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يادداشت- 1

نابودی منابع آب کشور
استفاده از ظرفیت های مختلف 
جهت رشد و توس��عه تولید و 
صادرات مهمترین راه حل برای 
بهبود شاخص های اقتصادی و 
رسیدن به نقطه مطلوب است، 
چه بس��ا راه حل جلوگیری از 
آفات اقتصادی همچون رکود 
و تورم به ط��ور همزمان رونق 
تولید است، خواه این تولید در حوزه صنعتی، کشاورزی 
یا خدماتی باشد، اما نکته حائز اهمیت در تولید توجه به 
صرفه یا عدم صرفه اقتصادی است، در واقع باید ورودی و 
خروجی مالی و اقتصادی به صورت واقعی مورد بررسی 
قرارگیرد، این موضوع با توجه به استفاده از ذخایر آبی و 
خاکی کشور و کره زمین در حوزه کشاورزی اهمیت دو 
چندان دارد. ب��ه خوبی می دانیم که وضعیت ذخایر آبی 
کش��ور خصوصا در جنوب رش��ته کوه های البرز و شرق 
رشته کوه های زاگرس بسیار اسفبار و نگران کننده است، 
خشک شدن بس��یاری از رودخانه ها و تاالب ها، کاهش 
سطح و از بین رفتن سفره های زیرزمینی آبی و در نهایت 
فرونشست های مداوم زمین درجای جای کشور هر روز ما 
را با واقعیت سختی روبه رو می کند، این وضعیت تا بدانجا 
عمیق شده است که کشاورزی در بسیاری از استان های 
کش��ور از جمله اصفهان، یزد، فارس و کرمان عماًل غیر 
ممکن شده اس��ت و این موضوع موجب بروز بسیاری از 
اعتراضات کش��اورزان در این اس��تان ها شد که طبیعتًا 
خبرهای آن به گوش همه ما رس��یده اس��ت. در چنین 
شرایطی کشت بسیاری از محصوالت با مصرف آب بسیار 
زیاد چه هزینه ای می تواند به کشور و مردم تحمیل کند؟ 
مدیرکل بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان 
اعالم کرده اس��ت که از مبدأ این اس��تان به کشورهای 
پاکستان و افغانستان 7000 تن هنداونه صادر شده است، 
این موضوع در ظاهر شاید یک موفقیت به نظر بیاید اما 
باید بررسی شود برمبنای شاخص های درست اقتصادی 
صرفه و صالح آن چگونه است؟ برای تولید هر کیلوگرم 
هندوانه حدود 300 لیتر آب مصرف می شود، یعنی برای 
تولید 7000 تن هندوانه حدود 2 میلیارد و 100 میلیون 
لیتر یا 2 میلیون و 100 هزار مترمکعب آب مصرف شده 
اس��ت، قیمت اقتصادی یا همان قیم��ت جایگزین هر 
متر مکعب آب در مناطقی از ایران همچون سیس��تان و 
بلوچستان حدود 60 هزار تومان است، یک محاسبه ساده 
نشان می دهد فقط ارزش آب مصرف شده برای 7000 
تن هندوانه صادر شده حدود 126 میلیارد تومان است، 
حال اگر فرض کنیم هر کیلوگ��رم هندوانه صادراتی در 
نهایت به مبلغ 6000 تومان به فروش رفته باش��د نهایتًا 
مبلغ به دس��ت آمده 42 میلیارد تومان بوده است یعنی 
حدود 84 میلیارد تومان فق��ط و فقط زیان ریالی ایجاد 
کرده است، متأسفانه این فقط یک نمونه بسیار کوچک 
و ساده ای از زیان ایجاد شده به دلیل عدم استفاده بهینه 
از منابع است. در کشوری همچون ایران که وضعیت آب 
و هوایی آن به سمت گرم و خشک گرایش دارد، سرعت 
از بین رفتن منابع آبی آن بسیار باالست کشاورزی بدون 
هدف گذاری مشخص نتیجه ای جز نابودی منابع آبی و از 
بین رفتن سکونتگاه های انسانی نخواهد داشت، به جرأت 
می توان گفت کشت محصوالتی با مصرف آب بسیار باال 
همچون هندوانه، برنج، خرب��زه و ... نه تنها زیان مالی به 
ملت ای��ران وارد می کند بلکه کیان و آینده این مملکت 
را دچار معضالت بسیار س��نگینی خواهد کرد، طبیعتًا 
مدیریت درست منابع موجود، حداقل دخالت در طبیعت 
)سدسازی بی رویه( و حفظ منابع آبی موجود و طبیعی هم 
از منظر اقتصادی و هم از منظر زیست محیطی به مراتب 
به صرفه تر از اجرای طرح های بسیار سنگین، با ریسک 
باال و دارای تبعات زیست محیطی همچون انتقال آب از 
ادامه در صفحه 6 دریا است.  

شهریار حسین ُبر

چرا خودروهاي داخلي بين 10 تا 40 ميليون تومان افزايش قيمت داشتند؟ 

هشدار خودرويي به دولت 
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نگاهي نو به نقش تعاون در 
صنعت ساختمان

 از كسري تجاري بريتانيا 
تا تورم و خلق پول در چين 

 تغيير قانون 
چه تاثيري روي بورس دارد؟

س��ال 1400 هم تمام شد. با 
گذش��ت بیش از دو س��ال از 
ش��یوع بیماري كرونا و اثرات 
عمیق آن در اقتصاد كش��ور، 
بس��یاري از صنایع به سختي 
س��رپا مانده و كمك كردند تا 
گردونه اقتصاد را از توقف كامل 

نجات بدهند.
قوي ترین و مهم تری��ن عامل محرك اقتص��اد در دوره 
كاهش فروش نفت، شیوع كرونا و افزایش نرخ دالر و در 
نهایت تعمیق تورم و ركود اقتصادي را شاید بتوان صنعت 

ساختمان و مسكن دانست.
البته طي س��الي كه گذش��ت در این بخ��ش هم دچار 
چالش هاي بزرگي بودی��م. از دوره انتظار طوالني براي 
كاهش قیمت تا جهش ناگهاني قیمت ها كه به شدت بر 
رشد قیمت مسكن و در كنار آن افزایش اجاره بها موثر بود. 
دومولفه اي كه فشار بسیار سهمگیني بر اقتصاد خانوارهاي 
ایراني وارد و بس��یاري از هموطنان م��ا را بیش  از پیش 
آسیب پذیر كردند. اغلب كارشناسان بر این باورند كه علت 
افزایش قیمت مس��كن، در اصل رشد قیمت دالر است. 
البته نرخ ارز، یك عامل محرك بوده اما بخش مسكن و 
ساختمان در كشور ما به طور ذاتي ظرفیت و كشش رشد 
قیمت را دارد. باوجودي كه به دلیل افزایش ریسك، طي دو 
سال گذشته، حتي دیگر ارز و طال هم كاالهاي سرمایه اي 
نیستند اما مسكن همچنان در باور عموم كاالي سرمایه اي 
مانده اس��ت. طي 30 سال گذشته قیمت ارز و طال 170 
تا 180 برابر شده، اما مسكن در بعضي مناطق تا 1200 
برابر رشد كرده است. ریشه یابي این موضوع كه از ابتدا چه 
شد كه مسكن به كاالي سرمایه اي تبدیل شده موضوعي 
كاماًل قابل پژوهش است اما با در نظر گرفتن شرایط و روند 
تحوالت اقتصادي جهان و ایران مي توان این پیش بیني 
را داشت كه دیگر نمي توان به مسكن هم به عنوان كاالي 
سرمایه اي نگاه كرد. سال جدید از نگاه ما فعاالن صنعت 
ساختمان، سالي است كه تمام بازیگران این صنعت اعم 
از نهادهاي حاكمیتي، خصوصي و تعاوني براي كمك به 
اقشار مختلف جامعه، به خصوص دهك هاي پایین تر و 
به گردش درآوردن چرخه اقتصاد، باید دست در دست 
یكدیگر گذاشته و با نگاه به وضعیت موجود و نیاز فوري 
به تولید مس��كن موانع را برطرف كرده و از تمام ظرفیت 
خود براي هدایت سرمایه هاي مردمي به سمت این بازار 
بهره بگیرند. هدایت حجم نقدینگي كه در دست مردم و 
اقشار مختلف جامعه قرار دارد به سمت صنعت ساختمان 
و مسكن، ازهرجهت سودي چندوجهي براي كشور داشته 
و مهم ترین اثر آن بهبود چش��مگیر اقتصاد كالن و خرد 
خانوارهاي ایراني است. سرمایه هاي خرد و كالن كه در این 
بخش استفاده شود مي تواند در كنار امنیت و ارزش افزوده 
براي صاحبان آن، به رش��د اقتصاد خانوار كمك كرده و 
همسو با اهداف مهم كشور در سلول به سلول جامعه نیز 
ادامه در صفحه 6 اثرگذار باشد. 

ب��ه  اجمال��ي  نگاه��ي  در 
ش��اخص هاي اقتصادي دنیا، 
عمده اخبار منتشر شده در روز 
دوشنبه یازدهم آوریل مربوط 
به حوزه هاي پوند اس��ترلینگ 

انگلستان و یوان چین بود. 
در حوزه پوند، اعداد منتش��ر 
شده نش��ان از كسري تجاري 
انگلستان داشت. تراز تجاري انگلیس ماه گذشته میالدي 
)مارس( به میزان 20/5 میلیارد پوند منفي بوده كه این 
رقم 500 میلیون پوند بیش از مقدار پیش بیني بوده است. 
به عبارتي انتظار كارشناسان براي كاهش این رقم درست از 
آب درنیامده است هرچند نسبت به ماه پیش از خود حدود 
6 میلیارد پوند تراز تجاري انگلستان بهتر شده است.  اگر 
تراز تجاري این كشور را به كشورهاي عضو و غیر اتحادیه 
اروپا تفكیك كنیم، تراز تجاري انگلیس با كشورهاي خارج 
از حوزه یورو حدود 12 میلیارد پوند منفي است و انگلیس 
به میزان ذكر شده وارداتش بیشتر از صادراتش به اتحادیه 
اروپا بوده است. با این حساب، انگلستان بیش از 8 میلیارد 
پوند در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اروپا منفي است. 
تراز تجاري تغییر بین صادرات و واردات ملي را در یك دوره 
انتخاب شده نشان مي دهد. اقتصاددانان از تراز تجاري براي 
ارزیابي ساختار جریان هاي تجاري بین كشورها استفاده 
مي كنند. كسري تجاري زماني شكل مي گیرد كه كاالها 
و خدمات بیش��تري نس��بت به صادرات وارد شود. براي 
كشورهاي با اقتصاد توسعه یافته، مانند بریتانیا به این معني 
است كه تولید نیروي كار به خارج از كشور منتقل مي شود، 
بنابراین تورم مهار مي ش��ود و استاندارد زندگي باال حفظ 
مي شود. كسري تجاري در این موارد با روش هاي دیگر تعامل 
اقتصادي، به عنوان مثال با انتشار اسناد بدهي پوشش داده 
مي شود. در نگاه به شاخص هاي تولیدي انگلستان شرایط 
به این منوال اس��ت و تولیدات صنعتي )صنایع سنگین( 
حدود 0/6 درصد در مقایسه با ماه قبل منفي بوده است. اما 
این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته رشد %1/6 
را تجربه كرده كه 0/2 درصد بیش از مقدار پیش بیني شده 

است. این آمار در خصوص بخش تولیدات انبوه كارخانجات 
)همه كاالها( شرایط مشابهي را تجربه كرده است. شاخص 
تولیدات كاالهاي غیرصنعتي 0/4-% بوده هرچند انتظار 
مي رفته كه این رقم منفي 0/9 درصد باشد و این عدد پنج 
دهم درصد بهتر از پیش بیني ها از آب درآمد. این شاخص 
نسبت به ماه مشابه سال گذش��ته اما بهبود 3/6 درصدي 
داش��ته كه 1/1% بیش از مقدار پیش بیني شده است.  در 
بخش خدمات حوزه پوند، با رشد 0/8 درصدي مواجه بوده 
است. اما مهم ترین شاخص مربوط به تولید ناخالص ملي 
)GDP( اس��ت كه رشدي 0/1% داشته و در مقایسه با ماه 
قبل كه 0/8% بوده دچار افت محسوسي شده است.  ارزش 
پوند در مقابل دالر امریكا طي چهار ماهه اول سال میالدي با 
كاهش ارزش 3% مواجه بوده اما در مقابل یورو دچار نوسان 
شده و كاهش قابل تاملي نداشته است. با این روند انتظار 
مي رود كه پوند ارزش خود را در مقابل دالر بیش از این دست 
بدهد و دالر بیشتر تقویت شود.  در حوزه یوان از اخبار قابل 
توجه مي توان به مبلغ وام جدید بانك هاي چیني اشاره كرد 
كه حدود 3/1 تریلیون یوان بوده است. كه 1/3 تریلیون یوان 
بیش از مقدار تخمیني بوده. آمار وام هاي جدید بانك خلق 
چین )PBC( ماهانه توسط رگوالتور چیني جمع آوري و 

منتشر مي شود. 
این مقدار كل وام هاي جدید به یوان صادر ش��ده توس��ط 
بانك هاي چیني به افراد و شركت ها را در طول دوره معین 
مش��خص مي كند. حجم وام ها ارتباط نزدیكي با فعالیت 
مصرف كننده ملي دارد، بنابراین شاخص وام هاي جدید به 
دقت توسط تحلیلگران و اقتصاددانان رصد مي شود. به  طور 
كلي، رشد در میزان وام هاي جدید براي اقتصاد ملي مطلوب 
است، زیرا مصرف خصوصي )با وام هاي صادر شده به افراد( 
و توسعه شركت )وام هاي تجاري( را افزایش مي دهد. رشد 
میزان وام ها باعث افزایش حجم پول در گردش و تحریك 
توسعه اقتصادي مي شود. بنابراین رشد شاخص اغلب براي 
یوان مثبت تلقي مي شود. از طرفي دیگر شاخص قیمت 
مصرف كننده )CPI( و شاخص قیمت تولید كننده )PPI( در 
مقایسه با ماه مشابه سال گذشته میالدي به ترتیب رشدهاي 
ادامه در صفحه 6 1/5 و 8/3 درصدي داشته اند.  

پ��س از ك��ش و قوس ه��اي 
فراوان و انتقاد از تبعیض بین 
اطالعات و امكانات در دسترس 
سهامداران خرد و حقوقي ها و 
نهادها، باالخره در 15 فروردین 
امسال به دستور سازمان بورس 
و اوراق به��ادار تهران نمایش 
تمامي مظنه ه��ا و عمق بازار 
به طور كامل در س��امانه هاي معامالتي الزامي شد و این 
اطالعات در اختیار تمام فعاالن بازار قرار گرفت. مظنه ها 
و سفارش ها در محدوده مجاز روزانه به رنگ هاي سبز و 
قرمز نمایش داده مي شوند و همان طور كه مي دانیم برخي 
سامانه هاي معامالتي سفارش هایي به شكل معتبر تا زمان 
مشخص یا معتبر تا قیمت مشخص را دریافت مي كنند 
كه این سفارش ها اگر در بازه روز باشند به شكل عادي و 
اگر در بازه قیمت روز نباشند به رنگ خاكستري مشاهده 
مي شوند. بنابراین تمام سفارش هاي موجود در یك سهم 
به  طور كامل قابل مشاهده است. البته برخي كارگزاري ها 
هنوز این امكان را فراهم نكرده اند كه باید در سریع ترین 
زمان ممكن این قابلیت را به سامانه خود اضافه كنند و در 

غیر این صورت متخلف شناخته مي شوند.

مزایاي این اتفاق را به شكل زیر مي توان بیان كرد: 
1- براب��ري و عدالت در زمینه دسترس��ي یكس��ان به 
اطالعات بازار، در واقع رانت اطالعاتي )هر چند بس��یار 
جزیي و كوچك( كه در اختیار حقوقي ها و نهادها بود با 

این حركت از بین رفت. 
2- كار براي رنج كش��ي و دستكاري معامالت یك سهم 
توسط بازیگران سخت مي شود. رنج كشي هاي بي مورد 
و دس��تكاري در معامالت یك س��هم، یكي از معضالت 
همیشگي بورس ما بوده اس��ت و بازیگران هر وقت اراده 
مي كردند با س��فارش ها و خرید و فروش هاي آبشاري و 
گذاشتن سفارش در سقف و كف قیمتي، معامالت را به 
سمت و سوي دلخواه خود سوق مي دادند. این امر چند 
مش��كل را ایجاد مي كرد؛ اوال كار را براي ناظران سازمان 
براي رصد تمام سهم ها س��خت مي كرد، ثانیا تنها سایر 
حقوقي ها كه امكان مشاهده عمق بازار را داشتند متوجه 
این امر مي شدند و در نهایت سهامداران خرد قرباني این 
حركات مي شدند كه با این كار امكان این چنین رفتارهایي 

بسیار محدود شد. 
3- معامالت كوتاه مدت و نوسانگیري در سهام شركت ها 
براي كاربران حرفه اي علمي تر و دقیق تر مي شود. در واقع 
ادامه در صفحه 6 كاربران در... 

مهرناز سلطانيسیدمحمود حسینيخشایار باقرپور

 عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه و مسكن: 
تهران سالي ۲4 سانتي متر »فرونشست« مي كند

خطيب زاده: با راهبري شوراي عالي امنيت ملي و اجراي 
وزارت خارجه نعل به نعل خطوط قرمز رعايت شده است

 معرفي پول و سيستم مالي با ثبات و اعتماد سازمتناسب
 باافزايش سهم كشورهاي شرق در اقتصاد جهان

 پيشروي فرونشست 
به مناطق مركزي و شرقي پايتخت

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 7    

 بيش از يك اختالف ميان 
ايران و امريكا باقي است

 شرق به دنبال كاهش 
نقش دالر

»تعادل« بررسي مي كند

چرا دولت تكليف را روشن نمي كند؟

شاخص كل بورس تهران در جریان معامالت روز 
گذشته با رشد بیش از پنج هزار واحدي به كار خود 
پایان داد تا در سطح یك میلیون و 479 هزار واحد 
قرار بگیرد. از دید تكنیكالي، ش��اخص كل بورس 
تهران در این مقطع با مقاومت یك میلیون و 480 
هزار واحد مواجه است. تكنیكالیست ها معتقدند 
كه با توجه به واكنش دماس��نج بازار س��رمایه به 
این محدوده ها در شهریور و مهرماه 1400، حاال 
ش��اخص كل براي عبور از این س��طح كنوني كار 
صفحه 4 را بخوانید سختي در پیش دارد.    

»از اوایل سال به این فكر بودیم تا این موضوع را نیز 
به نحوي مدیریت كنیم كه ش��وك اقتصادي وارد 
نش��ود و ثبات بازار حاكم باشد و به نحوي باشد كه 
كار اقتصادي دنبال شده و اصالح اقتصادي هم انجام 
شود. مشكل دولت را مقام معظم رهبري حل كردند 
و با اختیارات خود اجازه دادند چند ماه باقي مانده 
سال 1400 را با حذف نكردن ارز ترجیحي وضعیت 
اقتصادي را دچار شوك نكنیم و با موفقیت 1400 
را تم��ام كردیم و قانون بودج��ه 1401 را تصویب 
صفحه 2 را بخوانید كردیم.«   

 بورس 
در دو راهي 
سرنوشت ساز

 يك بام  و دو هواي 
ارز 4200 توماني

با گفته ها و نوشته هایي از:
احمد مسجد جامعي ،  سعید لیالز ،  احسان شریعتي

  محسن هاشمي،   ابراهیم گلستان، عباس عبدي
   سعید مدني، فائزه هاشمي،ناصر فكوهي
  مصطفي هاشمي طبا، مقصود فراستخواه

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

عصر قاجار و پهلوي

سال آوارگي
فرار از كرونا ، جنگ و تحریم

باز انتشار سالنامه نوروز 1401

را از كیوسك هاي مطبوعاتي بخواهید

امکان دريافت اين نسخه با مراجعه  حضوری يا تماس با  دفتر نشريه 
و  با پرداخت وجه فراهم است .



