها 
و موانعي كه مانع از جاري ش��دن احساسات مي شوند 
مي تواند ما را دچار دردسر كند. اما سواد عاطفي فقط به 
معناي رها كردن عواطف و احساسات نيست.بلكه نكته 
مهم تر اين است كه ياد بگيريم احساسات خود را درك 
كنيم و آنها را كنترل و اداره كنيم. عواطف و هيجانات 
يكي از بخش هاي اساسي وجود انسان است. بدون آنها 
داراي حالت هاي رواني نابهنجار خواهيم بود. با پذيرش 
و اداره احساس��ات خويش و شنيدن و پاسخگويي به 
عواطف ديگران قادر خواهيم بود قدرت شخصي مان 

را افزايش دهيم.

ارزش معامالت بورس
بيشتر مي شود؟

تجارتنيوز| در پايان نيمه خرداد ماه ش��اخص كل 
بورس روي س��طح يك ميلي��ون و ۵۴۱ هزار واحدي 
ايستاد و نس��بت به هفته اخير خود ۱٫۴۷ درصد افت 
داشت. از سوي ديگر هر ۱۲ شاخص بازار منفي شدند و 
ارزش معامالت نيز در حدود پنج درصد كاهش يافت. 
بر همين اساس ارزش كل معامالت بورس در هفته اي 
كه گذش��ت از مبلغ ۲۸ هزار و ۷۶۲ ميليارد تومان به 
۲۷ هزار و ۸۸ ميليارد تومان رسيد. ارزش معامالت در 
بازار بدهي ۱.۲۹ درصد نسبت به هفته گذشته كاهش 
را ثب��ت و از هزار و ۲۷۵ ميليارد توم��ان به هزار و ۲۵۸ 
ميليارد تومان رسيده است. همچنين ارزش معامالت 
بازار مش��تقه با كاهش ۳۹.۶۰ درصدي از ۳۸ ميليارد 
تومان به ۲۳ ميليارد تومان رسيد. دو روز ابتداي هفته 
آينده تعطيل رسمي است و فعاليت بورس از سومين روز 
هفته يعني دوشنبه آغاز مي شود و عمال سهامداران سه 
روز كاري دارند. با توجه به معامالت هفته ها و روزهاي 
قبل مي توان گفت كه س��هامداران با كمي احتياط در 
اين هفته عمل مي كنند و بر همين اساس روند بورس 
متعادل مي شود. اما احتماال ارزش معامالت افزايش يابد. 
پيام الياس كردي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: در 
هفته اي كه گذشت ارزش معامالت بورس كاهشي بود. 
اين ارزش از پنج همت )هزار ميليارد تومان( كمتر شد و 
اين موضوع خبر از تغيير وضعيت بازار سرمايه مي دهد. 
شاخص كل از كف قيمتي خود حركت كرده و باال مي آيد.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

زيرزمين تاريك بورس تهران

بورس در نيمه خرداد منفي شد
در هفته اي كه گذشت شاخص كل بورس با كاهش ۱.۴۳ 
درصد به تراز يك ميلي��ون و ۵۴۱ هزار و ۹۸۱ واحدي 
رسيد. ش��اخص كل هم وزن با كاهش ۰.۶۷ درصدي 
به ارتفاع ۴۲۹ هزار و ۹۸۱ واحد رس��يد و شاخص كل 
فرابورس نيز با كاهش ۱.۲۵ درصد در ارتفاع ۲۶ هزار و 

۲۱۹ واحد قرار گرفت.
در اين هفته صنعت منسوجات با افزايش ۱۹.۷۷ درصد 
بيشترين رش��د را در بين صنايع تجربه كرد و بعد از آن 
صنعت قند و شكر با ۵.۵۲ درصد و صنعت زغال سنگ 
با ۳.۹۸ درصد رش��د در رتبه هاي بع��دي قرار گرفت. 
بيش��ترين كاهش را هم صنعت س��اير معادن با ۱۴.۳ 
درصد داش��ت و بعد از آن محصوالت چوب��ي با ۷.۳۶ 
درص��د و صنعت خودرو با ۴.۸۲ درص��د در رتبه دوم و 

سوم قرار گرفتند.
ارزش معامالت در اين هفته در مجموع ۲۳ هزار و ۵۴۷ 
ميليارد تومان مربوط به معامالت خرد و حق تقدم بود 
كه به طور ميانگين ۴ هزار و ۶۴۹ ميليارد تومان روزانه 
ارزش معامالت را در اين هفته بازار تجربه كرد. شنبه ۵ 
هزار و ۴۲۶ ميليارد تومان، يكشنبه ۵ هزار و ۵۳ ميليارد 
تومان، دوشنبه ۴ هزار و ۶۶۱ ميليارد تومان، سه شنبه 
۴ هزار و ۱۵۹ ميليارد تومان و چهارشنبه ۳ هزار و ۹۴۸ 

ميليارد تومان ارزش معامالت داشته ايم.
روند ورود و خ��روج پول حقيقي در اي��ن هفته به اين 
ش��كل بود كه ش��نبه ۴۵۱ ميليارد تومان خروج پول 
حقيقي، يكش��نبه ۶۴۶ ميليارد تومان، دوشنبه ۲۹۶ 
ميليارد تومان، سه ش��نبه ۶ ميليارد تومان و در نهايت 
چهارشنبه ۲۲۲ ميليارد تومان خروج پول حقيقي را در 
بازار شاهد بوديم و در مجموع يك هزار و ۷۰۰ ميليارد 
خروج نقدينگي داشته ايم. نكته منفي اين هفته خروج 

نقدينگي در تمام روز هاي كاري بوده است.
ميانگين سرانه خريد در اين هفته ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان براي هر شخص حقيقي و ميانگين سرانه فروش 
نيز براي هر شخص حقيقي ۱۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
بوده است. از جمله موارد اثر گذار بر روند بازار در اين هفته 
به موارد تكنيكالي باز مي گردد. تعطيالت پيش رو نيز بر 
روند بازار اثر داشت و براي موارد ديگر مي توان به تغيير 
نرخ ها، خبر احتم��ال قطعي برق صنايع، نرخ بهره بين 
بانكي باالي ۲۰ درصدي و اوراق فروشي دولتي اشاره كرد 
كه فروش اوراق دولتي بازار را كامال در گير كرده اس��ت 
و به صورت متوسط روزي حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد 

تومان شاهد فروش اوراق بوديم.

  هر 12 شاخص منفي شدند
در طول هفته معامالتي گذش��ته كه از ۷ تا ۱۱ خرداد 
محاسبه مي شود، ش��اخص كل بورس با ۱.۴۴ درصد 
كاهش به ميزان ۲۲ هزار و ۵۰۸ واحد تغيير داشته و از 
تراز يك ميليون و ۵۶۴ هزار به يك ميليون و ۵۴۱ هزار 

واحد رسيد. همچنين شاخص هم وزن كه نشانگر رشد يا 
كاهش ارزش شركت هاي كوچك تر بازار است، با كاهش 
حدود ۱.۶۳ درصدي مواجه شد و به ميزان ۷ هزار و ۱۳۷ 
واحد تغيير داشت. اين شاخص از محدوده ۴۳۶ هزار و 

۷۹۵ واحد به ۴۲۹ هزار و ۶۵۷ واحد رسيد.
در هفته اي كه گذشت شاهد وضعيت مناسبي در بازار 
س��رمايه نبوديم و ۱۲ شاخص بورسي منفي و با افت 
بيش از ۱ درصد همراه بودند. علت وضعيت نابسامان 
بازار س��هام، برآورده نش��دن انتظارات آن از وضعيت 
سياسي و اقتصادي است. همچنين در هفته گذشته 
شاهد حمايت هايي از قيمت سهام شركت هاي بزرگ 
بوديم اما در مقابل شركت هاي كوچك با افت همراه 
بودند و شاخص هم وزن نسبت به ساير شاخص ها با 

افت بيشتري همراه بود. 
۱۲ شاخص بورس��ي بيش از يك درصد افت كردند.

ارزش كل معامالت بورس اوراق بهادار تهران در هفته 
معامالتي كه گذشت با كاهش ۵.۸۲ درصدي نسبت 
به هفته معامالتي قبل خ��ود، از مبلغ ۲۸ هزار و ۷۶۲ 
ميليارد تومان به ۲۷ هزار و ۸۸ ميليارد تومان رسيد. 
حجم كل معامالت نيز، از ۴۷ ميليارد و ۱۳۲ ميليون 
س��هم به ۵۰ ميليارد و ۷۱۷ ميليون سهم رسيد كه 
نسبت به هفته گذشته افزايش ۷.۶۱ درصدي را نشان 
مي دهد. آمار ها حاكي از آن است كه، ارزش معامالت در 
بازار بدهي كه نشانگر ميزان خريد و فروش اوراق است، 
۱.۲۹ درصد نسبت به هفته گذشته كاهش داشته و از 
هزار و ۲۷۵ ميليارد تومان به هزار و ۲۵۸ ميليارد تومان 
رسيده است. همچنين ارزش معامالت بازار مشتقه 
كه ش��امل اوراق آتي، اختيار معام��الت، اوراق تبعي 
و... مي ش��ود با كاهش ۳۹.۶۰ درصدي از ۳۸ ميليارد 
تومان به ۲۳ ميليارد تومان رس��يد. ارزش معامالت 

صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( نيز با 
افزايش ۱۶.۱۴ درصدي از ۶ هزار و ۲۷۷ ميليارد تومان 

به ۷ هزار و ۲۹۰ ميليارد تومان رسيده است.

  نمادها چگونه بين تابلوهاي بورس جابه جا 
مي شوند؟

مهدي قلي پور كارش��ناس بازار سرمايه در رابطه با ارتقا 
و جابه جايي نماد ش��ركت ها در بي��ن تابلوهاي بورس و 
فرابورس نكات��ي را مطرح كرد. در ح��ال حاضر دو بازار 
بورس و فرابورس پذيراي شركت هاي مختلفي هستند. 
ب��ازار بورس دو بازار اول و دوم دارد و بازار اول بورس خود 
دو تابلوي اصلي و فرعي دارد. ب��ازار فرابورس نيز داراي 
تابلو هاي بازار اول و دوم، بازار س��وم و بازار چهارم و بازار 
پايه است. خود بازار پايه فرابورس نيز سه تابلو با رنگ هاي 
زرد، نارنجي و قرمز دارد. بازار چهارم فرابورس نيز مختص 
ابزار هاي نوين مالي، ش��امل انواع اوراق بدهي اس��ت. به 
صورت عمومي هر چه از سمت بورس به فرابورس و هر چه 
از بازار هاي اصلي به فرعي و پايه حركت مي كنيم، ريسك 
شركت ها بيشتر مي ش��ود؛ البته ممكن است شركت با 

كيفيتي نيز در بازار هاي پايين تر وجود داشته باشد.
 چه رويدادهايي در تابلوهايي كه شركت ها در آن حاضر 
هس��تند صورت مي گي��رد؟ مورد اول هن��گام پذيرش 
شركت ها اس��ت كه بر اساس كيفيت صورت هاي مالي، 
گزارش هاي حسابرس و سيس��تم حسابداري شركت، 
تركيب سهامداران و ميزان سهام شناور، ميزان سرمايه 
ثبتي و اندازه شركت و سابقه فعاليت امكان حضور در يكي 
از بازار هاي بورس يا فرابورس و تابلو هاي مختلف را دارند. 
البته خود شركت هم در انتخاب نوع بازار و تابلو موثر است 
و بعضا ديده ش��ده كه علي رغم واجد شرايط بودن براي 
پذيرش در بازار يا تابلوي باالتر، براي شروع ورود به بازار 

سرمايه، تابلو يا بازار پايين تر را به منظور آشنايي بيشتر 
با بازار يا درگيرشدن با قواعد و دستورالعمل هاي ساده تر 
انتخاب مي كنند. رويداد دوم انتقال بين تابلوها، بين بازار 
و به بازار يا تابلوي ريسكي تر )پايين تر يا با كيفيت كمتر( 
است. اين زماني اتفاق مي افتد كه شركت به مرور زمان 
صالحيت ها و الزامات حضور در تابلوي باالتر را از دست 
بدهد. مثال شركتي به مرور زمان سهام شناورش كمتر 
شود، يا كيفيت صورت هاي مالي يا افشاي نامناسب تري 
پيدا كند. در اين صورت امكان انتقال از بورس به فرابورس، 
يا از بازار اول به ب��ازار دوم بورس، يا از بازار هاي اول و دوم 
فرابورس به بازار پايه وجود دارد. تنزل تابلو اتفاق خوبي 
براي شركت ها نيست و به اعتبار شركت ها ضربه مي زند.

 چه عواملي سبب انتقال شركت ها در بين تابلوها مي شوند ؟ 
عواملي كه منجر ب��ه انتقال بين ب��ازاري يا بين تابلويي 
مي شوند در دستورالعمل هاي پذيرش بورس و فرابورس 
اعالم ش��ده اس��ت كه مهم ترين تفاوت آنها در س��ابقه 
فعاليت شركت، وضعيت سودآوري، ميزان سرمايه ثبتي، 
كيفيت افشا، ميزان سهام شناور در كنار چند مورد ديگر 
اس��ت. در طول زمان ش��ركت هاي زيادي از فرابورس به 
بورس منتقل شده اس��ت. به عنوان مثال از ابتداي سال 
۱۳۹۰ تاكنون ش��ركت هاي ميدكو، پتروشيمي غدير، 
كاغذ پارس، پتروشيمي خراسان، بورس كاال، همكاران 
سيس��تم، پااليش نفت تهران، ش��ركت بورس، پترول، 
سبحان دارو، پتروش��يمي جم، بيمه ما، كويرتاير، بانك 
خاورميانه، فوالد صبانور، سرمايه گذاري مسكن شمال 
ش��رق، ليزينگ ايرانيان، صندوق بازنشستگي كاركنان 
بانك ها، ارتباطات س��يار ايران، پتروش��يمي پرديس و 
تجارت الكترونيك پارسيان از يكي از بازار هاي اول و دوم 
فرابورس به يك��ي از بازار ه��اي اول و دوم بورس منتقل 
شده اند. در مقابل در همين ۱۰ سال گذشته، شركت هاي 
نيرو محركه، نساجي بروجرد، پتروشيمي آبادان، سخت 
آژند، صنعتي و كش��اورزي شيرين خراس��ان، بهسرام، 
پتروشيمي فارابي، قند نقش جهان، ايران خودرو ديزل، 
سايپا ديزل، سرمايه گذاري ملت، توليد مواد اوليه الياف 
مصنوع��ي، پلي اكريل، س��يمان كارون، پارس پامچال، 
چيني ايران، كاشي نيلو، كاشي اصفهان، داروسازي شهيد 
قاضي، داروسازي تهران شيمي، نورد و لوله اهواز، آذرآب، 
پتروشيمي اصفهان، فوالد كاويان، كف، ايران گچ، پشم 
توس، گروه صنعتي سديد، رنگين، تولي پرس، فارسيت 
درود، فيروزا، بسته بندي مشهد، بهپاك، هپكو، جوش و 
اكسيژن ايران، ماش��ين آالت تراكتورسازي، تهران دارو، 
ورزيران، آرتاويل تاير، س��اختماني اصفهان، سموم علف 
كش، آذريت، گازلوله، ايرانيت، نئوپان ۲۲ بهمن، سوليران، 
آلومتك، پرميت، قند بيستون و ۲۵ شركت ديگر از بورس 
اخ��راج و به يكي از تابلو هاي فراب��ورس )عمدتا بازار پايه 
 به خاطر وضعيت نامناس��ب مالي يا كيفيت افشاي اين 

شركت ها( منتقل شده اند.



گروه راه و شهرسازي|
در پي هك سايت هاي شهرداري پايتخت و از جمله 
سايت خدماتي »تهران من«، معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: ش��هروندان تهراني از روز دوش��نبه ۱۶ خرداد 
تا چهارش��نبه ۱۸ خرداد براي ورود به طرح ترافيك 
نيازي به رزرو روزانه ندارند. صدور اين اطالعيه، نشان 
مي دهد، نه تنها پس از گذشت 4 روز، مشكالت ايجاد 
ش��ده در پي هك س��امانه ها و دوربين هاي كنترلي 
ش��هرداري همچنان الينحل باقي مانده اس��ت كه 
احتماال اين شرايط طي روزهاي آتي نيز تداوم خواهد 
داشت. از آنجا كه حمله سايبري به زير ساخت هاي 
فضاي مجازي متعلق به شهرداري در روزهاي تعطيل 
صورت گرفته است، اين حمالت تاكنون پيامدهاي 
خاص و مشهودي براي شهروندان تهراني به دنبال 
نداشته است. در عين حال، با توجه به پايان تعطيالت 
وبازگشت شهروندان از سفر و افزايش ترافيك شهري 
 در ته��ران، انتظار م��ي رود، از امروز اين مش��كالت 

بر طرف شود.
به گ��زارش »تع��ادل«، طي س��ال هاي اخير تعداد 
حمالت سايبري به سايت وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
دولتي فزوني گرفته اس��ت. در آخرين مورد، حدود 
۱۱ ماه پيش، در ۱۸ تير سال گذشته، سايت راه آهن 
جمهوري اسالمي و در پي آن، سايت ستادي وزارت 
راه و شهرسازي مورد حمله سايبري قرار گرفت كه  به 
دنبال آن پورتال وزارتخانه و سايت هاي زير پورتال آن 
از دسترس خارج شد. هك كنندگان سايت وزارت راه 
و شهرسازي، به جاي محتواي سايت اين وزارتخانه، 
پيامي تهديدآميز را روي اين سايت بارگذاري كرده 
و به وزير راه و ساير مسووالن اين وزارتخانه از جمله 
راه آهن نوش��ته بودند: »پايتان را از گليمتان درازتر 

نكنيد.«

  توضيح فاوا درباره اختالل 
در سامانه شهرداري

بعد از ظهر پنجش��نبه ۱2 خرداد سال جاري، روابط 
عمومي سازمان فناوري و اطالعات )فاوا( شهرداري 
در پي اختالل در سامانه ش��هرداري تهران و سايت 
ته��ران من اعالم ك��رد: اختالل عم��دي در صفحه 
داخلي سامانه داخلي شهرداري تهران براي دقايقي 
اين سامانه را با انتش��ار تصويري موهن از دسترس 

همكاران خارج كرد. 
اختالل عم��دي در صفحه داخلي س��امانه داخلي 
شهرداري تهران براي دقايقي اين سامانه را با انتشار 
تصويري موهن از دس��ترس هم��كاران خارج كرد. 
فرآيند اين رف��ع اختالل محدود به س��رعت اتفاق 
افتاد. البته س��امانه هاي خدمت رس��اني شهرداري 
تهران براي بررسي هاي بيشتر فني توسط سازمان 
فاوا فعال محدود شده است. سازمان فاواي شهرداري 

تهران با همكاري نهادهاي مسوول در حال بررسي 
ابعاد موضوع و اقدامات پيشگيرانه براي حفظ كيفيت 
خدمات رساني مطلوب به شهروندان است. ماهيت 
اختاللگران و شيوه فعاليت آنها پس از بررسي نهايي 

توسط نهادهاي مسوول اطالع رساني خواهد شد.
 پس از گذشت چهار روز از اختالل در سامانه »تهران من« 
همچنان استفاده از اين سامانه از دسترس شهروندان 

خارج است.
همچنين بنا بر پيگيري تس��نيم از سازمان فناوري 
اطالعات ش��هرداري تهران، زمان استفاده مجدد از 

سامانه »تهران من« هنوز مشخص نيست.

