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دستگیری  ۱۰۳نفر از اراذل و اوباش در طرح «اقتدار »۲

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح "اقتدار  "۲در شهرستانهای غرب
استان تهران و دستگیری  ۱۰۳نفر اراذل و اوباش خبر داد.به گزارش ایسنا ،سردار
کیوان ظهیری افزود :در اجرای این طرح  ۳۱۹نفر دستگیر شدند که  ۱۰۳نفر از این
دستگیرشدگان از مخالن نظم و امنیت بودهاند و علیرغم اینکه دفعاتی به جرم شرارت
بازداشت شده بودند مجددا ً به اقدامات مجرمانه خود ادامه دادند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

اگر قانون هوای پاک اجرایی شود  ۷۰درصد اقتصاد تعطیل میشود
رئیس سازمان محیط زیست گفت :در شرایط حاضر اگر
قانون هوای پاک اجرایی شود ۷۰درصد اقتصاد تعطیل
میشود.به گزارش مهر ،عیسی کالنتری رئیس سازمان
محیط زیست با اشاره به اینکه  ۳۰۰روز از سال میگذرد
و  ۱۰۷روز س��ال آلوده بوده که یک سوم روزهای سال
بوده است .خوشبختانه امسال گردوغبار داخلی نداشتهایم ،در حالی
که گردوغبار با منش��اء خارجی همچنان باقی اس��ت و آالیندهها
موجود انسانی و طبیعی بوده است .وی افزود :در مسئله آلودگی هوا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2331حق با یکی از نمایندگان مجلس
اس��ت .نباید اجازه بدهی��م در بازار بورس
قماربازان سیاس��ی و اقتص��ادی راه یابند.
()10/28
 -2321پیشنهاد مجلس در مورد واگذاری
فضای مجازی به صدا و سیما اصال درست
نیست .صدا و سیما بهتر است برنامههای
خود را مدیریت کند)10/28( .
 -2312چرا مجلس��یها بودجه  1400را
سیاسی میدانند؟ ()10/28
 -2304چقدر این آقای آغداشلو هنرمند
نقاش خوشش��انس است که تابلوی او در
حراج 12 ،میلیارد خریداری ش��ده است.
()10/28
 -2250بازپسگی��ری اراض��ی مل��ی در
س��واحل دری��ا یک عم��ل بس��یار نیکو و
شایسته تقدیر است .اراضی ملی متعلق به
کل مردم کشور است)10/28( .
 -2247چ��را یاران��ه معیش��تی به برخی
اف��رادی ک��ه واجد ش��رایط بودن��د تعلق
نگرفته؟ ()10/28
 -2237دلیل کمبود روغن در فروشگاهها
چیست؟()10/28
 -2212اص��وال درج قیمت در س��ایتها
بهتر است یا عدم آن؟ کارشناسان توضیح
دهند)10/28( .
 -2151ب��ا کاهش تدریج��ی قیمت دالر
بای��د ببینیم تا چند روز آینده قیمت دالر
چقدر کاه��ش مییابد و چ��ه نتایجی بر
بازار دارد .ما ک��ه امیدواریم باعث کاهش
قیمتها بشود)10/28( .
 -2137چ��را کارت س��وخت رانن��دگان
تاکس��یهای اینترنتی هنوز ش��ارژ نشده
است؟ ()10/28
 -2125دالالن و واس��طههای پشت پرده
در بازار باعث افزایش قیمتها شدند .این
آدمه��ای نامرئی مردم را بیچ��اره کردند.
()10/28
 -2112قیمت بازار محصوالت پروتئینی
خیل��ی باالرفته اس��ت .قیمته��ا هم که
ثبات ندارد .خدا میداند ش��ب عیدی چه
قیمتهایی را شاهد باشیم؟ ()10/28
 -2102متاس��فانه برخی اف��راد در برخی
از رس��انهها دنبال اختالفافکنی هستند.
حت��ی دنبال چندقطبیس��ازی هس��تند.
کش��ور االن نیاز به وحدت و همدلی دارد
نه اختالف افکنی)10/28( .
 -2051دلیل اینکه مجل��س تمایل دارد
آزمای��ش غربالگ��ری را ح��ذف کند چه
میباشد؟ ()10/28
 -2037در چن��د س��ال اخیر ب��ه خاطر
فش��ارهای اقتصادی حاص��ل از گرانیها
حتی طبقات متوسط هم فقیر شدند .االن
فقط دو طبقه داریم فقیر و غنی)10/28( .
 -2021در ص��ورت خاموش��ی برخ��ی
خیابانها امکان افزایش س��رقتها وجود

