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يادداشت- 1

 وقتي بنگاه ها بزرگ 
به دنيا مي آيند!

موضوع تخلفات گس��ترده در 
ف��والد مبارك��ه از بزرگ ترين 
بنگاه هاي صنعتي كشور اين 
سوال مهم و اساسي اقتصادي 
كش��ورمان را ب��ار ديگر پيش 
مي كشد كه آيا بخش مهمي از 
اين فسادها ريشه در اين آسيب 
ندارد كه بنگاه هاي صنعتي در 
كشورمان اصوال بزرگ به دنيا مي آيند نه آنكه در فرآيندي 
طبيعي بزرگ شوند و در مواجهه با مسائل و مشكالت و 
نحوه و چگونگي حل آنها ياد بگيرند و بياموزند و رشد كنند 
و بزرگ شوند؟! اينكه چرا بنگاه هاي صنعتي در ايران بزرگ 
نمي شوند و كوچك و متوسط مي مانند سوال بزرگ توسعه 

اقتصادي و صنعتي كشورمان است. 
در مورد علل اين ضعف بزرگ و مزمن و تاريخي كه سبب 
شده است كش��ورمان كمتر برند مطرح و قابل قبولي در 
سطح جهان و حتي منطقه داشته باشد )در رتبه بندي اخير 
نشريه معتبر فوربس از يكصد بنگاه اقتصادي خاورميانه، 
نام هيچ بنگاه ايراني وجود ندارد!( مي توان به مواردي در 
حوزه اقتصاد اشاره كرد. از جمله فضاي نامناسب كسب و 
كار و انواع محدوديت ه��ا در اين حوزه اعم از قوانين كار و 
تامين اجتماعي و ماليات و ثبت و ديوانساالري دولتي و.... 
تا بي ثباتي هاي مولفه هاي اقتصاد كالن اعم از نظام ارزي 
و بانكي و تعرفه اي و قيمت گذاري هاي دستوري و مشكل 

تراشي هاي نهادهاي تعزيراتي و...
همين موارد فوق به خودي خود البته در هر اقتصادي براي 
عدم رشد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي و تالشي 
آنها كافي است. حاال بايد به اين موانع سخت و سنگين، 
فضاي اقتصاد سياس��ي را افزود كه امكان تنفس را براي 
بنگاه هاي اقتصادي بيش از پيش غيرقابل ممكن مي سازد. 
اينكه دولت ها به عنوان رقيب وارد ميدان مي شوند و با ايجاد 
بنگاه هاي بزرگ و انحصاري امكان رش��د را از بنگاه هاي 

كوچك و متوسط خصوصي سلب مي كنند. 
در اين ميان اگر بنگاه كوچك و متوسط خصوصي علي رغم 
تمام موانع موجود آنچنان جان سخت باشد كه بتواند باز هم 
رشد كند و از حد معمول فراتر رود، آنگاه با سدهاي ديگري 
مواجه مي شود تا حركت آن متوقف و در جايگاهي مادون 

بنگاه هاي دولتي  و  شبه دولتي قرار گيرد.
اين ام��ر را با مروري بر گزارش هاي رتبه بندي هر س��اله 
سازمان مديريت صنعتي از يكصد بنگاه برتر كشور مي توان 
مشاهده كرد. در اين فهرست هيچگاه نام بنگاه هاي واقعا 
خصوصي در رتبه هاي باال مشاهده نمي شود و اين بنگاه ها 
در ميانه و انتهاي اين فهرست جا خوش مي كنند. در حالي 
كه در باالي اين رتبه بندي ها مي توان اسامي بنگاه هايي را 
مشاهده كرد كه عالوه بر آنكه خاستگاه دولتي و نهادهاي 
عمومي دارند، بعضا عمرشان نيز چندان بلند نيست و يكي 
دو دهه گاه بيشتر سابقه كار و فعاليت ندارند. آيا به راستي 
مال��كان و مديران اين بنگاه ه��اي به اصطالح خصوصي 
ضريب هوش��ي و علم و دانش و تجارب بااليي داشته اند 
كه ف��الن كارآفرين و بنگاه��دار واقعي بخش خصوصي 
گاه با سابقه چند ده سال فاقد آن بوده است؟! يا اينكه اين 
رشد و بزرگ شدن سريع به واس��طه برخورداري از انواع 
حمايت هاي سياس��ي و اقتصادي و برخورداري از انواع 
رانت ها و امتيازها و بازار انحصاري بوده كه بنگاه هاي بخش 
خصوصي از آنها برخوردار نبوده يا اين حمايت ها در حد 

بخور و نمير بوده است؟!
اينكه چرا دولت ها در كشورهاي در حال توسعه از بنگاه هاي 
بزرگ بخ��ش خصوصي زياد خوشش��ان نمي آيد و اين 
بنگاه ها را مخالف و سد راه سلطه خود مي دانند، امري كه 
در جهان توسعه يافته عكس آن است و قدرت دولت ها و 
كش��ورها در هر چه بزرگ تر شدن بنگاه هاي اقتصادي و 
صنعتي آنهاست )اپل و آمازون و فورد و بنز و بي ام و و تويوتا و 
بوش و سامسونگ و....( موضوع مهم و قابل تحقيق و بررسي 
است.  يك تحليل به نظر مي رسد آنچنان كه عجم اوغلو 
و رابينسون در اثر ارزشمندشان »چرا كشورها شكست 
مي خورند« عنوان مي كنند ناشي از ساختار سياسي اين 
كشورها و ربط آن با فضاي اقتصادي دارد. »اين فرآيندي 
سياسي است كه نهادهاي اقتصادي را مشخص مي كند 
و.... اين نهادهاي سياسي اند كه تعيين مي كنند مردم تحت 
لواي كدامين نهادهاي اقتص��ادي زندگي كنند و باز اين 
نهادهاي سياسي اند كه چگونگي كاركرد اين فرآيند را رقم 

مي زنند.« )چرا كشورها شكست مي خورند( 
همچنين بايد به موضوع »تخريب خالق« اشاره كرد كه 
»شومپيتر« اقتصاددان برجس��ته بر آن تاكيد مي كند: 
»ايجاد بازارهاي جديد داخلي يا خارجي و توسعه سازماني 
از يك مغ��ازه كوچك به ش��ركتي مثل يواس.اس��تيل 
فرآينده��اي مش��ابهي از جهش صنعت��ي را به نمايش 
مي گذارند كه به طور پيوسته ساختارهاي كهنه را نابودكرده 
و ساختار جديدي را به وجود مي آورد.« )مايكل كاكس، 

ريچارد آلم( 
اگر بخواهيم مشكل فس��اد در فوالد مباركه و امثالهم را 
به صورت ريشه اي حل كنيم و به سمت بنگاه هاي بزرگ 
صنعتي نوآور و غيررانتي حركت كنيم الزم اس��ت اراده 
سياسي براي ايجاد تحول عميق برآمده از »تخريب خالق« 
مجموع شود و اين مهم تنها وقتي رخ مي دهد كه بازندگان 
اقتصادي كه مي دانند امتيازات انحصاري اقتصادي شان 
از دست خواهد رفت و بازندگان سياسي كه از زوال قدرت 
سياسي شان مي ترسند، سد راه آن نشوند )عجم اوغلو و 

رابينسون( و بازار آزاد و رقابتي را به رسميت بشناسند!

 حسين حقگو

رفع تحريم براي ايران يا تامين انرژي براي اروپا

احياي برجام، حياتي براي ايران يا اروپا؟

يادداشت-2

بورس  درگير مشكالت
عوامل��ي ك��ه بر ب��ورس تأثير 
مي گذارند به دو دسته داخلي 
و خارجي تقس��يم مي شوند. 
ب��ه روز نب��ودن سيس��تم ها و 
زيرساخت ها، نبود نظارت دقيق 
بر برخ��ي نمادها و تصميمات 
س��ليقه اي گرفته شده توسط 
ناظر ب��ازار، ع��دم اطمينان در 
ميان اشخاص حقيقي بازار سرمايه، كم عمق بودن بورس، 
تصميمات خلق الساعه توسط شوراي عالي بورس و سازمان 
مانند دامنه نامتقارن و... را مي توان از عوامل داخلي دانست.

از سوي ديگر نبود ثبات سياسي و اقتصادي، گره خوردن 
بازار به عواملي چون رش��د نقدينگي، نرخ ارز و طال و عدم 
تأثيرپذيري از قيم��ت كاموديتي ها يا تأثيرپذيري اندك 
از عوامل خارجي تاثيرگذار بر بازارسرمايه از جمله عوامل 
خارجي موثر بر بازار است. كف قيمتي دالر ۲۸ هزار تومان 
است چرا كه كمتر شدن نرخ دالر ازاين عدد موجب ارزانتر 
شدن واردات لوازم و خودروهاي لوكس شده كه در آينده 
در صورت به مشكل خوردن برجام هزينه هاي فراواني را 
به دولت تحميل خواهد كرد. يكي ديگر از عواقب ارزان تر 
ش��دن قيمت دالر آساني مهاجرت براي قشر بيشتري از 
افراد جامعه علي الخصوص بسياري از دانشجويان مقاطع 
تحصيالت تكميلي و عدم بازگش��ت آنها است. ذخاير ارز 
در سال هاي اخير به دليل كمبود با افزايش نرخ ريالي آنها 
موجب تراز شدن ترازنامه بانك مركزي شده اين در حالي 
است كه در عمل ناتراز بوده و مهم ترين دليل آن هم كمبود 
منابع پايه پولي است. آزادشدن منابع دالري ايران در ساير 
كشورها به دليل چاپ بدون پش��توانه پول در سال هاي 
اخير پيشخور شده اس��ت، بنابراين با توجه به موارد ذكر 
شده نمي توان انتظار دالري زير۲۸ هزار تومان را داشت. 
ديدگاه اكثر كارشناسان در مورد اثرگذاري برجام بر بازار 
سرمايه بدين گونه است كه به دليل افت نرخ ارز از طريق 
عرضه ارز در بازار و كاهش انتظارات تورمي ناش��ي از اين 
امر، شركت هاي توليدي موجود در بازارسرمايه به واسطه 
كاهش بهاي تمام شده از طريق كاهش هزينه تأمين مواد 
اوليه و نيز به روزرساني ماشين آالت و تجهيزات و افزايش 
كيفيت محصوالت توليدي و نيز افزايش فروش و صادرات 
خود منفعت باالتري از اين قضيه را خواهند برد و ممكن 
است با شناسايي سودهاي خوب از اين مسير مورد استقبال 
قرار گيرند. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه به واسطه 
كاهش نرخ ارز و نيز كمبود نقدينگي حاكم بر بازار سرمايه 
به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر ارزش كل 
معامالت، تنها برخي از گروه هاي غير دالري مورد توجه 
قرار گيرند و حصول توافق بر بازارسرمايه اثر منفي بر جاي 
گذارد. در صورت تحقق اين موضوع ممكن است بورس را 
با ركودي ديگر مواجه سازد كه اين مساله كه كدام ديدگاه 
مي تواند به عنوان جدي ترين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد، 
مي تواند از كيفيت توافق حاصل شده و امتيازات اخذ شده 
در اين زمينه تاثير پذيرد. شاخص كل بورس تحت تاثير 
ادامه در صفحه 3 اخبار برجامي قرار گرفته و...  

يادداشت روز

يادداشت-3

10 ماموريت و چند ابهام

مردم چشم انتظار اجراي دستورات

رييس دولت سيزدهم ديروز 
راهي س��اختمان شيشه اي 
ميردام��اد ش��د و ضم��ن 
بازدي��د از بانك مركزي، 10 
ماموريت عم��ده را به عنوان 
مهم ترين راهبردهاي پولي 
و مالي براي بان��ك مركزي 
تشريح كرد. معتقدم مخاطب 
صحبت هاي ديروز رييس جمهوري، نه بانك مركزي 
و ساختار پولي و مالي كشور بلكه خود دولت است. به 
اعتقاد رييس جمهوري تقويت سامانه هاي نظارتي، 
تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تقويت 
ارزش پول ملي، اصالح ناترازي بانك ها، توقف رش��د 
ساالنه نقدينگي، اصالح سبد ذخاير ارزي متناسب با 
نيازهاي سرمايه گذاري و تجاري كشور، توسعه دامنه 
وثايق و تس��هيل فرآيند وثيقه گذاري و فعال س��ازي 
حس��اب تجاري از جمله مهم تري��ن ماموريت هايي 
اس��ت كه بانك مركزي بايد آنها را ب��ه عنوان اولويت 
مدنظر قرار بدهد. جدا از وظايف 13گانه قانوني بانك 
مركزي، اين نهاد دو وظيفه بنيادين حفظ ارزش پول 
ملي و ايجاد ثبات در قيمت ارز را داراس��ت. وظايفي 
كه ه��ر ك��دام از آنها تاثي��ر فوق الع��اده اي در بهبود 

شاخص هاي اقتصادي و ايجاد ثبات در بازارها دارند. 
اما هرچند رييس جمهوري ت��الش كرده تا وظايفي 
را براي بانك مركزي ش��رح بدهد ام��ا به اين واقعيت 
اش��اره نكرده كه نقش دولت در بروز ناهنجاري هاي 
پولي، مالي و بودجه اي چيس��ت؟ هم در بحث حفظ 
ارزش پولي ملي، هم در بحث مهار نقدينگي و هم در 
س��اير گزاره هاي اقتصادي، ردپاي تصميمات دولت 
به عينه پيداس��ت. افزايش نقدينگي به دليل كسري 
بودجه و فقدان امكان تامين منابع مالي براي بودجه 
رخ مي دهد. مثال وقتي ف��روش نفت صورت نگيرد يا 
كاهش يابد، درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد. بنابراين 
كسري بودجه رخ مي دهد و دولت ناچار به استقراض 
از بانك مركزي مي شود. در كل عدم هماهنگي ميان 
درآمدها و هزينه هاي دولت باعث بروز كسري بودجه 
و نهايتا افزايش نقدينگي مي شود. از سوي ديگر حتي 
اگر نفت هم فروش برود اما به دليل عدم پيوس��تن به 
FATF امكان انتقال ارز به كشور وجود نداشته باشد، 
دولت به بانك مركزي فرمان مي دهد كه معادل دالري 
درآمدهاي نفتي را بدل به ريال كند. اين رويكرد هم 
خلق نقدينگي اس��ت كه منجر به تورم، رشد فقر و... 
مي شود. يا دولت به بانك مركزي فرمان مي دهد كه 
وجوهي از صندوق توسعه ملي را بدل به ريال كند و در 

قالب پرداخت حقوق كاركنان، يارانه هاي نقدي و... به 
كار بگيرد. اين هم باعث افزايش نقدينگي مي ش��ود، 
لذا ثبات قيمت ها، تقويت ارزش پولي، مهار نقدينگي 
و... از جمله اموري اس��ت كه به  طور مستقيم با نظام 
تصميم س��ازي هاي دولت و برنامه ريزي هاي اجرايي 
ارتباط دارد. از سوي ديگر دولت در جريان سفرهاي 
استاني و ساير فرامين اجرايي، دستوراتي را به ساختار 
بانكي مي دهد كه اين امر هم منجر به افزايش نقدينگي 
مي شود. لذا از اين نظر كه بانك مركزي استقالل الزم 
را ندارد و گوش به فرمان دس��تورات دولتي اس��ت، 
نمي توان��د در زمينه بهبود ش��اخص هاي اقتصادي، 
تقويت پول ملي و ثبات نرخ ارز وظايف خود را عملياتي 
كند. بنابراين نتيجه حاصل از اقدامات دولت است كه 
منجر به افزايش نقدينگي و تورم مي شود. اما اگر دولت 
 FATF  بتواند حدود 3 ميليون بشكه نفت بفروشد، به
هم بپيوندد و بتواند وج��وه حاصل از صادرات نفت را 
به كشور منتقل كند، بخش قابل توجهي از مشكالت 
بانك مركزي و كسري دولت حل مي شود. بنابراين به 
نظر مي رسد، مخاطب فراميني كه رييس جمهوري 
در حوزه هاي پولي و مال��ي و بحث افزايش نظارت ها 
و... به عن��وان ماموريت بانك مركزي برش��مرده اند، 
قبل از هر چيز دستگاه هاي دولتي و خود دولت است. 

دولت نبايد به بانك مركزي به عنواني ابزاري براي حل 
مشكل كس��ري بودجه نگاه كند. وقتي اين نوع نگاه 
اصالح شود، بانك مركزي در جايگاه خود مي نشيند 
و وظايف قانوني خود را تا حد امكان اجرايي مي كند. 
همين امروز هزينه هاي كشور روزبه روز افزايش پيدا 
مي كند. حقوق بازنشس��تگان، كارمندان، كارگران 
و... افزايش پيدا كرده، ام��ا درآمدهاي دولت افزايش 
چنداني پيدا نكرده است. طبيعي است كه دولت براي 
پوشش دادن به اين خأل درآمدي اقدام به استقراض 
مي كند يا اينكه رفتارهاي��ي را در پيش مي گيرد كه 
نهايتا منجر به افزايش نقدينگي و رشد تورم مي شود. 
اگر برجام احيا نشود، تنش هاي بين المللي كشور پايان 
نيابد و بهبود مناسبات با جهان پيراموني در دستور كار 
قرار نگيرد، بحران هاي اقتصادي افزايش پيدا مي كند. 
در اين صورت از دست بانك مركزي و اساسا هر نهاد 
ديگري ني��ز كاري بر نخواهد آم��د. بنابراين به نظرم 
مخاطب صحبت هاي روز دوش��نبه رييس جمهوري 
در س��اختمان شيش��ه اي ميرداماد، بيش از هر فرد 
ديگري خود رييس جمهوري و دولتمردان هس��تند. 
دولتمردان��ي كه بايد اس��تقالل بانك مرك��زي را به 
رسميت بشناسند و تالش كنند برنامه ريزي هاي خود 

را با علم اقتصاد هماهنگ سازند.

نزديك به 9 ماه از اولين باري 
ك��ه رييس دول��ت در مورد 
واردات داروي بيم��اران 
اس ام اي دس��تور صادر كرد 
گذشته است، 9 ماهي كه با 
چشم انتظاري خانواده هايي 
ك��ه فرزندان ش��ان ب��ه اين 
بيماري مبتال هستند همراه 
بوده اما هنوز كه هنوز اس��ت هيچ خب��ري از واردات 
اين دارو نيست و اين خانواده ها همچنان بين وزارت 
بهداش��ت و ديگر ارگان هاي مربوطه در حال رفت و 
آمد هستند. اين همه انتظار براي دارويي كه زندگي 
فرزندان شان به آن بستگي دارد، نمي تواند معقول و 
منطقي باشد، شايد اگر مانند آن وزير بهداشت چند 
س��ال پيش كه گفته بود واردات اي��ن دارو به صرفه 
نيست و وزارت بهداشت هم برنامه اي براي وارد كردن 
اين دارو ندارد، مردم ديگر اين همه اميدوار نمي شدند. 
تا به حال هم اين كودكان اكثر با كمك افراد خير كه 

داروي مورد نيازش��ان را تهيه كرده اند، زنده مانده و 
نفس مي كش��ند و هر لحظه ممكن است ديگر ناي 
زندگي كردن نداش��ته باشند. مس��اله اينجاست كه 
دستورات بسياري از سوي مسووالن و رييس دولت 
ابالغ مي شود كه اجرايي شدن آن هيچ ضمانتي ندارد، 
البته اين مهم اكثرا در مورد مس��ائلي رخ مي دهد كه 
براي مردم بسيار حياتي است اما وقتي پاي دستوراتي 
در ميان باشد كه اجرايي شدن آنها مي تواند به تعويق 
بيفتد و هزينه هاي اجرايي ش��دن آن صرف مواردي 
مهم تر شود، تمامي مس��ووالن خود را به آب و آتش 
مي زنن��د تا اين دس��تورات را اجرايي كنند. مس��اله 
اين اس��ت كه باالخره كسي بايد در قبال اين رفتارها 
پاسخگو باشد، چرا مساله اي مهم مانند ورود يك دارو 
به كشور كه مرگ و زندگي تعداد قابل توجهي كودك 
به مصرف آن بس��تگي دارد، چنين مورد بي توجهي 
قرار بگيرد، اما ممنوع ش��دن آزمايش غربالگري كه 
به گفته بس��ياري از متخصصان حوزه بهداش��ت و 
درمان به افزايش تولد نوزادان مبتال به بيماري هاي 

ارثي، داراي معلوليت و... دامن مي زند، به اين صورت 
اجرايي شود و وزارت بهداش��ت تمام توانش را براي 
اجرايي ش��دن اين مصوبه به كار بگيرد در حالي كه 
مشكالت بزرگ تر و البته مهم تري در اين حوزه وجود 
دارد كه هيچ كس براي رفع آنها گامي هر چند كوچك 
برنمي دارد. از كمبود دارو و پزش��ك و پرستار گرفته 
تا سرگرداني مردم در داروخانه ها به دنبال داروهاي 
خاص و.... پس وقتي مي گوييم مشكالت را نمي توان 
با دستور حل كرد، دقيقا به چنين موضوعاتي اشاره 
مي كنيم، اگر قرار بود تنها با دستور يك فرد مشكالت 
حل ش��ود پس بايد تا قبل از نوروز 1401 فقر مطلق 
ريشه كن مي شد، بايد قيمت ها به اسفند ماه 1400 
باز مي گشت، بايد س��يل عظيم مهاجرت نخبگان و 
پزشكان به ديگر كشورها متوقف مي شد و البته بايد 
براي تمام افرادي كه در سيل هاي اخير خانه و كاشانه 
شان را از دس��ت داده بودند خانه اي ساخته مي شد.  
البته كس��ي خبري از ساخت س��االنه يك ميليون 
مسكني كه رييس دولت قول داده بود ندارد، در اين 

يك سالي كه از روي كار آمدن دولت جديد گذشت 
هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نداد. به هر حال مشكالت 
و مسائل خود به خود و تنها با صادر كردن يك دستور 
حل نمي شوند. وارد كردن داروهاي مورد نياز بيماران 
اس ام اي نياز به اعتبار و البته پيگيري از سوي مسووالن 
ذي ربط و وزارت بهداش��ت و درمان و سازمان غذا و 
دارو دارد، اتفاقي كه تاكنون رخ نداده و اين بيماران و 
خانواده هايشان را چشم انتظار گذاشته است. از سوي 
ديگر مساله هشداري است كه اين روزها بارها و بارها 
در مورد مهاجرت پزشكان و كمبود پزشك در كشور 
داده ش��ده و البته هنوز هيچ اقدامي در اين رابطه از 
س��وي دولت ديده نشده است، هش��داري كه اگر به 
موقع جدي گرفته نش��ود در آينده اي نه چندان دور 
مي تواند بروز معضلي تازه را به ارمغان بياورد. هر وقتي 
مشكالت اقتصادي در كش��ور رو به افزايش است، به 
تمامي سطوح جامعه رخنه مي كند و آن را تحت تاثير 
قرار مي دهد، از افزاي��ش مهاجرت نخبگان گرفته تا 

افزايش آمار خودكشي و زورگيري و...

كمال سيدعليسهيال نقي پور

مريم شاهسمندي

 افزايش 30  درصدي قيمت لوازم التحرير 
و ناتواني خريد اكثريت جامعه

 با افزايش قيمت دالر
بيت كوين به زير ۲0  هزار دالر سقوط كرد

هدف گذاري رشد 30  درصدي نقدينگي در ۱۴0۱

 افزايش تورم
رنگ باختن شادي هاي بچه ها

صفحه 8     صفحه 6    

صفحه 2    

 بيت كوين قافيه را 
به دالر باخت

10 ماموريت جديد رييسي به بانك مركزي

از كاهش ۴۷ ميليوني تا افزايش ۲۵ 
ميليون توماني قيمت خودرو 

 تشكري هاشمي: 
 تغيير ساالنه مديران دستاوردي 

جز فرصت سوزي ندارد

پس از چن��د روز افزايش قيمت خ��ودرو در بازار، 
قيمت برخي از خودروها وارد فاز نزولي ش��د. اين 
كاهش قيمت خودرو در حالي است كه بازار تقريبا 
بدون خريدار اس��ت و خريداران، ريس��ك بااليي 
براي خريد خودرو نمي كنند. كارشناسان معتقدند 
فضاي پرابه��ام در مذاكرات، به ش��دت روي بازار 
خودرو اثر گذاش��ته و تقريبا اين بازار چشم انتظار 
مشخص ش��دن تكليف برجام است. با اين وجود، 
قيمت برخي خودروها در بازار خودرو بين يك تا 10 
ميليون تومان كاهش يافت. در اين ميان، مشاهده 
صفحه 7 را بخوانيد بازار حكايت از...  

سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران 
و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران در واكنش به 
انتصابات اخير شهرداري تهران گفت: انتصابات حق 
طبيعي شهردار تهران است اما اگر به قاعده اي متداول 
تبديل شود كه هر سال شاهد تغيير مديران باشيم، 
دستاوردي جز فرصت سوزي در بر ندارد. به گزارش 
»تعادل«، با تغيير مديريت شهري در شهريور سال 
گذشته، بسياري از مديران ارشد و مياني شهرداري 
صفحه 5 را بخوانيد تهران بركنار و...  

االكلنگ قيمتي 
بازار خودرو 

 انتقاد 
از  موج  تازه انتصابات 

در  شهرداري

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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با وجود آنكه گزارش هاي رسمي و غيررسمي منتشر 
ش��ده در روزهاي گذشته از س��وي طرف امريكايي 
نشان مي دهد كه آنها از پاسخ ايران به آخرين تغييرات 
اعمال ش��ده در متن احتمالي توافق رضايت ندارند 
و حتي برخ��ي از منابع احتمال آغ��از دور تازه اي از 
مذاكرات را مطرح مي كنند اما همچنان فضاي حاكم 
بر مذاكرات نشان مي دهد كه ش��انس توافق وجود 
دارد و حت��ي در هفته هاي آينده احتم��ال آنكه دو 
طرف به نتيجه قطعي برسند وجود دارد.در روزهاي 
گذشته بار ديگر بحث هايي مطرح شده كه ريشه در 
يك سوال مهم دارند، در شرايط فعلي كدام طرف نياز 
بيش��تري به توافق دارد؟ ايران يا غرب؟ منابع غربي 
از ابت��داي دور تازه تحريم ه��ا در دولت ترامپ كه به 
فشار حداكثري معروف شد، اين طور نتيجه گرفتند 
كه در مدتي كوتاه اقتصاد ايران به س��مت فروپاشي 
حركت خواهد كرد و از اين رو تهران مجبور مي شود 
پ��اي ميز مذاكره رفته و ش��رايط را آنطور كه ترامپ 
تعيين كرده بپذيرد. با گذشت بيش از سه سال از آغاز 
تحريم ها، ترامپ در حالي كاخ سفيد را ترك كرد كه 
هيچ نش��انه اي از عالقه تهران به مذاكره ديده نشد و 
فشارهاي حداكثري نيز نتوانستند راه به جايي ببرند.

هرچند با روي كار آمدن بايدن، ادبيات دولت هاي غربي 
قدري تغيير كرده اما آنه��ا همچنان تالش مي كنند 
شرايط را طوري نشان دهند كه ايران به احياي توافق 
هس��ته اي نياز دارد و اگر مذاكره به جايي نرسد، آنها با 
شرايط اقتصادي دشواري مواجه خواهند شد. هرچند 
امروز كمتر كس��ي مي تواند ادعا كند كه تحريم تاثير 
منفي بر اقتصاد ايران نگذاشته و فشارهايي همه جانبه 
به زندگي مردم وارد نكرده اس��ت ام��ا قطعا اين تمام 
ماجرا نيس��ت. در ماه هاي گذشته و پس از آغاز حمله 
روسيه به اوكراين، اقتصاد جهاني با شوك هاي تازه اي 
مواجه ش��د، ش��وك هايي كه ابتدا خود را در افزايش 
قيمت مواد غذايي نش��ان دادند و س��پس با توجه به 
نقش مهم روسيه در تامين نفت و گاز اروپا، بازار انرژي 
نيز تحت تاثير قرار گرفت. در واقع هرچند كشورهاي 
اروپايي در ابتدا روسيه را تحريم كردند اما همزمان با 
اين نگراني نيز مواجه بودند كه نيازهاي خود را به چه 
طريق تامين كنند. اين نياز با توجه به نزديك شدن به 
فصل سرد سال بيش از هر زمان ديگري خود را نشان 
داده و يكي از مزيت هاي احياي توافق با ايران مي تواند 
تامين بخشي از كمبود انرژي اروپا از طريق ايران باشد، 
موضوعي كه مقامات ايراني نيز بارها به آن اشاره كرده 
و گفته ان��د كه بر خالف جو ابتدايي، غرب به ايران نياز 
دارد. در كنار آن، كشورهاي غربي يكي از اهداف خود 
در برجام را محدود كردن فعاليت هاي هسته اي ايران 
اعالم كرده بودند. در سال هاي گذشته نيز با وجود تمام 
محدوديت ها، ايران توانسته توانايي هسته اي خود را 
به ش��كل قابل توجهي ارتقا دهد و اعالم كرده كه اين 
مسير با سرعت بااليي دنبال خواهد شد. به اين ترتيب 
اين هدف دولت امريكا نيز به هيچ نتيجه اي نرس��يده 
اس��ت. به اين ترتيب حتي اگر بنا ب��ه نگاه دو طرفه به 
ماجرا باشد نيز همه طرف ها نيازها و منافعي در دل اين 
توافق خواهند داشت و دليل اصرار بر تداوم مذاكرات 
با وجود تمام اختالفات همين موضوع اس��ت و همين 

موضوع مقامات اسراييلي را بيش از هر كشور ديگري 
عصباني كرده است. يوسي كوپرواسر، ژنرال بازنشسته 
و عضو ارشد مركز امور عمومي بيت المقدس و رييس 
پيشين واحد تحقيقات در اطالعات نظامي ارتش رژيم 
صهيونيستي گفت، اين رژيم به تالش  براي استفاده از 
تمامي كارت هايش به منظور متقاعد كردن امريكايي ها 
جهت بازنگشتن به توافق هسته اي استفاده مي كنند. 
كوپرواسر گفت: تا وقتي توافق نهايي نشده است، بايد 
كاري بكنيم، مطمئنا سفر رييس موساد ]به واشنگتن[ 
كارت اصلي ماست. او با اشاره به تالش هاي كارشكنانه 
رژيم اسراييل در زمينه احياي توافق هسته اي، گفت 
كه اين رژي��م پيامش را به تمام��ي بخش هاي دولت 
امريكا منتقل مي كند و رييس موساد در سفر آتي اش 
به واشنگتن با روس��اي جامعه اطالعاتي امريكا ديدار 
خواهد كرد. اين ژنرال بازنشس��ته رژيم صهيونيستي 
مي گويد، با وجود اينكه رژيم اسراييل تمام تالشش را 
مي كند تا امريكا را متقاعد كند كه بازگشت آن به توافق 
كار اشتباهي خواهد بود، به نظر مي رسد امريكايي ها 
براي بازگشت به توافق به شدت مصمم هستند چون 
مي خواهند در موقعيت فعلي از هرگونه ضرورت تقابل 
با ايران خودداري كنند. او مدعي ش��د، »آن ها]دولت 
باي��دن[ به نوعي به دولت اوباما تعهد دارند و به همين 
دليل است كه مي خواهند صرف نظر از خطراتي كه در 
بر دارد، به اين توافق بازگردند«. كوپرواس��ر همچنين 
گفت: من فكر نمي كنم اين بار هم بتوانيم انتظار رفتار 
متفاوتي از امريكايي ها داشته باشيم، فكر مي كنم آنها 
قرار اس��ت گوش كنند و بعد ه��ر كاري مي خواهند 
بكنند. اظه��ارات اين مق��ام رژيم صهيونيس��تي در 
بحبوحه ت��الش طرفين مذاكرات وي��ن براي احياي 
توافق هس��ته اي و پيش��رفت هاي اخير در اين زمينه 
مطرح مي ش��ود. امريكا و ايران در مدت اخير در حال 
بررسي پاسخ هاي يكديگر نسبت به متن پيشنهادي 
اتحاديه اروپا براي احياي توافق هس��ته اي بوده اند كه 
به گفته جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا و هماهنگ كننده مذاك��رات وين، آخرين متن 
پيش نويس و آخرين پيشنهاد براي رسيدن به توافقي 
بر سر احياي توافق هسته اي است.اين پيشرفت ها در 

مدت اخير مقامات ارشد رژيم صهيونيستي را به واكنش 
واداشته و درباره انجام شدن توافق احتمالي ابزار نگراني 
كرده اند.عالوه بر اين، پايگاه خبري صدي البلد، اخيرا 
با استناد به اظهارات برخي منابع رسانه اي در گزارشي 
نوشته بود، مذاكرات هسته اي ميان ايران و قدرت هاي 
بزرگ در مراحل نهايي خود است و رژيم صهيونيستي 
تالش مي كند كه واشنگتن را قانع كند تا مواضع خود 
در پرونده توافق هس��ته اي را تش��ديد كند. طبق اين 
گزارش، اين منابع مي گويند، درحالي كه واشنگتن 
و تهران درحال بررس��ي پيشنهادات اتحاديه اروپا و 
نقطه نظرات يكديگر براي احياي برجام هس��تند، 
دولت رژيم صهيونيس��تي همچنان تالش مي كند 
كه بر موضع امريكا در اين پرون��ده تاثير بگذارد. در 
بخش��ي از گزارش اين رس��انه عربي آمده است كه 
واشنگتن قرار است در مقابل امضاي توافق هسته اي 
با ايران و بازگشت به برجام، امتيازات و بسته جبراني 
امنيتي در اختيار تل آويو قرار بدهد و تاكيد مي كند 
گفت وگوه��ا درخصوص اين بس��ته هنوز رس��مي 
نشده است اما به محض امضاي توافق هسته اي، اين 

»امتيازات جبراني« هم علني خواهد شد.
به نوشته هاآرتص، ارزيابي اس��راييل بر اين است كه 
دولت امريكا مي خواه��د هرچه زودتر توافق )با ايران( 
را امضا كند تا اين موضوع را پشت سر بگذارد، درحالي 
كه ايران به دنبال دستيابي به امتيازات بيشتر پيش از 
امضاي توافق است. اين روزنامه صهيونيستي در ادامه 
نوشت: اسراييل كماكان ادعا مي كند كه اگرچه تهران 
افكار عمومي را ب��راي امضاي تواف��ق آماده مي كند، 
اما شكاف بر س��ر موضوعات كليدي ميان طرف هاي 
مذاكره كننده هنوز زياد است. در اين ميان، اسراييل به 
تالش هاي خود براي از بين بردن توافق ادامه مي دهد 
و به همين منظور، ديويد بارني رييس موساد قرار است 
روز دوشنبه به واشنگتن س��فر و با مقامات امريكايي 
درباره اين موضوع گفت وگو كند. وي سومين نماينده 
از سوي دولت اسراييل است كه طي دو هفته گذشته 
براي تحت فش��ار قرار دادن دولت امريكا به اين كشور 
سفر مي كند. دو هفته پيش، ايال هوالتا مشاور امنيت 
داخلي اسراييل با همتاي امريكايي اش ديدار كرد و پس 

از آن گفت كه واشنگتن در حال سخت تر كردن موضع 
خود درقبال تهران در مذاكرات برجامي است. بني گانتز 
)وزير جنگ رژيم صهيونيستي( نيز هفته گذشته در 
جريان سفر خود به واشنگتن با مقامات امريكايي درباره 
توافق هسته اي با ايران رايزني كرد و پس از آن بود كه 
احتمال حصول توافق نهايي كمتر و كمتر شد. مقامات 
امريكايي در اين ديدارها به روشني تاكيد كردند كه بر 
سر خواسته تهران، يعني بسته شدن تحقيقات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در ايران، سازش نخواهند كرد.

