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يادداشت- 1

دومينوي افزايش نرخ اجاره بها
قيمت رهن و اجاره مسكن در 
كشورمان هر روز ركوردهاي 
تازه تري را ثبت مي كند. اعداد 
و ارقامي كه هرچند شايد براي 
برخي مديران و مس��ووالن 
كشور معنا و مفهومي نداشته 
باش��ند و تنه��ا ش��ماره ها و 
نمودارهايي ق��رار گرفته بر 
تابلوهايي رو به صعود باشند، اما براي آن دسته از افرادي 
كه در بطن اين بحران هاي فزاينده زيست مي كنند به 
معناي درد جانكاهي است كه تا مغز استخوان آنها را در 
بر گرفته است. در آخرين دست از يك چنين تحوالتي 
اعالم شد كه اين روزها ركورد تازه اي از افزايش قيمت 
اجاره بهاي مسكن در كشورمان در بازه زماني 5ساله 
شكسته شده اس��ت؛ خبري كه يك بار ديگر موضوع 
مسكن را در راس ارزيابي هاي تحليلي نشاند و ضرورت 
بررسي ابعاد و زواياي گوناگون آن را گوشزد كرد.واقع 
آن اس��ت كه افزايش نرخ اجاره بهاي مسكن برآمده از 
تحوالتي است كه در اقتصاد كالن كشور و رشد فزاينده 
تورم به وقوع مي پيوندد.بررس��ي تحليلي نمودار هاي 
رشد قيمت مسكن )هم در بخش خريد و فروش و هم 
اجاره بها( طي بيش از 30سال گذشته نشان مي دهد كه 
در درازمدت، همواره ميزان اجاره بها همپاي تورم، پيش 
رفته است. به عبارت روشن تر، فاصله رشد اجاره بها با 
تورم عمومي جامعه بسيار اندك است و اين دو شاخص 
همواره ارتباط معناداري با يكديگر دارند. اين روند اما 
در 3سال گذش��ته تغييراتي نيز داشته است، چرا كه 
رشد نرخ اجاره بها حتي بيشتر از تورم عمومي جامعه، 
نمايان شده است. اين روند رشد قيمت ها به دليل برخي 
انتظارات تورمي در جامعه بوده است. طبيعي است كه 
با توجه به افزايش نرخ مس��كن، رش��د تورم و افزايش 
انتظارات تورم��ي در بازارهاي 5گانه، نرخ اجاره بها نيز 
با افزايش روبه رو شود.براساس اصل همگرايي بازارها 
صعود يا نزول ش��اخص يك بازار اثرات مش��خصي بر 
س��اير بازارها خواهد داشت. زماني كه نرخ ارز به دليل 
تحريم ه��اي اقتصادي، محدودي��ت در فروش نفت و 
كاهش ورودي ارز به كشور با تكانه هاي تورمي فزاينده 
روبه رو مي شود و به طور ناگهاني طي سه سال از محدوده 
حدودا 4هزار توماني به محدوده 25تا 30هزار توماني 
مي رسد، طبيعي است كه س��اير بازارها از جمله بازار 
مسكن نيز خود را با اين وضعيت هماهنگ مي سازند. در 
اين شرايط است كه نرخ تورم در يك بازه زماني مشخص 
افزايش چشمگيري پيدا مي كند و ركوردهاي تازه اي 
ثبت مي كند. متاسفانه اين شرايط وضعيت دردناكي را 
براي مستاجران به وجود مي آورد، اما نكته دردناك تر 
آن است كه گريزي از اين وضعيت نيست. بنا به داليل 
گوناگون شاخص هاي اصلي اقتصاد كشورمان مانند 
تورم، رش��د نقدينگي و... افزايش شديدي داشته اند و 
اين روند بازار اجاره بها را نيز متاثر مي س��ازد. پرسشي 
كه با اين توضيحات مي توان مطرح كرد آن است كه با 
استفاده از چه راهكارهايي مي توان اين روند را متوقف 
كرد يا حداقل در وضعيت باثبات تري قرار داد؟ راهكار 
اصلي براي مواجهه با اين وضعيت مهار تورم است. براي 
مهار تورم قبل از هر نكته اي بايد تحريم هاي اقتصادي 
پايان پيدا كند، روند ورود ارز به كشور بهبود پيدا كند 
و از سوي ديگر، سرمايه گذاري هاي زيربنايي در كشور 
افزايش پيدا كند. كس��اني كه تصور مي كنند مشكل 
بازار مسكن بدون توجه به شاخص هاي كالن اقتصادي 
بهب��ود پيدا مي كن��د، موضوع را به صورت ريش��ه اي 
ارزيابي نمي كنند. واقع آن اس��ت كه رشد اجاره بها از 
تورم عمومي جامعه فاصله چنداني ندارد و براي حل 
مشكل بايد تورم را كنترل كرد. از سوي ديگر براي حل 
مشكل، نمي توان طبقات مختلف را از هم تفكيك كرد 
و تالش كرد راهكاري براي حل مشكل مسكن طبقات 
محروم و... ارايه كرد. در همه جاي دنيا در ش��هرهاي 
بزرگ به دليل افزايش تقاضا، مس��كن گران است. در 
كانادا، شهرهاي اروپا و... نيز زندگي گران است. اما در اين 
كشورها تالش مي كنند با استقاده از بهبود فضاي كسب 
و كار شرايطي را ايجاد كنند كه هر شهروندي بتواند از 
طريق فعاليت هاي روتي��ن كاري، زندگي آبرومندي 
داشته باشد. در ايران هم راهكار كليدي، بهبود فضاي 
كسب و كار كشور است. ضمن اينكه فراموش نكنيد، 
مساله مسكن يك مساله چند وجهي است؛ شما تصور 
كنيد، همين امروز ن��رخ اجاره بها در تهران ناگهان به 
يك پنجم كاهش پيدا كند، فكر مي كنيد، چه اتفاقي 
رخ مي دهد؟ آنقدر روند مهاجرت به تهران افزايش پيدا 
مي كند كه جا براي سوزن انداختن در شهر وجود ندارد. 
اين موضوع دريايي از مشكالت پيراموني را در شهرها 
شكل مي دهد. بنابراين زماني كه براي مسائل مرتبط با 
مسكن در كالن شهرها قرار است برنامه ريزي شود، بايد 
ابعاد و زواياي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... 
مورد توجه قرار بگيرد. از اين منظر معتقدم حل مشكل 
مسكن نيازمند نگاهي جامع و كالن به مسائل اقتصادي 
است. بدون حل مشكل تحريم ها و مناسبات ارتباطي با 
جهان، رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي در اقتصاد ايران 
متوقف نمي شود. بدون حل مساله نقدينگي و توسعه 
پايه پولي، نمي توان تورم فزاينده را مهار كرد. بدون حل 
مش��كل تورم، بازارها رنگ ثبات را به خود نمي بينند. 
در نهايت بدون ايجاد ثبات در بازارهاي 5گانه از جمله 
مسكن نمي توان روند رش��د اجاره بها را كنترل كرد. 
زنجيره اي از موضوعات به هم پيوسته كه مانند دومينو 

بر هم اثرگذار هستند.

مهدي سلطان محمدي

تورم فصلي بخش اجاره در زمستان 99 به 4.4 درصد رسيد

تابستان سخت  پيش روي  مستاجران

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

تصميم گيري با منطق 
اقتصادي

 بسته  نجات 
 همه جانبه بورس

 بازار چه سيگنالي 
را دنبال مي كند 

بخشنامه هاي خلق الساعه اي 
كه آفت توليدند

خطاهاي عامه پسند درباره 
كاپيتاليسم

1- اعالم خب��ر موفقيت آميز 
بودن مذاكرات وين و افزايش 
احتمال رسيدن به يك توافق بر 
سر مساله هسته اي كشورمان 
علي رغم دشواري هاي مسير، 
دريچ��ه اي از اميد به بهبودي 
شرايط دشوار اقتصادي گشوده 
است. ش��رايط دش��واري كه 
بي شك تداوم آن بحران را عميق تر و ابعاد بس خطرناكي 
براي حيات ملي اين سرزمين در بر خواهد داشت. گزارش 
اخير صندوق بين المللي پول نمايي از اين نامساعد بودن 
وضعيت اقتصادي كشورمان را تصوير مي كند. گزارشي 
كه در آن از جمله به رشد اقتصادي منفي 6/8 درصدي 
سال گذشته و 1/5 درصدي سال جاري ميالدي و رشد 
نقدينگي34/5 درصدي و تورم 36/5 درصدي و تجارت 
140 ميليارد دالري ايران )حدود68 ميليارد دالر صادرات 

و حدود 72 ميليارد دالر واردات( و... اشاره مي كند .
اين ارقام در حالي است كه طبق آخرين برنامه توسعه يعني 
برنامه ششم مي بايست اهدافي همچون: متوسط رشد 
اقتصادي 8 درصد، تورم 8/8 درصد، نقدينگي 17 درصد و 
تجارت خارجي حدود 260 ميليارد دالر )بدون احتساب 

صادرات نفت و گاز( محقق شود.
2- متاس��فانه وضعيت فوق و عدم تحقق اهداف تعيين 
شده مختص اين يكي، دو سال و چند سال اخير نيست 
و اقتصاد اين سرزمين چند دهه است كه با بيماري هاي 
مزمن و عدم تعادل هاي ساختاري دست به گريبان است. 
چنانكه در يكي از گزارش هاي بانك جهاني به اين اعداد و 
ارقام از عملكرد اقتصادي كشورمان برمي خوريم: متوسط 
رشد اقتصادي 0/9 درصدي در چهار دهه و 0/7 درصدي 
در ده س��ال اخير و نرخ تورم 19/2 در چهار دهه و 19/8 
درصدي در ده سال گذشته. ميانگين اين ارقام در جهان 
به ترتيب به لحاظ رشد اقتصادي 2/9 و 3 و ميانگين تورم 

4/9 و 2/6 بوده است.
3- اين وضعيت نامناس��ب مولفه هاي اصلي اقتصادي 
عمال زندگي و كار سالم و پايدار را به شدت كاهش داده و 
هر روز بر نارضايتي مردم عادي و فعاالن اقتصادي افزوده 
است. اگر نارضايتي مردم را در اعتراضات و مخالفت ها و 
كاهش شديد مشاركت هاي سياسي و اجتماعي مي توان 
مشاهده كرد، در فعاالن اقتصادي نيز اين عدم خرسندي 
در كاهش س��رمايه گذاري قابل مالحظه است. چنانكه 
ميزان رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي طي يك دهه 
اخير به شدت كاهش يافته و به منفي 6 درصد تنزل يافته 
است. )رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال 98 
به قيمت ثابت سال 90 به كمتر از سال 83 رسيده است(. 
در مورد نگراني هاي فعاالن اقتصادي و صاحبان بنگاه هاي 
صنعتي از سياست هاي اقتصادي كشور همچنين مي توان 
به گزارش اخير از يك نظرسنجي انجام شده از سوي وزارت 
ادامه در صفحه 5 صمت اشاره كرد كه...  

اين روزها بسياري از مديران و 
تحليلگران اقتصادي به دنبال 
يافتن راه��كاري براي عبور 
ب��ورس از چالش هاي پيش 
رو هستند. برخي نسخه هاي 
غيرواقعي براي مشكالت بازار 
سرمايه ارائه مي كنند و ريشه 
مش��كالت را در ادامه نوسان 
و مواردي نظي��ر آن مي بينند. اما همان  طور كه بارها 
اش��اره كرده ام مش��كل بازار، دامنه  نوسان نيست. در 
واقع يك درصد بيش��تر يا كمتر منفي كردن بازار در 
ش��رايط فعلي دردي از بورس كشور دوا نخواهد كرد. 
اگر بازيگ��ري قصد خريد در قيمت ه��اي پايين تر را 
داشت حجم مبناي سهام را مي خريد و با چند 2 درصد 
منفي، س��هام را به قيمت اصلي خودش مي رساند و 
خريدش را انجام مي  داد. حاال هم كه بازار قرار است 3 
درصدي شود اگر نقدينگي به بازار تزريق نشود همين 
صف هاي فروش در سه درصد منفي تشكيل مي شود. 
نبايد فراموش كرد دامنه  نوسان به خودي خود خوب 
يا بد نيست. وقتي نقدينگي در بازار نباشد و خريداري 
در بازار حضور نداشته باشد فروشندگان در هر قيمتي 
اقدام به فروش مي كنن��د. راه بهبود بازار فقط و فقط 
تزريق نقدينگي است و اول از همه دولت بايد 20 الي 
30 هزار ميليارد تومان به بورس تزريق كند. اين رقم 
بايد جدا از پولي باشد كه هلدينگ ها قرار است به بورس 
بياورند. دولت بايد مسووليت خود در بازار را بپذيرد و 
يك طرح نجات همه جانبه براي بورس تدوين كند و 
تيتر اصلي اين برنامه  نجات را هم تزريق نقدينگي به 
بورس قرار دهد. تزريق پول از يك بخش دروني بازار 
مانند گرفتن خون از پاي يك بيمار نيازمند به خون، 
و تزريق مجدد آن در بازوي بيمار اس��ت و نمي تواند 
نتايج برجسته اي به دنبال داشته باشد. بنابراين بورس 
به خون جديد نياز دارد. معتقدم اگر بي تفاوتي دولت 
نسبت به بورس ادامه داشته باشد معضالت اجتماعي 
و سياسي بزرگ تري را پديد خواهد آورد كما اينكه به 
نظرم شعله هاي اين آتش هم اكنون در جريان است. 
همان  طور كه عرض كردم براي بهبود بورس بايد يك 
برنامه  نجات بورس توسط دولت تدوين و سريعا انجام 
شود و تزريق نقدينگي ديگر معطل بروكراسي اداري 
و جلس��ه و مجوز نباش��د. راهكارهايي كه به نظرم در 
اين شرايط راهگشاس��ت عبارتند از: نخست( تزريق 
نقدينگي ب��ه صندوق هاي حمايتي: تزريق نقدينگي 
فوري توس��ط دولت به بازار بورس ك��ه بايد از طريق 
صندوق هاي توس��عه ملي، صندوق تثبيت و توسعه  
بازار اتفاق بيفتد. دس��ت دولت هم خدا را شكر بعد از 
فروش بي س��ابقه  اوراق دولتي ُپر است. ضمن اينكه 
دولت بخشي از پولي را كه با فروش سهام از بازار خارج 
ادامه در صفحه 5 كرده را به بورس بر مي گرداند.  

در روزهاي اخير، بازار ارز در 
برخي س��اعت ها ب��ا كاهش 
قيمت ه��ا و افزاي��ش تعداد 
فروش��ندگان مواجه شده و 
اين پرس��ش را مطرح كرده 
كه وضعيت كاهش نرخ ارز تا 
چه نرخي ممكن است ادامه 
يابد و مهم ترين عوامل موثر بر 

نرخ ارز در اين شرايط چيست؟
عده اي از صاحب نظران در ابتداي پاسخ به اين پرسش 
آب پاكي را روي دست ريخته و مي گويند كه مشكالت 
ساختاري ايران از جمله تورم، رشد نقدينگي، كسري 
بودجه و وابستگي سياست هاي مالي دولت به سياست 
پولي و انتش��ار پول از س��وي بانك مركزي و بانك ها، 
اقتصاد دولتي و دخالت دولت در اقتصاد، رشد اقتصادي 
و سرمايه گذاري و بهره وري و كارايي پايين در اقتصاد 
ملي، همگي عواملي است كه موجب شده در 40 سال 
اخير نرخ دالر از 7 تومان به 25 هزار تومان برسد و لذا 
اگر رفع تحريم ها بتواند اثري داش��ته باشد، احتماال 
بخش��ي از نرخ ارز پيش خور شده در سال هاي قبل را 
تعديل مي كند و نرخ ممكن است تا 22 هزار تومان يا 
20 هزار تومان كاهش مي يابد اما سياست هاي رشد 
نقدينگي و اضافه ش��دن روزانه 3 هزار ميليارد تومان 
كه امروز 4 صفر اضافه براي پول ملي به ارمغان آورده، 
موجب خواهد شد كه ارزش دالر به تدريج باال برود و لذا 
كاهش نرخ ارز در ماه هاي آينده و به دنبال رفع احتمالي 
تحريم ها موقتي است و نرخ ها دوباره باال خواهد رفت. 
بر اين اساس شايد مهم تر از خود كاهش يا افزايش نرخ 
ارز، ثبات نرخ و افزايش اندك و تدريجي آن متناسب 
با تورم اس��ت كه بايد به عنوان يك سياست اثرگذار و 
كارآم��د كار كند و دولت بايد اجازه دهد كه نرخ ارز به 
تدريج متناسب با نرخ تورم باال برود و سركوب نرخ ارز 

و نوسان شديد آن را شاهد نباشيم. 
اما در روزهاي اخير، بخشي از خانوارها و افرادي كه سكه 
و دالر دارند، براي تامين ريال مورد نياز خود در فصل 
بهار، بخشي از دالر و سكه را به بازار عرضه كرده اند. زيرا 
مخارج عيد نوروز، تاخير در بازگشايي بازارها و اقتصاد، و 
فضاي كسب و كار موجب شده كه فعال درآمدي نداشته 
باشند و لذا سكه و دالر مي فروشند تا مخارج زندگي 
و كسب وكار را تامين كنند. عده اي خانه مي سازند و 
خودرو خريد مي كنند يا اقداماتي انجام مي دهند كه 
پول الزم اس��ت و بر اين اساس اقدام به فروش سكه و 
دالر كرده اند.  لذا با توجه به تعطيلي بازارها و پاساژ ها و 
بسياري از مغازه هاي طالفروشي و صرافي، به مركز بازار 
و خيابان هاي اصلي مراجعه مي كنند و به دليل انباشت 
افراد در مركز شهر، شلوغي نسبي را مشاهده مي كنيم. 
از طرف ديگر، صرافي ها و طالفروشي ها منتظر نتايج 
مذاكرات و...  ادامه در صفحه 3

براي حل مشكالت پيش روي 
توليد، قب��ل از هر اقدامي بايد 
درك درس��تي از مش��كالت 
اصل��ي پي��ش روي تولي��د و 
اقتصاد كشور به دست آورد. با 
توجه به فرامين رهبر معظم 
انقالب در ارتباط با نامگذاري 
سال جاري ذيل عنوان»توليد، 
پشتيباني ها، مانع زدايي ها« و از طرفي دقت به اين مساله 
كه نامگذاري هاي ساالنه در ادوار اخير بر پايه محورهاي 
اقتصادي انجام شده اس��ت، متوجه اين واقعيت عيني 
خواهيم شد كه ايجاد بستر مناسب براي رشد و جهش 
توليد در راس موضوعات راهبردي و كليدي كشور قرار 
دارد. در اين ميان، بس��ياري از مش��كالت حوزه توليد، 
نيازمند تصميم گيري در سطح ملي است و بايد از طريق 
رويكردهاي فراگير ملي، تالش براي حل اين مشكالت 
در دستور كار قرار بگيرد. اما محور اصلي مانع زدايي ها در 
شعار سال جاري مسير را براي فعاالن مرتبط با حوزه هاي 
مختلف اقتصادي مش��خص مي كند، به عنوان نمونه 
افرادي كه در بخش هاي دولتي فعال هس��تند بايد در 
بطن موضوعات اقتصادي ورود كرده و مشكالت خاصي 
كه سد راه توليد هس��تند را بررسي و رفع كنند. يكي از 
مهم ترين مشكالتي كه پيش روي رشد و جهش توليد 
كشورمان قرار دارد، بخشنامه هاي خلق الساعه است كه 
در حكم »آفت «در بس��تر توليد كشور عمل مي كنند. 
در ش��رايط فعلي، واحدهاي توليدي و صنعتي در نقاط 
مختلف كشور از جمله البرز با مشكالت متعددي مواجه 
هستند كه بخشي از اين مشكالت استاني بوده و در قالب 
برگزاري جلساتي با حضور مس��ووالن دولتي از جمله 
استاندار بررسي و حل و فصل شده است. اين مشكالت 
بسيار مهم، فرااستاني بوده و بايد در سطح ملي پيگيري 
و حل و فصل شود و دليل تاخير در گره گشايي برخي از 
اين مشكالت نيز همين است. اتاق هاي بازرگاني به عنوان 
مهم ترين تشكل هاي بخش خصوصي تالش مي كنند، 
زمينه پشتيباني از توليد و رفع موانع پيش روي صنعتگران 
و توليد كنندگان را در دستور كار قرار دهند. در خصوص 
تعامل دستگاه هاي دولتي براي تعامل با بخش خصوصي 
و حل مشكالت پيش روي توليد بايد به اين واقعيت اشاره 
كرد دس��تگاه هاي اجرايي البرز همكاري و هماهنگي 
مناس��بي در اين خصوص با اتاق ها داش��ته اند. در بيان 
مهم ترين مشكالت پيش روي توليد كشور مي توان به 
مواردي چون، نبود مواد اوليه واحدهاي توليدي و صنعتي 
مرتبط به پيگيري و تصميم گيري در سطح كالن كشور 
اشاره كرد كه بسياري از مش��كالت ديگر برآمده از اين 
مشكل بنيادين است. از سوي ديگر متاسفانه در سال 99 
شاهد صدور يكسري بخشنامه هاي خلق الساعه بوديم 
كه اين امر موجب شد تا ضربه سنگيني به اقتصاد كشور از 
ادامه در صفحه 6 جمله حوزه توليد وارد شود.  

اگ��ر مش��كلي در كار ما- همه 
ما- وجود داش��ته باش��د، اين 
اس��ت كه فرصت تامل دقيق 
درباره بس��ياري از پديده هاي 
م��درن را از خ��ود گرفتيم. ما 
مردمي كهن هستيم كه انگار در 
مواجهه با دنياي مدرن سرگيجه 
گرفته ايم، مانند پيرمردي كه او 
را سوار چرخ  و فلك و ترن هوايي كنند و انتظار داشته باشند 
از تماشاي شهر و فراز و فرود هيجان انگيز ريل هاي مدرنيته 
لذت ببرد. اينكه طبيعت ديرينه مانده ما در برابر سرعت 
سرس��ام  آور عصر مدرن جا مي ماند، طبيعي است. اما اگر 
تقصيري متوجه ماست، آن جاست كه به خودمان فرصت 
نداديم در پديده هاي مدرن به درستي تأمل كنيم. پيش از 
تأملي دقيق، به دستگيره هاي ايدئولوژيك آويختيم تا هم 
ميلمان به عدم  تغيير را ارضا كند، هم مجبور به خودانتقادي 
نشويم و هم در برابر دنياي پيچيده مدرن احساس تحقير 
نكنيم. يكي از پديده هاي مدرن )و به گمانم حياتي  ترين 
پديده مدرن( كه ما فرصت تامل در آن را از خود گرفتيم و 
خيلي زود درگير جدال با آن شديم، »كاپيتاليسم« است. در 
اين نوشته فقط به يكي از خطاهاي رايج و عامه  پسند درباره 
كاپيتاليسم بسنده مي كنم. تصور غلطي كه وجود دارد اين 
است كه گمان مي شود كاپيتاليسم نظام خاص پولدارهاست 
و نظامي است كه در آن همه چيز به نفع پولدارها و به زيان 
همه فقراس��ت. تصور مي شود كاپيتاليس��م نوعي نظام 
بهره كشي است كه همه پولدارها را هر روز پولدارتر و همه 
فقرا را هر روز فقيرتر مي كند... در يك كالم بايد بگويم واي 
بر جامعه اي كه چنين انگاره هاي نادرستي در آن جا بيفتد. 
دوباره تأكيد مي كنم كه در اين نوشته مي خواهم فقط به 
يك نكته اشاره كنم و از توضيحات بيشتر مي گذرم. نكته 
اين است كه كاپيتاليسم دوست هيچ قشر و دشمن هيچ 
قشري نيست. مشكل اين است كه ما نمي دانيم كاپيتاليسم 
چيست. اگر كاپيتاليسم سويه بي رحم و ظالمي هم داشته 
باش��د، اتفاقًا بيش از همه اين بي  رحمي گريبان طبقات 
برخوردار را مي گيرد. در واقع اين قش��ر ثروتمند جامعه 
است كه بايد از كاپيتاليسم بترسد، زيرا اگر خود را تابع نظام 
سرمايه دارانه قرار ندهد، نابود مي شود و البته تبعيت از نظم 
كاپيتاليستي بسيار دشوار است. در نظام غيركاپيتاليستي 
مي توان با فاسدترين روش ها ثروتمند شد و ثروتمند ماند، 
اما در نظام كاپيتاليستي ثروتمند شدن و ثروتمند ماندن 
فقط يك راه دارد: ش��ركت در رقابتي نامحدود، بي پايان و 
بي شفقت براي بازدهي اقتصادي بيشتر. براي بازدهي بيشتر 
پولدار بودن نه شرط كافي است و نه شرط الزم؛ فقط به اين 
نكته اساسي و تاريخي دقت كنيد كه با ظهور كاپيتاليسم 
ثروتمندان پيشين، به ويژه فئودال ها، يا رفته  رفته فقير شدند 
يا به حاشيه رانده شدند. كاپيتاليسم رقابت نفسگير براي 
بازدهي بيشتر را به سلول  سلول پيكره اقتصادي جامعه، 
ادامه در صفحه 5 مي آورد.  

مهدي تدينيپرهام رضاييمحسن شمشيريمحسن عباسيحسين حقگو

پيام رييس جمهور 
به مناسبت روز ارتش

»تعادل« در گفت وگو با كارشناس اقتصادي معايب دامنه 
نوسان را بررسي مي كند

ركورد پايين ترين ارزش معامالت شكست!

ارتش ها بايد از دولتي حمايت كنند 
كه به ملتش خيانت نكرده است

صفحه 2     صفحه 4    

صفحه 5    

تغيير دوباره دامنه نوسان

ارزهاي ديجيتالي بيشترين 
افت روزانه را در هفته هاي 

اخير تجربه كردند

هيچ آسيبي به نيروگاه اتمي 
بوشهر وارد نشده است

جنوب كشور 
روز گذشته لرزيد

صفحه 6    

صفحه 8    

سقوط
۸۰۰۰  دالري 

بيت كوين

زلزله 5/9 
ريشتري گناوه 

تعطيلي بازار، قيمت خريد دالر و سكه را كاهش دادخودرو از 9۲ تا ۱4۰۰ چقدر گران شده است؟ 

اولين واكنش بازار به نتايج مذاكرات و احتمال رفع تحريم ها قيمت خودروهاي داخلي در طول 8   سال 8  برابر شد
فرشته فريادرس | بازار خودرو طي سال هاي 92 تا 1400 چه تغييرات قيمتي را تجربه كرده است؟ رصد آمارهاي 
منتشر شده نشان مي دهد قيمت خودروهاي داخلي در اين بازه زماني بيش از 8 برابر شده؛ به عبارتي ديگر، نه تنها 
قيمت خودرو در اين 8 ساله كاهش پيدا نكرده، بلكه ركوردهاي جديدي را در جهش قيمت خودرو طي سال هاي 
گذشته شاهد بوديم. براي مثال »پرايد«132 كه در سال 1392 بالغ بر 17 ميليون تومان قيمت داشت در سال 
1400 به 112 ميليون تومان افزايش يافته؛ يا »پژو 405 « كه حدود 26 ميليون تومان بوده به 190 ميليون تومان 
و »پژو 206 تيپ 5« نيز از 36 ميليون و 400 هزار تومان به 258 ميليون تومان رسيده است. اما د ر سال 99 باتوجه 
به سياست هاي داخلي و خارجي و نوسانات ارزي و داليلي چون انتخابات امريكا، تصميم گيري مجلس بابت برجام 
و غيره بازار خودرو در چند مرحله دچار ركود و صعود شد كه بيشترين عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود.وضع نا آرام و 
غيرقابل پيش بيني در »تير، مرداد و شهريورماه« 99 سبب شد تا...  صفحه 7 را بخوانيد

قيمت دالر كه روز ش��نبه درمرز 25 هزار تومان قرار داشت روز يكش��نبه 29 فروردين 99 به دنبال اخبار مثبت از مذاكرات 
 اي��ران و طرفي��ن اروپايي، و همچني��ن ادامه تعطيلي بازاره��ا با كاهش مواجه ش��د و بيش از 200 تومان كاهش داش��ت.
 تحليل گران بازار مي گويند كه فضاي بازار ارز با سيگنال مثبت از مذاكرات ديپلمات هاي ايران و اروپا مواجه شده و قيمت دالر 
آزاد به 24780 تومان كاهش يافته است. صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نيز قيمت هاي خود را كاهش دادند و دالر در كانال 23 
هزار تومان قرار گرفت و قيمت خريد آن 23519 و قيمت فروش 23994 تومان اعالم شد. برخي رسانه ها گزارش داده اند كه 
صفوف فروش دالر در اين بازار به درازا كشيده شده است و در اين شرايط مردم به علت اينكه احتمال كاهش نرخ دالر را مي دهند 
به سمت صرافي ها براي فروش ارز رفته اند. نرخ رسمي ارز در بازار آزاد با كاهش 110 توماني به 23 هزار و 880 تومان رسيده 
است و خبرها از كاهش مجدد اين نرخ ها حكايت مي كنند. اما برخي فعاالن بازار مي گويند كه شلوغي برخي مغازه ها و صرافي ها 
صفحه 3 را بخوانيد و تشكيل صف به دليل تعطيلي بازار در ساير نقاط شهر است و...  

فروشندگان دالر به صف شدندروايتي تلخ ازگراني خودرو
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رييس جمهور در پيامي درباره فرارسيدن روز ارتش اظهار 
داشت: امروز در امتداد تجربه جنگ تحميلي و به عنوان 
ميراث دفاع مقدس، نهادهاي نظامي ايران از ارتش و سپاه 
حرفه اي تر از هميش��ه ماموريت و مسووليت خويش را 
مي شناسند. حجت االسالم حسن روحاني رييس جمهور 
روز يكشنبه در پيامي به مناسبت 29 فروردين روز ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، با تأكيد بر اينكه »ارتش بزرگ تر 
از آن است كه آن را به سياست فرو بكاهيمو مهم تر از آن 
است كه حتي آن را به يك مشرب و سياست فرو بكاهيم«، 
اظهار داشت: سربازان، سرداران و اميران، پاكباخته ترين 
فرزندان يك ملت اند كه از ملت بدون آنكه از عقيده ديني 
و مذهبي و تمايل سياسي، موقعيت و منزلت و شأن آنها 

خبر داشته باشند، دفاع مي كنند.

متن پيام روحاني به اين شرح است: 
هر ملتي به ارتش قدرتمند خود مي بالدو هر ارتش��ي هم 
به ملت غيور و بزرگ خود مي نازد؛ ملت ها بدون ارتش ها 
بي پشتوانه اند و ارتش ها بدون مردم بي پناهند؛ و دولت ها 
هم بدون اين دو »بي س��رمايه« و همه در كنار هم سدي 
مرصوص؛  بي ترديد مش��روعيت ارتش ه��ا در فداكاري، 
ميهن دوستي و وفاداري آنان به امنيت ملي، نظام، وحدت 
ملي و تماميت ارضي است. اما رابطه ارتش ها با ملت ها از 
رابطه ارتش ها با حكومت ها راهبردي تر است. حكومت ها 
براي آنك��ه در قدرت بمانند به ملت ها نياز دارند اما زماني 
كه ملتي از حكومتي ناراضي و رويگردان شود اين ارتش ها 
هستند كه بايد در ميان ملت ها و حكومت ها يكي را برگزينند 
و تصميم بگيرند و انتخاب كنند. ارتش ها مسلح اند اما سالح 
آنان رو به دشمنان ملت ها اس��ت و نه ملت ها. ارتش ها از 
لحاظ اداري البته جزيي از دولت ها و حكومت ها هستند و از 
اين رو طبق قانون بايد از حكومت ها اطاعت كنند. اين اصل 
مردم ساالري است كه سرباز از فرمانده اطاعت كند اما اين 
مساله هم روشن است كه ارتش ها بايد از دولتي حمايت 
كنند كه به ملتش خيانت نكرده است. چهل و سه سال قبل 

كه ملت ايران از سلطنت رويگردان شد و عليه ديكتاتوري، 
انقالب كرد و حكومت پهلوي براي بقاي خود به خيال واهي 
رو به ارتش آورده بود و از او براي كودتا عليه انقالب و در واقع 
عليه ملت مي خواند، ارتش انتخاب نهايي خود را انجام داد 
و در كنار ملت قرار گرفت چرا كه ارتش در نهايت جزئي از 
درياي بيكران ملت است و اين تفاوت ارتش ايران با ديگر 
ارتش ها در منطقه است. همين جايگاه ملي و پايگاه مستقل 
نهاد ارتش بود كه س��بب شد امام خميني به عنوان رهبر 
انقالب اس��المي ايران در برابر زمزمه خطرناك تندروها و 
چپ روها درباره انحالل ارتش بايستد و ارتش ايران را اين بار 
به حكم يك مرجع و محبوب مردم، دوباره تأسيس كند. 
آنان هم همچون همه ملت ايران مقلد امامي شدند كه آنان 
را به تفكر و تدين دعوت كرد. تعيين مقام رهبري به عنوان 
فرمانده كل قوا در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
نيز نمادي از ضرورت حفظ ارتش و همه نيروهاي مسلح از 
جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمي از استيالي دولت ها و 
احزاب سياسي بود. اگر در تاريخ جهان تا مدت ها مقامات 
كشوري و سياسي از ميان مقامات لشگري و نظامي برگزيده 

مي شدند و اگر در دوران جديد اين مساله وارونه شده و حتي 
براي فرماندهي نيروهاي نظامي و تعيين وزيران دفاع معمواًل 
از رجال سياسي و غيرنظامي استفاده مي شود تا ارتش ها از 
سياس��ت دور بمانند و حرمت آنان حفظ شود؛ در ايران از 
زمان انقالب اسالمي با تعيين يك فقيه عالي مقام به عنوان 
فرمانده كل قوا جدايي ارتش از فعاليت سياسي عماًل تحقق 
يافته است تا ارتش و سپاه و همه نيروهاي مسلح مستقل 
بمانند، اين وصيت امام و رهنمود مقام معظم رهبري است، 
اين مزيت ارتش و سپاه ايران است. امروز در امتداد تجربه 
جنگ تحميلي و به عنوان ميراث دفاع مقدس، نهادهاي 
نظامي ايران از ارتش و سپاه حرفه اي تر از هميشه ماموريت 
و مس��ووليت خويش را مي شناسند. امنيت ملي ايران در 
گروي حف��ظ تماميت ارضي آن اس��ت و حفظ تماميت 
ارضي ايران تنها در پناه وحدت ملي ايران محقق مي شود و 
وحدت ملي ايران فقط با مردم ساالري به دست مي آيد. شما 
ارتش انقالب هستيد. شما سرباز و سردار انقالب هستيد و 
پاس��داري از انقالب تنها با حفاظت از ارزش هاي انقالب؛ 
اس��تقالل، آزادي، جمهوريت و اس��الميت معنا مي يابد. 

