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يادداشت- 1

 مرگ توليد  در مناطق تجاري
در هي��چ نقطه از دني��ا ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده و ع��وارض 
گمركي از سرمايه گذار مناطق 
آزاد دريافت نمي ش��ود، اما در 
ايران براي تهيه م��واد اوليه در 
همين يكي، دو ماه اخير 500 
ميليون تومان ماليات پرداخت 
كرده ايم؛ فش��ار مضاعف كه به 
توليدكنندگان وارد مي شود. »قشم، كيش و چابهار« به 
عنوان مناطق آزاد اوليه و س��اير مناطق به واس��طه قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد، از پرداخت ماليات معاف هستند؛ 
اما سوال اين است كه چرا به اين قانون وقعي نمي نهند و به 
چه دليلي قانون را زير پا مي گذارند و امتيازات سرمايه گذاري 
را از بين مي برن��د؟! از نكات جالب توجه در مرحله اجراي 
اين امر اس��ت كه مصوبه مجلس و دولت چرا براي برخي 
مناطق آزاد لحاظ مي شود و براي مناطقي مثل كيش اجرا 
نمي شود؟ اكنون در اروند همه ماليات ها و عوارض ها اخذ 
مي شود؛ اين چه قانوني است كه امتيازها را صرفا از برخي 
سرمايه گذاران سلب مي كند؟ به طور مثال، در منطقه آزاد 
اروند نسبت به كيش خيلي محروم تر هستيم و بايد اين 
معافيت شامل حال ما هم شود. مناطق آزاد با توجه به شرايط 
سخت تحريمي و كرونا، داراي هيچ درآمدي نيستند؛ معدود 
منابع درآمدي مناطق آزاد نيز با مشكل مواجه شده و اين 
مناطق نيز مانند ديگر نقاط كشور در ركود به سر مي برند، 
در اين ميان نمي توان انتظار داشت كه توليدكنندگان را 
تحت فشار قرار بدهند تا با برداشتن اين امتيازها و با اخذ 
ماليات و عوارض گمركي، كسب درآمد صورت بگيرد. 10 
سال پيش كارخانه هاي فعال زيادي در منطقه اروند وجود 
داشت، اما اكنون تعداد كارخانه هاي فعال بسيار اندك است. 
از كارخانه هايي كه باقي مانده نيز به جاي سه شيفت، يك 
شيفت كار مي كنند و 90 درصد آنها نيز با توجه با تورمي كه 
داشتيم، به دليل نبود و افزايش بسيار زياد نيازهاي سرمايه 
در گردش، چگونه مي توان با اين روند ادامه داد؟ با اين ميزان 
سرمايه در گردش، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض 
گمركي امكان پذير نيست. اگر همه چيز طبق روال باشد، 
ادامه در صفحه 6 سود توليد 20درصد است. 

محمد شيرزادگان

فرايند تغيير سيكل ملك از »ركود شديد« به »ركود اندك« تكميل شد

ايست قيمت اسمي مسكن

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 خطر 
پول نفت

 مزاياي معافيت مالياتي
 براي شركت ها

 نه بوي بهار مي آيد
 نه اشتياق عيد جاري است

نگاه��ي ب��ه عملك��رد اقتصاد 
اي��ران در دهه هاي گذش��ته و 
به طور خاص از دهه 50 به بعد 
نشان مي دهد كه وابستگي به 
پول نفت، حرف نخس��ت را در 
تمامي بودجه هاي ساالنه زده 
و دولت ها صرف نظر از شعارها 
و گرايشات شان بخش مهمي از 
برنامه هاي خود را به وسيله پول نفت جلو برده اند. هرچند 
موهبت در اختيار داشتن ذخاير نفتي براي ايران مزيتي مهم 
به شمار مي آيد اما نحوه استفاده از منابع حاصل از آن سوال 
مهمي است كه با وجود تمام شعارها و وعده ها هنوز پاسخ 
دقيقي به آن ارايه نشده است. نگاهي به عملكرد اقتصادي 
كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد اين كشورها از دهه ها 
قبل مس��ير برنامه ريزي خود را از درآمدهاي ناپايدار جدا 
كرده اند و بر درآمدهاي پايدار تاكيد دارند. وقتي صحبت از 
درآمدهاي ناپايدار مي شود، منظور به پايان رسيدن ذخاير 
نفتي الاقل در كوتاه مدت نيز بلكه به نحوه دسترس��ي به 
منابع حاصل از پول نفت بازمي گردد. در سال هاي جنگ يا 
در دوره اي از دولت اصالحات قيمت جهاني به نفت حدي 
كاهش يافت كه عمال برنامه ريزي براي اس��تفاده از منابع 
آن غير ممكن به نظر مي رس��يد. در مقاب��ل در دوره اي از 
دولت احمدي نژاد قيمت نفت ركوردهاي بزرگي را به ثبت 
رساند كه قطعا به افزايش درآمدهاي ايران نيز منجر شد. 
در روزهاي گذشته و تحت تاثير حمله روسيه به اوكراين، 
قيمت نفت بار ديگر از مرز 100 دالر در هر بشكه گذشته و 
به باالترين قيمت خود در سال هاي گذشته رسيده است. 
در چنين ش��رايطي اگر دولت ايران موفق شود در جريان 
مذاكرات هسته اي به جمع بندي نهايي برسد و تحريم ها 
را كنار بزند، قطعا به درآمدهاي نفتي قابل قبولي دسترسي 
پيدا خواهد كرد اما سوال اينجاست كه اين درآمدها بناست 
به چه ش��كل مورد استفاده قرار گيرند. هرچند مشكالت 
اقتصادي سال هاي گذشته باعث شده دولت حفره بزرگي را 
ميان درآمد و هزينه هاي خود ببيند و همين موضوع احتماال 
باعث مي شود كه در كوتاه مدت لغو تحريم ها به تالش براي 
پر كردن اين فاصله متمركز ش��ود اما در نهايت همچنان 
سوالي كه براي چند دهه در اقتصاد ايران پاسخي پيدا نكرده، 
پيش روي دولت رييسي نيز قرار خواهد داشت. اگر بنا باشد 
بار ديگر پول نفت به عنوان منبعي براي هزينه هاي جاري 
ادامه در صفحه 8 در نظر گرفته شود، نه تنها... 

سود انباشته شركت ها معاف از 
ماليات شد، مصوبه ناظر بر اين 
است كه ش��ركت ها از تقسيم 
سود حداكثري بپرهيزند و از اين 
طريق با استفاده از ظرفيت سود 
انباش��ته، افزايش سرمايه داده 
و اين نقدينگي را در طرح هاي 
توسعه اي هزينه كنند. قانونگذار 
از طريق اين مصوبه به نتيجه بخشي طرح هاي توسعه اي 
شركت ها كمك كرده كه مي تواند آثار مثبت زيادي براي 
اقتصاد كشور داشته باشد. از جمله اين آثار مثبت مي توان 
به تشكيل سرمايه، ايجاد اشتغال و رشد سرمايه گذاري در 
اقتصاد كشور اشاره كرد. بنابراين با اين مصوبه قانونگذار به 
شركت اين سيگنال را داده كه در صورتي كه سود را تقسيم 
نكرده و به س��مت افزايش سرمايه هدايت كند، از ماليات 
معاف خواهد ش��د. در حال حاضر شركت هاي معدني و 
فوالدي و حتي بخشي از شركت هاي پتروشيمي، طرح هاي 
توسعه اي خوبي دارند كه حاال با اين معافيت مالياتي توجيه 
و بازگشت سرمايه مناسب تر و بهتري خواهند داشت. فرض 
كنيد شركتي 100 واحد سود ساخته است. از اين ميزان 25 
درصد مشمول ماليات مي شود. حاال اگر شركتي اين 100 
واحد سود را تقسيم نكند و عينا اين 100 واحد را با افزايش 
سرمايه به عنوان نقدينگي در طرح هاي توسعه اي شركت 
به كار گيرد، 25 واحد منفعت كرده است. ممكن است در 
كوتاه مدت، سهامدار از تقسيم سود منتفع نشود، اما در روند 
بلندمدت، سهامدار مي تواند سود مضاعفي ببرد، زيرا هم آن 
25 واحد در شركت باقي مانده و در قالب ماليات از شركت 
خارج نشده و هم آن طرح توسعه مي تواند در آينده منجر به 
ايجاد نقدينگي جديد و افزايش سودآوري شركت شود. به 
نظر من اين مصوبه بسيار خوب است. هم از بعد كالن اقتصاد 
مي تواند باعث رشد سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال شود و هم 
براي كساني كه نگاه سهامداري دارند و نسبت به سهامداري 
شركت ها نگاه بلندمدتي دارند مي تواند منافع زيادي ايجاد 
كن��د. در واقع اين قانون از جذابيت هاي س��هامداري كم 

مي كند اما از جذابيت سهامداري كوتاه مدت.
در ح��ال حاض��ر س��هامداران ن��گاه كوتاه مدت��ي ب��ه 
سرمايه گذاري دارند، اما اگر تبيين شود كه عدم پرداخت 
25 درصد ماليات تا چه ميزان بر عملكرد شركت ها موثر 
خواهد بود، نگاه ها تغيير مي كند. اين قوانين بايد در نهايت 
ادامه در صفحه 5 نگاه هاي كوتاه مدت به... 

فاصله ما با خط فقر زياد است، 
در واقع هر روز اين فاصله بيشتر 
و بيشتر مي شود چون بسياري 
از مردم ديگر حتي سرشان هم 
به خط فقري كه آنها را از جامعه 
پولدارها جدا مي كند، ساييده 
نمي شود. ما فاصله مي گيريم 
اما رو به پايين، باال نمي رويم، باال 
رفتن فقط مختص آنهايي است كه ژن برتر دارند و توان باال 
رفتن. همانهايي كه عرضه داشته اند و طي تمام سال هايي 
كه كار كرده اند توانس��ته اند، براي خودشان اندوخته اي 
جمع كنند! ما بي عرضه ها و ژن هاي معمولي بايد به همين 
وضعيت عادت كنيم، البته عادت كه نه چون مدام در حال 
تغيير وضعيت از بد به بدتر و بدتر و ... هستيم. بايد پايين رفتن 
را ياد بگيريم. بي گله و شكايت. مثال اينكه امروز رفته اي و 
قيمت برنج را از س��وپر ماركتي سر كوچه پرسيده اي و با 
قيمت نجومي كيلويي 105 هزار تومان مواجه ش��دي و 
بعد به اين فكر كرده اي كه مگر دولت نگفته بود برنج ايراني 
درجه يك بايد كيلويي 65 هزار تومان فروخته ش��ود و از 
آنجايي كه تمام اين افكار را بلند بلند با صاحب سوپري و 
چند مشتري ديگر در ميان گذاشته اي هر كدام به نوعي تو 
را مورد لطف قرار داده اند و در نهايت هم با سر خميده از مغازه 
بيرون آمده اي اصال مساله غيرعادي نيست كه به خاطر آن 
بخواهي اوقات خودت را تلخ كني يا از مسووالني كه شبانه 
روز در حال حل مشكالت هستند گاليه كني.به اين فكر 
كن كه االن مردم اوكراين در چه شرايطي به سر مي برند. در 
پناهگاه ها و راهروهاي مترو ... در آن هواي سرد، بدون اينكه 
حتي غذايي داشته باشند بخورند. يا مردم افغانستان كه 
بعضي هايشان براي تامين مايحتاج روزانه خود فرزندانشان 
را به فروش مي گذارند. وقتي به اينها فكر كني مي بيني كه 
خيلي هم وضعيت بدي نداري و مي تواني شكرگزار باشي. 
اصال زياده خواهي است كه باعث مي شود ما مردم قدر آن 
چيزهايي را كه در اختيار داريم ندانيم و به نداشته هايمان 
فكر كنيم. قديمي ها هميشه مي گفتند به جاي اينكه به 
باالي س��رت نگاه كني، زير پايت را ببين. البته نه به اين 
خاطر كه اگر سر به هوا راه بروي ممكن است درون چاه و 
چاله بيفتي و اگر زير پايت را نگاه كني از خطر دراماني، نه! 
به اين خاطر كه ببيني مردماني هم هستند كه پايين تر از 
تو زندگي مي كنند، شرايط زندگي شان از تو پايين تر است 
ادامه در صفحه 8 و به اين...  

مريم شاهسمندياحمد اشتياقيجواد هاشمي

 ثبات قيمت ها با بيشترشدن 
احتمال گفت وگوي روسيه و اوكراين

 پاي سيگار و اينفلوئنسرها 
به مجلس باز شد

 اتحاديه اروپا 64 سازمان 
و شركت اصلي روسيه را تحريم كرد

تحريم بانك هاي روسيه از خزانه داري امريكا تا اتحاديه اروپا، فرانسه و آلمان

بيت كوين جان سالم به در برد
صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 5    

چند گام تا پايان بررسي  بودجه 1401 

پاتك  اقتصادي به مسكو

 رصد قيمت اقالم مصرفي 
در يك ماه نشان مي دهد 

»تعادل« وضعيت بورس طي سال آتي 
را بررسي مي كند

بررسي قيمت كاالهاي اساسي در آغاز اسفند نسبت 
به ماه قبل نش��ان مي دهد كه برخي اقالم مصرفي، 
ثبات قيمت، اما برخي از اقالم مصرفي افزايش قيمت 
را تجرب��ه كردند. بنابر ارزيابي ه��اي صورت گرفته، 
سيب زميني با 22 درصد، پياز با 18 درصد و دو نوع 
برنج ايراني با 1۷ و 16 درصد افزايش قيمت در صدر 
افزايش قيمت كاالها قرار دارند. از آن سو، بيشترين 
كاهش قيمت نيز مربوط به آب آشاميدني بطري بوده 
است. اين افزايش قيمت ها در حالي است كه معاون 
وزير صمت، دراظهاراتي گفته كه با اجراي طرح 
الزام درج قيمت توليد كننده روي كاال، هفت هزار 
صفحه 7 را بخوانيد و ۷00 قلم كاال در...  

برنج صدرنشين 
گراني ها 

فشار مضاعف روي 
بورس

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

سالروز شهادت امام موسي كاظم )ع( را تسليت مي گوييم

طي 18 ماه اخير فشارهاي زيادي به بازار سرمايه وارد 
شد كه مهم ترين مشكل و فشار عرضه اوراق دولتي بود. 
سال 99 و در روزهاي اوج بازار فشار اين عرضه ها در بازار 
به چشم نمي آمد اما با كاهش ورود پول به بازار پس از 
ريزش هاي مردادماه سال اخير، تامين مالي دولت از 
طريق اوراق منجر به ايجاد ريسك هاي فراواني براي 
بازار سرمايه شد كه نتيجه آن جذب پول از بازار سهام 
و كوچ نقدينگي به سمت بازار بدون ريسك بدهي بود. 
نتايج فروش اوراق در دولت هاي دوازدهم و سيزدهم 
در نهايت منجر به ايجاد نگاهي منفي و بدبينانه نسبت 
به فروش اوراق دولتي دست اول و دوم در بازار سرمايه 
صفحه 4 را بخوانيد شده است.  



بر اساس اعالم هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
از ابتداي اين هفته، نمايندگان براي بررس��ي اليحه 
بودجه در سه شيفت جلسات علني خواهند داشت. 
اين برنامه ريزي با توجه به اين صورت گرفته كه تنها 
چند هفته تا پايان س��ال باقي مانده و هنوز بررس��ي 
بخش هايي از بودجه س��ال آينده باقي مانده است. از 
سوي ديگر تعداد زيادي پيشنهاد بودجه اي از سوي 
نمايندگان مطرح شده كه بررسي تمامي آنها، زمان 
زيادي از مجلس خواهد گرفت و از اين رو در روزهاي 
گذشته رييس مجلس از نمايندگان خواسته بود كه 
بخشي از پيشنهادهاي خود را كنار بگذارند تا امكان 

بررسي اليحه و تصويب نهايي آن به وجود ايد.
بررسي بخش هاي مختلف بودجه در حالي در دستور 
كار ق��رار گرفته كه در روزهاي گذش��ته بخش��ي از 
بررسي ها منجر به آن ش��د كه طرح ها به كميسيون 
تلفيق ارجاع داده شود تا اعضاي اين كميسيون در اين 
رابطه به جمع بندي جديد برسند. يكي از مهم ترين 
اين طرح ها، مربوط به ارز 4200 توماني مي ش��ود. در 
شرايطي كه دولت در زمان تحويل اليحه بودجه اعالم 
كرده ب��ود كه آماده حذف اين ارز اس��ت، نمايندگان 
در كميس��يون تلفيق اعالم كردند كه ش��رايط براي 
حذف اين ارز فراهم نش��ده و از اين رو سال آينده نيز 
دولت حدود 9 ميليارد دالر اعتبار براي تخصيص ارز 
ترجيحي در اختيار خواهد داش��ت. در شرايطي كه 
به نظر مي رسيد اين پيش��نهاد نمايندگان در صحن 
مجلس نيز نهايي شود اما با توجه به اختالف نظرها، بنا 
شد كميسيون تلفيق بار ديگر بحث در اين رابطه را در 
دستور كار قرار دهد. در جلسات روز گذشته مجلس، 
يك برنامه ديگر نيز پيش از نهايي ش��دن بار ديگر به 
كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. نمايندگان مجلس در 
جلسه علني مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي 
اليحه بودجه ۱40۱، بند )ش( تبصره ۶ را جهت بررسي 
بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند. پيش از اين، 
اين موضوع به تصويب مجلس رسيده بود، منتها امروز 
عبدالرضا مصري رييس جلسه اعالم كرد كه اين بند 
با برنامه ششم توس��عه مغايرت داشته و بايد دو سوم 
راي مجلس را كسب كند. اين بند به راي نمايندگان 
گذاشته شد و به دليل اينكه نتوانست دو سوم راي را به 

دست آورد، به كميسيون تلفيق ارجاع شد.
در بند ش تبصره ۶ آمده است: »در سال ۱40۱ مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشابه 
س��رزمين اصلي مش��مول پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده )وي.اِي.تي( خواهند بود.« مالك شريعتي نياسر 
نماينده مردم تهران در مجلس نيز در جريان بررسي 
اين بند گفت: نماينده دولت در زمان بررسي بند ش 
اعالم كرد كه اين موض��وع در قانون ماليات بر ارزش 
افزوده ديده ش��ده اس��ت و در اين حوزه داراي قانون 
هستيم، بنابراين اين موضوع خالف قانون برنامه نبوده 
است و براي آن نيازي به راي دو سوم نمايندگان نبود.

شريعتي نياس��ر در جلسات روز گذش��ته در رابطه با 
سرنوشت ماليات ستاني از اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي 
نيز خبر س��از شد. در شرايطي كه مجلس در روزهاي 
گذش��ته با معافيت مالياتي هنرمندان موافقت كرده 
بودند، بار ديگر بحث بر سر كساني كه در فضاي مجازي 
كسب درآمد مي كنند مطرح شد. اين موضوع در جريان 
بررسي بودجه در سال گذش��ته نيز در مجلس سر و 
صداي زيادي به پا كرده بود. مالك ش��ريعتي نياس��ر 
در جلس��ه علني ا مجلس و در جريان بررسي بخش 
درآمدي اليحه بودجه سال ۱40۱ با طرح پيشنهادي 
براي اخذ ماليات از اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي بيان 
كرد: پيشنهاد بنده در بودجه سال ۱400 نيز موجود 
اس��ت. در پيشنهاد بنده اينفلوئنس��رهايي كه باالي 
200 هزار فال��وور دارند بايد ماليات پرداخت كنند ما 
از معافيت هاي فرهنگي حمايت مي كنيم اما درآمد 

اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي بسيار باال است. در چند 
روز اخير خبري منتش��ر شد كه يكي از آنها كه مستر 
تيستر نام دارد آنقدر درآمد بااليي دارد كه رفته و معده 
خود را بيمه كرده است. وي گفت: بر اساس پيشنهاد 
بنده بايد عدالت اجرايي ش��ود و اين قش��ر پردرآمد 
نيز مالي��ات بپردازد. معاون س��ازمان برنامه و بودجه 
در خصوص پيش��نهاد ش��ريعتي بيان كرد: در قانون 
ماليات هاي مستقيم كليه اينفلوئنسرها به پرداخت 
ماليات موظف شدند اينكه اكنون ما يك سقفي تعيين 
كنيم و بگوييم از 200 هزار به باالتر بايد ماليات بدهند 
عده اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند. هر كسي كه 
در كشور در اين حوزه فعاليت مي كند مشمول ماليات 

مي شود و بايد ماليات خود را بپردازد.
عبدالرضا مصري كه اداره جلس��ه علني مجلس را بر 
عهده داشت، تاكيد كرد: در قانون ماليات هاي مستقيم 
به گفته نماينده دولت اين موضوع ديده شده و حتي 
اينفلوئنسرهايي كه زير 200 هزار نفر فالوور دارند بايد 
ماليات بپردازند. آقاي ش��ريعتي نيز اعالم كردند اگر 
در مشروح مذاكرات اين موضوع اعالم شود پيشنهاد 
خود را پس مي گيرد و اكنون پيش��نهاد خود را پس 
گرفته است. بررسي درآمدهاي مالياتي نيز همچنان 
در مجلس ادامه دارد و در جلس��ات روز گذش��ته نيز 
تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شد. نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي پروژه هاي زودبازده و عام المنفعه كه 
توسط گروه هاي جهادي و نيروهاي داوطلب بسيجي 
اجرا ش��ود را از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض در 
سال ۱40۱ معاف كردند. بر اساس بند الحاقي ۶ تبصره 
۶؛ كليه طرح )پروژه(  هاي زود بازده و عام المنفعه كه 
توسط گروه هاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي 
و بسيج س��ازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار 
روستايي و شهري اجراء مي شود از پرداخت هرگونه 

ماليات و عوارض معاف مي باشند.
بحث عوارض سيگار و افزايش قابل توجه آن نيز موضوع 
ديگري بود كه نماين��دگان آن را رد كردند اما همين 
مس��اله به بحث و اعتراض هايي از س��وي نمايندگان 
موافق افزايش عوارض سيگار در گرفت. بر اساس بند 
الحاقي۷ تبصره ۶ كه حذف شد، از ابتداي سال ۱40۱ 
به قيمت خرده فروش��ي هر نخ سيگار توليد داخل با 
نش��ان ايراني مبلغ دوهزار و س��يصد )2.۳00( ريال، 

توليد داخل با نش��ان بين المللي )برند( مبلغ هشت 
هزار )۸.000( ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانزده 
هزار )۱۵.000( ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي 
قليان داخلي سيصدهزار )۳00.000( ريال و هر بسته 
تنباكوي وارداتي س��يصدهزار )۳00.000( ريال به 

عنوان عوارض اضافه مي گردد.
وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است مبالغ مذكور را 
از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد اخذ و به 
حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۱0۵۱۵ جدول 
ش��ماره )۵( اين قانون واريز نماي��د. احمد اميرآبادي 
فراهاني در توضيح پيشنهاد خود بيان كرد: اكنون دو 
نامه از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
وزارت صمت در خصوص افزايش عوارض س��يگار به 
مجلس ارسال شده است. در نامه ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز آمده است كه با افزايش اينچنيني 
عوارض سيگار مخالف هستند. اگر ما افزايش عوارض 
سيگار را نسبت به سال ۱400 مقايسه كنيم آنچه كه 
در مصوبه كميسيون تلفيق رقم خورده است افزايش 
بسيار بااليي است. عوارض سيگار با نشان داخلي از 2۵ 
تومان به 2۳0 تومان در سال آتي افزايش يافته است 
كه حدود ۸00 درصد است و با نشان بين المللي از ۵0 
تومان به ۸00 تومان رسيده است. نبايد كاري كنيم 
كه سيگار در كشور از شيشه، ترياك و هروئين گرانتر 
ش��ود. با اين عوارض دسترسي مردم به سيگار بسيار 
سخت خواهد شد. اميرآبادي گفت: نماينده دولت در 
كميسيون تلفيق نيز تأكيد كردند ممكن است يك 
كارگر ساختماني به يك نخ سيگار نياز داشته باشد و ما 
نبايد دسترسي مردم را اينگونه قطع كنيم. ما هر سال 
افزايش منطقي عوارض سيگار را داشته ايم اما آنچه كه 
امروز رقم خورده است غيرمنطقي است. وزير صمت 
نيز در نامه اي به رييس مجلس تأكيد كرده است كه 
اينگونه افزايش توليد داخل را با مشكل مواجه مي كند.