اين اظهارنظرها در حالي است كه امريكا به عنوان يكي 
از طرف هاي مذاكره كه بايد به آخرين پيام ايران پاسخ 
دهد، هنوز در اين زمينه نظر قطعي نداده است. ساموئل 
وربرگ، سخنگوي منطقه اي وزارت خارجه امريكا در 
گفت وگو با شبكه الشرق گفت: حتي درصورت بازگشت 
به برجام، امريكا س��ازوكار و ابزارهاي الزم براي تعامل 
با چالش هاي امنيتي ايران به ويژه برنامه موشكي كه 
تهديد براي امنيت امريكا و هم پيمانان آن در خاورميانه 
اس��ت را دارد. وي گفت كه امريكا از پيش��نهاد بستن 
پرونده تحقيقات آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي در 
خصوص برنامه هس��ته اي ايران كه شرط تهران براي 
بازگشت به برجام است، حمايت نمي كند. سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا تاكيد كرد: واشنگتن بر اين باور 
است كه نبايد تحقيقات آژانس بين المللي انرژي اتمي 
را به شروط بازگش��ت به توافق هسته اي ربط داد زيرا 
با توجه به معاهده منع اشاعه هسته اي، ايران ملزم به 
همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي است. وربرگ 
در ادامه خاطرنش��ان كرد كه كش��ورش درخصوص 
پاسخ ايران به پيشنهاد اتحاديه اروپا براي احياي برجام 
با هم پيمانان خود مشورت مي كند و بعد از پايان اين 
مشورت ها، امريكا پاسخ خود را به اتحاديه اروپا كه رابط 
و هماهنگ كننده مذاكرات است، ارسال خواهد كرد. 
وي با اشاره به اينكه امريكا با هم پيمانان اروپايي و عضو 
برجام يعني انگليس، فرانسه و آلمان مشورت مي كند 
خاطرنشان كرد: بايد پاسخ ايران را بررسي كنيم و در 
زمان مناسب از طريق واسطه اروپايي پاسخ دهيم.اين 
مقام امريكايي گفت: تاخير در امضاي توافق هسته اي 
خطر فعاليت هاي اي��ران را افزايش مي دهد، هر روزي 
كه بدون نظارت و محدوديت بر برنامه هسته اي ايران 
مي گذرد اين امكان را به دولت ايران مي دهد تا از فرصت 
استفاده كند تا برنامه هسته اي خود را گسترش دهد و 
آن را تقويت كند.سخنگوي منطقه اي وزارت خارجه 
امريكا درخصوص فعاليت هاي ايران در خاورميانه هم 
گفت: واشنگتن از همان ابتداي مذاكرات احياي برجام 
با هم پيمانان خود در خاورميانه مش��ورت مي كرد. با 
توجه به فعاليت هاي بي ثبات كننده ايران و حمايت از 
تروريست ها در منطقه نبايد به اين كشور اجازه دهيم 
كه به سالح هسته اي دست يابد. وربرگ در ادامه گفت: 
توافق هس��ته اي باعث نمي شود كه ما برنامه موشكي 
ايران را فراموش كنيم زيرا اين امر خطري بزرگ براي 
امريكا و ه��م پيمانان آن در منطقه اس��ت.با توجه به 
پيچيده شدن شرايط در صورت نهايي نشدن توافق، به 
نظر مي رسد كه همچنان دو طرف به دنبال آن هستند 
كه راهي براي رس��يدن به تواف��ق پيدا كنند، هرچند 

اختالفات باقي مانده همچنان كار را دشوار مي كند.
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معرفي وزير پيشنهادي كار
به مجلس

عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي خبر داد محمدهادي زاهدي وفا به عنوان وزير 
پيشنهادي كار معرفي شده است.كيومرث سرمدي در 
رابطه با معرفي وزير پيش��نهادي دولت براي وزارتخانه 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجل��س بيان كرد: آقاي 
محمدهادي زاهدي وفا معرفي ش��ده اند، اما با توجه به 
اينكه مجلس تعطيل است، فضايي كه ببينيم شرايط شان 
چگونه است قابل پيش بيني نيست. وي افزود: مجموعا 
در مدت دو سه ماه گذشته كه ايشان به عنوان سرپرست 
وزارت كار تعيين ش��دند، نوع تعامل ش��ان با مجلس و 
مخصوصا با كميسيون اجتماعي كه كميسيون اصلي 
اين وزارتخانه است، خيلي قابل قبول نبوده است.نماينده 
مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي گفت: اما حال 
قضاوت بماند براي بعد از اين تعطيالت كه مجلس شروع 
به كار كند و در آنجا فضا بيشتر روشن خواهد شد.حجت اهلل 
عبدالملكي ب��ا راي نمايندگان مجلس در جلس��ه راي 
اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم به عنوان وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتخاب ش��ده بود كه پس از 
رسيدن به وزارت انتقاداتي به عملكرد او در اين وزارتخانه 
وجود داشت.با اس��تعفاي عبدالملكي در ۲۴ خردادماه 
س��ال جاري، رييس جمهور در حكم��ي محمدهادي 
زاهدي وفا را به سمت »سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي« منصوب كرد.۱۱ شهريورماه سيدنظام 
موسوي سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با ايسنا در واكنش به انتشار اخباري درباره 
نامه دول��ت به مجلس براي معرفي وزير پيش��نهادي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بر اساس پيگيري كه 
از دفتر رييس مجلس شوراي اسالمي داشتم، تاكنون 
نامه معرفي وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به دبيرخانه مجلس واصل نش��ده اس��ت.حال خبرها 
حاكي از آن است كه محمدهادي زاهدي وفا به عنوان 
وزير پيشنهادي دولت براي وزارتخانه تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي به جاي عبدالملكي معرفي شده است. اين در 
حالي است كه هنوز دولت اين معرفي را اعالم نكرده است.

احتمال تعويق مذاكرات وين؟
برخي كارشناسان بر اين نظرند كه امريكا در تالش است 
مذاكرات بازگشت را با توجه به نزديكي انتخابات كنگره 
تا دو ماه ديگر ادامه دهد و برخي بر اين نظرند كه با توجه 
به مشكالت اروپا براي تامين امنيت و انرژي خود به برجام 
نياز دارند و دير يا زود شايد يكي دو هفته ديگر توافق شود.

رحمان قهرمان پور درباره ش��رايط فعلي حاكم بر روند 
مذاكرات و تبادل پاس��خ ها گفت: اين واقعيت كه ارزش 
استراتژيك برجام براي هر دو طرف كاهش يافته است را 
بايد بپذيريم. در سال ۲۰۱۵ برجام، يك برند شد و فضاي 
جديدي ايجاد كرد تا در نظام كنترل تسليحاتي و ثبات 
منطقه موثر باشد اما وقتي برجام اجرا شد، حتي در دولت 
اوباما هم سرمايه گذاري شركت هاي امريكايي در ايران 
بيشتر نشد. در ايران هم ما فكر مي كرديم شرايط بهتر 
مي شود اما سرعت الزم را نداشتيم چون زيرساختش را 
نداشتيم. اينكه فرصت به شما داده شود، يك بحث است 
اينكه آمادگي براي بهره برداري از فرصت داشته باشيم، 
بحث ديگري است.وي ادامه داد: نگاهي كه امريكا و ايران و 
كشورهاي منطقه در ۲۰۱۵ به برجام داشتند با نگاه امروز 
خيلي فرق دارد. عربستان و امارات آن زمان بسيار نگران 
برجام بودند اما االن مثل گذشته ديگر نگران نيستند. اين 
روند در طرف امريكايي هم به همين شكل است و برجام 
ارزشش كم ش��ده چون در برجام ۲۰۱۵ انتظار بود كه 
سياست چرخش به آسياي امريكا را تسهيل كند و با ايران 
بتوانند كار كنند اما بعد ترامپ آمد و همه چيز رويه ديگري 
به خود گرفت.قهرمان پور تصريح كرد: كسي فكرش را هم 
نمي كرد كشورها از برجام بيرون بروند آن هم امريكا. همه 
مراقبت هاي سياسي و حقوقي براي اينكه اگر ايران تخلف 
كرد مراتب به شوراي امنيت كشانده شود در نظر گرفته 
شد و اتفاقا مذاكرات سختي بر سر آن شد اما هيچ كس 
فكر نمي كرد كه ممكن است خود امريكا از برجام خارج 
شود! از اين رو االن در ۲۰۲۲ بايد بپذيريم كه ديگر برجام 
۲۰۱۵ و شرايطي كه آن را محقق كرد وجود ندارد.وي 
تاكيد كرد كه انتظارات ما از برجام نبايد حداكثري باشد. 
در بهترين حالت مي توان انتظارات متوسطي داشت در 
حالي ك��ه در ۲۰۱۵ اميدواري براي اينكه برجام فضاي 
سياست خارجي و اقتصاد ايران را تغيير دهد، زياد بود و 
در طرف امريكايي هم همين نگرش بود مبني بر اينكه 
ايران در منطقه دست از محور مقاومت بردارد، اما ديدند 
كه اينگونه نشد.اين كارشناس مسائل بين الملل گفت: 
هر سياستمداري در ايران و امريكا كه پرونده هسته اي و 
برجام را دنبال مي كند، مي داند در بهترين حالت انتظارات 
متوسط بايد از برجام داشته باشند و مثل ۲۰۱۵ تحول 
جدي با بازگش��ت به آن و اج��راي مجددش در منطقه 
يا در رابطه با كنترل تس��ليحات ايجاد نمي شود و دليل 
وضعيت فعلي كه دو طرف مساله برايشان فوريت ندارد 
شايد همين است كه به اين جمع بندي رسيدند كه حتي 
اگر برجام احيا شود، انتظارات حداكثري دو طرف كه در 
۲۰۱۵ وجود داشت را ديگر برطرف نمي كند.قهرمان پور 
افزود: براي ايران اين ابهام جدي است كه در ۲۰۲۴ اگر 
بايدن روي كار نباشد چه بر سر برجام مي آيد. از طرفي 
امريكا فكر مي كند كه محدوديت هايي كه در برجام براي 
ايران در نظر گرفته شده است به لحاظ زمان بندي در حال 
اتمام است و انتظارات حداكثري نمي توان از آن داشت از 
اين رو دو طرف عجله و ذوق چنداني براي احياي سريع تر 
آن ندارند.وي در پاسخ به اينكه برخي مي گويند اختالف 
ميان دو طرف بر سر چند كلمه است؟ گفت: قطعا اختالف 
بر سر دو يا سه كلمه نيست. يكي از مهم ترين اختالف ها بر 
سر تضمين هاست. از قديم موضوع اقدامات اعتمادساز 
ميان ايران و غرب محل اختالف بوده است. شايد در ظاهر 
اين طور به نظر برسد كه بحث بر سر دو سه كلمه است اما 
اگر هم اينگونه باشد، اين چند كلمه قله كوه روابط ايران و 
غرب است كه نتيجه چهار دهه بي اعتمادي مستمر ميان 
دو طرف است، اين كلمات اختالف بر سر مسائل ساده 
نيست بلكه اختالفاتي تاريخي و عميق هستند و به 

همين راحتي نمي توان انتظار داشت كه حل شوند.

احتمال تغيير سياست يارانه انرژي
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: سياس��ت هاي اصالح الگوي مصرف و اصالح 
نظام بازتوزيع يارانه هاي حامل ه��اي انرژي بايد به 
نحوي دنبال شود كه در كوتاه مدت و ميان مدت منابع 
موجود پاسخگوي نياز داخلي باشند.مالك شريعتي 
نياسر درباره وضعيت تامين بنزين در سطح كشور، 
بيان كرد: با توجه به گزارش��ي كه دس��ت اندركاران 
اجرايي كش��ور از ش��رايط موجود تامين بنزين در 
سطح كشور ارايه كرده اند ما در كوتاه مدت مشكلي 
در تامين س��وخت به ويژه در حوزه بنزين نداريم اما 
اگر روند افزايش مصرف ادامه يابد با مش��كل مواجه 
خواهيم شد.سخنگوي كميس��يون انرژي در ادامه 
با بيان اينكه ما در ۸ س��ال اخير با عقب ماندگي در 
ساخت پااليشگاه ها و فراهم كردن زيرساخت هاي 
جديد براي توليد فرآورده ها مواجه شديم، اظهار كرد: 
اين روند مي تواند در ميان مدت كش��ور را در تامين 
سوخت دچار مشكل كند. اميدوار هستيم با مديريت 
صحيح مصرف بتوانيم ۴ س��ال پيش رو را پش��ت 
س��ربگذاريم تا پااليشگاه هايي كه در دست ساخت 
است به موقع به اتمام برس��د و ما را از واردات بنزين 
بي نياز كند.شريعتي تصريح كرد: حتما سياست هاي 
اصالح الگوي مصرف، مديريت مصرف و اصالح نظام 
بازتوزيع يارانه هاي حامل هاي انرژي بايد به نحوي 
دنبال ش��ود كه چه نياز جديدي به كش��ور افزوده 
شود و چه نيازي پديد نيايد بتوانيم شرايط كمبود 
را در كوتاه مدت و ميان مدت پش��ت سرگذاشته تا 

پااليشگاه هاي در دست ساخت به اتمام برسد.

دارو با قيمت قبل به مردم برسد
يك عض��و كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي تاكيد كرد: گزارش ها حاكي است كه تهيه 
دارو با نرخ جديد براي مردم عادي نيز سنگين بوده و 
سازمان غذا و دارو بايد تالش خود را براي تامين دارو با 
قيمت مناسب براي آحاد مردم جامعه به ويژه بيماران 
خاص و نيازمندان به كار گيرد.اصغر سليمي با اشاره به 
وضعيت قيمت دارو و توزيع آن در سطح كشور، بيان 
كرد: اين روزها در حوزه تامين دارو بيماران و به ويژه 
بيماران خاص دچار مشكل هستند. متاسفانه بعضي 
مواقع شاهد هستيم كه داروها با قيمت هاي نجومي 
در اختيار بيماران قرار مي گيرد. س��ازمان غذا و دارو 
بايد تالش كند تا داروها را با قيمت مناسب به دست 
بيماران برساند.وي در ادامه اظهار كرد: سازمان غذا 
و دارو بايد تالش كند تا دارو را به دست افراد نيازمند 
و بيماران خاص برساند. امروز حتي داروهايي كه در 
س��طح داروخانه ها براي مردم عادي عرضه مي شود 
گران است. مشاهده ها نشان مي دهد تهيه دارو با نرخ 
جديد براي مردم عادي نيز س��نگين است.نماينده 
مردم سميرم در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
سازمان غذا و دارو اقداماتي را در دستور كار قرار داده تا 
بيماران با نسخه اي كه از پزشك دارند بتوانند با همان 
قيمت هاي قبلي داروي خ��ود را دريافت كنند. اين 
طرح هم مي تواند مردم را در مسير مراجعه به پزشك 
و سپس مراجعه به داروخانه هدايت كرده و از اينكه 
برخي ه��ا خوددرماني انج��ام مي دهند جلوگيري 
كند؛ هم اينكه مردم بتوانن��د با همان قيمت هاي 
قبلي داروي خود را درياف��ت كرده و يارانه آن از 
سوي دولت و بيمه ها به داروخانه ها پرداخت شود.

مافياي بزرگ تر از فوالد مباركه 
در كار است

يك عضو كميس��يون قضايي و حقوقي در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: نصف افرادي كه در فساد فوالد 
مباركه سهيم بودند اكنون در پروژه انتقال آب از خليج 
فارس و درياي عمان سهيم هستند و اگر اين پروژه با 
مدل فعلي پيش برود مافياهاي بزرگ تري از آن بيرون 
مي آيد. هاجر چناراني درباره گام هاي برداشته شده 
براي اجراي پروژه انتق��ال آب خليج فارس و درياي 
عمان به فالت مركزي، بيان كرد: بنده امروز هشدار 
مي دهم كه همانطوري كه مافياهاي بزرگ از فوالد 
مباركه اصفهان بيرون زد، مافياه��اي بزرگ آب در 
پشت پروژه انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان 
به فالت مركزي وجود دارد.وي اظهار كرد: دولت بايد 
آگاه باش��د كه از همين امروز مافياهاي آب در پشت 
اين پروژه شكل گرفته و در ظرف ۱۰ سال آينده اگر 
توجه جدي به اين موضوع نشود مافياهاي بزرگ تر 
و به مراتب بدتر از فوالد مباركه اصفهان از اين پروژه 
نمايان خواهد شد. كساني كه در فساد فوالد مباركه 
دست داشتند، نصف شان در پروژه خط انتقال آب از 
خليج فارس و درياي عمان هس��تند.نماينده مردم 
فيروزه و نيشابور در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: بنده با شرايطي كه اكنون قرار است انتقال آب 
از خليج ف��ارس و درياي عمان ص��ورت گيرد صد 
درصد مخالف��م اما اگر اين پ��روژه تحت نظر خود 
دولت اجرايي شود و دست مافياها از اين پروژه كوتاه 
شود با آن موافق هستم. اگر اين پروژه با مدل فعلي 
پيش برود نتيجه اش به فوالد مباركه ختم مي شود.

وصول مطالبات ارزي
صندوق توسعه پيگيري مي شود

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در جلسه اي 
به ميزباني اتاق بازرگاني و با موضوع وصول مطالبات 
اين صندوق ش��ركت كرد. به گزارش روابط عمومي 
صندوق توس��عه مل��ي، با توجه به اينكه بخش��ي از 
مطالبات ارزي صندوق توسعه ملي از بخش خصوصي 
اس��ت، امروز جلس��ه اي با حضور مهدي غضنفري، 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و غالمحسين 
ش��افعي، رييس اتاق و اعضاي هيات رييس��ه اتاق 
بازرگاني، به ميزباني اين اتاق برگزار شد.بر اساس اين 
گزارش، تسهيل در وصول مطالبات ارزي صندوق از 
بخش خصوصي، مهم ترين هدف جلسه مذكور است.

رفع تحريم براي ايران يا تامين انرژي براي اروپا

دكتر محمود جامساز، اقتصاددان: 

احياي برجام، حياتي براي ايران يا اروپا؟

طرح اصالحات بانكي مجلس و جايگاه سياست گذاري پولي دولت
يك تحليلگر مس��ائل اقتص��ادي در واكن��ش به طرح 
بانكداري مجلس كه اس��تقالل بانك مركزي و كاهش 
اختيارات مديران بانكي و گسترش نفوذ شوراي فقهي و 
قواي سه گانه را به همراه دارد، مي گويد كه تغيير تركيب 
مجمع عمومي با رياس��ت رييس جمهور، بدون حضور 
رييس كل بانك مركزي و اختيارات وسيعي كه به مجمع 
واگذار شده است، تأس��يس هيات عالي بانك مركزي، 
كه همه اعضا آن منصوب رييس جمهور هستند، بسط 
وظايف ش��وراي فقهي و استقرار يك ر وحاني در هر يك 
از بانك هاي كشور، عدم تغيير فرآيند نصب و عزل رييس 
كل بانك مركزي توسط رييس جمهور كه قرار بود با سازو 
كار جديدي در طرح اصالح نظام بانكي به نحوي مطرح 
ش��ود كه جايگاه رييس بانك مرك��زي را در برابر دولت 
استحكام بخش��د تا بتواند در برابر فشار دولت در تأمين 
مالي بودجه بايستد و مانع افزايش رشد اقتصادي و تورم 
شود، در طرح اصالح نظام بانكي ابتر ماند. مجلس شوراي 
اسالمي مشغول بررسي طرح جديد بانكداري است كه 
صداي اعتراض بسياري از كارشناسان اقتصادي و حتي 
روساي پيشين بانك مركزي را بلند كرده است. چرا كه 
جدا از مساله اهدافي كه براي بانك مركزي در اين طرح 
تعبيه شده اس��ت كه اساسا ربطي به وظيفه اصلي بانك 
مركزي ندارد، استقالل آن را هم زير سوال برده است. به 
باور يكي از كارشناسان اين حوزه، تغيير اركان چهارگانه 
بانك مركزي، بازگش��ت مجمع عمومي به عنوان يكي 
از اركان بانك مركزي، تقليل تركيب هيات نظارت و پر 
رنگ كردن نقش و جايگاه شوراي فقهي به عنوان يكي 
از اركان بانك مركزي براي حاكميت ش��رعي و نظارت 
بر بانك مركزي و اشخاص تحت نظارت، از جمله موارد 
اعمال شده در اين طرح است كه استقالل بانك مركزي 
را زير سوال خواهد برد.  باز قانون عمليات بانكداري بدون 
ربا، مانع بسيار بزرگي در تسهيل تبادالت مالي ما با جهان 
و  مستلزم بازنگري است.  محمود جامساز، اقتصاددان در 
گفت وگو با »انتخاب« در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
چرا ب��ا وجود تجربيات ناموفق گذش��ته، مجلس بازهم 
به سمت بانكداري اسالمي و تش��كيل شوراي فقهي با 
اختيارات گسترده رفته است، گفت: »اساس و اركان نظام 

بانكداري جهاني كه بر مباني بانكداري سنتي استوار و بر 
رابطه حقوقي استقراض و نرخ بهره بنا شده است . اما ابزار 
قرض محور با بهره از منظر شريعت اسالم قابل پذيرش 
نيست. لذا شائبه ربوي بودن بانكداري بين المللي منجر 
به تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سال ۶۲ 
ش��د كه از سال ۶۳ با تعيين يك بازه زماني پنج ساله، به 
صورت آزمايشي به اجرا درآمد. اما اجراي اين قانون پس 
از ۳۸ سال هنوز استمرار دارد.« وي ادامه داد: »گرچه در 
حال حاضر حدود ۱۵۰ بانك و موسس��ه مالي اس��المي 
در بيش از ۴۵ كش��ور جهان در اشكال مختلف فعاليت 
مي كنند، اما دامنه و گستره عمليات بانكداري بين المللي 
با ظهور ابزارهاي جديد بانكي و اعتباري تا حدي است كه 
بانكداري اسالمي فاقد ظرفيت پاسخگويي به آنهاست. در 
قانون عمليات بانكداري بدون رباي ما تالش شده با توجيه 
شرعي بهره، با بكارگيري سهم الشركه و سود معامالت 
مشاركت و امثالهم در چارچوب عقود اسالمي مشتمل 
بر عقود  مش��اركتي و عقود مبادله اي، بديلي براي نظام 
بانكداري سنتي فراهم آورد.« اين اقتصاددان خاطرنشان 
كرد: »گرچه قانون عمليات بانكداري بدون ربا به منظور 
احتراز از معامالت ربوي تصويب شد اما در عمل به دليل 
گستردگي معامالت بانكي، محدوديت هاي ناظر بر عقود 
اس��المي و وجود رانت و فساد در تخصيص تسهيالت و 
اعتبارات، بدون احراز اهلي��ت و صالحيت وام گيرنده و 
عدم دريافت وثائق متناس��ب با وام پرداختي، عمدتا به 
شركت  هاي دولتي، فرادولتي، خصولتي يا شبه دولتي، 
يا شركت هاي متعلق به بانك ها_چه مستقيم و  چه غير 
مستقيم_ و افراد حقيقي و حقوقي متصل به مراكز قدرت، 
به ربوي ترين نظام بانكداري جهان تبديل شده است.« 
جامساز با بيان اينكه عالوه بر ضعف قانون بانكداري بدون 
ربا، در پوشش گس��تره عمليات بانكي و تأمين مالي، به 
لحاظ س��اختاري نيز با معضالتي روبه رو است كه مانع 
عملكرد بهين��ه عمليات بانكداري مي ش��ود، گفت: »از 
جمله اين معضالت عدم يا ضعف استقالل بانك مركزي 
كه بانك بانك هاست و وظيفه سياست گذاري پولي، كه 
اهم آن كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است. اما متأثر 
از ساختار دولت و سياست گذاري هاي آمره اقتصادي اعم 

از مالي، پولي و ارزي از استقالل، كه الزمه سياست گذاري 
پولي و عملكرد بايسته و شايسته است، بي بهره است.«

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: »آنچه بانك مركزي 
را به يك نهاد فرمانبردار دولت بدل ساخته و استقالل آن 
را مخدوش ك��رده، فرآيند عزل و نصب رييس كل بانك 
مركزي است كه توسط رييس جمهور انجام مي شود. حال 
آنكه در راستاي استحكام مقام رياست كل بانك مركزي، 
الزم است اين اختيار از رييس جمهور منفك شود.« وي 
ضمن بيان اشاره به اينكه در بسياري از كشورهاي توسعه 
يافته، طول مدت رياس��ت بانك مرك��زي از مدت زمان 
زمامداري دولت ها بيشتر است و دولت ها از جايگاهي به 
منظور دخالت در سياست گذاري پولي برخوردار نيستند، 
خاطرنشان كرد: »يكي از وظايف مهم بانك مركزي كنترل 
تورم وحفظ ارزش پول است. امروزه رابطه معكوس بين 
ميزان استقالل بانك مركزي و ثبات سياست هاي پولي با 
ميزان تورم، امري است مسلم كه با كاهش وابستگي بانك 
مركزي به دولت بر استحكام استقالل آن افزوده مي شود. 
اما بانك مركزي غير مستقل به جاي سياست گذاري پولي 
با اولويت هدف كنترل تورم و تقويت پول ملي، تحت سلطه 
سياست هاي مالي دولت و ساختار بودجه، به تامين مالي 
دولت پرداخته است و اس��باب رشد پايه پولي و افزايش 
نقدينگي و تورم را فراهم مي آورد.« اين اقتصاددان افزود: 
»با اين تفاصيل ناكارآم��دي بانك مركزي را مي توان به 
ضعف و عدم جامعيت قانون عمليات بانكداري بد ون ربا، 
كه اسباب محدوديت در معامالت و تبادالت بانكي و تأمين 
مالي پروژه هاي بزرگ داخلي و مشاركت خارجي را فراهم 
مي آورد و  تحديد اس��تقالل بان��ك از طريق تقليل مقام 
رييس كل به مقامي تحت فرمان رييس جمهور به موجب 
همين قانون و سلطه قانون بودجه و سياست هاي مالي 
دولت و فساد گسترده در سيستم بانكداري، كه كم يا بيش 

مبتالبه همه نهادهاي د ولتي است، معطوف ساخت.«
جامساز در ادامه مطرح كرد: »نكته قابل توجه آن است 
كه ب��ا وجود آنكه اس��تقراض با محوريت ن��رخ بهره به 
مدد توجيهات شرعي، ربا تلقي نمي شود. چرا عمليات 
بانكداري را به بكارگيري عقود سيزده گانه اسالمي، كه 
اخير  »عقود مرابحه و اس��تصناع« هم بر آن اضافه شده 

است، محدود كرده ايم؟ نيك مي دانيم قراردادهاي معامله 
با بانك فقط روي كاغذ و ماهيت امر همان استقراض با 
محوريت نرخ بهره اس��ت، نرخ بهره اي كه در بس��ياري 
موارد با احتساب هزينه هاي حاشيه اي غيرقانوني و جرائم 
ديركرد، گاهي از دوبرابر نرخ هاي قانوني هم فراتر مي رود. 
اين در حالي است كه در بسياري از كشورها با حاكميت 
بانكداري بين المللي، كه ما آن را ربوي مي پنداريم، نرخ 
بهره منفي يا صفر تا دو يا س��ه درصد اس��ت كه در كنار 
كنترل تورم به دست آمده است.« اين اقتصاددان افزود: 
»بد نيست بدانيم بر اس��اس جدول ارايه شده در »خبر 
آنالين«، نرخ تورم ده كشور كه در ميان آنها نام عربستان، 
قطر، امارات و عراق نيز به چش��م مي خورد، منفي است 
و بسياري از كش��ورها نيز از نرخ تورم صفر تا سه درصد 
برخوردارند. آيا كاركرد مطلو ب نظام بانكداري بين المللي 
كه چنين نرخ هاي بهره و ت��ورم را توليد كرده، مي توان 
ربوي ناميد؟ در حالي كه نرخ بهره در نظام بانكداري بدون 
رباي ما، به ويژه نرخ بهره تسهيالت، گاهي از ۳۰ درصد 
هم فراتر مي رود كه بخش��ي از آن غير رس��مي و پنهان 
است .آيا گذر چهار دهه كافي نبود كه از تجارب بانكداري 
موفق كشورهاي جهان بياموزيم و نظام بانكداري خود را 
متحول كنيم؟« وي همچنين تاكيد كرد: »گرچه اينك 
به دليل نامطلوب بودن مناس��بات ديپلماتيك ناشي از 
انگاره غرب س��تيزي، حجم و دامنه تجارت خارجي ما 
بسيار محدود است ولي اگر تحريم ها نيز برداشته شود 
و با احتمال حداقلي ب��ه اف اي تي اف هم بپوينديم، باز 
قانون عمليات بانكداري بدون ربا، مانع بس��يار بزرگي 
در تسهيل تبادالت مالي ما با جهان و  مستلزم بازنگري 
است.« جامس��از همچنين مطرح كرد: »مگر قرار نبود 
اين قانون در مدت پنج سال به طور آزمايشي اجرا شود؟ 
چرا همچنان اجراي آن استمرار يافته و كسي پاسخگو 
نيست؟ اين در حالي است كه تمام مفاسد كالن اقتصادي 
كه تاكنون افشا شده است، از شهرام جزايري تا ۲۱ هزار 
ميليارد تومان فس��اد مالي كه از آن در كمال ش��گفتي 
»تخلف «ياد مي شود، و اكنون فساد مالي در بنياد بركت 
كه هنوز ابعاد آن مكشوف نيست، همه با محوريت بانك ها 

انجام گرفته است. 



گروه بانك و بيمه |
رييس جمهور به منظور ش��ركت در نشست  نظارت 
س��تادي بانك مركزي در جمع مديران ارش��د بانك 
مركزي تأكيد كرد: تقوي��ت ارزش پول ملي، اصالح 
ناترازي بانك ها، توقف رشد ساالنه نقدينگي، اصالح 
سبد ذخاير ارزي متناسب با نيازهاي سرمايه گذاري 
و تجاري كشور، توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرايند 
وثيقه گذاري، فعال س��ازي حس��اب تجاري و تامين 
س��رمايه درگ��ردش واحده��اي تولي��دي از جمله 

ماموريت هاي اصلي بانك مركزي است.

