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يادداشت- 1

تفسير رئاليستي از بدهي
روز گذش��ته يك ب��ار ديگر 
معاون رييس سازمان برنامه 
و بودجه اعالم كرد كه دولت 
به بانك مركزي بدهكار است؛ 
بدهي هاي��ي كه بر اس��اس 
استدالل مسووالن سازمان 
برنام��ه و بودج��ه، مبتني بر 
دارايي هاي مسدودي كشور 
در ساير كشورها است. به عبارت روشن تر، مسووالن 
دولتي معتقدند با توجه به اينكه ايران در كشورهايي 
چون كره جنوبي، هند، عراق و... دارايي هاي مسدود 
شده اي را دارد، دولت مي تواند ما به ازاي اين دارايي هاي 
مسدود شده را از بانك مركزي طلب كند تا بعد از وصول 
اين دارايي ه��ا، در اختيار بانك مركزي قرار بگيرد. در 
نقطه مقابل مسووالن و مديران بانك مركزي معتقدند 
دارايي هاي مسدودي ايران در ساير كشورها در زمره 
دارايي هاي محقق شده كشور قرار نمي گيرد؛ بنابراين 
هر نوع برنامه ريزي براي اس��تفاده از اين دارايي ها در 
نهايت منجر به افزايش نقدينگي، توسعه پايه پولي و در 
نهايت تورم خواهد شد. نتيجه عيني افزايش دامنه هاي 
تورمي در كش��ورمان نيز مشخص است كه معيشت 
مردم را دچار اشكال مي س��ازد و باعث گسترش فقر 
مطلق خواهد شد. مبتني بر اين پيش فرض ها اما بايد 
ديد اين معادله اقتصادي كه توسط مهم ترين نهادهاي 
اقتصادي كشورمان طرح شده، واجد چه ويژگي هايي 
است و چه نتايجي را به دنبال خواهد داشت. به نظرم 
موضوع دارايي هاي مس��دودي ايران و تفاسيري كه 
از آن مي ش��ود را مي توان در س��ه كالسه موضوعي، 

حسابداري، اقتصادي و رئاليستي دسته بندي كرد.
نخس�ت( حس��ابداري: از منظر منطق حسابداري، 
تنها دارايي هايي را مي توان در دفاتر بستانكاري، قرار 
داد كه محقق شده باش��ند. دارايي هاي محقق شده 
يعني اينكه ارز برآم��ده از درآمدهاي نفتي با هر نوع 
درآمد ديگري از حس��اب خريدار خارج شده باشد و 
در حساب بانك مركزي كش��ورمان نشسته باشد. تا 
زماني كه يك چنين برداش��تي صورت نگرفته باشد، 
در واقع دارايي ها محقق نش��ده است. بنابراين نحوه 
مواجهه با دارايي هاي محقق نشده با دارايي هايي كه در 
حساب نشسته است، متفاوت است. مبتني بر اين نگاه 
حسابداري، دارايي هاي مسدودي ايران را نمي توان در 
زمره دارايي هاي محقق شده كشورمان در نظر گرفت، 
بنابراين معناي بده��كار بودن بانك مركزي نيز از آن 
متصاعد نمي شود. به نظر مي رسد، بانك مركزي هم 
بر اساس يك چنين تفاسيري اعالم مي كند، به دولت 

بدهكار نيست.
دوم( تفسير اقتصادي: نگاه بعدي كه در خصوص اين 
معادله مي تواند مورد توجه قرار بگيرد، وجه اقتصادي 
ماجرا است. از نظر منطق اقتصادي مناسبات اقتصادي 
نهادهاي مختلف اقتصادي دولت بايد مبتني بر قانون 
اساسي و بر اساس شرايط كشور تنظيم شوند. از منظر 
قانوني نيز هرچن��د دولت به عنوان نهاد باالدس��تي 
مي تواند از بانك مركزي بخواهد كه نيازهاي ريالي اش 
را تامين كند، اما اين درخواست ها بايد از يك منطق 
و اصولي بهره مند باش��ند. اين تصور كه دولت در هر 
ش��رايطي بتواند اقدام ب��ه چاپ پول كند، ش��رايط 
اقتصادي را به جايگاهي كه امروز در آن گرفتار شده ايم 
مي رساند. اما از منظر تئوري هاي اقتصادي، يك چنين 
معادله اي معقول نيست. اساسا بانك مركزي و نهادهاي 
اقتصادي دولتي با هم معامله و بده، بستاني ندارند كه 
يك طرف به طرف ديگر بدهكار ش��ود. البته سازمان 
برنام��ه و بودجه احس��اس مي كند كه چون كش��ور 
دارايي هايي دارد، بنابراين اين دارايي هاي وصول نشده 
را مي توان در قالب درآمدهاي ريالي استفاده كرد تا بعد 

از وصول آنها در حساب بانك مركزي بنشيند.
سوم( تفس��ير رئاليس��تي: علي رغم همه موارد ذكر 
ش��ده، يك واقعيت عريان در اقتصاد كشورمان وجود 
دارد كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اقتصاد ايران در 
تله تحريم هاي فراگير اقتصادي قرار گرفته است. اين 
تحريم ها به اندازه اي اقتصاد كشور را گرفتار كرده كه 
خروج از آن كار دشواري به نظر مي رسد. در يك چنين 
شرايطي طبيعي است كه دولت دست به اقداماتي بزند 
كه بر اس��اس آن بتوان كمي از اين فشار زايدالوصف را 
كاهش داد. حساب باز كردن روي دارايي هاي محقق 
نشده، شايد يكي از اين روش ها است. در شرايطي كه 
بر اساس آمارهاي مس��تند، فروش نفت ايران در كف 
قرار دارد و بسيار محدود ش��ده است، دولت براي كم 
كردن فش��ار تالش مي كند تا به هر دستاويزي چنگ 
زند تا از طريق آن بتواند بخشي از نيازهاي اعتباري و 
بودجه اي خود را تامين كن��د. البته اين ايراد به دولت 
وارد اس��ت، چرا در زماني كه مشكل تحريم ها وجود 
نداشت، پروسه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي 
و افزايش وابستگي به درآمدهاي مالياتي را كليد نزد. 
بنابراين بايد ديد چه هماهنگي اي ميان سازمان برنامه و 
بودجه و بانك مركزي صورت گرفته است. اگر دو طرف 
قبول كرده باشند كه در اين شرايط بحراني مي توانند 
به شكلي متفاوت به موضوع دارايي هاي مسدودي نگاه 
كنند، در اين ش��رايط مي توان آن را ناديده گرفت، اما 
اگر يك طرف ماجرا با اس��تفاده ريالي از اين دارايي ها 
مخالف باشد، نبايد بر روي آن تاكيد و اصرار شود. چرا 
كه هماهنگي ميان نهاده��اي اقتصادي، امري مهم و 

كليدي است. 

آلبرت بغزيان

اكونوميست به پيش بيني وضعيت اقتصاد ايران در پنج سال آينده پرداخته است

دورنماي اقتصاد ايران تا ۲۰۲۵
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اشكاالت طرح قانون بانك مركزي مجلستئوري توطئه و مساله منفعت آخر شاهنامه خوش نبود!
هميش��ه ش��نيده ام ك��ه 
مي گوين��د آخر ش��اهنامه 
خوش اس��ت و ط��ي 9 ماه 
اخي��ر اي��ن ضرب المثل در 
بورس بسيار ش��نيده  شد و 
بس��ياري عقيده داشتند كه 
دولت در روزهاي پاياني كار 
خود وضعيت بورس را بسيار 
مطلوب مي كند اما اين روزها شاهد وضعيت بدي در 
بورس هستيم و به لطف فعاليت بسياري از مسووالن و 
وعده هاي توخالي محدوده حمايتي بورس نيز شكسته 
شد و در حال حاضر بايد شاهد يك  روند نزولي عميق تر 

در بازار سرمايه باشيم.
طي روز شنبه ش��اخص به پايين ترين حد خود طي 
ماه هاي اخير رس��يد و باالخ��ره محدوديت حمايتي 
شكست. بازار س��رمايه وسيله اي ش��د تا بنا بر گفته 
دژپس��ند يا همان وزير اقتصاد، دولت از طريق آن از 
مردم استقراض كند و حاال نه تنها با هزار و يك ترفند 
و قانون ريزودرش��ت متعادل نمي ش��ود، بلكه گويي 
عده اي كمر همت به سقوط هرچه بيشترو نابودي كامل 

سرمايه هاي مردم بسته اند.
قريب به يك  سال از روزهاي طاليي بازار سرمايه يعني 
روزهايي كه شاخص هرروز عدد جديدي را فتح مي كرد 
گذشته و مردم به طريقي سرمايه و دارايي هاي زندگي 
خود را وارد بورس كرده اند تا بلكه س��رمايه ها از تورم 
دور بمانند اما اين سرمايه ها به ابزاري براي استقراض 

دولت تبديل شد.
روزهاي پاياني سال 98 دعوت به بازار سرمايه آغاز شد 
و پس از روزهاي نخست سال 99 شاهد رشد چراغ سبز 
تاالر شيشه اي بوديم كه در حال پرش براي فتح كانال 
دوميليوني بود اما اين روزها به واس��طه حمايت هاي 
دولت يك سنگ سنگين به پاي بورس بسته شده است 
و شاخص كل به عمق كانال نزديك و نزديك مي شود.

جامپينگ بازار س��هام در حالي ادام��ه دارد كه اغلب 
ش��ركت ها گزارش هايي از وضعيت سود، نرخ تسعير 
ارز و امثال اين موارد منتشر مي كنند و به نظر مي رسد 
كه اين اعداد و گزارش ها به هيچ  عنوان كارشناسي و 
منطقي نيست و حتي ممكن است هدفي مبتني بر 
ايجاد جو منفي در بازار پش��ت اي��ن گزارش ها وجود 
داشته باشد اما نبايد فراموش كرد كه وضعيت اصلي 
ش��ركت ها بد نيس��ت و برخي از اين شركت ها يك 
گزارش متفاوت به س��هامداران اراي��ه مي دهند كه 
اين موضوع جاي تعج��ب دارد. دراين  بين حقوقي ها 
و س��هامداران عم��ده در صف هاي ف��روش وضعيت 
يكجانشيني به خود گرفته اند و قيمت اغلب سهام هاي 
موج��ود در بازار پ��س از يك رنج منف��ي قوي حتي 
به پايين ت��ر از ارزش ذاتي خود رس��يده و اين فروش 
دسته جمعي و يكجانشيني براي فروش كمي عجيب 
است. به هرحال اين حقوقي ها چندين سال است در 
بازار فعاليت مي كنند و...  ادامه در صفحه 3

محال است؛ محال است بتوان 
ب��دون انديش��ه اي پال��وده به 
جايگاهي باالتر دس��ت يافت. 
انديشه و انديشه  ورزي اگر پالوده 
نشود، فرد و جامعه و هر گروهي 
در جا خواهد زد. البته نكته بسيار 
مهم در اينجا اين است كه واژه 
»پال��وده« و »پالودگي« اصال 
معنايي معن��وي، متافيزيكي و الهياتي ن��دارد. در اين جا 
»پالودگي« به معناي زدودن ناراس��تي ها و عيب هاست؛ 
زدودن كژانديشي  هاست. به همين دليل است بايد مراقب 
انديشه و انديشيدن بود. هر گروهي - هر گروه با هر گرايشي 
- اگر مي خواهد موفق باشد يا به جايگاهي برتر از آنچه دارد 
دست يابد يا دست كم از زوال و نابودي خود جلوگيري كند، 
بايد انديشه و انديشه  ورزي اش را پااليش كند. از همين منظر 
هر آدم عاقلي بايد از افتادن انديشه در چاله هاي ايدئولوژيك 
جلوگيري كند و شك نكنيد اگر كسي در اين باره هشدار 
مي دهد، فردي دلسوز و نيك خواه است. يكي از الگوهاي 
انديشه كه مي توان آن را يكي از »بيماري هاي انديشه ورزي« 
ناميد، »تئوري هاي توطئه« است. پيش از اين  بارها در اين 
باره صحبت كرده ايم و در اين نوشتار به نكته ديگري براي 
مصونيت بيشتر در برابر تئوري هاي توطئه اشاره مي كنم. 
تئوري هاي توطئه يكي از آفت هاي بدخيم انديشه ورزي 
است و عموما هم انديشه و شناخت عوام را آلوده مي كند، 
اما به هم��ان ميزان در خواص و تحصيل كردگان هم نفوذ 
دارد؛ نشان به آن نشاني كه برخي از ايدئولوگ هاي بزرِگ 

تئوري هاي توطئه تحصيلكرده و فرهيخته بودند.
 درباره كاركرد و دليل جذابيت و نفوذ تئوري هاي توطئه 
پيش تر صحب��ت ك��رده ام و از آن مي گذرم و پرس��ش 
اينجاس��ت كه چگونه مي توان و بايد در برابر يك تئوري 

توطئه جذاب و گيرا مقاومت كرد؟ بياييد ابتدا تئوري هاي 
توطئه را به س��اده ترين صورت بندي نهفته در همه آنها 
درآوريم. تئوري توطئه مي گويد: »فريب چشمان تان را 
نخوريد، علت و معلولي كه در يك رخداد مي بينيد و ادعا 
مي ش��ود وجود دارد، دروغ است! علت و معلولي ناپيدا و 
مخفي - به عبارتي توطئه اي - با سناريونويسي مشخصي 
در پس اين رخداد نهفته است.« پس تئوري توطئه حول 
محور »نفع« شكل يافته است: »نفع كساني در اين بوده 
است كه چنين رخدادي به وقوع بپيوندند.« به همين دليل 
مدافعان تئوري هاي توطئ��ه به جاي اينكه تالش كنند 
نشان دهند آن توطئه گراِن ذي نفع »چگونه فالن رخداد 
را رقم زده اند« دائم نشان مي دهند كه آن توطئه گران »چه 
سودي از رخداد مي برند.« بگذاريد با مثال توضيح دهم 
)مثالي كه تعمدا آن را از جايي دور مي آورم تا موضع گيري 
ايجاد نكند.(  چند هفته پ��س از آنكه هيتلر در آلمان به 
قدرت رسيد، شبي از شب ها مجلس آلمان آتش گرفت. 
شعله هايي كه از سقف مجلس زبانه مي كشيد آسمان شب 
را روشن كرده بود. همان شب جوانكي هلندي و كمونيست 
به عنوان عامل اين كار بازداش��ت و با سروصدا و تبليغات 
فراوان محاكمه شد. هيتلر به اين بهانه كه كمونيست ها 
پش��ت اين رخداد بودند به سركوب كمونيست ها شدت 
بخشيد. هيچگاه مشخص نشد آيا اين آتش سوزي واقعا كار 
آن جوان بوده است يا نه، اما از همان اول اين تئوري توطئه 
مطرح شد كه اين آتش سوزي كار خود نازي ها بوده تا به 
بهانه آن سركوب را شدت بخشند. داليل متعددي هم ارائه 
مي شد، اما دليل اصلي همين بود كه حكومت اين رخداد 
را دستاويزي براي سركوب مخالفان قرار داد. در يك كالم: 
كي سود برد؟ هيتلر. پس همان كسي كه سود برده خودش 
هم اين سناريو را نوشته است. با همه اين مقدمات به حرف 
ادامه در صفحه 3 اصلي مي رسم.  

 ن��گارش طرحي ب��ه صورت 
في البداهه از سوي اعضاي خانه 
ملت نتيجه مناسبي نخواهد 
داش��ت و بايد ب��ا نظرخواهي، 
تحقيق و بررسي و كارشناسي 
بيشتري همراه ش��ود. هدف 
طراحان در مجلس اين است 
ك��ه اختيارات بان��ك مركزي 
را گس��ترده تر كنند و آن را مس��تقل از دولت سازند، اما 
چنين نخواهد شد. مساله اي كه رييس كل بانك مركزي 
هم در مصاحبه اخير خود مورد اشاره قرار داد، اين است 
كه با تصويب طرح فوق نه تنها اختيارات اين نهاد پولي 
و مالي اضافه نخواهد ش��د، بلكه كمتر هم مي شود زيرا 
هيات عالي و كميته هايي در اين رابطه اختيار مي گيرند و 
بخشي از اركان به حساب مي آيند كه سبب خواهند شد 
تا اختيارات رييس كل بانك مركزي تضعيف شود.بانك 
مركزي در صورت نهايي شدن اين طرح از آنجا اين افراد 
از ديگر قوه ها هستند، عالوه بر اينكه بايد به دولت پاسخ 
دهد، الزاما در برابر آنها هم پاس��خگو خواهد بود. به اين 
معنا در هيات عالي افرادي از قوه قضاييه و مقننه حضور 
دارند كه نقش رييس كل بانك مركزي هماهنگ كننده 
خواهد بود و اختيار تصميم گيري و قدرت مديريتي او از 
امروز كمتر مي شود.كميته ها، شوراي فقهي، هيات عالي، 
معاون نظارتي در ط��رح فوق به اندازه يك ركن در بانك 
مركزي ديده مي ش��ود كه اين مساله اشكال به حساب 
مي آي��د، البته در ويرايش اخيريكس��ري از اين ايرادات 
برطرف و بخش مربوط به بانك مركزي در كتاب اول آورده 
شده است. مهم ترين مساله درباره طرح فوق اين است از 
آنجا كه اين قوانين به نوعي مادر محسوب مي شود، بايد 
دقت بيشتري زمان نگارش آن به خرج داد. قانون پولي و 

بانكي به س��ال ۵۱ بر مي گردد و نزديك به ۵۰ سال دوام 
داشته، علت آن هم برخورداري از استخوان بندي محكم 
اس��ت. به اين معنا؛ طراحان و نويسندگان آن به قدري 
توانا بودند كه تا افق را تا اي��ن اندازه بلند ديدند. دولت و 
بانك مركزي بايد با همكاري شبكه بانكي و كارشناسان 
اليحه اي در اي��ن رابطه را به ن��گارش در آورند و پس از 
مباحث معمول در دولت سپس به مجلس ارسال كنند 
و در اين مرحله نمايندگان نظ��رات خود را اضافه يا كم 
كند. نتيجه نگارش طرحي به صورت في البداهه از سوي 
اعضاي خانه ملت از آنجا كه كار اجرايي انجام نداده، اين 
خواهد شد كه موجودي ها به صورت قانون در  آيد.مجلس 
درصدد است بانك مركزي را درباره تكاليفي كه اكنون در 
حال انجام است و براي آن قانوني وجود ندارد با يك بند 
قانوني ملزم به پاسخگويي سازد. مبحث انتصاب و عزل 
رييس كل بانك مركزي يكي از همين موارد به حساب 
مي آيد. تا به ام��روز وزير داراي��ي در برابر عملكرد بانك 
مركزي پاسخگو بوده و تالش مجلس در زمينه فوق اين 
معنا را مي دهد كه توانايي مورد سوال قرار دادن رييس كل 
بانك مركزي به طور مستقيم را به دست آورد تا بتوانند 
او را براي در اختيار گذاشتن مبالغ خواسته شده، تحت 
فش��ار بگذارند. اين كار با فضاي كارشناسي دنبال شده 
جهت استقالل نس��بي بانك مركزي از دولت و توانايي 
تصميم گيري بدون هيچ نگراني فاصله دارد.  هدف بانك 
مركزي كنترل تورم، ثبات اقتصادي و حفظ ارزش پول 
ملي است، بنابراين بايد قوانين به شكلي نوشته شود كه 
حركت به اين سمت صورت گيرد و دولت ها نتوانند براي 
چاپ پول فشار وارد سازند. نقدينگي طي همين8 سال 
به دليل مساله مورد اشاره نزديك به 8يا9 برابر شده، اما 
طرح مجلس بانك مركزي را به اين نقطه نمي رس��اند و 

عاقبت خوشي را براي آن رقم نمي زند.

خبر

تورم منفي ميوه و خشكبار 
بررس��ي ش��اخص قيمت كاالها و خدم��ات مصرفي 
خانوارهاي كشور نشان مي دهد در بخش »خوراكي ها 
و آش��اميدني ها«، تورم ميوه و خشكبار نسبت به ماه 
قبل، منفي۱۰.۳ درصد بوده كه در مجموع تمام كاالها 
و خدمات مصرفي، بيشترين كاهش نرخ تورم ماهانه 
را داشته اس��ت. پس از آن نيز، نرخ تورم ماهانه مربوط 
خوراكي ها، سبزيجات و گوشت قرمز، بيشترين كاهش 
را به ثبت رسانده است. مركز آمار ايران در دومين ماه 
سال، گزارش تغييرات تورمي را اعالم كرد كه در مجموع 
تمام كاالها و خدمات مصرفي، بيشترين كاهش نرخ 
تورم ماهانه را داشته است. آمارهاي منتشر شده توسط 
مركز آمار نشان مي دهد در ارديبهشت ماه امسال، نرخ 
تورم ماهانه به ۰.۷ درصد رسيده كه در مقايسه با همين 
اطالع در ماه قبل، ۲ واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين نرخ تورم نقطه اي ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ در 

مقايسه با ماه قبل ۲.۶ واحد درصد كاهش يافته است. 
اما تغييرات قيمت ها در دومين ماه سال نشان مي دهد 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »آشاميدني ها« )آب معدني، ماء الشعير و نوشابه(، 
گروه »قند، شكر و شيريني« )بستني پاستوريزه، نبات و 
شكر( و گروه »دخانيات« است. همچنين در گروه عمده 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه »پوش��اك و 
كفش« )انواع كفش(، گروه »هتل و رستوران« )غذاهاي 
سرو شده در رس��توران( گروه »بهداش��ت و درمان« 
)خدمات آزمايش��گاهي و ويزيت پزشك( بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.  كمترين و 
بيشترين نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور: در حالي 
كه نرخ تورم نقطه اي ارديبهشت ماه ۴۶.9 درصد بوده 
)يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين۴۶.9 درصد 

بيشتر از ارديبهشت۱۳99 براي خريديك »مجموعه 
كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه كرده اند(، بررسي 
جزييات آن در قيمت كاالها و خدمات نشان مي دهد 

نرخ تورم نقطه اي »روغن و چربي ها« با ۱۰8.8 درصد 
بيشترين و نرخ تورم نقطه اي ارتباطات با ۱۳.8 درصد، 

كمترين بوده است.

يوسف كاووسيمهدي تدينيرقيه ندايي
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تعادل|
واحد اطالعات اكونوميس��ت در جديدترين تحليل خود 
به پيش بيني وضعيت اقتصاد ايران در پنج س��ال آينده 
پرداخته است. اين گزارش نشان مي دهد، اقتصاد ايران در 
اين دوره )۲۰۲5-۲۰۲1( وابستگي شديدي به وضعيت 
تحريم ها دارد و فشارهاي تورمي باال در اقتصاد همچنان 
باقي خواهد ماند. همچنين پيش بيني مي شود در انتخابات 
پيش رو، يك نامزد اصولگرا پيروز انتخابات شود كه باتوجه 
به تحريم هاي امريكا و شرايط موجود، آينده ايران همراه 
با افزايش نرخ فقر مواجه ش��ود. بناب��ر پيش بيني واحد 
اطالعات اكونوميست، احتمال دارد اياالت متحده برخي 
از تحريم هاي نفتي ايران را از اواخر سال ۲۰۲1 لغو كند كه 
اين امر به خروج كشور از ركود كمك مي كند. با اين حال، 
تورم، سرمايه گذاري پايين و عدم توفيق در مذاكره با اياالت 
متحده در بلندمدت، اي��ران را در بازه زماني ۲5-۲۰۲4 تا 
۲6-۲۰۲5 به ركود باز مي گرداند. همچنين براساس اين 
تحليل نوسانات نرخ ارز در ايران به شدت در گروي روابط با 
اياالت متحده خواهد بود. با اين حال، حتي با تقويت ارزش 
ريال در سال هاي ۲3-۲۰۲1، پولي شدن كسري بودجه 
در كشور به معناي ورود به يك مارپيچ ابرتورمي خطرناك 
براي اقتصاد ايران خواهد بود. باوجود سه سال ركود عميق 
كشور و تحريم هاي مستمر اياالت متحده، ايران همچنان 
دومين اقتصاد بزرگ منطقه با دومين نرخ جمعيت است 
كه در صورت تنش زدايي روابط با امريكا -هرچند بعيد به 
نظر مي رسد - چشم انداز اغواكننده اي براي سرمايه گذاران 

خواهد داشت.

روابطبينالملل
اكونوميست در مورد پيش بيني اقتصاد ايران از سال ۲۰۲1 
تا ۲۰۲5 گزارشي ارايه داده كه مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
آن را ترجمه و منتشر كرده است. براساس گزارش اس واحد 
اطالعات اكونوميست، مهم ترين جنبه سياست خارجي 
ايران طي س��ال هاي ۲۰۲1 ت��ا ۲۰۲5 رابطه آن با اياالت 
متحده خواهد بود. با وجود آنكه جو بايدن، رييس جمهور 
جديد اياالت متحده به جاي سياست هاي پيشين فشار 
حداكثري ب��ه دنبال مذاكره با ايران اس��ت، اما تعارضات 
طرفين در اواخر ماه فوريه، نشان مي دهد، هرگونه خطاي 
محاسباتي ايران، بدون پاسخ از جانب رييس جمهور جديد 

اياالت متحده نخواهد ماند.
در يك سناريوي محتمل كه حمله نظامي در آن مطرح 
نيس��ت، انتظار مي رود در ميان مدت دو كشور دوره هاي 
از آرامش و تنش زدايي نسبي را تجربه كنند. از اواخر سال 
۲۰۲1، انتظار مي رود با گام برداش��تن دو كشور در مسير 
مذاكره، به تدريج برخي از تحريم هاي نفتي ايران به منظور 
اعتمادسازي برداشته شود. با اين حال، به نظر نمي رسد 
ايران در چارچوب يك توافق موقت، با اضافه شدن بندهاي 
جديدي به توافق هسته اي از جمله محدوديت در برنامه 
موشك هاي بالستيك كه بخش مهمي از سياست دفاعي 
كش��ور بر مبناي بازدارندگي را تشكيل مي دهد موافقت 
كند. از اين رو، بعيد به نظر مي رس��د ك��ه اياالت متحده 
به طور كامل به توافق هسته اي بپيوندد و حتي در صورت 
وقوع اين امر، برخي از تحريم هاي اياالت متحده همچنان 
پابرجا خواهد بود. اين امر منجر به افزايش تنش ها در اواخر 
دوره پيش بيني خواهد شد. در همين حال، ايران بر تقويت 
روابط خود با چين تمركز خواهد كرد. با توجه به رفع برخي 
از محدوديتهاي صادرات نفت كشور انتظار مي رود كه به 

تدريج فروش نفت به چين افزايش يابد.

آثارتحريمهاوهمهگيريكوويد-19
همچنين براساس اين تحليل، سياست ايران در كوتاه مدت 
بر كاهش تأثير تحريم ها و كنترل همه گيري كوويد-19 
متمركزاس��ت. با اين وجود، در حالي كه ساير كشورها بر 
واكسيناسيون گسترده متمركز هستند، تحريم هاي امريكا 
تا حدي مانع دس��تيابي ايران به واكسن شده است و تنها 
مقادير بسيار كمي از واكسن اسپوتنيك روسي و واكسن 
چيني سينوفارم تاكنون خريداري شده است. در نتيجه، 
بخشي از احياء اقتصاد ايران در دوره پساكرونا در گرو سرعت 
تأييد و اثربخشي واكسن هاي داخلي خواهد بود. از طرفي، 
امكان استفاده از دو واكسن ايراني كه هم اكنون در مرحله 
آزمايش قرار دارند. اين در حالي است كه ويروس همچنان 
در سراسر كشور شيوع دارد و اوضاع ضعيف اقتصادي مانع 
اجراي قرنطينه كامل شده است. بنابراين، دولت مجبور 
است محدوديت هاي سطح پايين تري را به طور متناوب 
اعمال كند و در عين حال، با خطر بحران بهداشت عمومي 

روبرو شود. 
در همين حال، با گذشت زمان طي سال ۲۰۲1 احتمال 
كاهش برخي از تحريم ها از س��وي دول��ت جديد اياالت 
متحده وجود دارد. بنابراين، ايران به منظور تسريع و افزايش 

صادرات محصوالت هيدروكربني در زمان لغو تحريم ها، به 
دنبال افزايش ظرفيت توليد در بخش نفت و گاز خواهد بود. 
انتظار مي رود برخي از تحريم هاي نفتي از اواخر سال ۲۰۲1 
به تدريج لغو گردد و اين روند در ب��ازه زماني ۲۰۲۲-۲3 

سرعت بيشتري به خود بگيرد . 
با اين حال، تحريم در بخش هايي از تجارت و تأمين مالي 
كه بيش��تر با دالر امريكا صورت مي گي��رد، همچنان با 
محدوديت هايي همراه خواهد بود كه مانع سرمايه گذاري 
خارجي مي شود، زيرا بيشتر شركت هاي بين المللي تمايل 
ندارند خود را در برابر چش��م انداز نامشخص تحريم هاي 
امريكا به مخاطره اندازند. از ط��رف ديگر، از آنجاكه بعيد 
به نظر مي رسد اقتصاد ايران احياء قابل توجهي پيدا كند، 
سياست كشور در اين خصوص، بر دسترسي به منابع تأمين 
مالي خارجي متمركز خواهد بود. اياالت متحده در حال 
حاضر درخواست كمك 5 ميليارد دالري ايران از صندوق 
بين المللي پول را مس��دود كرده است كه اين درخواست 
احتمااًل در ميان مدت به عنوان بخشي از شرايط مذاكرات 
هسته اي كشور پذيرفته خواهد ش��د. با اين همه، از سال 
۲۰۲4 ازسرگيري تنش هاي قديمي و فزاينده در روابط دو 
كشور به بازگشت مجدد تحريم ها دامن ميزند و لزوم تغيير 
در سياست هاي ايران كه حول محور خودكفايي و تابآوري 

شكل گرفته اند برجسته خواهد شد. 

