
درمان قطعی از نگاه کارشناسان 

»فعال خانه نخرید« 
دردی دوا می کند؟

بازار متشکل ارزی؛ راهکاری برای ممانعت از آزار دالر

و دالر در اقتصاد کوچک می شود قلمر

روزهای اخیر، سرنوشت ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی به رسانه ها کشیده شده است. 
ابتدا از گم شدن یک میلیارد و سیصد  میلیون  دالر 
ارز تجهیزات پزشکی سخن به میان می آید و سپس 
آنگونه که مدیرکل تجهیزات پزشــکی ســازمان 
غذا و دارو گفت  مشخص  می شــود کل گردش ارز 
تجهیزات پزشکی در ســال این رقم است و رقمی 
که در آن ابهام وجود دارد کمتر از ۱۵۰ میلیون  دالر 
اســت  و البته در نامه ای که رئیس کل بانک مرکزی 
به رئیــس دفتر رئیس جمهور نوشــته مشــخص 
می شــود کمتر از هفت میلیون  یورو ارز  تجهیزات 
پزشکی در جدول رفع تعهد نشده قرار گرفته است 

و مابقی آن ۱۳۰ میلیون یورو، مربوط به داروست.
اما این همه ماجرا نیست، هم سخنگوی قوه قضائیه از 
فساد در غذا و دارو سخن گفته و از برخی بازداشت ها 

و هم وزیر  بهداشــت  از مبارزه با فســاد بخصوص در 
حوزه دارو می گویــد.در بســیاری از آمارها مطرح 
می شود که 97 درصد داروی مورد نیاز کشور توسط 
تولیــد کنندگان داخلــی تأمین می شــود و تنها   ۳ 
 درصد آن وابســته به واردات از خارج کشــور است و 
همچنین اشاره می شود که میزان نسبت ریالی بین 
داروهای داخلی و  خارجی  به این شکل است که سهم 
همان ۳ درصد داروهای وارداتــی حدود ۳۰ درصد 
ریالی بازار دارو را به خــود اختصاص  می دهد.  بازاری 

که در مجموع بالغ بر 2۰ هزار میلیارد تومان است.
برای بررسی دقیق تر عملکرد شرکت های واردکننده 
و میزان ارزش افرینی آن ها برای کشور به نسبت ارز 
دولتی که  دریافت  کردند به سراغ دو آمار منتشر شده 
توسط دستگاه های دولتی رفتیم. اولین آمار مربوط 
به وزارت بهداشت و آمارنامه رسمی  دارویی  است که 
میزان فروش عددی و ریالی شــرکت های دارویی با 
جزییات در آن منتشر شده و آخرین آمارنامه رسمی 
در  دسترس،  مربوط به 8 ماهه نخست سال 97 است. 
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بهروز شجاعی
کارشناس اقتصادی

ود؟ و کجا می ر ارزهای دولتی دار

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت 
سراميكي ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها 
و پالك ها جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پالك ٧٢- ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
0٢1٢٢٢٣٥٤06 -0٢1٢٢٣9٨٣6٤

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

دکرت فالح سابق
Ava Dental Clinic

   ava_dentalclinic:اينستاگرام



  دستور فوری روحانی به ۴ وزیر برای پاسخگویی

اسامی متخلفان ارزی اعالم شد
خریدار   رئیس کل بانک مرکزی با ارســال نامه ای 
به رئیس جمهور، اســامی متخلفان ارز دولتی را اعالم 
کرد؛ حســن روحانی هم در پی نوشــت ایــن نامه، 
خواستار پاســخگویی فوری ۴وزیر شــد.عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارســال نامه ای به 
حســن روحانی، رئیــس جمهوری اســالمی ایران، 
اســامی افراد و مجموعه هایی که با تائید دستگاه های 
دولتی اقدام به ثبت ســفارش و دریافــت ارز ۴2۰۰ 
تومانی از بانک مرکزی کرده اند اما هنوز کاالی مورد 

نظر را به کشور وارد نکرده اند را اعالم کرد.
در بخشــی از این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید 
شده اســت: وفق قوانین و مقررات ذیربط بانک های 
عامل نســبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به 
ســازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات 
کاال ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام 
می نمایند.همچنین حســن روحانی، رئیس جمهور 
نیز در پی نوشــت این نامه به صراحت خطاب به چهار 
وزیر کابینه خود دســتور داده که فوراً پاسخ دهند که 

چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
متن کامل نامه ارسالی از سوی عبدالناصر همتی به حسن 
روحانی و نیز نامه محمود واعظی بــه چهار عضو کابینه 
)رضا رحمانی وزیــر صنعت، معدن و تجــارت، محمود 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و محمد شریعتمداری وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی( به شرح زیر است:
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر 

حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

موضــوع: تأمین ارز کاالهــای اساســی و دارو بانک 
مرکزی در سال ۱۳97

پیشــنهاد: اهتمام ویــژه وزارتخانه هــای ذیربط در 
پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشــده دریافت کنندگان 

ارز واردات دارو و کاالهای اساسی
با سالم و احترام،همانگونه که استحضار دارند تأمین 
به موقع و مکفی کاالهای اساسی و دارو به لحاظ نقش 
و اهمیت اســتراتژیک آن در ســبد کاالهای خانوار، 
همواره از جایگاه و اهمیت ویژه ای در برنامه و اقدامات 
دولت محترم و متعاقب آن، بانــک مرکزی برخوردار 
بوده است. به گونه ای که تخصیص و تأمین ارز مربوطه 
در ســال های اخیر، همــواره با نرخ هــای ترجیحی 

صورت پذیرفته است.
این موضــوع )تأمیــن ارز کاالهای اساســی و دارو 
در ســال 97( با توجه به شــرایط ویژه کشور، تشدید 
تحریم های یکجانبه از جانــب دولت آمریکا و تحدید 

صادرات و مانع ارزی کشــور، محدود و بســته شدن 
کانال هــای بانکی اهمیتــی دوچنــدان یافته و این 
بانک مدیریت تقاضــای ارز را در اولویت اول برنامه ها 
و اقدامات اجرایی خــود قرار داد و در ایــن ارتباط با 
برگزاری جلســات متعــدد، با دســتگاه های متولی 
تائیــد تخصیص ارز بــرای این کاالهــا یعنی وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی و وزارت صنعت، معدن و تجــارت )متولی 
اصلی ثبت ســفارش واردات کاال( و تشریح وضعیت 
منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی های الزم 
و تأمین ســهمیه ارزی هر یک از دستگاه های متولی 

در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.
حال علی رغم تمام تالش های به عمل آمده و تخصیص 
و تأمیــن ارز برای واردکننــدگان مــورد تائید دارای 
ثبت سفارش، دســتگاه های یاد شده متأسفانه حسب 
اطالعات ســامانه رفع تعهــد ارزی این بانــک، به نظر 
می رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به 
ورود کاال به کشور، علی رغم تأمین ارز و انقضای مهلت 
قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک 
سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کاالهای مورد 

اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست 
حاوی اطالعات میزان ارزهای تأمین شده و تعهدات 
ارزی ایجــاد و ایفا نشــده برخــی از واردکنندگان 
مربوطــه، خواهشــمند اســت دســتور فرمائید با 
وزارتخانه های یاد شــده ضمن اهتمام و توجه جدی 
به ورود به موانع کاال به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر 
ویژه نســبت به ترغیب واردکننــدگان مزبور جهت 
تســریع در واردات کاالهای یاد شده، اقدامات الزم به 
عمل آورند.بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذیربط، 
بانک های عامل نســبت به معرفی گیرندگان ارزهای 
مزبور به ســازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم 
واردات کاال ظــرف مــدت مقرر و عدم برگشــت ارز 

دریافتی اقدام می نمایند.
همچنیــن پــس از رؤیت نامــه عبدالناصــر همتی 
رئیــس کل بانک مرکزی از ســوی حســن روحانی 
رئیس جمهوری اســالمی ایران، وی در پی نوشــت 
دستور داد »دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی 

فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟«
بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه ای به رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی، ســعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

جناب آقــای رضا رحمانــی وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت

جناب آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
جناب آقای ســعید نمکی وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی
جناب آقای محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
ســالم علیکم؛ نامــه شــماره 8۰۳۴۴ / 98 مــورخ  
98/۳/۱2بانــک مرکــزی و ضمیمه آن بــا موضوع 
درخواســت اتخاذ تدابیر الزم در جهت تعهدات ارزی 
ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کاالهای 
اساسی که تصویر آن به پیوســت ارسال می شود، به 
استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده، پی نوشت 
فرمودند »دســتگاه های دولتی و شرکت های دولتی 

فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟«

 واکنش وزیر کار درباره نامه ارزی همتی
 به رییس جمهور

وزیر کار درباره ارســال نامه رئیس کل بانک مرکزی 
به رئیس جمهور مبنــی بر اهتمــام وزارت کار برای 

پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده توضیح داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره نامه رییس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی 
در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی در قبال واردات 
کاال، ضمن اظهار بی اطالعی از این نامه گفت که نامه 
را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می تواند درباره 
آن پاســخ بدهد.در همین راســتا یک منبع آگاه در 
وزارت کار در این باره به ایسنا، گفت: بعید می دانم که 

