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يادداشت- 1

 تامين محدود 
منابع دولتي

اقتص��اد دنيا در مس��يري 
حركت كرده ك��ه امروز در 
بسياري از بخش ها به ثباتي 
تازه رسيده است اما اين در 
حالي اس��ت كه ايران با جا 
مان��دن از برخي تحركات و 
تغييرات، همچن��ان براي 
برخي اصول اوليه با مشكل 

و ابهام مواجه است.
يكي از مهم تري��ن موضوعاتي كه ما نتوانس��ته ايم 
مانند تجربه هاي موفق جهاني در رابطه با آن عمل 
كنيم، بحث خصوصي اس��ت. امروز در بس��ياري از 
كش��ورهاي جهان، دولت ها در تص��دي اقتصادي 
بس��يار محدود عمل مي كنند اما بخش خصوصي 
قدرت گرفته و فعاليت هاي خ��ود را به بخش هاي 
مختلف توس��عه داده اس��ت. در چني��ن فضايي از 
تهديدهاي بين المللي گرفته تا تغييرات سياس��ي 
داخلي كه رخ مي دهد، هي��چ يك نمي توانند براي 
اقتصاد كشور مشكل آفرين شوند و در واقع اقتصاد 

تحت هر شرايطي به كار خود ادامه مي دهد.
موضوع دوم بح��ث نحوه تامين مناب��ع مالي براي 
فعاالن اقتصادي اس��ت. در كش��ور ما از گذشته تا 
امروز، بانك ها نقشي محوري داشته اند و هر جا كه 
صحبت از تامين مالي بوده، فش��ار و برنامه اي تازه 
براي شبكه بانكي كشور تعريف شده است. در چنين 
فضايي از يكسو بانك محوري ترين بخش اقتصادي 
ش��ده، تا جايي كه رقيبي برايش پيدا نمي شود و از 
سوي ديگر با توجه به محدوديت منابع بانكي، عمال 
دست بسياري از فعاالن اقتصادي يا سرمايه گذاران 

بسته باقي مانده است.
در صورتي كه به س��مت خصوصي س��ازي حركت 
مي كرديم، قطع��ا كار به جايي نمي رس��يد كه اگر 
دولت به منابع جديد دسترسي پيدا نكرده و آنها را 
به اقتصاد تزريق نكند، چرخ تمام اقتصاد كشورش 
متوقف ش��ود و اگر بانك هاي دولتي منابعي تزريق 

نكنند، كارهاي جديد كليد نخورند.
تجربه كش��ورهاي توس��عه يافته نشان مي دهد كه 
شركت هاي بزرگ بخش خصوصي در بورس سهام 
خود را عرض��ه مي كنند و به اين ترتيب از يكس��و 
سرمايه هاي خرد موجود در جامعه مي توانند در آنها 
س��رمايه گذاري كنند و از سوي ديگر با جمع آوري 
اين منابع محدود، در نهايت سرمايه اي قابل توجه 
براي توس��عه فعاليت ها در اختيار اين ش��ركت ها 

قرار مي گيرد. 
اگر بناست در اقتصاد ايران تحولي كليدي رخ دهد 
بايد كار  را از همين جا ش��روع كرد. يعني از يكسو 
س��هم و اندازه حضور دولت در اقتصاد محدود شود 
و از س��وي ديگر با ميدان دادن به شيوه هاي متنوع 
تامين مالي، راهي جديد براي سرمايه گذاري تازه و 

خلق رشد اقتصادي هموار شود.

مرتضي دلخوش

تورم ساليانه ملك 33درصد اعالم شد

دو روايت از تخليه حباب مسكن در 1400

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 كابوس 
و روياهاي تورمي

 پيامدهاي اجتماعي كودك مادران 
در جامعه

در تلقي اقتصادي مردم ايران، 
حتي گرفتن وام هايي با سودي 
18 درص��د نيز ي��ك حركت 
معقول به ش��مار مي رود زيرا با 
توجه به نرخ باالي تورم و افزايش 
دايمي قيمت ه��ا، خريد يك 
محصول با وامي با سود سنگين 
نه تنها غيرمنطقي نيست كه 
حتي در نهايت سودي قابل توجه را نيز نصيب افراد مي كند.

تحت تاثير چنين شرايطي اس��ت كه با وجود نرخ باالي 
وام هاي بانكي در اقتصاد ايران، نه تنها تقاضا براي آنها وجود 
دارد كه حتي در بسياري از حوزه ها منابع به اندازه نيازها 
نيست و كفاف تقاضا را نمي دهد. ريشه يكي از اصلي ترين 
موضوعاتي كه باعث رس��يدن به اين تلقي شده را بايد در 

ناكامي دولت هاي مختلف در كنترل نرخ تورم دنبال كرد.
در ش��رايطي كه تحت تاثير كرونا و البته جنگ روسيه و 
اوكراين، انتظارات تورمي افزايش يافته، نهادهاي بين المللي 
همچنان نرخ جهاني تورم را كمتر از 10 درصد پيش بيني 
مي كنند. بسياري از كش��ورهايي كه در ماه هاي گذشته 
ركورده��اي تورمي چند دهه اي خود را شكس��ته اند نيز 

همچنان تورمي تك رقمي دارند.
در ميان كشورهاي در حال توسعه نيز جز نمونه هاي خاصي 
مانند ونزوئال يا آرژانتين و اتفاقات اخيري كه در تركيه رخ 
داده، تورم ايران باالترين تورم است و حتي از كشورهايي 
مانند افغانستان و عراق كه در سال هاي اخير شرايط خاصي 

را تجربه كرده اند نيز باالتر است.
در بررس��ي هاي داخلي اما تورم 40 درصدي سال 1400 
كم سابقه نيست. از دهه 70 و پس تحوالت دولت سازندگي 
گرفته تا تالطم هايي كه اقتصاد ايران در سال هايي از دولت 
احمدي نژاد و روحاني تجربه كرد، همگي نشان از آن دارند 
كه سياست هاي كوتاه مدت دولتي حتي اگر براي مدتي روند 
تورم را متوقف كرده باشند نيز سرانجام توان تاثيرگذاري 

كالن نداشته اند.
آخرين شوكي كه به اقتصاد ايران در اين زمينه وارد شد، به 
تحريم هاي دولت ترامپ در سال 97 باز مي گردد. در بهار 97 
با وجود برخي تكانه ها، همچنان نرخ تورم ايران تك رقمي 
بود اما با شوك هاي جديد وارد شده اين نرخ سرانجام حتي 

از مرز 45 درصد نيز گذشت. 
كنترل نقدينگي، كاهش تصدي گري دولت، پايين آوردن 
هزينه هاي جاري، افزايش نظارت بر شبكه بانكي، جلوگيري 
از انتشار پول بدون پشتوانه و استقرار سياست هاي انقباضي 
دقيق، تنها بخش��ي از راهكار هايي است كه در سال هاي 
گذشته بارها از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده اما 
هيچ يك از دولت ها توان اجراي آنها را پيدا نكرده اند. دولت 
رييسي نيز كه توانسته پس از هفت ماه فقط سرعت رشد 
تورم را كاهش دهد در ميانه يك دوراهي مهم قرار گرفته، 
دوراهي كه از سويي مي تواند روزهاي خوش تورمي دولت 
روحاني را تكرار كند و از سوي ديگر براي مدتي طوالني تر، 

نرخ باالي تورم را مهمان اقتصاد ايران نگه خواهد داشت.

دختران نوجوان در دوران تحول 
و رشد ش��ناختي خود نيازمند 
فعاليت هاي فيزيكي و پرداختن 
به اموري مانند تحصيل و غيره 
هستند. آنها هنوز به رشد رواني 
الزم ب��راي تحمل ب��ار زندگي 
زناش��ويي و درگير ش��دن به 
مس��اله بارداري و تربيت فرزند 
نرسيده اند. فشارهاي ناشي از اين مسائل مي تواند تا حدي 
مادران كم سن را تحت فشار بگذارد كه ترك تحصيل كنند 
و از آرزوهاي خود دست بكشند. اين موضوع در سطح سواد 
عمومي نيز تاثيرگذار خواهد بود چرا كه اگر در جامعه اي 
بارداري در سن پايين معمول و رايج شود به همان نسبت 
ترك تحصيل نيز افزاي��ش خواهد يافت و جامعه از لحاظ 
علمي پس رفت خواه��د كرد. حتي اگر بخواهيم به بحث 
كودك همس��ري و كودك مادري بي توجه باش��يم، بايد 
در زمينه اينكه چه س��ني مناسب فرزند دار شدن است به 
مساله سطح سواد و تاثيري كه بر پيشرفت جامعه مي گذارد 
بي توجه نباش��يم. اين آمار كه نزديك ب��ه 1500 كودك 
بين 10 تا 14 سال در يكسال گذشته مادر شده اند آماري 
تكان دهنده به نظر مي رسد. در واقع از هر لحاظ كه بخواهيم 

به موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم كه اين كودكاني كه 
مادر شده اند نمي توانند هيچ تاثير مثبتي در زندگي فرزندان 
خود داشته باش��ند، آنها با فرزندان خود بزرگ مي شوند و 
البته تجربه هايي را از سر مي گذرانند كه شايد در ظاهر براي 
ما جالب باشد اما واقعا وحشتناك والبته براي خيلي از آنها 
زجرآور خواهد بود. سوال اينجاست كه يك مادر 10 ساله 
چه چيزهايي را آموزش ديده اس��ت، چطور مي خواهد از 
فرزند خود مراقبت كند، قرار است چطور و با چه اصولي او را 
آموزش بدهد؟ مساله به خطر افتادن جان دختراني كه در 
اين سنين باردار مي شوند و اغلب هم جان خود را از دست 
مي دهند مس��اله اي اس��ت كه بايد از لحاظ پزشكي مورد 
بررسي قرار بگيرد، اما باردار شدن يك دختر در سنين بين 
10 تا 14 سال از نظر جامعه شناختي بيشتر به يك فاجعه 
ش��بيه است تا اتفاقي خوشايند. از س��وي ديگر اين اتفاق 
مي تواند آسيب هاي رواني بسياري را به دنبال داشته باشد. 
در واقع از جمله آسيب هاي رواني دوران نوجواني كه زمينه 
ساز مشكالت بسيار زيادي خواهد شد بارداري در سن پايين 
و درگير شدن مسائل مرتبط با بارداري است. در شرايطي كه 
دختران نوجوان هنوز از لحاظ جسمي و به ويژه از نظر رشد 
شناختي به بلوغ كامل نرسيده اند، بارداري و تربيت فرزند، 
ادامه در صفحه8 آسيب هاي زيادي را...  

 بازدهي بورس 
بيشتر مي شود؟

اين احتم��ال وج��ود دارد كه 
سال 1401، سال بازار سرمايه 
باش��د، زيرا بازده��ي بورس در 
بلندمدت در بين ساير بازارهاي 
س��رمايه گذاري باالت��ر بوده و 
مي توان اين اميد را داش��ت كه 
اين بازار از ديگر بازارها پيش��ي 
بگيرد. نگاهي به اع��داد و ارقام 
بودجه سال آينده نشان مي دهد دولت در چند رديف و تبصره 
از بودجه سال1401 نگاه ويژه اي به سمت خروج بورس از 
بحران داشته است. مساله ديگر افزايش نرخ بهره بانكي بود و 
نوسان شديد نرخ بهره باعث ايجاد التهاب معامالت بورس در 
سال ٩٩ و 1400 شد. كاهش يك  باره نرخ بهره بانكي باعث 
رشد كاذب ديگر بازارهاي سرمايه گذاري شد و همچنين 
افزايش بيش از ح��د آن به ضرر بازارها خواهد بود و مانع از 
ورود نقدينگي به بازارهاي سرمايه گذاري مانند بازار سرمايه 
مي شود كه پيش بيني مي شود نرخ بهره بانكي با شيب كمي 
كاهش يابد كه باعث ورود نقدينگي به بازار سرمايه مي شود.  
دراقدام ديگري در اليحه بودجه سال گذشته حدود 180 
هزار ميليارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته ش��د، اما 
دولت در تبصره 5 اليحه بودجه سال 1401 قصد دارد 8۶ 
هزار ميليارد تومان از محل واگذاري و فروش انواع اوراق مالي 
و اسالمي درآمد كسب كند. اين رقم در اليحه پيشنهادي 
دولت كاهش ۳۳ درصدي را نش��ان مي دهد و در صورتي 
كه در سال جاري 50 هزار ميلياردي كه از سران قوا مجوز 
گرفته است را منتش��ر كند، كاهش فروش اوراق در سال 
آينده حدود 51 درصد خواهد شد.  آنچه باعث آشفته شدن 
بازار در سال هاي قبل شده بود خبر هايي ناگهاني بود كه به 
بازر مي آمد و باعث هيجاني شدن افكار مي شد كه بازخورد 
آن در معامالت مشخص بود. اين روند در سال 1401 بايد 
بهبود يابد. اينكه عده اي از خبرها اطالع داشته باشند يعني 
رانت . توزيع رانت ناعادالنه بايد در سال 1401 اتمام يابد تا 
روند متعادلي داشته باشيم.  ظاهرا روز گذشته مصوبه اي 
مبني بر وضع عوارض بر محصوالت صادراتي از سوي وزارت 
صمت منتشر شده است، طي چند ماه گذشته صحبت هايي 
در مورد اين عوارض بود اما نهايي نشده بود. از سوي ديگر 
امسال ماليات بر صادرات بسياري از كاالهاي صادراتي وضع 
شده كه مجموع دو موضوع فوق به شركت هاي صادراتي 
فشار وارد خواهد كرد كه بررسي اين مصوبه به شركت هاي 

فوالدي مي پردازيم. 

  تاثير عوارض صادراتي 
بر فوالدي ها چقدر است؟

در مصوبه اعالمي قيمت پايه تا پايان خرداد 1401 برابر با 
آخرين نرخ صادراتي فوب ايران منتهي به هفته اول دي 
ماه 1401 مي باشد. با توجه به افزايش نرخ ۳0 درصدي 
فوب صادراتي ايران نسبت به قيمت پايه، ميزان عوارض 
صادراتي برابر با 17درصد كل قيمت فروش مي شود و 
ادامه در صفحه8 اين در حالي است كه... 

محمد محمودي

 گلوگاه 
شاخص كل 

شاخص كه آخرين ريزش هاي 
خود را در اوايل بهمن ماه سال 
گذش��ته انج��ام داد و از حدود 
يك ميلي��ون و 200 هزار واحد 
شروع به برگشت كرد، سه شنبه 
با ريزش ۳۳ ه��زار واحدي باز 
دوباره ترس را بر بازار حاكم كرد 
و ذهن بسياري از سهامداران را 
به خود مشغول كرد.  هر چند به نظر مي رسد ميان حركت 
شاخص و حركت نمادها همخواني وجود ندارد و آن طور كه 
در اين مدت شاخص بهبود مي يافت از زيان سهامداران كم 
نشد اما اين حركت بارقه اي از اميد را در بازار روشن كرده بود 
اما ريزش سه شنبه و رشد اندك چهارشنبه 24 فروردين، 
ش��رايط را به گونه اي ديگ��ر رقم زد به  ط��وري كه خروج 
پول هاي حقيقي دوباره شتاب گرفت.  اگر نگاهي دقيق تر 
به شاخص داشته باشيم، پس از رشد در هفته اول بهمن ماه 
1400 در شانزدهم همان ماه با يك ريزش 21 هزار واحدي 
وارد مرحله سكون شد و در همان حوالي 1280 هزار واحد 
نوسان اندكي داش��ت. در آن برهه توانست برخطر ريزش 
مجدد غلبه كند و به رشد خود ادامه بدهد.  ريزش سه شنبه 
2۳ فروردين از چند جنبه قابل توجه است. اول اينكه اين 
ميزان ريزش و با آن قدرت در طي چند ماه اخير بي سابقه 
بوده اس��ت. البته اگر نگاهي به چند كندل گذشته داشته 
باشيم، آخرين كندل دوجي بوده كه خبر از يك بالتكليفي 
در بازار دارد. همچنين نوسان چند روز قبل تر نيز اين موضوع 
را تاييد مي كند. مي توان گفت كه اين ريزش حاصل چندين 
روز بدبيني به ادامه رشد و همچنين بالتكليفي است.  با نگاه 
به گذشته نمودار شاخص، اطالعات ارزشمند ديگري هم 
به دست مي آيد. شاخص در اولين رشد خود توانسته بود 
رقم يك ميليون 500 ه��زار را با قدرت رد كند اما در بقيه 
موارد اين عدد به عنوان يك مانع مستحكم عمل كرده است. 
اولين برخورد شاخص با اين عدد بعد از رشد تاريخي خود 
در مهرماه سال 99 بود. هر چند در آن زمان قدرت ريزش 
بسيار باال بود ولي اين مقاومت توانسته بود حدود يك ماه به 
شاخص اجازه عبور ندهد و شاخص باالي يك و نيم ميليون 
واحد نوسان كند. هر چند نهايتا اين مقاومت شكست و بازار 
به نزول خود ادامه داد.   دومي��ن برخورد، در آذرماه همان 
سال بود كه اولين خيز شاخص براي رشد را ناكام گذاشت. 
ش��اخص با برخورد به اين مقاومت سنگين به كمترين 
مقدار خود بعد از س��قف 2 ميليوني سقوط و كف حدود 
يك ميليوني را ثبت كرد. برخورد دوم 9 ماه بعد يعني در 
شهريور 1400 اتفاق افتاد كه اين  بار نيز شاخص نتوانست 
از سد اين مقاومت عبور كند و اين نقطه جايگاه خود را به 
عنوان يك نقطه چرخش قدرتمند تثبيت كرد.  حال كه 
شاخص چندين بار توسط اين مقاومت به  شدت پس زده 
شده بود، به نظر مي رسيد كه با نزديك شدن به آن دوباره 
ترس آن را فرا بگيرد و توان مقابله مجدد با آن را نداشته 
باشد. با اينكه هيچ مقاومتي در طول تاريخ بازارهاي مالي 
ادامه در صفحه6 وجود ندارد كه... 

امان اهلل قرايي مقدمجواد هاشميسيدمحمود حسيني

نابود سازي ميانكاله متوقف شد دولت با يارانه ها چه مي كند؟

ميركاظمي: حذف يا عدم حذف 
ارز ترجيحي برعهده دولت است

مساعد بودن فضاي اقتصادي 
شرط حذف ارز ترجيحي

 پتروشيمي به جاي ديگري 
منتقل مي شود؟

صفحه 8     صفحه 2    

صفحه 5    

 حمايت هاي پراكنده
سياست هاي نامعلوم

 حمل و نگهداري 

 »ارز«
غيرقانوني شد

وزارت صمت پيشنهاد داد

براس��اس قانون بودجه 1401، نرخ پايه محاسبه 
عوارض گمركي از 4200 به 2۳ هزار تومان و تعرفه 
گمركي واردات كاالهاي اساسي و دارو نهاده هاي 
دامي و كش��اورزي از يك به 4 درصد افزايش يافته 
اس��ت. هرچند گفته مي ش��ود كه افزايش تقريبا 
۶ برابري نرخ محاس��باتي ارز در گمرك از يك سو 
باعث شفافيت و تقويم ريالي صحيح ارزش كاالهاي 
وارداتي و از س��وي ديگر منجر به تصحيح و اصالح 
مباني كنترل هاي تعرفه اي و مي��زان درآمدهاي 
مالياتي دولت خواهد شد، اما در اين ميان تغييرات 
اشاره شده منجر به افزايش هزينه تمام شده واردات 
خواهد شد كه در نهايت سبب رشد تورم در جامعه 
مي شود. البته سخنگوي گمرك تورم ناشي از اين 
صفحه 7 را بخوانيد اقدام را رد كرده و گفته با...  

 دو پيشنهاد 
 كنترل تورم 
حذف ارز 
ترجيحي

با گفته ها و نوشته هايي از:
احمد مسجد جامعي ،  سعيد ليالز ،  احسان شريعتي

  محسن هاشمي،   ابراهيم گلستان، عباس عبدي
   سعيد مدني، فائزه هاشمي،ناصر فكوهي
  مصطفي هاشمي طبا، مقصود فراستخواه

 مراد ثقفي، علي ماجدي و ... 
 مروري بر جرايد  

عصر قاجار و پهلوي

سال آوارگي
فرار از كرونا ، جنگ و تحريم

باز انتشار سالنامه نوروز 1401

را از كيوسك هاي مطبوعاتي بخواهيد

 امکان دريافت اين نسخه با مراجعه  حضوری
 يا تماس با  دفتر نشريه و  با پرداخت وجه فراهم است
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به مناسبت ماه رمضان يارانه اي معادل ۱۵۰ هزار تومان 
براي هر نفر در روز جمعه )۲۶ فروردين ماه( واريز خواهد 
شد، مشموالن اين كمك، جاماندگان از سهام عدالت در 
چارچوب تعيين شده خواهند بود. يارانه جديد ۱۵۰ هزار 
توماني به دستور رييس جمهوري و در راستاي حمايت 
از اقشار آسيب پذير، در دستور كار قرار گرفته كه به مبلغ 
۱۵۰ هزار تومان به ازاي هر يك از اعضاي خانواده است، 
جمعيت مشمول اين يارانه ۱۱ ميليون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ 
سرپرست خانوار هستند. مش��موالن اين طرح از سوي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شناس��ايي ش��ده اند 
كه از بين دهك هاي اول تا چهارم به انضمام افراد تحت 
پوشش و مستمري بگيران سازمان هاي حمايتي نظير 
كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي كشور هستند 
كه به هر دليلي از سهام عدالت جامانده اند. اين يارانه در 
حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد و همچنين اجراي 
برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت كاهش فقر مطلق در 
جامعه به وي��ژه حمايت از خانوارهاي فاقد يا با درآمد كم 
اين مبلغ پرداخت مي شود و متفاوت از يارانه نقدي ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ توماني و همچنين يارانه معيشتي است. اين 
بخشي از خبري بود كه روز چهارشنبه از سوي دولت نهايي 
شد؛خبري كه نشان مي دهد با دستور رييس جمهور يك 
برنام��ه جديد حمايتي ديگر در دس��تور كار قرار گرفته 
است. پيش از اين نيز دولت دو مرحله ديگر يارانه نقدي 
مازاد بر يارانه هاي معمول م��اه پرداخته بود كه مرحله 
اول ۱۰۰ هزار تومان در بهمن ماه به مناس��بت سالگرد 
پيروزي انقالب و مرحله دوم در آستانه نوروز به مبلغ ۱۵۰ 
هزار تومان بود. در مرحله قبل پرداخت يارانه ۱۵۰ هزار 
تومان مشروط به سهام عدالت شد؛ به طوري كه از بين ۶۷ 
ميليون نفر كه در هر ماه يارانه معيشتي دريافت مي كنند، 
بس��ته عيدي ۱۵۰ هزار توماني دولت فقط به كس��اني 
اختصاص پيدا كرد كه سهام عدالت دريافت نمي كردند، 
به عبارتي معيش��تي بگيران به دو گروه تقسيم شدند؛ 
كساني كه سهام عدالت مي گيرند و كساني كه اين سهام 
را دريافت نمي كنند؛ در اين بين گروه هدف افرادي بودند 
كه سهام عدالت دريافت نمي كنند ولي حتما در ليست 

يارانه معيشتي قرار داشتند.
در شرايطي كه پس از سال ها بحث، هنوز مشخص نيست 
كه تكليف جاماندگان از س��هام عدالت چه خواهد شد، 
دولت فعال تصميم گرفته ك��ه در كوتاه مدت به حمايت 
نقدي از آنه��ا روي بياورد. به اي��ن ترتيب حمايت هاي 
پراكنده اي كه از چند ماه قبل آغاز ش��ده بود، ادامه پيدا 
مي كند. اين تصميمات دولت در حالي نهايي ش��ده كه 
پيش از اين تم��ام خبرها از تغيير در ش��رايط پرداخت 

يارانه ها رد شده بود.
يكي از موضوعاتي كه از زمان انتخابات رياست جمهوري 
بارها مطرح شد، بحث امكان تغيير در شرايط پرداخت 

ياران��ه به مردم ب��ود. دول��ت روحاني در طول هش��ت 
س��ال تصميم گرفت تغييري در يارانه ۴۵ هزار توماني 
احمدي نژاد ايجاد نكند و تنها در آبان 9۸ و پس از افزايش 
قيمت بنزين يك يارانه جديد تحت عنوان سبد معيشتي 

خانوار نيز به اين برنامه اضافه شد.
در دولت رييسي اما بحث هاي زيادي درباره تغيير در نحوه 
پرداخت يارانه مطرح شد و پس از انتصاب محسن رضايي 
به عنوان معاون اقتصادي رييس جمهور اين احتماالت 
قوي تر شد. رضايي در جريان رقابت هاي انتخاباتي وعده 
يارانه ۴۵۰ هزار توماني را داده بود و در آذر ماه سال گذشته 
نيز اعالم كرد كه خبرهاي مهمي در اين حوزه به گوش 
خواهد رس��يد اما با گذش��ت بيش از چهار ماه مشخص 
نيست چه برنامه اي در سر معاون رييس جمهور بود كه 

هيچگاه نيز به مرحله نهايي نرسيد.
با آغاز سال جديد و اجرايي شدن بودجه ۱۴۰۱، به نظر 
مي رس��د كه خبري از تغيير و تحول ج��دي در پراخت 
يارانه نخواهد بود. به اين ترتيب يارانه ۴۵ هزار توماني و 
يارانه سبد معيشتي ۵۰ هزار توماني همچنان پرداخت 
مي ش��ود و تنها حوزه اي كه احتمال به چالش كشيدن 
سياس��ت هاي فعلي را دارد، حذف ي��ا تمديد اجراي ارز 

۴۲۰۰ توماني خواهد بود.

اين ارز كه در ابتدا بنا بود حذف شود، سپس مجلس آن 
را احيا ك��رد و در نهايت ضمن موافقت با حذف آن اعالم 
كرد كه اختيار با دولت است، همچنان يكي از مهم ترين 
سياست هاي نامعلوم سال جاري را تشكيل مي دهد. تنها 
شايعه حذف ارز دولتي باعث افزايش قيمت در بازارهايي 
مانند دارو شد و دولت مجبور شد سريعا اعالم كند كه نه 
تنها اين ارز حذف نشده كه حتي فعال تخصيص آن نيز 
ادامه خواهد داش��ت. رييس سازمان برنامه و بودجه نيز 
كه در ابتداي فرايند بررسي بودجه از حذف اين ارز گفته 
بود حاال از نامعلوم بودن سياس��ت ها مي گويد. مسعود 
ميركاظمي رييس س��ازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به 
سوالي مبني براينكه دولت از چه زماني اقدام به حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني خواهد كرد، گفت: براساس قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ اختيار حذف يا عدم ح��ذف ارز ترجيحي 
برعهده دولت قرار داده شده است و از سوي ديگر حجم 
ارز ۴۲۰۰ توماني در كشور به ميزاني نيست كه بتوان تا 

پايان سال از آن استفاده كرد.
وي ادامه داد: بنابراين هر زمان شرايط و فضاي اقتصادي 
كشور مس��اعد باش��د، مي توان به تدريج اين موضوع را 
عملياتي ك��رد و در حال حاضر براي حذف ارز ترجيحي 
زمان و تاريخ مش��خصي را نمي توان تعيين كرد. رييس 

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال ديگري مبني 
براينكه چرا با توجه به اينكه هن��وز ارز ترجيحي حذف 
نشده است، شاهد افزايش قيمت كاالها به ويژه در مورد 
گوشت قرمز و مرغ در كشور هستيم، اظهار كرد: قيمت ها 
روي نرخ گوشت قرمز و مرغ تغييري نكرده است، برخي 
هزينه ها و قيمت تمام شده مواد غذايي به نرخ مواد اوليه 
بس��تگي ندارد و عوامل ديگري نيز در اي��ن ميان موثر 
هس��تند و براي اين تاثيرات بايد يارانه پرداخت شود يا 

اجازه داد، قيمت ها اصالح شود.
با توجه به موقعيت خاص اقتصاد ايران، به نظر مي رسد 
دولت به جاي گرفتن تصميمات جسورانه، تالش مي كند 
فعال صرفا با گذران امور، دستورات تازه را به آينده نامعلوم 
موكول كند. در شرايطي كه بسياري از تصميم هاي جديد 
در اقتصاد ايران به آينده مذاكرات هسته اي گره خورده 
و بس��ياري از بازارها وارد دور ت��ازه اي از ركود انتظاري 
شده اند، در ديگر تصميمات اجرايي نيز دولت فعال قصد 
اعالم موضوع جديدي را ندارد و حتي وقتي بحث حمايت 
از اقشار كم درآمد مي شود نيز تالش مي كند با پرداخت 
يارانه هايي به مناسبت ۲۲ بهمن، سال نو يا ماه رمضان، 
كار را فيصله دهد، شيوه اي كه شايد در كوتاه مدت چاره 

ساز باشد اما قطعا در بلندمدت امكان اجرا ندارد.
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پشت پرده گراني هاي اخير 
بررسي شود

رييس جمهور با اب��راز نارضايتي از گراني كاالهاي 
اساس��ي، ب��ه دس��تگاه هاي نظارتي دس��تور داد 
پشت پرده گراني هاي اخير را بررسي و داليل آن را 
شناسايي كنند و به وزراي اقتصادي دولت تاكيد كرد 
اقدامات الزم براي تنظيم بازار و كنترل قيمت ها را 

در دستور كار قرار دهند.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه هيات دولت، 
بر ضرورت تقويت نظارت ها به منظور جلوگيري از 
نوسان قيمت كاالها در بازار تاكيد كرد و گفت: نبايد 
اجازه داد برخي افراد با گرانفروشي و سوداگري به 

مردم اجحاف و آنها را نااميد كنند.
رييس جمهور گراني بي قاع��ده را غيرقابل توجيه 
خواند و تاكيد ك��رد: تغيير هرگون��ه قيمت كاال، 
نيازمند بررسي همه جوانب و اطالع رساني مناسب 
به مردم است و اينكه يك شركت يا كارخانه بخش 
خصوصي بخواهد به صورت ناگهاني قيمت كاالي 

خود را افزايش دهد، غيرقابل پذيرش است.
آقاي رييس��ي در بخش ديگري از سخنان خود با 
اش��اره به بيانات روز گذش��ته مقام معظم رهبري 
در ديدار كارگزاران نظ��ام، دولت را ملزم به اجراي 
فرامين ايشان دانست و تاكيد كرد: همه مسووالن 
اجرايي بايد تالش كنند با اقدامات به موقع و كارآمد 

مردم را اميدوار كنند.
رييس��ي تاكيد كرد: هر كاري كه باعث ايجاد يأس 
و نااميدي در جامعه ش��ود نبايد ص��ورت بگيرد و 
اين مس��اله بايد بيش از همه مورد توجه همكاران 

دولت باشد.
رييس جمه��ور همچنين با اش��اره ب��ه ضرورت 
جلوگيري از واردات كاالهاي داراي مشابه داخلي 
به كشور، خاطرنشان كرد: واردات بي رويه قطعًا به 
توليد آسيب مي زند و اقتصاد ملي را تضعيف مي كند.

رييس��ي در ادامه به گاليه بسياري از شركت هاي 
دانش بنيان از واردات كاالهايي كه امكان توليد آنها 
در كشور وجود دارد، اش��اره كرد و به دستگاه هاي 
دولتي اكيداً دس��تور داد كه تحت هيچ ش��رايطي 

كااليي كه مشابه داخلي دارد را وارد نكنند.
رييس جمهور حتي يك س��اعت تعلل در اجراي 
اي��ن دس��تور را غيرقاب��ل پذيرش خوان��د و از 
دس��تگاه هاي اجرايي خواس��ت روند جلوگيري 
از واردات كاالهاي غيرضروري و داراي مش��ابه 
داخل��ي را پيگيري كنند.وي در پايان با اش��اره 
به ضرورت توجه ويژه به موضوع اش��تغالزايي و 
رفع بيكاري اظهارداشت: امضاي تفاهمنامه بين 
دستگاه ها براي ايجاد اشتغال كافي نيست بلكه 
اين كار آغاز حركت اجرايي براي اشتغالزايي است 

كه بايد با اقدامات موثر تكميل شود.