عليرضا سليمي در مخالفت با اين پيشنهاد بيان كرد: 
مصرف دخانيات در كش��ور بس��يار باال رفته است. ما 
ساالنه ۶0 هزار فوتي به دنبال مصرف دخانيات داريم در 
حالي كه ميزان فوتي ها در تصادفات جاده اي بين ۱۶ تا 
۱۸ هزار نفر است. آيا ما نبايد فكري در اين حوزه كنيم. 
مردم مانند برگ خزان جان خود را از دست مي دهند. 
مصرف س��يگار به بيش از ۶۵ ميليارد نخ در كش��ور 

رسيده است. مصرف س��يگار بين جوانان و نوجوانان 
رواج پيدا كرده اس��ت. حتي حدود ۸0 درصد س��ود 
ناشي از گردش مالي آن به جيب برخي از شركت هاي 
خارجي مي رود. در كش��ور تركيه مالياتي معادل ۱۳ 
ميليارد دالر به سيگار بسته اند. اين موضوع رابطه اي با 

قاچاق سيگار ندارد.
محسن پيرهادي در موافقت با پيشنهاد حذف اين بند 
بيان كرد: مجلس در دي م��اه قانون ماليات بر ارزش 
افزوده را تصويب و ابالغ ك��رد و دولت بايد ماليات بر 
ارزش افزوده معادل 2۵ درصد از كاالهاي دخانياتي 
دريافت كند. خود اين امر باعث افزايش ۳0 درصدي 
سيگار خواهد شد. رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در نامه اي به مجلس تأكيد داشته است كه اينگونه 
تصميمات در تعارض با سياست گذاري هاي بلندمدت 
است و به توليد داخلي دخانيات آسيب وارد مي كند. با 
اين عوارض شاهد افزايش ۸20 درصدي قيمت سيگار 
توليد داخل و ۱0۶0 درصدي قيمت سيگار توليدي 
با برند خارجي مي باش��د. سيگار در سبد خانواده يك 
كاالي قابل توجه اس��ت و ح��دود ۷0 ميليارد نخ در 
كش��ور مصرف مي شود. رقم قابل توجهي از آن نيز به 
صورت قاچاق وارد كشور مي شود. نبايد با اتخاذ چنين 

تصميماتي شوك به جامعه وارد كنيم.
نماينده دولت در موافقت با پيشنهاد حذف اين بند بيان 
كرد: بحث مبارزه با قاچاق از دغدغه هاي اصلي نظام و به 
ويژه رهبر انقالب بوده است. در صدر ليست كاالهايي 
كه با قاچاق آن بايد مقابله شود دخانيات قرار دارد. با 
توجه به اهميت و حساسيتي كه اين موضوع دارد نبايد 
چنين تصميماتي در خصوص آن اتخاذ ش��ود. تا ۱0 
س��ال پيش 90 درصد دخانيات از خارج كش��ور وارد 
مي شد اما با توليد داخل امروز بيش از ۸0 درصد سيگار 
مصرفي در خود كشور توليد مي شود. سيگار امروز يك 
كاالي مورد نياز براي كشور است. با به پايان رسيدن 
جلسات روز شنبه، نمايندگان در روزهاي آينده نيز در 
سه شيفت بررسي بودجه ۱40۱ را ادامه خواهند داد. 
با نهايي شدن بررسي هايي كه بناست در كميسيون 
تلفيق انجام ش��ود، احتماال نماين��دگان در روزهاي 
آينده طرح خ��ود براي بودجه را نهايي خواهند كرد و 
اگر شوراي نگهبان با آن مخالفت نكند، قانون بودجه 
براي ابتداي سال آينده در دسترس دولت خواهد بود.
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آينده كشور 
در گروي مذاكرات نيست

سخنگوي دولت گفت: آينده اين كشور نه در گروي ميز 
مذاكرات بلكه در گروي كار و تالش جامعه ايراني و توجه 
به ظرفيت عظيم جوان نخبه ايراني و در گروي توجه به 
كارگر ايراني است. علي بهادري جهرمي در افتتاحيه 
نمايشگاه دستاوردهاي شش ماهه وزارت مردم كه در 
طبقه يازدهم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار 
شد با بيان اينكه پيش��گامي اين وزارتخانه در كاهش 
زمان صدور مجوز كم هزينه نبوده اما اقدام ارزشمندي 
بوده است گفت: طي شش ماهه اخير دو جلسه شوراي 
عالي اشتغال و يك جلسه ش��وراي عالي رفاه با حضور 
رييس جمهور برگزار شده اس��ت و نشان مي دهد هم 
دولت مردمي و هم وزارت رفاه در حل مشكالت اين حوزه 
بسيار جدي است. وي افزود: آينده اين كشور نه در گروي 
ميز مذاكرات بلكه در گروي كار و تالش جامعه ايراني و 
توجه به ظرفيت عظيم ج��وان نخبه ايراني و در گروي 
توجه به كارگر ايراني است. با اين نگاه كه دولت در حوزه 
اصالح جهت حركت از نگاه بيرون به ظرفيت هاي دروني 
دارد، وزارت رفاه نقش كليدي و محوري پيدا مي كند. 
سخنگوي دولت با بيان اينكه در زمينه توجه به زيست 
بوم اشتغال، اصالح نظام مديريت شركتي، اصالح نظام 
صندوق هاي بازنشستگي گام هاي خوبي برداشته شده 
است گفت: حركت شش ماهه گذشته ما را نسبت به به 
تحقق اهداف تعيين شده اميدوار مي كند. بهادري افزود: 
پيش برنامه اي در زمينه رفع فقر مطلق هفته گذشته ارايه 
و رييس جمهور دستگاه ها را مكلف كرد كه با محوريت 
وزارت رفاه برنامه اي براي رفع فقر مطلق تهيه و اجرايي 
كنند و در اين مسير از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد به 
صورت متمركز استفاده شود. وي افزود: در حوزه عدالت 
محوري كه دومين بال از گفتمان دولت جمهوريت و 
عدالت در اين دوره است نيز حركت هاي خوبي در اين 
وزارتخانه انجام شده است. از كاهش فاصله پرداختي 
بين مديران و كاركنان گرفته تا تغيير در روند بازرسي 
از كارگاه ها و كارخانجات از جمله مصاديق آن اس��ت. 
س��خنگوي دولت با بيان اينكه اثر اقدامات انجام شده 
زماني هويدا مي شود كه تامين رضايت عمومي را شاهد 
باشيم گفت: اميد است اين اقدامات به كاهش مشكالت 
و بهبود امور اين حوزه بينجامد و اين تالش ها مايه شادي 

هرچه بيشتر مردم را فراهم كند.

شايد در روزهاي آينده
توافق نهايي شود

يك عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه ش��ايد در روزهاي آينده ش��اهد توافق 
هسته اي باش��يم، گفت: مطلوب مردم و نمايندگان 
در توافق احتمالي ديده نش��ده است. حجت االسالم 
سيد محمود نبويان در جلسه علني مجلس شوراي 
اسالمي در تذكر شفاهي اظهار كرد: شايد در اين روزها 
قرار باشد يك توافق هسته اي شكل بگيرد اما مطلوب 
نمايندگان و مردم در اين توافق ديده نش��ده اس��ت. 
مشكالت زيادي در اين توافق وجود دارد براي مثال در 
خصوص لغو تحريم هاي ايسا و كاتسا مطلقا تعهدي 
داده نشده است يا در ليست رفع تحريم تنها گفته اند 
تحريم 20 نفر را رفع مي كنيم و بر همين موضوع هم 
توافق شده اس��ت. در خصوص تبديل ارز هم تعهدي 
داده نشده است يعني در فروش نفت مشخص نيست 
كه بتواني��م درآمد ارزي آن را به دس��ت بياوريم. وي 
ادامه داد: امريكا تعهدي نداده كه از برجام خارج نشود 
متاسفانه تيم قبلي مذاكرات مسوول اين مذاكرات هم 
هستند. ما سه كميته تحريم، هسته اي و اجرايي داريم 
كه مسوول اين كميته ها همان هايي هستند كه برجام 
را فتح الفتوح عنوان مي كردند. شايد بگويند كه كنگره 
مخالفت مي كند اما اكنون اكثر اعضاي كميته امريكا از 
دموكرات ها هستند الزم هم نيست كه مصوبه كنگره 
به آن صورت باشد براي آن راي نصف به عالوه يك راي 
نياز است. اين عضو كميسيون اصل 90 تاكيد كرد: قرار 
بود در خصوص اجرا راس��تي آزمايي شود و سپس در 
مجلس گزارش داده شود و نمايندگان تصميم گيري 
كنند اما اين مراحل انجام نشده است. غربي ها صرفا 
روي كاغذ خواهند نوشت كه تحريم ها را برداشته ايم و 

ايران بايد تعهدات خود را انجام دهد.

امكان انتقال دانشجويان ايراني 
به لهستان

سفير كشورمان در اوكراين ابراز اميدواري كرد كه 
بتوانند دانش��جويان را به سمت مرز لهستان براي 
انتقال به ايران بفرس��تند.  منوچهر مرادي س��فير 
كشورمان در اوكراين با انتشار ويدئويي از شهر كي يف 
اظهار داشت: اينجا ايستگاه قطار شهر كي يف است، 
با توجه به اينكه پاس��خ داده نمي شد ما خودمان به 
همراه همكاران آمديم و تالش مي كنيم در صورتي 
كه قطار به سمت ش��هر لووف مي رود دانشجويان 
و كساني كه اينجا هس��تند را سوار قطار كنيم. وي 
افزود: اميدواريم بتوانيم دانشجويان را به مرز لهستان 
بفرستيم. سفارت جمهوري اسالمي در بلغارستان در 
اطالعيه اي اعالم كرد: هموطنان ايراني مقيم اوكراين 
كه ويزاي روماني را درياف��ت كرده اند مي توانند از 
خاك بلغارستان به سمت تركيه بروند. در اطالعيه 
سفارت كشورمان در بلغارستان آمده است؛  به اطالع 
هموطنان ايراني مقيم اوكراين كه موفق به دريافت 
ويزاي عبور كشور روماني شده و وارد قلمرو آن كشور 
شده اند مي رس��اند، با هماهنگي هاي به عمل آمده 
امكان ورود موقت به بلغارستان با ويزاي عبور روماني 
و عبور از خاك بلغارستان به سوي مرز تركيه فراهم 
شده است. سفارت تمهيدات الزم بمنظور تسهيل 
تردد و ارايه خدمات كنسولي را فراهم نموده است 
هموطنان گرامي در صورت نياز به هرگونه اطالعات 
تكميلي و حمايت الزم مي توانند به صورت 24 ساعته 
با ش��ماره همراه و واتس آپ ۳۵9۸۷9۸۱0۳۸2+ 

اضطراري زير تماس حاصل نمايند.

درباره سرنوشت ارز4200 توماني 
جمع بندي نشده است

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ گفت كه هنوز 
كميسيون تلفيق به جمع بندي درباره ارز ترجيحي در 
بودجه سال آينده نرسيده و مصوبه اي هم نداشته است. 
علي رضايي در واكنش به انتشار اخباري درباره اجراي 
آزمايش��ي حذف ارز ترجيحي در برخي شهرها گفت: 
اين موارد نظرات شخصي برخي از اعضاي كميسيون 
تلفيق است. وي افزود: هنوز كميسيون تلفيق درباره 
ارز ترجيحي جمع بندي نداشته چون اختالف نظرهاي 
جدي در مورد آن وجود دارد. مالحظات و ابهامات هم 
به دليل آماده نبودن زيرساخت ها است. رضايي مجددا 
تأكيد كرد: هنوز كميسيون تلفيق مصوبه اي درباره ارز 
ترجيحي نداشته اس��ت. نظرات مختلفي وجود دارد. 
كميسيون تلفيق به دنبال آن است كه به سود مردم كار 
كند. هفته گذشته و در جريان بررسي بخش درآمدي 
بند الحاقي ۱، تبصره ۱ بودجه علي اكبر كريمي نماينده 
اراك پيشنهاد حذف اين بند مربوط به اختصاص منابعي 
براي تأمين كاالهاي اساسي را مطرح كرد كه در نهايت 
اين موضوع به پيشنهاد رييس مجلس به كميسيون 
تلفيق ارجاع شد. در بخش هزينه اي اين بند آمده است 
كه معادل 9 ميليارد دالر براي تأمين كاالهاي اساسي، 
دارو و تجهيزات پزشكي براساس نرخ ترجيحي اختصاص 
پيدا مي كند. اين بند به معناي اس��تمرار پرداخت ارز 
ترجيحي در سال آينده است كه دولت با آن مخالف است 
لذا اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع شده تا در مورد آن 

تصميم گيري كند.

مهلت ثبت كارتخوان ها
تمديد شد

درحالي كه آخرين مهلت ثبت كارتخوان ها در سازمان 
امور مالياتي ت��ا پايان بهمن ماه ب��ود، تازه ترين اعالم 
سازمان امور مالياتي حاكي از آن است كه از ساعت ۱4 
روز شنبه سايت براي كساني كه نتوانسته اند كارتخوان  
خود را به پرونده مالياتي الصاق كنند، باز مي ش��ود. در 
راستاي اجراي ماده ۱۱ قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه موديان، بانك مركزي بايد با همكاري سازمان 
مالياتي نسبت به س��اماندهي دستگاه هاي كارتخوان 
بانكي يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي اقدام مي كرد.  
در اين زمينه، با اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان 
امور مالياتي و بانك مركزي كليه اش��خاص داراي ابزار 
پرداخت ه��اي بانكي مي توانند ب��ا ورود به درگاه ملي 
 my.tax.gov.ir خدمات الكترونيك مالياتي به نشاني 
فهرس��ت تمامي دس��تگاه هاي كارتخ��وان بانكي يا 
درگاه ه��اي پرداخت الكترونيكي خود را مش��اهده و 
نس��بت به الصاق آنها به پرونده ه��اي مالياتي قبلي يا 
تشكيل پرونده مالياتي جديد اقدام كنند كه فرصت اين 
اقدام در ۳0 بهمن ماه به پايان رسيد.  بررسي ها حاكي 
از آن است كه در مهلت تعيين شده بيش از 4 ميليون و 
۷00 هزار دستگاه كارتخوان به پرونده مالياتي متصل و 
بيش از ۳ ميليون دستگاه كارتخوان غيرفعال شده اند. 
بنابراين، با تعيين تكليف بيش از ۷ ميليون و ۷00 هزار 
دستگاه كارتخوان از ۱0 ميليون و ۶۸0 هزار كارتخوان 
فعال در كشور، بيش از 2 ميليون و 9۸0 هزار كارتخوان 
صاحبان آنها نسبت به تعيين تكليف در سازمان مالياتي 
اقدام نكرده اند و بالتكليف مانده اند كه بانك مركزي به 
زودي نسبت به غيرفعال و قطع كردن آنها اقدام خواهد 
كرد.  اعالم ش��ركت شاپرك حاكي از آن است كه فعال 
200 ه��زار كارتخ��وان قطع ش��ده و پذيرندگاني كه 
كارتخوان آنها غيرفعال شده است، به محض تشكيل 
پرونده مالياتي و رجوع به ش��ركت خدمات پرداخت، 
مي توانند كارتخوان شان را مجددا فعال شده، در اختيار 
داشته باشند.  در اين زمينه، تازه ترين اعالم سازمان امور 
مالياتي بيانگر اين است كه كارتخوان هاي متصل نشده 
به سامانه مالياتي از ساعت ۱4 امروز مي توانند در اين 
سامانه اطالعات خود را ثبت كنند. گفتني است كه اين 
تمديد مهلت صراف براي درخواست الصاق كارتخوان ها 
به پرونده مالياتي اس��ت.  طبق اين گ��زارش، پيش از 
دارندگان كارتخوان و درگاه پرداخت الكترونيك تا پايان 
دي ماه به منظور ثبت در سازمان امور مالياتي فرصت 
داشتند كه اين فرصت تا پايان بهمن ماه تمديد شد و 

اين بار نيز براي بار سوم تمديد شده است.

رسوب كاال در گمرك
 كاهش مي يابد

وزير اقتصاد گفت: متن اوليه اي تنظيم شده تا فرآيند هاي 
تجاري و گمركي كشور با سرعت بيشتري صورت گيرند 
تا منجر به رسوب كمتر كاالها در گمركات كشور شود. 
خاندوزي گفت: تصميم بر اين اس��ت تا در مورد ثبت 
س��فارش كاالها، تخصيص ارز توس��ط بانك مركزي، 
روند هاي ناظر بر ترانزيت كاال ها و اقداماتي از اين دست، 
البته با كمترين تغيير در روند هاي تجاري كشور، تسريع 
صورت گيرد تا فرآيند هاي تجاري كشور در كوتاه ترين 
زمان ممكن انجام شوند. به گفته او، اين متن پيشنهادي 
در جلسه ديگري نهايي ش��ده و به هيات دولت ارسال 
مي شود و براي همه دستگاه ها الزم االجرا خواهد بود. 
او گفت: تالش ما اين است كه اصالح رويه هاي تجاري 
و گمركي بدون نياز به مجوز هاي خاص و اصالح قوانين 
باشد. به عبارت ديگر، بتوانيم در حوزه اختيارات هيات 
دولت مصوباتي را داشته باشيم كه با سرعت بيشتري 
اين اقدامات و اصالحات انج��ام گيرد. همچنين وزير 
امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به وزير صنعت، معدن 
و تجارت از وي خواست ش��ركت هاي بزرگ صنعتي 
و معدني اس��تان ها را ملزم به بازگرداندن حساب هاي 
بانكي خود به استان محل استقرار شركت كنند. »سيد 
احسان خاندوزي« در نامه خود نوشت: با توجه به نامه 
معاون اول رييس جمهوري در خصوص اجراي توافقات 
و تصميمات سفر رييس جمهوري به استان يزد، يكي 
از مسائل مطرح شده در سفرهاي استاني، قرار داشتن 
حساب شركت هاي بزرگ صنعتي و معدني استان ها در 

خارج از استان است. 

پاي سيگار و اينفلوئنسرها به مجلس باز شد

سخنگوي شوراي نگهبان: رييس جمهور: 

چند گام تا پايان بررسي  بودجه 1401 

هنوز متن نهايي طرح صيانت را نديده ايممردم را براي تزريق دوز سوم اقناع كنيد
رييس جمهور بر ضرورت اس��تمرار توجه به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي از سوي مردم تاكيد كرد 
و از اعضاي ستاد ملي كرونا خواست در راستاي اقناع 

مردم به تزريق ُدز سوم واكسن بكوشند.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييس��ي در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا از ارايه گزارش��ي با موضوع كاهشي 
ش��دن روند ابتالء و قربانيان موج ششم همه گيري 
كرونا ابراز خرس��ندي كرد و گفت: البته اين مساله 
به هيچ وجه نبايد باعث سس��ت شدن اجراي اصول 

بهداشتي شود.
رييس جمه��ور از هم��ه آح��اد م��ردم، اصن��اف و 
كارمندان خواست همچنان با دقت و به طور كامل 
ش��يوه نامه هاي بهداش��تي را رعايت و ب��ه ويژه از 
برگزاري و حضور در اجتماعات پرهيز كنند و افزود: 
دستگاه هاي متولي، اجراي پروتكل هاي بهداشتي 

را به طور جدي و موثر پيگيري كنند.
وي در ادام��ه برخ��ي اماك��ن پرخط براي ش��يوع 
كرونا را مورد توجه قرار داد و اظهار داش��ت: يكي از 
پرخطرترين محل ها براي شيوع كرونا، وسايل حمل 
و نقل عمومي اس��ت و لذا مسووالن مربوطه پيگير 
اجراي دقيق پروتكل ها از جمله در خطوط هوايي و 
رعايت مصوبه سقف ۶0 درصدي در پروازها باشند.

رييسي با اشاره به گزارش ارايه شده در جلسه درباره 
كيفيت بازدارندگي جريمه هاي در نظر گرفته شده 
براي عدم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي، تصريح 
كرد: الزم اس��ت اي��ن جريمه ها با ه��دف افزايش 
بازدارندگ��ي و ارتقاي توجه به دس��تورالعمل هاي 

بهداشتي مربوط به كرونا مورد بازنگري قرار بگيرند.
رييس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنانش به 
اهميت تحقي��ق و پژوهش درباره آث��ار و عوارض 
اجتماعي و رواني كرونا اش��اره و خاطرنش��ان كرد: 
مطالعه عوارض ناش��ي از كرونا براي افراد در ابعاد 
ش��خصي و اجتماعي بسيار مهم و پشتوانه عملكرد 
و تصميم گيري هاي بهتر ما در آينده است، لذا اين 
موضوع بايد بس��يار م��ورد توجه بگي��رد و از نتايج 
تحقيق��ات و تجربيات ديگران نيز به نحو احس��ن 

استفاده شود.
رييسي همچنين با اشاره به گزارشي كه درباره طب 
س��نتي در جلسه ارايه ش��د، مواجهه عالمانه با اين 
موضوع را در محافل علمي و دانشگاهي از مصاديق 
تضارب آرا و آزادانديش��ي دانست و از دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي و وزارت بهداشت خواست فضايي را 
فراهم كنند تا متخصصان اين عرصه بتوانند در جمع 
اساتيد و صاحب نظران پزشكي به بحث و گفت وگو 
درباره نظرات ش��ان بپردازند و م��ردم از نتيجه اين 

مباحث بهره مند شود.
در جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم شد كه 
محققان مجموع��ه دارويي بركت موفق ش��ده اند 
واكس��ن جديدي توليد كنند كه مشخصا مي تواند 
در برابر س��ويه ُاميكرون بازدارندگي موفق و سطح 
بااليي داشته باشد. در اين جلسه مقرر شد الزامات 
و محدوديت هاي كرونايي، با لحاظ تعريف جهاني 
ارايه شده از رنگ هاي مختلف كرونايي، متناسب با 
شرايط فعلي شيوع كرونا در كشور بازتعريف شود.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره طرح 
صيانت از فضاي مجازي هم گفت: گاهي تصويب يك قانون 
فراز و نش��يب هاي فراواني دارد و تفاوت متن اوليه تا طرح 
نهايي زياد است و ممكن است متن تغييرات زيادي كند. 
با توجه به اينكه نمي دانيم مصوبه مجلس چه خواهد بود 
نمي توانيم اظهارنظر كنيم فقط بايد وفاق بيشتري نسبت به 
اين طرح وجود داشته باشد و موافقان و مخالفان در فضاي 
آرامي نظرات خود را اعالم كنند. سخنگوي شوراي نگهبان 
در پاسخ به سوالي درباره رويكرد شوراي نگهبان در مواجهه با 
طرح صيانت گفت: ما هرچه منع شرعي يا قانوني داشته باشد 
را اعالم مي كنيم اما تا متن اصلي را نبينيم نمي توانيم راجع 
به آن اظهارنظر كنيم. وي در پاس��خ به سوالي درخصوص 
طرح رتبه بندي معلمان گفت: ش��وراي نگهبان به دنبال 
حل مساله اس��ت و اختالفي با مجلس ندارد. اين طرح در 
مجلس مصوب شده اما ما به صورت رسمي آن را دريافت 
نكرديم و بعد از دريافت طرح در دستور كار قرار مي گيرد. 
نسبت به اين طرح دو دسته ايراد مطرح بود اشكاالت مالي 
و غيرمالي. ما بررس��ي خواهيم كرد آيا دولت تقبل مالي را 
نس��بت به اين اليحه داشته يا خير. ما به دنبال حل مساله 
رتبه بندي معلمان هستيم. طحان نظيف در پاسخ به سوالي 
راجع به ضرورت ساختار بودجه گفت: بحث اصالح ساختار 
بودجه يكي از اموري است كه مقام معظم رهبري هم به آن 
تاكيد داشتند كارهايي در اين زمينه انجام شده اما آنگونه كه 
شايسته بوده به آن پرداخته نشده. مجلس فعلي قانوني را در 
اين زمينه تصويب كرد اما انتظار اين است گام هاي بلندتري 
توسط دولت و مجلس برداشته شود. وي در پاسخ به سوالي 
درباره دخالت نمايندگان مجلس در انتصابات دولت گفت: 

نسبت به اين موضوع قبال نظر شورا را عرض كردم. ممكن 
است شورا گزارشاتي را در اين خصوص دريافت كرده باشد 
اگر گزارش��ي دريافت كنيم مستلزم بررسي است. طحان 
نظي��ف در رابطه با وظايف و اختيارات ش��وراي نگهبان از 
حيث رسيدگي هاي تخصصي گفت: موضوعي در دستور 
كار شوراي نگهبان قرار نمي گيرد مگر اينكه مجامع فقهي 
و حقوقي راجع به آن اظهارنظر كرده باش��ند. اين مجامع 
جلساتي را با كارشناس��ان و نخبگان حوزه هاي مختلف 
برگزار مي كنند و نظرات خودشان را بعد از اين جلسات اعالم 
مي كنند. ما نيز با اشتياق در خدمت نخبگان، كارشناسان 
و مسووالن كشور هستيم. وي در پاسخ به سوالي راجع به 
طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس گفت: هرچيزي كه 
به شفافيت بيشتر كمك كند و منع قانوني و شرعي نداشته 
باشد با آن موافقيم اما نسبت به مفاد طرح نمي توانم فعال 
اظهارنظر كنم و بايد ديد چه متني به تصويب نمايندگان 
مجلس مي رسد. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اليحه 
بودجه سال ۱40۱ گفت: بررسي بودجه سال ۱40۱ هنوز در 
صحن مجلس آغاز نشده اما طبق روال پژوهشكده شوراي 
نگهبان در حال بررسي موجود است و سعي مي كند پا به 
پاي مجلس پيش آيد. هنوز نظر رسمي و غيررسمي راجع به 
اليحه بودجه به مجلس ارايه نكرده ايم و قائل به اين نيستيم 
كه به صورت پيشيني نكته اي را منتقل كنيم. طحان نظيف 
در پاسخ به س��والي راجع به اصالح قانون اساسي گفت: ما 
معتقديم فرآيند بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شده و 
اگر ترتيبات قانوني طي شود امكان بازنگري وجود دارد و راه 
بسته نيست و مي توانيم از ظرفيت هاي فعلي استفاده كنيم. 
منطق اين است كه اولويت را به اجراي قانون فعلي بگذاريم.



