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يادداشت

چرايي تغيير مسير بازار سرمايه
با اش��اره به بخشنامه عوارض 
صادراتي بر محصوالت معدني 
بايد گفت: در حالي كه هدف 
در س��ال جدي��د برگرداندن 
اعتماد سرمايه گذاران به بازار 
سرمايه بود، نه تنها اشتباهات 
گذشته خنثي نشده، بلكه در 
حال تكرار است. با انجام چنين 
اقداماتي نه تنها سرمايه گذار داخلي دچار ترديد مي شود، 
بلكه ريسك هاي سرمايه گذاري نيز افزايش پيدا مي كند. 
در يك سال و نيم گذشته سه مرتبه شاهد اخذ چنين 
تصميماتي بوديم. عالوه بر بخشنامه اخير، وضع تعرفه 
صادراتي در محصوالت نيمه خام پتروشيمي مانند اوره 
و آموني��اك و قيمت گازي ك��ه در بودجه براي صنايع 
تعريف شده بود حاكي از آن است كه انسجام الزم براي 
درك منافع كالن كشور در راس��تاي حمايت از توليد 
وجود ندارد. در حالي كه شعار امسال توليد؛ دانش بنيان 
و اش��تغال آفريني اس��ت، با وضع چنين مقرراتي فقط 
توليد ضعيف مي ش��ود. اين در حالي است كه ماليات و 
عوارض زيادي را در حوزه دالل��ي مي توان اعمال كرد 
اما يا بانك اطالعاتي منسجم وجود ندارد يا اراده كافي 
نيس��ت. اين موضوعات باعث بروز بي اعتمادي در بازار 
سرمايه مي شود. در حالي كه همه اعتقاد داشتند سال 
۱۴۰۱ اعتماد از  دست  رفته سهامداران به بازار سرمايه 
بر مي گردد، ب��ا چنين تصميماتي نه تنها اش��تباهات 
گذش��ته خنثي نمي شود، بلكه اش��تباهات هم تكرار 
مي شود. اگر مصوبه و ابالغيه  جديدي در بازار تصويب 
نش��ود، بورس بر مدار تع��ادل باقي مي مان��د. مواردي 
همانند نرخ ابالغيه اي كه اخيرا پيرامون وضع ماليات از 
صادرات و تعرفه فوالد مواد فوالدي، پتروشيمي و امثال 
آن صادر ش��د، تنها بهانه اي بود كه رون��د بازار را تغيير 
بدهد. در كل، بازار سرمايه مشكلي ندارد. تنها 7 درصد 
از بازدهي روزهاي قبل پس گرفته شده و مشكل خاصي 
در اين خصوص وجود ندارد. روند بازار س��رمايه در اين 
هفته طبيعي بود. چرا كه پس از رشدهاي متوالي، بازار به 
ادامه در صفحه 8 استراحت نياز دارد.  

فردين آقابزرگي

گزارش بانك جهاني از بهبود نسبي اوضاع اقتصادي ايران

رشداقتصاديشتابميگيرد

 رفتارهاي غير متعارف با دانش آموزان
 آنها را سرخورده مي كند

نبود تنظيم گري و چهارچوب براي حوزه رمزارزها، از 
اصلي ترين  چالش ها بوده است

حذف قرعه كشي از اين خودروها شروع مي شود

مدرسه پادگان نيست
صفحه8 صفحه6

صفحه2

رمزارز در آستانه تنظيم گري

اما واگرهاي 
قرعه كشي 
خودرو 

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

دستور عجيب معاون وزير صمت: 

گ�روه ب�ازار س�رمايه| در چند هفت��ه اخير 
زمزمه هايي درب��اره وضع ع��وارض صادراتي بر 
برخ��ي كاال ها اعالم مي ش��د. در هفته اخير طي 
يك بخشنامه از سوي ستاد تنظيم بازار به گمرك 
اعالم ش��د كه به منظور اطمينان از تأمين مواد 
اوليه صنايع كشور با قيمت هاي رقابتي به صورت 
پلكاني و براساس تغييرات قيمت هاي صادراتي 
ايران نسبت به قيمت مبنا از ابتداي سال ۱۴۰۱ بر 

صادرات برخي كاالهاعوارض اعمال خواهد شد.
اين كاال ه��ا همانند محصوالت زنجي��ره ارزش 
فوالد از س��نگ آهن تا شمش فوالد و محصوالت 
صفحه 4 را بخوانيد پايين دست...   

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش قيمت 
كاالهايي كه مشمول قيمت پيشين هستند را بدون 
مصوبه ستاد تنظيم بازار غيرقانوني اعالم كرد و گفت: 
بنگاه هاي اقتصادي اگر ب��دون مصوبه تنظيم بازار و 
بررس��ي كارشناسي نسبت به افزايش قيمت كاالها 
اقدام كنن��د بايد آن را اصالح و به قيمت هاي س��ال 
۱۴۰۰ برگردانند. البته اين صحبت هاي معاون وزير 
مورد انتقاد شديد قرار گرفت. چراكه طيف بسياري 
از كارشناس��ان و عموم مردم معتقدند كه به شكل 
دستوري نمي توان قيمت ها را پايين يا ثابت نگه داشت 
و پيش ش��رط كاهش قيمت ها اصالح ساختارهاي 
اقتصادي، كاهش تورم، آزادسازي منابع ارزي، تعامل 
با دنيا و ديگر مسائل است.   صفحه 7 را بخوانيد

راهكار جديد  
براي  افت بورس

قيمت ها را به سال 
گذشته برگردانيد!



هرچن��د اقتصاد اي��ران تحت تاثير فضاي خاكس��تري 
مذاكرات وين، هنوز افق مشخصي براي سال جاري ندارد 
اما برخي تحليل هاي بين المللي نشان مي دهد كه اوضاع 
اقتصادي كشور در پايان سال 2022 ميالدي بهبود نسبي 

را تجربه خواهد كرد.
هرچند اقتصاد جهاني در ما ه هاي گذشته قدري از فشار 
ش��يوع جهاني ويروس كرونا فاصله گرفت��ه و با افزايش 
سرعت واكسيناسيون، بخشي از محدوديت هاي دو سال 
قبل ديگر اعمال نمي شوند اما جهان در هفته هاي گذشته 
با يك شوك تازه مواجه شده و آن حمله روسيه به اوكراين 
است. در شرايطي كه به نظر مي رسيد روس ها براي يك 
جنگ كوتاه مدت آماده ش��ده اند اما در عمل پيش��روي 
نيروهاي روس س��رعت پاييني به خود گرفته و همين 
موضوع مي تواند به يك جنگ فرسايشي جديد منجر شود. 
با توجه به اينكه روسيه و اوكراين سهم قابل توجهي در 
تامين جهاني گندم دارند، تداوم جنگ مي تواند به افزايش 
قابل توجه قيمت مواد غذايي در جهان منجر شود و همين 
موضوع خود را در آمارهاي تورمي كشورهاي توسعه يافته 
در هفته هاي گذشته نشان داده است. تداوم جنگ روسيه 
و اوكراين در رش��د اقتصادي جهاني ني��ز تاثير خواهد 
داشت و صندوق بين المللي پول در اين رابطه هشدارهاي 
جديدي را ارايه داده است. كريستالينا جورجيوا، رييس 
صندوق بين المللي پول هشدار داد دنيا در يك برهه زماني 
بسيار خطرناك قرار دارد و گفت اين صندوق پيش بيني 
رش��د اقتصاد جهان در 2022 و 2023 را به خاطر تاثير 
جنگ اوكراين بر باال رفتن قيمت م��واد غذايي و انرژي 
و فشار بر اقتصادهاي دنيا پايين مي آورد. وي در آستانه 
نشست بهاره صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و اعالم 
پيش بيني هاي جديد اعالم كرد صندوق بين المللي پول 
دورنماي رش��د 143 اقتصاد دنيا كه 86 درصد از توليد 
اقتصاد جهان را برعهده دارند پايين مي آورد. البته بيشتر 

اين كشورها رشد مثبتي خواهند داشت.
جرجيوا گفت: »حمله روسيه به اوكراين اقتصادهايي را 
كه درگير بهبود از بحران كرونا بودند تحت فشار قرار داده 
است و اين جنگ بايد پايان يابد. از نظر اقتصادي روند رشد 
آهسته ش��ده و تورم افزايش يافته است و از نظر انساني، 
درآمد مردم پايين آمده و سخت تر زندگي مي كنند«. وي 
هشدار داد تحريم هاي غربي عليه روسيه نظم اقتصاد دنيا 
را برهم زده  و خطر فروپاشي اقتصاد جهان به بلوك هاي 
ژئوپليتيكي با استانداردهاي متفاوت تجارت و فناوري و 
سيستم هاي پرداخت و ارزهاي ذخيره متعدد وجود دارد. 
رييس صن��دوق بين المللي پول تاكيد كرد اين جنگ با 
ايجاد اختالل در عرضه غالت و كودهاي كش��اورزي از 
سوي اوكراين، روس��يه و بالروس و افزايش قيمت مواد 
غذايي و آسيب ديدن كشورهاي ضعيف تر، ناامني غذايي 
در سراسر جهان را تشديد كرده است.  جرجيواگفت بدون 

اتخاذ يك اقدام فوري و هماهنگ براي تقويت عرضه مواد 
غذايي، بسياري از كشورها با گرسنگي، فقر و ناآرامي هاي 
اجتماعي مواجه خواهند شد. همچنين بايد با متنوع كردن 
توليد محصوالت كشاورزي مانند آنچه در گسترش توليد 
واكسن كرونا انجام شد، مقاومت بلندمدت دنيا دربرابر 
بحران ها را بهبود بخشيد. صندوق بين المللي پول تخمين 
مي زند تورم كه در حال حاضر در بسياري اقتصادها يك 
خطر واضح و بالفعل است، بيشتر از حد انتظار در سطح 
باال باقي مي ماند. جورجيوا هيچ هدف دقيقي براي رشد 
اقتصاد دنيا اع��الم نكرد اما گفت اين رقم پايين تر از 4.4 
درصدي خواهد بود كه در ماه ژانويه پيش بيني شده بود. 
به اين ترتيب احتماال اقتصاد جهاني تحت تاثير جنگي تازه 
قرار خواهد گرفت و اگر در اين بين موج جديدي از شيوع 
كرونا آغاز شود نيز شرايط بسيار حساس تر خواهد شد. 
اقتصاد ايران نيز قطعا از اين تحوالت بين المللي بي نصيب 
نمي ماند. ايران در س��ال هاي گذشته واردات گندم را به 
يكي از اصلي ترين برنامه هاي وارداتي خود تبديل كرده 
و روس��يه يكي از منابعي بوده كه در س��ال هاي اخير به 
ايران گندم صادر كرده اس��ت، از اين رو تحول در شرايط 
اقتصادي روس��يه مي تواند براي ايران نيز تبعات خاص 
خود را داشته باش��د. در كنار آن هنوز تكليف مذاكرات 

هسته اي مش��خص نشده و هنوز مشخص نيست كه آيا 
امسال امكان افزايش قابل توجه صادرات وجود خواهد 
داشت يا همچنان كشور بايد با تحريم ها سر كند. بر خالف 
خبرهايي كه ماه گذشته از بهبود نسبي مذاكرات و افزايش 
اميد به رسيدن به توافق منتشر شده بود، در روزهاي اخير 
خبرهايي از توقف مذاكرات و دشوار بودن گام هاي باقي 
مانده مطرح شده و هنوز مشخص نيست كه چه سرنوشتي 
در انتظار مذاكرات وين اس��ت. در چنين شرايطي بانك 
جهاني پيش بيني كرده كه سرعت رشد اقتصاد ايران در 
سال جاري ميالدي افزايش خواهد يافت. بانك جهاني در 
جديدترين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي كشورهاي 
خاورميانه اي پيش بيني خود از رشد اقتصادي ايران در 
سال 2022 را افزايش داده است. اين نهاد بين المللي كه 
در ژانويه 2022 رشد اقتصادي 2.4 درصدي را براي ايران 
در اين سال پيش بيني كرده بود در گزارش جديد خود 
اين رقم را به 3.7 درصد افزايش داده اس��ت. اين گزارش 
همچنين از بهبود وضعيت تورم، تراز حساب هاي جاري 
و وضعيت مالي دولت ايران در سال 2022 در مقايسه با 
سال قبل از آن خبر داده است. در حالي كه نرخ تورم ايران 
در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پيش بيني شده 
است نرخ تورم ايران در سال 2022 به 37.6 درصد كاهش 

يابد. تراز حساب هاي جاري ايران در سال ميالدي گذشته 
معادل 1.8 درص توليد ناخالص داخلي بوده كه بر اساس 
پيش بيني بانك جهاني اين رقم در سال جاري به معادل 
4.7 درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي رسد. بر اساس 
برآوردهاي اين نهاد بين المللي تراز مالي دولت ايران در 
سال گذشته معادل منفي 5.5 درصد جي دي پي بوده و 
پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به معادل 3.7 
درصد جي دي پي برسد كه بيانگر كاهش كسري بودجه 
دولت نسبت به سال قبل از آن است . هرچند اين براورد 
نشان دهنده بهبود نسبي ش��رايط اقتصاد ايران در سال 
جاري اس��ت اما احتماال اين رشد اقتصادي هنوز فاصله 
زيادي با اهداف كالن كشور دارد. با توجه به اينكه در دهه 
90، ميانگين رشد اقتصادي ايران نزديك به صفر بود، نياز 
به رشد اقتصادي كالني خواهد بود تا فاصله به وجود آمده 
با اهداف كالن پوشش داده شود. از سوي ديگر تداوم نرخ 
باالي تورم در سال جاري نشان از آن دارد كه بحران هاي 
سياست گذاري در اقتصاد كشور همچنان پا بر جا خواهد 
بود و از اين رو احتماال سال هاي سخت اقتصادي همچنان 
ادامه دارد، هرچند در صورت كنار رفتن تحريم ها، احتمال 
آنكه اقتصاد ايران بتواند با سرعت بيشتري خود را ترميم 

كند وجود خواهد داشت.
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آزادسازي پول هاي ايران 
صحت ندارد

سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك كنفرانس 
خبري به س��واالتي درباره وضعيت مذاكرات وين و 
صحت برخي گزارش ها درباره آزادس��ازي پول هاي 
بلوكه ش��ده اي��ران در بانك هاي خارج��ي به دليل 

تحريم هاي واشنگتن، پاسخ داد.
به گزارش وبگاه وزارت امور خارجه امريكا، ند پرايس 
سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك كنفرانس 
خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه اطالعات 
جديدي از مذاكرات وين وجود دارد كه مدتي پيش به 
داليلي تا اطالع ثانوي متوقف شده است، آيا به زودي 
جلسه اي تشكيل خواهد شد يا نه، همچنين در پاسخ 
به اينكه آيا امريكا پول هاي بلوكه شده ايران را آزاد كرده 
است و آيا در جريان است كه هر يك از متحدان امريكا 
مبالغي از پول هاي بلوكه شده ايران را آزاد كرده باشند، 
گفت: تمامي تحريم هاي ما هنوز پابرجا هستند و پابرجا 
و فعال خواهند ماند، مادامي كه بتوانيم به بازگشتي 
دوجانبه به پايبندي به برجام دست پيدا كنيم. شنيدن 
برخي گزارش هايي كه صحت نداش��ته اند و به كلي 
نادرست هستند، تاسف بار بوده است، نه تنها در زمينه 
مس��اله تحريم ها يا لغو تحريم ها بلكه بايد بگويم در 
زمينه اين مساله مربوطه و تلفيق آن با ادعاهايي غلط 

درباره توافقي در زمينه ]آزادي[ زندانيان.
پرايس ادامه داد: واقعيت اين اس��ت كه، متاسفانه ما 
هيچ خبري براي اعالم كردن درباره يك گشايش ]در 
مذاكرات[ نداريم. وي با بيان اينكه هرگونه اطالعات 
مربوط به زنداني��ان ما كه در ايران در زندان به س��ر 
مي برند، مستقيما از س��وي وزارت امور خارجه ارايه  
خواهد ش��د، اظهار كرد: ما در جريانيم كه اطالعات 
نادرست زيادي پخش شده است. از همه مي خواهيم 
در زمينه اي��ن گزارش ها احتياط كنند. اما االن آنچه 
مسلم است، اين است كه دو مس��ير موازي در قبال 
اي��ران وجود دارد، يكي در چارچ��وب مذاكرات وين 
براي بازگشتي دوجانبه به اجرايي شدن كامل برجام 
و ديگري آزادس��ازي تمام چهار ش��هروند امريكايي 
كه در ايران زنداني شده اند. س��خنگوي وزارت امور 
خارجه امريكا همچنين بيان كرد: متاس��فانه در اين 
مرحله، هيچ يك از اين مذاكرات به طور موفقيت آميز 
به نتيجه نرسيده است. هرگونه گزارش خالف اين، 
مثل همان موردي كه اشاره كرديد، گزارش ها درباره 
اينكه پول هاي ايران در حس��اب هاي مس��دود شده 
در كش��ورهاي طرف سوم]طرف س��وم تحريم هاي 
امريكا[ نادرست هستند، نه شركاي ما اين پول ها را 
به ايران داده اند و نه امريكا انتقال اين پول هاي بلوكه 
ش��ده را مجاز يا تاييد كرده اس��ت. او در پايان گفت: 
ما ب��ا نهايت فوريت به پيش برد اي��ن مذاكرات ادامه 
مي دهيم. از ايران هم مي خواهيم همين كار را بكند. از 
ايران مي خواهيم بگذارد باقر و سيامك نمازي، عماد 
شرقي و مراد طاهباز كه شهروندان امريكا هستند به 
كشورشان و نزد عزيزانشان بازگردند. به گزارش ايسنا، 
اظهارات پرايس درباره آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
ايران در بانك هاي خارجي در پي اين مطرح مي شود 
كه اخيرا اخباري درباره احتمال آزادسازي بخشي از 
پول هاي بلوكه شده ايران منتشر شده و گمانه زني هاي 
رسانه اي حاكي از آن است كه قرار است دارايي هاي 
ايران در كره جنوبي آزاد و به حس��اب بانك مركزي 
ايران منتقل شود. چند ميليارد دالر از پول هاي ايران 
در بانك هاي كره جنوبي بلوكه ش��ده است و سئول 
مي گويد به دليل تحريم هاي امريكا نمي تواند اين پول 
را به ايران بازگرداند. س��عيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امور خارجه كش��ورمان اخي��را درمورد اخبار 
منتشرشده درباره آزادسازي بخشي از پول هاي بلوكه 
ش��ده ايران، با تاييد اين خبر گفت: اصل آزادسازي 
انجام مي شود. مذاكرات وين در راستاي احياي توافق 
هسته اي، توافقي كه ايران در ازاي لغو تحريم هاي آن 
برنامه هسته اي اش را محدودتر مي كرد، در پي برخي 
تحوالت اخير در مناسبات سياسي بين المللي روسيه 
با اوكراين، اعمال تحريم هاي متعدد واشنگتن عليه 
روسيه و كشمكش هاي تهران-واشنگتن بر سر برخي 
مسائل باقي مانده در مذاكرات، اخيرا تا اطالع ثانوي 
متوقف شد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه كشورمان در اين باره در نشست خبري اخيرش 
گفت: آن چه كه در وين هست به خاطر رويكرد امريكا 
در نقطه توقف قرار دارد . خطيب زاده مدتي پيش، با 
بيان اينكه دولت واشنگتن در مورد موضوعات باقي 
مانده در مذاكرات وين هنوز تصميمات سياسي خود 
را نگرفته اس��ت تصريح ك��رد: امريكا تالش مي كند 
موضوعات باق��ي مانده در اين مذاك��رات را گروگان 
مسائل سياس��ت داخلي خود كند. او افزود: ما ملت 
صبوري هستيم ولي تا ابد صبر نمي كنيم و اگر امريكا 
مي خواهد توافقي صورت بگيرد بايد تصميم سياسي 
خود را در اسرع وقت بگيرد. سخنگوي وزارت خارجه 
در پاسخ به سوال ديگري درارتباط با توقف مذاكرات 
وين تصريح كرد: آنچه كه در دو هفته گذشته بيش از 
پيش براي ما روشن ش��ده اين است كه بايدن و كاخ 
سفيد هنوز تصميم خود را نگرفته اند و متاسفانه كل 
يك توافق را گروگان مس��ائل حزبي و داخلي امريكا 
كرده اند و آنها هم��ان رويكردي را در پيش گرفته اند 
كه منجر به شكس��ت بسياري از توافقات بين المللي 
شده است. يعني منوط كردن يك توافق بين المللي 
به زد و بندهاي داخلي خودشان. خطيب زاده با بيان 
اينكه »توافق برجام و قطعنامه 2231شوراي امنيت 
سازمان ملل در مورد اين توافق بين المللي چارچوب 
بحث اس��ت و در همين چارچوب دولت بايدن بايد 
تصميم سياس��ي خود را بگيرد« تاكيد كرد: امريكا 
مسوول توقف امروز مذاكرات و تطويل آن در روزهاي 
آتي است. راه حل هم در كاخ سفيد است. آنها بايد به 
خواسته هاي معقول ايران كه مورد تاييد اعضاي 4+1 
است پاسخ منطقي بدهد كه ما آماده شويم تا به وين 
برگرديم. خطيب زاده گفت: توافق بسيار در دسترس 
است و امريكا بداند و يقين كند و يقين داشته باشد كه 
ما از خطوط قرمز خود رد نمي شويم و از خواسته هاي 

خود كوتاه نخواهيم آمد.

افزايش هزينه خانوارها
 ممكن است؟

ماه هاي متمادي اس��ت كه سيدابراهيم رييسي، دستور 
داده تا دستگاه هاي متولي تنظيم بازار يعني در وهله اول 
وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد محصوالت 
كشاورزي از يك سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولي توليد صنعتي از سوي ديگر به موضوع تنظيم 
بازار كاالهاي مورد نياز مردم دقت عمل بيشتري به خرج 
داده و مراقبت هاي الزم را تشكيل دهند. در اين ميان وزارت 
جهاد كشاورزي با تشكيل چندين قرارگاه تالش كرده تا 
وضعيت توليد را رصد ك��رده و با هماهنگي هاي صورت 
گرفته با مقامات توليدي بخش خصوصي، ش��رايط را به 
گونه اي مديريت كند كه اين قرارگاه ها به زعم ساداتي نژاد 
وزير جهاد كشاورزي قرارگاه تامين امنيت غذايي باشند، 
موضوعي كه حداقل يا نتوانسته در ماموريت خود موفق 
عمل كند يا اينكه هدف گذاري درس��تي براي نحوه كار 
كردن آن وجود نداش��ته اس��ت.   از س��وي ديگر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز سرخوش از واگذاري تمامي 
مسووليت هاي مرتبط با تنظيم بازار به همتاي خود در 
دولت تنها طرحي كه بر روي آن در حوزه تنظيم بازار مانور 
مي دهد درج قيمت توليدكننده است كه به زعم مقامات 
ارشد اين وزارتخانه سبب شده تا قيمت حداقل 8 هزار قلم 
كاال كاهش يابد موضوعي كه كامال بديهي بوده و تنها به 

تغيير يك شكل ظاهري درج قيمت منتهي شده است. 
در واقع طرحي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
درج قيمت توليدكننده بر روي كاال در حال اجرا دارد و 
از چند روز ديگر هم قرار است كه تمامي توليدكنندگان 
مكلف ش��وند كه همزمان درج قيم��ت توليدكننده و 
مصرف كننده را در آن داشته باش��ند، چيزي را در بازار 
تغيير نداده و اين را حتي گزارش هاي منتشر شده رسمي 
از سوي مراجع مختلف نشان مي دهد چراكه بعضا آنچه 
كه در بازار رخ مي دهد فراتر از آن چيزي است كه در ذهن 

مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گذرد. 
ب��ه عبارت ديگ��ر اگرچه ق��رار بر اين اس��ت كه قيمت 
توليدكنن��ده بر روي اقالم درج ش��ود، ام��ا آنچه كه در 
عمل اتفاق مي افتد محاس��باتي است كه فروشندگان 
و توزيع كنن��دگان كاال بايد براي اخ��ذ قيمت نهايي از 
مصرف كننده محاسبه كرده و در نهايت قيمتي را براي 
يك كاال به فرد خريدار ارايه دهند و اينجا است كه يكي 
از نقاط شكست طرح خودنمايي مي كند. چراكه به زعم 
بسياري از خريداران كنترل كافي در بازار وجود ندارد و 
بعضا محاسبات برخي از فروشندگان از قيمتي كه يك 
كاال در گذشته داشته و حاال كاهش آن به عنوان قيمت 
توليدكننده، افتخاري براي وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
به حساب آورده مي شود بسيار باالتر از آن چيزي است كه 
به طور معمول اگر روش گذشته ادامه مي يافت به عنوان 
قيمت بر روي كاال درج مي ش��د.   حاال بخش خصوصي 
شاكي و البته نگران از افزايش قيمتي كه در بازار كاالهاي 
اساسي رخ داده است به گزارش مركز آمار ايران اشاره دارد 
و معتقد است كه روند افزايش قيمت كاالها نگران كننده 
است و همچنان هم اين روند ادامه دارد هر چند كه ممكن 
است در جلسات دولت به رپيس جمهور هم اطالعات و 
گزارش هاي غلط داده شود اما كافي است رييس جمهور 
در ادامه بازديدهاي ميداني موثري كه در حال انجام دارد 
به صورت كامال سرزده نه تشريفاتي و غيرواقعي از بازار 
كاالهاي اساسي در محل هاي عمده فروشي ديدن كند تا 
بداند كه هيچ يك از ژنرال هاي كابينه اش نتوانسته است 
مرهمي بر زخم مردم بگذارند.  آن گونه كه مجمع فعاالن 
اقتصادي در گزارش خ��ود از روند نگران كننده افزايش 
قيمت كاالها در بازار منتش��ر كرده،  خوراكي ها در نيمه 
دوم دهه 90 با س��ه موج گران��ي از منظر نقطه اي يعني 
متوسط قيمتها در ي ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل 
روبه رو شده اند كه نسبت به كاالهاي غيرخوراكي تفاوت 
زيادي نش��ان مي دهد. در واقع تازه ترين گزارش مركز 
آمار ايران روايت جديدي را از تورم س��االنه منتشر كرده 
اس��ت كه بر مبناي آن مقايسه نرخ تورم سال هاي اخير 
در بين كاالهاي خوراكي و غيرخوراكي نش��ان مي دهد 
كه خوراكي در سال گذشته نسبت به سال 99 با جهش 
قيمتي ساالنه روبرو ش��ده اند و تبعات منفي اين شوك 
دامنگير دهك هاي كم درآمد ش��ده است به نحوي كه 
نرخ تورم كم درآمدها در سال گذشته بيش از نرخ تورم 
پردرآمدها بوده است.  در واقع نرخ تورم خوراكي ها يعني 
متوسط رشد قيمت خوراكي در يك سال نسبت به سال 
قبل با جهش قابل توجهي مواجه بوده و از 39 درصد در 
سال 1399 به 51.5 درصد در سال 1400 رسيده است 
با اين حال نرخ تورم كاالهاي غيرخوراكي روندي معكوس 
داشته و از 35.2 درصد در سال 99 به 34.6 درصد در سال 
1400 رسيده است.  اين داده ها نشان مي دهد كه قيمت 
كاالهاي خوراكي در ماه هاي مرداد تا مهرماه سال قبل با 
التهاب مواجه شده و به ترتيب تورم هاي ماهانه 4.6 و 5 و 
5 درصدي داشته است. به عبارت ديگر، سونامي گراني 
خوراكي در 4 سال اخير نشان مي دهد كه خوراكي ها در 
نيمه دوم دهه 90 با سه موج تورم كه در بازه هاي زماني 
اواخر سال 97 و اوايل 98، يا اواخر سال 99 و اواخر تابستان 
و اوايل پاييز س��ال 1400 مواجه بوده است.  اين داده ها 
نش��ان مي دهند كه در شرايطي كه نرخ تورم دهك ها از 
دهك اول يا همان ك��م برخوردارها تا دهك دهم يعني 
ثروتمندان در س��ال 99 صعودي بوده است اما اين روند 
در س��ال 1400 برعكس ش��ده اس��ت و بر خالف سال 
99 دهك هاي كم برخوردار تورم بيش��تري را نسبت به 
دهك هاي بيشتر برخوردار تحمل كرده اند.  نكته حايز 
اهميت ديگري كه در گزارش مركز آمار ايران وجود دارد 
آن است كه نرخ تورم ساالنه اقالم خوراكي منتخب با توجه 
به متوسط قيمت ساالنه اين كاالها در دو سال گذشته 
نشان مي دهد كه به عنوان مثال كااليي همچون سيب 
زميني بيش از 70 درصد، برنج ايراني درجه يك بيش از 
60 درصد روغن مايع و مرغ بيش از 50 درصد تخم مرغ در 
حدود 50 درصد برنج خارجي بيش از 40 درصد و گوشت 
گوسفند حدود 30 درصد در سال 1400 نسبت به سال 
1399 گرانتر شده است.  نكته حايز اهميت آن است كه 
بايد دولت براي اين روند چاره انديشي كند تا بيش از اين 
نه به سالمت خانواده هاي كم درآمد لطمه وارد شود و نه 
اينكه كاالها يكي پس از ديگري از سبد مصرفي خانوارهاي 
ايراني كم درآمد كه عموما داراي فرزنداني در حال رشد 

هستند، حذف شود.