   ماموريت هاي ۱۰گانه رييسي 
براي تحول در نظام بانكي

رييس جمه��ور با تأكيد بر لزوم پرهي��ز نظام بانكداري 
از بن��گاه داري، ماموريت هاي اصلي بانك مركزي براي 
تح��ول در نظام بانك��ي را تبيين كرد. آيت اهلل »س��يد 
ابراهيم رييسي« در جريان بازديد از سامانه هاي بانك 
مركزي و پس از استماع گزارش رييس بانك مركزي در 
جمع مديران ارشد اين مجموعه به »جايگاه مهم بانك 
مرك��زي« در مديريت منابع پولي و مالي و اصالح نظام 
بانكي اشاره و ماموريت هاي ۱۰گانه براي تحول و ارتقاي 
آن تعريف كرد. آيت اهلل رييس��ي بان��ك مركزي را اتاق 
انديشه ورزي و رصد سياس��ت هاي پولي و مالي كشور 
خواند و گفت: بانك مركزي بايد مسير اصالح و ارتقاي 
نظام بانكي را با قوت به پيش ببرد و بر اجراي سياست هاي 
مالي و پولي كش��ور نظارت كند. رييس جمهور در اين 
جلسه تقويت ارزش پول ملي، اصالح ناترازي بانك ها، 
توقف رشد س��االنه نقدينگي، اصالح سبد ذخاير ارزي 
متناس��ب با نيازهاي س��رمايه گذاري و تجاري كشور، 
توس��عه دامنه وثايق و تس��هيل فرآيند وثيقه گذاري، 
فعال سازي حساب تجاري، تقويت سامانه هاي نظارتي 
و تأمين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي را از جمله 
ماموريت هاي اصلي بانك مركزي بي��ان كرد. آيت اهلل 
رييسي »توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول« را 
ماموريت مهم بانك مركزي برشمرد و افزود: نقدينگي 
اگر با مديريت به سمت توليد هدايت شود نگران كننده 
نيست اما اگر به س��مت سوداگري در بازار حركت كند 
تبعات ويران كننده اي خواهد داشت. وي »هدف گذاري 
نقدينگي زير ۲۵ درصد« از سوي بانك مركزي را اقدام 
بسيار مهم ديگر نظام پولي كشور دانست كه كنترل و 

مديريت آن موجب مهار تورم خواهد شد.

   بخش نظارتي بانك مركزي تقويت شود
رييس جمهور ناترازي بانك ها را از عوامل تورم عنوان 
كرد و اظهار داشت: بانك مركزي بايد بخش نظارتي 
خ��ود را تقويت و بتواند با برنامه ريزي سياس��ت هاي 
پولي و ضدتورمي را اجرا كند. آيت اهلل رييس��ي با ابراز 
خرسندي از وضعيت سامانه هاي پايش و رصد بانك 
مركزي، گفت: بحمداهلل در زمينه جمع آوري و رصد 
داده ها و اطالعات در ش��رايط خوبي قرار داريم، و اين 
اطالعات مي تواند به شفافيت مالي در كشور كمك كند. 
وي اقدام به موقع براي جلوگيري از تخلف را از مصاديق 
با اهميت استفاده از اطالعات جمع آوري شده توسط 
اين سامانه ها عنوان كرد و خاطرنشان كرد: همه كساني 
كه در نظام اقتصادي كشور فعاليت دارند با نظارت و 
اقدام به موقع بانك مركزي به اين ادراك برس��ند كه 

زمينه هيچ گونه تخلفي در اين سيستم وجود ندارد.

   بانك مركزي چشم بيناي نظام بانكي 
و پولي كشور است

رييس جمهور بانك مركزي را چشم بيناي نظام بانكي و 
پولي كشور دانست و گفت: بايد محور تمام اقدامات نظام 
بانكي كشور در جهت حمايت و تقويت توليد باشد، چرا 
كه امروز نجات كشور در توليد است و عمل به تأكيدات 
رهبر معظم انقالب در زمينه حمايت از توليد نس��خه 
شفابخش اقتصاد ايران است. آيت اهلل رييسي در ادامه 
»رفع مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي« را 
اقدام مهم بانك مركزي خواند و افزود: بخشي از داليل 
تعطيلي واحدهاي توليدي مشكل سرمايه در گردش 
است كه اگر مرتفع شود منجر به افزايش توليد و اشتغال 
خواهد شد. رييس جمهور همچنين از رييس كل بانك 
مركزي خواس��ت تا تالش خود را به كار گيرد تا اصول 
بانكداري اسالمي با دقت و نظارت كامل در قراردادها و 
عقود بانكي اجرا شود. آيت اهلل رييسي نظارت و كنترل 
بر ارز و كاال با هدف جلوگيري از س��وداگري در بازار از 
س��وي بانك مركزي را مورد تأكيد قرار داد و بيان كرد: 
اگر كسي به دنبال اخالل در بازار است بايد برخورد شود 
اما بايد بدانيم فعال اقتصادي نياز به حمايت و تشويق 
دارد و نبايد هر اقدامي را به عنوان تخلف تلقي كرد. وي 
»توجه ويژه به حاكميت ريال« را مورد تأكيد قرار داد و 
گفت: استفاده از ارزهاي مختلف خصوصا در مبادالت با 
كشورهاي همسايه و پيمان هاي دو جانبه پولي مي تواند 
به تامين با ثبات كاال و افزايش مبادالت كمك و كشور 
را در مقابل تكانه هاي دالر مصون كند.رييس جمهور 
بانك مركزي فعال و آگاه به شرايط پولي و مالي را از 
ضرورت هاي تحول اقتصادي دانست و گفت: اقدامات 
به موقع ش��ما در بانك مركزي اثرات بسيار مثبتي 
در ارتقاي نظام پولي و بانكي كش��ور خواهد داشت. 
آيت اهلل رييسي همچنين با اشاره به ضرورت پرداخت 
به موقع تسهيالت بانكي تأكيد كرد: نبايد بين تصميم 
و اعالم عمومي با اجرا و پرداخت تس��هيالت فاصله 
باشد و در اين زمينه تاكيد مي كنم توسعه دامنه وثايق 

و تسهيل فرآيند وثيقه گذاري اجرايي شود.

   كاهش حدود ۲۰ واحد درصدي 
نرخ تورم ۱۲ ماهه

علي صالح آبادي به توفيق دولت سيزدهم در مهار تورم 
و كنترل رش��د پايه پولي اش��اره كرد و گفت: مجموع 

اقدامات انجام شده در اين زمينه كه با هماهنگي كامل 
تيم اقتصادي دولت همراه بود، كاهش حدود ۲۰ واحد 
درص��دي نرخ تورم ۱۲ ماه��ه، از ۵۹,۳ درصد به ۴۰.۱ 
درصد و همچنين كاهش بي��ش از ۱۶ واحد درصدي 
رشد پايه پولي از ۴۲.۶ درصد به ۲۶.۲ درصد را به دنب�ال 
داشته است. رييس كل بانك مركزي در ادامه، كنترل 
رش��د ترازنامه بانك ها با هدف جلوگيري از خلق پول 
بي ضابطه را از ديگر اقدامات بانك مركزي در راس��تاي 
اصالح نظم بانكي برشمرد و در عين حال گفت: مجموع 
تسهيالت پرداختي ش��بكه بانكي در ۴ ماهه نخست 
امسال، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش حدود 
۳۸ درصدي داشته كه سهم قابل توجه اين تسهيالت، 
مربوط به س��رمايه در گردش بوده است؛ ضمن اينكه 
تسهيالت اعطايي به ش��ركت هاي دانش بنيان نيز در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد 
داشته است. رييس كل بانك مركزي از هدفگذاري ۳۰ 
درصدي رشد نقدينگي در س��ال ۱۴۰۱ توسط بانك 
مركزي خبر داد و افزود: خالص مطالبات بانك مركزي 
از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدايي س��ال گذش��ته 
به ۴۷ همت در مدت مشابه س��ال جاري كاهش پيدا 
كرده است، دولت حدود ۲۸ همت از سپرده هاي خود 
نزد بانك مركزي اس��تفاده كرده است و استقراضي از 
بانك مركزي نداشته و اس��تفاده از تنخواه را به حداقل 
رسانده است. بر اس��اس اقدامات انجام شده، نرخ تورم 
از ۵۹.۳ درصد در ش��هريور ماه س��ال گذشته به ۴۰.۱ 
درصد در حال حاضر رسيده است و تورم نقطه به نقطه 
نيز كه در شهريور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد رسيده 
بود در پايان سال گذش��ته به ۲۹.۵ درصد رسيد. البته 
حذف ارز ترجيحي باعث رش��د مقطعي تورم در اوايل 
امسال شد كه با تخليه آثار تورمي ناشي از آن در تيرماه 
شاهد كاهش آن بوديم و اين روند كاهشي تداوم خواهد 
داشت. رشد پايه پولي نيز كه در تيرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ 
درصد رسيده بود در حال حاضر به ۲۶.۲ رسيده و رشد 
نقدينگي نيز از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۹ درصد كاهش يافته 
است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تسهيالت 
پرداختي بانك ها در ۴ ماهه اول امسال به ۱۰۰۰ همت 
رسيده است، افزود: ۶۶ درصد تسهيالت بانكي در حوزه 
سرمايه در گردش پرداخت شده اس��ت؛ اين در حالي 
است كه ميزان كل تسهيالت پرداختي در چهار ماهه 
سال گذش��ته ۷۳۸ همت بوده است. رييس كل بانك 

مركزي از تصويب ضوابط صندوق هاي قرض الحس��نه 
تك شعبه اي در ش��وراي پول و اعتبار خبر داد و افزود: 
احراز هويت غير حضوري، استفاده از سفته الكترونيكي، 
افزايش سقف تسهيالت خرد به ۲۰۰ ميليون تومان و 
اجازه رشد ترازنامه بانك هاي قرض الحسنه تا ۵ درصد، 
از جمله اقدامات مهم در زمينه تسهيل دسترسي مردم 
به خدمات بانكي است. وي با اشاره به اينكه تاكنون ۳۱۰ 
هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه بدون وثيقه به مبلغ 
۹.۳ همت توس��ط ش��بكه بانكي پرداخت شده است، 
افزود: از ابتداي س��ال جاري تاكنون مبلغ ۵۸ همت در 
قالب ۴۱۸ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
شده است، همچنين طي اين مدت مبلغ ۱۳ همت در 
قالب ۳۱۵ هزار فقره تسهيالت فرزندآوري پرداخت شده 
است. رييس كل بانك مركزي با تشريح حمايت عملياتي 
بان��ك مركزي از توليد با روش ه��اي غير تورمي تاكيد 
كرد: خوشبختانه با برنامه هاي بانك مركزي تامين مالي 
بنگاه هاي توليدي از طريق اوراق گام از ۲۰ همت عبور 
كرد. در حالي كه از بهمن ماه ۹۹ تا تيرماه س��ال جاري 
۸.۸ همت اوراق گام استفاده شده بود، با اصالحات انجام 
شده از تير ماه سال جاري تا تاريخ ۱۰ شهريور مبلغ ۱۳.۴ 
همت اوراق گام اس��تفاده شده است كه نشانگر رشدي 
قابل توجه در اين زمينه اس��ت. رييس ش��وراي پول و 
اعتبار، ساماندهي بيش از ۱۸ ميليون درگاه پرداخت و 
كارتخوان، اجراي قانون جديد چك و ارتقاي سامانه هاي 
مربوطه، شناس��ايي هوشمند ش��بكه هاي مشكوك، 
تفكيك حساب هاي شخصي و تجاري و استقرار نظام 
پرداخت مبتني بر رمز ريال را از اقدامات بانك مركزي 
در زمينه تقويت حكمراني ريال دانس��ت  صالح آبادي 
با اشاره به تامين ۲۶ ميليارد دالر ارز براي واردات كاال 
و خدمات طي پنج ماه ابتدايي س��ال جاري گفت: اين 
ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ ميليارد دالر بوده 
است.ميزان برگشت ارز حاصل از صادرات نيز طي ۵ ماه 

نخست سال جاري به ۹۱ درصد رسيده است.

   كاهش كم سابقه رشد پايه پولي 
براي ۷ ماه متوالي

در طول يك سال اخير، به دليل سياست هاي انضباطي 
دول��ت س��يزدهم و بانك مركزي، رش��د پاي��ه پولي با 
كاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدي همراه بوده اس��ت. 
رش��د پايه پولي و حجم نقدينگي، در س��ال هاي اخير 
از چالش هاي اساس��ي اقتصاد كش��ورمان بوده است. تا 
جايي كه در ماه هاي پايان��ي دولت قبل، اين دو مولفه با 
ركوردشكني هاي كم سابقه اي مواجه شدند. به گونه اي كه 
رشد پايه پولي در پايان تيرماه سال قبل به رقم كم سابقه 
۴۲.۶ درصد رسيد. اما با آغاز به كار دولت سيزدهم و تغيير 
س��كاندار بانك مركزي، روند اصالحي در سياست هاي 
پولي و بانكي ش��كل گرفت و باعث شد تا به مرور شاهد 
تعديل روند افزايشي پايه پولي و حجم نقدينگي باشيم. 
بررس��ي جديدترين گزارش بانك مركزي از متغير هاي 
پولي و اعتباري در پايان تيرماه سال جاري نشان مي دهد 
رشد پايه پولي در نخستين ماه تابستان نسبت به تيرماه 
سال گذشته، ۲۶.۲ درصد بوده است. اين در حالي است 
كه در تيرماه ۱۴۰۰، نرخ رشد پايه پولي نسبت به تيرماه 
۱۳۹۹، به رقم كم س��ابقه ۴۲.۶ درصد رس��يده بود؛ به 
بيان ديگر در طول يك سال اخير، به دليل سياست هاي 
انضباطي دولت سيزدهم و بانك مركزي، رشد پايه پولي 

با كاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدي همراه بوده است.

يادداشت

ادامه از صفحه اول
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اخبار 3  دوشنبه 14 شهريور 1401    8 صفر 1444  سال نهم    شماره   Mon. September 5. 2022  2303  بانك و بيمه

بورس  درگير مشكالت
 بنا به گفته وزير امور خارجه ايران آخرين جمع بندي 
خود را امش��ب به طرف اروپايي ارسال مي كنند و اين 
اولين جمع بندي مكتوب هست كه ارسال مي شود. در 
صورت حصول توافق و احياي برجام دولت با ارزپاشي 
در بازار ارز، س��عي در كنترل نرخ دالر خواهد داش��ت. 
احتمال سقوط قيمت دالر به زير ۲۸ هزار تومان تا ۲۴ 

هزار تومان خواهد بود.

آمارهايي كه ارايه مي شود 
احتماال درباره كشور ديگري است

معين الدين سعيدي، نماينده مردم چابهار در مجلس 
گف��ت: برخي از آماري كه مجموعه ه��اي دولتي ارايه 
مي دهند احتماال درباره كشوري غير از ايران است، چرا 
كه به هيچ عنوان مبتني بر واقعيت هاي كشور ما نيست. 
او ادامه داد: مردم در هيچ زمينه اي رضايت ندارند براي 
مثال بس��ياري از مردم از طرح حذف يارانه هاي نقدي 
ناراضي اند. اين نماينده مجلس با اشاره به عدم تحقق 
ساخت مسكن توسط دولت تصريح كرد: عالوه بر مساله 
ايجاد اش��تغال، دولت به وعده خود درباره ساخت يك 
ميليون مسكن در سال نيز عمل نكرد و همين وعده هاي 
عمل نشده باعث نارضايتي مردم شده است. سعيدي 
افزود: دولت وعده رشد ۸۰ درصدي اقتصاد را داده بود 
كه به آن هم عمل نكرد به همين دليل مي گويم احتماال 

درباره كشور ديگري صحبت مي كنند.

بلوكه شدن ۲۵ درصد وام 
ارتباطي به بيمه ندارد

درحالي برخي بانك ها اقدام به بلوكه كردن ۲۵درصد 
تسهيالت تحت عنوان بيمه بازپرداخت تسهيالت 
مي كنند كه رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد: اين 
موضوع از طرف مجموعه صنعت بيمه نيست و اين 
اقدام مبناي بيمه اي ندارد. مجيد بهزادپور در گفت وگو 
با تسنيم، درباره اقدام اخير برخي از بانك ها مبني بر 
بلوكه كردن ۲۵ درصد مبلغ تسهيالت به بهانه اخذ 
بيمه نامه تعهد بازپرداخ��ت وام از متقاضيان، اظهار 
داش��ت: قطعًا اين موضوع از طرف مجموعه صنعت 
بيمه كشور نيست و اين اقدام مبناي بيمه اي ندارد. 
طبق آيين نامه شماره ۵۱ شوراي عالي بيمه )آيين نامه 
قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي( بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي دارند مي توانند 
تس��هيالت مالي را كه در اختيار مشتريان خود قرار 
مي دهند و در معرض ريسك عدم بازپرداخت مطالبات 
ق��رار مي گيرد، به صورت گروهي نزد  ش��ركت هاي 
بيمه گر بيمه كنند. بنابراين در اين نوع قرارداد بيمه اي:

 ۱ � بانك و موسسه اعتباري و ساير اشخاص حقوقي 
ارايه كننده خدمات مالي و عمليات ش��به بانكي به 
عنوان ط��رف قرارداد و بيمه گذار با ش��ركت بيمه 
قرارداد منعقد نموده و ريس��ك خود را به بيمه گر 

منتقل مي كند، نه تسهيالت گيرنده از بانك.
۲ � از نظر شركت بيمه، اين بيمه گذار )بانك( است كه 
بايد حق بيمه مورد توافق را به بيمه گر بپردازد. بر اساس 
اين گزارش اقدام بانك ها در دريافت هزينه حق بيمه از 
تسهيالت گيرنده ارتباطي به بيمه گر ندارد. مدتي است 
كه برخي از بانك ها به جاي بلوكه كردن ۲۵درصد مبلغ 
وام، در يك اقدام جديد و من درآوردي، مبادرت به اخذ 
بيمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضيان نموده اند!! 
بدين شكل كه شخص متقاضي وام مي بايست پيش از 
دريافت تسهيالت، بيمه نامه اي تحت عنوان »بيمه نامه 
تعهد بازپرداخ��ت وام« را از همان بانك تهيه كند كه 
جداي از هزينه بيمه نامه بايد پيش��اپيش، ۲۵درصد 
مبلغ وام را به حس��ابش واريز كند تا بلوكه شود و اجازه 
دست زدن مشتري به پول خودش پس از تسويه كامل 
وام ميس��ر خواهد شد!! بدين شكل بانك ها تخلف اول 
خودشان يعني بلوكه كردن ۲۵درصد مبلغ وام مردم 
را به شكل جديد يعني پيش دريافت ۲۵درصد مبلغ وام 
از مشتري انجام مي دهند!! اين اقدام درحالي است كه 
بانك مركزي دريافت هرگونه وثيقه نقدي قبل از اعطاي 
تسهيالت يا بلوكه كردن بخشي از مبلغ تسهيالت بعد از 
اعطاي تسهيالت توسط بانك ها يا موسسات غيربانكي 
براي اعطاي تسهيالت را ممنوع اعالم كرده است. علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي بارها تأكيد كرده 
است: بانك هاي دريافت كننده وثايق نقدي و بانك هايي 
كه بخش��ي از وام را بلوكه مي كنند، متخلف محسوب 
مي ش��وند و با آنها برخ��ورد مي ش��ود. بنابراين طبق 
بخشنامه بانك مركزي، اخذ هرگونه سپرده به عنوان 
وثيقه نقدي به هر عنوان قبل يا بعد از اعطاي تسهيالت 
توسط بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي ممنوع 
است و در صورت توافق، اقدام به اخذ وثيقه نقدي بايد 
در قالب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و با پرداخت 
سود علي الحساب معادل سود متناظر با دوره زماني آن 
سپرده و مشابه سپرده هاي مدت دار پرداخت شود و نرخ 
سود كمتر يا عدم اعطاي سود به اين سپرده ها تخلف 
محسوب مي شود. اگر بانكي به مقررات موجود عمل 
نكند به هيات انتظامي بانك مركزي معرفي خواهد شد.

 بدهي هاي خارجي ايران
۱۷ درصد كاهش يافت

ميزان بدهي ه��اي خارجي اي��ران در پايان تير ماه 
۱۴۰۱ به ۷ ميليارد و ۱۷۳ ميليون دالر رس��يد كه 
نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷.۳ درصد كاهش 
داشته اس��ت. براس��اس آخرين آمار بانك مركزي 
ميزان بدهي خارجي ايران در پايان ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱ براساس سررسيد اوليه بدهي ها ۷ ميليارد و 
۱۷۳ ميليون دالر است كه ۵ ميليارد و ۴۰۲ ميليون 
دالر آن بدهي ه��اي ميان م��دت و بلندمدت و يك 
ميليارد و ۷۷۲ ميليون دالر از اين ميزان بدهي هاي 
كوتاه مدت است. اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي 
يورو نيز رقمي بال��غ بر ۷ ميليارد و ۲۳ ميليون يورو 
محاسبه ش��ده كه ۵ ميليارد و ۲۸۹ ميليون يورو از 
اين ميزان حجم بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت 
و يك ميليارد و ۷۳۴ ميليون يورو حجم بدهي هاي 
كوتاه مدت است. حجم بدهي هاي خارجي ايران در 
پايان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸ ميليارد و ۶۷۵ 
ميليون دالر بوده است كه اين آمار حكايت از كاهش 
حجم بدهي هاي خارجي ايران در چهار ماهه سال 
۱۴۰۱ دارد.الزم به ذكر است كه نسبت بدهي هاي 
خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي رقم پاييني 
به ش��مار مي رود و مقايسه ش��اخص نسبت بدهي 
خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي با ساير كشور ها 
نش��ان مي دهد كه ايران در زمره كشور هايي است 

كه كمترين ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد.

افزايش سقف برداشت از  ATMهاي 
استان هاي هم مرز عراق 

طبق اعالم سخنگوي بانك مركزي، سقف برداشت 
روزانه از دس��تگاه هاي خودپرداز ۳ اس��تان ايالم، 
كرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزي چذابه، شلمچه، 
مهران و خس��روي افزايش يافته اس��ت. براساس 
اطالعيه اي كه از سوي برخي بانك ها منتشر شده 
از ۸ شهريور تا ۵ مهرماه سقف برداشت روزانه وجه 
نقد از دستگاه هاي خودپرداز ۵۰۰ هزار تومان شده 
است. اما براس��اس توضيحات تكميلي كه قمري 
وفا سخنگوي بانك مركزي در اختيار خبرگزاري 
تسنيم قرار داد، افزايش س��قف برداشت نقدي از 
دستگاه هاي خودپرداز بانك ها، مربوط به سه استان 

ايالم، كرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزي است.

هدف گذاري رشد ۳۰  درصدي نقدينگي در ۱۴۰۱

ميانگين رشد تسهيالت دهي ۱۱ بانك از 25.8 درصد در پنج ماه اول ۱۴۰۰ به 7.9 درصد در ۱۴۰۱ كاهش يافت

10 ماموريت جديد رييسي به بانك مركزي

افت ۷۰  درصدي رشد خلق پول ۱۱ بانك بورسي
گروه بانك و بيمه | 

در حالي كه رشد مانده تسهيالت در پنج ماه اول ۱۴۰۰ 
به ميزان ۷,۷ تا ۳۴ درصد در ۱۱ بانك بورس��ي كش��ور 
بوده است. اما اين رشد در پنج ماه اول ۱۴۰۱ به ۲,۸- تا 
۲۱,۲ درصد كاهش يافته است. ميانگين رشد ۱۱ بانك 
از ۲۵,۸ درصد در پنج م��اه اول ۱۴۰۰ به ۷,۹ درصد در 
پنج ماه اول ۱۴۰۱ كاهش يافته اس��ت.   به عنوان مثال 
رشد تسهيالت بانك ملت كه سال قبل ۳۴ درصد بوده 
در پنج ماه اول امس��ال ۴,۳ درصد گزارش ش��ده است. 
در تمام بانك ها به جز پس��ت بانك، شاهد كاهش رشد 
تس��هيالت دهي بانك ها بوده ايم. بررس��ي رشد مانده 
تسهيالت اعطايي ۱۱ بانك بورس��ي نشان مي دهد در 
مجموع، رشد مانده تس��هيالت پرداختي اين بانك ها از 
۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول س��ال گذش��ته به ۷.۹ درصد 
در ۵ ماه اول امس��ال كاهش يافته كه اين نش��ان دهنده 
اثرگذاري سياست كنترل ترازنامه بانك هاست. در كنار 
اعمال سياست هايي از ناحيه سياست گذار مالي در جهت 
كنترل كسري بودجه و افزايش انضباط مالي، بانك هاي 
مركزي براي كنترل رشد نقدينگي سياست هاي مختلفي 
را به كار مي گيرند. يكي از سياست هاي متعارف در بين 
بانك هاي مركزي افزايش نرخ س��ود در بازار بين بانكي 
است كه به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهيالت را هم رشد 
مي دهد. اين سياست موجب كاهش تقاضاي تسهيالت 
و افزايش ماندگاري سپرده مي ش��ود و در كوتاه مدت و 
ميان مدت نرخ رشد نقدينگي را كاهش مي دهد، اما اين 
سياست آثار منفي جانبي ديگري براي اقتصاد دارد. به 
صورت مشخص براي اقتصاد ايران، در شرايطي كه برخي 
بانك هاي كشور ناتراز هستند و بخشي از منابع آنها در اين 
سال ها از دست رفته است، افزايش نرخ سود سپرده كه 
به طور طبيعي هزينه بانك ها را افزايش مي دهد، موجب 
تشديد ناترازي بانك هاي ناتراز شده و وضعيت آنها را بدتر 
از گذشته مي كند. افزايش اضافه برداشت از بانك مركزي 
و رشد پايه پولي از اين ناحيه از ديگر تبعات اين سياست 

اس��ت. همچنين در طرف عرضه پول، افزايش نرخ سود 
تسهيالت، هزينه بنگاه هاي اقتصادي را براي تامين مالي 
افزايش مي دهد و اين مساله تاحدودي بر هزينه تمام شده 
توليد اثرگذار خواهد بود. ضمن اينكه افزايش نرخ سود در 
شرايط كنوني موجب افزايش هزينه تامين مالي دولت در 
فرآيند فروش اوراق بدهي مي شود. در صورتي كه نرخ سود 
به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمي تواند با نرخ هاي ۲۰ 
و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نكته مهم تر اينكه اوراق هايي 
كه دولت قبل و دولت سيزدهم در طول سال هاي اخير 
فروخته اند، با نرخ هاي ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزايش 
نرخ به اين سطح موجب كاهش انگيزه نگهداري اوراق تا 
زمان سررس��يد و كاهش تقاضا براي خريد و فروش اين 
اوراق در بازار سرمايه خواهد شد. از اين جهت، سياستي 
كه هم مي تواند موجب كاهش رشد نقدينگي شود و هم 
از افزايش نرخ سود سپرده جلوگيري كند، كنترل مقداري 
ترازنامه بانك هاست و بانك مركزي از سال گذشته اين 
سياست را در دس��تور كار خود قرار داده است. براساس 
ضوابط ابالغي، منظور از كنترل مقداري ترازنامه بانك ها، 
كنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه 
شامل مانده تسهيالت اعطايي، سرمايه گذاري در اوراق 
و سهام، دارايي ثابت مشهود، دارايي نامشهود، مطالبات 
از ش��ركت هاي فرعي و وابس��ته، مطالبات از بانك ها و 
موسس��ات اعتباري است. البته چند مورد ديگر هم در 
سمت راست دارايي قرار دارد كه طبق ضوابط ابالغي 
بانك مركزي از شمول كنترل مقداري ترازنامه مستثني 
ش��ده اند كه ش��امل مواردي مانند موجودي نقد نزد 
بانك، سپرده ديداري نزد بانك مركزي، سپرده قانوني 
و خريد اوراق بدهي دولت است. ضمنا تجديد ارزيابي 
دارايي بانك هم از دايره كنترل رشد ترازنامه خارج شده 
است. اين موارد به اين دليل مستثني شده اند كه به طور 
مستقيم تاثيري بر رشد نقدينگي ندارند و برخي موارد 
هم موجب كاهش حجم نقدينگي و پايه پولي مي شود.

اين سياست از اين جهت اتخاذ شده كه عالوه بر اينكه 

موجب كنترل عرضه پول در اقتصاد مي شود، افزايش 
نرخ سود در بازار بين بانكي را به دنبال ندارد و بنابراين 
ضمن امكان تحقق نرخ رشد نقدينگي هدف گذاري شده، 
تبعات اتخاذ ساير سياست ها را هم نخواهد داشت. بررسي 
اجزاي رشد ترازنامه بانك ها متناسب با صورت هاي مالي 
كه در هر فصل منتش��ر مي شود بايد ارزيابي شود و اين 
ارزيابي نيازمند دسترسي به جزييات آماري است. اين 
اطالعات آماري را بانك ها هر ماه به بانك مركزي ارايه 
مي دهند. در همين راستا، براي بررسي وضعيت روند 
اجراي ضوابط كنترل رشد مقداري ترازنامه بانك ها 
آمار هاي رش��د مانده س��پرده ها و تسهيالت اعطايي 
بانك ها را كه هر ماه منتش��ر مي شود، مالك ارزيابي 
قرار داده ايم. درست اس��ت كه مانده تسهيالت فقط 
يك جزو از كل سمت راست ترازنامه است، اما به دليل 
سهم باالي اين جزو از كل دارايي ها و نقش ويژه آن در 

رشد نقدينگي، تغييرات آن بسيار حائز اهميت است.
آمار بانك مركزي در ۴ ماهه اول س��ال ۱۴۰۱ نشان 
مي دهد رعايت نسبت هاي بانك مركزي در سال جاري 
نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي داشته است، 
زيرا رشد مانده تسهيالت اعطايي از ۱۶.۵ درصد در ۴ 
ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال 
كاهش يافته است. همچنين رشد سپرده ها از ۱۴.۷ 
درصد به ۸.۳ درصد رسيده است. بانك مركزي هنوز 
گزارش مرداد ماه را منتش��ر نكرده و در همين راستا 
ما به س��راغ گزارش هاي ۱۱ بانك بورس��ي رفته ايم. 
گزارش هاي اين ۱۱ بانك بورس��ي نشان مي دهد، در 
مجموع در اين ۱۱ بانك در ۵ ماه اول امسال رشد مانده 
تس��هيالت اعطايي آنها ۷.۹ درصد بوده است. اين در 
حالي است كه مانده تسهيالت اعطايي اين يازده بانك 
در ۵ ماه اول سال گذش��ته ۲۵.۸ درصد رشد داشته 
است؛ بنابراين سرعت رشد خلق پول اين بانك ها بالغ 
بر ۶۹.۳ درصد كاهش يافته اس��ت. مانده تسهيالت 
اعطايي مجموع اين ۱۱ بانك بورسي در پايان تير ماه ۲ 

هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ ميليارد تومان بوده كه اين رقم 
۵۳ درصد از كل تسهيالت اعطايي شبكه بانكي است؛ 
بنابراين ارزيابي اين ۱۱ بانك جهت گيري نظام بانكي 

در ۵ ماه اول امسال را نشان مي دهد.
مقايسه رشد مانده تسهيالت در ۵ ماه اول امسال با مدت 
مشابه سال قبل در بين اين ۱۱ بانك متفاوت است. اغلب 
بانك ها فاصله معناداري در ارقام عملكرد ۵ ماه اول امسال 
و ۵ ماه اول سال گذش��ته دارند براي برخي بانك ها اين 
فاصله كمتر است. بانك مركزي در بخشنامه ابالغي سال 
گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و براي بانك هاي 
تخصصي ۲.۵ درصد تعيين كرده بود، اما از اوايل مرداد 
ماه ضوابط جديدي ابالغ شد كه براساس آن دامنه رشد 
ترازنامه بانك ها بين ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه 
خواهد بود. ضمن اينكه دو بانك قرض الحسنه هم ماهانه تا 
۴.۵ درصد مي توانند رشد ترازنامه داشته باشند. در همين 
راستا بانك مركزي براي اصالح اين ضوابط مدتي پيش 
ضوابط جديدي ابالغ كرد كه براساس آن رشد ترازنامه 
بانك ها براساس ۷ معيار نظارتي تعيين خواهد شد. اين 
معيار ها شامل »امتياز رتبه بندي بانك يا موسسه اعتباري 
براساس روش كملز«، »نسبت كفايت سرمايه«، »وضعيت 
بانك در بازار بين بانكي«، »وضعيت اضافه برداش��ت«، 
»وضعيت مطالبات غيرجاري ريالي«، »وضعيت رعايت 
بخشنامه هاي مبارزه با پولشويي« و »قضاوت حرفه اي 
وضعيت بانك از نظر گروه بازرسي در چارچوب مقررات 
مربوط به رعايت نرخ سود سپرده و تسهيالت، تسهيالت 
كالن، مرتبط، سرمايه گذاري ها و شفافيت« است. بانك 
مركزي براي اجرايي ش��دن اين سياست، نرخ سپرده 
قانوني بانك هايي كه از حدود تعيين شده فراتر بروند را 
افزايش مي دهد. در سال گذشته ۹ بانك و امسال ۶ بانك 
مش��مول افزايش نرخ سپرده قانوني شدند. همچنين 
بانك مركزي براي افزاي��ش بازدارندگي اين ابزار، با 
اخذ مجوز از ش��وراي پول و اعتبار سقف نرخ سپرده 
قانوني را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزايش داده است.