گروه بانك و بيمه|
وزارت خزانلله داري امريللكا در بيانيه اي اعللام كرد كه 
اين كشللور تحريم هايي را عليه دو بانك بزرگ روسلليه 
 VTB و وي تي بللي Sberbank يعنللي اسللبربانك
 اعمال كرده اسللت. به گزارش خبرگزاري تللاس، وزارت 
خزانه داري امريكا روز پنجشنبه در بيانيه اي اعام كرد كه 
اين كشور تحريم هايي را عليه دو بانك بزرگ روسيه يعني 
اسللبربانك Sberbank و وي تي بي VTB اعمال كرده 
است. در بيانيه خزانه داري امريكا آمده است: خزانه داري 
اقدام بي سابقه اي عليه دو موسسلله مالي بزرگ روسيه، 
شركت هاي سهامي عام اسبربانك و بانك وي تي بي انجام 
داده است كه توانايي بنيادي آنها را براي فعاليت )اقتصادي( 
به شدت تغيير مي دهد. اياالت متحده همچنين تحريم هايي 
را عليه مديران ارشد اين دو بانك اعام كرد. از جمله افرادي 
كه در ليست سياه قرار گرفتند، الكساندر ودياخين، معاون 
اول رييس هيات اجرايي اسللبربانك ودو مدير عاليرتبه 
بانك VTB آندري پوچكوف و يوري سللولوويف و همسر 
سولوويف، گالينا اوليوتينا هستند. بر اساس اين گزارش، 
دفتر كنترل دارايي هاي خارجي امريكا )OFAC( همچنين 
تحريم هاي شديدي را عليه سه بانك ديگر روسيه يعني 
Otkritie، Novikom و Sovcom اعمال كرده است.
در اين بيانيه همچنين آمده است: اين سه موسسه مالي 

نقش مهمي در اقتصاد روسيه دارند و دارايي هاي تركيبي 
به ارزش 80 ميليارد دالر را در اختيار دارند. اين بيانيه افزود: 
اين تحريم ها بخش خدمات مالي روسيه را بيشتر محدود 
مي كند و توانايي ساير بخش هاي مهم اقتصادي روسيه را 
براي دسترسي به بازارهاي جهاني، جذب سرمايه گذاري 
و استفاده از دالر امريكا به شدت كاهش مي دهد. اتحاديه 
اروپا تحريم هاي مالي و فناوري سختي را عليه ۶۴ سازمان 
و شركت اصلي روسيه از جمله رياست جمهوري، وزارت 
دفاع، سرويس اطاعات خارجي، ساير سازمان هاي دولتي 
و شركت هاي بخش دفاعي، انرژي، هواپيما و بخش مالي اين 
كشور اعمال كرد. مجله رسمي اتحاديه اروپا در گزارشي كه 
روز جمعه منتشر شد، اعام كرد كه اين اتحاديه تحريم هاي 
مالي و فناوري سختي را عليه ۶۴ سازمان و شركت اصلي 
روسيه از جمله رياست جمهوري، وزارت دفاع، سرويس 
اطاعات خارجي، ساير سازمان هاي دولتي و شركت هاي 
بخش دفاعللي، انرژي، هواپيما و بخش مالي اين كشللور 
اعمال كرده اسللت. بر اسللاس اين گزارش، اين تحريم ها 
محدوديت هايي را براي دسترسي روسيه به خدمات مالي 
اتحاديه اروپا و محدوديت هاي فناوري تعيين كرده اند. در 
اين گزارش به نقل از شللوراي اتحاديه اروپا آمده است: در 
2۴ ژانويه 2022... اين شورا مجدداً تأكيد كرد كه هرگونه 
تجاوز نظامي بيشتر توسللط روسيه عليه اوكراين عواقب 

و هزينه هاي سللنگيني خواهد داشت. اين گزارش افزود: 
با توجه به وخامت اوضاع، اين شللورا در 25 فوريه 2022 
تصميمي مبني بر اعمال اقدامات محدودكننده بيشتر 
در بخش هاي مختلف، به ويژه دفللاع، انرژي، هوانوردي و 
مالي اتخاذ كرد. در ميان سازمان ها و نهادهاي تحريم شده، 
اسامي شركت هايي مانند سوخو، توپولف، كاشنيكف، 
راه آهن روسيه، شركت كشتي سللازي يونايتد، مشاهده 
مي شود.شللوراي اتحاديه اروپا همچنين چهار بانك آلفا 

بانك، اتكريتيه، روسيا و پرومسويابانك را نيز تحريم كرد.

     فرانسه حساب بانكي 
همه روس ها را مي بندد

وزير دارايي فرانسه اعام كرد كه مقامات اين كشور قصد 
دارند حساب افراد تبعه روسيه كه تحت تحريم هاي مرتبط 
با اوكراين قرار دارند، مسدود كنند و اين تصميم به زودي 
اتخاذ خواهد شد. برونو لومر، وزير دارايي فرانسه روز جمعه 
اعام كرد كه مقامات اين كشور قصد دارند تمام حساب هاي 
افراد تبعه روسيه كه تحت تحريم هاي مرتبط با اوكراين قرار 
دارند، مسدود كنند و اين تصميم به زودي اتخاذ خواهد 
شللد.امروز از اداره اصلي دارايي عمومي خواستم تا همه 
حساب هاي روس هاي تحت تحريم اروپا را در حال حاضر 
شناسايي كند.  اين وزير افزود: ما از همه ابزارهاي الزم براي 

مسدود كردن حساب شخصيت هاي سياسي و اقتصادي 
روسيه در فرانسه با تحريم عليه آنها استفاده خواهيم كرد.
لومر همچنين تأكيد كرد كه اين تصميمات طي ساعات 

آينده اتخاذ خواهد شد.

    آلمان تحريم هاي اتحاديه اروپا را 
علت مسدود شدن بانك هاي روسي اعالم كرد

وزير دارايي آلمان اعام كرد كه تحريم هاي اتحاديه اروپا به 
دليل عمليات نظامي روسيه در اوكراين منجر به مسدود 
شدن تقريباً كامل فعاليت بانك هاي روسي در كشورش شده 
است. به گزارش راشاتودي، كريستين ليندنر، وزير دارايي 
آلمان روز جمعه اعام كرد كه تحريم هاي اتحاديه اروپا به 
دليل عمليات نظامي روسيه در اوكراين منجر به مسدود 
شدن تقريبًا كامل فعاليت بانك هاي روسي در كشورش 
شده است. ليندنر گفت كه تنها تراكنش هايي كه هنوز مجاز 
هستند، مربوط به معاماتي مي شود كه توسط شركت هاي 
آلماني براي پرداخت هزينه گاز روسيه صورت مي گيرند. 
اين وزير آلماني در ادامه گفت: در حال حاضر محاصره كامل 
بانك هاي روسيه وجود دارد. بنابراين، گردش مالي تجاري با 
شركت هاي روسي عما مسدود شده است.در برخي موارد، 
معامات همچنان امكان پذير است. به عنوان مثال، پرداخت 
هزينه تامين گاز صورت مي گيرد تا شللركت هاي آلماني 

بتوانند به شركت هاي تابعه خود در روسيه نقل و انتقاالت 
)مالي( را انجام دهند. ليندنر در ويدئويي كه روز جمعه در 
حساب توييتر وزارت دارايي آلمان منتشر شد، اضافه كرد كه 
آلمان تامين انرژي را تضمين كرده و براي عواقب احتمالي 
تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه روسلليه آماده است. با اين 
حال، وي اذعان كرد كه دولت آلمان در حال حاضر مطمئن 
نيست كه اين تحريم ها چه پيامدهاي دقيقي خواهد داشت 

و مي تواند منجر به تورم بيشتر شود. به گفته ليندنر، اتحاديه 
اروپا مي تواند تحريم هاي بيشتري را عليه روسيه اعمال كند، 
اما اين اتحاديه بايد مطمئن مي شد كه اين تحريم ها به طور 
خاص فقط بر اقتصاد روسيه تأثير مي گذارد. دولت آلمان روز 
جمعه اعام كرد كه هيچ تحريمي عليه بخش انرژي روسيه 
برنامه ريزي نشده است، چرا كه چنين اقداماتي مي تواند به 

برلين بيشتر از مسكو آسيب برساند.
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اتحاديه اروپا 64 سازمان و شركت اصلي روسيه را تحريم كرد

پاتك  اقتصادي به مسكو

كاهش قيمت سكه به دنبال افت اونس جهاني طال 

هنوز كميسيون تلفيق درباره ارز ترجيحي به جمع بندي نرسيده است
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

عصر روز شنبه 7 اسفند 1۴00، در بازار آزاد هر دالر امريكا 
2۶ هزار و 30 تومان و درهللم امارات 7 هزار و 1۴0 تومان 
معامله شد. قيمت اونس جهاني نيز كه به 1908 دالر در 
هفته گذشته رسلليده بود، به 1889 دالر كاهش يافته و 
در نتيجه قيمت سللكه طا به كانال 11 ميليون تومان و 
قيمت 11 ميليللون و 950 هزار تومان رسلليد.  نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي شنبه، هفتم اسفندماه با 50 تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته، 2۴ هزار و 771 تومان 
معامله شد. قيمت فروش يورو با كاهش 2۴۶ توماني نسبت 
به روز كاري گذشته برابر با 27 هزار و ۴02 تومان بود. قيمت 
خريد هللر دالر 2۴ هزار و ۴۶5 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 27 هزار و 129 هزار تومان اعام شد. عاوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشللكل ارزي 2۴ هزار و 589 تومان و 
نرخ فروش آن 2۴ هزار و 812 تومان بود.اين در حالي است 
كه نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و ۶83 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 27 هزار و 935 تومان اعام شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامات حواله يورو به قيمت 27 هزار و 
1۶0 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۴ هزار و 12۴ 
تومان معامله شد.افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
از ابتداي امسال شروع شد و از خردادماه وارد كانال 2۶ هزار 
تومان شد. نوسان قيمت  دالر در صرافي هاي بانكي ادامه 
داشت و به طور مشللخص در 2۴ آذرماه در كانال 27 هزار 
تومان ثابت مانده بود. در روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز نيز 
سير نزولي را شروع كرد، به اين صورت كه پس از ۶ ماه وارد 
كانال 2۶ هزار تومان شد و در آخرين روزهاي دي ماه )27 
دي ماه( دوباره به كانال 25 هزار تومان بازگشت. البته نرخ 

دالر از 17 بهمن ماه در كانال 2۴ هزار تومان نوسان دارد.

    كاهش قيمت انواع سكه و طال 
قيمت سكه شنبه، هفتم اسفندماه در بازار تهران با 320 
هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
پنجم اسللفندماه( به بهاي 11 ميليون و 900 هزار تومان 
رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 11 
ميليون و 800 هزار تومان معامله شللد. همچنين ديروز 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 700 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و 750 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 

و 320 هزار تومان قيمت خورد.
عاوه بر اين، در بللازار طا نيز نرخ هر گرم طاي 18 عيار 
به يك ميليون و 197 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طا نيز پنج  ميليون و 18۶ هزار تومان شد.اونس جهاني 

طا نيز با قيمت يك هزار و 889 دالر و 9۴ سنت معامله شد 
كه نسبت به روز پنجشنبه گذشته بيش از 70 دالر كاهش 
قيمت را تجربه كرده است. مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طا و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي طي چند هفته گذشللته 
كاهشي بود و در نتيجه تاثير مستقيم بر كاهش بهاي فلز 
زرد در داخل كشور داشللت. اما از روز پنجشنبه با حمله 
روسيه به اوكراين انس جهاني طا رشد ۶9 دالري داشت 
كه در نتيجه آن قيمت انواع سكه و طا در اين روز افزايشي 
بود اما امروز دوباره قيمت ها افت داشت. در حالي كه حمله 
روسلليه به اوكراين موجب ايجاد نوسان هاي شديدي در 
بازار فلزات گرانبها شده است قيمت طا روز جمعه شاهد 
كاهش نزديك به يك درصدي بود و قيمت فلز پاالديوم نيز 
افت داشت. قيمت هر اونس طا در پايان معامات پرنوسان 
ديللروز با 0.7۶ درصد كاهش به 1889 دالر و 3۴ سللنت 
رسلليد. قيمت فلز زرد در پايان معامات آتي ديروز براي 
تحويل در مللاه آوريل هم با 2.01 درصد كاهش به 1887 
دالر و ۶0 سنت رسيد. دانيل بريسمن تحليلگر كامرزبانك 
در اين باره گفت: »ما فكر مي كنيم براي كاهش قيمت طا 
هنوز زود است و ريسك تشديد بيشتر درگيري ها وجود 
دارد. از اين رو ممكن است اين اصاح قيمت موقتي باشد.« 
بريسللمن افزود، با اين حال برخي فعاالن بازار معتقدند 
تحريم هاي وضع شده از سوي كشورهاي غربي عليه روسيه 
به اندازه كافي شديد نيستند. روز پنجشنبه و به دنبال اعام 
آغاز حمله نظامي روسيه به اوكراين قيمت طا با بيش از 
3 درصد جهش به 1973 دالر و 9۶ سنت رسيده بود. اما 
قيمت فلز زرد نسبت به باالترين رقم هاي روز پنجشنبه 
بيش از 90 دالر عقب نشيني كرده است. ديويد مگر مدير 
بخش معامات فلزات گرانبهاي موسسه هاي ريج فيوچرز 
گفت: »افزايش شللديد قيمت با افت شديد قيمت كاما 
تحت تاثير عوامل فني بود.« ترميم ارزش سهام در بازارهاي 
بورس جهان نيز بر ميزان سرمايه گذاري امن در بازار طا 
تاثير گذاشته، هرچند كه تحليلگران انتظار دارند نوسان 
در بازارها همچنان طي روزهاي آتي باال باشد. قيمت فلز 
پاالديوم هم ديروز با 1.3 درصد كاهش به 2372 دالر و 19 
سنت رسيد. قيمت اين فلز گرانبها روز پنجشنبه و به دنبال 
خبر جنگ در شرق اروپا به باالترين رقم از ماه جوالي يعني 

2711 دالر و 19 سنت رسيده بود.
كارلو آلبرتو دي كاسللا تحليلگر بازار فلزات گرانبها 
گفت، بللا توجه به اينكه روسلليه از توليد كنندگان 
عمده پاالديوم به شللمار مللي رود جنگ اوكراين و 

احتمال تحريم مسكو و شللركت هاي روسي بيش 
از همه قيمت پاالديوم را تحت تاثير قرار مي دهد.

     رضايي: هنوز كميسيون تلفيق درباره
 ارز ترجيحي به جمع بندي نرسيده است

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 1۴01 گفت كه هنوز 
كميسلليون تلفيق به جمع بندي درباره ارز ترجيحي در 
بودجه سللال آينده نرسيده و مصوبه اي هم نداشته است.

علي رضايي در گفت وگو با ايسنا در واكنش به انتشار اخباري 
درباره اجراي آزمايشي حذف ارز ترجيحي در برخي شهرها 
گفت: اين موارد نظرات شخصي برخي از اعضاي كميسيون 
تلفيق است. وي افزود: هنوز كميسيون تلفيق درباره ارز 
ترجيحي جمع بندي نداشته چون اختاف نظرهاي جدي 
در مورد آن وجللود دارد. ماحظات و ابهامات هم به دليل 
آماده نبودن زيرساخت ها است. رضايي مجددا تأكيد كرد: 
هنوز كميسيون تلفيق مصوبه اي درباره ارز ترجيحي نداشته 
است. نظرات مختلفي وجود دارد. كميسيون تلفيق به دنبال 
آن است كه به سود مردم كار كند. هفته گذشته و در جريان 
 بررسللي بخش درآمدي بند الحاقللي 1، تبصره 1 بودجه 
علي اكبر كريمي نماينده اراك پيشللنهاد حذف اين بند 
مربوط به اختصاص منابعي براي تأمين كاالهاي اساسي 
را مطرح كرد كه در نهايت اين موضوع به پيشنهاد رييس 

مجلس به كميسيون تلفيق ارجاع شد.
در بخش هزينه اي اين بند آمده است كه معادل 9 ميليارد 
دالر براي تأمين كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
براساس نرخ ترجيحي اختصاص پيدا مي كند. اين بند به 
معناي استمرار پرداخت ارز ترجيحي در سال آينده است 
كه دولت با آن مخالف است لذا اين بند به كميسيون تلفيق 

ارجاع شده تا در مورد آن تصميم گيري كند.

     ميرتاج الديني: 
به سمت حذف ارز ترجيحي مي رويم

سلليدمحمدرضا ميرتاج الديني عضو كميسيون تلفيق 
مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه در روزهاي جمع بندي 
بحث ارز ۴200 توماني قرار داريم، گفت: پيش بيني بنده 
اين است كه به سمت حذف ارز ترجيحي و يارانه مستقيم 
خواهيم رفت اما اينكه اين حذف از چه زماني رخ دهد، در 

اختيار دولت است.
به گزارش تسنيم، ميرتاج الديني رييس كميته هدفمندي 
يارانه هاي كميسيون تلفيق بودجه سال 1۴01 در برنامه 
دست خط در خصوص وضعيت ارز ۴200 توماني گفت: 

دولت اين ارز را در اليحه حذف كرده و در مقابل آن يارانه را 
در نظر گرفته است. وي با اشاره به اينكه حذف ارز ترجيحي 
به معناي حذف يارانه نيست، گفت: ارز ترجيحي يك يارانه 
پنهان است و به كاالهاي اساسللي، دارو و گندم پرداخت 
مي شود. دولت در مورد دارو و گندم گفته است كه يارانه را 
به صورت ريالي اما براي تمام مردم حفظ خواهد كرد. يارانه 
كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي نيز ديگر به واردكننده 
تعلق نمي گيرد و در مقابل آن يارانه به حلقه آخر كه همان 
مردم هستند تعلق خواهد گرفت. ميرتاج الديني در ادامه 
گفت: در تبصره 1۴ نيز براي اين موارد 17۶ هزار ميليارد 
تومان يارانه در نظر گرفته شده است. ما در تلفيق اين رقم 
را افزايش داديم و به 250 هزار ميليارد تومان رسللانديم. 
در واقع اگر مجلس حذف ارز ترجيحي را تصويب كند در 
مقابل آن 50 هزار ميليارد تومان پول در اختيار دولت قرار 
خواهد گرفت. وي افزود: از اين رقم 70 هزار ميليارد تومان 
براي دارو و تجهيزات پزشكي، 71 هزار ميليارد تومان براي 
گندم و مابقي نيز براي كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده 
است. يارانه دارو و گندم براي تمامي دهك ها است و بقيه 
براي جامعه هدف يارانه بگير است كه حداقل ۶0 ميليون 

نفر را شامل مي شود.

  يارانه حذف ارز ترجيحي نقدي نخواهد بود
عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسامي با تاكيد 
بر اينكه يارانه هاي جديد به صورت يارانه نقدي نيسللت، 
گفت: بلكه به صورت كارت اعتباري يارانه كااليي مي دهند 
كه بانك مركزي زيرسللاختي را براي فروشگاه هايي كه 
كارتخللوان مخصوص دارنللد و با كد بانللك مركزي كار 
مي كنند، فراهم خواهد كرد. اين پول فقط براي خريد كاال 
اسللت. درباره كاال هم صحبت اين اسللت كه فقط كاالي 
اساسي يا انتخاب مردم براي كاالها آزاد باشد و بانك مركزي 
مي گويد براي همه كاالها تنظيم شللده و كاالي خاصي 
نيسللت. ميرتاج الديني در خصوص اينكه موضوع حذف 

يا باقي ماندن ارز ۴200 در مجلس جمع بندي شده است، 
گفت: در روزهاي جمع بندي قرار داريم. پيش بيني بنده 
اين است كه به سمت حذف ارز ترجيحي و يارانه مستقيم 
خواهيم رفت اما اينكه اين حذف از چه زماني رخ دهد، در 
اختيار دولت است. احتمااًل سال آينده اين كار اجرا خواهد 
شد. در حقيقت دولت بايد تمام مقدمات را آماده كند و تا 
زماني كه همه مقدمات را آمللاده نكرده، روند فعلي ادامه 
خواهد داشللت. وي در مورد تضمين اجراي صحيح اين 
اقدام با وجود تجربه مشكات در هدفمندسازي يارانه هاي 
گفت: يكي از بحث هاي نمايندگان همين است كه دولت 
آيا همه موارد را كامل مديريت مي كند يا خير. دولت بايد 
قيمت ها را كنترل كند، كاالها را به صللورت انبوه در بازار 
عرضه كند )كمبودي نداشته باشيم( و كارت اعتباري با 
قابليت استفاده در روستاها و شهرهاي كوچك براي همه 
جامعه هدف تامين شود. قرار بر اين است كه اين مواردي 
در برخي از شهرها به صورت آزمايشي اجرا شود تا مجلس 
هم به آن اطمينان برسد. در واقع براي ما آنچه مهم است و 
در جلسه غيرعلني هم آقاي قاليباف نيز بر آن تاكيد كردند، 

معيشت مردم است.

     سبزپوشي رمزارزها در نخستين روز هفته
بازار معامللات ارزهاي ديجيتال در روز آغازين هفته، با 
افزايش قيمت مواجه شده، بازار امروز سبزپوش است و 
برخي از رمزارزها تا 15 درصد افزايش قيمت را نيز تجربه 
كرده اند. بررسللي بازار رمزارزها در هفته اي كه گذشت 
نشللان دهنده كاهش قيمت ارزهاي ديجيتال اسللت، 
به طوري كه اغلب 10 رمز ارز صدرنشين اين بازار در يك 
هفته گذشته، با كاهش قيمت مواجه شدند كه بخش 
عمده آن به دليل شوك اوليه ناشي از تحوالت اوكراين 
بود.  نوسللانات بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد. برخي 
روزها بازار سراسللر سبز اسللت و در روزهاي ديگر، روند 
معاماتي تمام رمزارزها قرمز مي شللود. در روز آغازين 

هفته جاري، تمام ارزهاي صدرنشللين بازار رمزارزها با 
افزايش قيمت روبرو شدند. بر اساس رصد بازار رمز ارزها 
)coinmarketcap.com( بيت كوين با كاهش حدود 
سه درصدي نسبت به هفته گذشته و افزايش حدود يك 
درصد نسبت به روز گذشللته، به قيمت 38 هزار و 795 
دالر در بازار معامله شد. بيت كوين كه هفته هاي گذشته 
به 3۴ هزار دالر نيز رسيده بود، روند صعودي خود را تا ۴۴ 
هزار دالر پيش برد، اما اين صعود پايدار نبود به طوري كه 
امروز دوباره به كانال قيمتي 38 هزار دالر بازگشته است.

عاوه بر بيت كوين، رمز ارز اتريوم نيز با كاهش قيمت بيش 
از يك درصدي نسبت به هفته گذشته، به قيمت 2 هزار و 

750 دالر رسيد.
در اين بللازار، اكنون 17 هزار و 829 رمرارز در حال مبادله 
هستند كه نسبت به هفته گذشته حدود 200 رمزارز به آن 

افزوده شده است.
كاهش قيمت بيت كوين در هفته هاي اخير باعث شللده 
داميننس )/Dominance تسلللط بر بازار( اين رمز ارز 
به ۴1.7 درصد برسد. سهم اتريوم در اين بازار نيز امروز به 
18.7 درصد رسيد. تسلط بيت كوين بر بازار نسبت به هفته 
گذشته تغيير نداشته، اما اتريوم با افزايش 0.۶ دردصدي 

نسبت به هفته قبل رو به رو شده است.
 روند كاهشي قيمت ارزهاي ديجيتال باعث شد ارزش اين 

بازار اكنون به يك هزار و 7۶9 ميليارد دالر برسد.
 )Bitcoin( بر اساس آخرين آمار، ارزش بازار بيت كوين
امروز به 737 ميليارد و 370 ميليون دالر و ارزش بازار اتريوم 

نيز به 330 ميليارد و 158 دالر رسيده است.
در بازار ديروز، تتر )Tether( يك دالر، يو اس دي كوين 
)USD Coin( يك دالر، بللي. ان. بي  )BNB( 373 دالر 
و 71 سنت، سوالنا )Solana( 91 دالر و ۴ سنت، كاردانو 
)Cardano( 89 سللنت، ريپل )XRP( 7۶ سللنت، ترا 
)Terra( 7۶ دالر و 11 سنت و آواالنچ )AVAX( با قيمت 

79 دالر و 17 سنت معامله شد.
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گروه بازار سرمايه|
طي 18 ماه اخير فشارهاي زيادي به بازار سرمايه وارد شد 
كه مهم ترين مشكل و فشار عرضه اوراق دولتي بود. سال 
99 و در روزهاي اوج بازار فشار اين عرضه ها در بازار به چشم 
نمي آمد اما با كاه��ش ورود پول به بازار پس از ريزش هاي 
مردادماه سال اخير، تامين مالي دولت از طريق اوراق منجر 
به ايجاد ريسك هاي فراواني براي بازار سرمايه شد كه نتيجه 
آن جذب پول از بازار سهام و كوچ نقدينگي به سمت بازار 

بدون ريسك بدهي بود. 
نتايج فروش اوراق در دولت هاي دوازدهم و س��يزدهم در 
نهايت منجر به ايجاد نگاهي منفي و بدبينانه نسبت به فروش 
اوراق دولتي دس��ت اول و دوم در بازار سرمايه شده است. 
طبق اين موضوع اكن��ون نيز در بحبوحه تصويب بودجه 
1۰۴1، اهالي بازار سرمايه با حساسيت فراوان، سهم اوراق 

از تامين مالي سال آينده را دنبال مي كنند.
طي مصوبه جديد بودجه اي مجلس، نمايندگان با انتشار 
اوراق مالي اس��امي از سوي شركت هاي دولتي تا سقف 
1۰ هزار ميليارد تومان در س��ال 1۴۰1 موافقت كرده اند. 
همچنين دولت مجاز شده است تا سقف 8۶ هزار ميليارد 
تومان انواع اوارق مالي اسامي را منتشر و عرضه كند. اين 
ميزان جدا از عرضه اوراق ش��هرداري ها و بخش عمراني 
است. بر همين اساس به نظر مي رسد در صورتي كه دولت 
نتواند هزينه هاي خود را از منابع ديگر تامين كند، همچنان 
ريسك عرضه اوراق را بر سر بازار سرمايه نگه خواهد داشت. 
اين در حالي اس��ت كه با وجود ارزندگي بازار، تحليلگران 
رشدهاي شارپي چنداني را در سال آينده براي بازار سهام 
پيش بيني نمي كنند و از همين رو همچنان اوراق دولتي با 
سود تضميني بدون ريسك مي تواند به عنوان رقيبي جدي 

براي بازار سرمايه نقش آفريني كند.