گزارش بانك جهاني از بهبود نسبي اوضاع اقتصادي ايران

رييس جمهور مطرح كرد 

رشداقتصاديشتابميگيرد

ضرورت واگذاري اقتصاد هنر به  بخش خصوصي
رييس جمهور با اش��اره به ضرورت حمايت از هنرمندان 
به ويژه پيشكسوتان، گفت: هنرمندان با انبوه مشكالت 
مغفول مانده اي مواجه هستند كه براي غلبه بر آنها الزم 
اس��ت كارگروه مش��تركي بين وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي و فعاالن عرصه هنر تشكيل شود.
آيت اهلل دكتر سيدابراهيم رييسي در نشست با جمعي از 
هنرمندان كشورمان، آثار غني هنري در سراسر كشور 
را نش��انگر تمدن بزرگ ايراني- اسالمي دانست و اظهار 
داشت: اين آثار هنري تمدن ساز، جلوه هايي از خالقيت، 
نوآوري و انديش��ه مردان و زناني است كه در طول تاريخ 
در اين سرزمين زيس��ته اند و امروز وظيفه داريم آنها را 
به بهترين شكل به نسل هاي آينده معرفي كنيم. دكتر 
رييسي گفت: هنر مي تواند بهترين و پيچيده ترين مفاهيم 
عالي را به نسل ها و عصرها منتقل كند و با هنر مي توان در 
بسياري از موضوعات به فهم مشترك رسيد. رييس جمهور 
با گراميداشت ياد بزرگان عرصه هنر از جمله شهيد آويني 
و ساير كساني كه دغدغه ارتقاي هنر در اين سرزمين را 
داش��ته اند، به موضوع عدالت در عرصه هنر اشاره كرد و 
اظهار داشت: عدالت بعد از توحيد گسترده ترين مفهومي 
است كه تمام ش��ؤون زندگي انس��ان را دربرمي گيرد و 
جلوه عمومي عدالت آن اس��ت كه هر چيز در جاي خود 

قرار بگيرد.
آقاي رييسي حمايت عادالنه در حوزه هنر را حائز اهميت 
دانست و اظهار داشت: تخصيص اعتبارات، ظرفيت ها و 
امكانات به بخش هنر بايد متناسب با اهميت اين عرصه 
باشد. دكتر رييسي ضرورت توجه به امورات پيشكسوتان 
عرصه هنر را مورد تاكيد قرار داد و گفت: پيشكسوتان چراغ 
راه هستند و همواره بايد مورد حمايت قرار بگيرند، در عين 
حال الزم است به جوانان هم ميدان داده شود تا در كنار 
پيشكسوتان روند رشد و بالندگي را سپري كنند. آيت اهلل 
رييسي با استقبال از پيشنهاد يكي از هنرمندان سينما 
در خصوص احداث س��الن هاي چندمنظوره فرهنگي 
در كنار مجتمع هاي مس��كوني در دست احداث گفت: 
فضاهاي فرهنگي متناسب با توسعه فضاهاي مسكوني 
بايد در دس��تور كار باش��د و دولت از چني��ن ايده هايي 

حمايت مي كند.
رييس جمهور با قدرداني از فعاليت هاي فرهنگستان هنر از 
مسووالن اين فرهنگستان خواست دغدغه ها و مشكالت 
هنرمن��دان را م��ورد واكاوي قرار داده و پيش��نهادهاي 
راهگشايي در اين زمينه ارايه دهند تا دولت آن را در مراكز 

تصميم سازي مورد توجه قرار دهد.
دكتر رييس��ي در ادامه به پيشنهاد يكي از هنرمندان 
در خصوص ثبت جهاني خط نس��تعليق اشاره كرد و 
ضمن استقبال از اين پيش��نهاد، به مسووالن مرتبط 

دس��تور داد اين موضوع را با جدي��ت پيگيري كنند. 
آيت اهلل رييسي دوران هشت سال دفاع مقدس و انقالب 
اس��المي را داراي ظرفيت هاي عظيم هنري دانست و 
گفت: بي ترديد هنوز در حوزه هنر آنچنان كه شايسته 
اين حركت هاي عظيم اس��ت، حق مطلب ادا نشده و 
الزم است ابعاد مختلف اين جريانات با زبان هنرمندانه 

تبيين و به جامعه عرضه شود.
رييس جمه��ور در بخش ديگ��ري از س��خنان خود به 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در حوزه جهاد تبيين 
اش��اره كرد و گفت: امروز در عرصه جهاد تبيين همه به 
ويژه هنرمندان وظيفه بزرگي بر عهده دارند و مي توان با 
جلوه هاي هنري، ايثار و رشادت هاي عظيم فرزندان اين 
ملت را هنرمندانه براي نسل هاي آينده به تصوير كشيد 
تا بدانند كه براي عظمت اين كش��ور چه ايثارگري ها و 
جانفشاني هايي انجام شده است. دكتر رييسي در ادامه 
پيش��نهاد مطرح ش��ده در خصوص توجه به اصل 44 و 
تقويت بخش خصوصي در بخش هنر را مورد اشاره قرار 
داد و با تاكيد بر اهتمام دولت بر اين موضوع گفت: اعتقاد 
عميق داريم كه اقتصاد هنر بايد به بخش خصوصي واگذار 
شود. دولت در اين عرصه نقش هدايت، نظارت و حمايت 

را بر عهده دارد تا اين موضوع به نتيجه مطلوب برسد.
آيت اهلل رييسي با تاكيد بر اينكه كاهش توليد در عرصه 
صدا و تصوير حتما باعث نگراني است، گفت: توليدات در 
بخش صدا و تصوير بايد از لحاظ كميت و كيفيت گسترده 
باش��د چرا كه اين توليدات مخاطبان زي��ادي حتي در 

كشورهاي منطقه دارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز در اين ديدار با تاكيد بر 

اهتمام دولت مردمي براي گره گشايي از حوزه فرهنگ و 
هنر و رفع مشكالت هنرمندان اظهار داشت: پس از روي 
كار آمدن دولت مردمي، شوراي عالي سينما مجدداً برگزار 
شد. شوراي هنر ذيل شوراي عالي انقالب فرهنگي فعال 
شده است و در بودجه گشايش هاي خوبي براي تقويت و 
حمايت از حوزه فرهنگ و هنر ايجاد شده است. اسماعيلي 
افزود: با دستور رييس جمهور ستاد هماهنگي فرهنگي- 
اجتماعي كه در 43 سال گذشته سابقه نداشته است، فعال 
و مقرر ش��ده آيين نامه هاي آن تدوين و در جلسه دولت 
مورد بررسي و تصميم گيري قرار بگيرد و مصمم هستيم 
عقب ماندگي هاي دهه هاي گذشته در عرصه فرهنگ و 

هنر كشور را با همكاري هنرمندان جبران كنيم.
در اين نشست حميد نوربخش مديرعامل خانه موسيقي 
ايران، منوچهر شاهسواري مديرعامل خانه سينما، جواد 
ش��مقدري تهيه كننده و كارگردان، دكتر فرهت عضو 
فرهنگستان هنر و رييس بخش موس��يقي آن، دژاكام 
كارگردان و پيشكسوت سينما، مسعود ده نمكي كارگردان 
و تهيه كننده، س��يد ضياء هاشمي تهيه كننده، مرتضي 
شعباني مستندس��از، جواد بختياري از حوزه هنرهاي 
تجسمي و انسيه شاه حسيني كاركردان سينما در سخنان 
صميمي با گاليه از بي توجهي هاي گذشته به عرصه سينما 
و هنر، دغدغه ها، مشكالت و پيشنهادات خود را در حوزه 

رفع مشكالت هنر و هنرمندان مطرح كردند.
حمايت از موسيقي س��نتي و موسيقي نواحي، توجه به 
حقوق مولف، برنامه ريزي براي تقويت احس��اس تعلق 
خاطر به پديده هاي ملي و ديني، ترسيم نقشه راه در حوزه 
فرهنگ و هنر، استفاده از ظرفيت هنرمندان پيشكسوت، 

توجه به آثار آهنگس��ازان ايراني و حفظ و نگهداري آن، 
حمايت از تئاتر و هنرمندان اين حوزه، توزيع عادالنه منابع 
بين همه فعاالن فرهنگ و هنر، احداث سالن هاي نمايش 
در كنار مجتمع هاي مسكوني، فرهنگسازي در خصوص 
سرگرمي، توجه به بيمه و مسكن هنرمندان و تالش براي 
ثبت جهاني خط نستعليق از جمله مهم ترين محورهاي 

مطرح شده توسط هنرمندان و فعاالن اين عرصه بود.
منوچهر شاهسواري، جواد شمقدري، محمدعلي باشه 
آهنگر، غالمرضا موسوي، سيدجمال ساداتيان، سيدضياء 
هاشمي، مسعود نقاش زاده، محمود رضوي مجد، مسعود 
ده نمكي، جهانبخش سلطاني، احمدرضا معتمدي، انسيه 
شاه حسيني، محسن علي اكبري، محمدرضا شريفي نيا، 
علي سرتيپي، سيداحمد ميرعاليي، مهدي صباغزاده، 
هادي مقدم دوس��ت، فرهاد قائميان، مجيد اسماعيلي، 
جمال ش��ورجه، دانش اقباشاوي، س��يدجواد هاشمي، 
حبيب والي نژاد، سعيد سهيلي و ده ها سينماگر ديگر، از 

جمله حاضران اين برنامه بودند.
همچني��ن، مه��دي عظيم��ي ميراب��ادي، محمدرضا 
شرف الدين، قدرت اهلل صلح ميرزايي، وحيد موساييان، 
محمدرضا عرب، حبيب اهلل بهمن��ي، علي قائم مقامي، 
ه��ادي مقدم دوس��ت، يوس��ف منص��وري، احمدرضا 
معتم��دي، جمال ش��ورجه، جعفر دهق��ان، جهانگير 
الماسي، علي اكبر ثقفي، محمود گبرلو، الدن طاهري، 
انسيه شاه حسيني، محسن علي اكبري، محمدرضا ورزي، 
محمدقاصد اشرفي، علي س��رتيپي، محمدرضا شفاه، 
محمدحسين نيرومند، س��عيد الهي، سياوش حقيقي، 
محمدرضا ش��فيعي، حس��ين نمازي، ابراهيم اصغري، 
سيدسعيد سيدزاده، ش��فيع آقامحمديان، محمدرضا 
شريفي نيا، مهدي سجاد چي، مرتض شعباني، هوشنگ 
توكلي، ليال زارع، محمد احمدي، احمد اميني، عبدالرضا 
منجزي، كاظم دانشي، سينا مهراد، ساعد سهيلي، دانش 
اقباشاوي، مسعود اطيابي، محسن شايانفر، رسول توكلي، 
اسفنديار شهيدي، جواد افشار، مجتبي اميني، حميدرضا 
مدقق، و بسياري از فيلمسازان و سينماگران ديگر از جمله 

چهره هاي سينمايي اين برنامه بودند.
همچنين، لوريس چكناواريان، مصطفي راغب، حميد 
هيراد، گرشا رضايي، مهدي يغمايي، خشايار اعتمادي، 
نادر مش��ايخي، محمد سرير، حميد نوربخش، قاسم 
افشار، امير ش��ريفي، اميرعباس ستايش��گر، اردوان 
جعفريان، هادي آزرم، ش��اهين فرهت، آذر هاشمي، 
فريدون شهبازيان، محمد اطيابي از حوزه موسيقي و 
امير دژاكام، محمدرضا قاسمي، احمد جواليي، محمود 
فرهنگ، اس��ماعيل خلج، حس��ين پارسايي، شهرام 
كرمي، از حوزه تئاتر از ديگر حاضران اين برنامه بودند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
فعاالن بازار ارز و طال معتقدند كه توافق اوليه براي آزادسازي 
منابع ايران نزد بانك هاي خارجي و همچنين انتشار خبر 
قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز كه موضوع نگهداري ارز 
بيش از حد مجاز را قاچاق اعالم كرده است، موجب شده كه 
عرضه ارز خانگي در بازار بيشتر شود و همچنين جو رواني 
براي رشد قيمت ارز كاهش يافته و در نتيجه قيمت دالر 
در كانال 27 هزار تومان در بازار آزاد در حال نوسان است و 
تمايل به افزايش بيشتر ندارد و لذا چشم انداز بازار با توجه به 
پيش بيني عرضه بيشتر ارز و همچنين كاهش نسبي تقاضا 
براي ارز خانگي، به سمت ثبات بازار در حال حركت است. 

به دنب��ال اين تحوالت روز جمع��ه 26 فروردين 1401، 
قيمت سكه در شرايط كاهش قيمت دالر، افت كرده و به 
13 ميليون و 160 هزار تومان رسيد. با وجود اعالم قيمت 
اونس جهان��ي طال به ن��رخ 1975 دالر، به دليل كاهش 
قيمت دالر در بازار آزاد به 27470 تومان، قيمت سكه و 
طال نيز كاهش يافته است.  قيمت طالي 1۸ عيار هر گرم 
يك  ميليون و 306 هزار تومان و قيمت س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح جديد 13 ميليون و 90 هزار تومان اس��ت.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون و 900 هزار 
تومان وقيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و  370 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 300 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 2 ميليون و 5۸0 هزار تومان به فروش 
مي رسد. قيمت طالي 24 عيار در هر گرم يك  ميليون و 
742هزار تومان و هر مثق��ال طال، 5ميليون و 65۸ هزار 
تومان ارزش گذاري شده است. عالوه بر اين، در صرافي هاي 
بانكي قيمت ف��روش دالر 25هزار و 367 تومان و قيمت 
خريد دالر از مردم 25 هزار و  115 تومان تعيين شده است؛ 
قيمت فروش يورو نيز معادل 2۸هزار و 307 تومان و قيمت 

خريد يورو نيز 2۸هزار و 26 تومان اعالم شده است.

    توافق با بانك خارجي
حس��ين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه در مورد توافق 
آزادسازي ارزهاي ايران گفت: توافقي در خصوص آزادسازي 
مطالب��ات مالي ما نزد يكي از بانك ه��اي خارجي انجام و 
درخصوص زمان و چگونگي آزادسازي اين منابع توافقات 
اوليه اي را به عمل آورده ايم. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري 
در خصوص اخبار منتشرشده در ارتباط با آزادسازي برخي 
از منابع مالي بلوكه شده ايران اظهار كرد: هياتي از يكي از 
كشورها براي پيگيري مراحل اجراي اين توافق به تهران 
س��فر كرد و رايزني هايي را با بانك مركزي، وزارت اقتصاد 
و وزارت امور خارجه انجام داد. از سوي ديگر، نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: خبر آزادس��ازي منابع 
ارزي و اطالق قاچاق به ارزهاي خانگي بيش از حد نصاب 

موجب شد عرضه ارزهاي خانگي به بازار افزايش يابد و نرخ 
ارز پايين بيايد. محمد كشتي آراي در خصوص تحوالت 
بازار طال در هفته اخير اظهار داشت: در يك هفته گذشته 
قيمت اونس جهاني همواره س��ير صعودي داشت و با 22 
دالر افزايش در آخرين معامالت روز گذشته به يك هزار و 
967 دالر رسيد. در طول هفته گذشته به جز نوسانات بهاي 
اونس جهاني نرخ ارز نيز نوسانات شديدي داشت به طوري 
كه از ابتداي هفته سير صعودي داشت و تا روز چهارشنبه 
به كانال 2۸ هزار تومان وارد شد و حتي با قيمت 2۸ هزار 
و 250 هزار تومان معامله مي شد. كشتي آراي با بيان اينكه 
روز چهارشنبه انتشار دو خبر نرخ ارز را تحت تأثير قرار داد 
و موجب نزول قيمت ارز به كانال 27 هزار تومان شد، افزود: 
يكي خبر آزادسازي منابع ارزي و ديگري اطالق قاچاق به 
ارزهاي خانگي بيش از حد نصاب بود و موجب شد عرضه 
ارزهاي خانگي به بازار افزايش يابد درنتيجه نرخ ارز كاهش 
يابد. درنتيجه مي توان گفت افزايش قيمت اونس جهاني 
طال و كاهش نرخ ارز يكديگر را پوشش دادند و قيمت طال و 
سكه تغيير محسوسي نداشت اما حباب سكه افزايش يافت. 
قيمت سكه طرح قديم در آخرين معامالت روز پنجشنبه 
به 12 ميليون و 950 هزار تومان رسيد كه به طور متوسط 
100 هزار تومان افزايش هفتگي و سكه طرح جديد به 13 
ميليون و 150 هزار تومان رسيد كه 1۸0 هزار تومان افزايش 
قيمت حباب سكه را شاهد بوديم.  نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران گفت: نيم سكه، ربع سكه و سكه هاي گرمي نيز 
در آخرين معامالت هفته گذشته نسبت به ابتداي هفته 50 
هزار تومان افزايش قيمت داشتند. قيمت هر مثقال طالي 
آب شده در هفته گذشته به طور متوسط پنج ميليون و 670 
هزار تومان بود و تغييري نداشت و هر گرم طالي 1۸ عيار در 
دوره مذكور. يك ميليون و 307 هزار تومان بود و مشاهدات 

حاكي از اين است كه تغييري نداشت.  كشتي آراي گفت: 
قيمت طال و انواع سكه تا اواسط هفته به باالترين حد قيمت 
خود رسيدند اما از روز چهارشنبه قيمت ها كاهش يافت و 
روز پنجشنبه اين روند ادامه داشت. حباب سكه در هفته 
اخير 1۸0 هزار تومان افزايش يافت و در روز پنجشنبه با 
توجه به افزايش تقاضا براي خريد سكه به 320 هزار تومان 
هم رس��يد. معامالت در هفته گذشته متعارف و عرضه و 
تقاضا نيز متعادل بود اما در روز پنجشنبه تقاضا بر اي خريد 
سكه افزايش يافت.انتظار مي رود  روند بازار در هفته آينده 
نيز همچون هفته گذشته باشد البته ممكن است با توجه 
به تغييرات ن��رخ ارز و عرضه ارزهاي خانگي به بازار تقاضا 
براي خريد سكه افزايش يابد و حباب سكه نيز ركوردهاي 
جديدي را ثبت كند. قيمت هر اونس طال در پايان معامالت 
با 0.11 درصد افزايش به 1975 دالر و ۸۸ سنت رسيد.به 
گزارش رويترز، تداوم بحران اوكراين و نگراني ها از باال رفتن 
تورم سبب شد تا قيمت طال روز پنجشنبه با رشدي اندك 
در مسير ثبت رشد هفتگي باقي بماند، اما تقويت دالر و رشد 
سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا موجب شد تا رشد 
قيمت فلز زرد محدود شود. قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت با 0.11 درصد افزايش به 1975 دالر و ۸۸ سنت 
رسيد. قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي روز پنجشنبه 
با 0.49 درصد كاهش به 1974 دالر و 90 سنت رسيد. در 
حالي كه بانك هاي مركزي جهان در تالش براي مهار تورم 
هستند، بانك مركزي اروپا روز پنجشنبه سياست كاهش 
تدريجي اقدامات محرك اقتصادي خود را تداوم بخشيد، 
اقدامي كه چندان براي مقابله با تورم فزاينده مناسب ارزيابي 
نمي شود. ادوارد مويا تحليلگر موسس��ه اوآندا در اين باره 
گفت، اقدام بانك مركزي اروپا سرمايه گذاران را غافلگير 
كرد و اين موجب تقويت ارزش دالر ش��د. بنابراين رش��د 

قيمت طال تا حدودي تضعيف شد. شاخص ارزش دالر با 
نيم درصد افزايش مواجه بود و موجب گرانتر شدن طال براي 
خريداراني شد كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند. 
سوددهي اوراق قرضه ده ساله خزانه داري امريكا هم ديروز 
شاهد افزايش بود. جان ويليامز رييس فدرال رزرو نيويورك 
گفت، بانك مركزي امريكا بايد افزايش نيم درصدي نرخ 

بهره در نشست ماه مي را مد نظر قرار دهد.
با اين وجود قيمت طال همچنان شاهد ثبت رشد هفتگي 
حدودا 1.3 درصدي بود كه دومين افزايش هفتگي متوالي 
محسوب مي شد. به دليل تعطيالت عيد پاك بازارها امروز 

بسته خواهد بود.

    طال در بلندي ترمز كشيد
قيمت طال امروز پنجشنبه ثابت بود اما قيمت ها براي دومين 
افزايش متوالي هفتگي تعيين ش��د زيرا بحران اوكراين و 
افزايش فشارهاي تورمي جذابيت اين فلز امن را افزايش داد.
قيمت طال در روز چهارش��نبه به باالترين حد يك ماهه 
رس��يده بود زيرا افزايش قيم��ت مصرف كننده جذابيت 
آن را به عنوان محافظ تورم تقويت كرد و به نظر مي رسد 
س��رمايه گذاران به افزايش قريب الوقوع نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو توجه مي كنند. هر اونس طال در ساعت 7 و 50 
دقيقه صبح به وقت شرقي با يك درصد كاهش به 1976 
دالر و 30 س��نت رسيد و روز گذش��ته با 1979 دالر و 36 
سنت معامله شد. در بازار معامالت آتي امريكا نيز با 0.05 
درصد كاهش به 1977 دالر و 30 سنت رسيد و روز گذشته 
با 19۸3 دالر و 20 سنت معامله شد. اين فلز گرانبها در هفته 
حدود 1.7 درصد رشد داشته است. شمش بدون بازده در 
مواقع نامطمئن به عنوان يك ذخيره امن و پوششي در برابر 
تورم در نظر گرفته مي شود. شاخص دالر امريكا به دنبال 
كاهش بازدهي خزانه داري از باالترين سطح ماه مي 2020 
كاهش يافت و باعث ش��د طال براي ديگ��ر دارندگان ارز 
جذابيت كمتري داشته باشد. معامله گران مشتاقانه منتظر 
نشست بانك مركزي اروپا هستند. به نقل از رويترز، 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. ادوارد مير تحليلگر موسسه من 
كپيتال اظهار كرد: به نظر مي رسد طال افزايش نرخ هاي 
امريكا را ناديده مي گيرد و به طور خاص بر تورم متمركز شده 
است. دارايي هاي بزرگ ترين صندوق قابل معامله با پشتوانه 
طال در جهان، يك درصد افزايش يافت و به 1104.42 تن 
رسيد. در بازار فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با 0.3 
درصد افزايش به 25.79 دالر در هر اونس رسيد و پالتين 
با 0.2 درصد افزايش به 9۸7.97 دالر رسيد و پاالديوم 1.۸ 

درصد افزايش يافت و به 2357 دالر و 61 سنت رسيد.
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عرضه ارزهاي خانگي به بازار سرعت گرفت

شرايط عرضه، حمل يا نگهداري ارز توسط مردم تعيين تكليف شد

توافق اوليه درباره آزادسازي مطالبات مالي ايران

رييس شوراي عالي كانون صرافان: بازار آزاد ارز ديگر رسمي نيست
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بر اساس دستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز 
قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور كه خرداد 
99 به شبكه بانكي ابالغ شده، هر مسافر مي تواند تا سقف 
10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها وارد و نيز تا سقف 
5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي از مرزهاي هوايي، 
تا سقف 2000 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 500 هزار تومان 
مجاز است . رييس شوراي عالي كانون صرافان گفت: قانون 
جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمده است كه مشكالت 
گذشته را حل كند و بر اين اساس تمام معامالت بايد به 

شبكه مجاز منتقل شود.
احمد لواساني رييس شوراي عالي كانون صرافان در اين 
رابطه با اشاره به شكل گيري بازار آزاد در سال هاي اخير و 
جوالن دالالن ارز اظهار داشت: بر اساس قانون جديد كه 
از سوي رييس مجلس ابالغ شده است، بازار آزاد ارز ديگر 
رسمي نيست و ثبت معامالت ارزي در سامانه ارزي ضرورت 
دارد.  وي با اشاره به اينكه در قوانين گذشته، بعضا از عبارت 
بازار آزاد استفاده شده است اظهار داشت: به نظر بنده اين 
قانون آمده است كه مشكالت گذشته را حل كند و بر اين 
اساس بايستي تمام معامالت به شبكه مجاز منتقل شود.  
وي همچنين با اشاره به وجود ارز چند نرخي در سال هاي 
اخير و تمايل برخي افراد به بازار آزاد اظهار اميدواري كرد كه 
در آينده نزديك با حذف ارز ترجيحي به سمت كم كردن 
فاصله بين نرخ ها در بازارها برويم؛ در نتيجه در صورت تحقق 
اين موضوع و شكل گيري ارز تك نرخي، شاهد كاسته شدن 
از حجم بازار آزاد خواهيم بود و قانون در اين راستا مي تواند 
كمك كند. به گفته لواساني، اقتصاد كشورمان در شرايط 
يك جنگ اقتصادي تمام عيار اس��ت و اين طبيعي است 
كه قوانين سخت گيرانه اي در حوزه معامالت ارزي داشته 
باشيم اما از آن سو نيز بايد مراقب باشيم كه اين قوانين جلوي 
توليد و صادرات را نگيرد و تسهيل كننده امور باشد. طبق 
قانون جديد و براي ضابطه مند شدن معامالت ارزي، خريد 
و فروش ها بايد در سامانه معامالت ارزي بانك مركزي ثبت 
شود، همچنين دارندگان ارز براي اينكه مشمول برچسب 
قاچاق ارز و عواقب آن نشوند بايد ميزان دارايي ارزي كه از 

گذشته داشته اند را هم در اين سامانه ثبت كنند.
رييس جمهور 23 فروردين ماه، »قانون اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز« را براي اجرا به ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در حوزه نهاد رياس��ت جمهوري، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت كشور و وزارت دادگستري ابالغ كرد. همانطور كه 
از نام اين قانون مشخص است، محوريت مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در دس��تور كار است. در اين ميان، بررسي ماده 
12 اين قانون نشان از عزم جدي سياست گذار براي سامان 

دادن به بازار غيررسمي و غيرشفاف ارزي دارد. بازاري كه 
در سال هاي اخير، در نبود قانون مشخص به بستري براي 
رونق فعاليت سفته بازان و دالالن ارزي تبديل شده بود، به 
گونه اي كه ساير بازارهاي پولي و مالي و سرمايه اي نيز متاثر 
از نوسان رقم خورده در بازار آزاد ارز، با رشد قيمت ها همراه 
مي شدند و در نهايت، با ايجاد انتظارات تورمي در جامعه، 
آسيب جدي به معيشت مردم وارد مي شد. 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. بر اساس اصالحات صورت 
گرفت��ه در ويرايش جديد، وضعيت نق��ل و انتقال ارز، 
دارايي ارزي مجاز افراد و همينطور مصاديق قاچاق ارز و 
مجازات هاي آن دستخوش 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 كشور«، »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 اين قانون و براي ضابطه مند ش��دن 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 2 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 كش��ور كه 
خرداد 99 به شبكه بانكي ابالغ شده، هر مسافر مي تواند تا 
سقف 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها وارد و نيز تا 
سقف 5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي از مرزهاي 
هوايي، تا سقف 2000 يورو يا معادل به ساير ارز از طريق 
مرزهاي زميني، ريلي و دريايي خارج كند. همچنين، 
ميزان ورود و خروج ريال توس��ط هر مسافر حداكثر تا 
500 هزار تومان مجاز است . الزم به ذكر است كه خرداد 
99 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، ورود ارز به صورت 
اسكناس به داخل كش��ور 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 1400 مجاز اعالم كرده بود.

    مجازات فروشندگان ارز قاچاق
ماده 1۸ 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 )1( اين ماده هم تغييراتي 
ايجاد شده است. بر اين اساس قانون به شرح زير اصالح 
مي گردد: »جريمه نق��دي ارز ورودي، يك تا دو برابر 
به��اي ريالي آن و جريمه نق��دي 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 1 اين ماده نيز آمده اس��ت: »عرضه يا 
فروش كاالي قاچاق موضوع 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 )21( قانون به شرح زير اصالح شده 
اس��ت: »درصورتي كه ارزش كاالي قاچاق يا ارز مكشوفه 
موضوع ماده )1۸( اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه 
كاشف معادل پنجاه ميليون )50.000.000( ريال يا كمتر 
باشد 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 ش��ود و ارز 
مكشوفه به حساب مشخص ش��ده توسط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم 
ابالغ مي گردد«. در قانون مذكور، به صراحت اعالم ش��ده 

است: 
الف. ورود ارز به كش��ور با خروج ارز از كشور، بدون رعايت 
ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي 
پول و اعتبار تعيين مي شود. ب. هرگونه اقدام به خروج ارز 
از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات 
قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. پ. انجام 
معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، 
حوال��ه، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين 
معامله، صرافي مجاز، بانك يا موسسه مالي و اعتباري داراي 
مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي 
اس��ت كه در زمان انجام معامل��ه، حداقل يكي از طرفين 
در كش��ور باشند. معامالتي كه با مجوز بانك مركزي و در 
حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير 
واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي 
كااليي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند »ت« اين 

ماده خارج است.
ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آنكه تحويل ارز و 
مابه ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به 
تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته 
است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
ث. انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كش��ور براي 
اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات 
صرافي از بانك مركزي. تبصره- كارگزار، ش��خصي است 

كه مابه ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.
ج. عدم ثبت معامالت ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص 
يا خالف واقع اطالعات مربوط به معامالت مذكور در اين 
سامانه توسط صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي 

مجوز از بانك مركزي.
چ. عدم ارايه صورت حس��اب خريد معتبر با ارايه صورت 
حساب خريد خالف واقع يا داراي اطالعات ناقص به مشتري 
توسط صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز 

از بانك مركزي.
ح. عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحس��اب خريد 
معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، 
بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. 
ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از 
شمول اين بند خارج 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.