سياستمالي
فشارهاي مالي ايران در كوتاه مدت ادامه خواهد داشت، 
زيرا كشور تحت فشارهاي سه جانبه تحريم هاي اياالت 
متحده، قيمت هاي پايين نفت و اثرات همه گيري ويروس 
كرونا ق��رار دارد. از طرفي جزييات بودجه پيش��نهادي 
براي سال مالي ۲۲-۲۰۲1 همچنان مبهم است. با اين 
حال، در پيش نويس اليحه بودجه، افزايش ۷5 درصدي 
مخارج دولت مش��اهده مي شود كه به معناي دور شدن 
از سياست هاي مالي نس��بتًا انقباضي سال هاي ابتدايي 
رياس��ت جمهوري آقاي روحاني اس��ت كه از نياز مبرم 
اقتصاد ايران به سياس��ت هاي مالي ضد چرخه اي براي 
خروج از ركود سه ساله ناشي مي شود. اين افزايش مخارج 
ش��امل افزايش هزينه هاي رفاهي براي هدف قرار دادن 
3۰ ميليون ايراني با درآمد ك��م از طريق پرداخت هاي 

ماهانه است. 
. به دليل محدوديت دسترسي ايران به منابع مالي خارجي 
و محدوديت نقدينگي در داخل، افزايش مخارج دولت تا 
حدي از طريق پولي كردن كسري بودجه تأمين مي شود و 
به موجب آن، فشارهاي تورمي باال به قوت خود در اقتصاد 
باقي خواهد ماند. با گذشت زمان طي دوره پيش بيني، 
دولت تالش خواهد كرد هزينه ه��اي مرتبط با ويروس 
كرونا را مهار كند و در عين ح��ال افزايش قيمت نفت و 
افزايش صادرات باعث رشد درآمدها مي شود. بنابراين، 
انتظار مي رود كس��ري بودجه در بازه زماني ۲۰۲3-۲4 
الي ۲۰۲6-۲۰۲5 به طور متوسط به ميزان 5.1 درصد از 
توليد ناخالص داخلي تثبيت شود. از طرفي، دولت براي 
تأمين كسري بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلي 
)كه نيازمند س��رمايه گذاري بخش خصوصي اس��ت( و 
اس��تقراض از چين و روس��يه روي خواهد آورد. با وجود 
اين ش��رايط، چنانچه دولت در ميا ن مدت مخارج خود 
را به طور معقوالنه تري مديريت نكند، كش��ور وارد يك 
مارپيچ ابرتورمي و پولي شدن كسري بودجه خواهد شد . 

سياستپولي
در بخش ديگري از تحليل اكونوميست آمده است: در 
ژانويه ۲۰۲۰، بانك مركزي سياس��ت خود را به سمت 
تمركز بيش��تر بر كاهش تورم تغيير داد ت��ا نرخ تورم 
ساالنه ۲۲ درصد را هدف قرار دهد. اين تغيير) كه به طور 

رسمي در ماه مي اعالم ش��د (شامل ايجاد يك كريدور 
نرخ تنزيل-سپرده ۲۲ درصد - 1۲درصد و تجارت اوراق 
قرضه دولتي براي كنترل عرضه پول است. با اين حال، 
اين سياست تاكنون شكست خورده است. از اواخر سال 
۲۰۲۰، تورم ساالنه كشور به بيش از 4۰ درصد رسيد كه 
به طور عمده به دو عامل بازمي گردد: 1. تأثير تحريم هاي 
اياالت متحده كه همچنان سايه آن بر ارزش پول ملي 
س��نگيني مي كند و افزايش هزينه هاي واردات را براي 
ايران به همراه داش��ته است. ۲. وخيم تر شدن وضعيت 
كس��ري بودجه دولت كه منجر به افزايش اس��تقراض 
از بانك مركزي و احتمااًل پولي ش��دن كسري بودجه و 

افزايش عرضه پول شده است.
در كوتاه م��دت تا ميان مدت، در صورت عدم بازگش��ت 
اياالت متحده به توافق هس��ته اي، ه��ر دو عامل مذكور 
موجب استمرار فش��ارهاي تورمي خواهند شد، اگرچه 
چشم انداز كاهش تحريم ها تحت رياست جمهوري آقاي 
بايدن، تا حدي دوره تنفس��ي را ايج��اد خواهد كرد. در 
نتيجه، بانك مركزي احتماالً در سال هاي ۲۰۲1 تا ۲۰۲۲، 
پيش از ورود درآمدهاي نفتي بيشتر به كشور و كاهش 
فشارهاي تورمي ناشي از كاهش ارزش پول ملي و كسري 
بودجه، به سياست افزايش نرخ سپرده شبانه )كه پيشتر، از 
ماه مي تاكنون دو برابر شده و به 14 درصد رسيده است( 
ادامه خواهد داد .از اين رو، بانك مركزي سياست انقباض 
پولي خود را متوقف خواهد كرد تا به احياء اقتصاد كمك 
كند و در نتيجه، نرخها را تا پايان دوره پيش بيني در همين 

سطح حفظ خواهد كرد.

رشداقتصادي
همزمان با احياي قوي اقتص��اد چين و لغو تدريجي 
برخ��ي از تحريم ها عليه صادرات نف��ت ايران، انتظار 
مي رود كش��ور در بازه زماني ۲۲-۲۰۲1 رشد توليد 
ناخالص داخلي حقيقي ۷.1 درصد را تجربه كند. البته، 
نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران پيش از اين، س��ه 
سال ركود عميق را تجربه كرده كه تخمين زده مي شود 
طي ۲1-۲۰۲۰ اقتصاد كش��ور 4.۸ درصد كوچكتر 
شده باشد. در نتيجه، استمرار ضعف هاي اقتصاد ايران 
و عميق تر شدن س��طح فقر به عنوان مانعي بر سر راه 

چشم انداز رشد بلندمدت عمل خواهد كرد.
با دورنماي اميدواركننده مذاكرات باالخص در سال 
۲۰۲۲، پيش بيني مي شود صادرات نفت افزايش يابد 
و اقتصاد ايران شاهد افزايش جزئي در سرمايه گذاري و 
درآمدهاي حاصل از گردشگري باشد. در نتيجه، رشد 
اقتصادي طي ۲3-۲۰۲۲ به 3.۸ درصد افزايش پيدا 
خواهد كرد. با اين حال، پيش بيني مي شود با شكست 
مذاك��رات حول اص��الح توافق هس��ته اي و افزايش 
تنش هاميان اي��ران و اياالت متح��ده در اواخر دوره 
پيش بيني، چشم انداز تحريم ها به طور فزاينده اي براي 
خريداران نفت و س��رمايه گذاران خارجي نامشخص 
گردد. در نتيجه، تحليل رفتن سرمايه گذاري خارجي 
ناچيز صورت گرفت��ه و تأثير كند و ديرهنگام كاهش 
مخارج سرمايه اي دولت )به منظور تأمين مالي افزايش 
هزينه هاي ج��اري( در كنار كاه��ش قيمت و حجم 
صادرات نفت، همگي به بازگش��ت اقتص��اد ايران به 
ركود ناشي از تحريم ها طي سال هاي ۲5-۲۰۲4 الي 

۲6-۲۰۲5 خواهد انجاميد.

تورم
كاهش ارزش ريال )كه از ابتداي سال ۲۰1۸ بيش از 
۷۰ درصد از ارزش خود را از دس��ت داد(، كمبودهاي 
ناشي از تحريم ها و تاحدي پولي سازي كسري بودجه 
به س��رعت به تورم در اقتصاد ايران دامن زد كه در ماه 

دسامبر به 44.۸ درصد در مقياس ساالنه رسيد. اين 
روند به طور عمده در سال ۲۰۲1 ادامه خواهد داشت و 
پيش بيني مي شود تورم در سال جاري به طور متوسط 
به 39 درصد برسد. با افزايش درآمدهاي نفتي و كاهش 
تدريجي تحريم ها در اواسط دوره پيش بيني، پول ملي 
تقويت خواهد ش��د. اين امر كم��ك مي كند راه براي 
كاهش تورم به 16.5 درصد در سال ۲۰۲4 هموار شود. 
با اين حال، تورم در سال ۲۰۲5 مجدداً روند صعودي 
خواه��د گرفت و به ۲۰ درصد خواهد رس��يد، زيرا به 
موازات وخيم تر شدن روابط با اياالت متحده، ريال بار 

ديگر ارزش خود را از دست خواهد داد . 

نرخارز
علي رغم كاهش ش��ديد ذخاير ارزي بانك مركزي از 
زمان بازگشت تحريم ها در سال ۲۰1۸، بانك مركزي 
هنوز بي��ش از 5۰ ميليارد دالر امريكا تا پايان س��ال 
۲۰۲۰ ذخيره ارزي دارد كه براي پوشش واردات 1۷ 
ماه كافي است .از آنجا كه بيشتر معامالت در بازار ارز 
آزاد انجام مي شود، از منظر تئوري، اين مقدار ذخاير 
براي حمايت از نرخ رس��مي ارز 4۲۰۰۰ ريالي كافي 
است. با اينحال، فشارهاي پايدار خارجي در بازار آزاد 
معامالت ارز مشهود است، به طوري كه نرخ برابري ريال 
از حدود 4۰، ۰۰۰ ريال در اوايل ۲۰1۸ به حدود ۲5۰، 
۰۰۰ ريال در اواخر ژانويه سال جاري )۲۰۲1( رسيد 
كه طي اين مدت ريال بيش از ۸۰ درصد از ارزش خود 
را از دس��ت داد. در نتيجه، دولتمردان مجبور هستند 
با استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي از افزايش نرخ 
ارز در بازار آزاد در خالل نوسانات گاه به گاه جلوگيري 
كنند. با اين حال، با توج��ه به احتمال بهبود روابط با 
اياالت متحده، احتمال مي رود نرخ ارز آزاد در سال هاي 
۲3-۲۰۲۲ كمي كاهش پيدا كند، اگرچه همچنان 
اختالف فاحشي بين نرخهاي رسمي و غيررسمي ارز 

وجود خواهد داشت. 

سندهمكاري25سالهايرانوچين
در تاريخ ۲۷ مارس سال جاري )۷ فروردين 14۰۰(، 
ايران و چين سند همكاري جامع و استراتژيك ۲5 ساله 
را امضا كردن��د كه هدف آن تقوي��ت امنيت و روابط 
سياسي و اقتصادي دو كشور بود. سابقه اين توافق به 
سفر آقاي روحاني به چين در ژانويه ۲۰16 بازمي گردد 
كه طي آن روساي جمهور دو كشور به توافق اوليه در 
مورد همكاري هاي استراتژيك دست يافتند. دولت 
جو بايدن، رييس جمهور جديد اياالت متحده، مانند 
رييس جمهور سلف خود موضع خصمانه مشابهي در 
قبال چين اتخاذ كرده است. اين توافق كه براي ايران 
از اهميت بيشتري نس��بت به چين برخوردار است، 
در واكنش ب��ه تمايل اياالت متحده براي پيوس��تن 
دوب��اره به برجام، قصد دارد نش��ان دهد كه ايران هم 
از پشتوانه اقتصادي بين المللي براي مقاومت در برابر 
تحريم ها برخوردار است و هم حمايت سياسي الزم را 
در ارتباط با تقاضاي خود مبني بر لغو تحريم ها پيش از 
بازگشت به اجراي كامل توافق هسته اي دارد.  در واقع، 
محدوديت هاي شديد ناشي از تحريم ها -كه در سال 
۲۰1۸ اعمال شدند- باعث ايجاد مشكالت اقتصادي 
ش��ديدي براي ايران شد كه تمايل چين به تجارت با 
ايران تاحدي آن را كاهش داده است. چين حدود يك 
چهارم از تجارت ايران در س��ال منتهي به ۲۰ مارس 
س��ال جاري را به خود اختصاص داده است و افزايش 
سرپيچي چين از تجويزهاي اياالت متحده در افزايش 
واردات غيرقانون��ي نفت از ايران از ماه فوريه امس��ال 
مشهود است .در مجموع، صرف نظر از وضعيت روابط 
سياسي دو كشور، چين تمايلي نخواهد داشت حجم 
عظيم تجارت خود را باامريكا قرباني س��رمايه گذاري 
عمدهاي در ايران بكند. حتي در بخش سرمايه گذاري 
عظيم نفتي اين كش��ور در ايران، ش��ركت ملي نفت 
چين كه يك شركت دولتي اس��ت، پس از بازگشت 
محدوديت هاي اياالت متحده عقب نشيني كرد. اين 
توافق كه در كش��ور با اقبال عمومي روبه رو نش��د به 
ويژه در ح��وزه منابع هيدروكربني ايران، بهره جويانه 

تلقي مي شود. 

تأثيرتوافقبرپيشبينيوضعيتايران
توافق اين ديدگاه را تقويت مي كند كه ايران مادامي 
كه در انتظار رفع تحريم هاي اياالت متحده است، بر 
تقويت روابط اقتصادي خود با چين متمركز خواهد 
شد، به ويژه در زمينه ترغيب چين به خريد نفت بيشتر 
در ازاي دسترسي ترجيحي به قراردادهاي زيرساختي 

در ايران براي شركت هاي چيني. 
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قيمتزعفرانمنصفانهنيست
ايسنا |عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران با 
بيان اينكه قيمت زعفران در ماه هاي اخير نوسان 
چنداني نداش��ته اس��ت، گفت: قيمت زعفران در 
بازارهاي داخلي و حت��ي بازارهاي هدف صادراتي 
عادالنه نيست و زعفران كاران تنها بخشي از ارزش 
زحمات خود را در توليد ارزش��مندترين محصول 
كشاورزي دريافت مي كنند كه اين موضوع منصفانه 
نيست. علي حسيني با بيان اينكه با ورود به فصل 
تابستان كم كم به برداشت محصول زعفران سال 
14۰۰ نزديك خواهيم ش��د، اظهار كرد: با وجود 
رشد صادرات زعفران در شرايط كرونايي اما هنوز 
مقداري زعفران در انبارها مانده است و اميدواريم تا 
چندماه آينده يعني زمان برداشت محصول جديد 
اين مقدار باقي مانده از كشور خارج شود و دغدغه 

رسوب زعفران نداشته باشيم.
وي ادامه داد: در توليد و تج��ارت بايد به آمارهاي 
واقعي توج��ه كنيم. اگر قرار باش��د ب��ا فرضيه ها 
خ��ود را راضي نگه داريم و براس��اس آمارهاي غير 
واقع��ي از توليد تا ص��ادرات پي��ش رويم ممكن 
اس��ت به توليد خيانت كنيم. زي��را توليدكننده و 
صادركننده خودش��ان را براساس اطالعات واقعي 
تطبيق مي دهند.عضو هيات رييس��ه شوراي ملي 
زعفران اضافه كرد: نهادهاي مربوطه در امر زعفران 
بايد در تصميم گيري ها نظرات شوراي ملي زعفران 
را نيز جويا شوند و هم فكري صورت گيرد. زيرا اين 
ش��ورا اطالعاتي از ش��رايط توليد تا صادرات دارد. 
ولي متاس��فانه اين اتفاق نمي افتد و از شوراي ملي 
زعفران در تصميم گيري ها نظرخواهي نمي شود.

وي با بيان اينكه زعفران ب��ازار آرامي را مي گذراند 
و قيمت آن در حال حاضر نوسان چنداني نداشته 
اس��ت، گفت: قيمت زعفران در بازارهاي داخلي و 
حت��ي بازارهاي هدف صادراتي عادالنه نيس��ت و 
زعفران كاران تنها بخشي از ارزش زحمات خود را 
در توليد ارزشمندترين محصول كشاورزي دريافت 
مي كنند كه اين موضوع منصفانه نيست.حسيني 
در پاس��خ به اين س��وال كه زعفران كاران در حال 
حاضر با چه مشكالتي دست و پنجه نرم مي كنند، 
گفت: عمده ترين مشكلي كه در حال حاضر بخش 
كشاورزي دارد، خشكسالي است و نبايد ساده از كنار 
آن عبور كرد. هرچند زعفران گياه سازگار با كم آبي 
است اما اين موضوع در عملكرد مزارع بي تاثير نيست.

وي با بيان اينكه از ديگر مش��كالت زعفران كاران 
بي ثباتي در قيمت است، گفت: به دليل انبوه كشت 
زعفران و نبود تجهيزات و ماشين آالت جمع آوري 
و فرآوري گل در فصل برداشت با انبوه گل زعفران 
مواجه مي ش��ويم و در اين زم��ان دالالن از فرصت 
استفاده كرده و بر س��ر زمين ها گل هاي زعفران را 
با قيمت هاي ناچيز مي خرند و وارد بازار مي كنند. 
همين امر منجر به اين مي شود كه قيمت زعفران 
سقوط كند و زعفران كاران خرد كه چشم اميدشان 

به فروش محصوالتشان است، خسارت ببينند.

صمتورودشركتهاي
غيرايرانيراتكذيبكرد

تسنيم |سخنگو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي 
با تاكيد بر تكذيب ورود مجدد شركت هاي غير ايراني 
از س��وي وزارت صمت، از جزييات تش��كيل شوراي 
سياست گذاري صنعت لوازم خانگي، خبر داد.حميدرضا 
غزنوي از تاسيس شوراي سياست گذاري صنعت لوازم 
خانگي در جلس��ه صبح امروز وزارت صمت خبر داد و 
گفت: امروز با حضور معاون امور صنايع وزارت صمت 
و مديركل صنايع برق، الكترونيك و لوازم خانگي اين 
وزارتخانه و نمايندگان انجمن هاي توليدي لوازم خانگي 
و قطعات، اولين جلسه شوراي سياست گذاري صنايع 

لوازم خانگي تشكيل شد.
وي افزود: در اين جلس��ه مقرر شد تا به صورت منظم 
جلس��اتي هفتگي با حضور معاون وزير و نمايندگان 
انجمن ها و تش��كل هاي مرتبط با حوزه لوازم خانگي 
برگزار شود تا درخصوص مباحث استراتژيك و تاثيرگذار 
در اين صنعت بحث و بررسي و تصميم گيري صورت 
گيرد.سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي 
در ادامه با تاكيد بر رش��د ح��دود ۷۸ درصدي صنايع 
لوازم خانگي و توجه وزارت صمت و فعاالن اين حوزه به 
اين موضوع، توضيح داد: به دليل اهميت و توجه وزارت 
صمت، تش��كل ها و نهادهاي تصميم گيري بر حفظ و 
حراست از دستاوردهاي دو س��ال اخير در حوزه لوازم 
خانگي، بنابراين ش��د تا با افزايش همكاري و انسجام 
بيش��تر، اقدامات جدي با ديد بلندمدت در حوزه لوازم 

خانگي صورت گيرد.
به گفته غزنوي، همچنين در اين جلسه مقرر شد تا نياز 
بازار و ظرفيت هاي توليدي اين حوزه براي سال جاري، 
5 و1۰ سال آينده مشخص و نسبت به سياست گذاري 
براي سرمايه گذاري هاي جديد و همچنين ورود يا عدم 
ورود قطعات و كاالي لوازم خانگي غير ايراني تصميمات 

صحيح و استراتژيكي اتخاذ شود.
غزنوي درباره اين تصميمات اظهار كرد: به عنوان مثال 
افزايش عدم اجازه ورود قطعاتي كه به ميزان نياز بازار در 
داخل كشور توليد مي شود يا تغيير نظام تعرفه گذاري 
براي قطعاتي كه عمق س��اخت داخل و مواردي از اين 
دست، از جمله موضوعات و تصميماتي است كه بي شك 
به بهب��ود عملكرد و افزايش كيفيت تولي��دات در اين 
صنعت كمك خواهد كرد. غزنوي درباره ديگر موضوع 
مطرح شده در اين جلسه نيز توضيح داد: پس از برگزاري 
جلسه هفته قبل، خبري مبني بر ورود مجدد برندهاي 
غيرايراني به ايران مطرح شد كه به دليل عدم صحت اين 
موضوع، خبر از سوي وزارت صمت و همچنين تشكل ها 
و انجمن هاي فعال تكذيب شد. به گفته وي برخي به 
دليل منفعت و سود شخصي كه از واردات محصوالت 
غيرايراني به دست مي آورند، در پي بازگشت مجدد اين 
برندها هستند كه بدون شك چنين روندي دستاوردهاي 
عظيم صنعت لوازم خانگي به خصوص در زمينه قطعات 

را از بين خواهد برد.

انسولينقلميواردكشورو
سپسقاچاقميشود

ايسنا |رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگاني تهران با اش��اره به اينكه مي��زان واردات 
انسولين قلمي در سال جاري بيشتر از سال گذشته 
بوده اما در عين حال هنوز در بازار كمياب اس��ت، 
علت بخشي از اين كمبود در بازار را قاچاق معكوس 
عنوان ك��رد. محمود نجفي ع��رب در گفت وگو با 
ايس��نا، اظهار كرد: متاسفانه با وجود تاكيد فراوان 
بدنه كارشناسي كشور در سال هاي گذشته بر لزوم 
توقف روند صدور ارز 4۲۰۰ توماني، همچنان شاهد 
آن هس��تيم كه دولت اصرار بر ادامه اين سياست 
دارد و همين موضوع مش��كالت خاص خود را به 
وجود آورده اس��ت. وي با بيان اينكه بس��ياري از 
واردكنندگان با مشكل كمبود ارز مواجه هستند، 
بيان كرد: بر خالف صحبت هايي كه از سوي بانك 
مركزي مطرح مي ش��ود، ما در هفته هاي گذشته 
نه تنها شاهد تحول مثبتي در حوزه تخصيص ارز 
نبوديم كه حتي بسياري از شركت هاي واردكننده 
دارويي چه در حوزه مواد اوليه و چه در حوزه واردات 
محصول نهاي��ي دارو به دليل نبود ارز با مش��كل 

مواجه هستند.
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران ادامه 
داد: اينكه بان��ك مركزي بگويد فالن ع��دد ارز را 
تخصيص داده ايم خيلي متفاوت با آن چيزي است 
كه در عم��ل و واقعيت رخ مي دهد. اين صحبت ها 
مي تواند مطرح شود كه براي دارو عدد خاصي ارز 
كنار گذاش��ته شده اما س��وال اين است كه تا چه 
ميزان از اين ارزها به دست واردكننده نهايي رسيده 
و به واردات دارو يا مواد اوليه آن منجر شده است؟

نجفي عرب با اشاره به پيشنهادات جديدي كه به 
واردكنندگان دارو ش��ده، توضيح داد: يكي از اين 
پيشنهادها به تسويه حساب ارزي با واردكنندگان 
چند م��اه پ��س از واردات دارو باز مي گ��ردد. اين 
پيش��نهاد مطرح شده اما بس��ياري از فعاالن اين 
حوزه ديگر اطمينان��ي به اين برنامه ها ندارند. زيرا 
اگر در ش��ش ماه آينده سياس��ت ها عوض شد يا 
نرخ ارز تغيير كرد يا بنا به هر دليلي ارز به دس��ت 
س��رمايه گذار نرس��يد، واردكننده زياني جدي را 

متحمل خواهد شد.
وي با بيان اينكه تداوم اين شيوه مي تواند به كاهش 
ذخاير دارويي كشور منجر ش��ود، گفت: هرچند 
فعاالن اين صنعت در سال هاي گذشته تمام تالش 
خود را به كار بس��تند اما با توجه به محدوديت در 
تخصيص ارز، مش��كالتي كه كرونا و شيوع آن به 
وجود آورده و ولع غير واقعي شكل گرفته در بازار 
بايد براي آينده نگ��ران بود. همين نگراني خود به 
ايجاد وحش��ت در جامعه و افزاي��ش خريد دارو و 
كميابي آنها منجر مي ش��ود. وي با اشاره به نمونه 
عجيب انسولين قلمي در بازار دارويي ايران، توضيح 
داد: آمارها نش��ان مي دهد كه مي��زان واردات اين 
دارو در سال جاري بيشتر از سال گذشته بوده اما 
در عين حال هنوز در بازار كمياب است. علت اين 
ماجرا را بايد در دو حوزه دنبال كرد. نخس��ت آنكه 
هر دارويي كه كم شود، بيماران و خانواده هايشان 
براي اطمينان از اينكه دچار مشكل نخواهند شد 
چند برابر نيازشان خريد مي كنند كه اين خود به 
عاملي براي التهاب در بازار تبديل مي شود. نجفي 
عرب افزود: عامل دوم كه باز هم ريشه در ارز 4۲۰۰ 
توماني دارد، قاچاق معكوس است. يعني انسولين 
قلمي با دالر ارزان وارد كشور مي شود اما اگر افراد 
سودجو بتوانند آن را به خارج از كشور منتقل كنند، 
با نرخ دالر آزاد سود مي كنند كه علت بخشي از اين 

كمبود در بازار همين قاچاق معكوس است.

نانواهاگرانكردند
تس�نيم|در حالي طي يك ماه اخير قيمت نان 
به شكل گسترده از سوي نانوايي ها افزايش پيدا 
كرده اس��ت كه دبير كارگروه تنظيم بازار كشور 
همچنان مي گويد: هيچ تصميمي درباره قيمت 
نان اتخاذ نشده است.عباس قبادي دبير كارگروه 
تنظي��م بازار كش��ور در م��ورد برخي ش��ايعات 
مبني بر افزايش قيمت ن��ان ابراز كرد: فعاًل هيچ 
تصميمي درباره قيمت نان اتخاذ نش��ده است و 
هر گونه افزاي��ش قيمت نان قبل از تأييد و اعالم 
رسمي مراجع ذي ربط تخلف محسوب مي شود.

اين اظهارات آقاي قبادي در حالي است كه تعداد 
زيادي از نانوايي ها به ويژه در تهران قيمت نان را 
افزايش داده اند و ظاهراً مسووالن نظارتي وزارت 
صمت هم در خواب هس��تند كه اج��ازه چنين 

تخلفي در روز روشن به نانوايي ها داده مي شود.

قيمتمرغبه۳۰هزارتومانرسيد
ايس�نا |قيم��ت ه��ر كيل��و م��رغ كام��ل در 
خرده فروش��ي هاي س��طح ش��هر تهران به 3۰ 
هزارتومان رس��يد. براساس مشاهدات ميداني و 
گزارش هاي رسيده از برخي از محله هاي تهران 
هر كيلو مرغ كامل آماده طبخ در خرده فروشي ها 
با قيمت هاي ۲۸ تا 3۰ هزارتومان عرضه مي شود.

اين در حالي است كه در فروردين ماه سال جاري 
قرارگاه ساماندهي مرغ كشور، قيمت مصوب مرغ 
را هر كيلوگرم براي مصرف كننده ۲4هزارو 9۰۰ 
تومان تعيين كرد. ولي در حال حاضر نه تنها نرخ 
مصوب رعايت نمي شود بلكه مرغ حدود 5۰۰۰ 
تومان گران ت��ر هم به دس��ت مصرف كنندگان 
مي رس��د.از طرفي در يكي از جلس��ات قرارگاه 
س��اماندهي مرغ كش��ور به منظور س��اماندهي 
بازار مرغ و جلوگيري از گرانفروشي، ممنوعيت 
فروش مرغ تكه اي براي واحدهاي صنفي به جز 
ش��ركت هاي مجوز دار مصوب شد. ولي در حال 
حاضر برخي از مغازه ها تنها اقدام به فروش مرغ 
قطعه بن��دي ش��ده مي كنند و م��رغ كامل براي 

عرضه به مشتريان ندارند.

