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يادداشت- 1  »تعادل«بررسيميكند
وقتيازافزايشهزينههايدرمانيميگوييمازچهحرفميزنيم

سايه تورم بر سر سالمت

يادداشت-2

 تالش تركيه 
براي عبور از بحران

بر اساس برآوردهاي صورت 
گرفت��ه از س��ال ۲۰۰۳ تا 
پايان سال ۲۰۲۱، امريكا و 
كشورهاي اروپايي بيش از 
۲۴۰ ميليارد دالر در تركيه 
سرمايه گذاري كرده اند كه 
اين ع��دد پيش��رفت آنكارا 
در جذب اين س��رمايه ها را 
نشان مي دهد. در حال حاضر حدود دو هزار شركت 
امريكاي��ي در تركيه س��رمايه گذاري كرده اند و از 
محل حضور آنها بيش از ۱۰۰ هزار فرصت ش��غلي 
براي ترك ها به وجود آمده اس��ت. همچنين بايدن 
و اردوغان از برنامه ريزي براي يك تجارت مشترك 

۱۰۰ ميليارد دالري خبر داده اند.
كليه سرمايه گذاران خارجي كه قصد ورود به تركيه 
را دارن��د، مي توانند بدون دريافت مجوز رفت و آمد 
كنند و همچنين دولت اين كشور قوانين برابري را 
براي سرمايه گذاران ترك و سرمايه گذاران خارجي 

وضع كرده است. 
بر اس��اس آمارهاي��ي كه دفت��ر س��رمايه گذاري 
رياس��ت جمهوري تركي��ه اع��ام كرده در س��ال 
گذش��ته ميادي ميزان سرمايه گذاري هاي جديد 
در اين كش��ور ۱۴ ميليارد دالر بوده كه نس��بت به 
س��ال قبل از آن رش��دي تقريبا دو برابري را نشان 
مي دهد. در س��ال ۲۰۰۳ مجلس ملي ترك قانوني 
را تصويب كرد كه با كليه س��رمايه گذاران داخلي و 
خارجي رفتار يكس��ان و برابر باش��د و فرقي ميان 
س��رمايه گذار داخلي و خارجي به هيچ وجه نباشد. 
در اين قانون تمام انتظارات سرمايه گذاران در زمينه 
انتقال رايگان سود سهام، خريد اماك، حفاظت در 
مقابل س��لب مالكيت و اشتغال در نظر گرفته شده 
است. گفته مي شود ميانگين ساالنه سرمايه گذاري 
مستقيم بين المللي بين ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۲ يك 
ميليارد دالر بود و پس از آن رش��د جدي آغاز شد. 
س��رمايه گذاران اروپايي، امريكايي و كش��ورهاي 
حاش��يه خليج فارس اصلي ترين گروهي هس��تند 
كه در اين س��ال ها ب��ه تركيه آمده ان��د. همچنين 
سرمايه گذاري در بخش اماك، صنعت، اطاعات و 
ارتباطات و حمل و نقل اصلي ترين بيشترين اقبال را 
داشته است. با وجود تمام اين اقدامات، دولت تركيه 
زير فشار انتقادهاي شديد احزاب مخالف قرار دارد و 
روند افزايشي تورم كه چند ماه قبل آغاز شده باعث 
ش��ده بس��ياري از مخالفان اردوغان زبان به انتقاد 
بازكنند. اوزترك معاون حزب جمهوري خواه خلق 
تركيه گفت��ه وقتي طرفداران حزب جمهوري خواه 
مي گويند كه ملت نان خشك شده مي خورند طرف 
مقابل از حكمرانان مي گويد وقتي نان خشك پيدا 

 مي كنند پس گرسنه نيستند يا...  
ادامه در صفحه 4  

يادداشت -3

تقصير را به گردن مردم نيندازيد
زماني كه مردم خوزس��تان 
از س��خت نفس كش��يدن 
خود مي گفتن��د و عكس ها 
و فيلم ها نش��ان از ش��هري 
پوشيده در غبار داشت، هيچ 
ك��دام از پايتخت نش��ينان 
حت��ي فك��ر نمي كردند كه 
روزي هم��ان ه��وا و همان 
گ��رد و غب��ار را تجربه كنند. اما ش��د آنچ��ه كه در 
اذهان عموم��ي غيرممكن مي نمود. ح��اال ديگر از 
شمال تا جنوب از ش��رق تا غرب كشور اسير پديده 
ريزگردهاس��ت. تهراني ها هم با اينك��ه آلودگي هوا 
به دليل سوخت بنزين غيراس��تاندارد را در كارنامه 
خود داشتند اما به مدد خشكسالي پديده ريزگردها 
را هم تجربه كردند، اما مس��اله اين اس��ت كه وقتي 
صحبت از خشكسالي به ميان مي آيد، اكثر مسووالن 
س��عي مي كنند تقصير را به گردن م��ردم بيندازند، 

آنها هميش��ه از صرفه جويي در مصرف آب س��خن 
مي گوين��د در حالي ك��ه تنها ۲ درص��د از آب هاي 
كشور در ش��هرها به مصرف ش��هروندان مي رسد و 
نزديك به ۹8 درصد اين منابع آبي س��ال هاي سال 
است كه صرف كشاورزي مي شود، همان كشاورزي 
غيراصولي كه باعث ش��ده تمام آب هاي زيرزميني 
كشور تمام شوند، همان كش��اورزي غير اصولي كه 
با حفر چاه هاي غيرمجاز هم��راه بوده و در تمام اين 
سال ها هر چه فعاالن محيط زيست و كارشناسان و 
اساتيد اين حوزه فرياد زدند كه اين نحوه كشاورزي 
در كشور مي تواند ما را به سمت خشكسالي و از بين 
رفتن منابع طبيعي سوق دهد، هيچ كدام از مسووالن 
گوش شنوايي نداشتند. در واقع اگر همان موقع كه 
روش هاي نوين كشاورزي در اكثر كشورهاي دنيا به 
راه افتاده بود و تجربه نش��ان مي داد كه اين كشورها 
عاوه بر خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي 
توانس��ته اند مناب��ع آبي خ��ود را نيز حف��ظ كنند، 

مسووالن زحمت تحقيق و بررسي در اين زمينه را به 
خود مي دادند يا حداقل كار را به كاردان مي سپردند 
حاال مجبور نبوديم كه اكثر روزهاي س��ال از هجوم 
ريزگردها به ش��هر خود در عذاب باش��يم. چه فرقي 
مي كند در جنوب كشور باش��يم يا در شمال آن، در 
غرب يا ش��رق، اين جغرافيا سرزمين ما بوده و است 
و حاال كه با دست خودمان منابع طبيعي آن را نابود 
كرده ايم ديگر نمي توانيم دست روي دست بگذاريم. 
از بين بردن منابع آب زير زميني فقط به كمبود آب 
در كشور نينجاميده اس��ت، حاال پديده فرونشست 
زمين هم كم كم در حال خودنمايي اس��ت. زلزله اي 
خاموش كه هر لحظه ممكن است رخ بدهد و بخشي 
از شهر يا اس��تان را در خود ببلعد. مساله تنها از بين 
بردن منابع آب زير زميني نيست، مساله سودجويي 
برخي اف��راد از بين بردن جنگل ها و فضاهاي س��بز 
براي ساخت و ساز نيز خود مشكل ديگري است كه 
با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنيم، بنجامين كوك، 

دانش��مند محيط  زيست در دانش��كده آب و هواي 
دانشگاه كلمبيا در س��خنراني گفته بود»سه عنصر 
الزم است تا يك توفان گرد و خاك به راه بيفتد: باد، 
يك منبع خاك كه پوشش گياهي آن نزديك به هيچ 
باشد و آب و هواي به شدت خشك.« ايران هيچ وقت 
آب و هوايي به شدت خشك نداشته است، سرزمين 
ما هميش��ه به معتدل بودن و داش��تن ۴ فصل زيبا 
شناخته مي شده در حالي كه حاال خيلي از ما آرزوي 
بارش يك برف ناقابل هم به دلمان مانده است. وقتي 
درختان قطع مي شوند و به جاي آنها ساختمان هاي 
سربه فلك كشيده رشد مي كنند، وقتي در جنگل ها 
ويا سازي مي شود، وقتي منابع آب زيرزميني براي 
كشاورزي س��نتي به هدر مي رود رس��يدن به آب و 
هواي خش��ك اصا هم غيرقابل باور نيست. اما اين 
تقصير مردم نيست، اين مس��اله تقصير مسووالني 
اس��ت كه سال هاست در اين زمينه غفلت كرده اند و 

همچنان به اين رويه ادامه مي دهند.

»طبق اعام سازمان خوار و بار جهاني در سال ۲۰۱۶ 
ايران به صورت ميانگي��ن ۳۶.۶ درصد از غات مورد 
نياز خود را از طريق واردات تأمين كرده است در حالي 
كه اين عدد در س��ال ۲۰۰۵ معادل ۱8.۱ درصد بوده 
اس��ت.« بنابر اظهارات رييس اتاق تهران، كشاورزان 
ايراني در هر هكتار كاش��ت ذرت، برن��ج و گندم ۲.۳ 
درصد بيشتر از ميانگين جهاني آب مصرف مي كنند. 
بنابراين، طبق پيش بيني ها به احتمال زياد تا سال هاي 
آينده ۷۰ درصد زمين هاي كش��اورزي كشور از دست 
برود كه اين مساله از عواقب كم آبي زياد است. در همين 
حال، كش��اورز معاون پژوهش مرك��ز ملي مطالعات 
كش��اورزي و آب اتاق ايران ني��ز دراظهاراتي گفت كه 
مس��اله آب در كشور را سياس��يون اداره مي كنند و در 
نتيجه روند آن روزبه روز بدتر خواهد شد. او تاكيد كرد 
كه امروز مساله بحران آب به دست متخصصان كشور 
هم قابل سامان دهي نيست و بايد به مشاركت همگاني 
و تعامل و عزم ملي در اين حوزه دست پيدا كنيم در ادامه 
اين نشست راهكارهاي برون رفت از بحران آب تشريح 
كرد. در بخش ديگري از نشست ماهانه فعاالن اقتصادي، 
رييس اتاق تهران، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را تنها عامل 
رشد تورم ندانست و »رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و 
رشد دس��تمزد « را فاكتورهاي اثر گذار ديگري عنوان 

كرد كه روي رشد نرخ تورم اثر گذار بوده است. 

    دليل رشد تورم چيست
روز گذش��ته در نشس��ت فعاالن اقتصادي پايتخت، 
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه تورم به صورت 
جهاني در حال افزايش اس��ت اظهار كرد: يك س��وم 
كش��ورهاي اروپايي كه در س��ال هاي گذشته تورم 
دو درصدي داشتند امس��ال با تورم دو رقمي مواجه 
شده اند. تورم امريكا نيز به 8.۶ درصد رسيده كه ركورد 
چهل س��اله را زده است. مسعود خوانس��اري افزود: 

افزايش قيمت و كمبود كاالهاي اساس��ي در بيشتر 
كشورها به خصوص در كشورهاي فقير به افزايش نرخ 

تورم دامن زده است.
اين بيم وجود دارد كه كش��ورهاي س��رمايه دار براي 
كاهش نرخ تورم نرخ بهره را افزايش دهند كه همين 
مساله موجب ايجاد ركود در اقتصاد جهاني خواهد شد 
كه در همين راستا بانك جهاني به كشورها اعام كرده 
به جاي افزايش نرخ بهره از ابزارهاي ديگر مثل تزريق 
پول بيشتر در زنجيره عرضه استفاده كنند. خوانساري 
ادامه داد: تورم در ايران در ماه هاي پاياني سال ۱۴۰۰ 
و دو ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ روي ۳8.۷ درصد بود اما 
در خرداد ماه افزايش يافت و تورم نقطه به نقطه ۱۳.۲ 
درصد باال رفت. وي گفت: همين مس��اله موجب شد 
اعام كنند كه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني باعث افزايش 
تورم شده اما بايد بدانيم اگرچه حذف ارز تأثير داشت 
اما تنها عامل نبود. افزايش ۳۰ درصدي رشد پايه پولي 

كه موجب شد اين مولفه به ۶۰۴ هزار ميليارد تومان 
برسد و همچنين افزايش ۴۰.۶ درصدي نقدينگي كه 
موجب ش��د اين مولفه به ۴,8۳۲ هزار ميليارد تومان 
افزايش يابد از ديگر عوامل رشد نرخ تورم بود همچنين 
رشد ۵8.۵ درصدي دستمزد كارگران نيز از ديگر علل 
باال رفتن نرخ تورم بود البته افزايش قيمت هاي جهاني 
در افزايش نرخ تورم بي تأثير نبود. در روسيه ۱۷ درصد، 
در برزيل ۱۲ درصد، در انگليس ۹ درصد و در امريكا 8 

درصد افزايش قيمت كاالها را شاهد بوديم.

   پشت صحنه زيان انباشته بانك ها
خوانساري در ادامه با اشاره به انتشار صورت هاي مالي 
سال ۹8 و ۹۹ بانك ها از سوي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي اظهار كرد: بر اساس آمارها زيان انباشته بانك ها 
بيش از 8۱ هزار ميليارد تومان است كه نشان مي دهد 
برخي بانك ها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شده اند 

و بايد تعيين تكليف شوند. وي افزود: از جمله داليل 
اصل��ي زيان انباش��ته بانك ها مطالب��ات بانك ها از 
دولت، غيرمولد ش��دن دارايي هاي موجود، اماك 
پرش��مار، بازدهي ك��م ش��ركت هاي زيرمجموعه، 
س��وءمديريت، وجود مطالبات غيرجاري و فساد در 
اداره بانك هاست. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: 
با توجه به اينكه قسمت اعظم سرمايه گذاري در ايران 
از طريق بانك ها ايجاد مي شود، سالم سازي فعاليت 
بانك ها بايد به صورت جدي از سوي دولت پيگيري 
شود. خوانساري همچنين با اشاره به وضعيت صادرات 
در كشورهاي در حل توسعه اظهار كرد: مجموع سهم 
كش��ورهاي در حال توس��عه از صادرات جهاني از ۱۶ 
درصد در س��ال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در س��ال ۲۰۲۱ 
رسيده است.  يكي از عوامل محرك و تأمين كننده رشد 
اقتصادي در اين كشورها رشد صادرات بوده است؛ به 
عنوان مثال كشور تركيه با استفاده از ابزار صادرات در 
تأمين رشد اقتصادي موفق بوده است اين كشور در بازه 
زماني ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادي تركيه 
۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده 
است يعني نزديك به ۳۰ درصد از رشد اقتصادي اين 

كشور از طريق افزايش صادرات محقق شده است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه داده هاي تجارت 
ايران حكاي��ت از آن دارد كه در اقتصاد ايران برخاف 
تركيه صادرات نه تنها ايفاگر تأمين رش��د اقتصادي 
نبوده بلكه در برخي دوره ها يكي از عوامل كاهش رشد 
اقتصادي نيز بوده اس��ت. صادرات در ايران در س��ال 
۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار ميليارد تومان بود در حالي كه 
اين عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار ميليارد تومان 
رسيده اس��ت يعني ما با يك كاهش ۱.۲۹ درصدي 
مواجه هستيم. خوانساري تاكيد كرد: بنابراين دولت 
بايد بداند براي رشد اقتصادي بايد به صادرات اهميت 
ادامه در صفحه 7 بيشتري دهد.  
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 ارجاع طرح اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار  به كميسيون اقتصادي

شامخكلساختمانباانبوهسازي
دولتيهمرشدنكرد

همزمانباتكذيبفروشساختمان
شركتاتوبوسراني،پارلمانشهري

بهفروشيكملكرايداد

در حالي كه به گفته رس��تم قاس��مي، وزير راه و 
شهرسازي هم اينك در كشور بيش از يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار واحد مس��كوني در چهارچوب طرح 
انبوه سازي دولتي موسوم به نهضت ملي در مراحل 
مختلف ساخت قرار دارد، اما شامخ كل فعاليت هاي 
ساختماني از شهريور سال گذشته تاكنون تغيير 
محسوسي نداش��ته و از حدود عدد ۵۹ )از ۱۰۰( 
صفحه 5 را بخوانيد فراتر نرفته است.   

حبيب كاشاني، عضو ش��وراي شهر تهران در جلسه 
علني روز يكش��نبه هفته جاري شوراي شهر درباره 
فروش ساختمان ش��ركت واحد به مبلغ يك هزار و 
۶۰۰ ميليارد تومان براي تامين حقوق پرس��نل اين 
شركت به شهرداري تهران تذكر داد. برخي مسووالن 
ارشد شهرداري تهران اما اين مساله را تكذيب كرده اند. 
مهدي چمران، رييس شوراي شهر اما خواستار ارايه 
مدارك مربوطه از سوي كاشاني شده است. در همين 
حال، ديروز پارلمان ش��هري پايتخت به فروش يك 
صفحه 5 را بخوانيد پاك ثبتي براي... 

افت توليد 
 ساختمان 
در خرداد

  ساختمان فروشي 
براي اداره پايتخت

ر  د نه  ش��بختا خو
كش��ور م��ا قواني��ن 
و مق��ررات تح��ت 
نظ��ارت س��ازمان 
ب��ورس ب��ه خوب��ي 
ش��ده  پيش بين��ي 
اس��ت و اين قوانين 
بسيار سخت گيرانه 
نيز هس��ت. اما همين قوانين براي افرادي 
كه به ط��ور غيرقانون��ي در ح��ال فعاليت 
هستند، كارساز نيس��ت چرا كه متاسفانه 
خا اطاعاتي وجود دارد. در بازار س��رمايه 
كش��ور ما، با دوبخش س��روكار داريم، اول 
آنهاي��ي كه با ط��ي كردن مراح��ل قانوني 
در اش��راف كامل س��ازمان بورس هستند 
و قواني��ن و مقررات فعلي بازار س��رمايه در 
م��ورد آنها كفاي��ت مي كند و اي��ن قوانين 

سخت گيرانه نيز هستند.
بخش دوم ب��راي اش��خاص ي��ا نهادهاي 
غيرمجاز اس��ت كه متاس��فانه اين نهادها 
تحت ش��موليت قوانين بازارس��رمايه قرار 
ندارند و تحت نظارت س��ازمان نيز نيستند 
و قواني��ن و مق��ررات فعلي بازار س��رمايه 
بازدارندگ��ي الزم را در مورد اي��ن نهادها 
ندارد. منظ��ور از نهادهاي غيرمجاز، برخي 
از ش��بكه هاي مجازي اس��ت ك��ه اقدام به 
سيگنال فروش��ي مي كنند، همچنين اين 
افراد در غالب مشاوران س��رمايه گذاري و 
مديريت پرتفوي سهامداران بدون داشتن 
مجوز فعاليت مي كنند؛ بنابراين متوليان و 
مديران اين نهادها مش��خص نيستند و به 

هيچ ارگاني نيز پاسخگو نيستند. 
بزرگ تري��ن ضرب��ه را به ب��ازار س��رمايه 
سوءاس��تفاده كنندگان از اطاعات نهاني 

وارد مي كنند. 
منش��أ سوءاس��تفاده كنندگان از اطاعات 
نهاني جايي است كه سودهايي را يك عده 
خاص كسب مي كنند كه منتهي به ضرر در 
طرف مقابل مي ش��ود، به خصوص آنكه در 

طرف مقابل مردم عادي قرار دارند.
در ادامه سوءاستفاده كنندگان از اطاعات 
نهاني س��لب اعتم��اد در بازار س��رمايه را 
گس��ترش مي دهن��د و اين ع��دم اعتماد 
در نهاي��ت ورود نقدينگ��ي و جذابي��ت 
س��رمايه گذاري را در بازار سرمايه كاهش 
مي ده��د. اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بازار 
س��رمايه جايگاه وي��ژه اي در تامين منابع 
مال��ي صنع��ت و تولي��د دارد و در نهايت 
سوءاس��تفاده كنندگان از اطاعات نهاني 
توسعه اقتصادي را با مشكل مواجه خواهند 

كرد. 
در چنين ش��رايطي اگر كس��ي هم در بازار 
سرمايه اقدام به سرمايه گذاري كند، اقدامي 
همچون بلي��ت بخت آزمايي كرده اس��ت. 
افرادي كه از اطاعات نهاني آگاهي ندارند 
بازيچه دس��ت كساني مي ش��وند كه از اين 
اطاع��ات اس��تفاده كرده ان��د و وقتي كه 
س��هامداران بفهمن��د كه از س��رمايه آنها 
سوءاس��تفاده شده است به س��لب اعتماد 
منجر مي شود و ورود نقدينگي به بازار سهام 

را با مشكل مواجه مي كند.
به نظر بنده كليه نهادهاي مالي و ناش��ران 
كه تحت نظارت س��ازمان بورس هستند، 
امكان دور زدن قانون ندارند يا انجام تخلف 
براي آنها بسيار كم است، اما در طرف مقابل 
نهاده��ا و اش��خاصي كه خ��ارج از نظارت 
س��ازمان بورس در حال فعاليت هس��تند، 

شرايط براي هرگونه تخلف باز است. 
اما اين را هم نمي توان گفت كه هيچ يك از 
نهادهاي زيرنظر سازمان بورس نمي تواند 
تخلف كند، اندك تخلفي ممكن است روي 
دهد، اما اين مجرمان كاما زير پوش��ش و 
تحت نظارت جامع سازمان بورس هستند 
و اگر تخلفي روي دهد سريعا كشف خواهد 
شد و منشأ و مسووالن آن را در آستانه سلب 
صاحيت و جرايم نقدي نيز قرار خواهد داد.

در برخي مواقع س��رعت برخورد س��ازمان 
بورس با تخلف بس��تگي به قدرت سازمان 
دارد. اگر اراده س��ازمان مبني بر انتش��ار، 
كشف و برخورد با تخلف در حيطه سازمان 
بورس باش��د، قاعدتا س��رعت برخ��ورد با 
متخلف خيلي س��ريع تر از آن چيزي است 
كه مت��داول اس��ت. ضمن اينكه س��رعت 
برخورد با متخلف به ميزان جرايم مربوطه 
برمي گردد، اگ��ر تعداد و حيطه جرايم زياد 
باش��د كار كندتر پيش مي رود و اگر تعداد 
و نوع تخلف ها كم باش��د، سازمان زودتر به 

جمع بندي خواهد رسيد.

 جرايم بورسي 
به پايان مي رسد

فردين آقابزرگي

پشت صحنه زيان انباشته بانك ها
رييساتاقتهراندرنشستفعاالناقتصاديپايتختمطرحكرد



هرچند با گذشت نزديك به 15 سال از آخرين ركود 
جهاني اقتصاد، بسياري از كشورها توانسته اند تا حد 
زيادي ضرر و زيان هاي آن دوره را جبران كنند اما به 
نظر مي رس��د تحوالت ماه هاي گذشته باعث شده، 
نگراني هايي ت��ازه از ورود به يك دوره جديد از ركود 
تورمي در بسياري از كشورها به وجود بيايد. هرچند 
با آغاز واكسيناسيون جهاني و آرام شدن نسبي كرونا 
در خلق جهش هاي كش��نده ت��ازه، اقتصاد جهاني 
توانسته تا حدي از بحران اقتصادي شيوع كرونا عبور 
كند اما تحوالت ماه هاي گذشته شرايط را تغيير داده 
است. با گذشت بيش از سه ماه از آغاز حمله روسيه به 
اوكراين، به نظر مي رسد اين جنگ منطقه اي، تبعات 
اقتصادي خاص خود را خواهد داشت و اين روند در 

ماه هاي آينده نيز تشديد خواهد شد.
آنچه ك��ه در جنگ روس��يه و اوكراين اهمي��ت دارد، 
جايگاه اقتصادي اين دو كشور در تامين بخش مهمي از 
نيازهاي جهاني است. روسيه به عنوان يكي از بزرگ ترين 
صادركنندگان نفت و گاز جهان، سهمي مهم در اين بازار 
دارد و در صورت تهديد جديد شرايط بازار انرژي دنيا را 
بر هم مي ريزد. در ماه هاي گذشته بسياري از كشورهاي 
غربي، روس��يه را ب��ا تهديدهاي ج��دي و تحريم هاي 
همه جانبه اي محاصره كرده اند. هرچند روسيه پس از 
بحراني زودگذر توانست ارزش جهاني روبل را حفظ كند 
اما محدوديت هاي بانكي و اقتصادي سبب شده ورود 
نفت روسيه به بازار با اما و اگرهايي مواجه شود. هرچند 
خبرهاي��ي وجود دارد كه چين ب��ه عنوان بزرگ ترين 
وارد كننده نفت جهان در ماه هاي گذشته نفت روسيه 
را ب��ا قيمتي پايين تر خريده اما همچن��ان بازار نفت با 
خطر كمبود عرضه مواجه است و همين موضوع سبب 

شده تركش هاي اين نگراني به ديگر بازارها نيز بخورد.
در كنار آن، روسيه و اوكراين بخش مهمي از نياز جهاني 
به گندم و غالت را تامين مي كنند و جنگ اخير باعث 
ايجاد اختالل در ورود بخش مهمي از محصوالت آنها به 
بازار جهاني شده است. همين موضوع قيمت كاالهاي 
اساسي را در سطحي جهاني افزايش داده و پس از چند 
هفته، اثرات خود را بر نرخ تورم در بسياري از كشورها 
نمايان كرده اس��ت. هرچند دولت هاي مختلف تالش 
كرده اند با اجراي برخي سياس��ت هاي حمايتي راه را 
بر تورم بيشتر ببندند اما در نهايت احتماال جهان وارد 
دوره جديدي از تورم ش��ده و با ثبت ركودهاي تازه به 
نظر مي رس��د جهان وارد دوره جديدي از ركود تورمي 
شده است. هرچند هنوز تا رسيدن به بحران هاي جهاني 
فاصله طوالني باقي مانده اما گزارش هايي كه وضعيت 
بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته به گوش مي رسد 

چندان مثبت نيست. داده هاي اداره آمار فدرال آلمان 
نشان مي دهد كه كاهش صادرات اين كشور به همراه 
افزايش هزينه واردات باعث عدم تعادل تجاري به ميزان 
يك ميليارد يورو )1.۰۴ ميليارد دالر( در ماه مه ش��ده 
 )Destatis( اس��ت. داده هاي اداره آمار فدرال آلمان
كه روز دوشنبه منتشر شد، نشان مي دهد كه كاهش 
صادرات اين كش��ور به همراه افزاي��ش هزينه واردات 
باعث عدم تعادل تجاري به مي��زان يك ميليارد يورو 
)1.۰۴ ميلي��ارد دالر( در ماه مه ش��ده اس��ت. اولين 
كس��ري تجاري آلمان در بيش از س��ه دهه، زماني رخ 
داد كه كس��ب وكارهاي آلماني با افزايش هزينه هاي 
واردات و كاه��ش تقاضا براي كاالهاي اين كش��ور در 
ميان چش��م اندازهاي تاريك اقتصادي مواجه شدند. 
بر اس��اس اين گزارش، در ماه م��ه، فروش برون مرزي 
آلمان ۰.5 درصد كاهش ياف��ت، در حالي كه واردات 
2.7 درصد شاهد افزايش بود. صادرات و واردات آلمان 
نسبت به س��ال گذش��ته ميالدي به ترتيب با 11.7 و 
27.8 درصد افزايش به 125.8 ميليارد يورو و 126.7 
ميليارد يورو رسيد. داده هاي اداره آمار آلمان همچنين 
نش��ان مي دهد كه صادرات اين كشور به روسيه در ماه 
مي نسبت به آوريل با 29.۴ درصد افزايش به 1 ميليارد 
يورو رسيد، اما در مقايس��ه با مي 2۰21 به ميزان قابل 
توجهي يعني 5۴.6 درصد كاهش يافته است. واردات 
آلمان از روسيه نيز در ماه مي 9.8 درصد نسبت به ماه 
قب��ل از آن كاهش يافت. زنجيره ه��اي تأمين جهاني 
به دليل آخري��ن قرنطينه هاي مرتب��ط با همه گيري 
كوويد در چين، تحريم هاي غ��رب و متحدانش عليه 

روس��يه و جنگ اوكراين به طور قابل توجهي تضعيف 
شده اند. اين امر پيامدهاي سنگيني براي اقتصاد آلمان 
كه متكي به صادرات اس��ت، به همراه داش��ت. هزينه 
واردات، از جمله مواد غذاي��ي، انرژي و قطعات يدكي 
مورد استفاده توليدكنندگان اين كشور، در ماه مي در 
مقايسه با س��ال گذش��ته بيش از 3۰ درصد افزايش 
يافت، در حال��ي كه قيمت هايي ك��ه صادركنندگان 
آلماني قادر به درياف��ت آن بودند تنها در حدود نصف 
اين نرخ افزايش يافت. همچنين خبرها از تماس هاي 
امريكا و چين براي مديريت ش��رايط اقتصادي فعلي 
خبر مي دهند. خبرگزاري رس��مي چين گزارش كرد 
كه دو ط��رف توافق كردند، از آنجا كه اقتصاد جهاني با 
چالش هاي ش��ديدي مواجه شده، تقويت ارتباطات و 
هماهنگي سياست كالن بين چين و اياالت متحده از 
اهميت زيادي برخوردار است و حفظ ثبات زنجيره هاي 
صنعتي و عرضه جهاني به طور مش��ترك به نفع هر دو 
كشور و كل جهان است. اين خبرگزاري اعالم كرد كه اين 
تماس تصويري به درخواست اياالت متحده انجام شد و 
اين گفت وگو را سازنده توصيف كرد. وزارت خزانه داري 
اياالت متحده ني��ز در بيانيه اي اظهار ك��رد: يلن و ليو 
درباره تحوالت كالن اقتصادي و مالي در اياالت متحده 
و چين، چشم انداز اقتصاد جهاني در بحبوحه افزايش 
قيمت كاالها و چالش هاي امنيت غذايي بحث كردند. 
وزير يلن صراحتا موضوعات نگران كننده ازجمله تاثير 
جنگ روسيه عليه اوكراين بر اقتصاد جهاني و اقدامات 
اقتصادي غيرمنصفانه و غير بازاري )چيني( را مطرح 
كرد. با توجه به اينكه تورم در اياالت متحده به باالترين 