  روايت »علوي« از حمله سايبري
در اين حال، س��يد احمد علوي، عضو ش��وراي شهر 
تهران در واكنش به حمله س��ايبري به سامانه هاي 
خدماتي شهرداري تهران، گفت: اين مساله نشان داد 
كه هم اكنون شهرداري تهران و مديريت شهري به 
خط مقدم حمله دشمنان انقالب تبديل شده است.

علوي در گفت وگو با تسنيم تصريح كرد : آنها بعد از 
آنكه به واسطه تدبير شهردار تهران در موضوع افزايش 
حقوق ها نتوانستند كاري از پيش ببرند، به سراغ هك 
كردن سامانه هاي خدمت رساني به مردم رفتند اما 
مهم اين اس��ت كه دشمن باز هم اشتباه كرد چرا كه 
از روز دوشنبه همه خدمات بهتر از قبل به مردم ارايه 

خواهد شد. اين عضو شوراي شهر تهران افزود: نكته 
مهم اين است كه در اين جنگ تمام عيار مراقب لطمه 
به وحدت، هم دلي و همزباني باشيم چرا كه دشمن 
روي اختالفات ما براي ضربه زدن به انقالب حساب 

باز كرده است.

  طرح ترافيك بدون رزرو آنالين
در اين حال، به نظر مي رسد، روز دوشنبه نيز سامانه 
ش��هرداري به مدار كار و خدمت باز نخواهد گشت، 
چه آنكه معاونت و س��ازمان حم��ل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران با صدور اطالعي��ه اي اعالم كرد 
كه ش��هروندان تهراني از روز دوش��نبه ۱۶ خرداد تا 
چهارش��نبه ۱۸ خرداد ب��راي ورود به طرح ترافيك 
نيازي ب��ه رزرو روزانه ندارند. مت��ن اين اطالعيه به 
شرح زير است: به اطالع شهروندان گرامي مي رساند؛ 
از دوش��نبه ۱۶ خردادم��اه لغايت چهارش��نبه ۱۸ 
خردادماه ۱4۰۱، شهروندان محترمي كه قصد تردد 
در محدوده طرح ترافيك را دارن��د، نياز و الزامي به 
رزرو روزانه تردد خود در س��امانه تهران من ندارند. 
البته عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا، مانند گذشته با توجه به شرايط و زمان 
تردد، محاسبه و در حساب شهروندي لحاظ خواهد 
شد و فقط رزرو جهت ورود به محدوده طرح ترافيك 

الزامي نيست.

همچنين ن��اوگان جابه جا كننده بار و كاال در ش��هر 
تهران، مي توانند )تا آخر هفته جاري(، بدون دريافت 

بار برگ به خدمت رساني خود ادامه دهند.

  جزييات بيش�تر از هك ش�دن سامانه هاي 
شهرداري تهران

آنگونه كه برخي رس��انه ها به نقل از تسنيم گزارش 
كرده اند: براساس پيگيري ها اختالل ها شامل بخشي 
از شبكه دوربين هاي نظارتي و سايت تهران من است. 
وب سايت هاي »شهرداري تهران« و »سامانه تهران 
من« نيز از دسترس خارج شده اند. براساس پيگيري ها 
بخش��ي از ش��بكه دوربين هاي نظارتي شهرداري و 
همچنين زيرس��اخت هاي خدماتي همچون سايت 
تهران من س��ايت ش��هرداري تهران و نيز بخشي از 
س��امانه هاي داخلي همچون اتوماس��يون داخلي و 
ديگر س��امانه هاي ارتباطي كاركنان مختل شده اند. 
پيش از اعالم رس��مي حمله سايبري به سامانه هاي 
شهرداري تهران، يك گروه هكري با انتشار ويديوهايي 
از ديتاسنتر مركز فناوري اطالعات شهرداري تهران، 
مدعي شده بود كه به زيرساخت دوربين هاي مراقبتي 
شهرداري تهران دسترس��ي پيدا كرده است. برخي 
برآوردها حاكي از اين است كه اين هك شامل بيش 
از 5 هزار دوربين كنترلي و ۱5۰ سايت وسامانه متعلق 

به شهرداري است.
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ورود دولت به موضوع 
ساختمان هاي پرخطر

محسن منصوري، اس��تاندار تهران گفت: در آخرين 
جلسه س��تاد مديريت بحران كشور كه با حضور وزير 
كشور برگزار شد به موضوع س��اختمان هاي ناايمن 
پايتخ��ت ورود كرديم و قرار ش��د در هيات دولت نيز 
اقدامات تكميلي انجام ش��ود. محس��ن منصوري در 
گفت وگو با ايرنا افزود: طبق آخرين بررسي هاي انجام 
ش��ده حدود 2 هزار س��اختمان كم ايمن و ناايمن در 
پايتخت وجود دارد كه بيش از ۹۰۰ ساختمان به لحاظ 
ايمني در شرايط آسيب پذيري بيشتري قرار دارد و بايد 
از اين ساختمان ها به ش��دت مراقبت شود. وي ادامه 
داد: در آخرين جلسه ستاد مديريت بحران قرار شد كه 
گزارش تخصصي به تفكيك هر ساختمان پرخطر تهيه 
شود و حتما بايد پس از گزارش الزم ساختمان هايي 
كه در وضعيت بسيار پرخطر قرار دارد از بهره برداري 
خارج شود. به گفته استاندار تهران، همچنين مقرر شد 
پس از تهيه گزارش تخصصي تفكيك ساختمان ها اين 
گزارش ها در سطح ستاد مديريت بحران و هيات دولت 
ارسال و اقدامات فوري انجام شود. وي تاكيد كرد: خط 
قرمز نظام و دولت حفظ جان مردم است و در همين 
حادثه ساختمان متروپل مشخص شد كه برخي افراد 
با ساده انگاري موجب ش��دند كه حادثه بزرگي رقم 
بخورد به همين دليل اجازه نخواهيم داد عده اي افراد 
سودجو با جان مردم بازي كنند. استاندار تهران يكي 
ديگر از مشكالت موجود را وجود قوانين قديمي و غلط 
در حوزه س��اخت و ساز ذكر كرد كه ضرورت دارد اين 
ضوابط و قوانين از سوي مجلس شوراي اسالمي اصالح 
شود. وي در خصوص اعالم ساختمان هاي پرخطر در 
پايتخت نيز گفت: حتما بايد اين كار انجام شود تا مردم 

در جريان ساختمان هاي پرخطر قرار بگيرند.

طغيان دوباره سفيدبالك ها 
در پايتخت صحت ندارد

اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
طي اطالعيه اي تاكيد كرد، طغيان سفيدبالك ها در تهران 
صحت ندارد. به گزارش مهر، اداره كل محيط زيست و 
توسعه پايدار شهرداري تهران با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: انتشار خبري مبني بر طغيان دوباره سفيدبالك ها 
در پايتخت، ناشي از برداشت نادرست برخي سايت ها 
و كانال هاي خبري بوده و صحت ندارد. بر اس��اس اين 
اطالعيه، خبرگزاري ايسنا منبع اوليه اين خبر است كه 
در مصاحبه اي اختصاصي به بررسي كارشناسي پديده 
سفيدبالك ها و تشريح ابعاد علمي اين پديده در شهر 
تهران طي س��ال هاي گذش��ته پرداخته است. به نظر 
مي رسد، برخي سايت ها و كانال هاي خبري با برداشت 
نادرس��ت از مباحث مطروحه در اين مصاحبه علمي و 
كارشناسي كه ناظر به طغيان سفيدبالك ها در فصول 
گرم چند سال گذشته بوده است، آن را به سال جاري 
تعميم داده و موجب دل نگراني پايتخت نشينان شده اند. 
روابط عمومي اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار در 
پايان اطالعيه خود با اطمينان خاطر به شهروندان عزيز، 
تأكيد كرد: موضوع طغيان دوباره سفيدبالك ها در شهر 

تهران طي سال جاري صحت ندارد.

تكميل خطوط ناقص مترو 
نيازمند ۷۰ هزار ميليارد تومان

مسعود درستي، مديرعامل متروي تهران در مورد اعتبار 
مورد نياز تكميل خطوط فعلي مترو و احداث خطوط 
جديد توضيحاتي را ارايه كرد. درستي در گفت وگو با 
ايسنا، با تاكيد بر اينكه شبكه خطوط متروي تهران كه 
با ۷ خط در حال سرويس دهي به شهروندان پايتخت 
است، داراي نواقصي است كه در صورت رفع آنها، كيفيت 
سرويس دهي چندبرابر مي شود، گفت: در حال حاضر 
قطارهاي مترو در مس��ير خطوط احداث شده شبكه 
متروي پايتخت مشغول خدمت رساني به شهروندان 
هستند؛ اما تكميل شبكه موجود مشتمل برخطوط 
يك تا هف��ت و طرح هاي توس��عه اي، نيازمند افتتاح 
۳۳ ايستگاه ديگر اس��ت تا طول مسير بهره برداري از 
تونل هاي ساخته ش��ده به 2۹۸ كيلومتر برسد. وي با 
تاكيد بر اينكه بحث احداث و تكميل پايانه هاي مترو 
و نيز ساخت پست هاي برق باقي مانده نيز مهم است، 
اف��زود: نياز ما ب��راي تحقق تكميل خط��وط در حال 
بهره برداري، تأمين اعتبار ۷۰ هزار ميليارد توماني است 
و اين در حالي اس��ت كه در كنار توسعه سخت افزاري 
شبكه مترو، بايد حدود ۱5۰۰ واگن نيز به ناوگان حمل 
و نقل ريلي پايتخت افزوده ش��ود تا بتوان س��رفاصله 
حركتي قطارها در تمام خطوط موجود را به ميزان قابل 
قبول كاهش داد. درستي با بيان اينكه توسعه خطوط 
هفتگانه كه در قالب افزايش طول خطوط يك، 2، ۳، 
4، ۶ و ۷ برنامه ريزي ش��ده اس��ت، به اعتباري حدودا 
۳۰ هزار ميليارد تومان ني��از دارد، ادامه داد: مي توانيم 
بخش عمده اي از اين منابع مالي مورد نياز را از طريق 
تهاتر امالك و نيز بارگذاري مجتمع هاي ايستگاهي 
تأمين كرد. وي اف��زود: اگر منابع و اعتبارات مورد نياز 
تكميل خطوط در حال بهره برداري مترو تامين شود 
مي توانيم تا پايان سال ۱4۰2 پرونده تكميل خطوط در 
حال بهره برداري را ببنديم. وي در مورد سرانجام تامين 
مالي س��اخت خطوط جديد نيز گفت: براي ساخت 
۱52 كيلومتر خطوط جديد كه خط ۸ تا ۱۱ است به 
2۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داريم، البته دقت 
داشته باشيد كه اين عدد با احتساب قيمت امروز كاال 
و خدمات محاسبه شده است و به هر ميزان كه تامين 
اعتبار به تعويق بيفتد بايد براساس ضريب تورم قيمت ها 
را محاسبه كرد كه قاعدتاً سال به سال بيشتر خواهد شد. 
وي در مورد روش هاي تامين مالي نيز با تاكيد بر اينكه با 
تداوم روش هاي متداول و جاري تأمين پول راه به جايي 
نمي بريم، افزود: قطعا بايد حمايت ها و كمك هاي بسيار 
پررنگ تري از سوي دولت به سمت متروي تهران روانه 
شود تا بتوانيم در يك افق زماني مشخص خطوط جديد 

مترو را به سرانجام برسانيم.

تشريح وضعيت ۲ نفتكش يوناني
سازمان بنادر و دريانوردي در بيانيه اي آخرين وضعيت 
2 نفتكش يوناني توقيف شده در آب هاي خليج فارس را 
تشريح كرد. به گزارش مهر، سازمان بنادر و دريانوردي 
به عنوان مرجع حاكميت دريايي ايران در بيانيه اي ضمن 
تشريح آخرين وضعيت 2 نفتكش يوناني توقيف شده 
در آب هاي خليج فارس اعالم كرد: تمامي خدمه اين 2 
نفتكش در سالمت كامل جسمي و روحي قرار دارند و 
ارتباط تلفني آنها با خانواده هايشان تسهيل مي شود. در 

بيانيه سازمان بنادر و دريانوردي آمده است: 
۱. در پي اعالم ش��ركت خدمات كش��تيراني فرهنگ 
آب هاي آرام به عنوان نماينده رس��مي »پي اند آي« و 
مالكان 2 نفتكش يوناني مبني بر وصول پيام هاي متعدد 
از س��وي مالكان و كلوپ هاي »پي ان��د آي« آنها و ابراز 
 Delta Poseidon نگراني از وضعيت خدمه تانكرهاي
و Prudent Warrior، پس از انجام هماهنگي هاي 
الزم توسط سازمان بنادر و دريانوردي با همراهي معاونت 
امور دريايي اداره كل بن��ادر و دريانوردي هرمزگان، با 
حضور روي تانكرهاي فوق با فرمانده تانكرها مالقات 

كردند كه نتايج آن به اين شرح است: 
2. در اي��ن مالقات فرمانده هر 2 كش��تي تأييد كردند 
كه تمامي خدمه از لحاظ روحي و جسمي در وضعيت 
مناسبي قرار دارند و برخورد نيروهاي نظامي نيز با آنها 
كاماًل مناسب بوده و هيچ گونه شكايتي در اين خصوص 
گزارش نشده اس��ت. همچنين جهت تسهيل ارتباط 
تلفني خدمه كشتي با خانواده هايشان قرار شد نماينده 
كشتي تعدادي سيم كارت به همراه تلفن همراه تهيه و 

در اختيار آنها قرار دهد.
۳. فرماندهان دو شناور همچنين درخواست هاي غذايي 
و آب و آذوقه و س��اير اقالم مصرفي را تهيه و در اختيار 
نماينده كشتيراني قرار دادند، همچنين هماهنگي الزم 
جهت دريافت زباله از كش��تي و تحويل آن به ساحل 

صورت گرفت.
4. همچني��ن با توجه به حضور بعض��ي از خدمه روي 
كشتي براي مدت طوالني، موضوع جابه جايي بعضي 
از ملوانان با فرمانده كشتي مطرح و مقرر شد در صورت 
موافقت مالكان ش��ناورها، هماهنگي هاي الزم در اين 

خصوص انجام شود.
5. ضمناً با توجه به اينكه تانكرهاي مذكور حامل مشتقات 
نفتي بودند، از سوي معاونت امور دريايي اداره كل بنادر و 
دريانوردي هرمزگان توصيه هاي ايمني و زيست محيطي 
الزم به فرماندهان كشتي ها ارايه شد و همچنين با توجه 
به اهميت و حساسيت منطقه از لحاظ زيست محيطي 
كه به عنوان منطقه ويژه زيست محيطي از سوي سازمان 
بين المللي دريانوردي و كنوانسيون مارپل شناخته شده 
اس��ت، توصيه هاي الزم جهت پيش��گيري از آلودگي 
و حفظ ايمني خدمه و كش��تي به فرمانده كش��تي ها 

عنوان شد.
۶. همچنين با توجه به درخواس��ت فرمانده كشتي و 
مطابق مقررات و استانداردهاي بين المللي مقرر شد كه 
همكاري هاي الزم در راستاي تسهيل اجراي الزامات 
بين المللي توسط خدمه كشتي اقدامات جاري از جمله 

ثبت و ضبط وقايع كشتي، صورت گيرد.
۷. ضمناً كنفرانس تلفني بين فرمانده، نماينده كشتي و 
دفتر مركزي مالكان كشتي در يونان برقرار شد و مالكان 
كشتي دستورات الزم در خصوص حفظ و نگهداري از 

كاال را به فرمانده ارايه كردند.
۸. به فرمانده كش��تي ها اعالم ش��د در صورت بروز هر 
گون��ه نياز جديد، مراتب مربوط��ه را به اطالع نماينده 
كشتي جهت تهيه و رفع آن اعالم كند كه در اين رابطه 
سازمان بنادر و دريانوردي همكاري هاي الزم را به عمل 

خواهد آورد.
۹. در اين مالقات به فرمانده و خدمه كشتي نيز اعالم شد 
كه هيچ محدوديتي مطابق استانداردهاي بين المللي 
براي انجام كارهاي جاري روزانه و تردد آنها روي كشتي 

وجود نخواهد داشت.
۱۰. همچنين بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده 
امكان مالقات كنس��ولي با خدمه اين دو كش��تي نيز 

فراهم شده است.

فرسايش ساختمان ها در اثر 
وزش توفان هاي گرد وخاك 

صادق ضياييان، رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به آسيب هاي ناشي 
از پديده گردوخاك به زيرس��اخت هاي كشور گفت: 
يكي از مهم ترين خسارات ناشي از توفان گرد وخاك، 
فرسايش بناهاي ساختماني و اختالل در صنعت حمل  
ونقل است. به گزارش ايرنا، ضياييان درباره هزينه ها 
و آس��يب هاي توفان هاي گردوخاك براي سازه ها و 
زيرساخت هاي كشور اظهار كرد: همزماني وزش باد 
و توفان با پديده گردوخاك، آسيب هاي ناشي از آن را 
تشديد مي كند و اولين آسيب اين پديده به زيرساخت ها 
مربوط به شن هاي روان است كه موجب مسدود شدن 
راه ها، جاده ها و مس��يرهاي ريلي خواهد ش��د. وي با 
اشاره به خسارات ناش��ي از توفان هاي گردوخاك به 
ساختمان ها و بناهاي تاريخي افزود: با توجه سرعت 
وزش باد و وزن ريزگردها، انرژي جنبش��ي ريزگردها 
افزايش يافته و منجر به فرس��ايش بناهاي تاريخي و 
ساختمان هاي ميراث فرهنگي مي شود. ضياييان با 
اشاره به لطمات گردوخاك به صنعت هوانوردي كشور 
گفت:  ايج��اد تاخير يا لغو پروازها در وهله اول صنعت 
هوانوردي را با اختالل مواجه كرده و آسيب ثانويه آن 
نيز صنعت و تجارت كش��ور را هدف مي گيرد. رييس 
مركز ملي پيش بيني و مديريت بح��ران مخاطرات 
وضع هوا گفت: همه بخش هايي از س��اختمان كه در 
معرض وزش باد هستند از جمله نماي ساختمان دچار 
فرسايش مي ش��وند، عالوه بر اين، رسوب گردوخاك 
و نياز به پاكس��ازي هم در نماي ساختمان ها، هزينه 
پاك كردن ماس��ه از جاده و س��اختمان، هزينه هاي 
مربوط به تصادفات، هزينه هاي مربوط به پاك سازي 
زيرساخت هاي ساختماني مدفون مانند خطوط انتقال 
نفت به دليل ماسه و گردوخاك برخي ديگر از خسارات 

ناشي از پديده هاي گردوخاك است.