اكونوميستتحليلكرد

دورنماي اقتصاد ايران تا ۲۰۲۵

قطعيبرقدامنتوليدكنندگانراگرفت
صاب��ر پرني��ان با اش��اره به مش��كل تامين ب��رق در 
ش��هرك هاي صنعتي گفت: قطعي برق را از شركت 
برق منطقه اي اس��تان و توانير پيگيري كرديم؛ بايد 

در زمان هاي مناسب و با برنامه ريزي برق قطع شود.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران 
از قطعي برق بدون برنامه و اطالع قبلي در شهرك هاي 
صنعتي و ضرر و زيان توليد كنندگان طي هفته گذشته 
خبر داد و با بيان اينكه تاكنون هيچ مجوز اس��تخراج 
رمزارزي در شهرك ها صادر نشده تاكيد كرد كه جلوي 
فعاليت غيرقانوني رمز رزها در شهرك هاي صنعتي 
گرفته مي ش��ود. وي با بيان اينكه همه بايد همكاري 
كنيم تا پيك مصرف دو تا س��ه ماهه بگذرد، تصريح 
كرد: اما قطعي برق حتما بايد با برنامه ريزي باشد تا به 
توليد آسيب نزند. بنابراين به هيچ عنوان قطعي  برق 
بدون برنامه ريزي را نخواهيم پذيرفت. اگر شركت برق 

جدول برنامه ريزي ارايه نكند اقدام قانوني خواهيم كرد 
و موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري مي كنيم. 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران 
در ادام��ه با بي��ان اينكه طبق قانون تس��هيل فضاي 
كس��ب و كار واحدهاي صنعتي باي��د در اولويت آخر 
قطع برق باش��ند، گفت: اما اگ��ر واحدهاي صنعتي 
مجبور به هم��كاري باش��ند كمك خواهن��د كرد، 
به ش��رط اينكه خارج از س��اعات برنامه ريزي شده با 
قطعي برق مواجه نش��وند. اما در يك هفته گذش��ته 
ش��اهد بي نظمي در قطع��ي برق بوديم ك��ه باعث از 
بين رفتن مواد اوليه، محصوالت توليدي، آس��يب به 
خطوط توليدي، زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي، 
تصفيه خانه هاي آب و ماشين آالت مي شود و ضرر و 
زيان جبران ناپذيري به توليد و صنعتگران وارد مي كند.

اين در حالي اس��ت كه ب��ه گفته وي در بس��ياري از 

شهرك ها توافق شده در چه س��اعت و روزهايي برق 
قطع شود، اما همچنان بدون اطالع قبلي، واحدها شاهد 
قطعي برق هس��تند.  پرنيان در ادامه ابراز اميدواري 
كرد كه با همكاري مصرف كنندگان در زمينه كاهش 
مصرف اين مشكل كمتر ش��ود و در پاسخ به سوالي 
درباره ميزان خسارات در هفته گذشته گفت: با توجه 
به پراكنده بودن خاموشي ها هنوز برآورد دقيقي انجام 
نشده، اما با توجه به شرايط اقليمي انتظار مي رود در 
هفته آينده وضعيت بدتر باشد كه نياز به برنامه ريزي 
دارد.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
تهران در ادامه در پاسخ به سوالي درباره تاثير استخراج 
رمزارز بر قطعي برق تصريح كرد: اشتغال و توليد اولويت 
شهرك هاي صنعتي اس��ت و تا امروز حتي يك مورد 
مجوز استخراج رمز ارز در شهرك ها صادر نشده است. 
همچنين به عوامل اين سازمان تاكيد شده شهرك ها 

را رصد كنن��د.  وي با تاكيد ب��ر اينكه جلوي فعاليت 
غيرقانوني رمز ارزها در ش��هرك هاي صنعتي گرفته 
مي شود، اظهار كرد: اگر گزارشي در اين زمينه دريافت 
كنيم، سريعاً ورود مي كنيم. سال گذشته نيز چند مورد 
استخراج غيرقانوني در شهرك هاي صنعتي در حال 
انجام بود كه از طريق نيروي انتظامي تشكيل پرونده 
شد و بالفاصله تعطيل ش��دند. اما اينكه آيا استخراج 
رمز ارز دليل قطعي برق است يا نه را صنعت برق بايد 
پاسخ دهد. در روزهاي اخير شهروندان با قطعي برق 
گس��ترده و بعضا طوالني مواجه بودند كه در نهايت 
سخنگوي صنعت برق در توضيح علت اين شرايط گفت 
كه صنعت برق به دليل استخراج غيرمجاز ارز ديجيتال 
كه مصرف برق بااليي را به خود اختصاص داده، تحت 
فشار است. موضوعي كه حاال دامن توليدكنندگان را 

نيز گرفته است.



گروه بانك و بيمه|
رييس دفتر رييس جمهور در نامه اي به دكتر همتي به 
درخواست بيش از ۶۰۰ هزار نفر از متعاملين و كسب و 
كارهاي تبادل رمزارز جهت جلوگيري از مسدودسازي 
درگاه هاي پرداخت اينترنتي اشاره كرده و تاكيد كرد 
كه درگاه هاي فروش رمزارزها مسدود نشود. همچنين 
درخواست بيش از ۶۰۰ هزار نفر از متعاملين و كسب و 
كارهاي تبادل رمزارز جهت جلوگيري از مسدودسازي 
درگاه هاي پرداخت اينترنتي براي اقدام الزم،  ارسال 

مي شود.
محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور در نامه اي 
به همتي رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده كه پيرو 
جلسه س��تاد اقتصادي دولت، به  پيوست تصوير نامه 
انجمن فناوران زنجيره بلوك، س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي كش��ور و انجمن صنف��ي فناوري هاي نوين 
مالي و ضمائ��م آن در خصوص درخواس��ت بيش از 
۶۰۰ هزار نفر از متعاملين و كس��ب و كارهاي تبادل 
رمزارز جهت جلوگيري از مسدودس��ازي درگاه هاي 
پرداخت اينترنتي براي اقدام الزم،  ارس��ال مي شود.  
اين اواخر گفته هايي مبني بر مسدوديت درگاه هاي 
صرافي هاي آنالين فروش رمز ارز مطرح شد و رييس 
كل بانك مركزي هم آن را رد كرد و در نهايت نامه اي 
از سوي دفتر نهاد رياست جمهوري به رييس كل بانك 
مركزي ارسال شد كه از مسدوديت درگاه هاي فروش 
رمزارز جلوگيري شود.  طي سال گذشته در پي سقوط 
ارزش بازار س��رمايه و متضرر ش��دن تعداد زيادي از 
سرمايه گذاران، زخم خوردگان از ريزش هاي بورس به 
بازار رمزارزها پناه آوردند كه توجه ها را به اين بازار جلب 
كرد اما غيرقانوني ب��ودن مبادله رمز ارزها بين افراد و 
خروج سرمايه از كشور در پي اينامر به اختالفات در اين 
بين شدت بخشيد. سرانجام، بانك مركزي به شركت 
ش��اپرك اعالم كرد به پرداخت ي��اران و پذيرندگان 
پشتيباني ش��ده در نظام پرداخت كشور اطالع دهد 

كه درگاه هاي ارايه دهنده رمز ارزها را مسدود كنند.
پ��س از اين، با ورود به س��ال جاري، مطرح ش��د كه 
همچنان شركت هاي اصلي ارايه دهنده درگاه پرداخت 
تحت نظ��ارت ش��اپرك به وي��ژه در قال��ب IPG به 
صرافي هاي آنالين فروش رمزارزها خدمات مي دهند 
كه رييس مجلس در واكنش به اين موضوع، در نامه اي 
به رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي 
خواستار مسدودس��ازي درگاه پرداخت الكترونيك 
صرافي ه��اي ارز ديجيتال ش��د و ب��ه صراحت اعالم 
كرد كه اكتفاي صرف به اع��الم ممنوعيت مبادالت 
رمزارزه��ا نمي تواند رافع مس��ووليت بانك مركزي و 

وزارت اقتصاد باشد. 
همچنين، در نامه قاليباف تاكيد شد كه بانك مركزي 
به عنوان متولي اصلي حوزه نظام پولي در اسرع وقت 
ضمن ارايه برآورد قابل اتكا از آينده اين فناوري و اثر آن 
بر اقتصاد و به ويژه نظام پولي و مبادالت كشور، مقررات 
الزم را ب��راي فعاليت در مب��ادالت رمزارزها تدوين و 
نسبت به نظام مندكردن فعاليت رمز ارزها اقدام كند و 
تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود 
درگاه هاي پرداخت داراي مجوز از بانك مركزي در اين 

سايت ها، بانك مركزي بايد پاسخگو باشد. 
پس از ش��دت گرفتن اين موضوع در ب��ازار رمزارزها، 
رييس كل بانك مركزي در واكنش به آن گفت كه تا 

زمان ترسيم نقش��ه راه در اين زمينه از مسدودسازي 
درگاه هاي پرداخت صرافي ها خودداري مي كند كه به 
اعتقاد كارشناسان، دليل اينكه تاكنون بانك مركزي 
به اعطاي مجوز به صرافي هاي آنالي��ن رمز ارز ورود 
نكرده، اين اس��ت كه تصور مي كند با اعطاي مجوز به 

آنها، بايستي كليه ريسك هاي آنها را نيز قبول كند.
از سوي ديگر، وزير اقتصاد درباره نحوه مديريت بازار 
رمزارزها نيز معتقد است كه در اين زمينه بايد فعاالنه 
مديري��ت و عمل كرد تا بتوان مزاي��اي رمزارزها را به 

حداكثر و معايب آن را به حداقل رساند. 
اما به تازگي نامه اي از سمت دفتر نهاد رياست جمهوري 
خطاب به رييس كل بانك مركزي منتشر شده است 
كه در آن ذكر شده"»با توجه به درخواست بيش از ۶۰ 
هزار نفر از متعاملين و كس��ب وكارهاي تبادل رمزارز 
جهت جلوگيري از مسدود سازي درگاه هاي پرداخت 

اينترنتي اقدام الزم انجام شود«. 
بنابراين، در ش��رايطي كه آمارها حكايت از ورود ۱۲ 
ميلي��ون ايراني به بازار رمز ارزه��ا دارد به گونه اي كه 
۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به اين بازار 
گذاش��ته اند، بيش از پيش احساس مي شود كه بايد 
سياست و تصميم معقول و مناسب از سوي مسووالن 
درنظر گرفته شود تا ضرر و نگراني هاي مردم نسبت به 
سرمايه هاي خود از بين برود. درحالي رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي و جمعي از نمايندگان خواس��تار 
ورود جدي بانك مركزي در ح��وزه رمزارزها و توقف 
درگاه هاي بي ضابطه پرداخت صرافي هاي ديجيتال 
هس��تند كه رييس دفتر رييس جمهور در نامه اي به 
همتي تأكيد كرده اس��ت كه بانك مركزي مانع اين 
مسدوديت ش��ود. از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، 
بسياري از سهامداراني كه به دعوت روحاني وارد بازار 
سرمايه شده بودند تا س��ودي عايدشان شود، حاضر 
شدند با زيان ۷۰-8۰درصدي سرمايه خود را از بورس 
خارج كنند و در بازار ديگري سرمايه گذاري كنند؛ بازار 
مورد انتخاب اكثر زيان ديده هاي بورس��ي »رمزارز« 
است. از سال قبل، استقبال مردم به خريد بيت كوين 
و اتريوم و رمزارزهاي ديگر افزايش چشمگيري داشته 
است تا جايي كه به استناد آمار غيررسمي، حدود ۱۲ 
ميليون نفر از هموطنان در اين بازار س��رمايه گذاري 

كرده اند، ضمن اينكه مطالعات جديد نشان مي دهند 
حدود 4.5 درصد از كل اس��تخراج بيت كوين دنيا در 

ايران انجام مي شود.
آن طور كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي اعالم كرده است س��ايت هايي در كشورمان 
بدون نظارت بانك مركزي در حوزه رمزارز ها با منشأ 
خارجي فعاليت مي كنند كه روزانه بين سه تا پنج هزار 
ميليارد تومان تبادل مالي دارند و اين موضوع نش��ان 
مي دهد كه ضابطه مند كردن آنها ضروري است و بانك 

مركزي بايد در اين باره ورود كند.
فعالي��ت صرافي ه��اي ارز ديجيت��ال درحالي بدون 
كوچك ترين اخاللي كماكان انجام مي ش��ود كه ۱۲ 
اسفند 99 شركت خدمات پرداخت شاپرك با صدور 
بخشنامه اي به ش��ركت هاي پرداخت يار دستور داد 
كه نس��بت به قطع خدمات پرداخ��ت الكترونيك به 
پذيرندگان پشتيباني شده كه كاال و خدماتي مغايربا 
قوانين جمهوري اس��المي ايران و بانك مركزي ارايه 
مي كنند، اقدام كنند. اين ش��ركت از وب سايت هاي 
ارايه دهنده خدمات خريدوفروش ارزهاي ديجيتال 

به عنوان يكي از همين كسب وكارها ياد كرده است.
با اين حال اما ش��بكه پرداخت صرافي هاي غيرمجاز 
نه تنها مسدود نشد بلكه همچنان بدون هيچ اختاللي 
براي گردانندگان سايت هاي خريد و فروش رمزارزها 
باز است؛ بانك مركزي درحالي در موضع انفعالي قرار 
دارد كه در هفته هاي اخير محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس در نامه اي به رييس كل بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد تأكيد كرده ب��ود: درگاه پرداخت الكترونيك 

صرافي هاي ارز ديجيتال مسدود شود.
در نام��ه قاليباف به دژپس��ند وزير اقتص��اد و همتي 

رييس كل بانك مركزي آمده است: 
 »يكي از دغدغه هاي مهم فعاالن اقتصادي و نمايندگان 
مجلس اين است كه با وجود غيرمجاز بودن صرافي هاي 
ديجيتال در حالي كه بانك مركزي در اسفند ۱399 
به دارن��دگان مجوز پرداخت ياري اعالم كرده اس��ت 
كه از ارايه درگاه پرداخت به اين س��ايت ها خودداري 
نمايند همچنان شركت هاي اصلي ارايه دهنده درگاه 
 IPG پرداخت تحت نظارت ش��اپرك به ويژه در قالب
به اين س��ايت ها خدم��ات مي دهند، اي��ن در حالي 

اس��ت كه ش��اپرك ملزم به ارايه درگاه هاي پرداخت 
به س��ايت هاي داراي نماد اعتماد الكترونيك اس��ت. 
در صورت تبديل وجوه ريالي پرداختي فعاالن به اين 
سايت هاي رمزارزهاي استخراج شده در خارج از كشور 
امكان خروج گسترده ارز از كشور به اين واسطه محتمل 
است كه در اين خصوص الزم است گزارش كارشناسي 

و برآورد مناسبي از سوي بانك مركزي ارايه شود.
در هر صورت ضروري اس��ت بانك مركزي به عنوان 
متولي اصلي حوزه نظام پولي كش��ور در اس��رع وقت 
ضمن ارايه برآورد قابل اتكا از آينده اين فناوري و اثر آن 
بر اقتصاد و به ويژه نظام پولي و مبادالت كشور، مقررات 
الزم را براي فعاليت در مبادالت رمزارزها تدوين نموده 
و نس��بت به نظام مند كردن فعالي��ت رمزارزها اقدام 
نمايد. در ضمن تذكرات مجلس ش��وراي اسالمي به 
بانك مركزي الزم اس��ت توضيح مناس��بي در مورد 
علت استمرار ارايه درگاه هاي پرداخت به سايت هايي 
كه به گفته بانك مرك��زي فاقد مجوز بوده اند نيز ارايه 
ش��ود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود 
درگاه هاي پرداخت داراي مجوز از بانك مركزي در اين 

سايت ها، بانك مركزي بايد پاسخگو باشد.«
پس از انتش��ار نام��ه رييس مجلس خط��اب به وزير 
اقتص��اد و رييس كل بان��ك مركزي، همت��ي درباره 
مديري��ت و تنظيم گري مب��ادالت ديگ��ر رمزارز ها 
اظهار كرد: »مديري��ت و تنظيم گري مبادالت ديگر 
رمزارز ها نيازمند بررسي همه جانبه، جامع و منسجم 
اس��ت و معتقدم پيش از هرگونه اقدام سلبي يا حتي 
تس��هيل گري بايد هماهنگي الزم بي��ن تمام عوامل 
و ذي نفعان ايجاد ش��ود.« همتي تأكيد كرد: »بانك 
مركزي تا زمان ترسيم نقشه راه مذكور از انجام هر اقدام 
شتابزده اي كه اين روز ها شايع شده است، خودداري 

مي كند.«
رييس كل بانك مركزي اما درحالي تأكيد كرده است 
كه اقدام شتابزده اي براي شايعات اين روزها )مسدود 
شدن درگاه پرداخت صرافي هاي ارز ديجيتال( انجام 
نمي دهد كه رييس مجل��س در نامه مذكور صراحتًا 
تأكيد كرده اس��ت »در صورت متضرر ش��دن مردم 
به واسطه وجود درگاه هاي پرداخت داراي مجوز از بانك 
مركزي در اين س��ايت ها، بانك مركزي بايد پاسخگو 
باشد.« بنابراين مي توان گفت كه مجلس، بانك مركزي 
را مسوول پاسخگويي درباره زيان احتمالي مردم در 
اين ح��وزه مي داند! هرچند همتي ترجيح مي دهد از 
انجام اقدامات شتابزده در اين خصوص خودداري كند!

نكته قابل تأمل اما اينجاس��ت ك��ه همزمان با تأكيد 
ريي��س كل بانك مرك��زي براي جلوگي��ري از اقدام 
ش��تابزده  براي مس��دوديت درگاه هاي پرداخت اين 
صرافي ها، رييس دفتر رييس جمه��ور در نامه اي به 
او خواس��تار جلوگيري از مسدودس��ازي درگاه هاي 

پرداخت اينترنتي شده است.
محمود واعظي در اين نامه تأكيد كرده است كه پيرو 
جلسه س��تاد اقتصادي دولت، به پيوست تصوير نامه 
انجمن فناوران زنجيره بلوك، س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي كش��ور و انجمن صنف��ي فناوري هاي نوين 
مالي و ضمائم آن در خصوص درخواست بيش از ۶۰۰ 
هزار نفر از متعاملين و كسب و كارهاي تبادل رمزارز 
جهت جلوگيري از مسدودسازي درگاه هاي پرداخت 

اينترنتي براي اقدام الزم،  ارسال مي شود.
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۳۰ميليون واحد مسكوني 
تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي

رييس كل بيمه مركزي گفت: با شكل گيري كامل و آغاز 
فعاليت رسمي صندوق بيمه حوادث طبيعي، امسال 
3۰ ميليون واحد مس��كوني زير پوشش اين صندوق 

قرار مي گيرد.
»غالمرضا سليماني« روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا 
افزود: صندوق بيمه حوادث طبيعي در س��ال ۱4۰۰ 
تاسيس شد، به همين دليل تاكنون هيات امناي اين 
صندوق ۲ بار تشكيل شده و قرار است خردادماه سومين 

جلسه هيات امناي اين صندوق برگزار شود.
سرمايه اين صندوق توسط دولت تصويب و به سازمان 
برنامه و بودجه كشور ابالغ ش��ده است تا بخشي از آن 

توسط دولت پرداخت شود.
سليماني با بيان اينكه اكنون رييس صندوق مشخص 
شده است، اظهار داشت: اساسنامه آن از سوي دولت در 

حال نهايي شدن است و بزودي تصويب مي شود.
بزودي همه تعهدات اين صندوق براساس پرداخت هاي 

دولت و مردم انجام شده و عمليات آن شروع مي شود.
3۰ ميليون واحد مس��كوني در كش��ور تحت پوشش 
صندوق بيمه حوادث طبيعي قرار دارند، اما اين صندوق 
و ساختار آن در حال شكل گيري است و تا يك تا دو ماه 

ديگر به طور رسمي شروع به كار خواهد كرد.
پوشش اين واحدهاي مسكوني در تعهد اين صندوق 
است، بنابراين اگر در سال ۱4۰۰ اتفاقي رخ دهد، بيمه 

از اين واحدهاي تحت پوشش بيمه حمايت مي كند.
هم��ه واحدهايي كه داراي آب و برق و پروانه س��اخت 
هستند زير پوشش اين صندوق قرار خواهند گرفت و 
در سال هاي آينده غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي 
غيرمس��كوني و تجاري هم در مقابل حوادث طبيعي 
تحت پوشش اين صندوق قرار مي گيرند. دراجراي اصل 
يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران »قانون تاس��يس صندوق بيمه همگاني حوادث 
طبيعي« در جلسه علني پنجم آبان ماه ۱399 مجلس 
شوراي اس��المي تصويب و در تاريخ۱4 آبان ۱399 به 
تاييد شوراي نگهبان رسيد. به منظور جبران بخشي از 
خسارت هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، 
سيل، توفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش 
كوه و دريالرزه )سونامي(، همه ساختمان هاي مسكوني 
داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع 
هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد در 
مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، تحت پوشش 

بيمه حوادث طبيعي قرار مي گيرند.

اثر مثبت معامالت طال و نقره 
بر بازار سهام اروپا

افزايش معامالت طال و نقره اثر مثبتي بر بازار سهام اروپا 
گذاش��ت. به گزارش كيتكو، طال )۰.۱3 درصد( و نقره 
)۰.43 درصد( در معامالت آسيا افزايش داشتند. در حال 
حاضر اين فلز زرد با قيمت۱88۲.۷۰ دالر در هر اونس 
معامله مي شود، در حالي كه نقره به قيمت۲۷.۶4 دالر 
در هر اونس رسيد. ساير كاالها، مس ۰.8۶ درصد كاهش 
يافته و نفت خالص وست تگزاس اينترمديت۰.۲9 درصد 
افزايش يافته است. نيك كي۲۲5، ۰.۱۷ درصد،  اي اس 
اكس ۰.۲۲ درصد و كامپوزيت شانگهاي۰.۲۷ درصد يك 
شبه باالتر بسته شده و باعث شدند كه راه بازارهاي آتي 
اروپا به بورس هاي بزرگ باز شود. در بازار ارز، دالر امريكا 
در برابر ين ژاپ��ن بزرگ ترين متحرك بود و اين جفت 
ارز ۰.۱۷ درصد سقوط كرد. شاخص دالر ۰.۰8 درصد 
پايين تر بود و بقيه ارزهاي اصلي به صورت محدود معامله 
شدند. با مرور اخبار، در ژاپن، بيمارستان ها در اوزاكا در 
حال پرشدن تخت ها هستند، پزشكان هشدار فروپاشي 
سيستم را مي دهند. چين بار ديگر تكرار كرده است كه 
تخلفات قيمت كاالها را تحمل نخواهد كرد. كميسيون 
 )NDRC( توسعه و اصالحات ملي جمهوري خلق چين
گفت كه آنها با شركت هاي اصلي در صنايع سنگ آهن، 
فوالد، مس و آلومينيوم ترتيب ديداردادند. يك مقام ايراني 
خاطرنشان كرد تمديد توافق نظارت هسته اي امكان پذير 
است. بلينكن، وزير امور خارجه اياالت متحده گفت كه 
هنوز نشانه اي نيست كه ايران مايل باشد هر توافقي را امضا 
كند. رييس بانك ملي سوييس اظهار داشت كه فرانك 
سوييس همچنان بسيار ارزشمند است. امروز گردهمايي 
مجازي كوين دسك با سخنراناني از جمله ري داليو و كتي 
وود برگزار مي ش��ود. شايد بتوان به نظرات بيشتري در 
مورد سقوط اخير در بيت كوين در برابر دالر دست يافت.

سقوط ۵۰ درصدي بيت كوين 
در ۴۰ روز

ارزش بيت كوين۱3 درصد در روز يكشنبه پايين آمد 
و به 3۲۶۰۱ دالر رسيد، يعني به 5۰ درصد كمتر از اوج 
قيمت آن در چهاردهم آوريل رسيد. به گزارش رويترز، 
ارزش بيت كوين۱3 درصد در روز يكش��نبه به دنبال 
فروش گسترده آن كاهش يافت و باعث شد بزرگ ترين 
ارز مجازي دنيا5۰ درصد نس��بت ب��ه اوج قيمت خود 
سقوط داشته باشد. ارزش بيت كوين در ساعت ۱8 به 
وقت گرينويچ تا 3۲۶۰۱ دالر پايين آمد يعني4899.54 
دالر نسبت به قيمت قبلي خود كاهش داشت. بيت كوين 
در چهاردهم آوريل به اوج ۶4895.۲۲ دالر رسيده بود. 
ارز مجازي اتريوم هم ۱۷ درصد كاهش قيمت داشته 
و تا ۱9۰5 دالر در روز يكش��نبه پايين آمد. بس��ياري 
بي ثباتي قيمت بيت كوين را غير قابل توجيه مي دانند. 
اين ارز مجازي به دنبال اظهارات مديرعامل تس��ال در 
هفته گذشته تحت فشار زيادي قرار داشته است. الون 
ماسك اعالم كرد ديگر بيت كوين را به عنوان يك شيوه 
پرداخت قبول ن��دارد. به عالوه چين هم در روز جمعه 
استخراج و تجارت بيت كوين را در تالش براي جلوگيري 
از خطرهاي آن محدود كرد. كميته توسعه و ثبات مالي 
چين به رياست معاون نخس��ت وزير اين كشور اعالم 
كرد بيت كوين بايد تحت نظارت بيشتري قرار بگيرد.  
اين اظهارات چند روز پس از آن بيان شده بود كه چين 
بانك ها و شركت هاي پرداخت را از ارايه خدمات مربوط 

به ارز مجازي منع كرده بود.

حركت خطرناك 
غيرحرفه اي ها در بازار رمزارز

نماينده مردم شيراز گفت: بانك مركزي بايد براي رمزارزها 
چارچوب مشخص كرده و هش��دارهاي الزم را را بدهد و 
در حدي كه ضرورت دارد اج��ازه فعاليت صادر و فراتر از 

آن را مانع شود.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
در مجلس و نماينده مردم شيراز در گفت وگو با ايِبنا درباره 
وضعيت و چگونگي استفاده از رمزارزها با توجه به تالش 
ب��راي تدوين برخي مقررات در اين زمينه توس��ط بانك 
مركزي گفت: رمزارزها پيچيدگي خاصي دارند، اما اين 
روزها شديدا مورد استقبال قرار گرفته و افراد زيادي به آن 
ورود پيدا كردند، منتها غافل از اين هستند كه مخاطرات 
خاص خ��ود را هم دارد. وي ابراز كرد: ب��راي بازاري با اين 
ويژگي چنانچه بانك مركزي از آن مراقبت به عمل نياورد، 
همان اتفاقات بازار بورس با ش��رايط خطرناك تري روي 
خواهد داد. الزم است تا بانك مركزي به سرعت ورود پيدا 
كند و براي آن چارچوب مشخص سازد و هشدارهاي الزم 
را را به گوش مشتاقانش برس��اند و در حدي كه ضرورت 
دارد، اجازه فعاليت صادر و فراتر از آن را مانع شود. چنانچه 
امكان اين امر وجود ندارد تمام تبعات و پيامدهاي منفي 
ناشي از ورود افراد غيرمتخصص مربوط به اين بازار را مورد 
گوش��زد قرار دهد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس در اين خصوص به مساله بورس اشاره 
كرد و افزود: اكنون مشكل اين است، افرادي كه به دنبال 
سودهاي بادآورده و آنچناني هستند به چنين بازارهايي 
ورود پيدا مي كنند، در حالي كه اتفاقي كه در بازار سهام و 
بورس روي داد، بايد درس عبرتي باشد. نماينده مردم شيراز 
تصريح كرد: بازار بورس غيرحرفه اي ها را جذب خود كرد و با 
تركيدن حباب قيمتي بسياري از مردم را مشكل دارساخت. 
بنابراين بحث فوق را حتما بايد مدنظر داشت و توجه كرد 
كه چنين اتفاقي در رابطه با رمز ارزها به تكرار در نيايد. البته 
اين نكته را هم بايد مورد توجه قرار داد كه رمزارزها به دليل 
يكس��ري از ويژگي هاي خاص خود در شرايط تحريمي 
كمك كننده هستند، اما براي افرادي كه به حفظ ارزش 
اندوخته خود مي انديشند، جذابيت هاي خاصي پيدا كرده 
و به شكل افراطي آنها را مجذوب ساخته كه خطرناك است. 
قادري در رابطه با قدم هاي بانك مركزي براي جلوگيري 
از مالباختگي فعاالن در اين زمينه اظهار داشت: همانطور 
كه اشاره شد بايد هشدارهاي الزم را مطرح كرد و گروهي 
كه به اين سمت تمايل يافتند كامال آگاهانه دست به اين 
اقدام بزنند تا بعدها طلبكار نشوند. چنانچه فردي با تمام 
اطالعات و اشراف و تسلطي كه پيدا مي كند، وارد اين بازار 
ش��ود ديگر هر اتفاقي كه روي دهد خود مقصر است، اما 
گروهي از افراد به دليل ناآگاهي و تنها با انگيزه سودجويي به 
اين بازار ورود پيدا مي كنند و چنانچه خسارتي هم متوجه 
آنها شود، همه را غير از خود مقصر مي دانند. وي بيان كرد: 
بانك مركزي بايد بازارهايي كه قدرت مالي مردم را حفظ 
مي كند را مورد تقويت قرار دهد، شايد سپرده گذاري خيلي 
جذابيت نداشته باشد، ولي س��پرده گذاري هاي ارزي يا 
اوراق مشاركت ارزي در اين زمينه كمكي به حساب ايد، 
بنابراين نياز است تا بيشتر مورد توجه قرار گيرد.  اين عضو 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات اضافه كرد: بازار رمز 
ارز بازاري ُپرريسك محسوب مي شود و كساني كه تصميم 
گرفتند تمام دارايي خود را وارد اين بازار سازند، تامل كنند 

و مطالعه بيشتري انجام دهند.
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قيمتطاليجهاني،سكهودالرافزايشيافت

درگاه هاي فروش رمزارزها مسدود نشود

نوسان قيمت دالر در كانال 2۳ هزار توماني
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر به كان��ال ۲3 هزار تومان 
صعود كرد و روز دوشنبه 3 خرداد ۱4۰۰، قيمت دالر 
۲3۲۰۰ تومان، قيمت ي��ورو ۲8 هزار و 9۰۰ تومان و 
درهم امارات ۶ هزار و 3۲۰ تومان اعالم ش��ده است. 
همچنين با اعالم قيمت هر اونس طال به نرخ ۱88۱ 
دالر، قيمت طال و س��كه نيز در داخل كشور افزايش 
يافته و س��كه ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله 
شد.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي روز دوشنبه، سوم 
خردادم��اه با 83 تومان افزايش نس��بت به روز كاري 
گذش��ته به رقم ۲۲ هزار و 4۷۷ تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو نيز با 33 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذش��ته به رقم ۲۷ هزار و 454 تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر ۲۲ هزار و3۲ تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز ۲۶ هزار و 9۱۱ تومان بود. عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي ۲۲ هزار و 4۶9 تومان و نرخ 
فروش آن ۲۲ هزار و ۲4۷ تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ خريديورو در اين بازار ۲۷ هزار و 4۲۱ تومان و نرخ 
فروش آن نيز۲۷ هزار و ۱5۰ تومان اعالم شد.در سامانه 
س��نا نيز دالر ۲۲ هزار و ۱۷۶ تومان و يورو ۲۷ هزار و 
۱۰ تومان قيمت خورده اس��ت. همچنين در سامانه 
نيم��ا در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲5 هزار و ۷3 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۰ هزار و 585 

تومان معامله شد.