دفاع از »مرزها« دفاع از »اس��تقالل« ايران است. دفاع از 
»رأي ها« دفاع از »آزادي« ايران است. دفاع از »آزادي ها« 
دفاع از »جمهوريت« ايران استو دفاع از »ارزش ها« دفاع 
از »اسالميت« ايران است. ماموريت شما صرفا ماموريتي 
نظامي نيست، اما ماموريتي سياسي هم نيست، ماموريت 
شما فقط شهادت در راه ميهن نيست، اما ماموريت شما ورود 
به رقابت هاي سياسي هم نيست. ماموريت شما ماموريتي 
ملي است. شما درست در جايي ايستاده ايد كه ملت ايران 
به ش��ما نياز دارد. امروز دشمنان ايران از وسعت و قدرت و 
وحدت و امنيت ايران در هراسند. ايران همواره براي آنان 
بزرگ تر از آن بوده است كه فكر مي كردند. تا ارتش ايران 
همين گونه بماند، ارتش ملي و ديني و انقالبي ايران؛ ارتش 
همه ملت ايران است. ارتش بزرگ تر از آن است كه آن را به 
سياست فرو بكاهيم. ارتش مهم تر از آن است كه حتي آن را 
به يك مشرب و سياست فرو بكاهيم. سربازان و سرداران و 
اميران، پاكباخته ترين فرزندان يك ملت اند كه از ملت بدون 
آنكه از عقيده ديني و مذهبي و تمايل سياسي، موقعيت و 
منزلت و شأن آنها خبر داشته باشند دفاع مي كنند. كافي 
است ايراني باشيد تا ارتش از شما دفاع كند و اين رمز دوام و 
بقاي ارتش است. ارتش و سپاه در اين 8 سال دولت تدبير 
و اميد به ويژه در 4 سال جنگ تحميلي اقتصادي همانند 
8 سال دفاع مقدس براي منافع ملي ايستادند، چنان چهره 
برافروختند و از خود صالبت نشان دادند كه دشمن هرگز 
نتوانست خيال جنگ در سر داشته باشد. دولت هم در اين 
سال هاي سخت جنگ اقتصادي، ارتش و نيروهاي مسلح 
كشور را به مدرن ترين سالح مجهز كرد، كه در هيچ زماني 
روحيه نظاميان و سازوبرگ آنان از امروز بهتر نبود. اينجانب 
با گراميداشت ياد و خاطره غرورآفرين همه شهدا و سربازان 
سرافراز وطن، اين روز فراموش ناشدني و باشكوه را به همه 
ارتشيان دالور تبريك مي گويم و در اين ماه مبارك و پرفيض 

براي همگي توفيقات روزافزون را مسئلت دارم.
حسن روحاني
رييس جمهوري اسالمي ايران

پيام رييس جمهور به مناسبت روز ارتش:

ارتش ها بايد از دولتي حمايت كنند كه به ملتش خيانت نكرده است

بانك ها به نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار پايبند باشند
همتي: اقتصاد كشور به سمت و سوي مثبت در حركت است

گروه بانك و بيمه|
رييس كل بانك مركزي گفت: بانك ها بايد به نرخ هاي سود 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار پايبند باشند و در اين زمينه 
معاونت نظارت بانك مركزي با تخلفات برخورد خواهد كرد.  
همتي سال گذشته را از منظر فشاراقتصادي بر اقتصاد ايران 
بي سابقه خواند و افزود: سال گذشته با وجود تمام مشكالتي 
كه براي اقتصاد كشورمان حادث شد، شاخص هاي نظام بانكي 
به سمت بهبود حركت كرد. وي در نخستين جلسه دوره اي 
خود در س��ال ۱4۰۰ با مديران عامل بانك ها يادآور شد: با 
وجود فشار و مش��كالت در سال گذشته و به رغم انتظارات 
بانك مركزي و شبكه بانكي با اين حال توانست نسبتاً عملكرد 
مناسبي را از خود ارايه كند و توانستيم به اهداف ميان مدت 
مدنظر دست يابيم.  رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه 
اين بانك تالش بسياري را براي كنترل نقدينگي انجام داده 
اس��ت، ادامه داد كه ما سال گذشته تالش ها و فعاليت هاي 
بس��ياري را براي كنترل نقدينگي به كار بستيم كه اگر اين 
تالش ها نبود، نقدينگ��ي به مراتب به بي��ش از اين ميزان 
مي رسيد.  همتي با تاكيد بر لزوم پايبندي بانك ها به نرخ هاي 
سود مصوب ش��وراي پول و اعتبار، توضيح داد كه ضروري 
است كه در اين زمينه معاونت نظارت بانك مركزي، نظارت 
خود را تشديد و با بانك هايي كه نرخ ها را رعايت نمي كنند، 
برخورد الزم را به عمل آورد.  رييس كل بانك مركزي تاكيد 
كرد: همچنين بانك ها بايد نرخ سود تسهيالت مصوب شوراي 
پول و اعتبار را رعايت كنند و در تس��هيالت دهي به منابع و 
مصارف خود دقت داشته باشند. رييس كل بانك مركزي با 
تاكيد بر اهميت فعاليت نظام بانكي در زمينه فرهنگ سازي در 
خصوص اجرايي كردن قانون جديد چك، افزود: از آنجايي كه 
پياده سازي قانون جديد چك از سوي مجلس شوراي اسالمي 
و بانك مركزي حائز اهميت اس��ت، لذا شبكه بانكي بايد در 
تالش باشد همكاري ها در اين زمينه را افزايش دهند چرا كه 
هدف از اجراي اين قانون افزايش شفافيت است. همچنين در 
اين زمينه شعب نيز بايد تالش كنند، همكاري و اطالع رساني 
الزم را به مشتريان خود داشته باشند. رييس شوراي پول و 
اعتبار از اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي انتقاد كرد و 
ادامه داد: اضافه برداشت بانك ها به نوعي تخلف تلقي مي شود 
و بانك ها در فرايند جايگزين آن مي توانند از طريق عمليات 
ريپو و واگذاري اوراق، اضافه برداشت را جبران كنند.  همتي 
همچنين نسبت به آينده اقتصاد كشور ابراز اميدواري كرد 
و گفت: نسبت به آينده اميدواريم و اقتصاد كشور به سمت و 
سوي مثبت در حركت است و اميد است كه اقتصاد كشور به 
سمت احيا و ثبات هر چه بيشتر برود.همانطور كه پيش از 
اين نيز تأكيد شد، اگر روزي برسد كه بانك مركزي بدهكار 
دولت باشد، به معناي آغازحكمراني درست در اقتصاد و مهار 
و كنترل تورم خواهد بود و معنايش آن است كه دولت مي تواند 
نزد بانك مركزي سپرده گذاري كند.همچنين رييس كل 
بانك مركزي بر پايبندي شبكه بانكي نسبت به انجام تكاليف 
قانون بودجه كه از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابالغ 

شده است، تأكيد كرد.

     ابهام در تسعير ارز بانك ها
از سوي ديگر، رييس س��ازمان بورس در نامه اي خطاب به 
رييس بانك مركزي اعالم كرد: ابهام در دسترسي بانك ها 
به مناب��ع ارزي با نرخ هاي اعالمي آن بانك منجر به كاهش 
ش��فافيت اطالعاتي بانك هاي ثبت شده نزد اين سازمان و 
اعتراض سهامداران شده است. محمدعلي دهقان دهنوي 
طي نامه اي به عبدالناصر همتي رييس بانك مركزي اعالم 
كرد: با توجه به وجود دارايي ها و بدهي هاي ارزي با اهميت 
در صورت وضعي��ت مالي ش��ركت هاي حاضر در صنعت 

بانك ها و موسس��ات اعتباري در بازار سرمايه، موضوع نرخ 
مورد استفاده براي تسعير اين اقالم در صورت هاي مالي از 
اهميت زيادي براي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي 
اين ش��ركت ها برخوردار اس��ت. با توجه به نامه 25 اسفند 
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي 
و اداره مطالعات و مقررات بانكي آن بانك و حس��ب مصوبه 
جلسه ۱3 اسفند هيات عامل بانك مركزي، نرخ تسعير اقالم 
پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها و موسسات اعتباري 
براي گزارشگري مالي پايان سال 99 معادل ۱29۰۰ تومان 
براي هر يورو )۱۱ ه��زار تومان براي هر دالر امريكا( تعيين 
شده است. اين در حالي است كه ابهام در دسترسي بانك ها 
به مناب��ع ارزي با نرخ هاي اعالمي آن بانك منجر به كاهش 
ش��فافيت اطالعاتي بانك هاي ثبت شده نزد اين سازمان و 
اعتراض سهامداران مبني بر تهيه صورت هاي مالي بر مبناي 
اطالعات نادرست شده است. همچنين درج بند عدم رعايت 
استانداردهاي حسابداري در اظهارنظر حسابرس مستقل 
نسبت به صورت هاي مالي بانك ها در صورت هاي مالي دوره 
6 ماهه منتهي به شهريور و دوره هاي گذشته شده است. طبق 
نظر سازمان حسابرسي در اظهارنظر نسبت به صورت هاي 
مالي دوره 6 ماهه منتهي به ش��هريور 99 برخي از بانك ها " 
طبق استانداردهاي حس��ابداري در صورت وجود نرخ هاي 
متعدد براي يك ارز از نرخي براي تسعير استفاده مي شود كه 
جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب هاي 
مربوط بر مبناي آن تسويه مي شود. لذا نحوه عمل فوق منطبق 
با استانداردهاي حسابداري نبوده و اصالح صورت هاي مالي از 
اين بابت ضروري است. از نظر سازمان بورس با توجه به وظيفه 
حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار 
و ارتقاي شفافيت شركت هاي پذيرفته شده در بورس طبق 
قانون اوراق بهادار اين موضوع موجب عدم شفافيت و كاهش 
كارايي بازار شده و چنين امري از هيچ مرجعي قابل پذيرش 
نيست. بنابراين با عنايت به اهميت موضوع در صورت هاي 
مالي بانك ها و لزوم ارايه اطالعات شفاف توسط شركت هاي 
ثبت شده نزد اين سازمان، خواهشمند است جهت جلوگيري 
از تضييع حقوق س��هامداران متعدد حقيقي و حقوقي اين 
شركت ها، دستور فرمايند اقدامات مقتضي جهت تسريع 
در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امكان ارايه صورت هاي مالي 

بانك ها بر اساس استانداردهاي حسابداري صورت پذيرد.

     نرخ سود 21 درصدي در بانك ها
يك كارش��ناس بازار سرمايه گفت: دوره هاي صعود، نزول و 
ركود در بورس دايمي نيست و شاخص بعد از هر بار صعود، افت 
كرده به ثبات رسيده و دوباره رشد كرده است.همايون دارابي 
در گفت وگو با ايسنا، در خصوص وضعيت بازار سرمايه با اشاره 
به اينكه بورس در اين مدت قرباني سياست هاي غلط نرخ بهره 
و سياست هاي بانك مركزي ش��ده است، گفت: با نرخ بهره 
۱8 تا 2۱ درصدي كنوني هيچ فعاليت اقتصادي توجيه پذير 
نيست و اين روند مانند يك شير، جريان نقدينگي را به روي 
بخش هاي توليد و سرمايه گذاري قطع كرده است. دارابي با 
بيان اينكه با نرخ بهره ۱8 تا 2۱ درصدي بيشتر سرمايه گذاران 
ترجيح مي دهند پول خود را به جاي سرمايه گذاري در توليد 
به بانك ها بسپارند و بدون دردسر سود آن را دريافت كنند، 
افزود: در حال حاضر بانك ها با انباشت سپرده مواجه هستند و 
ماهيانه نزديك به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به سپرده هاي بانكي 
سود پرداخت مي كنند. با اضافه شدن اين ميزان نقدينگي به 
اقتصاد كش��ور از االن بايد در خصوص تأثيرات ويرانگر آن از 
جمله گراني در آينده هشدار داد. يك توليد كننده در اقتصاد 
ايران به زحمت مي تواند س��االنه بين هشت تا ۱2 درصد از 
سرمايه گذاري خود س��ود دريافت كند بنابراين وقتي سود 

بانكي۱8 تا 2۱ درصد باشد سرمايه گذاري در توليد توجيه 
ندارد و سرمايه گذار سرمايه خود را به بانك مي سپارد كه اين 
وضعيت را در كمبود توليد و در نتيجه گراني ماه هاي گذشته 
شاهد بوديم اما در ماه هاي آينده عالوه بر گراني ناشي از كمبود 
توليديك موج گراني به دليل ورود ماهيانه۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان نقدينگي متعلق به سود سپرده هاي بانكي را هم شاهد 
خواهيم بود. دارابي گفت: به عنوان مثال اگر در ونزوئال يك 
مرغ مثاًل ۱۰۰ ميليون پزو معامله مي شود به اين دليل است 
كه هم كمبود توليد مرغ وجود دارد و هم پول و نقدينگي در 
اقتصاد زياد است. ما اكنون در فاز كمبود كاال هستيم و با اين 
روند در ماه هاي آينده مازاد پول هم به آن اضافه خواهد شد. 
اميدواريم قبل از اينكه مازاد پول به نقدينگي اضافه شود اين 
جريان متوقف و نرخ بهره كاهش يابد. اين كارشناس بازارهاي 
مالي در پاسخ به اينكه نرخ بهره بايد چقدر تعيين شود تا اين 
مشكالت در اقتصاد به وجود نيايد گفت: همانطور كه اشاره 
شد سود س��االنه حاصل از يك فعاليت اقتصادي و توليد در 
كشور بين هشت تا حداكثر ۱2 درصد است بنابراين نرخ بهره 
بايد كمتر از اين رقم باشد تا فعاليت اقتصادي مقرون به صرفه 
شود. وي در خصوص تجربه هاي ساير كشورهاي جهان هم 
خاطرنش��ان كرد: اكنون در بيش از ۱۰ كشور دنيا نرخ بهره 
منفي شده و يعني بانك در ازاي نگهداري پول از مشتريان 
كارمزد مي گيرد اما به طور كلي در اكثر اقتصادهاي دنيا نرخ 
بهره به خصوص به خاطر كرونا نزديك به صفر است. دارابي 
ادامه داد: در يك معادله اقتصادي نرخ بهره معموالً يك چهارم 
نرخ تورم در نظر گرفته مي شود بنابراين طبق اين معادله وقتي 
تورم در ايران3۰ درصد عنوان مي شود نرخ بهره هم بايد كمتر از 
هشت درصد باشد اين در حالي است كه نرخ بهره 2۰ درصدي 
معادل تورم 8۰ درصدي است. وي با بيان اينكه متأسفانه از 
سال هاي گذشته هيچ دولتي در ايران سياست هاي اقتصادي 
پيوسته و مدوني نداشته و تصميمات اقتصادي بيشتر ناشي 
از نظر شخصي سياست گذاران بوده است، گفت: اين دولت 
در اقتصاد كارهايي را انجام داده كه باوركردني نيست. دارابي 
در خصوص تأثير بازگشت ايران و امريكا به برنامه جامع اقدام 
مشترك و احياي برجام بر اقتصاد و اينكه آيا اين اتفاق مي تواند 
جلوي موج گراني را گرفته و به تثبيت شرايط منجر شود هم 
گفت: به نظر من تحريم هايي كه قرار اس��ت با برجام رفع و 
منابعي كه قرار است به كشور بازگردد پنج درصد مشكالت 
ما را حل كند و امروز بيش��تر از برجام به وجود عقالنيت در 
سياست هاي اقتصادي نياز داريم كه اميدواريم در دولت بعد 
به وجود بيايد. وي در خصوص مشكالتي كه طي چند ماه اخير 
گريبانگير بورس شده و اينكه در وضعيت فعلي چه سرنوشتي 
در انتظار بورس است هم گفت: بورس هميشه مثل ققنوس از 
خاكستر بلند شده و رشد كرده است. دوره هاي صعود، نزول 
و ركود در بورس دايمي نيست و شاخص بعد از هر بار صعود، 
افت كرده به ثبات رسيده و دوباره رشد كرده است. بنابراين 
به سهامداران توصيه مي شود صبوري كنند و انتظار داشته 
باشند بعد از انتخابات سياست هاي عقالني به اقتصاد باز گردد.

     كاهش نرخ سود بي فايده است
همچنين استاد اقتصاد و بانكداري معتقد است نرخ بهره واقعي 
كه بانك ها پرداخت مي كنند به ش��دت منفي است و اينكه 
دو درصد ديگر هم اين نرخ كاهش يابد، تاثير مثبتي بر بازار 
سرمايه نخواهد داشت. دكتر علي سعدوندي در گفت وگو با 
ايِبنا پيرامون وضعيت نزولي و منفي بازار سرمايه در ماه هاي 
اخير گفت: يكي از داليل مهمي كه بازار منفي ش��ده است، 
اظهارنظره��اي برخي افراد در دول��ت در خصوص نرخ ارز و 
سخن از كاهش نرخ به ۱5 و ۱4 هزار تومان بود كه باعث ايجاد 
تشكيك در روند بازار سرمايه شد. اين كارشناس اقتصادي 

همچنين اظهار داشت: متاسفانه وضعيت بازار سرمايه يك 
وضعيت احساسي و واكنشي اس��ت و بعضي از فعاالن بازار 
سرمايه زيان ديده اند و دچار موج هاي احساسي مي شوند و 
در نهايت پيشنهادهايي مي دهند كه موثر نيست. تقريبا تمام 
پيشنهادهايي كه فعاالن بازار سرمايه داده اند، ديريا زود اجرا 
شده است. مثال دامنه نوسان نامتقارني كه فعاالن بازار مطرح 
كردند، توسط شوراي عالي بورس تصويب و به اجرا درآمد. يا 
كاهش حجم مبنا كه در اختيار سازمان بورس قرار گرفت. 
اينهايك سري توصيه هاي احساسي است كه در عمل اوال 
موثر نيست و ثانيا در اغلب موارد به ضرر بازار سرمايه خواهد 
بود. يعني اگر واقعا فعاالن بازار سرمايه درصدد اصالح وضعيت 
بازار و سرمايه گذاري خود هستند، مثل يك بيماري كه بايد 
به پزشك مراجعه كند، اينها هم بايد به كارشناس مراجعه 
كنند. نه اينكه به صرف اينكه دو روز است سهام خريده است، 
توصيه هايي مي كند و روي آن تاكيد مي كند و موج اجتماعي 
راه مي اندازد، كه در نهايت به ضرر خود و بازار س��رمايه تمام 
مي شود. سعدوندي در ادامه اظهار داش��ت: االن هنوز بازار 
سرمايه نسبتا گران است. در حقيت شركت هاي بزرگ ارزان 
ولي شركت هاي كوچك گران هستند و برداشتم اين است كه 
  P/e اگر نصف بازار بورس و فرابورس را در نظر بگيريم، هنوز
بااليي دارند و بايد اصالح صورت بگيرد يا اينكه بايد منتظر 
بمانيم تا اين موج تورمي كه متاسفانه ايجاد شده است، باعث 
شود كه در بازار سرمايه تاثير مثبت بگذارد. زيرا بازار سرمايه 
دوستدار تورم است. هرچند براي كل جامعه متاسفانه مضر 
است. اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگر صحبت هاي 
خود تاكيد كرد: نكته بعدي اينكه برخ��ي از فعاالن بازار در 
خصوص ريشه بحران، در اشتباه هستند؛ زيرا اين عزيزان علم 
اقتصاد نمي دانند و اطالع ندارند كه تحليل نرخ بهره بر اساس 
نرخ بهره واقعي صورت مي گيرد نه نرخ بهره اسمي. وي افزود: 
در سال هاي95 و 96 نرخ بهره واقعي برابر با مثبت ۱۰ درصد 
بوده است، يعني نرخ سود س��پرده اي كه پرداخت مي شد، 
بين۱8 تا 23 درصد ولي نرخ تورم حدود 8 تا ۱۰ درصد بود. 
همچنين در آن زمان نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده را 
هم اگر در نظر بگيريم، بسياري از ماه هاي سال 96، منفي بوده 
است. در آن شرايط چون نرخ بهره بسيار باال بود، نظام بانكي 
رفيق بازار سرمايه شده بود. و چون حجم معامالت پايين بود، 
اگر در ان زمان اوراقي فروخته مي شد، به شدت به ضرر بازار 
سرمايه بود اما االن آنقدر حجم بازار سرمايه بزرگ شده است 
كه اصال معامالت اوراق نسبت به اندازه بازار سرمايه به حساب 
نمي آيد. بورسي ها مي گويند در حال حاضر نرخ سود سپرده 
باالس��ت، در حالي كه نرخ سود را ۱5 تا 2۰ درصد هم اگر در 
نظر بگيريم، نرخ تورم انتظار حداقل 3۰ درصد است. بنابراين 
نرخ بهره واقعي كه بانك ها پرداخت مي كنند به شدت منفي 
است. اينكه دو درصد ديگر هم اين نرخ كاهش يابد، چه تاثير 
مثبتي بر بازار خواهد داشت؟ سهامدار انتظار دارد سپرده گذار 
جايگاه امن سرمايه خود را رها كند و در بازار پرريسكي كه در 
حال بازدهي منفي اس��ت، سرمايه گذاري كند!  سعدوندي 
گفت: بنابراين اينها يك نوع اس��تدالل هاي باطلي است كه 
ناشي از عدم تجربه است. ناشي از عدم علم و شناخت است. 
متاسفانه ضربات ش��ديد به اقتصاد كشور خواهد زد. زيرا در 
نهايت ممكن است به ظاهر به صورت اسمي يك سال تا يك 
سال و نيم ديگر به نفع بازار سرمايه شود، چون كاهش نرخ بهره 
باعث ايجاد موج تورمي خواهد شد و اين موج تورمي در نهايت 
به بازار سرمايه هم خواهد رسيد، منتهي اشكال اينجاست كه 
فعاالن بازار سرمايه از موج تورمي جا خواهند ماند. يعني همين 
توصيه ش��ان هم در درازمدت به نفعشان نخواهد شد. پس 
بنابراين يك راه باطلي است كه نه به خود فرد سود مي رساند 

و نه به اقتصاد كشور.

گزارش هيات مذاكره كننده از 
نتايج گفت وگوها به مقامات عالي 
س��فير و نماينده دائم كش��ورمان نزد سازمان هاي 
بين المللي توضيحاتي درباره ادامه روند مذاكرات وين 
ارايه كرد.كاظم غريب آب��ادي نماينده دائم ايران نزد 
سازمان هاي بين المللي مستقر در وين گفت: آنچه در 
وين در حال پيگيري و گفت وگوست، ايجاديك تصوير 
واضح و ش��فاف درخصوص لغو تحريم ها مي باش��د. 
شناس��ايي و فهرس��ت كردن اقدامات لغو تحريمي، 
براي اين شفاف سازي و سنجيدن جديت امريكا در 
ادعاي خود براي بازگشت و پايبندي كامل به برجام و 
انطباق آن با سياست اعالمي كشور، الزم است.مبناي 
تيم مذاكره كننده نيز اصولي اس��ت كه از سوي مقام 
معظم رهبري به عنوان سياس��ت نظام در اين رابطه 
تعيين شده است. هيات مذاكره كننده در وين نتايج 
گفت وگوها را به طور منظم به مقامات عالي نظام جهت 

بررسي و اخذ تصميمات الزم، گزارش مي كند.

زلزله ۵.۹  ريشتري آسيبي 
به نيروگاه اتمي بوشهر وارد نكرد

 روابط عمومي نيروگاه اتمي بوشهر اعالم كرد: تمامي 
تأسيسات، تجهيزات و س��اختمان هاي نيروگاه اتمي 
بوش��هر در صحت كامل هس��تند. در پي وقوع زلزله 
5.9ريشتري، روابط عمومي نيروگاه اتمي بوشهر اعالم 
كرد: هيچ گونه آسيبي به نيروگاه اتمي بوشهر بر اثر زلزله 
روز يكشنبه در شهرستان گناوه وارد نشده است.با توجه 
به زمين لرزه 5.9ريشتري شهرستان گناوه در ساعت 
۱۱: ۱۱ روز يكش��نبه به استحضار مي رساند وضعيت 
تمامي تأسيسات، تجهيزات و ساختمان هاي نيروگاه 
اتمي بوشهر در صحت كامل بوده و هيچ گونه آسيبي به 
اين مركز وارد نشده و در روند انجام فعاليت هاي جاري 
نيروگاه نيز خللي رخ نداده است. قابل ذكر است نيروگاه 
بوشهر بر اساس استانداردها و ضوابط بين المللي طراحي 
و احداث شده و در برابر شديدترين زلزله هاي محتمل در 

كشور و منطقه ايمن است.

ابالغ فهرست مؤدياني
 ملزم به ثبت نام در سامانه نيستند

معاون اول رييس جمهور، فهرست گروه مؤدياني كه در 
سال ۱4۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مؤديان و صدور 
صورتحساب الكترونيكي نمي باشند، را ابالغ كرد. هيات 
وزيران وزارت مور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره 
ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 
مصوب ۱398 تصويب كرد: فهرس��ت گروه مؤدياني 
كه در سال ۱4۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مؤديان 
و صدور صورتحساب الكترونيكي نمي باشند، به شرح 
زير تعيين مي شود؛ اشخاص حقيقي موضوع ماده 8۱ 
قانون ماليات هاي مستقيم. اشخاص حقيقي موضوع 
ماده ۱42 قانون ماليات هاي مستقيم.صاحبان مشاغل 
)اشخاص حقيقي( گروه سوم موضوع آيين نامه اجرايي 
ماده 95 اسالمي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
۱394 كه صرفا فروشنده و ارايه كننده كاال و خدمات 
معاف از ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصوب ۱378 مي باشند.  مشاغل و حرفي 
كه مشمول فراخوان ۱398/7/۱ سازمان امور مالياتي 
كشور موضوع تبصره 2 ماده ۱69 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و جزو 2 بند ح تبصره 6 ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱4۰۰ كل كشور شده اند مشمول تبصره 
ماده 2 قانون پايانه فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 

۱398 نمي شوند.

كارت هاي مرزنشينان۷ استان 
تمديد شد

بر اساس مصوبه هييت دولت، كارت هاي الكترونيك 
مبادالت مرزي مرزنش��ينان استان هاي آذربايجان 
غربي، بوش��هر، سيس��تان و بلوچس��تان، خراسان 
رضوي، خوزستان، كردستان و هرمزگان به صورت 
سامانه اي )سيس��تمي( براي يك دوره يك ساله تا 
پايان س��ال ۱4۰۰ تمديد مي گ��ردد. هيات وزيران 
به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد كشاورزي و كش��ور و به استناد اصل يكصد و 
سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
تصويب كرد: واردات كاالهاي اساسي ضروري و ميوه 
شامل برنج، چاي، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي، 
دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندي 
و همچنين ميوه هاي گرمس��يري و نارنگي از طريق 
شركت هاي تعاوني مرزنشين و پيله وران از محل ارز 
حاصل از صادرات سال هاي ۱397، ۱398 و ۱399 
خود، بدون الزام به ارايه گواهي س��اير دس��تگاه ها از 
جمله گواهي جي ام پي براي عرضه در شبكه توزيع 
كشور مجاز است. س��ازمان هاي دامپزشكي كشور 
و حفظ نباتات كش��ور موظفند تمهيدات الزم براي 
بررسي س��ريع ارزيابي هاي قرنطينه اي را در مرزها 
تدارك ببينن��د. واردات كاالهاي موضوع بند )يك( 
اين تصويب نامه توسط ش��ركت تعاوني مرزنشين 
و پيله وران از محل صادرات يكديگر در س��ال هاي 
۱397، ۱398 و ۱399 خارج از سهميه ارزي و مقدار 
 تعيين شده مي باشد. واگذاري ارز حاصل از صادرات 
پيله وران و شركتهاي تعاوني مرزنشين به ساير پيله 
وران و ش��ركت هاي تعاوني مرزنش��ين مجاز است. 
كارت هاي شركتهاي تعاوني مرزنشين و پيله وران 
كه اقدام به درخواست ورود كاال با صلح اظهارنامه هاي 
صادراتي و ثبت آماري نموده اند براي واردات كاالهاي 
مذكور رفع تعليق مي گردند. در راس��تاي تس��هيل 
واردات اق��الم مندرج در بند ي��ك اين تصويب نامه 
كارت هاي الكترونيك مبادالت مرزي مرزنش��ينان 
اس��تان هاي آذربايجان غربي، بوش��هر، سيستان و 
بلوچستان، خراسان رضوي، خوزستان، كردستان و 
هرمزگان به صورت سامانه اي )سيستمي( براي يك 
دوره يك ساله تا پايان سال ۱4۰۰ تمديد مي گردد.

بازارچه هاي مرزي شرق كش��ور براي واردات كاال از 
تخفيف سود بازرگاني 2۰ درصد برخوردار مي شوند.

ارزش خانه هاي خالي
 2 هزار تريليون تومان است

در ش��رايطي كه ارزش تقريبي2.6 ميليون واحد 
خالي موجود در كش��ور به عدد افسانه اي۱957 
تريليون تومان رسيده دولت و مجلس عزم خود 
را براي ورود خانه هاي خالي به بازار مصرف جزم 
كرده اند؛ هرچند با توجه به معافيت اقامتگاه دوم 
از ماليات، عمال نمي توان اميدوار بود بخش قابل 
توجهي از واحدهاي خالي فروخت��ه يا وارد بازار 
اجاره ش��ود. طبق سرشماري سال ۱395 حدود 
2.6 ميليون واحد مسكوني خالي در ايران وجود 
دارد. متوس��ط مس��احت خانه ها در ايران طبق 
آخرين آمار از معامالت كشور در تابستان ۱399 
به ميزان۱۰5 متر مربع بوده است. ميانگين قيمت 
مس��كن كش��ور در همان مقطع نيز متري هفت 
ميليون و ۱72 ه��زار تومان بود كه از طرف مركز 
آمار اعالم شد. يعني ارزش هر واحد مسكوني در 
كش��ور به طور ميانگين753 ميلي��ون و 6۰ هزار 
تومان است و اگر همين رقم را مالكي براي قيمت 
خانه هاي خال��ي قرار دهي��م ارزش تقريبي2.6 
ميلي��ون واحد خال��ي به عدد افس��انه اي۱957 
تريليون و 956 ميليارد تومان مي رسد! البته واضح 
است كه اين ارقام از تابستان گذشته تاكنون نيز 

افزايش يافته است.
حدود5۰۰ هزار واحد از 2.6 ميليون مسكن خالي 
كشور در تهران قرار دارد. قيمت هر متر خانه در 
تهران طي اسفندماه ۱399 به طور متوسط 3۰.2 
ميليون توم��ان و ميانگين مس��احت واحدهاي 
معامله شده در پاييز س��ال گذشته 87 متر بوده 
اس��ت. يعني به طور تقريبي هر خان��ه در تهران 
هم اكنون2 ميليارد و 627 ميليون تومان ارزش 
دارد. اگ��ر اين مبلغ را ب��راي واحدهاي خالي در 
نظر بگيريم هم اكنون ب��ا ۱3۱3 تريليون و 7۰۰ 
ميليارد تومان حبس سرمايه از طريق خانه هاي 
بدون س��كنه تهران مواجهيم. اين در حالي است 
كه عمده آپارتمان هاي خالي تهران در شمال شهر 
قرار دارند كه ارزش آنها بيش از متوس��ط قيمت 

پايتخت است.
از حدود يك سال قبل دولت و مجلس براي آنكه 
واحدها خال��ي را وارد بازار مص��رف كنند طرح 
 ماليات بر خانه ه��اي خالي را دنب��ال كردند كه 
پيش نياز آن راه اندازي سامانه امالك و اسكان بود؛ 
سامانه اي كه مي بايست از سال ۱394 راه اندازي 
مي ش��د اما به ه��ر دليل بي��ن دو وزارتخانه راه و 
شهرسازي و اقتصاد پاسكاري شد تا اينكه نهايتا 
مس��ووليت آن به وزارت راه و شهرسازي رسيد و 
از مردادماه سال گذشته ش��كل اجرايي به خود 
گرفت. اما ثبت امالك توسط سرپرستان خانوار 
از ۱9 فروردين ماه ۱4۰۰ آغاز ش��ده و قرار است 
ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطالعات واحدهاي خود 

را در اين سامانه ثبت كنند.
در اصالحيه ماده 54 قانون مالياتهاي مس��تقيم، 
اقامتگاه دوم خانوار در شهر ديگر معاف از ماليات 
است. خانه هاي واقع در روستاها و شهرهاي داراي 
جمعيت كمتر از ۱۰۰ هزار نفر نيز در صورت خالي 
بودن مشمول ماليات نمي شود. واحدهاي نوساز 
هم پس از ۱2 ماه و در طرح پروژه هاي انبوه سازي 
پس از ۱8 ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات 
س��اختماني مش��مول ماليات موضوع اين ماده 
مي شوند. با توجه به اين مشوقها به نظر نمي رسد 
كه تعداد قابل توجهي از 2.6 ميليون خانه بدون 
سكنه در كشور مشمول ماليات واحدهاي خالي و 

به بازار مصرف عرضه شود.
مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي مي گويند كه 
ثبت امالك در اين سامانه هيچ نوع مالياتي را براي 
هموطنان در پي نخواهد داشت؛ مگر اينكه واحد 
را خالي نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند به جز 
خانه هاي باالي۱5۰ مت��ر در تهران و باالي2۰۰ 
متر در شهرستان ها كه بايد ماليات متعلق بر اجاره 
را بپردازند، هيچ نوع مالياتي به آن تعلق نمي گيرد 
و افراد مي توانند ت��ا ده ها و صدها خانه در تملك 

خود داشته باشند.
اما بعضي كارشناسان از جمله عضو هيات مديره 
انجمن انبوه سازان معتقدند كه هر نوع ماليات از 
بازار مس��كن نهايتا به خريداران منتقل مي شود. 
حسن محتشم مي گويد كه جريمه هاي مالياتي 
براي واحدهاي خالي از س��كنه ممكن اس��ت در 
كوتاه مدت منجر ب��ه عرضه اين واحدها و كنترل 
نسبي قيمتها شود اما در بلندمدت تاثير منفي بر 
حوزه ساخت و س��از دارد و به رشد قيمتها منجر 

خواهد شد.
از ط��رف ديگر در تملك گرفت��ن امالك و زمين 
توسط بانك ها، دس��تگاه ها، ارگان ها و اشخاص 
حقوقي به يك��ي از معضالت اقتص��اد ايران و به 
خصوص حوزه مس��كن تبديل ش��ده است. آمار 
دقيق��ي از تع��داد واحدهاي در اختي��ار بانك ها 
وجود ندارد اما مردادماه س��ال گذش��ته محمود 
محمودزاده ، معاون وزير راه و شهرسازي گفت كه 
۱۰۰۰ واحد مسكوني در اختياريك بانك است. 
چند روز بعد هم در جريان اجرايي شدن سامانه 
امالك و اسكان اعالم كرد كه يك فرد حقيقي6۰5 
واحد و يك شخصيت حقوقي23 هزار و 8۰۰ واحد 

مسكوني را در تملك دارد.
با اي��ن حال تع��داد واحدهاي خال��ي در اختيار 
دستگاه ها و ارگان هاي دولتي هنوز به طور دقيق 
مش��خص نشده اس��ت. البته ش��ايد پس از ثبت 
اطالعات سكونتي اشخاص حقيقي و حقوقي در 
سامانه امالك و اس��كان، آماري در اين زمينه به 

دست بيايد. 
به هر حال خريد مسكن توسط افراد اگر در بازار 
اجاره يا فروش عرضه ش��ود اش��كالي ندارد. كما 
اينك��ه همواره كارشناس��ان و مس��ووالن به اين 
موضوع اش��اره كرده و در اختي��ار گرفتن امالك 

براي اشخاص حقيقي را بالاشكال دانسته اند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت دالر كه روز شنبه درمرز 25 هزار تومان قرار داشت روز 
يكش��نبه 29 فروردين 99 به دنبال اخبار مثبت از مذاكرات 
ايران و طرفي��ن اروپايي، و همچني��ن ادامه تعطيلي بازارها 
 با كاهش مواجه ش��د و بيش از 200 تومان كاهش داش��ت.