حد خود در ۴۰ س��ال گذشته رس��يده است، مقامات 
اين كش��ور عجله دارند تا راه هايي براي كاهش فش��ار 
قيمت ها بيابند. يكي از گزينه ها، لغو برخي از تعرفه هاي 
تجاري اعمال شده بر چين توسط دونالد ترامپ است. 
هر تصميمي احتماال به زودي اتخاذ خواهد ش��د زيرا 
برخي از موارد ايجاد ش��ده توس��ط ترامپ از 6 جوالي 
به پايان مي رس��د مگر اينكه تمديد شوند. وضعيت در 
شرق آسيا نيز مطلوب نيست. ماه گذشته ميالدي نرخ 
تورم كره جنوبي به باالترين ميزان در 2۴ سال گذشته 
رسيد. اين مساله نشان دهنده جدي تر شدن مشكالت 
در اين كشور با اقتصاد بزرگ است. بر اساس آماري كه 
امروز منتشر ش��د، نرخ تورم در كره طي ماه گذشته به 
باالترين ميزان از سال 1998 رسيده و ذخاير ارز خارجي 
اين كش��ور به كمترين ميزان از س��ال 2۰۰8 تاكنون 
رسيده است. كره جنوبي چهارمين اقتصاد بزرگ آسيا 
به شمار مي رود و برخي كارشناس��ان هشدار داده اند 
كه بانك مركزي و دولت اين كش��ور شرايط سختي را                            
پيش رو دارند. پارك س��وك-گيل، كارش��ناس بانك 
جي پي مورگان امريكا، مي گويد: سياست گذاري بسيار 
سخت تر شده اس��ت؛ چراكه در شرايط كنوني شاهد 
افزايش ريسك تورمي و افت اقتصادي هستيم. تركيه 
نيز كه زودتر از س��اير كشورها وارد دوره بحران تورمي 
شده، همچنان شرايط سختي را تجربه مي كند. افزايش 
بسيار باالي قيمت ها تا حد زيادي ناشي از سقوط لير 
تركيه بوده است كه در عرض يك سال حدود نيمي از 
ارزش خود را در برابر دالر امريكا از دست داد. بر اساس 
داده هاي خبرگزاري بلومبرگ، از نظر معامالت، نرخ 
دالر در برابر لير تركيه با ۰.35 درصد افزايش به حدود 
16.8۰83 لير رس��يده است. شاخص تورم تركيه در 
ماه مه )ارديبهشت( گذشته هم باز روند رو به رشد به 
خود گرفت و با 2.98 درصد افزايش به 73.5 درصد به 
صورت ساالنه رسيد كه باالترين سطح در بيش از دو 
دهه اخير است. شرايط در ميان كشورهاي نفت خيز 
حاشيه خليج فارس نيز مطلوب نيست. دولت عربستان 
سعودي روز دوشنبه 13 تيرماه براي مقابله با افزايش 
قيمت ها در اين كشور، 2۰ ميليارد ريال سعودي معادل 
پنج ميليارد و 3۰۰ ميليون دالر منابع مالي براي كمك 
به شهروندان اختصاص داد. با توجه به شرايط جديد به 
وجود آمده، به نظر مي رسد كه بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه با موج جديدي از تورم و 
البته ركود اقتصادي مواجه شده اند و اگر در كوتاه مدت 
دولت ها نتوانند راهي براي برون رفت از شرايط فعلي 
پيدا كنند، احتمال آنكه جهان يك بحران اقتصادي 

تازه را پشت سربگذارد بسيار زياد خواهد بود.
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ادعاي مالي
درباره مذاكرات برجام

رييس هي��ات امريكايي در مذاك��رات برجامي در 
گفت وگويي با اشاره به مذاكرات دوحه مدعي شد: 
هيات هاي )مذاكره كننده( اي��االت متحده و ايران 
نتوانستند به توافقي براي بازگرداندن برجام دست 
يابند. رابرت مالي نماينده ويژه امريكا در امور ايران 
اين سخنان را در گفت وگو با NPR )راديو عمومي 
ملي( امريكا بيان كردو افزود: اتحاديه اروپا به عنوان 
هماهنگ كننده در تالشي ديگر دو طرف را دعوت 
كرد تا ايرانيان از خود عزمي براي بازگش��ت نشان 
دهند، اما نتوانستند جوابي ارايه دهند. اين فرصتي 
بود كه از دس��ت رفت. وي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا طبق گفته اميرعبداللهيان، اين حقيقت دارد كه 
امريكا با مواضع پيشين خود به مذاكرات بازگشته بود 
گفت: اتحاديه اروپا طرح با جزيياتي از آنچه كه »يك 
توافق خوب« قلمداد مي كنند، بر روي ميز گذاشتند 
و ما نيز گفته ايم كه آماده پذيرش آن توافق هستيم. 
طرفي كه جواب مثبت نداده ايران اس��ت پس اين 
درست نيست كه ايران مي گويد ما با مواضع قبلي 
خود به مذاكرات بازگشته ايم. ما با موضعي بازگشتيم 
كه در راستاي بازگشت به توافق بوده است. طرفي 
كه بايد پاسخ بدهد ايران است و اگر آنها آماده چنين 
كاري نيس��تند مشخص نيس��ت كه چرا به دوحه 
آمدند! مالي در پاسخ به اين سوال كه آيا پيشنهادي 
براي برداش��تن تحريم ها و اعمال محدوديت عليه 
غني س��ازي ايران بر روي ميز اس��ت و آي��ا اياالت 
متحده به آن پاسخ مثبت داده است بيان كرد: كليت 
اين مساله درست است. همه چيز به طور صد درصد 
نهايي نشده است. امريكا ايده هاي بيشتري دارد تا 
توافق نهايي تر شود اما اين درست است كه بگوييم 
ما آماده امضاي آنچه كه ب��ر روي ميز بود بوديم. ما 
منتظريم تا ببينيم كه آيا ايران مي تواند از خط پايان 
عبود كند يا نه. نماينده امريكا در امور ايران در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا ايران درخواست هاي جديدي 
مطرح كرده بود، مدعي شد: آنها در دوحه تقاضاهايي 
داشتند كه هيچ ارتباطي به توافق هسته اي نداشت. 
آنها از گذش��ته تقاضاهايي داشتند كه ما و اتحاديه 
اروپا مي گفتيم بخش��ي از توافق نيست. بحث االن 
ميان ما و ايران نيس��ت؛ هرچند ما حاضريم كه اين 
گفت وگو را داشته باش��يم. بحث اصلي ميان ايران 
و خودش اس��ت. آنها هستند كه بايد به اين نتيجه 
برسند كه آيا آماده بازگشت به توافق هستند يا نه. 
ما گفته ايم كه آماده بازگشت به توافق هستيم. وي 
افزود: م��ن درخصوص انگيزه ه��اي ايران صحبت 
نمي كن��م اما ارزيابي ما اين اس��ت ك��ه آنها در اين 
باره كه خواهان توافق هس��تند يا نه تصميم گيري 
نكرده اند. آنها بايد دير يا زود تصميم شان را بگيرند. 
رابرت مالي همچنين عنوان كرد كه چهار امريكايي 
در ايران زنداني هستند و گفت كه واشنگتن در كنار 
توافق هس��ته اي، با ايران به گفت وگو درخصوص 
حل وفصل درباره اين مساله ادامه مي دهد. وي ابراز 
اميدوار كرد كه حتي در صورت عدم حصول توافق 
در وين، مذاكرات درخصوص زندانيان امريكايي در 
ايران بتواند حل وفصل ش��ود. وي در رابطه با اينكه 
ايراني��ان در ازاي آزادي آنها چه مي خواهند، گفت: 
آنها خواهان چهار چيز هستند. كار درست اين است 
كه بگذارند آنها بروند زيرا هيچ كدام ش��ان مرتكب 
هيچ اش��تباهي نش��ده اند. آنها بي گناه هستند و از 
آنها به عنوان گروگان استفاده مي شود. ما به دنبال 
گام هايي هستيم كه بازگشت هرچه سريع تر آنها را 
تس��هيل كنيم. اين ادعاها در حالي مطرح شده كه 
علي باقري، مذاكره كننده ارشد جمهوري اسالمي 
ايران در مذاكرات براي احياي برجام و لغو تحريم هاي 
يكجانبه امريكا عليه ايران، عصر روز يكش��نبه 12 
تيرماه در جمع خبرنگاران در حاش��يه »چهارمين 
كنفرانس بين المللي حقوق بشر امريكايي از منظر 
رهبر معظم انقالب اسالمي«، در پاسخ به سوالي در 
ارتباط با روند مذاكرات از جمله مذاكرات اخيري كه 
در دوحه بين ايران و امريكا به صورت غيرمستقيم و 
با تسهيل گري اتحاديه اروپا برگزار شد، اظهار كرد: 
مذاكرات در قطر در چارچوبي كه قبال مشخص شده 
بود شكل گرفت و ادامه گفت وگوها براساس توافقي 
اس��ت كه بين ما و طرف مقابل به صورت مشخص 
آقاي انريكه مورا در حال رايزني اس��ت، ان ش��اءاهلل 
شكل مي گيرد. اين ديپلمات ارشد كشورمان ادامه 
داد: زم��ان و مكان اين گفت وگو ها ني��ز در تبادلي 
ك��ه بين ما و آقاي م��ورا در جريان اس��ت، در حال 
نهايي سازي است. براساس اين گزارش هفته گذشته 
در روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه پس از وقفه اي 
بيش از سه ماهه، ادامه مذاكرات براي لغو تحريم ها و 
احياي برجام با حضور هيات ايران، امريكا و اتحاديه 
اروپا در دوحه برگزار ش��د. در اي��ن دور از مذاكرات 
نيز به مانند مذاكرات وين، گفت وگوها بين ايران و 
امريكا به صورت غيرمستقيم و با تسهيل گري انريكه 

مورا مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا برگزار شد.

باند فرار مالياتي تهران
شناسايي شدند

مديركل دفت��ر حقوقي و قراردادهاي س��ازمان امور 
مالياتي از شناسايي و پيگيري قضايي يك باند بزرگ 
فرار مالياتي كه با تاسيس 258 شركت صوري، فاكتور 
فروش��ي و سوءاس��تفاده از كارت ه��اي بازرگاني در 
استان هاي تهران و البرز مرتكب جرايم متعدد مالياتي 
شده بودند، خبر داد. حسين تاجمير رياحي اظهار كرد: 
يك باند بزرگ فرار مالياتي كه با تاسيس 258 شركت 
صوري، فاكتور فروشي و سوءاس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني در اس��تان هاي تهران و البرز مرتكب جرايم 
متعدد مالياتي شده بود، شناسايي و با پيگيري قضايي 
براي متهمان، كيفرخواس��ت صادر ش��د. وي افزود: 
بر اساس سياس��ت هاي جديد، سازمان امور مالياتي 
كشور عليه برخي اش��خاص كه با نحوه فعاليت خود 
موجبات فرار مالياتي و اخ��الل در درآمدهاي دولت 
را فراهم مي كنند، اقدام به طرح شكايت در مراجع 
قضايي مي كند و در همين راستا، براي متهمي كه 
با تشكيل باندهاي بزرگ ارتشا و جعل اسناد عادي 
و رسمي و سوءاستفاده از اسناد هويتي اشخاص در 
اس��تان هاي تهران و البرز مبادرت به فرار مالياتي 
كرده بود، كيفرخواست صادر شد. وي با اشاره به اين 
پرونده بزرگ فرار مالياتي گفت: پرونده متهم مذكور 
كه با ترغيب برخي افراد بي بضاعت و كم اطالع، با 
تاسيس شركت هاي صوري، اخذ كارت بازرگاني و 
كد اقتصادي و در ادامه اخذ وكالت نامه هاي رسمي 
و تام االختيار از آنان، با هدف پوشش و اختفا منشأ 
فعاليت  هاي اقتصادي و با اس��تفاده از هويت افراد 
موجب فرار مالياتي گس��ترده شده بود، در مراجع 

قضايي تهران و البرز مورد رسيدگي قرار گرفت.

پول ناحق وارد خزانه نمي كنيم
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: هدف اصلي 
در نظام مالياتي رعايت عدالت و انصاف است و سازمان بنا 
ندارد به هر ترتيبي ماليات وصول و پول ناحق وارد خزانه 
دولت كند. به گزارش سازمان امور مالياتي، داود منظور با 
بيان اينكه اميدواريم در دوره جديد فعاليت سازمان امور 
مالياتي ارتباط نزديك تري با جامعه مشاوران برقرار شود، 
گفت: بايد به عنوان بازوي موثر سازمان از اين ظرفيت 
براي تحقق تكاليف قانوني بهره مند شويم. داود منظور 
تاكيد كرد: در دور جديد فعاليت سازمان امور مالياتي 
بناست جمع نخبگان جامعه مش��اوران در فعاليت ها 
مشاركت داده شود و اميدوارم جامعه مشاوران بتواند 
با يك برنامه مدون و تحولي جايگاه جامعه مش��اوران 
را ارتقا دهد. معاون  وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان 
اينكه مردم بعض��ا از ابتدايي ترين حقوق خود در نظام 
مالياتي مطلع نيس��تند، اظهار كرد: جامعه مشاوران 
رسمي مالياتي بايد براي اين موضوع تدبيري بينديشد 
و زمينه هاي گسترش آموزش به موديان را فراهم كند. 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با آسيب شناسي 
داليل اطاله دادرسي مالياتي، گفت: هدف اصلي در 
نظام مالياتي رعايت عدالت و انصاف است و سازمان 
بنا ندارد به هر ترتيبي ماليات وصول و پول ناحق وارد 
خزانه دولت كند. وي با اشاره به اينكه از طرفي هم از 
احقاق حقوق دولت نمي گذريم، اظهار كرد: اعضاي 
جامعه مش��اوران رس��مي مالياتي به عنوان وكالي 
تخصصي مالياتي وظيفه اجراي اين نقش را بر عهده 
دارند. داود منظور با تاكيد بر جايگاه اعضاي جامعه 
مشاوران در گسترش نگاه اخالق محور و عدالت پايه 
در بين مشاوران مالياتي، افزود: سازمان امور مالياتي 
به خدمات اين جامعه باور و نياز دارد و از هيچ كوششي 
براي مساعدت به تحقق اهداف جامعه دريغ نمي كند.

نفت 400 دالري در راه است؟
ديميتري مدودف، رييس جمهور سابق روسيه اعالم 
كرد اگر پيشنهاد ژاپن براي تعيين سقف قيمت نفت 
روس��يه برابر نصف قيمت فعلي بازار اجرايي ش��ود، 
عرضه نفت به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده و 
قيمتها به باالي 3۰۰ تا ۴۰۰ دالر در هر بشكه صعود 
مي كند. ديميتري مدودف در واكنش به پيش��نهاد 
فوميو كيشيدا، نخست وزير ژاپن، گفت: ژاپن نه نفت 
 LNG و نه گاز از روسيه دريافت خواهد كرد و در پروژه
ساخالين 2 هم مش��اركت نخواهد داشت. والديمير 
پوتين، رييس جمهور روس��يه، هفته گذشته فرماني 
صادر و اعالم كرد يك ش��ركت دولتي تازه تاسيس، 
كنترل كامل پروژه نفت و گاز ساخالين 2 را به دست 
خواهد گرفت. اين اقدام به معناي خروج اجباري شل 
و شركتهاي ژاپني ميتسويي و ميتسوبيشي هستند 
كه سهامداران كوچك اين پروژه هستند. سهامداران 
خارجي براي اينكه در ش��ركت جديد كه جانش��ين 
»شركت س��رمايه گذاري انرژي ساخالين« مي شود، 
حضور داشته باشند، بايد ظرف مدت يك ماه از دولت 
روسيه درخواست كنند.بر اساس گزارش رويترز، سران 
گروه 7 هفته گذش��ته توافق كردند به بررسي امكان 
تعيين س��قف قيمت روي نفت و گاز روسيه بپردازند 
تا درآمدهاي انرژي روسيه را محدود كنند. سخنگوي 
كرملين روز دوشنبه در اظهارنظري درباره پيشنهاد 
معرفي يك سقف قيمت برابر نصف قيمت فعلي براي 
نفت روسيه گفته بود: كشورهاي ديگر ممكن است با 
اين پيشنهاد موافقت نكنند. تحليلگران بانك جي پي 
مورگان هفته گذشته هشدار دادند اگر مجازات هاي 
امريكا و اروپا باعث كاهش توليد تالفي جويانه روسيه 
شود، قيمت جهاني نفت ممكن است تا سطح فاجعه بار 
38۰ دالر در هر بشكه صعود كند. با توجه به موقعيت 
مالي محكم روسيه، اين كشور مي تواند توليد روزانه 
نفت را به ميزان پنج ميليون بشكه كاهش دهد بدون 
اينكه آسيب شديدي به اقتصادش وارد شود. اما نتيجه 
اين اقدام براي باقي جه��ان، فاجعه آميز خواهد بود. 
كاهش عرضه روزانه به ميزان سه ميليون بشكه، 
قيمت نفت در بازار لندن را به 19۰ دالر مي رساند 
و در س��ناريوي كاهش پنج ميليون بشكه در روز 
عرضه نفت، قيمت ها را به 38۰ دالر خواهد رساند.

اردوغان به ايران مي آيد
خبرگزاري آناتولي گ��زارش داد كه رييس جمهور 
تركيه در انتهاي ماه ج��اري از تهران بازديد خواهد 
كرد. به نقل از آناتولي، رج��ب طيب اردوغان، دفتر 
رياس��ت جمهوري تركيه روز سه ش��نبه اعالم كرد 
كه رجب طي��ب اردوغان، رييس جمهور تركيه 19 
جوالي )28 تير( از ايران بازديد خواهد كرد. حسين 
اميرعبداللهي��ان، وزير امور خارجه كش��ورمان در 
سفري به آنكارا از رييس جمهور تركيه ضمن تجديد 
دعوت براي سفر به كش��ورمان به منظور برگزاري 
نشست شوراي عالي همكاري هاي دو كشور در تهران 
و همچنين برپايي نشست كميسيون همكاري هاي 
مشترك اقتصادي في مابين، آمادگي كشورمان 
براي ارتقاي روابط اقتص��ادي و تجاري با تركيه 
و افزايش تبادالت تجاري در سطح هدف گذاري 

شده بين دوكشور را مورد تصريح قرار داد.

ركوردشكنيهايتورميكشورهايتوسعهيافته

رييسجمهور:

رييسقوهقضاييه:

جهان در انتظار ركود تورمي جديد؟

اجراي عدالت در دستمزدها دغدغه هميشگي ام بوده است

مسوولرسيدگيبهجرايمقضايي،شخصقاضياست

رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت آسيب شناسي وضع 
موجود در حوزه علوم انساني، تحقق علوم انساني در تراز 
انقالب شكوهمند اسالمي را حائز عقب ماندگي هايي 
دانس��ت كه بايد با نگاه اجته��ادي و نوآورانه عالمان و 
دانش��مندان اين عرصه، جبران ش��ود. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييس��ي در مراس��م اختتاميه س��يزدهمين 
جش��نواره بين المللي فارابي ضمن ابراز خرس��ندي 
از حضور در جمع اس��اتيد، فرهيخت��گان و محققان 
علوم انساني و اس��المي و با تبريك به برگزيدگان اين 
جشنواره، گفت: در نشس��ت هايي از اين دست، الزم 
است دانشمندان و فرهيختگان ضمن آسيب شناسي 
وضع موجود، نسبت به كاهش فاصله با وضع مطلوب، 
پيشنهاد و راهكار ارايه كنند. رييس جمهور با همچنين 
با تاكيد بر ضرورت آسيب شناسي در حوزه علوم انساني، 
افزود: علوم انس��اني اس��المي، مغزاف��زار حاكميت و 
مديريت و نيز قوه محركه پيشرفت در نظامي است كه 
مبتني بر دين بوده و درون مايه آن علم و دانش است. 
در چهل و چهارمين سال پيروزي انقالب شكوهمند 
اسالمي، الزم اس��ت يك آسيب شناسي كنيم كه چه 
ميزان رش��د و پيش��رفت در اين حوزه صورت گرفته 

اس��ت؟ رييس��ي با تاكيد بر اينكه علوم انساني ما بايد 
تراز انقالب اسالمي باشد، افزود: به نظر مي رسد براي 
نيل به علوم انس��اني تراز انقالب اسالمي، در آنچه كه 
بايد اتفاق مي افت��اد، عقب ماندگي هايي وجود دارد و 
اين عقب ماندگي بايد به دست پژوهشگران و اساتيد 
اين حوزه جبران شود. رييس جمهور با تاكيد بر لزوم 
نظريه پردازي، نوآوري و خالقيت در حوزه علوم انساني 
و توجه به رويكرد ديني در اين حوزه، اظهار داش��ت: 
فصل الفصول انسان، تعلم است و عالوه بر آن، انسانيت 
انسان مبتني بر آموخته هاي او از وحي است و با ارتباط 
با وحي شكل مي گيرد. وي نشان دادن راه به انسان را 
ماموريت خطير علوم انساني اسالمي دانست و تصريح 
كرد: براي بالندگي و رش��د در حوزه علوم انساني، بايد 
تقليد از غرب در اين حوزه كنار گذاشته شده و مبتني 
بر مباني غني اس��المي، كار اجتهادي و نوآورانه انجام 
گيرد. در گام بعدي اجتهاد و نوآوري در اين حوزه بايد 
در مجامع علمي و حوزوي و دانشگاهي مورد استقبال 
قرار گيرد و نخبگان و عالمان و دانشگاهيان ما با ديد باز 
اما نگاهي نقادانه به سراغ نظريه هاي جديد بروند و آنها 
را با ابزار نقد، مورد پااليش قرار دهند. رييسي با تاكيد 

بر لزوم ايجاد كرسي هاي نقد و نقدپذيري، اظهار داشت: 
همانطور كه رهبري حكي��م و فرزانه انقالب فرمودند 
نبايد باكي از نقد نظريات وجود داش��ته باش��د و بايد 
مجال بحث و طرح نقد فراهم شود. رييس جمهور افزود: 
متوليان ايجاد تحول در علوم انساني بايد بدانند اولين 
شرط تحقق در اين حوزه، تحول شناختي است و در اين 
زمينه بايد از چهره هاي تحول خواه و تحول گرا استفاده 
كنيم. وي در ادامه تكريم، تشويق و حمايت از اساتيد، 
محققان و پژوهشگران در ايجاد اين تحول را ضروري 
و موثر دانس��ت و افزود: گاهي برخي اساتيد و بزرگان 
علوم انساني گاليه دارند كه شرايط علوم ديگر بر علوم 
انساني هم تحميل مي شود در صورتي كه علوم انساني 
بايد با شرايط و مقتضيات خود تبيين و تشريح شود. 
رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه پيام اين نشست و 
رويداد بايد اين باشد كه تا چه ميزان نظام مسائل كشور 
مبتني بر علوم انساني پاسخ گرفته، افزود: همواره يكي از 
دغدغه هاي بنده اجراي عدالت در همه عرصه ها به ويژه 
در پرداخت دس��تمزدها بوده است كه در اين زمينه از 
اساتيد دانشگاهي براي تبيين و تنظيم يك شيوه علمي 
عادالنه براي پايان دادن به نظام ناعادالنه پرداخت ها 

دعوت شده است. پيش از سخنراني رييس جمهور نيز 
زلفي گل وزير علوم، تحقيقات و فناوري در سخناني با 
بيان اينكه كشوري كه هزينه براي علم را سرمايه گذاري 
بداند حتما دست برتر در همه عرصه ها را خواهد داشت، 
گفت: خرسنديم كه رهبر حكيم و فرزانه و همچنين 
رييس جمهور محترم ما براي علم و عالمان و فناوران 
جايگاه ويژه اي قائل هس��تند. وي با اش��اره به اينكه 
جمهوري اسالمي اساس پيشرفت خود را در زمينه علم 
مي داند، افزود: در اين راستا وزارت علوم با لحاظ نوع نگاه 
و حاكميت جمهوري اسالمي و در دولت مردمي، پنج 
اولويت »مرجعيت ديپلماسي علم و فناوري«، »آموزش، 
پژوه��ش و برون داد هدفمند«، »ن��وآوري فرهنگي و 
فرهنگ نوآوري«، »ش��اگرد ن��وآور و نوآورپروري«، و 
»توليد خدمت، ثروت و سرمايه از دانش« را سرلوحه 
كار خود قرار داده و براي تحقق آن از تمام ظرفيت هاي 
علمي و پژوهشي موجود در كشور استفاده خواهد كرد. 
در اين مراسم با حضور رييس جمهور از 1۰ شخصيت 
پيشگام و پيشتاز علوم انساني و اسالمي، 1۰ استاد 
برگزيده بين المللي و 22 برگزيده گروه هاي مختلف 

علمي با اهداي لوح يادبود تجليل شد.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه مسوول رسيدگي قضايي 
به پرونده »شخص قاضي« است و »ضابط«  بايد در كنار 
قاضي قرار گيرد، گفت: شناخت مقام قضايي از ضابط 
و ويژگي ها و ابعاد ش��خصيتي و كاري او موضوع بسيار 
حائز اهميتي است و اين شناخت به مرور زمان حاصل 
مي ش��ود. رييس دستگاه قضا با اش��اره به ارزش عمل 
مخلصانه در راه خدا بيان داشت: هيچ چيز به اندازه عمل 
با اخالص، ياري دهنده ما و گره گشا نيست؛ گاهي يك 
عمل مخلصانه در راه خدا و قدم بر داشتن براي خدا چنان 
خير و بركتي دارد كه هزاران عمل، داراي آن خير و بركت 
كثير نيستند. رييس قوه قضاييه در ادامه به مقوله اهميت 
و ضرورت برقراري امنيت در جوامع بشري و نقش مراجع 
ذي صالح قضايي در كمك به تأمين امنيت جامعه اشاره 
ك��رد و گفت: چنان جامعه اي از نعمت امنيت و آرامش 
محروم باشد، دس��تاوردهاي آن جامعه در حوزه هاي 
ديگر نيز زايل و تباه مي ش��ود؛ بدون امنيت، مقوله ها و 
شاخصه هايي نظير سالمت رواني و توسعه و پيشرفت 
اقتصادي نيز در جامعه محقق نخواهد شد. رييس قوه 
قضاييه در ديدار خود با مسووالن و كاركنان دادسراي 
جرايم امنيتي توصيه هاي مهمي را خطاب به مسووالن و 

دست اندركاران قضايي ذيربط درخصوص نحوه نظارت و 
تعامل با ضابطين مطرح كرد و گفت: مسووالن ذي صالح 
قضايي و مشخصاً مقامات دادسرا بايد ضمن بهره گيري از 
تخصص، امكانات و مسووليت هاي قانوني ضابطين در امر 
خطير كشف جرم و تعقيب متهم، بر اين نكته مهم توجه 
داشته باشند كه مسوول رس��يدگي قضايي به پرونده 
شخص قاضي است و اوست كه شرعًا و عرفًا پاسخگوي 
پرونده مي باشد؛ بر همين مبنا، ضابط بايد در كنار قاضي 
قرار گيرد و كمك كار او در سير رسيدگي به پرونده باشد. 
محسني اژه اي در ادامه بيان داشت: شناخت مقام قضايي 
از ضابط و ويژگي ها و ابعاد شخصيتي و كاري او موضوع 
بسيار حائز اهميتي اس��ت و اين شناخت به مرور زمان 
حاصل مي شود. وي در همين راستا گفت: ما در فرآيند 
دادرس��ي در عين اينكه به اخذ اطالعات و كشف جرم 
مي پردازيم، بايد به مقوله تربيت و هدايت متهم نيز نگاه 
ويژه اي داشته باشيم؛ به طريق اولي در مورد ضابطين 
هم به همين شكل است و اين رويكرد هدايتي و تربيتي 
متهمان و محكومين در ضابطين هم بايد مورد توجه ويژه 
قرار گيرد. توجه تمام و كمال به موازين شرعي و قانوني 
در انجام تحقيقات، بازرسي ها، جلب ها و بازجويي ها و 

نظ��ارت ويژه بر كار ضابطين در اي��ن حوزه ها، از جمله 
تاكيدات رييس عدليه خطاب به مسووالن دادسرا بود.

رييس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسووالن دادسرا 
تاكيد كرد كه از مسائلي نظير عدم صورتجلسه ضابط 
پيرامون انجام مراحل مختلف بازرسي به سادگي عبور 
نكنند و چنانچه يك ضابط پس از اجازه مقام قضايي و با 
رعايت موازين قانوني، اقدام به بازرسي يا ضبط اشيايي 
از متهم كرد و نسبت به صورتجلسه كردن آن، اقدام الزم 
را ترتيب نداد، موضوع را به صورت دقيق پيگيري كنند؛ 
چرا كه عدم صورتجلسه موارد بازرسي از ناحيه ضابط 
زمينه ساز مشكالت و فساد بوده و براي خود ضابط نيز 
خطرناك اس��ت.رييس قوه قضاييه البته به مسووالن 
قضايي ذيربط و مشخصًا مقامات دادسرا تاكيد كرد كه 
در سير رسيدگي به پرونده و تحقيق از متهم يا متهمان 
حتمًا بهره گي��ري از نظرات تخصصي ضابطين را مورد 
توجه قرار دهند. رييس قوه قضاييه در ادامه بر اهميت 
و ضرورت جمع آوري ادّله و اسناد ناظر بر اتهام انتسابي 
فرد پيش از مرحله احضار و بازداشت او تاكيد كرد و گفت: 
بايد از ضابط بخواهيم تا آنجايي كه مقدور است قبل از 
مرحله بازرسي و جلب فرد، نسبت به جمع آوري ادله، 

اسناد و مدارك ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام كند و 
حتي االمكان نبايد ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت 
به تحصيل ادله اتهامي اقدام كرد. وي همچنين خطاب 
به مسووالن دادس��را گفت: در جريان دستوراتي كه 
خطاب به ضابطين صادر مي كنيد بايد دقت داش��ته 
باش��يد كه تا حتي االمكان، اطالعات پيرامون اتهام 
انتسابي به فرد، قبل از بازداشت او به دست شما برسد؛ 
البته در برخي از موارد تحقق اين امر ممكن نيس��ت 
اما اهتمام ش��ما بايد آن باش��د كه تا حد مقدور، اين 
مورد لحاظ شود.  نظارت بر وضعيت فرد بازداشتي و 
سركشي از محل بازداشت او بدون اطالع قبلي، توصيه 
ديگر قاضي القضات خطاب به مسووالن دادسرا بود؛ 
رييس عدلي��ه در همين رابطه تصريح ك��رد: قضات و 
بازپرس هايي كه اقدام به صدور قرارهاي بازداشت موقت 
مي كنند داراي مسووليت شرعي و قانوني هستند و بايد 
در مدتي كه فرد متهم در بازداش��ت به س��ر مي برد، بر 
مراحل مختلف تحقيقات از او نظارت داشته باشند بدون 
اطالع قبلي از وضعيت متهم بازديد كنند و توجه كنند 
كه در اختيار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسووليت هاي 

شرعي و قانوني قاضي صادركننده قرار نيست.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با توج��ه به پيش بين��ي بانك مرك��زي از وضعيت 
نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك 
مركزي در اي��ن هفته توافق بازخريد بود. از اين رو، 
اين بانك به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق 
بازخريد به مبلغ 599 هزار ميليارد ريال اقدام كرد.

طب��ق اعالم بانك مرك��زي، در پايان ارديبهش��ت 
1401 مانده تواف��ق بازخريد از محل عمليات بازار 
باز معادل 83 ه��زار و 850 ميليارد تومان بوده كه 
در مقايسه با رقم پايان سال 1400 يعني 94 هزار 
و 500 ميلي��ارد تومان به مي��زان 10 هزار و 650 
ميليارد تومان كاهش داش��ته اس��ت. براين اساس 
در صورت��ي كه رقم 60 هزار ميلي��ارد تومان هفته 
جاري را اضافه كنيم در حال حاضر توافق باز خريد 
اوراق در عمليات بازار باز، مانده 143 هزار ميليارد 

توماني دارد. 
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مرك��زي، گزارش 
عمليات اجرايي سياس��ت پولي )13 تير ماه 1401( 

به شرح زير است: 
بانك مرك��زي در چارچ��وب مديري��ت نقدينگي 
مورد ني��از بازار بين بانكي ريال��ي، عمليات بازار باز 
را به ص��ورت هفتگي و موردي اجرا مي كند. موضع 
عمليات��ي اي��ن بانك )خري��د يا ف��روش از طريق 
ابزارهاي موج��ود( بر اس��اس پيش بيني وضعيت 
نقدينگ��ي در ب��ازار بين بانكي و با ه��دف كاهش 
نوس��انات نرخ بازار بين بانكي ح��ول نرخ هدف، از 
طريق انتش��ار اطالعيه در س��امانه بازار بين بانكي 

اعالم مي شود.
متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي 
خود در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال سفارش ها 
تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بين بانكي 

اقدام كنند.
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مش��روط 
به در اختيار داش��تن اوراق مالي اسالمي دولتي و در 
قالب توافق بازخريد با نرخ سقف داالن نرخ سود )22 

درصد( استفاده كنند.

