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يادداشت-4 يادداشت-1

 پيامي 
كه شنيده نشد

 تاثير سوء افزايش اجاره بها 
و جابه جايي مداوم بر خانواده

1- جمعه گذشته 61 استاد 
اقتصاد دانشگاه هاي كشور 
در بياني��ه اي هش��دارآميز 
خطاب به مس��ووالن براي 
»خروج از تنگناي اقتصادي 
كنون��ي« برداش��تن 2 گام 
اساسي را ضروري دانستند 
و در خ��ال مباح��ث خود 
»5 پيش��نهاد اجرايي روش��ن براي سامان دادن به 
آشفتگي كنوني خطاب به دولتمردان« طرح كردند. 
اما به نظر مي رسد كه اين پيام، هم از سوي رسانه ها 
به نحو شايس��ته مورد توجه ق��رار نگرفت و به طور 
ناقص منعكس ش��د و هم از س��وي دولتمردان! به 
گونه اي كه هيچ يك از دولتمردان و حتي نمايندگان 
مجلس واكنشي سلبي يا ايجابي نسبت به اين پيام 

نداشتند. 
2- اگرچه در انعكاس رس��انه اي بيانيه هش��دارآميز 
61 اقتصاددان از عنوان »اس��تادان اقتصاد سراس��ر 
كشور« اس��تفاده ش��د، اما واقعيت اين بود كه جاي 
اس��تادان اقتصاد دو دانش��گاه »صنعتي شريف« و 
»امام صادق)ع(« در ميان امضاكنندگان اين بيانيه 
خالي بود.استادان اقتصاد دانش��گاه شريف همواره 
طي سال هاي اخير، به اشتباه يا از روي حب و بغض، 
به عن��وان اقتصاددانان نئوليبرال از س��وي برخي از 
طيف هاي سياس��ي و دانش��گاهي به جامعه معرفي 
شده اند. از همين رو، غيبت اين استادان در فهرست 
امضاكنندگان به هر علتي كه بوده باشد، بهانه براي 
برچس��ب زدن به بيانيه 61 اقتصاددان را گرفته بود. 
از س��وي ديگر، دانش آموختگان اقتصاد اسامي در 
دانشگاه امام صادق)ع( هم اينك بر مسند كار هستند 
و از همي��ن رو، اي��ن دس��ته از اقتصادخوانده ها »در 
عمل« درگير اقتصاد ايران هستند و فعا در »موضع« 
انتقادك��ردن ق��رار ندارند. از اي��ن رو، مي توان گفت 
كه اس��تادان امضا كننده بيانيه، گروهي از اس��تادان 
اقتصاد بودند كه از س��ر صدق، دلسوزي براي مردم 
و ميهن و همچني��ن معرفت علمي خود در بيانيه اي 
مواضع علمي خود را توضيح دادند و ضمن تش��ريح 
شرايط بسيار وخيم اقتصاد ايران، راهكارهايي را نيز 
ارايه كردند. اگرچه، اقتصاددانان طيف هاي مختلف 
احتم��اال در ارايه راه��كار متفق القول نيس��تند، اما 
بي گمان توصيف مسائل و مشكات اقتصادي مورد 
اش��اره در اين بيانيه و همچنين لزوم اجراي »دو گام 
اساسي« تصريح ش��ده در بيانيه براي خروج اقتصاد 

ايران از تنگنا، مورد تاييد همه طيف ها است. 
3- در بيانيه 61 اقتصاددان آمده اس��ت، »وضعيت 
اقتص��ادي ايران براس��اس مجموعه گس��ترده اي از 
ش��واهد، بس��يار نگران كننده اس��ت و چشم اندازي 
براي بهبود و برون رف��ت از آن نيز وجود ندارد و بلكه 

روند نزولي ش��اخص هاي عملك��رد نهادي )كيفيت 
حكمران��ي، محي��ط عمومي كس��ب و كار، فس��اد، 
رقابت پذيري اقتصادي، نوآوري و...( و نيز شاخص هاي 
مهمي چون خروج سرمايه مالي و سرمايه انساني از 
يكس��و و نرخ نزول��ي س��رمايه گذاري اقتصادي در 
سال هاي اخير، هشدار آينده اي بسيار نگران كننده تر 
را براي اقتص��اد اي��ران هم��راه دارد.« از همين رو، 
تصريح ش��ده اس��ت: »با بازخواني تجارب جهاني و 
براس��اس تحليل علمي و كارشناسي صاحبنظران 
مل��ي و امضا كنندگان اين نامه، نخس��تين گام براي 
برون رف��ت از اين وضعيت دش��وار، تغيير اساس��ي 
راهبردها و سياست هاي خارجي و گام دوم تغيير در 
شيوه حكمراني در داخل كشور است. به زبان كوتاه، 
راه حل مسائل بغرنج اقتصادي و اجتماعي امروز ايران 
و جبران جاماندگي در رقابت نفسگير اقتصاد جهاني 
نيازمند دو گام بلند اس��ت: الف- اصاح بنيادين در 
سياست خارجي و در پيش گرفتن سياست همزيستي 
و همكاري مسالمت آميز و عزتمندانه با همسايگان و 
كشورهاي منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت هاي 
بزرگ اقتص��ادي و توجه به خواس��ته هاي حداقلي 
مردم شريف ايران در زمينه بهبود وضعيت معيشتي 
و ارتقاي جايگاه ايران در جهان اس��ت. بدون احياي 
توافق برجام و خروج از محدوديت هاي اعمال ش��ده 
بر بخش بانكداري ايران توسط FATF، نمي توان در 
اقتصاد ايران از سياست ثبات اقتصاد كان و دسترسي 
كم هزين��ه به بازارهاي جهاني س��خن به ميان آورد. 
ب- جراحي و اصاحات عميق اقتصادي بدون بهبود 
كيفيت حكمراني به فسادي عميق و فقر و نابرابري 
جبران ناپذي��ر و بي ثباتي هاي سياس��ي و اجتماعي 

فرساينده منجر خواهد شد.«
4- طي 3 ماه گذشته، نرخ دالر حدود 7 هزار تومان 
افزايش يافته اس��ت. ركورد قابل توجهي اس��ت و 
نشانه اي از شعله ورتر ش��دن تورم در ماه هاي پيش 
رو است. شايد به گفته كارشناس اقتصادي يكي از 
برنامه هاي شبكه افق سيما، اقدامات دولت در ايجاد 
محدوديت هاي فني و تزري��ق دالر به بازار موجب 
شده است كه مثا نرخ دالر به 40 يا 45 هزار تومان 
)آن طور كه امريكايي ه��ا برنامه ريزي كرده بودند( 
نرس��د، اما آيا اين كافي اس��ت؟ براساس بيانيه 61 
اقتصاددان و همچنين بر اساس اظهارنظر بسياري 
از اقتصاددانان طي ماه هاي اخير، اين اقدامات نه تنها 
كافي نيست كه چشم انداز مثبتي را هم پيش روي 
مردم ايران نمي گش��ايد. جنس اقداماتي كه دولت 
بايد انجام دهد، به غير از بيانيه 61 اقتصاددان، بارها 
و بارها از زبان اقتصاددانان و حتي فعاالن سياس��ي 
گفته و نوش��ته شده اس��ت. اما به نظر مي رسد اين 
اظهارنظرها اساس��ا از س��وي دولت شنيده نشده و 

نمي شود.

افزايش اجاره بها باعث شده 
تا بس��ياري از اف��راد محل 
زندگي خ��ود را ك��ه به آن 
عادت داش��ته و ب��ا آن انس 
گرفته بودند، ترك كنند. اين 
جابه جايي نوع��ي غريبگي 
را ايج��اد مي كن��د كه باعث 
بروز افزايش جرم در جامعه 
مي ش��ود. وقتي درصد زي��ادي از اف��راد مجبور به 
حاشيه نش��يني مي ش��وند و در محل��ه اي زندگ��ي 
مي كنند كه هيچ آشنايي با محيط آن ندارند، نفرت را 
افزايش مي دهد. متاسفانه اين روزها هيچ نظارتي بر 
افزايش اجاره بها خانه اعمال نمي شود، از سوي ديگر 
صاحبخانه ه��ا با توجه به افزايش ت��ورم هزينه هاي 
زندگي خود را از مس��تاجر طل��ب مي كنند كه اين 
مساله باعث بروز مشكاتي براي افراد با درآمدهاي 
پايين مي ش��ود. اينكه ف��رد ناگهان با درخواس��ت 
غيرمعق��ول صاحبخانه در م��ورد افزايش پول رهن 
و اجاره بها مواجه مي ش��ود س��رخوردگي را در او به 
وجود م��ي آورد. خيلي از خانواده ها دوس��ت دارند 
در محله اي كه س��ال ها با آن انس گرفته اند زندگي 
كنن��د، اما وقتي توان پرداخت اجاره بها مس��كن در 
اين محله ها را ندارند مجبور به ترك آن مي ش��وند. 
اين اتفاق خيلي س��اده رخ نمي دهد. در واقع وقتي 
شرايط اقتصادي به سامان نباشد جابه جايي ساكنان 
كوچه و محله هم بيشتر مي شود، مستاجرها به دليل 
افزايش قيمت ها نه مي توانند صاحب خانه شوند و نه 
مي توانند هزينه اجاره  خانه كه هر سال دارد بيشتر 
مي ش��ود را تامين كنند. وضعيتي ك��ه امروز براي 
جامعه ايراني پيش آمده همين اس��ت، تورم سر به 
فلك گذاشته و كاهش قدرت خريد سبب شده آدم ها 
بيش��تر از يكي دو س��ال نتوانند در يك خانه ساكن 
شوند و سر سال كه نشده بايد به دنبال خانه اي ديگر 
متناسب با توانايي اقتصادي خود در محله اي ديگر 
باشند. در سال هاي اخير به دليل مشكات اقتصادي 
و تورم افسار گسيخته شاهد اين واقعيت تلخ هستيم 
كه نه تنها خانواده ها قادر به خريدن خانه نيس��تند 
بلكه توان تمديد خانه اس��تيجاري را نيز ندارند، بر 
اين اساس مش��اهده مي كنيم كه مستاجران دائمًا 
محل س��كونت خود را به سمت مناطق جنوبي شهر 
تغيير مي دهند كه همين افزايش جابه جايي ساالنه 
به ط��ور بالقوه مي تواند امنيت مناطق ش��هري را به 
مخاطره بيندازد. يكي از عواملي كه كمك به افزايش 
نا امني در ش��هرها مي كند احساس گمنامي است، 
يعني حضور گذري افراد در يك محيط جغرافيايي 
مش��خص به نا امني در آن محي��ط اجتماعي دامن 
مي زند، زيرا انس��جام اجتماعي به عل��ت روابط زود 
گذر به شدت پايين اس��ت، برهمين اساس مشاهده 

مي كنيم كه امنيت در محيط هاي روستايي بيشتر 
از شهرها احساس مي شود زيرا ماندگاري و احساس 
تعلق خاطر باعث نظارت عمومي ش��ده اس��ت. اما 
در اي��ن اسباب كش��ي دايمي فقط محل��ه و امنيِت 
آن نيس��ت كه آس��يب مي بيند، بلكه فرد و سامت 
رواني او هم با آس��يب هاي جدي مواجه مي ش��ود، 
نگراني از جابه جايي هاي هرس��اله س��بب مي شود 
اعضاي خان��واده  نتوانن��د برنامه ري��زي بلندمدت 
داش��ته باش��ند و اين عدم برنامه ريزي ممكن است 
ناكامي هاي زندگي آنها را بيش��تر كند تا اس��ترس 
جزو جدا نش��دني زندگي شان ش��ود. متاسفانه در 
جامعه مدرن تا حدودي هم محلي بودن از بين رفته 
است، اگر همس��ايگي از بين برود ش��خصيت افراد 
تحت تاثير قرار مي گيرد چراكه بخشي از شخصيت 
فرد در گروه همس��االن ش��كل مي گيرد و همسايه 
يكي از اين گروه ها است. نس��ل امروز كه نمي تواند 
صاحب خانه ش��ود و دائم مس��تاجر است بخشي از 
 سرنوشت خودش دست خودش نيست، بلكه دست 
صاحب خانه اس��ت، جابه جايي دايم��ي برنامه هاي 
زندگ��ي فرد را ب��ا بي ثباتي مواج��ه مي كند، امكان 
برنامه ريزي برايش ممكن نيس��ت، همه اينها ذهن 
فرد را اذيت مي كند و اجازه نمي دهد آرامش داشته 
باشد. اين اسباب كشي دايمي زمينه رشد خشونت 
در اف��راد را فراهم مي كند. فقدان امنيت س��كونت 
در يك محل مناس��ب ب��ه اس��ترس و اضطراب در 
بين طبقات متوس��ط و پايين جامعه دامن مي زند، 
به طوري كه در س��ال هاي اخير اين نوع از ناكامي ها 
به يكي از عوامل افزايش معضات فردي و اجتماعي 
تبديل ش��ده اس��ت، در واقع يكي از عل��ل افزايش 
خش��ونت در جامعه را مي توان ب��ه ناكامي افراد در 
دس��تيابي به اهداف خود در ابع��اد مختلف زندگي 
دانست. همچنين اسباب كشي هاي دايمي مي تواند 
س��بب افزايش اختافات خانوادگي از جمله آسيب 
ديدن رابطه فرزند با والدين شود. اين وضعيت سبب 
سرخوردگي فرزندان مي ش��ود و تا حدودي اقتدار 
مادر و پ��در در نزد فرزندان از بين م��ي رود. يكي از 
درگيري هاي جوانان اين است كه نوجواني خودشان 
را در محله اي ديگر سپري مي كنند و آن جا دوستاني 
دارند ام��ا به دالي��ل مختلف از جمل��ه داليل مالي 
خانواده آن محله را ترك مي كن��د، در برخي از اين 
موارد بچه ها مجدد به همان محله اول برمي گردند، 
در واق��ع نوعي گسس��ت ميان خان��ه و محل تفريح 
فرزندان ايجاد مي شود، بنابراين تا حدودي كنترل 
خانواده نس��بت به فرزندان از بين مي رود، از طرفي 
فرزندان احس��اس مي كنند والدين ش��ان توانمند 
نيس��تند كه زندگي با ثباتي داش��ته باشند، در اين 
وضعيت بسياري از ابزارهاي تربيتي از دست والدين 

خارج مي شود.

طاهره شهركيمجيد اعزازي

 نهادها همچنان براي انتقال زمين هاي مازاد 
به طرح نهضت ملي مسكن مقاومت مي كنند

 سخنگوي وزارت خارجه آخرين وضعيت 
مذاكرات وين و همكاري ايران با آژانس را تشريح كرد

چرا افزايش تقاضا براي كاالهاي فيك افزايش يافته است؟

 احتكار زمين 
توسط دستگاه هاي دولتي

صفحه5 صفحه2

صفحه5

نمي توانستيم اقدام سياسي آژانس را 
بدون پاسخ بگذاريم

قاچاق آنالين لوازم خانگي

 »تعادل« 
در گزارشي بررسي مي كند

ت��ورم در اقتص��اد اي��ران ه��ر روز در ح��ال 
ركوردشكني هاي تازه است و اين روند با افزايش 
قيمت محصوالت و حذف ارز ترجيحي بسياري از 
كاالهاي اساسي از سوي دولت، تقويت شده است. 
بدين ترتيب تورم انتظاري نيز در جامعه رشد كرده 
و بر همين اس��اس بازارهاي ملك، خودرو، طا و 
ارز به ش��دت تحريك ش��ده اند. به نحوي كه دالر 
اين روزها در سطح 33 هزار تومان نوسان مي كند 
و طا نيز مدتي اس��ت از رقم يك ميليون و 470 
هزار تومان در هر گرم باالتر رفته است. در همين 
حال قيمت ملك هم در ارديبهشت ماه ركوردهاي 
صفحه 4 را بخوانيد پيشين خود را...  

 تغيير 
مسير نقدينگي 

 براي
 ورود به بورس

از خانه هاي خالي تا خاموشي 
كارتخوان ها

با وجود تم��ام صحبت هايي كه در طول س��ال هاي 
گذشته براي افزايش ميزان منابع درآمدي پايدار دولت 
مطرح شده و در اين بين برنامه ريزي هاي كاني براي 
افزايش درآمدهاي مالياتي در دستور كار قرار گرفته 
اما همچنان فاصله قابل توجهي ميان اهداف و آنچه 
كه در عم��ل رخ مي دهد وجود دارد. آمارهاي جهاني 
از اين حكايت دارند كه بخش مهمي از كش��ورهاي 
توسعه يافته، اكثر منابع درآمدي خود را از طريق ماليات 
تامين مي كنند و در واقع با گسترش مباني مالياتي، 
كليه اقداماتي كه از سوي دولت واجد پرداخت ماليات 
شناخته شود، بايد به شكل دقيق ديون خود را پرداخت 
صفحه 2 را بخوانيد كند.   

تالش هاي 
 ناتمام 

 براي فرار 
از ماليات

يادداشت-2

د  قتص��ا ا ز  و م��ر ا
جه��ان ب��ر اس��اس 
تعام��ل همه جانب��ه و 
زيرساخت هاي تجاري 
مطلوب عمل مي كند. 
يعني براي آنكه بتوان 
در بازاره��اي متن��وع 
حضور داش��ت، بايد از 
زيرساخت هايي مانند حمل و نقل تا تعاماتي 
در حوزه هاي بانكي و اقتصادي را فراهم كرد و 
سپس به عقد قراردادهاي مشترك و گسترده 

كردن تجارت فكر كرد.
وابس��تگي اقتصاد اي��ران به پ��ول نفت باعث 
ش��ده، هيچگاه به شكلي درس��ت به صادرات 
غيرنفتي توجه نشود. از سوي ديگر با توجه به 
محدوديت هايي كه اقتصاد ايران در سال هاي 
گذش��ته با آن مواجه ب��وده، ب��ازار كاالهاي 
صادراتي كشور نيز به چين و برخي كشورهاي 
همس��ايه و آس��يايي محدود ش��ده و فرصت 
حضور در بازارهاي��ي مانند آفريق��ا به وجود 

نيامده است.
در ميان كشورهاي آفريقايي نيز منابع محوري 
وجود داشته و اين كشورها نيز در حوزه معادن 
فعاليت داشته اند. به همين دليل اقتصادهاي 
دو طرف تا حدي ش��بيه به ه��م بوده و همين 
موضوع افزايش تعامات را دشوار كرده است. 
محدوديت منابع مالي كشورهاي آفريقايي نيز 
مزيد بر علت ش��ده تا سطح تعامات دو طرف 
پايين باشد. بايد به اين موضوع دشواري هايي 

مانند حمل و نقل را نيز اضافه كرد.
م��ا اساس��ا در ص��ادرات نمي تواني��م ن��گاه 
كوتاه مدت داش��ته باش��يم. كاالهاي ما بايد 
چه در حوزه كيفي��ت و ارزش افزوده، چه در 
حوزه قيمت گذاري و چه در بخش هايي مانند 
برندسازي و عرضه پيش��رفت كند. اگر به اين 
موضوع تعامل س��ازنده با اقتصاد جهان را نيز 
اضافه كنيم، مي توان انتظار داشت كه صادرات 
ايران چه در آفريقا و چه در س��اير نقاط جهان 

افزايش پيدا كند.
امروز تعامل با جه��ان، مقدمه افزايش امنيت 
چه در س��طح ملي و چه در س��طح اقتصادي 
اس��ت. ايران هر چ��ه بتواند حض��ور خود در 
بازاره��اي مختلف از آس��يا و اروپ��ا گرفته تا 
آفريقا و امريكا را افزاي��ش دهد، در كنار ثبت 
رش��د اقتصادي، افزايش صادرات و باال بردن 
سطح اش��تغال، مي تواند براي آينده خود نيز 
برنامه هايي جدي تر و توس��عه محور طراحي 

كند.

عباس آرگون

 اقتصاد ايران 
و تعامالت بين المللي

يادداشت-3

در حال��ي ك��ه در يك 
وضعي��ت به ش��دت با 
ديدگاه تورمي به س��ر 
مي بريم در يك الي دو 
هفته اخير شاهد رشد 
قدرتمن��د ب��ازار طا و 
س��كه و ارز هستيم كه 
به شدت در رأس اخبار 
و صحبت ها قرار گرفته اند.تمامي اين موارد هر 
چند خيلي از كارشناس��ان اقتصادي را هم نظر 
بر شكستن قله ها يكي پس از ديگري واداشته 
است كه مفروضات اقتصادي هم براين موضوع 
صحه مي گذارند ولي نظر من را خاف جهت آنها 
مي كند و وقتي در بازارهاي مالي )در هر بازاري( 
اينچنين يكپارچگي ذهن��ي و تحليلي بر يك 
سمت و سو قرار مي گيرد هشدار اصاحي بازار 
را به صدا درم��ي آورد. موردي كه من طي چند 
س��ال فعاليت در بازارهاي مالي و به قول نسيم 
طالب پور در بازي داش��تن آن را به خوبي حس 
كرده ام. البته اين بدان معنا نيست كه اين بازار ها 
به واسطه اين چاپ پول افسار گسيخته محكوم 
به رشد بي محابا نيس��تند و پس از اصاحي كه 
انتظار خواهد رفت، پ��س از آن در ميان مدت و 
بلندمدت باز نقدينگي به سراغ اين بازار ها خواهد 
آمد. ولي بي��ش از پيش توجه من را معطوف به 
بازاري مي كند كه طي دو س��ال اخير به شدت 
مورد بي مهري قرار گرفته است و اگر به سال هاي 
قبل تر بازگرديم عليرغم اينچنين بي مهري ها و 
سنگ اندازي ها عليه اين بازار شفاف، سهم خود 
را با يك لگ زماني به خوبي ايفا كرده است و در 
آينده اي بسيار نزديك تر از ادوار رشد قبلي بايد 
منتظر رها شدن فنر بيش از پيش فشرده شده 
بازار باش��يم. حال با بازاري طرف هستيم كه از 
هر نظر تحليلي كه به آن نگاه مي كنيم مس��ير 
روشني را فرياد مي زند ولي با نيم نگاهي از سوي 
مردم عادي مواجه نيست كه اين بازار را بيشتر 
از قبل جذاب براي سرمايه گذاري خواهد كرد. 
مسيري كه كه با اندكي فعاليت در بازار هاي مالي 
مي توان به راحتي انتظار اين رشد را حس كرد و 
چه بسا با تركيب با دانش هاي تحليلي مختلف 
بازار مي توان به خوبي بر اين احساس يك مهر 
تأييد عقلي و منطقي وارد نمود. البته اين نكته 
مهم را در رابطه با بازار سرمايه بايد خاطرنشان 
كرد كه به واسطه ابهام هاي ايجاد شده پي در پي 
و اخبار هاي مختلف در رابطه با توافقات برجامي 
در يك وهله زماني، پول هوشمند از ديد برجامي 
را كه در بين صنايع ذي نفع در گردش بود پس از 
گردش چند مرحله اي در...  ادامه در صفحه 8

علي فراقي

 زمان رشد بازار سرمايه 
رسيده است؟



با وجود تمام صحبت هايي كه در طول سال هاي گذشته براي 
افزايش ميزان منابع درآمدي پايدار دولت مطرح شده و در 
اين بين برنامه ريزي هاي كالني براي افزايش درآمدهاي 
مالياتي در دستور كار قرار گرفته اما همچنان فاصله قابل 
توجهي ميان اهداف و آنچه كه در عمل رخ مي دهد وجود 
دارد. آمارهاي جهاني از اين حكايت دارند كه بخش مهمي 
از كشورهاي توس��عه يافته، اكثر منابع درآمدي خود را از 
طريق ماليات تامين مي كنند و در واقع با گسترش مباني 
مالياتي، كليه اقداماتي كه از س��وي دولت واجد پرداخت 
ماليات ش��ناخته شود، بايد به ش��كل دقيق ديون خود را 
پرداخت كند. در ايران اما نه تنها هنوز مقدمات اجراي كامل 
اين سياست ها فراهم نشده كه حتي طرح هايي كه سال ها 
از برنامه ريزي براي اجرايشان مي گذرد نيز در مرحله عمل با 
اما و اگر مواجه هستند.  در ايران تنها حقوق بگيران ثابت به 
شكل كامل و دقيق ماليات خود را پرداخت مي كنند و ساير 
اقشار هرچند در فهرست پرداخت ماليات قرار دارند اما نحوه 
دريافت ماليات آنها همچنان محل بحث و اختالف نظر است. 
از ماليات بر درآمد گرفته تا ماليات خريد و فروش و ماليات 
عايدي سرمايه بحث هايي است كه در سال هاي گذشته 
هم��واره محل بحث بوده و در عرصه عمل با چالش مواجه 
بوده اس��ت. هر گام جديدي كه سازمان امور مالياتي براي 
باال بردن ميزان دريافت ماليات بر مي دارد نيز با واكنش هاي 
خاص خود مواجه مي شود. بحث اتصال درگاه هاي كارتخوان 
به س��امانه هاي مالياتي يكي از بحث هايي است كه در اين 
سال ها مطرح بوده و در هفته هاي گذشته جدي تر شده است. 
با اين وجود پس از اجراي گام هاي نخست، مخالفت هايي از 
سوي اصناف مختلف آغاز شده و حتي راه هايي براي فرار از 
اين دستور دولت پيش بيني شده است. يكي از اين راه ها، 
خاموش كردن كارتخوان ها و روي آوردن به جابه جايي پول 
به شكل كارت به كارت يا خريد و فروش نقدي است كه البته 
بعيد به نظر مي رسد امكان انجام طوالني مدت آن به وجود 
بيايد. در چنين شرايطي البته خبرهايي نيز آمده كه كارت 
به كارت تفاوت چنداني با اس��تفاده از كارتخوان در نحوه 
محاسبه ماليات ندارد. دستگاه هاي پوز به هيچ عنوان مبناي 
محاسبه و اخذ ماليات نيستند بلكه تنها يكي از ابزارهاي 
رصد و بررسي تراكنش هاي حس��اب افراد است. سازمان 
امور مالياتي براي محاس��به ماليات، تمامي تراكنش هاي 
حساب افراد را بررسي مي كند و در ادامه حساب هاي تجاري 
و شخصي را جدا مي كند. به اين صورت كه مطابق معيارهاي 
بانك مركزي، اگر ميزان تراكنش هاي يك حساب سقف 
مصوب و مورد نظر را رد كند، آن حساب تجاري محسوب 
شده و به آن ماليات تعلق مي گيرد. بنابراين اينكه وجوه به 
جاي استفاده از درگاه كارتخوان، از ساير درگاه ها به حساب 
افراد واريز ش��ود، نمي تواند سازمان امور مالياتي را دور زده 
و افراد را از پرداخت ماليات مستثني كند. رييس سازمان 
امور مالياتي نيز در همين رابطه تاكيد كرده است كه فعاالن 

اقتصادي و پزشكان خود و مردم را به زحمت نيندازند، زيرا 
اين سازمان در پايان س��ال هم حساب هاي تجاري آنها را 
بررس��ي مي كند و هم پوزها را و راهي براي فرار از پرداخت 
ماليات وجود ندارد. سازمان امور مالياتي البته تالش كرده 
كه اعتماد پرداخت كنن��دگان ماليات را نيز جلب كند و از 
يك رويكرد عدالت محور خبر داده كه ميزان ماليات بخش 
قابل توجهي از جامعه را پايين نگه مي دارد. داوود منظور، 
رييس سازمان امور مالياتي كشور، اظهار داشت: همان گونه 
كه قبال هم اعالم شد، در رويكرد عدالت محور سازمان امور 
مالياتي در تعيين ماليات مقطوع واحدهاي صنفي كوچك 
و متوسط ماليات يك ميليون و يكصد هزار مودي مالياتي، 
صفر، ماليات ۸۰ درصد از موديان حداكثر ۵ ميليون تومان، 
ماليات ۴۰۰ هزار مودي مالياتي بين ۵ تا ۲۰ ميليون تومان 
و ماليات يكصد ه��زار مودي بيش از ۲۰ ميليون تومان در 
خصوص عملكرد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. تاكنون نزديك 
به ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي دريافت 
ش��ده اس��ت، همچنين حدود ۸۰۰ هزار فرم تبصره ماده 
۱۰۰ دريافت شده است. برنامه اين سازمان شفاف سازي 
و عدالت محوري در موضوع ماليات است. با اين وجود هنوز 
راهي طوالني تا اتخاد سياست هاي عدالت محور مالياتي 
باقي مانده است. يكي از حوزه هايي كه از ماه ها پيش بحث 

بر سر آن ادامه داشته، ماليات ستاني از خانه هاي خالي بوده 
است. با وجود ابالغ قانوني و تاكيد بر لزوم معرفي اين واحدها، 
هنوز دولت نتوانسته ماليات قابل توجهي از اين واحدها اخذ 
كند. وزير راه و شهرسازي در اظهارات اخيرش درباره اجراي 
قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي گفت كه ۵۶۰ هزار واحد 
مسكوني خالي به وزارت اقتصاد و دارايي معرفي شده كه از 
اين ميزان ۶۰ هزار واحد اعتراض كردند و اين اعتراضات در 
دست بررسي است. وي همچنين از گزارش حدود ۴۰۰ هزار 
خانه جديد خالي خبر داده است. بدين منظور، براي بررسي 
آخرين وضعيت ارس��ال اطالعات جديد خانه هاي خالي، 
مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيندهاي مالياتي اظهار 
كرد: هنوز اطالعات جديدي از خانه هاي خالي به سازمان 
امور مالياتي ارسال نشده و اطالعات جديد ممكن است كه 
اطالعات دقيق و موثق همان ۵۷۶ هزار خانه خالي قبلي پس 
از بررسي هاي صورت گرفته باشد. وي افزود: اعتراضات درباره 
شناسايي خانه هاي خالي از سوي صاحبان اين واحدهاي 
مسكوني به وزارت راه و شهرسازي رفته و تغييرات وارد شده 
در اطالعات خانه هاي خالي را به سازمان امور مالياتي ارسال 
خواهد كرد. جهانگير رحيمي ادامه داد: بخش ابتدايي كه از 
تعداد خانه هاي خالي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار 
گرفت، زياده نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نكرده  

است. افزايش وصول ماليات از خانه هاي خالي به اطالعات 
جديد بستگي دارد زيرا، احتمال اينكه شناسايي اين خانه ها 
دقيق باشد، بيشتر است و هر چه اطالعات دريافتي درست تر 
باشد، آمار وصولي نيز باال مي رود. مديركل دفتر طراحي و 
تحليل فرآيندهاي مالياتي در پايان سخنانش تاكيد كرد كه 
بعد از تيرماه اطالعات خوبي از وصول پايه هاي مالياتي از 
جمله ماليات خانه هاي خالي اعالم خواهد شد. طبق اين 
گزارش، بر اس��اس قانون ماليات خانه هاي خالي مصوب 
آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسكوني در شهرهاي باالي 
۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ روز خالي از سكنه باشد، مشمول 
ماليات مي شود و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، ماهانه 
مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح 
ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم 
معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 
۱۸ برابر ماليات متعلقه خواهد شد.  هرچند به نظر مي رسد 
همچنان اميد به اجراي دوباره برجام و دسترسي دوباره 
به منابع نفتي، يكي از اصلي ترين اهداف تصميم گيران 
اقتصادي اس��ت اما با توجه به گام هايي كه در سال هاي 
گذشته برداشته شده و البته نياز دولت به يك درآمد پايدار، 
احتماال تالش براي افزايش درآمدهاي مالياتي ادامه خواهد 

داشت، هرچند مقاومت ها نيز در اين حوزه تمامي ندارد. 
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تالشهمهجانبه
برايمنزلتنخبگان

رييس جمهور با تاكي��د بر اهميت بهره گي��ري از توان 
كارشناس��ي نخبگان و دانشگاهيان در نظام حكمراني، 
تصريح كرد: مهم اس��ت س��ازوكارهاي كارآمدي براي 
شكل گيري يك رابطه موثر ميان دولت و نهاد علم فراهم 
ش��ود تا بتوانيم كامال مس��اله محور از توان علمي مراكز 
دانش��گاهي و نخبگاني بهره ببريم. جمعي از روس��اي 
دانش��گاه هاي كشور و تعدادي از مس��ووالن اجرايي در 
نشستي به رياس��ت آيت اهلل دكتر سيدابراهيم رييسي، 
راهكارهاي بهره گيري حداكثري از ظرفيت نخبگان را 
مورد بحث و بررسي قرار دادند. در اين نشست مقرر شد 
كارگروهي با محوريت مركز بررس��ي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري تشكيل شود تا با مشاركت دانشگاهيان 
و مقامات اجرايي، روش هاي مناسب عملي و سريع الوصول 
اجرايي براي بهره مندي بهتر از توان علمي و تحقيقاتي 
دانش��گاه ها در دول��ت را ارايه و تحقق آنه��ا را پيگيري 
كنند. رييس جمهور در اين جلس��ه با تاكيد بر اهميت 
جذب و بهره گيري از توان كارشناسي و علمي نخبگان و 
دانشگاهيان در نظام حكمراني، طراحي سازوكارهايي براي 
تسهيل و تحكيم ارتباط دولت با شبكه نخبگاني كشور را 
ضروري خواند و گفت: اين مهم اس��ت كه سازوكارهاي 
كارآمدي براي شكل گيري يك رابطه موثر ميان دولت و 
نهاد علم فراهم شود تا بتوانيم كامال كاربردي و مساله محور 
از توان علمي و پژوهشي مراكز دانشگاهي و نخبگاني بهره 
ببريم. وي با تاكيد ب��ر ضرورت تكريم جايگاه نخبگان و 
دانشگاهيان و توجه به دغدغه هاي آنها خصوصا در حوزه 
معيشت، افزود: چنانچه ضعف و كاستي قانوني در مسير 
برطرف كردن دغدغه هاي نخبگان كش��ور وجود دارد 
بايد از طريق تدوين اليحه و تقديم آن به مجلس شوراي 
اسالمي پيگيري شود. رييسي همچنين با تاكيد بر اهميت 
حفظ منزلت و كرامت نخبگان و دانشگاهيان و لزوم توجه 
به معيشت آنان اظهار داشت: بخش هاي اجرايي مرتبط 
حتما بايد در اين زمينه بكوش��ند و در راس��تاي حفظ و 
تقويت جايگاه و منزل��ت و كرامت نخبگان گام بردارند. 
رييس جمهور گفت: نخبگان، فرهيختگان و اعضاي هيات 
علمي بايد بدون دغدعه معيشت و تامين زندگي، به ايفاي 
نقش مهم خود در امر آموزش و تربيت نيروهاي متخصص 
و متعهد و كارآمد بپردازند. در اين جلسه شماري از روساي 
دانشگاه ها ضمن طرح دغدغه ها، نگراني ها و چالش هاي 
موجود در استفاده و به كارگيري ظرفيت هاي مراكز علمي، 
آمادگي دانش��گاه ها و اعضاي هيات هاي علمي را براي 
مشاركت در حل مسائل و كمك به تامين نيازهاي كشور 

در عرصه هاي علمي و پژوهشي و فناوري اعالم كردند.

