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يادداشت- 1

اصالح سياست هاي نفتي
نفت اي��ران از س��ال هاي دور 
به عنوان يك��ي از اصلي ترين 
بازيگ��ران بازار ان��رژي جهاني 
نقش آفريني كرده و حتي تغيير 
و تحوالتي كه تحت تاثير تحريم 
يا ديگر عوامل به وجود آمده نيز 
نمي تواند جايگاه ما را خدشه دار 
كند. البته در اين ترديدي وجود 
ندارد كه با توجه به محدوديت هاي سال هاي گذشته، وقتي 
بنا باشد ما بار ديگر به عرصه جهاني بازگرديم، نياز به زمان 
خواهد بود تا شرايط به حالت سابق بازگردد. نفت ايران به 
شكل سنتي، مشتريان خاص خود را دارد و هرچند در نبود 
ما، ديگر كشورهاي صادركننده نفت بخشي از بازار را در 
اختيار خود گرفته اند اما در نهايت در صورت عرضه دوباره، 
امكان آن وجود دارد كه ما بتوانيم با حداكثر ظرفيت خود 
را به حالت سابق بازگردانديم. البته در اين حوزه همچنان 
يك سوال مهم پا برجاست. آيا ما همچنان قصد داريم صرفا 
با فروش نفت خام خود در بازار حضور داش��ته باش��يم يا 
زمان اصالح سياست هاي نفتي فرا رسيده است؟ يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه در سال هاي گذشته بسياري 
از اقتصادهاي توس��عه يافته به آن عمل كرده اند، استفاده 
از مزيت نسبي در فعاليت هاي اقتصادي است. يعني اگر 
كش��وري در حوزه اي امكان رقابت ندارد، تالش مي كند 
بيشتر تمركز خود را به سمتي ببرد كه در آن شانس حضور 
بين المللي وجود خواهد داشت. ما نيز يكي از اصلي ترين 
مزيت هاي نسبي كه مي توانيم براي اقتصاد ايران در نظر 
بگيريم، فعاليت در صنايع نفتي و حوزه هايي اس��ت كه با 
اس��تفاده از اين ظرفيت امكان نقش آفريني بزرگ تري را 
به ما مي دهد. در واقع ما در گذشته نيز مي توانستيم با يك 
اصالح س��اختار، به جاي آنكه صرفا ب��ه فروش نفت روي 
بياوريم، تمركز خود را بر صنايع نفتي قرار دهيم.  با حضور 
قدرتمند در اين عرصه امكان آنكه توليد با ارزش افزوده باال 
به ثبت برسد وجود دارد و همين امر مي تواند درآمدي بسيار 
پايدارتر را نصيب ايران كند. با توجه روند رو به رشد آلودگي 
جهاني و برنامه ريزي كشورها براي استفاده از انرژي هاي 
ادامه در صفحه 3 سبز، احتمال آنكه در... 

حميدرضا صالحي

»تعادل«بررسيميكند

سرگرداني نقدينگي در بورس

يادداشت-4يادداشت-3

 استمرار رشد بورس
تا فصل مجامع 

كمر به ويراني اين خانه 
بسته ايم

س��ال ۱۴۰۰ را ب��ه دنب��ال 
نااميدي هاي س��ال ۱۳۹۹ به 
پايان رسانديم؛ سالي سنگين 
براي ب��ازار س��رمايه در جهت 
زيرساخت هاي اش��تباه، عدم 
ش��فافيت، دخالت هاي دولت، 
تصميم گيري ه��اي غل��ط، 
قيمت گذاري هاي دس��توري، 
بي اعتمادي و... . ابهام��ات موثري مانند برجام و مذاكرات 
سياسي، نوس��انات قيمت دالر، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و 
جنگ ميان روسيه و اوكراين نيز ديگر عوامل موثر بر بازار 
سرمايه بودند. همچنين حواشي مانند تدوين بودجه، روي 
كار آمدن دولت جديد، تغييرات مديريتي در سازمان بورس 
و شركت فرابورس كه در كنار ابهامات، موجب ايجاد ترس، 
هيجان  و رفتارهاي غيرعقاليي بازار شد، بر روي معامالت 
تأثيرگذار بودند.  س��ال ۱۴۰۱ با برخي ابهامات آغاز شد. 
سال گذش��ته، معامالت بازار بر اس��اس سناريوي احياي 
برجام پيش مي رفت، اما جنگ ميان روسيه و اوكراين در 
اواخر سال گذشته آغاز شد و روي برجام تاثير مستقيمي 
گذاشت. همين موضوع رشد قيمت هاي جهاني و دالر را در 
پي داشت. رشد قيمت هاي جهاني به شروع ۱۴۰۱ با رشدي 
آرام منجر شد تا در ادامه شاهد بهبود ارزش و حجم معامالت 
و ورود نقدينگي به سمت نمادها و صنايع صادرات محور و 
دالري باشيم. بهبود و افزايش ارزش معامالت به روزانه 5 
الي 6 هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۱ اتفاقي بسيار مثبت 
براي بازار است.  نقدينگي كه به  صورت گام  به  گام وارد بازار 
مي شود به عنوان يك نكته مهم در جهت بهبود وضعيت 
بازار است. در صورتي كه ريسك هاي جهاني و به خصوص 
بحران جنگ توسعه جغرافيايي آن چناني نداشته باشد يا 
اتفاق خاصي دور از روال بازار نيفتد، پيش بيني مي ش��ود 
استمرار رشد بازار را فعال تا برگزاري مجامع داشته باشيم. 
ضمن اينكه قيمت هاي جهاني هم در شرايط مطلوبي قرار 
دارند و بازار سرمايه عمدتا كاموديتي محور و تاثيرپذير از اين 
جريان است. با توجه به اينكه گزارش هاي عملكرد ماهانه 
شركت ها هم در حال نشستن روي سايت كدال است و بعد 
از آن هم بايد  منتظر صورت هاي مالي حسابرس��ي نشده 
شركت ها هستيم، مي توان شاهد تغييرات در سودآوري 
آنها باشيم. دليل اين سودآوري هم به فضاي تورمي در بازار 
كاال برمي گردد كه صنايع ريال محور و مشمول حذف ارز 
۴۲۰۰ اثرات اين تصميم ها را در صورت هاي مالي مشهود 
مي كنند و نرخ فروش شان تغيير مي بايد.  عقب نشيني اين 
روزهاي بازار سرمايه به خاطر رشد پرقدرت روزهاي قبل 
بوده و اين موضوع قابل توجيه است. موضوع مهمي كه در 
اين ميان وجود دارد، شرايط خوب ارزش معامالت بازار است 
كه همچنان در محدوده قابل قبولي قرار دارد. موضوعي كه 
اين روزها بايد در نظر گرفت اين است كه تحليلگران عالوه 
بر اخبار داخلي و اخبار جهاني و داده هاي موجود، بايد بر روند 
ادامه در صفحه 8 بازار نيز متمركز شوند.   

باز بايد چشم انتظار باران بمانيم 
تا اين غبار س��ياه و تلخ را از تن 
ش��هر و جغرافيايمان بشويد و 
ببرد. اين هم��ه آلودگي، خود 
مرگ است. كس��ي مي گفت 
خوب ش��د اي��ن ريزگردها به 
تهران رسيدند تا شايد مسووالن 
راه چاره اي براي آن پيدا كنند، 
سال هاس��ت كه اهواز و خرمش��هر و... به س��ختي نفس 
مي كشند و كسي هم نيست تا به دادشان برسد. اما پايتخت 
فرق مي كند. اينجا ديگر مسووالن براي سالمت خودشان 
هم كه شده دست به كار مي شوند و براي اين همه آلودگي 
چاره اي مي انديش��ند. اما اين دو روز قرار گرفتن تهران در 
صدر شهرهاي آلوده جهان و بي توجهي مسووالن به اينكه 
حتي مدارس را تعطيل كنند در حالي كه در چنين وضعيتي 
شهر بايد تخليه بشود، نش��ان داد، ديگر فرقي نمي كند، 
نف��س ما در كجا تنگ بش��ود، هر چه باش��د بايد تحمل 
كنيم، از خشكسالي و قطعي آب و برق گرفته تا ريزگردها 
كه نفس هايمان را به شماره انداخته اند. اصال راه چاره اي 
هست؟ چه كسي قرار است دست از آستين تدبير بيرون 
بياورد و باران رحمت بر سر اين سرزمين بباراند. حاال هم 
مسووالن گفته اند قرار است در تهران باران ببارد و آلودگي ها 
كم مي ش��ود، اما اين در حالي اس��ت كه توده جديدي از 
ريزگردها و گرد و غبار از عراق به س��مت اي��ران در حال 
 حركت است. حاال قرار است شهرهاي غربي كشور دچار
 نفس تنگي شوند، حاال قرار است مردم اين منطقه ها با هر 
دم و بازدم ميزان قابل توجهي مرگ را به وجودشان سرازير 
كنند. سال ها پيش زماني كه فعاالن محيط زيست نسبت 
به خشك ش��دن درياچه اروميه و راه افتادن توفان نمك 
هشدار مي دادند، كسي به حرفشان گوش نكرد، اما حاال 
طي روزهاي گذشته تبريز شاهد توفان نمك بود. درياچه ها 
خشك ش��ده اند، تاالب ها نابود شده اند، حيات وحش در 
حال انقراض اس��ت، خشكسالي هر روز بيشتر از روز قبل 
بر گلوي تش��نه اين خاك فش��ار مي آورد. ديگر خبري از 
سفره هاي آب زيرزميني نيست. هر چه هست سيل است 
و خرابي و نابودي. اما هيچ كس قرار نيس��ت كاري انجام 
دهد. نه از ديپلماسي آب خبري هست و نه مسوولي كه راه 
چاره اي براي اين وضعيت بحراني ارايه دهد. كارشناسان 
و فعاالن رانده شده اند و ديگر جايي براي اظهارنظر و ارايه 
راهكار ندارند، آنها كه بي تجربه اند بر مسندي نشسته اند كه 
توان اداره اش را ندارند. اين روزها خبري از رييس سازمان 
محيط زيست نيست. از افرادي كه در اين سازمان به عنوان 
كارش��ناس در حال فعاليت هستند هيچ اظهارنظري به 
گوش نمي رسد. كسي نمي داند با اين خاك تشنه چه بايد 
كرد. با فرونشست هاي زمين در اقصي نقاط كشور. حتي در 
كوچه پس كوچه هاي تهران هم حاال داغ فرونشست ها هر 
روز بيشتر و نمايان تر مي شود. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت 
ادامه در صفحه 8 كنيم... 

مريم شاهسمنديهلن عصمت پناه

 افزايشچشمگيرميزانابتالبهكرونا
وزنگخطريكهدوبارهبهصدادرآمد

 وضعيتبازار؛احساسبياعتمادي
دربازاربيتكوينروزبهروزبيشترميشود

دولترييسيازبرجامعبوركرد؟

پيك هفتم در راه است
صفحه 8     صفحه 6    

صفحه 4    

اصالح بازار مي تواند موقتي باشد

وعده افزايش 2.3 برابري صادرات نفت

 دريكگزارشپژوهشي
تشريحشد

 »تعادل«راهكارهايواقعي
ساماندهيبازاراجارهرابررسيميكند

در پي مس��كوت ماندن طرح اجاره داري حرفه اي در 
دولت و افزايش فش��ارهاي مالي بر مستاجران، علي 
خضريان، سخنگوي كميس��يون اصل نود مجلس 
شوراي اسالمي از تهيه طرحي براي كنترل اجاره بهاي 
واحدهاي مسكوني خبر داده و گفته است، در اين طرح، 
تالش ش��ده با بهره گيري از امتيازاتي نظير دريافت 
 تسهيالت  بازسازي مسكن به...  صفحه 5 را بخوانيد

صنعت خودرو يكي از صنايع پر حاشيه در كشور است 
كه نارضايتي بااليي هم از توليدات آن وجود داشته و 
دارد و سال گذشته مقام معظم رهبري در جلسه اي از 
كيفيت محصوالت اين صنايع انتقاد كردند و به دولت 
وخودروس��ازان دس��تور دادند تا به اصالح وضعيت 
اين صنعت بپردازند. باتوجه به اين شرايط موسسه 
صفحه 7 را بخوانيد مطالعات و...  

 9 فرمان 
 براي نجات 

 صنعت خودرو
 از بحران 

 كنترل اجاره بها 
 در دستور كار 

مجلس

يادداشت-2

۱- حدود 8 ماه از استقرار 
دولت سيزدهم در پاستور 
سپري شده اما همچنان 
مش��كالت كالن كش��ور 
الينحل باق��ي مانده اند و 
در برخ��ي موارد وخيم تر 

نيز شده و مي شوند. 
تورم همچنان باالي ۴۰ 
درصد است و روز به روز به تعداد فقرا مي افزايد. 
نرخ دالر همچنان باال اس��ت. رش��د پايه پولي و 
نقدينگي نيز در مرز عجيب ۴۰ درصد قرار دارد. 
نرخ رش��د س��رمايه گذاري و انباشت سرمايه به 
صفر ميل كرده اس��ت و در سطوح پايين تري از 
استهالك سرمايه هاي موجود قرار گرفته است. 
در اين ش��رايط، همچنان مذاكرات هس��ته اي 
 و ت��الش ب��راي لغ��و تحريم ه��ا ب��ه نتيج��ه 
نرسيده است. در سوي ديگر ماجرا، ظرفيت هاي 
زيستي كشور )آب، خاك و هوا( هر يك به نوعي 
دچار بحران ش��ده و نيازمند رس��يدگي فوري 
هس��تند. از اين رو، از دست رفتن حتي يك روز 
براي حل مش��كالت كليدي كشور، هزينه هاي 
قابل توجه و در برخي موارد غيرقابل جبراني در 

پي خواهد داشت.
۲- اگر چه بررس��ي هاي مختل��ف اقتصاددانان 
طي س��ال هاي گذش��ته حاكي از اين است كه 
»تحريم« عامل اصلي در ايجاد ش��رايط كنوني 
اقتصاد كشور نيست و عامل اصلي در سياست ها 
و رويكردهاي اقتصادي چن��د دهه اخير نهفته 
اس��ت، اما همزمان اقتصاددانان ب��ر اين باورند 
كه نقطه عزيم��ت از بحران هاي كنوني اقتصاد، 
مي توان��د دس��تيابي ب��ه توافق هس��ته اي، لغو 
تحريم ه��ا، عادي ش��دن مراوده ه��ا و تبادالت 
تجاري و مالي با ساير كش��ورهاي جهان باشد. 
نگارنده دوش��نبه هفته گذشته در يادداشتي با 
عنوان »خطاي ش��ناختي« به ط��ور اجمالي، به 
س��ناريوهاي اقتصادي در دوران پساتحريم ها 

پرداخت. 
و اين نكته كه مس��ووالن دولتي با آزاد ش��دن 
پول هاي بلوكه ش��ده كشور و همچنين افزايش 
درآمدهاي نفتي چه رويكردي )پول پاش��ي يا 
تالش براي ترميم زيرس��اخت ه��ا( را در پيش 
خواهند گرفت و هر رويكرد چه پيامدي خواهد 
داشت، مورد بررسي قرار گرفت. اما در اليه بعدي 
يا پنهان دس��تيابي به توافق هس��ته اي، مسائل 
ريشه اي تر از درآمدهاي نفتي وجود دارد: مساله 
ورود سرمايه هاي خارجي و انتقال تكنولوژي به 
كش��ور كه به دليل تحريم ها به شدت افت كرده 
است و از حدود س��االنه ۴ ميليارد دالر در اوايل 

دهه 8۰ به حدود يك ميليارد دالر در سال ۱۴۰۰ 
رسيده است.

۳- زنگ خطر موجودي سرمايه و سرمايه گذاري 
در كش��ور به صدا درآمده اس��ت. تنه��ا در يك 
قلم، آنگونه ك��ه مركز پژوهش هاي مجلس طي 
روزهاي اخير گزارش كرده اس��ت، ۱۰ ميليون 
وس��ليه نقليه در كش��ور در مرز فرس��ودگي و 
اس��قاط قرار دارند. معناي فرسودگي در ناوگان 
حمل و نقل جاده اي، افزايش مصرف سوخت و 
رشد صعودي هزينه هاي تعمير و نگهداري و در 
نهايت ناتواني مالك خودرو در تامين هزينه ها و 
اسقاط وسيله نقليه و فقير شدن مالك آن است. 
چرخ��ه اي ك��ه ب��ه اخت��الل در جابه جايي بار 
مي انجامد و طي روزهاي اخير نمونه كوچكي از 
آن را در جهش قيمت صيفي جات تجربه كرديم. 
در حم��ل و نقل هوايي نيز ناوگان مس��افري در 
ش��رايط نامطلوب و ش��كننده اي ق��رار دارد. از 
ح��دود ۲۴۰ هواپيماي مس��افربري تنها ۱۰۰ 

فروند فعال هستند. 
در حمل و نق��ل ريلي نيز فرس��ودگي و كمبود 
ناوگان در شرايط مشابه قرار دارد. در حمل و نقل 
قطار شهري )مترو( نيز شاهد فرسودگي ناوگان 
و بروز برخي حوادث مختلف و مستمر هستيم. 
مس��اله فرس��ودگي و اس��تهالك ماشين آالت 
البت��ه محدود به ش��قوق مختل��ف حمل و نقل 
نيس��ت و در صنايع مختل��ف )از جمله صنعت 
نفت و پتروش��يمي( و حت��ي در منابع طبيعي 
همچون آب، خاك و هوا مي توان رد و نش��انه اي 
از استهالك و نياز به نوسازي و تغيير رويكردها 

را سراغ گرفت. 
بي گمان، نوسازي زيرس��اخت ها و سرمايه هاي 
كنوني كشور صرفا با س��رريز دالرهاي نفتي به 
كش��ور در طي چند س��اله پيش رو قابل جبران 
نيست، چه آنكه از سويي اين منابع عظيم مالي 
در برابر مشكالت انباشته شده دهه هاي اخير و 
به ويژه دهه ۱۳۹۰ بسيار اندك ارزيابي مي شوند 
و از سوي ديگر، ترميم زخم هاي وارده بر پيكره 
سرمايه هاي كشور نيازمند اقدام فوري است. در 
چنين شرايطي اس��ت كه تالش براي برقراري 
و تحكيم رابطه با طيف وس��يعي از كش��ورها و 
دس��تيابي به توافق هس��ته اي ب��ا هدف جذب 
س��رمايه هاي خارجي و انتق��ال تكنولوژي هاي 

نوين به كشور اهميت دو چندان مي يابد. 
اميد است، مس��ووالن دولتي در كنار تسريع در 
فعاليت هاي مربوط به لغو تحريم ها، برنامه هايي 
را براي مهار رشد نقدينگي و تورم، افزايش جذب 
سرمايه هاي خارجي و خصوصي و ساير معضالت 

اقتصادي تدوين و اجرا كنند.

مجيد اعزازي

 اهميت 
پنهان توافق هسته اي

يادداشت-5

 كاالهاي آي تي در گروه 
كاال هاي زيرس��اختي و 
بنيادي براي هر كش��ور 
است، عالوه بر اين كااليي 
مثل لپ تاپ كااليي براي 
زندگ��ي روزم��ره مردم 
اس��ت و كاالي ضروري 
 . د مي ش��و محس��وب 
بنابراين تالش اتحاديه بر آن اس��ت كه ۹ درصد 
مالي��ات بر ارزش افزوده تعدي��ل يا حتي حذف 

شود. 
تغيير در روند ع��وارض گمرك بر همه كاالهاي 
حوزه فناوري آي تي مخصوص��ا آي تي اثر دارد 
و در اي��ن ميان، احتمال افزاي��ش قيمت 5 تا 6 
درصدي در ب��ازار لپ تاپ وج��ود دارد. با وجود 
اي��ن، بازار لپ تاپ آنقدر راكد اس��ت كه ش��ايد 
فروش��ندگان از اين افزاي��ش قيمت صرف نظر 

كنند. 
عوارض گمركي تا سال گذش��ته بر اساس نرخ 
۴۲۰۰ توماني دريافت مي ش��د، اما بر اس��اس 
بخشنامه سال جديد بعد از اين عوارض گمركي 
بر اساس ارز نيمايي دريافت خواهد شد. در اين 
روند تعهد داده مي شود كه مابه تفاوت پرداخت 
ش��ود و اين موضوع روي همه كااله��ا اثر دارد. 
تغيير و تح��ول در جريان ع��وارض گمركي در 
نهايت منجر به افزاي��ش قيمت 5 تا 6 درصدي 
كاالهاي آي تي خواهد ش��د، ش��رايط ركودي 
در بازار به ش��كلي اس��ت كه فعاالن اين صنف 
امكان دارد در نهايت براي رونق به بازار و فروش 
محصوالت خود حتي اين ميزان از افزايش را هم 

اجرايي نكنند. 
اي��ن افزايش قيمت هم با اولي��ن خروجي بار از 
گمرك خود را نمايان مي كند. در چنين شرايطي 
از ثبات بازار و مصرف كننده حمايت خواهد شد. 
م��ردم مي توانند ه��ر افزايش قيم��ت خارج از 
چارچوبي را به اطالع تعزيرات برس��انند و از اين 
مس��ير ش��كايت خود را پيگيري كنند. اتحاديه 
نيز با ق��درت و جديت اين موض��وع را پيگيري 
خواهد كرد، در شرايطي كه همه سطوح جامعه 
به لحاظ اقتصادي تحت فشار هستند بايد از هر 

نوع سوءاستفاده اي جلوگيري كرد. 
ه��ر فروش��نده اي ب��ا حض��ور در س��ايت هاي 
ماركت پليس امكان ف��روش كاال را پيدا خواهد 
كرد، برخي موارد فروش��نده اي ك��ه در ماركت 
پليس فعاليت مي كند حتي جواز كسب اتحاديه 

مربوطه را ندارد. 
اين روند برخالف قانون اس��ت و امنيت خريد را 
كاهش مي دهد. مس��ائلي مربوط به اصالت كاال 

يا حتي تغيير برخي قطعات مثل آداپتور توسط 
چنين فروشنده هايي روند را به سمتي برده كه 
پيش��نهاد خريد كااليي مثل لپ ت��اپ از طريق 
فروشگاه هاي فيزيكي بيش��تر توصيه مي شود. 
افزايش قيمت بعد از تغيير روند نرخ گمركي از 
ارز ۴۲۰۰ توماني ب��ه ارز نيمايي بر همه كاالها 

اثرخواهد داشت. 
در اين بي��ن با توجه به بررس��ي كاالهاي حوزه 
فن��اوري اطالع��ات، باي��د ديد اي��ن اثرگذاري 
بر كااله��اي ديگر همچ��ون مودم ي��ا قطعات 
كامپيوتري به چه ميزان اس��ت و هر آن چيزي 
كه واردات آن از مسير گمرك انجام شود از اين 

افزايش قيمت تاثيرپذيري خواهد داشت. 
در بين اين گروه از كااله��ا لپ تاپ پرمصرف تر 
اس��ت، ش��ايعه اي به راه افتاده بود كه بر اساس 
آن اعالم ش��ده ب��ود قيمت لپ ت��اپ بين 5۰ تا 
۱۰۰ درص��د افزاي��ش خواهد داش��ت. اين در 
حالي است كه بررس��ي هاي اتحاديه نشان داد 
در نهايت افزايش قيمت نهايتا بين 5 تا 6 درصد 

خواهد بود. 
البته اثرگ��ذاري اي��ن افزايش قيمت ب��ر بازار 
كااله��اي اس��توك يا دس��ت دوم را ه��م نبايد 
فرام��وش ك��رد. كااله��اي اس��توك از مبادي 
غيرقانوني وارد مي شوند و درواقع به دليل قاچاق 
بودن تحت تاثير اين موضوع نخواهند بود، اما به 
هر حال اين امكان هم وجود دارد كه تحت تاثير 
همين ميزان از افزاي��ش قيمت 5 تا 6 درصدي 

قرار بگيرند. 
مس��ائلي از اين دس��ت ممكن اس��ت منجر به 
افزايش واردات كاالي قاچاق هم شود. از طرف 
ديگر، در حال��ي كه جريان توليد بومي در حوزه 
لپ تاپ به تازگي مورد توجه قرار گرفته، حقيقت 
اين اس��ت كه ما اساس��ا توليد لپ تاپ در كشور 
نداريم و آنچه مطرح است مونتاژ قطعات خارجي 
است كه البته ما همين روند را هم به مثابه توليد 
مورد حمايت قرار مي دهيم و اميداوريم در كشور 

كمپاني هاي مادر به توليد بپردازند. 
البته توليد لپ تاپ پروس��ه اي بسيار حساس و 
هزينه بر اس��ت و توليدكنندگان بزرگ لپ تاپ 
در دنيا هر فص��ل محصول جديدي به بازار ارايه 
مي دهن��د و هزينه بر ب��ودن اين خ��ط توليد از 
آنجايي كه محصول خود را به شكل انبوه صادر 
مي كنند سود اقتصادي دارد. البته درباره تغيير 
قيمت ه��ا آنچه رخ داده، تغيير ن��رخ گمركي از 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي به ارز نيمايي بوده اس��ت و 
تغييري در تعرفه هاي گمرك رخ نداده اس��ت. 
از همين رو اين موض��وع ارتباطي هم با جريان 

توليد داخل ندارد.

محمدرضا فرجي

 اماواگرهاي افزايش قيمت 
در بازار راكد لپ تاپ 



مراسم شانزدهمين سالروز ملي فناوري هسته اي با 
حضور آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهوري 
اسالمي ايران، اسالمي، معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان انرژي اتمي و جمع��ي از مقامات بلندپايه 
كشوري و لشكري صبح ديروز )شنبه( در محل سالن 

اجالس سران برگزار شد.
در اين نشست محمد اسالمي، رييس سازمان انرژي 
اتمي  در سخنراني خود به بخشي از برنامه هاي ايران 
در اين حوزه و عملكرد ماه هاي گذشته كشور اشاره 
كرد. او گفت: اكنون پس از س��پري ش��دن نزديك 
به نيم قرن از حيات پر بركت س��ازمان انرژي اتمي 
ايران و ورود پيروزمندانه تالش��گران و متخّصصان 
صنعت هس��ته اي كش��ور به قرن جديد، با عنايات 
خداوند متعال توانستيم در اين مدت كوتاه از دولت 
سيزدهم با نگاهي آسيب شناسانه و كاماًل سنجيده 
وضعيت عملكرد گذشته و شرايط كنوني سازمان را 
ارزيابي كنيم. از اين رهگذر با هم انديشي و تشكيل 
كارگروهي از جامع نخبگان، س��ند جامع راهبردي 
صنعت هس��ته اي را تهيه نماييم. فقدان اين س��ند 
يكي از اساس��ي ترين نواقص س��ازماني بوده كه در 
بررسي هاي كارشناسي انجام شده در كارگروه هاي 
مطالعات جامع وضعيت موجود كش��ور كه توس��ط 
جناب آقاي رييسي سازماندهي شده بود، به عنوان 
يك نكته مهم و پايه اي به آن اش��اره شده است و به 
عنوان يكي از نكات برجس��ته در سند تحول دولت 
س��يزدهم مورد توج��ه واقع گرديده اس��ت. رييس 
س��ازمان انرژي اتمي تصريح كرد: با عنايت خداوند 
متع��ال و تالش بي وقفه هم��كاران و صاحب نظران 
ب��راي مرتبه اّول اس��ت كه س��ند راهبردي صنعت 
هس��ته اي براي افق بيس��ت س��اله تهيه شده، سير 
مراحل تصويب را طي نموده و امروز توسط مقام عالي 
رياست جمهوري حضرت آيت اهلل رييسي رونمايي 
مي گردد. همچنين امروز سند توسعه منابع انساني، 
سند توسعه كاربرد پرتوها، به منظور پوشش دهي كل 
محصوالت توليدي كشور به ويژه در بخش كشاورزي 
و مواد غذايي در قالب ۱۲ قطب منطقه اي پيش بيني 
گرديده و سند توسعه برق اتمي شامل، برنامه احداث 
۱۰هزار مگاوات نيروگاه جديد در بازه زماني فوق نيز 
رونمايي خواهد شد. اس��المي ادامه داد: كليه اسناد 
تهيه شده در زمره كاس��تي هايي بودند كه قب�اًل در 
كارگروه هاي تشكي�ل ش��ده در بررسي كارشناسي 
كارگروه هاي منتخب آق��اي رييس جمهور محترم 
مورد شناس��ايي و تأكيد قرار گرفته ب��ود و امروز به 
ياري خداوند متعال ما مي توانيم اّدعا كنيم كه اّولين 
دستگاه در دولت سيزدهم هس��تيم كه در راستاي 
سند تحّول دولت، نقشه راه و برنامه تحّولي سازمان 
را تهي��ه نموده اي��م و آن را به ي��اري خداوند متعال 
عملياتي مي نماييم. در بحث تعامالت بين المللي و 
به ويژه همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز 
با ممارست ويژه تالش مي كنيم تا با خنثي سازي نفوذ 
دشمنان، تعامالت را به سمت رفتار حرفه اي هدايت 
و كنترل نماييم. نكته حائ��ز اهميت ديگر، ضرورت 

ارايه سند چارچوب برنامه كشور )CPF( براي ارايه 
در آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد كه پيش از 
اين مورد غفلت واقع شده و فقدان اين سند فرصتي 
شده اس��ت براي بدخواهان كه با دروغ پردازي هاي 
مستمر و عمليات رواني برنامه هسته اي ايران را زير 
س��وال ببرند. وي اضافه كرد: اين سند نيز در دست 
تهيه اس��ت و پس از تكميل به آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي، ارايه خواهد شد. همزمان انتظار داريم 
با سياس��ت شفاف س��ازي صورت گرفت��ه اين نهاد 
بين المللي نيز نسبت به اجراي وظايِف قانوني خود 
متعّهد باش��د و بيش از اين در مقابل زياده خواهي ها 
و فش��اره ها و عمليات مخرب دشمنان ملت ايران به 
سركردگي رژيم صهيونيستي وادادگي نشان ندهد.

در اين روز مبارك مفتخريم به استحضار عالي برسانم 
كه سازمان انرژي اتمي ايران در سال ۱۴۰۰ حدود 
۷۷ دستاورد جديد به دستاوردهاي غرورآفريِن خود 
افزوده اس��ت، در اين ميان، ۲۹ دستاورد مربوط به 
حوزه سوخت اتمي، ۱۹ دس��تاورد مربوط به حوزه 
تحقيق و توس��عه، ۱۵ دس��تاورد مرب��وط به حوزه 
تأمين انرژي و ۱۴ دس��تاورد مربوط به حوزه كاربرد 
پرتوهاس��ت كه امروز از ۹ دس��تاورد اصلي و نمونه 
توس��ط رييس جمهور محترم رونمايي خواهد شد، 

اين دستاوردها عبارتند از: 
۱- سند جامع راهبردي و اسناد پيوست آن.

۲- تدوين دانش فّني و ساخت اّولين نمونه صفحات 
سوخت سيليس��ايدي به منظور جايگزيني سوخت 

رآكتور تحقيقاتي تهران.

۳- طراحي و س��اخت سامانه س��م زدايي از پسته با 
استفاده از فّناوري پالسماي سرد، با اين روش قارچ ها 
و باكتري هاي محصول پسته از بين مي رود و مانعي به 
عنوان آفت آفالتوكسين بيش از اين در راه صادرات 

اين محصول قرار نمي گيرد.
۴- طراحي و س��اخت سامانه پالس��ماي سرد براي 
درمان بيماري سرطان، اين سامانه به صورت انتخاب 
سلول هاي سرطاني را هدف قرار مي دهد و كاهش درد 

و رنج بيماران سرطاني را موجب مي گردد.
۵- توليد راديو نوكلوئيد تربيوم-۱۶۱ به صورت بدون 
حامل اضافه ش��ده، در اين روش ذرات راديو اكتيو از 
طريق يك حامل اختصاصي بسته به نوع سرطان به 
تومور وصل مي شود و سلول س��رطاني را به صورت 

موضعي از بين مي برد.
۶- نشاندارس��ازي كيت رادي��وداروي پنتاگزيفور با 
راديوداروي گاليوم ۶۸ با نام تجاري پارس سيگزافور، 
طراحي، سنتز و فرموالس��يون راديوداروي گاليوم 
۶۸- فاپ��ي با ن��ام تجاري پ��ارس گالوفاپ��ي براي 
تش��خيص بيش از ۲۸ نوع س��رطان صعب العالج و 

تمام متاستازهاي آن.
۷- تولي��د كي��ت رادي��وداروي FAPI جه��ت 
نشاندارسازي با راديوداروي لوتيشوم ۱۷۷، گاليوم 

۶۸ و تكنيسيوم ۹۹
۸- كسب فّناوري توليد پودر زيركونياي پايدار، قابل 

مصرف در صنايع مختلف.
۹- طراحي و س��اخِت چش��مه ليزر ميكرو ماشين 

كاري، جهت ساخت قطعات ريز با دّقت بسيار باال.