    تزريق نقدينگي براي تامين سرمايه 
در گردش و رشد تسهيالت دهي بانك ها 

ركورد زني نرخ سود در بازار بين بانكي در هفته هاي 
اخير، به خوبي نشان دهنده كمبود نقدينگي در بازار 
بين بانكي اس��ت و در چنين مواقعي، بانك مركزي 
بايد تزريق منابع داشته باشد و اوراق بدهي دولتي 
كه در دس��ت بانك ها قرار داد و بانك ها در دو سال 
اخي��ر خريداري كرده ان��د، را بازخريد مي كند و به 

جاي اوراق بدهي، به بانك ها پول مي دهد. 
براين اساس، رقم قابل توجه 60 هزار ميليارد تومان 
تزرق نقدينگي، مي تواند در شرايط كنوني كه هزينه 
توليد رشد كرده، به بازار بين بانكي و تسهيالت دهي 
بانك ها كمك كند و رقم وام دهي بانك ها و معامالت 

بي��ن بانكي را افزايش دهد و احتماال نرخ س��ود بين 
بانكي را نيز كاه��ش دهد. در دو س��ال اخير، بانك 
مركزي بارها مبالغ بيش از 100 هزار ميليارد تومان 
از منابع بانك ها و حدود 3 درصد از منابع بانك ها در 
ترازنامه بانك ها را براي خريد اوراق بدهي دولتي در 
نظر گرفت تا دولت به جاي اس��تفاده از منابع بانك 
مركزي و رش��د پايه پولي و نقدينگي و تورم بيشتر، 
كس��ري بودجه خود را با فروش اوراق بدهي دولتي 

تامين كند و تورم كمتري ايجاد شود. 
اما در چند ماه اخير، كارشناس��ان با توجه به حذف 
دالر 4200 تومان��ي و افزاي��ش قيمت ه��ا و تورم 
نقطه اي باالي 52 درصدي در خرداد 1401، رشد 
نرخ ارز و هزينه توليد، رش��د هزينه واردات كاالها 
و ماشين آالت و مواد واسطه اي كارخانه ها و بخش 
توليد از خارج كشور، رشد هزينه دستمزدها و ساير 
هزينه ه��اي توليد، اع��الم كرده اند ك��ه واحدهاي 
اقتصادي به سرمايه در گردش بيشتري براي خريد 
مواد اوليه و پرداخت دس��تمزد و هزينه توليد نياز 
دارند و مراجعه به بانك ها براي رشد تسهيالت دهي 
بيشتر شده است و لذا كاهش رشد تسهيالت دهي 
بانك ها موجب ركود در اقتصاد و توليد خواهد شد. 
براين اس��اس، كاهش رش��د نقدينگي و تسهيالت 
ده��ي بانك ها ك��ه در بهار 1401 رخ داده اس��ت، 
نمي تواند ادامه يابد وسيستم بانكي بايد نقدينگي 
مورد نياز و سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي را 
تامين كند. در اين راستا، بانك مركزي به جاي روش 
قبلي يعني فروش اوراق بده��ي دولتي به بانك ها، 
اكنون بازخريد اوراق را در دس��تور كار قرار داده و با 

تزريق پول به بانك ها و بازار بين بانكي، اوراق بدهي 
دولتي را از بانك ها خريداري كرده است. 

    ابزار غيرمستقيم خريد و فروش اوراق
عمليات بازار باز و خريد اوراق بدهي دولتي توس��ط 
بانك ها از 13 خرداد 1399 ش��روع شد و در دو سال 
اخير بيش از 100 ه��زار ميليارد تومان اوراق بدهي 
دولت به بانك ها فروخته شد تا كسري بودجه دولت 
را در اين سال ها تامين نمايد و دولت مجبور نشود با 
استقراض از بانك مركزي، رشد پايه پولي را تشديد 

كند و نقدينگي و تورم بيشتر را موجب شود. 
براي اجراي سياست هاي پولي دو راه وجود دارد؛ ابزار 
مستقيم و ابزار غير مستقيم. ابزار مستقيم ابزارهايي 
است كه بانك مركزي از طريق آن بانك ها را به سمت 
نرخ و حجم تس��هيالت مدنظرش هدايت مي كند و 
نيازمند نظارت قوي بانك مركزي اس��ت. به عنوان 
مثال، اعطاي تسهيالت به بخش هاي خاص يا تكاليف 
خاصي كه بر بانك ها وضع مي شود، از جمله ابزارهاي 
مستقيمي هستند كه در گذشته نيز وجود داشتند. 
تعيين نرخ سود به صورت دستوري نيز شكل ديگر 

ابزار مستقيم است.
در ابزار غير مستقيم بانك مركزي به شيوه دستوري 
عم��ل نمي كن��د. بلكه س��عي مي كند ب��ا توجه به 
مكاني��زم بازار و جري��ان عرضه و تقاض��ا، روندهاي 
پول��ي را مديريت كن��د. عمليات بازار باز، س��پرده 
قانوني و تسهيالت قانوني ابزارهاي سياست گذاري 

غيرمستقيم را تشكيل مي دهند.
بانك مركزي به وس��يله عمليات ب��ازار باز، بانك ها 

را به س��مت اهداف خود هدايت مي كند. به عبارت 
ديگر عمليات بازار باز ابزاري است كه بانك مركزي 
با مديريت نرخ سود در بازار بين بانكي تالش مي كند 
به هدف اصلي خود كه كنترل تورم اس��ت، برسد. از 
س��ال 97 مقدمات عمليات بازار باز فراهم و از اوايل 

سال 99 اجرايي شده است.
اگر بازار با كمبود منابع مواجه باش��د بانك مركزي 
اوراق بهادار دولتي يا اوراق بدهي بانك ها را از بانك ها 
مي خرد و پول در اختيار آنها ق��رار مي دهد و به اين 
ش��كل، با تزريق منابع ن��رخ را مديري��ت يا تثبيت 

مي كند.
بانك مرك��زي در صورتي كه بازار بين بانكي با مازاد 
منابع مواجه باش��د، اوراق را به بانك ها فروخته و در 
سررسيد، برعكس اوراق را از آنها خريداري مي كند.

ابزار بعدي بانك مركزي تسهيالت قاعده  مند است. 
براي كنترل دامنه نرخ س��ود، بان��ك مركزي اجازه 
نمي دهد نرخ از حدي باالت��ر يا پايين تر رود و كف و 

سقفي وضع مي كند.
توافق باز خري��د از رس��وب اوراق در ترازنامه بانك 
مركزي نيز جلوگيري مي كند چراكه عماًل دو اختيار 
وجود دارد؛ يك اختيار خريد از سمت خريدار و يك 
اختيار فروش از سمت فروشنده كه در سررسيد اين 

اختيارها معكوس مي شود.
از جمله شروط موفقيت عمليات بازار باز اين است كه 
در مرحله بعدي به سمت آزادسازي يا انعطاف بيشتر 
در نرخ سود سپرده ها حركت كنيم. هدف كنترل نرخ 
سود است و مقدار و حجم پول، متغيري در دست بانك 

مركزي است تا به وسيله آن نرخ سود را كنترل كند.

يادداشت

خبر
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فهرست بدهكاران
۱۹ بانك منتشر مي شود

بانك مركزي تا س��اعتي ديگر اطالعات مربوط به 
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط با 19 بانك و 
موسسه اعتباري و همچنين اطالعات تسهيالت و 
تعهدات كالن دو بانك »خاورميانه« و »سرمايه« 
را پس از انجام فرآيند استانداردس��ازي و صحت 
سنجي اطالعات وارده، منتشر مي كند. سيدعلي 
اكبرميرعمادي، مدير اداره ارزيابي سالمت بانك ها 
با اشاره به تكليف قانوني مندرج در بند »د« تبصره 
16 بودج��ه 1401 بان��ك مرك��زي از عزم جدي 
اين بانك در انتشار تس��هيالت و تعهدات كالن و 
تسهيالت و تعهدات اش��خاص مرتبط خبر داد و 
گفت: بانك مركزي از ابتداي سال جاري در سه بازه 
زماني فهرست تسهيالت و تعهدات كالن 25 بانك 
را منتشر كرده است كه از اين تعداد چهار بانك باقي 
مانده است. فهرست تسهيالت و تعهدات كالن دو 
بانك »خاورميانه« و »سرمايه« نيز منتشر مي شود. 
همچنين اطالعات بانك هاي »صنعت و معدن« 
و »ملي« با برطرف ش��دن برخي ن��كات به زودي 
منتشر خواهد شد. ميرعمادي با بيان اينكه بانك 
مركزي در نظر دارد اطالعات مرتبط با تسهيالت 
و تعهدات اش��خاص مرتبط بانك ها را نيز منتشر 
كند، ادام��ه داد: در اين خصوص اطالعات مربوط 
به 19 بانك و موسسات اعتباري منتشر مي شود و 
اطالعات مابقي بانك ها نيز با استانداردسازي الزم 
طي روزهاي آينده منتشر و بر روي وب سايت بانك 
مركزي قرار مي گيرد.بان��ك مركزي عزم جدي 
داشته اس��ت كه بس��ترهاي الزم را براي انتشار 
عمومي اطالعات فراهم كند، چراكه به اين واسطه 
ش��اهد انضباط بازار خواهيم ب��ود، همچنين در 
متن قانون بر اخذ اطالعات از بانك ها در صورت 
كامل نبودن اطالعات بانك مركزي تاكيد شده 
اس��ت.  به دليل آنكه درخصوص برخي بانك ها و 
موسسات اعتباري شاهد سرمايه اعتباري منفي 
بوديم؛ ش��وراي پول و اعتبار در پايان خرداد ماه 
س��ال جاري، قاعده اي را براي اين موضوع وضع 
كرد كه به موجب آن مجموع خالص تس��هيالت 
و تعهدات اعطايي يا ايجادي باالي 100 ميليارد 
تومان منتشر ش��ود؛ لذا بر اين اساس قاعده ياد 

شده، اطالعات را جمع آوري و منتشر مي كنيم.

سهم حدود ۷۰ درصدي هزينه 
مسكن در سبد خانوارهاي شهري

رييس مركز پژوهش هاي مجلس سهم هزينه هاي 
مسكن در سبد خانوارهاي شهري ايران را بين 60 
تا 70 درصد خواند و تاكيد كرد: اين در حالي است 
كه ميانگين اين شاخص در جهان 18 درصد است 
و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است.

بابك نگاهداري رييس مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در همايش الزامات و سازوكارهاي 
فن��ي، اجتماعي و اقتصادي تحق��ق نهضت ملي 
مسكن گفت: صنعت توليد مس��كن موتور رشد 

اقتصادي و تاثيرگذار بر صنايع مادر است.
 نگاهداري با اش��اره به برخي از عوامل مشكالت 
مسكن و اقدامات پژوهشگران اين مركز در راستاي 
بهبود بخشي به وضعيت كنوني، بيان داشت: تاثير 
حوزه مس��كن بر رشد و توس��عه اقتصادي كشور 
غير قابل انكار اس��ت.صنعت توليد مسكن عالوه 
بر تاثي��رات ژرف اجتماع��ي و فرهنگي به لحاظ 
اقتصادي ني��ز داراي اهميت ويژه اي اس��ت چرا 
كه همچون موتور رش��د و توس��عه اقتصاد كشور 

عمل مي كند.
بخش مسكن با ايجاد رش��د اقتصادي و اشتغال 
آفريني در بخش س��اختمان و بخش هاي وابسته 
از طريق تاثير بر مخارج مصرفي، س��رمايه گذاري 
و تغيي��رات در توليد ناخالص داخلي، نوس��انات 
اقتصادي را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهد، 
بنابراين تاثيرات ناشي از آن نيز محدود به بخش 
مسكن نيست.در كش��ور ما باتوجه به ابعاد نياز به 
مسكن در دوره هاي مختلف، قوانين و سياست هاي 
متعددي وضع ش��ده اس��ت اما مقطع��ي بودن 
سياست ها و نبود برنامه مشخص و دورنماي بلند 
براي چگونگي رفع مشكل مسكن، نبود اطالعات 
و آمار ش��فاف و دقيق، نحوه اجراي سياس��ت ها 
و مي��زان كارايي آنها و موانع احتمالي كه بر س��ر 
اجراي آنها وجود دارد مانند كمبود مالي، فقدان 
دانش الزم و همچنين سيستم نهادي ناقص و كج 
كاركرد، موجب شده است تا رويكردهاي حقوقي 
و برنامه اي مصوبات همواره از خالءهاي متعددي 

برخوردار باشند.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس سهم هزينه هاي 
مسكن در سبد خانوارهاي شهري ايران را بين 60 
تا 70 درصد خواند و تاكيد كرد: اين در حالي است 
كه ميانگين اين شاخص در جهان 18 درصد است 
و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است.

وي با بررسي مطالعات بخش مسكن در 6 برنامه 
توسعه قبلي گفت: دربررسي بخش مسكن در 6 
برنامه قبلي توسعه كشور، مهم ترين مساله اي را 
كه مي توان در عدم توفيق موثر در بخش مسكن 
جمع بندي كرد مس��اله عدم وجود يك بس��ته 
جامع، با ابعاد مختلف براي رفع نيازهاي مختلف 
آحاد جامعه ايراني با نگاه به حل مشكالت حوزه 
مس��كن همچون بدمسكني، بي مسكني و نظاير 

آن است.
برخوردهاي موضعي و محدود براي حل مس��اله 
مس��كن بدون اس��تفاده از ابزارهاي حاكميتي، 
حقوقي و قانوني سبب گرديده مساله مسكن، به 
شكل پايدار و مضمن از مسائل اصلي حوزه شهري 
و اجتماعي كشور باقي بماند.قانون جهش توليد 
مس��كن نيز در پي راهكاري عملياتي براي برون 
رفت بخش مس��كن از وضعي��ت كنوني و تبعات 
آن بوده اما اين قانون نيز صرف��ا تمركز خود را بر 
بخشي محدود از ابعاد گسترده مسكن كه شامل 
سرمايه گذاري توليد و عرضه مسكن است محدود 

مي شود.
ريي��س مركز پژوهش هاي مجل��س در خصوص 
فعاليت ها و اثر گذاري اين مركز براي بهبود وضعيت 
فعلي مس��كن، گفت: مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در راستاي وظايف ذاتي خود ضمن 
همكاري در تدوين قانون جهش توليد مسكن با 
پايش مستمر طرح هاي گذشته و وضعيت فعلي 
بازار مسكن همواره ضمن حفظ جايگاه مشورتي 
خود و ب��ا ارايه جايگزين هاي مختل��ف با نگاهي 
چند بعدي شامل اجاره به شرط تمليك، ساخت 
تدريجي، پيش خريد، مالكيت مشترك، مسكن 
استيجاري در قالب سازماني نهادي و اجاره داري 
حرفه اي مالكيت سهام مشترك و تشويق به ارايه 
طيف وسيعي از واحدها با مساحت ها و ويژگي هاي 
مختلف از طرف س��ازندگان جهت ساماندهي به 

شرايط فعلي اقدام كرده است.
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س ب��ا درك نيازهاي 
مختلف در بازار مسكن باتوجه به درآمدها و توانايي 
اقتصادي اقشار مختلف جامعه، پيشنهاد برنامه اي 
جامع را در راستاي سرمايه گذاري، توليد و عرضه 
مس��كن دارد تا ضمن تامين مسكن براي طبقات 
متوسط جامعه و گروه هاي كم درآمد، زمينه هاي 
خروج س��رمايه از كش��ور و عدم پاس��خگويي به 

نيازهاي موجود رفع شود.
نگاهداري با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعيت 
حاكم بر مس��كن گفت: اميد است دولت با درنظر 
گرفتن كليه راهكارهاي پيش��نهادي و مش��اوره 
كارشناسان امكان دسترسي همه آحاد جامعه و به 
خصوص اقشار با درآمد متوسط و كم را به مسكن 

فراهم آورد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس در پايان ابزاري 
اميدواري كرد كه مجموعه گفت وگوها و مباحث 
كارشناسي كه در نشست امروز برگزار خواهد شد 
چند قدمي در راستاي رفع مشكل تامين مسكن 
بتواند نقش ايفا كند.همايش يك روزه الزامات و 
س��ازوكارهاي فني، اجتماعي و اقتصادي تحقق 
نهضت ملي مسكن توس��ط دفتر زيربنايي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي و با حضور 
كارشناس��ان اي��ن مركز و جمعي از مس��ووالن 
وزارت راه و شهرسازي و ديگر نهادهاي مرتبط و 

همچنين بخش خصوصي برگزار شد.
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تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي 

پيش بيني كاهش قيمت اونس جهاني طال به زير ۱8۰۰ دالر
گروه بانك و بيمه| 

قيمت فروش دالر در بازار آزاد روز سه شنبه، 14 تيرماه 
1401 به 31680 تومان كاه��ش يافت و با اعالم هر 
اونس طال به قيمت 1806 دالر، سكه نيز به قيمت 15 

ميليون و 300 هزار تومان دادو ستد شد. 
فعاالن بازار معتقدند كه با كنت��رل بازار ارز و متوقف 
شدن افزايش مجدد قيمت ارز، قيمت طال و سكه نيز 
روند كاهش��ي گرفته و قيمت ها با روند با ثبات همراه 
شده اند. قيمت دالر كه تا باالي 32 هزار تومان افزايش 
يافت و نوسان داش��ت، اكنون به سمت مرز 31 هزار 
تومان و در كانال 31 هزار تومان حركت كرده اس��ت. 
قيمت سكه با توجه به قيمت اونس در بازار جهاني طال 
و همچنين قيمت دالر در ب��ازار ايران، در حال حاضر 
بين 1 تا 2 ميليون تومان براي سكه هاي مختلف حباب 
دارد و در صورت كاهش قيمت دالر در ماه هاي آينده 
و همچنين پيش بيني كاهش اونس جهاني طال به زير 
1800 دالر، نرخ سكه با خطر كاهش قيمت به ميزان 
2 ميليون تومان حباب مواجه است و همين موضوع 

افرادي كه سكه دارند را نگران كرده است. 
دالر در صرافي ه��اي بانكي نيز ب��ا 26 تومان افزايش 
نسبت به روز گذش��ته 27 هزار و 802 تومان معامله 
شد. نرخ فروش يورو در صرافي هاي بانكي با 24 تومان 
افزايش قيمت نس��بت به روز گذشته 28 هزار و 722 

تومان معامله شد.
قيمت خريد هر دالر توس��ط صرافي هاي بانكي 27 
ه��زار و 525 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 
437 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 27 هزار و 646 تومان و نرخ فروش 
آن 27 هزار و 897 تومان بود.اين در حالي اس��ت كه 
نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 830 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 29 هزار و 92 تومان اعالم شد.همچنين، 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 27 
هزار و 43 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 25 هزار 

و 933 تومان معامله شد.

   كاهش قيمت طال در بازار تهران
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال درباره 

وضعيت بازار طال و س��كه، اظهار داشت: با توجه به 
كاهش قيمت ارز از روز گذش��ته و همچنين س��ير 
نزولي قيمت جهاني طال، قيمت طال و س��كه نيز با 

نوسان همراه شده است. 
وي با بيان اينكه هر اونس طال به 1804 دالر رسيد، 
تصريح كرد: ب��ا توجه به اينكه جلوي افزايش مجدد 
قيمت ارز گرفته و قيمت دالر با كاهش همراه ش��ده 

است، قيمت ها در بازار طال و سكه نيز كاهشي شد.
برخي از صراف هاي بازار ارز نيز تأكيد دارند كه نرخ ها 
در صرافي ها بين كانال 30 هزار و 29 هزار تومان در 
نوس��ان اس��ت ولي دالل هاي بازار آزاد تالش دارند 
كه قيمت ه��ا را افزايش دهند ولي فعال اين تالش ها 
بي نتيجه مانده است. اين افراد البته تأكيد دارند كه 
نرخ هاي درج شده براي انواع ارز و سكه در كانال هاي 
تلگرامي غيرواقعي اس��ت و ب��ا قيمت هاي كف بازار 

فاصله دارند.

    ربع سكه و نيم سكه داراي حباب 
باالي يك ميليون تومان

كش��تي آراي در ادامه با بيان اينكه داد و ستدها در 
بازار عادي است و عرضه و تقاضا تناسب دارد؛ گفت: 
حباب سكه البته كمي افزايش يافته و به يك ميليون 
و 420 هزار تومان رسيده است. ربع سكه و نيم سكه 
نيز همچنان داراي حباب باالي يك ميليون تومان 

هستند.
 قيمت س��كه طرح قديم 14 ميلي��ون و 300 هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح جديد 15 ميليون و 150 
هزار تومان، نيم س��كه 8 ميليون و 200 هزار تومان، 
ربع س��كه 5 ميليون و 200 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 3 ميليون تومان تعيين شده و مورد داد و ستد 

قرار گرفته است.
قيمت هر مثقال طالي ابشده كه در روزهاي گذشته 
تا 6 ميليون و 290 هزار تومان نيز كاهش پيدا كرده 
بود به 6 ميليون و 60 ه��زار تومان كاهش يافت. هر 
گرم طالي 18 عيار نيز كه تا يك ميليون و 450 هزار 
تومان افزايش يافته بود با 50 هزار تومان كاهش به 

يك ميليون و 400 هزار تومان رسيد.

عليرغم دو روز افزاي��ش متوالي قيمت طال، ارزش 
اين فلز گرانبها كمي كاهش يافت. دليل اين كاهش 
قيمت را ش��ايد بتوان تيره و تار بودن آينده اقتصاد 

دنيا دانست.

   كاهش قيمت دالر با وجود تالش
 سفته بازان در فضاي غيررسمي

كامران سلطاني زاده دبيركل كانون صرافان كشور با 
اش��اره به اينكه در ابتداي هفته با افزايش نسبي نرخ 
ارز به داليل غيراقتصادي و سياس��ي مواجه بوديم، 
اظهار داشت: مصوبه بانك مركزي و ورود صرافي هاي 
سراسر كشور به چرخه عرضه و تقاضاي ارز، منجر به 
اين شده است تا مديريت بازار در اختيار فعاالن رسمي 
قرار گيرد.خوشبختانه با توجه به افزايش عرضه ارز 
صادركنندگان به نرخ توافقي در صرافي هاي تحت 
نظارت بانك مركزي در سراسر كشور، شاهد بوديم 
كه اوج گيري قيمت ها كه اكثرا در فضاي غيررسمي 
و كاذب معامالتي و س��فته بازي مالحظه كرديم، با 
ريزش همراه شده و قيمت غيررس��مي ارز از كانال 
نزديك به 33 هزار تومان به كان��ال 30 هزار تومان 

برگشته است.
اين روند نش��ان دهنده اين اس��ت كه مصوبه بانك 
مركزي و ورود صرافي هاي سراس��ر كشور به چرخه 
عرض��ه و تقاضاي ارز، منجر به اين ش��ده اس��ت تا 
مديريت بازار در اختيار فعاالن رس��مي قرار گيرد و 
بازار ديگر نمي تواند ب��ه جهت اعالم قيمت هاي باال 
و ايجاد هيجان��ات، نرخ ارز را تح��ت تاثير قرار دهد 
و مي ت��وان گفت كه نهادهاي رس��مي تاثيرگذار در 
قيمت ارز، مديريت نرخ را در اختيار دارند و با توجه 
به افزايش صرافي هاي رس��مي در سراسر كشور كه 
كارگزار بانك مركزي و بازار متشكل ارزي هستند، 
اين قيمت ها از طريق تبادالت توافقي بين صرافي و 
صادركننده ارز، به درستي تعيين و با نرخ مناسب در 
تمامي صرافي هاي رسمي سراسر كشور به هم وطنان 

عرضه مي شود. 
در اين شرايط، هم وطنان دغدغه اي براي دريافت ارز 
ندارند و قيمت ها هم با توجه به رسمي بودن نرخ ها 

و تسهيل دريافت ارز براي مردم، معقول و متعادلي 
شده اس��ت. وي افزود: روند اخير در بازار بيانگر اين 
است كه يك مديريت بسيار خوبي در بازار ارز توسط 
بانك مركزي، بازار متشكل و كانون صرافان در حال 
اجراس��ت كه اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد 
و بهبود پيدا كند تا تمام صرافي هاي سراس��ر به اين 
زنجيره متصل ش��وند و تمام مردم در سراسر كشور 
از خدمات صرافي هاي رس��مي تحت نظارت بانك 

مركزي، بهره مند شوند.

    پيش بيني كاهش قيمت اونس جهاني طال 
به زير ۱8۰۰ دالر 

قيمت هر اونس طال با 0.30 درصد كاهش به 1811 
دالر و 11 سنت رسيد.گزارش باال رفتن نرخ اشتغال 
در امريكا براي طال بدين معناست كه فدرال رزرو به 
سياست هاي سخت گيرانه خود در مورد باال بردن نرخ 
بهره ادامه خواهد داد. سياستي كه قيمت طال را تحت 
فشار قرار مي دهد. تحليلگران پيش بيني مي كنند با 
ادامه شرايط فعلي، قيمت اين فلز گرانبها به پايين تر 

از 1800 دالر در هر اونس برسد.
نرخ تورم هم هنوز در سراسر دنيا بسيار باالست كه 
باعث مي شود سياس��ت افزايش نرخ بهره بانك هاي 

مركزي ادامه داشته باشد.
اطالع��ات خوش بينان��ه اقتص��ادي ارزش طال را به 
عنوان ي��ك س��رمايه گذاري ايمن از بي��ن مي برد، 
اما پيش بيني س��خت تر شدن ش��رايط اقتصاد هم 
ريسك پذيري سرمايه گذاران را در بلندمدت تحت 

تاثير قرار مي دهد.
 تيره و تار ش��دن دورنماي اقتصاد دنيا مي تواند در 
كوتاه م��دت از قيمت طال حمايت كن��د. تورم باال 
در تابستان جاري س��رمايه گذاران را به سمت طال 
سوق مي دهد تا س��رمايه گذاري ايمن تري داشته 
باش��ند. در تمام فضاهاي تورمي وقتي مردم نگران 
از دست دادن اشتغال و ارزش ثروت خود هستند، 
طال يك جايگزين منطق��ي براي پول جهت حفظ 
ارزش است. اما درنهايت سياست هاي سخت گيرانه 
فدرال رزرو امريكا قيمت طال را پايين خواهد آورد.

خاموش كردن موتور 
خلق تورم و نقش نرخ ارز 

با مشاهده روند حركت نقطه 
به نقطه رش��د نقدينگي و 
پايه پولي از شهريور 1400 
تا فروردي��ن 1401 به نظر 
مي رس��د كه بانك مركزي 
به عنوان متولي پولي كشور 
متوجه موت��ور اصلي خلق 
تورم در ايران در بلندمدت 
و ميان مدت است.  ضمن اينكه بانك مركزي اراده اي 
براي همسو كردن خودش با دولت با هدف خاموش 
كردن اين موتور اصلي در ايران را دارد چرا كه روند رشد 
نقدينگي كاهشي است؛ هرچند كه روند ماليمي است.  
هنوز نرخ هاي رشد پايه پولي و نقدينگي باالست؛ اما 
اين روند كاهشي از اين حكايت دارد كه دولت متوجه 
دليل اصلي شده؛ اگر اين حركت استمرار داشته باشد 
و مش��كالت احتمالي ناترازي بودجه دولت در سال 
1401 و همچنين ناترازي احتمالي بانك ها نخواهد 
كه به پايه پولي كش��ور فشار بياورد و اين روند شروع 
شده ادامه داش��ته باشد؛ قطعا اين اميدواري را ايجاد 
خواهد كرد كه ما در حال حركت به س��مت خاموش 
كردن يكي از موتورهاي اصلي خل��ق تورم در ايران 
در دولت آقاي رييسي هس��تيم.  در اين شرايط بايد 
تبيين شود كه نقش افزايش قيمت نهاده هاي مختلف 
توليد و مواد غذايي در همه كشورها طي بحران جنگ 
اوكراين و روسيه چه تاثيري بر اقتصاد گذاشته است.  
موضوع دومي كه بايد تبيين شود موضوع حذف ارز 
ترجيحي و اصالح نظام يارانه اي توسط دولت سيزدهم 
اس��ت كه هرچند در دور اول بود و مي دانست تبعات 
كوتاه مدت تورمي دارد و اجتناب ناپذير بود و قرار هم 
نبود كه تبعات تورمي نداشته باشد؛ اما آبروي خودش 
را گذاشت و اين جسارت را به خرج داد تا در دوره اول 
و س��ال اول به دليل اينكه بتوان��د نتايج مثبت ميان 
مدت و بلندمدت اصالح نظام يارانه ها را به نفع بهبود 
اقتصاد و مردم ايران تغيير دهد. در نتيجه بايد همه اين 
موارد را براي مردم توضيح داد تا كسي نتواند حركت 
ارزشمند دولت براي كاهش رشد يا معكوس كردن 
روند رشد نقدينگي و پايه پولي در 9 ماه گذشته را به 
بهانه تورم هاي باال كم ارزش و كم اهميت تلقي كند و 
نا اميدي در بين مردم شكل بگيرد. يكي از داليلي كه 
در كنار همه اين عوامل باعث اوج گيري تورم در سال 
1401 بود موضوع شعله ورتر شدن انتظارات تورمي 
است كه يكي از داليل محكم و با اهميت آن را نوسانات 
نرخ ارز بازار آزاد اس��ت. بانك مركزي بايد بپذيرد كه 
س��يگنال اصلي براي انتظارات تورمي را ب��ازار آزاد 
مي دهد. به هر صورت بايد اطمينان خاطر در اين 
بخش ايجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد 
آرامش بيش��تري داشته باشد كه در نهايت از اين 
طريق هم بتوانيم كنترل انتظارات تورمي را در كنار 
حركت اصلي كه دولت شروع كرده است، داشته 
باشيم. با توجه به اينكه اثرات تورمي حذف نرخ ارز 
4200 توماني در خرداد براساس مباني نظري عبور 
نرخ ارز كه در اقتصاد كالن مشخص است و يك بار 
اتفاق افتاده و نمي تواند اثرات دايمي داشته باشد 
و انتظار مي رود در اثر زمان تخليه شود، همه اينها 
اين نويد را بدهد كه دولت سيزدهم اقتصاد ايران را 

به سمت فرود آرام تورمي سوق بدهد. 