بررسيهمهابعاد
سرقتبانكملي

رييس قوه  قضاييه با اشاره به سرقت از صندوق بانك ملي 
گفت: همه ابعاد سرقت اخير رخ داده، مورد بررسي و تجزيه 
و تحليل جامع قرار گي��رد و بدين طريق از تكرار حوادث 
اينچنيني كه داراي عوارض مختلفي است، پيشگيري 
شود. محسني اژه اي در ادامه نشست امروز به مسووالن 
قضايي ذيربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه 
متروپل آبادان، رسيدگي سريع، قانوني و بدون مالحظه را 
انجام دهند. وي مشخصاً در اين رابطه به مسووالن امر تاكيد 
كرد چنانچه تقصير فرد يا افرادي در اين حادثه در دادسرا 
محرز شده و امكان رسيدگي مستقل به پرونده آنها وجود 
دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال كنند و حتمًا 
نيازي نيست كه پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل 
يكجا به دادگاه ارسال شود. رييس قوه قضاييه در ادامه با 
اشاره به حادثه قطار مشهد – يزد به دادستان كل كشور 
دس��تور داد تا ابعاد قضايي و حقوقي اين حادثه را هر چه 
زودتر مورد بررسي و رسيدگي قرار دهيد و چنانچه افرادي 
در اين حادثه مقصر هستند، نسبت به رسيدگي قانوني، 
بدون مالحظه و س��ريع به پرونده آنها، اقدامات مقتضي 
صورت گيرد.  رييس قوه قضاييه تصريح كرد: تسريع در 
رسيدگي به اين قبيل پرونده ها مي تواند تسكيني بر آالم 
حادثه ديدگان و خانواده هاي آنها باش��د. محسني اژه اي 
در ادامه جلسه امروز شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به 
سرقت از صندوق امانات يكي از شعب بانكي ملي در تهران 
بر بررسي همه جانبه ابعاد مختلف اين پرونده تاكيد كرد و 
ضمن قدرداني از نيروي انتظامي و دادستاني تهران به سبب 
انجام اقدامات الزم و شبانه روزي در رسيدگي به اين پرونده، 
گفت: در اين موضوع از يكسو، عده اي مالباخته شدند؛ از 
سويي ديگر بايد توجه داشت كه در قضيه اين سرقت به 
امانت داري بانك لطمه وارد مي شود و جنبه هاي بدآموزي 
اين قضيه نيز باي��د مورد توجه قرار گيرد؛ لذا قضات ما در 
رسيدگي به چنين جرايم مركبي، نهايت دقت را در مستند 
بودن رسيدگي ها داشته باشند.وي با اشاره به جلسه اي 
كه روز گذشته در خصوص بررسي ابعاد سرقت مذكور به 
رياست رييس قوه قضاييه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر 
شد ابعاد اين سرقت از لحاظ حقوقي به صورت همه جانبه 
مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد. رييس دستگاه قضا با 
يادآوري اين نكته كه همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته 
در پرونده هايي نظير سرقت از صندوق امانات بانك ملي، در 
يك سطح نيستند؛ تصريح كرد: ممكن است برخي از اين 
افراِد در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر يا معاون جرم باشند؛ 
ممكن است برخي افراد نسبت به فراري دادن يا مخفي 
كردن متهم يا متهمان نقش داشته اند؛ همچنين امكان 
دارد عده اي نسبت به خريد يا نگهداري اموال مسروقه اقدام 
كرده باشند؛ علي ايحال اينطور نيست كه همه افرادي كه در 
اين پرونده دستگير شده اند و در مظان اتهام قرار گرفته اند 
مستقيماً در سرقت از صندوق امانات بانك حضور داشته اند. 
رييس قوه قضاييه با اشاره به سابقه دار بودن دو متهم پرونده 
مزبور، به دادس��تان انتظامي قضات دستور داد تا نسبت 
به بررسي همه جانبه و دقيق پرونده قبلي اين دو متهم، 
اقدامات مقتضي را ترتيب دهد. وي در اين رابطه گفت: براي 
دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي، پيش تر 
به اتهام سرقت، در يكي از استان ها پرونده تشكيل شده 
بود و آنها سابقه دار بودند؛ لذا دادستان انتظامي قضات بايد 
اين موضوع را بررسي دقيق كند كه آيا در رسيدگي به آن 
پرونده، كوتاهي  و قصوري از ناحيه مرجع رسيدگي كننده 
صورت گرفته است؟ و اينكه آيا اين دو متهم پرونده فعلي 
در پرونده سابق از ارفاقات قانوني بهره مند شده اند يا خير؟ 

وقتخودراتلفنكنيد
وامراپسبدهيد

رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي ضمن اتمام 
حجت با دريافت كنندگان تسهيالت ارزي براي برگشت 
آن به نرخ روز تاكيد كرد كه اگر در اين رابطه اقدام نكنند 
حتما نسبت به تملك دارايي هاي آنها اقدام خواهد شد، 
بنابراين نه به رييس جمهوري نامه بزنند و نه وقت خود را 
تلف كنند. مهدي غضنفري از آخرين تصميم در رابطه 
با درخواست تسهيالت گيرندگان ارزي به ويژه بخش 
خصوصي جهت پرداخت با نرخ ۴۲۰۰ تومان توضيحاتي 
ارايه كرد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان 
اينكه هيچ راهي براي بازپرداخت تسهيالت معوق به 
نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني نيست، گفت: تنها راه باقي مانده 
اين است كه تسهيالت صندوق را با نرخ روز تسويه كنند. 
اينكه فكر كنند قرار است آن را ما با نرخ گذشته دريافت 
كنيم، يك خيال خام اس��ت كه در ذهن خود پرورش 
داده اند، اگر دنبال هر راهي براي پرداخت تسهيالت با 
ارز ۴۲۰۰ تومان باشند، مطمئن باشند صندوق، آن را 
خواهد بست. از اين رو نه به رييس جمهوري نامه بزنند 
نه وقت خود را تلف كنند. وي با اش��اره به اينكه برخي 
تسهيالت گيرندگان مي گويند كه مي خواهند بيايند و 
طلب صندوق را به قيمت فعلي پرداخت كنند، يادآور 
شد: اما نگرانند كه شركايشان كه در خفا با هم عهد بسته 
بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از اين 
اقدام شوند. غضنفري تاكيد كرد: اگر تسهيالت گيرندگان 
به توصيه هاي صندوق توج��ه كردند كه با يكديگر به 
توافق خواهيم رسيد اما اگر بخواهند همچنان بر موضع 
خود اصرار كنند، آنگاه ناچار خواهيم بود از كانال قانون 
اقدام كنيم؛ به طوري كه براساس مصوبه اي تحت عنوان 
»تملك دارايي تس��هيالت معوق « كه در پايان سال 
گذش��ته هيات امناي صندوق توسعه ملي مجوز آن را 
صادر كرد، نسبت به تملك دارايي تسهيالت معوق اقدام 
مي شود. اين مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارايي هاي 
تسهيل گيرندگان را براي جبران منابع صندوق به تملك 
درآوريم. وي همچني��ن با انتقاد از عملكرد بانك ها در 
معوق شدن تسهيالت صندوق توسعه ملي گفت كه آنها 
را نيز در اين مورد خاطي مي دانيم چرا كه به قراردادي 
كه در ابتدا امضاء كرده ان��د، عمل نكرده و به عهد خود 
پايدار نبوده اند، بانك ها رفتار حرفه اي و اس��تانداردي 
نداشته اند كه اين شايسته نظام بانكي نيست، موضوعي 
كه حتي رييس كل بانك مرك��زي و وزير اقتصاد از آن 
مطلع هستند. در اين رابطه يادآور مي شود كه با توجه به 
منابع ارزي كه در سال هاي گذشته از صندوق توسعه ملي 
توسط بخش هاي مختلف اخذ و به دليل شرايط اقتصادي 
و نوسان ارزي، حجم زيادي از اين تسهيالت معوق شده 
است، دريافت كنندگان تسهيالت درخواست محاسبه 
با ارز ۴۲۰۰ يا پرداخت ريالي داشته اند و در مدت اخير 
هم حواشي در اين رابطه مطرح بوده است.  چندي پيش 
هم صندوق توس��عه ملي اعالم ك��رده بود كه طي 
سال هاي اخير به دليل شرايط تحريمي و مشكالتي 
كه در تامين ارز و تجهيزات وجود داشته است، برخي 
تسهيالت گيرندگان امكان ورود به موقع تجهيزات و 
توليد را نداشته اند، بر اين اساس درخواست استمهال 
وام داشته اند و صندوق نيز با بررسي شرايط موافقت 
كرده  اس��ت؛ به طوري كه براي ۲۰۰ طرح ارزي 

حدود ۴۰۰ بار استمهال انجام شده است.

دريافتيبازنشستگان
چقدرافزايشمييابد؟

حجت اهلل عبدالملكي در تشريح جزييات مصوبه هيات 
دولت در مورد نحوه افزايش حقوق بازنشستگان تأمين 
اجتماع��ي، اظهار كرد: خبر خوب اين اس��ت كه براي 
حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعي رشد 
بيش از ۵۷ درصدي را داريم به اين معنا كه براي فردي 
حقوق ۳ ميليون و هفتصد هزار توماني دريافت مي  كرد، 
بين پنج و نيم ميليون تا شش ميليون تومان بر اساس 
تعداد عائله مندي آنها افزايش خواهد يافت و براي ساير 
سطوح تا حداقل حقوق ۱۰ ميليون تومان ۱۰ درصد 
به عالوه ۶۰۰ هزار تومان افزايش خواهيم داش��ت و در 
مجموع بيش از ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت و چون 
اين ع��دد ۶۵۰ هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰ درصد 
جمع مي شود به صورت پلكاني پايين خواهد رفت. وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: قدرت خريد ۷۰ درصد 
كارگران حداقلي بگير بعد از گذشت ۲۳ سال بيش از 
نرخ تورم افزايش پيدا كرده است. وي ادامه داد: افرادي 
كه ۱۰ ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند ميزان ۱۰ 
درصد افزايش حقوق خواهند داشت كه هماهنگ است 
با ميزان افزايشي كه در ساير صندوق هاي بازنشستگي و 
تأمين اجتماعي داشتيم. اين عضو كابينه دولت سيزدهم 
تصريح كرد: م��ا در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
سازمان تأمين اجتماعي كه زيرمجموعه اين وزارتخانه 
قرار دارد برنامه ريزي كرده ايم تا كمك هاي معيشتي را 
در قالب بسته هاي حمايتي براي بازنشستگان داشته 
باشيم كما اينكه آقاي رييس جمهور به معاون اول خود 
دستور دادند تا نشست هايي را به منظور تعيين بسته هاي 
رفاهي برگزار كنيم كه امروز اولين نشست ساعت ۱۸:۳۰ 
برگزار شد. عبدالملكي يادآور شد: اين مصوبه هيات دولت 
با قدرت اجرا خواهد شد و هيات امناي تأمين اجتماعي 
حسب تصميمي كه دولت اتخاذ كرده است، رفاهيات و 
سايرمواردي كه مي تواند براي بهبود وضعيت معيشتي 
بازنشستگان مدنظر قرار گيرد، مصوب و اعالم خواهد 
كرد. وي در پاسخ به اينكه آيا اين ميزان افزايش حقوق 
بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است، افزود: 
جامعه اصلي تحت پوشش تأمين اجتماعي بيش از نرخ 
تورم افزايش حقوق داش��ته اند و اين در حالي است كه 
۷۰ درصد از مستمري بگيران اين سازمان حداقل بگير 
هستند كه حقوقشان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت كه 
۱۶ درصد بيش از نرخ تورم اس��ت. همچنين بر اساس 
مصوبه شوراي عالي كار كه براي حداقل بگيران جامعه 
كارگري بوده  ۵۷/۴درصد با همكاري جامعه كارفرمايان 
و نمايندگان كارگران رشد در نظر گرفت، بنابراين قدرت 
خريد ۷۰ درصد كارگران حداقلي بگير بعد از گذشت 

۲۳ سال بيش از نرخ تورم افزايش پيدا كرده است.

ازخانههايخاليتاخاموشيكارتخوانها

سخنگويوزارتخارجهآخرينوضعيتمذاكراتوينوهمكاريايرانباآژانستشريحكرد

تالش هاي ناتمام براي فرار از ماليات

نميتوانستيماقدامسياسيآژانسرابدونپاسخبگذاريم
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در پاسخ به سوالي در 
ارتباط با سفر اخير گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به سرزمين هاي اشغالي تصريح كرد: ما با يك كنشگر 
و رژيم ياغي در منطقه روبرو هستيم كه بيش از هفت دهه 
است كه تداوم دار ترين رفتارهاي ياغي گرانه، تروريستي، 
جنگ طلبانه و قانون گريزي را در نظام بين الملل به منصه 
ظهور گذاشته است. وي افزود: اين رژيم جعلي تاكنون از 
هيچ تالشي فروگذار نكرده كه ساختارهاي حقوق بين الملل 
را به سخره بگيرد و ابراز كند و همه را با چك سفيدامضاي 
برخي از كشورهاي مدعي انجام داده است. خطيب زاده ادامه 
داد: جاي تاسف است كه مديركل آژانس به عنوان كارگزار 
آژانس اين ساختار را در اختيار چنين رژيم قانون گريزي قرار 
داده است يعني توسط كارگزار، ساختار را به سخره گرفته و 
به چالش كشيده است و دستاوردها در حوزه پادماني توسط 
خود مديركل آژانس بي اعتبار شده است. خطيب زاده با بيان 
اينكه فكر مي كنم پيام اين سفر مثل هر اقدام ديپلماتيك 
ديگري روشن اس��ت، افزود: مديركل آژانس بايد نگران 
بي طرفي و استقالل باشد و طبق اساسنامه آژانس در اين 
زمينه وظيفه قطعي دارد. وي افزود: در اين اقدام مديركل 
آژانس در زمان غلط و جاي غلط، افراد غلط را مالقات كرده 
است و با اين اقدام به اعتبار آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
چشم عموم و صحنه بين الملل ضربه بدي زده است. پاسخ ما 
به اين موضوع داده شده است و اميدواريم تصحيح رويه شود. 
خطيب زاده همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد 
قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
عليه ايران گفت: صدور اين قطعنامه كامال يك اقدام سياسي 
و طراحي شده بود در مسيري كه بين ايران و آژانس تعريف 
شده بود خلل ايجاد كرد. خطيب زاده افزود: بر اساس بيانيه 
مشترك كه ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بين ايران و آژانس توافق 
شده بود رفت و برگشت هايي بين دو طرف انجام شد اما اين 
اقدام، تغيير لحن و گفت وگو  و  بيان هاي گروس��ي نشان 
مي دهد كه يك دستورپذيري از يك مركز انجام شده است، 
قطعا نمي توانستيم اين اقدام سياسي غيرفني آژانس را بدون 
پاسخ بگذاريم. در همين چارچوب اقدامات خود را انجام 
داديم. من فكر مي كنم اقدامات صورت گرفته از سوي ايران 
قاطع و متناسب بود. هر چند كه آنها بگويند كه قطعنامه 
شكلي و توصيه اي بوده است. اگر ضرورتي بر انجام قطعنامه 
نبود آنها حتما بايد مسير ديگري را مي رفتند. سخنگوي 
وزارت خارجه در ارتباط با رفت و آمدهاي ديپلماتيك اخير 
به تهران افزود: هفته گذشته سفر آقاي اميرعبداللهيان به 
هند را داشتيم ايشان در اين سفر با مقامات ارشد هند ديدار 
داشتند. با ايرانيان و تجار در دهلي نو، حيدرآباد و بمبئي 
ديدار كردند، چندين توافقنامه و يادداش��ت تفاهم بين 
مقامات دو كشور در جريان اين سفر امضا شد و در اين سفر 

در واقع موضوع ديپلماتيك منطقه اي مورد تاكيد ما پيگيري 
ش��د. خطيب زاده همچنين به سفر اخير رييس جمهور 
ونزوئال به ايران اشاره كرد و گفت: در ادامه رفت و آمدهاي 
ديپلماتيك به تهران فردا وزير خارجه پاكستان به كشور ما 
سفر خواهد كرد. رييس جمهور تركمنستان به زودي به 
ايران مي آيد. رييس مجلس ارمنستان نيز در هفته جاري 
عازم ايران خواهد بود و سفرهاي آقاي اميرعبداللهيان نيز در 
هفته بعد پيگيري مي شود. سخنگوي وزارت امور خارجه در 
مورد اخبار منتشر شده درباره توقيف يك فروند هواپيماي 
ماه��ان در آرژانتين با پرچم ونزوئ��ال و ادعاهاي مقامات 
آرژانتين در اين خصوص گفت: روز گذشته در اين ارتباط 
روابط عمومي ماهان توضيح دادند . هيچ هواپيمايي از ايران 
متعلق به شركت هاي ايران در هيچ كجايي چنين اتفاقي 
براي آن نيفتاده است. وي تصريح كرد: اين چند هفته اخير 
مدام پر از خبرسازي و عمليات رواني است و برخي اظهارات 
براي ايجاد حس ناامني انجام مي گيرد. اين ديپلمات ارشد 
كشورمان خاطرنشان كرد: براساس اعالم شركت ماهان اين 
هواپيما بيش از يك سال است كه به ونزوئال فروخته شده 
و خدمه آن هم تنها ايراني نيستند و اتباع كشورهاي ديگر 
هم هستند. سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه عده اي معتقد هستند كه پاسخ داده شده از 
سوي ايران به قطعنامه اخير شوراي حكام مبني بر توقف 
فعاليت دوربين هاي فراپادماني آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در ايران كافي نبوده است و بايد اقدامات جدي تري 
انجام مي شد، خاطرنشان كرد: پاسخ ايران قاطع و متناسب 
بود. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در ارتباط با خبر منتشر شده از سوي وزارت خارجه 
امريكا مبني بر اينكه هر كسي اطالعاتي در مورد فعاليت ها 
و كانال هاي اقتصادي س��پاه پاسداران انقالب اسالمي در 

اختيار امريكا قرار دهد جوايزي به آن اهدا مي شود، افزود: 
اينكه سپاه غيور پاسداران اسالمي ايران كابوس ياغيان، 
متجاوزان، تروريست ها، قانون گريزان و بر هم زنندگان نظم 
منطقه اي، آغاز كنندگان جنگ در منطقه و متجاوزان به 
كشورهاي منطقه باشد باعث افتخار ايران است. خطيب زاده 
گفت: سپاه س��رفراز ايران به عنوان تامين كننده صلح و 
ثبات در منطقه مورد كينه و بدخواهي اينگونه كشورها و 
كنشگران قانون گريز و ياغي قرار مي گيرد. اينها سند افتخار 
است. خطيب زاده گفت: طرح اينگونه مسائل بيش از اينكه 
معناي واقعي داشته باشد يك عمليات رواني از جنس زرد 
است و نشان مي دهد كه چقدر آنها در حوزه واقعي ناتوان 
هستند كه چنين كارهاي زرد اطالعاتي در فضاي رسانه اي 
انجام مي دهند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ 
به سوال ديگري در مورد بازگشايي سفارتخانه هاي ايران و 
عربستان در تهران و رياض گفت: بازگشايي سفارتخانه ها 
يكي از موضوعاتي است كه در ادامه مسير بايد انجام شود 
ولي همانطور كه گفتم اكنون تمرك��ز ما بر روي موضوع 
حج است و بر اين موضوع تمركز داريم كه توافقات صورت 
گرفته بين دو كشور در اين زمينه به خوبي انجام شود و در 
مراحل بعد در ارتباط با موضوعات مطرح شده به فراخور 
آن تصميم گرفته مي شود. وي همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني بر درخواست 
ايران جهت عضويت در بريكس تصريح كرد: موضوع بريكس 
در دستور كار ما قرار داشته و دارد و اگر تحول خاصي انجام 
شود در مورد آن اطالع رس��اني خواهيم كرد. سخنگوي 
وزارت خارجه در پاس��خ به س��والي در مورد لغو سفر امير 
عبداللهيان به تركيه گفت: سفر ايشان به تركيه لغو نشده 
بلكه به تعويق افتاده است. انجام سفر از سوي ايشان به تركيه 
و چند كشور آفريقايي در دستور كار است. سفر تركيه جزو 

اولويت هاي ماست و ان شاءاهلل در حال برنامه ريزي هستيم 
كه در صورت توافق دو كشور اين سفر طي چند روز آينده 
انجام شود و اميدواريم بتوانيم برنامه ريزي در اين زمينه را 
قطعي كنيم. وي در ادامه نشست خود در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه يكي از مقامات تركيه اظهارات مقامات ايران 
مبني بر اينكه سدسازي تركيه در ايجاد افزايش گرد و غبار 
در منطقه تاثير گذاشته است را رد كرده و از ديگر سو طبق 
برخي از اخبار ايران در كنوانسيوني كه درباره ريزگردها در 
ساحل عاج بوده حضور نداشته است، تصريح كرد: اتفاقا ايران 
يكي از بنيانگذاران كارگروه مبارزه با پديده ريزگردهاست و 
در جلسات مختلف مرتبط با اين موضوع از جمله جلساتي 

كه در فائو در كميته مرتبط برگزار شده حاضر بوده است.
س��خنگوي وزارت خارجه با اشاره به وظايف محول شده 
در اين ارتباط به سازمان محيط زيست و سفر اخير رييس 
س��ازمان محيط زيست در ارتباط با موضوع گرد و غبار به 
عراق و سوريه افزود: اين رفت و آمدها قرار است ادامه پيدا 
كند. وي همچنين با بيان اينكه بزرگنمايي در مورد مواضع 
كشورهاي غير از ايران كمكي به اصل موضوع نمي كند، 
افزود: ايران تالش كرده كه با رويكرد منطقه اي اين موضوع 
را حل كند. مديريت اشتباه آب ها و سدسازي ها در رودهاي 
باالدستي وجود داشته است پيوستگي محيط زيست در 
كل منطقه وجود دارد و اين موضوع بايد مورد توجه همه 
كشورهاي منطقه قرار بگيرد. وي با بيان اينكه بايد در فضاي 
غير سياسي اين موضوع پيگيري شود، گفت: هر كسي بگويد 
كه پيوستگي محيط زيستي در منطقه وجود ندارد قطعا 
حرف اشتباهي زده است و بايد اين موضوع را در يك رويكرد 
منطقه اي به پيش برد و حل كرد. سخنگوي وزارت خارجه 
همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در حال 
حاضر ايران در چند كشور مهم اروپايي سفير ندارد و از 
طرفي ديگر صحبت از تغيير نماينده ايران در سازمان ملل 
شده است و چرا مدتي است كه برخي از نمايندگي هاي 
ايران بدون حضور سفير فعاليت مي كنند و جانشين هاي 
آنها مستقر نش��ده اند، گفت: فرآيندهاي بروكراتيك 
در اين زمينه كه بخش��ي از آن در وزارت خارجه است، 
فرآيندهاي خاص خود را دارد. وي با بيان اينكه چرخش 
نيروها در وزارت خارجه امري عادي و مرس��وم است در 
مورد نماينده اي��ران در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گفت: در حال حاضر آقاي غائبي به عنوان سرپرست در 
نمايندگي ايران در آژانس با هماهنگي وزارت خارجه و 
دستگاه هاي مربوطه فعاليت ها را به پيش مي برد. همانطور 
كه مي دانيد معرفي سفراي جديد و گرفتن آگرمان براي 
آنها روند خاص خود را دارد. در مورد برخي از كشورها سفرا 
در مرحله آگرمان و گرفتن ويزا هستند و در مورد برخي 

از آنها مراحل داخلي موضوع در حال طي شدن است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در پي اج��راي سياس��ت هاي جدي��د ارزي در بازار، 
بانك مركزي روز يكش��نبه 23 خرداد 1401 ميزبان 
صادركنندگان محصوالت پتروشيمي بود. روز شنبه 
نيز همزمان با تشديد نوسانات ارزي در بازار، رييس كل 
بانك مركزي در ميرداماد ميزبان صرافان ارزي بود تا 
هماهنگي هاي الزم براي اجراي سياست هاي جديد 
ارزي را با فع��االن بازار ارز انج��ام دهد. بانك مركزي 
روز شنبه، پس از جلس��ه با صرافي ها براي به تعادل 
رساندن بازار ارز طي بخشنامه اي به آنان اجازه داد ارز 
اس��كناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، خريداري 
كنند و ب��ه متقاضيان ارز بفروش��ند. در بخش��نامه 
ابالغي به صرافي هاي مجاز آمده است كه در راستاي 
درخواس��ت هاي صادركنن��دگان و به منظور تنظيم 
و مديريت بازار ارز و تس��هيل برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به صورت اس��كناس كليه صرافي هاي مجاز 
معتبر مي توانند نسبت به خريد ارز از صادركنندگان 
به ص��ورت اس��كناس با ن��رخ توافقي اق��دام و منابع 
تجهيزش��ده فوق را در س��رفصل هاي مصارف ارزي 
خدماتي )موض��وع ابالغيه ش��ماره 301305 مورخ 
1400/10/14( و همچنين فروش ارز در س��رفصل 
س��اير )كد24( با اح��راز هويت متقاض��ي به فروش 
رس��انند. گفتني اس��ت، پيش از اين صادركنندگان 
مي توانس��تند ارزهاي خود را صرفًا ب��ه صرافي هاي 
عضو بازار متشكل بفروش��ند اما با مجوز جديد بانك 
مركزي كليه صرافي هاي مج��از، اجازه دارند ارزهاي 
صادركنندگان را با نرخ توافقي خريداري كنند، بر اين 
اساس از س��ويي تعداد صرافي هاي خريدار ارز بيشتر 
مي شود و از سوي ديگر نرخ خريد ارز از صادركنندگان 
محدود به نرخ هاي بازار متشكل كه داراي دامنه نوسان 
5 درصد روزانه بود نمي ش��ود. همچنين در س��مت 
تقاضا نيز بانك مركزي امكان فروش ارز در سرفصل 
ساير )كد 24( با احراز هويت از طريق كارت ملي را كه 
پيش از اين ممنوع كرده بود، مجاز دانس��ته است، با 
اين تصميم كليه متقاضيان ارز مي توانند با مراجعه به 
صرافي هاي مجاز نسبت به خريد ارز متعلق به سهميه 
خود اقدام كنند. بانك مركزي به صرافي ها اجازه داد ارز 
اسكناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، خريداري و به 

متقاضيان ارز بدون محدوديت بفروشند.

    صالح آبادي: حضور پتروشيمي ها 
به تعادل بازار ارز كمك مي كند

رييس كل بان��ك مركزي در جلس��ه وي��ژه ارزي با 
صادركنن��دگان پتروش��يمي گفت: قطع��ا حضور 
پتروش��يمي ها در بازار مي تواند به تعادل بيشتر بازار 

ارز كمك كند.  علي صالح آبادي در نشست مشترك 
با صادركنندگان محصوالت پتروشيمي با بيان اينكه 
همكاري هاي خوب��ي بين بانك مركزي و صرافي ها و 
مجموعه هاي ارزي صورت گرفته است، اظهار داشت: 
تصميمات خوبي هم گرفته ش��د كه اج��ازه دهيم تا 
صادركنندگان ارز را براساس مكانيزم عرضه و تقاضا 
عرضه كنند كه از امروز اجرايي شد. تمام فعاالن ارزي 
كه در جلسه ديروز هم حضور داشتند بر اين تصميم 
اتفاق نظر داشتند.خوشبختانه اين تصميم اثر خوبي 
در بازار داشته است. صادرات صنعت پتروشيمي بسيار 
قابل مالحظه است و حجم فروش و ارزش صادرات در 
سال جاري به شكل قابل توجهي افزايش يافته است.

صنعت پتروش��يمي به عنوان دارن��دگان ارز در بازار، 
عرضه هاي خوبي داش��تند و همواره توانستند تعادل 
خوبي در بازار ايجاد كنند؛ اين صنعت به عنوان گروه 
پيش��رو در بازار ارز و س��امانه نيما نقش موثري در 
تعادل بازار داش��ته كه از آنها تش��كر مي كنيم. وي 
با تأكيد براينكه قطعا حضور پتروشيمي ها در بازار 
مي تواند به تعادل بيشتر بازار ارز كمك كند، ادامه 
داد: بانك مركزي حمايت از صنعت و توليد به ويژه 
پتروشيمي را در دستور كار دارد و اگر مشكل توليد 

را حل كنيم قطعا به نفع اقتصاد كشور است.

    شركت هاي پتروشيمي
 خريداري براي ارز خود ندارند

دبيركل انجمن صنفي صنعت پتروش��يمي، در اين 
نشس��ت با بيان اينكه پتروش��يمي صنعت پيش��رو 
و مزي��ت اصلي كش��ور اس��ت، گفت: ش��ركت هاي 
پتروشيمي از ابتداي سال 3 ميليارد و 270 ميليون 
دالر در س��امانه نيما عرضه داش��ته اند و پيش بيني 
مي شود امس��ال در مجموع حداقل 15 ميليارد دالر 
ارز توسط پتروشيمي ها به كشور وارد شود. مهدوي 
افزود: خوشبختانه چشم انداز صنعت پتروشيمي در 
كش��ور روشن است و رش��د قابل توجه ارز آوري اين 
صنعت صرفا به دليل افزايش نرخ هاي جهاني نبوده 
بلكه هم ميزان توليد و هم ميزان صادرات محصوالت 
پتروش��مي افزايش قابل توجهي داش��ته و اين روند 
افزايشي امسال با ورود واحدهاي جديد به مدار توليد 
تداوم خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه هماهنگي 
خوبي ميان بانك مركزي و شركت هاي پتروشيمي 
وجود دارد از حمايت ه��اي رييس كل بانك مركزي 
تشكر كرد و افزود: در حال حاضر هيچ واردكننده اي 
معطل ارز نيس��ت و در بس��ياري مواقع شركت هاي 
پتروشيمي خريداري براي ارز خود ندارند و در صف 

منتظر مي مانند تا ارزشان را بفروشند. 