  قيمت سكه افزايش يافت
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)دوشنبه( در بازار تهران با افزايش ۱3۰ هزار توماني 
نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
۱۰ ميليون و ۱5۰ هزار تومان معامله شد. همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي پنج ميليون و 9۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه سه ميليون و8۰۰ تومان و سكه يك گرمي 
هم ۲ ميليون و 3۰۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر 

اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك 
ميليون و 38 هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 5۰۰ هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيزيك هزار و 88۰ دالر و ۱9 سنت فروخته 
شد. در ساعات صبح، در بازار آزاد قيمت طالي۱8عيار 
هرگرم ي��ك ميليون و 39 هزار تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي طرح جدي��د۱۰ ميليون و ۲۱۰ هزار 
تومان بود. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ 
ميليون و ۱8۰ هزار تومان است.نيم سكه بهار آزادي 
5 ميليون و 9۰۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 3 
ميليون و 8۰۰ هزار تومان و سكه يكگرمي ۲ ميليون و 
3۰۰ هزار تومان وهر مثقال طال 4 ميليون و 5۰4 هزار 
تومان ارزش گذاري شده است. گفتني است، به دليل 
موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال 
و جواهر تهران نيز به مدت 4 هفته تعطيل بود و از ۱8 
ارديبهشت ماه بعد از يك دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت 
خود را آغاز كرده اس��ت. قيمت هاي درج شده در اين 
خبر 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 ۲۶ 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 ۲3-۲۲ هزار تومان 
جا خوش مي كن��د. در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر 
و يورو نس��بت به روز كاري قبل افزايش يافته است؛ 
برهمين اس��اس، قيمت فروش دالر ۲۲ هزار و 4۷۷ 
تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۲ هزار و 3۲ تومان 
تعيين شده اس��ت. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۷ 

هزار و 454 تومان و قيم��ت خريديورو نيز ۲۶ هزار و 
9۱۱ 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.

  سقوط بيت كوين
ارزش بيت كوين۱3درصد در روز يكشنبه پايين آمد 
و به 3۲۶۰۱ دالر رس��يديعني5۰درصد كمتر از اوج 
قيمت آن در چهاردهم آوريل. به گزارش رويترز، ارزش 
بيت كوين ۱3 درصد در روز يكشنبه به دنبال فروش 
گس��ترده آن كاهش يافت و باعث شد بزرگ ترين ارز 
مجازي دنيا 5۰ درصد نسبت به اوج قيمت خود سقوط 
داشته باش��د. ارزش بيت كوين در ساعت ۱8 به وقت 
گرينويچ تا 3۲۶۰۱ دالر پايين آمد يعني 4899 دالر 
نسبت به قيمت قبلي خود كاهش داشت. بيت كوين 
در چهاردهم آوريل )۲5 فروردين( به اوج ۶4895 دالر 
رسيده بود. ارز مجازي اتر هم ۱۷ درصد كاهش قيمت 
داشته است و تا ۱9۰5 دالر در روز يكشنبه پايين آمد. 
بسياري بي ثباتي قيمت بيت كوين را غير قابل توجيه 
مي دانند. اين ارز مجازي به دنبال اظهارات مديرعامل 
تسال در هفته گذش��ته تحت فشار زيادي قرار داشته 
است. الون ماسك اعالم كرد ديگر بيت كوين را به عنوان 
يك شيوه پرداخت قبول ندارد. به عالوه چين هم در روز 
جمعه استخراج و تجارت بيت كوين را در تالش براي 
جلوگيري از خطرهاي آن محدود كرد. كميته توسعه 
و ثبات مالي چين به رياس��ت معاون نخست وزير اين 
كشور اعالم كرد بيت كوين بايد تحت نظارت بيشتري 
قرار بگيرد. اين اظهارات چند روز پس از آن بيان شده 
بود كه چين بانك ها و شركت هاي پرداخت را از ارايه 

خدمات مربوط به ارز مجازي منع كرده بود.

  قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با ۰.۲ درصد افزايش به ۱883 

دالر و ۲۱ سنت رس��يد.به گزارش رويترز، به دنبال 
تضعيف دالر و افزايش فش��ارهاي تورمي و در حالي 
كه اف��ت ش��ديد ارزش ارزه��اي ديجيتال س��بب 
افزايش اشتها براي سرمايه گذاري در بازار طال شده 
است، قيمت فلز زرد روز دوش��نبه افزايش داشت و 
در نزديكي باالترين رقم 4 س��ال و نيم گذش��ته در 

نوسان بود.
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اون��س طال با ۰.۲ 
درصد افزايش به ۱883 دالر و ۲۱ سنت رسيد. هفته 
گذشته قيمت فلز زرد به باالترين رقم از 8 ژانويه يعني 
۱889 دالر و ۷5 س��نت رس��يده بود. قيمت طال در 
معامالت آتي هم با ۰.4 درصد افزايش به ۱884 دالر 

و 3۰ سنت رسيد.
مارگارتيانگ استراتژيس��ت موسسه ديلي اف ايكس 
در خصوص آخرين تح��والت بازارهاي ارز و نرخ تورم 
گفت: »ش��اخص ارزش دالر همچنان ضعيف است و 
شاخص هاي مديران خريد بخش توليد و خدمات در 
امريكا و اروپا چشم انداز رشد تورم در ماه هاي آينده را 

تقويت كرده است.«
وي افزود: »اف��ت اخير ارزش ارزه��اي ديجيتال نيز 
موجب افزايش جذابيت بازار طال به عنوان يك محل 
س��رمايه گذاري جايگزين شده اس��ت. حركت رو به 
افزايش قيمت طال بس��يار قوي اس��ت و احتماال در 
روزهاي آينده به رقم بس��يار مهم ۱9۰۰ دالر خواهد 

رسيد.«
شاخص ارزش دالر در برابر يورو و ديگر ارزهاي اروپايي 
در نزديكي پايين ترين رقم هاي 3 ماه اخير باقي ماند 
و سبب ارزان تر ش��دن طال براي خريداراني شد كه از 

ارزهايي غير از دالر استفاده مي كنند.
پس از آنكه آمارها نش��ان داد قيمت مصرف كننده رو 
به افزايش گذاشته و فعاليت هاي كارخانجات شتاب 
گرفته است، افزايش ريس��ك هاي تورمي در امريكا 
سبب نگراني بازارها شد و به جذابيت بيشتر بازار طال 

را به همراه داشت.

ادامه از صفحه اول

آخر شاهنامه خوش نبود!
 فروش اين گروه بحث برانگيز اس��ت. وضعيت كش��ور 
مشخص است و نرخ ارز و امثال آن تغيير چنداني نداشته 
و بااين وجود اين موضوع در ذهن شكل مي گيرد كه دولت 
قصد دارد ب��ورس را با يك وضعيت اس��فناك به دولت 
بعدي تحويل دهد تا دولت سيزدهم با مشكالت كمبود 
نقدينگي و امثال آن مقابله كند و مشكالت را حل كند. 
واكنش وزارت اقتصاد و مجموعه دولت نيز به اندازه كافي 
بحث برانگيز است و به هيچ عنوان نمي توان آن را ناديده 
گرفت. وزير اقتصاد از اس��تقراض از مردم سخن به ميان 
مي آورد و رييس دولت فعلي نيز بر اين باور است كه دولت، 
بورس را به اوج رسانده و شكست محدوده حمايت و امثال 
اين موارد كاماًل عادي است و اين موضوع را مي توان فراز و 
فرود معمولي دانست!اين موضوع كمي خنده دار است كه 
ريزش و نزول چندماهه چگونه عادي است و دولت پس از 
برداشت نقدينگي عمده از بورس اين وضعيت را پذيرفته 
و كاري به آن ندارد؟ با سخنان رييس جمهوري مي توان 
علت خروج نقدينگي را از بورس دانست آن هم موضوعي 
جز بي اعتمادي نيست البته نبايد فراموش كرد كه خروج 
عمده نقدينگي توسط دولت و حقوقي هاي بزرگ بازار نيز 
يكي از عوامل ريزش ش��اخص است. به هرحال روزهاي 
كم��ي تا پايان دولت فعل��ي باقي مان��ده و از قرار معلوم 
مسووالن دولتي هيچ راهكاري براي بازگشت بورس ندارند 
و بنابر احتمال قوي وضعيت بورس تا نيمه هاي سال جاري 

بدين شكل پيش خواهد رفت.

تئوري توطئه و مساله منفعت 
ابطال تئوري هاي توطئه سخت است، همآن قدر كه اثبات 
آنها سخت است. اما يك نكته را مي توان به عنوان »ترمزي 
مطمئن« در مسير سقوط به دره تئوري هاي توطئه در نظر 
داشت. اينكه كساني از يك رخدادي نهايت بهره برداري را 
بكنند، دليل بر اين نمي شود كه خود آن را طراحي كرده 
باشند. ممكن است - و بسيار محتمل است - آنها پس از 
رخداد با شم تيِز منفعت طلبانه خود وارد گود شده باشند 
و با امكاناتي كه در اختيار دارند نهايت بهره برداري را از آن 
كرده باش��ند؛ و اتفاقا اين كاري است كه هر فرد، گروه و 
جرياني ممكن است در روند رخدادها انجام بدهد. بنابراين 
يك »تمايز« مهم را بايد لحاظ كرد: نفع برنده الزاما عامل 
نيست! بلكه ممكن اس��ت كوشيده باشد از رخدادي كه 
خود باني اش نبوده است، بهره ببرد. يعني كسي كه از آب 
گل آلود ماهي مي گيرد، الزاما خود نيز آب را گل آلود نكرده 
است. اما وجه گمراه  كننده تئوري هاي توطئه همين است 
كه مي خواهد اين تمايز را الپوشاني كند. در نهايت بگويم: 
هدف انكار هر گونه تئوري توطئه نيست، بلكه مي خواهيم 

از پذيرش عجوالنه آن جلوگيري كنيم.



تعادل|رقيه ندايي|
چندين ماه اس��ت كه وضعيت بورس اسفناك شده و 
بس��ياري از فعاالن و تحليلگران بازار س��رمايه نسبت 
به شكست محدوده حمايت هشدار داده بودند كه در 
اولين روز خردادماه شاهد شكست اين محدوده بوديم 
و ممكن است پس ازاين مش��كالت عميقي براي بازار 

سرمايه ايجاد شود.
روزهاي گذش��ته براي سهامداران و بازار بسيار سخت 
بود اما بايد روزهاي س��خت تري را براي ب��ازار انتظار 
داشت.بازگشت دامنه نوسان متقارن ۵ درصدي، اگرچه 
وضعيت نقد شوندگي بازار را نسبت به روزهاي گذشته 
تا حدودي بهبود داده اما؛ بي اثر شدن تمامي متغيرهاي 
خوب در كنار بي توجهي بازار به هر عاملي كه بر ارزندگي 
سهم هاي موجوداضافه مي كند، شرايطي را پديد آورده 
كه در آن هر سهامداري هم اگر مجاب به فروش دارايي 
خود در اين بازار نشده باشد بدون شك به آن فكر كرده 
است. يكي از مشكالت بازار سرمايه روند طوالني دوره 
ريزش اس��ت )اين دوره تقريب��ًا از ميانه هاي مردادماه 
آغازشده( و سرمايه هاي س��رمايه گذاران بورسي را با 
خواب سرمايه و زيان بر روي سرمايه روبرو كرده كه اين 
موجبات انتقال سرمايه را به ديگر بازارهاي مالي فراهم 
مي سازد و اين موضوع باعث شده كه بازار مالي ديگر در 
مقايسه با بورس رونق بيشتري بگيرند. يكي از بازارهاي 
از رونق رفته، بازار ارزهاي ديجيتال بوده، كه اين روزها 
روند ريزش��ي به خود گرفته ولي براي سرمايه گذاران 
جذاب است و اين موضوع ناشي از اعتماد مردم به اين 
بازار اس��ت. همان گونه كه در گزارش هاي گذشته نيز 
گفته ش��د يكي از مهم ترين مشكالت بازار سرمايه در 
وهله نخس��ت؛ بي اعتمادي و پس ازآن سياسي شدن 
و كمب��ود نقدينگي در بازار اس��ت. انتظار مي رفت كه 
مس��ووالن بورس��ي در مصوبات خود اين مسائل را در 
نظربگيرند اما؛ از آغاز سال 1400 تاكنون به هيچ از اين 
مسائل پرداخته نشده و تنها نقدينگي كه قول داده شده 
بود به بورس واريز ش��د ولي با توجه به وس��عت مبلغ 

نتوانست دردي از بورس دوا كند.
در حال حاضر بازار سرمايه چند مشكل ديگر دارد كه 
مسائل نرخ ارز، نرخ بهره بانكي، قيمت گذاري دستوري 
و انتخابات رياست جمهوري است و هر يك به گونه اي بر 
روي بازار سرمايه تأثيرمي گذارند. با توجه به مذاكرات 
وين، ممكن اس��ت نرخ ارز كاهش ياب��د و اگر توافقي 
صورت گيرد اين كاهش نرخ به صورت حتمي وقطعي 
خواهد بود، نرخ ارز به صورت مستقيم بر روي بازار سهام 
تأثيرمي گذارد، چراكه اغلب ش��ركت هاي موجود در 
ب��ورس كاموديتي محور هس��تند و بدين ترتيب نرخ 
خريدوفروش محصوالت اين شركت ها تغيير خواهد 
ك��رد. گزينه بعدي ن��رخ بهره بانكي اس��ت كه آن هم 
مشخص نيست و براي مردم و سرمايه گذاران يك ابهام 
بزرگ است. يكي از كارشناسان بازار سرمايه در خصوص 
نرخ بهره بانكي مي گويد: عبدالناصر همتي به س��راغ 
انتخابات رياس��ت جمهوري رفته و اصاًل يادش نيست 
كه رييس بانك مركزي اس��ت و باي��د اين را حل كند، 
همچنين اجازه ندهد مش��كلي پيش آيد. اما مشاهده 
مي كنيم كه همتي نتوانست مشكالت حول محور بانك 
مركزي را حل كند و به همين دليل به سراغ انتخابات 
رياس��ت جمهوري رفت. حال بايد براي حل مشكالت 
بانك مركزي انتظار آينده را كشيد و ديد دولت آتي چه 
برنامه اي براي كش��ور خواهد داشت. سومين گزينه؛ 
قيمت گذاري دستوري است كه بعد گذشت چندين ماه 
هنوز عده اي به دنبال رانت هاي خاص هستند. »تعادل« 
در گزارش هاي پيش��ين خود مشكالت قيمت گذاري 
دستوري را بررسي كرده بود. درست است قيمت گذاري 
دس��توري به پايين ترين حد خود رسيده اما؛ هنوز هم 
بسياري از ارگان ها و افراد در تالشند كه قيمت گذاري 
دستوري به طور كامل اجرايي شود تا يك رانت پرسود 
براي اين گروه ايجاد شود. اين روزها با اجماع همگاني 
و تالش بورس كاال قيمت گذاري در حال از بين رفتن 
است. انتخابات رياست جمهوري نيز مساله پرحاشيه 
اين روزها است. افراد مختلفي براي رياست جمهوري 
ثبت نام كرده ان��د و هريك به نحوي از بورس س��خن 
مي گويند كه اين موضوع مي تواندخطرات و مشكالت 
زيادي براي بازار سرمايه داشته باشد. جهت گيري هاي 
خاص و امثال اين موارد مي تواند آينده بورس راكمي با 

نوسان و سرخ پوشي مواجه سازد.

  رنگ چراغ بورس تغيير كرد!
به طوركل��ي بايد گفت كه تقريبًايك س��ال از روزهاي 
خوش و سبزپوشي بازار مي گذرد. روزهايي كه شاخص 
كل هرروز ع��ددي جديد را فتح مي كرد و مردم بخش 
عمده اي ازسرمايه خود را وارد بورس كرده بودند. سال 
گذشته چراغ سبز بورس براي شاخص دو ميليون روشن 
بود و اين روزها اين چراغ براي شاخص 900هزار واحدي 
روشن است و حتي ممكن است شاخص بورس از اين 

رقم نيز پايين تر برود.
بااين وجود س��هامداران و حقوقي هاي عمده در صف 
فروش ايس��تاده اند  تا بالفاصله پ��س از ارزندگي يك 
سهم، مجموعه سهام خود را به فروش برسانند و همين 
موضوع باعث شده برخي از سهام پايين تر از ارزش ذاتي 
خود معامله شوند. تا پيش از اين اغلب كارشناسان بازار 
سرمايه براين نظر بودند كه دولت قرار است بورس را با 
چراغ سبز تحويل دولت بعدي بدهد اما؛ با روند نزولي 
اين روزها - شكست محدوده حمايت- انتظار مي رود 
كه دولت بازار سرمايه را با يك وضعيت بسيار اسفناك 
تحوي��ل دولت بع��دي بدهد. حال بايد صب��ر كرد و تا 
روزهاي باقي مانده به تغيير دولت ديد كه تاالر شيشه اي 
چه وضعيتي به خود مي گيرد. در اين ميان نبايد واكنش 
وزارت اقتص��اد و دول��ت را در ريزش ب��ورس ناديده يا 

كم رنگ گرفت.مخصوص��ًا زماني كه وزي��ر اقتصاد از 
استقراض از مردم سخن مي گويد و رييس جمهور بر اين 
باور است كه دولت فعلي بورس را به اوج رسانده است و 
وضعيت اين روزهاي بازار سرمايه، فرازوفرودي معمولي 
اس��ت. به نظر مي رس��د حتي دولت هم شرايط فعلي 
بورس را پذيرفته و كاري به كارش ندارد! بي اعتمادي 
يكي از دالي��ل خروج نقدينگي از بازار اس��ت و برخي 
از كارشناسان بازار س��هام مي گويند اگر بي اعتمادي 
در بازار وجود نداش��ت نقدينگي خارج نمي ش��د و در 
حال حاضر بازار در محدوده ش��اخصي يك ميليون و 
800 هزار واحد بود. شايد اين فرضيه درست باشد اما؛ 
مي توان به قطعيت گفت كه يكي از داليل كوچك براي 
ريزش بازار خروج بيش ازحد نقدينگي است كه اغلب 
توسط حقوقي هاي بزرگ و درنهايت توسط حقيقي ها 
صورت گرفت. به هرحال بايد منتظر ماند و ديد دولت و 

مسووالن چه راهكاري براي بورس دارند.

  نزول بازار سرمايه تا كجا ادامه دارد؟
كارشناس��ان بازار س��رمايه و اقتصادي بر اين عقيده اند 
كه با توجه به شكس��ته ش��دن محدوده حمايت بورس 
احتمال نزول بورس به محدوده 870 تا 900 هزار واحد 
تقويت ش��ده اس��ت. همچنين در صورت بهبود نيافتن 
عوام��ل كالن اقتصادي و دس��تكاري و دخالت در بازار، 
احتمااًل شاهد نزول عميق تر در بازار سهام خواهيم بود. 
يكي از تحليلگران بازار سهام درباره اين وضعيت مي گويد 
كه بازار در سطوحي بود كه انتظار حمايت فني داشت اما؛ 
اين حمايت در بازار عملي نشد. تا زماني كه ابهامات كالن 
اقتصادي و دخالت در بازار سرمايه وجود دارد و نقدينگي 
هنگفتي وارد بازار نشود روند فعلي يعني نزول بيش ازپيش 
شاخص ادامه خواهد داشت. برخي ديگر از كارشناسان 
اقتصادي بر اين نظرند كه؛ با توجه به اينكه ايران در وقوع 
وقايع اقتصادي و سياس��ي كشوري غيرقابل پيش بيني 
است اگر نرخ دالر به زير ۲0 هزار تومان برسد شاهد ريزش 
گسترده ارزش سهم ها در بازار سرمايه خواهيم بود. البته 
نبايد فراموش كرد كه احياي برجام براي كشور و بورس 
اهمي��ت دارد و اگر ما تمامي درهاي صادرات و واردات را 
بر روي كشورهاي دنيا ببنديم شاهد نزول عميق تر بورس 
خواهيم بود اما؛ احياي ب��ورس مي تواند تداوم مبادالت 
خارجي را فراهم س��ازد درنتيجه به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم بر روي بورس تأثيرگذار باشد. تقريباً روزهاي 
نخست ارديبهشت ماه كه طرح حمايتي براي بازار سرمايه 
به تصويب رسيد اما؛ به طور كامل اجرايي نشد و هم زمان با 
آن شاهد از دست رفتن حمايت فني و تكنيكالي شاخص 
كل بورس بوديم كه نااميدي بيش از پيش به بازار تزريق 
كرد و موجبات صف هاي فروش عميق تر را فراهم ساخت.

  معامالت بورس بهبود مي يابد؟
همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه 
بازار سرمايه هميشه با چنين روند و روالي همراه بوده 
است، مي گويد: زماني كه بازار با صعودي غافلگيركننده 
همراه مي شود و قيمت س��هام رشد عجيبي را تجربه 
مي كند در زمان ريزش به دليل وجود دامنه نوس��ان، 
حجم مبنا و تأثير شديد متغيرهاي اقتصاد كالن بر بازار 
روند نزولي شاخص بورس هم فرسايشي مي شود.بازار 
سهام در مقطعي از سال ٩٢ رشد زيادي را تجربه كرد اما 
از بهمن ماه وارد دوران ركود و ريزش شد و براي مدتي 
حدود چهار سال در اين روند باقي ماند اما از سال ٩٦ تا 
٩٨ با نوسان همراه شد و درنهايت در سال ٩٩ به دوران 

رونق بازگشت و رشد چشمگيري را تجربه كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه بابيان اينك��ه اكنون بايد 
در ب��ازار صبوري كرد و منتظر ماند تا چهار مس��اله نرخ 
ارز، نرخ بهره بانكي، قيمت گذاري دستوري و انتخابات 

رياست جمهوري تعيين تكليف شوند، اظهار مي كند: بعد 
از انتخاب رييس جمهوري جديد، سياست هايي كه قرار 
است در بازار به كار گرفته شود مورد ارزيابي قرار مي گيرند 
و دوباره شاهد ورود سهامداران وس��رمايه آن ها به بازار 
خواهيم بود.اكنون مشكل فعلي بازار فقط مربوط به كمبود 
نقدينگي است، زمان ورود دوباره نقدينگي به اين بازار در 
هاله اي از ابهام قرار دارد، با توجه به اينكه ش��اهد خروج 
سهامداران و نقدينگي آنها از اين بازار هستيم؛ بنابراين 
بايد منتظر ماند تا تكليف چهار ابهام مطرح شده در بازار 
مشخص شود. وي به واريز نقدينگي از سوي بانك مركزي 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه اش��اره كرده و مي گويد: 
مبلغي كه وارد صندوق تثبيت بازار سرمايه شده است عدد 
خوبي بود اما با توجه به سپرده گذاري ساالنه يك درصد از 
منابع ورودي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه راه زيادي باقي است.به گفته دارابي، بازار اكنون 
از كمبود نقدينگي رنج مي برد و ورود ٢٠٠ ميليون دالر 
مي تواند روند بازار را تغيير دهد و اثر مثبتي را بر آن داشته 
باشد. اين كارشناس بازار سرمايه بابيان اينكه سهامداران 
نبايد در انتظار اين باشند تا با كوچك ترين كمكي به بازار، 
مسير معامالت تغيير و شاخص بورس سبزپوش شود، 
اظهار مي كند: در طول يك روز معامالتي، شاهد بوده ايم 
كه حقيقي ها رقمي معادل ٢٢٠ ميليارد تومان سرمايه از 
بازار خارج كردند، رقمي مانند يك هزار ميليارد تومان كه 
وارد بازار شد فقط معادل پنج روز خروج سرمايه حقيقي ها 
از بازار است؛ بنابراين رقم چندان قابل توجهي وارد بازار 
نشده اس��ت.نرخ بهره باالي بانكي باعث ايجاد ركود در 
همه بازارها به ويژه توليدشده است، بي ثباتي نرخ ارز كه 
اجازه تصميم گيري صحيح را به س��هامداران نمي دهد، 
قيمت گذاري دستوري و انتخابات رياست جمهوري كه 
سبب تغيير همه مديران مي ش��ود و با گذر از اين دوران 

بازار دوباره به روند صعودي خود بازمي گردد.

  افت مجدد شاخص بازارسرمايه
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني دوشنبه، 
س��وم خردادماه 1۲ هزار و 189 واحد افت داش��ت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 9۵ هزار واحد 
رسيد.برپايه معامالت روز مذكور، بيش از چهار ميليارد 
و ۳۲ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲8 
هزار و ۲۳۵ميليارد ريال دادوستد شد.همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با چهار هزار و 999 واحد كاهش به ۳8۳ 
هزار و ۲17 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با س��ه 
هزار و ۲۳۲ واحد افت به ۲47 هزار و 7۶8 واحد رسيد.

ش��اخص بازار اول 1۲ هزار و 799 واحد و شاخص بازار 
دوم 11 هزار و ۲84واحد كاهش داشتند. حقوقي هادر 
س��ومين روز كاري هفته ح��دود ۳70 ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت خرد دو 
ه��زار و ۲0 ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي ۳1 
درصديعني ۶۳0 ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدش��ان 18 درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازار در س��ه گ��روه »بانك ها و 
موسسات اعتباري«، »محصوالت غذايي و آشاميدني« 
و »س��رمايه گذاري ها« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و»الستيك و 
پالستيك« به نفع حقيقي ها تمام شد.سه نماد »وملل«، 
»غپينو« و »بركت« لقب بيش��ترين افزايش س��هام 
حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز 
بيشتر به »شتران«، »شغدير« و »اخابر« معطوف بود. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، پااليش نفت تهران با 
نماد »ش��تران« با 4۶۵ واحد، شركت سرمايه گذاري 
غديربا نماد»وغدير« ب��ا ۲8۶ واحد، معدني و صنعتي 
چادرملو با نماد»كچاد« با 1۳7 واحد، فوالد خوزستان 
ب��ا نماد»فخوز« ب��ا 1۳۶ واحد، ف��رآوري معدني اپال 

كاني پارس با نماد»اپ��ال« با 1۲9 واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد»شپنا« با 7۵ واحد، پتروشيمي غديربا 
نماد»شغدير« با 74 واحد، سرمايه گذاري گروه توسعه 
ملي با نماد»وبانك« با 47 واحد و شركت سرمايه گذاري 
تامي��ن اجتماعي با نماد»شس��تا« ب��ا ۳۵ واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل بانك ملت 
با نماد»وبملت« با پنج هزار و 108 واحد، بانك تجارت 
با نماد»وتجارت« با ۵۵۶ واحد، گس��ترش نفت و گاز 
پارسيان با نماد»پارسان« با ۵0۳ واحد، بانك صادرات 
با نماد»وبصادر« با ۳79 واحد، گروه مپنابا نماد»رمپنا« 
با ۳۶7 واحد، سايپابا نماد»خساپا« با ۳۶4 واحد، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد»فارس« با ۳۵۶ واحد، 
ملي صنايع مس ايران با نماد»فمل��ي« با ۳47 واحد، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد»حكشتي« با 
۳4۲ واحد، شركت ارتباطات سيار ايران با نماد »همراه« 
ب��ا ۲9۵ واحد و ايران خودروبا نماد»خ��ودرو« با ۲9۲ 
واحدتاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين 
گزارش، پااليش نفت اصفهان با نماد»شپنا«، پااليش 
نفت تهران با نماد»شتران«، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي«، ليزينگ پارس��يان با نماد»ولپارس«، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد»شستا«، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودروبا نماد»خگستر« 
و توسعه و عمران اميدبا نماد»ثاميد« در گروه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند.گروه فرآورده هاي نفتي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه ۳4۶ ميليون و ۵87 ميليون برگه سهم 

به ارزش سه هزار و ۲۶۶ ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز دوشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از ۲7 واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال 17 هزار و 47۶ واحد ثابت 
ماند.همچنين در اين بازار يك ميليارد و 44۶ هزار برگه 
س��هم به ارزش ۳۳ هزار و 1۳4ميليارد ريال دادوستد 
شد. در سومين روزكاري هفته نماد پليمر آرياساسول 
با نماد»آريا«، پتروشيمي تندگويان با نماد»شگويا«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد»زاگرس«، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد»ذوب«، سرمايه گذاري مس سرچشمه 
با نماد»سرچش��مه«، مديريت س��رمايه گذاري كوثر 
بهمن با نماد»وكبهمن« و زغال سنگ پرورده طبس با 
نماد»كزغال« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.