دارد .مسئوالن ش��هری لطفا توجه کنند.
()10/28
 -2017چراغه��ای برخی بوس��تانهای
تهران خاموش است .دلیل این خاموشیها
چیست؟()10/28
 -2012این درس��ت نیست که مردم یک
ش��هر به خاطر خرید روغن ،ساعتها در
صف بایستند و مجبور باشند پروتکلهای
کرونایی را هم رعایت نکنند تا یک روغن
بخرن��د .دلیل کمبود روغن خصوصا جامد
چیست؟ ()10/28
 -2010چرا گاهی در بازار مس��کن شاهد
آگهیهای تقلبی و غیرواقعی هستیم؟ چرا
مردم را آزار میدهند؟ ()10/28
 -1947این روزها ترامپ آنقدر روزگارش
س��یاه ش��ده اس��ت که حت��ی در آمریکا
پوس��تری از اون چ��اپ ش��ده ب��ا عنوان
«تروریست آمریکایی»)10/28( .
 -1931بن��ده خدا آقای محس��ن رضایی
هرازگاهی خصوص��ا نزدیک انتخابات یک
ت��ز اقتص��ادی میدهد ک��ه نتیجهای هم
ندارد)10/28( .
 -1911برخ��ی رس��انههای اصولگرا میل
عجیبی دارند ک��ه امید به حفظ برجام را
در مردم کمرنگ کنند)10/28( .
 -1905دس��تورات س��تاد مقابله با کرونا
بای��د جدی گرفته ش��ود .ب��رای مبارزه با
کرونا باید تابع ستاد مقابله با کرونا باشیم.
()10/28
 -1841برخی افراد ش��عارهایی میدهند
که دیگر برای مردم جذابیتی ندارد .مردم
دنبال عمل به وعدهها هس��تند نه ش��عار
دادن)10/28( .
 -1817چ��را مجلس��یها آنق��در بودجه
 1400را ک��ه دول��ت ارائ��ه ک��رده را نقد
میکنند؟ برای مردم مشخص نیست واقعا
این بودجه چه اشکاالتی دارد)10/28( .
 -1741اگر مردم از وضع معیش��تی خود
راضی نباشند با چه امید و دلخوشیای در
انتخابات شرکت کنند؟ ()10/28
 -1721تصاوی��ر مربوط به اسبابکش��ی
ترامپ از کاخ س��فید یک صحنه بسیار به
یادماندنی بود)10/28( .
 -1701چه طور یک آقایی گفته اس��ت:
قطع ارتباط با بیگانگان مانع فقر میشود؟
مگر چنین چیزی امکان دارد؟ ()10/28
 -1631دول��ت جدید آمریکا باید حس��ن
نیت خود را نش��ان دهد و سریع به برجام
بازگردد و همزم��ان لغو تحریمها را اعالم
کند)10/28( .
 -1617آنچه در ذهن حاکمان س��عودی
میگذرد چیزی جز کینه و عداوت نیست.
()10/28
 -1517امیدواری��م ری��زش قیمت دالر و
س��که در بازار ادامه یاب��د و مردم منتظر
کاهش قیمتها هستند)10/28( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه1

جوابیهسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیتهرانبهیکپیاممردمی
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر
تهران در پاسخ به پیام مردمی با عنوان «نبود
تاکس��ی در ایستگاههای تاکس��ی در زمان
قرنطینه» جوابیه زیر را ارسال کرد:
ضمن تش��کر از ش��هروند محترم به آگاهی
میرساند؛ پیرو پیام ارسالی شهروند محترم،
تذکر الزم به تاکسیرانان خط مذکور ابالغ شد
و تاکس��یرانان محترم خط مورد اشاره برای
جابهجایی مسافران آمادگی کامل دارند.
همچنی��ن پیرو دس��تورالعملهای ابالغی و
با عنایت به ل��زوم اجرای طرح فاصلهگذاری
اجتماع��ی جه��ت کنترل و پیش��گیری در
خصوص ویروس کرونا ،تاکس��یرانان محترم

ملزم ب��ه جابهجایی ش��هروندان با ظرفیت
س��ه سرنش��ین (یک نفر صندلی جلو و دو
نفر صندلی عق��ب) و دریافت کرایه مصوب
ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران (من��درج در
برچس��ب کرایه نصب ش��ده بر روی شیشه
جلوی تاکسیها) میباش��ند .لذا شهروندان
گرامی میتوانند در صورت مش��اهده هرگونه
تخلف در ناوگان تاکس��یرانی و موارد خارج از
ضوابط ابالغی ،مراتب را با ذکر ش��ماره کامل
پالک به س��امانه تلفنی  1888و یا س��امانه
ثب��ت تخلفات در س��ایت  1888ب��ه آدرس
 http://1888.tehran.irمنعک��س و ای��ن
سازمانرادرامرنظارتهرچهبهتریاریفرمایند.