این موضوع جدید باشد.
وی احتمال داد کــه این نامه به حــوزه هلدینگ ها، 

شرکت ها و صندوق های تابعه مرتبط باشد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ارســال 
نامه ای به رئیــس جمهوری با تاکید بــر اهتمام ویژه 
وزارتخانه های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات 
دارو و کاالهای اساســی، پیگیری تعهدات ارزی ایفا 
نشــده این وزارتخانه ها را خواستار شــده است. در 
این نامه همتی از عدم بازگشــت و ایفــای ارز دولتی 
تخصیص داده شده به شرکت های دارویی،  تجهیزات 
پزشــکی و تامین کننده کاالهای اساســی خبر داده 
است. رئیس جمهور نیز در نامه ای به چهار وزارتخانه 
صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
از دستگاه ها و شرکتهای دولتی خواسته تا فورا پاسخ 

دهند چرا چنین تخلفی صورت گرفته است.
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  ادامه از صفحه یک
دیگر آمار مرجع این یادداشــت مربوط به آمار 
ارزی است که بانک مرکزی  اخیراً ماهانه  منتشر 
می کند و آمار مورد استناد این یادداشت مربوط 

به تیرماه است.
با بررسی آمار دریافت کنندگان ارزهای دولتی 
بانک مرکزی، ۴ شــرکت بهســتان دارو، کوبل 
دارو، اکتوورکو و شفایاب  گستر  بیشترین میزان 
دریافت ارز )بــاالی ۱۰۰ میلیون دالر( را در ۱۵ 
ماه گذشته بر اســاس آمار بانک مرکزی به خود 

اختصاص  دادند.
برای اینکه بتوانیم میزان ارزشــی را که هرکدام 
از این ۴ شــرکت بــرای بیماران کشــور خلق 
می کنند متوجه شــویم و اینکه هرکدام  به  چه 
میزان ارزی که دریافت کردنــد دارویی را وارد 
کشــور کرده اند که مردم به آن نیاز بیشتر دارند 
و در صورت نبود آن  کاال  چالش بیشــتری برای 
مردم به وجود می اید به مقایســه این شرکت ها 

می پردازم.
معیار مقایســه هم، داروهایی قرارداده شــده 
است که تولیدکننده داخلی ندارند یا کمتر از دو 

تولیدکننده داخلی دارد.
بر این اســاس جدول بهســتان دارو و شفایاب 
گســتر و کوبل دارو به ترتیب ۱۴9 قلم و ۵8 قلم 
و ۵2 قلم دارو را تأمین  می کنند   )واردات( که در 
کشور یا هیچ تولید کننده ای ندارد یا فقط یک یا 

دو تولید کننده دارد.
این سه شــرکت بیش از 7۰ درصد داروهایی را 
که تأمین می کنند یا درکشــور موجود نیست یا 

کمتر از دو تولیدکننده دارد.
شــرکت اکتوورکو تنها با تأمین ۳7 قلم دارو که 
معادل فقط 2۰ درصد ســهم فروش خود است، 
ارزی معادل   ۱8۰  میلیون یورو به قیمت ۴7۰۰ 
تومان دریافت کرده اســت کــه در حالت آزاد 
ارزش آن، حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان 
 است و  این شرکت تأمین کننده داروهایی است 
که 7۰ درصد آن ها دارای بیش از دو تولیدکننده 

داخلی است.
بر این اساس می توان فهمید این چهار شرکت 
هرکدام چه میــزان از ارز دریافتــی خود را به 
 داروهایی  اختصاص دادند کــه در صورت نبود 
آن داروهــا برای مردم مشــکل جــدی ایجاد 
نمی شــود و دارای تولیدکننده هــای متعدد 

 است.
با همین بررسی ساده به نظر می رسد شاید نیاز 
باشد در تخصیص ارز برای تأمین کنندگان دارو، 
وزارت بهداشت بین  واردکنندگان  تفاوت هایی 
قائل شود. بین شــرکت هایی که مولکول هایی 
را وارد می کنند که بیمــاران امکان تأمین آن ها 
در داخل ندارند  با  شرکت هایی که ارزهای کالن 
کشــور را برای تأمین داروهایی از مرزها خارج 
می کنند که به صورت متعدد تولیدکننده داخل 

 دارد.
اگر ارزها بــه صورت صحیح بــه واردکنندگانی 
که به درســتی کار خود را انجام می دهند تعلق 
بگیرد نه تنها با کمبود دارو  مواجه  نخواهیم شد 
بلکه با همین مقدار فعلی ارز می توان دسترسی 
بیماران بیشتری را به داروهای مؤثر و به روز دنیا 

افزایش داد.
نکته پایانــی اینکه ایــن روزها که انتشــار 
اخباری از جمله فســاد گســترده، مافیای 
فساد و البته انتشــار آمارهای غلط می تواند 
 بازار  دارویــی را با بحــران اعتمــاد و البته 
تامیــن دارو مواجــه کند به نظر می رســد، 
شــفافیت و ایجاد افتراق بین شــرکت هایی 
که  دارای  اتهامات ارزی هســتند و آنطور که 
ن ها  ســخنگوی قوه قضائیه گفتــه اتهامات آ
یر تامین  ست و ســا سی ا ر ر دســت بر د
کنندگان،  شاهد  بازگشــت آرامش و ثبات در 
بازار دارو و البتــه جلوگیــری از هدررفت ارز 

دولتی باشیم.



 بازار متشکل ارزی؛ راهکاری برای ممانعت از آزار دالر

و دالر در اقتصاد کوچک می شود قلمر
مریم یعقوبی   دالر به عنوان یکی از ارزهای اثرگذار 
در اقتصاد کشــورها این روزها بــه ارز مزاحم تبدیل 
شده است. اقدامات ســلطه جویانه آمریکا به ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ با تکیــه بر دایره نفوذ دالر در 
اقتصاد کشورها روز به روز نفرت از این ارز بین المللی 

را افزایش می دهد.
طی هفته ها و ماه هــای اخیر بارها و بارها شــنیدیم 
که دو کشــور توافقاتی برای عدم اســتفاده از دالر در 
مبادالت تجاری خود داشــته و از ارز خــود برای این 

مبادالت استفاده خواهند کرد.
در کشور ما نیز دالر بعد از ســالها چمبره بر بازارهای 
داخلــی و اغلب قیمتها به سرنوشــتی مشــابه دچار 
شده اســت لیکن نبود جایگرین مناسب از یک سو و 
چسبندگی و نفوذ بی اندازه این ارز مزاحم در اقتصاد 
از سوی دیگر هنوز این اجازه را به مسئوالن بازارهای 
پولی و مالی نداده بود که تصمیم ســخت و محکمی 
بگیرند.چندین ســال پیش و با موج شــدید گرانی 
ارز ناشــی از تحریم های آمریکا علیه ایــران دولت با 
راه اندازی مرکز مبادالت ارزی تــالش کرد عرضه و 
تقاضای این ارز خارجی را در کنترل درآورد. اما چند 
نرخی بودن دالر نه تنها به بازار رانت خواری رونق داده 
بود بلکه به گفته کارشناسان ناتوانی در یکسان سازی 
نرخ ارز در حال تعمیق تمام معیــب اقتصاد بوده و بر 
تمام بخش های اقتصــادی و بخصوص صنعت اثرات 

مهلک و مخربی وارد کرده بود.
یوسف حسن پور کارســاالری، رئیس وقت موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد بود دولت و 
بانک مرکزی نمی توانند در صورت یکسان سازی نرخ 
ارز، روند افزایش قیمت را کنترل کنند و قطعاً شــاهد 

جهش های قابل توجهی در قیمت ارز خواهیم بود.
وجود نقدینگی فراوان و باال بودن احتمال رونق دوباره 
رفتارهای سفته بازانه از جمله مواردی بود که حسن 
پور را نگران ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز 

پس از یکسان سازی کرده بود.
این کارشــناس اقتصادی بر مبنــای همین نگرانی و 
احتمال اصرار دارد باید برای حمایت از بخش هایی که 
بیشترین آســیب را در صورت افزایش نرخ ارز آسیب 
می بینند، بسته های حمایتی تعریف کند؛ اقدامی که 

تا کنون نشانه ای از انجام آن مشاهده نمی شود.
از سوی دیگر مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز 
در گفت و گو با خبرآنالین گفــت: دولت باید در بلند 
مدت به سمت یکسان ســازی و تک نرخی شدن ارز 
برود. در شرایط فعلی مناسب نیست که ارز مبادله ای 
را افزایش دهند. یعنــی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی 

مطمئنی با توجه به کاهش قیمت های نفت داشــته 
باشد و اگر محاســبات کارشناسی درستی انجام داده 
باشــد که بتواند ارز را به سمت یکســان سازی پیش 
ببرد، می تواند اقتصاد را به ثبات رســانده و به سمت 

رشد اقتصادی هدایت کند.
وی افزود: دونرخی بودن ارز رانــت در اقتصاد ایجاد 
می کند و باعث می شــود عده ای که رابطــه دارند یا 
دسترسی به ارز مبادله ای دارند از یک رانت اقتصادی 

برخوردار شوند.
بانک مرکزی یک ســال بعــد یعنی در ســال 9۶ از 
تصمیم خود مبنی بر راه اندازی بازار متشــکل ارزی 
رونمایی کرده و اعالم کرد در این بازار نرخ واقعی دالر 