كميسيوني براي صيانت
تشكيل نمي شود

يك عضو كميس��يون امورداخلي كشور و شوراها 
در مجلس، تاكيد كرد: فرآيند گذش��ته در بررسي 
طرح صيانت تكرار نخواهد ش��د و اگر كميسيون 
جديدي نيز ش��كل بگيرد صرفا براي جمع بندي 
نهايي گزارش طرح و آماده س��ازي آن براي ارايه به 

صحن مجلس است.
جالل رش��يدي كوچي با اشاره به راي استمزاجي 
مجلس در جلس��ه غيرعلني براي بازگشت طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي به صحن 
مجلس و سرنوشت پيش روي اين طرح، بيان كرد: 
بنده بارها تاكيد كردم مهم ترين مزيت بررسي اين 
طرح در صحن مجلس، شفافيت آن خواهد بود و در 
خصوص هر بند آن به جاي اينكه ۲۰ نفر نظر بدهند، 
۲9۰ نفر از نمايندگان نظر خود را ارايه خواهند كرد.

وي در ادامه اظهار كرد: ش��فافيت در بررس��ي اين 
طرح بسيار مهم اس��ت. اما اكنون تصميم با هيات 
رييسه مجلس است كه اين طرح به چه شكلي و در 
چه زماني مورد بررسي قرار گيرد. ما نيز منتظر نظر 

هيات رييسه خواهيم ماند.
نماينده م��ردم مرودش��ت در مجلس ش��وراي 
اس��المي، تصريح كرد: قطعا ديگر كميسيوني به 
معناي گذش��ته براي بررسي اين طرح ذيل اصل 
۸۵ قانون اساسي تش��كيل نخواهد شد و اگر هم 
كميسيون جديدي تشكيل شود، براي جمع بندي 
طرح و ارايه گزارش آن براي رس��يدگي در صحن 
مجلس خواهد بود. فرآيندي كه در بررس��ي اين 

طرح در گذشته طي شد ديگر تكرار نمي شود.

امريكا راهزن است
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه چي��ن در پيامي 
توييتري با اشاره به مسدودس��ازي پول هاي ايران 
در خ��ارج از كش��ور بر اث��ر تحريم ه��اي امريكا، از 
سياست هاي اين كش��ور انتقاد كرد. هوا چونينگ، 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه چي��ن در صفحه 
توييترش درباره سياس��ت هاي تحريمي امريكا در 
قبال كشورهاي ديگر از جمله ايران نوشت: برداشتن 
كاله جهان با تس��هيل كمي )QE(. مسدودسازي 
ذخاير تبادل ارزي ايران. توقيف كردن دارايي هاي 
افغانستان. بلوكه كردن ۳۰۰ ميليارد دالر از ذخاير 
طال و ذخاير تبادالت ارزي و دارايي هاي نهادها و افراد 
آن در خارج از كشور. مطمئنا اين موارد كافي هستند 
براي اينكه امريكا را تبديل به راهزن اقتصادي شماره 
يك جهان كند؟ اظهارات چونينگ در پي اين مطرح 
مي شود كه مذاكرات احياي توافق هسته اي كه در 
ازاي محدودسازي برنامه هس��ته اي ايران موجب 
لغو تحريم هاي امريكا و آزادسازي پول هاي بلوكه 
شده ايران در خارج از كش��ور خواهد شد، فعال و تا 
اطالع ثانوي متوقف شده است. واشنگتن اخيرا به 
دليل حمله روسيه به اوكراين تحريم هاي اقتصادي 
متعددي بر آن اعمال و بخش عظيمي از اموال  آن در 

بانك هاي خارجي را مسدود كرده است.

واردات كاال با دالر نيمايي
محمدرضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي درباره داليل گراني برخي اقالم 
خوراكي در هفته هاي گذشته اظهاركرد: در چند روز 
گذشته بسياري از رسانه ها، دليل اصلي گراني برخي 
اقالم خوراكي را حذف ارز ترجيحي مي دانند؛ اما بايد با 
صراحت عرض كنم كه در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعي 
با عنوان ح��ذف ارز ترجيحي وجود ن��دارد بلكه نحوه 
تخصيص ارز در اختيار دولت قرار گرفته است. وي افزود: 
روش جديدي كه دولت مي تواند در زمينه تخصيص ارز 
ترجيحي در دس��تور كار قرار دهد اين است كه كاالها 
بر اس��اس نرخ نيمايي وارد كشور ش��وند اما باز توزيع 
ما به التفاوت آن برسد. در نهايت قيمت نهايي كه به دست 
مردم مي رسد، به اندازه زماني باشد كه ارز ترجيحي براي 
كاالها در نظر گرفته مي شد.  پورابراهيمي خاطرنشان 
كرد: در اليحه بودجه امسال، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان 
براي پرداخت اين ما به التفاوت در نظر گرفته شده است. 
دولت مي تواند با ارز ترجيح��ي كاال وارد كند يا تفاوت 

قيمت واردات با ارز نيمايي را به مردم پرداخت كند.

اجراي قانون
پايانه هاي فروشگاهي در 1401

داود منظور، رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور، 
در نخستين جلس��ه كارگروه راهبري سامانه موديان 
در س��ال ۱۴۰۱ ك��ه روز يكش��نبه ۲۱ فروردين ماه با 
حضور اعضاي كارگروه از وزارتخانه ارتباطات و فناوري 
اطالعات، بانك مركزي و س��ازمان هاي مربوطه برگزار 
شد، ضمن تاكيد بر لزوم بررسي دقيق ابعاد كالن مدل 
اجرايي نظام قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 
خاطرنشان كرد: موانع اجراي مطلوب قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه موديان كه از گذشته معطل مانده، 
بايد در كوتاهترين زمان ممكن رفع ش��وند. وي با بيان 
اينكه قانون پايانه هاي فروش��گاهي و س��امانه موديان 
يك پروژه ملي و در ابعاد كالن و گس��ترده است، گفت: 
اجراي اين قانون جزو اصلي ترين برنامه هاي س��ازمان 
امور مالياتي براي هوشمندس��ازي نظام مالياتي است. 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت: هر 
چند براي اجراي اين قانون، سازمان امور مالياتي كشور 
با عقب ماندگي ناشي از اهمال در دولت قبل و در نتيجه 
عدم اجراي قانون در موعد مقرر روبه رو بوده؛ با اين حال 
تمام عزم س��ازمان بر پياده سازي و اجراي اين قانون در 
س��ال جاري متمركز شده اس��ت. منظور تصريح كرد: 
در ح��ال حاضر اجراي اين ط��رح ملي، طي يك برنامه 
زمان بندي در حال پيشرفت اس��ت و اثرات اجراي اين 
طرح در شفاف شدن اقتصاد و پايش مجموعه عمليات 
كس��ب و كار و معامالت و خريد و فروش ها بسيار قابل 
مالحظه اس��ت. در اين جلسه، محمد برزگري، رييس 
مركز تنظيم مقررات نظام قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه موديان، گزارشي از اقدامات چهارماهه گذشته از 
جمله اقدامات مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه موديان و پيگيري هاي صورت گرفته 
در خصوص شناسه كاال و شماره اقتصادي و همچنين 
زيرسامانه هاي جمع آوري اطالعات، ثبت نام و كارپوشه 
موديان ارايه كرد و در ادام��ه اعضا به بيان ديدگاه هاي 
خود پرداختند. گفتني است در پايان جلسه مقرر شد به 
منظور تسريع در بررسي هاي فني و تصميمات كارگروه 
راهبري، جلسات كارشناسي در قالب كارگروه هاي فني با 
حضور كارشناسان هر يك از اعضا در مركز تنظيم مقررات 
تشكيل و جلسات كارگروه راهبري سامانه موديان نيز به 
صورت مستمر و منظم در راستاي سياست گذاري در 
چارچوب قانون و با حضور همه اعضاي اصلي كارگروه در 

سازمان امور مالياتي كشور برگزار شود.

مستمري مددجويان بهزيستي 
چقدر مي شود؟

سيدمرتضي حسيني با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي 
مستمري معيشتي مددجويان تحت پوشش اظهار 
كرد: اميد است در سال جاري بتوان بخشي از پشت 
نوبتي ها را وارد اي��ن چرخه كرد. به گفته وي، مبالغ 
مستمري معيشتي مددجويان تحت پوشش براي 
خانواده يك نفره ماهانه به ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو 
نفره به ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره به ۸۴۰ هزار تومان، 
چهار نفره به يك ميليون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره 
به يك ميليون و ۳۲۰ هزار تومان افزايش يافته است. 
معاون توس��عه مديريت و منابع سازمان بهزيستي 
كشور با بيان اينكه حدود ۲ ميليون و ۸۰ هزار خانوار 
مددجو تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه 
حدود ۷ ميليون نفر را ش��امل مي شود، افزود: از اين 
جمعيت در حال حاضر يك ميليون و ۱۰۰ هزار خانوار 
)معادل ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر( مستمري معيشتي 
درياف��ت مي كنند اما يك بخش��ي از مددجويان در 
دهك ه��اي پايين و ضعيف جامعه وج��ود دارند كه 
مستمري معيشتي دريافت نمي كنند و اميد است 
بتوانيم در سال جاري بخشي از اين افراد را وارد چرخه 
كرده و به آنها مس��تمري پرداخت كنيم. حس��يني 
با بيان اينكه يك ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار پش��ت 
نوبت براي دريافت مستمري هستند، گفت: سازمان 
بهزيس��تي در نظر داشت سال گذش��ته ۵۰۰ هزار 
خانوار را وارد چرخه كند كه متاسفانه اعتبارات الزم 
ارايه نشد. در سال جاري با ابالغ بودجه و تخصيص بر 
مبناي صد درصد تعداد پشت نوبتي هايي كه مي توان 
وارد چرخ��ه كرد را اعالم مي كني��م البته باتوجه به 
بودجه اعالمي و رش��دي كه در ميزان مستمري ها 
وجود دارد، مي توان بخشي از پشت نوبتي ها را وارد 
چرخه كرد. معاون توسعه مديريت و منابع سازمان 
بهزيس��تي كش��ور با بيان اينكه براي اجراي قانون 
جامع حمايت از حقوق معلوالن به ۶۳ هزار ميليارد 
تومان بودجه نياز است، ادامه داد: اين درحالي است 
كه تنها در بودجه سال جاري حدود ۲۸۷۰ ميليارد 
تومان تامين شده است. در واقع ما فاصله زيادي با رقم 
موردنظر داريم كه در صورتي كه دولت اعتبارات آن 

را پرداخت كند، قانون به طور كامل اجرا خواهد شد.

دولت با يارانه ها چه مي كند؟

معاون پارلماني رييس جمهور: 

حمايت هاي پراكنده، سياست هاي نامعلوم

برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم توسعه دچار نمي شود
معاون پارلماني رييس جمهور با بيان اينكه برنامه هفتم 
توسعه به سرنوش��ت برنامه ششم مبتال نخواهد شد، 
گفت: دولت قبل متن��ي را به عنوان برنامه به مجلس 
دهم ارس��ال كرد كه مجلس آن را نپذيرفت و دولت 
حاضر نشد برنامه را تكميل و اصالح كند، ناگزير با اذن 

رهبري، خود مجلس مامور تدوين برنامه ششم شد.
سيدمحمد حسيني معاون پارلماني رييس جمهور 
گفت: تاكيد رهبر فرزانه انقالب همواره بر اين است كه 
دولت ها برنامه و خط مشي داشته باشند و دستگاه ها 
دچار روزمّرگي نش��وند چون اگر قرار است در كشور 
تحول و جهشي صورت گيرد و پيشرفت خوبي داشته 
باشيم بايد نقشه راه كامال معلوم باشد تا براساس آن 
اقدام شود؛ بر همين اس��اس معاونت پارلماني فصل 
نوين��ي از تعامالت ب��ا مجلس را با هدف تس��ريع در 
رس��يدگي به طرح ها و تصويب لواي��ح ضروري براي 
تحقق شعار سال و رفع مشكالت مردم طراحي كرده 
و با قوت پيگيري خواهد كرد. وي ادامه داد: مسووالن 
بايد عالوه بر كار و تالش به مباحث فكري و انديشه اي 

اهتمام ويژه داشته باشند. 
رهب��ر معظم انقالب هم امس��ال را به عن��وان توليد؛ 
دانش بنيان و اش��تغال آفرين نامگ��ذاري كردند تا با 
دانش، فناوري و نوآوري نيازهاي كشور را تامين كنيم 
و وابس��تگي در حوزه هاي مختلف را كاهش دهيم و 
كاالهايي كه االن به كش��ور وارد مي شود را در داخل 
توليد كنيم و اين تخصص تجربه و توانمندي در كشور 
وجود دارد، كافي است كه از توان و خالقيت اين همه 

نيروهاي نخبه به درستي استفاده شود.
مع��اون پارلماني رييس جمه��ور با اش��اره به كتاب 
»در مسير توس��عه« كه به همت فراكسيون توسعه 
متوازن مجلس و راديو فرهنگ تهيه و در اين مراسم 
رونمايي شد، افزود: در اين كتاب فشرده مصاحبه ها 
و گفت وگوهاي مفيدي كه با نمايندگان و مسووالن 
اجرايي در خصوص توسعه كشور در حوزه هاي مختلف 
صورت گرفته درج ش��ده اس��ت؛ مباحث غالبا جنبه 
كاربردي دارد و به چالش هاي فرارو و راهكارهاي برون 
رفت از مشكالت اشاره شده است، طرح اينگونه مسائل 
 از اين جهت مفيد اس��ت كه موج��ب همگرايي بين 

نخبگان مي شود.
حسيني تصريح كرد: با توجه به اهميت دانايي محوري 
و نگاه علمي، تداوم بخشيدن به طرح چنين مباحث و 
ارايه آثار آن مي تواند در برنامه هاي دولت و در طرح ها 
و لوايح و همچنين در تدوين برنامه هفتم توسعه مورد 

استفاده قرار گيرد.
معاون رييس جمه��ور اضافه كرد: اي��ن حركت بايد 

استمرار داشته باشد و موضوعات متنوع ديگري هم 
مورد بحث قرار گيرد. براي نمونه در سند تحول دولت 
پيرامون ۳۷ موضوع مشخص كنكاش صورت گرفته و 
چالش ها و راهكارها بيان شده است، البته نسخه اوليه 
سند در اختيار همگان هست و نخبگان و صاحب نظران 
مي توانند نظرات تكميلي يا اصالحي خود را ارايه دهند 
تا مورد اس��تفاده قرار گيرد.  حسيني ضمن تقدير از 
اعضاي فراكسيون توسعه متوازن مجلس و مسووالن 
راديو فرهنگ، گف��ت: كتابي كه رونمايي ش��د يك 
كتاب كاربردي است و توسط كساني تدوين شده كه 
با موضوعات و مش��كالت مردم سر و كار دارند و از اين 
جهت اگر در هر حوزه سخن گفته اند نكات كاربردي 
و مفيدي مطرح كرده اند كه مي توان��د در برنامه ها و 
اقدامات دستگاه هاي اجرايي مورد توجه و بهره برداري 
قرار گيرد. وي گفت: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت 
برنامه ششم مبتال نخواهد شد، شما يادتان هست كه 
دولت قبل متني را به عن��وان برنامه به مجلس دهم 
ارس��ال كرد كه مجلس نپذيرف��ت و گفت اين برنامه 
نيست صرفا احكامي ذكر ش��ده است، بعد هم دولت 
حاضر نشد برنامه را تكميل و اصالح كند ناگزير با اذن 

رهبري خود مجلس مامور تدوين برنامه ششم شد.
حسيني اظهار داش��ت: اميدوارم سياست هاي كلي 
برنامه زودتر نهايي و به دولت ابالغ شود تا دولت براساس 
آن برنامه اي جامع تنظيم و تقديم مجلس كند. امسال 
هم كه سال توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين است 
دولت از همان روزهاي ابتدايي سال و در ايام تعطيالت 
كار را شروع كرد چون اين اعتقاد و باور در دولت وجود 
دارد كه توصيه ها و دس��تورات رهبرفرزانه انقالب بر 
اساس ضرورت ها و اقتضائات است كه مجلس و دولت 

واليي بايد بدون فوت وقت بدان اهتمام ورزند.

    معاون اول قوه قضاييه:  مي خواهيم نخبگان 
درباره دستگاه قضا اظهارنظر كنند

معاون اول قوه قضاييه گفت: امروز به دنبال اين هستيم 
عملكرد قوه قضاييه را در معرض ديد همگان قرار دهيم 

تا نخبگان نسبت به اين عملكرد اظهارنظر كنند.
وي با بيان اينكه تحول و تعالي در قوه قضاييه با سخن 
گفتن محقق نمي شود و به كار عملي با پشتوانه منطقي 
و علمي نياز جدي دارد، گفت: همه كارهاي قوه قضاييه 
بايد سند پشتيبان علمي و منطقي داشته باشد. امروز 
به دنبال اين هستيم عملكرد قوه قضاييه را در معرض 
ديد همگان قرار دهيم تا نخبگان نسبت به اين عملكرد 

اظهارنظر كنند.
معاون اول قوه قضاييه س��ند تحول توسط قضايي و 

برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبري را نقشه راه قوه 
قضاييه برشمرد و تاكيد كرد: محور تحول در دستگاه 
قضايي بايد رضايت عموم مردم باش��د نه آمار و ارقام 
پرونده ها. هرچند آمار، شاخصي براي حركت است، 

اما نبايد خود را بي جهت درگير آمار نكنيم.
معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: برنامه تحولي 
كه ام��روز رونمايي مي ش��ود با رويك��رد عملياتي و 
منتقدانه نگريسته ش��ود. تا پايان سال ارزيابي جدي 
از عملكردمان خواهيم داش��ت تا ببينيم پيش��رفت 
و كاستي كجا اس��ت؛ بنابراين گزارش، ارتقا و بهبود 
سازوكارها و فرآيندهاي آمارگيري در دستگاه قضايي 
و تهيه و تدوين ضابطه من��د و مدّون آمارهاي ناظر بر 
پرونده ها و رويه هاي قضايي با هدف شناخت مشكالت 
و تنگناها، تشخيص دقيق نيازها، تكميل برنامه ريزي ها 
و تخصيص بودجه ها، يكي از دستوركارها و تاكيدات 
اصلي حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي است 
و رييس دس��تگاه قضا طي 9 ماه اخي��ر در اين رابطه 

تذكرات و دستورات مشخصي را صادر كرده است.
در واقع، يكي از رويكردهاي تحولي در دستگاه قضايي 
كه پس از آسيب شناسي و احصاء مسائل و مشكالت 
قضايي از سوي حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي ب��ا جديت دنب��ال مي ش��ود و وي در بازديدها 
و سركش��ي ها از مراكز قضايي، س��فرهاي اس��تاني، 
سخنراني ها و دستوراتش بر روي آن تاكيد دارد، رفع 
اشكاالت و ابهامات در آمارهاي قضايي به موازات پرهيز 

از آمارگرايي و كميت گرايي صرف است.
هش��تم دي ماه سال گذش��ته بود كه حجت االسالم 
والمس��لمين محس��ني اژه اي رييس قوه قضاييه در 
ادام��ه بازديدهاي ميدان��ي خود از مراج��ع و مراكز 
قضايي، از دادسراي كاركنان دولت )ناحيه ۲۸ تهران( 
بازدي��د به عمل آورد تا از نزديك در جريان كم وكيف 
خدمت رساني قضايي به مردم و مراجعان در اين دادسرا 
قرار گيرد؛ در اثناي اين بازديد، زماني كه رييس عدليه 
متوجه شد در شعب بازپرسي دادسراي كاركنان دولت 
در م��واردي عدم توازن در ارجاع پرونده ها به ش��عب 
مختلف با هدف مالحظات آم��اري وجود دارد ضمن 
تذكر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رويه ارجاع 
پرونده ها در شعب بازپرسي دادسراي كاركنان دولت با 
فوريت اصالح نشود، نسبت به برخورد قانوني با مسوول 

مربوطه اين بخش، اقدام مقتضي به عمل  آيد.
رييس قوه قضاييه در جريان همان بازديد به مسووالن 
مربوطه در خصوص راكد ماندن پرونده ها و عدم ارجاع 
به موقع آنها به شعب بازپرسي تذكر داد و ضمن برحذر 
داش��تن مس��ووالن قضايي از نگهداري و عدم ارجاع 

غيرموجه و بي دليل پرونده ها با هدف آمارگرايي، اين 
امر را از مظاهر فساد دانست. »دستور رييس دستگاه 
قضا براي رفع برخي اش��كاالت و ابهامات در آمارهاي 
قضايي و تدقيق و تثبيت آنها«؛ اين يكي از محورهاي 
نشست روز ۱۳ دي ۱۴۰۰ شوراي عالي قوه قضاييه بود؛ 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در جريان 
اين نشس��ت به معاون اول دستگاه قضايي ماموريت 
داد ت��ا با همكاري مركز آمار و فن��اوري اطالعات قوه 
قضاييه و معاونت راهبردي دستگاه قضايي و روساي 
كل دادگس��تري ها نس��بت به رفع برخي اشكاالت و 
ابهام��ات در آمارهاي قضايي و تدقي��ق و تثبيت اين 
آماره��ا اقدام كنن��د و تاكيد كرد: وجود اش��كاالت و 
ابهامات در آمارهاي ناظر بر ميزان پرونده هاي قضايي 
در حوزه هاي مختل��ف از جمله مي��زان پرونده هاي 
ارجاعي به دادگاه هاي تجديدنظ��ر، ميزان مصالحه 
در پرونده هاي ش��وراهاي حل اختالف و ... باعث بروز 
آسيب و بعضًا فساد، اخالل در برنامه ريزي ها و تأخير 

در پيشبرد امور مي شود.
اما مقوله ارتق��اء فرآيندهاي آمارگيري در دس��تگاه 
قضايي در جلسه روز بيس��تم دي ماه ۱۴۰۰ شوراي 
عالي قوه قضاييه نيز مجدداً مطرح شد و حجت االسالم 
والمسلمين محس��ني اژه اي با اشاره به نشست هاي 
برگزار ش��ده از س��وي معاون اول ق��وه قضاييه براي 
آسيب شناسي و رفع مشكالت موضوع آمار در عدليه به 
معاون اول دستگاه قضا و همچنين معاونين راهبردي و 
آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه تاكيد كرد كه هر چه 
سريعتر نسبت به رفع اشكاالت و ابهامات در آمارهاي 

قضايي اهتمام داشته باشند.
رييس قوه قضاييه در جريان همان نشس��ت با اشاره 
به يكي از آس��يب هاي ايجاد ش��ده در نتيجه وجود 
ابهامات و اش��كاالت در آمارهاي ناظر بر پرونده هاي 
قضايي گفت: بعضًا مشاهده مي شود كه براي يك فقره 
پرون��ده و گردش و ارجاعاتي ك��ه آن پرونده در ميان 
مراجع و بخش هاي مختلف قضايي دارد، چندين آمار 
ثبت مي ش��ود و در نتيجه به اشتباه اينچنين تبليغ 
مي ش��ود كه ۱۵ ميليون پرونده قضاي��ي وجود دارد 
كه اينچنين نيس��ت و در واقع، اي��ن آمار ۱۵ ميليون 
مرتبط ب��ا گردش كار پرونده هاس��ت؛ در هر صورت، 
اين آمارهاي غيردقيق، داراي آثار س��وء و يك آفت و 
مشكل است؛ بنابراين از يك سو ضرورت تهيه و تدوين 
دقيق آمارهاي مرتبط با پرونده ها و ساير امور مربوط به 
دستگاه قضايي، امري انكارناپذير است و از سويي ديگر 
بايد سازوكاري تعبيه كرد كه از هرگونه آمارسازي در 

فرآيندهاي قضايي جلوگيري شود.



گروه بانك و بيمه |
اگرچ��ه در گذش��ته و طي چند دهه اخي��ر بارها حمل و 
نگهداري ارز قاچاق اعالم شده و دوباره در شرايط رشد درآمد 
نفتي آزاد شده است، و بسياري از كارشناسان، ممنوعيت 
نگهداري دالر را براي رس��يدن به تعادل در بازار راهگشا 
نمي دانند، اما مسووالن كشور و نمايندگان، بار ديگر موضوع 
قاچاق اعالم شدن ارز بيش از حد مجاز را تصويب كرده اند. 
اما بسياري صاحب نظران معتقدند كه ميزان مجاز نگهداري 
ارز، متناسب با نياز بسياري از دانشجويان و مسافران و فعاالن 
اقتصادي و اجتماعي نيست.  قانون اصالحي قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز با تعيين مصاديق قاچاق ارز، براي عرضه، 
حمل يا نگهداري اين ارزها مجازات هاي سنگيني در نظر 
گرفته است. قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
بيستم فروردين ماه ۱۴۰۱ از سوي رييس مجلس شوراي 
اسالمي براي اجرا به دولت ابالغ گرديد. بر اساس اصالحات 
صورت گرفته در ويرايش جديد، وضعيت نقل و انتقال ارز، 
دارايي ارزي مج��از افراد و همينطور مصاديق قاچاق ارز و 
مجازات هاي آن دس��تخوش تغييراتي شده است. طبق 
آنچه مجلس شوراي اسالمي تصويب كرده، »ورود ارز به 
كشور يا خروج ارز از كشور« و همچنين »هرگونه اقدام به 
خروج ارز از كش��ور«، »بدون رعايت ضوابط مربوط كه در 
حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين 

مي شود« از مصاديق قاچاق ارز شمرده مي شود.

    شرايط عرضه، حمل يا نگهداري ارز
طبق مصوبه اخير و براي ضابطه مند شدن معامالت ارزي، 
خريد و فروش ها بايد در سامانه معامالت ارزي بانك مركزي 
ثبت ش��ود، همچنين دارندگان ارز براي اينكه مشمول 
برچس��ب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند بايد ميزان دارايي 
ارزي كه از گذشته داشته اند را هم در اين سامانه ثبت كنند.

بند ح ماده الحاقي ۲ مكرر اصالحيه فوق در اين رابطه تأكيد 
مي كند كه »عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب 
خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توس��ط اشخاصي غير از 
صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانك 
مركزي« مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصريح ش��ده كه 
»ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از 
شمول اين بند خارج است«. در ادامه همين بند آمده است: 
»مالكان ارز در خصوص ارزهايي كه قبل از الزم االجراء شدن 
اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز 
قابل حمل و نگهداري اعالمي از سوي بانك مركزي و فاقد 
صورتحساب معتبر است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به 
ثبت اطالعات در سامانه اقدام كنند«. به اين ترتيب افرادي 
كه ارز خانگي نگهداري مي كنند بايد مراقب باشند كه پس 
از اجراي اين قانون اگر دارايي ارزي خود را در سامانه ثبت 
نكنند ممكن است به عنوان كاالي قاچاق با آن برخورد شود.

    ضوابط نقل و انتقال ريال
ويرايش جديد قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
به نقل و انتقال پول ملي هم توجه داشته است. قانون در اين 
زمينه مي گويد: »وارد كردن، خارج كردن يا اقدام به خارج 
كردن وجه رايج ايران بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي 
پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين 
شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذيصالح با 
استناد به فرار به قرائن و امارات موجود نيز مشمول جريمه 

تخلف اخير مي شود«.

    ضوابط فعلي چه مي گويد؟
بر اساس دستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز 
قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور كه خرداد 
۹۹ به شبكه بانكي ابالغ شده، هر مسافر مي تواند تا سقف 
۱۰ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها وارد و نيز تا سقف 
۵۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي از مرزهاي هوايي، 
تا سقف ۲۰۰۰ يورو يا معادل به ساير ارز از طريق مرزهاي 
زميني، ريلي و دريايي خارج كند. همچنين، ميزان ورود 
و خروج ريال توسط هر مسافر حداكثر تا ۵۰۰ هزار تومان 
مجاز اس��ت . الزم به ذكر است كه خرداد ۹۹ شوراي عالي 
هماهنگ��ي اقتص��ادي، ورود ارز به صورت اس��كناس به 
داخل كشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مقررات مبارزه با 
پولشويي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي را تا پايان ۱۴۰۰ 

مجاز اعالم كرده بود.

    مجازات فروشندگان ارز قاچاق
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به مجازات هاي نقدي 
قاچاق كننده ارز پرداخته است كه طي ويرايش اخير، در بند 
»ت« و تبصره )۱( اين ماده هم تغييراتي ايجاد شده است. بر 
اين اساس قانون به شرح زير اصالح مي گردد: »جريمه نقدي 
ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز 
خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن 
و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي 

ارز به عنوان جريمه نقدي اخذ مي گردد«.

    نقره داغ قاچاقچي هاي فضاي مجازي
در اصالحيه تبصره ۱ ماده نيز آمده است: »عرضه يا فروش 
كاالي قاچاق موض��وع اين ماده ممنوع و مرتكب عالوه بر 
ضبط كاال به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم 
مي ش��ود. چنانچه عرضه يا فروش كاالي قاچاق از طريق 

رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا 
پيامك يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب عالوه بر ضبط كاال به دو 
برابر ارزش كاالي قاچاق محكوم مي شود«. عالوه بر اين صدر 
ماده )۲۱( قانون به شرح زير اصالح شده است: »درصورتي كه 
ارزش كاالي قاچاق يا ارز مكشوفه موضوع ماده )۱۸( اين 
قانون، برابر تش��خيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه 
ميلي��ون )۵۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال يا كمتر باش��د با قيد در 
صورت جلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت 
استنكاف، مراتب در صورت جلسه كشف قيد و حسب مورد، 
كاال ضبط و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب 
مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابالغ مي گردد«.

    ميركاظمي: حذف يا عدم حذف
 ارز ترجيحي  برعهده دولت است

هر زمان شرايط و فضاي اقتصادي كشور مساعد باشد، 
مي توان به تدريج حذف ارز ترجيحي را عملياتي كرد و 
در حال حاضر براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني زمان و تاريخ 
مشخصي را نمي توان تعيين كرد. مسعود ميركاظمي 
رييس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه دولت از چه زماني ب��ه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
اقدام خواهد كرد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
اختيار حذف يا عدم حذف ارز ترجيحي برعهده دولت قرار 
داده شده است و از سوي ديگر حجم ارز ۴۲۰۰ توماني در 
كشور به ميزاني نيست كه بتوان تا پايان سال از آن استفاده 
كرد. بنابراين هر زمان شرايط و فضاي اقتصادي كشور 
مساعد باشد، مي توان به تدريج اين موضوع را عملياتي 
كرد و در حال حاضر براي حذف ارز ترجيحي زمان و تاريخ 
مشخصي را نمي توان تعيين كرد. ميركاظمي در پاسخ به 
سوال ديگري مبني بر اينكه چرا با توجه به اينكه هنوز ارز 

ترجيحي حذف نشده است، شاهد افزايش قيمت كاالها 
به ويژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در كشور هستيم، اظهار 
كرد: قيمت ها روي نرخ گوشت قرمز و مرغ تغييري نكرده 
است، برخي هزينه ها و قيمت تمام شده مواد غذايي به نرخ 
مواد اوليه بستگي ندارد و عوامل ديگري نيز در اين ميان 
موثر هستند و براي اين تاثيرات بايد يارانه پرداخت شود 

يا اجازه داد، قيمت ها اصالح شود.