    نظر مثبت مجلس به فروش اوراق
در جلسه علني مجلس شوراي اسامي و در جريان بررسي 
جزييات بخش درآمدي اليحه بودجه 1۴۰1، نمايندگان 
با بند )الف( تبصره ۵ موافقت كردند. در بند )الف( تبصره 
۵ آمده است: در سال 1۴۰1 اجازه داده مي شود با رعايت 
قوانين و مقررات و موازين شرعي شركت هاي دولتي تا 
سقف 1۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسامي ريالي با 
تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند. 
همچنين در بند )ب( نيز آمده است: به دولت اجازه داده 
مي شود براي تامين مالي مصارف اين قانون تا سقف 8۶۰ 
هزار ميليارد ريال، انواع اوراق مالي اسامي )ريالي- ارزي( 
از جمله اسناد خزانه اسامي كه منطبق بر قوانين و مقررات 
و در چارچوب عقود اسامي باشد، را منتشر و منابع حاصل 
از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره ۳1۰1۰8 جدول 
شماره )۵( اين قانون واريز و اسناد خزانه اسامي موضوع 
رديف درآمدي ۳1۰1۰۳ جدول شماره )۵( اين قانون را با 
حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال 1۴۰۴ منتشر 
و به طلبكاران دستگاه هاي اجرايي بابت تاديه مطالبات 
واگذار كند. در ادامه اين بند تاكيد شده است: بازپرداخت 
اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول 

شماره )8( و )9( اين قانون پيش بيني  و قابل پرداخت است. 
نمايندگان مجلس شوراي اسامي همچنين با معافيت 
مالياتي كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اس��امي 
دولت كه در سال 1۴۰1 منتشر مي شود، موافقت كردند. 
مطابق با بند )ز( تبصره ۵ ماده واحده اليحه بودجه 1۴۰1، 
اوراق و اس��ناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويس��ي 
و كارم��زد معامله گران اوليه اوراق مالي اس��امي دولت 
)منتشر شده در سال 1۴۰1( مشمول ماليات به نرخ صفر 
مي شود. همچنين معامات بين اركان انتشار و دريافت ها 
و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، 
صرف نظر از اس��تفاده يا عدم  استفاده از نهادهاي واسط، 
مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده )1۴( قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور 
مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معامات اوراق دولت 
در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين شود، كه خريد 
و فروش روزان��ه اوراق دولت را اقتصادي كند. همچنين 
نمايندگان با جزو 1 بند )ي( بخش درآمدي تبصره ۵ اين 
اليحه موافقت كردند كه بر اساس آن، به دولت اجازه داده 
مي شود مبلغ سه هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسامي 
منتشر كند كه پيش بيني شده است از اين منابع جهت 
احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزش��ي، پرورشي و 
ورزشي وزارت آموزش وپرورش با اولويت مدارس عشاير 
و دانشگاه فرهنگيان استفاده شود. بر اساس جزو ۲ بند 
)ي( تبصره ۵ نيز به دولت اجازه داده مي شود مبلغ دو هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي اسامي منتشر كند كه بر اساس 

پيش بيني انجام گرفته مقرر است از اين منابع جهت تعمير، 
نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده 
يا در حال تخريب دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و جهاد دانش��گاهي استفاده شود. مطابق با جزو 
۳ بند )ي( تبصره ۵ اليحه بودجه نيز به دولت اجازه داده 
مي شود مبلغ دو هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسامي 
ديگر منتشر كند كه بر اساس پيش بيني از اين منابع براي 
آب و راه روستايي، اجراي طرح هاي روستايي و جمعيت 

هال احمر جمهوري اسامي ايران استفاده خواهد شد.

   پر كردن جيب با بورس
حلقه تنگ تحريم هاي نفتي، بانكي و تجاري طي سال هاي 
گذشته درآمدهاي دولت را به شدت كاهش داده و چرخ 
اقتصاد كشور را از مدار خارج كرده است. اين روند دولت ها 
را به سمت پايه هاي درآمدي ديگري از جمله ماليات ها و 
عرضه اوراق سوق داده و طي سال هاي گذشته نقش اين 
دو منبع را براي تامين مالي دولت در بودجه هاي ساالنه 
پررنگ كرده اس��ت. در اين ميان عرضه اوراق نس��بت به 
ماليات ستاني، مسيري هموارتر و قابل دسترس تر بوده 
و از همين رو انتش��ار و عرضه اوراق طي دو سال گذشته 
شدت گرفته است. مش��تريان اين اوراق كه از طريق بازار 
سرمايه عرضه مي شوند طي س��ال هاي گذشته عموما 
بانك ها و شركت هاي دولتي بوده اند. با اين حال اما از سال 
گذشته و پس از ريزش هاي بازار سهام، اهالي اين بازار نيز 
به جمع مشتريان پر و پا قرص اوراق بدهي با سود تضميني 

پيوسته اند تا از اين مسير نه تنها زيان بازار سهام را جبران 
كنند بلكه با دريافت سود تضميني دست كم همپاي تورم 
حركت كنند. بررسي آمار خريداران اوراق دولتي به ويژه در 
عرضه هاي اوليه اوراق، نشان از افزايش نقش آفريني اهالي 
بازار سهام در خريد اوراق دارد. به عنوان مثال در تازه ترين 
مرحله حراج اوراق بدهي دولت، پنج هزار و ۶۰۰ ميليارد 
تومان از اين اوراق توس��ط سهامداران حقيقي و حقوقي 
خريداري شده است. اين در حالي است كه كل عرضه اوراق 
در سي و سومين هفته برگزاري حراج اوراق بدهي، ۶/۵ هزار 
ميليارد تومان بوده است. نكته جالب توجه اين است كه در 
اين مرحله بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي سفارش 
خريدي ثبت نكرده بودند. گفتني اس��ت در سه مرحله 
گذش��ته در مجموع دولت 9/۴ هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهي فروخته كه 9۵ درصد از آن در بازار سرمايه فروخته 
ش��ده و تنها پنج درصد اوراق را بانك ها و موسسات مالي 
خريداري كرده اند. بر اساس اطاعيه هاي وزارت اقتصاد، 
حداكثر و حداقل نرخ بهره اوراق فروخته شده بالغ بر ۲1/۷ 
و ۲1/۴ درصد بوده است كه اين ميزان در قياس با بازدهي 
بازار سهام طي ماه هاي گذشته فاصله قابل توجهي را نشان 
مي دهد. از همين رو به نظر مي رسد در صورتي كه بازار سهام 
تحرك تازه اي را در سال آينده رقم نزند و دولت نيز همچنان 
با كمبود درآمد روبرو باشد، سايه اوراق بر سر بازار سرمايه 
سنگيني خواهد كرد. به ويژه آنكه محمدرضا پورابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز به تازگي از ناترازي 

۵۰۰ هزار ميليارد توماني بودجه سخن گفته است.
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جنگ روسيه و اوكراين
با بازارهاي جهاني چه كرد؟ 

در پي حمله نظامي روسيه به اوكراين، در حالي كه 
قيمت نفت براي اولين بار از س��ال ۲۰1۴ به بعد به 
باالي 1۰۰ دالر در هر بشكه رسيده است، بازارهاي 
سهام با سقوط يكپارچه مواجه شدند و ارزش روبل 

روسيه نيز با كاهش روبرو شده است.
 وزارت دف��اع روس��يه پنجش��نبه اع��ام ك��رد 
زيرساخت هاي نظامي پايگاه هاي هوايي اوكراين 
را منهدم كرده و نظاميان اوكراين ساح هاي خود را 
زمين مي گذارند و فرار مي كنند. رياست جمهوري 
اوكراين نيز آماري از نتيجه عمليات منتشر كرده و 
مي گويد در جريان عمليات روسيه كه از صبح امروز 

آغاز شده، ده ها نظامي كشته و زخمي شده اند.
بازارهاي جهاني به اين اتفاق واكنشي قابل پيش بيني 
داشته اند. بازارهاي سهام در اروپا با نزديك به چهار 
درصد كاهش ارزش مواجه ش��ده اند و تقاضا براي 
فروش سهام باال رفته است؛ اين در حالي است كه 
اوراق دولتي، ارزش دالر، فرانك سوييس، ين ژاپن و 
طا با افزايش روبرو شده اند و فعاالن بازارها به دنبال 

دارايي هايي با امنيت باالتر هستند.
والديمير پوتين اعام كرده كه مجوز عمليات ويژه 
نظامي را در خاك اوكراين صادر كرده و اين در حالي 
است كه اين اقدام با واكنش امريكا و ساير دولت هاي 
غربي مواجه شده است. جو بايدن، رييس جمهور 
امريكا تاكيد كرده كه تحريم هاي ش��ديدي عليه 
روسيه اعمال خواهد شد. رهبران اروپايي نيز وعده 
دادند دارايي هاي روسيه را مصادره كرده و فعاليت 
بانك هاي روسيه در بازارهاي مالي خود را ممنوع 

مي كنند.
در همين حال، بازارهاي مالي در روسيه و اوكراين با 
سقوط آزاد روبرو شده اند. بر اساس گزارش رويترز، 
ارزش روبل با س��قوط هفت درصدي به ش��اخص 
برابري بي سابقه 8۷ در برابر هر دالر رسيده است. 
بازار سهام مسكو نيز با سقوطي ۳۰ درصدي مواجه 
شده و در حالي كه پس از تعليق موقت، كار خود را از 
سر گرفت شرايط نزولي را تجربه مي كند و و اوكراين 
نيز پس از آنكه ارزش پول ملي اين كشور به شدت 
سقوط كرد، ناچار به تعليق مبادالت مالي با پول ملي 

خود شده است.
هانس پيت��ر س��ن، مدي��ر دارايي هاي ش��ركت 
سرمايه گذاري اس اي بي در اين باره گفت: هيچكس 
انتظار اين ش��رايط را نداشت و گمانه زني ها درباره 
گام هاي بعدي پوتين موضوع تمركز همه بازارها در 

روزهاي آينده خواهد بود.
بازار سهام در آسيا كار خود را با سقوط ۲.۶ درصدي 
ارزش س��هام آغاز كرد؛ شاخص س��هام اروپا نيز با 
سقوط نزديك به چهار درصد كار خود را آغاز كرد كه 
اين شرايط بازار اروپا را با پايين ترين ارزش شاخص 
در يك س��ال اخير مواجه كرده كه اين رقم بيش از 
1۰ درصد پايين تر از ركوردهاي ابتداي سال جاري 

ميادي است.
ش��اخص بورس آلمان نيز با كاهشي ۴.۷ درصدي 
خود را آماده تبعات اين اتفاق مهم كرده است؛ دليل 
اين موضوع وابستگي باالي شركت هاي آلماني به 

تامين انرژي از طرف روسيه است.
اما در امريكا ارزش س��هام اس اند پي ۵۰۰ بيش از 
۲ درصد كاهش ياف��ت و همچنين معامات آتي 
ش��اخص نزدك نيز كاهشي سه درصدي را تجربه 
كرد. جاستين اونوكسبي، مدير سبد سهام در شركت 
ال جي اي ام در اين باره مي گويد: در گذشته وقتي 
چنين اتفاقات ژئوپليتيكي رخ مي داد بايد منتظر 
دوران پر التهابي مي بوديم و بعد به تدريج ش��رايط 
عادي مي ش��د ولي حاال پيش بيني اينكه كي بايد 

منتظر شرايط عادي بود بسيار سخت است.
در بازار هاي مالي ارزش دالر نس��بت به سبدي از 
س��اير ارزهاي تعيين كننده ب��ازار، نزديك به نيم 
درصد افزايش يافته اس��ت. تقريبًا تمام دارايي ها 
شاهد افزايش قابل توجه نوسان و تشديد بحران 
بودند و از سوي ديگر نگراني ها درباره اينكه روسيه 
ممكن اس��ت بازارهاي جهاني انرژي را با مشكل 
مواجه كند باعث جهش هش��ت درصدي قيمت 
نفت برنت و افزايش اين ش��اخص مهم جهاني به 
باالي 1۰۰ دالر براي نخستين بار در هشت سال 

گذشته شده است.
 نزديك به ۴۰ درص��د از گاز طبيعي اتحاديه اروپا 
و ۲۶ درصد نفت خام اين منطقه از طرف روس��يه 
تامين مي شود. در حالي كه اوكراين و روسيه هر دو از 
توليدكنندگان بزرگ غات جهان به شمار مي روند، 
قيمت گندم و ذرت ش��اهد جهشي پنج درصدي 
بوده اند و اين درحالي اس��ت ك��ه ارزش طا نيز با 
رشدي معادل 1.۷ درصد به باالترين سطوح خود 
در بيش از يك سال گذشته رسيده است. راب كارنل 
مدير مركز تحقيقاتي آسيا پاسفيك درباره وضعيت 
بازار ها مي گويد: بازارهاي جهاني قيمت گذاري خود 
را زير سايه ريسك اتفاقي فاجعه بار انجام مي دهند. 
اين ريسك كه همراه با عدم اطمينان بسيار شديد 
درباره آينده ادغام ش��ده است فضاي رواني بسيار 
وحشتناكي را براي بازارها ايجاد كرده است. هيچ 
كس دوست ندارد خطر مواجهه با چنين شرايطي 

را براي خود به جان بخرد.
به گزارش ايسنا، رييس جمهور روسيه پنجشنبه 
از آغاز عملي��ات نظامي ويژه در دونباس خبر داد 
و اندكي پس از س��خنان او صداي چندين انفجار 
در كي يف، پايتخت اوكراين و منطقه دونتس��ك 
شنيده ش��د. پوتين گفت: ش��رايط ما را به اتخاذ 
اقدام��ات قاطع و فوري واداش��ته اس��ت. وزارت 
خارجه اوكراين در اولين واكنش به حمله نظامي 
روسيه گفت: روسيه جنگي گسترده عليه كشور 
ما آغاز كرده و رييس جمهوري اوكراين هم گفت: 
ما قوي هستيم و براي همه چيز آماده ايم و پيروز 
خواهيم شد. از سوي ديگر رييس جمهوري امريكا 
هم تاكيد كرده كه امريكا و هم پيمانانش يكپارچه 

به حمله روسيه به اوكراين پاسخ خواهند داد.

آپارتمان و پول هاي پرسپوليس 
ناپديد شده است

حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت: ورزش��گاه ش��هيد كاظمي و امام رضا)ع( 
جزو دارايي هاي پرس��پوليس و استقال نيست، 
اما ورزش��گاه درفش��ي فر و ش��هيد گمنام به نام 
پرس��پوليس و كمپ ناصر حج��ازي و مرغوبكار 
به نام اس��تقال اس��ت. ارزش ۳۲1۰ ميلياردي 
پرس��پوليس و ۲۷8۰ ميلياردي استقال بيشتر 
مربوط به ارزش برند اين دو باش��گاه اس��ت. وي 
افزود: يك آپارتمان به اس��م پرسپوليس بوده كه 
االن خبري از آن نيس��ت. در بخش ابهامات مالي 
باشگاه پرسپوليس، يك مبلغ ۷۳ هزار دالر و يك 
آپارتمان وجود دارد. اي��ن موضوع به عنوان ابهام 
اعام شده و بايد رسيدگي شود. رسيدگي قطعي 
نياز به حكم دارد؛ از اين رو از دس��تگاه قضا تقاضا 
كرديم كه پيگيري ش��ود. اين ابه��ام جزو اموال 
دولت اس��ت و هنوز بيت المال حس��اب مي شود. 
بايد حساسيت وجود داشته باشد حتي اگر از سي 
سال قبل مانده باش��د. قربان زاده ادامه داد: براي 
اولين بار صورت هاي مالي حسابرسي شده استقال 
و پرس��پوليس با ريز جزييات روي سايت سازمان 
قابل مشاهده است. رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت: بايد يك شعبه ويژه مسوول برخورد با افرادي 
شود كه در اس��تقال و پرسپوليس ابهامات مالي 
ايجاد كرده اند تا اموال به اين دو باش��گاه برگردد. 
قربان زاده خاطرنشان كرد: پرسپوليس در فصل 
گذشته بين 9 تا 1۴ ميليارد س��ودآوري داشته، 
ولي اس��تقال ضرر كرده است. هر دو باشگاه بين 
۲۴۰ تا ۳۰۰ ميليارد تومان زيان انباشته دارند. وي 
اضافه كرد: اس��تقال 198 ميليارد و پرسپوليس 
19۳ ميليارد تومان ماليات قابل بخشش دارند كه 
پيگيري الزم دارد؛ همچنين استقال ۷۵ ميليارد 
و پرسپوليس 1۲۳ ميليارد بدهي ماليات قطعي 
دارند. بيشتر بخوانيد: مديرعامل پيشين استقال: 
واگذاري سرخابي ها تبعات اجتماعي دارد/ دولت 

فعلي اسير جوسازي دولت دوازدهم شده است.

برگ برنده بازار سرمايه
بورس ني�وز| جنگ روس��يه و اوكراين موجب 
نگراني برخي سهامداران شده است. اين در حالي 
است كه در نتيجه تنش هاي اين دو كشور، نفت خام 
و گاز در بازارهاي جهاني رشد قابل توجهي داشته و 
اين افزايش قيمت موجب افزايش درآمدهاي ارزي 
دولت و به تبع آن، كاهش فشار كسري بودجه به 
بازار سرمايه خواهد شد. ضمن اينكه اگرچه فرمول 
نرخ خوراك پتروشيمي ها به نرخ گاز هاب اروپايي 
وابس��ته اس��ت؛ ولي با توجه به تعيين سقف نرخ 
خوراك پتروشيمي ها، فعا دغدغه اي بابت افزايش 
بهاي تمام شده پتروشيمي ها وجود ندارد. يه نظر 
مي رسد سياست هاي اينچنيني، در حمايت از بازار 
سرمايه و افزايش ثبات و قابليت پيش بيني پذيري 
سهم ها موثر باش��د. نيما ميرزايي كارشناس بازار 
سرمايه در اين خصوص بيان كرد: »بورس« تنها 
ويترين اقتصاد نيس��ت، موت��ور محرك و ضامن 
توليد و ارزآوري كشور است. تعيين تكليف موضوع 
قيمت س��وخت و خوراك صنايع در سال آينده، 
با همت تمامي اركان بازار س��رمايه شكل گرفت، 
يعني در كنار پيگيري هاي موثر رياست سازمان 
بورس، جامعه س��هامداري و فعالين پرتاش اين 
روزهاي آن نيز نقش موثري در اين مهم داشتند. 
باالخره ما در كشوري زندگي و فعاليت مي كنيم 
كه بيشترين منابع نفت و گاز جهاني را در اختيار 
دارد و خ��وراك با قيمت متعادل، جزو مزيت هاي 
رقابتي آن جهت سرمايه گذاري و توليد بوده است. 
آن هم در ش��رايطي كه به دليل تحريم هاي چند 
الي��ه و طوالني مدت، س��رمايه گذاري در صنايع 
بخش��ي از جذابيت ه��اي ذاتي خود را از دس��ت 
داده اند. بنابراين در اين ش��رايط، تعيين س��قف 
متعادل خوراك، برگ برنده و ضامن ادامه حيات 
توليد و سرمايه گذاري )از جمله در بورس( است. 
وي اضافه كرد: قطعا بهتر و الزامي است كه در كنار 
نرخ گاز، ساير اهرم هاي اقتصادي نيز همراستا با 
منافع توليد و سرمايه گذاري بلندمدت مشخص و 
تنظيم شود. همچنين تاكيد مي شود در شرايطي 
كه ريسك سرمايه گذاري در كشور به دليل تحريم 
و تخاصم هاي خارجي افزايش پي��دا كرده، عدم 
شفافيت اهرم هاي اقتصادي، ريسك محاسباتي در 
امكان سنجي طرح هاي جديد و جذابيت طرح هاي 
فعلي را به شدت افزايش مي دهد. بايد توجه كنيم 
ك��ه اينگونه خواس��ته هاي بحق جامع��ه بزرگ 
سهامداري، موتور محرك اقتصاد و تضمين كننده 
ادامه فعاليت هاي آن خواهد بود. يكي ديگر از اين 
خواسته ها، افزايش بازه و چشم انداز متغيير هاي 
اقتصادي است. به عنوان مثال، بايد سرمايه گذار 
با خيال راحت بتواند محاسبات خود را براي چند 
س��ال به صورت ح��دودي انج��ام داده و تصميم 
مطلوب را اتخاد كند. اين كارشناس بازار سرمايه 
با اش��اره به جنگ روسيه و اوكراين گفت: جنگ 
خود خواس��ته روس��يه كه به صورت سنتي در 
سال هاي اخير شريك اس��تراتژيك ما نيز بوده، 
لزوما اتفاق منفي براي بازار س��رمايه ما نيست! 
مگر اينك��ه در روز ابتدايي هفته، فروش��ندگان 
انتحاري و احساس��اتي وارد صحنه شوند كه به 
نظر مي رسد با توجه به پارامتر ها و اخبار مثبت، 
بازار به س��رعت بر مدار تعادل و رش��د آرام اخير 
خ��ود قرار خواهد گرفت. از جمل��ه اين اخبار در 
كنار جمع بندي احتمالي برجام، تعيين ماليات 
بر س��پرده حقوقي ها اس��ت كه مي تواند منابع 
صندوق هاي درآمد ثاب��ت را تقويت و به منظور 
ورود بخشي از آن به س��هام تجهيز كند. در كل 
 نظر من بر رفتار هيجاني و پرنوسان معامله گران

 با برآيند مثبت براي هفته آتي است.

»تعادل« وضعيت بورس طي سال آتي را بررسي مي كند

فشار مضاعف روي بورس

سرخابي ها، تنها عرضه اوليه فرابورس تا پايان سال

تاثير مثبت افزايش قيمت نفت بر سهام پااليشي

مسووالن حاضر در بازار سرمايه بعد از نوسانات ايجاد شده 
در بازار به دنبال راه حلي براي بهبود وضعيت بازار بودند كه 
اعمال برخي از تغيير و تحوالت را راه حلي مناس��ب براي 
اين اتفاق عنوان كردند و به دنبال تصميمات اتخاذ شده، 
شوراي عالي بورس در بهمن سال 1۳99، دامنه نوسان را از 
منفي پنج تا مثبت پنج درصد به منفي ۲ تا مثبت ۶ درصد 
تغيي��ر داد.  در اين زمينه طي چند وقت گذش��ته مجيد 
عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق در خصوص آخرين 
تصميمات اتخاذ شده براي دامنه نوسان بورس اعام كرد: 
اين موضوع اكنون و در وضعيت فعلي بازار سرمايه مورد بحث 
اكثر فعاالن اين بازار است، بنابراين در تاش هستيم كه تا 
قبل از پايان سال برنامه ريزي هاي الزم را در زمينه دامنه 
نوسان انجام دهيم. وي خاطرنشان كرد: به دنبال آن هستيم 
تا برنامه اي ميان مدت براي دامنه نوسان ارايه شود و به مرور 
اقدامات الزم براي اصاح دامنه نوسان را در دستور كار قرار 
دهيم. بعد از ايجاد نوسانات مختلف در روند معامات بازار 
سرمايه، تصميمات زيادي براي تغيير دامنه نوسان اتخاذ شد 
و در اين ميان عده اي معتقد بودند كه بهتر است به منظور 
جلوگيري از طوالني شدن نوسان بازار و نيز كاهش ضرر و 
زيان سهامداران، اقدامات الزم به منظور تغيير دامنه نوسان 
اعمال شود. عشقي همچنين گفته بود: راه هاي مختلفي 
براي برداشتن دامنه نوسان وجود دارد و ممكن است اين كار 
را ابتدا براي شركت هاي بزرگ تر در دستور كار قرار دهيم.

اكنون و با توجه به نزديك شدن روزهاي پاياني سال هنوز 
تصميمات نهايي درخصوص دامنه نوسان اتخاذ نشده است.