اسالمي خاطرنش��ان كرد: با ش��كرگزاري به درگاه 
خداون��د متع��ال از عنايات، حمايت ه��اي بيدريغ، 
تدابي��ر و تأكيدات مس��تمر رهبر حكي��م و فرزانه 
انقالب اس��المي )مّدظّله العالي( كه در هر فرصتي 
توسعه فناوري هس��ته اي را يادآوري مي نمايند، از 
صميم قلب سپاسگزاري مي نمايم و با گراميداشت 
ياد و خاطره شهيدان انقالب اسالمي، دفاع مقّدس 
و جبهه مقاومت و به ويژه ش��هداي هس��ته اي عزيز 
دكتر مس��عود عليمحّمدي، دكتر مجيد شهرياري، 
مهندس مصطفي احمدي روشن، مهندس داريوش 
رضايي نژاد، دكتر محس��ن فخري زاده و شهيِد عزيز 
رضا قش��قايي، با اين ش��هداي عزيز، مق��ام معّظم 
رهبري و مردم عزيز و شريف ايران ميثاق مي بنديم 
ك��ه در راهي ك��ه آغاز كرده اي��م ب��ا اراده مصمم با 
عنايات خداوند متعال مس��تحكم به پيش مي رويم 
و دنيا بداند ما از اين پس به پيش��رفت تصاعدي فكر 
مي كنيم و به همت همكاران خودمان و نصرت الهي 
مومن هستيم. به ويژه در ساِل جاري كه سال توليد، 
دانش بنيان و اشتغال آفرين نام گذاري شده است، با 
يك برنامه جامع در عمق بخش��يدن به خودكفايي 
صنعتي از جمله طرح هاي رآكتورهاي تحقيقاتي ۱۰ 
و ۴۰ مگاوات��ي و همچنين اولين نيروگاه اتمي ۳۶۰ 
مگاواتي تمام ايراني با استفاده از ظرفيت واحدهاي 
تحقيقاتي، صنعت��ي و اجرايي كش��ور بتوانيم تراز 
صنعت كشور را به تراز هسته اي ارتقا بدهيم و با اين 
حركت پيشرفت هاي ماندگاري را به نام ملت بزرگ 

ايران ثبت تاريخ كنيم.
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كمك رهبر انقالب
براي آزادي زندانيان

همزمان با برگزاري س��ي وپنجمين جشن گلريزان 
ستاد ديه كشور ويژه كمك به آزادي زندانيان نيازمند، 
رهبر انقالب اسالمي، مبلغ يك ميليارد تومان به اين 
امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلريزان هر 
س��ال در ماه مبارك رمضان، به همت ستاد مردمي 
رس��يدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با 
حضور جمعي از مسووالن و خيرين نيكوكار در تهران 

و شهرهاي مختلف كشور برگزار مي شود.

حمايت دولت
از صنايع صلح آميز هسته اي

در روز ملي فناوري هسته اي، رييس جمهور با حضور در 
نمايشگاه سازمان ملي انرژي اتمي، از دستاوردهاي جديد 
دانشمندان ايراني در حوزه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي 
بازديد كرد. آيت اهلل س��يد ابراهيم رييس��ي با حضور در 
نمايشگاه دستاوردهاي هسته اي كه در محل سالن اجالس 
سران برگزار شد، از ۹ دستاورد جديد هسته اي كشور و نيز 
ساير دستاوردهاي علمي و صلح آميز كشور در سال هاي 
گذشته، از جمله نسل هاي مختلف سانتريفيوژهاي ساخت 
ايران بازديد كرد. رييسي در جريان اين بازديد ضمن ابراز 
بالندگي از پيشرفت هاي جوانان و دانشمندان ايراني در 
حوزه هسته اي، اين پيشرفت ها را نماد خودباوري و اتكا 
به توان داخل توصيف كرد و خواس��تاري تسري يافتن 
اين روحيه به ساير صنايع و حوزه هاي راهبردي در كشور 
شد. رييس جمهور ضمن تصريح به حق استفاده از انرژي 
صلح آميز هسته اي، دانش و فناوري هسته اي كشورمان در 
حوزه هسته اي را غيرقابل بازگشت خواند و گفت: اتكا به 
جوانان و دانشمندان ايراني و كار جهادي، مدلي است كه 
هميشه جواب مي دهد و بايد در عرصه هاي ديگر نيز به اين 
سمت برويم. رييسي با بيان اينكه ايران پژوهش و تحقيق 
در حوزه هاي صلح آميز هسته اي را منوط به خواست يا نظر 
ديگران نخواهد كرد، اذعان داشت: خوشبختانه كارهاي 
پژوهشي و تحقيقاتي دانشمندان در استفاده هاي صلح آميز 
از انرژي هسته اي شتاب خوبي گرفته و دولت از اين روند 
حمايت خواهد كرد.در جريان اين بازديد محمد اسالمي 
رييس سازمان انرژي اتمي و سورنا ستاري معاون علمي و 
فناوري رييس جمهور، دستاوردهاي علمي و فناورانه كشور 
در حوزه هسته اي را براي رييس جمهور توصيف كردند. 
سازمان انرژي اتمي همچنين در جريان اين نمايشگاه از 
۳ برنامه راهبردي خود براي توليد ۱۰ هزار مگاوات برق 
هسته اي، توسعه كاربرد پرتوها و ساخت نيروگاه تمام بومي 

۳۶۰ هزار مگاواتي در دارخوين خبر داده است.

انتقاد از سرعت توسعه
صنعتي كشور

هفتمين جلسه كميته علمي طرح تدوين نقشه راهبردي 
صنعتي كشور و ارتقاي توليد داخل، به رياست معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در اين جلسه با اشاره 
به ضعف ها و كاستي هاي موجود در صنعت كشور گفت: 
الزم است نقشه راه و طرحي جامع براي توسعه تمامي ابعاد 
صنعت كشور تدوين شود. معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به گزارش هاي ارايه شده در جلسه تصريح كرد: نقشه راه 
توسعه صنعت كشور بايد به گونه اي تدوين شود كه اكثريت 
صاحب نظران عرصه صنع��ت در خصوص آن اتفاق نظر 
داشته باشند تا شاهد مشاركت عمومي و همگرايي براي 
اجراي اين نقشه راه باش��يم. وي با يادآوري اينكه برخي 
كشورها مسير توسعه صنعتي را همزمان با ايران آغاز كردند 
اما امروز از ما جلوتر هستند، خاطرنشان كرد: به دليل عدم 
توجه به ظرفيت هاي كش��ور و برنامه ريزي هاي ناقص و 
بعضا اشتباه، مسير توسعه صنعتي كشور از سرعت كافي 
برخوردار نيست كه الزم است با اصالح مسيرهاي گذشته، 
نقشه راهي دقيق و درست را در پيش بگيريم. مخبر با اشاره 
به نامگذاري سال جديد تحت عنوان »توليد؛ دانش بنيان و 
اشتغال آفرين« از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: 
رهبر معظم انقالب با اين نامگذاري، يكي از حياتي ترين 
نيازهاي كشور را مورد تاكيد قرار دادند تا تمركز دستگاه ها 
و نهادهاي مختلف بر اين موضوعات مهم معطوف شود. 
معاون اول رييس جمهور افزود: بايد راهبردها، چارچوب ها 
و سياست هاي مشخصي براي توسعه صنعتي كشور در 
اختيار داشته باشيم تا تمامي صنايع مختلف كشور براساس 
يك سند مشخص و متقن در مسير توسعه حركت كنند. 
در اين جلس��ه عادل آذر مش��اور رييس جمهور و رييس 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
گزارشي از طرح تدوين نقشه راهبردي صنعتي و ارتقاي 
توليد داخ��ل ارايه ك��رد. در اين گزارش به ريش��ه هاي 
تاريخي واگرايي اقتصاد ايران اشاره شد و توضيحاتي نيز در 
خصوص مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب و سياست ها 
و استراتژي صنعتي اين كشورها طي دهه هاي اخير مطرح 
شد. در اين جلسه همچنين بر اهميت توسعه همگرايي 
و س��رمايه گذاري مشترك در صنعت كشور تاكيد شد و 
موضوع زنجيره ارزش جهاني به عنوان يكي از مهم ترين 
محورهاي توسعه صنعتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نوري براي تبريك سال نو 
بازخواست شد

در جلس��ه هفتادم دادگاه حميد نوري در كشور سوئد، 
پيامك تبريك نوروز رييس جمهور سابق كه به صورت 
سامانه اي براي تمام شماره تلفن هاي همراه فعال ايراني 
ارسال و در حافظه تلفن همراه نوري هم وجود داشته به 
عنوان يكي از مستندات وكالي منافقين در اين پرونده 
عليه نوري مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته اس��ت. در 
جلسه هفتادم دادگاه حميد نوري در كشور سوئد، پيامك 
تبريك نوروز رييس جمهور سابق كه به صورت سامانه اي 
براي تمام شماره تلفن هاي همراه فعال ايراني ارسال و در 
حافظه تلفن همراه نوري هم وجود داشته به عنوان يكي از 
مستندات وكالي منافقين در اين پرونده عليه نوري مورد 

بحث و بررسي قرار گرفته است.

آينده تورم در 1401
يك كارشناس اقتصادي ضمن برش��مردن دو عامل 
كليدي در تداوم روند صعودي تورم در سال جاري، گفت: 
تا زماني كه اقدامي در جه��ت حل اين دو عامل تورم زا 
صورت نگيرد، نمي توان انتظار كاهش تورم را داش��ت 
مگر اينكه گشايش هايي در برجام و درآمدهاي نفتي 
صورت بگيرد. كامران ندري درباره روند تورم در س��ال 
جاري اظهار كرد: دو عامل كليدي در جهت تداوم روند 
صعودي تورم در سال جاري وجود دارد كه يكي حذف 
پرداخت برخي از يارانه ها توسط دولت چون تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ توماني است؛ همچنين برنامه و سياست هاي 
دولت در سال جديد نيز هزينه هاي توليدكنندگان را 
افزايش مي دهد كه افزايش حداقل دستمزد، افزايش 
درآمدهاي مالياتي، افزايش قيمت خدمات برخي از اين 
سياست هاس��ت كه افزايش قيمت هاي جهاني تحت 
تاثير جنگ اوكراين و روسيه نيز به اين موضوع دامن زده 
اس��ت. وي با بيان اينكه تورم ناشي از فشار هزينه هاي 
توليد در امسال نسبت به سال هاي گذشته شدت گرفته 
اس��ت، افزود: عامل دوم در تداوم تورم در سال جاري، 
مشكالت نهادينه ش��ده در ساختار اقتصاد ايران است 
كه نحوه تبديل درآمدهاي نفتي دولت به ريال، استفاده 
از حس��اب تنخواه بانك مركزي، ناترازي هاي ش��بكه 
بانكي و صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، 
مداخالت دستوري مجلس و دولت در بانك ها عوامل 
تورم زايي هس��تند كه همچنان در اقتصاد ايران وجود 
دارد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر نيز 
برنامه اي براي حل عوامل تورم زا وجود ندارد و اين عوامل 
همچنان فعال هستند كه به نظر مي رسد دولت توفيق 
چشم گيري در كاهش فشار تورمي نداشته است. ندري 
تاكيد كرد: عاملي كه مي تواند تاثيري مثبتي بر كاهش 
تورم داشته باشد، برجام و از بين رفتن محدوديت هاي 
فروش نفت اس��ت كه برخالف اينكه گفته مي ش��ود، 
افزايش قيمت نفت جهاني تاثير مثبتي بر اقتصاد ايران 
داشته است اما تاكنون، نتيجه اي از آن مشاهده نشده 
است. اگر محدوديت هاي تحميلي كاهش پيدا كند، 
اين انتظار وجود دارد تا حدي تورم س��ال هاي گذشته 
كاهش پيدا كند و نويدبخش كنترل تورم باشد اما در 
حال حاضر، وضعيت تورم، وضعيت مناسبي نيست و 
تنها عامل نويدبخش اين است كه محدويت ها برداشته 
شود. وي در پايان سخنانش گفت: بنابراين، تا زماني كه 
اين دو عامل تورمي ذكر شده به قوت خود باقي بماند و 
اقدامي در جهت حل آنها صورت نگيرد، روند صعودي 

تورم تا پايان سال نيز ادامه خواهد يافت.

كاالها را احتكار مي كنند
يك عضو كميس��يون امورداخلي كش��ور و شوراها در 
مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: افزايش قيمت كاالها 
زنگ خطري براي مس��ووالن اقتصادي دولت بوده كه 
بايد توجه داشته باشند اگر قرار است اصالحي در حوزه 
پرداخت ارز ترجيحي صورت گيرد بايستي در وهله اول 

زيرساخت هاي الزم آن فراهم شود.
محمد حسن آصفري با اش��اره به ضرورت انسجام در 
تصميم گيري از سوي دولت در خصوص نظام پرداخت 
يارانه ه��ا، بيان كرد: از نظر بن��ده زمزمه هاي حذف ارز 
ترجيحي ۴۲۰۰ توماني بهانه اي ش��د تا برخي از افراد 
سودجو در بازار و در بين توليد كنندگان، قيمت كاالهاي 
خود را افزايش دهند يا حتي برخ��ي كاالهاي خود را 
احتكار كنند. از نظر بنده اين موضوع زنگ خطري بوده 
كه مسووالن اقتصادي دولت بايد توجه داشته باشند كه 
اگر قرار است اصالحي در حوزه پرداخت ارز ترجيحي 
صورت گيرد بايستي در وهله اول زيرساخت هاي الزم آن 
فراهم شود. وي در ادامه اظهار كرد: اصالح نظام يارانه ها 
در پرداخت ارز ترجيحي بايد به نحوي صورت گيرد كه 
تاثير منفي در سفره مردم نداشته باشد. دولت بايد ابتدا 
زيرساخت هاي الزم را براي اجراي تصميمات خود در 
اين حوزه فراهم كرده و اگر تاثير منفي بر روي سفره و 
زندگي مردم نداشت آنگاه با انسجام نسبت به اجراي 

تصميم خود اقدام كند.
نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: ناهماهنگي در برنامه هاي اقتصادي دولت در هر 
زمينه اي كه باشد منجر به افزايش فشار بر مردم شده 
و به ابزاري ب��راي گراني كاالها تبديل خواهد ش��د. از 

اظهارنظر هاي متناقض در اين حوزه بايد پرهيز شود.

برخورد با دستگاه هاي متخلف 
در صدور مجوز

محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس درباره ع��دم اجراي قانون اصالح م��واد )۱( و 
)۷( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل )۴۴( براي 
بهبود فضاي كس��ب وكار، گفت: طب��ق اين قانون كه 
بهمن ماه س��ال ۹۹ در مجلس مصوب شد بايد صدور 
مجوزهاي كسب و كار به صورت الكترونيكي انجام شود و 
دستگاه هاي اجرايي نيز به سامانه اي كه به همين منظور 

از سوي وزارت اقتصاد راه اندازي مي شود بپيوندند.
وي با بيان اينكه مجلس و كميسيون اقتصادي با توجه به 
وظيفه ذاتي خود بحث نظارتي خود براي اجراي قانون 
را انجام مي دهد، ادامه داد: به صورت مداوم گزارش هاي 
الزم از روند اجراي قانون را از وزارت امور اقتصاد و دارايي 
دريافت مي كنيم تا مشخص شود چه دستگاه هاي قانون 

را اجرا و چه دستگاه هاي آن را اجرا نكرده اند.
نماين��ده كرمان در مجل��س با اعالم اينك��ه در قانون 
مجازات ه��اي ب��راي اس��تنكاف كنندگان از اجراي 
آن پيش بيني ش��ده اس��ت، افزود: قطعا طبق قانون 
با دس��تگاه هاي كه ب��ه وظايف خود عم��ل نكرده اند 

برخورد هاي الزم صورت خواهد گرفت.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه با 
گزارش هايي كه از دس��تگاه هاي مختلف گرفته شده 
مشخص است كه كدام دستگاه ها به درگاه الكترونيكي 
صدور مجوزها متصل شده اند و كدام دستگاه ها متصل 
نشده اند، اظهار كرد: قطعا با دعوت از مسووالن وزارت 
اقتصاد به كميسيون خواستار توضيحات آنها براي عدم 

اجراي قانون از سوي برخي دستگاه ها خواهيم شد.

رييس سازمان انرژي اتمي: 

دولت رييسي از برجام عبور كرد؟

دنيابداندمابهپيشرفتتصاعديفكرميكنيم

وعده افزايش 2.3 برابري صادرات نفت
جواد هاشمي| 

از زمان روي كار آمدن جو بايدن در امريكا، دور جديد 
مذاكرات هسته اي ميان ايران و شش كشور قدرتمند 
جهاني آغاز شده است. هرچند در دوره ابتدايي برجام، 
مذاكرات ميان ايران و شش كشور به شكل مستقيم 
انجام مي ش��د اما با بدعهدي امريكا در دولت ترامپ، 
ايران اين بار تصميم گرفت كه مذاكرات با اين كشور 
را به شكل غير مس��تقيم پيگيري كند. هرچند اين 
مذاكرات در ماه هاي پاياني دولت روحاني كليد خورده 
بود اما با گذشت حدود هفت ماه از دولت رييسي نيز 

هنوز به نتيجه نرسيده است.
با وجود آنكه چند هفته قبل، دو طرف از نزديك شدن 
به توافق و كاهش اختالفات سخن گفتند اما در روزهاي 
گذشته، نشانه مثبت تازه اي از روند مذاكرات نمايان 
نشده و هنوز مشخص نيست آيا اساسا امكان رسيدن 
دو ط��رف به توافقي تازه وجود دارد يا همچنان كار به 

روال حدود چهار سال گذشته ادامه خواهد داشت.
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام، 
تحريم هايي از سوي امريكا عليه ايران اعمال شده كه 
هرچند در رابطه با آنها هيچ اجماع جهاني وجود ندارد 
اما با توجه به ترس شركت هاي خارجي از تحريم هاي 
امريكا، عمال كار با اقتصاد ايران را بس��يار دشوار كرده 
اس��ت. در كنار محدوديت هاي بانك��ي، محدوديت 
در تجارت و كاهش جدي س��رمايه گذاري خارجي، 
اصلي ترين هدفي كه دولت وقت اياالت متحده عليه 
ايران اجرايي كرد، طرح به صفر رساندن ميزان صادرات 
نفت بود. ايران كه در دوره برجام توانس��ته بود ميزان 
صادرات خود را به باالترين ظرفيت هاي موجود برساند 
در س��ال هاي گذشته با مش��كالتي جدي در فروش 
نفت خود مواجه ش��د و در برخي سال ها اين عدد به 

پايين ترين سطح ممكن نيز رسيد.
در ماه هاي گذش��ته ام��ا دولت بارها اع��الم كرده كه 
توانسته راه هايي جديد براي فروش نفت كشور پيدا 
كند و صادرات در اين حوزه به شدت افزايش يافته است. 
هرچند دولت جزيياتي از ميزان فروش، مشتريان اين 
نفت و نحوه تسويه حساب با آنها ارايه نكرده است اما به 
نظر مي رسد در سال گذشته، ميزان درآمدهاي ايران 
از محل فروش نفت هاي خود افزايش يافته و علي رغم 

تداوم تحريم هاي امريكا، مس��يرهاي تازه اي در اين 
حوزه باز شده اس��ت. دولت رييسي پيش از اين بارها 
اعالم كرده كه با وجود پيگيري مذاكرات هس��ته اي، 
آينده اقتصاد كش��ور را به اين مذاكرات گره نخواهد 
زد و تالش مي كند كه در اين حوزه به شكل همزمان 
اولويت ه��اي اقتصادي را نيز دنب��ال كند. هرچند بر 
اساس گزارش هايي كه فعاالن اقتصادي مي دهند، هر 
روز باقي ماندن تحريم ها، براي اقتصاد ايران هزينه اي 
قابل توجه به همراه خواهد داشت و هر كار بين المللي 
را دش��وار مي كند اما در عمل به نظر مي رس��د دولت 
رييس��ي به دنبال پيدا ك��ردن حفره هايي براي عبور 
از اين محدوديت هاس��ت. احس��ان خاندوزي – وزير 
اقتصاد دولت سيزدهم – در جديدترين موضع گيري 
خود به ابع��ادي از اين برنامه اش��اره و اعالم كرده كه 
دولت امادگي دارد ميزان صادرات نفت را به ش��كلي 
جدي افزايش دهد. او گفت��ه: در ماه هاي اخير تدابير 
و گام هاي بزرگي براي اصالح مش��كالت ساختاري 
اقتصاد كش��ور با حمايت رييس جمهور تمهيد شده 
كه آث��ار مثبت آن ب��ه تدريج هويدا خواهد ش��د. در 
اين ميان طرح ساماندهي مجوزهاي كسب و كار كه 
مي تواند آغازگر جهش بزرگي در اقتصاد كشور باشد 

نيز با حمايت قاطع ايشان اجرايي شد و به جلو رفت. 
 پشتيباني آيت اهلل رييس��ي از اين طرح نشان داد كه 
دولت در حذف امضاهاي طاليي و رفع تعارض منافع 
در اقتصاد عزم جدي داشته و از چالش ها و تنگناهاي 
اصلي ترين گلوگاه اشتغال كشور، شناخت كافي دارد. 
تيم اقتصادي دول��ت و به ويژه همكاران��م در وزارت 
اقتصاد، كار خود را در ش��رايط سخت تحريم و بدهي 
آغاز كردند اما به پشتوانه نيروهاي جوان، متخصص، 
متعهد و تحول آفرين، كارهاي بزرگي را رقم زدند كه در 
هفت ماهي كه از شروع به كار دولت سيزدهم مي گذرد، 
شاهد آن بوديم. وزير اقتصاد با اشاره به كاهش سرعت 
رشد تورم در ماه هاي گذشته، اعالم كرده: در اين هفت 
ماه ترمز مخارج و هزينه هاي اضافي دولت را كشيديم و 
دولت كاماًل بدهكار را با كمترين استقراض اداره كرديم 
و بدين ترتيب گامي به سوي شفافيت و ايجاد آرامش 
اقتصادي برداش��تيم، هر چند كه تا رسيدن به نقطه 
مطلوب، هنوز فاصله زيادي داريم، اما عملكرد هفت 
ماهه نش��ان مي دهد با اراده ه��اي تحول گرا مي توان 
صادرات نفت خام و ميعانات را به ۲.۳ برابر سال ۱۳۹۹ 
رسانيد. مردان اقتصادي دولت نش��ان داده اند كه در 
وعده هاي خود صادقند و اهل پايتخت  نشيني نيستند؛ 

تيم اقتصادي دولت همپاي رييس جمهور به استان ها 
و مناطق دورافتاده رفتند و مشكالت و چالش ها را از 
نزديك رصد كردند. معتقديم از پش��ت درهاي بسته 
نمي توان به واقعيت ها پي برد، بايد به ميان مردم رفت 
و با مردم زيس��ت تا با مشكالت و دردهاي مردم آشنا 
شد و عدالت منطقه اي و تمركززدايي را با برنامه ريزي 
كارشناسي محقق كرد. خاندوزي تاكيد كرده: دولت 
عزم جدي دارد تا ثبات اقتصادي ايجاد كند و همكارانم 
در وزارت اقتصاد نيز در اين راستا، با اقدامات جهادي 
براي تسهيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار، ارتقاي 
چشمگير شفافيت در زيرمجموعه ها، اجراي طرح هاي 
مالياتي و مديريت كسري بودجه و بهبود بازار سرمايه 
در س��ال ۱۴۰۰ تالش كرده اند تا در مسير بازگشت 
آرامش به اقتصاد كش��ور گام بردارند كه اين مسير را 

به طور جدي تر در سال ۱۴۰۱ نيز ادامه خواهند داد.
اين صحبت ها نشان مي دهد كه در حال حاضر بيش 
از آنكه نگاه به س��مت بهبود رواب��ط با جهان و تالش 
براي كاهش  تنش هاي بين المللي باشد، تمركز وزارت 
اقتصاد بر مسائل داخلي اس��ت. با اين وجود اما وزير 
اقتصاد وعده اي را درباره امكان افزايش صادرات نفتي 
مطرح كرده كه مشخص نيست بر چه مبنايي استوار 
شده اس��ت. اگر بنا باش��د دولت راهي براي دور زدن 
تحريم ها پيدا كند كه در چارچ��وب آن فروش نفت 
كشور بار ديگر اوج بگيرد، قطعا به عنوان برگ برنده اي 
تازه در مذاكرات هسته اي امكان بهره برداري خواهد 
داشت اما در صورت شكست خوردن اين طرح، احتمال 
كاهش دسترسي به منابع مالي الزم، كسري بودجه، 
فش��ار جديد نقدينگي و به دنبال آن باال رفتن دوباره 

تورم وجود دارد.
يكي از اصلي ترين مش��كالتي كه اقتص��اد ايران در 
سال هاي اخير با آن مواجه بوده، كسري بودجه دولت 
اس��ت كه تحت تاثير تحريم ها به وجود آمده است و 
همين موضوع راه را بر افزايش دوباره تورم هموار كرده 
است، دو گانه اي كه در سال جاري نيز پيش روي دولت 
سيزدهم خواهد بود و دولت يا بايد راهي براي به دست 
آوردن منابع درآمدي جديد پيدا كند يا احتماال وارد 
تله اي مي شود كه پيش از اين دولت روحاني نيز اسير 

آن شده بود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز ش��نبه 20 فروردين 1401، در ب��ازار آزاد هر 
دالر امريكا در برابر 27 ه��زار و 640 تومان معامله 
مي ش��ود و اونس جهاني طال به قيمت 1947 دالر 
افزايش يافته اس��ت در نتيجه با افزايش نرخ دالر و 
اونس جهاني طال، قيمت س��كه نيز افزايش يافته و 

به 12 ميليون و 850 هزار تومان رسيد. 
قيمت س��كه ش��نبه، 20 فروردين م��اه 1401 با 
افزايش 70 هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته 
)پنجشنبه( به 12 ميليون و 850 هزار تومان رسيد.

س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 12 
ميليون و 750 هزار تومان معامله ش��د. همچنين 
نيم س��كه به��ار آزادي هفت ميلي��ون و 280 هزار 
تومان، ربع سكه چهار ميليون و 170 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 500 هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه ب��ر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميلي��ون و 298 هزار تومان 
رس��يد و قيمت هر مثقال طال نيز پن��ج  ميليون و 
624 هزار تومان شد.اونس جهاني طال نيز با قيمت 
يك هزار و 947 دالر س��نت معامله شد.رشد بهاي 
اونس جهاني طال پس از جنگ روس��يه و اوكراين 
ركورد جديد قيمت��ي را براي اين فلز زرد ثبت كرد 
و اين امر بر قيمت انواع س��كه و طال در بازار داخل 
نيز تاثير گذاشته و موجب افزايش قيمت فلز زرد در 
داخل كشور شده است. سكه طرح جديد در ماه هاي 
پاياني سال گذشته در كانال 11 و 12 ميليون تومان 
نوسان داشته و اين رويه در س��ال جديد نيز ادامه 

داشته است.
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 20 فروردين 
1401( با 41 تومان افزايش نسبت به روز گذشته، 
25 هزار و 284 تومان معامله شد.قيمت فروش يورو 
با 66 تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر 
با 28 هزار و 656 تومان بود.قيمت خريد هر دالر 25 
هزار و ۳2 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 
۳71 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر 
در بازار متش��كل ارزي 25 هزار و 98 تومان و نرخ 

فروش آن 25 هزار و ۳۳26 تومان بود.
اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
27 هزار و 292 تومان و نرخ فروش آن نيز 27 هزار 
و 540 تومان اعالم ش��د.همچنين، در سامانه نيما 
در معامالت، حواله ي��ورو به قيمت 26 هزار و 927 
تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 24 هزار و 762 
تومان معامله شد.افزايش قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي از ابتداي سال 1400 شروع شد و خردادماه 
وارد كانال 26  هزار تومان شد و نوسان قيمت  دالر 
در صرافي هاي بانكي اين روند ادامه داشت. به طور 
مش��خص در 24 آذرماه وارد كانال 27 هزار تومان 
ثابت مانده بود. در روزهاي س��رد زمستاني نرخ ارز 
نيز سير نزولي را شروع كرد و پس از 6 ماه دوباره به 
كانال 26 هزار تومان بازگشت و در آخرين روزهاي 
دي ماه مصادف با 27 اين ماه دوباره به كانال 25 هزار 
تومان بازگشت. س��ير نزولي قيمت ها ادامه داشت 
تا اينكه در 17 بهمن م��اه در كانال 24 هزار تومان 
نوسان داشت و در روزهاي بعد و با شروع سال جديد 
دوباره قيم��ت دالر در صرافي هاي بانكي در همان 

قيمت 25 هزار تومان افت و خيز داشت.

    پيش بيني دبيركل كانون صرافان
 از آينده بازار ارز

دبيركل كانون صرافان درباره وضعيت قيمت ها در بازار 
ارز ط��ي روزهاي آتي گفت: با توجه به افزايش فروش 
و قيمت نفت كه در ارزآوري تاثير مثبتي دارد و تكانه 
جدي نيز در بازار ديده نمي شود، نمي توان براي آينده 

نزديك بازار ارز نوسانات قابل توجهي را متصور شد.
سعيد مجتهدي در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت 
فعلي بازار ارز اظهار كرد: مالك بررسي وضعيت بازار 
ارز و پيش بيني آينده آن، بازار متشكل ارزي و تغييرات 
نرخ ها در اين بازار است كه نرخ ها در بازار متشكل ارزي 
با نرخ پارسال تفاوتي نداشته است. با افزايش قيمت 
نفت كه در اواخر سال گذشته شاهد آن بوديم و كنترل 
سيستم بانك مركزي روي حساب هاي ريالي كه توان 
انجام حوالجات باالي 200 ميلي��ون تومان را ندارد، 
نمي توان براي آينده نزديك بازار ارز نوس��انات قابل 

توجهي را متصور شد.
وي در ادامه بي��ان كرد كه با پيش��رفت روند برجام، 

مي توان انتظار كاهش قيمت ها در بازار ارز را داشت.
دبيركل كانون صرافان ادام��ه داد: با توجه به افزايش 
فروش و قيمت نفت كه در ارزآوري تاثير مثبتي دارد و 
تكانه جدي نيز در بازار ديده نمي شود، نرخ دالر در بازار 
متشكل ارزي در كانال 24 تا 25 هزار تومان قيمت ها 

باقي خواهد ماند.
مجتهدي در پايان از بانك مركزي درخواس��ت كرد 
كه مجوز فروش ارزهاي متفرقه با ش��رط معافيت از 
نگهداري س��ه روزه ارز به صرافي ها داده شود و تاكيد 
ك��رد: اين اطمينان خاطر را مي دهم ك��ه با اين اقدام 
تكانه اي به بازار تحميل نش��ود و صرفا خدمت رساني 

صورت بگيرد.

   آصفري: زمزمه هاي حذف ارز ترجيحي 
بهانه اي براي گراني و احتكار كاالها شده است

يك عضو كميسيون امورداخلي كش��ور و شوراها در 
مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد: افزايش قيمت 
كاالها زنگ خطري براي مس��ووالن اقتصادي دولت 
بوده كه بايد توجه داشته باشند اگر قرار است اصالحي 
در حوزه پرداخت ارز ترجيحي صورت گيرد بايستي 
در وهل��ه اول زيرس��اخت هاي الزم آن فراهم ش��ود.

محمدحس��ن آصفري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به ضرورت انس��جام در تصميم گيري از سوي دولت 
در خصوص نظ��ام پرداخت يارانه ها، بيان كرد: از نظر 
بنده زمزمه هاي ح��ذف ارز ترجيحي 4200 توماني 
بهانه اي شد تا برخي از افراد سودجو در بازار و در بين 
توليد كنندگان، قيمت كاالهاي خود را افزايش دهند 
يا حتي برخي كاالهاي خود را احتكار كنند. از نظر بنده 
اين موضوع زنگ خطري بوده كه مسووالن اقتصادي 
دولت بايد توجه داشته باشند كه اگر قرار است اصالحي 
در حوزه پرداخت ارز ترجيحي صورت گيرد بايستي در 

وهله اول زيرساخت هاي الزم آن فراهم شود.