    ايران ۲۲ ميليارد دالر نفت
 به چين صادر كرده است

تارنماي راستگراي واشنگتن فري بيكن خبر داد كه ايران 
از سال ۲۰۲۱ تاكنون ۲۲ ميليارد دالر نفت به چين صادر 
كرده است. اين پايگاه خبري امريكايي نوشت كه ايران در 
سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ به طور ميانگين روزانه ۸۲۹ هزار 
و ۲۶۰ بشكه نفت به چين صادر كرده است. اين تارنماي 
جمهوري خواه افزود ك��ه از زمان كنار رفتن دولت ترامپ 
تاكنون در كل ۳۳۷ ميليون و ۸۸۲ هزار و ۵۲۰ بشكه نفت 
ايران به ارزش تقريبي ۲۲ ميليارد دالر به غول اقتصادي 
شرق آسيا صادر شده است. اين تارنما همچنين مدعي شد 
كه اين صادرات نفت با استفاده از ۱۸۲ فروند نفتكش تحت 
مالكيت و پرچم كشورهاي ديگر انجام شده است. با روي 
كار آمدن دولت سيزدهم و با وجود عدم تغيير در شرايط 
تحريمي ايران، صادرات نفت بيش از ۴۰ درصد افزايش پيدا 
كرده است. افزايش صادرات نفت، افزايش درآمدهاي نفتي را 
به دنبال داشته و آنگونه كه جواد اوجي وزير نفت اعالم كرده 
باعث ش��ده تا وزارت نفت بيش از تعهدات خود در بودجه 
سال گذش��ته، منابع مالي به دولت تزريق كند. اوجي با 
اشاره به اينكه در عمر ۷ ماهه وزارت نفت دولت سيزدهم 
تاكنون ۱۶.۵ ميليارد دالر قرارداد جديد به امضا رسيده، 
گفت: اين قراردادها چند برابر قرارداد ايران با توتال براي 

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بود كه به نتيجه نرسيد.
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اختصاص ۳ ميليارد دالر
براي واردات كاالهاي اساسي

مدير رواب��ط عمومي بانك مرك��زي از اختصاص ۳ 
ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساسي خبر داده 
است. مصطفي قمري وفا در توييتي اعالم كرده كه پس 
از تخصيص يك ميليارد دالر ارز براي واردات دارو در 
روز گذشته؛ بانك مركزي امروز هم به منظور تامين 
ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساس��ي، مبلغ ۳ 

ميليارد دالر به اين امر اختصاص داد.

فرصت طاليي دولت
براي تفكيك مخارج ارزي و ريالي

با توجه به گشايش هاي ارزي صورت گرفته و خارج شدن 
از تنگناه��اي كوتاه م��دت، دولت مي توان��د به اصالحات 
س��اختاري پرداخته و موضوع تفكيك درآمدهاي ارزي و 
ريالي را در دس��تور كار قرار دهد. بر اساس آمارهاي اعالم 
شده، فروش نفت ايران در ماه هاي اخير به ويژه پس از روي 
كار آمدن دولت سيزدهم به ميزان پيش از تحريم رسيده و 
با روش هايي كه براي دور زدن تحريم ها استفاده مي شود، 
منابع ارزي ناش��ي از آن هم اكنون به كشور بازمي گردد. بر 
اس��اس اظهارات جواد اوجي؛ وزي��ر نفت، مجموع وصول 
درآمده��اي حاصل از نفت، ميعان��ات گازي، محصوالت 
پتروش��يمي، فرآورده هاي نفتي و گاز صادراتي در دولت 
س��يزدهم ۲.۵ برابر شده است. در اين ش��رايط، التهابات 
بين المللي و جهش قيمت جهاني نفت هم عاملي شده تا 
مش��تريان خارجي بي توجه به تحريم ها، پاي ميز مذاكره 
با ايران حاضر ش��وند. لذا همه اين موارد به ما مي گويد كه 
چشم انداز درآمدهاي نفتي ايران افزايشي است. اما در اين 
بين پرسشي مطرح مي شود كه برنامه دولت براي مواجهه با 
اين درآمدها بايد چگونه باشد؟ آيا بهتر است همچون گذشته 
دولت ارزهاي نفتي را به بان��ك مركزي بدهد و معادل آن 
ريال تحويل بگيرد و به سمت واردات، كنترل مصنوعي نرخ 
ارز، پول پاشي و تأمين رفاه مقطعي براي مردم برود يا اينكه 
بايد تدبير ديگري انديشيد؟ آنچه از اظهارات كارشناسان 
برمي آيد، تكرار اشتباهات گذشته و سرازير كردن درآمدهاي 
نفتي به اقتصاد، كشور را در چاه نفرين منابع مي اندازد، اقتصاد 
را به بيماري هلندي مبتال كرده و به فرآيند صنعت زدايي 
مي انجامد. چرخه تكراري كنترل مصنوعي نرخ ارز با ارزهاي 
نفتي، جهش هاي ارزي دوره اي و تورم مزمني كه از سال هاي 
دور مهمان سفره هاي مردم شده، نتيجه همين نوع برخورد با 
درآمدهاي نفتي بوده است. از طرفي بزرگان نظام هم مكرر 
نسبت به دورانديشي در هزينه كرد درآمدهاي نفتي تذكر 
داده اند. رهبر انقالب در جديدترين واكنش به اين موضوع با 
يادآوري تجربه هاي گذشته، هدردادن درآمدهاي نفتي براي 
واردات و رفاه زودگذر را »بس��يار بد« توصيف و بر ضرورت 

سرمايه گذاري در زيرساخت ها تصريح كردند.
     راهكار استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي

اما راه درست كدام است؟ راهبردي كه كشورهاي توسعه 
يافته براي هدايت درآمدهاي ناشي از فروش ثروت هاي خود 
در پيش گرفته اند، جدا كردن مسير اين درآمدها از دخل و 
خرج جاري است. تشكيل و تقويت صندوق هاي ذخيره ارزي 
مهم ترين ابزار در اين زمينه است كه كشور نروژ معروف ترين 
نمونه موفق آن است. درآمدهاي ارزي ناشي از فروش ثروت 
پس از تجميع در اين صندوق بدون اينكه به اقتصاد داخلي 
سرازير شود در امور زيربنايي سرمايه گذاري مي شود تا عالوه 
بر كنترل آثار تخريبي، منافع آن براي نسل هاي بعدي هم 
باقي بماند. در كشور ما نيز صندوق ذخيره ارزي كه بعدها به 
صندوق توسعه ملي تغيير شكل داد براي اين كار تأسيس 
شد، اما در مقاطعي از رسالت خود دور افتاد. اوال در دوره هايي 
كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، دولت سهم صندوق را از 
درآمدهاي نفتي كاهش داده است. عالوه بر اين، دولت در 
سال هاي گذشته با صندوق مانند قلك خود برخورد كرده 
و در موارد متعدد، منابع ارزي صندوق را در قالب طرح هاي 
مختلف به ريال تبديل نموده و در اقتصاد خرج كرده است 

كه يكي از ريشه هاي تورم به حساب مي آيد.
     جدا كردن درآمدهاي ارزي و ريالي

كارشناس��ان معتقدند رويكرد اساسي تر در اين زمينه، 
تفكيك بودجه ريالي و ارزي است به گونه اي كه به موازات 
بودجه مستقل براي منابع ريالي دولت، يك بودجه ارزي 
هم تنظيم شود. بر اين اساس درآمدهاي ارزي بايد صرفا در 
پروژه هاي زيربنايي همچون ساخت راه آهن مدرن و بندر 
و فرودگاه و ايجاد فناوري هاي روز و مواردي از اين قبيل 
صرف شود. با اين كار زمينه جهش هاي بعدي اقتصاد فراهم 
مي شود، در غير اين صورت با ورود معادل ريالي اين منابع 
به اقتصاد، نه تنها خيري از اين منابع به كشور نمي رسد كه 

عواقبي همچون تورم دامنگير اقتصاد خواهد شد.
     ابهامات تفكيك بودجه ارزي و ريالي

جداس��ازي بودجه ارزي و ريالي از پيشنهاداتي است كه 
در يكي دو سال گذش��ته ازسوي كارشناسان اقتصادي 
مطرح شده كه در كنار مزيت هاي مطرح شده براي آن، 
نقدونظرهايي نيز به دنبال داش��ته است. كامران ندري؛ 
اقتصاددان مي گويد: »يكي از اصلي ترين ابهامات در زمينه 
اين طرح زماني مطرح مي شود كه بدانيم دولت مصارف 
ارزي چنداني ندارد كه مجلس بخواهد درآمد عظيم نفت 
را در قالب يك بودجه ارزي بودجه بندي و تصويب كند«. 
اين كارشناس معتقد است: »اگر بودجه هاي ارزي و ريالي 
از يكديگر جدا شوند اتفاق خاصي رخ نمي دهد، زيرا دولت 
دست آخر باز هم ناچار است از بانك مركزي بخواهد كه 
دالر را ب��ه ريال تبديل كند تا اينكه بتواند از زير بار قرض 
خارج ش��ود«. از س��وي ديگر اقتصادداناني كه تفكيك 
درآمده��اي ارزي و ريال��ي را توصيه مي كنند معتقدند 
»بايد رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانك مركزي 
قطع كرد. يعني نه ارز را در اختيار بانك مركزي قرار داد 
و نه انتظار داشت كه بانك مركزي براي دولت پايه پولي 
را افزايش دهد«. علي س��عدوندي با بيان اين نكته ادامه 
مي دهد: »اواًل بايد تمام اين درآمدهاي ارزي شفاف شود 
يعني يك سامانه اي باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند 
ببينند چقدر ارز وارد كشور شده است طبيعتاً كساني كه 
از شيوه فعلي منتفع هستند با شفافيت مشكل خواهند 
داش��ت«. وي اضافه مي كند: »قدم بعدي اين است كه 
تخصيص درآمدهاي ارزي به صورت ارزي صورت گيرد و 
وارد اقتصاد كشور نشود. الزمه اين امر اين است كه دولت 
به طور همزمان هزينه كرد ارزي را افزايش دهد. حال سوال 
اينجاست كه چه هزينه كرد ارزي به اقتصاد كشور ضربه 

نمي زند؟ هزينه اي كه صرف زيرساخت ها شود«.
     فرصت طاليي دولت

طبق قانون احكام اصالح ساختار بودجه دولت مكلف به 
درج منابع و مصارف ارزي در جدولي جداگانه به گونه اي 
كه مالحظات امنيتي رعايت ش��ود، هست. اين موضوع 
مي توانس��ت گامي براي تحقق تفكيك بودج��ه ارزي و 
ريالي باشد كه متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعايت نشد. به 
نظر مي رسد دولت س��يزدهم كه در موارد مختلف خود 
را عالقه مند به اصالح ساختارهاي معيوب اقتصاد نشان 
داده، بايد در اين زمينه هم پيش دس��تي كند و با توجه به 
گشايش هاي ارزي صورت گرفته و خارج شدن از تنگناهاي 
كوتاه مدت، به اصالحات س��اختاري پرداخته و موضوع 
تفكيك درآمدهاي ارزي و ريالي را در دستور كار قرار دهد.

افزايش مبلغ تسهيالت 
قرض الحسنه به بانك ها رفت

بانك مركزي در بخش��نامه اي افزايش س��قف و دوره 
بازپرداخت تس��هيالت قرض الحس��نه را به بانك هاي 
قرض الحسنه مهر ايران و رسالت ابالغ كرد. اواخر سال 
گذشته با موافقت كميس��يون اعتباري بانك مركزي، 
س��قف پرداخت تسهيالت قرض الحس��نه ضروري و 
اشتغالزايي در بانك هاي قرض الحسنه به ترتيب به ۲۰۰ 
و ۵۰۰ ميليون تومان افزاي��ش يافت. دوره بازپرداخت 
اين تسهيالت نيز به حداكثر ۶۰ و ۸۴ ماهه تغيير كرد. 
پيش از اين، سقف تسهيالت قرض الحسنه ضروري و 
اشتغالزايي ۵۰ و ۱۰۰ ميليون تومان بوده است. اكنون، 
بانك مركزي در س��ال جاري در بخشنامه اي افزايش 
سقف و دوره بازپرداخت تسهيالت قرض الحسنه را به 

بانك هاي قرض الحسنه مهر ايران و رسالت ابالغ كرد.

خط اعتباري يا اضافه برداشت
 صرفًا با اخذ وثيقه

 بانك مركزي به استناد حكم قانوني»ممنوعيت اعطاي 
اعتبار جديد به بانك ها بدون دريافت وثيقه در قالب اضافه 
برداشت« تاكيد كرد؛ از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا 

اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امكان پذير خواهد بود.
بانك مركزي بر اساس مفاد جزو )۳( بند )د( تبصره )۱۶( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور كه صراحتًا 
تاكيد كرده اس��ت كه »اعطاي اعتبار جديد به بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در 
قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي 
ممنوع است، نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين 
بند توسط ش��وراي پول و اعتبار تعيين مي شود.« موارد 
زير را به بانك ها و موسس��ات اعتباري اب��الغ كرد. از اين 
پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفًا با اخذ 
وثيقه امكان پذير خواهد بود. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي كه در حال حاضر داراي اضافه برداشت هستند، 
نسبت به توديع وثيقه مطابق »دستورالعمل اجرايي انجام 
عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال أخذ وثيقه توسط 
بانك مركزي« مصوب جلس��ه م��ورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۸ و 
اصالحات بعدي آن از جمله ارز، طال و اوراق بهادار نزد بانك 
مركزي اقدام كنند.  بديهي است در صورت عدم تسويه به 
موقع اضافه برداشت بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي 
ظرف مهلت مش��خص كه در ضوابط اجرايي ناظر ذكر 
خواهد شد، بانك مركزي در چارچوب سازوكاري مدون و 
مستمر، نسبت به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود 
اقدام خواهد كرد. بانك مركزي ضمن اشاره به لحاظ مفاد 
بخشنامه ش��ماره ۱۴۹۱۵۳                /۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ از 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مواكداً حسن اجراي 

بخشنامه ابالغي را درخواست كرده است.

»جواد گلي« رييس اداره 
روابط عمومي بانك تجارت شد

با حكم دكتر ه��ادي اخالقي فيض آثار مديرعامل بانك 
تجارت، جواد گلي به سمت مشاور مديرعامل و رييس اداره 
روابط عمومي و ارتقاء سرمايه اجتماعي اين بانك منصوب 
شد.جواد گلي مشاور مديرعامل و رييس جديد اداره روابط 
عمومي و ارتقاء سرمايه اجتماعي بانك تجارت پيش از اين 
به عنوان مدير برند، مسووليت اجتماعي و روابط عمومي 

هلدينگ پتروشيمي خليج فارس فعاليت داشته است.

تورم امريكا 8.5 درصد شد 
آخري��ن داده هاي ش��اخص قيم��ت مصرف كننده در 
اياالت متحده نش��ان مي دهد كه قيمت ها در ماه مارس 
۸.۵ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، تورم ۸.۵ 
درصد، باالترين سطح تورم در بيش از چهار دهه گذشته 
در اياالت متحده امريكاست. افزايش قيمت مواد غذايي، 
مس��كن و انرژي از جمله توليد برق از زغال سنگ، گاز و 
نفت به شدت به مصرف كنندگان ضربه مي زند. به نقل از 
بيزنس نيوز، تورم اياالت متحده در ماه مارس نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به باالترين حد چهار دهه اخير يعني ۸.۵ 
درصد رسيد كه ناشي از افزايش سرسام آور هزينه هاي 
انرژي و مواد غذاي��ي، محدوديت هاي عرضه و تقاضاي 
مصرف كننده قوي است. در حال حاضر بسياري از كشورها 
با تورم و افزايش قيمت ها دست و پنجه نرم مي كنند و تورم 
باال تنها به چند كشور خالصه نمي شود. به گزارش بيزنس 
نيوز، اياالت متحده، جايي كه قيمت ها در ماه مارس نسبت 
به سال قبل ۸.۵ درصد افزايش يافت، تنها كشوري نيست 
كه با تورم دست و پنجه نرم مي كند. چين و هند نيز ممكن 
است نياز داشته باشند به روغن آشپزي ارزان تري روي 
آورند كه قيمت آن در برخي موارد ۷۰ درصد افزايش يافته 
است. قيمت بنزين در هنگ  كنگ به بيش از ۱۰ دالر در 
هر گالن رسيده است و آژانس بين المللي انرژي نسبت به 

يك بحران جهاني انرژي هشدار مي دهد.

     تورم 7 درصدي بريتانيا 
با افزايش قيم��ت انرژي، تورم بريتانيا به باالترين حد در 
۳۰ سال گذش��ته برابر با ۷ درصد رسيد. به گزارش سي 
ان بي س��ي، تورم بريتانيا در ماه مارس به ۷ درصد رسيد 
كه باالترين ميزان در طول ۳۰ س��ال گذشته است. در 
نظرس��نجي رويترز از اقتصاددانان كه رش��د ساالنه را با 
افزاي��ش ۶.۷ درصدي پيش بيني كرده بود، قيمت هاي 
مصرف كننده به صورت ماهانه ۱.۱ درصد افزايش يافت كه 
از پيش بيني ها براي افزايش ۰.۷ درصدي پيشي گرفت. 
افزايش ساالنه ۷ درصدي شاخص قيمت مصرف كننده 

)CPI( باالترين مقدار از ماه مارس ۱۹۹۲ است.

ميركاظمي: حذف يا عدم حذف ارز ترجيحي برعهده دولت است

مساعد بودن فضاي اقتصادي شرط حذف ارز ترجيحي

سكه به ۱۳ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان رسيد

    قيمت دالر در صرافي بانكي ۱۰۰ تومان ارزان شد                   اونس جهاني طال به ۱977 دالر رسيد

حمل و نگهداري ارز غيرقانوني شد

افت قيمت ۱۴۰ هزار توماني سكه بي توجه به افزايش اونس جهاني

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
چهارشنبه، ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ نرخ دالر در بازار آزاد به 
۲۷۸۵۰ توم��ان كاهش يافت و دوباره در كانال ۲۷ هزار 
تومان قرار گرفت و به دنبال آن قيمت س��كه نيز به ۱۳ 
ميليون و ۱۶۰ هزار تومان كاهش يافت و بي اعتنا به رشد 
قيمت اونس جهاني طال كه به ۱۹۷۷ دالر رسيده است، 
روند نزولي طال و سكه در بازار شكل گرفته است.  نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي با ۱۰۹ تومان كاهش نسبت به روز 
گذشته، ۲۵ هزار و ۱۸۷ تومان معامله شد.قيمت فروش 
يورو با يك تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر 
با ۲۸ هزار و ۳۳۴ تومان بود.قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار 
و ۹۳۷ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۵۲ تومان 
اعالم شد. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۵ هزار و ۵۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۲۸۳ 
تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۷ هزار و ۱۹۶و نرخ فروش آن نيز ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان 
اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۸۷۲ تومان فروخته و حواله دالر 
به بهاي ۲۴ هزار و ۷۵۷ تومان معامله شد. افزايش قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ شروع 
ش��د و خردادماه وارد كانال ۲۶  هزار تومان شد و نوسان 
قيمت  دالر در صرافي هاي بانكي اين روند ادامه داشت. 
به طور مشخص در ۲۴ آذرماه وارد كانال ۲۷ هزار تومان 
ثابت مانده بود. در روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز نيز سير 
نزولي را شروع كرد و پس از ۶ ماه دوباره به كانال ۲۶ هزار 
تومان بازگشت و در آخرين روزهاي دي ماه مصادف با ۲۷ 
اين ماه دوباره به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. سير نزولي 
قيمت ها ادامه داشت تا اينكه در ۱۷ بهمن ماه در كانال ۲۴ 
هزار تومان نوسان داشت و در روزهاي بعد و با شروع سال 
جديد دوباره قيمت دالر در صرافي هاي بانكي در همان 

قيمت ۲۵ هزار تومان افت و خيز داشت.

    افت قيمت ۱۴۰ هزار توماني سكه
 بي توجه به افزايش اونس طال 

قيمت سكه )چهارشنبه، ۲۴ فروردين ماه ۱۴۰۱( با كاهش 
۱۴۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به ۱۳ ميليون و ۱۶۰ 
هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 
قيمت ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنين 
نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع 
سكه چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۵۸۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۳۱۵ 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 
۷۰۰ هزار تومان شد. اونس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار 
و ۹۷۶ دالر و ۱۲ سنت معامله شد. رشد بهاي اونس جهاني 
طال پس از جنگ روسيه و اوكراين ركورد جديد قيمتي را 
براي اين فلز زرد ثبت كرد و اين امر بر قيمت انواع سكه 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 ۱۱ و ۱۲ ميليون تومان نوسان 
داشته و اين رويه در س��ال جديد نيز ادامه داشت و از روز 

يكشنبه وارد كانال ۱۳ ميليون تومان شد. 

    واكنش كاهشي سكه به افت قيمت دالر
در روزهاي پاياني هفته  چهارم فروردين ماه نرخ دالر برخالف 
روزهاي نخست هفته از حركت بازايستاد و دوباره به كانال 
۲۷ هزار تومان بازگش��ت و اين امر موجب شد قيمت انواع 
سكه و طال نيز در بازار كاهشي ش��ود. نرخ دالر در بازار آزاد 
در دو هفته گذشته پس از ماه ها تثبيت قيمت در كانال ۲۶ 
هزار تومان وارد محدوده قيمتي ۲۷ هزار تومان شد. اما اين 
رشد قيمت دوام چنداني نداشت و با انتشار اخبار آزادسازي 
بخشي از منابع ارزي كشور و ممنوعيت معامالت فردايي 
ارز، دوباره شاهد بازگشت بهاي دالر به كانال ۲۶ هزار تومان 
بوديم. قيمت انواع س��كه و طال همواره متاثر از دو شاخص 
قيمت اونس جهاني طال و نرخ ارز در بازار اس��ت. اين روزها 
اون��س جهاني طال متاثر از تداوم جنگ اوكراين و روس��يه 

افزايش قيمت را تجربه كرد و اين رشد بر خيز قيمت انواع 
سكه و طال در بازار داخلي نيز بي تاثير نبود. البته بايد اعتراف 
كرد كه در ماه هاي گذشته رشد بهاي اونس جهاني طال تاثير 
چشمگيري بر سكه نداشت و فلز زرد در داخل كشور بيشتر 
متاثر از نوس��انات قيمت ارز بود كه با رشد قيمت آن، سكه 
نيز از يكشنبه گذشته وارد كانال ۱۳ ميليون تومان شد و به 
پيش روي خود به سمت جلو ادامه داد. البته اين رشد قيمت ها 
تاثير قابل توجهي نداشت و با كاهش قيمت سكه )چهارشنبه( 
دوباره قيمت انواع سكه و طال كاهشي شد. بر اساس آخرين 
قيمت اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر تهران تا لحظه 
مخابره اين خبر، س��كه طرح جديد نسبت به روز گذشته 
۱۴۰ هزار تومان ارزان شد. سكه طرح قديم نيز به كانال ۱۲ 
ميليون تومان عقب نشيني كرد و انواع ديگر سكه و مصنوعات 
طال نيز كاهش قيمت داشت. قيمت طال، چهارشنبه، پس از 
افزايش يك درصدي ثابت بود زيرا بازدهي خزانه داري پس از 
اينكه داده هاي تورم اياالت متحده و نگراني ها در مورد مناقشه 
اوكراين از پيشنهادهاي امن حمايت كرد، كاهش يافت. هر 
اونس طال پس از رسيدن به اوج نزديك به يك ماهه )۱۹۷۸ 
دالر و ۲۱ س��نت( روز سه شنبه، در ساعت ۷ صبح به وقت 
شرقي با افزايش ۳.۹ درصدي به ۱۹۷۰ دالر و ۱۰ سنت رسيد 
و طالي امريكا نيز با ۰.۲۰ درصد افزايش به ۱۹۷۱ دالر و ۱۰ 
سنت رسيد. بازدهي خزانه داري اياالت متحده كاهش يافت 
و بازدهي خزانه داري ۱۰ ساله در مسير اولين كاهش خود 
قرار گرفت. قيمت هاي مصرف كننده ماهانه اياالت متحده 
در ماه مارس به بيشترين ميزان در ۱۶ و نيم سال گذشته 
افزايش يافت زيرا جنگ روسيه و اوكراين قيمت سوخت را 
به باالترين حد خود رساند و اين موضوع را براي افزايش ۵۰ 
واحدي نرخ بهره از سوي فدرال رزرو در ماه آينده تقويت 
كرد. در حالي كه طال به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر 
گرفته مي شود، نرخ بهره و بازده باالتر اياالت متحده هزينه 

فرصت نگهداري شمش را افزايش مي دهد. 



بورس تهران پس از افت سنگين خود در روز سه شنبه، 
در جريان معامالت ديروز بار ديگر وارد مدار تعادل شد و 
شاخص كل موفق شد رشد بيش از هشت هزار واحدي 

را به ثبت برساند. 
معامالت ديروز بازار س��هام در حالي انجام گرفت كه 
منفي هاي سنگين در روز سه ش��نبه، سهامداران را 
نس��بت به آينده بورس نگران كرده بود. معامالت روز 
چهارشنبه اما، نشان داد كه تقاضا همچنان در بورس 
وجود دارد و ارزندگي س��هام مختل��ف در اين مقطع 

قيمتي بر كسي پوشيده نيست.
در آخري��ن روز معامالت��ي هفته ج��اري، معامالت 
نمادهاي مختلف بازار متعادل بود و رنگ سبز بار ديگر 
به پرتفوي سهامداران بازگشت. همچنين نمادهاي 
شاخص س��از هم كه با افزايش تقاضاي خوبي مواجه 

شدند.
تخليه فشار فروش و بازگشت تعادل به بورس، قطعًا 
خبر بسيار خوبي براي سهامداران به حساب مي آيد 
و آنها را نس��بت به معامالت هفت��ه آينده خوش بين 

مي سازد.

وضعيتشاخصها
شاخص كل بورس تهران هفته جاري را با قرار گرفتن 
در س��طح يك ميليون و 454 واحدي به اتمام رساند. 
اين در حالي بود كه اف��ت 33 هزار واحدي در جريان 
معامالت سه شنبه، احتمال سرخ پوشي دماسنج بازار 

سرمايه در پايان هفته را تقويت مي كرد.
با اين حال، رشد شاخص كل و ثبت كندل سبز براي آن 
در روز چهارشنبه مي تواند نويد بازار متعادلي در هفته 

آينده را داشته باشد.
از طرفي ديگر، شاخص كل هم وزن ديروز بيش از دو 
هزار واحد صعود كرد. ش��اخص كل هم وزن همواره 
اهميت خاصي ميان فعاالن بازار سرمايه داشته؛ چراكه 
اين شاخص مي تواند وضعيت بازار را بهتر از شاخص 

كل نشان بدهد.
فرمول شاخص كل به شكلي است كه سهام بزرگ تر 
وزن بيش��تري در آن دارند و با سبزپوشي چند نماد 
خاص در روزهاي منفي مي توان مانع از افت شاخص 
كل شد.  رشد ش��اخص هم وزن از ابتداي سال اتفاق 
مثبتي بود كه كارشناسان بازار نيز بارها و بارها بر روي 
آن تأكيد داشته و از اين اتفاق به عنوان مساله اي مثبت 
ياد كرده اند.  شاخص هم وزن در حال حاضر در سطح 

يك 382 هزار واحدي قرار دارد.

تكنيكالشاخصها
شاخص كل بورس تهران پس از نزديكي به سطح يك 
ميليون و 480 هزار واحد با افت مواجه شد. اين سطح، 
از نظر تكنيكالي سطح بسيار مهم و مقاومتي جدي براي 

دماسنج بازار سرمايه به حساب مي آمد.
با نزديكي به اين سطح در جريان معامالت اين هفته، 
بازار ب��ا افت مواجه ش��د. با اين ح��ال، معامالت روز 
چهارشنبه نشان داد كه شاخص كل بار ديگر عزم خود 

را براي عبور از اين سطح مهم جزم كرده است.
به نظر مي رسد كه اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، دماسنج 
بازار سرمايه روز ش��نبه بتواند با رشد ديگري مواجه 
شود و دوباره خود را به سطح يك ميليون و 480 هزار 

واحد نزديك كند.

از طرفي ديگر، ش��اخص هم وزن نيز در روزهاي اخير 
به مقاومت خود رسيده بود و به نظر مي رسيد كه براي 
ادامه رش��د، نياز به اصالحي هر چن��د كوتاه و موقت 
دارد. اين اصالح نهايتًا در روز سه ش��نبه انجام ش��د و 
شاخص كل هم وزن در معامالت روز پاياني هفته بار 
ديگر سبزپوش بود. احس��ان رضاپور درباره وضعيت 
بورس، مي گويد: ب��دون ترديد خب��ر افزايش تعرفه 
فروش صادراتي ش��ركت ها در ش��رايطي كه بازار به 
تازگي فضاي بهبود را تجربه مي كند، بر امنيت و اعتماد 
سرمايه گذاران اثرگذار خواهد بود. با توجه به اينكه در 
چند وقت اخير، بازار سرمايه از اخبار و حواشي مقداري 
دور شده بود و به نظر مي رسيد با تعيين تكليف شدن 
مساله بودجه، با چالش هاي زيادي مواجه نباشيم اين 
بخشنامه بر ترديد و ريسك سرمايه گذاري در بورس 
خواهد افزود. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: 
با توجه به افت هاي پرشتابي كه بازار سرمايه در ماه هاي 
گذشته تجربه كرده است قيمت ها در حال حاضر در 
محدوده جذابي هس��تند و ش��ايد تغييرات كمتر از 
۱0الي20درصدي سود بعضي از شركت ها نمي تواند 
نگران جدي را براي نماد متصور سازد اما رويه  اعمال 
شده و تحميل ريسك هاي جديد پتانسيل رشد بازار 

را كاهش خواهد داد.
وي همچنين به سهامداران توصيه مي كند: سهامداران 
به نزديك شدن سهم ها به محدوده هاي حمايتي نيز 
توجه ويژه اي داشته باشند و خريد هاي شان را در آن 
محدوده ها انجام دهند؛ تا با توجه به انتظار حاكميت 
روند نوساني در بازار تحت تأثير افت هاي مقطعي در 

زيان هاي كوتاه مدت قرار نگيرند.

بورسكامبكميزند؟
معامالت روز چهارشنبه نشان داد كه تقاضا و نقدينگي 

همچنان در بازار سرمايه وجود دارد. اين نقدينگي شايد 
به اندازه سال 98 يا نيمه نخست 99 نباشد، اما مي تواند 
سمت تقاضا را همچنان داغ نگه دارد، اما حتي منفي 
س��نگين روز سه ش��نبه هم نمي تواند خللي در روند 
آن ايجاد كند. س��هام مختلف در تمامي اين مدت به 
قدري ريزش كرده اند كه تقريبًا همه افراد بر ارزندگي 
قيمتي آنها تاكيد داشته و معتقدند كه بورس، ريزش 

چنداني ندارد. 
در ماه هاي اخير نقدينگي موجود در بازار به قدري نبوده 
كه بتواند رشدي شارپي را براي بورس رقم بزند، اما اين 
نقدينگي مدام در ميان صنايع مختلف در گردش بوده 
است. صنعت خودرو، از ابتداي سال و به لطف نقدينگي 
كه وارد سهام مختلف اين گروه شده موفق به ثبت رشد 

حدوداً 30 درصدي شده است.
در اين ش��رايط، ارزش معامالت كه يك مولفه جدي 
براي فع��االن بورس به حس��اب مي آي��د، به خوبي 
توانسته خود را بر باالي كانال پنج هزار ميليارد تومان 

تثبيت كند. 
از طرفي ديگر، بررس��ي نمودار سهام مختلف نشان 
مي ده��د كه اكثر آنها از لح��اظ تكنيكالي روي نقاط 
حمايتي خود قرار دارند و همين موضوع مي تواند در 

معامالت سهام تأثيرگذار باشد. 
در اين شرايط، كارشناسان معتقدند كه اصالح بورس 
در روز سه شنبه تنها يك پولبك تكنيكالي بوده كه براي 

ادامه روند صعودي بازار، الزم و ضروري است. 
با كنار هم قرار دادن اين اتفاقات و نظرات، شايد بتوان 
اميدوار بود كه بورس روز چهارشنبه كام بك زده و در 
هفته آينده مي تواند روند صعودي خود را ادامه بدهد. 