كاهش خلق پول از نتايج 
اصالح نظام بانكي

جلوگيري از خلق پول چه 
از كانال بان��ك مركزي و 
چه كانال سيستم بانكي 
ي��ا ت��الش ب��راي فروش 
منجم��د  دارايي ه��اي 
سيستم بانكي از اتفاقات 
مثبت به حس��اب مي آيد 
كه آغاز ش��ده يا در مسير 
حركت قرار گرفته است. حوزه سياست هاي پولي 
داراي نكات مثبت و منفي در دولت است. به عبارتي 
در بخش هايي رويكرد و در بخش ديگر سرعت آن 
بايد تغيير كند. برفرض در حوزه سياست هاي پولي 
قسمت جلوگيري از تس��هيالت تكليفي ابالغي و 
بانكي اقدام مثبتي بود يا بحث تفكيك برجداسازي 
بانك ها و حركت به س��مت رتبه بندي بانك هاي 
كشوراز كم ريس��ك تا پرريسك و كنترل ترازنامه 
و انضباط بخشي به سيس��تم بانكي حركت رو به 
جلويي محسوب مي شود. جلوگيري از خلق پول 
چه از كانال بانك مركزي و چه كانال سيستم بانكي 
يا تالش براي فروش دارايي هاي منجمد سيستم 
بانكي ازاتفاقات مثبت به حس��اب مي آيد كه آغاز 
ش��ده يا در مس��ير حركت قرار گرفته است. ولي 
ضعف هايي در حوزه سياست هاي پولي وجود دارد 
كه به عدم هماهنگي بين سياست هاي پولي با ديگر 
سياست هاي اقتصادي كشور ارتباط پيدا مي كند. 
اين مساله صرفا هم به وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
ربط ندارد، بايد گروه اقتص��ادي دولت هماهنگي 
الزم در سياست هاي پولي، مالي و ارزي را به وجود 
آورد. بانك ها متاسفانه به وظايف پولي و مالي خود 
كمتر مي پردازند و بيش��تر درگير شركت داري و 
بنگاه داري بي رويه شده اند، در حوزه تسهيالت هم 
مشاهده مي ش��ود بخش عمده آن يا به بنگاه هاي 
زيرمجموعه واگذارمي ش��ود يا به شكل ضربدري 
بين خودش��ان تقس��يم مي كنند. عدم نظارت از 
سيستم پولي– بانكي بر سيستم بانكي نشان دهنده 
ضعف نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي و ضعف 
ساختار درون بانك ها است. اصالح ساختار بانكي 
يكي از واجباتي به حساب مي آيد كه در كشور بايد 
رخ دهد، ولي نياز به يك كار اساس��ي و اصولي دارد 
و هنوز در اين مسير اقدام ملموسي صورت نگرفته 
اس��ت. بهترين كار جدا س��اختن نقش شركت و 
بنگاهداري از بانك و بحث ليزينگ است. مسووليت 
بخش بنگاهداري و شركت داري را مي توان هم به 
شركت هاي س��رمايه گذاري، بخش فروش هم به 
بخش ليزينگ س��پرد. بنگاهداري سبب شده كه 
بانك ه��ا در عمل از وظيفه اصلي خود عدول كنند 
و ع��الوه براين موضوع ايراد اصلي اين اس��ت كه با 
مجوز حاكميت، خل��ق پول انجام مي دهند و آن را 
به شركت هاي زيرمجموعه خود ارايه مي دهند و از 
بنگاه پرورش شتر مرغ تا هلدينگ معدني- صنعتي 
فعاليت مي كنن��د. در حالي كه كار بانك مبتني بر 
روابط پولي و بانكي كشوراست. اعتبارسنجي يك 
گام رو به جلو به حساب مي آيد، ولي مساله در هدايت 
بخش عمده اي از تس��هيالت كالن پولي و بانكي 
خواسته يا ناخواسته به س��مت زيرمجموعه هاي 
خود است. مساله اصلي اين است كه بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد اقدامات مثبتي را در يكسال گذشته 
انجام داده اند و سياس��ت هاي درستي هم انتخاب 
كرده اند، ولي كفايت الزم را ندارد. نظام بانكي نيازمند 
اصالحات اساسي است كه طبيعتا در طول يكسال 
شايد فرصت و مجال اين كار هم فراهم نبوده، زيرا كار 
سختي است و به زمان نياز دارد وبايد به كمك آيند. 
با اين حال اقدامات خوبي در سياست ها پولي محقق 
شده و در مقايسه با سياس��ت هاي مالي، تجاري و 
صنعتي كشور، نقش سياست گذاري پولي مثبت تر 
بوده است، ولي جاي كار زياد باقي مانده و اين دمل 
چركيني كه در ۴۰ يا ۵۰ سال گذشته ايجاد شده، 

نياز به يك جراحي عميق دارد.

وحيد شقاقي شهري



مجلس شوراي اسالمي روز 25مرداد گزارش تحقيق 
و تفحص از فوالد مباركه را منتش��ر كرد. گزارش��ي 
كه از ب��روز تخلفات مال��ي حدود ۹۱ ه��زار ميليارد 
توماني اين ش��ركت حكايت داش��ت. بر اس��اس اين 
تحقيق و تفحص زيان زيرمجموعه هاي فوالد و پروژه  
كردن سهام مشخص ش��د. براي نمونه شركت توكا 
از زيرمجموعه هاي فوالد مباركه محلي براي كس��ب 
انتفاع شخصي مديران شركت و اشخاص خاص بوده 
و طرف مقابل اين فرآيند نيز سهامداراني بوده اند كه 
در پي سودده شدن پروژه سازي سهام، متضرر شده و 
در سال ۹۹ نيز پس از ريزش شاخص بورس، سرمايه 
بسياري از سهامداران شركت هاي پروژه شده نابود شد. 
حاال پس از گذشت چندين روز هنوز خبري از رسيدگي 
درست و جامع به اين موضوع نيست. به گفته برخي از 
كارشناسان اين تخلف بي صدا مانده و مسووالن حوصله 

و وقت رسيدگي به اين موضوع را ندارند.

   تخلف سازمان بورس
در افزايش سرمايه فوالد

س��ازمان بورس با وجود مشكالت در افزايش سرمايه 
ف��والد، در آخرين دقاي��ق، افزايش س��رمايه پرابهام 
اين ش��ركت را تاييد كرد. با برگزاري مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام شركت فوالد مباركه در تاريخ 
25اسفند ۱۳۹۹ افزايش سرمايه شركت از 2۰۹هزار 
ميليارد ريال به 2۹۳هزار ميليارد ريال از محل س��ود 
انباشته تصويب شد. در پيشنهاد هيات مديره به مجمع 
عمومي فوق العاده، دليل اين افزايش سرمايه »تامين 
بخش��ي از منابع مورد نياز جه��ت تكميل طرح هاي 
توس��عه در دس��ت اجرا )احداث خط نورد گرم2( « 
ذكرشده كه براساس گزارش تحقيق وتفحص، براي اين 
موضوع مصرف نشده و حتي قرارداد با خارجي  ها هم 
مبهم است. عالوه بر اين، از آنجايي كه در زمان تصويب 
افزايش سرمايه، ش��ركت داراي سهام خزانه بوده و با 
توجه به مفاد ماده 5 آيين نامه خريد، نگهداري و عرضه 
سهام خزانه )مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
مورخ ۹4/4/۱5( و به لحاظ رعايت حقوق سهامداران، 
اين افزايش س��رمايه به نوعي توزيع س��ود به شكل 
غيرنقدي محسوب مي شود، لذا مشخص نيست كه چرا 
حسابرس و بازرس قانوني به صورت كامال غيرحرفه  اي 
تاييديه افزايش س��رمايه را ارايه داده و چرا س��ازمان 
بورس بدون توجه به دس��تورالعمل مذكور و به شكل 
ناباورانه اي، در آخرين دقايق مجوز افزايش سرمايه را 
به شركت ارايه مي دهد. توجه به اين نكته ضروري است 
كه طبق آيين نامه مذكور سهام خزانه مشمول دريافت 
سود نيست، بنابراين در اين افزايش سرمايه، حقوق 
سهامداران رعايت نش��ده است. در گزارش توجيهي 
افزايش سرمايه برآوردي از هزينه هاي ارزي – ريالي 
مربوط به ماشين آالت و تجهيزات توليدي داخلي آورده 
شده است. در اين بخش، سوال اين است كه چرا براي 
خريد تجهيزات توليدي داخلي مبلغ هزينه ها به ارز 
)يورو( آورده شده و با نرخ هر يورو از 2۶۰هزار ريال تا 
2۷5هزار ريال تسعير شده است؟ اين در حالي است كه 

خريدهاي داخلي بايد به ريال برآورد مي شد.

   كم نشان دادن سود با دستكاري در
هزينه بهاي تمام شده

براس��اس گزارش تحقيق و تفح��ص مجلس، انجام 
بخشي از فعاليت  ها در شركت فوالد مباركه از طريق 
انعقاد قرارداد با شركت  هاي اقماري خودش صورت 
مي  پذي��رد كه با توجه به پتانس��يل نيروي انس��اني 
شركت، انجام آنها از طريق ش��ركت ميسر بوده و از 
تحميل هزينه اضافي به شركت جلوگيري مي شود. به 
عبارت ديگر انعقاد قرارداد و انجام فعاليت  ها از طريق 
ش��ركت  هاي اقماري ضمن كاهش بهره وري نيروي 
انساني و بي انگيزه نمودن كاركنان، موجب افزايش 
بهاي تمام ش��ده و طبعًا كاهش س��ود مي ش��ود. در 
نمونه  اي ديگر مي توان به پرداخت مبلغ يك ميليارد و 
۶۱۳ ميليون ريال بابت ماموريت غيرضرور مديرعامل 
آتيه فوالد نقش جهان به كشور عمان جهت بازديد از 
يكي از شركت هاي تراستي فوالد مباركه اشاره كرد.

   سود با نام ديگر
طبق مصوبه هيات مديره شركت به شماره 2-۳۱۶۱-

2۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/24 در راستاي دستورالعمل 
س��هام خزانه و در اجراي مفاد برنامه تحصيل سهام 
خزانه تا تاريخ ۶ارديبهشت ۱4۰۰ تعداد يك ميليارد 
و ۱5 ميليون س��هام معادل ۱5 هزار و 44۷ ميليارد 
ريال با نرخ متوسط ۱52۰۶ ريال تحصيل شده است. 
با توجه به مكاتبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
و ساير مدارك دوره تحصيل سهام خزانه از ۹۹/۷/۱2 
لغايت ۹۹/۹/2 بوده ليكن محدوده زماني رعايت نشده 
كه يكي از عوامل عدم اثربخش بودن برنامه تحصيل 
سهام خزانه ش��ده است. براس��اس ماده ۱۹۸ قانون 
تجارت، خريد سهامي، تحت عنوان خزانه ممنوع است. 
سوالي كه مطرح مي شود اين است كه: چگونه شركت 
بازارگرداني فوالد مباركه در سه ماه هاي كه همه مردم 
ضرر كرده اند، بالغ بر ۱۰۰۰ميليارد ريال سود داشته 
اس��ت؟ هيات مديره ش��ركت فوالد مباركه اقدام به 
تاسيس صندوق بازارگرداني سهام شركت  هاي گروه 
فوالد مباركه با مالكيت معادل ۹۹/۹۹۹ درصد سهم 
فوالد و ۱۰۰ درصد سهم شركت سرمايه گذاري توسعه 
توكا و سرمايه ۷هزار و ۷۷۸ ميليارد ريال تصويب كرد. 
فعاليت صندوق عماًل از فصل چهارم سال ۱۳۹۹ آغاز 
و مجموعًا بالغ بر يك هزار ريال سود داشته است كه با 
توجه به وضعيت بورس در آن مقطع زماني، كسب سود 
مذكور بيانگر خريد سهام در قيمت پايين و فروش در 
قيمت باالتر بوده و اين روند به صورت مكرر انجام شده 
است كه نشانگر صرفا كسب منفعت و نوسان گيري و 
مغاير با آيين نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از 

حقوق سرمايه گذاران و سهامداران بوده است

   معضل در بورس به واسطه توكا
شركت توس��عه توكا از جمله شركت هاي پر حاشيه 
فوالد مباركه است كه عملكرد مالي آن بررسي فراوان 
دارد. اين ش��ركت محلي براي كسب انتفاع شخصي 
مديران شركت و اشخاص خاص بوده و طرف مقابل اين 
فرآيند نيز سهامداراني بوده اند كه در پي سودده شدن 
پروژه سازي سهام، متضرر شده و در سال ۹۹ نيز پس از 
ريزش شاخص بورس، سرمايه بسياري از سهامداران 
شركت هاي پروژه شده نابود شد. شركت توسعه توكا در 
صورت هاي مالي سال ۱4۰۰ خود ۱۶4 ميليارد تومان 
زيان محقق كرده است. ارزش سبد سهام اين شركت 
در پايان سال ۱4۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ با ۱۷۰ ميليارد 
تومان كاهش، به نصف ارزش خود رس��يد. همچينن 
سهامداران توكا فوالد و زير مجموعه هاي آن، در خالل 
سال هاي مورد بررسي مجلس، ضرر و زيان هنگفتي را 

به خاطر مديريت غيرتخصصي و اقدامات خلق الساعه 
متحمل شدند. شكاياتي عليه اين مجموعه در واحد 
حقوقي سازمان بورس نيز در مواردي همچون طوالني 
شدن فرآيند افزايش س��رمايه و ارزشگذاري عجيب 
فوالد وجود دارد. افزايش س��رمايه توكا فوالد از مبلغ 
2۶۰ به 4۰۳ ميليارد تومان از محل آورده و مطالبات 
سهامداران درسال ۱۳۹۹ پس از چند ماه بالتكليفي به 
تصويب هيات مديره رسيد. حق تقدم نماد وتوكا تقريبا 
يك ماه پس از افزايش س��رمايه در تابلوي معامالت 
بازگشايي شد و پس از دو ماه معامله براي به روز رساني 
حساب سهامداران و تجميع حق هاي استفاده نشده و 
نهايتا حراج حق هاي استفاده نشده متوقف شد. نكته 
مهم اينجاس��ت كه بازه زماني بين اين توقف و حراج 
حق هاي استفاده نشده به علت اشتباهات پشت هم 
امور سهام و عدم تس��لط آنها بر موارد قانون تجارت و 
ترك فعل نسبت به حساس��يت به سرمايه شش ماه 
زمان برد و زيان عمده به سهامداران رساند. اقدام كامال 
عجيب توكا ف��والد در واگذاري 4.5 درصد از س��هام 
فوالد تاراز به قيمت ۳۹ ميليارد توماني بدون اجازه از 
مجمع عمومي باعث شد. با شكايت سهامداران خرد، 
پرونده حقوقي عليه شركت در سازمان بورس تشكيل 

و با اعمال نظر سازمان بورس، اين واگذاري لغو شود.

   نمايشي از سقوط ارزش پول ملي
ابعاد تخلفات فوالد مباركه چنان گسترده و پيچيده 
اس��ت كه ش��ايد به صورت رندم هر نه��اد دولتي و 
غيردولتي را انتخاب كنيم، نامش را بتوان در گزارش 
تحقيق و تفحص مجلس پيدا كرد. همچنان اعداد 
و ارقام اين تخلفات به حدي باالس��ت كه مي توان 
فسادهاي مالي س��ال هاي گذش��ته را در برابر آن 
يك س��وءتفاهم دانست. به هر حال نكته اصلي اين 
است كه متخلفان هيچگاه از تورم عقب نمي مانند. 
همچني��ن ثبت تخلفات ۹2 ه��زار ميليارد توماني 
مي تواند نمايشي از س��قوط ارزش پول ملي باشد. 
رقمي ك��ه حدود ۳۰ برابر بيش��تر از تخلف ۳۰۰۰ 
ميليارد توماني محمود خاوري، مديرعامل متواري 
بانك ملي، در حدود ۱۰ سال پيش است. در اين بين 
ارگان ها و موسسات دولتي و شبه دولتي هم از الطاف 
حميدرضا عظيميان، مديرعامل وقت فوالد مباركه، 
از بيت المال بي بهره نمانده ان��د. اين نهادها حدود 

۱۸۰ ميليارد تومان دريافتي داشته اند.

    زيرمجموعه نامشخص
شركت  هاي اقماري با س��رمايه گذاري شركت فوالد 
مباركه و همچنين سرمايه گذاري شركت  هاي مذكور 

در يكديگر ايجاد ش��ده اند، بنابراين، براي محاس��به 
ارزش سهام يك شركت نياز به محاسبه سهام شركت 
سرمايه پذير است. در حالي كه شركت سرمايه پذير نيز 
خود در يك شركت ديگر سرمايه گذاري كرده كه آن 
ش��ركت نيز خود در شركت اول سرمايه گذاري كرده 
و با دور تسلسل صورت گرفته امكان محاسبه ارزش 
واقعي شركت  ها ميسر نيست. به عنوان نمونه، مي توان 
به ش��ركت هلدينگ آتيه فوالد نقش جهان اش��اره 
كرد كه 2۸درصد س��هام آن متعلق به فوالد مباركه 
و 2۶درصد از س��هام آن متعلق به ساير شركت  هاي 
تابعه فوالد مباركه است. اين شركت خود داراي 2۱ 
شركت تابعه است و ساختار اين شركت ها به گونه  اي 
است كه در يكديگر داراي سهام بوده و ارزش واقعي 
اين شركت ها به دليل دارا بودن سهام متقابل قابل 
تعيين نيس��ت. از 2۱ ش��ركت زيرمجموعه فوالد، 
شركت  هاي بزرگ بورسي مانند چادرملو، گل گهر و 
معادن قرار دارند. ليست شركت  هاي تابعه فوالد از 
قرار زير است: فوالد هرمزگان جنوب، صنايع معدني 
فوالد س��نگان خراس��ان، فوالد اميركبير كاشان، 
فرهنگي ورزشي فوالد مباركه، بين المللي مهندسي 
سيستم  ها و اتوماس��يون، هلدينگ سرمايه گذاري 
ت��وكا ف��والد، هلدينگ ف��والد متيل، ف��والد تاراز 
چهارمحال، صنعتي معدني چادرملو، سرمايه گذاري 
توسعه معادن و فلزات، فوالد سفيددشت چهارمحال، 
ورق خودرو چهارمحال و بختياري، فني مهندسي 
فوالد مباركه، معدني و صنعتي فوالد سنگ مباركه، 
فلز تدارك، نوين الكت��رود اردكان، آتيه فوالد نقش 

جهان و معدني و صنعتي گل گهر.

   پشت پرده پرونده فوالد
مديرعامل سازمان حسابرسي توضيحاتي را درمورد 
پرونده ف��والد ارايه و تاكيد كرد كه فس��اد ۹2 هزار 
ميلياردي مطلقا وجود ندارد. اين موضوع تحت عنوان 
تخلف است و بايد رسيدگي شود. موسي بزرگ اصل با 
تاكيد بر اينكه در كشور با مشكل شفافيت مواجهيم، 
اظهار كرد: سازمان مالياتي براي اخذ ماليات مجبور 
است به سراغ تراكنش هاي بانكي برود، درحالي كه 
اين امر باي��د از طريق خوداظه��اري صورت بگيرد. 
بنابراين اگر بخواهيم كش��ور را با ماليات اداره كنيم 
نياز به شفافيت اس��ت. وي با بيان اينكه شفافيت به 
معناي حساب و كتاب داشتن است، اظهار كرد: يك 
روز نيست كه بازار س��رمايه بدون صورت هاي مالي 
حسابرسي شده طي شود. اگر دولت بخواهد به ملت 
پاسخگو باشد، بايد عدد و رقم قابل اتكا وجود داشته 

باشد و اين بدون شفافيت امكان پذير نيست.
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سهولت سرمايه گذاري
در كاموديتي ها

 با صندوق هاي چندكااليي
كاال خبر| علي محمدي ضمن اشاره به معافيت گواهي 
س��پرده كااليي از ماليات بر ارزش افزوده گفت: به طور 
قطع، اين اقدام سبب خواهد شد كاالهاي بيشتري در 
قالب گواهي سپرده كااليي و همچنين ابزارهاي مشتقه 
وجود داشته باش��د.وي افزود: لذا بنا به تصميم اتخاذ 
شده، معامالت ثانويه اين محصوالت تا زمان تحويل، 
معاف از ماليات بر ارزش افزوده است و اين امر مي تواند 
راه را براي توسعه ابزارهاي مشتقه باز كند.علي محمدي 
با اش��اره به اخذ مجوز فعاليت نخستين صندوق چند 
كااليي در ب��ورس كاال، گفت: در صندوق هاي مبتني 
بر كاال، سرمايه گذاران مي توانند در سپرده هاي كااليي 
مشاركت داشته باشند لذا راه اندازي صندوق هاي چند 
كااليي مي تواند به پرتفو سرمايه گذاران تنوع ببخشد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه هر كااليي نمودار قيمتي 
و واكنش هاي قيمتي خاص خود را نسبت به اتفاقات 
پيرامون و اخبار مرتبط دارد لذا صندوق هاي چند كااليي 
ريسك صندوق و سرمايه گذاران را پايين مي آورد. در 
اين صندوق ها دس��ت مديران براي سرمايه گذاري در 
حوزه هاي مختلف كااليي بازتر خواهد بود و لذا اين ابزار 
نه تنها براي خود صندوق ها بلكه براي سرمايه گذاران 
قطعا تنوع س��رمايه گذاري ايجاد خواهد ك��رد؛ از اين 
رو، صندوق هاي چند كااليي، جذابي��ت زيادي براي 
سرمايه گذاران خواهند داشت و هر چه تنوع و جذابيت 
بيشتر باشد. به طور حتم، استقبال از اين ابزارها افزايش 
يافته و به رونق بازار كمك خواهد كرداين كارش��ناس 
ب��ازار كااليي با تاكيد بر اين نكته كه مهم ترين كاركرد 
صندوق هاي كااليي، كاهش ريسك و پوشش ساليق 
مختلف س��رمايه گذاري اس��ت، تصريح كرد: در اين 
راس��تا ضروري اس��ت با همكاري بورس كاال و فعاالن 
كاموديتي ها در بخش هاي مختلف، دارايي هاي جديد 
به بازار گواهي سپرده كااليي وارد شوند تا خيلي سريع 
شاهد رونق صندوق هاي چند كااليي باشيم.به گفته علي 
محمدي، بدون شك تعميق بازار در دستور كار بورس 
كاال اس��ت به طوري كه پس از آغاز به كار صندوق هاي 
چند كااليي بر پايه گواهي هاي سپرده، ابزارهاي مشتقه 
نيز بر پايه دارايي هاي جديد راه اندازي مي شود تا سبدي 
جذاب در بخش كاموديتي ها در برابر سرمايه گذاران قرار 
گيرد. وي تاكيد كرد: بايد قراردادهاي آتي، اختيار معامله 
و گواهي سپرده كااليي جديد تعريف و در بستر معامالت 
بورس كاال روانه بازار كنيم. اين تنوع بخش��ي مي تواند 
عامل جذابيت براي صندوق هاي چند كااليي باشد لذا 
براي اينكه از مزيت صندوق هاي چند كااليي استفاده 
كنيم قبل از آن بايد در بخش بازار گواهي سپرده كااليي 
و ابزارهاي مشتقه و همينطور كاالهايي كه مي توانيم در 

اين ابزارهاي مشتقه تعريف نماييم، تنوع ايجاد كنيم.

كاهش قيمت گاز در اروپا 
ادامه دار خواهد بود؟

اقتصادآنالي�ن| شاخص معامالتي آتي گاز طبيعي 
اروپ��ا روز جمعه پ��س از آنكه نش��انه هايي مبني بر از 
س��رگيري جريان گاز روس��يه از طريق خط لوله نورد 
استريم يك به آلمان مشاهده شد، به شدت كاهش پيدا 
كرد و به پايين ترين ميزان خود در دو هفته اخير رسيد. 
 Dutch TTF( قراردادهاي آتي گاز هلند براي ماه آينده
contract( ۸.۶ درصد كاهش ياف��ت و به 22۰ يورو 
در مگاوات ساعت رسيد. با اين وجود روسيه اعالم كرد 
ضرب االجل شنبه را كه براي از سرگيري جريان گاز از 
طريق خط لوله نورد استريم ۱ به اروپا قرار داده بود، لغو 
كرده است.پس از آنكه اعالم شد كه جريان خط لوله از 
ساعت 2 بامداد روز شنبه به برلين دوباره آغاز مي شود، 
اين قرارداد تا 2۱۸.22 يورو در مگاوات س��اعت كاهش 
يافت و نگراني ها مبني اينكه شركت دولتي گازپروم براي 
مدت طوالني فعاليت اين خط را متوقف كند،  كاهش 
پيدا كرد.از سرگيري فعاليت اين خط لوله و همچنين 
كاهش ش��ديد مصرف گاز در صناي��ع به دليل جهش 
قيمت گاز در چند وقت گذشته اين احتمال را افزايش 
داده است كه اروپا توانسته ذخاير گازي خود را به سطح 
مطلوب براي اوج تقاضاي گاز براي زمستان برساند. در 
اين صورت احتمال كاهش سطح خريد نقدي در بازار 
جهاني خواهيم بود. با اين وجود تحليلگران معتقدند كه 
اين موضوع را نمي توان به معنا سقوط قيمت گاز در نظر 
گرفت. در تابستان امس��ال اروپا مجبور شد گاز مايع را 
جايگزين خط لوله روسيه كند و همين موضوع خريداران 
سنتي آسيا را از بازار نقدي دور كرد.واردات LNG در آسيا 
به دليل كاهش 2۰ درصدي در چين و ۱۸ درصدي در 
هند، كاهش ۷ درصدي را نسبت به سال گذشته نشان 
مي دهد. اما ژاپن،  كره جنوبي و چين به گاز بيش��تري 
براي فصول سرد نياز دارند و همين موضوع منجر شد كه 
آن به بازار باز گردند.داده هاي زيرساخت گاز اروپا نشان 
مي دهد كه تاسيسات ذخيره سازي گاز اروپا در ابتداي 
سپتامبر ۸۰ درصد پر شده اند كه دو ماه جلوتر از برنامه 
پيش بيني شده است. ذخاير آلمان و ايتاليا به عنوان دو 
مصرف كننده بزرگ به ترتيب برابر با ۸4.۳ و ۸2.۶ درصد 
بوده و اين رقم براي فرانسه به بيش از ۹۱ درصد رسيده 
است. برخي كش��ورهاي اروپايي هم عملكرد كم تري 
داشتند و اين رقم براي هلند و اتريش كه مراكز حمل و 
نقل هم به حساب مي آيند به ترتيب برابر با ۷۷.۸ و ۶۶.۹ 
درصد گزارش شده است.با اين وجود روسيه اعالم كرد 
ضرب االجل شنبه را كه براي از سرگيري جريان گاز از 
طريق خط لوله نورد استريم ۱ به اروپا قرار داده بود، لغو 
كرده است، زيرا در حين تعمير و نگهداري يك نقص 
را كشف كرده و به اين ترتيب مشكالت اروپا در تامين 
س��وخت براي زمستان عميق تر مي ش��ود. بر اساس 
اعالم روسيه دليل قطع جريان گاز نورد استريم، تعمير 
توربين هاي گازي بوده است كه آلمان چنين توضيحاتي 
را غيرصادقانه و براي تحت فشار قرار دادن اروپا براي 
عدم حمايت از اوكراين دانسته است.آلمان به همراه 
ساير كشورهاي اتحاديه اروپا قرار است واردات تمام 

انرژي روسيه به جز گاز را در پايان سال متوقف كند.

تعديل انتظارات تورمي 
با آغاز سياست هاي مهار تورم

ايرن�ا| عباس عل��وي راد، كارش��ناس اقتصادي با 
تاكيد بر اينكه اولويت اقتصاد كش��ور بايد مهار تورم 
باشد، اظهار داش��ت: كاهش نرخ فعلي تورم با توجه 
به انتظارات تورمي بس��يار مش��كل اس��ت، ميزان 
كسري بودجه تخمين زده شده توسط كميسيون 
اقتص��ادي مجلس و تحوالت پولي نش��ان مي دهد 
مهار تورم به يك باره ميسر نمي شود.وي با بيان اينكه 
براي مهار ت��ورم بايد به ص��ورت گام به گام حركت 
كرد، اف��زود: دولت با كمك و ت��الش تيم اقتصادي 
قوي و با بهره گيري از كارشناس��ان متخصص حوزه 
اقتصاد، مي تواند مجموعه اي از سياست ها را تدوين 
كرده و با پاي بندي به آنها، به مهار تورم كمك كند.

علوي راد اضافه كرد: سياس��ت هاي مه��ار تورم بايد 
در همه جهات در نظر گرفته ش��ود، زيرا تورم باالي 
5۰ درصدي را نمي توان ب��ه يك باره از بين برد.يك 
كارش��ناس اقتصادي گفت: دولت باي��د برآوردي از 
عملكرد بودجه را به صورت كامال ش��فاف به جامعه 
اعالم كند و سپس اين برآورد را براي ماه هاي پاياني 
س��ال نيز انجام دهد، در اين ميان دولت بايد قاعده 
كلي براي تامين سياست هاي مالي خود داشته و به 
اجراي آن پاي بند باشد.وي ادامه داد: اگر دولت براي 
تامين كس��ري نيازهاي مالي خود به بانك مركزي 
تكيه نكند، قسمتي از انتظارات تورمي جامعه تحقق 
مي يابد، با كنترل نقدينگي مي توان تورم را كاهش 
داد.علوي راد گفت: مسير كنترل تورم در ايران مانند 
بسياري از كشورها، از سه گام كنترل رشد پول مازاد 
بر ظرفيت اقتصاد ايران، ثبات بخش��ي به بازار ارز با 
هدف كنترل تورم وارداتي و درنهايت، احياي رش��د 
اقتصادي با ه��دف افزايش عرضه كاالها و خدمات و 
افزايش ظرفيت اقتصاد تشكيل مي شود؛ كه با آغاز 
سياست هاي مهار تورم، انتظارات تورمي هم تعديل 
خواهد شد.اين استاد تصريح كرد: تا زماني كه ريشه 
تورم خش��كانده نش��ود، تورم همچنان پابرجاست. 
ريشه و منش��أ گراني ها دو بعد داخلي و بين المللي 
دارد كه در حوزه بين المللي قيمت كاالهاي جهاني 
افزايش پيدا ك��رده و از آنجا كه ايران نيز كش��وري 
واردكننده است، بخشي از اين تورم به اقتصاد ايران 
هم تحميل مي ش��ود. وي گفت: مسائل فرسايشي 
و حل نش��ده در اقتصاد نيز اج��ازه تعديل انتظارات 
تورمي را نمي دهد، از اين رو اقتصاد كشور در اين حوزه 
همچنان دستخوش تالطم است كه با سياست گذاري 
و مديريت درس��ت از سوي سياس��ت گذاران كشور 

مي توان شاهد كاهش انتظارات تورمي بود.

سود كمبود عرضه خودرو در 
بورس به جيب خودروساز مي رود

ايسنا| يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي گفت كه در صورتي عرضه خودرو در بورس 
موفقيت آميز خواهد بود كه تعداد خودروهاي عرضه 
ش��ده به اندازه نياز بازار باشد.مس��لم صالحي درباره 
عرضه خ��ودرو در بورس كاال گف��ت: عرضه خودرو 
در بورس ماهيتا مش��كلي ندارد اما آن چه عمال رخ 
مي دهد، كمبود عرضه خودرو در بازار بورس اس��ت.