    اصالح نظام پرداخت يارانه ها
 نبايد تاثير منفي بر سفره مردم داشته باشد

وي در ادام��ه اظهار ك��رد: اصالح نظ��ام يارانه ها در 
پرداخت ارز ترجيحي بايد به نحوي صورت گيرد كه 
تاثير منفي در سفره مردم نداشته باشد. دولت بايد ابتدا 
زيرساخت هاي الزم را براي اجراي تصميمات خود در 
اين حوزه فراهم كرده و اگر تاثير منفي بر روي سفره و 
زندگي مردم نداشت آنگاه با انسجام نسبت به اجراي 
تصميم خود اقدام كند.نماينده مردم اراك در مجلس 
شوراي اسالمي، تصريح كرد: ناهماهنگي در برنامه هاي 
اقتصادي دول��ت در هر زمينه اي كه باش��د منجر به 
افزايش فشار بر مردم شده و به ابزاري براي گراني كاالها 
تبديل خواهد شد. از اظهارنظر هاي متناقض در اين 

حوزه بايد پرهيز شود.

    ارز ترجيحي حذف نشده
 و در حال تخصيص است

بهادري جهرمي در پاس��خ به سوالي درباره حذف ارز 
ترجيحي در بودج��ه 1401 و راهكارهاي دولت براي 
پيش��گيري از بروز مش��كل براي مردم  اظهار داشت: 
ارز ترجيحي حذف نش��ده و در حال تخصيص است 
و توليدكننده ها و مراكز دريافت ارز مشكلي نخواهند 
داشت.وي ادامه داد: پس از اتمام منابع اليحه 1400 
دولت از مجلس خواس��ت يا منابع را افزايش دهد، يا 
تعيين تكليف كند. در بودج��ه 1401 هم در اليحه 
تعيين تكليف نش��د و مديريت اين مس��اله به دولت 
واگذار ش��د.بهادري جهرمي اضافه كرد: نظام توزيع 

منابع يارانه اي مورد بحث است نه منابع توزيع. دولت 
پس از طراحي مسير راه و باز توزيع منابع به اطالع عموم 
خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسيد.

رييس شوراي اطالع رساني دولت در پاسخ به سوالي 
ديگر كه با توجه به نگراني هاي ايجاد شده از تصويب 
بودجه در آخر س��ال و ناهماهنگي در قرائت مجلس 
و دولت از اليحه بودجه، گفت: س��ند بودجه هش��تم 
فروردين به دولت ابالغ ش��د و ن��گارش آيين نامه آن 
بالفاصله در دس��تور كار كميس��يون هاي تخصصي 
دولت و وزارتخانه هاي متبوع قرار گرفت تا اين اختالف 

برداشت را شاهد نباشيم .

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت ديروز با 0.81 
درصد افزايش به 1947 دالر و 54 س��نت رس��يد.به 
گزارش رويترز، در حالي كه به دنبال حمله موش��كي 
به يك ايس��تگاه قطار محل پناه گرفتن غيرنظاميان 
در اوكراين ب��ار ديگر درگيري و تنش بين روس��يه و 
غرب شدت گرفته و كيف خواستار تشديد تحريم ها 
عليه مسكو شده اس��ت قيمت طال روز جمعه شاهد 

افزايش بود.
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت ديروز با 0.81 
درصد افزايش به 1947 دالر و 54 سنت رسيد. قيمت 
فل��ز زرد در پايان معامالت آتي ديروز براي تحويل در 
ماه ژوئن هم با 0.40 درصد رش��د به 1945 دالر و 60 
سنت رسيد.تقاضا براي س��رمايه گذاري امن در بازار 
طال به دليل نگراني س��رمايه گذاران از تبعات جنگ 
اوكراين و همچنين نرخ باالي تورم سبب شده تا قيمت 
 طال علي رغم تقويت دالر و باال رفتن سوددهي اوراق 

خزانه داري امريكا همچنان افزايشي باقي بماند.
روز جمع��ه ارزش دالر در برابر س��بد ارزهاي معتبر 
جهاني به باالترين رقم حدود 2 سال گذشته رسيد و 
در مسير ثبت بهترين عملكرد هفتگي طي حدود يك 
ماه اخير قرار گرفت. اظهارات مقام هاي فدرال رزرو در 
مورد ضرورت افزايش سريع تر نرخ بهره جهت مقابله با 

تورم باال دليل اصلي تقويت دالر بوده است.
سوددهي اوراق قرضه ده ساله خزانه داري امريكا نيز 
ديروز تا باالترين رقم ۳ س��ال گذش��ته رشد داشت و 
موجب ب��اال رفتن هزينه فرصت س��رمايه گذاري در 
بازار طال شد.اما در همين حال اوكراين با متهم كردن 
روس��يه به انجام حمله موشكي به يك ايستگاه قطار 
در شهر كراماتورسك كه منجر به كشته شدن دست 
كم 52 غيرنظامي شده خواستار دريافت تسليحات 
بيش��تر و وضع تحريم هاي شديدتر عليه مسكو شده 
اس��ت. امريكا، اتحاديه اروپا و انگلي��س اين حادثه را 
محكوم كرده اند. در مقابل وزارت دفاع روس��يه گفته 
موش��ك هايي كه در اين حمله مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اند تنها توسط ارتش اوكراين استفاده مي شود و 
نيروهاي نظامي روس روز جمعه به هيچ هدفي در شهر 
كراماتورسك حمله نكرده اند.شوراي جهاني طال اعالم 
كرد عملكرد طال در سه ماهه نخست امسال بهترين 
عملكرد فصلي از سه ماهه دوم سال 2020 تاكنون بوده 
و فلز زرد رش��د 8 درصدي را به ثبت رسانده است. به 
گفته اين شورا، با توجه به افت ارزش سهام در بازارهاي 
بورس و تضعيف بازار اوراق قرضه طال يكي از بهترين 

عملكردها را در ميان بازارهاي مختلف داشته است.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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اصالح سياست هاي نفتي
 آينده نزديك ميزان تقاضا براي نفت كاهش پيدا كند 
وجود خواهد داشت و تقويت زيرساخت ها براي توسعه 
صنايع نفتي، مي تواند ما را از اين نگراني نيز رهايي بخشد. 
از اين رو ضمن آنكه مي توان از فرصت افزايش درآمدهاي 
نفتي اس��تفاده كرد، در عين حال بايد توجه داشت كه 
زمان براي حضور در ديگر عرصه ها نيز محدود اس��ت و 
ايران بايد تالش خود را براي تقويت تاثيرگذاري در اين 

بخش نيز به كار ببندد.

دستور ارزي گمرك لغو شد!
گمرك ايران از لغو بخشنامه اخير خود در رابطه با 
تعيين مصاديق پولشويي براي ورود ارز به كشور 

خبر داده است.
گمرك ايران در شش��م فروردين ماه سال جاري 
طي بخشنامه اي به گمرك هاي اجرايي در رابطه 
با ورود ارز همراه مسافر شاخص هايي را به عنوان 
مصاديق ظن به پولش��ويي اع��الم و مورد تاكيد 
قرار داد. اين بخش��نامه با مصوبه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در رابط��ه با ورود نامحدود 
ارز چندان مطابقت نداش��ت كه در گزارش��ي به 

آن پرداخته شد.
ام��ا اعالم رضا گل��ي - مديركل مرك��ز مبارزه با 
جرايم س��ازمان يافته گمرك ايران- به ايس��نا 
از لغ��و بخش��نامه مربوط��ه در 17 فروردين ماه 

حكايت دارد.
اين مقام مس��وول در گمرك ايران در اين رابطه 
گفت: بعد از آنكه گمرك بخشنامه را صادر كرد، 
بانك مرك��زي در هفت��م فروردين م��اه در اين 
خصوص طي مكاتبه اي با گمرك ايران، مواردي را 
اعالم كرد كه الزم شد جهت روشن شدن وضعيت 
نحوه اج��راي مصوبات مربوطه و دس��تورالعمل 
بانك مركزي و چگونگي كنترل ارز همراه مسافر 
بدون محدوديت، هماهنگي الزم با بانك مركزي 
انجام شود. اين بخش��نامه در شرايطي لغو شده 
اس��ت كه جريان صدور و چراي��ي لغو آن و آنچه 
كه از س��وي بانك مركزي به گمرك اعالم شده 
مبهم باقي مانده است. اين در حالي است كه در 
مهرماه 1۳97 و به دليل شرايط ارزي كشور طي 
مصوبه ش��وراي هماهنگي اقتصادي دولت مقرر 
ش��د ورود ارز به صورت اسكناس به داخل كشور 
ب��دون محدوديت و مطابق ب��ا ضوابط و مقررات 
بانك مركزي و مقررات مبارزه با پولشويي توسط 
اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز باشد. گفت وگوي 
ايسنا با دو تن از مديران ارشد و سابق بانكي بر اين 
تاكيد داشت كه بخشنامه اخير گمرك با مصوبه 
س��ران قوا همخواني ندارد، هرچن��د كه رعايت 

مقررات مبارزه با پولشويي مورد توجه است.

انجام ۳۸.۸ ميليارد تراكنش
در سال ۱۴۰۰

بانك مرك��زي اعالم كرد: پارس��ال ۳8 ميليارد و 
857 ميليون و 451 هزار و 78۳ تراكنش از طريق 
كارتخوان فروشگاهي، ابزار موبايلي و ابزار پذيرش 

اينترنتي انجام شد. 
 بررسي آمار منتشر شده توسط بانك مركزي بيانگر 
اين است كه بيشترين تراكنش هاي سال گذشته 
در اسفندماه انجام شده كه نسبت به ماه قبل از آن 
11 درصد و در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از 

آن )99( 11 درصد رشد داشته است. 
بر اين اساس، سه ميليارد و 605 ميليون تراكنش از 
طريق بيش از 9.1 ميليون كارتخوان فروشگاهي، 
405 هزار اب��زار موبايلي و 667 هزار ابزار پذيرش 

اينترنتي انجام شد.
در اي��ن ميان، تغيي��رات مبلغ��ي تراكنش ها نيز 
بيانگ��ر افزاي��ش 16.95 درصدي نس��بت به ماه 
قبل و رسيدن به رقم 71 ميليارد و 274 ميليون 
ميليون ريال است. اين ميزان تراكنش در مقايسه 
با اسفندماه س��ال 1۳99 بيش از 27 درصد رشد 

داشته است.
در اسفندماه سال گذش��ته، بيش از 92 درصد از 
كل تراكنش ها از طريق كارتخوان هاي فروشگاهي 
انجام شده است، به گونه اي كه بررسي جديدترين 
گزارش شاپرك از سهم ابزارهاي پذيرش از تعداد 
تراكنش ها در اس��فندماه 1400 نش��ان مي دهد 
كارتخوان فروشگاهي با 92.49 درصد بيشترين 
س��هم را داشته و پس از آن ابزار پذيرش اينترنتي 
با 4.58 درصد و در نهايت ابزار پذيرش موبايلي با 

2.9۳ درصد، در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
همچنين مقايسه تعداد هر يك از ابزارهاي پذيرش 
فعال سيس��تمي در اس��فندماه 1400 نسبت به 
ماه گذشته، نش��ان مي دهد تعداد ابزارهاي فعال 
سيستمي پذيرش اينترنتي، موبايلي و كارتخوان 
فروشگاهي نسبت به بهمن ماه سال 1400 با افت 

4.5۳ درصدي همراه بوده است.
بنابراين مجموع تع��داد اين ابزاره��ا )اينترنتي، 
موبايلي و فروشگاهي( در آخرين ماه سال گذشته 
به رقم 10 ميلي��ون و 2۳2 هزار و 240 رس��يده 
كه نس��بت به ماه قبل، بيش از چهار درصد كمتر 

شده است.
همچنين مقايس��ه س��هم تعداد هر ي��ك از اين 
ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي از كل ابزارهاي 
بازار در اس��فندماه 1400، نش��ان مي دهد سهم 
كارتخوان هاي فروشگاهي از بازار 89.51 درصد 
بوده اس��ت كه اين ميزان در بهمن ماه سال قبل، 
86.72 درصد تعيين شده بود و سهم ابزار پذيرش 
موبايلي از بازار در آخرين ماه زمستان 1400، به 
۳.97 درصد رسيده كه نسبت به بهمن ماه، كاهش 

يافته است.

بانك مركزي روسيه
نرخ بهره را كاهش داد

بانك مركزي روسيه نرخ بهره را از 20 درصد به 17 درصد 
كاه��ش داد زيرا روبل در هفته ج��اري به دليل كنترل 
سرمايه در اين كشور به افزايش در برابر دالر ادامه داد. به 
گزارش بيزنس، ارزش روبل كه در اوايل ماه گذشته حدود 
40 درصد كاهش يافت و به حدود 1۳9 دالر رسيد، بهبود 
چشمگيري پيدا كرده است.نعيم اسلم، تحليلگر ارشد 
بازار در موسسه آوا تريد گفت: روبل روسيه، ارز جالبي در 
اين هفته بوده زيرا در اين هفته بازگشتي فوق العاده داشته 
و در برابر دالر به قوي ترين س��طح خود در س��ال جاري 
رسيده است.زماني كه روسيه به اوكراين حمله كرد، روبل 
كاهش يافت اما اكنون اين ارز در سطح قبل از جنگ با دالر 
است. مهم ترين عاملي كه بايد به آن توجه كرد تغييرات 
ش��اخص دالر در اين هفته به دليل موضع گيري هاي 
فدرال رزرو اس��ت.بانك مركزي روسيه در اواخر فوريه 
نرخ بهره اصلي خود را از 9.5 درصد به 20 درصد افزايش 
داده بود كه باالترين افزايش از سال 200۳ بوده است تا 
خطرات كاهش ارزش و تورم در اين كشور را جبران كند.

روز جمع��ه، بانك مركزي اعالم كرد: كه تصميم گرفته 
است از 11 آوريل نرخ اصلي را ۳00 واحد كاهش دهد و 
هشدار داد كه شرايط اقتصادي چالش آميز است و تورم 
همچنان به افزايش خود ادامه خواهد داد. تورم س��االنه 
در روسيه تا اول آوريل به 16.7 درصد رسيد كه باالترين 
ميزان از مارس 2015 بود.با اين حال، آخرين داده هاي 
هفتگي حاكي از كاهش قابل توجه در نرخ هاي رشد فعلي 
قيمت از جمله پويايي نرخ روبل است. تشديد شرايط پولي 
در حال حاضر تا ح��دي با برنامه هاي حمايتي وام دهي 
كه توسط دولت و بانك روس��يه راه اندازي شده جبران 
مي ش��ود اما بانك به محدود كردن ريسك هاي تورمي 
ادامه مي دهد.تصميم كنوني نشان دهنده تغيير در موازنه 
خطرات ناشي از رشد سريع قيمت مصرف كننده، كاهش 
فعاليت هاي اقتصادي و ريسك هاي ثبات مالي است.وي 
افزود: بانك مركزي ريسك هاي ناشي از شرايط خارجي 
و داخلي و واكنش بازارهاي مالي همچنين پويايي تورم 
واقعي و مورد انتظار نسبت به هدف و تحوالت اقتصادي 
در افق پيش بيني را در نظر خواهد گرفت. اس��لم گفت: 
احتماال روبل نيز به بازيابي جايگاه خود ادامه خواهد داد.

ركود اقتصادي امريكا
نزديك است

بانك امريكا هشدار داد كه ركود اقتصادي غافلگيركننده اي 
در راه است. به گزارش رويترز، استراتژيست هاي بانك 
امريكا در يادداش��ت هفتگي هش��دار دادند كه اقتصاد 
كالن به س��رعت در حال نزول است و مي تواند اقتصاد 
اياالت متحده را به س��مت ركود سوق دهد در حالي كه 
فدرال رزرو سياست پولي خود را براي مهار بيشتر تورم 
ش��ديدتر مي كند. مايكل هارتنت، استراتژيست ارشد 
س��رمايه گذاري بانك امريكا در يادداش��تي خطاب به 
مشتريان نوشت: شوك تورمي بدتر شده و شوك نرخ ها 
تازه شروع شده و شوك ركود در راه است و افزود كه در اين 
راستا پول نقد، نوسان، كاالها و رمزارزها مي توانند بهتر از 
اوراق قرضه و سهام عمل كنند. روز چهارشنبه فدرال رزرو 
اعالم كرد كه احتماالً حذف دارايي ها از ترازنامه 9 تريليون 
دالري خود را در جلس��ه اوايل ماه مي آغاز خواهد كرد و 
اين كار را با س��رعتي تقريبًا دو برابر سرعت قبلي، انجام 
خواهد داد، در حالي كه تورم در باالترين حد طي چهار 
دهه اخير است. اكثر سرمايه گذاران انتظار دارند كه بانك 
امريكا نرخ بهره اصلي خود را 50 واحد پايه افزايش دهد. 
در مورد ورود وجوه هفتگي قابل توجه، بانك امريكا گفت 
كه صندوق هاي سهام بازارهاي نوظهور با 5.۳ ميليارد 
دالر در همين هفته تا چهارش��نبه از بيشترين ورودي 
در ده هفته گذش��ته برخوردار بودن��د. ميزان خروجي 
هشت هفته براي س��هام هاي اروپايي هم به ارزش 1.6 
ميليارد دالر بود، در حالي كه سهام هاي اياالت متحده، 
طي دومين هفته ورودي وجوه خود را تا چهارشنبه 1.5 

ميليارد دالر اضافه كردند.

الزامات بهبود وضعيت 
اقتصادي در سال ۱۴۰۱ 

معاون هماهنگي و محيط كسب و كار وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت گف��ت: اگر نقش��ه راه مي��ان مدت 
طراحي كنيم كه بدانيم اس��تراتژي و سياست كشور 
در حوزه هاي مختلف صنعتي چيست قطعا به ثبات و 
بهبود فضاي كسب و كار و جلوگيري از صدور مصوبات 
و بخشنامه هاي متضاد و متناقض كمك مي كند. سيد 
مهدي نيازي؛ معاون هماهنگي و محيط كسب و كار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگار 
ايِبنا به تغييرات مثبت و تحوالت اقتصادي نيمه دوم سال 
1400 اشاره كرد و افزود: با توجه به اقدامات خوبي كه در 
تيم اقتصادي دولت شكل گرفته است و سطح هماهنگي 
بسيار خوبي كه وجود دارد، بخش عمده اي از مسائل با 
سهولت بيشتري بين دستگاه هاي اقتصادي و هم تراز 
دنبال مي ش��ود كه نقطه قوتي در وضعيت اقتصادي 
امسال است. وي تصريح كرد: اقداماتي كه در نيمه دوم 
سال 1400 انجام شد به نوعي اقدامات اصالحي تلقي 
مي شود و ش��اخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه 
متغيرهاي اقتصادي شيب متعادل و مناسبي پيدا كرده 
است. به عنوان نمونه در بحث نرخ تورم زماني كه دولت 
سيزدهم مستقر شد، نرخ تورم باالي 44 درصد بود اما 
نرخ تورمي كه در آخرين آمارها اعالم ش��د بيانگر روند 
كاهشي نرخ تورم است. نيازي گفت: در حوزه ارزي نيز 
شاهد اتفاقات بسيار خوبي بوديم به نحوي كه با اصالح 
سياست هايي كه در اين حوزه شكل گرفت جريان بازار 
ارز روان تر شد و كسب و كارها توانستند با شرايط بهتري 
تامين ارز داشته باشند چرا كه قيمت ارز روند با ثباتي را 
طي كرد.به گفته معاون هماهنگي و محيط كسب و كار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر اين سياست ها ادامه 
پيدا كند و رفع موانع سرعت بيشتري بگيرد مي توانيم 
در برخي از متغيرهاي كليدي شاهد ثبات نسبي باشيم 
تا فعال اقتصادي بتواند قدرت برنامه ريزي داشته باشد؛ 
ضمن اينكه به طور كلي اين موضوع مي تواند باعث ايجاد 

اميد در فضاي جامعه و اقتصادي كشور شود. 

پيش بيني دبيركل كانون صرافان از آينده بازار ارز

افزايش قيمت سكه با رشد ۲۱ دالري بهاي اونس جهاني طال

در آينده نزديك بازار ارز دچار نوسان قابل توجه نخواهد شد

اصالح اعتبارسنجي وام هاي ُخرد بدون ضامن

تاكيد وزير اقتصاد بر ارتقاي توانمندي واصالح شبكه بانكي در سال ۱۴۰۱
وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: باي��د براي ارتقاي 
توانمندي، اصالح و پيراس��تگي شبكه بانكي به عنوان 

يك اولويت در سال 1401 تالش كنيم.
به گزارش ش��ادا، وزير اقتصاد در جلسه هم انديشي با 
مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي كش��ور در 
محل اين وزارتخانه گفت: امروز كه داريم با هم صحبت 
مي كنيم همه متغيرهاي اقتصاد كالن تا پايان اسفند 
ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادي كه هميشه 
با تأخيري محاسبه و اعالم مي شود، مشخص است، اما 
حتمًا از ساير شاخص هاي اقتصادي در وضع كنوني به 
لحاظ چشم انداز مناسبات خارجي و هم متغيرهاي موثر 

بر بودجه 1401 مطلع هستيد.
خاندوزي اف��زود: بنابراين اكنون مي ت��وان با قطعيت 
بيشتري پيرامون سياست هاي اقتصادي سال 1401 
صحبت كرد، در وزارت امور اقتصادي و دارايي به جهت 
نقش ويژه اي كه ش��بكه بانكي در تأمين مالي دارد دو 
مس��اله براي ما حائز اهميت است، مس��اله اول عبارت 
است از خود ش��بكه بانكي، به عبارت ديگر ما به دنبال 
اين هستيم كه همه تمهيداتي كه براي باال بردن درجه 
سالمت شبكه بانكي الزم است و به همان مفهومي كه 
در ادبيات متعارف بانكداري نيز وجود دارد انجام دهيم.

وزير اقتصاد اف��زود: بنابراين بايد بر توانمند ش��دن، 
اصالح شدن و پيراسته شدن شبكه بانكي تالش كنيم. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه شايد اگر خود بنده يا رييس 
كل بانك مركزي هم منتقدانه با برخي از مصوبات به 
ويژه مصوبات بودجه و مجلس هم مواجه هس��تيم، 
هم از همين زاويه نگاه اس��ت و اگر مصوباتي بخواهد 
شاخص هاي توانمندي و توانگري و سالمت بانكي را به 
مخاطره بيندازد، ولو اينكه در كوتاه مدت براي گروه هاي 
ديگري در بيرون اقتصاد منفعت ايجاد كند )كه آنها هم 
غالبًا نيازهاي درستي است( افزود؛ اما به هر حال براي 
تنظيم كردن رابطه همين نيازهاي نامحدود با منابع 

محدود خودمان بايد هنر مديريت اقتصادي را به خرج 
دهيم و از اين منظر است كه بايد كمك كنيم و از شما 
هم مي خواهيم كه در كنار نكاتي كه اشاره كرديد در 
داخل خود شبكه بانكي نيز به مثابه يك كسب و كار 

بانكي، اين مساله را در اولويت اول خود قرار بدهيد .
خاندوزي با بيان اينكه نكته دوم در خصوص نقش آفريني 
تأمين مالي توسعه است، افزود؛ يكي از داليلي كه دهه 
90 را شايد دهه از دست رفته اقتصاد ايران ارزيابي كنيم 
به خاطر اين است كه موتورهاي تأمين مالي پيشرفت 
در اقتصاد ايران خاموش شد و اگر مي بينيم كه در نهايت 
تشكيل سرمايه ناخالص در كشور به صفر و گاهي اوقات 
حتي به رق��م منفي نزول كرد از بابت اين اس��ت كه نه 
دولت، نقش آفريني سنتي خود را در تملك دارايي هاي 
سرمايه اي ايفا كرد و نه شبكه بانكي كشور اين نقش را 
ايفاء نمود و نه جايگزيني براي اين موتورهايي كه به نحو 

سنتي اين كار را انجام مي دادند پيدا شد. وي ادامه داد؛ 
به همين دليل بنا داري��م در نقش آفريني تأمين مالي 
پيشرفت كمك كنيم. البته، نه پيشرفت صرفًا به معناي 
توسعه سخت و مكانيكي پروژه هاي بزرگ، بلكه توسعه 
فراگير و رشد به مفهوم )inclusive growth(، يعني 
برخورداري گروه هاي حاش��يه اي را هم ببينيم و سعي 
كنيم كه گروه هاي داراي دسترس��ي كمتر به اعتبار به 
مثابه يك امر مهم در اداره اقتصاد مدرن، نيز بهبود يابد. 
خان��دوزي در ادامه با بي��ان اينكه: هم��كاران من در 
وزارت اقتصاد با اين نگاه يك محور 4 گانه براي س��ال 
1401 تنظيم كرده اند اف��زود؛ يك بخش از آن مربوط 
به سياس��ت هاي اعتباري اس��ت و يك بخش از نيز به 
سياس��ت هاي رفع ناترازي مربوط است و قسمت سوم 
نيز به سياس��ت هاي ح��وزه راهبرده��اي فناورانه و نو 
شدن ش��بكه بانكي مربوط است و بخش چهارم نيز به 

راهبردهاي تنظيم كه تنظيم گري هاي خاصي را براي 
دسترسي هاي ويژه پيش��نهاد مي دهد.وزير اقتصاد در 
پايان گفت: همكاران ما در تالش هس��تند با همكاري 
خبرگان و مديران سيستم بانكي كشور اين چهار محور را 
تكميل كنند و اميدواريم تا آخر فروردين رسماً آن را اعالم 
كرده و در اختيار مديران شبكه بانكي كشور قرار گيرد.در 
اين نشست مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي 

هم به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند .

    اصالح اعتبارسنجي وام هاي ُخرد 
بدون ضامن

وزير امور اقتص��ادي و دارايي از برنامه ريزي براي اصالح 
فرآيند اعتبارسنجي براي پرداخت تسهيالت ُخرد بانكي 
خبر داد.  سيداحسان خاندوزي درباره گاليه هاي مردم 
از نحوه اعتبارسنجي براي پرداخت تسهيالت ُخرد بانكي 
بدون نياز به ضامن گفت: براي رفع اين مشكل تدابيري 
انديشيده شده و گفت وگوهايي با شركت اعتبارسنجي 
ايرانيان، بانك مركزي و شبكه بانكي صورت گرفته است 
كه ايرادات موجود رفع شود.متاس��فانه بسياري از مردم 
يا در ركوردهاي ش��ركت مذكور، رتب��ه  اعتباري ندارند 
يا در سال هاي گذش��ته بنا به داليلي معوقاتي داشتند 
 كه با وجود گذش��ت س��ال ها و علي رغ��م اينكه اكنون 
خوش حساب شدند، همچنان رتبه اعتباري پاييني دارند.

 در س��ال 1401 اين وزارتخانه مش��كالت موضوع 
اعتبارس��نجي را رفع خواهد كرد و براي تحقق اين 
امر صنعت اعتبارسنجي در كشور بايد مدرن سازي 
شود و اطالعات مربوط به 80 ميليون نفر جمعيت 
كش��ور كامل در نهادهاي اعتبارسنجي قرار گيرد.

پس از اين اقدامات، شبكه بانكي مي تواند ايده اصلي 
دولت سيزدهم مبني بر اينكه به جاي وثيقه پذيري و 
ضامن از مكانيزم اعتبارسنجي استفاده شود را براي 

پرداخت تسهيالت انجام دهد.



بورس تهران از ابتداي سال جديد روندي صعودي داشت و 
شاخص كل موفق شد خود را از حوالي سطح يك ميليون 
و 370 هزار واحد به يك ميليون و 470 هزار واحد برساند. 
همچنين شاخص هم وزن نيز رشد نزديك به هفت درصدي 
را تجربه كرد. روز چهارش��نبه هفته گذش��ته، موجي از 
عرضه ها در نمادهاي بزرگ و ليدر بازار سرمايه آغاز شد و 
بزرگان را راهي محدوده هاي منفي كرد. در اين راستا، نماد 
خودرو به عنوان يكي از نمادهاي تأثيرگذار بازار سرمايه در 
آخرين روز هفته گذشته به صف فروش نشست تا موجي 
از نگراني ها درباره وضعيت بازار ميان بورس بازان به وجود 
بيايد.  نمادهاي خودرو و خساپا در بسياري از مواقع به عنوان 
ليدرهاي بازار سرمايه نقش بسيار مهمي در معامالت ساير 
گروه ها دارند و رشد يا افت آنها مي تواند بسياري از معادالت 
بازار سرمايه را تغيير بدهد.  در اين راستا، فعاالن بازار معتقد 
بودند كه سرخ پوشي نمادهاي خودرو و خساپا و رسيدن 
س��هام ايران خودرو به صف فروش مي تواند معامالت روز 
شنبه را تحت تأثير قرار بدهد.  در جريان معامالت ديروز، 
معامالت بازار با سرخ پوشي اكثر سهام و فشار فروش در ميان 
بزرگان بازار سرمايه آغاز شد تا شاخص كل حدود 10 هزار 
واحد افت كند. با گذشت حدود يك ساعت از معامالت، اين 
نماد خگستر بود كه توانست معامالت قابل توجهي را به ثبت 
برساند و تأثير بسزايي در كليت بازار داشته باشد.  علي رغم 
افت وخيزهاي فراوان، نماد خگستر با رشد سه درصدي به 
كار خود پايان داد، اما اين بار نوبت به نماد »خبهمن« رسيد 
تا خودنمايي كند و معامالت جالب توجهي را پش��ت سر 
بگذارد. سهام گروه بهمن در اواخر معامالت راهي صف خريد 

سنگين و ميليوني شد تا كام سهامدارانش را شيرين كند.
با اين حال، خودرو و خساپا به عنوان دو نماد بزرگ خودرويي 
وضعيت جالب توجهي نداش��تند و با افت قيمتي مواجه 
شدند.  در ساير گروه ها هم نمادهاي كوچك وضعيت نسبتًا 
خوبي داشتند و ش��اخص هم وزن موفق به رشد اندك در 
پايان بازار شد.  افت سهام شاخص ساز و رشد سهام كوچك، 
باعث ايجاد يك ذهنيت در ميان فعاالن بازار سرمايه شده؛ 

»پول به سمت سهام كوچك مي رود«.

مسيربورسعوضميشود؟
برزو حق شناس، كارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت 
بازار سرمايه، مي گويد: اين هفته ميزان عرضه ها در بازار 
افزايش پيدا مي كند و احتمااًل بازار منفي شود. اما اين 
موضوع نگران كننده نيس��ت. وي توضيح مي دهد: از 
اواخر اسفند تا چند روز پيش يك حركتي در كليت بازار 
شكل گرفت كه بسياري از سهام موجود در بورس رشد 
كرد. با توجه به عدم ركود بازارهاي موازي در اين برهه 
زماني بسياري از سهامداران به فكر سيو سود افتادند. در 
نتيجه ميزان عرضه هاي بازار افزايش يافت و شاخص در 
آخرين روز كاري هفته گذشته منفي شد. اين كارشناس 
بازار سرمايه تاكيد مي كند: سهامداران نبايد نگران روند 
منفي بازار باشند. چراكه به فصل مجامع و انتشار گزارش 
ساالنه ش��ركت ها نزديك مي ش��ويم كه اين موضوع 
مي تواند فرصت خريد و سودآوري برخي از سهامداران 
باشد. حق شناس در نهايت با اش��اره به وضعيت بازار 
مي گويد: زماني كه كليت بازار صعودي است بهتر است 

يك وقفه و اس��تراحت هايي به لحاظ زماني و قيمتي 
شكل بگيرد تا روند صعودي پايدارتر دنبال شود.

اهميترصدجرياننقدينگي
جري��ان نقدينگي يكي از مهم ترين مس��ائلي اس��ت كه 
كارشناسان همواره تاكيد ويژه اي بر روي رصد آن دارند. 
رصد جريان نقدينگي مي تواند مسير پول هوشمند وارده 
به يك نماد يا يك گروه را به سهامداران نشان بدهد تا آنها 
بتوانند با كنار هم قرار دادن مولفه هاي موجود در معامالت 
خ��ود تصميمات بهتري اتخ��اذ كنند.  در اين ش��رايط، 
س��هامداران بايد براي ورود به سهام عالوه بر تحليل هاي 
بنيادي و تكنيكال، جريان نقدينگي را هم در نظر بگيرند. 
در تشخيص جريان نقدينگي بايستي به مسائلي همچون 
سرانه خريد و فروش و نسبت قدرت خريدار به فروشنده 
توجه كرد و فعاليت حقوقي هاي خوشنام بازار و حقوقي هايي 
كه با ديد كوتاه مدتي اقدام به خريد و فروش مي كنند را مورد 

بررسي قرار داد. 