جوابیه2

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

ش��رکت بهرهبرداری راهآهن ش��هری تهران
و حومه در پاس��خ به پی��ام مردمی با عنوان
«کرونا و شلوغی واگنهای مترو» جوابیهای
به شرح زیر ارسال کرد:
با سالم ،احتراما ضمن تشکر از مسافر گرامی
و همچنی��ن س��پاس از آن روزنامه وزین به
خاط��ر انع��کاس دیدگاهها و نقط��ه نظرات
خوانن��دگان و ظرفی��ت ایجاد ش��ده جهت
تعامل و پاسخگویی به شهروندان و مسافران
محترم ،به اطالع میرس��اند موضوع شلوغی
مترو و استقبال و ازدحام مسافر و در نتیجه
ع��دم فاصلهگ��ذاری در واگنه��ای مترو به
خصوص در ساعات پیک مسافری ،واقعیتی
اس��ت که در ح��ال حاضر ب��ه دلیل کمبود

واگن در ش��بکه متروی تهران با آن مواجه
هس��تیم و امیدواریم با پرداخت بودجههای
مصوب توسط دولت این مشکل تا حدودی
برط��رف گردد .در این ش��رایط حس��اس از
مسافران محترم انتظار میرود حتیالمقدور
با مدیریت بهین��ه زمان تردد و انتقال آن به
س��اعات غیرپیک ،به س�لامت خود و دیگر
مس��افران کم��ک کنند تا ب��ا رعایت فاصله
اجتماعی و س��ایر پروتکلهای بهداش��تی،
بتوانی��م در کوتاهترین زم��ان ممکن از این
موقعیت حس��اس عبور نماییم .ضمن اینکه
این شرکت با تمامی امکانات موجود و توان
اجرایی خود تالش میکند تا بیش از پیش
رضایت مسافران گرامی مترو را فراهم نماید.

دانشگاهها میتوانند برنامه ریزی درستی داشته باشند.
ما باید شرایط کش��ور را در نظر بگیریم واقعیت این
است که اگر قانون هوای پاک اجرایی شود  ۷۰درصد
اقتصاد تعطیل میشود .کالنتری علت آالیندگی ۹۹
درصد کالنش��هرها را انس��ان محور دانست و گفت:
نمیتوانی��م بگوییم  ۳میلیون موتور س��وار کاربراتوری وارد ش��هر
نشوند یا اینکه برق نداشته باشیم .وی با بیان اینکه تحریمها یکی از
عوامل این شرایط بوده است و نتوانستیم خودروهایمان را جایگزین

کنیم و اصل آالیندهها مربوط به موتورهای گازوییل سوز و صنایع
مازوت س��وز اس��ت ،گفت :قرار ب��ود  ۷۰هزار کامی��ون جایگزین
کامیونهای فرسوده شود و  ۶هزار اتوبوس هم جایگزین اتوبوسهای
فرس��وده ش��ود ،اما چون درآمد ارزی نداشتیم ،نتوانستیم .رئیس
سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه یک میلیارد دالر پول اتوبوس
را نداشتیم و تولید داخلی هم نداشتهایم اطهار داشت :خوشبختانه
در بخش سوخت بنزین و گازوئیل وضعیت مناسبی داشتیم و تقریباً
استاندارد هستند اما سوخت نیروگاهها فرق میکند.