در مقابل زرين معدن آسيابا نماد»فرزين«، پتروشيمي 
مارون با نماد»مارون«، ش��ركت س��رمايه گذاري صبا 
تامين با نماد»صبا«، صنايع ماشين هاي اداري ايران با 
نماد»ماديرا«، پااليش نفت الوان با نماد»شاوان«، بيمه 
پاسارگادبا نماد»بپاس«، بيمه سامان با نماد»بساما«، 
توس��عه و عمران اس��تان كرمان ب��ا نماد»كرمان« و 
كش��تيراني درياي خزربا نماد»حخزر« تاثير منفي بر 
شاخص فرابورس داشتند. روز دوشنبه افزايش سهام 
حقيقي ها در 14 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 99 
نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول ۵0 ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دس��ته دوم ۳90 ميليارد تومان بود.آخرين قيمت ۲۶ 
نماد حداقل يك درصد نس��بت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و ۳۵۵ نماد با كاهش بيش از يك درصدي 
قيمت همراه بوده اند. در پايان معامالت روز گذشته بازار 
سرمايه، ارزش سهام عدالت درمقايسه با روز گذشته، 1.۶ 
درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 10 ميليون و 
۵4 هزار تومان و 18 ميليون و 940 هزار تومان رسيد. 
با احتس��اب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل فروش 
سبد ۵۳۲ هزار توماني سهام عدالت به ۶ ميليون و ۳۲ 

هزار تومان رسيده است.
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دليل محدوديت سه روزه 
معامالت چند كارگزاري

مديريت پيگيري تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار 
در خصوص پيامك ارسال شده مبني بر محدودسازي 
برخي كارگزاري ها در بازه زماني سه روز، توضيحاتي را 
منتش��ر كرد. با توجه به سوءتفاهم ايجادشده در مورد 
علت محدود كردن برخي كارگزاري ها از معامالت اوراق 
بهادار؛ به اس��تحضار اهالي بازار سرمايه مي رساند كه 
منشأ محدوديت هاي اعمال شده بر معامالت كارگزاري 
ارسال كننده پيامك، پرونده هاي تخلفاتي و اجراي آراي 
محكوميت هاي انضباطي صادر عليه نهاد مالي مذكور در 
مرجع رسيدگي به تخلفات بازار سرمايه است، و ارتباطي 
به شرايط بازار ندارد. مديريت پيگيري تخلفات سازمان 
بورس و اوراق بهادار در روشنگري چرايي محدودسازي 
برخي كارگزاري ها در بازه زماني سه روز، دو نكته را به 

استحضار مي رساند: 
الف( منشأ ارس��ال پيامك به كارگزاري هاي يادشده، 
دس��تگاه اجراي احكام انضباطي و مرجع رسيدگي به 
پرونده هاي تخلفاتي بوده و هيچ گونه ارتباطي با تصميم 

نهاد ناظر و شرايط بازار نداشته و ندارد.
ب( شايس��ته اس��ت اش��خاص حقيق��ي، حقوقي و 
كارگزاري ها در صورت احراز تخلفات در پيشگاه قانون 
تمكين كرده و از طرح مباحث انحرافي، حاشيه سازي و 

تشويش اذهان عمومي بپرهيزند.

ريزش بورس 
به علت شفاف سازي

راديو گفت وگو| ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان ب��ورس درباره س��خن رييس جمهور 
كه دولت بورس را به اوج رس��اند، گفت: ش��ايد منظور 
رييس جمهور اين بوده كه بازار سرمايه جايگاه متفاوتي 
نسبت به گذشته پيدا كرده است. ميثم فدايي در رابطه 
با چرايي ريزش شاخص بورس در روز گذشته هاي گفت: 
تا روز دوشنبه روز گذشته ۳ خرداد كه بازارهاي جهاني 
مجدداً فعال شوند، شاهد جوي منفي در بازار خواهيم بود. 
شفاف سازي شركت هاي پااليشگاهي دليل ديگر ريزش 
بورس بودند. وي با اشاره به اينكه ابهامات شركت هاي 
پااليشگاهي همواره در رابطه با نرخ خوراك از بدو ورود 
به بورس مشاهده شده است، گفت: يكي از شركت هاي 
پااليشگاهي يكي از نرخ ها را بسيار پايين اعالم كرده بود 
و به تبع ريزش اين سهم، ساير سهم ها نيز بازار را منفي 
كردند. فدايي معتقد اس��ت افزايش نرخ شركت هاي 
خودرويي در روز گذشته نمايان نشد و ادامه داد: به دليل 
ريسك سيستماتيك بازار، اين خبر در قيمت ها نشان 
داده نشد. وي افزود: مدير مالي آن پااليشگاه اعالم كرده 
است كه صورت مالي تهيه شده قابل اتكا نيست. فدايي 
همچنين در خصوص افزايش نرخ شركت خودرو كه در 
پي برنامه ريزي هاي فصلي صورت گرفته است، گفت: 
روز گذشته 9 درصد افزايش نرخ شركت هاي خودرويي 
را شاهد بوديم كه در سهم ها نشان داده نشد. مدير نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس نسبت به منفي بودن 
حساب اين شركت ها در روز گذشته ابراز تأسف كرد و 
افزود: علت اين مساله ريسك سيستمي بازار است. فدايي 
همچنين در پي درخواس��ت مجري برنامه به تحليل 
سخن رييس جمهور كه گفته بود دولت بورس را به اوج 
رساند، اظهارنظر كرد و گفت: احتمال مي دهم كه شايد 
منظور رييس جمهور اين بوده كه بازار سرمايه جايگاه 
متفاوتي نسبت به گذشته پيداكرده است. وي بابيان 
اينكه در زمان انتخابات روحاني، هيچ صحبتي درباره 
بورس وجود نداشت اما امروزه، بازار سرمايه نقشي ويژه 
را در اقتصاد كش��ور پيداكرده است، گفت: از اين منظر 

سخن رييس جمهور را قبول دارم.

صحن مجلس در انتظار عرضه 
خودرو در بورس

روح اهلل ايزد خواه، رييس كميته خودرو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس در مورد آخرين وضعيت طرح عرضه 
خودرو در بورس كاال اظهار كرد: طرح عرضه خودرو در 
بورس كاال در كميسيون صنايع مجلس تصويب شده 
است و در صف بررسي در صحن مجلس است. اميدوار 
هستيم كه طي هفته آينده اين طرح در صحن بررسي 
شود، اگر طي اين زمان در صحن مطرح نشود احتمااًل 
هفته بعدازآن اين اتفاق مي افتد. به هرحال ما نيز در اين 
مورد منتظر هستيم و تعيين زمان بررسي آن در صحن 
در اختيار ما نيس��ت. وي در م��ورد باقي بندهاي طرح 
ساماندهي صنعت خودرو گفت: بخش هاي مربوط به 
توليد در طرح ساماندهي صنعت خودرو هنوز بررسي 
نشده است و بايد بعدازاين روي آن كاركنيم. فعاًل تمركز 
كميسيون صنايع و معادن مجلس در حوزه خودرو روي 
تنظيم بازار و قيمت گذاري است و اين مساله در اولويت 
كميسيون قرار گرفته بود. بعد از بررسي عرضه خودرو 
در بورس كاال در صحن، ان شاءاهلل به موضوعاتي مانند 
فناوري، قراردادهاي خارج��ي و... مي پردازيم. رييس 
كميته خودرو كميس��يون صنايع و معادن مجلس با 
اش��اره به دپوي خودرو توسط خريداران و فعاليت هاي 
سوداگرانه در اين حوزه تصريح كرد: بيش از نيمي از ميزان 
خودرويي كه خريداري مي شود، باهدف سوداگري است، 
يعني اين خريداران براي مصرف خريداري نمي كنند 
بلكه در خانه ها، پاركينگ ها يا ديگ��ر اماكن آنها را دپو 
مي كنند تا در زمان ديگر باقيمت باالتري آنها را به فروش 
برس��انند. ايزد خواه در ادامه خاطرنشان كرد: ما معتقد 
هستم كه ش��يوه قيمت گذاري كه كميسيون صنايع 
مجلس در طرح ساماندهي بازار خودرو پيشنهاد داده 
است، جلوي بروز چنين اتفاقاتي را مي گيرد و مي تواند 
اين دست از مسائل را تا حد زيادي كنترل كند. اين مقام 
مسوول پيش تر در مورد نحوه قيمت گذاري خودرو در 
بورس كاال گفته بود: قيم��ت پايه عرضه در بورس كاال 
توسط شوراي رقابت بر مبناي قيمت تمام شده بر اساس 
هزينه هاي همان سال تعيين مي شود و قيمت نهايي در 
مكانيسم عرضه و تقاضا مشخص مي شود، اولويت تقاضا 
هم توسط شوراي رقابت تعيين مي شود كه بر اساس افراد 

و خانواده هاي فاقد خودرو است.

انتظار كاهش نرخ ارز 
شاخص هاي بازار سرمايه

مهدي اميري، عضو هيات مدي��ره بورس تهران بابيان 
»سرمايه گذاران در بازار سرمايه بايد به اثرات كوتاه مدت 
و بلندم��دت تغييرات قيمت��ي و ارزي توجه داش��ته 
باشند و در سرمايه گذاري هاي خود تغييرات لحظه اي 
نوسانات ارزي را مالك قرار نداده و با اطالعات و آگاهي 
كامل در س��هام كم ريسك و بنيادي و با نگاه بلندمدت 
سرمايه گذاري كنند و وارد هيجانات زودگذر و شايعات 
و حاش��يه هاي بازار نش��وند.«، نرخ ارز را به عنوان يكي 
از متغيرهاي حائز اهميت بر ش��اخص هاي اقتصادي 
تأثيرگذار دانست و اظهار كرد: در حقيقت نرخ ارز قيمت 
نسبي پول خارجي به پول داخلي را نشان مي دهد كه به 
عنوان يكي از عوامل كالن اقتصادي هميشه موردتوجه 
فعاالن بازار س��رمايه بوده است. وي به رابطه مستقيم 
بازار سرمايه ايران و قيمت مواد اوليه در دنيا اشاره كرد 
و گفت: بازار س��رمايه ايران رابطه مستقيم و تنگاتنگي 
باقيمت مواد اوليه و محصوالت در سراس��ر دنيا دارد و 
ازآنجايي كه مبناي معام��الت در بازارهاي جهاني ارز 
است، پس تغييرات نرخ ارز به قيمت كاالها و محصوالت 
تأثيرگذار خواهد بود. اميري به تأثير نرخ ارز بر عملكرد 
شركت اشاره كرد و افزود: بنابراين مي توان نتيجه گرفت 
با توجه به اينكه در بازار سهام توليدات برخي از شركت ها 
به خارج از كشور صادر و برخي از شركت ها نيز مواد اوليه 
و تجهيزات موردنياز خود را خارج از كشور وارد مي كنند، 
تغييرات نرخ ارز تأثير متفاوتي ب��ر نتايج عملكرد اين 
شركت ها گذاشته و به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
ارزش سهام شركت هاي بورسي را متأثر مي كند.عضو 
هيات مديره بورس ارزيابي و خاطرنشان كرد: البته بايد 
به اين نكته توجه داشت افزايش نرخ برابري ارز نسبت 
به پول ملي مي تواند به عنوان يك استراتژي اقتصادي 
موجب تقويت توليد داخلي در براب��ر واردات كاالهاي 
ساخته شده ارزان قيمت باشد، در اين خصوص مي توان 
به رشد سودآوري شركت هاي توليدي مانند شركت هاي 
توليدكننده الستيك ، شوينده و روانكارها و غيره در سال 
اخير اشاره كرد. وي تصريح كرد: هرچند رشد نرخ ارز تورم 
فزاينده را به كشور تحميل و كاهش قدرت خريد عمومي 
را در پي داشت لكن قيمت سهام شركت ها در بازار سهام 
به صورت مس��تقيم از محل رشد بازدهي و سودآوري و 
به صورت غيرمستقيم از محل افزايش ارزش جايگزيني 
افزايش يافت. درصورتي كه در آينده تحت تأثير مذاكرات 
هسته اي تحريم هاي اقتصادي لغو گردد، انتظار كاهش 

نرخ ارز شاخص هاي بازار سرمايه را متأثر خواهد كرد.

سومين عرضه اوليه سال جاري 
در بورس

تعداد ۲40 ميليون سهم شركت صنعت غذايي كوروش، 
چهار  شنبه اين هفته به عنوان سومين عرضه اوليه امسال 
بازار سرمايه با نماد »غكورش« در بورس تهران عرضه 
مي شود.تعداد ۲40 ميليون سهم شركت صنعت غذايي 
كوروش، معادل 8 درصد سهام اين شركت، چهار  شنبه 
اينهفته )۵ خرداد( به عنوان سومين عرضه اوليه امسال 
بازار سرمايه با نماد معامالتي»غكورش« در بورس تهران 
عرضه مي ش��ود. اين ميزان سهام در محدوده قيمتي 
۲8۵0 تا ۲99۵ تومان براي هر سهم و با سهميه ۵00 
س��همي براي هر كد حقيقي و حقوقي عرضه خواهد 
شد.همچنين مدير اين عرضه شركت كارگزاري فارابي، 
مدير عرضه شركت گسترش صنايع بسته بندي كوروش 
و متعهد خريد شركت گروه س��رمايه گذاري كوروش 
به ميزان ۵0 درصد از كل سهام قابل عرضه مي باشند. 
گفتني است تعداد ۲40 ميليون سهم شركت صنعت 
غذايي كوروش در حالي چهار شنبه اين هفته به عنوان 
پانصد و چهل و ششمين شركت در فهرست شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران در بخش 
محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر گروه 
توليد روغن هاي حيواني و نباتي و طبقه توليد روغن ها 
چربي هاي گياهي و حيواني در فهرست نرخ هاي بازار 
دوم و در نماد »غكورش« به شيوه ثبت سفارش جهت 
كشف قيمت عرضه خواهد ش��د كه از اين تعداد، 1۶8 
ميليون سهم در فرآيند كشف قيمت جهت عرضه به 
عموم اختصاص خواهد يافت و تعداد 7۲ ميليون سهم 
اين شركت نيز در روز پس از عرضه اوليه اين شركت به 
صندوق ها با ضريب تخصيصي بازاري هر دارنده واحد 

صندوق تعلق مي گيرد. 

ارزش ۱۳۸ هزار ميليارد توماني 
معامالت كارگزاري ها

بررس��ي عملكرد كارگزاري هاي فعال در بازار سرمايه 
نش��ان مي دهد اين نهادهاي مالي، نخستين ماه سال 
1400 را ب��ا خريدوفروش بي��ش از 18۵ هزار ميليارد 
توماني آغاز كردند. اين در حالي است كه روند مزبور در 
ارديبهشت ماه به حدود 1۳8 هزار ميليارد تومان رسيد.

همچنين جزييات خريدوفروش هاي ثبت شده توسط 
اين نهادهاي مالي در ارديبهشت ماه امسال نشان مي دهد 
كه درمجموع 1۳8 هزار ميليارد تومان معامله توسط 
111 كارگزاري فعال در بازار سرمايه شكل گرفته است. 
در اين ميان 84.۳ هزار ميليارد تومان از اين رقم يعني 
بيش از ۶0 درصد از كل دادوستدها در اختيار مبادالت 
آنالين بوده است. همچنين ۵۲7 ميليارد تومان نيز به 
خريدوفروش از سوي بازارگردان ها تعلق داشته و مابقي 
نيز رقمي در حدود۵۳ هزار ميليارد تومان حجم معامالت 
عادي در خريدوفروش سهام در اين نهادهاي مالي بوده 
است. افزون بر اين بررسي عملكرد اين كارگزاري ها به 
تفكيك فعاليت در انواع اوراق و بازار نش��ان مي دهد كه 
اين نهادهاي مالي در ماه گذش��ته خريدوفروش بيش 
از ۲ هزار ميليارد توم��ان در خريدوفروش اوراق در بازار 
بدهي داشته اند. همچنين در بخش بازار اوراق مشتقه 
نيزمعامالت اين نهادهاي مالي به بيش از 4۶8 ميليارد 
تومان رسيده است. در همين راستا 18.۵ هزار ميليارد 
تومان از خريدوفروش كارگزاري ها در ماه گذشته مربوط 
به معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 

بورس بوده است.

شاخصكلبورستهرانافت۱۲هزارواحديرابهخودديد

بورس وارد منطقه خطر شد

  يكي از مهم ترين مشكالت بازار سرمايه در وهله نخست؛ بي اعتمادي و پس ازآن سياسي شدن و كمبود نقدينگي در بازار است. انتظار مي رفت كه 
مسووالن بورسي در مصوبات خود اين مسائل را در نظربگيرند اما؛ از آغاز سال 1400 تاكنون به هيچ از اين مسائل پرداخته نشده است 

   افراد مختلفي براي رياست جمهوري ثبت نام كرده اند و هريك به نحوي از بورس سخن مي گويند كه اين موضوع مي تواندخطرات و مشكالت زيادي 
براي بازار سرمايه داشته باشد. جهت گيري هاي خاص و امثال اين موارد مي تواند آينده بورس راكمي با نوسان و سرخ پوشي مواجه سازد

   بورس محدوده حمايتي خود را شكسته است و با توجه به مشكالت  پيش آمده و عدم توجه مسوولين بورسي به اين محدوده حمايت، ممكن است 
شاهد نزول هاي عميق تري در بورس باشيم 

برش



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه دولت دوازدهم آخرين ماه هاي كاري خود 
را س��پري مي كند، دو وعده محوري آن مبني بر نوسازي 
بافت هاي فرسوده كشور و نوسازي ناوگان جاده اي نه تنها به 
نتايج دلخواه نرسيده اند كه در شرايط وخيمي به سر مي برند 
و آينده اين دو طرح در هاله اي از ابهام قرار دارد. به گزارش 
»تعادل«، حسن روحاني، رييس جمهور در آخرين مصاحبه 
تلويزيوني خود در سال 1396، از نوسازي بافت فرسوده و 
همچنين نوسازي ناوگان مستهلك جاده اي كشور با هدف 
ايجاد اشتغال و صرفه جويي در مصرف سوخت به عنوان 
دو برنامه اصلي دولت دوازدهم ياد كرد. مس��اله اي كه در 
جريان معرفي اعض��اي كابينه دولت دوازدهم به مجلس 
در تابستان سال 96 نيز مطرح شده بود. روحاني همچنين 
وقتي خواست عباس آخوندي را براي وزارت راه و شهرسازي 
معرفي كند از اختالف نظر خود با او در »نوسازي بافت هاي 
فرسوده« سخن گفت. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
در دولت يازدهم و در سال اول دولت دوازدهم نيز در مهرماه 
سال 97 در استعفا نامه خود به صراحت از اختالف نظر با 
روحاني در رابطه با »روش بازآفريني شهري« و»سياست 
دخالت حداكثري دولت در بازار و روش س��اماندهي امور 
اقتصادي به لحاظ شرايط موجود كشور« سخن گفته بود. 
آخوندي به بلندمرتبه سازي در بافت فرسوده باور نداشت 
و در چارچوب انديشه ايرانشهري، خواهان اجراي رويكرد 
محله محور دربافت هاي فرسوده بود. همچنين او با مداخله 
مستقيم دولت در ساخت مسكن براي مردم مخالف بود و 
نقش دولت در بازار مسكن را در جايگاه سياست گذار ترسيم 
مي ك��رد. در نهايت هم اين اختالف منجر به خداحافظي 
آخوندي از كابينه شد. با چنين پيشينه و اهميتي كه رييس 
دولت دوازدهم براي بازسازي بافت فرسوده قايل بود، مركز 
پژوهش هاي مجلس در س��ال 97 گ��زارش داد كه هيچ 
حكمي در بودجه سال 98 درباره بازآفريني شهري وجود 
ندارد. مساله اي سئوال هاي زيادي را در ذهن كارشناسان و 
افكار عمومي طرح كرده كه چرا دولت براي مهم ترين برنامه 
خود هيچ حكم و بودجه در نظر نگرفت؟  1۲۰ هزار هكتار 
از وسعت شهرهاي كش��ور بافت فرسوده است. به همين 
دليل، نوسازي بافت هاي فرسوده از برنامه سوم توسعه آغاز 
شده و در برنامه ششم نيز بر آن تصريح شده است. در طول 
اين سال ها وزارت راه و شهرسازي بايد سالي 1۰ درصد از 
بافت هاي فرسوده را نوسازي مي كرد، اما نه تنها پيشرفت ها 
بسيار كند بوده، بلكه حتي سرعت توليد در بافت فرسوده 
بيشتر از سرعت نوس��ازي ها بوده و عماًل حجم بافت هاي 

نابسامان شهري ايجاد شده و افزايش هم يافته است.

  استقبال سرد از طرح ملي مسكن
به گزارش »تعال«، در برنامه طرح اقدام ملي مسكن نيز كه 
قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسكوني احداث شود، 1۰۰ هزار 
واحد آن به نوسازي بافت هاي فرسوده تعلق دارد اما تاكنون 
گزارشي از روند نوسازي اين بافت ها اعالم نشده است. شايد 
بتوان گفت كه طرح اقدام ملي مسكن در زمان نامناسبي 
تدوين و اجراي آن آغاز شد. در زماني كه مسووالن دولتي 
از آن جنگ اقتصادي نام مي برند و به دليل مشكالت عرصه 
سياست خارجي، بازارها از جمله بازار مصالح ساختماني از 
نوسان هاي شديد رنج بردند. در چنين شرايطي است كه 
استاندار تهران از فاقد متقاضي بودن حدود 6۰هزار واحد 
طرح ملي مسكن خبر داده است كه تأمين آورده سنگين 

اين طرح از عهده كمتر كسي برمي آيد.
بر اساس اين گزارش، استقبال سرد تهراني ها از طرح ملي 
مسكن به چند دليل عمده است. يكي اينكه قيمت تمام شده 
واحدهاي اين طرح مشخص نيست، گرچه مسووالن وزارت 
راه و شهرسازي مي گويند ساخت هر مترمربع ۲ ميليون و 
77۰ هزار تومان هزينه دارد اما در واقعيت با توجه به ليست 
تعديل قيمت سازمان برنامه و بودجه، رشد شديد قيمت 
مصالح ساختماني و عوامل موثر در ساخت وسازها قيمت 
س��اخت واحدهاي طرح ملي مسكن به گفته فعاالن بازار 
به بيش از ۴ ميليون و 5۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.

از س��وي ديگر بازار مسكن اكنون در ركود انتظاري به سر 
مي برد كه ش��رايط كاهش قيمت چنددرصدي را فراهم 
كرده اس��ت، در اين وضعيت برخي متقاضيان طرح ملي 

مسكن كه عمومًا از قش��ر متوسط جامعه هستند با يك 
حساب سرانگشتي به اين  نتيجه رس��يده اند از پرداخت 
قسط سوم 8۰ ميليون توماني كه قطعاً تهيه آن بسيار دشوار 
است منصرف شوند به اين اميد كه اتفاقات خوشايندي در 
بازار مسكن روي دهد. همچنين قرار است وام طرح ملي 
مسكن از 1۰۰ ميليون تومان به 15۰ ميليون تومان افزايش 
يابد، در اين صورت مبلغ قسط ماهانه در يك دوره 1۲ساله 
بازپرداخت ۲ ميليون و 5۴۰ هزار تومان است. در ماه 1۲ 
سال دوازدهم متقاضي مجموعاً 367 ميليون تومان )سود 
حدود ۲17 ميليون توماني وام 15۰ ميليوني( بايد پرداخت 
كند. به فرض اينكه متقاضي قرار است يك واحد 1۰۰متري 
خام را تحويل بگيرد؛ هزينه اين واحد با احتساب وام حدود 
817 ميليون تومان اس��ت، واحدي كه قرار است دو سال 
ديگر تحويل شود)!( واقعيتي كه متقاضيان را با ترديد جدي 

روبرو كرده است.
در مجموع عوامل متعددي دست به دست هم داده و 
باعث ش��ده  اند طرح ابتكاري دولت روحاني متقاضي 
آن چناني نداشته باشد. طي 8 سال اخير دولت يازدهم 
و دوازدهم كمترين توجه را به بخش مسكن به عنوان 
يكي از مهم ترين پيش��ران هاي اقتصاد كشور داشته 
اس��ت. اصرار بر تحريك تقاضا در بازار مسكن طي دو 
دولت حسن روحاني، بيشترين افزايش قيمت مسكن 
طول تاريخ ايران را ثبت كرده است. طي مدت يادشده 
متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 69۰ درصد 

افزايش يافته است.

  بي اقبالي به نوسازي كاميون هاي فرسوده 
به گزارش »تعادل«، آنگونه كه مس��ووالن دولتي اظهار 
كرده اند، 65 هزار ناوگان فرسوده باالي ۴۰ سال در ناوگان 
باري كشور فعال است. پديده اي كه منجر به تشديد مصرف 
سوخت از سويي و از سوي ديگر، آلودگي هوا در كشور شده 
است. افزون بر اين، نگهداري و تعمير كاميون هاي فرسوده 
براي صاحبان آنان نيز مقرون به صرفه نيست. در اين حال، 
به گفته مس��ووالن مافياي كاميون هاي چيني در كشور 
اجازه ورود كاميون هاي دس��ت دوم دو - سه سال اروپايي 
به كشور را نمي دهند و از مجموعه 16۰۰ دستگاه كاميون 
اروپايي دست دوم، 1۴۰۰ دستگاه پس از ماه ها از گمركات 
كشور مرخص شده اند اما صرفا يك دستگاه از آنها در كشور 

پالك شده است.
در اين حال، داريوش اماني، رييس سازمان راهداري با اشاره 
به عدم استقبال متقاضيان نوسازي كاميون هاي فرسوده 
به دليل اقساط سنگين وام گفت: تأمين زيرساخت ها منوط 

به دريافت عوارض جاده است.
به گزارش تس��نيم، اماني با اشاره به ضرورت نوسازي 
ناوگان حمل ونقل جاده اي كاال گفت: س��ال گذشته 
قرارداد با ۲ ش��ركت خودروس��از داخل��ي و تضمين 
پرداخت تسهيالت توسط س��ازمان، زمينه نوسازي 
ناوگان در اين بخش فراهم شد كه به دليل سنگين بودن 
اقساط چندان مورد استقبال متقاضيان قرار نگرفت، 
به موازات اين امر پيگيري ه��اي فراواني براي واردات 
ناوگان كاميون زير سه سال كاركرده اروپايي انجام شد 
كه به علت چالش هاي ايجادشده در بروكراسي اداري 
دستگاه هاي مختلف هنوز امكان استفاده از اين ظرفيت 

مطلوب در كشور فراهم نشده است.
رييس س��ازمان راه��داري و حمل ونقل ج��اده اي با 
مطلوب ارزيابي كردن ميانگين عمر ناوگان اتوبوسي، 
گفت: اگر مراقبت الزم صورت نپذيرد، با باال رفتن سن 
ناوگان مسافري، ايمني در اين بخش تحت الشعاع قرار 

خواهد گرفت.
اماني از هماهنگي با س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
براي بازس��ازي و اورهال ناوگان حمل ونقل مسافر با 
اختصاص تسهيالت با س��ود پايين در جهت افزايش 
بهره وري و كارايي ناوگان مسافري جاده اي كشور خبر 
داد و ابراز كرد: با وج��ود چالش هاي موجود در حوزه 
راهداري و حمل ونقل جاده اي كه مخاطبان آن عموم 
مردم هستند اميدواريم با همراهي و حمايت سازمان 
بازرسي كل كشور و دستگاه هاي ذي ربط بتوان اقدامات 

موثري براي رفع مشكالت اين بخش انجام داد.
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واگذاري 30 ساله بوستان 
جنگلي چيتگر به شهرداري

ش��هردار منطقه ۲۲ تهران اعالم كرد: مديريت 
بهره وري و نگهداري از بوس��تان جنگلي چيتگر 
به مدت 3۰ س��ال به ش��هرداري واگذار شد. به 
گزارش ف��ارس، مجتبي رحم��ان زاده افزود: در 
راس��تاي رويكرد پيروز حناچي شهردار تهران، 
در حفظ و توسعه فضاي سبز، تفاهم نامه اجراي 
مديري��ت بهره وري و نگهداري از بوس��تان هاي 
جنگلي در شهر تهران بين شهردار تهران و وزير 
جهاد كشاورزي در سال 98 امضا شد كه پيرو اين 
رويكرد، ش��هرداري منطقه۲۲ با اداره كل منابع 
طبيعي اس��تان تهران تفاهم نامه مديريت بهره 
وري و نگهداري بوستان »جنگلي چيتگر« را به 
امضاء رساند و از 3 خرداد 1۴۰۰ تا 3۰ سال آينده 
مديريت بهره وري و نگهداري از اين بوس��تان به 
مس��احت 87۰ هكتار، بر عهده مديريت شهري 
منطقه۲۲ است.  رحمان زاده افزود: فضاهاي سبز 
منطقه۲۲ به عنوان ريه هاي تنفسي شهر تهران 
محسوب مي ش��وندكه نقش كليدي را در بهبود 
كيفيت محيط زيست شهري و همچنين افزايش 
تعام��الت ش��هروندان دارند كه در اين راس��تا، 
نهضت درختكاري در س��ال 1۴۰۰ از مهم ترين 

برنامه هاي ما در اين بوستان است. 