»از اوايل سال به اين فكر بوديم تا اين موضوع را نيز به 
نحوي مديريت كنيم كه شوك اقتصادي وارد نشود و 
ثبات بازار حاكم باشد و به نحوي باشد كه كار اقتصادي 
دنبال شده و اصالح اقتصادي هم انجام شود. مشكل 
دولت را مقام معظم رهبري حل كردند و با اختيارات 
خود اجازه دادند چند ماه باقي مانده سال ۱۴۰۰ را با 
حذف نكردن ارز ترجيحي وضعيت اقتصادي را دچار 
ش��وك نكنيم و با موفقيت ۱۴۰۰ را تم��ام كرديم و 
قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصويب كرديم.« اين بخشي از 
صحبت هاي اخير رييس جمهور درباره سرنوشت ارز 
۴2۰۰ توماني است. ارزي كه به چهارمين سال تولدش 
نزديك مي ش��ود اما هنوز تكليفش روشن نيست. در 
شرايطي كه به نظر مي رسيد با توجه به اعالم رييس 
سازمان برنامه و بودجه و در زمان ارايه اليحه به مجلس، 
ش��رايط براي حذف اين ارز فراهم شده اما با گذشت 
چند ماه هنوز معلوم نيست دولت چه طرحي در سر 
دارد. چند هفته قبل، نمايندگان مجلس پس از كش 
و قوس هاي فراوان سرانجام اعالم كردند كه با حذف 
ارز ۴2۰۰ توماني موافقند اما براي آن يك شرط دارند 
و آن ارايه يك طرح دقيق از س��وي دولت براي آينده 
معيشت مردم اس��ت. در واقع نگراني كه باعث شده 
نه مجلس و نه دول��ت زير بار حذف ارز ۴2۰۰ توماني 
نروند نگراني از وضعيت معيشت مردم است. هرچند 
مخالفان اين ارز مي گويند ب��ا وجود تخصيص چهار 
ساله، قيمت كاالهاي اساس��ي كه ارز دولتي دريافت 
كرده اند باال رفته و اين ارز تاثيرگذاري چنداني ندارد 
اما در عمل به نظر مي رسد اين ارز اثرات خاص خود را 
نيز داشته است و اگر حذف شود دو نگراني وجود دارد. 
نخست آنكه قيمت تمام شده برخي كاالهاي اساسي 
مانند گندم و دارو افزايش خواهد يافت و اين موضوع 
در نهايت تاثير خود را بر قيمتي كه در اختيار مردم قرار 
مي گيرد نشان خواهد داد و از سوي ديگر نيز با توجه به 
فضاي رواني ايجاد شده، امكان آن وجود دارد كه اين 
تصميم خود به عاملي ب��راي افزايش دوباره قيمت ها 
بدل شود. در شرايطي كه اقتصاد ايران سال ۱۴۰۰ را 
با تورم ۴۰ درصدي ب��ه پايان برد، در صورت به وجود 
آمدن يك شوك تورمي تازه، فشار بر مردم به شكلي 
جدي افزايش خواهد يافت و همين امر، مي تواند كار 
را براي مديريت اقتصاد ايران دشوار كند. در هفته هاي 
گذشته تنها ش��ايعه حذف اين ارز باعث شده قيمت 
در بازارهايي مانند دارو افزايشي جدي را تجربه كند و 
به همين دليل نهايي شدن تصميم قطعا دشواريهاي 
خاص خود را به همراه خواهد داشت. تحت تاثير همين 
موضوع بوده كه دولت چند بار حذف اين ارز را تكذيب و 
از اين خبر داده كه در سال جاري نيز منابع جديد براي 
آن تخصيص يافته است. بهادري جهرمي در پاسخ به 
س��والي درباره حذف ارز ترجيحي در بودجه ۱۴۰۱ و 
راهكارهاي دولت براي پيشگيري از بروز مشكل براي 
مردم  اظهار داشت: ارز ترجيحي حذف نشده و در حال 

تخصيص اس��ت و توليدكننده ها و مراكز دريافت ارز 
مشكلي نخواهند داش��ت. وي ادامه داد: پس از اتمام 
منابع اليحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست يا منابع 
را افزايش دهد، يا تعيين تكليف كند. در بودجه ۱۴۰۱ 
هم در اليحه تعيين تكليف نشد و مديريت اين مساله 
به دولت واگذار شد. بهادري جهرمي اضافه كرد: نظام 
توزيع منابع يارانه اي مورد بحث است نه منابع توزيع. 
دولت پس از طراحي مس��ير راه و ب��از توزيع منابع به 
اطالع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا 
خواهد رسيد. رييس ش��وراي اطالع رساني دولت در 
پاسخ به سوالي ديگر كه با توجه به نگراني هاي ايجاد 
ش��ده از تصويب بودجه در آخر سال و ناهماهنگي در 
قرائت مجلس و دولت از اليحه بودجه، گفت: س��ند 
بودجه هش��تم فروردين به دولت ابالغ شد و نگارش 
آيين نامه آن بالفاصله در دستور كار كميسيون هاي 
تخصصي دولت و وزارتخانه هاي متبوع قرار گرفت تا 
اين اختالف برداشت را شاهد نباشيم . با اين وجود به 
نظر مي رسد صبر مجلس نيز در حال تمام شدن است 
و نماينگان انتظار دارند كه دولت در كوتاه ترين زمان 
ممكن يا اي��ن ارز را حذف كند يا منابع جديدي براي 
تخصيص در سال جديد پيدا كند. سيد شمس الدين 
حسيني درباره س��ازوكار تخصيص ارز ترجيحي در 
سال جاري، گفت: اهتمامي كه مجلس سال گذشته 
در تصويب بودجه داشت، اين بود كه هم به جامعه و هم 

به دولت تصريح و تاكيد كرديم فرآيندي كه تاكنون در 
زمينه تخصيص ارز ترجيحي وجود داشته، نتوانسته 
تأثير خوبي روي معيشت مردم داشته باشد. وي بيان 
كرد: حدود صد ميلي��ارد دالر، ارز ۴2۰۰ توماني طي 
سال هاي گذشته به صورت ۴2۰۰ توماني تخصيص 
داده شد كه هيچ تأثيري در معيشت مردم نداشت يا 
تاثيرش بسيار كم بود و تاكيد ما بر اين بود كه اين مساله 
بايد اصالح شود. رييس كميسيون ويژه جهش توليد 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: دولت در ابتدا به 
صورت تلويحي و نه شفاف گفته بود كه مي خواهد ارز 
۴2۰۰ توماني را حذف كند. ذكر اين نكته حائز اهميت 
است كه حذف ارز ۴2۰۰ توماني نياز به قانون نداشت. 
حسيني ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ دولت اين مجوز را 
براي ۸ ميليارد دالر گرفت اما متأس��فانه ۱۶ ميليارد 
دالر صرف ش��د و ش��ما مالحظه كرديد كه با وجود 
تخصيص ۱۶ ميليارد دالر ارز ۴2۰۰ توماني، يكي از 
باالترين و بيشترين تورم ها حتي در حوزه كاالهايي 
كه از اين ارز بهره مند مي ش��دند، ثبت شد. وي گفت: 
براي سال ۱۴۰۱ دولت در اليحه بودجه چنين چيزي 
را منظور نكرده بود كه مي خواهد ارز ۴2۰۰ توماني را 
حذف كند اما در كميسيون تلفيق اليحه بودجه يك 
متن تفسيرپذير تصويب شده بود مبني بر اينكه دولت 
بتواند تا ۹ ميليارد دالر مابه التفاوت براي تأمين كاالهاي 
اساسي دهد. نماينده مردم تنكابن در مجلس شوراي 

اسالمي يادآور شد: پيشنهادي كه در نهايت در صحن 
مجلس تصويب شد، اين بود كه به دولت اجازه داده شد 
تا بتواند براي اقالم خاص و به منظور مشخص به گونه اي 

مابه التفاوت تخصيص دهد.
حسيني تاكيد كرد: مجلس ش��وراي اسالمي حتي 
دول��ت را در اعطاي كاالبرگ محدود نكرد و گفت كه 
دولت مي تواند روش هاي مطمئن ديگري را هم به كار 

گيرد و دست دولت در اين باره باز است.
وي اظهار داشت: به بيان ديگر، قانون گذار در بحث ارز 
ترجيحي هم ام��كان عمل و هم انعطاف عمل را براي 
دولت فراهم ك��رد و اينكه هنوز دولت راهكار جبراني 
ب��راي ارز ۴2۰۰ توماني را اعالم نكرده اس��ت يا آنكه 
مي خواهد چه روشي را به كار گيرد، بايد دولتمردان 
در اين باره پاسخ دهند. رييس كميسيون ويژه جهش 
توليد مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: طبعًا مجلس 
شوراي اسالمي از حكم قانوني كه در اين باره تصويب 
كرده اس��ت، كوتاه نمي آيد و آن را پيگيري مي كند. 
نكته مهم ديگر اين است كه مجلس با لفظ اجازه و با 
به كارگيري انعطاف اين كار را انجام داد و ابتكار عمل 

دست دولت است.
نگراني از هزينه هاي احتمالي حذف اين ارز باعث شده 
دولت دست به عصا شود با توجه به رسيدن به روزهاي 
پاياني فروردين ماه احتماال بالتكليفي در اين حوزه، 
خود به عاملي براي تشديد مشكالت بدل خواهد شد.
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با كار جهادي
مسكن  با كيفيت توليد مي كنيم

سخنگوي دولت گفت: اميدوارم بتوانيم با همراهي 
مردم و كار جهادي و فراهم آوردن مسكن باكيفيت 
و مورد نياز، بخش مهمي از دغدغه هاي خانواده هاي 
ايران��ي را برطرف كني��م. علي به��ادري جهرمي 
در صفحه ش��خصي خود در اينس��تاگرام نوشت:  
»سال گشت افتتاح حساب شماره ۱۰۰ بود. »ساخت 
خان��ه ارزان قيمت«؛ اين فرمان ام��ام  خميني)ره( 
در 2۱ فروردي��ن ۱۳۵۸ ب��ود. جن��گ تحميلي و 
سوءمديريت هاي پس از آن، اجازه نداد كه مسكن 
شايسته، در دس��ترس همه ايرانيان قرار بگيرد. در 
سال ۱۳۵۵ مس��كن هاي بادوام يك درصد بود كه 
اكنون به حدود ۶۰ درصد رسيده است. سرانه تعداد 
مس��كن نيز در س��ال ۱۳۵۵ معادل ۰.7۹ درصد 
بوده كه اكنون بيشتر شده اس��ت. اما با سرمايه اي 
شدن مسكن، هنوز بسياري از خانواده هاي ايراني 
يا مس��تاجرند يا در خانه هايي كه مق��اوم و زيبنده 
نيستند زيست مي كنند. نمي توان منكر خدمات 
بنياد مسكن و س��اير اقدامات نهادهاي مختلف در 
طول اين سال ها براي خانه دار شدن اقشار مختلف 
ش��د، اما به رغم وعده هاي مختلف دولت هاي پس 
از انقالب براي خانه دار ش��دن ايرانيان، داليلي كه 
كاويدن آن فرصت هاي جداكانه اي مي طلبد مانع 
عملياتي شدن وعده ها پيرامون مسكن شد. »داشتن 
مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني 
اس��ت«. اين فراز از اصل س��ي ويكم قانون اساسي 
برگرفته از مطالبات بحق ولي نعمتان انقالب است. 
دورانديشي بنيان گذار انقالب و تدبير قانون گذاران 
اساسي در كنار ساير متون قانوني الزم االجرا نظير 
سياست هاي كلي نظام در امور مسكن، تكاليف قانوني 
مشخصي را بر عهده دولت و ساير نهادهاي حاكميتي 
گذارده است كه تحقق آن نيازمند هم افزايي قوا و كار 
جهادي است. دولت مردمي با »نهضت ملي مسكن« 
و وعده ساخت ۴ ميليون مسكن طي ۴ سال درصدد 
است بخشي از مشكالت موجود در حوزه مسكن را 
برطرف كند. سند تحول دولت راهكارهاي مشخص 
ب��ا زمان بندي هاي معين را به اي��ن منظور تدارك 
ديده است. ان شاءاهلل بتوانيم در طول دوره خدمت، 
با همراهي مردم و كار جهادي و فراهم آوردن مسكن 
باكيفيت و موردنياز، بخ��ش مهمي از دغدغه هاي 

بجاي خانواده هاي ايراني را برطرف كنيم.«

 هشدار قوه قضاييه 
درباره سفرهاي خارجي

رييس دبيرخانه ش��وراي عالي پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه به برخي هشدارهاي جدي هنگام 
سفر به خارج از كشور در قالب گردشگري يا اقامتي 
اش��اره كرد و آگاه��ي از اين هش��دارها را با هدف 
پيشگيري از بروز حادثه براي هموطناني كه قصد 

سفر به خارج از كشور را دارند مهم دانست.
عليرضا س��اوري مشاور ارش��د و رييس دبيرخانه 
شوراي عالي پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
با اش��اره به برخي هش��دارهاي جدي هنگام سفر 
به خارج از كش��ور در قالب گردش��گري يا اقامتي 
گفت: در هنگام سفر خارجي برخي مشكالت براي 
هموطنان ايراني ب��روز مي كند كه در بعضي موارد 
ناخواس��ته منجر به بازداش��ت يا محكوميت آنان 
مي شود لذا آگاهي از برخي اطالعات كلي با هدف 
پيش��گيري از تكرار حوادث براي ساير هموطنان 
حائز اهميت اس��ت. رييس كميته پيش��گيري از 
جرايم ايرانيان خارج از كشور ادامه داد: هموطنان 
در طول سفر خارجي در قالب توريستي يا اقامتي 
نبايد به هيچ وجه بسته يا امانتي تحت عنوان دارو يا 
هر عنوان ديگر از »اشخاص ناشناس« حتي ايرانيان، 
براي انتقال به كشور مقصد قبول كنند همچنين 
همراه داشتن گذرنامه معتبر، تهيه بليت برگشت 
از ايران، همراه داشتن ارز كافي، تكميل اظهارنامه 
ارزي در صورت داشتن بيش از ۱۰ هزار دالر هنگام 
ورود به كش��ور خارجي، همراه داشتن يك نسخه 
كپي از گذرنامه، بليت و ساير مدارك براي مسافرت 

خارجي ضروري است.
س��اوري افزود: ش��ماره تلفن هاي ضروري به ويژه 
تلفن پليس و سفارت ايران را همراه داشته باشيد. 
حتي المقدور ب��ه صحنه هاي تجم��ع، تظاهرات 
خياباني، درگيري و امثال آن نزديك نش��ويد و در 
صورت بازداشت حتما موضوع را به سفارت اطالع 

دهيد.
مشاور ارشد معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه به هموطنان عازم به خارج از كشور 
هش��دار داد از هر گونه نزاع و درگيري پرهيز كنند 
زيرا در برخي از كشورها حتي اگر درگيري به صلح 
و س��ازش ختم ش��ود، جنبه عمومي جرم تعقيب 

مي شود.
س��اوري ادامه داد: هنگام خري��د حتي االمكان از 
كارت هاي اعتباري به جاي وجه نقد استفاده كنيد 
و پس از خريد برچس��ب مخصوص فروشگاه روي 
كيس��ه هاي خريد را تا رسيدن به محل اقامت جدا 

نكنيد و رسيد خريد را نگهداري كنيد.
وي اظهار كرد: هموطنان در مورد وعده هاي فريبنده 
و وسوس��ه انگيز از قبيل اخذ اقامت، مساعدت در 
كاريابي، تجارت، تهيه رواديد اروپا، تهيه رواديد كار، 
گذرنامه جعلي و ... هوشيار باشند. اين پيشنهادها 
معموال از سوي عوامل قاچاقچيان مطرح مي شود 
و قبول آنها حوادث بسيار تلخ و جبران ناپذيري به 
دنبال دارد. اينگون��ه افراد اغلب قربانيان خود را در 
برخي جرايم مشاركت مي دهند و پس از اخذ پول، 

موجبات بازداشت آنها را فراهم مي كنند.
وي در پايان گفت: اكنون بسياري از هموطنان به 
دليل ناآگاهي از بسياري از موضوعات و قوانين ساير 
كشورها در هنگام عزيمت به مسافرت خارج از كشور 
از سوي پليس كشور ثالث دستگير و هم اكنون در 

زندان هاي آنها تحمل كيفر مي كنند.

چگونگي ادامه بررسي
طرح صيانت در مجلس

يك عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه طرح صيانت ديگر در كميس��يون 
مشترك سابق بررسي نمي ش��ود، گفت: احتماال 
كميسيون مش��ترك جديدي براي بررسي طرح 
صيانت تشكيل شده 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.
حجت االس��الم عليرضا سليمي در توضيح جلسه 
غير علني مجلس براي بررسي طرح نظام تنظيم 
مقررات خدمات فضاي مجازي موس��وم به طرح 
صيانت، گفت: هدف از تش��كيل جلسه غير علني 
بيان استدالل طرفين در يك فضاي منطقي بود تا 

تصميمي حقوقي فارغ از همه فشارها گرفته شود.
وي توضيح داد: رييس كميسيون مشترك در ۱۰ 
دقيقه به بيان توضيحاتي پرداخت، س��پس ۳ نفر 
موافق و ۳ نفر مخالف صحبت كردند. يعني كساني 
كه مي خواستند اين طرح در كميسيون مشترك به 
صورت اصل ۸۵ بررسي شود و همچنين متقاضيان 
برگش��ت طرح به صحن علني، هر كدام در مدت 
۵ دقيقه صحبت هايش��ان را بيان كردند. عالوه بر 
آن به چند نفر از نمايندگان ديگر نيز فرصت بيان 
نظراتشان داده شد. در نهايت راي استمزاجي گرفته 
شد كه بر اساس راي استمزاجي اكثريت نمايندگان 
راي دادند كه اين طرح در كميسيون مشترك طبق 

اصل ۸۵ بررسي نشده و به صحن علني برگردد.
اين عضو هيات رييسه مجلس در توضيح چگونگي 
ادامه بررسي طرح صيانت در مجلس گفت: با توجه 
به راي اس��تمزاجي گرفته ش��ده دو نظر از لحاظ 
حقوقي مطرح اس��ت؛ يك نظر مي گويد كار تمام 
ش��ده و همين راي اس��تمزاجي راي جلسه علني 
تلقي مي شود، نظر ديگر آن است كه بر اساس مواد 
۱۶۵ و ۱۶7 آيين نامه بايد دوباره موضوع بررس��ي 
نشدن طرح در كميسيون مشترك طبق اصل ۸۵ 
و ارجاع آن به صحن علني، مجددا در يك جلس��ه 
علني راي گيري شود. اين دو نظر حقوقي به كنكاش 
حقوقي نياز دارد و هر نتيجه اي حاصل شود قطعا 

نمايندگان در برابر آن تمكين خواهند كرد.
سليمي ادامه داد: بعد از تصميم گيري، يك طرحي 
تهيه مي شود و كميسيون مشترك جديد تشكيل 
خواهد ش��د كه مصوب��ات آن به عن��وان گزارش 
كميسيون به صحن علني آمده و نمايندگان ماده به 
ماده آن را در صحن علني مورد بررسي قرار خواهند 
داد. قاعده اين است كه ما يك كميسيون مشترك 
جديد تشكيل دهيم. حتما هم محتوا تغيير مي كند 
اما ميزان تغيير آن هنوز مشخص نيست ولي به هر 
حال بررس��ي اين طرح به صورت اصل ۸۵ منتفي 
شده است. اين عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد 
بر اينكه همه نمايندگان از وضعيت رها شده فضاي 
مجازي گاليه مند هستند، گفت: همه نمايندگان 
اتفاق نظر دارند كه فض��اي مجازي به يك قاعده و 
قانون احتياج دارد و فضاي مجازي به شكل فعلي 
رها شده اس��ت. به همين دليل بايد آن را قانونمند 
كرد. قاعده اين اس��ت كه محت��واي جديدي ارايه 
شود، اگر ساير مراحل پيش رود محتواي جديد به 
كميس��يون جديد داده مي شود. البته اين موضوع 
نافي اين نيست كه همه مسائل قبلي نافذ نبوده و 

غير قابل دفاع است.
سليمي در پايان گفت: جلسه مجلس در فضايي 
برگزار ش��د كه هر دو طرف نظرات ش��ان را بيان 
كرده و اعتقاد داش��تند كه بررسي ها و آرا هر چه 
باشد تمكين مي كنند. فضاي دموكرات در صحن 
حاكم ب��ود و نظرات و بيانات مطرح ش��د. هيات 
رييسه هم تاكنون با تأني موضوع را پيگيري كرده 

و مباحث فني را دنبال مي كند.

اطالعيه مالياتي
براي واردكنندگان سيگار

س��ازمان امور مالياتي خطاب ب��ه واردكنندگان و 
توليدكنندگان محصوالت دخاني و واردكنندگان 
و عرضه كنندگان كاالهاي نفتي درباره ارايه صحيح 
مبلغ مالي��ات و عوارض خريد و ف��روش كاالهاي 
مذكور در اظهارنامه دوره زمس��تان س��ال ۱۴۰۰ 

توضيحاتي مطرح كرد.
س��ازمان امور مالياتي در اطالعيه اي اعالم كرد: بر 
اس��اس قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده كه از 
تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ الزم االجرا ش��ده است، نرخ 
ماليات و عوارض ارزش افزوده محصوالت دخاني و 
كاالهاي نفتي تغيير كرده است؛ بنابراين به منظور 
ابراز صحيح مبلغ ماليات و عوارض خريد و فروش 
كاالهاي مذكور در اظهارنامه دوره زمس��تان سال 

۱۴۰۰، بايد به شرح زير عمل شود: 
۱( محاسبات سيستمي نمايش داده شده در سامانه 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، بر اساس نرخ هاي 
قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده انجام مي شود. 
لذا به منظ��ور درج صحيح مبلغ مالي��ات خريد و 
فروش كاالهاي مذك��ور در اظهارنامه؛ فارغ از نرخ 
و مبل��غ ماليات و عوارض خري��د و فروش نمايش 
داده شده در سامانه اظهارنامه؛ ضروري است مبلغ 
صحيح ارقام مذكور )با محاسبه دستي مجموع مبلغ 
ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره زماني 
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ لغايت ۱۴۰۰/۱۰/۱2 و دوره زماني 
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لغايت پايان سال ۱۴۰۰( در محل 

مربوط در اظهارنامه درج شود. 
2( با توج��ه به اينك��ه از تاري��خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ 
ماده )7۳( قانون برنامه شش��م توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي كشور منسوخ شده است، كليه 
توليد كنندگان و واردكنندگان س��يگار و تنباكو 
مكلفند؛ صرف��ًا براي بازه زمان��ي ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 
لغاي��ت ۱۴۰۰/۱۰/۱2، اظهارنام��ه موضوع ماده 
)7۳( قان��ون مذكور را به طور جداگانه، تس��ليم و 

ماليات مربوط را پرداخت كنند.