افزايش درآمد مردم بهترين 
جايگزين اصالح تخصيص ارز ۴۲۰۰

دول��ت ب��راي جايگزيني 
تخصيص ارز 4200 توماني 
ابتدا بايد راهكار مناس��ب 
را بيابد و س��پس نسبت به 
اجراي آن اقدام كند، براي 
تحقق درست اين امر بايد 
دولت به قدري منابع كافي 
در اختيار داش��ته باش��د 
كه معيش��ت مردم دچار 
خدش��ه نش��ود. اينكه ارز 
4200 توماني بايد حذف و ب��ه نوعي تخصيص آن 
اصالح شود بر همه مبرهن است و به نظرم كسي اين 
موضوع را نفي نمي كند و موافق تداوم تخصيص ارز 
4200 توماني نيست اما بايد ديد چه راهكاري براي 

جايگزيني اين موضوع اجرايي مي شود. 
با توجه به اختالف زيادي ك��ه دالر 4200 توماني با 
نرخ بازار آزاد و ارز نيمايي دارد، تخصيص اين ارز بايد 
متوقف شود. ضمن اينكه مشكل بودجه اي هم دارد و 
آن اينكه قيمت ارزي كه در بودجه براي تسعير نرخ 
ارز بانك مركزي منظور كردند بسيار متفاوت است. 
يعني براي تخصي��ص ارز 4200 تومان��ي، به بانك 
مركزي تكليف ش��ده كه ارز نفت را با رقم مشخصي 
بفروشد و ارز 4200 توماني هم تخصيص دهد و اين در 
حالي است كه مابه التفاوت اين نرخ با نرخ سامانه نيما 
و بازار آزاد كه باالي 20 هزار تومان است، باالست.  در 
اين شرايط بانك مركزي مجبور به چاپ پول خواهد 
شد كه بتواند ارز 4200 توماني را تخصيص دهد؛ چه 
از منابع خودش و چه ارز نيمايي. بنابراين راه گريزي 
نيست كه اين معضل به كسري بودجه دولت منجر 
خواهد ش��د و به دنبال آن شاهد افزايش نقدينگي و 
در نهايت تورم هستيم. در نتيجه ادامه تخصيص ارز 
4200 توماني راه صحيحي نيست.  به نظر مي رسد 
بايد مكانيزمي فراهم شود كه در قالب يارانه نقدي يا 
كارت الكترونيكي يا هم��ان كوپن اين مابه التفاوت 
حذف 4200 توماني به مردم تخصيص پيدا كند. و 
براي داروها اين منابع به شركت هاي بيمه  تعلق گيرد 
و مثال يارانه گندم و نان هم در اختيار نانوايي ها قرار 
گيرد. ضمن اينكه در اين شرايط نظارت هاي سنگيني 
الزم است تا طرح هاي جايگزين به درستي اجرا شود.

علي رغم اينكه جايگزيني تخصيص ارز 4200 توماني 
مشكل است اما تنها مسير است و چاره ديگري نداريم. 
در نتيجه يا بايد يارانه هاي نقدي را افزايش دهيم يا از 
طريق نانوايي ها كارت هاي مخصوص در اختيار نانواها 
قرار دهيم يا اينكه حقوق ها افزايش يابد.  به اعتقاد من 
بهترين حالت اين اس��ت كه شرايط كشور به لحاظ 
احياي برجام و افزايش درآمده��اي ارزي به قدري 
مناسب شود كه بتوان اقشار آسيب پذير و دهك هاي 
پايين را با افزايش حقوق  مناسب پشتيباني كرد كه 
جبران حذف 4200 توماني بشود. نگاه من اين است 
كه درآمدهاي دولت بايد انقدر با فروش 2.5 ميليون 
بشكه نفت و احياي برجام افزايش يابد كه دولت منابع 
كافي داشته باش��د تا مردم بتوانند با افزايش حقوق 
سختي معيش��ت را تعديل كنند؛ در غيراين صورت 
با اين شرايط كنوني بايد به كارت هاي الكترونيكي و 
كوپن ها روي بياوريم كه تجربه آن را در زمان جنگ 

داشته ايم و خيلي رضايت بخش و مناسب نيست.

سيدكمال سيدعلي

معاون ارزي
 اسبق بانك مركزي

امكان انجام پيامكي فرآيندهاي 
مربوط به چك هاي جديد

صادركنن��دگان و دريافت كنن��دگان چك ه��اي 
جدي��د مي توانند با ارس��ال پيامك به سرش��ماره 
4040701701، نس��بت ب��ه »ثب��ت«، »تايي��د 
دريافت«، »انتقال «، »استعالم« و همچنين »معرفي 
شماره تلفن همراه براي اطالع از ثبت يا انتقال چك 
به نام فرد« اقدام كنند.بانك مركزي اعالم كرد اين 
بانك در راس��تاي تسهيل دسترس��ي به خدمات 
چك هاي جديد بنفش رنگ براي مشتريان شبكه 
بانكي، امكان »ثبت«، »تاييد دريافت« و »انتقال« 
تا س��قف مبلغي 150 ميلي��ون ري��ال را از طريق 
پيامك فراهم كرد. همچنين امكان انواع استعالم 
بدون س��قف مبلغي براي اطالع از وضعيت چك و 
صادركننده چك نيز با اس��تفاده از ارسال پيامك 
فراهم شده اس��ت. از ديگر مزاياي سامانه پيامكي، 
»معرفي ش��ماره تلفن همراه براي اطالع از ثبت يا 
انتقال چك به نام فرد« اس��ت. پس از ثبت شماره 
تلفن همراه در سرشماره 4040701701، هر زمان 
چكي در وجه فرد صادر شود، پيامك ثبت چك براي 
وي ارسال مي شود. پيش از اين، دسترسي به سامانه 
صياد و دريافت خدمات ثبت صدور، تاييد دريافت 
و انتقال چك از طريق اينترنت بانك، موبايل بانك، 
برنامك ه��اي موبايل��ي، ش��عب و خودپردازهاي 
بانك هاي عامل امكان پذير ب��ود و در حال حاضر، 
ام��كان انجام فرآيندهاي مرتبط ب��ا چك از طريق 
پيامك نيز به اين موارد افزوده ش��ده است.  يادآور 
مي شود به موجب »قانون اصالح قانون صدور چك« 
صادركننده چك ه��اي جديد بنفش رنگ، موظف 
به ثبت سيس��تمي مندرجات چك شامل »تاريخ 
سررسيد«، »مبلغ« و »اطالعات هويتي ذينفع« در 
سامانه صياد مي باشد و ذينفع چك نيز هنگام دريافت 
برگ چك بايد از ثبت سيستمي چك به نفع خود 
اطمينان حاصل ك��رده و پس از تطبيق مندرجات 
چك با اقالم اطالعاتي ثبت ش��ده در سامانه صياد، 
نسبت به تاييد يا عدم تاييد آن اقدام  كند. انتقال چك 
نيز صرفا از طريق سامانه صياد امكان پذير است. در 
صورت عدم ثبت سيستمي چك در سامانه صياد و 
تاييد آن توسط ذي نفع، بانك، امكان پرداخت وجه 

چك به ذي نفع را نخواهد داشت.

دولت با جديت انضباط نظام 
بانكي را دنبال مي كند

سيد ابراهيم رييسي گفت: دولت با جديت انضباط 
نظ��ام بانكي را دنبال مي كن��د و همه در اين مدت 
شاهد هستند كه تغييرات در نظام بانكي به تدريج 
اغاز شده است كه ادامه خواهد يافت. آيت اهلل دكتر 
سيد ابراهيم رييس��ي در تشريح جهت گيري هاي 
اصلي دولت، با اش��اره به اينكه عدالت به طور عام و 
عدالت اقتصادي به طور خاص از موضوعاتي است كه 
در آن عقب ماندگي وجود دارد، اظهار داشت: دولت 
بنا دارد براساس آمايش سرزميني به صورت عادالنه 
و متوازن زمينه پيشرفت و آباداني مناطق مختلف 
كش��ور را فراهم آورد، چرا كه بخش هايي از كشور 
مورد توجه نس��بي قرار گرفته و به برخي بخش ها 
توجه كمتري شده است، حتي در داخل استان هاي 
به ظاهر برخوردار مانند تهران نيز مناطق محروم 
وجود دارد كه مصمم هس��تيم با نگاه عادالنه همه 
اين موارد را مورد توجه قرار دهيم. رييس جمهور به 
ويژگي هاي اصلي بودجه امسال بر اساس گفتمان 
دولت پرداخت و گفت: محور اصلي بودجه 1401 
را عدالت محوري قرار داديم و س��از و كار الزم براي 
داشتن عدالت اجرايي، در بودجه پيش بيني شده 
است. در اين راس��تا صندوقي در هر استان در نظر 
گرفته شده اس��ت تا منابع حاصل از فروش اموال 
م��ازاد دولت و ح��ق مالكانه معادن هر اس��تان در 
صندوق همان استان واريز شود تا بتوانند با استفاده 
از آن و نيز كمك دولت پروژه هاي ناتمام اس��تاني 
خود را تكميل كند. با انجام سفرهاي استاني تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام آغاز شده و وزرا و استانداران 
براي تأمين منابع تكميل پروژه هاي نيمه تمام خود 

نيازي به مراجعه به پايتخت و هيات دولت ندارند.
رييس جمهور با بيان اينكه دولت در بودجه س��ال 
جاري، رشد اقتصادي ۸ درصدي را پيش بيني كرده 
است، خاطرنش��ان كرد: در حالي كه در سال هاي 
گذشته رقم رشد اقتصادي حدود 4 دهم درصد بود 
اما قصد داريم امس��ال با كنترل هزينه ها و افزايش 

درآمد و بهره وري، به رشد ۸ درصدي برسيم.
با افزايش يارانه ها نمي توان مشكل اقتصادي مردم 
را به طور پايدار حل و فصل كرد و الزم است افزايش 
رشد اقتصادي و رونق توليد در كشور محقق شود.

دكتر رييس��ي در بخش ديگري از سخنان خود به 
موضوع عدالت مالياتي اش��اره كرد و اظهار داشت: 
قب��ل از اين دولت فقط 4 ميلي��ون مودي مالياتي 
وجود داش��ت اما در 7 ماه گذش��ته با شناس��ايي 
فرار ماليات��ي و افزايش بيش از 2 ميليوني موديان 
مالياتي، حدود 110 درصد افزايش درآمد مالياتي 

داشتيم.
آيت اهلل رييس��ي اقدام مهم ديگ��ر دولت را اجراي 
قانون تسهيل اخذ مجوزهاي كسب و كار برشمرد، 
گفت: اين قانون، 13 س��ال پيش تصويب شده اما 
تاكنون اجرا نشده بود و دولت با آگاهي از نقش اين 
تسهيلگري در افزايش اش��تغال و توليد، آن را در 
چند هفته اخير با جديت دنبال كرد كه پيش��رفت 
ملم��وس و خوبي ه��م داش��ت. رييس جمهور به 
موضوع افزايش حجم ص��ادرات و تجارت خارجي 
نيز پرداخت و اظهار داشت: حجم صادرات تجاري 
در ماه هاي اخير حدود 43 درصد افزايش يافته است 
ضمن آنكه ركورد ترانزيت ريلي در سال هاي اخير 
شكسته شد و س��هم كشورمان در ترانزيت كاال در 
منطقه ارتقاء يافت. آيت اهلل رييسي در جمع بندي 
اين بخش از سخنانش افزود: با تالش همه فعاالن 
توليد و تجارت در كشور و عزم و اراده جوانان خالق 
و همكاران دولت در صنعت نفت و افزايش توليد و 
فروش نفت، فصل جديدي از رونق در شرايط تحريم 
در كشور رقم خورد تا جاييكه سخنگوي كاخ سفيد 
اعتراف مي كند امريكا در فش��ار حداكثري بر ملت 
ايران شكست مفتضحانه متحمل شده است و اين 
نتيجه تالش و مقاومت مردم و اقدامات انجام شده 
براي بي اثر كردن تحريم ها است. آيت اهلل رييسي در 
ادامه به موضوع ارز ترجيحي و دغدغه دانشجويان 
در اين زمينه اش��اره كرد و گف��ت: همه ۸ ميليارد 
دالري را ك��ه در قانون بودج��ه 1400 براي خريد 
كاالهاي اساسي اختصاص يافته بود، قبل از شروع 
به كار اين دولت و در شهريورماه به اتمام رساندند، 
اما دولت با تدابيري تالش كرد در اين زمينه فشاري 
بر مردم وارد نش��ود و كاالهاي اساس��ي مردم نيز 
بدون دغدغه تامين ش��ود. رييس جمهور با اشاره 
كار كارشناس��ي صورت گرفته و جلسات متعدد با 
اقتصاددانان تصريح كرد: در خصوص ارز ترجيحي 
2 ديدگاه وجود دارد برخي معتقدند كه فسادزا است 
و برخي ديگر حذف آن را موجب مشكالت اقتصادي 
مي دانند اما دولت تصميم گرفته كارهاي سخت را 
با درايت و كم ترين عوارض پيگيري و اجرايي كند 
و ارز 4200 توماني بايد تا حصول اطمينان از اينكه 
مشكلي پيش نمي يابد، ادامه يابد يا جبران آن را به 
مردم بپردازيم. رييس جمه��ور در خصوص ايجاد 
شبهه درخصوص ساخت 4 ميليون واحد مسكوني 
در 4 س��ال، گفت: اقدامات الزم در اين زمينه براي 
پيدا كردن زمين آغاز، صندوق ملي مسكن تشكيل و 
پول در آن واريز شده و كار ساخت حدود 900 هزار 
واحد مسكوني در استان ها آغاز شده است. لذا وعده 
ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال حتمي و شدني 
است و در اين زمينه كساني كه در سال هاي گذشته 
ترك فعل داشتند، بايد جوابگو باشند. رييس جمهور 
با اشاره به سخنان يكي از دانشجويان در خصوص 
ساماندهي نظام بانكي كشور، اظهار داشت: دولت با 
جديت انضباط نظام بانكي را دنبال مي كند و همه در 
اين مدت شاهد هستند كه تغييرات در نظام بانكي 

به تدريج اغاز شده است كه ادامه خواهد يافت.
دكتر رييسي به موضوع خودرو هم پرداخت و گفت: 
عقب ماندگي هاي جدي در اين حوزه وجود دارد و 
اصالح مديريت و كيفيت و شكستن انحصار در اين 
حوزه از برنامه هاي دولت است و تصميم گرفتيم تا 

سهم دولت در اين حوزه را در بورس عرضه كنيم.



گروه بازار سرمايه|
در چند هفته اخي��ر زمزمه هايي درباره وضع عوارض 
صادراتي بر برخي كاال ها اعالم مي شد. در هفته اخير 
طي يك بخشنامه از سوي ستاد تنظيم بازار به گمرك 
اعالم ش��د كه به منظور اطمينان از تأمين مواد اوليه 
صنايع كش��ور با قيمت هاي رقابتي به صورت پلكاني 
و براساس تغييرات قيمت هاي صادراتي ايران نسبت 
به قيمت مبنا از ابتداي سال ۱۴۰۱ بر صادرات برخي 

كاالهاعوارض اعمال خواهد شد.
اين كاال ها همانند محصوالت زنجيره ارزش فوالد از 
سنگ آهن تا شمش فوالد و محصوالت پايين دست؛ 
محصوالت زنجيره فلزات اساس��ي مس، آلومينيوم 
و روي از كنس��انتره تا فلز و محصوالت پايين دست؛ 
محصوالت زنجيره پتروش��يمي و شيميايي، شيشه، 

كلينكر و سيمان و انواع فروآلياژ است.
بر اساس اين بخش��نامه قيمت مبنا تا ابتداي خرداد 
۱۴۰۱ برابر ب��ا آخرين قيمت صادرات��ي فوب ايران 
منتهي به هفته اول دي ماه ۱۴۰۰ بوده، سپس از ابتداي 
خرداد مجدداً تعيين تكليف خواهد شد. در اصل به نظر 
مي رسد آغاز جنگ ميان روسيه و اوكراين كه جهش 
قيمت هاي جهاني را در پيش داشت، سياست گذاران را 
براي اعمال عوارض بر صادرات كاال هاي مذكور ترغيب 
كرده اس��ت. به دنبال اين بخشنامه شركت هايي كه 
عمده درآمد هاي خود را از صادرات به دست مي آورند 
و با باالرفتن بهاي كاال ها در بازار هاي جهاني بيشترين 
ميزان رش��د را داش��تند، ملزم ب��ه پرداخت عوارض 

بيشتري هستند.
انتشار اين بخشنامه واكنش هاي بسياري در پي داشت 
و معامالت بورسي روز سه شنبه هفته اخير را تحت تأثير 
قرار داد. به دنبال واكنش منفي سهامداران به بخشنامه 
مذكور مجيد عش��قي، رييس س��ازمان بورس طي 
نامه اي نسبت به بخش��نامه مذكور اعتراض كرد. او با 
ارايه پيش��نهاد نس��بت به مبناي زماني اخذ عوارض 
صادراتي، به اثرات سوئي كه بخشنامه مذكور بر اعتماد 
سهامداران و در نهايت بازار سهام خواهد گذاشت، اشاره 
كرد. بسياري از تحليلگران و افراد بنام بازار سهام نيز 
نسبت به انتشار بخشنامه مذكور واكنش نشان دادند.

اغلب سهامداران عقيده دارند كه اعمال اين عوارض 
اثرات نامطلوبي بر روند سوددهي شركت هاي متأثر 
خواهد گذاش��ت؛ چرا كه رش��د كاال ه��اي جهاني بر 
بهاي تمام شده توليد نيز اثرگذار و مبناي محاسبه در 
بخشنامه رشد فروش است. بر اين اساس رشد كاال ها 
در بازار هاي جهاني كه يكي از عوامل رش��د جذابيت 
شركت هاي صادرات محور بوده، با اعمال اين بخشنامه 
اث��رات نامطلوبي، هم بر عملكرد مالي ش��ركت هاي 

صادرات محور و هم بازار سهام وارد خواهد داشت.

   تصميم فوري در خصوص 
كاهش تدريجي شدت صادرات كاال هاي پايه

رضا محتشمي پور، معاون معادن و فرآوري مواد وزارت 
صمت در نامه اي به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
تأكيد كرد: اعمال عوارض صادراتي پلكاني مصوبه ستاد 
تنظيم بازار كش��ور و براي وزارتين اقتصاد و صنعت، 
معدن و تجارت الزم االتباع مي باشد و بيان اينكه هر 
گونه تغيير در محتواي اين مصوبه بايد در همين ستاد 

به جمع بندي و تصويب برسد.
وي اين نامه با اش��اره به افزايش ش��ديد قيمت هاي 
جهاني برخي از محصوالت پايه خصوصاً زنجيره فوالد، 
فراورده هاي نفتي و پتروش��يمي ناشي از تحوالت و 
تنش هاي اتفاق افتاده در مرز هاي اتحاديه اروپا، تصريح 
كرد: اين چالش به درستي اين نگراني را به وجود آورده 
كه تنش هاي حاصل از يك بحران در صد ها كيلومتر 
دورتر از مرز ها و ب��دون ارتباط با واقعيت هاي اقتصاد 
اين كش��ور، نبايد عينًا به بازار هاي داخلي وارد شده و 
اقشار جامعه را تحت فشار تورمي بيش از اين قرار دهد. 
از س��وي ديگر محدوديت هاي اعالم شده در تأمين 
انرژي صنعت، نگراني هايي را در خصوص تأمين ميزان 
مناسب از نهاده هاي توليد و كاال هاي پايه را براي صنايع 

داخلي و پروژه هاي عمراني به وجود مي آورد.
معاون معادن و فرآوري مواد وزارت صمت افزود: هر دو 
اين نگراني ها كشور را نيازمند اتخاذ تصميم فوري در 
خصوص كاهش تدريجي شدت صادرات كاال هاي پايه 
و تأمين ميزان مناسب اين كاال ها براي بازار هاي داخلي 
با احتراز از مكانيزم هاي امتحان شده و منسوخ ايجاد 
ممنوعيت هاي گسترده و دفعي صادراتي و مداخالت 
دستوري قيمتي مي گرداند. محتشمي پور، ادامه داد: 
هدفگذاري رسيدن به رشد ۸ درصدي اقتصاد در سال 

جاري و كالن پروژه اي مانند مس��كن ملي كه الزمه 
رسيدن به سطح مناسب اشتغال، كاهش تورم داخلي و 
تأمين مسكن مورد نياز جامعه است نيز مستلزم تأمين 
مواد اوليه مورد نياز با قيمت مناسب براي صنايع داخلي 
است.وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد: اگر صنايع 
شاخص بورس با اعمال بسته حمايت از بورس از جمله 
با اعمال سقف قيمتگذاري سوخت يا ساير اجزا بسته 
حمايت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمايت 
دولت قرار مي گيرند كه اثرات آن نيز در رشد شاخص 
بورس تجربه ش��د، انتظار مي رود ك��ه ايجاد ثبات در 
عرضه مواد اوليه، محصوالت پايه و تأمين كاالي مورد 
نياز مصرف كنندگان داخلي هم مدنظر سياست گذاران 

حوزه اقتصادي كشور قرار گيرد.
معاون مع��ادن و فرآوري م��واد وزارت صمت با بيان 
اينكه، رش��د مداوم ش��اخص بورس تنه��ا عامل در 
تصميم گيري هاي اقتصادي كشور نخواهد بود، گفت: 
از سوي ديگر ماهيت اين عوارض صرفًا كاهش شدت 
س��ود آوري صادراتي و جذابيت صادرات اس��ت و نه 
كاهش اصل سود بنگاه ها و لذا مثاًل در شرايطي كه طي 
سه ماه گذشته قيمت محصوالت صادراتي و به تبع آن 
سود حاصل از صادرات شركت ها در برخي گروه هاي 
صنايع فلزي تا ۵۰ درصد افزايش يافته با وضع عوارضي 
در حدود ۲۲ درصد سعي در كاهش انگيزه صادرات و 

حفظ موجودي مواد اوليه كشور شده است.
محتشمي پور با يادآوري اينكه اتخاذ وضعيت مقابله با 
بحران جهاني در حفظ ذخاير كااليي فرآيندي است 
كه طي چند ماهه گذشته در اغلب كشور هاي جهان 
در اشكال شديد و بسيار سختگيرانه اعمال شده است، 
اضافه كرد: حتي در ش��رايط قبل از بحران جاري نيز 
در اقتصاد هاي بس��يار بزرگ تر و با قابليت بيشتر نيز 
شاهد وضع ممنوعيت ها يا افزايش عوارض صادراتي 
هستيم. مانند آنچه در چين با افزايش عوارض صادرات 
فروآلياژ ها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بوديم.

وي در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: توقف و بازگشت 
روند كاهش يكروزه شاخص بورس بيانگر آنست كه 
موضوع ابالغ عوارض صادراتي، در كنار عوامل مهم تري 
مانند روند قيمت ارز و با تعديل انتظارات غير واقعي بازار 
از فضاي سياسي بين المللي نقش اندكي در انتظارات 
بازار از سودآوري بنگاه ها داشته و بازار سرمايه به خوبي 
متوجه اثر اندك اين مصوبات در عملكرد مالي شركت ها 
هس��ت. خصوصًا هنگامي كه اين اثر اندك با كاهش 
قيمت مواد اوليه پوش��ش داده مي ش��ود يا با افزايش 
بيشتر قيمت محصوالت صادراتي اثر آن كاماًل خنثي 
مي شود.محتشمي پور، تأثير افزايش تركيب همزمان 
عوارض جدي��د و افزايش قيمت صادراتي بر س��هام 
شركت هاي با س��هم بازار صادراتي باال را مورد تأكيد 
قرار داد و گفت: اثر بس��يار اندك بر سهام شركت هاي 
متكي به بازار داخلي، تأثير مثبت اين مقررات بر كاهش 
قيمت داخل��ي نهاده هاي اكثر ش��ركت هاي مندرج 
در تابلو بورس، حداكث��ري مداخالت قيمتي در بازار 
داخلي و جايگزيني آن با فرايند ها و دستورالعمل هاي 
پيش اتخاذ سياست كاهش بيني پذير از جمله مواردي 

است كه مي تواند توجه سازمان بورس را نسبت به اثرات 
مثبت دستور ابالغ شده به همراه داشته باشد. بديهي 
اس��ت كه با توجه به محتواي اين مصوبات در صورت 
كاهش التهاب��ات در بازار هاي جهاني اين عوارض نيز 

كاهش خواهد يافت.
معاون معادن و فرآوري مواد وزارت صمت تأكيد كرد: 
اين وزارتخانه بررس��ي هاي خود را بر كش��ف موارد و 
نكات ريزي كه ممكن اس��ت در اجراي اين مصوبات 
تأثير منفي بر عملكرد شركت ها داشته باشد و رفع آنها 
متمركز نموده و از مالحظات آن سازمان نيز در جهت 
ارايه پيشنهادهاي بهبود فرآيند هاي ابالغي به مراجع 

تصميم گيري استقبال مي نمايد.

    عوارض منطقي نيست!
احس��ان همتي، كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به 
بخشنامه وضع عوارض صادراتي بر محصوالت معدني 
از سوي وزارت صمت و اثرگذاري آن در بازار سرمايه، 
مي گوي��د: اينكه به كل محص��والت معدني عوارض 
صادراتي وضع كنيم منطقي نيست، اين تصميم بايد 
اصالح ش��ود و اگر دليل اين عوارض بر صادرات بحث 
كمبود در داخل كشور اس��ت بايد مشخص شود در 
چه صنعتي، چه ش��ركتي و چه محصول��ي بايد اين 
سياست را اعمال ش��ود. برخي معتقدند كه در ساير 
كش��ور هاي جهان نيز بر اثر تحوالت و اتفاقاتي كه به 
دنبال جنگ روس��يه و اوكراين افتاده و همانطور كه 
در ساير كشور ها صادرات محدود يا عوارض سنگيني 
بر صادرات محصوالت مختلف اعمال ش��ده در ايران 
نيز بايد از همين روي��ه تبعيت كرد و بر روي صادرات 
همه محصوالت فوالدي و پتروشيمي و غيره عوارض 
ص��ادرات اعمال كنيم.به گفته همتي، نكته اي كه در 
اين بين وجود دارد اين اس��ت كه جايي بايد عوارض 
بر صادرات محصول اعمال ش��ود كه در داخل كشور 
با مشكلي به لحاظ توليد مواجه باشد، به عبارتي بهتر 
سمت عرضه محصوالت دچار چالش شده باشد و نتواند 
نياز داخل را تأمين كند، اينجا بايد عوارضي بر صادرات 
وضع ش��ود تا صادرات به صرفه نباشد و هرچه داخل 
كشور توليد مي شود به داخل كشور هم اختصاص پيدا 

كند و نياز داخلي را تأمين كند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه در خيلي 
از محصوالت و صنايع هم اكن��ون كمبودي در داخل 
كشور وجود ندارد، اضافه مي كند: در حال حاضر توليد 
محصوالت معدني و پتروشيميايي عالوه بر اينكه نياز 
داخلي را پوشش مي دهد به راحتي مازاد آن نيز مي تواند 
صادر ش��ود و هيچ كمبودي هم نخواهيم داش��ت، به 
عنوان مثال اوره يكي از نمونه هاي بارز اين مساله است 
كه ما بس��يار بيش از چيزي كه نياز داريم هر سال در 
مجتمع هاي پتروشيمي اقدام به توليد اوره مي شود و 
صادرات آن نيز صورت مي گيرد، بنابراين اينكه با اين 
رويكرد به كل محصوالت عوارضي وضع كنيم منطقي 
نيست و بايد حتمًا اصالح شود. اگر دليل وضع عوارض 
بر صادرات بحث كمبود در داخل كشور است قدر مسلم 
مي بايست مشخص شود در چه صنعتي، چه شركتي 

و چه محصولي بايد اين سياست بر آن اعمال شود تا به 
تبع آن سرمايه گذاران و سهامداران شركت هاي بورسي 
و دارندگان سهام عدالت نسبت به سياست گذاري ها 
و تصميم گيري هاي دولت بدبين و بي اعتماد نشوند.