با تکیه بر عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
اکبر کمیجانی، قائم مقام وقــت بانک مرکزی حفظ 
آرامش و ثبات بــازار ارز در جهت حمایــت از تولید 
ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه 
ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک 
مرکزی اقداماتی از قبیل تقویــت عرضه ارز و هدایت 
ارز صادرکننــدگان غیرنفتی به بــازار، تخصیص ارز 
به تقاضاهای واقعــی، ممنوعیت مبــادالت فردایی 
ارز، ابالغ مقــررات ناظر بر عملیــات ارزی صرافی ها، 
راه اندازی ســامانه ســنا و اعالم نــرخ ارز مورد عمل 
صرافی ها جهت مبادالت نقدی و ابالغ دستورالعمل 
و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط 

بانک ها را انجام داده است.
وی همچنین با اشــاره به عزم این بانک در حرکت به 
سمت یکسان ســازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در 
راستای برقراری شرایط مناســب برای اجرای کامل 
یکسان ســازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ 
ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱2.۶ درصد در سال 
۱۳9۱ به ۱۶.2 درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳9۶ 
اقدام کرده است.اگرچه در دولت یازدهم تالش های 
فراوانی توســط وزارت اقتصاد و بانــک مرکزی برای 
یکسان سازی و ثبات در نرخ ارز صورت گرفت اما این 
تالش ها به صورت کاماًل جدی ناتمام مانده و به دولت 

دوازدهم موکول شد.
راه اندازی بازار متشکل ارزی دوسال به طول انجامید 
و با گذراندن نوسانات شدید از ۳ هزار تا ۱7 هزار تومان 
نرخ ارز همچنان هیچ نشــانی از بازار متشــکل ارزی 
دیده نمی شــد.از تاثیرگذاری این بازار بر نرخ ارز اما 
هر بار اخابر جدیدی اعالم می شــد. تا آنجا که فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست 
خبری خود ، توضیحاتی در خصوص قیمت ارز نیز داد 
و گفت: بررســی هایی در خصوص قیمت ارز صورت 

رگفته و مدل هایی برای تعیین قیمت ارز تدوین شده 
است، گفت: با عادی شدن شرایط، قیمت ارز باالتر از 

هشت هزار تومان نخواهد بود.
ســال گذشــته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به ابالغ دســتورالعمل سپرده ریالی 
مبتنی بر ارز طی روزهای آینده و نیز آغاز فرآیندهای 
اجرایی ایجاد بازار متشــکل معامــالت ارزی گفت: 
مجموعه ایــن اقدامــات در کنار برنامــه ریزی های 
انجام شــده برای اصالح نظام پولی کشور نویدبخش 

استمرار ثبات در بازار پول و ارز کشور است.
در یکی از پست های اینستاگرامی عبدالناصر همتی 
نوشته شد: شــورای پول و اعتبار دو سازوکار مهم در 
خصوص ارز را به تصویب رساند. اولی مقررات مربوط 
به راه اندازی »بازار متشکل معامالت ارزی« و دومی 

نیز دستورالعمل »سپرده ریالی مبتنی بر ارز«.
اخبار همتی در شبکه های اجتماعی در خصوص بازار 

متشکل ارزی به همین جا ختم نشد.
در یک یادداشت اینستاگرامی دیگر رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید کرد: در مورد راه اندازی بازار معامالت 
آزاد نقدی و حوالــه ارز، مبتنی بر ســازوکار حراج، با 
هدف کشــف قیمت ارز و تســهیل تأمیــن نیازهای 
خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رســیدیم. این 
بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت 
و بازارگردانــی بانک مرکزی در آینــده نزدیک بطور 
گام به گام و بــا تمرکز بر معامالت نقــدی راه اندازی 
خواهد شد.این وعده رئیس کل طی یک سال گذشته 
به آرامی اما با قدرت به ســمت اجرا شدن پیش رفت.، 
رئیس کل بانــک مرکزی ماه گذشــته در یک برنامه 
تلویزیونی، با بیان این کــه در حال حاضر قیمت از در 
کشورهای حاشیه ایران مانند امارات، یا در سلیمانیه 
عراق و هرات افغانســتان تعیین می شود، گفت: با راه 
اندازی بازار متشــکل ارزی قصد داریم تعیین قیمت 
واقع در داخل کشــور صورت گیرد و دیگر دنباله روی 

خارج از کشور نباشیم.
وی که عزم جــدی خــود بــرای راه انــدازی بازار 
متشکل ارزی را نشــان داده بود در این باره در پست 
اینستاگرامی دیگر نوشــت: در مورد راه اندازی بازار 
معامالت آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر ســازوکار 
حراج، با هدف کشــف قیمــت ارز و تســهیل تأمین 
نیازهــای خدماتــی و خرد مــردم، به جمــع بندی 
رسیدیم. این بازار با مشــارکت بانک ها و صرافی های 
مجاز و نظارت و بازارگردانی بانــک مرکزی در آینده 
نزدیک بطور گام به گام و بــا تمرکز بر معامالت نقدی 

راه اندازی خواهد شد. 
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و کار بانکداری مبتنی بر دیجیتال 
حجــت اهلل مهدیــان رئیــس هیــات مدیره و 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون به اتفاق اعضاء 
هیات مدیره، مدیران ســتادی و روسای ادارات 
مســتقل این بانک در نشســت با دکتر عباس 
معمــار نــژاد معاونت امــور بانکــی، بیمه و 
شرکتهای دولتی و عباس مرادپور مدیر کل امور 
بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی در محل این 

وزارتخانه حضور یافتند.
در  این نشســت که با موضوع »بانکداری آینده 
و تحــول دیجیتال« برگزار گردیــده بود، دکتر 
عباس معمار نــژاد معاونت امــور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ضمن 
تاکید بر این موضوع کــه در بانکداری دیجیتال 
کسب و کار و فرایند ها مورد توجه قرار می گیرد 
و این در حالی است که در بانکداری الکترونیک 
اســتفاده از فناوری برای خدمت به مردم مورد 
توجه بوده اســت اظهار داشــت: در بانکداری 
دیجیتــال بازیگران جدیدی بــرای عرصه ارائه 
خدمــات بانکی اضافه مــی شــوند و فعالیت و 
خدمات بانکی از سیســتم بانکی به اکو سیستم 
بانکی رهنمون می شــود و بر مبنای تعاملی که 
بین اجزاء و بازیگــران این اکو سیســتم ایجاد 
می شــود زمینه ارائه خدمات بهتــر فراهم می 
شود. وی در همین رابطه افزود: هدف از برگزاری 
این نشست تاکید بر ضرورت تغییر از بانکداری 
الکترونیک به بانکداری دیجیتال، رســیدن به 
یک برداشت مشــترک بین وزارت امور اقتصاد 
دارایی و شبکه نظام بانکی کشور و بررسی وضع 
موجــود بانکداری الکترونیک بــرای اتخاذ یک 
استراتژی صحیح با رویکرد و کارکرد مشخصی 

برای اجرای این امر مهم می باشد.
 در ادامه حجت اهلل مهدیان، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: دوره مالک 
قرار دادن مشــاغل بانکی، تعداد پرسنل و تعداد 
شعب گذشته اســت و معیار توفیق و عدم توفیق 
کسب و کار بانکی و پیشرفت و موفقیت های آنان 
به مولفه های نظیر ابعاد و اندازه و ساختار مرتبط 
نمی گردد، بلکه به فعالیت های مبتنی بر بانکداری 
دیجیتــال و نحــوه و میزان مشــارکت ذینفعان 
و احصاء منافع آنان مــی باشــد. وی در این باره 
افزود: مزیت بانک توسعه تعاون بواسطه جوانی و  
برخورداری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص 
باعث گردیده که از قابلیت و پتانسیل مناسب برای 
گذر از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک و 
عبور از مرحله بانکــداری الکترونیک به بانکداری 
دیجتیال برخوردار باشد که در این راستا فعالیت 
بانک توسعه تعاون و شــروع عملیات بانک با آغاز 
بانکــداری الکترونیک و برخــورداری از ظرفیت 
این نحــوه از خدمات رســانی بانکی بوده اســت 
که امروز پس از ده ســال این بانک از یک سامانه 
متمرکز بانکداری مناسب در جهت انجام عملیات 
و خدمات بانکی و خدمات رسانی به مشتریان بهره 
مند می باشــد و مســلما این امر به عنوان مقدمه 
ای ارزشمند و پشــتوانه ای اساســی برای ورود 
به مراحل جدید در عرصه نظام خدمات رســانی 

بانکی مبتنی بر دیجیتال محسوب گردد.
همچنیــن مهدیان گفــت: این بانــک تاکنون 
اقداماتی را در جهت حرکت به سمت بانکداری 
دیجیتال در قالب تعریف پروژه تدوین راهبردی 
فناوری اطالعات و ارتباطات، تشــکیل شورای 
تحول که یکی از نتایج این شورا تالش در جهت 
تغییر مدل کسب و کار و انتخاب و انعقاد قرارداد 
با مشــاورهای مرتبط با کســب و کار بانکداری 
دیجیتال بوده، انجام داده است و در این خصوص 
اظهار امیدواری کرد که در سایه تدوین یک سند 
راهبردی و متعاقب آن تعریف نقشه راه و برنامه 
ریزی مدون بتوان مدل کســب و کار بانکداری 
دیجیتال را بــا حمایت و راهبــری وزارت امور 
اقتصاد دارائی به صورت بومی شــده و مختص 

بانک توسعه تعاون را پیاده سازی کرد.