    ارز به ميزان كافي وجود دارد
 واردكنندگان نگران نباشند

دبي��ركل انجمن صنف��ي صنعت پتروش��يمي گفت: 
واردكنندگان به هيچ وجه نگران تامين ارز مورد نياز خود 
نباشند. ارز به ميزان كافي وجود دارد و با ارز پتروشيمي ها 
ارز مورد نياز وارد كنندگان كامال تامين مي شود. مهدوي 
ابهري در حاشيه نشست رييس بانك مركزي با اعضاي 
انجمن صنفي صنعت پتروشيمي گفت: به دنبال صدور 
بخشنامه روز گذش��ته بانك مركزي، از اين پس حتي 
عرضه كنندگان كاالهاي نهايي نيز مي توانند ارز خود را 
به قيمتي كه مشتري براي آن وجود دارد، در بازار عرضه 
كنند. وي  اين نشست را خوب و سازنده توصيف و تاكيد 
كرد: خوش��بختانه تصميم گيري مناسبي براي نحوه 
عرضه ارز در بازار اتخاذ شد و از اين پس مردم مي توانند 
ارز در اختيار خود را با نرخي كه براي آن مشتري وجود 
دارد به فروش برس��انند و خريداران نيز اقدام به خريد 
كنند و اين عرضه ارز جداي از عرضه نياز ارزي مسافرتي 
اس��ت كه پيش از اين با محدوديت و درقبال ارايه اوراق 
شناس��ايي ارايه مي ش��د. او با بيان اينكه با بيان اينكه 
مشكل امروز كشور مشكل ارزي نيست گفت: هم اكنون 
صادر كنن��دگان محصوالت پتروش��يمي ارز خود را با 
قيمت 25 هزار تومان در بازار عرضه مي كنند و نرخ هاي 
حاكم در بازار سياه ارز به هيچ وجه نبايد مبناي كار قرار 
گيرد. مهدوي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون صنعت 
پتروشيمي سه ميليارد و 270 ميليون دالر ارز به سامانه 
نيمايي عرضه كرده است و پيش بيني مي شود صنعت 
پتروشيمي تا پايان امسال بيش از 15 ميليارد دالر ارز 

حاصل از صادرات را به كش��ور وارد كن��د و هيچ جاي 
نگراني براي تامين ارز مورد نياز وارد كنندگان نيست.

تصميمات روز گذشته بانك مركزي در خصوص عرضه 
ارز توسط صرافي ها و صادركنندگان يك گام رو به جلو 
بود و بايد كاري كنيم تا موانع كمتر شده و صادركنندگان 
راحت تر ارزهاي خود را به بازار عرضه كنند.اميدواريم با 
نگاه جديد بانك مركزي به حوزه واردات و صادرات در 
راستاي كشف قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا به زودي 
شاهد آثار مثبت باشيم و بازار به تعادل مناسبي برسد.
بانك مركزي پس از جلس��ه با صرافي ها براي به تعادل 
رس��اندن بازار ارز طي بخشنامه اي به آنان اجازه داد ارز 
اسكناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، خريداري و به 
متقاضيان ارز بفروشند.صرافي ها ازين پس مجاز هستند 
تا ارز اسكناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، خريداري 
و به متقاضيان ارز بدون محدوديت بفروشند. رييس كل 
بانك مركزي بعد از پايان جلس��ه ويژه ارزي اعالم كرد: 
بناس��ت عرضه ارز در صرافي ها نيز افزايش يابد ضمن 
اينكه در روزهاي آتي عالوه بر بازارساز، صادركنندگان 
نيز نسبت به عرضه ارز در بازار اقدام خواهند كرد. برهمين 
اساس مجوز جديد بانك مركزي به صرافي ها ابالغ شد 
كه نشان مي دهد صرافي ها زين پس مجاز هستند تا ارز 
اسكناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، خريداري و به 
متقاضيان ارز بدون محدوديت بفروشند. بديهي است 
ش��ركت هاي صرافي مكلفند عمليات خريد و فروش 
فوق را حسب مقررات ابالغي در سامانه نظارت ارز سنا 
همزمان با انجام معامالت ثبت نمايند. رييس شوراي 
عالي كانون صرافان گفت: ابالغيه جديد بانك مركزي 

و صدور مجوز خريد توافقي ارز صادركنندگان توس��ط 
صرافي  منجر به عرضه گس��ترده ارزهاي صادراتي در 
بازار خواهد ش��د كه به تعديل ن��رخ ارز كمك خواهد 
كرد. بعد از جلسه ويژه ارزي بانك مركزي با صرافي ها، 
تصميم جدي��د بانك مركزي براي مقابله با نوس��انات 
ارزي در قالب بخشنامه اي به صرافي ها ابالغ شد.طبق 
مجوز جديد بانك مركزي، صرافي ها زين پس مجاز 
هستند ارز اسكناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، 
خريداري كنند و به متقاضيان ارز بدون محدوديت 
بفروشند. با اين اقدام بانك مركزي دو برنامه مهم در 
راستاي تس��هيل عرضه و فروش ارز اجرايي خواهد 
شد: اول آنكه خريد ارز صادركنندگان با نرخ توافقي و 
غيردستوري منجر به افزايش انگيزه صادركنندگان 
براي بازگشت ارزهاي صادراتي خواهد شد.دوم آنكه 
بانك مركزي با صدور مجوز فروش ارز در س��رفصل 
24 )ساير( با احراز هويت متقاضي، امكان خريد ارز 
براي متقاضيان از كانال رسمي را تسهيل كرده است.

    نيازي به استفاده از
 منابع ارزي بانك مركزي نيست

كامران س��لطاني زاده رييس شوراي عالي كانون صرافان 
درباره تأثير اين بخشنامه در بازار ارز گفت: اين بخشنامه 
مجوزي براي خريد ارز به قيمت توافقي از صادركنندگان 
اس��ت، به اين صورت ك��ه صادركنندگان ب��راي فروش 
ارز حاص��ل از ص��ادرات، بدون قيمت دس��توري و بدون 
محدوديت و بر اس��اس توافق با خريدار، نرخ را مشخص 
مي كنند و به صرافي مي فروش��ند. وي ب��ا بيان اينكه در 
ادامه بر اس��اس سرفصل هاي مشخص ش��ده در سامانه 
س��نا، نيازهاي ارزي مردم پاس��خ داده خواهد شد، اضافه 
كرد: احتمااًل بانك مركزي س��قف و سرفصل هاي مدنظر 
را نيز اعالم خواهد كرد. زماني كه صادركنندگان بتوانند 
ارز خود را با قيمت توافقي بفروشند، حجم قابل توجهي از 
ارز صادركنندگان كه معمواًل نگه مي دارند تا قيمت اصالح 
شود، بدون توقف و در جهت تأمين گردش نقدينگي خود، 
به سيستم صرافي ها عرضه خواهد شد، به عبارتي بانك 
مركزي با اين طرح بدون اينكه از منابع ارزي خودش 
اس��تفاده كند، مي توان��د از منابع واقع��ي در بازار ارز 
استفاده كند و با اصالح چرخه قيمتي هر زمان كه نياز 
و ضرورت داشت، از منابع ارزي خودش استفاده كند. 
بنابراين فعاًل با اين مصوبه، بانك مركزي نيازي ندارد 
كه از منابع ارزي خودش استفاده كند و اين اقدام بسيار 
مثبتي براي بازار ارز خواهد بود.قيمت واقعي و توافقي 
هم باعث ايجاد رقابت و جذابيت براي فروش ارز حاصل 
از صادرات در يك مدت زمان كم و با حجم زياد مي شود 

كه به تعديل نرخ كمك قابل توجهي خواهد داشت.
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ارز پتروشيمي را با التماس 
۲۵هزار تومان مي فروشيم

دبيركل انجمن كارفرمايان توليد كنندگان محصوالت 
پترشيمي گفت: به دنبال صدور بخشنامه روز گذشته 
بانك مركزي از اين پس حتي عرضه كنندگان كاال هاي 
نهايي نيز مي توانند ارز خود را به قيمتي كه مش��تري 
براي آن وجود دارد در بازار عرضه كنند. احمد مهدوي؛ 
دبيركل انجم��ن صنفي كارفرمايي پتروش��يمي در 
نشس��ت رييس كل بانك مركزي با مديران صنعت 
پتروشيمي گفت: اقدام بانك مركزي مبني بر خريد 
ارز صادركنندگان از س��وي صرافي ها يك قدم به جلو 
بود و بايد تدبيري اتخاذ شود كه ارز براحتي وارد كشور 
شود. نبايد به بازار ساختگي كه برخي به آن بازار سياه 
مي گويند نگاه شود بايد تا حد امكان اين بازار كوچك 
شود. در حال حاضر پتروشيمي ها ارز خود را با التماس 
25 هزارتومان مي فروشند؛ اين نرخهاي بازار غيررسمي 
معلوم نيس��ت از كجا مي آيد؟  وي از عرضه 3 ميليارد 
و 270 ميليون دالر ارز پتروش��يمي ها به سامانه نيما 
در دوم��اه و 20 روز اخير خب��ر داد و گفت: اين ميزان 
عرضه جدا از ارزهايي اس��ت كه براي واردات مورد نياز 
خودمان استفاده كرديم و پيش بيني ما اين است كه 
تا پايان امسال حداقل 15 ميليارد دالر ارز وارد كشور 
خواهيم كرد.  مهدوي با تاكيد براينكه هماهنگي خوبي 
ميان بانك مركزي و ش��ركت هاي پتروشيمي وجود 
دارد، ادامه داد: با توجه به ارزي كه در اختيار داريم هيچ 
واردكننده اي مشكلي در تامين ارز مورد نياز خود ندارد 
و حتي بانك مركزي كه بالفاصله ثبت س��فارش ها را 
تاييد مي كند شاهد صف فروش اين ارزها به متقاضيان 
هستيم.  وي صنعت پتروش��يمي را صنعت پيشرو و 
مزيت كشور دانست و گفت: ما به لحاظ جنگ تحميلي 
و تحريم هاي ظالمانه شايد آنطور كه بايد به نقطه قابل 

قبول نرسيديم اما پيشرفت خوبي داشته ايم. 
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صالحآبادي:حضورپتروشيميهابهتعادلبازارارزكمكميكند

صرافي ها: قيمت دالر ارزان تر مي شود
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

قيمت دالر در بازار آزاد روز يكشنبه 24 خرداد 1401 و 
به دنبال جلسات بانك مركزي با صرافان و صادركنندگان 
پتروش��يمي، و آزادس��ازي عرضه ارز صادركنندگان به 
صرافان با نرخ توافقي و همچنين آزادكردن خريد ارز از 
صرافي ها با كارت ملي، و همچنين فروش بيشتر ارز توسط 
صرافي ها در بازار، روند نزولي به خود گرفت و بين 32400 
تا 33 هزار تومان معامله شد. صرافي ها پيش بيني مي كنند 
كه عرضه ارز صادركنن��دگان در روزهاي آينده افزايش 
يابد و اي��ن موضوع موجب كاهش قيم��ت دالر در بازار 
خواهد شد. همچنين به دنبال كاهش اونس جهاني طال 
به قيمت 1855 دالر، سكه به 16 ميليون تومان كاهش 
يافته است. بايد ديد كه آيا تصميم بانك مركزي مي تواند 
عرضه ارز را افزايش و قيمت دالر را كاهش دهد؟ فعاالن 
بازار پيش بيني مي كنند كه با افزايش عرضه ارز در بازار و 
همچنين افزايش اختيارات صرافي ها در خريد و فروش 
ارز به زودي از نوسانات ارزي كاسته شده و بازار وارد مدار 
نزولي مي شود. ساعاتي پس از پايان جلسه ويژه ارزي بانك 
مركزي با صرافان و خبر رييس كل بانك مركزي مبني بر 
افزايش عرضه ارز و تسهيل ضوابط مربوط به تقاضاي بازار 
در حوزه اسكناس، مجوز جديد بانك مركزي به صرافان 
ابالغ و تصميم افزايش عرضه ارز عملياتي شد. مشاهدات 
ميداني در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان مي دهد 
ك��ه اقدام جديد بانك مرك��زي و مجوز به صرافي ها 
براي فروش بدون محدوديت ارز به متقاضيان موثر 

واقع شده و روند نرخ ارز در بازار كاهشي شده است.

    كشتي آراي: روند قيمت ها در بازار طال
 و سكه نزولي شد

نايب ريي��س اتحاديه طال و جواهر ته��ران از كاهش 
600 هزار توماني قيمت س��كه طرح جديد نسبت به 
روز گذشته خبر داد و گفت: روزهاي گذشته بازار طال 
هيجاني بود، اما دوباره با اقدامات بانك مركزي و كاهش 
نرخ ارز، آرامش به بازار طال و سكه بازگشت و قيمت ها 
كاهشي شد. محمد كشتي آراي در خصوص وضعيت 
بازار طال و سكه، اظهارداشت: روز گذشته شاهد افزايش 
قيمت انواع سكه و طال بوديم و ركورد جديدي ثبت شد. 
با توجه به اقدامات بانك مركزي در خصوص كنترل 
بازار ارز و تزريق ارز به بازار باعث كاهش نرخ ارز شد و در 
كنار اين افت قيمت، بهاي اونس جهاني طال نيز كاهش 
يافت كه اين دو عامل موجب كاهش قيمت طال و سكه 
در داخل شد.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
گفت: س��كه طرح جديد روز گذشته به 16 ميليون و 
500 هزار تومان معامله مي شد و 15 ميليون و 870 
هزار تومان دادوستد مي شود كه نزديك به 600 هزار 

تومان افت قيمت داشته است. كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال، با بيان اينكه اقدامات بانك مركزي براي 
كاهش نوسانات بازار ارز موجب توقف روند صعودي 
قيمت ها در بازار طال و س��كه نيز شده است، گفت: از 
معامالت در بازار عادي ش��ده است و البته فروشنده 
بيش��تر از خريدار است. اقداماتي كه بانك مركزي در 
خصوص كنترل و مديريت قيمت ارز در بازار انجام داده 
است، باعث شد به خالف دو روز گذشته كه قيمت طال، 
س��كه و ارز سير صعودي داشت، قيمت ها سير نزولي 
را در پيش بگيرند.  وي با بيان اينكه همزمان با كاهش 
قيمت ارز، قيمت ها در بازار طال و سكه نيز كاهش يافته 
است، تصريح كرد: اين درحالي است كه قيمت طال و 
س��كه و ارز به باالترين رقم خود رسيده بود. اين فعال 
بازار طال و جواهر همچنين گفت كه در روزهاي اخير 
كه نوسان قيمتي در بازار زياد بود، دادوستدها به حداقل 
رسيده بود و معامالت با احتياط انجام مي شد؛ خريدار 
بيشتر از فروشنده بود ولي از معامالت عادي شده و البته 
فروشنده بيش��تر از خريدار است. كشتي آراي درباره 
وضعيت قيمت ها در بازار طال و سكه نيز گفت: با كاهش 
11دالري نسبت به روز گذشته هر اونس طال به 1854 
دالر رسيده است؛ قيمت سكه طرح قديم 15 ميليون 
و 400 هزار است. قيمت سكه طرح جديد نيز درحالي 
كه تا 16 ميليون و 500 هزار تومان افزايش پيدا كرده 
بود به 15 ميليون و 900 هزار تومان كاهش يافته است.

نيم سكه نيز از 9 ميليون و 200 هزار تومان با 200 هزار 
تومان كاهش به 9 ميليون تومان، ربع سكه نيز با 200 
هزار تومان كاهش به 6 ميليون تومان و سكه يك گرمي 
با 50 هزار تومان كاهش به 3 ميليون و 250 هزار تومان 
رسيده است. قيمت هر مثقال طالي آب شده كه تا 6 
ميليون و 700 هزار تومان افزايش قيمت داشت به 6 
ميليون و 480 هزار تومان رسيده ضمن اينكه هر گرم 
طالي 18عيار نيز از يك ميليون و 510 هزار تومان تا 
اين لحظه به يك ميلي��ون و 495 هزار تومان كاهش 
يافته است. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك  ميليون 
و 500 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قدي��م 15 ميليون و 500 هزار تومان و قيمت س��كه 
تمام به��ار آزادي طرح جديد ني��ز 16 ميليون تومان 
است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 9 ميليون و 100 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 3 ميليون و 250 هزار تومان تعيين 
شده است و به فروش مي رسد. هر مثقال طال در بازار 
داخلي، 6 ميليون و 520 هزار تومان ارزش گذاري شده 
اس��ت؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس طال در بازارهاي 
جهاني 1857دالر است. عالوه بر اين، در صرافي هاي 
بانكي قيمت فروش دالر با افزايش نسبت به روز قبل، 

27 هزار و 182 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 26 
هزار و  912 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز با افزايش نسبت به معادل 28 هزار و 539 تومان 
و قيمت خريد يورو نيز 28 ه��زار و 255 تومان اعالم 
شده اس��ت.آنطور كه لواس��اني رييس سابق كانون 
صرافان، درباره روند بازار ارز، پس از شروع نخستين 
معامالت گفته: در ح��ال حاضر قيمت دالر در بازار 
آزاد 32400 تا 32450 تومان است البته برخي از 
صرافي ها به صورت خودجوش به 32300 تومان هم 
مي فروشند. بازار نشان مي دهد عرضه ارز بر تقاضاي 
آن پيشي گرفته و در ساعت هاي آينده نتايج بهتري 

در اين زمينه خواهيم داشت.

    تماس تجار براي فروش ارز صادراتي
 ۴ برابر شد

يك مقام مسوول از عقبگرد نرخ هر دالر امريكا به كانال 
نزولي قيمت ها خبر داد و گفت: در پي مصوبه ارزي بانك 
مركزي تماس تج��ار و صادركنندگان براي فروش ارز 4 
برابر شده اس��ت. رييس كانون صرافان كشور از عقبگرد 
نرخ هر اس��كناس دالر در بازار ارز خبر داد و گفت: در پي 
مصوبه ارزي بانك مركزي و مجوز عرضه ارز صادركنندگان 
در خارج از سامانه نيما هم اكنون شاهد سقوط قيمت هر 
اسكناس دالر از 33 هزار تومان به كانال 32 هزار تومان 
هس��تيم و اين در حالي است كه حجم عرضه از تقاضاي 
ارز بسيار باالتر است. كامران س��لطاني زاده يادآور شد: 
با توجه به انتظار براي كاهش بيش��تر قيمت ها در بازار 
ارز، از تعداد خريداران نيز كاس��ته ش��ده و معامله گران 
از خريد ارز امتناع مي كنند. وي با اش��اره به مصوبه ارزي 
بانك مركزي گفت: بر اساس اين مصوبه از اين پس تجار 
و صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را 
در صرافي ها به قيمت توافقي به فروش برسانند و تنها در 
سامانه سنا آن را ثبت كنند. رييس كانون صرافان ايران 
گفت: به دنبال افزايش انگيزه فروش ارز در بازار، از شب 
گذشته تماس تلفني تجار و صادركنندگان ارز با صرافي 
نس��بت به روزهاي قبل با افزايش 4 برابر مواجه ش��ده و 
توصيه مي شود عموم معامله گران و مردم عادي با هدف 
سرمايه گذاري در بازار ارز، از خريد در مقطع فعلي صرفه 
نظر كنند چراكه ريزش قيمت ه��ا ادامه دار خواهد بود. 
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند كه با افزايش عرضه ارز 
در بازار و همچنين افزايش اختيارات صرافي ها در خريد 
و فروش ارز به زودي از نوسانات ارزي كاسته شده و بازار 
وارد مدار نزولي مي شود.به اذعان فعاالن بازار ارز تصميم 
جديد بانك مركزي، نقش مهمي در گسترش عمق بازار 
دارد و موجب افزايش معامالت در بازار و كش��ف قيمت 
واقعي متناس��ب با عرضه و تقاضا خواهد ش��د. به گفته 

فعاالن بازار اين سياست، تصميم درستي است كه براي 
كليه ذي نفعان سودمند است. از طرفي صادركنندگان 
مجبور نيستند تا ارزهاي خود را به نرخ دستوري بفروشند 
و انگيزه شان براي عرضه ارز به قيمت بازار افزايش مي يابد. 
صرافي ها نيز مجازند تا براس��اس برآورد خود از عملكرد 
بازار ارزهاي صادركنن��دگان را به نرخ توافقي خريد و به 
متقاضيان بفروشند. همچنين متقاضيان ارز نيز از آنجا 
كه مي توانند ارز موردنياز خود را صرافي معتبر خريداري 
كنند كمتر نيازمند مراجعه به دالالن و دس��ت فروشان 
خواهند بود و مي توانند اس��كناس معتب��ر را به قيمتي 
پايين تر از نرخ فردايي بخرند. بنابراين مي توان گفت اقدام 
اخير بانك مركزي مرجعيت قيمت گذاري در بازار ارز را 
از دالالن، س��فته بازان و معامله گران فردايي گرفته و به 
معامالت واقعي در بازار داخلي گره مي زند. عالوه بر اينها 
و با توجه به اينكه طبق اظهارات رييس كل بانك مركزي 
ذخاير اس��كناس ارزي بانك مركزي فراوان و بي سابقه 
است، بازارساز مي تواند در مواقع لزوم در راستاي تعادل 

بازار اقدام كند و مديريت بازار را به دست گيرد.

    مجوز جديد بانك مركزي به صرافان 
چيست؟

بر اساس مجوز جديد بانك مركزي، صرافي ها ازين پس 
مجاز هس��تند تا ارز اسكناس صادركنندگان را با نرخ 
توافقي، خريداري و به متقاضيان ارز بدون محدوديت 
بفروشند. در بخشنامه ابالغي به صرافي هاي مجاز آمده 
است كه “در راستاي درخواست هاي صادركنندگان و 
به منظور تنظيم و مديريت بازار ارز و تسهيل برگشت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه صورت اس��كناس كليه 
صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند نسبت به خريد ارز 
از صادركنندگان به صورت اس��كناس با نرخ توافقي 
اقدام و منابع تجهيز ش��ده فوق را در س��رفصل هاي 
مص��ارف ارزي خدمات��ي )موضوع ابالغيه ش��ماره 
301305 مورخ 1400/10/14( و همچنين فروش 
ارز در سرفصل ساير )كد24( با احراز هويت متقاضي به 
فروش رسانند. گفتني است، پيش از اين صادركنندگان 
مي توانس��تند ارزهاي خود را صرفا ب��ه صرافي هاي 
عضو بازار متشكل بفروش��ند اما با مجوز جديد بانك 
مركزي كليه صرافي هاي مجاز، اجازه دارند تا ارزهاي 
صادركنندگان را با نرخ توافقي خريداري كنند. بر اين 
اساس از سويي تعداد صرافي هاي خريدار ارز بيشتر 
مي شود و از سوي ديگر نرخ خريد ارز از صادركنندگان 
محدود به نرخ هاي بازار متش��كل ك��ه داراي دامنه 
نوس��ان 5 درصد روزانه بود نمي شود. همچنين در 
س��مت تقاضا نيز بانك مركزي امكان فروش ارز در 
سرفصل ساير )كد 24( با احراز هويت از طريق كارت 

ملي را كه پيش از اين ممنوع كرده بود، مجاز دانسته 
است. با اين تصميم كليه متقاضيان ارز مي توانند با 
مراجعه به صرافي هاي مجاز مي توانند نسبت به خريد 

ارز متعلق به سهميه خود اقدام كنند. 

    خريداران ارز نظاره گر شدند
دبيركل كانون صرافان گفت: خريداراني كه براي خريد 
ارز در بازار هجوم آورده  بودند االن ديگر خريد نمي كنند 
بلكه نظاره گر بازار هستند. كامران سلطاني زاده درباره اثر 
سياست هاي جديد بانك مركزي در بازار ارز اظهار داشت: 
از شاهد توقف روند صعودي قيمت ارز هستيم، قيمت 
دالر كمتر از 24 س��اعت كانال عوض كرد و از كانال 33 
هزار تومان به كانال 32 هزار تومان برگشت.خريداراني 
كه براي خري��د ارز در بازار هجوم آورده  بودند االن ديگر 
خريد نمي كنند بلكه نظاره گر بازار هس��تند؛ نسبت به 
روزهاي قبل خريداران ارز كاهش چشم گيري داشته اند. 
سلطاني زاده با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بدون استفاده 
از منابع و ذخاير خود تنها با اس��تفاده از پتانسيل بالقوه 
صادركنندگان مي تواند نياز واقعي بازار ارز را تأمين كند، 
تصريح كرد: با اين سياست، بدون استفاده از منابع بانك 
مركزي و منابع بازار متشكل ارزي و با استفاده از منابع 
توافقي صادركنندگان بازار ارز به آرامش مي رسد. دبيركل 
كانون صرافان در پاس��خ به اين س��وال كه عرضه ارز در 
بازار آزاد نسبت به روزهاي قبل چقدر بيشتر شده است، 
گفت: همزمان با ابالغ مصوبه بانك مركزي، عرضه ارز از 
سوي صادركنندگان چند صد درصد افزايش يافت؛ يكي 
از مش��كالت صادركنندگان براي فروش ارز اين بود كه 
قيمت خريداري شده ارز توسط صرافي ها در سامانه سنا 
قيمت پاييني بود ولي با توافقي شدن قيمت ارز، جذابيت 
عرضه ارز براي صادركنندگان ايجاد مي شود، ضمن اينكه 
در صرافي ها نيز محدوديت فروش وجود داش��ت اما با 
افزايش سرفصل ها و مجاز شدن فروش ارز به مردم، عماًل 
از عرضه ارز افزايش يافت و خريداران نيز امكان خريد ارز 
را پيدا كردند. فقط از محل ارز حاصل از صادرات به غير 
از بازار متش��كل ارزي، بيش از 1.5 ميليون يورو در بازار 
عرضه شده كه تاكنون فقط 500 هزار يورو فروش رفته 
است؛ عرضه ارز توسط صادركنندگان از فروش ارز توسط 
صرافي ها پيشي گرفته اس��ت؛ به دليل افزايش عرضه 
نسبت به تقاضا قيمت ها در بازار كاهشي شده است. 
در راستاي جلسات ارزي بانك مركزي، نيز اين بانك 
ميزبان صادركنندگان محصوالت پتروشيمي بود؛ 
بانك مركزي پس از جلسه با صرافي ها براي به تعادل 
رس��اندن بازار ارز طي بخش��نامه اي به آنان اجازه 
داد ارز اس��كناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، 

خريداري كنند و به متقاضيان ارز بفروشند.

تعادل بازار
به دور از سياست »ارزپاشي«

مداخله ارزي در ب��ازار ارز به 
نحوي كه مج��وز خريد ارز 
صادركنن��دگان را به قيمت 
توافق��ي به صرافي ه��ا داده  
اس��ت، در عين حالي كه به 
دنبال كنترل نوسانات است؛ 
يك هوش��مندي دارد تا در 
دام ارزپاش��ي سابق نيفتد و 
ضمنا انفعال هم در مقابل اين التهابات نداشته باشد. در 
راستاي خريد توافقي ارز صادركنندگان از سوي صرافي ها 
باتوجه به نوسانات اخير قيمت ارز در بازار آزاد و رشدي 
كه در اين زمينه تجربه ك��رد، صرف نظر از اينكه حجم 
معامالت اصلي در سامانه نيما انجام مي شود و رقم آن هم 
رشد قابل مالحظه اي داشته، اگر بانك مركزي حساسيت 
قابل توجهي روي بازار آزاد به عنوان سيگنال دهنده اي كه 
مي تواند ديگر بازارها را ملتهب كند هم داشته باشد بسيار 
ارزشمند است.حركت هدفمند بانك مركزي براي مقابله 
با نوسانات بسيار مهم است چرا كه در مقاطعي شاهد بوديم 
سياست گذار ارزي كشور در سال هاي قبل به واسطه اينكه 
حجم اصلي معامالت روي س��امانه هاي تحت كنترل 
است، يك بي اعتنايي و رهاكردگي در بازار آزاد داشت كه 
مشكالتي را هم ايجاد كرد اما در حال حاضر مداخله بانك 
مركزي بسيار موثر و مفيد است و حتي خيلي زودتر از اين 
هم مي توانست انجام شود. در اين مداخله به شكل سنتي 
همه انتظار داشته و دارند كه بانك مركزي ارزپاشي كند 
و منابع ارزي كشور را در حساس ترين شرايط كشور به 
بازار عرضه كند و در مقاطع كوتاه مدت بتواند كنترلي را 
بر افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و كل فضاي بازار داشته 
باشد. آنچه كه در حال حاضر در خصوص مداخله بانك 
مرك��زي رخ داده به نظر مي رس��د در عين حالي كه به 
دنبال كنترل نوسانات است؛ يك هوشمندي دارد تا در 
دام افزايش ارز و ارزپاشي سابق نيفتد و ضمنا انفعال هم 
در مقابل اين التهابات نداشته باشد.عمده هدف تصميم 
اخير بانك مركزي و مجوزي كه به صرافي ها داده ش��د، 
حول اين محور است كه شرايط به گونه اي باشد كه بانك 
مركزي بدون اينكه بخواهد مستقيما منابع ارزي خود را 
به صورت اسكناس يا حواله در دسترس قرار دهد، نقش 
تسهيل گري را ايفا مي كند و فرآيند خريد و فروش را به 
گونه اي تسهيل مي كند تا بتواند حجم معامالت بيشتري 
را شكل دهد. اين همان نقطه اي است كه بانك مركزي 
را متفاوت تر از دوره هاي قبلي كرده است و مصداق بارز 
آن هم خريد توافقي ارز از طرف صادركنندگان از سوي 
صرافي هاس��ت كه در كوتاه م��دت دو خروجي خواهد 
داشت. هم حجم معامالت و تقاضاهاي واقعي را پوشش 
مي دهد و هم باعث خواهد ش��د فرآيند خريد و فروش 
ارز سرعت بيش��تري بگيرد كه همه اينها مي تواند روي 
قيمت ارز و هدفي كه بانك مركزي دنبال مي كند موثر 
باشد. حقيقت ماجرا اين است كه آنچه در بازار ارز به ويژه 
بازار آزاد اتفاق مي افتد هيجان ناش��ي از فعل و انفعاالت 
خارج از مسائل اقتصادي است و عمدتا مربوط به اخبار 
بين المللي است، براي اينكه بانك مركزي بتواند در هدفي 
كه پيش رو دارد موفق تر عمل كند بايد در كنار اين مسائل 
و تس��هيل گري كه به ويژه در توافق خري��د و فروش ارز 
صادركنندگان و رفع محدوديت آن ايجاد كرده اس��ت، 
اقدامات ديگري نيز در دستور كار قرار دهد. اگر اين امكان 
وجود ندارد كه بانك مركزي روي انتظارات و مولفه هاي 
آن تاثير بگذارد و آن را خارج از حيطه وظايف و اختيارات 
خود مي داند، در صورت تداوم فشار مولفه هاي انتظاري 
تورم بر بازار ارز، بانك مركزي بايد در كنار اين مس��ائل و 
سياس��ت هايي كه پيش گرفته، از سياست هاي پولي و 
ابزارهايي كه در اختيارش است مانند آنچه در دنيا تجربه 
شده هم استفاده كند. در اين شرايط با ابزارهايي مانند 
نرخ بهره مي تواند فشارهاي ناشي از انتظارات تورمي 

و هجوم براي تقاضاهاي غيروافعي را كنترل كند.

عباس علوي راد 



تورم در اقتصاد ايران هر روز در حال ركوردشكني هاي 
تازه است و اين روند با افزايش قيمت محصوالت و حذف 
ارز ترجيحي بسياري از كاالهاي اساسي از سوي دولت، 
تقويت شده اس��ت. بدين ترتيب تورم انتظاري نيز در 
جامعه رش��د كرده و بر همين اساس بازارهاي ملك، 
خودرو، طال و ارز به شدت تحريك شده اند. به نحوي كه 
دالر اين روزها در سطح 33 هزار تومان نوسان مي كند 
و طال نيز مدتي اس��ت از رقم يك ميليون و 380 هزار 
تومان در هر گرم باالتر رفته است. در همين حال قيمت 
ملك هم در ارديبهشت ماه ركوردهاي پيشين خود را 
شكس��ته و حاال در ميانگين 3۶ ميليون و 3۵0 هزار 
تومان قرار گرفته است! بر همين اساس به نظر مي رسد 
بازارهاي رقيب بازار سهام از جذب سرمايه هاي خرد 
ناتوان باش��ند. به ويژه آنكه معامالت ارز نيز كه پيش 
از اين بخشي از سرمايه هاي خرد را جذب مي كرد، با 
محدوديت هاي قانوني جدي روبرو است.  وليد هالالت 
تحليلگر بازار س��رمايه بر اين باور است كه با توجه به 
رش��د قيمتي كه در همه كاالها وجود داشته، مردم با 
پس اندازهاي كوچك نمي توانن��د در ملك يا خودرو 
س��رمايه گذاري كنند و گزينه هاي سرمايه گذاري به 
سپرده بانكي و طال و سهام محدود شده است. بنابراين 
نقدينگي كه در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام 
مي آيد. اين كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به روند 
حركت شاخص كل بورس طي دو سال گذشته اظهار 
كرد: ش��اخص كل بورس در شهريور سال قبل به مرز 
يك ميليون و ۶00 هزار واحد رسيد و پس از آن در چهار 
مرحله و در چهار دوره افت كرد. در ابتداي بهمن ماه 
سال قبل نيز به يك ميليون و ۲00 هزار واحد رسيد. 
از ابتداي بهمن ماه با وقوع برخي تحوالت در بازارهاي 
جهاني و نرخ بهره داخلي و همچنين اتمام ريسك هاي 
بودجه اميدواري هايي ايجاد و باعث شد شاهد صعودي 
ش��دن بازار تا محدوده يك ميليون و ۶00 هزار واحد 
باشيم. هالالت ادامه داد: تقريبا از ارديبهشت سال 
۱3۹۹ تاكنون، يعني بعد از گذشت دو سال، شاخص 
كل همچن��ان در محدوده يك ميليون و ۵00 هزار 
واحد اس��ت؛ يعني تقريبا چهار تا پنج مرتبه است 
كه با وجود تغيير متغيرها و شرايط شاخص چه در 

مسير نزول و چه سقوط اين عدد را مي بيند.