50 متر؛ حداكثر ارتفاع بناهاي 
غيربلند پايتخت

ضوابط مربوط به طراحي مجتمع هاي مسكوني 
دوستدار كودك در شهر تهران به تصويب اعضاي 
كميس��يون ماده پنج رس��يد. به گ��زارش مهر، 
اش��راقي رييس دبيرخانه كميس��يون ماده پنج 
در تش��ريح اين مصوبه گف��ت: منظور از مجتمع 
مسكوني دوس��تدار كودك، مجموعه اي است، 
متش��كل از مس��كن مطلوب و امكانات مناسب 
براي تحرك مستقل و ايمن كودكان در فضاهاي 
مش��ترك و مش��اع تا اين فضاها بس��تري براي 
شكل گيري اجتماع محلي دوستدار كودك باشد. 
هدف كلي اين طرح نيز پاس��خگويي به نيازهاي 
فيزيك��ي و رواني كودكان، ايج��اد مجتمع هاي 
مس��كوني س��ر زنده، ظرفيت س��ازي و ارتقاي 
آگاهي و دانش متخصصين، متوليان و بهره وران 
اين حوزه اس��ت. وي ادامه داد: بدين منظور در 
س��ومين جلس��ه كميس��يون ماده پنج در سال 
جاري، ضوابط مربوط ب��ه طراحي مجتمع هاي 
مسكوني دوس��تدار كودك در دس��تور كار قرار 
گرفت كه پس از توضيحات مشاور طرح و بحث 
و بررسي اعضاء، ضمن تصويب موضوع، قرار شد 
معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري تهران 
نس��بت به ابالغ ضوابط مجتمع هاي مس��كوني 
دوستدار كودك با توجه به رويكرد طرح و بررسي 
امكان تحقق پذيري آن در محالت ش��هر تهران، 
به لحاظ مش��اعات مجاز ساختماني و با توجه به 
رعايت موارد ايمني و رعايت كنترل هاي طبيعي 
اقدام الزم را به عمل آورد. تعيين حداكثر ارتفاع 
مجاز بناهاي غير بلند مرتبه ش��هر تهران تا 5۰ 
متر از ديگر تصميمات سومين جلسه كميسيون 
ماده پن��ج در س��ال 1۴۰۰ بود، بر اين اس��اس 
شهرداري هاي مناطق در زمان صدور پروانه هاي 
س��اختماني ملزم به رعايت ارتفاع ش��دند و قرار 
ش��د معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري 
تهران ضمن تبيين و تعيين حداكثر ارتفاع مجاز 
طبقات، جهت فعاليت ها و كاربري هاي مختلف، 

مراتب را براي اجراء به مناطق ابالغ كند.

هشدار درباره اتمام منابع 
درآمدي شهر تهران

يك كارش��ناس مديريت ش��هري با بيان اينكه 
قان��ون جامع مديريت ش��هري و افزايش س��هم 
ش��هرداري تهران از درآمدهاي پايدار دولت بايد 
اولويت هاي مديريت ش��هري آينده باشد، گفت: 
مناب��ع درآمدي ش��هر تهران رو به اتمام اس��ت. 
سيدهومان حسيني، كارشناس مديريت شهري 
در گفت وگو با فارس، درباره راهكارهاي افزايش 
اعتماد عمومي نس��بت به مديريت شهري اظهار 
كرد: زمينه سازي افزايش اعتماد عمومي نسبت 
به مديريت شهري، قانون جامع مديريت شهري 
و افزايش س��هم ش��هرداري تهران از درآمدهاي 
پايدار دولت اولويت هاي مديريت ش��هري آينده 
باش��د. وي با اش��اره به انتخابات ش��وراي شهر و 
روس��تا افزود: شرايط خاص ش��هر تهران هم به 
عنوان پايتخت و مركزيت سياس��ي كشور و هم 
به عنوان پرجمعيت ترين ش��هر كشور كه حتي 
يكي از پرجمعيت ترين شهرهاي دنيا نيز هست، 
ايجاب مي كند كه نظام برنامه ريزي كشور هم در 
سطح ملي و هم در س��طح محلي نگاه ويژه اي به 
تهران داشته باشد به صورتي كه عالوه بر ارتقاي 
ويژگي ه��اي خاص مل��ي و محل��ي از نقطه نظر 
بين المللي نيز وافي به مقصود باش��د. حس��يني 
گفت: در شرايط كنوني كه اعتماد عمومي نسبت 
به سبب ناكارآمدي مديريت شهري به نازل ترين 
حد ممكن رسيده است ابتدا بايد كوشيد كه رابطه 
دوس��ويه اي و واقعي ميان ش��هروندان و مديران 
ش��هري ايجاد شده و زمينه س��از ارتقاي اعتماد 
شهروندان شد كه اين مهم به دست نمي آيد مگر 
اينكه افراد وس��يع النظر و مدبري كه هم داراي 
شناخت كافي نسبت به چالش ها و پتانسيل هاي 
حال و آينده شهر باشند و هم دل در گروي تهراني 
آباد و پويا داش��ته باش��ند در مجموعه مديريت 
شهري، مشتمل بر نهاد ش��ورا و سازمان اجرايي 
ش��هرداري، به كار گرفته ش��وند به نحوي كه به 
تحقق شاخص هاي مديريت شايسته و حكمروايي 

مطلوب شهري نزديك تر شد.

جريمه  اشتباه مسافران جاده اي 
در پي اعمال ممنوعيت و محدوديت هاي تردد براي 
وسايل نقليه در جاده هاي كشور ناشي از شيوع ويروس 
كرونا، جريمه هاي اشتباهي براي برخي از مسافران 
و حتي مردم بومي يك منطقه ثبت ش��ده است كه 
به نظر مي رس��د اين اشتباه براي س��امانه هاي ثبت 
جريمه و تفكيك نادرس��ت پالك هاي ثبت شده در 
محورهاي مواصالتي رخ داده است. به گزارش ايسنا، 
در ماه ها و سال گذشته ممنوعيت و محدوديت هاي 
تردد روزانه و حتي ساعتي براي محورهاي مواصالتي 
و ش��هرهاي قرمز و نارنجي وضع شد تا مردم به سفر 
نروند و از شيوع و گسترش ويروس كرونا جلوگيري 
ش��ود.  در اين ميان اما برخي از خودروهاي شخصي 
در روزها و در محورهايي كه نبايد، جريمه ش��دند و 
پيامك هاي جريمه 5۰۰ هزار توماني و يك ميليون 
توماني براي آنها ارس��ال ش��د كه بر اساس اطالعات 
و آمار دريافت ش��ده از سوي ايسنا برخي اشتباهات 
محاس��باتي در اين زمينه رخ داده اس��ت. بر اساس 
مصوب��ات و پروتكل ه��اي ابالغ ش��ده در ايام اعمال 
محدوديت هاي كرونايي تردد، مركز مديريت راه هاي 
كشور موظف ش��ده كه همه پالك هاي ثبتي توسط 
دوربين هايش را براي پليس ارسال كند تا مالكان اين 
خودروها با تردد در مناطق قرمز يك ميليون تومان 
و مناطق نارنجي 5۰۰ هزار تومان جريمه شوند و در 
روزهاي ممنوعيت تردد مانند ايام اعالم شده در عيد 
فطر امسال اين جريمه ها در همه محورهاي مواصالتي 
كشور بايد اعمال شده و از تردد خودروها جلوگيري 
مي شد كه البته نشد. اما در هفته هاي گذشته برخي 
مسافران و حتي مردم مناطق بومي نسبت به ثبت و 
ارسال پيامك هاي اشتباهي جريمه به علت ترددهاي 
غيرمجاز در وضعيت قرمز، نارنجي يا در ايام ممنوعيت 
گاليه داشتند و بررسي ها نشان مي دهد اين اشتباه 
محاسباتي از سوي سامانه هاي ثبت جريمه رخ داده 
اس��ت و البته مردم با مراجعه به پليس مي توانند اين 

مشكل خود را حل كنند.

پرواز فوق العاده به هند و پاكستان 
محمدحس��ن ذيبخ��ش، س��خنگوي س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري از انجام پرواز فوق العاده براي 
بازگرداندن دانشجويان ايراني از كشور هند و اتباع 

ايراني در پاكستان خبرداد.
به گزارش ايرن��ا، ذيبخش با بيان اينكه ممنوعيت 
پروازهاي ايران به كشورهاي هندوستان و پاكستان 
از چهارم ارديبهش��ت ماه جاري به دنبال ش��يوع 
گس��ترده كروناي هندي وضع شده بود، ادامه داد: 
يك پرواز فوق العاده توسط شركت هواپيمايي ماهان 
در روز جمعه هفته جاري به كشور هند و هفته آينده 
توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران به 

كشور پاكستان انجام خواهد شد.

»تعادل«نوسازيبافتهايفرسودهوناوگانجادهايرابررسيميكند

سرنوشت نافرجام »نوسازي« در دولت دوازدهم 

نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره 684713996031001900 مورخ 1399/11/09 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی به نام آقای علیرضا یوسفی فرزند منصور نسبت به 2 سهم از 7 سهم ششدانگ و خانم ها فاطمه ، 
زهرا ، فائزه ، سمیه و سحر شهرت همگی یوسفی فرزندان منصور هریک نسبت به یک سهم از هفت سهم 
ششدانگ و خانم شریفه علی محمدنفری فرزند عباس نسبت به یک هشتم از بهای اموال غیرمنقول 
)ثمن اعیان( یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 194.74 مترمربع به شماره پالک 2002 فرعی از 
66 اصلی بخش 2 واقع در فریدونکنار خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
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آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

علی قلی زاده کردی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

برابر رای شماره 8013244 سال 97.4085 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی لیال مافی مرادی به کد ملی 
0070613192 صادره از تهران فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی به مساحت 750 مترمربع 
دارای پالک 26 مفروزی از پالک 18 فرعی از پالک 54 اصلی بخش 3 واقع در قریه بهکله خریداری شده از مالک رسمی لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19912024
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.02.21 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.03.04 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای شماره 8043390 سال 98.2032 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی پریسا بهادری به کد ملی 
0071648283 صادره از تهران فرزند هوشنگ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی به مساحت 600 مترمربع 
دارای پالک 1391 مفروزی از پالک 15 فرعی از پالک 16 اصلی بخش 3 واقع در قریه شاقوزکوتی خریداری شده از مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19912022
 تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.02.21 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.03.04 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
الف - نام دستگاه مناقصه گزاز: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران.

ب - موضوع مناقصه: خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای اداری  واحدهای ثبتی استان مازندران.
پ - سپرده شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مطابق آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی از نوع ضمانتنامه بانکی که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده در وجه اداره کل ثبت 

اسناد و امالک مازندران .
ت - محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات هزینه ای.

ج - مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخ 02 /03 /1400 لغایت روز پنجشنبه06 /03 /1400
چ - محل دریافت اسناد: با عنایت به ثبت آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.setadiran.ir مراجعه نمائید و یا با مراجعه به اداره امور 

مالی اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران به آدرس ساری میدان امام بلوار آزادی اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران.
ح - مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 20 /03 /1400

خ - تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 22 /03 /1400
ذ - محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران طبقه اول

ر - برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.
ز - اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. ))سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است((

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران: ساری - بلوار آزادی - اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران
تلفن: 4 -33362301 -011

اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندرانشناسه آگهی  : 1139215

نوبت دوم

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور

به دنبال خاموشي و قطعي شبكه برق در مناطق مختلف، 
ارتباط كاربران تلفن همراه نيز در مناطقي از تهران قطع 
مي شود و حتي در برخي موارد سرويس اينترنت خانگي 
نيز با اختالل مواجه مي شود. دليل قطع اينترنت سيار به 
باتري هاي آنتن هاي BTS در كشور برمي گردد كه درصد 
قابل توجهي از آنها داراي باتري هاي فاس��د و از دور خارج 
شده هستند؛ همچنين دور بودن مراكز مخابراتي و مدت 
زماني كه براي برقراري اينترنت ثابت الزم است از داليل 

اختالل در اينترنت خانگي است.
افزايش مص��رف برق در اي��ن روزهاي گ��رم، منجر به 
قطعي هاي مكرر در ش��هرهاي مختلف كش��ور شده و 
اين موضوع، قطعي  آنتن هاي موباي��ل و اينترنت را هم 
به دنبال داش��ته اس��ت. در ش��رايطي كه به دليل ادامه 
فرآيند دوركاري در برخي ادارات و برگزاري آزمون هاي 
آنالين پايان ترم دانش آموزان و دانشجويان، استفاده از 
اينترنت ضرورت دارد، قطعي اينترنت هم دردسرس��از 
شده است. بر اس��اس آخرين آمار سرعت رشد مصرف 
برق در كشور افسارگسيخته شده و طي روزهاي اخير، 
ش��اهد ثبت پيك هاي مصرف برق به مقاديري هستيم 
كه در زمان مشابه س��ال هاي گذشته بي سابقه بوده اند. 
طبق آمار رسمي شركت مديريت شبكه برق ايران در روز 
بيست و نهم ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ مصرف برق در پيك 
روزانه به ۵۳ هزار و ۷۵۹ مگاوات رسيد. اين در حالي است 
كه پيك مصرف برق در روز مش��ابه سال قبل، ۴۵ هزار و 
۲۷۰ مگاوات بود. اين موضوع منجر به خاموش��ي هاي 
برنامه ريزي شده در برخي استان ها شده است. باتري هاي 
س��ايت هاي BTS، وظيفه تاب آوري ب��راي تامين برق 
تجهيزات و آنتن را دارند كه البته تاب آوري سايت ها به بازه 
دو تا چهار ساعته محدود است و اگر قطعي برق ادامه پيدا 
كند، اين سايت ها هم خاموش مي شوند. با افزايش مصرف 
برق و بروز قطعي، باتري سايت هاي BTS برق الزم را براي 
آنتن اپراتورها تامين مي كند و اكثر سايت ها هم مي توانند 
در بازه چند ساعته قطعي برق، پاسخگو باشند، اما شارژ 
باتري  بعضي از سايت ها ممكن است زودتر از وصل شدن 
برق تمام شود كه قطعي آنتن و اينترنت موبايل را هم به 

دنبال خواهد داشت. 

     شبكه تلفن همراه براي سرویس دهي
به برق نياز دارد

شبكه تلفن همراه براي سرويس��دهي به برق نياز دارد. 
اتصال مردم به ش��بكه تلفن همراه از آنتن هاي BTS يا 
همان دكل هاي تلفن همراه كه در س��طح ش��هر ديده 

مي شود انجام مي شود. برق آنتن ها از طريق برق شهري 
تامين مي شود و شبكه برق اختصاصي در كنار اين آنتن ها 
وجود ندارد، اپراتورها براي تامين برق اين آنتن ها تعرفه 
متفاوتي براي برق و اشتراك آن پرداخت مي كنند و حتي 
برخ��ي از آنها كنتوري ندارند و يك نرخ ثابت را پرداخت 
مي كنند. آرش كريم بيگي، مديرعامل يكي از اپراتورهاي 
موبايل مي گويد در ايران شبكه زيرساخت برق اختصاصي 
نيز براي اين آنتن ها در هيچ مكاني حتي مثل آنتن هاي 
كنار بيمارستان ها وجود ندارد. او دليل عدم وجود چنين 
زيرساختي را چنين شرح مي دهد: »در دنيا اپراتورهاي 
مختلف برق وجود دارند كه با خدمات مختلف و نرخ هاي 
مختلف به اپراتورها برق مي دهند ول��ي در ايران توزيع 
شبكه برق در دس��ت دولت است. در واقع براي اپراتورها 
توجيهي ندارد كه خودشان بروند نيروگاه بزنند هرچند 
در آنتن هاي بين شهري كه شبكه برق و كابل كشي وجود 
ندارد بس��ياري از اپراتورها حتي جاده مي كشند و يك 
منبع برق هم تعبيه مي كنند تا آنتن ها به برق دست پيدا 
كنند.« كريم بيگي مي گويد كه اگر اپراتورها خودش��ان 
براي آنتن ها مولد برق درست كنند بايد تعرفه هايشان 
را تغيير دهند و از همين رو چنين كاري نمي كنند. او در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا آنتن ها كه قاعدتا داراي باتري 
هستند پس از قطعي برق به مشكل مي خورند به ديجياتو 
مي گويد: »داليل مختلفي براي اين موضوع وجود دارد 
كه عمده آنها به اين شرح است: نبود باتري براي آنتن ها، 
فاس��د بودن باتري و عدم تعويض باتري طي س��ال ها و 
همچنين سرقت باتري ها كه از قديمي ترين جرم هايي 

است كه در اپراتورهاي مخابراتي وجود دارد. سرقت باتري 
در آنتن هاي بين شهري بيشتر رايج است. در بسياري از 
اين موارد بي انصافي پيمان كار باعث مي شود كه باتري ها 

مستهلك شوند.«

     گاهي خدمات Voice هم
در تمامي اپراتورها قطع مي شود

برخي اپراتورها براي كاهش مصرف باتري آنتن ها در حين 
رفتن برق، تكنولوژي ۴G يا ۳G را روي آنتن ها خاموش 
مي كنند تا بتوانند در فركانس پايين تر خدمات ارايه دهند 
و مردم الاقل خدمات Voice را دريافت بگيرند. كريم بيگي 
مي گويد ممكن است گاهي خدمات Voice هم در تمامي 
اپراتورها براي لحظه اي قطع شود: »البته اگر در حال مكالمه 
باشيد و مثال در خيابان در حركت باشيد، ممكن است از 
يك منطقه كه برق داشته وارد جايي شويد كه برق قطع 
شده و در تكنولوژي ما امكان سوييچ Voice نداريم و اين 
خدمت هم در لحظه قطع مي شود تا دوباره گوشي به آنتني 
وصل شود كه خدمات ارايه مي كند.« آنطور كه كريم بيگي 
مي گويد قطعي برق مي تواند در مناطقي كه برق دارند هم 
اختالل به وجود بياورد و باعث شود به شبكه فشار بيايد. 
او براي تش��ريح اين موضوع مثالي مي زند تا كامال شفاف 
بتوان��د آن را توضيح دهد: »اگر برق ش��هرك غرب برود، 
مشتركيني كه در نوار مرزي مناطق قطع شده برق هستند 
با وجود اينكه آنتن هاي موبايل در منطقه شان شايد قطع 
باشد اما مي توانند به آنتن هاي نقاط همجوار وصل شوند و 
اين مساله فشار زيادي را به آن مناطقي كه هنوز برق دارند 
وارد مي كند.اين موضوع خدمت رساني در اين مناطق كه 
برق دارند را هم با مشكل مواجه مي كند.« ناگفته نماند كه 
اين بحث فقط مربوط به اينترنت سيار نيست؛ ممكن است 
برق وصل شود اما اينترنت ADSL منازل با اختالل مواجه 
شده باشد، دليل اين موضوع نيز به فاصله مركز مخابراتي 
مربوط است كه پوشش منطقه جغرافيايي متفاوتي را ارايه 
مي كند؛ به عنوان مثال منزلي در باالي منطقه گيشا قرار 
دارد اما مركز مخابراتي در پايين اين خيابان است كه برق 
ندارد؛ در اين حالت هم اينترنت ثابت و هم حتي تلفن ثابت 
سرويسي ارايه نمي دهد چرا كه ممكن است قطعي برقي 
فقط منطقه پاييني را دربرگرفته باشد. همچنين بايد گفت 
در گاهي موارد با آمدن برق ب��ه مركز مخابراتي هم روند 
اتصال دوباره اينترنت ADSL زمان بر مي شود و از همين 
رو اين امكان وجود دارد تا نيم ساعت بعد از اتصال برق هم 

خدمات اينترنت ثابت با مشكل مواجه باشد.

     حين قطع شدن برق، آنتن هاي منطقه
از كار مي افتند

روح اهلل مير معيني كارشناس فني مخابرات در گفت وگو 
با ديجياتو مي گويد كه در حين قطع شدن برق، آنتن هاي 
منطقه نيز از كار مي افتند و مشترك ممكن است به آنتني 
دورتر وصل ش��ود كه خدمات متفاوتي ارايه مي كند و از 
همين رو كيفيت اينترنت ش��بكه اش ب��ا اختالل مواجه 
مي شود. او در پاسخ به اين پرسش كه باتري هاي آنتن ها 
بايد چگونه كار كنند، مي گويد: »براي س��ايت هايي كه 
ظرفيتي هستند و اينترنت را به يك منطقه كوچك مثل 
پاساژ ارايه مي دهد باتري هايشان براي دو ساعت طراحي 
شده اما در بهترين حالت يك س��اعت ارايه مي كنند. در 
سايت هاي چتري كه محيط بزرگ تري را پوشش مي دهند 
باتري هايشان تا ۴ س��اعت بعد از قطع برق سرويس ارايه 
مي دهند كه در بهترين حالت بين دو تا س��ه ساعت برق 
ارايه مي كنند. درواقع اگر در يك منطقه برق بيشتر از سه 
ساعت قطع شود، امكان قطعي كامل شبكه در آن منطقه 
وجود دارد. س��ايت هايي كه Transmission هستند 
و ارتباط ديگر س��ايت ها را با همديگر برقرار مي كنند نيز 
باتري ها ۸ ساعته طراحي مي شوند اما در خيلي موارد اين 

بازدهي را ندارند.« او در پاسخ به اين پرسش كه اپراتور چه 
كاري مي تواند بكند تا اين مشكالت كمتر شود، مي گويد: 
»اپراتور بايد از وجود باتري ها و س��الم بودنشان اطمينان 
حاصل پيدا كند. گاهي مواقع باتري ها آنقدر در انبار مي مانند 
كه از ابتدا به صورت خراب نصب مي شوند اما از اين موارد 
مهم تر، اپراتور بايد از برنامه دقيق قطعي برق آگاه باشد تا 
بتواند با ژنراتورهاي سيار يا تعويض باتري ها برنامه ريزي 
درس��تي انجام دهد. زماني كه كسي از برنامه قطعي برق 
ندارد و دايما گزينه هاي ساعات احتمالي اعالم مي شود، اين 
مشكالت پيش مي آيد. در حال حاضر برخي از شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت وانت هايي س��يار دارند كه به محض 

رفتن برق در يك منطقه به آن منطقه اعزام مي شوند.«

     قطعي برق، دليل اختالالت
ارتباطات مخابراتي است

محمدرضا بيدخام، مديركل ارتباطات و امور بين الملل 
شركت مخابرات ايران، گفت: دليل اصلي اختالالت اخير 
در حوزه ارتباطات مخابراتي قطع برق متوالي و روزانه در 
مناطق مختلف كشور است كه علي رغم پيش بيني هاي 
انجام شده متاسفانه شاهد اختالالت ارتباطات مخابراتي 
چند س��اعته در برخي از مناطق مخابراتي هستيم. وي 
ادام��ه داد: با توج��ه به عدم س��رمايه گذاري مطلوب در 
خريد و نوسازي تجهيزاتي نظير ديزل ژنراتورهاي برق به 
علت نبود منابع مالي مورد نياز در مواقع قطع برق شاهد 
اختالالت ارتباطي در برخي مناطق هستيم كه اين نكته 
از قبل به اطالع مراجع ذي صالح حاكميتي رسيده است. 
مدي��ركل ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت مخابرات 
ايران با تاكيد بر منطقي ش��دن تعرفه ه��اي مخابراتي 
گفت: براي ارايه خدمات و نوسازي و بازسازي تجهيزات 
مخابراتي با ترميم شدن تعرفه هاي مخابراتي و حمايت 
دس��تگاه هاي حاكميتي مي توان توسعه و بهينه سازي 
تجهيزات مخابراتي را انج��ام داد. بيدخام يكي از داليل 
افزايش تماس ه��ا با س��امانه ۲۰۲۰ را در روزهاي اخير 
خارج ش��دن مودم هاي خانگي از مدار به علت قطع برق 
دانست و گفت اين امر مشكالت زيادي را براي مشتريان 
به وجود آورده است. همچنين جمال هاديان، مدير روابط 
عموم��ي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، گفته بود: 
قطعي برق باعث خاموشي بيش از ۲۰۰۰ دكل مخابراتي 
اپراتورها در سراسر كشور شده است. هر دكل فقط تا دو 
ساعت توان تأمين برق را دارد؛ وقتي خاموشي سه ساعته 
شد، خاموشي تجهيزات اجتناب ناپذير است. ضمن تعامل 
با وزارت نيرو و با همكاري اپراتورها، مشكل به زودي حل 

خواهد شد. 

     تكليف اپراتورها براي مقابله با
اختالالت ارتباطي هنگام قطعي برق

در عين حال، مجيد حقي معاون امور پستي، ارتباطي و 
فناوري اطالعات رگوالتوري اعالم كرد: در پي قطعي هاي 
برق در سراس��ر كش��ور و اختالل در ش��بكه ارتباطي، 
اپراتورهاي سيار ملزم ش��ده اند امكانات ديزل ژنراتور و 
باتري هاي پش��تيبان براي تامين برق هاب س��ايت ها و 
سايت هاي BTS را تقويت كرده و در صورت نياز، كمبود 
يا اختالل در باتري ها را رفع كنند. با تاكيد وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، ادارات كل ICT در استان ها نيز بايد با 
بازديد و بررسي ميداني سايت ها، در صورت وجود مشكل 
در تجهيزات پشتيباني برق، هماهنگي الزم را براي رفع 
آن انجام دهند. وي درباره تعامل با وزارت نيرو براي رفع 
مشكالت ناشي از قطعي برق گفت: از وزارت نيرو و شركت 
توانير درخواست كرديم در صورت امكان، قطعي برق به 
حداقل رس��يده و در طول يك روز چند بار تكرار نشود. 
همچنين برنامه زمانبندي قطعي برق به طور شفاف اعالم 
شود تا اپراتورها متناس��ب با آن برنامه ريزي هاي الزم را 
براي مديريت و تامين برق سايت ها و پايداري ارتباطات 
انجام دهند. معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات 
رگوالتوري با بيان اينكه زمان ش��ارژ مجدد باتري هاي 
پشتيبان برق پس از تخليه شارژ، نسبتا طوالني )حدود ۱۰ 
تا ۱۵ ساعت( است، تاكيد كرد: با توجه به اينكه تجهيزات 
يكس��وكننده هاي اپراتورها هم برق س��ايت ها را تامين 
مي كند و هم شارژينگ باتري را انجام مي دهد، به همين 
دليل اگر قطعي هاي برق ب��ه تناوب و در بازه هاي زماني 
كوتاه اتفاق بيفتد، تجهيزات پشتيبان برق سايت ها نيز 
براي رفع مشكل كافي نيستند، به همين دليل الزم است 
شركت توانير در تصميم گيري برنامه زمانبندي قطعي 
برق، محدوديت هاي تكنولوژي تجهيزات را در نظر بگيرد. 
حقي تصريح كرد: ضرورت اس��تفاده از خنك كننده ها 
به ويژه در مناطق گرمسير به علت باال بودن دماي هوا نياز 
ديگر اپراتورهاست كه مستقيما توسط شبكه اصلي برق 
تامين مي شود و از طريق باتري ها هم قابل جبران نيست.
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اطالعات شخصي دو ميليون 
حساب اپليكيشن ژاپني لو رفت

يك اپليكيشن دوست يابي ژاپني هك شد و احتماال 
اطالعات شخصي بيش از ۱.۷ ميليون دارنده حساب 
آن لو رفت. به گزارش ايسنا به نقل از بلومرگ، شركت 
نت ماركتينگ كه اپليكيشن دوستيابي اومياي را اداره 
مي كند، اعالم كرد ش��واهدي از دسترسي غيرمجاز 
به س��رورهايش در آوريل را مش��اهده كرده است. از 
جمله اطالعاتي كه احتماال افش��ا ش��ده اند تصاوير 
كارت شناسايي مورد استفاده براي تاييد سن كاربران 
شامل گواهي رانندگي، كارت بيمه و گذرنامه هستند. 
اطالعات كارت اعتباري در اين رخنه اطالعاتي لو نرفته 
است. اپليكيشن اومياي تا آوريل ۶.۸ ميليون حساب 
كاربري داشته است. اين اپليكيشن براي زنان رايگان 
اس��ت اما با دريافت پول از مردان، درآمدزايي دارد و 
قصد دارد براي اش��تراك ماهانه طرح هايي را معرفي 
كند كه از حدود ۳۹۸۰ ين )۳۷ دالر( آغاز مي شوند. 
ارزش سهام نت ماركتينگ در پي سيل دستور فروش 
در بازار توكيو در آستانه ريزش قرار گرفت. اين شركت 
كه حدود ۷۰ ميليون دالر ارزش بازار دارد در فرست 
سكشن بازار سهام توكيو سهامش را عرضه كرده است. 