کارشناس بهداشت پرتوهای دانشگاه علوم پزشکی البرز:

تشعشعات دکل های تلفن همراه خطرناک نیست
خریدار   کارشــناس بهداشــت پرتوهای دانشگاه 
علوم پزشــکی البرز با اشــاره به اینکه تشعشــعات 
آنتن های بی تی اس مشــکل ســاز نیســت، گفت: 
در کل کشــور، ســازمان انرژی اتمی هــزار نقطه از 
فضاهایی که این آنتن ها نصب شده را چگالی سنجی 
کــرده و باالترین دز تشعشــعات آنهــا ۱۰۰ برابر از 
اســتانداردهای تعیین شــده پایین تر بوده یعنی اگر 
این تشعشعات را ۱۰۰ برابر کنیم برای سالمت مردم 
خطرساز می شود.حسین نجفی اظهار کرد: بر اساس 
قانون حفاظت در برابر اشعه، مراکزی که فعالیتشان 
به نوعی با امواج و پرتو ســروکار دارد، باید از سازمان 

انرژی اتمی مجوز بگیرند.
وی توضیح داد: عــالوه بر این، وزارت بهداشــت هم 
بخشنامه ای دارد که بر مبنای آن، شرکت های متولی   
باید برای نصب سایت های تلفن همراه و آنتن های بی 
تی اس، از وزارت بهداشت هم مجوز دریافت کنند که 
متاسفانه این بخشنامه از سوی اپراتورهای ایرانسل و 
همراه اول اجرایی نمی شود.این مسئول خاطر نشان 
کرد: ســایت ها و یا شــرکت هایی که می خواهند این 
آنتن ها را نصب کنند مجوزی کلی از ســوی سازمان 
انرژی اتمی دارند و بر مبنــای آن در مکان های مورد 

نظر خود آنتن را نصب می کنند.
وی ادامــه داد: البته ایــن مجوز کلــی در اصل نباید 
مورد اســتناد باشــد و این شــرکت ها باید برای هر 
آنتن جدیدی که می خواهنــد نصب کنند باید مجوز 
دریافت کنند.نجفی ابراز کرد: وقتی علوم پزشکی در 

خصوص وضعیت این آنتن ها به این شــرکت ها تذکر 
می دهد، با این جمله مواجه می شــود کــه ما مجوز 
فعالیت از ســازمان انرژی اتمی داریــم والبته از نظر 

قانونی حق با آنهاست.
وی گفت: بر اساس بخشــنامه وزرات بهداشت برای 
نصب هر آنتن جدید، شــرکت باید مســتنداتی در 
خصوص وضعیت استحکام ســازه، حریم ایمن دور 
آنتن و گزارشی از چگالی سنجی تشعشعات آنتن را به 
علوم پزشــکی ارائه دهد تا ببینیم استانداردها در این 

خصوص رعایت شده یا نه.
وی تصریح کرد: اگر پس از چگالی سنجی تشعشعات 
مشخص شد استانداردها رعایت نشده باید اصالحات 
الزم صورت بگیرد تا از سالمت مردم اطمینان حاصل 
کنیم.کارشــناس بهداشــت پرتوهای دانشگاه علوم 
پزشکی البرز افزود: جمع آوری این آنتن ها چون اکثراً 
در پشت بام خانه و اماکن مسکونی نصب شده اند، کار 
ساده ای نیست و صرفاً به دستور مقام قضایی صورت 

می گیرد.
وی اضافه کرد: مقامات قضایی هم به ندرت دستوری 
برای جمع آوری این آنتن ها صادر می کنند چون آنها 
به قانون استناد دارند و طبق قانون شرکت های نصب 

کننده این دکل ها مجوز دارند.
وی با اشــاره به اینکه تشعشعات آنتن های بی تی اس 
مشکل ساز نیست، گفت: در کل کشور سازمان انرژی 
اتمی هزار نقطه از فضاهایی که این آنتن ها نصب شده 
را چگالی ســنجی کرده و باالترین دز تشعشعات آنها 

۱۰۰ برابر از اســتانداردهای تعیین شــده پایین تر 
بوده یعنی اگر این تشعشعات را ۱۰۰ برابر کنیم برای 

سالمت مردم خطرساز می شود.
وی ادامه داد: بنابرایــن با اطمینــان می توان گفت 
چگالی این آنتن ها برای ســالمت مردم خطرســاز 

نیست و جای نگرانی ندارد.
نجفی توضیح داد: چون پرتوهایی که در آنتن های بی 
تی اس استفاده می شود پرتوهای غیر یونیزان است، 
به هیچ وجه از دیوار عبور نمی کند و در ســلول های 
بدن تغییری ایجاد نمی شود و این به آن معناست که 

احتمال سرطان زا بودن این پرتوها منتفی است.
وی ادامــه داد: نهایــت اثری کــه پرتوهایی که در 
آنتن های بی تــی اس ایجاد می کنــد، اثر گرمایی و 

تابشی است.
این کارشناس علوم پزشکی گفت: البته شرکت هایی 
که ایــن آنتن هــا را نصــب می کنند صرفــاً نباید به 
چگالی استاندارد آنها بســنده کنند و باید به دنبال 

استحکام سازی این سایت ها نیز باشند.
وی گفت: وزارت بهداشت متولی سالمت مردم است 
و باید از این امر اطمینــان حاصل کند که در هیچ یک 
از ســایت های آنتن های بی تی اس سالمت مردم به 
خطر نمی افتد بنابراین شرک بهره بردار موظف است 
موارد مورد درخواســت علوم پزشکی مبنی بر تاییده 
استحکام سازه از نظام مهندســی، ایجاد حریم ایمن 
در دور آتــن و در نهایت اطالعات چگالی ســنجی را 

ارائه دهد.

البرز

در راســتای همکاری های متقابل بین 
دانشــگاه خوارزمــی و ســازمان های 
اجرایــی اســتان البرز، نشســت بین 
خوارزمــی،  دانشــگاه  مســئولین 
شهرداری کمالشــهر و شورای اسالمی 
شهرســتان کرج انجام شد.نشســت 
بررسی همکاری های متقابل دانشگاه 
خوارزمــی و شــهرداری کمالشــهر با 
حضــور رئیــس دانشــگاه  خوارزمی، 
معاونین و مدیران ارشــد دانشــگاه با 
ناصری شــهردار کمالشــهر، قهرمان 
پوران رییس شورای اسالمی شهرستان 
کــرج و علیــزاده رییس کمســیون 

عمران شــورای  اســالمی 
شهر کمالشــهر  در دانشگاه 

خوارزمی  برگزار شد.
در ابتدای جلســه عزیزاله 
حبیبــی رئیس دانشــگاه 
خوارزمــی ضمــن معرفی 
فضـــای  و  دانشـــــگاه 

همکاری های متقابل بین دانشــگاه 
و مجموعه شــهرداری کمالشهر این 
گونه همــکاری ها را موجب توســعه 
و پیشــرفت منطقــه خوانــد و تمام 
ظرفیت دانشــگاه را در خدمت رشــد 
و پیشــرفت منطقــه مهیا دانســت.

حبیبــی با بیــان خدمات 
علمی، پژوهشــی، فرهنگی 
و اجتماعــی  کــه دانشــگاه 
می تواند ارائه کند از مشکالتی 
که دانشــگاه در مســیر رفت 
و آمد  دانشــگاهیان  به سمت 
تهــران و بالعکــس دارند 
اشــاره کرد و خواهان پیگیری مجدانه 
مسئوالن استان در راه اندازی ایستگاه 
متروی دانشگاه خوارزمی که می تواند 
هم بــه دانشــگاهیان و هم بــه مردم 
منطقه کمالشهر کمک شایانی نماید 
شــد.ما برای حمایــت از پژوهش ها 

و رســاله های کاربــردی تمهیداتی 
همچون محاســبه یک مقاله به ازای 
انجــام پژوهــش و رســاله کاربردی 
اندیشیده ایم  و پیشــنهاد می شود در 
راستای توسعه کمالشــهر سمیناری 
علمی در منطقه با اســتفاده از نظرات 
دانشگاهیان و خبرگان اجرایی برگزار 
گردد.شــهردار کمالشــهر هم ضمن 
معرفی کمال شــهر به عنوان سومین 
شــهر پرجمعیت در شهرستان کرج 
و دومین شــهر تاثیرگــذار در منطقه  
حضور دانشــگاه در کنار دستگاه های 

اجرایی را الزم و ضروری دانست.