گامصعوديبورسدرميانمدت
اين تحليلگر بازار سرمايه افزود: موضوعي كه وجود دارد 
اين است كه با توجه به تورمي كه وجود دارد و تقسيم 
سودي كه در ش��اخص كل لحاظ مي شود، هرچقدر 
زمان مي گذرد با وجود آنكه شاخص كل در اعداد قبلي 
باقي مانده، اما ريسك پايين تر است. زيرا هم بخشي 
از قيمت ها تعديل شده  و هم تورم درآمد شركت ها را 
افزايش داده اس��ت. هالالت اظهار كرد: از طرف ديگر 
بخشي از صنايع هم توانستند توليد خود را با طرح هاي 
توس��عه اي تقويت كنند. البته توليد و درآمد برخي از 
شركت هاي بورسي نيز به واس��طه قطعي گاز و برق 
كاهش پيدا كرده است. هالالت با بيان اينكه مي توان در 
كوتاه مدت يك گام صعودي را براي بورس پيش بيني 
كرد توضيح داد: اگر مفروضات به ش��كل فعلي باشد، 
يعني نرخ به��ره و قيمت هاي جهاني به همين ميزان 
باشند، بازار مي تواند در ميان مدت يك گام صعودي 
داشته باشد، اما يك رشد با اهميت بعيد به نظر مي رسد. 
ريسك هاي سياسي وضعيت برجام و نرخ ارز مي توانند 

در ماه هاي آينده تاثير زيادي روي بورس بگذارند.

بررسيتاثيرنرخارزرويبورس
اين تحليلگر بازار س��رمايه درمورد تاثير نرخ ارز روي 
بورس اظهار كرد: اگر پيش بيني ش��ود كه قرار است 
ن��رخ ارز در محدوده باال پاي��دار بماند، احتمال اينكه 
بخشي از منابع ريالي جامعه به سمت بورس بيايد وجود 
دارد. وي افزود: همچنين يكي ديگر از موضوعاتي كه 
از بورس حمايت مي كند قوانيني است كه در بودجه 
آمده است. هالالت عنوان كرد: قوانين مربوط به ماليات 

روي سپرده هاي حقوقي باعث شده است حقوقي ها كه 
منابعي در سپرده بانكي داشتند يا با آن منابع مستقيما 
سهام بخرند يا با آوردن آن منابع در صندوق هاي درآمد 
ثابت به صورت غيرمستقيم برخي از پول خود را وارد 
بازار سهام هم كنند.  اين تحليلگر بازار سرمايه با تاكيد 
بر اينكه حقوقي ها اخيرا فعال تر شده اند، گفت: تفاوت 
فعاليت حقوقي ها نس��بت به گذشته در اين است كه 
اكنون با رغبت در بازار فعاليت مي كنند. هالالت ضمن 
بررسي ساير بازارهاي مالي كشور اظهار كرد: با توجه 
به رشد قيمتي كه در همه كاالها وجود داشته، مردم 
با پس اندازهاي كوچك نمي توانند در ملك يا خودرو 
س��رمايه گذاري كنند و گزينه هاي سرمايه گذاري به 
سپرده بانكي و طال و سهام محدود شده است. بنابراين 
نقدينگي كه در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام 
مي آيد. وي با بيان اينكه روند صعودي در بازار پايدار 
خواه��د بود، گفت: ب��ه عبارت ديگ��ر برخالف قبل 
شاخص به محدوده يك ميليون و ۱00 يا ۲00 هزار 
واحد برنمي گردد. بايد گفت در حال حاضر تمايل بازار 
بيشتر به نمادهايي اس��ت كه ماركت آنها متوسط و 
كوچك بوده، بنابراين دخالت هاي دولتي و دستوري 

در آنها كمتر است اما سودآور هم هستند.

سپريدربرابرتورم
مجيد حق پرست، كارشناس اقتصادي جانشيني پول 
را يكي از داليل جهش ارزي در كش��ور دانست گفت: 
در اين بستر، مردم در پرتفوي دارايي هاي خود ترجيح 
مي دهند به جاي پول داخلي، پول خارجي نگهداري 
كنند. اين امر داليل بسيار متعددي چون كاهش مداوم 
ارزش پول ملي، تورم شديد داخلي و نگراني از بي ثباتي 
اقتصادي، منفي بودن نرخ ه��اي واقعي بهره، خروج 
س��رمايه به علت مهاجرت هاي قانوني و غيرقانوني و 
همچنين گسترش فعاليت هاي قاچاق دارد.وي با اشاره 
به اينكه پديده فوق در كشورهاي پيشرفته هم قابل 
مشاهده است، افزود: در كشورهاي پيشرفته جانشيني 
پول به صورت متقارن و دو طرفه بوده و متاس��فانه در 
كشورهاي در حال توس��عه، به صورت يكطرفه است 
به طوري كه بر سياس��ت هاي پولي اين كش��ور تاثير 
گذاشته و اثربخشي سياست ها را كاهش داده است. در 
اقتصاد ايران، روند درجه جانشيني پول به ويژه در دهه 
گذشته بسيار صعودي بوده و درجه جانشيني پول در 
ايران با نرخ تورم داخلي رابطه مستقيمي داشته است. 
به گفته وي؛ درجه جانش��يني پول با نرخ ارز در بازار 

موازي رابطه مستقيم و با توليد ناخالص ملي داخلي، 
رابطه معكوسي دارد و اين عوامل بر درجه جانشيني 
پول در ايجاد تورم افسار گسيخته تاثير دارد به طوري 
كه بيش از ۵0 سال است گريبانگير اقتصاد كشور است.

شكافهاياقتصاديميانايرانوتركيه
حق پرست اعالم كرد: صندوق بين المللي پول، استفاده 
از الگوي كش��ور تركيه را به ايران پيشنهاد داده است. 
نرخ تورم تركيه در سال هاي نه چندان دور، پيرامون 
۱۲۵ درصد بود كه با ابتكارهاي منسجم و پيگيري هاي 
پولي و مالي در س��ال ۲00۵، به زير ۶ درصد با تداوم 
انضباط ملي كاهش يافت. با استقالل بانك مركزي، 
مهار تورم در سال هاي ۲00۶ و ۲00۷ ميالدي ادامه 
يافت اما با اوج گيري سرسام آور بهاي نفت، متاسفانه 
نرخ تورم در تركيه ه��م ۱0 درصد افزايش پيدا كرد. 
تركيه براي فرونش��اندن تب تورم نرخ بهره را باال برد. 
وي اضافه كرد: در دنياي در حال توسعه، تركيه كشور 
پيشتازي است، امروزه تركيه بيش از چند ده برابر ايران 
كاالي غير نفتي به خارج مي فروشد و توليد ناخالص 
داخلي آن ميلياردها دالر بيش از ايران شده و چند ده 
برابر ايران سرمايه گذاري خارجي را جذب مي كند، اين 
در حالي است كه تركيه جمعيتي كم و بيش برابري با 
ايران دارد اما با وسعتي نصف ايران آنهم بدون ذره اي 
استفاده از امكانات نفت و گازي كه در كشور ايران وجود 
دارد. ظرفيت هاي اقتصادي ايران به گونه چشمگيري 
با كش��ور تركيه فاصله دارد، شكاف اقتصادي ميان 

ايران و تركيه به طور روز افزون افزايش مي يابد.

تورمافسارگسيختهدركشور
اين كارشناس افزود: كشور در عرصه سياست اقتصادي با 
شتاب سرسام آوري به سمت تسلط دولت بر فعاليت هاي 
توليدي و بازرگاني حركت مي كند، اين در حالي است كه 
تركيه راه اصالحات عمي��ق اقتصادي را در پيش گرفته 
و هدف اصلي آن، هماهنگ ك��ردن اقتصاد با دگرگوني 
بزرگ اقتصاد بين الملل ب��وده و همين امر باعث جهش 
اقتصادي تركيه شده اس��ت. تركيه با پيوند تنگاتنگ با 
كشورهاي اطراف خود و نامزدي در اتحاديه اروپا، باعث 
ش��د بتواند معبر اقتصادي مناسبي براي خود طراحي و 
در سطح منطقه اي از آسياي ميانه و قفقاز گرفته تا حوزه 
درياي س��ياه و حتي خليج فارس، خدمات را به س��مت 
تامين منافع خود سوق دهد. اين كارشناس اظهار كرد: 
متاسفانه در كشور هر چه بيشتر فرياد مي زنند كه تورم 

افسارگسيخته است، اتفاقي نمي افتد و خلق پول روزانه 
از ۲۵00 ميليارد تومان عبور كرده، اين در حالي است كه 
تورم در كشورهاي ديگر مهار شده و تنها كشورهاي اندكي 
نتوانس��تند تورم را مهار كنند. وي با اشاره به اينكه خلق 
پول به معناي بي ارزش شدن پول ملي كشور است، افزود: 
ارز يك كاال اس��ت و مانند هر كاالي ديگري تابع اقتصاد 
باز و عرضه و تقاضا است. متاسفانه صادرات نفتي ايران به 
خاطر تحريم هاي ظالمانه سقوط كرده و ارز دريافتي ايران 
به شدت كاهش يافته است.در دهه ۹ ايران با ساالنه ۱00 
ميليارد دالر درآمد نفتي، كشور كارهاي زيرساخت سازي 
انجام مي داد، اين در حالي اس��ت كه امروز اين اتفاق دور 

از ذهن است زيرا ميزان درآمد نفتي كاهش يافته است.

اهميتصادراتغيرنفتي
برايارزآوريبهكشور

وي بيان كرد: بهاي ارز در سطح فعلي، متوقف نخواهد شد 
و به احتمال زياد، در پايان ۱۴0۱، نمي توان به نرخ رشد 
اقتصادي 8 درصد رسيد. براساس پيش بيني ها، شايد 
به ۴ درصد رشد اقتصادي دست يافت. اما صادرات غير 
نفتي كه براي كشور ارزآوري دارد بسيار مهم است زيرا با 
وجود تحريم هاي سوئيفت و مشكالت بانكي، اميدواريم 
به ۵۲ ميليارد دالر برس��د. با افزايش نقدينگي، تحريم 
و محدوديت در مبادالت مالي و پولي كش��ور، درآمد و 
قدرت خريد خانوار كاهش يافته و افت تقاضاي داخلي 
و باال رفتن خط فقر را به دنبال دارد.به گفته حق پرست؛ 
تورم ساختاري باال و بي ثباتي بازارها باعث عدم جذب 
سرمايه شده و اين امر از مشكالت عمده اقتصاد كشور 
به شمار مي رود.وي با بيان اينكه اتفاق هاي بسيار خوبي 
در دولت سيزدهم در حال رخ دادن است، گفت: حذف 
ارز ترجيحي يكي از اتفاق هاي شجاعانه است، اما كسري 
بودجه گس��ترده و مشكالت س��اختاري نظام بانكي و 
صندوق هاي بازنشستگي، سياست هاي پولي نامناسب و 
وابستگي بانك مركزي به دولت و همچنين نبود شفافيت 
مالي و اداري صحيح، از جمله مسائلي است كه باعث شده 
به توقف تورم خوشبين نباشيم. دولت اگر در فكر جمع 
كردن نقدينگي هم باشد، متاسفانه يك سياست همگن 
و همسو وجود ندارد. اگر هم اين اتفاق بيفتد، سرمايه ها 
به سمت خريد بازارهاي موازي، خريد ارز، سكه و مسكن 
اضافي نمي روند. با نرخ بهره زماني پايين، پول در بانك ها 
رسوب نكرده و به دنبال يك محل سرمايه گذاري جديد 
مي رود و اين س��رگرداني سرمايه باعث افزايش تورم 

بيش از حد و روزافزون در جامعه خواهد شد.
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كوچنقدينگيبازارسرمايه
بهبازارطالوارز

سنا| مجتبي شهبازي، كارشناس بازارسرمايه گفت: 
در حال حاضر ب��ا وجود اخبار منفي ب��ه خصوص در 
ح��وزه بين الملل، ريس��ك ها و تنش هاي سياس��ي، 
پيش بيني هاي نه چندان مناس��بي راجع به وضعيت 
بين المللي وجود دارد كه مجموعه اين عوامل به ايجاد 
ش��رايط جديد بازار منتهي شده اس��ت. اين فعال در 
پاسخ به اين پرس��ش كه با وجود افزايش نرخ دالر چرا 
بازارس��رمايه با افت روبرو اس��ت، گفت: موضوعاتي از 
قبيل كمرنگ تر شدن موضوع برجام و تصويب قطعنامه 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي همگي سبب 
شده  تا ديد سرمايه گذاران در شرايط كنوني نسبت به 
سرمايه گذاري منفي باشد. بازار سرمايه بازاري بسيار 
ترسو است و مي توان گفت ماهيت اين بازار عالقه اي به 
ريسك ندارد؛ بنابراين با وجود افزايش دالر، اين موضوع 
مورد توجه بازار نبوده و تحت تاثير ريسك هاي بين المللي 
و بزرگ تر قرار گرفته است او اضافه كرد: براين اساس تا 
زماني كه ريسك هاي كالن از سر بازار برداشته نشود، 
بازار به نرخ دالر و حتي مباحث فاندامنتال و پايه اي مانند 
گزارش هاي ميان دوره اي شركت ها توجه زيادي نداشته 
و وضعيت بازار تغيير زي��ادي نخواهد كرد. خروج پول 
طي هفته هاي اخير نيز نمايانگر همين موضوع است.

مدير معامالت كارگزاري بانك پاسارگاد ادامه داد: البته 
وضعيت ركودي حتي در برخي موارد به طور شديدتري 
در ساير بازارها هم وجود دارد، بازارهاي خودرو و مسكن 
برخي از اين موارد هس��تند. افزايش نرخ دالر و طال نيز 
ناشي از ش��رايط بحراني كنوني است، موضوعي كه در 
تمام كشورهاي با شرايط بحراني وجود دارد.شهبازي 
افزود: به اين معني كه وقتي شرايط بحراني سياسي و 
بين المللي شدت پيدا كند اغلب دارايي هايي كه مورد 
توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد طال و ارزهاي خارجي 
است.اين كارشناس بازار سرمايه در پيش بيني بازار بيان 
كرد: با توجه به ش��رايط فعلي به نظر مي رسد تا پايان 
تابستان با حجم باالي معامالت روبرو نخواهيم بود. از 
طرفي ديگر با توجه به فصل مجامع با توجه به اخباري كه 
در خصوص برگزاري مجامع شركت هاي مختلف منتشر 
شده است، فعاًل اتفاق منفي خاصي در صورت هاي مالي 
شركت ها با توجه به اخبار سياسي و بين المللي هنوز در 
صورت هاي مالي شركت ها ديده نشده است.مجتبي 
شهبازي تصريح كرد: ولي با توجه به وجود فضاي منفي 
ش��رايط بازار اصالح زماني يا اصالح شاخصي خواهد 
داش��ت تا اينكه جو ترس در بازار با انتشار اخبار مثبت 
يا مثبت شدن فضاي بين المللي سياسي با تغيير روند 
بازار رو به رو خواهيم بود.او اظهار كرد: در حال حاضر با 
توجه به شرايط بازار سكه و اوراق مبتني بر طال و بازار 
ارزهاي خارجي نقدينگي عمدت��ًا در اين دو بازار در 
حركت است. اين عوامل سبب شده تا پول از بازارهايي 

مانند مسكن و بورس به سمت اين بازارها كوچ كند.

چراعرضهخودرو
دربورسكااللغوشد؟

صداوسيما| اميد قاليباف در ارتباط با رسانه ملي در 
پاسخ به اين س��وال كه قرار بود ۱8 خرداد دو خودروي 
يك ش��ركت خصوصي در بورس كاال عرضه شود، اما 
مخالفت ها و پيگيري هاي وزارت صمت موجب شده 
است اين موضوع به سرانجام نرسد. گفت: وزارت صمت 
براي سياست گذاري درس��ت در بازار خودرو نيازمند 
يك بس��تري بود كه در آنجا همه عرضه و تقاضا انجام 
شود ضمن اينكه مردم از نحوه قرعه كشي ها در مراحل 
قبلي گاليه داشتند و دستور 8 ماده اي رياست جمهوري و 
درخواست هاي مراكز قانوني مانند دادستاني و نهاد هاي 
امنيتي ناظر به اين بود كه نظارت وزارت صمت در قرعه 
كش��ي افزايش پيدا كند.وي اضافه كرد : بر اين اساس، 
س��امانه يكپارچه تخصيص خودرو راه اندازي شد كه 
البته فقط بخش نظارتي آن بر عهده سازمان حمايت 
بوده و هيچ اتفاق ديگري نيفتاده است.قاليباف گفت: 
وزارت صمت خود قرعه كشي انجام نداده و قرعه كشي 
بر اساس همان نرم افزار هاي سابق انجام شده و سازمان 
حمايت نظارت كرده است بنابراين بحث سامانه يكپارچه 
موضوعيت پيدا كرده است.وي افزود: اگر قرار است بر 
بازار خودرو مسلط شويم و همه عرضه كنندگان خودرو 
حضور داشته باشند طبيعي است كه ديگر عرضه خارج 
از س��امانه يكپارچه نمي تواند موضوعيت داشته باشد 
ضمن اينكه به مديريت بازار خودرو لطمه مي زند بنابراين 
طبق مصوبه شوراي هماهنگي سران سه قوه كه اختيار 
تنظيم بازار را به وزارت صمت داده اند، وزارت صمت با 
عرضه اين دو خودرو در بورس كاال مخالفت كرد البته 
در ماه هاي قبل به اطالع سازمان بورس كاال رسيده بود، 
اما به هر حال كار به دقيقه نود كشيدسخنگوي وزارت 
صمت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر وزارت صمت 
اين مصوبه سران قوا را داشت چرا زودتر اطالع رساني و به 
بورس كاال اعالم نكرد كه مقدمات كار هم انجام نشود؟ 
گفت: اطالع رس��اني در ارديبهش��ت ماه و در دو نوبت 
انجام شده است.قاليباف افزود: وزارت صمت با عرضه 
اين دو خودرو در بورس مخالف كرده بود، اما به هر حال 
ما با دو قانون روبرو هس��تيم از يك سو وزارت صمت، 
مصوبه سران س��ه قوه را بايد اجرا كند و از سوي ديگر، 
بورس هم براي عرضه كاال قانون خ��ودش را دارد. وي 
در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اگر مصوبه 
سران قوا اطالع رساني مي شد مقدمات پذيرش انجام 
نمي شد گفت: علت اينكه اطالع رساني نشد آن بود 
كه آن مصوبه، مهر محرمانه داش��ت و امكان اطالع 
ساني اش نبود، اما به صورت شفاهي و حتي مكتوب 
اطالع رساني شده بود.مجري گفت: خبري امروز در 
فضاي رسانه اي منتشر شده بود كه وزارت صمت به 
نقل از متولي قرعه كشي خودرو، گفته قرار نيست 
فرآيند قرعه كشي خودرو حذف شود و قرار است مثال 
يك طيف كمي از خودرو ها از اين دايره قرعه كشي 
خارج شوند و بقيه همچنان در فرآيند قرعه كشي 
خواهند بود. خبري كه در فضاي مجازي منتشر شده 
صحت ندارد ضمن اينكه تا آخر شهريورماه تقريبا ۵0 

تا از مدل هاي خودرو از قرعه كشي خارج مي شود.

چهكسيجلويعرضهخودرو
دربورسكاالراگرفت؟

تجارتنيوز| قرار بود چهارشنبه هفته گذشته ۴30 
دستگاه خودروي فيدليتي و ديگنيتي در بورس كاال 
عرضه شود. اما با تصميم يك شبه وزارت صمت عرضه 
خودرو لغو ش��د. يك روز پيش از عرض��ه خودرو در 
بورس كاال يعني ۱۷ خرداد، منوچهر منطقي، معاون 
صنايع حمل و نقل وزارت صمت، با ارسال نامه اي به 
حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران، از 
ممنوعيت عرضه اين محصول در بورس كاال خبر داد.

طبق اين نامه، توقف معامله خودرو در بورس كاال، بر 
اساس مصوبات شصت و سومين جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در مهر ماه س��ال گذشته بوده 
كه طي آن مس��ووليت تنظيم بازار، ب��ر عهده وزارت 
صمت بوده و با هماهنگي س��تاد تنظي��م بازار انجام 
خواهد شد. البته وزارت صمت مصوبه شورا را به دليل 
محرمانه بودن منتشر نكرده است. حال وزارت صمت 
در اطالعيه اي علت اين ممنوعيت عرضه را افزايش 
قيمت نجومي خودرو دانست!اين در حالي است كه 
بررسي ها نشان مي دهد عرضه هر محصولي در بورس 
كاال، آن محصول را به تعادل قيمتي مي رساند. علت 
آن نيز به روش عرضه باز مي گردد. محصوالت با روش 
عرضه و تقاضا در بورس معامله مي شوند و اين موضوع 
جلوي افزايش قيمت نجومي را مي گي��رد. روح ااهلل 
ايزدخواه، عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
درخصوص عرضه خودرو در ب��ورس كاال مي گويد: 
كميسيون صنايع آماده عرضه اين محصول در بورس 
كاال اس��ت. اليحه اي��ن عرضه آماده ب��ود اما به علت 
تغييرات دولت اين روند پيش نرفت و كليات آن نيز 
تصويب شده است.وي ادامه مي دهد: عرضه خودرو 
در بورس كاال نياز به قانون دارد. يعني در شرايط فعلي 
وزارت صمت، با هماهنگي ستاد تنظيم محصوالت 
را قيمت گ��ذاري مي كند. ولي ب��ا توجه به اينكه اين 
سياست ناكارآمد است و شوراي رقابت نتوانسته بازار 
را به روش قيمت گذاري متعادل كند، مجلس به اين 
نتيجه رسيد كه اين محصول بايد در بورس كاال عرضه 
ش��ود.اين نماينده مجلس تاكيد مي كند: با توجه به 
روش قيمت گذاري كنوني، س��امانه ثبت نام خودرو 
نيز عملكرد مثبتي نداشته است و به احتماال زياد بايد 
وارد فرآيند قانون گذاري شويم و آن را به صحن ارجاع 
دهيم.ايزدخواه در ادامه مي گويد: زماني كه عرضه اين 
محصول كمتر از تقاضا است قيمت گذاري دستوري 
جوابگو نيس��ت. از سوي ديگر اگر قيمت ها آزاد شود و 
محصوالت براساس قيمت حاشيه بازار معامله شود باعث 
تورم و گراني بيش از پيش مي شود. پيشنهاد ما اين است 
كه اجازه دهيم مردم قيمت خودرو را تعيين كند كه اين 
موضوع همان روش عرضه و تقاضا بورس مي شود.وي 
تاكيد مي كند: خريد چنين محصولي از بورس عادالنه تر 
اس��ت و زماني كه عرضه از تقاضا كمتر باشد اين روش 
كارآمدي بيشتري دارد. به گفته ايزدخواه قانوني براي 
الزام ورود خودرو به بازار س��رمايه وجود ندارد.از سوي 
ديگر شب گذشته وزارت صمت اطالعيه اي درخصوص 
چرايي توقف عرضه خودرو در ب��ورس كاال داد. در اين 
اطالعيه آمده اس��ت: عرضه خودرو هاي پر تقاضا و كم 
تعداد در بورس كاال منجر به افزايش نجومي قيمت آنها 
و همچنين سه قيمتي شدن آن )قيمت محصول، قيمت 
بورس، قيمت بازار( مي ش��ود. برخي خودروساز هاي 
خصوصي براي فرار از فروش خودرو در سامانه يكپارچه 
و تالش براي كسب سود بيشتر به وظيفه ملي خود عمل 
نكرده اند. لذا از بورس كاال انتظار مي رود به جاي بازي در 
زمين منفعت طلبي يك خودروس��از به وزارت صمت 

براي مديريت يكپارچه بازار خودرو كمك كند.

دستهايپشتپردهجلوي
تحولصنعتخودروراگرفت

شهربورس| حس��ين مريد س��ادات درباره تعليق 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال، اظهار داش��ت: عرضه 
خودرو در بورس كاال ب��ه معناي رهايي اين صنعت از 
قيمت گذاري دستوري، انتقال سود حاصل از توليد به 
توليدكننده به جاي دالالن، جمع شدن بساط رانت و 
داللي ناشي از فاصله قيمت هاي كارخانه و بازار و در پايان 
منتفع شدن مصرف كنندگان از شفافيت بازار خودرو 
است.وي افزود: نخس��تين طرحي كه در كميسيون 
اقتصادي مجلس يازدهم مطرح و پيگيري شد طرح 
س��اماندهي بازار خودرو از مسير عرضه در بورس كاال 
بود. مدير بازرس��ي و امور اعضا بورس كاالي ايران در 
نامه اي به شركت هاي كارگزاري اعالم كرد كه علي رغم 
آماده سازي زيرساخت  هاي الزم براي انجام معامالت 
خودرو در بورس كاال ب��ا توجه به نامه معاونت صنايع 
حمل و نقل وزارت صمت مبني بر مصوبات ش��صت و 
سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، عرضه 
خودرو در بورس كاال تعليق مي ش��ود.اين كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: در متن نامه اين نامه كه محمد 
نوروزپور مدير بازرسي و امور اعضا بورس كاالي ايران 
آمده است: با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنايع 
حمل و نقل وزارت صمت كه پايان وقت اداري به بورس 
كاال ارسال شده بود، مبني بر مصوبات شصت و سومين 
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي و با توجه 
به ابهامات حقوقي درخصوص امكان تس��ري مصوبه 
مذكور به عرضه خودرو در بورس كاال، موضوع جهت 
اتخاذ تصميم به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ارجاع 
شد.حسين مريد سادات يادآور شد: در ادامه اين نامه 
ضمن عذرخواهي از تمامي ذي نفعان و فعاالن بازار آمده 
بود كه علي رغم آماده سازي زيرساخت هاي الزم جهت 
انجام معامالت خودرو در بورس كاال، شبكه كارگزاري و 
توليدكنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شوراي عالي 
بورس، عرضه در بورس كاال تعليق شد و دالالن و رانت 
خوارن و ويژه خواران در دقيقه ۹0 با وجود اماده بودن 
زير ساخت الزم برنده اين بازي شدند.وي در پايان گفت: 
همانطور كه مشهود است، يكي از ماركت ها و منابعي كه 
مي  شود خودرو را بدون واسطه به دست مصرف كننده 
رساند و اين عرضه به صورت شفاف اتفاق بيفتد، همين 

ماركت بود كه به واسطه نامه ارسالي تعليق شد. 

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

تغيير مسير نقدينگي براي ورود  به  بورس

رشدچشمگيرشاخصكلبورس
شاخص كل بورس تهران دوشنبه ۲3 خرداد ۱۴0۱ با 
رشدي رشد 3۹ هزار و ۵۹ واحدي همراه شد و شاخص 
هم وزن نيز در محدوده ۴۲۹ هزار واحدي به كار خود 
پايان داد. اين اتفاق كه اهالي بازار سرمايه را به شدت 
غافلگير ك��رده، بار ديگر اميدها ب��راي جهش دوباره 
بورس براي بازگشت شاخص به كانال يك ميليون و 

۶00 هزار واحدي را زنده كرد.
عده زيادي از كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه بر اين 
باورند كه بورس تهران پس از اصالح شاخص در طول 
دو هفته گذشته، مستعد يك رش��د قابل توجه بود. 
جهش ناگهاني شاخص طي ساعات معامالت ديروز نيز 
در همين راستا رقم خورد. به باور اين دسته از بورسي ها 
اتفاقاتي كه در بازار ارز جريان دارد نيز از جمله موارد 
تاثيرگذار بر روند صعودي ش��اخص كل بورس بوده 
است. اتفاقاتي كه منجر به ورود نرخ دالر به كانال قيمتي 
جديد در بازار آزاد ش��د و به دليل اثرپذيري مستقيم 
سهم هاي دالري از روند تغييرات نرخ ارز، زمينه  جهش 

شاخص هاي بورسي را فراهم كرد.
البته به نظر مي رسد اين اثرپذيري نشات گرفته از آثار 
رواني افزايش قيمت دالر بوده چرا كه به دليل وجود 
شكاف در حال تعميق بين قيمت دالر بازار آزاد با دالر 
نيمايي ارتباط مس��تقيمي بين نرخ بازار آزاد با روند 
سهم هاي دالري قطع شده است. اما همانطور كه گفته 
شد آثار هيجاني در پي تحوالت اخير در بازارهاي ارز و 
حتي طال باعث بروز چنين اتفاقي در بورس تهران شد.

بورسكاناليكميليونو۶۰۰را
پسميگيرد؟

بورس تهران س��ال ۱۴0۱ را در شرايطي آغاز كرد كه 
كمتر سهامداري نسبت به صعود شاخص به كانال يك 
ميليون و ۵00 هزار واحدي در كوتاه مدت اميدوار بود. 
اما بازار س��رمايه باز هم فعاالن بورسي را غافلگير كرد؛ 
به نحوي كه نه تنها ش��اخص، كانال يك ونيم ميليون 
واحدي را پس گرفت بلك��ه براي مدتي هرچند كوتاه 
توانس��ت بار ديگر به محدوده يك ميليون و ۶00 هزار 
واحدي دس��ت پيدا كند. البته در دو هفته اخير بورس 
تهران ضمن يك عقب نشيني نسبتا سنگين به كانال يك 
و نيم ميليون واحدي بازگشت. اما نوسانات ديروز بورس 
اين اميد را در دل اهالي بازار سرمايه زنده كرد كه احتماال 
مي توان در روزهاي آينده شاهد جهش شاخص به كانال 
باالتر بود. حاال كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه 
با توجه به ارزندگي اغلب سهم هاي بورسي و همچنين 
الگوي پيشروي نرخ ارز در بازار آزاد مي  توان اين انتظار 
را داشت كه روند رو به رشد شاخص كل كماكان ادامه 
داشته باش��د و طبيعتا اين رشد مي تواند در سهم هاي 
كاموديتي مح��ور و همچني��ن اغلب شاخص س��ازها 

محسوس تر از ساير گروه هاي سهامي در بازار باشد.