 تحليل گران بازار مي گويند كه فضاي بازار ارز با سيگنال مثبت 
از مذاكرات ديپلمات هاي ايران و اروپا مواجه شده و قيمت دالر 
آزاد به 24780 تومان كاهش يافته است. صرافي هاي مجاز 
بانك��ي و ملي نيز قيمت هاي خود را كاه��ش دادند و دالر در 
كانال 23 هزار تومان قرار گرفت و قيمت خريد آن 23519 و 
قيمت فروش 23994 تومان اعالم شد. برخي رسانه ها گزارش 
داده اند كه صفوف فروش دالر در اين بازار به درازا كشيده شده 
است و در اين شرايط مردم به علت اينكه احتمال كاهش نرخ 
دالر را مي دهند به س��مت صرافي ها براي فروش ارز رفته اند. 
نرخ رسمي ارز در بازار آزاد با كاهش 110 توماني به 23 هزار و 
880 تومان رسيده است و خبرها از كاهش مجدد اين نرخ ها 
حكايت مي كنند. اما برخي فعاالن بازار مي گويند كه شلوغي 
برخي مغازه ها و صرافي ها و تشكيل صف به دليل تعطيلي بازار 
در ساير نقاط ش��هر است و به خاطر كرونا، پروتكل ها رعايت 
مي شود و مردم با فاصله روي صف در انتظار ورود به صرافي ها 
هستند و لذا اين شلوغي بيشتر حاصل تعطيلي بازار و نياز مردم 
به نقدينگي و ريال اس��ت.  اين فعاالن بازار مي گويند: بازار در 
انتظار اخبار مثبت وبه سرانجام موضوعات مختلف درارتباط با 
رفع تحريم ها و بازگشت امريكا به برجام است و به نظر مي رسد 
كه رفع تحريم ها به هر ميزان كه باشد مي تواند موجبات كاهش 
نرخ دالر تا مرز 20 هزار تومان را فراهم آورد. موضوع ديگر، نياز 
خانوارها و دارندگان ارز و سكه به ريال است كه معموال در اول 
بهار كه با كمبود نقدينگي مواجه مي شوند و هنوز بازار و كسب 
وكار آنها با درآمد كافي همراه نيس��ت، اقدام به فروش سكه و 
دالر مي كنند و اين پديده هر س��ال در اوايل بهار رخ مي دهد 
و قيمت ها كاهش مي يابد و تقاضا براي دالر و سكه كم است. 
امسال دو پديده همزمان يعني ماه مبارك رمضان و كاهش 
مراجعه به بازار و همچنين تعطيلي بازارها به دليل شيوع كرونا، 
موجب شده كه بخش عمده اي از بازار تعطيل باشد، در نتيجه 
كساني كه به پول نياز دارند و با تعطيلي مغازه ها و پاساژها مواجه 
هستند، به بازار و خيابان هايي مراجعه مي كنند كه تعدادي از 
صرافي ها و مغازه هاي طال فروشي باز هستند و در آنجا به دنبال 
خريدار مي گردند.  اما واقعيت اين است كه بازار در شرايط انتظار 
براي نتايج مذاكرات است و انتظار دارد كه با پيشرفت مذاكرات 
و رفع بخشي از تحريم ها، گشايش هايي ايجاد شود و قيمت 
دالر كاهش يابد. در نتيجه در قيمت خريد چانه زني مي شود و 
قيمت خريد كمتر از قيمت فروش است و فاصله قابل توجهي 
دارد. به عنوان مثال قيمت ربع سكه كه در حد 4 ميليون يا 3.9 
ميليون تومان بوده، عمال براي خريد حدود 3.5 ميليون تومان 
اعالم مي شود و همين موضوع باعث شده كه بخش عمده اي 
از بازار طالب خريد س��كه و دالر نباشد و منتظرند كه بعد از 
تعطيالت، نرخ بازار به صورت واقعي اعالم شود. براين اساس، 
تعداد كمي از صرافي ها و مغازه ها خريدار دالر و طال هستند و 
همين موضوع عامل كاهش قيمت بوده است.  حسين كاشفي 
يكي از فعاالن بازار ارز به خبرنگار ما گفت: در كنار انتظار بازار 
براي رفع تحريم ها كه در ماه هاي آينده مشخص خواهد شد 
كه تا چه ميزان تحقق مي يابد، اثر كاهش فشارهاي حداكثري 
نيز به تدريج بر بازار، صادرات، بازگشت ارز صادراتي را شاهد 
خواهيم بود و همه اينها در كاهش نرخ ارز موثر خواهد بود. اما 
انتظار نداريم كه اين كاهش خيلي شديد باشد و دالر به زير 20 
هزار برسد. زيرا رشد نقدينگي، كسري بودجه دولت، پايين بودن 
رشد اقتصادي و مشكالت ساختاري اقتصاد ايران همچنان 
باقيست و اثر خود را خواهد گذاشت و لذا اگر بازار با همين نرخ يا 
اندكي كمتر از آن به ثبات برسد و در يك روند منطقي متناسب 
با تورم باال برود، مي تواند به فعاالن بازار، عرضه و تقاضا سيگنال 
منطقي بدهد و براساس عرضه واقعي وتقاضاي واقعي ارز، نرخ ها 
مشخص خواهد شد و سفته بازي و كسب سود، خريد ارز براي 
حفظ ارزش پول و مقابله با نوسانات و بي ثباتي ها، مبناي تعيين 
نرخ ارز نخواهد بود.  وي افزود: در روزهاي گذشته، برخي افراد 
كه نگران كاهش نرخ ارز بوده اند يا به ريال آن نياز دارند، اقدام به 
فروش ارز كرده اند و برخي صرافي ها شلوغ به نظر مي رسيد، اما 
زماني اين تصميم صاحبان ارز به صورت جدي انجام مي شود 
كه خبرهاي خوبي از مذاكرات و رفع تحريم ها داشته باشيم زيرا 
در ماه هاي آينده مهم ترين خبر موثر بر بازار ارز، رفع تحريم ها، 

آزاد س��ازي پول هاي بلوكه شده ايران، بهبود نقل و انتقال ارز 
از طريق بانك ها خواهد بود. براين اساس انتظار داريم كه در 
روزهاي آينده و در صورت اعالم اخبار مثبت از اين مذاكرات، 
صف فروش دالر تشكيل شود و قيمت ها كاهش بيشتري داشته 
باشند. اما در حال حاضر با وجود آنكه عده اي فروشنده هستند 
و عده اي نيزخريدار هستند، اما هنوز نمي توان گفت كه صف 
فروش دالر تشكيل شده يا طوالني است. رضا ناظمي كه براي 
فروش سكه و دالر به خيابان فردوسي مراجعه كرده مي گويد: 
البته تعطيلي بازارها و نياز مردم به نقدينگي نيز شايديكي از 
داليل كاهش قيمت ها به دليل افزايش فروش سكه و طال و 
دالر باش��د زيرا در ماه رمضان هستيم و تقاضاي خريد دالر و 
سكه و طال كمتر از ماه هاي ديگر است ضمن اينكه تعطيلي ها در 
پاساژها موجب شده كه مغازه هاي حاشيه خيابان و صرافي هاي 
فردوسي شلوغ تر به نظر برسد زيرا عمده مراجعات براي فروش 
يا خريد طال و سكه و ارز به خيابان هاي اصلي است. من چون در 
محله خود با بسته بودن پاساژها در صادقيه و غرب تهران مواجه 
بودم، به فردوسي و بازار تهران مراجعه كردم اما فاصله قيمت 
خريد و فروش زياد بود و ربع سكه 3.9 ميليون را 3.5 ميليون 
قيمت دادند و من هم فعال دست نگه داشتم. وي ادامه داد: برخي 
از افراد نيز معتقدند كه با رفع تحريم ها، عمال صادر كنندگان نيز 
تمايلي به نگهداري دالرها نخواهند داشت زيرا وقتي قيمت ها 
با ثبات باشد و افزايش نيابد، دليلي براي نگهداري دالر نيست 
 و احتماال دارايي هاي ديگر، تولي��د كاال، و عرضه كاال به بازار 
س��ود آورخواهد بود و تجارت، واردات و صادرات رونق نسبي 
خواهد گرفت و مردم به جاي خريد دالر و انتظار افزايش قيمت 
آن به سمت فعاليت هاي حقيقي اقتصاد مانند واردات، توليد، 
خواهند رفت. زندگي واقعي و اقتصاد واقعي زماني اس��ت كه 
اف��راد به حرفه و كار خود بازگردند و كاال و خدمات توليدي را 
عرضه كنند و به دنبال بازارهاي حاشيه اي براي حفظ ارزش 
پول و مقابله با تورم و همچنين سفته بازي و كسب سود نروند.  
روزيكش��نبه، در بازار طال نيز با اعالم هر اونس طال به قيمت 
1777 دالر، قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 670 هزار، 
طرح قديم 10.4 ميليون، نيم سكه6.3 ميليون، ربع سكه 3 
ميليون و 950 هزار و سكه گرمي 2 ميليون و 250 هزار، مظنه 
 مثقال ط��ال 4 ميليون و 510 هزار، هر گ��رم طالي 18 عيار

 1 ميليون41 هزار تومان معامله شد. 

  آرامش قيمت در بازار طال و كاهش نرخ ارز
رييس اتحاديه طال و جواهر نيز گفت: به دليل تعطيلي بازار، 
نبود تقاضا براي خريد مصنوعات طال و س��كه و كنترل نرخ 
ارز، شاهد آرامش در بازار طال و سكه هستيم؛ نرخ ارز كاهش 
اندك داشت. ابراهيم محمدولي با بيان اينكه انس جهاني امروز 
1777 دالر قيمت گذاري شده است گفت:  هم اكنون هر قطعه 
سكه طرح جديد10 ميليون و 480 هزار تومان، سكه طرح 

قديم10 ميليون و 400 هزار تومان، نيم س��كه 6 ميليون و 
300 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 952 هزار تومان و سكه 
گرمي2 ميليون و 250 هزار تومان بفروش مي رسد.امروز هر 
مثقال طال 4 ميليون و 525 هزار تومان و هر گرم طالي18 

عيار نيزيك ميليون و 44 هزار تومان فروخته مي شود.

   كاهش اندك نرخ ارز
در ساعات صبح، نرخ ارز در بازار با كاهش اندك همراه بود و 
هر دالر 24 هزار و 600 تومان و هر يورو29 هزار و 700 تومان 
فروخته  شد. در برخي ساعات نيز قيمت دالر 24 هزار و 590 
تومان، قيمت يورو 29 هزار و 500 تومان و درهم امارات 6 هزار 
و 780 تومان اعالم شده است. گفتني است، به دليل موج جديد 
كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز 
به مدت 2 هفته تعطيل اعالم شده است؛ قيمت هاي درج شده 
در اين خبر نيز با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال 
و جواهر است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در 
تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار 
تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات 
هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده 
است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و 
بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد 
داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات 
موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت ارز 
وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند.  در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 23 هزار و 881 تومان و قيم��ت خريد دالر از مردم 23 
هزار و 408 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل 28 هزار و 400 تومان و قيمت خريديورو نيز 27 هزار و 
837 تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با 

نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

     بيت كوين۶۱ هزار دالري
بازار ارزهاي ديجيتالي ش��اهد زورآزمايي بين كاهشي ها و 
افزايشي هاي بازار است.تمايل ماينرها به استخراج بيت كوين 
به طور قابل توجهي رو به افزايش است. طبق اعالم گلس نود، 
طي9 ماه اخير فعاليت استخراج كنندگان بيت كوين دو برابر 
شده است و هش ريت استخراج از شبكه بيت كوين با عبور از 
يك اگزا هش، به ركورد تازه اي در طول تاريخ استخراج اين 
رمزارز محبوب رسيده اس��ت. برخي از فعاالن بازار ارزهاي 
ديجيتالي اميدوار هستند بيت كوين در ادامه رالي صعودي 
خود امسال موفق به عبور از سطح رواني مهم 100 هزار دالري 

شود.  بانك مركزي تركيه با صدور بيانيه اي اعالم كرد استفاده 
از ارزهاي ديجيتالي به عنوان ابزار پرداخت در اين كش��ور را 
ممنوع اعالم مي كند چرا كه اين كار ممكن است خسارات 
غير قابل جبراني داشته باشد. طبق تصميم بانك مركزي، 
دارايي هاي ديجيتالي، ارزهاي ديجيتالي يا هر چه كه از فناوري 
نردبان غيرمتمركز استفاده مي كند نبايد چه به طور مستقيم 
و چه غيرمس��تقيم براي پرداخت بهاي كاال و خدمات مورد 
استفاده قرار گيرد. رالي قيمتي روزهاي اخير احتياط معامله 
گران را افزايش داده است. مايك نوگراتز- بنيان گذار شركت 
سرمايه گذاري گلكسي ديجيتال گفت: بازار ارزهاي ديجيتالي 
رشد قيمت بي رويه اي داشته است. نه تنها بيت كوين بلكه 
ارزهاي ديگري نظير دوج كوين يا ريپل به سطوح قيمتي بيش 
از حدي رسيده اند كه احتمال تركيدن حباب قيمتي آنها وجود 
دارد. تازه واردان با ريسك بزرگي مواجهند و بهتر است محتاط 
باشند.  مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر 2220 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت 
به روز قبل 0.24 درصد كمتر شده است. در حال حاضر 54 
درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 15 
درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين12 سال پيش توسط 
گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

    افت دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر مقابل ساير ارزها تقريبا ثابت ماند.به مانند بسياري 
از كشورهاي پيشرفته تورم در اروپا نيز صعودي بوده است تا 
جايي كه متوسط نرخ تورم در 19 كشور عضو منطقه يورو در 
دوازده ماه منتهي به مارس با 0.4 درصد افزايش نس��بت به 
رقم مشابه منتهي به ماه قبل به 1.3 درصد رسيد تا نرخ تورم 
مجددا در مسير رسيدن به سطح دو درصدي هدف گذاري 
شده توس��ط بانك مركزي اين منطقه قرار گيرد. در سطح 
اتحاديه اروپا اين نرخ به طور متوس��ط 1.7 درصد بوده كه از 
ماه قبل 0.3 درصد بيشتر شده است. قرار است بانك مركزي 
اروپا در هر ماه 20 ميليارديورو اوراق قرضه دولتي را خريداري 
كند تا راه را براي تقويت رشد اقتصادي در سطح منطقه يورو 
هموار كند. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.03 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 91.54 واحد 
بسته ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.05 درصد 
افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي1.383 دالر مبادله شد. 
يورو0.01 درصد باال رفت و با ماندن در كانال 1.19 به 1.198 
دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
0.08 درصد كاهش به 108.714ين رسيد. در برابر همتاي 
اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي1.290 دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.520يوان چين اعالم شد.

دريچهرويداد 3  دوشنبه     30 فروردين 1400    6  رمضان 1442  سال هفتم    شماره   Mon. Apr 19. 2021  1917  بانك و بيمه

ارجاع اليحه اصالح قانون پولي و 
بانكي كشور به كميسيون اقتصادي

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جريان جلسه 
علني مجلس گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص 
اليحه اصالح ماده )1( قانون پولي و بانكي كش��ور را به 
منظور تامين نظر ش��وراي نگهبان بررسي كردند. در 
تبصره يك ماده يك اين اليحه آمده است؛ برابري پولهاي 
خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز توسط 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در چهارچوب نظام 
ارزي حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات كشور در 
مقابل صندوق بين المللي پول، محاسبه و تعيين مي شود. 
كميسيون اقتصادي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان 
راي به حذف عبارت »در مقابل صندوق بين المللي پول« 
از اين تبصره داده بود.اما رييس مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد ك��ه اين اصالح داراي ابهام اس��ت و عبارت 

»تعهدات كشور« نيز بايد حذف شود.
در نهايت رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
اصالحات انجام شده بر روي اليحه داراي ابهام است و با 
درخواست كميسيون اقتصادي مجددا اين اليحه را به 
كميسيون بازگرداند تا ابهامات برطرف شده و مجددا به 
صحن مجلس بيايد. براساس اين گزارش اليحه اصالح 
ماده )1( قانون پولي و بانكي كش��ور مورد ايراد شوراي 
نگهبان قرار گرفته بود كه كميسيون اقتصادي جهت 
تامين نظر اين شورا، عبارت »صندوق بين المللي پول« 
را از تبصره 1 ماده واحده حذف كرد، اما از آنجا كه عبارت 
»تعهدات كشور« همچنان در متن تبصره باقي مانده 
بود، محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي در 
جريان بررسي اين اليحه گفت: وجود عبارت »تعهدات 
كشور« با وجود حذف صندوق بين المللي پول ابهام دارد، 
بنابراين اليحه مذكور بايد براي بررسي بيشتر و اصالح 
به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شود. سيداحسان 
خاندوزي نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز 
در جريان رفع ايراد شوراي نگهبان از تبصره 1 ماده واحده 
اليحه اصالح ماده )1( قانون پولي و بانكي كشور گفت: 
عبارت »صندوق بين المللي پول« به منظور تامين نظر 
شوراي نگهبان از متن تبصره حذف شد، اما ممكن است 
شوراي نگهبان مجدد از عبارت »تعهدات كشور« ايراد 
بگيرد، بنابراين بهتر اس��ت براي اصالح به كميسيون 
اقتصادي ارجاع شود. در تبصره 1 ماده واحده اليحه قانون 
پولي و بانكي كشور آمده است؛ برابري پول هاي خارجي 
نس��بت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران در چهارچوب نظام ارزي 
حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات كشور در مقابل 

صندوق بين المللي پول، محاسبه و تعيين مي شود.

تكاليف بودجه اي، استقالل 
بانك مركزي را تضعيف مي كند

يوسف كاووسي كارش��ناس اقتصادي گفت: تكاليف 
سنگيني كه از سوي دولت و مجلس براي بانك مركزي 
تعريف مي شود، موضوع استقالل سياست گذار پولي 
را زير سوال مي برد. يوسف كاووسي، كارشناس امور 
اقتصادي درباره موضوع اس��تقالل بانك مركزي در 
گفت وگو با خبرنگار ايِبنا گفت: عالقه دولت به استقالل 
بانك مركزي را نمي ت��وان با صراحت مطرح كرد زيرا 
در ص��ورت وجود اين احتمال باي��د تن به بحث هاي 
كارشناس��ي مي داد، ولي بانك مركزي در اين زمينه 
بسيار تالش دارد. اين كارش��ناس امور اقتصادي در 
ادامه بيان كرد: تكاليفي كه دولت براي بانك مركزي 
به طور مدام مدنظر قرار مي دهد، نشان از بي عالقگي 
او به موضوع دارد. به طور نمونه نقشي كه دولت براي 
بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه مدنظر قرار 
داده، يكي از مواردي است كه به عنوان دليل مي توان 
مورد تاكيد قرار داد يا بحث نرخ سود و بهره هم يكي از 
اين موارد محسوب مي شود. همچنين اشكال ريزش 
بورس را باال بودن سود بانكي اعالم مي كنند، در حالي 
كه با توجه به نرخ تورم باال، تنها عامل اين مساله سود 
بانكي نيست. وي يادآور شد: مساله مورد اشاره نشان از 
اين دارد كه دولت فاقد اعتقاد به استقالل است، مجلس 
هم از يك طرف طرح بانكداري و استقالل بانك مركزي 
را مطرح مي كند، از سوي ديگر در قانون بودجه تكاليف 
س��نگيني را بر بانك مركزي تحميل مي سازد كه به 
بيش از 250 هزار ميليارد تومان كسري بودجه 1400 
منتهي مي شود، اين موارد كه تناقض جدي با يكديگر 
دارد، نشان دهنده نبود هماهنگي در سياست گذاري 
كالن، برنامه و عدم اعتقاد به اس��تقالل بانك مركزي 
است.  كاووسي در اين خصوص تصريح كرد: تكاليفي 
كه مجلس به طور مستقيم براي بانك مركزي تعيين 
كرده با قان��ون پولي مغايرت دارد زي��را جلوگيري از 
ارزش پول و كاهش تورم مورد تاكيد قانون پولي قرار 
گرفته كه با وظايف تعيين شده از سوي مجلس براي 
اين نهاد پولي و مالي همخواني ندارد. وقتي تسهيالتي 
با نرخ س��ود پايين تكليف مي ش��ود غالبا به مشكل 
بر مي خورد، به اين ش��كل كه يا س��ر زمان مورد نظر 
پرداخت نمي شوديا به طور كلي ناوصول خواهد شد. 
اكنون بيش از 200 هزار ميليارد تومان مطالبات وجود 
دارد كه به همان تكاليف مرتبط مي ش��ود، در چنين 
ش��رايطي كاهش ارزش پول به وج��ود خواهد آمد و 
تكليف كنندگان هم كاهش ارزش پول و باال بودن تورم 
را مورد نقد قرار مي دهند.  وي در اين رابطه تاكيد كرد: 
ماه هاي آخر دولت است و به نظر مي رسد، بانك مركزي 
بسيار تحت فشار قرار خواهد گرفت تا تسهيالتي ايجاد 
كند كه وجهه دولت در نظر مردم مطلوب تر شود، ولي 
به نظر مي رسد بانك مركزي و مسووالن آن بايد خيلي 
از اين موضوع مراقبت به عمل آورند و احكام را سريع به 
اجرا نگذارند زيرا سال ها در تاريخ مديريت آنان يعني 
مقاومت اين گروه در برابر تصميمات غيركارشناسي يا 
وادادگي آنان ثبت خواهد شد. چنانچه بنا بر اين باشد 
تا دستورات به اجرا درآيد، بايد در راستاي اعتبارسنجي 

و اهليت داشتن شخص گيرنده اين كار صورت گيرد.
كاووس��ي در ادامه چنين توضي��ح داد: وظيفه بانك 
مركزي بسيار سنگين اس��ت، به خصوص اكنون كه 
قضيه كرونا شرايط را دگرگون كرده و بسيار بيكار شده 

جديد در كشور داريم.

تا  ۶  سال محروميت از گرفتن 
چك تضمين شده در صورت جعل

نماين��دگان مجل��س در مصوب��ه اي ضمن وضع 
احكامي ب��راي چك تضمين ش��ده، مقرر كردند 
درصورت جعل چك تضمين ش��ده يا استفاده از 
چك تضمين شده مجعول، محروميت2 تا 6 سال 

از گرفتن چك تضمين شده پيش بيني شود.
در مورد چك هايي كه از دسته چك هاي ارايه شده 
پس از پايان اس��فندماه سال 99 صادر مي شوند، 
تسويه چك صرفا در سامانه تسويه چك )چكاوك( 
طبق مبل��غ و تاريخ مندرج در س��امانه و در وجه 
دارنده نهايي چك براس��اس اس��تعالم از سامانه 
صياد انجام خواهد ش��د و در صورتي كه مالكيت 
آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين 
قانون نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آنها 

خودداري نمايند. 
در اين موارد صدور و پشت نويس��ي چك در وجه 
حامل ممنوع اس��ت و ثبت انتقال چك در سامانه 
صياد جايگزين پشت نويس��ي چ��ك خواهد بود. 
چك هاي صادر شده از دسته چك هايي كه تاريخ 
ارايه آن دسته چك ها قبل از زمان مذكور در اين 
تبصره باش��د، تابع قانون زمان ارايه دس��ته چك 
اس��ت و بانك ها بدون نياز به ثب��ت آن چك ها در 
سامانه صياد نس��بت به پرداخت وجه چك اقدام 
مي كنند. در كليه برگه  هاي دسته  چك هاي ارايه 
شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت»صدور و 
پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد 

اعتبار است« درج شود.
حداكثر مدت اعتبار از زمان دريافت دسته چك، 3 
سال است و چك هايي كه تاريخ مندرج در آنها پس 
از مدت اعتبار باشد، مشمول اين ماده نمي شود.

همچنين در ادامه و با راي مجلس يك ماده به شرح 
زير به عنوان ماده )24( به قانون الحاق و ش��ماره 

ماده )24( فعلي به )25( اصالح مي شود: 
»ماده24-ص��دور و تحويل چك ه��اي تضمين 
ش��ده توسط بانك ها به مش��تري، صرفًا از طريق 
س��امانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك 
)صياد( امكان پذير و مستلزم تكميل برگه )فرم( 
درخواست توس��ط متقاضي در ش��عبه بانك در 
حضور متصدي بانكي، درج مش��خصات هويتي 
و شماره حس��اب گيرنده روي چك تضمين شده 
براساس دستورالعمل اعالمي توسط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران و نيز ثبت علت درخواست 
صدور چك مذكور در سامانه صياد است. سامانه 
مذكور به هر برگه چك شناس��ه يكتا اختصاص 
مي ده��د و بانك مرك��زي موظف اس��ت امكان 
استعالم اطالعات چك تضمين شده را براي گيرنده 

)ذي نفع( فراهم كند.
پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفًا 
در وجه و به شماره حس��اب گيرنده )ذي نفع( كه 
مشخصات وي روي چك تضمين شده درج شده، 
امكان پذير است و ظهرنويسي براي انتقال چك 

تضمين شده فاقد اعتبار است.
ابطال چك تضمين ش��ده به درخواست متقاضي 
يا وكيل يا نماينده قانون��ي وي با ارايه اصل چك 
جهت واريز وجه چك به حس��اب متقاضي، بدون 
نياز به ظهرنويس��ي گيرنده )ذي نفع( تنها تا يك 
ماه پس از صدور آن توس��ط بان��ك صادر كننده 
امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين 
شده به گيرنده )ذي نفع( با ارايه اصل چك تنها تا 
يك ماه پس از صدور آن توس��ط بانك امكان  پذير 
است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در 
اين بند منوط به تكميل فرم هاي مربوط به مبارزه 
با پولشويي توسط متقاضي يا گيرنده )ذي نفع( و 
گزارش شعبه بانك به واحد مبارزه با پولشويي بانك 

صادر كننده است.
در ص��ورت مفقودي چك تضمين ش��ده، هرگاه 
متقاض��ي و گيرن��ده )ذي نف��ع( هر دو ب��ه بانك 
صادر كننده مراجعه و نسبت به تكميل و امضاي 
برگه )فرم( اعالم مفقودي چك تضمين ش��ده و 
تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام 
كرده و نس��خه المثناي آن را از بانك درخواست 
كنند، بانك مكلف اس��ت عالوه ب��ر احراز هويت 
متقاضي و گيرنده )ذي نفع( نس��بت به استعالم 
صحت مش��خصات هويت��ي متقاض��ي و گيرنده 
)ذي نفع( از سامانه نظام هويت  سنجي الكترونيكي 
بانكي اقدام كند و پس از ابطال چك مفقود شده، 
نس��بت به صدور چك المثني مطابق با اطالعات 
مندرج در سامانه صياد اقدام كند. درصورت جعل 
چك تضمين شده يا استفاده از چك تضمين شده 
مجعول، مرتكب عالوه بر مجازات هاي قانوني مقرر، 
به حكم دادگاه به مدت دو تا 6 سال از گرفتن چك 

تضمين شده محروم مي شود.

ريسك هاي  محيط زيستي 
بيت كوين

بيت كوين و س��اير رمزارزها طي ماه ها و سال هاي 
اخير توجه منفي زي��ادي را به دليل مصرف باالي 

انرژي جلب كرده اند.
بيت كوين به دليل فرآيند انرژي بر استخراج توسط 
دستگاه هاي ماينر، به تنهايي به ميزان مشابه هلند 
انرژي مصرف مي كند. هر چه رايانه هاي بيشتري 
 مورد اس��تفاده ق��رار گيرند، پول بيش��تري توليد 
مي  شود و با سر به فلك كشيدن قيمت بيت كوين، 
انگيزه بيشتري براي مصرف نيروي رايانشي انرژي 
بر بيشتر به وجود آمده است. اين ايراد قابل مالحظه، 
مخالفان و منتقدان صريحي را به دنبال داشته است. 
يكي از اين منتقدان كسي نيست جز بيل گيتس 
كه علنا هشدار داده است بيت كوين براي تغييرات 
 اقليمي بد است. نيويورك تايمز ماه گذشته به نقل از

 بيل گيتس نوشته بود: بيت كوين به ازاي هر مبادله، 
برق بيشتري در مقايسه با هر روش شناخته شده 

انساني ديگري مصرف مي كند.