عباس علوي راد



مجيد عشقي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
طي نام��ه اي از رييس مجلس ش��وراي اس��امي 
درخواست كرد تا طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول 
الزام ب��ه عرض��ه در بورس هاي كااليي از دس��تور 
كار هفته ج��اري مجلس خارج و ضم��ن ارجاع به 
كميس��يون اقتصادي مجلس از طري��ق رفع ابهام 

به طرح اصاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
در اين نامه آمده اس��ت كه ضمن تشكر از توجه به 
مسائل بازار سرمايه و وضعيت و تحوالت و اقتضائات 
مربوط به آن، با عنايت به اينكه طرح توسعه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد با رويكرد اصاح سياست هاي 
تنظيم بازار ب��ا عنوان طرح تنظيم ب��ازار كاالهاي 
مش��مول الزام به عرضه در بورس ه��اي كااليي در 
دس��تور كار هفته جاري مجلس ش��وراي اسامي 
قرار دارد، به استحضار مي رساند با توجه به داليل و 
وجود ابهامات اساسي در طرح ياد شده و همچنين 
تاثيرات غير قابل جبراني كه ممكن اس��ت اجراي 
طرح ياد ش��ده به س��اختارها و اركان بازار سرمايه 
ايجاد كند، از حضرتعالي درخواست مي شود حسب 
صاحديد با توجه به اختيارات رياس��ت جلسه در 
ماده ۱۵۳ قانون آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي 
اس��امي، طرح مذكور از دس��تور كار هفته جاري 
خارج شده و به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع 
و با اصاحات اساس��ي و رفع ابه��ام به طرح اصاح 

قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
اين داليل به طور كامل طي ۱۱ بند در اين نامه تشريح 

شده اند كه به شرح زير است: 
۱- با توجه به ابهامات متع��دد در صدر ماده واحده از 
جمله ابهام در كاالهاي موضوع ماده واحده و كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي و همچنين 
ابهام در رابطه كارگروه موضوع طرح، با س��اير مراجع 
مشابه از جمله ستاد تنظيم بازار، شوراي رقابت، ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و شوراي عالي بورس و اوراق 
بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حيطه وظايف و 
كاركرد يا احتمال تعارض در تصميمات، طرح مذكور 
بر خ��اف بند ۱۹ سياس��ت هاي اباغ��ي كلي نظام 

قانون گذاري است.
۲- ب��ا توجه ب��ه م��اده ۱۸ قانون توس��عه ابزارها و 
نهادهاي مال��ي جديد، بند ج ماده ۳۶ قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور و همچنين تصريح 
به »رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه« در مفاد 
طرح ياد شده، و همچنين س��اير قوانين و مقررات 
مربوط به ستاد تنظيم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و همچنين شوراي عالي بورس، طرح ياد 
شده ابهام داش��ته و برخاف بند ۱۴ سياست هاي 

اباغي كلي نظام قانون گذاري است.
۳- در خصوص تركيب اعضاي كارگروه و با عنايت به 
ابهام در وظايف كارگروه موضوع طرح ياد شده، مراتب 

بر خاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسي است.
۴- نحوه تصميم گيري و تشكيل جلسات كارگروه و 
همچنين دبيرخانه آن در طرح ياد ش��ده مورد اشاره 

قرار نگرفته است.
۵- ب��ا توجه به عب��ارت »كاالهاي مش��مول الزام به 
عرضه در بورس هاي كااليي با پيشنهاد يكي از وزراي 

عضو كارگروه و رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و 
كشاورزي ايران تعيين مي شود.« عمًا درصورتي كه 
اتاق با پيش��نهاد وزير مرب��وط موافقت نكند موضوع 
منتفي شده و كاركرد كارگروه نيز زير سوال مي رود. 
ضمن اينك��ه اين موضوع خاف اص��ل تفكيك قوا و 

اختيارات قوه مجريه در قانون اساسي است.
۶- در خصوص عبارت »واريز صد درصد عوايد حاصل 
از عوارض بر صادرات كاالهاي مشمول الزام به عرضه 
در بورس هاي كااليي به حساب خاص وزارت صنعت، 
معدن و تجارت يا دستگاه مربوط نزد خزانه داري كل 
كشور« و تخصيص آن در راس��تاي توسعه زنجيره 
ارزش و صادرات گروه هاي كااليي مربوط، ضمن ابهام 
در عبارت »عوايد حاصل از عوارض«، مراتب خاف 

اصل ۵۳ قانون اساسي است.
۷- در خصوص قس��مت ب طرح ياد ش��ده، عبارت 
»كااله��اي موضوع اين ماده« ابهام دارد و مش��خص 
نيست كه منظور از آن، كاالهاي مشمول الزام به عرضه 
است يا سيار كاالهاي مورد اشاره در صدر ماده واحده. 
عبارت »كاالهاي موضوع اين ماده« در تبصره دو نيز 
تكرار شده است. همچنين در ادامه به »عرضه و فروش 
در بورس كاال« اش��اره كرده است كه به نظر مي رسد 
منظور، »بورس هاي كااليي« است. الزم به ذكر است 
در حال حاضر بورس كاالي ايران و بورس انرژي ايران 
از مصاديق بورس هاي كااليي فعال حساب مي شوند.

۸- ب��ا توجه ب��ه اينكه در ط��رح ياد ش��ده، معيار 
مش��خص و ش��فاف براي تعيين كاالهاي مشمول 
به عرض��ه در بورس هاي كااليي معين نش��ده و از 
ط��رف ديگر ش��يوه اي براي نظارت نيز مش��خص 

نكرده اس��ت، به نظر مي رس��د كليات آن بر خاف 
بند ۳۳ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، داير بر 
»شفاف و روان س��ازي نظام توزيع و قيمت گذاري 

و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار« باشد.
۹- به طور كلي با توجه به اينكه بر اساس ماده ۲ قانون 
بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستاي حمايت 
از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و 
توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا و نظارت بر حسن 
اجراي قانون ياد شده، ش��وراي عالي بورس و اوراق 
بهادار به عن��وان باالترين ركن ب��ازار اوراق بهادار و 
همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شده 
و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون ياد شده وظايف متعددي 
را بر عهده دارند، ايجاد كارگروهي با تركيبي مشابه 
با تركيب اعضاي ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار 
جهت تنظيم مداوم بازار كاالهاي مش��مول الزام به 
عرضه در بورس هاي كااليي، ساختار نظارتي و اركان 
بازار س��رمايه را متاثر و دچار اشكال خواهد كرد؛ لذا 
سپردن اين موضوع به ش��وراي عالي بورس و اوراق 
بهادار كه تركيبي جامع تر مش��تمل بر اشخاصي از 
جمله وزير اقتصاد و دارايي، وزي صمت، رييس كل 
بانك مركزي و نمايندگان بخش هاي غيردولتي دارد 

از جهات مختلف صحيح تر است.
ضم��ن آنك��ه بورس ه��اي كاالي��ي يك��ي از انواع 
تشكل هاي خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده 
۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعاليت آنها 
بر عهده ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار بوده و 
نظ��ارت بر عملكرد و تصويب اساس��نامه آنها نيز از 

وظايف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- ب��ا عنايت به اينكه در ط��رح مذكور بورس هاي 
كااليي مستقيمًا درگير مصوبات كارگروه مي باشند 
و همچنين تصميمات كارگروه ممكن است بر قيمت 
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران و فراب��ورس ايران به عن��وان توليدكنندگان، 
صادركنندگان و تأمين كنندگان كاال اثرگذار باشد، لذا 
هرگونه تصميم كارگروه در خصوص عرضه محصوالت 
در بورس ه��اي كااليي و تصميم��ات قيمت گذاري 
محصوالت داراي التهاب در بازار، كليت بازار سرمايه 
را تحت تأثير قرار خواهد داد. اين در حالي است كه نه 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس هايي 
كااليي در كارگروه موضوع طرح ياد شده عضو نيستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبني بر »در اختيار 
قرار دادن تعيين چارچوب قيمت پايه كاالهاي داراي 
مازاد عرضه جهت عرض��ه در بورس هاي كااليي به 
كارگ��روه« موضوع بر خاف بند ۲۳ سياس��ت هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي، اباغ��ي ۲۹/۱۱ /۱۳۹۶ داير 
بر شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و 
روزآمدسازي ش��يوه هاي نظارت بر بازار« و ماده ۱۸ 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مبني بر 
مكلف بودن دولت جهت خارج كردن كاالي پذيرفته 

شده در بورس از نظام قيمت گذاري است.
همچني��ن درصورتي كه كه عرضه كنن��ده اقدام به 
عرضه محصول خود در داخل كرده باشد و خريداري 
بابت آن وجود نداشته باش��د يا بايد قيمت خود را 
كاهش داده يا اقدام به صادرات آن كند؛ لذا در اين 
صورت ايجاد هرگونه محدوديت قيمت گذاري ولو 

با تعيين چهارچوب، توجيه پذير نيست.

اخبار رويداد

ادامه از صفحه اول
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عدم استقراض دولت از بانك 
مركزي عامل مهار رشد نقدينگي

ايِبنا| غامرضا مصباحي مقدم درباره داليل منفي 
شدن رشد نقدينگي بعد از ۹ سال تاكيد كرد: علت 
اصلي، عدم استقراض دولت از بانك مركزي است كه 
براي مهار نقدينگي بايد همچنان ادامه داشته باشد. 
وي با بيان اينكه تاكنون عامل مهم تورم در كشور ما 
افزايش پايه پولي ناشي از رشد نقدينگي بوده است، 
ادامه داد: رش��د نقدينگي دو كان��ال دارد كه يكي 
استقراض از بانك مركزي و ديگر بانك هاي عامل 
است كه آنها هم در صورت تراز نبودن و استقراض از 
بانك مركزي موجب رشد نقدينگي مي شوند. اين 
اقتصاددان با اشاره به اينكه درباره عامل اول آمارها 
نشان مي دهد از شهريور ماه گذشته، استقراض از 
بانك مركزي انجام نشده است، تاكيد كرد: دولت 
همچنان كه گفته بود اس��تقراض از بانك مركزي 
نداشت و كس��ري بودجه را از جاي ديگري جبران 
كرد. وي در عين حال گفت: البته هنوز استقراض 
بانك ها ادامه دارد و الزم است در اين مورد نيز تدابير 
الزم صورت گيرد. اين اقتصاددان اضافه كرد: الزم 
است عدم اس��تقرار از بانك مركزي استمرار يابد و 
درعين حال بانك ها را كنترل كنند كه در عمليات 
خود تراز ش��وند تا در منابع و مصارف دچار مشكل 
نشده و به سراغ استقراض از بانك مركزي نروند تا 
عامل ديگر رشد پايه پولي مهار شود. مصباحي مقدم 
ادامه اين مسير را براي كاهش تورم ضروري دانست 
و گفت: در اين مسير دولت و مجلس براي تراز بودن 
بودجه تاش كنند؛ زيرا زماني كه بودجه تراز شود، 
ديگر كسري بودجه وجود نخواهد داشت كه نياز به 
استقراض از بانك مركزي باشد و با ادامه اين مسير، 

نرخ تورم نزولي خواهد شد.

ورود چندين هيات خارجي
به بازار سرمايه ايران

ايرنا| بهادر بيژني، مش��اور رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در ام��ور بين الملل بي��ان كرد: ورود 
چندين هيات خارجي در ماه هاي گذش��ته به بازار 
سرمايه كشور از جمله نش��انه هاي مثبت برداشته 
شدن سايه مشكات بين المللي از سر بازار سرمايه 
ايران بوده است. مشاور رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل افزود: از سوي ديگر تعامات 
بين المللي شركت هاي بورس��ي كه بسياري از آنها 
معامات بين المللي داش��تند با مشكاتي مواجه 
بودند كه اكنون به نظر مي رسد اين معضات تسهيل 
ش��ده باشند. مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل ادامه داد: در سطح دوجانبه 
يعني روابطي كه با نهادهاي ناظر هدف خود داريم، 
اكنون سازمان بورس با بيش از ۲۰ نهاد ناظر و بورس 
موافقت نامه امضا كرده است. بيژني اظهار داشت: در 
سطح چندجانبه مي توان به ارتباطاتي اشاره كرد كه 
در چارچوب سازمان هاي بين الملل مانند سازمان 
بين المللي كميس��يون هاي اوراق بهادار )آيسكو( 
وج��ود دارد كه اكنون ايران ب��ه عضويت كامل اين 
هيات در آمده است. مش��اور رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در امور بين الملل اظهار داشت: يكي از 
سازمان هاي مهم ديگري كه سازمان بورس ايران به 
عضويت آن در آمده است، هيات خدمات مالي است 
كه اين س��ازمان به عنوان مهم ترين نهاد استاندارد 
ساز در بازار محسوب مي شود، تمركز آن فراتر از بازار 
سرمايه اس��ت و در كنار اين بازار بيمه اسامي و نيز 
بانكداري اسامي را در بر مي گيرد. بيژني با بيان اينكه 
ايران بعد از ۱۳ سال در فروردين سال ۹۵ موفق شد 
تا به عضويت پيوس��ته آيسكو در ايد كه اين موضوع 
به عنوان نكته اي مهم تلقي مي شود، گفت: ايران در 
آذر ۹۷ توانست به عضويت عادي كه باالترين سطح 
عضويت آيسكو است دس��ت پيدا كند. وي با بيان 
اينكه آيسكو بيش از ۹۵ بازارهاي سرمايه دنيا را در 
بيش از ۱۰۵ حوزه اجرايي تنظيم و نظارت مي كند، 
گفت: ايران مي تواند در سازماني كه بيش از ۹۵ درصد 
بازارهاي سرمايه دنيا را در بيش از ۱۰۵ حوزه اجرايي 

تنظيم و نظارت مي كند، نقش مهم تري را ايفا كند.

درباره كتاب »اختيار معامله« 
سنا| تمركز اصلي كتاب »اختيار معامله« بر فهم 
عميق اختيار معامله به همراه آش��نايي با برخي از 
رايج ترين راهبردهاي معاماتي آن است كه كمك 
خواه��د كرد تا خواننده بتواند ب��ا فراگيري آنها در 
وضعيت هاي مختلف بازار و بر اس��اس نياز خود با 
انتخاب راهبرد مناس��ب بازدهي سرمايه گذاري را 
افزايش و ريسك آن را كاهش دهد. امروزه معامات 
اوراق به��ادار در بورس هاي دنيا از حالت س��نتي 
خارج ش��ده و ابزارهاي نوين مالي بخش عمده اي 
از معامات بازار سرمايه را در اختيار خود گرفتند. 
فقدان اين دسته از ابزارها در كشورمان تا مدت ها 
احساس مي شد، اما از سال ۱۳۹۵ به شكل جدي 
دنبال ش��ده و اكنون اكثر ابزارهاي مهم مالي دنيا، 
در بورس هاي اوراق بهادار و كااليي كشورمان نيز 
معامله مي ش��وند. از طرفي با توجه به اينكه سطح 
سواد مالي در كش��ورمان پايين است نياز به دانش 
و نحوه معامله اين ابزارهاي به ش��دت در بازارهاي 
بورس و خارج از بورس احس��اس مي ش��ود. بازار 
س��رمايه ايران در ط��ول دهه هاي گذش��ته فراز و 
نشيب هاي فراواني را تجربه كرده است كه در اين 
ميان ضرورت س��رمايه گذاري مبتن��ي بر دانش و 
اس��تفاده از ابزارهاي مالي نوين به منظور پوشش 
ريسك س��رمايه گذاري را صد چندان كرده است. 
تمركز اصلي اين كتاب بر فهم عميق اختيار معامله 
به همراه آشنايي با برخي از رايج ترين راهبردهاي 
معاماتي آن است كه كمك خواهد كرد تا خواننده 
بتواند با فراگيري آنها در وضعيت هاي مختلف بازار 
و بر اساس نياز خود با انتخاب راهبرد مناسب بازدهي 
سرمايه گذاري را افزايش و ريسك آن را كاهش دهد.

تصميمي براي فروش
سهام عدالت وجود ندارد

ايرن�ا| پيمان حدادي ب��ه آخرين وضعيت فروش 
سهام عدالت اشاره كرد و افزود: اكنون هيچ خبري 
در زمينه آغاز فروش سهام عدالت نيست و تصميمي 
از سوي مس��ووالن در اين زمينه اتخاذ نشده است. 
وي اظهار كرد: از همان ابتدا ماهيت س��هام عدالت 
نگهداري از اين سهام توسط سهامداران بود تا بتوانند 
به صورت ساالنه از محل سود اين سهام منتفع شوند. 
حدادي خاطرنشان كرد: اگر قرار بود اين سهام براي 
فروش در اختيار مردم قرار بگيرد، مسووالن ارزش 
ريالي سهام عدالت كه نفري ۵٠٠ هزار تومان تا يك 
ميليون تومان بود را به صورت نقدي به مردم پرداخت 
مي كردند. مشاور رييس سازمان بورس با بيان اينكه 
هدف سياس��ت گذار در سال ٨۵ كه تصميم به ارايه 
س��هام عدالت به مردم گرفت، ارايه سود و منفعت 
به مردم بود، گفت: س��هام عدالت جزو سهام ارزنده 
بازار اس��ت و در طول تاريخ مردم به صورت هر ساله 
مي توانند از محل س��ود آن منتفع شوند؛ بنابراين 
تحت تاثير چنين مس��اله اي مردم بايد به طور حتم 
اقدام به نگهداري س��هام در اختيار خود كنند. وي 
ادامه داد: س��هام عدالت به حدي ارزنده اس��ت كه 
مردم در سال گذش��ته به اندازه ارزش اسمي سهم، 
س��ود دريافت كردند، بدين صورت كه افراد داراي 
سهام يك ميليون توماني معادل ارزشي اسمي يك 
ميليون تومان سهم دريافت كردند. حدادي تاكيد 
كرد: با توجه به اينكه شركت هاي سهام عدالت جزو 
شركت هاي استراتژيكي محسوب مي شوند و فعاليت 
و سودآوري آنها روز به روز بهتر مي شود و افزايش پيدا 
مي كند؛ بنابراين مردم بايد اقدام به نگهداري سهام 
كنند. مشاور رييس سازمان بورس تاكيد كرد: ارزش 
سهام عدالت از آذرماه ۹۶ و از زمان تخصيص سهام 
به مردم تاكنون بيش از ۲۵ برابر شده است و اكنون 
ارزش روز سهام عدالت ۵۳۲ هزار توماني حدود ۱۴ 
ميليون تومان است؛ همچنين بازدهي آن به شكلي 
بوده است كه حتي از نظر تورمي هم بازدهي آن با رشد 
بسيار خوبي همراه شده است. وي ادامه داد: ماهيت 
س��هام عدالت به اين صورت است كه مردم نبايد به 
هيچ عنوان اقدام به فروش سهام خود در بازار كنند و با 
نگهداري اين سهام از ساير مزاياي آن از جمله توثيق 
سهام و دريافت تس��هيات بانكي استفاده كنند، با 
توجه به چنين مساله اي بايد هر اقدامي را به منظور 
تشويق مردم در راستاي نگهداري سهام خود در بازار 
انجام داد. حدادي افزود: با توجه به چنين مساله اي 
اكنون هي��چ تصميمي براي فروش س��هام عدالت 
به روش مس��تقيم و غيرمستقيم اتخاذ نشده است. 
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به 
جاماندگان سهام عدالت اشاره كرد و گفت: افرادي كه 
اكنون تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي 
هستند، اما از سهام عدالت بهره مند نشده اند؛ جزو 
جاماندگان سهام عدالت محسوب مي شوند كه قرار 
است در ابتدا سهام عدالت به اين افراد تعلق بگيرد. 
وي گفت: مابقي افراد براي دريافت سهام عدالت بايد 
مورد بررس��ي قرار بگيرند كه شناسايي اين گروه ها 
نيازمند بررس��ي هاي س��ازمان خصوصي سازي و 

مجلس است.

بازار سرمايه
فرصت تمام قد اقتصاد

س�نا| بهروز محبي نجم آبادي با بيان اينكه راه حل 
بسياري از مشكات اقتصادي در كشور ريشه در توليد 
دانش بنيان و اشتغال آفرين دارد، گفت: خوشبختانه 
از سال هاي گذش��ته تاكنون مجلس شوراي اسامي 
در بحث قانون گذاري و حمايت از شركت هاي دانش 
بنيان به صورت جدي وارد شده و اقدامات قابل توجهي 
را از اين ش��ركت ها به منظور رش��د و توسعه اقتصاد 
كشور در دس��تور كار قرار داده است. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه معتقد اس��ت يك��ي از راه هاي نجات 
توليد و ارتقاي ش��اخص هاي اقتصادي در كش��ور، بر 
پايه توليد دانش بنيان اس��ت و قانون مجلس نيز راه را 
براي شركت هاي دانش بنيان هموارتر كرده است. اين 
نماينده مجلس با اش��اره به اينكه شركت هاي دانش 
بنيان در كيفيت و كميت توليد تاثيرگذار هستند و بايد 
به سمت توليد محصوالت صادرات محور حركت كنند، 
عنوان كرد: شاخص هاي اقتصادي نظير ارزش پول ملي، 
تورم و غيره بايد از مسير حمايت از شركت هاي دانش 
بنيان بررس��ي و بهبود يافته تا جهش توليد در كشور 
اتفاق بيفتد. نماينده مردم س��بزوار، جغتاي، جوين، 
خوشاب و داورزن با بيان اينكه بازار سرمايه يك فرصت 
است و هر حركت اقتصادي، تاثير ويژه اي بر بازار سرمايه 
مي گذارد، گفت: دولت و مجلس بايد به گونه اي تصميم 
بگيرند كه از بازار سرمايه حداكثر استفاده به عمل آيد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: به طور قطع 
اين آمادگي در بين نمايندگان مجلس وجود دارد كه 
چنانچه در جايي مشكاتي و تنگناهايي پديد آمد، از 
طريق دستگاه هاي اجرايي به تسهيل امور پرداخت و اگر 

قانوني الزم باشد در دستور كار قرار داده شود.

 تالش تركيه 
براي عبور از بحران

 وقت��ي مي گويي��م هندوان��ه تكه تك��ه فروخته 
مي شود به ما مي گويند بروند در باغچه خانه شان 
هندوانه بكارند. سود پرداختي دولت بابت اوراق 
اس��تقراض ۲۲ درصد افزايش نش��ان مي دهد و 
نسبت به ۸ ماه گذش��ته به يكصدوپنجاه و شش 
ميليارد و ۶۶۱ ميليون لير رسيده است و هزينه 
بيمه ريس��ك نكول اعتباري كه عنصر مهمي در 
هزينه هاي استقراض اس��ت بيش از ۸۰۰ واحد 

افزايش يافته است.

مكاتبهرييسسازمانبورسباقاليبافدربارهعرضهكاالدربورس

ارجاع طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار به كميسيون اقتصادي

راه درمان بازار سرمايه چيست؟
ميثم فدايي مديرعامل فرابورس ايران در نشست »بازار 
مشتقه در ايران، راهكارها و چالش ها« چالش نخست 
معامات مشتقه در ايران را »هسته معامات« دانست 
و گفت: هس��ته فعلي براي معام��ات نقدي طراحي 
شده است و امكان بالقوه براي معامات آتي و آپشن را 
ندارد با اين حال همه درك كرده اند كه بازار سرمايه راه 

درماني جز معامات مشتقه ندارد.
 فدايي با اش��اره به اينكه نمي توان هر سه سال يك بار 
منتظر تكرار رخدادهاي سال ۹۳ و ۹۹ بود، عنوان كرد: 
با توجه به تاطم هاي اقتصادي بايد بتوانيم در بازارهاي 
صعودي و نزولي ابزار س��ودآوري در اختيار مردم قرار 
دهيم تا در هر روندي امكان س��ودآوري وجود داشته 

باشد و لزوما منتظر تكرار چنين روزهايي نباشيم.
مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به مطالعات علمي 
روي ابزارهاي آتي در س��طح بين المللي، گفت: امروز 
ابزار مشتقه حتي مي تواند به كمك شركت هايي بيايد 
كه با مش��كل كمبود انرژي در فصول مختلف مواجه 
هستند، به عنوان مثال شركت هايي وجود دارند كه نه 
در تابستان كار مي كنند و نه در زمستان از اين رو كم 
كم به ابزارهاي آتي آب و هوا هم نيازمند خواهيم بود.

فدايي در اين نشس��ت كه با حضور مديرعامل بورس 
انرژي، عضو هيات مديره شركت بورس تهران و مدير 
بازار مشتقه و صندوق هاي كااليي بورس كاال برگزار 
ش��د، تاكيد كرد كه طي س��ال هاي اخير نگاه به بازار 
مش��تقه تغيير كرده و از اين ديدگاه كه بازار مشتقه 

ابزاري تجملي است، فاصله گرفته ايم.
وي در ادامه به مس��ائل اجرايي در خصوص معامات 
مشتقه پرداخت و با تاكيد بر اينكه »هسته معامات« 
چالش اصلي حال حاضر است، بيان داشت: معامات 
آتي و آپشن بر سامانه معامات نقدي به سختي قابل 
انجام اس��ت. مديرعامل فرابورس ايران در تش��ريح 
تبعات و اثرات اين مش��كل عنوان كرد: به خاطر اين 
موضوع سيستم محاسبه مارجين وجود ندارد و راهكار 
جايگزين براي اين خأل در حال حاضر، راه حل توثيق 
سهام اس��ت پس هر معامله گري كه خواهان فعاليت 
در مش��تقه باشد بايد حتما سهام داشته باشد كه اين 
موضوع خود چالش برانگيز است. او اضافه كرد: البته 
شركت سپرده گذاري مركزي توثيق الكترونيكي سهام 

را اجراي��ي كرده كه راه ان��دازي آن گام مثبتي در اين 
زمينه است. فدايي در ادامه با اشاره به قدم هاي مثبت 
برداشته شده در زمينه توسعه ابزار آتي در اركان بازار، 
افزود: در فرابورس هم روي شاخص هم وزن، آتي وجود 
دارد كه اختي��ار خريد و اختيار فروش روي آن امكان 
پذير است. با وجود صندوق هاي سرمايه گذاري امكان 
تعريف آتي وجود دارد و مساله قابل تحويل بودن كه 

موضوعي فقهي بود حل شده است.
مديرعامل فراب��ورس ايران همچنين به دغدغه ها در 
مورد جايگاه Short Selling )فروش استقراضي( 
از نگاه فقهي پرداخته و گفت: Short Selling هيچ 
مشكل فقهي ندارد و در اين زمينه مصوبه وجود دارد، 
بلكه نبود س��امانه تامين به مفهوم تامين سهام براي 

short seller چالش اصلي اين معامات است.
او با اش��اره ب��ه تاش هاي صورت گرفت��ه در زمينه 
نمادهاي بسته در فرابورس بيان داشت: در بازار اول و 
دوم به غير از مجمع ساالنه، نماد متوقف شدن ديگري 
نداري��م، اگر اين روند تداوم پيدا كند مي توانيم روي 
نمادهاي سهامي هم بدون هيچ چالشي ابزار مشتقه 
داشته باش��يم. مديرعامل فرابورس ايران در بخش 
 پاياني صحبت هايش ب��ا دعوت از متخصصان حوزه
hedge fund براي پيوس��تن ب��ه نهادهاي مالي، 
عنوان كرد: فرد متخصص در اين زمينه چندان ديده 
نشده اس��ت و فقط موارد محدودي تقاضا از سمت 
صندوق ها وجود داش��ته است كه فرابورس ايران در 

اين زمينه حمايت هاي الزم را خواهد كرد.

    تكنولوژي چالش مهم معامالت مشتقه
علي نق��وي مديرعامل بورس ان��رژي در ادامه اين 
نشست به تشريح وضعيت ابزارهاي مختلف مشتقه 
در اين بورس پرداخت و عنوان كرد: ارزش تجمعي 
معامات سلف موازي استاندارد مبتني بر نفت خام 
و برق و متانول و ميعانات در بورس انرژي ۵۷ هزار 

ميليارد تومان بوده است.
نقوي با تاكيد بر روند رو به رش��د قراردادهاي آتي در 
بورس انرژي، اظهار داشت: اسفند سال گذشته از اين 
قراردادها رونمايي ش��د و اكن��ون معامات روي نفتا 
و متان��ول در حال انجام اس��ت. ضمن آنكه معامات 

روي ال پي جي و ميعانات در آينده ش��روع مي شود و 
معامات بنزين نيز در مرحله مطالعات است. مديرعامل 
ب��ورس انرژي يك��ي از چالش هاي اين ب��ورس براي 
توسعه ابزارهاي مشتقه را نبود گواهي سپرده كااليي 
دانست و گفت: اين گواهي ها در بورس انرژي به خاطر 
پيچيدگي هاي حامل هاي انرژي و انحصار عرضه كننده 

بحث فني دارد اما در دستور كار است.
نقوي كمبود آگاهي در مورد معامات مش��تقه را هم 
چالش ديگري در اين حوزه برشمرد و گفت: براي مثال 
عدم آگاهي وزارت نفت نسبت به گواهي سپرده چالش 
ايجاد كرده اس��ت. به گفته وي بازار مشتقه نيازمند 
تكنولوژي است و هر چهار بورس ايران از نظر تكنولوژي 
نياز به توسعه دارند كه با همكاري استارتاپ ها مي توان 

بخشي از مشكات را برطرف كرد.

    لزوم حركت مشتقه
به سمت دارايي هاي مالي

محمد جواد ميرطاهر عضو هيات مديره شركت بورس 
تهران در ادامه نشست »بازار مشتقه در ايران، راهكارها 
و چالش ها«به مقايسه معامات مشتقه ايران و ديگر 
كشورها پرداخت و گفت: در حالي مشتقه ايران بيشتر 
روي كاموديتي ه��ا وج��ود دارد ك��ه در جهان عمده 
معامات روي دارايي هاي مالي اس��ت و حل ش��دن 
مشكات زيرساختي باعث مي شود در ايران نيز مشتقه 

به سمت دارايي هاي مالي برود.
عضو هيات مديره ب��ورس تهران يك��ي از مهم ترين 
الزامات استفاده از ابزار مشتقه را كمك به فرآيند كشف 
قيمت دانسته و ابراز داشت: مشتقه به معناي تشكيل 
دادن بازار متشكلي است كه افراد درباره قيمت آينده 
با يكديگر صحبت مي كنند. مشتقات ارزي مي تواند به 

كشف قيمت ارز در آينده اقتصادي ايران كمك كند.
ميرطاهر ب��ا تاكيد بر اينكه در ايران هم افراد بس��يار 
ريسك پذيري وجود دارند، افزود: اگر ابزارها و بازارهاي 
متش��كل وجود داشته باش��د اين افراد به سمت اين 
بازارها هدايت و راهنمايي مي شوند، در غير اين صورت 

مشكات قانوني و فراقانوني به وجود خواهد آمد.
عضو هيات مديره ش��ركت بورس تهران به اقدامات 
اين بورس در زمينه رفع چالش هاي معامات مشتقه 

اشاره داشت و گفت: اين موضوع در جلسات بورس 
تهران مطرح شده است كه اگر بتوانيم فكري براي 
بازار ثانويه، بازارسازي و بازارگرداني و نوسان پذيري 
كنيم، اوراق مشتقه روي دارايي هاي مالي هم تعريف 
 خواهد شد ميرطاهر »لزوم مشخص شدن جايگاه

hedge fund«، »تس��هيل اختي��ار خري��د و 
فروش تبعي« و »طراحي اوراق آتي و آپش��ن روي 
صندوق ها« را از جمله راهكارهايي دانس��ت كه به 

توسعه و تعميق بازار مشتقه كمك خواهد كرد.