رشد39هزارواحديشاخص
معامله گران ديروز در دو بازار بورس و فرابورس بيش 
از ۱۲ ميليارد و ۴۹۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار را به ارزش ۷۹ هزار و 8۵۵ ميليارد ريال معامله 
كردند. ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت 
دي��روز با 3۹ هزار و ۵۹  واح��د افزايش، در ارتفاع يك 
 ميليون و ۵۷۱ هزار واحد ايس��تاد. شاخص هم وزن با 
هفت هزار و ۷38 واحد افزاي��ش به ۴۲۹ هزار و ۱۶0 
واحد و شاخص قيمت با چهار هزار و ۷۴۵ واحد رشد 

به ۲۶3  هزار و ۱۴۹ واحد رسيد.
شاخص بازار اول، 3۱ هزار و ۱۵۷ واحد و شاخص بازار 
دوم، ۷0  هزار و ۷۵8 واحد افزايش را ثبت كردند. ديروز 
در معامالت بورس تهران، بيش از هشت ميليارد و ۴3۲ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار 

و ۴۵۲ ميليارد ريال معامله شد.
همچنين توس��عه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو( با سه هزار و 3۶ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( با ۲ هزار و ۶۶0 واحد، ملي صنايع مس ايران 
)فملي( با ۲ ه��زار و ۵۲۱ واحد، پتروش��يمي پارس 
)پارس( با يك هزار و ۶80 واحد، نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با يك هزار و ۶۲3 واحد، توسعه معادن 
و فلزات )ومعادن( با يك هزار و ۶0۱ و احد و ش��ركت 
سرمايه گذاري غدير )وغدير( با يك هزار و ۴3۴ واحد 

با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل بيمه البرز )البرز( با 3۷ واحد، شركت ارتباطات 
سيار ايران )همراه( با 3۵ واحد، حمل ونقل بين المللي 
خليج ف��ارس )حفارس( ب��ا 3۱ واحد، س��ازه پويش 
)خپويش( با ۲۵ واحد تاثير منفي بر ش��اخص بورس 

داشتند. بر پايه اين گزارش، ديروز نماد سيمان آبيك 
)سآبيك(، شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شس��تا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، ايران خودرو 
)خودرو(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، پااليش نفت 
تهران )شتران( و سايپا )خساپا( در نمادهاي ُپرتراكنش 
قرار داش��تند. گروه فلزات اساس��ي هم در معامالت 
ديروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت ش��د و 
در اين گروه ۷0۷ ميليون و ۵۵8 هزار برگه سهم به 

ارزش چهار هزار و ۴۹۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

آخرينوضعيتشاخصفرابورس
شاخص فرابورس نيز روز دوشنبه بيش از ۴۱۵ واحد 
افزايش داش��ت و به ۲۱ هزار و ۴۲۲ واحد رسيد. در 
اين بازار چهار ميليارد و ۶۴ ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي به ارزش ۲۵ هزار و ۴03 ميليارد ريال دادوستد 
ش��د، تعداد دفعات معامالت روز دوشنبه فرابورس 

بيش از ۲8۴ هزار و ۲۶۲ نوبت بود.
نمادهاي بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، پليمر آرياساسول 
)آريا(، پتروشيمي تندگويان )شگويا(، فوالد همزگان 
جنوب )هرمز( و شركت س��رمايه گذاري صبا تامين 
)صبا( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
همچنين فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال )قچار(، 
حمل ونقل گهرترابر سيرجان )حگهر(، افرانت )افرا(، 
مديريت انرژي اميد تابان هور )وهور( و آسيا سير ارس 

)حآسا( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
به فاصله ي��ك روز پس از اينكه يك��ي از نمايندگان 
مجلس، بنگاه هاي مشاور امالك را متهم به باالبردن 
اجاره بها كرد، ديروز يكي از اعضاي اتحاديه مشاوران 
امالك، دول��ت را عامل گراني هاي اخير در بازار اجاره 
معرفي كرد. اين در حالي است كه اجاره بها »تابعي« از 
قيمت مسكن است و رشد قيمت آپارتمان در داخل 
كشور نيز آن طور كه بررسي هاي علمي و اقتصاددانان 
آش��كار كرده اند، تحت تاثير سياست ها و متغيرهاي 
كالن اقتصاد اس��ت. به عبارتي روشن تر، با توليد روز 
افزون »تورم« از سوي دولت به تبع قيمت كاالها و از 
جمله مسكن متناسب با رشد نقدينگي كشور افزايش 
مي يابند و در پي آن اجاره بها نيز رشد مي كند. از اين 
رو، مي توان گفت كه طي 5 دهه اخير، همه دولت هاي 
مستقر در كشور به نوعي و به ميزاني در ايجاد تورم و 
رشد قيمت مسكن دخيل بوده اند و اين مساله منحصر 
به دولت كنوني نيس��ت، اما در پي انباشت مشكالت 
و س��رعت گرفتن مصاي��ب آن، در اين دولت رش��د 
قيمت ها نمود بيشتري دارد. به عنوان نمونه، تنها در 
3 ماهه اخير، نرخ ارز كه نقش پررنگي در شكل دهي 
به انتظارات تورمي دارد، 7 هزار تومان رشد يافته است 
كه به گفته اقتصاددانان نشانه اي از رشد بيشتر قيمت 

كاالها و خدمات طي ماه هاي آينده است.

متهمانرشداجارهبها
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، روز يكش��نبه، اس��ماعيل 
حسين زهي، نايب رييس كميسيون عمران مجلس 
در گفت وگو با مهر اظهار كرده بود: برخي مش��اوران 
امالك به صورت ولنگارانه به گونه اي اجاره بها را افزايش 
داده اند؛ اين در حالي است كه ستاد ملي مقابله با كرونا 
مصوبه اي در خصوص تعيين س��قف اجاره بها داشت 
كه در حكم قانون بود ولي اجرا نمي شد كه دولت بايد 
به جد به آن ورود كند. ديروز اما عبداهلل اوتادي، عضو 
اتحاديه مش��اوران امالك در گفت وگو با ايلنا درباره 
افزايش جهشي قيمت اجاره بها و در پاسخ به اين سوال 
كه اساسا مبنا و پايه افزايش نرخ اجاره بها در فصل پيك 
نقل و انتقاالت مستاجران چيس��ت؟ گفت: در مورد 
افزايش اجاره بهاي مسكن، دولت بايد پاسخگو باشد كه 
بر چه منطقي سقف افزايش اجاره بها در كالن شهرها را 
25 درصد اعالم كرده چراكه همين اجازه افزايش اجاره 
تا سقف 25 درصد، عامل افزايش قيمت ها شده است.

وي ادام��ه داد: بايد به اين موضوع توجه ش��ود كه 
عالوه بر اين اجازه رس��مي دولت براي افزايش 25 
درصدي اجاره به��ا، مالكان نرخ تورم عمومي را هم 
در نظر مي گيرند. تنها در س��ه سال گذشته ميزان 
افزاي��ش اجاره  بها به 300 درصد رس��يده و بخش 
عمده اي از اين عدد متوج��ه همين چند ماه اخير 
اس��ت و مي توان گفت كه مي��زان اجاره بها در چند 
ماه گذشته به طور وحشتناكي افزايش يافته است.

مستاجراناموالخودراميفروشند
 عضو اتحاديه مش��اوران امالك استان تهران تاكيد 
كرد: به طور مستمر در مش��اوران امالك شاهد اين 
هس��تيم كه مس��تاجران براي تامين رهن و اجاره 
ماشين و دارايي هاي خود را به فروش مي رسانند. اما 
سوال اين است كه در اين شرايط تورمي مستاجران 
تا كجا مي توانند دارايي هايي مانند ماش��ين خود را 

بفروشند كه بتوانند پول رهن را تامين كنند و با توجه 
به ادامه كاهش توان خريد و درآمدها در س��ال هاي 
آينده ب��راي تامين هزينه رهن و اج��اره چه اقدامي 
مي توانند انجام دهند؟ اين در حالي است كه هر سال 
به ارزش دارايي مالكان و افرادي كه از اجاره كس��ب 
درآمد دارند، بيشتر مي شود بدون آنكه هيچ فعاليت 

اقتصادي در كشور انجام داده باشند.

دولتعاملافزايشاجارهبهااست
اوتادي با بيان اينكه عامل افزايش اجاره بها دولت است، 
گفت: در همين يك ماه گذش��ته تنها تورم مايحتاج 
ضروري و كاالهاي اساسي به طور قابل توجهي افزايش 
يافته و روزانه به نرخ دالر اضافه مي شود بنابراين در اين 
شرايط بهاي اجاره هم متناسب با همين جهش تورمي، 
افزايش پيدا مي كند.وي با بيان اينكه ميزان افزايش 
اجاره بسيار باالتر از آن نرخ 25 درصدي اعالم شده از 
سوي دولت اس��ت، افزود: در شرايطي قرار گرفته ايم 
كه در منطقه اي مانند پي��روزي واحد دو خانه با توان 
پرداخت 500 ميليون رهن و 4 ميليون تومان اجاره 
را نداريم و شاهد شدت فشار به مستاجران هستيم و 
مالكان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمي به نحو كامال 

دلخواه قيمت هاي اجاره را تعيين مي كنند.

رواجحاشيهنشيني
ورونقشهرهايپيراموني

عضو اتحاديه مشاوران امالك استان تهران گفت: هر 
سال شاهد اين هستيم كه محل سكونت مستاجران 
يك يا چند منطقه نزول پيدا مي كند و اين به معناي 
سرخوردگي در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگي در يك 
منطقه مسكوني است و همين باعث تنش و التهاب در 
جامعه مي شود.اوتادي افزود: در حال حاضر بيشترين 
تقاضا براي اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسالمشهر 

و كرج رفته است و تقاضا براي اجاره در مناطق شمال 
ش��هر تهران به صورت عيني و ملموس كاهش پيدا 
كرده است و شاهد كوچ مستاجران به سمت حاشيه 
تهران هس��تيم.وي گفت: امروز مستاجراني كه براي 
رهن و اجاره به مش��اوران امالك مراجعه مي كنند به 
صراحت مي گويند براي اينكه بتوانند از عهده پرداخت 
اجاره بربيانند سه شغله شده اند و اين به معناي تشديد 
فشار بر اين قشر است.عضو اتحاديه مشاوران امالك 
استان تهران گفت: امروز قيمت مسكن مهر حاشيه 
تهران كه در همان اواخر دهه 80 چيزي كمتر از 20 
ميليون تومان بود به 3.5 ميليارد تومان رسيده است و 
وضعيت بازار مسكن را در همين نمونه كوچك مشاهده 
كرد.اوتادي تاكيد كرد: دولت زماني مي تواند مشاوران 
امالك را عامل گراني در بازار مسكن بداند كه مشاركتي 
از مشاوران امالك در سياست گذاري ها ببينيم. دولت 
مي تواند اين سياست را به اجرا برساند كه براي تعيين 
قيمت هر ملكي براي اجاره 5 مش��اوره امالك آن را 
تاييد و امضا كنند و با امضاي تاييد مشاوران امالك 
واحدها قيمت گذاري شوند در اين شرايط است كه 
مشاوران امالك را مي توانند براي افزايش قيمت ها 
مورد بازخواست قراردهند. وي گفت: معتقدم اگر اين 
رويه ادامه پيدا كند، تا پايان دولت آقاي رييس��ي در 

بازار اجاره مسكن شاهد فاجعه خواهيم بود. 

با۹۰۰ميليون
ميتواندرتهرانخانهخريد؟

از آنجا كه اجاربها تابعي از »قيمت مسكن« است، مرور 
برخي قيمت ها در بازار معامالتي خالي از لطف نيست. 
بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت مسكن در شهر 
تهران طبق آخرين آمار ارايه شده مربوط به ارديبهشت 
۱40۱ به 3۶.3 ميليون تومان در هر متر مربع رسيده 
اس��ت. اين بدان معناست كه يك آپارتمان 50 متري 

به ط��ور ميانگين يك ميلي��ارد و 8۱5 ميليون تومان 
ارزش دارد. ب��ا اين حال، آمار نش��ان مي دهد فقط در 
شش منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۶ قيمت ها باالتر 
از متوسط شهر است و در ۱۶ منطقه خانه ها با قيمت 
كمتر از ميانگين معامله مي ش��وند.به گزارش ايسنا، 
البته با توجه به ناهمگن بودن مسكن، خانه ها در يك 
منطقه، يك محله يا حتي يك خيابان لزوما هم قيمت 
نيستند. به طور مثال در حال حاضر قيمت واحدهاي 
كمتر از پنج س��ال در منطقه تهرانپارس حدود 35 تا 
بيش از 45 ميليون تومان در هر متر مربع اس��ت و در 
محله هاي تهرانپارس غربي به باالي 50 ميليون تومان 
نيز مي رسد. متوسط قيمت مسكن در منطقه 4 تهران 
كه محله تهرانپارس در آن واقع شده متري 40 ميليون 
و 707 هزار تومان اس��ت. اما اگر نقدينگي شما حدود 
يك ميليارد تومان يا كمتر است مي توانيد در مناطق 
۱5 تا 20 صاحب خانه شويد. ميانگين قيمت مسكن 
در مناطق مذكور متري ۱8 تا 2۱ ميليون تومان است. 
بر اساس آمار ارديبهشت ۱40۱ ميانگين قيمت خانه 
در منطقه ۱5 به ميزان ۱۹.۹ ميليون تومان، منطقه ۱۶ 
بالغ بر 20.2 ميليون، منطقه ۱7 معادل ۱۹ ميليون، 
منطقه ۱8 به ميزان ۱8.3 ميليون، منطقه ۱۹ بالغ بر 
2۱ ميليون و منطقه 20 معادل ۱۹.2 ميليون تومان در 
هر متر مربع است.البته آگهي هاي فروش را كه مشاهده 
مي كنيم نرخ هاي پيشنهادي بعضا بيش از اين مقدار 
است اما مساله مهم، چيزي است كه در قرارداد منعقد 
مي شود. بازار ملك در ارديبهشت ماه تا حدودي به رونق 
رس��يد. در ماه مذكور ۱0.5 هزار فقره معامله مسكن 
در شهر تهران منعقد ش��د كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه در سال ۱400 به ترتيب 20۶.۱ و ۱۶۶.4 درصد 
افزايش را نشان مي دهد. متوسط قيمت نيز 3۶ ميليون 
و 350 هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتيب ۶.۱ و 2۶.2 درصد افزايش يافت.
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افزايش۷۵درصديتعرفه
ترانزيتتوسطدولتگرجستان

براساس تصميم دولت گرجس��تان عوارض ترانزيت 
كاميون ها در گرجستان 75 درصد افزايش يافته است. 
به گزارش ايلنا به نقل از روزنامه مس��اوات، طبق اين 
اصالحات، هزينه ه��ا از 200 الري )۶8 دالر( به 350 
الري )۱۱۹ دالر( افزاي��ش ياف��ت. تعرفه جديد براي 
شركت هاي حمل بار از 30 خرداد سال جاري اجرايي 
مي ش��ود. انتظار مي رود با وضع تعرفه جديد، درآمد 
گرجستان از ترانزيت بار به شدت افزايش يابد.در ما ه هاي 
ژانويه تا آوريل سال جاري، تعداد محموله هاي ترانزيت 
از طريق كشور همس��ايه از ۱۱۶ هزار مورد گذشت و 

درآمدهاي اين كشور به 23.2 ميليون الري رسيد.

هشدارتشديدگردوخاك
درتهرانو۱۰استانديگر

سازمان هواشناسي در هشدار س��طح زرد، از وزش باد 
شديد و خيزش گردوخاك خبر داد و اعالم كرد: امروز و 
فردا با نفوذ گردوخاك از عراق به مناطقي از غرب و شمال 
غرب كشور به ويژه در اس��تان هاي مرزي، آلودگي هوا 
تشديد مي شود. به گزارش ايرنا، طي روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه هفته جاري نفوذ گردوخاك از عراق به مناطقي 
از غرب و شمال غرب كشور به ويژه در استان هاي مرزي 
را خواهيم داش��ت. بر اين اس��اس ديروز در آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، كردس��تان، قزوين، زنجان، 
همدان، س��منان، تهران، قم، البرز، كرمانشاه و شرق و 
شمال اصفهان و فردا در آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي، كردستان، كرمانشاه، همدان، مركزي، زنجان، 
قزوين، البرز، تهران، قم و س��منان آلودگي هوا تشديد 
شد. همچنين روز چهارشنبه در همدان، زنجان، قزوين، 
البرز، س��منان، قم و تهران وزش باد ش��ديد و در نقاط 
مستعد خيزش گردوخاك پيش بيني مي شود. سازمان 
هواشناسي از احتمال شكستن درختان فرسوده، احتمال 
آسيب به سازه هاي موقت، احتمال تأخير در پروازها، 
كاهش شعاع ديد، كاهش كيفيت هوا، پرتاب اشياء از 
س��اختمان هاي نيمه كاره و احتمال سقوط تابلوهاي 
تبليغاتي خبر داد. آن طور كه سازمان هواشناسي اعالم 
كرده است: امروز در شمال آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي و خراس��ان رضوي نيز اين سامانه فعال است و 
احتمال صاعقه، آب گرفتگي و جاري ش��دن روان آب 
به شكل محدود و محلي، احتمال آسيب به تابلوهاي 
تبليغاتي و سازه هاي موقت و شكستن نهال ها و درختان 
فرسوده، كاهش ش��عاع ديد و كيفيت هوا و احتمال 

پرتاب اشياء از ساختمان هاي نيمه كاره وجود دارد. 

شناساييمقصرانفاجعه»متروپل«
دركميسيونعمران

عبدالجالل ايري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس از 
بررسي علل ريزش ساختمان متروپل آبادان در نشست 
اين كميسيون خبر داد و تاكيد كرد: بخشي از قصورات 
ريزش س��اختمان به لحاظ نظارت عاليه متوجه وزارت 
كشور، وزارت راه و شهرس��ازي و منطقه آزاد اروند بوده 
اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذكرات نظام مهندسي، 
شهرداري مقصر است. ايري در گفت وگو با ايسنا، بيان 
كرد: در جلس��ه روز گذش��ته كميس��يون علل ريزش 
س��اختمان متروپل در آبادان مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. در اين جلسه مسووالني از وزارت كشور، وزارت 
راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي كشور و استان 
حضور داشتند. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته عدم 
نظارت بر فرآيند قانوني از جايگاه نظارت عاليه به وزارت 
راه و شهرسازي و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط مي شود. 
وي اظهار كرد: ولي از جنبه نظارت بر روند اجراي قوانين 
ساخت و ساز شهرداري مسوول است. از سوي ديگر رعايت 
اصول فني و مهندسي ساختمان نيز بايد توسط مالكان 
ساختمان مورد توجه قرار مي گرفت. اما اصولي فني در 
اين ساختمان كه داراي سه مالك يعني شهرداري، آب 
و فاضالب و مالك حقيقي بود در نظر گرفته نشده بود. 
متاسفانه بخشي از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر 
نظام مهندسي ساخته شده بود. پس از يك سال پروانه 
براي سه طبقه توسط شهرداري صادر شده و درنهايت 
با پيگيري هاي وزارت راه و شهرس��ازي، ساختمان در 
اين مرحله به نظام مهندسي ارجاع مي شود. سخنگوي 
كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: گروه اول ناظرين به 
دليل مشكالتي كه ميان سازمان نظام مهندسي و مالكان 
وجود داش��ته انصراف دادند. ناظران بعدي نيز گزارش  
تخلف ها و نواقص را اعالم مي كنند و حتي دستور توقف 
عمليات احداث را به شهرداري ارايه كرده اند. اما شهرداري 
توجه كافي به اين موضوع نداش��ته است. از سوي ديگر 
ساختمان متروپل براي ۹ طبقه طراحي شده بود اما در ۱2 
طبقه اجرايي مي شود وي تاكيد كرد: مالكان براي اجراي 
اين پروژه مشاوري را مي گيرند كه صالحيت طراحي نظام 
مهندسي نداشته است. هر چند اين مشاور نيز ادعا مي كند 
كه عمليات ساخت بر اساس همان طراحي هم پيش نرفته 
است. از طرفي، سازه ساختمان فوالدي بوده و با مصالح 
غير استاندارد نيز ساخته ش��ده بود. در نهايت با تحمل 
تنها 40 درصد از بار پيش بيني شده در طراحي ريزش 
كرد. قصور نظام مهندسي به جهت ايراد در فرايند ارجاع 
كار به مهندسين ناظر است. اين مجموعه ابتدا بايد نقشه 
طراحي را اصالح و به ناظران ابالغ مي كرد چرا كه پذيرفتن 
كار بدون اصالح نقشه طراحي و ارجاع آن به مهندسين 
ناظر، از ايرادات وارده به سازمان نظام مهندسي است. نظام 
مهندسي از اين حيث مقصر است. ايري اظهار كرد: وزارت 
كشور بايد به تخلفات ساختمان متروپل ورود مي كرد 
لذا بخشي از قصورات ريزش ساختمان به لحاظ نظارت 
عاليه متوجه وزارت كشور، راه و شهرسازي و منطقه آزاد 
اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذكرات نظام 
مهندسي، شهرداري مقصر است. ناظران نظام مهندسي 
چندين مرحله نسبت به عدم ايمني ساختمان، نداشتن 
مقاومت كافي و وضعيت بحراني ساختمان به شهرداري 
هش��دار داده و دس��تور توقف عمليات ساختمان را 

مي دهند اما توجهي به اين موضوع نمي شود.

تشريفاتاداريراحذفكنيد
نهضوابطفني

رييس كميته عمران شوراي شهر تهران با اشاره به 
لزوم انجام آزمايش هاي ژئوتكنيك خاك به دليل 
مشكل فرونشس��ت در تهران، گفت: به هيچ وجه 
امكان ح��ذف هيچ ي��ك ازآزمايش ه��اي خاك 
درهيچ مرحله اي وجود ندارد. در ميانه اين بحران 
شهرداري ها تصميم به كاهش مدت زمان صدور 
پروانه ها گرفته اند، چون س��خت مسكن در كشور 
دچا ركود شده و قيمت مسكن به شدت رشد داشته 
است، گفته مي شود زمان صدور پروانه ساختماني 
در تهران 7 ماه و در شهرهاي ديگر 5 ماه است كه 
عامل اصلي كندي روند ساخت و ساز و عقب ماندگي 
اجراي برنامه هاي مس��كن از طرح اصلي است. در 
اين حال، محمد آقامي��ري رييس كميته عمران 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس با اشاره به 
لزوم انجام آزمايش هاي ژئوتكنيك خاك به دليل 
مشكل فرونشس��ت در تهران گفت: به هيچ وجه 
ام��كان حذف هيچ ي��ك از آزمايش هاي خاك در 
هيچ مرحله اي وجود ندارد. مبحث هفتم مقرارت 
ملي ساختمان بر اجراي آزمايش هاي خاك تاكيد 
دارد و بارها در مجامع تخصصي صحبت شده است 
كه به دلي��ل تغييرات قابل مالحظ��ه رفتار خاك 
كه حتي متر به متر ممكن است رفتاري متفاوت 
داشته باشد، انجام آزمايش هاي ژئوتكنيك ضروري 
اس��ت.  آقاميري تاكيدكرد: ضم��ن اينكه تهران 
وضعيت متفاوتي دارد چرا كه اين شهر از ديرباز به 
عنوان شهر هزار قنات معروف بوده است و خلل و 
فرجي كه در خ��اك آن وجود دارد با آزمايش هاي 
ژئوتكنيك بايد مشخص شود. از ديگر سو در بعضي 
مواقع براي س��اختمان هاي بلند مرتبه، عالوه بر 
لزوم انجام آزمايش هاي ژئوتكنيك، آزمايش هاي 
ژئوفيزي��ك هم تجويز مي كنيم ت��ا از رفتار خاك 
در زيرساختمان اطالعات كامل و جامعي داشته 
باش��يم. او گف��ت: بن��ده در بحث ص��درو پروانه 
ساختماني با حذف كردن بحث هاي فني و اجراي 
شكلي آن كامال مخالف هستم و نبايد كاهش زمان 
صدور پروانه سبب شود كه از ضوابط فني ساخت 
فقط پوس��ته اي ازآن اجرايي شود. بنابراين نظرم 
اين است كه در توليد ساختمان كيفيت كار فني 
بايد به نحو احسن انجام شود و براي كاهش زمان 
صدور پروانه به جاي حذف و تقليل ضوابط فني، تا 

مي توانيم تشريفات اداري را حذف كنيم.

حلمشكلحذفتابلوهتلها
توسطشهرداري

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به قوانين موجود 
و اقدام شهرداري در حذف تابلو هتل ها، به جامعه 
هتل داري قول پيگيري و حل اين مشكل را داد. به 
گزارش فارس، نخستين جلسه هم انديشي جامعه 
حرفه اي هتلداران اس��تان تهران با رييس كميته 
گردش��گري و ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران 
برگزار شد. به گفته اعضاي جامعه هتل داران حاضر 
در اين نشست، يكي از مشكالت اصلي، موضوعات 
مرتبط با س��اخت هتل در تهران اس��ت كه علوي، 
عضو شوراي شهر تهران قول مساعد براي پيگيري 
و حل اين مشكالت را داد. رييس كميته گردشگري 
شوراي شهر تهران در ادامه بر تالش اين شورا براي 
تحقق ش��عار »همچنين تبديل ته��ران به مقصد 
گردش��گري« تاكيد كرد و گفت: به اين منظور با 
هم��كاري و همراهي هت��ل داران مي توان موانع و 
مشكالت را شناسايي و برطرف ساخت. يكي ديگر 
از موضوعات مورد اشاره توسط رييس هيات مديره 
جامعه حرفه اي هت��ل داران، موضوع حذف تابلو 
هتل ها توسط ش��هرداري تهران بر اساس قوانين 
موجود بود كه در اين زمينه نيز علوي قول همكاري 
و رفع مش��كل را داد. وي با بي��ان اينكه براي حل 
مشكالت جامعه هتل داري در كميته گردشگري 
شوراي شهر تهران، كرسي حقوقي برگزار مي شود 
تا مشكالت حقوقي بحث و براي رفع آنها برنامه ريزي 
صورت بگيرد، افزود: يكي از سياست هاي اصلي ما 
جذب گردشگر براي تهران است و طبيعتا گردشگر 
نيز به محل اقامت نياز دارد. وي ادامه داد: به همين 
منظ��ور تمام تالش خود را ب��راي كمك به جامعه 
هتل داري انجام خواهيم داد تا در تهران مش��كلي 

بابت اقامت گردشگران وجود نداشته باشد.

ساختمانهايناايمن
بايدتخريبوبازسازيشوند

خلي��ل محبت خواه، مديركل راه و شهرس��ازي 
اس��تان تهران اعالم ك��رد كه س��اختمان هاي 
ناايمن قديمي بايد تخريب و بازس��ازي ش��وند. 
به گزارش ايس��نا، خليل محبت خواه با اشاره به 
س��اختمان هاي با عمر باال و بافت ن��ه چندان با 
كيفيت، اظهار كرد: اين س��اختمان ها بر اساس 
طرح تفصيلي شهر بايد تخريب و بازسازي شوند. 
وي ك��ه در يك برنامه راديوي��ي درباره ضرورت 
سامان دادن به وضعيت ساختمان هاي ناايمن در 
كشور سخن مي گفت، با اشاره به ساختمان هايي 
با عمر باال و بافت نه چندان با كيفيت، اظهار كرد: 
اين س��اختمان ها بر اس��اس طرح تفصيلي شهر 
بايد تخريب و بازسازي شوند.  محبت خواه ضمن 
تاكيد بر ضرورت رعايت قانون در ساخت و سازها 
گفت: وقتي راه گريزي مانند ماده ۱00 در قانون 
براي كس��اني كه خواهان تراكم بيشتر هستند 
قرار داده مي شود، عمال قانون رعايت نمي شود، 
زيرا افراد اقدام به تخلف از قانون مي كنند و صرفا 
جريمه آن را پرداخت مي كنند. يا بايد اين جريمه 
در حدي باشد كه هيچ كس افزايش تراكم نداشته 
باشد، يا بايد قانون سفت و سخت ديگري وجود 

داشته باشد كه همه افراد آن را رعايت كنند.

تقاضابرايآپارتمانهاياجارهايدرحاشيهتهرانافزايشيافت

نهادهاهمچنانبرايانتقالزمينهايمازادبهطرحنهضتمليمسكنمقاومتميكنند

اتهامزنيبهوقتبحراناجارهنشيني

احتكارزمينتوسطدستگاههايدولتي
به گفته ارس��الن مالكي، عضو هيات مديره سازمان 
ملي زمين و مس��كن تنها 4 درص��د از 7 هزار هكتار 
از اراضي مازاد در اختيار س��اير دستگاه هاي دولتي، 
براي طرح نهضت ملي مس��كن واگذار ش��ده است. 
چون دس��تگاه ها باي تخصيص زمي��ن خود به اين 
طرح مقاومت مي كنند. با وجود اين، بنا به اعالم رستم 
قاسمي، وزير راه و شهرسازي تاكنون 70 درصد زمين 

4 ميليون مسكن نهضت ملي شناسايي شده است.
به گزارش ايرنا، مالكي درباره استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني براي تامين زمين نهضت ملي مسكن اظهار 
كرد: بر اس��اس ماده ۱0 قانون جهش ملي مسكن، 
دس��تگاه هاي دولتي مكلف به در اختيار قرار دادن 
زمين هاي مازاد خود براي طرح نهضت ملي مسكن 
ش��ده اند كه البته ب��ا مقاومت دس��تگاه ها در اين 
موضوع مواجه شده ايم.وي افزود: تاكنون حدود 7 
هزار هكتار از اراضي مازاد براي س��اير دستگاه هاي 
دولتي را شناسايي كرده ايم و درخواست خود را براي 
انتقال س��ند اين زمين ها بر اختصاص آنها به طرح 
ملي مس��كن مطرح كرده اما با مقاومت دستگاه ها 

مواجه شده ايم.
مالكي گفت: از 7 هزار هكتار زمين شناسايي شده كه 
در اختيار دستگاه ها هستند تنها 4 درصد آنها تحويل 
شده كه اين، عدد بسيار كمي است، درحالي كه اين 
اراضي عمدتًا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از 
لحاظ زيرساختي و هزينه ها براي طرح نهضت ملي 

مسكن بسيار به صرفه و مفيد است.
عض��و هيات مديره س��ازمان ملي زمين و مس��كن 
درباره الزام قانوني دس��تگاه هاي دولتي به واگذاري 
زمين گفت: قانون گذار بر اس��اس م��اده ۱0 قانون 
جهش مس��كن دو ماه به دس��تگاه ها و يك ماه هم 
به اداره ثبت اس��ناد كش��ور مهلت داده تا اسناد اين 
زمين ها را در اختيار س��ازمان ملي زمين و مس��كن 
قرار دهند.وي به ظرفيت ه��اي ديگر قانون جهش 

توليد از جمله شهرك س��ازي اش��اره ك��رد و افزود: 
50 ه��زار هكتار از اراضي دولتي كه عمدتًا متعلق به 
منابع طبيعي و وزارت جهاد كش��اورزي است، براي 
موضوع شهرك سازي مكان يابي شده و بايد مطالعات 

موردنياز در خصوص آنها  انجام شود.
مالكي تاكيد كرد:  در صورت نهايي ش��دن و تصويب 
اين طرح، شهرك ها مي توانند ظرفيت بزرگي براي 
تامين زمين بخش��ي از متقاضيان مسكن را فراهم 
آورند. عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن 
ظرفيت ديگر در شهرهاي فاقد زمين ملي و دولتي را 
توافق با مالكين بخش خصوصي اعالم كرد و گفت: 
اين ظرفيت ش��امل مالكين نهاده��اي عمومي غير 
دولتي مثل بنياد مستضعفان و زمين هاي اوقافي و 

همچنين مالكان بخش خصوصي مي شود.
وي افزود: توافقاتي در حال انجام است تا اراضي آنها به 
محدوده شهرها الحاق شود كه بر اين اساس درصدي 

به مالكين داده ش��ده و درصدي نيز در اختيار طرح 
نهضت ملي مس��كن قرار مي گيرد.به گزارش ايسنا، 
يكي از مشكالت طرح مسكن مهر كه به طوالني شدن 
اين پروژه و نارضايتي متقاضيان منجر شد، عدم وجود 
زيرس��اخت هاي ناشي از دور بودن آن از محيط هاي 
ش��هري بود. به همين دليل مجلس و دولت تصميم 
گرفتند اين نقيصه را در طرح نهضت ملي مس��كن 
برطرف كنند. استفاده از زمين هاي شهري موجود 
در اختي��ار ادارات و دس��تگاه هاي دولتي، راهكاري 
اس��ت كه مي تواند تا حد زي��ادي به حل اين معضل 
كم كند. تا پايان خردادماه به اس��تان ها براي تامين 
اراض��ي، پااليش متقاضيان و اج��راي طرح فرصت 
داده شده اما طبق آماري كه مالكي ارايه داده چندان 
نمي توان روي زمين هاي شهري حساب كرد. اراضي 
شناسايي شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر 
قرار گرفت��ه و از لحاظ زيرس��اختي و هزينه ها براي 

طرح نهضت ملي مسكن بسيار به صرفه و مفيد است. 
سكونت متقاضيان نهضت ملي مسكن در محدوده 
شهرها مي تواند تا حد بسياري از تحميل هزينه هاي 
س��نگين ايج��اد خدم��ات و امكانات ش��هري مثل 
انشعابات، امكانات تجاري، آموزشي، درماني، ورزشي 
و بسترهاي رفت و آمد متقاضيان بكاهد. چالش هاي 
موجود در مس��ير اجراي طرح نهضت ملي مسكن، 
انتقاد رييس جمهوري را نيز در س��ومين جلس��ه 
شوراي عالي مس��كن دولت سيزدهم در پي داشته 
و قرار اس��ت در چهارمين جلسه كه چند روز ديگر 
برگزار خواهد شد، استانداران در خصوص وضعيت 
اجراي اين طرح گزارش دهند. اين در حالي اس��ت 
كه پروژه با معضالتي همچون عدم همكاري بانك ها 
در پرداخت تس��هيالت و مقاومت ادارات دولتي در 
واگذاري زمين هاي مازاد دست و پنجه نرم مي كند.