مهم ترين دليل ثبات و كاهش قيمت ها، انتظار بازار از نتايج مذاكرات و رفع تحريم هاست

تعطيلي بازار قيمت خريد دالر و سكه را كاهش داد

بازار چه سيگنالي را دنبال مي كند
 رفع تحريم ها هستند تا سيگنال واقعي از آينده بازارها داشته 
باشند. از طرف ديگر، تعطيلي بازارها، نرخ ها را مبهم ساخته و 
همه صرافي ها و مغازه ها از نرخ دقيق و روند آن در هفته هاي 
آينده اطالع ندارند و لذا نمي دانند كه با چه نرخي ممكن است 

زيان ببينند يا سود كنند و لذا تمايلي به خريد ندارند. 
در نتيجه تعداد كمتري از واحدهاي صنفي طال و ارز تمايل 
به خريد دارند و نرخ مش��خص و دقيقي براي خريد و فروش 
وجود ندارد و در نتيجه فاصله نرخ خريد و فروش افزايش يافته 
است. اين موضوع باعث شده كساني كه واقعا نياز به پول دارند 
به تعداد محدودي از واحدهاي صنفي مراجعه كنند تا سكه و 
ارز خود را بفروشند و همين موضوع باعث ايجاد صف، شلوغي 
و فاصله بين نرخ هاي خريد و فروش ش��ده اس��ت.  به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات 
قيمتي مي شود؛  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و... 
قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي 
مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود 
و امكان كاهش چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر 
در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. تحليلگران 
بازار مي گويند كه فضاي بازار ارز با سيگنال مثبت از مذاكرات 
ديپلمات هاي ايران و اروپا مواجه ش��ده و قيمت دالر آزاد به 
24780 تومان كاهش يافته است. صرافي هاي مجاز بانكي 
و ملي نيز قيمت هاي خود را كاه��ش داده اند و دالر در كانال 
23 هزار تومان قرار گرفت. برخي رس��انه ها گزارش داده اند 

كه صفوف فروش دالر در اين بازار به درازا كشيده شده است 
و در اين شرايط مردم به علت اينكه احتمال كاهش نرخ دالر 
را مي دهند به س��مت صرافي ها براي فروش ارز رفته اند. نرخ 
رسمي ارز در بازار آزاد با كاهش 110 توماني به 23 هزار و 880 
تومان رسيده است و خبرها از كاهش مجدد اين نرخ ها حكايت 
مي كنند. اما برخي فعاالن بازار مي گويند كه شلوغي برخي 
مغازه ها و صرافي ها و تشكيل صف به دليل تعطيلي بازار در ساير 
نقاط شهر است و به خاطر كرونا، پروتكل ها رعايت مي شود و 
مردم با فاصله روي صف در انتظار ورود به صرافي ها هستند و لذا 
اين شلوغي بيشتر حاصل تعطيلي بازار و نياز مردم به نقدينگي 
و ريال است. معموال در اول بهار كه با كمبود نقدينگي مواجه 
مي شوند و هنوز بازار و كسب و كار آنها با درآمد كافي همراه 
نيست، اقدام به فروش سكه و دالر مي كنند و اين پديده هر سال 
در اوايل بهار رخ مي دهد و قيمت ها كاهش مي يابد و تقاضا براي 
دالر و سكه كم است. امسال دو پديده همزمان يعني ماه مبارك 
رمضان و كاهش مراجعه به بازار و همچنين تعطيلي بازارها به 
دليل شيوع كرونا، موجب شده كه بخش عمده اي از بازار تعطيل 
باشد، در نتيجه كساني كه به پول نياز دارند و با تعطيلي مغازه ها و 
پاساژها مواجه هستند، به بازار و خيابان هايي مراجعه مي كنند 
كه تعدادي از صرافي ها و مغازه هاي طالفروشي باز هستند و 
در آنجا به دنبال خريدار مي گردند . در كنار انتظار بازار براي 
رفع تحريم ها كه در ماه هاي آينده مشخص خواهد شد كه تا 
چه ميزان تحقق مي يابد، اثر كاهش فشارهاي حداكثري نيز به 

تدريج بر بازار، صادرات، بازگشت ارز صادراتي را شاهد خواهيم 
ب��ود و همه اينها در كاهش نرخ ارز موثر خواهد بود. اما انتظار 
نداريم كه اين كاهش خيلي شديد باشد و دالر به زير 20 هزار 
برسد. زيرا رشد نقدينگي، كسري بودجه دولت، پايين بودن 
رشد اقتصادي و مشكالت ساختاري اقتصاد ايران همچنان 
باقي است و اثر خود را خواهد گذاشت و لذا اگر بازار با همين 
نرخ يا اندكي كمتر از آن به ثبات برسد و در يك روند منطقي 
متناسب با تورم باال برود، مي تواند به فعاالن بازار، عرضه و تقاضا 
سيگنال منطقي بدهد و بر اساس عرضه واقعي و تقاضاي واقعي 
ارز، نرخ ها مشخص خواهد شد و سفته بازي و كسب سود، خريد 
ارز براي حفظ ارزش پول و مقابله با نوسانات و بي ثباتي ها، مبناي 
تعيين نرخ ارز نخواهد بود.  در روزهاي گذشته، برخي افراد كه 
نگران كاهش نرخ ارز بوده اند يا به ريال آن نياز دارند، اقدام به 
فروش ارز كرده اند و برخي صرافي ها شلوغ به نظر مي رسيد، اما 
زماني اين تصميم صاحبان ارز به صورت جدي انجام مي شود 
كه خبرهاي خوبي از مذاكرات و رفع تحريم ها داشته باشيم زيرا 
در ماه هاي آينده مهم ترين خبر موثر بر بازار ارز، رفع تحريم ها، 
آزاد سازي پول هاي بلوكه شده ايران، بهبود نقل و انتقال ارز 
از طريق بانك ها خواهد بود. بر اين اساس انتظار داريم كه در 
روزهاي آينده و در صورت اعالم اخبار مثبت از اين مذاكرات، 
صف فروش دالر تش��كيل شود و قيمت ها كاهش بيشتري 
داشته باشند. اما در حال حاضر با وجود آنكه عده اي فروشنده 
هستند و عده اي نيز خريدار هستند، اما هنوز نمي توان گفت 

كه صف فروش دالر تشكيل شده يا طوالني است. البته تعطيلي 
بازارها و نياز مردم به نقدينگي نيز شايد يكي از داليل كاهش 
قيمت ها به دليل افزايش فروش سكه و طال و دالر باشد زيرا در 
ماه رمضان هستيم و تقاضاي خريد دالر و سكه و طال كمتر از 
ماه هاي ديگر است ضمن اينكه تعطيلي ها در پاساژها موجب 
شده كه مغازه هاي حاش��يه خيابان و صرافي هاي فردوسي 
شلوغ تر به نظر برسد زيرا عمده مراجعات براي فروش يا خريد 
طال و سكه و ارز به خيابان هاي اصلي است. من چون در محله 
خود با بسته بودن پاس��اژها در صادقيه و غرب تهران مواجه 
بودم، به فردوسي و بازار تهران مراجعه كردم اما فاصله قيمت 
خريد و فروش زياد بود و ربع سكه 3.9 ميليون را 3.5 ميليون 
قيمت دادند و من هم فعال دست نگه داشتم. برخي از افراد نيز 
معتقدند كه با رفع تحريم ها، عمال صادر كنندگان نيز تمايلي 
به نگهداري دالرها نخواهند داشت زيرا وقتي قيمت ها باثبات 
باشد و افزايش نيابد، دليلي براي نگهداري دالر نيست و احتماال 
دارايي هاي ديگر، توليد كاال و عرضه كاال به بازار سودآورخواهد 
بود و تجارت، واردات و صادرات رونق نس��بي خواهد گرفت و 
مردم به جاي خريد دالر و انتظار افزايش قيمت آن به سمت 
فعاليت هاي حقيقي اقتصاد مانند واردات، توليد و... خواهند 
رفت. زندگي واقعي و اقتصاد واقعي زماني است كه افراد به حرفه 
و كار خود بازگردند و كاال و خدمات توليدي را عرضه كنند و 
به دنبال بازارهاي حاشيه اي براي حفظ ارزش پول و مقابله با 

تورم و همچنين سفته بازي و كسب سود نروند.

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
چندماهي مي ش��ود كه بازارسرمايه وضعيت نامطلوب 
به خود گرفته و اغلب ش��اهد روند نزولي و اصالحي در 
اين بازار هس��تيم. عوامل مختلفي برروي وضعيت بازار 
تاثيرگذاشته كه يكي از مهم ترين آنان دامنه نوسان بوده، 
تمامي مس��ووالن سازمان بورس س��عي داشته و دارند 
وضعيت بازار را سامان بخشند اما؛ تغييرمقررات و قوانين 
موجود و دخالت هاي مكرر باعث بي اعتمادي در نتيجه 

روند نزولي شديدتر در بازارسهام مي شود.
»تعادل« در ش��ماره پيشين خود به معايب و مشكالت 
قوانين و مقررات در بازارسرمايه پرداخته بود و براساس 
همين قوانين و مقررات يكي از عوامل كاهش شاخص كل 
محسوب مي شود. طي جلسه ۱۸ بهمن ماه سال گذشته 
در جلسه شوراي عالي بورس تصميم گرفته شد تا از ۲۵ 
بهمن ماه دامنه نوسان خريد و فروش سهام از منفي ۲ تا 
مثبت ۶ درصد تغيير كند. بعد از آن هم طي روز ش��نبه 
سازمان بورس تغيير دامنه نوسان را براي يك ماه مصوب 
كرد. اين تغيير دامنه نوس��ان افزاي��ش بي اعتمادي در 
بورس ته��ران را به وجود مي آورد و بي اعتمادي عاقبتي 
جز خروج سهامداران را در پي ندارد. ما شاهد بوديم كه 
طي يك سال سازمان بورس سه رييس متفاوت به خود 
ديد و هر يك از اين مديران برنامه اي خاص براي تغيير 
وضعيت بورس داش��ت و درنهايت ش��اهد بي اعتمادي 
روز افزون س��رمايه گذاران بورس��ي بوديم. بسياري از 
كارشناسان بازار سرمايه بر اين نظرند كه بايد دامنه نوسان 
از بازار حذف شود و اگر اين حذف طي سال گذشته انجام 
مي شد، شاهد ريزش هاي چندين ماهه شاخص بورس 
نبوديم و سقوط شاخص به جاي چندين ماه در چند روز 
رقم مي خورد.به طور كلي تغيير دامنه نوسان يا مصوبه و 
تزريق نقدينگي نمي تواند كاري از پيش ببرد و مسووالن 
اقتصادي، خصوصا بورس بايد ابتدا مش��كل »سياسي 
شدن بازار« و »بي اعتمادي سهامداران« در بازار را حل 
كنند و سپس به سراغ ديگر مشكالت و مصوبه ها بروند. 

    تغيير دوباره دامنه نوسان بورس 
از ابتداي ارديبهشت ماه

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس شب 
۲۸ بهمن ماه طي مصوبه اي اعالم كرد كه براساس نظر 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دامنه نوسان 
قيمت ها از ابتداي ارديبهش��ت ماه ب��ه مثبت ۶ و منفي 
سه افزايش مي يابد.اين مقام مسوول با بيان اينكه تغيير 
دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفي ۳ و بازنگري دستورالعمل 
گره معامالتي از مهم ترين تصميمات امروز هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت، افزود: پيش تر و بر 
اساس مصوبه شوراي عالي بورس، به هيات مديره سازمان 
بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدريجي 
افزايش يابد. وي گفت: از آنجا كه اين موضوع پس از سه 
روز كاري قابل اعمال است، از ابتداي ارديبهشت دامنه 
نوسان جديد اعمال مي شود و تا پايان ارديبهشت برقرار 
است، سپس سازمان بورس نسبت به افزايش تدريجي و 

مجدد تصميم گيري مي كند.
دهقان دهنوي با اش��اره به بازنگري دس��تورالعمل گره 
معامالتي، اظهار داش��ت: مقرر شد بازنگري به گونه اي 
باشد كه امكان نقدشوندگي افزايش يابد، در تغييراتي كه 
انجام شد مجموع حجم معامالت در پنج روز از پنج درصد 
به ۲۰۰ درصد افزايش يافت. سخنگوي سازمان بورس و 

اوراق بهادار بيان داشت: دامنه نوسان در گره معامالتي 
همان ۲ برابر باقي ماند، اما حجم مبنا در روز گره معادل 
يك سهم در نظر گرفته مي شود، همچنين هيات مديره 
سازمان بورس تصويب كرد كه براي فروش اوراق تبعي 
استفاده از رتبه بندي مجاز باشد.سازمان بورس برنامه هاي 
خود را براي تقويت تقاضا پيگيري كرده و ادامه مي دهد.

يكي از كارشناسان بازارسرمايه درگفت وگو با »تعادل« 
درخصوص معايب دامنه نوسان مي گويد: دامنه نوسان 
مشكالت بسيار زيادي دارد اما؛ مابه ۸ مورد از مشكالت 

مي پردازيم.
۱- سرريز نوسان در روزهاي آتي؛ محدود كردن دامنه 
قيمتي موجب سرريز نوس��ان بر روزهاي آتي مي شود، 
زي��را اين محدوده از تغييرات بزرگ ي��ك روزه و اصالح 

سفارش هاي نامتوازن جلوگيري مي كند.
۲- تاخير در كشف قيمت؛ موجب تاخير در كشف قيمت 
و كارآيي اطالعاتي بازار مي شود. به عبارتي محدود كردن 
دامنه قيمتي باعث مي ش��ود قيمت نسبت به اطالعات 
جديد ديرتر واكنش نشان دهد و با تاخير به سطح تعادلي 

جديد برسد.
۳- مداخل��ه در معامله؛ محدود ك��ردن دامنه قيمتي 
مي تواند مداخله در معامله باش��د به اي��ن صورت كه با 
چسبيدن قيمت سهم به سقف محدوده )صف خريديا 
فروش( نقدشوندگي سهم كمتر مي شود و صف معامله 

در روزهاي آتي سنگين تر خواهد شد.
۴- اثر كهرباي��ي )Magnet Effect(؛ محدود كردن 
دامنه قيمتي موجب مي ش��ود با نزديك شدن قيمت 
به س��قف يا كف قيمت، به سمت آن شتاب گيرد كه به 
آن اثر كهربايي اطالق مي شود. اين پديده به رفتارهاي 
معامالتي نادرستي منجر خواهد ش��د و نقدشوندگي 
س��هام را كاهش خواهد داد. در واقع س��رمايه گذاران از 
ترس عدم نقدشوندگي سهم و پيشگيري از قفل شدن 

س��هم در صف هاي فروش يا خريد، با سرعت به سمت 
قيمت هاي كف يا سقف مي روند. در مطالعه اي كه اخيرا 
توسط گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق 
بهادار انجام گرفته، نش��ان داده شده اس��ت كه در ۸۵ 
درصد از صنايع بورس اوراق بهادار تهران اثركهربايي در 
كف و در۴۰ درصد اين اثر در س��قف وجود داشته است؛ 
به عبارتي چسبندگي قيمت به ويژه به كف دامنه نوسان 
در شرايطي كه دامنه نوسان محدود باشد قابل توجه بوده 
و نتايج بررس��ي نشان مي دهد كمتر كردن اين دامنه يا 
افزايش بيشتر حجم مبنا موجب تشديد اين اثر خواهد 
ش��د. به اين معني كه اگر قيمت سهم به كف محدوده 
قيمت مجاز روزانه نزديك شود، قيمت جهت رسيدن به 

كف محدوده شتاب بيشتري مي گيرد.
۵- كاهش انگيزه حمايت از سهم توسط سرمايه گذاران 
نهادي؛ محدود كردن دامنه قيمتي در شرايط وجود حجم 
مبنا، انگيزه سرمايه گذاران نهادي را براي حمايت از سهام 
كم مي كند چون با هر بار جمع كردن صف فروش در حد 
حجم مبنا، فقط قادر خواهند بود قيمت سهام را به ميزان 
۲ درصد به قيمت ذاتي و تعادلي نزديك كنند. بنابراين 
انگيزه سرمايه گذاران نهادي براي مداخله در بازار بسيار 

كمتر خواهد شد.
۶- عدم توج��ه به واقعيت تع��ادل عرضه و تقاضا جهت 
كش��ف قيمت ذاتي س��هام؛ افت قيمت سهام نمايانگر 
انتظارات آتي سرمايه گذاران و تمايالت آنهاست، مخالفان 
محدودس��ازي دامنه قيمتي معتقدند كه با اين روش، 
قيمت ها به جاي آنكه به شيوه اي طبيعي و اصولي جاي 
خود را به صعود قيمت ها بدهد به شيوه اي غيرمعمول 
مهار خواهد ش��د. اين در حالي است كه اگر قيمت ها در 
هر بازار قرار بود به جاي تعديل شدن با واقعيات بنيادي 
و انتظارات فعاالن بازار با عت��اب و خطاب تغيير كنند، 
مكاني��زم عرضه و تقاضا ديگر معنايي نداش��ت. تجربه 

تاريخي در تمامي بازارها به خصوص بازار سهام حكايت 
از آن دارد كه سركوب قيمت ها در اين بازار هيچگاه جواب 
نداده است. سابقه دامنه نوسان در بازار سرمايه به خوبي 
نشان مي  دهد كه يكي از مهم ترين عوامل در ناكارآمدي 
دامنه نوس��ان منفي ۲ درصدي تجربه تاريخي بورس 
تهران در بازه زماني س��ال هاي۸۴ تا ۸۷ است. بنابراين 
مخالفان محدودسازي دامنه نوسانات معتقدند كه آنچه 
باعث مي شود تا اين سياست ناكارآمد بماند جلوگيري از 
ايجاد تعادل طبيعي در قيمت هاست كه در نهايت آينده 
قيمت گذاري سهام را بر اساس عرضه و تقاضا در هاله اي 

از ابهام قرار مي دهد.
۷- ايجاد هيجان در صفوف خريد و فروش؛ تجربه تاريخي 
بازار سهام نشان داده كه دامنه نوسان به خودي خود بر 
اش��باع خريديا فروش تاثير مثب��ت دارد و مي تواند جو 
هيجان در هر دو سوي تغييرات نرخ را تقويت كنند؛ يكي 
از مواردي كه سبب شده صف هاي فروش امتدادي بيش 
از حد داشته باشند، وجود دامنه نوسان است كه در هر روز 
عرضه روز جاري را هم به روز آينده موكول مي كند. همين 
مساله سبب مي شود تا تداوم وضعيت ياد شده در عمل 
به كاهش جدي ارزش معامالت كه خود ناش��ي از نبود 
تقاضاي موثر براي پر شدن حجم مبناست، منتهي شود.

۸- عدم تعديل سريع شاخص و منفي هاي فرسايشي؛ 
با ايجاد محدوديت در دامنه نوسانات سهام اگر بازار بعد 
از يك بازه كوتاه مدت منفي شود به احتمال زياد منفي 
آن از نوع فرسايش��ي خواهد بود به سبب آنكه وفتي 
اجازه نمي دهند كه به يك باره ش��اخص تعديل شود 
پس نمي توان انتظار داشت كه روند آن مانند بازارهاي 
موازي باشد به صورتي كه به همين منظور مي توان به 
نرخ دالر پس از انتخابات بايدن اش��اره كرد اگر دولت 
مانع كاهش نرخ آن مي شد صد درصد صف هاي فروشي 

تشكيل مي شد كه خريداري نداشت.
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محاسبه سود سهام عدالت براساس 
عملكرد شركت هاي استاني

سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس درباره انتخابات 
تعيين هيات مديره شركت هاي سهام عدالت استان ها 
اظهار داشت: در حال حاضر اين شركت ها، سرمايه گذار 
نهادي ندارد و اكثر سرمايه گذاران در اين شركت ها افراد 
هستند. موضوع مهم  در انتخابات پيش رو اين است كه 
هر فرد حقيقي و حقوقي كه خود را شايسته مي داند بايد 
در اين انتخابات به نفع مردم و سهام داران عدالت ثبت نام 
كند.وي افزود: موضوع مهم ديگر در اين انتخابات افزايش 
مشاركت س��هام داران در مجامع است كه اين افزايش 
مشاركت نياز به سجامي شدن س��ها م داران دارد.عضو 
ش��وراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه هيچ مانعي براي 
ثبت نام اشخاص حقوقي در انتخابات سهام عدالت وجود 
ندارد، گفت: اين موضوع دقيقا براس��اس قانون تجارت 
برنامه ريزي شده و طبق اين قانون هيچ محدوديتي براي 
ثبت نام اشخاص حقوقي وجود ندارد. هر فرد سهام دار 
مي تواند كانديداي سهام عدالت باشد.اسالمي افزود: در 
مصوبه شوراي عالي بورس تفكيكي بين اعضاي حقيقي 
و حقوقي ايجاد نشده است. بنابراين افراد چه حقيقي و 
چه حقوقي در فرصت زماني مش��خص مي توانند براي 
ش��ركت در انتخابات هيات مديره شركت هاي استاني 
سهام عدالت اقدام كنند.وي با اشاره به تغيير سود سهام 
عدالت افراد با توجه به عملكرد هر شركت و نحوه مديريت 
اين شركت ها با توجه به تركيب هيات مديره آنها، اظهار 
داش��ت: هر كدام از سهام داران از اين پس سهامدار يك 
شركت استاني خواهند ش��د و سود هر يك از استان ها 
و شركت ها از س��ال آينده متفاوت خواهد بود.اسالمي 
ادامه داد: ممكن است در مجامع هر يك از اين شركت ها، 
هيات مديره تصميم متفاوتي درباره تقسيم سود بگيرد كه 
با شركت يا استان ديگر فرق داشته باشد. بنابراين از اين 
پس با ساختار و عملكرد جديد سود سهام داران از يكديگر 
متفاوت مي ش��ود. به عبارت ديگر ش��ركت هاي سهام 
عدالت از اين پس مانند هر شركت سرمايه گذاري ديگر 
به شركت مستقل تبديل خواهند شد.عضو شوراي عالي 
بورس با اشاره به مديريت و عملكرد اعضاي هيات مديره 
اين شركت ها در ۱۰ ساله گذشته اظهار داشت: اعضاي 
هيات مديره فعلي در شركت هاي استاني سهام عدالت 
مديريت غيرفعال داشتند و دارند. البته بايد بپذيريم كه 
قوانين و مقررات هم به آنها اجازه نمي داده كه برخي از 
اقدامات را انجام دهند. شركت هايي با سهام معلوم داشتند 
و اجازه خريد و فروش به آنها داده نشده بود و مشغول امور 
اداري و بروكراسي بودند. وي افزود: اگر اين شركت ها به 
شركت هاي مستقل و فعال تبديل شوند، مي توانند مانند 
بسياري از شركت هاي س��رمايه گذاري در بازار حضور 
داشته باشند و درطرح هاي اقتصادي سرمايه گذاري كنند.

محدوديت معامالت كارگزاران 
برداشته مي شود

ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در گفت وگويي راديويي درباره اصالح يا 
لغو برخي مصوبات و ابالغيه ها كه مانع توس��عه كمي و 
كيفي صندوق ها در بازار سرمايه انجام شده بود، اظهار 
داشت: صندوق هاي سرمايه گذاري يكي از ابزارهاي پر 
مخاطب سرمايه گذاري در بازار سرمايه هستند كه بيش 
از ۱۰ ميليون عضويا سرمايه گذار در اين حوزه دارند. لذا 
براي اينكه پتانس��يل خود را بيش از قبل نشان دهند، 
تغييراتي در قوانين اين صندوق ه��ا انجام داديم.مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: قبال مديران سرمايه گذاري فقط مي توانستند 
يك صندوق با درآمد ثابت تحت مديريت خودش��ان 
داشته باشند كه اين موضوع ايجاد محدوديت مي كرد؛ 
چرا كه ممكن بود كسب و كارها در مدل هاي مختلفي 
تعريف شده باشد اما آنها امكان تاسيس صندوق هاي 
جديد درآمد تابت نداشتند كه اين محدوديت هم اكنون 
برداشته شده اس��ت.فدايي گفت: دومين تغيير، طرح 
ادغام مجوز تاس��يس و فعاليت صندوق ها است؛ قبال 
صندوق ها براي تاسيس بايد دو مجوز از سامان بورس 
تهيه مي كردند: يكي مجوز پذيره نويسي كه از عموم پول 
مي گرفتند و ديگري مجوز فعاليت شروع به كار عملياتي 
صندوق ب��ود؛ زماني كه بين اي��ن دو مجوز وقفه ايجاد 
مي شد بسياري از سرمايه گذاران، ميزاني از بازدهي ها را 
از دست مي دادند و بنابراين براي تسهيل در فرآيند، اين 
 دو مج��وز را ادغام كرديم. وي افزود: صدور و ابطال روي 
پلت فرم هاي آنالي��ن يكي ديگر از مواردي اس��ت كه 
دس��تخوش تغييرات ش��ده اس��ت؛ با توجه به اينكه 
سرمايه گذاري غير مستقيم يكي از رويكردهاي اصلي 
س��ازمان بورس و وزارت اقتصاد است، بايد كانال هاي 
دسترس��ي به صندوق ها را توس��عه مي داديم. وي در 
جمع بندي تصميمات در حوزه صدور مجوز ها گفت: در 
اين حوزه چند تغيير اساسي داشتيم، اولين تغيير، رفع 
محدوديت تعداد صندوق ها و دومين تغيير، ادغام مجوز 
پذيره نويسي و فعاليت بود؛ سومين تغيير هم اين بود 
كه هر مدير صندوق متناسب با سرمايه اش مي توانست 
حجمي از صندوق ها را مديريت كند كه در اين زمينه 
به جاي سرمايه ثبت شده، حقوق صاحبان سهام را كه 
معموال عدد باالتري است براي دارايي تحت مديريت در 
نظر گرفتيم، اين چند تغيير، پتانسيل بااليي به مديران 
صندوق جهت فرآيند بيزينس مدل هاي مختلف مي دهد. 
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 
در خصوص امكان سرمايه گذاري هيات مديره و كاركنان 
كارگذاري ها در بورس بيان كرد: مطابق با مقررات قبال 
اعضاي كارگزاري ها مي توانستند تا سقف ۲۵ ميليون 
تومان در كد بورسي خودشان معامله كنند كه اين موضوع 
باعث شد كد هاي اجاره اي، برخي فسادها و پرونده هاي 
حقوقي در س��ازمان بورس ايجاد شود، اين رقم، اكنون 
رقم كمي براي انجام معامالت بورسي است و كارگزاران 
هم دسترسي به اطالعات مهم ندارند و تنها دسترسي 
آنها به اطالعات برخي معامالت است كه كم كم درصدد 
همگن سازي اين دسترسي هستيم.ايجاد پرونده هاي 
فساد باعث شد تا هيات مديره، محدوديت معامالت را در 
جهت شفاف سازي بردارد، البته اجراي اين بند نيازمند 

تصويب شوراي عالي بورس است.

انتقاد به عدم شفافيت نرخ تسعير 
در صورت هاي مالي بانك ها

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار با ارس��ال نامه اي ب��ه عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي با انتقاد نسبت به 
عدم شفافيت در حوزه نرخ تسعير در صورت هاي 
مالي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري، اعالم كرد: 
از نظر اين س��ازمان با توجه به وظيفه حمايت از 
حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار 
و ارتقاي ش��فافيت شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران اين موضوع موجب عدم شفافيت 
و كاهش كارايي بازار گرديده است و چنين امري 

از هيچ مرجعي قابل پذيرش نيست.
متن كام��ل نامه محمدعلي دهق��ان دهنوي به 
ريي��س كل بانك مركزي به اين ش��رح اس��ت: 
همان گونه كه مستحضر مي باش��يد، با توجه به 
وج��ود دارايي ه��ا و بدهي ه��اي ارزي با اهميت 
در صورت وضعيت مالي ش��ركت هاي حاضر در 
صنعت »بانك ها و موسس��ات اعتباري« در بازار 
سرمايه كش��ور، موضوع نرخ مورد استفاده براي 
تس��عير اين اقالم در صورت هاي مالي از اهميت 
زيادي براي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي 

اين شركت ها برخوردار مي باشد.
با توج��ه به نام��ه ش��ماره ۹۹/۴۱۷۳۷۴ مورخ 
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵مديريت كل مقررات، مجوزهاي 
بانكي و مب��ارزه با پولش��ويي و اداره مطالعات و 
مقررات بانكي آن بانك و حس��ب مصوبه جلسه 
م��ورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هيات عامل محترم بانك 
مرك��زي جمهوري اس��المي ايران نرخ تس��عير 
اقالم پولي دارايي ه��ا و بدهي هاي اين بانك ها و 
موسسات اعتباري براي گزارشگري مالي پايان 
سال ۱۳۹۹ معدل ۱۲۹,۰۰۰ ريال براي هر يورو 
)۱۱۰۰۰۰ ريال براي هر دالر امريكا( تعيين شده 
است. اين در حالي اس��ت كه ابهام در دسترسي 
بانك ها به منابع ارزي با نرخ هاي اعالمي آن بانك، 
منج��ر به كاهش ش��فافيت اطالعاتي بانك هاي 
ثبت شده نزد اين سازمان و اعتراض سهامداران 
مبني بر تهيه صورت هاي مالي بر مبناي اطالعات 

نادرست شده است.
همچنين درج بند عدم رعايت اس��تانداردهاي 
حسابداري در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت 
به صورت هاي مالي بانك ها در صورت هاي مالي 
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۶/۳۱ و دوره هاي 

گذشته شده است.
مطابق با نظر س��ازمان حسابرسي در اظهارنظر 
نس��بت به صورت هاي مالي دوره ۶ ماهه منتهي 
ب��ه۱۳۹۹/۰۶/۳۱  برخ��ي از بانك ه��ا: »طبق 
اس��تانداردهاي حس��ابداري در ص��ورت وجود 
نرخ هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير 
استفاده مي شود كه جريان هاي نقدي آتي ناشي 
از معامله يا مانده حس��اب هاي مربوط، بر مبناي 
آن تسويه مي گردد، لذا نحوه عمل فوق منطبق 
بر اس��تانداردهاي حس��ابداري نب��وده و اصالح 

صورت هاي مالي از اين بابت ضروري است«
از نظر اين س��ازمان با توجه ب��ه وظيفه حمايت 
از حقوق و منافع س��رمايه گذاران در بازار اوراق 
بهادار و ارتقاي شفافيت ش��ركت هاي پذيرفته 
ش��ده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران اين موضوع موجب عدم 
ش��فافيت و كاهش كارايي بازار گرديده اس��ت 
و چني��ن امري از هي��چ مرجعي قاب��ل پذيرش 
نيس��ت؛ بنابراين با عنايت به اهميت موضوع در 
صورت هاي مالي بانك ها و ل��زوم ارايه اطالعات 
شفاف توسط ش��ركت هاي ثبت ش��ده نزد اين 
س��ازمان خواهش��مند اس��ت جهت جلوگيري 
از تضيي��ع حقوق س��هامداران متعدد حقيقي و 
حقوقي اين شركت ها دس��تور فرمايند اقدامات 
مقتضي جهت تسريع در رفع ابهام فوق و فراهم 
آم��دن امكان اراي��ه صورت هاي مال��ي بانك ها 
براساس استانداردهاي حسابداري صورت پذيرد.

صدور مجوز اولين پلتفرم تامين 
مالي جمعي مبتني بر بستر بالكچين

عارف عليقلي پور، مدير نهادهاي مالي و نوآوري 
فراب��ورس ايران از اخذ مجوز فعاليت نخس��تين 
پلتف��رم تامي��ن مال��ي جمعي مبتني بر بس��تر 
بالكچين  خبر داد و گفت: در س��ي امين جلس��ه 
كارگ��روه ارزيابي تامين مالي جمعي، ش��ركت 
فناوري هاي اطالعاتي و مالي توزيع ش��ده يكتا 
ققنوس پ��ارس، موفق به اخذ مج��وز فعاليت از 

كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي شد.
وي با اش��اره به اينكه تاكنون ۴ س��كوي پارس 
فاندين��گ، كارن ك��راد، دونگي و ه��م آفرين، 
موفق به اخذ مجوز فعاليت ش��ده اند، اظهار كرد: 
همچنين ۶ شركت ديگر در حال تكميل سكو و 
طي كردن مراحل اخذ مج��وز فعاليت بوده و ۷ 
ش��ركت نيز در حال تكميل مدارك و مستندات 
براي اخذ موافق��ت اصولي از كارگ��روه ارزيابي 

تامين مالي جمعي هستند.
ش��ركت فناوري هاي اطالعات��ي و مالي توزيع 
ش��ده يكتا ققنوس پارس، با سكوي ققنوس در 
حوزه ه��اي بالكچين، فين ت��ك، خدمات نوين 
ش��هروندمحور و پروژه هاي خرد مقياس شهري 
ش��هروندمحور با در اختيار داشتن مشاوره هاي 
حقوق��ي، مالي و با ارزيابي دقيق كس��ب وكارها 
به تسهيل فرآيند س��رمايه گذاري و توسعه بازار 
كسب وكارهاي متوسط و كوچك كمك مي كند.

به گفته عليقلي پور دبي��ر كميته ارزيابي تامين 
مالي جمعي، از اين پس متقاضيان جذب سرمايه 
مي توانند تا س��قف ۱۰ ميلي��ارد تومان از طريق 
سكوي ققنوس براي تامين مالي پروژه هاي خود 

در حوزه هاي يادشده، اقدام كنند.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناس اقتصادي معايب دامنه نوسان را بررسي مي كند

تغيير دوباره دامنه نوسان

ركورد پايين ترين ارزش معامالت شكست!
برپايه معامالت روز يكشنبه بيش از يك ميليارد و ۱۱۶ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۴ هزار 
و ۷۰۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با ۹۰۱ واحد كاهش به ۴۳۲ هزار و ۴۵۸ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۵۸۷ واحد افت به 
۲۸۱ هزار و ۵۳۲ واحد رسيد.شاخص بازار اول هفت 
هزار و ۵۳۷ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۹۲۸ 

واحد كاهش داشتند.
حقوقي ه��ا در اي��ن روز حدود ۴۵۰ميلي��ارد تومان 
وارد ب��ازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت خرد 
۸۶۰ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي۶۹درصد 
يعني۵۹۰ميلي��ارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدش��ان۵۲درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسرمايه در سه گروه »بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اري«، »محصوالت ش��يميايي« 
و »فلزات اساس��ي« رقم خورد در حال��ي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »ماشين آالت و دستگاه هاي برقي« 
و »سرمايه گذاري هاي استاني« به نفع حقيقي ها تمام 
ش��د. همچنين افزايش سهام حقيقي ها در دو نماد و 

افزايش س��هام حقوقي ها در ۸۲نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول صفر ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
۴۲۰ميليارد تومان بود.آخرين قيمت۱۶نماد حداقل 
يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته 
و ۵۲۰نماد ب��ا كاهش بيش از ي��ك درصدي قيمت 
هم��راه بوده اند.عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد 
»آلومينيوم ايران« با ۷۲ واحد، »س��يمان داراب« با 
هشت واحد و »صنايع س��يمان دشتستان« با چهار 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل 
»فوالد مبارك��ه اصفهان« با يك ه��زار و ۲۰۳ واحد، 
»مل��ي صنايع مس ايران« با يك ه��زار و ۱۰۱ واحد، 
»شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۸۱۷ 
واحد، »بانك پارس��يان« ب��ا ۵۴۸ واح��د، »صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس« ب��ا ۵۰۳ واحد، »معدني 
و صنعتي چادرمل��و« با ۴۷۲ واح��د، »پااليش نفت 
اصفهان« با ۴۵۶ واحد، »فوالد خوزس��تان« با ۳۶۳ 
واحد، »نفت و گاز پتروش��يمي تامين« با ۳۰۶ واحد، 
»پتروش��يمي نوري« با ۲۷۷ واحد، »بانك ملت« با 

۲۰۷ واحد، »پتروش��يمي پرديس« ب��ا ۱۹۲ واحد، 
»فرآوري معدني اپ��ال كاني پارس« ب��ا ۱۶۰ واحد، 
»سرمايه گذاري صدر تامين« با ۱۵۵ واحد و »پااليش 
نفت بندرعباس« با ۱۵۰ واحد تاثير منفي را بر شاخص 
بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، در دومين روز كاري 
هفته نماد »سيمان داراب«، »فرآوري معدني اپال كاني 
پارس«، »سرمايه گذاري سيمان تامين«، »پتروشيمي 
بوعلي سينا«، »بانك ملت«، »سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« و »بانك پاس��ارگاد« در گ��روه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند.گروه بانك ها هم در معامالت 
امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه ۲۵۱ ميليون و ۳۷۲ هزار برگه سهم به ارزش 

يك هزار و ۲۳۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در اين روز ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از ۶۰ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۸۲۰ واحد 
ثابت ماند.همچنين در اين بازار ۷۳۱ ميليون و ۴۵۴ 
هزار برگه سهم به ارزش ۵۰ هزار و ۸۸۵ ميليارد ريال 

دادوستد شد. طي روز يكشنبه تنها نماد »سنگ آهن 
گهرزمين«، با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه 
بود، در مقابل »پليمر آريا ساسول«، »سرمايه گذاري 
صبا تامين«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »پتروشيمي 
زاگرس«، »پتروشيمي مارون«، »گروه توسعه مالي 
مهر آيندگان«، »پتروشيمي تندگويان«، »هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه« و »بيمه اتكايي ايرانيان« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    كاهش مجدد ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
درمقايسه با روز گذشته، ۰.۹درصد كاهش يافت و ارزش 
سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت 
به ترتيب به ۱۱ ميليون و ۳۵۲هزار تومان و ۲۱ ميليون 
و ۳۸۵هزار تومان رسيد. در پايان معامالت امروز بازار 
سهام، ارزش سهام عدالت درمقايس��ه با روز گذشته، 
۰.۹درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و 
يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون 
و ۳۵۲هزار تومان و ۲۱ ميليون و ۳۸۵هزار تومان رسيد.

