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يادداشت- 1

افزايش قيمت نفت و برجام
ط��ي روزه��اي اخي��ر و در 
آس��تانه حضور اي��ران در 
بازار جهاني نفت ، تحوالت 
ت��ازه اي در ب��ازار نف��ت 
مشاهده مي شود كه به نظر 
مي رس��د، اي��ن متغيرهاي 
جدي��د نيازمن��د تحليل و 
برنامه ريزي ويژه اي اس��ت. 
در حال حاضر قيمت نفت به باالي 75دالر افزايش 
پيدا كرده اس��ت و برخي حتي پيش بيني مي كنند 
كه قيم��ت نفت اعداد و ارقامي باالتر را نيز ش��امل 

شود. 
بسياري به دنبال رمزگش��ايي از قيمت آينده نفت 
و نحوه بازيگري كش��ورهاي مختل��ف در اين بازار 

هستند. 
اهميت نوس��انات قيمت نفت در اقتص��اد جهاني 
به اندازه اي اس��ت ك��ه صعود و ن��زول قيمت نفت 
به تنهايي بس��ياري از تحوالت آتي صحنه اقتصاد 
جهان��ي را روش��ن مي كن��د. به طور كل��ي به نظر 
مي رس��د كه در حال حاضر يك نوع تضاد و تالقي 
منافع در بازار نفت مش��اهده مي شود. از يك طرف 
مصرف كنندگاني مانند هندوس��تان هستند كه با 
توجه به وضعيت اقتصادي كه دارند تالش مي كنند 
نفت بيشتري را وارد كنند و براي شان مهم است كه 
نفت ارزان تري را خريداري كنند. در نقطه مقابل اما 
اعض��اي اوپك قر ار دارند كه اقتصاد آنها تحت تاثير 

قيمت درآمدهاي نفتي است. 
اين دسته از كش��ورها طبيعتا طرفدار قيمت هاي 
باالتر نفتي هس��تند تا بتوانند توازن بيش��تري در 
اقتص��اد خود ايجاد كنند و مناب��ع افزون تري براي 
س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي خود داش��ته 

باشند. 
اعضاي اوپك به طور مداوم برنامه هايي را در دستور 
كار قرار مي دهند تا قيمت نف��ت در نقطه اوج قرار 
داشته باش��د، بنابراين از رويكردهايي كه منجر به 
افزايش عرضه مي ش��ود، دوري مي كنند تا قيمت 
نفت كاهش پيدا نكن��د. در اين ميان متغير تازه اي 
در بازار نفت ظهور كرده كه قيمت نفت را در داالن 
افزايشي قرار داده است. بر اساس گزارش هايي كه 
مراكز آم��اري بين المللي اراي��ه مي كنند به دليل 
روندي كه اوپك در كاهش عرضه در پيش گرفته اند، 
ذخاير نفتي كش��ورهاي مختلف كاهش پيدا كرده 
اس��ت. اين روند باعث افزايش مضاعف قيمت نفت 

شده است. 
به گونه اي كه برخي تحليلگ��ران حتي پيش بيني 
مي كنند كه قيمت نفت ب��راي دومين بار در تاريخ 
حياتش اعداد و ارقام ب��االي 100دالري را تجربه 

كند. 
فرآيندي ك��ه بدون تردي��د آثار عميقي بر رش��د 
اقتصادي كشورهاي مختلف خواهد داشت و شرايط 
ت��ازه اي را در اقتصاد جهاني ايج��اد مي كند. با اين 
توضيحات طبيعي است كه البي هاي قدرتمند در 
بازار نفت در حال رايزني ب��ا قدرت هاي اثرگذار در 
بازار نفت هستند تا بازار نفت را از غوطه ور شدن به 
يك ش��رايط غيرقابل پيش بيني خ��ارج كنند. اين 
گروه هاي مذاكره كننده تالش مي كنند تا از اعضاي 
اوپ��ك بخواهند تا بر توليد خ��ود بيفزايند و قيمت 

نفت را در مسير تعديل و توازن قرار دهند. 
در يك چنين ش��رايطي گزاره مهم ديگري ممكن 
اس��ت به زودي در بازار نفت، منشأ اثرگذاري هاي 
تازه اي ش��ود. در ميانه اين تالقي منافع احتماالتي 
كه در خصوص بازگش��ت نفت ايران به بازار مطرح 
مي ش��ود، عاملي است كه مي تواند تحوالت تازه اي 

را بيافريند. 
بر اس��اس اعالم مقامات دولت و مس��ووالن وزارت 
خارجه چنانچ��ه فرض كنيم مذاك��رات به نتيجه 
برسد و ايران به بازار نفت بازگردد، سهميه اي حول 
و حوش 2 الي 2 و نيم ميليون بش��كه در بازار نفت 
وارد خواهد شد. ناظران با دقت احتمال حضور ايران 
در بازار نفت را پيگيري مي كنند، چرا كه معتقدند 
حضور ايران مي تواند ثبات و آرامش الزم را در بازار 
نفت ايجاد كند و روند افسارگس��يخته قيمت نفت 

را متوقف كند. 
البته اين وضعيت در صورت��ي بروز خواهد كرد كه 
در وهله نخس��ت اياالت متحده به برجام بازگردد، 
تحريم هاي اقتصادي را لغو كن��د و مهم تر از آن به 
تعهداتي كه ذي��ل برجام به عهده بگي��رد، پايبند 
باش��د. از س��وي ديگر ايران نيز بايد تكليف خود را 
با FATF روش��ن كند تا هم روند بازگش��ت به بازار 
نفت محقق شود و هم نقل و انتقاالت بانكي به طور 

قانون ممكن شود. 
اما در صورتي كه برجام بنا به هر دليلي فرسايش��ي 
ش��ود تا امريكا به تعهداتش عم��ل نكند، بازار نفت 
دچ��ار تكانه هاي قيمتي افزون تري خواهد ش��د و 
قيمت نفت احتماال مرزهاي ت��ازه اي را در خواهد 

نورديد. 
بنابراين معتقدم بازگش��ت ايران ب��ه بازار نفت كه 
در اثر احياي برجام عملياتي خواهد شد، جداي از 
تبعاتي كه در صحنه اقتصاد داخلي به جاي خواهد 
گذاشت عاملي است كه مي تواند، توازن و تعادل را 

به اقتصاد جهاني نيز بازگرداند.

حسن مرادي

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانوضعيتبازارسهامرابررسيميكند

بورس در انتظار رويدادهاي جديد
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 اقدامات بايد به رشد 
منجر شود

 رمزگشايي از تحوالت 
بازار سرمايه

چالش ميان اقتصاد و سياست 
در ديپلماسي اقتصادي

تكرار سوانح اتوبوسي در نبود 
نهاد ايمني كارآمد 

 ما همه 
عزاداريم

اولين موضوعي كه نياز به توجه 
دارد، س��رمايه گذاري و جذب 
سرمايه  اس��ت. اولين اولويت 
دولت س��يزدهم بايد توسعه 
اقتصادي باشد و الزمه آن هم 
در نظر گرفتن رفع يك سري 

موانع در مسير آن است.
اولين موضوعي كه نياز به توجه 
دارد، س��رمايه گذاري و جذب سرمايه  است كه براي رخ 
دادن اين اتفاق ايجاد امنيت در فضاي كس��ب و كار بايد 
جدي انگاشته شود. البته جهت تحقق اين مهم ثبات و 
كنترل تورم هم از موارد تاثيرگذار به حساب مي آيد كه 
نبايد آن را به فراموشي سپرد. رشد اقتصادي به  طور حتم 
با افزايش اشتغال، توليد و بهبود كيفيت محصول همراه 

خواهد شد.
نوس��ازي صنايع ازجمله كارهايي محسوب مي شود كه 
براي رشد اقتصادي الزم به نظر مي رسد و هر ساله صحبت 
از رش��د ۸ درصدي آن به ميان مي آيد، اما الزمه رسيدن 
به اين هدف تغيير سيستم بانكي، مباحث مالياتي، تامين 
اجتماعي، ثبت ش��ركت و راه اندازي آن و بهبود فضاي 
كسب و كار است كه بايد بالفاصله انجام شود و به قول رهبر 
معظم انقالب هم موانع از سر راه توليد برداشته شود و هم 

مواردي مانند كشاورزي و دامداري رشد مناسب يابند. 
بدون رش��د اقتصادي عالوه بر اينكه تمام موارد اش��اره 
ش��ده تحقق نخواهد يافت، كنترل نقدينگي و تورم هم 
به آن افزوده مي ش��ود. وي در خص��وص اقداماتي كه از 
سقوط بيشتر پول ملي در دولت سيزدهم جلوگيري به 
عمل خواهد  آورد، چنين توضيح داد: ريش��ه اين مساله 
بر مي گردد به همان رش��د اقتصادي كه مورد اشاره قرار 
گرفت. به اين معنا زماني كه رشد اقصادي وجود داشته 
باش��د و در كنار آن نقدينگي كنترل بش��ود، ابتدا تورم 
كاهش مي يابد، عالوه بر اين، مساله تثبيت پول ملي را نيز 

مي توان شاهد بود.
ارزش پول ملي هر كشوري به رشد اقتصادي و پويا بودن 
اقتصاد آن بر مي گردد كه ش��اخص هاي مختلف مانند 
بيكاري و تورم را مورد كنترل قرار داده است. اين عوامل 
سبب مي ش��ود كه پول ملي در واقع ابتدا تثبيت شود، 

سپس با رشد پايدار، تورم هم به كنترل درخواهد آمد. 
 كنار اين موارد الزم است كه توليد افزايش و كيفيت آن 
بهبود يابد تا كاهش خري��د بنزين بر آن و صادرات تاثير 
نگذارد، بنابراين تمام اين موارد به رشد اقتصادي مناسب 
ك��ه چند بار مورد تاكيد ق��رار دادم و كنترل نقدينگي و 

كاهش تورم بر مي گردد.
عالوه بر اين موارد، قانوني به اسم بهبود فضاي كسب و كار 
در كشور وجود دارد كه اجرايي نشده است. به  طور نمونه 
در اين خصوص به مصرف برق در صنايع مي توان اشاره 
كرد كه روزي سه يا چهار ساعت قطع مي شود و قطعا با 
ادامه چنين وضعيتي نمي توان به رشد صنايع اميد داشت.

بالفاصل��ه پ��س از پاي��ان 
انتخاب��ات در كش��ورمان، 
نش��انه هاي مثبتي در بازار 
س��رمايه ظهور و ب��روز پيدا 
كرد. نشانه هايي كه باعث به 
وجود آمدن دامنه وسيعي از 
تحليل ها در خصوص چرايي 
سبزپوش شدن بورس بعد از 
تحوالت سياسي در داخل مطرح شدند. اما دليل واقعي 
مثبت شدن شاخص بورس كش��ور بعد از دوره اي از 
نوسانات پي در پي و قرار گرفتن شاخص در داالن نزولي 
چيست؟ آيا متغير خاصي در اقتصاد ايران به وجود آمده 
كه بازار سرمايه به سمت ثبات حركت كرده است؟ نقش 
تحوالت سياسي و مسائل برآمده از آن در تحوالت اخير 
بازار سرمايه چيست؟ از منظر تحليلي مي توان تحوالت 
اخير بازار سرمايه كه در داالن صعودي قرار گرفته را به 

سه صورت رمزگشايي كرد: 
نخست( يكي از گزاره هاي مهم در نوسانات بازارها به  طور 
كلي، فضاي غبارآلود و تحركات سياسي است. در شرايط 
فعلي به نظر مي رسد كه سايه تصميم سازي هاي سياسي و 
برخي ابهامات، از سر بازار سرمايه كشورمان كم شده باشد. 
تعارض منافعي كه پيش از اين در بورس كشور مشاهده 
مي شد بعد از انتخابات كاهش چشمگيري پيدا كرده و اين 
موضوع اثر خود را در بازار به جاي گذاشته است. به عبارت 
روشن تر در بورس كشور شاهد يكدست شدن اركان قدرت 
هستيم، بنابراين بازيگران بازار سرمايه به قلمروي خود در 
بازار بازگشته اند و اطمينان بيشتري در فضاي كلي بازار ايجاد 
ادامه در صفحه 2 شده است.   

ديپلماس��ي اقتصادي همواره 
به عن��وان يك اص��ل مهم در 
دستور كار دولت هاي جهاني 
شده قرارگرفته است و توانسته 
دولت ه��اي جهاني نش��ده را 
مغلوب كند. همين امر سبب 
شده است كه امروزه در دهكده 
جهان��ي صحب��ت از مفاهيم 
پيچيده اي همچون اقتصاد سياسي، سياست اقتصادي 
و واژگاني اين چنين براي جذب ملت –دولت ها به سمت 
پديده جهاني شدن مطرح باشد. جهاني شدن امروزه ديگر 
از مرز يك پديده تئوريك گذر كرده اس��ت و به مساله اي 

در اذهان ملت ها و در گام بعدي دولت تبديل شده است.
ش��هروند كنوني جامعه جهاني ديگر ف��ردي تك بعدي 
نخواهد بود و با اتكا به همين امر توانسته است مفاهيمي 
مركب را خلق كند، ديپلماسي اقتصادي به مفهوم نوين 

خود محصول تفكر شهروند اين جامعه است.
اين امر يك مساله مهم، راهبردي و استراتژيك است كه 
سبب مي ش��ود دولت ها با زبان اقتصاد با يكديگر سخن 
بگويند. در جمهوري اس��المي ايران نيز اين مهم از اواخر 
دهه 70 شمسي و اوايل دهه ۸0 به كرسي هاي مطالعاتي 
اضافه شد و با شدت گرفتن تحريم هاي ظالمانه دولت امريكا 

توانست در كشور به عرصه عمل روي بياورد.
 اما در اين يادداشت بنا دارم به چالش مهم اين حوزه يعني 
دوگانه اقتصاد يا سياست بپردازم. در ادبيات سياسي واژگان 
هريك تعريف و معناي خاص خود را دارا مي باشند ازاين رو 
زماني كه با ديگر واژگان به تركيب مي رسند در ابتدا بايد 
ادامه در صفحه 2 مشخص كرد كه...  

واژگوني اتوبوس خبرنگاران در 
آذربايجان غربي، جان دو تن از 
همكاران ج��وان ما را گرفت و 
تعداد ديگري از آنان را زخمي 
و دچار آسيب هاي روحي كرد. 
بر اساس گفته هاي خبرنگاران 
حاضر در اتوب��وس و نيز بنا به 
تاييد مس��ووالن، اين خودرو، 
نقص فني ترمز داشته، فاقد معاينه فني بوده و در خدمت 
هيچ شركت اتوبوسراني نبوده، يعني كلكسيوني از تخلفات 
داشته اس��ت! حوادث اتوبوس در كش��ور ما يكي- دو تا 
نيستند. فرداي همين سانحه، فيلمي منتشر شد از لحظه 
واژگوني اتوبوس حامل سربازان سيستان و بلوچستاني 
در دهش��ير يزد كه بعد از برخورد با تريلي، متوقف شد و 
5 نفر را به كام مرگ فرس��تاد. علت اين سانحه نيز نقص 
فني ترمز اعالم شده است.   بياييد چند سانحه اتوبوسي 
خبرساز سال هاي اخير را مرور كنيم. در سال 97 اتوبوس 
دانشجويان دانشگاه آزاد در دانشگاه واژگون شد و 9 كشته 
و 2۸ مجروح بر جاي گذاشت. علت اين سانحه سرعت باال 
و سيستم ترمز اتوبوس فرسوده اعالم شد. تصادف اتوبوس 
راهيان ن��ور حامل دانش آموزان بس��تان آباد آذربايجان 
شرقي با 3 كشته در سال 97، تصادف اتوبوس راهيان نور 
دانش آموزان دختر البرزي با 4 كشته در سال 96 و سانحه 
اتوبوس سربازان پادگان كرمان در سال 95 كه 14 سرباز 
را به كام مرگ فرس��تاد، برخي ديگر از سوانح اتوبوسي 
پرتلفات در چند س��ال اخير بوده اند. در اكثر اين سوانح، 
راننده و نقص فني اتوبوس داليل اصلي بروز سانحه بيان 
شدند.  ادامه در صفحه 2

مي ش��د آن معلم سربازها 
االن به فك��ر دانش آموزاني 
باش��ند ك��ه ق��رار اس��ت 
آموزش شان بدهند. مي شد 
ك��ه اي��ن 7 نف��ر االن زنده 
باش��ند و ما اينقدر سوگوار 
نباش��يم. اما نش��د. باز هم 
س��ايه بي تدبي��ري، باز هم 
بي توجه��ي به جان انس��ان ها مرگ هاي ديگري را 
رقم زد. مرگ هايي كه مي شد اتفاق نيفتد. بيش از 
يك سال و اندي است كه هر روزمان با اخبار مرگ گره 
خورده از وقتي سايه س��نگين كرونا بر زندگي هامان 
س��ايه انداخت تا به امروز چه جان هاي عزيزي كه از 
دست نرفتند و رهسپار خاك نشدند، ما برخي اتفاق ها 
ديگر صبوري را از هر انسان مي گيرد. اينكه حتي سهل 
انگاري در تهيه واكس��ن خودش عاملي بود تا تعداد 
مرگ و ميرهاي بيشتري را در كشور تجربه كنيم و به 
قول مسووالن تاب آوري مردم همچنان آنها را شگفت 
زده مي كند، خودش داس��تاني اس��ت كه در حوصله 
اين بحث نمي گنجد. اما طي روزهاي گذشته دو خبر 
دردناك بار ديگر باعث ش��د تا تلخي س��نگين غم را 
خيلي از ما احساس كنيم. غم از دست دادن دو همكار 
جوان. آنها آسماني نشدند، آنها به زير خاك رفتند در 
حالي كه مي شد هنوز زنده باشند، مي شد كه مهشاد 
امروز آخرين كارهاي عروسي اش را انجام بدهد و فردا 
به خانه اي كه با ه��زار اميد و آرزو آن را آراس��ته بود، 
برود. مي شد ريحانه حاال به فكر موضوعي جديد براي 
ادامه در صفحه 8 گزارش بعدي اش باشد.   

يادداشت روز

مسکن در »النگ شات«
1- به ميزانی که »مسکن« در 
اقتصاد خانوار کااليی خاص 
به ش��مار می رود، ب��ه همان 
ميزان در اقتصاد کالن دارای 
ويژگی های منحص��ر به فرد 
اس��ت و کااليی پ��ر راز و رمز 
قلمداد می شود. مسکن از اين 
رو در اقتص��اد خانوار کااليی 
خاص به ش��مار می رود که معموال يک خانوار پس از 
س��ال ها تالش و کار می تواند به آن دس��ت پيدا کند. 
در اين حال، نقش آفرينی مس��کن در اقتصاد کالن به 
ظرفيت بزرگ آن در ايجاد اشتغال و در رونق بخشی به 
گروهی از صنايع مرتبط با ساختمان سازی برمی گردد. 
البته با عميق تر شدن در اليه های پنهان اقتصاد ايران 
می توان کارکردهای ديگری برای مس��کن در اقتصاد 
خانوار و اقتص��اد کالن ياف��ت. کارکردهايی که عدم 

شناخت آنها می تواند تحليل بازار مسکن را دستخوش 
خطا و اشتباه کند.

2- طی دهه های اخير، درب��اره بيماری هلندی زياد 
ش��نيده و خوانده ايم. نوعی بيماری ک��ه دامن اغلب 
اقتصادهای وابسته به درآمدهای ناشی از فروش منابع 
طبيعی و از جمله اقتصاد ايران را گرفته اس��ت. در اين 
بيماری اقتصادی، به دليل انبساطی بودن بودجه های 
دولتی و نگهداری ارزهای ناشی از فروش منابع طبيعی 
به عنوان ذخاير بانک مرکزی از سويی و ارزان بودن ارز 
از س��وی ديگر، تقاضا برای خريد کاالهای خارجی در 
قياس با خريد کاالهای داخل��ی به صرفه تر و ارزان تر 
اس��ت. در اين حال، قيمت کاالهای غيرقابل تجارت 
همچون مس��کن افزايش می يابد. به عبارتی، واردات 
کاالهای خارج��ی، تورم را کنترل م��ی کند. در عين 
حال زمينه افزاي��ش قيمت کاالهای غيرقابل تجارت 

را فراهم می آورد. 

3- در صورتی که بازار مس��کن را در »النگ شات« يا 
نمای دور قرار دهيم، می توانيم اثر بيماری هلندی روی 
اين بازار را با وضوح بيشتري به نظاره بنشينيم. النگ 
ش��ات يا نمای دور اجازه می دهد نه تنها بازار مسکن، 
بلکه محيط اط��راف آنها را همزم��ان و در طول زمان 
ببينيم. به طور مثال، در سال 1377 ميانگين قيمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 150 هزار 
تومان بوده است. اين شاخص در ارديبهشت سال جاری 
کمی باالتر از 2۸ ميليون تومان رسيده و تورمی حدود 
19 هزار و 233 درصد را ثبت کرده است. آن سوتر اما، 
نرخ دالر در س��ال 1377 حدود 646 تومان بوده است 
که در ارديبهشت سال جاری به حدود 24 هزار تومان 
رسيده و رکورد رشد 3 هزار و 615 درصدی را برجای 
گذاشته است. اين مقايسه نشان می دهد، طی 13 سال 
گذشته، قيمت مسکن حدود 6 برابر نرخ دالر رشد يافته 
است. چرا؟ چون نرخ دالر به دليل بيماری هلندی، از 

طريق درآمدهای نفتی و مبادله، کنترل يا سرکوب شده 
است اما قيمت مس��کن به عنوان يک کاالی غيرقابل 
تجارت، به طور کامل رشد نقدينگی و تورم را در خود 

ذخيره کرده است.
4- ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده، تحليل روندهای 
کوتاه مدت بازار مسکن به ويژه به هنگام توقف يا افت 
قيمت ها و شرايط رکودی بازار می تواند دچار خطا شود. 
چه آنکه بازار مسکن فراتر از تحوالت مقطعی سياسی 
و اقتصادی، از روند فزاينده و بی وقفه رشد نقدينگی و 
تورم در اقتصاد نفت سوز کشور فرمان می پذيرد. بر اين 
اس��اس، مي توان گفت، افت 5 درصدی قيمت اسمی 
)۸.3 درصدی قيمت واقعی( مسکن در دو ماهه نخست 
سال که احتماال در خرداد نيز تکرار شده، در شرايطی 
که حجم معامالت ملکی بسيار افت کرده، نمی تواند 
مالک مناس��بی برای تحليل روند قيمت مسکن در 

ماه های پيش رو باشد. 

محسن عباسيجمشيد عدالتيان

مجيد اعزازی

مريم شاهسمندياكرم امينيپرهام پوررمضان
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درهفتهگذشته

روايِتخبرنگارانازاتوبوِسمرگ

دراينحادثهمهشادكريميوريحانهياسيني
خبرنگارانايسناوايرناجانخودراازدستدادند

رييسكلگمركخبرداد

 باحضوررييسستاداجرايي
فرمانامامووزيربهداشت

طي۳۰سالگذشتهقيمت
ملك۱۲۰۰برابرشدهاست

دالر تحت تاثير مذاكرات وين و 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده

صفحه 3     صفحه 8    

صفحه 4    

 نه عذرخواهي،  نه استعفا

 تراز مثبت 
 تجاري 

در بهار ۱۴۰۰

 رهبر انقالب 
واكسن ايراني 
دريافت كردند

تحليل انحرافي 
از بازار مسكن

اگ��ر چه هن��وز آمار رس��مي از تح��والت بازار 
مسكن طي ماه گذشته منتشر نشده است، اما 
بررسي هاي ميداني حاكي از تداوم رشد منفي 
قيمت معامالتي مس��كن طي خردادماه است. 
البته اين افت قيمت همراه با كاهش قابل توجه 
تعداد معامالت ملكي بوده كه نشان دهنده ركود 
بازار مسكن اس��ت. در اين حال، از اين واقعيت 
نبايد غفلت ورزيد كه اقتصاد ايران دچار بيماري 
صفحه 5 را بخوانيد هلندي است و...  

ارزيابي آمارها حكايت از تراز مثبت تجاري در فصل 
بهار دارد. بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك 
نشان مي دهد، مجموع تجارت خارجي ايران در بهار 
سال جاري 20 ميليارد و 900 ميليون دالر بوده كه 
حدود 7 ميليارد دالر نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد نش��ان مي دهد. ريز جزييات تجارت 
خارجي نشان مي دهد، 30 ميليون تن كاال به ارزش 
10 ميليارد و 700 ميليون دالر در فصل بهار از ايران 
روانه بازارهاي جهاني ش��ده كه در مقايسه با مدت 
صفحه 7 را بخوانيد مشابه سال قبل به...  



حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح ديروز )جمعه( دوز 
اول واكسن كوو ايران بركت را دريافت كردند. اين 
واكس��ن كه محصول تالش محققان و دانشمندان 
جوان ايراني اس��ت به تازگي مجوز مصرف را با اتكا 
به دانش بومي دريافت كرد و ايران به يكي از ۶ كشور 

توليدكننده واكسن كرونا در جهان تبديل شد.
رهبر انقالب اسالمي پس از تزريق واكسن، با تشكر 
از همه دست اندركاراني كه با دانش، تجربه و كوشش 
علمي و عملي خود كشور را از اين افتخار ملي و كار 
آبروبخش برخوردار كردند، گفتند: از وزير محترم 
و همه مجموعه بهداشتي و درماني كشور، از آقاي 
مخبر و همكارانش��ان كه در اين قضيه نيز همچون 
مس��ائل ديگر با دلس��وزي، عالقه من��دي، ابتكار و 
توانايي ظاهر شدند، و از آقايان دكتر مرندي و دكتر 
س��جادي به دليل مراقبت هاي هميشگي از وضع 

سالمتي بنده، صميمانه تشكر مي كنم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اصرارهايي كه 
از چند ماه قبل براي تزريق واكسن به ايشان وجود 
داشت، خاطرنش��ان كردند: من اواًل مايل نبودم از 
واكس��ن غير ايراني اس��تفاده كنم بنابراين گفتم 
منتظر واكسن ايراني مي مانم چرا كه بايد اين افتخار 
ملي را پ��اس بداريم و تا وقتي امكان پيش��گيري و 
عالج در داخل وجود دارد، چرا از آن استفاده نكنيم؟

ايش��ان افزودند: البته وقتي نياز باش��د، استفاده از 
واكس��ن خارجي در كنار واكسن ايراني نيز ايرادي 
ندارد اما بايد به واكس��ن ايراني احترام بگذاريم و از 
همه دانش��مندان جوان، پر تالش و فعال در توليد 
اين واكسن و س��اير مراكزي كه در كشور مشغول 

توليد واكسن هستند، تشكر كنيم. 
رهب��ر انقالب اس��المي گفتند: عالوه ب��ر اصرار به 
استفاده از واكسن ايراني، تأكيد داشتم كه دريافت 
واكس��ن در نوبت طبيعي خود انجام شود كه امروز 
بحمداهلل افراد باالي ۸۰ سال و هم سن بنده، اغلب 
واكس��ن را دريافت كرده اند. ايش��ان همچنين بر 
ضرورت ثبت اس��ناد علمي و انتشار مقاالت مربوط 
به واكس��ن تأكيد كردند و افزودن��د: در كنار توليد 
قوي، سريع و بهنگام واكسن، اسناد و مقاالت علمي 
آن را نيز براي آگاهي دني��ا از كار بزرگ خود آماده 

و منتشر كنيد.
در ادام��ه آقاي دكتر نمكي وزير بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي، با تش��كر از حمايت هاي رهبر 
انقالب، ب��ه مديريت خوب پيك چه��ارم كرونا در 
كش��ور در مقايسه با كش��ورهاي ديگر و ثبت مدل 
درمان ايراني اشاره كرد و گفت: در خصوص واكسن، 
از ابت��دا براي خريد و همچني��ن انتقال دانش فني 
اقدامات خوبي انجام ش��د و س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام نيز عالوه بر واكس��ن در تأمين ماسك 
و دس��تگاه اكسيژن ساز همكاري بس��يار مناسبي 

انجام داد.
دكتر نمكي با اشاره به رس��وا شدن امريكايي ها در 
ادعاي نبود محدودي��ت در انتقال تجهيزات و دارو 

به ايران گفت: پس از آنكه ما مجوز واكسن را صادر 
كرديم، رييس جمهور امريكا اعالم كرد امكان انتقال 
واكسن به ايران وجود دارد كه نشان داد حرف هاي 

قبلي آنها دروغ بوده است.
وزير بهداش��ت گفت: ت��ا پايان م��رداد گروه هاي 
آس��يب پذير، بيماران صعب الع��الج و افراد باالي 
۶۰ سال واكس��ن دريافت خواهند كرد و پس از آن 
دانش آموزان و عوامل مدارس در نوبت تزريق قرار 

مي گيرند.
دكتر نمكي همچنين از فعاليت يك گروه ويژه براي 
ثبت مستندات علمي واكسن هاي مختلفي كه در 
كشور در حال توليد هستند و ارايه اين مستندات به 

سازمان هاي جهاني خبر داد.

دكتر نمكي درب��اره رعايت هاي الزم پ��س از تزريق 
واكسن نيز گفت: همچنان بايد از ماسك استفاده شود، 
چرا كه واكسن احتمال بيماري سخت را پايين مي آورد 
اما همچنان احتمال ابتال وجود دارد. همچنين آقاي 
مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( نيز 
تزريق واكسن به رهبر انقالب اسالمي را اتفاقي منحصر 
بفرد و ترجمه عملي اعتم��اد بنفس داخلي و اتكاء به 
جوانان و تالش هاي بي��ش از ۲۰۰ جوان متخصص 
با ميانگين سّني زير ۳۰ س��ال دانست. آقاي مخبر با 
اشاره به تالش هاي محققان شركت هاي دانش بنيان 
در توليد انبوه ونتيالتور و داروهايي مانند رمدسيوير، 
گفت: تا پايان شهريور بخش عمده اي از نياز كشور به 

واكسن تأمين خواهد شد.

خبررويداد

ادامه از صفحه اول
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كدام مشاغل همچنان تسهيالت 
كرونايي مي گيرند؟

مشاغلي كه تحت تاثير كرونا آسيبي جدي ديده اند 
تا پايان شهريور۱۴۰۰ از تسهيالت كرونايي بهره مند 
خواهند شد. بر اس��اس اعالم اتاق بازرگاني تهران، 
ستاد مقابله با كرونا موافقت خود با تمديد تسهيالت 
برخي مشاغل آس��يب ديده از شيوع كرونا را اعالم 
كرده و معافيت هاي آنها تا پايان تابستان ادامه خواهد 
داشت. بر اس��اس اعالم اين اتاق، مراكز آموزشي، 
آموزش��گاه ها و مهد كودك ها، مراك��ز فرهنگي، 
هنري و رس��انه اي، موزه ها، س��ينماها و تئاترها، 
مراكز تفريحي، باغ وحش ها و شهربازي ها، مراكز 
ورزشي، مراكز مربوط به گردشگري، شركت هاي 
حمل  و نقل  مسافر برون  ش��هري، مراكز پذيرايي، 
قنادي، آرايش��گاه هاي  مردانه، زنانه مشمول اين 
بس��ته حمايتي خواهن��د بود. اين تس��هيالت در 
حوزه حمايت هاي مالياتي، بانكي، بيمه اي و ساير 
حمايت ها اجرايي مي ش��ود. يكي از تسهيالت در 
نظر گرفته ش��ده در اين مصوبه براي حمايت هاي 
مالياتي، آن است كه براي مشاغل و كسب و كارهاي 
به شدت آسيب ديده از كرونا، بدهي مالياتي قطعي 
شده ماليات هاي عملكرد و ارزش افزوده كه تاريخ 
سررسيد پرداخت آنها تا پايان س��ال ۱۳۹۹ بوده 
اس��ت تا تاريخ ۳۱ شهريور ماه س��ال جاري بدون 
محاسبه جريمه ديركرد براي مدت مذكور امهال 
مي شود. همچنين به موجب حمايت هاي بانكي، 
اقساط تس��هيالت دريافتي اين كسب و كارهاي 
آس��يب ديده كه موعد پرداخت آنها در چهارماهه 
اول س��ال ۱۴۰۰ بوده و در اين بازه زماني پرداخت 
نش��ده، منوط به آنكه بدهي آنها به شبكه بانكي تا 
تاريخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در طبقه جاري قرار گرفته باشد 
به انتهاي دوره تقسيط منتقل مي شود تا طي چهار 

قسط پس از آخرين قسط وصول شود.