۷۰درصدزمين۴ميليونمسكننهضتملي
شناساييشدهاست

با وجود نگاه بخشي و تنگ نظرانه دستگاه ها در واگذاري 
زمين هاي خود به وزارت راه و شهرس��ازي، بنا به اعالم 
رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي تاكنون 70 درصد 
زمين 4 ميليون مس��كن نهضت ملي شناسايي شده 
است. قاسمي روز يكشنبه در حاشيه مراسم آغاز ساخت 
۱5 هزار و 480 واحد نهضت ملي مسكن در چيتگر و 
در جمع خبرنگاران اعالم كرده بود: تاكنون 70 درصد 
زمين 4 ميليون مسكن نهضت ملي شناسايي شده است 
و امروز يك ميليون و 400 هزار واحد نهضت مسكن ملي 
آماده بارگذاري است. وي با اشاره به اينكه يك ميليون 
و 350 هزار واحد اين طرح در دست اجراست، افزود: 
بر اس��اس توافق هاي به عمل آمده با بنياد مسكن، 
ستاد اجرايي امام و قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( به 
ترتيب ۱00 هزار، 50 هزار و ۱00 هزار واحد مسكن 

در قالب نهضت ملي مسكن ساخته خواهد شد.



بيت  كوين كه در سه روز گذشته حمايت هاي مهمي 
را از دس��ت داده اس��ت، روز گذش��ته تا 23 هزار دالر 
هم س��قوط كرد. با كاه��ش ارزش ب��ازار رمزارزهاي 
ديجيتال، قيمت بيت كوين به كاهش ادامه مي دهد 
و تحليلگ��ران معتقدن��د بيت كوي��ن و آلت كوين ها 
مي توانند در كوتاه مدت ش��اهد عقب نشيني بيشتر 
باشند. ناتواني بيت  كوين در عبور از مقاومت 3۰،۰۰۰ دالر 
در روزهاي قبل، باعث شد تا در ادامه قيمت بيت  كوين به 
زير حمايت هاي 2۹،۵۰۰ و 2۸،۵۰۰ دالري سقوط كند. 
شكسته شدن اين حمايت هاي كليدي در ادامه به سقوط 
۱۰ درصدي بيت  كوين زير س��طح 2۸،۰۰۰ دالر منجر 
ش��د و به دنبال آن حمايت 2۶،۵۰۰ دالري نيز از دس��ت 
رفت. در نهايت بيت كوين تا 23 هزار دالر هم سقوط كرد. 
بيت  كوين اكنون با فاصله زيادي از ميانگين متحرك ساده 
۱۰۰ ساعته، مقاومت 2۸،۵۰۰ دالري در نوسان است. اگر 
قيمت از سطوح فعلي به سمت باال بازگردد، نزديك ترين 
مقاومت سطح 2۶،2۰۰ دالر خواهد بود؛ مقاومتي كه در 
نزديكي سطح 23.۶ درصد اصالحي فيبوناچي قرار دارد. 
سطح ۵۰ درصد اصالحي فيبوناچي و مقاومت خط روند 
نزولي روي نمودار تقريبًا روي يك ناحيه )2۷،۰۰۰ دالر( 
قرار گرفته اند و پس از آن نوبت به مقاومت 2۸،۵۰۰ دالري 
مي رسد. گفتني است عبور كامل قيمت از مقاومت 2۸،۵۰۰ 
دالري مي تواند تا حدي خيال معامله گران را از ادامه اصالح 
صعودي قيم��ت راحت  كند.  جاس��تين بنت، تحليلگر 
برجسته بازار كريپتو اظهار كرد: اين اكوسيستم مي تواند 
شاهد عقب نشيني قابل توجهي باشد كه در آن بيت كوين 
و آلت كوين ه��ا بخش عظيمي از ارزش خود را از دس��ت 
مي دهند. بنت معتقد است كه قيمت بيت كوين در ميانه 
شكست از يك الگوي ادامه نزولي قرار دارد و يك تريليون 
دالر، سطح رواني براي جامعه ارزهاي ديجيتال است؛ اين 
شكس��ت رخ داد و بيش از ۵ درصد از سرمايه بازار كريپتو 
از بين رفت و نزديك به ۹۵۰ ميليارد دالر از اكوسيس��تم 
خارج شد. بنت اس��تدالل مي كند كه يك تريليون دالر 
منطقه اي است كه سطح حمايتي حياتي را براي كل بازار 
ارزهاي ديجيتال ارايه مي دهد. وي افزود: يك تريليون دالر 
همچنين بيشترين ميزان معامله اوايل تقويت اين رمزارز در 
سال 2۰2۱ بود. بنت بيان كرد كه آلت كوين ها بيشترين 
بار اصالح را خواهند گرف��ت. اين تحليلگر ۱۵ درصد 

اصالح قيمت بيت كوين را پيش بيني كرده است كه در 
آن دارايي به پايين ترين حد ساالنه 23هزار و ۵۰۰ دالر 
مي رسد همچنين گفته است كه آلت كوين ها مي توانند 

22.۵ تا 3۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهند.

   پيش بيني ها از ادامه روند بيت كوين 
چيست؟

ديوره گروپ، ش��ركت مش��اوره مالي و مديري��ت دارايي 
پيش بيني كرده اس��ت كه بهاي بيت  كوين در س��ه ماهه 
چهارم سال جاري ميالدي روند صعودي به خود مي گيرد. 
مديرعامل اين شركت گفته است: »بيت  كوين در حال حاضر 
 »S&P۵۰۰« با بازارهاي جهاني س��هام از جمله شاخص
هم بستگي دارد. با اطمينان مي گويم كه روند نزولي اخير 
بازار به كف خود نزديك اس��ت و رشد قيمت بزودي اتفاق 
خواهد افتاد.« در مقابل، پيتر برنت، معامله گر مشهور ارزهاي 
ديجيتال، در تازه ترين توييت خود پيش بيني كرده است 
بيت  كوين تا اوايل سال 2۰2۴ به اوج جديدي نخواهد رسيد. 
به گفته اين تحليلگر، بيت  كوين در كوتاه مدت نزولي باقي 
خواهد ماند و در واقع اگر كندل هفتگي نتواند باالتر از اوج 3۱ 
مه )۱۰ خرداد( بسته شود، ممكن است تا سطح ۱2،۷۰۰ 
دالر سقوط كند. برنت همچنين افزود قيمت 2۰،۰۰۰ دالر 
يك سطح حمايت بسيار قوي براي بيت  كوين است و پيروي 
از سناريوي كاماًل نزولي احتمال كمي دارد. همچنين پيتر 

شيف، مديرعامل يورو پسيفيك كپيتال، مدير شيف گلد 
و يكي از منتقدان قديمي بيت  كوين، به تازگي نظر خود را 
درباره قيمت اين ارز ديجيتال در كوتاه مدت بيان كرده است. 
روز گذشته از شيف سوال شد كه بيت  كوين ابتدا به 2،۰۰۰ 
دالر سقوط مي كند يا تا 2۰۰،۰۰۰ دالر رشد خواهد كرد. 
شيف در پاس��خ گفته بيت  كوين به 2،۰۰۰ دالر خواهد 
رسيد و اين تنها قيمتي است كه تجربه مي كند و هيچگاه 

سطح 2۰۰،۰۰۰ دالري را به چشم نخواهد ديد.

    بيش از ۵۰۰ ميليون دالر
 در بازار ارزهاي ديجيتال ليكوييد شد

به دنبال ادامه سقوط بازار ارزهاي ديجيتال در 2۴ ساعت 
گذش��ته بيش از ۱۷۵،۰۰۰ معامله گر ليكوييد شده اند. 
گفتني است مجموع سرمايه ليكوييدشده آنها به بيش از 
۵۰۰ ميليون دالر مي رسد و بيت  كوين به تنهايي مسوول 
ليكوييدش��دن ۱2۱ ميليون دالر اس��ت. ع��الوه بر اين 
بزرگ ترين سفارش ليكوييدشده متعلق به يك معامله گر 
در صرافي باي بيت با ضرري ۴ ميليون دالري روي بيت  كوين 
است. موقعيت هاي النگ )خريد( 332 ميليون دالر از كل 
سرمايه ليكوييدشده را شامل مي شوند. بيلي ماركوس، 
خالق دوج  كوين، گفته اس��ت كه در حال حاضر بازاريابي 
تأثير بس��يار زيادي بر ارزهاي ديجيتال مي گذارد و مردم 
به دليل ماهيت فوق العاده فرار آنها، بيشتر ارزهاي ديجيتال 

را معامله ي��ا هولد مي كنند. طبق گفته ه��اي ماركوس، 
ماهيت ب��ازار ارزهاي ديجيتال عمدت��ًا با حقايق موجود 
همخواني دارد؛ زيرا اكثر سرمايه گذاران، ارزهاي ديجيتال 
را به عنوان محافظي در برابر تورم نمي بينند و تنها به دنبال 
كسب سود از طريق نوسانات قيمتي آنها هستند. جكسون 
پالمر، يك��ي از بنيان گذاران دوج  كوي��ن نيز در مصاحبه 
با برنامه تلويزيوني پراجك��ت گفت كه ارزهاي ديجيتال 
تسهيل كننده كاله برداري هستند. او در اين باره گفت: »از 
آنجا كه ارزهاي ديجيتال خارج از كنترل دولت هستند و 
تراكنش هاي آن برگشت ناپذيرند. ارزهاي ديجيتال واقعًا 
ابزاري براي كاله ب��رداران فراهم كرده اند كه وارد اين فضا 
شوند و بدون هيچ مزاحمتي كاله برداري هاي خود را انجام 
مي دهند.« پالمر همچنين اظهار داشت كه او فكر مي كرده 
ارزهاي ديجيتال جوك هستند و به همين دليل هيچ كدام 
از دارايي هاي ديجيتال خود را نگهداري نكرده است. گفتني 
است كه پالمر مدت كوتاهي بعد از شروع پروژه دوج  كوين، 
پس ازاينكه از جامعه ارزهاي ديجيتال نااميد ش��د، از اين 
صنعت دور شد. پالمر همچنين اعتراف كرده خوشحال 
است كه از طريق دوج  كوين ثروتمند نشده است. او معتقد 
است كه ميليونرهاي ارزهاي ديجيتال اين واقعيت غافل 
هستند كه افراد ديگر در حال ضرر كردن هستند و ترجيح 
مي دهند به اين مساله هيچ توجهي نكنند. در عين حال، 
موضوع استفاده از ارزهاي رمزنگاري شده ديجيتال براي 
دوران بازنشس��تگي امريكايي ها همچنان به شدت مورد 
بحث است. جانت يلن، وزير خزانه داري اياالت متحده در 
مورد اعالم فيدليتي براي استفاده از بيت كوين به عنوان 
يك گزينه سرمايه گذاري در طرح هاي k( ۴۰۱( اظهار 
كرد: من به اكثر افراد اس��تفاده از رمزارزه��ا را به  عنوان 
پس انداز دوران بازنشستگي خود توصيه نمي كنم، اين 
سرمايه گذاري بسيار مخاطره آميز است. اعالم فيدليتي 
 )DOL( به دنبال دستورالعملي بود كه توسط وزارت كار
صادر شد و به مديران طرح k( ۴۰۱( در مورد مجاز كردن 
ارزهاي ديجيتال در برنامه هاي بازنشستگي هشدار داد. 
فيدليتي يكي از بزرگ ترين مديران طرح k( ۴۰۱( است. 
علي خاور، معاون وزير در امور امنيت مزاياي كاركنان هم 
گفت: وزارت كار نگراني شديدي نسبت به كار فيدليتي 
دارد. وي تاكيد كرد: ارزهاي رمزنگاري ش��ده مي توانند 

خطرات جدي براي پس انداز بازنشستگي ايجاد كنند.
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چرا هكرها به دنبال
مشاغل كوچك مي روند؟

با افزاي��ش روزافزون كس��ب وكارهايي كه به صورت 
آنالين فعاليت مي كنند، تهديدات بيشتري نسبت به 
گذشته براي كسب وكارها و مشتريان آنها وجود دارد. 
به گزارش ايسنا، جهان در سال 2۰2۱ شاهد افزايش 
۱۰۵ درصدي حمالت باج افزار بود. با افزايش روزافزون 
كسب وكارهايي كه به صورت آنالين فعاليت مي كنند و 
به شدت از اينترنت استفاده مي كنند، تهديدات بيشتري 
نسبت به گذش��ته براي كسب وكارها و مشتريان آنها 
وجود دارد. مجله جرايم سايبري گزارش مي دهد كه 
پيش بيني مي شود خسارت هاي مالي جرايم سايبري 
جهاني ۱۵ درصد سال به سال رشد كند و تا سال 2۰2۵ 
به ۱۰.۵ تريليون دالر برسد كه نسبت به سال 2۰۱۵ از 
3 تريليون دالر بيشتر مي شود. امنيت سايبري براي 
شركت هاي كوچك و متوس��ط به يك نگراني عمده 
تبديل شده است و جي بي هكرز به مواردي اشاره كرده 
كه نمي توان امنيت س��ايبري شركت هاي كوچك و 

متوسط را ناديده گرفت.

  در خطر بودن داده ها
خبرها اغلب موارد نقض داده هايي را گزارش مي كند 
كه روي شركت هاي بزرگي مانند فيس بوك، آمازون و 
گوگل تأثير مي گذارد. اما اين بدان معنا نيست كه نگراني 
كمتري براي امنيت س��ايبري شركت هاي كوچك و 
متوسط وجود دارد. ش��ركت آي بي ام گفته است كه 
ميانگين خس��ارت مالي نقض داده براي شركت هاي 
كوچك و متوسط با كمتر از ۵۰۰ كارمند 2.۹۸ ميليون 
دالر اس��ت. برخي از پيامدهاي احتمالي نقض داده ها 
اين است كه به خطر انداختن داده هاي حساس مشتري 
مي تواند منجر به جريمه، خسارت و مطالبات بيمه شود، 
نقض گسترده داده ها مي تواند منجربه از دست رفتن 
اعتبار شركت شود، اين عوامل و ساير عوامل عدم رعايت 
امنيت سايبري مي توانند بر درآمد تأثير منفي بگذارند. 
شركت هاي كوچك و متوسط جهت رسيدگي به نقض 
داده ها و امنيت س��ايبري خود مي توانند از ابزارهاي 
امنيتي استفاده كنند كه توسط شركت هاي پياده سازي 

راه حل هاي امنيتي ارايه مي شود. 

  به خطر افتادن ايميل شركت
ايميل توسط اكثر شركت ها براي ارتباطات داخلي و 
خارجي، تجاري و ش��خصي استفاده زيادي مي شود. 
مجرمان س��ايبري اين تمايل را ب��ه خوبي مي دانند و 
مي توانند از اين واقعيت سوءاستفاده كنند. تهديدات 
ايميل تجاري به اختصار )BEC( ي��ا )EAC( ناميده 
مي شود، در اين روش مهاجمان ايميل هايي با ظاهري 
قانوني ارسال مي كند كه تش��خيص آنها را سخت تر 
مي كند. تهديدات BEC شامل ايجاد سناريوهايي كامال 
قابل قبول براي سوءاس��تفاده از كاربر نهايي و سرقت 
 BEC منابع از كسب وكار است. خسارت مالي حمالت
بسيار زياد است، گاردين ديجيتال نشان داد كه ميانگين 
خسارت حمله BEC از ۵۴ هزار دالر در سه ماهه اول 
سال 2۰2۰ به ۸۰ هزار دالر تنها در سه ماهه دوم افزايش 
يافته بود. در حالي كه حوزه هاي رسيدگي بسياري در 
امنيت سايبري براي كس��ب وكارهاي كوچك وجود 

دارد، BEC به يك نگراني فزاينده تبديل شده است.

  كالهبرداري ه�اي فيش�ينگ انح�راف[ 
حقوق  و دستمزد

كالهبرداري هاي انحراف حقوق و دستمزد را مي توان 
زيرمجموعه اي از حمالت به خطر انداختن ايميل هاي 
تجاري در نظر گرفت زيرا آنها معموال از ايميل هاي به 
ظاهرا قانوني استفاده مي كنند. با اين حال، در نهايت، 
اين نوعي فيشينگ است. مهاجمان با توجه به داده هاي 
كافي كه براي جعل هويت كارمندان را دارند، يك ايميل 
با قيد فوريت ارسال مي كنند و درخواست تغييرات در 

اطالعات حساب بانكي كارمندان مذكور را دارند.  

محقق نشدن مطالبات، 
طرح هاي توسعه  مخابرات 

را با كندي مواجه كرده است
 لطفي گفت: ميزان بدهي دس��تگاه هاي اجرايي و 
سازمان هاي دولتي و مردم اين استان به مخابرات 
2۰۰ ميليارد ريال برآورد ش��ده و محقق نش��دن 
مطالبات، طرح هاي توس��عه اي را با كندي مواجه 
كرده اس��ت.  عليرضا لطفي مدير مخابرات منطقه 
مركزي در نشس��ت خبري گفت: طي يك س��ال 
گذش��ته حدود ۱۴ هزار پورت تلفن ثابت افزايش 
داشته ايم كه در ۶۷ كافوي نوري و 2۱ مركز سوئيچ 
بوده است.  لطفي اظهار كرد: از سال گذشته باطري 
۱2۱ كافوي ن��وري و همچنين بات��ري ۴۷ مركز 
شهري و روس��تايي و 2۰۸ س��ايت BTS و همراه 
اول نوس��ازي شده است . وي ادامه داد: 2 ميليون و 
۱۰۶ هزار مشترك همراه اول با ضريب نفوذ ۹۷ و 
۶ دهم درصدي و همچنين ۱۴۸ هزار و 3۰۰ هزار 
مش��ترك ديتاي ثابت در اس��تان وجود دارد كه 
ضريب نفوذ آن بر اس��اس خانوار 32 و نيم درصد 
است.طول شبكه فيبري سال گذشته 23۰ كيلومتر 
توسعه داشته كه وضعيت موجود ۴3۸۴ كيلومتر 
است. مدير مخابرات منطقه مركزي افزود: تعرفه 
خدمات مخابراتي در تمام بخش ها اعم از صوت و 
ديتا از سال ۱3۸2 تاكنون، يعني ۱۸ سال افزايش 
نيافته و اين در حالي است كه در اين مدت عالوه بر 
تورم روزافزون ساالنه، ميزان تعرفه تمام حامل هاي 

انرژي چندين برابر افزايش داشته است.

پخش فينال جايزه سال 
 هوشمندسازی همراه اول

 از روبيکا
طرح ه��ای راه يافت��ه ب��ه فين��ال جاي��زه س��ال 
هوشمندس��ازی، از  2۴خردادم��اه ارائه و از طريق 
روبي��کا پخش می ش��ود.  ب��ه گ��زارش اداره کل 
ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��يار ايران، جايزه 
سال هوشمندسازی که با شعار »ايده  های نو برای 
معضالت قديمی« برگزار ش��ده، اکنون به مرحله 
فينال رسيده و ارائه ۱۱ فيناليس��ت اين رويداد از 
فردا سه شنبه 2۴ خرداد ۱۴۰۱، انجام خواهد شد 
که عالقه مندان م��ی توانند اين مرحله را از طريق 
سوپراپليکيشن روبيکا پيگيری کنند.   جايزه سال 
هوشمندس��ازی عنوان رقابتی است که به همت 
مرکز تحقيق و توس��عه هم��راه اول و با هدف ارائه 
راهکاره��ای نوآورانه و فناورانه برای رفع چالش ها 
و معضالت کليدی کش��ور از طري��ق راهکارهای 
مبتنی بر هوش مصنوعی کليد خورده است.  بعد 
از فراخوان اين جايزه، بيش از ۸۰ شرکت در مرحله 
اول اين رقابت ثبت نام کردند که پس از ارزيابی، 3۶ 
طرح منتخب به مرحله نيمه نهايی و نهايتا ۱۱ طرح 
به مرحله فينال رس��يد. رقابت شرکت های دانش 
بنيان و استارتاپ های شرکت کننده در اين جايزه، 
حول ۱۰ حوزه »کاهش آلودگی هوای کالنشهرها«، 
»مراقبت های بهداش��تی - درمانی بهينه در زمان 
کرونا«،  »بهينه سازی توزيع محصوالت کشاورزی«، 
»کاهش معضل کمب��ود منابع آب��ی«، »کاهش 
خسارات تصادفات جاده ای«، »مبارزه با قاچاق«، 
»مديريت و کنترل ترافيک کالنشهرها«، »مديريت 
مصرف س��وخت«، »مديريت مصرف انرژی )برق 
و گاز(« و »کاه��ش هزين��ه نهاده ه��ای توليد در 
کشاورزی« بود. الزم به ذکر اس��ت يکی از مزايای 
شرکت در اين رويداد، امکان عقد قرارداد تيم های 
برتر با مرکز تحقيق و توسعه همراه اول تا سقف ۱۰ 
ميليارد ريال عنوان شده است.  عالقه مندان می توانند 
https://go.rubika. اين رويداد را از طريق نشانی

ir/hoshmandsazi مشاهده کنند.

بيشاز۵۰۰ميليوندالردربازارارزهايديجيتالليكوييدشد

سقوط بيت كوين به 23 هزار دالر

ثبت ۵۰۰  شكايت از كسب وكارهاي اينترنتي در بهار ۱۴۰۱
مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعالم كرد: در 3 ماه سال 
جاري حدود ۵۰۰ شكايت در سامانه هوشمند نظارت و 
رسيدگي به شكايات ثبت شده كه با توجه به سازوكارهاي 
خودكنترل طراحي ش��ده، بيش از نيمي از شكايات در 
مرحله ابتدايي مذاكره بين مصرف كننده و كسب وكار در 
اين سامانه حل شده است. به گزارش ايرنا از مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي )مركز تتا(، طبق ماده ۹ برنامه جامع 
تجارت الكترونيكي مصوب ۱3۸۴، وزارت بازرگاني مكلف 
شد با همكاري وزارت دادگستري و قوه قضاييه نسبت به 
تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي براي 
كاهش دعاوي حقوقي با اعمال حداقل اس��تانداردهاي 
حقوقي در عرصه تجارت الكترونيكي و همچنين تدوين 
الگوي قراردادي ح��ل اختالف براي دعاوي در الگوهاي 
بنگاه به بنگاه )B2B( و بنگاه به مشتري )B2C( به منظور 
ساده و شفاف سازي روند حل وفصل اختالف اقدام نمايد 
كه اين تكليف قانوني باالخره بعد از ۱۵ س��ال در دولت 
س��يزدهم اجرايي و اس��فندماه سال گذش��ته با حضور 

وزراي صمت، دادگستري، معاون پيشگيري از جرم قوه 
قضاييه، معاون حقوقي رييس جمه��ور و رييس كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران رونمايي شد. 
فرآيند سامانه جديد بدين صورت است كه پس از احراز 
هويت مصرف كننده و ثب��ت و احراز اطالعات معامله بر 
اساس اس��تعالم سيس��تمي تراكنش پرداخت از بانك 
مركزي، شكايت به كسب وكار طرف شكايت ارجاع شده 
و كسب وكار موظف اس��ت طي يك بازه زماني محدود 
نسبت به پاسخگويي مناسب و رفع شكايت اقدام كند. 
در صورت عدم پاس��خگويي مناسب توسط كسب وكار، 
عالوه بر امكان ارجاع شكايت به مراجع رسيدگي كننده 
اداري شامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و اتحاديه 
صنفي، امكان درخواس��ت داوري نيز وجود دارد. داوري 
ظرف حداكثر سه هفته توسط هيات داوري متشكل از 
اعضاي كميسيون داوري كانون عالي كارفرمايان صادر 
و در صورت صدور رأي به نفع مصرف كننده، كسب وكار 
موظف به اجراي رأي ظ��رف حداكثر يك هفته خواهد 

بود وگرنه طبق تعهدات كس��ب وكار، اينماد وي تعليق 
خواهد شد. همچنين رأي داوري عالوه بر ضمانت اجرايي 
اداري، ضمانت اجرايي قضايي نيز خواهد داشت و پس از 
گذشت 2۰ روز از تاريخ ابالغ در صورت عدم اجرا توسط 
كس��ب وكار، امكان اجرا از طريق قوه قضاييه هم وجود 
دارد. در بازه زماني س��ه ماهه از تاريخ رونمايي س��امانه، 
علي رغ��م تعطيالت نوروز و فعال بودن س��امانه قديم تا 
ابتداي خردادماه، حدود ۵۰۰ شكايت در سامانه هوشمند 
نظارت و رسيدگي به ش��كايات ثبت شده كه با توجه به 
سازوكارهاي خودكنترل طراحي شده، بيش از نيمي از 
ش��كايات در مرحله ابتدايي مذاكره بين مصرف كننده 
و كسب وكار در بس��تر سامانه حل ش��ده و از باقيمانده 
ش��كايات براي حدود 2۰ درصد درخواست داوري شده 
است. همچنين تاكنون بيش از ۱۰ رأي داوري در سامانه 
صادر شده و مابقي درخواست ها نيز در مراحل مختلف 
فرآيند صدور رأي اس��ت كه عمده م��واردي كه رأي به 
نفع مصرف كننده بوده نيز توس��ط كسب وكارها اجرا و 

رضايت مصرف كننده جلب شده است. با توجه به اينكه 
گزارش اين سامانه نش��ان دهنده عملكرد موفق سامانه 
هوشمند نظارت و رس��يدگي به شكايات است، توسعه 
آن به كس��ب وكارهاي فيزيكي اعم از توزيع كنندگان و 
توليدكنندگان به عنوان يكي از پروژه هاي منتخب وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توسط مديركل حوزه وزارتي به 
تمامي دفاتر ستادي و واحدهاي استاني ابالغ و تقسيم كار 
بين آنها براي اجراي پروژه مش��خص شده است. به اين 
ترتيب به تدريج اين سامانه براي فروشگاه هاي زنجيره اي 
و بزرگ، واحدهاي صنفي منتخب و توليدكنندگان نيز 
عملياتي خواهد ش��د. به اين ترتيب مصرف كنندگان 
مي توانند از ظرفيت س��امانه هوش��مند رسيدگي به 
شكايات و ثبت درخواست داوري در اين سامانه، براي 
تسريع در به نتيجه رسيدن شكايات و احقاق حق خود 
به صورت كاماًل الكترونيكي و غيرحضوري از طريق پنجره 
واحد تجارت الكترونيكي )ecsw.ir( و صرفًا بر اساس 

اطالعات تراكنش پرداخت به خوبي استفاده كنند.

آگهي مزايده مال غير منقول پرونده اجرايي كالسه97۰۰28۴  
اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد

 بستانكار:  پست بانك-مديريت شعب پست بانك استان چهارمحال و بختياري  
بدهكار:  توزيعي برفين چهارمحال  راهن:  فرهاد ميرزائيان قهفرخي 

مورد مزايده عبارتس�ت از ششدانگ  پالک ثبتی  1827 )يك هزار و هشتصد و بيس�ت و هفت (فرعی از 22 )بيست و دو (اصلی به مساحت به 
مساحت  150 متر مربع  يکصد و پنجاه  متر مربع ،   واقع در فرخشهر شهرك قائميه 20 متري اول بر خيابان 20 متري  كه بنام آقاي فرهاد ميرزائيان 
قهفرخي مي باشد.محدود است به حدود: شماال: درب و ديوار بطول )00 ،10( ده متر به خيابان به عرض بيست وچهار متر شرقا: ديواريست بطول 
)00 ، 15( پانزده متر به خانه علي باز جنوبا: به ديوار بطول )00 ، 10( ده متر به خانه حسين مختاري غربا: ديواريست بطول )00 ، 15( پانزده متر به خانه 
مهرداد مولوي   كه طبق گزارش كارشناسي مورخ27 / 01 / 1401 كارشناس رسمي دادگستري ساختمان با كاربري مسكوني در يك طبقه به انضمام 
پاركينگ با ديوار از آجر و سيمان ،سقف پاركينگ تيرچه بلوك و واحد مسكوني آجر و آهن ،كف موزائيك و بتن،نماي سراميك درب و پنجره 
فلزي و آلومينيوم ،پوشش داخلي پاركينگ سراميك و بخش مسكوني گچ سفيد گرمايش بخاري گاز سوز احداث شده است  داراي انشعاب آب 
برق و گاز مي باشد  كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 16354000000ريال شانزده ميليارد و سيصد و پنجاه و چهار ميليون  ريال  ارزيابي شده  
و مورد وثيقه بموجب رهني شماره رهني ش�ماره 22481 مورخ  22 / 12 / 1388 و 22378 مورخ 15 / 12 / 1388دفترخانه اسناد رسمي شماره 
111 شهر شهركرد در رهن مديريت شعب پست بانك استان چهارمحال و بختياري   قرار دارد و فاقد بيمه نامه مي باشد.پالك فوق از ساعت 9 الي 
12 روز دو ش�نبه مورخ 13 / 04 / 1401 در اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد واقع در شهركرد خيابان آيت اله كاشاني از طريق مزايده به فروش 
مي رسد مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است  و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.ضمنًا  تنظيم سند 
انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد.شركت در جلسه مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده بحساب سپرده ثبت )تا قبل 
از شروع مزايده واريز گردد ( و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده ميباشد و برنده مزايده مكلف است مابقي مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاريخ مزايده بحساب صندوق ثبت توديع نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزي بنفع دولت ضبط و آگهي مزايده تجديد مي گردد.

شناسه آگهي : 1335004

مهدي اسماعيلي-  رئيس اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد

مفقودی
سند برگ سبز و کارت موتور سيکلت ارشيا حجم موتور:125cc رنگ 
  NBD156FMIمشکی مدل 1388شماره موتور00450536٭
ش�ماره تن�ه ي�ا شاس�ی 125A8833175٭٭٭NBD  ب�ه نام 
سرپرستی مصرف بسيجيان ايالم مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

   K-01-283فراخوان مناقصه عمومی شماره
خريد تصحيح کننده

از کليه توليد کنندگان و تامين کنندگان واجد شرايط که دارای استانداردهای مورد تاييد مربوط می باشند، به منظور شرکت در اين مناقصه دعوت به عمل می آيد.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

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

موضوع مناقصه: خريد تصحيح کننده
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

٭  شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2001092586000046 می باشد. متقاضيان برای شرکت در مناقصه می بايست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به اين شرکت نمابر نمايند.

ب: برای دريافت اس�ناد مناقصه، از طريق نش�انی اينترنتی https://setadiran.ir )کد فراخوان 2001092586000046( به مدت 7 روز از تاريخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و 
اسناد الزم به منظور ارزيابی کيفی، ارزيابی شکلی، پيشنهاد فنی و پيشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دريافت اسناد و حداکثر تا تاريخ 1401/04/14 در سامانه مذکور بارگذاری 
نموده و در همين بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآيند ارجاع کار و ساير مدارک الزم به نشانی شيراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز 
استان فارس، دبيرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 اقدام نمايند. مناقصه گران می بايست تا پايان فرآيند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغيير در اسناد مناقصه، زمان 

گشايش پاکت ها و ... سامانه فوق را زير نظر بگيرند.
٭  ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس يک پست الکترونيک فعال  در نامه اعالم آمادگی ضروری است.