همتي با بي��ان اينكه وضع ع��وارض صادراتي وزارت 
صمت بر صنايع معدني با ابهام عجيبي روبرو اس��ت، 
اظهار مي كند: هم اكنون اين پرسش وجود دارد كه اگر 
قرار است اين عوارض بر فروش شركت ها اعمال شود آيا 
به تفاضل قيمت جاري و قيمت هفته اول ديماه ۱۴۰۰ 
اعمال مي شود يا به كل قيمت؟ طبيعتًا عوارض به كل 
قيمت فروش شركت ها اعمال مي شود و اين مي تواند 
براي شركت چالش ايجاد كند. به عبارت ديگر اتفاقي 
كه ممكن است براي شركت يا صنعت بيفتد به صرفه 
بودن فروش به نرخ هاي قبل از ديماه ۱۴۰۰ نسبت به 
فروش با نرخ هاي باالي فعلي باش��د. چون عوارض به 
كل فروش تأثير مي گذارد به تبع آن براي س��ودآوري 
ش��ركت چالش جدي ايجاد كند، موضوع ديگر اينكه 
مدل تصميم گيري ها و اعمال آن به كل صنايع بدون 
اينكه هيچ زمينه اي وجود داشته باشد، مي تواند فضاي 

بي اعتمادي و ترس از تصميمات دولت را تثبيت كند.
در واقع ممكن است يك شركتي كه در طول ۳ يا ۴ ماه 
گذشته ۳۰ يا ۴۰ درصد ارزش فروش خود را افزايش 
داده باشد و حاال قرار باشد با اجراي اين ابالغيه، به كل 
فروش عوارض ۲۰ درصدي يا ۲۲ درصدي اعمال شود 
ممكن اس��ت كه اساس��ًا نه تنها هيچ انتفاعي از رشد 

قيمت ها نبرده باشد بلكه متضرر هم شود.
به گفته همتي تاكنون در چندين نوبت اتفاقاتي افتاده 
كه يكي از آنها بحث خودرو بود كه ناهماهنگي هايي 
ايجاد شد يا مسائل ديگري مربوط به تعيين سقف نرخ 
گاز و معافيت مالياتي و… اگرچه تصميمات خوبي 
گرفته ش��د ولي در فرايند تصميم گيري هايي كه در 
ماه هاي گذشته اتفاق افتاد با رفت و برگشت هاي زيادي 
مواجه بود و حتي تصميمات ناپخته گرفته شد كه در 
مجموع، فضاي بي اعتمادي را ايجاد كرد. تصميم وزارت 
صمت منجر به بسط ترس در فضاي كلي معامالت بازار 
سرمايه مي شود و مي بايست قبل از هر اقدامي حتمًا 
جزييات و آثار آن به طور دقيق و كارشناسي بررسي و 

بعد از آن اعمال مي شد ولي اين اتفاق نيفتاده است.
همتي در پاي��ان مي گويد: به طور كل��ي اين رويكرد 
مي توان��د ب��ه صنعت، س��رمايه گذاري و ب��ه اعتماد 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در صنايع بزرگ 
و البته به توليد دانش بنيان آسيب وارد كند؛ دليل آن 
هم اين است.همتي در پايان مي گويد: به طور كلي اين 
رويكرد مي تواند به صنعت، سرمايه گذاري و به اعتماد 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در صنايع بزرگ و 
البته به توليد دانش بنيان آسيب وارد كند؛ دليل آن 
هم اين اس��ت كه حتمًا يك��ي از پايه هاي مهم ورود و 
سرمايه گذاري در توليدات دانش بنيان هلدينگ ها و 
شركت هاي بزرگ هستند و اگر قرار باشد كه حاشيه 
سود باالي اين شركت ها به طرق مختلف كم شود يا از 
بين برود، طبيعتًا انگيزه و توانايي اين شركت ها براي 

ورود به بحث دانش بنيان هم كم مي شود.
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نقدينگي جديد وارد بورس مي شود؟
سنا| سهيل كالهچي، كارشناس بازار سرمايه به افت و 
خيز هاي اخير بورس و عوامل تأثيرگذار بر آن اشاره كرد 
و گفت: در بيشتر مواقع روند معامالت بازار سرمايه تحت 
تأثير رشد قيمت هاي جهاني يا اثرات تورمي حاكم در 
اقتصاد كشور بر مدار صعودي قرار گرفت.وي با تأكيد بر 
تورم چشمگير در اقتصاد كشور طي چند وقت گذشته، 
اظهار كرد: با وجود چنين تورمي در كشور، شاهد كنترل 
دستوري قيمت ها در بازار بوديم كه اين امر باعث شد تا 
بازار در يك سال گذشته قادر به حركت صعودي نباشد 
و فقط انتشار گزارش شركت ها بيانگر ارزنده بودن قيمت 
سهام شركت ها در بازار بود.كالهچي تأكيد كرد: در چند 
وقت گذشته قيمت هاي جهاني در دنيا تحت تأثير جنگ 
روسيه و اوكراين رو به باال حركت كرد و اين امر از جمله 
مسائلي بود كه سبب تغيير روند شاخص بورس و نيز 
بارگشت دوباره آن به مدار صعودي شد.اين كارشناس 
بازار سرمايه معتقد است؛ بازار با توجه به تورم موجود در 
اقتصاد كشور و نيز افزايش قيمت جهاني تغيير مسير 
داد و توانست از روز هاي پاياني اسفند ۱۴۰۰ در مسير 
صعودي قرار بگيرد.وي با بيان اينكه بورس تأثيرپذير از 
اتفاقاتي است كه در كل اقتصاد كشور رخ مي دهد، گفت: 
اقتصاد كشور وابسته به سياست هاي حاكم در كشور 
است؛ بنابراين بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد كه 
مسائلي مانند افزايش عمق مظنه يا تغيير دامنه نوسان 
بورس تأثيرپذير از اتفاقاتي است كه در كل اقتصاد كشور 
رخ مي دهد و ممكن است براي مدتي زمينه ساز تأثير 
مثبت بر روند معامالت بازار و خوش بيني سهامداران 
به اين بازار شود.كالهچي خاطرنشان كرد: سهامداران 
بايد دقت نظر الزم را در انتخاب سهام شركت ها داشته 
باشند؛ زيرا برخي از ش��ركت ها در بورس حضور دارند 
كه نمي توانند س��ودده باشند و س��هام آنها فقط براي 
مدتي كوتاه تحت تأثير تورم بر دارايي آنها مي تواند بر 
مدار صعودي قرار بگيرد.اين كارش��ناس بازار سرمايه 
به تصميم سازمان بورس در زمينه افزايش عمق مظنه 
اش��اره كرد و گفت: اقدامي مانند افزايش عمق مظنه 
به عنوان اتفاقي مثبتي محسوب مي شود كه از سوي 
سازمان بورس مورد توجه قرار گرفت. اينگونه تصميمات 
كمكي در راستاي حرفه اي تر شدن بازار است، اما بهتر 
اس��ت تصميمات ديگري هم براي بهبود روند بازار در 
دستور كار اين سازمان قرار گيرد.كالهچي با اشاره به نرخ 
ارز به عنوان مساله اي اثرگذار بر معامالت بازار سرمايه، 
گفت: به طور معمول از دهه ۵٠ به بعد، هميشه دولت ها 
به دنبال كنترل نرخ ارز براي جلوگيري از افزايش نرخ 
تورم بودند؛ در حالي كه چنين اقدامي هميش��ه باعث 
ايجاد تأثير منفي بر اقتصاد كشور و اثرگذاري آن بر روند 
معامالت بازار سرمايه ش��ده است.اين كارشناس بازار 
سرمايه معتقد است اقتصاد كشور بايد به شرايطي بهتر 
دست پيدا كند تا بازار سهام هم بتواند روند معقول تري 
را در پيش بگيرد.وي به ماليات بر سود سپرده هاي بانكي 
صندوق سرمايه گذاري و تأثير آن بر روند معامالت بازار 
سرمايه اشاره كرد و گفت: اين تصميم به عنوان اقدامي 
مثبت تلقي مي شود كه زمينه ساز جذب سرمايه گذاران 
بيشتر براي سرمايه گذاري هاي غيرمستقيم و نيز ورود 
سرمايه هاي بيشتر به اين بازار خواهد شد.كالهچي روند 
معامالت بورس را مورد پيش بيني قرار داد و گفت: براي 
شاخص بورس مي توان هدف يك ميليون و ٧٠٠ هزار 
واحد را در نظر گرفت اما اين اتفاق در ميان مدت صورت 
مي گيرد. به نظر مي رسد با توجه به وجود تورم فعلي در 
اقتصاد كشور، بازار سهام بتواند رشد معقول و منطقي تري 

را نسبت به ساير بازار ها تجربه كند.

واريز يارانه براي افرادي كه 
سود سهام عدالت نگرفته اند

اميد حاجتي، مديرعامل س��ازمان هدفمندس��ازي 
يارانه ها گفت: در اين مرحله لحاظ ش��ده چنان به هر 
دليلي افراد چهار دهك سهام عدالت نداشته باشند يا 
س��ود آن را دريافت نكرده باشند اين يارانه را دريافت 
خواهند بود.حاجتي گفت: اين يارانه به ۴ دهك اول، 
افراد تح��ت حمايت كميته امداد و بهزيس��تي واريز 
خواهد ش��د كه چيزي حدود ۳۱ ميليون نفر و ۷۷۱ 
هزار نفر در غالب ۱۱ ميليون خانواده نفري ۱۵۰ هزار 
تومان واريز خواهد ش��د. اين يارانه سومين مرحله از 
كمك معيشتي است كه در قالب حمايت از اقشار در 
مناسبت ها واريز مي ش��ود. ۲۲ بهمن، عيد نوروز و در 

سومين مرحله به مناسب ماه مبارك رمضان است.

اعتقاد به بازار آزاد رمز موفقيت 
در تجارت ملي و بين المللي است

علي سعدوندي، اقتصاددان با بيان اينكه در انحصار هم 
قيمت ها باال است و هم كاالي كمتري براي عرضه توليد 
مي شود گفت: در بازار رقابتي، براي توليد كننده كاهش 
قيمت و افزايش توليد صرفه اقتصادي و س��ودآوري 
خوبي دارد در صورتي كه در بازار انحصاري عالوه بر اينكه 
تمام فشار افزايش قيمت ها بردوش مصرف كننده است، 
توليدكنندگان خرد را هم نابود مي كند.علي سعدوندي 
با بيان اينكه احتكار به عنوان سياست تنظيم بازاري 
براي اقتصاد مي تواند مفيد باش��د اما احتكار به دست 
انحصارگر چرخه اقتصاد را دچار مشكل مي كند تصريح 
كرد: در جامعه اي كه انحصار باب مي شود عالوه بر اينكه 
كيفيت كاال ها كاهش پيدا مي كند، بخش كوچكي از 
خانواده ها در رفاه به سر مي برند و از سود انحصار زندگي 
خوبي دارند اما عموم جامعه با مشكالت گراني دست و 
پنجه نرم مي كنند.سعدوندي با بيان اينكه شرط الزم 
براي انحصاري بودن يك بازار ايجاد مانع و جلوگيري از 
ورود رقيب جديد است گفت: براي جهش توليد نيازمند 
تغييرات ساختاري در اقتصاد هستيم و تا زماني كه اين 
تغيير شكل نگيرد افزايش توليد شكل نخواهد گرفت.

وي با بيان اينكه در هيچ ج��اي دنيا انحصاري كردن 
باعث رشد كيفيت نمي شود، خاطرنشان كرد: بررسي 
كش��ور هاي پيشرفته يا حتي متوس��ط جهان نشان 
مي دهد كه در تمامي كشور ها، بازار در تمامي كشور ها 

آزاد است و بازار انحصاري در آنها معنايي ندارد.

معامله برد-برد شهرداري
با عرضه امالك در بورس كاال

فارس| ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصاد ش��هري 
در جلسه اي با حضور محمد منان رييسي، رييس مركز 
مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران از ايجاد يك تحول 
نوين و اساس��ي در راهبرد اقتصادي ش��هرداري تهران 
مبتني بر ارايه خدمت و نه بر اس��اس بنگاه داري، خبر 
داد.فالح ضمن اش��اره به مطالعات انجام شده در حوزه 
مالي محاسباتي شهرداري بر بازنگري سريع و در لحظه 
جهت اصالح سيس��تم مالي ش��هرداري بر پايه اصول 
علمي و استاندارد هاي حسابداري و تغيير آن مطابق با 
واقعيت هاي موجود تأكي��د كرد.وي تصريح كرد: نظام 
مالي شهرداري نيازمند يك خزانه واحد است تا عالوه بر 
آنكه تمامي منابع مالي وصولي و درآمد هاي شهرداري در 
يك حساب تجميع شود، قابليت كنترل لحظه به لحظه 
جهت نظارت قبل، حين و پس از خرج را نيز داشته باشد. 
ايجاد خزانه واحد سبب تمركز رس��وب پول در همان 
حساب و مديريت نقدينگي نيز خواهد شد.فالح ضمن 
اشاره به ايجاد خزانه واحد در شهرداري گفت: خوشبختانه 
از اسفند ماه سال گذشته، تمامي پرداختي هاي سازمان ها 
و شركت هاي شهرداري تهران از محل اين حساب واحد 
انجام شده اس��ت اما در خصوص پياده سازي و استقرار 
س��امانه خزانه الكترونيكي ش��هرداري كه طراحي آن 
توسط يك تيم تحقيقاتي دانشگاهي انجام شده، نيازمند 
همكاري و كمك همه جانبه مركز مطالعات و برنامه ريزي 
هستيم. وي همچنين از ايجاد سامانه مديريت بدهي ها 
و مطالبات شهرداري سخن گفت و افزود: از آنجايي كه 
بايستي بدهي را به يك فرصت تبديل و به عنوان يك ابزار 
مالي از آن بهره ببريم، لذا اين سامانه را براي رصد ميزان 
ديون و مطالبات شهرداري طراحي كرده تا با راه اندازي 
آن و اطالع لحظه اي از ميزان بدهي ها، به اندازه اي ايجاد 
دي��ن كنيم كه بتوانيم پرداخت بده��ي را انجام دهيم.

معاون مالي و اقتصاد شهري در ادامه صحبت هاي خود 
به موضوع مولد سازي دارايي ها پرداخته و اظهار داشت: 
ما بايستي دارايي هاي شهرداري اعم از امالك، شركت ها 
و موسساتي را كه سود ده نيستند از انجماد خارج كرده 
و مولد سازيم و بر همين اس��اس فروش و تهاتر امالك 
ش��هرداري در بورس كاال را كه در بررسي هاي صورت 
گرفته نشان از يك معامله س��ود ده دوجانبه هم براي 
م��ا و هم براي پيمانكاران را دارد، ش��روع ك��رده و براي 
انجام اين كار بزرگ، نيازمند ثبت تمامي اسناد مالكيت 
شهرداري در سامانه امالك هستيم كه همكاري مركز 
مطالعات را مي طلبد.فالح از راهبرد اقتصادي شهرداري 
تهران مبتني بر ارايه خدمت سخن گفت و توضيح داد: 
معاونت مالي شهرداري درصدد است تا راهبرد اقتصادي 
را كه بر پايه بنگاه داري بنا ش��ده اس��ت را تغيير داده و 
مبتني بر خدمت كند به اين صورت كه شركت هايش 
را توانمند ساخته، به مرحله بلوغ رسانيده و سهام آنها را 
در معرض فروش بگ��ذارد. وي ضمن تأكيد بر ضرورت 
ايجاد شركت هاي دانش بنيان تصريح كرد: شهرداري 
مي تواند توليد كنندگان را با سود سهام مشخص، تقويت 
كرده و با وجود برخورداري از بازار گس��ترده اي كه دارد، 
سهام اين شركت هاي دانش بنيان را تقويت كرده و براي 
شركت هاي دانش بنيان بازارسازي كنند تا از اين طريق 

منبع قابل اتكايي براي بودجه غير نقد خود ايجاد كند.

دامنه نوسان تغيير مي كند
س��يد مهدي پارچيني، هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار طي جلس��ه روز جاري در جهت افزايش 
كارايي و افزايش نقدشوندگي بازار سرمايه، افزايش يك 
درصدي دامنه نوس��ان به صورت متقارن در بازار اول 
ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران و شركت فرابورس 
ايران را از تاريخ ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ مقرر كرد. پارچيني 
گفت: يكي از خواس��ته هاي فعاالن بازار طي ماه هاي 
اخير افزايش دامنه نوسان قيمت بود. بر همين اساس 
س��ازمان بورس در چند ماه اخير اقدام به بررسي اين 
موضوع كرد. مدير نظارت بر بورس ها افزود: در نهايت 
پيشنهاد افزايش تدريجي دامنه نوسان امروز در جلسه 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و مورد 
تصويب اعضاي هيات مديره قرار گرفت. اين تغيير در 
ريزساختار بازار در سامانه هاي معامالتي، از روز دوشنبه 

هفته آينده )۲۹ فروردين( عملياتي خواهد شد.

 تسهيل در انتشار اوراق با مبنا
قرار گرفتن رتبه اعتباري اشخاص

علي بيگ زاده، مدير س��ابق بازار اوليه سازمان بورس 
و اوراق بهادار اظهار كرد: در س��اليان گذشته بر اساس 
تجربه هاي موفق جهاني، انتش��ار اوراق بر اساس رتبه 
اعتباري در بازار سرمايه آغاز شد و تاكنون تعدادي اوراق 
نيز بر اساس اين مكانيزم منتشر شده است. اين اقدام، 
گامي موثر در راستاي سهولت در انتش��ار اوراق بوده 
است.قائم مقام تأمين سرمايه تمدن ادامه داد: به رغم 
اين موضوع و امكان استفاده از فرايند توثيق براي ركن 
ضامن در انتشار اوراق، بحث ضمانت كماكان يكي از 
گلوگاه ها در انتشار اوراق است كه نقش سيستم بانكي 
در اين فرآيند مي تواند كمك شاياني در انتشار اوراق 
داشته باشد. او با مدنظر قرار دادن اقدامات بانك مركزي 
بر مبناي اعتبارسنجي مشتريان حقوقي بانك ها تصريح 
كرد: با تدابير جديد بانك مركزي، پرداخت تسهيالت 
خرد بر مبناي اعتبارسنجي به شكل جدي پيگيري 
مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه بايد ارايه تضامين 
به شركت هاي حقوقي به منظور انتشار اوراق در بازار 
سرمايه مورد تأكيد قرار گيرد.بيگ زاده توضيح داد: به 
بياني ديگر، به جاي مطالبه وثائق ملكي يا سهام به منظور 
ارايه ضمانت انتش��ار اوراق از س��وي سيستم بانكي، 
اعتبارسنجي يا رتبه اعتباري شخصيت حقوقي مبناي 
ارايه ضمانت سيستم بانكي به متقاضيان انتشار اوراق 
در بازار سرمايه قرار مي گيرد. قائم مقام تأمين سرمايه 
تمدن خاطرنشان كرد: كمك سيستم بانكي به رونق 
هرچه بيشتر فرآيند انتش��ار اوراق مي تواند از فشار 
روز افزون به بانك ها براي پرداخت تسهيالت بكاهد 
و بانك ها ب��ا ارايه ضمانت و بر مبناي اقالم زيرخط، 

حركت چرخ تأمين مالي در كشور را تسريع كنند.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

راهكار جديد  براي  افت بورس

شاخص كل بورس نزولي شد
شاخص كل بورس در هفته اي كه گذشت روند نوساني 
داشت و با ۹ هزار واحد كاهش نسبت به هفته قبل، در 

ارتفاع يك ميليون و ۴۵۴ هزار واحد ايستاد.
بر اساس گزارش ايرنا شاخص كل بورس تهران در پايان 
روز چهارشنبه هفته گذشته )۱۷ فروردين ماه( در حالي 
در ايستگاه يك ميليون و ۴۶۳ هزار واحد به كار خود پايان 
داد كه اين رقم در روز چهارشنبه و در آخرين روز كاري 
هفته جاري )۲۴ فروردين ماه( به يك ميليون و ۴۵۴ هزار 
واحد رسيد. شاخص كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته 
۳۷۷ هزار و ۳۶۹ واحد بود كه در هفته جاري اين عدد به 
۳۸۲ هزار و ۹۶۹ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( از ۲۳۵ 
هزار و ۱۹۳ واحد به عدد ۲۳۸ هزار و ۶۵۹ واحد رسيد.

در پن��ج روز معامالت��ي اي��ن هفته ب��ورس، نمادهاي 
گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو »خگستر«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي »شستا«، ايران 

خودرو »خودرو«، سايپا »خساپا« و پااليش نفت اصفهان 
»ش��پنا« در گروه نمادهاي پر تراكنش قرار داش��تند. 
معامالت بازار سرمايه با گذشت چند ماه از سكانداري 
دولت س��يزدهم و نيز تحت تأثي��ر حمايت همه جانبه 
مس��ووالن حاضر در دولت فعلي، حال و هواي بهتري 
به خود گرفت و بخشي از ضرر و زيان سهامداران كه در 
دولت قبل متحمل شده بودند، با تصميم گيري هاي به 

موقع مسووالن جبران شد.
معامالت بورس در هفته اخير نسبت به روزهاي ابتدايي 
فروردين ماه با برخي از نوسان ها همراه شد؛ اين اتفاق 
ناش��ي از حاشيه س��ازي هايي بود كه برخي از فعاالن 
اقتصادي در ايجاد آن بي تأثير نبودند. داستان از اين قرار 
بود؛ در اواسط هفته بخش نامه وضع عوارض صادراتي 
بر محص��والت معدني از س��وي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابالغ و اين امر با اعتراض ش��ديد فعاالن بازار 

سرمايه و نيز ديگر فعاالن اقتصادي همراه شد.به دنبال 
ايجاد چنين مسائلي و نيز افزايش التهاب هاي ايجاد شده 
در بازار سرمايه، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت به بخشنامه وضع 
عوارض صادراتي بر محصوالت معدني واكنش نشان داد 
و اعالم كرد: با در نظر گرفتن مالحظات بازار س��رمايه، 
مبناي زماني اخذ عوارض صادراتي حداقل پس از ۳ ماه 
از تاريخ تصويب و ابالغ مصوبه ستاد تنظيم بازار، تعيين و 
قيمت مبناي صادراتي فوب ايران از هفته اول دي ۱۴۰۰ 

به هفته پاياني ۱۴۰۰ تغيير و اعمال شود.
گرچ��ه اين اقدام وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
ابتدا منجر به افت ش��ديد شاخص بورس تحت تأثير 
رفتارهاي هيجاني سهامداران شده بود اما با توجه به 
حمايت هاي دولت س��يزدهم از اين بازار بعيد به نظر 
مي رسيد كه دولت دست به اقدامي بزند كه زمينه ساز 

شروع ريزش بازار باشد. با وجود تالش عده اي سودجو 
كه به دنبال سقوط دوباره بازار سهام از طريق بد جلوه 
دادن تصميم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند 
اما افت شاخص بورس نتوانست بيشتر از يك روز دوام 
بياورد و معامالت بورس پس از يك روز نزول، مجدد به 
مدار صعودي بازگشت و توانست آخرين روز معامالتي 

خود را با سبزپوشي شاخص بورس به پايان برساند.
بررس��ي روند معامالت بورس در دولت س��يزدهم و 
مقايس��ه آن با دولت دوازدهم حكايت از آن دارد كه 
پس از اشتباهات صورت گرفته از دولت قبل، اكنون 
اعتماد سهامداران تحت تأثير اقدامات درست دولت 
به اين بازار بازگشته است و اين امر مي تواند نويدبخش 
اتفاقاتي روش��ن در اين بازار و كسب بازدهي مناسب 
س��رمايه گذاران از بورس در مقايسه با ساير بازارهاي 

سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۱ باشد.



تعادل|
 اگر نگاهي به اخبار فرونشست زمين در كشور بياندازيم 
متوجه مي شويم كه كمتر شهر يا استاني از اين فاجعه در 
امان است و هر ازگاهي در نقطه اي از اين جغرافياي تشنه 
زمين دهان باز مي كن��د. حاال ديگر فرقي نمي كند در 
پايتخت باشي يا در اصفهان يا كرمان و... به مدد استفاده 
بي رويه از سفره هاي آب زير زميني، خشكسالي كه بر 
كشور حاكم ش��ده و البته سومديريت ها و بي توجهي 
مس��ووالن مي تواني شاهد فرونشس��ت زمين باشي. 
مساله اي كه بسياري از كارشناسان آن را زلزله خاموش 
مي دانند و خطر آن را البته چند برابر از زلزله بيشتر ارزيابي 
مي كنند و اين اتفاق را دليل بروز برخي زلزله ها در كشور 
نيز مي دانند.  زمين تشنه است، خاك فرسوده و به اين 
ترتيب شرايط براي فرونشست آماده مي شود. زماني كه 
دستور استفاده از سفره هاي آب زيرزميني از سوي افراد 
بي تجربه و البته نابلد حوزه سياس��ت كشور صادر شد 
و هيچ اهميتي هم به هشدارها فعاالن محيط زيست 
و كارشناس��ان حوزه آب و خاك داده نشد، بايد منتظر 
چنين روزهاي تلخي مي بوديم. نمي توانيم بي رويه از 
آب هاي زيرزميني استفاده كنيم و انتظار داشته باشيم 
كه هيچ اتفاقي در اين رابطه رخ ندهد. وقتي سفره هاي 
آب زيرزميني را خشك كرديم، وقتي تك تك تاالب هاي 
كشور رو به نابودي گذاشت، فرسايش خاك و فرونشت 
امري كامال اجتناب ناپذير خواهد شد. حاال اين اتفاق از 
دشت ها و حاشيه شهرها به داخل آن كشيده شده است. 
در همين پايتخت تا به حال چندين بار فرونشست زمين 
رخ داده و باعث خس��ارت هاي جاني و مالي شده است.  
اصفهان در واقع يكي از مراكز مهم فرونشس��ت زمين 
به شمار مي آيد، حتي كوچه پس كوچه هاي اين شهر 
تاريخي هم تجربه فرونشس��ت را داشته اند، اين زنگ 
خطر بحراني ملي اس��ت كه مي تواند زندگي تمام ما را 

تحت تاثير قرار دهد. 

    150 كشور درگير فرونشت زمين هستند
علي مازن��ي، متخصص ژئوفيزيك در اين ب��اره به تعادل 
مي گويد: مساله فرونشس��ت زمين تنها مختص به ايران 
نيست و بر اساس آخرين آمارهاي اعالم شده پس از تغييرات 
اقليمي س��ال هاي اخير اين اتفاق در بس��ياري از مناطق 
زمين رخ داده و در حال حاضر بيش از 150 كش��ور با اين 
بحران مواجه هستند. او مي افزايد: بر اساس اعالم مجامع 
بين المللي فرو نشست، رخداد چهار ميلي متر فرو نشست، 
بحران محسوب مي شود. آنچه مسلم است ايران از اين حد 
خيلي فراتر رفته است. سال هاست كه سازمان هاي متولي 
در كشور از روش هاي مختلف از جمله از راه تداخل سنجي 
راداري روند زمين نشست را پايش مي كنند. اگر آمار ارايه 
شده صحيح باشد اصال در شرايط خوبي قرار نداريم. گفته 
مي شود در مقياس جهاني رقم فرونشست تاكنون حداكثر 
32 سانتي متر بوده است، حال آنكه نرخ ساالنه فرونشست 
در حدفاصل بين دشت فس��ا و جهرم 54 سانتي متر هم 

عنوان شده است.

    پديده فرونشست زمين نوعي زلزله 
خاموش و تدريجي

فرونشست در اثر كاهش رطوبت زمين رخ مي دهد و فشرده 
شدن خاك و از بين رفتن اليه نفوذپذير از پيامدهاي اصلي 
آن برشمرده مي شود و به گفته كارشناسان پيامد متراكم 
ش��دن زمين نفوذ نكردن آب هاي جاري به عمق اس��ت. 
تغييرات اقليمي و خشكسالي هاي پياپي و بلندمدت، نبود 
مديريت در مصرف آب در بخش هاي مختلف ش��هري و 
صنعت و استفاده از روش هاي س��نتي آبياري در بخش 
كشاورزي، طي سال هاي گذش��ته موجب شده است تا 
بخش قابل توجهي از منابع آبي كشور خشك شود و پيامد 
اين اتفاق ها و افت سطح آب هاي زيرزميني، فرونشست 
زمين است. فرونشس��ت زمين كه از آن به  عنوان »زلزله 
خاموش« نيز ياد مي شود تقريباً تمام دشت هاي كشور، كه 
آب شيرين زيرزميني دارند، را در معرض خطر جدي قرار 

داده اس��ت. مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري 
سازمان جنگل ها ضمن هشدار نسبت به نرخ باال و خطرات 
ناشي از فرونشست زمين در كشور تاكيد كرد: فرونشست 
زمين در رديف مخاطرات جدي كش��ور در برنامه هفتم 

توسعه در دستور كار سازمان مديريت بحران قرار گيرد.

   كوچ اجباري بيش از 37 ميليون نفر 
در كشور

هرمز اخباري، كارش��ناس حوزه آب، نيز در اين باره به 
تعادل مي گويد: فرونشس��ت زمين نه تنها آبخوان ها 
و دش��ت ها را تخريب مي كند كه باع��ث تخريب زير 
س��اخت ها نيز مي ش��ود، از جمله مي توان به راه آهن، 
خطوط انتقال آب، نفت، گاز و دكل هاي برق در مناطق 
شهري و روستايي اش��اره كرد. در صورت بروز چنين 
اتفاقي كه چندان هم دور نيست بايد شاهد كوچ اجباري 

بيش از 37 ميليون نفر در كشور باشيم. 
او مي افزايد:  به طور قطع تداوم اين وضعيت، نشس��ت 
زمين را در صدر مخاطرات جدي كشور در دهه اول قرن 
جديد قرار خواهد داد بنابراين تحت اين ش��رايط الزم 
است موضوع فرونشست زمين و اقدامات كنترلي و مهار 
آن با اولويت در برنامه هفتم توسعه كشور در دستور كار 
ارگان هاي ذي ربط قرار گيرد. سازمان مديريت بحران 
بايد به منظور جلوگيري از وقوع خسارات جبران ناپذير 
فرونشست زمين كه در ابعاد گسترده حيات اجتماعي، 
اقتصادي و زيستي كشور را به شدت متاثر مي سازد اين 
مس��اله را در اولويت برنامه خود قرار دهد. وزارت نيرو 
با جديت بيش��تر در اجراي برنامه هاي تعادل بخشي 
آبخوان هاي زيرزميني و س��ازگاري با كم آبي و تشديد 
نظارت هاي موثر و كارآمد، اضافه برداش��ت ها از منابع 
آب زيرزميني را كنترل كند همچني��ن وزارت جهاد 
كشاورزي با اصالح الگوي كشت و ارتقاي بهره وري آب به 
طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري بيش از پيش بپردازد.

 
    استان هايي كه 

در معرض خطر بيشتري هستند
اگرچه طبق گزارش اخير سازمان زمين شناسي كشور، 
به جز گيالن و مازندران، همه اس��تان هاي ديگر با پديده 
فرونشست زمين مواجه شده اند، اما وضعيت برخي استان ها 
وخيم تر است و احتمال اينكه مبدأ مهاجرت هاي اجباري 
باشند، بيشتر. طبق اطالعات و آمار كارشناسان 24 شهر 
در اس��تان خراسان رضوي با جمعيتي بيش از 4 ميليون 

نفر، 25 شهر در استان كرمان با بيش از 1.2 ميليون نفر، 30 
شهر در استان تهران با بيش از 12 ميليون نفر، 31 شهر در 
استان اصفهان با بيش از 3 ميليون نفر و بيش از 10 شهر در 
هر يك از استان هاي البرز، فارس، يزد، همدان و مركزي با 
بيش از 5 ميليون نفر بر پهنه هاي با خطر باالي فرونشست 

زمين قرار دارند.