در اين باره، ميثم فدايي، مديرعامل شركت فرابورس ايران 

به آخرين تصميمات اتخاذ شده درخصوص حذف دامنه 
نوسان در معامات بورس اشاره كرد و افزود: تاكنون هيچ 
بحثي از حذف كامل دامنه نوسان در بازار مطرح نشده است. 
وي گفت: حذف كامل دامنه نوسان در بازار سرمايه با توجه 
به تبعات منفي آن به هيچ عنوان قابليت اجرايي شدن ندارد، 
بنابراين تاكنون هيچگونه بحثي در مورد آن انجام نشده 
است. فدايي با اشاره به اينكه دامنه نوسان بايد پيش بيني پذير 
باشد و به هيچ عنوان امكان حذف يك باره آن وجود ندارد، 
اظهار داش��ت: در بازارهاي شفاف تر و عميق تر بايد دامنه 
نوسان بيشتر باشد، در مقابل براي بازارهاي غيرشفاف به 
منظور جلوگيري از ضرر و زيان سهامداران بايد دامنه نوسان 
كمتري در نظر گرفته شود. مديرعامل فرابورس ايران از 
بررسي اجراي دامنه نوسان پويا و ايستا در بازار سرمايه خبر 
داد و اضافه كرد: در دامنه نوسان پويا، قيمت سهام شركت ها 
متناسب با آخرين قيمت تغيير مي كند و هر ساعت يك بار 
يا هر پنج دقيقه يك بار عددي كه براي دامنه نوسان در نظر 
گرفته شده با تغيير همراه مي شود. وي ادامه داد: در كنار آن 
در دامنه نوسان ايستا قيمت سهام در كل يك روز معاماتي 

يك ميزان مشخصي نوسان خواهد داشت.

    عرضه سرخابي ها در فرابورس
فدايي در پاس��خ به س��والي درباره برنامه عرضه هاي اوليه 
فرابورس تا پايان سال، گفت: اكنون براساس تصميمات اتخاذ 
شده به غير از عرضه سهام سرخابي ها، هيچ برنامه اي براي 
عرضه اوليه جديد وجود ندارد. مديرعامل فرابورس در نشست 
ابزارهاي تامين مالي مسكن و مستغات به تشريح وضعيت 

ابزارهاي تامين مالي حوزه مسكن و مستغات پرداخت. او 
در اين صحبت ها عنوان كرد: اميدواريم درج صندوق هاي 
اماك و مستغات تا پيش از پايان سال در فرابورس انجام 
شود. در ادامه با عارضه يابي اين صندوق ها تاش شد حداكثر 
ساده سازي و چابكي در اين ابزار وجود داشته باشد. او در ادامه 
با اشاره به اينكه هيچ مشكلي براي پذيرش اين صندوق ها در 
فرابورس نداريم عنوان كرد: ما در فرابورس پيگير آن هستيم 
كه پذيره نويسي نخس��تين صندوق اماك و مستغات 
انجام ش��ود به نحوي كه پايان سال درج اين صندوق ها در 
فرابورس صورت گيرد و فقط پذيره نويسي آن به سال بعد 
موكول شود. مديرعامل فرابورس ايران در بخش ديگري 
از صحبت هايش به ريس��ك ها و مزاياي حوزه مسكن و 
مس��تغات پرداخته و عنوان كرد: ريس��ك اين حوزه به 
مسائلي چون شرايط اقتصادي، مدت زمان ساخت طوالني، 
هزينه دسترسي به سرمايه و ... برمي گردد. او همچنين در 
توضيح مزاياي اين حوزه عنوان كرد: مسائلي مانند درآمد 
حاصل از اجاره، درآمد حاصل از باال رفتن قيمت، تنوع در 

سبد دارايي ها و... مزاياي اين بخش را تشكيل مي دهند.

    در هم تنيدگي امالك و اقتصاد
فداي��ي در ادامه به رابط��ه بين اقتصاد و ح��وزه اماك و 
مستغات پرداخته و عنوان كرد: ارتباط قابل توجهي ميان 
اماك و مس��تغات و مخارج مصرف كننده وجود دارد و 
در س��بد دارايي مردم بخش عمده اماك است. موضوع 
ديگر وجود ارتباط مستقيم ميان اماك و توليد ناخالص 
داخلي است. از سوي ديگر نيز بسياري از وام ها به واسطه 

توثيق اماك بوده و اماك روي نرخ نكول تاثيرگذار است. 
او اضاف��ه كرد: در اقتصادهاي دنيا همبس��تگي ۶۰ تا 9۰ 
درصدي بين توليد ناخالص داخلي و اماك و مستغات 
وج��ود دارد. مديرعامل فرابورس اي��ران بخش ديگري از 
صحبت هايش را به تشريح ابزارهاي مالي مختلف حوزه 
اماك و مستغات اختصاص داده و عنوان كرد: اين ابزارها 
در دو دسته مبتني بر بدهي و مبتني بر سهام و همچنين 
بازار خصوصي و بازار عمومي دسته بندي مي شوند. فدايي 
در ادامه به بررسي وضعيت صندوق هاي اماك و مستغات 
در امريكا پرداخته و عنوان كرد: از سال 199۵ تا سال ۲۰۲۰ 
بازدهي انواع دارايي هاي اين حوزه به طور ميانگين باالي 1۰ 
درصد بوده است. او اضافه كرد: جايگاه اوراق رهني در ميان 
ديگر اوراق بهادار امريكا روند رو به رشدي داشته و اكنون در 
جايگاه سومين اوراق بهادار اين كشور به شمار مي رود كه 
1۲ درصد بازار سرمايه اين كشور و ۲۲ درصد از بازار بدهي 
را تشكيل مي دهد. مديرعامل فرابورس ايران چالش هاي 
مختلف حوزه تامين مالي مسكن ايران را به دو دسته »نظام 
بانكي« و »بازار سرمايه« تقسيم بندي كرده و گفت: به دليل 
ريسك هاي سيستماتيك، نظام بانكي تمايل كمي براي 
تسهيات دهي در بخش اماك را دارد. همچنين اركان 
متعدد صندوق ها نيز نتوانسته جلب توجه چنداني بكند 
و اين حوزه تع��داد صندوق هاي كمي دارد. فدايي پنج 
راهكار را به عنوان توسعه نظام تامين مالي حوزه مسكن 
تشريح كرده و گفت: توس��عه ابزارهاي رهني، اصاح 
زيرس��اخت هاي قانوني، اصاح سيستم هاي سنتي 

بانكداري و ثبات در نرخ، راهكارهاي اين حوزه هستند.

امير توپچي پور، كارشناس بازار سرمايه درباره تاثير در 
نظر گرفتن سقف قيمت گذاري گاز صنايع از سوي وزارت 
اقتصاد و سازمان بورس بر س��ودآوري صنايع در زمان 
افزايش ناگهاني نرخ گاز اظهاركرد: بحران انرژي در اروپا 
اتفاق غيرقابل منتظره اي نيست و از ماه ها قبل بسياري از 
تحليلگران جهاني اين موضوع را پيش بيني كرده بودند 
و بسياري از تصميمات سياسي - اقتصادي نيز در جهان 
با علم به اين موضوع اتخاذ شد. وي افزود: در حال حاضر، 
گاز اروپا با قراردادهاي بلندمدت به فروش مي رس��د و 
كشوري همچون روسيه كه به 1۳ كشور اروپايي صادرات 
دارد با قراردادهاي بلندمدتي اين فروش را انجام مي دهد.  
اين كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه افزايش 

قيمت گاز جهاني در كوتاه مدت تأثير محسوسي نخواهد 
داش��ت، توضيح داد: ولي اگر ناآرامي ها ادامه دار باش��د 
بازارهاي جهاني نيز تحت تأثير اين مساله قرار خواهند 
گرفت. توپچي پور با بيان اينكه عدم راه اندازي خط لوله 
نورداستريم ۲ مي تواند اروپا را با بحران گازي مواجه كند، 
گفت: همچنين به دنبال آن تحريم هاي صادراتي گاز 
ايران احتمااًل كاهش خواهد يافت تا بحران گازي اروپا 
شديدتر نشود، اما نبايد فراموش كرد كه در بازار جهاني 
گاز مازاد چنداني وجود ن��دارد. در صورت توقف روند 
صدور مجوز خط لوله گاز نورداستريم ۲ احتمال آسيب 
ديدن اقتصاد اروپا وجود دارد. وي درباره تأثيرپذيري 
نرخ خوراك صنايع پتروشيمي از اين اتفاقات، توضيح 

داد: با تاش هاي وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس، در 
حال حاضر نرخ خوراك صنايع پتروشيمي براساس 
قانون مجلس و بودجه درنظر گرفته مي شود و براساس 

قيمت صادراتي تعيين نمي شود.  
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بنابراين اين موضوع 
تأثيري بر ش��اخص هاي حس��ابداري ش��ركت هاي 
پتروشيمي نخواهد داشت و صرفًا مي تواند تأثير رواني 
بر بازار سرمايه بگذارد. اكنون به سبب اقدامات سازمان 
بورس و وزارت اقتصاد در راستاي سقف گذاري قيمت 
گاز صنايع، افزايش قيمت هاي جهاني نمي تواند تأثير 
منفي بر سودآوري ش��ركت هاي بورسي داشته باشد.  
توپچي پور در ادامه با اشاره به تأثير مثبت افزايش قيمت 

نفت بر سهم هاي پااليش��گاهي تأكيد كرد: با توجه به 
آنكه دولت محصوالت ش��ركت هاي پااليشي را با نرخ 
مشخصي خريدار مي كند، بنابراين تغيير قيمت نفت 
جهاني بيش از آنكه در سودآوري شركت هاي پااليشي 
تاثير بگذارد، درآمدهاي نفتي دولت را افزايش مي دهد از 
سوي ديگر نيز مازاد اين درآمدها بايد در صندوق توسعه 
ملي و ذخيره ارزي، تزريق ش��وند. وي با اشاره به تأثير 
تحوالت جنگ روسيه و اوكراين بر بازار سرمايه ايران، 
گفت: اين ناآرامي ها تأثيرات سياسي و اقتصادي متفاوتي 
را بر بازار سهام ما خواهد گذاشت،  اما بايد منتظر ماند و 
ديد در هفته آتي سهم هاي مندرج در بازار سرمايه چه 

واكنشي را به اين اتفاقات نشان خواهند داد.



مجيد اعزازي|
تازه ترين گزارش رسمي از تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
از توقف قيمت اسمي ملك و كاهش حجم معامالت در 
بهمن سال جاري حكايت مي كند. شرايطي كه بر تغيير 
سيكل بازار مسكن از »ركود ش��ديد« به »ركود اندك« 
مهر تاييد مي زند. اگر چه از ابتداي سال جاري، »فرايند« 
تغيير »سيكل« بازار ملك كليد خورده بود اما با توجه به 
تحوالت بهمن ماه و مقايسه آنها با دوره مشابه سال قبل و 
همچنين در نظر گرفتن برخي پارامترهاي ديگر از جمله 
نوسان هاي شديد در بازار رهن و اجاره، مي توان گفت كه 
اين فرايند در بهمن سال جاري به اوج خود رسيد و تكميل 
شد، به گونه اي كه افزون بر كاهش قيمت واقعي مسكن 
)تعديل ش��ده با تورم( طي ماه هاي گذشته، رشد قيمت 
اس��مي ملك در بهمن ماه از حركت ايستاد و تنها 7 هزار 

تومان افزايش يافت. 
آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، در ماه گذشته 
۸ هزار و ۵۳۲ فقره معامله مسكن به ثبت رسيد كه نسبت 
به ديماه رشد منفي ۱۳.۱ درصدي را تجربه كرده و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )بهمن ۱۳۹۹ با ۳ هزار و ۹۱7 فقره 
معامله(، ۱۱7.۸ درصد افزايش داشته است.همچنين در 
بهمن امسال متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
۳۳ ميليون و ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه در دي ماه امسال متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مس��كوني در تهران ۳۲ ميليون و ۹۳۶ هزار و 
۴۰۰ تومان بود و به اين ترتيب، با افزايش 7 هزار توماني 
متوسط قيمت مسكن در پايتخت، متوسط قيمت ها در 
ماه گذشته رش��د اندك ۰.۴ درصدي را ثبت كردند. اين 
شاخص در بهمن ماه سال گذشته ۲۸ ميليون و ۳۸۹ هزار 
و ۱۰۰ تومان بود كه در بهمن امسال ۱۶.۴ درصد رشد يافته 
است. به اين ترتيب، در حال حاضر، بازار از نظر معامالتي 
در ركود نسبي قرار دارد، اما قيمت ها به ثبات رسيده و از 
تالطم بازايستاده اند. از اين رو، در صورت دستيابي ايران به 
توافق هسته اي و در پي آن، تداوم كاهش انتظارات تورمي، 
انتظار مي رود، بازار مسكن در سال آينده در شرايط »ركود 
اندك« باقي بماند. تحت اين شرايط، اگر چه تعداد معامالت 
نسبت به دوره رونق )بيش از ۱۵ هزار معامله در ماه( اندك 
است اما معامالت قفل نيست. رشد قيمت هاي معامالتي 
نيز كمتر از رشد نرخ تورم است. تالطم در بازار رهن و اجاره 
يكي ديگر از نشانه هاي اين دوره قلمداد مي شود كه از مهر 
و آبان سال جاري، شاهد رشد بيش از ۵۰ درصدي اجاربها 

در شهر تهران بوديم. 

    تخليه 19 درصدي حباب 
در يك سال گذشته

البته طي ۱۱ ماهه گذشته )با چشم پوشي از ركوردهاي 
ثبت شده در برخي ماه ها( به طور كلي شاهد تخليه حباب 
قيمتي در بازار مسكن بوديم، به گونه اي كه قيمت اسمي 
مسكن در اغلب ماه هاي يادشده كمتر از نرخ تورم عمومي 
رشد كردند و همين مساله موجب كاهش قيمت واقعي 
ملك )قيمت تعديل شده با تورم( شد. در بهمن ماه نيز اين 
مساله در اوج خود رخ داد به شكلي كه با نرخ تورم ماهانه 
۲.۱ درصدي ثبت شده در بهمن، تورم ماهانه مسكن تنها 
۰.۲ درصد گزارش شد كه به معني كاهش ۱.۹ درصدي 
قيمت واقعي )ي��ا تخليه حباب( در بهمن ماه به ش��مار 
مي رود. با توجه به اينكه نرخ تورم نقطه اي در بهمن ماه به 
۳۵.۴ درصد رسيده است و تورم نقطه اي مسكن نيز ۱۶.۴ 
درصد ثبت شده است، اختالف ۱۹ درصدي اين دو عدد 
نشان دهنده ميزان و مقدار تخليه حباب مسكن )جا ماندن 

تورم مسكن از تورم عمومي( ارزيابي مي شود.

    ملك و بازارهاي موازي
به گزارش »تعادل«، در پي افزايش احتمال دستيابي ايران 
به توافق هس��ته اي و اثر بالفصل آن بر كاهش انتظارات 
تورمي، قيم��ت در بازارهاي دالر و س��كه طي بهمن ماه 
ريزشي و در بازارهاي مسكن و سهام با رشد بسيار اندك 
همراه بود. به اين ترتيب، قيمت دالر با رشد منفي 7 درصد 
طي ماه گذشته بيشترين نوسان را از آن خود كرد. پس از 
آن، سكه رش��د منفي ۴.۵ درصد را تجربه كرد. مسكن و 
سهام نيز به ترتيب رشد مثبت ۰.۴ و ۰.۲ را به ثبت رساندند. 
اگر چه آماري از حجم معامالت در بازارهاي دالر و س��كه 
وجود ندارد اما بي گمان، در اين دو بازار، تعداد فروشنده ها 
بيشتر از خريداران بوده است. در بازار سهام نيز خروج سهام 
داران حقيقي با رشد منفي حدود ۱۵ درصد نسبت به ديماه 
معنادار بوده است. همانطور كه گفته شد تعداد معامالت در 
بازار مسكن نيز دچار رشد منفي ۱۳.۱ درصد شده است. 
اما به نظر مي رسد، جنس افت معامالت ملك در بهمن ماه 
سال جاري نسبت به جنس خروج سهامداران حقيقي و 
خرد از بازار سهام متفاوت بوده است، چه آنكه افت معامالت 
در بازار مسكن، آن طور كه آمارهاي به دست آمده از برخي 
از سايت هاي آگهي امالك از كاهش تعداد فايل هاي عرضه 
شده حكايت مي كنند، ناشي از بي ميلي فروشندگان به 
حضور در بازار ملك بوده است. به نظر مي رسد، فروشندگان 
بر خالف روندهاي سنتي بازار شب عيد، از حضور در اين 
بازار سرباز زده اند تا پس از چند ماه تاخير و از اضافه شدن 
تورم ساالنه روي قيمت ها، دوباره در ارديبهشت و خرداد 
ملك خود را به بازار عرضه كنند. اما با توجه به روند كاهشي 
قيمت ها در بازار مسكن بعيد به نظر مي رسد، اين تاكتيك 

بتواند رضايت اين دسته از فروشندگان را جلب كند. 

    گران ترين و ارزان ترين مناطق پايتخت
بر اساس اعالم بانك مركزي، گران ترين منطقه تهران در 
معامالت مسكن بهمن ماه منطقه يك با متوسط متري 7۰ 
ميليون و ۲۵۹ هزار تومان بود و در رتبه بعدي منطقه ۳ با 
متوس��ط متري ۶۳ ميليون و ۲۹7 هزار و ۱۰۰ تومان قرار 
دارد.ارزان ترين منطقه پايتخت هم منطقه ۱۸ با متري ۱۵ 

ميليون و ۶7۴ هزار تومان گزارش ش��د. در رتبه بعدي نيز 
منطقه ۲۰ با متوسط متري ۱۶ ميليون و ۹۸۸ هزار و منطقه 
۱7 با متوسط متري ۱7 ميليون و ۶۶۶ هزار تومان قرار دارند.

پرمعامله ترين منطقه تهران در بازار مسكن بهمن ماه، منطقه 
۵ با ۱۲۶۲ فقره و منطقه ۱۰ با ۸۵7 فقره معامله بودند. كم 
رونق ترين بازار مسكن پايتخت هم به ترتيب مناطق ۱۹ و ۲۰ 

با ۶۴ و ۸۹ فقره معامله مسكن گزارش شدند.

     عقب نشيني فروشندگان؟
 داده هاي غيررسمي از بازار مسكن شهر تهران در بهمن 
ماه ۱۴۰۰ نش��ان دهنده افت حدود ۲۰ درصدي تمايل 
براي فروش است.آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، بازار 
مسكن شهر تهران از دو جنبه اقدام براي فروش و نرخ هاي 
پيش��نهادي در بهمن ماه ۱۴۰۰ با افت نسبت به دي ماه 
همراه شد. اگرچه قيمتهاي قطعي بر اساس وزن دهي به 
مناطق افزايش ناچيزي يافت. در واقع نمايه هاي دريافتي از 
وجود ثبات در بازار حكايت دارد. به نظر مي رسد بازار ملك 
همانند ماه هاي قبل تح��ت تاثير مذاكرات وين در حالت 
انتظار و ابهام به سر مي برد؛ هرچند از قبل هم ظرفيتي براي 
رشد نداشت.بررسي هاي غيررسمي، كاهش ۲.۵ درصدي 
قيمت پيشنهادي هر متر مربع آگهي هاي ملكي در بهمن 
ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته را نشان مي دهد. نرخ هاي 
پيشنهادي از متوسط ۵۱.7 ميليون تومان در دي ماه سال 
جاري به ۵۰.۳ ميليون تومان در بهمن ماه رسيده است؛ 
هرچند قيمت هاي قطعي رشد ۱.۲ درصد را نشان مي دهد.
اطالعات به دست آمده از سامانه كيليد حكايت از آن دارد 

كه قيمت هاي قطعي بر اساس وزن دهي به معامالت انجام 
شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ به متوسط ۳۴.۱ ميليون تومان 
در هر متر مربع رسيده كه در مقايسه با نرخ ۳۳.7 ميليون 
تومان ماه قبل افزايش ۱.۲ درصد داشته است. اين نوسان 
كوچك مي توان��د وضعيت طبيعي بازار باش��د و نگراني 
خاصي بابت ايجاد تورم در بازار امالك وجود ندارد؛ چرا كه 
با توجه به تورم ماهيانه ۲.۱ درصد عمومي، نرخ رشد قيمت 
مسكن حدود يك درصد پايين تر از تورم عمومي است كه 
كاهش يك درصدي قيمت واقعي مسكن را نشان مي دهد.

بازار اجاره اما در بهمن ماه مسيري متفاوت را در مقايسه با 
قيمت مسكن طي كرد؛ به طوري كه نرخ هاي پيشنهادي 
اجاره بها در شهر تهران در سامانه مذكور ۴.7 درصد نسبت 
ب��ه دي ماه افزايش يافت و از س��وي ديگر مطابق گزارش 
بهمن ۱۴۰۰ مركز آمار، تورم ماهيانه اجاره در كل كشور 
۰.7 درصد بوده است.بازار به جهت تمايل براي فروش نيز با 
افت مواجه شد؛ به طوري كه تعداد آگهي هاي ملكي بهمن 
ماه نسبت به دي ماه ۱۹.۵ درصد كاهش پيدا كرد. اين در 
حالي اس��ت كه بازديد از آگهي ها كه به نوعي تمايل براي 
خريد را به تصوير مي كشد ۲۴.۸ درصد رشد يافت. بازديد 
از آگهي هاي رهن و اجاره نيز ۸.۴ درصد افزايش پيدا كرد.

داده هاي مذكور از يك طرف گوياي ايجاد ثبات و آرامش در 
بازار مسكن و از طرف ديگر مقاومت در برابر كاهش قيمت 
است. عقب نشيني طرف عرضه، رشد ناچيز نرخ هاي قطعي 
و نزديك شدن قيمت هاي پيشنهادي با قيمت معامالت كه 
نشان دهنده تخليه تدريجي حباب بازار ملك است وضعيت 

ثبات نسبي را نشان مي دهد.

ايرانشهرادامه از صفحه اول
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مزاياي معافيت مالياتي براي 
شركت ها

 س��رمايه گذاري و س��هامداري را ب��ه نگاه هاي 
بلندمدت تبدي��ل كند. در حال حاضر هم برخي 
ش��ركت هاي معدني و فوالدي س��ود حداكثري 
تقس��يم نمي كنند. به عنوان مثال فوالد، فملي، 
كگل و كچاد طرح هاي توسعه اي خوبي داشته اند 
و در س��ال هاي گذشته هم حداكثر تا ۵۰ درصد 

از سود خود را تقسيم مي كردند.
با همين تقس��يم س��ودي ك��ه در اي��ن گروه ها 
داشته ايم، بالقوه و بدون اينكه اتفاق خاصي بيفتد 
و سياست تقسيم سود هم عوض شود، اين قانون 
دارد به شركت هايي كه پيش از اين هم اين رويه 
را داشته اند كمك مي كند. به نظر من اين قانون 
به صورت بالقوه روي شركت هاي فوالد مباركه، 
فملي و شركت هاي معدني كه تقسيم سودهاي 
حداكثر ۵۰ درصدي داش��ته و طرح هاي توسعه 
خوبي هم دارند، اثر مثبتي خواهد داشت. در حال 
حاضر دولت حدود ۱7 ميلي��ارد دالر طرح هاي 
توس��عه اي به شركت هاي بورس��ي محول كرده 
است. اين ش��ركت ها به هر حال مكلف به اجراي 
اي��ن طرح هاي توس��عه هس��تند، قب��ال هم كه 
سياست تقسيم سود ۵۰ درصدي داشته اند، حاال 
اين بخش��نامه مجلس مي تواند به اين شركت ها 
در زمينه اجراي طرح هاي توس��عه اي محوله از 
سوي دولت و طرح هاي داخلي شركت ها كمك 
كند. اين مزايا باعث مي ش��ود ش��ركت هايي هم 
كه تقسيم سود حداكثري داشته اند در سياست 

تقسيم سود خود بازنگري كنند.

آغاز پيش فروش بليت 
قطارهاي نوروزي از امروز

پيش فروش بليت قطارهاي مسافري نوروز ۱۴۰۱ )۲۴ 
اسفند تا ۱۵ فروردين ۱۴۰۱( از ساعت 7 صبح يكشنبه 
۸ اسفند آغاز مي شود.به گزارش تسنيم، پيش فروش 
نوروزي بليت قطارهاي نوروزي ۲۴ اس��فند ۱۴۰۰ تا 
۱۵ فروردين ۱۴۰۱، ۸ اس��فند در همه مسيرها به جز 
مسيرهاي منتهي به مشهد و بالعكس از ساعت 7 آغاز 
مي شود. پيش فروش اينترنتي بليت قطار تهران � مشهد 
و بالعكس، براي تاريخ ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ 

از ساعت ۱7 امروز ۸ اسفند آغاز مي شود. 