پولبهسمتسهامكوچكميرود؟
با توجه به وضعيت بازار س��رمايه در معامالت ابتداي هفته 
جاري و سبزپوشي نمادهاي كوچك علي رغم افت شاخص، 
بحث ورود پول به س��هام كوچك مطرح مي شود. گردش 
نقدينگي در ميان گروه ها، موضوعي است كه در چند وقت 
اخير به شدت ميان گروه ها رواج پيدا كرده است. با توجه به 
كمبود نقدينگي در بازار سرمايه، تقريبًا مي توان گفت كه 
در مقطع كنوني، امكان رشد شارپي و يكدست سهام بسيار 
اندك است و به همين خاطر، نقدينگي بايد ميان صنايع و 

گروه هاي مختلف در گردش باشد. كارشناسان عقيده دارند 
كه نقدينگي موجود در بازار به طور مثال مدتي به سمت گروه 
خودرويي مي رود و موجب حركت سهام آن شده و سپس 
به سمت گروه ديگري سوق پيدا مي كند. در حدود يك ماه 
اخير كه بازار سرمايه روند نسبتاً رو به رشدي داشته، نمادهاي 
شاخص س��از به صورت گروه به گروه، رشدهايي را تجربه 
كرده اند. در اين راستا، سهامداران صنايع و نمادهاي كوچك تر 
در چند وقت اخير كه نتوانسته اند به اندازه رشد شاخص سود 
كنند، عقيده دارند كه گردش نقدينگي اين بار مي تواند به 
سمت سهام كوچك سرازير شود و رشدهايي را در اين گروه 
رقم بزند.  س��عيد ابراهيمي، كارشناس بازار سرمايه درباره 
تغيير روند نقدينگي در بازار سرمايه، مي گويد: بازارهاي مالي 
همواره به سمت تعادل حركت مي كنند. در اين مقطع، بورس 
پس از مدت ها به سمت تعادل حركت مي كند كه اين اتفاق 
نويد يك بازار خوب براي آينده را مي دهد. بورس مي تواند در 
سال 1401 تعادل را تا حدود زيادي حفظ كند و روند رو به 
مثبتي را داشته باشد. پيش بيني مي شود بازار در فصل مجامع 
با يك استراحت كوتاه مواجه شود تا از شهريورماه كه فصل 
ارايه گزارش هاي فصلي است، روند رو به مثبت خود را ادامه 
بدهد. وي ادامه مي دهد: در اين دو سال، افرادي كه در بورس 
دوام آوردند به افرادي حرفه اي تبديل شده اند و وقتي بازار 
به سمت تعادل حركت كند و سهامداران حرفه اي تر شدند، 
مي توانند اين روند را حفظ كنند. واكنش هايي كه بازار دالر به 
تصميمات سياسي كالن نشان مي دهد، تقريباً منطقي است 
و بازار سرمايه نيز در اين مقطع چنين روندي دارد. اين اتفاق، 
نويد بازار و معامله گراني باتجربه را مي دهد. اين كارشناس 
بازار سرمايه به تشريح ش��رايط گروه خودرويي پرداخته و 

يادآور مي شود: براي گروه خودرويي دو ديدگاه وجود دارد؛ 
اولين ديدگاه، مربوط به نقدينگي است كه وارد بازار سرمايه 
شده و اقدام به نوسان گيري از اين گروه كرده است. ديدگاه 
دوم نيز مربوط به گردش نقدينگي ميان گروه هاي مختلف 
است. س��عيد ابراهيمي عنوان مي كند: پولي كه وارد گروه 
خودرويي شده و ليدري بازار را به اين گروه واگذار كرده، به 
مرور زمان از آن خارج مي شود. اين اعتقاد وجود دارد كه همه 
اين پول ها از بازار خارج نشده و وارد گروه هاي ديگر مي شوند. 
در مقطع كنوني، سهم هاي زيادي وجود دارند كه براي خريد 
و سرمايه گذاري بسيار جذاب بوده و پول هوشمند مي تواند 
 P/E از فرصت به دست آمده استفاده كند. برخي از سهام با
بسيار پاييني كه دارند، در فصل مجامع سودهاي مناسبي 

توزيع خواهند كرد.

آيندهچهميشود؟
ابراهيمي درباره با بيان اينكه »نمي توانيم انتظار رشد شارپي 
از بازار داشته باش��يم«، درباره وضعيت بورس در روزهاي 
آينده، مي گويد: اگر اقتصاد كه به سمت رونق حركت كند، 
نقدينگي هم به سمت بازار سرمايه مي آيد. در سال 1401 
نبايد انتظار رشد شارپي از بازار داشته باشيم، چون اين امر 
بعيد به نظر مي رسد. اوراقي كه دولت چاپ كرده و خواهد 
كرد، در سال جديد پول وارد شده به بازار را مي بلعد و يك 
مشكل اساسي براي بورس خواهد بود. در شرايط كنوني، 
بازار س��رمايه بايد مسير خود را انتخاب كند. ادامه رشد يا 
اصالح در شاخص كل و نمادهاي مختلف، سناريوهاي پيش 
روي بورس هستند و حاال بايد منتظر ماند و ديد كه شرايط 

به چه شكلي پيش خواهد رفت. 
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سهامدارانبهمجامعميروند
بنابر آخرين ابالغيه تصويب ش��ده در هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران حقيقي و 
حقوقي صاحب سهم يا وكيل آنها مي توانند با رعايت 
شرايط الزم در مجامع عمومي حضور داشته باشند.

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس طي ابالغيه اي 
خطاب به تمام شركت هاي سهامي هاي ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي نهادهاي 
مالي و پولي و نيز همه حسابرسان معتمد سازمان 
بورس و اوراق بهادار از اصالح ماده 1۹ اساس��نامه 
ش��ركت هاي ثبت شده نزد س��ازمان به استثناي 

نهادهاي مالي و پولي خبر داد.
در اين ابالغيه آمده اس��ت: »س��هامداران حقيقي 
مي توانند در تم��ام مجامع عمومي، ش��خصا يا از 
طريق وكيل با ارايه وكالت نامه رسمي يا قائم مقام 
قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص 
سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخصي 
حقوقي صاحب سهم به شرط ارايه مدرك وكالت يا 
نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص 
حقوقي، حضور به هم رسانند. هر سهامدار براي هر 

يك سهم فقط يك راي خواهد داشت.«
شايان ذكر اس��ت، با اين اصالحيه »رسمي بودن« 
وكالت نامه وكالي س��هامداران حقيق��ي يا قائم 
مقام ه��اي آنها از اهمي��ت برخوردار اس��ت و نيز 
نمايندگان صاحبان حقوقي س��هام نيز با ش��رط 
امض��اي صاحب��ان امض��اي مج��از مي توانند در 
مجامع حضور داشته باشند و در اين خصوص مهر 

مديرعامل نيز كافي نيست.
به نظر مي رسد اتخاذ اين اصالحيه سبب مي شود تا 
از اين به بعد در مجامع شاهد مشكالت و مسائلي در 
خصوص حضور افراد غيرواقعي در مجامع نباشيم.

يكهفتهبابورسكاال
در هفته گذشته شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه از 
مهم ترين عناوين آنه��ا مي توان به »توافق وزارت 
صم��ت و نف��ت ب��راي عرضه كام��ل محصوالت 
پتروشيمي در بورس كاال «، »نقش بورس كاال در 
رونق صنعت سيمان«، »اخبار جديد درباره عرضه 
شاهين در بورس كاال « و»تسهيل تامين مواد اوليه 

توليد از طريق ابزارهاي مالي بورس« اشاره كرد.
در هفته گذش��ته قائم مق��ام وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت در امور بازرگاني با بي��ان اينكه مطابق 
توافق انجام شده بين وزارت صمت و وزارت نفت، 
همه محصوالت زنجيره پتروشيمي در بورس كاال 
عرضه مي ش��ود و در صورتي كه محصولي داراي 
مازاد بود، اج��ازه صادرات خواه��د يافت، گفت: 
همه محصوالت زنجيره پتروشيمي در يك برنامه 
زمان بندي شده طي يكي دو ماهه وارد بورس كاال 

خواهد شد.
محمدص��ادق مفت��ح تاكيد ك��رد: ام��روز فقط 
توليدكنندگان محصوالت پتروشيمي مي توانند 
كد بورسي دريافت كرده و در بورس كاال به خريد 
بپردازند، بنابراين رقابت تنها بين توليدكنندگان 
خواهد ب��ود و دالالن و واس��طه ها فرصتي براي 

سوداگري نخواهند يافت.

سرنوشتتلخ
درانتظارمتخلفانسجامي

رييس كميسيون اصل ۹0 مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كرد: مديران متخلف از پرداخت سود از طريق 
سجام با شكايت سازمان بورس به انفصال از خدمت 
در دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي سهامي عام 

به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محكوم مي شوند.
پرداخت سود سهام عدالت از طريق سامانه سجام 
يكي از معضالت جدي براي س��هامداران اس��ت 
كه در اين مدت مش��كالتي را ب��راي آنها به وجود 
آورده. سهامداران مجبور هستند كه براي دريافت 

سودهاي اندك به بانك مراجعه كنند.
حسن شجاعي رييس كميسيون اصل ۹0 مجلس 
شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در فضاي 
مجازي اعالم كرد: با الزام كميسيون اصل ۹0 و رفع 
خألهاي قانوني در قانون بودجه سال 1401، كليه 
ناش��ران موظف به پرداخت س��ود از طريق سجام 
شدند. مديران متخلف از اجراي اين حكم با شكايت 
سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه هاي 
اجرايي و شركت هاي سهامي عام به مدت ۶ ماه تا ۲ 

سال محكوم مي شوند.

بورسكاالميزبان
محصوالتصنعتيومعدني

شنبه ۲0 فروردين، يك ميليون و ۵3۸ هزار و 3۸۵ 
تن ان��واع كاال در تاالرهاي مختل��ف بورس كاالي 

ايران عرضه شد.
تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاال امروز 
شنبه ماه ميزبان عرضه ۹۶۸ هزار تن گندله سنگ 
آهن، 77 هزار تن آهن اسفنجي، 1۹ هزار و ۸00 تن 
ورق فوالدي، يك هزار و ۹۵0 تن ميلگرد، ۸3 هزار 
و ۲00 تن شمش بلوم، يك هزار تن شمش آلياژي 
آلومينيوم، 7 هزار و 7۹7 ت��ن تيرآهن و 4۵0 تن 

كك متالورژي بود.
۲۵۸ هزار و ۵00 تن كنس��انتره سنگ آهن و 31 
ه��زار تن وكيوم باتوم نيز در ت��االر حراج باز بورس 
كاالي ايران عرضه شد. تاالر صادراتي بورس كاالي 
اي��ران در اين روز عرضه 3۲ ه��زار و ۹۸0 تن قير را 
تجربه مي كند؛ همچنين تاالر فرآورده هاي نفتي و 
پتروشيمي در اين روز ميزبان عرضه ۵1 هزار و ۵۹۵ 
تن مواد پليمري، مواد ش��يميايي، قير فلوب كات، 
گوگرد و PDA TAR اس��ت. بازار فرعي نيز شاهد 
عرضه ۵ ه��زار و ۶3 تن روغن كاركرده لوكوموتيو، 

آنيلين و ميلگرد كالف بود.

اخبارجديدازعرضهشاهين
دربورسكاال

احمد رحيمي، مدير عمليات عرضه بورس كاالي ايران 
با بيان اينكه خودروي شاهين در بورس كاال در روزهاي 
پاياني سال گذشته پذيرش شد، اظهار كرد: با توجه به 
مستنداتي كه ارايه شده و انجام همه مراحل قانوني، طبق 
مصوبات شوراي عالي بورس، پذيرش انجام و مقرر شده 
است كه ۸0 درصد از توليد ساالنه اين خودرو از طريق 
بورس عرضه شود. به گفته رحيمي عرضه كاال به صورت 
فيزيكي اس��ت و اينكه چطور عرضه مي ش��ود، ميزان 
پرداخت اوليه چقدر است يا اينكه چه كساني مي توانند 
ثبت نام كنند، در روزهاي آينده مشخص مي شود. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه خودروهاي ديگري در بورس 
كاال پذيرش خواهند شد يا خير؟ گفت: شاهين به صورت 
نمونه پذيرش شده است. زماني كه عرضه صورت گيرد و 
معامالت انجام شود، مزايا و معايب آن بررسي مي شود و 
اگر اين روند قابليت و كشش عرضه و تقاضا داشته باشد، 
براي پذيرش ساير خودروها در بورس كاال اقدام مي شود.

قراردادجديداختيارمعامله
زعفرانميآيد

قرارداد اختيار معامله زعفران با سررس��يد مرداد 
1401 از چهارشنبه هفته جاري راه اندازي مي شود.

مديريت توسعه بازار مش��تقه بورس كاالي ايران 
از راه اندازي قرارداد اختي��ار معامله زعفران نگين 
با سررس��يد مرداد ماه 1401 خبر داد. براس��اس 
اطالعيه بورس كاال، قرارداده��اي اختيار خريد و 
فروش زعفران نگين سررسيد مرداد سال جاري، از 
روز چهارشنبه 17 فروردين ماه راه اندازي مي شود، 
تاريخ سررسيد قرارداد مذكور 4 مرداد 1401 است.

تاثيرواگذاريخودرووخساپا
رويبورس

يك تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به احتمال واگذاري 
سايپا و ايران خودرو به بخش خصوصي گفت: اگر اين 
مسير جلو برود، يك سال ديگر سايپا و ايران خودرو 
دوباره س��ودده مي شوند. روزبه ش��ريعتي درمورد 
تاثير واگذاري سايپا و ايران خودرو روي بازار سرمايه 
توضي��ح داد: اين واگذاري تاثي��ر رواني مثبت دارد 
چراكه بازار به آنها به عنوان ليدر نگاه مي كند. درحال 
حاضر هردو زيان ده هستند و زيان سنگيني دارند 
زيرا ساختار مديريتي آنها تمام دولتي است. وزارت 
صمت و دولت به اين نتيجه رس��يده است كه خود 
سايپا و ايران خودرو نبايد مدير خودشان باشند. اين 
واگذاري مي تواند اقتصاد را سوق دهد سمت دنياي 

جديدي كه قيمت گذاري دستوري نداشته باشد.

معافيتمالياتيسوداعتبار
كارگزاريها

سود دريافتي اعتبارت اعطايي كارگزاران با تصويب در 
شوراي عالي بورس از ماليات بر ارزش افزوده معاف شد. 
حسين خزلي خرازي از كارشناسان بازار سرمايه با انتشار 
پيامي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي اعالم 
كرد: با پيگيري هاي كانون  كارگزاران  بورس  و نماينده 
كانون ها در شوراي عالي بورس و با مساعدت هيات مديره 
سازمان )بورس(، پس از تصويب در شوراي عالي بورس 
و ابالغ، س��ود دريافتي اعتبارت اعطاي��ي كارگزاران از 
ماليات بر ارزش افزوده معاف ش��د. اين امر مي تواند اثر 
مطلوبي در كاهش هزينه تامين مالي مشتريان اعتباري 
و نقدشوندگي بازار سرمايه داشته و يكي از موانع توسعه 

صنعت كارگزاري نيز برطرف شود.

»سالم«واردبورسايرانميشود
پذيره نويسي نخستين صندوق س��هامي قرن با نماد 
»سالم« از ۲۲ فروردين ماه جاري در بورس آغاز مي شود. 
اين صندوق كه از نوع قابل معامله )ETF( است، با مديريت 
حرفه اي سبدگردان فارابي، پرتفويي از سهام برترين  
شركت هاي بورس��ي و فرابورسي را تشكيل مي دهد و 
سرمايه گذاران آن به سادگي مي توانند از طريق سامانه 
معامالت آنالين همه كارگزاري ها در آن سرمايه گذاري 
كنند. طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق 
سرمايه گذاري جديد س��بدگردان فارابي در فهرست 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس اوراق 
بهادار تهران با نماد »سالم« درج شد. صندوق سهامي 
»سالم« با مزيت هايي نظير نقدشوندگي باال، مديريت 
حرفه اي دارايي، سرمايه گذاري معاف از ماليات و امكان 
خريد و فروش يا س��رمايه گذاري از طريق سامانه هاي 
معامالت آنالين همه كارگزاري ها، يكي از جذاب ترين 
گزينه هاي س��رمايه گذاري در بازار سرمايه محسوب 
مي شود. پذيره نويسي واحدهاي عادي صندوق سهامي 
»سالم« از روز دوشنبه ۲۲ فروردين ماه 1401 به مدت 
۵ روز كاري آغاز مي شود. واحدهاي سرمايه گذاري اين 
صندوق از نوع قابل معامله يا ETF بوده و از طريق سامانه 
معامالت آنالين تمامي كارگزاري ها قابل خريد است. 
تعداد كل واحدهاي صندوق در مرحله پذيره نويس��ي 
۹۹ ميليون واحد در نظر گرفته ش��ده و با قيمت پايه 
10 هزار ريال عرضه مي شود. طبق شرايط اعالم شده 
براي پذيره نويسي صندوق »س��الم«، حداقل ميزان 
خريد واحدها 10.000 ريال اس��ت و محدوديتي هم 
ب��راي خريد هر كد حقيقي يا حقوقي وجود ندارد. اين 
صندوق بهترين گزينه سرمايه گذاري براي افرادي است 
كه قصد كسب بازدهي متناسب با رشد بازار سرمايه را 
دارند. بيشتر دارايي اين صندوق  در سهام شركت هاي 
برتر بورس��ي و فرابورس��ي س��رمايه گذاري مي شود؛ 
بنابراين صندوق  »سالم« پرداخت سود دوره اي ندارد و 
سرمايه گذاران از اختالف قيمت خريد و فروش هر واحد 
آن، سود كسب مي كنند. به عبارتي مي توان گفت در 
صورتي كه قيمت فروش واحدهاي سرمايه گذاري اين 
صندوق ، از قيمت خريد آن بيشتر باشد، سرمايه گذاري 

منجر به سود خواهد شد.

»تعادل« بررسي مي كند

جمع آوری نقدينگی توسط سهامداران

سرگرداني نقدينگي در بورس

بورسازفازاصالحیخارجمیشود؟
از ابتداي امسال تا پايان هفته گذشته تعداد 10۹ميليارد 
و ۲۸۹ميلي��ون ان��واع اوراق بهادار ب��ه ارزش ۵41هزار و 
1۸۵ميلي��ارد ريال در بي��ش از 4ميلي��ون و ۹۸۶هزار و 
۲0۲دفعه طي ۹روز معامالتي در بورس اوراق بهادار مورد 
معامله قرار گرفت. اين درحالي است كه تعداد 7ميليارد 
و ۵47ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس تهران ب��ه ارزش كل بيش از 13۲هزار و 
۶۲1ميليارد ريال نيز در اين مدت مورد معامله قرار گرفته 
است. شاخص بورس نيز در اين ۹روز، در مجموع تا پايان 
هفته گذش��ته با ۹۶ه��زار و 4۹3واح��د افزايش، معادل 
7.0۶ درصد رش��د كرده و به رقم يك ميليون و 4۶3هزار 
و 743واحد رسيده است. شاخص كل هم وزن نيز در اين 
مدت با ۲۹هزار و 7۹واحد افزيش، معادل ۸.3۵درصد رشد 
كرده و رقم 377هزار و 347واحد را به نمايش گذاشته است. 
شاخص بازار اول هم با 77 هزار و 377واحد افزايش در اين 
مدت به رقم 1141هزار و 4۸۸واحد و شاخص بازار دوم با 
173هزار و ۵۸۵واحد رشد به عدد ۲ ميليون و 733هزار و 
14واحد رس��يده اند كه به اين ترتيب شاخص بازار اول با 
7.۲7درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۶.7۸درصد افزايش 

همراه شده اند.

افتشاخصكل
برپايه معامالت شنبه، ۲0 فروردين ماه، شاخص هم وزن 
ب��ا 7۲۸ واحد افزايش، رقم 37۸ هزار و 7۶ واحد را به ثبت 
رساند؛ اين در حالي بود كه ش��اخص كل بورس تهران با 
كاهش ۵ هزار و ۹۹ واحدي به رقم يك ميليون و 4۵۸ هزار 
واحد رسيد. در جريان نخستين روز معامالتي هفته، بيش 
از ۹ ميليارد و 3۹۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵1 هزار و ۶7 ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول كاهش ۵ هزار و 7۹۸ 
واحدي و شاخص بازار دوم، كاهش 3 هزار و ۸۹1 واحدي 
را تجربه كردند. گروه خودرو در جريان معامالت ديروز با 
11۸ ه��زار و 7 معامله به ارزش 1۲ ه��زار و ۵03 ميليارد 
ريال در صدر گروه هاي بورسي نشست. همچنين، گروه 
فراورده هاي نفتي با 44 هزار و ۸17 معامله به ارزش 4 هزار 
و ۹01 ميليارد ريال، گروه بانك ها با ۲۸ هزار و 730 معامله 
به ارزش ۲ هزار و ۸71 ميليارد ريال، گروه فلزات اساسي با 
37 هزار و ۹۲ معامله به ارزش ۲ هزار و ۶۲0 ميليارد ريال 
و گروه شيميايي با 33 هزار و ۹40 معامله به ارزش ۲ هزار 

و 413 ميليارد ريال در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند. 
شركت پااليش نفت تبريز با 4۵۲ واحد، بانك پارسيان با 
3۸۸ واحد، شركت پااليش نفت بندرعباس با 371 واحد، 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با ۲43 واحد و 
گروه بهمن با 1۸۹ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر رشد 
شاخص كل داشتند. در مقابل، شركت ايران خودرو با 7۲7 
واحد، ش��ركت ملي صنايع مس ايران با 70۲ واحد، بانك 
ملت با ۶۲3 واحد، شركت پااليش نفت تهران با ۵۹7 واحد 
و فوالد مباركه اصفهان با ۵۸۸ واحد بيشترين تاثير منفي 

را بر رشد شاخص كل داشتند.

نگاهيبرمعامالتفرابورس
در جريان معامالت شنبه، ۲0 فروردين ماه شاخص كل 
فرابورس با افزايش 3۸ واحدي به رقم 1۹ هزار و ۸۸۹ واحد 
رسيد. همچنين، بيش از 3 ميليارد و 13۹ ميليون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 31 هزار و ۲1۸ ميليارد 
ريال دادوستد ش��د. در جريان معامالت فرابورس ايران، 
شركت پليمر آريا ساس��ول با 1۸ واحد، شركت پااليش 
نفت الوان با 11 واحد، شركت سرمايه گذاري مالي سپهر 
صادرات با ۹ واحد، ش��ركت بهمن ديزل ب��ا 4.74 واحد و 
شركت زغال سنگ پرورده طبس با 4 واحد بيشترين تاثير 
مثبت را بر رشد شاخص داشتند. در مقابل، شركت توليد 
نيروي برق دماوند با 7.۶3 واحد، شركت فوالد هرمزگان 

جنوب با 7 واحد، شركت سرمايه گذاري صبا تامين با ۵.۶ 
واحد، شركت پتروش��يمي زاگرس با ۵.3 واحد و شركت 
پتروشيمي تندگويان با ۵ واحد بيشترين تاثير منفي را بر 

رشد شاخص داشتند.

ازETFهايدولتيچهخبر؟
صندوق پااليش��ي يكم با 0.۵3 درصد افت نس��بت به 
چهارشنبه به قيمت 74 هزار و 430 ريال رسيد؛ دارايكم 
هم 1.74 درصد افت داش��ت. در پايان دادوستدهاي 
دي��روز، حجم معام��الت صندوق پااليش��ي يكم ۲4 
ميلي��ون و 4۵۸ هزار و ارزش آن ب��ه 1 ميليارد و ۸10 
ميليون و ۶0۲ هزار رسيد و به اين ترتيب پااليش با افت 
قيمت همراه بود. حقيقي ها با 77.1 درصد و قيمت 1۸ 
ميليون و ۸۶۲ هزار و حقوقي ها با ۲۲.۸ درصد و قيمت 
۵ ميليون و ۵۹۶ هزار خريدار بودند. در مقابل حقيقي ها 
و حقوقي ها به ترتيب با ۹۹.1 درصد و 0.۸ درصد برگه 
سهم فروختند. دارا يكم هم به قيمت نهايي 117 هزار 
و ۵۲0 ريال رس��يد. حجم معامالت اين اي تي اف به 7 
ميليون و ۲۶1 هزار و ارزش معامالت به ۸۵3 ميليون و ۸ 
هزار رسيد. حقيقي هاي بازار با ۹۶.۹ درصد و حقوقي ها 
با 3.0 درصد خريدار و در مقابل حقيقي ها با ۹۸.3 درصد 
و قيمت 7 ميليون و 14۲ هزار و حقوقي ها با 1.۶ درصد و 

قيمت 11۹ هزار و 131 ريال فروشنده بودند.

سهامعدالتچهشد؟
ارزش س��هام عدالت در مقايس��ه با روز چهارشنبه )17 
فروردين ماه(، 0.۸درصد كاهش يافت. ارزش سبد ۵3۲هزار 
توماني، يك ميليون توماني و 4۹۲هزار توماني سهام عدالت 
به ترتيب به 13 ميليون و ۹40هزار تومان، ۲۶ ميليون و 
۲۵7هزار تومان و 1۲ ميليون و ۹۲0هزار تومان رس��يد. 
ارزش ۶0درصد قابل فروش سبد ۵3۲هزار توماني سهام 

عدالت به ۸ ميليون و 3۶4هزار تومان رسيده است.

بورسامروزصعودياست؟
طبق پيش بيني كارشناس��ان، با توجه ب��ه اينكه بورس در 
محدوده متعادلي قرار دارد و بازار كف هاي قيمتي جديدي 
براي خود شناسايي كرده انتظار مي رود روند تعادلي بورس 
بيش از پيش بهبود يابد و خريداران حضور فعالي در معامالت 
داشته باشند. همچنين به نظر مي رسد صنايع همچنان با 
سودآوري همراه باشند و در مدار صعودي باقي بمانند. به زعم 
اغلب كارشناسان، با توجه به حجم و ارزش معامالت بورس، 
انتظار مي رود ديروز روند مثب��ت بازار ادامه يابد و خريداران 
بالقوه بورس همچنان در معامالت حضور داش��ته باشند.  با 
توجه به اينكه بورس در روز ش��نبه برخالف انتظار متعادل 
معامله شد و صف فروش ها جمع آوري شد، انتظار مي رود روند 
معامالتي بهتري در انتظار بازار سرمايه و سهامداران باشد. علي 
عصاري، كارشناس و فعال بازار سرمايه روند معامالت بورس 
را بررس��ي كرد و گفت: بورس در روز شنبه، برخالف انتظار 
اغلب تحليلگران روند متفاوتي را رقم زد و در مداري تعادلي 
حركت كرد. در ابتداي معامالت عرضه ها به نسبت بيشتر بود 
و با رسيدن به انتهاي بازار تعادل در معامالت رونق يافت. وي 
افزود: در معامالت ديروز، اقبال با سهام كوچك و متوسط بازار 
بود و خودرويي ها همانند روزهاي گذشته معامالت خوبي را 
براي خود رقم زدند. به طور كلي در اغلب گروه ها شاهد خريد 
خوب سهامداران در بازه هاي منفي قيمتي سهام بوديم و صف 
فروش ها توسط عده اي از سهامداران جمع آوري مي شد. اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: به نظر مي رسد كف جديدي 
براي بازار شناسايي شده و در كف هاي پايين قيمتي خريداران 
بالقوه اي براي صناي��ع مختلف وج��ود دارد. وي بيان كرد: 
همچنان صنايع دارويي، زراعتي و حمل و نقل در سودآوري 
پيشرو بوده و با اقبال سهامداران همراه شدند. با توجه به حجم 
و ارزش معامالت بورس در روز شنبه، به نظر مي رسد بورس 

يكشنبه روند معامالتي بهتري داشته باشد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي مس��كوت ماندن طرح اجاره داري حرفه اي در 
دولت و افزايش فش��ارهاي مالي بر مستاجران، علي 
خضريان، س��خنگوي كميس��يون اصل نود مجلس 
شوراي اسالمي از تهيه طرحي براي كنترل اجاره بهاي 
واحدهاي مس��كوني خبر داده و گفته اس��ت، در اين 
طرح، تالش ش��ده با بهره گي��ري از امتيازاتي نظير 
دريافت  تسهيالت  بازسازي مسكن به صورت خارج از 
نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همچنين تغيير نرخ 
 عوارض  و  ماليات  وصولي از موجران بر مبناي نرخ اجاره، 

زمينه كنترل بازار اجاره مسكن فراهم شود.
به گزارش »تعادل«، از آنجا كه اجاره بها تابع شرايط كلي 
اقتصاد، قيمت مسكن و ميزان نياز مالي موجر است، دو 
مشوق ياد شده از سوي سخنگوي كميسيون اصل نود 
مجلس در حل بحران اجاره نشيني كارآمدي نخواهد 
داشت. چه آنكه از سويي، ميزان تسهيالت تعميرات 
مسكن در تهران حداكثر 80 ميليون تومان است كه 
با توجه به افزايش قابل توجه ميزان رهن و اجاره طي 
سال هاي اخير و به ويژه در سال 1400 اين رقم جذابيت 
بااليي براي موجران نخواهد داشت. از سوي ديگر، نرخ 
عوارض ش��هرداري نيز اينك به اندازه اي اندك است 
كه كاهش دوباره آن براي موجران تفاوت چنداني را 
ايجاد نمي كند. از سوي ديگر، از آنجا كه موجران داراي 
واحدهاي با مساحت تا 120 مترمربع )حدود 90 درصد 
واحدهاي اجاره اي در اين دسته قرار دارند( از پرداخت 
ماليات بر اجاره معاف هستند، خود به خود قانون گذار 
در اين رابطه نيز خلع سالح است و نمي تواند مشوقي 
تعريف كند. چه آنكه حدود 90 درصد موجران بنا به 
دليل گفته شده، معاف از پرداخت ماليات هستند. از 
اين رو، راهكارهاي واقعي س��اماندهي به بازار اجاره را 
بايد در ثبات بخشي به اقتصاد كالن از طريق مهار تورم، 
افزايش رشد اقتصادي، ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار 

و... سراغ گرفت.

1400؛سالفوراناجارهبها
ب��ه گزارش »تعادل«، از ارديبهش��ت س��ال 1400، 
همزمان با افت تورم نقطه اي قيمت مس��كن، رش��د 
اجاره بها شتاب گرفت تا اينكه در مهرماه سال گذشته 
به اوج خود رس��يد و يك ركورد تاريخي را ثبت كرد. 
بر اين اساس، متوسط اجاره بهاي مسكن در مهرماه 
س��ال 1400 بيش از 48درصد نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل جهش كرد و همه نرخ هاي رشد ميانگين 
ساالنه طي سه دهه گذشته را پشت سر گذاشت. اما 
اين ركورد شكني محدود به مهر ماه باقي نماند و در 
آبان ماه دوباره ركورد ت��ازه اي را در تاريخ ثبت كرد و 
به 52 درصد رسيد، در حالي كه تورم نقطه اي قيمت 
مس��كن در اين ماه به يك س��وم اين رقم نزول كرده 
بود. تحت چنين ش��رايطي بود كه بانك مركزي در 
گزارشي تحت عنوان »تحليل تحوالت اقتصاد كالن 
و اقدامات بانك مركزي« دليل تورم آبان ماه 1400 را 
رشد نرخ اجاره بهاي مسكن اعالم كرد. در آخرين ماه 
پاييز اما تورم نقطه اي اجاره بها با اندكي افت، در كانال 
50 درصد باقي ماند و بازهم باعث شگفتي شد. آنگونه 
كه بانك مركزي گزارش كرد، بررسي شاخص كرايه 
مسكن در شهر تهران و كل مناطق شهري در آذرماه 
سال 1400 نشان دهنده رشد به ترتيب معادل51.2 
و 54.2 درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل است . 
اين پديده نوظهور در بازار اجاره در ديماه 1400 نيز 
با اندكي افت، دوباره تكرار شد، به گونه اي كه اجاره بها 
در دي ماه سال جاري نسبت به دي ماه سال گذشته 
50.۷ درصد رش��د كرد و شكاف ميان تورم نقطه اي 

قيمت مسكن با تورم نقطه اي اجاره بها، به بيش از 30 
درصد رسيد. همچنين بر اساس گزارش بانك مركزي 
نرخ اجاره بهاي مس��كن در شهر تهران و كل مناطق 
ش��هري طي اسفندماه سال گذش��ته حاكي از رشد 
به ترتيب 45.8 و 50.2 درصدي نسبت به اسفندماه 

سال 99 است.

ورودبهفازتازهازمهرماه
 بررسي ها و مشاهدات »تعادل« نشان مي دهد، وضعيت 
تورم اجاره بها در سال گذشته و به ويژه از مهر ماه وارد 
فاز تاره اي ش��ده و همزمان به دليل افت تورم ماهانه 
قيمت مسكن، دچار گسل بسيار بزرگي ميان اين دو 
شاخص شده است. چنين ش��كافي، البته با حجم و 
مساحت بسيار كمتري در طي فاصله يك ساله ميان 
مرداد 1398 تا مرداد 1399 ايجاد ش��ده بوده است. 
به اين ترتيب، مي توان گفت كه در سال 1400 فشار 
زيادي به مس��تاجران ايراني وارد شده است و بيش از 
نيمي از مستاجران تورم باالتر از نرخ ميانگين كشور را 
تجربه كرده اند. آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده 
است، مستاجران در بهار و تابستان 1400 بيشترين 
تورم اجاره بها در پنج سال گذشته را تجربه كرده اند. 
بر اس��اس جديدترين گزارش مركز آمار، تورم ساالنه 
اجاره بهاي مسكن در تابستان 1400 به 2۷.۶ درصد 
رسيده و اين شاخص در بهار امسال 28.8 درصد بوده 
است كه اين اعداد باالترين نرخ تورم ساالنه اجاره بها از 

سال 95 تاكنون است.