بهاردلنشيندرانتظاربورس؟
حسين پازشگر، كارش��ناس بازار سرمايه درباره روند 

بورس در روزهاي گذش��ته، مي گويد: بازار س��رمايه 
كار خود را در سال جديد در شرايطي آغاز كرد كه در 
داخل كشور با نزديك شدن به توافق برجام، مشخص 
شدن بودجه، اخباري مانند حذف ارز ترجيحي، حذف 
تدريجي قيمت گذاري دستوري، ورود بعضي از كاالها 
به ب��ورس كاال و...، اطمينان و اعتم��اد مجدد به بازار 
برگشت و ما شاهد ورود پول در روزهاي ابتدايي سال 

به بورس بوديم.
وي ادامه مي دهد: از طرفي به دنبال تنش هاي جهاني، 
قيمت اكثر اقالم در عرصه بين المللي افزايش يافت كه 
اين اتفاق تأثير زيادي روي بازار س��رمايه ما كه اغلب 

كاموديتي محور هستند، داشت.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح مي كند: اغلب 
ش��ركت ها گزارش هاي ماهانه بسيار خوبي در فصل 
زمس��تان ارايه كرده اند كه مي توان پيش بيني كرد از 
هفته آتي كه گزارش هاي فصلي و س��االنه شركت ها 
روانه كدال شود و با سودآوري عالي اكثر صنايع براي 

سال ۱400 روبرو خواهيم بود.
پازش��گر مي افزايد: به طور كلي هميشه در فصل بهار 
ش��اهد حركت رو به رش��د بازار بوده ايم و با توجه به 
ارزندگي فعلي صنايع، پس از چند روزي اس��تراحت 
در كليت بازار، با انتشار گزارش ها، مي توانيم حركت 
صعودي بعدي ط��ي روزهاي آينده را ببينيم تا فصل 

بهار را هم سبزپوش به پايان برسانيم.
وي در پاس��خ به اين سوال كه روند شاخص كل در 
۱40۱ چه مي ش��ود، عنوان مي كند: شاخص كل 
براي انتهاي س��ال مي تواند محدوده يك ميليون و 
800 هزار واحد را لمس كند. البته ناگفته نماند كه 
در دو سال گذشته، بسياري از نمادهاي بازار نه تنها 
س��قف قيمتي را شكسته، بلكه گاهي بيش از ۱00 

درصد رشد كرده اند.
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ازواريزيصندوقتوسعه
بهبورسچهخبر؟

معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي شرط 
واريزي اين صندوق به صندوق تثبيت بازار سرمايه 

را منوط به امضاي قراردادهاي طرفين اعالم كرد.
سيدرضا ميرمحمدصادقي گفت: تالش مي كنيم 
س��قف پرداخت هاي خود را ماهان��ه ۶50 ميليارد 
تومان حفظ كنيم و البته تمام اين پرداخت ها منوط 
به امضا شدن قرارداد سازمان بورس يا صندوق تثبيت 
و صندوق توس��عه ملي اس��ت و از ابتدا هم قرار بود 
تمام پرداخت هاي ما منوط به امضاي قرارداد باشد. 
وي با اش��اره به عزم صندوق براي تخصيص 2 هزار 
ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار سرمايه تا پايان 
فروردين افزود: سازمان امور مالياتي در قالب بدهي ها 
خود به صندوق توسعه ملي، دستور پرداخت حداقل 
2 هزار ميليارد تومان به خزانه را اعالم كرده است كه 
پس از اين پرداخت، آن را به حساب صندوق تثبيت 
بازار سرمايه پرداخت خواهيم كرد. معاون بانكي و 
اعتباري صندوق توسعه ادامه داد: بايد ماهانه ۶50 
ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار واريز كنيم كه 
اين 2 هزار ميليارد تومان تقريبًا معادل س��ه قسط 
مي شود و ارديبهشت ماه نيز قسط بعدي را پرداخت 
خواهيم كرد. ميرمحمدصادقي تاكيد كرد: از بهمن 
۱400 تاكنون پرداختي صورت نگرفته است و اگر 
قرارداد منعقد شود تمام مطالبات ماهانه صندوق 
تثبيت بازار سرمايه به تاريخ روز پرداخت مي شود، 
اما اگر امضا نشود، نمي توانيم پولي به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه پرداخت كنيم. معاون بانكي و اعتباري 
صندوق توس��عه در پايان اضافه كرد: اين صندوق 
اولين قسط را بدون قرارداد پرداخت كرد و نزديك 
3 هزار ميليارد تومان پرداخت شده كه شامل يك 
قسط هزار ميلياردي، يك قسط هزار و صد ميلياردي 
و يك قسط ۶50 ميليارد توماني بوده، ولي فقط بابت 

هزار ميليارد تومان اول قرارداد امضا شده است.

آخرينخبرازسهامعدالت
فروش سهام عدالت يكي از دغدغه هاي مردم است كه 
در ماه هاي گذشته نتوانسته اند كه نسبت به فروش 
آن اقدام كنند. بحث ديگري كه درمورد سهام عدالت 
وجود دارد، مربوط به وراث متوفيان است. از سهام 
عدالت متوفيان چه خبر؟ بر اس��اس آخرين اخبار، 
تكليف سهام عدالت متوفيان كه گفته شده تعداد 
آنها حدود سه ميليون نفر است تا شهريورماه سال 
جاري مشخص خواهد شد. قرار است سامانه اي در 
اين خصوص راه اندازي شود و شركت سپرده گذاري 
مركزي در اين مورد اطالعيه اي صادر كند. همچنين 
آزاد شدن فروش سهام عدالت نيز مستلزم تصميم 
شوراي عالي بورس بوده كه هنوز تصميمي در اين 

خصوص گرفته نشده است.

عرضه۱۲هزارتنسيمان
دربورسكاال

تاالر صادراتي بورس كاالي ايران روز چهارش��نبه 
24 فروردين ماه براي نخس��تين بار ميزبان عرضه 
۱0 هزار تن كلينكر تيپ ۱ و ۱2 هزار تن س��يمان 
بود كه 20 هزار و 950 تن قير و۶۱۶ تن نبشي نيز 
در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران عرضه ش��د. 
تاالر محصوالت صنعت��ي و معدني نيز در اين روز 
ش��اهد عرضه ۱2۶ هزار تن خ��اك روي، 8 هزار و 
300 تن ورق گ��رم، 220 هزار و 848 تن ميلگرد، 
۷ ه��زار و ۷۱5 تن تيرآهن، يك ه��زار و ۷20 تن 
نبشي و ناوداني، يك هزار و 425 تن شمش آلياژي 
آلومينيوم و ۱0 كيلوگرم ش��مش ط��ال بود.  تاالر 
حراج باز بورس كاالي ايران در اين روز عرضه ۱5 
هزار تن وكيوم باتوم، 4 هزار و 488 تن اس��تايرن 
منومر، يك هزار و ۱00 تن دي اتيل هگزانول، ۱2۶ 
تن متيلن دي فنيل دي ايزوسيانات خالص، 320 
تن تولوئن دي ايزو سيانات )TDI( را تجربه كرد. 
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي نيز عرضه ۱0 
هزار و ۷29 تن قير، مواد پليمري و مواد شيميايي 
را تجربه كرد. بازار فرعي ب��ورس كاالي ايران نيز 
ميزبان عرضه 44 هزار و ۷۱۶ تن تس��مه فوالدي، 
كلوخه باريت، بوتادين، كنسانتره فسفات و نرمال 
پارافين بود و در مجموع 48۶ هزار و 53 تن انواع كاال 
در تاالرهاي مختلف بورس كاالي ايران عرضه شد.

آغازعملياتبازارگرداني
بردونمادفرابورسي

عمليات بازارگرداني نمادهاي معامالتي »سمتاز۱« و 
»بهير۱« به روش مبتني بر حراج از ديروز، چهارشنبه 
24 فروردي��ن ماه به م��دت ۱2 ماه آغاز ش��د. مدير 
عمليات بازار ش��ركت فرابورس با انتشار اطالعيه اي 
از بازارگرداني بر نماد معامالتي شركت ممتاز كرمان 
به مدت ۱2 م��اه از تاريخ 24 فروردين ۱40۱ در تابلو 
زرد ب��ازار پايه فرابورس ايران خبر داد. براس��اس اين 
اطالعيه، دامنه مظنه يك درصد كمتر از دامنه مجاز 
نوس��ان قيمت در تابلو مربوطه ب��ازار پايه فرابورس 
ايران و بازارگردان اين نماد، صندوق س��رمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني مهرگان اعالم ش��ده اس��ت. 
حداقل حجم معامالت روزانه 400 هزار سهم و حداقل 
حجم سفارش انباش��ته نيز 20 هزار سهم اعالم شده 
است. همچنين به مدت ۱2 ماه عمليات بازارگرداني بر 
نماد معامالتي شركت بين المللي سرمايه گذاري توسعه 
و تجارت هيرمند در تابلوي زرد بازار پايه فرابورس ايران 
انجام مي شود. براساس اين اطالعيه، دامنه مظنه يك 
درصد كمتر از دامنه مجاز نوس��ان قيمت در تابلو 
مربوطه بازار پايه فراب��ورس ايران و بازارگردان اين 
نماد، صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني 
پرگار اعالم ش��ده اس��ت. حداقل حجم معامالت 
روزانه يك ميليون و 300 هزار سهم و حداقل حجم 
سفارش انباشته نيز ۶5 هزار سهم اعالم شده است.

تصميماتمجمعشپنا
مجمع عمومي شركت پااليش نفت اصفهان جهت 
تصويب افزايش س��رمايه صبح ديروز و با حضور ۷3 
درصد از سهامداران برگزار شد. در اين مجمع قديري 
مديرعامل شپنا گفت: خريد زمين و احداث تاسيسات 
بارگيري و باراندازي در چابهار، اتصال به شبكه ريلي 
سراسري، بهينه سازي مديريت دانش، بهينه سازي 
ساختار سازماني، بررس��ي احداث واحد RFCC در 
بنادر جنوب و ايجاد حلقه هاي QCC از جمله برنامه 
و اهداف ش��ركت پااليش نفت اصفهان هستند. وي 
با بيان اينك��ه توليد 350 هزار تن پروپيلن در برنامه 
ش��ركت اس��ت افزود: واحدهاي بوتادين و زنجيره 
ارزش پروپان نيز در ش��ركت راه اندازي خواهد شد. 
برنامه راه اندازي طرح تصفيه گازوئيل 30درصد سود 
ش��ركت را افزايش خواهد داد. طرح بهينه س��ازي و 
بهبود فرآيند پااليگشاه ها و چندين طرح در دست 
اقدام اس��ت، عالوه بر اينها طرح واحد بنزين سازي 
كه در سال 95 راه اندازي شد پس از دوسال به نقطه 
سر به سر رسيد. معتقدم پروژه هاي پااليشگاهي كه 
انجام مي دهيم سودآوري بسيار بااليي براي ما ايجاد 
خواهند كرد. مديرعامل »شپنا« اظهار داشت: پروژه 
تصفيه گازوئيل، يوتيليتي افسايت و مخازن نيز طي 
سال جاري راه اندازي خواهند شد. سود خالص 2۶3 
ميليون دالر خواهد بود كه پس از 4 سال به سود سر 
به سر خواهد رسيد. برنامه هايي براي توسعه شركت 
داريم كه در اين راس��تا زميني در چابهار در نزديكي 
اسكله در دست خريد است تا با توجه به تنوع شركت 
در توليد محصول بتوانيم واردات و صادرات را از طريق 
اسكله شركت انجام دهيم. وي با بيان اينكه مهم ترين 
مشكل پااليشگاه، بحث تهديد آب است گفت: البته 
اين مهم با مذاكرات انجام شده به بهترين شكل ممكن 
مديريت ش��ده و خبرهاي خوبي خواهيد شنيد. در 
رابطه با پروژه تصفيه نفت وگاز بايد بگويم كه در حال 
پيش راه اندازي هستيم و تس��ت هاي مختلف را در 
واحد انجام داده و آخرين مبحث راه اندازي اتاق هاي 
كنترل بوده كه در حال انجام لوبچك است. قديري 
تاكيد كرد: لوبچك آخرين مرحله براي آمادگي براي 
راه اندازي است و  كنترل مركزي نيز تا ارديبهشت ماه 
راه اندازي مي شود، در نهايت انتهاي اين ماه كار اين 

پروژه به پايان خواهد رسيد. 
تنها بحث فلر و يوتيليتي باقي مي ماند كه با تاخير آماده 
شده البته تمهيدات الزم انجام صورت گرفته تا بتوانيم 
از برق شهراستفاده كنيم، بويلرها را نيز از پااليشگاه 
شمالي تهيه خواهيم كرد. پااليشگاه آماده است تا در 
شهريور خوراك را تزريق كند و ارزش افزوده آن هفت 
دالر به ازاي هر بشكه خواهد بود و بيش از 5.9 همت 
به سود پااليشگاه اضافه مي كند. طبق برآوردها سود 
شركت از راه اندازي اين پروژه 2۶3 ميليون دالر خواهد 
بود. الزم به ذكر است در پايان با موافقت سهامداران 
افزايش سرمايه شركت پااليش نفت اصفهان از محل 
سود انباش��ته از مبلغ ۱39,4۷4,458,24۷,000 
ريال به ميزان 50,525,54۱,۷53,000 ريال مورد 

تصويب قرارگرفت.

تفارسعرضهاوليهميشود؟
قرار است ش��ركت تامين سرمايه خليج فارس با نماد 

تفارس قرار است به همين زودي ها عرضه اوليه شود.
س��رمايه تفارس ۱825 ميليارد تومان است و اولين 
عرضه س��ال ۱40۱ به حساب مي آيد. بر اساس اخبار 
اعالم ش��ده قيمت هر سهم اين نماد برابر 295 تومان 
است. قيمت سهم اين نماد با ضريب اتكاي 30 درصد 
P/E هم نبايد بي��ش از 3۶5 تومان باش��د و حتي در 
مدل هاي مبتني بر جريان نقدينگي هم قيمت هر سهم 
اين نماد بيش��تر از اين نرخ تعيين نمي شود. از اين رو 
ارزش گذاري مديران شركت و نظارت سازمان بورس 
مي تواند در تعيين قيمت واقعي س��هم اثرگذار باشد. 
انتظار مي رود تامين سرمايه خليج فارس در سال مالي 
۱402 سرمايه ۱0 ميليون ريالي در اختيار داشته باشد. 
همچنين روند افزايش اندوخته قانوني شركت در سال 
۱405 با رسيدن به مقدار يك دهم سرمايه متوقف شود.

ارزشسهامعدالت
ارزش سهام عدالت در مقايس��ه با سه شنبه، يك 
درصد افزايش يافت. ارزش سبد 532هزار توماني، 
يك ميليون توماني و 492هزار توماني سهام عدالت 
به ترتيب ب��ه ۱3 ميليون و ۷93ه��زار تومان، 25 
ميليون و 98۱هزار تومان و ۱2 ميليون و ۷84هزار 
تومان رس��يد. ارزش ۶0درصد قابل فروش س��بد 
532ه��زار توماني س��هام عدالت ب��ه 8 ميليون و 

2۷۶هزار تومان رسيده است.

مثبتومنفيصندوقها
۲۴فروردين

در نقشه درج شده در سايت فيپيران با فيلتر بازدهي 
روزانه3 صندوق سهامي و تنها يك صندوق مختلط 
بازدهي مثبت داشتند و در بخش درآمد ثابت اين 
ميزان بين بازدهي و مثبت تعادل داشت. در بخش 
صندوق هاي مختلط، صندوق گوهر نفيس تمدن 
با بازدهي 0.4 + درصد تنها صندوقي بود كه عملكرد 
خوبي داش��ت اما در اين بين پايين ترين بازدهي را 
صندوق تجربه ايرانيان با 2.2۶+ باالترين بازدهي 
را به خ��ود اختص��اص داد. در بخش صندوق هاي 
سهامي، صندوق مشترك بانك خاورميانه با بازدهي 
روزانه 0.24+ درصد، صندوق مش��ترك پيشتاز با 
بازدهي روزانه 0.94+ درصد و مش��ترك توس��عه 
صادرات با بازده��ي 0.0۱+ درصد از صندوق هاي 
منفي بودند. در بخش صندوق هاي با درآمد ثابت، 
صندوق مش��ترك كارگزاري گارآفرين با بازدهي 
0.29 + درصد عملكرد خوبي داشت اما در اين بين 
پايين ترين بازدهي را صندوق سپر سرمايه بيدار با 
0.4۶- پايين ترين بازدهي را به خود اختصاص داد.

»تعادل« بررسي مي كند 

بورس در هفته اي كه گذشت

بورسهفتهآيندهچهميشود؟
بورس اوراق بهادار تهران كه روز سه شنبه تحت تأثير 
بخش��نامه وزارت صمت مبني بر وض��ع عوارض بر 
صادرات محصوالت معدني به شدت منفي شده بود، 
روز چهارشنبه گرچه در ساعات اوليه روند ريزشي به 
خود گرفت، اما بعد از آن روند رو به رشد پيدا كرد، به 
گونه اي كه در پايان معامالت با افزايش 8۱00 واحد 

به يك ميليون و 454 هزار و ۱2۷ واحد رسيد.
بر پاي��ه معام��الت چهارش��نبه، 24 فروردين ماه، 
شاخص هم وزن با 2 هزار و ۶۷5 واحد افزايش، به رقم 
382 هزار و 9۶9 واحد رسيد. رشد شاخص كل بورس 
تهران در حالي اتفاق افتاد كه اين شاخص با افت دو 
هزار واحدي در ۱5 دقيقه آغاز معامالت ديروز همراه 
بود. در جريان آخرين روز معامالتي هفته، بيش از ۱0 
ميليارد و 49 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 49 هزار و 390 ميليارد ريال در بورس اوراق 

بهادار تهران دادوستد شد.
روز چهارشنبه، همه شاخص هاي بورس سبز شدند، 
به گونه اي كه شاخص كل و شاخص قيمت با معيار 
وزني � ارزش��ي 5۶ صدم درصد رش��د كردند و اين 
دو ش��اخص با معيار هموزن ۷ دهم درصد افزايش 
يافتند. ش��اخص آزاد ش��ناور 5۷ صدم درصد رشد 
كرد، شاخص بازار اول بورس 54 صدم درصد افزايش 
يافت و ش��اخص بازار دوم ب��ورس 58 صدم درصد 

افزايش يافت.
گروه خودرو در جريان معامالت دي��روز با 9۶ هزار 
و 484 معامله ب��ه ارزش 9 هزار و 933 ميليارد ريال 
در صدر گروه هاي بورسي نشست. همچنين، گروه 
فرآورده هاي نفتي با 29 هزار و ۱48 معامله به ارزش 
3 هزار و 5۶4 ميليارد ريال، گروه سرمايه گذاري ها با 
24 هزار و 43۱ معامله به ارزش 3 هزار و 2۷9 ميليارد 
ريال، گروه فلزات اساسي با 35 هزار و 4۱8 معامله به 
ارزش 2 هزار و 8۶8 ميليارد ريال و گروه شيميايي با 
32 هزار و ۱00 معامله به ارزش 2 هزار و ۱29 ميليارد 

ريال در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند.
شركت فوالد مباركه اصفهان با يك هزار و 324 واحد، 
گروه پاالي��ش نفت بندرعباس با ي��ك هزار و ۱4۷ 

واحد، ش��ركت ملي صنايع مس ايران با يك هزار و 
۱04 واحد، شركت پااليش نفت تهران با 98۱ واحد 
و شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس با 49۱ واحد 
بيشترين تاثير مثبت را بر رشد شاخص كل داشتند.

در مقابل، ش��ركت فوالد خوزس��تان با 3۶۱ واحد، 
ش��ركت يران خودرو با 295 واحد، ش��ركت سايپا 
ب��ا 289 واحد، بانك تجارت با ۱۶3 واحد و ش��ركت 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با ۱43« واحد 
بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص كل داشتند.

نماد گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، ايران 
خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، سرمايه گذاري سايپا 
)وس��اپا(، پااليش نفت تهران )شتران(، گروه بهمن 

)خبهمن( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه س��ه ميليارد و ۶۶۶ ميليون برگه 
سهم به ارزش 9 هزار و 933 ميليارد ريال دادوستد 

شد.

نگاهيبرمعامالتفرابورس
در جريان معام��الت چهارش��نبه، 24 فروردين ماه 
شاخص كل فرابورس با افزايش ۱09 واحدي به رقم 

20 هزار و 38 واحد رسيد.
همچنين، بيش از 2 ميليارد و ۷۷۷ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 84 هزار و ۶00 ميليارد 
ريال دادوستد ش��د. در جريان معامالت چهارشنبه 
فرابورس ايران، شركت پليمر آريا ساسول با ۶5 واحد، 
شركت سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات با ۱5 واحد، 
شركت پتروشيمي مارون با ۱0 واحد، شركت پااليش 
نفت الوان با 8 واحد و شركت نيروي توليد برق دماوند 
با ۷ واحد بيش��ترين تاثير مثبت را بر رش��د شاخص 
داشتند. در مقابل، شركت پتروشيمي زاگرس با 29 
واحد، شركت سنگ آهن گهرزمين با 4 واحد، شركت 
فوالد هرمزگان جنوب با 3.5 واحد، ش��ركت صنعتي 
مينو با 3 واحد و بيمه سامان با 2 واحد بيشترين تاثير 

منفي را بر رشد شاخص داشتند.

شاخصكلهمچناندرجاميزند
بورس در حالي به كار خود در هفته پاياني فروردين 
ماه پايان داد كه در حجم معامالت و قيمت ها، تعادل 
وجود داشت. اما برخي موضوعات مانند وضع عوارض 
صادراتي بر زنجيره محصوالت فوالدي و ورود دالر به 
كانال 28هزار تومان در هفته جاري، اثرگذاري منفي 
بر گروه فلزات اساس��ي و خودرو و س��اخت قطعات 
داش��ت و برخي از نمادها مانن��د »ذوب«، »فخوز« 
و »وس��ديد« كه در گروه فلزات اساسي قرار دارند، 
معامالتي منفي را تجربه كردند و نمادهاي »خودرو« 
و »خساپا« نيز در تمام ساعات معامالتي روز جاري، 

قرمزپوش بودند. 
بازار سهام در حالي به استقبال معامالت چهارشنبه 
رفته بود كه يك روز قبل تر، شاخص  كل بورس تهران 
بيشترين سقوط در يك ماه ابتدايي سال ۱40۱ را به 

ثبت رساند.
اين در حالي اس��ت ك��ه روند ش��اخص در روزهاي 
يكش��نبه و دوش��نبه صعودي بود، اما پس از انتشار 
بخشنامه وزارت صمت مبني بر اخذ عوارض پلكاني 
صادرات محصوالت صنعتي و معدني، شاخص كل 
بورس بيش از 33 هزار واحد س��قوط و شاخص هم 

وزن بيش از ۶ هزار واحد افت كرد.

صنايعپيشتازهفتهآينده
طبق پيش بيني كارشناسان، اصالح بازار سرمايه در 
شرايط كنوني و پس از روزها سبزپوشي، امري طبيعي 
است و در ميان مدت و پس از اصالحات احتمالي، بازار 
ش��رايط رش��د خود را دارد و نگراني و تهديدي براي 

بورس وجود ندارد.
بر اساس تحليل كارشناسان، به نظر مي رسد بازار تمايل 
بيشتري به توجه به اخبار مثبت دارد. خبرهاي منفي، 
تاثير كمتري بر روند بازار دارند و تمايل بازار به صعود 
مش��خص اس��ت. با اين حال، اخبار برجامي و جنگ 
روسيه مي تواند بر ذهن سرمايه گذاران تاثير بگذارد. 
همچنين هر چه به سمت مجامع حركت كنيم، تقسيم 
سودها وزن بيشتري در تصميم گيري سرمايه گذاران 

پيدا مي كند. مسعود ميرزا باقري، كارشناس و فعال 
بازار س��رمايه روند معامالت بورس را بررس��ي كرد و 
گفت: به طور كلي، هفته اي متعادل هم در قيمت ها و 
هم در حجم معامالت سهام را شاهد بوديم و در دو بال 
اصلي بازار يعني پااليشي و خودرويي ها، حجم معامالت 

افزايش يافت.
وي افزود: در اواس��ط هفته، زمزمه هاي تعرفه جديد 
صادراتي روي محصوالت معدني فلزي پتروش��يمي 
و ابهامات موجود در آن ش��وكي منفي به بازار داد كه 
بالفاصله با پالس هاي مثبت از سوي تصميم گيران در 
جهت رفع ابهام فشار فروش را در آخر هفته كاهش داد.

اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: از سوي ديگر هم 
قيمت ارز در بازار آزاد به كانال 28 هزار توماني رسيد 
كه باعث خوش  بيني به شركت هاي صادراتي شد. در 
مجموع، پرمعامله ترين شركت هاي بازار در روزهاي 
پاياني هفته، نماد وساپا، خگس��تر و ورنا بودند كه باز 
شدن كالف پر پيچ و خم واگذاري سهام دولت از آنها 
مي گذرد و ليدرهاي خودرويي ها يعني خودرو و خساپا 
هم در همين بخش قرار دارند. وي ادامه داد: بازار به اين 
سه نماد توجه ويژه اي داشته كه نشان مي دهد دستور 
دولت براي واگذاري دو خودروساز را كامال جدي فرض 
كرده اند و بديهي است در صورتي كه جديت الزم در 
دولت ديده نشود، اين بخش از بازار كه با افزايش قيمت 

سهام هم مواجه بوده، آسيب خواهد ديد.
اين كارش��ناس بيان كرد: قيمت نف��ت هم كماكان 
باالي ۱00 دالر اس��ت و اي��ن به نفع پااليش��ي ها و 
توليدكنندگان باال دس��ت پتروش��يمي خواهد بود. 
همانن��د توليدكنن��دگان اولفين كه خوراك س��اير 

بخش هاي پتروشيمي را توليد و تامين مي كنند.
ميرزاباقري باقري در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به 
وضعيت معامالت در هفته گذشته و اتفاقات پيش رو، به 
نظر مي رسد در هفته آينده صنايع پااليشي و خودرويي 
مجددا در صدر تقاضا سهامداران قرار داشته باشند و 
معامالتي هيجاني و متالطم به ثبت برس��انند. اما در 
مورد ساير صنايع انتظار مي رود شاهد روندي متعادل 

و مثبت در معامالت باشيم.



مجيد اعزازي|
با اعالم رس��مي نرخ تورم ساالنه 33 درصدي مسكن در 
تهران از س��وي مركز آمار ايران، پازل نهايي روند قيمت 
ملك پايتخت طي 5 س��ال اخير كامل شد. پيش از اين، 
گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن تهران در 
سال گذش��ته بدون اعالم تورم س��االنه منتشر شد، اما 
بررسي ها و محاس��بات »تعادل« با استناد به داده هاي 
منتشره از سوي اين مرجع آماري حاكي از اين است كه 
در سال گذشته تورم مسكن در تهران 22.19 درصد بوده 
است كه داراي حدود 10 درصد اختالف با نرخ اعالم شده 
از سوي مركز آمار ايران اس��ت. در عين حال، هر دو نرخ 
اعالمي و محاسبه شده در قياس با نرخ هاي سال 1399 
از افت قيمت اسمي ملك در شهر تهران حكايت مي كنند. 
تورم 12 ماهه ملك در پايان س��ال 1399 از سوي مركز 
آمار 79 درصد اعالم ش��ده است كه در قياس با تورم 33 
درصدي س��ال 1400 حدود 46 درصد دچار افت شده 
است. همچنين اين شاخص در پايان سال 1399، حدود 
80 درصد از سوي بانك مركزي اعالم شده است كه با تورم 
22.19 درصدي محاسبه شده براي سال 1400، حدود 
68 درصد دچار كاهش شده است. در عين حال، بررسي 
تصوير بزرگ تر از بازار مسكن تهران طي 5 سال گذشته 
نشان مي دهد، روند جهشي قيمت ملك كه از سال 97 
آغاز ش��د و در س��ال 1399 به اوج خود رسيد، در سال 
گذشته معكوس شد، اما همچنان به سطوح قبلي در سال 
1396 نرسيده است. تورم ملك در سال 1396 حدود 12 
درصد )11.5 درصد توسط بانك مركزي و 12.6درصد 

توسط مركز آمار( گزارش شده است. 

    تخليه حباب مسكن چقدر بود؟
همانطور كه اش��اره شد، قيمت اس��مي مسكن در سال 
1400 در قياس با س��ال قبل از آن به روايتي حدود 46 
درصد و به روايتي ديگر حدود 68 درصد دچار افت شده 
اس��ت. اما قيمت واقعي مسكن طي سال گذشته چقدر 
رشد داش��ته است؟ دس��تيابي به قيمت واقعي مسكن 
مستلزم تعديل قيمت اسمي با نرخ تورم عمومي است. 
بنا بر گزارش مركز آمار ايران، تورم س��ال گذشته 40.2 
درصد بوده اس��ت. از اين رو، در صورتي كه تورم مسكن 
اعالمي از سوي مركز آمار ايران )33 درصد( را با نرخ تورم 
عمومي تعديل كنيم به عدد منفي 7.2 درصد مي رسيم 
كه به معني افت 7.2 درصدي قيمت واقعي مسكن )تخليه 
حباب( طي سال گذشته است. اما اگر نرخ تورم محاسبه 
شده با استفاده از آمار هاي بانك مركزي )22.19( با نرخ 
تورم عمومي تعديل ش��ود، به عدد منفي 18.01 درصد 
مي رس��يم كه به معني كاهش 18.01 درصدي قيمت 

واقعي مسكن )تخليه حباب( طي سال 1400 است.

    چرا قيمت مسكن كاهش يافت؟
به گزارش »تعادل«، بازار مس��كن در 11 ماهه نخست 
س��ال 1400، زير س��ايه مذاكرات وين در بهار، صبر و 
انتظار براي استقرار دولت جديد در تابستان و در نهايت 
صبر و انتظار براي بلند ش��دن دود سفيد از ساختمان 
هتل كوبورگ وين، محل مذاكرات هسته اي طي پاييز 
و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشيب هاي قيمتي 
جزيي شده اما آنگونه كه در تازه ترين آمارهاي منتشره 
از سوي مراجع رسمي مشهود است، برآيند كار، كاهش 
تدريجي قيمت اس��مي و تخليه حباب قيمت مسكن 
در ش��هر تهران به ميزان 33 درصد )به روايتي 22.19 
درصد( بوده اس��ت. ب��ا وجود اين، آغاز حمله روس��يه 
به خاك اوكراين در نخس��تين روزهاي اسفند 1400 
و تح��والت تحريم آمي��ز )عليه روس��يه( متعاقب آن، 
مذاكرات هسته اي ايران و 1+4 را به محاق برد. اگر چه 
هم مقام هاي روس��ي و هم برخي از مس��ووالن داخلي 
پيوند ميان مذاكرات يادشده با تحوالت جنگي در شرق 
اروپا را رد و تكذيب مي كردند ام��ا به مرور زمان هويدا 
شد كه روسيه از امريكا براي تحريم نشدن رابطه تجاري 
خود با ايران تضمين خواسته است. اگر چه امريكا به اين 
خواسته روس ها تن داد اما اين ماجرا، به گفته مسووالن 
ايراني و امريكايي، باعث تاخير در دس��تيابي به توافق 
هسته اي شده است. در چنين شرايطي، روند نزولي نرخ 

دالر )به مثابه نماگر انتظارات تورمي(، از ابتداي اسفند 
سال گذشته تاكنون معكوس شد و نرخ ارز دوباره روندي 
صعودي در پيش گرفت و قيمت اسمي و واقعي مسكن 
در اسفند سال گذشته به ترتيب 6.2 درصد و 5 درصد 
دچار جهش شد. اهميت جهش دوباره قيمت مسكن 
طي اس��فند 1400، با توجه به افت حدود 20 درصدي 
حجم معامالت ملكي در ماه مورد اشاره نيز قابل توجه 
است و نشانه اثرگذاري خيز قيمت ملك بر ميزان تقاضا 
به شمار مي رود. در واقع، با رش��د قيمت ها، گروهي از 
متقاضيان موثر بازار مس��كن مجبور به ترك اين بازار 
شدند و در س��وي ديگر، گروهي از فروشندگان ملك، 
از عرضه واحد مس��كوني خود با هدف استفاده از رشد 
قيمت ها در س��ال جديد كه به طور معمول حدود 20 
درصد روي همه كاالها اعمال مي شود، احتراز كردند. 
به اين ترتيب بود كه اصطالحا معامالت كمتري در بازار 
مسكن در قياس با بهمن ماه جوش خورد. در عين حال، 
واگرايي قيمت مسكن از حجم معامالت ملكي در اسفند 
سال گذشته نشانه اي گذرا از بازگشت ركود – تورمي به 
بازار مسكن ارزيابي مي شود. ارايه اين توضيح ضروري 
است كه تا پيش از اسفند ماه نيز بازار مسكن در فاز ركود 
تورمي قرار داش��ت اما از آنجا كه حجم معامالت در ماه 
ياد شده ركورد تازه اي در دوره 11 ماهه از سال 1400 را 

ثبت كرده بود و همچنين قيمت اسمي مسكن متوقف 
شد، ركود »ش��ديد« ملك به ركود »اندك« بدل شده 
بود و انتظار مي رفت با تداوم تخليه حباب قيمتي ملك، 
بازار مسكن طي ماه هاي آتي نيز در فاز ركود اندك باقي 

بماند و حركتي آرام را تجربه كند.