بهبود نقدشوندگي بازار سهام با ورود منابع مالي حاصل از انتشار اوراق
امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران با اش��اره به 
تصميم جديد س��ازمان بورس مبني ب��ر ورود منابع 
جديد مالي به بازار س��رمايه از طريق تزريق۲۴ هزار 
ميليارد تومان به اين بازار گفت: تاكنون ۷۰۰۰ ميليارد 
تومان درخواست انتش��ار اوراق اختيار فروش تبعي 
در فرابورس ثبت شده اس��ت و نخستين اوراق از اين 
گروه در فرابورس مربوط به اوراق اجاره سهام شركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين به مبلغ هزار ميليارد تومان 
بود كه چهارشنبه ۲۵ فروردين  اطالعيه پذيره نويسي 

آن در سايت فرابورس منتشر شد.
وي با بيان اينكه اين تصميم از س��وي سازمان بورس 
در جهت حمايت از بازار سرمايه و سهامداران و كاهش 
اثرات رفتار هيجاني برخي سهامداران و تعادل بخشي 
به اين بازار گرفته ش��ده اس��ت، عنوان كرد: اگر اين 

منابع بي وقفه و سريع به بازار تزريق شود، اثر مثبتي بر 
نقدشوندگي سهام خواهد داشت و فرابورس به عنوان 
يكي از بورس هاي اوراق بهادار كشور براي انتشار اين 

اوراق آمادگي كامل دارد.
مديرعامل فرابورس ايران همچنين درباره ويژگي هاي 
اوراق اجاره س��هام شركت سرمايه گذاري صبا تأمين 
گفت: اوراق اجاره سهام صبا تأمين كه با موضوع اجاره 
به شرط تمليك سهام »ش��ركت ملي مس ايران« از 
سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز گرفته است، از جمله 
اوراق بدون ضامن و با تكيه بر رتبه اعتباري منتشر شده 
و تا دوشنبه سي ام فروردين ماه پذيره نويسي آن در بازار 

ابزارهاي نوين مالي فرابورس در جريان است.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه چه اقدامات مكمل 
ديگري الزم است تا طرح تزريق۲۴ هزار ميليارد تومان 

به بازار سرمايه با توفيق كامل مواجه شود، بيان كرد: 
به نظر مي رسد، با تسهيل شرايط انتشار، ورود سريع و 
يكجاي اين منابع به بازار مي تواند كاراتر باشد؛ چراكه 
ورود تدريجي اين منابع به برخي از گروه ها، تنها باعث 
ايجاد قدرت نقدشوندگي بيشتريا بهتر بگويم فرصت 
فروش مي شود، در حالي كه هدف از اين طرح نه تنها 

نقدشوندگي، بلكه حمايت از بازار است.
مديرعامل فرابورس همچنين پيگيري مسير وجوه 
جمع آوري ش��ده و گزارش آن به نهاد ناظر يا افشاي 
منابع حمايتي در هر سهم را در توفيق اين طرح مثمر 

ثمر عنوان كرد.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به مصوبات 
شب گذشته سازمان بورس در خصوص دامنه نوسان 
و قانون رفع گره معامالتي كه از اول ارديبهش��ت ماه 

اجرايي مي ش��ود، عنوان كرد: تغيير دامنه نوسان به 
منفي۳ تا مثبت ۶ درصد شرايط را براي متقارن كردن 
تدريجي و افزايش دامنه نوسان مهيا مي كند و به كمك 
قانون جديد در رفع گره معامالتي اين انتظار وجود دارد 
كه هرچه سريعتر نمادهايي كه طي چند روز متوالي در 
صف خريديا صف فروش قرار گرفته اند، به تعادل برسند 

و نقدشوندگي آنها افزايش پيدا كند.
هاموني در توضيح قانون جدي��د رفع گره معامالتي 
توضيح داد: اگر نم��ادي ط��ي۵ روز متوالي در صف 
خريديا صف فروش ب��وده و مجموع حجم معامالت 
نماد در آن ۵ روز كمتر از دو برابر حجم مبنا باشد، آن 
نماد مشمول گره معامالتي مي شود و روز ششم دامنه 
نوسان براي آن نماد معامالتي منفي۶ و مثبت ۶ درصد 

خواهد بود و نماد نيز در آن روز حجم مبنا ندارد.



گروه راه و شهرسازي|
بررسي الگوهاي آماري مربوط به تورم اجاره بهاي شهري 
طي 5 سال گذشته حاكي از رشد دو تا سه برابري تورم 
فصلي اجاره بها در تابس��تان و پاييز هر سال نسبت به 
فصل زمس��تان س��ال قبل از آن اس��ت. بر اين اساس، 
تورم 4 درص��دي بخش اجاره خانوارهاي ش��هري در 
زمستان سال 98 در فصل تابستان سال 99 با سه برابر 
رشد به حدود 12 درصد افزايش يافته است. بر مبناي 
اين الگو كه دست كم طي 5 س��ال گذشته تكرار شده 
اس��ت، مي توان پيش بيني كرد كه تورم 4.4 درصدي 
بخش اجاره خانوارهاي شهري در تابستان سال جاري 
دس��ت كم به 13 تا 14 درصد تورم تبديل شود. آنگونه 
كه مركز آمار ايران گزارش كرده است، در فصل زمستان 
١٣٩٩، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني 
در مناطق ش��هري، به عدد ٢١٨.٣ رسيد كه نسبت به 
فصل قبل )٢٠٩.٠(، ٤.٤ درصد افزايش داش��ته است . 
در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان 
سمنان با ١٠.٥١ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به 
استان لرستان با ١.٢٢ درصد افزايش مي باشد.  درصد 
تغييرات ش��اخص قيمت اجاره بها در فصل زمس��تان 
١٣٩٩ نس��بت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه(، ٢٨.٩ درصد است كه نسبت به فصل پاييز ١٣٩٩ 
)٢٨.٤ درصد(، ٠.٥واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان 
با ٣٩.٤ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان با ١٢.٩ درصد افزايش است. به 
عبارتي خانوارهاي استان همدان به طور متوسط ١٠.٥ 
واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي 
استان سيستان و بلوچس��تان ١٦ واحد درصد كمتر از 
ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده اند. 
نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل زمس��تان ١٣٩٩ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 
٢٧.٥ درصد است. اطالع مذكور در استان همدان )٣٥.٧ 
درصد( بيشترين عدد و در استان سيستان و بلوچستان 
)١٤.٧ درصد( كمترين عدد را نشان مي دهد. متوسط 
افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد 
قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨.٦ 
درصد اس��ت. متوس��ط افزايش هزينه اجاره بها براي 
كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داش��ته اند، در فصل 

زمستان ١٣٩٩ برابر با 38.۶ درصد است.

     شكست تمديد اجباري اجاره نامه ها 
بر اساس اين گزارش، با همه گيري بيماري كرونا، دولت 
تصميم گرفت در س��ال جديد همانند س��ال گذشته 
قراردادهاي اجاره تا س��ه ماه پس از اعالم رسمي پايان 

كرون��ا همچنان به طور اجباري تمديد ش��ود و مالكان 
نمي توانند مستاجران خود را جواب كنند. در اين حال، 
متوس��ط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي 
كه در فصل بهار ١٣٩٩تمديد قرارداد داشته اند، ٣٣.٦ 
درص��د، ب��راي كل خانوارهايي كه در فصل تابس��تان 
99 تمديد قرارداد داش��ته اند، 41.2درصد و براي كل 
خانوارهاي��ي كه در فصل پايي��ز ١٣٩٩ تمديد قرارداد 
داشته اند، 34 درصد بوده است. اين شاخص، در فصل 
زمستان ١٣٩٩ به 38.۶ درصد رسيده است. همانطور كه 
مشاهده مي شود، آمارهاي مربوط به سه فصل اول سال 
گذشته بيانگر افزايش چشمگير اجاره بها از رقم اعالمي از 
سوي دولت براي تهران )25 درصد( بوده است،  حال آنكه 
آمارهاي ارايه شده مربوط به كل كشور است و فاصله آنها 
بسيار بيشتر با رقم اعالمي 20 درصد براي كالن شهرها و 

15 درصد براي ساير شهرهاي كشور است.

     برخورد با قراردادهاي صوري اجاره 
در اين حال، ب��ا اظهارنظر وزيرراه درب��اره برخورد با 
قراردادهاي ص��وري اجاره با هدف ف��رار از ماليات از 
خانه هاي خالي به نظر مي رسد كه اين پديده در ميان 
برخي از مالكان رواج يافته است. محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي گفته است: با انجام معامالت صوري 
توس��ط برخي مالكان با بنگاه هاي امالك براي فرار از 
پرداخت ماليات بر خانه هاي خالي برخورد مي كنيم. 
به گزارش مهر، اسالمي در واكنش به خبري مبني بر 
انعقاد قراردادهاي ص��وري برخي مالكان با بنگاه هاي 
امالك براي فرار از پرداخت ماليات بر خانه هاي خالي 
گفت: هرگون��ه معامله در بنگاه هاي ام��الك بايد كد 
رهگيري درياف��ت كند و خالف اي��ن موضوع تخلف 

محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد مي شود. وي 
تأكيد كرد: بر اين اساس زماني كه يك معامله مسكن 
داراي كد رهگيري نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه 
و شهرسازي ابزارهاي شناسايي متخلفان را در اختيار 
دارد. ما توانس��ته ايم با همين سيس��تم كنترلي يك 
ميليون و سيصد هزار واحد مسكن خالي را شناسايي و 
به سازمان امور مالياتي براي اجراي قانون معرفي كنيم. 
اسالمي تصريح كرد: اطالعات وزارت راه و شهرسازي 
نس��بت به ميزان خانه هاي خالي كافي است و اشراف 
كامل اطالعاتي نسبت به اين موضوع دارد و مي توانيم 
بر اس��اس آن تصميم گيري ه��اي الزم را انجام دهيم. 
وزير راه و شهرس��ازي در پاسخ به سوال ديگري درباره 
اينكه آيا با اجراي قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي، 
قيمت مسكن كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: نوسانات 
نرخ مسكن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرايط 
گوناگون اس��ت، بنابراين در صورت افت اين التهابات 
به طور طبيعي تمامي بازارها از جمله بازار مسكن متأثر 
خواهد بود. وي با تأكيد ب��ر اينكه بايد ميان مجلس و 
دولت در مورد اخذ ماليات بر خانه هاي خالي، همزباني 
وجود داشته باشد تا كسي براي مردم شبهه هاي ايجاد 
نكند، اظهار كرد: هدف ابتدايي ما از ثبت اطالعات افراد 
در سامانه ملي امالك و اسكان، ثبت و تعيين دقيق ميزان 
واحدهاي مسكوني است و از سوي ديگر از اين طريق 
مي توان برنامه ريزي درستي براي توليد و عرضه مسكن 
انجام داد. اس��المي تاكيد كرد: هدف ديگر ما از اجراي 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي جلوگيري از ورود پول 
به بازار مسكن براي تبديل آن به يك كاالي سرمايه اي 
است، مسكن بايد به عنوان يك كاالي مصرفي در جامعه 

مطرح باشد تا فشاري به ُگرده مردم وارد نشود.

    كمبود ۴،۵ ميليون مسكن  در كشور
اجاره بها متاثر از عوامل مختلفي همچون نرخ تورم 
عمومي است اما مهم ترين عامل در افزايش اجاره بها، 
قيمت مس��كن مربوطه اس��ت كه اين مس��اله خود 
برآين��ده عوامل درهم تنيده متعدد درون بخش��ي 
و برون بخش��ي بازار مسكن اس��ت. تورم انتظاري و 
چشم انداز گشايش هاي اقتصادي ناشي از تحوالت 
عرصه سياس��ت خارجي در كن��ار عرضه و تقاضاي 
مسكن و همچنين ميزان ساخت وساز و كم و كيف 
عرضه نوساز به بازار مسكن از جمله مهم ترين عوامل 
به ش��مار مي روند. در اين حال، فرشيد پور حاجت، 
دبير كانون سراسري انبوه سازان با بيان 4.5 ميليون 
واحد كمبود در بازار مسكن كشور داريم،  گفت: بازار 

مسكن دچار پديده شوم داللي نشده است.
فرش��يدپور حاجت يادآور ش��د: بر اس��اس گزارش 
مركز آمار ايران، قيمت مس��كن افزايش يافته اما در 
بخش خريد و فروش، نس��بت به سال مشابه قبل، با 
ركود روبرو بوديم. وي در رابطه با اينكه بازارهايي با 
جنبه هاي س��رمايه گذاري، داللي را نيز درپي دارد، 
افزود: اش��خاصي كه تمايل دارند در بازارها با جنبه 
سرمايه گذاري حضور داشته باشند، اين بازارها را قابل 
اطمينان مي دانند و به داللي ورود مي كنند. به گزارش 
تسنيم، وي با بيان اينكه نام اين اقدام سرمايه گذاري 
است نه داللي،  گفت: داللي از داللت گرفته مي شود و 
اين عنوان درست نيست. بين داللي و سرمايه گذاري 
تفاوت هاي بس��ياري است و اساس��ا دولت ها براي 
سرمايه گذاري جايگاهي ويژه قائل هستند ولي داللي 

پديده اي ناشايست است.
دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان ادامه داد: اينكه 
بگويي��م بازار مس��كن ما دچ��ار پديده ش��وم داللي 
اس��ت، ش��خصا چنين چيزي را رصد نكرده ام.وقتي 
يك بازار دچار ركود ش��ده و تع��داد معامالت در آن 
 كاهش مي يابد، دالل��ي ديگر معناي��ي در آن ندارد. 
پور حاجت يادآور شد: تعداد معامالت مسكن بيش از 
اندازه افزايش پيدا نكرده اس��ت و شرايط كامال عادي 
است ولي نمي توان اميدوار بود كه در آينده اتفاق روي 
ندهد. وي با اشاره به نياز كنوني كشور در حوزه مسكن 
افزود: اكنون 4.5 ميليون واحد مسكوني كم داريم و 
توليد مورد حمايت نيست و بدبختانه نهادهاي اجرايي 
در كشور سياس��ت و انسجام الزم را ندارند. وي تاكيد 
كرد: وزارت راه و شهرسازي به كرات اعالم كرده طرح 
ملي مسكن را براي اقشار هدف برنامه ريزي مي كند. 
اگر همين برنامه را صفر تا 100 كار را به دست بخش 
خصوصي مي سپردند، قول مي دادم كه قبل از اسفند 

99 مردم صاحب مسكن مي شدند.
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خطاهاي عامه پسند درباره 
كاپيتاليسم

 اين فرآيند بيش از همه براي چه كساني خطرناك 
است؟ براي ثروتمندان! افراد بي بضاعت چيزي براي 
از دست دادن ندارند، در حالي كه در پويايي اين نظام 
اقتصادي براي همه افراد بي بضاعت، كم  استعداد، 
بي پشتوانه و محروم جامعه هم امكان اشتغال پيدا 
مي شود. قرار نيست در اينجا به مساله »توزيع ثروت« 
بپردازم كه آن بحث ديگري است. مساله اين است 
كه فقط تأكيد كنم، اين تصور كه كاپيتاليسم دشمن 
فقرا و رفيق پولدارهاست، اساسًا غلط است. در نظام 
كاپيتاليس��تي »ثروت« بايد در خدمت بازدهي و 
زايايي بيشتر قرار گيرد و در نتيجه مجبور است به 
جامعه خدمت  رساني كند، ذائقه جامعه را شيرين 
كند و چش��م و دل مردم را با تولي��دات خود ارضا 
كند. به اين ترتيب رابطه اي ارگانيك و حياتي ميان 
صاحب س��رمايه و جامعه برقرار مي شود. صاحب 
سرمايه ديگر نمي تواند مانند تافته اي جدابافته در 
حاش��يه جامعه در امالك خود بچرد و بدون هيچ 
خدمت و خالقيتي هر روز فربه  تر ش��ود. بلكه بايد 
آستين باال بزند، شغل ايجاد كند، ثروت سازي كند 
و اي��ن ثروت را در چرخه مالي جامعه جاري كند تا 
س��اير بخش هاي جامعه )به ويژه بخش موسوم به 
طبقه متوسط( ثروتمندتر شوند تا بتوانند توليدات 
او را بخرند. در جامعه كاپيتاليستي سود در توليد و 
خدمات است، نه در ملك و پول خوابيده. در پايان 
يادآوري مي كنم دفاع از كاپيتاليس��م به اين معنا 
نيست كه اين نظام بي نقص، كامل و اخالقي است 
و بايد آن را يكسره پذيرفت. در اين دنيا چيز كاملي 
وجود نداش��ته و نخواهد داش��ت، بلكه مساله اين 
است كه به نظر مي رسد كاپيتاليسم كارآمد ترين 
و بهينه ترين نظام اقتصادي است. جايگزيني براي 
اين نظام وجود ن��دارد و هر جايگزيني فقط زايايي 
و در نتيج��ه رفاه جامعه را پايين م��ي آورد و بازنده 
اين اُفت زايايي قطعًا پولدارها نيستند. پايين آمدن 
زايايي جامعه اول گريبان فقرا را مي گيرد و بعد به 
طبقه متوسط آس��يب مي  زند. در مقابل، پولدارها 
در جامعه راكد حاش��يه امن فراخي دارند. بس��يار 
فراخ... كاپيتاليسم اگر دشمن كسي باشد، دشمن 

مفتخورهاست.

بسته  نجات  همه جانبه بورس
دوم( اعتبار بانكي به ناش��ران براي خريد سهام خزانه: 
دولت مي تواند از طريق خط اعتباري بانك ها را ملزم كند 
تا به شركت هاي بورس )ناشران( خط اعتباري بانكي اعطا 
كند تا شركت ها اين خطوط اعتباري را فقط براي خريد 
سهام خزانه استفاده كنند و مبادرت به خريد سهام خود 
از بازار كنند. خريد سهام خزانه توسط شركت ها تقاضاي 
مناسبي را در بازار ايجاد خواهد كرد زيرا شركت ها بيش 

از هر كسي به ارزندگي سهام خود واقفند. 
سوم( خط اعتباري براي بازارگردانان: براي بازارگردانان 
يك خ��ط اعتباري مجزا تعريف ش��ود ت��ا اين نهادها 
قدرتمندتر از گذشته شوند و تا زمان اصالح دستورالعمل 
بازارگرداني، سمِت فروش بازارگردان ها بسته باقي بماند 
و تنها امكان خريد مهيا باش��د تا بازار به حجم و ارزش 

مناسب خود برسد. 
چهارم( .باز كردن كدهاي مسدودي: به نظرم سازمان 
بورس بايد در حركت��ي اخالقي و از جاي��گاه بزرگ و 
ريش سفيد بازار سرمايه، تمامي  كدهاي بورسي افراد 
حقيقي و حقوقي كه كدهاي شان به هر علت انضباطي و 
هر خطايي بسته شده را باز كند و دست دوستي به سوي 
بازيگران بزرگ بازار دراز كند تا بار ديگر در سايه اعتماد و 

امنيت اقتصادي اين پول ها به بورس برگردد.
 پنجم( توقف فوري قيمت گذاري دستوري صنايع: دولت 
بايد قيمت گذاري دستوري در صنايع بورسي را متوقف 
كند و يك  بار براي هميشه اين ريسك را از سر بازار بردارد. 
حتي اگر اين آمادگي االن وجود ندارد، دولت مي تواند 
اين سياست را فورا اعالم كند و ظرف مدت يك ماه ان 
را اجرايي كند. در ص��ورت تصويب اين موضوع بورس 

واكنش خود را فوري نشان خواهد داد.
ششم( معافيت مالياتي براي شركت هاي بورسي: دولت 
ابزارهاي متنوع مالياتي در اختيار دارد و براي حمايت از 
توليد و بازار سرمايه مي تواند ماليات شركت هاي بورسي 
را كاهش دهد قطعا اين كاهش ماليات با رونق بورس 
باعث افزايش ماليات ناشي از معامالت بورسي براي دولت 
مي شود. با در پيش گرفتن اين موارد معتقدم تحوالت 
مورد نظر در بازار سرمايه ايجاد خواهد شد و فضا براي 

اقبال عمومي به بورس به وجود مي آيد.

تصميم گيري با منطق اقتصادي
 طي آن 955 فعال اقتصادي عنوان كرده اند:»عدم 
ثبات اقتصاد كالن«، »تورم باال« و »نبود نقدينگي 
مناسب« و »تحريم هاي خارجي« مهم ترين موانع 
رشد و توسعه فعاليت آنان اس��ت. در طي سنوات 
گذشته و در پايش هاي مختلف انجام شده از سوي 
ساير نهادها اعم از مركز پژوهش هاي مجلس، وزارت 
اقتصاد، اتاق هاي ايران و تهران و... نيز بر وجود چنين 
مشكالت و چالش هايي از سوي فعاالن اقتصادي 
و صنعتي تاكيد ش��ده است. اما چاره هايي اساسي 
براي رفع اين معضالت انديشيده نشده و سعي شده 
طبق رويه معمول با توزيع انواع رانت ها و امتيازات 
تحت عنوان بسته هاي حمايتي و رفع موانع توليد 
و...، محدوديت هاي صادراتي و وارداتي تحت عنوان 
حمايت از توليد و مصرف داخلي و...عجالتا س��رو 
صدا ها خوابانده شود.  مذاكرات وين و گشوده شدن 
گره مساله هسته اي كش��ورمان هم يك ضرورت 
براي گذار سالمت از اين وضعيت بحراني است و هم 
امكاني براي حل ريشه اي مشكالت اقتصادي كشور. 
راه حلي كه س��ه مولفه آن تعام��ل مثبت با جهان، 
اعتماد به بخش خصوصي و مشاركت دهي نهادها 
و تشكل هاي مدني و صنفي در تصميم گيري ها و 
سياست گذاري بر مبناي منطق اقتصادي و نه آزمون 

و خطا و دلخواه و سليقه دولتمردان است.

مشموالن وام وديعه مسكن
در 1۴00

بر اساس مصوبات ش��وراي پول و اعتبار، ستاد ملي 
مقابله با كرونا و مجلس، امسال چندين مدل وام وديعه 
مسكن به خانوارهاي فاقد مسكن پرداخت مي شود.

امسال قرار است چندين مدل وام وديعه مسكن به 
متقاضيان پرداخت شود؛ يك مورد از آنها در شوراي 
پول و اعتبار به تصويب رسيده و يك مورد را نيز ستاد 
ملي مقابله با كرونا مصوب كرده است؛ ساير موارد در 
مواد 1 و 2 بند »ه« و ماده 1 بند »و« تبصره 1۶ قانون 

بودجه سال جاري ذكر شده است.
به گزارش مهر، همه وام هاي وديعه مس��كن امسال 

شامل موارد زير است: 
1- مصوبه ش��وراي پول و اعتبار مبني بر موافقت با 
پرداخت وام وديعه مس��كن به اعضاي فاقد مسكن 
هيات علمي دانشگاه تا سقف 200 ميليون تومان با 

بازپرداخت 5 ساله با نرخ 18 درصد
2- اعط��اي وام قرض الحس��نه وديعه مس��كن به 
خانوارهاي فاقد مسكن در صورت تولد فرزنِد سوم به 
بعد در سال هاي 1399 و 1400 تا سقف 150 ميليون 
تومان و بازپرداخت 20 ساله )قانون بودجه 1400( 

3- وام قرض الحس��نه وديعه مسكن تا سقف 200 
ميليون تومان )ه��ر يك از زوجي��ن 100 ميليون 
تومان( به خانواده هاي داراي 2 فرزند و فاقد مسكن 

با بازپرداخت 10 ساله )طبق قانون بودجه 1400( 
4- وام قرض الحس��نه وديعه مسكن به خانوارهاي 
داراي يك فرزند و فاقد مسكن تا سقف 1۶0 ميليون 
توم��ان )هر ي��ك از زوجين 80 ميلي��ون تومان( با 

بازپرداخت 10 ساله )طبق قانون بودجه 1400( 
5 - وام قرض الحس��نه وديعه مسكن 100 ميليون 
توماني به هر يك از خانواده هاي بدون فرزند )هر يك 
از زوجين 50 ميليون تومان( با بازپرداخت 10 ساله 

)مصوبه قانون بودجه سال جاري( 
۶- وام قرض الحس��نه وديعه مسكن 100 ميليون 
توماني به كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح 
)ناجا، ارتش، س��پاه و ودجا( با بازپرداخت 10 ساله 

)قانون بودجه 1400( 
۷- وام وديعه مسكن به خانوارهاي فاقد مسكن كه در 
اثر شرايط كرونايي، امكان جابه جايي ندارند )مصوبه 

ستاد ملي مقابله با كرونا( 

    زمان اعطاي وام وديعه مسكن
اعطاي تسهيالت وديعه مسكن براي نخستين بار خرداد 
ماه سال گذشته در ستاد ملي مقابله با كرونا به تصويب 
رسيد. بر اس��اس اين مصوبه، قرار شد به خانوارهاي 
مستأجر و فاقد مسكن تهراني تا 50، كالن شهرها تا 30 
و ساير شهرها تا 15 ميليون تومان تسهيالت وديعه 

مسكن با نرخ سود 13 درصد اختصاص يابد.
تصوي��ب و پرداخت اين وام پس از آن در دس��تور كار 
قرار گرفت كه رشد لجام گسيخته قيمت مسكن به 
ويژه در ش��هرهاي بزرگ از جمله در تهران، منجر به 
رشد بي سابقه نرخ اجاره بها در اين شهرها شد و فشار 
مضاعفي را در شرايط كرونايي به خانوارها تحميل كرد.

محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي اخيراً از تصويب 
مجدد اعطاي تسهيالت وديعه مسكن در ستاد ملي 
مقابله با كرونا در خرداد يا تيرماه امسال خبر داده است.

محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي نيز احتمال افزايش سقف اين تسهيالت 

در ستاد ملي كرونا را يادآور شده است.
پروان��ه اصالني مديركل دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز ابتداي سال جاري در 
گزارشي از وضعيت وام وديعه مسكن كرونايي در سال 
گذشته گفته است: در سال 13999، تعداد 920 هزار 
نفر پيامك تقاضاي دريافت تسهيالت ارسال كرده اند، 
805 هزار نفر مشمول بوده اند، 33۷ هزار نفر بانك مورد 
نظر را انتخاب كرده اند، 231 هزار نفر پرونده در بانك 
مورد تقاضا تشكيل داده اند و نهايتًا 214 هزار نفر اين 

وام را دريافت كرده اند.

    وام وديعه مسكِن فرزندآوري
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي در خصوص 
وام وديعه مس��كن كه با هدف تشويق به فرزندآوري 
در قانون بودجه امس��ال تصويب شده، آورده است: بر 
اساس اين قانون، امس��ال قرار است به خانواده هايي 
كه فرزند س��وم به بعد را در سال گذشته به دنيا آورده 
يا امسال به دنيا مي آورند تا سقف 900 ميليارد تومان 
)هر خانواده 150 ميليون تومان( تس��هيالت وديعه، 
س��اخت يا خريد مسكن اعطا شود كه بر اين اساس ۶ 
هزار خانوار مي توانند اين تسهيالت را اخذ كنند، در 
حالي كه طبق اطالعات ثبت ش��ده، 80 هزار خانوار 
داراي 3 فرزند و باالتر فاقد مسكن در كشور داريم يعني 
صرفاً ۷.5 درصد مشموالن مي توانند وام وديعه مسكن 

فرزندآوري دريافت كنند.
مركز پژوهش هاي مجل��س در اين گزارش با انتقاد از 
افزوده شدن خانوارهاي كمتر از 3 فرزند به مشموالن 
دريافت وام وديعه مسكن از محل منابع قرض الحسنه 
بانك ها آورده: در حال حاضر بانك مركزي در اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه به علت تعدد تعهدات موجود 
و عدم كفايت منابع قرض الحسنه، از ساير منابع خود نيز 

نسبت به پرداخت تسهيالت اقدام كرده است.
افزايش مبلغ تس��هيالت قرض الحس��نه مس��كن و 
همچنين خانوارهاي تحت شمول بند مذكور )بند »ه« 
تبصره 1۶ قانون بودجه 1400( به معناي افزايش افراد 
در نوبت دريافت تسهيالت، خارج شدن ماده قانوني از 
هدف اصلي حمايت از فرزندآوري طراحي شده و در 
نهايت به علت ناتواني بانك در اجراي تعهدات، نارضايتي 

اجتماعي را به همراه خواهد داشت.
عالوه بر اين با توجه به محدوديت منابع موجود اينكه 
افراد چگونه انتخاب مي شوند محل سوال بوده و به نظر 
مي رسد مي تواند زمينه ورود تصميم گيري هاي مبتني 
بر سليقه بانك ها را اعمال كند. مضافًا اينكه با توجه به 
افزايش دامنه شمول افراد و محدوديت تسهيالت امكان 
سوءاستفاده و پرداخت آن براي تعدادي از خانوارها را 

فراهم كرده است.

تورم فصلي بخش اجاره در زمستان 99 به 4.4 درصد رسيد

رييس شوراي شهر: كميته بحران براي 2 ماه پيش رو تشكيل شود

تابستان سخت  پيش روي  مستاجران

نگراني از تشديد كرونا در فرآيند انتخابات
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران 
گفته است، تعداد فوتي هاي ناشي از كرونا در پايتخت 
از مرز 130 نفر در روز گذش��ته اس��ت و در اين حال، 
متاسفانه رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيز به كمتر 
از 50 درصد افت كرده اس��ت. در اين حال، از آنجا كه 
طي دو ماه آينده قرار است، انتخابات رياست جمهوري 
و همچنين انتخابات شوراهاي شهر برگزار شود، بيم 
آن مي رود كه در فرآيند تبليغات و برگزاري انتخابات، 
شيوع كرونا بيشتر شود، از همين رو، هاشمي پيشنهاد 
ك��رده كه كميته بح��ران كرونا براي 2 م��اه پيش رو 
تشكيل شود. او البته همچون 14 ماه گذشته نگران 
وضعيت ناپايدار حمل و نقل عمومي تهران است و با 
اشاره به اينكه تا دو سال ديگر با كرونا دست به گريبان 
هستيم، بر الزام تقويت ناوگان مترو و اتوبوس پايتخت 
طي دو س��ال پيش رو تاكيد دارد. محس��ن هاشمي، 
رييس ش��وراي ش��هر تهران در پايان جلس��ه ديروز 
ش��وراي ش��هر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوالي درباره ش��رايط كرونايي و مشخص نبودن 
واكسيناسيون گفت: بررسي كه در كميته شوراي شهر 
در موضوع كرونا داريم، موج چهارم همچنان ادامه دارد 
چرا كه پروتكل هاي بهداشتي در سطح شهر كمتر از ۶0 
درصد اجرا مي ش��ود.  او ادامه داد: گزارش هايي داريم 
كه حتي رعايت پروتكل ها ش��ايد كمتر از 50 درصد 
هم باشد. اين موضوع خطرناك است و باعث مي شود 
پاندمي و پيك چهارم به صورت فوري كنترل نشود.  
هاشمي با اشاره به اينكه به زودي 4 انتخابات ديگر در 
پيش داريم، گفت: خود انتخابات و حضور افراد براي 
تبليغ يك خطر است كه نگراني ها روز به روز حداقل 
در تهران بيش��تر مي شود.  رييس شوراي شهر تهران 
گفت: اين مساله را به بحث گذاشتيم و بررسي تعداد 
فوتي ها و مبتاليان نش��ان مي دهد اين نگراني بسيار 
زياد اس��ت و آن را به ستاد كروناي كالن شهر تهران و 

ستاد ملي كرونا اعالم مي كنيم. به نظر مي آيد بايد يك 
كميته بحران جدي براي دو ماهي كه در پيش داريم 
تشكيل شود.  هاشمي در واكنش به قرنطينه تهران 
گفت: تعطيلي يا قرنطينه كامل امكان پذير نيست اما از 
حدي كه اكنون قرنطينه اعمال شده بايد بيشتر باشد.  
او درباره تاثير حمل و نقل عمومي در شيوع كرونا گفت: 
با توجه به اينكه تا يك س��ال و دو سال آينده بيش از 
200 ميليون دز واكس��ن بايد تامين شود كرونا ادامه 
خواهد داشت در نتيجه قطعا بايد حمل و نقل عمومي 
را تقويت كنيم. هاشمي همچنين در جريان دويست 
و هشتاد وهفتمين جلسه شوراي شهر تهران در نطق 
پيش از دستور خود گفت: تشديد تلفات كرونايي در 
تهران، نگراني ها را افزايش داده است و تلفات كرونا در 
تهران از مرز 130 نفر عبور كرده و روند افزايش��ي آن، 
از بازگشت شرايط وخيم پاييز گذشته خبر مي دهد و 
متاسفانه محدوديت هاي ديرهنگام ايجاد شده، تاكنون 
تاثيرگذار نبوده است و قرنطينه كردن بخش عمده اي 
از فعاليت ها بايد لحاظ ش��ود.  او ادامه داد: با توجه به 
اينكه بخش عمده خدمات ارايه شده توسط مديريت 
شهري، جزو فعاليت هاي ضروري مورد نياز شهروندان 
است، از مسووالن مديريت شهري انتظار داريم مساله 
واكسيناسيون پرسنل صف مقدم شهرداري تهران را 
كه بدون تعطيلي و وقفه در حال خدمت رس��اني و در 
معرض ابتال به بيماري كرونا هستند را پيگيري كنند. 

    لزوم نظارت بر روند تزريق و تامين
واكسن كرونا

حجت نظري، عضو ش��وراي شهر تهران از دستگاه هاي 
قضايي و اطالعاتي درخواس��ت كرد كه بر روند تزريق و 

تامين واكسن نظارت جدي داشته باشند.
نظري در جلس��ه ديروز شوراي ش��هر تهران در تذكري 
با اشاره به اخبار منتش��ره درباره تزريق واكسن كروناي 
پاكبانان به مسووالن ش��هري گفت: آنچه كه در خبرها 

تحت عنوان تزريق واكسن از سوي مسووالن دو شهر در 
پوشش پاكبان شنيديم، نه تنها تاسف آور كه شرم آور بود 
و الزم است براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي وزارت 
بهداشت حتما ليست اسامي افراد دريافت كننده واكسن 
را در سامانه اي به اطالع مردم برساند.  او از شهرداري تهران 
نيز درخواس��ت كرد تا ليستي از تمام افراد و كاركناني را 
كه با پيگيري ش��هرداري تهران اقدام به تزريق واكسن 
كرده اند را به طور شفاف اعالم كنند و گفت: الزم است روند 
واكسيناسيون آتش نشانان، رانندگان تاكسي و ناوگان 
 حمل و نقل عمومي، كارمندان مترو و ميادين ميوه و تره بار،

 سازمان خدمات اجتماعي و فروشگاه هاي شهروند نيز 
تسريع شود.