    اهميت ابزارهاي مشتقه كنار هم
رحمان آراس��ته مدير بازار مش��تقه و صندوق هاي 
كااليي بورس كاال نيز در ادامه اين نشس��ت با بيان 
اينكه چشم انداز بازار مشتقه بر اساس رصد معامات 
بورس هاي ايران اميدواركننده اس��ت، عنوان كرد: 
خوش��حاليم كه بورس كاال به عنوان پيشرو در اين 
زمينه شناخته شده است؛ بورس كاال از سال ۸۷ شكل 
گرفت و در ابتداي راه با توجه به عدم شناخت، چندان 
موفق نبود تا اينكه آتي س��كه راه افت��اد و به داليل 
غيرمنطقي اين بازار بسته شد. او با تاكيد بر گسترده 
بودن بازار آتي براي انواع و اقسام دارايي ها چه كااليي 
و چه بهادار، در مورد بازار آت��ي زعفران بورس كاال، 
گفت: پيش از راه اندازي اين بازار مرجع قيمت نقدي 
زعفران وجود نداش��ت، زنجيره اي از ابزارهاي ملي 
را روي زعفران راه ان��دازي كرديم و اكنون به مرجع 
قيمت تبديل شديم و ۶۰۰ هزار موقعيت باز در آپشن 

زعفران داريم كه جاي خوشحالي دارد.
مدير بازار مشتقه و صندوق هاي كااليي بورس كاال در 
ادامه اظهار داش��ت: يك نكته مهم بايد ديده شود كه 
آتي و آپشن و فوروارد و ديگر ابزارها به تنهايي در كشور 
به نتيجه نخواهد رسيد و بايد با ابزارهاي ديگر شكل 
بگيرد، براي مثال يك��ي از علت هاي موفقيت در آتي 

زعفران، بحث گواهي سپرده زعفران بود.
او در پايان در تش��ريح ديگر اقدام��ات اين بورس در 
زمينه مشتقه اظهار كرد: برنامه هايي براي آتي و گواهي 
سپرده طا از جمله شمش داريم كه بعد از فراهم شدن 
زيرس��اخت و اتمام مطالعات راه اندازي مي شود چرا 

كه مشكل مالياتي گواهي سپرده نيز حل شده است.



مجيد اعزازي|
در حالي كه به گفته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
هم اينك در كشور بيش از يك ميليون و 300 هزار واحد 
مسكوني در چهارچوب طرح انبوه سازي دولتي موسوم 
به نهضت ملي در مراحل مختلف س��اخت قرار دارد، 
اما شامخ كل فعاليت هاي ساختماني از شهريور سال 
گذشته تاكنون تغيير محسوسي نداشته و از حدود عدد 
59 )از 100( فراتر نرفته اس��ت. شامخ كل ساختمان 
طي 10 ماهه گذشته، در 4 ماه زير عدد 50 و در 6 ماه 

باالتر از اين مرز ايستاده است.
بر اس��اس نتايج به دست آمده از تازه ترين نظرسنجي 
از مديران 90 شركت بزرگ فعال در صنعت ساخت و 
ساز، شاخص كل فعاليت هاي ساختماني با كاهش 4 
واحدي در خرداد ماه1401به عدد 52.77 نزول كرده 
است. اگرچه وضعيت اين صنعت در خرداد ماه 1401 
نسبت به ماه قبل ضعيف تر بوده اما از آنجا كه عدد شامخ 
كل باالتر از مرز 50 قرار دارد، همچنان از نظر »كّمي«، 
در حالت رونق ارزيابي مي شود. در عين حال، واقعيت 
اين اس��ت كه ساخت و ساز در كشور و به ويژه در شهر 
تهران در فاز ركود تورمي عميقي قرار دارد، چرا كه رشد 
جهش وار قيمت نهاده هاي توليد ساختمان هر گونه 
فعاليت توليدي در اين حوزه را از »سود« انداخته است. 
مساله ركودي بودن بازار س��اخت و ساز در آمارهاي 
مربوط به تعداد پروانه هاي س��اخت صادر شده طي 
سال هاي اخير نيز به خوبي قابل رديابي است. به طور 
مثال، بر اس��اس تازه ترين داده هاي منتشره از سوي 
مركز آمار ايران، طي زمس��تان س��ال گذشته در كل 
مناطق ش��هري كش��ور 39 هزار و 532 فقره پروانه 
ساختماني صادر شده است كه نسبت به فصل مشابه 
سال 1399 حدود 24.5 درصد دچار افت شده است. 
همچنين مجموع پروانه هاي س��اختماني طي سال 
گذشته در كل مناطق شهري كش��ور به 138 هزار و 
131 فقره رسيده است كه در قياس با سال 1399 )با 
187 هزار و 666 فقره( دچار افت 26.39 درصدي شده 
است. در اين حال، حتي برخي مشاهده ها و مقايسه هاي 
موردي حاكي از اين است كه واحدهاي نوساز عرضه 
شده به بازار مسكن هم اينك قيمت به مراتب پايين تري 
نسبت به هزينه هاي اجراي دوباره همان پروژه دارد. در 
چنين شرايطي است كه سازندگان ترجيح مي دهند 
از بازار ساخت و ساز به طور موقت يا براي هميشه كوچ 
كنند. مساله رشد قابل توجه قيمت ها نيز در مولفه هاي 
ش��امخ كل ساختمان طي خرداد س��ال جاري نيز به 

روشني منعكس شده است.
بررسي هاي »تعادل« از داده هاي انتشار يافته از سوي 
اتاق تعاون ايران نشان مي دهد، قيمت خريد مواد اوليه 
يا لوازم مورد نياز اگر چه به اندازه 78 صدم واحد نسبت 
به ارديبهشت ماه كاهش يافته است اما همچنان روي 

عدد چشمگير 85 ايستاده است. از سوي ديگر، قيمت 
محصوالت توليد شده )خدمات ارايه شده( با حدود 5 
واحد رشد، به عدد 79.44 رسيده است. بر اين اساس، 
مولفه هاي »موجودي مواد اولي��ه يا لوازم خريداري 
شده« از عدد 39.47 در خرداد به 48.88، »موجودي 
محصول نهايي در انبار يا كارهاي معوق و ناتمام« از 
43.15 در خرداد به عدد 50.55 رشد يافته و »قيمت 
محصوالت توليدش��ده يا خدمات ارايه شده« نيز از 
73.68 در خرداد به عدد 79.44 جهش يافته است. 
بنابراين اين مولفه ها نسبت به ماه قبل با افزايش قابل 
توجهي مواجه بوده اس��ت. در اين حال، مولفه هاي 
»قيم��ت خريد م��واد اوليه ي��ا ل��وازم موردنياز« و 
»ميزان صادرات كاال يا خدمات« نسبت به ماه قبل 
كاهش نسبي داشتند. عدد شاخص»انتظار بهبود 
فعاليت هاي كس��ب و كار« در خرداد ماه نسبت به 
ارديبهش��ت ماه با افزايشي نس��بي، افزايش ميزان 
 فعاليت ها در وضعيت اي��ن صنعت را براي ماه آتي 

پيش بيني مي كند.
با توج��ه به كاهش نس��بي ش��اخص »قيمت خريد 
مواداولي��ه يا ل��وازم موردنياز« و افزاي��ش قابل توجه 
شاخص هاي »موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري 
ش��ده«، »موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي 
معوق و ناتمام« و »ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني« كامال قابل انتظار است كه عدد شامخ بخش 
ساختمان در ماه هاي آتي همچنان در حالت رونق قرار 
خواهد داشت. همچنين با توجه به بي ثباتي نرخ ارز و 
دش��واري پيش بيني وضعيت كسب و كار در ماه هاي 
آتي، همچنان شاخص »قيمت محصوالت توليدشده 
يا خدمات ارايه شده« نسبت به ماه گذشته روند افزايشي 

را در پيش دارد. به گزارش »تعادل«، در طرح شامخ، از 
پاسخ دهندگان خواسته مي شود به 12 پرسش مطرح 
شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر 
شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در 
صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه 
بدون تغيير: ع��دد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد 
صفر براي آن پرس��ش ثبت مي شود. مجموع حاصل 
ضرب درصد پاس��خگويان به هر يك از گزينه هاي در 
عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. 
در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر 
و 100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 
درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 
بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر 

شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    جاي خالي نهضت ملي در شامخ كل
به گ��زارش »تعادل«، اگر چه انتق��ادات و ترديد هاي 
بس��ياري درباره تحقق طرح انبوه سازي دولتي وجود 
دارد، ام��ا حتي اگر تحرك كوچكي در طرح س��اخت 
مسكن دولت ايجاد شود، انتظار مي رود، اين تحرك در 
شامخ كل ساختمان بازنمايي شود. از مهر و آبان سال 
گذش��ته، با توجه به آغاز ثبت نام براي مسكن دولتي 
آغاز شد، چنين انتظاري در جامعه فعاالن ساختمان 
ش��كل گرفت، اما در عمل تاكنون به فعليت نرسيده 
است. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه سازي دولتي 
و انجام مقدمات توليد 4 ميليون مس��كن در 4 سال، 
در اسفند سال گذشته پيش��رفت اندك اين پروژه در 

نظرات مديران وفعاالن ساختماني منعكس شد. چه 
آنكه رشد شامخ كل ساختمان برخالف ايست قيمت 
اسمي مسكن و رش��د منفي معامالت ملك در بهمن 
ماه سال گذش��ته صورت گرفت. افزون بر اين، شرايط 
اقتصاد كالن و همچنين ش��رايط دروني بازار مسكن 
از جمله اضمحالل ت��وان مالي متقاضيان مصرفي در 
كوران جهش هاي تورمي سال اخير، نشانه اي از رشد 
تقاضاي »موثر« مسكن در سال و حتي سال هاي آينده 
به دس��ت نمي دهد. اين در حالي اس��ت كه به گفته 
كارشناسان مسكن و همچنين تحليل آماري مبتني 
بر علم جمعيت شناسي »نياز« به ساخت ساالنه 1.2 
ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد. در چنين 
شرايطي است كه عامل طرح ساخت 4 ميليون مسكن 
طي 4 سال در تحليل علت افزايش شامخ كل ساختمان 
برجسته مي شود. البته بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در 
ماه هاي پيش رو نيز همچون ارديبهشت و خرداد سال 
جاري شامخ كل ساختمان ركوردهاي باالي 50 خواهد 

داشت و آنها را تكرار خواهد كرد يا نه؟

    چرخه معيوب
در ش��رايطي كه س��مت توليد و عرضه مس��كن و 
ساختمان به ش��دت تحت تاثير تالطم هاي اقتصاد 
كالن در سال هاي اخير آسيب ديده است، موج هاي 
جديد تورمي، تقاضاهاي س��رمايه گذاري و سفته 
بازي را در بازار ملك تحريك كرده است. مساله اي 
كه ش��كاف ميان عرضه و تقاضاي واقعي )مصرفي( 

مسكن را بيش از پيش نمايان مي كند. 
به گزارش »تعادل«، رش��د قابل توجه قيمت اسمي 
مس��كن به همراه جهش حجم معام��الت ملكي در 
خردادماه س��ال جاري نش��انه اي قوي از بازگش��ت 
سفته بازان به بازار مسكن ارزيابي مي شود. اين در حالي 
است كه توان مالي متقاضيان مصرفي مسكن در كوره 
تورم سال ها و البته ماه هاي اخير ذوب و به همين دليل، 
اين نوع تقاضا از بازار معامالتي ملكي خارج شده است. 
سبقت تورم ماهانه مسكن از تورم عمومي طي ماه هاي 
اسفند 1400 و ارديبهشت 1401 زمينه الزم را براي 
بازگش��ت س��فته بازان ملكي فراهم كرده بود. ناامن 
ش��دن فعاليت در بازارهاي ارز و طال از سوي دولت و 
همچنين چش��م انداز مبهم بازار سهام و خروج قابل 
توجه پول سهامداران حقيقي طي ماه هاي گذشته از 
اين بازار، بخشي از نقدينگي سرگردان در اقتصاد را 
به سوي ملك روانه كرده است. عود بيماري هلندي 
و تش��ديد عاليم و نشانه هاي آن به هنگام رشد قابل 
توجه تورم و انتظارات تورمي كه در خرداد ماه سال 
جاري ركوردي تاريخي جديدي را ثبت كرد، نيز مزيد 
بر علت شد و مسكن را به عنوان يك كاالي غيرقابل 

تجارت به عنوان پناهگاه نقدينگي جذاب كرد.
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شهرداري تهران
از بودجه ۱۴۰۱ عقب است

حبيب كاشاني، خزانه دار شوراي اسالمي شهر تهران 
با ارايه گ��زارش عملكرد مالي 2 ماهه س��ال 1401 
شهرداري تهران گفت: شهرداري تهران حدود 6 هزار 
و 300 ميليارد تومان از برنامه مصوب عقب اس��ت. 
خزانه دار ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در هفتاد و 
ششمين جلسه علني اين شورا به ارايه عملكرد 2 ماهه 
بودجه منتهي به ارديبهشت سال 1401 شهرداري 
تهران، پرداخ��ت و گفت: طي م��اده واحده مصوبه 
بودجه سال 1401 شهرداري تهران مبلغ 50، 370 
ميليارد تومان در درآمدها و منابع؛ درآمدها به مبلغ 
38، 346 ميليارد تومان يعني 78/13 درصد، محقق 
شده است.وي افزود: منابع حاصل از واگذاري دارايي 
سرمايه اي نيز مبلغ 8، 083 ميليارد تومان معادل 16 
درصد و منابع حاص��ل از واگذاري دارايي مالي مبلغ 
3، 940 ميليارد تومان مع��ادل 82/7 درصد محقق 
شده است.كاش��اني تاكيد كرد: در 2 ماهه منتهي به 
ارديبهشت سال 1401 مجموع منابع و درآمد وصولي 
2، 083 ميليارد تومان است كه نسبت وصولي به كل 
بودجه مصوب 14.4درصد مي باش��د.وي ادامه داد: 
در 2 ماهه منتهي به ارديبهشت سال 1401 مبلغ 8، 
395 ميليارد تومان وصول گردد كه از مبلغ فوق مبلغ 
حدود 2، 083 ميليارد تومان وصول ش��ده است و به 
عبارتي درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب 2 ماهه 
24.82 درصد است. وي گفت: در فصل اول موضوع 
درآمده��ا بايد در 2 ماهه س��ال 1401 مبلغ 6، 391 
ميليارد تومان وصول مي شد كه 56/29 درصد وصول 
شده است.به گفته وي، در فصل دوم منابع حاصل از 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي نيز بايد در 2 ماهه سال 
1401 مبلغ 1، 347 ميليارد تومان وصول مي شد كه 
حدود 26 ميليارد تومان وصول شده است. خزانه دار 
شوراي اسالمي ش��هر تهران ادامه داد: در فصل سوم 
منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي نيز بايد در 
2 ماهه سال 1401 مبلغ 657 ميليارد تومان وصول 
مي شد كه حدود مبلغ 169 ميليارد تومان وصول شده 
است.كاشاني با اشاره به بخش هزينه، تملك دارايي 
سرمايه اي، تملك دارايي مالي بودجه گفت: در بخش 
هزينه اي، تملك دارايي س��رمايه اي و تملك دارايي 
مالي در مجموع 41، 820 ميليارد تومان ابالغ شده 
اس��ت ولي با عملكرد حدود 8 ميليارد تومان حدود 
0.02 درصد جذب شده است.عضو شوراي اسالمي 
شهر تهران ادامه داد: در بخش تملك دارايي سرمايه اي 
و تملك دارايي مالي در مجموع 3، 906 ميليارد تومان 
ابالغ شده است اما با عملكرد حدود 6 ميليارد تومان 
حدود 0.14 درصد جذب ش��ده است.وي با اشاره به 
 مقايسه درآمدهاي مصوب و وصولي پايدار و ناپايدار

 2 ماهه منتهي به ارديبهش��ت س��ال 1401، اظهار 
داشت: در بخش درآمد پايدار و ناپايدار نيز با عنايت به 
جدول فوق در بودجه مصوب سال 1401 بالغ بر 50، 
370 ميليارد تومان مي باشد.وي افزود: در عملكرد 2 
ماهه منتهي به ارديبهش��ت سال 1401 در مجموع 
مبلغ 2، 083 ميليارد تومان وصولي كه مبلغ 1، 039 
ميليارد تومان آن پايدار و مبلغ 1، 044 ميليارد تومان 
آن ناپايدار است.وي ادامه داد: در 2 ماهه نخست سال 
1401 حدود 2 هزار ميليارد تومان وصول شده است 
در صورتي كه مي بايست 8، 300 ميليارد تومان وصول 
مي شد، لذا شهرداري تهران در 2 ماهه نخست سال 
1401 حدود مبلغ 6.300 ميلي��ارد تومان از برنامه 

مصوب عقب است.

كرونا و لزوم رعايت بهداشت 
در مترو و اتوبوس 

سوده نجفي، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران از 
لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مترو و اتوبوس 
همزمان با افزايش آمارهاي كرونايي خبر داد. به گزارش 
ايسنا، نجفي صبح ديروز در جلسه شوراي شهر تهران در 
تذكر پيش از دستور خود به شهرداري در خصوص عدم 
ارايه سند تحويل و تحول گفت: در ابتداي شروع شوراي 
شهر ششم اليحه دو فوريتي نيز در خصوص تدوين سند 
تدوين و تحول شهرداري مصوب شد كه هنوز به دست 
ما نرسيده است.عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
همچنين در خصوص افزايش مجدد آمارهاي كرونايي 
اظهار كرد: احتمال سويه جديد وجود دارد و برهمين 
اساس نسبت به لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
مترو و اتوبوس تذكر مي دهند چرا كه در اين مدت عدم 

رعايت پروتكل ها موجب افزايش آمارها شده است.

امكان ثبت شكايت شهروندان 
از طريق سامانه ۱۳۷ پالس

داود گودرزي، رييس س��ازمان بازرس��ي شهرداري 
تهران گفت: س��امانه 137 پالس در تمامي فضاهاي 
مجازي فعال است و شهروندان مي توانند پيام خود به 
همراه متن، عكس و فيلم ارسال و بازخورد پيامشان را 
نيز مشاهده كنند. به گزارش مهر، گودرزي در جمع 
خبرنگاران، هدف از راه اندازي س��امانه 137 پالس را 
خدمت رساني بهتر به شهروندان عنوان كرد و گفت: 
ما با بهره گيري و كنار هم قرار دادن تمام ظرفيت هاي 
خود، دو س��امانه 137 و 1888 را با يكديگر تجميع 
كرديم و با ايجاد درگاه واحد، صورت مس��اله اينگونه 
تعريف شد كه شهروند پيام خود را در قالب شكايت، 
گاليه، اعتراض يا درخواست ارايه خدمات شهري در 
كمترين زمان ثبت مي كن��د. وي افزود: آن جايي كه 
بحث گزارش فساد است، با متخلف برخورد مي شود 
و جايي كه موضوع خدمات رساني باشد، خدمت ارايه 
خواهد ش��د و بعد از آن نيز پيگي��ري و بازخورد پيام 
به شهروند اطالع رساني مي ش��ود.وي يكي ديگر از 
ويژگي هاي 137 پالس را امكان ثبت پيام از طريق 
فضاي مجازي بي��ان كرد و گفت: اين س��امانه در 
تمامي فضاهاي مجازي فعال اس��ت و شهروندان 
مي توانند پيام خود را به همراه متن، صوت، عكس و 
فيلم ارسال و بازخورد پيامشان را نيز مشاهده كنند.

تهديد مستاجر پيگرد قانوني دارد
وزارت راه و شهرس��ازي در پي انتشار محتواهايي 
در رس��انه ها مبني بر دريافت مبالغي براي تخليه 
مستاجر اعالم كرد: هرگونه تهديد مستاجر و ورود 
به ملك بدون حكم قضايي يا دس��تور تخليه جرم 
است. به گزارش ايلنا، انتشار تصاوير آگهي هايي با 
عنوان »تخليه مس��تاجر« و انجام اقدامات خالف 
قانون توس��ط اين افراد قطعا مي تواند مورد پيگرد 
قانوني قرار گيرد. در بس��ته سياستي مصوب شده 
در جلسه س��ران قوا عالوه بر تعيين ميزان افزايش 
سقف تمديد قراردادهاي اجاره بها در سال 1401 
و تمديد خودكار يكساله قراردادهاي اجاره، موارد 
استثناء شده از تمديد خودكار اجاره نامه ها قيد شده 
است. بنابر اين گزارش مستاجر در صورتي كه مالك، 
ملك يا واحد مورداجاره را به فروش رسانيده باشد 
و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامالت امالك 
ثبت نم��وده و كد رهگيري دريافت كرده باش��د و 
اطالعات ملك را در س��امانه امالك و اسكان ثبت 
كرده باشد، يا اينكه مالك براي تخريب، بازسازي 
يا تعمير نسبت به اخذ پروانه ساختماني از مراجع 
ذي ربط اقدام كرده باشد، الزم است واحد مسكوني 
را تخليه كند. همچنين درصورتي كه مستاجر در 
دوره اجاره قبلي با تشخيص مرجع قضايي )شوراي 
حل اختالف( نسبت به انجام به موقع تكاليف اقدام 
نكرده باشد يا اينكه افزايش مبلغ اجاره بها معادل 
درصدهاي مصوب توسط مستاجر پذيرفته نشود، 
الزم است واحد مس��كوني توسط مستاجر تخليه 
شود. سران قوا همچنين مصوب كردند؛ درصورتي 
كه فرزند مالك ازدواج رسمي كرده و براي سكونت 
به واحد مورداجاره نياز داشته باشد يا اينكه مالك 
نياز به سكونت در واحد مسكوني خود داشته باشد 
با داش��تن شرايط الزم، مس��تأجر الزم است واحد 
مسكوني را تخليه كند. مالك رسيدگي و بررسي 
حقوقي اختالفات اجاره بين موجر و مس��تاجر در 
مراجع قضايي )ش��وراي حل اخت��الف( اطالعات 
ثبت شده در سامانه كد رهگيري و امالك و اسكان 
است. مراجع قضايي )شوراي حل اختالف( مكلفند 
در كوتاه ترين زم��ان ممكن و حداكثر ظرف مدت 
يك ماه نسبت به بررس��ي موارد اختالف و صدور 
راي اقدام كنند. وزارت راه و شهرسازي در پايان از 
ضابطان قضايي و مجريان قانون درخواست كرد 
كه مطاب��ق قوانين و مقررات با ب��ر هم زنندگان 
آرامش و آسايش مردم، برخود الزم صورت گيرد.

صادرات خدمات
فني-مهندسي  ۴ برابر شد

عضو هيات مديره انجمن شركت هاي صادركننده 
خدمات فني-مهندس��ي از رشد 4 برابري صادرات 
اين خدمات در سال گذشته خبر داد. به گزارش مهر، 
سيد ابراهيم رييس��ي رييس جمهور كشورمان در 
 گفت وگوي زنده اي كه با مردم در شامگاه 4 تير ماه 
داش��ت گريزي به رش��د صادرات خدم��ات فني-

مهندس��ي زد. وي در رابطه با نتيجه نهايي تجارت 
خارجي بيان كرد: سياست همسايگي از اولويت هاي 
ما ب��ود و بحمدهلل در حال نتيجه ديدن اس��ت. تراز 
تجاري ما مثبت شده است. از امارات رشد 8 درصدي 
و ساير كشورها رشد 50 درصد تراز تجاري را شاهد 
بوديم. نس��بت به مس��اله ص��ادرات خدمات فني 
مهندسي با 18 كشور در اطراف خود قرارداد داشتيم 
كه 2.5 ميليارد دالر خدم��ات را به خود اختصاص 
مي دهند. ايرج گالبتونچي، عضو هيات مديره انجمن 
شركت هاي صادركننده خدمات فني-مهندسي با 
تاييد رشد صادرات خدمات فني- مهندسي اظهار 
كرد: اين موضوع از دو منظر قابل بررسي است. نخست 
آنكه به كارگيري مديران و افرادي كه هم اش��راف 
بيشتري به مقوله صادرات خدمات فني-مهندسي 
و هم عالقه بيشتري به پيگيري اين موضوع دارند در 
س��طح دو وزارت صمت )سازمان توسعه تجارت( و 
امور خارجه )معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور 
خارجه( كاماًل مشهود است؛ در حال حاضر مسووالن 
مربوطه پيگيري جدي تري ب��ه صادرات خدمات 
فني-مهندسي نش��ان مي دهند. وي با بيان اينكه 
موضوع صادرات خدمات فني-مهندس��ي هر گاه 
با توجه بيشتر دولت ها مواجه شده، عماًل به مثبت 
ش��دن تراز تجاري در اين بخش مي انجامد افزود: 
در س��ال 1399 صادرات خدمات فني-مهندسي 
ما حدوداً 500 ميليون دالر بود اما در س��ال 1400 
اين صادرات به 1.8 ميليارد دالر رسيد يعني تقريبًا 
4 برابر شد كه نشان مي دهد توجه همزمان دولت 
به اين مقوله و پيگيري هاي فعاالن بخش صادرات 
خدمات فني-مهندس��ي رش��د آن را در پي دارد. 
عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان خدمات 
فني-مهندسي ادامه داد: هدف گذاري دستگاه هاي 
متولي صادرات خدمات فني-مهندسي دستيابي 
به تراز تجاري 20 ميليارد دالر در س��ال اس��ت كه 
رقم مناسبي است و با توجه به توان مجموعه هاي 
مهندسي ما، امكان پذير بوده و قابل دستيابي است. 
وي راهكار دستيابي به صادرات ساالنه 20 ميليارد 
دالري خدمات فني-مهندسي را تهيه بسته تشويقي 
براي شركت هاي فني-مهندسي دانست و يادآور 
شد: در كنار آن، شناسايي بازارهاي هدف صادراتي 
اين خدمات نيز بايد در دستور كار قرار گيرد تا به رقم 
مذكور برسيم؛ هر چند كه با وضع موجود مي توانيم 
ابتدا از 1.8 ميليارد دالر به 5 و در گام بعدي با اجراي 
بس��ته هاي تش��ويقي، به هدف گذاري 20 ميليارد 
دالري دس��ت يابيم. دبير س��نديكاي شركت هاي 
ساختماني تصريح كرد: دولت بايد مشكل دريافت 
ضمانتنامه ه��اي بانكي براي ش��ركت هاي فني-

مهندس��ي ايراني خواهان حضور در مناقصه هاي 
بين المللي را برطرف كند؛ اين مشكل اگرچه ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه عليه كش��ورمان اس��ت اما 
مي توان با اس��تفاده از برخي عمليات هاي بانكي و 
مالي يا مذاكرات دوجانبه با كشورها، آن را حل كرد.
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افت توليد ساختمان در خرداد

 ساختمان فروشي براي اداره پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

حبيب كاش��اني، عضو شوراي ش��هر تهران در جلسه 
علني روز يكش��نبه هفته جاري ش��وراي شهر درباره 
فروش ساختمان شركت واحد به مبلغ يك هزار و 600 
ميليارد تومان براي تامين حقوق پرسنل اين شركت 
به ش��هرداري تهران تذكر داد. برخي مسووالن ارشد 
شهرداري تهران اما اين مساله را تكذيب كرده اند. مهدي 
چمران، رييس ش��وراي شهر اما خواستار ارايه مدارك 
مربوطه از سوي كاشاني شده است. در همين حال، ديروز 
پارلمان شهري پايتخت به فروش يك پالك ثبتي براي 
هزينه در مترو راي داد.چمران ديروز پيش از آغاز هفتاد 
و ششمين جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به اينكه حبيب كاشاني، عضو شوراي شهر تهران 
در جلسه گذشته ش��ورا در ارتباط با فروش ساختمان 
واحد اتوبوسراني به يك هزار و 600 ميليارد تومان براي 
تامين حقوق پرسنل به شهرداري تهران تذكر داد آيا 
اين مس��اله صحت دارد يا خير، اظهار كرد: بنده در اين 
زمينه از آقاي كاشاني خواس��ته ام مدارك خود را ارايه 
كند. البته اگر با رعايت قوانين و مقررات باش��د، منعي 
ندارد اما به هر ترتيب قرار ش��ده كه اين مدارك را به ما 
بدهد. به گزارش »تعادل«، به باور كارشناسان اقتصادي، 
فروش دارايي هاي ش��هري براي جب��ران هزينه هاي 
جاري و از جمله پرداخت حقوق و دستمزد مساله غير 
قابل قبولي است. چرا كه اين مساله به معني رشد منفي 
سرمايه گذاري و از بين رفتن بنيان ها و زيرساخت ها به 
شمار مي رود. از اين رو، مسووالن شهرداري يا دولتي بايد 
براي جبران هزينه هاي جاري راهكارهاي ديگري به غير 

از فروش دارايي ها را در دستور كار قرار دهند.
در تحولي ديگر، ديروز اعضاي ش��وراي شهر تهران يك 
فوريت اليحه شهردار تهران در خصوص مجوز فروش و 

تصويب معامله يك پالك ثبتي را تصويب كردند.
در جلسه علني ديروز ش��وراي شهر تهران، بررسي يك 
فوريت اليحه ش��هرداري در خصوص مج��وز فروش و 
تصويب معامله يك پالك ثبتي در هفتاد و ششمين جلسه 

شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت.فالح، معاون 
مالي ش��هرداري تهران در مورد ي��ك فوريت اين اليحه 
گفت: در هنگام بررسي بودجه 1401 فهرست امالكي 
كه بايد به فروش مي رسيد و به منابع غيرنقد تبديل شود، 
تصويب شد اما اين ملك از آنجايي كه مرتبط با مجتمع 
ايستگاهي متروست از قلم افتاده است.وي با بيان اينكه 
ما با هدف تزريق منابع مالي براي توس��عه مترو اقدام به 
فروش اين ملك مي كنيم، تصريح كرد: 1056 متر زمين 
اس��ت كه برآورد قيمت ما 205 ميليارد تومان است و از 
آنجايي كه از سقف معامالت مجاز شهرداري باالتر است 
براي تصويب به شوراي شهر آورديم.صادقي در واكنش 
به اين درخواست اظهار كرد: ساخت وساز در اين ملك با 
طرح تفصيلي مغايرت دارد چرا كه حداكثر بايد سه طبقه 
با سطح اشغال 70 درصد ساخته شود اما در پروانه هفت 
طبقه با سطح اشغال 100 درصد داده شده است و اين در 
حالي است كه 22 اصله درخت در اين زمين وجود دارد و 
بايد حفظ شود اما با اين شرايط مجوز، امكان حفظ درخت 
وجود ندارد. مهدي چمران نيز گفت: اگر درختي در اين 
ملك باشد بايد حفظ شود و اجازه قطع درخت نداريد. 
وي با بيان اينكه در ارتباط با مجتمع هاي ايستگاهي 
ك��ه منابع مالي براي توس��عه مترو اس��ت مصوبه اي 
در ش��وراي قبل داش��تيم، اظهار كرد: البته در مورد 
مجتمع هاي ايستگاهي نبايد خام فروشي صورت گيرد 
و همچنين قيمت گذاري پايه براي سال گذشته بوده و 
بايد كارشناسي به روز شود و محل هزينه اين مجتمع 
نيز تنها در مترو خواهد بود. سرانجام اين اليحه با راي 
19 عضو شورا يك فوريت اين اليحه به تصويب رسيد.

    يك ريال درآمد از فروش ملك نداشته ايم
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران همچنين گفت: 
يك ريال درآمد از فروش ملك در 3 ماهه ابتدايي نداشتيم 

و تمام پرداخت ها صرفًا از منابع درآمدي بوده است.
فالح با اشاره به بودجه ش��هرداري تهران گفت: گزارش 
س��ه ماه آينده بودجه ش��هرداري تهران روز چهارشنبه 

ارايه مي شود. گزارش هايي كه در جلسه علني سه شنبه 
مطرح ش��دند در رابطه با منابع بوده است اما با توجه به 
زيرساخت هايي كه ايجاد ش��د و فقط براي 3 ماهه اول 
800 ميليارد تومان در حقوق صرفه جويي داشتيم و اين 
به معناي آن است كه هرچه بر روي فيش نوشته شده بود 
را پرداخت كرديم. فالح با بيان اينكه در 3 ماهه اول 6 هزار 
ميليارد تومان منابع درآمدي داشته ايم گفت: يك ريال 
فروش ملك در 3 ماهه ابتدايي نداشتيم و تمام پرداخت ها 
صرفًا از منابع درآمدي بوده است. معاون مالي و اقتصادي 
شهرداري تهران گفت: هزار و 40 ميليارد تومان از ماليات 
بر ارزش اف��زوده را گرفتيم. وي تصري��ح كرد: افتخار 
مي كنيم در اين 10 ماه يك ريال از بازپرداخت اوراق 
عقب نمانده ايم و مجموع��ه عملكرد ما بدون گرفتن 
يك ريال وام گرفتن بوده اس��ت و 100 ميليارد براي 
پيش پرداخت اتوبوس پرداخت كرده ايم و هم اكنون 
قرارداد 800 ميلياردي قطعات اتوبوس تدوين شده 
است. فالح تصريح كرد: تمامي مراحل جذب درآمد را 
دنبال مي كنيم و هفته آينده تفاهمي با بورس داريم و 

گشايش ها در رابطه با ملك صورت مي گيرد.