دانشگاه

دانشگاه خوارزمی برای حل مشکالت کمالشهر دست به کار می شود
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ج:  باید افراد  امام جمعه کر

متخصص و کارآزموده تربیت کرد
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه 
کرج بابیان اینکه در »گام دوم« انقالب و ســال 
رونق تولید ســازمان فنی و حرفه ای باید بیشتر 
تالش کند، گفت: یکی از مشکالت امروز جامعه 
اشتغال است و سازمان فنی و حرفه ای باید افراد 

متخصص و کارآزموده تربیت کند.
آیت اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی به 
مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت در دیدار 
با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و کارکنان این 
اداره کل در اســتان البرز افزود: اگر مؤمن شغل 
نداشته باشــد شــروع به دین فروشی می کند،  
بنابراین بایــد حرفه یاد گرفــت و حرفه آموزی 
کرد و کســانی که حرفه دارند باید مهارت خود 

را افزایش دهند.
امام جمعــه کرج ضمــن توصیه به مســئوالن 
سازمان فنی و حرفه ای اســتان برای ارائه طرح 
»فرهنگ مهارت آموزی« به شــورای فرهنگ 
عمومی البرز، تأکید کرد: اســتان البرز باوجود 
قابلیت های بســیاری چــون وجــود بیش از 
۴7۰ هــزار دانش آمــوز باید پیشــتاز فرهنگ 
مهارت آموزی باشــد و شــروع این طرح باید از 

البرز آغاز شود.
آیت اهلل حسینی همدانی با اشــاره به پتانسیل 
باالی اســتان در مشــاغلی چون کشــاورزی، 
باغــداری و دامــداری، اظهار داشــت: با توجه 
به وجود منابع این مشــاغل در اســتان توسعه 
آموزش های حرفه ای این مشــاغل کار بســیار 

مناسبی است.
در  پایان این مراســم تفاهم نامــه ای بین مرکز 
رسیدگی به امور مساجد البرز و سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای استان به امضا رسید.

کارنامه موفق البرز در 
هوشمندسازی  مدارس شاهد 

البرز در ســال های اخیر توانســته اســت در 
هوشمندســازی مدارس شــاهد این استان با 
بهره گیری از کمک های خیری کارنامه موفقی 

داشته باشد.
براساس سند تحول بنیادین یکی از اولویت های 
اصلی آمــوزش و پــرورش، بهبود شــیوه های 
آموزشــی و افزایش کیفیت آموزش به نســل 

کودکان ، نوجوانان و جوانان کشور است.
 هوشمندســازی مدارس ترکیبی از آیتم های 
مختلف چــون ایجــاد بســترهای تکنولوژی، 
آموزش معلمان، تغییر محتــوا، تجهیز و اتصال 
مدارس به شــبکه اینترانت و آموزش مهارت های 
نرم افزاری به دانش آموزان اســت که مجموعه 
این آیتم ها می تواند تحولی در روش های سنتی 
آموزش ایجاد کند.مدیــرکل آموزش و پرورش 
البرزافزود:هوشمند سازی یکی از اولویت های 
تجهیزاتی مدارس اســت که نقش  بســزایی در 
تســهیل مراحل یادگیری  و کیفیت بخشی  به 

سیستم آموزشی دارد.
ساالر قاسمی با اشــاره به اینکه از سوی وزارت 
آموزش و پرورش طرح های مختلفی براســاس 
سند تحول بنیادین برای کیفیت بخشی فرآیند 
آموزشی و تربیتی در مدارس تدوین شده است، 
خاطرنشان کرد: مدارس شــاهد  در اجرای این 

برنامه ها و طرح ها پیشرو هستند.
وی بیان داشــت: هوشمندســازی مــدارس و 
شیوه های آموزشــی یکی از این طرح هاست که 
در این حوزه البرز کارنامه موفقی دارد چون همه 
کالس های مدارس شاهد  این استان آن مجهز 

به سیستم هوشمند سازی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش البــرز تصریح کرد: 
آموزش و پرورش نیــاز به تغییــر در این حوزه 
طبق سند تحول بنیادین برای هوشمند سازی 
مدارس دارد تا از ایــن طریق بتواند نظام تعلیم و 

تربیت را متحول کند.



علی کمالی زاده خبر داد

ج  امکان راه اندازی تراموا در کر
خریدار    شــهردار کرج گفت: نبایــد اجازه دهیم 
ساکنان بافت های فرسوده نسبت به طرح بازآفرینی 

شهری بی اعتماد شوند.
علی کمالی زاده در صد و پنجاه و ششــمین جلســه 
رسمی شــورای اســالمی شــهر کرج، با اشــاره به 
مشکالتی که در مسیر اجرای طرح بازآفرینی شهری 
وجود دارد، اظهار کرد: در بافت های فرســوده شــهر 
اغلب اقشار ضعیف ســکونت دارند و اگر می خواهیم 
مشــارکت آن ها در اجرای طرح بازآفرینی شــهری 
بیشتر شود، باید حمایت های ویژه ای از آن ها صورت 
بگیرد.وی ادامه داد: در اجرای طرح بازآفرینی شهری 
2۰ میلیون تومان به صاحبان واحدهای مســکونی 
فرســوده به عنوان ودیعه مســکن داده می شــود تا 

مسکنی اجاره کنند تا خانه آنها آماده شود.
وی با اشاره به باال بودن اجاره خانه ها گفت: در شرایط 
فعلی بــا 2۰ میلیون تومان نمی تــوان خانه ای اجاره 
کرد و همین باعث شده ســاکنان بافت های فرسوده 
انگیزه کافــی برای مشــارکت در طــرح بازآفرینی 

شهری نداشته باشند.
شــهردار کرج با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ساکنان 
بافت های فرسوده نســبت به طرح بازآفرینی شهری 
بی اعتماد شــوند، اضافه کرد: باید بــه گونه ای عمل 
کنیم که شــهروندان با خیال راحت و با اعتماد کامل 

ملک شان را در اختیار مجریان طرح قرار دهند.
وی افزود: بر همین اساس ایده ای را با سرمایه گذاران 
مطرح کردیم که مجوز ســاخت یک سایت را در قالب 

بافت فرسوده در محدوده حصارک صادر کنیم.
شهردار کرج ابراز کرد: قرار است در این محدوده ۱۰۰ 
واحد ساخته شــود و هر یک از این واحدها در اختیار 
خانواده ای که ملکش در بافت فرسوده قرار گرفته قرار 
بگیرد.وی گفت: صاحبان واحدها می توانند تا زمانی 
که ملک شان آماده شود در این محل سکونت داشته 
باشد.این مســئول اضافه کرد: اجرای این طرح گسل 
بی اعتمادی میان شــهروندان را کاهــش می دهد 
و موجب می شــود طرح بازآفرینی شهری با سرعت 

بیشتری انجام شود.
شــهردار کرج ادامه داد: در تالشــیم این طرح را طی 
چند ماه آینــده به ثمر برســانیم و به زودی شــاهد 
اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده 

کالنشهر کرج باشیم.

استفاده از تراموا در کرج در حال بررسی است
کمالی زاده در ادامه به پیشــنهاد رییس کمیسیون 
تلفیق در جلسات گذشته شورا در خصوص راه اندازی 
تراموا در شــهر اشــاره کرد و افزود: این مهم در حال 
بررســی اســت و پیگیری های الزم در این خصوص 

صورت گرفته است.
وی از جمله مزایــای بهره گیری از ترامــوا به کاهش 
آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در 
وقت یاد شهروندان اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه 
مشــکلی در زمینه انجــام مطالعات امکان ســنجی 
اجرای تراموا در کرج وجود نداشــته و به نظر می رسد 

طرح یاد شده قابل اجراست.

آرامستان بهشت علی )ع( به عطر حضور 
شهدا معطر می شود

شــهردار کرج همچنین به بهره برداری از آرمستان 
بهشت علی )ع( طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: 
در تالشــیم تا پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام را در 
آرامستان جامع اســتان البرز دفن کنیم تا آرامستان 

بهشت علی )ع( به عطر حضور شهدا معطر شود.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده آرامستان جامع استان 
البرز به عنوان گلزار شــهدا نیز باشــد، اضافه کرد: در 
حال حاضر تعدادی از شهدا در مرحله آزمایش دی ان 
ای هســتند تا به خانواده هایشان تحویل داده شوند و 

پس از آن مراحل خاکسپاری پیکر آنها صورت گیرد.
این مســئول افزود: بــا توجه بــه امکاناتــی که در 
آرامستان جامع استان البرز به وجود آمده است، این 
آرامستان در حال حاضر آمادگی دفن اموات را دارد و 
هر روزی که اعضای شورا تعیین کنند بهره برداری از 

آن انجام می شود.
وی با بیان اینکه آرامســتان بهشــت علی )ع( یکی از 
طرح های کالن عمرانی در اســتان البرز به شــمار 
می رود، مساحت آن را 22۴ هکتار ذکر و عنوان کرد: 
این آرامستان بسیاری از مشــکالت زیست محیطی 
ناشــی از نزدیکی آرامســتان به بافت مسکونی را 
مرتفع می کند و دفن اموات تا دویســت سال آینده 

را نیز پوشش می دهد.