عللرشدتورماجارهبها
به گزارش »تعادل«، بي گمان مهم ترين عامل در رشد 
جهش وار اجاره بها طي ماه هاي اخير را بايد در فضاي 
ناپايدار و متشنج اقتصاد كالن سراغ گرفت، جايي كه 
از ناحيه رشد پايه پولي، حجم نقدينگي و تورم دچار 
عفونت شده و اين عفونت را به قيمت كاالها و خدمات 
نيز سرايت داده است. همانطور كه مي دانيم، بيش از 
80 درصد از موجران ايراني، اشخاص حقيقي هستند 
و درياف��ت اجاره ملك به نوع��ي كمك هزينه تامين 
معيشت آنها به شمار مي رود و از همين رو است كه يكي 
از عوامل كليدي اما پنهان در تعيين نرخ اجاره بها حتي 
از سال هاي گذشته، ميزان نياز موجر به نقدينگي ماهانه 
بوده و هست. از اين رو، طبيعي است كه با رشد مخارج 
زندگي، موجران نيز به فكر افزايش اجاره بها بر مي آيند. 
در عين حال، ساير عوامل همچون رشد شديد قيمت 
مسكن طي سال هاي گذشته، كمبود فايل هاي اجاره 
متناسب با حقوق و دس��تمزد مستاجران، و مداخله 

دستوري دولت در تعيين سقف رشد ساالنه اجاره بها 
در دو سال اخير را نبايد از نظر دور داشت.

طرحتازهمجلسبرايكنترلاجارهبها
در چنين شرايطي اس��ت كه علي خضريان نماينده 
تهران طي يادداشتي با عنوان »راهي براي ساماندهي 
مسكن« از طرح تازه مجلس خبر داده است. به گزارش 
ايسنا، در اين يادداشت آمده است: »يكي از اصلي ترين 
مشكالت عموم  مستاجران ، افزايش افسار گسيخته 
 اجاره مسكن  و فشار مالي سنگيني است كه در طول 
س��ال جهت پس انداز رهن يا پرداخ��ت اجاره بهاي 
ماهيانه متقبل مي شوند. لذا پس از مشورت با جمعي 
از كارشناسان حقوقي و اقتصادي، طرحي براي كنترل 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني آماده شده است. البته 
بايد در نظر داشت كه بر اثر عدم ثبات  اقتصادي ، افزايش 
قيمت ها در بخش كااله��ا و خدمات رخ مي دهد؛ كه 
منجر ب��ه افزايش قيمت در بخش  مس��كن ، و به تبع 
آن، افزايش نرخ  اجاره  واحدهاي مسكوني استيجاري 
نمايان خواهد شد و تا زماني كه علت آن پابرجاست، 
معلول ني��ز در پي علت باقي مي مان��د. بنابراين حل 
اساس��ي مش��كل افزايش كالن نرخ اجاره بها در گرو 
كنترل  تورم  و ايجاد ش��رايط پايدار اقتصادي است و 
نمي توان انتظار داشت تا زماني كه تورم دو رقمي در 
بخش هاي مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ هاي ثابت 
يا با افزايش اندك مبادرت به اجاره واحد مسكوني خود 
نمايند. اما از سوي ديگر قيمت فعلي مسكن و اجاره بها، 
هيچ تناسبي با  درآمد  اكثريت خانوارها ندارد و مبلغ 
قابل توجهي از  هزينه  خانوار صرف بحث  تامين مسكن  
مي شود و الزم است با عنايت به تصويب قانون جهش 
توليد مسكن و همچنين ماليات بر خانه هاي خالي در 
مجلس، اقداماتي جدي از سوي دولت صورت گيرد. 
لذا بنابر آنچه بيان گرديد، حل اساسي مساله افزايش 
اجاره بهاي امالك، راهكاري اقتصادي اس��ت؛ ليكن 
مي توان موضوع را از جنبه حقوقي نيز مورد بررس��ي 
قرار داد و راهكارهايي در جهت كنترل اجاره بها در نظر 
گرفت كه الزم است  مجلس  و  دولت  در حوزه تقنيني و 
اجرايي اقداماتي را به فوريت انجام دهند. ضمن اينكه 
بايد در نظر داشت مطابق اصول حقوقي )اصل آزادي 
قراردادها( و فقهي )اصل تسليط( مداخله اشخاص ثالث 
از جمله حاكميت در حوزه توافقات خصوصي افراد از 
قبيل تعيين ميزان ثمن معامله، ميزان اجاره بها، ميزان 
مهريه و نحوه پرداخت آنها ممنوع ش��مرده مي شود 
و امكان دخالت اجرايي و تقنيني نيس��ت. اما در عين 
حال با عنايت به اينكه وصول اجاره بها توسط  موجران ، 

يكي از راه هاي  درآمدزايي  است؛ حاكميت مي تواند در 
راستاي ساماندهي اين موضوع، با اتخاذ سياست هاي 
تشويقي و تنبيهي، موجران را به اخذ اجاره بهاي كمتر 
تش��ويق و از دريافت اجاره بهاي غيرمتعارف بر حذر 
دارد. در طرح آماده شده كه طي روزهاي آينده نهايي 
مي شود، تالش ش��ده با بهره گيري از امتيازاتي نظير 
دريافت  تس��هيالت  بازسازي مسكن به صورت خارج 
از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همچنين تغيير 
نرخ  عوارض  و  ماليات  وصولي از موجران بر مبناي نرخ 
اجاره، زمينه كنترل بازار اجاره مسكن را فراهم كرد.«

امسالواموديعهافزايشپيداميكند
در همين حال، احمد دنيامالي، عضو ش��وراي عالي 
مس��كن اظهار كرد: با پيگيري مجلس امسال هم وام 
وديعه مس��كن ارايه مي ش��ود و رقم آن افزايش پيدا 
مي كند. دنيامالي در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت 
ب��ازار اجاره و اقدامات دولت براي مهار تورم نرخ اجاره 
اظهار كرد: نرخ اجاره تابعي از شرايط اقتصادي و عرضه 
و تقاضا است و همچنين ميزان عرضه مسكن به ويژه 
مسكني كه امكان خريد آن از سوي دهك هاي پايين 
وجود دارد. وي گفت: مشكل بزرگ در حوزه مسكن 
چه خريد و چه اجاره، اين است كه با توجه به كاهش 
ارزش پول ملي كشور امكان خريد مسكن دهك هاي 
پايين به ش��دت كاهش پيدا ك��رده و به همين دليل 
رويكرد عمده خانوارها به س��مت اجاره است و اجاره 
واحدهايي كه سبد خانوار امكان پوشش هزينه هاي 
آن را دارد.  عضو شوراي عالي مسكن با بيان اينكه در 
دهك هاي پايين، مس��كن بيشترين سهم را در سبد 
هزينه هاي خانوار دارد، ادامه داد: سهم مسكن در سبد 
خانوار دهك هاي پايين بسيار زياد است به طوري كه 
بخش ه��اي مانند هزينه خوراك، آم��وزش، تفريح و 
پس انداز در سبد خانوار تحت تأثير هزينه هاي مسكن 
قرار گرفته اند و اختصاص هزينه به آنها بسيار كاهش 
يافته است. در اين ش��رايط تقاضا براي اجاره نشيني 
افزايش پيدا كرده اس��ت و به همين نس��بت امكان 
خريد و ف��روش كاهش مي يابد.  عضو ش��وراي عالي 
مسكن با اشاره به عدم موفقيت دولت در كنترل بازار 
اجاره با تعيين س��قف نرخ اجاره تاكيد كرد: البته در 
كنار اين موضوع، دولت بايد تالش كند تا اين افزايش 
لجام گس��يخته اي كه در بازار مس��كن وجود دارد را 
مديريت كند. دولت بايد بداند كه به صورت دستوري 
نمي تواند نرخ هاي بازار اجاره را مديريت كند. هر وقت 
كه دولت به صورت دستوري وارد كنترل بازاري وارد 

شد، به طور كامل مشهود به ضرر مردم تمام شد. 
وي اف��زود: عامل موثر در كنترل ب��ازار اجاره افزايش 
عرضه مسكن متناس��ب با دهك هاي پايين است كه 
خوشبختانه طبق اعالم وزير راه و شهرسازي ٧٠ درصد 
زمين مورد نياز ساخت 4 ميليون مسكن طرح جهش 

توليد تامين شده  است.
عضو كميس��يون عم��ران مجلس با تاكي��د بر عدم 
موفقيت دولت در اج��اره داري حرفه اي افزود: دولت 
هنوز در اجراي طرح اجاره داري حرفه اي موفق نبوده   
است. در حالي كه اجاره داري حرفه اي هم روشي براي 
كنترل بر ب��ازار اجاره بوده اما دولت تاكنون در اجراي 

آن موفق نبود. 
وي گفت: از آنجايي كه در بحث مسكن عمده مشكالت 
مربوط به دهك هاي پايين در كالن ش��هرها اس��ت 
قرار بر اين بود كه طرح اج��اره داري حرفه اي ابتدا در 
كالن شهرها به اجرا برس��د كه طبق گزارش ها هنوز 
اقداماتي كه تاثيري بر حل مش��كل اجاره دهك هاي 

پايين بگذارد به اجرا نرسيده  است.
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انتقادازتصميم
كميتهاضطرارهوايپايتخت

در حالي كه پيش بيني ها هواشناسي در شامگاه جمعه 
حاكي از كاهش آلودگي خطرناك پايتخت با شاخص 
500 به محدوده وضعيت »بس��يار ناسالم« براي همه 
گروه ها )201 تا 300( بود، كميته اضطرار هواي تهران 
به تعطيلي م��دارس، دانش��گاه ها و ادارات راي نداد تا 
گاليه و تعجب ش��هروندان را در پي داش��ته باشد. اين 
مساله ديروز بيشتر نمايان شد وقتي كه مردم به هنگام 
رفتن به محل كار با چشم سر و به صورت واضح آلودگي 
هوا را ديدن و احساس كردند. اين در حالي است كه در 
مقاطع زماني و دولت هاي گذشته با رسيدن آلودگي به 
محدوده »ناسالم« براي همه گروه ها نسبت به تعطيلي 
مدارس و ادارات اقدام مي شد. ديروز اما آلودگي هواي 
تهران افزايش يافت و به 200 رسيد. به گزارش تسنيم، 
ديروز عصر، كيفيت هواي شهر تهران با شاخص 200 
در وضعيت ناس��الم براي همه گروه ه��اي جامعه و در 
آستانه وضعيت بسيار ناسالم قرار گرفت. در اين شرايط 
همه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشي از آلودگي 
هوا قرار مي گيرند و گروه هاي حس��اس ممكن است 
دچار عوارض ش��ديد تري شوند. با قرارگيري شاخص 
كيفيت هوا در مح��دوده 201 ت��ا 300 احتمال بروز 
عوارض جدي بر سالمت افراد جامعه افزايش مي يابد.  
در همين حال، ديروز سيد محمدمهدي ميرزايي قمي، 
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران از ثبت 
ركورد بي سابقه شاخص 332 براي ذرات معلق كمتر 
از 10ميكرون در تهران خبر داد. ميرزايي قمي با اعالم 
اينكه از سحرگاه جمعه 19 فروردين و با افزايش سرعت 
باد از سمت غرب و ورود توده گرد و غبار از بيرون شهر به 
هواي پايتخت، از كيفيت هوا به شدت كاسته شد، گفت: 
با نفوذ اين توده گرد و غبار به شهر، به سرعت بر ميزان 
غلظت ذرات معلق به ويژه ذرات معلق كوچك تر از 10 
ميكرون افزوده شد و ش��اخص برخط اين آالينده در 
ساعت 2 بامداد تا مرز 200 )شرايط بسيار ناسالم( رسيد. 
وي با ذكر اين نكته كه با افزايش مداوم آالينده مذكور، 
هواي تهران در ساعت 11 صبح جمعه به شاخص 492 
رسيد و در محدوده خطرناك قرار گرفت، افزود: پس از 
اين ساعت، به آرامي از غلظت ذرات معلق كاسته شد اما 
تا س��اعت ۶ صبح روز شنبه هيچگاه شاخص به كمتر 
از 200 نرس��يد. ميرزايي قمي با اشاره به اينكه غلظت 
ساعتي ذرات معلق كوچك تر از 10 ميكرون از بامداد 
جمعه 19 فروردين به شدت افزايش يافت و ميانگين 
غلظت ساعتي ايستگاه هاي سنجش در ساعت 11 صبح 
جمعه به 11۷9 ميكروگرم بر مترمكعب يعني ۷ و نيم 
برابر استاندارد رسيد، اظهار كرد: استاندارد روزانه براي 

اين آالينده 155 ميكروگرم بر مترمكعب است.
وي با بيان اينكه غلظت ساعتي ذرات معلق كوچك تر 
از 2 و نيم ميكرون نيز تا 228 ميكروگرم بر مترمكعب و 
به عبارتي، ۶ و نيم برابر استاندارد افزايش يافت، تصريح 
كرد: استاندارد روزانه براي اين آالينده 35 ميكروگرم بر 
مترمكعب است. او با تأكيد بر اينكه شاخص 24ساعته 
آالينده ذرات معلق كوچك تر از 10 ميكرون در ساعت 
11 صب��ح روز جمعه 19 فروردين به عدد كم س��ابقه 
190 رسيد و به صورت همزمان، شاخص آالينده ذرات 
معلق كوچك تر از 2.5 ميكرون نيز تا عدد 1۶1 افزايش 
يافت، خاطرنشان كرد: شاخص 24ساعته براي آالينده 
ذرات معلق كوچك تر از 10 ميكرون تا ساعت 11 صبح 
روز شنبه به عدد بي س��ابقه 332 و براي آالينده ذرات 
معلق كوچك تر از 2.5 ميكرون به عدد 210 رسيد كه 
نشان دهنده شرايط بحراني كيفيت هوا در روزهاي مورد 
بررسي است. گفتني است، بر اساس استاندارد جديد 
شاخص، ركورد قبلي آالينده ذرات معلق كوچك تر از 10 
ميكرون 252 بوده كه در سال 94 به ثبت رسيده است.

افزايشاستفادهازاتوبوسبعد
ازبازگشاييمراكزآموزشي

بهرام نكاحي، مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني 
تهران با اش��اره به روند صع��ودي اس��تفاده از ناوگان 
اتوبوس��راني بعد از بازگش��ايي مراكز آموزشي گفت: 
ش��ركت واحد از با قدمت ترين مجموعه هاي حمل و 
نقل عمومي و مجموعه هاي خدمات رسان شهرداري 
تهران محسوب مي ش��ود. به گزارش فارس، نكاحي با 
اشاره به اينكه كاركنان شركت واحد به ويژه رانندگان 
ناوگان اتوبوسراني تهران به صورت 24 ساعته در حال 
خدمات رساني هستند، اظهار كرد: در تعطيالت نوروز و 
ماه مبارك رمضان كه ساعات كار كاهش يافته است، 
همكاران شركت واحد و رانندگان عزيز، با همه توان و 

تمام وقت به خدمت مشغول هستند.

كاهش42درصدي
تخلفاتدرحريمشهرتهران

حميدرضا صارمي، معاون شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري تهران از كاهش ح��دود 42 درصدي 
تخلفات و افزايش 33 درصدي جلوگيري از وقوع 
ساخت و س��از غيرمجار در حريم شهر تهران طي 
تعطيالت نوروز امسال نس��بت به مدت مشابه در 

سال 1400 خبر داد.
به گزارش ف��ارس، صارمي درخص��وص اقدامات 
صورت گرفته براي برخورد با تخلفات ساخت و ساز 
در حريم شهر تهران در ايام تعطيالت نوروز، گفت: 
يكي از مهم ترين وظايف شهرداري تهران، حفاظت 
و صيانت از اراضي حريم شهر و جلوگيري و برخورد 
بدون اغماض با ساخت وسازهاي غيرمجاز است، 
در همين راس��تا ما در تالش��يم تا با انجام اقدامات 
مناسب بتوانيم مانع تصرف اراضي و ساخت وساز 

در اين محدوده شويم.
وي ادامه داد: از آنجايي كه طي سال هاي گذشته، 
سودجويان از فرصت تعطيالت نوروزي براي انجام 
تخلفات در حريم استفاده كرده و اقدام به ساخت و 
ساز غيرمجاز در اين محدوده مي كردند، ما به منظور 
جلوگيري و برخورد با اين تخلفات، از اسفند ماه سال 

گذشته، تمهيدات ويژه اي را در نظر گرفتيم.

طرحتفكيكوزارتراهو
شهرسازيدردستوركارمجلس

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجلس شوراي اسالمي بر لزوم تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي تاكيد كرد و گفت: امسال طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي را در كميس��يون عم��ران 
مجلس مطرح و بررسي مي كنيم. رضايي كوچي در 
گفت وگو با مهر اظهار كرد: مسكن و شهرسازي دو ابر 
مساله كشور هستند و وزارت راه و شهرسازي بايد به 
دو وزارتخانه تخصصي تقسيم شود و اين امر نيازمند 
همراهي دولت است. وي با بيان اينكه امسال مجدداً 
بحث تفكي��ك دو وزارتخانه راه و شهرس��ازي را در 
مجلس مطرح مي كنيم، افزود: براي اينكه بتوانيم در 
حوزه شهرسازي، حاشيه نشيني، صنعت ساختمان و 
همچنين نهضت ساخت ملي مسكن و … موفق عمل 

كنيم بايد اين وزارتخانه به دو وزارتخانه تبديل شود.

پشتيبانيايران
ازبرگزاريجامجهانيقطر

هياتي به رياست رستم قاس��مي وزير راه و شهرسازي، با 
جاسم بن سيف الس��ليطي وزير حمل و نقل و ارتباطات 
دولت قطر در خصوص پش��تيباني ايران از برگزاري اين 
رويداد بين المللي دي��دار و گفت وگو مي كند. به گزارش 
تسنيم، راه اندازي خطوط منظم كشتيراني بين بنادر دو 
كشور، توافق براي استفاده بيشتر خطوط هوايي تجاري 
قطر از آسمان ايران و بازديد از پروژه ها و ظرفيت هاي منطقه 
آزاد كيش از جمله برنامه هاي محوري اين ديدار است. در 
اين ديدار سعيد محمد، دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي براي معرفي ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي منطقه آزاد كيش و بازديد از زيرساخت هاي 

گردشگري و حمل و نقل اين منطقه، حضور دارد.

2.3ميليونمتقاضي
مسكندولتيپايششدند

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي گفت: متقاضيان مسكن ملي پس از تكميل 
مدارك و تاييد شرط سكونت براي افتتاح حساب به بانك 
عامل معرفي ش��ده و بايد آورده اوليه خود را در 5 قسط 
واريز كنند. به گزارش فارس، محمودزاده در ارتباط زنده 
با شبكه خبر با اشاره به آمار ثبت نام نهضت ملي مسكن 
گفت: از متقاضيان طرح نهضت ملي مس��كن تاكنون 
2.3 ميليون نفر مراحل پايش اوليه را گذراندند كه بايد با 
مراجعه به ادارات معرفي شده در پيامك، مدارك خود از 
جمله مدارك سكونت 5 ساله در شهر ورد تقاضا را ارايه 
كنند. او گفت: متقاضيان پس از تكميل مدارك و تاييد 
شرط سكونت براي افتتاح حساب به بانك عامل مربوط 
معرفي ش��ده و بايد آورده اوليه خود را در 5 قسط واريز 
كنند. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه پس از واريز آورده 
اوليه فرآيند ساخت مسكن شروع مي شود، گفت: 5 قسط 
آورده متقاضيان به ترتيب پس از افتتاح حساب، پس از 
تكميل فنداسيون، پس از تكميل اسكلت، پس از تكميل 
سفت كاري و پس از اتمام نازك كاري دريافت مي شود. 
مبلغ آورده هر متقاضي بسته به شهر مورد تقاضا متفاوت 
است و اين مبلغ از كسر تسهيالت هر واحد مسكوني از 
هزينه ساخت به دست مي آيد. آورده اوليه بر مبناي هزينه 

روز ساخت محاسبه شده و در انتها تسويه خواهد شد.

تخمينقيمتمتري۶ميليون
برايبلندمرتبههايدولتي

اكبر نيكزاد، رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: 
ميانگين قيمتي كه براي واحدهاي نهضت ملي مسكن 
محاسبه كرديم فراتر از متري 4.5 ميليون تومان است، 
اما مالك عمل، نرخي است كه با پيمانكار توافق مي شود؛ 
مسلما هزينه ساخت براي بلوك هاي ۶ طبقه به باال كمتر 
از متري ۶ تا ۶.5 ميليون تومان تمام نمي شود. به گزارش 
ايس��نا، اكبر نيكزاد در يك نشس��ت خبري اظهار كرد: 
واحدهاي نهضت ملي مس��كن كه توسط بنياد مسكن 
احداث مي شود انواع مختلفي دارد. به طور مثال در زاهدان 
و ايالم بلوك هاي 10 طبقه احداث مي كنيم و در شهربابك 
دو طبقه است. طبيعتاً هر چه تعداد طبقات افزايش پيدا 
كند قيمت تمام شده باال مي رود. قابليت ساخت ميانگين 
قيمتي كه ما حس��اب كرديم متري 4.5 ميليون تومان 
نيست و فراتر خواهد بود، ولي مالك ما قراردادي است 
كه با پيمانكار منعقد مي كنيم. نيكزاد تاكيد كرد: آنچه 
مسلم است اينكه هزينه ساخت پروژه هاي نهضت ملي 
مسكن براي بلوك هاي ۶ طبقه و بيشتر كمتر از متري 
۶ تا ۶.5 ميلي��ون تومان تمام نمي ش��ود. رييس بنياد 
مسكن در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
تسهيالت 200 ميليون توماني مسكن روستايي با نرخ 
س��ود 5 درصد كه آبان 1400 به تصويب رسيده است، 
گفت: از آقاي رييس جمهور درخواس��ت داريم مطالبه 
روستاييان را درخصوص تسهيالت 200 ميليون توماني 
پيگيري كنند. در حال حاضر س��ازمان برنامه و بودجه، 
محكم جلوي اين مصوبه ايس��تاده و مكاتبات ما در اين 
زمينه يك زونكن شده است. رييس جمهور هم در اين 
زمينه دستور اكيد داده اما آقاي ميركاظمي ترك فعل 
مي كند. به نظر من ميركاظمي در بودجه ريزي تخصص 
الزم را ندارد. وي درخصوص وضعيت واحدهاي در حال 
ساخت با مسووليت بنياد مسكن گفت: سال گذشته 59 
هزار و 114 واحد در ش��هرهاي مختلف كشور در دست 
اجرا داشتيم. در شهر تهران نيز قرار شده 180 هزار واحد 
احداث شود كه 10 هزار واحد از اين تعداد بر عهده بنياد 
مسكن قرار دارد. 3000 واحد از اين تعداد شروع شده و 
۷000 واحد ديگر را در سال جاري آغاز مي كنيم. رييس 
بنياد مسكن انقالب اسالمي يادآور شد: تاكنون 2 ميليون 
و ۶00 هزار واحد روستايي نوسازي شده است. تا قبل از 
سال 1384 به ميزان ۷ درصد از واحدها نوسازي شده بود 
كه از آن سال تاكنون به 50 درصد رسيده است. نيكزاد 
تصريح شد: ساخت 400 هزار و احد در قالب نهضت ملي 
مسكن به عهده بنياد گذاشته شده كه 200 هزار واحد 

روستاي و 200 هزار واحد شهري خواهد بود.

»تعادل« راهكارهاي واقعي ساماندهي بازار اجاره را بررسي مي كند

جوازها و ديواركشي هاي غيرمجاز پايان مي يابد؟

كنترل اجاره بها در دستور كار مجلس

رصدماهوارهاي80درصدزمينهايكشور
به گفته مسووالن سازمان امور جنگل ها، سامانه مديريت 
زمين در اين سازمان مستقر شده است تا رصد و نظارت بر 
80 درصد اراضي كل كشور به صورت سيستمي فراهم شود. 
به طور كلي روش ها و ترفندهاي زمين خواران به دو صورت 
خالصه مي شود، يكي صدور و دريافت مجوزهاي غيرقانوني 
از نهادهاي ذي ربط و ديگري تص��رف عدواني تخريب و 
ديواركش��ي اراضي ملي و ادعاي مالكيت بر آن ها. سامانه 
پنجره واحد مديريت زمين با فراهم ساختن 3 امكان مهم از 
جمله »پايش اراضي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي«، 
»مديريت درخواست متقاضيان خدمات حوزه زمين« و 
»مديريت فرآيندهاي بين دستگاهي« در آينده نزديك 
اين امكان را فراهم خواهد كرد تا هر گونه مجوز يا تصرف 
غيرمجاز در بستر اراضي كل كشور به شكل سيستماتيك 
قابل رصد و نظارت باش��د. سامانه پايش اراضي كشور، به 
صورت مس��تمر و از فضاي آسمان اراضي كشور را توسط 
ماهواره ها رصد مي كند و هر گونه تغيير نظير ديواركشي، 
گودب��رداري، پي كني، احداث بنا، قط��ع درختان باغي و 
جنگلي و احداث اس��تخر را مورد شناسايي قرار مي دهد. 
از سوي ديگر بخش درخواست متقاضيان مجوز اراضي، 
زمينه رفع سردرگمي و جلوگيري از اتالف زمان در زمينه 
صدور جوازهاي زمين و مسكن را فراهم و نظارت سيستمي 
نهادهاي نظارتي بر صدور مجوزها نيز تسهيل خواهد شد. 
بدين ترتيب هرگونه جواز غيرقانوني احداث يا تغيير كاربري 

در اراضي و امالك، قابل رصد و پيگيري خواهد بود.

اراضيمنابعطبيعيكشور
زيرنظرسامانهمديريتزمين

علي جعفري مس��وول دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات 
سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري در گفت وگو 

با تسنيم، با بيان اينكه بيش از 80 درصد عرصه كشور را 
منابع طبيعي )اراضي ملي و موات( تش��كيل مي دهند، 
گفت: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با توجه 
به قوانين مربوطه به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي 
ايران مالكيت اين اراضي را دارا مي باشد. وي با بيان اينكه 
تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات 
اش��خاص حقيقي و حقوقي و تثبيت  حاكميت دولت بر 
منابع ملي كشور يكي از وظايف اصلي اين سازمان است، 
خاطرنش��ان كرد: منش��أ تعداد قابل توجهي از تخلفات 
زمين خواري به عدم وجود شفافيت در ضوابط و سازوكارها و 
نواقص متعددي كه در قوانين و مقررات و روش هاي اجرايي 
وجود دارد، مربوط مي شود. جعفري ابراز اميدواري كرد: 
با اجراي اصولي و صحيح پنج��ره واحد مديريت زمين، 
مديريت گ��ردش كارهاي بين دس��تگاهي و نظارت بر 
ارتباط ميان متقاضيان خدمات حوزه زمين و دستگاه هاي 
اجرايي متولي صدور مجوزها و اس��تعالمات اين حوزه، 

فراهم خواهد شد.

خداحافظيبا
جوازهاوديواركشيهايغيرقانوني

اين مدير سازمان جنگل ها عنوان كرد: در بخش ديگري از 
پنجره واحد مديريت زمين، زيرسامانه پايش اراضي كشور 
با استفاده از ظرفيت تصاوير ماهواره اي، سازوكار شناسايي 
بهره برداري هاي غيرمجاز از اراضي كشور و تخريب و تصرف 
اراضي ملي منابع طبيعي فراهم شده كه كمك شاياني به 
نيروهاي گشتي يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي در 
پايش هدفمند اراضي منابع طبيعي مي كند. وي با اشاره 
به اينكه در حال حاضر بهره برداري از بخش پايش اراضي 
در ادارات كل منابع طبيعي چند اس��تان از جمله قزوين 

پياده سازي و اجرايي شده است، گفت: در خصوص مديريت 
گردش كار صدور مجوزها نيز هماهنگي الزم با سازمان 
فناوري اطالعات انجام شده است. جعفري افزود: پاسخ به 
استعالم تخصيص اراضي قابل واگذاري و همچنين پاسخ به 
استعالم اراضي )صدور گواهي مستثنيات( هماهنگي هاي 
الزم با س��ازمان فناوري اطالعات ايران به عنوان متولي 
اجراي پنجره واحد مديريت زمين صورت پذيرفته و ارتباط 
وب سرويسي از طريق مركز ملي تبادل اطالعات و بر بستر 

GSB با پنجره واحد زمين برقرار گرديده است.

3دستاوردمهمسامانهمديريتزمين
بر اساس اين گزارش اجرايي شدن پنجره واحد مديريت 
زمين به صورت هماهنگ و يكپارچه در كل كشور مي تواند 
نتايج زير را براي سازمان هاي مرتبط با زمين و مسكن و 

متقاضيان جوازهاي حوزه زمين و مسكن فراهم كند: 
الف- پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي كشور، 
اتالف منابع بيت المال و كاه��ش پرونده هاي قضايي: 
يكي از مهم ترين كاركردهاي س��امانه، پيش��گيري از 
جعل مجوزها و استعالمات حوزه زمين و تباني و ارتشا 
ميان متقاضيان و كارمندان دستگاه هاي اجرايي است 
كه از يك س��و منجر به پيش��گيري از تخريب اراضي 
كشور و تخريب و تصرف اراضي ملي و دولتي شده و از 
سوي ديگر تعداد پرونده هاي قضايي مرتبط را كاهش 
مي دهد. الزم به ذكر اس��ت در حال حاضر حدود %30 
از پرونده هاي قضايي مرتبط با موضوعات زمين خواري 
است كه پيش بيني مي گردد با راه اندازي اين سامانه از 
ايجاد بخش قابل توجهي از اين پرونده ها پيشگيري به 
عمل آيد. همچنين زيرسامانه پايش با شناسايي تغييرات 
غيرمجاز اراضي كشور در مراحل اوليه تخلف، مي تواند از 

تخريب و تصرف اراضي منابع طبيعي جلوگيري  نمايد.
ب- تسهيل، تسريع و ارتقاء كيفيت ارايه خدمات حوزه 
زمي��ن به م��ردم: به طور كل��ي دريافت خدم��ات حوزه 
زمين به علت پيچيدگي فرآيندهاي بين دس��تگاهي، 
ابهام در مراجع متولي ارايه خدم��ات و موازي كاري ها و 
دوباره كاري هاي دستگاه هاي اجرايي، زمان بر بوده و منجر 
به سردرگمي و نارضايتي متقاضيان و بعضاً آسيب به شروع 
س��رمايه گذاري هاي بخش خصوصي مي گردد. پنجره 
واحد مديريت زمين، با شفاف سازي نحوه ارايه خدمات 
به متقاضيان، حذف گام هاي موازي و تكراري، جلوگيري 
از تصميم گيري هاي س��ليقه اي و كاهش نياز به حضور 
متقاضيان خدمات حوزه زمي��ن، ارايه خدمات مذكور را 

تسهيل و تسريع مي نمايد.
ج-كاهش هزينه ها و ارتقاء كيفيت حفاظت از اراضي 
كش��ور: س��ازمان هاي متولي ح��وزه زمين ب��ه ويژه 
سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري جهت حفاظت از 
اراضي كشور نيازمند نيروي انساني و تجهيزاتي نظير 
خودروهاي گشتي و تجهيزات مربوط به آنها مي باشند 
كه در حال حاضر به علت روش سنتي حفاظت از اراضي، 
هزينه بااليي صرف تامين نيروي انس��اني و تجهيزات 
مي گردد. با وجود صرف هزينه هاي زياد جهت حفاظت 
از اراضي كشور، سازمان ها همواره با كمبود نيرو و امكانات 
جهت پوشش حفاظتي در سطح كشور روبرو مي باشند. 
زيرسامانه پايش اراضي كشور با شناسايي سيستمي 
تغييرات در اراضي كشور به ويژه در بخش اراضي ملي 
منابع طبيعي و انعكاس موارد تخلف به ادارات كل منابع 
طبيعي در استان ها، از هدر رفتن زمان و انرژي نيروهاي 
گشتي جلوگيري نموده و بهره برداري هدفمند از نيروي 

انساني و امكانات موجود را فراهم مي نمايد.