    مجوز ساخت برج هاي تخليه گاز اضطراري
در اين حال، اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت اليحه 
اعطاي مجوز به ش��هرداري تهران جهت واگذاري حق 
انتفاع به صورت رقبي اراضي و امالك خود به ش��ركت 
گاز استان تهران جهت احداث برج هاي تخليه اضطراري 
گاز در مواقع بحران )زلزله( راي مثبت دادند. محمد نادر 
محمدزاده، رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري 
تهران در توضيح اين اليحه گفت: تالقي برق و گاز بعد از 
زلزله منجر به آتش سوزي هاي بزرگي در شهرها مي شود 
كه ممكن است توليد انفجار كنند. بر اساس مصوبه دولت 
در كالن ش��هر تهران درباره ش��ريان هاي حياتي تهران 
مطالعه اي انجام شد كه بر مبناي آن امكان تخليه خطوط 
لوله شهر تهران فراهم ش��ود. اين امالك غالبا در حوزه 
مالكيت شهرداري است و 24 نقطه شناسايي شده است 
و غالبا در فضاي س��بز و رمپ و اطراف بزرگراه ها در نظر 

گرفته شده است. 

    تعرفه گذاري براي سرمايه گذاري
در حمل و نقل عمومي

در رويدادي ديگر، اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت 

اليحه »تعيين ضابطه تعرفه گذاري بهاي محصوالت 
 حاصل از طرح هاي سرمايه گذاري مشارك عمومي - 
خصوصي« را به تصويب رساندند. مناف هاشمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در توضيح اين 
اليحه گف��ت: االن براي اتوبوس ه��اي خودمان هم با 
قيمت 1500 توماني امكان به روزرساني و اورهال كردن 
نداريم. بخش خصوصي با اين نگاه وارد حوزه حمل و نقل 
نمي شود و اكنون كه با سرمايه گذاران صحبت مي كنيم 
بايد اين اجازه را داشته باشيم كه امتيازاتي را قائل شويم.  
او با بيان اينكه قيمت ها افزايش نمي يابد و بايد دوباره در 
شورا افزايش قيمت تصويب شود گفت: اجازه مذاكرات 
را مي خواهيم داشته باشيم و بايد به سرمايه گذار با اين 
اليحه بگوييم كه تعرفه گذاري ش��ما متفاوت اس��ت.  
محسن هاشمي در واكنش به صحبت هاي معاون حمل 
و نقل و ترافيك گفت: دولت موظف است مابه التفاوت 
قيمت را بدهد و همين االن هم براي سيستم اتوبوسراني 
خصوصي اين كار را انجام مي دهيم و نياز به مصوبه ندارد. 
اين كار جوي در جامعه ايجاد مي كند كه مي خواهيم 
قيمت ها را باال ببريم. مناف هاش��مي در واكنش به آن 
گفت: اين اليحه دو تبص��ره دارد كه در تبصره يك آن 
شهرداري تهران مكلف است در صورت عدم افزايش نرخ 
كرايه مطابق مدل مالي مصوب طرح نسبت به جبران 
مابه تفاوت مربوطه در بودجه سنواتي اقدام نمايد.  او با 
اشاره به تبصره دو اين اليحه گفت: شهرداري تهران مجاز 
است كليه درآمدهاي غيرعملياتي پيش بيني شده در 
مدل مالي مصوب طرح را به مشاركت كننده واگذار كند. 
يعني اين درآمد متعلق به بخش خصوصي مي شود.  او 
افزود: بيش از 30 درصد اتوبوس هاي بخش خصوصي 
در تهران كار نمي كنند و آنهايي كه كار مي كنند همه 
در مرحله ورشكستگي هستند.چون دولت سهم خود را 
نمي دهد روز به روز ورشكسته تر مي شوند.  بر اساس اين 
گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران به يك فوريت اين 

اليحه راي مثبت دادند.



قيمت بيت كوين صبح روز گذشته با يك ريزش 
تقريبا ۱۵ درصدي ت�ا ۵۱ هزار دالر پايين آمد و 
باعث افت قيمت بسياري از آلت كوين ها از جمله 
اتريوم ش�د. اين بزرگ ترين ري�زش يك روزه  
بيت كوين از ماه فوري�ه بود. بزرگ ترين رمزارز 
بازار هفته گذشته با اعالم خبر ورود كوين بيس 
به ب�ازار نزدك ت�ا ۶۴,۸۰۰ دالر باال رفت. ارزش 
بازار بيت كوين از س�ال گذشته تاكنون با رشد 
بيشتر از ۸۰۰ درصدي از مرز ۱ تريليون دالر فراتر 
رفته است. در ميان ساير آلت كوين ها اتريوم از 
حدود ۲۲۰۰ ب�ه ۱۹۰۰ دالر، XRP از حدود ۱.۴ به 
۱.۱ دالر، بايننس كوين از حدود ۵۰۰ دالر به ۴۳۰ 
دالر و اليت كوين از حدود ۲۸۰ دالر به ۲۳۰ دالر 
رس�يد. دوج كوين به رغم افزايش خيره كننده 
۲۰۰ درصدي در روز جمعه كه باعث شد قيمت 
اين كوين تا ۴۵ س�نت باال برود، چندان تحت 
تاثير اين ريزش قرار نگرفته و فعال در حوالي ۳۰ 

سنت معامله مي شود.
پذيرش رمزارزها توسط شركت هاي مختلف به 
رشد قيمت بيت كوين و ثبت ركوردهاي تاريخي 
براي ساير رمزارزها كمك كرده است. در چند ماه 
اخير شركت هايي مثل پي پل و Square امكان 
انجام تراكنش با بيت كوين را روي سيستم هاي 
خود فراهم كرده اند. شركت هاي وال استريت 
مثل »مورگان اس�تنلي« هم دسترسي به اين 
توكن ها را براي مشتريان متمول خود به وجود 
آورده اند. س�اعت ۷: ۳۰ صبح روز گذش�ته ۱۸ 
آوريل )۲۹ فروردين(، قيمت بيت كوين با ۸,۰۰۰ 
دالر س�قوط از حوالي ۵۸ ه�زار دالر تا ۵۱ هزار 
دالر سقوط كرد و به كمترين قيمت در سه هفته 
اخير رسيد. به گفته رايان واتكينز، پژوهشگر 
شركت تحليل داده مساري، قيمت بيت كوين 
ظرف تنها ۱۵ دقيقه در ساعات معامالت آسيايي 
از ح�دود ۶۰,۰۰۰ دالر ب�ه ۵۲,۱۴۸ دالر كاهش 
يافت. سقوط قيمت بيت كوين باعث افت قيمت 
آلت كوين هايي شد كه قيمت آنها پس از عرضه 
عمومي س�هام كوي�ن بيس در ب�ورس نزدك، 

افزايش يافته بود.

    تصميم وزارت خزانه داري امريكا 
به محكوميت پولشويي از طريق رمزارز

اگرچه علت دقيق اين سقوط ناگهاني هنوز مشخص 
نيست، اما شايعاتي مبني بر اين وجود دارد كه وزارت 
خزانه داري امريكا قصد دارد چندين موسس��ه مالي 
را به اتهام پولش��ويي با اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال 
محاكمه كند. برخي سقوط قيمت بيت كوين و بازار 
آشفته ارزهاي ديجيتال را به انتشار همين خبر مرتبط 
مي دانند. در زمان نگارش اين خبر، بيت كوين با قيمتي 
حدود ۵۴,۴۴۰ دالر در حال معامله است كه افت ۱۲.۶ 
درصدي قيمت اين ارز ديجيتال در ۲۴ ساعت گذشته 
را نمايش مي دهد. قيمت بيت كوين پس از اين ريزش 
تا حوالي ۵۶ هزار دالر باال رفت اما همچنان روند نزولي 
به خود گرفت. در همين حال، اتر )ETH( افت حدود 
۱۳ درصدي را ش��اهد بوده است. داده ها حاكي از آن 
 ،)XRP( است كه آلت كوين هاي ديگر از جمله ريپل
پولكادات )DOT(، اليت كوين )LTC( و بيت كوين 
كش )BCH( نيز از ۱۷ تا ۲۰ درصد كاهش را در ۲۴ 
ساعت گذشته تجربه كرده اند. اين در حالي است كه 
دوج كوين )DOGE( تنها ۶ درصد از ارزش خود را از 
دست داد. عرضه عمومي سهام كوين بيس در بورس 
نزدك ك��ه در ۱۴ آوريل )۲۵ فروردين( برگزار ش��د، 

فضاي عمومي بازار ارزهاي ديجيتال را دچار هيجان 
زيادي كرده بود. در آستانه همين رويداد بود كه ارزهاي 
ريپل )XRP( و دوج كوين افزايش قيمت كم سابقه اي را 
تجربه كردند. قيمت بيت كوين هم در روزهاي منتهي 
به عرضه عمومي سهام كوين بيس به باالي ۶۰,۰۰۰ 
دالر رسيده بود و در روز ۱۴ آوريل، توانسته بود ركود 

تاريخي ۶۴,۸۰۱ دالر را ثبت كند.

    كاهش ارزش بيت كوين 
هم زمان با اخبار ممنوعيت از تركيه

اين در حالي است كه روز جمعه نيز قيمت بيت كوين 
پس از اع��ام خبر ممنوعيت پرداخت ه��ا با ارزهاي 
ديجيتال در تركيه با س��قوطي ۳ درصدي همراه شد 
و تا ۶۰ ه��زار دالر كاهش يافته بود. تركيه روز جمعه 
اعام كرد كه اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال به عنوان 
ي��ك روش پرداخت در اين كش��ور ممن��وع خواهد 
بود. طبق اعام دولت، اين دس��تور از ۳۰ آوريل )۱۰ 
ارديبهش��ت( اجرايي مي ش��ود. پيش ت��ر ري داليو، 
س��رمايه گذار مش��هور، اعام كرده بود كه دولت ها با 
غيرقانوني اعام كردن ارزه��اي بيت كوين و ارزهاي 
ديجيتال، به دنبال حفاظت از انحصارش��ان در حوزه 
ارز هس��تند؛ مس��اله اي كه حاال در تركيه مي بينيم. 
بانك مركزي تركيه در بيانيه اي مطبوعاتي با عنوان 
»قانون گ��ذاري در ارتباط با ممنوعي��ت دارايي هاي 
رمزنگاري ش��ده در پرداخت ها« اعام كرد: »از نتايج 
اينگونه استنباط مي شود كه استفاده از آنها ]ارزهاي 
ديجيتال[ در پرداخت ها ممكن است باعث ضررهاي 
غيرقابل جبراني براي طرفين معامله بشود؛ به عاوه 
اين ارزها داراي ويژگي هايي هستند كه ممكن است 
اعتماد به روش ه��ا و ابزارهايي را ك��ه در حال حاضر 
براي پرداخت ها اس��تفاده مي كنيم تضعيف كنند.« 
كارشناسان معتقدند كه تصميم تركيه براي ممنوعيت 
ارزهاي ديجيتال عامل اصلي سقوط قيمت بيت كوين 
به ۶۰ هزار دالر بوده است. اين در حالي است كه تركيه 
با بحران مالي دس��ت وپنجه نرم مي كند و ممنوعيت 
بيت كوين هم بخشي از سياست هاي آن براي حفاظت 

از ارز ملي خود است. پيش از تركيه، مراكش هم ارزهاي 
ديجيتال را ممنوع اعام كرده بود. به نظر مي رسد هند 
هم به دنبال ايجاد چنين ممنوعيت هايي باشد. داليو 
ماه گذشته در مصاحبه اي با بخش اقتصادي ياهو گفت: 
»هر كشوري انحصارش در حوزه كنترل عرضه و تقاضا 
را محافظت مي كند. دولت ها نمي خواهند انواع ديگر 
پول در كشورشان فعاليت و رقابت كنند؛ چراكه اوضاع 
ممكن است از كنترل شان خارج ش��ود.« طرفداران 
ارزهاي ديجيتال مدت هاست كه بر سر اين مساله بحث 
مي كنند كه بيت كوين روش پرداخت بهتري نسبت به 
طا و ارزهاي رايج است؛ چراكه هر چهار سال يك بار، 
طي مكانيزمي به نام هاوينگ، عرضه آن نصف مي شود. 
سياس��ت هاي پولي ضدتورمي بيت كوين در تضاد با 
سياس��ت هاي تورمي بانك هاي مركزي نظير فدرال 
رزرو است. مردم كشورهايي مثل تركيه كه با تورم هاي 
باال دست وپنجه نرم مي كنند، در سال هاي گذشته به 
استفاده از بيت كوين روي آورده اند و اين موضوع اميدها 
را نسبت به پذيرش جهاني بيت كوين بيشتر كرده است. 
هفته گذشته تورم تركيه به ۱۶ درصد رسيد. ارزش لير 
تركيه هم از ابتداي سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد كمتر 
شده اس��ت. ارزش اين ارز سال ۲۰۲۰ هم ۲۴ درصد 

كاهش يافته بود. 
طبق گزارش ها، تركيه تنها در ماه فوريه )بهمن ۹۹( 
تقريبًا ۱۱.۷ تن طا فروخته اس��ت. البته ممنوعيت 
فعلي در تركيه به معني توقف معامات بيت كوين در 
اين كشور نيست. مردم اين كشور همچنان مي توانند 
از بيت كوين به عنوان يك سرپناه امن در مقابل تورم 
اس��تفاده كنند. با اين حال، ممكن است تبادالت اين 

ارزها درگير پيچيدگي هايي شود.

    رشد ناگهاني و غافلگيركننده 
قيمت دوج كوين

در مقابل، به نظر مي رسد رشد ناگهاني و غافلگيركننده 
قيمت دوج كوين كه گويا پاياني ندارد، تحليلگران را 
براي يافتن علت ها و همچنين پيامدهاي اين رشد به 
تكاپو انداخته است. در اين ميان، آدام بي. لوين، عضو 

تحريريه وب سايت كوين دسك، به شباهت هاي جالبي 
ميان دوج كوين و بيت كوين اشاره مي كند. او مي گويد: 
»براي كساني كه مدت زيادي است كه در اين صنعت 
هس��تند، دوج كوين پديده عجيب وغريب و مرموزي 
است؛ چراكه در عين حال كه بيشتر ويژگي هايي را كه 
ارزهاي ديجيتال را به دارايي هايي ارزشمند و كاربردي 
تبديل مي كند ندارد، از جذابيت بااليي برخوردار است. 
 دوج كوي��ن را در س��ال ۲۰۱۳ جكس��ون پالم��ر 
مارك��وس  بيل��ي  و   )Jackson Palmer( 
)Billy Markus( توسعه دادند؛ اما بنيان گذاران آن 
)برخاف طرفدارانش( سال ها پيش آن را رها كردند. 
دوج كوين تا همين اواخر در چنان وضعيت ضعيفي 
بود كه حتي نمي توانست زيرساخت هاي باك چين 
خود را تأمين كند و در س��ال ۲۰۱۴ به باك چين ارز 
ديجيتال قديمي تري به نام اليت كوين )LTC( منتقل 
شد. در آن زمان، اين اقدام ضروري به نظر مي رسيد. در 
آن زمان ها حتي در خصوص توانايي دوج كوين براي 
ادامه كار نيز ترديدهايي وجود داشت و بسياري از افراد، 
نابودي هميشگي آن را پيش بيني مي كردند. اما اوضاع 
آن طور كه گمان مي رفت پي��ش نرفت و دوج كوين 
پس از گذش��ت چند سال، روز جمعه، ۱۶ آوريل )۲۷ 
فروردين( توانس��ت از باك چين ميزبان خود يعني 
اليت كوين پيشي بگيرد. دست كم تا اين لحظه، ارزش 
كل بازار دوج كوين بيش از دو برابر اليت كوين و بانك 

۳۳۰ ساله باركليز )Barclays( است.« 
دوج كوين نيز عملكردي شبيه به بيت كوين دارد. در 
واقع دوج كوي��ن نيز مانند بيت كوين وارد يك چرخه 
خودتقويت كننده ش��ده؛ با اين تفاوت كه اين چرخه 
تنها براي س��رگرمي شكل گرفته اس��ت. اين جريان 
ممكن است به شكل بسيار بدي خاتمه پيدا كند؛ چراكه 
بس��ياري از افرادي كه در حال خريد دوج كوين با اين 
قيمت هستند، از داستان واقعي خبر ندارند. همانطور 
كه بارها شنيده ايم، بادآورده را باد مي برد. اين طور كه 
به نظر مي رسد، دوج كوين به استاندارد طاي ارزهاي 
ميم تبديل شده اس��ت؛ اما در هر لحظه ممكن است 

تاريخ انقضاي آن به پايان برسد.

اخبار
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تصميم هاي بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي به بازي سازان لطمه مي زند

چند سال اخير آنطور كه بازي سازان ايراني ادعا مي كنند، 
روزهاي سختي را به خاطر سياست هايي كه بنياد ملي 
بازي ه��اي رايانه اي در ارايه مج��وز و مميزي در پيش 
گرفته، پشت سر گذاشته اند. حاال بنا بر گفته هاي بسياري 
از بازي سازان نحوه نظارت بنياد بر بازي هاي فعاالن اين 
حوزه سخت تر هم شده است. به دنبال اعتراض هاي اخير 
بازي سازان به اين بنياد، سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور نيز براي حمايت از بازي سازان ايراني، نامه اي به 
وزير فرهنگ و ارشاد ارس��ال كرده است. در اين نامه با 
اشاره به تغيير فرآيند نظارت و مميزي هاي سليقه اي و 
غيرشفاف بنياد، عنوان شده كه تصميمات اشتباه بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي مي تواند لطم��ات زيادي را به 
بازي سازان ايراني وارد كند. رييس سازمان نصر كشور 
در اين نامه درخواس��ت هاي بنياد براي اصاح بازي ها 
را خارج از چارچوب رايج كش��ور، بسيار سختگيرانه و 
در م��وارد زيادي به دور از منطق عنوان كرد. به گزارش 
پيوس��ت، در نامه اي كه سازمان نصر كش��ور به وزير 
فرهنگ ارس��ال كرده، از بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
به عنوان يك��ي از زيرمجموعه هاي وزارت فرهنگ ياد 
شده كه اين يادآوري در حقيقت مسووليت تصميمات 
اشتباه بنياد را متوجه وزارت فرهنگ مي كند. آنطور كه 
در اين نامه اشاره شده، به دليل تغيير فرآيند نظارت و 
مميزي هاي سليقه اي و غيرشفاف بنياد، در يك سال 
گذشته بسياري از بازي هاي ايراني يا از فروشگاه هاي 
داخلي حذف شده اند يا به توليدكنندگان آنها در خصوص 
محتواي آن هشدار داده شده است يا در انتظار دريافت 
رده بندي سني و پروانه انتشار معطل مانده اند. رييس 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور در متن اين نامه، با 
يادآوري نام گذاري سال گذشته و امسال كه به ترتيب 
»سال جهش توليد« و »سال مانع زدايي ها« نام گذاري 
شده اند، سياست هاي بخش نظارت بنياد را برخاف اين 
نام گذاري ها، مانعي براي جهش توليد داخلي دانست كه 
نتيجه آنها چيزي جز كوچك شدن سهم بازار بازي هاي 
داخلي، غلبه بيشتر بازي هاي خارجي و كوچ متخصصان 
اين حوزه به خارج از كشور نيست. اواسط اسفند ماه در 
نامه اي نامعلوم كه در ش��بكه هاي اجتماعي دست به 
دست مي شد، بنياد ملي بازي هاي رايانه اي خطاب به 
سايت هاي دانلود و خريد بازي هاي آناين اعام كرده 
بود كه كليه بازي هاي خارجي و داخلي در كشور بايد 
از وزارت ارشاد مجوز دريافت كنند. پس از اين اتفاق و 
سكوت بنياد به اعتراض  بازي سازان، در اواسط فروردين 
ماه فعاالن صنعت گيم كش��ور در بيانيه اي بار ديگر به 
رفتار هاي بنياد ملي بازي هاي رايانه اي اعتراض كردند. 
در اين بيانيه كه به امضاي بي��ش از ۶۰۰ نفر از فعاالن 
بازي ساز رسيده بود، آنها اقدامات بنياد در صدور مجوز و 
ارزيابي بازي ها را كاما سليقه اي و حتي خارج از حدود 
وظيفه بنياد و مانعي براي توسعه اين صنعت نوپا دانستند. 
اين بيانيه و در نهايت پيگيري هاي پيوست باعث شد تا 
بنياد نسبت به اعتراض بازي سازان واكنش نشان دهد و 
جوابيه اي صادر كند. در متن اين جوابيه اعام شده كه 
قوانين نظارتي بنياد يا وزارت ارشاد در اين زمينه سليقه  
نيست و  اين قوانين در آغاز توسط شوراي عالي انقاب 
فرهنگي و سپس در شوراي عالي فضاي مجازي تدوين 
و براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي اباغ شده 
است. به همين خاطر قوانين و مقررات مربوطه قاعدتا 
فصل الخطاب است. پيش از اين نيز اين ادعا در تابستان 
۹۹، از سمت بنياد تكرار شده بود. در آن زمان بنياد در برابر 
انتقاد بازي سازان به روند مجوز و مميزي بازي هايشان، 
گفته بود كه بنياد رويه سخت گيرانه و سليقه اي در صدور 
مجوز يا ارزيابي بازي ها ندارد و هرآنچه اعمال مي شود 

براساس مصوبه هاي قانوني است.

مزاحمان سايبري از شكاف امنيتي 
واتس اپ سوءاستفاده مي كنند

مزاحمان سايبري با استفاده از ويژگي استاتوس 
وات��س اپ كه نش��ان مي دهد كاربر چ��ه زماني 
آناين است، افراد را تعقيب مي كنند. به گزارش 
خبرگزاري مه��ر به نقل از گجت ۳۶۰، ش��ركت 
امني��ت س��ايبري Traced گزارش��ي جديد با 
عنوان »چگونه ش��كاف امنيتي استاتوس واتس 
اپ به مزاحمان )تعقيب كنندگان( سايبري كمك 
مي كند« از شكاف هايي در امنيت اين پيام رسان 
خبر داده كه به گسترش رديابي و تعقيب كاربران 
اپ منجر شده اس��ت. در اين گزارش آمده است: 
هنگامي كه كاربري در واتس اپ آناين مي شود 
)يعني هنگامي كه آنها اپليكيشن را باز مي كنند( 
يك نشانگر تغيير مي كند و استاتوس آنها »آناين« 
مي شود. اين نشانگر يك اطاعات عمومي است و 
هركسي مي تواند با استفاده از آن سرويسي بسازد 
كه نشانگر اس��تاتوس آناين را رصد مي كند. اين 
 درحالي اس��ت كه اين ويژگي برخ��اف قابليت

 Last Seen غيرفع��ال نمي ش��ود. مزاحم��ان 
مي توانن��د از قابليت مذكور سوءاس��تفاده كنند. 
به عبارت ديگر اين ش��كاف امنيتي به طرف سوم 
اجازه مي دهد كاربران واتس اپ را تعقيب كند. در 
حال حاضر فهرستي از اپ هاي اندوريد و آيفون و 
همچنين چند س��رويس وب از اين ويژگي براي 
رديابي افراد بدون رضايت آنها استفاده مي كنند. 
به اين ترتيب مزاحمان سايبري مي توانند از چنين 
ابزارهاي رديابي براي كنت��رل كاربران واتس اپ 
استفاده كنند. اين در حالي است كه گوگل اجازه 
نمي دهد اپ هاي تعقيب س��ايبري در پلي استور 
منتشر شوند. اما ابزارهاي رديابي آناين واتس اپ 
در گوگل پلي به شكل راه حل هايي ارايه شده كه 
به والدين و همسران اجازه مي دهد تا آناين شدن 

همسر يا فرزندانشان در اپ را رديابي كنند.

بزرگ ترين تراشه ساز جهان نهاد 
ابررايانشي چين را تحريم كرد

در پي تحريم هاي امريكا، بزرگ ترين تراش��ه ساز 
جهان سفارش هاي يكي از نهادهاي ابررايانشي چين 
را تعليق كرد. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، 
هفته گذش��ته امريكا ۷ نهاد ابررايانه اي چين را به 
اتهام همكاري با ارتش اين كشور در فهرست سياه 
بازرگاني خود ق��رار داد. پس از آن، تايوان نيز اعام 
كرد شركت هاي تراشه سازي آن نيز از قوانين امريكا 
پيروي و از ارايه س��رويس و تجهيزات به نهادهاي 
مذكور خودداري مي كنند. اكنون تأثير اين تحريم ها 
در حال نمايان شدن است، زيرا TSMC )شركت 
توليد كننده نيمه رسانا تايوان( اعام كرد سفارش 
تراشه هاي جديد مربوط به يكي از نهادهاي تحريم 

شده را تعليق كرده است. 
طبق گزارش نش��ريه »س��اوث چاين��ا مورنينگ 
پست« بزرگ ترين تراشه سازي جهان سفارش هاي 
 ش��ركت »فايتيوم اينفورميش��ن تكنول��وژي « 
 )Phytium Information Company(
را قب��ول نمي كند. البت��ه به گفته منبع��ي آگاه، 
سفارش هايي كه اين شركت قبل از تحريم امريكا 
در TSMC ثبت كرده، تكميل خواهند شد. اين در 
حالي است كه نماينده تراشه ساز تايواني از اظهارنظر 
در اين باره خودداري اما اشاره كرد: TSMC مانند 
گذش��ته از تمام قوانين و مقررات پيروي مي كند 
و بر اس��اس محدوديت هاي صادراتي اعمال شده 
عمل خواهد كرد. از س��وي ديگر نهاد ابررايانشي 
چيني هنوز در اين باره اظهارنظري نكرده اس��ت. 
در حال حاضر چين مشغول سرمايه گذاري وسيع 
براي توسعه فناوري هاي نيمه رساناي داخلي خود 
است اما هنوز به فناوري و تراشه هاي خارجي نياز 
دارد. نهادهاي ابررايانش��ي چين از پردازشگرهاي 
 IBM و AMD ،توسعه يافته در شركت هاي اينتل

استفاده مي كند.

 گوگل از پرداخت ماليات 
در ايرلند فرار كرد

گزارشي جديد نشان مي دهد زيرمجموعه گوگل در 
اروپا واقع در ايرلند با استفاده از يك ساختار ۷۵.۴ 
ميليارد دالري سود شركت را بدون پرداخت ماليات 
جابه جا كرده است. به گزارش مهر به نقل از آيريش 
تايمز، گوگل بيش از ۷۵.۴ ميليون دالر )۶۳ ميليارد 
يورو( سود خود را با استفاده از يك ساختار مالياتي 
به نام »دابل آيريش« در سال ۲۰۱۹ ميادي منتقل 
كرده است. اين شركت فناوري با استفاده از ساختار 
مالياتي مذك��ور پول را از ش��ركت »گوگل ايرلند 
هولدينيگ آنليميتد« به شكل سود سهام و اشكال 
ديگر پرداخت، خارج كرده است. چنين اقدامي به 
گوگل اجازه داده تا از پرداخت ماليات ش��ركتي در 
ايرلند و اياالت متحده امريكا )محل استقرار دفتر 
مركزي و شركت مادر آن( فرار كند. گوگل ايرلند 
هولدينگ در سال ۲۰۱۹ ميادي از سودآوري ۱۳ 
ميليارد دالري پيش از پرداخت ماليات خبر داده بود 
كه طبق حساب هاي موجود اين رقم بدون ماليات 
بوده است. يك سال قبل از آن واحد گوگل در ايرلند 
۲۳ ميليارد يورو سود سهام پرداخت كرد و درآمد 
ش��ركت نيز ۲۵.۷ ميليارد دالر اعام شد. گوگل از 
شكاف قانوني »دابل آيريش« براي انتقال ميلياردها 
دالر سود خود از ايرلند به برمودا استفاده كرده است. 
به اي��ن ترتيب درآمد مذكور از دس��ترس مقامات 
مالياتي امريكا دور ش��ده بود. ساختار دابل آيريش 
شامل شركت هايي است كه مالكيت معنوي خود را 
به شكل شركت صوري در ايرلند ثبت مي كنند. اين 
شركت صوري نيز از منطقه اي كه بهشت مالياتي 
است، مانند برمودا كنترل مي شود. ايرلند در سال 
۲۰۱۵ ميادي اين س��اختار را ممن��وع كرد اما تا 
پايان ۲۰۲۰ به شركت ها مهلت استفاده از آن را داد.

ابررايانه سيمرغ
 از برنامه زمان بندي عقب نيست

رييس دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اينكه ابررايانه 
سيمرغ از زمان بندي در نظر گرفته شده عقب نيست، 
گفت: اين پروژه در فاز آزمايش��ي تا پايان ارديبهشت 
۱۴۰۰ رونمايي مي شود. احمد معتمدي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، درباره اينكه قرار بود ابررايانه »سيمرغ« 
مطابق با گفته وزير ارتباطات تا قبل از پايان س��ال ۹۹ 
به بهره برداري برسد و دليل اين تأخير چيست، اظهار 
داشت: زمان بندي دقيقي براي رونمايي از اين پروژه در 
سال ۹۹ در نظر گرفته نشده بود و با توجه به اهميت اين 
پروژه، ساخت ابررايانه نيازمند زمان است. وي با تاكيد 
بر اينكه كارهاي مرتبط با ساخت ابررايانه »سيمرغ« در 
حال انجام است و اين پروژه از برنامه زمان بندي عقب 
نيست، خاطرنشان كرد: پيش بيني ما اين است كه فاز 
آزمايش��ي ابررايانه »سيمرغ« تا پايان ارديبهشت ماه 

امسال و حداكثر در ابتداي خرداد رونمايي شود. 

بخشنامه هاي خلق الساعه اي كه 
آفت توليدند

دامنه صدور اين بخشنامه هاي خلق الساعه به اندازه اي 
افزايش پيدا كرد كه در سال گذشته توليدكنندگان هر 
روز منتظر صدور بخشنامه هاي جديد بودند. با صدور 
هر بخش��نامه اين نگراني ذهنيت فعاالن اقتصادي را 
درگير مي كرد كه آيا اين بخشنامه ها آسيبي به كسب 
و كار آنها وارد خواهد س��اخت يا خبر؟ واقع آن اس��ت 
كه برخي از بخش��نامه هاي اباغي در س��ال گذشته 
متاس��فانه زيان زي��ادي به توليد كنندگان كش��ور از 
جمله البرز وارد كرد. بنابراين اكنون در ابتداي س��ال 
۱۴۰۰ انتظارها از مسووالن اجرا يي امر توليد آن است 
كه برنامه هايي بلندمدت را پايه ريزي كنند و از اتخاذ 
تصميمات خلق الساعه در حوزه توليد و فضاي كسب و 
كار جلوگيري كنند. در صورت ايجاد يك رويه معقول 
و تخصصي و در صورت پايان يافتن دامنه تحريم هاي 
اقتصادي معتقدم توليد كش��ورمان در س��ال ۱۴۰۰ 
گام هاي بلندي در حوزه جهش توليد برخواهد داشت.

ارزهاي ديجيتالي بيشترين افت روزانه را در هفته هاي اخير تجربه كردند

سقوط۸۰۰۰دالريبيتكوين

از جويشگرهاي ايراني چه خبر؟
جويشگرهاي بومي از خدمات پايه شبكه ملي اطاعات 
هستند كه اگرچه عمر آنها به يك دهه رسيده است اما 
رش��د چنداني نداشتند و در زمان قطعي اينترنت اين 
مساله آشكار شد، با وجود اين، مرورگر بومي ديگري 
به تازگي به جمع آنها اضافه ش��ده و بايد ديد استقبال 
مردم از آن چگونه است و تا چه اندازه مي تواند سهمي 
از جست وجوي كاربران داشته باشد. به گزارش ايسنا، 
موتورهاي جست وجوي بومي سهم زيادي در اقتصاد 
فناوري اطاعات يك كش��ور دارند و جويش��گرهاي 
ايراني هم اهميت خود را از اين جهت نشان مي دهند. 
طرح و ايده جس��ت وجوگرهاي بومي تقريبًا در دوره 
دوم دولت احمدي نژاد مطرح شد و علت آن هم حلقه 
تهديدات و تحريم هايي بود كه عليه ايران مطرح مي شد. 
همين مساله نياز به ايجاد گزينه هاي داخلي توليدات 
و خدمات خارجي را چند برابر مي كرد. در حال حاضر، 
گوگل، موتور جست وجويي است كه نه تنها در كشور 
مادر خود امريكا، بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر 
و حتي در ايران كه دود تصميم هاي اش��تباهي مانند 
تحريم كس��ب وكارهاي ايراني به چشم كاربران رفته 
است، هم مورد استفاده قرار مي گيرد. اما كشورهايي 
هم هس��تند كه از موتوره��اي بومي خود اس��تفاده 
مي كنند. از جمله چين ب��ا بايدو، كره جنوبي با نيور و 
روس��يه با ياندكس كه هر كدام كاربران خود را دارند 
و س��همي از پرس وجوهاي روزانه را به خود اختصاص 
داده ان��د. همين موضوع موجب ش��ده در ايران هم به 
فكر داشتن يك موتور جس��ت وجوي بومي بيفتند و 
حمايت از جويشگرهاي بومي بر اساس تهيه و ارايه طرح 
كسب وكار به تصويب شوراي راهبري جويشگر بومي 
رسيد و مقرر شد كه مدل هاي كسب وكار موتورهاي 
جست وجوي »پارسي جو« و »يوز« براي ادامه فعاليت 
به شوراي راهبري ارايه شوند. البته به اذعان مسووالن، 

در هيچ كجاي دنيا، جويش��گر بومي با هدف پر كردن 
جاي گوگل و ياهو راه اندازي نمي شود و جويشگرهاي 
بومي هدف ديگري را دنبال مي كنند كه پاسخگويي به 
نيازهاي كاربران بومي است و با توجه به اطاعاتي كه 
سرويس هاي بومي دارند، از يك ابزار بومي بهتر از يك 
ابزار بين المللي برمي آيد. توسعه خدمات متنوع مطابق 
با نيازهاي بومي و محلي، افزايش درآمد ملي از طريق 
كسب درآمد جويشگر بومي، ترويج و گسترش فرهنگ 
ايراني-اسامي در فضاي مجازي، كمك به ايجاد مزيت 
رقابتي براي جويشگر بومي نسبت به رقباي غيربومي، 
توسعه زيرساخت هاي توليد و ارايه خدمات و محتواي 
جويشگر بومي، توسعه دانش و فناوري جويشگر بومي، 
حفاظت از اطاعات و ارتق��اي امنيت ملي در فضاي 
مجازي و بهره مندي از گزارشات ذائقه سنجي كاربران 
ايراني براي ارتقاي خدمات فضاي مجازي از ضرورت ها 

و اهداف كان جويشگرهاي بومي عنوان شده است.