البرز

رئیس کل دادگســتری اســتان البرز 
مطرح کرد: رصــد فضای مجازی برای 

جلوگیری از محتواهای مخرب
فاضلی هریکندی در دیدار اعضای خانه 
مطبوعات اســتان البرز گفت: مترصد 
هســتیم هم راســتا با معاونــت فضای 
مجازی دادستانی کل کشور این فضا را 
در استان به صورت جدی رصد کنیم تا 
انتشار شایعات، تخریب ها و محتواهای 
غیراخالقی را به حداقل برسانیم.دکتر 
حســین فاضلی هریکنــدی در دیدار 
هیات مدیــره خانه مطبوعات اســتان 
البرز بــا وی که در محل دادگســتری 

اســتان البرز برگزار شــد با 
تاکید بــر نقــش و اهمیت 
رســانه در دنیــای کنونی 
گفت: متاســفانه در زمینه 
ارتباط بین دادگســتری و 
مردم خالهایــی وجود دارد 
که بخشــی از این خالها با 

دیدارهــای مردمی حل می شــود و در 
بخش مهم دیگر هم باید رسانه ها ایفای 

نقش کنند.
وی افــزود: مطبوعــات می توانند در 
معرفی خدمات دادگســتری به مردم 
نقش مهمی داشته باشند و بازخوردها 

را اخــذ کننــد و از این نظر 
قابل قیاس با شــرایطی که 
دادگستری شــخصا اقدام 
بــه اطالع رســانی می کند 
نیســت.عالی ترین مقــام 
قضایی استان البرز با اشاره 
بــه رویه حمایتــی قوانین 
جمهوری اســالمی ایران از رســانه ها 
متذکر شــد: در قانون ایــن حق برای 
رسانه ها پذیرفته شــده که نقد کنند 
و نقد ســازنده بر مبنای حســن نیت 
پذیرفته شــده اســت برای اینکه نفع 
و فایده اصــالح یک روند یــا عملکرد 

اشتباه برای عموم مردم است.
وی ادامه داد: با توجه به رویه حمایتی 
از مطبوعــات و رســانه ها،  قانونگزار 
تدبیری اندیشــیده اســت کــه اگر 
مطبوعــات جرمی را مرتکب شــوند 
صالحیــت و مرجع رســیدگی به آن 
متفاوت از جرایم دیگر باشد و دادگاه با 

هیات منصفه تشکیل می شود.
وی افزود: در فضای رسانه های رسمی 
چارچوب قانونی و راهکارهای برخورد 
با تخریب تعریف شــده امــا در فضای 
مجازی چنین امکانی نیست و نظارت 

بر آن محدود است.

دادگاه

رصد فضای مجازی برای جلوگیری از محتواهای مخرب
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@kharidaar آمادگی ایرلند برای همکاری 

ویی با ایران در تولید گیاهان دار
رئیس پــارک علــم و فنــاوری البــرز گفت:   
ظرفیت ها و قابلیت هــای دانش بنیان و فناورانه 

این استان تحریم ها را کم اثر کرده است.
عطااهلل ربانی در بازدید سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در ایرلند از پارک علم و فناوری البرز گفت: 
امروز فناوران اســتان با تکیه بر دانــش روز   و و 
فناوری های داخلی، محصوالت تحریم شــده را 
تولید می کنند و با تکیــه بر توان علمی در مقابل 

تحریم کنندگان ایستاده اند.
وی گفــت: تولید ابزارهای انــدازه گیری دقیق 
حوزه های ســد ســازی و... که از ســوی برخی 
کشورها تحریم شــده، نمونه ای از این قابلیت ها 

در استان البرز است.
وی با اشاره به ســخنان ســفیر ایران در ایرلند 
مبنی بر آمادگی همکاری شرکت های ایرلندی 
با ایران در تولیــد گیاهان دارویــی اظهار کرد: 
وضعیت اقلیمی ایران ظرفیت مناســبی را برای 
همکاری با شــرکت های تولیدی ایرلند در این 

زمینه فراهم کرده است.
وی تاکید کــرد: در صورت وجــود اراده برای 
این همکاری در طرف های خارجی، از ســوی 
مدیران مسئول در اســتان مورد حمایت قرار 
خواهد گرفت، همچنین مراکــز متعدد علمی 
مستقر در اســتان در این زمینه آماده همکاری 

هستند.
وی افزود: امروز شــاهد روی آوردن محققان به 
تولیداتی هســتیم که اجازه ورود آنها به کشور 
داده نمی شــود و در این حوزه تولیــد فراوانی 

توسط فناوران وارد بازار شده است.

ایستگاه های تاکسی از محدوده 
ج شوند مرکزی شهر خار

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای شــهر کرج گفت: محل ایســتگاه های 
تاکسی شــهرهای اغماری به پایانه های ورودی 

منتقل شوند.
مهدی حاجی قاســمی در نطق پیش از دستور 
صد و پنجاه و ششــمین جلســه رسمی شورای 
شــهر کرج اظهار کرد: محــدوده میدان توحید 
و شاه عباســی همچنین امامزاده حسن )ع( از 
نقــاط تاریخی مذهبی کرج به شــمار می رود و 
توجه به نمای بصری این محدوده بســیار حائز 

اهمیت است.
وی افزود: وجود ایستگاه های تاکسی شهرهای 
اغمــاری در این محدوده موجب شــده تا بافت 
تاریخی مذهبی آن به چشــم نیاید و با توجه به 
اینکه انتقال این ایســتگاه ها بنا به دالیلی خارج 
از توان ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری 
شــهرداری کرج است، الزم اســت تا شهرداری 
با کمک مقامات اســتان در این موضوع ورود و 

مشکل این محدوده را رفع کند.
رییــس کمیســیون عمــران، حمــل و نقل و 
ترافیک شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه 
شــهرداری تهران نیز ایســتگاه های تاکســی 
شــهرهای اغماری را از محدوده مرکزی شــهر 
خارج کرده اســت، تاکید کرد: تحقق این مهم 
تاثیرات مثبتی برای شــهر دارد و ضروری است 

تحقق این مهم با جدیت پیگیری شود.
حاجی قاسمی به نامناسب بودن محل ایستگاه 
های تاکســی شــهرهای اغماری نیز پرداخت 
و گفت: این ایســتگاه ها به پایانــه های ورودی 

منتقل شوند.



درمان قطعی از نگاه کارشناسان 

»فعال خانه نخرید« دردی دوا می کند؟
برهان محمــودی    کارشناســان 
معتقدند تا زمانی که مشکالت ریشه ای 
بازار مســکن مثل کمبود تولید و حجم 
باالی تقاضای سرمایه ای اصالح نشود، 
طرح پیشــنهادی وزیر راه و شهرسازی 
با نام »فعــال خانه نخریــد« نمی تواند 

موثر باشد.
بر اســاس گــزارش بانک مرکــزی از 
تحوالت بازار مســکن در تیر ماه سال 
جاری در شــهر تهران، قیمت مسکن 
طی یک بازه 2 ســاله، ۳ برابر شده و به 
صورت میانگین به ۱۳.۶ میلیون تومان 

برای هر متر مربع رسیده است.
اما با وجود افزایش شدید قیمت ها، بازار دچار تناقض 
در عرضه و تقاضا شــده است؛ از یک ســو بسیاری از 
افراد که به دنبال خرید و حتی اجاره واحد مناســب 
برای خود هستند، با مشــکل عرضه رو به رو شده اند 
و از سوی دیگر به دلیل کاهش شــدید قدرت خرید 
مســکن خانوارها، بســاری از کســانی که به دنبال 
فروش واحد خود هستند، امکان فروش آن را ندارند؛ 
حتی برخی کارشناســان اعالم کرده اند که به دلیل 
کاهش ۶۰ درصدی خرید و فروش مسکن در تیرماه 
امسال نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، خریداران به عنــوان تعیین کننده قیمت در 
بازار مسکن جای فروشــندگان را که تا یک ماه قبل، 

تعیین کننده قیمت در بازار بودند گرفته اند.
آمار بانــک مرکزی نیز نشــانگر این مطلب اســت و 
حکایت از آن دارد که تعداد معامالت ثبت شــده در 
خرداد و تیر ماه نسبت به زمان مشــابه سال گذشته 

حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی: فعاًل خانه نخرید
در این شرایط یکی از نسخه های پیشنهادی وزیر راه 
و شهرســازی برای متقاضیان مسکن، توصیه به عدم 

خرید است.
28 تیرماه محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه معامالت مســکن رو به کاهش است و خریدار 
در این بخش وجود ندارد، گفته بود: در شــرایطی که 
حباب بزرگی در مســکن ایجاد شــده مردم اقدام به 
خرید خانه نکنند و اجازه دهند شــرایط آرام شــده و 

این حباب به اصطالح بترکد. 
نکته مهم این اســت که چند معامله در بازار مسکن 
انجام شــده اســت، معامالت کاًل رو به کاهش بوده 

و همین کاهــش و نبــود خریــدار در وضعیتی که 
فروشنده زیاد شده موجب افت قیمت ها خواهد شد.

برای بهبود بازار اجاره هم پیشنهاد می دهید 
مردم مسکن اجاره نکنند؟

در همین خصــوص مهدی غالمی، کارشــناس بازار 
مســکن در گفت وگو با مهــر با بیان اینکه مســکن 
تأمین کننده یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست 
که ادامه زندگی بدون آن ممکن نیســت، گفت: اگر 
خانواده ها نتوانند مســکن متناسب خود را به صورت 
ملکی تهیه کنند، به ناچار باید به مســکن استیجاری 
روی بیاورند. آیا برای اصالح بــازار اجاره هم می توان 

پیشنهاد داد که مردم فعاًل منزلی را اجاره نکنند؟
وی افزود: ضمناً در این شــرایط اگر افزایش قیمت ها 
فقط در بازار خرید و فروش مســکن وجود داشــت و 
شرایط بازار اجاره متعادل بود، این احتمال وجود داشت 
که التهابات بازار مســکن ناشــی از حباب و غیرواقعی 
باشــد؛ ولی وقتی بازار اجاره نیز شرایط مناسبی ندارد 

مشخص است که مشکالت دیگری وجود دارد.