ش��رايط فعلي بازار بيت كوين نشان دهنده تسلط بيشتر 
فروشندگان است؛ اما افزايش فشار فروش و اصالح نزولي 
قيمت در روزهاي اخير، همچنان موقتي به نظر مي رسد. 
عالوه بر اين، آوريل و مه )فروردين و ارديبهش��ت( هم در 

گذشته دوره ورود خريداران جديد به بازار بوده است.
قيمت بيت كوين مدت زيادي است كه در يك بازه باريك 
گرفتار شده است و البته گاهي اوقات نوساناتي را هم تجربه 
مي كند. ناحيه حمايتي بيت كوين جايي بين ۴۰هزار تا 
۴۳هزار دالر است و اصالح نزولي قيمت در روزهاي اخير 
مي تواند در اين محدوده تثبيت شود. مقاومت هاي ۴۸هزار 
و ۵۰هزار دالري در چهار ماه گذش��ته مانع از رشد بيشتر 
قيمت بيت كوين شده اند كه نش��ان مي دهد بازار در اين 
مدت در كنترل فروشندگان بوده است. از طرفي هم، اخيراً 
از شتاب نزولي قيمت كاسته شده است كه مي تواند نشانه اي 
براي تشديد فشار خريد در س��طوح پايين تر و كف هاي 
قيمتي باشد. در نماي يك هفته اي بازار بيت كوين، شاخص 
قدرت نسبي به زير محور مياني )سطح ۵۰( سقوط كرده 
است كه اولين كاهش قابل توجه شتاب صعودي قيمت از 
۲۸ مارس )۸ فروردين( محسوب مي شود. گفتني است 
در ۲۸ مارس قيمت پس از چند هفته مجدداً از مقاومت 
۴۰هزار دالري عبور كرده بود. با توجه به شرايط كلي بازار، 
اصالح نزولي اخير قيمت ها همچنان موقتي به نظر مي رسد؛ 
درست مانند اتفاقي كه در سپتامبر )شهريور( سال گذشته 
افتاد. اين بار اما، بازار سهام و ارزهاي ديجيتال در ماه هاي 
آوريل و مه )فروردين و ارديبهشت(، در حال ورود به يك 
دوره زماني است كه در گذشته همواره با ورود خريداران 

كوتاه مدت همراه بوده است.

  معامله گران حرفه اي هم خوش بين نيستند
آن طور كه از وضعيت بازارهاي آتي بيت كوين پيداست، 
معامله گران حرفه اي هنگام جهش قيمت در روزهاي اخير، 
اعتماد چنداني به اين روند صعودي نداشتند و اكنون هم 
اين شرايط ادامه دارد. ضمن اينكه تغيير مجدد احساسات 
معامله گران از صعودي به نزولي، استقبال از آلت كوين هاي 
بازار را هم با كاهش مواجه كرده است. عملكرد قيمتي روز 
گذشته ارزهاي ديجيتال، از ارزي به ارز ديگر متفاوت بود و 
اين در حالي است كه از اواسط هفته گذشته به نظر مي رسد 
فشار فروش در بازار در حال افزايش است. سقوط روز جمعه 

بيت كوين پس از عبور موقتي قيمت از مقاومت ۴۴هزار 
دالري اتفاق افت��اد. هم زمان با كاهش قيمت بيت كوين، 
نير پروتكل )NEAR Protocol( جهشي ۲۰ درصدي 
را تجربه كرد و قيمت ويوز )WAVES( و ريپل نيز در اين 
مدت به ترتيب ۱۰ و ۳ درصد كاهش يافت. فروكش كردن 
روند روبه رشد چند روز اخير ارزهاي ديجيتال نشان دهنده 
بازگشت مجدد احس��اس بي اعتمادي به سرمايه گذاران 
اس��ت و تأثير اين تغيير احساسات را مي توان به وضوح در 
سقوط ۸ درصدي بيت كوين در هفت روز گذشته مشاهده 
كرد. عالوه بر اين، با تغيير دوباره احساسات سرمايه گذار از 
صعودي به نزولي، توجه به آلت كوين هاي بازار هم كمتر از 
قبل شده است. شاخص بورسي »S&P۵۰۰« در روزهاي 
روز گذشته تقريبًا بدون نوسان بود و از سوي ديگر، قيمت 
دالر و ط��ال در بازارهاي جهاني افزاي��ش يافت. بازدهي 
سرمايه گذاري در اوراق قرضه دولتي امريكا با سررسيد ۱۰ 
ساله به باالترين سطح سه سال گذشته خود در ۲.۷ درصد 
رسيده است. يكي از داليل اصلي اين اتفاق، سرمايه گذاري 
كمتر فعاالن بازار در اين شكل از اوراق بهادار است. كاهش 
عالقه سرمايه گذاران به اوراق قرضه دولتي امريكا هم عمدتًا 
تحت تأثير افزايش تورم در ماه هاي گذشته و تصميم بانك 
مركزي براي افزايش نرخ بهره بانكي در ماه هاي آينده است. 

ش��رايط در بازارهاي آتي )Futures( بيت كوين آرام به 
نظر مي رسد كه نشان مي دهد جهش ۳۰ درصدي قيمت 
بيت كوين از كف ۳۳هزار دالري ۲۴ ژانويه )۴ بهمن( كار 
معامله گران بازارهاي آني )Spot( بوده است. قراردادهاي 
آتي باز بيت كوين در بورس كاالي شيكاگو )CME( هم 
در هفت روز گذشته با كاهش مواجه شده است. منظور از 
قراردادهاي باز، آن دسته از موقعيت هاي معامالتي مشتقه 
است كه هنوز تسويه نشده اند. گفتني است از اين شاخص 
به عنوان ابزاري براي س��نجش جريان ورود و خروج پول 
در بازارهاي آتي استفاده مي ش��ود. فعاليت در بازارهاي 
آت��ي بيت كوين از زمان اوج گيري در نوامبر )آبان( س��ال 
گذشته رو به كاهش بوده است. اوج گيري اين شاخص در 
آن دوره، پي��ش از كاهش ۵۰ درصدي قيمت بيت كوين 
اتفاق افتاده بود و س��طوح فعلي نيز همچنان باالتر از بازه  
بين مه تا س��پتامبر )ارديبهشت و شهريور( سال گذشته 
است كه نشان مي دهد فعاليت در ماه هاي اخير به نسبت 
آن زمان بيشتر است. تحليلگران مي گويند ميزان استفاده 
از اهرم هاي معامالتي نيز ميان معامله گران بازارهاي آتي 
بيت كوين كاهش يافته است و همين موضوع نشان مي دهد 
كه جهش چند روز پيش قيمت از نظر س��رمايه گذاران 
چندان مطمئن نبوده است. ش��اخص »بازده ساالنه نرخ 

پايه با مبناي ۳ ماهه« كه اختالف بين قيمت بيت كوين 
در بازارهاي آتي با بازارهاي آني را اندازه گيري مي كند، در 
طول ۱۴ روز گذشته، در صرافي هاي مطرح ارز ديجيتال 
رو به كاهش بوده اس��ت. اين موضوع نشانه اي ديگر براي 

بي  اعتمادي معامله گران به آينده قيمتي بيت كوين است.

  ارزش بازار ارزهاي ديجيتال مجددًا به زير 
۲ تريليون دالر سقوط كرد

روند نزولي اخير بيت كوين، قيمت اين ارز ديجيتال را به 
پايين ترين سطح آن در ۱۷ روز اخير، يعني حدود ۴۲,۰۰۰ 
دالر رسانده است. روند آلت  كوين هايي مثل كاردانو، اولنچ، 
سوالنا و دوج كوين نيز در اين مدت نزولي بوده است. كاهش 
قابل توجه قيمت ها در روزهاي اخير باعث شده  است كه 
ارزش بازار ارزهاي ديجيتال در چهار روز ۲۰۰ ميليارد دالر 
كاهش يابد و براي اولين بار از ماه مارس )اسفند( به زير ۲ 
تريليون دالر سقوط كند. ارزش بازار ارزهاي ديجيتال در 
حال حاضر تقريبًا ۱.۹ تريليون دالر اس��ت. قبل از شروع 
كنفرانس بيت كوين ۲۰۲۲ در ميامي، بيت كوين پس از 
يك جهش چشمگير در ماه مارس، اصالح قيمت متوسط 
داش��ت. با توجه به شتاب صعودي اخير بيت كوين در ۳۰ 
روز گذشته، تحليلگر برجسته تجارت كريپتو، مايكل ون 
دي پوپ، يك س��طح مقاومت كليدي براي بيت كوين را 
در ۸ آوريل برجس��ته و پيشنهاد كرد اگر بيت كوين قصد 
صع��ود دارد بايد تحت اين معيار ق��رار بگيرد. بيت كوين 
در حال نزديك ش��دن به سطح حياتي آزمايشي است تا 
مشخص شود كه آيا مي خواهد به حركت صعودي ادامه 
دهد يا خير. اين تحليلگر مقاوم��ت را در حدود ۴۶هزار و 
۸۸۱ دالر مش��خص كرد و گفت: »اگر اين سطح را حفظ 
كنيم همه چيز خوب خواهد بود و به نظر مي رسد بار ديگر 
براي صعود به س��طح ۵۷ هزار دالر آماده مي شويم و اگر 
چنين روندي طي نشود، سطحي در حدود ۳۶ هزار دالر را 
شاهد خواهيم بود.« باارزش ترين ارز ديجيتال جهان دوره 
نادري از ثبات را تجربه مي كند و اگر اخبار خوب مهمي از 
بزرگ ترين كنفرانس بيت كوين جهان منتشر شود، ممكن 
است ارزش آن تقويت شود. رويداد ميامي همان رويدادي 
است كه نايب بوكله، رييس جمهور السالوادور سال گذشته 
اعالم كرد كه كشورش بيت كوين را به عنوان يك ارز قانوني 

استفاده خواهد كرد.
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افزايش قيمت اينترنت 
در دست بررسي است

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه 
رگوالتوري هيچگونه مصوبه جديدي در مورد تعرفه 
اينترنت نداشته، اعالم كرد كه افزايش قيمت اينترنت 
ثابت در برخي اپراتورها در دست بررسي است تا چنانچه 
در خارج از چارچوب قانوني باش��د، نس��بت به اصالح 
صريح و جريمه قانوني متخلفان اقدام شود. به گزارش 
ايسنا، موضوع ثابت ماندن هزينه بسته هاي اينترنتي 
 و حتي تعرفه اينترنت ثابت اگرچه از سوي محمدجواد 
آذري جهرمي- وزير سابق ارتباطات و فناوري اطالعات- 
به عنوان يكي از دس��تاوردهاي دولت دوازدهم مطرح 
 ICT بود و او بارها عنوان ك��رده بود كه هزينه خدمات
بايد متناسب با جيب مردم باشد، اما از زماني كه عيسي 
زارع پور در جايگاه وزارت قرار گرفته، به اين موضوع اشاره 
كرده كه ثابت ماندن تعرفه ها، امكان توسعه را سلب كرده 
است. با وجود اين، به دليل منع قانوني در بودجه ۱۴۰۰، 
امكان افزايش تعرفه از س��وي اپراتورها وجود نداشت، 
موضوعي كه زارع پ��ور و معاونانش بارها به آن اش��اره 
كردند، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در اين زمينه با 
اشاره به تدوين اليحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در خواست كرد كه عدم امكان 
اصالح تعرفه ها كه در اليحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح بود، در 
بودجه ۱۴۰۱ تكرار نشود. به اعتقاد زارع پور، نياز بيش 
از گذشته شده و هزينه ها به شدت افزايش پيدا كرده 
و طبيعتا وقتي درآمد ثابت بماند يا حتي كاهش پيدا 
كند، توسعه مشكل پيدا مي كند، در حالي كه حوزه 
ارتباطات بايد مسير تخصصي و طبيعي خود را طي 
كند و وضعيت ارتباطات از چيزي كه هر روز كيفيتش 
كاهش پيدا مي كند، تغيير كند. البته وزير ارتباطات 
به اين موضوع هم تاكيد داش��ت كه اپراتورها، بدون 
هماهنگي با رگوالتوري، حق افزايش تعرفه را ندارند.

متخلفان جريمه مي شوند
در حالي كه تا پايان س��ال ۱۴۰۰ و به دليل منع قانوني 
افزايش تعرفه از سوي مجلس شوراي اسالمي، اپراتورها 
اجازه افزايش قيمت نداشتند، اكنون اخباري مبني بر 
افزايش قيمت بسته هاي اينترنتي منتشر شده، هرچند 
شركت مخابرات ايران درباره اين اخبار مبني بر افزايش 
دو برابري قيمت بسته هاي اينترنت برخي از اپراتورهاي 
اينترنتي ازجمله شركت مخابرات، با بيان اينكه تعرفه هاي 
اينترنت ش��ركت مخابرات ايران براس��اس تعرفه هاي 
ابالغي س��ازمان تنظيم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و 
هيچگونه افزايشي در س��ال هاي اخير صورت نگرفته 
اس��ت. در اين راستا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، امروز اطالعيه اي صادر كرد كه در آن آمده است: 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان باالترين 
ركن تصميم گير در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
هيچگونه مصوبه جديدي در مورد تعرفه اينترنت نداشته 
و آخرين تعرفه مصوب اينترنت همراه مربوط به سال ۹۵ 
و براي دسترس��ي ثابت مربوط به سال ۹۶ است كه طي 
آنها سقف و كف قيمت تعيين شده تا اپراتورهاي بخش 
خصوصي نسبت به تعيين قيمت خدمات و بسته هاي 
اينترنتي در محدوده سقف و كف اقدام كنند. مورد اخير 
افزايش قيمت اينترنت ثابت در برخي اپراتورها در دست 
بررس��ي اس��ت تا چنانچه در خارج از چارچوب قانوني 
)مصوبات س��ال هاي ۹۵ و ۹۶( باشد، نسبت به اصالح 
صريح و جريمه قانوني متخلفان اقدام شود. در ادامه ذكر 
شده: از آنجا كه فراهم كردن تمهيدات الزم براي خدمات 
باكيفيت و پايدار توسط اپراتورها از مسووليت هاي اصلي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است، الزم 
مي دانيم توجه كاربران را به اين نكته نيز جلب كنيم كه 
بر اساس مقررات مصوب سال هاي گذشته اپراتورها در 
محدوده مشخصي مجاز به تعريف بسته هاي خدماتي 
بودند كه به دليل ش��رايط رقابتي بعضا در سطح بسيار 
پايين تري اقدام به تعرفه گ��ذاري مي كردند و اكنون با 
افزاي��ش چندبرابري هزينه ها، ادامه س��رمايه گذاري و 
پاسخ به مصرف روزافزون مش��تركين با چالش جدي 
مواجه شده است. قطعًا ادامه اين روند، دسترسي مردم 
به خدمات با كيفيت و پايدار را دچار مشكل خواهد كرد. 
در پايان اين اطالعيه نيز تاكيد شده است: در عين حال، 
اپراتورهاي ارتباطي ضروري است با رعايت شرايط اقشار 
مختلف جامعه و حتي االمكان تامين بخشي از منابع مالي 
موردنياز خود از طرق ديگر و با هماهنگي با اين سازمان، 
افزايش حداقلي قيمت ها را مبتني بر چارچوب مصوبات 
مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبكه شود.

حذف اپليكيشن هاي كپي كننده 
اطالعات در فروشگاه گوگل

گوگل بيش از ده ها اپليكيش��ن حاوي كد مخرب كه 
به طور مخفيانه اطالعات مكان، شماره تلفن و نشاني 
ايميل افراد را جم��ع آوري مي كردند را از فروش��گاه 
پلي استور حذف كرد. به گزارش ايسنا، اين اپليكيشن ها 
شامل يك اسكنر كيو آر كد، اپليكيشن هواشناسي و 
يك اپليكيشن مذهبي بودند. بعضي از اين اپليكيشن ها 
بيش از ۱۰ ميليون بار دانلود شده بودند. يك سخنگوي 
گوگل به شبكه بي بي سي گفت: »همه اپليكيشن ها در 
گوگل پلي صرف نظر از طراح آن، بايد از سياست هاي 
ما پيروي كنند.« گوگل پيش از اين به طراحان برنامه 
هش��دار داده بود بايد با كاربران درباره اطالعاتي كه با 
آنها به اشتراك مي گذارند، شفاف باشند. اين شركت 
در دس��امبر س��ال ۲۰۲۱ اعالم كرد اپليكيشن هايي 
كه سياس��ت ديتاي اين ش��ركت را رعايت نكنند، با 
ممنوعيت حضور در پلي استور روبرو خواهند شد. به 
گفته محققاني كه اين مش��كل را شناس��ايي كردند، 
 )SDK( اين اپليكيشن ها حاوي كيت توسعه نرم افزار
بوده اند كه اطالعات محرمانه را به شخص ثالث ارسال 
مي كرد. مش��كل مذكور در گزارش محققان دانشگاه 
كلگري و دانشگاه كاليفرنيا تشريح شده بود. زماني اين 
اپليكيشن يك اسكنر كيو آر كلد و باركد بود كه بيش از 
پنج ميليون بار دانلود شد. كاربران معموال پس از يك يا 
دو بار استفاده، چنين اپليكيشني را فراموش مي كنند. 
اين اپليكيشن اطالعات حساس كاربران مانند شمار 
انحصاري IMEI دستگاهشان را به شركتي مستقر 
در پاناما ارسال مي كرد. اين اطالعات سپس به شركتي 
در ويرجينياي امريكا رديابي ش��ده اند. روزنامه وال 
استريت ژورنال گزارش كرده است كه بين اين شركت 
و دولت امريكا از طريق يك شركت ديگر، ارتباط وجود 
دارد. سخنگوي گوگل اعالم كرد اپليكيشن هايي كه 
به دليل جمع آوري مخفيانه اطالعات از دستگاه هاي 
كاربران از فروشگاه گوگل پلي استور حذف شده اند، 
در صورت حذف  SDK، مي توانند براي بازگشت 

به اين فروشگاه درخواست كنند.

وضعيت بازار؛ احساس بي اعتمادي در بازار بيت كوين روزبه روز بيشتر مي شود

اصالح بازار مي تواند موقتي باشد

نقش فناوري سنجش از دور در پايش سالمتي مردم جهان
سازمان فضايي ايران با تاكيد بر كاربردهاي فناوري سنجش 
از دور و اس��تفاده از تصاوير ماهواره اي در پايش سالمتي و 
 NO۲ بهداشت مردم گفت: در زمان قرنطينه كرونا غلظت
در ايران با كاهش روبرو شد. به گزارش مهر، پايش و تغيير 
وضعيت شرايط اقليمي كه تأثير مستقيمي بر بهداشت و 
سالمتي انسان دارد، با تصاوير ماهواره اي و فناوري سنجش 
از دور امكان پذير است و كشورهاي بسياري از اين فناوري 
براي پايش و رصد اكوسيس��تم آب و هوايي خود استفاده 
مي كنند. س��ازمان فضايي ايران با تاكي��د بر كاربردهاي 
فناوري سنجش از دور و استفاده از تصاوير ماهواره اي در 
پايش سالمتي و بهداشت مردم، نسبت به آسيب پذيري 
كشور با توجه به وضعيت اقليمي و آلودگي محيط زيست 

هشدار داده است. 

     بحران هاي زيست محيطي
و تأثير مستقيم بر سالمت انسان

در بحبوح��ه ب��روز بيماري هم��ه گير كرون��ا، افزايش 
بيماري هايي مانند س��رطان، آس��م، بيماري هاي قلبي 
و…، سازمان بهداش��ت جهاني در روز جهاني بهداشت 
در سال ۲۰۲۲، توجه جهانيان را بر انجام اقداماتي فوري 
در جهت حفظ سالمت انسان ها و به كارگيري روش هاي 
نوين علمي براي رصد آسيب پذيري ها و ارايه راهكارهاي 
برون رفت از اين چالش جهاني متمركز كرده است. اين 
سازمان تخمين مي زند كه س��االنه بيش از ۱۳ ميليون 
نفر در سراسر جهان به دليل عوامل محيطي كه مي تواند 
اجتناب پذير باش��ند، از بين مي روند. اين عوامل شامل 
بحران هاي آب و هوايي است كه بزرگ ترين تهديد براي 

سالمت و بهداشت انس��ان ها محسوب مي شوند. شكي 
نيست كه همه انس��ان ها در سراسر كره زمين از هر نژاد، 
عقايد سياسي و با هر شرايط اقتصادي و اجتماعي، بايد 
به خدمات بهداشتي مطلوب و عادالنه دسترسي داشته 
باشند و از اين رو سازمان بهداشت جهاني شعار امسال روز 
جهاني بهداشت را »سياره ما، سالمتي ما« تعيين كرده 
است. چرا كه معتقد است كه تصميمات سياسي، اجتماعي 
و تجاري، باعث بحران هاي آب و هوايي شده كه مستقيماً بر 
سالمت انسان ها تأثير مي گذارد. براي مثال هم اكنون بيش 
از ۹۰ درصد مردم جهان، هواي ناسالم ناشي از سوزاندن 
سوخت هاي فسيلي را نفس مي كشند. جهان در حال گرم 
شدن است و ما شاهد گسترش سريع بسياري از بيماري ها 
در دورترين نقاط جهان هستيم. همچنين حوادث شديد 
آب و هوايي، آلودگي هوا، آب آلوده، بهداشت نامناسب از 
جمله مديريت پسماند جامد، خطرات مربوط به برخي 
مواد شيميايي خطرناك، مهم ترين تهديدات محيطي 
بهداشت عمومي هستند. از سوي ديگر همه گيري بيماري 
كوويد- ۱۹ نابرابري و ضعف ها در همه زمينه هاي جامعه 
جهاني را نيز برجس��ته كرده است. تمامي اين چالش ها، 
لزوم ايجاد جوامعي با رفاه پايدار و دس��تيابي به سالمت 
عادالنه براي همه مردم جهان را ضروري مي كند و از اين 
رو فناوري سنجش از دور و استفاده از تصاوير ماهواره اي 
يكي از ابزارهاي فناوري اس��ت كه مي تواند نقش بسيار 
موثري در تحقق اين هدف ايفا كند. اين فناوري مي تواند 
به كمك رصد و پايش گرم شدن هواي كره زمين و اثر آن 
بر بهداشت و سالمت انسان و نيز پايش اقليم و هشدار در 

خصوص وضعيت آن، بيايد.

    خطر گرم شدن هواي كره زمين
و نتايج تحقيقات فضايي

با گرم ش��دن آب و ه��واي زمين، امواج گرما ش��ديدتر و 
شديدتر ش��ده و باعث نگراني دانشمندان و متخصصان 
سالمت و بهداشت براي بروز بسياري از بيماري هاي ناشي 
از گرما شده است. در سال ۲۰۲۱ موج گرما، عامل اصلي 
مرگ و ميرها در اياالت متحده امريكا بوده است. همچنين 
تابستان گذش��ته موج گرمايي در شمال غربي اقيانوس 
آرام رخ داد و جان صدها نفر را گرفت. بر اساس تحقيقات 
جديد سازمان فضايي ناسا، تا سال ۲۰۵۰ بسياري از نقاط 
كره زمين از جمله جنوب آس��يا و حاش��يه خليج فارس 
مانند بخشي از كشورهاي ايران، كويت و عمان، غير قابل 
سكونت خواهد شد. همچنين تحمل شرايط آب و هوايي 
در كشورهاي حاشيه درياي سرخ از جمله مصر، عربستان 
سعودي، اتيوپي، سومالي و يمن بسيار مشكل مي شود. 
نتايج تحقيقات با استفاده از فناوري فضايي نشان مي دهد 
كه تا سال ۲۰۷۰ نيز، زندگي در كشورهاي واقع در جنوب 
امريكا به ويژه در برزيل و ايالت هاي واقع در غرب ميانه امريكا 
مانند آركانزاس، ميسوري و آيووا با دشواري مواجه مي شود.

ناسا براي تعيين اين مناطق از چندين ابزار مانند شاخص 
گرما، كه تركيبي از رطوبت و دماي هوا است و همچنين 
دم��اي Wet-bulb temperature كه اندازه گيري 
دقيق ت��ري براي تعيين پايين ترين دماي يك جس��م يا 
بدن انس��ان بعد از تبخير رطوبت اس��ت، استفاده كرده و 
مشخص كرده كه اگر اين شاخص رطوبت در طول شش 
س��اعت باالتر از ۳۵ درجه سانتيگراد باشد، انسان قادر به 
زندگي نخواهد بود. اين دم��ا چندين بار در مناطق نيمه 
گرمسيري پاكستان و خليج فارس به ثبت رسيده است. 
 بخش بزرگي از مناطق گرم و مرطوب زمين داراي شاخص

 Wet-bulb temperature حداكثر بين ۲۵ تا ۲۷ 
درجه سانتيگراد هستند.

    ۲۰۰ ميليون آواره زيست محيطي 
ثمره تغييرات آب و هوايي

 )IPCC( هيات بين دولتي تغييرات اقليمي سازمان ملل
تخمين زده كه با افزايش دماي جهاني، فراواني دوره هاي 
گرمايي شديد، بيشتر شده و از پيامدهاي قابل توجه آن، 
افزايش خشكسالي، آتش سوزي، افزايش سيالب ها، آب 
شدن يخ ها و باال آمدن سطح درياها، فروپاشي كشاورزي 
و ش��يالت، همه گيري و افزايش ش��يوع انواع بيماري ها، 
اختالل در اكوسيس��تم ها و انقراض گونه هاي جانوري و 
گياهي خواهد بود كه با دستكاري هاي انسان در طبيعت 
به سرعت آن افزوده شده است. همچنين IPCC پيش بيني 
كرده است كه تغييرات آب و هوايي تا سال ۲۰۵۰ ميالدي 
۲۰۰ ميلي��ون آواره زيس��ت محيطي بر ج��اي خواهد 
گذاش��ت. اين آوارگي مي تواند بر جس��م و روح انسان اثر 
بگذارد. در واقع تغييرات جهاني آب و هوا مي تواند منابع 
طبيعي را به انتها رسانده و زندگي مردم را براي دسترسي 
به مواد غذايي و دستيابي به خدمات بهداشتي دشوار كند. 
جديدترين گزارش هي��ات بين دولتي تغييرات اقليمي 
س��ازمان ملل )آوريل ۲۰۲۲( كه جامع ترين و تازه ترين 
ارزيابي دانش��مندان در سراسر دنيا درباره گرم شدن كره 
زمين محسوب مي ش��ود، حاوي اين پيام است كه براي 
گذر از بحران هاي آب و هوايي بايد از مصرف سوخت هاي 

فسيلي فاصله گرفته و به سمت به كارگيري انرژي هاي پاك 
و تجديدپذير برويم. اين نهاد هشدار داده است كه فقط ۸ 
سال ديگر يعني تا سال ۲۰۳۰ براي جلوگيري از فروپاشي 

اقليمي فرصت داريم.

  آسيب پذيري ايران بيش از متوسط جهاني
بررسي تصاوير ماهواره اي نشان مي دهد كه گرمايش 
زمين، سال ها اس��ت كه بر اقليم ايران كه در منطقه 
خشك و نيمه خشك واقع شده، اثر گذاشته و در واقع 
از سال ۱۹۸۰ تاكنون ۱.۵ درجه سانتي گراد افزايش 
دما را تجربه كرده، به طوري كه آسيب پذيري كشور 
ما بر اث��ر تغييرات اقليمي، بيش از متوس��ط جهاني 
است و پيامدهاي زيان بار آن رو به افزايش است. بروز 
خشكسالي، ريزگردها، آتش سوزي جنگل ها، افزايش 
س��يالب ها، كاهش منابع آبي سطحي و زيرزميني از 
تبعات افزايش دماي زمين است ولي انسان، بيشترين 
سهم را در روند تشديد تغييرات اقليمي داشته و باعث 
شده كه در س��ال هاي اخير، نه تنها در ايران بلكه در 
تم��ام نقاط جهان بروز و ميزان ش��يوع بيماري هايي 
مانند سرطان ها، سكته هاي مغزي، سكته هاي قلبي، 
بيماري هاي عروقي، آسم و آلرژي ها و… افزايش يابد.

    نقش سنجش از دور 
در پايش سالمتي و بهداشت مردم

بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از بيماري ها با شرايط 
اقليمي از جمله وضعيت دماي هوا، وزش باد، ميزان رطوبت، 
همچنين توپوگرافي منطقه، عرض جغرافيايي، منطقه پر 
فشار، منطقه كم فشار، مناطق كوهستاني، جلگه اي و دشت 
و حتي نوع پوشش گياهي، در ارتباط هستند و پايش و تغيير 
وضعيت اين اكوسيستم ها كه بر بهداشت و سالمتي انسان 
تأثير مس��تقيمي دارد، با تصاوير ماهواره اي امكان پذير و 
بسيار كم هزينه است. از جمله آلودگي هوا كه بروز، شيوع و 
تشديد بسياري از بيماري ها را به همراه دارد. در چند سال 
اخير شيوع بيماري كوويد- ۱۹، نه تنها تهديدي جدي براي 
سالمتي انسان بود، بلكه فشار زيادي نيز بر سيستم هاي 
مراقبت هاي بهداشتي وارد كرد كه مي تواند براي سال هاي 
متمادي اقتصاد جهاني را درگير كند. در زمان پاندمي اين 
بيماري، بسياري از كشورها فعاليت هاي خود را تعطيل 
كردند، ولي ماهواره ها در اطراف زمين همچنان به پايش 
زمين و اتمس��فر اطراف زمين مشغول بوده و نشان دادند 
كه در اين مدت انتش��ار گازها به ويژه گازهاي گلخانه اي 
كه مس��بب اصلي گرمايش زمين هستند، كاهش يافت 
ولي با شروع فعاليت ها، ميزان آاليندگي مجدداً افزايش 
يافته است. محققين دانشگاه بوس��تون بر مبناي اين 
داده ها اعالم كردند كه افرادي كه در مكان هايي با سطح 
آلودگي باالي هوا زندگي مي كنند، بيش��تر در معرض 
ابتالء به انواع بيماري ها از جمله بيماري  كوويد- ۱۹ قرار 
دارند. داده هاي تصاوير ماهواره اي Sentinel-۵ نشان 
مي دهد، در طول قرنطينه شيوع بيماري كوويد- ۱۹ در 
سال گذشته مناطق بزرگ شهري در كشورهايي مانند 
ايران و تركيه، جمهوري قرقيزستان، تاجيكستان، لبنان، 
غلظت NO۲ به ويژه در ماه آوريل ۲۰۲۱ كاهش يافت اما 
با فعاليت هاي انساني و صنعتي در ماه هاي آگوست و ژوئن 

۲۰۲۱ بار ديگر غلظت اين فناوري افزايش يافته است.

همراه اول حامي رسمي واليبال 
ايران تا المپيك ۲۰۲۴ پاريس

همراه اول حامي رسمي واليبال ايران تا پايان بازي هاي 
المپيك ۲۰۲۴ پاريس معرفي شد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، صبح روز شنبه 
۲۰ فروردين ۱۴۰۱، مراسم »رونمايي از حامي تيم هاي 
ملي واليبال ايران ت��ا پايان المپيك ۲۰۲۴ پاريس« در 
فدراسيون واليبال برگزار و »همراه اول« به عنوان حامي 
اين فدراسيون معرفي شد. در اين مراسم با حضور حميد 
بهروزي، قائم مقام مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران 
و محمدرضا داورزني، رييس فدراسيون واليبال، قرارداد 
اسپانسري رسمي تا پايان المپيك پاريس امضا و به صورت 
نمادين لباس تيم ملي واليبال ايران از سوي رييس اين 
فدراسيون به قائم مقام مديرعامل همراه اول اهدا شد. 
رييس فدراسيون واليبال و قائم مقام مديرعامل شركت 
ارتباطات سيار ايران در اين مراسم با امضاي قراردادي، 
»همراه اول« را تا پايان مسابقات المپيك ۲۰۲۴ پاريس 

به عنوان حامي انحصاري واليبال ايران معرفي كردند.
همهبرايعزتوسربلنديايرانتالشميكنيم

حميد به��روزي، قائم مقام مديرعامل هم��راه اول اين 
قرارداد همكاري را در ش��رايطي كه برند همراه اول در 
كشور شناخته شده است، در راستاي ارايه سرويس هاي 
ديجيتال طراحي و پياده سازي شده توسط اين اپراتور 
دانس��ت و ابراز كرد: اميدواريم در اين تعامل چند ساله، 
نقش موثري چه از منظر اتصال نزديكتر و آنالين هواداران 
و تيم هاي ملي  و چه از منظر حمايت موثر در راس��تاي 
ارتقاي جايگاه اين ورزش در كشور داشته باشيم كه در 
نهايت لحظات شادي براي مردم عزيزمان رقم بخورد. 
وي يادآور ش��د: همراه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور 
ارتباطات س��يار خاورميانه قابليت در اختيار قرار دادن 
س��رويس هاي ديجيتالي كه طي دو سال اخير توسعه 
داده اس��ت را دارد و اميدواريم با تعامل سازنده اي كه با 
فدراس��يون واليبال داريم، بتوانيم اين سرويس ها را در 
اختيار ورزش كش��ور نيز قرار دهيم و همه براي عزت و 

سربلندي ايران تالش كنيم.
     اميدواريم حاصل اين قرارداد

 غرور هموطنان عزيزمان را به دنبال داشته باشد
محمدرضا داورزني، رييس فدراسيون واليبال نيز ضمن 
ابراز خوشحالي از انعقاد اين قرارداد و تشكر از مديرعامل 
همراه اول، گفت: اميدوارم همكاري خوبي با همراه اول 
تا پايان المپيك ۲۰۲۴ داشته باشيم. وي افزود: طبيعتا 
نقش اسپانس��ر در رش��د و توس��عه واليبال بي بديل و 
تعيين كننده است. شايد ۱۵ سال پيش ۹۸ درصد منابع 
واليبال به دولت بستگي داشت ولي االن اين وابستگي 
به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرده است. داورزني همچنين 
ابراز اميدواري ك��رد تا حاصل اين همكاري باعث غرور 
ملي هموطنانمان باش��د و واليبال كشورمان بتواند در 
باالترين رده جهاني بدرخشد و حضورش در بين ۱۰ تيم 
برتر جهان را حفظ كند. گفتني است در اين مراسم كه 
با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، مديران ارشد شركت 
ارتباطات سيار ايران و فدراسيون واليبال حضور داشتند. 
همراه اول به عن��وان حامي اول ورزش ايران، هم اكنون 
حامي رسمي تيم هاي ملي كشتي كشورمان نيز هست 
كه كش��تي ايران در دو سال اخير با اين حمايت، نتايج 
درخشاني را در مسابقات المپيك و جهاني رقم زده است.