    روايت مركز آمار از تورم مسكن 
آنگونه كه مركز آمار گزارش كرده است، در سال ١٤٠٠ 
عدد شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران بر اساس 
م��اه پايه فروردي��ن ١٤٠٠ به عدد ١٠٩.٧٣ رس��يد كه 
نسبت به سال ١٣٩٩ )٨٢.٥٠(، ٣٣.٠١ درصد افزايش 

داشته است.
نرخ تورم نقطه اي در اسفند ماه ١٤٠٠ نيز به عدد ١٩.٨٥ 
درصد رسيده است. تورم نقطه  اي اسفند ماه در مقايسه با 
تورم نقطه  اي بهمن ماه )٢٣.٠١ درصد( ٣.١٥ واحد درصد 

كاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه ملك در اس��فند ماه ١٤٠٠ نيز به عدد 
١٠.٥٦ درصد رسيده است. تورم ماهانه اسفند در مقايسه 
با همين اطالع در ماه قبل )٣.٢٥ درصد(، ٢.٧ واحد درصد 
كاهش داشته كه بيشترين كاهش تورم ماهانه در سال 
١٤٠٠ است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد 
شاخص قيمت در ماه جاري نسبت به عدد شاخص ماه 

قبل آن است. نرخ تورم ساالنه اسفند ماه ١٤٠٠ امالك 
مسكوني ش��هر تهران نيز به عدد ٣٣.٠١ درصد رسيده 
است كه نس��بت به همين اطالع در سال قبل )٧٩.٠٤ 
درصد(، ٤٦.٠٣ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. منظور 
از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص 
قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به شاخص 

دوره مشابه سال قبل است.

   تورم 6.4 درصد اجاره 
در آخرين زمستان قرن

آنگون��ه كه مركز آم��ار ايران تحوالت ش��اخص قيمت 
اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني خانوارهاي شهري در 
زمستان سال 1400 را گزارش كرده است، در اين فصل، 
شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق 
شهري، به عدد ٢٧٩.٧ رس��يد كه نسبت به فصل قبل 
٦.٤ درصد افزايش داشته است. در اين فصل استان يزد 
با ٨.٦ درصد بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 
١.٥درصد، كمترين نرخ تورم فصلي را در بين استان هاي 

كشور داشته اند.
برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، يكي از بخش هاي 
مهم بخش مس��كن اس��ت كه ش��امل زير بخش هاي 
»اجاره بهاي واحدهاي مسكوني « و»خدمات نگهداري و 
تعمير واحد مسكوني« )تعميرات جزئي واحد مسكوني: 
لوله كشي، گچ كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...( است.

درص��د تغييرات ش��اخص قيم��ت اجاره به��ا در فصل 
زمستان١٤٠٠، نس��بت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ٢٨.١ درصد است كه نسبت به فصل پاييز 
١٤٠٠ )٢٥.٧ درصد(، ٢.٤ واحد درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. در اين فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با 
٤٠.٠ درصد مربوط به استان لرستان و كمترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه با ١١.٨ درصد، مربوط به استان سيستان 
و بلوچستان اس��ت. به عبارتي در فصل زمستان١٤٠٠، 
خانوارهاي استان لرس��تان به طور متوسط ١١.٩ واحد 
درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان 
سيستان و بلوچستان، به طور متوسط ١٦.٣ واحد درصد 
كمتر از ميانگين كل كش��ور در بخ��ش اجاره بها هزينه 

كرده اند.
ن��رخ ت��ورم اجاره بها در چه��ار فصل منته��ي به فصل 
زمستان١٤٠٠، برابر ٢٦.٩ درصد است، كه استان لرستان 
با ٣٧.٤ درصد، بيشترين و استان سيستان و بلوچستان 
با ١٢.٨ درصد، كمترين نرخ تورم اجاره بها را داش��ته اند. 
همچنين در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزايش هزينه 
اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، 

برابر با ٥٠.٩ درصد بوده است.
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مخالفت پليس با برگزاري 
نمايشگاه  در پايتخت

سردار محمد حس��ين حميدي، رييس پليس راهور 
تهران بزرگ گفت: پليس راهور با برگزاري نمايشگاه هاي 
پر مخاطب در محل هايي مانند محل دايمي نمايشگاه 
بين المللي، مصلي امام خميني)ره( و ديگر نقاط شهر 
تهران مخالف اس��ت. به گزارش ايرنا، سردار حميدي 
افزود: پليس راهور با برپايي نمايشگاه هاي تخصصي مانند 
كتاب كه بار فرهنگي بسيار دارد، مشكلي ندارد و از آن 
به شدت استقبال مي كند به شرط آنكه اين نمايشگاه ها 
در محل��ي دور از ترافيك برگزار و براي ش��هروندان و 
رانندگان مشكالت ترافيكي و آلودگي هوا ايجاد نكنند. 
خواسته شهروندان از ما اين است كه پليس راهور براي 
مساله ترافيك و آلودگي هوا در زمان برگزاري نمايشگاه ها 
چاره انديشي كند ضمن اينكه اين نمايشگاه ها با توجه 
به حجم مخاطب و بازديدكننده مي تواند بر روند ترافيك 
تاثير بگذارد. سردار حميدي خاطرنشان كرد: پليس 
راهور تهران، سال گذشته هم در اين باره موضع خود را 
اعالم كرد و بي ترديد مواضع پليس در هر مورد و موضوعي 

تحقيق شده و براساس منافع و آرامش مردم است.

تابلوي شرح حال زندگي
شهيد مطهري به سرقت رفت

شهرداري منطقه 12 با تاكيد بر اينكه يادمان محل ترور 
شهيد مطهري در محل خود برقرار است، اعالم كرد: 
تابلوي شرح حال زندگي اين شهيد به سرقت رفته است.  

به گزارش مهر، شهرداري منطقه 12 در پاسخ به حواشي 
ايجادشده در مورد جدا كردن يادمان محل ترور شهيد 
مطهري توس��ط ش��هرداري اين منطقه، اعالم كرد: 
اين يادمان همچنان در محل نصب خود يعني كوي 
پارك امين الدوله، نبش كوچه هفدهم واقع در ناحيه 
6 ش��هرداري منطقه 12 برقرار است. آنچه هم اكنون 
در محل نصب خود موجود نيست، تابلوي شرح حال 
زندگي شهيد مطهري به شمار مي رود كه اين تابلو در 
چهارراه آبسردار، نبش كوي پارك امين الدوله نصب 
شده بود و متأسفانه به س��رقت رفته است. به گزارش 
»تعادل« طي ماه هاي گذش��ته به برخي از تاسيسات 
شهري در مناطق مختلف تهران از جمله يكي از پل هاي 
واقع بر روي بزرگراه شهيد خرازي، برخي از تاسيسات 
پل طبقاتي صدر، ديوارهاي صوتي در بزرگراه حكيم و 

...مورد دستبرد سارقان قرار گرفته است. 

ممنوعيت تردد تاكسي هاي 
كاربراتوري در تهران

معاون بهره برداري سازمان تاكسيراني شهر تهران با توجه 
به ممنوعيت تردد و فعاليت تاكس��ي هاي كاربراتوري 
از مالكان اين خودروها خواس��ت در كمترين زمان براي 
نوس��ازي تاكس��ي خود اقدام كنند. ب��ه گ��زارش روز 
چهارشنبه ايرنا، سيد علي محتشمي پور، با بيان اين مطلب 
گفت: با توجه به اطالع رس��اني هاي پيشين و بر اساس 
الزامات جديد، تردد هر نوع خودرو و به طور مش��خص 
تاكس��ي كاربراتوري در كالن ش��هر ها و به تبع آن شهر 
تهران، ممنوع است. وي افزود: متعاقب اين ممنوعيت، 
پليس راهور موظف به هدايت اين خودروها به پاركينگ 
است، ضمن اينكه سازمان تاكسيراني شهر تهران نيز طبق 
قوانين مجاز به تمديد پروانه بهره برداري مالكان اين دسته 
از تاكسي ها نيست. معاون بهره برداري سازمان تاكسيراني 
ش��هر تهران در ادامه از صاحبان هزار و پانصد تاكس��ي 
كاربراتوري فعال در ش��هر تهران خواست به ويژه پس از 
فراهم آمدن مجدد امكان نوسازي از طريق روش نقدي، 
هر چه سريعتر نسبت به نوسازي خودروي خود اقدام كنند. 
محتشمي پور تصريح كرد: عدم توجه به نوسازي از سوي 
مالكان تاكسي هاي كاربراتوري، ممانعت از تردد آنها در 
سطح شهر و حذف سهميه سوخت تاكسي را به دنبال 
خواهد داشت كه اين امر مي تواند عالوه بر ايجاد مشكالت 
معيشتي براي اين افراد ايجاد خلل در سيستم حمل و نقل 
عمومي را نيز موجب شود. بر اساس اين گزارش، بيش از 
70 هزار تاكسي در ناوگان تاكسيراني شهر تهران در حالي 
فعال است كه نيمي از اين ناوگان فرسوده است. همچنين 
تاكسيراني ش��هر تهران يكي از بزرگ ترين ناوگان هاي 

حمل و نقل عمومي در جهان است.

واكنش به برداشت بي رويه
از كوه هاي »بي بي شهربانو«

به دنبال انتقاد رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند 
شوراي اسالمي شهر تهران از ميزان بهره برداري كارخانه 
س��يمان تهران از كوه »بي بي شهربانو« در شهرستان 
ري، رييس اداره محيط زيس��ت اين شهرستان گفت: 
تاكنون گزارش��ي مبني بر تخلف اين مركز به دس��ت 
ما نرسيده و برداش��ت از اين كوه طبق مجوز دريافتي 
است. به گزارش ايسنا، 23 فروردين ماه 1401 احمد 
صادقي، رييس كميته ش��فافيت و ش��هر هوش��مند 
شوراي اسالمي شهر تهران با انتقاد از برداشت بي رويه 
كارخانه س��يمان از كوه هاي بي بي شهر بانو گفته بود: 
برداش��ت بي رويه از منابع طبيعي اين كوه ها موجب 
بروز حوادث و بحران هاي احتمالي آينده خواهد شد و 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران و اداره كل محيط 
زيست شهرداري تهران مي بايست در اين زمينه گزارشي 
تهيه كنند.در حالي اين اظهارات مطرح شده است كه 
عليرضا فاضلي ثاني، رييس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان ري مي گويد: طبق گزارش هاي دريافتي و 
اطالعاتي كه از سوي اداره صنعت و معدن دريافت شده، 
برداشت از اين كوه در چارچوب ضوابط زيست محيطي 
قيد شده در مجوز فعاليت اين معدن بوده است.  وي با 
اشاره به وظيفه اداره صنعت و معدن براي ثبت و پايش 
فعاليت هاي كارخانه سيمان و برداشت آن از كوه بي بي 
شهربانو اظهار مي كند: استحصال و بهره برداري از معادن 
از منابع رون��دي دارد كه يكي از آنها اخذ مجوز محيط 
زيست است. اداره صنعت و معدن در زمان صدور مجوز 
ميزان برداشت، استحصال و استفاده از منابع را در پروانه 
ذكر مي كند و اين برداشت به طور مداوم چك مي شود.

سقوط آزاد اوراق مسكن
 به ۷۰ هزار تومان

قيمت اوراق تسهيالت مسكن در روزهاي اخير به دامنه 
70 هزار تومان براي هر برگه بازگشته است. به گزارش 
مهر، در حالي كه در نيمه دوم سال گذشته قيمت اوراق 
گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن با نماد »تسه« در 
بازار سرمايه به باالي 100 هزار تومان و حتي در برخي 
روزهاي 2 ماه پاياني س��ال 1400 به حدود 180 هزار 
تومان هم رس��يده بود، اما از آغاز س��ال جاري قيمت 
اين اوراق كاهش يافته است. در معامالت روز گذشته، 
متوس��ط قيمت اوراق تسهيالت مسكن در نمادهاي 
مختلف بين 72 تا 77 هزار تومان در نوس��ان بود. در 3 
نماد نيز تعدادي از برگه ها در قيمت 81 هزار تومان به 
فروش رفته اند. به گفته كارشناسان اقتصاد مسكن، يكي 
از مهم ترين علل كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن، 
حذف نوسان گيري اين اوراق با همكاري بانك مسكن و 
فرابورس بود. بر اساس مقررات فرابورس، فروش اوراق 
تسهيالت مسكن تا 4 ماه پس از خريد ممنوع است؛ اما 
اين ممنوعيت شامل همان روز خريد نمي شد و از اين 
رو، سفته بازان با خريد اين اوراق در ابتداي روز و سپس 
فروش آن در همان روز با 5 درصد افزايش )سقف دامنه 
نوسان(، اقدام به نوسان گيري مي كردند كه از ابتداي 
اسفند نوسان گيري اوراق تسهيالت مسكن لغو شد و 

امكان فروش اين برگه ها در همان روز، وجود نداشت.
اين كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن در حالي است 
كه بانك مسكن در سال جاري امكان دريافت نيمي از 
تسهيالت مسكن با استفاده از منابع داخلي خود و نيمي 
ديگر با اوراق را تمديد نكرد؛ اتفاقي كه پيش بيني مي شد 
به افزايش قيمت اوراق تسهيالت مسكن دامن بزند؛ ولي 
نتيجه عكس داد و كاهش قيمت اين برگه ها را در پي 
داشت. به خصوص كه هدف بانك مسكن از اجراي وام 
مسكن نيم بها، كاهش هزينه هاي تمام شده دريافت 
تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق بود. كارشناسان 
اقتصادي از ديگر علل كاهش قيمت اوراق تسهيالت 
مس��كن را افزايش 6 درصدي متوسط قيمت مسكن 
در اسفند 1400 نسبت به بهمن سال گذشته مي دانند 
كه سبب ش��ده تا ارقام و سقف فعلي تسهيالت خريد 
مسكن در پايتخت، كفاف خريد واحد مسكوني ميان 
متراژ و بين 60 تا 80 متري را نمي دهد. در حال حاضر 
سقف تسهيالت خريد مسكن زوجين تهراني 400 و 
با وام جعاله 80 ميليوني، 480 ميليون تومان است كه 
براي دريافت اين تسهيالت 960 برگه تسهيالت مسكن 
بايد خريداري ش��ود. با احتس��اب ميانگين هر برگه 
75 هزار توم��ان، هزينه دريافت اين وام 72 ميليون 
تومان خواهد بود. همچنين براي دريافت وام مسكن 
فردي به همراه وام جعال��ه در تهران كه مجموعًا به 
280 ميليون تومان مي رسد، متقاضي مي بايست 
560 برگه با متوسط قيمت 75 هزار توماني و هزينه 
نهايي 42 ميليون تومان از بازار سرمايه خريداري كند.

برخي جايگاه ها گازوييل آزاد را 
ليتري ۲۵۰۰ تومان مي فروشند

نمايندگان تش��كل هاي صنفي حمل و نق��ل جاده اي 
 در نشس��تي مش��كالت كاميون داران را از نمايندگان 
وزارت خانه ه��اي راه، صم��ت و نفت پيگي��ري كردند. 
احمد كريمي دبير كانون سراسري انجمن هاي صنفي 
كاميون داران در گفت وگو با مهر درباره جلسه نمايندگان 
تش��كل هاي صنفي رانندگان خودروهاي س��نگين با 
نماين��دگان وزارت راه و شهرس��ازي، وزارت صم��ت و 
وزارت نفت اظهار كرد: نمايندگان تش��كل هاي صنفي 
توليدكنندگان روغن موتور قول مساعد دادند تا دفاتري 
در پايانه هاي بار ايجاد كنند و روغن موتور بدون واسطه 
مستقيماً از كارخانه به راننده عرضه شود. وي درباره علت 
عدم عرضه گازوييل آزاد از سوي برخي جايگاه داران هم 
يادآور شد: تخصيص س��وخت يارانه اي 300 توماني به 
كاميون داران بر اساس پيمايش و كاركرد ماه قبل است؛ 
وقتي در ماه بعد، ميزان كارك��رد و پيمايش كاميون ها 
افزايش مي يابد، رانندگان براي دريافت سوخت آزاد 600 
توماني به جايگاه مراجعه مي كنند اما برخي جايگاه داران از 
عرضه گازوييل 600 توماني خودداري كرده و آن را ليتري 
2.500 تومان مي فروش��ند؛ حتي در برخي جايگاه ها، 

همين سوخت 2.500 توماني هم يافت نمي شود.

احتمال ريزش متقاضيان
نهضت ملي مسكن

آمار نش��ان مي دهد تاكنون فقط يك دهم متقاضيان 
واقعي نهضت ملي مسكن نس��بت به واريز وجه اقدام 
كرده اند و بررسي هاي ميداني گوياي آن است كه بسياري 
از افراد قادر به تامين آورده 40 ميليون تومان اوليه هم 
نيستند؛ البته بسياري معتقدند همين كه دولت براي 
ساخت چهار ميليون مسكن آستين ها را باال زده و طرح 
مذكور از قوانين باالدس��تي و تسهيالت مناسب بهره 
مي برد بايد نسبت به اين پروژه خوشبين بود. به گزارش 
ايسنا، طبق پيش بيني كارشناسان، متقاضيان طرح 
نهضت ملي مسكن آن طور كه بايد و شايد از اين طرح 
استقبال نكرده اند. جديدترين آماري كه توسط محمود 
شايان، مديرعامل بانك مسكن اعالم شده حاكي از آن 
است كه حدود 372 هزار نفر در بانك مسكن براي اين 
طرح افتتاح حساب كرده و از اين ميزان 220 هزار نفر 
آورده خود را واريز كرده اند. اين در حالي است كه چند 
روز قبل وزارت راه و شهرسازي از تاييد 2 ميليون و 300 
هزار متقاضي خبر داد. بن��ا به گفته معاون وزير راه و 
شهرس��ازي حدود 8.5 ميليون خانوار مستاجر در 
كشور وجود دارد. اين آمار به نوعي منعكس كننده 
تقاضاي واقعي براي پروژه هاي مسكن دولتي است. 
در دو طرح اقدام ملي و نهضت ملي مس��كن كه با 
يكديگر تلفيق شدند حدود 5 ميليون و 400 هزار 
نفر ثبت نام كردند كه پس از اس��تعالمات اوليه در 
زمينه سبز بودن فرم »ج«، وضعيت تاهل و سابقه 
مالكيت تعداد 2 ميليون و 300 هزار نفر تاييد شدند 
اما قطعا احتمال ري��زش همين تعداد نيز به دليل 

پايين بودن توان اقتصادي آنها وجود دارد.

تورم ساليانه ملك 33درصد اعالم شد

رييس كميسيون عمران مجلس: با روند كنوني ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال محقق نمي شود

دو روايت از تخليه حباب مسكن در 1400

ترديد در تحقق وعده مسكني دولت
گروه راه و شهرسازي|

 منتقدان دولت و مجلس، با توجه به تحليل هاي بنيادي 
خود از وضعيت اقتصاد كالن و اقتصاد مسكن از ابتداي 
وعده ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال از سوي دولت 
سيزدهم و تصويب قانون جهش توليد مسكن، اين ايده 
را مورد نقد كارشناسانه خود قرار دادند و در تحقق اين 

وعده و قانون ترديد كردند. 
پس از گذشت حدود 8 ماه از آغاز فعاليت دولت جديد، 
حاال برخي از نمايندگان تصويب كننده قانون مزبور و 
برخي از كارشناسان نزديك به تفكر دولت سيزدهم 
نيز اما و اگرهايي را براي عدم تحقق ساخت 4 ميليون 

مسكن در 4 سال مطرح كرده اند.
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجل��س در گفت وگو با ايلنا، اظهار كرده اس��ت: من 
اعتقاد دارم كه دولت و وزارت راه و شهرسازي در بحث 
مسكن، در بخش��ي كه تامين زمين بايد انجام شود، 
خيلي خوب عمل كرده اس��ت اما در قسمت دوم كه 
بحث اجرا و ساخت و ساز است، عملكرد خوب نبوده 
است. يعني يك بانك خوب زمين تامين كرده است 
اما در اجرا مش��كل دارد و نتوانسته موفق باشد. علت 
چيست؟ علت اين است كه حداقل 7 معاونت درگير 

موضوع مس��كن هستند، ش��وراي عالي شهرسازي، 
معاونت مسكن، شهرهاي جديد، بازآفريني و سازمان 
ملي زمين و مسكن خيلي مجموعه هاي مختلفي دارند 
كار مي كنند. اينها دارند باهم موازي كاري مي كنند و 

يك فرمانده واحد ندارند.
وي ادامه داده اس��ت: من چندبار به وزير راه گفتم كه 
اگر مي خواهيد مسكن بسازيد، شما بايد يك جانشين 
در مسكن داشته باش��يد، االن وزير يك جانشين در 
حوزه حمل و نقل دارد يعني همه واحدهاي مربوط به 
حمل و نقل در يك چارت ذيل آن جانشين هستند؛ 
گفتم يك جانشين هم در حوزه مسكن داشته باشد 
و ي��ك قرارگاه تعريف كند و هم��ه اين معاونت هايي 
كه مربوط به مسكن مي ش��ود، بيايد در قرارگاه قرار 
بگيرند اما اين كار نمي شود و هركسي هم كار خودش 
را انجام مي دهد. برخي اوقات باهمديگر درگير هستند 
مثال شهرجديد مي خواهد يك اقدامي را انجام دهد و 
شوراي عالي شهرسازي مخالفت مي كند، اينها باعث 
مي ش��ود كه روال كار، آن س��رعتي كه انتظار داريم 
نداشته باشد، حتما بايد يك قرارگاه مسكن در وزارت 

راه و شهرسازي باشد.
رضايي كوچي خاطرنش��ان كرده است: حتما بايد 

وزير يك قائم مقام در حوزه مس��كن داش��ته باشد 
تا بتواند همه معاونت هاي مربوط به حوزه مس��كن 
را ذيل خودش بياورد و همه ش��ان را در يك مسير 
هدايت كند، به همين خاطر است كه ما در ساخت 
مس��كن از آنچه كه مي خواس��تيم، عقب هستيم، 
اكنون 6 م��اه از ابالغ قانون جهش توليد مس��كن 
گذش��ته و تا ش��هريور ماه بايد يك ميليون مسكن 
تحويل داده ش��ود در حالي ك��ه 40 درصد از يك 
ميليون پيش��رفت داريم و فاصله خيلي زياد است. 
اگر اين روال ادامه پيدا كند به نظر من در 4 سال، 4 

ميليون واحد ساخته نمي شود.

    معرفي موانع تحقق وعده رييس جمهور
در تحولي ديگر، مقداد همتي، دبير اسبق شوراي عالي 
مسكن نيز در تحقق وعده مسكني رييس جمهور ابراز 

ترديد كرده است.
او گفته، تنها شعار آقاي رييسي كه عدد داشت، شعار 
ساخت يك ميليون مسكن در سال است، اما متاسفانه 
چينش تيم پيگير اين موضوع در وزارت راه و شهرسازي 

براي تحقق اين هدف مناسب نيست.
همتي سه شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني ضمن 

هشدار جدي به دولت سيزدهم در زمينه مسكن اظهار 
كرده است: به دولت سيزدهم هشدار مي دهم، اگر به 
سمت تراكم سازي برود، در دو سال آينده با 2 ميليون 
واحد نيمه ساخته مواجه هستيم كه نه آورده متقاضي 
را دارند نه وام بانكي براي آن تامين نمي شود. االن اگر 
بخواهم به مس��كن مهر انتقاد كنم، نوع شهرسازي و 
تراكم آن است به خاطر همين آخرين مسكن هاي مهر 

به صورت وياليي ساخته شد.
دبير شوراي عالي مسكن در دولت هاي نهم و دهم 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت سيزدهم 
مي تواند ش��عار رييس جمهور مبني بر احداث يك 

ميليون خانه در سال را عملي كند؟ 
گفته اس��ت: به 2 دليل بعيد مي دان��م وزارت راه و 
شهرس��ازي فعلي بتواند وعده س��اخت 4 ميليون 
مس��كن در 4 س��ال را عملي كند؛ نخس��ت اينكه 
طراحي مفهومي آنها ايراد دارد، يعني اگر ما به سمت 
تراكم سازي برويم و اشتباهات گذشته را تكرار كنيم 
طبيعتا موفقيتي را كس��ب نمي كني��م. دليل دوم 
اينكه كادر باتجربه اي در وزارت راه و شهرس��ازي 
نمي بينيم، برخي از دولت قبل مانده اند و برخي هم 

كه جديد هستند، تجربه اي در انبوه سازي ندارند.

2 روايت از تورم 12 ماهه مسكن طي سال هاي 1396 تا 1400

مركز آمار ايرانبانك مركزيسال
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مقايسه درصد بازدهي بازارها در سال 1400

6دالر

10.81سكه

4.35شاخص كل بورس

33مسكن

40.2تورم



قيمت بيت كوين پس از چند هفته نوسان مجدداً به 
زير ۴۰هزار دالر سقوط كرد. اين سقوط در حالي رخ 
مي دهد كه دولت امريكا به تازگي هشدار داده كه ممكن 
است نرخ تورم ماه گذشته اين كشور، بيش از حد باال 
باشد. با وجوداين، با درنظرگرفتن سقوط بيت كوين 
به زير ۴۰هزار دالر در اواس��ط اين هفته، شرايط بازار 
اكنون به طرز عجيبي آرام به نظر مي رس��د و اگرچه 
عوامل اقتصادي و وضعيت ساير بازارهاي مالي مي تواند 
همچنان بيت كوين را با نوسانات بيشتري مواجه كند، 
اما شاخص هاي تكنيكال نشان مي دهند كه اين اصالح 

نزولي احتمااًل عمر زيادي نخواهد داشت.
قيمت بيت كوين بامداد سه شنبه براي اولين بار از ۱۶ 
مارس )۲۵ اسفند( به زير ۴۰هزار دالر و در پايين ترين 
س��طح روزانه خود به 39.۲۰۰ دالر سقوط كرد. اين 
س��قوط قابل توجه در حالي اتفاق مي افتد كه بخش 
عمده اي از سرمايه گذاران فعال در بازارهاي بين المللي، 
مشغول ارزيابي ريس��ك حاصل از افزايش نرخ بهره 
بانكي در امريكا، رشد تورم در جهان و تغيير ساختار 
تجارت بين المل��ل پس از حمله روس��يه به اوكراين 
هس��تند. آرماندو آگوئيالر، مدي��ر بخش تحقيقات 
موسس��ه ِلِدن، گفته دليل اصلي ت��رس اين روزهاي 
س��رمايه گذاران، عوامل كالن اقتصادي است. دولت 
جو بايدن، رييس جمهور امريكا، هش��دار داده بود كه 
گزارش نرخ تورم ماه مارس )اسفند( اياالت متحده كه 
قرار است امروز منتشر شود، ممكن است رشد شديد 
تورم را نشان دهد. اين موضوع مي تواند بانك مركزي 
امريكا را تحري��ك كند نرخ بهره بانكي را با س��رعت 
بيشتري افزايش دهد؛ چراكه همين حاال هم تورم در 
امريكا به اوج چهار دهه گذشته خود رسيده و به نوعي 
از كنترل خارج شده اس��ت. موسسه سرمايه گذاري 
نيويورك ديجيتال در گزارش جديد خود گفته است كه 
»ترس از افزايش نرخ بهره بانكي و اتخاذ سياست هاي 
پولي انقباضي در امريكا همچنان موضوع مهمي براي 
سرمايه گذاران بيت كوين محس��وب مي شود.« بازار 
بيت كوين كه اخيراً همبستگي غيرمعمولي با بورس 
امريكا پيدا كرده است، طبيعتًا از برنامه بانك مركزي 
اياالت متحده براي كاهش ماهانه 9۵ ميليارد دالر از 
ترازنامه 9 تريليون دالري خود، تأثير مي گيرد. اقدام 
بانك مركزي اين كشور براي كاهش حجم دارايي هاي 
خود، دقيقًا برعكس سياس��تي است كه در سال هاي 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مي��الدي با هدف توس��عه بازارهاي 
سنتي، رشد اقتصاد و بهبود وضعيت سيستم مالي اين 
كشور اتخاذ شده بود؛ سياستي كه قيمت بيت كوين را 
در سال ۲۰۲۰ چهار برابر و در سال ۲۰۲۱ با جهشي 
۵9 درصدي همراه كرد. لوكاس اوتامورو، محقق ارشد 
موسسه»IntoTheBlock«، گفته است معامله گران 
اكنون در حال بررسي ميزان ريسك كاهش ترازنامه و 
انقباضي شدن سياست هاي پولي بانك مركزي امريكا 
هستند كه با افزايش چند مرحله اي نرخ بهره بانكي 
به طور هم زمان اجرا مي شود. در هر مرحله قرار است 
اين نرخ ۰.۵ درصد افزاي��ش پيدا كند و اين در حالي 
است كه بانك مركزي امريكا در چرخه هاي اقتصادي 
اخير، نرخ بهره بانكي را در هر مرحله تنها ۰.۲۵ درصد 
افزايش داده اس��ت. اوتامورو گفته است اين اتفاق در 
مجم��وع مي تواند باعث كاهش قيم��ت دارايي هاي 
پرريس��ك و افزايش هم بستگي بين عملكرد قيمتي 

ارزهاي ديجيتال و سهام شود.

    سرمايه گذاري در دارايي هاي پرريسك
 كاهش يافته است

در حال حاضر، بيت كوين و بسياري از آلت كوين هاي 
ب��ازار، حمايت هاي كليدي خود را از دس��ت داده اند. 

آن طور كه پيداس��ت، ارزهاي ديجيتال از بازار سهام 
پي��روي مي كنند كه آن هم با س��قوط مواجه ش��ده 
است. يكي از داليل اين سقوط اين است كه بسياري 
از س��رمايه گذاران به خاطر ترس از افزايش س��ريع تر 
نرخ بهره بانكي در امريكا، ميزان سرمايه گذاري خود 
در دارايي ه��اي پرريس��ك را كاهش داده ان��د. آرتور 
هيز، مديرعامل سابق صرافي ارز ديجيتال بيتمكس، 
گفته است هم زمان با افزايش نرخ بهره و كاهش رقم 
ترازنامه بانك مركزي امريكا، ممكن است بازار سهام 
با ركود مواجه ش��ود. هيز مي گويد اگر چنين اتفاقي 
رخ دهد، احتمااًل بازار ارز ديجيتال هم به سقوط خود 
ادامه خواهد داد و قيمت بيت كوين و اتريوم به ترتيب 
به 3۰ه��زار و ۲.۵۰۰ دالر خواهد رس��يد. كتي وود، 
بنيان گذار مو سسه سرمايه گذاري آرك اينوست، گفته 
است برنامه هاي فعال در زمينه امور مالي غيرمتمركز 
در اين مدت توجه بسياري از سرمايه گذاران را به خود 
جلب كرد ه اند و بخش بانكداري سنتي هم اين خطر را 
احساس مي كند؛ چراكه آنها در كنار ازدست دادن بازار 
وام دهي و پس انداز، استعداد هايي را هم كه وارد حوزه 

ارز ديجيتال مي شوند از دست خواهند داد.