تكرار سوانح اتوبوسي در نبود 
نهاد ايمني كارآمد 

مس��اله قابل توجه در همه اين سوانح است كه با »اعالم 
مقصر«، پرونده مختومه مي ش��ود و دوباره شاهد تكرار 
سوانح مشابه هستيم، در حالي كه اتوبوس هاي بين شهري 
ايران، تحت مديريت شركت هاي حمل و نقلي فعاليت 
مي كنند و اين ش��ركت ها نيز زير نظر سازمان راهداري، 
بنابراين بيراه نيست اگر مسووليت اين سوانح را متوجه 
سازمان راهداري بدانيم. اين سازمان در سال هاي اخير، 
طرح هاي مختلفي براي ساماندهي وضعيت اتوبوسراني 
جاده اي اجرا كرده كه تكرار س��وانح نشان مي دهد هيچ  
كدام نتوانسته اند به هدف نهايي طرح يعني حداكثر شدن 
ايمني و به حداقل رساندن سوانح جاده اي دست يابند. به 
عنوان مثال در سال ۹۸ اين س��ازمان اعالم كرد كه قرار 
است طرح رتبه بندي رانندگان اتوبوس، از كاپيتان يكم 
تا كاپيتان چهارم با تعيين محدوده فعاليت رانندگان در 
هر درجه، با هدف افزايش ايمني سفرهاي اتوبوسي اجرا 
شود. فارغ از اينكه اين طرح اجرا شد يا نه، معلوم نيست 
اين رتبه بندي با چه ساز و كاري قرار است افزايش ايمني 
را تضمين رده، از حجم س��وانح ناگوار اتوبوسي بكاهد و 
مسووليت پذيري شركت ها و نيز خود سازمان راهداري را 
در چنين سوانحي افزايش بدهد. »همنام« طرح ديگري 
اس��ت كه در اواسط دهه ۹۰ از سوي س��ازمان راهداري 
اجرا شد با هدف اينكه شركت هاي كوچك مسافربري، 
زير نظر شركت هاي بزرگ و صاحبنام در شبكه جاده اي 
فعاليت كنند تا ديگر هيچ راننده اي نتواند  به اختيار خود 
براي جذب مسافر به تعاوني هاي مسافربري مراجعه كند. 
قرار بود در شبكه سير همنام، شركت ها با رانندگان تحت 
طرح شبكه خود قرارداد مشخصي امضا كنند كه اين اقدام 
به  منزله پذيرش و گزينش رانندگان از سوي شركت ها 
بوده و گواهي بر اين باشد كه راننده از لحاظ فني، رفتاري 
و اخالقي صالحيت كافي دارد. همچنين همه اتوبوس ها 
در اين طرح بايد از نظر فني مورد تاييد ش��ركت ها قرار 
مي گرفتند. اين طرح كمابيش اجرا شد اما هيچگاه درباره 
نتايج مثبت يا منفي آن صحبت نش��د. هدف اصلي اين 
طرح اين بود كه تخلفات و تصادفات به نام شركت ها ثبت 
شود و اين اهرم فشاري براي شركت ها باشد تا از رانندگان 
صاحب صالحيت و اتوبوس هاي باكيفيت استفاده كنند 
و به اين ترتيب، سوانح اتوبوسي كاهش خواهد يافت اما 
تكرار اين حوادث در سال هاي پس از اجراي طرح، نشان 
داد اين ايده نيز سازوكار الزم را براي بهبود وضعيت ايمني 
نداشته اس��ت.  اما راه چاره چيست؟ در كشور ما ساالنه 
حدود ۱۶ هزار سانحه جاده اي اتفاق مي افتد كه سوانح 
اتوبوسي فقط بخشي از آنها هستند. در بيشتر اين سوانح، 
راننده مقصر يا نقص ايمني خودرو، عامل حادثه عنوان 
مي شود و مسووليت مس��تقيم حادثه را متوجه راننده 
مي دانند درحالي كه تكرار اين سوانح نشان مي دهد مشكل 
ما، نه راننده و نه خودرو، بلكه نبود يك نهاد ايمني مسوول 
و متولي در راس شبكه حمل و نقل جاده اي است. در اين 
زمينه در حال حاضر كميسيون ايمني راه ها را داريم كه 
متش��كل از نمايندگاني از هيات دول��ت، پليس راهور، 
سازمان راهداري، وزارت بهداشت، پزشكي قانوني و چند 
نهاد ديگر است. اين كميسيون در بهترين حالت از بايدهاي 
افزايش ايمني مي گويد و ايده پردازي مي كند يا آمار ارائه 
مي دهد، اما نه قدرت اجرايي دارد، نه مسووليت پذيري 
در قبال سوانح. در بي خاصيت بودن اين نهاد، همين بس 
كه در همان روزي كه اتوبوس خبرنگاران در آذربايجان 
غربي واژگون ش��د، معاون اول رييس جمهور در جلسه 
كميس��يون ايمني از ل��زوم افزايش ايمن��ي در جاده ها 
سخن گفته بود! پرواضح اس��ت كه براي كاهش سوانح 
جاده اي- به ويژه در بخش اتوبوس��ي كه مسووليت جان 
عده اي به يك نفر سپرده مي شود- به نهادي نياز است كه 
عالوه بر تولي گري، تصميم گيري و قانونگذاري در حوزه 
ايمني جاده اي، مسووليت پذير هم بوده و در قبال حوادث 

جاده اي، پاسخگو باشد.

با حضور رييس ستاد اجرايي فرمان امام و وزير بهداشت 

رهبر انقالب واكسن ايراني بركت را دريافت كردند

كاظم غريب آبادي: تفاهم فني ايران و آژانس تعهدي محسوب نمي شود
 س��فير ايران در وين در واكنش به اظهارات غير حقوقي 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره عدم پاسخ 
تهران به تمديد تفاهم فن��ي ميان دو طرف درخصوص 
بازرسي و راستي آزمايي از برنامه صلح آميز اتمي كشورمان 
تصريح كرد كه تفاهم صورت گرفته تعهدي محس��وب 
نمي ش��ود. به گزارش ايرنا، كاظم غريب آبادي س��فير و 
نماينده دايم ايران نزد سازمان هاي بين المللي مستقر در 
وين روز جمعه به خبرنگاران گفت: هرچند تفاهم فني 
مشترك سه ماهه ميان آژانس و ايران صورت گرفت، اما 
بايد توجه داشت كه مبناي اين تفاهم، تسهيل مذاكرات 
سياسي و كمك به موفقيت آن در جهت مختصات مدنظر 
كش��ورمان بود و نه الزام ايران نسبت به اجراي خواست 
آژانس. وي افزود: بر اساس تصميم سياسي ايران، نقش 
آژانس صرفا در حد يك مجري است. سفير كشورمان با 
يادآوري اينكه بعد از گذشت سه ماه، ايران ديگر اين تفاهم 
را با آژانس تمديد نك��رد و صرفا در چارچوب تصميمي 
سياس��ي به مدت يك ماه ديگر به ثبت داده ها ادامه داد، 
افزود: ادامه يا ع��دم ادامه اين فراين��د، هيچ ارتباطي با 
تكاليف پادماني ايران ندارد، چ��را كه ايران همچنان به 
اجراي تعهدات پادماني خود ادامه مي دهد. غريب آبادي 
گفت: اگرچه مديركل آژانس در گزارش خود بر اهميت 
حياتي تداوم فعاليت هاي راستي آزمايي و نظارت در ايران 
و ثبت داده ها تاكيد كرده، ليكن بايستي خاطرنشان كنم 

كه ايشان بايد اين تصور غلط خود را اصالح كند كه نبايد 
ثب��ت داده ها را با اين موضوع پيون��د دهد. نماينده دايم 
كش��ورمان ادامه داد: آنچه كه ايران متعهد به اجراي آن 

است، تعهدات پادماني است، نه كمتر و نه بيشتر.
به گ��زارش ايرن��ا، رافائل گروس��ي مدي��ركل آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي اتم��ي ادعاهايي را درب��اره آنچه 
فعاليت هاي هسته اي اعالم نش��ده در مكان هايي در 

ايران خواند مطرح كرده اما دو طرف شهريور ماه سال 
گذش��ته توافق كردند تا همكاري هاي خود را بيش از 
پيش تقويت كرده و اعتماد متقابل را به منظور تسهيل 
اجراي كامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي 
به آن، كه از ١۶ ژانويه ٢٠١۶ به صورت موقت و داوطلبانه 
توس��ط ايران در حال اجرا است، ارتقاء بخشند. اسفند 
ماه سال گذش��ته كه ايران در چارچوب قانون »اقدام 

راهبردي براي لغو تحريم  ه��ا و صيانت از حقوق ملت 
ايران« تعهدات داوطلبانه برجام از جمله اجراي پروتكل 
الحاقي را متوقف كرد، دو طرف با حسن نيت جمهوري 
اسالمي توافق كردند كه دوربين هاي نظارتي در برخي 
از مراكز هسته اي، تا سه ماه از دسترس بازرسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي دور نگه داش��ته شود. بر اساس 
اين توافق مقرر ش��د كه اگر تحريم هاي آمريكا ظرف 
سه ماه به طور كامل لغو ش��د، ايران اين اطالعات را در 
اختيار آژانس مي گذارد، در غير اينصورت اطالعات براي 
هميشه پاك خواهد شد. موعد اين تفاهم ۳۱ ارديبهشت 
ماه گذشته به پايان رسيد و با توجه به رايزني هاي صورت 
گرفته، جمهوري اسالمي بار ديگر حسن نيت به خرج 
داد تا ضبط داده هاي دوربين ها به مدت يك ماه )سوم 
تير( تمديد ش��ود. »رافائل گروسي« امروز )جمعه( به 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش داد 
كه در خصوص تمديد اين توافق فني، پاسخي از تهران 
دريافت نكرده است. سفير ايران نيز با انتقاد از اقدام غير 
حقوقي گروسي تصريح كرد: آژانس هيچگونه وظيفه اي 
براي ارايه گزارش در مورد تفاهم منقضي شده مشترك و 
ثبت داده ها نداشته و ندارد.« وي خاطرنشان كرد: بدون 
شك، هر تصميمي كه ايران در اين رابطه بگيرد، صرفا 
مبناي سياسي خواهد داشت و آژانس نمي تواند آن را به 

عنوان حقي براي خود تلقي كند.

چالش ميان اقتصاد و سياست در ديپلماسي اقتصادي

رمزگشايي از تحوالت بازار سرمايه

 آيا اصالت واژه مهم است يا نه، معناي اين جمله اين 
است كه ديپلماسي در مفاهيم نوين خود داراي معنا 
و مفهوم مش��خص مي باشد كه از ديرباز تاكنون بشر 
توانسته است با اين امر نيازهاي خود را برطرف كند 
در طرف مقابل اقتص��اد نيز يك دانش و علم مهم در 
عرصه علوم انس��اني است كه بش��ر از ديرباز تاكنون 
به طور خواسته يا ناخواس��ته با آن درگير بوده است 
و همين امر س��بب ش��ده كه ديگر علوم نيز به دنبال 
تركيب با اين علم باشند.  اما مساله مهم درگير در اين 
يادداشت اين اس��ت كه در مفهوم كالن ديپلماسي 

اقتص��ادي و در مفه��وم خرد ديپلماس��ي اقتصادي 
جمهوري اس��المي اي��ران اولويت با اقتصاد اس��ت 
يا سياس��ت. براي پاسخ به اين پرس��ش بايد مطرح 
كرد ك��ه در دنياي كنوني به دلي��ل درهم آميختگي 
مفهومي و معنايي بحث هايي اين چنين ارزش خود 
را ازدست داده است و شهروند دهكده جهاني نتيجه 
باور تربيت شده است. ازاين رو جهان به سمت تكامل 
و تعامل دوس��ويه ميان علم رواب��ط بين الملل يعني 
ديپلماس��ي و علم انسان ها يعني اقتصاد رفته است و 
اين بدان معناس��ت كه دولت ها با تركيب اين دو واژه 

در كنار دره آميختگي داخلي و مفهومي اين دو دست 
به رفع مشكالت در عرصه هاي بين المللي مي زنند و 
همين امر سبب شده است كه امروزه جامعه جهاني 
با پارامتره��اي مبتني بر علم ديپلماس��ي اقتصادي 
همچ��ون ميزان تولي��د ناخالص ملي ب��ا يكديگر به 
س��خن بپردازند. اما در جمهوري اس��المي ايران به 
داليل متعددي ازجمله جنگ تحميلي، تحريم هاي 
ظالمانه، نبود تفكر توسعه گرا در دولت ها شاهد اين 
موضوع هستيم كه ديپلماسي اقتصادي با چالش هاي 
متعددي ازجمل��ه مورد مذكور مواجه اس��ت بدين 

شكل كه در دولت هايي كه سياست هاي نوسازي در 
اولويت بود اقتصاد به بازيگر كارس��از اين امر تبديل 
ش��د و در دولت هايي كه سياست بازگير كارساز اين 
امر بود ديپلماسي جايگزين ش��د ازاين رو نمي توان 
مورد ق��وي از تعامل و هم��كاري اي��ن دو پارامتر را 
مشاهده كرد. در پايان اين يادداشت بايد مطرح كرد 
كه جامعه كنون��ي جهان حاوي فرصت هاي متنوع و 
متعدد در راستاي ديپلماسي اقتصادي مي باشد و نوع 
سياست گذاري كش��ورها، ميزان جذب آنها را از اين 

فرصت ها مشخص مي كند.

دوم( تحليل ديگري كه در خصوص تحوالت بازار سرمايه 
مي توان ارائه كرد، مرتبط با نقش تحوالت سياسي در بازار 
است. واقع آن است كه گزاره هاي سياسي همواره در بورس 
كشور اثرگذار بوده. اساسا رشد شاخص بازار بعد از انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم، نش��ان دهنده تاثير تحوالت 
سياسي بر بورس است. وقتي بورس كشور نسبت به افزايش 
قيمت هاي جهاني و گزارش ش��ركت ها تا زمان انتخابات 
بي تفاوت بود و بعد از انتخابات در مس��ير رشد قرار گرفته، 
اين ايده كه بورس كشور متاثر از تحوالت سياسي است را 
تقويت مي كند. اگر اين پيش فرض را به عنوان يك گزاره 
بنيادين در نظر بگيريم، در آن صورت مي توان متوجه شد كه 
كه جهش قبلي در بازار سرمايه كشور و متعاقب آن نوسانات 
متعدد رخ داده در بازار سرمايه نيز ناشي از دخالت هاي گاه 

و بيگاه دولت و تاثيرگذاري تصميم سازي هاي سياسي در 
اين بازار بوده است. در نتيجه در حال حاضر نيز بازيگراني كه 
وارد بازار شدند متعلق به طيف خاصي از سياسيون هستند 
يا حداقل سرمايه گذاراني هستند كه ديدگاه سياسي دارند.

س��وم( در كنار دو تفس��يري كه در باال ارايه شد، رويكرد 
ديگري وجود دارد كه تالش مي كن��د تحوالت بورس را 
تحليل كند. شخصا اين رويكرد تحليلي سوم را به واقعيت 
نزديك تر مي دانم. مبتني بر اين تفس��ير گفته مي شود، 
اينكه اگر چه بورس كشور سياسي است، اما اين بازار هم 
بازيگران بزرگي دارد كه درك درستي از سياست دارند و هم 
سرمايه گذاران عمومي )مردم( در اين بازار حضور دارند كه 
نسبت به تحوالت سياسي واكنش هاي آني نشان مي دهند. 
در واقع مطابق اين ارزيابي تحليلي، هر چند بازار سرمايه 

كشور قلمرويي اقتصادي محسوب مي شود اما گزاره اصلي 
اثرگذار در آن، مقوالت سياسي است. به عبارت روشن تر، 
عامل اقتصادي براي فعاالن بازار سرمايه يك عامل ثانويه 
اس��ت و فقط زماني آن را در محاسباتش دخيل مي كند 
كه اوضاع سياسي بر وفق مرادش باشد. سياسيون بورس 
هم اين را به خوبي مي دانند. بايد بدانيم، نه در ريزش ها و 
نه در صعود ها ليدِر بورس توده  س��رمايه گذاران نيستند. 
استارت صعودها و نزول ها در شاخص كالن بازار سرمايه، 
توسط عوامل ديگري زده مي ش��ود و مردم در ميانه هاي 
راه و با ظهور عوامل بيش��تري پا به صحنه مي  گذارند .به 
نظر مي رسد، نوسانات برآمده از تنازعات سياسي داخلي 
در حال پايان يافتن اس��ت و با ورود سرمايه هاي بزرگ و 
پول هاي درشت، نشانه هاي بهبود شاخص بورس در حال 

نمايان شدن است. مبتني بر تحوالت سياسي و اقتصادي 
پيش  رو مي توان گفت كه با آرام گرفتن اوضاع سياس��ي، 
واكنش هاي مناسبي نسبت به تحوالت كالن سياسي و 
اقتصادي داده خواهد شد. بر اين اساس گزارش عملكردها 
بيشتر به چشم خواهند آمد و روند بازار منطقي  تر از قبل 
پيش خواهد رفت. در مسير برگشت كه مي تواند در قالب 
يك X موج اتفاق بيفتد ش��اخص با نوساناتي در محدوده  
يك ميليون و ۲5۰ هزار واحدي توانايي رساندن خود به 
محدوده يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحدي را دارد. در اين بين 
مقاومت  هايي وجود دارد كه گهگاه باعث افزايش عرضه ها و 
نوساناتي در بازار خواهد شد. بعد از مشخص شدن ساختار 
موج  ها با اطمينان بيش��تري مي توان در خصوص اهداف 

بعدي شاخص سخن گفت.

ادامه از صفحه اول

با تسليت در پي سانحه اتوبوس حامل 
سربازمعلم ها در يزد

رييس جمهور در پيامي با ابراز تاسف از وقوع سانحه براي 
اتوبوس حامل س��ربازمعلم ها كه منجر به جان باختن 
و مجروح ش��دن عده اي از آنان ش��د ضمن تسليت به 
خانواده هاي داغ ديده، تاكيد كرد: متاسفانه تكرار چنين 
حوادث اندوه بار و غيرقابل جبران جاده اي نشان مي دهد 
كه همه مس��ووالن و دس��ت اندركاران ذي ربط بايد با 
برنامه ريزي هاي دقيق تر و همه جانبه در كاهش وقوع 

اينگونه حوادث تلخ بيش از پيش تالش كنند.
به گزارش ايسنا، متن پيام حجت االسالم والمسلمين 

حسن روحاني به اين شرح است: 
»انا هلل و انا اليه راجعون

با كمال تاسف، وقوع سانحه دردناك براي اتوبوس حامل 
سربازمعلم ها در محور زاهدان–آباده  و در دهشير-يزد كه 
منجر به جان باختن و مجروح شدن عده اي از اين عزيزان 
شد آحاد ملت ايران را اندوهگين و متاثر  كرد. اينجانب 
با ابراز همدرديس ، اين ضايعه ناگوار را از صميم قلب به 
خانواده هاي داغديده و جامعه علمي و آموزشي كشور 
تسليت مي گويم و براي جانباختگان اين حادثه رحمت 
و مغفرت، براي آسيب ديدگان و مجروحان شفاي عاجل و 
براي بازماندگان صبر و تسلي، مسألت دارم. متاسفانه تكرار 
چنين حوادث اندوه بار و غيرقابل جبران جاده اي نشان 
مي دهد كه همه مسووالن و دست اندركاران ذي ربط بايد 
با برنامه ريزي هاي دقيق تر و همه جانبه در كاهش وقوع 
اينگونه حوادث تلخ بي��ش از پيش تالش كنند. در اين 
حادثه هم بايد سريعا نسبت به بررسي علل وقوع آن اقدام 

و مقصر يا مقصران احتمالي را معرفي كنند.
حسن روحاني
رييس جمهوري اسالمي ايران«

روحاني: سريعا نسبت به بررسي 
علل وقوع سانحه اقدام و مقصر يا 

مقصران احتمالي معرفي شوند

مقام نمايندگي ايران در سازمان ملل 
در گفت وگو با ايرنا: 

ايران نامزد عضويت غيردائم 
براي دوره آتي شوراي امنيت 

نبوده است
 يك مقام نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل اظهار داشت: ايران نامزد عضويت غير دايم براي دوره 
آتي ش��وراي امنيت نبوده و درخواستي براي حمايت از 
كشورها در اين انتخابات نداشته است. اين مقام نمايندگي 
ايران در س��ازمان ملل روز جمعه در گفت وگو با ايرنا اين 
مطلب را در پاسخ به اين سوال كه اخيرا خبري در برخي 
شبكه هاي اجتماعي مطرح شده كه در راي گيري براي 
انتخاب اعضاي غيردايم شوراي امنيت در مجمع عمومي 
سازمان ملل، ايران تنها يك راي داشته است، بيان كرد. 
اين مقام نمايندگي ايران در سازمان ملل در پاسخ تصريح 
كرد: جمهوري اسالمي ايران اصال نامزد عضويت غير دايم 
در شوراي امنيت براي دوره آتي )۲۰۲۳-۲۰۲۲( نبوده 
و درخواستي براي حمايت از كش��ورها در اين انتخابات 
نداشته اس��ت. وي افزود: در عين حال براساس آيين كار 
مجمع عمومي و شيوه برگزاري انتخابات، امكان نگارش 
نام تمام كشورهاي عضو سازمان ملل در اوراق انتخاباتي 
وجود داش��ته و در صورت نگارش نام كشور غيركانديدا 
توس��ط هر يك از اعضا، آرا آن كشور نيز شمرده خواهد 
شد. اين ديپلمات جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت: 
اين امر موجب شده است كه بر اثر اشتباه برخي از هيات 
حاضر در جلسه و در فرآيند انتخابات نهادهاي بين المللي 
ذيل مجمع عمومي سازمان ملل، اسامي كشورهاي غير 
داوطلب و آرا ي كسب شده در نتايج نهايي منعكس شود.  
مقام نمايندگي ايران در سازمان ملل يادآور شد: در انتخابات 
مذكور عالوه بر نام ايران، نام كشورهاي كنگو و پرو نيز به رغم 
نامزد نبودن هر سه كشور در نتايج نهايي منعكس شده 
است. در راي گيري دو هفته پيش شوراي امنيت سازمان 
ملل پنج كشور امارات متحده عربي، آلباني، برزيل، گابن 
و غنا به عضويت غير دايم شوراي امنيت سازمان ملل در 
آمدند. عضويت آنها در شوراي امنيت سازمان ملل از روز 

اول ژانويه ۲۰۲۲ )۱۱ دي ۱۴۰۰( آغاز خواهد شد.

تخت روانچي درباره حضور 
غيرقانوني برخي نيروهاي 

خارجي در سوريه هشدار داد
مجيد تخت روانچي س��فير و نماينده داي��م ايران در 
س��ازمان ملل با تاكيد ب��ر اينكه بحران س��وريه بايد 
بصورت مس��المت آميز و مطابق اص��ول حقوق بين 
الملل حل و فصل شود، درباره حضور غيرقانوني برخي 
نيروهاي خارجي، گروه هاي تجزيه طلب و تروريستي 
در بخش هايي از سوريه هش��دار داد .  به گزارش ايرنا، 
تخت روانچي در نشس��ت روز جمعه ش��وراي امنيت 
سازمان ملل كه با موضوع اوضاع خاورميانه و با محوريت 
سوريه برگزار ش��د، به وضعيت ناپايدار سوريه ناشي از 
تداوم اقدامات تجاوزكارانه رژيم اسراييل عليه سوريه 
و حضور غير قانوني برخي نيروهاي خارجي، گروه هاي 
تجزيه طلب و گروه هاي تروريستي در بخش هايي از آن 
كشور اشاره كرد و نسبت به تاثير پيامدهاي اين وضعيت 
برامنيت و ثبات منطقه و صلح و امنيت بين المللي هشدار 
داد. سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد با 
تاكيد بر ضرورت ادامه كار كميته قانون اساس��ي، ابراز 
اميدواري كرد ششمين نشست كميته به زودي برگزار 
شود. ديپلمات ارشد جمهوري اسالمي ايران درباره روند 
بازسازي سوريه نيز گفت: هرگونه ربط دادن بازسازي 
سوريه يا بازگشت پناهندگان و آوارگان با پيشرفت كار 
در كميته قانون اساسي يا موضوعات مشابه صرفا باعث 
طوالني شدن مصائب مردم سوريه مي شود. وي تأكيد 
كرد بحران سوريه بايد به صورت مسالمت آميز و مطابق 
با اصول حقوق بين الملل، احترام به حاكميت و تماميت 
ارضي كش��ورها و عدم مداخله و عدم مداخله در امور 

داخلي يا خارجي آنها حل و فصل شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز جمعه 4 تير 400، در بازار آزاد ارز، دالر به 24290 و 
سكه به 10 ميليون و 375 هزار تومان رسيد. اونس جهاني 
طال نيز 1784 دالر اعالم ش��د. همچنين ن��رخ دالر در 
صرافي هاي بانكي پنجشنبه، 3 تيرماه با 32 تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به رقم 23 هزار و 844 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو با 111 تومان كاهش نس��بت به روز 
گذشته به 28 هزار و 179 تومان رسيد. قيمت خريد هر 
دالر 23 ه��زار و 372 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 27 
هزار و ۶21 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 23 هزار و ۶40 تومان و نرخ فروش آن 23 
هزار و 87۶ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 28 
هزار و 7۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 35۶ تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما حواله يورو به قيمت 24 
هزار و 889 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 20 هزار و 
827 تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 
23 هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار 
تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش داشته و همچنان 

در كانال 23 هزار توماني نوسان داشته است. 

     افت ۷۰ هزار توماني نرخ سكه
پنجشنبه، 3 تيرماه در بازار تهران ارزش هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد ب��ا كاهش 70 هزار توماني 
نسبت به روز گذشته به رقم 10 ميليون و 290 هزار تومان 
رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون 
و 200 هزار تومان معامله شد.نيم س��كه بهار آزادي پنج  
ميليون و ۶00 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 5۶0 
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز دو ميليون و 230 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 31 هزار تومان رسيد.

قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و 470 هزار تومان 
شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و 783 
دالر و 35 سنت فروخته ش��د. قيمت سكه در آغاز سال 
جدي��د 11 ميليون تومان بود ك��ه به تدريج روند نزولي 
را ش��روع كرد تا به بهاي 9 ميليون تومان رسيد.از نيمه 
ارديبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت 

در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده است.
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: با توجه به 
نوسانات نرخ دالر، قيمت انس جهاني طال هم با نوسان 
روبرو بوده بر اين اساس شاهد رشد 19 دالري انس جهاني 
بوديم؛ قيمت ارز نيز افزايش يافت. نادر بذرافشان افزود: 
در بازارهاي داخلي با توجه به نوسانات و رشد نرخ ارز در 
هفته جاري، شاهد افزايش قيمت طال و سكه بوديم كه در 
مجموع هر گرم طالي 18 عيار، 12 هزار تومان، هر مثقال 
طال 52 هزار تومان، سكه طرح جديد 70 هزار تومان، نيم 
سكه 50 هزار تومان افزايش داشته، ربع سكه و سكه گرمي 

بدون تغيير بوده است.
وي با بيان اينكه انس جهاني 1778 دالر قيمت گذاري 
ش��ده گفت: هم اكنون هر قطعه س��كه طرح جديد 10 
ميليون و 350 هزار تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 
200 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و ۶00 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و ۶00 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو 
ميليون و 250 هزار تومان به فروش مي رسد. هر مثقال 
طالي 17 عيار 4 ميليون و 485 ه��زار تومان و هر گرم 
طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 35 هزار تومان فروخته 
مي شود. در حال حاضر حباب سكه 250 هزار تومان است.

همچنين قيمت ارز در بازار با كاهش اندك همراه است و 
هر دالر در بازار 23 هزار و 500 تومان و هر يورو 28 هزار 

و 200 تومان فروخته مي شود.

     چه قيمتي در انتظار دالر است؟
تالش دالالن بازار ارز براي افزايش قيمت دالر در روزهاي 
اخير ناكام ماند، به طوري كه دالر در هفته اي كه گذشت 

بين كانال هاي 23 هزار و 24 هزار تومان در نوسان بود.
قيم��ت دالر در بازار آزاد از نيمه ه��اي خردادماه بود كه 
مجددا به كانال 24 هزار تومان صع��ود كرد، اما همواره 
در طي روزهاي گذش��ته، در نوس��ان ميان بازگشت به 
كانال 23 هزار تومان و رش��د در اي��ن كانال قيمتي قرار 
داشت. نوساني كه البته بيشترين حد آن در روز ابتدايي 
هفته اي كه گذشت و پنجشنبه پيشين، اتفاق افتاد. روز 
پنجش��نبه )يك روز پيش از برگزاري انتخابات( قيمت 
دالر تا نزديك��ي 24 هزار و 500 تومان هم افزايش يافت 
كه بيش��ترين قيمت دالر از ابتداي ارديبهشت ماه تا به 
است. اما در روز شنبه برخالف انتظار بسياري از فعاالن 
ب��ازار ارز، اين روند صع��ودي متوقف ش��د و در آخرين 
معامالت اين روز قيمت دالر تا مح��دوده 23 هزار ۶00 
تومان سقوط كرد. به همين دليل طي اين دو روز نوساني 
قابل توجه در بازار ايجاد ش��د كه برخي تحليل گران آن 
را به مشخص ش��دن نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
و برخي ديگر به بروز اميدواري هايي در حصول به توافق 
برجام مرتبط دانسته اند. بررسي نمودار تغييرات قيمت 
دالر و يورو در اين هفته، نش��ان مي دهد كه با وجود اين 
عالئم مثبت اما توان بازار براي تداوم روند كاهشي بسيار 
محدود بود. بنابراين اميدواري شكل گرفته و روند كاهشي 
قيمت ها، حداكثر تا روز يكشنبه دوام آورد و مجددا مسير 
تغييرات قيمت ارز به س��متي رفت كه دالر به كانال 24 
هزار توماني بازگشت. بازگش��تي كه باز هم فعاالن بازار 
ارز مهم تري��ن علت آن را تحوالت مرب��وط به مذاكرات 
هسته اي مي دانستند. به گفته اين افراد، اتمام ششمين 
دور مذاكرات وين، بدون دستيابي به توافق و همچنين 
اعالم خبر توقف موقت مذاكرات هسته اي مهم ترين داليل 

بازگشت روند صعودي قيمت ها به بازار بود.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي از تحليلگران اقتصادي، 
بازارس��از نيز روز ش��نبه با انجام عرضه پرقدرت در 

نزديكي قيمت ب��ازار، تاثير زيادي بر كاهش يك باره 
قيمت ارز در ابتداي اين هفته گذاشت. اتفاقي كه در 

ادامه هفته با آن شدت تكرار نشد.
روند افزايش��ي قيمت دالر تا مح��دوده 24 هزار و 200 
تومان تا 24 هزار و 300 تومان در روز سه شنبه ادامه پيدا 
كرده، اما از روز چهارش��نبه اين شيب صعودي متوقف 
شده اس��ت. در نتيحه قيمت دالر در باالي مرز 24 هزار 
تومان و تا حداكثر قيمت 24 هزار و 200 تومان نوس��ان 
محدودي داشت. عمده تحليلگران دليل توقف رشد قيمت 
را هم مجددا به مساله احياي برجام مربوط مي دانند. آنها 
معتقدند اظهار اميدواري حسن روحاني در جلسه صبح 
چهارشنبه هيات دولت مبني بر اينكه اگر به مذاكره كننده 
ارشد اتمي كشور اختيار كافي داده شود، يك روزه متن 
نهايي توافق برجام امضا خواهد شد، باعث شده است تا 
اين فعاالن بازار مجاب ش��وند تا در انجام معامالت خود 
احتياط كرده و فعال نظاره گر روند تحوالت سياسي باشند.