تعادل |
صنعت خودرو يكي از صنايع پر حاشيه در كشور است كه 
نارضايتي بااليي هم از توليدات آن وجود داش��ته و دارد و 
سال گذش��ته مقام معظم رهبري در جلسه اي از كيفيت 
محصوالت اين صنايع انتقاد كردند و به دولت وخودروسازان 
دس��تور دادند تا به اصالح وضعي��ت اين صنعت بپردازند. 
باتوجه به اين شرايط موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني وزارت صنعت كه بازوي تحقيقاتي اين وزارتخانه 
است در گزارش��ي به ارزيابي اصلي ترين چالش هاي اين 
صنعت پرداخته و تالش كرده تا نقش��ه راه بهبود صنعت 
خودروسازي را ترسيم كند. در اين گزارش 9راهكار براي 
نجات صنعت خودرو س��ازي  ارايه و پيشنهاد شده دولت 
سهام خود را در اين شركت ها بفروشد، نظام قيمت گذاري 
خودرو اصالح شود و همكاري هاي بين المللي شركت هاي 
خودرو س��ازي  با تركيه، روس��يه و هند تقويت شود. البته 
شركت هاي خودرو سازي در حال حاضر وضع مالي مناسبي 
ندارند و ميزان زيان انباشته آنها از مرز 100هزار ميليارد تومان 
عبور كرده است. در چنين ش��رايطي اكنون سوال اصلي 
اين اس��ت كه راهكار نجات صنعت خودرو سازي  از بحران 

چيست؟ كه دراين گزارش به آن پاسخ داده شده است. 

    راهكارهايي براي تغيير مسير صنعت خودرو
 راهكارهايي كه موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صنعت ارايه داده شامل »اصالح ساختار مالكيت، 
اص��الح روش قيمت گ��ذاري، توس��عه مش��اركت هاي 
بين المللي، متنوع س��ازي  س��بد مالي خودروس��ازان، 
بهره گيري از پنجره ه��اي فرصت فناورانه: تكميل حلقه 
باالدست، تكميل زنجيره ارزش« است. همچنين در گزارش 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت 
آمده است كه مداخله مستقيم دولت در انتصاب مديران 
2شركت سايپا و ايران خودرو و تركيب دولتي هيات مديره 
اين 2 شركت موجب شده نگاه كوتاه در نظام مديريتي و 

حاكميتي اين شركت ها مسلط شود.
1.اصالح ساختار مالكيت: در گزارش موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت آمده است مداخله 
مس��تقيم دولت در انتصاب مديران 2ش��ركت س��ايپا و 
ايران خودرو و تركيب دولتي هيات مديره اين 2 ش��ركت 
موجب ش��ده نگاه كوتاه در نظ��ام مديريتي و حاكميتي 
اين شركت ها مسلط شود. همچنين اين نگاه باعث شده 
تمركز اصلي اين شركت ها به جاي ارتقاي فناوري و عرضه 
محصوالت متنوع و به روز بيشتر بر افزايش توليد و فروش 
متمركز شود به همين دليل الزم است ساختار مالكيتي 
شركت هاي خودرو ساز اصالح شود. براي اين كار بايد سهام 
مستقيم و غيرمستقيم دولت در شركت هاي خودرو ساز 
در قالب بسته هاي 5درصدي به صورت تدريجي به بخش 
خصوصي، به استثناي قطعه سازان، واگذار شود. همچنين 
الزم است ميزان تملك شركت هاي خودرو ساز در سهام 

خودشان كاهش يابد.
2. اصالح روش قيمت گذاري: طبق اين پژوهش، يكي ديگر 
از موانع توسعه صنعت خودرو سازي  نظام قيمت گذاري در 
اين صنعت است. نامناسب بودن مكانيسم قيمت گذاري 
در طول زنجيره توليد خودرو منجر به زيان خودروسازان و 
تحميل بخشي از اين هزينه ها به قطعه سازان شده است. 

بنابراين الزم است نظام قيمت گذاري اصالح شود.
3. توسعه مش��اركت هاي بين المللي: موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني يكي ديگر از راهكارهاي توس��عه 
صنعت خودرو را توسعه مشاركت هاي بين المللي عنوان 
كرده است. باال بودن هزينه هاي تحقيق و توسعه، توليد 

و عرضه پلتفرم و محصول جديد در صنعت خودرو موجب 
شكل گيري مش��اركت هاي بين المللي در زنجيره ارزش 
خودرو و تغيير فرآيند توليد از درون گرايي به تقسيم كار 
بين المللي شده است. بنابراين براي تامين قطعات، انتقال 
دانش و توسعه بازار هاي صادراتي صنعت خودرو در شرايط 
تحريمي، اس��تفاده از ظرفيت پيمان ه��اي منطقه اي يا 
توافقنامه هاي 2 يا چندجانبه با كشور هاي تركيه، روسيه و 
هند براي پيوند به زنجيره ارزش خودرو سازي  اين كشور ها 
راه حل مناسبي براي توسعه مشاركت هاي بين المللي و 

افزايش توان رقابت پذيري اين صنعت در ايران است.
4. متنوع س��ازي  سبد مالي خودروس��ازان: يكي ديگر از 
راهكار هاي افزايش توان رقابتي صنعت خودرو سازي  در 
ايران، متنوع س��ازي  سبد مالي اين صنعت است. با توجه 
به س��هم باالي پيش فروش در تامين مالي خودروسازان 
و وابستگي ساختار مالي خودروس��ازان و قطعه سازان به 
نظام بانكي و نيز پر شدن حد اعتباري دريافت تسهيالت 
شركت هاي خودرو س��از از بانك ها الزم است روش هاي 
تامين مالي صنعت خودرو سازي  متنوع تر شود و براي اين 
كار بهتر اس��ت از ابزار هاي مالي در بازار سرمايه اي كمك 
گرفته شود. در سال هاي گذشته به ظرفيت هاي موجود در 

بازار سرمايه كم توجهي شده است.
5 متنوع سازي  س��بد محصوالت: موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني در ادامه گزارش خود پيشنهاد داده 
است، شركت هاي خودرو ساز بايد سبد محصوالتشان را 
متنوع تر كنند. براي اين كار الزم است صندوق تخصصي 
پژوهش و فن��اوري خاص صنعت خودرو س��ازي  فعال و 
صندوق هاي پروژه تاسيس شوند. ضمن اينكه بايد ميزان 
داخلي س��ازي  خودرو از 20درصد ب��ه 40درصد افزايش 
 B و A يابد و قطعات و مجموعه ه��اي خودرو در دو كالس

طبقه بندي و توليد شوند.
6. بهره گي��ري از پنجره ه��اي فرص��ت فناوران��ه: طبق 
راهكار هاي ارايه ش��ده در اين پژوهش، الزم است با توجه 
به الزامات جهاني فعاليت شركت هاي خودرو ساز به سمت 

توليد خودرو هاي پ��اك افزايش يابد و تولي��دات آنها در 
دوره هاي 5 يا 10س��اله به سمت توليد اينگونه خودرو ها 

سوق پيدا كند.
7. توانمند سازي  قطعه سازان: مركز پژوهش هاي وزارت 
صنعت يكي ديگر از مش��كالت صنعت خودرو س��ازي  را 
توسعه نيافتن صنعت قطعه س��ازي  متناسب با نياز هاي 
اين صنعت دانسته و گفته اين موضوع توان شركت هاي 
خودرو س��ازي  را در براب��ر تحريم ه��ا و همينطور عرضه 
محصوالت جديد محدود كرده است به همين دليل صنعت 

قطعه سازي  در ايران بايد توسعه يابد.
8. تكميل حلقه باالدست: طبق نظر وزارت صنعت در كنار 
توانمند سازي  قطعه سازان الزم است سرمايه گذاري براي 
تكميل زنجيره توليد در بخش هاي ورق فوالد، پالستيك، 
شيشه، مواد شيميايي يا منسوجات موردنياز در ساخت 

خودرو افزايش يابد.
9. تكميل زنجيره ارزش: بازوي پژوهشي وزارت صنعت 
يكي ديگر از راهكار هاي نجات صنعت خودروس��ازي را 
تكميل زنجيره ارزش اعالم و تأكيد كرده براي اين كار بايد 
زيرس��اخت هاي الزم براي احداث مراكز آزمون خودرو، 
آزمون مونتاژ خودرو، آزمون تصادف و آزمايشگاه تجهيزات 

ايمني فراهم شود.

    برنامه صمت چيست؟ 
در همين راستا، سيد رضا فاطمي امين، نيز بارها از تدوين 
9 پروژه  تحولي براي صنعت خودرو سازي سخن گفته كه 
در حال اجرااست. البته اوتاكيد كرده كه خودرو در حالت 
كامل يك پروژه دو ساله است كه البته به معني عدم تحرك 
تا دو سال آينده نيست و نتايج بسياري از اقدامات و برنامه ها 
همين امس��ال قابل لمس خواهد بود اما براي رسيدن به 
نقطه مطلوب و افتخار نسبت به اين صنعت، طي دو سال 
برنامه هاي تحولي را به طول كامل اجرا و شاهد تحوالت 
گس��ترده در آن خواهيم بود. وزير صمت با بيان اينكه در 
كشور ظرفيت و زيرساخت الزم براي توليد يك ميليون 

و ششصد تا يك ميليون و هش��تصد هزار خودرو در سال 
وجود دارد، بيان داشت: برنامه كلي وزارت صمت آن است 
كه در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بين قطعه 
ساز و خودروساز اصالح شده و اين صنعت آماده باشد تا با 
سرمايه گذاري هاي جديد در سال 1402، حجم توليد وعده 
داده ش��ده در 1403 و 1404 محقق شود. وزير صنعت، 
معدن و تجارت همچنين دراظهاراتي ديگر، به الزامات 
برنامه تحولي صنعت خودرو اشاره كرده و گفته است: 
»ارتقاي كيفيت سوخت متناسب با استاندارد آاليندگي، 
ثبات نس��بي نرخ ارز و قيمت نهاده ها، توس��عه صنايع 
باالدستي شامل فلزات، پليمرها و تجهيزات الكترونيكي، 
توس��عه زيرس��اخت ها در حوزه هاي م��ورد نياز مانند 
انرژي، س��وخت و جاده، متناسب با سطح به كارگيري 
شده در صنعت خودرو، اصالح نظام تعرفه اي قطعات، 
مجموعه هاي خودرو و خودروي كامل، محدوديت  تردد 
خودروهاي فرسوده، افزايش درآمد سرانه خانوار متناسب 
با رشد اقتصادي 8 درصد و بهبود توزيع درآمد، تأمين 
منابع مالي ريالي و ارزي مورد نياز براي سرمايه گذاري به 
منظور افزايش ظرفيت هاي توليد، ارتقاي فنآوري مورد 
نياز در زنجيره خودرو سازي كشور، توسعه ابزارهاي مالي 
و تأمين س��رمايه در گردش صنعت خودرو، گسترش 
تعامالت بين المللي و مشاركت با شركت هاي خارجي 
به منظور جذب س��رمايه و توسعه فنآوري هاي نوين و 
زيرساخت هاي توليد و صادرات« از جمله الزامات برنامه 
تحولي صنعت خودرو اس��ت. صحبت از برنامه تحولي 
وزارت صمت براي تح��ول در صنعت خودرو، درحالي 
است كه امروز بيش از هرزمان ديگري صنعت خودروي 
كشور مورد انتقاد عامه مردم، صاحبنظران، نمايندگان 
مجلس، مسووالن باالدستي نظام و حتي در راس همه 
اينها رهبر انقالب اس��ت. از اين رو، در شرايط كنوني، با 
وجود چنين برنامه هايي كه خيلي اوقات در حين اجرا 
منحرف يا به كما رفته اند، چشم انداز روشني پيش روي 

صنعت خودرو كشور نمي توان متصور بود.

رويداداخبار
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احتمال كمبود  خوراك مرغ 
در بازار ايران 

جنگ اخير روس��يه و اوكراين بحران كمبود مواد 
غذايي را در كش��ورهاي مختلف به همراه داشته و 
باعث گران شدن برخي اقالم شده است. گويا ايران 
در واردات خوراك دام و طيور از روس��يه نيز دچار 
چالش ش��ده اس��ت. آيا كمبود خوراك مرغ را در 
بازار گران مي كند؟ كمبود خوراك دام و طيور بازار 
جهان را با بحران تازه اي رو به رو كرده است. در همين 
مورد رييس مجمع فعاالن اقتصادي ايران از كمبود 
خوراك مرغ در مرغداري ه��ا خبر داد. محمدرضا 
حس��ينا گفته اس��ت: در حال حاض��ر 80 درصد 
مرغداران روسيه خوراك طيور خود را از اتحاديه اروپا 
وارد مي كنند. در برخي محصوالت وابستگي واردات 
به صد در صد مي رسد. او توضيح داد: احتمال دارد با 
تحريم هاي اخير عليه روسيه ايران با كمبود خوراك 
دام و طيور مواجه شود. همين مساله گراني مرغ را 
براي مردم به همراه دارد. حسينا بيان كرد: بي شك 
تحريم ها عليه روسيه مي تواند بحران غذايي را براي 
جهان به همراه داشته باشد. پيش تر مرغداران گفته 
بودند كه عرضه خواك مرغ از سوي سامانه بازرگام با 
تاخير 40 تا 45 روزه انجام مي شود. اخيرا هم پوتين، 
رييس جمهور روسيه اعالم كرد كه تحريم ها روسيه 

دنيا را با بحران غذا رو به رو مي كند.

 هشدار به موانع 
تامين نهاده هاي دامي 

در سال 1400 با وجود انواع محدوديت هاي خارجي 
و داخلي با تالش بخش خصوصي كمبود نهاده هاي 
دامي نداشتيم اما برطرف نشدن موانع منجر به برهم 
خوردن نظم در فرايند تامين كاالهاي اساسي مي شود.

به گزارش اوندا، در سال گذشته با وجود برخي نوسانات؛ 
جريان كلي تامين نهاده برقرار بود . اين درحالي است 
كه در راستاي مقابله با محدوديت هاي ناشي از تحريم؛ 
واردكنندگان قبل از تامين ارز، كاال را در سامانه بازارگاه 
تحويل دامداران و مرغداران نموده و بعضا پس از 3 ماه 
ارز آن تامين شده است. متاسفانه كاهش كم سابقه نرخ 
برابري يورو در كنار افزايش بي س��ابقه نرخ نهاده هاي 
دامي در بازار جهاني باعث وارد آمدن خس��ارت هاي 
زيادي به تامين كنندگان نهاده هاي دامي شده است 
به نحوي كه عموما توان ادامه فعاليت در فرآيند تامين 
كاالهاي استراتژيك را با اين روند ندارند. تمامي دست 
اندركاران اطالع دارند كه از 7 ارديبهشت سال 1400 
كه آخرين قيمت ريالي نهاده هاي دامي مصوب شده 
تا امروز حداقل 50 درصد افزايش در قيمت جهاني اين 
اقالم را شاهد بوده ايم.عالوه بر اين در همين بازه زماني 
ش��اهد افزايش هزينه هاي داخلي و بعضا هزينه هاي 
تجاري از ابتداي س��ال جاري بوده ايم اما برغم تجربه 
شرايط مذكور هنوز وعده هاي قبلي مسووالن محترم 
مبني ب��ر اصالح قيمت هاي ف��روش داخلي اجرايي 
نشده اس��ت.  بدون ترديد تبعات عدم حل مشكالت 
تامين كنندگان كاالهاي اساس��ي و اجرايي نش��دن 
وعده مسووالن مي تواند منجر به ورشكستگي و حذف 
كامل ظرفيت بخش خصوصي كشور از جريان تامين 
نهاده هاي دامي شود. متاسفانه افزايش نرخ پايه گمركي 
در اين اقالم توسط دولت نيز اين معضل را تشديد نموده 
است . در حالي كه همه كشور هاي دنيا در حال كاهش 
يا حذف هزينه واردات كاالهاي اساسي و مواد غذايي 
هستند. با وجود افزايش 50 درصدي قيمت هاي جهاني 
دولت اجازه دريافت قيمت تمام شده كاال را به فعاالن 
اين حوزه نمي دهد در صورتي كه خود دولت با افزايش 
نرخ پايه گمركي عمال هزينه هاي دريافتي گمرك را تا 
دو برابر از ابتداي سال افزايش داده است. از سوي ديگر 
تاخير در انجام تعهدات ارزي دولت به واردكنندگان 
كه بعضا دو ماه پيش كاالي خود را در سامانه بازارگاه 
تحويل داده اند هم خسارت هاي جبران ناپذيري براي 
اين بخش به دنبال داشته است. اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران به عنوان تشكل ذيربط همه 
موارد را به صورت مستند به دست اندركاران امر اعالم 
نموده است تا با رفع موانع موجود ميزان مطلوب ذخاير 

كاالهاي اساسي كشور حفظ شود .

دستور ارزي گمرك لغو شد!
گمرك ايران از لغو بخشنامه اخير خود در رابطه با 
تعيين مصاديق پولش��ويي براي ورود ارز به كشور 
خبر داده است. گمرك ايران در ششم فروردين ماه 
سال جاري طي بخشنامه اي به گمرك هاي اجرايي 
در رابطه با ورود ارز همراه مس��افر شاخص هايي را 
به عنوان مصاديق ظن به پولش��ويي اعالم و مورد 
تاكيد قرار داد. اين بخشنامه با مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتص��ادي در رابطه ب��ا ورود نامحدود 
ارز چندان مطابقت نداش��ت كه در گزارشي به آن 
پرداخته ش��د. اما اعالم رضا گل��ي، مديركل مركز 
مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك ايران به ايسنا 
از لغو بخشنامه مربوطه در 17 فروردين ماه حكايت 
دارد. اين مقام مسوول در گمرك ايران در اين رابطه 
گفت: بعد از آنكه گمرك بخشنامه را صادر كرد، بانك 
مركزي در هفتم فروردين ماه در اين خصوص طي 
مكاتبه اي با گمرك ايران، مواردي را اعالم كرد كه 
الزم شد جهت روشن شدن وضعيت نحوه اجراي 
مصوبات مربوطه و دس��تورالعمل بانك مركزي و 
چگونگي كنترل ارز همراه مسافر بدون محدوديت، 
هماهنگ��ي الزم با بانك مركزي انجام ش��ود. اين 
بخشنامه در شرايطي لغو شده است كه جريان صدور 
و چرايي لغو آن و آنچه كه از سوي بانك مركزي به 
گمرك اعالم ش��ده مبهم باقي مانده است. اين در 
حالي است كه در مهرماه 1397 و به دليل شرايط 
ارزي كشور طي مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي 
دولت مقرر شد ورود ارز به صورت اسكناس به داخل 
كشور بدون محدوديت و مطابق با ضوابط و مقررات 
بانك مركزي و مقررات مبارزه با پولش��ويي توسط 

اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز باشد.

اجراي يك حمايت  جديد 
صادراتي

سازمان توس��عه تجارت ايران، ش��يوه نامه تخصيص 
بخشي از اعتبارات مشوق هاي صادراتي در چارچوب 
بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال 1400 
را اعالم كرد. پرداخت كمك س��ود تسهيالت بانكي به 
صادركنندگان، پرداخ��ت كمك هزينه حمل هوايي 
و پرداخت كمك هزينه اجاره غرفه در نمايشگاه هاي 
بين المللي، سه بخشي است كه شيوه نامه اجرايي آن از 

سوي سازمان توسعه تجارت تببين و ابالغ شده است.
بر اين اساس، نحوه، شرايط و مستندات قابل ارايه براي 
دريافت مش��وق هاي صادراتي ابالغي، روي وب سايت 
 www.tpo.ir سازمان توسعه تجارت ايران به نشاني
بارگذاري ش��ده  است. همچنين زمان پذيرش پرونده 
صادركنندگان براي بهره مندي از مشوق هاي صادراتي 
اعالمي، در بخش پرداخت كمك هزينه حمل هوايي 
كاالهاي اولوي��ت دار صادراتي و ني��ز پرداخت كمك 
هزينه اجاره غرفه در نمايش��گاه هاي بين المللي تا روز 
20 فرودين ماه جاري و زم��ان پذيرش پرونده ها براي 
برخورداري از پرداخت كمك سود تسهيالت بانكي به 
صادركنندگان كاالها و خدمات تا 29 خردادماه امسال 
تعيين شده است. منابع پيش بيني شده در قانون بودجه 
سال 1400 كل كشور براي حمايت از توسعه صادرات 
غيرنفتي، ب��ه ميزان 7600 ميليارد ريال و بخش��ي از 
درآمدهاي حاصل از وضع عوارض صادراتي و همچنين 
1900 ميليارد ريال از محل درآمدهاي حاصل از حقوق 
ورودي با عنوان »تامين يارانه صادرات كاال با اولويت اقالم 
كشاورزي« است. بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته در 
بسته حمايت صادراتي 1400، حمايت از صادركنندگان 
در چند حوزه اصلي برنامه ريزي ش��ده است. حمايت 
از حضور شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي تجاري 
خارج از كشور و همچنين هيات هاي تجاري، بازاريابي 
و سرمايه گذاري، پرداخت يارانه سود تسهيالت بانكي 
در ح��وزه اعتب��ارات صادراتي با اولوي��ت پرداخت به 
زيرس��اخت هاي صادراتي، حماي��ت از فعاليت هاي 
تبليغاتي، بازاريابي، آموزشي، اطالع رساني و پژوهش، 
پرداخت كمك هزينه حمل و نقل صادراتي، حمايت 
از ص��ادرات كااله��ا و خدمات اولوي��ت دار، حمايت از 
برندسازي ملي و حمايت از برنامه توانمندسازي صادراتي 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بخشي از حمايت هايي 
است كه در اين قالب انجام مي شود. همچنين بخشي از 
حمايت ها نيز به حوزه زيرساخت هاي تجاري صادراتي، 
حماي��ت از طرح هاي صادراتي، حماي��ت از راه اندازي 
مراكز تجاري ايران و حمايت از راه اندازي دفاتر فروش 

و بازاريابي در بازارهاي هدف اختصاص خواهد داشت.

فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب؟!
مشاهدات ميداني از بازار حاكي از آن است كه مرغ در 
برخي مغازه ها بيش از قيمت مصوب 31 هزار تومان 
فروخته مي شود. به گزارش ايسنا، بر اساس مشاهدات 
ميداني از خرده فروشي هاي سطح شهر تهران قيمت 
هر كيلو مرغ گرم آماده طب��خ 31 تا 35 هزار تومان و 
در برخي مغازه ها نيز با نرخ هاي باالتر يعني كيلويي37 
هزار تومان به فروش مي رسد. اين در حالي است كه بر 
اساس آخرين تصميمات دولت در سال گذشته قيمت 
مصوب هر كيلو مرغ گرم 31 هزار تومان تعيين شده 
است. در ميادين ميوه و تره بار نيز هر كيلو مرغ تنظيم 
بازاري با قيمت27 هزار و500 تومان عرضه مي شود. 
روند افزايش قيمت مرغ از اواخر اسفندماه سال گذشته 
آغاز شد و هر كيلو مرغ گرم را از 28 تا 31 هزار تومان 
به حدود 35 تا 37 هزار تومان رساند و تاكنون نيز در 
همين بازه قيمتي باقي مانده و هنوز مشخص نيست 
چرا با وجود اينكه بس��ياري از فعاالن صنعت طيور 
مي گويند با م��ازاد توليد مرغ مواجهيم و مرغ هاي بر 
روي دست توليدكنندگان مانده و بازار كشش جذب 

اين مرغ ها را ندارد، قيمت ها كاهشي نشده است.

در يك گزارش پژوهشي تشريح شد 

دبير انجمن واردكنندگان برنج اعالم كردرييس اتاق بازرگاني ايران و عراق: 

9 فرمان براي نجات صنعت خودرو از بحران 

جزييات آغاز ثبت سفارش براي واردات برنجوزارت بازرگاني بايد احيا شود
رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق اظهار داشت: واقعيت اين 
است كه مساله بازرگاني هم در داخل كشور و هم در حوزه 
بين المللي و منطقه اي و هم توسعه اي كشور دچار آسيب 
مي شود و هر حوزه اي را كه بررسي مي كنيم، مي بينيم اين 
عدم تفكيك باعث آشفتگي آن شده است و دود آن هم به 
چشم مردم، دولت و هم روابط خارجي ما مي رود. همچنين 
بسياري از اهداف كشور در سايه اين سياست نادرست، ضربه 
ديده و مي بيند.  يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايلنا درباره 
لزوم تفكيك حوزه بازرگاني از وزارت صمت اظهار داشت: 
معتقدم به طور قطع بايد اين تفكيك صورت بگيرد چراكه 
هرچه به سمت جلو پيش مي رويم، ضرورت اين اقدام بيشتر 
مي شود و خسارت هاي عدم تفكيك حوزه بازرگاني از اين 
وزارتخانه را دولت و مردم مي بينند و آشفتگي تجارت كشور 
هر روز بيشتر مي شود. وي افزود: واقعيت اين است كه مساله 
بازرگاني هم در داخل كش��ور و ه��م در حوزه بين المللي و 
منطقه اي و هم توسعه اي كشور دچار آسيب مي شود و هر 
حوزه اي را كه بررسي مي كنيم، مي بينيم اين عدم تفكيك 
باعث آشفتگي آن ش��ده است و دود آن هم به چشم مردم، 
دولت و هم روابط خارجي ما مي رود. همچنين بسياري از 
اهداف كش��ور در سايه اين سياست نادرست، ضربه ديده و 
مي بيند. وزير اس��بق وزارت بازرگاني با اشاره به مشكالت 
عدم تفكيك حوزه بازرگاني در نظام توزيع و تجارت داخلي 
تاكيد كرد: در حوزه داخلي شاهد آن هستيم كه به دليل نبوِد 
وزارت معين و مشخص بازرگاني، مشكالت نظام توزيع كاال، 
تامين، نظارت، پيگيري، نظم امور توزيع و... سامان ندارد و 
كشور خسارت هاي عظيمي مي بيند، به طوري كه دولت 
در سال گذشته 18 ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي در 
بدترين شرايط ارزي اختصاص داده اما به دليل اشكاالت نظام 
توزيع، اين كاال به دست مردم نرسيد. آل اسحاق با بيان اينكه 
در بحث مراودات داخلي اشكال نظام توزيع، خسارت هاي 
قابل توجهي به مردم وارد كرده است، گفت: چرا بايد در بحث 
خودرو چنين فشاري به مردم وارد شود؟ يك بار اعالم كردم 
كه قيمت تمام شده پرايد 50 ميليون تومان است اما در بازار 

تا 150 ميليون تومان هم به فروش مي رسد. پس از آن يكي 
از مديران عامل خودروسازي پيامي به من فرستاد مبني بر 
اينكه چرا بي انصافي كرده ايد، قيمت تمام شده خودروي 
پرايد در حال حاضر 38 ميليون و 400 هزار تومان است اما در 
بازار تا 140 ميليون تومان هم به فروش مي رسد و مقصر اين 
شرايط، نظام توزيع است. وي افزود: سوال من اين است كه 
مگر پرايد يا خودروهاي داخلي را مستكبران مصرف مي كنند 
كه چنين شرايطي براي توزيع آن ايجاد شده است؟ مگر اين 
نيست كه پرايد را دهك هاي كم درآمد خريداري مي كنند 
ت��ا در برخي از موارد صرف درآم��د خانوار كنند؟ اين فعال 
اقتصادي تاكيد كرد: در لوازم خانگي هم شرايط همين طور 
اس��ت و اتفاقا اين گاليه را توليدكننده ها هم دارند چرا كه 
قيمت تمام شده مواد اوليه با قيمتي كه به دست توليدكننده 
مي رسد فاصله دارد. آل اسحاق بيان كرد: 10 هزار قلم كاال 
در نظام توزيع وجود دارد كه نهادي بايد نظم و نظارت به اين 
كاالها را بر عهده داشته باشد و امروز مي بينيم با اين شرايط 
تمام زنجيره تامين، ذخيره سازي، قيمت گذاري، كنترل و 
نظارت به كجا رسيده است. وي تصريح كرد: در حال حاضر 
3 ميليون صنف رسمي داريم و 120 هزار تشكل و اتحاديه 
فعال هستند اما تمام اين مجموعه ها به دليل وضعيت حوزه 
بازرگاني و شرايط وزارت صمت روي هوا و بالتكليف مانده اند 
و تمام مسووليت هاي نظارت بر اين حوزه به يك چهارم يك 
وزارتخانه كه آن هم در بخش هاي توليد و معدن مشكالت 
بسياري دارد اختصاص پيدا كرده و تمام اين حوزه ها با يك 
وزير و چند معاون مديريت مي شوند. رييس اتاق بازرگاني 
ايران و عراق با اشاره به اثرگذاري عدم تفكيك وزارت بازرگاني 
در تجارت خارجي اظهار داشت: مگر در چند سال گذشته 
همواره اعالم نمي ش��ود كه دني��ا در حال جنگ اقتصادي 
است؟ جنگ اقتصادي مربوط به حوزه هاي تجاري است و 
تمام تحريم ها از جمله تحريم هاي اجازه ورود و خروج كاال، 
حمل و نقل، ارتباط بانكي مربوط به تجارت مي شود و حال 
اينكه در ايران مديران روابط اين جنگ تجاري با يك وزيري 

كه هزاران مسووليت دارد، شدني نيست.

دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: واردكنندگان برنج، 
هفته گذشته با وزارت كشاورزي به توافق رسيده اند تا ثبت 
سفارش را از ابتداي هفته جاري براي واردات برنج آغاز كنند.
دبير انجمن واردكنندگان برنج ضمن اش��اره به توافق با 
وزارت كشاورزي براي آغاز ثبت سفارش براي واردات برنج 
از ابتداي هفته جاري، گفت: با توجه به پيش بيني ها مبني بر 
كمبود توليد برنج داخلي، دولت بايد به موقع زمينه واردات 
برنج را فراهم كند. به دليل جنگ بين روس��يه و اوكراين، 
ش��اهد افزايش بهاي محصوالت كشاروزي در سطح دنيا 
هستيم بنابراين بايد به موقع امكان واردات برنج را مهيا كنيم 
تا با قيمت مناسب تر و به ميزان الزم برنج وارد كشور شود. 