تحصيل ۲۵۰ هزار دانش آموز 
در مدارس بركت 

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از تحصيل 
۲۵۰ ه��زار دانش آموز در مدارس اين بني��اد خبر داد.  در 
جريان سفر محمد تركمانه، مديرعامل بنياد بركت به استان 
اصفهان دو مدرسه بركت در مناطق محروم اين استان به 
بهره برداري رسيد. بر اساس اين گزارش، مدرسه ۹ كالسه 
بركت در شهرستان نوش آباد و مدرسه ۶ كالسه بركت در 
روستاي قهجاورستان استان اصفهان افتتاح شد و در اختيار 
دانش آموزان اين مناطق قرار گرفت.  تركمانه درباره مدرسه 
نوش آباد توضيح داد: اين مدرسه ۹ كالسه با زيربناي ۶۴۴ 
مترمربع و با حجم سرمايه گذاري بيش از ۲۵ ميليارد ريال 
ساخته شده است.  مديرعامل بنياد بركت افزود: مدرسه 
بركت روستاي قهجاورس��تان نيز داراي ۶ كالس درس 
است و ۶۳۵ مترمربع زيربنا دارد. حجم كل سرمايه گذاري 
براي ساخت اين واحد آموزشي نيز بالغ بر ۲۵ ميليارد ريال 
است. تركمانه با اشاره به فعاليت هاي مدرسه سازي بنياد 
بركت در استان اصفهان اظهار داشت: تاكنون ۴7 مدرسه 
با ۲۹7 كالس درس در مناطق محروم و روستايي استان به 
بهره برداري رسيده است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
اين بنياد همچنين ساخت ۳۳ مدرسه ديگر با ۲۱۴ كالس 
درس را در شهرها و روستاهاي استان اصفهان در دستور 
كار دارد. وي خاطرنشان كرد: بنياد بركت تا به امروز ۲۴۹ 
پروژه عمراني و زيربنايي شامل مدرسه، مسجد، مسكن 
معلولين، مركز جامع سالمت، خانه بهداشت، حوزه علميه، 
كتابخانه و خانه عالم را با سرمايه گذاري ۵۶۲ ميليارد ريال در 
مناطق كم برخوردار استان اصفهان به بهره برداري رسانده 
است. تركمانه تصريح كرد: ۲۱۶ پروژه عمراني و زيربنايي 
ديگر به ارزش 7۳۹ ميليارد ريال نيز در دس��ت اجراست 
كه تمامي اين پروژه ها تا پايان سال ۱۴۰۲ افتتاح خواهند 
شد. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر نهضت مدرسه سازي 
در كشور گفت: بنياد بر اساس منويات رهبر معظم انقالب 
و سياست هاي ابالغي از س��وي ستاد اجرايي فرمان امام، 
نسبت به س��اخت ۲ هزار و 7۰۰ مدرسه با ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
كالس درس تعه��د دارد كه تا به امروز يك ه��زار و ۸۰۰ 
مدرسه با ۱۰ هزار كالس درس به بهره برداري رسيده است. 
وي ادامه داد: ۳ هزار و 7۵۰ روستا در سراسر كشور تحت 
پوشش فعاليت هاي مدرسه سازي بنياد بركت قرار دارند و 
۲۵۰ هزار دانش آموز در مدارس بركت مشغول به تحصيل 
هستند. تركمانه يادآور شد: حجم كل سرمايه گذاري براي 
س��اخت ۲ هزار و 7۰۰ مدرسه بركت در مناطق محروم و 

روستايي كشور ۴۰ هزار ميليارد ريال است.

فرايند تغيير سيكل ملك از »ركود شديد« به »ركود اندك« تكميل شد

ايست قيمت اسمي مسكن

آقای پيمان سليمی طبق وکالت نامه شماره  6177 مورخ 1391/4/28 دفتر 
144 کرمانشاه  طبق درخواست به ش�ماره وارده 37780 مورخ 1400/10/5 و 
با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه  محلی مصدق شده به شماره 9756 مورخ 
1400/10/4   دفتر 128 کرمانشاه مدعی است که سند مالکيت ششدانگ پالک 
4687 فرعی از 973 فرعی از 93 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه ) که 
به علت تکرار پالک  و برابر بخشنامه استاندارد سازی پالک های ثبتی و گواهی 
شعبه بایگانی پالک 16258 فرعی از 93 اصلی جایگزین آن شده است ( ذیل 
 ثبت 66154 و صفحه 440 دفتر 1/330 به نام آقای عيسی بيگزاده شاه آبادی 
صادر و تسليم گردیده که به علت سهل انگاری سند مالکيت بشماره سریال 
149638 مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 120- آیين نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله با 
وجود سند مالکيت در نزد آنان می باشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 
روز مراتب را به این اداره اعالم دارند. در غير اینصورت نسبت به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام و سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط 

و ابطال خواهد شد .

آگهی فقدان سند مالکيت

محمد عباسی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرواتا ناحيه یک
از طرف مهدی ميهمی

آقای پيمان سليمی طبق وکالت نامه شماره  6177 مورخ 1391/4/28 دفتر 144 
کرمانشاه  طبق درخواست به شماره وارده 37781 مورخ 1400/10/5 و با تقدیم 
دو برگ فرم استشهادیه  محلی مصدق شده به شماره 9757 مورخ 1400/10/4   
دفتر 128 کرمانشاه مدعی است که سند مالکيت ششدانگ پالک 4610 فرعی 
از 990  فرعی از 93 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه( ذیل ثبت 66155 
و صفحه 443 دفتر  1/330 به نام آقای عيسی بيگزاده شاه آبادی صادر و تسليم 
گردیده که به علت سهل انگاری سند مالکيت بشماره سریال 149639 مفقود 
شده است لذا مراتب طبق ماده 120- آیين نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می ش�ود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله با وجود سند مالکيت 
در نزد آنان می باشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این 
اداره اعالم دارند. در غير اینصورت نسبت به صدور سند مالکيت المثنی طبق 

مقررات اقدام و سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد .
باس�تناد 140050990013062268مورخ 1400/6/27 اجرای احکام شعبه 8 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دارای یک فقره بازداشت است . 

آگهی فقدان سند مالکيت

محمد عباسی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه  ناحيه یک
از طرف مهدی ميهمی 

آقای پيمان سليمی طبق وکالت نامه شماره  6177 مورخ 1391/4/28 دفتر 
144 کرمانشاه  طبق درخواست به شماره وارده 37782 مورخ 1400/10/5 و 
با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه  محلی مصدق شده به شماره 9755 مورخ 
1400/10/4   دفتر 128 کرمانش�اه مدعی است که سند مالکيت ششدانگ 
پ�الک 4761 فرع�ی از 920  فرعی از 93 اصلی واق�ع در بخش یک حومه 
کرمانشاه( ذیل ثبت 66155 و صفحه 446 دفتر  1/330 به نام آقای عيسی 
بيگزاده ش�اه آبادی صادر و تسليم گردیده که به علت سهل انگاری سند 
مالکيت بشماره سریال 149640 مفقود ش�ده است لذا مراتب طبق ماده 
120- آیين نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه فرد یا 
افرادی مدعی انجام معامله با وجود سند مالکيت در نزد آنان می باشند از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند. در 
غير اینصورت نسبت به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام و 

سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد .
٭پالک مزبور دارای یک فقره بازداشت است .

آگهی فقدان سند مالکيت

محمد عباسی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه  ناحيه یک
از طرف مهدی ميهمی 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

ويژه

طرح مافياي واردکنندگان 
برای تضعيف ايربگ توليد 
داخل با شکست روبرو شد

پس از آنکه در ۲۰ دی ماه در نتيجه تصادف زنجيره 
ای در محور بهبهان به رامهرمز اس��تان خوزستان 
بيش از ۵۰ نفر مصدوم و کش��ته ش��دند، بحث باز 
نشدن ايربگ خودروهای توليد داخل مورد انتقاد 
بسياری از فعاالن بازار و اصحاب رسانه قرار گرفت.  
منتقدين باز نش��دن ايربگ خودروهای تصادفی، 
شرکت های خودرو س��از و قطعه ساز را به رعايت 
نکردن استانداردهای ايمنی در ساخت ايربگ متهم 
کرده و مدعی شدند که شرکت های توليد کننده به 
جای ايربگ از پالستيک در محصوالت خود استفاده 
کرده و توليدات آن��ان توانايی رقابت با محصوالت 
وارداتی را ندارند.   با گذشت يک ماه از حادثه دردناک 
تصادف بهبهان و به رغم سياه نمايی منتقدين بازار 
در مورد بی کيفيت بودن و نقص فنی در ايربگ های 
توليد داخل، وزارت صنعت بعد از انجام تحقيقات 
گسترده مهر تاييد بر کيفيت ايربگ های توليد داخل 
زد.  در همين مورد سهيل معمارباشی مديرکل دفتر 
صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
بررسی آخرين گزارش باز نشدن ايربگ ها در حادثه 
 ACU تصادف محور بهبهان- رامهرمز و بازخوانی
ايربگ ها نش��ان داد در هيچ يک از خودروهای ياد 
ش��ده مشکل از کيسه هوا نبوده اس��ت. وی افزود: 
بازخوانی نتايج ACU ايربگ ها نشان داد که شتاب 
منفی و ش��رايط الزم برای باز شدن آنها به جز يک 
مورد خودروی س��مند سورن در س��اير خودرو ها 
ايجاد نشده و در نتيجه ايربگ ها باز نشدند. اين مقام 
مسوول خاطرنشان کرد: س��اليانه بيش از سه هزار 
مورد تعويض ايربگ خودروه��ا در مراکز خدمات 
پس از فروش خودروس��ازان به ثبت می رسد و اين 
به معنای آن است که سيستم ايربگ خودروهای 
توليد داخل مشکلی ندارد، اما اين انتظار که تحت هر 
شرايطی بايد کيسه های هوا باز شوند منطقی نيست. 
منتقدين و در حقيقت مافياي واردکنندگان قطعات 
خودرو در حالی مدعی بی کيفيت بودن ايربگ های 
توليد داخل هس��تند که ش��رکت های قطعه ساز 
داخلی شرايط سخت تحريم در جهت داخلی سازی 
قطعات پيشرفته خودرو مانند ای سی يو گام های 
موثری برداشته اند و مانند هميشه سعی در پيشبرد 
اين صنعت و کاهش ميزان وابستگی به کشورهای 

خارجی دارند.



با بيشترش��دن احتمال گفت وگوي مقامات روس��يه و 
اوكراين بر سر آتش بس، قيمت  در بازار بيت كوين و ارزهاي 
ديجيتال، پس از جهش روز گذشته، تا حدودي تثبيت 
شده است. اين در حالي است كه آخرين گزارش ها نشان 
مي دهد درگيري ميان نيروهاي دو كشور به خيابان هاي 
كي يف رسيده اس��ت. با وجود اين، روند كاهشي قيمت 
ارزهاي ديجيتال به تصوي��ر ارزهاي ديجيتال به عنوان 
پناهگاه امن و جايگزيني براي طال آس��يب رسانده، زيرا 
زماني كه روسيه حمله خود را به اوكراين آغاز كرد باعث 
افزايش قيمت طال و نفت شد، در حالي كه سهام و ارزهاي 

ديجيتال كاهش يافتند.
پس از آنكه مقامات روسيه اعالم كردند آماده گفت وگو با 
اوكراين هستند، قيمت بيت كوين و ديگر ارزهاي ديجيتال 
به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. ديميتري پسكوف 
س��خنگوي كرملين، گفته بود كه »پوتين آماده است تا 
يك هيات روس��ي را به نمايندگي از خود و براي مذاكره 
روانه مينس��ك، پايتخت بالروس كند«. با اين حال در 
ادامه اظهارنظرهايي از پوتين منتشر شد كه نشان مي داد 
رييس جمهور روس��يه براي مذاكره ب��ا اوكراين چندان 
جدي نيس��ت. اين در حالي است كه طبق گزارش هايي  
از اوكراين، درگيري ها در كي يف، پايتخت اين كش��ور، 
ش��دت گرفته بود. در روزهاي اخي��ر، بازارهاي مالي، از 
جمله ارزهاي ديجيتال، به طور كلي درگير نوسان هاي 
ش��ديدي بودند. ش��اخص »S&P500« در ۲۴ ساعت 
گذشته ۲ درصد رشد كرده است و ارزش روبل روسيه در 
برابر دالر نيز مجدداً افزايش يافته است؛ البته همچنان 
قيمت روبل در بازاره��اي جهاني نزديك به پايين ترين 
سطوح تاريخ است. در ۲۴ س��اعت اخير، بيت كوين در 
مقايسه با آلت كوين ها عملكرد ضعيت تري داشته است. 
در حالي كه بيت كوين تنها ۱.5۱ درصد رشد كرده است، 
اتريوم و ريپل به ترتي��ب جهش هايي ۶ و ۱0 درصدي را 
تجربه كرده اند. لونا، ارز ديجيتال اصلي شبكه ترا هم كه 
اين روزها كاماًل خالف جهت بازار حركت مي كند، در ۲۴ 
ساعت گذش��ته حدود ۱0 درصد افزايش قيمت داشته 
اس��ت. از آنجايي كه ميزان نوس��ان در بازار اخيراً بيشتر 
شده است، برخي از تحليلگران انتظار دارند روند بازيابي 
۲۴ س��اعت اخير قيمت ها همچنان ادامه داشته باشد. 
روز پنجشنبه، نرخ نوسانات ضمني هفتگي بيت كوين 
به ۷5 درصد ساالنه رس��يد. اين رقم باالتر از نرخ هاي ۱ 
ماهه، ۳ ماهه و حتي ۶ ماهه اس��ت؛ درست مانند اتفاقي 
كه پس از سقوط مه ۲0۲۱ )ارديبهشت( رخ داد. نوسان 
ضمني يا نوس��ان تخميني ابزاري اس��ت كه از آن براي 

پيش بيني حركات احتمالي بع��دي قيمت در بازه هاي 
زماني مشخص استفاده مي ش��ود. رشد اين شاخص به 
معني نزولي بودن و كاه��ش آن به معني صعودي بودن 
احساسات معامله گران است. به گفته تحليلگران، ساختار 
معكوس روند نوس��ان قيمت بيت كوين معمواًل پيش از 
رسيدن به كف هاي قيمتي نمايان مي شود. جهش كنوني 
ميزان نوس��انات قيمت بيت كوين مي تواند كوتاه مدت 
باشد، اما تأثير آن در به تأخير انداختن حركت صعودي 
 بازار، احتمااًل محس��وس خواهد بود. موسسه معامالتي 
»QCP Capital«، اخيراً در گزارش��ي نوش��ته است: 
»جهش قيمت در بازارهاي آني احتمااًل با فروش آني )در 
لحظه( سرمايه گذاران همراه خواهد شد و مانعي براي رشد 

بيشتر قيمت ايجاد خواهد كرد.«
 

     رشد حجم معامالت يك نشانه مثبت است
 يا منفي؟

مانند افزايش نوسان در بازار، حجم معامالت بيت كوين 
در صرافي هاي مطرح ارز ديجيتال نيز به باالترين سطح 
خود از زمان س��قوط بازار در 5 دسامبر )۱۴ آذر( رسيده 
است. افزايش حجم فروش در بازار معمواًل به اين معني 
اس��ت كه بخشي از س��رمايه گذاران بي خيال سود هاي 
قبلي خود شده و براي پيش گيري از ضررهاي بيشتر از 
بازار خارج ش��ده اند؛ حركتي كه مي تواند در ادامه منجر 
به جهش قيمت در كوتاه مدت شود. در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، شاخص نسبت حجم معامالت خريد به فروش 
كمي رشد داشته است كه به معني بيشترشدن احساسات 
صعودي ميان معامله گران است. با اين حال روند حجم 
معامالت براي چند ماه گذش��ته همچنان نزولي است. 
ديويد دونگ، محقق ارشد صرافي كوين بيس، به تازگي 
گفته اس��ت: »حجم معامالت در صراف��ي كوين بيس، 
همچنان كم به نظر مي رسد و اين در حالي است كه فضاي 
ارز ديجيتال حركات قيمتي بزرگي را تجربه مي كند. اين 
وضعيت نشان دهنده كاهش ميل به پذيرش ريسك ميان 
س��رمايه گذاران و اقدامات محدود فعاالن بازار اس��ت.« 
كوين بيس كه بزرگ ترين صرافي ارز ديجيتال امريكا و 
دومين صرافي بزرگ جهان است، روز پنجشنبه گزارش 
درآمدي سه ماهه چهارم سال ۲0۲۱ خود را هم منتشر 
كرد كه نش��ان مي دهد درآمد اين صرافي در اين مدت 
باالتر از پيش بيني كارشناس��ان بوده است. اين صرافي 
به سهام داران خود در رابطه با نوس��انات شديد بازار ارز 
ديجيتال در اين مدت هشدار داده و گفته است كه انتظار 

دارد حجم معامالت در سه ماه اول ۲0۲۲ كاهش يابد.

     تحريم ها احتمااًل تأثيري بر دسترسي روسيه 
به ارزهاي ديجيتال ندارد

نشريه بلومبرگ گفته است تحريم هاي جديدي كه امريكا 
و اروپا عليه روسيه وضع كرده اند، احتمااًل تأثير چنداني 
بر دسترسي مسكو به ارزهاي ديجيتال نخواهند داشت. 
در گزارش بلومبرگ آمده است ارزهاي ديجيتال از جمله 
بيت كوين به ابزاري كارآمد ب��راي دورزدن تحريم هاي 
تبديل خواهند شد. بلومبرگ افزود حتي ميلياردرهاي 
روس كه در فهرس��ت تحريم هاي جديد قرار گرفته اند، 
مي توانند با كمك ارزهاي ديجيتال به خريد كاال و خدمات 
بپردازند، در خارج از روسيه سرمايه گذاري كنند و ديگر 
نيازي نيست به بانك ها مراجعه كنند. در عين حال رييس 
بانك مركزي اروپا معتقد است كه بايد ارزهاي ديجيتال 
را قانون گذاري كنيم تا روس��يه نتوان��د تحريم ها را دور 
بزند. كريستين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا، گفته 
است بايد وضعيت قانوني ارزهاي ديجيتال هرچه زودتر 
مشخص شود تا روسيه نتواند با استفاده از اين دارايي ها 
تحريم هاي جدي��د را دور بزن��د. الگارد از قانون گذاران 
اروپايي خواسته است تا چهارچوب نظارتي مشخصي را 
براي ارزهاي ديجيتال تصويب كنند. هدف او از ارايه اين 
درخواست احتمااًل اين است كه روسيه نتواند تحريم هاي 
اقتصادي جديد را دور بزند. الگارد در نشست غيررسمي 
وزراي اقتصاد و دارايي كشورهاي اروپايي به خبرنگاران 
گفت كه بان��ك مركزي اروپا »قاطعان��ه و با دقت زياد« 
تحريم ه��اي قانون گذاران اروپايي عليه روس��يه را اجرا 
خواهد كرد. اين تحريم ها در واكنش به حمله اين كشور 
به اوكراين اعمال شده است. الگارد در واكنش به سوال 
يكي از خبرنگاران در رابطه با احتمال استفاده روسيه از 
ارزهاي ديجيتال ب��راي فرار از تحريم ها، از قانون گذاران 
اروپايي خواس��ت كه با تس��ريع روند آماده سازي طرح 
 MiCA موافق��ت كنند. گفتني اس��ت كه »MiCA«
طرحي براي ارايه يك چارچوب نظارتي مش��خص ويژه 
دارايي ه��اي ديجيت��ال اس��ت. الگارد در مصاحبه روز 
جمعه خود گفته اس��ت: »هر وقت ممنوعيت، تحريم يا 
س��ازوكاري براي اجراي آنها وجود داشته باشد، راه هاي 
مجرمان��ه اي هم ب��راي دورزدن آنها به وج��ود مي آيد. 
اجراي طرح MiCA بايد سريع تر پيش برود. تنها در اين 
صورت يك چارچوب نظارتي در اروپا داريم كه با استفاده 
از آن مي توانيم ارزهاي ديجيتال را واقعًا كنترل كنيم.« 
در MiCA يا »طرح ويژه ب��ازار ارزهاي ديجيتال« يك 
چارچوب نظارتي براي بازار ارزهاي ديجيتال پيشنهاد 
شده است كه عالوه بر حمايت از نوآوري هاي موجود، از 
پتانسيل ارزهاي ديجيتال به گونه اي استفاده مي كند كه 
ثبات مالي كشورها حفظ و از سرمايه گذاران محافظت 
شود. اين پيش نويس براي اولين بار در سپتامبر ۲0۲0 
)شهريور ۹۹( در كميسيون اروپا ارايه شد و سپس شوراي 
اروپا آن را در نوامبر ۲0۲۱ )آبان( تصويب كرد. قرار بود اين 
طرح روز دوشنبه در پارلمان اروپا به رأي گذاشته شود. با 
اين حال، استفان برگ، يكي از اعضاي كميته اقتصادي 
پارلمان اروپا، در روز جمعه اعالم كرد كه اين رأي گيري 
را به تأخير انداخته اس��ت؛ چراك��ه ممكن بود اين طرح 

به اش��تباه، به عنوان ممنوعيتي براي استخراج ارزهاي 
ديجيتال مبتني بر اثبات كار در نظر گرفته شود. تا زمان 
انتشار اين گزارش، هيچ تاريخ جديد و مشخصي براي اين 
رأي گيري اعالم نش��ده است. روز پنجشنبه، جو بايدن، 
رييس جمهور اياالت متحده، اعالم كرد كه مجموعه اي 
از تحريم ها را با هدف ايجاد »هزينه هايي ويرانگر« عليه 
روسيه اجرا خواهد كرد. اين تحريم ها به خاطر حمله اين 
كشور به اوكراين اعمال شده اند. بايدن اعالم كرد كه اياالت 
متحده و متحدانش تحريم هايي را عليه پنج بانك بزرگ 
روس��يه اعمال خواهند كرد. عالوه بر اين، اين تحريم ها 
عليه چهره هاي ملي اين كشور كه »خودشان را با هزينه 
دولت روسيه ثروتمند كرده اند«، اجرا خواهد شد. جالب 
اينجاست كه اين تحريم ها شامل قطع دسترسي روسيه 
به سيستم پرداختي س��وئيفت )SWIFT( و همچنين 
ارزهاي ديجيتال نمي شود. شرايط اوكراين هنوز كاماًل 
مشخص نيست، اما بنا بر گزارش هاي موجود، از زماني 
كه والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، روز پنجشنبه 
آغاز حمله به اوكراين را اعالم كرد، بخش هاي زيادي از اين 
كشور بمباران شده است. يك فرودگاه نظامي در نزديكي 
كي يف نيز جزو اين مناطق بوده است. شايان ذكر است 
كه تعدادي از اعضاي جامعه ارزهاي ديجيتال به ارتشي 
اوكراين و سازمان هاي محلي اوكراين كمك هاي مالي 

ارايه كرده اند.

    افزايش ۲۰۰ درصدي حجم معامالت 
ارزهاي ديجيتال در بزرگ ترين صرافي اوكراين

پس از سقوط قيمت ارز ملي اوكراين به پايين ترين سطح 
تاريخي خود و در حالي كه بانك مركزي اوكراين با وضع 
قوانين متعدد سعي در كنترل نرخ ارز و تثبيت آن داشت، 
كيونا يك��ي از بزرگ ترين و با س��ابقه ترين صرافي  هاي 
اوكراين از تغيير س��ريع و شديد حجم مبادالت ارزهاي 
ديجيتال در آن صرافي خبر داد. به گزارش كوين تلگراف، 
داده هاي به دست آمده از يكي از اصلي ترين صرافي هاي 

ارز ديجيتال اوكراين حاكي از آن است كه حجم معامالت 
بيت كوين و آلت كوين ها پس از تهاجم روس��يه افزايش 
داشته است. با شروع درگيري مسلحانه روسيه و اوكراين، 
ارزهاي فيات هر دو كشور بالفاصله تحت تأثير قرار گرفتند. 
در حالي كه ارزش روبل روس��يه به ش��دت سقوط كرد، 
گريوناي اوكراين  نيز كاهش يافته و در پايين ترين سطح 
تاريخي خود قرار دارد. اكنون هر دالر معادل ۳0 گريونا 
شده است. همين ماه قبل بود كه اوكراين قانون مجازبودن 
ارزهاي ديجيتال را پس از كش وقوس هاي فراوان تصويب 
كرد و حاال اس��تقبال از ارزهاي جايگزين، روند به شدت 
روبه رشدي دارد. صرافي كيونا كه هفت سال از تأسيس 
آن مي گذرد، پيش از ۲۱ فوريه )۲ اس��فند( تنها معادل 
۱ ميلي��ون دالر ارز ديجيتال داش��ت، اين ميزان اكنون 
پس از گذشت سه روز به حدود ۴.۱ ميليون دالر رسيده 
است. البته پس از گذشت شور و شوق اوليه و همزمان با 
تثبيت نرخ ارزهاي فيات اين كشورها در برابر دالر امريكا 
و ساير ارزهاي اصلي، تقاضا نيز كاهش يافته است. هرچند 
وضعيت قيمت ها در كيونا خيلي واضح نيس��ت؛ داده ها 
افزايش قيمت بيت كوين در بازار آني اين صرافي را نشان 
مي دهند. روز  گذشته قيمت بيت كوين پس از اينكه در 
روز جمعه ب��ه ۳۴ هزار دالر هم رس��يده بود، در صرافي 
بيت اس��تمپ به ۳۸,۳00 دالر هم رس��يد. در حالي كه 
قيمت بيت كوين در بازار دالري صرافي اوكرايني كيونا به 
بيش از ۴0,000 دالر مي رسد. از سويي ديگر، جفت ارز 
بيت كوين/ تتر با قيمت ۳۷,۸00 دالر در كيونا معامله 
مي شود. يكي ديگر از توجيهات استفاده از بيت كوين 
در اوكراين، محدوديت هاي وضع شده روي ارز دولتي 
اين كشور است. روز چهارشنبه بانك مركزي اوكراين 
سقف برداش��ت گريونا را به ۱00,000 واحد )معادل 
۳,۳5۳ دالر( در روز مح��دود كرد. همچنين خريد و 
برداش��ت ارزهاي بين المللي نيز ممنوع شدند. يك 
پست فيس��بوك هم تأييد كرد كه بانك مركزي اين 

كشور به دنبال تثبيت نرخ گريونا است.
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در مناطق تجاري

اما وقتي امتيازات گرفته ش��ود، اين ميزان سود 
خيلي ناچيز مي شود و اين موضوع انگيزه اي براي 
ادام��ه كار باقي نمي گذارد. متاس��فانه برخالف 
كشورمان، در كشورهاي همسايه رويكرد مثبت 
براي جذب س��رمايه گذاران ما وجود دارد و اين 
باعث فرار پ��ول ، توليد، مغزه��ا، نيروهاي كار و 
س��رمايه گذاران مي ش��ود. اعمال اين سياست 
اش��تباه در نهايت به معني صفر ش��دن توليد و 
صادرات و وابسته شدن كشور به همسايگان است . 
اخيرا دوبي ش��رايط عالي براي س��رمايه گذاري 
ايج��اد كرده و پيش��نهاد هاي خوب��ي در اختيار 
س��رمايه گذاران قرار داده اس��ت؛ چند مورد هم 
به صورت مجازي براي بنده ارس��ال شده است . 
البته اگر در دوبي كارخانه اي هزار ميليارد دالري 

هم به من بدهند، نمي روم . 
اما موضوع اينجاس��ت، اكنون ك��ه مناطق آزاد 
درآمدي ندارد، بايد دولت وارد شود و بودجه اي 
را در اختيار اين مناطق به صورت قرض و وام قرار 
بدهد تا س��رمايه گذاران ما مجبور به ترك كشور 
نشوند نه اينكه بيايند دست در جيب سرمايه گذار 

بگذارند. 
هر س��ال ۲0 تا ۴0 درصد قطع��ات و مواد اوليه 
تورم دارد، چش��م اميد ما به رفع تحريم ها است، 
اگر اين وضع تغيير كند و رويكرد ظالمانه امريكا 
برداشته شود، مي توان به بهبود شرايط اميدوار 
ب��ود. اما اگ��ر تحريم ها برداش��ته نش��ود و روند 
همچون س��ابق ادامه پيدا كند و س��ختگيري ها 
به س��رمايه گذاران اعمال شود، بايد بپذيريم كه 
توليد و س��رمايه گذاري به صفر مي رسد. طبيعتا 
توليدكننده براي خريد مواد اوليه به سرمايه نياز 
دارد كه با وجود تورم، اين موضوع مهمي است و 
اگر مسووالن مي خواهند توليد كه اشتغال زايي 
به هم��راه دارد در كش��ور رونق بگي��رد، بايد به 
س��رمايه گذاران كمك كنن��د. بنابراين يكي از 
موضوعات مهمي كه بايد به آن تاكيد ش��ود، در 
نظ��ر گرفتن ظرفيت هاي يك منطقه يا اس��تان 
است، در نتيجه يكي از بزرگ ترين شاخص هاي 
حماي��ت از توليد، ظرفيت شناس��ي اس��ت كه 
براس��اس آن، نيازهاي كش��ور به طور منطقي و 

معقول تامين شود. 
كش��ور چين از ح��وزه صادرات خود پيش��رفت 
كرد، دولت به توليد و صادرات س��رمايه گذاران 
سوبسيد داد و اكنون چين باالترين اقتصاد جهان 
را در اختيار دارد. ب��ه نظر بنده منطقه آزاد اروند 
ظرفيت بسيار بااليي دارد، فقط بايد دولت كمك 
مال��ي كند يا بهره ۴ تا ۹ درص��د بدهد تا بتوانيم 

اشتغال زايي و طرح ها را پياده كنيم.
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دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/07 می باشد . 
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 1400/12/14

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 1401/01/20.
- زمان و محل بازگشایي پاكات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 1401/01/21 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشایي پاكات مناقصه )الف و ب و ج(: روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1401/01/24 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.
-شرایط مناقصه گران:

1-1 : داشتن شخصیت حقوقي 
2-1 : داش�تن گواهینامه صالحیت پیمانكاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانكاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته نفت و گاز از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور )سازمان برنامه و بودجه كشور(.
3-1 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-1 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 39.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 1-2 . 
- تضمی�ن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 1.950.000.000 ریال.