    بار مهاجرت هاي اجباري 
روي دوش استان هاي شمالي و غربي

به گفته مصطفي فدايي ف��رد، 37 ميليوني كه جمعيت 
تخميني اين مهاجرت ها هس��تند، به سمت استان هاي 
شمالي و غربي كش��ور حركت خواهند كرد. او در اين باره 
اظهار كرده است: »با مهاجرت اين 37 ميليون نفر به غرب 
و شمال كشور، جمعيت اين مناطق از 21 ميليون نفر فعلي 
به حدود 58 ميليون نفر افزايش خواهد يافت كه تبعات و 

بحران هاي مرتبط با آن غيرقابل تصور است«.

    زنگ خطر بحران هاي اجتماعي 
اگرچه تاكنون مواجهه ما با فرونشست زمين، بيشتر با نگاه 
زيست محيطي، خطرات جاني و تبعات اقتصادي آن بود، اما 
حاال بايد چشممان را بيشتر بازكنيم و نسبت به بحران هاي 
اجتماعي ناش��ي از آن هم حساس ش��ويم؛ بحران هايي 
كه با مهاجرت هاي اجباري به ساير استان ها رقم خواهد 
خورد و مي تواند تبعات گسترده اي داشته باشد: افزايش 
حاشيه نشيني، نبود فرصت هاي شغلي، باال رفتن بزهكاري، 
برهم خوردن نس��بت جمعيتي با خدمات بهداش��تي و 
آموزشي، ازبين رفتن يكپارچگي اجتماعي شهرها، تغيير 

ساختارهاي سني و تركيب جمعيتي استان ها و... .

    جهان با فرونشست چه كرد؟
بارها و بارها راهكار پيشگيري از فرونشست زمين مطرح 
ش��ده اس��ت؛ مسدودس��ازي چاه هاي غيرمجاز، نصب 
كنتور هاي هوشمند روي چاه هاي مجاز، تغذيه مصنوعي 
سفره هاي زيرزميني، تغيير روش هاي آبياري از سنتي به 
مدرن، مديريت كش��ت محصوالت و ... نگاهي به تجربه 
جهاني هم نش��ان مي دهد كه مي توان جلوي پيشرفت 
اين بحران را گرف��ت: »در منطقه اي از ژاپن س��االنه 11 
سانتي متر فرونشس��ت رخ مي داد و با برنامه ريزي جدي، 
پس از 15 سال، اين فرونشست صفر شده است. فرونشست 
دشت كاليفرنيا هم با اصالح شيوه آبياري و تغذيه مصنوعي 

سفره هاي زيرزميني كنترل شده است«.

    تهديد مستقيم 5 ميليون تهراني 
مهدي زارع، استاد زلزله شناسي نيز در گفت وگو با مهر گفت: 
فرونشست زمين در 25 سال گذشته در مناطق جنوبي، 
جنوب غربي و جنوب ش��رقي تهران با س��رعتي بيشتر از 
گذشته رخ داده است، در عمل آمار افت سطح آب زيرزميني 
و فرونشست زمين طي 50 سال گذشته در اين منطقه قابل 
توجه است اين پديده يك منطقه 525 كيلومتر مربعي با 
حداكثر مقدار اندازه گيري شده حدود 2/5 متر را تحت اثر 
قرار مي دهد، ميزان فرونشست در نقاط مختلف متفاوت 
است و حداكثر ميزان ساالنه فرونشست بين 36 سانتي متر 
در سال در دشت شهريار تا 40 سانتي متر در دشت ورامين 
اندازه گيري و گزارش ش��ده اس��ت. او تاكيد كرد: به دليل 
كاهش نزوالت جوي، خشكسالي مداوم و كمبود منابع آب 
سطحي كافي، برخي از كشاورزان استان براي برداشت آب 
از منابع گرانبهاي آب هاي زيرزميني كه به سرعت در حال 
كاهش هستند، اقدام به حفر چاه هاي غيرمجاز كرده اند، 
حتي ميزان برداش��ت آب از چاه هاي مجاز نيز بسيار زياد 
است و ساالنه بالغ بر سه ميليارد مترمكعب آب از منابع آب 
زيرزميني پايتخت برداشت مي شود، عالوه بر فرونشست 
زمين، اضافه برداشت از آب هاي زيرزميني مي تواند، پوشش 
گياهي را از بين ببرد، توفان هاي گرد و غبار را افزايش دهد، 
حفره هايي در دش��ت ها ايجاد كند و نم��ك را در آب هاي 
زيرزميني افزايش دهد، هم اكنون در زمين هاي كشاورزي 
ترك ها و شكاف هاي سطحي در دشت هاي شهريار، ري و 
ورامين و همچنين بناهاي مسكوني و تأسيسات راه آهن و در 
نزديكي آزادراه قم - گرمسار مشاهده شده است. زارع ادامه 
داد: مناطق 21، جنوب منطقه 22، منطقه 9 و 10، مهرآباد 
و ميدان آزادي، مناطق 17، 18 و 19 شهرداري، فالح و… 
تحت تأثير فرونشست هايي حدود پنج الي 10 سانتي متر 
در سال هستند، مجموع داده هايي كه عمدتًا در خصوص 
خود لرزه خيزي منطقه است، نشان مي دهد، كه روند خود 
لرزه خيزي )زلزله هايي با بزرگاي كمتر از چهار يا حتي سه( 
با ريتم فرونشست 50 سال اخير در اين مناطق همبستگي 
نش��ان مي دهد كه اين نوع همبستگي بين فرونشست و 
گسل فعال مي تواند، ما را به اين فكر وادارد، كه ما اينجا در 
معرض زلزله هايي مانند زلزله ُلركا در اسپانيا در سال 2011 
يا زلزله 2019 جن��وب كاليفرنيا قرار داريم، كه زلزله هاي 
شش و چهاردهم و نيز هفت و دو دهم ريشتر رخ داد، در واقع 
فرونشست زمين بر زندگي همه مردم استان هاي تهران و 
البرز اثر مي گذارد، ولي خسارت هاي مستقيم آن بر زندگي 

حداقل پنج ميليون نفر در اين ناحيه موثر است.
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اجراي طرح ممانعت از ورود 
آقايان و دستفروشان به واگن بانوان

طرح ويژه ممانعت از ورود آقايان به واگن بانوان به منظور 
حفظ كرامت انساني بانوان، امنيت رواني و آرامش خاطر 
آنها با همكاري پليس مترو در حال اجرا است. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي ته��ران و حومه، براي حف��ظ حريم واگن هاي 
بانوان و احترام به حقوق شهروندي مسافران، اقدامات 
متعددي از جمله فرهنگ سازي، آموزش شهروندي و 
همچنين تذكر به خاطيان به طور منظم انجام مي شود. 
براس��اس اين گزارش، در چند روز گذشته طرح ويژه 
ممانعت از ورود آقايان و دستفروشان مرد به واگن بانوان 
با جديت بيشتري در حال اجراست و پرسنل انتظامات 
اين شركت با همراهي پليس مترو ضمن تذكر به آقايان 
و دستفروشان مردي كه وارد واگن بانوان شدند آنها را 
به سمت مسيرهاي خروج راهنمايي مي كنند. گفتني 
اس��ت، ش��كايت از ورود آقايان در واگن بانوان يكي از 
پرتكرارترين شكايت هاي مردمي در حوزه مترو است 
كه حل آن نيازمند ياري و همراهي شهروندان محترم 

در رعايت هنجارهاي اجتماعي است.

ميدانگاه امامزاده صالح پالزاي 
فرهنگي و مذهبي مي شود

پروژه ميدانگاه امامزاده صال��ح)ع( به عنوان يك 
پ��الزاي فرهنگي، مذهبي با المان ه��اي ايراني-

اسالمي در جوار آستان مقدس امامزاده صالح)ع( 
در آخرين مراحل بهره ب��رداري قرار دارد. حميد 
رضا حاجوي ش��هردار منطقه يك تهران با اشاره 
به پروژه ميدانگاه امام��زاده صالح)ع( اظهار كرد: 
اين پروژه در مساحتي نزديك به 6 هزار متر مربع 
احداث شده كه در مراحل پاياني خود قرار دارد و با 
افتتاح آن در ايام ماه مبارك رمضان شاهد برگزاري 
مراسم هاي فرهنگي، مذهبي و ساماندهي فضاي 
اطراف حرم مطهر، بازار تاريخي تجريش، رود دره 
مقصود بيك و جذب بيشتر گردشگران خواهيم 
بود. ش��هردار منطقه يك با اشاره به اينكه بخش 
خصوص��ي نقش مهم��ي در اج��راي پروژه هاي 
شهري و بهبود وضعيت رفاهي و جذب گردشگر 
دارد، گفت: يك��ي از ويژگي هاي اجراي اين پروژه 
مش��اركت بخش خصوصي و استفاده از پتانسيل 
سرمايه گذاران در اين بخش است. او افزود: بيش 
از 20 رواق، چه��ار هزار متر مربع كفپوش، 2 عدد 
آبنما، 140 گلدان چند منظوره نش��يمن گاهي، 
دو فضاي سرپوش��يده خدماتي و...نيز در اين فضا 
جانمايي ش��ده و عمليات تكميلي آن در مرحله 
اتمام اس��ت و پس از بهره برداري، اين ميدانگاه به 
عنوان يك كار ماندگار مديريت شهري منطقه يك 

در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.

آغاز فاز اجرايي طرح بازپيرايي و 
آرام سازي ميدان وحدت اسالمي

معاون فني عمراني ش��هرداري منطقه11 از آغاز فاز 
اجرايي طرح بازپيرايي و آرام س��ازي ميدان وحدت 
اس��المي خبر داد و گفت: اين پ��روژه در دو فاز انجام 
مي شود و فاز اول آن تا ش��هريور امسال و فاز دوم نيز 
تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد. سجاد زارع صفت 
در تشريح روند اجراي طرح بازپيرايي ميدان وحدت 
اس��المي گفت: پروژه بازپيرايي و آرام سازي ميدان 
وحدت اسالمي از سال 1396 با مطالعات اجتماعي 
آغاز و مطالعات ترافيكي اين طرح نيز انجام شد و نهايتا 
اين طرح مصوب و در مسير شكل گيري فرآيند اجرا 
در پايان سال 1399 پيمانكار اين پروژه انتخاب شد. 
او افزود: در آن مقطع عمليات عمراني اتفاق نيفتاد و 
با تغيير رويكرد مديريت ش��هري، پيمانكار خواسته 
شد و موظف شد كه كار را انجام دهد و به اين ترتيب 
عمليات عمراني طرح بازپيرايي ميدان وحدت اسالمي 
از بهمن ماه سال 1400 آغاز شد. معاون فني عمراني 
شهرداري منطقه11 با تأكيد بر اينكه ميدان وحدت 
اسالمي از چند جنبه مورد توجه است، اظهار كرد: اين 
ميدان قديمي و تاريخ��ي بوده كه امروز ديگر ميدان 
نيست و به معبر خيابان تبديل شده است. در حقيقت 
به تقاطع سه خيابان شيخ بهايي، فروزش )مهدي خاني( 
و بازارچه طرخاني اصطالحا ميدان وحدت اسالمي 
مي گويند. او با تاكيد بر اينكه در ضلع شرقي اين ميدان 
بازارچه طرخاني به عنوان ورودي منطقه 12 قلمداد 
مي شود، افزود: طرخاني از بازارچه هاي قديمي است 
و تردد بااليي دارد؛ ضلع غ��رب دو خيابان فروزش از 
ش��رق به غرب يكطرفه اس��ت و خيابان شيخ بهايي 
مسير غرب به شرق يكطرفه است كه در ابتداي طرح 
وقتي مطالعات انجام شد نهايتا تصميم بر اين شد كه 
ميدان بازپيرايي و آرام سازي شود. معاون فني عمراني 
شهرداري منطقه11 ادامه داد: اين پروژه در دو فاز انجام 
مي شود و فاز اول آن تا شهريور امسال و فاز دوم نيز تا 
پايان سال به اتمام خواهد رسيد. در حال حاضر عمليات 
عمراني از ضلع شرق آغاز شده و در مرحله بعد در ضلع 
غرب ميدان آرام سازي انجام خواهد شد و نهايتا بحث 
آرام سازي وسط ميدان انجام مي شود. با توجه به اهميت 
موضوع انسان محوري در شهر براي مديريت شهري 
اين بحث در اجراي اين پروژه در دستور كار قرار گرفت. 
او افزود: ميدان يا معبر وحدت اسالمي چهار خط عبور 
دارد. يك مسير از شمال به جنوب وحدت اسالمي و 
يك مسير برگشت اتوبوس از جنوب به شمال خيابان 
است و در آن محدوده يك پل عابر پياده قرار دارد كه 
مطالعات ترافيكي نشان مي دهد حجم عبور مردم از پل 
عابر پياده بسيار پايين است و غالب مردم از همسطح 
عبور مي كنند و تمايل كمي به استفاده از پل عابر پياده 
در اين محدوده وجود دارد به شكلي كه مطالعات انجام 
ش��ده در زمان پيك تردد نشان مي دهد 30 نفر از پل 
عابر و نزديك به 500 نفر از زير پل عابر عبور مي كنند 
لذا نهايتا كميته هاي حوزه حمل و نقل و ترافيك به 

اين جمع بندي رسيدند كه اين پل بايد حذف شود.

خط مسافرت دريايي 
ايران-قطر در ايام جام جهاني 

مديرعامل س��ازمان بنادر و دريان��وردي گفت: براي 
پشتيباني و تسهيل تردد دريايي بخشي از هواداران 
تيم ها در مس��ابقات ج��ام جهان��ي 2022 در قطر، 
امكانات و ظرفيت هاي خوبي در بنادر جنوبي فراهم 
است. به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، علي اكبر 
صفايي در نشست هماهنگي براي پشتيباني از جام 
جهان��ي 2022 به ميزباني قطر كه با حضور رس��تم 
قاسمي وزير راه و شهرس��ازي، سعيد محمد مشاور 
رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، 
اس��تانداران هرمزگان، بوشهر و خوزستان و جمعي 
از معاون��ان وزراي گردش��گري و ورزش و مدي��ران 
ارش��د ارگان هاي دريايي برگزار ش��د اظهار داشت: 
براي تردد و جابه جايي ايمن گردش��گران و هواداران 
تيم هاي فوتبال جام جهاني، ش��ناورهاي استاندارد 
و پيش��رفته در بنادر مسافري اس��تان هاي بوشهر، 
خوزس��تان و هرمزگان در حال فعاليت است. معاون 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به راه اندازي مجدد خط 
مسافري خرمشهر- كويت، افزود: برنامه ريزي شده تا 
ترمينال مسافري استاندارد و مجهزي در شأن مردم 
ايران و ميهمانان در بوشهر راه اندازي شود. صفايي با 
بيان اينكه تاكنون سه سند همكاري هاي مشترك 
حمل ونقلي در حوزه هاي بندري، دريايي و هوايي با 
كش��ور قطر در دولت سيزدهم به امضا رسيده است، 
گفت: در خصوص پش��تيباني از ج��ام جهاني قطر، 
حتي سه ماه پيش از سفر رياست جمهوري به دوحه، 
اقدامات و تمهيدات اوليه صورت گرفت كه منجر به 
امضاي سه سند همكاري مشترك با دوحه شده است. 
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي خاطرنشان 
كرد: يكي از ظرفيت هاي مناس��ب كشور، استفاده از 
پتانس��يل هاي بخش خصوصي فعال در اين زمينه 
است كه بايد بسترهاي فعاليت اين حوزه را مهيا كرد. 
او از رفع مشكل پهلوگيري شناور در بندر بوشهر در 
آينده اي نزديك خبر داد و گفت: يكي از موارد تسهيل 
تردد هواداران فوتب��ال ايراني، گرفتن مجوز كاپوتاژ 
خودرو اس��ت تا بتوانند با خودروهاي شخصي تردد 
كنند. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با تاكيد بر 
اينكه الزم است خط مسافري دريايي بين ايران و قطر 
تا شهريور ماه جاري تسهيل و فعال شود، اظهار داشت: 
مطابق برنامه، فعاليت كش��تي هاي كروز در خطوط 
دريايي جنوب، تا عيد فطر امسال، راه اندازي مي شود.

پيش بيني مسافرت
 500 هزار ايراني به قطر 

وزير راه و شهرسازي از آمادگي ايران براي جابه جايي 
مسافران داخلي و خارجي جام جهاني قطر با استفاده 
از زيرس��اخت هاي حمل و نقلي ايران خبر داد. رستم 
قاسمي درباره اس��تفاده از امكانات جزاير ايراني براي 
گردش��گران جام جهاني 2022 قطر گفت: در سفري 
كه حجت االسالم رييسي رييس جمهور به قطر داشت 
قرار شد ايران مسابقات جام جهاني اين كشور به لحاظ 
زيرساخت هاي حمل و نقلي و اقامتي در جزاير ايراني 
با قطري ها مشاركت كند. او افزود: با حضور وزير حمل 
و نقل قط��ر در كيش موضوعات مختلفي چون حمل 
و نق��ل هوايي و دريايي و جابه جايي مس��افران ايراني 
و خارجي براي بازديد از مس��ابقات جام جهاني ميان 
كيش و ديگر بنادر ايران با قطر بررسي شود. وزير راه و 
شهرسازي ادامه داد: فردا بازديدي با حضور وزير حمل 
و نقل قطر از زيرس��اخت هاي كيش خواهيم داشت. 
مسووالن وزارتخانه هاي گردشگري و ورزش و منطقه 
آزاد كيش در اين نشست حاضر هستند. قاسمي ادامه 
داد: با توجه به فاصله كم بين كيش و قطر پيش بيني 
مي كنيم استقبال گردشگران از حضور در جزاير ايراني 
زياد باش��د در حال حاضر روزانه 36 پرواز ميان ايران و 
قطر انجام مي شود كه نشان دهنده مراودات خوب هوايي 
دو كشور است و قرار است براي مسابقات جام جهاني 
تعداد پروازها افزايش يابد. وزير راه يادآور شد: بسياري 
از شركت كنندگان در مسابقات جام جهاني با توجه به 
اينكه فاصله بازي ها چند روز است مايلند براي بازديد از 
مراكز تفريحي و سياحتي ايران به بنادر و جزاير جنوبي 
ايران بيايند. قاس��مي تاكيد ك��رد: پيش بيني ما اين 
است 500 هزار ايراني از جام جهاني قطر بازديد كنند 
خارجي هايي هم كه به قطر مي آيند مي توانند دريايي 
يا هوايي ب��ه بازديد از جزاير جنوبي ايران بپردازند و ما 

امكان جابه جايي و اسكان آنها را داريم.

صدور رايگان رواديد 
براي جام جهاني قطر 

مديركل دفتر بازاريابي و توسعه گردشگري خارجي 
كش��ور گفت: ما پيشنهاد تس��هيل صدور رواديد را 
ب��ه وزارت امور خارج��ه داده بوديم، اين پيش��نهاد 
به هي��ات دولت رفته اس��ت و منتظر تصميم هيات 
وزيران هستيم. به گزارش اداره كل روابط عمومي و 
اطالع رساني، ليال اژدري با اشاره به لزوم استفاده هرچه 
بهتر از فرصت برگزاري ج��ام جهاني فوتبال در قطر 
به منظور رونق و توسعه صنعت گردشگري، اظهار كرد: 
اين موضوع از مدت ها پيش در دستور كار اين وزارتخانه 
قرار دارد و يكي از مهم ترين درخواست هاي فعاالن و 
ذي نفعان حوزه گردشگري نيز به شمارمي رود. از اين 
رو اين موضوع را پيگيري كرديم و خوشبختانه وزارت 
امور خارجه با ص��دور رايگان رواديد در بازه زماني دو 
ماهه )زمان برگزاري بازي هاي جام جهاني( موافقت 
كرده اس��ت. او افزود: اين موضوع البته بايد به تأييد 
هيات دولت برسد تا ضمانت اجرايي داشته باشد. در 
صورت موافقت و تصويب هيات دولت، گردشگراني 
كه از نقاط مختلف دنيا در زمان برگزاري مسابقات 
فوتبال جام جهاني به قطر سفر مي كنند، مي توانند 
با ثبت درخواست خود در سامانه وزارت امور خارجه 
كشورمان، تقاضاي سفر به ايران را از مبدا قطر ثبت 

و ويزاي رايگان دريافت كنند.

زمين تشنه هر روز در نقطه اي از اين جغرافيا دهان باز مي كند

وقتي گرد و خاك حريف تعطيل كردن تهران نشد

فرونشست زمين؛ فاجعه اي گريزناپذير

سد سازي در تركيه يا سوءمديريت  در كشور؛ چرا آسمان ايران تيره شد؟
فروردين ماه 1401 از يك جهت ماه بي س��ابقه اي بود. از 
آن رو كه آس��مان مناطق مركزي و حتي ش��رقي كشور 
درگير آلودگي هوا با گرد و غبار عجيبي بود كه تاكنون در 
كشور سابقه نداشت. اگر زماني فقط از سم ستوران غبار به 
هوا برمي خاست، حاال ديگر بدون هيچ سواري، غبار تمام 
آس��مان ايران را گرفته است. غبار و آلودگي شديد هوا كه 
باعث شد از مشهد در شمال شرق تا اهواز در جنوب غرب، 
از اصفهان و يزد تا تهران و كرمانشاه و لرستان و ايالم، همه 
جاي ايران دچار مشكل آلودگي هوا شود. غباري كه زماني 
تنها در كرانه هاي ش��رقي هورالعظيم و هورالهويزه نفس 
مردم خوزس��تان را تنگ مي كرد، حاال ديگر در تمام ايران 
سايه افكنده و تقريبا همه استان ها با اين غبار چند هفته اي 
است كه درگيرند. حتي استان هاي شمالي كشور كه پشت 
ديوارهاي بلند كوهستان البرز قرار دارند هم براي اولين بار 
در طول تاريخ دچار مشكل غبار شدند و آسمان گيالن هم 
خاك آلود شد. گزارش ها و هشدارهاي متعدد هواشناسي 
در هفته هاي گذش��ته به طور مداوم از تداوم گرد و غبار در 
كش��ور خبر مي دهد و مي گويد مردم بايد مراقب سالمت 
خود باشند. گزارش هايي كه در اوج آلودگي هوا منتشر شد 
نشان داد عمال همه استان هاي كشور درگير با پديده غبار 
هستند و آلودگي هوا ناش��ي از گرد و خاك در 18 استان 
به شدت باالست. گرد و غبار باعث شد در بسياري از استان ها 
حالت تعطيلي حاكم شود و عمال بسياري از كسب و كارها، 
مدارس و ادارات تعطيل اجباري شدند. در تهران هم با وجود 
اينكه استاندار گفته بود كميته ويژه شرايط اضطرار آلودگي 

هوا تشكيل خواهد شد ولي اين كميته عمال تهران را تعطيل 
نكرد هرچند شاخص آلودگي در تهران به شدت باال بود و 
تا حدود 500 در برخي ايستگاه هاي هواشناسي و محالت 
پايتخت رسيد. حتي برخي از ايستگاه هاي سنجش آلودگي 
هوا به دليل افزايش ناگهاني آلودگي از كار افتادند و دستگاه ها 
خراب شد. عدم تعطيلي تهران البته باعث اعتراضاتي هم شد 
و حتي اعضاي شوراي شهر به شدت معترض شدند كه چرا با 
وجود رسيدن شاخص آلودگي هوا به حد بسيار خطرناك، 
همچنان ادارات و مدارس باز هستند و از تعطيلي خبري 
نيس��ت؟ عضو ديگر شوراي ش��هر اعتراض كرد كه چرا از 
مسكن هميشگي كه براي گريز از آسيب هاي فراوان آلودگي 
هوا استفاده مي شد، اين بار خبري نيست و دولت حتي هزينه 

تعطيلي يكي، دو روزه تهران را به جان نخريده است.

    انفجار آلودگي هوا در تهران
انفجار آلودگي هوا در اثر غبار در تهران به حدي بود كه مردم 
هم معترض ش��دند چرا دولت حاضر نيس��ت براي بهبود 
وضعيت هوا، چند روزي م��دارس و ادارات را تعطيل كند. 
برخي مسووالن سابق محيط زيست عنوان كردند دولت ها 
به طور عموم حاضر نيس��تند هزينه هاي تعطيلي تهران را 
به خود بخرند و اصوال كمتر زير بار تعطيل كردن پايتخت 
مي روند. يك نماينده مجلس در پاسخ به اين انتقادها گفت 
تعطيل كردن ادارات در تهران انتخاب بدتري بود و دولت بايد 
بين بد و بدتر انتخاب مي كرد. در اين بين وزارت بهداشت 
هم تنها توصيه كرد حاال كه تهران تعطيل نيست، مردم تا 

مي توانند از خانه ها خارج نشوند و به نكات بهداشتي هنگام 
آلودگي هوا و اصول مراقبت از خود در ش��رايط اينچنيني 
عمل كنند. يكي از تفاوت هاي بزرگ غبار فروردين 1401 با 
غبار سال هاي گذشته، منشأ داخلي آنهاست كه نشانه هاي 
آشكاري براي اين موضوع وجود دارد. از جمله اينكه زمان 
وزش باد ش��ديد در اس��تان هاي داخلي و مركزي كشور از 
جمله تهران و يزد، ناگهان هوا تيره و تار مي شود و غبار و گرد 
و خاك همه جا را مي گيرد. طوري كه مي توان گفت وزش باد 
خيلي شديد در استان ها، مقارن مي شود با خيزش ناگهاني 
خاك و غبار تا آسمان را تيره و تار كند. از اين رو بايد در منشأ 
خارجي بودن همه غبار و ريزگردي كه آسمان شهرها را سياه 
كرده، به طور جدي شك كرد. با اين حال برخي از گزارش ها 
مي گويد منش��أ اين غبار را بايد در كشورهاي همجوار و به 
خصوص پروژه هاي سدسازي در منطقه باالدست ميانرودان 
)حوضه آبريز علياي بين النهرين( در كشور تركيه جست وجو 
كرد. برخي گزارش ها مي گويد تركيه از حدود 20 سال پيش 
به دنبال احداث سد ايليسو بر باال دست رودخانه دجله بود. 
از همان آغاز كار هم پيامدهاي فاجعه بار ناشي از اين پروژه 
آشكار شده بود تا جايي كه پيمانكار انگليسي اين سد يعني 
ش��ركت بالفور بيتي، پس از مطالعات اوليه و انتقادهاي از 

پيامدهاي متعدد اجراي اين پروژه رسما از آن كنار كشيد.

    عمليات ساخت سد ايسلو و عواقب آن
سياري از متخصصان و كارشناسان محيط زيستي از ابتداي 
قرن 21 نس��بت به ابعاد فاجعه بار محيط زيستي اين پروژه 

هش��دار مي دادند. حتي يك مقاله علمي هم در اين باره در 
نشريه Public Archaeology  به چاپ رسيده است. در 
اين مقاله به زبان انگليسي بر پيامدهاي خطرناك اين پروژه بر 
محيط زيست و وضعيت اقليمي، منابع آب منطقه و همچنين 
نابودي آثار باستان ش��ناختي فراوان و نيز پيامدها و اهداف 
سياسي پشت اين پروژه مثل جابه جايي جمعيت پرداخته 
ش��ده است. عمليات سد ايلس��و كه حجم مخزن آن بسيار 
بزرگ تر از حجيم ترين مخزن سد در ايران يعني كرخه است 
از سال 2006 رسما آغاز شد و اكنون تهديدي براي محيط 
زيست منطقه از جمله كشورهاي پايين دست دجله يعني 
عراق، سوريه و ايران به حساب مي آيد. برخي گزارش هاي ديگر 
هم گفتند كشورهاي همسايه غربي ايران به شدت خودخواه 
هستند كه اينطور باعث مشكل در داخل مرزهاي ما شده اند. 
نويسندگاني هم پيدا شده اند كه مي گويند دولت عامل اصلي 
آلودگي هوا بر اثر گرد و غبار است. حسين آخاني، از استادان 
بنام محيط زيست در اين باره نوش��ته: اگر چه دولت عامل 
اصلي مشكالت محيط زيستي ايران است، اما اين دولت بر 
خالف آنچه يك عده فكر مي كنند اتفاقا به بخش بيشتر مردم 
بيشترين شباهت را دارد. مديران ما از بين برجستگان علمي 
نيستند كه بتوانند صالح آينده كشور را به درستي تشخيص 
دهند. آنها مانند مردمان عادي رفتار مي كنند كه باري به هر 
جهت امروز را ب��ه فردا بگذارنند. براي آنها منافع كوتاه مدت 
مهم تر از پايداري اين سرزمين در آينده است. منافع جناحي 
را به منافع ملي ترجيح مي دهند. دقيقا مانند خودمان كه منافع 

شخصي را به منافع عمومي ترجيح مي دهيم.



فعاالن حوزه رمزارز براين باورند كه نسخه هاي جديد سند 
تحول رمزارز تا حدي منطبق با دغدغه هاي آنان است اما 
با اين حال نياز اس��ت كه نظر فع��االن اين حوزه جدي تر 

گرفته شود.
در چند سال اخير و پس از اقبال زياد مردم به رمزارز براي 
سرمايه گذاري، نورافكن ويژه اي روي اين حوزه افتاد. شايد 
همين نورافكن سبب شد تا رمزارز و فعاالنش چالش هاي 
بسياري را از سر بگذرانند. نبود تنظيم گري و چهارچوب 
ب��راي اين حوزه، يك��ي از اصلي ترين اي��ن  چالش ها بود. 
موضوعي كه فعاالن اين حوزه بارها و بارها به آن و فعاليت 
در فضاي خاكستري اعتراض كردند. با اين حال اواخر اسفند 
۱۴۰۰ اولين نسخه پيش نويس سند تحول رمزارزش ها 
توسط كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتالي منتشر شد تا اولين 
قدم ها براي تنظيم گري اين حوزه برداشته شود. اين سند در 
نسخه اول خود تالش كرده بود تا براي هركدام از چالش هاي 

اين حوزه، راهكاري براي برون رفت دولت ارايه كند.