چرادولتتكليفراروشننميكند؟

خطيبزاده:باراهبريشورايعاليامنيتمليواجرايوزارتخارجهنعلبهنعلخطوطقرمزرعايتشدهاست

يك بام  و دو هواي ارز 4200 توماني

بيش از يك اختالف ميان ايران و امريكا باقي است
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان تأكيد كرد: با راهبري 
ش��وراي عالي امنيت مل��ي و اج��راي وزارت خارجه، در 
مذاكرات وين خطوط قرمز مشخص شده تاكنون نعل به 
نعل رعايت شده است. وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با 
نامه ديروز نمايندگان مجلس به رييس جمهور در مذاكرات 
وين و تأكيد آنها مبني بر اينكه خط قرمزها و شروط آنها 
باي��د در مذاكرات وين لحاظ ش��ود، تصريح كرد: صداي 
نمايندگان ملت در پي ماه هايي كه مذاكرات انجام شده 
همواره شنيده شده است. وي ادامه داد: البته هنوز متني 
نهايي نشده كه درباره آن صحبت كنيم و روشن است كه 
با راهبري شوراي عالي امنيت ملي و اجراي وزارت خارجه 
تاكنون خطوط قرمز مش��خص شده نعل به نعل رعايت 
ش��ده و اگر مواردي نيز به نتيجه نرسيده دليل اصلي آن 
عدم پاسخگويي طرف مقابل در چارچوب تعييني است. 
وي تأكيد كرد: اگر قرار بود خطوط قرمز را رد كنيم توافق 
چندين ماه قبل به دست مي آمد و ما با پافشاري بر خطوط 
قرمز خود مذاكرات را جلو مي برديم. س��خنگوي وزارت 
خارجه در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به 
سوال ديگري در ارتباط با دورنماي مذاكرات وين با توجه 
به زياده خواهي هايي كه امريكايي ها به تازگي در جريان 
اين مذاكرات بار ديگر مطرح كرده اند، تصريح كرد: ما هنوز 
به نقطه اي نرسيده ايم كه طرف امريكايي نشان دهد اراده 
قطعي براي بازگشت به تعهداتش ذيل برجام و قطعنامه 
22۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل دارد. متأسفانه امريكا 
تالش مي كند و انرژي و وقت خود را مصروف اين كرده كه 
اجزا و بخش هايي از فش��ار حداكثري خود را حفظ كند. 
خطيب زاده ادامه داد: آنچه كه براي ما اهميت دارد انتفاع 
اقتصادي و قطعي مردم از رفع تحريم ها است. سدهايي را 
طرف امريكايي در اين زمينه ايجاد كرده كه منافع مردم 
ايران از برجام به حداقل برسد و ما با آگاهي كامل اين موارد 

را به طرف مقابل اعالم كرديم.
وي ب��ا تأكيد بر اينكه ما در راه تحق��ق منافع مردم ايران 
و پيش��برد خطوط قرمز خود در اي��ن زمينه تحت تأثير 
كمپين ها و كارزارهاي رسانه اي و اظهارات ضد و نقيض 
قرار نمي گيريم، تصريح كرد: منافع قطعي ملت ايران چراغ 
راهنماي ما است و نمي دانيم كه آيا به توافق مي رسيم يا 
نمي رسيم چرا كه امريكا هنوز اراده الزم را براي رسيدن به 
توافق نشان نداده است. ما متعهد هستيم كه به يك توافق 
خوب برسيم و اگر اينچنين شود حتما عازم وين خواهيم 
شد. سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال ايسنا در 
مورد خبر منتشر شده از سوي يكي از خبرگزاري ها مبني 

بر اينكه قرار است با سفر وزير خارجه يكي از كشورهاي 
منطقه به تهران در روز سه شنبه، مقدمات آزادي سازي 
چندين ميليارد دالر از دارايي هاي ايران فراهم شود، گفت: 
من از سفري كه اش��اره كرديد بي اطالع هستم، دستگاه 
ديپلماس��ي بي اطالع است و س��فري در دستور كار قرار 
ندارد. سعيد خطيب زاده بعدا در اظهاراتي تكميلي انجام 
سفر يك هيات ارشد به تهران و آزادسازي بخشي از اموال 
بلوكه ش��ده ايران را تاييد كرد. سخنگوي وزارت خارجه 
همچنين در پاسخ به س��وال ديگري در ارتباط با تعليق 
عضويت روسيه از شوراي حقوق بشر سازمان ملل و نگاه 
ايران به اين موضوع تأكيد كرد: حقوق بش��ر داراي ارزش 
وااليي است اما مس��لم است كه حقوق بشر نبايد قرباني 
مالحظات سياسي شود و سازوكارهاي ملل متحد نبايد 
مورد سوءاس��تفاده براي اغراض كش��ورهاي خاص قرار 
بگيرد. متأسفانه طي دهه هاي گذشته اين سازوكار بارها 
مورد سوءاستفاده هاي كشورهاي غربي و امريكا قرار گرفته 
است. وي با تأكيد بر اينكه شوراي حقوق بشر بايد وظايف 
خود را غيرسياسي و غيرتقابلي پيگيري كند، تأكيد كرد: 
آنهايي كه تالش مي كنند شوراي حقوق بشر را به ضد خود 
تبديل كنند مسير اشتباهي را طي مي كنند. خطيب زاده 
ادامه داد: جمهوري اسالمي ايران به قطعنامه پيشنهادي 
كشورهاي غربي در اين زمينه رأي منفي داد از اين بابت 
كه جلوگيري كند كه حقوق بشر قرباني اصلي اين اقدامات 
سياس��ي شود. اين قطعنامه تماما سياس��ي بوده و براي 

سوءاستفاده از سازوكارهاي ملل متحد براي پيشبرد اهداف 
سياسي كشورهاي غربي بوده است. ما تأكيد بر اين داريم 
كه حقوق بشر بايد در چارچوب خود پيگيري شود و كسي 
اجازه ندهد كه چنين قطعنامه هايي، عضويت در شوراي 
حقوق بشر را مشمول مالحظات سياسي كند. اين خالف 
جهان شمولي ارزش واالي حقوق بشر است. سخنگوي 
وزارت خارجه همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري در 
ارتباط با وضعيت كنوني در عراق در زمينه تشكيل دولت 
و بن بست به وجود آمده در اين زمينه و اينكه آيا ايران در 
اين ارتباط رايزني ها و گفت وگوهايي با مقامات عراق داشته 
است، گفت: در جريان گفت وگوي تلفني اخير وزيران امور 
خارجه دو كش��ور ايران و عراق آق��اي اميرعبداللهيان از 
وزير خارجه عراق دعوت كردند كه به تهران سفر كنند و 
ايشان نيز اين دعوت را پذيرفتند و اين احتمال وجود دارد 
كه در يكي از روزهاي پاياني اين هفته وزير خارجه عراق 
به تهران بيايد. البته تاريخ هنوز قطعي نيست ولي انجام 
اين سفر در دستور كار است. وي افزود: ما در داخل عراق 
تالش مي كنيم كه نقش تسهيل كننده را داشته باشيم و 
روندهاي دموكراتيك در اين كشور به خوبي انجام شود. 
خطيب زاده همچنين خبر داد كه به زودي آل صادق به 
عنوان سفير جديد ايران در عراق به بغداد سفر خواهد كرد 
و فعاليت خود را در اين كشور آغاز مي كند. وي همچنين 
در پاس��خ به سوال ديگري در خصوص برخي از تبليغات 
در فضاي مجازي ايران و افغانستان در ارتباط با افغانستان 

هراس��ي و ايران هراسي تصريح كرد: ايران در طول چهار 
دهه گذشته ميزبان كريمي براي همسايگان و دوستان و 
خواهران افغانستاني بوده است و بهترين شاهد براي اين 
رفتار كريمانه و ميزباني محترمانه موج بالانقطاعي از آوارگان 
افغانستاني است كه در اين مدت به ايران سفر كرده اند. همه 
ما در كنار خودمان اتباع افغانستاني را مي بينيم. آنها با ما 
زندگي مي كنند و از تمامي يارانه ها و امكانات مردم ايران 
به صورت يكسان اس��تفاده مي كنند. خطيب زاده افزود: 
متأسفانه برخي تالش مي كنند كه اين ميزباني كريمانه 
ناديده گرفته ش��ود و موج ايران هراسي را در افغانستان 
ايجاد كنند و از ظرفيت فضاي مجازي استفاده مي كنند 
تا واقعيت ها را به گونه اي نادرست به مردم عزيز افغانستان 
منتقل كنند يا برخي تالش مي كنند كه در داخل ايران 
موجب افغانستان هراسي ايجاد كنند. در حالي كه دو ملت 
ايران و افغانستان دو ملت نزديك به هم هستند. سخنگوي 
وزارت خارجه در بخش ديگري از صحبت هاي خود در اين 
زمينه گفت: هيات حاكمه سرپرستي فعلي افغانستان نيز 
بايد به مسووليت جدي خود در اين زمينه عمل كند. موج 
آوارگان به ايران نمي تواند ادامه پيدا كند و تمام مسووليت 
بر دوش يك كش��ور همس��ايه قرار بگيرد چرا كه ما هر 
ميزان نيز كه در اين زمينه تالش كنيم ظرفيت ما محدود 
است. وي تأكيد كرد: هيات حاكمه سرپرستي افغانستان 
نمي تواند در مورد اين مسووليت خود فرافكني كند و بايد 
به مس��ووليت خود عمل كند. خطيب زاده همچنين در 
پاسخ به سخنان يك خبرنگار سوري مبني بر اينكه سوريه 
به صورت مكرر در معرض تجاوزات رژيم صهيونيس��تي 
قرار دارد و اين رژيم مواضع مختلفي در سوريه را بمباران 
كرده ولي شوراي امنيت سازمان ملل در اين ارتباط سكوت 
كرده است، گفت: متأسفانه شوراي امنيت سازمان ملل در 
موارد مختلفي نشان داده است كه از مسووليت پذير كردن 
رژيم اشغاگر قدس ناتوان است و متأسفانه رژيم اشغالگر 
قدس به اشكال مختلف به تهديدهاي خود عليه برخي 
كشورهاي غرب آس��يا ادامه مي دهد. اقدامات تحريك 
آميز انجام مي دهد از جمله در كشوري چون سوريه. 
وي با بيان اينكه مقامات رژيم صهيونيستي اظهارات 
نگران كننده و تهديدآميزي عليه كشورهاي مختلف 
مط��رح مي كنند و فارغ از اينكه اي��ن اظهارات چقدر 
جاي نگراني دارد يا چه ميزان قابليت اجرايي از سوي 
رژيم ضعيف صهيونيستي دارد، گفت: شوراي امنيت 
سازمان ملل موظف است اين رژيم را مسووليت پذير 

كند و اينگونه رفتارها و اظهارات را محكوم كند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال رشد سهم چين از توليد ناخالص داخلي جهان كه 
پيش بيني مي شود تا ۲۰ سال آينده به قدرت اول اقتصاد 
دنيا تبديل شده و از امريكا پيشي بگيرد، اين پرسش مطرح 
است كه چين بايد چه اقداماتي را در جهت جلب اعتماد 
كشورهاي طرف تجاري، بازرگانان و شركت ها انجام دهد تا 
آنها به جاي معامالت دالري، نگهداري ذخاير و پول خود و 
بستن قرارداد به صورت دالر و معامله از طريق سوييفت، به 
گونه اي ديگر عمل كنند و تجارت و انتقال پول و قراردادها 
را با يوان چين، ين ژاپن، روبل روس��يه، و س��اير پول هاي 

جهان انجام دهند؟
همچنين كشورهايي مانند روسيه، ايران، تركيه و بسياري 
ديگر از كش��ورها كه ب��ه داليل سياس��ي، ايدئولوژيك و 
اقتصادي در هشتاد سال اخير هدف تحريم هاي امريكا، 
تحريم دالري و سوئيفت، تحريم بانكي و نفتي بوده اند يا به 
دليل رشد تعرفه هاي گمركي و روش هاي ديگر با كاهش 
منافع، زيان، خسارت و كاهش مبادالت و كوچك شدن 
اقتصاد خود مواجه شده اند و مشكالت و چالش هاي فراواني 
داشته اند نيز، به دنبال آن هستند كه معامالت غير دالري با 
بازار جهاني داشته باشند. حتي برخي كشورها مانند ايران 
و روس��يه تالش كرده اند كه ذخاير ارزي خود را به صورت 
غير دالري افزايش دهند و طال، يورو، يوان، و ساير ارزها را 
براي گزارشگري ارزي خود و تبديل ارزها انتخاب كرده اند. 
براين اساس، بس��ياري از كشورها كه هدف امريكا بوده يا 
از معام��الت دالري رضايت ندارند، ت��الش كرده اند كه از 
طريق معامالت دو جانبه و چند جانبه، تشكيل اتحاديه، 
پيمان هاي منطقه اي، تهاتر كاال و... سهم دالر در معامالت 

خود را كاهش دهند. 
اما از آنجا كه ساير پول ها نسبت به دالر با نوسان بيشتري 
مواجه است و به خاطر جنگ، تحريم، ضعف اقتصادي يا 
كودتا و عوامل ديگر، پول هايي مانند روبل روسيه در مدت 
كوتاهي ارزش خود را از دس��ت مي دهد و ب��ا 5۰ درصد 
كاهش ارزش مواجه مي ش��ود يا لي��ر تركيه ظرف مدت 
كوتاهي با نوسان شديد مواجه مي شود يا به خاطر دخالت 
و دس��ت كاري دولت چين و ژاپن در كاهش ارزش پول، 
شاهد كاهش ارزش يوان و ين بيش از تورم داخلي و جهاني 
هستيم، در نتيجه كش��ورها و شركت هاي مختلف براي 
حفظ ارزش پول و ذخاير خود، سعي مي كنند كه ذخاير 
خود را به صورت دالر نگه دارند ي��ا قراردادها را به صورت 
دالري تنظيم كنند ت��ا در آينده كمتر با نوس��ان ارزش 
پول هاي ديگر مواجه شده و خسارت كمتري داشته باشند 
و به نوع��ي خود را با انتخاب دالر در ش��رايط با ثبات تري 

مواجه مي كنند. 
اين موضوع باعث ش��ده كه به خاط��ر برتري اقتصاد 
امريكا در هش��تاد سال اخير، حضور نظامي، تشكيل 
نات��و و همكاري امريكا و متحدان اروپايي و آس��يايي 
آن، هژموني نظامي و سياس��ي، تش��كيل نهادهاي 
بين المللي مانند بان��ك جهاني وصندوق بين المللي 
پول، ايجاد سيستم هاي مالي پيشرفته مانند سوييفت، 
اس��تانداردهاي بانكي، بازارهاي س��رمايه، بورس و... 
برخ��ورداري از فناوري پيش��رفته، قدرت رس��انه ها 
وروش هاي مالي و... عمال دالر بر اقتصاد جهان حاكم 
ش��ده و نه تنها 6۰ درصد ذخاي��ر ارزي جهان به دالر 
است بلكه برخي بازارها مانند نفت وگاز، تنها دالر را به 
عنوان ارز مورد معامله قبول دارند. زيرا ثبات ارزش دالر 
و حمايت اقتصاد امريكا از آن موجب شده كه شركت ها 
براي حفظ منافع خود، به سمت دالر بروند. بسياري 
از قراردادهاي تجاري و صنعتي و بلندمدت نيز به دالر 

بسته مي شود. 
در مقابل سهم باالي دالر از ذخاير ارزي و معامالت دالري 
كه گاهي تا 1۰۰ درصد كل بازار نفت وگاز و... را در برگرفته 
است سهم يوان چين از ذخاير ارزي ۲.5 درصد، سهم ين 
ژاپن 5.3 درصد، س��هم يورو ۲1.۲ درصد و ساير ارزهاي 

جهاني نيز معادل 11 درصد بوده است. 
اقتص��اد چين با اينكه بي��ش از ۲۰ درصد توليد ناخالص 
جهان را دارد اما سهم اندكي از ذخاير ارزي و معامالت ارزي 
دارد. دليل آن دخالت و دس��ت كاري در نرخ ها و بي ثباتي 
در سياست ها و اقداماتي است كه اعتماد برانگيز نيستند 
و كشورها و شركت ها نمي توانند به آن اعتماد كنند و در 
حال حاضر سهم ژاپن به خاطر جلب اعتماد بيشتر است. 

در سال ۲۰17، حجم كل تجارت جهاني 74 تريليون دالر 
بود، در حالي كه حجم معادالت مالي به 1.۲7 كوآدريليون 
)1۰ به توان 15( دالر رسيد؛ اين بدان معناست كه حجم 

مبادالت مالي 18 برابر بيش از مقياس بخش واقعي بوده 
است. جالب تر اينكه 75 درصد اين مبادالِت به دالر، يا در 

لندن يا در نيويورك صورت گرفته است.
اگر به آمار سال ۲۰17 نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه چين، 
روسيه، تركيه و ايران، 3۰ درصد توليد جهان و تقريبا ۲8 
درصد از كل تجارت صادراتي جهان و 35 درصد از جمعيت 
جهان را به خود اختصاص داده اند. اما س��هم آنها از ذخاير 
ارزي و معامالت ارزي و بستن قراردادها به پول غير دالري 
اندك اس��ت. در نتيجه اولين اقدام اين كشورها اين است 
كه متناسب با س��هم باالي 3۰ درصدي از اقتصاد جهان، 
اقدامات اعتماد ساز انجام دهند تا ديگران حاضر شوند كه 

معامالت غير دالري و با پول اين كشورها را انجام دهند. 
 موض��وع حاكمي��ت دالر از جن��گ دوم جهان��ي و 
برتن وودز ايجاد ش��ده است زيرا اقتصاد اروپا و ژاپن و 
انگليس در معرض تورم و نوسان ارزش پول بوده است 
و كشورهاي جهان به دنبال آن بودند كه پول خود را 
به يك پول معتبر قفل كنند تا كمتر خسارت داشته 
باشند. اگرچه سيستم پايه طال و دالر حاكم بود و بعد 
از مدتي روزولت اعالم كرد كه ما قيم پول هاي جهان 
نيستيم و نمي توانيم ارزش پول و طال را حفظ كنيم اما 
حتي بعد از برتن وودز و تالش كشورها براي ايجاد سبد 
ارزي و پول هاي بين المللي، بازهم بازارهاي جهان، دالر 
را انتخاب كردند زي��را امريكا دور از جنگ بود، قدرت 
نظامي برتر، اقتصاد برتر و نظام سياسي بهتري داشت 
و همه اين عوامل در كنار تشكيل ناتو و اتحاد امريكا و 
حاميان آن موجب شد كه دالر با ثبات بيشتري همراه 
ش��ود. امروز معامالت ب��ورس و بازارهاي مالي نيز در 
اختيار امريكاست و همه اينها موجب حاكميت دالر 

در 6۰ درصد اقتصاد جهان شده است.
اين موضوع باعث ش��ده ك��ه ذخاي��ر ارزي جهان و 
معامالت به دالر باش��د و در عين حال موجب شد كه 
ساالنه هزاران ميليارد دالر سرمايه از كشورهاي جهان 
و بسياري از افراد و شركت هابه امريكا بروند و اقتصاد 
امريكا بيشتر تقويت ش��د. در نتيجه روشن است كه 
نهادهاي بين المللي و زير ساخت ها و ايجاد سيستم با 
ثبات اقتصادي، سياسي، نظامي اجتماعي، فرهنگي، 
و تاريخي و آنچه درهشتاد سال اخير رخ داده موجب 
افزايش نقش دالر به عنوان پول بين المللي با كمترين 
نوسان ش��ده اس��ت و ثبات ارزش و هژموني اقتصاد 
وسياست و قدرت نظامي امريكا حامي ثبات ارزش دالر 
بوده است.  حتي امروز، هر روز صبح تمام ارزش پول هاي 
جهان ابتدا به دالر مشخص شده و بعد معامالت ديگر انجام 
مي شود و همه اين عوامل نشان مي دهد كه اقتصاد شرق 
و ايران وچين ابتدا به ثبات نياز دارد تا جلب اعتماد كند و 
همه حاضر باشند كه پول خود را به يوان و ريال حفظ كنند. 
مي گويند كه در گذشته، اعراب خليج فارس ريال ايران را 
بيش از دالر قبول داشتند زيرا معتقد بودند كه ارزش ريال 
ايران با ثبات بيشتر همراه است و نوسان كمتري نسبت به 
دالر دارد.  همچنين اشتباه بسياري از كشورها و موضع 
سياسي آنها، ايجاد جنگ و تنش در جهان موجب شده 
كه پول هاي ديگر كمتر مورد توجه قرار گيرند. برخي 
كش��ورها مانند چين و ژاپن در بازار و ارزش پول خود 
دخالت كرده و از طريق دستكاري در ارزش معامالت 
و كاهش ارزش يوان و ين به دنبال رشد صادرات خود 
بوده اند و اين موضوع به معناي نوسان در ارزش يوان و 
غير واقعي بودن آن است و كشورها و شركت ها اعتماد 

به سياست ها و عملكرد دولت و اقتصاد چين ندارند. 