      قطعي اينترنت 
و آشكار شدن ناكارآمدي جويشگرهاي بومي

با وجود اي��ن و در قطع��ي اينترنت جهان��ي يكي از 
نرم افزارهاي پايه كه روي بستر شبكه ملي اطاعات 
قرار دارد و باي��د بتواند در چنين ش��رايطي به مردم 
س��رويس ارايه دهد، موتور جست وجوي ملي است. 
اما در مدت ۱۰ روزه قطعي اينترنت جهاني در س��ال 
۱۳۹۸، موتور جس��ت وجوهاي ملي از جمله پارسي 
جو و يوز وقتي با افزايش ناگهاني حدودا ۲۰۰ برابري 
كاربران مواجه شدند، نتوانستند پاسخگوي اين خيل 
عظيم باشند كه پيش از اين از موتورجست وجوهاي 
خارجي مانند گوگل، بينگ و... اس��تفاده مي كردند. 
سيدابوالحس��ن فيروزآبادي پس از آن درباره تكليف 
وضعيت موتورهاي جست وجو به وزارت ارتباطات با 

وجود ناكارآمدي جويشگرهايي مانند پارسي جو اظهار 
كرد: اين وظيفه آنها نيس��ت، بلكه مسووليت است و 
بايد مسووليت بپذيرند. آنها گفته بودند از پروژه هاي 
تحقيقاتي در موتور جست وجو حمايت مي كنيم، اما 
اينكه اين ابزار بتواند كلي��ت نياز مردم را تامين كند، 
اتفاق نيفتاد و در حادثه قطعي اينترنت شاهد بوديم 
مردم نمي توانستند آدرس داروخانه، بليت پرواز، بانك 

و فرودگاه را پيدا كنند. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: به خصوص 
كسب وكارهاي كوچك كه مورد نياز مردم بود، خيلي 
لطمه خوردند و اين نش��ان داد ك��ه ما بايد مركزيتي 
در حوزه مسووليت پذيري داش��ته باشيم و نيازهاي 
اطاعاتي مردم درباره خدماتي كه در شبكه ملي وجود 
دارد، بايد برطرف شود. البته اين به معناي تصدي گري 
نيست و فارغ از جويشگرهايي مانند يوز و پارسي جو، 
حداقل وظيفه اي كه در يك موتور جست وجو مي بينيم 

اين است كه نياز مردم را تامين كند.

     مرورگر ذره بين آغاز به كار كرد
در حال حاضر در حالي كه پارسي جو و يوز در سكوت 
به كار خود ادامه مي دهند و به نظر مي رسد بار عظيم 
پرس��ش هاي كاربران هم با وجود گوگل از دوش آنها 
برداشته شده، به تازگي هم مرورگر ذره بين آغاز به كار 
كرده و فيروزآبادي نيز چندي پيش با اشاره به راه اندازي 
مرورگر بومي ذره بين گفت: اين موتور جست وجو از 
قابليت هاي محلي خوبي برخوردار است و اميدواريم 
بخش بزرگي از نيازهاي مردم را به مراتب از مرورگرهاي 
خارجي بهتر تامين كند. كارشناسان معتقدند مشكل 
عمده جويشگرهاي بومي نه سخت افزاري است و نه 
نرم افزاري. چون امكان خريد س��خت افزاري از سوي 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطاعات وج��ود دارد و از 

لحاظ نرم افزاري نيز جويشگرهاي بومي به رشد قابل 
قبولي رسيده اند. مشكل اصلي اين است اين جويشگرها 
هنوز از سوي مردم مورد پذيرش قرار نگرفته و مردم 
ترجي��ح مي دهند به جاي جويش��گرهايي كه داراي 
محدودي��ت در ارايه محتوا و دقت پايين تري اس��ت 
از جس��ت وجوگرهاي خارجي مانند گوگل و بينگ 
استفاده كنند. از طرفي اينكه چطور مي توان استفاده 
از موتور جس��ت وجو را رواج داد، برخي معتقدند بايد 
دانش آم��وزان را مجبور ك��رد تا اطاعات خ��ود را از 
موتورجست وجوي هاي داخلي پيدا كنند، كارمندان 
اداره ها كه كار تحقيقاتي انجام نمي دهند را ملزم كرد 
تا از موتور جست وجوهاي داخلي براي جست وجوي 
مطالب فارسي استفاده كنند. از سوي ديگر بايد براي 
جويشگرهاي بومي كس��ب وكار توليد شود و دولت 
مي تواند از اين موتورهاي جست وجو، داده بخرد. مثًا 
اگر دانش آموزان در جست وجوگر داخلي سرچ كنند، 
مشخص مي شود كه دانش آموزان ما به دنبال چه نوع 
داده هايي هستند و مي توان آن داده ها را خريد و براي 
متون درسي، پرورش��ي و برنامه ريزي استفاده كرد. 
ازطرف ديگر، براي تشويق به مراجعه كاربر به جويشگر، 
بايد محتوايي در آن وجود داش��ته باشد و در مقابل، با 
قرار گرفتن محتوا، كاربر بيشتري مراجعه مي كند و 
اين موارد رابطه مستقيمي با هم دارند. طبيعي است 
كه جويش��گر از همان روز اول نمي تواند پاسخگوي 
تعداد زيادي از كاربران در زمينه ارايه محتوا باشد. اما 
درشرايطي كه محتوا و ظرفيت ارتقا پيدا كند، قطعا 
مراجعه مردم هم افزايش مي يابد. درچنين شرايطي 
جويشگر بومي بايد مزيت هايي داشته باشد كه اگر به 
اطاع كاربر برسد، كاربر اساسا از اول ترجيح دهد كه 
به جاي مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در 

جويشگر داخلي جست وجو كند. 



تعادل |فرشته فريادرس |
بازار خودرو طي سال هاي ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغييرات 
قيمتي را تجربه كرده اس��ت؟ رصد آمارهاي منتشر 
شده نشان مي دهد قيمت خودروهاي داخلي در اين 
بازه زماني بيش از ۸ برابر شده؛ به عبارتي ديگر، نه تنها 
قيمت خودرو در اين ۸ ساله كاهش پيدا نكرده، بلكه 
ركوردهاي جدي��دي را در جهش قيمت خودرو طي 
سال هاي گذشته شاهد بوديم. براي مثال »پرايد«۱3۲ 
كه در س��ال ۱3۹۲ بالغ بر ۱7 ميليون تومان قيمت 
داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ ميليون تومان افزايش 
يافته؛ يا »پژو ۴۰5 « كه حدود ۲6 ميليون تومان بوده 
به ۱۹۰ ميليون تومان و »پژو ۲۰6 تيپ 5« نيز از 36 
ميلي��ون و ۴۰۰ هزار تومان ب��ه ۲5۸ ميليون تومان 
رسيده اس��ت. اما د ر سال ۹۹ باتوجه به سياست هاي 
داخل��ي و خارج��ي و نوس��انات ارزي و داليلي چون 
انتخابات امريكا، تصميم گيري مجلس بابت برجام و 
غيره بازار خودرو در چند مرحله دچار ركود و صعود شد 
كه بيشترين عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود.وضع نا آرام 
و غيرقابل پيش بيني در »تير، مرداد و شهريورماه« ۹۹ 
سبب شد تا بازار با رشد حدود 3 برابري قيمت ها مواجه 
باشد، اما ترس از جاماندن از بازارها سبب شده تا بازار 
پر رونقي را هم شاهد باشيم. اما در ماه هاي»آبان، آذر 
و دي« ورق برگشت و با توجه به انتخاب »جو بايدن« 
به رياست جمهوري امريكا و افت بي علت ارز كه بيشتر 
جنبه رواني داشت، كاهش 3۰ تا 5۰ درصدي قيمت ها 
و ركود ش��ديد را رقم زد. با اين حال، قيمت خودرو در 
سالي كه گذش��ت دست خوش نوس��ان هاي زيادي 
ش��د وعوامل متعددي در اين خصوص نقش داشتند 
كه مهم ترين آنها را مي توان » نوس��ان نرخ ارز، عرضه 
نامناسب خودرو از سوي خودروسازان و قيمت سازي 
بي ضابطه دالالن در فض��اي مجازي« عنوان كرد. در 
مجموع رصد بازار خودرو دراين سال ها نشان مي دهد، 
مشتريان بيشتر از تغييرات شوكه بودند و بيشترين 
معامالت و خريدها توسط واسطه ها و دالالن به منظور 
سرمايه گذاري و حفظ سرمايه اوليه شان انجام مي شد 
و كمتر مصرف كننده واقعي به بازار مراجعه مي كرد.

حال اين فرضيه همچنان به قوت خود باقي است كه 
اگر تحريم ها برداشته شود، به طور طبيعي با كاهش 
نرخ ارز همراه خواهد بود كه بي شك روي قيمت خودرو 
هم تاثير خواهد داشت، اما مساله اي كه وجود دارد اين 
است كه  باتوجه به عدم عرضه خودروي خارجي و بسته 
ماندن درهاي واردات احتمال افزايش قيمت ها بيشتر 

است تا كاهش. 

     نياز بازار به خودرو
نياز ساالنه بازار خودرو كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار تا 
يك ميليون و 5۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان 
در س��ال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دس��تگاه و در سال ۹۹ 
بنابرآمارها ۹۰3 هزار و ۸۰۰ دس��تگاه خودرو سواري 
توليد كرده اند. همين كاهش توليد كافي است تا گپ 
قيمت كارخانه اي و بازار بيشتر شود. اين همانطور كه 
گفته شدطي سه سال گذش��ته، ساالنه به دست كم 
يك ميليون و 5۰۰ هزار دستگاه خودرو نياز داشتيم، 
كه رصد آمارهاي توليد نشان مي دهد، به اندازه بيش 
از ۲ ميليون دستگاه براي تامين نياز بازار عقب هستيم 
.از طرف��ي درب هاي ورود خودرو به كش��ور به دليل 
ممنوعيت هاي وارداتي به دنبال تنگناي ارزي از سال 
۹7 بسته باقي مانده است. بنابراين نياز مصرف كنندگان 
تنها از طريق بازار داخل امكانپذير اس��ت. روندي كه 
موجب افزايش قيمت خودروهايي شده كه از كيفيت 
و استاندارد الزم هم برخودار نيستند، اما لباس قيمتي 

چند صد ميليوني را به تن كرده اند. 

     بازار خودرو در نيمه اول ۹۹
بازار خودرو ايام پاياني سال ۹۸ را در حالي سپري كرد 
كه روند نزولي قيمت ها از زمان برداشته شدن مجدد 
نرخ ها از سايت هاي خودرويي مثل ديوار، باما و غيره 
آغاز شدو مراجعه نكردن مشتريان به بازار و نمايشگاه ها 
به دليل شيوع ويروس كرونا كاهش شديد تقاضا و در 
نتيجه افت قيمت ها را رقم زد. به طوريكه سه خودروي 
شاخص و پرمشتري بازار در آن روزها يعني پرايد۱3۱ 
س��فيد حدود 5۹ ميليون تومان، پ��ژو ۴۰5 جي ال 
ايكس۹5 ميليون تومان و پژو ۲۰6 تيپ۲ س��اده ۹۹ 

ميليون تومان قيمت خورده بودند. 
اما با ورود به س��ال ۹۹ و همزمان ش��دن با اوج گيري 
شيوع ويروس كرونا، فروردين ماه مطابق مصوبه ستاد 

ملي مبارزه با كرونا بازار خودرو و نمايشگاه ها در پايتخت 
تعطيل شد. به تبع آن مراكز شماره گذاري خودرو نيز 
تعطيل و امكان تعويض پ��الك براي خريداران عمال 
وجود نداشت. با اين حال، در سايت ها و فضاي مجازي 
برخي بر حس��ب اينكه نرخ ارز روند افزايشي داشته، 
قيمت ه��ا را افزايش دادند.تا آنجا كه بررس��ي قيمت  
خودروهاي پرتي��راژ و پر متقاضي داخل��ي در اوايل 
ارديبهشت ماه اختالف قيمت3۰ تا حتي۸۰ ميليوني 
كارخانه اي و بازار را در برخي موارد نش��ان مي داد. اما 
يكي از داليلي كه آن زمان براي افزايش قيمت خودروها 
عنوان مي ش��د، كاهش عرضه از سوي خودروسازان 
بود. ح��ال از آنجايي كه نياز مصرف كننده از س��وي 
شركت هاي خودروساز تامين نشده بود، فرصت براي 
س��ودجويان و دالالن در بازار فراهم شد. اين منحني 
رش��د قيمت ها در اين بازار همچنان به طرف باال بود 

تا جايي كه پرايد از مرز 7۰ ميليون تومان عبور كرد.
ميانه ارديبهش��ت ماه ۹۹ هرچند ب��ازا رخودرو وارد 
يك ركود عميقي شد اما همچنان قيمت ها صعودي 
گزارش مي شد.آنهم در بازاري كه نه كسي خريدار بود 
و نه فروشنده. اينجا بود كه متوليان وزارت صمت دست 
به كار شدند و دپو و نگهداري خودروي فاقد پالك در 
پاركينگ ها را مصداق احتكار دانستند و اعالم كردند 
كه با محتكران برابر دستور قضايي برخورد خواهد شد.

اما با ورود به س��ومين ماه از سال ۹۹، براساس فرمول 
قيمت گذاري جديد، قرار شد خودروهاي گروه صنعتي 
ايران خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتي 
سايپا۲3 درصد افزايش يابند. فرمولي كه بازهم بازار 
خودرو را در يك بالتكليفي قيمتي قرار داد. در اين ميان 
تشديد برخودروها با كساني كه اقدام به دپو و نگهداري 
خودرو كرده بودند، موجب شد تا افرادي كه خودرو را 
به قصد سرمايه گذاري در ماه هاي گذشته خريداري و 
انبار كرده بودند، فروشنده شوند.موضوعي كه باعث 
شكسته شدن قيمت ها و كاهش تا 3۰ درصدي قيمت 

خودروهاي داخلي در بازار شد. 
با ش��روع فصل تابس��تان عامل ديگري سبب شد تا 
قيمت خودروها بازهم به سمت صعودي شدن ميل 
پيدا كند؛ آن عامل ه��م نوس��انات ارزي در بازار بود 

كه در كنار نبود خودرو در بازار و كمبود عرضه سبب 
شدتا بار ديگر فروشندگان خودرو قيمت هاي باالتري 
براي فروش اعالم كنند. به طوري كه در ميانه تابستان 
پ��ژو ۲۰6 تيپ۲ ح��دود ۱65 ميليون توم��ان، پژو 
۴۰5 جي.ال.ايكس نزديك به ۱۴5 ميليون تومان و 
پرايد۱3۱ حدود ۸۲ ميليون تومان قيمت خورد. اما 
قيمت سازي هاي غيرواقعي در فضاي مجازي باعث 
شد تا در شهريورماه قيمت پرايد از مرز ۱۰۰ ميليون 

تومان عبور كند و شگفتي بسازد.

     رفت و  برگشت قيمتي در نيمه دوم ۹۹ 
وضع نا آرام و غيرقابل پيش بيني در تابس��تان سال 
گذشته سبب شد تا بازار با رشد نزديك به سه برابري 
قيمت ها مواجه باش��د، از طرفي ت��رس جاماندن از 
بازار سبب ش��د تا بازاري پر رونق را شاهد باشيم.در 
ماه هاي آبان، آذر و دي اما اواضاع تغيير كرد و با توجه 
به انتخاب »جو بايدن« به رياس��ت جمهوري امريكا 
و اف��ت بي علت ارز كه بيش��تر جنبه رواني داش��ت، 
كاهش 3۰ تا 5۰ درصدي قيمت ها و ركود شديد را 
رقم زد. اتفاق ديگري كه در پاييز ۹۹ رخ داد، اين بود 
كه بانك مركزي بااطمينان بخشي از تامين ارز، بازار 
خودرو را به سمت يك فضاي آرام سوق داد و قيمت ها 
روندكاهش��ي در پيش گرفتن��د. در آبانماه فرمان 
افزايش قيمت از سوي شوراي رقابت براساس تورم 
بخشي اعالمي از سوي بانك مركزي صادر شد. خبري 
كه خيلي نتوانس��ت بازار خ��ودرو را تحت تاثير قرار 
بدهد و روند نزولي قيمتها ادامه پيدا كرد. به طوري كه 
براس��اس پيش بيني ها، قيمت خودروهايي كه در 
ماه هاي گذش��ته بي ضابطه و حبابي باال رفته بود، با 
كاهش نرخ ارز، به س��رعت دچار ريزش شدند. اين 
ريزش قيمت با اعالم آمادگي دو خودروس��از بزرگ 
براي عرضه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آذرماه، 

سبب يك ثبات نسبي در بازا رخودرو شد. 
بازار خودرو در دو ماه پايان سال ۹۹ نيز به طور عمده 
روزهاي س��اكن و باثباتي را تجربه كرد. به نحوي كه 
تقاضاي كاذب و تقاضا براي س��رمايه گذاري در بازار 
خودرو فروكش كرد و بازار به تعادل نس��بي رس��يد. 

اما در اسفندماه با نزديك ش��دن به ايام پاياني سال، 
عرضه خودرو از س��وي دالالن و واس��طه ها افزايش 
يافت، زيرا در غير اين صورت آنها مجبور بودند در سال 
جديد خودروهايشان را به عنوان يك مدل پايين تر با 
قيمت هاي كمتري به فروش برس��انند، ضمن اينكه 
همان روزها خودروهاي مدل ۱۴۰۰ خودروس��ازان 
وارد بازار شد.همين عامل سبب شد تا افزايش قيمت 
چنداني را در روزهاي پاياني سال شاهد نباشيم و در دو 

هفته به پايان سال، بازار آرام باشد.

   و اما بازار خودرو در ۱۴۰۰ 
اما بازار خريد و فروش خودرو در نخس��تين روزهاي 
فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ با روند افزايشي قيمت ها 
در تعدادي از خودروها روبرو شد، البته اظهارات شيوا 
رييس شوراي رقابت مبني بر قطعيت افزايش قيمت 
خودرو در س��ه ماهه نخست امس��ال در اين افزايش 
قيمت ها نيز بي تاثير نبود. اما در مجموع فعاالن بازار 
خودرو معتقدند با ثبات قيمت ارز قيمت انواع خودرو 
در بازار شاهد افزايش قيمت بااليي نخواهد بود چرا كه 
قيمت ها متاثر از نرخ ارز است.از اين رو، مي توان گفت 
بخش تقاضاي واقعي بازار خودرو در ركود كامل به سر 
مي بردو اين روزها بازار خودرو در فاز انتظاري قرار دارد. 
برهمين اس��اس، نيازي كه هم اكن��ون در بازار وجود 
دارد بيش��تر مربوط به بخش سرمايه گذاري است؛ به 
عبارتي بهتر، افراد براي حفظ ارزش دارايي خود اقدام 

به ثبت نام و شركت در قرعه كشي خودرو مي كنند.

    ۸   برابر شدن قيمت ها از ۹۲ تا ۱۴۰۰
با اين حال ببينيم كه بازار خودرو طي س��ال هاي ۹۲ 
تا ۱۴۰۰ چه تغييرات قيمتي را تجربه كرده اس��ت. 
براساس آماري كه »خبرگزاري تسنيم« منتشر كرده، 
نش��ان مي دهد قيمت خودروهاي داخلي از سال ۹۲ 
تا ۱۴۰۰ بيش از ۸ برابر ش��ده است به عبارتي ديگر، 
علي رغم وعده هاي داده ش��ده، نه تنها قيمت خودرو 
در اين ۸ س��اله كاهش پيدا نك��رده، بلكه ركوردهاي 
جدي��دي را در جهش قيمت خودرو طي س��ال هاي 
گذشته شاهد بوديم. براي مثال »پرايد«۱3۲ كه در 
سال ۱3۹۲ بالغ بر ۱7 ميليون تومان قيمت داشت در 
سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ ميليون تومان افزايش يافته است. 
»سمند س��ورن« از حدود 33 ميليون تومان به ۲۴۸ 
ميليون تومان رس��يده و »پ��ژو ۴۰5 « نيز كه حدود 
۲6 ميليون تومان بوده به ۱۹۰ ميليون تومان رسيده 
اس��ت. »پژو ۲۰6 تيپ 5« از 36 ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان به ۲5۸ ميليون تومان و »پژو ۲۰7 « اتوماتيك 
از 57 ميليون تومان به 3۹۸ ميليون تومان، »پژو ۲۰6 
صندوق دار مدل v۸« از 37 ميليون و 3۰۰ هزار تومان 
به ۲77 ميليون تومان رسيده است. در خانواده پرايد 
نيز شاهدهستيم كه »پرايد ۱3۲« از ۱7 ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان به ۱۱۲ ميليون تومان، »پرايد ۱۱۱« از ۱6 
ميليون تومان و ۴۰۰ هزار تومان به ۱3۰ ميليون تومان 
رسيده است. در ساير خودروهاي داخلي نيز همچنان 

افزايش ۸ برابري  قيمت ها مشاهده مي شود.
به گ��زارش »تعادل« يك��ي از ويژگي ه��اي اقتصاد 
ايران، فعاليت جذاب و پرس��ود دالالن و س��فته بازان 
در بازارهاي غيرمولدي همچون بازار خودرو، مسكن، 
زمين، طال، سكه و ارز است. بر اين اساس قيمت ها در 
اين بازارها آن چيزي نيس��ت كه ماحصل تعادل بين 
عرضه و تقاضا باش��د، بلكه قيمت ها همواره با كنترل 
عرضه يا تقاضا از س��وي دالالن شكل مي گيرد و اين 
موضوع در بازار خودرو به خوبي قابل مش��اهده است؛ 
 البته فروش��ندگان خودرو تأكي��د مي كنند در حال 
حاضر اختالف قيمت بسياري از خودروهاي داخلي 
از كارخانه تا بازار به بيش از ۸۰ درصد رس��يده و بازار 
در شرايط فعلي اصال كشش افزايش بيشتر قيمت ها را 
ندارد. البته اين اختالف قيمتي، شائبه وجود دست هاي 
پش��ت پرده در بازار خودرو را ني��ز تقويت مي كند. در 
مجموع رصد بازار خودرو دراين سال ها نشان مي دهد، 
مشتريان بيشتر از تغييرات شوكه بودند و بيشترين 
معامالت و خريدها توسط واسطه ها و دالالن به منظور 
سرمايه گذاري و حفظ سرمايه اوليه شان انجام مي شد 
و كمتر مصرف كننده واقعي به بازار مراجعه مي كرد.اگر 
تحريم ها برداشته شود، به طور طبيعي با كاهش نرخ ارز 
همراه خواهد بود كه بي شك روي قيمت خودرو هم 
تاثير خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروي 
خارجي و بسته ماندن درهاي واردات احتمال افزايش 

قيمت ها بيشتر است تا كاهش. 
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مديركل دفتر سرمايه گذاري 
و امور طرح هاي وزارت صمت اعالم كرد

ايلنا | مديركل دفتر سرمايه گذاري و امور طرح هاي 
وزارت صمت اظهار داشت: ماينرها پيش از اين امكان 
استقرار در ش��هرك هاي صنعتي را داشتند اما اخيرا 
در بنگاه ها و واحدهاي توليدي موجود هم امكان اخذ 
مجوز و فعاليت دارند. عليرضا ه��ادي در مورد فرآيند 
اخذ مجوز استخراج رمزارزها اظهار كرد: متقاضيان در 
سامانه بهين ياب ثبت نام مي كنند و در همان سامانه 
مجوز صادر مي شود. هم شخص و هم شركت مي تواند 
درخواست مجوز بدهد و محدوديت خاصي در اين مورد 
وجود ندارد. وي با اشاره به تسهيل گري ها در اين زمينه 
گفت: در مورد استقرار تجهيزات، بايد دست كم به ميزان 
۱۰۰ كيلووات مصرف انرژي داشته باشند، پيش از اين 
كف آن ۲5۰ كيلووات بود كه به ۱۰۰ كيلووات كاهش 
پيدا كرد. اگر هر ماينر ۲ كيلو وات توان مصرف كند قبال 
بايد ۱۲5 ماينر استفاده مي شد كه بتواند كار خود را شروع 
كند اما االن با 5۰ ماينر مي تواند كار خود را شروع كند. 
يعني مقداري كار را تسهيل كرده ايم.هادي در ادامه افزود: 
همچنين ماينرها امكان استقرار در شهرك هاي صنعتي 
را دارند. اخيرا اين مورد نيز اصالح شده است و در بنگاه ها و 
واحدهاي توليدي موجود هم امكان اخذ مجوز و فعاليت 
دارند.وي تصريح كرد: وزارت نيرو، ناجا و دستگاه هاي 
نظارتي با مزارع غيرمجاز برخ��ورد مي كنند. از وزارت 
صمت نيز اسامي افرادي را كه درخواست مجوز داده اند را 
مي گيرند تا به استثناي آنها با بقيه برخورد شود. البته فقط 
كساني كه داراي پروانه بهره برداري هستند مي توانند 
اس��تخراج رمزارز داشته باشند.وي در مورد بازه زماني 
مورد نياز براي اخذ مجوز گفت: دو مرحله مجوز وجود 
دارد: جواز تاسيس و پروانه بهره برداري. جواز تاسيس 
بسيار س��ريع براي متقاضيان صادر مي شود كه براي 
بازه زماني آماده سازي زيرساخت ها تا زمان بهره برداري 
اس��ت. روزي كه مي خواهند بهره ب��رداري كنند جواز 
تاسيس باطل شده و براي آنها پروانه بهره برداري صادر 
مي شود. كسي مي تواند رمزارز استخراج كند كه پروانه 
بهره برداري داشته باشد.هادي در ادامه بيان كرد: بعد از 
وارد شدن اطالعات متقاضي، سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اطالعات را بررسي مي كند و عموما خيلي 
سريع مجوز صادر مي شود. روند درخواست مجوز بعد از 
روند صعودي قيمت بيت كوين افزايشي بوده است.وي 
با اخطار در مورد آگهي هايي در مورد استخراج رمزارزها 
داده مي شود خاطرنشان ساخت: گرفتن مجوز بسيار 
ساده است، مردم نبايد گول كسي را كه يك جواز تاسيس 
گرفته بخورند. گاهي مي بينيم كه در آگهي ها مي نويسند 
»داراي مجوز از وزارت صنعت« و براي »كلود ماينينگ« 
از مردم پول مي گيرند يعني مي گويند به عنوان ميزبان به 
جاي مشتري استخراج كرده و كارمزد مي گيرند. كسي 
كه فاقد پروانه بهره برداري باشد و چنين كاري كند قطعا 
كالهبردار است، كسي با جواز تاسيس حق چنين كاري 
ندارد. اگر كسي مي خواهد در اين زمينه فعاليت كند 
مي تواند خودش سريعا مجوز بگيرد و نبايد خود را گرفتار 

اين نوع كالهبرداري ها كند.

قيمت مواد شوينده تا پايان خرداد 
افزايش  نمي يابد

تس�نيم | دبير انجمن توليدكنندگان محصوالت 
ش��وينده تاكيد كرد: تا پايان خردادم��اه قيمت انواع 
شوينده تغيير نمي كند.جمشيد فروزش در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در خصوص 
زمزمه هاي افزايش 35 درصدي قيمت شوينده ها كه 
در بازار مطرح شده است، گفت: هنوز هيچ پيشنهادي 
براي تغيير قيمت انواع شوينده ارايه نشده است.وي با 
اعالم اينكه با توافق به عمل آمده ميان توليدكنندگان 
قرار است هيچ تغيير قيمتي تا پايان خردادماه اجرايي 
نشود، افزود: از خردادماه به بعد با توجه به شرايط بازار و 
تامين مواد اوليه تصميمات براي قيمت شوينده اجرايي 
خواهد شد.وي با تاكيد براينكه تعرفه هاي گمركي از 
۴۲۰۰ به ارز نيمايي تغيير پيدا كرده است، تصريح كرد: 
اين رقم نشان مي دهد تعرفه هاي گمركي سه برابر شده 
است عالوه بر اين مواد پتروشيمي نيز رشد قابل توجهي 
پيدا كرده است به نحوي كه اين افزايش قيمت ها در 

مواد پتروشيمي پدر صنعت را درآورده است.

توزيع۱۳۰ هزارتن برنج
در فروردين ماه

ايرنا |بر اساس گزارش شركت بازرگاني دولتي ايران، با 
احتساب تخصيص۱۰۰ هزار تن برنج براي ماه مبارك 
رمضان از آغاز سال تاكنون ۱3۰ هزار تن برنج در كشور 
توزيع شده اس��ت.در بخش تنظيم بازار، ۱۰۰ هزار تن 
برنج ب��راي ماه مبارك رمضان تخصيص داده ش��د و از 
ابتداي سال نيز3۰ هزار تن توزيع شده است كه مجموع 
توزيع برنج از ابتداي س��ال را به ۱3۰ هزار تن رساند.بر 
اساس گزارش كارشناسان پايش بازار كاالهاي اساسي، 
توليد برنج در جهان در سال ۲۰۲۱ به 5۰۴ ميليون تن 
خواهد رسيد و معامالت اين محصول چهار درصد رشد 
خواهد داشت و ذخاير جهاني پايان دوره نيز با تغييرات 
مثبت همراه خواهد بود.كارشناس��ان، افزايش توليد و 
افت تقاضاي برنج را از داليل ثبات و كاهش قيمت اين 
ماده غذايي پر مصرف در سال جاري مي دانند.بر همين 
اساس »شكوه رفيعي« مديركل هماهنگي خريد خارجي 
شركت بازرگاني دولتي در نشست پايش بازار كاالهاي 
اساسي گفت: پيش بيني ش��ده توليد برنج در برخي از 
كشورها در س��ال ۲۰۲۱ ميالدي افزايش داشته باشد 
كه اين موضوع مي توانديكي از داليل كاهش قيمت هايا 
ثبات آن در جهان باشد.  وي افزود: پيش بيني شده توليد 
اين محصول در برمه به ۱3 ميليون تن و در هند به ۱۲۱ 
ميليون تن افزايش يابد. به گفت��ه رفيعي، توليد برنج 
پاكستان نيز به هفت ميليون6۰۰ هزار تن رو به افزايش 
است و در تايلند نيز به ۱۸ ميليون تن افزايش پيدا مي كند، 

اما توليد در ويتنام۲7 ميليون تن ثابت خواهد ماند.

خودروسازان استانداردهاي 
۸5گانه را عملي كنند

فارس | رييس سازمان ملي استاندارد با تاكيد بر لزوم 
اجراي كامل اس��تانداردهاي ۸5گانه خودرو، گفت: در 
ارتباط با حقوق مردم سخت مي گيريم و خودروسازان 
متعهد به اجراي آن هس��تند.در اي��ن رابطه غالمرضا 
شريعتي رييس سازمان ملي استاندارد، صنعت خودرو را 
بخش غيرقابل انكار در زندگي مردم توصيف كرد و گفت: 
سازمان استاندارد به عنوان نهادي حاكميتي بايد حامي 
توليد ملي بوده و از سوي ديگر حقوق مردم را استيفا و از 
آن صيانت كند.  وي تصريح كرد: موظف هستيم تا عالوه 
بر حفظ و رعايت حقوق مردم و شهروندان، نقش خود را 
به  عنوان حامي توليد با هدف تحقق شعار سال مبني بر 
پشتيباني و مانع زدايي به خوبي ايفا كنيم. رييس سازمان 
ملي استاندارد، هدف از تصويب استانداردهاي ۸5 گانه 
مطابق با استانداردهاي روز اروپا را حفظ حقوق مردم و 
توليدكننده دانست و گفت: اجراي استانداردها، مقررات 
فني و كيفي صرفا تأمين كننده حقوق مصرف كننده 
نيست، بلكه به دنبال استيفاي حقوق توليدكننده براي 
حضور در بازار جهان��ي و رقابت پذيري محصوالت نيز 
است.  وي بر لزوم رعايت حقوق مصرف كنندگان توسط 
خودروسازان تاكيد كرد و افزود: در ارتباط با حقوق مردم 
هم سخت مي گيريم و خودروساز متعهد به اجراي آن 
است. انتظار داريم طبق برنامه زماني استانداردهاي ۸5 
گانه به صورت كامل محقق شود، سازمان استاندارد نيز 

نهايت همكاري و حمايت را خواهد كرد. 

شوراي رقابت
با انحصار برخورد كند

فارس | عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
ش��وراي رقابت بايد هرجا كه انحصار وجود دارد، با آن 
برخورد كند.جعفر قادري، عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس با اشاره به وجود قوانين زائد پيش روي 
توليد گفت: قوانين زائد كمك مي كند كه مسير حركتي 
توليد كننده، مسيري شفاف نباشد و در حال حاضر برخي 
از قوانين ما اع��م از قانون تامين اجتماعي، بخش هاي 
زائدي دارند. وي با بيان اينكه حجم قوانيني كه در ايران 
وجود دارد در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد، تصريح كرد: 
در قوانين بيمه اي، بانكي و مالياتي نيز قوانين زائد داريم 
كه بايد برطرف شوند. همچنين سختي ورود به كسب 
و كار، مخل فعاليت هاي توليدي است كه بايد اين موارد 
هم مدنظر قرار گيرد.قادري تصريح كرد: ما بايد قوانين و 
موانع دست و پا گير رو را برداشته و حجم قوانين و به هم 
ريختگي ها را بر طرف كنيم. هر جا كه توليد كننده در سر 
چهار راه هاي چه كنم چه كنم قرار گرفته را بشناسيم تا 
بدانيم توليدكننده بايد كدام مسير را طي كند.وي در 
خصوص انحصار و رانت هايي كه بر سر راه توليد هستند 
نيز گفت: شوراي رقابت بايد ورود كند و هر كجا انحصار 

وجود دارد، با آن برخورد كند.