- محل تامین اعتبار: بند ق
-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس :  021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین : 411117188779
شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین: 10101891762 

از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمایند.    

شركت ملي گاز ایران
شركت گاز استان قزوین

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1۲79417

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

كد فراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات : 53/1۰9/7۰۲ 

     مشخصات مناقصه :  

    ارزیابی کیفی مناقصه گران :

      نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

      تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir      کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     http://sapp.ir/nidc_pr

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
 به روش معمولی 

مبلغ برآورد ) ریال (شماره مرجع سامانه ستادنام مناقصه گزار

665ر074ر287ر2000093985001208940شرکت ملی حفاری ایران

دریافت و تحویل اسناد
از 1400/12/09 لغایت  1400/12/14تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از 1400/12/15  لغایت 1400/12/28تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها   آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات
شماره تلفن کارشناس پرونده  :  46140 061-341

هفده میلیارد و  دو میلیون )000ر000ر002ر17( ریال.مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
  ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  ه� تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .

   اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان 
تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

مدت اعتبار پیشنهاد/ 
روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(تضمین  90

1-براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .روش ارزیابی 

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس   www.setadiran.ir  انجام می شود .

شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران
سهامي خاص

موضوع مناقصه :  تامين غذا و خدمات اردوگاهی مورد نياز دستگاه حفاری خشکی به شماره های 92-56-29

نوبت دوم

شناسه آگهي :1۲81۰38

شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/04  می باشد.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت

عملیات احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ فاضالب علی آباد منطقه برخوار )یک مرحله ای با 12
40.566.853.2532.030.000.0002000001434000080ارزیابی فشرده (

203-4-400/5

 حمل و نصب اجراي عملیات اصالح شبكه آبرساني آب شرب روستاهاي دهكرد و3
4.600.436.754230.100.0002000001434000081 علي آباد منطقه وردشت شهرستان سمیرم

276-4-400/2

5.849.045.333292.500.0002000001434000082  اصالح و بازسازي شبكه آبرساني روستاهاي شهرستان مباركه4
280-4-400/2

5.440.235.534272.100.0002000001434000083اصالح شبکه توزیع آب روستاهای سنگ سفید،تیدجان و قودجان منطقه خوانسار4
282-4-400/2

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/11چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/12/21 شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
1400/12/22یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها



تعادل  |
بررسي قيمت كاالهاي اساسي در آغاز اسفند نسبت 
به ماه قبل نش��ان مي دهد كه برخي اقالم مصرفي، 
ثبات قيمت، ام��ا برخي از اق��الم مصرفي افزايش 
قيم��ت را تجربه كردند. بناب��ر ارزيابي هاي صورت 
گرفته، سيب زميني با 22 درصد، پياز با 18 درصد 
و دو نوع برنج ايراني با 1۷ و 1۶ درصد افزايش قيمت 
در صدر افزايش قيمت كاالها قرار دارند. از آن سو، 
بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به آب آشاميدني 

بطري بوده است.
اين افزايش قيمت ها در حالي است كه معاون وزير 
صم��ت، دراظهاراتي گفته كه ب��ا اجراي طرح الزام 
درج قيمت توليد كننده روي كاال، هفت هزار و ۷۰۰ 
قلم كاال در چهار مرحله مش��مول اين طرح شدند 
كه از اين ميزان چهار هزار و ۵۰۰ كاال تا ۶۵ درصد 

كاهش قيمت داشتند.!

   رصد قيمت اقالم مصرفي در يك ماه 
براس��اس گزارش كارگ��روه رص��د وپايش قيمت 
اقالم اساس��ي و پرمصرف بازار كشور منتهي به اول 
اسفندماه كه از سوي انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان منتش��ر شده، قيمت گوشت مرغ 
تازه، تخم مرغ، ش��ير اس��تريل پرچرب، شير خام، 
پنير، كره، انواع روغن، ماكاروني، لوبيا، لپه، سيب، 
رب گوجه، سيمان خاكستري، گچ، تير آهن، روغن 
موتور، پودر ش��وينده دستي و دس��تمال كاغذي 

نسبت به ماه قبل از آن تغييري نكرده است.
اما در اين زمان قيمت گوشت گوسفندي و گوساله، 
گوسفند و گوساله زنده، شير پاستوريزه كم چرب، 
شكر، قند، چاي، برنج هندي، برنج پاكستاني، نخود، 
عدس، پرتقال، خرمامضافتي، ميلگرد آج دار و كاغذ 

يك تا 1۰ درصد افزايش يافته است. 
بر اين اس��اس قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي و 
گوساله با 4 و ۵ درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 
142و 14۳ هزار تومان و هركيلو گوساله و گوسفند 
زنده با 2 و س��ه درصد افزايش به نزديك ۵۷ و ۶2 

هزار تومان رسيده است.
همچنين قيمت هر كيلو ش��كر و قند با سه درصد 
افزايش نس��بت به ماه قبل به 1۷ هزار و 1۰۰ و 1۹ 
ه��زار و ۹۰۰ تومان و ه��ر كيلو چاي ب��ا دو درصد 
افزايش به 12۷ تا 1۳۳ هزار تومان رس��يده است. 
قيمت هر كيلو نخود و عدس با شش و هفت درصد 

افزايش به حدود 41 و 4۵ هزار تومان و برنج هندي 
و پاكستاني با شش و هفت درصد به حدود ۳۰ و ۳1 

هزار تومان رسيده است.
در اين ميان قيمت انواع برنج ايراني، سيب زميني، 
موز، پياز و گوجه فرنگي نس��بت به ماه قبل بيش از 
1۰ درصد افزايش يافته، به طوري كه در اول اسفند 
امس��ال، انواع قيمت هر كيلو برن��ج ايراني طارم و 
هاش��مي با 1۶ و 1۷ درصد افزايش نسبت به اوايل 

بهمن ماه به ۷4 و ۷۳ هزار تومان رسيده است.
 همچنين قيمت هر كيلو سيب زميني با 22، پياز با 
18، گوجه فرنگي 14 و موز با 12، درصد افزايش در 
يك ماه به 1۳ هزار و 4۰۰، 88۰۰، 12 هزار و 8۰۰ 
و ۳۶ هزار و 8۰۰ تومان رس��يده است. به طوركلي 
وضعيت بازار برنج امس��ال خبرس��از ب��ود و حتي 
گزارش هايي از قيم��ت ۹۰ هزار توماني اين كاالي 
اساسي منتشر شده است. داليل مختلفي از جمله 
خشكسالي، احتكار و تنش هاي دالالن در بازار براي 
اين گراني مطرح ش��ده و برخي هم آن را ناش��ي از 

مديريت نادرست واردات برنج مي دانند.
البته بر اساس گزارش كارگروه رصد و پايش قيمت 
اقالم اساس��ي و پرمصرف بازار كشور منتهي به اول 
اسفند ماه، قيمت آب آشاميدني بطري، ورق سياه 
فوالدي، انواع تاير و پودر ش��وينده ماشيني يك تا 
1۰ درصد نس��بت به ماه قبل كاهش يافته اس��ت. 
بيش��ترين افت قيمت معادل چهار درصد و مربوط 
به آب آشاميدني بطري بوده كه با توجه به اظهارات 
مس��ووالن به نظر مي رس��د از نتاي��ج درج قيمت 
توليدكننده به ج��اي مصرف كنن��ده روي كاالها 
باشد. انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
همچنين در اين گزارش تاكيد كرده كه انواع برنج 
ايراني، نخود، سيب زميني، آب بطري و رب گوجه 
فرنگي نس��بت به يك سال گذش��ته بيش از 1۰۰ 

درصد افزايش قيمت داشته اند.

   صمت: قيمت ۴۵۰۰ قلم كاال تا ۶۵ درصد 
كاهش يافته 

عب��اس تابش مع��اون وزير صمت روز گذش��ته در 
اظهارات��ي گفت: براي ملموس ش��دن نتايج مثبت 
اجراي طرح الزام كارخانه و واحدهاي توليدي به درج 
قيمت توليد كننده به جاي قيمت مصرف كننده روي 
كاال براي عموم مردم، ليست كاالهايي كه قيمت آنها 
كاهش يافته در اختيار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

بناب��ه اظه��ارات تاب��ش، در نهايت تا يك��ي دو ماه 
آينده همه سيس��تم توزيع كش��ور بر مبناي قيمت 
توليدكننده خواهد بود و حتي در كاالهايي كه امكان 
درج قيمت  روي آنها وجود ندارد نيز براساس فهرست 
بهايي كه به واحدهاي عرضه، ارايه مي ش��ود كه اين 
فهرست بها براس��اس قيمت توليدكنندگان خواهد 
بود. رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان ادامه داد: در اين راستا عرضه كننده 
نهايي براس��اس ماده 1۶ قانون صنفي مكلف است 
قيمت مصرف كننده را روي ش��لف درج كند. تابش 
تاكي��د كرد: به گفت��ه تابش چيدمان خ��اص براي 
جداسازي كاالهاي برخوردار از قيمت توليدكننده 
ار كاالهاي قديمي )درج شدن قيمت مصرف كننده( 
مش��تريان را بخوبي براي خريد كاالها و تش��خيص 
قيمت ها هدايت مي كن��د. او درادام��ه عنوان كرد: 
در اجرا م��اده 1۵ قان��ون نظام صنف��ي بايد قيمت 
دقيق در مع��رض ديد مصرف كننده باش��د و مردم 
نيز بايد به طرف فروشگاه هاي رعايت كننده حقوق 
مصرف كننده هدايت ش��وند كه اين الگويي اس��ت 
تا تمامي فروش��گاه ها خود را ملزم به رعايت قيمت 

مصرف كننده بدانند. 
تابش تاكيد كرده كه با اجراي طرح الزام درج قيمت 
توليد كننده روي كاال، ۷ هزار و ۷۰۰ قلم كاال در چهار 
مرحله مشمول اين طرح شدند كه از اين ميزان چهار 
هزار و ۵۰۰ كاال تا ۶۵ درصد كاهش قيمت داشتند. 

   مخالفان قيمت توليدكننده
تابش همچنين با اش��اره به اينكه در برخي كاالها 
1۶۰ درص��د افزاي��ش قيمت در فرآين��د توزيع را 
شاهد هس��تيم عنوان كرده كه برخي كاالها چند 
دور مي چرخد و باع��ث افزايش قيمت چند برابري 
كاال مي شود. معاون وزير صمت افزود: در اين طرح 
قيمت كاال مشخص مي ش��ود و هزينه هاي توليد و 
درصد آن مش��خص مي ش��ود و قيمتي كه بايد به 
دس��ت مصرف كننده برسد مش��خص خواهد شد. 
به گفته او، چهار گروه با اين طرح مخالف اس��ت كه 
ش��امل توليدكننده، شركت پخش، دالل و واسطه 
و فروش��نده خرد اس��ت چون پول زيادي به جيب 
اين چهار گروه م��ي رود. تابش با بيان اينكه وظيفه 
داري��م در اجراي اين طرح محكم پاي كار باش��يم 
اظهار داش��ت: توليد و پخش را مكل��ف كرديم كه 
اين كار را انجام دهند. تابش تصريح كرد: به صورت 
شبانه روزي بايد نظارت كنيم براي اجراي اين طرح و 
انتظار داريم بسيج هم بيايد وسط و دنبال كند. روي 
كاال بايد قيمت توليدكننده و قيمت مصرف كننده 
مشخص شود و درصدي كه الزم است رعايت شود. 
مردم بايد بتوانند قيمت كاال را استعالم كنند. تابش 
با بيان اينكه مردم ناظر ما هس��تند ادامه داد: بين 
قيمت تولي��د و مصرف نبايد اخت��الف بيش از ۳۰ 
درصدي وجود داشته باشد و مردم بايد اگر اختالفي 

ديدند گزارش دهند و مطالبه گري كنند.
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همت ويژه شهرداري در
كاهش آالينده هاي حمل ونقلي

شهردار اصفهان گفت: شهرداري به سهم خود تالش 
كرده تا در بودجه سال آينده در كاهش آاليندگي هاي 
ناشي از حمل ونقل همت ويژه اي داشته باشد. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، علي 
قاسم زاده شنبه هفتم اسفندماه در برنامه راديويي »سالم 
اصفهان«، با بيان اينكه هفته گذشته بودجه سال آينده 
شهرداري اصفهان در صحن علني شوراي اسالمي شهر 
تصويب شد، اظهار كرد: رويكرد بودجه 14۰1 شهرداري 
به سمت تقويت حمل ونقل و مسائل زيست محيطي 
است. وي افزود: با توجه به وضعيت آلودگي هوا مردم در 
رنج و مشقت هستند، از اين رو شهرداري به سهم خود 
تالش كرده اس��ت تا در بودجه سال آينده اين رويكرد 
را نهادينه كند كه در كاهش آاليندگي هاي ناش��ي از 
حمل ونقل همت ويژه اي داشته باشد. شهردار اصفهان 
تاكيد كرد: بخشي از آاليندگي ها متأثر از حمل ونقل و 
فعاليت صنايع و بخشي نيز ناشي از نبود آب در بستر 
زاينده رود است كه باعث مي ش��ود هوا لطافت الزم و 
كافي را نداش��ته باشد كه اميدوارم بتوانيم سال آينده 
روزهاي بهتري را در شهر اصفهان تجربه كنيم و مردم 
راحت تر نفس بكشند. وي با اشاره به آغاز خانه تكاني 
ش��هر، گفت: نيروهاي خدوم ش��هرداري و كاركنان 
زحمت كش مديريت شهري، خانه تكاني شهر را آغاز 
كرده اند كه انتظار م��ي رود رانندگان هنگام رانندگي 
در خيابان ها و معابر ش��هر مراقب كارگراني باشند كه 
مشغول رنگ آميزي جداول، نرده ها و معابر هستند؛ هر 
چند شهرداري سعي كرده است تدابير ايمني را رعايت 
كند، اما همكاري شهروندان مي تواند به امنيت خاطر 
اين افراد كه به طور جدي مشغول بهسازي و نوسازي 

شهر در آستانه نوروز هستند، كمك كند.

دريافت گواهينامه عالي عملكرد 
مجتمع تصفيه خانه آب سنندج

از س��وي ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب كشور، 
عملكرد مجتمع تصفيه خانه آب سنندج )شامل تصفيه 
خانه هاي 1 و 2( عالي ارزيابي و گواهينامه اي به همين 
منظور به شركت آبفا كردس��تان داده شد. بر اساس 
ارزيابي هاي به عمل آمده وفق شاخص هاي عملكرد 
معتبر و استاندارد، عملكرد تصفيه خانه آب سنندج عالي 
ارزيابي گرديد. پايبندي و به كارگيري دستورالعمل هاي 
ابالغي، حضور مستمر پرسنل تصفيه خانه در دوره هاي 
آموزشي بهره برداري و نگهداري و نحوه بهره برداري 
از بخش هاي مختلف تصفيه خانه، مهم ترين مباني 
ارزيابي عملكرد اين تصفيه خانه بود.  تصفيه خانه آب 
شماره 1 سنندج در سال 1۳۶۳ و تصفيه خانه شماره 2 
نيز در سال ۹۳ احداث و هم اكنون با ظرفيت تصفيه 2 

هزار ليتر در ثانيه در حال فعاليت مي باشد.

تقدير از كارآفرينان برتر 
در حوزه تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي در راستاي تعامل با شركاي 
اجتماعي به ويژه در ح��وزه كارفرمايي وكارآفرينان 
اقدام به تقدي��راز كارآفرينان برتر نم��ود. به گزارش 
ايالم رويداد از ايالم دكتر س��هيال ملكش��اهي، صبح 
شنبه ۳۰ بهمن ماه طي مراسمي از كارآفرينان برتر 
تامين اجتماعي استان با حضور مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، مديركل تامين اجتماعي، مديريت 
درمان، مدير اتاق بازرگاني و ساير دستگاه هاي تابعه و 
جمعي از اعضاي تشكل هاي كارفرمايي، كارفرمايان و 
نمايندگان آنان تقدير به عمل آمد. ملكشاهي مديركل 
سازمان تأمين اجتماعي در اس��تان، حضور مردان و 
زنان كارآفرين و خالق در جامعه را سرمايه هاي جامعه 
دانست و تصريح كرد: در شرايط سخت كنوني اقتصادي 
كه كش��ور ما در گذر از مش��كالت اقتصادي به ويژه 
تحريم هاست و اين گلوله اي است كه دشمن به سمت 
ماهدف گرفته، اين سينه شماست كه از كشور پاسداري 
مي كند و اجازه نمي دهد كه كمر كشور شكسته شود. 
مديركل تامين اجتماعي استان در اين جلسه گفت: 
س��ازمان تامين اجتماعي توجه ويژه اي به ش��ركاي 
اجتماعي خود دارد كه يكي از مهم ترين شركاي اين 

سازمان كارفرمايان و كارآفرينان مي باشند.

رصد قيمت اقالم مصرفي در يك ماه نشان مي دهد 

برنج صدرنشين گراني ها 

ديدار رييس كل نساجي ازبكستان 
با رياست اتحاديه پوشاك تهران

در طي برگزاري چهاردهمين نشس��ت كميسيون 
مشترك همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني، علمي و 
فناوري ايران و ازبكستان كه هياتي اقتصادي و سياسي 
آقاي عمر زاق اف معاون نخست وزير ازبكستان را در 
تهران همراهي كردند، ابوالقاس��م شيرازي رياست 
اتحاديه پوشاك تهران با آقاي الهام قدير اف رييس كل 
نساجي ازبكستان ديدار نمودند. در اين نشست رييس 
كل نساجي ازبكستان از رياس��ت اتحاديه پوشاك 
دعوت به عمل آورد تا از نمايش��گاهي ك��ه در اواخر 
فروردين ماه ١٤٠١ در شهر تاشكند برگزار مي شود 
ديدن نمايند. همچنين قرار بر آن شد كه اين اتحاديه 
در امر تبادل دانش فن��ي خود در زمينه  دوزندگي و 
توليد پوشاك، اين كشور و توليدكنندگانش را كمك 
و راهنمايي نمايد.  الزم به ذكر است كه هر دو كشور 

از مبادالت دوطرفه استقبال و ابراز رضايت كردند.
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خبرروز

اجراي بيمه زوجين نابارور
از زمان اجراي بيمه زوجين نابارور تاكنون بيش از ۴ هزار نفر تاكنون ثبت نام كرده و از مزاياي بيمه ناباروري استفاده مي كنند. وزير 
رفاه با اعالم اين خبر گفت: همچنين بيمه زنان خانوار و دانشجويي توسعه يافت و پرداخت ماهانه غرامت ايام بارداري نيز در سال 
جاري عملياتي شد. حجت عبدالملكي اظهار كرد: همچنين پيش نويس اليحه جامع حمايت از حقوق سالمندان آماده شده كه 
پس از تصويب در دولت به مجلس ارسال شود. او با اشاره به اينكه ۱۴۰۰ واحد مسكوني براي خانوارهاي دو معلول به باال تحويل و 
۲۰۰۰ واحد ديگر آماده تحويل است عنوان كرد: براي ۱۲۲ هزار نفر وسايل كمك توانبخشي تهيه و كاشت حلزون براي ۶۸۵ كودك 

معلول انجام شده است و ۳۵ هزار كودك داراي اختالل شنوايي خدمات ويژه دريافت كرده اند.

ادامهازصفحهاول

نه بوي بهار مي آيد
 نه اشتياق عيد جاري است

خطر  پول نفت

 ترتيب به جايگاهي كه داري افتخار كني و به خاطر آنچه 
به دست آورده اي شكر گزار باشي اما...اين روزها وضعيت 
كمي فرق كرده، توقع ها باال رفته، هم مردم از مسووالن 
زياد توقع دارند و هم مس��ووالن از مردم. مثال مردم از 
مس��ووالن مي خواهند، گراني و تورم را كنترل كنند، 
هزينه هاي زندگي را پايين بياورند، شرايط رفاه نسبي 
را براي حداكثر مردم جامعه فراهم كنند نه حداقل. از 
سوي ديگر مس��ووالن از مردم مي خواهند، تاب آوري 
داشته باشند، فرزندآوري كنند، زنان در خانه بمانند و 
به وظايف مادري شان عمل كنند، جمعيت را افزايش 
بدهند و اين جمله را ه��زار بار با خود تكرار كنند كه » 
هرآن كس كه دندان دهد، نان دهد« اصال مطالبه گري 
در شان مردم نيست.  اما متاسفانه واقعيت هاي زندگي 
كه هر روز بر صورت مردم فرود مي آيد، چيز ديگري است، 
نه جايي براي تاب آوري گذاشته و نه تواني براي مطالبه 
گري.زنان اگر بخواهند هم نمي توانند بي خيال شغل و 
درآمدي كه از آن به دست مي آورند بشوند چرا كه نيمي 
از هزينه هاي زندگي را آنها تامين مي كنند و خانه نشيني 
شان مساوي مي شود با سقوط خانواده در فقر مطلق. 
خالصه كه مشكالت اقتصادي اين روزهاي پاياني سال 
بيش از هر زمان ديگري به چشم مي آيد. صورت هاي 
غمگين و چهره هاي در هم رفته مردم، قدم هاي تند كه 
از كنار مغازه ها و پاساژها مي گذرند ... نه بوي بهار مي آيد 
و نه اشتياق عيد و از راه رسيدن سال جديد در جايي از 
اين شهر جريان دارد. هر چه هست حساب و كتاب هاي 
آخر سال اس��ت، نگراني از افزايش اجاره بهاي مسكن، 
نگراني از افزايش هر روزه قيمت ها و شرمندگي در مقابل 
بچه هايي كه عيد برايشان هميشه با لباس ها و كفش هاي 
نو همراه بوده، با ميوه و آجيل و شيريني كه حاال ديگر 
 خيلي ها حتي نمي توانند ب��ه آن نگاه كنند. بماند كه 
خيلي هايمان به خاطر كرونا و از دست دادن عزيزانمان 
عيد نداريم، اما خيلي هاي ديگر به خاطر فقر و تنگدستي 

است كه عيد ندارند.