    اقدامات الزم چين و كشورهاي شرق 
در 20 سال آينده 

اكنون روشن اس��ت كه چين و كش��ورهاي شرق مانند 
روس��يه، ژاپن، كره، ايران و ساير كشورها بايد اقداماتي در 
جهت اعتماد س��ازي انجام دهند تا نوسان پول آنها كمتر 
شود و بازرگانان وكشورها حاضر شوند دالر را كنار گذاشته 
و با پول هاي ديگر تجارت كنند. اما وقتي خود شركت هاي 
چين و ايران حاضر نيس��تند دالر را كنار بگذارند چگونه 
انتظار دارند كه دالر حذف شود. لذا در اين راستا بايد اقدامات 
مختلفي انجام دهند تا اعتماد بازار جهاني را جلب كنند و 
از ايجاد خس��ارت و نوسان براي خود و ديگران جلوگيري 
نمايند.  در آينده، س��هم كشورهاي آس��يايي و شرقي از 
توليد كاال و خدمات و تجارت جهاني افزايش خواهد يافت 
و كشورهايي مانند هند، برزيل، ژاپن، كره، اندونزي، مالزي 
و احتماال ايران س��هم باالتري را از اقتصاد جهان خواهند 
داشت .در نتيجه بسياري از كشورهاي جهان كه با امريكا 
مرزبندي هاي سياسي و ايدئولوژيك دارند يا منافع خود را 
در تغيير ساختار تجارت جهاني دنبال مي كنند در تالشند 
كه قدرت دالر از تج��ارت جهاني را كاهش دهند در حال 
حاضر اقتصاد امريكا با وجود س��هم ۲5 درصدي از توليد 
ناخالص جهان، سهم خود را از تجارت جهاني و ذخاير ارزي 

و مبادالت پولي افزايش داده است.
از سوي ديگر كشورها تالش مي كنند كه معامالت خود 
را به دالر كمتر كنند. اما به خاطر نوسانات پول هاي ديگر، 
عمال معامالت غير دالري باعث زيان و خسارت مي شود. 
زيرا تبديل به پول هاي ديگر، عمال به معناي نوسان بيشتر 
اس��ت و نگهداري پول به صورت دالر با نوس��ان كمتري 
همراه اس��ت. از جمله در ايران و دوره احمدي نژاد تالش 
كردند كه گزارش هاي مالي خود را به يورو اعالم و ذخاير 
ارزي را ب��ه صورت يورو نگهداري كنند اما نتيجه آن چند 
ميليارد دالر خسارت نسبت به شرايط نگهداري ذخاير به 
صورت دالر بوده است.  همين مساله باعث شده كه تاجران 
و شركت هاي بازرگاني و صنعتي و به خصوص معامالت 
نفتي و پااليشگاهي معامالت غير دالري را نپذيرند زيرا از 
محل نوسان پول هاي ديگر زيان ديده و منافع آنها كاهش 
مي يابد. بسياري از كشورها تالش كرده اند دالر كمتري در 
تجارت خود داشته باشند اما از بابت تبديل پول هاي خود به 
ارز هاي غيردالري دچار زيان هايي شده اند و خسارت هاي 
به همراه داش��ته اس��ت. اين مطالب و موضوعاتي از اين 
دست موجب شده كه عماًل حضور پول هاي غير دالري در 
قراردادها و معامالت بين بانكي و بين كشورها كمتر باشد و 
اكثر شركتها و بازرگانان و قراردادهاي تجاري به دالر بسته 
شده است. در نتيجه تا زماني كه اقتصاد امريكا قادر است 
نهادهاي مالي و سياسي را در اختيار داشته باشد و با متحدان 
خود هژموني دالر را حفظ كند، نمي توان انتظار كاهش زياد 

سهم دالر را داشت. 
البته در سال هاي اخير سهم دالر از ذخاير ارزي از حدود 7۰ 
درصد به 6۰ درصد كاهش يافته است اما اگر انتظار داريم 
كه س��هم يوان چين معرف اقتصاد برتر دنيا در ۲۰ سال 
آينده باشد، بايد در آسيا و شرق جهان نيز نوعي اتحاد بين 
كشورهاي منطقه ايجاد شود و كشورهاي منتقد امريكا، به 

توافق براي ايجاد نهادهاي مالي بين المللي برسند.
در نتيجه تا زماني كه اقتصاد امريكا با كشورهاي اروپايي 
و س��اير متحدان خود در ناتو و كشورهاي صنعتي ديگر 
هماهنگي دارند و همچنين هژموني سياسي و نظامي امريكا 
در كشور جهان حاكم است و امريكا از طريق نهادهاي پولي 
و مالي و بين المللي قادر است كه بر قراردادهاي اقتصادي 

و حقوقي نفوذ داش��ته باش��د و دالر با ثبات داشته باشد، 
نمي توان انتظار داشت كه معامالت غير دالري بيشتر شود.

    تغيير ارزش دالر 
متناسب با واقعيت هاي اقتصادي 

 ارزش پول دالر امريكا نيز متناسب با تورم و تحوالت جهاني 
تغيير مي كند و فدرال رزرو دخالت و دستكاري دولت امريكا 
در ارزش دالر را اجازه نمي دهد و كاهش و افزايش نرخ بهره 

نيز با حساسيت خاصي همراه است. 
اين درحالي است كه در اقتصاد كشورهاي شرقي به سادگي 
پول خلق مي شود و دخالت هاي مختلفي از سوي دولت و 

بانك ها صورت مي گيرد. 

    كاهش ارزش روبل روسيه 
با جنگ اوكراين 

همچنين سوابق سياس��ي و حضور نظامي امريكا در 
جنگ دوم جهان��ي و اتحاد كش��ورهاي هماهنگ با 
امريكا در پيمان ناتو و غيره موجب شده معامالت دالري 
بيش��تر مورد توجه باشد زيرا با هر نوع تغيير سياست 
امريكا و متحدان آن در مقابل چين و ژاپن و روسيه و 
ساير كشورهاي جهان ش��اهد كاهش ارزش پول آن 
كشورها و افت تجارت وصادرات آنها هستيم و لذا در 
چنين شرايطي كه نوسانات ارزش پول در كشورهاي 
مختلف وجود دارد بازرگانان و ش��ركت ها معامالت 
خود و قراردادها را غير دالري نمي كنند. وقتي حمله 
روسيه به اوكراين به صورت غير منتظره انجام مي شود 
و ارزش روبل روس��يه را به هم��راه دارد و تحريم هاي 
جهان عليه روس��يه صورت مي گيرد، طبيعي است 
كه هيچ نوع سيستم ارزي مانند سوييفت در روسيه 
حتي از س��وي شركت هاي اين كش��ور نيز پذيرفته 
نخواهد شد و كش��ورهاي ديگر نمي توانند به روسيه 
اعتماد كنند.  از اين موضوعات مي توان نتيجه گرفت كه 
در آينده اقتصاد چين و روسيه و كشورهاي شرق جهان، با 
پيشي گرفتن از اقتصاد امريكا و تبديل شدن به قدرت اول 
جهان، بايد اتحاديه و پيمان هاي منطقه اي تشكيل دهند 
و متحدان و شركاي تجاري خود را تقويت و حمايت كنند 
تا آنها نيز اعتماد كنند و به يوان يا پول ديگري معامله انجام 
دهند. اما قبل از آن باي��د ثابت كنند كه در نرخ ها و ارزش 
پول و تعرفه هاي تجاري خود دس��ت كاري نمي كنند و 
به بازرگانان و ش��ركت ها اطمينان دهند كه ارزش يوان 
يا پول هاي ديگر و قرارداد هاي ديگر تابع واقعيت اقتصاد 
خواهد بود و ارزش پول متناسب با تورم تغيير خواهد كرد 
در آن صورت به  تدريج شركاي اقتصادي چين وكشورها 
معامالت غير دالري را افزاي��ش خواهند داد عالوه بر اين 
موارد نوع حمايت سياسي و نظامي و هژموني و حمايت از 
دولت هاي كشورهاي مختلف و حفظ فضاي كسب و كار 
براي شركاي اقتصادي چين و روسيه و كره جنوبي و هند 
و ايران اطمينان دهند كه كشورها در بلندمدت از طريق 

معامالت غير دالري سود خواهند كرد.
 همچنين ايجاد نهاد ها و سيس��تم هاي مالي و پولي و 
استانداردهاي بانكي شبيه آنچه امريكا در حال حاضر 
در اقتصاد جهاني در اختيار دارد بايد براي كش��ورهاي 
شرقي مانند چين ايجاد شود. سيستمي مانند سوييفت 
بايد جلب اعتماد كند و براي متحدان اقتصاد چين و هر 
كشوري در چارچوب مناسبات و قراردادهاي اتحاديه 
مربوط به آنها حاكم ش��ود و كشورها و بازرگانان نگران 
منافع خود و كاهش سود و همچنين منافع و خسارات و 
هزينه هاي مربوطه نباشند. به عبارت ديگر در ۲۰ سال 
آينده عالوه بر توليد و فناوري و افزايش س��هم اقتصاد 
چين و ساير كشورهاي جهان از توليد ناخالص و پيشي 
گرفتن از امريكا و كاهش سهم امريكا و متحدان امريكا 
از تجارت جهاني، بايد يك س��ري نهادها و قراردادها 
و فعاليت هاي مرتبط ايجاد ش��ود تا ثبات را در فضاي 
پولي و ارزي و بانكي و انتقال پول كشورها حاكم كند 
و بازرگانان و ش��ركت ها به آن اطمينان كنند و مانند 
شرايط بعد از جنگ دوم جهاني كه عماًل دالر به نوعي 
لنگر ارزي جه��ان و قيم پول هاي دنيا تبديل ش��ده 
بود، ش��اهد ظهور يك پول قدرتمند و موثر و با ثبات 
و متناسب با واقعيت هاي اقتصاد جهان معرفي شود.   
براي ش��ركاي تجاري چين و ساير كش��ورها يوان و 
معامالت ارزي در چارچوب سوييفت چيني، بايد بتواند 
مانند سوييفت امريكا و دالر امريكا نقش ثبات دهنده و 
حفظ منافع و كاهش نوسان آنها را به همراه داشته باشد.
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معرفي ابربدهكاران بانكي
اقدام موثر براي مبارزه با فساد 

معرفي ابربده��كاران بانكي 
اقدامي خوب از س��وي دولت 
سيزدهم و گام نخست مبارزه 
با فساد اس��ت، اما گام بعدي 
برخورد قوه قضايي��ه با افراد 
متخلف اس��ت. ابربدهكاران 
بانكي همواره يكي از مشكالت 
اساس��ي و س��اختاري نظام 
اقتصادي و بانكي كشور هستند كه عالوه بر بي انضباطي 
اقتصادي، فض��اي رواني منفي در س��طح جامعه ايجاد 
مي كنند، بنابراين مقابله با اين امر همواره مورد توجه بوده 
است.انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي با تاكيد و دستور 
رييس جمهوري و تيم اقتصادي دولت س��يزدهم از روز 
شنبه هفته جاري كليد خورد و بانك هاي ملي، تجارت، 
رفاه كارگران، توسعه تعاون، توس��عه صادرات، صادرات، 
پست بانك، صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي اقدام به 
انتشار اسامي بدهكاران بانكي خود كردند.اين اقدام به عنوان 
گام نخست براي مقابله با ابربدهكاران بانكي الزم و ضروري 
است.در سال هاي گذشته هيچ برخوردي با بدهكاران بانكي 
انجام نشده بود و اين مساله موجب شده خاطيان تشويق به 
انجام فساد در جامعه بيشتر شوند؛ زيرا عزمي براي برخورد 
با متخلفان وجود نداشته است.انتشار اسامي ابربدهكاران 
بانكي يكي از اقداماتي است كه براي مبارزه با فساد مطرح 
مي ش��ود، البته گام بعدي مهم است كه دستگاه قضايي 
چه برنامه اي براي برخورد با اين افراد دارد و بايد با شدت و 
قدرت با آنها برخورد شود.چنانچه برخوردي با ابربدهكاران 
انجام نشود، موجب وهن بيشتر نظام سياسي مي شود، زيرا 
نشان مي دهد اراده اي براي برخورد با اين مشكالت وجود 
ندارد. قطعا يكي از شرط هاي مبارزه با فساد برخورد قاطع 
دس��تگاه قضايي با متخلفان است، البته بايد زمينه هاي 
جلوگيري از بروز چنين تخلفاتي در جامعه فراهم شود؛ اين 
براي زماني است كه اجازه چنين سوءاستفاده هايي به افراد 
يا سازمان ها داده نشود.چنانچه با متخلفان برخورد شود، 
آنها نيز متوجه خواهند شد كه انجام اعمال خالف عواقب 
 س��ختي دارد.اگر دس��تگاه قضايي به صورت بي طرف با 
دانه درشت ها برخورد كند، اتفاق خوبي رخ مي دهد، ده ها 
مورد پرونده وجود دارد كه در رس��انه ها منعكس شد، اما 
گزارشي از برخورد با اين متخلفان و نتيجه اقدامات انجام 
شده منتشر نشده است.»آيت اهلل رييسي« رييس جمهوري 
در ديداري با مديران عامل بانك ها در بهمن ماه 14۰۰ به 
صراحت اعالم كرد كه بانك ها بايد بر بدحساب ها سخت 
بگيرند و اس��امي اين بدهكاران بانكي منتشر شود. وزير 
اقتصاد روز گذشته تاكيد كرد كه عالوه بر بانك هاي دولتي 
بانك هاي خصوصي نيز مكلف هستند، اسامي بدهكاران 
خود را هر س��ه ماه يك بار منتشر كنند.همچنين بانك 
مركزي خبر داد كه چنانچه بانك ها طي اين هفته اقدام 
الزم براي معرفي ابربدهكاران بانكي خود انجام ندهد، اين 
بانك ليست بدهكاران را منتشر خواهد كرد.»مصطفي 
قمري وفا« مدير روابط عمومي بانك مركزي نيز اعالم كرد: 
انتشار ليست كامل همراه با راستي آزمايي و ارايه جزييات 
بدهكاران بزرگ بانك هاي دولت��ي و خصوصي از هفته 
آينده در دس��تور كار بانك مركزي است.به گفته وي اين 
اطالعات كه با راستي آزمايي همراه خواهد بود كه شامل 
مانده تسهيالت و تعهدات كالن و ميزان پرداختي و مانده 
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي 
هريك از بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به تفكيك 
هر يك از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار )مرتبط 
يا ذي نفع واحد(، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، 
وضعيت بازپرداخت )جاري، سررس��يد گذشته، معوق 
يا مش��كوك الوصول(، نوع و ميزان وثيقه دريافت ش��ده 
خواهد بود.بانك مركزي قطعا گزارش همكاري يا تخلف 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي را به صورت فصلي 
به كميسيون اصل ۹۰ مجلس و ديوان محاسبات كشور 

ارايه  مي كند.

امكان استعالم چك هاي
تسويه نشده تا پايان فروردين

سخنگوي اجراي قانون چك گفت: در راستاي اجراي 
قانون چك، تا پايان فروردين 14۰1، امكان اس��تعالم 
چك هاي تس��ويه نش��ده صادركنندگان و چك هاي 
تضميني فراهم مي ش��ود. آمنه نادعلي زاده سخنگوي 
اجراي قانون چك گفت: بانك مركزي از سال ۹7 سامانه 
استعالم چك برگشتي را راه اندازي كرد. بر اساس اين 
اقدام هركسي كه قصد مبادله با چك را داشت مي توانست 
سوابق چك هاي برگشتي صادركننده را استعالم بگيرد.

وي ادامه داد: در قانون صدور چك تصويب ش��د عالوه 
بر سوابق چك برگش��تي بايد چك هاي تسويه نشده 
صادركنندگان )چك هاي در راه( نيز اعالم شود. از سال 
14۰۰ كه سامانه صياد راه اندازي شد و چك هاي جديد 
در آن ثبت شد اين امكان براي بانك مركزي برقرار شد كه 
امكان استعالم چك هاي درراه صادركننده را نيز فراهم 
كند. سرويس مربوطه تكميل شده است و با راه اندازي 
زير ساخت پيامكي سامانه صياد اين زير ساخت نيز آماده 
خواهد شد.نادعلي زاده در پاس��خ به اين سوال كه اين 
سامانه چه زماني شروع به فعاليت مي كند، بيان كرد: اين 
سامانه حداكثر تا آخر فروردين ماه آماده خواهد شد.وي 
در پاسخ به اين پرس��ش كه امكان استعالم چك هاي 
تضمين شده از چه زماني برقرار خواهد شد، گفت: لزوم 
استعالم چك هاي تضمين شده از ارديبهشت 14۰۰ در 
مجلس شوراي اسالمي تصويب و به دستگاه ها ابالغ شد. 
از زمان ابالغ قانون، بانك مركزي زير ساخت ها را آماده 
ك��رده و در حال حاضر امكان ثبت چك هاي تضميني 
در س��امانه صياد فراهم اس��ت و تا پايان فروردين ماه 
تمام چك هاي تضمين شده مجهز به شناسه صيادي 
مي شوند.سخنگوي اجراي قانون چك بيان كرد: با اين 
اقدام،  گيرنده چك تضميني مي تواند از طريق شناسه 
صيادي صحت چك را استعالم بگيرد و اطمينان حاصل 
كند كه آيا اين چك به نفع ايشان ثبت شده است يا خير.

بازار ارز
به خوبي مديريت شده است

مصباحي مقدم رييس ش��وراي فقهي بانك مركزي 
گفت: نوس��انات ارزي در حال مديريت است و اينكه 
بانك مركزي س��امانه اي را ايجاد ك��رد كه تقاضاها از 
طريق آن به صرافي منتقل شود، معناي مديريت تقاضا 
را مي دهد.غالمرضا مصباحي مقدم؛ رييس ش��وراي 
فقهي بانك مركزي و عضو سابق شوراي پول و اعتبار 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار ايِبنا علت افزايش صادرات و 
درآمد ارزي را نس��بت به سال گذشته چنين توضيح 
داد: افزايش صادرات ناش��ي از سياست ارتباط بيشتر 
با همسايگان و ديپلماسي تجاري است كه در دولت 
س��يزدهم به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. پس 
از روي كار آمدن اين دولت هم ارتباط با كش��ورهاي 
ش��مالي ايران مانند تركمنستان ش��كل گرفت كه 
موج��ب انتق��ال گاز از ايران به آذربايجان ش��د و هم 
ارتباط با روس��يه و كشورهاي منطقه اوراسيا موجب 
شد تا با كشورهاي آسيا ميانه رابطه خوبي برقرار كنيم. 
از طرف ديگر ارتباط با پاكستان نيز افزايش پيدا كرد 
و س��فري كه آقاي رييس��ي به قطر داشت موجبات 
افزايش صادرات به اين كشور را فراهم ساخت. وي در 
خصوص چگونگي ادامه اين روند گفت: ادامه اين روند 
نياز به بسته شدن قراردادهاي بلندمدت دارد. عالوه بر 
اين توليدات داخلي كشور بايد به گونه اي سامان يابد 
كه مطلوب مخاطب��ان و اهداف صادراتي قرار گيرد تا 
مشتري توليدات ايراني باقي بمانند.اين استاد اقتصاد 
درب��اره راه جلوگيري از هدر رف��ت درآمد ارزي بيان 
كرد: هر اندازه درآم��د ارزي افزايش پيدا كند بايد آن 
دسته از كاالهايي كه نيازهاي اساسي كشور را برطرف 
مي كنند، در اولويت ق��رار گيرد و از گ��روه كاالهاي 
وارداتي هم خارج شود. زماني واردات كشور را در 1۰ 
گروه طبقه بندي كردند، گروه اول مواد اوليه خوراك 
انسان و دام و طيور و دارو بود، خودرو در گروه دهم قرار 
داشت، اما گاهي ديده مي شود كه نمايندگان مجلس 
سراغ واردات خودرو و امثال اين موارد مي روند، به نظر 
مي رسد بايد واردات اولويت دار را مورد توجه قرار دهند. 
حتي گزارش هايي مي رس��د مبني بر اينكه وارداتي 
صورت گرفته كه جنبه فانتزي دارد و ضروري نيست. با 
درآمد نفت بايد در پخش و پااليش نفت سرمايه گذاري 
كرد تا در حوزه فرآورده هاي نفتي و گازي از خام فروشي 
خارج شود. ما از امتياز دارا بودن انرژي برخوردار هستيم 
و مي توانيم ارزش افزوده بيش��تري به دس��ت آوريم، 
اينكه رهبر معظم انقالب بر توليد دانش بنيان ها تاكيد 
كردند، به اين دليل اس��ت كه تولي��دات دانش بنيان 
موجب مي شود، ارزش افزوده چندين برابر به دست آيد. 
نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در رابطه با كاري 
كه بايد براي بهره وري موثر بر رقابت و به صرفه بودن 
توليد و صادرات انجام داد، بيان كرد: س��هم بهره وري 
در اقتصاد كشور بسيار پايين است، بايد توليدكننده 
در قلمرو كار خود آن را باال ببرد. نتيجه هم اين خواهد 
بود كه با هزينه كمتر توليدات بيشتري خواهيم داشت 
و منابع بيشتري را به دست مي آوريم.  رييس شوراي 
فقهي بانك مرك��زي در رابطه با مديريت منابع ارزي 
گفت: نوس��انات ارزي در حال مديريت است. به اين 
معنا؛ همين كه بانك مركزي سامانه اي را ايجاد كرد 
كه تقاضاها از طريق آن به صرافي منتقل شود، معناي 
مديريت تقاضا را مي دهد. همين امر موجب مي شود 
كساني كه به فكر داللي ارز و خارج كردن آن از كشور 
هستند، موفق به دس��تيابي به اين ارز نشوند. انگيزه 
كساني هم كه درصدد هستند ارز را به عنوان سرمايه 
نگه دارند، افت پيدا كند. تمام تقاضاهاي درست، بجا و 
واقعي بايد از طريق سامانه بانك مركزي پاسخ داده شود 
و نتيجه اين كار هم ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي 
ارز است، به طوري كه صادركنندگان احساس مي كنند 

بهترين راه براي استفاده از ارز سامانه نيما است.