    بازار نزولي كنوني متفاوت است
آنجا كه بازار در اين مدت نوس��انات مش��ابه اين زياد 
داشته اس��ت، به نظر نمي رسد كه سرمايه گذاران اين 
ارز ديجيتال، به اندازه گذشته غافلگير شده باشند؛ با 
وجود اين، نگراني ها وجود دارد از اينكه ممكن اس��ت 
اين حركت نزولي با س��قوطي عميق تر همراه شود. با 
اين حال، برخي از تحليلگران پيش بيني مي كنند كه 
قيمت بزرگ تري��ن ارز ديجيتال جهان در كوتاه مدت 
مي تواند افت بيشتري داشته باشد. مايكل ون دپوپ، 
تحليلگر مطرح بازار ارزهاي ديجيتال، س��قوط به زير 
سطح ۴۰هزار دالر را در پست توييتري يكشنبه خود 
پيش بيني كرده بود. او در اين پست تحليل خود از روند 
اخير بيت كوين را منتشر كرد و با برجسته كردن حركت 
قوي اين ارز ديجيتال افزود كه »همچنان در اول هفته 
)ميالدي( هستيم و بايد منتظر باشيم تا ناحيه مقاومتي 
روي نم��ودار )بخش قرمز( را بش��كنيم.« پس از روند 

نزولي روز دوش��نبه، ون دپوپ با انتشار توييت بعدي 
به ازدست رفتن حمايت سطح ۴3هزار دالر و سطوحي 
كه بايد به عنوان حمايت هاي بعدي در نظر گرفته شود، 
اشاره كرد. يك تحليلگر و كارش��ناس فعال در حوزه 
امور مالي غيرمتمركز )DeFi( در توييتر با نام مستعار 
مك كنا، با اش��اره به نمودار عملكرد قيمت بيت كوين 
از آوريل ۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰(، درباره سردرگمي 
بسياري از معامله گران ارزهاي ديجيتال در طول سال 
گذش��ته صحبت كرده اس��ت. او در توييتر نوشت كه 
»سقوط اخير، عجيب ترين بازار نزولي اي بود كه تاكنون 
ديده ام.« مك كنا افزود: »به نظرم قيمت به زير 3۰هزار 
دالر نخواهد رسيد و بيشتر عملكرد قيمتي پرنوسان را 
در اين محدوده تصور مي كنم كه بسيار هم وحشتناك 
است. بهتر است آرام بمانم و اجازه دهم آلت كوين هايم 
رشد كنند.« تحليلگر ديگري با بيان احساساتي مشابه، 
گفت كه »تثبيت روند بيت كوين ادامه دارد. همه چيز 
تحت كنترل اس��ت و روند نزولي براي هميش��ه دوام 
نخواهد داش��ت. فقط تحمل كنيد و مصمم باشيد.« 
فيليپ سوئيفت، تحليلگر شناخته شده بازار ارز ديجيتال 
و بنيانگذار وب س��ايت تحليلي لوك اينتو بيت كوين، 
تصورات خود درب��اره آينده اين ارز ديجيتال را مطرح 
كرده است. او گفته است: »تا زماني كه به باالي ميانگين 
متحرك يك ساله باز نگرديم، نمي توان از روند اخير به 

عنوان يك بازار صعودي نام برد.«

    سقوط بيت كوين
 احتمااًل عمر زيادي نخواهد داشت

با درنظرگرفتن سقوط بيت كوين به زير ۴۰هزار دالر 
در اواسط اين هفته، شرايط بازار اكنون به طرز عجيبي 
آرام به نظر مي رسد. عوامل اقتصادي و وضعيت ساير 
بازارهاي مالي مي تواند همچنان بيت كوين را با نوسانات 
بيشتري مواجه كند، با وجوداين، شاخص هاي تكنيكال 
نشان مي دهند كه اين اصالح نزولي احتمااًل عمر زيادي 
نخواهد داش��ت. در حالي كه قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني مج��دداً به ب��االي ۱۰۰ دالر رس��يده و ترس 
س��رمايه گذاران بازارهاي مالي سنتي از افزايش تورم 
بيشتر شده اس��ت، بيت كوين توانسته است موقعيت 

خود را در نزديكي سطح ۴۰هزار دالر حفظ كند. شروع 
معامالت روز سه شنبه در بازار بورس امريكا با اعالم رقم 
تورم ماه گذشته همراه شد كه نشان مي داد تورم در اين 
كشور در طول ماه مارس )اسفند( ۸.۵ درصد افزايش 
يافته است. اين رقم باالترين نرخ تورم ماهانه امريكا در 
چهار دهه گذشته محسوب مي شود. آمارهاي مربوط 
به ماه مارس )اسفند(، نگراني تحليلگران را در رابطه با 
اينكه ممكن است نوسان قيمت ها بيش از حد باشد و 
از كنترل خارج شود، تا حدودي كاهش داد و به دنبال 
آن قيمت ها در بازار س��هام براي مدتي افزايش يافت. 
برخي از تحليلگران گفته    اند ممكن است تورم در اين 
ماه به اوج خود رس��يده باشد و ديگر از اين باالتر نرود. 
در پايان روز اما، افزايش دوباره قيمت نفت، خوش بيني 
سرمايه گذاران را كاهش داد و تحت تأثير اين موضوع، 
قيمت س��هام برخي از موسس��ات نيز دچار افت شد. 
فش��ار فروش اواس��ط هفته تا حدي غافل گير كننده 
بود، چراكه قيمت براي دو روز متوالي س��قوط كرد و 
براي اولين بار از اواسط مارس )اسفند( به زير ۴۰هزار 
دالر رسيد. بيت كوين از ديد بسياري از سرمايه گذاران 
يك دارايي ضدتورمي است، اما نوسانات اخير قيمت 
تا حد زيادي با بازار سهام امريكا هم بستگي دارد و اين 
همبستگي روزبه روز بيشتر مي شود. ادوار مويا، تحليلگر 
ارشد كارگزاري اوئاندا، گفته است: »سازمان هاي بزرگ 
ورود پول و سرمايه گذاري در بازار ارزهاي ديجيتال را 
در س��ال ۲۰۲۱ آغاز كردند و زماني كه قيمت جايي 
بين 3۰ه��زار تا ۴۰هزار دالر قرار داش��ت، بيت كوين 
مي خريدند. اي��ن يعني اگر آنها همچنان نس��بت به 
آينده بيت كوين خوش بين باشند، در اين كف قيمتي 
اقدام به خريد واحدهاي بيشتر خواهند كرد. دامنيك 
دانتس، تحليلگر وب سايت كوين دسك، گفته است با 
درنظرگرفتن سقوط بيت كوين در اواسط اين هفته، 
شرايط بازار اكنون به طرز عجيبي آرام به نظر مي رسد. 
عالوه بر اين، برخي از س��رمايه گذاران پيگير وضعيت 
چين هستند كه در آن همه گيري مجدد ويروس كرونا 
باعث شده است تا قرنطينه در بخش هايي اين كشور 
از سر گرفته شود. اين اتفاق ممكن است تأثير منفي بر 

شرايط اقتصادي جهان داشته باشد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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لغو قيمت گذاري دستوري
در بسته هاي اينترنتي ضروري است

پيامده��اي منفي قيمت گذاري دس��توري را در 
صنعت خودرو، س��يمان، فوالد، پتروش��يمي و... 
ش��اهد بوده ايم كه عالوه بر ايجاد رانت، بسياري 
از اين بنگاه ها را دچار مش��كالت مالي و از جمله 
زيان دهي و ع��دم امكان س��رمايه گذاري جديد 

كرده است.
به گ��زارش ايلن��ا، اقتصاد اي��ران تقريب��ا در اكثر 
بخش هاي اصل��ي توليدي و خدمات��ي از معضل 
قيمت گذاري دستوري رنج مي برد. قيمت گذاري 
دستوري در كنار ايجاد رانت و فساد )كه مثال آن را 
در تعيين قيمت دستوري دالر ۴۲۰۰ توماني شاهد 
بوديم(، مستقيما به ناكارآمدي بنگاه ها و موسسات 

توليدي و خدماتي منجر مي شود.
پيامدهاي منفي قيمت گذاري دستوري را در صنعت 
خودرو، سيمان، فوالد، پتروشيمي و... شاهد بوده ايم 
كه عالوه بر ايجاد رانت، بسياري از اين بنگاه ها را دچار 
مش��كالت مالي و از جمله زيان دهي و عدم امكان 

سرمايه گذاري جديد كرده است. 
يكي حوزه هايي كه قيمت گذاري دستوري دولتي 
به آن آس��يب جدي وارد كرده و كمتر مورد توجه 
قرار گرفت��ه، قيمت گذاري دس��توري بر خدمات 
صنعت ارتباطات اعم از ثابت و سيار است. در دوران 
اوج همه گي��ري كرونا، دولت قبل حاضر به تعديل 
تعرفه هاي ارتباطي نشد و با وجود افزايش چشم گير 
ترافيك روي ش��بكه هاي تلفن همراه اپراتورهاي 
كشور كه بانيان توسعه زيرساخت هاي دوركاري و به 
نوعي در خط اول ارايه خدمات در زمان كرونا بودند، 
دولت براي جلوگيري از عدم رضايت احتمالي ايجاد 
شده، زير بار اجراي اين كار مهم كه با توسعه كشور 

گره خورده بود، نرفت.
با اين حال اكنون تمامي دس��ت ان��دركاران حوزه 
ارتباطات مخصوصا ارتباطات س��يار و دولتمردان 
به اين نتيجه رس��يده اند كه ادام��ه اين روند ديگر 

شدني نيست. 
ب��ا بروز و ظه��ور كرونا طي دو س��ال اخي��ر كه بار 
ترافيك��ي ش��بكه هاي ارتباطي را به حد س��رريز 
رس��انده و تمامي منابع و زيرس��اخت ها را درگير 
خود ك��رده، ش��رايط تحريم��ي و همچنين عدم 
تأمين فركانس هاي موردنياز اپراتورهاي ارتباطي 
براي توسعه تكنولوژي هاي جديد، امكان هرگونه 
س��رمايه گذاري از اپراتورهاي ارتباطي سلب شده 
اس��ت.  بدون شك عواقب اين روند در آينده بسيار 
نزديك در چشم مشتركان تلفن همراه خواهد رفت؛ 
همان گونه كه عواقب قيمت گذاري دستوري را در 

بسياري از صنايع شاهد بوديم.
در اين خصوص اقتصاددانان به جاي قيمت گذاري 
دس��توري، كش��ف قيمت در بازاره��اي رقابتي را 
پيش��نهاد مي كنند. در ش��رايط حاضر كشور كه 
چاره اي جز گذار به اقتصاد رقابتي وجود ندارد؛ ايجاد 
فضاي ش��ناور براي نرخ گذاري كاالها و خدمات، 
مي تواند مشكالت زيادي را حل كرده و زمينه را براي 
رسيدن به فضاي منطقي اقتصادي فراهم كند. البته 
مهم ترين نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد، 

شفافيت و عدالت قيمت ها است.
شايد براي شفاف شدن بيشتر اين موضوع، مقايسه 
ن��رخ كاال و خدمات ديگر حوزه ه��ا با نرخ اينترنت 
اپراتورهاي س��يار، مهر پاياني بر تمامي اظهارات 
غيركارشناس��ي و صرفا در مخالفت با افزايش نرخ 
اينترنت در كشوري كه ارزان ترين اينترنت دنيا را 
دارد، باش��د. به عنوان مثال، قيمت يك بطري آب 
معدني نيم ليتري در سال ۱39۵ حدود ۶۰۰ تومان 
بود كه االن به ۴۰۰۰ تومان رسيده است؛ حال اگر 
منصف باشيم نرخ ميانگين هر گيگابايت بسته هاي 
اينترنتي در سال 9۵ حدود ۱۲ هزار تومان بود كه 

اكنون به كمتر از 3 هزار تومان رسيده است.
يعني در سال ۱39۵ مي توانستيم »با يك گيگابايت 
اينترنت« ۲۰ بطري نيم ليتري آب معدني خريداري 
كنيم اما اكنون حت��ي امكان خريد يك بطري آب 
معدني هم نداريم! يكي از رويكردهاي خوب وزارت 
ارتباطات و فناوري ارتباطات دوره جديد با راهبري 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي، 
اين اس��ت كه پذيرفته اند نظام تعرفه اي در بخش 
ارتباطات و فناوري اطالعات )ICT( نياز به بازنگري 
جدي دارد و در سال ۱۴۰۱ فضا براي اصالح تعرفه ها 

به شكل مناسب فراهم است.
در گام نخست، رگوالتوري براساس مصوبه تعرفه اي 
كه براي اپراتورهاي ارتباطي در سال ۱39۵ داشته 
و ديگ��ر هيچ چكش كاري تعرف��ه اي در خصوص 
نرخ اينترنت آنها صورت نگرفته اس��ت، س��قف و 
كف تعرفه اي را مش��خص و دست اپراتورها را براي 
حركت در اين طيف سقف و كف باز گذاشته كه در 
واقع حركت به سوي قيمت گذاري شناور مديريت 

شده است.
آنچه امروز از تريبون برخي رس��انه ها تحت عنوان 
گراني بس��ته هاي اينترنت پخش مي شود در واقع 
حركت كامال قانوني اپراتوره��اي ارتباطي در بازه 
سقف و كف تعرفه اي است؛ لذا شايد در سال ۱39۵ 
سياست تشويق به مصرف اينترنت در دستور كار 
اپراتورها بوده كه حاضر به اعمال تعرفه نزديك به 
كف كرده بودند و اكنون با تنگناهاي گفته ش��ده 
مواجه ش��ده و راهي براي توسعه ندارند، مجبور به 

حركت در همان بازه قيمتي مصوب شده اند.
پر واضح اس��ت زماني مي توانيم از افزايش قيمت 
صحبت كني��م ك��ه اپراتورها تعرف��ه اي باالتر از 
»س��قف تعرفه اي مصوب رگوالت��وري« را براي 
استفاده اينترنت در نظر بگيرند؛ در شرايط كنوني 
اين اتفاق نيفتاده اس��ت. به نظر مي رسد حركت 
دولت از قيمت گذاري دس��توري تعرفه اينترنت 
تلفن هاي همراه بايد به سمت همين شيوه نظام 
قيمت گذاري در بازه سقف و كف تعيين شده برود 
و مديريتي از سمت دولت بر نرخ هاي تعريف شده 

در اين بازه زماني صورت نگيرد.

گلوگاه  شاخص كل 
 تا ابد نشكسته باشد، نهايتا اين مقاومت نيز به سرنوشت 
آنها دچار خواهد ش��د و خواهد شكست؛ اما نكته مهم 
براي بسياري از سهامداران زمان آن است. سهامداراني كه 
روزهاي سخت و طاقت فرسايي را پشت سر گذاشته اند. 
الزم است بدانيم كه يك قيمت قبل از يك مقاومت قوي 
عقب نشيني كند، في نفسه موضوع بدي يا خوبي نيست. 
زيرا در بسياري موارد قيمت در يك عقب نشيني تاكتيكي 
از يك مقاومت و فاصله گرفت��ن از آن توان الزم را براي 
عبور از مقاومت جمع مي كند. با توجه به نوع حركت و 
ت��وان حركتي ش��اخص )momentum( چند روز 
اخير، ش��اخص امكان عبور از اين مقاومت را نداشت و 
شايد بتواند با اين عقب نشيني فرصت و توان الزم را براي 
عبور از سد يك ميليون ۵۰۰هزار فراهم كند.  از طرفي 
اين موضوع كه شاخص توانسته است خط روند نزولي را 
پشت سر بگذارد و خود را باالي اين خط روند برساند هر 
چند با قدرت نبوده است، وقوع سناريوي باال را محتمل تر 
مي كند. اما نكته اين است كه ممكن است شاخص براي 
تجميع قوا تا حدود عدد ۱۲۵۰ هزار واحد نزول كند و با 
برخورد مجدد به خط روند )Pull back( انرژي و شتاب 
الزم را براي شكس��تن مقاومت پيش روي خود كسب 
كند.  ناگفته نماند كه حركت مثبت اما اندك و ضعيف 
روز چهارشنبه الزم كرد كه هفته آينده را منتظر حركت 

بعدي بازار باشيم تا بهتر مسير بعدي آن را درك كنيم.

نظام تعرفه اي شركت مخابرات 
نيازمند اصالح است

سخنگوي شركت مخابرات گفت: اگر تعرفه ها در دو حوزه 
تلفن ثابت و ديتا اصالح و منطقي نشوند نبايد انتظاري 
در بخش توسعه و نگهداري مطلوب از شركت مخابرات 
داشته باشيم. محمدرضا بيدخام در گفت وگو با ايلنا، با 
بيان اينكه افزايش تعرفه بسته هاي اينترنت ثابت شركت 
مخابرات بر اساس تعرفه ابالغي سال 9۶ سازمان تنظيم 
و مقررات صورت گرفت، گفت: در حوزه اينترنت شركت 
مخابرات 3 سرويس فعال پرسرعت ثابت را با زيرساخت 
سيم مس��ي و فيبر نوري به صورت ADSL، VDSL و 
FTTH در اختيار مشتركان قرار مي دهد. وي تصريح 
كرد: سازمان تنظيم و مقررات در سال 9۶ كف و سقف 
تعرفه اي براي شركت مخابرات تعيين كرد و تغييرات 
در تعرفه بس��ته هاي اينترنت ثابت بنا به همين كف و 
سقف تعرفه اي صورت گرفته است. بيدخام با اشاره به 
تغيير نكردن تعرفه تلفن ثابت، افزود: ۱۲ ماه است كه با 
وجود تورم ايجاد شده در همه حوزه ها تعرفه تلفن ثابت 
در شركت مخابرات تغيير نكرده و همين مساله باعث 
شده كه اين شركت نتواند در زمينه توسعه خود اقدام 

اساسي انجام دهد.

نماينده مجلس: 
تعرفه هاي جديد اينترنت 

متناسب با حقوق وزير است
نه با حقوق  خانواده ها

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس اعتقاد دارد 
تعرفه هاي جديد اينترنت با حقوق وزير همسان است اما 
با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خير. او همچنين 
تاكيد كرد اگر وزير ارتباطات توانايي حل اين مش��كل 
را ندارد، بايستي استعفا دهد. ديگر نماينده مجلس نيز 
افزايش قيمت اينترنت را ظلم آش��كار به مردم خواند.  
علي موسوي، نماينده مجلس با انتشار توييتي از افزايش 
قيمت بس��ته هاي اينترنت انتقاد كرد و نوشت: »آقاي 
وزير ارتباطات! قيمت بسته هاي اينترنتي با حقوق وزير 
همسان است، با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خير! 

نمي توانيد استعفا بدهيد.«
    افزايش قيمت اينترنت ظلم به مردم است

مجتبي توانگر، رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس نيز 
در گفت وگو با تسنيم افزايش قيمت اينترنت را منطقي 
ندانست: »افزايش بيش از ۲ برابري تعرفه هاي اينترنت 
خانگي ظلم آشكار به مردم است. اينترنت سال هاست كه 
ديگر يك كاالي لوكس نيست و مردم بسياري از امورات 
زندگي خود از خريد تا تحصيل را از طريق اينترنت انجام 
مي دهند. چنين جهشي در قيمت اينترنت خانگي بر 
روي زندگي مردم تاثير منفي خواهد گذاشت.« وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مي تواند مانع افزايش 
نرخ ها شود، گفت: »قيمت گذاري تعرفه هاي خدمات 
مخابراتي و اينترنت در اختيار سازمان تنظيم مقررات 
و وزارت ارتباطات اس��ت. روي كاغذ مجوز قانوني براي 
افزايش قيمت داشته اند اما اين افزايش دو برابري قيمت 
منطقي نيست و وزير ارتباطات بايد در اين زمينه پاسخگو 
باشد. تعرفه اينترنت نبايد افزايش يابد.« رييس كميته 
اقتصاد ديجيتال مجلس با بيان اينكه با توجه به سركوب 
قيمت در سال هاي اخير ، ممكن است از نظر هزينه تمام 
شده ارايه خدمات، شركت ها مجبور به افزايش قيمت 
باشند، گفت: »دو مساله مهم اينجا وجود دارد. نخست 
اينكه افزايش قيمت با اين شيب تند براي اكثر خانوارها 
كه مجبورند بخشي از هزينه روزمره زندگي را به خريد 
اينترنت اختصاص دهند مشكل ايجاد مي كند و به همين 
دليل نبايد يك شبه چنين افزايش قيمتي رخ مي داد. 
نكته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع الزم 
و جبران بخشي از افزايش هزينه شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت براي دسترسي ارزان تر عموم مردم به خدمات 
اينترنت اس��ت.« طي يك هفته گذش��ته، اپراتورهاي 
ارايه دهنده خدمات اينترنت ثابت با كاهش حجم مصرف 
منصفانه بسته هاي اينترنت خود، عمال دست به افزايش 
قيمت اينترنت زدند. اين موض��وع در روزهاي اخير با 
 واكنش نمايندگان مجلس همراه شده و بسياري از وزير 
ارتباطات انتقاد كردند.  اين درحالي است كه زارع پور از 
چندي پيش بر ضرورت افزايش تعرفه اينترنت تاكيد 
كرده و گفته بود: »اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پايان 
س��ال ۱۴۰۰ افزايش قيمت نداش��تند، اما كارگروهي 
تعيين شده تا مدل اقتصادي مطلوب براي ترافيك در 

كشور را براي سال ۱۴۰۱ بررسي كند.«

قيمت بيت كوين پس از چند هفته نوسان مجددا به زير ۴۰ هزار دالر سقوط كرد

بيت كوين در ۴۰هزار دالر جا خوش كرده است

فرصت سوزي در حوزه استخراج ارزهاي ديجيتال ادامه دارد
مديرعامل انجمن بالك چين  اي��ران با انتقاد از موانع 
صنعت اس��تخراج رمزارزها در ايران، معتقد است كه 
توسعه پايدار كشور بدون مشاركت بخش خصوصي 
در فرآيند تصميم گيري امكان پذير نيس��ت. عباس 
آشتياني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در تمام دنيا 
اقتصاد ديجيتال اهميت بسيار زيادي براي كشورها 
پيدا كرده و در رش��د س��رانه ناخالص ملي، توليدات 
ديجيتال از اهميت بااليي برخوردارند، گفت: اين نوع 
توليدات و اين اقتصاد كه به اقتصاد ديجيتال معروف 
است، ويژگي خاصي دارد به اسم بدون مرز بودن كه با 
شرايط اقتصادي كشور ما همخوان است، اما ما در هر 
دو دولت يازدهم و دوازدهم شاهد تصميماتي در بدنه 
كارشناسي بوديم كه با سياس��ت گذاري هاي كالن 
كش��ور در تضاد بود و در ابعاد مختل��ف اين موضوع، 
شاهد فرصت س��وزي هاي بسيار س��نگيني بوديم و 
در حال حاضر هم با همان س��بك رفتار مي شود. وي 
ادامه داد: طبق سياس��ت گذاري ها، قانون گذاري ها و 
شعارهاي سال هاي گذش��ته در كشور بايد به سمت 
رفع موانع توليد، افزاي��ش توليد داخلي و موضوعات 
دانش بنيان و مواردي كه به توليد مربوط مي ش��ود، 
س��وق داده مي ش��د كه اقتصاد ديجيتال هم يكي از 
مهم ترين موضوعاتش بود. اما وقتي به آيين نامه هاي 
اجرايي در سطح دستگاه ها مي رسيم، مي بينيم يك 
ترمز در آيين نامه ها قرار گرفته است. نمونه واضح آن 
در موضوع نماد الكترونيك، پنج��ره واحد مجوزها و 
صنعت استخراج دارايي هاي ديجيتال است و خيلي 
از موضوعاتي كه با كج سليقگي دستگاه هاي اجرايي، 
نتيجه اي كه امروز به آن رسيديم، چيزي جز خسران و 
از دست رفتن فرصت طاليي رشد در بسياري حوزه ها 
نبوده اس��ت. مديرعامل انجمن بالك چين  ايران با 

اشاره به موانع صنعت اس��تخراج رمزارزها در ايران، 
اظهار كرد: در موضوع صنعت استخراج دارايي هاي 
ديجيتال، صنعت گران مي توانستند در حوزه تبديل 
انرژي گاز به برق س��رمايه گذاري هاي كالني انجام 
دهند، بدون اينكه نيازي به وام هاي دولتي داش��ته 
باش��ند و اين اعالم آمادگي بارها به صورت رسمي از 
سوي انجمن بالك چين به دستگاه هاي دولتي دولت 
دوازدهم اعالم شد، اما امروز به جايي رسيديم كه از 
پيش بيني ها و ظرفيت هايي كه بايد ايجاد مي كرديم، 
حدود ۸۰۰۰ مگاوات عقب هس��تيم و كشور دچار 

خاموشي هاي مختلف مي شود.

    فرصت را به كشورهاي همسايه داديم
آشتياني با بيان اينكه ما در فرصت طاليي رشد، خيلي 
راحت فرصت را به كشورهاي همسايه داديم كه نخبگان 
ما را جذب كنند، افزود: عل��ت اصلي اين موضوع اين 
است كه تصميم گيري ها در بدنه اجرايي و كارشناسي 
دولت و آيين نامه هاي اجرايي با سياست گذاري كالن 
و واقعيت هاي ديجيتال و اقتص��اد جهان، هيچگونه 
همخواني ندارد. عل��ت اين ع��دم همخواني هم اين 
نيست كه دستگاه هاي اجرايي تعمدا اقتصاد ديجيتال 
را محافظه كاران��ه به قربانگاه برده باش��ند، بلكه علت 
اين است كه سرعت تنوع و تغييرات در حوزه اقتصاد 
ديجيتال بسيار سريع است. وي ادامه داد: در تمام دنيا 
اين موضوع را متوجه شدند و كشورها روش  تنظيم گري 
و قانون گذاري را براي اين حوزه هاي نوين و فناوري هاي 
نوين مالي عوض كردند، اما ما اين كار را نكرديم. يكي از 
بزرگ ترين اين تغييرات اين است كه بخش خصوصي 
را در قال��ب تش��كل ها، در مكانيزم تصميم س��ازي و 
تصميم گيري و در جلس��اتي ك��ه مي خواهند قانوني 

را وضع كنند يا دس��تورالعملي را بنويس��ند، دخالت 
مي دهند. مقام معظم رهبري در سال ۱3۸۶ پيش بيني 
چنين روزي را كرده بودند و به دس��تگاه هاي اجرايي 
توصيه داشتند كه حتما تشكل هاي بخش خصوصي 
در تصميم گيري ها براي اقتصاد كش��ور نقش داشته 
باش��د. او با بيان اينكه با توجه به اقتصاد ديجيتال، ما 
فرصت هاي زيادي را تا امروز سوزانديم، گفت: همه به 
اين دليل است كه بخش خصوصي در تصميم سازي و 
تصميم گيري دخالت ندارد، جايي را در مجلس براي 
تشكل هاي بخش خصوصي باقي نمي گذارند، جلسات 
را پشت درهاي بسته برگزار مي كنند و در يك مكانيزم 
ناشفاف اين كار را انجام مي دهد. گاهي عنوان مي شود 
كه بخش خصوصي در تدوين قانون حضور داشته، اما 
هيچ وقت مشخص نمي شود كه اين بخش خصوصي 
كجاست، زيرا به صورت تشكالت و انجمن ها حضور 
ندارند، بلكه ممكن است افراد خصوصي كه تعارض 

منافع هم دارند، در اين جلسات حاضر شوند. 

    فرصت سوزي ادامه دارد
آشتياني با بيان اينكه اين موضوع بسيار فرصت سوز 
ش��ده و متاس��فانه اين رويه در دولت جديد هم ادامه 
دارد، افزود: دولت سيزدهم سند بسيار مهمي را تحت 
عنوان سند تحول دولت مردمي ابالغ كردند كه جاي 
قدرداني دارد، در مبحث چهارم صفحه ۶9، مربوط به 
دارايي هاي ديجيتال و رمزارزش ها، موضوعاتي گفته 
شده كه كشور براي تحول اقتصادي بايد به سمت آنها 
پيش برود، اما متاس��فانه اين هم يك سند باالدستي 
اس��ت و آيين نامه ه��اي اجرايي كه در ح��ال تدوين 
هستند، نتيجه اي خالف اين سند را دارند. وي با ابراز 
نگراني درباره از دست رفتن نيروي انساني بيان كرد: 

چه كسي پاسخگوي حداقل پنج ميليارد دالر دارايي 
ديجيتال است كه مي توانس��تيم توليد كرده باشيم 
و توليد نكرديم؟ چه كسي پاس��خگوي اين حجم از 
پرونده هاي قضايي در زمين��ه دارايي هاي ديجيتال 
است؟ آن هم در حالتي كه كشور هاي همسايه با ويزاي 
طاليي و تسهيل گري قوانين كه هفته پيش در زمينه 
بالك چين و دارايي هاي ديجيتال اعالم كرده، گوي 
سبقت را مي ربايند. ما اگر يك روز سر ميادين گازي 
مشترك نگران اين بوديم كه چه كسي گاز بيشتري 
دريافت مي كند، االن سر ميادين مشترك منابع انساني 
و دارايي هاي ديجيتال نشس��تيم و كشورهاي ديگر 
ديجيتال به سرعت سهم خود را مي گيرند. مديرعامل 
انجمن بالك چين  اي��ران ادام��ه داد: چند روز پيش 
كنفرانس جهاني بالك چين ميامي برگزار شد و شركت 
تسال سهام توييتر را خريده و اعالم كرد كه مي خواهد 
بزرگ ترين توليدكننده دارايي هاي ديجيتال در جهان 
شود و در اين زمينه سرمايه گذاري كند، اما هيچ كس 
در كشور ما بابت اين ترك فعل پاسخگو نيست و خطر 
و هش��داري كه امروز مي دهيم اين است كه اين رويه 

دارد تكرار مي شود.
 آش��تياني خاطرنشان كرد: زماني كه تشكل بخش 
خصوصي مي گوي��د اين اتفاق باي��د بيفتد، گوش 
مي دهن��د اما عم��ل نمي كنند و تصميم ها پش��ت 
درهاي بسته گرفته مي شود. بخش خصوصي بايد 
تكليفش را بداند كه آيا همچنان ديدگاه  قانونگذاري 
و تنظيم گري س��نتي مي خواهد در كشور ما حاكم 
باش��د يا يك بار براي هميش��ه مي خواهيم اين را 
بپذيريم كه توس��عه پايدار كش��ور بدون مشاركت 
بخش خصوصي در فرآيند تصميم گيري امكان پذير 

نيست، آن هم به صورت تشكيالتي نه انفرادي. 



تعادل |
براس��اس قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ پايه محاسبه عوارض 
گمركي از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان و تعرفه گمركي واردات 
كاالهاي اساسي و دارو نهاده هاي دامي و كشاورزي از يك 
به ۴ درصد افزايش يافته است. هرچند گفته مي شود كه 
افزايش تقريبا 6 برابري نرخ محاسباتي ارز در گمرك از يك 
سو باعث شفافيت و تقويم ريالي صحيح ارزش كاالهاي 
وارداتي و از س��وي ديگر منجر به تصحيح و اصالح مباني 
كنترل هاي تعرفه اي و مي��زان درآمدهاي مالياتي دولت 
خواهد شد، اما در اين ميان تغييرات اشاره شده منجر به 
افزايش هزينه تمام شده واردات خواهد شد كه در نهايت 
سبب رشد تورم در جامعه مي شود. البته سخنگوي گمرك 
تورم ناشي از اين اقدام را رد كرده و گفته با فرض عدم كاهش 
تعرفه هاي گمركي، افزايش قيمت نهايتاً ۱۷ درصد است. او، 
عنوان كرده كه بخشي از شركت ها از سوبسيدي كه دولت در 
محاسبه حقوق ورودي به واردكنندگان مي داد سوءاستفاده 
ك��رده و آن را از جيب توليدكننده يا مصرف كننده نهايي 
برداشت مي كردند، كه با اجراي قانون جديد، ديگر چنين 
امكاني وجود ندارد. با اين حال، وزارت صمت كه ضلع اصلي 
اين ماجراست، پيش��نهاداتي براي كاهش سود بازرگاني 
در نظر گرفته كه بايد ديد كه ك��دام يك مورد تاييد قرار 
مي گيرد. براساس جدولي كه اين وزارتخانه منتشر كرده، 
سود بازرگاني براي برخي از كاالها تا ۵۵ درصد نيز كاهش 
يافته، اماسود بازرگاني خودرو نيز كاهش نداشته است. البته 
سودهاي بازرگاني تعيين شده مربوط به دوره گذار است و 
پس از آن به همان اعداد موجود بازخواهد گشت. با اين شيوه 
اگرچه درآمدهاي گمرك را در آينده افزايش مي دهد، اما 
هزينه هاي توليد را باال خواهد برد. از س��وي ديگر، تعداد 
طبقه هاي تعرفه  از ۱۴ طبقه به ۹ طبقه كاهش يافته، كه 
براي برخي طبقه هاي سال ۱۴۰۱ دو تعرفه پيش بيني شده 
تا هر كدام كه مصوب شد مالك عمل قرار بگيرد، در واقع دو 

سناريو مختلف را در اين مورد تعيين كرده اند.