ورود به طرح ترافيك تا چهارشنبه نيازي به رزرو در »تهران من« ندارد

عضو سابق كميسيون ماده 100 پايتخت: متروپل محصول فساد گسترده بين دستگاه ها است

شبيخون به سايت هاي شهرداري پايتخت

هيچ سند و سابقه اي از »متروپل« وجود ندارد
گروه راه و شهرسازي|

روزبه روز به تعداد تلفات »متروپل« افزوده مي شود 
و در اين حال، گفته مي ش��ود كه دست كم ۱2 نفر 
ديگر همچنان زير آوار هستند. همزمان با افزايش 
آمار تلفات فاجعه متروپل، بحث هاي كارشناس��ي 
نيز داغ تر و بيش��تر شده اس��ت. در اين ميان، هنوز 
اطالعات دقيقي از علل فروريزش اين س��اختمان 
در دست نيس��ت. آنگونه كه علي اعطا، عضو سابق 
شوراي شهر تهران به نقل از يكي از اعضاي سازمان 
نظام مهندسي آبادان اعالم كرده است، اين سازمان 
به هيچ يك از اسناد و اطالعات ساخت »متروپل« 
دسترس��ي ندارد و منبع تحليل هاي آنان نيز اخبار 

منتشره در رسانه ها است.
عضو ش��وراي ش��هر پنجم در گفت وگو با ايس��نا، 
در م��ورد حادثه متروپل و هش��دار به همه دس��ت 
اندركاران ساختمان سازي مي گويد: حادثه متروپل 
را هش��دار تلقي نمي كنم. هش��دارها پيش از اين، 
بارها و بارها داده شده بود تا فاجعه اي مثل متروپل 
رقم نخورد. حتي اگر خيل��ي دور نرويم، حداقل از 
زمستان ۹5 يعني زمان حريق پالسكو تاكنون دايما 
هشدارها داده ش��ده بود. وقتي موضوعي در سطح 
ملي مطرح مي شود و در س��طح رياست جمهوري 
و دولت و مجلس موض��وع را دنبال مي كنند و بعد 
گزارش هايي در س��طح ملي، مثل گزارش كميته 
مل��ي پالس��كو تهي��ه مي ش��ود و راهكارهايي هم 
پيشنهاد مي دهند، يعني هشداري نمانده كه مطرح 

نشده باشد.

  چرا هشدار پالسكو شنيده نشد؟
وي عنوان مي كن��د: اما اين هش��دارها، اقدامات و 
گزارش ها، در ساختاري مي تواند راهگشا باشد كه 
ما با فساد گسترده مواجه نباشيم. مساله متروپل به 
نظر من، محصول فساد گسترده ميان بخشي بين 
دس��تگاه هاي ذي مدخل بود. در چنين ش��رايطي 
شما هرچقدر هم هشدار فني داده باشيد، چه كسي 
گوشش بدهكار خواهد بود؟ شما مي پرسيد چرا به 
تذكرات مهندس ناظر توجه نش��د؟ يا چرا سازمان 
نظام مهندسي فقط به ابالغ اكتفا كرد؟ سوال من از 
شما اين است كه آيا به اسناد اين پرونده دسترسي 
داريم؟ شما به عنوان رسانه، اول از اين افراد مطالبه 
كنيد كه همه اسناد فني و حقوقي متروپل را منتشر 

كنند. اينها كه ديگر اس��ناد طبقه بندي و محرمانه 
نيست. چرا منتش��ر نمي كنند؟ من با يكي از افراد 
مسوول در سازمان نظام مهندسي استان خوزستان 
تماس گرفتم. در مورد س��ابقه و اسناد پروژه سوال 
كردم. واقعا ش��گفت آور بود ك��ه مي گفت ما كه در 
سازمان نظام مهندسي استان هستيم، اطالعات مان 
از همين رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي است. گفتم 
چطور؟ باالخره اين س��اختمان آنجا پرونده دارد و 
ط��راح و ناظر دارد كه در ج��واب به من گفت، هيچ 

سابقه اي از ساختمان موجود نيست.
اعط��ا مي افزايد: م��ن نمي دانم االن ش��هرداري و 
شوراي شهر آبادان چه مي كنند؟ اما شهرداري بايد 
اين اطالعات را منتشر كند. كس��ي هم نبايد مانع 
ش��ود. اينها اطالعات محرمانه و داراي طبقه بندي 
نيس��ت. چيزي هم كه نبايد اتفاق مي افتاد، اتفاق 
افتاده اس��ت. چه امر پنهاني وج��ود دارد كه مثال، 
پروانه، گواهي ها و نقش��ه هاي فني س��اختمان را 
منتش��ر نمي كنند؟ ش��ما مي توانيد باور كنيد يك 
س��اختماني با اين وس��عت در آبادان ساخته شد، 
فاجع��ه اي در آن رخ داده كه مس��تقيما به س��ازه 
س��اختمان مربوط است، اما هيچ اطالعي در دست 
نيست كه اصال چه كساني اين ساختمان را طراحي 
كرده اند؟ مهندسين چه كساني بوده اند؟ مهندس 
س��ازه آن چه كس��ي بوده؟ ناظر يا ناظرين آن چه 
كس��اني بوده اند؟ اگر هم ناظ��ري در كار بوده، چه 
گزارش يا گزارش هايي به شهرداري داده و بر اثر اين 
گزارش ها، چه اتفاقي افتاده است؟ تنها چيزي كه 
مي شود گفت، گزارشي مربوط به دي ماه ۹۹ منتشر 
ش��ده كه البته درباره سنديت و اعتبار آن نمي شود 
با اطمينان اظهارنظر ك��رد و اين گزارش مي گويد 
شهرداري حداقل از دي ۹۹ در رابطه با تهديدهاي 
آشكار اين س��اختمان مطلع بوده است. اما بعد چه 

اتفاقي مي افتد، اطالعي در دست نيست.

  مساله متروپل و نقش كميسيون ماده ۱۰۰
وي در مورد نقش كميس��يون م��اده ۱۰۰ در بروز 
چنين تخلف��ي مي گويد: مس��اله متروپل متفاوت 
است و به نظرم موضوع ارتباطي با كميسيون ماده 
۱۰۰ ندارد. اگر اين پرونده به كميسيون ماده ۱۰۰ 
ارجاع شده بود، شهرداري مي بايست تا صدور رأي، 
از عمليات ساختماني يا از بهره برداري آن جلوگيري 

مي كرد و اين در حالي است كه استاندار خوزستان 
در مصاحبه اي اظهاركرده كه پروانه اين ساختمان 
براي ش��ش طبقه بوده، و بعد طي دو مرحله 2 و ۳ 
طبقه يعني در مجموع پنج طبقه به آن اضافه شده 
است. من 4 سال در كميسيون ماده ۱۰۰ شهر تهران 
عضويت داش��ته ام و با توجه به شناختي كه از اين 
قانون و تبصره هاي آن دارم، قاعدتا رأي كميسيون 
نمي توانسته غير از قلع و تخريب طبقات مازاد باشد. 
اگر پرونده تخلف توسط ش��هرداري به كميسيون 
ماده ۱۰۰ ارجاع نش��ده است، اينجا اشكال بزرگي 
در كار ش��هرداري بوده ك��ه از چنين تخلف بزرگي 
صرفنظر كرده اس��ت. اگر اين پرونده به كميسيون 
ماده ۱۰۰ ارجاع ش��ده ام��ا رأي بي خاصيتي مثل 
جريمه صادر شده، به نظرم بايد اعضاي كميسيون 
را مورد بازخواس��ت قرار داد كه منطق اين رأي چه 
بوده اس��ت؟ اينها فرضيات مختف اس��ت. ما حتي 
امروز بعد از گذشت اين مدت از تخريب ساختمان، 
مطلع نيستيم كه اساس��ا اين تخلف به كميسيون 
ماده ۱۰۰ ارجاع شده يا نه؟ البته مطلع نيستيم، اما 

حدس هايي مي زنيم.
عضو سابق شوراي ش��هر تهران مي افزايد: ببينيد، 
گفته مي ش��ود پروژه متروپل به صورت مشاركتي 
ساخته شده و شهرداري در آن سهيم بوده است. من 
در مورد تهران مثال بزنم: ما زماني كه به شوراي شهر 
پنجم تهران وارد ش��ديم، با ساختمان هاي زيادي 
مواجه شديم كه ش��هرداري در آنها شراكت داشت 
و هيچ كدام از آنها پروانه س��اخت نداش��تند يعني 
بدون پروانه س��اخته شده بودند. مي دانيد كه طبق 
قانون، ش��هرداري ها مرجع صدور پروانه هس��تند. 
شهرداري با اين توجيه غلط مي گفته است كه من 
خودم مرجع صدور پروانه هستم و براي ساختمان 
خودم كه الزم نيس��ت به خودم پروان��ه بدهم! در 
رابطه با متروپل همين اتفاق افتاده است. حاال اين 
اتفاق مي توان��د زمينه را فراهم كند تا س��اختمان 
طراح و ناظر ذيصالح كه مس��ووليت فني و حقوقي 
آن را برعهده بگيرند، نداشته باشد. گويا ابتدا براي 
۶ طبقه اول پروانه صادر ش��ده اس��ت. اما بعد براي 
طبقه هاي مازاد كه استاندار عنوان كرده است، اين 
پروانه اصالح نشده و قاعدتا نقشه هاي سازه اصالح 

و ساختمان مقاوم سازي نشده است.
اعطا با تاكيد بر اينكه خيلي مشكل را در عدم تدقيق 

وظاي��ف اركان و عوامل مختل��ف نمي دانم، اظهار 
مي كند: باالخره قوانين اشكاالتي دارد. مي شود در 
ساحت كارشناس��ي، در رابطه با آنها گفت وگو كرد 
كه مثال چه تغييري حاصل ش��ود بهتر خواهد شد. 
ام��ا مگر اين همه س��اختمان هاي خوب، دقيق و با 
كيفيت در كشور توسط مهندسان و با همين روابط 
فعلي قانوني ميان عوامل مختلف ساخته مي شود، 
براساس همين قوانين نيس��ت؟ شما هرچقدر هم 
قوانين دقيقي داشته باشيد، وقتي يك مجموعه اي 
اين فرصت و امكان را پيدا مي كند در چارچوب يك 
فساد گسترده اينگونه عمل كند، مساله شما ضعف 

و قوت قوانين و وظايف ميان اين اركان نيست.

  ايمن س�ازي س�اختمان ها نياز ب�ه برنامه 
ملي دارد

 اعط��ا با ط��رح اي��ن س��وال ك��ه در س��اختمان
 س��ازي هايمان جاي خالي چ��ه چيزي وجود دارد 
كه ما با اينگونه حوادث روبرو مي شويم؟ مي افزايد: 
طبيعتا بخشي از موضوع مربوط به اصالح رويه ها يا 
برخي قوانين و آيين نامه هاست. اما من مي خواهم 
بر نظارت شهروندي و تشكل هاي مدني تاكيد كنم. 
به نظرم به ويژه در تخلفاتي چنين گس��ترده، هيچ 
عاملي به اندازه نظارت ش��هروندي نمي تواند جنبه 
بازدارنده و اثربخش داشته باشد. واقعيت اين است 
كه در كشور ما سال هاي سال، تخلفات ساختماني 
قبح نداش��ت. اينها به تدريج دارد قبح پيدا مي كند 
و مردم نس��بت به آن عكس العمل نشان مي دهند. 
البت��ه واقعيت اين اس��ت كه ما در ح��ال حاضر در 
كشور با تعداد بسيار زيادي ساختمان هاي ناايمن 
مواجهيم. ايمن سازي اين ساختمان ها چه از منظر 
آتش نش��اني و چه از منظر س��ازه اي كار ساده اي 
نيست. مطمئن باش��يد هيچ بانك اطالعاتي دقيق 
و قاب��ل اتكايي هم در اين رابطه وجود ندارد. ش��ما 
ببيني��د در همين ته��ران در يك��ي دو هفته اخير 
چق��در آمارهاي متف��اوت و متناق��ض در رابطه با 
تعداد ساختمان هاي ناايمن پايتخت ارايه شد. شما 
حتي اگر از كس��اني كه اين آمارها را ارايه مي كنند 
سوال كنيد كه معيارهاي آماري كه ارايه مي كنيد 
چيست؟ جواب روش��ني ندارند. به نظر من مساله 
ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن، يك برنامه ملي 

نياز دارد.



داده هاي تازه نشان مي دهد كه نرخ تسلط بيت كوين 
بار ديگر به ۴۶ درصد رس��يده است. اين نرخ آخرين 
بار در اكتبر ۲۰۲۱ )مه��ر ۱۴۰۰( و زماني كه قيمت 
بيت كوين در محدوده ۶۰,۰۰۰ دالر قرار داش��ت، به 
اين محدوده رس��يده بود. با اين حال، اكنون در حالي 
اين اتفاق رخ داده ك��ه در نمودار هفتگي بزرگ ترين 
ارز ديجيت��ال بازار، ۹ كندل قرمز پشت س��رهم ثبت 
ش��ده اس��ت. در عين حال علي رغم اينكه بخشي از 
سرمايه گذاران بيت كوين در ضرر هستند، داده هاي 
موجود نشان مي دهند كه هولدرهاي بلندمدت اين 
ارز ديجيتال به انباشت واحدهاي جديد ادامه مي دهند 
و حاضر نيستند موجودي خود را در صرافي ها عرضه 

كنند.
نرخ تس��لط بيت كوين ش��اخصي براي بررسي سهم 
اين ارز ديجيتال از كل بازار ارزهاي ديجيتال اس��ت. 
تا مارس ۲۰۱۷ )اس��فند ۹۵( و قبل از داغ شدن بازار 
عرضه اوليه ارزه��اي ديجيتال )ICOها(، بيت كوين 
رقباي كمي داشت و نرخ تسلط آن بيش از ۹۵ درصد 
بود. سپس، در بازار صعودي سال ۲۰۱۷، نرخ تسلط ۹۵ 
درصدي اين ارز ديجيتال از بين رفت و تا ژانويه ۲۰۱۸ 
)دي ۹۶( به كف ۳۵ درصد رسيد. سقوط نرخ تسلط 
بيت كوين به ۳۵ درصد مستقيمًا با رشد قيمت اتريوم 
ارتباط داشت و در حالي رخ داد كه ۳۰ روز قبل از آن، 
يعني در اواخر س��ال ۲۰۱۷، قيمت بيت كوين به اوج 
جديدي رسيده بود. سپس تا سپتامبر ۲۰۱۹ )شهريور 
۹۸( و با رسيدن قيمت بيت كوين به كف، نرخ تسلط 
اين ارز ديجيتال دوباره رشد كرد و به ۷۳ درصد رسيد. 
در اين زمان قيمت اتريوم هم با سقوطي ۸۷ درصدي 
تا ۱۷۱ دالر كاهش يافته بود. اين در حالي اس��ت كه 
قيمت بيت كوين از ژانويه ۲۰۱۸ )دي ۹۶( تا سپتامبر 
۲۰۱۹ )شهريور ۹۸( تنها ۲۰ درصد كاهش يافت. حال 
سوال اين است كه تسلط بيت كوين همانند چرخه هاي 
هاوينگ قبلي بايد در س��ال ۲۰۲۲ هم افزايش يابد؟ 
عالوه بر اين، اين امر چه تأثيري بر ديگر بخش هاي بازار 
ارزهاي ديجيتال مي گذارد؟  قيمت اتريوم در مقايسه با 
بيت كوين به پايين ترين حد ساالنه خود رسيده است. 
يكي از عوامل موثر بر كاهش قيمت اين ارز ديجيتال 
مس��ائل و نگراني هاي مربوط به بيك��ن چين اتريوم 
)Beacon Chain(، ش��بكه مبتني بر اثبات سهام 
اتريوم بوده كه منجر به افزايش فشار فروش و كاهش 
قيمت اين ارز ديجيتال ش��ده است. گفتني است اگر 
ديگر آلت كوين هاي برتر بازار را با بيت كوين مقايسه 

كنيم، باز هم به روند مشابهي مي رسيم.
اگر روند نزولي عملكرد ارزهاي ديجيتال مانند كاردانو، 
بايننس كوي��ن و اتريوم و افزايش تس��لط بيت كوين 
ادامه يابد، آلت كوين ها پتانس��يل اين را دارند كه در 
برابر بيت كوين س��قوطي ۷۴ درصد را تجربه كنند. 
ارزش بازار ارزهاي ديجيتال در حال حاضر حدود ۱.۳ 
تريليون دالر اس��ت و بيت كوين حدود ۶۰۰ ميليارد 
دالر از آن را تش��كيل داده است. با فرض اينكه قيمت 
بيت كوي��ن و ارزش بازار ارزه��اي ديجيتال در چند 
ماه آين��ده ثابت بماند، اگر نرخ تس��لط بيت كوين به 
اندازه س��ال ۲۰۱۹ افزايش ياب��د، فقط ۳۵۰ ميليارد 
دالر براي بقيه ارزهاي ديجيت��ال و بيش از ۱۹,۰۰۰ 
پروژه ديگر باقي خواهد ماند. تاريخ نش��ان داده است 
در چنين مواقعي كه به آن زمستان ارزهاي ديجيتال 
مي گوين��د، پروژه ه��اي ضعيف تر از بي��ن مي روند و 
چرخه فعلي هم نمي تواند از اين قاعده مستثنا باشد. 
نرخ تسلط بيت كوين شاخص بسيار مهمي است كه 
س��رمايه گذاران بايد به آن توجه كنند تا چش��م انداز 
وسيع تري از قدرت ارزهاي ديجيتال مختلف بازار به 
دس��ت بياورند. وقتي قيمت بيت كوين باال مي رود و 
هم زمان با آن نرخ تسلط كاهش مي يابد يا ثابت مي ماند، 
به اين معني است كه ديگر بخش هاي صنعت ارزهاي 

ديجيتال در حال رشد هس��تند. با اين حال، افزايش 
تسلط بيت كوين معمواًل نشان دهنده تضعيف صنعت 
ارزهاي ديجيتال و البته نشانه اي خوب براي طرفداران 

بزرگ ترين ارز ديجيتال بازار است.