موج دوم کاهش قیمت ارز از دو هفته پیش آغاز شده و تاکنون ادامه دارد

چرایی کاهش نرخ دالر در  ۲هفته اخیر

موج دوم کاهش قیمت ارز در نیمه دوم سال  ۱۳۹۹از دو هفته پیش
آغاز شده و تاکنون ادامه دارد .روند کاهشی که موفق شد قیمت دالر
را در بازار آزاد از  ۲۶هزار تومان به کانال  ۲۱هزار تومانی برساند.
به گزارش ایرنا« ،یوسف کاووسی» کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل
اس��بق بازرس��ی بانک مرکزی ،عامل ایجاد این موج را مسائل روانی
ب��ازار دانس��ت و گفت :محرک اصلی وقوع تح��والت در بازار ارز طی
در هفتههای اخیر ،مس��ائل روانی هستند که عمدهترین مسبب آن
را میت��وان نتایج انتخابات آمری��کا و تحوالت پیرامون تمدید یا رفع
تحریمها دانست.
وی اضاف��ه کرد :البته در دو هفته اخیر و موج ایجاد ش��ده ،عالوه بر
عامل انتخابات آمریکا ،محرک موثر دیگر سخنان رئیس جمهوری بود
که گفت در صورت آزاد ش��دن منابع ارزی بلوکه ش��ده ایران در کره
جنوبی ،قیمت دالر در بازار ارز به حدود  ۱۵هزار تومان خواهد رسید.
کاووسی به نگاه خوشبینانه ایجاد شده در میان فعاالن بازار ارز در پی
این دو خبر اشاره کرد و ادامه داد :در نتیجه این دو اتفاق مهم ،شاهد
هس��تیم که قیمت ارز با سرعتی باال در حال کاهش است ،به طوری
که دالر در این مدت کوتاه حدود  ۵هزار تومان کاهش قیمت داشت،
اما این تحول در نتیجه بحثهای روانی اس��ت و برای تداوم یا پایدار
ماندن آن باید منتظر تحوالت عینی در مسائل اقتصادی بود.
ای��ن کارش��ناس بانکی ادام��ه داد :از جمله مهمتری��ن این تحوالت
میتواند تحقق انتظار فعاالن بازار برای بازگش��ت آمریکا به برجام با
روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا باش��د .موضوعی که برای
وق��وع آن در روزهای اخیر اما و اگرهای فراوانی مطرح ش��ده و باید
دید پیششرطهایی که گاهی از سوی طرفهای آمریکایی و اروپایی
در خصوص مس��ائل غیرهستهای مطرح میش��ود ،تا چه حد جدی
خواهد بود.
وی به امیدواری رئیس جمهوری برای آزادس��ازی منابع ارزی بلوکه
ش��ده ایران در کره جنوبی نیز اشاره کرد و توضیح داد :به طور قطع
این اتفاق در صورت وقوع ،خبری بس��یار خوبی برای فعاالن بازار ارز
خواهد بود ،اما تا به امروز این خبر ،تنها یک تئوری اس��ت که هنوز
به واقعیت تبدیل نش��ده است .از سوی دیگر تاکید رئیس جمهوری

کاووس��ی کارش��ناس بانکی :مح��رک اصلی وقوع
تحوالت در بازار ارز طی هفتههای اخیر ،مسائل روانی
هس��تند که عمدهترین مس��بب آن را میت��وان نتایج
انتخاب��ات آمری��کا و تحوالت پیرام��ون تمدید یا رفع
تحریمها دانست
تنها بر آزاد شدن منابع ایران در کره جنوبی بود ،این در حالی است
که ایران منابع کالن دیگری در کش��ورهایی مانند عراق نیز دارد که
امروز امکان دسترسی به آنها فراهم نیست .بنابراین پیشبینی میکنم
تحقق برنامه دالر  ۱۵هزار تومانی تنها با آزادسازی ارزهای بلوکه شده
در کره جنوبی نیز ممکن نباش��د و باید بستری برای آزاد شدن همه
ارزهای بلوکه شده کشور فراهم شود.
کاووسی خاطرنشان کرد :به عنوان یک کارشناس اقتصادی ،از تحقق
بازگشت آمریکا به برجام و آزاد شدن سرمایههای بلوکه شده ایران در
سراسر جهان بسیار خوشحال خواهم شد و اطمینان دارم این اتفاقات
در پایداری و آرامش بازار ارز بس��یار موثر خواهد بود ،اما واقعیتی که
باید امروز در نظر داش��ته باشیم این اس��ت که بر سر راه تحقق این
امور ،موانع مهمی وجود دارد و مخالفان برجام چه در داخل کشور و
چه در کش��ورهای عضو  5+1و همچنین در کشورهای منطقه تمام
تالش خود را برای عدم احیای برجام به کار خواهند بس��ت ،بنابراین