 امكان سرمايه گذاري در طرح هاي زيرساختي از بين 
مي رود كه وابستگي به نفت اقتصاد ايران را با تهديدهاي 
آينده نيز روبه رو مي كند. اگر در سال هاي قبل، دولت ها 
توانسته بودند بخشي از اين وابستگي را كنار بگذارند، 
قطعا طرح فشار حداكثري ترامپ حتي از پيش از اجرا 
نيز شكست خورده بود و امكان ايجاد هزينه گزاف براي 
اقتصاد ايران را نداشت. هرچند دولت روحاني توانست 
با اجراي برخي سياست ها بخشي از وابستگي به پول 
نفت را كاهش دهد اما همچنان خطر پول نفت پيش 
روي اقتصاد ايران اس��ت و اين بار بايد دولت سيزدهم 
تعيين كند كه اين منابع ارزش��مند بناست به توسعه 
زيرساخت هاي اقتصاد ايران منجر شود يا بار ديگر درآمد 
سهل الوصول نفتي به راحتي وارد بودجه و هزينه هاي 
جاري مي شود، موضوعي كه قطعا در آينده براي اقتصاد 

ايران هزينه هاي خاص خود را به ارمغان خواهد آورد.

رويداد

بيماران نادر نياز مس��تمر به مراجعه ب��ه مراكز درماني 
دارد و هزينه زيادي به آنها تحميل مي شود. مديرعامل 
بنياد بيماري هاي نادر ضمن اشاره به مشكالت دارويي 
و همچنين مباحث بيم��ه اي و هزينه هاي چند برابري 
درمان اين بيماران با بيان مطلب فوق گفت: چه خوب 
است اگر وزارت رفاه، تامين اجتماعي و... پاي كار بيايند و 
فكري به حال بيمه اين بيماران كنند. حميدرضا ادراكي 
با اشاره به تصويب س��ندملي بيماران نادر، بيان كرد: بر 
اساس سندملي بيماري هاي نادر كه در آخرين روز فعاليت 
دولت قبلي به دستگاه ها ابالغ شد، تمام مصوبه هاي آن 
الزم االجرا اس��ت. تبصره ۳ ماده ۴ اين سند تاكيد دارد 
كه يك بيمار نادر بايد تخت پوش��ش كامل بيمه پايه و 
تكميلي قرار گيرد كه در اين موارد متصدي مربوطه در 
اين امر وزارت رفاه است كه تشخيص مي دهد كدام يك 
از بيمه هاي پايه و تكميلي بايد اين وظيفه را تقبل كنند. 
االن يك بيمار نادر اگر تحت پوشش بيمه نباشد به هيچ 
جا دسترسي ندارد. برخي بيماران ممكن است از طريق 
پدر خود بيمه باشند اما از يك سني به بعد اين پوشش هم 
از برخي برداشته مي شود. از طرف ديگر برخي بيماران 
نادر به دليل مشكالت جسمي اصال سر كار نمي روند كه 
توسط محل كار خود بيمه شوند. متاسفانه تاكنون هيچ 
مرجعي وضعيت بيمه بيماران نادر را نپذيرفته است و اين 

بر اساس قانون تخلف است .

    هزينه هاي چند برابري درمان 
بيماران نادر

او افزود: ما نگرانيم كه وقتي بيمار نادر نزد پزشك مي رود 
با هزينه هاي ويزيت، آزمايش، دارو، س��ي تي اسكن، 
MRA، جراحي و... بايد چه كند؟ آيا نبايد از يك بيمه 
كامل برخوردار باشد؟ اين شرايط در حالي رخ مي دهد 
كه هزينه بيمار نادر چندين برابر بيمار معمولي است 
و به مراتب شرايط سخت تر و طوالني تري از بيماري را 

پشت س��ر مي گذارند. چه خوب است اگر به مناسبت 
اين روز ملي، وزارت رفاه، تامين اجتماعي و... پاي كار 
بيايند و فكري به حال بيمه اين بيماران كنند. بيمار نادر 
نياز مس��تمر به مراجعه به مراكز درماني دارد و هزينه 
زيادي به اين خانواده تحميل مي شود. ادراكي درباره 
هزينه هاي يك بيمار نادر در طول يك ماه، اظهار كرد: 
هزينه ها بسيار متفاوت است. از هفته اي ۵ يا ۶ ميليون 
تومان هزينه ش��روع مي ش��ود و برخي بيماري هاي 
سنگين تر مانند SMA داروهاي فوق العاده گراني دارد 
و بعيد است اقتصاد خانواده تا اين اندازه قوي باشد كه 
به راحتي از پس اين هزينه ها برآيد. خانواده بيمار نادر 
به طور ميانگين بايد ماهانه حدود ۸ ميليون تومان براي 
فرد بيمار هزينه كند كه اگر بيمار وارد فاز حاد بيماري 

شود اين هزينه چند برابر خواهد شد.

   آثار سخت كرونا براي بيماران نادر
او به همه گيري كرونا نيز اشاره كرد و گفت: بروز بيماري 
كرونا در بيماران نادر سبب مي شود آثار سخت تري بر 
بدن او داش��ته باش��د. هزينه درمان بيمار نادر در برابر 

كوويد۱۹ نسبت به فرد عادي بسيار بيشتر است.

    شناسايي 355 بيماري نادر 
در ايران تاكنون

ادراك��ي افزود: مجلس ش��وراي اس��المي تاييد كرد 
۱۲ بيم��اري ن��ادر ج��زو بيماري ه��اي صعب العالج 
محسوب شوند و تحت پوشش بيمه كامل قرار گيرند. 
بيماري هايي مانند EB، اوتيسم و...از اين موارد هستند 
ولي اين تعداد در مقابل ۳۵۵ ن��وع بيماري نادري كه 
تاكنون در ايران شناسايي شده است خيلي كم است. ما 
حتي اگر يك نفر مبتال به نوعي خاص از بيماري نادر در 
كشور داشته باشيم، مقابل او مسوول هستيم، او هم حق 
حيات دارد. مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر با اشاره به 

مشكالت موجود در شناسايي بيماران نادر، گفت: تعداد 
موارد شناسايي شده در كشور خيلي دقيق نيست. در 
كشور ما ميزان شيوع بيماري هاي نادر نسبت به غرب 
به دليل ازدواج هاي فاميلي و مس��ائل اپيدميولوژيك 
استان ها بيش��تر است. طبق تعريف سازمان بهداشت 
جهاني در كش��ور ايران قطعا بايد حدود ۱.۵ ميليون 
بيمار نادر وجود داش��ته باشد و اميدواريم تعداد موارد 

شناسايي شده افزايش يابد.

     مشكالت دارويي بيماران نادر
او با اشاره به اينكه مهم ترين مشكل فعلي بيماران نادر 
موضوع تامين دارو به عنوان يك امر حياتي است، گفت: 
بخش��ي از معضالت مربوط به كشور ما كه بخشي هم 
به دليل تحريم ها اس��ت ، تهيه دارو را تحت الشعاع قرار 
داده است. داروهاي بيماران نادر را همه  كشورها و همه  
ش��ركت ها توليد نمي كنند؛ چون س��اخت و توليد آن 
نيازمند تكنولوژي هاي پيشرفته است و توليد آن براي 
همه  كشورها صرفه اقتصادي ندارد. اين داروها عمدتا از 
خارج از كشور تهيه مي شود. آنها مي گويند كه دارو جزو 
تحريم ها نيست، اما در عمل اين موضوع رعايت نمي شود. 

    نقش غربالگري  در جلوگيري از 
گسترش بيماري هاي نادر

مديرعامل انجمن بيماري هاي ن��ادر، با تاكيد بر لزوم 
افزايش اطالع��ات جديد پيرامون درمان بيماري هاي 
ن��ادر، بيان كرد: همه چيز ك��ه اطالعات قديمي قبلي 
نيست؛ به هر حال علم در حال پيشرفت است و موضوعي 
كه به شدت مورد تاكيد ما قرار دارد موضوع غربالگري 
است. غربالگري يك گام اساسي در هر جامعه است تا 
از بروز و گسترش بيماري نادر از ابتدا جلوگيري شود. 
مش��اوره هاي پي��ش از ازدواج و غربالگري هاي حين 

بارداري بسيار مهم است. 

بيمه بيماران نادر؛ همچنان بالتكليف 
رويخطخبر

واريز عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي آغاز شد
مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي از آغاز فرآيند 
واريز عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داد. 
ميرهاشم موسوي گفت: بخش��ي از بدهي سازمان 
تأمين اجتماعي به اين س��ازمان داده ش��د و منابع 
حاصل از پرداخت اين بدهي به تأمين اجتماعي آماده 
شده است و ان ش��اءاهلل عيدي بازنشستگان تأمين 
اجتماعي از اين محل تأمين شده و پرداخت خواهد 
شد. اين پروسه پرداخت طي دو روز تكميل خواهد 
شد. او افزود: عيدي بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ يك 
ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است كه اگر متأهل باشند 

۲ ميليون تومان و اگر فرزند داشته باشند ۱۵۰ هزار 
تومان به اين عيدي اضافه خواهد شد.

خطر تعطيلي خطوط توليد تجهيزات پزشكي
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات 
پزش��كي با بيان اينكه در حال نزديك شدن به روزهاي 
پاياني س��ال هس��تيم و فش��ار كمب��ود نقدينگي بر 
توليدكنندگان روزافزون شده است، از وزارت بهداشت، 
سازمان هاي بيمه گر و ديگر دستگاه هاي مسوول خواست 
كه پيش از پايان س��ال در اين خص��وص اقدامي عاجل 
صورت گيرد. مريم قاسمي اظهار داشت: صنعت تجهيزات 
پزشكي گرفتار مش��كالت و معضالت زيادي است كه 
برخي از آنها، نفس توليدكنندگان را به شماره انداخته 
است. يكي از دغدغه هاي ما بحث مطالباتي است كه از 
وزارت بهداشت، سازمان هاي بيمه گر و ساير دستگاه هاي 
دولتي داريم و بارها و بارها راجع به آن هش��دار داده ايم و 
گوش ش��نوايي براي آن پيدا نكرده ايم. او افزود: موضوع 
اساسي آن اس��ت كه در حال نزديك شدن به روزهاي 
پاياني سال هس��تيم و فشار كمبود نقدينگي روزافزون 
شده است و با وجود آنكه امسال، سال مانع زدايي از توليد 
نامگذاري شده بود ولي متاسفانه از اين موضوع كه واقعا 
براي فعاالن اقتصادي حوزه تجهيزات پزشكي سرنوشت 

ساز است، گره گش��ايي خاصي صورت نگرفت. اگر هم 
توجه و عنايتي به حل اين معضل شد، راهكارهايي موقت 
و تسكيني براي آن ارايه شد و سپس همه چيز بر مدار قبلي 
خود يعني تاخير پشت تاخير بازگشت. قاسمي ادامه داد: 
اگر تصور آن است كه توليدكنندگان تجهيزات پزشكي 
ب��ه منابع بي پايان از مواد اوليه و نيروي انس��اني متصل 
هستند، بايد يك بار براي هميشه عرض كنم كه چنين 
تصوري نادرست است و توان و ظرفيت فعاالن اقتصادي 
در اين حوزه محدود است و نتيجه بي توجهي به اين مساله 

سرنوشت ساز، تعطيلي خطوط توليد است. 

ادامه فعاليت سامانه بارشي در كشور
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع هوا از ادامه فعاليت س��امانه بارشي در تمام مناطق 
كشور به جزسه استان و كاهش دما از۸ اسفندماه خبر داد. 
صادق ضياييان گفت: روز يكشنبه در شمال شرق، شرق، 
ارتفاعات و دامنه هاي البرز شرقي، استان هاي شرقي درياي 
خزر و بخش هايي از مركز و جنوب شرق كشور به فعاليت 
خود ادامه مي دهد. رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وض��ع هوا درباره ش��دت بارش ها در 
كشور گفت: شدت بارش هاي روز يكشنبه در استان هاي 
خراسان شمالي، گلستان و شمال خراسان رضوي است. 
همچنين روز دوشنبه )۹اسفندماه( در شمال شرق و شرق 
بارش پراكنده و سه شنبه )۱۰اسفندماه( در شرق بارش 
باران پيش بيني مي ش��ود و چهارشنبه )۱۱اسفندماه( 
جوي پايدار در اكثر مناطق كشور انتظار مي رود. رييس 
مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع 
هوا درب��اره وضعيت جوي تهران ط��ي دو روز آينده نيز 

اظهار كرد: آس��مان تهران ۸ اسفندماه صاف تا قسمتي 
ابري همراه با وزش باد و گاهي وزش باد با حداقل دماي ۱۰ 
و حداكثر دماي ۱۵ درجه سانتيگراد و براي روز دوشنبه 
)۹ اسفندماه( صاف و گاهي همراه با غبارمحلي با حداقل 
دماي ۷ و حداكثر دماي ۱۵ درجه سانتيگراد پيش بيني 
مي ش��ود. همچنين بندرعب��اس و اهواز ب��ا دماي ۲۸ و 
۲۷ درجه س��انتيگراد گرم ترين و شهركرد با دماي ۱- و 
۵- درجه سانتيگراد سردترين مراكز استان كشور هستند.

تعادل|
 چند روز بيشتر به فرا رسيدن سومين 
ن��وروز كرونايي باقي نمانده اس��ت، در 
آخرين روزهاي سال ۹۸ كه پاندمي كرونا اعالم شد 
هيچ كس فكر نمي كرد اين پاندمي قرار اس��ت اين 
همه باقي بماند و چنين تاثيرات عميقي را بر زندگي 
مردم دنيا بگذارد. بسياري از ما تا هميشه با غم فقدان 
و از دس��ت دادن عزيزانمان به خاطر اين بيماري به 
زندگي خود ادامه مي دهيم و اين در حالي اس��ت كه 
كرونا همچنان در حال قرباني گرفتن اس��ت و تمام 
ح��دث و گمان هايي هم كه براي به پايان رس��يدن 
آن از س��وي دانش��مندان مطرح ش��ده به واقعيت 
نرسيده و معلوم نيس��ت دنيا قرار است چه زماني از 
ش��ر اين پاندمي خالص شود، هر چند كه حاال سايه 
شوم جنگ خود معضل ديگري است كه هيچ كس 
نمي داند چه عاقبتي در انتظار كش��ورهاي درگير و 

ديگران خواهد بود. 
اما وقتي ورود كرونا براي اولين بار در كشور در اواخر 
سال ۹۸ اعالم شد، البته كه خيلي از مردم بدون در 
نظر گرفتن ميزان خطرناكي اين بيماري سفرهاي 
نوروزي خ��ود را بدون دغدغه انجام دادند و ش��ايد 
بيشتر كس��اني كه قرار بود به سفرهاي برون مرزي 
بروند به دليل بسته ش��دن مرزهاي ديگر كشورها 
مجبور به ماندن در خانه شدند، وگرنه سفر در كشور 
به قوت خود باقي ماند و البته متاسفانه بسياري افراد 
هم به دليل همين س��فرها و بي توجهي به رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي به اين بيماري مبتال شده 
و حتي جان خود را از دس��ت دادن��د. به اين ترتيب 
نوروز ۹۹ هم ياد و خاطره سيل نوروز ۹۸ و از دست 
رفتن جان چندين انسان را يك بار ديگر با مرگ هاي 
كرونايي يادآوري كرد. اما نوروز ۱۴۰۰ رنگ و بوي 
ديگر داش��ت، اين بار محدوديت ه��ا و قوانين منع 
عبور و مرور در جاده ها و البته رفتن به و از شهرهاي 
قرمز كرونايي باعث ش��د كه مردم كمي محتاط تر 
عمل كنند ب��ه خصوص كه جريمه هاي س��نگين 
يك ميليون تا يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزارتوماني كه 
پلي��س راهور ب��راي مختلفان در نظ��ر گرفته بود، 

ميزان س��فرهاي نوروزي را كاه��ش داد، اما از بين 
نبرد. همانطور كه طي دو سال گذشته هر بار كه قرار 
بر تعطيلي و الك داون مي شد، جاده هاي منتهي به 
شهرهاي شمالي با ترافيك سنگيني مواجه مي شدند 
و خيلي ها ديگر از پرداخت جريمه هاي يك ميليون 

توماني هم ترسي نداشتند.

    سومين نوروز كرونايي
 و سومين دوز واكسن

حاال اما قرار است به استقبال سومين نوروز كرونايي 
برويم. اما اين بار نه جاده ها بسته است و نه قرار است 
كسي جريمه ش��ود، تنها ش��رط وزارت بهداشت و 
درمان، س��تاد ملي مقابله با كرونا و ديگر سازمان ها 
و نهادهاي مرتبط با جلوگيري از پاندمي كرونا شرط 
براي سفرهاي نوروزي را تزريق دوز سوم واكسن براي 
تمام افرادي كه قصد مسافرت دارند، اعالم كرده اند. 
پس شما هم اگر مي خواهيد به سفرنوروزي برويد بهتر 
است حتما براي تزريق دوز سوم واكسن اقدام كنيد، 
اگر هم از آن دس��ته افراد هستيد كه هنوز دوز دوم را 
نزده ايد يا حتي واكسن تزريق نكرده ايد بهتر است در 

خانه بمانيد يا براي زدن واكسن اقدام كنيد.

    كرونا هنوز به پايان نرسيده 
اما رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
با اعالم اين مطلب كه كرونا هنوز به پايان نرس��يده و 
همچنان در حال قرباني گرفتن اس��ت درباره انجام 
سفرهاي نوروزي در پيك ششم به »تعادل« مي گويد: 
اگر افراد هر سه دوز واكسن را زده باشند و از سوي ديگر 
تمامي پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند مي توانند 
به سفرهاي نوروزي بروند، اما مساله اين است كه ما 
هنوز به اوج قله پيك ششم نرسيده ايم، شمار مرگ و 
مير طي چند هفته گذشته افزايش چشمگيري داشته 
اس��ت و در حال حاضر در رتبه بندي ش��مار مرگ و 
مير روزانه در دنيا از ۳۰ بهمن ۹۸ تاكنون كه ۶ موج 
همه گيري را تجربه كرده ايم با حدود روزانه ۲۴۰ مرگ 
تاييد شده در رتبه ششم قرار داريم. اين واقعيت تلخي 

است كه بايد به آن توجه كنيم.

   تعداد موج هايي كه ايران
 پشت سر گذاشته بيشتر ازهمه بوده است

او مي افزايد: نوسانات ناشي از فراز و نشيب همه گيري 
كرونا در اين مدت و مقايسه آن با كشورهاي موفق تر 
در مديريت همه گيري نشان مي دهد، ايران در اغلب 
مواقع در بين ۱۰ تا ۱۵ كش��ور داراي باالترين موارد 
مرگ روزانه كرونا در جهان بوده است، تعداد موج هاي 
ما بيشتر از اين كشورها است، براي مثال كره جنوبي 
با كمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ مورد مرگ ناشي از كرونا فقط 
۳ موج با ارتفاع خيلي كمتر و ويتنام با ۳۹ هزار و ۵۰۰ 
مورد مرگ فقط دو موج همه گيري را تجربه كرده اند. 
تعدد موج هاي همه گيري در ايران و فواصل كم موج ها 
مويد نبود مديريت پايدار در كنترل همه گيري كرونا 
در كشور است. در واقع نبود ساختار مناسب، به روز 
و چابك مديريت بيماري ها براي آمادگي و مقابله با 
همه گيري ها موجب شد ما در ابتداي ورود بيماري 
براي شناسايي و اعمال مداخالت فوري و الزم مهيا 

نباشيم.

    مديريت پايدار 
در همه گيري ها رويكردي اساسي است

حميد س��وري، اس��تاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي نيز در اين رابطه به مهر گفت: 
مديريت پايدار در همه گيري هاي پيش رونده حتي 
پس از خاموشي همه گيري رويكردي اساسي است تا 
متوليان همه گيري و مردم دچار عادي انگاري نشوند. 
رعايت اين مهم نيازمند رويك��رد علمي و مبتني بر 
مطالعات بومي، درك درست همه جانبه مولفه هاي 
دخيل در همه گيري و پرهي��ز از هيجان زدگي هاي 
ناشي از برخي مداخالت مانند پوشش واكسيناسيون 
اس��ت. او افزود: اينكه اغلب موج هاي ما ش��يب هاي 
صعودي تند و ش��يب هاي نزولي آرامي داشته اند هم 
مزيد بر علت است كه ما از درك صحيح عالئم آغاز موج 
بعدي غافل بوده و به هشدارهاي متخصصان كم توجه 
بوده ايم، ضمن آنكه مداخالت ما متناسب با شرايط 
خاص آن موج نبوده است و فش��ار زمان را در اعمال 
مداخالت سريع و زودبازده و اثربخش ناديده گرفته ايم.

سوري خاطرنش��ان كرد: يكي از كاربردهاي تحليل 
علمي و عميق داده هاي مربوط به همه گيري و وجود 
تيم هاي كشوري همه گيري شناسي )اپيدميولوژي( 
و واكنش س��ريع همين اس��ت كه روند همه گيري 
را تحلي��ل و رصد كنن��د، كانون ه��اي آلودگي را در 
سريع ترين زمان ممكن شناسايي و مهار و از گسترش 

همه گيري به ساير نقاط كشور جلوگيري كنند.
اعم��ال مداخالت مناس��ب و اثربخ��ش و به صرفه 
را با اتخاذ سياس��ت نقطه زني هوش��مند به جاي 
رهاس��ازي مهمات مقابله با دش��من زيس��تي در 
فضاي عمومي انج��ام دهيم و مديريتي پايدار براي 
مقابله با همه گيري داش��ته باشيمس��وري گفت: 
اعم��ال مداخالت مناس��ب و اثربخ��ش و به صرفه 
را ب��ا اتخاذ سياس��ت نقطه زني هوش��مند به جاي 
رهاس��ازي مهمات مقابله با دش��من زيس��تي در 
فضاي عمومي انج��ام دهيم و مديريتي پايدار براي 
مقابله با همه گيري داشته باشيم. انجام اين كار در 
درجه اول نيازمند داش��تن نگرش موافق با اين نوع 
مديريت است و دوم اصالح اساسي و بنيادي ساختار 
مديريت بيماري هاس��ت كه بتوان��د به خوبي براي 
همه گيري هاي بعدي مهيا باشد و دچار غافلگيري 
نشود و هم از منابع موجود بهترين نتيجه را بگيرد و 

بار كمتري را به جامعه تحميل كند.

    سفر نوروزي به شرط واكسيناسيون كامل
اما از س��وي ديگر و در حالي كه برخي كارشناس��ان 
معتقدن��د ما حتي ب��ه قله م��وج شش��م كرونا هم 
نرسيده ايم، سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا به 
مهار نسبي موج شش��م كرونا اشاره كرده و مي گويد: 
 س��فرهاي نوروزي به ش��رط واكسيناس��يون كامل 
امكان پذير است. عباس شيراوژن مي افزايد: هموطنان 
عزي��ز مي توانند براي س��فرهاي نوروزي به ش��رط 
واكسيناس��يون كامل )مگر به دليل عدم گذش��ت 
فاصله زماني س��ه ماه با دز قبلي( برنامه ريزي كنند. 
اين تصميم مشروط به عدم اوج گيري مجدد بيماري 
است و چنانچه شيوه نامه هاي بهداشتي رعايت نشود و 
بيماري مجدد اوج بگيرد در مورد سفرها تصميم گرفته 
خواهد شد. همچنين بر اساس آخرين تصميمات ستاد 
ملي مقابله با كرونا، همه كالس هاي مقاطع تحصيلي 
آموزش عالي كه به دليل بيماري كرونا، غيرحضوري 

برگزار مي شده بايد به صورت حضوري برگزار شود. 

   آخرين آمار فوتي و رنگ بندي شهرها
اما طبق اعالم وزارت بهداش��ت ، درم��ان و آموزش 
پزش��كي، ۲۲۴ نفر ديگ��ر بر اثر ابتال ب��ه كرونا جان 
خود را از دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع تعداد 
جانباختگان به ۱۳۶ هزار و ۳۹۰ نفر رسيد. همچنين 

بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار و ۳۹ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
ش��د كه يك هزار و ۶۲۱ نفر از آنها بستري شدند. به 
اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ نيز در كشور به 
۷ ميليون و ۳۰ هزار و ۹۴۳ نفر رسيد. در حال حاضر 
۱۸۴ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۸۷ شهرستان در 
وضعيت نارنجي، ۷۶ شهرستان در وضعيت زرد و يك 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

    كاش مي توانستيم
نگاهي به وضعيت برخي كشورها در مهار كرونا باعث 
مي شود به اين مس��اله فكر كنيم كه اي كاش ما هم 
مي توانستيم با پشت سر گذاشتن ۲ تا ۳ موج كرونا 
اين بيماري را مهار كرده و آمار ابتال و مرگ و مير را به 
حداقل برسانيم، اما... مساله فقط بي توجهي مسووالن 
نيست. مس��اله بي توجهي مردم به سالمتي خود و 
عزيزانشان نيز هست. بسياري از ما مي توانيم با نرفتن 
به دورهمي هاي خانوادگي، نرفتن به مسافرت هاي غير 
ضروري، استفاده از ماسك در اماكن عمومي، تزريق 
واكس��ن و... از ابتالي خود و ديگران به اين بيماري 
جلوگيري كنيم. مس��ائلي كه اغلب اوقات از رعايت 
كردن آنها شانه خالي كرده ايم و با طوالني شدن مدت 

بيماري از ادامه اين روند خسته شده ايم.

گزارش

سومين نوروز كرونايي هم در راه است

تزريق دوز سوم واكسن، مجوز سفرهاي نوروزي 
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