     قانون بودجه
 درباره حذف ارز ترجيحي چه مي گويد؟

بر اس��اس جزوه اي ۱ و ۲ بن��د »ه« تبصره ۷ قانون بودجه 
۱۴۰۱، بايد نرخ پايه محاس��به عوارض گمركي بر اساس 
برابري نرخ ارز اعالم شده بانك مركزي كه همان نرخ سامانه 
مبادله الكترونيكي )ETS( در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ 
ب��ه ۲۳ هزار تومان )نرخ ارز در س��امانه الكترونيكي بانك 
مركزي( و تعرفه گمركي واردات كاالهاي اساس��ي و دارو 
نهاده هاي دامي و كشاورزي از يك به ۴ درصد افزايش يابد.
در حال حاضر به دليل نا مشخص بودن نرخ سود بازرگاني 
و همچنين تعرفه ها و حقوق جديد گمركي كاالها )غير 
از كاالهاي اساسي كه از ۴ به نرخ يك درصد كاهش يافته 
ولي فعاًل محاسبه نشده است( اين حذف ارز ترجيحي هنوز 
اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه هاي سال قبل واردات 
انجام مي شود؛ قرار است بعد از تصويب هيات وزيران اين 
افزايش اعمال ش��ود. كاالهايي كه قرار است طبق قانون 
بودجه امسال مشمول تعرفه گمركي يك درصدي باشند، 
كاالهاي اساس��ي، دارو، تجهيزات پزش��كي و نهاده هاي 
دامي و كشاورزي هستند. ضمن اينكه قرار است بر اساس 
اعالم برخي مسووالن ارشد وزارت صمت و گمرك ايران، 
تغييراتي در نرخ تعرفه گمركي و سود بازرگاني برخي ديگر 
از كاالهاي وارداتي )غير از كاالهاي اساسي( نيز اتفاق بيفتد 
تا فشار ناشي از تغيير نرخ پايه محاسبه عوارض گمركي 

واردات كاهش يابد.

چهار گام كاهش ضرب حذف ارز ترجيحي
رييس كل گمرك ايران در خصوص اقدامات پيش بيني 
شده براي كنترل شوك قيمتي كاالهاي وارداتي گفته بود: 
فارغ از بحث كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
كه در قانون بودجه حقوق گمركي يك درصد براي شان 
پيش بيني شده و بعضا معاف از ماليات ارزش افزوده نيز 
هستند يا حداكثر ميزان آن يك درصد است، همكاران ما 
در وزارت صمت در اقدامي جامع نسبت به كاهش سود 
بازرگاني كليه كاالهاي قابل ورود به تناسب اهميت آنها 
در توليد و نياز كشور و نيز كاهش تعداد طبقات ماخذها 
اقدام كرده كه به زودي به تصويب دولت خواهد رس��يد. 
از اقدامات مهم ديگر كاهش چشم گير حقوق گمركي 
ساير كاالها است كه در هفته پيش رو با رويكردي كلي و 
از طريق ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب خواهد 
شد تا شاهد افزايش هاي نامتناسب در ميزان وجوه متعلق 
به واردات نباشيم. بر اساس گفته هاي عليرضا مقدسي 
معاون وزي��ر اقتصاد و رييس كل گم��رك ايران، دولت 
براي كاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجيحي براي 
كاالهاي اساس��ي ۴ گام را در نظر گرفته است: ۱. تعيين 
حقوق گمركي يكي درصدي براي كاالهاي اساس��ي و 
معافيت ماليات بر ارزش افزوده برخي كاالهاي اساسي يا 
حداكثر يك درصد. ۲. كاهش حقوق گمركي ساير كاالها 
)گفته مي شود طي هفته پيش رو تعرفه جديد گمركي 
واردات تعيين و ابالغ مي شود( . ۳. محاسبه حقوق گمركي 
با نرخ هاي سال گذشته تا زمان تعيين حقوق گمركي و 
سود بازرگاني جديد براي ممانعت از توقف چرخه واردات. 
۴. ابالغ دستورالعمل جديد دريافت ضمانتنامه گمركي 

به گمركات اجرايي كشور با هدف تسهيل. 
سخنگوي گمرك نيز در اظهاراتي گفته كه سال گذشته 
۵۳ ميليارد دالر كاال وارد كشور شد كه از اين رقم ۱۵.۱ 
ميلي��ارد دالر با ارز ترجيحي و ۳۸ ميلي��ارد دالر ديگر با 
ارز آزاد و نيمايي وارد كشور ش��د. بنابراين ۲۸.۴ درصد 
كاالهاي واردات��ي با ارز ترجيحي ب��ود و ۷۱.6 درصد از 

كاالهاي وارد ش��ده از محل ارز آزاد و نيمايي بوده است. 
به گفته او، اگر ۱۷ درصد به هر ك��دام از اين ارقام اضافه 
شود مبلغ خاصي به سرجمع كاالها افزوده نخواهد شد. 
تازه اين در صورتي اس��ت كه تعرفه هاي گمركي و سود 
بازرگاني كاهش نيابد. در صورتي كه دولت در حال بررسي 
اين موضوع اس��ت كه با تغيير طبقه كاالهاي وارد شده، 
هم سود بازرگاني و هم تعرفه گمركي كاالهاي وارداتي 
مخصوصاً كاالهايي كه با معيشت مردم در ارتباط هستند 
و همچنين كاالهاي مواد اوليه توليد و ماشين آالت توليد را 
كاهش دهد. تأثير حذف ارز ترجيحي در قيمت تمام شده 
مصرف كننده با فرض عدم كاهش تعرفه هاي گمركي، 
نهايتًا ۱۷ درصداست. او همچنين بيان كرده كه كاهش 
سود بازرگاني و تعرفه گمركي سبب مي شود تا حذف ارز 
ترجيحي در محاسبات س��ودبازرگاني و تعرفه گمركي 
تأثيري در قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي نداشته باشد. 
بنابراين حتي اگر تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني هم 
تغيير نكند نهايتاً ۱۷ درصد سقف افزايش قيمت كاالهاي 
وارداتي در بازار اس��ت. اين در حالي اس��ت كه قرار است 
تعرفه ها كاهش يابد.  لطيفي خاطرنشان كرد: بر اساس 
قانون بودجه سال جاري، دارو، كاالهاي پزشكي و كاالي 
اساسي كه مش��مول ۱۵.۱ ميليارد دالر كاالي اساسي 
مي ش��وند بايد تعرفه گمركي واردات از ۴ به يك درصد 
كاهش يابد. بنابراين در عمل كمتر از نيم درصد افزايش 
قيمت در اين كاالها را خواهيم داش��ت. وي اظهار كرده 
كه اگر با تعرفه گمركي ۴ درصد ب��راي واردات كاالهاي 
اساسي در سال گذشته محاسبه مي شد و ۱6 هزار و ۸۰۰ 
تومان در ازاي هر ۱۰۰ دالر كاالهاي وارداتي اخذ مي شد 
حال قرار است با تعرفه يك درصدي وارد شود و اين كاهش 

تعرفه سبب مي شود كه تفاوت بسيار بسيار اندك باشد.

     سودجويان از حذف ارز ترجيحي 
سوءاستفاده نكنند

او همچنين گفته: ممكن است كااليي ۹۰ درصد مواد اوليه 

آن در داخل توليد شود و تنها نياز به ۱۰ درصد از مواد اوليه 
وارداتي داشته باشد؛ همه اينها سبب مي شود كه اگر فرضا 
۱۷ درصد افزايش قيمت در اين ۱۰ درصد رخ دهد، تأثير 
آن در قيمت تمام ش��ده محصول نهايي كمتر از ۱ درصد 
باشد. لطيفي با اشاره به جنجال برخي سودجويان مبني بر 
چند برابر شدن قيمت كاالها در صورت حذف ارز ترجيحي 
گفت: مس��ووليت تنظيم تعرفه هاي وارداتي و همچنين 
مسوول تنظيم توليد و بازار وزارت صمت است و گمرك 
فقط مج��ري اعمال قانون در مب��ادي ورودي و خروجي 
كشور است و در تعيين تعرفه ها نقش اساسي ندارد اما در 
كنار وزارت صمت به عنوان بخشي از بدنه دولت خواهد بود. 
لطيفي عنوان كرده كه در دو سال گذشته نخست مبني بر 
حذف بخشي از ارز ترجيحي، بيش از ۷۰ درصد كاالها با ارز 
نيمايي وارد ولي تعرفه با ارز ۴۲۰۰ توماني محاسبه مي شد. 
ممكن بود بخشي از شركت ها از سوبسيدي كه دولت در 
محاسبه حقوق ورودي به وارد كنندگان مي داد سوءاستفاده 
ك��رده و آن را از جيب توليدكننده يا مصرف كننده نهايي 
برداشت مي كردند اما با اجراي قانون جديد، ديگر چنين 
امكاني وجود ندارد و اقتصاد شفاف تر مي شود و محاسبات 
و اقتصاد واقعي تر مي شود. به گفته او، رانت هايي كه از قبل 
اين مابه التفاوت ايجاد مي شد از بين مي رود ضمن اينكه 
توليد كننده داخلي هم مي تواند با استفاده از مزاياي توليد 
در داخل از حقوق سربار تا نداد اوليه و حقوق و دستمزد با 
ساير متغيرهاي توليد در خارج از كشور، اقدام به رقابت با 

بازارهاي جهاني بكنند.

     دو سناريوي صمت چيست؟ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اعمال تغييرات در 
تعرفه سود بازرگاني در جدولي كه در ادامه آورده شده، 
ارايه مي شود. آن طور كه خبرگزاري تسنيم نوشته است: 
پيش بيني مي شد كه سودهاي بازرگاني تا ۳۳ درصد 
كاهش پيدا كند اما براساس جدول فوق، سود بازرگاني 
براي برخي از كاالها تا ۵۵ درصد نيز كاهش يافته است. 
س��ود بازرگاني خودرو نيز كاهش نداشته است. نكته 
مهمي كه در پايين جدول نيز ذكر ش��ده به اين معنا 
است كه سودهاي بازرگاني تعيين شده مربوط به دوره 
گذار است و پس از آن به همان اعداد موجود بازخواهد 
گشت. اين موضوع از س��ويي درآمدهاي گمرك را در 
آينده افزايش مي دهد و از سوي ديگر هزينه هاي توليد 
را باال خواهد برد. نكته جالب اين است كه گفته شده اين 
اقدامات به منظور كاهش اثرات تورمي حاصل از تغيير 
مبناي محاسبه نرخ حقوق ورودي از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ 
هزار تومان صورت گرفته كه به اين معنا است كه دولت 
نيز اثرات شديد تورمي اين اقدام را پذيرفته و به دنبال 
تعديل آن است. همانطور كه در جدول مشخص شده، 
طبقه هاي تعرفه ها كاهش يافته و تعداد آنها را از ۱۴ 
طبقه به ۹ طبقه كاهش داده اند. در كنار اين مساله 
بايد توجه داش��ت كه براي برخي طبقه هاي س��ال 
۱۴۰۱ دو تعرفه پيش بيني شده تا هر كدام كه مصوب 
شد مالك عمل قرار بگيرد، در واقع دو سناريو مختلف 
را در اين مورد تعيين كرده اند. ضمن اينكه بايد ديد 
كه آيا اقدام��ي در خصوص ماليات ها صورت خواهد 
گرفت يا خير. در صورتي كه دولت تصميم  بگيرد كه 
براي كنترل بيشتر قيمت ها ۹ درصد ماليات ارزش 
افزوده را كاهش دهد تاثير بسيار بيشتري نسبت به 
كاهش حقوق ورودي گمرك در قيمت تمام ش��ده 

كاالهاي وارداتي خواهد داشت.
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پول هاي آزادشده ايران
كجا خرج مي شوند؟

عضو هيات مدي��ره اتاق بازرگاني اي��ران و عراق 
مي گويد پي��ش از برنامه ريزي ب��راي پول هاي 
آزاد شده ايران در كشورهاي خارجي، اينكه اين 
منابع به چه سازمان يا نهادي تعلق دارد، در نحوه 

هزينه كرد آنها تاثيرگذار خواهد بود.
سيد حميد حسيني در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: ما در ابت��دا بايد ببينيم كه كدام پول ها و به 
چه شكل آزاد خواهد ش��د و سپس بايد بررسي 
كنيم كه اين پول هاي بلوكه ش��ده به كجا تعلق 
داشته است. بر اساس اطالعاتي كه داريم، حدود 
۲۳ درصد اين پول ها به صندوق توسعه ملي تعلق 
دارد و ۱۴ درصد آن نيز براي شركت نفت است، 
همچنين بخشي از پولي كه در كره جنوبي بلوكه 

شده متعلق به وزارت دفاع است.
وي با اشاره به تفاوت جايگاه اين نهادها در تامين 
اعتبارات دولت، گفت: اين طور نيست كه بگوييم 
هر پولي كه آزاد شد مس��تقيما در اختيار دولت 
قرار گرفته و وارد خزانه مي ش��ود و براي اهداف 
اقتصادي تيم اجرايي خرج مي شود. هر يك از اين 
نهادها، ساختار و شرايط خاص خود را دارند و بر 
اس��اس آن بايد برنامه ريزي كرد. قطعا بخشي از 
اين منابع براي دولت است و امكان استفاده از آن 
در بخش هايي از اقتصاد وجود خواهد داشت اما 
نمي توان به تمام اين منابع نگاهي يكسان داشت.

اين فعال اقتصادي با بيان اينكه در صورت احياي 
برجام، شرايط اقتصاد ايران متفاوت خواهد شد، 
توضي��ح داد: كن��ار رفتن تحريم ه��ا، قطعا قابل 
مقايس��ه با آزادس��ازي منابع ايران نيس��ت. در 
صورت كنار رفتن محدوديت ها، مي توان انتظار 
داش��ت كه درآمد روزانه دولت ت��ا ۲۰۰ ميليون 
دالر افزاي��ش پي��دا كند كه قطعا گشايش��ي در 
تامين اعتبار و پيگي��ري اهداف اقتصادي ايجاد 
خواهد كرد. حسيني با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي 
دقيق براي روزهاي كنار رفت��ن تحريم ها، بيان 
كرد: همانطور ك��ه مقام معظم رهب��ري تاكيد 
كردند، در اين حوزه باي��د عاقالنه رفتار كرد و با 
برنامه اي دقيق براي رسيدن به اهداف كار كرد. 
قطعا بخشي از اين منابع به صندوق توسعه ملي 
خواهد رفت و مي توان از منابع اين صندوق براي 
توسعه زيرساخت ها استفاده كرد و مابقي بايد از 

سوي دولت هزينه شود.
وي با بيان اينكه با كنار رفتن تحريم، توقعات جامعه 
تغيير خواهد كرد، گفت: با شكل گيري گشايش هاي 
جديد، نمي توان انتظار داشت كه در حوزه هايي مانند 
دارو يا لوازم خانگي، سياس��ت هاي فعلي اجرايي 
شود و درها بس��ته باقي بماند يا در حوزه خودرو ما 
در نهايت بايد تصميم  بگيريم كه چه برنامه اي داريم 
و با واردات چه خواهيم ك��رد؟ اين توقعات مردم و 
فشار افكار عمومي، قطعا نياز به تغيير سياست ها 
از س��وي دولت را به دنبال خواهد داشت. حسيني 
خاطرنشان كرد: از سويي بخشي از منابع قطعا صرف 
واردات مواد اوليه، ماشين آالت يا كاالهاي واسطه اي 
براي توليد خواهد شد و از س��وي ديگر با توجه به 
اينكه دول��ت درآمد ارزي دارد و براي هزينه نياز به 
ريال خواهد داشت، در حوزه واردات سياست هايي 
را تغيير مي دهد اما اينكه اين تغييرات به چه شكل 
باشد، قطعا تحت تاثير سياست هايي است كه در اين 

بخش تعريف خواهند شد.

مشكل تامين آرد، روغن و شكر 
در برخي صنايع

رييس اتحاديه توليد كنندگان نان هاي صنعتي 
از كمب��ود نس��بي آرد، روغن و ش��كر خبر داد و 
گف��ت: در مواردي ب��ه اين صنعت روغن س��ويا 
ارايه ش��ده كه اصال اس��تفاده از آن در توليد نان 
صنعت��ي ممنوع اس��ت و باعث بدبو ش��دن نان 
مي شود. محس��ن لزوميان در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ص��ادرات نان هاي صنعتي گفت: به دليل 
اس��تفاده از آرد يارانه اي ص��ادرات اين محصول 
ممنوع است، اما در صورت آزاد شدن نرخ آرد اين 
ظرفيت وجود دارد. البته ب��ا توجه به ماندگاري 
پايين نان، صادرات آن به كش��ورهاي همس��ايه 

مثل عراق، افغانستان و غيره ممكن است.

    گمانه زني ها 
درباره آزادسازي نان صنعتي

وي ب��ا بيان اينكه ش��نيده ها حاك��ي از احتمال 
آزادسازي قيمت آرد نان صنعتي است، اظهار كرد: 
آزادسازي قيمت آرد فقط براي نان صنعتي هم به 
اين صنعت صدمه مي زند. چرا كه در صورت گراني 
نان صنعتي، خريد مردم كم مي شود و همه دوباره 
به نان سنتي روي مي آورند. ما معتقديم اگر قرار بر 
آزادسازي است، براي همه انواع نان بايد آزاد شود.

لزوميان با بيان اينكه تك نرخي ش��دن ارز جلوي 
سوءاس��تفاده ها را مي گيرد و منجر به رقابت بين 
انواع توليدكنندگان مي شود، گفت: در حال حاضر 
 فقط آرد به قيمت دولتي اس��ت، ام��ا هزينه هاي 
بسته بندي، حقوق و دستمزد و غيره افزايش داشته 
است. ۵۵ درصد قيمت مصرف كننده اين محصول 
نيز مربوط به قيمت بسته بندي، حمل و نقل و غيره 
است. بنابراين توليد كنندگان هم مجبور به به روز 
كردن قيمت ها هستند. البته ميزان افزايش قيمت 

در كارخانه هاي با توليد انبوه كمتر است. 
رييس اتحاديه توليد كنندگان نان هاي صنعتي 
همچنين از كمبود نسبي آرد، روغن و شكر خبر 
داد و گفت: در مواردي به اين صنعت روغن سويا 
ارايه ش��ده كه اصال اس��تفاده از آن در توليد نان 
صنعتي ممنوع اس��ت. گفتني است اواخر سال 
گذشته صنايع كنسروسازي و صنايع بيسكوييت، 
شيريني و شكالت نيز از مشكل تامين روغن خبر 

داده بودند.

استاندار آذربایجان شرقی:
 با کمک گروه بهمن جزو سه 
توليد کننده برتر خودرو در 

کشور تبديل می شويم

استاندار آذربايجان شرقی در نشستی مشترک با 
مديران گروه بهمن گف��ت: اراده داريم تا اتوبوس، 
کاميون و کش��نده در اس��تان افزايش توليد شود 
و در اين زمينه از پتانس��يل گروه بهمن اس��تفاده 

خواهيم کرد.
امروز اس��تاندار آذربايجان ش��رقی ومديران ارشد 
گروه بهمن طی نشستی مشترک درباره اقدامات 
توسعه ای بهمن و استفاده از پتانسيل های اين گروه  

در استان به گفت و گو پرداختند.
زين العابدين رضوی خرم استاندارآذربايجان شرقی 
گفت: حضور گروه بهمن در استان بايد به گونه ای 
باشد که باعث توسعه صنعت آذربايجان شرقی شود. 
وی در همي��ن رابطه اف��زود: اراده داري��م تا توليد 
اتوبوس، کاميون و کش��نده در استان توسعه يابد 
و دراين زمينه از پتانس��يل گروه بهمن اس��تفاده 
خواهيم کرد. وی در همين رابطه تاکيد کرد: هيچ 

محدوديتی در اين زمينه وجود ندارد. 
عابدي��ن خرم با تاکيد بر اينکه آذربايجان ش��رقی 
می تواند با کمک گروه بهمن جزو سه توليد کننده 
برتر خودرو در کشور تبديل شود، اضافه کرد: دولت 
از حرکت در مسير توليد خودروهای تجاری حمايت 

خواهد کرد. 
در اين ديدار مديرعامل گروه بهمن بيوک عليمرادلو 
گزارشی از توسعه اين گروه در آذربايجان شرقی داد 
و خواستار حمايت های منطقه ای به منظور توسعه 

گروه بهمن شد. 
در پايان جمشيد ايمانی ريس هيات مديره گروه بهمن 
تاکيد کرد که برای توسعه تامين سرمايه نياز است و در 
استان توجه و نگاه ويژه به توليد هم اکنون وجود دارد اين 
موضع هرچه بيشتر رواج يابد بخش خصوصی تمايل 

بيشتری به توسعه فعاليت پيدا می کند.

معاون عمران شهرداري اصفهان 
مطرح كرد: 

 اجراي پروژه هاي عمراني
به ارزش 1100 ميليارد تومان

در كالن شهر اصفهان
معاون عمران شهري شهردار اصفهان گفت: در حال 
حاضر براي پروژه هاي عمراني فعال ش��هر اصفهان 
يك هزار و ۱۰۰ميليارد تومان قرارداد منعقد شده كه 
۳۰۰ ميليارد تومان آن متعلق به مركز همايش هاي 
بين الملل��ي، ۲۲۰ ميليارد توم��ان مربوط به رينگ 
چهارم حفاظتي و مابقي مرب��وط به پروژه هاي خرد 
عمراني در مناطق ۱۵ گانه ش��هري است. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي ش��هرداري اصفهان، »ايرج 
مظفر« صبح امروز، چهارش��نبه، بيس��ت و چهارم 
فروردين ماه، در جلسه بررس��ي پروژه هاي شاخص 
عمراني شهرداري اصفهان كه در دفتر تجهيز كارگاه 
مركز توانمندسازي باغ فدك برگزار شد، اظهار كرد: 
در اين جلسه سه پروژه رينگ چهارم حفاظتي شهر، 
تقاطع ورزشكار و مركز جامع توانمندسازي بررسي و 
در خصوص راهكارهاي رفع مشكالت در مسير اجراي 
اين پروژه ها بحث و تبادل نظر شد. وي ادامه داد: ارايه 
راه حل براي تأمين منابع مالي و آزادس��ازي سريع تر 
رينگ چهارم ترافيكي از جمله مسائلي بود كه در اين 
جلسه مطرح ش��د، چراكه اين پروژه  بار مالي زيادي 
به شهرداري اصفهان تحميل مي كند، بنابراين مقرر 
شد كميته اي ويژه متشكل از شهرداري منطقه ۱۵، 
معاونت عمران و شهرسازي شهرداري، مسووالن مالي 
شهرداري و اعضاي كميسيون عمراني شوراي اسالمي 
ش��هر تشكيل ش��ود تا مس��ائل مالي پروژه سريعتر 
پيگيري شود.  معاون عمران شهري شهردار اصفهان 
با اشاره به تقاطع ورزشكار بلوار فرزانگان كه تنها ۳۰ 
درصد از كل پروژه باقي مانده است، گفت: مهم ترين 
مساله در اتمام اين پروژه جابه جايي تأسيسات شهري 
به ويژه شبكه فاضالب است كه در اين جلسه تصميم 
گرفته  شد، اداره آب و فاضالب با همكاري شهرداري 
اصفهان، ظرف چند ماه آينده اين مساله را حل كنند 
تا پروژه تكميل شود. مظفر در خصوص مركز جامع 
توانمندسازي باغ فدك گفت: امروز در اين جلسه با 
حضور شهردار و رييس شوراي اسالمي شهر، مسائل 
مرب��وط به انتخ��اب بهره بردار اين مرك��ز، نوع ديوار 
حفاظتي به دور اين مركز و تأسيس��ات و تجهيزات 
آن تعيين تكليف ش��د و اين پروژه تا اواس��ط خرداد 
به صورت كامل تكميل و به بهره ب��ردار تحويل داده 
مي شود.  وي در توضيح پروژه هاي عمراني در دست 
اقدام گفت: در حال حاضر براي پروژه هاي عمراني فعال 
ش��هر اصفهان يك هزارو ۱۰۰ميليارد تومان قرارداد 
منعقد شده كه ۳۰۰ ميليارد تومان آن متعلق به سالن 
همايش هاي بين المللي، ۲۲۰ ميليارد تومان مربوط به 
رينگ چهارم حفاظتي و مابقي مربوط به پروژه هاي 
خرد عمراني در مناطق ۱۵ گانه شهري است. معاون 
عمران شهري شهردار اصفهان خاطرنشان كرد: اتمام 
مركز جامع توانمندسازي، آزادسازي و اجراي بخشي 
از رينگ چهارم حفاظتي )كيلومتر ۰ تا ۹( تكميل مركز 
همايش هاي بين المللي، افتتاح چندين فرهنگسرا و 
ورزشگاه در مناطق مختلف شهرداري، اتمام تقاطع 
ورزشكار فرزانگان و آغاز تقاطع آيت اهلل غفاري از جمله 

پروژه هاي فعال در سال ۱۴۰۱ است.

وزارت صمت پيشنهاد داد

دو پيشنهاد كنترل تورم حذف ارز ترجيحي

هشدار ثبت سفارش بي رويه با شيوه جديد اعتبارسنجي

چرا قيمت خودرو بي محابا گران مي شود؟ 
یك كارشناس خودرو پاسخ مي دهد

وزارت صمت با تأكيد دس��تگاه هاي باالدستي سازوكار 
ثبت سفارش و ميزان واردات را تغيير داد كه بر اين اساس 
هر صادركننده اي كه نس��بت به سال گذشته از صادرات 
بيشتري برخوردار باشد، از ش��رط سقف و سابقه معاف 
خواهد بود و اين موضوع حواش��ي اي را ايجاد كرده است. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، اواخر س��ال گذشته بود 
كه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت طي جلسه اي كه با 
حضور رييس جمهور برگزار شد مصوبه اي را در خصوص 
جايگزيني اعتبارسنجي واردكنندگان به جاي سقف واردات 
به تصويب رس��اند. اين مصوبه از سوي معاون اقتصادي 
رييس جمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ شد. تصميمات اجزاء )۴، ۵ و 6( بند )ب( جل�سه ۴6 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۸با 
حضور رياست محترم جمهوري به دستگاه هاي اجرايي 

مربوط، جهت اجرا ابالغ شده است كه بند آخر آن مربوط 
به بحث جايگزيني اعتبارسنجي به جاي سقف واردات براي 
ثبت سفارش است. جزء )6( بند )ب( اين مصوبه به شرح 
زير اس��ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 
براي تسهيل فرآيندهاي تجاري، سابقه واردكنندگان بر 
اساس نظام رتبه بندي اعتباري در سامانه اعتبارسنجي 
و رتبه بندي اعتب��ار را مالك عمل قرار دهد. اين تصميم 
جايگزين مفاد بن��د )۲( مصوبه ش��ماره 6۴۸۵۴ مورخ 
 ۱۳۹۷/۵/۱۸ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مي گردد. 
اين مصوبه س��تاد اقتص��ادي دول��ت، جايگزين مصوبه 
س��ال ۱۳۹۷ ستاد اقتصادي دولت شده كه در نتيجه آن 
اعتبارسنجي جايگزين سقف واردات شده است. اين بدين 
معنا است كه هر صادركننده اي كه نسبت به سال گذشته، 
از صادرات بيشتري برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه 

معاف خواهد بود، بر اين اساس، شرط سقف و سابقه واردات 
براي هر صادركننده به ميزاني كه افزايش صادرات نسبت به 
سال گذشته را تجربه كنند از ابتداي سال ۱۴۰۱ برداشته 
مي شود و به عنوان مش��وق مي توانند هر كااليي را بدون 
سقف و سابقه وارد كنند. ، سقف واردات براساس ميانگين 
دو سال واردات يك واردكننده تعيين مي شده است كه در 
زمان حاضر اين موضوع كنار گذاشته شده است. با توجه به 
اينكه مدتي است از ابالغ و اجرايي شدن اين مصوبه ستاد 
اقتصادي دولت مي گذرد، الزم است وزارت صمت نسبت 
به شفاف سازي شاخص هاي اين اعتبارسنجي اقدام كند 
چراكه در زمان حاضر مشخص نيست كه واردكنندگان بر 
چه اساسي اعتبارسنجي خواهند شد، ضمن اينكه مسوول 
اين اعتبارسنجي مشخص نيست و تعيين نشده است كه 
كدام نهاد يا شركت اين وظيفه را به عهده دارد. همچنين 

برخي گزارش ها حاكي است كه اين تغييرات سبب افزايش 
سقف واردات شده است. با توجه به اينكه افزايش واردات 
سبب رشد تقاضاي ارز خواهد شد و اين مساله در نهايت 
روي ذخاير ارزي كشور تأثير مستقيم دارد، با توجه به اين 
مساله كه يكي از مسائل بسيار مهم در راستاي حفظ منافع 
ملي است پيشنهاد مي شود وزارت صمت روش قبلي يعني 
تعيين سقف واردات را در دس��تور كار قرار دهد يا اينكه 
تركيبي از روش اعتبارس��نجي و تعيين سقف واردات را 
عملياتي كند. در واقع اين وزارتخانه مي تواند سقف واردات 
را حفظ كند و رتبه بندي واردكنندگان را بايد س��خت تر 
بگيرند تا جهش واردات نداشته باشيم، با در نظر گرفتن اين 
شرايط مي توان سقف واردات را به رتبه متصل كرد، رتبه نيز 
مي تواند براساس داده هاي گردش مالي و مالياتي كه كارت 

بازرگاني پرداخت مي كند، محاسبه شود.