عضو جديد هيات مديره 
بانك سپه منصوب شد

پايگاه اطالع رساني بانك س��په: با حكم وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي، آقاي محمدج��واد محقق نيا 
عضو هيات مديره بانك سپه شد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني بانك سپه: در حكم دكتر سيد احسان 
خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي آمده است: 

جناب آقاي محمدجواد محقق نيا
نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالي و با عنايت 
به مصوب��ه مورخ 18 اس��فند م��اه 14۰۰ مجمع 
عمومي بانك ها، به موجب اين حكم به سمت عضو 

هيات مديره بانك سپه منصوب مي شويد.
اميدوارم در س��ايه عنايت پروردگار بلند مرتبه، با 
همفكري و همدلي كاركنان كوشاي بانك سپه و 
همكاري با نهاده��اي تخصصي مرتبط، در نيل به 
اه��داف و برنامه هاي آن بانك و پيش��رفت و تعالي 
همه جانبه مادي و معنوي كشور، پيروز و سربلند 
باشيد. همكاري، همدلي و همراهي در اين ماموريت 
دسته جمعي پيش شرط موفقيت است. اميد است با 
اتكال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوري، 
انقالبي گري، مردم داري، پاك دستي، فسادستيزي 
و قانون م��داري در تحق��ق اه��داف دول��ت و حل 

مشكالت، مجدانه بكوشيد.
سيد احسان خاندوزي

وزير امور اقتصادي ودارايي 
و رييس مجمع عمومي بانك ها

معرفيپولوسيستمماليباثباتواعتمادسازمتناسبباافزايشسهمكشورهايشرقدراقتصادجهان

اقدامات چين و ساير كشورها براي كاهش نقش دالر

جزييات جرايم عدم ايفاي تعهد ارزي صادركنندگان
طب��ق قان��ون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز ب��راي 
صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي انجام نداده باشند، 
جرايمي از جمله جريمه نقدي، محروميت يك تا 1۰ 
ساله از فعاليت بازرگاني، ابطال كارت بازرگاني و حبس 
تعزيري بنا به مورد در نظر گرفته شده است.به گزارش 
ايِبنا، براساس قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، كليه صادركنندگان كاال به خارج از كشور موظفند 
ارز من��درج در پروانه گمركي يا مع��ادل ارزي آن به 
ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند يا با تأييد بانك 
مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا 
جهت تأمي��ن ارز واردات كاالي خ��ود يا بازپرداخت 
بدهي تسهيالت ارزي استفاده نمايند.متخلف عالوه 
بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي 
معادل يك پنجم موض��وع تخلف و دو يا چند مورد از 
محروميت هاي موضوع ماده )6۹( قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز محكوم مي شود.در صورت عدم ايفاي تعهد 
ظرف سه ماه از زمان ابالغ حكم قطعي، معادل ارزش 
تعهد بر اساس باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي در 
زم��ان صدور حكم، به جريمه نق��دي مرتكب افزوده 

مي شود.تخلف موضوع اين تبصره صرفا در مواردي كه 
ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون يورو يا معادل 
آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، 
مشمول عناوين سازمان يافته و حرفه اي قاچاق كاال و 
ارز قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد با تشخيص 
مرجع رس��يدگي به علت قوه قاهره )حادثه خارجي 
غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع( باشد، محكوميت 
موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود.آيين نامه اجرايي 
اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه 
بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر 
سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف 3۰ هزار يورو يا 
معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كاالي موضوع 
ماده )65( قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر 
از 6۰ درصد ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي 
و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روش هاي رفع تعهد 
و تعيين س��امانه هاي اجرايي، توسط بانك مركزي با 
همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف 
يك ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب 
هيات وزيران مي رسد.در هر صورت، برخورداري از كليه 

معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات 
و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان 
ايفاي تعهد ارزي است. اعمال محدوديت هاي عدم رفع 
تعهد ارزي تا ابتداي سال بعد از زماني كه ارزش ساالنه 
صادرات غيرنفتي طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، به بيش از 1.8 برابر ارزش ساالنه واردات كشور 

برسد، قابل اجراء است.

    جريمه عدم رفع تعهد ارزي چقدر است؟
درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده )1۰( قانون 
تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ 1۰۰ ميليارد 
ريال براساس باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي در زمان 
دريافت ارز باشد، مرتكب عالوه بر اعاده ارز به ميزان رفع 
تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه 
تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دو برابر كسري يا عدم 
رفع تعهد براساس باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي از 
زمان دريافت ارز، محكوم مي شود.در صورتي كه مبلغ 
عدم رفع تعهد ارزي معادل 1۰۰ ميليارد ريال يا بيش از 
آن براساس باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي در زمان 

دريافت ارز باش��د، مرتكب عالوه بر اع��اده ارز به ميزان 
رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك 
تا 1۰ س��ال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده 
)1۹( قانون مجازات اس��المي و جزاي نقدي به ميزان 
معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد براساس باالترين 
نرخ اعالمي بانك مرك��زي از زمان دريافت ارز، محكوم 
مي شود.در صورتي كه رفع تعهد ارزي يا هرگونه اقدام به 
اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خالف واقع باشد 
يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كاال يا بيش اظهاري 
در تعداد يا مقدار كاال به گمرك يا مغايرت در كاالي اظهار 
شده با مكش��وفه با كاالي موضوع تعهد باشد، مرتكب 
عالوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهدنشده و ابطال دايم 
كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع 
ماده )1۹( قانون مجازات اس��المي و ج��زاي نقدي به 
ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد براساس 
باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، 
محكوم مي ش��ود.در موارد تعدد عدم رفع تعهد، مالك 
براي ش��مول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم 

مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست.

حسين راغفر



ش��اخص كل بورس تهران در جريان معامالت روز 
گذشته با رشد بيش از پنج هزار واحدي به كار خود 
پايان داد تا در س��طح يك ميليون و 479 هزار واحد 

قرار بگيرد.
از ديد تكنيكالي، ش��اخص كل بورس تهران در اين 
مقطع با مقاومت يك ميليون و 480 هزار واحد مواجه 
است. تكنيكاليست ها معتقدند كه با توجه به واكنش 
دماسنج بازار س��رمايه به اين محدوده ها در شهريور 
و مهرماه 1400، حاال شاخص كل براي عبور از اين 
سطح كنوني كار سختي در پيش دارد.  دوشنبه هفته 
گذشته، شاخص كل پس از برخورد با همين محدوده، 
با افت اندكي مواجه ش��د و در جريان معامالت روز 
گذش��ته بار ديگر خود را به يك قدمي س��طح يك 
ميليون و 480 هزار واحد رساند. اين سطح، پيش از 
رسيدن شاخص به يك ميليون و 500، اصلي ترين 
مقاومت پيش رو به حساب مي آيد. واكنش دماسنج 
بازار سرمايه به اين سطح تكنيكالي در هفته گذشته 
و افزاي��ش عرضه ه��ا در يك قدمي اين س��طح طي 

معامالت روز گذشته نيز گواه اين ادعاست.
در جريان معامالت روز دوشنبه، معامالت نمادهاي 
شاخص ساز بسيار ناپايدار بود و سهام بزرگ بازار به 
محلي براي ج��دال فروش��ندگان و خريداران روي 
تابلو تبديل ش��د. در نمادهاي بزرگ، فش��ار فروش 
گسترده اي وجود داشت كه اهالي بازار آن را واكنشي 

به نزديكي شاخص كل به سطح مقاومتي مي دانند.

    وضعيت شاخص هم وزن 
شاخص هم وزن نيز از ابتداي سال جديد، حدود 12 
درصد رشد داشته و خود را به سطح 387 هزار واحد 
رسانده اس��ت؛ اگر اين رش��د را صرفًا به سال جديد 
محدود نكنيم، بررس��ي روند شاخص هم وزن نشان 
از آغاز صعود اين ش��اخص از ابتداي اس��فند 1400 
حكايت دارد. شاخص كل هم وزن كه ابتداي اسفند 
سال 1400 رش��د خود را آغاز كرده، حتي در برخي 
از روزهايي كه ش��اخص كل افت داشت، اعتنايي به 
وضعيت نمادهاي بزرگ نداشت. پس از رشد حدود 
20 درصدي ش��اخص كل هم وزن كه 12 درصد از 
اين رشد به سال جديد مربوط مي شود، اين شاخص 
هم اكنون به ناحيه مقاومتي خود رسيده است. سطح 
388 تا 390 هزار واح��د، از لحاظ تكنيكالي نواحي 
بسيار مهمي در جهت ادامه روند شاخص كل هم وزن 

به حساب مي آيند.

    روزهاي سرخي بورس به پايان رسيد؟
زهرا دفتري، كارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت 
ب��ازار س��رمايه، مي گوي��د: در حال حاض��ر قيمت 
اكثر س��هم ها در كف اس��ت و هيچ ريس��كي براي 
س��رمايه گذاري در آنها وجود ندارد. قيمت سهم ها 
طي دو س��ال اخير آنقدر افت داشته كه اكنون ديگر 
ريسكي براي ريزش و كاهش قيمت آنها وجود ندارد 
و همين امر ريسك سرمايه گذاري در بورس را حداقل 
كرده است. مجموع اين موارد باعث شده اكنون بورس 
بازاري جذاب براي سرمايه گذاران باشد.دفتري ضمن 
مقايس��ه بازار سرمايه با س��اير بازارهاي مالي مانند 
مسكن، طال، ارز و ... كه طي س��ال هاي اخير بسيار 
رشد داشتند و در قيمت فعلي هم چسبندگي دارند، 

تأكيد كرد: برخي از اين بازارها هم اكنون دچار حباب 
قيمتي هستند و ريسك آنها براي سرمايه گذاري زياد 
است.وي معتقد است مجموع اين موارد باعث شده 
اكنون بورس بازاري جذاب براي سرمايه گذاران باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه ارزيابي اش از وضعيت بازار 
سرمايه امس��ال نيز پيش بيني كرد حداقل در نيمه 
اول امسال بورس شرايطي متعادل روبه باال و تقريبًا 
صعودي داشته باشد. هم اكنون نيز اين روند مثبت تا 
حدودي آغاز شده، اما نبايد انتظار رشد آن چناني را 

فعاًل از بازار داشته باشيم.

    بورس در دو راهي سرنوشت ساز
در اين ش��رايط كه شاخص كل و شاخص هم وزن به 
محدوده هاي حس��اس و مقاومتي خود رسيده اند، 
بورس تهران در دو راهي سرنوشت سازي قرار گرفته 
اس��ت.عبور از مقاومت ها و اصالح قيمتي يا زماني؛ 
گزينه هاي پيش روي بازار به حساب مي آيد. در چنين 
شرايطي، بازگشت شاخص كل و شاخص هم وزن از 
سطوح كنوني مي تواند كليت بازار را با افت جديدي 
مواج��ه كند و در بهترين حالت ب��ه مدت يك هفته 
موجب سرخ پوشي سهام مختلف شود.رشد بازار نيز 
ديگر گزينه پيش رو است كه با شكست مقاومت ذكر 
شده در نمودار شاخص كل و حتي شاخص هم وزن 
اتفاق خواهد افتاد. در صورتي كه سناريوي دوم مدنظر 
باشد، سهامداران مي تواند حداقل تا پايان فروردين 
ماه روزهاي خوشي را سپري كنند. آرش شهرياري 
درباره روند بازار طي هفته هاي آينده، اظهار داشت: 
در هفته اول ارديبهشت ماه قيمت هاي جديد خودرو 
اعالم مي شود و نمادهاي خودرويي هنوز براي رشد 
جا دارن��د. همچنين گروه بانكي كه نس��بت به بازار 
رش��د كمتري داشته مي تواند گزينه مناسبي باشد. 

همچنين منطقي اس��ت ش��ركت هايي كه شرايط 
بنيادي خوبي دارند و صورت هاي مالي بهتري ارايه 
كرده اند نيز رشد كنند.وي در پاسخ به اين سوال كه 
آينده بورس چه خواهد ش��د، عنوان ك��رد: با توجه 
به ش��رايط موجود، ريزش و افت س��نگيني در بازار 
پيش بيني نمي ش��ود. پس از اتفاقات تلخ سال 99 و 
قسمتي از 1400، بورس تقريبًا به يك بلوغي رسيده 
و خوش��بختانه از آن شرايط گذر كرديم و با توجه به 
پارامترهايي كه در اقتصادمان تأثير مي گذارند، جاي 

نگراني براي بازار وجود ندارد.

    شرايط بازار چگونه است؟
از ابتداي هفته جاري، جريان نقدينگي از سهام بزرگ 
و شاخص ساز به س��هام كوچك و تك سهم ها سوق 
پيدا كرد. در جريان معامالت روز گذشته، گروه هاي 
سيماني، ساختماني، نيروگاهي و كاشي و سراميك 
با استقبال بسيار خوبي از جانب خريداران مواجه و 
اكثر س��هام اين گروه راهي صف خريد شدند.در اين 
شرايط، به نظر مي رسد كه معامالت امروز هم با فشار 
فروش در سهام بزرگ آغاز شود و تقاضا بيشتر متوجه 

نمادهاي كوچك باشد. 

    لزوم احتياط در معامالت
امير توپچي پ��ور درباره وضعيت ب��ورس مي گويد: 
طي يكي دو ماه اخير با توجه به اخبار منتشرش��ده 
برخي از س��هام بازار رشدهاي خوبي داشته داشتند 
و تعداد نمادهايي كه رشدهاي بيش از 50 درصدي 
داش��تند نيز كم نيست. ش��اخص كل و هم وزن نيز 
بيش از 20 درصد رشد كرده و بخشي از افت خود را 
جبران كردند. سهام رشد كرده در حال حاضر براي 
ادامه روند مثبت خود نيازمند تجديدقوا و دس��ت به 

دست شدن دارند.وي با اشاره به اينكه شاخص كل 
و هم وزن زير ناحيه ه��اي مقاومتي قرار دارند، ادامه 
مي دهد: سهامداران براي خريد سهام عجله نكنند 
چراكه سهام رشد كرده مستعد اصالح زماني و قيمتي 
هستند. البته برخي از سهام كه اخيراً رشدي نداشتند 
به خصوص س��هام كوچك كه اين روزها مورد اقبال 
بازار س��رمايه قرار گرفتند، مي توانند رش��دهايي را 
تجربه كنند.اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
مي كند: منفي هاي كنوني بازار طبيعي است و جاي 
نگراني ندارد. بورس در حال آغاز يك روند صعودي 
بلندمدتي است و پيش بيني مي شود در سال 1401 
بخشي از ضررهاي سهامداران جبران شود و بورس 

بهترين بازار مالي امسال باشد.

    داليل خوش بيني نسبت به بورس
بر اس��اس گفته هاي كارشناس��ان مختلف بازارهاي 
مالي، بورس در سال 1401 مي تواند به عنوان يكي از 
بهترين  بازارها لقب بگيرد و سود معقول و البته مناسبي 
را نصيب سهامداران كند. تثبيت ارزش معامالت در 
باالي كانال پنج هزار ميليارد تومان، يكي از اصلي ترين 
سيگنال هايي است كه سهامداران را نسبت به آينده 
بورس خوش بين كرده.تع��ادل در بازار و قرار نگرفتن 
تمامي س��هام بازار به صورت يكجا در صف فروش يا 
صف خريد نيز ديگر عاملي است كه از آن مي توان به 
عنوان اتفاقي مثبت ياد كرد كه از رسيدن بازار به بلوغ 
خبر مي دهد. در اين ش��رايط، همه سهام با يكديگر 
رشد يا افت نمي كنند.گردش نقدينگي ميان صنايع و 
گروه هاي مختلف يك خبر مثبت براي سهامداران خرد 
است كه مي تواند بورس را در ميان مدت و بلندمدت به 
يك بازار ارزنده تبديل كرده و موجب رشد تمامي سهام 

به صورت يكدست و منطقي شود.
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جاماندگان سهام عدالت
چه كنند؟

رييس كميسيون اقتصادي مجلس از تخصيص سهام 
عدالت به حدود 20 ميليون جامانده خبر داده اس��ت.

تخصيص سهام عدالت به جاماندگان در يكي، دو سال 
اخير از سوي دولت دوازدهم و سيزدهم اعالم شده، اما 
هيچگاه تحقق نيافته اس��ت.مجلس شوراي اسالمي 
نيز در مقاطع مختلف پيگير تخصيص سهام عدالت 
به جاماندگان بود و حاال رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس خبر جدي��دي در اين خص��وص اعالم كرد.

محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به جاماندگان سهام 
عدالت گفت: برآورد اين است حدود 20 ميليون نفر در 
كشور سهام عدالت ندارند كه در كميسيون اقتصادي 
طرح را تصويب كرديم و براين اساس كساني كه مشمول 
باشند، سهام عدالت دريافت كنند. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: بنده به رييس جمهور نامه دادم 
و توافقات اوليه انجام و در بودجه امسال تصويب شد و 
دولت كليات را پذيرفته و دولت بايد آيين نامه اجرايي 
بنويسد و سامانه ثبت نامي ايجاد شود تا همه اقشار واجد 
شرايط ثبت نام نمايند و فكر مي كنم تا ارديبهشت ماه 
بانك اطالعاتي موردنياز را كامل كنيم و حتما بخش 
عمده اي امسال واگذاري انجام خواهد شد.وي ادامه داد 
برآورد اين است حدود 20 ميليون نفر در كشور سهام 
عدالت ندارند كه در كميسيون اقتصادي طرح را تصويب 
كرديم بنده به رييس جمهور نامه دادم و توافقات اوليه 
انجام و در بودجه امسال تصويب شد و دولت كليات آن 
را پذيرفته و براين اساس كساني كه مشمول باشند، در 

سال جاري سهام عدالت دريافت مي كنند.

خبر مشاور رييس سازمان بورس 
از سهام عدالت

طبق هماهنگي هاي انجام شده فقط افرادي مي توانند 
به عنوان نماينده سهامداران روش غيرمستقيم سهام 
عدالت در مجامع شركت ها حضور داشته باشند كه داراي 
معرفي نامه رسمي از كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
سهام عدالت باش��ند.با توجه به نزديك شدن برگزاري 
مجامع عمومي شركت ها، ابهاماتي در زمينه مشاركت 
مشموالن س��هام عدالت كه در 2 س��ال گذشته روش 
مديريت غيرمستقيم را انتخاب كرده بودند، ايجاد شده 
و تاكنون اطالعات كافي نسبت به جزييات حضور اين 
افراد در مجامع عمومي س��االنه اعالم نشده بود.طبق 
قانون، مشموالن سهام عدالت مستقيم قادر به حضور 
در مجامع س��االنه هستند، اما مشموالن غيرمستقيم 
سهام عدالت كه مديريت سهام خود را به شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني واگذار كرده اند، از اين حق مغفول 
مانده اند.در اين زمينه »پيمان حدادي« در گفت وگويي 
با ارايه جزيياتي از حضور مشموالن غيرمستقيم سهام 
عدالت در مجامع، اعالم كرد: با توجه به نزديك شدن به 
فصل مجامع، يكي از موضوعات بسيار مهم در موضوع 
س��هام عدالت؛ حضور نماينده مشموالن سهام عدالت 
است كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند.وي اظهار 
داشت: براساس مصوبه شوراي عالي بورس كارگروهي 
از نماينده شركت هاي س��رمايه گذاري استاني در 3۶ 
شركت سرمايه پذير سهام عدالت و نيز اعضاي حقيقي 
شوراي عالي بورس، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي 
و كانون شركت هاي س��رمايه گذاري استاني تشكيل 
خواهد ش��د كه اين كارگروه براي حض��ور در مجامع 
شركت هاي سرمايه پذير نماينده انتخاب خواهد كرد.

حدادي خاطرنشان كرد: طبق هماهنگي هاي انجام شده 
با مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
و پيرو ابالغيه به شركت هاي سرمايه پذير، فقط افرادي 
مي توانند به عنوان نماينده سهامداران روش غيرمستقيم 
سهام عدالت در مجامع شركت ها حضور داشته باشند 
كه داراي معرفي نامه رس��مي از كانون ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري سهام عدالت باشند و از حضور ساير افراد به 
عنوان نماينده سهامداران روش غيرمستقيم سهام عدالت 
در مجمع در شركت ها بايد ممانعت به عمل  آيد.مشاور 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر شركت ها 
خطاي��ي را در اين زمينه انجام دهن��د، طبق مقررات و 
هماهنگي صورت گرفته با مديريت نظارت بر ناشران 

با اين شركت ها برخورد قانوني صورت خواهد پذيرفت.