نرخ تورم دی ماه اعالم شد

براس��اس اعالم مرکز آمار نرخ تورم سالیانه دی
ماه  ۱۳۹۹به  ۳۲.۲درصد رسید که نسبت به ماه
گذشته  ۱.۷درصد افزایش یافته است .به گزارش
خبرآنالین ،براس��اس اعالم مرکز آمار نرخ تورم
سالیانه دی ماه  ۱۳۹۹به  ۳۲.۲درصد رسید که
نسبت به ماه گذش��ته  ۱.۷درصد افزایش یافته
اس��ت .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر
عدد شاخص قیمت ،نس��بت به ماه مشابه سال
قبل است .نرخ تورم نقطهای در دی ماه  ١٣٩٩به
عدد  ٤٦.۲درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای
کش��ور به طور میانگین  ٤٦.٢درصد بیش��تر از
دی  ١٣٩٨ب��رای خرید ی��ک «مجموعه کاالها
و خدمات یکس��ان» هزین��ه کردهاند.نرخ تورم
نقط��های دی ماه  ١٣٩٩در مقایس��ه با ماه قبل
 ١.۴واحد درصد افزایش یافته اس��ت .نرخ تورم
نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات» با افزای��ش  ٢واحد درصدی به ٥٩.٩
درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»
با افزای��ش  ١.٢واحد درصدی ب��ه  ٣٩.٩درصد
رسیده اس��ت.این در حالی اس��ت که نرخ تورم
نقط��های برای خانوارهای ش��هری  ٤٥.۵درصد
اس��ت که نس��بت به ماه قبل  ١.۳واحد درصد
افزایش داش��ته اس��ت .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی  ٤٩.۸درصد بوده که نسبت
به ماه قبل  ١.۸واحد درصد افزایش داشته است.
>کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از ن��رخ تورم ماهان��ه ،درصد تغییر عدد
ش��اخص قیمت ،نس��بت به ماه قبل است .نرخ
ت��ورم ماهانه دی  ١٣٩٩به  ١.۸درصد رس��یده
که در مقایس��ه با همین اطالع در ماه قبل٠.٢ ،
واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت .تورم ماهانه
برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» و «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»
ب��ه ترتیب  ٠.٩درصد و  ٢.٣درصد بوده اس��ت.
ای��ن در حالی اس��ت که نرخ ت��ورم ماهانه برای
خانوارهای شهری  ١.۹درصد است که نسبت به
ماه قبل ،بدون تغییراست .همچنین این نرخ برای

خانوارهای روستایی  ١.٧درصد بوده که نسبت به
ماه قبل  ١.٠واحد درصد کاهش داشته است.
>افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

نرخ تورم س��االنه در واقع درصد تغییر میانگین
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه
جاری ،نس��بت به دوره مش��ابه قبل از آن است.
نرخ تورم ساالنه دی ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای
کش��ور به  ٣٢.۲درصد رس��یده که نس��بت به
همین اط�لاع در م��اه قب��ل ١.۷ ،واحد درصد
افزایش نشان میدهد.همچنین نرخ تورم ساالنه
برای خانوارهای ش��هری و روس��تایی به ترتیب
 ٣٢.۲درص��د و  ٣٢.٥درص��د اس��ت که برای
خانواره��ای ش��هری  ١.۷واحد درص��د افزایش
و ب��رای خانوارهای روس��تایی  ٢.٠واحد درصد
افزایش داشته است.
>تغییرات قیمتها در ماه جاری

در گ��روه عم��ده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و
دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قب��ل مربوط به گروه «ش��یر ،پنیر و تخم مرغ»
(تخم مرغ ،پنیر پاس��توریزه) ،گروه «روغنها و
چربیها» (روغن نباتی جامد ،کره پاس��توریزه،
روغن مایع) و گروه «میوه و خشکبار» (موز ،انار)
میباشد .در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» ،گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع
شوینده ،بخاری گازی) ،گروه «تفریح و فرهنگ»
(گل طبیعی ،لوازم تحریر)« ،پوش��اک و کفش»
بیش��ترین افزایش قیمت را نس��بت به ماه قبل
داشتهاند.
همچنین گروههای «گوش��ت قرمز و گوش��ت
ماکیان» (مرغ ماش��ینی) و «گروه سبزیجات»
(گوج��ه فرنگ��ی ،فلفل دلمه ،کاهو) نس��بت به
م��اه قبل کاه��ش قیمت داش��ته اس��ت.دامنه
تغیی��رات نرخ ت��ورم س��االنه در دی ماه ١٣٩٩
ب��رای دهکهای مختل��ف هزین��های از ٢٩.۸
درص��د برای ده��ک اول ت��ا  ٣٩.٣درصد برای
دهک دهم است.