    تصويب كليات طرح نظام نامه
 مديريت محله

در رويدادي ديگر، ديروز اعضاي شوراي شهر تهران كليات 
طرح »نظام نامه مديريت محله« را تصويب كردند. نرگس 
معدني پور به عنوان رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
ش��وراي ش��هر با بيان اينكه اين طرح در سال گذشته با 
قيد دو فوريت به ش��وراي شهر تقديم شد كه نهايتا يك 
فوريت آن به تصويب رسيد، گفت: اين طرح براي بررسي 
تخصصي به دو كميسيون حقوقي و فرهنگي ارجاع داده 
شد كه جلسات زيادي در اين خصوص برگزار شد و نهايتا 
طرح نظام نامه مديريت محله كه امروز بررسي خواهد شد، 
تقديم صحن علني ش��د. وي با بيان اينكه تالش كرديم 
نسبت به تدوين راهبردها و سياست ها در سطح محالت 
اقدام كنيم، افزود: همچنين نقش نظارتي براي شوراي 

شهر در نظر گرفتيم به گونه اي كه در حوزه مديريت محله 
نمايندگان شش كميسيون در ستاد كالن حاضر هستند و 
همچنين در راستاي نقش نظارتي شورا در سطح محالت 
ناظرين توسط ستاد انتخاب مي شوند و اين در حالي است 
كه ما از ظرفيت شوراياري ها در نظرات استفاده مي كنيم 
و شوراياران در مس��ير قانوني خود به فعاليت شان ادامه 
خواهند داد.معدني پور با بيان اينكه احياي هيات امناي 
محالت كه در س��ال هاي اخير غيرفعال شده بودند نيز 
مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث تعداد اعضاي 
هيات امنا در محالت مورد توجه قرار گرفته بود كه ما از 
آنجايي كه جمعيت محالت يكسان نيست، تعداد اعضاي 
هيات امنا را متغير بين 9 تا 21 نفر در نظر گرفتيم كه با 
توجه به جمعيت محالت، تعداد اعضاي هيات امنا نيز 
تغيير مي كند. در ادامه احمد عل��وي نيز با بيان اينكه 
بيش از 350 سراي محله و چند هزار نيروي انساني اش 
مشخص نيست، گفت: در اين نظام نامه مديريت محالت 
سعي كرديم عالوه بر تبيين راهبردها و سياست ها نقش 

سراهاي محالت و وضعيت آنها را مشخص كنيم.
وي با بيان اينكه متأسفانه در سال هاي اخير فضايي ميان 
مديريت محله و شوراياري شكل گرفته بود به گونه اي كه 
مديريت محله از حكم ديوان عدالت در مورد ش��وراياران 
خوشحال شده بودند، گفت: از آنجايي كه موضوع قرارگاه ها 
در راستاي هم افزايي نهادها موفق بوده ما بر آن شديم كه 
قرارگاه مشاركت هاي محلي ايجاد كنيم كه اين قرارگاه 
فراشهرداري است و همه نهادهايي كه در محله حضور دارند 
در اين قرارگاه حضور خواهند داشت. وي با بيان اينكه دو نفر 
از اعضاي كميسيون و پنج نفر از روساي ساير كميسيون ها 
در س��تاد محالت حضور دارند، گف��ت: هر آن چيزي كه 
در مديريت محالت رخ مي دهد زيرنظر اين كميس��يون 
سياست گذاري خواهد ش��د. اعضاي شوراي شهر نهايتا 
كليات طرح نظام نامه مديريت محله را به تصويب رساندند 
و برخي از اعضاي شوراي شهر به ارايه پيشنهادات و بيان 
نكاتي پرداختند اما به دليل اتمام وقت جلس��ه، بررسي 
پيشنهادات، انتقادات و سواالت به جلسه بعد موكول شد.



بيت كوين روز گذشته توانست خودش را با جهشي 
۶ درصدي تا ۲۰,۴۴۰ دالر باال بكش��د. با وجود اين 
بازيابي، تحليلگران همچنان مطمئن نيستند كه تأثير 
منفي افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا بر بازار، تمام 
شده باشد. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان 
پيش بيني كرده اند كه رشد دالر تا پايان سال ۲۰۲۲ 
متوقف يا اصالح مي شود. در نتيجه، با توجه به رابطه 
معكوس بي��ن دالر و بيت كوين، آنه��ا اميدوارند كه 
با كاه��ش ارزش دالر در بازاره��اي جهاني، ارزهاي 

ديجيتال بتواند قيمت خود را بازيابي كنند. 
آرتور هيز، مديرعامل سابق صرافي بيت مكس، گفته رشد 
اخير قيمت بيت كوين ممكن است نشانه اي براي رسيدن 
چرخه نزولي فعلي به نقطه پاياني اش باشد. بيت كوين 
هفته گذش��ته بدترين عملكرد قيمتي سه ماهه اش را 
در بيش از يك دهه گذشته پشت سر گذاشت و در اين 
مدت بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داد. بسياري 
از تحليل هاي تكنيكال نش��ان مي دهند كه بيت كوين 
احتمااًل از قبل به كف روند نزولي خود رسيده است. با اين 
حال، تحليلگراني هم وجود دارند كه نمي توانند در اين 
باره تصميم مشخصي بگيرند. راس مي فيلد، كارشناس 
سرمايه گذاري در شركت خدمات مالي چندمليتي بايرد، 
اخيراً به بلومبرگ گفته است كه قيمت بيت كوين به طور 
بالقوه مي تواند بسيار بيشتر كاهش يابد و بازار در حال 
حاضر با محيط چالش برانگيزي دست وپنجه نرم مي كند. 
ياسين المنجره، كارشناس موسسه سرمايه گذاري آرك 
اينوس��ت، مي گويد اگر ف��درال رزرو امريكا به افزايش 
نرخ بهره ادامه دهد، بيت كوين ممكن اس��ت همچنان 
به خاطر آن آس��يب ببيند. مي فيل��د همچنين نظري 
دارد و گفته است كه سياست پولي بانك مركزي تمايل 
سرمايه گذاران براي ورود به بازار دارايي هاي پرريسك را 
كاهش مي دهد. تحليلگران سايت تحليلي گلسنود  باور 
دارند كه كاهش بيشتر بيت كوين به اين بستگي دارد 
كه سرمايه گذاران قدرتمند بتوانند حمايت هاي كنوني 
را حفظ كنند يا نه. برت مانستر، سرمايه دار خطرپذير 
و يكي از عالقه من��دان قديمي ارزه��اي ديجيتال، به 
اين نكته اشاره كرده اس��ت كه با وجود كاهش قيمت 
بيت كوي��ن، پذيرش اي��ن ارز ديجيتال بي��ن مردم و 
س��ازمان ها همچنان ادامه دارد و همين مساله چرخه 
فعلي ب��ازار را با چرخه قبلي در س��ال ۲۰۱۸ متفاوت 
مي كند. با اين حال، داده هاي موجود نشان مي دهد كه 
موجودي صندوق هاي سرمايه گذاري بيت كوين در ماه 

ژوئن )خرداد( تا حدود يك سوم كاهش يافته است.

    هم بستگي بين بيت كوين و دالر 
به پايين ترين سطح در ۱۷ ماه گذشته رسيد

برخي از كارشناسان پيش بيني كرده اند كه رشد دالر تا 
پايان سال ۲۰۲۲ متوقف يا اصالح مي شود. در نتيجه، 
با توجه به رابط��ه معكوس بين دالر و بيت كوين، آنها 
اميدوارند كه با كاهش ارزش دالر در بازارهاي جهاني، 
ارزهاي ديجيت��ال بتواند قيمت خود را بازيابي كنند. 
بيت كوين از ابتداي سال ۲۰۲۲ در جهت مخالف دالر 
حركت كرده و در حال حاضر رابطه عكس اين دو بيشتر 
از هميشه است. ضريب هم بستگي هفتگي بيت كوين 
و دالر در هفته منتهي به ۳ ژوييه )۱۲ تير( تا منفي ۷۷ 
درصد رس��يده كه كمترين ميزان در ۱۷ ماه گذشته 
محسوب مي شود. عالوه بر اين، هم بستگي بيت كوين 
و شاخص نزدك هم در اين مدت به مثبت ۷۸ درصد 
رسيده است. اين ش��رايط عمدتًا به خاطر عملكرد بد 
بازار جهاني س��هام و ارزهاي ديجيتال از ابتداي سال 
۲۰۲۲ و ترس معامله گران از ركود ايجاد ش��ده است. 
ترس معامله گران نيز به دليل تصميم فدرال رزرو براي 
افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا به منظور مهار تورم 
در اين كشور به وجود آمده است. گفتني است در سال 
۲۰۲۲ بيت كوين بيش از ۶۰ درصد و شاخص نزدك 
حدود ۲۹.۷۲ درصد سقوط كرده  است. از طرف ديگر، 
شاخص دالر امريكا )DXY( كه قدرت دالر را در برابر 
سبدي از ارزهاي فيات برتر جهان مي سنجد، عملكرد 
بسيار خوبي داشته  است. شاخص دالر امريكا در حال 

حاضر در حوالي ۱۰۵.۷۸ در نوس��ان اس��ت كه اوج 
آن از ژانويه ۲۰۰۳ )دي ۱۳۸۱( محسوب مي شود.

   آيا دالر باز هم افزايش مي يابد؟
به نظر مي رسد فدرال رزرو مجبور است نرخ بهره را بر اساس 
نحوه قيمت گذاري قراردادهاي مشتقه ميان معامله گران 
افزايش دهد. معامله گران پيش بيني كرده اند فدرال رزرو 
در ماه ژوييه )تير( نرخ به��ره را مجدداً ۰.۷۵ واحد درصد 
افزايش دهد. آنها تصور مي كنند ف��درال  رزرو تا انتهاي 
امس��ال نرخ بهره را به بيش از ۳.۳ درصد نمي رساند. نرخ 
بهره امريكا در حال حاضر در محدوده ۱.۵ و ۱.۷۵ درصد 
قرار دارد. با اين حال، اگر نرخ بهره امريكا تا س��ه ماهه اول 
سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ برسد، بانك مركزي اين كشور ممكن 
است سياست هاي انقباضي خود را كنار بگذارد. اين امر 
ممكن است در نهايت باعث كاهش ۰.۵۰ واحد درصدي 
نرخ بهره بانكي تا پايان سال آينده شود. به گفته تحليلگران 
وال استريت در نظرسنجي بانك جي پي مورگان، اگر تورم 
امريكا كاهش يابد، احتماالً نرخ بهره در اين كشور هم زودتر 
از موعد كاهش مي يابد و ميل سرمايه گذاران به خريد دالر 
كمتر مي شود. گفتني است حدود ۴۰ درصد از اين افراد 
معتقدند كه شاخص دالر تا انتهاي سال ۲۰۲۲ در سطح 
فعلي خود، يعني حدود ۱۰۵ باقي مي ماند. با اين حال، 
۳۶ درصد ديگر گفته اند شاخص دالر امريكا تا قبل از 
پايان سال ۲۰۲۲ اصالح مي شود و كاهش مي يابد. اوگو 
النچيوني يكي از مديران ارشد موسسه سرمايه گذاري 
نوبرگر برمن گفته است: »فضاي مبادالت ارزي خطي و 
يكنواخت نيست. شخصًا فكر مي كنم دالر باالخره 

در يك نقطه شروع به كاهش مي كند.«

   آيا بيت كوين در سال ۲۰۲۲ به
 كف قيمتي خود مي رسد؟

از منظ��ر تحليل تكني��كال، يك الگوي كالس��يك 
ممكن است مانع تداوم روند صعودي دالر تا انتهاي 
سال ۲۰۲۲ شود. اين مس��اله را اولين بار تحليلگري 

به نام اگرس مطرح كرد. طبق گفته هاي او تش��كيل 
الگوي سقف دوقلو )دو قله( روي نمودار شاخص دالر 
امريكا به خاط��ر دو اوج متوالي و حمايت مش��ترك 
۱۰۳.۸۱ تا حدودي تأييد ش��ده است. طبق قوانين 
تحليل تكني��كال، در الگوي س��قف دوقلو قيمت به 
زير اين حمايت مي رس��د و به اندازه حداكثر ارتفاع 
بين قله ه��ا و حمايت س��قوط مي كند. اي��ن امر در 
نمودار زير نش��ان داده شده اس��ت. در نتيجه، هدف 
الگوي مذكور نزديك به ۱۰۱.۸ خواهد بود كه بيش 
از ۳.۲۵ درصد كمت��ر از مق��دار آن در ۳ ژوييه )۱۲ 
تير( است. اگرس با اش��اره به اين موضوع كه اصالح 
شاخص دالر مي تواند به نفع ارزهاي ديجيتال و بازار 
سهام باش��د، گفته اس��ت: »دالر در وضعيت اشباع 
خريد ق��رار دارد و بيش از حد اوج گرفته اس��ت. در 
نهايت، به نظر مي رسد كه ]شاخص دالر امريكا[ به 
سختي س��قوط خواهد كرد؛ ]چراكه[ هم زماني اين 
عامل ها با سناريو ش��كل گيري رشد هيجاني كاماًل 
مطابقت دارد. وقتي دالر سقوط كند، سهام و ارزهاي 
ديجيتال رش��د خواهند كرد. در عين حال، شاخص 
درون زنجيره اي »MVRV-Z Score« بيت كوين 
هم كه اخيراً آن را در مطلبي موردبررس��ي قرار داده 
بوديم، در محدوده اي قرار دارد كه هميش��ه پيش از 
اصالحات صعودي شديد و بلندمدت وارد آن مي شد. 
اين شاخص درون زنجيره اي پيش بيني مي كند كه 
كف قيمتي بيت كوين در سال ۲۰۲۲ و در محدوده 

۱۵,۶۰۰ دالر شكل خواهد گرفت.«

    ميل سرمايه گذاران به معامله 
در جهت كاهش قيمت بيت كوين

آخرين آمارها از فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري 
در بيت كوي��ن و ارزه��اي ديجيتال، نش��ان مي دهد 
۵۱.۴ ميلي��ون دالر از ۶۴ ميليون دالر پولي كه هفته 
گذش��ته وارد اين محصوالت مالي ش��ده، متعلق به 
صندوق هاي شورت بيت كوين بوده است؛ اتفاقي كه 
ميل سرمايه گذاران نهادي به معامله در جهت كاهش 
قيمت اين ارز ديجيتال را نشان مي دهد. سرمايه گذاران 
سازماني و بزرگ فعال در بازار ارزهاي ديجيتال، هفته 
گذش��ته ۵۱.۴ ميليون دالر پ��ول روانه محصوالتي 
كرده ان��د كه براي انجام معامالت ش��ورت )در جهت 
كاهش قيمت( بيت كوين طراحي ش��ده اند. گزارش 
هفتگي موسسه كوين شيرز از فعاليت سرمايه گذاران 
سازماني بيت كوين و ارزهاي ديجيتال نشان مي دهد 
هفته گذش��ته بين ۲۷ ژوئن تا ۱ ژوييه )۶ تا ۱۰ تير(، 
به طور خالص ۶۴ ميلي��ون دالر پول وارد محصوالت 
س��رمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال ش��ده و اين در 
حالي است كه ۸۰ درصد از اين مبلغ سهم محصوالت 
شورت بيت كوين بوده است. سهم موسسات امريكايي 
از اي��ن جري��ان ورودي ۴۶.۲ ميلي��ون دالر ب��وده و 
تقاض��اي آنها براي س��رمايه گذاري روي محصوالت 
ش��ورت بيت كوين نيز قابل توجه بوده است. موسسه 
سرمايه گذاري پرو شيرز، روز ۲۲ ژوئن )۱ تير( اولين 

صندوق بورسي )ETF( شورت بيت كوين تاريخ امريكا 
را رسمًا راه اندازي كرده بود. سهام اين صندوق با نماد 
»BITI« در بورس امريكا معامله مي شود و با بهره گيري 
از قراردادهاي آتي )Futures( امكان كسب سود در 
جهت افت قيمت بيت كوين را در اختيار سرمايه گذاران 
قرار مي دهد.  در متن گزارش كوين شيرز آمده است: 
»ج��داي از امريكايي ه��ا ]ك��ه در اين م��دت عمدتًا 
روي صندوق هاي شورت س��رمايه گذاري كرده اند[، 
محصوالت سرمايه گذاري النگ )خريد( در كشورهايي 
نظير برزيل، آلمان، كانادا و س��وييس، هفته گذشته 
شاهد ورود ۲۰ ميليون دالر پول بوده اند. اين موضوع 
نشان مي دهد بخشي از سرمايه گذاران در قيمت هاي 
فعلي مش��غول خريد هس��تند و مساله اس��تقبال از 
معامالت شورت بيش از اينكه به خاطر تغيير احساسات 
بازار باشد، احتمااًل به خاطر راه اندازي اولين صندوق 
بورسي شورت بيت كوين در امريكاست.« محصوالت 
شورت بيت كوين از ابتداي س��ال ۲۰۲۲ تاكنون در 
مجموع ۷۷.۲ ميليون دالر ورودي سرمايه داشته اند و 
اين در حالي است كه ورودي صندوق هاي چندارزي و 
صندوق هاي ويژه سوالنا از شروع سال جاري ميالدي 
به ترتي��ب ۲۱۳.۵ و ۱۱۰.۳ ميليون دالر بوده اس��ت. 
محصوالت ويژه سرمايه گذاري در اتريوم هفته گذشته 
۴.۹ ميليون دالر ورودي داشته اند. اين دومين هفته 
متوالي است كه صندوق هاي اتريومي پس از ۱۱ هفته 
خروج س��رمايه، ورود پول را تجربه مي كنند. گفتني 
اس��ت محصوالت س��رمايه گذاري در اتريوم با وجود 
تغيير روند در دو هفته اخير، همچنان از ابتداي سال 
۲۰۲۲ در مجموع شاهد خروج ۴۵۰.۹ ميليون دالر 
پول بوده اند. باقي اين ۶۴ ميليون دالر بين صندوق هاي 
چندارزي )۴.۴ ميليون دالر(، صندوق هاي ويژه سوالنا 
)۱ ميليون دالر(، پولكادات )۷۰۰،۰۰۰ دالر(، كاردانو 
)۶۰۰،۰۰۰ دالر( و بيت كوين )۶۰۰،۰۰۰ دالر( تقسيم 
مي شود. اس��تقبال از محصوالت شورت بيت كويت 
كوين در حالي رخ مي دهد ك��ه دو هفته پيش ۴۲۳ 
ميليون دالر از صندوق هاي سرمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتال خارج شده بود؛ رقمي كه باالترين سطح از 
زمان انتشار گزارش هاي كوين شيرز محسوب مي شود. 
گفتني است دو هفته پيش هم صندوق هاي شورت 
بيت كوين ۱۵.۳ ميليون دالر ورودي داشتند و اين در 
حالي بود كه محصوالت النگ بيت كوين در آن زمان با 

خروج ۴۵۳ ميليون دالر پول روبرو شدند.

    سقف ۱۰۰ ميليون توماني برداشت روزانه
 از صرافي هاي ارز ديجيتال در ايران

ام��ا در ايران، طب��ق بخش نامه صادر ش��ده از بانك 
مركزي ايران به ش��ركت هاي پرداخت يار، كاربران 
صرافي هاي داخلي ارز ديجيتال از اين پس مي توانند 
به ازاي هر ش��ماره ش��با، روزانه تنها ۱۰۰ ميليون 
تومان از حساب خود در صرافي برداشت و به حساب 
بانكي شان منتقل كنند. با اجراي اين تصميم از روز 
گذشته، كاربراني كه قصد برداشت مبالغي بيش از 
۱۰۰ ميليون تومان در روز را داش��ته باشند، يا بايد 
از چند شماره شبا اس��تفاده كرده يا اينكه برداشت 
خود را طي چند روز انجام دهند. بانك مركزي ايران 
به تازگي بخش نامه اي را به بانك هاي و شركت هاي 
پرداخت ي��ار ابالغ كرده اس��ت كه بر اس��اس آن از 
روز گذش��ته، ۱۳ تير ۱۴۰۱، سقف انتقال روزانه از 
درگاه هاي پرداخت به هر شماره شبا ۱۰۰ ميليون 
تومان تعيين ش��ده اس��ت.  طبق اع��الم تعدادي از 
صرافي هاي داخلي ارز ديجيتال، كاربران از اين پس 
مي توانند به ازاي هر ش��ماره شبا خود روزانه ۱۰۰ 
ميليون تومان از اين پلتفرم هاي معامالتي برداشت 
كنند و اگر قصد برداشت مبلغي بيش از اين را داشته 
باشند، يا بايد از شماره شبا هاي متعدد استفاده كرده 
يا اينكه برداش��ت خود را در ط��ول چند روز )با ۲۴ 
ساعت فاصله( انجام دهند. اين محدوديت مربوط به 
شركت هاي پرداخت يار بوده و تصميم مقامات بانك 
مركزي اس��ت؛ بنابراين صرافي هاي داخلي نقشي 

در تعيين اين سقف در برداشت هاي ريالي ندارند.

دنياي فناوري

شناسايي يكي از اجزاي 
تقويت كننده حمالت باج افزاري

اخيرا بدافزاري توس��عه يافته كه به س��رعت به يكي 
از اج��زاء كلي��دي در تقوي��ت حم��الت باج افزاري 
تبديل شده است. به گزارش ايسنا، بدافزار بامبل بي 
)Bumblebee( توس��ط محققان امنيت سايبري 
در Symantec  م��ورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 
 Conti اس��ت كه آن را به عمليات باج افزار از جمله
Mountlocker  و Quantum  مرتبط كرده اند. 
وب سايت زدنت اعالم كرد كه ويشال كمبل، مهندس 
اصلي تجزيه و تحليل تهديد در تيم تهديد سيمانتك، 
گفت: پيونده��اي بامبل بي به تع��دادي از عمليات 
باج افزارهاي پرمخاطب نشان مي دهد كه اكنون در 
مركز اكوسيس��تم جرايم س��ايبري قرار دارد. حمله 
اخيري كه به كوانتوم انجام شد، چگونگي استفاده از 
بامبل بي توسط مجرمان سايبري براي ارايه باج افزار 
را روشن مي كند. حمله با يك ايميل فيشينگ حاوي 
يك فايل iSO آغاز مي ش��ود كه بارگذار بامبل بي را 
پنهان مي كند و در صورت باز شدن پيوست، آن را روي 
دستگاه قرباني اجرا مي كند. بامبل بي يك در پشتي 
روي رايانه شخصي مهاجمان را فراهم مي كند و آنها 
را قادر مي سازد تا كنترل عمليات و اجراي دستورات 
را به دس��ت گيرند. از اينج��ا، مهاجمان براي كنترل 
بيشتر و توانايي جمع آوري اطالعات بيشتر از دستگاه 
 Cobalt ،كه مي توان��د به انجام حمله كمك كن��د
Strike را روي سيس��تم اجرا مي كنند. پس از اين، 
بامبل بي بار باج افزار كوانتومي را رها مي كند و فايل ها 
را روي دستگاه قرباني رمزگذاري مي كند. تكنيك هاي 
مشابهي در كمپين هاي گروه هاي باج افزار Conti و 
Mountlocker  استفاده شده و محققان معتقدند 
ك��ه بامبل بي جاي درهاي پش��تي را گرفته اس��ت. 
كمبل مي گويد: بامبل بي ممكن است به عنوان يك 
  BazarLoader و Trickbot جايگزي��ن ب��راي
معرفي شده باشد، زيرا بين فعاليت هاي اخير مربوط 
به بامبل بي و حمالت قديمي تر مرتبط با اين لودرها 
همپوش��اني وجود دارد. فيش��ينگ موضوع رايجي 
اس��ت كه در كمپين هاي باج افزار اجرا مي ش��ود. در 
موردي كه محققان توضيح دادن��د، بدافزار از طريق 
يك ايميل فيش��ينگ تحويل داده شد، اما باندهاي 
باج افزار از حمالت فيشينگ نيز براي سرقت نام هاي 
كاربري و رمز عبور، به ويژه برنامه ها و س��رويس هاي 
مبتني بر ابر اس��تفاده مي كنند. در حالي كه باج افزار 
هنوز يك مساله مهم امنيت س��ايبري است، اقداماتي 
وج��ود دارد كه مي ت��وان براي جلوگي��ري از حمالت 
انج��ام داد. اين موارد ش��امل اس��تفاده از احراز هويت 
چندعاملي در سراسر حساب ها براي كمك به جلوگيري 
 از دسترسي مهاجمان به شبكه ها و همچنين استفاده   
سريع وصله هاي امنيتي براي جلوگيري از سوءاستفاده 
مجرمان سايبري از آسيب پذيري هاي شناخته شده است. 

جهش ۶ درصدي بيت كوين طي ۲۴ ساعت

كارشناسان همچنان نگران سقوطند

بدینوس�یله به اطالع س�هامداران محترم شرکت افق دانش کار تجربه )س�هامی خاص( به ش�ماره ثبت: 396783 و شناسه ملی: 
10320474343 می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت، راس ساعت 15:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1401/04/29 در محل: تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- چهار راه ش�یراز- خیابان پردیس- بوستان سئول- مجموعه 

فرهنگی سئول، کد پستی: 1991843313 برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1-قرائت گزارش بازرس.
2-تصویب صورت های مالی، ترازنامه و سود و زیان.

3-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
4-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

5-تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
6-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

هیئت مدیره شرکت افق دانش کار تجربه

شرکت افق دانش کار تجربه )سهامی خاص(

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شركت ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 نوبت دوم

 شناسه آگهي :۱344۱۲۱

2001093498000270شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای -MD 0000965 مناقصه شماره 004 /01 شماره مناقصه و تقاضا 

خرید FLANGموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
790,000,000 ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار
مي باشد.

15,800,000,000 ریالمبلغ برآوردي مناقصه
10 روز  پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كیفي در سامانه ستاد 

آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كیفي )رزومه( در 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد –مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید مکانیک آدرس مناقصه گزار
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بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب 
اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 2218-2217-0773131-2227-2277-

2220 تماس حاصل فرمایند.  
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 آگهي مناقصه عمومي 
همزمان با ارزيابی )فشرده( يک مرحله ای

 ش�ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران- منطقه چهارمحال و بختیاري در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی )فش��رده( يک مرحله ای  مربوط به برون سپاري پيمان 
تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان منطقه با كد فراخوان 2001092154000002  را از طريق  سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( برگزار نمايد.شايان ذكر 
 www.setadiran.ir است كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و ريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( اقدام نمايند.

* شرایط مناقصه گران :
۱-دارا بودن ارائه تصوير گواهي تأئيد صالحيت معتبر مبني بر انجام كار از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

۲-دارا بودن و ارائه تصوير گواهي تأئيد صالحيت  ايمني معتبر از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت .
۳-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت،آگهي تاسيس شركت ،آگهي ثبتي آخرين تغييرات شركت و دارا بودن كد اقتصادي و شناسه ملي و ارائه تصوير كارت ملي ،شناسنامه مدير عامل 

و اعضا هيئت مديره شركت و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
۴- تكميل فرم شماره ۲ حراست.

۵- كليه اسناد شركت در مناقصه،فرم هاي پيش نويس قرارداد،شرح كار با مهر و امضا الكترونيكي درسامانه ستاد می بايست بارگذاري گردد.
۶-احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي کيفی )احراز امتياز ۶۰(و همچنين احراز امتياز قابل قبول ارزيابی توانمندي بهداشتي،ايمني و محيط زيست)ارزيابي HSE()احراز امتياز ۶۰(

۷-شايان ذكر است صرفا اسناد پاكت هاي پيشنهاد)ب(و)ج(داراي امضا ومهرالكترونيكي مورد پذيرش است ودرجلسه بازگشايي پاكت هاي )ب(و)ج(،اسناد فيزيكي)كاغذي(و اسناد فاقد امضاي 
الكترونيكي)داراي امضاي گرم(به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.

۸- بازگشايي پاكات با حداقل تعداد دو شركت كننده ميسر خواهد بود.
۹- كليه مناقصه گران مي بايست قبل از بارگذاري اسناد مناقصه صورتجلسه توجيهي را از سامانه ستاد دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند.

۱۰-شايان ذكر است اصل ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار و يا رسيد فيش واريزي و اسناد و مستندات مربوط به ارزيابی کيفی و ارزيابی HSE مي بايست در پاكات جداگانه به صورت الك و 
مهر شده تا پايان وقت اداري اعالم شده ،تحويل كميسيون مناقصات به آدرس كيلومتر ۵ جاده شهركرد - اصفهان - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهار محال و بختياري منطقه گردد.

۱۱- ارائه كپي ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار جهت اخذ تاييد يه هاي الزم ضمانت نامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است.
۱۲-روش بررسي قيمت و ارزيابي مالي در اسناد مناقصه :بر اساس ابالغيه وزير نفت ۲/۲۰-۷۹۶مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت 

نفت اصالحيه اول مي باشد. 
الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات الف : به آدرس استان چهارمحال و بختياري-شهركرد- كيلومتر ۵ جاده شهركرد 
– اصفهان . شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهار محال و بختياري- با شماره تماس ۳۳۳۳۵۹۵۲-۰۳۸ داخلي ۱۴۲ و ۲۳۵تماس حاصل فرمائيد.