سه شرط واگذاري 
خودروسازان به بخش خصوصي

حس��ين قربانزاده آزادس��ازي س��هام دولتي در وثيقه 
بانك ها، اختصاص سهام دروني خودروسازها )تودلي( 
به بازپرداخت تسهيالت، اصالحات و شفافيت مالي اين 
شركت ها و تجميع سهام صندوق بازنشستگي كشوري، 
سهام دروني خودروسازها و سهام دولتي ايران خودرو و 
سايپا براي عرضه را، سه ش��رط واگذاري خودروسازان 
اعالم ك��رد.وي با بيان اينكه، ايران خودرو و س��ايپا زير 
مجموعه وزارت صمت و س��ازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران )ايدرو( هس��تند گفت: اين دو خودروساز 
در سال هاي گذشته، وام هايي دريافت كرده اند و براي 
ضمانت وام هايشان سهام دولتي را در وثيقه بانك ها قرار 
دادند كه تاكنون تسويه نش��ده است بنابراين سازمان 
خصوصي سازي تا آزادسازي وثيقه، امكان عرضه سهام 
اين دو خودروساز را ندارد.وي با اشاره به سهام هاي دولتي 
5 درصدي ايران خودرو و 17 درصدي سايپا افزود: به غير 
از اين سهام هاي وثيقه اي كه طاليي محسوب مي شود 
اين دو خودروساز سهام هاي درون سازماني )تودلي( هم 
دارند كه بايد همراه با سهام دولتي واگذار شود.قربانزاده 
اضافه كرد: سهام دروني )تودلي( 35 تا 40 درصدي اين 
دو شركت به اضافه سهام برخي شركت ها كه مجوز وكالت 
فروش به دولت را داده اند مثل صندوق بازنشس��تگي 
كشوري بايد با سهام وثيقه نزد بانك ها تجميع شود كه 
متقاضي انگيزه بيشتري براي خريد سهام داشته باشد. 
وي با اشاره به اقدامات اوليه سازمان خصوصي سازي 
براي آمادگي عرضه سهام ايران خودرو و سايپا گفت: 
كار اصلي با وزارت صمت و خودروسازان است تا رفع 
توثيق ش��ود و اگر آزاد سازي صورت گيرد مسلما تا 

شهريور آينده، دو خودروساز خصوصي مي شود.

سودهاي رسوب شده سهامداران 
بزودي واريز مي شود

قائم مقام مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه ضمن اعالم جزييات 
پرداخت سود ش��ركت ها از طريق سامانه سجام، 
گفت: در خصوص اش��خاص حقوقي و همچنين 
مانده مطالبات سهامداران حقيقي براي سودهاي 
رسوب شده، فرآيند آن در حال پياده سازي، تست 
و عملياتي شدن است. به دنبال اعتراض سهامداران 
در زمينه دريافت سودهاي تعيين شده در مجامع 
ساالنه شركت هاي بورسي )س��ود نقدي(، از سال 
گذشته و در دولت سيزدهم اقداماتي به منظور رفاه 
حال سهامداران در دستور كار مسووالن قرار گرفت 
تا بتوانند پرداخت سود شركت ها از طريق سامانه 
سجام را الزامي كنند. اهميت اين موضوع تا جايي 
پيش رفت كه پرداخت سود از طريق سامانه سجام 
در اليحه بودجه 1401 م��ورد تاكيد قرار گرفت و 
اين موضوع نشان از آن داشت كه اجراي اين اقدام 
در س��ال 1401 به طور جد مورد پيگيري اس��ت و 
زمينه هاي آن براي الزام شركت ها در زمينه پرداخت 
سود با سامانه س��جام بايد با مورد توجه شركت ها 
قرار گيرد. شركت هاي بورس پس از تصويب قانون 
بودجه، ملزم شدن كه سود نقدي را از طريق سامانه 
سجام به حساب س��هامدارن واريز كنند. به دنبال 
تالش هاي انجام شده براي انجام اين اقدام، هفته 
گذشته »محسن انصاري مهياري«، مدير نظارت 
بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي 
در راستاي اجراي قانون بودجه سال 1401، اعالم 
كرد: تمامي ناشرين ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار در راستاي تسهيل امور سهامداران 
موظف شدند سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي 
را با همكاري ش��ركت س��پرده گذاري مركزي و 
تس��ويه وجوه از طريق س��امانه جام��ع اطالعات 
مشتريان )سجام( به سهامداران پرداخت كنند. 
اجرايي ش��دن اين اق��دام نيازمند آم��اده بودن 
زيرس��اخت هاي الزم در شركت س��پرده گذاري 

مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است.

حضور ۵۰ شركت دانش بنيان 
در بورس

نائب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با 
اشاره به حضور 50 شركت دانش بنيان در بورس، 
گفت: با مصوبه جهش توليد دانش بنيان مجلس 
يازدهم، خالهاي قانوني مربوط به اين ش��ركت ها 
رفع مي ش��ود و به زعم معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري، اين قانون مسير 10 ساله كشور 
را مشخص مي كند. سيدجواد حسيني كيا نماينده 
مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي به نشست 
21 فروردين ماه كميسيون صنايع با حضور سورنا 
س��تاري معاونت علمي و فن��اوري رييس جمهور 
و معاونان وي اش��اره كرد و گفت: در اين نشس��ت 
س��تاري گزارشي از وضعيت ش��ركت هاي دانش 
بنيان ارايه ك��رد.وي گفت: با مصوبه جهش توليد 
دانش بنيان مجلس يازدهم، خالهاي قانوني مربوط 
به اين ش��ركت ها رفع مي ش��ود. به زعم معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري، اين قانون مسير 
10 ساله كش��ور را مش��خص مي كند.وي با بيان 
اينكه براساس توضيحات ارايه شده، بايد موضوع 
دانش بنيان به فرهنگ تبديل شود كه تحقق اين 
مهم به عزم ملي نيازمند اس��ت، ادامه داد: در حال 
حاضر ۶700 ش��ركت دانش بنيان در كشور فعال 
هس��تند كه ۶00 ش��ركت از اين تعداد، ظرفيت 
صادراتي دارند.اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
با اش��اره به ايجاد اش��تغال براي 350 هزار نفر در 
كشور توسط شركت هاي دانش بنيان، ادامه داد: 
در حال حاضر 50 ش��ركت دانش بنيان در بورس 
حضور دارند.حس��يني كيا با بيان اينكه براساس 
گزارش ارايه ش��ده، خانه هاي نوآوري و فناوري 
در خارج از كشور در حال راه اندازي است، افزود: 
به زعم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
انتقال تكنول��وژي مربوط ب��ه بخش خصوصي 
است نه دولت در واقع انتقال تكنولوژي نيازمند 
منابع مالي نيس��ت زيرا اين امر آموزش اس��ت. 
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با 
بيان اينكه مقرر ش��د بازديدهايي از شركت هاي 
دانش بنيان پيشران به عمل ايد، تصريح كرد: در 
اين نشس��ت، كميس��يون صنايع و معادن اعالم 
آمادگي كرد ك��ه در صورت وج��ود خأل قانوني 

اقدامات الزم براي رفع اين مشكل انجام گيرد.

از بورس كاال چه خبر؟
تاالر محصوالت صنعت��ي و معدني بورس كاالي 
اي��ران امروز دوش��نبه 22 فروردين م��اه ميزبان 
عرضه 47 ه��زار و 800 تن ورق فوالدي، 15 هزار 
تن آهن اسفنجي، يك هزار و 8۶5 تن مس مفتول، 
240 تن مس كاتد، 100 تن سيم و مفتول مسي، 
200 تن شمش چدن، 20 تن مفتول آلومينيوم، 
280 تن شمش آلياژي آلومينيوم و 42 كيلوگرم 
شمش طال است.  ديروز 10 هزار تن وكيوم باتوم 
و 22 تن پلي وينيل كلرايد در تاالر حراج باز و تاالر 
سيمان هم پذيراي 18۶ هزار و 800 تن سيمان 
بود.  بر اس��اس اين گزارش، ت��االر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي در اين روز ميزبان عرضه 32 
هزار و 217 تن مواد پليمري، روغن پايه و روغن 
موتور بود. همچنين ت��االر صادراتي بورس كاال 
نيز از عرضه 22 ه��زار و 200 تن قير، ۶ هزار تن 
گوگرد، 3 هزار تن مس كات��د، يك هزار و 500 
ت��ن الكيل بنزن خطي و 550 تن س��بد ناوداني 
پذيرايي كرد.  بازار فرعي نيز ش��اهد عرضه 820 
تن الياف استيپل پلي استر وانيدريد فتاليك بود 
و در مجموع 329 ه��زار و 52۶ تن انواع كاال در 
تاالر هاي مختلف بورس كاالي ايران عرضه شد.

»تعادل«بررسيميكند

بورسدردوراهيسرنوشتساز

بررسي چشم انداز بورس
در جريان معامالت روز گذشته بورس تهران شركت 
پتروش��يمي پرديس، گروه مخابرات ايران و شركت 
س��رمايه گذاري غدير تاثير مثبت را بر رشد شاخص 
كل و شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، بانك 
ملت و شركت سايپا بيشترين تاثير منفي را بر رشد 

شاخص كل داشتند.
بر پايه معامالت دوشنبه، 22 فروردين ماه، شاخص 
هم وزن با 3 ه��زار و 550 واحد افزايش، به رقم 387 
هزار و 47 واحد رسيد؛ اين در حالي بود كه شاخص 
كل بورس تهران با افزايش 5 هزار و 477 واحدي به 

رقم يك ميليون و 590 هزار واحد رسيد.
در جريان س��ومين روز معامالتي هفته، بيش از 11 
ميليارد و 445 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 54 هزار و 401 ميليارد ريال در بورس اوراق 

بهادار تهران دادوستد شد.
ش��اخص بازار اول افزايش 4 ه��زار و 7۶4 واحدي و 
ش��اخص بازار دوم، افزايش 8 هزار و 704 واحدي را 

تجربه كردند.
گروه خودرو در جريان معامالت روز دوشنبه با 100 
هزار و ۶2۶ معامله به ارزش 10 هزار و 429 ميليارد 
ريال در صدر گروه هاي بورس��ي نشست. همچنين، 
گروه فراورده هاي نفتي با 39 ه��زار و 13 معامله به 
ارزش 4 هزار و 2۶8 ميليارد ريال، گروه شيميايي با 
40 هزار و 3۶۶ معامله به ارزش 3 هزار و 85 ميليارد 
ريال، گروه بانك ها با 30 هزار و 9۶3 معامله به ارزش 
2 هزار و 977 ميليارد ريال و گروه فلزات اساس��ي با 
3۶ هزار و ۶58 معامله به ارزش 2 هزار و ۶42 ميليارد 

ريال در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند.
ش��ركت پتروش��يمي پرديس ب��ا يك ه��زار و 80 
واحد، گ��روه مخابرات ايران با 542 واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري غدير با 4۶9 واحد، شركت ارتباطات 
سيار ايران با 4۶2 واحد و شركت پتروشيمي نوري با 
338 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر رشد شاخص 

كل داشتند.
در مقابل، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با 
492 واحد، بانك ملت با 270 واحد، ش��ركت سايپا 

با 17۶ واحد، ش��ركت پااليش نفت اصفهان با 175 
واحد و شركت توس��عه معادن و فلزات با 147 واحد 
بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص كل داشتند.

    نگاهي بر معامالت فرابورس
در جريان معامالت دوشنبه، 22 فروردين ماه شاخص 
كل فرابورس با افزايش 129 واحدي به رقم 20 هزار 
و 191 واحد رسيد.همچنين بيش از ۶ ميليارد و 284 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش يك 
ميلي��ون و 848 هزار و ۶88 ميليارد ريال دادوس��تد 
شد.در جريان معامالت ديروز فرابورس ايران، شركت 
پليمر آريا ساس��ول با 28 واحد، شركت پتروشيمي 
مارون با 2۶ واحد، بيمه پارساگاد با 22 واحد، شركت 
آهن و فوالد ارفع با 13 واحد و شركت سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات با 9 واحد بيشترين تاثير مثبت را 
بر رشد شاخص داش��تند. در مقابل، شركت صنعتي 
مينو با 5.5 واحد، ش��ركت فرابورس ايران با 5 واحد، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با 4 واحد، شركت 
تجلي توس��عه معادن و فلزات با 3.45 واحد و شركت 
سنگ آهن گهرزمين با 2 واحد بيشترين تاثير منفي را 

بر رشد شاخص داشتند.

   تاثير ريسك ها بر بازار
بازار سهام نظاره گر نماگرهاي سبزپوش بود؛ هرچند 
كه ارزش معامالت سهام در روز گذشته ضعيف تر از 
يكشنبه بود.در اين روز شستا با معامالتي متعادل در 
حالي در دامنه نوسان منفي قيمت ها درجا زد كه در 
كليت معامالت بازار سهام نيز روند اصالح براي اغلب 

سهم هاي شاخص ساز حكم فرما بود.
در گروه خودرويي ها نيز اخبار و ش��ايعات فراوان از 
جمله فروش سهام و جابه جايي دارايي ها همچنان 
زبان به زبان مي چرخد.در اين بين انتشار خبرهايي 
مبني بر گشايش هاي ارزي جديد و واريز قريب الوقوع 
7 ميليارد دالر از منابع ارزي كش��ور به حساب هاي 
بانكي داخلي باعث ش��ده تا روند افزايش��ي بازار ارز 
كندتر شود.جالب آنكه همچنان نگاه به اخبار سياسي 

و حتي اخبار كابينه دولت از جمله ش��ايعه استعفا يا 
استيضاح وزير صمت منتهي به رصد نوسان نرخ ارز 
در تابلوي صرافي ها ش��ده و ب��ازار را تحت تأثير قرار 

داده است.
همچنين روشن شدن مجدد ماشين بازار گرداني بانك 
مركزي در بازار اوراق بدهي در حركت دست به عصاي 
امروز بازار سهام بي تأثير نبود.تغييرات قيمتي اينترنت 
و درآمدهاي گروه مخابرات در آستانه برگزاري مجامع 
ساالنه آنها نيز در كانون توجه معامله گران بود. اين در 
حالي است كه در گروه محصوالت شيميايي همچنان 
اقبال براي جمع آوري اين س��هم ها وجود دارد.رشد 
همزمان ش��اخص كل و شاخص كل هموزن به دليل 
اينكه با ورود پول حقيقي همراه شده است، مي توان 
اميدوار بود، در روزهاي آينده نيز بورس با رشد همراه 
باشد.به اعتقاد تحليلگران تكنيكال سطح يك ميليون 
و 480 هزار واحدي س��طح مقاومت ش��اخص بوده و 
انتظار مي رود شاخص در كوتاه مدت در همين حوالي 
نوسان كند.به نظر مي رسد بازار سهام با نزديك شدن 
به فصل مجامع ترجيح مي دهد تا اصالح پرتفوي را به 
عنوان استراتژي اصلي خود در مواجه با گزارش هاي 
عملكردي و اخبار شركت ها و همچنين سياست آنها 
براي تقسيم سود نقدي قرار دهد. هرچند كه عقربه فراز 

و فرود بازار را اين روزها بازارگردان ها كوك مي كنند.

    از سهام عدالت چه خبر؟
با الزامي شدن واريز سود سهامداران از طريق سامانه 
سجام، برخي از ش��ركت هاي بورسي سود خود را از 
طريق سجام براي سهامداران حقيقي واريز كرده اند.

همچنين سود 13 شركت غيربورسي پرتفوي سهام 
عدالت قرار اس��ت بعد از تصميم گيري شوراي عالي 
بورس، تجميع ش��ده و از طريق س��جام به حساب 
س��هامداران واريز شود كه هنوز جلسه شوراي عالي 
بورس در اين زمينه تصميم نگرفته است. به هر حال 
براي تش��ويق مردم به سرمايه گذاري در بازار شفاف 
بايد حقوق سهامداران خرد رعايت شود و سودهاي 
آنها از طريق شركت هاي س��رمايه پذير و به صورت 

س��جامي واريز شود.پرداخت سود س��هام از طريق 
سامانه سجام يكي از دردسرهايي است كه سهامداران 
در اين چند ماه با آن مواج��ه بودند. يكي از اقدامات 
موثر سازمان بورس، الزام شركت ها به پرداخت سود 
از طريق سامانه سجام بود كه موجب صرفه جويي در 
وقت و هزينه س��هامداران هم خواهد شد.در صورت 
پرداخت س��ود تمامي سهام از طريق سامانه سجام، 
ديگر نيازي به حضور فيزيكي س��هامداران در بانك 
نيست و آنها مي توانند سود مجامع خود را از طريق 

حساب بانكي خود دريافت كنند.

    بررسي چشم انداز كوتاه مدت بازار
طبق پيش بيني كارشناس��ان، ب��ا توجه به حركات 
صعودي خوبي كه در اكثر گروه ها شاهد بوديم انتظار 
مي رود كه روند بازار در ميان مدت همچنان صعودي 
باش��د اما در چنين ش��رايطي يك اصالح كوچك و 
استراحت در كليت بازار طبيعي است. همچنين به 
نظر مي رس��د روند معامالتي بهتري در انتظار بازار 
سرمايه و سهامداران باشد. با توجه به اينكه بورس در 
محدوده متعادلي ق��رار دارد و بازار كف هاي قيمتي 
جديدي براي خود شناسايي كرده انتظار مي رود روند 
تعادلي بورس بي��ش از پيش بهبود يابد و خريداران 
حضور فعالي در معامالت داش��ته باشند. همچنين 
به نظر مي رسد صنايع همچنان با سودآوري همراه 

باشند و در مدار صعودي باقي بمانند.
علي عصاري، كارش��ناس بازار سرمايه در اين مورد، 
مي گويد: با توجه به اينكه بورس در محدوده تعادلي 
قرار دارد و بازار كف هاي قيمتي جديدي براي خود 
شناس��ايي كرده انتظار مي رود روند تعادلي بورس 
بيش از پيش بهبود يابد و خريداران حضور فعالي در 
معامالت داشته باش��ند.اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادامه خاطرنش��ان مي كند: شاخص كل در حال 
حاضر درگير محدوده مقاومتي بين 1453 تا 1480 
هزار واحد است. با توجه به گام حركتي شاخص كل 
اصالح عميق دور از ذهن است و بيشتر انتظار داريم 
كه تا پايان هفته روند رنج و استراحت را پيش بگيرد.
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ترك فعل شهرداري
در صيانت از باغ گياه شناسي

مه��دي عباس��ي، رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران اظهار كرد، شهرداري 
ب��راي مقابل��ه با س��اخت و س��از در مج��اورت باغ 
گياه شناس��ي اختيار قانوني ندارد و فقط مي تواند با 

ريش سفيدي مساله را حل كند.
عباسي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره 
ادامه س��اخت و س��از در مجاورت باغ گياه شناسي 
كه انتقادهاي فراواني داش��ته و اخيرا نيز گروهي از 
صاحب نظران ح��وزه معماري و شهرس��ازي طي 
نامه اي خواس��تار جلوگي��ري از اين اقدام ش��دند، 
اظهار كرد: براي باغ گياه شناس��ي پروانه اي در سال 
۹۱ صادر ش��ده اس��ت، براي اين زمين قبل از سال 
۹۰ يك توافق اوليه انجام شده است كه قبل از ابالغ 
طرح تفصيلي بوده است.وي افزود: پروانه اين زمين 
قبل از تصويب طرح تفصيلي گرفته شده و توافقات با 
شهرداري انجام شده است. اما حاال بحثي تحت عنوان 
صيانت از باغ گياه شناسي به وجود آمده است. رييس 
كميسيون معماري و شهرسازي با تاكيد بر اهميت 
باغ گياه شناسي و ضرورت حفاظت از آن گفت: اين باغ 
بسيار مهم است و در سال ۹۵ به عنوان ميراث طبيعي 
كشور ثبت شده است و همه در نگهداري از آن تكليف 

دارند تا آسيبي به آن وارد نشود. 
عباسي اضافه كرد: در نتيجه االن با توجه به حقوقي 
كه مالكين درخصوص پروانه اي كه براي آنها صادر 
شده است دارند، شهرداري تهران مي تواند به عنوان 
ميانجي نقش آفريني كند و بين تعاوني مسكن و باغ 
گياه شناسي نقش��ي را ايفا كند. رييس كميسيون 
معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران در تشريح 
نقش ش��هرداري تهران در تعيين تكليف ساخت و 
ساز در اطراف باغ گياه شناسي اظهار كرد: شهرداري 
مي تواند امتيازات بلوكي كه قرار است در آن محدوده 
ساخت و ساز انجام شود را به عنوان جايگزين در جاي 
ديگري در زمين هاي ارتش تعريف كند. عباسي معتقد 
است با ريش سفيدي مي توان اين كار را انجام داد.او 
ادامه داد: اين كاري اس��ت كه تا قبل از مطرح شدن 
مباحث حقوقي با ريش س��فيدي شايد امكان پذير 
باشد.  او تاكيد كرد: اما شهرداري توانايي و اختيارات 
حقوقي اينكه راسا بخواهد پروانه صادر شده را باطل 
كند ندارد، اما شهرداري الزاما بايد نقش ميانجي را در 
اين موضوع ايفا كند. عباسي در پاسخ به سوال ديگري 
درباره ميزان پروانه هاي صادر ش��ده در سال ۱۴۰۰ 
گفت: از تعداد پروانه هاي صادر شده راضي نبوديم. 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره عملكرد حوزه 
معماري و شهرسازي در س��ال ۱۴۰۰ گفت: خوب 
اس��ت و در حال حركت هستند و اميدواريم بتوانند 

نتايج خوبي را به دست آورند.