   پوشش ۶۰درصدي دغدغه هاي فعاالن
فعاالن حوزه رمزارز و مدي��ران صرافي هاي مطرح ايراني 
مي گويند كه پس از انتش��ار ويرايش اول اين سند، با ارايه 
مش��ورت به بخش دولتي تالش كرده اند تا اين سند را با 
دغدغه هاي فعاالن اين حوزه منطبق كنند. در حال حاضر 
مشخص نيست ويرايش چندم اين سند در آستانه نهايي 
شدن است؛ همچنين، نسخه ويرايش شده اين سند تا به 
حال در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است اما به نظر مي رسد 
كه برخي فعاالن اين حوزه از آن رضايت نسبي دارند. برديا 
س��يداحمدنيا، از فعاالن حوزه رمزارز بر اين باور است كه 
هرچند وضعيت رگوالتوري همانند قبل است، اما به نظر 
مي رسد كه اوضاع در حال پيش رفتن به سمت بهتر شدن 
و تنظيم گري اس��ت. او در اين باره مي گوي��د: »در مدت  
اخير برخي پيش نويس قانوني نوشته شده كه براي آنها 
از بخش خصوصي مش��ورت گرفته شد. با اين حال هنوز 
هيچ پيش نويسي به تصويب نهايي نرسيده است اما شواهد 
نشان مي دهد كه اين حوزه به سمت تنظيم گري مي رود.« 
احمدنيا در پاس��خ به اينكه اي��ن پيش نويس تا چه حد از 
دغدغه هاي فعاالن اين حوزه را پوشش مي دهد؟ مي گويد: 
»پيش نويس اصلي كه در اسفند منتشر شد، چند اصالحيه 
خورد و آخرين پيش نويس در اوايل فروردين ماه منتشر شد. 
اين پيش نويسي تطبيق خوبي با فعاليت ما دارد و مي توان 
گفت تا ح��دود ۶۰ درصد از دغدغه هاي فعاالن اين حوزه 
را پوشش داده است اما در عين حال اختالفات زيادي هم 

دارد.« او بر اين باور است كه وضعيت دريافت اينماد براي 
اين دسته از كس��ب وكارها هرچند كه در هاله اي از ابهام 
قرار دارد، اما در حال شفاف تر شدن است. او در ادامه نبود 
تنظيم گري در اين حوزه را عاملي تاثيرگذار براي وارد شدن 
آسيب به اين بازار دانسته و مي گويد: »در سال هاي اخير، 
كاربران ايراني در معرض ترس و نگراني بودند. همه ما نامه 
اسفند ۱۳۹۹ يا ارديبهشت ۱۴۰۰ و موارد مشابه را به خاطر 
داريم.« او ادامه مي دهد: »نسخه اوليه همين پيش نويس 
فعلي نيز درخواست كرده بود تا اطالعات ريز تراكنش ها و 
مبادالت بايد در اختيار دولت قرار بگيرد. اين جنس رفتارها 
به طور حتم كاربران ايراني را به سمت صرافي هاي خارجي 
يا رفتارهاي زيرزميني س��وق مي دهد و رفتن به س��مت 
صرافي هاي خارجي براي كاربر كار س��ختي نيست و در 
آنجا ديگر نه رصد مي شود نه ترسي از بسته شدن يك شبه 
خواهد داشت.« احمدنيا بر اين باور است كه از آنجايي كه 
حوزه رمزارز تنه��ا حوزه اي در ايران اس��ت كه به صورت 
مستقيم در رقابت با مجموعه هاي غيرايراني است و كاربر 
به راحتي مي تواند از استفاده از محصول ايراني به محصول 
خارجي تغيير رفتار بدهد، حاكميت بايد با حوزه تبادل به 
گونه اي متفاوت برخورد كند و اگر رگوالتور در جامعه ترس 
ايجاد كند، كاربر به راحتي از ماركت ايران خارج مي شود. با 
اين حال او تاييد مي كند كه در صورتي كه پيش نويس سند 
تحول رمزارزش ها مطابق با دغدغه هاي واقعي صاحبان اين 
كسب وكارها و مردم تصويب شود، باعث خواهد شد تا مردم 
سرمايه خود را وارد اكس چنج هاي داخلي كرده و از كشور 

خارج نكنند. او مي گويد: »با اين حال از سوي ديگر همين 
تنظيم گري فقط جنبه داخلي ندارد و مي تواند خطرات 

خارجي را متوجه اين پلتفرم ها كند.«

   آينده خوب براي رمزريال؟
يك��ي ديگر از نكات��ي ك��ه در ويرايش اول س��ند تحول 
رمزارزش ها به آن اشاره ش��ده بود، ممنوعيت استفاده از 
رمزارزش ها در خريدوفروش كاال در داخل كش��ور بود. با 
اين حال تالش شده بود تا راهكاري براي امكان تبادل آن با 
ريال به منظور خريدوفروش كاال و خدمات انديشيده شود. 
وحيد والي، يكي ديگر از فعاالن حوزه رمزارز با اشاره به اينكه 
پيش نويس اوليه سند تحول رمزارزش مشكالتي از جمله 
خطر ايجاد رانت و داشت و در برخي جاها فانتزي نوشته شده 
بود، مي گويد: »آخرين نسخه اين سند اوايل فروردين ماه با 
تغييراتي نوشته شد اما به طور كلي وزارت اقتصاد و كارگروه 
تشكيل شده در اين رابطه تمايل زيادي به استفاده از نظر 
بخش خصوصي ندارد.« او با اشاره بر اينكه اين سند هنوز 
كامل نيست ابزار اميدواري مي كند كه نظرات دريافت شده 
از بخش خصوصي در اين رابطه، قابل اعمال باشد.  چندي 
قبل مهران محرميان، معاون فناوري بانك مركزي نيز گفته 
بود كه ه��دف از طراحي رمزريال در بانك مركزي تبديل 
اسكناس به يك موجوديت قابل برنامه ريزي و برنامه نويسي 
است و با اين فرآيند پول داراي موجوديت هوشمند خواهد 
ش��د. حاال وحيد والي، با ابراز اميدواري نسبت به رمزريال 
بانك مركزي مي گويد: »چيزي كه مشخص است اين است 

كه در تبديل ريال به رمزريال ديگر بانك هاي زيرمجموعه 
بانك مركزي واسط بين مردم و بانك مركزي نخواهند بود و 
در اين صورت، اين رمزريال مي تواند در صرافي هاي داخلي 
مورد استفاده بگيرد تا همه رمزارزها قابليت تبديل به ريال 
را داشته باشند.« او با تاكيد بر اينكه پرداخت با رمزارز در 
ايران توسط قانون منع شده است و در صورت وجود معادل 
ريالي رمزري��ال در صرافي هاي داخلي، رمزريال مي تواند 
آينده خيلي خوبي داشته باشد، ادامه مي دهد: »عالوه بر اين 
مي توان در آينده براي نقل وانتقاالت پول به تمام شركاي 
خارجي مان اس��تفاده شود و خيلي سريع آن را به ارزهاي 

ديگر تبديل كرد.«

    دغدغه ها پا برجاست
با اين حال، همچنان انتقاداتي از سوي فعاالن اين حوزه به 
س��ند وارد مي شود. آنها بر اين باورند كه بهتر است نظرات 
و انتقادات بخش خصوصي جدي تر گرفته شده و تنها به 
شنيدن آنها اكتفا نشود. اميرحسين مرداني، از فعاالن حوزه 
رمزارز در اين رابطه با بيان اينكه هدف اين سند كه پذيرا بودن 
فناوري و نيت براي ساماندهي آن را نشان مي دهد، مهم و 
مبارك است، مي گويد: »با اين حال در خصوص محتواي 
اين سند، چند بحث وجود دارد. اينكه ما براي نوشتن يك 
دستور العمل بخواهيم تمام ابعاد يك فناوري را ببينيم و 
كنترل كنيم، در دنيا منسوخ شده است؛ يعني فناوري به 
قدري گسترده است كه نمي توان در حوزه رگوالتوري تمام 
نكاتي مرتبط را ديد.« او ادامه مي دهد: »اين نكته درباره اين 
سند هم صدق مي كند. چند بار در سند تحول رمزارزش 
تغييراتي ايجاد شد اما در نهايت رگوالتور همچنان در موارد 
اصلي و كليدي كه دغدغه ما هستند، در موضع خود ايستاده 
كه اين خطرناك است.« به گفته مرداني برخي از موارد مطرح 
شده در اين سند نه تنها كسب وكارهاي داخلي را در بعضي 
از بندها از جمله رشد محدود مي كند، بلكه كسب وكارهاي 
داخلي را در اين ريسك مي گذارد كه از سمت خارج از كشور 
مورد تهديد قرار بگيرند. او در اين باره توضيح مي دهد: »به 
عنوان مثال در اين سند به يك سري عوامل محدود كننده  
در قوانين مرتبط با پول ش��ويي و قوانين حفظ و نگهداري 
دارايي ها اشاره شده است كه ممكن است كه كسب وكارها 
را از چابكي بياندازد. به خصوص نهادهايي كه در اين سند 
اشاره شده  كه با فعاالن حوزه ارز ديجيتال همكاري كنند، 
س��ازمان ها و نهادهايي هس��تند از چابكي الزم برخوردار 
نيستند و با اين تكنولوژي آشنايي ندارند و اين كار را براي 

كسب وكارها سخت تر مي كند.«
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رگوالتوري: اپراتورهاي 
اينترنتي تخلفي نكرده اند

رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با اشاره به تغييرات قيمت بسته هاي اينترنتي، گفت: 
غير از يك مورد ابهام در تعرفه يكي از اپراتورهاي ثابت، 
بقيه تغييرات بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم بوده 
و تخلفي رخ نداده اس��ت. به گزارش ايسنا، در روزهاي 
گذشته تغيير تعرفه ارايه شده از سوي ارايه دهندگان 
خدمات اينترنتي ثابت و همراه، باعث تعجب و اعتراض 
كاربران اينترنتي ش��ده و به دنبال اعت��راض كاربران، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم كرد 
كه پيرو افزايش تعرفه در بخشي از بسته هاي اينترنت 
تعدادي از اپراتورهاي ارتباطي، افزايش قيمت اينترنت 
را بررسي كرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانوني باشد، 
آن را اصالح و خاطيان را جريمه كند. در اين راستا به نقل 
از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، صادق عباس��ي 
شاهكوه -رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي- با بيان اينكه مرجع تعرفه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات اس��ت، گفت: آخرين مصوبه تعرفه 
اينترنت همراه مربوط به س��ال ۱۳۹۵ و اينترنت ثابت 
مربوط به سال ۱۳۹۶ است و بعد از اين تاريخ، كميسيون 
مصوبه  جديدي در اين باره نداشته  است. وي به تعيين 
كف و سقف قيمت بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات براي اپراتورها اشاره كرد و افزود: اگر اپراتورها 
بين كف و س��قف قيمت بفروشند و با داليل توجيهي 
عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفي نكرده اند 
و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان 
ناظر مصوبات كميس��يون تنظيم براي رعايت حدود 
قانوني قيمت ها بسيار حساسيت دارد و هرگونه افزايش 
حداقلي در چارچوب مقررات هم حتما بايد با توجيهات 
كامل و اطمينان از تداوم خدمت و افزايش كيفيت شبكه 
باش��د. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه 
داد: س��ازمان تنها در يك مورد دستور مي دهد آن هم 
موقعي كه اپراتوري باالتر از سقف قانوني يا پايين تر از 
كف قيمت گذاري كند. اگر باالتر از س��قف باشد بايد 
فوري برگردند اگر پايين تر از كف باشد معموال دستور 
نمي دهيم باالتر از كف س��رويس بدهند بلكه مطابق 
مقررات دستور مي دهيم حداقل سه سال ادامه دهند 
يعني به طور كلي دس��تورات رگوالتوري هميش��ه به 
سمت حمايت از مصرف كننده است. پس دستور افزايش 
نمي تواند از س��مت رگوالتوري صادر شود. شايد اين 
سئوال پيش بيايد كه چرا از كف قيمت پايين تر نمي شود، 
دليل آن اين است كه اپراتورهاي قوي تر رقيبان را با پايين 
كشيدن قيمت ها از رقابت خارج نكنند. چرا كه آنچه واقعا 
بازار را تنظيم مي كند رقابت است. يادآوري مي كنم قبل 
از وجود رقابت در موبايل سيم كارت به قيمت رسمي 

۴۴۰ هزارتومان و نوبت هاي يك ساله عرضه مي شد.

    سرمايه گذاري اپراتورها
 براي شبكه هايشان كاهش يافته است

عباسي شاهكوه با اشاره به باال رفتن هزينه هاي شبكه ها 
در س��ال هاي گذشته، گفت: در س��ال هاي ۱۳۹۶ و 
۱۳۹۷ بر اساس اطالعات ما اپراتورها ساالنه در حدود 
۱ ميليارد دالر براي شبكه هاي خود هزينه مي كردند 
اما اين رقم هم اكنون به خاطر افزايش قيمت دالر به 
حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دالر رسيده كه از نظر ريالي 
حتي بيشتر هم است ولي حجم تجهيزاتي كه مي توان 
تامين كرد بسيار كمتر است. با توجه به اينكه درآمد 
ريالي است اگر اين روند ادامه پيدا كند در آينده شبكه  
باكيفيتي باقي نمي ماند ك��ه در مورد ارزاني يا گراني 
آن صحبت كنيم. وي افزود: در سال گذشته به دليل 
قانون بودجه امكان افزايش قيمت حتي در چارچوب 
مصوبات كميسيون وجود نداشت در حالي كه اپراتورها 
دايما با طرح مشكالت خود به دنبال موافقت با افزايش 
بودند اما امس��ال كه اين منع قانوني برداشته شد، در 
حد همان مصوبات سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به صورت 
حداقلي تغييراتي در تعرفه هاي خود اعمال كرده اند. 
رييس رگوالتوري با اشاره به بررسي هاي انجام شده 
در بسته ها و تعرفه هاي جديد، گفت: غير از يك مورد 
ابهام در تعرفه يكي از اپراتورهاي ثابت كه بالفاصله 
تا تكميل بررسي ها برگردانده شد، بقيه تغييرات بر 
اساس مصوبه كميسيون تنظيم بوده و تخلفي رخ 
نداده اس��ت، اما از اپراتورها خواسته ايم تا حد امكان 
اين افزايش ها حداقلي باشد و تالش كنند با تعريف 
بسته هاي مناسبتي يا هر روش ديگر اقشاري از جامعه 
كه ممكن است دچار مشكل شوند را در نظر بگيرند.

متا از خالقان محتوا، كارمزد
 ۴۷ درصدي دريافت مي كند

متا پلتفرمز، شركت مادر فيس بوك كارمزدي ۴۷.۵ 
درصدي از فروش دارايي هاي ديجيتال خالقان محتوا 
در پلتفرم واقعيت مجازي آن )هورايزن وردز( دريافت 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، هزينه كلي 
شامل ۳۰ درصد هزينه پلتفرم سخت افزاري براي 
فروش از طريق فروش��گاه   Meta Quest  است، 
جايي كه برنامه ها و بازي هاي مخصوص هدست هاي 
واقعيت مجازي خود را مي فروشد. ۱۷.۵ درصد هزينه 
بيشتر به عنوان هزينه هاي پلتفرم هورايزن دريافت 
مي شود. اين شركت فناوري روز دوشنبه اعالم كرد 
ابزارهايي را به طور آزمايشي براي گروهي از خالقان 
محتوا فراهم مي كند ت��ا دارايي هاي ديجيتال خود 
 را در پلتفرم هورايزن بفروش��ند و درآمدزايي كنند.

 اين طرح بخش��ي مهم براي ايجاد متاورس است. 
جالب آنكه اخبار دريافت كارمزد ۴۷.۵ درصدي 
از خالق��ان محتواي پلتفرم متا در حالي منتش��ر 
مي شود كه مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي اين 
شركت از منتقدان كارمزد ۳۰ درصدي است كه 
اپل از توسعه دهندگان نرم افزار دريافت مي كند. 
اما جديدترين اقدام مت��ا براي دريافت كارمزدي 
حدود نيمي از درآمد خالقان محتوا در پلتفرمش 
بسياري از آنها را عصباني كرده است. شركت مادر 
فيس بوك سرمايه گذاري كالني در فناوري هاي 

واقعيت مجازي و واقعيت افزوده كرده است.

شكايت شركت هاي خدمات 
ابري اروپايي از مايكروسافت

ش��ركت فراهم كننده خدمات ابري ايتاليايي آروبا 
)Aruba( و گروه��ي از فراهم كنندگان خدمات 
ابري دانمارك از مايكروس��افت ب��ه ديده بان ضد 
انحصارطلب��ي اتحادي��ه اروپا ش��كايت كردند. به 
گزارش ايسنا، شركت هاي ابري اروپايي با اشاره به 
اينكه مايكروسافت رقابت را تضعيف كرده و انتخاب 
مصرف كننده در بازار خدمات رايانش ابري را محدود 
مي كند، از رگوالتورها خواس��تند درباره اين غول 
فناوري امريكايي تحقيق كنند. اين شكايت سال 
ميالدي گذشته تنظيم شده است اما تنها از يكي 

از سه فراهم كننده خدمات ابري نامبرده شده بود.
مش��تريان مايكروسافت از اين ش��كايت دارند كه 
وقتي به جاي آزور مايكروس��افت، از سيستم هاي 
رايانش ابري رقيب استفاده مي كنند، پول بيشتري 
براي استفاده از برنامه هاي پركاربرد مانند ويندوز و 
آفيس پرداخت مي كنند و اين شيوه نشان مي دهد 
كه مايكروس��افت از قدرت خود در يك بازار، براي 
تضعيف رقيبانش در بازار ديگر اس��تفاده مي كند. 
س��خنگوي آروبا تاييد كرد كه در شكايت شركت 
OVH فرانس��ه عليه مايكروس��افت حضور دارد. 
انجمن ابري دانمارك كه گروهي از فراهم كنندگان 
خدمات اب��ري در دانمارك هس��تند، هم يكي از 
شاكيان است. برد اس��ميت، رييس مايكروسافت 
در مصاحبه اي قول داد اين ش��ركت با مشتريان و 
رقيبانش صحبت خواهد كرد و اظهار كرد: مطمئنا 
نگراني هاي به حقي وجود دارد و براي اين شركت 
مهم است كه بيش��تر بداند و تغييراتي انجام دهد. 
گروه تج��ارت ابري اروپاي��ي CISPE اعالم كرد: 
اظهارات اس��ميت ضرورت اقدام فوري را نش��ان 
مي دهد نه فقط يك قول مبهم براي صحبت كردن 
و از مقامات اتحاديه اروپا خواس��ت اين شركت را 
به پاس��خگويي وادار كنند. آمازون كه س��رويس 
خدمات وب AWS اين ش��ركت بر بازار رايانش 
ابري س��يطره دارد، از اعضاي اين گروه اس��ت. بر 
اساس گزارش بلومبرگ، مقامات اتحاديه اروپا در 
حال پرسش از شركت هاي ابري منطقه اي درباره 

شيوه هاي مايكروسافت هستند.

نبود تنظيم گري و چهارچوب براي حوزه رمزارزها، از اصلي ترين  چالش ها بوده است

حوزهرمزارزدرآستانهتنظيمگري

مجلس با ادامه كار كميسيون مشترك صيانت مخالفت كرده است
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به نامه 
هيات رييسه كميسيون مش��ترك طرح نظام تنظيم 
مقررات خدمات فضاي مجازي موسوم به صيانت توضيح 
داد كه نمايندگان مجلس در راي گيري صورت گرفته در 
جلسه غيرعلني، با ادامه كار كميسيون مشترك مخالفت 
كرده اند. به گزارش ايسنا، در تاريخ ۲۲ فروردين، جلسه 
غيرعلني مجلس براي تعيين تكليف طرح نظام تنظيم 
مقررات خدمات فضاي مجازي موسوم به طرح صيانت 
تشكيل ش��د كه طبق توضيحات سليمي عضو هيات 
رييسه مجلس، بررسي اين طرح به صورت اصل ۸۵ در 
كميسيون مشترك منتفي شده و طرح صيانت ديگر در 
كميسيون مشترك بررسي نمي شود. سليمي همچنين 
گفت كه احتماال كميسيون مش��ترك جديدي براي 
بررسي طرح صيانت تشكيل مي شود تا همچون ساير 

طرح ها و لوايح مصوبات آن در صحن علني مورد بررسي 
قرار گيرد و حتما هم محتواي اين طرح تغيير مي كند. 
برخي از نمايندگان، موضوع تعداد آراي به دست آمده 
در راي گيري استمزاجي را زير سوال مي برند و معتقدند 
كه در راي گيري اس��تمزاجي، آراي اكثريت به دست 
نيامده است. در همين راستا هيات رييسه كميسيون 
مش��ترك طرح نظام تنظيم مق��ررات خدمات فضاي 
مجازي در نام��ه اي به رييس مجلس ضمن بررس��ي 
جزييات رسيدگي به اين طرح در كميسيون مشترك 
خواستار شده بود كه معاونت قوانين، مصوبه كميسيون 
مشترك براي ثبت پيشنهادات نمايندگان را بارگذاري 
كند تا كارگروه مشترك طرح نسبت به بررسي جزييات 
و تصوي��ب به موقع آن برابر آيي��ن نامه داخلي مجلس 
اقدام كند. در نامه هيات رييس��ه كميسيون مشترك 

صيانت به محمدباقر قاليباف رييس مجلس آمده است: 
»كميسيون مش��ترك طرح حمايت پس از برگزاري 
۱۳ جلسه رسمي و ۳۵ جلسه جانبي از جمله جلسات 
كارگروه مشترك با مركز پژوهش هاي مجلس، در تاريخ 
سوم اس��فندماه كليات طرح را با رأي موافق ۱۹ عضو 
از ۲۰ نف��ر اعضاي حاضر تصويب ك��رد. معاون قوانين 
در س��اعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه اي خطاب 
به رييس كميسيون مش��ترك كردند و به استناد مواد 
)۱۶۵(، )۱۶۶( و )۱۴۲( آيين نامه داخلي مجلس، روند 
اخذ آراي اعضاي كميسيون را مغاير آيين نامه دانستند؛ 

لذا معروض مي دارد؛ 
١- چنين رويه اي بدون اطالع دقي��ق از موارد مذكور 
و مستندات و رس��انه اي كردن آن ناشي از عدم دقت و 
كم توجهي به مفاد آيين نامه ب��وده، در حالي كه دقيقًا 

آيين نامه هاي مربوط رعايت شده و قابل ارايه است.
٢- اين كميسيون عالوه بر جلسات برگزارشده در دفتر 
جنابعالي )دو جلس��ه(، دفتر نائب رييس اول مجلس 
)سه جلسه(، جلس��ات كارگروه كميته حداقل پانزده 
جلسه كارشناسي، جلسات متعدد با مركز پژوهش ها، 
جلسات منظم هفتگي از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا۱۴۰۰/۱۲/۳  
حداقل ۴۸ جلسه بررسي و جلسه اظهارنظرات موافقان و 
مخالفان شكل گرفته است و القاء شبهه عدم رعايت مواد 
)۱۶۵( و )۱۶۶( كاماًل نادرست است و اعمال ماده )۱۴۲( 

آيين نامه داخلي نيز از اختيارات كميسيون است.
٣- در جلس��ه  ۱۴۰۰/۸/۲۵پس از برگزاري جلسه و 
طي فرايند بررسي برابر آيين نامه داخلي كليات طرح 
آماده رأي گيري ب��ود و ليكن به دلي��ل دريافت نامه 
محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات كه رونوشت آن براي رياست محترم مجلس 
نيز ارس��ال ش��ده بود، در تاريخ  ۱۴۰۰/۹/۱به دعوت 
جنابعالي جلس��ه اي با حضور اعضاي هيات رييس��ه 
كميسيون مش��ترك طرح، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، رييس محت��رم مركز ملي فضاي مجازي و 
معاون محترم قوانين مجلس شوراي اسالمي برگزار 
شد كه هدف آن اتخاذ تصميم درباره درخواست وزير 
مبني بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رييس مركز ملي 
فضاي مجازي قبل از بررسي نسخه ۲۶ تيرماه ۱۴۰۰ 
)نسخه تهيه شده توسط مركز پژوهش هاي مجلس 
در اجراي ماده ۱۴۲ آيين نامه داخلي و تصويب ش��ده 
در كميس��يون فرهنگي قبل از ارسال به صحن( بود، 
فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همكاري مجلس 
و دولت و دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، با رأي 
اعضاي محترم كميس��يون، طرح براي تهيه نسخه 
جديد به كارگروه مشترك مركز پژوهش هاي مجلس 
با كميسيون مشترك ارجاع ش��ود. اين پيشنهاد در 
جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۹/۹كميسيون مشترك طرح شد. 
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تعادل |
اواخر اسفندماه سال گذشته بود كه فاطمي امين اعالم 
كرد كه از نيمه دوم سال ۱۴۰۱ قرعه كشي خودرويي 
حذف خواهد شد. موضوعي كه منوچهر منطقي معاون 
صنايع حمل و نقل وزارت صمت هم دوباره به آن اشاره 
و اعالم كرد حذف قرعه كشي به مرور اتفاق خواهد افتاد. 
حاال خبرهاي منتشر شده حاكي از اين است كه ايران 
خودرو دو ش��رط براي حذف قرعه كشي اعالم كرده 
است. بنابر اخبار منتشر شده ايران خودرو اعالم كرده 
اگر بنا باشد قرعه كش��ي از شهريور ماه همان طوركه 
وزير صمت و معاون او اعالم كرده اند حذف شود، نياز 
به اجراي دو ش��رط خواهد بود؛ شرط اول براي حذف 
قرعه كشي، اصالح سياست قيمت گذاري دستوري و 

اختالف قيمت كارخانه و بازار است.
ش��رط دوم نيز افزايش عرضه س��االنه به ۷۵۰ هزار 
دستگاه است.ه ر چند كارشناسان بارها اعالم كرده اند 
تا زماني كه قيمت گذاري دستوري وجود دارد، حذف 
سياست هايي همچون قرعه كشي ممكن نيست اما بايد 
توجه داشت كه حذف قيمت گذاري دستوري منوط 
به رقابتي شدن بازار خودرو و خروج از انحصار است. در 
حقيقت حذف قيمت گذاري دستوري تنها يك تكه از 
پازل بهبود صنعت خودرو است و حذف قيمت گذاري 
بدون در نظر گرفتن ساير شرايط همچون ممنوعيت 
واردات، وضع تعرفه هاي باال، ساختار معيوب مديريتي 

و هزينه هاي ناكارآمد ادامه همان مسير غلط است.
بنابراين حتي اگر قيمت گذاري دستوري حذف شود 
اما ساير پيش نيازها اصالح نشود، ادامه همان مسير 
معيوب اس��ت. در همين حال، معاون ف��روش ايران 
خودرو با اش��اره به حذف تدريجي قرعه كشي اعالم 
كرده كه حذف قرعه كشي از خودور هاي پر تيراژ شروع 
مي ش��ود و در نيمه دوم سال بس��ياري از برنامه هاي 
فروش ايران خودرو بدون قرعه كشي انجام خواهد شد.

   موضع صمت به حذف قرعه كشي 
سال گذش��ته وزير صمت از تريبون هاي مختلفي از 
برنامه ريزي براي افزايش توليد خودرو و به تناسب آن 
حذف قرعه كشي خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.

از زمان خلق ش��يوه قرعه كشي، مسووالن متعددي 
زبان به انتقاد از آن گشودند و اين انتقادات در سطح 
وزرا نيز مش��اهد ش��د اما هرگز اق��دام موثري براي 
بهبود اوضاع انجام نشد كه همين موضوع به افرايش 
نارضايتي ها و بهم ريختگي بيش��تر بازار منجر شد؛ 
تا اينكه فاطمي امين وزي��ر صمت از همان روزهاي 
نخست سكانداري ضمن اعالم نارضايتي از وضعيت 
صنعت خودرو اعالم كرد كه برنامه هاي مش��خصي 
براي بهبود فرايند عرضه خودرو به بازار و حذف شيوه 

قرعه كشي از سال ۱۴۰۱ دارد.
آنطور كه فاطمي امين تاكيد كرده بود قرعه كش��ي 
از طري��ق افزايش تيراژ توليد ممك��ن خواهد بود و با 
توجه به برنامه خودروس��ازان و البته دس��تور دولت 
براي افزايش توليد خودرو، به نظر مي رسيد كه حذف 
قرعه كشي از همين سال جاري كليد خواهد خورد و 
مصرف كنندگان براي خريد خودرو ديگر نيازي به گذر 

از هفت خوان رستم نخواهند داشت.