البت��ه برخي ديگ��ر از تحليلگران بازار ارز، توقف رش��د 
قيمت ها از روز چهارش��نبه را مربوط به الگوي خودكار 
نوسانات بازار مي دانند. به اعتقاد اين گروه از كارشناسان، 
در روزهاي اخير هرگاه دالر به قيمتي باالتر از 24 هزار و 
200 تومان رسيد، بازار دچار روند كاهشي شد و اين روند 
ت��ا محدوده 23 هزار و 800 توم��ان ادامه پيدا مي كند و 
مجددا شاهد بازگشت قيمت دالر به كانال 24 هزار تومان 
خواهيم بود. اين گروه معتقد هستند كه از روز چهارشنبه 
بازار در تكرار همين الگو وارد روند مرحله ريزش��ي خود 
شده است و احتمال مي دهند قيمت دالر به زير 24 هزار 
تومان هم در روزهاي آينده برسد. به هر ترتيب، آنچه كه در 
بررسي روند بازار ارز در اولين فصل از سال 1400 مي توان 
دريافت كرد، توجه كامل فعاالن اين بازار به موانع تجاري 
در اقتصاد ايران است كه عمدتا در تحريم هاي يكجانبه 
دولت امريكا و البته تحريم هاي بانكي خالصه مي شود. 
موانعي كه فعاالن بازار اميدوار هستند با احياي برجام طي 
مذاكرات وين تا حد زيادي برطرف شوند. به همين دليل 
در فصل بهار شاهد بوديم هرگاه اخباري مبني بر احتمال 
احياي برجام در فضاي سياسي كشور مطرح شد، بازار ارز 

با كاهش قيمت ها به استقبال آن رفت.
در حال��ي كه اين روزها را مس��ووالن، روزهاي پاياني 
مذاكرات بر س��ر برج��ام و رفع تحريم ه��ا مي دانند، 
كارشناس��ان معتقدند كه با تزريق منابع ارزي بلوكه 
شده به بازار ارز، روند بازار فورا كاهشي مي شود و در اين 
شرايط، نرخ دالر قابليت رسيدن به زير 15 هزار تومان 
را دارد اما با وجود متضرر شدن توليد از كاهش نرخ ارز 
و موقتي بودن روند كاهشي، تمركز بر تثبيت نرخ ارز 

بيشتر ضرورت پيدا مي كند. 
مذاكرات وين و اخبار مثبت منتش��ر شده از آن، موضوع 
جديدي نيس��ت و در زمستان سال گذش��ته نيز اخبار 
خوش��ي از توافقات دو جانبه، رفع تحريم ها و آزادسازي 
منابع ارزي ايران مطرح شد، اما صرفا در حرف و خبر باقي 
ماند و عملياتي نشدند.   اين بار، بيش از پيش مسووالن از 
روزهاي پاياني مذاكرات و رفع تحريم ها سخن مي گويند؛ 
به گونه اي كه رييس جمهور در روزهاي اخير بر برداشتن 
تحريم ها در آينده نزديك و س��رازير شدن سرمايه ها به 
ايران تاكيد كرده اس��ت.  همچنين، در آخرين جلس��ه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت ورود منابع ارزي آزاد 
شده كش��ور به فرآيندهاي تبادالت مالي مورد بررسي 
قرار گرفت و بانك مركزي نيز در آن جلس��ه گزارشي از 
تمهيدات در نظر گرفته شده براي فعال سازي منابع ارزي 
بلوكه شده كشور پس از رفع تحريم ها در چرخه بازار مالي 

و سرمايه اي كشور ارايه كرد.
بنابراين، تصميم مسووالن براين است كه با انجام توافقات 
برجامي و رفع تحريم ها، منابع ارزي آزاد شده به موجب 
آن وارد بازارها شود كه در پي آن با افزايش تزريق منابع به 

بازار ارز، قيمت ها در اين بازار روند كاهشي پيدا مي كند.
در اين بين، براي مشخص شدن روند كاهش قيمت ها در 
بازار ارز پس از رفع تحريم ها نگاهي به وضعيت قيمت دالر 
در بازار ارز طي سه ماهه ابتدايي سال جاري حاكي از آن 
است كه اين نوع ارز در بيشترين حالت به كانال 24 هزار 
تومان و در كمترين حالت به كانال 20 هزار تومان راه يافته 
است؛ به گونه اي كه دالر اولين ماه سال را با 25 هزار تومان 

شروع كرده و در روزهاي پاياني اين ماه با كاهش نوسانات 
موجود به 23 هزار تومان رسيده است. همچنين، بررسي 
نرخ دالر در دومين ماه سال بيانگر اين است كه ميانگين 
نرخ فروش اين ن��وع ارز در ب��ازار آزاد به صورت تقريبي 
معادل 22 هزار و 845 تومان بوده و براي مدتي با كاهش 
2000 تا 3000 توماني مواجه شده اما در روزهاي پاياني 

ارديبهشت افزايش نسبي يافته است.
در س��ومين ماه از بهار 1400 نيز، قيمت دالر نسبت به 
آخرين روز ماه قبلش، دو روزي كاهشي بود اما مجدد روند 
افزايش��ي به خود گرفت و در كانال 23 و 24 هزار تومان 
در نوسان بود تا اينكه سومين ماه از سال جاري را با نرخ 
24 هزار تومان به پايان برد كه ميانگين نرخ دالر در اين 
ماه در بازار آزاد به صورت تقريبي بيش از 23 هزار و 500 

تومان بوده است.
در حالي كه قيمت دالر در بهار 1400 ميانگين 22 هزار 
تومان بوده است، گفته مي شود با رفع تحريم ها، آزادسازي 
منابع ارزي و تزريق آنها به بازار ارز در آينده شاهد كاهش 
نرخ ارز خواهيم بود و كارشناسان اقتصادي محدوده 15 
تا 20 هزار تومان را براي اين كاهش بيان مي كنند اما آنها 
معتقدند كه كاهش نرخ ارز موقتي است و پس از مدتي 
دوباره رون��د قيمت ها در بازار ارز صعودي مي ش��ود كه 
ضرورت تثبيت نرخ ارز را مشخص مي كند.   در اين زمينه 
كامران سلطاني زاده - عضو كانون صرافان - مي گويد از 
آنجا كه اخبار مثبتي از آرامش و ثبات سياسي ديپلماسي، 
برجام و رفع تحريم ها منتشر مي شود، در آينده نزديك 
قيمت ارز به تعادل بهتري براي كاهش مي رسد. بنابراين، 
فعال خري��داران در بازار ارز صبر كنن��د.  البته از آنجا كه 
كاهش بيش از اندازه نرخ دالر به ضرر توليد داخلي است، 
باي��د تمركزها پس از رفع تحريم ها ب��ر تثبيت نرخ دالر 
باشد كه كامران ندري - يك كارشناس اقتصادي ديگر 
- بهترين محدوده براي تثبيت ن��رخ دالر را در 20 هزار 
تومان مي داند. بنابراين طبق تاكيد كارشناسان، پس از 
رفع تحريم ها بانك مركزي دو وظيفه مهم در پيش دارد 
كه يكي چگونگي فعال سازي منابع ارزي بلوكه شده در 
بازار مالي و سرمايه اي كشور و ديگري تثبيت نرخ ارز در 
محدوده اي است كه توليدات داخلي كشور از كاهش نرخ 

ارز متضرر نشوند. 

     افزايش قيمت طال در طول هفته 
قيمت ها در بازار سكه و طال در هفته جاري نوسان داشت 
به نحوي كه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
در معامالت ش��نبه 10 ميليون و 580 هزار تومان و در 
معامالت پايان هفته 10 ميليون و 350 هزار تومان بود.

بررسي تغييرات قيمت ها در بازار طال و سكه هفته جاري 
نش��ان مي دهد كه قيمت اونس در هفته جاري با تغيير 
محسوس��ي همراه نبود و هرچند قيمت طال و سكه در 
ابتداي هفته با كاهش محسوسي همراه بود، اما در ادامه 
با اندكي افزايش به ثبت رس��يد. اولين روز از اين هفته، 
انس جهاني طال هزار و 7۶5 دالر قيمت گذاري شد و هر 
قطعه س��كه طرح جديد 10 ميليون و 580 هزار تومان، 
سكه طرح قديم 10 ميليون و 500 هزار تومان، نيم سكه 
5 ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 750 
هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 300 هزار تومان 
به  فروش رسيد. همچنين هر مثقال طال 4 ميليون و 540 
هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 45 
هزار تومان فروخته شد. يكشنبه 30 خرداد نيز بهاي انواع 
سكه در بازار نسبت به پايان هفته قبل، كاهش معناداري 
داشت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نسبت 
به پايان هفته گذش��ته، 500 هزار تومان كاهش يافت. 
ضمن اينكه در اين روز شاهد افت بهاي جهاني طال به رقم 
17۶5 دالر براي هر اونس نيز بوديم.در معامالت دومين 
روز هفته، عالوه بر كاهش نرخ جهاني طال، شاهد افت نرخ 
ارز به ويژه دالر در بازار نيز بوديم. روندي كه در مجموع به 
كاهش نسبي بهاي انواع طال و سكه در بازار تهران منجر 
شده است. اونس جهاني طال نسبت به پايان هفته قبل، 
حدود 100 دالر كاهش يافت و هر قطعه سكه تمام طرح 
قديم در بازار به نرخ 10 ميليون و 50 هزار تومان و قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سكه امامي( 
با كاهش 500 هزار توماني نس��بت به آخرين نرخ هفته 

قبل، به قيمت 10 ميليون و 240 هزار تومان معامله شد.
هر نيم سكه نيز به رقم 5 ميليون و 550 هزار تومان و هر 
ربع سكه به رقم 3 ميليون و 550 هزار تومان رسيده كه 
بهاي نيم سكه نسبت به پايان هفته گذشته، 300 هزار 
تومان كاهش يافت. هر سكه يك گرمي بانك مركزي نيز 
دو ميليون و 250 تومان قيمت گذاري ش��د و هر مثقال 
طالي آب شده در بازار هم به رقم 4 ميليون و 417 هزار 
تومان رسيد. يك گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 

30 هزار تومان قيمت گذاري شد.
دوش��نبه 31 خ��رداد اما قيمت س��كه و دالر ب��ه مدار 
رش��د بازگش��ت به نحوي كه انس جهاني 1777 دالر 
قيمت گذاري شد و قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون 
و 300 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و 
150 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و ۶00 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و ۶00 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو 
ميليون و 250 هزار تومان به فروش رفت. همچنين هر 
مثقال طال 4 ميليون و 455 هزار تومان و هر گرم طالي 18 
عيار نيز يك ميليون و 28 هزار و 500 تومان فروخته شد.

چهارمين روز از هفته، س��ه ش��نبه اول تير به دليل باال 
رفتن نرخ انس جهاني و ارز، شاهد افزايش قيمت طال و 
سكه در بازار بوديم به طوري كه انس جهاني 1789 دالر 
قيمت گذاري شد. قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 
420 هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 10 ميليون و 
200 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و ۶50 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و ۶50 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو 
ميليون و 300 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين هر 
مثقال طال 4 ميليون و 470 هزار تومان و هر گرم طالي 

18 عيار نيز يك ميليون و 32 هزار تومان فروخته شد.
چهارشنبه دوم تير باز هم روند كاهشي در بازار طال و سكه 
برقرار ش��د. انس جهاني 1782 دالر قيمت گذاري شد و 
قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 3۶0 هزار تومان، 
قيمت س��كه طرح قديم 10 ميليون و 180 هزار تومان، 
نيم س��كه 5 ميليون و ۶00 هزار تومان و ربع سكه نيز 3 
ميليون و ۶00 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين هر 
مثقال طال 4 ميليون و 495 هزار تومان و هر گرم طالي 
18 عيار نيز يك ميليون و 37 هزار تومان فروخته مي شد.

آخري��ن روز از اين هفته معامالت، با توجه به نوس��انات 
نرخ دالر، قيمت انس جهاني طال هم با نوسان روبرو بوده 
بر اين اس��اس شاهد رشد 19 دالري انس جهاني بوديم. 
سكه طرح جديد 70 هزار تومان و نيم سكه نيز 50 هزار 
تومان افزايش داشته، ربع سكه و سكه گرمي بدون تغيير 

بوده است.
همچنين انس جهاني 1778 دالر قيمت گذاري شد و در 
نهايت هر قطعه سكه طرح جديد 10 ميليون و 350 هزار 
تومان، طرح قديم 10 ميلي��ون و 200 هزار تومان، نيم 
سكه 5 ميليون و ۶00 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 
۶00 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 250 هزار 
تومان به فروش رسيد. پنج شنبه هر مثقال طالي 17 عيار 
4 ميليون و 485 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز 

يك ميليون و 35 هزار تومان فروخته شد.

     افزايش نسبي بهاي دالر امريكا 
در هفته اي كه گذشت

بازار ارز در هفته اي كه گذشت شاهد رشد نرخ دالر امريكا 
در صرافي هاي بانكي و مجاز بود. اين در حالي اس��ت كه 
بهاي دالر به عنوان شاخص ارزي، در بازار آزاد نيز با روند 

صعودي همراه بود.
ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها كم تغيير بود.شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.05 درصد كاهش نسبت 
به روز گذش��ته در س��طح 91.7۶7 واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند ب��ا 0.18 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.39۶ دالر مبادله شد. 
يورو 0.02 درصد باال رفت و ب��ا ماندن در كانال 1.19 به 
1.193 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با 0.27 درصد افزايش به 110.974 ين رس��يد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.319 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.473 

يوان چين اعالم شد.
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اطالعيه بيمه مركزي
درباره سانحه اتوبوس خبرنگاران

بيمه مركزي ضم��ن اعالم اينكه تمامي تعهدات و 
پوش��ش هاي مترتب بيمه اي سرنشينان اتوبوس 
سانحه ديده خبرنگاران بدون تشريفات رايج انجام 
مي شود، اظهار اميدواري كرد با اقداماتي از جمله 
تقويت و نوس��ازي ن��اوگان حمل و نق��ل و اصالح 
هندس��ي نقاط حادثه خيز ديگ��ر چنين حوادثي 

تكرار نشود.
اتوبوس حام��ل خبرن��گاران محيط زيس��ت در 
اروميه دچار س��انحه ش��د و ط��ي آن دو خبرنگار 
خبرگزاري هاي ايس��نا و ايرنا جان باختند و ساير 
سرنشينان، مصدوم شدند و در جريان درمان قرار 
گرفتند.ب��ه دنبال اين اتفاق، وزي��ر اقتصاد از بيمه 
مركزي خواست كه روند بيمه و پرداخت خسارت 

اين حادثه در اسرع وقت انجام شود.
 بيمه مركزي نيز در اين رابطه اطالعيه اي به شرح 
زير صادر كرد: بازگشت همه به سوي اوست.تقدير 
الهي بر اين قرار گرفت كه جامعه رس��انه اي كشور 
يك بار ديگر در چرخه بي توقف »خطر و خبر« رو در 
روي حادثه اي ديگر قد بكشد و در ماتم ابدي دو تن 
از پاك ترين و شريف ترين فرزندان خود بنشيند.بيمه 
مركزي و صنعت بيمه نيز همگام با ساير اقشار ديگر 
جامعه در اين مصيبت سنگين، سوگوار است و براي 
روح بلند اين عزيزان، آرزوي غفران الهي و براي دل 
بازماندگان، اميد صبوري دارد.جبران اندوهي تا اين 
اندازه عميق، ممكن نيست اما صنعت بيمه در مسير 
التيام آالم آس��يب ديدگان و همچنين بازماندگان 
اين حادثه دردناك از هيچ كوششي فروگذار نخواهد 
كرد.در همين راستا تمامي تعهدات و پوشش هاي 
مترتب بيمه اي سرنش��ينان اتوبوس سانحه ديده 
بدون تشريفات رايج، ايفاد خواهد شد و در صورت 
وجود بيمه نامه هايي نظير بيمه زندگي و تامين آتيه 
نيز در پرداخت خسارات تسريع مي شود.اميد است با 
تقويت و نوسازي ناوگان حمل و نقل، اصالح هندسي 
نقاط حادثه خيز و تالش بيشتر براي ارتقاي فرهنگ 
راهنمايي و رانندگي، پس از اين شاهد حوادثي تا اين 

اندازه تلخ و دردناك نباشيم«. 

واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني 
آزاد به دست مردم مي رسد

رييس كل اس��بق بانك مركزي با بيان اينكه براي 
ايجاد ثب��ات در بازار پ��ول و ارز، مديريت صحيح، 
ركن اصلي اين بازار اس��ت گفت: متأسفانه كاال ها 
با ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني وارد مي ش��ود و 
با ارز آزاد به مردم ارايه مي شود. به گزارش تسنيم، 
محمود بهمني گفت: براي كنترل قيمت ها و افزايش 
س��رمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي، نياز به 
ثبات اقتصادي داريم.براي ايجاد اين ثبات، بايد در 
بازار ارز ثبات الزم به وجود  آيد كه ناشي از مديريت 
ارزي است.براي ايجاد مديريت ارزي بايد صادرات و 
واردات ارز كنترل شود يعني زماني كه صادرات انجام 
مي شود ارز حاصل از صادرات حتماً به كشور برگردد 

تا قيمت ارز ثابت بماند.
بهمني با اش��اره به اينكه مديري��ت ارزي مي تواند 
ثبات ايجاد كند، افزود: با ارايه مشوق هاي صادراتي 
و جلوگيري از واردات غيرقانوني، مي توانيم بازار ارز 
را كنترل كنيم.متأسفانه كاال ها با ارز دولتي 4 هزار 
و 200 توماني وارد مي شود و با ارز آزاد به مردم ارايه 
مي شود.در صورتي كه دولت آينده از افراد متخصص 
و باتجربه استفاده كند مي توانيم اميدوار باشيم كه 
اين ثبات در شرايط اقتصادي كشور به وجود بيايد.

وي با انتقاد از رش��د نقدينگي طي چند سال اخير 
گفت: يكي از عوامل اين رشد نقدينگي، تزريق پول 
بوده كه به دليل كس��ري بودجه دولت انجام شده 
است.متأس��فانه به دليل برآورد نادرست دولت از 
ميزان صادرات نفت، دولت دچار كس��ري بودجه 
شده و براي جبران اين كسري بودجه از چاپ پول 
استفاده كرد كه مشكالت فراواني را به وجود آورد.

براي ايجاد ثبات در بازار پول و ارز، مديريت صحيح، 
ركن اصلي اين بازار است.

كارت رفاهي اعتباري ۷ ميليوني 
مديراداره اعتبارات بانك مركزي ضمن بيان اينكه 
اكنون بانك ملي به طور مقدماتي صدور كارت هفت 
ميليوني رفاه��ي را آغاز كرده اس��ت، گفت: البته 
حداكثر تا دو هفته آينده ساير بانك هاي عامل نيز 
اين امكان را خواهند داشت كه كارت هاي رفاهي را 
در اختيار متقاضيان قرار دهند و اميد است در آينده 
نزديك ديگر بانك ها نيز براي اين طرح معرفي شوند. 
شهرزاد دانشمندي ضمن اشاره به ابالغ »شيوه نامه 
اعطاي كارت رفاهي و تامين مالي زنجيره توليد«، 
تصريح كرد: حسب مصوبات اقتصادي دولت مقرر 
شده است براي هم وطنان، كارت رفاهي صادر شود 
و در نهايت منابع حاص��ل از آن صرف تأمين مالي 
زنجيره توليد شود.  اين مقام مسوول بانك مركزي 
درخصوص سازوكار كارت رفاهي گفت: سازوكار اين 
كارت به گونه اي است كه يارانه بگيران معيشتي و 
عادي يا دارندگان »سهام عدالت« كه تاكنون سهام 
خود را نفروخته باشند يا افراد عادي از طريق ساير 
وثايق به تش��خيص بانك عامل مي توانند نسبت 
به درياف��ت اين كارت اقدام كنن��د. لذا متقاضيان 
مي توانند با مراجعه به بانك هاي عامل، درخواست 

خود براي دريافت كارت رفاهي را ارايه دهند.
مدير اداره اعتبارات بانك مركزي درخصوص سقف 
اعتباري و شرايط بازپرداخت اين كارت هاي اعتباري 
عنوان كرد: اين كارت رفاهي با سقف حداكثر هفت 
ميليون تومان و با بازپرداخت حداكثر 18 ماهه در 
اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و متقاضيان مي توانند 
از طريق پايانه هاي فروشي كه بانك هاي عامل آنها را 
تعيين مي كنند، نسبت به خريد كاال و خدمات مورد 

نياز خود مبادرت كنند. 

كنترل تورم با مهار نرخ
رشد نقدينگي و افزايش توليد

بايد يك بار براي هميش��ه 
پذيرف��ت درم��ان عارضه 
نقدينگ��ي فقط از مس��ير 
كاه��ش نرخ رش��د و برقرار 
كردن تناسب بين نرخ توليد 
ناخالص داخلي و نرخ رشد 

نقدينگي امكان پذير است.
هدايت نقدينگ��ي در واقع 
يك غلط مصطلح اس��ت كه در ادبي��ات اقتصاد پولي 
متعارف نيس��ت. اگر نرخ رش��د نقدينگي متناسب با 
نرخ رش��د اقتصادي نباش��د، هر ابداع و ترفندي براي 
هدايت نقدينگي مانند هدايت نقدينگي به بازار سهام يا 
گزاره هايي مشابه آن؛ در نهايت موجب ايجاد تورم شده 

و لذا محكوم به شكست است.
سياست گذاران بايد صراحتاً مشخص كنند كه در كدام 
مس��تندات، مقاالت و كتب علمي به موضوع هدايت 
نقدينگي اش��اره شده است؟ هدايت نقدينگي حتي با 
اخذ ماليات بر عايدي سرمايه يا ساير ماليات هاي مشابه، 
تحقق نمي يابد و بايد يك بار براي هميشه پذيرفت درمان 
اين عارضه فقط از مسير كاهش نرخ رشد نقدينگي و 
برقرار كردن تناسب بين نرخ توليد ناخالص داخلي و نرخ 

رشد نقدينگي امكان پذير است.
در سال هاي اخير، برخي سياست گذاران و تصميم سازان 
كشور ابداعاتي به ادبيات موضوعات مختلف علم اقتصاد 
افزوده اند كه اين ابداعات تقريباً در اكثر كشورهاي جهان 

وجود ندارد و پايه علمي نيز براي آن نيست.
اصواًل سياستمداران و دولتمردان در سال هاي اخير از 
اقداماتي كه سريع و آسان بوده و فوايد كوتاه مدت دارند 
اس��تقبال مي كنند؛ حتي اگر آن راه حل در بلندمدت 

بدترين و ُپرضررترين روش حل مساله باشد.
برخي از مهم ترين گزاره هاي غلطي كه س��اليان قبل 
در ادبيات اقتصادي كش��ور رايج شده شامل »هدايت 
نقدينگي به بازار سهام، به توليد و به بازار مسكن امكان 
پذير اس��ت«، »قراردادن نرخ سود سپرده هاي بانكي 
و نرخ به��ره كمتر از نرخ تورم اث��ري بر افزايش قيمت 
دارايي ها ن��دارد« و »نقدينگي و نرخ به��ره به صورت 
درونزا خلق نمي شود« مي شود. اگر كسري بودجه هاي 
مزمن و فزاينده دولت رفع شود، ناترازي هاي ترازنامه 
بانك هاي تجاري و صندوق هاي بازنشستگي نيز وجود 
نداشته باشد و همچنين نرخ رشد نقدينگي به حدود 
5 درصد در سال برسد، در اين شرايط نرخ تورم ساالنه 
نيز تك رقمي ش��ده و اس��تمرار تورم تك رقمي طي 
چندين سال، موجب كاهش و تثبيت انتظارات تورمي 
خواهد شد. سپس مش��اهده مي شود كه فعاليت هاي 
سفته بازي در دارايي هايي مثل مسكن، سهام، ارز و سكه 
نيز سود چنداني نخواهند داشت چرا كه در شرايط تورم 
ان��دك، دارايي هاي مذكور نيز ب��ازده اي در حدود نرخ 
تورم خواهند داشت. در مجموع نااطميناني در اقتصاد 
كاهش يافته و خانوارها و شركت ها مي توانند براي آينده 
خود برنامه ريزي كنند كه اين ثبات اقتصادي به تدريج 
موجبات ايجاد رشد توليد را فراهم مي آورد كه به طور 
اتوماتيك نقدينگي نيز به سمت توليد جذب مي شود، 
اما در شرايطي كه تورم در كشور حدود 45 درصد است 
و دارايي هايي مثل مس��كن، ارز و سكه و سهام بازدهي 
ساالنه اي در حدود 50 درصد دارند، به طور اتوماتيك 
ترجيح مي دهند كه از پرداخت تس��هيالت به كسب 
 و كارها امتناع كنند. در نتيجه، يكي از مش��كالتي كه 
مانع پرداخت تسهيالت به شركت ها و كسب و كارها 
مي شود، تورم هاي مزمن دو رقمي است كه كاهش تورم، 
مهم ترين نكته براي هدايت نقدينگي به سمت توليد 
است. از سوي ديگر با گذشت حدود دو دهه از تاسيس 
بانك هاي خصوصي، به نظر مي رس��د كه محدوديت 
نقدينگي و تنگناهاي اعتباري خانوارها و بنگاه ها بيش از 
قبل شده و بانك مركزي نيز معموالً از نظر نظارتي، از توان 
و اقتدار الزم براي اعمال كنترل بر بانك هاي خصوصي 
در زمينه هاي مختلف مثل تعيين نرخ س��ود سپرده و 

تسهيالت و ... برخوردار نبود.
به نظر مي رسد ادغام بانك ها به عنوان يك راه حل ميانه 
در جهت كاهش نرخ رش��د نقدينگي و افزايش قدرت 
نظارتي بانك مركزي مطرح است، اوال بخشي از نقدينگي 
توسط مكانيسم خلق اعتبار بانك هاي خصوصي ايجاد 
مي شود و ثانيا در كشور ما برخالف بسياري از كشورهاي 
غربي ورشكستگي بانك هاي ناكارا، تعريف نشده كه بايد 
در مورد اين مساله بازنگري اساسي انجام شود چرا كه 
ورشكستگي جزئي از اقتصاد مبتني بر مكانيسم بازار 
است. اگر نقدينگي توسط يك نهاد مداخله گر خارج از 
مكانيسم بازار و نيروهاي طبيعي بازار، به بورس تزريق 
شود، موجب تامين مالي شركت ها نخواهد شد چرا كه 
اين نقدينگي تزريق شده، عمدتًا در بازار ثانويه صرف 
خريد و فروش و سفته بازي در سهام هاي قبلي موجود 
شركت ش��ده و فقط قيمت سهام شركت ها را افزايش 
مي دهد. از سوي ديگر مطالعات نش��ان داده است كه 
نرخ رش��د تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي چندين 
س��ال اخير منفي است، در حالي كه در سال هاي اخير 
بازار سهام در بسياري از زمان ها رونق داشته و اين يعني 
نقدينگي تزريق ش��ده، باعث ايجاد سرمايه گذاري در 
شركت ها نيز نشده است. البته در بسياري از كشورها 
تامين مالي شركت ها عمدتا از طريق بازار بدهي انجام 
مي شود نه بازار سهام. ناترازي گسترده ترازنامه بانك ها، 
صندوق هاي بازنشستگي و همچنين ناترازي در بودجه 
ساالنه همگي موجب خلق نقدينگي نامتناسب با نرخ 
رشد توليد ناخالص داخلي شده است، از طرف ديگر اگر 
منظور از نقدينگي فقط ام 2 نباشد و ام 3 و ام 4 نيز به عنوان 
نقدينگي لحاظ شوند آنگاه مشاهده مي شود كه مواردي 
مثل س��هام، اوراق قرضه و گواهي سپرده نيز جزئي از 
نقدينگي به ش��مار مي روند و بنابراين هرگونه هدايت 
نقدينگي به بازار سهام و تورمي كردن مصنوعي اين بازار، 
موجب افزايش قيمت سهام در اين بازار خواهد شد. در 
نتيجه موجب افزايش نقدينگي ام 3 و ام 4 نيز مي شود كه 
موجب افزايش تورم خواهد شد. همچنين اين افزايش 
مصنوعي قيمت سهام از طريق اثر ثروت نيز بر تقاضاي 

كل اثر گذاشته و باعث ايجاد تورم است.

تغييرات قيمت  در بازار ارز و سكه و طال در هفته گذشته 

دالر در كانال 24 هزار -  سكه ۱۰ ميليون و 375 هزار تومان معامله شد 

دالر تحت تاثير مذاكرات وين و آزادسازي پول هاي بلوكه شده
كيوان شهاب لواساني 



گروه بازار سرمايه|
تقريبًا بيست روزي مي شود كه وضعيت بازار تغيير كرده، 
هفته گذشته شاهد رشد ۵.۷ درصدي بوديم و بيشترين 
رشد هفتگي در سال 1400 در بورس تهران رقم خورد 
تا بازهم ش��اهد افزايش اميدواري در بازار سهام باشيم و 
شاخص كل تقويت شود. باوجوداين رشد هنوز هم هراس 
در تاالر شيشه اي ادامه دار و سهامداران بر اين عقيده اند 
كه ممكن است صف نشيني مجدد و ريزش عميق سهام 

در بازار تكرار شود.
با توجه به اطالعات موجود مي توان گفت كه رش��د بازار 
ادامه دار اس��ت، ولي ترس از اتفاقات سال 1399 در بازار 
همچنان جريان دارد. برخي از س��رمايه گذاران بورسي 
براين عقيده اند كه رش��د بازار تنها موقتي است و دولت 
بازهم قصد دارد، نقدينگي هنگفتي از بورس خارج كند 
اما بررسي ها نش��ان مي دهد كه دولت حال حاضر ديگر 
نيازي به برداش��ت پول ندارد و دولت آينده نيز مسيري 
جديد در پيش خواهد گرفت. به هرحال نگراني سهامداران 
كاماًل طبيعي است و بايد اعتمادسازي بيشتري در بازار 

سهام انجام شود.
به عقيده برخي از كارشناسان، بازار در مجدد در آستانه 
ابر تورم است. يعني اتفاقاتي كه در سال گذشته در بازار 
رخ و شاهد يك رشد عجيب و اصالح غيرقابل پيش بيني 
10 ماهه بوديم كه طي اين مدت تنها صفوف فروش در 
بازار قابل مش��اهده بود. با اين توضيحات ابر تورم مذكور 
دامنه نوسان است چراكه؛ در يك مدت مشخص به عنوان 
محدوديت وضعيت تاالر شيش��ه اي را زيرورو كرد. اين 
محدوديت با اضافه شدن هيجان معامله گران رد روزهاي 
صعود و رشد بازار موجب تا صف هاي خريد بدون توجه 
به شرايط بنيادي و قيمت ش��ركت ها صورت گيرد و در 
دوره اصالح و نزول همين صف ها و بازيان باال تنها براي 
نقد شدن سهام شكل گرفت. به زعم برخي از تحليلگران 
بازار سرمايه اگر در دوره حال حاضر فكري براي بازار انجام 

نشود بازهم تجربه گذشته زيان بار در بورس تكرار شود.