علل نرخ 6 ميليون توماني 
پروازهاي نجف 

مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي درباره داليل افزايش قيمت بليت نجف 
اظهار داشت: در روزهاي پيك و افزايش تقاضا براي 
س��فر به عراق اين موضوع مطرح شد كه چرا بليت 
نجف گران تر از بليت استانبول شده  است؟ درحالي 
كه ش��ركت هاي هواپيمايي هيچ نقشي و اختياري 
در اين افزايش قيمت نداشتند بلكه اين هزينه ها به 
ش��ركت هاي هواپيمايي تحميل شده  است.وي در 
گفت وگو با ايلنا ادامه داد: واقعيت اين اس��ت كه اوال 
قيمت بليت مسيرهاي خارجي مشمول نرخ مصوب 
نمي ش��ود. موضوع بس��يار مهم ديگر اين است كه 
بليت هاي مسيرهاي زيارتي عموما در پيك سفر به 
صورت يكسرخالي انجام مي شود كه بر قيمت بليت 
اثر مي گذارد و نكته بعدي اين است كه فرودگاه نجف 
از گران ترين فرودگاه هاي منطقه اس��ت و پيش از 
اين هم چندين بار با مسووالن فرودگاه نجف درباره 
هزينه هاي باالي اين فرودگاه مذاكراتي داش��تيم و 
حتي در مقطعي به دليل گران بودن هزينه هاي اين 
فرودگاه شركت ها هواپيمايي كشورمان پروازهاي 
خود را به فرودگاه نجف قط��ع كردند.دبير انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي افزود: مذاكراتي هم بين 
مسووالن س��ازمان هواپيمايي كشورمان و با طرف 
مقابل در عراق انجام شد تا هزينه ها كاهش پيدا كند 
اما اين اقدام انجام نشد چراكه فرودگاه نجف در اختيار 
بخش خصوصي اس��ت و كاه��ش هزينه ها را قبول 
نكردند.اسعدي ساماني با اشاره به هزينه هاي فرودگاه 
نجف تاكيد كرد: در حال حاضر به ازاي هر مس��افر 
هزينه فرودگاه نجف ح��دود 2 ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان است و اين هزينه خدمات فرودگاهي محسوب 
مي شود. در حالي كه هزينه خدمات فرودگاهي به 
ازاي هر مسافر در فرودگاه ساير كشورهاي همسايه 
بسيار كمتر است و اين هزينه هاي فرودگاهي در ساير 
فرودگاه شايد كمتر از يك سوم هزينه هاي فرودگاه 
نجف باشد.وي درباره عامل ديگري كه باعث افزايش 
قيمت بليت نجف مي شود، گفت: طبق توافق انجام 
شده تعداد مجاز و سقف تعيين شده پروازهاي ايران 
و عراق در هفته ۱2۰ پرواز است. اگر مازاد اين پروازها 
انجام ش��ود، ش��ركت هاي هواپيمايي بايد به طرف 
مقابل رويالت��ي پرداخت كنند و به ازاي هر هواپيما 
ح��دودا ۴ هزار دالر رويالتي پرداخت مي ش��ود كه 
اين خود باعث افزايش هزينه بليت خواهد شد.دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي افزود: تنها كشور هم 
كه در حال حاضر رويالتي را دريافت مي كند كشور 
عراق و فرودگاه نجف است. از آنجايي كه تقاضا براي 
سفر به عراق باال است معموال بيش از ۱2۰ پرواز در 
هفته انجام مي ش��د و ش��ركت هاي هواپيمايي هم 

مجبور به پرداخت رويالتي هستند.
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پيشروي فرونشست به مناطق مركزي و شرقي پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

»احتمال به خطر افتادن زيرساخت هاي شهري و ريزش 
ساختمان ها« پيامد بالفصل فرونشست زمين در مناطق 
شهري به شمار مي رود. مساله اي كه در شهر تهران از مرز 
هشدار نيز گذشته است. آنگونه كه كارشناسان مي گويند، 
در نتيجه برداشت هاي بي رويه از سفره آب هاي زيرزميني و 
از سوي ديگر، كاهش بارش باران، تراز آب هاي زير سطحي 
منفي شده اس��ت. در چنين شرايطي است كه خاك دچار 
فرونشست مي ش��ود. در تهران اين پديده در اوج خود قرار 
دارد به گونه اي كه ساالنه زمين اين شهر ساالنه 2۴ سانتي متر 
دچار افت مي شود و همچنين فرونشست زمين كه در مناطق 
جنوبي و جنوب غربي پايتخت رصد شده بود، حاال در حال 
پيشروي به مناطق مركزي و شرقي تهران است. حاال ترك 
خوردن ديوار اماكن تاريخي نيز به نوعي طبيعي شده است و 
ديگر واكنشي را برنمي انگيزد. با وجود چنين وضعيت هشدار 
آميزي، اما ظاهرا تا اتفاقي نيفتد و خبرش مخابره نش��ود، 
توجه كسي به آن جلب نخواهد شد. واقعيت تلخ خشكسالي 
و فرسايش خاك به طور فزاينده اي در حال تحميل خود به 
جامعه ايراني است و هر روز شاهد بروز نشانه ها و پيامدهاي 
تغييرات اقليمي در كش��ور و منطقه خاورميانه هس��تيم. 
تغييراتي كه اگر چه با مداخالت بشر در منابع طبيعي ايجاد 
شده اس��ت اما به به كار گرفتن برخي تمهيدات بشري نيز 
مي توان مانع گس��ترش و وخيم تر شدن اوضاع شد.آنگونه 
كه مهر گزارش كرده است، دستگاه هاي متولي بخش آب 
و محيط زيست كشور نسبت به پيش رو بودن سال تنش 
شديد آبي و خشكسالي بي س��ابقه در سال جاري هشدار 
داده اند. ريزگردهاي روزهاي اخير در استان هاي غربي نيز 
گفته مي شود از نتايج خشكسالي بهار امسال در عراق و انتقال 
گرد و غبار همراه با باد از اين كشور به تهران و برخي استان هاي 
ديگر كشور است.با توجه به اينكه بارندگي ها، هم منبع تغذيه 
سفره هاي زيرزميني و هم منبع تغذيه منابع آبي سطحي از 
جمله رودخانه ها و درياچه هاي پشت سدهاست، در دوره كم 
بارشي، چاره اي جز استفاده بيش از حد از منابع آب زيرزميني 

و درنتيجه تشديد پديده فرونشست باقي نمي ماند.

    بناهاي تاريخي ترك خورده اند
در اين حال، سيد محمد بهشتي رييس سابق پژوهشكده 
ميراث فرهنگي نس��بت ب��ه ترك خوردگي تع��دادي از 
آثار تاريخي ارزش��مند و فاخر كش��ور كه در طول اعصار 
و قرون س��الم مانده بودند، هش��دار داده است. هشداري 
كه نشان مي دهد نه تنها زيرس��اخت هاي حمل و نقل و 
ساختمان هاي عمومي و شخصي از ترك خوردگي در برابر 

پديده فرونشست در امان نيستند، بلكه حتي آثار تاريخي كه 
بعضاً ثبت جهاني هم دارند، در پي تشديد پديده فرونشست 
دچار ترك خوردگي، شكستگي و آسيب شده اند و حتي از 

احتمال خطر ريزش و انهدام نيز در امان نيستند.

    ابعاد نابودي آب هاي زيرزميني
 به روايت آمار

بهشتي با بيان اينكه فرونشست زمين بر اثر برداشت بي رويه 
آب از سفره هاي زيرزميني رخ مي دهد، افزود: اكنون بنا به 
اطالعات وزارت نيرو احداث چاه هاي عميق از سال ۱۳۳۵ 
در كش��ورمان رواج پيدا كرده و رفته رفته به ذخيره هاي 
آب در س��فره هاي آب زيرزميني تجاوز شده است.برخي 
كارشناسان محيط زيستي معتقدند، حتي در صورت بستن 
همه چاه هاي برداشت آب، باز هم ۸۰۰ سال طول مي كشد 

تا وضع آب هاي زيرزميني به ۷۰ سال قبل بازگردد.

   افت يك متري سطح آب هاي زيرزميني
در هر سال

در همي��ن رابطه، عل��ي بيت اللهي، رييس بخ��ش زلزله و 
فرونشست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با تأكيد 
بر اينكه فرونشست زمين با افت سطح آب هاي زيرزميني 
رابطه مستقيم دارد، اظهار كرد: به طور متوسط در ۵۰ سال 
اخير در هر سال بين نيم تا يك متر سطح آب هاي زيرزميني 
كاهش يافته است. وي افزود: مجموع آب هاي زيرزميني كه 
از دست داده ايم و جبران نشده، ۱۳۵ كيلومتر مكعب است كه 
سطح بسيار بزرگي است. بيت اللهي يادآور شد: در پي كاهش 
آب هاي زيرزميني، فرونشست رخ مي دهد؛ وقتي آب بين 

اليه هاي زمين را مي كشيم، اين اليه ها روي هم مي خوابند 
و در پي آن، اليه هاي فوقاني نيز آرام آرام نشست مي كند كه 
در سطح زمين خود را به شكل فرونشست، فروچاله و ديگر 
نتايج آن نمايان مي شود.عضو هيات علمي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرس��ازي تصريح كرد: بيالن )تراز ورودي و 
خروجي آب هاي زيرزميني( در حال حاضر منفي است كه به 
معني كمتر بودن ميزان منابع زيرزميني نسبت به استخراج 
آنها است؛ بايد براي جلوگيري از تشديد اين موضوع، منابع 
ورودي آب هاي زيرزميني تقويت شود كه مهم ترين منبع 
آن بارندگي است؛ اما متأسفانه در سال جاري آبي در مقايسه 
با س��ال هاي آبي اخير، ۱۵ تا 2۰ درصد ورودي كمتري به 
منابع آب هاي زيرزميني داريم. بيت اللهي گفت: وقتي حجم 
آب هاي سطحي مانند رودخانه ها كم مي شود، فشار بيشتري 
به سفره هاي زيرزميني وارد مي آيد؛ زماني در تهران ۹۰ درصد 
منابع آبي از محل آب هاي سطحي تأمين مي شد اما در حال 
حاضر كمتر از ۵۰ درصد آن را تشكيل مي دهد و بيشتر به 

سمت استفاده از آب هاي زيرزميني حركت كرده ايم.

   پيشروي فرونشست
 به سمت مركز و شرق تهران

وي خاطرنشان كرد: اين حجم از فشار به آب هاي زيرزميني 
به تشديد پديده فرونشست منجر شده است. اين پديده 
عمدتًا در جنوب و جنوب غرب تهران متمركز است كه در 
حال پيشروي به سمت مناطق مركزي و شرق تهران است.
رييس بخش زلزله و فرونشست مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر فرونشست تهران 
به ساالنه 2۴ سانتي متر رسيده است، بيان كرد: »استخراج 

آب هاي زيرزميني براي تأمين آب شرب يا آبياري فضاهاي 
سبز« و »همچنين شبكه فاضالب تهران« دو مانع اصلي 
نفوذ به اليه هاي آب دار زمين در تهران هس��تند. به گفته 
بيت اللهي، نتايج تشديد پديده فرونشست ممكن است 
در تخريب زيرس��اخت هاي حمل و نقلي، ساختمان ها و 

بسياري از سازه هاي ديگر، »نمود« پيدا كند.

   پهنه هاي خطرناك در 18 استان
به گزارش »تع��ادل« به نقل از گزارش دكتر علي بيت اللهي 
در ديماه س��ال ۱۴۰۰، در محدوده ۱۸ استان از ۳۱ استان 
كشور، پهنه هاي با خطر بسيار باال و باالي فرونشست زمين 
گستردگي دارد. در محدوده ۱۹۵ شهر )۱6درصد شهرها( و 
اراضي اطراف آن زون هاي با خطر باال و بسيار باالي فرونشست 
زمين قرار دارد. از جمعيت ش��هري 6۰ ميليوني ايران )آمار 
۱۳۹۵( بالغ بر 2۸ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در شهرهايي زندگي 
مي كنند كه روي زون هاي با خطر باال و بسيار باالي فرونشست 
زمين يا در مجاورت آن قرار دارند )حدود ۴۸درصد جمعيت 
شهري كشور( حدود ۸ ميليون و ۷2۰ هزار واحد مسكوني 
ش��هري روي زون هاي فرونشس��تي با خطر باال و بسيار باال 
يا در مجاورت آن واقع ش��ده است. حدود دوميليون و ۳۷۰ 
هزار واحد مسكوني از تعداد كل واحدهاي واقع بر زون هاي 
خطرناك فرونشستي، فاقد اسكلت هستند. )آمار ۱۳۹۵( در 
ميان شهرهاي ايران، شهر اصفهان باالترين ريسك فرونشست 
زمين را داراست و در ميان استان هاي كشور پهنه استان هاي 
تهران، خراسان رضوي، اصفهان، كرمان، قم و همدان نسبت 
به ساير استان هاي كشور، ريسك فرونشست باالتري را دارند. 
به گزارش »تعادل« نتايج تحقيق كميسيون كشاورزي آب 
و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران نش��ان مي دهد، خطر 
فرونشست زمين در مناطق ۱6، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و 2۰ تهران جدي 
است و اين درحالي است كه بخش هاي قابل توجهي از خطوط 
راه آهن، خطوط مترو، لوله هاي نفت و گاز، جاده ها، بزرگراه ها و 
پل هاي ارتباطي پايتخت در اين مناطق واقع شده اند. بر اساس 
آخرين گزارش اتاق بازرگاني تهران، حدود 2۵كيلومتر از طول 
كمربندي آزادگان، حدود 2۸كيلومتر از طول اتوبان قم، حدود 
2۱كيلومتر جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا كه همگي اين 
نقاط به عنوان اصلي ترين محورهاي جابه جايي كاال و مسافر 
در اس��تان تهران شناخته مي شوند، با پتانسيل فرونشست 
مواجه هستند. همچنين خروجي هاي راه آهن تهران-جنوب 
و تهران-تبريز، شاخه هاي جنوبي مترو به سمت اسالمشهر 
و حرم مطه��ر حضرت امام خميني و همچنين بخش هايي 
از خطوط مترو در مركز شهر و نيز بخشي از فرودگاه مهرآباد 

تهران، در اين محدوده مخاطره آميز قرار مي گيرند. 



يك عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه طرح صيانت ديگر در كميسيون مشترك سابق 
بررسي نمي شود، گفت كه احتماال كميسيون مشترك 
جديدي براي بررس��ي طرح صيانت تش��كيل ش��ده تا 
همچون س��اير طرح ه��ا و لوايح مصوب��ات آن در صحن 
علني مورد بررس��ي قرار گيرد و حتم��ا هم محتواي اين 
طرح تغيير مي كند، در عين حال جالل رشيدي كوچي 
نماينده مرودشت و از مخالفان طرح در توييتي از پايان كار 
كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت با نظر نمايندگان 
خبر داد و گفت:  ط��رح صيانت با رأي نمايندگان من بعد 
به جاي بررس��ي در كميسيون مشترك، در صحن علني 
مجلس بررسي خواهد شد. اين در حالي است كه رييس 
كميس��يون مش��ترك طرح حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي، انتش��ار اخبار مبني بر انحالل اين 
كميسيون و بازگشت طرح به صحن علني مجلس را رد كرد.
طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي كه در مجلس به 
نام »نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي« خوانده 
مي شود، از مهرماه سال گذشته در كميسيوني ويژه مورد 
بررسي قرار گرفت و پس از تصويب كليات آن در اسفند ماه 
سال ۱۴۰۰، ايرادهايي توسط معاونت قوانين مجلس به 
شيوه تصويب آن وارد شد كه هيات رييسه مجلس نيز اين 
ايرادها را تاييد كرد. پس از آن، هيات رييسه تصميم گيري 
در مورد طرح را موكول به پس از بررسي بودجه ۱۴۰۱ كرد. 
اما نمايندگان مجلس روز گذشته )دوشنبه ۲۲ فروردين 
۱۴۰۱( جلسه اي غيرعلني براي تصميم گيري در مورد 
طرح صيانت برگزار كردند. اين خبر را عليرضا س��ليمي، 
عضو هيات رييسه مجلس اعالم كرد و گفت: موضوع طرح 
نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي در اين جلسه 
با حضور نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

     نمايندگان: طرح صيانت 
به صحن علني مجلس بازمي گردد

جالل رشيدي كوچي، نماينده مخالف طرح صيانت پس 
از جلسه غيرعلني مجلس كه براي تصميم گيري در مورد 
طرح صيانت برگزار ش��ده بود، در توييتر خود اعالم كرد 
كه از اين پس طرح صيان��ت در صحن علني مجلس و با 
حضور همه نمايندگان بررسي خواهد شد. اين نماينده 
چند دقيقه پس از انتشار اين توييت، آن را از صفحه توييتر 
خود پاك كرد و پس از چند دقيقه دوباره توييتي مشابه 
توييت قبلي خود منتشر كرد. چند دقيقه پس از پايان اين 
جلسه غيرعلني، جالل رشيدي كوچي، نماينده مخالف 
طرح صيانت در توييتر خود نوشت: »طرح صيانت با رأي 
قاطع نمايندگان من بعد به جاي بررس��ي در كميسيون 
مشترك، در صحن مجلس و توسط ۲۹۰ نماينده بررسي 
خواهد شد.« رشيدي اين توييت را تنها چند دقيقه پس 
از انتشار از صفحه توييتر خود پاك كرد اما دوباره با حذف 
كلمه »قاطع« از توييتش، توييت جديدي منتشر كرد. 
اين نماينده مجلس پس از تصويب جنجالي كليات طرح 
صيانت در كميس��يون مشترك بررس��ي طرح، اقدام به 
تنظيم نامه اي كرد كه در آن تقاضا شده بود طرح از دستور 
كار كميس��يون مشترك خارج ش��ود و در صحن علني 
مجلس بررسي ش��ود. رشيدي چند روز پيش اين نامه را 
با امضاي ۱۸۵ نماينده به هيات رييس��ه مجلس تحويل 
داد. همچنين معين الدين س��عيدي، نماينده چابهار با 
اش��اره به جلس��ه غير علني امروز نمايندگان با موضوع 

بررس��ي طرح صيانت حقوق كاربران در فضاي مجازي 
گفت: در اين جلس��ه تصميم گرفته شد كه اين طرح به 
صحن مجلس بازگشته و در صحن بررسي شود. در عين 
حال، همچنين جلي��ل رحيمي جهان آبادي گفت: قبال 
اين طرح در كميس��يون مش��ترك بررسي مي شد كه با 
انتقادات شديد مردمي و گروه هاي مختلف فعال در عرصه 
مجازي مواجه شده بود. همچنين عليرضا سليمي، عضو 
هيات رييسه مجلس گفت: »در نشست غيرعلني مجلس 
موضوع طرح نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي 
موسوم به طرح صيانت مورد بحث و بررسي نمايندگان 
مجلس قرار گرفت و در نهايت ۱۲۰ نماينده به بازگشت 
اين طرح به صح��ن علني مجلس و بررس��ي آن در اين 
صحن رأي مثبت دادند.« به گفته سليمي ۱۰۹ نماينده 
نيز با اين موضوع مخالفت كرده اند. س��ليمي با اشاره به 
بررسي طرح نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي 
موس��وم به طرح صيانت، گفت: هدف از تشكيل جلسه 
غير علني بيان اس��تدالل طرفين در يك فضاي منطقي 
بود تا تصميمي حقوقي فارغ از همه فشارها گرفته شود. 
وي توضيح داد: رييس كميسيون مشترك در ۱۰ دقيقه 
به بيان توضيحاتي پرداخت، سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر 
مخالف صحبت كردند. يعني كساني كه مي خواستند اين 
طرح در كميسيون مشترك به صورت اصل ۸۵ بررسي 
شود و همچنين متقاضيان برگشت طرح به صحن علني، 
هر كدام در مدت ۵ دقيقه صحبت هايشان را بيان كردند. 
عالوه بر آن به چند نفر از نمايندگان ديگر نيز فرصت بيان 
نظراتشان داده شد. در نهايت راي استمزاجي گرفته شد 
كه بر اساس راي استمزاجي اكثريت نمايندگان راي دادند 
كه اين طرح در كميسيون مشترك طبق اصل ۸۵ بررسي 
نش��ده و به صحن علني برگردد. اين عضو هيات رييسه 
مجلس در توضيح چگونگي ادامه بررس��ي طرح صيانت 

در مجلس گفت: با توجه به راي استمزاجي گرفته شده 
دو نظر از لحاظ حقوقي مطرح اس��ت؛ يك نظر مي گويد 
كار تمام شده و همين راي استمزاجي راي جلسه علني 
تلقي مي شود، نظر ديگر آن است كه بر اساس مواد ۱۶۵ و 
۱۶۷ ايين نامه بايد دوباره موضوع بررسي نشدن طرح در 
كميسيون مشترك طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن 
علني، مجددا در يك جلسه علني راي گيري شود. اين دو 
نظر حقوقي به كن��كاش حقوقي نياز دارد و هر نتيجه اي 
حاصل شود قطعا نمايندگان در برابر آن تمكين خواهند 
كرد. سليمي ادامه داد: بعد از تصميم گيري، يك طرحي 
تهيه مي شود و كميسيون مشترك جديد تشكيل خواهد 
شد كه مصوبات آن به عنوان گزارش كميسيون به صحن 
علني آمده و نمايندگان ماده به ماده آن را در صحن علني 
مورد بررسي قرار خواهند داد. قاعده اين است كه ما يك 
كميسيون مشترك جديد تشكيل دهيم. حتما هم محتوا 
تغيير مي كند اما ميزان تغيير آن هنوز مشخص نيست ولي 
به هر حال بررسي اين طرح به صورت اصل ۸۵ منتفي شده 
است. اين عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه همه 
 نمايندگان از وضعيت رها شده فضاي مجازي گاليه مند 
هستند، گفت: همه نمايندگان اتفاق نظر دارند كه فضاي 
مجازي به يك قاعده و قانون احتياج دارد و فضاي مجازي 
به ش��كل فعلي رها شده اس��ت. به همين دليل بايد آن 
را قانونمن��د كرد. قاعده اين اس��ت كه محتواي جديدي 
ارايه ش��ود، اگر ساير مراحل پيش رود محتواي جديد به 
كميسيون جديد داده مي شود. البته اين موضوع نافي اين 
نيست كه همه مس��ائل قبلي نافذ نبوده و غير قابل دفاع 
است. سليمي همچنين خاطرنش��ان كرد: جلسه امروز 
مجلس در فضايي برگزار شد كه هر دو طرف نظراتشان را 
بيان كرده و اعتقاد داشتند كه بررسي ها و آراء هر چه باشد 
تمكين مي كنند. فضاي دموكرات در صحن حاكم بود و 

نظرات و بيانات مطرح شد. هيات رييسه هم تاكنون با تأني 
موضوع را پيگيري كرده و مباحث فني را دنبال مي كند. با 
وجود اين، براساس آنچه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس 
در ابتداي جلسه علني ديروز اعالم كرد، مجلس از ساعت 
۹ صبح جلسه غيرعلني و غيررسمي داشته و بدين ترتيب 
هنوز مش��خص نيس��ت راي گيري براي بازگشت طرح 
صيانت به صحن علني، رسمي بوده يا تنها نظرسنجي از 

نمايندگان محسوب مي شود.