تاريخ چاپ نوبت اول: 1401/03/24
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1401/03/25

شرکت گاز استان فارس

نوبت اول

شناسه آگهي : ۱33۱7۱6

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

آگهي فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه عمومي دو مرحله ای

پااليشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نمايد:

شرکت  ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت اول

شناسه آگهي : ۱3336۵8

2001093498000169شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

تقاضای شمارهR4-0040061 مناقصه شماره R4-1401/09 شماره مناقصه و تقاضا 

تامين  P/F  COMPRESSORS FOR AIR CONDITIONING    موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

6,558,700,000  ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

132,935,000,000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه

تاريخ 1401/03/30 آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد 

تاريخ 1401/04/14 آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزيابی کيفی مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طريق سامانه ستاد ارسال می گردد.آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر-  شهرستان عسلويه-  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه چهارم-اداره خدمات کاال آدرس مناقصه گزار

بديهی است کليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن های6471-07731316468 تماس حاصل فرمايند. 
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



تعادل | سعيد تركاشوند|
ورود بي روي��ه كاالي ه��اي قاچاق به كش��ور از جمله 
چالش هايي اس��ت كه در طول سال هاي اخير اقتصاد 
ايران را درگير خود كرده است. به طوري كه براساس آمار 
معاون عمومي وزارت صمت، يك هزار و ۲۰۰ سايت در 
كشور در حال فروش كاالي قاچاق هستند. در توضيح 
اينكه چرا اي��ن افزايش تقاضا ب��راي كاال هاي قاچاق 
افزايش يافته است، فعاالن اين حوزه مي گويند: افزايش 
هزينه هاي توليد اين قبيل محصوالت باعث گراني نسبي 
لوازم خانگي شده است؛ در چنين شرايطي به دليل ارزان 
بودن لوازم خانگي فيك قاچاق ما شاهد تشديد تقاضا 
براي خريد اين دست محصوالت در سطح بازار هستيم. 
اما اينكه چه بايد كرد؟ نايب رييس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي، »آزادس��ازي واردات« آن هم به صورت 
كنترل ش��ده برخي از اقالم لوازم خانگ��ي را راهكاري 
مناس��ب در جهت مقابله با ورود و فروش لوازم خانگي 
قاچاق مي داند. اما مس��اله ديگري كه در اين بين قابل 
ذكر است برخوردهاي مقطعي ستاد مبارزه قاچاق است؛ 
چراكه بي توجهي به امر قاچاق مي تواند بستر مناسبي را 

براي احياي مجدد فروش كاال هاي قاچاق فراهم آورد.

    افزايش تقاضا
 براي لوازم خانگي فيك قاچاق 

كاال ه��اي حوزه ل��وازم خانگ��ي از جمل��ه محصوالت 
قاچاق پذيري هس��تند كه هر س��اله در ميان كاال هاي 
مكشوفه قاچاق س��هم به خصوصي را به خود اختصاص 
داده است. متاسفانه بررسي هاي ميداني از وضعيت اخير 
بازار لوازم خانگي نشان از آن دارد كه پس از گذشت تنها 
چند ماه از اقدامات محدود ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در مبارزه با ورود لوازم خانگي قاچاق، اين بازار براي باري 
ديگر ش��اهد افزايش تقاضا براي اين خريد دست كاال ها 
توسط مصرف كنندگان بوده است. اين درحالي است كه 
بر اساس آخرين آمار رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز و همچنين اذعان »علي مويدي خرم آبادي« رييس 
اين سازمان، هر ساله ۱۲ ميليارد دالر كاالي قاچاق وارد 
كشور مي شود؛ اين اتفاق در شرايطي در فضاي اقتصادي 
كش��ورصورت مي پذيرد كه طي چند سال گذشته تراز 
تجاري ساالنه كشور منفي بسته مي شود. در همين رابطه 
»احسان فدايي« كارشناس و فعال صنعت لوازم خانگي 
نيز ضمن تاييد اين موضوع، خبر از افزايش تقاضا براي 
خريد لوازم خانگي فيك خارجي توسط مصرف كنندگان 
داد و گفت: متاسفانه افزايش هزينه هاي توليد اين قبيل 
محصوالت باعث گراني نسبي لوازم خانگي شده است در 
چنين شرايطي به دليل ارزان بودن لوازم خانگي فيك 
قاچاق ما شاهد تشديد تقاضا براي خريد اين دست 

محصوالت در سطح بازار هستيم.

    ۱۲۰۰ سايت در حال فروش كاالي قاچاق 
همزمان با تشديد فروش لوازم خانگي قاچاق در سايت هاي 
اينترنتي، »محمدمهدي برادران« معاون صنايع عمومي 
وزير صمت در يك گفت وگ��وي تلويزيوني درباره طرح 
تش��ديد مقابله با قاچاق كاال توضيح داد: در س��ال هاي 
گذشته ش��بكه اي در س��طح بنكداري و عمده فروشي 
شكل گرفته كه برخالف منافع ملي و حمايت از حقوق 
مصرف كننده در حال توزي��ع كاالي قاچاق بي كيفيت 
است و طرح ما برخورد با توزيع كنندگان عمده اي است 
كه برخالف قوانين كش��ور در حال فعاليت هس��تند. به 
گفت��ه معاون صناي��ع عمومي وزير صم��ت، در مرحله 
نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و كولبر ها و …نيست؛ 
براي مثال هزار و ۲۰۰ س��ايت در كشور در حال فروش 
كاالي قاچاق هستند كه بزودي با هماهنگي دادستاني 
با اين موارد برخورد ش��ده و آرامش در بازار لوازم خانگي 
ايجاد خواهد ش��د؛ ضمن اينكه بايد براي اطالع رساني 
و فرهنگ س��ازي بين مردم نيز براي اصالح اين شرايط 
تالش كنيم. او عنوان كرد: در جلسه اي با توليدكنندگان 
لوازم خانگي، همه توليدكنندگان متعهد شدند تمامي 

كاال هاي خ��ود را با كد رهگيري توليد كنند و اكنون نيز 
به طور يقين بيش از ۹۵ درصد كاال هاي موجود در بازار 
رسمي داراي كد رهگيري هستند، اما بايد متوجه بود كه 
با وضع قانون و ايجادسامانه به تمام اهداف خود نمي رسيم 
و بايد به تغيير رفتار بازار بپردازيم كه به طور حتم زمان بر 
است، اما تصميم جدي براي اجراي آن وجود دارد. معاون 
وزير صمت يادآور ش��د: بس��تر هاي قانوني براي اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق كاال ايجادشده است و اين موضوع 
كمك مي كند كه س��تاد مبارزه با قاچاق كاال بتواند تا با 
دست بازتري فعاليت هاي خود را انجام دهد؛ همچنين 
در بحث نرم افزاري و زيرساختي نيز در دولت جديد 
و با عزم وزير صمت، اقدامات چش��مگيري درزمينه 
س��امانه ها و كد رهگيري انجام ش��ده است. برادران 
تصري��ح كرد: در بح��ث كد رهگي��ري لوازم خانگي 
تاكنون ۱۴ ميليون قلم كاال با كد رهگيري ثبت شده 
و از ابتداي امسال نيز ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار كاال با كد 
رهگيري ثبت شده كه اين رقم براي توليدات داخلي 
يا در تعدادي محدود واردات لوازم خانگي بوده است.

    سايت هاي اينترنتي، بهشت قاچاقچيان
»محم��د حس��ين اس��الميان« نايب ريي��س اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي تهران در واكنش به فروش 
اينترنتي لوازم خانگي قاچاق اظهار داشت: در حال حاضر 
بازار لوازم خانگي كش��ور به دو بخش حضوري و آنالين 
)سايت هاي اينترنتي( تقسيم مي ش��ود كه از اين ميان 
بخش عظيمي از فروش ل��وازم خانگي قاچاق در بخش 
آنالين و از طريق سايت هاي اينترنتي فاقد مجوز و نماد 
الكترونيك انجام مي شود. نايب رييس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي ارسال پيامك هاي روزانه تبليغاتي خريد لوازم 
خانگي بانه اي و گناوه اي را از ديگر مصاديق فروش لوازم 
خانگي قاچاق بيان كرد و گفت: متاسفانه به دليل مجازي 
بودن فروش لوازم خانگي قاچاق در سايت هاي اينترنتي و 
همچنين فقدان فعاليت هاي نظارتي در اين حوزه، ما شاهد 
آن هستيم كه دو س��وم كاال هاي قاچاق در بستر فضاي 
مجازي و سايت هاي اينترنتي به فروش مي رسند. او افزود: 
پيرامون اين موضوع بعضا ديده شده است كه در جريان 
خريد لوازم خانگي از اين سايت هاي نامعتبر، كااليي ارسال 
شده است كه با آنچه در درون تبليغات سايت معرفي شده 
بسيار متفاوت است، مضاف بر اين مساله نكته ديگري كه 
درباره اين روش خريد وجود دارد اين است كه برخي از 
افراد سودجو از طريق همين سايت هاي نامعتبر اقدام 

به كالهب��رداري از فرد متقاضي لوازم خانگي كرده و با 
دريافت اطالعات حساب بانكي وي تمام اعتبارات مالي 

موجود در كارت او را به طور كامل خالي مي كنند.

    راهكار چيست؟ 
اسالميان در ادامه واردات كنترل شده برخي از اقالم لوازم 
خانگي را راهكاري مناسب در جهت مقابله با ورود و فروش 
لوازم خانگي قاچاق بيان ك��رد و گفت: در حال حاضر ما 
شاهد آن هستيم كه برخي از افراد همچنان متقاضي تهيه 
نوع خاصي از لوازم خانگي هس��تند كه مشابه داخلي آن 
وجود ندارد. عالوه بر اين عده ديگري نيز به دليل تمايل 
بيشتر به لوازم خانگي خارجي اقدام به خريد انواع قاچاق 
آن مي كنند، لذا در چنين شرايطي دولت مي تواند با واردات 
كنترل شده لوازم خانگي مانع از قاچاق اين محصوالت شود. 
اين عضو هيات رييسه اتحاديه تاكيد كرده كه در صورت 
آزاد سازي مجدد واردات برخي از محصوالت لوازم خانگي 
مصرف كنندگان مي توانند كاالي مورد نظر خود را همراه 
با اطمينان خاطر بيشتر و گارانتي معتبر  از فروشگاه هاي 
مجاز خريداري كنند. در مقطعي از زمان با واردات قانوني 
كاال هاي كره اي، ترك و آلماني شرايط بازار لوازم خانگي 
به گونه اي رقم خورد كه واردات قاچاق كاال مش��ابه اين 
محصوالت ديگر براي قاچاقچيان صرفه اقتصادي نداشت 
در نتيجه ميزان حجم واردات كاالي قاچاق در زمينه لوارم 
خانگي كاهش چشمگيري پيدا كرد. اسالميان در ادامه 
ضمن اشاره به نظارت هاي مستمر برخي از دستگاه هاي 
دولتي در مبارزه با فروش كاالي قاچاق گفت: فروش لوازم 
خانگي بيش از آنچه كه در سطح بازار عرضه وجود داشته 
باشد در سايت هاي اينترنتي وجود دارد لذا ميزان فروش 
اين محصوالت غيرقانوني در سايت هاي اينترنتي به مراتب 
بيشتر از بازار است. نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي در ادامه عنوان كرده كه با توجه به تغيير روش 
قاچاقچيان در فروش كاال هاي غيرمجاز خود و اهميت 
مبارزه با ورود كاالي قاچاق در شرايط تحريمي، ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به عنوان متولي اصلي اين امر 
موظف است دايره فعاليت نظارتي خود را تا سايت هاي 
اينترنتي و ديگر بستر هاي فضاي مجازي گسترش دهد. 
همچنين بنابر اظه��ارات او، در حال حاضر ۲ تا ۳ برابر 
كاال هاي قاچاقي كه در سطح عرضه به فروش مي رسد 
در فضاي مجازي و سياس��ت هاي اينترنتي به فروش 
مي رسد؛ لذا نظارت دقيق و منسجم بر اين حوزه يك امر 

الزم براي مبارزه با ورود قاچاق به كشور است.

    برخورد مقطعي ستاد در مبارزه با قاچاق
در همي��ن رابط��ه حميدرض��ا دهقاني نيا س��خنگوي 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز در گفت وگو با 
»خبرگزاري فارس« در رابطه با كش��ف انبارهاي لوازم 
خانگي قاچاق در بامداد جمع��ه در خيابان امين حضور 
تهران، گفت: دولت مصمم به برخورد قاطع و مستمر با 
عرضه كاالهاي قاچاق به ويژه در گلوگاهي مشابه سطح 
عرضه و انبارها اس��ت. به اين منظور با هماهنگي معاون 
اول رييس جمهور و تاكيد وي در جلس��ه هيات دولت و 
همچنين هماهنگي و محوريت س��تاد مبارزه با كاالي 
قاچاق و ارز اين اق��دام در قالب قرارگاه مقابله با عرضه و 
انب��ارش كاالي قاچاق ۵ كميته ذيل قرارگاه عملياتي را 
در نيمه ش��ب جمعه در فاصله زماني ۱۲ نيمه شب تا ۳ 
بامداد انجام دادند. بنابر آمار اعالمي او، در عمليات مذكور 
در خيابان امين حضور تهران از يك انبار فقط ۴۳ ميليارد 
ريال كاالي محرز قاچاق كشف ش��د كه اين رقم ارزش 
اوليه غيركارشناسي شده است و ممكن است به مراتب 
ارزش اين كشفيات بيشتر باشد. همچنين به گفته او، از 
انبار ديگر نيز در خيابان امين حضور نزديك به ۱۳ كاميون 
كاالي قاچاق خارج شد و اين كشفيات تحويل سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي شد. ناگفته نماند كه 
اواسط فروردين سال جاري بود كه »محمد باقر قاليباف« 
رييس مجلس شوراي اسالمي قانون اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز را به دولت ابالغ كرد. بررسي جزييات 
قانون جديد نش��ان مي دهد در برخي حوزه ها تغييرات 
مهمي در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. اين در 
حالي است كه برخي روندهاي تسهيل گر در قانون جديد 
تغييريا حذف شده است. بر اين اساس دستگاه هاي دخيل 
در امر تجارت خارجي بايستي چالش هاي خود در مسير 
اجراي قانون جديد را مطرح و پيش بيني هاي الزم در اين 
خصوص را لحاظ كنند. حال با توجه به هموار شدن مسير 
مبارزه با كاالي قاچاق، از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اين انتظار مي رود كه در راستاي تحقق دستور اكيد مقام 
معظم رهبري اقدامات مثبتي را در جهت برخورد قاطع با 
ورود كاالي قاچاق داشته باشد؛ متاسفانه نحوه برخورد اين 
ستاد در مقابله با كاال هاي غيرقانوني به ويژه لوازم خانگي 
به صورت مقطعي و كوتاه درآمده است. هر زمان كه فشار 
رسانه اي بر اين ستاد دوچندان شد، مقامات اين نهاد براي 
پاس��خ دادن به مطالبه عمومي جامعه اقدام به برخورد 
جدي با كاال هاي قاچاق كردند در صورتي كه بحث مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز بايد يك امر متداوم و هميشگي باشد. 

اخباررويداد
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آغاز صادرات تخم مرغ
رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران 
با بيان اينكه صادرات تخم مرغ به افغانستان از يك هفته 
قبل آغاز شده است، گفت: صادركنندگان منتظر ابالغ 
حذف تعرفه صادراتي تخم مرغ هستند. ناصر نبي پور 
با اشاره به اينكه صادرات تخم مرغ از حدود يك هفته 
قبل آغاز شده است، گفت: اين صادرات از مقصد مشهد 
به افغانستان در حال انجام است. به گفته وي، تاكنون 
حدود ۸۰۰ تن تخم مرغ از كشور صادر شده است. اين 
فعال بخش خصوصي با بيان اينكه ستاد تنظيم بازار 
حذف تعرفه صادراتي تخم مرغ را تصويب كرده اما هنوز 
اين مصوبه از سوي معاون اول رييس جمهور به گمركات 
ابالغ نشده است، گفت: با توجه به افزايش قيمت تمام 
شده توليد در داخل كشور، مزيت رقابتي تخم مرغ در 
بازارهاي جهاني از بين رفته و در صورت حذف تعرفه تازه 
به حالت سر به سر )نه سود و نه زيان( خواهيم رسيد و در 
برخي موارد نيز با زيان توليدكننده همراه است. وي با 
بيان اينكه اصلي ترين دليل اين مساله نيز كاهش حجم 
مازاد توليدي است كه با آن مواجه هستيم، اضافه كرد: 
مرغداران عنوان مي كنند در صورتي كه هر چه زودتر 
اين مصوبه ابالغ نشود، صادرات را متوقف خواهند كرد. 
در ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ با اعالم معاونت امور توليدات 
دامي وزارت جهاد كشاورزي صادرات تخم مرغ تا ميزان 
مصوب مجاز اعالم شد. حسين دماوندي نژاد، معاون 
امور توليدات دامي وزير جهاد كشاورزي در نامه اي 
به آقاميري رييس س��ازمان دامپزشكي اعالم كرد: 
صادرات تخم مرغ تا ميزان مصوب در قرارگاه امنيت 
غذايي مجاز است. با اين حال به دليل افزايش قيمت 
تمام شده توليد و عدم مزيت رقابتي در بازار جهاني، 

چنين امكاني براي صادركنندگان وجود نداشت.

عرضه رب گوجه فرنگي كم شد
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذاي��ي گفت: طي روزهاي 
گذشته، عرضه رب گوجه فرنگي به بازار محدود شده است 
زيرا توليدكنندگان در انتظار تصميم سازمان حمايت براي 
اصالح قيمت هستند. قاسمعلي حسني در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در م��ورد وضعيت عرضه رب گوجه فرنگي 
به بازار، اظهار كرد: ۲.۵ برابر مصرف در كش��ور توليد رب 
گوجه فرنگي داريم، بنابراين كمبودي در توليد اين كاال 
نداريم منتها  طي روزهاي گذشته، عرضه رب گوجه فرنگي 
به بازار محدود شده است. وي افزود: توليدكنندگان با اين 
استدالل كه هزينه هاي توليد از جمله دستمزد، حمل و 
نقل، قوطي و... افزايش يافته است، در انتظار تصميم سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي اصالح 
قيمت هستند. وي ادامه داد: اين وضعيت در حالي است كه 
تا يك ماه پيش و قبل از اصالح قيمت روغن خوراكي، رب 
گوجه فرنگي به صورت تحميلي به بنكداران داده مي شد اما 
هم اكنون اين كاال به صورت محدود و اندك به دست بنكدار 
مي رسد.حسني در مورد قيمت مصوب قند و شكر نيز 
گفت: مطابق با ابالغيه جديد وزارت جهاد كشاورزي 
به وزارت صمت و اصن��اف، قيمت هر كيلوگرم قند 
۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان و هر كيلوگرم شكر ۲۳ هزار و 
۲۳۰ تومان براي مصرف كنندگان تعيين شده است.

افزايش ۷۹ درصدي
تجارت ايران و تركمنستان

گمرك ايران از افزايش بي��ش از ۷۹ درصدي تجارت 
ايران و تركمنس��تان در ۹ ماهه امسال خبر داده است. 
سيد روح اهلل لطيفي -سخنگوي گمرك ايران- همزمان 
با سفر رييس جمهور تركمنستان به تهران، جزييات 
 تجارت غير نفتي كشور با تركمنستان از اول شهريور ماه

 ۱۴۰۰ تا پايان ارديبهش��ت امس��ال )از ابتداي شروع 
به كار دولت س��يزدهم( را تش��ريح كرد.  بر اساس اين 
گزارش، يك ميليون و ۱۴هزار و ۴۷۴تن كاال به ارزش 
۲۹۹ميليون و ۷۲۸ه��زار و ۵۳۵ دالر تجارت خارجي 
دو كشور بوده است كه در مقايسه با دوره زماني مشابه 
با رشد ۲۲.۴درصدي در وزن و ۷۹.۴درصدي در ارزش 
همراه بوده است.  سهم صادرات كاالهاي ايراني از اين 
ميزان تجارت غيرنفتي ۹۸۷ه��زار و ۷۵۵تن به ارزش 
۲۷۶ميليون و ۶۳۷هزار دالر است كه نسبت به مدت 
مشابه )ابتداي شهريور ۱۳۹۹تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۰( 
رشد ۱۶درصدي در وزن و ۸۹درصدي در ارزش داشته 
است. در رابطه با س��هم واردات از تركمنستان در اين 
۹ماه نيز، ۳۵هزار و ۷۱۹تن كاال به ارزش ۲۳ميليون و 
۹۱هزار و ۴۸۶دالر بوده كه علي رغم كاهش ۳۸درصدي 
در وزن، رشد ۱۴درصدي در ارزش داشته است. آنطور 
كه سخنگوي گمرك گفته است، لبنيات، محصوالت 
باغي و كشاورزي، سبزي و صيفي جات، خشكبار، مواد 
غذايي، آب ميوه، شيريني و شكالت، مصالح ساختماني، 
مواد معدني، شوينده ها و محصوالت بهداشتي و آرايشي، 
روغن هاي صنعتي، قير، مواد شيميايي، مشتقات نفتي، 
محصوالت پتروشيمي، انواع اس��انس، كف پوش ها، 
محصوالت آهني، محصوالت صنعتي، لوازم خانگي، 
ظروف، وسايل آشپزخانه، پوشاك، كيف و كفش، كاغذ، 
پارچه، نخ، لوازم الكترونيكي، صنايع دستي، لوازم التحرير 
و لوازم بازي كودكان از مهم ترين كاالهاي صادره ايران 
به تركمنس��تان در ۹ماه اخير بوده است. همچنين 
پارچه، پنبه، پشم، نخ، حبوبات، كنجد، مواد معدني، 
تسمه و اجزا و قطعات صنعتي، به عنوان عمده ترين 

كاالهاي وارداتي از تركمنستان ثبت شده است.

كشف ۱۵۴ كيلوگرم مواد مخدر 
شيشه در مرزهاي شرقي

معاون گمرك ايران از كشف سومين محموله بزرگ مواد 
مخدر شيشه توسط كاركنان گمرك در مرزهاي شرقي 
كش��ور به وزن ۱۵۴ كيلوگرم خبر داد. به گزارش گمرك 
ايران، فريده زبيدي معاون حقوقي و نظارت گمرك ايران 
در جمع مس��ووالن مركز مبارزه با جرايم س��ازمان يافته 
گمرك اظهار كرد: در مرزهاي كش��ور ب��ا حجم زيادي از 
جاسازي هاي حرفه اي قاچاق كاال و مواد مخدر درمحموله 
تجاري يا در بخش هايي از كشنده ها و كانتينرها با روش هاي 
پيچيده روبرو هستيم كه نيازمند تجهيزات مناسب كنترلي، 
سگ هاي موادياب بيشتر و پرسنل آموزش ديده تر است و 
تاكنون نيز با وجود همه كاستي ها در امكانات و نيروي انساني 
تالش هاي ايثارگرانه همكاران ما در مرزهاي تجاري كشور 
مانع بزرگي براي سوداگران مرگ بوده است. وي از كشف 
محموله بزرگ مواد مخدر شيشه در مرزهاي شرقي خبر 
داد و گفت: به دنبال هشدارهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
رياس��ت جمهوري، ارگان هاي مقابله اي از جمله فراجا، 
واجا و مرزباني جمهوري اسالمي ايران مبني بر گسترش 
جاس��ازي هاي حرفه اي مواد مخدر صنعتي به ويژه مواد 
مخدر شيش��ه )مت آمفتامين( در وسايل نقليه تجاري و 
ش��خصي، انواع كاالهاي تجاري و به خصوص تانكرهاي 
خالي ورودي از افغانستان، موضوع با جديت و به طور ويژه 
در مبادي رسمي كشور در دستور كار قرار گرفته، ضمن 
بهره گيري از امكانات موجود مشخص شد كه در قسمت 
داخلي بدنه كابين كاميون ورودي از افغانستان در گمرك 
ماهيرود مقدار ۱۵۳ كيلو و ۴۶۷ گرم موادمخدر صنعتي 
شيشه كه به صورت حرفه اي جاسازي شده بود، كشف شد.

دليل اعتراض روز گذشته
صنف سراجان 

دبير انجمن س��راجان با بيان اينكه مش��كل ما وجود 
اتباع بيگانه اس��ت كه بدون مج��وز فعاليت مي كنند، 
گفت: مصوبات صادر شده از سوي استانداري مبني بر 
ممنوعيت فعاليت اتباع افغان اجرايي نمي شود. عليرضا 
زيب��ا در گفت وگو با ايلنا، درباره اعتراضات صنف كيف 
اظهار داشت: فعاليت صنف سراجي به حجاج، مدارس، 
كيف زنانه مجلسي بستگي دارد كه در دوران كرونا هيچ 
تقاضايي از اين بخش ها نداشته ايم. مدارس، مجالس 
عروسي و جش��ن ها تعطيل بوده و حجاج نيز عزيمت 
نداش��ته اند بنابراين صنف ما هيچ درآمدي نداشته و 
با اين وجود به طرز عجيبي رقم ماليات را ۱۰ برابر هم 
باال برده اند.  وي با بي��ان اينكه ماليات بايد روي درآمد 
وضع شود نه اينكه بر پايه اعمال فشار باشد، افزود: صنف 
سراجي بسيار ضعيف است، ديروز اعتراضاتي صورت 
گرفت كه از سوي برخي رسانه هاي بيگانه به سمت و 
سوي ديگري هدايت شد ولي هدف ما احقاق حقوق مان 
بود و به دالر ارتباطي نداشت موضوع ما كسادي بازار و 
بحث ماليات ها بوده است. دبير انجمن سراجان با بيان 
اينكه مشكل ما وجود اتباع بيگانه است كه بدون مجوز 
فعاليت مي كنند، گفت: اكنون مصوبات صادر شده از 
سوي استانداري مبني بر ممنوعيت فعاليت اتباع افغان 
غيرقانوني اجرايي نمي ش��ود. وي تاكيد كرد: در هر 
حال مشكل ما فعاليت بدون مجوز اتباع افغان است 
در حالي كه از كودكان كار بهره كشي مي كنند، نه 
مالياتي هم مي پردازند و نه كارگران را بيمه مي كنند، 
با اين وضعيت ما توان رقابت با آنه��ا را نداريم. زيبا 
يادآور شد: ما طي ۲ تا ۳ سال گذشته هيچ درآمدي 
نداشتيم و در يك رقابت نابرابر با افغان هايي كه مجوز 
ندارند باتوجه به اينكه هزينه اي هم بابت درآمدشان 
ندارند، بايد ماليات سنگين را هم متقبل شويم. رقابت 

در حالي منطقي است كه هزينه ها برابر باشد.

 اعالم آمادگي بنياد بركت
براي بيمه خانه هاي روستايي 

سراسر كشور
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از اعالم 
آمادگي براي بيمه حوادث خانه هاي روستايي سراسر 
كشور خبر داد. محمد تركمانه در مراسم امضاي تفاهم نامه 
بيمه حوادث منازل مسكوني روستاييان استان هرمزگان 
ضمن اعالم اين خبر افزود: بنياد بركت با هدف ايجاد و 
گسترش چتر حمايتي براي ساكنان روستاهاي كشور و 
توسعه فرهنگ بيمه در اين مناطق آمادگي هاي الزم را 
براي بيمه خانه هاي روستايي در استان هاي سراسر كشور 
دارد. مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به بيمه حوادث ۲ 
ميليون و ۵۴ هزار خانه روستايي تا به امروز ادامه داد: بيمه 
بركت وابسته به بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام اين 
۲ ميليون و ۵۴ هزار خانه روستايي را تحت پوشش بيمه 
حوادث شامل آتش سوزي، زلزله، انفجار، صاعقه، سيل، 
طغيان آب رودخانه ها، آتش فشان، توفان، تندباد، گردباد و 
ضايعات ناشي از آب برف و باران قرار داده است.  مديرعامل 
بنياد بركت خاطرنشان  كرد: تا به امروز خانه هاي روستايي 
استان هاي مختلف كشور از جمله لرستان، خوزستان، 
خراسان شمالي، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان كرمان، 
گيالن، يزد و هرمزگان از حمايت هاي بيمه اي بنياد بركت 
برخوردار شده اند.  تركمانه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
همكاري با اس��تانداري هرمزگان ب��راي بيمه حوادث 
خانه هاي روستايي اين اس��تان اظهار داشت: بر اساس 
اين تفاهم نامه ۹۰ هزار و ۲۲۷ واحد مسكوني مستقر در 
روستاهاي استان هرمزگان تحت پوشش بيمه حوادث و 
آتش سوزي بيمه بركت قرار مي گيرند. وي يادآور شد: در 
صورت بروز حادثه ناشي از آتش سوزي، انفجار، صاعقه 
و خطرات اضافي ش��امل سيل و طغيان آب رودخانه ها، 
زلزله، آتش فش��ان، توفان، تندباد و گردباد به هر يك از 
واحدهاي مسكوني تحت پوشش تا سقف يك ميليارد 
ريال خسارت پرداخت خواهد شد. تركمانه خاطرنشان 
كرد: با توجه به هم��كاري و تعامل خيلي خوب دوجانبه 
ميان بنياد بركت و استانداري هرمزگان، تاكنون بيمه نامه 
۲۵ هزار منزل مسكوني روستايي از ميزان تعهد شده در 
تفاهم نامه، صادر ش��ده است. مديرعامل بنياد بركت با 
اشاره به عملكرد اين بنياد در بيمه حوادث خانه هاي 
روس��تايي گفت: از آغاز س��ال مالي ۱۴۰۱ تا به امروز 
نزديك به ۴۶۳ هزار واحد مسكوني روستايي در شش 
استان خوزستان، هرمزگان، كردستان، كرمان، گيالن 
و يزد تحت پوشش بيمه حوادث بركت قرار گرفته اند. 
وي تصريح كرد: همچنين بيمه خانه هاي روستايي 
ساير استان هاي كشور نيز در دستور كار بنياد بركت قرار 
دارد. تركمانه تاكيد كرد: بنياد بركت با توجه به رسالت 
و ماموريت هاي خود و جهت تسهيل در اجرايي شدن 
بيمه حوادث خانه هاي روستايي، در پرداخت حق بيمه 
بيمه نامه هاي صادره با استانداري ها مشاركت مي نمايد.