 نوبت دوم

 شناسه آگهي :۱346۱45
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 

منطقه چهارمحال و بختیاري

موضوع مناقصه
تاریخ انتشار
مناقصه در

سامانه ستاد

مبلغ
براورد اولیه )ریال(

مبلغ تضمین  شركت
در فرایند ارجاع 

كار)ریال(

مهلت دریافت
اسناد از سامانه 

ستاد

زمان
جلسه 
توجیهي

مهلت بارگذاري
پاكات در سامانه 

ستاد تا تاریخ

تاریخ
بازگشائي پاكات

برون سپاري پیمان تامین 
خودروهای استیجاری و ایاب و 

ذهاب کارکنان منطقه 

ساعت8 
صبح

1401/04/16
ساعت 22/647/537/4021/132/380/00019

1401/04/20
ساعت 9 صبح
1401/04/25

ساعت 14
1401/05/01

ساعت 9 صبح
1401/05/03

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه چهارمحال و بختیاري

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

 مجمع عادي به طور فوق العاده
 خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان زنجان

بدینوسیله از تمامي فعالین اقتصادي استان زنجان دعوت به عمل مي آید جهت شركت در جلسه مجمع عادي به طور فوق العاده خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان استان زنجان روز یكشنبه مورخ 1401/4/26  ساعت 16:30 در محل سالن جلسات بیمه كارآفرین شعبه استان زنجان واقع 

در میدان هنرستان، ابتداي خیابان خرمشهر شخصا حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تاسیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان زنجان 2- انتخاب هیات مدیره 3- انتخاب بازرس 4- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
شرایط حضور در مجمع

٭  نداشتن محكومیت كیفري كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعي گردد ٭  مشهور به حسن امانتداري ٭  تدین به یكي از ادیان رسمي كشور  ٭  عضو 
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شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان در نظر دارد  خرید 
قطعات فنی دستگاه پرکن تتراپک مدل  TBA19    خود 
را از طریق مناقص�ه عمومی به یکی از ش�رکت های 
تامی�ن کننده معتبر و واجد ش�رایط واگذار نماید لذا 
شرکتها وپیمانکارانی که تمایل دارند در این مناقصه  
ش�رکت نمایند از تاری�خ درج این آگه�ی به مدت 10 
روز مهلت دارند جهت دریافت برگ ش�رایط مناقصه 
عمومی به اداره خرید وامور قراردادها ی این شرکت 
واقع در خرم آباد – کیلومتر 12 جاده خوزستان جنب 
فرودگاه مراجعه ویا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر 
 با تلفن هم�راه 09120415791  تم�اس حاصل نماید. 
کار فرما در رد ی�ا قبول مدارک پیمان�کاران در تمام 

مراحل اختیار تام دارد. 
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومی شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان



ادامه از صفحه اول|
    ارز تك نرخي شود

وي گفت: همچنين افت شديد اميد به حل و فصل 
مناقش��ه هسته اي از ديگر از مس��ائل امروز اقتصاد 
ايران است. خوانساري افزود: دولت بايد تك نرخي 
كردن ارز و هدفمند س��ازي يارانه ه��ا را ادامه دهد. 
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: طبق اعالم رييس 
سازمان برنامه و بودجه كشور رشد اقتصادي در دهه 
۹۰ منفي بوده و اگر كش��ور در ۶ سال آينده رشد ۸ 
درصدي را تجربه كند به وضعيت اقتصادي سال ۹۰ 
مي رسد. رييس اتاق تهران در ادامه صحبت هايش 
به گزارش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائ��و( اش��اره كرد و گف��ت: » اين گزارش نش��ان 
مي دهد كه در س��ال 2۰11 تا 2۰15 ايران به طور 
متوسط 22 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج 
و 71 درص��د ذرت خود را از كش��ورهاي ديگر وارد 
كرده است و در مجموع 3۶.۶ درصد از غالت مورد 
نياز ايران در سال 2۰1۶ از طريق واردات تامين شده 
اس��ت در حالي كه اين ميزان در سال 2۰۰5 فقط 
1۸.1 درصد بوده است. در اين گزارش عنوان شده 
است كه كش��اورزان ايران در هر هكتار ذرت، برنج 
و گندم دو تا سه برابر بيشتر از ميانگين جهاني آب 
مصرف مي كنند و در اين ش��رايط با تشديد بحران 
افزايش قيمت مواد غذايي و تنش هاي آبي كشور، 
اي��ران احتماال 7۰ درصد از زمين هاي كش��اورزي 
خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعي واقعا 
جدي است كه متاسفانه كمتر در سال هاي گذشته 
به آن پرداخته ايم و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.«

   بح�ران آب و راهكارهاي�ي براي مدارا 
با آن

در ادامه اين نشس��ت، معاون پژوه��ش مركز ملي 
مطالعات كش��اورزي و آب اتاق ايران، ، به مس��اله 
بحران آب در كشور و پيامدهاي چالش برانگيز آن 
پرداخت و اين هش��دار را داد كه اگر به موقع براي 
نابس��اماني در مديريت آب تدبير نشود، عواقب آن 

ناگوار خواهد بود.
عباس كشاورز با بيان اينكه، مساله آب در كشور را 
سياسيون اداره مي كنند و در نتيجه روند آن روز به 
روز بدتر خواهد شد، گفت: امروز مساله بحران آب به 
دست متخصصان كشور هم قابل ساماندهي نيست 
و بايد به مش��اركت همگاني و تعامل و عزم ملي در 

اين حوزه دست پيدا كنيم.
او س��پس به برخي آمار در حوزه آب اش��اره كرد و 
افزود: بررس��ي ها نشان مي دهد در حالي كه ميزان 
بارش در كشور طي چهار دهه اخير، تغيير چنداني 
نداش��ته و از حدود 25۰ ميليمتر به 24۰ ميليمتر 
كاهش يافته اما با كاهش شديد در ميزان روان آب 
در كش��ور مواجه هس��تيم. كاهش 54.7 درصدي 
روان آب در نيمه اول دهه ۹۰ نس��بت به نيمه اول 
دهه 5۰ مساله اي قابل توجه است. كشاورز سپس 
وضعي��ت آب زيرزميني در كش��ور را نيز نامطلوب 
دانست و گفت: تعداد چاه هاي  آب از حدود 4۰ هزار 
حلقه در دهه ۶۰ خورشيدي در كشور، به ۸4۰ هزار 
حلقه افزايش يافته است. ميزان كسري مخازن آب 
در كشور نيز صعودي است به طوري كه اين ميزان 
از كسري در دهه ۶۰، حدود 2۰ ميليون متر مكعب 

بود كه در حال حاضر ب��ه 14۰ ميليارد مترمكعب 
رسيده است.

وي س��پس بر اس��اس ارزياب��ي ص��ورت گرفته از 
مطالعات صورت گرفته روي درياچه اروميه، تاكيد 
كرد تغييرات اقليمي در كاهش منابع آب در كشور 
تنه��ا 1۸ درصد موثر بوده در حال��ي كه اثرگذاري 

حوزه انساني ۸2 درصد بوده است.

    مقصر اصلي ريزگردها، عراق نيست
كشاورز س��پس به پديده ريزگردها در كشور اشاره 
كرد و گفت: تمام گناه ورود ريزگردها طي سال هاي 
اخير به ايران را نبايد بر گردن كشور عراق انداخت 
بلك��ه بخش عمده اي از اين اتفاق ش��وم، ناش��ي از 

تصميمات در داخل كشور است.
وي افزود: سد كرخه در حالي در دولت هاي قبل با 
افتخار احداث و به بهره برداري رس��يد كه در همان 
زمان، يونسكو به طور رسمي اعتراض خود نسبت به 
آثار اين سد بر محيط زيست به ايران اعالم كرد. قرار 
بود بخشي از آب موجود در پشت سد كرخه به طور 
مرتب به هورالعظيم س��رازير ش��ود ام��ا اين اتفاق 
تاكنون كه 2۰ س��ال از گشايش اين سد مي گذرد، 
رخ نداده و تنها در سال ۹۸ آن هم به واسطه سيالب 
به هورالعظيم آب رس��يده است. كشاورز سپس، از 
جمله راهكارهاي برون رفت از وضعيت آب در كشور 
را فعال س��ازي ديپلماس��ي آب عنوان كرد و افزود: 
طي 1۰ سال آينده، كشت صيفي جات و ميوه هاي 
جالي��زي را بايد فقط به گلخانه ها محدود كنيم. در 
يك كالم، كشور به رياضت آبي 1۰ ساله براي پشت 
س��ر گذاش��تن بحران آبي نياز دارد. وي همچنين 
از ديگ��ر راهكارهاي فوري براي نج��ات منابع آبي 
كش��ور را كاهش مس��احت اراضي كشت گندم در 
ايران به حدود ۶۰۰ ه��زار هكتار و اراضي جاليزي 

به 1۰۰ هزار هكتار عنوان كرد و گفت: توليد برخي 
محصوالت باغي مانند سيب، انگور، پسته و مركبات 
نيز بايد كم ش��ود. وي با بيان اينكه سهم بيشتري 
از آب بخش كش��اورزي بايد به مناطق ش��هري و 
محيط زيس��ت اختصاص يابد، افزود: كشاورزي در 
ايران بايد مبتني بر كش��ت پاييزه و زمستانه شود. 
كش��اورز همچنين به مقوله آب مجازي نيز اشاره 
كرد و با بيان اينكه آب مجازي، كل آبي اس��ت كه 
ب��راي توليد ي��ك واحد محص��ول، كاال يا خدمات 
مصرف مي شود، افزود: توليد گوشت قرمز از جمله 
محصوالتي است كه ردپاي آب مجازي در آن بسيار 
مشهود است به طوري كه به ازاي هر يك تن گوشت 
قرمز تولي��دي، ۸ ميليارد مت��ر مكعب آب مصرف 
مي شود، بنابراين توليد گوشت قرمز در ايران با توجه 
به كمبود آب، توجيه پذير نيس��ت و اين محصول را 

بايد وارد كرد.
علي رس��وليان، مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران نيز به اين نكته اشاره 
كرد ك��ه ديگر آِب قابِل برنامه ري��زي وجود ندارد و 
بايد از س��هم آب تخصيصي به بخش هاي مختلف 
كاست. او يكي از راهكارهاي اصالح الگوي مصرف 
آب را افزاي��ش ارزش و قيمت آن دانس��ت و گفت: 
بايد در مورد ش��كل گيري بازار آب تمركز بيشتري 

معطوف شود.
احمد صادقيان، يكي ديگر اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق تهران، مشكل اساس��ي در حوزه كشاورزي را 
پديده »خ��رده مالكي« عنوان ك��رد و گفت: پس 
از اصالح��ات ارضي، مديريت بخش كش��اورزي با 
مشكل مواجه شد. نتايج يك بررسي نشان مي دهد 
كه تعداد اراضي بيش از دو هزار هكتار در كشور تنها 
حدود ۶4 قطعه است. در اين شرايط، تغيير الگوي 
كشت و مصرف آب چگونه ممكن است؟ او همچنين 

در مورد وضعيت آب هاي ژرف در ايران و اس��تفاده 
از اين منابع پرسيد.

    مديرت آب در دست سياسيون است
نه كارشناسان!

در ادام��ه اي��ن جلس��ه، عباس كش��اورز ب��ه ارايه 
توضيحاتي درباره ديدگاه هاي مطرح شده پرداخت. 
او گفت: من اين مس��ائل را از سال 1۰ الي 12 سال 
است كه در جلسات با مس��ووالن مطرح مي كنم و 
تنها وزي��ري كه به آن توجه نش��ان داد و بر مبناي 
اين گزارش��ات تصميمات��ي را اتخاذ ك��رد، آقاي 
چيت چيان، وزير نيروي دولت يازدهم بود. كشاورز 
در ادامه بازتخصيص آب در بخش هاي كشاورزي، 
صنعت و شرب را در راستاي پايداري منابع و توسعه 
ملي ضروري دانست وگفت: توسعه پايدار از طريق 
توس��عه كشاورزي محقق نمي ش��ود. ارزش بخش 
كشاورزي با احتساب محصوالتي كه وارد مي شود، 

حدود 5۰ ميليارد دالر است.
اگ��ر اين بخ��ش هنر كن��د، ارزش اف��زوده بخش 
كش��اورزي، ظرف 1۰ س��ال به 1۰۰ ميليارد دالر 
افزايش خواهد ياف��ت. اما حتي با اين 1۰۰ميليارد 
دالر ني��ز جمعيت اي��ران صاحب داراي��ي و ثروت 
نخواهد ش��د. او همچنين در م��ورد آب هاي ژرف 
توضيح داد: نتايج مطالع��ه اي كه در مورد آب هاي 
ژرف در زابل صورت گرفته نش��ان مي دهد كه اين 
آب ها از نوع تجديدپذير اس��ت؛ اما هزينه پمپاژ آن 
از ارتفاع 2 الي 3 هزار متري بس��يار باالس��ت و در 
عين حال اين آب به دلي��ل عبور از اليه هاي زمين 
از كيفيت بااليي نيز برخوردار نيس��ت. كشاورز در 
بخ��ش پاياني س��خنانش تاكيد كرد ك��ه تا زماني 
كه مديريت آب در دس��ت سياس��يون اس��ت و نه 

كارشناسان، وضعيت بدتر خواهد شد.

خبراخبار

ويژه
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شرط مجلس
 براي تفكيك وزارت »صمت«

نايب رييس كميسيون صنايع با بيان اينكه اگر با تفكيك 
وزارت صمت اشكالي در عرضه و تقاضا در كشور ايجاد 
نش��ود و متولي بازرگاني هم ايجاد شود، مجلس با اين 
موضوع مشكلي ندارد، گفت: اما اگر عملكرد 2 وزارتخانه 
به صورت جزيره اي باش��د، مجلس مخالف است.علي 
جدي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به موضوع تفكيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت »صمت« 
در چند دهه گذشته 15 بار تفكيك و باز ادغام شده است 
يعني يك مسير شفافي را براي آن تعيين نكرده اند.وي 
يادآور ش��د طرح تفكيك وزارت »صمت« چندين بار 
هم در زمان دولت قبل به مجلس آمد و علي رغم اصرار 
دولت بر اين تفكيك، از سوي نمايندگان مجلس تاييد 
نشد. نايب رييس كمسيون صنايع مجلس با بيان اينكه 
در حال حاضر توليد در كشور تعيين كننده است، ادامه 
داد: يعني اگر تنظيم بازار به صورتي باشد كه متولي توليد 
)وزارت صمت( به تواند واردات و صادرات را تنضيم كند 
كمتر اشكال پيش ميآيد اما اگر بين واردات و صادرات 
و بخش بازرگاني هماهنگي وجود نداشته باشد، توليد 
آسيب مي بيند.جدي در ادامه تصريح كرد: بنابراين اگر 
در تفكيك اين وزارتخانه و ش��كلگيري وزارت صمت و 
بازرگاني بتوانند ما را قانع كنند كه در سياست گذاري ها 
بحث واردات و ص��ادرات با توليد با همديگر هماهنگ 
باشند، ما مشكلي نداريم اما اگر اين 2 بخش به صورت 
جزيره اي عمل كنند يعني توليد كشور انجام شود و از 
طرف ديگر وزارت بازرگان��ي وارداتي انجام دهد قطعا 
توليد آسيب مي بيند يا كااليي در كشور كم ياب شود بعد 
وزارت بازرگاني بدون هماهنگي با متوليان توليد، شروع 
به صادرات همان كاال كند قطعا مشكل پيش خواهد آمد.

وي در ادامه تاكيد كرد: يعني اگر سياست گذاري كالن 
صورت گيرد و اشكالي در عرضه و تقاضا در داخل كشور 
ايجاد نشود و متولي بازرگاني هم ايجاد شود، مجلس با اين 
موضوع مشكلي ندارد اما اگر قرار باشد عملكرد 2 وزارتخانه 
به صورت جزيره اي باشد،؛ مخالفت هايي صورت خواهد 
گرفت.نايب رييس كميسيون صنايع تصريح كرد: در 
مجموع با اين تفكيك نبايد توليد كه محور اصل كشور 
است آسيب ببيند در نتيجه با تفكيك اين وزارتخانه 
نبايد نياز داخلي يعني نياز مردم آسيب ببيند لذا بايد 
مصرف داخلي اولويت اول ما باشد و بعد به سراغ صادرات 
برويم دوم بايد توليد را محور قرار دهيم و اگر قرار است 
وارداتي صورت بگيرد بيش��تر در مواد اوليه توليدات 

داخلي باشد نه در كاالي نهايي كه توليد آسيب ببيند.

قيمت و واردات ميلياردي روغن 
در بود و نبود ارز ۴۲۰۰  

واردات انواع روغن و دانه هاي روغني در سال جاري بيش 
از يك ميليارد دالر بوده است؛ اين كاال از مدتي پيش با 
كنار رفتن ارز 42۰۰ توماني، مشمول ارز نيمايي شد و 
همانطور كه آمار رسمي تاييد مي كند، قيمت آن در بازار 
تغيير قابل مالحظه اي داش��ته است. به گزارش ايسنا، 
روغن از جمله هفت قلم كاالي اساس��ي وارداتي با ارز 
42۰۰ توماني بود كه در ارديبهشت ماه امسال و با اقدام 
براي حذف ارز ترجيحي از واردات، مشمول ارز نيمايي 
كه نرخي نزديك به بازار آزاد است، شد. بر همين اساس 
اتاق اصناف ايران حداكثر نرخ فروش انواع روغن خوراكي 
براي مصرف كننده در سراسر كشور را اعالم كرد كه براي 
روغن مايع آفتاب گردان ۸1۰ گرمي پخت و پز، ۶3 هزار 
تومان و براي روغن مايع ۸1۰ گرمي س��رخ كردني ۶2 
هزار تومان تعيين شد. بررسي وضعيت واردات كاالي 
اساسي در س��ه ماهه ابتدايي امسال نشان مي دهد كه 
در مجموع حدود يك ميليون تن به ارزش بيش از يك 
ميليارد دالر انواع روغن و دانه هاي روغني وارد ايران شده 
اس��ت كه از اين ميزان ۶44.1 هزار تن به ارزش 5۰3.7 
ميليون دالر به انواع دانه هاي روغني و 2۹5.۹ هزار تن به 
ارزش حدود 51۰ ميليون دالر براي روغن هاي خوراكي 
نيمه جامد، ماي��ع و خام بوده اس��ت. گزارش تفكيك 
شده اي از واردات كاالي اساسي بر مبناي ارز ترجيحي 
يا نيمايي در سه ماه اول امسال، منتشر نشده ولي بخش 
عمده اين واردات و حتي تمام آن مي تواند با ارز 42۰۰ 
توماني و بر اساس ثبت سفارش و تامين ارز قبل از حذف 
ارز ترجيحي در ارديبهشت، انجام شده باشد.همچنين 
براساس گزارش��ي از وضعيت موجودي كاالي اساسي 
در بنادر تا هفته گذشته، حدود 7۰۰ هزار تون روغن و 
دانه هاي روغني در بنادر و ش��ناورها موجود بوده است.

روغن از جمله كاالهاي اساسي است كه از سال گذشته 
در بازارهاي جهاني افزايش قميت قابل توجهي داشت و 
ارزش واردات آن را باال برده است، اين در حالي است كه 
در سال 14۰۰ حدود 4.3 ميليون تن دانه هاي روغني 
و روغن خوراكي به ارزش بيش از 4.4 ميليارد دالر وارد 
كشور شده بود كه سهم دانه هاي روغني 2.3 ميليون تن 
به ارزش 1.۶ ميليارد دالر بوده اس��ت، واردات دانه هاي 
روغني با اينكه از لحاظ وزن يك درصد نس��بت به سال 
13۹۹ كاهش داشت ولي از نظر ارزش 31 درصد رشد 
كرده بود. همچنين 1.۹ ميليون تن روغن خوراكي به 
ارزش 2.7 ميليارد دالر در سال گذشته وارد ايران شد كه 
55 درصد از وزن و 13۸ درصد ارزش افزايش داشت.اما 
بررسي گزارش اخير مركز آمار ايران از تغييرات قيمت 
كاالهاي اساسي در خردادماه امسال، افزايش قابل توجه 
قيمت روغن بعد از حذف ارز 42۰۰ توماني را نشان داده 
اس��ت.طبق اين گزارش قيمت هر بطري ۹۰۰ گرمي 
روغن مايع در خرداد پارسال به طور متوسط 1۶ هزارو 
۶۰۰ تومان بوده كه به 21 هزار و 5۰۰ در ارديبهش��ت 
امسال و 72 هزار تومان در خرداد رسيده است، اين كاال 
تا بيش از ۸۰ هزار تومان هم فروش رفته و حداقل قيمت 
آن حدود ۶4 هزار 2۰۰ تومان بوده اس��ت. براين اساس 
روغن مايع با افزايش 233.۸ درصدي قيمت نسبت به 
ارديبهشت امسال و 332.3 درصدي نسبت به خرداد 
پارسال مواجه بوده است.همچنين هر كيلو روغن نباتي 
جامد در خرداد سال قبل به طور متوسط 22 هزار و 4۰۰ 
تومان قيمت داشته كه به 24 هزار تومان در ارديبهشت 
امسال و حدود ۸3 هزارو 5۰۰ در خرداد رسيده است، اين 
كاال تا ۹۰ هزار تومان در هر كيلو هم قيمت خورده است. 

گرفتار نيمه  خام فروشي هستيم
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: در س��ال 
گذشته به لحاظ خام فروش��ي 5۰۰ ميليون تن 
ماده معدني استخراج شده كه فقط 4.5 ميليون 
تن آن به صورت خام فروشي صادر شده اما گرفتار 
نيمه خام فروشي هستيم. رضا فاطمي امين صبح 
امروز 14 تيرم��اه در ايين بهره برداري رس��مي 
خط 3 كار خانه كنس��انتره ش��ركت سنگ آهن 
گهرزمين در س��يرجان اظهار كرد: در كشور 1۰ 
هزار معدن داري��م كه 2۸ درصد ظرفيت معادن 
غيرفعال اس��ت.به گفته او در س��ال گذش��ته به 
لحاظ خام فروشي 5۰۰ ميليون تن ماده معدني 
اس��تخراج ش��ده كه فقط 4.5 ميليون تن آن به 
صورت خام فروشي صادر ش��ده اما گرفتار نيمه 
خام فروشي هستيم.وزير صنعت، معدن و تجارت 
اولويت اي��ن وزارتخانه را تكمي��ل زنجيره هاي 
تامين و توزيع مناسب جغرافيايي و ارزش افزوده 
دانس��ت و افزود: معدن و صنايع معدني به بلوغ 
بسيار خوبي رسيده و از اين فرصت بلوغ صنعت 
و توانمندي مالي بايد مس��ائلمان را حل كنيم.او 
مي گويد: دانش بنياني با ايجاد تقاضاهاي بزرگ 
در شركت هاي بزرگ اتفاق مي افتد.فاطمي امين 
درباره قانون 15 درصد معادن مي گويد: در قانون 
معادن الزام كرده كه 15 درصد بايد در آن منطقه 
س��پرده ش��ود و براي اولين بار در قانون 14۰1 
مصوب ش��د كه ديگر اين 15 درصد جاي ديگر 
هزينه نشود.به اعتقاد او مردم خيلي از وضعيت 
گس��تردگي و عمق صنعت و معدن كشور مطلع 
نيس��تند و يكي از راه ها براي آگاه سازي مردم از 
توانمندي هاي كش��ور در اين بخ��ش راه اندازي 
 گردش��گري صنعتي- معدني اس��ت، لذا امكان 
صنع��ت گردي و مع��دن گردي م��ردم را ايجاد 
كنيد. اين كار به صورت بسيار محدود را از چند 
ماه پيش از مس سرچشمه آغاز كرديم. دهنوي 
نماينده هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي 
نيز در اين جلس��ه گفت: ۸ ميليون تن گندله در 
كشور مشتري ندارد و اين نشان دهنده آن است 
كه يا صنايع زيردستي را توسعه نداديم يا توسعه 
داديم اما زيرساخت هاي الزم را ايجاد نكرديم.او 
بيان كرد: در حوزه تجهيزات و فناوري و ماشين 
آالت ارز از كش��ور خارج مي شود.دهنوي گفت: 
در اس��تان كرمان پروانه پهنه هاي غيرفعال بايد 

باطل و از دالل بازي جلوگيري  شود.

شرايط برخورداري مددجويان 
كميته امداد امام خميني)ره(

و سازمان بهزيستي از برق رايگان
به گزارش روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي 
ب��رق چهارمح��ال و بختياري مهن��دس مجيد 
شريفي معاون فروش و خدمات مشتركين برق 
اس��تان در تش��ريح خبرگفت: بهاي ب��رق براي 
مصرف خانگي مش��تركين تحت پوشش كميته 
امداد امام خميني)ره( و س��ازمان بهزيستي كه 
در هر ماه كمت��ر از 1۰۰ كيلووات، مصرف كنند 
از تخفي��ف 1۰۰ درص��د برخ��وردار خواهد بود 
و كامال رايگان مي ش��ود. وي در ادامه با اش��اره 
به اينكه براي بررس��ي مددجويان مشمول اين 
طرح، مصارف مددجويان بصورت دوره اي پايش 
مي شود، گفت: در حال حاضر 277۰ مددجوي 
كميته امداد و سازمان بهزيستي استان با رعايت 
 الگوي تعيين ش��ده از ب��رق راي��گان بهره مند

 ش��ده اند. مجيد ش��ريفي در توضيح طرح هاي 
تشويقي مديريت مصرف براي ديگر مشتركين 
بخش خانگي گفت: مشتركيني كه الگوي مصرف 
را در ماه هاي گرم سال )3۰۰ كيلووات ماهيانه( 
رعايت كنند و نسبت به سال قبل كاهش مصرف 
داشته باش��ند به ازاي هركيلوات ساعت كاهش، 
مبلغ 5۰۰ تومان پاداش همكاري در صورتحساب 

برق مصرفي آنها اعمال خواهد شد.

رييساتاقتهراندرنشستفعاالناقتصاديپايتختمطرحكرد

رييسستادمبارزهباقاچاقكاال:بايدبساطقاچاقدرامينحضورجمعشود

پشتصحنهزيانانباشتهبانكها

حجم قاچاق لوازم خانگي ۱،۷ ميليارد دالر در سال
رييس ستاد مبارزه با قاچاق با بيان اينكه از سال ۹۹ 
به بعد آمار قاچاق را نداريم، گفت: بايد بساط قاچاق 
در منطقه امين حضور و خيابان هاي مش��ابه آن در 

سراسر كشور جمع شود.
علي مويدي خرم آبادي امروز در نشس��ت مشترك 
دبيران كميس��يون هاي برنامه ريزي و هماهنگي و 
نظارت بر امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه با حضور 
روساي س��ازمان هاي صمت اس��تان هاي سراسر 
كش��ور در تهران برگزار ش��د، با بيان اينكه بخشي 
از پديده قاچاق حاص��ل قوانين كهنه و غيركارآمد 
اس��ت كه زمينه را براي قاچاقچيان ايجاد مي كند، 
اظهار كرد: امروز با استقرار دولت سيزدهم شخص 
آقاي رييس��ي مباحث مبارزه با قاچاق را پيگيري 
مي كند و به طور اساس��ي و بني��ادي مي خواهد كه 

اين مساله حل شود.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: 
در همين راستا نيز اقدامات بسيار خوبي انجام شده 
اما اين به معناي آن نيست كه قاچاق در كشور صفر 
مي ش��ود چراكه در هيچ جاي دنيا نيز قاچاق صفر 
نشده اما نكته حائز اهميت آن است كه در هيچ جاي 
دنيا قاچاق به مانند كش��ور ما، بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي را درگي��ر نكرده اس��ت.وي تاكيد كرد: 
امروز در كشور آمادگي براي عملياتي شدن قانون 
جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز وجود دارد.مويدي 
خرم آبادي گفت: براي مب��ارزه با كاالهاي قاچاق و 
همچنين رصد زنجيره توليد و تجارت بايد سامانه ها 
تكميل شود با اين حال متأسفانه مشكالت مربوط 
بين گم��رك و وزارت صنعت معدن و تجارت هنوز 
حل نش��ده اس��ت.وي افزود: امروز در سطح عرضه 
بعد از شكل گيري جلس��ات مبارزه با قاچاق شاهد 
تشكيل تيم هايي براي مبارزه با قاچاق هستيم كه 
اگر به ص��ورت برنامه ريزي مبارزه ب��ا قاچاق را در 

سطح عرضه انجام دهيم مطمئنًا موفق خواهيم شد.
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اش��اره به 
عرضه كاالهاي قاچاق لوازم خانگي در خيابان امين 
حضور، تصريح كرد: متأسفانه با وجود اقدامات بسيار 
زيادي كه براي مبارزه با كاالي قاچاق انجام مي شود 
وقتي به اي��ن خيابان مراجعه مي كنيد احس��اس 
نمي ش��ود كه اقدامي براي مبارزه ب��ا قاچاق انجام 
شده و اين مساله براي ما معضل است بنابراين بايد 
بساط قاچاق در اين منطقه و خيابان هاي مشابه آن 

در سراسر كشور جمع شود.
وي با اشاره به اينكه توليد كاالي كيفي در مبارزه با 
قاچاق بسيار موثر است، گفت: اگر توليد باكيفيت 
باشد كاالهاي بنجل در سطح عرضه جايي نخواهند 

داشت و خوشبختانه وزارت صمت نيز به اين سمت 
در حال حركت اس��ت.مويدي خ��رم آبادي تاكيد 
كرد: اگر كاالهايي كه در بازار عرضه مي شود داراي 
شناسه كاال كد رهگيري و قبض انبار باشد بسياري 
از هزينه هاي تكراري در بحث مب��ارزه با قاچاق را 

نخواهيم داشت.
وي گفت: از س��ال ۹۹ به بعد آمار قاچاق را نداريم و 
اين در حالي است كه وزارت صمت بايد اين آمار را 
در اختيار ما قرار دهد اما ستاد معطل ارايه اين آمار 
از سوي وزارت صمت است. محمد مهدي برادران 
امروز در نشست مش��ترك دبيران كميسيون هاي 
برنامه ري��زي هماهنگي و نظارت مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز با بيان اينك��ه براي مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز هش��ت راهبرد در نظر گرفته شده، اظهار كرد: 
نخس��تين راهبرد واليت مداري است، چراكه رهبر 
معظم انقالب نسبت به مساله مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز بسيار حساسيت نشان مي دهند. راهبرد دوم 
هم افزايي بين دس��تگاهي و اس��تاني در رده هاي 
مختلف و راهبرد سوم قانونمند و نظام بودن است. 
وي ادامه داد: راهبرد چهارم همه جانبه بودن، پنجم 
قانوني بودن، ششم استمرار در كار، هفتم جديت و 
در نهايت راهبرد هشتم توجه به پيوست اجتماعي و 
فرهنگي، افكارسنجي مردم و ارتباط با رسانه در امر 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز است. به گفته وي، هدف 
از مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز تمركز بر قاچاقچيان 
كالن و سازمان يافته است. چراكه قاچاقچيان كالن 
در بازار حجم ميليارد دالري را جابه جا مي كنند، به 
عنوان مثال كارتن لوازم خانگي با قيمت دو ميليون 
تومان فروخته مي شود و اين نشان مي دهد كه قصد 

سوءاستفاده از آن را دارند.
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت در ادامه با 
بيان اينك��ه برنام��ه وزارت صمت ب��راي مبارزه با 
كاالهاي قاچاق بر اساس اولويت بندي، شامل بخش 
قطعات خودرو، ل��وازم خانگي و محصوالت دخاني 
اس��ت و س��پس حوزه هاي لوازم آرايشي، پوشاك، 
اس��باب بازي و پتروش��يمي ها اضافه خواهد شد، 
اظهار كرد: قاچاق اسباب بازي ساالنه معادل 5۰۰ 
ميليون دالر است. در بخش قطعات يدكي خودرو 
بيش از 2 ميليارد دالر ساالنه كاالي قاچاق جابه جا 
مي شود كه با مجموع كاالهاي تقلبي به دو ميليارد 
و 5۰۰ ميليون دالر در س��ال مي رس��د. همچنين 
حجم كاالي قاچاق در بخش لوازم خانگي س��االنه 
يك ميليارد و 7۰۰ ميليون دالر و حجم كاالي غير 
قاچاق در اين بخش چه��ار ميليارد و 3۰۰ ميليون 

دالر است.