علی جباری
مدیر عامل شرکت بیمه رازی شد

علی جب��اری که از وی به عن��وان پدر صنعت
بیمه ایران یاد میش��ود به س��مت مدیر عامل
ش��رکت بیم��ه رازی منصوب ش��د.به گزارش
ایلنا ،علی جب��اری که پیش از این مدیر عامل
صن��دوق تامی��ن خس��ارتهای بدنی ب��ود ،از
جمل��ه مدیران صاحب نام و موثرترین افراد در
صنعت بیمه کشور به شمار میآید .وی دارای
مدرک کارشناس��ی مدیریت بیمه ،کارشناسی
ارش��د مدیریت مالی و دکترای مدیریت است
و عضوی��ت هیئت مدی��ره و معاون��ت مالی –
اداری ش��رکت بیمه ایران ،عضو هیئت رئیسه
س��ندیکای بیمه گ��ران ،عضو هیئ��ت مدیره
انجمن کارشناس��ان صنعت بیمه کشور ،عضو
هیئت مدیره ش��رکت س��رمایهگذاری صنعت
بیمه کش��ور و مدیر تعالی س��ازمانی ش��رکت
سهامی بیمه ایران را نیز در کارنامه خود دارد.
جباری مدیریت بس��یار موفق��ی را در صندوق

تامین خس��ارتهای بدنی تجربه کرد .وی در
مدت تصدی  ۷س��اله در این صندوق ،بیش از
 ۳۰ه��زار زندانی دی��ه را از زن��دان آزاد و یا از
زندانی شدن جلوگیری کرد و تساوی پرداخت
حق دیه زن و مرد را برای اولین بار در کش��ور
اجرای��ی ک��رد .علی جباری ،ضم��ن طراحی و
پیادهسازی سامانه جامع ،یکپارچه و هوشمند
ش��دن فرآیندها ،دارایی صندوق خسارت بیمه
را از  ۳۵۰میلی��ارد در س��ال  ۹۲ب��ه  ۲۵هزار
میلیارد تومان در س��ال  ۹۹افزایش داد.رئیس
کل بیمه مرکزی در پیام هفته گذشته خود به
دکتر جباری ،شاخصه صندوق در سالهای اخیر
را انضباط مالی و پرهیز از اس��راف برشمرده و
خاطرنش��ان کرده اس��ت :آنچ��ه در این میان
شایس��ته تقدیر اس��ت انضباط مالی ،پرهیز از
اس��راف ،اصرار بر هزینه کرد مناسب و گریز از
انحراف منابع است.

در این ش��رایط اگر فعاالن بازار ب��ه دور از هیجان و با حفظ آرامش،
معامالت خود را پیش ببرند ،منفعت بیش��تری برای اقتصاد کش��ور
ایجاد خواهد شد.
وی اظه��ار داش��ت :نکته مهمی ک��ه در تحوالت ای��ن روزهای بازار
ارز بای��د مورد توجه قرار بگیرد ،حجم پایین معام�لات در بازار آزاد
اس��ت ،در حالی که در این بازار قیمت دالر در کانال  ۲۱هزار تومان
معامله میش��ود .از سوی دیگر در س��امانه نیما که صادرکنندگان و
واردکنندگان کش��ور ،عمده ارز خ��ود را از آن طریق تامین میکنند
و حجم باالیی از معامالت ارزی را ش��امل میشود ،شاهد هستیم که
رفتار هیجانی مشابه بازار آزاد دیده نمیشود و در حال حاضر در این
سامانه قیمت دالر در کانال  ۲۳هزار تومان معامله میشود .به عبارت
دیگر رفتار واقعی خریداران و فروش��ندگان ارز را در سامانه نیما بهتر
میت��وان دریافت کرد ،چرا که در بازار آزاد امکان سوءاس��تفاده برای
برخی وجود دارد.
این مدیر اسبق بانک مرکزی ادامه داد :به عنوان مثال مسئله دیگری
که متاسفانه در این روزها در معامالت بازار آزاد ارز شاهد آن هستیم،
حضور کارگزاریهای متعلق به بانکهای خصوصی در این بازار ،برای
انجام خریدهای کالن ارز با قیمتهای کف بازار است .این اتفاق یعنی
حقوقیهای بازار بورس که باید س��رمایه خ��ود را در آن بازار هزینه
کنند ،به جای خرید س��هام ،عمده دارای��ی خود را در بازار ارز هزینه
میکنند که این پدیده عواقب منفی زیادی را به همراه دارد .یکی از
این عواقب میتواند تحمیل نوسانات شدید قیمتی در آینده نزدیک
به بازار ارز باشد.
کاووس��ی در پایان تاکید کرد :از آنجا که در ش��رایط فعلی ،عرضه و
تقاضا را در بازار واقعی نیس��ت ،تخمین قیم��ت واقعی ارز نیز کاری
دشوار است .هر چند احتمال میدهم این رقم واقعی برای دالر حدود
ی��ک تا دو هزار تومان کمتر از چیزی باش��د که ام��روز در بازار آزاد
معامله میشود ،با این وجود به موج ایجاد شده در بازار طی دو هفته
اخیر خوشبین نبوده و پیشبینی میکنم این کاهش قیمتها روندی
موقت باشد .مگر آنکه اخبار مثبتی که بازار درباره برجام و آزادسازی
ارزهای بلوکه شده در انتظار وقوع آنها است ،به زودی محقق شوند.