وي افزود: كمبود عرضه در مقابل تقاضاي زياد باعث 
افزايش قيمت خودرو شده كه سود آن را خودروساز 
مي برد به طوري كه تا دي��روز خودرو را ۸۰۰ ميليون 
توم��ان مي فروختند امروز به قيم��ت يك ميليارد و 
دويست ميليون تومان رسيده است؛ علت اين اتفاق 
به كمب��ود عرضه بر مي گردد.اين عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس نفس عرضه خودرو در بازار بورس 
را خوب توصيف كرد و توضيح داد: در شرايطي عرضه 
خودرو در بازار بورس موفقي��ت آميز خواهد بود كه 
خ��ودرو به اندازه اي عرضه ش��ود ك��ه قيمت كاذب 
پيدا نكند. االن قيمت ها كاذب اس��ت.صالحي ادامه 
داد: نمونه اين اتف��اق را مي توان مثال در خودرويي از 
محصوالت بهمن ديد كه خودروساز آن را بين ۸۰۰ تا 
۹۰۰ ميليون قيمت گذاري كرد و خريدار مي توانست 
آن را در سامانه يكپارچه خودرو خريداري كند اما در 
بازار بورس يك ميليارد و دويست به فروش مي رسد؛ 
اين تفاوت قيمت در جيب خودروساز مي رود.وي در 
پايان گفت: وقتي عرضه خودرو كم باشد قيمت كاذب 
به وجود مي آيد پس در صورتي عرضه خودرو در بورس 
موفق خواهد بود كه عرضه خودرو هم افزايش پيدا كند.

سود بين بانكي و بورس
سود بين بانكي در اواخر تيرماه امسال رشدي را تجربه 
ك��رد و به 2۱.۳۱ درصد رس��يد كه ب��ا واكنش منفي 
بورس��ي ها مواجه ش��د. در پي اين واكنش، در جلسه 
مسووالن بانك مركزي با فعاالن بازار سرمايه بر كنترل 
نرخ س��ود بين بانكي در چارچوب سياست هاي پولي 
تاكيد شد كه پس از اين جلسه و مصوبه آن، روند كاهشي 
اين نرخ آغاز شد و به 2۱.۱۳ درصد رسيد.در ادامه، سود 
بين بانكي تا اواسط مردادماه به نرخ 2۰.5۹ درصد رسيد 
اما در هفته هاي اخير باز هم روند صعودي اين نرخ شروع 
شده و براساس آخرين تغييرات در سود بين بانكي، اين 
نرخ به 2۰.۷4 درصد رسيده است.در اين بين، ماجراي 
اعتراض بورسي ها به افزايش س��ود بين بانكي به اين 
برمي گردد كه فعاالن بازار سرمايه، افزايش اين نرخ را 
بر روند منفي اين بازار و خروج سرمايه از آن تاثيرگذار 
مي دانند، درحالي كه كارشناسان پولي و بانكي معتقدند 
اين نرخ  تاثيري بر تحوالت شاخص بورس ندارد و روند 
افزايشي اين نرخ در ماه هاي اخير نيز ناشي از فشار تورمي 
بوده، نه سياست هاي ضدتورمي.طبق اين گزارش، سود 
بين بانكي كه به عن��وان يكي از انواع نرخ هاي بهره در 
بازار پول به نرخ هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت 
مي دهد، در واقع قيمت ذخاير بانك هاس��ت و زماني 
كه آنها در پاي��ان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه يا 
هفتگي، دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها 
در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض مي كنند.

»تعادل« گزارش مي دهد

تخلف  بي صدا  تمام شد

فرار رو به جلوي وزير سابق!
در حالي اواخر هفته گذشته خبر محكوميت يك ساله 
فرهاد دژپسند در دادگاه بدوي منتشر شد كه امروز 
برخي در خبري عجيب مدعي شده اند خبر محكوميت 
وزير اقتصاد سابق شايعه است و دژپسند دليل ارجاع 
مجدد پرون��ده به دادگاه تجديدنظر را مافياي بورس 
عنوان كرده است. اما دژپسند اگر واقعا مدعي است كه 
چنين خبري واقعيت ندارد، بايد حكم دادگاه و تبرئه 
خود را منتش��ر كند، نه اينكه اتهاماتي نظير مافياي 
ب��ورس را به اف��رادي كه با وعده ه��اي رنگارنگ وي 

سرمايه خود را از دست دادند، نسبت بدهد!
فرهاد دژپسند، نامي كه شايد هيچگاه نه تنها از ذهن 
فعاالن بازار سرمايه بلكه ميليون ها ايراني نرود؛ وزير 
اقتص��اد دولت دوازدهم كه با اخت��الف بدترين وزير 
اقتصادي دولت هاي گذش��ته در ايران اس��ت. اگر تا 
پيش از دژپس��ند عملكرد وزراي اقتصادي را بايد با 
معيارهايي همچون تورم، رش��د اقتصادي يا بهبود 
فضاي كس��ب و كار مي س��نجيديم، عملكرد وزارت 
اقتصاد در دولت دوازدهم به گونه اي بود كه نقدهاي 
وارد ش��ده به عملكرد او را بايد در حد پرس��ش هاي 
امتحاني دانش��جويان كارشناس��ي اقتصادي پايين 
بياوريم. بر اساس گزارش اقتصادآنالين، يكي از اولين 
موضوعاتي كه هر دانشجوي كارشناسي اقتصادي با 

آن آشنا مي شود، ريسك بازارهاي مالي است كه قطعًا 
بازار سهام به عنوان يكي از پر ريسك ترين بازارهاي 
اقتصاد طبقه بندي مي ش��ود. حاال تصور كنيد وزير 
اقتصاد از هر تريبوني مردم عادي را به سرمايه گذاري 
در بازار پر ريسكي مانند بورس دعوت مي كند. در اين 
شرايط افرادي كه هيچ ش��ناختي از اين بازار ندارند، 
تصور يك بازار بدون ريس��ك از بازار سهام را خواهند 
داشت و پس اندازهاي چندين ساله خود را به پشتوانه 
صحبت هاي باالترين مقام اقتصادي كشور وارد اين 
بازار مي كنند. ح��اال فرض كنيد اين دعوت همزمان 
با دوراني باشد كه اقتصاددانان نسبت به رشد حبابي 
بازار سهام هش��دار مي دهند اما باز هم وزير اقتصاد و 
افراد منصوب او با حضور در رسانه ها نه تنها دوباره به 
مردم اين اطمينان را مي دهند كه اين بازار ارزشمند 
اس��ت بلكه افرادي كه نگران ب��ازار و تركيدن حباب 
شكل گرفته و زيان مردم عادي هستند را به باد انتقاد 
مي گيرد. نكته تلخ و دردناك ماجرا اين است كه حتي 
در روزهاي ابتدايي ريزش بورس در مرداد ماه ۱۳۹۹ 
ب��از هم اين صحبت ها تكرار مي ش��ود و باز هم مردم 
عادي به تصور اينكه باالترين مقام اقتصادي، شناخت 
بهتري دارد، در بازار مي مانند. چه افرادي كه به پشتوانه 
اين صحبت ها در اوج قيمتي وارد بازار ش��دند و چه 

افرادي ك��ه در آغاز ريزش بازار به توصيه هاي همين 
افراد،  س��هام خود را نفروختند؛ س��هام شركت هاي 
كوچكي كه رشدهاي چند درصدي را در كم تر از يك 
س��ال تجربه كرده بودند. نتيجه آنكه سقوط بورس، 
سرمايه و پس انداز ميليون ها ايراني را با خود به پايين 
كشيد؛ آن هم در دوراني كه اقتصاد ايران شديدترين 
تورم هاي چند دهه گذش��ته خود را تجربه مي كرد و 
خانوارها در سخت ترين شرايط اقتصادي قرار داشتند. 
پرسش هايي كه از همان زمان در ذهن كارشناسان 
باقي مانده اين اس��ت كه چرا باي��د چنين فردي در 
باالترين مقام اقتصادي كش��ور قرار بگيرد كه يكي از 
زيان بارترين اشتباهات سياستي )اگر بگوييم اشتباه!( 
را به كش��ور تحميل كرده و فارغ از آثار اقتصادي آن، 
مهم ترين عامل براي دستيابي به پيشرفت اقتصادي 
كه همان اعتماد عمومي است را نابود كرده است؟ آيا 
تا سال هاي س��ال مي توان در كشوري كه ميليون ها 
نفر با اعتماد به صحبت هاي وزير اقتصاد، س��رمايه و 
پس انداز يك عمر خود را از دست داده اند، صحبت از 
اصالح اقتصادي كرد و آيا كشوري مانند ايران مي تواند 
بدون اصالح ساختاري اقتصادي، گام در مسير توسعه 
بردارد؟ حاال پس از گذشت دو سال از آن تابستان تلخ 
سال ۱۳۹۹، اواخر هفته گذشته خبر محكوميت يك 

س��اله فرهاد دژپسند در دادگاه بدوي منتشر شد. در 
حالي كه با خود مي انديشيديم كه آيا چنين حكمي 
براي چنين فردي كافيست، از صبح امروز خبري در 
فضاي مجازي و برخي از رس��انه ها در حال دست به 
دست شدن اس��ت كه نشان مي دهد اوضاع از آن چه 
فكر مي كرديم بدتر است.  بر اساس اين خبر و به نقل 
از يك منبع آگاه گفته شده خبر محكوميت دژپسند 
ش��ايعه اس��ت و وزير اقتصاد دولت روحاني از اتهام 
شكل گيري حباب بورس در مرداد ۹۹ در دو دادگاه 
بدوي و تجديد نظر تبرئه شده است. نكته دردناكي كه 
وجود دارد اين است كه فرهاد دژپسند نه تنها حتي 
در خصوص تصميمات خ��ود با چنين عواقبي براي 
كش��ور عذر خواهي نكرده بلكه در اين خبر منتشر 
شده دليل ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجديدنظر 
را مافياي بورس و هدف از اين خبرس��ازي هم تحت 
فشار گذاش��تن قوه قضاييه براي تاييد حكم دادگاه 
بدوي دانسته است. به نظر مي رسد آقاي دژپسند به 
جاي اتهام زني و فرار رو به جلو بهتر است كه اگر واقعا 
مدعي اس��ت كه چنين خبري واقعيت ندارد، حكم 
دادگاه و تبرئه خود را منتش��ر كند و اتهاماتي نظير 
مافياي بورس را به افرادي كه با وعده هاي رنگارنگ 

وي سرمايه خود را از دست داده اند، نسبت ندهد!



گروه راه و شهرسازي|
س��يد جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در واكنش به انتصابات اخير شهرداري تهران گفت: 
انتصابات حق طبيعي ش��هردار تهران است اما اگر 
به قاعده اي متداول تبديل ش��ود كه هر سال شاهد 
تغيير مديران باشيم، دستاوردي جز فرصت سوزي 

در بر ندارد.
به گزارش »تعادل«، با تغيير مديريت ش��هري در 
شهريور سال گذش��ته، بس��ياري از مديران ارشد 
و مياني ش��هرداري تهران بركن��ار و مديران جديد 
منصوب ش��دند. با وجود اين، در نخستين روزهاي 
شهريور سال جاري، شهردار تهران پس از گذشت 
حدود يك س��ال از موج اول تغييرات گس��ترده در 
اين سازمان شهري، موج دوم تغييرات را با انتصاب 
مدي��ر جديد مترو و مدير جديد بهش��ت زهرا)س( 

استارت زد. 
در همين رابطه، سخنگوي شهرداري تهران وعده 
داد كه طي روزهاي آين��ده در حوزه مديران عامل 
شركت ها و ش��هرداران مناطق هم شاهد تغييراتي 
خواهيم بود. عبدالمطهر محمدخاني گفت: همزمان 
با اولين س��الگرد مديريت جديد شهري، تحول در 
مديران ارشد به طور جدي از طرف شهردار پايتخت 

پيگيري مي شود.
 يكي از تدابير ش��هردار تهران صدور احكام يكساله 
براي همه معاونين، روساي سازمان ها و شهرداران 
مناطق بود تا تمديد آن منوط به ارزيابي و بررس��ي 
جدي عملك��رد آنها، مي��زان موفقي��ت در تحقق 
اه��داف مديريت ش��هري، مطالبات م��ردم و حل 
مش��كالت ش��هر باش��د. به همين دلي��ل از همان 
روزهاي ابتدايي، ارزيابي مديران، سنجش و پايش 
برنامه ها و همچنين مي��زان رضايت مردم از حوزه 
عملك��رد از بخش هاي مختلف مورد بررس��ي قرار 
گرفت. اين تغييرات در مرحله اول در اليه مديران 
عامل سازمان ها و ش��ركت ها با اولويت اصلي ترين 
مطالبه مردم كه حمل و نقل ش��هري است، اتفاق 

خواهد افتاد.
ديروز اما سيد جعفر تشكري هاشمي در تذكر پيش 
از دستور جلسه شوراي اسالمي شهر تهران، افزود: 
اين طبيعي اس��ت كه يك مدير ارشد تالش كند تا 
با انتصاب مديران مورد نظر ب��ه اهداف پيش بيني 
شده خود برس��د و در اين راستا، از افرادي استفاده 
كند كه هدف هاي سازماني و ماموريت هاي محوله 
را به نحو شايسته اي انجام داده و تحقق مي بخشند 
اما شاهديم اين اتفاق در ش��هرداري تهران تبديل 
به قاعده اي شده كه مديران در رفت و آمد باشند و 

سال به سال تغيير كنند.
وي با انتقاد از عمر يك  س��اله و كمتر از يك س��ال 
مديريت ها در شهرداري تهران گفت: عمر مديريت 
اگر كمتر از يك سال باش��د، مدير نه آنقدر فرصت 
براي كار كردن دارد ك��ه بتواند اقدامات اثرگذاري 
باق��ي بگذارد و نه آنق��در كار براي م��ردم، ناچيز و 
كم ارزش اس��ت كه در انتصاب��ات از عنصر آزمون و 

خطا استفاده كنيم.
تش��كري هاش��مي با اش��اره به موض��وع مديريت 
تخصصي در ش��ركت بهره برداري مترو و س��ازمان 
بهشت زهرا)س( كه مديران آنها به تازگي و به طور 
ناگهاني تغيير كردند، اظهار كرد: يك مدير از زمان 
آغاز به كار خود نياز به زم��ان دارد تا با كاري كه به 
او سپرده ش��ده و محيط كارش آش��نا شود، با تيم 
تخصصي و همكارنش ارتباط بگيرد و اش��كاالت و 
ايرادات در مجموعه تحت مديريت خود را شناسايي 

و برطرف كند.
وي با بيان اينك��ه مدير مجموع��ه اي كه در مدت 
زمان كمتر از يك سال تغيير مي كند، اگر كسي غير 
از مديران و كارشناس��ان با تجربه آن مجموعه در 
جايگاه مذكور منصوب شوند، بي شك فرصت سوزي 
رخ مي دهد، تصريح كرد: همانقدر كه ثبات مديريتي 

مي تواند ب��ه مدي��ران در تحقق برنامه هاي ش��ان 
كم��ك كند، تزل��زل در مديريت، آس��يب و لطمه 
جدي به كار مي زند. تش��كري هاش��مي با انتقاد از 
انتصابات متزلزل در ش��هرداري ته��ران بيان كرد: 
دوران كوتاه مديريت ها جز ضرر و زيان به ش��هر و 
شهرداري، هيچ دستاورد ديگري ندارد و اميدوارم 
در انتصاب��ات، ضمن توج��ه به جوان��ان و توانايي 
آنها، ش��اهد تغييرات مكرر نباشيم و مراقب باشيم 
 تا جوان گرايي مدي��ران به جوانمرگ��ي مديريتي

 تبديل نشود.

    چمران: انتصابات حق شهردار است
رييس شوراي اسالمي شهر تهران با تاكيد مجدد بر 
اينكه انتخابات حق شهردار تهران است گفت: شورا 

در اين زمينه دخالتي نمي كند.
مهدي چمران ديروز در حاش��يه هشتاد و نهمين 
جلس��ه ش��وراي ش��هر تهران در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به س��والي درخصوص انتصابات جديد 
ش��هرداري تهران اظهار كرد: ش��ورا اساس��ا نبايد 
دخالتي در انتصابات شهرداري داشته باشد و ما نيز 

به همين شكل عمل خواهيم كرد.
وي تصريح كرد: البته ما به شهردار تهران مشورت 
و مش��اوره مي دهيم و اين كار نيز توسط تمام اعضا 
انجام مي شود و هر جا كه صالح باشد اين مشاوره ها 

ارايه مي شود.
رييس شوراي ش��هر تهران همچنين در ارتباط با 
احكام يك س��اله مديران ش��هرداري گفت: اين به 
معناي اين نيست كه ش��هردار تهران بخواهد همه 
مديران شهري را تغيير بدهد. البته عملكرد آنها در 
يك سال گذشته مورد بررسي قرار مي گيرد و نهايتا 

در اين خصوص تصميم گيري مي شود.

    فاجعه شماره گذاري ۶ هزار خودرو جديد 
در پايتخت!

عضو كميس��يون برنامه و بودجه ش��ورا با اشاره به 
ش��رايط ترافيكي پايتخ��ت اظهار داش��ت: با آغاز 
م��دارس و طبق اع��الم پليس راه��ور در مهرماه با 
افزايش 30 درصدي ترافيك مواجه هس��تيم و اين 
در حالي اس��ت كه صحبت از ش��ماره گذاري بيش 
از 6 ه��زار خ��ودرو در پايتخت به ميان اس��ت. چرا 
خودروهاي فرس��وده از رده خارج نمي شوند؟/ چرا 

خبري از حمايت دولت از شوراي ششم نيست؟

به گ��زارش ايلنا، ناصر اماني، عضو ش��وراي ش��هر 
تهران در جريان هش��تادو نهمين جلسه شورا طي 
تذكري گفت: پيش بيني مي ش��ود با آغاز مهرماه و 
س��ال تحصيلي جديد حداق��ل 30 درصد افزايش 
ترافيك در تهران داشته باش��يم. در حال حاضر ۸ 
برابر ظرفيت معابر تهران خودروي در حال تردد در 
تهران داريم و با افزايش ساعات طرح ترافيك هيچ 
كمكي به حل مش��كل ترافيك شهر تهران نخواهد 
شد و تغيير ساعات ادارات را در حوزه طرح ترافيك 

خيلي موثر ندانستند.
او ادام��ه داد: در كن��ار اي��ن عوامل خب��ر جديدي 
به نق��ل از مديرعام��ل يكي از خودروس��ازان طي 
24 س��اعت گذش��ته منتشر ش��د كه قرار است در 
روزه��اي آينده 15000 دس��تگاه خ��ودرو جديد 
ش��ماره گذاري و وارد چرخه ترافيك كش��ور شود. 
در دوره قبل معم��وال 40 درصد واگ��ذاري عمده 
مربوط به شهر تهران بود؛ يعني اگر 10 هزارخودرو 
در كش��ور واگذار مي ش��د بيش از 4 ه��زار آن وارد 
شهر تهران مي ش��د. اگر براي اين 15 هزارخودرو 
همان 40 درصد را در نظ��ر بگيريم معناي آن اين 
است كه نزديك به 6 هزار خودرو در روزهاي آينده 
پالك گذاري شده و وارد معابر ش��هر تهران كه در 
 ح��ال حاضر ۸ براب��ر ظرفيت خ��ودرو در آن تردد 

مي كند، مي گردد.
اماني تاكيد ك��رد: برابر قانون قرار ب��ود به ازاي هر 
خودروي نو كه وارد چرخه عبور و مرور مي شود يك 
خودروي فرسوده اسقاط و از رده خارج شود. چند 
سال است اسقاط خودروهاي فرسوده تعطيل شده 
و يك خودرو هم اس��قاط نمي ش��ود و خودروهاي 
فرسوده حركت مي كنند و آلودگي ايجاد مي كنند. 
15 هزارخودرو ه��م وارد مي كنيم و به خود افتخار 
مي كنيم ك��ه داريم به تعهدم��ان عمل مي كنيم و 
15 هزارخودرو وارد چرخه ترافيك كالن شهرهاي 

كشور از جمله تهران مي كنيم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
گفت: در بودجه س��ال 1400 پيش بيني شده بود 
كه 10 درصد از قرعه كشي انبوه خودروها كه مردم 
ثبت نام مي كنن��د و از طريق قرعه كش��ي خودرو 
دريافت مي كنند به كساني تعلق بگيرد كه خودروي 
فرس��وده دارند و اين در س��ال 1400 عملي نشده 
است. در مورد پاركينگ دغدغه ما هميشه اين بوده 
كه در حوزه ساخت و س��از كاري كنيم كه حداقل 

براي هر واحد مس��كوني يك پاركينگ پيش بيني 
كنيم. امان��ي اضافه كرد: در كميس��يون ماده صد 
يكي از مسائلي كه در همه پرونده ها تكرار مي شود 
كس��ري پاركينگ اس��ت؛ يعني نه تنه��ا ظرفيت 
معابر ما تمام ش��ده، بلكه براي نگهداري خودروها 
پاركين��گ هم نداري��م و در آينده ن��ه چندان دور 
كوچه ها و معابر به پاركينگ خودروها تبديل خواهد 
ش��د. نمي دانم اين چرخه باطل تا كي قرار است در 
كشورمان ادامه پيدا كند؟! آيا دولت در قبال ترافيك 
تهران مسووليتي ندارد و آيا قرار نيست قانون هواي 
پاك را اجرا كند؟ گفتند از ش��وراي ششم حمايت 
مي كنيم؛ اين چه نوع حمايتي است؟ مردم شورا و 
شهرداري را در قبال ترافيك تهران مسوول مي دانند 
و بحق هم هست و ما بايد پيگيري كنيم اما مي دانند 
 چند دس��تگاه در ترافيك و آلودگ��ي هواي تهران 

دخيل هستند.
او ادامه داد: مقام معظ��م رهبري در اولين ماه هاي 
شروع به كار شورا به اشاره يا كنايه فرمودند ترافيك 
تهران راه حل علمي دارد. دولت، ش��وراي ششم و 
ش��هرداري براي تدبير حضرت آقا چه كار كردند؟ 
مي شد در اين 9 ماه يك كارگروه بگذاريم و ببينيم 
راه حل علمي كه حضرت آقا ب��راي ترافيك تهران 
فرمودند چيس��ت و از مجموعه هاي دانش��گاهي، 
اساتيد مجرب و مديراني كه در اين حوزه كار كردند 
دعوت كنيم و چن��د راهكار علمي ب��راي ترافيك 
تهران حت��ي در حد نظري و نه عمل��ي ارايه دهيم 
كه اين كار انجام نشده و اگر در شهرداري در قالب 
قرارگاه حمل و نقل انجام گرفته ما به عنوان اعضاي 
شورا مطلع نيستيم و اگر در اين زمينه كاري انجام 
شده بايستي ارايه دهند و در رسانه ها مطرح سازند 

تا مردم هم بدانند.
اماني گفت: چون در آستانه ايام اربعين هستيم اكثر 
معاونان و ش��هرداران مناطق در پايانه هاي مرزي 
مستقر هس��تند. اين كار بايد انجام گيرد اما نگران 
اين هستيم كه بحث ترافيك و شروع سال تحصيلي 
تحت تاثير اين موضوع قرار بگيرد. با همه مشكالتي 
كه در حوزه ترافيك گفتم مجددا در آستانه شروع 
س��ال تحصيلي با يك ترافيك سنگين و يك فشار 
رواني از طرف رسانه ها و مردم مواجه مي شويم كه 
براي شروع سال تحصيلي چه كار كرديد؟ اميدوارم 
اين تذكر بنده مورد توجه دولت، شهرداري و خود 

ما به عنوان شورا قرار بگيرد.
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درخواست از قاضي القضات 
براي رسيدگي به درخت كشي 

گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه رييس كميسيون س��المت شوراي شهر 
تهران اعالم كرده اس��ت، در باش��گاه ورزشي انقالب، 
طي س��ال هاي 95 تا 99، تعداد 253 اصله درخت در 
اثر عدم رس��يدگي و كمبود آب، خشك يا كسر شده 
است. اين در حالي است كه مس��ووالن اين باشگاه از 
س��وي دادگاه حكم برائت دريافت كرده اند. از همين 
رو، مهدي پيرهادي، از رييس قوه قضاييه درخواست 
كرد كه مجدانه پيگير حقوق تضييع شده مردم باشد. 
به گفته مسووالن شهري، مجازت قطع درخت 6 ماه 
تا 3 سال زنداني به همراه جريمه نقدي است. پيرهادي 
ديروز در جريان هشتاد و نهمين جلسه علني شوراي 
تهران در تذكري درباره قطع درختان گفت: سوال بنده 
به عنوان نماينده م��ردم تهران از وزير ورزش و جوانان 
اين اس��ت كه جناب وزير اساسا هدف غايي از فعاليت 
اين وزارتخانه به جز س��المتي و ارتقاء كيفيت زندگي 
اس��ت و آيا اين هدف با اقدام هايي كه اخيرا در يكي از 
مجموعه هاي در اختيار ش��ما رخ داده است منافاتي 
ندارد؟عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: در خصوص 
مجموعه ورزشي باشگاه انقالب با توجه به بازديد 29 
آبان ماه سال 95 كارشناسان سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز 1۷ اصله درخت از ضلع جنوب زمين تنيس بانوان 
بدون مجوز انتقال و به صورت غيركارشناسي، جابه جا 
شده اند و تعدادي خشك و تعدادي آسيب ديده اند. به 
عالوه طي بازديد و پالك كوبي درختان در تاريخ 30 دي 
ماه 9۸ تعداد 1933۷ اصله درخت س��بز و 130 اصله 
درخت خشك و 26 اصله درخت سقوطي و 12 اصله 
درخت كسر شده و 3 اصله درخت نيز مجددا قطع شده 
است. در بازديد بعدي كارشناسان سازمان بوستان ها 
از كميته ملي المپيك در تاريخ آبان99، تعداد 3 اصل 
درخت خشك و 40 اصله درخت ديگر نيز كسر شده 
است.وي افزود: در نهايت طي بررسي به عمل آمده از 
سوي كارشناسان رسمي دادگستري در سال هاي 95 
تا 99، تعداد 253 اصله درخت در اثر عدم رسيدگي و 
كمبود آب، خشك يا كسر شده است. الزم به توضيح 
است خشك شدن درختان به هر دليلي كه باشد مطابق 
با ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي 
سبز در شهرها، قطع، جابه جايي و سربرداري درختان 
مستلزم اخذ مجوز از كميسيون ماده ۷ بوده و شهرداري 
و شهروندان تحت هيچ شرايطي قبل از دريافت مجوز 
الزم، مجاز به قطع درخت، سربرداري و جابه جايي آن 
نخواهند بود.وي تاكيد كرد: در بررسي اوليه پرونده مورد 
نظر بدون توجه به محتويات پرونده و ادله ابراز ش��ده 
عليرغم تمامي اين موارد كه فرضيه مشخص تخريب 
باغ را دارد، با وجود از بين رفتن تعداد زيادي از درختان، 
تنها به استناد نظريه كارشناس كه حكايت از غير عمدي 
بودن داش��ته، حكم به برائت متهم صادر كرده اند.اين 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد: با توجه به 
تبصره يك ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، 
قطع درختان در هر محل با هر مساحت بدون كسب 
اج��ازه و طبق مقررات اين قانون ممنوع اس��ت. طبق 
تبصره چهارم م��اده واحده مصوبه اخذ عوارض حفظ 
و گسترش فضاي سبز محكوميت مرتكبين قطع، از 
بين بردن درخت با مجازات قانوني و پرداخت خسارت، 
مانع از اخذ عوارض مقرر در اين مصوبه نيست.پيرهادي 
خطاب به حجت االسالم اژه اي، رياست قوه قضاييه اعالم 
كرد كه از شما مجدانه درخواست مي كنم كه با جديت 
پيگير مطالبات بحق مردم و نمايندگان شهر باشيد و 
بازوي پرقدرت اج��راي عدالت در مقابل خالفكاران و 
تضييع كنندگان حقوق عامه از هر صنف و دس��ته اي 
باشيد.مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز 
در حاشيه جلسه علني ديروز با بيان اينكه برخي از 
سازمان ها درخت هايشان را خشك مي كنند و با توان 
مديريتي كه دارند حكم برائت از دادگاه مي گيرند، 
گفت: اين در حالي است كه تعداد زيادي از درختان 
قطع شده اس��ت و اميدواريم در دادگاه تجديد نظر 
اين مساله مجددا بررسي شود. جريمه و برخورد تنها 
براي مردم نيست و سازمان ها و نهادها نيز بايد متعهد 
به اجراي قانون باشند.اين در حالي است كه به گفته 
علي محمد مختاري، مديرعامل س��ازمان پارك ها 
و فضاي سبز ش��هرداري تهران، بر اساس قانون اگر 
كس��ي درختي را عمدا قطع و خشك كند، از 6 ماه 
تا 3 سال زنداني دارد و جريمه نقدي هم مي شوند. 

دفاتر اسناد رسمي هم 
كد رهگيري صادر مي كنند

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: صدور كد رهگيري 
طبق قانون كامال رايگان است و در حال انتقال سامانه 
مرتبط با صدور كد رهگيري از وزارت صمت و اصناف به 
وزارت راه و شهرسازي هستيم و در حال حاضر اقدامات 
انتقال زيرس��اخت هاي فني اين س��امانه از اصناف به 
وزارتخانه در حال انجام است كه به زودي مراحل انتقال به 
پايان مي رسد و ديگر هيچ بهايي براي صدور كد رهگيري 
پرداخت نخواهد ش��د.به گزارش ايلنا، حدود دو ماه از 
تغيير محاسبه حق الزحمه مشاوران امالك گذشته اما با 
مقاومت مشاوران امالك هنوز هم با روش و فرمول قبل 
ازمصوبه هيات وزيران، حق الزحمه و درصد كميسيون 
مشاوران امالك محاسبه و از طرفين خريدار و فروشنده 
اخذ مي ش��ود.محمود محمودزاده، مع��اون وزير راه و 
شهرسازي درباره مصوبه هيات وزيران اظهار كرد: موضوع 
اصلي در مصوبه هيات وزيران اين است كه حق الزحمه اي 
كه مشاوران امالك دريافت مي كنند، ديگر ارتباطي با 
قيمت ملك مورد معامله نخواهد داشت.وي با بيان اينكه 
پيش از اين مصوبه ش��رايط به گونه اي بود كه ملك هر 
چه گران تر به فروش مي رسيد، درصد حق كميسيون 
بنگاه دار و مشاورامالك افزايش پيدا مي كرد، ادامه داد: به 
عبارت ديگر پيش از اين، درصدي از كل ارزش قرارداد 
سهم مشاوران امالك بود اما اين روند محاسبه تغيير كرده 
و با مصوبه هيات وزيران اخير قرار بر اين شد كه با تصويب 
كميسيون نظارت هر استان، درصدي نسبت به شرح 
اقداماتي كه از سوي مشاوران امالك انجام شده به قيمت 
معامالتي هر منطقه اضافه شود و اين قيمت معامالتي 
هر سال توس��ط سازمان امور مالياتي تعيين مي شود و 
ثابت اس��ت و البته قيمت ها در بلوك هاي هر منطقه با 
منطقه ديگري متفاوت است. وي با تاكيد بر اينكه انعقاد 
قرارداد در دفاتر رسمي اسناد از نظر قانوني هيچ تفاوتي 
با انعقاد قرارداد در بنگاه هاي امالك ندارد، اظهار كرد: 
خريدار و فروشنده يا مستاجر و موجر مي توانند براي 
انعقاد قرارداد به دفاتر رسمي اسناد مراجعه كنند كه 
از نظر قانوني و حقوقي هيچ فرقي با تنظيم قرارداد در 
مشاوران امالك ندارد و اساسا رجوع به مشاوران امالك 
الزامي ندارد اما اخذ كد رهگيري براي هر قرارداد الزامي 
است.معاون وزير راه و شهرسازي از امكان صدور كد 
رهگيري از سوي دفاتر اسناد رسمي خبر داد و گفت: 

صدور كد رهگيري طبق قانون كامال رايگان است.