     سهم هاي شاخص ساز روي كار آمدند!
علي حيدري، كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
داليل رش��د بازار س��رمايه مي گويد: برداشت بنده از 
مثبت شدن شاخص كل و هم وزن اين است كه برخي 
از اخبار مثبت منتشرشده بود، اما چندان روي آن مانور 
داده نمي شد و در حالي اكنون موردتوجه قرارگرفته كه 
مي توان به رشد قيمت هاي جهاني اشاره كرد، بنابراين 
اين خبر توانسته اكثر نمادهاي صادرات محور را مثبت 
كند. نكته ديگري كه اين هفته سبب خروج سهامداران 
و فعاالن بازار سرمايه شد به اعالم نتايج سيزدهمين 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري بازمي گردد. طي 
هفته اي كه گذشت رييس جمهور منتخب توانست 
ارتباط خوبي با بدنه بازار سرمايه برقرار كند، به گونه اي 
كه اين مساله سبب شد تا در شرايط فعلي كمي آرامش 

به بازار بازگردد.
وي توضيح مي دهد: خوش��بختانه گزارشي كه تاكنون 
ش��ركت ها پ��س از مجامع خ��ود ارايه داده اند، نس��بتًا 
خوب بوده اس��ت به نوعي كه تا حدودي توانسته اعتماد 
سهامداران را بازهم به بازار س��رمايه بازگرداند. در حال 
حاضر بازار هاي رقيب نيز اعم از )سكه، طال، ارز، مسكن و 
خودرو( تقريبًا روند آرامي را در پيش گرفته اند، كه چنين 
امري مي تواند يك اهرم كمكي براي س��هم هاي حاضر 
در بازار س��رمايه باشد؛ زيرا بيش��تر نماد هاي حاضر در 
كف قيمتي قرار دارند.از ابتداي سال تا هفته سوم خرداد 
ش��اهد بوديم كه بيش��تر نماد هاي كوچك موردتوجه 

س��هامداران قرار گرفتند، اما در هفته اي كه سپري شد 
بيش��ترين تراكنش بين نماد هاي بزرگ و شاخص ساز 
اعم از پتروشيمي ها و پااليشگاهي ها، نماد هاي فلزي و 
معدني بود، همچنين در چند روز گذشته بازار به نماد هاي 
خودرويي، برقي، بانكي و مخابراتي نيز روي خوش نشان 
داد. بازار همچنان از كمبود نقدينگي رنج مي برد، به سبب 
آنكه دولت همچنان براي جبران كسري خزانه منابع مالي 
را مصرف مي كند، اما اميدواريم كه با اخبار مثبتي كه در 

آينده ممكن است مطرح شود، كمي اوضاع بهبود يابد.

     شركت هاي DPS محور در صدر معامالت
رضا امامي، كارش��ناس و تحليلگر بازار س��رمايه درباره 
وضعيت بازار مي گويد: به نظر بنده عمده دليلي كه سبب 
شد تا ش��اخص كل و ش��اخص هم وزن به رشد و ثباتي 
برسند، گزارش هاي 1۲ ماهه عملكرد شركت ها به ويژه 
در صنايع پتروشيمي، پااليشگاهي و فلزات اساسي بود. 
مس��اله اي كه سبب شد تا گزارش 1۲ ماهه شركت ها به 
نسبت گزارش خوبي باشد، بحث افزايش نرخ ارز بود به 
سبب آنكه بيش از نيمي از صنايع حاضر در بازار سرمايه 
صادراتي محور هستند. برخي فكر مي كردند كه اگر اخبار 
مثبتي در خصوص برجام يا نتايج انتخابات منتشر شود، 
تغييري در نرخ دالر ايجاد خواهد ش��د، اما چنين امري 
رخ نداد و دالر در همان محدوده ۲3 تا ۲4 هزار تومان در 
نوسان بود كه همين مساله يك اطمينان خاطر ي را به 
بازار داد، به گونه اي كه شركت هاي DPS محور همانند 
فلزات و پتروشيمي ها در سال 1400 با سود هاي نسبتًا 
خوبي مواجه خواهند شد. حجم معامالت افزايش داشته، 
اما هنوز به ميانگين حجم معامالت نسبت به سال گذشته 
نرسيده است، اكنون حقوقي ها بايد نقدينگي وارد بازار 

كنند تا روند شاخص كمي بهبود يابد.

     هفته سبزپوش بورس تهران 
در هفته اي كه گذش��ت بازار س��رمايه پنج روز متوالي 
سبزپوشي را تجربه كرد. درمجموع شاخص كل بورس 

ته��ران ۶۶هزار واحد مع��ادل با ۵.۷ درصد رش��د كرد.
همچنين متوسط ارزش معامالت نيز با رشد ۵0درصدي 
روبرو شد. در روز ش��نبه، شاخص كل كار خود را با رشد 
14هزار واح��دي آغاز كرد. در روزهاي بعد نيز همچنان 
ش��اخص با رش��د مواجه شد. س��رانجام روز سه شنبه و 
چهارشنبه به ترتيب با رشد 1۸هزار و ۲۶هزار واحدي به 

سبزپوشي دل چسب خود پايان داد. 
ش��اخص كل بورس تهران درمجموع ۶۶هزار واحد 
رش��د كرد و از ارتفاع يك ميليون و 14۷هزار واحد به 
يك ميليون و ۲13ه��زار واحد صعود كرد. همچنين 
شاخص كل هم وزن با رش��د 1.۶درصدي روبرو شد. 
شاخص كل فرابورس نيز يك روز قرمز و چهار روز سبز 
را تجربه كرد و درمجموع 3۲۲واحد، معادل 1.۸درصد 
رش��د كرد. نمادهاي »ومدير« ب��ا ۲۵.۵درصد، نماد 
»بركت« با ۲4.1درصد و نماد »بساما« با ۲۲.9درصد 
بيش��ترين بازدهي را طي اين هفته ثب��ت كردند. در 
س��مت ديگر، »فاهواز« با 43.4درصد، »سفاسي« با 
40.۸درصد و »كقزوي« با 40درصد سهامداران خود 
را نقره داغ كردند. ارزش معامالت هفته گذشته بازار 
س��هام، روندي صعودي و اميدواركننده را پشت سر 
گذاشت و در روز آخر نيز پس از ماه ها از ۶هزار ميليارد 
تومان عبور كرد. متوسط ارزش معامالت اين هفته به 
حدود چهار هزار و ۵۶۲ميليارد تومان رسيد كه نسبت 
به هفته پيش حدود ۵0درصد افزايش يافته اس��ت. 
همچنين بيش��ترين ارزش معامالت هفته با ۶هزار و 
۲9۶ميليارد تومان متعلق به روز چهارشنبه، ۲تير ماه 
و كمترين ارزش معامالت با س��ه هزار و ۶۶۵ميليارد 
تومان متعلق به روز شنبه بود. بيشترين معامالت بورس 
و فرابورس در هفته اي كه گذشت به گروه »خودرو و 
ساخت قطعات« تعلق داشت به طوري كه سه هزار و 
1۵۶ميليارد تومان فقط در اين بخش جابه جا ش��د، 
گروه»فلزات اساسي« با معامالت دو هزار و 94۶ميليارد 
توماني دوم شد و »بانك ها و موسسات اعتباري« با دو 
هزار و ۵۲9ميليارد تومان در جايگاه سوم قرار گرفت. 

در هفت��ه مذك��ور تع��داد گروه هايي كه ب��ا دل خوش 
بازار را ترك كردند افزايش چش��مگيري داش��ت. گروه 
»شركت هاي چندرشته اي صنعتي« با 10.۵درصد، گروه 
»مخابرات« با ۸.1درصد و گروه »استخراج نفت و خدمات 
جانبي« با ۵.9درصد رش��د پر بازده ترين گروه هاي اين 
هفته بودند. در طرف ديگر كم بازده ترين گروه ها به ترتيب 
»محصوالت چوبي« با منفي 10.۲درصد، »قند و شكر« 
با منفي ۸.۶درصد و »منسوجات« با منفي 4.1درصد به 

ثبت رسيدند.
در هفته اي كه گذشت بازار سهام كار خود را با خروج پول 
ناچيز ۲۵ميلياردي آغاز كرد. اما در روز يكشنبه خروج 
پول شدت گرفت و به ۵40ميليارد تومان رسيد. روز بعد 
از شدت آن كاسته شد و باالخره در روز سه شنبه با ورود 
پول حقيقي ها مواجه ش��د. اين ورود پل روز چهارشنبه 
نيز ادامه يافت و به 3۸0ميليارد تومان رسيد. درمجموع 
اين هفته خالص فروش حقيقي ها ح��دود 90ميليارد 
تومان از خريدشان بيش��تر بود. گفتني است اين هفته 
گروه »فلزات اساس��ي« با ۲۲۶ميليارد توم��ان و گروه 
»محصوالت ش��يميايي« با ۲10ميليارد تومان و گروه 
»ش��ركت هاي چندرش��ته اي صنعتي«با 1۵9ميليارد 
تومان طعم ورود پول را چشيدند. در طرف ديگر گروه هاي 
»بانك ها و موسس��ات اعتباري« با 19۵ميليارد تومان 
و »فرآورده هاي نفتي« با 1۲۸ميلي��ارد تومان و »بيمه 
و صندوق بازنشس��تگي« با ۶۲ميليارد تومان به ترتيب 
بيشترين تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي را ثبت كردند.  
گفتني اس��ت بيش��ترين خروج پول حقيقي به ترتيب 
متعلق به نمادهاي »فملي«، »ن��وري« و »تاپيكو« بود. 
به طوري كه مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري ملي 
صنايع مس ايران 1۸۶ميليارد تومان و پتروشيمي نوري 
1۵4ميليارد تومان افزايش يافت. از طرف ديگر بيشترين 
ورود پول حقيقي به ترتيب متعلق به نمادهاي »شپنا«، 
»وملل« و »وپاسار« بود. به طوري كه مالكيت حقيقي در 
تركيب س��هامداري پااليش نفت اصفهان ۲0۷ميليارد 

تومان و اعتباري ملل 103ميليارد تومان افزايش يافت.
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پيگير واريز ۱۵۰ ميليون دالر 
به حساب صندوق تثبيت هستيم

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: به طور مرتب در حال پيگيري 
واريز مبلغ 1۵0 ميليون دالر هستيم اما متأسفانه 
به داليلي نمي توان زمان دقيقي را براي واريز اين 

مبلغ مشخص كرد.
 محمدعلي دهقان دهنوي در مورد روند بررسي 
طرح ۷+3 ك��ه قرار ب��ود به عنوان ي��ك بازوي 
حمايتي در بازار س��رمايه به اج��را درآيد، اظهار 
كرد: موضوع هفت موردي كه در جلس��ه سران 
قوا تصويب ش��د، اكنون ني��ز در حال طي كردن 

مراحل اداري خود است.
وي افزود: به طور مرت��ب در حال پيگيري بحث 
واري��ز مبل��غ 1۵0 ميليون دالر هس��تيم تا بين 
صندوق توس��عه ملي و بانك مركزي هماهنگي 
الزم ايجاد ش��ود، چرا هرچه س��ريع تر مشخص 
ش��ود كه اين مبلغ قرار است از كدام يك از منابع 
صندوق توس��عه مل��ي از طريق بان��ك مركزي 
به صندوق تثبيت واريز ش��ود، اما متأس��فانه به 
داليلي نمي توان زم��ان دقيقي را براي واريز اين 
مبلغ به حس��اب صندوق تثبيت بازار س��رمايه 

مشخص كرد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: اما 
به شخصه اين اطمينان را به سهامداران مي دهم 
كه از جانب س��ازمان بورس به طور مداوم پيگير 
واريز مبلغ 1۵0 ميليون دالر به حساب صندوق 

تثبيت بازار سرمايه هستيم.
دهقان دهنوي در مورد واريز مابقي س��ود سهام 
عدالت، تصري��ح كرد: در حال حاضر پيگير واريز 
مابقي سود سهام عدالت هستيم و اميدواريم كه 

تا پايان اين هفته بتوانيم به جمع بندي برسيم.
دبير ش��وراي عالي ب��ورس تصريح ك��رد: علت 
ديركرد در واريز بخش دوم سود سهام عدالت به 
س��بب آن است كه از 3۶ شركت بورسي سرمايه 
پذير چند ش��ركت س��ودي را فعاًل به حس��اب 
س��پرده گذاري مركزي به منظور تجميع مبالغ 
واريز نكردند، ما به آنها تا پايان اين هفته فرصت 
داده ايم تا هم��كاري الزم را انجام دهند، در غير 
اين صورت به طورقطع اس��امي آنها را منتش��ر 

خواهيم كرد.

صعود بورس هاي جهاني
برخالف بورس هاي اروپايي، شاخص هاي بورسي 
در امريكا و آس��يا صعود كردند. سرانجام پس از 
چندين م��اه بحث و جدال درباره اعتبارات مورد 
ني��از دولت امريكا براي پيش��برد پ��روژه عظيم 
زيرساختي دولت، جو بايدن اعالم كرد به توافق 
اوليه ب��ا رهب��ران دموك��رات و جمهوري خواه 
براي تصويب اعتبارات مورد نياز رس��يده است. 
قرار اس��ت طبق اين اليحه، صدها ميليارد دالر 
س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي اصلي نظير 
اتوبان ه��ا، بن��ادر، جاده ها و تاسيس��ات حياتي 
ص��ورت گيرد تا اقتص��اد امريكا با دس��تيابي به 
يك رش��د نيرومند، به طور كامل از دوران كرونا 

خارج شود.
راب هاورث، كارشناس ارشد سرمايه گذاري در 
موسسه يو اس بنك ولث گفت: ديدگاه كلي ما اين 
است كه در كوتاه مدت، وضعيت رشد اقتصادي و 
نرخ تورم شرايط را به نفع دارايي هاي پرريسك تر 
رقم خواه��د زد. نرخ ه��اي بهره در بس��ياري از 
كشورهاي جهان هنوز هم در سطح بسيار پاييني 
قرار دارد و تا زماني كه ش��اهد بازگش��ت سطح 
توليدات به زمان قبل از آغاز همه گيري نباشيم، 
بعيد اس��ت كه بانك هاي مركزي ب��ه تغيير در 

نرخ هاي فعلي رضايت دهند.
در وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا 
جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
باال تري از روز قبل خود بس��ته ش��دند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 0.9۵ درصد 
كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 34 هزار و 
19۶.۸۲ واحد بسته شد. ش��اخص »اس اند پي 
۵00« با 0.۵۸ درصد صعود تا سطح 4۲۶۶.49 
واحدي باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي 
امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 0.۶9 درصد 
افزايش در س��طح 14 ه��زار و 3۶9.۷1 واحدي 

بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي 100« ب��ورس لندن ب��ا 0.0۶ درصد 
صعود نس��بت به روز قبل و در سطح ۷114.۲۸ 
واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 30« بورس 
فرانكف��ورت در آلمان با كاهش 0.۲۲ درصدي و 
ايستادن در س��طح 1۵ هزار و ۵۵4.۸۲ واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك 40« 
بورس پاريس با عقبگرد 0.19 درصدي در سطح 
۶۶1۸.۵9 واحد بسته ش��د. در مادريد شاخص 
»ايبك��س 3۵« 0.۲۸ درص��د پايي��ن رفت و به 

904۸.۷0 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
خوبي داش��تند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با صعود 0.۶۶ درصدي 
تا س��طح ۲9 ه��زار و ۶۶.1۸ واح��دي باال رفت. 
ش��اخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 1.4 
درصد باال رفت و در س��طح ۲9 هزار و ۲۸۸.۲۲ 

واحد بسته شد.
در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود 
1.۶3 درصدي را تجربه كرد و در سطح ۵۲39.9۷ 
واحد بسته ش��د. در استراليا ش��اخص »اس اند 
پي اس اند ايكس ۲00« بورس س��يدني با 0.4۵ 
درصد افزايش و ايس��تادن در سطح ۷30۸.0۵ 
واح��دي به كار خ��ود خاتم��ه داد. در بين ديگر 
شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.

رشد كسب وكارهاي كوچك
و استارت  آپ ها با گواهي مشاركت

امير هاموني، مديرعامل ش��ركت فرابورس گفت: ابزار 
گواهي مشاركت به عنوان يك ابزار نوين مالي و كارآمد 
راه اندازي شد تا از اين طريق امكان تأمين مالي جمعي 
براي كسب وكارهاي كوچك و متوسط و استارت آپ ها 
فراهم شود. گواهي مشاركت ابزار جديد مالي است كه با 
همكاري شوراي عالي بورس، سازمان بورس، فرابورس، 
وزارت ارتباطات و اطالع��ات و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت راه اندازي شد.  اين مقام مسوول افزود: مخاطب 
اصلي پلتفرم هاي تأمين مالي جمعي، استارت  آپ ها، 
شركت هاي دانش بنيان، شركت هاي كوچك و متوسط، 
كس��ب وكارهاي كوچك مقياس، اصناف، كارگاه هاي 
صنعتي در ش��هرها و روستاها هستند كه مي توانند از 
طريق پلتفرم هاي تأمين مالي جمعي، تأمين مالي كرده 
و به بازدهي و رشد برسند و همچنين به اشتغال زايي در 
كشور كمك كنند. مديرعامل شركت فرابورس ايران 
گفت: اين پلتفرم ها به افراد اجازه مي دهد به ميل خود در 
كسب وكارهاي مختلفي در زمينه هاي آي تي، بهداشت و 
سالمت، حمل ونقل، نانو تكنولوژي و غيره سرمايه گذاري 
كنند همچنين براي كسب وكارها موقعيتي را فراهم 
مي كنند كه بتوانند در مراحل ابتدايي كار خود سرمايه 
موردنياز براي ش��روع را جذب كنند. اين مقام مسوول 
سقف س��رمايه گذاري در اين پلتفرم را تا 10 ميليارد 
تومان اعالم كرد و خاطرنشان كرد: تأمين مالي در اينجا 
كاماًل از جنس سهامداري است و مشاركتي كه در آن 
انجام مي شود، از نوع عقد شراكت است. به عبارت ديگر، 
از طريق اين ابزار افراد مي توانند به تأمين مالي يك كارگاه 
روستايي فرش بافي تا يك شركت استارت آپي كمك 
 كنند و در س��ود يا زيان آن شريك شوند كه سهم آنها 
تحت عنوان »گواهي مشاركت« تلقي مي شود. به گفته 
مديرعامل شركت فرابورس ايران، پلتفرم هاي تأمين 
مالي جمعي ابزاري نوين براي كسب وكارهاي نوپا است 
كه برخالف جهت روش هاي سنتي جذب سرمايه عمل 
مي كنند. در اين روش به جاي اينكه يك كارآفرين طرح 
خود را به موسس��ات مالي و سرمايه گذاران ارايه دهد و 
براي جلب نظر آنها تالش كن��د، ايده خود را دريكي از 
پلتفرم هاي تأمين مالي جمعي )كراودفاندينگ( معرفي 
مي كند. وي اف��زود: در اين پلتفرم ها براي تمام افراد با 
سرمايه هاي حداقلي اين فرصت مهيا است كه اگر به ايده 
كسب وكاري عالقه مند هستند، با هر حجم سرمايه اي در 
آن سرمايه گذاري كنند و در رشد و پيشرفت آن سهيم 
شوند. هاموني نامه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
اواخر ارديبهشت امسال را مدنظر قرارداد و افزود: طبق 
نامه دهقان دهنوي به سازمان امور مالياتي و بر اساس 
بند ۲4 ماده يك اوراق بهادار، اين گواهي مش��اركت، 
مش��مول ابزارهاي نوين مالياتي شده است و ازآنجاكه 
طبق م��اده 143 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، 
ابزارهاي مالي معاف از ماليات هستند، پلتفرم هاي تأمين 
مالي جمعي نيز معاف از ماليات نقل وانتقال و همچنين 
معاف از ماليات ارزش افزوده هس��تند. وي با اش��اره به 
دستورالعمل مصوب شوراي عالي بورس تصريح كرد: بر 
اساس اين دستورالعمل، فرابورس ايران به عنوان رگالتور 
پلتفرم هاي تأمين مالي جمعي معرفي و به رس��ميت 
شناخته شده است و كارگروه ارزيابي تأمين مالي اين 
شركت، رگالتور در اين حوزه است. مديرعامل فرابورس از 
دو نوع پلتفرم  تأمين مالي جمعي در كشور يادكرد و اذعان 
داشت: در حال حاضر در كشور پلتفرم هاي تأمين مالي 
جمعي از نوع جايزه محور يا مشاركت محور هستند. در 
تأمين مالي جمعي مبتني بر جايزه كه در آن پلتفرم هاي 
خيريه فعاليت دارند، ني��ازي به اخذ مجوز از فرابورس 
وجود ندارد. اما ساير پلتفرم هاي حوزه شراكت بايد براي 
ادامه فعاليت خود از كارگروه ارزيابي تأمين مالي فرابورس 
مجوز كسب كنند؛ در غير اين صورت سايت   آنها توسط 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات فيلتر خواهد شد. 
وي با اشاره به اسامي پلتفرم هاي داراي موافقت اصولي 
گفت: دونگي، كارن كراد، پارس فاندينگ، فاينتك )هم 
آفرين(، ققنوس و اي بي كراد، پلتفرم هايي هستند كه 
تا اكنون ضمن اخذ موافقت اصولي فرابورس، مشغول 
به فعاليت هستند و ديدگاهان نوين، لوتوس پارسيان، 
رويش كوثر، ايفا، هوشمند امين، حالل فاند، رايان پايا، 
شناسا و كسب وكار رضوي، پلتفرم هاي ديگري هستند 
كه موافقت اصولي را كسب كرده اند، اما هنوز فعاليت خود 
را آغاز نكرده و از فرابورس مجوز فعاليت را اخذ نكرده اند.

سيمان مشمول قيمت گذاري
و نظام سهميه بندي نيست

محمدعلي دهقان دهنوي رييس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در نامه اي به عليرضا رزم حس��يني 
وزير صنعت، معدن و تجارت به چالش هاي صنعت 
سيمان اشاره و بر لزوم خروج اين محصول از شمول 
قيمت گذاري و عرضه در بورس كاالي ايران تأكيد كرد 
كه در پاسخ آن به صراحت اعالم كرد سيمان مشمول 
قيمت گذاري و نظام سهميه بندي نيست. با اين تفاسير 
موافقت وزارت صمت با واقعي سازي قيمت سيمان 
برپايه نظام عرضه و تقاضا در بورس كاال اعالم ش��ده 
است.  در اين نامه آمده است: همان گونه كه استحضار 
داريد امروزه مصرف سيمان در نقش نهاده ساختماني 
و عمران��ي مي تواند به عنوان يكي از ش��اخص هاي 
پيشرفت كشورها در نظر گرفته شود. در كشور ايران 
حدود ۷۵ شركت توليدكننده سيمان با ظرفيت ۸۵.3 
ميليون تن وج��ود دارد كه ازنظر ظرفيت چهارمين 
رتبه را در كشورهاي جهان بعد از چين، هند و امريكا 
در اختيار دارد. ركود در ساخت وساز داخلي و كاهش 
بودجه عمراني دولت و محدوديت هاي به وجود آمده 
در صادرات باعث شد تا ايران نتواند از بخش عمده اي 
از ظرفيت توليد سيمان خود استفاده نمايد، بااين حال 
پيش بيني مي شود ظرفيت توليد، به دليل تكميل 
كارخانه ها در دس��ت احداث تا پايان سال 1400 به 
حدود 9۵ ميليون تن بالغ شود. ظرفيت توليد سيمان 
كشور در سال 139۸ از مرز ۸0 ميليون تن گذشت )با 
توجه به چشم انداز برنامه پنجم توسعه ظرفيت توليد 

اين صنعت بايد به 110 ميليون تن برسد( .

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان وضعيت بازار سهام را  بررسي مي كند

بورس در انتظار رويدادهاي جديد

معامالت بورس كاال جان تازه اي گرفت
در هفته اي كه گذشت شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه مهم ترين 
عناوين آنها به ركورد تاريخي ارزش معامالت ماهانه 
ب��ازار فيزيكي، خروج س��يمان از نظام قيمت گذاري 
دس��توري و پايان عصر دس��تور و ابزار جديد بورس 
كاال براي حمايت از خريداران اختصاص داشت. طي 
خرداد ماه سال جاري، 3 ميليون و ۵93 هزار تن انواع 
كاال به ارزش بي��ش از 44۲ هزار ميليارد ريال در بازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوستد قرار گرفت 
كه نسبت به ارديبهش��ت ماه به ترتيب رشد ۲۲ و ۸ 
درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد؛ نكته 
حائز اهميت معامالت خردادماه، شكسته شدن ركورد 
ارزش معامالت ماهانه بازار فيزيكي در تاريخ معامالت 
بورس كاال يعني از س��ال 13۸۶ تاكنون اس��ت. تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران، طي 
ماه گذشته ميزبان معامله يك ميليون و ۸4۶ هزار تن 
انواع كاال به ارزش بيش از ۲۵3 هزار ميليارد ريال بود. 
در اين تاالر 9۷9 هزار و 1۷0 هزار تن انواع فوالد، ۵۵0 
هزار و ۲۸0 تن س��يمان، ۲۶ هزار و ۶0 تن انواع مس، 
۶90 تن كنسانتره موليبدن، 1۲9 تن كنسانتره فلزات 
گرانبها، 31 هزار و ۲4۵ تن آلومينيوم، 1۶۵ هزار تن 
سنگ آهن، 33 هزار و ۲0۵ تن روي، 400 تن كك، ۶0 
هزار تن آهن اسفنجي، ۲۵0 تن سرب و 13 كيلوگرم 
شمش طال از سوي مشتريان خريداري شد. همچنين 
در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي 
اي��ران نيز طي خرداد ماه افزون بر يك ميليون و ۷40 
هزار تن انواع كاال به ارزش 1۸۷ هزار ميليارد ريال در 

دو بخش داخلي و صادراتي معامله شد.
دراين تاالر بالغ بر 49۲ ه��زار و 393 تن انواع قير، 319 
هزار و ۵۵0 تن انواع مواد پليمري، 1۵9 هزار و 4۸0 تن 
مواد ش��يميايي، 19 هزار و ۸34 تن روغن و ۵40 هزار و 
400 تن وكيوم باتوم به فروش رس��يد. از ديگر كاالهاي 
معامله ش��ده در اين تاالر مي توان به دادوستد 4۲ هزار و 

۶30 تن گوگرد، 4۵0 تن آرگون، ۵۵0 تن عايق رطوبتي 
و 1۵۷ هزار تن لوب كات اش��اره كرد. بازار فرعي بورس 
كاالي ايران نيز طي م��دت مذكور معامله ۶ هزار و 31۶ 
تن انواع كاال را تجربه كرد. عليرضا ناصرپور معاون توسعه 
بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران در نشست 
»معرفي سازوكار اجرايي اوراق خريد دين كااليي و بررسي 
فرصت هاي تامين مالي از طريق اين اوراق« با اش��اره به 
اين نكته كه اوراق خريد دين كااليي به نوعي تامين مالي 
مناسب براي خريداران اس��ت گفت: در ميان ابزارهاي 
مالي فعلي بورس كاالي ايران در حوزه تامين مالي كه به 
لحاظ حجم انتشار قابل توجه است، اوراق سلف موازي 
استاندارد بوده كه عمدتا براي تامين مالي عرضه كنندگان 
كاربرد دارد. در همين راستا همواره درخواستي از سوي 
خريداران كاالها براي تامين مالي اين گروه نيز به بورس 
كاال وجود داش��ت، لذا بررسي ها انجام شد تا ابزار و روش 
تامين مالي براي خريداران هم طراحي ش��ود كه اوراق 

خريد دين كااليي مطرح و پيشنهاد شد.
اي��ن اوراق مبتني ب��ر كاالهاي معامله ش��ده در بورس 

كاالست و ديون ايجاد ش��ده، لزوما ناشي از معامالت در 
بورس كاالست و از اين رو تا حدودي تسهيالتي در فرآيند 
انتشار آن در نظر گرفته شده و فرآيند ثبت اين اوراق نيز 
ساده تر ديده شده است. در روند اجراي انتشار اوراق خريد 
دين، مجوزهايي به صورت عمومي به عرضه كننده داده 
مي شود تا سقفي از انتش��ار را در طول سال و به صورت 
قراردادهاي نس��يه داشته باشد و در آن امكان تنزيل نيز 
وجود خواهد داشت. اميرتقي خان تجريشي كارشناس 
ارشد بازار سرمايه با بيان اينكه عرضه محصوالت معدني 
در بورس كاال به رقابتي شدن و كشف قيمت بهينه در كل 
زنجيره فوالد كمك مي كند، معتقد است ورود محصوالت 
معدني به بورس كاال در كن��ار عرضه كل زنجيره توليد 
فوالد، پاياني بر سال ها قيمت هاي دستوري در حلقه هاي 

مختلف زنجيره است.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان مي گويد 
كه بورسي شدن سيمان آثار و پيامدهاي بسيار مثبتي 
براي اين صنع��ت به همراه دارد كه با توجه به س��رعت 
گرفتن پذيرش شركت ها و عرضه ها در بورس كاال و خروج 

اين صنعت از مشمول قيمت گذاري دستوري، اين آثار 
مثبت به زودي بر روند بازار و صنعت نمايان خواهد شد. 
قيمت گذاري دستوري در هر كاال و صنعتي، آثار و تبعات 
منفي به همراه دارد و با خروج از تعيين دستوري قيمت ها، 
نه فقط توليدكنندگان، بلكه مصرف كنندگان نيز از مزاياي 
آن بهره مند مي شوند. واحدهاي توليدي سيمان براساس 
طرح هاي توجيهي خ��ود اقدام به دريافت تس��هيالت 
بانكي و تأمين مالي براي ادامه يا توسعه فعاليت هاي خود 
مي كنند و در اين طرح ها قيمت محصول نيز پيش بيني 
ش��ده اس��ت تا براس��اس آن امكان بازپرداخت اقساط 
تسهيالت و توليد ممكن شود. از اينرو وقتي قيمت سيمان 
در بازار ش��فاف بورس كاال، كشف شود، توليدكنندگان 
براي افزايش توليد و به روزرساني خطوط توليد، انگيزه و 
منابع به دست مي آورند. از سوي ديگر، با متعادل شدن 
بازار، مصرف كنندگان نيز قادر خواهند بود تا نياز خود را 
به راحتي و با قيمت منطقي، تأمين كند. حسين مدرس 
خياباني، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معتقد اس��ت دوران قيمت  گذاري دستوري و تثبيتي 
سپري ش��ده و اين سياست صرفا در دهه ۷0 كه تعداد و 
تنوع محصوالت مورد نياز خانوارها كم بوده، موضوعيت 
داشته است. وي اعالم مي كند: امروز اين مفهوم بايد در 
كشور جا بيفتد كه وقتي حرف از »توليد، پشتيباني ها و 
مانع زدايي ها« به ميان مي آيد، يكي از بزرگ ترين موانع در 
بحث توليد و چالش هاي پيش رو قيمت  گذاري است و اين 
جالب است كه ما از مزاياي خروج قيمت  گذاري دستوري 
كه شايد مصداق بارز آن بورس كاال و قيمت  گذاري فوالد 
و پتروشيمي است، بهره مند شده  ايم و اين مي تواند الگويي 
براي همه كاالها باشد. واقعيت آن است كه از وقتي ماده 
9۵ قانون برنامه سوم كه من هم در نگارش آن دخيل 
بودم، ابالغ ش��ده، ش��تابي كه توليد كاال گرفته قابل 
مقايسه با دهه قبل از آن نيست؛ چراكه بازار اين كاالها 
در قالب يك فضاي رقابتي و شفاف در بورس كاال تجربه 

شده است و توليد را رونق داده است.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه هنوز آمار رسمي از تحوالت بازار مسكن طي 
ماه گذشته منتشر نشده است، اما بررسي هاي ميداني 
حاكي از تداوم رشد منفي قيمت معامالتي مسكن طي 
خردادماه است. البته اين افت قيمت همراه با كاهش 
قابل توجه تعداد معامالت ملكي بوده كه نشان دهنده 
ركود بازار مسكن اس��ت. در اين حال، از اين واقعيت 
نبايد غفلت ورزيد ك��ه اقتصاد اي��ران دچار بيماري 
هلندي است و به واسطه همين بيماري، رشد قيمت 
كاالهاي غيرقابل تجارت همچون مسكن به ويژه در 
روندهاي بلندمدت نس��بت به رشد قيمت كاالهاي 
قابل تجارت بيش��تر و قوي تر است. از همين رو است 
كه برخي از كارشناسان نسبت به تحليل بازار مسكن 
بر مبناي روندهاي كوتاه مدت هشدار مي دهند و آن را 

گمراه كننده و انحرافي مي دانند.
به گزارش »تعادل«، آنگونه كه بانك مركزي تحوالت 
بازار مسكن تهران طي ارديبهش��ت ماه سال جاري 
را روايت كرده اس��ت، در اين ماه، قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني با 526 هزار تومان افت )معادل 1.8 
درصد( نسبت به قيمت فروردين ماه سال جاري، به 
28 ميليون و 796 هزار تومان نزول كرده اس��ت. اين 
شاخص در نخستين ماه سال جاري نيز با 3.1 درصد 
)حدود يك ميليون تومان( ريزش نس��بت به اسفند 
99 ركورد هر متر مربع 29 ميليون و 322 هزار تومان 
را ثبت كرده بود. اما واقعيت حاكم بر بازار مسكن طي 
دو ماهه نخست بهار سال جاري فراتر از اين است و در 
صورت تعديل تورم ماهانه مسكن با تورم عمومي در 
فروردين و ارديبهشت به ترتيب نرخ واقعي تورم مسكن 
با منف��ي 5.8 واحد درصد و منف��ي 2.5 واحد درصد 
آشكار مي شود. به عبارت ديگر، در دو ماه مورد اشاره، 
فراتر از كاهش قيمت اس��مي مسكن، شاهد كاهش 
واقعي قيمت مسكن به ميزان 8.3 درصد نيز بوده ايم. 
مس��اله اي كه اميدواري نسبت به تحقق برخي پيش 
بيني ها از تخليه 30 درصدي حباب مسكن در سال 

جاري را فزوني مي بخشد. 