چراافزايشتقاضابرايكاالهايفيكافزايشيافتهاست؟

رييسسازمانملياستانداردايران:

قاچاق آنالين لوازم خانگي

۴۱ درصد كارخانجات و واحدهاي تجاري كم فروشي مي كنند

دليلاعتراضصنفلوازمخانگيچهبود؟

رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: بررسي هاي 
تصادفي مركز اندازه شناسي و اوزان اين سازمان از ۳۶۵ 
برند محصول در كل كش��ور حكايت از كم فروشي در 
۴۱.۳۵درصد برندها و واحدهاي بزرگ موجود در بازار 
دارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، نشست مشتركي با 
حضور روساي سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان و س��ازمان تعزي��رات حكومتي در 
سازمان ملي اس��تاندارد ايران برگزار شد. هدف از اين 
نشست، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و هماهنگي، 
هم افزايي و تعامالت س��ازماني براي مقابله و كنترل و 

پايش كم فروشي ها اعالم شده است. مهدي اسالم پناه 
رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران در اين نشست با 
اعالم اينكه مصاديق كم فروشي ها در كاالهايي همچون 
چيپس و پفك و مواد ش��وينده گرفت��ه تا جايگاه هاي 
بنزين، سي ان جي، نان كيلويي و كارخانجات توليدي 
نيز قابل مش��اهده اس��ت، گفت: البته اين موضوع به 
كاالهاي��ي همچون خودرو، فوالد، ميلگرد و س��يمان 
نيز رسيده است. وي با تذكر اينكه كم فروشي موجب 
سلب اعتماد جامعه شده اس��ت، افزود: در اين زمينه 
نقض قانون، تبصره و م��اده نداريم، بلكه نقص عمل و 

اقدام داريم. اسالم پناه اضافه كرد: پس از تصميم دولت 
سيزدهم در جراحي اقتصادي و اصالح يارانه ها، شاهد 
بيشتر ش��دن ميزان كم فروشي ها در جامعه هستيم و 
امروز به يكي از مطالبات اصلي جامعه تبديل شده است. 
وي بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در اين راستا بين 
دستگاه هاي ذي ربط تأكيد كرد و گفت: بايد يك تصميم 
مش��ترك گرفت كه آيا در ابتدا ب��ا واحدهاي متخلف 
برخورد و آنها را پلمب كنيم يا فرصت ضرب االجلي به 
آنها براي اصالح رويه موجود داده شود. وي با تأكيد بر 
اينكه »اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجيره داريم«، 

افزود: اين تصميم، تصميمي است كه منجر به عدالت 
توليدي و تقويت رويه حمايت از توليدات داخلي خواهد 
شد. رييس سازمان ملي استاندارد ايران تصريح كرد: 
استان هاي تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه 
كشور را تشكيل مي دهند، براي اجرايي شدن اين مهم 
استان هاي تهران و البرز در گام نخست به عنوان نمونه 
و پايلوت انتخاب و طرح از اين استان ها آغاز شود. وي با 
اشاره به اصالح قيمتي هفت قلم كاال در مرحله نخست 
كه دولت مابه ازاي آنها يارانه داد، گفت: در مقوله مبارزه 

با كم فروشي از همين هفت قلم كاال آغاز مي كنيم.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: متاسفانه 
فشار سازمان امور مالياتي روي افراد شناسنامه دار بيشتر 
است، همه اطالعات ما در اختيار دولت است و از تمام 
پرداخت ها و تراكنش هاي ما مطلع هستند و از همين 
روي فشار بر ما را افزايش مي دهند اما براي افراد ديگر 
كه تراكنش بانكي هم دارند، اين شرايط وجود ندارد و 
دولت سراغ آنها نمي رود. اكبر پازوكي در گفت وگو با ايلنا 
در مورد اعتراض امروز صنف فروشندگان لوازم خانگي 
اظهار داشت: برخي مس��ائل مانند رفتار سازمان امور 
مالياتي و همچنين نوع برخورد در لوازم خانگي قاچاق 

باعث اين اعتراض شد. صنف ما معتقد است كه مبارزه با 
كاالهاي قاچاق در انبارها بايد صورت بگيرد نه در سطح 
عرضه، در حالي كه تمركز بر برخورد با فروشندگان شده 
است. در واقع، در مورد قاچاق كاال هم بايد جلوگيري از 
مبدا باشد و مبادي ورودي بايد رصد شود. وي با اشاره 
به اعتراض فعاالن اين صنف به نوع برخورد سازمان امور 
مالياتي، افزود: براساس قانون اصنافي كه ساالنه زير ۵ 
ميليارد تومان خريد و فروش يا تراكنش داشته باشند 
مي توانند به ص��ورت توافقي ماليات پرداخت كنند اما 
بيش از اين رقم مش��مول پركردن اظهارنامه و اسناد 

مي ش��ود. اعتراض صنف ما نيز همين موضوع اس��ت 
چون مث��اًل اگر در صنف ما روزي يك قلم كاال فروخته 
شود در س��ال اين رقم تكميل مي شود. پازوكي افزود: 
خواسته ما اين است كه سازمان مالياتي اين ۵ ميليارد 
تومان را بايد براي برخي از اصناف مانند فروش��ندگان 
لوازم خانگي افزايش دهد، از همين روي قرار شد فردا 
جلسه اي در س��ازمان امور مالياتي در اين مورد برگزار 
شود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي اظهار 
داشت: متاسفانه فشار سازمان امور مالياتي روي افراد 
شناسنامه دار بيشتر است، همه اطالعات ما در اختيار 

دولت اس��ت و از تمام پرداخت ها و تراكنش هاي ما 
مطلع هس��تند و از همين روي فشار بر ما را افزايش 
مي دهند اما ب��راي افراد ديگر كه تراكنش بانكي هم 
دارند، اين ش��رايط وجود ندارد و دولت س��راغ آنها 
نمي رود. وي در پايان با اشاره به كاهش قدرت خريد 
مردم، گفت: اين روزها كارگري كه حقوقش كمتر از 
يك يخچال است چطور مي تواند يك لوازم خانگي 
بخرد به همين روي هماني كه دارد را تعمير مي كند. 
فروش واحدهاي صنفي كاهش چش��مگيري كرده 
است از اين رو ماليات بايد بر اساس درآمد افراد باشد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Tue. Jun 14. 2022  2238   سهشنبه 24 خرداد 1401    14 ذي القعده 1443  سال نهم    شماره

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

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

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

اذانظهر:13:04اذانمغرب:20:43اذانصبحفردا:4:01

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۵  هزار پرستار اخراج شده از بيمارستان ها نيروهاي طرحي هستند 
معاون پرستاري وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي گفت: ۵ هزار پرستار اخراج شده از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي شاغل در 
بيمارستان ها، نيروهاي طرحي بودند و بر اساس قوانين طرح آنها پايان يافته است. عباس عبادي افزود: پايان يافتن طرح پرستاران اقدام قانوني 
است و هيچ كوتاهي در اين زمينه از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت نگرفته و باتوجه به شيوع همه گيري كرونا در بيش از ۲ سال بر 
اساس توافق پرستاري كه دوره طرح را مي گذراند و بيمارستان، اشتغال اين نيروها بر اساس شرايط اين بيماري تمديد شد. اكنون ۱۶ هزار 
پرستار طرحي در بيمارستان ها مشغول به كار هستند و ۸ هزار پرستار طرحي ديگر فعاليتشان تمديد شده است. به گفته او، ۸ هزار پرستار 
طرحي ديگر در ۲ ماه آينده در بيمارستان ها مشغول به كار مي شوند كه بايد پس از پايان يافتن طرحشان بيمارستان محل كار خود را ترك كنند.

خبر

ادامهازصفحهاول

 كشف شكاف امنيتي 
در تراشه هاي اپل

 زمان رشد بازار سرمايه 
رسيده است؟

پ��س از معرفي تراش��ه هاي M۲ از س��وي اپل، 
اخب��اري مبني بر در معرض خطر قرار داش��تن 
تراشه هاي س��يليكوني M۱ منتشر شده است. 
اين ش��كاف امنيتي احتماال محص��والت اپل را 
هدف حمله س��ايبري قرار مي ده��د. به گزارش 
 M۱مهر به نقل از گيزموچاينا، سري تراشه هاي
كه در رايانه ه��اي »مك مين��ي« و مك بوك ها 
و آي پد ه��اي اپل ب��ه كار رفته اند. پ��س از آنكه 
اپ��ل در كنفران��س WWDC۲۰۲۲ ميالدي 
تراشه هايM۲ را معرفي كرد، اكنون يك شكاف 
امنيت سايبري در SoC كشف شده كه احتماال 
محص��والت اپل را ه��دف حمله س��ايبري قرار 
مي دهد. دو نشريه »مك ورد« و »۹تا۵ مك« به 
نقل از محققان MIT نوش��ته اند شكاف امنيتي 
تازه كشف ش��ده در تراش��ه مذكور را نمي توان 
با آپديت ه��اي نرم افزاري ترميم كرد. ش��كاف 
امنيت��ي نگران كننده M۱ پكمن ن��ام دارد كه 
سيستم هاي PAC  را هدف مي گيرند. با استفاده 
 از اين شكاف امنيتي نش��انگرهاي احراز هويت 
)pointer authentication code( هدف 
حمله قرار مي گيرند كه مرحله نهايي براي متوقف 
كردن بس��ياري از اختالالت نرم افزاري اس��ت. 
نش��انگر احراز هويت تاييد مي كند كه برنامه به 
ش��يوه اي مخرب تغيير نيافته و در حقيقت يك 
شبكه ايمن به وجود مي آورد. به نوشته مك ورد 
نشانگر احراز هويت يك ويژگي امنيتي است كه 
به محافظ��ت از CPU در مقابله مهاجمي كه به 
حافظه دستگاه دسترسي يافته، كمك مي كند. 
نشانگرها آدرس هاي حافظه را ذخير مي كنند و 
كد احراز هويت نشانگر هرگونه تغييرات ناگهاني 
ك��ه در نتيجه حمله به وج��ود مي آيد را كنترل 
مي كن��د. به گفته محقق��ان از آنج��ا كه حمله 
PACMAN شامل يك دستگاه سخت افزاري 
است، وصله نرم افزاري مشكل را برطرف نمي كند. 

 گوش��ه اي آرام گرفته تا پ��س از قطعيت ها يا اخبار 
موثق در اين رابطه دوباره به سمت صنعت هدف خود 
حركت نمايد. در آخر هم اين نكته را بايد خاطرنشان 
كرد كه اين رقم باالي چاپ پول و رش��د آن نسبت 
به قبل مي توان��د پس از اتمام گردش اين نقدينگي 
در بازار هاي موازي يك جهش بي س��ابقه نسبت به 
دوره هاي قبلي در بازار سرمايه ايجاد نمايد، جهشي 
كه برعكس تمامي ادوار دولت هاي قبل كه بيشتر در 
دوره هاي دوم دولت ها مهمان اين بازار بود زودتر از 

قبل و در دوره اول دولت حال اتفاق بيفتد.

رويداد

كرونابهدنبالبقا؛خيزسابواريانتجديددرامريكا

يك اپيدميولوژيست با تاكيد بر اينكه با وجود كاهش 
بستري و مرگ هاي ناش��ي از كرونا در كشور، اما هنوز 
جشن گرفتن براي پايان پاندمي زود است، گفت: حدود 
۵۰ كشور جهان در زمينه تعداد مبتاليان كرونا، روند 
افزايش��ي پيدا كرده اند و عمدتا افزايش در كشورهاي 
امريكاي التين و امريكاي جنوبي بود، اما اكنون حتي 
كش��ورهاي اطراف ما مانند پاكستان، عربستان، قطر، 
كويت، بحرين و ... هم ب��ا افزايش موارد ابتال مواجهند. 
دكتر حميد س��وري درباره وضعيت كرونا در جهان و 
ايران، گفت: به طور كلي روند بستري و مرگ ومير ناشي 
از كوويد ۱۹ در بسياري از كشورهاي جهان سير نزولي 
داشته و چند روز قبل ۱۷۴ كشور جهان از جمله ايران، 
صفر مورد مرگ را گزارش كرده اند. اين اتفاق پيام بسيار 
خوب و دلگرم كننده اي است، اما بايد بدانيم كه تا زماني 
كه اپيدمي رسما خاموش نشده باشد، همچنان خطر 
بالقوه بازگش��ت پيك هاي بعدي وجود دارد. هرچند 
ممكن است اين احتمال كم باش��د، اما در حال حاضر 
نمي توان قضاوت كرد كه اندازه اين احتمال چقدر است.

    دچار خوش بيني كاذب 
درباره پايان اپيدمي كرونا نشويم

س��وري ادامه داد: در اپيدمي ها حت��ي اگر احتمال 
ضعيفي براي بازگش��ت اپيدم��ي بدهيم، حتما نياز 
اس��ت كه آمادگي الزم را داشته باش��يم و جامعه را 
مرتبا از نظ��ر اپيدميك رصد كنيم. آن هم نه فقط بر 
پايه مرگ و بستري. زيرا مرگ و بستري شاخص هاي 
گمراه كننده اي هس��تند و ممكن اس��ت ما را دچار 
خوش بيني كاذب كند. بر اين اساس بايد رصد كنيم 
كه لود ويروس چقدر است، گردش ويروس در جامعه 
چگونه است، سطح ايمني و ابتالي مردم چگونه است 
و ... وقتي تعداد تس��ت هايمان در روز بسيار كاهش 
مي يابد، قطعا نمي توانيم يك اس��تنتاج درس��تي را 
از ش��رايط اپيدمي در جامعه خودمان داشته باشيم 

و نمي توانيم خودمان را با كش��ورهاي ديگر مقايسه 
كرده و اعالم كنيم ما از ديگران موفق تر بوديم يا خير.

    اختفاي كرونا و قضاوت هاي مبهم 
درباره وضعيت اپيدمي

او گف��ت: آنچه كه اكنون به لحاظ اپيدم��ي وجود دارد، 
اين اس��ت كه ويروس كرونا مرتبا در حال جهش است. 
البته جهش هايي هم كه اكن��ون رخ داده، واريانت هاي 
هشداردهنده نبوده است و ساب واريانت هايي در جاي 
جاي دنيا ش��كل گرفته كه اخيرا به نظر مي آيد شدت 
بيماري زايي و س��رعت گسترش اين س��اب واريانت ها 
بيشتر است. بايد توجه كرد كه در كشورهايي كه نظام 
مراقبت ژنوميك دارند، اين موارد قابل شناسايي است. تا 
زماني كه به صورت نظام مند، ژنوميك ويروس را مراقبت 
و كنترل نكنيم، نمي توانيم قضاوت درستي داشته باشيم 
و قضاوت مان در يك فضاي تاريك و مبهمي است و فكر 
مي كنيم كه هيچ خبري نيس��ت. در حالي كه ويروس 

معموال از تكنيك اختفا هم استفاده مي كند.

     سرايت روند افزايشي كرونا به آسيا
اين اپيدميولوژيست گفت: اطالعات كشورها نشان 
مي دهد كه در حدود ۵۰ كشور جهان در زمينه تعداد 
مبتاليان به كرونا، روند افزايشي پيدا كرده است كه 
به تدريج دارد به سمت آس��يا هم سرايت مي كند. 
يعني عمدتا افزايش در كشورهاي امريكاي التين 
و امريكاي جنوبي بود، اما اكنون حتي كش��ورهاي 
اطراف ما مانند پاكس��تان، عربستان، قطر، كويت، 
بحرين و ... هم با افزايش موارد ابتال مواجهند. بنابراين 
اين هشدار و هوشياري و آمادگي امري طبيعي است.

    خطر غافلگير شدن
سوري با بيان اينكه چنين فضايي را در وزارت بهداشت 
حس نمي كنم كه چنين آمادگي وجود داش��ته باشد و 

ما دقيقا بدانيم كه چه اتفاقي در كشورمان از نظر اپيدمي 
رخ مي دهد، گفت: به نظر مي رسد در كشورمان رفتارها 
عمدتا رفتارهايي اس��ت كه اپيدمي را خاتمه يافته تلقي 
كرديم كه كامال اشتباه است و خدايي نكرده ممكن است، 
دچار غافلگيري شويم. آسيب اين غافلگيري هم به مردم 
مي رسد و بار عظيمي را به جامعه تحميل مي كند. بنابراين 
عمده ترين پيامي كه مي توان داد اين اس��ت كه هرچند 
خوشحاليم روند اپيدمي كند شده و ميزان مرگ ميرها 
بسيار كاهش يافته و ايران جزو ۱۷۴ كشوري است كه چند 
روز قبل صفر مورد مرگ را گزارش كرد و اين خيلي خوب 
است، اما اينكه فكر كنيم روند همه دنيا افزايشي است و 
تنها كشور ما توانسته اپيدمي را كنترل كند، ممكن است از 
نظر آرام بخشي به فضاي اجتماعي رويكرد مفيدي باشد، 
اما مبادا كه دچار گمراهي در قضاوت شويم و براي خودمان 

كف بزنيم، در حالي كه هنوز جشن گرفتن زود است.

     خيز جديد كرونا و با ساب واريانت جديد 
در امريكا

وي درباره خيز جديد كرونا در امريكا با س��اب واريانت 
BA2.12.1 كه از خانواده اُميكرون است، گفت: اين 
ساب واريانت كه از خانواده اُميكرون است از امريكا گزارش 
ش��ده كه نشان مي دهد ش��دت بيماري زايي و سرعت 
گس��ترش باالتري دارد. نگراني هايي را هم ايجاد كرده، 
اما هنوز خيلي تحليل جامع و جهاني درباره آن نشده و 
نمي توان قضاوت كرد كه اين ساب واريانت چقدر مي تواند 
به ساير كشورها سرايت كند و حركتش به چه صورت 
است. سوري ادامه داد: فعال اين ساب واريانت در امريكا 
گزارش شده و جاي ديگري مورد مشابه پيدا نشده است، 
اما بايد توجه كرد كه تعداد كشورهايي كه نظام مراقبت 
ژنوميك جامع دارند، محدود هستند و انتظاري نيست كه 
اگر در آفريقا شكل بگيرد، ديده شود و گزارش شود، حتي 
ممكن است به كشور ما وارد شود و ما بعد از دو هفته كه 
ابتاليش مشخص شد، به صورت تصادفي متوجه شويم. 

گليماندگار|
اين روزه��ا همه در مورد ك��ودكان كار 
حرف مي زنند، بچه هايي كه تمام روياي 
كودكي شان در تامين معاش خالصه مي شود و مورد 
سوءاستفاده قرار مي گيرند. حاال كه روز جهاني كودكان 
كار به نمادي براي توجه به اين بچه ها تبديل شده، حاال 
كه خيلي از ما با شخصيت بچه سريال مهموني احساس 
نزديكي مي كنيم و دوستش داريم، حاال كه انگار قرار 
نيس��ت اين بچه ها روزگار بهتري را سپري كنند چرا 
كه وضعيت اقتصادي هر روز بدتر مي ش��ود و تورم هر 
روز افزايش پيدا مي كند، حاال كه دالر از مرز 33 هزار 
تومان هم گذشت و قيمت سكه رقم نجومي ۱۶ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان را تجربه كرد، چطور مي توانيم انتظار 
داشته باشيم دستي غيب برون آيد و كاري بكند. پايين 
آوردن آمار كودكان كار تا زماني كه مسووالن همچنان 
بر اين باورند كه اكثر اين كودكان مهاجر هستند و تا 
زماني كه هيچ برنامه دقيق و مدوني براي ساماندهي 
به آنها وجود ندارد و تا زماني كه فقر در جامعه يكه تازي 
مي كند، امري محال به نظر مي رس��د. حاال با نگاهي 
گذرا در خيابان هاي ش��هر مي بينيم ك��ه تعداد اين 
بچه ها هر روز بيش��تر مي ش��ود، فال مي فروشند، با 
آبپاشي در دست مي خواهند شيشه هاي ماشين هاي 
مانده پش��ت چراغ قرمز را تميز كنن��د. گاهي پولي 
نصيبشان مي شود و گاهي اخم و فريادي. آنها ديگر به 
اين توهين هاي لحظه اي و گذرا عادت كرده اند. بعضي 
وقت ها فقط لبخند مي زنند و گاهي وقت ها هم سعي 
مي كنند تالفي كنند. با گفتن چند ناسزا يا ضربه زدن 
به ماشيني كه راه افتاده تا از چراغ قرمز عبور كند. اين 
بچه ها كودكي شان را با فقر معامله كرده اند. آنها براي 
اينكه بتوانند درآمدي هر چند كم داشته باشند، دست 
به هر كاري مي زنند تا چرخ زندگي شان بچرخد. به 
كودكاني ك��ه زباله جمع مي كنند نگاه كنيد، گاهي 
وقت ها قد گوني كه بر دوش مي كشند از قد خودشان 
بلند تر است. اين زندگي براي آنها طعم تلخ نداري و فقر 
مي دهد اما رد تمام اين نابرابري ها و محروميت ها بر 
روح و روان آنها باقي مي ماند. خراش فقر چيزي نيست 

كه به اين سادگي ها التيام پيدا كند.

   كودكان كار قربانيان اقتصاد ناپايدار
طاهره مهدوي، جامعه شناس، درباره وضعيت كودكان 
كار و اتفاقاتي كه براي آنه��ا رخ مي دهد به »تعادل« 
مي گويد: اين كودكان اولين قربانيان اقتصاد ناپايدار 
در كش��ور هس��تند. آنها درك درس��تي از وضعيت 
اقتصادي ندارن��د، اما مي دانند اگر يك روز كار نكنند 
بايد س��ر گرس��نه بر بالين بگذارند. مي دانند براي به 
دست آوردن يك وعده غذاي گرم بايد حتما مبلغ قابل 
توجهي كسب درآمد كرده باشند. در واقع تا زماني كه 
مافياي بهره كشي از كودكان كار وجود داشته باشد، 
س��اماندهي به آنها امري محال به نظر مي رسد. اين 
كودكان از س��وي افرادي كه روزانه سودهنگفتي از 
خيابان گردي آنها كسب مي كنند ساماندهي مي شوند. 
آنها مورد اس��تثمار و بهره كش��ي ق��رار مي گيرند و 
جمع آوري يك روزه آنها و بعد هم دوباره رها كردنشان 

در خيابان دردي را دوا نمي كند. 

   كودك كار يك آسيب اجتماعي
كودكان كار خود يك آس��يب اجتماعي هس��تند، 
آنها مورد سوءاس��تفاده، بهره كشي، خشونت و... قرار 
مي گيرند. از آنها براي جابه جايي مواد مخدر استفاده 
مي شود، از آنها سوءاس��تفاده جنسي مي شود. فقط 
مس��اله س��رگرداني در خيابان و زباله جمع كردن و 
گل فروختن و شيشه خودروها را تميز كردن نيست. 
آسيبي كه به اين كودكان وارد مي شود بسيار عميق تر 
از چيزي است كه جامعه آن را مي بيند. هيچ كدام از 
ما نمي دانيم اين كودكان ش��ب ها در كجا نگهداري 
مي ش��وند، اگر به خانه مي روند چه چيزي در انتظار 
آنهاس��ت يك مادر معت��اد يك پدر خم��ار خواهر و 
بردارهاي كوچك تري كه از او توقع غذا دارند؟ يا اگر در 
جايي توسط همين افراد كه آنها را ساماندهي مي كنند 
براي كار نگهداري مي شوند، چه شرايطي دارند. اين 
بچه ه��ا نه از نظر روحي و رواني در امنيت هس��تند و 
نه از نظر س��المت جس��مي. خيلي از آنها هفته ها به 
حمام نمي روند. دس��ت و پايش��ان زخم است و هيچ 
چيزي براي مراقبت از اين زخم اس��تفاده نمي كنند. 
آنها در نزاع هاي خياباني ش��ركت مي كنند و زخمي 

مي شوند اما كسي آنها را به بيمارستان نمي برد. تمام 
اين بي توجهي ها زمينه ساز انساني است كه در آينده 
با عقده هاي بزرگي دوب��اره به اين جامعه برمي گردد 
و بعد معلوم نيس��ت براي انتقام گرفتن دست به چه 

كارهايي بزند؟

   آمار اشتباه ندهيم
طاهره مهدوي در بخش ديگري از س��خنان خود در 
واكنش به اين اظهارنظر مسووالن كه درصد بااليي از 
كودكان كار را مهاجر مي دانند مي گويد: طبق معمول 
عادت به پاك كردن صورت مساله داريم. كساني كه 
با اين توجيه مي خواهند مس��اله ك��ودكان كار را كم 
اهميت جلوه دهند، بايد در نظر داش��ته باشند، فرق 
نمي كند اين كودكي كه در خيابان هاي شهر است يك 
ايراني اصيل باشد يا يك افغان يا هر نژاد ديگري. او در 
 اين كشور زندگي مي كند. بايد از امكانات اين كشور 
بهره مند شود. اين توجيه كه اكثر اين كودكان مهاجر 
هس��تند نمي تواند بار مس��ووليت را از روي دوش ما 
بردارد. مي خواهيم احساسات مردم جريحه دار نشود، 
اين راه درستي نيست. وقتي من كودكي را در خيابان 
مي بينم كه تنها ۶ سال دارد و گوني سنگين زباله را به 
دوش مي كشد، قلبم پاره پاره مي شود و در آن لحظه به 
تنها چيزي كه فكر نمي كنم اين است كه آيا اين كودك 

ايراني است يا افغان. 

     برخورد سياسي با مسائل اجتماعي 
آفت است

مواجهه با مسائل اجتماعي در ساحتي غيراجتماعي، 
طوري كه مسائل اجتماعي را در دام نزاع هاي سياسي 
و رقابت هاي جناحي اسير كند، دركنار كم توجهي به 
نقش نهادهاي مدني مهم ترين آفت هايي اس��ت كه 
مواجهه با مسائل اجتماعي را در شرايط فعلي تهديد 
مي كند. روزبه كردوني نيز با اش��اره به اين مساله كه 
كودكان كار در تمام دنيا حضور دارند و ايران استثنا 
نيست مي گويد: بيماري دنياگير كرونا باعث افزايش 
فقر و نابودي درآمد خانواده ها به ويژه اقش��ار فقيرتر 
شد، لذا خانواده ها از كار كودك به عنوان يك سيستم 

حمايتي استفاده كردند. در مواقع بحران، كار كودكان 
به مكانيسم مقابله براي بسياري از خانواده ها تبديل 
مي شود. با افزايش فقر، بسته شدن مدارس و كاهش 
دسترسي به خدمات اجتماعي، كودكان بيشتري به 

سمت نيروي كار سوق داده مي شوند.
رييس سابق موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 
بيان مي كند: طبق محاسبات بين المللي افزايش يك 
درصدي فقر منجر به افزايش حداقل ۰/۷ درصدي كار 
كودكان در برخي كشورها مي شود. بر اساس آمارها 
برآورد مي شود حدود ۷۰ ميليون كودك به جمعيت 
3۸۰ ميليون نف��ري كودكاني كه در جه��ان داراي 
فقر شديد هستند اضافه ش��ود. گروه هاي جمعيتي 
آسيب پذير شاغلين در اقتصاد غيررسمي، مهاجران 
و دهك هاي پايين درآمدي بيش��ترين آس��يب را از 
ركود اقتصادي، افزايش غيررسمي بيكاري، كاهش 
عمومي استانداردهاي زندگي، شوك هاي بهداشتي 
و سيستم هاي حمايت اجتماعي ناكافي خواهند ديد 
و لذا كودكان اين گروه هاي جمعيتي بيشتر از ساير 

اقشار در معرض ريسك هستند.

   كرونا، فقر و كودك كار
اين پژوهش��گر رفاهي با اش��اره به اين موضوع كه 
»وقتي كرونا در سطح جهاني اين تاثيرات گسترده 
و مخرب را بر تشديد فقر و كاركودك داشته است 
قابل پيش بيني است كه در كشور ما هم اين اثرات 
را داش��ته باش��د.« بيان مي كن��د: تحقيقي كه در 
خصوص وضعيت كودكان خانواده هاي كم در آمد 
در شهر تهران انجام شده است نشان دهنده تاثيرات 
مخرب كوويد۱۹ بر وضعيت اين كودكان است. در 
چنين ش��رايطي هم با افزايش كودكان كار و هم با 
بدتر شدن وضعيت كودكاني كه در حال كار هستند 
مواجه خواهيم ش��د، طوري كه ممكن است تعداد 
زيادي از كودكان كار مجبور به انجام بدترين اشكال 
كار شوند كه آسيب قابل توجهي به سالمت و ايمني 
آنها وارد مي كند. به هر حال فهم دقيق و مبتني بر 
شواهد از اثرات گسترده اجتماعي اقتصادي كرونا 
و طراحي نظام حمايتي مبتني بر آن شناخت، تنها 
راه مواجه با تاثيرات گس��ترده اجتماعي اقتصادي 
كرونا است. ارايه راه كارهاي مفروض و فست فودي، 

ساده س��ازي و تقليل مس��ائل نمي تواند تاثير قابل 
توجهي بر حل اين معضل اجتماعي داش��ته باشد. 
اينكه هر بار عنوان كنيم جمعيت بزرگي از كودكان 
كار مهاجر هستند، دليلي براي بي توجهي ما به اين 

معضل اجتماعي نخواهد بود. 
او مي افزايد: وقتي صحبت از آمار جهاني مي ش��ود 
به اين معنا نيست كه مشكل كشور را ساده انگاري 
كنيم و بگوييم خب اين معضل در كشورهاي ديگر 
هم وجود دارد پس ما خيلي هم نبايد براي آن نگران 
باش��يم. هر كشوري با توجه به ش��رايط خود با اين 
معضل مقابله مي كند، ما هم نبايد دست روي دست 
بگذاريم يا فكر كنيم با طرح هاي ضربتي و يك روزه 
مي توانيم اين معضل اجتماعي را ريش��ه كن كنيم. 
مسائل و مشكالتي كه كودكان كار با آن دست و پنجه 
نرم مي كنند چيزي نيست كه با طرح جمع آوري و 
سامان دهي به پايان برسد. كار بايد ريشه اي حل شود 
و قبل از هر چيز اين كودكان بايد از بند فقر رهانيده 
شوند. بايد به يك رفاه نسبي برسند تا بتوانيم مانع از 

بهره كشي افراد ديگر از اين كودكان شويم. 

گزارش

افزايشفقر،ادامهتراژديسرگردانيكودكاندرخيابانها

وجودمافيايبهرهكشيازكودكانكار،ساماندهيرامحالميكند

باندجيببريخانوادگيدردامپليسپايتخت
رييس پايگاه شش��م پليس آگاه��ي پايتخت از 
دس��تگيري اعضاي يك باند خانوادگي خبر داد 
كه با همكاري يكديگر در تهران و ساير استان ها 
جيب بري مي كردند. سرهنگ كارآگاه سيدقاسم 
موس��وي فر گفت: ۲۴ بهمن ماه س��ال گذشته 
پرونده اي با موضوع دس��تگيري سارق جيب بر 
به نام مرضيه ۲۹ ساله در كالنتري ۱۶۹ مشيريه 
تشكيل ش��د كه با دس��تور قضايي پرونده براي 
كش��ف و پي جويي در اختيار پليس آگاهي قرار 
گرفت و كارآگاهان دايره مبارزه با س��رقت هاي 
خاص پايگاه مامور رس��يدگي ش��دند. او عنوان 
كرد: محتويات پرونده حاكي از آن بود، ش��اكي 
۲3 بهمن ماه در بازار روز مشيريه مشغول خريد 
بوده كه سارق جيب بر قصد سرقت گوشي تلفن 
همراه وي را داش��ته و ش��اكي متوجه مي شود؛ 
ب��ا كمك افراد ديگ��ر فرد مظنون را دس��تگير و 
ماموران س��ريع به محل اعزام مي شوند و سارق 
كه خود را مرضيه معرفي ك��رده بود براي انجام 
تحقيقات با دستور قضايي به پايگاه ششم پليس 
آگاهي منتقل مي شود. رييس پايگاه ششم پليس 
آگاهي تهران ادامه داد: متهم كه علت حضورش را 
در محل فالگيري براي مردم عنوان و اظهار كرد 
كسي همراه وي نبوده است كه در اين خصوص 
مامورين جهت انجام تحقيقات ميداني به محل 
وق��وع حادثه عزيم��ت، با بررس��ي دوربين هاي 
مداربس��ته و بازبيني آن مش��خص شد سارقان 

تعداد چهار نفر كه يكي از آنان مرد و سه نفر ديگر 
زن هس��تند و نقشه سرقت به شيوه جيب بري را 
كشيده اند. اين مقام انتظامي تصريح كرد: بررسي 
س��وابق متهمه حاكي از آن ب��ود وي داراي ۱۵ 
 فقره س��ابقه كيفري در زمينه ه��اي جيب بري، 
گوش��ي قاپي و... در ش��هرهاي مختلف از جمله 
كرمان، س��يرجان، بندرعباس، تهران و مش��هد 
مي باش��د كه كارآگاهان با استفاده از شيوه هاي 
نوي��ن و علمي كش��ف ج��رم موفق مي ش��وند 
سرنخ هاي متعدد ديگري را نيز به دست آورند و 
در اين مرحله متهم كه چاره اي جز بيان حقيقت 
نداش��ت و به س��رقت هاي متعدد از شهروندان 
اعتراف و اظهار كرد سرقت ها به همراه همسرش، 
خواهر و همس��ر خواهرش مرتكب شده و حاضر 
به همكاري جهت شناس��ايي همدس��تان خود 
است. گفتني است متهمان به دادياري دادسراي 
عمومي و انق��الب ناحيه 3۴ تهران براي س��ير 

مراحل قانوني معرفي شدند.

رويخطخبر

ساخت۱۵۰مدرسهخيرسازدرسالتحصيليآينده
مديركل آم��وزش و پرورش ش��هر تهران گفت: 
براي سال تحصيلي آينده ۱۵۰ مدرسه خيرساز 
تحت عنوان امام رضا)ع( ساخته مي شود. عليرضا 
كريميان اظهار كرد: الزم اس��ت امور خيري در 
جامعه نهادينه شود، كار خير و عمل شريف وقف 
از ديرباز در كش��ور ما بوده و برآمده از آموزه هاي 

ديني ماست. 
حتي در كش��ورهاي بيگانه ه��م از اين فرهنگ 
ديرينه وقف ما اس��تفاده كرده اند و موسس��ات 
بسيار ثروتمندي ايجاد شده كه كه افراد مشهور 
بس��ياري ثروث خود را وقف تعليم و تربيت افراد 
مي كنند. او ادامه داد: افرادي كه از كمك خيرين 
بهره مند ش��ده اند هم در آينده خير مي ش��وند، 
بنابراي��ن براي نهادينه ك��ردن اين فرهنگ بايد 

خيرين را تكريم كنيم. 
كريميان خاطرنش��ان كرد: وابس��تگي به مال را 
همه درك كرده ايم، در اين ميان خيرين بزرگي 
وجود دارند كه مدرس��ه مي س��ازند و ميلياردها 
تومان هزينه را صرف فضاي مدرس��ه مي كنند، 
بنابراين فرهنگ خيررس��اني اهميت بس��ياري 
دارد. مدي��ركل آموزش و پرورش ش��هر تهران 

همچني��ن درب��اره كمبود زمين براي س��اخت 
مدرس��ه اظهار ك��رد: ش��هرداري در دوره هاي 
گذشته در مناطق پرجمعيت زمين و مدرسه به 
آموزش و پرورش نداده است، به همين دليل در 
مناطق مختلف مش��كالت خاصي در اين زمينه 
ايجاد شده اس��ت، بنابراين بايد تالش كنيم كه 
ش��هرداري وارد كار ش��ود، البته درحال تعامل 
با شهرداري هس��تيم چراكه خير وجود دارد اما 
كمبود زمي��ن وجود دارد. كريميان با اش��اره به 
احداث ۱۵۰ مدرس��ه خير ساز تحت عنوان امام 
رضا)ع( در س��ال تحصيلي آينده افزود: تهران را 
بايد يكپارچ��ه و به  عنوان يك پيك��ره ببينيم تا 

مشكالت كمبود مدرسه رفع شود.
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