ریزش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؟

به دنبال کاهش تقاضای خرید در بازار خودرو و
عقب نشینی شورای رقابت برای افزایش  3ماهه
قیمت خودرو ،تعداد فروش��ندگان در این بازار
بیشتر از تعداد خریداران شده و همین موضوع
باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.به
گ��زارش فارس ،در حال حاضر نرخ ارز در کانال
 22هزار تومان ق��رار دارد که هم قیمت با نرخ
ارز در  30مرداد امس��ال اس��ت .در این شرایط
قیمت خودرو در حال نزدیک شدن به نرخهای
مرداد ماه اس��ت به طوری ک��ه قیمت پراید در
بازار به  93میلیون تومان رس��یده اس��ت .پراید
در انتهای مردادماه با قیمت  83میلیون تومان
معامله میشد.
همچنین قیمت س��مند ال ایک��س در بازار به
 170میلی��ون تومان رس��یده ک��ه  25میلیون
تومان باالتر از نرخ  30مردادماه اس��ت .در عین
حال ،پژو  405با قیمت  172میلیون تومان در
بازار عرضه میش��ود در حالی که این خودرو در
انتهای مردادماه با قیم��ت  146میلیون تومان
معامله میش��د.قیمت پ��ژو  206تیپ  2نیز در
آخ��ر مردادماه  165میلیون تومان بود که امروز
معادل  175میلیون تومان است .پژو  206تیپ
 5نیز با قیمت  240میلیون تومان در بازار عرضه
میش��ود در حالی که قیمت این خودرو در 30
مردادماه  203میلیون تومان بود .به این ترتیب
همچنان ش��اهد وجود حباب در قیمت خودرو
در بازار هس��تیم و به گفته فع��االن بازار خودرو
همچن��ان باید منتظر کاه��ش قیمتها در این
بازار باشیم.
> طی سال جاری افزایش قیمت نخواهیم داشت

س��عید موتمنی ،رئیس اتحادیه فروش��ندگان
خ��ودرو در این مورد گفت :با وجود افت قیمت
ارز طی هفتهه��ای اخیر ،قیمت خودرو در بازار
به اندازه ارز ،افت نداش��ته و به همین دلیل باید
منتظر ریزش قیمتها در این بازار باشیم و بازار
هنوز هم برای افت قیمت خ��ودرو جا دارد.وی
تاکید کرد :با توجه به وعدههای رئیس کل بانک

مرک��زی اگر نرخ ارز کاه��ش یابد و یا مدتی در
یک قیمت ،ثابت بماند شاهد افت دوباره قیمت
خودرو خواهیم بود .موتمنی با بیان اینکه تاثیر
نرخ ارز بر بازار خودرو زیاد است ،گفت :در حال
حاضر معامالت در بازار خودرو به صفر رس��یده
و خریداران منتظرند تا قیمتها پایینتر بیاید،
برخی فروش��ندگان نیز خودروها را با نرخهای
ب��اال عرضه میکنن��د که در نهای��ت معاملهای
ص��ورت نمیگی��رد .وی تاکید کرد :طی س��ال
جاری افزایش قیمتی در کارخانه و بازار خودرو
نخواهیم داشت.
> اگر قیمت کارخانه افزایش مییافت ،تاثیری
بر بازار نداشت