     ظرفيت ذاتي رشد قيمت مسكن
در اين حال، بيت اهلل س��تاريان، كارش��ناس اقتصاد 
مسكن گفت: طي 30 سال گذشته قيمت طال و دالر 
حدودا 180 برابر شده در حالي كه مسكن 1200 برابر 
شده است كه نش��ان مي دهد اين بخش ذاتا ظرفيت 
دارد و علت اصلي آن كمبود عرضه نسبت به تقاضاست. 
ستاريان اظهار كرد: آمارهايي كه از رصد كوتاه مدت بازار 
مسكن به دست مي آيد قابل اعتنا نيست؛ به خصوص 
در ش��رايط فعلي كه معامالت در ركود به سر مي برد. 
موقعي مي توانيم بگوييم قيمت يك كاال پايين آمده يا 
باال رفته كه در يك زمان مشخصي تعداد قابل توجهي 
معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعي مشابه 

در گذشته مقايسه كنيم. 
وي افزود: اساس��ا وقتي معامله اي صورت نمي گيرد 
و ب��ازار در ركود قرار دارد، صحب��ت از كاهش قيمت 
بي معناس��ت. اينكه در يك محله وس��يع 10 معامله 
انجام ش��ود يعني اين موارد شرايط معامله را نداشته 
است. فروشنده ممكن است تحت اضطرار، پول الزم 
باش��د يا قصد مسافرت داشته باش��د و ملكش را زير 
قيمت بفروشد. اين قراردادها را به عنوان شاخص اعالم 
مي كنند كه باعث مي شود در تحليل ها و برنامه هاي 

بلندمدت دچار اشتباه شويم.

     رشد 9۴ درصدي قيمت مسكن در 99
اين كارشناس اقتصاد مس��كن در گفت وگو با ايسنا 
خاطرنشان كرد: بهار و تابستان سال 1399 معامالت 
مسكن در كشور مقداري رونق داشت و ديديم كه در 
تهران هر ماه حدود 8 درصد نرخ ها باال مي رفت. سپس 
در پاييز معامالت به حدود يك دهم رسيد و قيمت دو، 
سه درصد پايين آمد كه بسياري افراد از ريزشي شدن 
بازار صحبت مي كردند اما پايان سال ديديم قيمت ها 
در تهران 9۴ درصد نس��بت به سال 1398 رشد كرد. 
در حال حاضر نيز معامالت به حدود يك دهم وضعيت 
نرمال رسيده و قيمت ها اندكي پايين آمده كه باز هم 
عده اي از ريزش نرخ ه��ا و حتي پيش بيني ريزش در 

آينده صحبت مي كنند.

     روايت ديگر روندهاي بلندمدت از مسكن
ستاريان با بيان اينكه منحني هاي كالن اقتصادي در 
حوزه مسكن نشان دهنده ركود يا افت قيمت نيست و 
نخواهد بود، تاكيد كرد: شاخص هاي توسعه اقتصادي 
در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسكن است. 
سال قبل بعد از چندين سال رشد اقتصادي كشور ما 
مثبت بود و احتماال امسال هم ادامه پيدا مي كند. بحث 
بودج��ه عمراني دولت، اثرات مذاكرات هس��ته اي بر 
اقتصاد، رشد نقدينگي و چرخش پول، ارتباط با چين و 
كشورهاي غربي، همگي از رشد و توسعه خبر مي دهند. 
با توجه به پيش��ران بودن حوزه مسكن قطعا در اين 

بخش نيز با رونق و رشد مواجه مي شويم.
وي اظهار كرد: تصور غالب اين است كه علت افزايش 
قيمت مسكن، رشد قيمت دالر اس��ت. بله نرخ ارز، 
يك عامل محرك بوده اما بخش امالك در ايران ذاتا 
ظرفي��ت دارد. حتي ارز و طال كاالهاي س��رمايه اي 
نيستند اما مس��كن كاالي سرمايه اي است. طي 30 
سال گذشته قيمت ارز و طال 170 تا 180 برابر شده، 
اما مسكن در بعضي مناطق تا 1200 برابر رشد كرده 

است. اينكه چرا مسكن به كاالي سرمايه اي تبديل 
شده بحثش جداس��ت. اما اين گمانه كه سوداگران 
و دالالن اين بال را س��ر بازار مس��كن آورده اند كامال 
اش��تباه است. مس��كن درون خود ظرفيتي دارد كه 

باعث سوداگري مي شود.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن، ركود فعلي را نوعي 
حالت انتظار از سوي كنشگران امالك براي رسيدن 
به ش��رايط باثبات سياسي دانست و گفت: اگر ثبات 
سياس��ي اتفاق بيفتد قدر مس��لم بازار مسكن رشد 
مي كند؛ زيرا هم حدود 5 ميليون كس��ري مس��كن 
داريم و هم براي رونق اقتصادي بايد اين حوزه را راه 
بيندازيم. از طرف ديگر وقتي نمي دانيم دولت آينده 
برنامه اي براي بخش مسكن دارد يا مي تواند مشكالت 
اين بخش را حل كند، ابهامات و نگراني از آينده اين 
بازار بيشتر مي شود. اگر دولت آقاي رييسي بخواهد 
راه 50 سال گذشته را در بخش مسكن برود همين 

وضعيت ادامه پيدا مي كند.
س��تاريان يادآور شد: در 50 س��ال گذشته هيچ وقت 
قيمت مسكن پايين نيامده است. در مقاطعي راكد بوده 
اما ركود تورمي نهفته داشته است. بدين معني كه در 
مقاطع ركود، قيمت ها مثل يك فنر جمع شده و بعد 

در زمان رونق، پرش كرده است.

     دولت ها با روزمرگي خود را مشغول كردند
وي با بيان اينكه هر دولتي بعد از انقالب اسالمي آمده 
در بخش مسكن خودش را با روزمرگي مشغول كرده 
است، گفت: دولت ها سناريوهاي تكراري را دنبال و 
صورت مساله را كوچك تصور كردند. در صورتي كه 
مساله مسكن آنقدر بزرگ است كه در طول ۴2 سال 
گذشته نتوانس��ته ايم آن را حل كنيم. االن خانوارها 
با 60 س��ال كار كردن نمي توانند خانه بخرند. سهم 
مسكن در سبد خانوار به طور متوسط ۴8 درصد شده 
و در بعضي مناطق كالن ش��هرها ب��االي 80 درصد 

اس��ت. مرد خانواده كار مي كند و پول را دودس��تي 
به صاحبخانه مي دهد. زن ه��م براي خرج و مخارج 
زندگي كار مي كند. اين كارشناس بازار مسكن درباره 
وضعيت مسكن در كش��ورهاي توسعه يافته اظهار 
كرد: سهم مسكن در سبد خانوار به طور متوسط در 
جهان 12 درصد اس��ت. يعني يك نفر با 1.5 ساعت 
كار روزانه مي تواند اجاره آن روز را تامين كند. مابقي 
6.5 ساعت را براي خوراك، پوشاك، تفريح، ورزش، 

درمان و ديگر مسائل كار مي كند.

     ساماندهي بازار مسكن ۲۰ سال
طول مي كشد

س��تاريان در پاسخ به اين س��وال كه آيا مي توانيم در 
چهار سال مشكل بخش مسكن را حل كنيم، گفت: 
خير چنين چيزي امكان ندارد. حتي اگر دولت جديد 
ساختار كل اقتصاد دولتي را تغيير دهد و با تمام توان 
ش��روع به احداث مس��كن كنيم بين 10 تا 20 سال 
طول مي كشد تا به نتيجه برسيم. هركس مدعي شود 
من ظرف يك، دو يا چهار سال مشكل مسكن را حل 

مي كنم معلوم است كه اين بخش را نشناخته است.
وي تصريح كرد: ما حدود 5 ميليون واحد مسكوني 
كس��ري مخفي داريم كه به ش��كل حاشيه نشيني، 
كپرنشيني، خانوارهاي گسسته و غيره وجود دارد. 
اين 5 ميليون كسري را كشورهاي توسعه يافته هم 
نمي توانند در بازه زماني چهار ساله تامين كنند. فقط 
بعد از جنگ جهاني دوم بود كه بعضي كش��ورهاي 
اروپايي توانس��تند س��االنه 200 تا 300 هزار واحد 
مسكوني بسازند كه آن هم مردم كمك كردند. هيچ 
دولتي نمي توان��د با اختي��ار و برنامه ريزي و بودجه 
خودش بيش از 50 هزار واحد در س��ال بس��ازد. 95 
درصد بازار مسكن در اختيار بخش خصوصي است. 
اگر بخواهيم كس��ري را جبران كنيم به برنامه ريزي 

وسيع و عمقي نياز داريم.
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 جمعيت ۲۱ شهر جديد
 از ۱،۱ ميليون نفر عبور كرد

با وج��ود كاهش ح��دود 90 درص��دي درآمدهاي 
نفتي نسبت به سال 1390 و خشكي منابع عمراني، 
ش��هرهاي جديد با ات��كا به منابع داخل��ي كه خرج 
زيرساخت ها و حتي تكميل واحدهاي مسكوني شد، 
به تدريج به مناطق بهتري براي زندگي تبديل شدند 
و اين در حالي است كه اوايل كار دولت، كارشناسان 
پيش بيني مي كردند س��ايت هاي مس��كن مهر به 
سرنوش��ت مس��كن اجتماعي اروپا و امريكا و محلي 
نامناسب تبديل شوند. طي 8 سال گذشته 1۴ پروژه 
كالن ملي توسط شركت عمران شهرهاي جديد به 
بهره برداري رسيد كه از جمله آن مي توان به تكميل 
303 هزار مس��كن مهر و 200 باب مدرسه به ارزش 

6۴0 ميليارد تومان اشاره كرد.
به گزارش ايسنا، بيش از 80 هزار پروژه نيمه تمام روي 
دست دولت دوازدهم قرار گرفت كه به داليلي همچون 
عدم تصويب اليحه مش��اركت عمومي � خصوصي، 
توفيق چنداني در واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي 
حاصل نش��د و پ��ول كافي براي تكمي��ل آنها وجود 
نداشت. درآمدهاي نفتي از 118 ميليارد دالر در سال 
1390 به حدود 8 ميليارد دالر در سال 1398 رسيد. 
صادرات نفت نيز ك��ه در زمان هاي معمول حدود 2 
ميليون و 200 هزار بشكه در روز بود به روزانه حدود 
500 هزار بشكه كاهش پيدا كرده است. عمال منابع 
چنداني وجود نداشت كه بتوان پروژه هاي عمراني را 
تكميل كرد و بخش قاب��ل توجهي از درآمدها صرف 
امور جاري مي ش��د. به گفته حبيب اهلل طاهرخاني، 
مديرعامل ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد، طبق 
تحليل هاي علمي و تخصصي صورت گرفته در سال 
1392 پيش بيني مي شد سرانجام اين سكونتگاه ها 
به سرانجام مسكن هاي عمومي دهه 1960 و 1970 
كشورهاي اروپايي و امريكاي ش��مالي دچار شود و 
به محيطي نامناس��ب براي زندگي تبديل شوند كه 
خوش��بختانه ما در اين راس��تا با بازتعريف سياست 
مسكن مهر مانع تكرار تجربه تلخ در اين زمينه شديم.

طاهرخاني در اين خصوص گفت: با سرمايه گذاري از 
ابتداي كار، موفق به رفع اين تهديد براي سكونتگاه هاي 
احداثي شديم؛ ما حتي در اين سايت ها شاهد كمبود 
شديد خدمات اوليه زندگي مانند آب، برق، و … بوديم 
اما در ادامه به سمت ايجاد زيرساخت هاي اجتماعي و 
خدمات عمومي رفتيم. عالوه بر حل مسائل زيربنايي 
وزيرساختي شهرهاي جديد طي چهار سال گذشته 
فضاهاي روباز محله اي، كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، كالنتري، مراكز آتش نشاني و مدرسه را در 

دستور كار قرار داديم.
بنابراين گزارش، س��ال گذش��ته جمعيت 21 شهر 
جديد از 1.1 ميليون نفر عبور ك��رد. طبق آمار روند 
رش��د جمعيت در ش��هرهاي جديد به ش��ش برابر 
كالن شهرهاي كشور رسيده كه علت اصلي آن توسعه 
زيرس��اخت ها و خدمات در اين شهرها بوده است. با 
توجه به اينكه ساكنان شهرهاي جديد اغلب از قشر 
جوان هستند اين شهرها داراي ظرفيت مناسبي براي 

رشد اقتصادي هستند.
بر اساس اين گزارش، يكي از مهم ترين تعهداتي كه 
دولت قبل ايجاد كرده بود كلنگ زني مسكن مهر بود 
كه شركت عمران در دولت روحاني موظف به تكميل 
آنها شد. اين ش��ركت عمدتا از طريق تهاتر زمين، 
پروژه هاي خود را جلو برد و در مواردي از دولت وام 
دريافت كرد. اين تس��هيالت به تكميل واحدهاي 
مسكوني، زيرساخت ها و خدمات اختصاص يافت. 
تحويل 303 هزار واحد از مجموع 352 هزار واحد 
داراي متقاضي مسكن مهر، احداث 200 مدرسه، 
تكميل مترو هشتگرد، بازار انديشه، آزادراه تبريز � 
سهند، بوستان مشاهير پرند، مجموعه چندمنظوره 
ش��هر جديد صدرا و ده ها پروژه ديگر كه يا افتتاح 
شده يا در دس��ت اجرا قرار دارد، بخشي از عملكرد 
شركت عمران ش��هرهاي جديد است. تاكنون 60 
هزار واحد از مجموع 83 هزار واحد مسكن مهر در 
شهر جديد پرديس افتتاح شده است. بهره برداري 
از 80 هزار مسكن مهر در شهر جديد پرند از مجموع 
90 هزار واحد، بخشي از اقدامات شركت عمران در 
هشت سال گذشته را شامل مي شود. در شهر جديد 
هش��تگرد نيز از 35 هزار واحد داراي متقاضي 21 
هزار تحويل ش��ده و 12 هزار و 291 مورد در قالب 
خودمالكي و طرح اقدام ملي مس��كن قرار گرفته 
است. عمليات نازك كاري 1800 واحد باقي مانده 

نيز در حال انجام است.
طبق آمار منتش��ر ش��ده از عملكرد شركت عمران 
ش��هرهاي جديد در كتاب وزارت راه و شهرسازي، 
پروژه هاي كالن افتتاح شده در شهرهاي جديد طي 
هشت سال گذشته به غير از احداث و تكميل مسكن 
مهر و مسكن ملي شامل اولين خط متروي بين شهري 
در شهرهاي جديد و اتصال آن به متروي كالن شهر 
تهران و همچنين اتصال آن به بزرگ ترين ايستگاه 
ريلي روسطحي كشور در شهر جديد هشتگرد، بازار 
ايراني- اسالمي نقش انديشه به عنوان بزرگ ترين 
پروژه تجاري شهرهاي جديد با طراحي منحصر به 
فرد و به يادماندني، آزادراه تبريز-س��هند به عنوان 
الگويي مناسب براي شراكت با بخش خصوصي در 
توسعه حمل و نقل آزادراهي حومه اي و اتصال يك 
ش��هر جديد به شهر مادر اس��ت. همچنين از ديگر 
پروژه هاي كالن ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد 
در هش��ت س��ال دولت تدبير و اميد مي توان به اين 
موارد اشاره كرد: احداث بوس��تان مشاهير پرند به 
عن��وان بزرگ ترين پارك ش��هرهاي جديد و يكي 
از بزرگ ترين پارك ها ش��هري كش��ور به مساحت 
32 هكتاربا معرفي و پاسداشت مشاهير، مجموعه 
ورزش��ي چندمنظوره بين المللي شهر جديد صدرا 
به عنوان تنها سالن فوتسال كشور با استانداردهاي 
بين الملل و داراي قابلي��ت برگزاري تورنمنت هاي 
جهاني و تنها نمونه رستوران در آب خراسان رضوي 
در ش��هر جديد گلبهار با نام رستوران سنجاقك با 
طراحي خاص سنجاقك شكل و جزيره اي بودن آن.

وام ۵۰۰ ميلياردتوماني
براي تكميل مسكن مهر پرديس 

مهدي هدايت، مديرعامل شركت عمران شهرجديد 
پرديس گف��ت: وام 500 ميلي��ارد توماني از محل 
تبصره 8 قانون بودجه س��ال 1۴00 براي تكميل 
پروژه هاي مسكن مهر پرديس و با نگاه ويژه وزارت 

راه و شهرسازي مرداد امسال محقق مي شود.
هدايت به ايرنا گفت: با توجه به وثايقي كه در اختيار 
است، اين وام در مردادماه به شركت عمران تزريق 

مي شود تا باقي مانده طرح ها تكميل شود.
وي در مورد نحوه اس��تفاده از اين تسهيالت براي 
تكميل مسكن مهر پرديس توضيح داد: در حدود 7 
هزار و 5٠٠ ميليارد ريال پرونده تعريف شده كه بر 
اين اساس 5 هزار ميليارد ريال براي تكميل پروژه ها 
در بخش هاي ساخت، محوطه سازي و آماده  سازي 

مسكن مهر استفاده مي شود.
به گفته مديرعامل ش��ركت عمران ش��هر جديد 
پرديس، حدود 3 ه��زار و 300 ميليارد تومان پول 
براي اتمام پروژه مسكن پرديس نياز است كه ما 500 
ميليارد تومان وام گرفتيم، حدود هزار ميليارد تومان 
از مناب��ع نقدي خود براي اي��ن موضوع اختصاص 
داديم و مابق��ي را هم از محل تهاتر و فروش اراضي 

مسكن مهر، كامل مي كنيم.
هدايت اف��زود: مباحث روبنايي در مس��كن مهر 
پرديس همزمان با ساخت و س��از لحاظ مي شود 
كه ساخت همگي آنها با روش هايي مثل مشاركت 
بخش خصوصي، تهاتر اراضي و فروش تجاري ها با 
قيمت كارشناسي به نسبت آورده سهم سازنده، در 

كوتاه مدت اجرايي مي شود.
وي با بيان اينكه با استفاده از منابع داخلي شركت 
مانع از افزايش قيمت مسكن مهر در پرديس شديم، 
خاطرنش��ان كرد: با مصوبات قانون��ي و همراهي 
نمايندگان مجلس، مصوبه استفاده از منابع داخلي 
ش��ركت را ب��راي تكميل واحدهاي مس��كن مهر 
گرفتيم در غير اينصورت ه��ر متقاضي بايد 200 

ميليون تومان اضافه پرداخت مي كرد.
بر اس��اس اين گزارش، در سال 91 كلنگ ساخت 
حدود 81 هزار واحد مس��كن مهر پرديس زمين 
زده و مقرر شد كه واحدهاي مسكوني 18 ماهه به 

متقاضيان تحويل داده شود.
با تغيير رويكرد وزارت راه و شهر س��ازي و مديريت 
جديد شركت عمران شهر جديد پرديس تا پايان 
سال 98 در حدود ۴5 هزار واحد تكميل و 15 هزار 
واحد سال گذشته بهره برداري شد و قرار است باقي 
مانده واحدها پس از رفع مشكل حقوقي به مالكان 
تحويل داده ش��ود. شهرستان پرديس با جمعيتي 
در حدود 300 هزار نفر در شرق پايتخت قرار دارد.

نخستين بانوي دريانورد ايراني 
خزر از دريانوردي مي گويد

دريانوردي يكي از مشاغل سخت دنياست كه معموال 
نگاهي مردانه به آن وجود دارد، اما »مه كيا صادقي 
منفرد« يكي از چند بانوي ايراني است كه اين تعريف 
س��نتي از دريانوردي را در ايران شكس��ته و تالش 
مي كند تا به عنوان ي��ك دريانورد حرفه اي، روزي 

سكان كشتي هاي اقيانوس پيما را در دست بگيرد.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، كنوانس��يون بين الملل��ي 
اس��تانداردهاي آموزش، گواهينام��ه و نگهباني 
دريانوردي ك��ه از آن با نام مخفف كنوانس��يون 
»اس تي س��ي دبليو STCW« ياد مي ش��ود، از 
س��ال 2010 تصميم گرفت 25 ژوئن هر س��ال 
مقارن با چهارم تير را به پاس قدرداني از زحمات و 
تالش هاي دريانوردان به عنوان يكي از مهم ترين 
بازوهاي تج��ارت جهاني، روز جهان��ي دريانورد 
نامگذاري كند. بر همين اس��اس نيز چند س��ال 
اس��ت كه به بهانه اين روز، توجه به دريانوردان و 
دشواري ها و خطرات شغلي آنها بيشتر شده است. 
روز جهاني دريانورد فرصت مناسبي براي پرداختن 
به سختي هاي شغل دريانوردي و بيان سختي هاي 
خاص اين شغل است، اما اين روز بهانه اي هم هست 
تا از زاويه نگاه زنان دريانورد ايراني كه به اقتضاي 
مس��ائل عرفي جامعه كمتر فرصت حضور در اين 
عرصه را يافتند و كمتر هم ديده  ش��ده اند، به اين 

شغل نگاه كنيم.
نخستين بانوي دريانورد ايراني درياي خزر كه 21 
ارديبهش��ت امسال حضور رس��مي اش در عرصه 
دريانوردي را از بندر فريدونكنار و روي يك كشتي 
تجاري آغاز كرد متولد 1378 است. مه كيا صادقي 
منفرد كه با نام ديگرش يعني » كوثر « در بسياري 
از رسانه ها از او ياد شده، اهل زنجان است؛ دختري 
با آرزوهايي مرتبط با دريا كه به گفته خودش زماني 
اين آرزوها را دست نيافتني مي ديد، اما حاال به بخشي 
از آنها رسيده و در تالش است كه باقي آرزوهايش در 

عرصه دريانوردي را نيز برآورده كند.
هدفش اين اس��ت كه روزي سكان دار كشتي هاي 
اقيانوس پيما شود و تأكيد هم دارد كه به اين هدف 
مي رس��د. او اين روزها دوره استراحت پس از سفر 
دريايي را مي گذراند و بايد كم كم براي بازگشت به 

محل كارش آماده شود. 
اين بانوي جوان دريانورد اهل زنجان كه حاال تنها 
بانوي ايراني آب هاي خزر است، در پاسخ به اينكه 
عالقه به دريانوردي آن هم در يك دختر جوان كه 
شهرش هيچ ارتباطي با دريا ندارد چطور مي تواند 
شكل بگيرد و اينقدر هم جدي باشد؟ مي گويد: از 
پيشنهاد يك راهنما. سالي كه كنكور داشتم يكي 
از اس��تادها در كالس توصيه ك��رد كه كمي هم به 
رش��ته هاي غيرتكراري و متفاوت فكر كنيم. براي 
مثال هم به رشته هاي مرتبط با صنعت دريانوردي 
اشاره كرد. حضور در اين صنعت را تصور كردم، اما 
با توجه به مردانه دانستن اين شغل، فكر مي كردم 
حضور در اين عرصه برايم تقريبا دست نيافتني است. 

با اين حال موضوع را با خانواده ام مطرح كردم.

طي ۳۰ سال گذشته قيمت ملك ۱۲۰۰ برابر شده است 

وزير راه و شهرسازي صادر كرد

تحليل انحرافي از بازار مسكن

دستور ويژه  براي بررسي علل واژگوني اتوبوس خبرنگاران
گروه راه و شهرسازي  |

چهارشنبه و پنجش��نبه هفته گذش��ته، دو حادثه 
دلخراش تص��ادف 2 دس��تگاه اتوبوس مس��افري 
بين ش��هري كه به جان باختن 7 جوان منجر ش��د، 
احساس��ات جامعه را جريحه دار كرد. دو سانحه اي 
كه به سرعت در رسانه ها بازتاب داشت؛ به خصوص 
كه يكي از تصادف هاي رخ داده، به س��انحه اتوبوس 
حامل خبرنگاران محيط زيس��ت اختصاص داشت 
كه سبب ش��د دو تن از خبرنگاران و همكارانمان به 
نام هاي ريحانه ياسيني خبرنگار ايرنا و مهشاد كريمي 
خبرنگار ايسنا جان خود را از دست بدهند و جامعه 
خبري را داغ��دار كنند. در حادثه ديگر نيز صبح روز 
پنجشنبه يك دستگاه اتوبوس حامل سربازمعلمان 
جوان از تفت در اس��تان يزد عازم آباده استان فارس 
بود كه به كشته ش��دن 5 تن و زخمي شدن 33 نفر 

ديگر انجاميد.

     چند درصد ناوگان مسافري كشور
فرسوده است؟

اگرچه سال هاست بر لزوم نوسازي ناوگان مسافري 
جاده اي تأكيد مي شود، اما با شيوع كرونا در يك سال 
و نيم اخير و كاهش ترددهاي جاده اي كه به ناتواني 
اقتص��اد خانواده حمل و نقل خصوص��ًا حمل و نقل 
مسافري انجاميد، به تدريج موضوع نوسازي ناوگان 
مسافري يا به فراموشي سپرده شد يا حداكثر به بعد 
از بازگشايي ترددهاي جاده اي موكول شد؛ آنچه در 

كانون توجه بود، نوسازي ناوگان باري است.
آنگونه كه مهر گزارش كرده است، بر اساس آخرين 
آماري كه س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
در س��النامه آماري منتش��ر كرده و به سال 1398 
اختصاص دارد، 62 هزار و 156 دستگاه خودروهاي 
مسافري برون شهري )اتوبوس-ميني بوس-سواري 

كرايه( در كش��ور تردد كه از اين تعداد 35.8 درصد 
ناوگان عمري بين 11 تا 15 س��ال دارند. اما به نظر 
مي رسد با توجه به تشديد تحريم ها و كاهش توليد 
خودروهاي عمومي بين شهري از سوي خودروسازان 
ديزلي كشور، ميانگين سن ناوگان جاده اي كشور با 
افزايش روبرو شده باش��د. بر اساس سالنامه آماري 
مذكور، در س��ال 98 حدود 80 ميليون نفر-سفر با 

اتوبوس ثبت شده است.
با اين حال سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به 
عنوان متولي حمل بار و مسافر برون شهري، همواره 
مدعي است ميزان كش��ته ها و مصدومان تصادفات 
جاده اي با حم��ل و نقل عمومي، كمتر از يك درصد 
كل متوفيان جاده اي اس��ت؛ سردار حميدي رييس 
پليس راه كشور مي گويد ساالنه 5 تا 6 درصد از توليد 
ناخالص داخلي هزينه تصادفات رانندگي مي شود كه 

رقم بسيار بزرگي است.

     ناتواني راننده در كنترل اتوبوس
فرهاد صالحيان، مديركل ايمني سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اعالم كرده اس��ت: بررسي هاي 
اوليه كارشناسان اين سازمان نشان مي دهد حادثه 
اتوبوس خبرنگاران به فرس��ودگي ن��اوگان و بريدن 
ترمز اتوبوس و همچنين كوهس��تاني و فرعي بودن 
مسير مرتبط بوده كه در سرازيري، كنترل اتوبوس از 
دس��ت راننده خارج شده است. او همچنين از ابطال 
دايم كارت هوش��مند راننده مقصر حادثه واژگوني 
اتوبوس حام��ل خبرنگاران در تور خبري س��ازمان 

محيط زيست خبر داد.