کاهش معامالت مسکن همیشه به کاهش 
قیمت ها منجر نمی شود

مدیر گروه مســکن مرکز مطالعات دانشــگاه علم و 
صنعت گفت: نکتــه اول اینکه عمــده خانواده های 
مســتأجر و یا تازه شــکل گرفته، دیگر توان خرید در 
بازار مســکن را ندارند که این توصیــه در مورد آنها 

صادق باشد.
 اتفاقاً عمده تقاضاهای موجود در بازار مسکن تقاضای 
مصرفی جدید نیست. یعنی افراد برای سرمایه گذاری 
و استفاده از سود سرشــار و بدون ریسک بازار مسکن 
اقدام به خرید مسکن کرده اند. این افراد هم احتماالً از 

سود خود صرف نظر نمی کنند.
غالمی اضافه کرد: در این شــرایط که 
تقاضای مسکن بیشتر از عرضه آن است 
و احتکار و خالی نگه داشــتن مســکن 
هم هزینه ای برای مالکان یا محتکران 
ندارد، بنابراین اگــر تعداد معامالت هم 
کاهش پیدا کند، بســیار بعید اســت 

کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد. 
چنانچه در ماه های اخیر در شهر تهران 
نیز چنین اتفاقی رخ نداد؛ یعنی با وجود 
کاهش معامالت باز هم شــاهد افزایش 
قیمت بودیم و فقط سرعت رشد، اندکی 

کم شده است.

به جای »خانه نخرید«، مالیات بر عایدی 
مسکن را اجرا کنید

این کارشناس مســکن ادامه داد: توصیه به نخریدن 
مســکن زمانی می تواند اثر مثبتی داشــته باشد که 
جامعه و بازار احساس کنند مشــکالت اساسی بازار 
مسکن در حال حل شدن است. مثاًل اگر این احساس 
در بازار به وجــود آید که قرار اســت بــا تقاضاهای 
سرمایه ای و ســوداگرانه به شــکل مؤثر مقابله شود، 
حتماً می توان آینده بهتری را در بازار مسکن متصور 
شــد. یعنی اگر مالیات بر عایدی ســرمایه و خصوصاً 
بخش مسکن آن سریع تر تصویب و اجرا شود تا کم کم 
مسکن از حالت سرمایه ای خارج شــود و رفتارهایی 
چون ســفته بازی و معامالت صوری و مکــرر از بازار 

مسکن حذف شود.
وی تصریح کرد: این در حالی اســت که دولت بخش 
مســکن را از الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه حذف 
کرده و این وظیفه مجلس اســت که این پایه مالیاتی 
را در قالب طرح به تصویب مجلس برســاند و دولت را 

ملزم به اجرای آن کند.

 اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی
 ابزار دیگری برای بهبود بازار مسکن

غالمی در مــورد خانه های خالی از ســکنه نیز گفت: 
اگر مالیات بر خانه های خالی با نرخ مؤثر اجرا شــود 
تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود 
شــوند، در این صورت وضعیت بازار مســکن بهبود 
می یابد. این در حالی اســت که به نظر نمی رسد عزم 
خاصی برای اجرای سریع تر مالیات های تنظیمی در 

بازار مسکن وجود داشته باشد.
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 پایان تحریم قیمت مسکن 
در فضای مجازی

قیمت مســکن در آگهی های فروش امالک که 
بر اساس شــواهد، حذف آن تا حدود اندکی در 
کاهش التهابات بازار مســکن موثر بــود، بعد از 
کمتر از ســه ماه مجددا بازگشت و هم اکنون در 

فضای مجازی قیمت ها درج می شود.
دوم مردادماه ۱۳98 مجددا قیمت به آگهی های 
فروش ملــک در فضای مجازی بازگشــت. ۱2 
اردیبهشــت ۱۳98 بود که به دستور دادستانی 
قیمت مســکن و خودرو از آگهی سایت ها حذف 
شــد. این اتفاق تا حدودی در کنترل رکوردهای 
افزایشــی توســط صاحبان اکانت های بی نام و 
نشــان و برخی مالکان در بازار مسکن تاثیرگذار 
بود و رییس اتحادیه امالک از آن اســتقبال کرد. 
به گفتــه مصطفی قلی خســروی »درج قیمت 
پیشــنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب 
در بازار مســکن می شــد اما از زمانی که قیمت 

برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم«.
با این که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری 
مؤثر برای کنتــرل بازار مســکن در میان مدت 
و درازمــدت نمی دانند، حفظ این بازار از ســم 
آگهی هــای کاذب، دلبخواهــی و بی هویــت، 
ضروری به نظر می رسید. منحنی قیمت مسکن 
شهر تهران در ماه های اســفند و اردیبهشت به 
طور محسوســی رو به باال حرکــت می کرد که 
یکی از دالیــل آن درج آگهی های کذایی عنوان 
می شــد. البته حذف قیمت آن طور کــه باید و 
شاید در کنترل رشد قیمت تاثیرگذار نبود اما در 
هفته های اخیر نشــانه های ثبات قیمت در بازار 

مسکن دیده می شود.
بیت اهلل ســتاریان، کارشــناس بازار مسکن با 
بیان این که حذف قیمت گذاری در ســایت های 
فروش ملک تأثیر چندانــی در روند قیمتی بازار 
مسکن نخواهد داشــت، تاکید کرد: شاید برای 
کاالهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کاالهای 
خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی 
ملک، کاالی سرمایه ای است و عوامل تبلیغاتی 
تأثیرگذار چندانی در قیمت مســکن ندارد. این 
اقدامات ما نوعــی فرافکنی و گول زدن خودمان 
اســت. چند اپلیکیشــن نمی توانند بازار کالن 
اقتصاد یک کشــور را دگرگون کنند. آشفتگی 
در بازارهایی مثل لوازم خانگــی از بین می رود 
اما ملک موضوعی اســت که نگاه سرمایه ای به 
آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی اســت، 

کاالیی قابل فروش محسوب می شود.
میانگیــن قیمــت مســکن شــهر تهــران در 
فروردیــن ۱۱ میلیون و 27۰ هــزار تومان بود. 
در اردیبهشت به ۱2 میلیون و ۶7۰ هزار تومان 
رســید و در خردادماه ۱۳ میلیــون و ۳۰۰ هزار 

تومان شد.



خودروسازان سعی دارند توپ تولید آالیندگی را به زمین مسووالن نفتی بیندازند

وسازان دود سیاه باالی سر خودر
سحر بابایی    در حالی  که خودروسازان سعی دارند 
توپ تولید آالیندگی توســط خودروهــا را به زمین 
مسووالن نفتی بیندازند و تقصیرها را متوجه کیفیت 
ســوخت کنند، مدیر هماهنگی و نظــارت بر تولید 
شــرکت ملی پاالیش و پخش صراحتــا اعالم کرده 
که ســوخت تولیدی در داخل کشوری هیچ مشکلی 

ندارد و کامال مطابق با استانداردهای یورو ۴ است.
چند وقتی اســت که در موضوع آلودگی هوا، افزایش 
غلظــت آالینده ازن و هشــدار بــه خودروســازان و 
موتورسیکلت سازان مطرح شده اســت. به تازگی نیز 
رئیس گروه ســالمت هوای مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به وجود آالینده 
»ازن« به خودروســازان تذکر داده و بــر لزوم جدی 

گرفتن استفاده از کاتالیســت در صنایع خودروسازی 
تاکید کرده اســت.چندی پیش رئیس گروه سالمت 
وزارت بهداشت اعالم کرده بود که شاخص آالینده ازن 
به دلیل افزایش ناکس که از احتراق سوخت خودروها 
و موتورسیکلت ها ناشی می شــود افزایش یافته، اما به 
گفته معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد سازمان ملی 

استاندارد ایران، کیفیت سوخت تغییری نکرده است.
به دنبال تذکر وزارت بهداشت به خودروسازان درباره 
افزایش آالینده ازن، دبیر انجمن خودروسازان ایران 
اعالم کرد که مسئوالن محیط زیســت به جای ایراد 
به خودروســازان، باید برای کیفیت سوخت و مجهز 
کردن جایگاه ها به بنزیــن و گازوئیل باکیفیت فکری 
کنند، تا ادعای وزارت نفت مبنی بر توزیع ســوخت 

باکیفیت در جایگاه های سوخت محقق شود.
این در شــرایطی است که ســعید مداح مروج، مدیر 
هماهنگــی و نظارت بر تولید شــرکت ملی پاالیش و 
پخش گفت: آمار و ارقام تولید و توزیع بنزین و نفت گاز 
نشــان می دهد که اکنــون نه تنها در کالن شــهرها 
کیفیــت بنزین با اســتاندارد یورو ۴ اســت، بلکه در 
اســتان هایی که پاالیشــگاه نیز در آن ها قرار دارد، 

وضعیت سوخت کامال مطابق استاندارد است.
وی با بیان این که در بندرعباس، هرمزگان، خوزستان، 
آبادان، تبریز، آذربایجان شــرقی، غربی، اراک، استان 
مرکزی، تهران و کرج بیش از آنچه که تعهد داشته ایم، 
سوخت توزیع می شود، تصریح کرد: هیچ مشکلی در 