مقایسه توليد و مصرف برق 
استخراج رمزارز

يك كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال با انتقاد از مقايسه 
صنعت استخراج بيت كوين با مصرف خانگي برق، گفت: 
مصرف برق اس��تخراج رمزارز در ايران، درمقايس��ه با 
توليد برق كشور قابل توجه نبوده و اينكه بخواهيم عدم 
مديريت صحيح در صنعت برق را به اين صنعت ارتباط 
دهيم، منصفانه نيست. محمدرضا شرفي در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه اگر نسبت به استخراج بيت كوين در 
سطح جامعه اقبالي صورت گرفته، نبايد به آن بي توجه 
باشيم، گفت: اگر نتوانيم نياز مردم را در داخل تامين 
كنيم، بايد خارج از كشور با خروج ارز نسبت به تامينش 
اقدام كنيم. بنابراين عمال بحث اس��تخراج رمزارزها 
همانطور كه در س��طح دنيا و كشورهاي مطرح مورد 
توجه قرار گرفته، در كشور ما هم به همين صورت بايد 
مورد توجه قرار گيرد. وي ادامه داد: پيش از اين بيشترين 
ميزان اس��تخراج در كشور چين بوده با ۶۷ درصد كل 
استخراج جهان، اما طبق آخرين آماري كه منتشر شده، 
ميزان اس��تخراج در چين به ۵۵ درصد رسيده و اين 
كاهش نشان دهنده رشد استخراج در كشورهاي امريكا 
و كاناداست و در حال حاضر در اين كشورها در زمينه 
استخراج رمزارز، در سطح وسيع سرمايه گذاري صورت 
مي گيرد و اين تصميم خودمان است اگر بخواهيم از اين 

موضوع عقب بمانيم. 

    عدم تامين برق موردنياز، مصادف شده با 
بروز پدیده رمزارزها

شرفي ادامه داد: كل مصرف صنعت استخراج در ايران، 
حدود ۴۰۰ مگاوات است و حتي اگر بخواهيم استخراج 
غيرقانوني را هم به اين ميزان اضافه كنيم، حدود ۷۰۰ 
مگاوات مي شود. ميزان توليد برق كشور ما از نيروگاه ها 
در حال حاضر بالغ بر ۶۰ هزار مگاوات اس��ت. بايد ديد 
آيا عدد ۷۰۰ مگاواتي تا اين اندازه مي تواند در مصرف 
برق كشور تاثيرگذار باشد؟ مسووالن بايد به اين سوال 
پاس��خ دهند. اما اينكه بخواهيم مغرضانه موضوعي را 
مطرح كرده و عدم مديريت صحي��ح در صنعت برق 
كشور را به يك صنعت جديد و نوظهور ارتباط دهيم، 

منصفانه نيست.

    باالترین نرخ فروش برق، یك پنجم قيمت 
در صنعت رمزارز است

وي با بيان اينكه قيمت برق در صنعت استخراج رمزارز 
به ازاي هر كيلووات، ۸ س��نت يعن��ي معادل ۱۸۰۰ 
تومان است، گفت: باالترين عدد فروش برق در كشور 
ما، حدود ۴۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات است و اين 
يعني باالترين نرخ فروش برق معادل يك پنجم قيمت 
در صنعت رمزارز است. كشور ما به هيچ عنوان نمي تواند 
برق را با قيمت ۸ سنت به هيچ كشوري صادر كند و اين 

عدد در كشور ما اصال سابقه نداشته است.

نگراني آلمان از حمله سایبري
به بيمارستان هاي این كشور

حمله سايبري به سيستم سالمت ايرلند، آلمان را نگران 
كرده و يكي از مقامات سايبري اين كشور معتقد است 
بيمارس��تان هاي آن در معرض خطر هك قرار دارند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، حمالت باج افزاري به سيستم 
بهداشت ايرلند و خط لوله امريكا در ماه جاري، آلمان را 
نگران كرده و به گفته رييس سازمان امنيت سايبري اين 
كشور بيمارستان هاي آن در معرض خطر حمله هكري 
قرار دارند. جمعه هفته گذشته سرويس سالمت ايرلند 
مجبور شد سيستم هاي فناوري اطالعات خود را خاموش 
كند تا از يك حمله باج افزاري وسيع جلوگيري شود. به 
همين دليل سرويس هاي تست و تشخيص كوويد ۱۹ 
آن با اختالل روبرو شدند. به گفته آرن شوئنبوهم رييس 
سازمان فدرال امنيت سايبريBSI آلمان، طي ۵ سال 
گذشته كلينيك هاي اين كشور با زنجيره اي از حمالت 
سايبري روبرو شده اند و به همين دليل وي معتقد است 
خطري بزرگ تر در كمين بيمارستان هاي آلمان است. 
ش��وئنبوهم در مصاحبه با نش��ريه آنالين زايت گفت: 
بسياري از كسب وكارهاي آلماني به دليل دوركاري طي 
قرنطينه كوويد ۱۹ با خطر باالي حمله سايبري روبرو 
هستند. بسياري از شركت ها مجبور شدند در مدت زماني 
كوتاهي دوركاري را گسترش دهند. در نتيجه بسياري 
از سيس��تم هاي فناوري اطالعات آنها در معرض هك 
هستند. از سوي ديگر شركت ها بيشتر اوقات شكاف هاي 

امنيتي را به كندي برطرف مي كنند.

كاشت درخت
به شرط جست وجوي آنالین

اكوزيا )Ecosia( يك موتور جس��ت وجو با اين تفاوت 
است كه براي هر ۴۵ جست وجويي كه انجام مي شود، 
يك درخت مي كارد. به گزارش ايس��نا، اكوزيا كه يك 
شركت مستقر در برلين است، موفقيت خود را بر مبناي 
درآمدي كه دارد نمي سنجد بلكه حساب مي كند چند 
اصله درخت كاش��ته است. اين ش��ركت تاكنون ۱۲۶ 
ميليون اصله درخت كاش��ته كه معادل يك درخت در 
هر ثانيه اس��ت. پيتر فان ميدوود، مدير كاشت درخت 
اكوزيا مي گويد درختان پول واقعي ما هس��تند. وي به 
بيزنس اينسايدر گفت: هنگامي كه كريستين كرول، 
مديرعامل اكوزيا در دسامبر سال ۲۰۰۹ اين شركت را 
تاسيس كرد، به دنبال كاشت درخت بود. وي به دنبال 
راه اندازي يك موتور جست وجو نبود بلكه ايده اصلي اش 
اين بود ك��ه چگونه مي توان پول زيادي براي كاش��ت 
درختان تهيه كرد؟ بنابراين موتور جست وجو در راستاي 
هدف كاشت درختان ايجاد شد. ميدوود از سال ۲۰۱۶ 
با اكوزيا همكاري كرده و بر پروژه هاي جنگل كاري در 
سراسر جهان نظارت داشته اس��ت. مراحل كار شامل 
انتخاب محل، اطمينان از كاش��ت درختان مناسب در 
هر منطقه، همكاري با جوامع محلي و استفاده از فناوري 
ماهوارهاي براي مونيتور درختان بوده اس��ت. اكوزيا از 
تبليغات پرداخت به ازاي ه��ر كليك كه در كنار نتايج 
جست وجو نمايش داده مي شوند، درآمد كسب مي كند. 
اين تبليغات توسط بينگ ارايه مي شوند كه سهمي از 
درآمد كسب شده از طريق اين تبليغات را با اكوزيا تقسيم 
مي كند. ميزان پولي كه اكوزيا از طريق درآمد به ازاي هر 
كليك كسب مي كند، به رقابت كليد واژه و ارزش آنچه 
تبليغ شده است بس��تگي دارد. به همين دليل درآمد 
ماهانه ثابتي ندارد. موتور جست وجوي اكوزيا در طول 
ماه هاي تابس��تان اروپا كه افراد ترجيح مي دهند زمان 
بيشتري را در خارج از خانه سپري كنند، درآمد كمتري 
دارد اما درآمدش در زمستان به خصوص در ايام نزديك 

تعطيالت به اوج مي رسد.

شبكهاينترنتسياركشوردرزمانقطعيبرقبااختاللمواجهميشود

وقتي برق مي رود؛ نه آنتن موبايل هست، نه اينترنت!



روزدوشنبه سازمان برنامه و بودجه طي نشستي خبري 
به ارايه گزارش��ي از جريان بودج��ه و اقتصاد ايران در 
سال هاي اخير پرداخت كه در اين نشست مسووالن 
مربوطه از جمله محمد كردبچه، مشاور سازمان برنامه 
و بودجه و همچنين حميد پورمحمدي، معاون امور 
اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه حضور 
داشتند.معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه 
در اين جلسه گفت: دولت به دليل مالحظات تحريمي، 
پول نفت و هدفمن��دي يارانه ه��ا را از بانك مركزي 
دريافت نكرد، و همچنان اين مبالغ نزد بانك مركزي 
قرار دارد.پورمحمدي، معاون امور اقتصادي سازمان 
برنامه و بودجه كشور در خصوص موضوع طلب دولت 
از بانك مركزي و اظهارات رييس كل بانك مركزي در 
خصوص بده��ي دولت به اين بانك گفت: دولت براي 
اس��تفاده از منابع بانك مركزي، دو راه دارد. اول آنكه 
بانك مركزي ارز در بازار عرض��ه نكرده و پول آن را به 
دولت بدهد و ديگر آنكه قرض بگيرد، در اين ش��رايط 
خالص دارايي هاي دولت ن��زد بانك مركزي افزايش 
پيدا مي كند. اينكه دكتر همتي مي گويد دولت بدهكار 

است، به ترازنامه بانك مركزي استناد مي كند.
دولت براي تجميع سپرده هاي خود، خرانه داري واحد 
ايجاد كرد و همه حساب هاي دولت نزد بانك است. در 
برج 6، ترازنامه بانك مركزي مثبت بود. در س��ه ماهه 
بعدي، مقداري دولت به بانك مركزي بدهكار شد. اما 
بررسي سپرده هاي دولت كه نزد بانك مركزي است، 
نشان مي دهد ترازنامه مثبت است.پورمحمدي معتقد 
است، دولت به دليل مالحظات تحريمي، آن بخش از 
پول نفت و هدفمندي يارانه ها و صندوق توسعه ملي 
را كه ارز آن توسط بانك مركزي به فروش نرفته بود را 
از بانك مركزي دريافت نكرد، از طرف ديگر با سازوكار 
تمركز وجوه دولت��ي نزد خزانه در طول س��ال بعضا 
س��پرده هاي دولت نزد بانك مركزي بيشتر از بدهي 
دولت به اين بانك مي ش��د و به عب��ارت ديگر ميزان 
خالص بدهي دولت ب��ه بانك مركزي نيز در بعضي از 
فصول كاهش پيدا مي كرد مثال در ماه ششم سال ٩٩ 
ميزان بدهي دولت به بانك مركزي حدود 120 هزار 
ميليارد تومان بود در همان زمان ميزان س��پرده هاي 
دولت نزد بانك مركزي حدود 136 هزار ميليارد تومان 
بود يعني خالص بدهي دولت به بانك مركزي منفي 
بود يا اينكه بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه 
ملي فقط حدود 40 درصد ريال آن دريافت شد چون 
بانك مركزي امكان فروش اين ارز را نداشت. همينطور 

در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت يا فراورده هاي 
نفتي كه بخش قابل توجهي از اين منابع ارزي چون در 
بازار به فروش نرسيدند به عنوان طلب دولت از بانك 
مركزي باقي مانده است.معاون اقتصادي سازمان برنامه 
و بودجه با اشاره به فشارهاي ناشي از تحريم ها و كاهش 
منابع ارزي و تحت تاثير قرار گرفتن نرخ ارز گفت كه در 
اين شرايط براي حمايت از معيشت مردم به پرداخت ارز 
4200 با وجود تمامي انتقادات ادامه داديم، در حالي كه 
متضرر اصلي آن دولت است و مي توانست گران تر حتي 
تا 23 هزار تومان بفروشد و كسري بودجه را جبران كند 

ولي اين كار را نكرديم.

  نمي گويم اوضاع خوب است
 اما از بحران عبور كرديم

اين مقام مسوول در س��ازمان برنامه و بودجه با اعالم 
وضعيت فعل��ي اقتصاد و آنچه كه از رش��د اقتصادي 
مشخص مي ش��ود، اظهار كرد: پيش بيني ها در سال 
گذش��ته از بانك جهاني گرفته تا صندوق بين المللي 
پول، س��ازمان برنامه و بودجه، مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي و بانك مركزي نشان دهنده 
رشد اقتصادي منفي ايران بود به طوري كه بين منفي 
پنج تا منفي11 درصد هم برآورد مي ش��د، اما به هر 
صورت به هر نحوي مديريت ش��د كه تا پايان س��ال 
گزارش بانك مركزي بيانگر رشد مثبت دو درصد بود.

وي با تاكيد بر اينكه من ب��ه هيچ عنوان نمي خواهم 

بگويم كه اكنون در اوضاع مناسبي قرار داريم و معيشت 
مردم تامين شده يا شرايط ايده آل است، يادآور شد: با 
تمام سختي ها و مشكالتي كه در سال گذشته داشتيم 
و تمام پيش بيني هاي بدي كه برايمان وجود داشت 

توانستيم از شرايط نامطلوب و بحراني عبور كنيم.

  صادرات۲.۶ ميليون بشكه اي نفت داشتيم
معاون اقتصادي و امور هماهنگي س��ازمان برنامه و 
بودجه با اش��اره به ويژه بودن سال 13۹۹ به عنوان 
س��الي ويژه گفت كه ب��ا توجه ب��ه حداكثري بودن 
تحريم ها و ش��يوع كرون��ا، عمال اقتص��اد و بودجه 
كشور با تكانه هاي شديدي مواجه شد كه تجربه اي 
منحصر به فرد براي كش��ور ايجاد كرد. وي در ادامه 
به جريان مديريت كشور در س��ال 13۹۹ پرداخت 
و جريان ارزي را تشريح كرد.پورمحمدي با اشاره به 
اينكه سال گذشته سال پاياني دولت ترامپ بود و از 
اين نظر فش��ارهاي زيادي را تحميل كرد تا ايران را 
منعطف كند و برگ برنده اي براي خود باشد، اضافه 
كرد: جريان به گونه اي بود كه برخي تحريم ها براي 
بار چندم اعمال مي شد و در اين بين وضعيت منابع 
ارزي ما با توجه به تحريم هاي ش��ديد نفتي به طور 
قابل توجهي كاهش يافت چه در بخش درآمدهاي 
نفتي دولت و چه صادرات از طريق بخش خصوصي و 
در اين حالت امكان صادرات نفت و كاال بسيار تحت 

تاثير قرار داشت.

  سال۹۹ پيشنهاد نفت ۵ دالري داشتيم
وي اظهار كرد: اين در حالي است كه از سال 13۹4 نرخ 
ارز تا حدودي در مس��ير باثبات حركت كرده، اما ترامپ 
در سال 13۹۷ از برجام خارج شد و فشار تحريم ها شدت 
گرفت روند صعودي نرخ ارز آغاز شد و قيمت به اوج رسيد 
و تا سال گذشته به 30 هزار تومان هم افزايشيافت در حالي 
كه ما در ارديبهشت ماه13۹۸ تا 2.6 ميليون بشكه نفت 
مي فروختيم اما به تدريج تمام نفت و كشتي هاي ما تحريم 
شده و به طبع آن با عدم دسترسي به منابع ارزي نرخ ارز باال 
رفت. به گفته وي، شرايط صادرات و فروش نفت به نحوي 
پيش رفته بود كه حتي در مقاطعي گازوئيل 46 سنتي به 
16 سنت كاهش يافته بود و پيشنهاد فروش نفت به پنج 
دالر هم رسيده بود. اين در حالي است كه در سال گذشته 
تامين بودجه از نفت حدود دو درصد و در حد ۵00 تا 600 

ميليون دالر بوده است.

  بازار سرمايه هم دچار مشكل شد
معاون اقتصادي و امور هماهنگي سازمان برنامه و بودجه 
در ادامه به بازارها و محل هاي تحت تاثير قيمت ارز اشاره 
كرد و گفت: يك��ي از بازارهاي موثر از افزايش قيمت ارز، 
بازار سرمايه بود و دچار مشكالتي ش��د به هرحال بازار 
سرمايه خود را با افزايش نرخ ارز هماهنگ كرد به طوري 
كه شاخص به شدت باال رفت چرا كه فعاالن بازار و صاحبان 
شركت ها با افزايش نرخ ارز ارزش شركت هاي خود را نيز 
باال بردند. وي اضافه كرد: از سويي ديگر در بازار بين بانكي 
نرخ بهره حدود هفت تا هشت درصد بود كه اين منابع به 
سمت بازار س��رمايه رفت در عين حال كه فروش اوراق 
مالي دولت كه با نرخ حدود 14 درصد انجام مي ش��د در 
اين جريان به باالي20 درصد رس��يد و در مجموع بازار 

سرمايه را متالطم كرد.

  واردات كاال گران شد
پورمحم��دي در بخش ديگري از اظه��ارات خود به 
تحت تاثير قرار گرفتن حوزه واردات كاال از افزايش 
قيمت ارز اشاره كرد و گفت: به هر صورت با افزايش 
نرخ ارز واردات كاال ني��ز با افزايش قيمت مواجه بود 
اما از سوي ديگر افرادي كه توليد داخل هم داشتند 
به تدريج شروع به هماهنگي توليد خود با نرخ كاال با 
قيمت روز ارز كردند و به نوعي با تورم انتظاري منطبق 
ش��دند، بنابراين ما در كنار افزايش كاالهاي اساسي 
افزايش كاالي داخلي را هم داشتيم كه به شدت بازار 

داخل را متالطم كرد.
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۲۰۰ ميليارد براي ورزشگاه 
آزادي و تامين منابع كشتي

رييس سازمان برنامه ريزي و بودجه گفت: با منابع مالي 
مورد درخواست كشتي موافقت شد تا شاهد شكوفايي 
اس��تعداد و خرسندي مردم از كس��ب مدال باشيم. به 
گزارش ايسنا، محمد باقر نوبخت پس از بازديد از اردوي 
كشتي فرنگي بيان كرد: براي افتخار آفريني در ورزش 
ايران به ويژه در كشتي دو اقدام حداقل الزم است. يكي 
برنامه ريزي و ديگري پشتيباني مالي و بودجه اي است. 
برادرانم سلطاني فر و صالحي اميري برنامه ريزي مي كنند 
و دولت از مس��ير س��ازمان برنامه ريزي و بودجه آنها را 
پشتيباني مي كند. او ادامه داد: فدراسيون كشتي اقدام 
ارزشمندي در ساخت و تجهيز سالن هاي اين رشته انجام 
داد و اين بازديد براي تكميل پشتيباني بودجه اي بود. 
براي اينكه جوانان مستعد ايراني بتوانند در عرصه هاي 
جهاني موفق شوند، منابع مالي مورد درخواست موافق 
شد تا شاهد نوعي شكوفايي اس��تعدادها و خرسندي 
مردم از مدال آوري ورزشكاران باشيم.  نوبخت همچنين 
گفت: كشتي نمادي از ورزش و رشته اي است كه ايران 
در جهان به آن مي بالد و توجه به اين رشته اهميت دارد. 
در ديدار با روسا عدالت در همه رشته ها بايد انجام شود. 
عدالت به معناي مساوات نيست بلكه ظرفيت كشتي و 
فوتبال بايد مورد توجه قرار بگيرد ولي به همه رشته ها 
توجه داريم. رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه 
اين سازمان براي تجهيز و نوسازي ورزشگاه آزادي200 
ميليارد تومان اختصاص مي دهد.  محمد باقر نوبخت 
در نشست با روس��اي فدراسيون هاي المپيكي گفت: 
در كمتر از هشت ماه سه بار در ورزش حضور داشتم. به 
همان دليلي كه شما تالش مي كنيد مردم را شاد كنيد 
من هم به همان دليل سه مرتبه به جمع ورزشي ها آمده ام 
و تا آخرين روز حضورم بر سر پيمان با شما هستم. ما به 
عرصه اي مي رويم كه شرايط با رقبا برابر نيست.  او ادامه 
داد: شما با همين اندك ها بچه ها را به مياديني مي بريد 
كه مردم چشم انتظار شما هستند. با اين كاستي ها بايد به 
نحو شايسته مديريت كنيم. ما جز مشاركت بزرگ براي 
انتخابات انتظاري نداريم و كانديدايي را مد نظر نداريم. 
اين رفت و آمدها هم به خاطر اولويت است چون اگر شما 
را حمايت نكنم كوتاهي كرده ام. ورزش براي ما مهم است 
و بايد در عمل آن را نشان دهيم. من با دو بودجه شما را 
حمايت مي كنم يكي بودجه مصوب است. بخش ديگر 
ظرفيت قانوني دارد.  نوبخت همچنين گفت: يك رديف 
كمك مصوب ش��ده و در اعداد و ارقام نيز آمده است. ما 
حداكثر پرداخت ه��ا را در اين رديف ها انجام مي دهيم. 
ما روز گذش��ته مبلغ ناچيزي را به فدراسيون واليبال 
فرس��تاديم. من ورود نمي كنم كه چه اندازه بايد توزيع 
منابع شود. من بخشي از نيازهايي را كه اعالم مي كنيد 
از بودجه ورزش پرداخت مي كنم و برخي توزيع بودجه 
براساس ظرفيت قانوني اس��ت. ما 200 ميليارد تومان 

براي تجهيز و نوسازي ورزشگاه آزادي كمك مي كنيم.

جذابيت بازارهاي توليد؛ 
آهن ربايي براي جذب سرمايه گذار

عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي 
ش��هركرد در خصوص داليل كاهش سرمايه گذاري 
در حوزه توليد، گفت: وقتي نتوان فضاي توليد را براي 
س��رمايه گذار جذاب كرد، ناخ��ودآگاه درآمد افراد به 
سمت بازارهاي ديگر از جمله طال، مسكن و ارز هدايت 
مي شود. بهمن قدمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
كاهش سرمايه گذاري در حوزه توليد، اظهار كرد: عموما 
افراد جامعه تمايلي براي سرمايه گذاري در حوزه توليد 
ندارند، يك��ي از عواملي كه منجر به افزايش و كاهش 
س��رمايه گذاري در حوزه هاي مختلف مي شود، نرخ 
باالي بهره تسهيالت است. نرخ بهره به معناي قيمت هر 
واحد سرمايه است، شخصي كه مي خواهد تسهيالت از 
بانك دريافت كند، به نرخ آن تسهيالت دقت مي كند، 
عمال وقتي نرخ بهره باال باش��د، سرمايه گذار با تامين 
س��رمايه و برگرداندن آن به بانك با مش��كل مواجه 
مي ش��ود، بنابراين نرخ بهره منجر ب��ه كاهش توليد 
مي شود.وي عامل ديگر كاهش سرمايه گذاري در حوزه 
توليد را، نبود ثبات در چارچوب قوانين دولتي و مقررات 
عنوان و تصريح كرد: در حوزه توليد، توليدكنندگان با 
قوانين دس��ت  و پاگير مواجه هستند، قوانين موجود 
داراي ثبات نبوده و در بازه هاي زماني مختلف مشمول 
تغيير مي ش��ود، اين تغييرات مي تواند كسب وكار را 
ناايمن و هزينه بر كند.قدمي با اش��اره به درآمد افراد 
جامعه و تاثير آن بر س��رمايه گذاري، بيان كرد: وقتي 
درآمد سرانه افراد جامعه باال باشد، پس انداز شهروندان 
آن جامعه نيز بالتبع آن افزايش پيدا مي كند، پس انداز 
باال باعث افزايش س��رمايه گذاري مي شود.در كشور 
ايران درآمد افراد عموما هزينه امورات معيشتي مي شود 
و پس اندازي ص��ورت نمي گيرد يا مي��زان پس انداز 
بسيار پايين است و قابليت س��رمايه گذاري ندارد، از 
طرفي به دليل جذابيت هاي س��اير بازارها مانند طال، 
ارز، مسكن، سكه و ...، حوزه توليد براي سرمايه گذاري 
مطلوب نيس��ت و در نتيجه نقدينگي  به حوزه توليد 
وارد نمي ش��ود، به عالوه تكنولوژي هاي حوزه توليد 
در كشور قديمي است و باعث زيان به توليدكنندگان 
مي شود.وي ميزان سود مورد انتظار را از ديگر عوامل 
كاهش س��رمايه گذاري عنوان و اظه��ار كرد: هرچه 
سود مورد انتظار در كسب  و كار بيشتر ارزيابي شود، 
س��رمايه گذاري نيز افزايش پي��دا مي كند، از طرفي 
وقتي نتوان فضاي توليد را براي سرمايه گذار جذاب 
كرد، ناخودآگاه درآمد افراد به سمت بازارهاي ديگر 
هدايت مي شود.قدمي در خصوص نقش ماليات در 
كاهش سرمايه گذاري براي توليد، توضيح داد: ماليات 
درصدي از دارايي افراد اس��ت ك��ه وارد خزانه دولت 
مي شود، قانون در كشور ما در تعداد ماليات دهندگان 
و شناسايي آنان كوتاهي كرده است، بسياري از افراد 

درآمد بااليي دارند و مالياتي پرداخت نمي كنند.

معاونسازمانبرنامهوبودجهدرخصوصتبديلارز۴۲۰۰بهريالتوضيحداد

جزييات طلب دولت از بانك مركزي
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خبرروز

۱۱۰۰۵ ابتال و ۲۵۱ فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، طي ۲۴ ساعت منتهي به دوشنبه، ۲۵۱ تن نيز به دليل اين بيماري جان خود را از دست دادند. به گزارش وزارت 
بهداشت، تاكنون دو ميليون و ۶۰۸ هزار و ۱۸۲ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۴۶۰ هزار و ۸۵۳ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به سه ميليون و ۶۹ هزار و ۳۵ ُدز رسيد. تا دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۵ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۶۰۵ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۸۴۳ 
هزار و ۵۲۳ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲۵۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۷۸ 

هزار و ۸۴۸ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون دو ميليون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

جامعه خبر

 اخذ رضايت 
در ۳۶ پرونده قصاص

رييس ش��وراي حل اختالف اس��تان تهران از اخذ 
رضايت در ۳۶ پرونده قصاص در سال گذشته خبر 
داد و گفت: هر ماه حدود پن��ج هزار فقره پرونده در 
دادسراها توسط شعب ويژه صلح و سازش مختومه 
مي شود. به گزارش ايرنا از مركز رسانه قوه قضاييه، 
غالمرضا مهدوي نقش ش��وراهاي حل اختالف در 
س��ند تحول قضايي را با اهميت برش��مرد و اظهار 
داشت: فلسفه اصلي شوراي حل اختالف بر مبناي 
صلح و سازش است و تا حد امكان تالش مي كنيم كه 
پرونده ها با رضايت طرفين به سرانجام برسد. وي ادامه 
داد: با استقرار شعب ويژه صلح و سازش در دادسراها، 
پرونده هاي داراي جرايم قابل گذشت به اين شعبات 
ارجاع و هم اكنون ۴۹ ش��عبه ويژه صلح و سازش در 
دادسراهاي شهر تهران وجود دارد و به همين منظور 
يك مجتمع ويژه با ۶ شعبه در دادسراي ناحيه ۱۲ 
به نام س��ردار شهيد حاج قاسم سليماني كه مظهر 
صلح و امنيت در جهان بود، نامگذاري ش��ده است. 
مهدوي افزود: ه��ر ماه حدود ۵۰۰۰ فقره پرونده در 
دادسراها توسط شعب ويژه صلح و سازش مختومه 
مي شود، بدون اينكه پرونده به داديار يا بازپرس ارسال 
ش��ود و اين كار باعث كاهش پرونده در دادسراها و 
دادگاه هاي كيفري ۲ ش��ده و با منويات رياست قوه 
قضاييه دركاهش ورودي پرونده مطابقت دارد. رييس 
شوراي حل اختالف استان تهران خاطرنشان كرد: 
با تالش هاي تمامي همكاران در سطح استان تهران 
در س��ال ۹۹ تعداد ۳۰ هزار فقره كاهش موجودي 
پرونده در اجراي احكام و ش��عب رسيدگي داشتيم 
و درباره اتقان آرا هم استان تهران باالتر از ميانگين 
كشوري است؛ بدين معني كه درصد نقض آراء صادره 
در استان تهران كمتر از ميانگين كشوري است. وي 
با اشاره به اينكه تعداد ۱۱ فقره رضايت در محكومان 
قصاص نفس در سال ۹۸ به تعداد ۳۶ فقره در سال 
۹۹ رسيده است، گفت: در نيمه دوم سال ۹۹ تعداد 
بسياري از مجتمع هاي شهر تهران باالي ۳۰ درصد 
صلح و سازش داشته اند و در شهرهاي تابعه نيز ۲۵ 
درصد پرونده ها با صلح و سازش مختومه شده است. 
با توجه به ظرفيت ها و برنامه ريزي كه انجام ش��ده 
انتظار داريم كه در نيمه اول سال ۱۴۰۰ صلح و سازش 
در اس��تان تهران را حداقل به ۴۰ درصد برسانيم در 
حالي كه ميانگين كشوري صلح و سازش ۳۰ درصد 
است. در سال ۹۹ با مشاركت خيران در چهار مرحله 
كمك هاي مومنانه جمع آوري ش��د و دو مرحله به 
زندانيان نيازمن��د و دو مرحله ديگر به افراد نيازمند 
ديگر كه در هر مرحله به ۱۲۰ خانوار كمك صورت 
گرف��ت. وي اظهار كرد: در همه زندان هاي اس��تان 
تهران شعب صلح و سازش مستقر شده و ۲.۵ ميليارد 
تومان توسط خيرين براي آزادي ۲۰۳ نفر از زندانيان 
مالي و جرايم غيرعمد پرداخت شد و مبلغ ۲ ميليارد 

تومان ديگر نيز تخفيف گرفته شد. 