 هولدرهاي بلندمدت بيت كوين 
در قيمت هاي فعلي مشغول خريد هستند

علي رغم اينكه بخش��ي از سرمايه گذاران بيت كوين 
در ضرر هس��تند، داده هاي موجود نشان مي دهند 
ك��ه هولدره��اي بلندم��دت اي��ن ارز ديجيتال به 
انباش��ت واحدهاي جديد ادام��ه مي دهند و حاضر 
نيس��تند موج��ودي خ��ود را در صرافي ه��ا عرضه 
كنن��د. در بازاره��اي نزولي معم��واًل دوره اي وجود 
دارد كه فش��ار فروش به ش��دت زياد اس��ت. در اين 
دوره ها س��رمايه گذاران دلسرد مي شوند و در نهايت 
موقعيت هاي معامالت��ي و سرمايه گذاري ش��ان را 
رها مي كنند. در نهاي��ت، هم زمان با كاهش جريان 
ورودي يا فشار فروش، قيمت تثبيت شده يا فرايند 
كف س��ازي در بازار آغاز مي شود. طبق گزارش هاي 
اخير وب س��ايت تحليلي گلس��نود، در حال حاضر 
هولدرها تنها كساني هستند كه در بازار باقي مانده اند 
و ظاهراً اين گ��روه با اصالح قيمت ب��ه زير ۳۰ هزار 
دالر، مش��غول خريد واحدهاي جديد هس��تند؛ به 
اين اميد كه قيمت در آينده دوباره افزايش مي يابد. 
براي اثبات كاه��ش تعداد خري��داران جديد كافي 
اس��ت تعداد كيف پول هاي با موجودي غيرصفر را 
بررس��ي كنيم. اين كيف پول ها رون��د نزولي خود را 
بعد از افزايش فشار فروش بازار ارزهاي ديجيتال در 
مه ۲۰۲۱ )ارديبهش��ت ۱۴۰۰( آغاز كردند و در ماه 
گذش��ته هم با كاهش در تعداد مواجه شدند. فشار 
فروش��ي كه در مارس ۲۰۲۰ )اس��فند ۹۸( و نوامبر 
۲۰۱۸ )آبان ۹۷( ايجاد شد، با افزايش فعاليت هاي 
درون زنجي��ره اي همراه بود. همي��ن فعاليت ها هم 
رش��د بعدي بيت كوين را آغاز كردن��د. برخالف آن 
زمان، آخرين موج تشديد فش��ار فروش بيت كوين 
هنوز نمي تواند نشان دهنده هجوم كاربران جديد به 
بازار باشد. تحليلگران گلسنود مي گويند اين نشان 
مي دهد فعاليت هاي فعلي شبكه بيت كوين عمدتًا 
ب��ه هولدرهاي اي��ن ارز ديجيتال مربوط مي ش��ود. 

بسياري از س��رمايه گذاران به خاطر نبود نوسان در 
روند بيت  كوين به آن بي عالقه ش��ده اند؛ اما برخي از 
سرمايه گذاران اين ش��رايط را فرصتي براي انباشت 
مي دانند. همين مس��اله باعث ش��ده  است كه روند 
انباش��ت بيت كوين در دو هفته گذش��ته به امتياز 
تقريبًا كامل و به باالي ۰.۹ برس��د. طبق گفته هاي 
گلس��نود، زماني بيت كوين در رون��د نزولي خود به 
امتيازهاي بااليي در اين شاخص مي رسد كه اصالح 
بسيار قابل توجهي را پشت سر گذاشته باشد. عالوه 
بر اين، در اين زمان روان شناسي سرمايه گذاران نشان 
مي دهد كه آنها از مرحله »بي اعتمادي« گذشته اند 
و به مرحله »انباش��ت ارزش« رسيده اند. كي يانگ 
جو، مديرعامل پلتفرم تحليلي كريپتوكوانت، نيز به 
ورود بازار بيت كوين به فاز انباشت اشاره كرده است. 
او در توييتر خود نوش��ته است: »دوره انباشت قبلي 
بيت كوين در اواس��ط س��ال ۲۰۲۲ بود و شش ماه 
طول كشيد. حال در مه ۲۰۲۲ )ارديبهشت ۱۴۰۱(، 
شخصًا مطمئنم كه بيت كوين در يك دوره انباشت 
قرار دارد. سرمايه گذاران نهادي كه روند صعودي اين 
ارز ديجيتال در س��ال ۲۰۲۱ را ايجاد كردند، زماني 
كه بيت كوين در محدوده ۲۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ دالر 
قرار داش��ت، در حال خريد بودند. س��وال اصلي اين 
است كه چرا »نبايد« در چنين شرايطي بيت كوين 
بخريم؟« با بررس��ي دقيق تر داده ها مي توان متوجه 
شد كه انباشت اخير بيت كوين را عمدتًا آدرس هايي 
انجام داده اند كه كمتر از ۱۰۰ يا بيش��تر از ۱۰,۰۰۰ 
بيت كوين موجودي دارند. در جريان نوسانات اخير، 
موجودي كل آدرس هايي كه كمتر از ۱۰۰ بيت كوين 
در اختيار دارند، ۸۰,۷۲۴ واحد افزايش يافته است. 
گلس��نود تأكيد كرده اس��ت كه اين مق��دار به طور 
قابل توجهي شبيه به ۸۰,۰۸۱ بيت كويني است كه 
بنياد لونا آنها را فروخته ب��ود. از طرفي، هولدرهايي 
كه بيش از ۱۰,۰۰۰ بيت كوين دارند، در همين بازه 
زماني ۴۶,۲۶۹ بيت كوي��ن به موجودي خود اضافه 
كرده اند. عالوه بر اي��ن، آدرس هايي كه بين ۱۰۰ تا 
۱۰,۰۰۰ بيت كوين دارن��د، خنثي تر بوده اند و روند 
انباشت بيت كوين آنها همچنان امتياز متوسط ۰.۵ 
را دريافت مي كنند. در نتيجه دارايي هاي آنها به طور 

خالص چندان تغيير نكرده است.

هولدرهاي بلندمدت هنوز فعال هستند
به نظر مي رس��د كه هولدرهاي بلندمدت بيت كوين 
ني��روي محرك��ه روند فعل��ي آن هس��تند. برخي از 
اي��ن هولدرها فعاالن��ه در حال انباش��ت بيت كوين 
هس��تند و برخي ديگر نيز به طور متوسط ۲۷ درصد 
ضرر كرده اند. علي رغم فروش برخ��ي از هولدرهاي 
بلندم��دت بيت كوين، كل موج��ودي كيف پول اين 
س��رمايه گذاران اخيراً دوباره به اوج تاريخي ۱۳.۰۴۸ 
ميليون واحد رس��يده است. گلسنود گفته  است: »تا 
وقتي كه توزيع قابل توجهي مجدداً در شبكه بيت كوين 
اتفاق بيفتد، مي توانيم انتظار داش��ته باشيم كه اين 
ش��اخص )موجودي هولدرهاي بلندمدت( در ۳ تا ۴ 
ماه آينده افزايش مي يابد. اين امر نش��ان مي دهد كه 
هولدرها به تدريج واحدهاي درگردش را انباش��ت و 
موجودي خود را حفظ مي كنند.« به طور كلي، نوسانات 
اخير بيت كوين ممكن اس��ت تعدادي از متعهدترين 
هولدرهاي آن را از بين برده باشد؛ اما داده هاي موجود 
نش��ان مي دهند اكثر هولدرهاي سرس��خت اين ارز 
ديجيتال، حتي اگر الزم باشد موجودي خود را با ضرر 

هولد كنند، حاضر نيستند آنها را بفروشند.

 كاهش ميزان سرمايه گذاري خطرپذير
در پروژه هاي ارز ديجيتال

با وجود اين و بر اساس داده هاي جديدي كه توسط 
داو متريكس منتشر شده، ميزان كل سرمايه گذاري 
خطرپذير در بخش ارزه��اي ديجيتال طي يك ماه 
گذش��ته بيش از ۳۸ درصد نس��بت به ماه گذشته 
كاهش يافته اس��ت. اين داده ها نشان مي دهند كه 
ميزان سرمايه گذاري خطرپذير در ارزهاي ديجيتال 
ط��ي ماه آوري��ل ۶.۸ ميليارد دالر بوده اس��ت كه با 
كاهش��ي ۳۸.۲ درصدي، اين رق��م در ماه مه به ۴.۷ 
ميليارد دالر رسيد. با وجود ثبت چنين آمار ضعيف 
ماهانه اي، ميزان اين سرمايه گذاري ها۹۷.۸ درصد 
نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. اين داده ها 
همچنين نشان مي دهد كه شركت هاي زيرساخت 
حوزه بالك چين و ارزهاي ديجيتال ۲۱ درصد از اين 
وجوه را دريافت كرده اند، در حالي كه استارت آپ ها 
 ۱۴ )DeFi( و پروژه هاي مالي غيرمتمركز يا ديفاي

درصد از سرمايه هاي تازه بوده است. 
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ساخت ابزار بازگرداندن 
چت هاي حذف شده در واتس اپ

واتس اپ قصد دارد ابزار بازگرداندن پيام حذف ش��ده 
را براي كاربران اين سرويس پيام رسان عرضه كند. به 
گزارش ايسنا، واتس اپ به كاربران اجازه مي دهد پيام ها 
را در چت هاي جديد و قديم��ي حذف كنند اما تصور 
كنيد هنگامي كه براي پاك كردن پيامي كه به اشتباه 
به گروهي ارسال كرده ايد، به جاي گزينه »حذف براي 
همه«، گزينه »ح��ذف براي من« را انتخاب كنيد، چه 
وحشتي را احساس خواهيد كرد. خوشبختانه با برنامه 
واتس اپ براي عرضه ابزار بازيابي پيام حذف شده، اين 
نگراني ديگر به گذش��ته خواهد پيوس��ت. وب سايت 
WABetaInfo كه يكي از معتبرترين منابع اخبار 
فوري درباره پيام رس��ان واتس اپ است، اين قابليت را 
در مرحله ابتدايي آزمايش كشف كرده است و آن را در 
اسكرين شات جديدي نشان داد. هنگامي كه كاربر گزينه 
»حذف براي من« را مي زند، واتس اپ در پايين صفحه، 
گزينه »بازگرداندن« )UNDO( را نمايش مي دهد. 
كاربران واتس اپ مانند سرويس هاي پيام رسان ديگر 
نظير تلگرام، چند ثانيه زمان خواهند داشت تا چت ها را 
برگردانند و سپس درباره نگه داشتن آنها يا حذف براي 

همه، تصميم بگيرند. 

كالب هاوس دست به اخراج زد
شبكه اجتماعي صوتي كالب هاوس كه در روزهاي اوج 
پاندمي كوويد پرطرفدار ش��ده بود، طي روزهاي اخير 
ش��مار متعددي از كارمندانش را اخراج كرده است. به 
گزارش ايسنا، منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: اين اخراج ها 
در راس��تاي تغييرات گس��ترده و بازبيني استراتژي 
اين شبكه اجتماعي صوتي صورت مي گيرد. بعضي از 
كارمندان ترجيح دادند خودشان كالب هاوس را ترك 
كنند زيرا اين شركت بعضي از بخش هاي برنامه ريزي 
شده كه پيش از اين روي آنها متمركز بود مانند ورزش، 
خبر و بين الملل را حذف كرد. سخنگوي كالب هاوس 
در بيانيه اي اعالم كرد: ش��ماري از مشاغل در راستاي 
يكپارچه كردن تيم ما، حذف ش��دند و عده معدودي 
تصميم گرفتند به دنبال فرصتهاي جديد بروند. ما به 
استخدام افراد جديد در بخش هاي مهندسي، محصول 
و طراحي ادامه مي دهيم. كالب هاوس بدون اين افراد 
بااستعداد، هرگز به جايي كه اكنون قرار دارد، نمي رسيد. 
م��ا بي نهايت قدردان كارهايي هس��تيم كه آنها انجام 
داده اند و مي دانيم آنها كارهاي فوق العاده اي در آينده 

انجام مي دهند.

سرقت اطالعات كاربران توسط 
۲۰۰ برنامه  مخرب اندرويدي

بيش از ۲۰۰ برنامه اندرويد با موضوعاتي از جمله تناسب 
ان��دام، ويرايش عكس و پازل در فروش��گاه گوگل پلي 
وجود دارد كه نرم افزار جاسوسي را منتشر مي كنند و 
هدف آنها سرقت داده هاي حساس از دستگاه هاي در 
معرض خطر كاربران است. به گزارش ايسنا، وب سايت 
 Trend micro سايبرسكيوريتي اعالم كرد محققان
اخي��را دريافته اند كه بيش از ۲۰۰ برنام��ه اندرويد در 
فروشگاه گوگل پلي وجود دارد كه نرم افزار جاسوسي 
معروف Facesteale  را منتشر مي كنند و هدف آنها 
س��رقت داده هاي حساس از دس��تگاه هاي در معرض 
خطر كاربران اس��ت. اكثر اين برنامه ه��اي اندرويدي 
موضوعاتي از جمله تناسب اندام، ويرايش عكس و پازل 
دارند. اين برنامه هاي مخرب تمام داده هاي ضروري را 
كه شما داوطلبانه وارد برنامه ها كرده ايد مانند كوكي هاي 
فيس بوك و ساير اطالعات شخصي را سرقت مي كنند. 
 FaceStealer موسسه دكتروب، وقوع جاسوس افزار
را در جوالي ۲۰۲۱ گزارش كرد، پس از اين زمان، از آن 
به عنوان مجموعه اي از برنامه هاي تقلبي ياد مي شود 
كه با هدف به دس��ت آوردن اطالعات حساس كاربران 
اندرويد مورد سوء استفاده قرار مي گيرند، از ۲۰۰ برنامه 
مخرب، ۴۲ مورد به عنوان سرويس وي پي ان، ۲۰ مورد 
نرم افزارهاي دوربين و ۱۳ مورد نرم افزارهاي ويرايش 
عكس شناسايي شده اند. عالوه بر اين آخرين گزارش 
Trend Micro حاكي از كش��ف بيش از ۴۰ برنامه 
غيرقانوني براي استخراج ارز ديجيتال است، برنامه هاي 
ماينينگ با استفاده از بدافزار طراحي شده براي فريب 
كاربران به تماشاي تبليغات و پرداخت هزينه اشتراك، 
كاربران عالقه مند به س��كه هاي مجازي را هدف قرار 
مي دهند. محققان اين باورند ك��ه اين تحليل يكي از 
بزرگ ترين مطالعات روي دستگاه در مورد برنامه هاي 
بالقوه مضر در اندرويد اس��ت، آنه��ا اين مطالعه را بين 
س��ال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ انجام دادند و در آن بيش از 
۸.۸ ميليون برنامه نصب شده در بيش از ۱۱.۷ ميليون 
دس��تگاه را تجزيه و تحلي��ل كردند ك��ه از اين ميان، 
۳۵۵۳ برنامه حذف ش��ده پس از شناسايي به عنوان 
نرم افزارهاي مخرب، آشكار شد. افرادي كه از انواع اين 
برنامه ها استفاده مي كنند به راحتي توسط برنامه هاي 
Facestealer جذب مي شوند، زيرا اين بدافزارهاي 
مخرب در قالب ابزارهاي ساده پنهان مي شوند، وقتي 
صحبت از اپليكيش��ن هاي جعلي اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتال به مي��ان مي آيد، اپراتوره��ا چيزي بيش از 
كالهب��رداري از قربانيان ب��راي خريد خدمات تقلبي 
استخراج رمزارزها انجام مي دهند، همچنين از كاربران 
نرم افزار رمزارزها، اطالعات حساسي مانند كليدهاي 
خصوصي درخواست مي ش��ود تا از طريق آن بتوانند 
كليدهاي خصوصي تر و س��اير اطالعات حساس قابل 

سوءاستفاده را جمع آوري كنند. 

قانون حق تعمير دستگاه هاي 
الكترونيكي در نيويورك

مجلس ايالت نيويورك امريكا براي نخس��تين بار 
اليحه »ح��ق تعمير« كه ش��امل دس��تگاه هاي 
الكترونيك��ي ني��ز مي ش��ود را تصويب ك��رد. به 
گزارش مهر به نق��ل از ورج، اين اقدام كه »قانون 
تعمير عادالنه )Fair Repair Act(« نام گرفته 
تمام توليدكنندگان كاالهاي الكترونيكي داخل 
ايالت مذكور را مجبور مي كن��د تا ابزار، قطعات و 
دس��تورالعمل تعمير را براي مصرف كنندگان و 
همچني��ن تعميرگاه هاي مس��تقل فراهم كنند. 
اكنون كه مجل��س ايالتي اين قان��ون را تصويب 
كرده، كتي هوچول فرمان��دار نيويورك نيز بايد 
آن را امضا كند تا اجرايي ش��ود. البته پيش بيني 
مي ش��ود فرماندار از اين قانون پش��تيباني كند. 
اقدام مذكور يك س��ال پ��س از تصويب اجرايي 
 iFixit خواهد ش��د. گروه هاي مختلف از جمله
از اين قانون پش��تيباني ك��رده و آن را گام بزرگي 
خوانده ان��د. در پس��ت وبالگ��ي اين گ��روه آمده 
اس��ت: تصويب اين اليحه به معناي آن است كه 
تعمير دس��تگاه ها ارزان تر و س��اده تر خواهد بود. 
مردم مي خواهند دستگاه هايش��ان را خودش��ان 
ترميم كنند. قبال توليد كنندگان مي توانس��تند 
مصرف كنن��دگان را مجبور كنند فقط از خدمات 
فروشگاه هاي مجاز خود استفاده كنند، اكنون آنها 
نيز بايد رقابت كنند. قانون مذكور در حالي تصويب 
شده كه دولت فدرال فش��ار زياد و مداومي براي 
احقاق حق مصرف كنن��ده جهت تعمير و احياي 
كاالهاي كه خريده اند، وارد كرده است. جو بايدن 
رييس جمهور امريكا س��ال گذش��ته يك دستور 
اجرايي صادر كرد كه طبق آن كميس��يون فدرال 
تجارت امريكا )FTC( ملزم ش��د حقوق تعمير را 
اجرايي كند. البته نيويورك نخستين ايالتي نيست 
كه حق تعمير را تصويب مي كند، بلكه نخستين 
ايالتي اس��ت كه چنين اليحه اي را به طور وسيع 
براي دس��تگاه هاي الكترونيكي به كار مي گيرد. 
پيش از اين قانوني در ايالت ماساچوست وضع شد 
كه تمركز آن روي داده هاي خودروها بود. س��ال 
گذشته نيز ايالت كلورادو اليحه اي را براي تضمين 

حق تعمير ويلچرهاي برقي تصويب كرد.