مصايب فروش چارتري
بليت پروازهاي اربعين 

با وجود دس��تور وزي��ر راه و شهرس��ازي در خصوص 
ممنوعيت فروش چارت��ري پروازهاي اربعين و عرضه 
بليت به طور مس��تقيم به زوار، فروش بليت چارتري از 
سوي شركت هاي ارايه دهنده خدمات سفر با دو برابر نرخ 
مصوب ادامه دارد. به گزارش ايرنا، از روز شنبه هفته جاري 
فروش اينترنتي و حضوري پروازهاي اربعين در مسير 
تهران- نجف و تهران- بغداد با عرضه محدود آغاز شد؛ 
موضوعي كه صف هاي طوالني در دفاتر فروش برخي 
ايرالين ها ايجاد كرد.برخي شركت هاي هواپيمايي نيز كه 
در فهرست شركت كنندگان در مراسم اربعين امسال و 
فروش با نرخ مصوب بودند، نيز در روز گذشته يا اقدام به 
فروش بليت در سايت خود نكردند يا با تاخير از عصر روز 
گذشته عرضه بليت هاي 6 ميليون توماني به مقصد شهر 
نجف )عراق( را آغاز كردند.گاليه مسافران و متقاضيان 
س��فرهاي كارواني و فردي به نج��ف نيز از محدوديت 
عرضه بليت با نرخ 6 ميليون توماني اس��ت.با اين حال 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري خبر داد كه در روز 
اول عرضه بليت پروازهاي اربعين 10 هزار بليت فروخته 
شد.به گفته محمد محمدي بخش امسال امكان ايجاد 
بازار س��ياه از سوي شركت هاي هواپيمايي براي بليت 
وجود ندارد و مشكل آنجا بود كه در روز اول سايت برخي 
شركت ها دچار مشكالتي شد، اما به مرور رفع شد.رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري گفته است: زوار توجه كنند 
كه عرضه بليت به صورت پلكاني انجام مي شود و روزهاي 
آينده هم بليت موجود است؛ ضمن آنكه تيم بازرسي 
سازمان هواپيمايي كشوري از روز اول نظارت ها را انجام 
مي دهد.محمدي بخش مجدداً تاكيد كرد كه امسال 
قيمت بليت براي مسير رفت و برگشت پرواز اربعين 6 
ميليون تومان تعيين شده است كه عرضه بليت صرفاً از 
طريق شركت هاي هواپيمايي و سايت آنها انجام شود تا 

اگر مشكلي رخ داد شركت ها به ما پاسخگو باشند.

تشكري هاشمي: تغيير ساالنه مديران دستاوردي جز فرصت سوزي ندارد

انتقاد از  موج  تازه انتصابات در  شهرداري

آقاي نويد رحيمي فرزند لطف اله ، درخواست رسيدگي به قولنامه ي عادي خود و صدور سند مالکيت را از پالک 47 اصلي کاني گل 
سفلي واقع در بخش 13 کرمانشاه ) که از مالکين اوليه ي پالک 47 اصلي کاني گل سفلي خريداري نموده ( تقديم اداره ي ثبت اسناد 
و امالک شهرس�تان جوانرود نموده است و پرونده اي ، تحت کالسه ي 75 س�ال 1400 تشکيل و به هيات موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هيات موضوع قانون مذکور، پس از رسيدگي ، برابر راي شماره ي 140160316007000141 مورخ 1401/5/4 حکم به صدور سند 
مالکيت ششدانگ يک واحد مرغداري به مساحت 7000 متر مربع به نام آقاي نويد رحيمي فرزند لطف اله صادر نموده است و نام مالکين 
اوليه ي پالک مزبور، آقاي امير خان مهدوي فرزند مهدي خان  مي باشد . لذا مراتب، در دو نوبت، به فاصله ي پانزده روز آگهي مي گردد، 
تا چنانچه ، ش�خص يا اشخاصي ، نسبت به مورد تقاضا ، اعتراض داشته باشند، از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي، به مدت دو ماه، 
اعتراض خود را کتبا به اين اداره تسليم نمايند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض ، بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ي ثبت محل تحويل دهد . بديهي است، پس 
از انقضاء مدت مقرر، اداره  ثبت برابر مقررات، سند مالکيت مورد تقاضا را به نام آقاي نويد رحيمي فرزند لطف اله صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت، مانع از مراجعه ي متضرر احتمالي به دادگاه نيست .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/05/29- تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/06/14 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - شهريار خدري

آگهي موضوع ماده ي 3 قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آقاي نويد رحيمي فرزند لطف اله ، درخواست رسيدگي به قولنامه ي عادي خود و صدور سند مالکيت را از پالک 1 فرعي از 47 اصلي 
چشمه سفيد واقع در بخش 13 کرمانشاه ) که از مالکين اوليه ي پالک 1 فرعي از 47 اصلي چشمه سفيد خريداري نموده( تقديم اداره 
ي ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده اي ، تحت کالسه ي 74 سال 1400 تشکيل و به هيات موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هيات موضوع قانون مذکور، پس از رسيدگي ، برابر راي شماره ي 140160316007000115 مورخ 1401/4/23 حکم به 
صدور سند مالکيت ششدانگ يک واحد مرغداري به مساحت 7000 متر مربع به نام آقاي نويد رحيمي فرزند لطف اله صادر نموده است 
و نام مالکين اوليه ي پالک مزبور، آقاي محمود محمدي فرزند محمد مي باشد . لذا مراتب، در دو نوبت، به فاصله ي پانزده روز آگهي مي 
گردد، تا چنانچه ، شخص يا اشخاصي ، نسبت به مورد تقاضا ، اعتراض داشته باشند، از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي، به مدت دو ماه، 
اعتراض خود را کتبا به اين اداره تسليم نمايند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض ، بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ي ثبت محل تحويل دهد . بديهي است، پس 
از انقضاء مدت مقرر، اداره ي  ثبت برابر مقررات، سند مالکيت مورد تقاضا را به نام آقاي نويد رحيمي فرزند لطف اله صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت، مانع از مراجعه ي متضرر احتمالي به دادگاه نيست .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/05/29- تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/06/14 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - شهريار خدري

آگهي موضوع ماده ي 3 قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي آگهی مزايده اموال غير منقول
در پرونده اجرايی  0000472  اين اجرا باتوجه به توقيف يک دستگاه ساختمان مسکونی متعلق به محکوم عليه آقای داراب مطاعی به درخواست محکوم له 
خانم فرش�ته آش�نا   جهت فروش از طريق مزايده و پرداخت محکوم به ، لهذا موضوع به کارشناس�ی ارجاع و پس از وصول نظريه،  به طرفين ابالغ نظر به 
اعتراض محکوم عليه موضوع به هيأت کارشناسی ارجاع گرديده و سپس به طرفين ابالغ و مصون از تعرض مانده است. مشخصات ملک بدين شرح می باشد: 
ملک دارای 140 متر مربع عرصه که بصورت يک طبقه زير زمين و طبقات همکف و اول مس�کونی است در طبقه زيرزمين دو واحدمسکونی يک خوابه و در 
طبقه همکف يک واحد مس�کونی دوخوابه و طبقه اول نيز بصورت يک واحد مسکونی  دوخوابه می باشد. ملک دارای پروانه ساخت بشماره  5492 مورخ 
1382/06/22   می باشد. ساختمان مذکور دارای تراکم مازاد در سطح وطبقات بوده و فاقد گواهی تأييديه مهندسی ناظر ساختمان و پايان کار است. ساختمان 
مسکونی دارای دو انشعاب آب ، دو انشعاب برق و چهار انشعاب گاز است، ارزش ملک توسط هيأت کارشناسی مبلغ 3/377/000/000 تومان )سه ميلياردو 
سيصدو هفتادو هفت ميليون تومان( تعيين گرديد که قيمت پايه می باشد. جلسه مزايده در مورخ  1401/07/12 راس ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی جوانرود برگزار و تش�کيل خواهد گرديد. شرکت برای عموم آزاد می باشد . خريداران مال ميبايستی ده درصد قيمت پايه را به همراه داشته باشند 
تا در مزايده ش�رکت داده شوند. برنده مزايده کسی  خواهد بود که باالترين قيمت را پيش�نهاد نمايد. برنده مزايده فی المجلس ده درصد قيمت مزايده را 
پرداخ�ت و مابقی آن را می تواند درمهلت يک م�اه پرداخت نمايد. درصورتی که برنده مزايده در مهلت يک ماهه نتواند مابقی قيمت مال را پرداخت نمايد 
ده درصد پرداختی پس از کسر هزينه های مربوطه به نفع صندوق  دولت ضبط و اخذ خواهد گرديد. خريداران جهت بازديد از ملک ميتوانند 5 روز قبل از 

انجام مزايده با هماهنگی اين اجرا از ملک بازديد نمانيد.
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – مصطفی حسينی
شهرستان جوانرود – ميدان انقالب – ابتدای خيابان شورا

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری  کوئيک هاچ بک – رنگ کرم مشکی  
مدل 1401

M159573139  :شماره موتور
NAPX212AAN1105788  :شماره شاسی

شماره پالک : 924  ه� 25 / ايران 19
متعلق به آقای امير امينی  به شماره ملی  0079503802   مفقود گرديده  واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری  سايپا   SL131 رنگ نقره ای متاليک 

مدل  1391
شماره موتور: 4785693

NAS411100C3485529  :شماره شاسی
شماره پالک :  452 ط 15  / ايران 19

متعلق به آقای وحيد مبينی پور  به شماره ملی  3256377051   مفقود گرديده 
واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودي
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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عليرضا بيگي: 
وضعيت اينترنت در كشور

نوعي تضييع حقوق مردم است
يك عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراها 
در مجلس تاكيد كرد: متاسفانه وضعيت خدمات 
اينترنت در سطح كشور نيز مانند صنعت خودرو 
ش��ده و به نوعي مي توان گفت مردم پول تويوتا 
كم��ري را پرداخ��ت ك��رده اما س��مند تحويل 
مي گيرن��د. احم��د عليرضا بيگ��ي در گفت وگو 
با ايسنا با اش��اره به وضعيت س��رعت و كيفيت 
اينترنت در سطح كشور، بيان كرد: ما اينترنت را 

از چند مجرا وارد كشور مي كنيم. 
شركت زيرساخت عهده دار اين مسووليت است. 
به عبارت ديگر مجاري انتقال اينترنت از مرزهاي 
مختلف را شركت زيرس��اخت فراهم مي كند. ما 
بخشي از اين اينترنت را در داخل كشور مصرف 
كرده و براي بخش��ي ديگر حق ترانزيت گرفته و 
از كشور ما عبور كرده و به ساير كشورها مي رود. 
وي در ادام��ه اظهار كرد: همانطوري كه اش��اره 
كردم از چند مجرا واردات اينترنت اتفاق مي افتد. 
بخش عمده آن نيز از س��مت بوشهر و جنوب به 

كشور وارد مي شود. 
بخش��ي هم از سمت ارمنس��تان وارد مي كنيم. 
باتوجه به اينك��ه دولت بازيگر اصلي اين موضوع 
است با مشكلي در بحث اينترنت مواجه هستيم 
كه در س��اير حوزه ها نيز با آن روبه رو هس��تيم. 
يكي از مش��كالت اساسي كش��ور اين است كه 
دولت در خيلي از حوزه ه��ا صحنه گردان اصلي 
بوده و الجرم اين موضوع سبب مي شود تا در حق 
مردم ظلم شده و حقوق آنان زيرپا گذاشته شود. 
نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي اسالمي 
تصريح كرد: زماني ك��ه عرضه كننده انحصاري 
است پس به خودش حق مي دهد تا هر طوري كه 
دلش خواست با مشتري برخورد كند و مشتري 
ه��م جاي ديگري ندارد كه به آن مراجعه كرده و 
از آن اينترنت تهيه كند. اين بيماري مزمن كشور 
ما است كه دولت در خيلي از حوزه ها بازيگر اصلي 
اس��ت. چون دولت نيز بازگير اصلي است مردم 
پول تويوتا كمري مي دهند اما سمند مي خرند. 
وي در ادام��ه تاكيد كرد: اينترن��ت نيز از همين 
قاعده تبعيت مي كند. مردم پول زيادي پرداخت 
كرده اما خدمات��ي بي كيفيت دريافت مي كنند. 
مردم ساير كشورهاي دنيا حتي در همسايگي ما 
خدمات اينترنت را بدون محدوديت و مشكلي با 
كيفيت به مراتب بهتر دريافت كرده اما در كشور 
ما چون دولت در اين حوزه نيز بازيگر اصلي است 

در حق مردم ظلم مي شود.

    در دنياي امروز مبتدي ترين كشورها 
به اينترنت قابل قبولي دسترسي دارند

وي در ادامه با اش��اره به ضرورت افزايش پهناي 
باند اينترنت در سطح كشور بيان كرد: امروز عصر 
ارتباطات اس��ت. هرچقدر كيفيت اينترنت ارتقا 
پيدا كرده و بهتر شود قطعا تبادل اطالعات بيشتر 
خواهد بود و كس��ب وكارها گسترده تر مي شود. 
ام��روز ديگر زندگي بدون اينترنت را نمي ش��ود 
تصور كرد. اصال نمي ت��وان در جامعه اي زندگي 

كرد كه اينترنت نداشته باشد.
 ام��روز در مبتدي تري��ن كش��ورها دسترس��ي 
به اينترنت به راحتي ميس��ر اس��ت. ام��ا زماني 
كه خودمان را با كش��ورهاي همس��ايه مقايسه 
مي كنيم مي بينيم كه رفاه اجتماعي در كشور ما 
باالتر است اما بهره مندي و دسترسي به اينترنت 
و كيفيت آن در كش��ور ما نسبت به آنها پايين تر 
اس��ت. اين وضعيت به نوعي ضايع كردن حقوق 

مردم به شمار مي رود.

خدمات ويژه همراه اول 
به زائران اربعين

همراه اول به مناسبت فرارسيدن ايام عزيمت ايرانيان 
به عراق جهت شركت در راهپيمايي اربعين، بسته هاي 
تخفي��ف دار و ظرفيت هاي ويژه زيرس��اختي تدارك 
ديده و تيم ه��اي عملياتي خ��ود را در نقاط پنجگانه 
مرزي مستقر كرده است. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، با نزديك شدن به ايام 
اربعين حسيني )ع( و عزم عاش��قان آن حضرت براي 
ش��ركت در راهپيمايي عظيم نجف تا كربال، عالوه بر 
ارايه تخفيف ه��اي ويژه در تعرف��ه رومينگ و تماس 
بين الملل، تيم هاي فني اپراتور اول در پايانه هاي مرزي 
مستقر شده اند تا ضمن پايش و بررسي كيفيت شبكه، 
ظرفيت هاي ويژه براي استقبال از زائران را فراهم آورند. 
مش��تركاني كه قصد عزيمت به كش��ور عراق را دارند 
مي توانند براساس مساعدت همراه اول و پيرو قراردادهاي 
منعقده اي كه با اپراتورهاي عراقي داشتند، از سيمكارت 
همراه اولي خود استفاده كنند و از نرخ هاي تخفيف دار و 
بسته هاي ويژه رومينگ اربعين بهره مند شوند. با توجه 
به تخفيف هاي در نظر گرفته شده براي اين ايام )تا 75 
درصد تخفيف نس��بت به كمپين سال قبل(، »تعرفه 
مكالمه با ايران هر دقيقه 9 هزار تومان«، »تعرفه مكالمه 
دريافتي هر دقيقه 6 هزار تومان«، »تعرفه ارسال پيامك 
1300 توم��ان« و »هر مگابايت اينترنت 500 تومان« 
است. همچنين در راستاي رفاه حال زائران، قيمت تماس 
از ايران به موبايل عراق از 8 به 6 هزار تومان كاهش يافته 
است. شركت ارتباطات سيار ايران همچنين با تعريف و 
طراحي »دو بسته رومينگ ويژه اربعين«، سطح ميزباني 
خود از مش��تركان حاضر در اين رويداد بزرگ را باالتر 
برده است؛ به صورتي كه مش��تركان به اندازه مصرف 
خود مي توانند يكي از دو بس��ته 7 روزه »نامحدود« يا 
»اقتصادي زائر« را انتخاب كنند. بس��ته ويژه »ديتاي 
نامحدود« شامل اينترنت نامحدود با سياست مصرف 
منصفانه به همراه 250 پيامك هديه و 25 دقيقه مكالمه 
هديه با قيمت 350 هزار تومان ارايه شده است؛ بسته 
»اقتصادي زائر« ني��ز با 150مگابايت ديتاي رومينگ 
عراق به همراه 50 پيامك هدي��ه و 10 دقيقه مكالمه 
هديه به قيمت 100 هزار تومان عرضه شده كه امكان 
خريد و هديه به مشترك حاضر در عراق حتي از ايران 
نيز فراهم شده اس��ت. تمامي زائران مي توانند از 13 تا 
30 شهريور 1401 از قيمت هاي تخفيفي و بسته هاي 
مقرون به صرفه در خاك عراق بهره مند شوند. اما براي 
بهره مندي از امكانات رومينگ بين الملل حتما نياز است 
تا زائران حسيني پيش از خروج از كشور با شماره گيري 
كددستوري »ستاره 10 ستاره 2910 مربع« يا از طريق 
مراجعه به اپليكيشن »همراه من« از فعال بودن سرويس 
رومينگ خود اطمين��ان حاصل كنند. زائ��ران براي 
خريداري بسته رومينگ نيز مي توانند از سه روش درگاه 
جامع خدمات همراه اول در راهپيمايي اربعين »ستاره 
1 مربع«، »مراجعه به فروش��گاه آنالين همراه اول« يا 
»اپليكيشن همراه من« اقدام كنند. به منظور آسايش 
زائران همراه اولي، كليه خدمات ارتباطي اين اپراتور 
براي اربعين در درگاه »ستاره 1 ستاره 40 مربع« نيز 
فراهم شده است. با توجه به دغدغه هميشگي مردم 
در پيش از شروع مسافرت نسبت به مقوله ارتباطات، 
مذاكرات و جلسات فشرده مسووالن فني و تيم هاي 
عملياتي همراه اول با فرمانداري شهرهاي مرزي در 
قالب ستاد اربعين در دستور كار قرار گرفت تا ضمن 
اطالع از دغدغه و درخواست مسووالن اين مناطق، 
به پايش كيفي شبكه و ارتقاي ظرفيت ها بپردازند. 
لذا با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته از حجم 
مراجعه مردمي به پايانه هاي مرزي جهت خروج از 
كشور و ورود به عراق، همراه اول با تدارك 29 سايت 
اضطراري فول تكنولوژي )نسل هاي دوم تا چهارم 
ارتباطي( در كنار 52 س��ايت موجود در پنج نقطه 
پايانه مرزي، حداكثر ظرفيت ارايه خدمات نسل هاي 
نوين را براي استقبال از مشتركان فراهم آورده است.

با افزايش قيمت دالر، بيت كوين به زير ۲۰  هزار دالر سقوط كرد

بيت كوين قافيه را به دالر باخت

  K-01-290 فراخوان مناقصه عمومی شماره
خريد لوله پلی اتيلن شرکت ملي گاز ايران 

شرکت گاز استان فارس

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 
شماره نمابر: 07138244833                            شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

•  شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2001092586000108 می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir )کد فراخوان 2001092586000108( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد الزم به 
منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 1401/07/02 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت 
به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 

57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
•  ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم آمادگی ضروری است.              

تاریخ چاپ نوبت اول: 1401/06/12
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/06/14        

نوبت دوم

شناسه آگهي :1372115

PRC –FO-21-(0)-98
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

آگهي مزايده عمومی ) نوبت اول(
شهرداري بابل

سازمان حمل و نقل بار و مسافرشهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه مورخ1401/05/30 شورای اسالمی شهر بابل بهره برداري از جايگاه CNG واقع در ضلع شمالي 
بلوار امام رضا، جنب اداره گاز بابل را براي مدت دو سال برابر قيمت پايه کارشناسی و از طريق مزايده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوز فعاليت از سوي 

شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران مي باشند با وضع موجود به  اجاره واگذار نمايد :

متقاضيان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1401/06/24  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دريافت و پس از بررسی, 
پيشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد 

قيمت از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/06/27 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1401/07/07 به سامانه ستاد ارسال نمايند.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1401/07/07  می باشد. 

بازگشايی پاکات رسيده در تاريخ  1401/07/09  روز شنبه راس ساعت 12 می باشد.
متقاضيان از تاريخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازديد به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزايده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

چاپ اول

سرپرست شهرداري بابل
مهدي کیاني امیري

صالحيتمدتسپرده شرکت در مزايده)ريال(مبلغ پايه كارشناسي مجموع دو سال )ريال(مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه )ريال(موضوع و محل مورد مزايده

 اجاره جايگاه CNGواقع در ضلع شمالي 
دارا بودن مجوز فعاليت از شركت 2 سال740/000/00017/760/000/000888/000/000بلوار امام رضا ،جنب اداره گاز بابل

ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

افزايش نرخ بهره درپي اقدامات فدرال رزرو مي تواند 
اثرات مخربي بر قيمت ارزهاي ديجيتال داشته باشد تا 
جايي كه برخي تحليل گران معتقدند اين اقدام مي تواند 
منجر به ريزش 40درصدي توكن هاي بزرگ تر و حتي 
ريزش 60 تا 80درصدي آلت كوين هاي متوس��ط و 
كوچك بازار ش��ود، اين در حالي است كه همين حاال 
هم تسلط بيت  كوين به پايين ترين سطح چهار سال 

گذشته سقوط كرده و به 39 درصد رسيده است.
بيت كوين با س��هام اياالت متح��ده كاهش مي يابد 
زيرا دالر براي حمله به باالترين س��طح 20 س��ال 
 گذشته حركت مي كند. بيت كوين پس از باز شدن 
وال اس��تريت در 30 آگوس��ت به زير 20هزار دالر 
سقوط كرد زيرا داده ها نشان مي دهد كه سهامداران 
با ضرر معامله مي كنند. داده هاي  كوين ماركت كپ 
و تريدينگ ويو آخرين نزول را زير اوج بازار صعودي 
سال 2017 براي بيت كوين بيان مي كنند همچنين 
ارزش سهام اياالت متحده نيز كاهش يافت. آخرين 
حركت ه��ا ب��راي معامله گراني كه از قبل نس��بت 
به اصالح عميق تر براي بزرگ تري��ن ارز ديجيتال 
محتاط بودند، تعجب آور نبود. پيش از اين، بسياري 
اصالح به سمت پايين ترين سطح كالن در ژوئن را 
پيش بيني كرده بودند. در حال حاضر 39.21 درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين بوده 
كه در يك روز 0.20 درصد كاهش داشته است. در 
حال حاضر نرخ تس��لط بيت  كوين بر بازار ارزهاي 
ديجيتال به پايين ترين س��طح خود از سال 2018 
رسيده و تنش هاي ميان روسيه و اروپا بر سر مساله 
تأمين انرژي در اين قاره، در حال تشديد است. اين 
شرايط باعث شده تا سرمايه گذاران ميل كمي براي 
ورود به بازار از خود نشان دهند. هم زمان با موافقت 
اعضاي گروه هفت با اعمال محدوديت بر اس��تفاده 
از انرژي روسيه، قيمت كاالهاي تجاري در بازارهاي 
بين المللي با كاهش مواجه شد و اين در حالي بود كه 
بيت  كوين طي اين مدت با قيمتي كمتر از 20،000 

دالر معامله مي شد.
چند روزي اس��ت كه بيت  كوين عملك��رد خوبي از 
خود به نمايش نگذاش��ته و در ح��ال حاضر حوالي 
19،800 دالر در نوسان است. بازار سهام امريكا يك 
هفته سخت را پشت سر گذاشته است و شاخص هاي 
بورسي »S&P500« و نزدك هركدام طي اين مدت 
به ترتيب كاهشي 2.7درصد و 3.25درصدي را تجربه 
كرده اند. پس از آنكه گروه هفت در نشس��ت خود با 
اعمال س��قف قيمت براي نفت روسيه موافقت كرد، 
قيم��ت نفت در اروپا كاهش يافت و اين در حالي بود 
كه نگراني ها از اقدام تالفي جويانه روسيه نيز بيشتر 
ش��ده بود. به دنبال اين تصميم، روسيه عرضه گاز به 
اروپا را كه قرار بود از 3 سپتامبر )12 شهريور( از سر 
گرفته شود، متوقف و دليل آن را مشكالت فني اعالم 
كرد. خاوير بالس، نويس��نده حوزه انرژي و كاالهاي 
تجاري در بلومبرگ، درباره بيانيه توقف عرضه گاز به 
اروپا توسط شركت گازپروم روسيه، گفته است: »به 
نظر مي رسد گازپروم دليل خود را براي توقف عرضه 
گاز به اروپا اين طور مطرح كرده است كه تنها توربين 
فعال خط لوله نورد استريم يك، بايد همين حاال در 
يكي از كارگاه هاي تخصصي مجموعه زيمنس انرژي 
)Siemens Energy( كه خارج از روسيه قرار دارد، 
تعمير شود و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، خط لوله 
دوباره راه اندازي نخواهد ش��د )به عبارت ديگر، اين 

مشكل براي هميشه ادامه پيدا خواهد كرد.«

    بيت  كوين تسلط خود را از دست مي دهد
جاي خالي خريداران در بازار بيت  كوين كاماًل احساس 
مي شود. نرخ تسلط بيت  كوين بر بازار ارزهاي ديجيتال 
به پايين ترين س��طح خود در چهار سال اخير رسيده 
است. طبق آمار وب سايت  كوين ماركت كپ، نرخ تسلط 
بيت  كوين اكنون 38.82درصد اس��ت كه پايين ترين 
سطح از سال 2018 ميالدي محسوب مي شود. نمودار 
ارزش كل بازار ارزه��اي ديجيتال اما، موقعيت خود را 
باالي ميانگين متحرك 200هفته اي حفظ كرده است؛ 
حركتي كه در بازار نزولي فعلي، يك دستاورد محسوب 
مي شود. با اين حال، نمي توان گفت كه بيت  كوين هم 
مانند شاخص ارزش بازار ارزهاي ديجيتال، حمايت هاي 
كليدي خود را حفظ كرده است. افزايش نرخ بهره درپي 
اقدامات ف��درال رزرو مي تواند اثرات مخربي بر قيمت 
ارزهاي ديجيتال داش��ته باش��د. اي��ن تحليلگر كه با 
نام مستعار »گاي« شناخته مي شود، گفته كه آغاز 
فروش دارايي ها توسط فدرال رزرو در در ماه جاري 
مي تواند تاثير زيادي بر نرخ بهره داشته باشد. او بيان 
كرد كه اين اقدام مي تواند منجر به ريزش 40درصدي 
توكن هاي بزرگ تر و حتي ريزش 60 تا 80درصدي 

آلت كوين هاي متوسط و كوچك بازار شود.

    ضرر هولدرهاي بلندمدت بيت  كوين 
در حال افزايش است

خروج حدود دو تريليون دالر س��رمايه از بازار پس از 
پايان روند صعودي در 9 ماه گذشته، افت شديد ارزش 
بيت  كوين و ديگر ارزهاي ديجيتال را به همراه داشت. 
با اين حال، هنوز هم نمي ت��وان با اطمينان گفت كه 
بازار به انتهاي چرخه نزولي خود رس��يده است يا نه. 
در اين شرايط، بررسي رفتار سرمايه گذاران بلندمدت 
مي تواند به ما در پيداكردن جواب اين س��وال كمك 
كند. به گزارش كريپتو اسليت، تجزيه وتحليل داده هاي 
آنچين )درون زنجيره اي(، احساس��ات عمومًا مثبت 
سرمايه گذاران بلندمدت بيت  كوين را نشان مي دهد. 
با اين حال، مقايسه شاخص حجم بيت كوين هاي در 
ضرر با س��ال هاي گذشته، بيانگر اين است كه قيمت 

بيت  كوين هنوز به پايين تر حد خود نرسيده است.

    حجم بيت كوين هاي در ضرر
هولدرهاي بلندمدت

هولدرهاي بلندمدت كساني هستند كه بيت كوين هاي 
خود را بي��ش از 155 روز نگهداري كرده اند. بر اس��اس 

داده هاي گذش��ته، معم��واًل تسليم ش��دن هولدرهاي 
بلندمدت بيت  كوين با پايين ترين قيمت يا كف هر چرخه 
بازار همراه بوده اس��ت. زماني كه در س��ال هاي 2015، 
2019 و 2020 تعداد بيت كوين هاي در ضرر اين هولدرها 
از 5ميليون واحد فراتر رفت، روند صعودي قيمت با فاصله 
زماني كمي از آن، آغاز شد. شاخص حجم بيت كوين هاي 
در ضرر هولدرهاي بلندمدت در حال نزديك شدن به 
اين آستانه است؛ با اين حال، هنوز از آن فراتر نرفته است. 
اين اتفاق نشان مي دهد كه بازار همچنان به پايان 
روند نزولي خود نرس��يده است و س��رمايه گذاران 

بيت  كوين بايد زمان بيشتري منتظر بمانند.

   سود و زيان باندهاي بازگشتي
شاخص سود و زيان باندهاي بازگش��تي، دردي را به 
تصوير مي كش��د كه هولدرهاي بلندمدت بيت  كوين 
در ح��ال حاضر تحمل مي كنند. اين ش��اخص، رفتار 
خرج كردن گروه هاي مختلف بازار را نشان مي دهد كه با 
توجه به ميزان سود يا زيان تحقق يافته به باندهاي رنگي 
مختلفي تقسيم شده اند. اين داده ها به صورت درصدي 
از ارزش بازار ارايه مي شود. براي مثال، مثبت 0.5 نشان 
مي دهد كه كل سود تحقق يافته هولدرهاي بلندمدت، 
برابر 0.5درصد از ارزش كل بازار بيت  كوين در آن نقطه 
از زمان بوده اس��ت. اين س��ود يا زيان با ضرب ارزش 
بيت  كوين در قيمت فروخته شده منهاي قيمت خريد 
آن به دالر محاسبه مي ش��ود. سپس، اين محاسبات 
براي تمام سكه هاي خرج شده انجام و با يكديگر جمع 
مي شوند تا به باندهاي بازگشتي تقسيم شوند. با اين 
حال، سطح باند پاييني در حال حاضر حدود منفي 0.07 
اس��ت. اين رقم همچنان با منفي 0.12 سال 2015 و 

منفي 0.14 سال 2019 فاصله زيادي دارد.

    تغييرات موجودي هولدرهاي بلندمدت
تغييرات خال��ص موجودي هولدره��اي بلندمدت، 
به توزيع توكن هاي نقدش��ده هولدرهاي بلندمدت 
يا انباش��ت توكن هاي جديد توس��ط آنها اشاره دارد. 
نمودار زي��ر تغييرات توزي��ع يا انباش��ت موجودي 
دارندگان بلندمدت در س��ال 2022 را نشان مي دهد 
كه در مقايسه با سال هاي قبل كمتر است. اين نمودار 
نشان دهنده بي اعتمادي زياد سرمايه گذاران بلندمدت 
به بازار در بحبوحه شرايط بد اقتصاد كالن است. ميزان 
انباش��ت هولدرهاي بلندمدت بيت  كوين در ماه اوت 
)مرداد( به باالترين سطح خود از ابتداي سال 2022 

رسيده است. از جنبه احساس��ات بلندمدت به بيت 
كوين، اين رفتار مي تواند نشانه اي دلگرم كننده باشد.

    بازگشت احساسات بازار 
به ناحيه »ترس شديد«

شاخص ترس و طمع بيت  كوين امروز روي سطح 21 
قرار دارد كه نش��ان دهده وضعيت »ترس شديد« در 
بازار ارزهاي ديجيتال اس��ت. برخي از سرمايه گذاران 
دوره هاي ترس ش��ديد را بهترين زم��ان براي خريد 
واحدهاي جدي��د و ورود ب��ه ب��ازار مي دانند. قيمت 
بيت  كوين تا حوالي 19،800 دالر پايين آمد و تالش هاي 
قيمت براي بازگشت به باالي 20،000 دالر ناموفق بود؛ 
تا جايي كه كندل روز گذشته زير سطح 20،000 دالر 
باز شده است. روز جمعه نرخ بيكاري در امريكا براي ماه 
اوت )مرداد( منتشر شد كه نشان مي دهد اين شاخص 
از 3.5درصد در ماه ژوييه )تير( به 3.7درصد در ماه اوت 
افزايش يافته اس��ت. آمارهاي جديد از بازار كار امريكا 
به طور هم زمان به بازار س��هام اياالت متحده و ارزهاي 
ديجيت��ال ضربه زد؛ در حالي كه كارشناس��ان انتظار 
داشتند »كاهش نرخ بيكاري« در اين كشور به ارزهاي 
ديجيتال ضربه وارد كند. آمارهاي تازه نشان مي دهد كه 
در طول ماه اوت )مرداد( در بخش غيركشاورزي امريكا، 
315،000 شغل جديد ايجاد شده و اين در حالي است 
كه انتظار مي رفت طي اين مدت 350،000 شغل تازه 
در اياالت متحده ايجاد شود. جروم پاول رييس بانك 
مركزي امريكا، پيش تر هش��دار داده ب��ود از آنجا كه 
فدرال رزرو با تش��ديد سياست هاي پولي انقباضي در 
حال مقابله با تورم است، رشد اقتصادي در اين كشور 
كند ش��ده و نرخ بيكاري احتمااًل افزايش پيدا خواهد 
كرد. پاول در تاريخ 26 اوت )4 شهريور( نيز در جريان 
يك سخنراني، به تداوم روند اجراي سياست هاي پولي 
انقباضي در اين كشور اشاره كرده بود. در همان روز بود 
كه بيت  كوين روند نزولي جديد خود را آغاز كرد و قيمت 
به زير 21،000 دالر رسيد. شاخص ترس وطمع اكنون 
در ناحيه ترس شديد قرار دارد و با وجود اين، برخي از 
سرمايه گذاران دوره هاي ترس شديد را بهترين زمان 

براي خريد واحدهاي جديد و ورود به بازار مي دانند.