افزايشتصادفاتدرپيخاموشيها
رييس پلي��س راهور ته��ران بزرگ 
افزاي��ش تصادف��ات، نابس��اماني در 
تقاطع ها، اختالل در نظم ش��هري و 
ترافيك��ي را از  پيامده��اي قطع برق 
برش��مرد. محمدحسين حميدي در 
گفت وگو با ايسنا درباره قطع نامنظم 
برق در س��طح معاب��ر و چهارراه ها و 
تقاطع هاي ش��هر ته��ران گفت: اين 

قطع برق و كم شدن ديد رانندگان باعث شده آمار 
تصادفات خسارتي و جرحي در سطح شهر تهران 
باال ب��رود. وي افزود: همچنين ب��ا توجه به قطعي 
برق در تقاطع ها و چهارراه ها عالوه بر س��ردرگمي 
رانندگان در عبور از محل، تعداد تصادفات در اين 
معابر و مقاطع نيز به همين واسطه، افزايش يافته 
است و امكان بروز تصادفات شديد و بروز خسارت 
بيشتر به خودروها وجود دارد. حميدي با بيان اينكه 
اين قطعي برق باعث نابساماني در تقاطع ها، اخالل 

در نظم ش��هري و وضعي��ت ترافيكي 
نامناسب در پايتخت شده، گفت: عوامل 
پليس راهور در محل هاي قطعي برق 
تقاطع ها حضور دارند. افزايش نامنظم 
قطعي برق باع��ث نگراني پليس راهور 
تهران بزرگ شده اس��ت كه از همين 
جا از مس��ووالن محترم خواهشنديم 
كه از قبل قطعي ب��رق محل و منطقه 
را به پليس راه��ور اطالع دهند ت��ا تدابير الزم در 
خصوص تامين نيرو در تقاطع و ايجاد نظم ترافيكي 
در محل به واسطه خاموش��ي چراغ ها، انديشيده 
ش��ود.حميدي همچنين از رانندگان خواست كه 
در اين موارد تردد را مديريت كرده و به رفع مشكل 
كمك كنند چرا كه حتي اگر مام��ور راهور هم در 
تقاطع باشد در شرايط قطعي برق نمي تواند تقاطع 
نابسامان را بدرستي مديريت كند و نياز به نيروي 

بيشتر است. 

بازگشت»كويناسپيسي«بهسينمابافيلم»فرانكونرو«
كوين اسپيس��ي پس از چهار سال عدم 
فعاليت به دليل اتهامات اخالقي، در يك 
فيلم ايتاليايي ساخته »فرانكو نرو« بازي 
مي كند. به گزارش ايسنا به نقل از هاليوود 
ريپورتر، اين فيلم ك��ه »مردي كه خدا 
كشيد« نام دارد در ايتاليا فيلمبرداري 
مي ش��ود و فرانكو نرو بازيگر سرشناس 
سينماي ايتاليا كارگرداني آن را بر عهده 

دارد. ونسا ردگريو نيز ديگر بازيگري است كه در كنار 
كوين اسپيسي مقابل دوربين فرانكو نرو خواهد رفت. 
فرانكو نرو بازيگري كه در بيش از ۲۰۰ فيلم سينمايي 
بازي كرده و سابقه همكاري با سرجو. كوربوجي، جان 
هيوستن، لوئيس بونوئل، راينر ورنر فاسبيندر و فرانكو 
زفيرلي را كارنامه دارد، در گفت وگو با »اي بي سي نيوز« 
گفت كه »كوين اسپيسي« بازيگر بسيار فوق العاده اي 
اس��ت و بي صبرانه منتظر س��اخت اين فيلم هستم. 
در س��ال ۲۰۱۷، آنتوني رپ بازيگر فيلم »پيشتازان 

فضا« مدعي شد كوين اسپيسي در سن 
۱۴ س��الگي او را مورد تعرض قرار داده، 
كوين اسپيس��ي بازيگر توانمندي كه دو 
جايزه اسكار براي فيلم هاي »مظنونين 
هميشگي« و »زيباي امريكايي« به همراه 
يك جايزه »تون��ي« و ۱۲ نامزدي جايزه 
»ام��ي« را در كارنامه دارد، به بيكارترين 
بازيگر هاليوود تبديل شده كه نمي تواند 
كار كند. پس از آن ۲۰ م��رد ديگر نيز اتهاماتي عليه 
اسپيس��ي در زمان فعاليت او در تئاتر اولدويك لندن 
بين سال هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ مطرح كردند و يك زن 
نيز در ايالت ماساچوست امريكا، از او شكايت كرد كه 
در نهايت اسپيسي از سوي دادگاه بيگناه شناخته شد. 
در ميان اين اتهامات اخالقي، كوين اسپيسي مجبور به 
كناره گيري از بازي در سريال معروف »خانه پوشالي« 
محصول شبكه نتفليكس ش��د و آخرين بار در سال 

۲۰۱۸ در فيلم »باشگاه پسران ميلياردر« بازي كرد.

شيوعآنفلوآنزايمرغيبابيماريزاييباالدر۴۶كشور
محققان هشدار دادند: شيوع آنفلوآنزاي 
مرغي با بيماري زايي باال در ۴۶ كش��ور 
گزارش ش��ده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
درحالي كه جه��ان با ش��يوع فزاينده 
كروناوي��روس جدي��د روبروس��ت، در 
سال ۲۰۲۰ ش��اهد افزايش قابل توجه 
يك عامل بيماري��زاي مرگبار ديگري 
بوده ايم. H۵N۸، زيرمجموعه ويروس 

آنفلوآنزاي مرغي با بيماري زايي بس��يار باالست كه 
دهه ها پيش شناس��ايي شد. اما طي سال ۲۰۲۰ يك 
سري مواردي از شيوع H۵N۸ در حال ظهور و مداوم 

در جمعيت پرندگاِن ده ها كشور مشاهده 
شد كه منجر به تلف شدن ميليون ها پرنده 
در سراس��ر جهان شده اس��ت. محققان 
تاكيد كردند: مناطق جغرافيايي درگير 
با اين نوع آنفلوآنزا به طور پيوسته در حال 
گسترش است و دستكم ۴۶ كشور شيوع 
آنفلوآن��زاي H۵N۸ را گزارش كرده اند. 
درحالي كه بيشتر حيوانات آسيب پذير 
در برابر H۵N۸ انواع مختلفي از پرندگان هس��تند، 
مواردي از ابتال به اين ويروس در انسان طي دوره هاي 

اخير مشاهده شده است. 

رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
كش��ور ضمن تاكيد بر آشكار شدن نقش 
مشاوره هاي روان شناسي همزمان با شيوع 
كرونا، در نام   هاي به رييس جمهور نوش��ت: مساله قتل 
»بابك خرمدين« توسط والدين و هشدار قبلي سازمان 
نظام روان شناس��ي درباره قتل »رومينا اشرفي« توسط 
پدر و بسياري از خودكشي ها، بحران    هاي ناشي از كرونا، 
سوگ كرونا و مشكالت بحران زاي ديگر، در صورت اشاعه 
فرهنگ مراجعه به روان شناس و مشاور، در پيشگيري يا 
كاهش اين فجايع و آس��يب ها موثر است. از سوي ديگر، 
رييس بخش معاينات روانپزش��كي اداره كل پزش��كي 
قانوني استان تهران با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني 
هنوز در مورد وضعيت سالمت روان والدين بابك خرمدين 
هيچ گونه اظهارنظر رسمي و قطعي نكرده است، گفت: 
پزشكي قانوني در يك مصاحبه روانپزشكي و در يك زمان 
كوتاه نمي تواند تش��خيص دهد كه آنها از سالمت روان 
برخوردارند و اين موضوع را نمي تواند اعالم كند تا اينكه 
بر اساس آزمايش   هاي نهايي به نتيجه برسد. در متن نامه 
دكتر محمد حاتمي ،رييس سازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره كشور-  به رييس جمهور آمده است: سالمت روان 
به عنوان هس��ته س��المت، آرامش، نش��اط اجتماعي، 
بهره وري و توسعه اقتصادي در جامعه به ارمغان مي آورد. 
بر اين باور آم��وزش مهارت    هاي زندگي از جمله كنترل 
خش��م، اس��ترس و مهارت    هاي حل مس��اله، ارتباطي، 
گوش دادن و گفت وگو، جملگي در ارتقاي سالمت روان 
و پيش��گيري از اختالالت رواني موثر اس��ت. در شرايط 
پاندمي كوويد-۱۹ كارآمدي مشاوره هاي روان شناسي 
بيش از پيش آشكار شده اس��ت، توسعه سبك زندگي 
جديد، تنظيم مديريت خانواده، كودكان و نوجوانان در 
شرايط بحران، خودمراقبتي، دگرمراقبتي، كاهش ترس 
غيرمنطقي، آرامش دهي به جامعه، اقناع سازي جامعه 
جهت حفظ پروتكل    هاي بهداشتي، برون رفت از سوگ 
كرونا، آسيب ديدگان و غيره همه از وظايف روان شناسان 
و مشاوران است. وي در ادامه آورده است: آالم انزواگزيني 
و خشم فرورفته نه در دفتر پزشك بلكه در گفت وگو   هاي 
همدالنه مشاوره هاي روان ش��ناختي قابل حل و فصل 
است. علي رغم نامهرباني ها، روان شناسان و مشاوران از 

بدو ورود كرونا بدون كوچك ترين چشمداشتي مسووالنه 
در خدمت مردم عزيز كشورمان بوده اند و نقش تاريخي 
خود را به عنوان همراهان مردم بخوبي ايفا كرده اند؛ اكنون 
روزانه بيش از ۱۰۰هزار مشاوره روان شناسي به صورت 
حضوري و مجازي به مردم كشورمان ارايه مي شود. جهت 
استحضار در دوران كرونا كه شرايط ابهام آميز و كالفگي 
وجود دارد، تنه��ا با گفت وگوي روان شناس��ي آالم آنها 
تسكين مي يابد. پيش بيني مي شود. در دوران پساكرونا 
مس��اله اول هر كشوري در موضوع س��المت روان است. 
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در ادامه 
با مورد خطاب دادن رييس جمهور نوش��ته است: مساله 
قتل »بابك خرمدين« توس��ط والدين و هش��دار قبلي 
سازمان نظام روان شناسي و مشاوره درباره قتل »رومينا 
اشرفي« توسط پدر و بسياري از خودكشي ها، بحران    هاي 
ناشي از كرونا، سوگ كرونا و مشكالت بحران زاي ديگر در 
صورت اش��اعه فرهنگ مراجعه به روان شناس و مشاور، 
افزايش سواد سالمت روان جامعه، توسعه مراكز خدمات 
روان شناسي و مشاوره، تهيه پيوست    هاي سالمت روان و 
آموزش هاي روان شناختي در پيشگيري يا كاهش اين 

فجايع و آسيب ها موثر است.

  اهميت و نقش روان شناسان و مشاوران 
در شرايط كرونا

در ادامه اين نامه تاكيد ش��ده اس��ت: جناب آقاي دكتر 
روحان��ي، با اطالع از اينكه جنابعال��ي به اهميت و نقش 
روان شناسان و مشاوران در شرايط كرونا توجه داشته و در 
بيانات حضرتعالي منتشر شده است، به عنوان يك ضرورت 
تاريخي خصوصاً در شرايط بحران فعلي برحسب وظيفه 
استدعا دارد، نس��بت به موارد ذيل دستور مساعد صادر 
كنيد: ۱- در دوران كرونا و پساكرونا مساله حمايت جدي 
دولت از توسعه مراكز خدمات روان شناسي و مشاوره در 
اقصي نقاط ايران و به كارگيري روان شناسان و مشاوران در 
قالب پروژه هاي ملي تحت نظارت اين سازمان به عنوان 
اولويت ملي مورد توجه قرار گرفته و كميته مقابله با عوارض 
رواني كرونا پيشنهادي اين سازمان كه قباًل بررسي و مورد 
تأييد دفتر حضرتعالي قرار گرفته اس��ت در س��تاد ملي 
مقابله با كرونا تحت مسووليت اين سازمان شكل گيرد. 

۲- به دليل اينكه اقشار كم درآمد جامعه و در معرض خطر 
نمي توانند به خاطر ضيق مالي از خدمات روان شناسي و 
مشاوره استفاده كنند، مساله »بيمه هاي پايه و تكميلي« 
موضوع بند »ج« ماده )۱۰۲( قانون برنامه ششم به عنوان 
ضرورت ملي در شرايط كرونا در كوتاه ترين زمان ممكن 
وضع شود. ۳- واكسيناس��يون روان شناسان و مشاوران 
به عنوان شغل پرخطر كه بايد حداقل ۴۵ دقيقه در اتاق 
مش��اوره با مراجعه كننده صحبت كنند، در اولويت قرار 
گرفته و آغاز ش��ود. ۴- تعرفه هاي خدمات روان شناسي 
و مشاوره در سه سال اخير بر طبق قانون هر ساله جهت 
تصويب به هيات دولت ارس��ال شده است؛ اما متأسفانه 
با وجود همه پيگيري ها علي رغم تصويب در كميسيون 
اجتماعي و اقتصاد دولت به داليل نامعلوم ابالغ نشده است 

و تسريع، تصويب و ابالغ شود.

  در زماني كوتاه نمي توان سلالمت روان 
والدين بابك خرمدين را تشخيص داد

مهدي صابري در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: هفته 
گذش��ته پدر و مادر مرحوم بابك خرمدين به پزش��كي 
قانوني منتقل ش��دند و معاينات و مصاحبه هاي اوليه با 
آنها انجام شد و از آن جايي كه در آن زمان هنوز مشخص 
نبود آنها از نظر وضعيت س��المت روان در زمان ارتكاب 
جرم در چه وضعيتي قرار داشته اند، توصيه شد در يكي 
از مراكز دانشگاهي تحت نظر باشند و آزمايش    هاي الزم 
روي آنها انجام ش��ود. وي ادامه داد: تاكيد ما در پزشكي 
قانوني بر اين است كه برخالف آنچه در جامعه شايع شد، 
پزشكي قانوني در يك مصاحبه روانپزشكي و در يك زمان 
كوتاه نمي تواند تش��خيص دهد كه آنها از سالمت روان 
برخوردارند و اين موضوع را نمي تواند اعالم كند تا اينكه بر 
اساس آزمايش    هاي نهايي به نتيجه برسد. رييس بخش 
معاينات روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان تهران 
افزود: در مصاحبه سرپرست دادسراي جنايي تهران به 
درستي نتيجه بررسي    هاي اوليه مورد اشاره قرار گرفته 
ولي متاسفانه طوري خبر انعكاس داده شد كه بررسي    هاي 
پزشكي قانوني به طور كامل به انجام رسيده و آنها به لحاظ 
رواني، سالم تشخيص داده ش��ده اند؛ اين در حالي است 
كه متعاقب آن در اين زمينه ش��ب هاتي مطرح  ش��ده و 

بحث هايي به دنبال اين م��وارد در فضاي مجازي پيش 
آمد كه الزم مي دانم به عنوان مس��وول بخش معاينات 
روانپزشكي، پزشكي قانوني توضيحاتي در اين زمينه داده 
شود. صابري با تاكيد بر اينكه پزشكي قانوني هنوز در مورد 
سالمت روان پدر و مادر بابك خرمدين اظهارنظر رسمي 
و قطعي نكرده است گفت: موضوع روان شناسي قتل   هاي 
زنجير   هاي -اصطالحي كه در مورد بيش از سه فقره قتل 
كه با روش مشابه در طي زمان رخ  مي دهد به كار  مي رود- 
بسيار پيچيده است و بايد معاينات دقيق روان پزشكي 
و ارزيابي ها و آزمايش ها و آزمون    هاي رواني مختلفي در 
زمينه آن انجام شود كه همه اين موارد نيازمند صرف زمان 
كافي است و در يك زمان كوتاه اظهارنظر قطعي درباره 

اينگونه موارد ممكن نيست.

  بررسي هاي بيشتري بايد انجام شود
وي ادامه داد: هرچند در مصاحبه ها و بررسي   هاي انجام 
شده اوليه مشخصاتي از ويژگي   هاي شخصيتي و رواني 
متهمان به دس��ت آمده اما بر اساس روال بررسي چنين 
پرونده هايي، بررسي    هاي بيشتري در اين خصوص الزم 
است تا انجام شود. در ارزيابي    هاي رواني متهمان، تشخيص 
بيماري رواني به دليل تاثير در تصميمات كيفري داراي 

اهميت است و دادستان در اين بخش از تحقيقات قضايي  
مي خواهد بداند كه آيا اختالالت رواني فرد به شدتي بوده 
كه متهم در زمان ارتكاب جرم فاقد »قوه تشخيص« باشد 
و به عبارت ديگر شدت بيماري رواني به اين حد بوده كه او 
بر رفتارش آگاه نباشد و مغايرت رفتار خود با قانون را درك 
نكند يا خير. اين عضو هيات علمي سازمان پزشكي قانوني 
كشور گفت: حساسيت   هاي موجود در چنين مواردي باعث 
خواهد شد كه معاينات در اين زمينه طوالني باشد و روز 
گذشته دومين جلسه بررسي وضعيت رواني آنها برگزار 
شد و در روند اين بررسي ها بايد ديد و به اين نتيجه رسيد 
كه آيا اين مشكالت به حدي بوده است كه قوه تشخيص 
آنها را از بين ببرد؟ اين در حالي اس��ت كه هنوز چيزي در 
مورد مسووليت يا رفع مسووليت كيفري آنها محرز نشده 
و به همين دليل است كه در اولين جلسه معاينه توصيه 
شده در يك مركز روان پزشكي دانشگاهي بستري شوند و 
چنانچه به هر دليل اين امر ميسر نباشد، روانپزشكان قانوني 
قادرند با تكميل اطالعات اخذ شده از منابع ديگر و انجام 
آزمايش   هاي طبي و روان شناختي به نتيجه برسند كه البته 
اين فرايند زمان بر خواهد بود. صابري يادآور شد: قتل    هاي 
زنجير   ه اي »محمد بيجه« كه در آن كودك و نوجوانان پسر 
۱۲- ۱۳ ساله را مورد تعرض قرار  مي داد و به قتل  مي رساند 

و موارد مشابه هم يك جنايت س��ريالي بود و در مورد آن 
بس��يار بحث ش��د كه در آن فردي كه داراي انگيزه هاي 
بيمارگونه رواني بود و مشكالت واضح شخصيتي داشت 
به مجازات هم رسيد و براي اينكه صرفًا داشتن مشكالت 
رواني و شخصيتي رافع مسووليت فرد نبوده و دليل بر اين 
نيس��ت كه فرد مرتكب جنايت شده ولي مجازات نشود. 
مثال ديگر خانم��ي بود كه در يكي از شهرس��تان ها كه 
خانم   هاي مسن را به عنوان قرباني انتخاب و با يك روش 
مشابه و خوراندن آبميوه مسموم آنها را به قتل  مي رساند و 
طال   هاي آنها را سرقت مي كرد. همه اينها ممكن است ناشي 
از انگيزه هاي رواني و خيلي پيچيده باشد. صابري در پايان 
گفت: در مورد والدين بابك خرمدين بايد منابع اطالعاتي 
درباره سابقه آنها داشته باشيم و بررسي    هاي تكميلي از نظر 
آزمايشات باليني و روان پزشكي بر روي آنها انجام شود كه 
ممكن است نياز به زمان بيشتري داشته باشد و به همين 
دليل با تاكيد دادستاني سعي بر اين است كه اين بررسي ها 
از جمله آزمايش   هاي روانشناسي تا حد امكان با سرعت و در 
عين حال با دقت انجام شود. با توجه به سالخوردگي والدين 
بابك خرمدين احتمال آسيب    هاي رواني و حتي اختالالت 
مغزي در آنها وجود دارد و اين موضوع نيز مطرح است، اما 
قطعيتي در كار نيست تا نتيجه آزمايش ها مشخص شود.

گزارش
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احتمال آسيب    هاي  رواني  وجود  دارد

رويداد

مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل 
احمر از توزيع داروهاي م��ورد نياز بيماران خاص از 
جمله بيماران كرونايي، ام. اس��ي، پيوندي و كليوي 
توسط ش��ركت پخش س��ها هالل وابس��ته به اين 
سازمان در مناطق مختلف كشور خبر داد. عليرضا 
عسكري در گفت وگو با ايرنا در پاسخ به اين سوال كه 
از ابتداي سال ۹۹ تاكنون چه تعداد داروهاي بيماران 
كرونايي، ام. اسي، پيوندي و كليوي به بيماران يادشده 
تحويل شده اس��ت افزود: شركت پخش سها هالل 
وابسته به سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل 
احمر در طول سال ۱۳۹۹ و دو ماهه اول سال جاري 
به منظور مقابله با ويروس كرونا اقدام به توزيع اقالم 
دارويي از جمله كپسول ۷۵ ميلي گرم »اسلتاميومير« 
- )سال ۱۳۹۹، ۲۷۱۵۴ بسته(، )سال ۱۴۰۰، ۲۳۲ 
بس��ته(، ويال »دائوروبيس��ين هيدروكلرايد« ۲۰ 
ميلي گرم - )سال ۱۳۹۹، ۴۰۹۰ بسته(، )سال ۱۴۰۰، 
۴۳۶ بسته(، ويال »ميتومايسين« ۲ ميلي گرم )سال 
۱۳۹۹، ۸۸۹۴ بسته(، )س��ال ۱۴۰۰، ۴۴۶ بسته(، 
س��رنگ آماده تزريق اينترفرون بتا )رس��يژن( ۱۲ 
ميليون واحد )س��ال ۱۳۹۹، ۵۵۰۸ بس��ته(، )سال 
۱۴۰۰، ۸۱۴ بس��ته( و وي��ال »رمدس��يوير« ۱۰۰ 
ميلي گرم )س��ال ۱۳۹۹، ۴۲۵۴۳ بس��ته(، )س��ال 
۱۴۰۰، ۷۷۷۳ بس��ته( كرده اس��ت. وي ادامه داد: 
همچنين در اين مدت شركت پخش سها هالل در 
بحث توزيع ديگر داروهاي حياتي و كمبود كشوري 
از جمله داروهاي بيماران ام. اس اقدامات ارزنده اي از 
جمله توزيع قرص »فامپيرا- دالفيرا« ۱۰ ميلي گرم 
- )سال ۱۳۹۹، ۱۱۰۶۴ بسته(، )سال ۱۴۰۰، ۴۵۰ 
بس��ته( و ويال »هيومرا- س��ينورا-« اتواينجكتور 
۴۰ ميلي گرم )س��ال ۱۳۹۹، ۲۰۵۲۴ بسته(، )سال 

۱۴۰۰، ۸۰ بس��ته( كرده است. مديرعامل سازمان 
تداركات پزش��كي جمعيت هالل احمر اضافه كرد: 
توزيع ان��واع داروهاي ويژه بيم��اران ام. اس از جمله 
سرنگ آماده تزريق اينترفرون بتا-۱ )سينووكس و 
رسيژن( درسال ۱۳۹۹ شامل ۵۶ هزار و ۱۴۹ بسته 
و در س��ال ۱۴۰۰، ۸ هزار و ۵۵۳ بسته(، توزيع انواع 
داروهاي پيوندي از جمله »سلسپت«، »ساپروتاك« 
و »ساتديمون« در سال ۱۳۹۹، شامل ۲۰ هزار و ۹۳۷ 
بسته و در س��ال ۱۴۰۰، شامل ۴۰۱ بسته( و توزيع 
داروهاي ويژه بيماري هاي كليوي از جمله »سنكل 
۳۰ ميلي قطره خوراكي« و »سوالمر هيدروكلرايد« 
درسال ۱۳۹۹ شامل ۲۹ هزار و ۹۲۲ بسته و در سال 
۱۴۰۰ شامل ۲۴۰۹ بسته از ديگر اقدامات شركت 
پخش سها وابس��ته به س��ازمان تداركات پزشكي 
جمعيت هالل احمر اس��ت. عس��كري توضيح داد: 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون سبد دارويي شركت 
پخش سها هالل به منظور پاسخگويي به مشتريان 
و بيماران مراجعه كننده به داروخانه هاي هالل احمر 
تقويت شده و در همين راستا، با تامين و توزيع اقالم 
دارويي كمبود كش��وري براي بيماران كرونايي، ام. 
اسي، پيوندي و كليوي توانسته ايم نقش موثري در 
رفع نيازهاي دارويي كش��ور ايفاء كنيم و اين روند با 
برنامه ريزي هاي به عمل آمده تداوم خواهد داشت. 
وي اعالم كرد: اولويت هاي اين س��ازمان و ش��ركت 
پخش س��ها هالل در سال جاري توسعه همكاري با 
شركت هاي داخلي، تعامل بيش از پيش با شركت هاي 
تولي��د دارو و تامين كنندگان و همكاري بيش��تر با 
شركت هاي تابعه سازمان تداركات پزشكي خواهد بود 
كه به منظور پوشش دارويي سراسر كشور و دسترسي 
هرچه بهتر هموطنان به اقالم دارويي مورد نياز است. 

مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل 
احمر با اش��اره به اينكه يكي از اهداف شركت پخش 
س��ها هالل ارايه خدمات شايسته دارويي به مردم و 
تسهيل در دسترسي آحاد هموطنان در اقصي نقاط 
كشور به داروهاي مورد نيازشان است، اظهار داشت: 
وجه تمايز اين ش��ركت وابسته به سازمان تداركات 
پزش��كي جمعيت هالل احمر توزيع مويرگي انواع 
داروها و به ويژه داروهاي خاص و كمياب در تمامي 
نقاط كشور است كه ما »خدمت بي منت« را به عنوان 
يك اصل در دستوركار قرار داده ايم. به گزارش ايرنا، 
يكي از اهداف و رسالت هاي مهم جمعيت هالل احمر 
و به تبع آن سازمان تداركات پزشكي اين جمعيت، 
تهيه و تامين دارو و تجهيزات پزشكي، تهيه و تامين 
دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور در سريع ترين 
زمان ممكن و با كيفيتي برتر مي باشد كه مسووالن 
اين سازمان در راستاي نيل به اهداف خود و به منظور 
توزيع سراسري و مويرگي داروهاي خاص و حياتي 
در كشور اقدام به ايجاد شركت پخش سها هالل در 
سال ۱۳۸۸ كردند كه در حال حاضر شركت يادشده 
بخش عم��ده اي از مناطق مختلف كش��ور را تحت 
پوش خدمات مراكز توزي��ع دارويي خود قرار داده و 
اولويت اصلي آن ايج��اد مراكز توزيع و ارايه خدمات 
در مناطق محروم است. در حال حاضر مراكز توزيع 
داروي سها هالل در ۱۴ اس��تان آذربايجان شرقي، 
اردبيل، اصفهان، ايالم، خراس��ان جنوبي، خراسان 
رضوي، مازندران، گيالن، كرمانش��اه، سيس��تان و 
بلوچستان، كرمان، خوزستان، فارس و تهران فعال 
هستند و با اجراي طرح همپوشاني ديگر استان ها، 
اكثر مناطق كشور تحت پوشش توزيع دارويي سها 

هالل قرار دارند.
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