توافق اتحاديه اروپا درباره درگاه 
شارژ يكسان براي دستگاه ها 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و قانونگذاران اين 
منطقه تصميم دارند در ۷ ژوئن )سه شنبه هفته 
جاري( گردهم جمع ش��وند تا درباره يك پورت 
ش��ارژ يكس��ان براي موبايل، تبلت و هدفون ها 
توافق كنند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
رويترز، اين درحالي است كه به گفته منابع آگاه 
اپل به شدت با اين قانون مخالف است. كميسيون 
اتحاديه اروپا حدود يك دهه قبل پيشنهاد كرد 
پورت شارژ يكساني براي موبايل تعيين شود. اين 
پيشنهاد پس از آن مطرح شد كه كاربران آيفون 
و اندرويد درباره اس��تفاده از شارژرهاي مختلف 
براي دستگاه هايش��ان شكايت داشتند. آيفون با 
يك كاب��ل اليتنينگ و دس��تگاه هاي اندرويد با 
استفاده از اتصاالت يو اس بي سي شارژ مي شوند. 
جلس��ه اي كه س��ه ش��نبه هفته ج��اري برگزار 
مي ش��ود، در حقيقت دومين و احتماال آخرين 
اجالس درباره اين موضوع است بين كشورهاي 
اتحاديه اروپا و قانونگذاران برگزار مي شود. همين 
امر نش��ان دهنده فشار زياد براي انجام اين اقدام 
اس��ت. چالش هاي مهمي مانند گسترش حوزه 
پيشنهادات براي لپ تاپ ها يكي از خواسته هاي 
مهم قانونگذاران اتحاديه اروپا است كه احتماال 
روي توليد كنندگان دس��تگاه هاي الكترونيكي 
تاثير مي گذارد. قانونگذاران اتحاديه اروپا تصميم 
دارند سيستم هاي شارژ بي سيم را نيز تا ۲۰۲۵ 
مي��الدي عملياتي كنن��د. از س��وي ديگر ديگر 
كشورهاي اين منطقه و كميسيون اتحاديه اروپا 
به دالي��ل فني خواهان ب��ازه اي طوالني تر براي 

اجراي اقدامات هستند.

تايوان صادرات تراشه به روسيه و 
بالروس را ممنوع كرد

تاي��وان به تازگ��ي ممنوعيتي بر ص��ادرات تمام 
تراش��ه هاي مدرن به روس��يه و ب��الروس وضع 
كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
گيزموچاينا، دولت اين كش��ور دليل اقدام خود را 
تداوم حمله روسيه به اوكراين عنوان كرده است. 
وزارت امور اقتصادي تايوان )MOEA( چند روز 
قبل فهرستي از تمام كاالهايي با فناوري پيشرفته 
منتشر كرده كه صادرات آنها به روسيه و بالروس 
ممنوع شده است. اين وزارتخانه همچنين اعالم 
ك��رد از آنج��ا كه ممكن اس��ت ب��الروس در دور 
زدن تحريم ها به روس��يه كمك كن��د، صادرات 
اين محصوالت جديد فناورانه به كش��ور مذكور 
ممنوع شده است. بنابراين ش��ركت هايي كه در 
اين دو كشور فعاليت مي كنند، نمي توانند برخي 
محصوالت نيمه رساناها مانند ميكروپردازشگرها 
يا حتي مدارهاي ميكرو را بخرند. اين اقدام شامل 
محصوالتي مي ش��ود كه عملكرد س��رعت آنها ۵ 
گيگافالپ يا بيش��تر يا نرخ فركانس آنها باالتر از 
۲۵MHz اس��ت. همچنين روس��يه و بالروس 
نمي توانن��د به فناوري نويني دس��ت يابند كه در 
تايوان ساخته مي شود. تايوان عالوه بر تراشه هاي 
مدرن، تجهيزات مربوط به توليد تراش��ه را به اين 
كش��ورها نمي فروش��د. به عبارت ديگر روسيه و 
بالروس نمي توانند به تجهيزاتي دس��ت يابند تا 
تراش��ه هاي مخصوص خود را بس��ازند. اين روند 
شامل تجهيزاتي براي توليد ويفر، اسكنر و حتي 

ميكروسكوپ هاي الكتروني روبشي است.

رشد ۲۰ درصدي نرخ تسلط بيت كوين در بازار ارزهاي ديجيتال از ابتداي ۲۰۲۲

هولدرهاي بيت كوين مشغول خريدند

محققان ژاپني ركورد سرعت انتقال اطالعات را شكستند

سرعت اينترنت استارلينك در امريكا تقريبا نصف شده است

محقق��ان ژاپن��ي به ركورد س��رعت جدي��د ۱,۰۲ 
پتابيت درثانيه )Pb/s( براي انتقال اطالعات دست 
پيدا كردند. نكته مهم ديگر اينكه، آنها با اس��تفاده از 
كابل هاي فيبر نوري كه با زيرس��اخت هاي موجود 
س��ازگاري دارد، به اين پيش��رفت مهم دست پيدا 
كرده اند. ركورد جديد، توس��ط محققان موسس��ه 
ملي فناوري اطالع��ات و ارتباطات ژاپن )NICT( و 
با استفاده از چندين فناوري نوظهور به ثبت رسيده 

است. 
فيبر نوري مورد اس��تفاده در اين روش به جاي يك 

هسته، شامل چهار هس��ته )لوله هاي شيشه اي كه 
س��يگنال ها را منتقل مي كند( مي شود. همچنين 
سيس��تم انتقال اطالعات س��اخته ش��ده، به لطف 
فناوري موس��وم به تقس��يم طول م��وج چندگانه 
)WDM( از پهن��اي باند نوري بي��ش از ۲۰ هرتز 
پش��تيباني مي كند. پهناي باند محققان از مجموع 
۸۰۱ كانال طول موجي تشكيل شده است كه در سه 
باند پراكنده شده اند، باندهاي C و L كه اغلب مورد 
استفاده قرار مي گيرند و همچنين باند S آزمايشي. 
در نهايت با كم��ك برخي فناوري هاي تقويت نوري 

جديد و تنظيم كننده س��يگنال، محققان به سرعت 
ركوردش��كن ۱,۰۲ پتابيت درثانيه دس��ت يافتند و 
داده ه��ا را از طريق كابل فيبر ن��وري به طول ۵۱,۷ 
كيلومتر ارس��ال كردند. به بيان س��اده، ۱ پتابيت با 
ي��ك ميليون گيگابي��ت برابري مي كن��د، بنابراين 
محققان در ركورد جديد خود به سرعتي حدود ۱۰۰ 
هزار برابر س��ريع تر از اينترنت خانگي در دس��ترس 
مصرف كنندگان دس��ت پيدا كرده اند. به گفته تيم 
تحقيقاتي ژاپني، با سرعت ۱ پتابيت برثانيه، از نظر 
تئوري مي توان در طول يك ثانيه، ۱۰ ميليون كانال 

ويديويي با وضوح ۸K را پخش كرد. اين اولين باري 
نيس��ت كه دانش��مندان NICT براي انتقال داده 
به س��رعتي بي��ش از ۱ پتابيت درثانيه دس��ت پيدا 
كرده اند. دسامبر سال گذشته هم اين تيم با استفاده 
از يك كابل فيبر نوري تك هسته اي، به ركورد ۱,۰۱ 
پتابيت  درثانيه دست پيدا كرده بودند. ركورد جديد 
آنها نه تنها سريع تر است، بلكه كابل فيبر نوري چهار 
هسته اي آنها داراي همان قطر ۰,۱۲۵ ميلي متري 
كابل هاي اس��تاندارد اس��ت، به اين معن��ي كه در 

زيرساخت هاي موجود مي توان از آنها استفاده كرد.

در حالي كه اس��پيس ايكس در حال افزايش تعداد 
ماهواره ه��اي اس��تارلينك در مدار زمين اس��ت و 
همچنين كشورهاي تحت پوشش خود را افزايش 
مي ده��د، ظاهرا س��رعت اي��ن س��رويس در حال 
 Starlinkstatus كاهش اس��ت. طبق اطالعات
از اطالعات ۷۴ ايس��تگاه كه به صده��ا هزار كاربر 

س��رويس مي دهن��د، تع��داد كش��ورهايي كه به 
اس��تارلينك دسترس��ي دارند، افزايش پيدا كرده. 
اين وب سايت داده هاي جمع آوري شده از كاربران 
در فص��ل اول ۲۰۲۲ را ب��ه نماي��ش مي گذارد كه 
ش��امل اطالعات در اي��االت متحده، اروپا و س��اير 
كشورهاي جهان مي شود. همچنين شامل نمايش 

س��رعت دانلود، آپل��ود و پينگ در اين وب س��ايت 
هستيم. طبق جديدترين اطالعات اين وب سايت، 
ميانگين س��رعت دانلود كاربران در اياالت متحده 
براب��ر ۷۵ مگابيت برثاني��ه اس��ت و س��رعت آپلود 
آنه��ا هم به نزديكي ۱۰ مگابيت بر ثانيه مي رس��د. 
همچني��ن با پينگ يا ميزان تاخي��ر ۵۶ ميلي ثانيه 
هم روبرو هس��تيم. تمام اين س��رعت ها نسبت به 
داده هاي س��ال گذش��ته ميالدي پايين تر اس��ت. 
براي مثال س��ال گذشته ميالدي س��رعت دانلود 
براب��ر ۱۴۱ مگابيت برثانيه بود و س��رعت آپلود به 
۲۰ مگابيت برثانيه مي رسيد. همچنين مدت زمان 
تاخير هم ۵۱ ميلي ثانيه بود. در حالي كه ميانگين 
مدت زمان تاخير افزايش پيدا ك��رده، اما حداكثر 
ميزان آن كاهش يافته. در حالي كه در سال گذشته 
مي��الدي اين عدد براب��ر ۹۸۵ ميلي ثاني��ه بود، در 

فصل اول ۲۰۲۲ ب��ه ۵۶۷ ميلي ثانيه كاهش يافته 
كه بهبود ۴۱ درصدي را نش��ان مي دهد. ميانگين 
س��رعت تنها در اياالت متحده كاهش نيافته و اين 
كاهش سرعت مربوط به كشورهاي اروپايي و ساير 
كش��ورهاي جهان هم مي شود. طبق آماري كه ماه 
ژوئيه ۲۰۲۱ منتش��ر ش��ده بود، ميانگين سرعت 
دانلود و آپلود در اتحاديه اروپا به ترتيب برابر ۱۷۶ 
و ۳۴ مگابيت برثانيه بود، اما حاال اين س��رعت ها به 
۱۴۷ و ۱۶ مگابيت برثاني��ه كاهش پي��دا كرده اند. 
در س��اير كش��ورهاي جهان هم در ژوئيه ۲۰۲۱ با 
سرعت دانلود ۱۵۷ مگابيت برثانيه روبرو بوديم اما 
حاال به نزديكي ۱۱۵ مگابيت برثانيه رسيده است. 
سرعت آپلود هم از ۲۷ به ۱۲ مگابيت برثانيه كاهش 
يافته. البته با وجود اين كاهش سرعت ها، حداكثر و 

حداقل ميزان تاخير بهبود يافته است. 
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تعادل | فرشته فريادرس |
طي هفته ه��اي اخير ركود قيمت خ��ودرو با ركود 
معام��ات هم��راه اس��ت. درهمين ح��ال، رصد 
معامات نشان از اين دارد كه نبود مشتري در بازار 
فروشندگان را بر آن داش��ته تا نرخ هاي خود را در 
محدوده پايين تري اعام كنند. اين درحالي است 
كه كاهش قيمت هم منجر به تغيير نقش مشتريان 
از متقاضي صرف به خريدار نش��ده اس��ت. در بين 
مدل هاي داخلي »س��مند« ركورددار افت قيمت 
خودرو بوده است. به طوري كه سمند ال.ايكس كه 
تا اواخر ارديبهش��ت ركورددار رشد قيمت بود و تا 
۳۴۰ ميليون تومان هم پيش رفت، در نيمه خرداد 
با س��قوط ۴۰ ميليون توماني مواجه شد. حال اين 
پرسش قابل طرح اس��ت كه چرا قيمت خودرو در 
بازار وارد فاز نزولي ش��ده اس��ت؛ جدا از اينكه نبود 
تقاضا در بازار، موجب شده تا شاهد كاهشي شدن 
قيمت خودرو در بازار باشيم، رصد معامات نشان 
مي ده��د، عوامل ديگري بر روند اي��ن بازار اثرگذار 
بوده اند. »رشد نرخ دالر و هدايت سرمايه به سمت 
بازار ارز« و »شركت در التاري خودرو« را مي توان 
دو عاملي دانس��ت كه مان��ع از ورود متقاضيان به 
بازار خودرو ش��ده اند. عوامل اثرگ��ذار ديگري كه 
موجب شده تا بازار خودرو فعا در شرايط انتظاري 
و كاهشي قرار بگيرد، »آزاد سازي واردات خودرو« 

و »احياي برجام« است. 

  چرا قيمت خودرو كاهشي شد؟
بازار خودرو از اواس��ط ارديبهشت سال جاري وارد 
فاز نزولي ش��د. اين روند كاهش��ي همچنان ادامه 
دارد؛ به طوري كه قيمت خودرو در بازار با س��رعت 
بيش��تري وارد فاز ريزشي شده است. با ورود به ماه 
پاياني فصل بهار، عوامل مهمي دس��ت به دس��ت  
هم دادند تا قيمت خودرو داخلي وارد سراش��يبي 
شود. گرچه مسووالن كش��ور سعي دارند اين روند 
را به افزايش توليد و عرضه خ��ودرو ارتباط دهند، 
اما بررسي ها نش��ان مي دهد در پايان سال ۱۴۰۰، 
خودروسازان با افت حدود ۳ درصدي توليد مواجه 
شدند. اين در حالي است كه تعداد شركت كنندگان 
در طرح هاي پيش فروش خودروسازان خود گواهي 
بر افزايش ميزان تقاضا در هر دوره است. از اين رو، 
از منظر عرضه و تقاضا فشار روي افزايش نرخ است 

تا كاهش قيمت خودرو. 
حال اينكه چرا قيمت خودرو در بازار وارد فاز نزولي شده 
است؟ فعاالن بازار خودرو عنوان مي كنند، نبود تقاضا 
در بازار يكي از داليلي اس��ت كه موجب شده تا شاهد 
كاهشي شدن قيمت اين خودروها در بازار باشيم. در 
اين ميان، »افزايش نرخ دالر« در بازار ارز از ديگر عواملي 
است كه بر بازار خودرو اثر گذاشته است؛ به طوري كه 
با هدايت س��رمايه به سمت بازار ارز و متعاقب آن طا 
 و س��كه، امكان دارد بخشي از س��رمايه از بازار خودرو 

خارج شود.
 به عبارتي ديگر، سرمايه گذاران فعا بازار ارز و طا 
را جذاب تر از بازار خودرو مي بينند. عامل ديگري كه 

مانع از ورود متقاضيان به بازار خودرو است، شركت 
در »التاري خودرو« است؛ چراكه فاصله قيمتي بين 
كارخانه و بازار آزاد اين جذابيت را براي متقاضيان 
ايجاده كرده تا براي خريد خودروي مورد عاقه شان 
از طريق س��امانه صبر كنند. »آزاد س��ازي واردات 
خ��ودرو« و »احياي برجام« ني��ز دو عامل ديگري 
است كه شرايط انتظاري را در بازار خودرو به وجود 
آورده اس��ت؛ چرا كه خريداران خودرو اميدوارند تا 
به نتيجه رس��يدن هرك��دام از اينها، قيمت خودرو 
ريزش ديگري را تجربه كند. ناگفته نماند، گروهي 
از متقاضيان هم به دليل ش��رايطي كه هم اكنون بر 
بازار كاالهاي اساس��ي حاكم اس��ت، اساسا قدرت 

خريد خودرو را از دست داده اند. 

  قيمت خودرو در بازار ديروز 
بازار خودرو در حال حاضر در ش��رايط پيچيده اي 
ق��رار دارد، حال آنكه دولت ب��ا طرح هايي جديدي 
براي فروش خودرو، س��عي در كنترل بازار دارد، اما 
كارشناسان و تحليلگران بازار خودرو اعتقاد دارند 
كه اينگونه طرح ه��ا فقط در بازه كوت��اه روي بازار 
اثرگذار است. بازار خودرو، از ركود شديد در خريد و 
فروش حكايت دارد و به دليل رشد شديد قيمت ها، 

توان خريد مردم به حداقل رسيده است. 
رص��د قيمت ه��ا، حكايت از اي��ن دارد ك��ه پرايد 
۱۱۱ همچنان مقاومت بيش��تري نس��بت به ساير 
مدل ه��ا از خود نش��ان مي ده��د و باالت��ر از ۲۰۰ 
ميليون تومان معامله مي ش��ود. پراي��د ۱۳۱ نيز با 

قيم��ت ۱۷۵ ميلي��ون تومان عرضه مي ش��ود. دنا 
پاس اتوماتيك م��دل ۱۴۰۱ هم اكنون در قيمت 
۵۰۷ ميليون تومان در بازار خودرو كش��ور موجود 
است. دنا معمولي مدل ۱۴۰۱ نيز به ۴۰۳ ميليون 
 تومان رس��يد. اما قيم��ت خودروه��اي پرطرفدار 

چگونه است؟
 بررسي بازار معامات تهران نش��ان مي دهد، تيبا 
هاچ بك پاس هم اكنون با نرخ ۲۱۱ ميليون تومان 
معامله مي ش��ود. پژو ۲۰۶ تيپ دو مدل ۱۴۰۱ نيز 
از سقف قيمتي ۳۰۵ ميليون تومان عبور كرد. ۲۰۶ 
تيپ پنج نيز در بازار كش��ور به ن��رخ ۳۴۷ ميليون 
تومان رس��يد. پژو پارس اتوماتيك نيز بر قله ۴۴۵ 
ميليون تومان ايستاد. تارا اتوماتيك امروز در بازار با 
نرخ ۵۸۵ ميليون تومان خريد و فروش مي شود. در 
بين خودروهاي كوييك موجود در بازار نيز كوييك 
اتوماتيك پاس مدل ۱۴۰۰ در بازار ۳۳۰ ميليون 

تومان قيمت خورده است.
اما در نيم��ه اول خ��رداد ۱۴۰۱ در بين مدل هاي 
داخلي، دو خودرو عن��وان ركورد دار افت را به خود 
اختصاص دادند. »س��مند lx« و »س��مند سورن 
پاس« دو خودرو هس��تند كه با وجود رشد دالر، 
افت ش��ديدي را تجربه كردن��د. افت قيمت اين دو 
خ��ودرو در نيمه خرداد در حالي ثبت ش��ده كه در 
هفته آخر ارديبهشت ماه »س��مند lx« و »سمند 
س��ورن پاس« ركوردار رشد قيمت بودند، اما با به 
ورود به خرداد عطش رش��د قيمت آنها از بين رفت 
و با اين ش��رايط شاهد كاهشي شدن قيمت آنها در 

بازار هستيم. براساس ارزيابي بازار دو هفته گذشته 
قيمت »سمند lx« در بازار افت ۴۰ داشت و در بازار 
۳۰۰ ميليوني ش��د. از س��وي ديگر »سمند سورن 
پاس« نيز در بازار ۳۸ ميليون كاهش قيمت داشت 
و در بازار ۳۵۵ ميليون دست به دست شد. به گفته 
فعاالن بازار خودرو در شرايط كنوني كه خريداري 
در بازار نيس��ت و از سوي ديگر بازار حالت انتظاري 
به خود گرفت��ه، قرعه كاهش قيمت خودرو در بازار 

هرازگاهي به يكي از خودروهاي پرتيراژ مي افتد. 