     نقص فني
عامل سانحه اتوبوس سربازمعلمان

همچنين سرهنگ ش��يراني رييس مركز اطالعات 

و كنترل ترافيك پليس راهور ناج��ا درباره تصادف 
يك دس��تگاه اتوبوس حامل سربازان با تريلي گفت: 
اتوبوس با 39 سرنشين از مبدا زاهدان به مقصد آباده 
در حركت بوده كه به علت نقص فني از ناحيه ترمز با 
جدول وس��ط جاده برخورد و در سمت مسير مقابل 
واژگون و در اين حالت با يك دستگاه تريلي متوقف 

در مسير مخالف برخورد و متوقف مي شود. 

     هزينه هاي نوسازي اتوبوس ها باالست
بسياري از رانندگان اتوبوس هاي بين شهري درباره 
علت عدم اس��تقبال از نوس��ازي ن��اوگان معتقدند 
هزينه هاي باالي نوس��ازي ناوگان، تسهيالت گران 
قيمت خريد اتوبوس، قيمت بسيار زياد خودروسازان 
داخلي براي ف��روش اتوبوس نو، دخالت هاي بيجاي 
سازمان متولي حمل ونقل بين شهري در خصوص 
ن��رخ هزينه بليت ب��ه جاي آزادس��ازي ن��رخ آن و 
تعيين قيمت ها ب��ا راهكار به تعادل رس��يدن بازار، 
محدوديت هاي كرونايي و تأخير در اعطاي تسهيالت 
كرونا به رانندگان اتوبوس و… برخي از داليل ناكامي 
سازمان راهداري در نوس��ازي ناوگان مسافري بين 

شهري است.
در اين حال، آنگونه كه فارس گزارش كرده اس��ت، 
عدم اخذ صورت وضعيت مسافر، سرعت باال در محور 
روستايي، بي توجهي به عيوب فني خودرو و نظارت 
ناكافي راهداري و پليس راه بر عملكرد ناوگان حمل و 
نقل عمومي بين شهري، از مواردي است كه سلسله وار 
رخ داده و منجر به بروز حادثه براي اتوبوس خبرنگاران 

در نقده شده است.
بر اين اساس، در گز ارش اوليه پليس راه، عدم توانايي 
در كنترل وسيله نقليه و انحراف اتوبوس به منتهي اليه 
سمت چپ جاده، عامل واژگون اعالم شد؛ با توجه به 
آنكه محور مذكور، محور روستايي بوده و مسير عبور 

هم كوهستاني و سرازيري بوده است، به علت سرعت 
زياد كنترل وسيله نقليه از دست راننده خارج شده 
و   به دليل عدم كنترل در قوس جاده، اين اتوبوس به 
منتهي اليه سمت چپ منحرف مي شود. در اين حال، 
مديركل دفتر آمار، ايمني و ترافيك سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي نيز گفته است كه اتوبوس مذكور 
زيرمجموعه شركت هاي حمل و نقل نبوده است و از 
مجموعه حمل ونقل مسافر نگرفته است؛ اين اتوبوس 
آخري��ن باري ك��ه در حمل ونق��ل عمومي فعاليت 
داشته اس��ت، روز دوم ارديبهشت 1۴00 بوده است 
كه آخرين صورت وضعيت را در سيستم حمل ونقل 

عمومي جاده اي گرفته است.

     دستور وزير راه براي بررسي حادثه 
پ��س از وقوع اين حادثه محمد اس��المي، وزير راه و 
شهرسازي، دستور ويژه اي براي بررسي علل سانحه 
صادر ك��رد. وزير راه و شهرس��ازي دس��تور داد كه 
كميسيون هاي ماده هاي 11 و 12 آيين نامه اجرايي 
تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 
در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به سرعت 
تشكيل و گزارش مربوط در كميسيون ايمني راه ها 
مورد بررسي و دستورات الزم براي جلوگيري از وقوع 
سوانح مشابه، ابالغ شود و در صورت هرگونه كاستي 
احتمالي با مقصران حادثه برخورد الزم صورت گيرد.

محمد اس��المي همچنين با اش��اره ب��ه اينكه  دو 
بانوي خبرنگار به نام  هاي ريحانه ياسيني و مهشاد 
كريمي از خبرن��گاران پر تالش، متعهد و دلس��وز 
خبرگزاري هاي ايرنا و ايس��نا در اي��ن حادثه جان 
باختند، ضمن همدردي و تسليت به جامعه خبري، 
همكاران اين عزيزان در اين خبرگزاري ها و به ويژه 
خانواده هاي اين عزيزان، براي  مصدومان اين سانحه 

شفاي عاجل طلب كرد .



گروه فناوري اطالعات|
بيت كوين به سختي توانست مسير صعودي روزهاي 
قبل خ��ود را ادامه دهد.ژاپن ك��ه يكي از دولت هاي 
س��ختگير در رابطه با ارزهاي ديجيتالي به ش��مار 
مي رود، در يك تغيير موضع آشكار اجازه فعاليت به 
يك صرافي ارزهاي ديجيتالي امريكايي را داده است 
كه اين مساله خبر خوبي براي بازار آن هم در زماني 
كه همسايه اين كش��ور يعني چين در حال تنگ تر 
كردن عرصه ب��ر روي فعاالن ارز ديجيتالي اس��ت، 
محسوب مي شود. صرافي كوين بيس كه اين مجوز را 
به دست آورده، بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي 

در امريكاست. 
جدال بين خريداران و فروش��ندگان بيت كوين در 
سطح ۳۰ هزار دالري به شدت باال گرفته است، چرا 
كه كان��ال ۳۰ هزار دالري مرز رواني بس��يار مهمي 
محسوب مي شود و شكسته شدن آن بيت كوين را به 
سمت ۲۰ هزار دالر سوق خواهد داد. يك ماه اخير به 
عنوان بدترين دوره ارزهاي ديجيتالي در پنج س��ال 
اخير عمل كرد اما برخ��ي از معامله گران اميدوارند 
در روزه��اي باقي مانده از ماه ژوئ��ن اين روند تغيير 

پيدا كند.
در ادامه اتخاذ رويكرد سخت مقابل ارزهاي ديجيتالي 
اين بار بانك مركزي روسيه نسبت به آنها جبهه گرفته 
است. الويرا نابيولينا- رييس بانك مركزي روسيه- با 
اشاره به نوسانات شديد قيمتي ارزهاي ديجيتالي در 
ماه هاي اخير گفته است كه اين ارزها خطرناك ترين 
جا براي سرمايه گذاري هستند و توصيه بانك مركزي 
به مردم اين است كه اصال در اين بازار سرمايه گذاري 
نكنند.مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر ۱۳۴۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه 
اين رقم نس��بت به روز قبل ۰.۳۴ درصد كمتر شده 
اس��ت. در حال حاضر ۵۱ درصد كل ب��ازار ارزهاي 
ديجيتالي در اختيار بيت كوين و ۱۷ درصد در اختيار 
اتريوم است. بيت  كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه 
گمنام��ي از معامله گران بر بس��تر بالك چين ايجاد 
شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

دوج كوين بيشترين تقويت ارزش را به نسبت ساير 
ارزهاي مهم بازار داشت.پس از هفت ريزش متوالي، 
س��رانجام ترمز ريزش قيمت ها از روز چهارش��نبه 
كش��يده ش��د و قيمت ها رفته رفته از كف دو ماهه 
خود فاصل��ه گرفتند.در اين بي��ن، ارز محبوب دوج 
كوين به لطف اعالم خبر حماي��ت دارندگان بزرگ 
اين ارز از آن و افزايش تقاضاي خريد در بين معامله 
گران خرد بيشترين رش��د قيمتي را به نسبت ساير 
ارزها به ثبت رساند.بسياري از نهنگ هاي دوج اعالم 
كرده اند با وجود ريزش شديد اخير اين رمزارز قصد 
فروش دارايي خود را ندارن��د. جدال بين خريداران 
و فروش��ندگان بيت كوين در سطح ۳۰ هزار دالري 
به ش��دت باال گرفته اس��ت، چرا كه كانال ۳۰ هزار 
دالري مرز رواني بس��يار مهمي محسوب مي شود و 
شكسته شدن آن بيت كوين را به سمت ۲۰ هزار دالر 

سوق خواهد داد.
يك م��اه اخير ب��ه عن��وان بدتري��ن دوره ارزهاي 
ديجيتالي در پنج س��ال اخير عمل كرد اما برخي از 
معامله گران اميدوارند در روزهاي باقي مانده از ماه 
ژوئن اين روند تغيير پيدا كند.در ادامه اتخاذ رويكرد 
سخت مقابل ارزهاي ديجيتالي اين بار بانك مركزي 
روس��يه نس��بت به آنها جبهه گرفته اس��ت. الويرا 
نابيولينا- رييس بانك مركزي روس��يه- با اشاره به 
نوسانات شديد قيمتي ارزهاي ديجيتالي در ماه هاي 
اخير گفته است كه اين ارزها خطرناك ترين جا براي 
س��رمايه گذاري هس��تند و توصيه بانك مركزي به 
مردم اين است كه اصال در اين بازار سرمايه گذاري 

نكنند.
به روزرس��اني قيم��ت ارزه��اي ديجيت��ال حاوي 
تغيي��رات قيمت��ي ۱۰ ارز ديجيتالي ب��زرگ از نظر 
ارزش بازار است.- بيت كوين قيمت: ۳۳ هزار و ۲۹۳ 

دالرتغييرات قيمتي ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۹ درصد 
افزاي��ش تغييرات قيمتي يك هفت��ه اخير: ۱۳.۵۴ 
درص��د كاه��ش - اتريوم قيم��ت: ۱۹۵۵.۰۱ دالر- 
تترقيمت: ۱.۰۰ دالر- بايننس كوين قيمت: ۲۸۹.۹۶ 
دالر- كاردانوقيمت: ۱.۲۳ دالر- دوج كوين قيمت: 
۰.۲۲۴ دالر ريپل قيم��ت: ۰.۶۱۸ دالر - يو اس دي 
كوين قيمت: ۱.۰۰ دالر- پولكا دوت قيمت: ۱۵.۶۲ 

دالر - يوني سواپ قيمت: ۱۷.۵۲ دالر

     يورو ديجيتالي در راه است
عضو هيات مديره بانك مركزي اروپا از آمادگي هاي 
اوليه براي راه ان��دازي يورو ديجيتال��ي خبر داد. به 
گزارش اس��پوتنيك، با افزايش روزافزون محبوبيت 
ارزهاي ديجيتالي در بين معامله گران و مردم عادي، 
بسياري از بانك هاي مركزي به فكر مديريت اوضاع 
و عرضه ارزه��اي ديجيتالي رس��مي افتاده اند تا از 
وقوع نوسانات ش��ديد در بازارهاي مالي جلوگيري 
كنند.پس از چندين موضع گيري تند مقامات بانك 
مركزي اروپا در خصوص ارزهاي ديجيتالي فعلي از 
جمله بيت كوين، حاال يكي از مديران ارشد اين نهاد 
با حمايت از ايده كلي ارزهاي ديجيتالي از برنامه ريزي 

براي عرضه ارز ديجيتالي يورو خبر داده است. 
فابيو پانه تا- عض��و هيات مديره بانك مركزي اروپا- 
رونماي��ي از ي��ورو ديجيت��ال را به نف��ع دولت ها و 
مصرف كنندگان دانس��ته و افزوده است اين ارز قادر 
خواهد بود تا بهتر از هر ارز ديجيتالي ديگري از منافع 
ش��هروندان محافظت كند.او با طعنه به بيت كوين 
گفته اس��ت كه يورو ديجيتال داراي پشتوانه واقعي 
خواهد بود و ارزش آن نيز تقريبا ثابت باقي مي ماند.

اين مدير بانكي ايتاليايي، ورود بانك هاي مركزي به 
عرصه ارزهاي ديجيتالي را به منظور مديريت شرايط 
و حفاظت از حريم شخصي كاربران ضروري دانست 
و افزود: اينكه س��رمايه مردم در اختيار شركت هاي 
خصوصي يا اشخاص ديگر بيفتد يك مساله خطرناك 

است كه ريسك هاي قابل توجهي را در پي دارد. 
برخالف ارزهاي ديجيتالي فعلي كه امكان ناشناس 
باقي ماندن معامله گران را مي دهند، يورو ديجيتالي 
ب��ه مقامات امنيتي و بانكي اج��ازه رصد تراكنش ها 
را مي دهد و به گفته پانه ت��ا، تنها تراكنش هايي كه 
مبلغ آنها تا ۷۰ يا ۱۰۰ يورو باش��د نياز به شناسايي 
معامله گ��ران را نخواهند داش��ت. ه��دف اصلي از 
شناس��ايي معامله گران هم مقابله ب��ا فعاليت هاي 

مجرمانه و پولش��ويي عنوان شده است. پيش از اين 
پانه تا ب��ا انتقاد از مصرف باالي انرژي در جهان براي 
استخراج ارزهاي ديجيتالي گفته بود كه رمزارزها به 
يك تهديد واقعي براي تحقق اهداف توس��عه پايدار 
تبديل شده اند.اين اقتصاددان ايتاليايي با بيان اينكه 
انرژي مصرف شده براي اس��تخراج رمزارزها ميزان 
قابل توجهي اس��ت، افزود: تمام تالش اتحاديه اروپا 
اين بوده كه توليد كربن دي اكس��يد را كاهش دهد 
اما شاهديم با وجود همه گيري كرونا، شاهد كاهش 
چشمگير توليد كربن دي اكسيد نبوده ايم كه يكي از 
داليل اصلي آن همين استخراج ارزهاي ديجيتالي 

است.

    كوچ ماينرها از چين
در نتيج��ه س��ختگيري هاي دولت چي��ن بر روي 
فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها، اكنون بس��ياري از 
فعاالن چيني در حال مهاجرت به مقاصد جديدي از 
جمله قزاقستان و حتي امريكا هستند. كريس ژو- يك 
استخراج كننده رمزارزها در چين كه در استان شمال 
غربي ژين جيانگ به اس��تخراج مي پرداخت، پس از 
دريافت دستور مقامات استاني مبني بر ممنوعيت 
استخراج رمزارزها تصميم گرفت به استان سيچوان 
برود اما كمي بعد از آن، اس��تان جدي��د نيز با اتخاذ 
رويكرد مش��ابه از وي خواس��ت تا فعاليت هايش را 

متوقف كند. 
ژو با بيان اينك��ه در نتيجه اين ممنوعيت ها تاكنون 
ميليون ه��ا دالر ضرر كرده اس��ت، گف��ت: داريم به 
اين مس��اله فكر  كني��م كه به كش��ور ديگري برويم 
ت��ا فعاليت هاي م��ان را از س��ر بگيري��م.  در نتيجه 
س��ختگيري هاي دولت چين ب��ر روي فعاليت هاي 
مرتبط با رمزارزها، اكنون بس��ياري از فعاالن چيني 
در ح��ال مهاج��رت به مقاص��د جدي��دي از جمله 
قزاقستان و حتي امريكا هس��تند. چين اصي ترين 
كانون استخراج رمزارزها در جهان محسوب مي شود 
اما به نظر مي رسد شاهد يك انتقال مركز از چين به 
ديگر كش��ورها در آينده خواهيم بود.با وجود اينكه 
قانون ممنوعي��ت فعاليت هاي مرتبط ب��ا رمزارزها 
چيز جديدي نيست و در سال ۲۰۱۷ تصويب شد اما 
اجرايي نشدن آن باعث شده بود تا استخراج كنندگان 
چيني به تنهايي حدود ۸۰ درصد كل استخراج ها در 

جهان را انجام دهند. 
ب��ا ممنوعيت ه��اي اعمال��ي، ح��دود ۹۰ درص��د 
ظرفيت اس��تخراج بيت كوين در چين فعال فعاليتي 
ن��دارد و ژو تخمي��ن مي زند بين ۱۰ ت��ا ۲۰ درصد 
استخراج كنندگان چيني تاكنون به خارج مهاجرت 
كرده باشند يا در حال ارزيابي اين مساله باشند. يك 
استخراج كننده چيني كه در قزاقستان فعاليت دارد 
نيز در همين رابطه گفت: استخراج كنندگان چيني 

دوست ندارند به كشور ديگري بروند اما در حال حاضر 
راه ديگري وجود ندارد. طبق تخمين صورت گرفته 
توسط دانشگاه كمبريج، استخراج كنندگان چيني 
رمزارزها به تنهايي ۰.۶ درص��د از كل برق توليدي 

جهان را مصرف مي كنند.

     اقدامات چين عليه رمزارزها
يك روز پس از اقدام بانك مركزي چين عليه ارزهاي 
ديجيتال، قيمت بيت كوين در جلسه معامالتي روز 
سه شنبه شاهد نوسان شديدي بود و به پايين ترين 
س��طح خود طي پنج ماه اخير يعني زي��ر ۳۰ هزار 
دالر رس��يد.يك روز پس از اقدام بانك مركزي چين 
عليه ارزهاي ديجيتال، قيمت بيت كوين در جلسه 
معامالتي روز سه شنبه شاهد نوسان شديدي بود و 
به پايين ترين سطح خود طي پنج ماه اخير يعني زير 
۳۰ هزار دالر رسيد.به گفته تحليلگران بازار رمز ارز، 
چشم انداز موجود براي قيمت بيت كوين همچنان 
نزولي است.بزرگ ترين ارز رمزنگاري شده در جهان 
به ۲۸۶۰۰ دالر كاهش يافت كه كمترين ميزان آن 
از اوايل ژانويه اس��ت. نهايتًا اين ارز ۳.۷ درصد رشد 
كرد و به ۳۲۸۰۲ دالر رسيد كه نشان مي دهد هنوز 
نسبت به اوايل سال جاري ميالدي حدود ۱۳ درصد 

باالتر است.
سقوط زودهنگام بيت كوين نيز سكه هاي ديجيتال 
كوچك تر مانند ات��ر را تحت تاثير منف��ي قرار داد.

بي��ت كوين روز دوش��نبه ۱۱ درصد س��قوط كرده 
ب��ود كه بزرگ ترين افت ي��ك روزه طي بيش از يك 
ماه محس��وب مي ش��ود. اين ارز ديجيت��ال از زمان 
رس��يدن به باالترين رقم خود يعن��ي ۶۵۰۰۰ دالر 
در اواس��ط ماه آوريل ض��رر تقريب��ا ۵۶ درصدي را 
ثبت كرده است.فروش گس��ترده اين رمز ارز پيش 
از اين به دليل اقدام بانك مركزي چين ش��روع شده 
بود.اين بان��ك در آخرين اقدام خود ب��راي افزايش 
محدوديت هاي موجود در اين بخش، از بزرگ ترين 
بانك ها و ش��ركت هاي پرداخت چين خواسته است 
تا سختگيري بيشتري نس��بت به معامالت ارزهاي 
رمزنگاري شده داشته باش��ند.اقبال گاندام، معاون 
رييس معامالت شركت ِلِجر Ledger، يك شركت 
مديريت دارايي هاي ديجيتال، گفت: اساس دنياي 
دارايي هاي رمز ارز تغيير نكرده اس��ت و اين اصالح 

قيمت دير يا زود اتفاق مي افتاد.
پس از بياني��ه روز دوش��نبه بانك مرك��زي چين، 
بانك هايي از جمله بانك كشاورزي چين و پلت فرم 
پرداخت گروه آنت يعني »علي پي« Alipay گفتند 
كه براي از بين ب��ردن معامالت ارز ديجيتال نظارت 
خ��ود را افزايش مي دهند.بر اس��اس اي��ن گزارش، 
چشم انداز نمودار قيمت بيت كوين پس از سقوط به 

۳۰۳۹۳ دالر، تاريك تر شده است.
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دردسر استارت آپ ها
براي بيمه

فعاليت استارت آپ ها به ويژه غيرمجازها در صنعت 
بيمه موجب اعتراض هايي از سوي فعاالن صنعت 
بيمه شده و در همين جريان اخيرا بيمه مركزي 
طي بخش��نامه هايي به فعاليت استارت آپ هاي 
غيرمجاز واكنش نش��ان داده و شركت هاي بيمه 
را از هم��كاري با آنها منع كرده اس��ت. به گزارش 
ايسنا، چندي پيش جمعي از تشكل هاي صنفي، 
نماين��دگان و كارگزاران و فع��االن صنعت بيمه 
با انتق��اد از فعاليت غيرقانوني اس��تارت اپ ها در 
صنعت بيمه خواستار رس��يدگي به اين موضوع 
شده و ظاهرا گله خود را به قوه قضاييه برده بودند.

منتق��دان معتقدند براس��اس م��اده )۶۶( قانون 
تاس��يس بيمه مركزي اي��ران و بيمه گري، صرفا 
شركت هاي بيمه گر، نمايندگان و كارگزاران بيمه، 
حق فعاليت در صنعت بيمه كشور و ارايه خدمات و 
دريافت حق بيمه از بيمه گزاران را دارند . همچنين 
امكان اخد مجوز قانوني و فعاليت كارگزاران آنالين 
نيز در چارچوب آيين نامه مربوطه ش��وراي عالي 
بيمه فراهم شده اس��ت. اين در حالي است كه در 
سال هاي اخير شركت هايي با عنوان استارت آپ ها 
در صنعت بيمه ايجاد ش��ده اند ك��ه اغلب بدون 
داش��تن مجوزهاي قانوني با اس��تفاده از ظرفيت 
بازار و برخالف صراحت قانون بيمه و بخشنامه هاي 
بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه كرده اند. يكي 
از انتقاداتي كه نسبت به فعاليت استارت آپ هاي 
غيرمجاز مطرح اس��ت به اين بر مي گردد كه آنها 
با اراي��ه  تخفيفات غيرقانوني عالوه بر آش��فتگي 
ب��ازار بيم��ه موجب لطمه خ��وردن ب��ه اعتبار و 
منافع نماين��دگان، كارگزاران و فع��االن قانوني 
صنعت بيمه شده اند. براين اساس فعاالن صنعت 
بيمه درخواس��ت كردند كه از اي��ن فعاليت هاي 
غيرقانون��ي جلوگيري ش��ود. چن��دي پيش بود 
كه بيم��ه مركزي طي بخش��نامه اي نس��بت به 
فعاليت اس��تارت آپ هاي فاقد مجاز اخطار داده و 
شركت هاي بيمه اي را از همكاري با اين بخش كه 
فعاليت غيرقانوني دارن��د منع كرد. بيمه مركزي 
تاكيد كرده بود كه اگر شركت بيمه اي به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم خارج از چارچوب ضوابط 
و مقررات اقدام به انعقاد قرارداد با اس��تارت آپ ها 
كرده باش��د بايد سريعا نس��بت به ابطال قرارداد 
مربوطه و دريافت كامل ح��ق بيمه متعلقه اقدام 
و نتيجه را به بيمه مرك��زي انعكاس دهد.يكي از 
مسائل مورد تاكيد به بيمه ها اين بود كه هرگونه 
تخفيف مازاد به حد مقرر تعيين ش��ده در قانون 
بيمه ش��خص ثالث در حق بيمه تعهدات اجباري 
بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده كه منجر 
به كاهش خالص پرداختي بيمه گذار شود، ممنوع 
اس��ت.در حالي قرار بود از اول تيرماه ممنوعيت 
فعاليت ش��ركت هاي بيمه اي با استارت آپ هاي 
غيرمجاز اعمال و بخشنامه مربوطه به اجرا درآيد 
كه ظاهرا باز هم درگير جرياناتي ش��ده و بار ديگر 
بيمه مركزي نس��بت به صدور اطالعيه اي در اين 
رابطه اقدام و اين بار به شركت هاي بيمه اولتيماتوم 
داد كه ادامه همكاري آنها با كارگزاري هاي برخط 
غيرمجاز )اس��تارت آپ ها( موجب مي شود ديگر 
كد يكتا به آنها اختصاص پيدا نكند.براين اساس 
ش��ركت هاي بيمه و نمايندگان تابع اين امكان را 
دارند كه فقط با شركت هاي كارگزاري داراي مجوز 
رس��مي و پروانه فعاليت كارگزاري برخط از بيمه 
مركزي در چارچوب آيين نامه ها و دستورالعمل ها 
و مقررات مربوطه همكاري كنند.اين در حالي بود 
كه حتي بيمه مركزي فهرس��ت كارگزاري هاي 
برخط داراي مجوز رس��مي و پروانه فعاليت يا در 
شرف تاسيس و اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي 
كه همكاري شركت هاي بيمه با آنها بالمانع است 
را نيز منتشر كرد كه شامل ۱۷ شركت بود.  اينكه 
آيا با جرياني كه در رابطه با فعاليت استارت آپ ها 
به خص��وص غيرمجازها در صنع��ت بيمه ايجاد 
شده و انتقادات نسبت به فعاليت آنها باال گرفته و 
تهديدي براي فعاليت قانوني در حوزه بيمه به شمار 
مي روند، صدور اين چند بخشنامه مي تواند موجب 
ساماندهي اين وضعيت شده يا چرخه فعاليت در 
صنعت بيمه را محدود به استارت آپ هاي مجاز و 
در چارچوب قانون كند موضوعي مشخص نيست.

چالش گوگل با اتحاديه اروپا
كميس��يون اروپا تحقيقات جديدي را درباره گوگل 
آغاز كرد تا مش��خص كند آيا اين غول فناوري به نفع 
خدمات تبليغات نمايش آنالين خود جانبداري كرده 
و مقررات ضد انحصاري اتحاديه اروپا را نقض كرده يا 
خير؟ به گزارش راشاتودي، مارگرت وستاگر، معاون 
اجرايي كميسيون اروپا در بيانيه اي گفت: ما نگران اين 
موضوع هستيم كه گوگل باعث شده باشد رقابت براي 
شركت هاي فعال در زمينه خدمات تبليغات آنالين 
دشوارتر شده باشد.وستاگر در ادامه تاكيد كرد كه اين 
شركت امريكايي »تقريباً در تمام سطوح زنجيره تامين 
براي تبليغات نمايش آنالين« حضور داش��ته است، 
چرا كه اطالعات��ي را كه براي تبليغات هدفمند مورد 
اس��تفاده قرار مي گرفت، جمع آوري مي كرد، فضاي 
تبليغاتي را مي فروخت و همچنين به عنوان واسطه نيز 
در تبليغات آنالين فعاليت مي كرد.  اين كميسيون در 
حال برنامه ريزي براي ارزيابي محدوديت هاي اعمال 
شده توسط گوگل بر توانايي تبليغ كنندگان، ناشران 
و ساير اشخاص ثالث در دسترسي به داده هاي مربوط 
به هويت كاربر و رفتار كاربر اس��ت.  اين تحقيقات به 
ليستي از تحقيقات و جريمه هايي كه طي سال هاي 
اخير در فضاي نظارت��ي اتحاديه اروپا عليه گوگل رخ 
داده است، اضافه مي ش��ود. اوايل ماه جاري ميالدي، 
ناظر رقابت فرانسه به دليل سوءاستفاده از قدرت بازار 
خود در صنعت تبليغات آنالين، گوگل را ۲۲۰ ميليون 

يورو )۲۶۲ ميليون دالر( جريمه كرد.

آزمايش ارسال پست اينستاگرام 
از مرورگر رايانه

اينستاگرام در حال آزمايش فراهم سازي امكان ارسال 
پست از مرورگر رايانه است و براي نخستين بار به كاربران 
اجازه مي دهد خارج از اين اپليكيشن به ارسال پست 
بپردازند.  به گزارش ايسنا، اين شركت آزمايش مذكور را 
در گفت وگو با انگجت تاييد كرد. سخنگوي اينستاگرام 
گفت: ما مي دانيم كه بسياري از افراد از رايانه شان به 
اينستاگرام دسترسي دارند. به منظور بهبود اين تجربه، 
ما امكان ارسال پست اينستاگرام از مرورگر دسكتاپ 
را آزمايش مي كنيم.  ارس��ال پست از دسكتاپ پيش 
از اين توسط الساندرو پالوزي مشاهده شده بود كه به 
مهندسي معكوس اپليكيشن هاي محبوب مي پردازد 
اما در آن زمان پالوزي اعالم كرده بود به نظر مي رسد 
اين تنها يك آزمايش داخلي است. اما اكنون وضعيت 
متفاوت ب��وده و كاربران متعددي در حال مش��اهده 
قابليت جديد هستند كه ارسال پست از داخل مرورگر 
را امكان پذي��ر مي كند.  به نظر مي رس��د تفاوت قابل 
توجهي بين پست هاي ارسال شده از خارج از اپليكيشن 
اينستاگرام وجود نداشته باشد. انگجت تاييد كرد كه 
همچنان امكان بارگ��زاري تصاوير متعدد، ويرايش و 
استفاده از فيلتر براي تصاوير ارسال شده از مرورگرهاي 
دسكتاپ وجود دارد. پيش از اين كاربراني كه خواستار 
ارسال پس��ت از رايانه شان بودند از ترفندهايي مانند 
استفاده از اپليكيشن هاي شخص ثالث بهره مي بردند.  

خالق آنتي ويروس مك آفي 
در زندان درگذشت

جان مك آفي، خالق نرم اف��زار آنتي ويروس مك آفي 
پس از اينكه دادگاه عالي اسپانيا با استرداد وي به امريكا 
موافقت كرد، با خودكشي در زندان به زندگي خود پايان 
داد. به گزارش ايسنا، خاوير ويالبا - وكيل مك آفي - اظهار 
كرد اين پيشگام نرم افزار آنتي ويرس خود را در سلول 
زنداني كه ۹ ماه در آن سپري كرده بود دار زد. مك آفي ۷۵ 
ساله در جلسه مربوط به استرداد كه ماه جاري برگزار شد، 
اظهار كرده بود اتهامات عليه وي با انگيزه هاي سياسي 
مطرح شده است و با توجه به سنش، اگر به امريكا استرداد 
شود ممكن است تا پايان عمر در زندان بماند. وي گفته 
بود امريكا مي خواهد از من به عنوان يك درس عبرت 
استفاده كند. كارلوس بوتيس��تا، دادستان اسپانيايي 
اظهار كرد مك آفي يك مته��م مالياتي بوده و اين ادعا 
كه اتهامات وارده با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته را 
رد كرده بود.  دادستان هاي فدرال امريكا در اكتبر عليه 
مك آفي به اتهام فرار مالياتي و عدم ارايه اظهارنامه اعالم 
جرم كرده بودند. كميس��يون بورس و اوراق بهادار هم 
مك آفي را متهم كرده ب��ود بيش از ۲۳.۱ ميليون دالر 
درآمد اعالم نشده از توصيه هاي نادرست و گمراه كننده 
در زمينه رمزارز دارد. اين كميسيون اعالم كرده بود وي 
در سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خريد حداقل هفت سكه 
ديجيتالي را به هوادارانش در توييتر توصيه كرد بدون 
اينكه فاش كند بيش از ۲۳ ميليون دالر براي تبليغ آنها 
دريافت كرده است. جان مك آفي ظاهرا از محل تبليغ 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده و كار مشاوره، سخنراني براي 
مردم و فروش حق داستان زندگي اش براي يك مستند، 
ميليون ها دالر درآمد داشته اس��ت.  مك آفي سال ها 
در فرار از دست مقامات امريكايي زندگي كرده بود كه 
بخشي از آن روي كشتي تفريحي بزرگش بود. وي در 
سوم اكتبر سال ۲۰۲۰ هنگامي كه قصد داشت با يك 
گذرنامه بريتانيايي در فرودگاه بارسلونا سوار هواپيما به 
مقصد استانبول شود، توسط پليس اسپانيا دستگير شده 
بود. وي پيش از راه اندازي نخستين شركت آنتي ويروس 
جهان در س��ال ۱۹۸۷ در ناسا و شركت هاي زيراكس 
و الكهيد كار كرده بود. جان مك آفي در س��ال ۲۰۱۱ 
شركت نرم افزاري خود را به اينتل فروخت و ديگر در اين 
شركت حضور نداشت. با اين حال اين برنامه همچنان 
نام وي را حفظ كرد و ۵۰۰ ميليون كاربر در جهان دارد. 
مك آفي در سال ۲۰۱۹ اعالم كرد به داليل ايدئولوژيكي 
ماليات بر درآمد امريكا را به مدت هشت سال پرداخت 
نكرده است. همان سال براي اجتناب از محاكمه شدن، 
امريكا را با همسر، چهار سگ، دو نگهبان امنيتي و هفت 
خدمه ترك كرد.بر اساس گزارش رويترز، خالق نرم افزار 
مك آفي به مدت چند سال در كشور بليز زندگي كرده 
بود. وي پس از اينكه پليس به دنبال بازجويي از وي در 
قتل س��ال ۲۰۱۲ يك همسايه بود، گريخته بود اما در 

نهايت پليس اعالم كرد وي مظنون نيست.