خودرو از ۹۲ تا ۱۴۰۰ چقدر گران شده است؟ 

روايتي تلخ از گراني خودرو

هشدار رييس اتاق بازرگاني ايران: 

دچار كمبود گندم مي شويم!
رييس ات��اق بازرگان��ي اي��ران مي گويد دول��ت بايد 
سياس��ت هاي خ��ود را در ح��وزه گندم تغيي��ر دهد.  
غالمحسين ش��افعي در ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اس��تان خراس��ان رضوي، بيان كرد: 
با توجه به مش��كالت كمبود آب و بارندگي در كشور، 
استفاده حداكثري از توان داخلي اهميت فراواني دارد 
اما برخي سياست هاي اجرايي خطراتي را در اين حوزه 
به وجود آورده اس��ت.  وي با بي��ان اينكه اگر نرخ خريد 
تضميني گندم تغيير نكند، احتمال شكل گيري بازار 
سياه و قاچاق وجود خواهد داشت، بيان كرد: در خصوص 
نرخ تضميني خريد گندم از كشاورزان متأسفانه با شرايط 
ناگواري مواجهي��م.  بهاي اوليه اي كه دولت در س��ال 
گذشته تعيين كرد، مناسب نبود و باوجوداينكه تغييراتي 
در نرخ ها اعمال ش��د؛ هنوز نرخ مذكور عادالنه نيست.

شافعي ادامه داد: اگر اين تجربه دوباره تكرار شود و براي 
نرخ تضميني خريد گندم از كشاورز، قيمت عادالنه اي 
اعالم نشود، همين مقدار توليد كم كه به واسطه كم آبي 
سال جاري، تأمين كننده نيازها نخواهد بود؛ يا از مرزها 
خارج مي شود يا براي آن بازار سياهي شكل مي گيرد.  
نتيجه آن خواهد شد كه دولت در ماه هاي آتي با قيمت 
باالتري محصول را از ديگر كشورها خريداري و وارد كند. 
او تأكيد كرد: اين جنس مسائل قابل بررسي، چاره جويي 
و پيشگيري است و از اين منظر، بايد امروز دولت براي 
آن اقدام كند تا فردا بحران و چالشي در بازار و در بخش 
تقاضا رخ ندهد. همچنين رييس اتاق بازرگاني ايران در 
نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني خراسان رضوي 
نيز با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، بيان كرد: تصميم گيران 
و تصميم س��ازان اقتصادي، بخش خصوصي را در روند 

گره گشايي از مشكالت كش��ور، محرم خود نمي دانند 
و كيفيت اين نگاه باعث ش��ده تا اين بخش به رغم همه 
ظرفيت هاي��ش، به جايگاه واقعي خود نزديك نش��ود. 
شافعي تأكيد كرد: باور داريم كه براي پشتيباني  از توليد 
و مانع زدايي  در مس��ير فعاليت هاي اقتصادي، نيازمند 
درك مشترك قواي س��ه گانه از شعار سال هستيم اما 
اينكه هركدام آنها براي تحقق اين بحث، راهي جدا بروند؛ 

در غايت نتيجه اي را حاصل نخواهد كرد. 
ش��افعي در بخش ديگري از اظهارات خود، از انباشت 
قواني��ن، تناقض ه��ا و ضعف هاي موج��ود در اجراي 
آن سخن گفت و متذكر ش��د: اخيراً معاونت حقوقي 
رياست جمهوري در حال بررسي قوانين در بخش هاي 
مختلف با هدف شفاف سازي و هم حذف قوانين زائد 
است.  بعضي بررسي هاي اين مرجع، نكات قابل تأملي 

داشت كه ازجمله آن، انباشت و تراكم عجيب قوانين 
در بعضي حوزه ها و نهاده��ا بود و جالب اينكه همين 
حجم باال از قوانين عمدت��ًا داراي اعتبار بوده و زمينه 
اجرا داشتند.  حاال تصور كنيد كه چه ميزان تضاد در 

اين انبوه از قوانين، رقم مي خورد؟
وي در ادامه با اش��اره به موض��وع احترام به حقوق 
مالكي��ت و بي ثبات��ي اقتص��ادي ناش��ي از فقدان 
حركت ه��اي متناس��ب ب��ا تعام��الت بين المللي، 
اف��زود: اينها مولفه هايي هس��تند ك��ه بايد اصالح 
ش��وند.  در كنار آنها، مديري��ت واردات و كمك به 
توس��عه صادرات، پرداختن به قوانين مخل توليد، 
تغيير نگرش ها از منظر ملي به منطقه اي و افزايش 
اختيارات مسووالن استاني، موضوعاتي هستند كه 
بايد به اولويت عملكرد دستگاه هاي متولي بيايند. 

شرايط جديد صدور مجوز 
براي استخراج رمزارز

قيمت خودرو 1400قيمت خودرو در 1392نوع خودرو
248 ميليون تومان33ميليون و 500 هزار تومان سمند سورن

190 ميليون تومان26 ميليون و 500هزار تومان پژو 405
203 ميليون تومان34 ميليون و 200 هزار تومانپژو 206 تيپ 2
258 ميليون تومان36 ميليون و 400 هزار تومانپژو206 تيپ 5

398 ميليون تومان57 ميليون تومانپژو 207 اتوماتيک
v8 247 ميليون تومان37 ميليون و 300 هزار تومانپژو206 صندوق دار مدل

112 ميليون تومان17 ميليون و 200 هزار تومانپرايد 132
130 ميليون تومان16 ميليون و 400 هزار تومانپرايد 111

127ميليون تومان21 ميليون تومانتيبا
220 ميليون تومان33 ميليون و 200 هزار تومانپژو پارس سال
193 ميليون تومان26 ميليون و 900 هزار تومانسمند ال ايکس

960ميليون تومان127  ميليون تومانسوزوکی ويتارا اتومات
332 ميليون تومان36 ميليون تومانتندر 90
876 ميليون تومان105 ميليون تومانمزدا 3

منبع:  تسنيم

ويژه

حجم گاز عبوري ۲۲ ميليارد و 
 ۲6۸ ميليون متر مكعبي

در منطقه ۹ عمليات انتقال گاز
مقدم بيگلريان با اعالم اين خبر اظهار كرد: حجم گاز 
تحويلي به استان هاي تحت پوشش منطقه )گلستان، 
مازندران، گيالن( در س��ال ۹۹، به ميزان ۱7 ميليارد 
و۹۲۰ ميليون مترمكعب و حجم گاز انتقالي از منطقه 
كه ش��امل فلوي عبوري از تاسيس��ات تقويت فشار 
گاز چلوند مي باش��د، در اين م��دت ۴ ميليارد و ۲۹3 
ميليون متر مكعب بوده است.مدير منطقه ۹ عمليات 
انتقال گاز در ادامه اين مطلب افزود: بنابراين حجم گاز 
عبوري كه شامل مجموع گازهاي مصرفي استان هاي 
شمالي و عبوري از منطقه است، در سال ۹۹ به ميزان 
۲۲ ميليارد و ۲6۸ ميليون متر مكعب مي باش��د.وي 
همچنين مجموع گاز تخليه ش��ده ناشي از تعميرات 
خط و عملكرد تاسيسات در سطح منطقه را در سال ۹۹ 
به ميزان ۱ ميليون و ۸6۲ هزار متر مكعب اعالم كرد و 
يادآور شد: گاز تخليه شده در سال ۹۹ حدود ۲۱ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ كه ۲ ميليون و 35۹ هزار 
متر مكعب بوده، كاهش داشته است.بيگلريان همچنين 
از افزايش ح��دود 3 برابري ميزان خوداظهاري حجم 
گاز تحويلي به شركت هاي گاز استاني از خطوط لوله 
منطقه ۹ عمليات انتقال گاز در سال۹۹ خبر داد و افزود: 
ميزان خوداظهاري حجم گاز تحويلي به اس��تان هاي 
تحت پوشش منطقه درسال ۹۹ به ميزان ۱۹7ميليون 
مترمكعب بوده كه به ميزان ۱۸۰ درصد نسبت به زمان 
مشابه سال قبل )۹۸( كه برابر با 7۱ ميليون متر مكعب 
بوده، افزايش داشته است.مدير منطقه ۹ عمليات انتقال 
گاز با اش��اره به افزايش 33 درصدي س��اعت كاركرد 
تاسيسات تقويت فشار گاز رامسر و همچنين افزايش 
3۱ درصدي ساعت كاركرد تاسيسات تقويت فشار گاز 
رشت از تالش ها و اقدامات موثر همه كاركنان منطقه 
اعم از عملياتي و س��تادي در راس��تاي تحقق اهداف 
شركت انتقال گاز ايران در انتقال پاك، ايمن، پايدار و 

بهره ور گاز طبيعي تشكر و قدرداني نمود.

جلسه كميته امنيت و سايبري شركت 
برق منطقه اي مازندران وگلستان

با حضور مديرعامل شركت برق منطقه اي مازندران 
وگلس��تان اولين جلسه كميته امنيت و سايبري در 
سال جاري برگزار شد.اولين جلسه كميته سايبري 
شركت برق منطقه اي مازندران وگلستان با حضور 
مهندس حسين افضلي و اعضاي كميته با ساختار 
جديد برگزار گرديد.در اين جلسه با توجه به تهديدات 
روزافزون حوزه سايبري و اهميت اقدامات متناسب و 
پيشگيرانه به بررسي و ارايه پيشنهادات و راهكارهاي 

موجود توسط اعضاي كميته پرداخته شد.
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خبرروز

غربالگري۱۷۲ هزار مسافر ورودي به كشور از نظر ابتال  به كرونا
رييس س��ازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر از غربالگري بالغ بر ۱۷۲ هزار نفر از مسافران ورودي به كشور از نظر ابتال به 

كرونا خبر داد.
مهدي وليپور با اش��اره به اجراي طرح مراقبت بهداش��تي از مسافران ورودي به كش��ور كه جمعيت هالل احمر در همكاري با 
وزارت بهداشت آن را اجرايي كرده است، گفت: با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا، از ۲۰ اسفندماه كنترل بهداشتي مسافران 
ورودي به كشور از ۲۶ مرز رسمي هوايي، زميني و دريايي در ۱۶ استان برعهده جمعيت هالل احمر قرار گرفته و اجراي آن با 

فعاليت۴۳۱ نيروي عملياتي و آموزش ديده از سازمان امدادونجات و... همچنان ادامه دارد.

رويداد

ساعت ۱۱ و ۱۱ دقيقه روز گذشته زلزله 5.9 ريشتري 
بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند. كانون اين زمين 
ل��رزه ۱۰ كيلومتري عمق زمين ب��وده و لرزش آن در 
شهرها و اس��تان هاي اطراف و حتي كشور كويت هم 
احساس شده است. بعد از آن پس لرزه هاي متناوبي نيز 
اتفاق افتاد كه بزرگ ترين آن ۴.۴ ريشتر بود. مساله مهم 
اما ميزان خسارت هاي جاني و مالي اين زلزله است كه بر 
اساس آخرين اخبار خوشبختانه جز مصدوم شدن چند 
نفر و ترك خوردن ديوار خانه هاي روستايي خسارت 

ديگري گزارش نشده است. 

    ۲۱ روستا تحت تاثير زلزله
بنا به گفته سخنگوي جمعيت هالل احمر ۲۱ روستا در 
اين زمين لرزه آسيب ديده اند. خوشبختانه اين زمين لرزه 
آمار فوتي نداشته اس��ت اما در برخي از روستاها افرادي 
مصدوم شده اند.  دكتر محمد حسن قوسيان مقدم درباره 
آخرين وضعيت مناطق زلزله زده بندرگناوه و امدادرساني 
در اين منطقه، اظهار كرد: تاكنون تخريب و ترك خوردگي 
ديوارهاي منازل گزارش ش��ده است. همچنين5۲۰۰ 
تخته چادر آماده اس��ت تا در صورت نياز توزيع ش��ود.  
قوسيان با بيان اينكه ۲۱ روستا با ۴55۳ نفر شامل ۱۱۷9 
خانوار تحت تاثير هستند گفت: ۳۸5 نيروي عملياتي 
شامل ۷۷ تيم، ۱5 پايگاه، ۱۰ شعبه و دفاتر نمايندگي در 
استان بوشهر، ۶۰۷ نيروي عملياتي در قالب ۸۱ تيم در 
كهگيلويه و بويراحمد، ۱۶۶۳ نيروي عملياتي در قالب 
۱۶5 تيم در خوزستان، ۶۱۲ نيروي عملياتي شامل 9۰ 
تيم در هرمزگان در آماده باش هستند. او شمار مصدومان 
اين زلزله را تا ساعت ۱۳، پنج نفر اعالم كرد كه چهار نفر در 

گناوه و يك نفر هم در ديلم هستند.

    ثبت ۱۰ پس لرزه
سازمان اورژانس كشور نيز در گزارش جديدي از افزايش 
مصدومان اين حادثه به چهار نفر در گناوه خبر داد و اعالم 
كرد: تاكنون بيش از ۱۰ پس لرزه در منطقه ثبت شده 
است. اورژانس هوايي، اتوبوس آمبوالنس و تيم واكنش 

سريع سالمت در اولين دقايق به محل اعزام شده است.

    پااليشگاه گچساران خسارت ديد
هوشنگ صيدالي مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
نفت وگاز گچس��اران با بيان اينكه زمين لرزه باعث 
بروز خس��ارت در برخي تاسيسات نفتي شد، گفت: 
بر اثر زمين لرزه يكي از توربين  هاي تلمبه خانه گوره 
از س��رويس خارج شد كه نيرو هاي عملياتي در حال 
بازگرداندن آن به سرويس هستند.صيدالي با اشاره به 
اينكه بخشي از سقف ساختمان تلمبه خانه كوره الف و 
سي نيز ريزش كرده است، افزود: همه نيرو هاي شركت 
بهره برداري نفت وگاز گچساران در آماده باش كامل 
هس��تند.او بيان كرد: زمين لرزه خللي در روند توليد 
نفت ايجاد نكرده كرده است. البته هنوز ميزان خسارت 

مالي وارد آمده به اين پااليشگاه مشخص نشده است

     نيروگاه اتمي بوشهر سالم است
همچنين رواب��ط عمومي نيروگاه بوش��هر اعالم كرد: 
هيچ گونه آس��يبي به نيروگاه اتمي بوشهر در اثر زلزله 
روز يكشنبه در شهرس��تان گناوه وارد نشده است.قابل 
ذكر است نيروگاه بوشهر بر اساس استانداردها و ضوابط 
بين المللي طراحي و احداث شده و در برابر شديدترين 

زلزله هاي محتمل در كشور و منطقه ايمن است.

     برپايي ۳   بيمارستان صحرايي 
در مناطق زلزله زده

سخنگوي اورژانس كشور آخرين وضعيت زمين لرزه در 
مناطق زلزله در مرز بين دو استان بوشهر و فارس را اعالم 
كرد.مجتبي خالدي نيز درباره آخرين جزييات زمين لرزه 
در مرز بين استان هاي بوشهر و فارس گفت: تاكنون ۱۲ 
پس لرزه بعد از زمين لرزه اصلي كه به بزرگي 5.9 ريشتر 
بود در اين منطقه ثبت شده است. او ادامه داد: ۲۱ روستا با 
جمعيت نزديك به 5 هزار نفر در اين منطقه حضور دارند. 
اكثر روستاها توسط ارزيابان بررسي شده اند.سخنگوي 
اورژانس كشور با بيان اينكه ۴ نفر در اين زمين لرزه تاكنون 
مصدوم شده اند، تصريح كرد: مصدومان به صورت سرپايي 

درمان شده اند.خالدي خاطرنشان كرد: بيمارستان ها به 
ويژه بخش هاي ويژه در حال آماده باش هستند. همچنين 
5۰ دستگاه آمبوالنس و 5 دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
در حال آماده باش هس��تند. سه بيمارستان صحرايي و 
سه فروند بالگرد نيز آماده شده است. به گفته خالدي به 
دليل پس لرزه هاي مدام يك دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه 

آمبوالنس به گناوه اضافه شده است.

    خطر سونامي وجود ندارد
مهدي زارع، استاد پژوهشگاه زلزله شناسي، در اين باره به 
خبرآنالين گفت: زلزله بزرگ تر در چين خوردگي هاي 
مرز خليج فارس رخ داده است، اين اتفاق با زلزله بزرگاي 
نزديك۶ در 9۰ كيلومتري بوش��هر رخ داده است. از اين 
منطقه انتظار وقوع چنين زلزله هايي غيرمنطقي نيست، 
اين مناطق زلزله با تاقديس هايي كه س��ازوكار فشاري 
دارند رخ مي دهند و چنين حوادثي انتظار مي رود. استاد 
پژوهشگاه زلزله شناسي در اين باره مي گويد: اين زلزله هاي 
جديد ربطي به سونامي ندارد، چون زلزله ها حداقل در ۳۰ 
كيلومتري ساحل رخ داده اند و از نظر بزرگي هم انتظار 

نمي رود كه منجر به تغييري در كف دريا شوند.

زلزله گناوه خسارت جاني نداشت
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عكسروز

جامعه خبر

پرونده محيط بانان شهيد 
تعيين تكليف  مي شود

حدود ۴۰ سال گذش��ته ۱۴5 محيط بان جان 
خود را در راس��تاي حفظ محيط زيست از دادند 
كه س��ازمان حفاظت محيط زيست همه تالش 
خود را براي شهيد محسوب ش��دن آنها به كار 
بست، خوشبختانه چندي پيش اعالم شد كه تا 
پايان ماه رمضان تعدادي از اين پرونده ها تعيين 

تكليف مي شوند.
خبري منتش��ر ش��د با اين عنوان كه شهادت 
محيط بان علي خواجويي راوري پس از سه سال 
احراز ش��د، يعني اين محيط بان بعد از سه سال 
جان باختن در راه حفظ محيط زيست، با رايزني 
سازمان حفاظت محيط زيست و همكاري بنياد 
شهيد و امور ايثارگران ش��هيد محسوب شد و 
خان��واده خواجويي بعد از اي��ن از امكانات بنياد 
شهيد بهره مند خواهند شد.سرهنگ جمشيد 
محبت خانيدر اين رابطه گفت: ما محيط بانان را 
فرد مسلحي براي حفظ محيط زيست نمي دانيم 
بلكه معلمي فرهنگي براي حفظ محيط زيست 
مي دانيم. وي با بيان اينكه در حدود ۴٠ س��ال 
گذشته ۱۴5 محيط بان در راستاي حفظ محيط 
زيست جان خود را از دست دادند، افزود: در سه 
سال و نيم گذشته پنج محيط بان خود را از دست 
داديم و همه تالش خود را براي شهيد خواندن آنها 
انجام داديم اما متاسفانه اين پروسه بسيار طوالني 
است و اين روند آسيب زيادي به خانواده آنها وارد 
مي كند چون بعد از ش��هادت حقوق محيط بان 
قطع مي شود و در اين شرايط زندگي براي زن و 
فرزند فرد جان باخته دشوار مي شود.محبت خاني 
تاكيد كرد: تعدادي پرونده در بنياد شهيد مانده 
بود كه موضوع را به عنوان دغدغه با رييس سازمان 
محيط زيست مطرح كرديم رييس سازمان هم 
موضوع را در هيات دولت با رييس بنياد ش��هيد 
مطرح ك��رد و اوحدي قول داد به آنها س��رعت 
ببخشد و به قول خودش نيز عمل كرد كه شهيد 
محسوب شدن علي خواجويي راوري محيط بان 
كرماني بعد از سه سال تالش نمونه بارز اين خوش 
قولي است. وي اظهار داشت: بعد از آن مقرر شد تا 
به صورت هفتگي جلساتي را با بنياد شهيد داشته 
باشيم تا تكليف پرونده هاي باقيمانده در اين بنياد 
مشخص شود، در واقع در جلسه اي كه چند روز 
گذشته با رييس بنياد شهيد داشتيم تعيين شد 
كه تا پايان ماه رمضان تعداد محيط بانان شهيد 
مشخص خواهد ش��د در واقع ۱۴5 جان باخته 
داريم اينكه چه تعداد از آنها شهيد محسوب شوند 

تا پايان ماه رمضان مشخص مي شود.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: 
شهيد محسوب ش��دن محيط بانان جان باخته 
شرايط خاص خودش را دارد كه تمام آنها بايديكي 
يكي مورد بررسي قرار گيرند تا حقي ضايع نشود.

استقرار دائم هليكوپترها در ۴ پايگاه زاگرس 
مدي��ركل دفتر حفاظ��ت و حمايت 
س��ازمان جنگل ها از اس��تقرار دائم 
۴ هليكوپت��ر در پاي��گاه منطق��ه 
زاگرس براي اطفاي حريق خبر داد. 
اميرمس��عود جاللي با اشاره به اينكه 
س��ازمان جنگل ها از ابتداي س��ال 
گذش��ته ارتقاي پوشش حفاظتي را 
در دس��تور كار خود قرار داده است، 

اظهار كرد: ازجمله مهم تري��ن اقدامات ما در اين 
راستا پرداخت كامل معوقات نيروهاي حفاظتي 
بود. از س��ويي ديگر تمامي نيروه��اي حفاظتي 
براساس مناطق بحراني مانند نقاطي كه احتمال 
وقوع آتش، قاچاق چوب و... در آن بيش��تر است، 
س��اماندهي و بلوك بن��دي ش��دند. او ادامه داد: 
ب��راي اينكه نيروهاي حفاظ��ت از جنگل بتوانند 
كارآمدتر از قبل در عرصه ها حضور داشته باشند، 

خودروهاي آنه��ا مانيتورينگ و رصد 
مي شود و س��عي كرده ايم كه با پايش 
جانمايي خودروها و نفرات بر عملكرد 
نيروهاي حفاظتي نظارت بيش��تري 
كنيم.جاللي با اشاره به اينكه منطقه 
زاگ��رس جزو مناطق بحراني كش��ور 
ازنظر وقوع حريق است، تصريح كرد: 
طي اواخر س��ال گذشته جلسه ستاد 
راهب��ري زاگرس با حضور اس��حاق جهانگيري ، 
معاون اول رييس جمهوري  برگزار و در اين جلسه 
مقرر ش��د كه در چهار پاي��گاه در منطقه زاگرس 
هليكوپترهاي مستقر براي اطفاي حريق داشته 
باش��يم. به گفته او ستاد راهبري زاگرس به دنبال 
تدوين سندي براي حفاظت بيشتر از اين منطقه در 
قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 

است و اميدواريم كه بزودي اين برنامه ابالغ شود

ثبت نام مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان
ثبت ن��ام اينترنتي مرحل��ه دوم وام 
تومان��ي  ميلي��ون  ض��روري۱۰ 
بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري 
از روز چهارشنبه اول ارديبهشت ماه 
آغاز مي شود.مديركل امور فرهنگي 
و اجتماع��ي صندوق بازنشس��تگي 
كش��وري گفت: مرحله دوم ثبت نام 
وام ض��روري۱۰ ميلي��ون توماني از 

روز چهارشنبه اول ارديبهش��ت ماه به مدت يك 
ماه از طريق درگاه خدم��ات الكترونيك صندوق 
 sabasrm.ir بازنشس��تگي كشوري به نش��اني
انجام خواهد ش��د.محمود مرتضاي��ي فرد با بيان 
اينكه »مبلغ تس��هيالت در مرحله دوم نيز مانند 
مرحله نخس��ت ۱۰ ميليون توم��ان خواهد بود« 
گفت: بازپرداخت اين تسهيالت۳۶ ماهه و حدود 

۳۰۰ هزار تومان با نرخ كارمزد ساالنه 
۴درصد اس��ت كه پس از پايان مهلت 
ثبت نام و انج��ام فرآيندهاي معمول، 
فقط به حساب افراد مشمول در بانك 
صادرات كه در سيستم احكام درج شده 
و از اين حس��اب حقوق بازنشستگي / 
وظيفه دريافت مي كنند، واريز خواهد 
شد.مرتضايي فرد با اش��اره به افرادي 
كه امكان ثبت نام آنها براي دريافت اين تسهيالت 
وجود ندارد، اظهار داشت: متقاضياني كه از تاريخ 
صدور حكم بازنشس��تگي آنها كمتر از يك س��ال 
گذشته باشد، وراث پسري كه تا سه سال آينده از 
ليست وظيفه بگيري حذف مي شوند و متقاضياني 
كه حكم ترميم سال جاري براي آنان صادر نشده 

باشد، مجاز به ثبت نام نخواهند بود.

جرايم مشمول دو برابري راهنمايي و رانندگي بخشيده شد
براساس تدابير رييس پليس راهور 
نيروي انتظامي جريمه هاي مشمول 
دو برابري به اصل بازگشته و افرادي 
كه مش��مول اين جرايم مي شوند تا 
پايان دي ماه امس��ال فرصت دارند 
اص��ل جراي��م را بپردازند.مع��اون 
اجتماعي پلي��س راهور گفت: از آن 
جهت كه مردم به دليل شرايط كرونا 

در مضيقه بودند اين طرح به مجلس پيشنهاد و 
تصويب شد.س��رهنگ عين اهلل جهاني ادامه داد: 
براساس پيش��نهاد پليس راهور ناجا به مجلس 
ش��وراي اس��المي و تصويب در مجلس، جرايم 
خودروهاي��ي ك��ه مش��مول دو براب��ري بودند، 
بخشيده ش��د و افراد بايد اصل جريمه را تا پايان 

دي م��اه بپردازند.س��رهنگ جهاني 
با بي��ان اينك��ه اين ط��رح از چهارم 
ارديبهش��ت ماه آغاز مي شود، گفت: 
اين طرح فقط ش��امل جرايم دو برابر 
شده سال 99 مي شود و شامل جرايم 
سال ۱۴۰۰ نيست و افراد مي توانند 
اصل جرايم دو برابري شده سال 99 
را تا پاي��ان دي ماه امس��ال از طريق 
درگاه بانك ها، سايت پليس و دفاتر پليس +۱۰ 
بپردازند.مع��اون اجتماعي پلي��س راهور افزود: 
چنانچه افرادي كه مشمول اين طرح مي شوند تا 
زمان اعالم شده نس��بت به پرداخت جرايم خود 
اقدام نكنند، جرايم آنها دو برابر و در سوابق افراد 

درج مي شود.

محدوديت هايي كه بيشتر  به شوخي شبيه  است

آمار  بستري ها  به روزي 60 هزار نفر مي رسد
4۰5 نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند

گليماندگار|يك دور باطل زديم و 
بازگشتيم به روزهاي اول پاندمي كرونا 
در ايران. مرگ هاي سه رقمي، افزايش 
شمار مبتاليان و بستري ها و مس��ووالني كه انگار 
جز حرف زدن كار ديگري از دستش��ان بر نمي آيد. 
محدوديت هاي اعمال شده بيشتر به شوخي شبيه 
است و جان مردم همچنان در خطر. حاال مرگ ۴۰5 
نفر ديگر بر اثر كرونا به تيتر اول اخبار تبديل شده و در 
اين بين سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرون مي گويد 
ما هنوز به اوج پيك چهارم نرسيده ايم و اين وضعيت 
قرار نيست به اين زودي ها تمام شود. به گفته عليرضا 
رييسي در اين ش��رايط بستري ها به روزي ۶۰ هزار 
نفر هم مي رسد. اما هيچ كس نمي گويد كه قرار است 
اين روزي ۶۰ هزار مبتال كجا و با چه امكاناتي بستري 
ش��وند. همين االن هم در بيشتر ش��هرهاي ايران 
بيمارستان ها ديگر جايي براي بستري بيمار جديد 
ندارند، حتي سردخانه ها هم جايي براي نگهداري 
افراد درگذش��ته ندارند. در شرايط بسيار بحراني به 
س��ر مي بريم و هيچ خبري از قرنطينه و تعطيلي و 

الك داون نيست. 
البته مساله اينجاست كه اوضاع اين روزها از روزهاي 
اول پاندمي بسيار خطرناك تر است. ويروس جهش 
يافته حاال ديگر كودكان و جوانان را هم درگير مي كند 
و به كام مرگ مي فرستد. اما زندگي در شهر جريان 
دارد. مردم به دنبال كسب و كارشان هستند، وسايل 
نقليه عمومي همچنان پر و خالي مي شود و تنها اميد 
مردم و مسووالن به همين ماسك هايي است كه به 

چهره مي زنند تا از خطر ابتال در امان باشند. 

     وضعيت وخيم است اما كسي توجه نمي كند
دكتر مرداني در اين باره به »تعادل« مي گويد: ما ديگر 
نمي دانيم به چه زبان و روش��ي به مردم و مسووالن 
هشدار بدهيم. اگر شرايط به همين گونه ادامه پيدا 
كند مرگ ها به روزي ۶۰۰نفر هم خواهد رسيد. تنها 
راه نجات از اين ش��رايط الك داون كل كشور است. 
اتفاقي كه هرگز رخ نمي دهد. مردم هم اصال رعايت 

نمي كنند.  او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
اينكه همه منتظر واكسن هس��تند روش درستي 
نيس��ت، فكر نكنيد اگر همين فردا ۲۰ ميليون دوز 
واكسن وارد ايران شود همه ايمن مي شوند، تزريق 
واكسن زمان بر است، مردم بايد رعايت كنند، بايد جز 
در موارد ضروري از منزل خارج نشوند. نبايد با وسايل 
حمل و نقل عمومي رفت و آمد كنند. اين ازدحام در 
مترو و اتوبوس تعجب آور است. هيچ كس انگار به فكر 

سالمتي خودش نيست.

   كادر درمان از پا مي افتد
دكتر مرداني مي گويد: فاجع��ه اصلي زماني اتفاق 
مي افتد كه كادر درمان ديگر تاب و توان رس��يدگي 
به بيماران را نداشته باشد و از پا بيفتند. ۱۴ ماه فشار 
را تحمل كرده اند. در اين بين بيش از ۲۰۰ نفرشان 
جان باخته اند و حاال نمي توانيم از آنها توقع داشته 
باشيم كه با همان انرژي روزهاي اول كار كنند. همه 
آنها از جان گذش��تگي مي كنند اما اي كاش مردم 
و مس��ووالن هم كمي مانند كادر درمان احس��اس 

مسووليت مي كردند. 

     هيچ محدوديتي رعايت نمي شود
رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
با انتفاد از محدوديت هاي كرونايي اعمال ش��ده، 
ني��ز مي گويد: اينها ك��ه اص��ال محدوديتي نبوده 
است، همه چيز بدتر شده و خيابان ها شلوغ وتمام 
پارك ها همه باز اس��ت، در واقع همه جا باز اس��ت 

و محدوديتي نداريم.  پيام طبرس��ي، با اش��اره به 
وضعيت مراجعه هاي مبتاليان كرونا به بيمارستان 
مي افزايد: وقت��ي آمار مبتال و فوتي ها افزايش پيدا 
كرده اس��ت، اين بر ورودي بيماران به بيمارستان 
هم اثر مي گذارد. همه چيز بر افزايش اين مراجعه ها 
اثر دارد، وقتي رس��توران ها باز اس��ت، تردد براي 
سفرها باز است، مردم هم مبتال مي شوند. او در مورد 
وضعيت تخت هاي بيمارستان، مي افزايد: تخت هاي 
بيمارستان پر است، يك س��ري بيمارستان براي 
مراجعه هاي كرونايي اضافه مي ش��وند، ولي به هر 
حال تخت كم اس��ت و اين را خود وزارت بهداشت 
هم اعالم كرده است. درواقع نسبت به قبل از عيد، 
تعداد مراجعه هاي كرونايي ما باالي 5 برابر ش��ده 
اس��ت كه در بين اينها همه گروه س��ني از بچه تا 

بزرگسال وجود دارد.

      هر موج كرونا بيش از ۲  ماه طول  مي كشد
طبرسي با اشاره به پيش بيني  مدت زمان موج جديد 
كرون��ا مي گويد: تا االن متوجه ش��ديم كه هر موج 
حدود دو ماه طول مي كش��د، حال اگر بتوانيم يك 
مقدار محدوديت ايجاد كنيم تا فشار موج گرفته و 
پيكش كم تر شود، كمك كننده خواهد بود، اما اگر 
همينطوري پيش رود ما در دو ماه يا سه ماه با همين 
فش��ار بايد جلو برويم. او با انتفاد از محدوديت هاي 
اعمال شده، بيان مي كند: اينها كه اصال محدوديتي 
نبوده اس��ت، همه چيز بدتر شده و خيابان ها شلوغ 
وتمام پارك ها همه باز است، در واقع همه جا باز است 

و محدوديتي نداريم.

    مرگ بيش از ۱۳۰ نفر روزانه در تهران
اما در اين ش��رايط رييس ش��وراي ش��هر تهران 
ه��م از مرگ بي��ش از ۱۳۰ نفر روزان��ه در تهران 
خب��ر مي دهد. آماري كه تاكنون بي س��ابقه بوده 
است. اين ش��رايط نشان مي دهد كه نه مردم و نه 
مسووالن هيچ برنامه اي براي مهار همه جانبه اين 

پاندمي ندارند.

گزارش

كوتاهوخواندني

محققاندانشگاهكالیفرنیاايمپلنتكوچكبيسیمساختهاندكهميتوانددربافتهايعمیقبهشناساييمیزاناكسیژنرسانيبپردازد.اين
محققانهدفازتوسعهاينابزارراپايشسالمتاندامهايپیونديعنوانكردهاند.وظیفهاصليايناينايمپلنتكوچكبيسیماندازهگیري

میزاناكسیژنرسیدهبهبافتهايداخلبدناست.
هیاتنظارتفیسبوكباتاخیروطيچندهفتهآيندهدرموردلغوتعلیقاكانتدونالدترامپ،ريیسجمهورسابقامريكاتصمیمگیريخواهد
كرد.اينپروندهظاهراتوجهبخشعمدهايازمردمرابهخودجلبكردهوهیاتنظارتفیسبوكميگويدتاكنونبیشاز9هزارديدگاهدريافت

كردهوباعثشدهفرآيندبررسيدقیقپروندهتااينلحظهطولبكشد.
شركتگوگلامسالهفتمیلیارددالردردفاتروديتاسنترهايسراسرامريكاسرمايهگذاريخواهدكردكهكمتراز10میلیارددالردرسال
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