مسيح كشاورز با اشاره به افزايش نرخ مواد غذايي و غالت 
در بازارهاي جهاني، گفت: 10 تا 20 درصد قيمت برنج در 
مبدا افزايش داشته اس��ت؛ اين افزايش نرخ باعث خواهد 
شد قيمت برنج خارجي تا به دست مصرف كنندگان نهايي 

برسد قيمت آن به كيلويي 40 هزار تومان برسد.
كشاورز با بيان اينكه جنگ روسيه و اوكراين دنيا را با چالش 
تامين مواد غذايي درگير كرده است، گفت: چين از جمله 
كشورهايي است كه اقدام به افزايش ذخاير استراتژيك و 
احتياطي خود كرده است و براي جايگزين كردن كمبود 
گندم، اقدام به خريد برنج هاي پرمحصول كشورهاي ويتنام 
و تايلند كرده كه همين مساله در قيمت  اين محصول در 

بازارهاي جهاني تاثير مستقيم گذاشته است.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: در حال حاضر به آخر فصل 
زراعي برنج در پاكس��تان و هندوستان نزديك شده ايم از 
اين رو حجم برنج در اين كشورها كاهش پيدا كرده است و 
آنها براي فروش حجم باقي مانده برنج، افزايش نرخ 10 تا 
20 درصدي در نظر گرفته اند. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا اين امكان وجود دارد كه تعداد منابع تامين كننده 
برنج را افزايش بدهيم؟ گفت: ذائقه مردم به برنج پاكستاني 
و هندي عادت كرده است و با افزايش نرخ برنج در پاكستان 
و هند قيمت اين محصول در س��اير كشورها نيز افزايش 
پيدا مي كند عالوه بر اين كشورهاي امريكاي التين و شرق 

آس��يا از ما دور هستند و هزينه حمل ونقل ازاين كشورها 
براي ما زياد تمام مي شود. كشاورز با اشاره به تسريع خريد 
برنج از سوي كشورهاي عربي، افزود: واردكنندگان برنج 
هفته گذشته با وزارت كشاورزي به توافق رسيده اند تا ثبت 
س��فارش را از ابتداي هفته جاري براي واردات برنج آغاز 
كنند. در حال حاضر ذخاير بخش خصوصي براي تامين 
نياز ماه هاي فروردين و ارديبهشت به اتمام رسيده است؛ 
ابتداي ماه فروردين و ارديبهشت بهترين زمان براي خريد 
برنج خارجي است. دبير انجمن واردكنندگان برنج ميزان 
واردات برنج در سال گذشته را حدود 1 ميليون تن عنوان 
كرد و افزود: س��ال گذش��ته حدود 400 هزار تن از برنامه 
واردات عقب مانديم. اگر بنا به پيش بيني ها در سال جاري 
نيز با كمبود توليد برنج داخلي مواجه خواهيم شد بهتر است 
كه دولت هر چه سريع تر براي كسري آن اقدام كند چراكه 
ظرفيت برنج خارجي به اتمام مي رسد و آنها نيز افزايش نرخ 
بيشتري برمحصول خود اعمال مي كنند . وي در پاسخ به 
اين پرسش كه بحث تهاتر با پاكستان صورت جدي تري به 
خود گرفته است برنج نيز جزو محصوالتي است كه بحث 
تهاتر آن مطرح شده است آيا جزيياتي در اين زمينه داريد؟ 
گفت: زماني كه عمران خان نخست وزير پاكستان بود من با 
وي مالقات كردم تا روند واردات برنج از اين كشور به ايران 
سرعت بيشتري به خود بگيرد. همچنين با مسووالن بانك 
مركزي اين كشور نيز وارد مذاكره شديم اما در نهايت اين 
مذاكرات منتج به نتيجه نشد و بانك هاي آنها اجازه فعاليت 
به ما را ندادند اميدواريم كه با تغيير سياست هاي داخلي 
در آن كشور شاهد تهاتر باشيم. هم اكنون واردكنندگان 
براي انتقال پول به پاكستان حدود 15 تا 16 درصد هزينه 
مي كنند اگر امكان تهاتر ايجاد ش��ود اين هزينه به صفر 
مي رسد از اين رو ما از تهاتر استقبال مي كنيم. دبير انجمن 
واردكنندگان برنج با بيان اينكه در ماه رمضان براي نرخ برنج 
قيمت مصوب تعيين شد، افزود: در اين ماه واردكنندگان 
سود خود را صفر كردند تا برنج خارجي در اين ماه با قيمت 

كيلويي 30 و 31 هزار تومان عرضه شود.

ايران خودرو و سايپا نمی توانند 
سهام خود را خريداری کنند

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان رييس کميسيون 
صنايع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی می گويد: 
خريد سهام ايران خودرو و سايپا توسط شرکت های 
زير مجموعه اين 2 شرکت و با پول خود اين شرکت ها 
غيرقانونی اس��ت. آقای عزت اهلل اکبری تاالرپش��تی 
می گويد: برخی از ش��رکت های زي��ر مجموعه ايران 
خودرو و سايپا، با هزينه خود اين 2 خودروساز، سهام 
آن ها را می خرند که اين موارد جزو بی نظمی آن ها به 
شمار می آيد که دولت به اين موضوع ورود کرده است. 
در ميان دستورات ابالغ شده از سوی رئيس جمهور، 
تعيين تکليف واگذاری مديريت دولتی شرکت های 
خودروس��ازی ايران خودرو و س��ايپا حداکثر ظرف 6 
ماه آينده به بخش غيردولت��ی از جمله راهکار ها بود 
که موردتوج��ه اکثر فعاالن حاضر در بازار خودرو قرار 
گرفت. آقای قربان زاده رئيس سازمان خصوصی سازی 
گفته بود سهام حدود 5  درصدی دولت در ايران خودرو 
و سهام حدود 18  درصدی دولت در سايپا، کامل وثيقه 
است؛ بنابراين ابتدا بايد اين وثيقه ها آزاد شوند تا امکان 
واگذاری آن ها فراهم ش��ود. آقای فاطمی امين وزير 
صمت گفت��ه بود قيمت گذاری در دو ش��رکت ايران 
خودرو و سايپا آغاز شده و اميدواريم تا چند ماه آينده 
اين دو شرکت در بورس به صورت بلوکی عرضه شوند.
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ادامهازصفحهاول

كمر به ويراني اين خانه 
بسته ايم

استمرار رشد بورس تا فصل 
مجامع 

 تاكنون هي��چ ملتي اين طور كم��ر به نابودي 
محيط زيس��ت خود نبسته بود كه ما بسته ايم، 
با ندان��م كاري، با بي توجهي. چرا راه دور برويم، 
همي��ن روز 13 فروردين كه به غل��ط آن را روز 
طبيعت ن��ام نهاده ايم در حالي ك��ه بايد به آن 
مي گفتي��م روز نابودي طبيع��ت. اين حجم از 
زباله كه مردم در طبيعت رها كرده اند باور كردني 
نيس��ت. اين حجم بي توجهي و بي فرهنگي در 
هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. حاال اگر قرار باشد 
جغرافيايي را كه در آن زندگي مي كنيم تعريف 
كنيم بايد بگوييم، خاك تش��نه، آس��مان غبار 
گرفته و مردم كمر به نابودي طبيعت بسته اند. 
طبيعتي كه براي نسل هاي قبل از ما ارزشمند 
بود و محل زندگي و امرارمعاش آنها حاال تبديل 
شده به زميني كه با بي توجهي و سهل انگاري 
ما هر روز بيش��تر از روز قبل نابود مي شود. اين 
هوايي كه تنفس مي كنيم، اين زمين هايي كه 
زير پايمان خالي مي شود، اين حيات وحشي كه 
شده جوالنگاه شكارچيان غيرمجاز، خانه ماست، 

خانه اي كه خود كمر به ويراني آن بسته ايم.

ب��ا توجه به ع��دم ش��فافيت در صورت هاي مالي 
و گاه��ي زي��ان ده ب��ودن برخي نماده��اي گروه 
خودروي��ي و همچني��ن نب��ود هيچ پتانس��يلي 
جهت س��رمايه گذاري بلندمدت در اين صنعت، 
خودرويي ه��ا در اولويت تحليل نيس��تند. در اين 

شرايط، نگاه من به بازار نگاهي بلندمدتي است. 
با توجه به اينكه س��ال س��نگين و پر از ابهامي را 
گذرانده ايم، به سهامداراني كه استراتژي آنها خريد 
سهام ش��ركت هاي DPS محور در نزديكي فصل 
مجامع است، توصيه مي كنم بر همه نسبت هاي 
سودآوري شركت ها و روند جريان نقدينگي آنها 

تمركز كنند. 
نگاه سهامداران بيشتر به سمت شركت هايي باشد 
كه با تمام ابهامات و بحران ها توانس��ته اند حاشيه 
س��ود امن خود را حفظ كرده كنند و در بررس��ي 
گزارشات عملكرد ماهانه ميانگيني از سال پايه را 

جهت اتخاذ تصميم درست در نظر بگيرند.
صنايع كوچك به خصوص ريالي ها بيشتر در ابهام 
توافقات و ح��ذف ارز ۴۲۰۰ بودند. در مورد حذف 
ارز ۴۲۰۰ در صنايع ريال محور مانند قند و شكر، 
لبنيات، دارويي، غذايي و... براي شركت هايي كه 
مشمول حذف ارز شدند با استناد به  صورت هاي 
مالي آنها مي ت��وان تغييرات در ن��رخ فروش آنها 
را زير نظر داش��ت كه در اين ص��ورت تغييرات در 

سودآوري شان هم آشكار خواهد بود.

رويداد

شمارش معكوس حاملگي ايران يوزپلنگ تحت اسارت 
در سمنان آغاز شد، نگاه ها به حركات اين يوز دوخته 
شده و سوالي كه مدام از ذهن دوستداران حيات وحش 
مي گذرد اين است كه آيا »ايران« ناجي نسل در حال 
انقراض خود مي شود؟ سازمان محيط زيست هم اعالم 
كرد كه 1۰ ارديبهشت تاريخ زايمان احتمالي يوز ايراني 
است. يوزپلنگ گربسان ارزشمندي است كه به شدت 
در معرض انق��راض قرار دارد، زماني بيش��تر مناطق 
آفريقا و گس��تره وسيعي از آسياي مركزي و شبه قاره 
هند جوالنگاه اين حيوان زيبا بود اما امروزه جمعيت آن 
به شدت كاهش يافته به طوري كه گونه آسيايي آن فقط 
در ايران يافت مي شود از اين رو به آن يوزپلنگ ايراني 
مي گويند، البته اين مساله هم چندان جاي خوشحالي 
ندارد چون چندي پيش معاون محيط زيست طبيعي 
و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست اعالم 
كرده بود كه وضعيت يوزپلنگ هاي ايراني بحراني است. 
حسن اكبري گفته بود كه سرشماري ها نشان مي دهد 
1۲ قالده يوزپلنگ در زيستگاه ها وجود دارد كه از اين 

تعداد فقط 3 قالده ماده است.

   آيا ايران يوزپلنگ در اسارت
 ناجي نسل خود مي شود؟ 

داس��تان از اين قرار است كه كوش��كي يوزپلنگ نر 
بهمن ماه 13۸۶ در چهار ماهگي و دلبر يوزپلنگ ماده 
فروردين 13۹۰ در سه ماهگي به اسارت درآمدند كه 
بعد از اين و با توجه به اهميت حفاظت از اين گونه هاي 
ارزش��مند و در خطر انق��راض بودن آنه��ا به پارك 
پرديسان منتقل شدند. بعد از آن در سال 13۹۶ نيز 
يوزپلنگ ماده ديگري به نام ايران در حالي كه هشت 
ماه داشت و از قاچاقچيان در تهران گرفته شده بود به 
اين دو يوز اضافه شد و راه هاي مختلفي براي زادآوري 

آنها در پرديس��ان انجام شد اما موفقيت آميز نبود تا 
اينكه در فروردين ماه سال 13۹۹ مسووالن سازمان 
محيط زيست تصميم گرفتند كه اين يوزها به زادگاه 
خود در توران س��منان برگردانده شوند كه اين كار 
با وجود حواشي بس��يار اما با موفقيت انجام شد. اين 
انتقال مخالفان و موافقان زيادي داشت و سوال همه 
اين بود كه آيا كوشكي، دلبر و ايران موفق به زادآوري 
مي شوند؟ به هر حال تالش ها براي باروري يوزهاي 
ماده ب��ه روش طبيعي ادامه داش��ت اما بعد از مدتي 
كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه سن كوشكي و 
دلبر براي باروري و زادآوري زياد است از اين رو يوز نر 
ديگري به نام فيروز كه جوان تر از كوشكي و براي مدتي 
در طبيعت تحت نظر كارشناسان بود را با روش هاي 
كامال علمي زنده گيري كردند و بعد از آن اقدامات براي 
نزديك شدن فيروز و ايران آغاز شد. با توجه به زمان 
جفت گيري ايران و فيروز )يوز ماده و نر( فكر مي كنيم 
كه زايمان در تاريخ 1۰ ارديبهشت رخ دهد، اين زمان 
تشخيص بارداري ايران نيست بلكه زمان به دنيا آمدن 
توله ها است بعد از حدود دو سال تالش در نهايت دوم 
بهمن سال 1۴۰۰ بود كه اين دو گونه به هم نزديك 
شدند و اولين تماس براي عمل لقاح طبيعي ثبت شد 
كه به گفته امير عب��دوس مديركل حفاظت محيط 
زيست اس��تان س��منان در همان زمان؛ طول دوره 
بارداري يوزپلنگ ها حدود 3 ماه است و اگر اين لقاح 
موفقيت آميز بوده و منجر به تشكيل سلول تخم شده 
باشد، ارديبهشت 1۴۰1 زمان تولد نوزادان احتمالي 
ايران خواه��د بود. معاون محيط زيس��ت طبيعي و 
تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
گويا بايد منتظر توله هاي ايران و فيروز باشيم چون 
شواهد نش��ان مي دهد كه احتمال بارداري ايران باال 
است. حسن اكبري درباره تاريخ زايمان ايران گفت: 

با توجه به زمان جفت گيري ايران و فيروز )يوز ماده و 
نر( فكر مي كنيم كه زايمان در تاريخ 1۰ ارديبهشت 
انجام شود، اين زمان تشخيص بارداري ايران نيست 
بلكه زمان به دنيا آمدن توله هاي يوز است. او افزود: از 
آنجا كه قطعي درباره بارداري ايران صحبت نمي كنيم 
چون براي تش��خيص قطعي بارداري به سونوگرافي 
نياز است اما براي اين كار بايد ايران را بيهوش كنيم 
كه ممكن است به حيوان اس��ترس وارد كند از آنجا 
كه جفت گيري طبيعي بود تمايل داريم كه روند هم 
طبيعي ادامه يابد تا اينكه به شكل طبيعي زايمان كند.

اكبري درباره اينكه آيا باردار بودن ايران براي ش��ما 
محرز است گفت: باز هم نمي توان 1۰۰ درصد گفت 
كه باردار است، گوش��تخواران چون بايد تا آخرين 
لحظه بتوانند در طبيعت شكار كنند بدنشان طوري 
است كه خيلي در ناحيه شكم يا بقيه جاها اختالف 
زيادي در ظاهرش��ان ايجاد نمي شود اگرچه عالئم 
ظاهري نش��ان مي دهد كه احتمال بارداري خيلي 
باال است اما باز هم با قطعيت نمي توانيم بگوييم بايد 
تا 1۰ ارديبهشت صبر كنيم. معاون محيط زيست 
طبيعي و تنوع زيس��تي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست درباره اينكه اگر مش��كلي در اين روند براي 
توله ها پيش بيايد آيا تدبيري انديش��يده ايد افزود: 
اينكه اي��ن اولين تجريه زايمان ايران اس��ت تقريبا 
شرايط خاصي را ايجاد مي كند و مي توان گفت كه 
مقداري موفقيت را پايين مي آورد به هر حال طبيعي 
اس��ت، معموال اولين زايمان حيوانات چون تجربه 
ندارند ممكن است موفقيت پايين بيايد اگر چنين 
اتفاقي افتاد بعد بايد بنشينيم و درباره آن فكر كنيم 
كه به چه شكل عمل كنيم اما شواهد نشان مي دهد 
كه مشكلي نخواهد بود و اميدواريم حداقل در اسارت 

بتوانيم يوز را داشته باشيم.

آيا ايران باردار است؟
رويخطخبر

ارايه آيين نامه »رتبه بندي معلمان« به دولت تا ۲۴ فروردين

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته براي حمايت از معلمان، 
از پيش بيني 3۸ ه��زار ميليارد ري��ال بودجه در طرح 
رتبه بندي معلمان خبرداد. قاسم احمدي الشكي با اشاره 
به اينكه آيين نامه نظام رتبه بندي معلمان با سرعت و دقت 
در حال نوشتن است، افزود: نوزدهمين نشست ويرايش 
اين آيين نامه را با حضور وزير، ۲ نفر از نمايندگان مجلس 
و مديران كل آموزش و پرورش كه در خط اول هس��تند 
براي بررسي مش��كالت و ايرادات برگزار كرديم. او بيان 
كرد: تالش بر اين است تا روز يكشنبه با حضور سازمان 
برنامه و بودجه و امور استخدامي آن را نهايي كنيم چون 
ملزم هستيم تا ۲3 و ۲۴ فروردين ماه جاري، آخرين پيش 

نويس را تقديم هيات دولت كنيم و طبق قانون تاييديه را 
بگيريم. به محض ابالغ هيات هاي مميزي مركز، استان، 
شهرس��تان، مناطق و نواحي آموزش و پرورش ش��روع 
به كار مي كنند تا معلمان براساس شاخص ها و رتبه هاي 
پنجگانه توزيع كنند و بر همان اساس احكام معلمان را 
صادر كنند. احمدي الشكي ادامه داد: آنچه قانون گذار از 
31 شهريورماه 1۴۰۰ اعالم كرده، قابليت اجرايي دارد و 
مشمول اين زمان مي شود لذا معلمان دغدغه اين موضوع 
را از نظر پرداخت نداشته باشند. او يادآورشد: اميدواريم 
به آنچه قانون گذار و سند تحول بنيادين كه شوراي عالي 
فرهنگي در سال 13۹۰ وقت گذاشته، برسيم تا معلمان 

به منزلت و كرامت بيش از گذشته برسند.

آموزش و پرورش نقشي در عدم تعطيلي مدارس ندارد
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: از آنجايي كه آموزش و پرورش مجري مصوبات 
است، نقشي در تعطيل شدن يا نشدن مدارس ندارد. 
صادق س��تاري فرد در واكنش ب��ه دوگانگي اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي در شرايط آلودگي اخير تهران 
كه از يك سو توصيه مي شود در و پنجره  كالس هاي 
م��دارس باز باش��د و از طرفي به س��بب آلودگي هوا 
توصيه اكيد مي شود كه درب و پنجره كالس ها بسته 
باشد، اظهار كرد: تا آنجايي كه ما اطالع پيدا كرديم و 
اس��تانداري تهران اعالم كرد، از پيك آلودگي هوا در 
حال عبور هستيم و شدت آالينده ها در حال كاهش 
است. همچنين سرعت باد و خروج توده از شهر تهران 
و شهرس��تان هاي اس��تان به گونه اي است كه بتوان 
آموزش ها را حض��وري دنبال ك��رد. او در واكنش به 
اينكه اما دانش آموزان هم اكنون در كالس ها هستند 
و شرايط هوا نيز در وضعيت ناسالم براي همه گروه ها 
قرار دارد و در چنين ش��رايطي و ب��ا وجود كرونا درب 
و پنجره كالس ها بايد باز باش��د يا بسته؟ گفت: آنچه 
كه مورد تاكيد وزارت بهداش��ت است، اين است كه 
گردش هوا انجام شود. بخش قابل توجهي از مدارس 
سيس��تم تهويه الكترونيكي را نصب كردند و بخشي 
نيز از طريق كولر و باز كردن درب و پنجره و به ش��كل 
س��نتي اين كار را انجام مي دهند. ستاري فرد گفت: 

تلقي وزارت كشور واس��تانداري اين بود كه از شدت 
آالينده هاي هواي تهران كم مي ش��ود و لذا توصيه ما 
اين است كه تهويه طبيعي در مدارس مراعات شود. او 
در پاسخ به اين سوال كه با توجه به فراهم بودن بستر 
آموزش مجازي آيا بهتر نبود آموزش در اين شرايط در 
بستر آنالين انجام شود؟ اظهار كرد: مرجع تشخيص 
و تصويب اين موضوع آموزش و پرورش نبود و كميته 
اضطرار استانداري تصميم بر اين گرفت كه آموزش ها 
به صورت حضوري باشد و البته برخي از فعاليت هاي 
ورزش��ي و اردوها كه در فضاي باز انجام مي ش��ود به 
حالت تعليق در ايد. س��تاري فرد ادامه داد: آموزش و 
پرورش مجري مصوبات كميته اضطرار است و مصوبه 
به تصويب رسيده براي ما الزم االجرا است. آموزش و 
پرورش نقش مستقيمي را در تصميم گيري نداشت و 

مرجع تصويب در استانداري بود. 

در حالي كه چين يك بار ديگر به روزهاي 
قرنطينه بازگشته و كرونا انگار قرار نيست 
دست از سر كشور توليد كننده اش بردارد، 
ديگر كش��ورهاي اروپايي و امريكايي هم كم و بيش با 
افزايش تعداد مبتاليان مواجه ش��ده اند و اين در حالي 
است كه برخي كشورها با خيالي آسوده به زندگي عادي 
بازگشته اند و در حال گذران دوران پسا كرونا هستند. اما 
مساله اينجاست كه با توجه به شرايط موجود و در حالي 
كه حتي واكسن زدن هم نمي تواند فرد را از خطر ابتال در 
امان نگه دارد، قرار است شرايط در كشور ما به چه شكل 
پيش برود. در حالي كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در ايران به پايين ترين حد خود رس��يده، از سوي ديگر 
آلودگي هوا كه مي تواند منشأ بسياري از بيماري ها باشد، 
به حداكثر رسيده، چه شرايطي را مي توان براي كشور 
پيش بيني كرد، آيا پيك ديگري از كرونا در راه اس��ت و 
قرار است يك بار ديگر شرايط بحراني شود يا پيك هفتم 
هم مانند پيك ششم مي آيد و مي رود با حداقل تلفات 
و ميزان ش��يوع؟  البته كه مرگ حتي براي يك نفر هم 
نمي تواند جاي خوشحالي داشته باشد، اما همين كه از 
تعداد جانباختگان هر روز كمتر مي شود، جاي اميدواري 
دارد كه تا حد زيادي در مهار كرونا موفق شده ايم. اينكه 
از روزانه 7۰۰ مرگ به زير 1۰۰ مرگ رسيده ايم، يعني 
مي توانيم به آينده و از راه رس��يدن دوران پسا كرونا در 
كشور اميدوار باشيم. اما اگر مي خواهيم چنين چيزي 

را تجربه كنيم، بايد چه شرايطي در كشور فراهم شود. 

    تاثير تعطيالت نوروز و مسافرت ها
اواسط ارديبهشت نمايان مي شود

دكتر مسعود مرداني، در رابطه با شرايط كنوني كرونا در 
كشور به »تعادل« مي گويد: نتيجه تعطيالت عيد و ديد 
و بازديدها و مسافرت ها تا اواسط ارديبهشت مشخص 
مي ش��ود، با توجه ب��ه اينكه ميزان رعاي��ت پروتكل ها 
به شدت پايين آمده هيچ بعيد نيست كه در ارديبهشت 
ماه با پيك هفتم كرونا مواجه شويم، البته خوشبختانه 
به ش��رايط س��ال گذش��ته و مرگ و ميرها 7۰۰ نفري 

برنخواهيم گش��ت اما طي همين چند روز گذشته هم 
ميزان ابتال و هم ميزان م��رگ و مير افزايش پيدا كرده 
و مردم و مس��ووالن بايد در اين ش��رايط بسيار مراقب 
باشند. متاسفانه س��هل انگاري در اين زمينه هميشه 
باعث شد تا شرايط سختي را تجربه كنيم. او در بخش 
ديگري از سخنانش مي افزايد: همين حاال هم تعداد 
افراي كه به كرونا مبتال شده اند جهش چشمگيري 
 داش��ته اس��ت، البته پايين آمدن آمار م��رگ و مير 
هم باز مي گردد به افزايش ميزان تزريق واكس��ن كه 
اين جاي خوشحالي دارد، اما مردم بايد بدانند كه حتي 
زدن سه دوز واكسن هم نمي تواند مانع از ابتالي آنها 
به كرونا شود. اگر دوباره با شرايطي مواجه شويم كه 
تعداد بيماران بستري در بيمارستان ها افزايش پيدا 
كند و ظرفيت بيمارستان ها تكميل شود، بايد انتظار 
افزايش ميزان مرگ و مير را هم داشته باشيم. در اين 
شرايط بازگشايي مدارس و دانشگاه ها هم مي تواند به 
اين مساله دامن بزند. به هر حال اين مردم هستند كه 
در درجه اول بايد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از 
جان خود و عزيزانشان محافظت كنند. مسووالن هم 

بايد در اين زمينه سختگير باشند. 

   كاهش درصد 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

عضو كميته علمي س��تاد مل��ي مقابله با كرون��ا با ابراز 
نارضايتي از آنچه كه كاهش درصد رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در كشور خواند، گفت: احتماال از اواخر فروردين 
ماه موج هفتم آغاز شده و پيك آن به اواخر ارديبهشت 
برسد؛ البته اميدوارم پيش بيني ما اشتباه باشد و ابتالهاي 
رخ داده و واكسيناسيون كمك كند و مردم ايمن باشند. 
دكتر سيد احمد طباطبايي با بيان اينكه شرايط كرونا 
را در كشور مناسب نمي بينم، گفت: در بازديدهايي كه 
در تعطيالت نوروز از برخي نقاط داش��تم ش��اهد بودم 
كه درصد رعايت پروتكل هاي بهداشتي بسيار كاهش 
يافته است و گرچه ادعا شده بود كه در طول نوروز حفظ 
فاصله فيزيكي و استفاده از ماسك و... بررسي مي شود 

اما اين موضوع در مجامع عمومي همچنان بدون نظارت 
ادامه داشت و مهماني ها و دورهمي ها هم برقرار بودند. او 
افزود: افراد جديدي ظرف چند روز گذشته عالمت دار 
ش��دند كه مجبور شديم دس��تور ايزوليشن يا ساير 
درمان ها را به آنها بدهيم. وقتي تعداد بيماران افزايش 
يابد طبيعي است كه در ميان آنها بيماران مشكل دار 
هم پيدا خواهد ش��د؛ بنابراي��ن پيش بيني خوبي از 
روزهاي پيش رو نداريم هرچند كه هنوز اميدوارم اين 
پيش بيني اشتباه باشد و دچار شرايط سخت نشويم. 
در ح��ال حاضر نقاطي از دنيا با پيك هاي جديدي از 
سويه  جديد كرونا روبرو هستند و ما هم از دنيا پيروي 
كرديم. هر اتفاقي ك��ه در هر نقطه ديگر دنيا رخ داد، 
پس از مدتي در كش��ور ما هم بروز پي��دا كرد و اين 
موضوع را در گسترش ش��يوع سويه دلتا و اميكرون 
هم شاهد بوديم. طباطبايي درباره احتمال وقوع موج 
هفتم كرونا، بيان كرد: به طور معمول حدود يك تا يك 
ماه ونيم بعد از عدم رعايت ها و آزادسازي ها، موج ها شكل 
مي گرفتند و احتماال از اواخر فروردين ماه موج هفتم آغاز 
شده و پيك آن به اواخر ارديبهشت برسد. البته اميدوارم 
پيش بيني ما اشتباه باشد و اين حد از ابتالهاي رخ داده 

و واكسيناسيون به ما كمك كند و مردم ايمن باشند.

     علي رغم توصيه انجمن هاي علمي
مدارس بازگشايي شد

دبير بورد ريه اطفال كميته علمي ستاد ملي مقابله 
با كرونا درباره بازگش��ايي حضوري مدارس بدون دو 
پيش شرط تزريق واكس��ن و حفظ فاصله فيزيكي ، 
اظهار ك��رد: علي رغم توصيه هاي��ي كه انجمن هاي 
علمي مختلف براي اين موضوع داشتند اما تصميم 
بر بازگشايي مدارس گرفته شد. اميدواريم گرم شدن 
هوا كمك كند كه تهويه مدارس بهتر شود و اين سبب 
شود كه ميزان انتشار ويروس كاهش يابد. او با اشاره 
به اينكه درحال حاضر ميزان بستري كودكان مبتال 
به كرونا در بيمارستان اطفال بسيار كمتر از ماه هاي 
قبل شده اس��ت، تاكيد كرد: پيش��نهاداتي از سوي 

كميته علمي كرونا در زمينه مدارس به ستاد ملي ارايه 
داديم. البته وزير بهداشت در ستاد ملي تنها يك راي 
دارد و ساير راي ها براي بقيه مراكز تصميم گيري است. 
وزير بهداشت نظرات كميته علمي را به ستاد منتقل 

مي كند اما يك راي شايد نتواند خيلي موثر باشد.
طباطبايي در پايان با اشاره به ماه مبارك رمضان نيز 
توصيه كرد: نبايد ايجاد واهمه و ترس در مردم داشته 
باشيم اما بايد با تبليغات رس��انه اي به مردم هشدار 
دهيم كه هنوز در جامعه خطر انتقال بيماري وجود 
دارد. بنابراين بايد پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود. 
ما بيماراني داريم كه به دليل ش��ركت در مهماني ها 
بدون رعايت نكات بهداش��تي بيمار شدند. روزهاي 
گذشته 1۵ نفر از يك خانواده به كرونا مبتال شده بودند 
و به مراكز درماني مراجعه كرده  بودند و اين ابتال تنها به 

دليل عدم رعايت يك فرد بيمار بوده است.
او گفت: مهماني هاي افطاري، شب هاي احيا و تمايل 
مردم به حضور در اماكن زيارتي را ش��اهد هستيم و 
بايد همه اين رفتارها با احتياط صورت گيرد. كم شدن 
تع��داد مرگ و مير روزانه به معناي كم ش��دن خطر 
بيماري نيست و نبايد دچار عادي انگاري شويم. هنوز 

تعطيالت نوروزي آثار خود را نشان نداده است و حتي 
ممكن است آثار آن تعطيالت با تركيب تغيير شرايط 

در ماه رمضان نيز تشديد شود. 

      اوليا همچنان با بازگشايي مدارس مخالفند
اين روزه��ا خبر اعت��راض اولياي دانش آم��وزان به 
بازگشايي مدارس در فضاي مجازي دست به دست 
مي ش��ود، در ش��رايطي كه آلودگي هوا هم در اكثر 
شهرهاي كشور بيداد مي كند و كرونا هم همچنان در 
حال قرباني گرفتن است، به نظر برخي كارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان بازگشايي مدارس كار درستي 
نبوده، اما از س��وي ديگر دور مان��دن دانش آموزان 
بيش از دو س��ال از فضاي مدرسه و درس خواندن به 
صورت مجازي مشكالت بسياري از براي خانواده ها 
و فرزندانش��ان به همراه داشته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه وزارت آموزش و پرورش در تمام اين مدت 
نتوانست شرايط يكسان آموزش مجازي را براي تمام 
دانش آموزان كش��ور فراهم كند. بيش از 3 ميليون 
دانش آموز ترك تحصيل كردند، برنامه شاد موفقيت 

چنداني درزمينه آموزش مجازي كسب نكرد. 

    بايد خودمان را براي پيك هفتم 
آماده كنيم

سميه اطهر، كارشناس بهداشت نيز در اين رابطه به تعادل 
مي گويد: متاس��فانه مردم و مس��ووالن بايد خودشان را 
براي پيك تازه كرونا آماده كنند. س��فرهاي نوروزي، ديد 
و بازديده��ا و حاال هم مهماني هاي افط��اري هر كدام به 
تنهايي مي توانند عاملي براي افزايش ميزان ابتال به كرونا 
باشند. بي توجهي به خطرناك بودن وضعيت مي تواند به 
ابتالي بيشتر افراد دامن بزند.  او مي افزايد: فراموش نكنيم 
كه كادر درمان ديگر رمقي براي مبارزه با اين بيماري ندارد، 
دو سال مداوم اين پزشكان و پرستاران بودند كه با از خود 
گذشتگي به نجات جان بيماران پرداختند. اما حاال ديگر 
نمي توانيم دوباره به روزهاي قبل بازگرديم. افزايش تعداد 
بيماران بستري مي تواند تراژدي ديگري را در كشور رقم 
بزند. به همين خاطر مردم بايد بيش از هميشه به فكر باشند 
و با رعايت پروتكل ها مانع از ابتال خود و عزيزانشان به كرونا 
شوند. هر سهل انگاري مي تواند به قيمت جان افراد بيشتري 
تمام شود. واكسن كسي را رويين تن نمي كند. كساني كه به 
بيماري هاي زمينه اي دچار هستند حتي با دريافت سه دوز 

واكسن هم باز در خطر ابتال و مرگ قرار دارند. 

گزارش

افزايش چشمگير ميزان ابتال به كرونا و زنگ خطري كه دوباره به صدا در آمد

پيك هفتم در راه است
كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كشور

دعايروزهشتمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْرُزقنيفیِهرْحمةاأليتاِموإْطعاِمالّطعاِموإْفش�اِءالّسالِموُصْحبِةالكراِمِبهطْوِلكياملجأ
اآلِملین.

خداياروزيمكندرآنترحمبريتیمانوطعامكردنبرمردمانوافشايسالمومصاحبتكريمان
بهفضلخودتايپناهآرزومندان.
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