بيت كوين 33 هزار دالري شد 

زور صعود بيت كوين كم شد

دوج كوين، پيشتاز بازار ارزهاي ديجيتالي

تاثير بانكداري ديجيتال در افزايش رقابت بين  بانكي
يك كارش��ناس فناوري اطالعات بر تاثيربانكداري 
ديجيت��ال در افزايش رقاب��ت بين  بانك��ي تاكيد و 
نقطه نظرات خود را در خصوص بانكداري ديجيتال 

تشريح كرد. 
فرهاد اينالويي اظهار داشت: »وجه تمايز بانكداري 
ديجيتال با اش��كال ديگ��ر بانك��داري تمركز آن بر 
نيازهاي مشتري و داده محور بودن آن است، چراكه 
اين داده محور بودن است كه كالن داده اي از مشتري 
به سيستم بانكي مي دهد. همچنين اين كالن داده ها 
هستند كه تشخيص مي دهند چه تسهيالتي مي تواند 

در اختيار مشتري قرار دهد.«
وي مش��تري مداري را در بانكداري ديجيتال محور 
توجه بانك دانس��ت و افزود: در بانكداري ديجيتال 
فعاليت هاي مشتري از جمله؛ تراكنش هاي بانكي، 
موضوعات مورد عالقه، ساليق، ميزان رضايتمندي 
از خدم��ات بانكي و از طريق اس��تفاده از كانال هاي 
مختلف و ابزارهاي ديجيتال رصد مي ش��ود و پس از 
تحليل فعاليت ها، پيشنهادات و محصوالت متناسب 

با نياز مشتري به وي ارايه مي شود. در همين راستا، 
روش هاي بهبود ارتباط مشتري با بانك مورد بررسي 
قرار مي گيرد.در بانك��داري ديجيتال ايجاد امنيت 
پيچيده است، چون فين تك ها واسطه بين مشتري 
و بانك هس��تند، بنابراين وقت��ي امنيت در اين فضا 
افزايش پيدا مي كند كه ابزارهاي مانيتورينگ تقويت 
شود تا تراكنش ها به ويژه تراكنش هاي مالي تقويت 
شود.وي تصريح كرد: »بانكداري ديجيتال در افزايش 
رقابت بين بانكي بس��يار موثر اس��ت، چراكه هر چه 
بانك بتواند خدمات دسته بندي شده و بهتري را در 
پلتفرم هايي قرار دهد كه ديگران از آن استفاده كنند، 
امتياز بيش��تري كس��ب مي كند، در نتيجه در ارايه 
سرويس به مشتري رقابت بيشتري ايجاد مي شود. 
بنابراين هر بانكي نوآورتر باش��د، در جذب مشتري 
موفق تر اس��ت. بانكداري ديجيت��ال پديده اي نو در 
جهان بوده و در ايران هم در ابتداي راه قرار دارد.اميد 
است در سال هاي آينده تالش هايي كه امروز در اين 

زمينه انجام مي شود، به ثمر بنشيند.
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زاوه كارشناس حوزه خودرو تاكيد كرد

دولت جديد مشكل انحصار خودرو را حل كند
يك كارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: توليدكننده ها 
۱۰۰ درصد پول  مواد اوليه و غيره را پرداخت مي كنند اما 
مدت ها بعد كاال به دس��ت آنها مي رسد، اين جز مشكل 
FATF و برجام نيس��ت. دنيا به س��مت تخصصي شدن 
پيش مي رود و اينطور نيس��ت كه گوجه فرنگي بدهيم و 
قطعه خودرو بگيريم، اقتصاد دنيا اينطور كار نمي كند. به 
گزارش ايلنا، فربد زاوه در مورد اولويت هاي دولت آينده در 
حوزه خودرو اظهار كرد: بايد برنامه هاي الزم براي بهبود 
شرايط حوزه خودرو براي مصرف كننده و تاثير آن بر رشد 
اقتصادي را از هم تفكيك كرد. وصل كردن اين دو موضوع 
به يكديگر به نوعي انحصارگونه است، ما توليدكننده را به 
بازار داخل و مصرف كننده را نيز به توليد داخل منحصر 
كرديم. وي افزود: اگر اين ارتباط انحصارگونه حفظ شود 
چه دولت س��يزدهم و چه دولت ديگ��ر نمي تواند هيچ 
منفعتي براي مصرف كننده يا رشد اقتصادي براي كشور 
ايجاد كند. دليل اين مساله نيز حجم محدود بازار خودرو 
در ايران است، در بهترين حالت ما مي توانيم در سال ۱.۵ 
ميليون دس��تگاه خودرو بفروش��يم كه عدد كافي براي 
رسيدن به نقطه تيراژپذيري يا مقياس پذيري اقتصادي 
نيست. زاوه در ادامه تصريح كرد: بنابراين با حفظ اين رابطه 
هيچ مشكلي حل نمي شود اما اگر بازار را باز كنيم، يعني 
مصرف كننده اجازه داشته باشد كه محصول هر نقطه اي 
از دنيا را استفاده كند و هر توليدكننده اي هم اجازه داشته 
باشد براي بازار ايران توليد كند وضعيت بهتر مي شود. وي با 
اشاره به موارد مورد نياز براي ايجاد اين رشد اقتصادي گفت: 
براي چنين شرايط به يك سري پيش فرض ها نياز دارد. 
پيش فرض اول براي توليد اين است كه روابط بين المللي 

پايدار، شفاف و قابل اتكا براي ۲۰ تا ۴۰ سال آينده داشته 
باشيم.به گفته زاوه، اگر بخواهيم اين پيش فرض ها را حفظ 
كنيم به هيچ جا نمي رسيم. اگر دولت سيزدهم مي خواهد 
در حوزه خودرو يا به طور كالن تر در اقتصاد ملي واقعا رشد 
اقتصادي داشته باش��د، اين شعارها مبني بر اينكه ديوار 
بكشيم را بايد رها كند. وي افزود: ارتباط بين المللي شرط 
كافي براي رشد اقتصادي نيست اما شرط الزم است. اگر 
ارتباط بين المللي وجود نداش��ته باشد، به شبكه بانكي 
جهاني وصل نشويم، نتوانيم از خطوط اعتباري بين المللي 
استفاده كنيم و سرمايه گذار خارجي وارد كشور نشود هيچ 
رشدي در اقتصاد كشور نمي تواند رخ دهد. هشت سال بعد 
هم دنبال بهانه اي مي گردند تا بگويند اين موضوع باعث 

شد نتوانيم موفق شويم. 
زاوه با تاكيد بر اهميت مقررات زدايي از فضاي كسب  و كار 
بيان كرد: اگر اين پيش نياز براي صنعت انجام شد بعد از آن 
بايد مقررات زدايي شديدي انجام شود. االن حوزه كسب  و 
كار در ايران مقررات زده است و قانون روي قانون گذاشته 
شده اس��ت. اين موضوع باعث ش��ده كه از مرحله شروع 
كار تا توليد سال ها طول بكش��د و سرمايه از دست برود. 
وي اظهار داشت: در گام بعدي مقررات باقي مانده بايد به 
گونه اي تغيير داده شود تا براي سرمايه گذاران خارجي يا 
كس��اني كه مي توانند در بازار جهاني رقابت كنند انگيزه 
ايجاد شود. اگر بازار داخلي از كاالي آنها استقبال كرد در 
كشور هم عرضه مي ش��ود، در غير اين صورت مي توانند 
به بازارهاي ديگ��ر بروند. مصرف كننده داخلي را هم آزاد 
بگذاريم تا هر كااليي مي خواهد خريداري كند. اينها همه 
ريشه هاي انحصاري است كه در كشور ما وجود دارد. اين 

كارشناس حوزه خودرو با انتقاد از برخي مسائل مطرح شده 
پيرامون سياست هاي كلي گفت: طي ۱۰ سال مي توانيم به 
شرايط نسبتا پايداري برسيم، اما روند كنوني و حرف هايي 
كه آقايان مي زنند تكرار مكررات است. تصور بر اين است 
كه مشكل از حسن روحاني يا محمود احمدي نژاد يا آقاي 
خاتمي بوده و ايراد از افراد است. البته خود رييس جمهور 
اين ح��رف را نمي زند اما اينگونه صحبت ه��ا از برخي از 
مبلغان ايشان شنيده مي شود، اين تصور كه ايده درست 
اس��ت اما مجريان اش��تباه مي كنند تصور كش��نده اي 

اس��ت. وي در پايان اضافه كرد: حل همه مشكالت ما از 
اصالح سياست هاي كالن اقتصادي و سياسي مي گذرد. 
براي مثال مش��كل تورم از سياس��ت هاي كالن پولي و 
سياس��ت هاي پولي از مس��ائل كالن سياسي مي گذرد. 
توليدكننده ها ۱۰۰ درصد پول  مواد اوليه و غيره را پرداخت 
مي كنند اما مدت ها بعد كاال به دس��ت آنها مي رسد، اين 
جز مشكل FATF و برجام نيست. دنيا به سمت تخصصي 
شدن پيش مي رود اينطور نيست كه گوجه فرنگي بدهيم 

و قطعه خودرو بگيريم، اقتصاد دنيا اينطور كار نمي كند.

تعادل |
ارزيابي آمارها حكايت از تراز مثبت تجاري در فصل بهار 
دارد. بررس��ي آمارهاي ارايه ش��ده از سوي گمرك نشان 
مي دهد، مجموع تجارت خارجي ايران در بهار سال جاري 
۲۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر بوده كه حدود ۷ ميليارد 
دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان مي دهد. 
ريز جزييات تجارت خارجي نشان مي دهد، ۳۰ ميليون تن 
كاال به ارزش ۱۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر در فصل بهار 
از ايران روانه بازارهاي جهاني شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل به لحاظ وزني رشد ۳۸ درصدي و از نظر 
ارزشي رشد نزديك به ۷۰ درصد را نشان مي دهد. در مقابل 
اما واردكنندگان ايراني تا پايان فصل نخست سال جاري، 
۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۱۰ ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون دالر خريداري كرده اند، كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به لحاظ وزني ۶ درصد كاهش و از حيث ارزش 
۳۴ درصد رش��د را نشان مي دهد. روند افزايشي بازرگاني 
خارجي ايران در نخستين فصل از سال ۱۴۰۰ نشانه بهبود 
نسبي است كه تراز تجاري مثبت ۴۷۶ ميليون دالري را 
براي كشور به وجود آورده است. براساس آمارها، مهم ترين 
مقاصد صادراتي ايران در مدت مذكور كشورهاي »چين، 
عراق، امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان« بوده است. 
در مقابل عمده كشورهاي طرف معامله واردات با ايران در 
فصل نخست سال جاري، پنج كشور »امارات متحده عربي، 

چين، تركيه، آلمان، سوييس« به چشم مي خورد. 

     جرئيات صادرات دربهار ۱۴۰۰
رييس كل گمرك از افزايش ۶۹ درصدي صادرات غيرنفتي 
ايران در بهار ۱۴۰۰ خبر داد .سيد مهدي ميراشرفي گفت: 
مقايس��ه آمار تجارت خارجي كشورمان در سه ماهه بهار 
سال ۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل حاكي از افزايش ۲۵ 
درصدي در وزن و ۵۰ درصدي در ارزش كاالهاي تجاري 
مبادله ش��ده بين جمهوري اس��المي ايران و كشورهاي 
خارجي است.براس��اس آمار اعالمي از سوي رييس كل 
گمرك ايران، مجموع تجارت خارجي ايران در بهار سال 
جاري ۳۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۲۰ ميليارد 
و ۹۰۰ ميليون دالر بوده است كه از نظر وزني ۷ ميليون و 
۷۰۰ هزار تن و از حيث ارزش حدود ۷ ميليارد دالر نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان مي دهد. به گفته او، 
روند افزايشي بازرگاني خارجي ايران در نخستين فصل از 
سال ۱۴۰۰ نشانه بهبود نسبي است كه تراز تجاري مثبت 

۴۷۶ ميليون دالري را براي كشور به وجود آورده است.
آمارهاي اعالمي نشان مي دهد، در بهار امسال ۳۰ ميليون 
تن كاال به ارزش ۱۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر از گمركات 
كشور به نقاط مختلف جهان صادر شده كه در مقايسه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و از لحاظ 
ارزش ۶۹ درصد رش��د داشت.براساس آمارها مهم ترين 
مقاصد صادراتي ايران در مدت مذكور پنج كشور »چين، 
عراق، امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان« بوده است. 
جزييات تجارت خارجي بيانگر اين است كه تا پايان فصل 
بهار صادركنندگان ايراني براير با ۷ ميليون و يك صد هزار 
تن كاال به ارزش ۳ ميليارد و يكصد ميليون دالر كاال روانه 
بازاره��اي چين كرده اند. دومين مقص��د صادراتي ايران 
كش��ور عراق بوده كه در اين بازه زماني برابر با ۹ ميليون و 
۶۰۰ هزارتن كاال به ارزش ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر از 
ايران خريداري كرده است. در ليست صادراتي بهار ۱۴۰۰ 
امارات متحد عربي در جايگاه سوم قرار دارد كه ۳ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
دالر از ايران وارد كرده است. ديگر شريك تجاري ايران در 
فصل بهار، كشور تركيه است كه ۶۶۳ هزار تن كاال به ارزش 
۵۹۵ ميليون دالر از ايران وارد كرده اس��ت. بنابراين آمار، 
افغانستان نيز با خريد يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن كاال به 
ارزش ۵۷۰ ميلي��ون دالر پنجمين مقصد مهم صادرات 

كاالي ايراني درفصل نخست سال جاري بوده است. 

     دليل افزايش عجيب صادرات ايران
به عراق چيست؟ 

افزايش چشمگير صادرات ايران به كشور عراق در خردادماه 
واكنش دبيركل سابق اتاق ايران و عراق را در پي داشت. سيد 
حميد حسيني دبيركل سابق اتاق بازرگاني ايران و عراق 
در مورد آمار اعالمي گمرك در مورد افزايش صادرات ايران 
به عراق در مطلبي نوشت: گمرگ آمار سه ماهه صادرات 
كشور را اعالم ومدعي شد كه صادرات به عراق به رقم ۲.۳ 
ميليارد دالر رسيده است كه خبر بسيار خوشحال كننده اي 
است ونشانه افزايش صادرات ماهانه از حدود ۵۵۰ ميليون 
دالر به بيش از ۷۵۰ ميليون دالر دارد. او ادامه داد: اما نكته 
عجيب اين آمار افزايش صادرات قابل توجه در خردادماه 
است كه يك باره صادرات از ۹۵۰ ميليون دالر در دو ماهه 
اول امس��ال به رقم ۲ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر در پايان 
خردادماه رس��يده كه حاكي از صادرات ۱.۳۵۰ ميليون 
دالري در خردادماه است كه با آمار كاميون هاي حمل بار 
صادرات��ي در مرزهاي عربي همخواني ندارد )حدود ۵۰۰ 
كاميون عراق��ي در روز( . به نظر بنده احتماال يك فاكتور 
مربوط به صادرات چند ماهه گاز صادر شده و باعث افزايش 
فوق العاده آمار سه ماه صادرات به عراق شده است، به هرحال 
اين رقم صادرات قابل مالحظه ونشانه پتانسيل بازار عراق 

براي جذب كاالي ايراني است.«

     روند واردات در بهار 
اما واردات ايران در فصل بهار سال جاري چگونه رقم خورده 
است؟ بنابرآماري كه ميراشرفي اعالم كرده، تا پايان فصل 
نخست سال جاري، ۸ ميليون و ۴۰۰ هزارتن كاال به ارزش 

۱۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر وارد كشور شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۶ درصد كاهش و از 
حيث ارزش ۳۴ درصد رشد داشت. عمده كشورهاي طرف 
معامله واردات با ايران در مدت مذكور، كشورهاي »امارات 
متحده عربي، چين، تركيه، آلمان، سوييس« است. جزييات 
تجارت با اين كشورها نشان مي دهد، امارات متحده عربي 
با فروش ۲ميليون و ۵۰۰ هزارتن كاال به ارزش ۳ ميليارد و 
۲۰۰ ميليون دالر به ايران در صدر مبادي وارداتي قرار دارد. 
چين هم در اين بازه زمان��ي ۶۸۳ هزارتن كاال به ارزش ۲ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر روانه بازارهاي ايران كرده است. 
سومين مبدي وارداتي ايران تا پايان فصل نخست، تركيه 
با ۸۸۸ هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد دالر است. اما در 
ليست مبادي وارداتي ايران در اين بازه زماني نام دو كشور 
اروپايي نيز ديده مي ش��ود. مطابق آمارها، واردكنندگان 
ايراني توانسته اند، ۲۳۹ هزار تن كاال به ارزش ۴۱۴ ميليون 
دالر در فصل بهار از كشور آلمان خريداري كنند. پنجمين 
مبدا وارداتي كه در ليست وارداتي ايران به چشم مي خورد 
»سوييس« است كه تا پايان خردادماه ۴۷۲ هزار تن كاال به 

ارزش ۳۸۴ ميليون دالر روانه ايران كرده است. 
همچنين براس��اس اعالم ريي��س كل گمرك ايران، 
حجم ترانزي��ت كاالي خارجي از قلم��رو جمهوري 
اسالمي ايران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ميزان 
۲ ميليون و ۷۴۲ هزار تن بود كه در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزايش نشان مي دهد و 
همچنان كه پيشتر هم اعالم شد، اين امر مي تواند نشانه 
بهبود نسبي وضعيت ترانزيت و احتمااًل افزايش ميزان 
آن در ماه هاي آينده باش��د. ميراشرفي همچنين در 

خصوص آمار كشفيات كاالي قاچاق از سوي گمركات 
كشور گفت: در سه ماهه ابتداي سال جاري كاركنان 
زحمتكش و سخت كوش گمرك به ويژه در گمركات 
مرزي موفق به كشف ۵۳۰ ميليارد تومان انواع كاالي 
قاچاق ش��دند و ۵۸۰ فقره پرونده در اين خصوص در 

گمرك تشكيل شد.

     آمار دوماهه به روايت صمت
در همين ح��ال، معاونت طرح و برنام��ه وزارت صمت 
در گزارش��ي آمار مقدماتي واردات و صادرات كاالهاي 
غيرنفتي در ۲ ماهه اول س��ال ۱۴۰۰ را منتش��ر كرد؛ 
بر اس��اس اين گزارش حجم تجاري خارجي كاالهاي 
غيرنفتي در اين بازه زماني از نظر وزني ۲۲.۲ميليون ُتن 
و از نظر ارزش��ي نزديك به ۱۳ ميليارد دالر برآورد شده 
است؛ اين در حالي است كه براي ۲ ماه نخست سال ۹۹، 
حجم تج��ارت خارجي اين گ��روه از كاالها از نظر وزني 
۲۰.۸ ميليون ُتن و از نظر ارزش ۹.۳ ميليارد دالر اعالم 
ش��ده بود. اين گزارش در ادامه با اشاره به كاهش ۱۶.۵ 
درصدي واردات كاال در فروردين و ارديبهش��ت امسال 
نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته، حجم كاالهاي 
وارداتي را ۵.۳ ميليون ُتن و ارزش آنها را ۶.۵ ميليارد دالر 
اعالم كرده اس��ت. در عين حال، صمت با اشاره به اينكه 
بارها اعالم كرده كه سياست واردات مبتني بر توليد را در 
دستور كار خود قرار داده است، آورده است: »بيشترين 
واردات كاالها مربوط به كاالهاي اساس��ي و واسطه اي و 
مواد اوليه توليد است به طوري كه در سال گذشته حدود 
۸۵ درصد واردات كشور را شامل شده است. در خصوص 
صادرات نيز با توجه به تش��ديد تحريم هاي اقتصادي و 
تالش دشمنان براي جلوگيري از درآمدهاي ارزي كشور 
در سال هاي اخير و محدوديت هايي كه براي صادرات در 
حوزه نفت براي كشورايجاد شده بود؛ صادرات كاالهاي 
غيرنفتي به عنوان منبع درآمد ارزي كشور مورد توجه 
بيشتر قرار گرفت.«  همچنين بر اساس آمار اعالم شده از 
سوي معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، در بازه زماني 
گفته شده ۱۶.۹ ميليون ُتن كاالهاي غير نفتي به ارزش 
بالغ بر ۶.۳ ميليارد دالر از كش��ور صادر ش��ده است؛ در 
صورتي كه در ۲ ماه نخست سال ۹۹، حدود ۱۴.۴ميليون 
ُتن به ارزش ۴.۲ ميليارد دالر كاالهاي غيرنفتي از كشور 
صادر شده بود كه نشان دهنده افزايش ۱۷ درصدي از نظر 

وزني و رشد ۴۷.۹ درصدي از نظر ارزشي است.

     رشد صادرات ايران به اوراسيا
از س��وي ديگر، معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، مع��ادن و كش��اورزي تهران در 
گزارش��ي به بررس��ي وضعيت تجارت كااليي ايران 
با كش��ورهاي اوراس��يا طي دو ماهه نخست ۱۴۰۰ 
پرداخته است. براين اساس، ارزش صادرات و واردات 
كااليي ايران به كش��ورهاي اوراس��يا ط��ي دو ماهه 
نخست ۱۴۰۰ به ترتيب ۱۸۰.۲ ميليون دالر و ۲۰۱.۸ 
ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال 
قب��ل به ترتيب با افزاي��ش ۶۶ درصدي و كاهش ۴۶ 
درصدي همراه بوده است. مطابق آمار ارايه شده، طي 
دوماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل، صادرات كااليي ايران به همه طرف هاي 
تجاري اوراسيا افزايش، و در مقابل واردات )باستثناي 
بالروس(، كاهش داش��ته است. همچنين طي مدت 
مورد بررس��ي، تراز تجاري ايران با همه كش��ورهاي 
اوراسيا به جز روسيه، به نفع ايران، مثبت بوده ضمن 
اينكه كس��ري تراز تجاري با روس��يه نيز در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال ۱۳۹۹، كاهش يافته است. در 
مجموع، برآيند تحوالت مزبور منجر به بهبود ۹۱.۹ 
درصدي كسري تراز تجاري ايران با كشورهاي اوراسيا 

طي دو ماه ابتدايي سال ۱۴۰۰ شده است.
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اختصاص بخشي از رمزارزها 
براي واردات

رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران گفت: 
با رمزارزها مي توان مشكالت بخشي از واردات را 
حل كرد و اتاق ايران به دنبال تدوين اليحه اي براي 
اين منظور است. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران، علي شمس اردكاني 
تأكيد كرد: الزم است بخش خصوصي نگاه جامع 
و عميقي نس��بت به ويژگي هاي رم��ز ارزها پيدا 
كند و پس از شناس��ايي كاركردهاي اين حوزه، 
نشست هاي الزم براي بيان خواسته هاي خود با 
مسووالن و سياس��ت گذاران داشته باشد. بخش 
خصوصي معتقد است، ممكن است سياست گذار 
به دليل تعجيل يا عدم ش��ناخت در اين حوزه به 
شيوه نادرستي تصميم گيري كند. بنابراين بايد 
در شناساندن بسترهاي اين صنعت تالش كنيم.

وي ادامه داد: اهمي��ت فناوري بالك چين در آن 
است كه لزوم نهاد اعتمادبخش را زير سوال مي برد 
و از آنجا كه اين نهاد اعتمادبخش در بس��ياري از 
تراكنش ها و معامالت، دولت است بالك چين در 
تضاد با اين نقش دولت هاس��ت. يعني اگر رمزارز 
با استفاده از فناوري بالك چين ايجاد شود ديگر 
نيازي به بانك مركزي ندارد كه اصالت و اعتبار آن 
رمز ارز را تصديق كند. و خيلي ها اين را تهديدي 
عليه بانك مركزي و نهاد اعتباربخش پول كشور 
مي دانند. ش��مس اردكاني تصري��ح كرد: وظيفه 
اقتصاددان ها و دولت كاهش ريسك است تا افراد 
بدون ت��رس و دودلي تصميم بگيرن��د. البته در 
مورد Cryptocurrency( ارز رمزنگاري شده 
)تاكيد مي شود افراد بدون محاسبه ريسك وارد 
اين فضا نشوند و از طرفي بايد فضايي فراهم شود 
تا رمزارزها بدون دخالت بروكراس��ي هاي بزرگ 
فعاليت كنن��د. وي درب��اره دور زدن تحريم ها با 
رمزارزها گفت: بستگي دارد كه دولت هاي ديگر يا 
بنگاه هاي خارجي بپذيرند كه با رمزارزهايي نظير 
بيت كوين معامالت خود را انجام دهند. اما آنچه 
عنوان مي ش��ود اين است كه با رمزارزها مي توان 
مشكالت بخشي از واردات را حل كرد. براي همين 
ما در اتاق ايران و در كميسيون اقتصاد كالن اتاق 
ايران به دنبال اين هستيم كه اليحه اي با كمك، 
همفك��ري و همراهي ذي نفعان تنظيم ش��ود تا 
مشكالت اين حوزه در عمل برطرف شود. رييس 
كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران ادامه داد: نبايد 
آنچه بر صنعت گاز و برق رفته، در اين صنعت هم 
تكرار شود و بايد همه در اين حوزه عقالني رفتار 
كنند. بايد رمزارز، بيت كوين يا زنجيره ارزش اين 
صنعت درس��ت ايجاد شود. براي همين ما تأكيد 
مي كنيم كه اين ارز در حوزه صادراتي مصرف شود 
نه داخلي. بايد در اين حوزه آيين نامه هايي تدوين 
ش��ود كه مورد پذيرش قرار گي��رد. بايد مباحث 

حقوقي اين حوزه كاماًل مشخص شود.

كاهش 8۰۰ ميليون دالري 
عرضه پوشاك قاچاق

خبرگزاري فارس | س��خنگوي ستاد مركزي 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: عرضه پوش��اك 
قاچاق از ۲.۶ ميلي��ارد دالر به ۱.۸ ميليارد دالر تا 

پايان سال ۹۸ كاهش يافته است.
حميدرضا دهقاني نيا در مورد اجراي طرح مبارزه 
با پوش��اك قاچاق گفت: در ح��ال حاضر واردات 
پوش��اك ممنوع اس��ت و تمامي توليدات داخلي 
در اين بخش مش��مول شناس��ه گذاري اس��ت. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اظهار داشت: بنابراين با توجه به زيرساخت هاي به 
وجود آمده با استعالم شناسه كاال، پوشاك قاچاق 

و غيرقاچاق قابل شناسايي است. 
وي اف��زود: اجراي طرح مبارزه با عرضه پوش��اك 
قاچاق از ماه جاري نيز با ش��دت بيشتري دنبال 
خواهد ش��د. دهقاني نيا در مورد عرضه پوش��اك 
قاچاق در فضاي مجازي، گفت: وقتي سطح عرضه 
براي كاالي قاچاق محدود مي شود طبيعي است 
عرضه كنندگان كاالهاي قاچاق ب��راي ادامه كار 
به فضاي مج��ازي مهاجرت كنند به همين دليل 
معاونت مقابله با س��تاد مركزي مب��ارزه با كاالي 
قاچ��اق و ارز ط��ي اقداماتي با كم��ك كارگروه و 
ق��رارگاه مربوطه اقدام به احصا فهرس��ت مراكز و 
آدرس هاي كاالهاي قاچاق )پوش��اك، دخانيات، 
لوازم خانگي( در فضاي مجازي كرده است و پس 
از بررسي هاي الزم در صورت قطعي شدن عرضه 
كاالي قاچاق از س��ايت ها، نسبت به بسته شدن 
پورتال متخلف اقدام مي ش��ود.وي بيان داش��ت: 
پيرو اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با عرضه 
كاالي قاچاق در فضاي مج��ازي تاكنون بيش از 
۳۰۰ س��ايت با هماهنگي ضابطين و قوه قضاييه 

مسدود شده است. 
دهقاني نيا بيان داش��ت: البته احصا قاچاق بودن 
يا قاچاق نبودن پوش��اك در فض��اي مجازي كار 
س��اده اي نيس��ت زيرا در حال حاضر بخش��ي از 
پوشاك داخلي با كپي از برندهاي مطرح بصورت 
زيرپله هاي عرضه مي شود و به عنوان پوشاك برند 
خارجي عرضه مي شود.سخنگوي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: براساس آمار تهيه 
شده عرضه پوشاك قاچاق از ۲.۶ ميليارد دالر به 
كمتر از ۱.۸ ميليارد دالر تا پايان سال ۹۸ رسيده 
اس��ت. وي با اش��اره به تبليغات گسترده پوشاك 
توليد داخل در رس��انه ملي بيان داشت: به اذعان 
توليد كنندگان پوش��اك داخلي با محدود شدن 
فضاي عرضه برنده��اي خارجي فضا براي عرضه 
پوش��اك با برنده��اي مطرح ايراني فراهم ش��ده 
به طوري كه اكنون شاهد تبليغات گسترده برخي 
برند ها از رسانه هاي مختلف هستيم در حالي كه 
پيش از اين چنين فضايي براي عرضه فراهم نبود.