مرتضی میرمحمدی ،یک فعال بازار خودرو نیز
در این مورد گفت :طی چند روز گذشته شاهد
افت  4هزار تومانی قیم��ت ارز در بازار بودیم و
حاال هم مشتریان منتظرند تا قیمت ارز باز هم
پایینت��ر بیاید و قیمت خودرو هم کاهش یابد،
به همین دلیل بازار فع ً
ال قفل است و معاملهای
صورت نمیگیرد .وی با اش��اره به عقب نشینی
ش��ورای رقابت از افزایش  3ماهه قیمت خودرو
اف��زود :اگر مصوبه افزایش قیم��ت  3ماهه آخر
س��ال صادر میش��د اثری بر قیمته��ا در بازار
نمیگذاش��ت چراکه خریداری در ب��ازار وجود
ندارد و نرخ ارز نیز پایین آمده است.
ای��ن فعال بازار خ��ودرو تصریح ک��رد :اگر نرخ
دالر به زیر  20هزار تومان برس��د ،باز هم شاهد
ریزش قیمته��ا در بازار خ��ودرو خواهیم بود.
ب��ه گفت��ه وی ،در حال حاض��ر تقاضای کاذب
در بازار خودرو فروک��ش کرده و متقاضی برای
س��رمایهگذاری در این بازار وج��ود ندارد .فقط
اف��رادی که مصرفکننده واقعی هس��تند اقدام
به خرید خ��ودرو میکنند.وی ادامه داد :افرادی
که خودرو را زمانی که نرخ دالر  32هزار تومان
بود ،خریداری کردند حاال با ضرر سنگین روبرو
هستند و حاضر به فروش خودرو با قیمت پایین
نیستند.

 ۹شهرستان یزد در زمره
شهرستانهایسبزاستانقراردارند

با پوش��ش  ۹۸/۹درصدی اس��تان یزد از گاز
طبیعی  ۹شهرس��تان در زمره شهرستانهای
س��بز اس��تان قرار دارند .مدیرعامل ش��رکت
گاز اس��تان ی��زد در توضیح ای��ن خبر گفت:
اس��تان یزد با بیش از  ۷۶هزار کیلومتر مربع
مس��احت به عنوان یکی از اس��تانهای وسیع
کش��ور به ش��مار میرود که همین امر باعث
ش��ده گازرس��انی در اس��تان نیازمن��د ایجاد
زیرساختهای گس��تردهای باشد تا جایی که
در حال حاضر  ۱۰هزار و  ۶۳۸کیلومتر شبکه
ش��امل  ۸هزار و  ۹۶۴کیلومتر شبکه فوالدی
و یک هزار و  ۶۷۴کیلومتر ش��بکه پلی اتیلن
زیر پوس��ت اراضی کویری استان کار شده که
با توجه به جمعیت استان اعداد قابل تاملی به
ش��مار میآیند .علی اکبر میدانشاهی در ادامه
افزود :از بین  ۱۰شهرس��تان ،تنها شهرستان
بهاباد به عنوان آخرین شهر گازدار شده استان

با پوش��ش  ۷۳/۶درصدی جزء شهرستانهای
س��بز به ش��مار نمیرود که با روند پیش رو و
توس��عه گازرسانی در این منطقه ،در آیندهای
نه چندان دور این شهرس��تان نی��ز به عنوان
آخرین شهرس��تان س��بز معرفی خواهد شد.
وی در ادام��ه از شهرس��تان یزد با بیش��ترین
مش��ترک گاز طبیعی و همچنین شهرس��تان
میبد به عنوان بزرگترین قطب صنعتی استان
ب��ا  ۹۹/۹درصد به عنوان شهرس��تانهایی با
بیشترین پوش��ش گازرسانی نام برد و تصریح
نمود :شهرس��تانهای خاتم و ابرکوه با ۹۹/۸
درصد ،بافق با  ،۹۸/۷اش��کذر با  ،۹۸/۲تفت با
 ،۹۷اردکان ب��ا  ،۹۶/۹مهریز با  ۹۶/۶و بهاباد
با  ۷۳/۶درصد در ردهه��ای بعدی قرار دارند.
میدانش��اهی یادآور ش��د :توس��عه گازرسانی
در تمامی شهرس��تانهای اس��تان به صورت
همزمان در حال اجرا میباشد.