  پيش بيني قيمت در آينده
در اين ميان بس��ياري از كارشناسان بر اين باورند 
كه توليد و عرضه بي��ش از هر عامل ديگري بر بازار 
موثر است. ش��ايد متغيرهايي در بازار اثر بگذارند، 
اما تمام اين نوس��انات مقطعي است و تا زماني كه 
عرضه متناس��ب با تقاضا نباش��د، ب��ازار خودرو به 
ثبات و آرامش نمي رسد. در همين حال، حميدرضا 
حيدري، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي 
مشهد در اظهاراتي گفته اس��ت: قيمت خودرو در 
روزهاي گذشته به دليل نوسانات قيمت دالر، دچار 
تغيراتي ش��د و بازار با افزايش قيمت نس��بتا كمي 
مواجه شد. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي 
مش��هد توضيح داده: اگر نرخ دالر به اين نوسانات 
خود ادامه دهد، پيش بيني مي ش��ود قيمت ها نيز 
در روزهاي آينده افزايشي باش��د. اما اگر نوسانات 
قيمت��ي دالر كنترل ش��ود، ممكن اس��ت افزايش 

قيمت ها نيز متوقف شود. 
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قيمت گذاري دستوري و 
محدوديت واردات برنج برداشته شد

دبير انجمن وارد كنندگان برنج گفت: با موافقت 
وزارت جه��اد كش��اورزي و س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان، تعيين قيمت 
مصوب و محدوديت واردات برنج خارجي برداشته 
شد. مسيح كشاورزي دبير انجمن واردكنندگان 
برنج در گفت وگو با »خبرگزاري تس��نيم« اظهار 
داشت: جلسه اي در قرارگاه تامين امنيت غذايي 
در وزارت جه��اد كش��اورزي برگ��زار و با حضور 
مسووالن وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حمايت 
و انجمن وارد كنندگان درباره تنظيم بازار و تامين 
برنج مورد نياز كشور تصميم گيري شد. وي افزود: 
با توجه به تغييرات قيمت جهاني برنج و نرخ ارز و 
عدم افزايش قيمت مصوب برنج خارجي در بازار، 
امكان واردات اين محصول توسط بخش خصوصي 
دش��وار ش��ده بود به طوري كه منجر به كاهش 
واردات توس��ط اين بخش نيز ش��د.دبير انجمن 
واردكنندگان برنج ادامه داد: ميانگين قيمت تمام 
ش��ده برنج هندي در بنادر حدود ۳۵ هزار تومان 
اما قيمت مصوب آن ۳۰ هزار تومان بود به همين 
منظور واردكنندگان محص��ول خود را ترخيص 
نمي كردن��د اما با اتخاد تصميمي در اين جلس��ه 
بحث قيمت گذاري دستوري برنج برداشته شد. 
وي تصريح كرد: تعيين قيمت مصوب در شرايط 
فعلي بازار برنج امكان پذير نيست زيرا قيمت هاي 
جهاني اين محصول و همچنين نرخ ارز نوس��ان 
زيادي دارد. كشاورز اظهار داشت: در گذشته نيز 
تجربه عدم قيمت گذاري دس��توري برنج وجود 
داش��ت كه موفق و پايين تر از قيمت هاي جهاني 
در بازار كش��ور بود؛ در اين شرايط نيز در صورت 
عمل به تعهدات ياد ش��ده، ب��ازار برنج به آرامش 
مي رسد و كيفيت برنج هاي وارداتي ارتقا مي يابد. 
دبير انجمن واردكنندگان برن��ج ادامه داد: براي 
تامين و جلوگيري از كمبود و گراني برنج، واردات 
اين محصول سرعت مي گيرد و بخش خصوصي 
كل كس��ري برنج مورد نياز بازار را وارد مي كند؛ 
همچنين مقرر شد شركت بازرگاني دولتي تنها 
براي تامين ذخاير احتياطي و اس��تراتژيك اقدام 
به واردات كن��د. وي تصريح ك��رد: وزارت جهاد 
كشاورزي همچنين در جلسه قول همكاري داد 
كه محدوديت زماني واردات برنج خارجي در فصل 
برداشت برنج ايراني امسال حذف شود تا سرعت 
واردات افزايش يابد تا بازار مانند س��ال گذشته با 
گراني و كمبود برنج خارجي مواجه نباشد. كشاورز 
اظهار داشت: انجمن وارد كنندگان برنج نيز قول 
داد كه برنج خارجي با قيمت و كيفيت مناسب و 
بدون كسري وارد بازار شود تا از افزايش بي رويه 

قيمت برنج جلوگيري شود. 

اعزام هياتي از شركت هاي 
صادراتي به قطر 

هيات تجاري -بازاريابي از ش��ركت هاي توانمند 
توليدي- صادراتي، همزمان با هشتمين اجاس 
كميسيون مشترك همكاري  جمهوري اسامي 
ايران و قطر به اين كشور اعزام مي شود. به گزارش 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران، هي��ات تجاري 
بازاريابي از شركت هاي توانمند توليدي صادراتي 
همزمان با هشتمين اجاس كميسيون مشترك 
همكاري هاي جمهوري اس��امي اي��ران و قطر، 
به سرپرس��تي عليرضا پيمان پاك، معاون وزير و 
رييس كل سازمان توسعه تجارت و با برنامه ريزي 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و قطر از روز ۱۵ الي 
۲۰ خردادماه س��ال جاري به قطر اعزام مي شود.

اين هي��ات عاوه بر حضور در نشس��ت تجاري با 
همتايان قطري خود در دوحه و همچنين حضور 
در كارگاه آموزش��ي بررسي شرايط و ويژگي هاي 
بازار قطر و نح��وه حضور در اين ب��ازار و بازديد از 
مراكز تجاري و صنعتي در اين كشور، در جلسات 
اختصاصي با همتايان خ��ود در دوحه به مذاكره 
خواهند پرداخت.هيات تجاري مذكور متشكل از 
مديران و نمايندگان حدود ۴۰ شركت ايراني در 
زمينه هاي مختلف توليدي اعم از مواد غذايي، دارو 
و تجهيزات  پزشكي، مصالح ساختماني، محصوالت 
دانش بنيان و مواد شيميايي، حوزه هاي خدمات  
فني و مهندس��ي و س��رمايه گذاري مشترك در 
حوزه هاي پتروشيمي، كشاورزي و آبزيان است.

در نشست مش��ترك تجاري دو كش��ور عاوه بر 
عليرض��ا پيمان پ��اك، معاون وزي��ر  و رييس كل 
سازمان  توس��عه  تجارت ايران، روساي اتاق هاي 
بازرگاني و همچنين وزراي مس��وول كميسيون 
مش��ترك در دو كش��ور )وزير ني��رو از جمهوري 
اسامي ايران و وزير صنايع و بازرگاني قطر( حضور 
خواهند داش��ت. از ديگر برنامه ه��اي اين هيات 
تجاري، بازدي��د از محل مركز تجاري ايران و قطر 
در دوحه و بازديد از زيرس��اخت هاي ورزشي اين 
كشور است. از جمله مهم ترين محورهاي مذاكره 
معاون وزير صمت و رييس كل س��ازمان توسعه 
تجارت ايران با طرف هاي قطري، امضاي نقش��ه  
راه همكاري هاي تجاري ايران و قطر و همچنين 
توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل دريايي، بانكي، 
بيمه اي، اس��تاندارد و البته راه اندازي حمل و نقل 
هوايي كااليي است.حجم تجارت ايران و قطر در 
س��ال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ ميليون دالر بوده است 
كه ۱۴۰ ميليون دالر صادرات ايران به اين كشور 
و ۱۰ ميلي��ون دالر واردات از اين كش��ور اس��ت. 
اق��ام صادراتي ايران به قطر ش��امل محصوالت 
كش��اورزي، گوجه فرنگي، هندوانه، محصوالتي 
از آهن و فوالد، قير و نفت، سيمان سفيد، ميگو و 
همچنين كف پوش هاست. اقام وارداتي ايران از 
قطر نيز شامل خمير چوب شيميايي، ماشين آالت 
سنگين، بيل مكانيكي، اجزا و قطعات وسائط نقليه 

هوايي و همچنين كائوچوست.

اختالف ۱۱ هزار توماني قيمت 
هر شانه تخم مرغ با نرخ مصوب

رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار گفت: نرخ 
كنوني هر ش��انه تخم مرغ درب مرغداري ۱۱ هزار 
تومان كمتر از قيمت مصوب آن است. ناصر نبي پور 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قيمت كنوني هر 
كيلو تخم مرغ درب مرغ��داري ۳۰ هزار تومان و هر 
شانه ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان است كه همچنان كمتر از 
نرخ مصوب عرضه مي شود. ماه پيش با تصويب ستاد 
تنظي��م بازار، قيمت مصوب هرش��انه تخم مرغ ۳۰ 
عددي با وزن ۱.۹ كيلوگرم ۷۶ هزار تومان تعيين شد. 
به گفته او، مازاد عرضه در برابر تقاضا علت اصلي زيان 
مرغداران بواسطه فروش كمتر از نرخ مصوب است كه 
همين امر موجب شده تا مرغداران خواستار كشتار 
گله با سن ۴۲ تا ۸۰ هفته شوند. رييس هيات مديره 
اتحاديه مرغ تخم گذار تهران گفت: پشتيباني امور 
دام هر كيلو تخم مرغ را ۳۱ هزار تومان از مرغداران 
خريداري مي كند كه بواس��طه خري��د كمتر از نرخ 
مصوب و پرداخت ۴۵ روزه مرغداران تمايلي به تحويل 
ندارند اما چنانچه پشتيباني تخم مرغ را به نهاده دامي 
تهاتر كنند، مرغداران مي پذيرند. پيش از اين حسين 
دماوندي نژاد معاون امور توليداتي دامي وزارت جهاد 
گفته بود كه در راس��تاي حمايت از توليدكنندگان 
ضمن حذف تعرفه صادرات، تسهيات ارزان قيمت 
به مرغداران و دامداران ظرف حداكثر ۴۸ س��اعت 
پرداخت مي ش��ود و توليدكننده هر وثيقه اي را كه 
بتواند بدون زحمت تأمين كند بانك بايد آن را بپذيرد. 
اين درحالي است كه رييس هيات مديره اتحاديه مرغ 
تخم گذار مي گويد: بانك براي دريافت تس��هيات 
حداكثر ۷۲ ساعت زمان مي دهد، ضمن اينكه وثيقه 

شهري مي خواهد كه امكان اين امر وجود ندارد.

واردات لوازم آرايشي و 
بهداشتي؛ همچنان ممنوع

يك مقام مس��وول در وزارت صمت، گفت: واردات 
لوازم آرايش��ي و بهداشتي همچنان ممنوع است و 
در رابطه با واردات اي��ن قبيل كاالها هيچ تصميم 
جديدي اتخاذ نش��ده اس��ت. به گزارش خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس،  كاربران سامانه »فارس 
من« با ثبت پويش »ممنوعيت واردات لوازم آرايشي 
و كاالهاي تجماتي« خواستار ممنوعيت واردات 
اين كاالها ش��دند. امضا كنندگان اين پويش اعام 
كردند كه » از طريق واردات كاالهاي تجملي و لوازم 
آرايش مبالغ هنگفتي ارز از كشور خارج مي شود، 
ضمن اينكه توليد داخلي و سطح اشتغال ملي نيز 
پايين مي آيد.«از س��ال ۱۳۹۷ تاكنون با توجه به 
بروز مشكات ارزي براي كشور واردات بسياري از 
اقام غير ضروري از جمله لوازم آرايشي و بهداشتي، 
كاالهاي تجماتي ممنوع است و از آن زمان تاكنون 
واردات اين كاالها به صورت رسمي به كشور انجام 
نمي شود، بنابراين امكان ثبت سفارش واردات اين 
كاالها وجود ندارد و لذا وارداتي در اين خصوص نيز 
انجام نمي شود و ارزي نيز صرف واردات اين كاالها 
نمي ش��ود.همانطور كه اش��اره ش��د واردات لوازم 
آرايشي، بهداشتي و كاالهاي تجماتي از سال ۹۷ 
تاكنون به كشور ممنوع اس��ت، اما براي اطمينان 
خاطر بيشتر، يكي از مقامات مسوول وزارت صمت 
در اين رابطه به فارس، گفت: »در حال حاضر واردات 
لوازم آرايشي و بهداشتي از قبيل شوينده ها در زمره 
كاالهاي ممنوعه بوده و همچنان اين ممنوع استمرار 
دارد و در اين رابطه هيچ تصميم و تغييري در جهت 

اجازه ورود اين دسته از كاالها اتخاذ نشده است.«

پارسال چقدر وام توليدي 
داده شد؟

آمار ساالنه منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان مي دهد سال قبل بيش از ۲۴ 
هزار ميليارد تومان تسهيات رونق توليد به واحدهاي 
توليدي پرداخت شده و ۳۱.۵ درصد از متقاضيان اين 
تسهيات موفق به دريافت آن شدند. البته با اين وجود 
آماري از ميزان پرداخت تسهيات توليد و اشتغال در 
كل سال ۱۴۰۰ در دسترس نيست.به گزارش ايسنا، 
بر اساس اين آمار در ۱۱ ماهه سال قبل ۲۴ هزار و ۳۱ 
ميليارد تومان در قالب ۵۴۱۰ فقره تس��هيات براي 
تامين مالي بنگاه هاي توليدي كوچك، متوس��ط و 
طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت باالي ۶۰ درصد، در 
راس��تاي اقتصاد مقاومتي و از ۲۴ آبان تا پايان بهمن 
س��ال قبل، بيش از ۲۰۲۵ ميليارد تومان تسهيات 
برنامه توليد و اشتغال )تبصره ۱۸( در قالب ۱۸۶ فقره 
به اس��تان هاي مختلف پرداخت ش��ده است.در اين 
مدت ۱۷ هزار و ۱۵۸ مورد ثبت نام براي اس��تفاده از 
تسهيات رونق توليد انجام شده كه ۹۵۰۰ مورد براي 
دريافت بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان تسهيات به 
بانك ها معرفي شدند و در نهايت ۵۴۱۰ فقره تسهيات 
به ارزش بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان پرداخت شده 
است؛ يعني حدود ۳۱.۵ درصد از كل ثبت نام كنندگان 
س��ال قبل موفق به دريافت اين تسهيات شدند.در 
اين ميان آماري از ميزان پرداخت تسهيات توليد و 
استغال در كل سال ۱۴۰۰ در دسترس نيست. اما از 
۲۴ آبان تا پايان سال قبل ۵۰۴۲ مورد ثبت نام براي 
استفاده از تسهيات برنامه توليد و اشتغال انجام شده 
كه ۱۳۴۰ مورد براي دريافت تس��هيات ۱۲ هزار و 
۸۰۶ ميليارد توماني به بانك معرفي شده اند. در نهايت 
۱۸۶ مورد پرداخت تسهيات به ارزش ۲۰۲۵ ميليارد 
تومان صورت گرفته است؛ يعني حدود ۳.۷ درصد از 
كل ثبت نام كنندگان موفق به دريافت اين تسهيات 
شدند.الزم به يادآوري است كه تسهيات تبصره ۱۸ 
قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت مي ش��ود كه 
متقاضيان مي توانند با ثبت نام در س��امانه بهين ياب 
از اين ظرفيت در راستاي تامين سرمايه در گردش، 
نوسازي و بازسازي يا تكميل واحدهاي توليدي باالي 

۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي استفاده كنند.

چرا قيمت خودرو وارد فاز كاهشي شد؟

آخرين وضعيت كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر اعالم شد

5 عامل نزولي شدن بازار خودرو 

دپوي ۳،۹ ميليون تني كاالهاي اساسي 

تالش براي افزايش قيمت شوينده ها با كاهش عرضه 

آخرين وضعيت كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر 
بيانگر دپوي ۳.۹ ميليون تني كاالهاي اساسي است. 
فرود عس��گري، معاون امور گمركي گمرك ايران، 
جزيي��ات موجودي كاالهاي اساس��ي در گمرك و 
بنادر تا ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ را به ايسنا اعام كرد.