    بيت  كوين به 15هزار دالر سقوط مي كند؟
مكس گوخمن، مدير ارشد بخش سرمايه گذاري موسسه 
آلفاتراي، معتقد است بهترشدن وضعيت بازار كار در امريكا 
ممكن است باعث كاهش عميق تر بيت  كوين و سقوط 
قيمت تا 15،000 دالر شود. او پيش تر گفته بود اگر آمار 
مربوط به ماه اوت )مرداد( قوي تر از حد انتظار باشد، فدرال 
رزرو با پشتوانه بيشتري سياست هاي پولي انقباضي خود 
را دنبال خواهد كرد و در نتيجه، احتمااًل قيمت بيت  كوين 
بيش از پيش سقوط خواهد كرد. اتفاقي كه برعكس آن 
درباره آم��ار بازار كار امريكا رخ داد؛ اما باز هم ش��رايط 
طوري پيش رفت كه قيمت ها با كاهش مواجه شدند. 
پيتر شيف، از منتقدان سرش��ناس بيت كوين، حدود 
يك هفته پيش در توييتر خود يك نظرسنجي برگزار 
كرده و از دنبال كنندگانش پرسيده بود كه آيا خريداران 
زير 20،000 دالر بيت  كوين زودتر خسته مي شوند يا 
فروشندگان باالي 20،000 دالر. بيشتر پاسخ دهندگان 
معتقد بودند خريداران زير 20،000 دالر زودتر نااميد 
خواهند شد و ش��يف هم از اين نتيجه براي حمايت از 
ديدگاه نزولي خود نسبت به بيت  كوين استفاده كرد. 
او ابتداي سال 2022 پيش بيني كرده بود كه احتمااًل 

قيمت بيت  كوين به زير 10،000 دالر خواهد رسيد.

آگهی فقدان سند مالکيت ششدانگ يک باب خانه پالک 
7352/1۰2حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانکاره

خانم ملکی اس�معيلی با تسليم استشهاديه محلی مدعی است يک جلد سند مالکيت ششدانگ يک باب خانه پالک 
 7352/102واقع در حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانکاره که بنام خانم ملکی اسمعيلی صادر و تسليم گرديده و به دليل 
جابه جايی مفقود گرديده و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده لذا مراتب طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت اعالم می شود هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و يا مدعی وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتش�ار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن اصل 
سند مالکيت و يا سند معامله تسليم نمايد، چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنی سند ، طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
تاريخ انتشار:  1401/06/14م الف 320

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«

داريوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

آگهی فقدان سند مالکيت ششدانگ يک واحد تجاری 
پالک 7352/1712حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانکاره 

خانم ملکی اسمعيلی با تسليم استشهاديه محلی مدعی است يک جلد سند مالکيت ششدانگ يک واحد تجاری پالک 
 7352/1712واقع در حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانکاره که بنام خانم ملکی اسمعيلی صادر و تسليم گرديده و به دليل 
جابه جايی مفقود گرديده و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده لذا مراتب طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت اعالم می شود هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و يا مدعی وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتش�ار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن اصل 
سند مالکيت و يا سند معامله تسليم نمايد، چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنی سند، طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار:    1401/06/14م الف 319

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«

داريوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر



تعادل |
پس از چن��د روز افزايش قيمت خودرو در بازار، قيمت 
برخي از خودروها وارد فاز نزولي شد. اين كاهش قيمت 
خودرو در حالي است كه بازار تقريبا بدون خريدار است 
و خريداران، ريسك بااليي براي خريد خودرو نمي كنند. 
كارشناس��ان معتقدند فضاي پرابه��ام در مذاكرات، 
به شدت روي بازار خودرو اثر گذاشته و تقريبا اين بازار 
چشم انتظار مشخص شدن تكليف برجام است. با اين 
وجود، قيمت برخي خودروها در بازار خودرو بين يك تا 
۱۰ ميليون تومان كاهش يافت. در اين ميان، مشاهده 
بازار حكايت از آن دارد كه قيمت محصوالت سايپا تا 3 
ميليون تومان و ايران خودرو تا بيش از ۱۰ ميليون تومان 
در بازار افزايش داش��ته است. به عنوان نمونه پژو2۰7 
اتوماتي��ك از 455 ميلي��ون تومان ب��ه 468 ميليون 
تومان رس��يده و پژو 2۰6 تيپ 2 ه��م از 29۰ ميليون 
تومان با قيمت 296 ميليون تومان به فروش مي رسد. 
رش��د قيمت در بازار اين خودرو در حالي رقم خورده 
كه كارشناسان خودرويي بر اين باورند كه با توجه به 
تصويب آيين نامه واردات خودرو و شكست انحصار در 
بازار نمي توان دليل قانع كننده اي براي اين رشد ذكر 
كرد. به نظر مي رس��د، اخباري كه از مذاكرات برجام 
مخابره مي شود، موجب شده تا عالوه بر بازار خودرو، 

نرخ دالر هم در بازار شكل صعودي به خود گيرد.

    بازار همچنان در فاز انتظار 
از سال گذشته بازار به داليل مختلفي دچار نوسان هاي 
قيمتي ش��د. يكي از اين داليل، كمبود عرضه خودرو 
به بازار بود. درحالي كه دو خودروس��از داخلي، يعني 
ايران خودرو و س��ايپا، انحصار بازار را به دست دارند، 
اما توليد آنها به مشكل بر خورد و نتوانستند نيازهاي 
بازار را تامين كنن��د. در نتيجه، خودروهاي داخلي با 
افزايش قيمت در سال گذشته همراه شد. اما اين تنها 
عاملي نبود كه باعث افزايش فيمت ها در بازار شد. در 
ادامه مشكالت خودروسازان در توليد محصوالتشان، 
خودروس��ازان آمارهاي��ي از مي��زان زيان دهي خود 
منتش��ر مي كردند و قيمت گذاري دستوري را علت 
اين زيان دهي مي دانس��تند. خودروسازان مي گويند 

كه اي��ن روش قيمت گذاري باعث مي ش��ود كه آنها 
ناچار باش��ند محصوالت خود را با قيمت پايين تري 
به فروش برسانند. در نتيجه بابت توليد هر خودرويي 
ضرر مي كنند. اما دولت نيز براي جبران اين زيان دهي، 
قيمت خودروهاي كارخان��ه اي را ۱8 درصد افزايش 
داد. اين اقدام باعث ش��د كه قيمت خودرو در بازار نيز 
با افزايش قابل توجهي همراه ش��ود. اي��ن افزايش تا 
جايي ادامه داشت كه در مقطعي، قيمت پرايد به 2۰۰ 
ميليون تومان هم رسيد. همچنين در طول فعاليت 
يكساله دولت سيزدهم، قيمت برخي از خودروهاي 

پرطرفدار با افزايش عجيبي همراه شد. 
افزايش ۱8 درصدي نيز باعث نش��د كه توان توليد 
خودروس��ازان افزايش يابد يا ميزان زيان دهي آنها 
كاهش پيدا كند. از طرفي، بازار هنوز با كمبود عرضه 
همراه بود و به همين دليل، قيمت ها افزايشي شد. از 
اين رو، بحث آزادسازي مجدد واردات خودرو مطرح 
شد. با مطرح شدن اين موضوع بازار خودرو در يك 
فاز انتظارو ركود قرار گرفت. با اينكه گفته مي ش��د 
واردات راهي براي تامين نيازهاي بازار اس��ت، اما با 
نگاهي به آيين نامه منتشر شده، مي توان پي برد كه 
احتماال با اجراي اين ط��رح، واردات هم در انحصار 

دو خودروس��از داخلي قرار مي گي��رد. همچنين با 
بودجه اي كه براي اجراي اي��ن طرح در نظر گرفته 
شده، نمي توان به تعدادي خودرو وارد كشور كرد كه 
نياز بازار برطرف شود. اما مشاهدات نشان مي دهد 
بازار همچن��ان بالتكليف و منتظر نهايي ش��دن و 
اجراي اين طرح است.اما اين بالتكليفي تنها به بحث 
واردات محدود نمي شود و مذاكرات برجام نيز بازار 

را وارد يك خواب زمستاني كرده است. 

    سري بزنيم به بازار خودرو
بازار جن��ب و جوش خود را ندارد و تغييرات نرخ ارز هم 
باعث ش��ده تا قيمت ها روند صعودي را طي كند. اينها 
گفته فروشندگان خودرو اس��ت كه دل خوشي از بازار 
معامالتي خودرو ندارند و مدام چشم به تلفن هاي خود 
دوخته اند شايد مش��تري خواستار خريد خودرو باشد. 
بررسي بازار خودرو نشان مي دهد فروشنده ها از تعيين 
تكليف بازار نااميد ش��ده و قيمت ها نسبت به دو هفته 
گذش��ته افزايش داشته اند تا شايد در اين شرايط ركود 
اگر معامله اي هم انجام مي شود صعودي را عايد آنها كند.

هرچند بررسي روند قيمت انواع خودروهاي پرتيراژ در 
طول حدوداً يك ماه اخير در بازار نشان مي دهد، قيمت 

اكثريت خودروها به طور متوسط چهار تا شش ميليون 
تومان كاهش داشته  است. به گزارش »ايسنا« بررسي 
روند آخرين قيمت محصوالت پرتيراژ خودروسازان 
در بازار در اولين روز از هفته جاري )شنبه ۱2 شهريور 
ماه( و مقايس��ه آن با قيمت هاي حدوداً يك ماه پيش 
)۱8 مرداد ماه( نشان مي دهد كه در محصوالت گروه 
صنعتي ايران خودرو، قيمت همه محصوالت كاهش 
متوسط چهار تا ش��ش ميليون توماني داشته اند اما 
محصولي همچون پژو 2۰7 اتوماتيك تا 47 ميليون 
ارزان شده است. اين در حالي است كه قيمت خودرويي 
همچون رانا تقريبا ثابت مانده اما هايما S7 توربوپالس 
25 ميليون گران ش��ده است. در اين مقايسه قيمتي 
در بازه تعريف شده كه نشان از كاهش قيمت اكثريت 
خودروها دارد، تنها هايما S7 توروبوپالس نيست كه 
گران ش��ده، بلكه در محصوالت ديگر خودروس��ازي 
بزرگ كشور )سايپا( تيبا هم كمي گران تر شده  است. 
بصورت دقيق تر مي توان گفت تيبا توليد سال ۱4۰۰، 
دو ميليون تومان و تيبا توليد سال ۱4۰۱ چهار ميليون 
تومان افزايش پيدا كرده اس��ت. در ساير محصوالت 

سايپا كاهش دو تا ۱۰ ميليون توماني ديده مي شود. 
بنا بر اين گ��زارش، رصد ديروز بازار خودرو ش��اهد 
ريزش يك ميليون توماني قيمت انواع پرايد در بازار 
بود. به اين ترتيب، پرايد ۱۱۱ در حدود 2۰2 ميليون 
تومان، پرايد ۱3۱ حدود ۱82 ميليون تومان و پرايد 
۱5۱ حدود ۱77 ميليون تومان قيمت پيدا كرد. در 
اين ميان، قيمت پژو2۰۰8 افت ۱۰ ميليون توماني، 
پژو2۰6 تي��پ پنج يك ميليون تومات��ي، پژوپارس 
مدل ۱4۰۰ ح��دود 2 ميليون توماني را تجربه كرده 
است. هم اكنون پژو 2۰۰8 مدل ۱398 در بازار يك 
ميليارد و 3۱۰ ميليون تومان، پ��ژو 2۰6 تيپ پنج 
35۱ ميليون توم��ان و پژوپارس مدل۱4۰۰ حدود 
357 ميليون تومان قيمت دارد. قيمت كوييك نيز 
با كاهش يك ميليون توماني به ۱9۰ ميليون تومان 
رسيد. تيبا هاچ بك  پالس هم هم اكنون در محدوده 
2۱۰ ميلي��ون توم��ان قيم��ت دارد. همچنين تارا 
اتوماتيك با 2 ميليون تومان افزايش نسبت به ديروز، 
در قيمت 58۰ ميليون تومان خريد و فروش مي شود.
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چرا قيمت لپ تاپ افزايش يافت؟ 
محمدرضا فرجي تهراني عوامل مداخله گر در افزايش 
قيمت لپ تاپ را نوس��ان نرخ ارز، افت توليد جهاني و 
افزاي��ش هزينه هاي حقوق گمرك��ي مي داند. رييس 
اتحاديه فناوران رايانه تهران در گفت وگو با اعتمادآنالين 
درباره آخرين وضعيت بازار لپ تاپ و تبلت توضيح داد: 
مهم ترين دليل كاهش و افزايش قيمت  لپ تاپ نوسان 
ارز است، چنانچه مذاكرات منتج به احياي برجام شود، 
قطعًا اولين اثر آن را روي نرخ ارز مشاهده خواهيم كرد و 
احتماالً شاهد كاهش قيمت دالر باشيم.فرجي تهراني با 
بيان اينكه در كشور توليد لپ تاپ نداريم و نياز بازار به اين 
محصول از طريق واردات تامين مي شود، گفت: كاهش 
نرخ ارز بر قيمت لپ تاپ اثر مستقيم مي گذارد. مدتي قبل 
كه قيمت ارز در ريل كاهشي قرار گرفت بازار وضعيت 
نابساماني پيدا كرد، چراكه با پايين آمدن قيمت دالر، 
مردم تصور مي كردند روند كاهش قيمت كاال ها شدت 
مي گيرد و از اي��ن  رو كاال نمي خريدند.بنا بر اظهارات 
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران، عامل مداخله گر 
ديگر در اين جريان افزايش هزينه هاي گمركي است.

او با اشاره به افزايش حقوق گمركي افزود: از آنجا كه 
حقوق گمركي لپ تاپ پنج درصد است، با تغيير نرخ 
محاس��باتي گمرك��ي از ارز 42۰۰ توماني به نرخ ارز 
نيمايي، بين 6 تا هفت درصد افزايش قيمت را در بازار 
اين محصول شاهد هستيم. به گفته او، بيشترين واردات 
لپ تاپ از مبداء امارات متحده عربي صورت مي گيرد، 

چراكه اين كشور هاب منطقه اي تمامي برندهاست.

مطالبات ارزي واردكنندگان 
نهاده را پرداخت كنيد

معاون قضايي دادستان كل كشور در نامه اي به معاون 
اول رييس جمهور خواستار تسويه مطالبات ارزي بيش 
از 26۰ ميليون يورويي واردكنندگان نهاده هاي دامي 
شد. در متن نامه سعيد عمراني معاون قضايي دادستان 
كل كش��ور به محمد مخبر معاون اول رييس جمهور 
آمده است: نامه ش��ماره ۱6۰۱ مورخ۱4۰۱/۰5/25  
اتحاديه واردكنن��دگان نهاده ه��اي دام و طيور ايران 
اجماال مبني بر حسب دستور وزارت جهادكشاورزي 
و قول وزير محترم جهادكشاورزي مبني بر تامين ارز 
به قيد فوريت و در راستاي همراهي كامل براي اجراي 
موفق و بدون نقص طرح مردمي كردن يارانه ها مقدار 
4۰8/46۱تن نه��اده دامي ب��ه ارزش 2652735۰۰ 
ميليون يورو از محل موجودي هاي تعداد 2۰ شركت 
در سامانه بازرگاني عرضه و بالفاصله تحويل خريداران 
گرديده است. متاسفانه با حدود گذشت دو ماه و با وجود 
پيگيري هاي مستمر انجام شده هيچ اقدامي در جهت 
پرداخت مطالبات شركت هايي كه با اعتماد به دولت به 
عنوان دولت مومن و صادق الوعده سرمايه خود را عرضه 
نموده اند، صورت نپذيرفته اس��ت. همچنين در مورد 
تعيين تكليف تامين ارز ترجيحي براي 46۱ هزار تن 
نهاده تحويلي اين شركت ها از طريق سامانه بازارگاه و به 
نرخ ارز ترجيحي خواهشمند است با توجه به تاكيدات 
مكرر رياست محترم جمهور در تضمين جلوگيري هر 
گونه زيان احتمالي به فعالين بخش خصوصي در فرايند 
مردمي كردن يارانه دس��تور فرماييد نسبت به تامين 
فوري حدود 25۰ ميليون ي��ورو ارز كااليي كه قبل از 
طرح آزاد س��ازي و به دس��تور وزارت جهادكشاورزي 
تحويل گرديد، دس��تور اقدام فوري را مبذول تا ضمن 
تقويت و اعتماد بخش خصوص��ي به وعده هاي دولت 
محترم جريان ورود كاالي اساسي به كشور نيز توسط 
بخش خصوصي بيش از پيش تقوي��ت گردد. نظر به 
اينكه واردكننده نهاده دامي در برهه حس��اس اجراي 
جراحي اقتص��ادي اوال با تاكيد دول��ت و ثانيًا توصيه 
دادستاني كل كش��ور )به دستور آقايان دكتر رحيمي 
وزير محترم دادگستري و دكتر ساداتي نژاد وزير محترم 
جهادكشاورزي( نسبت به ترخيص كاالها )نهاده ها( قبل 
از اخذ ارز اقدام نموده و حسن نيت خود را به نظام در اين 
فقره اثبات نموده آمد.مع ذلك و عليرغم قول مسووالن 
حاكميتي كه قولشان سند و امضاء جمهوري اسالمي 
محسوب مي گردد تا اين لحظه نسبت به تاديه حدود 
27۰ ميليون دالر وجه نهاده ها كه به فروشندگان تعلق 
دارد اقدام مثبتي صورت نگرفته است ضمن اينكه حتي 
حضرت عالي مستحضر هستيد، موضوع در كارگروه 
وزارت جهاد نيز براي پرداخ��ت وجه با حضور وزير 
محترم جهاد، دادستاني كل كشور، وزارت اطالعات، 
بازرسي كل كشور و سازمان اطالعات سپاه صورت 
جلس��ه گرديده و به محضر عالي ارسال شده است.

مستدعي است بنا به مراتب و اهميت موضوع و ضرورت 
حفظ جايگاه و اقتدار قول و امضاء نظام دستور فرماييد 
نسبت به پرداخت وجه مذكور خصوصًا از محل سه 
ميليارد ارز تخصيصي به وزارت جهادكشاورزي اقدام 
الزم معمول گردد.اعالم نتيجه موجب امتنان است. 

صادرات به عراق از
سه مرز تجاري متوقف شد

 س��خنگوي گمرك گفت: به دليل ظرفيت محدود 
گمرك هاي عراق در پذيرش همزمان كاميون هاي 
تجاري و زوار، صادرات كاال از سه مرز شلمچه، چذابه 
و مهران تا 26 شهريور متوقف شد و مرزهاي جايگزين 
مس��ووليت تبادل كاال با عراق را انجام خواهند داد. 
سيدروح اهلل لطيفي، اظهار كرد: در ايام اربعين سيد 
و ساالر شهيدان به دليل ظرفيت محدود گمركات 
عراق براي پذيرش همزمان مسافر و كاالي تجاري، و 
به منظور تردد روان و جلوگيري از توقف طوالني در 
مرزها و ضايع ش��دن كاالها از امروز تا 26 شهريور از 
ارسال كاالهاي صادراتي به مرزهاي شلمچه، چذابه 
و مهران خودداري كنند. بر اس��اس اين گزارش و به 
نقل از روابط عمومي گمرك، وي افزود: كاميون هاي 
حامل كاالهاي صادراتي با هماهنگي گمركات مبدأ 
مي توانند تا 26 شهريور از مرزهاي تجاري جايگزين 
اين س��ه مرز، يعني گمركات پرويزخان، س��ومار، 
شوشمي، ش��يخ صله و مرز دريايي خرمشهر براي 
صادرات محموله هاي صادراتي به عراق اقدام كنند.

قيمت جديد رب گوجه اعالم شد
به گفته دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران، حداكثر 
قيمت هر قوطي رب گوجه فرنگي 8۰۰ گرمي 45 هزار 
تومان تعيين شد. سيد محمد ميررضوي در گفت وگو 
با ايس��نا، از تعيي��ن قيمت جدي��د رب گوجه فرنگي 
بعد از چهار ماه خب��ر داد و گفت: توليدكنندگان بايد 
قيمت هاي جديد را در سامانه جامع تجارت با تعيين 
برند درج كنند تا با تاييد سازمان حمايت، قيمت ها در 
سامانه ۱24 نيز اعالم شود.  وي افزايش قيمت گوجه 
فرنگي و هزينه هاي توليد را دليل افزايش قيمت رب 
گوجه عنوان كرد و گفت: انتظار مي رفت قيمت گوجه 
كاهش پيدا كند، اما اين اتفاق نيفتاد و در حال حاضر 
با اينكه در زمان اوج توليد هس��تيم، قيمت گوجه در 
كارخانه كيلويي 42۰۰ تومان است. البته درخواست 
سنديكا براي قيمت رب گوجه 54 هزار تومان بود، اما 
قرار شد فعال با دولت همكاري كنيم و قيمت 45 هزار 
تومان تعيين شود. ميررضوي درباره قيمت تن ماهي 
نيز گفت: ب��راي تعيين قيمت جديد اين محصول نيز 
در حال پيگيري هستيم. به ادعاي وي، در حال حاضر 
واحدهاي تن ماهي در حاش��يه زيان هستند و تقريبا 
نيمه تعطيل شده اند. بيشتر خطوط با ظرفيت ۱۰ تا 2۰ 
درصد فعاليت مي كنند. او همچنين ابراز اميدواري كرد 
كه قيمت تن ماهي هر چه زودتر تعيين ش��ود و مانند 
رب گوجه چندين ماه طول نكشد. به گفته وي، در حال 
حاضر قيمت ماده اولي��ه تن ماهي، يعني ماهي آن به 
كيلويي 55 هزار تومان رسيده، در حالي كه قيمت اين 
محصول قبال از 35 هزار تومان بوده است.ميانه مرداد 
ماه سنديكاي كنسرو ايران از تعطيلي توليدكنندگان 
رب و ت��ن ماهي به دلي��ل بالتكليفي و ابالغ نش��دن 
قيمت هاي جديد در سال جاري خبر داده بود. حداكثر 
قيمت رب گوجه فرنگي 8۰۰ گرمي پيش از اين نزديك 
به 4۰ هزار تومان بود. همچنين حداكثر قيمت فعلي تن 
ماهي حدود 35 هزار تومان است كه سنديكا درخواست 
كرده براي جلوگي��ري از زيان توليدكنندگان حداقل 

به طور موقت به 4۱ هزار و 5۰۰ تومان برسد.

انتقاد مناطق آزاد از اظهارات 
يك نماينده مجلس

دبيرخانه ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
اظه��ارات يك عضو كميس��يون فرهنگي مجلس در 
خصوص رواج بي حجابي در مناط��ق آزاد را رد كرد. به 
گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري-

صنعتي و ويژه اقتصادي، اخيراً يك عضو كميس��يون 
فرهنگي مجلس در اظهاراتي غيركارشناس��ي و غير 
مس��تند از س��فارش آزادانه مش��روبات الكي و رواج 
بي حجابي در مناطق آزاد صحبت كرده است؛ اظهاراتي 
كه اگر از س��ر دلس��وزي، واقعي و مستند باشد بايد به 
مسووالن ذي ربط اطالع داده شود و تيتر زرد رسانه اي 
در شأن يك نماينده ملت نيس��ت و دبيرخانه شوراي 
عالي مناط��ق آزاد، دفاع، تبيين و پاس��خ به اظهارات 
غيركارشناسي و شائبه برانگيز پيرامون خانواده بزرگ 
اين مناطق اعم از س��رمايه گذاران، فعاالن اقتصادي، 
شاغلين، ساكنان و بوميان آن را بر خود فرض مي داند. 
مناطق آزاد كشور از همان ابتدا همواره يك ايهام را با خود 
حمل كرده اند، ايهامي كه در پاسخ به يك پرسش عاميانه 
ايجاد مي شود: آزاد از چه چيز؟ و پاسخي پر واضح كه در 
عنوان كامل اين مناطق نهفته است، يعني »مناطق آزاد 
تجاري صنعتي«، مناطقي حراست شده كه از شمول 
برخي از مقررات جاري كشور متبوع، خارج هستند 
و با بهره گيري از مزايايي مانند معافيت هاي مالياتي، 
بخشودگي س��ود و عوارض گمركي، نبود تشريفات 
دس��ت وپاگير ارزي و اداري، تس��ريع در فرآيندهاي 
واردات و صادرات با جذب س��رمايه گذاري خارجي و 

انتقال فناوري به توسعه كشور كمك مي كنند. 

استاندارد: خط توليد تيبا 
همچنان متوقف است

مديركل روابط عمومي س��ازمان ملي استاندارد گفت: 
خط توليد تيبا متوقف است و صرفا براي انجام تعهدات 
قبلي مجوز ورودي با پيوست فني صادر مي شود. مصطفي 
آجرلو، رييس روابط عمومي سازمان ملي استاندارد در 
توئيتي در فضاي مجازي اعالم كرد: خط توليد تيبا و تيبا 
2 همچنان متوقف است. در اين پيام آمده است: خط 
توليد تيبا و تيبا 2 همچنان متوقف است ، صرفاً براي 
انجام تعهدات قبلي، با رفع عيوب و انجام شروط تعيين 
شده براي ثبت نام كنندگان و تا پايان تعهدات قبلي، 

مجوز ورودي با پيوست فني صادر مي شود .

ويژه

درخشش شركت آب و فاضالب 
مازندران در جشنواره

شهيد رجايي سال ۱۴۰۱
ش��ركت آب و فاضالب مازندران در جشنواره شهيد 
رجايي كه با حضور استاندار برگزارشد، رتبه برتر در 
مجموع ش��اخص هاي عمومي و اختصاصي را بين 
دستگاه هاي اجرايي استان كسب و به عنوان نخستين 
دستگاه دراين زمينه معرفي ش��د. به گزارش روابط 
عمومي آب و فاضالب مازندران، دربخش��ي از متن 
لوح تقدير اين جشنواره كه توسط استاندار و رييس 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان به مهندس 
برارزاده مديرعامل شركت اهدا شد، آمده است:  اكنون 
در اولين سالگرد آغاز به كار دولت سيزدهم، از زحمات 
و تالش هاي ارزنده جنابعال��ي و كاركنان خدوم آن 
دستگاه در كوشش براي اعتالي كشور، اهتمام بر تحقق 
برنامه هاي دولت مردمي و كسب رتبه برتر در مجموع 
دوبعد ش��اخص هاي عموم��ي و اختصاصي ارزيابي 
عملكرد درجش��نواره ارزيابي عملكرد در جشنواره 

شهيد رجايي سال ۱4۰۱ قدرداني مي نماييم.

از كاهش ۴۷ ميليوني تا افزايش ۲۵ ميليون توماني قيمت خودرو 

االكلنگ قيمتي بازار خودرو 

گمرك اعالم كرد

شرايط ترخيص ۲ هزار خودروي خارجي دپو شده
4 سال از ممنوعيت واردات خودرو مي گذرد و از ۱2 هزار 
خودرويي كه به داليل قانوني اجازه ترخيص نداش��تند، 
2 هزار خودرو همچنان در بن��ادر مانده اند كه ترخيص 
آنها نياز به تدبير دولت و قوه قضاييه دارد. در سال 97 به 
دنبال خروج امريكا از برجام و تشديد تحريم ها، شوراي 
هماهنگي اقتصادي سران سه قوه به منظور صرفه جويي 
در منابع ارزي، واردات برخ��ي از كاالها از جمله خودرو 
را ممنوع اعالم كرد. در آن س��ال حدود ۱2 هزار دستگاه 
خودروي وارداتي به دليل ممنوعيت اعمال شده، امكان 
ترخيص نيافتند و در اماكن بندري و گمركي دپو شدند. 
با توجه به حجم باالي خودروها دولت قبل تصميم گرفت 
اجازه انجام تشريفات از جمله تاييديه استاندارد و اظهار به 
گمرك و پرداخت حقوق ورودي را براي خودروهاي داراي 
ثبت س��فارش و در نهايت ترخي��ص را صادر كند كه در 
همين رابطه نيز حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو ترخيص 

شدند اما همچنان حدود 2 هزار دستگاه خودروي ديگر در 
اماكن بندري و گمركي دپو شده اند.بر اين اساس، با توجه 
به اينكه اخيراً دولت لغو ممنوعيت واردات را تصويب كرده 
و مقرر شده تا سقف 2۰ هزار يورو خودروي خارجي وارد 
كشور شود، الزم است كه وضعيت خودروهاي دپو شده 

نيز تعيين تكليف شود.
در اين راستا، روح اهلل لطيفي سخنگوي گمرك ايران در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار ك��رد: از حدود 2 هزار و 
2۰۰ خودرويي كه در اماكن بندري و گمركي مانده اند 
كه سه دسته هستند؛ دس��ته اول حدود 9۰۰ دستگاه 
فاقد ثبت سفارش هستند؛ دسته دوم حدود هزار خودرو 
هستند كه ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضايي دارند 
كه اين شاكي يا از طرف حاكميت يا به صورت خصوصي 
بوده است، بنابراين دسته دوم خودروهاي داراي پرونده 
قضايي هستند. دسته سوم نيز شامل حدود 2۰۰ دستگاه 

خودرو هستند كه ۱4۰ دستگاه آن مربوط به منطقه آزاد 
اروند مي شود كه يا باالي 25۰۰ سي سي است يا ساخت 
امريكا يا به سفارش امريكا هستند، در همين گروه چند 
خودرو هم مربوط به قبل از سال 93 مي شوند كه همين 
ويژگي ه��ا را دارند.وي افزود: اگر سياس��ت گذاران ثبت 
سفارش را براي 9۰۰ خودرويي كه ثبت سفارش ندارند اما 
قبل از بحران ارزي سال 97 ارزشان تأمين شده بود مجاز 
كنند، مي توانند وارد چرخه تشريفات ترخيص شوند، بايد 
اشاره شود كه اگر كااليي ثبت سفارش، منشأ ارز و قبض 
انبار معتبر نداشته باشد در گمرك نمي تواند اظهار شود، 
اما اين خودروها عمومًا قبض انبار و منشأ ارزشان تأييد 
شده و فقط ثبت سفارش ندارند.لطيفي ادامه داد: وضعيت 
هزار خودرويي كه پرونده قضايي دارند را بايد از طريق قوه 
قضاييه پيگيري كرد. اگر صاحبين كاال رأي برائت بگيرند 
مي توانن��د خودروهاي خود را ترخي��ص كنند. تاكنون 

حدود ده ها دستگاه از اين خودروها رأي برائت گرفته اند 
و ترخيص شدند و روند ترخيص اين نوع خودروها در هر 
ماه با اخ��ذ رأي قطعي برائت ادامه دارد اگر چه در هر ماه 
اين ميزان انگشت شمار باشد.وي افزود: همچنين طبق 
قوانين كش��ور ورود خودروهايي كه باالي 25۰۰ سي 
سي يا امريكايي يا به سفارش امريكا هستند ممنوع است 
اما باز هم بستگي به نظر سياست گذار تجارت خارجي 
و واردات دارد و اگر اج��ازه ترخيص بدهند، گمرك به 
عنوان مجري قوانين و مصوبات آماده ترخيص اس��ت.

سخنگوي گمرك ايران در مورد اينكه آيا خودروهاي دپو 
شده به سازمان اموال تمليكي سپرده مي شوند يا خير، 
تصريح كرد: خودروهايي كه مشكل قضايي دارند اگر در 
دسته بندي كاالهاي قاچاق قرار بگيرند و قاچاق بودن 
آنها ثابت شود، به سازمان اموال تمليكي سپرده شده و 
تصميمات در حيطه قانوني آن سازمان انجام خواهد شد.