فروش اجباري برنج هندي
در كنار روغن

ايلنا|دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي اظهار داشت: 
بيشتر اقشار آسيب پذير مصرف برنج خود را كاهش 
داده و به كاالهاي ارزان قيمت ت��ري مانند ماكاروني 
روي آورده اند. بنابراين مي توان گفت در اين ش��رايط 
نوع، الگوي تغذيه و خريد مواد غذايي تغيير مي كند. 
قاس��معلي حس��ني در مورد وضعيت بازار كاالهاي 
اساس��ي اظهار كرد: به نظر مي رس��د دست كم تا ۲۰ 
مرداد هيچگونه افزايش قيمتي نداشته باشيم چراكه 
عالوه بر اينكه بازار كشش آن را ندارد انگيزه اي هم براي 
آن نيست. در بازار به علت تغيير در دولت نوعي انتظار 
براي ارزاني وجود دارد به همين علت همه با احتياط 
رفتار مي كنند و خريد انبوده انجام نمي ش��ود. وي با 
اشاره به قيمت لبنيات گفت: بر اساس شنيده ها قرار 
است تغييراتي در قيمت لبنيات انجام شود اما هنوز اين 
اتفاق نيفتاده است. بايد منتظر بود و ديد هفته آينده 
چه اتفاقي رخ مي دهد. حسني در پاسخ به سوالي در 
مورد بازار روغن بيان كرد: دولت همه تمركز خود در 
مورد روغن را روي فروشگاه هاي زنجيره اي گذاشته و 
آنها را اشباع كرده است. با افزايش ۳۵ درصدي روغن 
از اوايل خرداد، تقاضاي خريد از طرف مردم نيز كاهش 
پيدا كرد. بنابراين در فروشگاه هاي زنجيره اي روغن 
وجود دارد اما در بخش بنكداري همچنان محدوديت 
وج��ود دارد و متقاضيان انبوه روغ��ن بنكداران فعال 
نمي توانند كاالي مورد نياز را به اين ميزان تهيه كنند. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي خاطرنش��ان كرد: 
ب��راي برنج فعال خري��دار زيادي وجود ن��دارد، حتي 
ش��ركت هاي پخش كننده برنج خارج��ي را به اجبار 
همراه با روغن به بنكداران مي فروشند. براي مثال اگر 
بيش از ميزان مشخصي روغن بخواهيم بايد در كنار آن 
۱ تن برنج هندي به صورت اجباري بخريم. وي با تاكيد 
بر كاهش قدرت خريد م��ردم گفت: تقاضا براي برنج 
كاهش يافته است، به طور كلي نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته حدود ۳۵ درصد كاهش تقاضاي مواد 
غذايي را تجربه كرديم. افزايش افسانه وار قيمت ها در 
سه سال گذشته كه از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است، 
باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است. قيمت برنج 
خارجي در بازار از ۱۹ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان در 
نوسان است كه بستگي به كيفيت و كشور توليدكننده 
دارد. حسني ضمن اشاره به تغيير الگوي خريد مواد 
غذايي بيان كرد: بيشتر اقشار آسيب پذير مصرف برنج 
خود را كاهش داده و به كاالهاي ارزان قيمت تري مانند 
ماكاروني روي آورده اند. بنابراين مي توان گفت در اين 
ش��رايط نوع، الگوي تغذيه و خريد مواد غذايي تغيير 
مي كند. وقتي برنج نس��بت به دو سال گذشته ۲۰۰ 
درصد گران مي ش��ود مردم نوع تغذيه خود را كمتر 
مي كنند تا هزينه كمتري كنند و بهره وري بيشتري 
داشته باشد. براي مثال خريد ماكاروني در اين مدت 
خوب بود. دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي در ادامه 
تصري��ح ك��رد: اميدواريم دولت آين��ده از تخصص و 
مشاركت بازار و افراد توانمند از نظر تجربه، سرمايه و 

حقوقي در جهت رفاه مردم استفاده كند.

ويژه

آغاز به كار جشنواره علمي - 
فرهنگي اصفهان و سن پترزبورگ

جشنواره علمي- فرهنگي اصفهان و سن پترزبورگ 
با امضاي س��ند همكاري ميان دانشگاه هاي اصفهان 
و بنياد »روس��كي مير« روس��يه و با حضور شهردار 
اصفهان، سركنس��ول روس��يه در اصفهان و ارتباط 
آنالين با س��فير ايران در روس��يه آغاز به كار كرد.  به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در جش��نواره علم��ي – فرهنگي 
اصفهان و س��ن پترزبورگ با بيان اينكه امروز ش��هر 
اصفهان در آس��تانه انعقاد قرارداد خواهرخواندگي با 
شانزدهمين خواهرخوانده خود است، اظهار كرد: ما در 
اصفهان سيزده خواهرخوانده داشتيم و مراحل نهايي 
انعقاد قرارداد خواهرخواندگي بين شهرهاي سمرقند 
ازبكستان، پورتوي پرتغال و حيدرآباد هند هم در حال 
انجام است.  وي ادامه داد: اين موارد مي تواند زمينه را 
براي توسعه ديپلماس��ي و تقويت روابط بين شهرها 
ايجاد كند؛ ضمن اينكه شهرداري اصفهان اكنون به 
عضويت ۱۰ سازمان بين المللي و شبكه جهاني درآمده 
است كه سه سازمان شبكه شهرهاي يادگيرنده، شهر 
دوستدار كودك و شبكه شهرهاي هوشمند در اين دوره 
مديريت شهري نهايي شد. شهردار اصفهان بيان كرد: 
اعتقاد به مشاركت مردم در برنامه ها داشتيم و به همين 
سبب در طرح جامع ش��هر اصفهان و برنامه اصفهان 
۱۴۰۵ توانستيم با همه سطوح اجتماع از جمله قشر 
دانشگاهي و نخبگان تعامل برقرار كرده و ديدگاه هاي 

آنان را براي تدوين برنامه هاي شهري اخذ كنيم. 

رييس كل گمرك خبر داد 

 تراز مثبت تجاري در بهار ۱۴۰۰

  برابر رای شماره 12000999 مورخ 1400/3/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسین جان محسنی به شماره ملی 4999500345  
فرزند علی در ششدانگ عرصه و  اعیان يک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 104/25 متر مربع پالک 57 اصلی واقع در مازندران 
بخش 18 ثبت نکا به کالس�ه 688/99 خريداری شده از  مهدی دهقان آبلوئی محرز گرديده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تادر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشنداز تاريخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1151796
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/4/5  تاريخ انتشار  نوبت دوم: 1400/4/19

َآگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

امیرخندان رباطی- سرپرست اداره ثبت واسنادو امالک شهرستان نکا

 برابر  رای شماره 140060310004001464- 1400/2/21 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای مرتضی کوچک زاده گنجی فرزند کیاء به شماره شناسنامه 
113 و  شماره ملی 2063924864 صادره از بابل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 10 سیر مشاع از 240 سیر 
ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت 302/42  مترمربع پالک 31/220 اصلی واقع در پايین گنج افروز بخش 6  بابل خريداری 
از خانم سید زينب هاشمیان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم 
نمايند بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1149083

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/4/5  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/20

 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کريمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 نظربه دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب 90/9/20 وبرابر رای شماره 22001151 مورخ 
1400/3/10 هیات قريه سیاه چنار موضوع ماده يک قانونی مذکور مستقردرواحدثبتی میاندرود تصرفات مالکانه وبال معارض متقاضی آقای احمد 
سیفی ماکرانی فرزند نوراله نسبت به ششدانگ يکباب خانه/قطعه زمین به مساحت 1227 مترمربع به شماره پالک ....فرعی از18 اصلی واقع درقريه 
سیاه چنار بخش 9 خريداری مع الواسطه / بدون واسطه از آقای حاج نوراله سیفی مالک رسمی محرز گرديده است لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 12 آپین نامه مربوطه اين آگهی در دونوبت به فاصله 5 روز ازطريق اين روزنامه 
ومحلی /کثیراالنتشار درشهرها منتش�ر ودر روستاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايداز تاريخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاريخ الصاق درمحل تادو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنمايند. 
معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد که دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
يامعترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارايه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سندمالکیت می نمايدودرصدور صند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . م الف 1153869
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/4/5 تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/4/19

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی  وساختمانهای فاقد سندرسمی حوزه ثبتی مياندورود

قدير يوسفی نیا- ريیس اداره ثبت اسناد وامالک میاندورود

 برابر  رای شماره 140060310004001460- 1400/2/21 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای محمد علی رجبی ملکشاه فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
3338 و  شماره ملی 5689646709 صادره از بندپی غربی نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 32/55 مترمربع پالک 
57/1110 اصلی واقع در ترک محله بخش 11 بابل خريداری از آقای غالمرضا رجبی ملکشاه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1153397
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/4/5  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/20

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کريمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

مقاصد صادراتی ایران در خردادماه ۱۴۰۰ 
ارزش کاالی صادراتیوزن کاالی صادراتینام کشور

3 میلیارد و يکصد میلیون دالر7 میلیون و يک صد هزار تنچین

2 میلیارد و 300 میلیون دالر9 میلیون و 600 هزار تنعراق

يک میلیارد و 300 میلیون دالر3 میلیون و 400 هزار تنامارات

595 میلیون دالر663 هزار تنترکیه

570 میلیون دالريک میلیون و 400 هزار تنافغانستان

مبادی وارداتی  ایران در خردادماه ۱۴۰۰
ارزش کاالی وارداتی وزن کاالی وارداتی نام کشور

3 میلیارد و 200 میلیون دالرمیلیون و 500 هزار تن2امارات متحده عربی
2 میلیارد و 200 میلیون دالر683 هزار تنچین
يک میلیارد دالر888 هزار تنترکیه
414 میلیون دالر239 هزار تنآلمان

384 میلیون دالر472 هزار تنسوئیس
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خبرروز

كرونا جان ۱۱۵ نفر ديگر را در ايران گرفت

گزارشتصويري

با فوت ۱۱۵ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ تعداد جانباختگان اين بيماري در ايران به ۸۳ هزار و ۵۸۸ نفر رس��يد. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: براساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰ هزار و ۸۲۰ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در 
كشور شناسايي شد كه مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۹۴۹ نفر رسيد.وزارت بهداشت همچنين اعالم 
كرد: تاكنون ۴ ميليون و ۴۱۵ هزار و ۸۶۴ نفر دوز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۱۲۷ هزار و ۸۸۶ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و 
واكسينه شده اند. بر اين اساس مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۵۴۳ هزار و ۷۵۰ دوز رسيد. در حال حاضر ۳۲ 

شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۴۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

ما همه عزاداريم
چرا بايد س��ازمان محيط زيست خبرنگاران را 
به اصرار براي برنام��ه اي كه خود تدارك ديده 
دعوت كند و بعد حتي يك وسيله نقليه مجهز 

در اختيارشان نگذارد؟ 
چرا نبايد كسي باش��د كه به فكر نوسازي اين 
ناوگان حمل و نقل پوس��يده باشد؟ اين كار را 
هم مردم بايد انجام دهند؟ كار نوسازي ناوگان 

حمل و نقل به عهده چه كسي است؟ 
چ��را از روز چهارش��نبه تا به ح��ال هيچ مقام 
مس��وولي عذرخواه��ي نك��رده، هي��چ كس 
اس��تعفا نداده؟ چرا هيچ كدام از اين مسووالن 
نمي خواهند براي يك بار هم كه شده مسووليت 

اتفاقي را كه رخ داده بر عهده بگيرند؟ 
اينكه رييس س��ازمان محيط زيس��ت شبانه 
ب��ه ديدن خبرنگاران آس��يب دي��ده و داغدار 
رفته اص��ال كار مهمي نيس��ت. او تنها يكي از 
كوچك ترين وظايف��ش را انجام داده. چرا بايد 
همه مس��ووالن ما فقط آماده تس��ليت گفتن 
باش��ند؟ چه كس��ي ج��واب خانواده هاي اين 
جوانان از دس��ت رفته را مي دهد؟ چه كس��ي 
مي تواند عمق غمي را كه مادر مهشاد با ديدن 
خانه اي كه قرار بود دختر تازه عروس��ش را به 

آن بفرستد درك كند؟ 
چه كس��ي مي توان��د، خودش را ج��اي بهراد 
همس��ر ريحانه بگذارد و غم نبودن همس��ر را 
در خانه اي كه گوش��ه گوشه اش پر از خاطرات 

اوست، بگذارد. 
اينجا انگار جان انس��ان را به حراج گذاشته اند. 
ارزان تري��ن كاالي اين روزه��ا در مقابل تمام 
تورم ه��ا و بحران هاي اقتصادي جان انس��ان 

است. 
ما خيلي راحت مي ميريم. در جاده، در آسمان، 
در زمين و در بيمارس��تان ها. كس��ي هم انگار 
دلش نمي خواهد پاسخگو باشد. نزديك به دو 
سال اس��ت كه انگار مرگ دستمان را گرفته و 

با خود مي برد. 
از اين خانه به آن خانه. از اين ش��هر به آن شهر 
و همه جا ماتمكده اي بيش نيس��ت. اما باز هم 
نش��اني از تالش و تكاپويي از سوي مسووالن 
نيست و اصال تعجب نمي كنيم كه سخنگوي 
سازمان غذا و دارو هم منتقدان و خبرنگاران را 

به واژه اي ناشايست خطاب كند. 
چرا كه مسووالن ما سال هاست يادشان رفته 
بايد در مقابل مردم پاسخگو باشند. بايد براي 
هر خطايي ك��ه رخ مي دهد توضيحي منطقي 

داشته باشند. 
بايد آداب معاشرت با اهالي رسانه را بلد باشند 

و خيلي بايد هاي ديگر. 
م��ا همه عزاداري��م و از اين ع��زاداري به تنگ 

آمده ايم. 

واكسيناسيون بيماران صعب العالج تا پايان مرداد
تا پاي��ان مرداد گروه هاي آس��يب پذير، 
بيماران صعب العالج و اف��راد باالي ۶۰ 
س��ال واكس��ن دريافت خواهن��د كرد . 
وزير بهداش��ت اعالم كرد: در خصوص 
واكس��ن، از ابتدا براي خريد و همچنين 
انتقال دان��ش فني اقدامات خوبي انجام 
شد و س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
نيز عالوه بر واكس��ن در تأمين ماسك و 

دستگاه اكسيژن ساز همكاري بسيار مناسبي انجام 
داد. دكت��ر نمكي افزود: ت��ا پايان م��رداد گروه هاي 
آس��يب پذير، بيماران صعب العالج و اف��راد باالي ۶۰ 

سال واكسن دريافت خواهند كرد و پس 
از آن دانش آم��وزان و عوامل مدارس در 
نوبت تزريق قرار مي گيرند. او همچنين 
از فعالي��ت يك گ��روه ويژه ب��راي ثبت 
مستندات علمي واكسن هاي مختلفي كه 
در كشور در حال توليد هستند و ارايه اين 
مستندات به س��ازمان هاي جهاني خبر 
داد. دكتر نمكي درباره رعايت هاي الزم 
پس از تزريق واكسن نيز گفت: همچنان بايد از ماسك 
استفاده شود، چرا كه واكسن احتمال بيماري سخت 
را پايين مي آورد اما همچنان احتمال ابتال وجود دارد.

بيشترين تماس با ۱۲۳ درباره كودك  و همسرآزاري است
ريي��س اورژان��س اجتماعي كش��ور از 
دريافت بيش��ترين تماس ب��ا خط ۱۲۳ 
درباره كودك آزاري و همسر آزاري خبر 
داد. محمود عليگو گفت: در حال حاضر 
در تمام مراكز اس��تان ها س��تينگ هاي 
نگهداري از زنان وج��ود دارد. همچنين 
بي��ش از ۳۰۰ مركز مداخل��ه در بحران 
داريم كه اقدام��ات مداخله اي را از طريق 

اورژانس اجتماعي انجام مي دهن��د. او درباره اظهارات 
نماينده شوراي شهر شهرستان سردشت مبني بر عدم 
وجود خانه امن در اين شهرستان و ضرورت وجود اين 
خانه ها در شهرستان سردشت گفت: ما در تمام مراكز 
استان ها خانه امن را ايجاد كرده ايم. ما براساس وضعيت 
منابع بودجه اي اين خانه ها را ايجاد مي كنيم. اگر كسي 
در شهرهايي كه فاقد خانه امن هستند با مشكل مواجه 
شوند اورژانس اجتماعي مداخله كرده و در صورت نياز 

فرد را به خانه امني در مركز استان منتقل 
مي كن��د. او افزود: اخيرا ني��ز خانواده اي 
بودند كه در فاصله دوري از مركز اس��تان 
سيستان و بلوچستان دچار مشكل شده 
بودند و با مداخله اورژانس اجتماعي افراد 
آسيب ديده به خانه امني در مركز استان 
منتقل شد. عليگو با بيان اقدامات اورژانس 
اجتماعي براي زنان وكودكان است، تصريح 
كرد: سازمان اورژانس اجتماعي اين قابليت را دارد كه 
اقدامات الزم درباره حفاظت از زنان آسيب ديده را انجام 
دهد. او تاكيد كرد: اگر منابع مالي تامين ش��ود و از نظر 
مالي مشكلي وجود نداشته باشد ما هم مايل هستيم كه 
در مناطق آسيب خيز در صورتي كه موارد آسيب پذير باال 
باشد نسبت به ايجاد خانه امن اقدام كنيم. اما وقتي موارد 
آسيب پذيركم است و منابع مالي هم وجود ندارد ترجيحا 

فرد را در صورت نياز به مركز استان منتقل مي كنيم.

ثبت شكايت از جهانپور
 يك وكيل پايه يك دادگستري از شكايت 
خبرنگاران در مورد اظه��ارات جهانپور، 
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو خبر داد. 
مجته��دزاده گفت: ما با جم��ع زيادي از 
خبرنگاران ه��م قدم ش��ديم و به عنوان 
وظيفه مدني از سخنگوي سازمان غذا و دارو 
شكايت كرديم و هفته آينده نيز به دادسراي 
فرهنگ و رسانه خواهيم رفت. در خصوص 

اظهارات اخير سخنگوي سازمان غذا و دارو، اظهار كرد: 
در شرايطي كه وضعيت كرونا در كشور وضعيت حادي 
است و بسياري از مردم عزيزانش��ان را از دست داده اند 
و بسياري نيز نگران سالمندان هستند، با اين وضعيت 
تزريق واكسن و با توجه به غيرقابل چشم پوشي بودن 
اينكه اهمالي در زمينه تهيه واكسن صورت گرفته است، 
ما بايد اين اهمال ها را بپذيريم و بپذيريم كه جامعه دچار 
يأس و سرخوردگي است. عقل سليم و انصاف هم حكم 
مي كند كه در اين شرايط كساني كه مسووليت مستقيم 
دارند، هم عذرخواه مردم باش��ند و هم افكار عمومي را 

آرام كنند. او افزود: متاسفانه اخيرا شاهد 
بوديم يكي از آقايان كه سابقه بسيار بدي 
در اين زمينه دارد يعني چندين بار قبل هم 
چندين مورد توهين به منتقدان داشته اند، 
مطالب را مطرح كرده كه مايه تاسف است. 
متاسفانه ايشان سخنگوي سازمان غذا و 
دارو هم هستند و يكي از اشخاصي است 
كه در مظان اتهام اس��ت و بايد پاس��خگو 
باشد. اما مي بينيم طلبكار مردم است و توهين مي كند و 
قطعا اگر چنين رفتاري در هر كشوري صورت مي گرفت، 
اين شخص را بركنار مي كردند و محاكمه مي كردند اما 
متاسفانه در ايران مي بينيم كه هيچ گونه برخوردي با اين 
افراد صورت نمي گيرد. او با بيان اينكه مسووليت كار اين 
شخص با وزير بهداشت و رييس دولت است، گفت: اگر 
چندين بار قبل كه اين ش��خص بي حرمتي كرد، با وي 
برخورد جدي صورت مي گرفت، امروز به منتقدان ناسزا 
نمي گفت. اميدواريم كه دستگاه قضا به منظور اجراي 
عدالت و حفظ آرامش جامعه، برخورد معقولي انجام دهد.

روايِت خبرنگاران از اتوبوِس مرگ

 نه عذرخواهي؛ نه استعفا
همه تن چشم و گوش ش��دند تا از پاره 
تن ايران بنويسند، حتي شيريني سور و 
سات عروسي هم مانع نشد كه از اين سفر 
چشم پوشي كنند. رفتند تا راوي زخم هاي درياچه اي 
باش��ند كه قرار بود، نفس ايران باش��د و سال هاست 
خشكي اش بالي جان شده اس��ت. هماهنگي ها از 
چند روز قبل انجام شده، ستاد احياي درياچه اروميه 
از خبرنگاران دعوت ك��رده بود تا از وضعيت درياچه 
و س��دهاي اطرافش گزارش تهيه كنند و به سالمت 

باز گردند، اما اتوبوس مرگ پايان ديگري را رقم زد. 

     نماينده ستاد احيا مي گفت
انگار اين اتوبوس از صبح ترمز نداشته 

»آسيه اسحاقي« خبرنگار خبرگزاري پانا از لحظات 
س��خت اين حادثه به ايلنا مي گوي��د: بعد از اينكه به 
اروميه رسيديم از پروژه هايي از جمله سد كاني سيب 
بازديد كرديم، سپس به سمت تونل رفتيم و از آن هم 
بازديد كرديم. فرآيند بازديد ما تا ۵ و نيم عصر طول 
كشيد و سوار اتوبوس شديم كه برويم ناهار بخوريم. 
حدود ساعت ۶ بود كه كمك راننده به سمت ما آمد و 
گفت كمربندها را ببنديد و آنجا متوجه شديم كه ترمز 
اتوبوس بريده است و به چند ثانيه نكشيد كه اتوبوس 
چپ كرد. بچه ها آسيب ديدند و دو همكار جوان مان 

را از دست داديم. 
او به صحبت هاي نماينده ستاد احياي درياچه اروميه 
اشاره مي كند كه ظاهرا از صبح متوجه مشكل اتوبوس 
بوده و ادامه مي دهد: نماينده ستاد احيا مي گفت انگار 
اين اتوبوس از صبح ترمز نداشته و فقط با دنده حركت 
مي كرد. اما وقتي داشتيم به تهران مي آمديم استاندار 
در جمع ما گفت كه اتوب��وس قراضه و كهنه نبوده و 
معاينه فني داشته اس��ت. راست و دروغ اين حرف را 
نمي دانيم، اما اتوبوسي كه سوار آن شديم نو نبود البته 
خيلي قراضه هم نبود، اما اتوبوس استانداردي هم نبود 
به طوري كه بچه ها درباره آن شوخي هم مي كردند. 

 اس��حاقي درباره ريحانه و مهش��اد در هنگام حادثه 
مي گويد: مهشاد روبروي من نشسته بود. ما نرسيده 
به در دوم اتوبوس نشس��ته بوديم و ريحانه هم عقب 
اتوب��وس بود و در حي��ن حادثه از پنج��ره به بيرون 

پرت ش��دند. هيچكدام از ما كمربند نبسته بوديم و 
وقتي كمك راننده آمد و گفت كمربند ببنديد، تازه 
مي خواس��تيم كمربن��د را پيدا كني��م و ببنديم كه 
همزمان حادثه اتفاق افتاد. او امدادرساني را نيز فوري و 
سريع ارزيابي نمي كند و مي گويد: نه خيلي زود آمدند 
و نه خيلي دير، اما در نهايت هم جرثقيل نفرستادند كه 
اتوبوس را بلند كنند، با كمك مردم محلي و اورژانس 
و امدادگرهايي كه آمده بودند، اتوبوس را بلند كردند. 
اسحاقي درباره انتخاب مسير اينگونه توضيح مي دهد: 
ما به مسير آشنا نبوديم و نمي دانم آيا مسير ديگري 
بود يا نه اما از يك جاده يكطرفه و پراز پيچ و خم عبور 

كرديم. 

     يكي داد زد، توروخدا بكوب به كوه 
كه الاقل ته دره نيفتيم

»آيس��ان زرفام« خبرنگار روزنامه پيام ما حادثه را 
اينگونه بازگو مي كند: از تونل انتقال آب زاب ديدن 
كرديم، بعد سوار اتوبوسي شديم كه از صبح و پس 
از ورود به اروميه در اختيار ما گذاشته بودند. حدود 
پنج بعد از ظهر به س��مت نقده در حركت بوديم تا 
ناهار بخوريم. يك جاده كوهستاني پيچ در پيچ بود 
كه يك طرف آن دره و يك طرف آن كوه بود. نشسته 
بوديم كه كمك راننده بلند شد و شروع كرد به فرياد 
زدن ك��ه كمربندها را ببنديد و راننده داد مي زد كه 
ترمز نداريم. بعد به كوه برخورد كرديم و شيشه هاي 
سمت چپ ماش��ين ريخت و به سمت راست جاده 
منحرف شد و به گاردريل برخورد كرديم. ماشين كج 
شد و دوباره به حالت اول خود در جاده برگشت. جاده 
خيلي پيچ در پيچ بود و چون سراشيبي بود سرعت 
اتوبوس خيلي باال رفته بود. يكي داد زد كه توروخدا 
بكوب به كوه كه الاقل ته دره نيفتيم! و راننده ماشين 
را به س��مت كوه منحرف كرد و از سمت چپ جاده 
به س��مت كوه رفتيم و اتوبوس چپ شد.  او درباره 
كيفيت اتوبوس اين طور مي گويد: ماش��ين خوبي 
نبود. اس��تاندار به ما گفت اتوبوس مدل ۸۵ بود، اما 
اتوبوس قديمي ب��ود. هرچه مي خواهند بگويند اما 
چندين كيلومتر در سراش��يبي بدون ترمز در حال 
حركت بوديم. صبح هم كه رسيده بوديم مي گفتند 

ماشين خيلي كند حركت مي كند.  زرفام بعد از حادثه 
را اينگونه روايت مي كند: بيمارستاني كه ما را بردند 
براي شهر كوچك نقده بود و همه تالش خود را كردند 
اما تخت و امكانات كافي نبود، يكي از همكاران مان را 
كه اروميه رساندند، گفتند اگر يك ساعت ديرتر رسيده 

بود تمام كرده بود.

     انتظار يك معذرت خواهي يا استعفا 
را داشتيم

از بيمارستان مجددا با يك ون ما را به اروميه بردند كه 
آنجا هم خيلي اذيت شديم. جاده خيلي بدي بود و به 
راننده هم التماس مي كرديم كه تورو خدا آرام تر برو و 
در نهايت به هتل رسيديم و گفتند در البي بنشينيد 
تا استاندار بيايد، اما گفتيم اصال توانايي نداريم كسي 
بيايد و از ما ديدن كند، اما توقع داش��تيم كه برخورد 
بهتري شود و حداقل ارگاني كه اين اتوبوس را براي 
خبرنگارها تعيين كرده ي��ا حداقل مديركل محيط 
زيست اس��تعفا دهد يا يك معذرت خواهي شود كه 
هيچكدام از اين اتفاقات نيفتاد. »حس��ن ظهوري« 
ديگر خبرنگار حادثه ديده در اين سانحه كه هم اكنون 
در بيمارستان اروميه بستري است، صبح روز گذشته 
تحت عمل جراحي قرار گرفت. »محسن ظهوري« 
برادر او به ايلنا مي گويد: اس��تخوان حسن شكسته و 
ريه اش سوراخ شده و تحت عمل جراحي قرار گرفته 
است. خدا را ش��كر خطر رفع شده است، اما بايد سه 
روز بستري بماند. حسن بعد از سه روز نيز اجازه پرواز 
ندارد و بايد تحت نظر اورژانس و با آمبوالنس به تهران 

انتقال داده شود. 
او مي گوي��د: »مه��دي گوه��ري« ديگ��ر خبرنگار 
آس��يب ديده در اين سانحه نيز تروماي بعد از حادثه 
دارد و نه حين حادثه و نه بعد از آن را به خاطر نمي آورد 

و تحت نظر است. 

     اينجا از اين اتفاق ها مي افتد!
»س��ميرا خباز« خبرنگار خبرگزاري مهر درباره اين 
حادثه به ايلنا مي گويد: اينگونه كه متوجه شدم، در 
مسير برگشت مي خواستند به يك رستوران بروند و 
براي همين از اين جاده آمدند. يك اتوبوس اسكانياي 

كهنه بود.به قول يكي از مس��ووالن مي گفت اگر در 
تهران اتوبوس اس��قاطي ۱۵ سال عمر دارد در اينجا 
۳۰ س��ال عمر دارد و اينجا از اي��ن اتفاق ها مي افتد 
و گفتند اتوبوس��ي كه ب��ه ما دادن��د از اتوبوس هاي 
خوب شان بوده اس��ت كه نمي دانم چقدر اين حرف 
درست اس��ت، چراكه اگر ماشين سالم بود، يك باره 

اين اتفاق رخ نمي داد.

     كمك راننده كه گفت كمربندها را ببنديد
او ادامه مي دهد: خيلي عجيب ب��ود، اتوبوس تا يك 
مسيري با س��رعت خيلي كمي حركت مي كرد و به 
همين دليل طول كشيد تا به محل برنامه برسيم، اما در 
مسير برگشت كه تغيير مسير داده شد و جاده عوض 
شد، مي گفتند به ما گفته شده، تند برويد، در حالي 
كه ما گفتيم عجله اي نداريم كه تند برويد، چون بعد 
از آن برنامه اي نداشتيم. در نهايت گفتند ترمز بريده 
است. تنها چند دقيقه طول كشيد. كمك راننده كه 
گفت كمربندها را ببنديد فكر كرديم نزديك پليس راه 
هس��تيم، لحنش طوري نبود كه متوجه شويم چه 
اتفاقي در حال وقوع اس��ت، فقط بچه هايي كه جلو 
نشسته بودند، متوجه ش��دند كه كنترل اتوبوس از 

دست راننده در رفته است. يك دقيقه هم از زماني كه 
گفتند كمربند را ببنديد تا زمان تصادف طول نكشيد 
و به يك باره سرعت اتوبوس باال رفت و ما داشتيم تعادل 
خودمان را از دست مي داديم و اگر كسي كمربندش را 

نبسته بود ديگر فرصت اين كار را نداشت.

     اتوبوس مشكل فني نداشته!
در عين حال منوچهر قدرتي، مديركل روابط عمومي 
اداره كل محيط زيست استان آدربايجان غربي درباره 
برگزاري اين بازديد و انتخاب اتوبوس براي جابه جايي 
به ايلنا مي گويد: آقاي استاندار در بين خبرنگاران و در 
حضور راهنمايي و رانندگي نقده اعالم كرد كه اتوبوس 
هيچگونه نقص فني نداشته و تمام مجوزهاي الزم را 

داشته است. 
او ادامه مي دهد: از نظر فن��ي كه مي گويند اتوبوس 
مشكل داشته نه اينگونه نيست و مشكلي نداشته است. 
هماهنگ كننده برنامه ستاد احياي درياچه اروميه 
بود و ما در اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان 
فقط آنها را همراهي كرديم و هيچگونه مسووليتي در 

خصوص خبرنگارها با ما نبود. 
قدرتي تاكيد دارد كه مس��ووليت برگ��زاري برنامه 

از اول تا آخر با س��تاد احياي درياچ��ه اروميه بود و 
هماهنگي ها را آنها انجام داده بودند. درباره اتوبوس 
هم به ما گفتند هماهنگ كنيد و ما گفتيم خودتان 
هماهنگ شويد، اما فقط براي همكاري با ستاد آن را 
انجام داديم.  مديركل روابط عمومي محيط زيست 
استان آذربايجان غربي اضافه مي كند: اين اتوبوس با 
هماهنگي و طي نامه اي به صورت رسمي از كارخانه 
س��يمان اروميه گرفته ش��د و هيچگونه نقص فني 
نداشت و تمام مواردي كه درباره اتوبوس مي گويند، 
شايعه است. او در واكنش به اينكه آيا مسير ديگري 
براي تردد نبود؟ اظه��ار مي كند: من نمي توانم نظر 
بدهم و ما تنها هماهنگي را انجام داديم و همكاران 
ما در روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست 
و سازمان محيط زيست به همراه ستاد در اين برنامه 
حضور داش��تند.  عدم نقص فني اتوبوس در حالي 
مطرح مي ش��ود كه »فرهاد صالحي��ان« مديركل 
ايمني س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به 
خبرگزاري ايلنا اعالم ك��رد: علت واژگوني اتوبوس 
حامل خبرنگاران در اروميه سرعت غيرمجاز بوده و 
اين اتوبوس صورت وضعيت نداشته و بايد در جاده 

شناسايي و توقيف مي شد.

گزارش
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