بر اس��اس اين گ��زارش در مجموع س��ه ميليون و 
۹۰۶ ه��زار و ۴۵۰ تن كاالي اساس��ي در گمرك و 
بنادر وجود دارد كه از اين ميزان حدود سه ميليون 
تن موجودي بن��ادر و بالغ بر ۹۰۰ هزار تن ديگر در 
شناورهاي پاي اس��كله يا منتظر در لنگرگاه براي 

تخليه قرار دارد.
از موج��ودي س��ه ميلي��ون تن��ي ك��ه در ۱۲ 

بن��در ق��رار دارد عمده كاال ب��ه روال گذش��ته به 
 ذرت ب��ا بي��ش از ي��ك ميلي��ون و ۵۶۰ ه��زار تن 
اختص��اص دارد. دانه هاي روغني ب��ا ۳۵۲.۶ هزار 
ت��ن، گندم ۳۳۷.۴ ه��زار تن، روغن خ��ام ۳۳۳.۸ 
هزار ت��ن، جو ۱۶۲.۹ هزار تن، س��ويا ۱۵۱.۹ هزار 
تن، برن��ج ۶۲.۲ هزار تن و ش��كر ۴۳.۲ هزار تن از 
 ديگ��ر اقام اساس��ي موج��ود در گم��رك و بنادر 

است.
اما از موجودي س��ه ميليون تني كاالهاي اساسي 
بيشترين ميزان در بندر امام خميني با ۲.۱ ميليون 
تن و بعد از آن بندر اميرآباد با ۳۲۸.۷ هزار تن قرار 
دارد.در ساير بنادر نيز ۲۳۳.۵ هزار تن بندر شهيد 

رجايي، ۱۶۴.۹ هزار تن نوشهر، ۶۵.۴ هزار تن انزلي، 
۲.۴ هزار تن بوش��هر، ۲۶.۶ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ 
هزار تن آس��تارا، ۲۴ هزار تن فريدونكنار، ۳.۱ هزار 
تن شهيد باهنر، ۸۲ تن بندر خرمشهر و ۷۰ تن در 
بندر لنگه موجود اس��ت. موج��ودي در آبادان نيز 
صفر است. اين گزارش نشان مي دهد كه موجودي 
كاالهايي كه روي شناورها قرار دارد به بيش از ۹۰۰ 
هزار تن مي رس��د. اين ميزان در ۱۳ ش��ناور كنار 
اسكله با حدود ۲۱۷.۹ هزار تن شامل ذرت، گندم، 
سويا، شكر، روغن، دانه هاي روغني و برنج قرار دارد.

همچنين ۱۳ شناور ديگر در لنگرگاه منتظر تخليه 
هس��تند كه حدود ۶۸۳.۶ هزار تن كاالي اساسي 

ش��امل ذرت، روغن، گندم، سويا، دانه هاي روغني، 
جو و روغن را با خود حمل مي كنند.

در اي��ن رابطه يادآور مي ش��ود كه گ��زارش نيمه 
ارديبهشت ماه امسال درباره وضعيت كاالي اساسي 
در گم��رك و بن��ادر از اين حكايت داش��ت كه در 
مجموع بيش از س��ه ميليون و ۹۷۴ هزار تن كاالي 
اساس��ي موجود بود كه بالغ ب��ر ۳.۱ ميليون تن به 
عنوان موجودي بنادر و بيش از ۸۰۰ هزار تن ديگر 
در شناورهاي پاي اسكله يا منتظر در لنگرگاه قرار 
داشت، بر اين اساس با توجه به جريان گردش ورود 
وتخليه كاال، تقريبا آمار دپوي كاال نسبت به يك ماه 

گذشته، ثابت مانده است.

در حال��ي ك��ه وزارت صم��ت ب��ا افزاي��ش قيمت 
مواد ش��وينده مخالفت كرده اس��ت، ام��ا به گفته 
دس��ت اندركاران صنفي، برخي توليد كنندگان با 
كاهش عرضه مواد شوينده به بازار تاش مي كنند 
تا موافقت وزارت صمت ب��راي افزايش قيمت  مواد 
شوينده را كسب كنند. به گزارش خبرگزاري فارس؛ 
هفته گذشته بختيار علم بيگي رييس هيات مديره 
انجمن صنايع شوينده و آرايشي كشور مدعي شد، 
پيرو درخواست توليد كنندگان براي افزايش قيمت 
مواد شوينده، مجوز افزايش قيمت اين محصوالت 
از س��وي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان صادر 
ش��ده اس��ت و براين اس��اس توليد كنندگان مواد 
شوينده مجاز شده اند تا قيمت پودر شوينده دستي 
و ماشيني را به ميزان ۲۵ درصد و قيمت ساير مواد 
شوينده مانند صابون و خميردندان را به ميزان ۴۰ 

درصد افزايش دهند.
البت��ه اين موض��وع توس��ط برخ��ي از واحدهاي 
صنفي عرضه كننده محصوالت ش��وينده، آرايشي 
و بهداش��تي نيز تاييد ش��د و اع��ام كردند كه در 
خريدهاي جديد ش��اهد افزايش قيمت شوينده ها 
بوده اند، اما سازمان حمايت در واكنش به اين خبر 

اعام كرد كه هر گونه افزايش قيمت مواد ش��وينده 
بدون تاييد و مجوز سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان و مصوب��ه س��تاد تنظي��م بازار، 
غيرقانوني است و به طور حتم با آن برخورد مي شود. 
سيد رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت 
ني��ز در رابطه ب��ا افزايش قيمت مواد ش��وينده در 
حاش��يه همايش مشترك تجاري ايران و روسيه به 
خبرنگاران، گفت: برخ��ي از توليد كنندگان بدون 
هماهنگي نس��بت به افزايش قيمت مواد شوينده 
و بهداش��تي اقدام كرده اند، لذا جلسه اي با انجمن 
ش��ويند ها برگزار مي كنيم و باي��د قيمت ها به قبل 

برگردد. 
رد هر گونه افزايش قيمت محصوالت شوينده توسط 
مقامات مسوول در وزارت صمت در حالي است كه 
يك مقام صنفي كه نخواس��ت نامش فاش شود، به 
فارس، گفت: در بين انواع شوينده ها فقط با افزايش 
۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمت پودر ماش��ين لباسشويي 
موافقت شده است، اما هنوز اين كاالها با قيمت هاي 

مصوب جديد وارد بازار نشده است. 
وي اظه��ار داش��ت: ب��ا اين وج��ود قيم��ت پودر 
ماشين لباسشويي و پودر دس��تي در بازار افزايش 

يافته اس��ت و دلي��ل آن نيز كاهش مي��زان عرضه 
توليد كنن��دگان اي��ن محص��والت به بازار اس��ت. 
اين مقام صنف��ي اظهار داش��ت: از چند روز پيش 
توليد كنن��دگان مواد ش��وينده عرضه محصوالتي 
مانند پودر لباسشويي به بازار را كاهش داده اند و به 
همين دليل قيمت برخي از اين محصوالت در بازار 
افزايش يافته است. وي بيان داشت: به عنوان مثال 
قيمت يك كارتن ۲۴ تايي پودر ماشين لباسشويي 
در بنكداري ه��ا از ۳۰۰ هزار تومان ب��ه ۴۰۰ هزار 
تومان رسيده است و قيمت هر كارتن ۲۴ تايي پودر 
دستي نيز حدود ۸۰ هزار تومان افزايش يافته است. 
به گفته اين مقام صنفي، مدتي پيش در مورد روغن 
نيز اين اتف��اق در بازار افتاد. يعن��ي پيرو مخالفت 
وزارت صم��ت با تقاض��اي افزاي��ش قيمت روغن 
خوراكي، توليد كنندگان عرضه اين محصول به بازار 
را كاهش دادند تا بتوانند از اين ش��يوه مسووالن را 

مجبور به موافقت براي افزايش قيمت كنند. 
وي افزود: ب��ه نظر مي رس��د، توليد كنندگان مواد 
ش��وينده با كاهش عرضه محصوالت ش��ان به بازار 
تاش مي كنند تا موافقت مس��ووالن وزارت صمت 
را ب��راي افزايش قيمت كليه محصوالت ش��وينده 

آرايشي و بهداشتي به دست آوردند.بررسي وضعيت 
عرضه يكي از فروش��گاه هاي اينترنتي حاكي از آن 
اس��ت كه اين فروشگاه در بخش پودرهاي شوينده 
تمام برندها را ناموجود اعام كرده است و يكي ديگر 
از اين فروشگاه ها قيمت يك پاكت ۵۰۰ گرمي پودر 
ماش��ين لباسش��ويي را حدود ۳۰ هزار تومان درج 
كرده اس��ت، البته ذكر اين نكته نيز الزم اس��ت كه 
رصد بازار نش��ان مي دهد، پودر ماشين لباسشويي 
در فروشگاه هاي زنجيره اي موجود است و مشكلي 
براي تامين آن وجود ندارد، ام��ا به هر حال برخي 
فروش��گاه هاي اينترنتي وضعي��ت عرضه اين كاال 
ناموجود اعام كرده اند. نكته قابل توجه در يكي از 
فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ و معتبر اين بود كه 
روي قفس��ه عرضه پودرهاي لباسشويي درج شده 
بود كه اين محصوالت با قيمت قديم عرضه مي شود 
كه اين موضوع نيز حاكي از آن است كه قرار است، 
اين محصوالت با قيمت جديد به بازار عرضه شود. 

بنابراي��ن اگرچ��ه مس��ووالن وزارت صمت اعام 
مي كنند، مجوزي براي افزايش قيمت ش��وينده ها 
صادر نشده اس��ت، اما بررسي وضعيت بازار و گفته 

فعاالن صنفي حكايت ديگري را نشان مي دهد.
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خبرروز

فوت ۳ بيمار كوويد در كشور
مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد: ۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري در كش��ور به ۱۴۱ هزار و ۳۳۱ نفر رس��يد.تاكنون ۶۴ ميليون و ۵۵۲ هزار و ۳۹۳ نفر ُدز اول، ۵۷ ميليون و 
۸۷۰ هزار و ۳۳۷ نفر ُدز دوم و ۲۷ ميليون و ۵۶۷ هزار و ۵۸۱ نفر، ُدز س��وم واكس��ن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱۴۹ ميليون و ۹۹۰ هزار و ۳۱۱ ُدز رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵۳ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۲۰ نفر از آنها بستري شدند. تاكنون ۷ ميليون ۵۵ هزار و ۴۹۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. 

ادامهازصفحهاول

ماليات و وضعيت بازار
دراين صورت چند اتفاق مي افتد؛ اول اينكه هنوز 
اين ميزان سپرده اشخاص حقوقي وارد بازار نشده 
و مديران دولتي هنوز در جريان ماليات س��تاني 
از س��پرده هاي خود قرار نگرفته اند بنابراين 
بايد اين موضوع برايش��ان تبيين شود. نكته 
دوم اينك��ه برخي از بخش ه��اي حقوقي به 
دليل آش��نا نبودن با ابزاره��ا و اوراق بدهي 
بازار س��رمايه هنوز وارد اين حوزه نشده اند. 
نكته س��وم اينكه سپرده هاي بانكي اشخاص 
حقوق��ي به دليل خواب مدي��ران مالي هنوز 
وارد بازار نش��ده اس��ت بنابراين اگ��ر در اين 
باره اطالع رس��اني شود، حتما مديران بخش 
خصوصي و مديران مالي شركت هاي دولتي 
كه داراي سپرده بانكي هستند، به اين سمت 

و سو حركت مي كنند. 
البته موضوع ديگري كه مطرح مي شود اين 
اس��ت كه ورود ۱۵۰۰ همت سپرده بانكي به 
صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت تبعاتي هم براي 
بازار س��رمايه دارد؛ اول اينك��ه حدود ۶۰۰ 
همتي كه وارد سيس��تم بانكي مي شود فقط 
ظرفيت چانه زني صندوق هاي فيكس اينكام 
را ارتقا مي دهد. همچنين طبق بخش��نامه، 
بانك ه��ا مي توانند با توجه ب��ه ظرفيت ماده 
۱۴۳ و ۱۴۵ قان��ون مالياتي اقدام به انتش��ار 

گواهي سپرده كنند.  
دوم اينك��ه ۶۰۰ همتي ك��ه در قالب اوراق 
بدهي خواهد بود، به دليل پايين بودن عمق 
بازار اوراق بدهي، موجب افزايش نرخ اوراق و 
كاهش نرخ سود آنها مي شود. در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۱۴۰ همت، اوراق بدهي منتش��ر شد 
كه ح��دود ۱۲۰ همت ب��راي دولت و حدود 
۲۰همت براي بخ��ش غيردولتي ب��ود و در 
بودجه عدد باالتري پيش بيني ش��د. در سال 
۱۴۰۱ به همين ميزان نيز انتشار اوراق بدهي 
دولتي پيش بيني نشده است بنابراين بازاري 
براي آن نخواهيم داشت و اين موضوع منجر 
ب��ه افزايش قيمت اوراق و كاهش نرخ س��ود 
مي ش��ود كه جذابيتي نخواهد داشت. بخش 
آخر كه بخش كليدي اس��ت و بايد بيشتر به 
آن پرداخته شود اين اس��ت كه حدود ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ هم��ت از پولي كه قرار اس��ت از بازار 
پول به سمت بازار سرمايه حركت كند، وارد 
صندوق هاي سهامي مي شود كه اين موضوع 
مي تواند ريس��ك و چالش بزرگي براي بازار 
سرمايه باشد.  در سال ۹۹ با ورود حدود ۱۰۰ 
همت به بازار سرمايه جهش بزرگي ايجاد شد 
حال اگر عددي قريب به ۱۵۰ حداقل ۲۰۰ و 
شايد ۲۵۰ همت وارد بازار سرمايه شود، قطعا 
بازار وارد فضايي غيرمنتظره  همراه با جهش 

بزرگ تري روبه رو خواهد كرد.

رويداد

مصوبه دولت درباره افزايش حقوق و مستمري صادر شد 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعالم خبر اعمال و 
پرداخت افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي 
از خ��رداد ماه، درباره زم��ان پرداخت معوقات دو ماه 
فروردين و ارديبهش��ت نيز گفت: خرداد ماه احكام 
جديد صادر مي ش��ود و در تير معوقه فروردين و در 
مرداد ماه معوقه ارديبهش��ت پرداخت خواهد ش��د. 
حجت عبدالملكي اظهار كرد: خوش��بختانه مصوبه 
دولت درباره افزايش حقوق و مس��تمري صادر شد 
و ي��ك علت تاخير اي��ن بود كه دول��ت درگير طرح 
مردمي سازي يارانه ها بود و دستورجلسات بسياري 
داش��ت. معيار و مبناي اصلي دولت، خدمات رساني 
به مردم و افزايش رفاه توده م��ردم با رويكرد عدالت 
اس��ت و در ادامه افزايش بي س��ابقه حقوق كارگران 
و مردمي س��ازي يارانه ها، مصوبه افزايش مستمري 
بازنشستگان تامين اجتماعي هم صادر شد. او ادامه 
داد: درباره حقوق بازنشس��تگان تامين اجتماعي دو 
ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامي��ن اجتماعي را داريم كه 
مي گويد مستمري بايد هر س��ال به تصويب هيات 
وزيران برسد، با اين قيد كه از حداقل مصوبه كارگران 
نبايد كمتر باش��د. با مصوبه  دولت، اين اتفاق خوب 
افتاد و براي كس��اني كه حداقلي بگير هستند ۵۷.۴ 
درصد افزايش داريم به نحوي كه دريافتي شان از پنج 
ميلي��ون و ۵۸۰ هزار تومان كمتر نخواهد بود. بر اين 
اساس مستمري بگيري نخواهيم داشت كه حقوقش 

از رقم اعالم شده كمتر باشد.
عبدالملكي با بيان اينكه براي حقوق س��اير سطوح 
درآمدي، قرار ش��د همه صندوق ها يك هماهنگي 
داشته باش��ند، گفت: بر اين اس��اس براي آن دسته 
از بازنشس��تگان تامين اجتماعي كه بيش از حداقل 
حقوق دريافت مي كنند، ۱۰ درصد افزايش خواهيم 
داشت كه البته اگر حقوقش��ان تا سقف ۱۰ ميليون 
تومان باش��د يك مبل��غ ثابت ۶۵۰ ه��زار تومان نيز 

درياف��ت خواهند كرد. او در ادام��ه با بيان اينكه يك 
معيار »عدالت« داريم كه توجه وي��ژه به نرخ تورم و 
حفظ قدرت خريد دارد، گفت: امس��ال كس��اني كه 
حقوقشان كمتر اس��ت افزايش بيشتري در حقوق 
خواهند داش��ت. به عنوان مثال اگر شخصي در سال 
۱۴۰۰، سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دريافت 
مي كرده، امسال حقوقش به ش��ش ميليون تومان 
خواهد رسيد و دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش 
خواهد داش��ت. يا مثال ش��خصي كه سال گذشته ۹ 
ميليون تومان دريافتي داشته به حقوقش يك ميليون 
و ۷۰۰ هزار تومان افزوده خواهد شد. همچنين كسي 
كه ۲۰ ميليون تومان دريافتي داشته دو ميليون تومان 
يعني همان ۱۰ درصد به حقوقش افزوده خواهد شد. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن اعالم اين خبر 
كه افزايش حقوق بازنشس��تگان تامين اجتماعي از 
خرداد ماه اعمال و پرداخت خواهد شد، درباره زمان 
پرداخت معوقات دوماه فروردين و ارديبهش��ت ماه 
نيز گفت: خرداد ماه احكام جديد صادر مي شود و در 
تير، معوقه فروردين و در مرداد، معوقه ارديبهشت را 
پرداخت خواهيم كرد. عبدالملكي در ادامه به مقايسه 
روند افزايش حقوق ها در سنوات گذشته پرداخت و 
گفت: در سال هاي گذشته رعايت عدالت در حقوق ها 
رخ نمي داده است به عنوان مثال حقوق فردي كه ۲۰ 
ميليون تومان بوده دريافتي اش با افزايش سنواتي به 
۲۵ ميليون تومان مي رسيده، اما حقوق فردي كه سه 
ميليون تومان دريافتي داش��ته كمتر از يك ميليون 
و ۵۰۰هزار توم��ان افزايش پيدا مي كرده اس��ت. او 
درباره افزايش مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان توضيحات 
بيش��تري ارايه كرد و گفت: آنهايي كه حداقل بگير 
هستند كه مشخص شد و ۵۷.۴ درصد افزايش مي يابد 
و حق عائله مندي و غيره هم به آن افزوده مي ش��ود. 
اما براي كس��اني كه از حداقل باالتر هستند عدد ۱۰ 

درصد افزايش را داريم، اما چون بازنشستگان تامين 
اجتماعي ميزان دريافتي شان از صندوق هاي ديگر 
كمتر است دولت تصويب كرد عالوه بر آن ۱۰ درصد، 
يك مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان نيز درنظر گرفته شود 
كه مختص كساني اس��ت كه زير ۱۰ ميليون تومان 
حقوق دريافت مي كنند. مثال كس��ي كه حقوقش با 
افزايش ۱۰ درصدي به ۹ ميليون و ۸۵۰ هزارتومان 
رسيده، ۱۵۰ هزار تومان ديگر افزوده مي شود تا به ۱۰ 
ميليون تومان برسد. وزير رفاه درباره ساير آيتم هاي 
حقوقي و پرداخت هاي جانبي نيز گفت: حداقل حقوق 
همان پنج ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما 
درباره ساير پرداخت هاي جانبي، هيات امناي تامين 
اجتماعي ممكن است تصميمات ديگري بگيرد كه 
بر اس��اس مصوبه مذكور دولت، بودجه بندي تامين 
اجتماعي بايد مجدد بازنگري و بررسي و در اين باره 
در جلسات مربوط تصميم گيري شود. عبدالملكي 
در بخش دوم س��خنانش درباره حقوق كارگران نيز 
گفت: يكي از تصميمات خوبي كه گرفته شد افزايش 
حقوق كارگران بود كه در شوراي عالي كار به تصويب 
رسيد. دولت در ادوار گذش��ته نظرات خودش را در 
جلسات شوراي عالي تحميل مي كرد، اما امسال اجازه 
دادي��م نمايندگان كارگري و كارفرمايي خودش��ان 
تصمي��م بگيرند كه تصميم خوبي هم ب��ود و در ۲۴ 
سال گذشته بي سابقه بوده است. او ادامه داد: شرايط 
سخت اقتصادي را قبول داريم، اما اغلب كارفرمايان 
مصوبه را اجرا كردند و از معدود كارفرمايان باقي مانده 
مي خواهيم كه مصوب��ه را اجرا كنند. ما مي دانيم كه 
ش��رايط اقتصادي كش��ور و رفاهيات مردم مطلوب 
نيست، اما اين مصوبه منجر به اتفاقاتي از جمله افزايش 
سطح درآمدي كارگران شد كه خودش افزايش تقاضا 
در بازار توليد و همچنين افزايش بهره وري كارگران را 

به دنبال خواهد داشت.