يك كارشناس صنعت خودرو معتقد است: انتظار مي رود 
قيمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزايشي 
چشمگير مواجه ش��ود و شنيدن اخباري مانند سمند و 
پژو۲۰6 حدود ۴۰۰، ۵۰۰ ميليون توماني چندان دور از 
ذهن نيست. فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو درباره 
گراني هاي اخير خودرو به خبرآنالين گفت: بي توجهي 
به عوام��ل كالن تورمي در اقتصاد كش��ور و تالش براي 
حل و فصل مشكالت با وعده هاي مدت دار، عامل اصلي 
تنش در بازارهاي كش��ور است؛ هرچند نوسانات بازار به 
وعده هاي سياسيون و دولتمردان دايما در حال كاهش 
است كه نش��ان دهنده كاهش شديد سرمايه اجتماعي 
مجموعه مديريت اجرايي و قانون گذاري در كشور است.وي 
مي افزايد: بازار به وعده هاي وزير صمت مبني بر افزايش دو 
برابري عرضه در سال ۱۴۰۱ و افزايش چشمگير عرضه در 
سال ۱۴۰۰ هم بي تفاوت بوده و هست؛ كما اينكه ميزان 

عرضه به بازار نسبت به سال گذشته كاهش يافت كه نشان 
از ش��ناخت دقيق بازار از كيفيت و تحقق پذيري وعده ها 
داش��ت. اين كارش��ناس صنعت خودرو عنوان مي كند: 
مبحث واردات خودرو كه گرفتار لجاجتي عجيب ش��ده 
است و در عين حال اخبار اميدواركننده از وين در روزهاي 
پايان اسفند سبب شده بود خريداران اندكي تامل كنند تا 
شايد با عرضه خودروي جديد و همچنين رفع موانع تجاري 
وضعيت كشور بهتر شود. زاوه ادامه مي دهد: اين انتظار با 
ادامه وضعيت معلق كش��ور در حوزه سياست خارجي و 
همچنين موفقيت شوراي نظارت بر سياست هاي نظام در 
حذف رديف واردات خودروي سواري از بودجه سال ۱۴۰۱ 
با وجود تصويب در صحن مجلس و تاييد ضمني شوراي 
نگهبان كه بدعتي عجيب در قانون گذاري كشور است، 
نهايتا پايان يافت و عليرغم اينكه در فروردين و ماه رمضان 
دو اثر كاهشي سنواتي در بازار وجود دارد، تورم حبس شده 

در قيمت خودرو آزاد شد و قيمت ها بين ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تصحيح شد.  وي متذكر شد: البته اين تنها در بازار خودرو 
نبود و بازارهاي مانند مس��كن و حتي مواد غذايي مانند 
صيفي جات به شدت گران شدند. اين كارشناس صنعت 
خودرو مي گوي��د: در اين بين انتظار افزايش بهاي كاالها 
ناشي از تصحيح قيمت ارز در مبدا گمرك و تورم وارداتي 
بين المللي كه قيمت بس��ياري از كاالها مانند دانه هاي 
روغني و گندم را ظرف مدت كوتاهي ناشي از حمله روسيه 
به اكراين به دو برابر رس��انده، سبب تشويق خريداران به 
تسريع خريد شده اس��ت. زاوه مي افزايد: به نظر مي رسد 
افزايش شديد بهاي گاز و انرژي در دنيا تورمي سنگين تر از 
كرونا بر بازار جهاني تحميل كند كه اين ناخواسته به ايران 
منتقل مي شود در حالي كه منافع اقتصادي افزايش قيمت 
گاز و سوخت به دليل كندي مذاكرات هسته اي به كشور 
نرسيد. وي تاكيد مي كند: به نظر نمي رسد مجموعه دولت 

و مجلس توانايي كنترل تورم داشته باشند. اين كارشناس 
صنعت خودرو عنوان مي كند: سياست هاي مجموعه دولت 
و مجلس در چند ماه اخير از ارايه تسهيالت دستوري خرد 
مازاد بر منابع بانكي تا افزايش ناگهاني حدودا 6۰ درصدي 
حقوق پرس��نل در كنار افزايش شديد بودجه نهادهايي 
كه تاثيري بر كيفيت حكمران��ي و زندگي مردم ندارند و 
تصميماتي عجيب در حوزه ص��ادرات با وضع عوارض بر 
صادرات خام، همگي خبر از س��الي مت��ورم در قيمت ها 
مي دهد.زاوه تصريح مي كند: بر اين اساس، انتظار مي رود 
قيمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزايشي 
چشمگير مواجه ش��ود و شنيدن اخباري مانند سمند و 
پژو۲۰6 حدود ۴۰۰، ۵۰۰ ميليون توماني چندان دور از 
ذهن نيست. وي متذكر مي شود: افزايش دستوري تيراژ 
خودرو هم بدون آنكه تامي��ن منابع و تامين قطعات آن 
مشخص و شفاف باشد مي تواند به تشديد تورم دامن بزند.
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ادامهازصفحهاول

پيامدهاي اجتماعي 
كودك مادران  در جامعه

براي خ��ود مادر و همچنين نوزاد به همراه مي آورد. در 
اين ش��رايط الزم اس��ت كه مادر در طي 9 ماه بارداري 
زيرنظر متخصص و روانش��ناس باشد تا بتواند زايمان 
موفقي را تجربه كند و دچار افس��ردگي پس از زايمان 
نشود. همچنين بتواند خود را براي تربيت و بزرگ كردن 
كودك آماده كند. امكاناتي كه به جرات مي توانيم بگوييم 
هيچ يك از دختراني كه در اين س��نين ازدواج كرده و 
باردار مي شوند در اختيار ندارند. به همين خاطر است 
ك��ه فرزنداني كه آنها به دنيا مي آورند يا در نتيجه عدم 
توانايي كافي مادر براي نگهداري از فرزند جان خود را از 
دست مي دهند، يا در شرايطي بزرگ مي شوند كه هيچ 
تربيت خاصي براي آنها در نظر گرفته نمي شود. در واقع 
باري به هر جهت رشد مي كنند، وارد جامعه مي شوند 
و در نهاي��ت خود آنها نيز ش��ايد قرباني يكي از همين 
ندانم كاري هايي باشند كه والدينشان دچار آن بوده اند. 
ازدواج در سنين بسيار پايين، مادر يا پدر شدن در سنين 
كودكي و بي توجهي از سوي خانواده كه مي تواند ريشه 
بسياري از رفتارهاي نابهنجار در آينده باشد. بسياري از 
اين كودكان كه از مادران كم سن و سال متولد مي شوند 
و البته در خانواده اي بزرگ مي شوند كه از لحاظ عاطفي، 
مادي و ... به سامان نيست، نمي توانند افراد مفيدي براي 
آينده جامعه باشند، اين قضاوت كردن در اين باره نيست 
بلكه نگاه كردن به واقعيت هايي است كه امروز هم آن را 
به خوبي در جامعه خود مي توانيم ببينيم و لمس كنيم. 
باال رفتن آمار جرم، افزايش كودكان كار، افزايش تعداد 
كودكاني كه مرتكب بزه هاي اجتماعي مي شوند، پس 
فقط به دنيا آوردن فرزند و افزايش جمعيت مهم نيست، 
بلكه تربيت، شرايط رشد مناسب، تحصيل رايگان، درمان 
و ... همه مسائلي است بايد براي هر فرزندي كه در اين 

جغرافيا متولد مي شود، فراهم كرد.

بازدهي بورس  بيشتر مي شود؟
 حاشيه س��ود خالص برخي از فوالدي ها پايين بوده 
و ممكن است منجر به كاهش شديد سودآوري آنها 
شود. در هفته اول دي ماه ميانگين شمش صادراتي 
اي��ران برابر با ۵۴۶ دالر بوده و اين در حالي اس��ت كه 
آخرين نرخ صادراتي حدود ۷۰۰ ت��ا ۷۲۰ دالر بوده 
است. به بيان س��اده ۱۲۰ دالر به ازاي صادرات هر تن 
شمش فوالد! درپايان بايد بگويم از نظر من سال ۱۴۰۱ 
سال افزايش سرمايه خواهد بود. شركت ها بايد با توجه 
به نياز افزايش س��رمايه هايي از سود انباشه مطالبات 
سهامداران در راستاي طرح هاي توسعه اي بدهند تا 
در بازار مورد استقبال قرار گيرد و روند افزايش سرمايه 
از آورده نقدي بايد سرعت بگيرد و الكترونيكي بشود 
كه در حال حاضر شركت هايي در حال فعاليت روي اين 
موضوع هستند كه باعث دلگرمي هستند تا روند افزايش 
سرمايه ها را آسان كنند تا راه سريعتري براي افزايش 
سرمايه ها ايجاد شود و اين روند روبه رشد باعث كاهش 
دستكاري ها و فساد در روند افزايش سرمايه خواهد شد.

رويداد

۶۳ نفر در ۲۰ روز ابتدايي سال ۱۴۰۱ بر اثر غرق شدگي 
جان خود را از دست داده اند، آماري كه به نظر مي رسد 
اگر اقدامي عملي براي پيشگيري از آن انجام نشود، با 
گرم شدن و فرارسيدن تابستان، افزايشي چشمگير در 
مقايسه با سال هاي قبل پيدا خواهد كرد. همين آمار 
هم زنگ خطر افزايش موارد غرق شدگي در ادامه سال 
را به صدا درآورده است. چرا كه بيم آن مي رود تا با گرم 
شدن هوا و افزايش سفرهاي تابستاني پس از دو سال 
محدوديت كروناي��ي، اين آمار افزايش پيدا كند. زنگ 
خطري كه البته اورژانس كش��ور نيز به آن اشاره كرد 
و س��خنگوي اين سازمان به ايسنا گفته بود: متاسفانه 
روند رو به رشدي را در غرق شدگي و فوت ناشي از غرق 
شدگي شاهد هستيم. عليرغم اينكه تصور مي شود در 
استان هاي شمالي بيشتر شاهد غرق شدگي باشيم اما 
در استان هاي جنوبي و حاشيه درياي خليج فارس هم 
شاهد اين مساله هستيم.  پيام اركان، كارشناس ايمني 
و مديريت امداد س��وانح طبيعي به وجود مش��كل در 
ساختار آبگيرها و خطرات شنا در آب هايي كه نظارتي 
بر آنها وجود ندارد، اشاره كرده و مي گويد: متأسفانه آمار 
دلخراشي از غرق ش��دگي ۶۳ نفر ارايه شده كه انتظار 
مي رود با گرم تر شدن هوا شاهد افزايش آن نيز باشيم. 
به طور كلي بايد بدانيم كه اساسا به استثناي پارك هاي 
آبي، اس��تخرها و پالژهاي دريا خطر غرق ش��دگي با 
احتمال بس��يار بااليي در كمين افرادي اس��ت كه در 

آب هايي كه ناجي ندارند، شنا مي كنند.

    دردسر ليز شدن كف آبگير
 و مرگ بر اثر شوك شدگي

اين كارشناس ايمني و مديريت امداد سوانح طبيعي 
با بيان اينك��ه دو نوع آب راكد مثل حوضچه، آبگير، 

استخرهاي آبياري و آب هاي روان مثل سد، رودخانه 
و... وجود دارد، ادامه مي دهد: از آن جايي كه آب هاي 
راكد ساكن هستند، با رسيدن نور به آنها جلبك توليد 
مي كنند. به دليل وجود همين جلبك ها اگر كسي 
پاي خود را كف اين آب هاي را كد بگذارد مثل سرسره 
ليز مي خورد و بيشتر افرادي هم كه دچار غرق شدگي 
مي شوند دچار شوك مي شوند. يعني در مواردي به 
جاي اينكه فرد دچار خفگي شود، به دليل ترس از 
اينكه زير پايشان خالي مي شود دچار سكته مي شود 
حتي در شمال كشور وقتي فردي غرق مي شود داخل 
لباس��ش را نگاه مي كنند كه ببينند آيا هنگام غرق 
ش��دن مدفوع يا ادرار كرده است يا نه؟ از اين طريق 
متوجه مي شوند كه فرد دچار شوك شده بود يا نه. اين 
توليد جلبك در آب هاي راكد خطر زيادي دارد چرا 
كه حتي اگر فرد دچار شوك و غرق شدگي هم نشود، 
به دليل ليز بودن كناره هاي محلي كه در آن ش��نا 

مي كند ديگر نمي تواند خود را از آب بيرون بكشد.

    مرگ دردناك در سدها چگونه است؟ 
اركان در خصوص خطر غرق شدگي در سدها نيز 
مي گويد: سدها در واقع آب هايي محسوب مي شوند 
كه هم ساكن و هم روان هستند؛ اما در صورتي كه 
آب سد حركت نكند آب ساكن سطحي محسوب 
مي شود. پشت سد كه آب جمع مي شود ساختاري 
چند اليه دارد. اليه روي س��د ساكن است اما يك 
اليه زير آن وجود دارد ك��ه در حركت و چرخش 
است كه يكي از داليل اصلي غرق شدگي در سدها 
گرفتار ش��دن در همين اليه آب روان است. حتي 
زماني كه قرار اس��ت در سدها امداد و نجات انجام 
شود با پش��تيباني طناب انجام مي شود. به محض 

اينكه فرد داخل اين اليه گرفتار شود جهت خود را 
گم مي كند. پس از آن نيز يك اليه ديگر آب ساكن 

وجود دارد و پس از آن گل و الي است. 

    خطر مرگ بي دليل 
در كمين كودكان جنوب شهر

اي��ن كارش��ناس ايمن��ي در خصوص بيم��اري و 
عفونت هايي كه شنا در آب هاي ممنوعه براي افراد 
ايجاد مي كند نيز مي گويد: بيشتر بركه و آبريزهايي 
كه در ته��ران وج��ود دارند ورودي پس��ماندهاي 
كارخانجات و فاضالب ش��هري است. برخي از اين 
آب ها بوي بسيار بدي مي دهند و عفونت هايي ايجاد 
مي كنند كه حتي خطر مرگ دارد. خود من تجربه اي 
داشتم كه براي يك عمليات امداد و نجات غواصي به 
يكي از كانال هاي آب اعزام شدم، با گذشت كمتر از 
يك روز تب و لرز بسيار شديدي كردم و دچار عفونت 
گوارشي و خوني شدم و تبم تا هفت روز ادامه داشت. 
او گفت: مساله اي وجود دارد كه اگر دهان فرد هم 
زير آب نرود از راه ساير اعضاي بدن و زخم ممكن 
اس��ت عفونت ها به بدن منتقل ش��ود. در جنوب 
تهران پاكدش��ت، قيامدش��ت و... در تابستان ها 
بس��ياري از كودكان در اي��ن كانال هاي آب بازي 
مي كنند. شنا در اين آب ها گاهي موجب يكسري 
بيماري مي شود و متاسفانه به دليل ناآگاهي حتي 
دليل بيماري يا مرگ هم مش��خص نمي ش��ود. 
مساله اي وجود دارد كه اگر دهان فرد هم زير آب 
نرود از راه س��اير اعضاي بدن و زخم ممكن است 
عفونت ها به بدن منتقل ش��ود. در جنوب تهران 
پاكدشت، قيامدش��ت و... در تابستان ها بسياري 

از كودكان در اين كانال هاي آب بازي مي كنند. 

زنگ خطر افزايش مرگ هاي آبي در كشور
رويخطخبر

شناسايي ۲۳۵۶ بيمار جديد كرونا در كشور 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، ۳۳ بيمار كوويد۱9 در 
كشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۴۰ هزار و ۷۱۱ نفر رسيد. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲هزار و ۳۵۶ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد كه ۳۱۱ 
نفر از آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران 
كوويد۱9 در كشور به ۷ ميليون و ۱99 هزار و ۸۶۱ نفر 
رسيد. يك هزار و ۳۷۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۵۰ ميليون و ۱9۵ هزار و ۶۳۲ آزمايش 
تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده است. در حال 

حاضر ۳۴ شهرستان در وضعيت قرمز، ۶9 شهرستان 
در وضعيت نارنجي، ۲9۱ شهرستان در وضعيت زرد و 

۵۴ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

مبلغ »مستمري« مددجويان بهزيستي اعالم شد
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور 
ضمن ارايه توضيحاتي درخصوص افزايش ۲۰ درصدي 
»مستمري« معيشتي مددجويان در سال جاري، اعالم 
كرد كه ميزان افزايش مس��تمري مراكز شبانه روزي 
منوط به مصوبه هيات وزيران اس��ت كه سازمان طي 
هفته آينده پيشنهادات خود را در اين راستا آماده و به 
هيات وزيران اعالم خواهد كرد.  سيدمرتضي حسيني 
با اش��اره به افزايش ۲۰ درصدي مستمري معيشتي 
مددجويان تحت پوشش اظهار كرد: اميد است در سال 
جاري بتوان بخشي از پشت نوبتي ها را وارد اين چرخه 
كرد.  به گفته او، مبالغ مستمري معيشتي مددجويان 
تحت پوش��ش براي خانواده يك نفره ماهانه به ۴۲۰ 
هزارتومان، خانواده دو نفره به ۶۰۰ هزار تومان، س��ه 
نفره به ۸۴۰ هزار توم��ان، چهار نفره به يك ميليون و 
۸۰ ه��زار تومان و پنج نفره به يك ميليون و ۳۲۰ هزار 
تومان افزايش يافته است. معاون توسعه مديريت و منابع 
سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه حدود ۲ ميليون و 

۸۰ هزار خانوار مددجو تحت پوشش سازمان بهزيستي 
هستند كه حدود ۷ ميليون نفر را شامل مي شود، افزود: 
از اين جمعيت در حال حاضر يك ميليون و ۱۰۰ هزار 
خانوار )معادل ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر( مس��تمري 
معيشتي دريافت مي كنند اما يك بخشي از مددجويان 
در دهك هاي پايين و ضعي��ف جامعه وجود دارند كه 
مستمري معيش��تي دريافت نمي كنند و اميد است 
بتوانيم در سال جاري بخشي از اين افراد را وارد چرخه 

كرده و به آنها مستمري پرداخت كنيم.

توقف روند كاهشي مواليد
سال گذشته يك ميليون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در كشور 
متولد شد كه در مقايسه با سال ۱۳99 از كاهش بسيار 
ناچيزي برخوردار بود و بدين ترتيب روند كاهش مواليد در 
ايران متوقف شد. بر اساس آمارهاي رسمي مواليد۱۴۰۰ 
س��ازمان ثبت احوال، از مجموع متولدان سال گذشته 
۵۷۱ هزار و ۲۵۶ پسر و ۵۳۴ هزار و ۸۱۶ دختر بودند كه 
نسبت جنسي ۱۰۶.۸ را نشان مي دهد. يعني در مقابل 
تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۱۰۶.۸ نوزاد پسر به دنيا آمده 
است. همچنين طي سال گذشته ۶9 هزار و ۱۰۳ نوزاد 
از مادران گروه سني ۱۰ تا ۱9 ساله متولد شدند كه گروه 
سني پرخطر محسوب مي شوند، در همين حال ۱۴۷۴ 
نوزاد از مادراني متولد شده اند كه خود بين ۱۰ تا ۱۴ سال 
داشته اند. بنابراين گزارش، بيشترين تولد از مادران گروه 
سني ۳۰ تا ۳۴ س��اله با مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶9 نوزاد 
به وقوع پيوست. پس از آن مادران گروه سني ۲۵ تا ۲9 
بودند كه در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به دنيا آوردند. 

مادران گروه س��ني ۲۰ تا ۲۴ ساله نيز در مجموع ۱9۶ 
هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنيا آوردند. سال گذشته همچنين 
۴۷ هزار و ۵9۸ هزار تولد از مادران گروه سني ۴۰ تا ۴۴ 
ساله متولد شده اند كه نسبت به سال گذشته از افزايش 
۷ درصدي برخوردار است. در گروه سني ۴۵ تا ۴9 ساله 
نيز طي سال گذشته ۳۷۵۶ زن صاحب فرزند شدند كه 
ميزان فرزندآوري اين گروه پرخطر نسبت به سال گذشته 

۱۲ درصد افزايش يافته است. 

تعادل|
 آخرين روزهاي اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود 
كه پروژه احداث كارخانه پتروشيمي بهشهر 
استان مازندران در نزديكي ميانكاله با حضور وزير كشور 
كلنگ خورد، اين در حالي است كه از ماه ها قبل و پيش از 
كلنگ خوردن اين پروژه بسياري از فعاالن محيط زيست 
نسبت به اجرايي شدن اين طرح ابراز نگراني كرده و احداث 
اين پتروشيمي را آخرين حركت براي از بين بردن ميانكاله 
مي دانستند. البته با همه اين اعتراض ها باز هم دوستداران 
محيط زيست راه به جايي نبردند و در مقابل در تمام اين 
اعتراض ها وزير كشور كلنگ اين پروژه را بر زمين كوبيد. 
اما وقتي اعتراض ها باال گرفت سازمان محيط زيست نيز به 
ميدان آمد و اعالم كرد كه هيچ مجوزي در اين باره از سوي 
سازمان محيط زيست براي ساخت پتروشيمي بهشهر 
صادر نشده است و ساخت اين پتروشيمي غير قانوني است. 

    منطقه ُقرق شد
با اين اوصاف منطقه اي كه براي س��اخت پتروشيمي در 
نظر گرفته شده بود قرق شد، كارهاي اوليه شروع و كلنگ 
زني ها ادامه پيدا كرد، در اين بين هم فعاالن محيط زيست، 
خبرنگاران و حتي هنرمندان هم به هر نحوي بود اعتراض 
خود را به س��اخت اين پروژه نش��ان مي دادند، اما باز هم 
سياست يك بام و دو هواي مسووالن بود كه مردم منطقه 
و دوستداران محيط زيست را سردرگم كرده بود، مسووالن 
محيط زيست مي گفتند مجوزهاي قانوني صادر نشده و 
سرمايه گذاران اين طرح مدعي بودند كه تمامي مجوزهاي 
الزم را گرفته اند و كسي نمي تواند مانع از اجراي كار آنها 
شود. ضمن اينكه س��اخت پتروشيمي را نه تنها به ضرر 
منطقه نمي دانستند بلكه آن را فرصتي برمي شمردند كه 
در منطقه مي تواند ايجاد شغل كند و خالصه باعث تندتر 

چرخيدن چرخه اقتصادي منطقه باشد اما...

    اولين مخالفت سازمان حفاظت
محيط زيست با پتروشيمي ميانكاله

اين كلنگ زني اما ش��روعي بود بر كش و قوس هاي يك 
ماهه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، مجريان طرح 
احداث اين كارخانه و فعاالن زيست محيطي كشور. روز 

۱۰ فروردين ماه بود كه علي س��الجقه - رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست - طي سفري به شهرستان قوچان 
در اس��تان خراسان رضوي و در  پاس��خ به سوالي درباره 
نارضايتي فعاالن محيط زيس��ت از تسريع روند احداث 
كارخانه پتروشيمي ميانكاله گفت: پتروشيمي ميانكاله 

هنوز مجوزي از سازمان محيط  زيست نگرفته است.
اي��ن موضع ام��ا با اظه��ارات برخي مس��ووالن محلي 
تفاوت هايي داشت. ۱۴ فروردين ماه حسينعلي ابراهيمي  
- مديركل حفاظت محيط زيست اس��تان مازندران - 
درباره آخرين وضعيت روند احداث كارخانه پتروشيمي 
در حسين آباد بهشهر گفت: بحث تغيير و حصاركشي 
انجام شده است و منتظر صدور موافقت نهايي محيط 
زيست هستيم  اين در حالي اس��ت كه فعاالن محيط 
زيس��ت معتقد بودند تغيير كاربري اراضي، ايجاد بوي 
نفت و آلودگي حاصل از ايجاد اين كارخانه پتروشيمي، 
ميانكاله را تبديل به عسلويه مي كند. در كنار اين موارد، 
حفر گودال ها و اقدام سرمايه گذار اين پروژه براي كاشت 
نهال هاي غيربومي اكاليپتوس و سپيدار در مراتع حسين 
آباد سبب ش��د تا اعتراضات دوستداران محيط زيست 
شديدتر ش��ود. كارزار »نه به پتروشيمي ميانكاله« نيز 
هم راستا با اين اعتراضات با همكاري برخي چهره هاي 
شناخته شده كشور اعم از ورزشكاران و هنرمندان شكل 
گرفت و ادامه پيدا كرد. دراين كارزار از رييس جمهوري 
خواس��ته شد كه تجديد نظر اساس��ي درباره اين طرح  

صورت گيرد.

    باال گرفتن تنش ها و بيان موضع دولت
در حالي كه چندي پيش كلنگ زني پروژه پتروشيمي 
در ميانكاله بدون اطالع سازمان حفاظت محيط زيست 
انجام ش��ده اس��ت، علي بهادري جهرمي - سخنگوي 
دولت - در پاسخ به پرسشي درباره اعتراض هاي صورت 
گرفته به طرح راه اندازي پتروشيمي ميانكاله مي گويد: در 
دولت مردمي شروع هرگونه توسعه يافتگي و فعاليت هاي 
عمران��ي، صنعتي و معدن��ي منوط و مش��روط به اخذ 
مجوزهاي قانوني الزم از جمله مجوزهاي محيط زيستي 
است و توسعه عمراني فرع بر رعايت محيط زيست است. 
اصغر دانشيان- معاون توسعه مديريت، حقوقي و مجلس 

سازمان حفاظت محيط زيس��ت - نيز همان روز پشت 
مواضع دول��ت در مي آيد و اجراي هرگونه پروژه صنعتي 
را منوط به تاييد محيط زيست مي داند. او تاكيد مي كند: 
طرح پتروشيمي به اشتباه توسط يكي از مسووالن ارشد در 
مازندران كلنگ زده شد اما به علت مشكالت محيط زيستي 
و نزديكي اين طرح به تاالب ميانكاله، از عمليات اجرايي 
اين طرح جلوگيري به عمل آمد و سازمان حفاظت محيط 

زيست مجدانه جلوي اين كار را خواهد گرفت.

    فشار عجيب برخي نمايندگان مجلس
۲۱ فروردين ماه، درست ۳۰ روز پس از كلنگ زني پروژه 
كارخانه پتروش��يمي ميانكاله، رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن تاكيد بر اظهارات قبلي خود مبني 
بر فقدان اعتبار مجوز اجراي اين پروژه، مي گويد: گاهي 
فش��ار نمايندگان مجلس براي ما عجيب اس��ت. مجوز 
محيط زيستي اين طرح گرفته نشده اما نماينده محترم از 
من مي خواهد كه كلنگ زني انجام شود. به هر شكل كلنگ 
زده شد، اما از ديد ما كلنگي كه براي اين پروژه به زمين زده 
شد مورد تاييد نيست؛ در واقع معتقديم كلنگي به زمين 
زده نشده است. اظهارات رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست زماني قابل تامل تر است كه رضا حاجي پور- رييس 
مجمع نمايندگان مازندران-  درس��ت همان روز يعني 
۲۱ فروردين ماه با اش��اره به سرمايه گذاري پتروشيمي 
در مازندران مي گويد: »مجري طرح قرار اس��ت نزديك 
به ۸۰ هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري انجام دهد؛ به 
جاي مانع تراشي بايد فرش قرمز براي اين افراد پهن شود.«

    چه قدرت فراقانوني در پس ماجرا است؟
محم��د درويش، فعال محيط زيس��ت، درب��اره داليل 
حساسيت هاي فعاالن محيط زيست نسبت به منطقه 
ميانكاله به »تعادل« مي گويد: تاالب ميانكاله ارزشمندترين 
پارك ملي دريايي-خشكي كشور است و تنها منطقه در 
س��احل 9۰۰ كيلومتري خزر است كه تاكنون از هر نوع 
توس��عه مصون مانده و تحت حفاظت سازمان حفاظت 
محيط زيست قرار دارد. به همين خاطر طبق قانون هر 
نوع تغيير كاربري و توسعه اي كه منجر به تخريب محيط 

زيست شود، غيرقانوني است. 

او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: اكنون اين سوال 
مطرح است كه چه قدرت فراقانوني در پس ماجرا قرار دارد 
كه توانسته بدون اخذ رضايت از سازمان حفاظت محيط 
زيست دس��ت به چنين اقدامي بزند؟ چطور مي شود در 
منطقه اي ك��ه اين ميزان از نظر زيس��ت محيطي حايز 

اهميت است دست به چنين تخريبي زد؟
او در پاس��خ به اين س��وال كه روزهاي اول بعد از كلنگ 
زني، مسووالن مدعي شده بودند كه مجوزهاي الزم از 
سازمان محيط زيست را دريافت كرده اند در حالي كه 
بعدا سازمان محيط زيست اعالم كرد چنين مجوزهايي 
را صادر نكرده است، چطور ممكن است براي پروژه اي 
كه هيچ مجوزي ندارد يكي از مسووالن بلندپايه كلنگ 
زني آن را انجام دهد، مي گويد: متاس��فانه از همان ابتدا 
هم مشخص بود كه اين طرح از سوي افرادي راه اندازي 
شده كه ذره اي براي محيط زيست ارزش و اهميت قايل 
نيستند و تنها به منافع شخصي خود فكر مي كنند، اصال 
از ابتدا مجوزي در كار نبوده س��ازمان حفاظت محيط 
زيست هم اين مساله را تكذيب كرد، اگر قرار باشد براي 
چنين پ��روژه عظيمي مجوز صادر ش��ود بايد معاونت 
انساني س��ازمان حفاظت محيط زيست مشاور تعيين 
كند، گزارش ارزيابي ارايه شود، سپس نتايج گزارش به 
صورت شفاف در سايت سازمان حفاظت محيط زيست 
منتشر شود و همه امكان دسترسي به آن را داشته باشند، 
همچنين بايد مشخص شود كه مجوز را چه مقامي صادر 

كرده اس��ت، در هر حال اصال مجوزي در كار نيس��ت و 
سازمان حفاظت محيط زيست نيز تكذيب كرده است.

    ادامه ساخت پتروشيمي در نيمه شب!
با اينكه طبق دستور دادستاني كل كشور و طبق نامه اي 
كه به دادستاني عمومي و انقالب مازندران ارسال شده، 
ساخت پروژه پتروشيمي بايد متوقف شود، اما برخي از 
منابع محلي خبر از ادامه روند س��اخت و ساز اين پروژه 
در نيمه ش��ب را مي دهند. اين در حالي است كه رييس 
دادگستري مازندران اعالم كرده كه تيمي براي تحقيق 
در اين باره را به منطقه فرستاده است و در صورت صحت 
گزارش ها با عوامل آن برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

    آشي كه رييس سابق محيط زيست 
براي ميانكاله پخت!

اما اگ��ر خبرهاي مربوط به س��اخت پتروش��يمي را در 
سال هاي 9۸ و 99 دنبال كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه 
سازندگان پتروشيمي چندان هم در رابطه با دريافت مجوز 
از سازمان محيط زيست بي راه نگفته اند و در جلساتي كه 
با عيسي كالنتري در اين باره داشته اند، توافق ضمني او 

براي احداث پتروشيمي را گرفته اند. 
غالمرضا شريعتي اندراتي، نماينده بهشهر و يكي از موافقان 
اجراي ش��دن پروژه پتروش��يمي ميانكاله در اين باره به 
ايلنا گفت: اين مجتمع در سال 99 براي احداث مجتمع 

پتروشمي جهت توليد پروپيلن مجوز هيات وزيران را را 
اخذ كرد، همچنين مجوز خ��وراك از وزارت نفت، مجوز 
برداش��ت آب از دريا و زمين را هم با نامه كتبي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت دارد، چندين جلس��ه ارزيابي 
زيس��ت محيطي براي پروژه انجام شده و برابر جلسه اي 
در مجلس با حضور استاندار مازندران نمايندگان استان و 
مسوولين پتروشيمي مقرر شد كه زمين به سرمايه گذار 
براي اجراي پروژه تحويل داده شود و برخي ابهامات جزئي 
هم وجود داشت كه بنا بود سازمان حفاظت محيط زيست 
تا ۲۰ اسفند آنها را برطرف و مجوز نهايي را صادر كند. او 
تصريح كرد: وقتي ي��ك مصوبه به هيات وزيران مي رود، 
رييس س��ازمان حفظ محيط زيست نيز حضور دارد كه 
خود مبناي همه اقدامات بعدي است. سرمايه گذار زمين را 
برابر نامه كتبي محيط زيست كشور از سازمان امور اراضي 
دريافت كرده و تعهد دارد كه قريب ۱۰ هكتار فضاي سبز 
ايجاد كند كه اكنون مشغول درختكاري است. به گفته او 
پروژه از مسير هوايي ۷ كيلومتر و از مسير زميني حدود 
۱۵ كيلومتر با تاالب فاصله دارد و موضوعاتي كه در زمينه 
آسيب به محيط زيست مطرح مي شود، اطالعات نادرستي 
است كه از سوي مخالفين پيش��رفت مازنداران منتشر 
مي شود، در جلساتي كه با عيسي كالنتري رييس سازمان 
محيط زيست سابق داشتيم ايشان معتقد بودند كه احداث 
پتروشيمي بايد در كنار دريا باشد و از آب هاي سرزميني 

استفاده نشود، بنابراين مشكلي از اين بابت نيست.

گزارش

نابود سازي ميانكاله متوقف شد

پتروشيميبهجايديگريمنتقلميشود؟

دعايروزدوازدهمماهرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم
اللهّمزيّنيفیِهبالّسْتِروالعفاِفواْسُترنيفیِهِبلباِسالُقنوِعوالكفاِفواْحِملنيفیِهعلىالعْدِل

ماأخاُفِبِعْصمِتكياِعْصمةالخاِئفین. واإلْنصاِفواِمّنيفیِهمنكلِّ

خدايازينتدهمرادرآنباپوش�شوپاكدامنيوبپوشانمدرآنجامهقناعتوخودداريو
وادارمفرمادرآنبرعدلوانصافوآسودهامداردرآنازهرچیزكهميترسمبهنگاهداري

خودتاينگهدارترسناكان.
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