زمینه ی تامین و تولید سوخت نداریم.
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نخست امسال
بررسی آمارهای منتشره وزرات صنعت، معدن 
و تجــارت حاکی از تولیــد ۱97 هــزار و 777 
دســتگاه خودرو در سه ماهه نخســت امسال و 
کاهــش ۴۰.8 درصدی آن در مقایســه با مدت 
مشابه پارسال است.در سه ماهه نخست پارسال 
۳۳۴ هزار و ۳28 دستگاه انواع خودرو در کشور 
تولید شده بود.برپایه این آمارها، در بهار امسال 
تعــداد ۱8۴ هــزار و ۴۴۳ دســتگاه خودروی 
سواری در کشــور تولید شــد که در مقایسه با 
مدت مشابه پارســال افت ۴۱.۵ درصدی نشان 
می دهد.در این مدت تنها ۳2 دســتگاه ون در 
کشور تولید شــد که نســبت به 2۴۴ دستگاه 
ون تولید شده در بهار ســال گذشته، افت 8۶.9 
درصدی داشته اســت.همچنین، تولید وانت در 
این مدت با کاهــش ۱۳.۵ درصدی به ۱2 هزار و 

۱2۶ دستگاه رسید.
در مدت یاد شده، 2۱8 دســتگاه مینی بوس و 
میدل باس، 8۵ دستگاه اتوبوس و 87۳ دستگاه 

کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد.
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 تلفن همراه در ایران ۲۶ ساله شد

وز چقدر می ارزند؟ موبایل های دهه هفتاد امر
زهرا علی اکبری هــر چند موبایل امــروز دیگر 
دارایی قابل توجهــی برا ی خانوار ایرانی محســوب 
نمی شود اما 2۶ سال پیش قیمت یک موبایل در ایران 
که شامل سیم کارت و گوشــی بود، سرمایه ای قابل 

توجه محسوب می شد.
حاال 2۶ ســال از واگذاری اولیــن موبایل در ایران 
می گذرد، آن روزها متقاضیان گوشــی تلفن همراه 
باید ثبت نام مــی کردند و پس از فرارســیدن زمان 
ه یک گوشــی  ا بــه همرا تحویل ســیم کارت ر
تحویل می گرفتند.  شــرکت نوکیا کــه حاال برندی 
فراموش شــده در بازار موبایل محســوب می شود، 
اولین شرکتی بود که نسبت به واگذاری گوشی تلفن 
همراه در ایران اقدام کرد و پس از آن بود که پای دیگر 
اروپایی ها به میدان باز شد.اروپایی ها امروز، حداقل 
در بازار ایران، قافیه را به رقبای چشم بادامی آسیایی 

باخته اند اما آن روزها حرف اول را در بازار می زدند.
هر چند اســتقبال از اولین دور ثبت نــام برای خرید 
سیم کارت و گوشــی تلفن همراه در ایران چندان باال 
نبود اما به تدریج فاصله قیمت قابل توجه موبایل های 
تحویلی از ســوی مخابرات با بازار آزاد، سرمایه های 
ســرگردان بســیاری را به میدان کشــید به طوری 
که دوره های ثبت نام از سوی رســانه های آن روزها، 

دوره های جمع اوری نقدینگی از سطح جامعه اعالم 
می شد.

 بررســی ها نشــان می دهد در این دوره زمانی پیش 
فروش البته ابزار مهمی برای جمع آوری ســرمایه ها 
بود به طــوری که ثبت نام موبایل، ثبــت نام خودرو و 
البتــه خرید اوراق مشــارکت، ســه ابــزار مهم 
سرمایه گذاری در اقتصاد دهه هفتاد تلقی می شود.

 بیست سال تاخیر
امروزه پوشــش تلفن همراه در ایران بــه بیش از 9۵ 
درصد رسیده است اما براوردها نشــان از ان دارد که 
این فناوری با تاخیری بیســت ســاله پای خود را به 
بازار ایران باز کرد.  قیمت فروش اولین ســیم کارت 
ها در تیرماه سال ۱۳72 برابر با ۴۵۰ هزار تومان بود. 
در فاصله زمانی کوتاهی اما موبایــل های تحویلی با 
قیمت هایی چندین برابر در بازار آزاد به فروش رسید.

در حال حاضر سه اپراتور تلفن همراه در ایران فعالیت 
می کند و قیمت سیم کارت دائمی انها متفاوت است 
اما بهای ســیم کارت دائمی همراه اول امروزه به ۱۶۰ 
هــزار تومان می رســد.  این بدان معنی اســت که 
ســرمایه ای بودن این کاال در دهه هفتــاد اگر دور از 

ذهن تلقی می شود.

دو سناریوی اصلی برای طال
بازار طــال در هفته جــاری با دو ســناریو روبرو 
خواهد بــود که به تصمیم سیاســت پولی بانک 

مرکزی آمریکا بستگی دارد.
اگر بانک مرکــزی آمریکا نرخ هــای بهره را 2۵ 
واحد کاهــش دهد، قیمت طــال تغییر چندانی 
پیدا نمی کند و در محدوده فعلی می ماند اما اگر 
نرخ های بهره ۵۰ واحد کاهش داده شود، طال به 

رکورد باالی جدیدی صعود خواهد کرد.
طال هفته گذشــته بین محــدوده ۱۴۳۰ دالر 
در اوج و ۱۴۱۱ دالر در کــف معامله شــد و در 
معامالت روز جمعه بــازار آمریکا هر اونس طال 
چهار دالر و ۶۰ ســنت یــا ۰.۳ درصد افزایش 
یافت و در ۱۴۱9 دالر و ۳۰ ســنت بســته شد 
اما بــرای کل هفته ۰.۵ درصد کاهش داشــت 
که نخســتین کاهش هفتگی طال در سه هفته 
گذشــته بود.همه نگاه ها به تصمیم سیاســت 
پولی بانــک مرکــزی آمریکا برگشــته که روز 
چهارشــنبه اعالم خواهد شــد. ابزار دیده بان 
فدرال گــروه CME نشــان می دهــد بازارها 
احتمال کاهــش 2۵ واحدی نرخ هــای بهره را 
78.۶ درصــد و احتمال کاهــش ۵۰ واحدی را 

2۱.۴ درصد ارزیابی کرده اند.
بازارها انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا روند 
تســهیل سیاســت پولی خود را آغاز کند اما 
آنچه که اهمیت دارد این اســت کــه آیا بانک 
مرکزی یک سیکل تســهیلی بزرگ را شروع 
می کند یــا تنها نرخ هــای بهــره را چند دور 

کاهش می دهد.
در صــورت کاهش 2۵ واحــدی نرخ های بهره، 
قیمت طال در باالی محدوده ۱۴۰۰ دالر تحکیم 
خواهد شد. به گفته چارلی ندوس، استراتژیست 
ارشد کاال در شرکت »تی دی ســکیوریتیز، در 
صــورت وقوع ســناریوی کاهــش 2۵ واحدی 
نرخ های بهره، طــال ممکن اســت حمایت در 
ســطح ۱۴۰۰ دالر را تســت کند و بــه قیمت 

پایین تری کاهش پیدا کند.

پیش بینی رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی درباره کاهش قیمت ارز

رئیس کل اســبق بانک مرکزی بــا بیان این که 
حــذف ارز ۴2۰۰ تومانی و ارز نیمایی ســبب 
کاهش نــرخ ارز در بازار آزاد خواهد شــد گفت: 
اقدامات بانک مرکــزی در جهت افزایش ارزش 
پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را 

در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم.
 طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره 
به تغییر مدیریت ریاســت بانک مرکزی در یک 
ســال قبل، گفت: نقطه عطف تغییر این بوده که 
دولت و شــورای اقتصاد به بانک مرکزی اجازه 
دادند بر اســاس نظرات کارشــناس و مصلحت 
تصمیم بگیرد و دولت نیــز نظرات خود را مطرح 
کند اما تحمیلی به بانک مرکــزی نکند تا بانک 

مجبور به انجام کاری نشود.
وی بیان کرد: در سیاست های ارزی جهت گیری 
بانک مرکــزی به ســمت تک نرخــی و حذف 
ارزهای ترجیحی است که همراه خودشان رانت 
ایجاد می کند و بانک مرکزی این کار را با آرامش 
انجام می دهد. ارز ترجیحی یکی از نقاط فســاد 
نظام ارزی کشــور بود و  به مرور در حال کاهش 
اســت و در حد دو کاالی اساســی محدود شده 
اســت و کنترل بر توزیع آنها وجــود دارد و قرار 

است تا آخر سال ارز ترجیحی از بین برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات 
بانک مرکزی در جهــت تقویت ارزش پولی ملی 
بیان کرد: بانک مرکــزی اقدامات مهم و در عین 
حال آرامــی در جهت تــک نرخی کــردن ارز 

برداشته است و در این راستا ارز نیما حذف شد.
 این موضــوع از آن جهت اهمیــت دارد که به 
کسانی که ارز نیما اختصاص می دادند، بابت هر 
دالر حدود سه هزار تومان سود دریافت می کرد و 
از سمت دیگر، چون ارز نیما با ارز آزاد سه هزار 
تومان فاصله داشــت، صادر کنندگان آمادگی 
نداشــتند، ارز خود را با ارز آزاد به بانک مرکزی 

بفروشند.