تع�ادل| در حالي كه اي��ن روزها خبر از 
كاهش چشمگير آمار مبتاليان به كرونا به 
گوش مي رسد و حتي روز جمعه گذشته 
آمار مرگ و مير اين بيماري در كشور به »صفر« رسيد، 
اما باز هم رعايت كردن پروتكل هاي بهداشتي از سوي 

متخصصان بهداشت و درمان به مردم توصيه مي شود.
بعد از اينكه جهان دو س��ال ونيم گذش��ته را با بيماري 
كرونا دس��ت و پنجه نرم كرد و البته اي��ران هم يكي از 
كشورهايي بود كه موج هاي مختلف كرونا را تجربه كرد، 
آمار ابتال و مرگ و مي��ر در آن ركورد تازه اي ثبت كرد و 
حاال بعد از دو سال ونيم كمتر خانواده اي را پيدا مي كنيم 
كه يك��ي از عزيزانش را به دليل ابتال ب��ه اين بيماري از 
دست نداده باشد، حاال حرف هايي جسته و گريخته از 
به پايان رسيدن كرونا مطرح مي شود كه بيشتر شبيه به 
دلخوشي كاذبي است كه نبايد به آن پرو بال داد. در حالي 
كه ما براي جش��ن پايان كرونا در كشور عجله داريم در 
برخي كشورها اين بيماري با روند خيزشي همراه است و 
معلوم نيست كه آيا دوباره سرعت انتقال آن در جهان به 
روزهاي گذشته بازگردد يا نه؟ به هر حال در اين شرايط 
نمي توان خيلي به تمام شدن اين بيماري دلخوش بود 
و بايد ب��ه توصيه هاي كه متخصصان در اي��ن باره ارايه 

مي دهند توجه داشت. 

    اپيدمي كرونا تمام نشده است
دكتر روزبه مرادي، اپيدميولوژيست در مورد اينكه آيا 
مي توانيم پايان كرونا در كش��ور را اع��الم كنيم يا نه به 
»تعادل« مي گويد: چنين برخوردهاي هيجان زده اي 
مي تواند باعث افزايش ميزان مبتاليان در كشور شود، 
اينكه آمار ابتال پايين آمده و تنها در يك روز به آمار صفر در 
مورد فوتي هاي اين بيماري رسيده ايم به اين معنا نيست 
كه كرونا در كشور پايان پذيرفته است، چنين برخورد 
با بيماري باعث مي ش��ود دوباره در شرايط بحراني قرار 
بگيريم.  او مي افزايد: اپيدمي كرونا نه تنها در كشور ما كه 
در بسياري از كشورهاي جهان روند كاهشي معناداري 
داشته اس��ت، اما در برخي از كش��ورها مانند چين كه 

خاستگاه اين بيماري بود، با روند افزايشي مواجه شده 
اس��ت، همين عاليم به ما هش��دار مي دهد كه نبايد به 
اين اميد واهي كه كرونا پايان پذيرفته رعايت پروتكل ها 
را تعطيل كنيم. بسياري از افراد فكر مي كنند كه چون 
سه دوز واكسن را تزريق كرده اند ديگر رويين تن شده 
و قرار نيست مبتال شوند، در صورتي كه اين تصور كامال 
اشتباه است، البته اينكه تعداد قابل توجهي از افراد جامعه 
واكسن زده اند، يكي از داليل پايين آمدن تعداد مرگ و 
ميرهاي كرونايي است اما هنوز خطر ابتال به قوت خود 

باقي است و بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم. 

    چه زماني كرونا آندميك مي شود؟
مرادي درباره آندميك ش��دن بيم��اري و ويژگي هاي 
آن ني��ز مي گويد: وقتي مي گوييم بيم��اري در جامعه 
آندميك شده كه بيماري شيوع نسبتا ثابت، با نوسانات 
جزئي در طي زمان و مكان مشخص و تعريف شده داشته 
باشد. اين هم صرفا براساس مرگ ومير نيست، بلكه بر 
پايه ميزان ابتال اس��ت. زيرا مرگ ومير به شدت بيماري 
وابسته اس��ت و نمي تواند درباره حضور عامل بيماري زا 
در جامعه اظهارنظر كند. بنابراي��ن بايد بدانيم كه چه 
نس��بتي از جامعه ما هنوز نس��بت به بيماري حساس 
هستند، وضعيت تغييرات ژنتيكي ويروس را پيگيري 
كنيم و بدانيم كه وضعيت ابتالي در گردش در جامعه 
چقدر اس��ت. ما در كش��ورمان نظام مراقبت ژنوميك 
نداريم تا بدانيم كه تغيي��رات ژنوميك در جامعه ما به 
صورت سيستماتيك چگونه است. بنابراين از اين موارد 
اطالعات نداريم.  او مي افزايد: بسياري از كشورها هستند 
كه درصد واكسيناسيون شان از ما باالتر است، اما مجددا 
خيزش پيك اپيدمي داشتند. بنابراين وقتي مي گوييم 
بيم��اري آندميك مي ش��ود كه دوره اپيدمي و پس��ت 
پاندميك را پشت سر بگذارد و بعد بيماري به آندميك 
بدل شود. بايد توجه كرد كه در بيماري هاي پاندميك، 
اگر كشوري جابه جايي هاي جمعيتي را به ميزان كافي 
كنترل نكند، با ترددهايي كه انجام مي شود، رسيدن به 
مرحله آندميك سخت تر و بعيدتر است. اكنون كشوري 

مانند نيوزيلند به شدت مرزهايش را كنترل مي كند و اگر 
يك مورد مشكوك كرونا وارد شود، سريع برخورد كرده 
و فرد را قرنطينه مي كنند، اما ما هنوز نظام مراقبتي مان 

در حوزه اپيدمي كامل نيست.

    سناريوهاي مطرح شده درباره پايان پاندمي
دكتر حميد صوري، اپيدميولوژيس��ت ديگري نيز در 
اين باره مي گوي��د: درباره س��رانجام اپيدمي كرونا هم 
سناريوهاي مختلفي در س��طح مجامع علمي مطرح 
است؛ يك سناريو اين است كه خوشبينانه تصور كنيم 
كه اپيدمي خاتمه يافته و ضعيف شده و به تدريج به سمت 
آندميك و فصلي شدن مي رود. سناريوي ديگر اين است 
كه ويروس ضعيف شده، شدت بيماري زايي پايين آمده 
و ديگر ش��اهد اوج مرگ ومير، بستري و بيماري شديد 
مانند قبل نخواهيم بود، اما ويروس همچنان در گردش 
است و بيماري به صورت خفيف يا بدون عالمت در موارد 
محدود ادامه خواهد داشت. هرچند كه آمارهاي موجود 
جهان نشان مي دهد كه حتي به لحاظ مرگ، بستري و 
ابتال حدود ۵۰ كشور دنيا مجددا روند خيزشي و افزايشي 
پيدا كرده اند كه اين نگراني را تشديد مي كند و بعيد به 
نظر مي رسد كه سناريوي دوم يا اول حاكم باشد. در چند 
هفته اخير هم در كشور ما مرگ هايمان كاهش يافته، 
اما بايد توجه كرد كه ما هم فقط مرگ هاي تاييد ش��ده 
را در آمار رسمي مي بيينم. سناريوي ديگري هم مطرح 
مي شود مبني بر اينكه اين اُفت بيماري را يك آتش بس 
موقت بدانيم. زيرا ش��واهد نش��ان مي دهد كه در دنيا 
خيزش موارد ابتال و مرگ در حال افزايش است. آمار در 
برخي كشورها رو به افزايش است و اكنون روند افزايشي 
در حدود ۵۰ كشور دنيا آغاز شده است و هيچ تضميني 

نيست كه اين اتفاق براي كشور ما رخ ندهد.

    هن�وز ۲۰ ت�ا ۳۰ ميلي�ون نف�ر در كش�ور 
واكسيناسيون شان را تكميل نكردند

او مي افزاي��د: معتق��دم ضم��ن اينكه باي��د از كاهش 
مرگ ومير، بستري و ابتالي ناش��ي از كرونا خوشحال 

باش��يم، اما بايد توجه ك��رد كه اين تغيي��رات نتيجه 
واكسيناسيون به عنوان مهم ترين اقدام موثر در كشور 
بوده اس��ت. كمااينكه هنوز واكسيناس��يون جمعيت 
انبوهي شامل حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليون در كشورمان كامل 
نشده و طبيعتا در برابر ابتال به كرونا حساس هستند. در 
عين حال هيچ تضميني نيست كه روند تضعيف ويروس 
ادامه داشته باش��د. كمااينكه بعد از واريانت گاما، بتا را 
داش��تيم و بعد هم دلتا را داشتيم كه نسبت به واريانت 
قبلي شان شديدتر بودند. ويروس كرونا رويكرد و روند 
نامش��خص و پنهان و غيرقابل پيش بيني دارد. باالخره 
ترجيح ويروس اين است كه زنده بماند و براي زنده ماندن 

نياز به ميزبان هاي حساس دارد.

    ۴ مرحله ريشه كني كرونا
س��وري مي گوي��د: براي اينك��ه بيماري را ب��ه مرحله 
ريشه كني برسانيم، معموال بايد چهار مرحله طي شود 
كه ش��امل كنترل بيماري، حذف بيماري، ريشه كني 
و خاموشي بيماري اس��ت. كنترل به اين معناست كه 
اپيدمي را به گونه اي مديريت كنيم كه تمام موارد ابتال و 
مرگ  قابل كنترل و پيگيري باشد. مرحله بعد اين است 
كه بتوانيم مرگ وميرها را به صفر رس��انده و بروز را در 
حداقل ممكن نگه داريم. مرحله سوم اين است كه ديگر 

پيك و نوساني نداشته باشيم و طي دو دوره بيماري كه 
بالغ بر ۲۸ روز اس��ت، پيك جديدي نداشته باشيم و در 
مرحله آخر هم اين است كه در دو دوره بيماري هيچ مورد 
جديدي از ابتال به بيماري را نداشته باشيم. ما هنوز در اين 
فازها قرار نداريم و هنوز گسترش بيماري را در جامعه به 
صورت عمومي و اجتماعي شاهديم. اگر موفق شويم كه 
مرحله كنترل را طي كنيم، وارد مراحل بعدي مي شويم.

او با بيان اينك��ه در حال حاضر م��ا وارد مرحله كنترل 
شده ايم، اما هنوز نتوانس��ته ايم بيماري را به طور كامل 
كنترل كنيم، گفت: همانطور كه گفتم شرايط فعلي يك 
آتش بس يك طرفه است. در حال حاضر بيماري يابي ما 
ضعيف اس��ت، بيماريابي فعال نداريم، بسياري از افراد 
مبتال اصال ثبت و گزارش نمي شوند، ميزان تست هايمان 
براي سنجش وضعيت بيماري بسيار كم است، نمي دانيم 
كه سطح ايمني جامعه چقدر است و ... بنابراين سواالت 
بدون جواب بسياري داريم كه مي تواند موجب گمراهي 
در قضاوت شود. متاسفانه وزارت بهداشت هم اطالعات 
اپيدمي را در اختيار محققين قرار نمي دهد كه بتوانيم 
بر اس��اس داده هاي موجود تحليل منطقي تري انجام 
دهي��م. در نتيجه مجبوريم بر اس��اس اص��ول علمي 
اپيدميولوژي و آنچه در سطح جهان مي گذرد، قضاوت 
كنيم. اگر اين اطالعات در اختيارمان گذاشته مي شد، 

مي شد تحليل هاي مناسب تري را درباره آينده اپيدمي 
در كشور ارايه داد. س��وري درباره برخي پيش بيني ها 
مبني بر عدم ظهور موج جديد كرونا تا س��ه ماه آينده، 
گفت: بايد براي اين اظهارات مستندات ارايه شود. بدون 
مستند علمي نمي توان پيش بيني كرد. در عين حال ما 
براي اپيدمي نياز به آمادگي و هوشياري داريم. هرچند 
احتمال بازگشت پيك اپيدمي به تابستان سال گذشته، 
كم است، اما علم اپيدميولوژي و عقل حكم مي كند كه 
براي آن احتمال ضعيف هم بايد آماده و هوش��يار بود و 
بايد آن را جدي گرفت. در غير اين صورت ممكن است 
جامعه مجددا دچار غافلگيري شود و آسيب آن را مردم 
مي پردازند. در شرايط فعلي توصيه من اين است كه بايد 
هوشياري خودمان را حفظ كرده و اپيدمي را تمام شده 
تلقي نكنيم، دچار خوش بيني هاي كاذب نشويم. بايد به 
لحاظ تجهيزاتي، نيروي انساني، رصد و رهگيري موارد 
ابت��ال، تحليل هاي علمي، بيماريابي و ... آماده باش��يم. 
آمادگي به حرف نيست، بلكه مولفه هايي دارد كه بايد از 
اين نظر آماده باشيم. هرچند بايد به مردم اميد داد، اما 
نبايد اعالم كنيم كه پاندمي تمام شده يا سيگنال هاي 
اشتباه به جامعه ارايه دهيم يا در جامعه تصميم گيرنده و 
سياست گذاران اين تصور القا شود كه اپيدمي تمام شد. 

اين تصور كامال غلط است.

گزارش

آمار مرگ و مير كرونايي در يك روز به صفر رسيد

دلخوشي كاذب ممنوع!

 شيوع اسهال ويروسي در كشور

ريي��س اداره بيماري هاي منتقل��ه از آب و غذاي 
وزارت بهداش��ت، گف��ت: بررس��ي هايي ك��ه در 
آزمايشگاه هاي مرجع وزارت بهداشت كشور انجام 
شده نش��ان مي دهد آنچه كه بيشتر از همه باعث 
بروز اسهال حاد شده، عوامل ويروسي است. دكتر 
مريم مسعودي فر با اشاره به اينكه معمواًل با شروع 
فصل بهار و تابس��تان انتظار افزايش بيماري هاي 
گوارش��ي منتقل از آب و غذا وج��ود دارد، گفت: 
بع��د از محدوديت هاي كرون��ا هم اكنون تماس 
بين افراد و تجمعات بيش��تر ش��ده ضمن اينكه 
خيلي ها در اين دو س��ال، به خاطر محدوديت ها 
تماس��ي با خيلي از عوامل بيماري زا نداش��تند و 
بالطبع با ش��روع فصل گرما، بيماري هاي اسهال 
و اس��تفراغ افزايش پيدا مي كند. او تاكيد كرد: با 
افزايش موارد گزارش ش��ده بيماران��ي با تابلوي 
باليني اسهال حاد و آبكي، آنها را از نظر ميكروب 

وبا و ساير ميكروارگانيسم ها بررسي خواهيم كرد. 
بررسي هايي كه در آزمايشگاه هاي مرجع وزارت 
بهداشت كشور انجام شده نشان مي دهد آنچه كه 
بيشتر از همه باعث بروز اسهال حاد شده، عوامل 
ويروسي است. مسعودي فر با بيان اينكه ويروس ها 
سرايت پذيري خيلي بااليي دارند، تصريح كرد: اين 
ويروس ها در عفونت هاي گوارش��ي خود محدود 
ش��ونده هس��تند و دوره كوتاهي هم دارند اما در 
عين حال فوق العاده مس��ري هستند و مي توانند 
اف��راد زيادي را درگير كنند. عن��وان كرد و گفت: 
رعايت بهداش��ت، شستشوي دس��ت ها به مدت 
۲۰ ثانيه، شستش��وي صحيح ميوه و سبزيجات 
و پيش��گيري از كم آبي بدن، خودداري بيماران از 
تماس با بيرون به ويژه گروه هاي آسيب پذير مانند 
كودكان، سالمندان و افراد داراي ضعف سيستم 

ايمني ضروري است.

خيزش گرد و خاك در نيمه جنوبي و غرب تهران
بر اساس بررس��ي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي وضعيت جوي استان تهران صاف تا 
نيم��ه ابري و همراه با وزش ب��اد و خيزش گرد و 
خاك و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي ش��ود. 
بر اساس بررس��ي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي وضعيت جوي استان تهران طي پنج 
روز آينده، آس��مان صاف تا نيمه ابري در بعضي 
س��اعت ها همراه ب��ا وزش باد ب��ا احتمال وزش 
باد ش��ديد موقتي و گردوخاك و امكان كاهش 
كيفيت هوا به ويژه دوش��نبه تا چهارش��نبه )۱۶ 
ت��ا ۱۸ خ��رداد( در نيمه جنوبي و غرب اس��تان 
پيش بيني مي ش��ود. طي اين مدت در ارتفاعات 
به ويژه بخش هاي ش��مال ش��رقي، در س��اعات 
بعد از ظهر تا شب رش��د ابر و گاهي رگبار باران 
رعدوبرق و وزش باد ش��ديد مورد انتظار اس��ت 
همچنين طي پنج روز آينده روند افزايش نسبي 

دما پيش بيني مي ش��ود. بر اس��اس اعالم اداره 
كل هواشناسي اس��تان تهران، ايستگاه ورامين 
با بيش��ينه دماي ۳۸ درجه سانتيگراد گرم ترين 
نقاط استان تهران بوده است. آسمان تهران طي 
دوش��نبه )۱۶ خرداد( كمي ابري تا نيمه ابري و 
گاهي وزش باد شديد با احتمال رگبار باران و گرد 
و خاك ب��ا حداقل دماي ۲۵ و حداكثر دماي ۳۵ 

درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

رويخطخبر

روند خيزشي كرونا در 50 كشور