مديرعاملشركتمهندسيآبفايكشور

طرح ها و پروژه هاي جهاد آبرساني در روستاهاي 
استان البرز از نظر پيشرفت فيزيكي در سطح كشور 
رتبه اول را دارد . مهندس اتابك جعفري مديرعامل 
شركت مهندسي آبفاي كشور با اعالم اين خبر در 
بازديد از پروژه هاي در حال اجراي آبفاي اس��تان 
البرز بيان داشت: با تالش شبانه روزي سپاه و آبفاي 
الب��رز طرح محروميت زدايي و جهاد آبرس��اني به 
روستاهاي اس��تان البرز از اواخر سال 14۰۰ آغاز 
شد و خوش��بختانه طي 3 ماه و تاكنون 3۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي داش��ته كه يك ركورد كشوري 

محسوب مي شود.
وي با اش��اره به اينكه 71۰۰ روستا توسط سپاه 
و 3۰۰۰ روستاي باالي 2۰ خانوار توسط بخش 
خصوصي آبرس��اني خواهد شد افزود: اين پروژه 
ش��امل آبرس��اني جهادي به ش��ش روس��تا در 
شهرستان ساوجبالغ، نظرآباد و چهارباغ است كه 
ش��امل احداث 3۰ كيلومتر خط انتقال و توزيع، 
س��اخت دو مخ��زن زميني 5۰۰ مت��ر مكعبي، 
اص��الح 5۰۰۰ فق��ره انش��عاب آب و احداث دو 
مخزن هوايي 1۰۰ مترمكعبي اس��ت. مهندس 
جعفري ادامه داد: طرح هاي جهادي آبرس��اني 
در روس��تاهاي هيو، قاس��م آباد بزرگ، بختيار، 
يعقوب آباد، خيرآباد و س��لطان آباد در حال اجرا 
بوده و اعتبار در نظر گرفته شده براي اجراي اين 

پروژه 33۰ ميليارد ريال است.

پيشرفت فيزيكي جهاد آبرساني 
در البرز رتبه اول كشوري را دارد
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خبرروز

اسكان اضطراري بيش از ۷۵۰۰ حادثه ديده در زلزله هرمزگان
رييس س��ازمان امدادونجات هالل احمر با اش��اره به اينكه تيم هاي س��حر اين جمعيت در مناطق زلزله زده هرمزگان در حال 
خدمت رساني هستند، از اسكان بيش از ۷۵۰۰ نفر و تداوم كمك رساني به حادثه ديدگان با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها خبر 
داد. مهدي ولي پور، گفت: تاكنون ۸۸۷ دس��تگاه چادر امدادي، ۱۳۵۶ تخته موكت، هزار قرص نان، ۲ هزار و ۷۱۷ بسته غذايي، 
۶ هزار و ۱۲۶ بطري آب معدني و ۲ هزار قوطي كنسرو برنج بين آسيب ديدگان زمين لرزه توزيع شده است. او افزود: تا امروز، يك 
هزار و ۸۸۷ خانوار كه شامل ۷ هزار و ۵۴۸ نفر مي شدند در محل هاي معين اسكان اضطراري داده شده و تمامي اقالم مورد نياز در 
اختيار آنها قرار گرفته است. هالل احمر تا آخرين لحظه در كنار متاثرين از زلزله خواهد بود تا تمامي نيازهاي آنها را برطرف كند.

خبر

افزايش روزانه
قيمت نهاده هاي دامي

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزي 
دامداران گفت: جو ناآرام داخلي باعث شده است كه 
برزيل و روسيه قيمت نهاده ها را روزانه افزايش دهند. 
مجتبي عالي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه شركت 
آري��و تجارت س��هيل اقدام به بارگي��ري و ترخيص 
محموله ها از بنادر كرده است، گفت: آريو تجارت حدود 
۵۰۰ هزار تن بار خريداري كرده كه از اين ميزان ۱۶۰ 
هزار تن را تحويل و مابقي آن در بنادر است. متاسفانه 
عدم همكاري باعث شده روند ترخيص محموله ها از 
بنادر با كندي صورت بگيرد.وي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا آم��اري از تعداد دامداراني كه از اين ش��ركت 
خريداري كرد ه اند ارايه شده است؟ گفت: درگيري هاي 
ايجاد شده پيرامون عملكرد شركت آريو تجارت باعث 
ش��ده است كه آمار متقن و مش��خصي درباره تعداد 
دامداراني كه از اين شركت خريد كرد ه اند ارايه نشود.

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزي 
دامداران با اش��اره به عدم ورود مس��ووالن دولتي در 
بحث آريو تجارت، تصريح كرد: ترسي حول اين شركت 
و عملكرد آن ايجاد شده است كه مسووالن از ورود به 
اين موضوع امتناع مي كنند. متاسفانه فرهنگ زمين 
انداختن يكديگر در بين ايرانيان شكل گرفته است اين 
در حالي است كه اگر يك نهاد و سازمان آسيب ببيند در 
نهايت كشور متضرر مي شود.عالي با انتقاد از عملكرد 
قوه قضاييه در برخ��ورد با بحث آريو تجارت، تصريح 
كرد: ۱۲ خرداد به م��ا اعالم كردند كه روند بارگيري 
محموله هاي از س��وي آريو تجارت ضعيف اس��ت از 
اين رو به من به عنوان مديرعامل اتحاديه سراس��ري 
تعاوني هاي كش��اورزي دامداران، ماموريت داده شد 
چرايي ع��دم بارگيري محموله هاي اين ش��ركت را 
بررسي كنيم.مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
كشاورزي دامداران ادامه داد: اتحاديه، مديريت بازارگاه 
را ندارد اما به بنادر رفتيم و ۳۰ هزار تن بار موجود اين 
شركت را با همكاري س��ازمان هاي مربوطه ۳ روزه 
ترخيص كرديم. روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن بار اين شركت 

ترخيص مي شود.

 دام كشور
 به سختي تامين مي شود

منصور پوريان، رييس شوراي تامين دام كشور اظهار 
داش��ت: در حال حاضر به دليل هزينه ب��االي توليد، 
پرواربندي يعني تجمي��ع دام هاي ضعيف و باال بردن 
ضريب گوشت آنها به صرفه نيست. وي در مورد آخرين 
وضعيت توليد دام كشور گفت: در حال حاضر حوزه دام 
كشور به دليل خشكسالي فراگير و كم آبي وارد مرحله 
س��خت و دشواري شده اس��ت، به طوري كه جمعيت 
كثيري از دام ه��ا خصوصا در اس��تان هاي جنوبي به 
دليل نبود مرتع س��بز، نحيف و به اصطالح بازار »نيم 

گوشت« شده اند. 

رويداد

افزايشآمارابتالوفوتناشيازتبكريمهكنگو

رييس گ��روه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت ضمن تشريح اقدامات 
اين اداره در راستاي كنترل بيماري هاي زئونوز با اشاره 
به افزايش موارد ابتال به تب كريمه كنگو در كش��ور 
گفت: تا امروز ۴۵ ابتال و ۳ فوتي ناشي از اين بيماري 
در كش��ور به ثبت رسيده اس��ت. دكتر بهزاد اميري 
گفت: ۱۵ تير روز جهان��ي بيماري هاي قابل انتقال 
بين انسان و حيوان است. علت نام گذاري اين روز به 
اقدامات دانشمند فرانسوي لويي پاستور در اين رابطه 
بازمي گردد كه اولين بار توانس��ت واكسن هاري را 
به طور موفق در سال ۱۸۸۵ كشف كند. تا پيش از آن 
هر فردي كه توسط حيوان هار گزيده مي شد محكوم 
به مرگ بود تا اينكه اين واكس��ن كشف شد. او ادامه 
داد: بيماري هاي زئونوز عفوني )قابل انتقال بين انسان 
و حيوان( است كه از انواع عوامل باكتريايي، قارچي، 
انگلي، ويروس��ي و... مي تواند عامل بيماري باش��د. 
حداقل ۲۰۰ بيماري زئونوز در جهان شناسايي شده 
است كه ۶۱ درصد بيماري هاي عفوني جهان و ۷۵ 
درصد بيماري هاي بازپديد و نوپديد از بيماري هاي 
زئونوز اس��ت . از هر ۵بيماري عفون��ي جديدي كه 
شناسايي مي ش��وند، ۳ مورد منش��أ زئونوز دارند و 
۸۰ درص��د عوامل بيولوژيكي كه براي س��الح هاي 
بيوتروريستي استفاده مي شود منش��أ زئونوز دارد. 
مخ��ازن و ناقلين متع��ددي مي تواند س��بب بروز 
بيماري هاي زئونوز شود كه توانايي ايجاد همه گيري ها 
را دارند و مثال اخير آن همه گيري كوويد۱۹ است . 
امكان انتقال همه گيري هاي بيمارس��تاني در اين 
بيماري ها ممكن اس��ت كه شايع ترين نگراني ما در 

اين بخش بيماري تب كريمه كنگو است. 

    مرگ 1۰۰ درصدي برخي بيماري ها
رييس گروه مديريت بيماري ه��اي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت افزود: برخي بيماري ها 

درصورت ابتال م��رگ ۱۰۰ درص��دي دارد مانند 
هاري؛ اگر هاري در فردي بروز كند درماني ندارد و 
او جانش را از دست مي دهد. مشكل بعدي لطمات 
اقتصادي اين بيماري ها ب��ر صنايع به ويژه صنايع 
دامي اس��ت. بيماري تب مالت مي تواند در توليد 
گوش��ت و فرآورده لبني تاثير منفي داشته باشد و 
اين در حالي است كه برخي از اين بيماري ها هنوز 
واكس��ني ندارند و در كنترل آن مشكالت عديده 
داريم كه تب كريمه كنگو يكي از اين موارد است. 

    سالمت يكپارچه
او با تاكيد بر لزوم اطالع رس��اني درباره بيماري هاي 
زئون��وز، تصريح كرد: از چند س��ال قب��ل اصطالح 
»سالمت يكپارچه« به عنوان يك رويكرد در بحث 
كنترل و پيش��گيري زئونوز مطرح ش��ده اس��ت به 
ش��كلي كه در اين رابطه همكاري مش��تركي بين 
سازمان بهداش��ت جهاني، سازمان جهاني سالمت 
حيوانات و سازمان هاي كنترل كننده بيماري شكل 
داده اس��ت و مركزي را در زمينه رصد و شناس��ايي 
بيماري هاي تهديد كننده سالمت عمومي تشكيل 
دادند. كنترل بيماري هاي زئونوز زماني امكان پذير 
است كه هماهنگي كامل بين سالمت انسان، محيط 
زيست، دام ها و حيوانات حيات وحش شكل گيرد. 
سالمت انسان در گرو سالمت حيوانات اهلي و وحشي 
و محيط زيست اس��ت و بايد يكپارچه در اين راستا 
اقدامات پيشگيري به شكل يكپارچه را انجام دهيم. 

    خدمات رايگان 
رييس گروه مديريت بيماري ه��اي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت افزود: كليه خدماتي 
كه در واحدهاي ما ارايه مي شود رايگان است علي رغم 
اينكه اين خدمات گران است؛ به عنوان مثال به ازاي هر 
ويال واكسن هاري بين ۵ تا ۷ يورو هزينه مي شود و به 

ازاي هر ويال سرم ضدهاري ۵۶ يورو هزينه مي شود. 
كل خدم��ات در اين رابط��ه رايگان اس��ت و در ارايه 
خدمات تفاوتي بين ايرانيان و اتباع مجاز يا غيرمجاز 
قائل نمي شويم. عمده ۱۶ فوتي ناشي از هاري از اتباع 
بودند. اميري درباره بيماري تب مالت، تصريح كرد: در 
سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۹۰ مورد بيماري تب مالت 
در كشور شناسايي كرديم. اين بيماري انتقال انسان به 
انسان ندارد يا بسيار نادر است و اگر بتوانيم تب مالت را 
در حيوان كنترل كنيم در انسان هم پديدار نمي شود. 
۹۹ درصد انتقال بيماري از دام آلوده به انس��ان است 
كه راه ش��ايع انتقال آن مصرف فرآورده لبني اس��ت. 
همچنين تماس با ترشحات آلوده دام هنگام ذبح و راه 
س��وم نيز از طريق تنفس افشانه هاي ترشحات آلوده 
است. او با اشاره به اينكه در منطقه ما تب كريمه كنگو 
شايع است، اظهار كرد: اين بيماري ويروسي است كه 
امسال شاهد افزايش آمار ابتال به آن هستيم . امسال 
تا اول خرداد ۲۲۲ مورد ابتال به تب كريمه كنگو در 
عراق گزارش شده است. در ايران هم علي رغم اينكه 
س��ال قبل ۱۳ ابتال و يك فوتي ناشي از اين بيماري 
داشتيم، امسال تاكنون ۴۵ مورد ابتال به تب كريمه 

كنگو گزارش شده است و ۳ نفر نيز جان باختند.

    آخرين اخبار از شناسايي و رصد بيماري 
آبله ميموني در كشور

رييس گ��روه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان درباره آخرين اخبار پيرامون شناسايي 
و رصد بيماري آبله ميموني در كشور، تصريح كرد: 
اين بيماري ويروسي است و جزو بيماري هاي زئونوز 
تقسيم بندي ش��ده است. از بدو ش��يوع مجدد اين 
بيماري كميته رصد و پيگيري اين بيماري در كشور 
ش��كل گرفت و در عين حال مبادي م��رزي نيز به 
دقت پايش مي شوند. خوشبختانه تاكنون هيچ مورد 

مثبتي از بيماري در كشور شناسايي نشده است.

پاسخ»نوري«بهانتقاداترتبهبنديمعلمان
وزير آموزش و پرورش درباره برخي انتقادات مطرح شده 
نسبت به آيين نامه اجرايي رتبه بندي معلمان و ضرورت 
 اصالح آن گفت: روال اينطور اس��ت كه هيات تطبيق 
آيين نامه را با قانون تطبيق مي دهد و اگر مغايرتي داشته 
باشد برمي گردد و به دولت اعالم مي شود. هنوز چيزي 
به ما اعالم نكرده اند و تا زماني كه چيزي به ما اعالم نشده 
باشد ما همان آيين نامه را اجرا مي كنيم. يوسف نوري 
درپاسخ به پرسشي مبني بر اينكه »شب گذشته انتقاداتي 
 از سوي رييس كميس��يون آموزش مجلس پيرامون 
آيين نامه اجرايي رتبه بندي معلمان مطرح و اشكاالتي بر 
آن وارد و تاكيد شده است كه بايد اصالح شوند، آيا آيين 
نامه رتبه بندي قابليت اصالح دارد؟« گفت: آيين نامه ها 
وقتي در دولت تصويب مي شوند به هيات تطبيق مي روند 

و هيات تطبيق آيين نامه را با قانون تطبيق مي دهد و اگر 
مغايرتي داشته باشد برمي گردد و به دولت اعالم 
مي شود. او افزود: هنوز چيزي به ما اعالم نكرده اند 
 و تا زماني كه چيزي به ما اعالم نشده باشد ما همان 

آيين نامه را اجرا مي كنيم.

رويخطخبر

سوژه ها تكراري شده اند، هر چه مي خواهي 
به دنبال موضوع تازه اي بروي باز هم تورم 
نقش اساس��ي در آن دارد، دردهاي امروز 
جامعه بيش از هر چيز به اقتصاد گره مي خورد. به وضعيت 
تورم و گراني. انگار نه انگار كه قرار بود اين وضعيت موقتي 
باشد و باالخره يك روز تمام شود. حاال اين گراني ها راهشان 
را به سوي سالمت آدم ها هم هموار كرده اند. هر چند كه 
وقتي از گراني دارو و خدمات درماني حرفي به ميان مي آيد 
هستند مسووالني كه فقط تكذيب مي كنند و هيچ جواب 
ديگري ندارند. گفتن از دردهاي امروز مردم سياه نمايي 
نيست، بازگو كردن آن چيزي است كه در جامعه جريان 
دارد و خيلي ها آن را ناديده گرفته اند. شايد آنها هيچ وقت 
گذرشان به بيمارستان نيفتاده، شايد براي درمان بيماري 
خود و عزيزانشان مجبور نشده اند دار و ندارشان را به حراج 
بگذارند تا بلكه زندگي ادامه پيدا كند. مرگ حق اس��ت، 
اما اگر اين مرگ به خاطر فقر و نداري باشد جبر است نه 
حق. بيماراني كه تنها به دليل فقر پروسه درمان را ترك 
مي كنند، به مرگي تن داده اند كه از سر نداري و فقر است. 
آنها درد مي كشند، استفاده نكردن از داروهايي كه براي 
برخي از اين بيماران تجويز مي شود، يعني تحمل دردهايي 
متوالي و طوالني مدت يعني دس��ت و پنجه نرم كردن با 
تمام تلخي هايي كه يك انسان مي تواند به آن گرفتار شود. 
سالمتي مهم است، آنقدر مهم كه همه ما سعي مي كنيم 
وقتي قرار است براي كسي دعا كنيم بگوييم الهي هميشه 
سالمت باشي. گرفتاري در رنج بيماري آن هم در شرايطي 
كه ۷۰ درصد هزينه هاي درماني بر دوش افرادي اس��ت 
كه دفترچه بيمه به دست دارند و از اين بيمارستان به آن 
بيمارس��تان مي روند، گرفتاري در رنج بيماري در حالي 
كه براي دريافت دارو داروخانه ها مي گويند داروي ش��ما 
شامل بيمه نمي شود و اين يعني پرداخت چند ميليون 
ناقابل كه خيلي از ما اين روزها توان پرداختش را نداريم. 
گرفتاري يعني ببيني عزيزت مانند شمعي آب مي شود 
و تو ديگر توان انجام هي��چ كاري را براي كم كردن رنج و 
دردش ن��داري. قرار بود جراحي اقتصادي دولتمردان به 
نفع مردم تمام شود اما انگار اين مريض رو به احتضار ديگر 
توان برخاس��تن و دوباره از نو شروع كردن را ندارد. اين ما 
هستيم كه هر روز در گردابي از گراني ها بيشتر و بيشتر 

فرو مي رويم و معلوم نيست اين وضعيت تا كي قرار است 
ادامه پيدا كند. اين در حالي است كه رييس دولت وعده 
گراني هاي ديگر را در سال ۱۴۰۲ داده و مردم از حاال بايد 
به اين فكر كنند كه در سال آينده قرار است ميزان تورم 
چه ميزان بشود و توان آنها براي زندگي چقدر خواهد بود. 

     با وعده و وعيد نمي توان سالمت مردم را 
تضمين كرد

پدرام يگانه، پزشك داخلي درباره وضعيت تورم در حوزه 
سالمت به »تعادل« مي گويد: متاسفانه دولتمردان در اين 
زمينه موفق عمل نكرده اند. دادن دفترچه بيمه هايي مثل 
سالمت به مردم در حالي كه هيچ پشتوانه اي براي تامين 
هزينه هاي درمان آنها وجود ندارد مثل كش��يدن چك 
بالمحل است. اينكه مردم با اين دفترچه ها به مراكز درماني 
و به داروخانه ها مراجعه مي كنند و اغلب با اين جمله كه 
ما با بيمه سالمت طرف قرارداد نيستيم مواجه مي شوند، 
هيچ فايده اي ب��راي هيچ بيمار نيازمندي ندارد. افزايش 
هزينه هاي درماني خيلي وقت است كه باعث شده مردم 
در ش��رايط نابرابري براي برخورداري از خدمات درماني 
قرار بگيرند. اينكه وقتي حرف از افزايش هزينه ها مي شود، 
مس��ووالن براي اينكه بار را از دوش خود بردارند فورا به 
افزايش حق ويزيت پزشكان اشاره مي كنند هم يك نوع 
فرار رو به جلو است. اگر بخواهيم صادقانه درباره وضعيت 
بهداشت و درمان در كشور صحبت كنيم، ويزيت پزشكان 
در برابر گراني دارو و خدمات درماني اصال به چشم نمي آيد. 
او مي افزايد: حتي بي اهميت ترين اقالم دارويي با افزايش 
چندين و چند برابري قيمت مواجه شده اند. قرص هاي 
ساده اي مثل سرماخوردگي و مسكن ها نيز افزايش ۱۰۰ 
درصد داشته اند. مساله اين است كه وقتي دولت به سرانه 
بهداشت و درمان بي توجه است وقتي بر خالف بسياري از 
كشورها سرانه بهداشت و درمان در اولويت دولت نيست، 
بروز چنين تورمي چندان هم دور از انتظار نبوده و نيست. 

    اين تورم ها تازگي ندارد
كوروش خدامي كارشناس اقتصاد سالمت نيز درباره 
ب��اال رفتن هزينه ه��اي دارويي درماني در كش��ور به 
»تعادل« مي گويد: وقتي صحبت از زيان و گراني و تورم 

در بخش سالمت مي شود، موضوع تازه اي مورد بررسي 
قرار نمي گيرد. اين وضعيت مدت هاست كه ايجاد شده 
و هيچ كس هيچ كاري براي بهتر شدن وضعيت انجام 
نمي دهد، يكي از عمده داليل بروز چنين بحران هايي 
در حوزه سالمت جزيره اي عمل كردن نظام درماني 
در اقتصاد ايران اس��ت. در واقع ما در حوزه سالمت نه 
شفافيت مالي داريم نه كسي پاسخگو است و از سوي 
ديگر كساني هم كه در اين حوزه فعاليت مي كنند، از 

جمله پزشكان به اين مساله دامن مي زنند. 
او مي افزايد: ما هر سال شاهد افزايش سرسام آور قيمت 
خدمات درماني هستيم، بيمه ها به تعهدات خود عمل 
نمي كنند چون دول��ت در قبال آنها تعه��دش را انجام 
نمي دهد. به همين خاطر اس��ت كه مردم از يك جايي 
به بعد براي اينكه بتوانند س��المتي خود و عزيزانشان را 
تضمين كنند مجبور به خريد خدمات مي شوند اما همه 
آحاد جامعه توانايي خريد اين خدمات گرانقيمت را ندارند. 
محض ي��ادآوري اجراي طرح تحول س��المت در دولت 
گذش��ته دعوايي جدي ميان وزارت بهداشت و سازمان 
تامين اجتماعي به وجود آورد. آن زمان وزارت بهداشت 
اصرار داشت طرح تحول سالمت به هر قيمتي اجرا شود 
و در مقابل سازمان تامين اجتماعي به نحوه تعرفه گذاري 
خدمات درماني اي��راد مي گرفت. تعرف گذاري خدمات 
پزش��كي با وزارت بهداش��ت بود و هيچ تناسبي با منابع 
صندوق درماني س��ازمان تامين اجتماعي نداشت. آن 
زمان عموم مردمي كه تنها به اعتبار يك دفترچه بيمه از 
خدمات درماني استفاده مي كردند. متوجه اين دعوا نبودند 
اما مشكل زماني آغاز شد كه ته كشيدن منابع صندوق هاي 
درماني با نوس��انات اقتصادي همزمان ش��د و در نتيجه 

دفترچه بيمه ها كاركرد و اعتبار خود را از دست دادند.
اين كارش��ناس اقتصاد س��المت در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مي گويد: افزايش ۴۰ درصد هزينه هاي درماني 
سازمان تامين اجتماعي براي سال ۱۴۰۱ نتيجه همان 
فشار مالي طرح تحول سالمت است كه امروز مردم بايد 
با آن دس��ت و پنجه نرم كنند. سازمان تامين اجتماعي 
فراگيرترين صندوق بين النس��لي ارايه دهنده خدمات 
بيمه ه��اي اجتماعي اس��ت. تراز مالي اي��ن صندوق در 
مقايسه با صندوق هاي مشابه بهتر است. اين يعني ساير 

صندوق هاي بيمه هاي اجتماعي اگر در وضعيت مشابه 
نباشند حتما در شرايط بدتري قرار دارند. اين وضعيت 
درحالي است كه به استناد قانون برنامه ششم توسعه 
مي بايست طي پنج سال گذشته اقداماتي عاجل در 
راستاي پوشش فراگير بيمه هاي پايه درماني و افزايش 

ضريب نفوذ بيمه هاي بازرگاني صورت مي گرفت.

     وظيفه دولت ها ارزان كردن 
خدمات سالمت براي مردم است

از س��وي ديگر رييس انجمن اقتصاد سالمت با اشاره به 
افزايش هزينه هاي درماني مردم، خواس��تار ارزان سازي 
خدمات س��المت از سوي دولت ش��د. محمدرضا واعظ 
مهدوي با اش��اره به افزايش هزينه هاي درماني در كشور 
اظهار كرد: بر اساس قراردادي كه بيمه شدگان با بيمه ها 
دارند، ۹۰ درصد هزينه هاي درماني و بيمارس��تاني در 
بخش دولتي بايد توسط بيمه هاي پايه اعم از بيمه هاي 
تأمين اجتماعي، بيمه س��المت، نيروهاي مسلح و… 
پرداخت شده و بيماران تنها ۱۰ درصد هزينه هاي بستري 
خود را بپردازند. البته در مورد هزينه هاي س��رپايي اين 
فرانشيز به حدود ۲۵ درصد افزايش مي كند و ۷۵ درصد 

آن را بيمه بپردازد. او در گفت وگو با ايلنا تأكيد كرد: وزارت 
بهداشت و دولت بايد اين اهتمام را داشته باشند كه قيمت 
هزينه هاي بهداشتي و درماني براي مردم ارزان تر شود و با 
قيمت كمتري خدمات سالمت را در اختيار آنها قرار دهند 
تا هزينه ها آنها كاهش پيدا كن��د. وظيفه دولت ها ارزان 
كردن خدمات براي مردم است و از سوي ديگر بيمه ها نيز 
بايد به موقع مطالبات خود را پرداخت كنند و همچنين ۱۰ 
درصد فرانشيز در بستري و ۲۵ درصد فرانشيزي كه مردم 
در حوزه سرپايي مي پردازند، فشاري به مردم وارد نياورد. 
او در ادامه با اشاره به افزايش هزينه ها در پي حذف ارز 
ترجيحي و گران شدن كاالها و خدمات اظهار كرد: در 
اين راستا بيمارستان ها، آزمايش��گاه ها و داروخانه ها 
واحدهاي اقتص��ادي بوده و بايد هزين��ه درآمدهاي 
آنها با هم تراز ش��ود. وقتي هزينه كي��ت، دارو، تمام 
تجهيزات پزش��كي و هزينه هاي ج��اري اين اماكن 
افزايش پيدا مي كند، طبيعتا اين افزايش هزينه روي 
مردم سرشكن مي شوند، چرا كه بيمه ها اين هزينه ها 
را پرداخت نمي كنند و خارج از صورت حس��اب آنها 
قرار مي گيرد، لذا پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا 
مي كند. اين موضوع نيز موج��ب ايجاد هزينه هاي 

كمرشكن مي شود و مردم را تحت فشار قرار مي دهد 
و گروه هاي اجتماع��ي كه به اين دليل زير خط فقر 
مي روند افزايش پيدا مي كنند و در نتيجه منجر به 
رشد نارضايتي و ساير مشكالت اجتماعي مي شود.

     ارايه تجهيزات پزشكي 
بايد با قيمت ارزانتر باشد 

اين كارشناس اقتصاد سالمت يادآور شد: توصيه ما به 
دولت اين است كه سعي كنند، قيمت خدمات سالمت 
را كاهش دهند. البته اين با دستور محقق نمي شود، 
چ��را كه مواد اوليه، تجهيزات پزش��كي و… را بايد با 
قيمت ارزانتر در اختيار مراكز و واحدهاي ارايه كننده 
خدمات س��المت بگذارند. به طور مث��ال نه تنها بايد 
ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني را براي تجهيزات پزش��كي 
بيمارستاني حذف نكنند، بلكه حتي بايد آن را ۲ هزار 
تومان در اختيار بيمارستان ها بگذارند تا اگر بيمارستاني 
تجهيزاتش خراب مي شود، بتواند تجهيزات جديد را 
جايگزين كند يا همان را تعمير كند.دولت هم خود بر 
تمام پروس��ه خريد و كاربرد آن نظارت كند و در قبال 

آن خدمات تمام شده را براي بيمار، ارزان طلب كند.

وقتيازافزايشهزينههايدرمانيميگوييمازچهحرفميزنيم

سايه تورم بر سر سالمت
گزارش

تعطيليخطتوليدواكسنكووپارس
معاون تحقيقات و فناوري موسسه تحقيقات واكسن 
و سرم س��ازي رازي با اش��اره به عدم انج��ام تعهدات 
وزارت بهداشت در قبال واكسن كووپارس از تعطيلي 
خط توليد اين واكس��ن خبر داد. محمدحسين فالح 
مهرآبادي با اش��اره به توقف خط توليد واكسن كرونا 
كووپارس اين موسس��ه اظهار كرد: دليل اين كار نيز 
اين بود كه واكسن كرونا در كشور بازار ندارد. كااليي 
هم كه بازار نداشته باشد خط توليد واكسن آن تعطيل 
مي ش��ود. او ادامه داد: وزارت بهداشت در بهمن ماه به 
ما اعالم كرد كه ۳.۵ ميليون دوز واكسن توليد كنيد تا 
قرارداد خريد آن را امضا كنيم، موسسه رازي نيز اين 
واكسن ها را توليد كرد، اما خبري از قرارداد خريد نشد 
و االن اين واكسن ها در انبارهاي موسسه رازي هستند 
كه براساس قيمت ۱۸۰ هزار توماني كه براي هر دوز 
اين واكسن در نظر گرفته ش��د، ۶۳۰ ميليارد تومان 
هزينه توليد اين ۳.۵ ميليون دوز واكسن شده است. 
سخنگوي طرح واكس��ن كووپارس يادآور شد: اجازه 
صادرات براي واكسن رازي نيز زماني داده شد كه ديگر 

بازار دنيا با اشباع واكس��ن مواجه شد و از سوي ديگر 
وضعيت بيماري نيز در جهان رو به افول رفت. او تأكيد 
كرد: ما بر اس��اس درخواس��ت و نامه وزارت بهداشت 
در بهمن ماه، ۳.۵ ميليون دوز واكس��ن توليد كرديم. 
در اس��فندماه همه اين ۳.۵ ميليون دوز آماده بود، اما 
پس از آن وزارت بهداشت نه قراردادي امضا كرد و نه 
واكسن ها را از ما خريداري كرد. در حال حاضر نيز كه 
وزارت بهداشت برنامه تزريق دوز چهارم واكسن 
كرونا را دارد، از قبل واكس��ن هاي مورد نياز خود 

را خريداري كرده و در انبارهايش موجود است.

تمديدتاريخموعداعزامبهخدمتمشموالنزلزلهزده
س��ازمان وظيفه عمومي در اطالعي��ه اي اعالم كرد: 
مشموالن زلزله زده اس��تان هرمزگان كه داراي برگ 
آماده به خدمت به تاريخ مرداد و ش��هريور ماه ۱۴۰۱را 
دارند مي توانند يك يا دو ماه موعد اعزام خود را تمديد 
كنند. سازمان وظيفه عمومي فراجا در اطالعيه اي اعالم 
كرد: به منظور همدردي با مشموالن و خانواده هاي آنان 
درمنطقه زلزله زده استان هرمزگان، تسهيالتي براي 
تمديد تاريخ اعزام به خدمت براي اين دسته از افراد در 
نظر گرفته شده است. الزم به ذكراست، كليه مشموالن 
اعزامي مرداد و شهريور ماه ۱۴۰۱ در استان هرمزگان 
كه در اثر زلزله دچار آسيب شده و قادر به اعزام به خدمت 
نبوده اند، مي توانند در صورت تمايل و ارايه درخواست، 
تاريخ اع��زام به خدمت خود را تا ي��ك يا دو ماه تمديد 

كنند. در اين اطالعيه آمده اس��ت: اين مشموالن 
مي توانند درخواست هاي خود را به نزديك ترين 
دفتر خدمات الكترونيك انتظامي )پليس+۱۰( يا 
وظيفه عمومي شهرستان يا استان محل سكونت 

خود ارايه كنند و پيگيري الزم را به عمل آورند.
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