   پيش شرط قرعه كشي از نگاه خودروسازان
با اي��ن ح��ال اخي��راً يك��ي از ش��ركت هاي بزرگ 
خودروس��ازي اعالم كرده است كه حذف قرعه كشي 
خالف آنچه كه صمتي ها تاكيد كرده اند عالوه بر لزوم 
افزايش تيراژ نياز به حذف قيمت گذاري دستوري نيز 
دارد؛ در واقع اين خودروساز شرط حذف قرعه كشي 
را لغو سياس��ت قيمت گذاري دستوري خودرو اعالم 

كرده و فاصله قيمتي بين ب��ازار و كارخانه را مانعي بر 
سر راه آزادسازي فروش دانسته است. بابك رحماني 
س��خنگوي گروه صنعتي ايران خودرو در پاس��خ به 
اينكه اگر قيمت دس��توري حذف نشود ايران خودرو 
مي تواند به تيراژ۷۵۰ هزار دستگاه برسد، عنوان كرده 
كه اين طور كه گفته ش��ده ايران خودرو شرطي براي 
حذف قرعه كشي گذاشته صحيح نيست. ما برنامه اي 
براي افزايش عرض��ه داريم. تقاض��اي واقعي خودرو 
ي��ك ميليون و ۲۰۰ هزار تا يك ميلي��ون و ۴۰۰ هزار 
دستگاه در سال اس��ت. ايران خودرو توليد ۷۵۰ هزار 
دستگاه خودرو را در برنامه قرار داده كه اين امر محقق 
مي شود. او تاكيد كرده كه با تحقق اين تيراژ عرضه به 
ميزان كافي ايجاد مي شود و تقاضاي سوداگرانه از بين 
مي رود. او در پاسخ به اينكه چند درصد تقاضا در بازار 
خودرو س��وداگرانه و غير واقعي است، نيز گفته است: 
اكثر تقاضا ها به خصوص ب��راي خودرو هاي پر فروش 
غير واقعي اس��ت. براي پارس براي ۱۰ هزار خودروي 
ثبت نامي تا ۵ ميليون نفر ثبت نام مي كنند كه اختالف 
قيمت آن با بازار باعث اين موضوع شده است. رحماني 
گفته است كه با افزايش عرضه به تدريج اختالف قيمت 
حذف مي شود، اما قيمت گذاري بايد شفاف و عادالنه 
باشد. برخي خودرو هاي شركت ايران خودرو زير قيمت 
هستند.براي افزايش عرضه برنامه مدوني وجود دارد كه 

با نظارت وزير صمت انجام مي شود.
او در پاسخ به پرس��ش ديگري كه تكليف قيمت هاي 
فعلي با افزايش تيراژ حل مي شود يا قيمت بايد تغيير 
كند، نيز عنوان كرده كه تعداد محدودي از خودرو ها نياز 
به اصالح قيمت دارند. ما براي خودرو هايي كه نياز به 
افزايش قيمت دارند مستندات ارايه مي دهيم اگر نياز 

به تغيير قيمت داشته باشددر مورد آن اقدام مي شود.
او درب��اره اينكه امس��ال مي ت��وان به ه��دف حذف 
قرعه كش��ي رس��يد و اگر امكان دارد چه زماني اتفاق 
مي افتد، نيز گفته است: همانطور كه قبال از سوي وزير 
صمت و معاون او اعالم شده، حذف قرعه كشي به تدريج 
اتفاق مي افتد و از خودور هاي پر تيراژ شروع مي شود. 
او ادام��ه داده كه برنامه افزايش توليد روي خودرو ها با 
پلت ف��رم جديد را داريم و ب��راي خودرو هاي قديمي 

همچون ۴۰۵ و سمند تعهد جديد نداريم. به گفته او، 
در خودروي تارا افزايش توليد داريم. خودروي هايما 
را بدون قرعه كشي فروختيم. در مرحله بعد دنا پالس 
اتوماتيك بدون قرعه كشي به فروش مي رود كه براي 
آن ه��م برنامه افزايش توليد داري��م. رحماني افزوده: 
در نيمه دوم سال بس��ياري از برنامه هاي فروش ايران 
خودرو بدون قرعه كشي انجام خواهد شد. همچنين 
برنامه داريم تا از خرداد ماهي ۶۰ هزار دستگاه توليد و 

عرضه داشته باشيم.
در همين رابطه، منوچهر منطقي معاون صنايع حمل 
و نقل وزير صمت نيز در اظهاراتي گفته بود: اگر توليد 
خودرو به يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد ديگر 
كسي به دنبال قرعه كشي نخواهد رفت، بنابراين توليد 
امسال روي عدد يك و نيم ميليون برنامه ريزي شد كه 
عرضه و تقاضا به هم نزديك شود. بنابراين در ماه هاي 
آينده متناسب با عرضه هايي كه در خودروهاي مختلف 
انجام خواهد شد، مي توانيم بگوييم كه تقاضاها پايين تر 
مي آيد و هر چق��در جلوتر برويم تع��داد خودروهاي 

بيشتري از فرآيند قرعه كشي حذف خواهد شد.
البته به نوشته »خبرگزاري مهر«، اهميت اين موضوع 
از آنجايي اس��ت ك��ه تاكنون ح��ذف قيمت گذاري 
دس��توري به عنوان پيش ش��رط حذف قرعه كشي 
از سوي مس��ووالن وزارت صمت اعالم نشده و حتي 
منوچهر منطقي معاون وزير صم��ت چند روز پيش 
مجدد حذف قرعه كشي را تنها منوط به افزايش تيراژ 

توليد دانسته بود.
بنابراي��ن خودروس��ازان خالف مس��ووالن صمت به 
مساله اي اشاره كرده اند كه طي سال هاي گذشته مورد 
تاكيد كارشناسان مختلف اقتصادي قرار گرفته است؛ 
در واقع آنطور كه كارشناس��ان تاكيد مي كنند، عمده 
دليل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قيمت گذاري 
دستوري خودرو است. عاملي كه نه تنها سبب تنظيم 
بازار خ��ودرو و رضايت من��دي مصرف كننده نهايي 
نش��ده بلكه با انتقال منافع از شركت هاي خودروساز 
به جيب واسطه گران سبب ايجاد كمبود نقدينگي در 
شركت هاي خودروساز شده و فضاي افزايش تيراژ توليد 
را مخدوش كرده است. موضوعي كه سال گذشته نيز 

مورد انتقاد رييس جديد سازمان بورس قرار گرفت و وي 
خواستار لغو فوري قيمت گذاري دستوري خودرو شد.

البته سال گذش��ته ش��وراي رقابت به عنوان متولي 
قيمت گ��ذاري خ��ودرو از اين فرايند حذف ش��د اما 
قيمت گذاري آزاد نشد و س��تاد تنظيم بازار به عنوان 
متولي جديد قيمت گذاري اين محصول معرفي شد؛ 
بنابراين احتمال اينكه دولت خاصه وزارت صمت براي 
س��اماندهي وضعيت صنعت خودرو، به اين خواسته 
خودروس��ازان تن داده و قيمت گذاري دستوري را به 

صورت كامل از اين صنعت حذف كند، وجود دارد.
بنابراي��ن اگ��ر دولت و خودروس��از به دنب��ال حذف 
قرعه كش��ي از طريق افزاي��ش تيراژ تولي��د و حذف 
قيمت گذاري دستوري هستند، به نظر مي رسد اقدام 

نخست بايد »آزادسازي واردات خودرو« باشد.

   كارشناسان چه مي گويند؟ 
در همين رابطه خلخالي عضو هيات علمي دانش��گاه 
مهندسي خودرو صنعت درباره اينكه چرا خودروسازان 
هنوز نتوانس��ته اند در حذف قرعه كشي خودرو موفق 
باشند، به باش��گاه خبرنگاران گفته است: براي حذف 
قرعه كش��ي ابتدا بايد تيراژ افزايش يابد، اما اگر تيراژ 
خودرو هاي بي كيفيت افزايش پيدا كند مش��كالتي 
همراه خواهد داشت. بايد محصوالت قديمي از افزايش 
تيراژ حذف ش��وند و خودرو هاي جديد افزايش تيراژ 

داشته باشند.
او افزوده: بازار ما انحصاري است زماني مي تواند قيمت ها 
آزاد ش��ود كه انحصار از بين ب��رود با حمايت از بخش 
خصوصي واقعي و واردات اين كار ممكن مي ش��ود. او 
درباره اينكه گلوگاه صنعت خودرو براي افزايش تيراژ 
چيست، نيز گفته است: بخشي از مشكل به واردات مواد 
اوليه برمي گردد. در زنجيره تامين قطعات بايد شفافيت 

وجود داشته باشد.
زاوه كارشناس صنعت خودرو نيز درباره اينكه حذف 
فرآيند قرعه كش��ي خودرو گفته كه ب��ه اين موضوع 
خوش بين نيستم. او آزادسازي قيمت خودرو ها را پيش 
نياز حذف قرعه كشي مي داند كه به گفته فعال شرايط 

آن مهيا نيست. 
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افزايش نرخ فروش گندم
ماكاروني هم گران مي شود

رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران گفت: 
نرخ ف��روش گندم دولتي ب��راي صنف و صنعت از 
كيلويي ۲۷۰۰ تومان به كيلوي��ي ۱۲ هزار تومان 
تغيير كرد؛ متعاقب اين افزايش نرخ، قيمت آرد نيز 
روند صعودي ب��ه خود گرفت و به كيلويي ۱۶ هزار 

تومان رسيده است.
محمدرضا مرتضوي در گفت وگو با ايلنا، با تاييد خبر 
افزايش نرخ فروش گندم دولتي به صنف و صنعت، 
گفت: نرخ فروش گندم دولتي براي صنف و صنعت 
از كيلويي ۲۷۰۰ تومان به كيلويي ۱۲ هزار تومان 
تغيير كرد؛ متعاقب اين افزايش نرخ، قيمت آرد نيز 
روند صعودي ب��ه خود گرفت و به كيلويي ۱۶ هزار 

تومان رسيده است.
وي با اشاره به تبعات افزايش نرخ گندم بر محصول 
ماكارون��ي، افزود: اگر ماكارون��ي كيلويي ۱۲ هزار 
تومان بود با تغيير نرخ  گندم، قيمت آن به كيلويي 

۲۵ هزار تومان مي رسد.
به گفته اين فعال اقتصادي؛ اين افزايش نرخ باعث 
خواهد شد بس��ياري از كارخانه هاي توليدكننده 
خرد در ماه هاي نخست سختي هاي زيادي را پشت 
بگذرانن��د چراكه بايد حداقل س��رمايه در گردش 
خود را ۶ برابر افزايش دهند. مرتضوي با اشاره به نرخ 
جهاني گندم، تصريح كرد: هر تن گندم در بازارهاي 
جهاني بنا به نوع و كيفيت آن بين ۴۵۰ تا ۵۰۰ دالر 
به فروش مي رسد؛ بنابراين وقتي اين نرخ ضرب در 
نرخ ارز آزاد مي ش��ود قيمت هر كيلو گندم در بازار 
داخلي كيلويي ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان مي ش��ود به 
همين دليل نرخ خريد تضميني گن��دم را به نرخ 
بازارهاي جهاني نزديك كردن��د تا اينگونه انگيزه 

توليد را براي كشاورزان ايجاد كنند.
رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي با انتقاد از 
عملكرد وزارت كش��اورزي بعد از احراز مسووليت 
تنظيم بازار، خاطرنشان كرد: دولت اعتقاد دارد كه 
گندم ۲۵۰۰ توماني نبايد به صنف و صنعت تعلق 
بگيرد اين تصميم به نظر منطقي مي رس��د و من 
نيز مخالف آن نيستم اما بهتر بود پيش از عملياتي 
كردن آن اين وزارتخانه با صنوف و بخش  خصوصي 
در اين زمينه مشورت مي كرد اما متاسفانه وزارت 
كشاورزي در مسائلي كه منجر به كاهش و افزايش 
قيمت ها مي شود جلسه اي با بخش خصوصي برگزار 

نكرده است.
وي اف��راد تصميم گيرندگان در ح��وزه اقتصاد را 
كارشناسان درجه يك كشور ندانست و افزود: به نظر 
من بسياري از مديران جديد سابقه چنداني در شغلي 
كه پذيرفتند ندارند از اين رو تصميم گيري هاي آنها 
در بسياري موارد قواعد حاكم بر بازار را برهم مي زند. 
اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در 
سال جاري در زمينه تامين گندم با چالش   جدي 
مواجه خواهيم شد؟ خاطرنشان كرد: نرخ گندم در 
بازارهاي جهاني باال رفته اس��ت اما با كمبود گندم 
مواجه نش��ده ايم. جنگ روسيه و اوكراين جهان را 
با فقدان دانه هاي روغني درگير كرده اما در زمينه 
تامين گندم خللي ايجاد نكرده است. وي در پايان 
بي��ان كرد: دولت براي تامين معيش��ت مردم بايد 
تصميم درستي بگيرد به نظر مي رسد افزايش نرخ 
حقوق و دستمزد كارگران چيزي به سفره كارگران 
اضافه نخواهد ك��رد و اين افزايش نرخ دس��تمزد 

كارگران در نهايت تبديل به تورم مي شود.

شرايط عرضه ارز خشكبار 
براي واردات موبايل اعالم شد

به دنبال آغاز تهاتر ارز موبايل و خشكبار، شرايط عرضه 
ارز از سوي صادركنندگان خشكبار به واردكنندگان 
موبايل مشخص شده كه در آن عدم اطالع رساني در 
مورد نرخ ارز قابل توجه است. بررسي ها نشان مي دهد 
طبق توافق صورت گرفته بين سازمان توسعه تجارت 
و اتحاديه صادركنندگان خشكبار، مقرر شده ضمن 
محاسبه و تدوين ميزان عرضه و تقاضا، حداقل توان 
تأمين چهار گروه خشكبار، آبزيان، گياهان دارويي و 
زعفران و همچنين موبايل مشخص شده و در صورت 
لزوم بانك مركزي و س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
تعداد عرضه كنندگان را افزايش دهند. همچنين مقرر 
شده است اتحاديه خشكبار به نمايندگي و با هماهنگي 
اتحاديه هاي آبزيان، گياه��ان دارويي و زعفران نرخ 
بازگش��ايي ارز را به صورت روزانه حداكثر تا ساعت 
۱۱:۳۰ و با كسر دو درصد مبلغ توافق شده به صرافي 
اعالم كنند تا صرافي نرخ فروش روز را به خريداران 
اعالم كند.  عالوه بر موارد ياد شده، اتحاديه خشكبار به 
نمايندگي از ساير اتحاديه هاي ياد شده بايد ظرف ۲۴ 
ساعت ظرفيت توانمندي خود را جهت ارايه ارز مطابق 
با ميزان تقاضاي انباشته شده در تاالر دوم تا تاريخ ٢٣ 
فروردين ١٤٠١ اعالم كرده باش��ند. همچنين براي 
انجام فرآيند آزمايشي، انجمن خشكبار متعهد شده 
ميزان ۲۰ ميليون درهم را در روز گذش��ته يعني را 
٢٥ فروردين ١٤٠١ جهت انجام معامله عرضه كنند 
و در ص��ورت وجود تقاضا معامله انجام ش��ود. البته 
طرفين متعهد شدند آمار مربوط به تاالر دوم نيما و 
نرخ هاي آن را در هيچ يك از رسانه ها، خبرگزاري ها 
و شبكه هاي اجتماعي منتشر نكنند. گفتني است 
اخيرا با مصوبه كارگروه هماهنگي سياست هاي ارزي 
و تجاري مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشكبار با واردات 
موبايل باالي ٣٠٠ دالر صورت گيرد. نرخ اين ارز باالتر 
از نرخ ارز نيما است و اين تصميم انتقادهايي به دنبال 
داش��ت. پيش تر دبير انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبلت و لوازم جانبي از آغاز تهاتر ارز خشكبار و موبايل 
از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفته بود كه 
فعال بايد فرصت داد، چرا كه در حال حاضر عرضه ارز 
كم است و فعاالن حوزه خشكبار در حال تالش براي 
آگاه سازي صادركنندگان خشكبار هستند كه عرضه 

خود را در تاالر دوم نيما افزايش دهند.

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مركزي: 

۱۴۶ هزار و ۱۳۳ مسافر توسط 
ناوگان حمل و نقل مسافري 
استان مركزي جابه جا شدند

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
گفت: ۱۴۶ هزار و ۱۳۳ مسافر از ۲۵ اسفند پارسال تا ۱۵ 
فروردين ماه جاري توسط ناوگان حمل و نقل مسافري 
اين استان به نقاط مختلف كشور جابه جا شدند.  »مهرداد 
جهاني« افزود: تعداد مسافران جابه جا شده توسط ناوگان 
حمل و نقل مسافري استان مركزي در اين مدت نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ و ۶ دهم درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. وي ادامه داد: ۷۲ هزار و ۷۰۲ مسافر از 
مجموع مسافران جابه جا ش��ده توسط ناوگان حمل و 
نقل مسافري استان مركزي در اين مدت، به استان وارد 
و ۷۳ هزار و ۴۳۱ مسافر از استان خارج شدند. مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي خاطرنشان 
كرد: تعداد مسافران ورودي به استان در اين مدت نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته ۱۲ درصد افزايش داشته 
است. جهاني تعداد سفرهاي ثبت شده در اين مدت را 
۶ هزار و ۲۹۰ سفر عنوان كرد و گفت: مسافران جابه جا 
شده توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
توسط يك هزار و ۷۰ دستگاه ناوگان مسافري به نقاط 
مختلف كشور انجام شده  است. وي ادامه داد: سه هزار و 
۱۳۱ سفر از مجموع سفرهاي انجام شده در اين مدت 
توسط ۲۵۰ دستگاه اتوبوس، يك هزار و ۲۱ سفر توسط 
۴۶۰ دستگاه ميني بوس و ۲ هزار و ۱۳۸ سفر توسط ۳۶۰ 

دستگاه سواري كرايه صورت پذيرفته  است.

افزايش 9 درصدي حجم گاز 
تحويلي به استان هاي شمالي 

از سوي منطقه 9 عمليات
سرپرست منطقه ۹ عمليات انتقال گاز از افزايش ۹.۳ 
درصدي حجم گاز تحويلي به استان هاي شمالي، طي 
سال گذشته از سوي اين منطقه عملياتي خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي منطق��ه ۹ عمليات انتقال گاز، 
محي الدين مفخمي، با اعالم اين خبر اظهار كرد: حجم 
گاز عبوري از اين منطقه در سال گذشته ۲۴.۸ ميليارد 
مترمكعب بوده است كه نس��بت به مدت مشابه سال 
۹۹ افزاي��ش ۱۱.۷ درصدي را نش��ان مي دهد. وي با 
بيان اينكه حجم گاز عبوري شامل مجموع گازهاي 
تحويلي به استان هاي شمالي و انتقال داده به مناطق 
مجاور است، افزود: حجم گاز تحويلي به شركت هاي 
گاز استاني تحت پوشش منطقه )گلستان، مازندران، 
گيالن( در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ 
به ميزان ۹.۳ درصد افزايش داشته است. سرپرست 
منطقه ۹ عمليات انتقال گاز با اعالم اينكه حجم گاز 
تحويلي به نيروگاه ها ۱۳.۵ درصد افزايش داش��ت، 
خاطرنش��ان كرد: همچنين در اين مدت حجم گاز 
انتقالي به مناطق مجاور نيز نسبت به مدت مشابه سال 

۹۹، ۲۳.۸ درصد افزايش را نشان مي دهد.

پيشرفت 55 درصدي اجراي 
 شبكه جمع آوري فاضالب

 2 شهر و 25 روستا در فالورجان
مدير آبفاي فالورجان از پيشرفت ۵۵ درصدي اجراي 
شبكه فاضالب ۲ ش��هر و ۲۵ روستا در اين شهرستان 
خبر داد. محمدمهدي پراندوخ گفت: اين طرح با هدف  
بهره مندي ساكنان شهرهاي اشترجان و مينادشت و 
۲۵ روستاي ديگر از خدمات جمع آوري، تصفيه و دفع 
بهداشتي فاضالب اجرا مي شود.  وي با بيان اينكه طرح 
اجراي ش��بكه جمع آوري فاضالب با سرمايه گذاري 
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و به منظور بازچرخاني 
پساب در صنعت و كاهش وابستگي به آب هاي سطحي 
در سه مرحله مختلف در حال اجراست گفت: در مرحله 
نخس��ت كه عمليات اجرايي آن از س��ال ۱۳۹۷ آغاز و 
تاكنون ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است ۹.۷ 
كيلومتر شبكه جمع آوري و خط انتقال فاضالب در ۱۴ 
روستاي شهرستان فالورجان اجرا مي شود و جمعيتي 
بالغ بر ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش خدمات دفع 
بهداشتي فاضالب قرار مي دهد. مدير آبفاي فالورجان 
به بخش دوم اين طرح كه در ش��هرهاي اشترجان و 
مينادشت در حال اجراست نيز اشاره كرد و افزود: در 
اين مرحله ۶۷ كيلومتر شبكه جمع آوري فاضالب 
اجرا و يك باب ايستگاه پمپاژ احداث مي شود كه با 

پيشرفت ۷۰ درصدي همراه بوده است.

اهداي ۱0۴0 منبع فيزيكي و 
 الكترونيكي فارسي و غيرفارسي

به كتابخانه آبفاي استان اصفهان
با اجراي پويش »اهداي كتاب – اهداي دانايي« تعداد 
۱۰۴۰ منبع فيزيكي و الكترونيكي فارسي و غيرفارسي 
در سال گذشته به كتابخانه آبفاي استان اصفهان اهدا 
شد. اين منابع شامل ۵۸۱ جلد كتاب، ۱۲۶ نسخه مقاله 
الكترونيك، ۲۳ نسخه مجله الكترونيك، ۱۷۰ كاتالوگ 
الكترونيك، ۳۱ نسخه مقاالت الكترونيك سمينار و ۱۰۹ 
نسخه الكترونيك استاندارد به زبان هاي مختلف است كه 
توسط كاركنان شركت و شهروندان به كتابخانه شركت 
اهدا شد . آبفاي استان اصفهان در دي ماه سال ۱۴۰۰ با 
اجراي طرح»اهداي كتاب – اهداي دانايي« از همكاران 
شاغل و بازنشسته و همچنين كليه عالقه مندان دعوت 
كرد كتاب هاي مازاد و سالم خود را به كتابخانه اين شركت 
اهدا كنند تا ضمن به جاي گذاشتن اثري ماندگار از خود، 
در گسترش دانش نيز سهمي داشته باشند. اين طرح با 
استقبال كاركنان و عالقه مندان فرهنگ كتابخواني رو 
به رو شد و فقط در مدت سه ماه تعداد ۱۰۴۰ منبع ارزنده 
در حوزه هاي مختلف علوم انس��اني و ادبيات داستاني، 
علوم اجتماعي، فناوري، حسابداري، فني- مهندسي و 
بازسازي شبكه فرسوده فاضالب و ... به كتابخانه اهدا  شد.

حذف قرعه كشي از اين خودروها شروع مي شود

اما و اگرهاي قرعه كشي  خودرو 

رييس اتاق ايران: دستور عجيب معاون وزير صمت: 

مصوبه  دستمزد   و  كاهش  قدرت  خريد كارگرانقيمت ها را به سال گذشته  برگردانيد!
مع��اون وزير صنعت، معدن و تج��ارت افزايش قيمت 
كاالهايي كه مشمول قيمت پيشين هستند را بدون 
مصوبه ستاد تنظيم بازار غيرقانوني اعالم كرد و گفت: 
بنگاه هاي اقتصادي اگر بدون مصوبه تنظيم بازار و بررسي 
كارشناسي نسبت به افزايش قيمت كاالها اقدام كنند 
بايد آن را اصالح و به قيمت هاي سال ۱۴۰۰ برگردانند. 
البته اين صحبت هاي معاون وزير مورد انتقاد شديد قرار 
گرفت. چراكه طيف بسياري از كارشناسان و عموم مردم 
معتقدند كه به شكل دستوري نمي توان قيمت ها را پايين 
يا ثابت نگه داشت و پيش شرط كاهش قيمت ها اصالح 
ساختارهاي اقتصادي، كاهش تورم، آزادسازي منابع 
ارزي، تعامل با دنيا و ديگر مسائل است.  به گزارش شاتا، 
عباس تابش در نشستي با برخي مديران صنايع و فعاالن 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اظهار داشت: 
هرگونه افزايش قيمت خودسرانه غيرمنطقي است و از 
توليدكنندگان انتظار مي رود كه مطابق مقررات تعيين 

شده اقدام كنند.
وي افزود: بنگاه هاي اقتصادي قبل از هرگونه تغيير قيمت 
كاالهاي مشمول قيمت گذاري بايد مس��تندات الزم را 
به س��ازمان حمايت ارايه كنند تا به صورت كارشناس��ي 
بررسي و تصميم گيري شود. مديرعامل سازمان حمايت 
از توليدكنندگان و مصرف كنندگان يادآور ش��د: شرايط 
اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه نظارت در حوزه قيمت 
صورت گيرد، البته در ساير كشورها نيز نظام مندي هاي 
متفاوتي در تنظيم بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظيم گر 

در اقتصاد جوامع را ايفا مي كنند.
تابش با بيان اينك��ه در ايران هم اي��ن تنظيم گري براي 
حدود ۵۰ قلم كاال انجام مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: به 

استناد قانون، دولت با هرگونه افزايش قيمت اين كاالها، 
برخورد قانوني مي كند.  وي همچنين گفت: بنگاه هايي كه 
درخواست هاي خود را به همراه اسناد و مدارك الزم براي 
طي مراحل كارشناسي ارايه نمايند تا نسبت به اعالم نظر 
دقيق و كارشناسي درخواست آنها اقدام و پس از طرح در 

ستاد تنظيم بازار جهت اجرا ابالغ شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كاالهايي كه مشمول 
قيمت پيش��ين هس��تند را لبنيات پر مصرف، شيرخام، 
حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شكر، 
كودهاي شيميايي پايه، روغن خام و تصفيه شده خوراكي، 
دانه هاي روغني، نهاده هاي دام و طيور، گندم، آرد، نان، برنج، 
رب گوجه فرنگي، كنسرو تن ماهي، دارو و مكمل هاي دام 
و طيور، ماكاراني، دارو و تجهيزات پزشكي، انواع خودرو، 
انواع شوينده، يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون، ماشين 
لباسشويي، كاغذ مطبوعات، چاپ و تحرير، روغن موتور، 
الستيك خودرو، انواع پوشك و دستمال كاغذي، خدمات 
پزشكي، درماني، تشخيصي و آزمايشگاهي، حمل و نقل بار 
و مسافردرون و برون شهري و عوارض جاده اي و بندري، 
اعالم كرد و هشدار داد: هيچ بهانه اي در افزايش قيمت اين 

كاال پذيرفته شده نيست.
تابش ادامه داد: مردم را بايد با قيمت توليدكننده آشنا كنيم و 
مصرف كننده بتواند به راحتي كاالي خود را خريداري كند. 
اين حق مصرف كننده است كه از يك شبكه توزيع شيشه اي 
و شفاف برخوردار شود و دولت هم مكلف است كه اين حق 

مسلم مصرف كننده را تامين كند.
وي يادآور ش��د: تنظيم بازار كشور از چرخش چرخ توليد 
مي گذرد بايد اول كااليي توليد شود تا در خصوص حقوق 

مصرف كننده آن كاال بحث كنيم.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران با اش��اره به موضوع مصوبه دس��تمزد مبناي 
سال ۱۴۰۱ گفت: اين تصميم اگرچه با نيت كمك 
به قشر كارگر اخذ شده اما تبعات آن كاهش بيشتر 

قدرت خريد كارگران خواهد بود.
غالمحس��ين ش��افعي امروز، ۲۵ فروردين، در نود 
و دومي��ن ش��وراي گفت وگوي بخ��ش خصوصي 
خراس��ان رضوي كه در اتاق مش��هد برگزار ش��د، 
اظهار كرد: موضوع مصوبه دس��تمزد مبناي س��ال 
۱۴۰۱ دغدغه هاي جدي را براي بخش هاي مختلف 

اقتصادي و توليدي ايجاد كرده است.
وي ادامه داد: اين نگراني بيشتر از باب رشد تورم و 
تبعات آن براي جامعه اس��ت. هم اكنون در جامعه 

شاهد رشد هزينه ها هستيم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران بيان  كرد: سال هاس��ت كه موضوع دستمزد و 
تورم در تقابل جدي با يكديگر قرار داشته و عمدتا 
هم تورم پيروز اين ميدان بوده اما امسال نگراني هاي 
فعاالن بخش اقتصادي در اين زمينه مضاعف است. 
معاون اول رييس جمهور نيز بر اين موضوع تمركز 
دارد و اميدوارم اين مس��اله مورد توجه جدي قرار 

بگيرد و تبعات آن تعديل شود.
استاندار خراسان رضوي گفت: رونق توليد موجب 
ايجاد اشتغال خواهد شد. در همين راستا در قرارگاه 
ايجاد اش��تغال در اس��تان خدمت و توليد صورت 
مي پذيرد. در نظر گرفته ش��ده تا امسال ۱۱۵ هزار 

شغل در استان ايجاد شود.
يعقوبعلي نظري اظهار كرد: س��ال ۱۴۰۰ از نگاه ما 

س��ال برنامه ريزي و زمينه سازي براي سال ۱۴۰۱ 
تا ۱۴۰۴ ب��ود. همانطور ك��ه اعضا اط��الع دارند، 
راهبردهاي استاني، اهداف عملياتي و شاكله كاري 
كه بتوانيم اي��ن اهداف را محقق كنيم، مش��خص 
شده است. از ابتداي سال جاري اقداماتي با موضوع 
اقتصاد مبتني ب��ر زيارت با جنبه اقتصادي قوي در 
همه عرصه ه��ا از جمله زيارت، س��وغات زيارت و 