با پيگيري كميسيون پول و سرمايه اتاق ايران 

بورس شفاف مي شود
كميسيون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران در روند بررسي 
و تصويب اصالح قانون بازار اوراق بهادار خواستار مقابله با 
توسعه جرم انگاري، افزايش شفافيت و تناسب دادن بين 
جرم و مجازات در بورس است. به گزارش ايسنا، دبير كميته 
بورس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران ضمن تاكيد 
بر لزوم افزايش شفافيت بورس به كمك اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار، تاكيد كرد و گفت: مقابله با توسعه جرم انگاري 
در بازار سرمايه، ارتقاي سطح شفافيت در بورس و تناسب 
دادن بين جرم و مجازات در اين وادي، آن چيزي اس��ت 
كه اتاق ايران در احكام اصالحي قانون اوراق بهادار دنبال 
مي كند.علي ساماني فرد، دبير كميته بورس كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق ايران به تشريح مجموعه اولويت هاي اين 
كميته در راستاي حضور پررنگ تر بخش خصوصي در روند 
تصميم س��ازي هاي دولت در حوزه بازار سرمايه و اصالح 

رويه هاي جاري در اين بخش با هدف بهتر شدن شرايط 
حاكم بر آن، پرداخت.بر اساس اظهارات وي از اسفند سال 
گذشته ۱۱ محور اصلي درباره مس��ائل زيرساختي بازار 
سرمايه مورد توجه كميته قرار گرفته كه از اين بين مي توان 
به موضوع حاكميت شركتي، تامين مالي، بازارگرداني و 
مسائل مربوط به بازارسازي اش��اره كرد. از طرفي ارتقاي 
جايگاه و نقش بورس كاال به عنوان زيرس��اخت پايه براي 
ارتقاي بورس اوراق در دستوركار قرار دارد. او همچنين از 
تشكيل و بررسي موضوعات روز بازار سرمايه در جلساتي با 
حضور فعاالن بازار خبر داد و گفت: در اين جلسات ضمن 
بررسي مسائل و آثار ناشي از آنها، پيشنهادهاي خود را به 
صورت مكتوب در اختيار سازمان بورس قرار مي دهيم و با 
به فراخور موضوع آن را به عنوان موضوع جلسه با نمايندگان 
سازمان مطرح مي كنيم.س��اماني فرد يكي از موضوعات 

مهمي كه در حال حاضر در دس��ت بررس��ي قرار دارد و از 
اواسط سال گذشته مورد توجه بوده را احكام اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار عنوان كرد و افزود: اين قانون مصوب سال 
۱384 و در طول ۱6 س��ال گذش��ته مورد بازنگري قرار 
نگرفته است. متناسب با تغييراتي كه در بازار سرمايه رخ 
داده، به نظر مي رسد اصالح اين قانون ضرورت داشته باشد. 
بنابراين در سال ۱4۰۰ موضوع اصالح اين قانون مطرح شد 
و احكام اصالح قانون مورد بررسي قرار گرفت. از آن زمان 
نماينده اتاق ايران در جلس��ات بررسي قانون در مجلس 
حضور داشته و اين جلسات همچنان ادامه دارد.بر اساس 
اظهارات دبير كميته بازار سرمايه، در احكام اصالح قانون 
مدنظر، حدود ۱8 ماده مورد توجه قرار گرفته و اتاق ايران 
بر دو بخش از آن تاكيد دارد. فصل ششم قانون كه مربوط به 
جرايم و مجازات است، بايد مورد بازنگري جدي قرار بگيرد 

چرا كه شاهد توسعه جرم انگاري در روند فعاليت هاي اين 
بازار هستيم و از طرفي در ارايه مصاديق جرم، شفافيت الزم 
وجود ندارد.ساماني فرد در ادامه كارآيي بازار سرمايه در هر 
كشوري را منوط به رعايت اصل شفافيت در آن دانست 
و به سايت اتاق ايران گفت: بزرگ ترين دارنده اطالعات 
دولت است و متاسفانه در هيچ كجاي اين قانون تعريف 
نشده كه اگر دولت از اطالعات خود براي اثرگذاري بر بازار 
استفاده كرد، چگونه بايد با آن برخورد كرد؟ در اين رابطه 
پيشنهاد اتاق ايران، راه اندازي سامانه اي است كه دولت 
مكلف باشد در آن هرگونه تصميم جديد، تعرفه هاي 
جديد و غيره را پيش از ابالغ و اجرا، افشا كند و به اطالع 
فعاالن بازار برساند. البته بايد تقويم زماني مناسبي بين 
تصويب و اجراي اين تصميمات در نظر بگيرد. شفافيت 

به معناي افزايش پيش بيني پذيري بازار سرمايه است.

سه شنبه )18 مردادماه( محصوالت سايپا
ميليون تومان

شنبه )12 شهريورماه(
 ميليون تومان

206202سايپا 111 )1399(

185182سايپا 131 )1399(

208202ساينا 1401

190192تيبا 1400

203207تيبا 1401

198198تيبا2 1400

210210تيبا2 )1401(

210200كوييك دنده اي 1401

350350شاهين 1400

360-شاهين 1401

منبع: ايسنا

سه شنبه )18 مردادماه(محصوالت ايران خودرو
 ميليون تومان

شنبه )12 شهريورماه(
ميليون تومان

1401 LX 310294سمند
1401 LX 375369پژوپارس

302296پژو 206 تيپ 2 )1401(
355351پژو 206 تيپ 5 ) 1399(

1400 V8 206 375368پژو
407403پژو 207 دنده اي 1401

625578پژو 207 اتوماتيك 1400
300300رانا پالس 1401

403402دنا 1401
475470دناپالس توربو دنده اي 1401
935960هايما S7 توربو پالس 1400

445-455442تارا 1401
منبع: ايسنا



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. September 5. 2022  2303   دوشنبه 14 شهريور 1401    8 صفر 1444  سال نهم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:03اذانمغرب:19:46اذانصبحفردا:5:12

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

شهادت مامور پليس در پايتخت
مركز اطالع رساني پليس پايتخت از شهادت يكي از ماموران فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در حين انجام ماموريت خبر داد. بر اساس 
اعالم اين مركز در پي مراجعه يكي از شهروندان به واحد گشت موتوري كالنتري نامجو مستقر در ميدان سپاه و اعالم اينكه سارقان درحال 
سرقت از منزل خواهر او هستند و خواهرش تنها در منزل به سر مي برد بالفاصله واحد گشت موتوري شامل دو مامور راكب و ترك نشين 
در محل حضور پيدا كردند. ماموران، با س��رعت عمل يكي از سارقان را دستگير كردند. سارق ديگر اما اقدام به فرار كرد كه توسط استوار 
يكم امير كيوان لو مورد تعقيب قرار گرفت. درحين اين تعقيب و گريز سارق در حال فرار ناگهان با چاقو ضربه اي به سينه استوار كيوانلو 
وارد كرد با اين حال مامور موفق به دستگيري سارق شد. اما در ادامه به دليل شدت جراحت وارده اين مامور به درجه رفيع شهادت رسيد.

اخبار

شبي ۵ ميليون تومان درآمد 
از سرقت ساقه برنج 

سرقت از اموال عمومي يا اموال خصوصي قابل 
دس��ترس پديده جديدي نيست، مخصوصا در 
روز هايي كه شرايط اقتصادي كشور حال و روز 
خوبي ندارد، اما دستبرد به ساقه هاي برنج حتما 
جديد است، ساقه هايي كه كشاورزان هنوز آنها 
را درو نكرده اند. با توجه به افزايش قيمت ها، برنج 
يك كاالي با ارزش محسوب مي شود، طوري كه 
با هر بار سرقت، كشاورزان زيان زيادي را متحمل 
مي ش��وند. خبرآنالين به نقل از منابع محلي در 
شمال ايران در اين باره نوشته است: قيمت برنج 
حدود ۱۰۰ هزار تومان اس��ت، اما ش��الي برنج 
قيمتي حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان دارد، اگر در 
يك شب فقط ۳۰ كيلوگرم هم درو كنند، چيزي 
حدود يك ميليون و پانصد هزار تومان ارزش دارد 
كه نصيب سارقين مي شود. يك نفر هم نيستند، 
اكثر مواقع به  ش��كل گروهي سرقت مي كنند، 
وقتي دسته جمعي اين كار را انجام مي دهند شايد 
شبي ۱۰۰ كيلوگرم هم بتوانند درو كنند، ارزش 
آن تقريبا شبي ۴.۵ تا ۵ ميليون تومان مي شود. 
يكي از مسووالن محلي هم به خبرآنالين گفته 
اس��ت: »9۰درصد روستا هاي شهرستان رشت 
تلفن ثابت ندارند، همه كابل ها را سرقت كرده اند، 
در ۵۰ درصد روستا هاي شهرستان رشت مشكل 
ضعف برق داريم، براي اينكه اكثر سيم هاي برق 

به سرقت رفته است.«

 جاخالي دادن بانك ها 
به طرح نهضت ملي مسكن

در حالي ۲۶ بانك و موسس��ه اعتباري عملكرد 
چندان��ي در پرداخت وام ب��ه طرح نهضت ملي 
مسكن ارايه نكرده اند كه طبق اعالم مسووالن 
سهميه ۶۳ هزار ميليارد توماني بانك مسكن رو به 
اتمام است. طي حدود يك سال اخير و آن طوركه 
از صحبت هاي مسووالن شنيده مي شود بانك ها 
عملكرد چنداني درخصوص پرداخت تسهيالت 
طرح جهش توليد مس��كن ارايه نكرده اند. البته 
حدود يك ماه قبل سهميه وام دو بانك به بانك 
مسكن س��پرده ش��ده كه آن هم رقم چنداني 
نيست. با وضعيت بي ميلي بانك ها در پرداخت 
وام هاي بلندمدت به بخش مسكن، آيا مي توان 
انتظار داشت فرآيند پرداخت وام به بزرگ ترين 
پروژه دولت س��يزدهم تسريع ش��ود؟ آخرين 
وضعيت پروژه نهضت ملي مس��كن نيز حاكي 
از آن اس��ت كه براي ۱.۷ ميلي��ون واحد زمين 
اختصاص يافته است. براي ۶۲۱ هزار واحد پروانه 
صادر شده، ۶۲۲ هزار متقاضي در بانك مسكن 
افتتاح حساب كرده اند و بيش از ۴۳۰ هزار واحد 

به مرحله فونداسيون رسيده است.

رويداد

حفاظت از محيط زيست بدون حضور مردم دست نيافتني است

مشكالت زيست محيطي در كشور يكي دو تا نيست و 
حاال به گفته رييس سازمان محيط زيست فائق آمدن 
بر اين مشكالت بدون همكاري مردم نمي تواند ممكن 
شود. اما سوال اينجاست كه آيا وضعيت كنوني محيط 
زيست ايران با توجه به خشكسالي و از بين رفتن اكثر 
تاالب ها و رودخانه هاي كشور و در آستانه خشكي قرار 
گرفتن درياچه اروميه باز ه��م مي توان با كمك مردم 
اين وضعيت را سامان بخش��يد يا قبل از هر چيز بايد 

سياست هاي موجود در اين زمينه تغيير كنند؟
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به نقش 
مردم و سمن هاي محيط زيستي در حفظ و صيانت از 
محيط زيست كشور، گفت: حفاظت از محيط زيست 
بدون حضور مردم دست نيافتني است. علي سالجقه 
راه ان��دازي ۳۲ خانه محيط زيس��ت در اس��تان هاي 
مختلف را داراي ظرفيت هاي فوق العاده اي دانس��ت 
و گف��ت: حتما بخش هاي مختلف س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت از طرح هاي پژوهش��ي شما استقبال 
مي كنند. رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با 
اش��اره به آغاز به كار مركز آم��وزش محيط باني بعد از 
چندسال، خاطرنش��ان كرد: اينك قانون محيط بانان 
در مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي است كه با 
تصويب آن، جايگاه محيط بانان ارتقاء مي يابد. سالجقه 
اظهار داشت: در حال حاضر محيط زيست ما در خيلي 
از مسائل در آستانه ها قرار گرفته و همه ما مكلفيم كه 
اين محيط زيس��ت را حفظ كنيم. او با اشاره به تاكيد 
رييس جمهوري بر ارتقاي جايگاه سازمان حفاظت 
محيط زيست و برخورد قاطع اين سازمان با تخلفات 
محيط زيستي، تصريح كرد: رييس جمهوري همواره 
بر رف��ع گره هاي ذهني م��ردم و نيز تعيين تكليف 
پروژه هاي نيمه تمامي كه به اس��تخوان الي زخم 
محيط زيست كشور تبديل ش��ده اند، تاكيد دارد. 
معاون رييس جمهوري با بي��ان اينكه اكنون مردم 

در موضوعات زيست محيطي از مسووالن جلوترند، 
مباحثي چون كمبود آب، فرونشس��ت دش��ت ها، 
ريزگردها، پوشش گياهي و جانوري و پسماند را از 

جمله دغدغه هاي محيط زيستي مردم برشمرد.

   عزم دولت بر تكميل
 پروژه هاي طرح احياي درياچه اروميه

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به طرح 
احياي درياچه اروميه، گفت: در بحث احياي درياچه 
اروميه يك طرح كالن تعريف شد و سرمايه هاي بزرگي 
از كشور در آن صرف شد اما هنوز همه پروژه هاي آن 
به بهره برداري نرسيده است. او با تاكيد بر عزم دولت بر 
تكميل پروژه هاي طرح احياي درياچه اروميه، يادآور 
شد: االن تونل كاني س��يب مشكل فني دارد كه بايد 
اصالح شود و تا اين اتفاق نيفتد، امكان انتقال آب از سد 
كاني سيب به درياچه اروميه وجود ندارد. سالجقه با 
بيان اينكه در دولت سيزدهم، حقابه محيط زيست 
پس از آب شرب در اولويت دوم تخصيص آب قرار 
دارد، تصري��ح كرد: از وزارت نيرو خواس��ته ايم كه 

حقابه تاالب ها را سر تاالب به ما تحويل دهد.

   ضرورت بازبيني در مرزبندي
مناطق چهارگانه محيط زيست

معاون رييس جمهور متذكر ش��د: اگرچه ما به دنبال 
حفظ، ارتقاء و توس��عه مناطق ۴ گانه محيط زيست و 
نيز حيات وحش اين مناطق هس��تيم اما در بعضي از 
قس��مت ها، مرزبندي مناطق حفاظت شده، معيشت 
مردم را با محدوديت مواجه كرده است كه مي بايست 
روي م��رز اين مناط��ق بازبيني هايي ص��ورت بگيرد. 
همچنين بر برخورد جدي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با زمين خواري و دس��ت اندازي به بيت المال 
تاكيد كرد. رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با 

اشاره به طراحي نقشه مكان يابي آب شيرين كن ها از 
سوي اين سازمان و ارسال آن به سازمان هاي مختلف 
گفت: تا پايان شهريور، نقشه هاي ارزشگذاري اقتصادي 

منابع محيط زيستي ۶ استان كشور آماده خواهد شد.

   استفاده از ظرفيت هاي صندوق ملي 
محيط زيست براي همه موضوعات محيط زيستي

سالجقه با بيان اينكه هم اكنون صندوق ملي محيط 
زيس��ت در عرصه فعاليت هاي محيط زيس��تي همه 
اس��تان هاي كش��ور قرار گرفته اس��ت، تصريح كرد: 
صندوق ملي محيط زيست مرتب با استانداران و صنايع 
مختلف كشور در حال تعامل است. او خاطرنشان كرد: 
اين صندوق دامنه فعاليت خود را از صنايع آالينده به 
ارايه خدمات آموزشي و مشاركتي و مباحث مربوط به 
مناطق ۴ گانه و حيات وحش گسترش داده است و از 
ظرفيت هاي آن براي همه موضوعات محيط زيستي 
استفاده مي شود. رييس سازمان محيط زيست تعامل 
سمن هاي محيط زيس��تي با صندوق ملي محيط 
زيست را سازنده خواند و افزود: در حال حاضر صندوق 
ملي محيط زيست با يك تيم جوان و آينده نگر كه در 
مسائل اقتصادي و نحوه ارتباط گيري بسيار توانمند 
هستند، اداره مي شود كه مشغول تعريف پروژه براي 
موضوعاتي هستند كه كش��ور واقعا در آنها مشكل 
دارد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست، ايجاد 
زيرس��اخت هاي قوي و بنيادي براي اين سازمان را 
از وظايف معاونت آموزش و مش��اركت هاي مردمي 
دانس��ت و تاكيد كرد: اگر اين پايه ها و پي سنگ ها 
به خوب��ي ايجاد ش��ود، بخش هاي ديگر س��ازمان 
مي توانند محكم و استوار بايستند.سالجقه، محيط 
زيست را يكي از نقاط اتحادآفرين در كشور توصيف 
كرد و گفت: پروژه تكثير يوز آسيايي در اسارت يك 

دستاورد بزرگ براي جمهوري اسالمي ايران بود.

گليماندگار|
 زمان زيادي به بازگشايي مدارس نمانده 
است، اين روزها بيشتر خانواده ها به فكر 
فراهم ك��ردن لوازم التحرير مورد ني��از دانش آموزان 
خود هس��تند، لوازمي كه حاال خريد آن براي خيلي از 
خانواده ها به هزينه هاي سرسام آور تبديل شده است. 
لذت خريد كتاب و دفتر، لوازم التحرير، جلد كردن كتاب 
و دفترها با هزار ذوق و شوق اينها همه براي خانواده هايي 
كه فرزند دانش آموز دارند، در حال اتفاق افتادن است 
اما... ديگر فراهم كردن لوازم مدرسه براي تمام خانواده ها 
امكان پذير نيست، حاال حتي خريدن يك كيف يا كفش 
مدرسه، خريدن دفترچه و مداد و خط كش همه اينها 
به قدري گران شده كه جايي براي خوشحالي و شادي 
بازگشايي مدارس نمي گذارد. شايد خيلي از خانواده ها 
ترجيح بدهند كه همان آموزش مجازي ادامه پيدا كند 
چرا كه حداقل درص��د زيادي از هزينه هاي تحصيلي 
فرزندشان از اين طريق كاس��ته مي شد. حاال كه قرار 
است از اول مهر مدارس حضوري برگزار شوند، بسياري 
از خانواده ها براي تهيه لوازم مورد نياز فرزندانش��ان با 
مش��كل مواجه اند. تورم وقتي سبد خوراكي خانوارها 
را به اين ش��دت خالي كرده چطور ممكن است خريد 
لوازم التحرير را با مشكل مواجه نكند. البته هزينه ها با 
توجه به پايه تحصيلي دانش آموزان متفاوت است، هر 
چه پايه تحصيلي باالتر هزينه ها بيشتر. حاال ديگر خيلي 
از بچه ها روز اول مدرسه را با كيف و كفش و يونيفرم نو 
شروع نمي كنند. خيلي از آنها با همان كيف هاي قديمي 
و يونيفرم سال هاي قبل به مدرسه مي روند. ديگر خبري 
از دفترچه هاي فانتزي و مداد و پاك كن هاي خارجي 
نيس��ت. همين دفترچه هاي توليد داخل و معمولي 
قيمتشان سر به فلك كشيده چه برسد به دفترچه هاي 
س��يمي و فانتزي و... دانش آم��وزان ابتدايي اكثرا به 
عشق همين لوازم التحرير و دفترچه هاي فانتزي و 
پاك كن هاي رنگارنگ به مدرس��ه مي رفتند و حاال 
همين شوق هم به مدد تورم و مشكالت اقتصادي 

براي خيلي ها غير ممكن شده است. 

   قيمت ها باوركردني نيست
س��هيال اوجي، مادر دو كودك دبس��تاني كالس 
اولي و كالس چهارمي اس��ت. او ك��ه براي خريد 
لوازم التحرير ب��ه بازار آمده در پاس��خ به خبرنگار 
»تعادل« در م��ورد هزينه خريد ل��وازم مورد نياز 
فرزندانش مي گويد: قيمت ها باور كردني نيس��ت، 
براي خريد ل��وازم بچه ها مبل��غ ۲ ميليون تومان 
كنار گذاشته بودم اما حاال فهميدم كه با اين مبلغ 
مي توانم وس��ايل يكي از آنها را تهيه كنم، دخترم 
امس��ال به كالس اول مي رود و بايد برايش كيف و 
كفش هم بخرم، البته يونيفرم مدرسه را جدا پول 
داده ايم. كيف و كوله پش��تي زير ۵۰۰ هزار تومان 
نيست، از طرف ديگر لوازم التحرير هم به طرز باور 
نكردني افزايش قيمت داش��ته است، دفترچه ۵۰ 
برگ ۳ هزار تومان البته بدترين كيفيت ممكن اگر 
قرار باشد دفتر خوب بخريم كه بايد باالي ۱۰ هزار 
تومان پول بدهيم. قيم��ت مداد و پاكن و خودكار 

هم كه جاي خود دارد. 
او مي افزايد: پس��رم امس��ال كالس چهارم دبستان 
م��ي رود، خري��د لوازم التحرير ب��راي او نزديك يك 
ميليون تومان مي شود. تمام مدت به اين فكر مي كنم 
خانواده هايي كه چندين بچه مدرسه اي دارند و حقوق 
كمي هم دريافت مي كنند با اين وضعيت اجاره بهاي 
مس��كن و خرج خورد و خوراك چطور مي خواهند 

هزينه هاي تحصيل بچه هايشان را هم بدهند. 

   لوازم التحرير بين 30 تا 40 درصد
 گران شده است

مصطفي، يكي ديگ��ر از اولياي حاض��ر در بازار به 
»تعادل« مي گويد: اين دو س��ه س��الي كه مدارس 
غير حضوري بود فروش لوازم التحرير به طرز قابل 
توجه��ي كاهش پيدا كرده ب��ود و حاال كه مدارس 
حضوري شده اس��ت و خانواده ها مجبور به خريد 
شده اند، فروشندگان هم مي خواهند جبران مافات 
كنند، به گفته خود فروشنده ها لوازم التحرير بين 

۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش قيمت داش��ته است. براي 
خيلي از خانواده ه��ا خريدن اين ل��وازم واقعا غير 
ممكن اس��ت. اي كاش آموزش و پ��رورش در اين 
باره هم فكري كن��د و براي بچه ه��اي بي بضاعت 
لوازم التحري��ر رايگان در نظر بگي��رد. البته برخي 
تشكل ها هس��تند كه اين كار را انجام مي دهند اما 
خيلي از افراد به دليل آبرو داري اصال حاضر نيستند 
كه احتياجش��ان را براي كس��ي بازگو كنند. واقعا 
دولت بايد فكري به حال اين وضعيت بكند، ش��ما 
تصور كني��د خانواده اي كه تنها مي تواند يك وعده 
غذاي گرم ب��راي فرزندانش فراهم كند چطور قرار 
است از پس هزينه هاي خريد لوازم التحرير بر بيايد. 

   تحصيل رايگان 
تنها به شهريه مدارس خالصه نمي شود

علي شريف زاده، كارشناس آموزش در پاسخ به اين 
سوال كه چطور مي توان شرايط تحصيل رايگان براي 
تمام دانش آموزان بي بضاعت را فراهم كرد با توجه به 
هزينه هاي جانبي تحصيل به »تعادل« مي گويد: ما 
وقتي از تحصيل رايگان حرف مي زنيم در واقع بايد به 
اين مساله توجه داشته باشيم كه رايگان بودن تحصيل 
فقط عدم پرداخت شهريه مدرسه نيست. در واقع بايد 
تمامي شرايط را براي تحصيل رايگان دانش آموزان 
فراهم كنيم. از كتب درسي گرفته تا لوازم التحرير و 

لباس فرم مدرسه و كيف و كفش و...
او مي افزايد: متاس��فانه هيچ وقت براي اين منظور 
بودجه اي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار 
نداده اند، در واقع با يك سرشماري ساده مي توان 
به عدد تقريبي دانش آموزان نيازمند دس��ت پيدا 
كرد اما وقتي در زمان كرونا حتي آموزش و پرورش 
نتوانست شرايط تحصيل در خانه را براي بيش از ۳ 
هزار دانش آموز بي بضاعت فراهم كند و آنها از ادامه 
تحصيل بازماندند چطور مي توان توقع داشت كه 
براي همين تعداد دانش آموز لوازم  التحرير رايگان 

در نظر گرفته شود. 

   نابرابري آموزشي 
در كشور ما افزايش پيدا كرده است

ش��ريف زاده در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
نابرابري آموزشي در كشور ما بيداد مي كند، اين همه 
مدرس��ه با عنوان هاي مختلف در كشور وجود دارد 
كه شهريه هاي ميليوني دريافت مي كنند و از طرف 
ديگر مدارس دولتي با شرايط بد، نداشتن امكانات، 
غير اس��تاندارد بودن ساختمان و وسايل سرمايشي 
و گرمايشي در اختيار قشر عظيمي از دانش آموزان 
هستند كه ش��رايط مالي مناسبي براي تحصيل در 
مدارس پولي را ندارند، اين در حالي است كه مدارس 
دولتي هم به نحوهاي مختلف از دانش آموزان طلب 
پول مي كنند و به اين ترتيب اصل ۳۰ قانون اساسي 
كش��ور كه در آن ذكر شده همه افراد بايد از تحصيل 

رايگان برخوردار باشند هيچگاه اجرايي نمي شود. 

   تاثير تورم بر تحصيل دانش آموزان
مونا قنواتي، مش��اور و كارش��ناس آموزش نيز در اين 
باره ب��ه »تعادل« مي گويد: متاس��فانه تورم بر كيفيت 
تحصيلي دانش آموزان هم تاثير گذاشته است. بسياري 
از خانواده ها حتي از تهيه مايحتاج الزم براي مدرس��ه 
رفتن فرزندانش��ان هم عاجز مانده اند، نگاهي به قيمت 

لوازم التحرير كه بيندازيم متوجه اين موضوع مي شويم، 
از سوي ديگر بس��ياري از دانش آموزان بعد از سه سال 
دوري از مدرس��ه حاال بايد به مدارس��ي بروند كه هيچ 
آش��نايي با آن ندارند، در واقع كوچ اجباري بسياري از 
خانواده ها به دليل افزايش اجاره بها مس��كن در شهرها 
و رفتن به محله هاي پايين تر يا حاشيه شهرها نيز خود 
مساله ديگري است كه قطعا بر تحصيل دانش آموزان و 
ميزان موفقيت آنها در امر آموزش تاثيرگذار خواهد بود. 
اين ش��رايط باعث مي شود تا بس��ياري از دانش آموزان 
ناخواسته از تحصيل باز بمانند، امكان رفتن به مدرسه 
را نداشته باش��ند و به اين ترتيب استعدادهاي زيادي 
در اين زمينه از بين خواهد رفت. مس��اله اينجاست كه 
دولت ها در زمينه آموزش به ميزان الزم سرمايه گذاري 
نمي كنند در حالي كه آموزش براي هر جامعه اي بسيار 
مهم است و اگر در اين زمينه كسري هاي وجود داشته 
باشد، آينده آن جامعه به خطر خواهد افتاد. او مي افزايد: 
ما مدت هاست كه با اعتراض معلم ها به حقوقشان مواجه 
هستيم، سال هاست كه بسياري از اوليا در مورد افزايش 
ش��هريه مدارس گله مندند، ما حتي در زمينه آموزش 
هم به جايي رسيده ايم كه تبعيض در آن بيداد مي كند، 
يعني دانش آموزي كه پول ندارد حتي از اگر مستعدترين 
فرد هم باشد از امكانات مناسب آموزشي محروم مي ماند 

چون نمي تواند هزين��ه تحصيل در م��دارس نمونه را 
بدهد. به اين ترتيب مي بينيم كه مساله فقط افزايش 
قيمت لوازم التحرير نيست، عدم توانايي خانواده ها در 
فراهم آوردن لوازم تحصيلي فرزندشان نيست، مساله 

تبعيض آشكار در آموزش است كه بايد از بين برود.

   رنگ باختن شادي ها 
س��ال هاي نه چن��دان دور اين روزهاي ش��هريور 
خيابان ها پر از ش��ور و ح��ال دانش آموزاني بود كه 
براي خريد از اين مغازه به آن مغازه مي رفتند، خريد 
كتاب و دفت��ر و لوازم التحرير يكي از خوش��ي هاي 
بزرگ بچه ها براي بازگشايي مدارس بود، خبري از 
دفترهاي رنگارنگ و قيمت هاي نجومي نبود، بچه ها 
دفترچه هايشان را با كاغذهاي رنگي جلد مي كردند 
تا جلوه پيدا كنند، مداد و خودكارها يك شكل بودند، 
شايد بزرگ ترين خوشحالي هر كودكي اين بود كه 
جامدادي داش��ته باش��د، يا پاك كن هايي كه بوي 
خوش مي دادند. اما حاال اين شادي ها در سايه تورم و 
تبعيض رنگ باخته اند. پولدارها مي توانند بهترين ها 
را داشته باش��ند و بي پول ها حتي از خريدن همان 
دفترچه هاي معمولي هم عاجز مانده اند. شادي هاي 

كودكانه كه رنگ ببازد جامعه خاكستري مي شود.

گزارش

افزايش 30  درصدي قيمت لوازم التحرير و ناتواني خريد اكثريت جامعه

افزايشتورم؛رنگباختنشاديهايبچهها
حداقل هزينه آماده شدن يك دانش آموز براي رفتن به مدرسه بين 1 تا 2 ميليون تومان است

شناسايي 11۶3 بيمار جديد كرونا
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي در 
اطالعي��ه اي از شناس��ايي ۱۱۶۳ بيم��ار جديد 
خبر داد. از اي��ن تعداد ۲۶۵ نفر از آنها بس��تري 
ش��دند. همچنين ۴۸ بيمار مبت��ال به كوويد۱9 
 در كش��ور جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۳ هزار و 99۵ نفر 
رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۳۰۷ هزار و ۲9۲ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. ۸۶۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكن��ون ۵۳ ميليون و ۸۴۸ 
هزار و ۳۶۳ آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور 

انجام ش��ده اس��ت. در حال حاضر ۸ شهرستان 
در وضعيت قرمز، ۱۱۶ شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۳۰۲ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۲۲ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

كشف بيش از ۹1  نوع داروي قاچاق
رييس پليس پيش��گيري پايتخت از كشف بيش 
از 9۱ نوع داروي قاچ��اق و ناياب در جنوب تهران 
خبر داد و گفت: در اين عملي��ات 9۷۳۱ قلم انواع 
داروي قاچاق و ناياب كشف شد. سرهنگ »جليل 
موقوفه اي« گفت: در پي دريافت اخباري مبني بر 
نگهداري و توزي��ع داروي هاي غيرمجاز و ناياب در 
محله »امام زاده حس��ن)ع(« رسيدگي به موضوع 
و دس��تگيري متهم يا متهمان را تيمي از ماموران 
كالنتري اين محل بر عه��ده گرفتند و تحقيقات 
ميداني را آغاز كردند. او ب��ا بيان اينكه ماموران در 
تحقيقات و پي جويي هاي انتظامي هويت و مخفيگاه 
متهم را شناس��ايي كردند عنوان كرد: با اخذ مجوز 
قضايي تيمي از ماموران به مخفيگاه متهم مراجعه 
و در يك عمليات منس��جم و ضربت��ي متهم را در 
مخفيگاه دستگير و در بررسي اوليه از آن محل 9۱ 
نوع انواع مختلف داروهاي خارجي و ناياب به تعداد 

9۷۳۱ قلم كشف كردند. رييس پليس پيشگيري 
تهران ادامه داد: متهم ۳۱ساله در تحقيقات اوليه به 
جرم خود و توزيع داروي قاچاق در سطح شهر تهران 
معترف و كارشناسان ارزش داروهاي كشف شده را 
۴۰ ميليارد ريال اعالم كردند. سرهنگ موقوفه اي 
با اشاره به برخورد جدي و مقتدارنه پليس با پديده 
قاچاق خاطرنش��ان كرد: با تشكيل پرونده قضايي 

متهم در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

ايجاد بخش ويژه مبارزه با مالخري در پليس آگاهي
رييس پليس پايتخت از ايجاد بخشي ويژه براي مبارزه 
با مالخري در پليس آگاهي پايتخت خبر داد. س��ردار 
حسين رحيمي با اشاره به برنامه پليس براي ايجاد اداره 
مبارزه با مالخري در پليس آگاهي پايتخت گفت: ايجاد 
اداره مقابله با مالخرها يكي از اصلي ترين مواردي است 
كه پليس دنبال مي كند. يكي از موضوعات جدي ما بحث 
مبارزه قاطع با مالخرهاست. به نظر من اگر نقش مالخرها 
در س��رقت بيشتر از سارقان نباش��د كمتر نيز نيست. 
او ادامه داد: يك��ي از ماموريت هايي كه پس از انتصاب 
رييس جديد پليس آگاهي تهران بزرگ به ايشان واگذار 
كرديم، ايجاد اداره اي قوي، بزرگ و حرفه اي براي مبارزه با 
مالخرهاست. مقدمات ايجاد اين ارايه فراهم و اقداماتي نيز 
براي ايجاد آن انجام شده است و فعاليت آن به زودي آغاز 
خواهد شد. رييس پليس پايتخت درباره خريد و فروش 
كاالهاي بدون سند نيز اظهار كرد: ما از االن به همه تذكر 
مي دهيم كه هر كااليي كه قرار است فروخته يا خريداري 

شود بايد سند داشته باشد.من فروشنده بايد سند داشته 
باشد كه كاال را از چه كسي يا چه شركتي خريداري كرده 
است. در گذشته طالفروشي ها نيز فقط در صورت وجود 
فاكتور اقدام به خريد و ف��روش طال مي كردند كه اين 
موضوع اخيرا كمرنگ شده است. ما مي خواهيم اين مورد 
را احيا كنيم.رحيمي تاكيد كرد: ماموريت در اين زمينه به 
پليس آگاهي و همچنين پليس اماكن واگذار شده است 
و اين دو پليس براي مقابله با اين مساله پا ي كار آمده اند.

رويخطخبر
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