زائردرماني تعيين شده است.
وي ادامه داد: اقتصاد مربوط به حوزه صنعت، معدن 
و تجارت در قالب ق��رارگاه عملياتي مربوطه، كامال 
روش��ن و معين ش��ده و س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان وظيفه دارد كه اين اهداف را محقق 
سازد. همچنين اقتصاد زيرساخت و انرژي در قالب 
قرارگاه عملياتي مربوطه توس��ط مديريت عمراني 
استانداري به صورت مس��تقيم مديريت مي شود. 
اس��تاندار خراس��ان رضوي بيان كرد: حوزه انرژي 
و انرژي ب��ادي يكي از موضوعات جدي اس��ت كه 
براي چهار سال آينده براساس توليد برق مبتني بر 
انرژي بادي هدفگذاري شده است كه در سال هاي 
پيش  رو پياده سازي خواهد ش��د. نظري در رابطه 
با اقتصاد مبتني بر اش��تغال عنوان ك��رد: قرارگاه 
اشتغال در خراسان رضوي كه به تازگي راه اندازي 
شد، مبتني بر اقتصاد دانش بنيان است. با توجه به 
شعاري كه رهبري معين فرمودند و جلساتي كه با 
معاون علمي رياست جمهوري برگزار شده، قريب 
به ۳۷۰ ش��ركت دانش بنيان فعال در استان داريم. 
هدف گذاري خواهد ش��د كه چند شركت ديگر در 

اين زمينه ايجاد شود. 
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ادامهازصفحهاول

چرايي تغيير مسير بازار سرمايه
با توجه به عقب ماندگي بورس نس��بت به س��اير 
بازارها و عملكرد س��ود و زيان اغلب ش��ركت ها و 
صنايع، در حال حاضر مش��كل خاصي براي بازار 
وجود ندارد. اتفاق حاك��ي از جبران عقب ماندگي 
بازار سرمايه نس��بت به بازارهاي رقيب است. اين 
شتاب ناشي از س��ه موضوع بازگشت قيمت دالر 
به م��دار صعود، اب��اغ و تعيين تكليف بودجه )كه 
آثار تورمي در آن به  وضوح قابل  مش��اهده است( و 
مباحث مرتبط با برجام كنار عقب ماندگي بازار از 
بازارهاي موازي شتاب فعلي قيمت سهام را رقم زده 
است؛ اتفاقي كه تطبيق چندان معقول و منطقي 
با فضاي بازار در يك  ماه گذشته ندارد. اگرچه اين 
موضوع به معناي بازگشت قيمت س��هام به مدار 
اصاحي و ريزش قيمت ها نيس��ت، اما بدون  شك 
در روزهاي آينده بازار با نوسان مواجه خواهد شد. 
در مقطع فعلي بهترين راهكاري كه سياس��تگذار 
براي به تعادل رس��يدن بازار مي تواند اتخاذ كند، 
حذف محدوديت هاي معامات��ي از جمله حذف 
دامنه نوس��ان، اعمال تغييرات جدي در ش��رايط 
پذيرش و عرضه شركت ها و تعديل سهام شناور آزاد 
شركت ها اس��ت، به  گونه اي كه عرضه و تقاضا را به 
تعادل برساند. در يك سال  گذشته در حالي بارها 
از سوي سياستگذار بورس��ي وعده هايي مبني  بر 
حذف محدوديت هاي معاماتي را در بازار سرمايه 
مشاهده كرديم كه همچنان اين بازار با مشكاتي 
از اين دست مواجه است، از اين  رو با اصاح و اعمال 
تدريجي قوانين بورس��ي مي توان اميدواري هاي 
جديدي نس��بت به بازگشت به مدار تعادلي ايجاد 
كرد، ضمن اينكه با اصاح برخي سياستگذاري ها 
به  صورت تدريجي از سوي سازمان بورس شرايط 
مطلوب تري براي بازار سهام رقم مي خورد. نهادهاي 
باالدست در سازمان بورس در يك سال اخير بارها 
وعده اصاح برخ��ي قوانين مزاح��م را داده اند، اما 
تاكنون اتفاق مثبتي در اين  خصوص رخ نداده است، 
اين در حالي است كه رفع دست اندازهاي معاماتي 
هيچ  گونه تداخل و تناقضي در روند كلي بازار ايجاد 
نمي كند. در مقطع كنوني كه بازار شاداب تر از گذشته 
دنبال مي شود تغيير برخي رويكردها بازار را نه تنها با 
شوك منفي مواجه نمي كند حتي بستر خيز قيمت 
سهام را نيز مي تواند فراهم كند. اين در حالي است 
كه برخي گمانه زني ه��ا از روند رو به مثبت جهش 
بازار سرمايه حكايت مي كند اما به  نظر مي رسد در 
روزهاي آينده بازار نوساناتي اندك را به خود خواهد 
ديد. صنايعي كه در روند صعودي ش��اخص پيشرو 
هستند احتماال در اولويت اصاح قرار خواهند گرفت 
و ممكن است جاي خود را به صنايع كوچك تري كه 
در مدار اصاح قرار داشتند، بدهند. اگرچه برآوردها از 
افزايش قيمت كاموديتي ها و كمبود عرضه در سطح 
جهاني است اما از آنجا كه اين امر به افزايش قيمت تمام  
شده مي انجامد، مي تواند تغييراتي را در جهت افزايش 

يك طرفه سودآوري شركت ها ايجاد كند.

رويداد

يك كارش��ناس حوزه بيمه ضمن تبيين چالش هاي 
بيمه اي تغيير نظام ارزي دارو، راهكارهايي را براي مديريت 
بهينه زنجيره تامين دارو ارايه كرد. حسين ميرزايي گفت: 
تصميم گيري در حوزه دارو بايد چندوجهي و بسيار دقيق 
بوده و نظرات پزشكان، مسووالن و كارشناسان اقتصادي، 
كساني كه در اليه نظارتي فعاليت مي كنند و همين طور 
بيمه ه��ا كه كار تأمي��ن مالي و خريد خدم��ت را انجام 
مي دهند در اين دست تصميمات دخيل باشد. او افزود: 
مخالفان اعطاي نرخ ارز دولتي به دارو اس��تدالل هايي 
دارند؛ نخست آنكه معتقدند با اعطاي ارز دولتي، قاچاق 
معكوس اتفاق مي افتد، چراكه دارو در ايران به نس��بت 
كشورهاي همس��ايه، ارزان قيمت اس��ت و اين انگيزه 
وج��ود دارد كه دارو را قاچاق كنند. دوم، تقاضاي القايي 
است، وقتي قيمت دارو پايين باش��د افراد تمايل دارند 
مرتب دارو بگيرند. بس��ياري سيكل درمان را ناقص رها 
مي كنند و مجدد مراجعه كرده و دوباره دارو مي گيرند. 
در اين ديدگاه، معتقدند افزايش قيمت، منجر به مديريت 
مصرف مي شود. استدالل سوم نيز به مفاسد رخ داده در 

اين حوزه برمي گردد.

    قاچاق معكوس؛
 عدم مديريت زنجيره تأمين

اين كارشناس حوزه بيمه با اشاره به موضوع »تأثير نرخ 
ارز ب��ر قاچاق معكوس« گفت: قاچ��اق معكوس زماني 
اتفاق مي افتد كه نتوانيم زنجيره تأمين را مديريت كنيم. 
وقتي سامانه تيتك وجود دارد، مي توانند الزام كنند هر 
دارويي كه از شركت واردكننده، وارد پخش و بعد داروخانه 
مي شود بايد تحويل يك فرد با كد ملي مشخص بشود؛ در 
غيراين صورت نبايد دارو را تحويل بدهند. اگر اين كار را 
به صورت كامل انجام دهند، دقيقًا مشخص مي شود كه 
نشتي دارو از كدام شركت پخش و داروخانه بوده است. 
ما نمي توانيم زنجيره تأمي��ن دارو را به صورت يكپارچه 
مديريت كنيم و مي گوييم علتش، ارزان بودن دارو است. 

    چند راهكار مديريت مصرف دارو
او به موضوع »تأثير نرخ ارز بر مديريت مصرف« نيز اشاره 
كرد و گفت: اگر يك قلم دارويي اساس��ي، گران قيمت 
باشد مردم ناچارند فرش زير پايشان را بفروشند و آن 
را تهي��ه كنند. مصرف دارو بايد ب��ا روش هاي ديگري 
مديريت ش��ود، نه اينكه دارو را گ��ران كنيم و بگوييم 
چون فرد نمي تواند آن را بخرد پس مصرف را مديريت 
كرده ايم. در واقع قدرت خريد از مردم گرفته مي شود. 
اين كارش��ناس حوزه بيمه ادامه داد: مديريت مصرف 
را بايد با پيگيري درم��ان از طريق پرونده الكترونيك 
سامت، اصاح دس��تورالعمل هاي تجويز دارو براي 
بيمه ها، به كارگيري گايدالين هاي نظارتي براي بيمه ها، 
سرمايه گذاري بيمه ها و نظام سامت روي پيشگيري 
و ايجاد نظام تش��ويقي براي كس��اني كه پيشگيري و 

غربالگري را در اولويت قرار مي دهند انجام داد. 

    الزام راه اندازي نظام يكپارچه بيمه ها
ميرزايي ادامه داد: اگر قرار است جلوي مفاسد گرفته 
شود و يارانه به محل دقيق خودش اصابت كند بايد دو 
كار انجام دهيم؛ نخست مديريت صحيح زنجيره تأمين 
انجام شود و دوم نظام يكپارچه بيمه ها بايد راه بيفتد. 
مديريت حوزه اقتصادي و خريد دارو در همه جاي دنيا 
به صورت منسجم و يكپارچه بوده و حوزه رفاه و سامت 
توأمان هستند. ما نتوانستيم اين كار را انجام دهيم و آن 
ارزي كه داديم نه نظام سامت و نه بيمه ها نتوانسته اند 
مديريت كنند. بنابراين در صورت عدم مديريت صحيح، 
مابه التفاوت ناش��ي از تغيير ارز، به اسم مبارزه با فساد 

پرداخت از جيب مردم افزايش مي يابد.

     لزوم يكپارچه سازي بيمه ها 
در سطح داده اي

او در پاس��خ به پرسش��ي مبن��ي بر مي��زان آمادگي 
س��ازمان هاي بيمه گر براي دريافت بودجه ناش��ي از 

جبران تغيير نرخ ارز گفت: الزم بود پيش از هر چيزي، 
با ادغام سازمان هاي بيمه گر، نظام بيمه اي يكپارچه اي 
ايجاد مي شد كه تاكنون رخ نداده است؛ بيمه سامت 
يك س��و، تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، يك سو و 

تأمين اجتماعي در سر ديگر ماجرا قرار دارد.
اين كارش��ناس حوزه بيمه ادامه داد: الزم است فصل 
مش��تركي ميان بيمه گرهاي پايه ايجاد شود؛ همانند 
تراكنش هاي بانكي كه از مس��ير ش��تاب و ش��اپرك 
مي گذرد و براي همه بانك ها يكس��ان است. بانك ها 
با همديگر ادغام نشده اند اما همه تراكنش هاي بانكي 
آنها مشخص اس��ت و از پنجره واحدي ارايه مي شود. 
درواقع به صورت مش��خص بايد سوييچ واحدي براي 
بيمه هاي درماني داش��ته باش��يم تا دقيقًا بدانيم هر 
ش��خصي چه خدماتي و بابت چ��ه دريافت مي كند تا 

جلوي همپوشاني ها گرفته شود.
ميرزايي با بيان اينكه با وضعيت متاطم و آشفته بازار 
درمان، هر بيمه اي س��عي مي كند گليم خودش را 
از آب بيرون بكش��د و در اين ص��ورت بازنده مردم 
خواهند بود گفت: صاحب نظران بسياري معتقدند 
كه صندوق ها نمي توانند با يكديگر ادغام و يك كاسه 
شوند؛ صحيح است؛ اما الزم است كه در سطح تبادل 
اطاعات و داده، يكپارچه سازي اتفاق بيفتد تا بتوان 

بر اوضاع اشراف پيدا كرد.

    دغدغه افراد فاقد بيمه براي تامين دارو
او با اشاره به اينكه متأسفانه بيمه ها آمادگي الزم و 
كافي را براي مواجهه با اين موضوع ندارند، عنوان 
كرد: حدود هفت ميليون فرد فاقد بيمه در كش��ور 
داريم كه اينها هم ش��هروند هستند و بخش قابل 
توجهي از آنها امكان مالي براي برخورداري از بيمه 
را ندارند، يا بيكارند يا مش��اغل غيررسمي دارند و 
نظاير آنكه بايد پوشش بيمه اين قشر نيز مورد توجه 

بوده و بزودي در دستور كار قرار بگيرد.

چالش هاي بيمه اي تغيير نظام ارزي دارو و چند پيشنهاد

گليماندگار|
 فضاي مجازي اين روزها تبديل به محلي 
شده براي اينكه رفتار بسياري از آدم هاي 
حقيقي و حقوقي زي��ر ذره بين نظ��ارت مردم قرار 
بگيرد. بررسي خوب يا بد بودن اين مساله بماند براي 
فرصتي مناسب تر، اما آنچه كه در اين ميان بايد مورد 
توجه قرار بگيرد اين است كه افراد ديگر نمي توانند از 
زير بار مس��ووليت اقداماتي كه انجام مي دهند شانه 
خالي كنند. اي��ن روزها فيلم��ي در فضاي مجازي 
دست به دست مي ش��ود كه نشان مي دهد مسوول 
يك مدرسه اقدام به قيچي كردن موي پسربچه هاي 
دانش آموز مي كند. كاري خارج از عرف و قانون. زماني 
اگر پس��ر بچه ها با موهاي بلند به مدرسه مي رفتند، 
مسووالن مدرس��ه موهايشان را ماشين مي كردند و 
به قول معروف با باز كردن يك جاده در س��ر بچه ها 
آنها را وادار مي كردند كه موهايشان را از ته بزنند و به 
مدرسه بروند. زمان زيادي از آن روزگار گذشته. روش 
تربيتي امروزه اين رفتارها را كودك آزاري و خشونت 
بار مي داند. چنين رفتارهايي با دانش آموزان آنها را از 
محيط مدرس��ه دور مي كند. بذر نفرت و انتقال را در 
وجودش��ان مي كارد و باعث مي شود كه انگيزه خود 
را براي ادامه تحصيل از دست بدهند. اين رفتارها نه 
تنها آموزش دهنده نيس��ت كه باعث مي شود فردي 
كه مورد چنين رفتارهاي غير انساني قرار مي گيرد، از 
نظر روحي و رواني با مشكات زيادي مواجه شده و بار 
سنگين اين مشكات را تا سال هاي متمادي با خود 
حمل كند. اينكه يك آموزگار، ناظم يا مدير مدرسه 
به خود اجازه مي دهد چنين رفتار توهين آميزي را با 
دانش آموزان داشته باشد، معلول علت هاي بسياري 
است. سال هاست كه كارشناسان حوزه آموزش بر اين 
باورند كه براي استخدام معلم و ديگر مسووالن مدرسه 
آموزش و پرورش بايد به مساله روان آنها نيز توجه كند. 
بايد از اين افراد تست س��امت روان گرفته شود. اما 
اين مساله هميشه از سوي وزارت آموزش و پرورش 
ناديده گرفته شده و بارها شاهد چنين رفتارهايي از 
سوي معلمان با دانش آموزان بوده ايم. از تنبيه بدني 
 گرفته تا رفتارهايي از اين دس��ت كه مي تواند تاثير 

طوالني مدت بر روان دانش آموزان داش��ته باش��د. 
مگر مدرس��ه پادگان است كه يك مسوول آموزشي 
به خ��ودش اجازه مي دهد با كودكان 12، 13 س��اله 
چنين رفتارهاي ناهنجاري داشته باشد. آن هم بعد از 
دو سال كه مدارس با اما و اگر باز شده اند و بسياري از 
دانش آموزان هنوز نتوانسته اند خود را با اين شرايط 

وفق بدهند.

    سالمت روان معلمان بايد بررسي شود
نمي توانيم كار اش��تباه يك نفر را به كل افراد تعميم 
بدهيم، اما مساله اينجاست كه بررسي سامت روان 
معلمان بايد در دس��تور كار آم��وزش و پرورش قرار 
بگيرد تا ديگر شاهد چنين رفتارهايي با دانش آموزان 

نباشيم.
نيكو مرداني، روانش��ناس كودك با بيان مطلب فوق 
به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه چنين رفتارهايي 
بسيار زياد است، شايد انگشت شمار از اين رفتارها را 
در فضاي مجازي ببينيم. بارها و بارها درمورد بررسي 
سامت روان معلمان به آموزش و پرورش هشدار داده 
شده اما متاسفانه اين مساله از سوي مسووالن جدي 
گرفته نش��ده است.  او در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: اينكه ما فكر مي كنيم يك بچه 12 س��اله 
غرور و شخصيت ندارد و مي توانيم هر طور كه دلمان 
مي خواهد با او رفتار كنيم كاما اش��تباه اس��ت. اين 
رفتارها مي تواند تاثيرات مخرب بلندمدت بر روح و 
روان دانش آموزان داش��ته باشد. كودك آزاري فقط 
كتك زدن نيس��ت، هر رفتار نامتعارف با كودكان به 
كار بردن الفاظ ناشايس��ت در قبال آنها رفتارهايي از 
اين دست كه در مورد قيچي كردن موي كودكان در 
فضاي مجازي منتشر شده همه و همه زير مجموعه 
كودك آزاري ق��رار مي گيرند. نمي توانيم فكر كنيم 
اتفاق خاصي رخ نداده است، اينكه يك معلم يا ناظم به 
خودش اجازه مي دهد چنين رفتار تحقير آميزي را با 
دانش آموزان داشته باشد، مساله اي است كه نبايد به 

سادگي از كنار آن گذشت.
اين روانش��ناس كودك اظهار مي دارد: مساله كوتاه 
كردن موي سر در دانش آموزان به اولياي آنها مربوط 

است، يعني بايد به اوليا تذكر داده شود كه فرزندشان 
را مطابق با اس��تانداردهاي تعيين ش��ده به مدرسه 
بفرستند. مسووالن مدرسه حق ندارند خودشان وارد 
عمل ش��ده و با چنين رفتارهايي كودكان را تحقير 
كنند. آنها را از مدرس��ه و تحصيل فراري كنند. اين 
رفتارهاي قهرآميز و تحقير كننده نه تنها به بهتر شدن 
فضاي آموزش��ي مدارس كمك نمي كند كه باعث 
مي ش��ود يك فرزند بيمار از نظر روح��ي و رواني به 

خانواده تحويل داده شود.

    رفتارهاي پرخاشگرانه معلولي از علت ها
مصطفي اقليما، پدر علم م��ددكاري در ايران نيز در 
اين باره به تعادل مي گويد: چنين رفتارهايي معلولي 
از علت ها هس��تند. قبل از اينكه بخواهيم افرادي كه 
مرتكب اين رفتارها مي ش��وند را قضاوت يا محكوم 
كنيم بايد به شرايطي كه باعث بروز چنين رفتارهايي 
ش��ده دقت كنيم. ي��ك معلم، ناظم يا هر مس��وول 
مدرسه اي كه از شرايط معيشتي خود ناراضي است، 
مشكات زندگي به او فشار مي آورد و ... نمي تواند يك 
فرد س��الم از لحاظ رواني باشد. اين درست است كه 
آموزش و پرورش موظف است سامت روان افرادي 
را كه با دانش آموزان سر و كار دارند مورد بررسي قرار 
دهد، اما مساله مهم تر اين است كه شايد يك فرد در 
طول دوراني كه با دانش آموزان سر و كار دارد به علت 
مشكاتي كه با آن مواجه مي ش��ود دچار آشفتگي 
رواني ش��ود. او مي افزايد: متاسفانه ما هميشه اينكه 
به دنبال علت ها باشيم، معلول را سرزنش مي كنيم. 
قصد دفاع ك��ردن از كاري كه صورت گرفته را ندارم. 
اما مساله اين است كه چند نفر از ما مي دانيم كه يك 
معلم در زندگي اش چه مشكاتي دارد. البته هيچ كدام 
از مشكات توجيه مناسبي براي چنين رفتارهايي 
نيست، اما وقتي از يك معضل مانند رفتارهاي خشن 
و نامناسب با دانش آموزان از س��وي اولياي مدرسه 
حرف مي زنيم بايد تمام جوانب آن را در نظر بگيريم. 
ما نمي توانيم صورت مساله را پاك كنيم و انتظار حل 
مساله را داشته باشيم. اين مددكار اجتماعي با اشاره به 
تنبيه بدني دانش آموزان در مدارس مي گويد: سال ها 

در اين باره تاش شد تا تنبيه بدني از مدارس حذف 
شود، البته هنوز هم جسته و گريخته چنين رفتارهايي 
را مشاهده مي كنيم، اما اگر مي خواهيم محيط هاي 
آموزشي ما با آرامش و دوستي همراه باشد و »زمزمه 
محبتي جمله به مكتب آورد طفل گريز پاي را« بايد 
شرايط آن را هم فراهم كنيم. نمي توانيم از معلمي كه 
با هزاران مشكل معيشتي و اقتصادي دست و پنجه نرم 
مي كند توقع داشته باشيم رفتار خوبي با دانش آموزان 
داشته باشد. اولياي دانش آموزان هم وقتي دچار چنين 
مشكاتي مي شوند رفتارشان تغيير مي كند. بسياري 
از بچه ها هنوز هم از سوي پدر و مادر خود تنبيه بدني 
مي ش��وند. در همين دوران كرونا بر اساس آمارهاي 
منتشر ش��ده كودك آزاري افزايش پيدا كرده است. 
پس نبايد يك جانبه به قاضي برويم و راضي برگرديم. 

    واكنش آموزش وپرورش
 به قيچي كردن موي سر دانش آموزان 

اين در حالي است كه س��خنگوي آموزش و پرورش 
در واكنش به انتش��ار ويدئوي قيچ��ي كردن موي 
دانش آموزان در يكي از مدارس گفت: رفتار فرد خاطي 

با دانش آموزان عزيز مطابق ماده۸ قانون رسيدگي به 
تخلفات اداري بررسي و پيگيري مي شود. روز گذشته 
ويدئويي از خشونت كادر مدرسه با دانش آموزان در 
فضاي مجازي منتشر شد كه واكنش هاي بسياري را 
به همراه داشت. اين ويدئو نشان مي دهد كه يكي از 
كاركنان مدرسه با قيچي موهاي دانش آموزان پسر را 
به ترتيب مي برد و باعث تحقير و ناراحتي دانش آموزان 
مي شود. صادق ستاري فرد با انتشار پيام و عكس از اين 
ويدئو در صفحه توييتر خود با اشاره به »ولقْد كرْمنا 
بِني آدم ... و ما فرزندان آدم رابسيار گرامي داشتيم« 
نوشت: رفتار فرد خاطي بادانش آموزان عزيز مطابق 
ماده۸قانون رسيدگي به تخلفات اداري»اعمال و رفتار 
خاف شؤون اداري يا شغلي است« كه از طريق هيات 
رسيدگي به تخلفات اداري و مطابق مجازات وتنبيهات 

مقرر درقانون مذكور بررسي و پيگيري مي شود.

    استعفاي مدير و ناظم مدرسه  متخلف 
سخنگوي دولت نيز از استعفاي مدير و ناظم مدرسه 
متخلف خبر داد. علي بهادري جهرمي در حس��اب 
كاربري خود در توييتر نوش��ت: متخلفي كه كرامت 

دانش آموزان را حفظ نكرده بود به هيات رسيدگي به 
تخلفات اداري معرفي شد، مدير و معاون  مدرسه نيز 
استعفا دادند. سوء رفتارهاي شخصي و خارج از ضابطه 

قابل انتساب به جامعه خدوم فرهنگيان نيست.

    گنه كرد در بلخ آهنگري ...
قطع��ا هيچ ك��دام از اف��راد جامعه با دي��دن فيلم 
تراشيدن موي سر دانش آموزان به اين فكر نمي كند 
كه تمامي افرادي كه در به عنوان افراد فرهنگي در 
جامعه بزرگ آم��وزش و پرورش فعاليت مي كنند 
دست به چنين رفتارهاي خشونت باري مي زنند. 
چه بس��ا هس��تند معلمان دلس��وزي كه با هزينه 
شخصي خود شرايط تحصيل براي افراد بي بضاعت 
را فراهم مي كنند. حاال ديگر زمان قضاوت كردن بر 
اساس رفتارهاي فردي و تعميم آن به كل افرادي 
كه يك مس��لك هستند گذشته اس��ت. ديگر قرار 
نيست به خاطر گناه يك نفر گردن زدن فرد ديگري 
را به نظاره بنشينم، اما فراموش نكنيم بي توجهي به 
چنين رفتارهايي مي تواند عواقب خطرناكي براي 

جامعه داشته باشد. 

گزارش

رفتارهاي غير متعارف با دانش آموزان آنها را سرخورده مي كند 

مدرسه پادگان نيست

دعايروزچهاردهمماهرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم
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رويخطخبر

ساالنه يك ميليون گردشگر درماني به كشور وارد مي شود
رييس اداره گردش��گري س��امت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي گفت: ساالنه يك ميليون 
گردش��گر درماني كه عمدتا از كش��ورهاي همسايه 
هستند به كشور وارد مي شوند. محمد رضا ترجمان 
افزود: ۸۰ درصد مراجعات گردشگري درماني به كشور 
از كشورهاي همسايه به ويژه افغانستان و عراق هستند 
و 2۰۰ مرك��ز درماني داراي مج��وز پذيرش بيماران 
خارجي بوده و فعاليت مي كنند. ايران رتبه ۴۶ دنيا در 
حوزه گردشگري سامت است و گردشگري درماني 
س��االنه 3 تا ۵ هزار دالر ارز آوري به كشور دارد. او در 
ادامه با بيان اينكه همه گيري ويروس كرونا آسيب هاي 
زيادي در حوزه گردش��گري س��امت به كشور وارد 
كرد، گفت: به طور كلي ۷3 درصد افت در گردشگري 
سامت طي 2 سال اخير از شيوع كرونا در دنيا اتفاق 
افتاد و س��هم كش��ورهاي آس��يايي كه از قطب هاي 

گردشگري سامت هستند، بيشتر بوده است. ترجمان 
با بيان اينكه جايگاه ايران در زمينه گردشگري سامت 
از لحاظ پتانسيل وضعيت مناسبي را دارد، تصريح كرد: 
بحث بازاريابي در حوزه گردش��گري سامت براي ما 
حائز اهميت است و بايد با برگزاري نشست، همايش 
 و مش��اركت در همايش ه��اي بين الملل��ي از طريق 

بازار يابي جذب گردشگر كنيم.

مرگ ۳۳ هموطن بر اثر كرونا 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي اعام كرد: 
33 بيمار كوويد1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيم��اري به 1۴۰ ه��زار و ۷۷۷ نفر 
رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
1۹۹۴ بيمار جديد مبتا به كرونا در كشور شناسايي 
شد كه 3۴۹ نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران 
كوويد1۹ در كشور به هفت ميليون و 2۰۴ هزار و ۴۹ نفر 
رسيد. به گزارش وزارت بهداشت، در 1۹ استان، هيچ 
موردي از مرگ و مير بيماران كرونايي گزارش نشده و 
در ۵ استان نيز، يك نفر جان خود را از دست داده است. 
استان هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، 
زنجان، سمنان، چهار محال و بختياري، قزوين، بوشهر، 

خراسان شمالي، ايام، مركزي، اردبيل، يزد، كردستان، 
قم، همدان، البرز، خوزستان، مازندران و خراسان رضوي 
مرگ و مير صفر و استان هاي كرمان، لرستان، كرمانشاه، 

گلستان و هرمزگان مرگ و مير 1 نفر داشته اند. 

وضعيت مراجعات كرونايي كودكان به بيمارستان 
رييس مركز طبي كودكان ضمن اش��اره به وضعيت 
مراجعات كرونايي كودكان در ش��رايط فعلي، ضمن 
تاكيد بر لزوم تكميل واكسيناسيون دانش آموزان، به 
والدين توصيه كرد كه در ش��رايط آموزش حضوري 
در مدارس، سامت كودك خود را بررسي كنند و در 
صورت وجود هرگونه عائم، موضوع را با مدرسه در 
ميان بگذارند و تا زماني كه كودك بهبود نيافته است 
او را به مدرسه نفرستند. دكتر رضا شروين بدو درباره 
مراجعه كودكان مبتا به كووي��د1۹ به مركز طبي 
كودكان، گفت: تعدادي بيماران سرپايي وجود دارد 
اما خوشبختانه موارد بس��تري افزايش نيافته است. 
هنوز يك بخ��ش را براي بيم��اران كرونايي در نظر 
گرفتيم ولي تعداد زيادي مراجعه سرپايي داريم كه 
آنها را بستري نمي كنيم و سرپايي درمان مي شوند. 
او درباره عائم فعلي كرون��ا در كودكان، اظهار كرد: 
در حال حاضر عائم گوارش��ي و تنفس��ي در بچه ها 
مش��اهده مي ش��ود كه البته عائم گوارشي بيشتر 
شايع اس��ت. به ندرت بچه ها مشكل تنفسي جدي 

دارند كه نياز به بستري در بيمارستان داشته باشند. 
عائم گوارشي در كودكان از ابتدا هم وجود داشت و به 
نظر نمي رسد اين موضوع ناشي از تغيير رفتار جديد 
ويروس باشد. او درباره بازگشايي مدارس و همچنين 
روند فعلي بيماري كرونا در ك��ودكان، تصريح كرد: 
هن��وز اظهارنظر در زمينه تاثير بازگش��ايي مدارس 
بر روند بروز بيماري در كودكان زود است؛ چراكه از 
بازگشايي مدارس زمان زيادي نگذشته است. احتمال 
افزايش ابتاي ك��ودكان وج��ود دارد؛ اما نمي توان 

مدارس را هم با روال قبل مجازي برگزار كرد.
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