    رأي گيري
 به معناي انحالل كميسيون مشترك نيست

با وجود اي��ن، رضا تقي پور انوري رييس كميس��يون 
مش��ترك بررس��ي طرح حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه فضاي مج��ازي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، صحت اين خبر را تكذيب كرد و گفت: رأي گيري 
استمزاجي براي كسب نظر نمايندگان براي بقا طرح 
در كميسيون مشترك بود كه تعداد آراي مخالفان ابقاء، 
۱۲۰ رأي از ۲۴۱ رأي حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در 
كميسيون مشترك، به ۵۰ درصد نرسيدند. وي گفت: 
اخباري كه توسط همكاران منوط به انحالل كميسيون 
مشترك طرح صيانت مطرح ش��ده، نادرست است و 
هنوز درخواستي براي بازگشت طرح به صحن علني 
مطرح نشده است. تقي پور با تاكيد بر اينكه درخواست 
برگش��ت طرح به صحن اصاًل موضوع رأي گيري اين 
جلس��ه نبود، خاطرنش��ان كرد: موض��وع رأي گيري 
استمزاجي براي كس��ب نظر نمايندگان براي ابقاي 
طرح در كميسيون مشترك بود. وي گفت: در صورتي 
كه نمايندگان خواستار بازگشت طرح به صحن باشند، 
بايد اين موضوع توسط هيات رييسه اعالم وصول شود 

و بعد براي آن تصميم گيري و رأي گيري شود.

دنياي فناوريادامه ا زصفحه اول
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تغيير قانون  چه تاثيري روي 
بورس دارد؟

 تايم فريم هاي پايين، سفارش ها را به  طور كامل مشاهده 
مي كنند و با علم به تمامي س��فارش هاي موجود و نگاه 
ريزبينانه و دقيق و تابلوخواني صحيح مي توانند معامالت 

بهتري داشته باشند. 
۴- نويزهاي تحليل با اي��ن كار كاهش مي يابد؛ چرا كه 
رفتارهايي كه قبال ذكر شد باعث ايجاد نويزهاي شديد 
در روند قيمتي و همچنين تابلوي سهم مي شد كه با اين 

كار، اين مشكل تا حد زيادي رفع مي شود.
۵- تحليل عمق بازار و نمايش پنج��ره عمق بازار براي 
پلتفرم هاي معامالتي با در دسترس قرار گرفتن مظنه ها 
براي عموم ميسر ش��د و كارگزاري ها مي توانند نمودار 
عمق بازار را كه يكي از اركان تحليل در تمام دنيا است را 
در اختيار معامله گران قرار بدهند.  يكي ديگر از مشكالت 
بازار ما نيز دامنه نوسان آن است. البته بايد توجه داشت 
كه با توجه به عمق كم بازار ما حذف كامل دامنه نوسان نيز 
غيرمنطقي است، چرا كه باعث حركات شارپ و بي منطق 
در سهام كوچك بازار و دستكاري قيمت ها در اين سهم ها 
توسط بازيگران بزرگ مي ش��ود. در حال حاضر تعداد 
سهم هايي كه كشش معامله بدون دامنه نوسان را دارند، 
به سختي به تعداد انگشتان دست مي رسد. از طرف ديگر 
حذف كامل دامنه نوسان احتياج به بازارگردان و بازارساز 
بس��يار قوي و حرفه اي دارد كه اتفاقات ۲ سال گذشته 
بورس نش��ان داد كه فعال چنين امكاني در اختيار بازار 
بورس ما قرار ندارد. ولي از س��وي ديگر هم دامنه نوسان 
فعلي نيز جوابگو نيست. شايد بهترين راه حل هماني باشد 
كه سازمان در پيش گرفته، يعني افزايش تدريجي و يك 
درصد يك درصد دامنه نوس��ان تا ۱۰ درصد تا انتهاي 
سال ۱۴۰۱. در صورتي كه سازمان بتواند به اين امر نيز 
جامه عمل بپوش��اند، يكي ديگر از مشكالت بورس نيز 

مرتفع خواهد شد.

نابودی منابع آب کشور
سياستگذاری درس��ت در اين زمينه برعهده تماميت 
بخش های حاکميت خصوصا س��ه قوه است و شايد به 
جرأت بتوان گفت در ح��ال حاضر مهمترين موضوع و 
مبحث مديريتی کشور است، وزارتخانه هايی همچون 
کشاورزی، نيرو و کشور برای اجرای هر چه درست تر اين 
مهم، مسووليت بسزايی دارند. همه ما خصوصاً مسووالن 
کشور نبايد از خاطر ببريم که فرزندان ما نيز قرار است در 
اين کشور زيست داشته باشند، پس نبايد آب و خاک آن 

را نابود کنيم.

از كسري تجاري بريتانيا  تا 
تورم و خلق پول در چين 

هرچند شاخص قيمت مصرف كننده نسبت به ماه پيش 
تغييري نداشته است.  ش��اخص قيمت مصرف كننده 
چين )CPI( ساالنه نشان دهنده تغيير در سطح قيمت 
كاالها و خدمات مصرفي از ديدگاه خانوارها، در ماه معين 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اين انديكاتور بازتابي 
جامع از س��طوح قيمت را ارايه مي دهد. شاخص قيمت 
مصرف كننده يكي از ش��اخص هاي اقتصادي كليدي 
اس��ت كه براي اندازه گيري تورم ملي استفاده مي شود. 
اين شاخص نشان مي دهد كه چگونه قيمت ها از ديدگاه 
مصرف كنن��ده تغيير مي كند. به عب��ارت ديگر، امكان 
برآورد تغييرات در هزينه هاي زندگي را فراهم مي كند. 
اين ش��اخص براي تعديل دس��تمزدها و پرداخت هاي 
اجتماعي استفاده مي شود. همچنين از CPI براي تعديل 
س��اختار ماليات بر درآمد و در محاسبه توليد ناخالص 
داخلي واقعي استفاده مي شود. رشد CPI براي مظنه يوان 

مثبت تلقي مي شود.

نگاهي نو به نقش تعاون در 
صنعت ساختمان

ما در حوزه تعاوني هاي عمراني و انبوه س��ازي مس��كن 
براي اين هدف برنامه ريزي كرده و با استفاده از نيروهاي 
متخصص و دلس��وز با تمام توان اجراي��ي خود در كنار 
نهادهايي همچون وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، ش��وراي شهر و ش��هرداري و ساير 
نهادهاي دست اندركار اين صنعت در راستاي تغيير نگاه 
عموم جامعه به مسكن از كاالي س��رمايه اي به كاالي 
مصرفي گام برمي داريم.اميد كه در سال جديد بتوانيم 
در اين راه باقدرت گام برداشته و بخشي از نياز جامعه را 

برطرف نماييم.

انصراف ايالن ماسك
از ورود به هيات مديره توييتر

ايالن ماس��ك، مديرعامل ش��ركت هاي تسال و 
اس��پيس ايكس برنامه هاي خود براي پيوستن 
ب��ه هيات مدي��ره توييتر را رها ك��رد. به گزارش 
ايس��نا، پاراك آگراوال، مديرعامل توييتر اعالم 
كرد ماسك بزرگ ترين سهامدار توييتر مي ماند 
و اين ش��ركت پذيراي نظ��رات وي خواهد بود. 
ماسك صبح شنبه به توييتر اطالع داد كه كرسي 
در هيات مدي��ره اين ش��ركت نخواه��د گرفت. 
آگراوال گفت: انتصاب ماسك قرار بود روز شنبه 
با بررسي سابقه و پذيرش رس��مي، آغاز شود. با 
اين حال اشاره نكرد كه آيا ماسك داليل خاصي 
براي تغيير نظرش درب��اره ورود به هيات مديره 
اين شركت داشته است يا خير. مديرعامل توييتر 
كارمندان توييتر را تشويق كرد متمركز بمانند و 
گفت: حواشي پيش روي ما وجود خواهد داشت 
اما هدف و اولويت هاي م��ا بدون تغيير مانده اند. 
ايالن ماس��ك در پنجم آوريل اع��الم كرده بود 
ب��ه هيات مديره توييتر ملحق خواهد ش��د. يك 
روز قب��ل، وي در اظهارنامه مالي فاش كرده بود 
ك��ه بزرگ ترين س��هامدار توييتر اس��ت. ارزش 
سهام توييتر روز سه ش��نبه پس از اعالم حضور 
ماس��ك در هيات مديره اين شركت چهار درصد 
صعود كرده بود و پس از اينكه اعالم ش��د ماسك 
بزرگ ترين س��هامدار توييتر اس��ت، سهام اين 
ش��ركت بهترين عملكرد روزانه را از زمان عرضه 
اوليه عمومي سهام در س��ال ۲۰۱۳ تجربه كرد 
و بيش از ۲۷ درصد افزايش يافت. در اظهارنامه 
مالي توييتر قيد شده است تا هنگامي كه ماسك 
در هيات مديره بماند، نمي تواند بيش��تر از ۱۴.۹ 
درصد سهام اين ش��ركت را داشته باشد. ماسك 
اكنون مي تواند سهام خود در توييتر را ۹ درصد 
ديگر افزايش دهد. بر اساس گزارش شبكه سي 
ان بي س��ي، ايالن ماسك پيش��نهادهاي زيادي 
براي توييتر مطرح كرده كه ش��امل پيش��نهاد 
پرداخت حق اشتراك س��رويس پولي توييتر با 
دوج كوين، گرفتن تيك آبي مشتركان سرويس 
توييتر بلو و عدم نمايش تبليغات در اين سرويس 
بوده اس��ت. وي همچنين پيش��نهاد كرده است 
توييتر دفتر مركزي خود در س��ن فرانسيس��كو 
را به پناه��گاه بي خانمان ها تبديل كند زيرا هيچ 

كارمندي در آنجا حاضر نمي شود. 
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ابهام درباره چگونگي بررسي طرح صيانت

ترفندهايمخفيجيميلكههمهبايدبدانند

مجلس با افزايش تعرفه اينترنت مخالف است

جي ميل رابط كاربري ساده اي دارد، اما در عين حال هزاران 
هك و ترفندهاي پنهان براي بهينه سازي تجربه كاربري در 
جي ميل شما وجود دارد، از جمله لغو ارسال ايميل. به گزارش 
ايس��نا، بيش از ۳۰۰ ميليارد ايميل روزانه در سال ۲۰۲۰ 
ارسال شد و تعداد زيادي از آنها در پلتفرم جي ميل گوگل 
نوشته، ارسال و دريافت ش��د. جي ميل ۱.۸ ميليارد از ۵.۶ 
ميليارد حساب ايميل فعال را تشكيل مي دهد و هر حسابي 

كارهاي بيشتري از ارسال و دريافت صرف انجام مي دهد.

    لغو ارسال ايميل
براي همه پيش آمده كه بخواهن��د پيام هايي را كه از 
طريق فضاي مجازي ارسال كرده اند، پس بگيرند، اين 
امكان وجود دارد. پس از ارسال ايميل، كادر كوچكي در 
سمت راست پايين ظاهر مي شود كه از شما مي پرسد 
آيا مي خواهيد ارس��ال را لغو كنيد يا نه – پس از ارسال 
مستقيماً روي كلمه »Undo« كليك كنيد زيرا كليك 
كردن در هر جاي ديگري باعث ناپديد شدن اين گزينه 
مي شود در تنظيمات پيش فرض، نماد لغو به مدت پنج 
ثانيه روي صفحه ظاهر مي شود، كه اين زمان مي تواند 

در تنظيمات تا ۳۰ ثانيه هم تغيير كند.

    جست وجوي پيشرفته
جس��ت وجوي پيش��رفته ابزار مفيدي براي رديابي 
بخش��ي از اطالعات مدفون در صندوق ورودي شما 
است. ابزار جست وجوي پيش��رفته با كليك كردن 
روي نماد با س��ه ن��وار لغزنده در كادر جس��ت وجو 
در ب��االي صندوق ورودي قابل دسترس��ي اس��ت. 
مي توانيد ايميل ها را بر اس��اس فرستنده،  گيرنده، 
تاريخ، كلمات جس��ت وجو كنيد - حتي مي توانيد 
جس��ت وجوي ايميل را با جست وجوي كلماتي كه 

ندارد، محدود كنيد.

   كدگذاري رنگ پيام هاي مهم
ستاره دار كردن پيام ها، مهم ترين ايميل هاي شما را در 
يك پوشه جداگانه قرار مي دهد. اما اين پيام ها را مي توان 
با ستاره هاي رنگي سازماندهي كرد. مي توانيد گزينه هاي 
مرتب س��ازي با كد رن��گ بيش��تري را در تنظيمات 
Gmail فعال كنيد. با رفتن به تنظيمات، گزينه هاي 
رنگ بيش��تري را فعال كنيد، براي اين كار در قسمت 
general به پايين صفحه برويد كنيد و گزينه هاي رنگ 

بيشتري را به بخش »in use « بكشيد.

    نوشتن هوشمند
پيشنهادات نوشتن گوگل براي كاربراني كه با زبان 
اداري رس��مي مي نويسند، نعمتي اس��ت. فقط با 
تايپ كردن ابتداي يك عبارت، جيميل باقيمانده 
آن را به ش��ما پيش��نهاد مي دهد و در زدن كليد و 
زمان ش��ما صرفه جويي مي كند. نوشتن هوشمند 
)Smart Compose( را مي ت��وان در تنظيمات 
روش��ن و خاموش كرد. گوگل حتي بازخوردهايي 
را براي بهبود كيفيت عبارات پيش��نهادي نوشتن 

هوشمند مي پذيرد.

    صندوق ورودي سفارشي
طرح بندي پيش فرض جي ميل نسبتا ساده است، اما 
كاربران مي توانند ايميل هاي خود را با كليك كردن 
روي نماد چرخ دنده تنظيمات س��ريع، و انتخاب يك 
صندوق ورودي سفارشي بر اساس آنچه مي خواهند 
ابتدا ببينند، اولويت بندي كنند: خوانده نشده، ستاره دار 
يا مهم. همچنين مي توانيد ويژگي صندوق هاي ورودي 
متعدد را اعمال كنيد، كه مي تواند تمام ايميل هاي را در 

يك صندوق ورودي متفاوت جابه جا كند.

رييس فراكسيون راهبردي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه مجلس با افزايش تعرف��ه اينترنت ثابت و موبايل 
مخالف است، گفت كه افزايش تعرفه تنها در صورت افزايش 
كيفيت خدمات و بهره مندي مشتركان از تكنولوژي هاي 
برتر امكان پذير اس��ت. به گزارش ايس��نا، حجت االسالم 
س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني در رابطه با مسائل مطرح 
ش��ده مبني بر افزايش تعرفه خدمات اينترنت از س��وي 
اپراتورها، اظهار كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
با افزايش تعرفه  اينترنت به اين ش��كل مخالف هستند و 
اگر قرار اس��ت افزايش تعرفه ها مدنظر قرار گيرد بايد اين 

مساله بر اساس افزايش كيفيت باشد و مشتركين بتوانند از 
تكنولوژي هاي برتر در حوزه اينترنت ثابت و موبايل بهره مند 
شوند. وي ادامه داد: در بخش اينترنت ثابت حتما بايد شبكه 
فيبري در دسترس مردم قرار گيرد اپراتورها بر اساس آن، 
تعرفه گذاري جديد را مدنظر قرار دهند. رييس فراكسيون 
راهبردي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه به طور 
حتم مجلس شوراي اسالمي با افزايش قيمت تعرفه اينترنت 
بر اساس تكنولوژي هاي منسوخ گذشته مخالفت خواهد 
كرد، گفت: حتما بايد افزايش تعرفه ها با افزايش كيفيت 
شبكه همراه باشد. همچنين س��هيل يحيي زاده، رييس 
كميته ارتباطات و فناوري اطالعات فراكسيون راهبردي 
مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به اينكه در اسرع وقت و 
به صورت فوري جلسه اي از سوي كميته مذكور با حضور 
اپراتورها و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي جلسه اي را 

برگزار مي كنيم، گفت: نتايج اين جلسه در اختيار نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي قرار خواهد گرفت. وي با اشاره به 
اينكه مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در سال ۱۳۹۶، آخرين مصوبه حوزه تعرفه گذاري 
خدمات اينترنت ثابت بوده است، گفت: در اين مصوبه براي 
خدمات اينترنتي، كف و سقف قيمت تعيين شده است و 
همه شركت ها ملزم به رعايت آن هستند؛ بعد از مصوبه ۲۶۶، 
مصوبه ديگري نداشته ايم و همچنان مالك ما همان مصوبه 
است، با توجه به رقابتي بودن فضاي بازار، بعضي شركت ها 
خدمات خود را ب��ا تعرفه پايين تر از س��قف مصوب ارايه 
مي كردند و اكنون اعالم كرده اند تعرفه را به سقف مصوبه 
رسانده اند كه صحت اين مساله بايد توسط سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي بررسي شود. يحيي زاده ادامه 
داد: البته شركت مخابرات به اين علت كه يكي از شركت هاي 

غالب و داراي مشترك باال است، براي تغيير تعرفه، حتي در 
بازه كف و سقف مصوب هم بايد مجوز دريافت كند و اينكه 
آيا چنين كاري را انجام داده يا نه، بررسي و اعالم مي شود. 
وي با اشاره به اينكه بر اساس مصوبه موجود در رابطه با 
اپراتورهاي غالب، عالوه بر اينكه ملزم به رعايت سقف و 
كف هستند، بايد بسته ها و تعرفه گذاري ها به تاييد سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برس��د، بيان كرد: 
بنابراين اپراتورها مجاز نيستند نسبت به تغيير بسته هاي 
تعرفه حتي در بازه مربوطه راسا اقدام كنند. وي همچنين 
درباره احتمال مصوبه جديد و افزايش مجدد تعرفه ها، 
تصريح كرد: هنوز مصوبه جديدي در دستور كار نيست 
اما اگر چنين باشد قطعا شرط اوليه، افزايش كيفيت است 
چراكه اول بايد كيفيت بيشتر ش��ود و پس از آن انتظار 

داشته باشيم مشتركان، افزايش قيمت را بپذيرند.
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قوانين يک طرفه، توسعه و 
نگهداری شبکه های مخابراتی را 

مشکل می کند
مدير مخابرات منطقه مرکزی با تاکيد بر اينکه قوانين 
ومصوبه های يک طرفه، برای توس��عه ونگهداری 
شبکه های مخابراتی مشکل ايجاد می کند گفت: 
اين قوانين باعث عدم توازن بين درآمد و هزينه ها 
شده است.  مدير مخابرات منطقه مرکزی با تاکيد بر 
اينکه قوانين ومصوبه های يک طرفه، برای توسعه 
ونگهداری شبکه های مخابراتی مشکل ايجاد می 
کند گفت: اين قوانين باعث عدم توازن بين درآمد و 
هزينه ها شده است.  عليرضا لطفی افزود: درطی اين 
مدت نه تنها حمايتی از مخابرات به عمل نيامده است 
بلکه با قوانين ومصوبه های يک طرفه، مشکالت و 
 موانع زيادی در سر راه توسعه ونگهداری شبکه های 
مخابراتی ايجاد ش��ده است. وی تلفن ثابت را ضرر 
ده اعالم کرد و ادامه داد: بيش از ۱۲ س��ال است که 
تعرفه های تلفن ثابت هيچ گونه تغييری نداشته و 
اين امر سبب شده تا شرکت مخابرات برای تامين 
هزينه های خود با مش��کل مواجه شود. وی با بيان 
اينکه افزايش پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی 
به اينترنت پرسرعت همراه اول در سطح استان به 
طور ويژه در دستور کار مخابرات منطقه مرکزی قرار 
دارد گفت: با اين حال تاسيس، توسعه و جايگزينی 
سوئيچ تلفن ثابت، اجرای شبکه فيبر نوری، تاسيس 
و جايگزينی تجهيزات انتقال، اجرای شبکه کابل 
مسی، توس��عه و بهس��ازی تجهيزات تغذيه نيرو، 
تاسيس و توسعه پورت ديتا، تاسيس و بهينه سازی 
سايت همراه اول از جمله طرح هايی است که در طی 

امسال به بهره برداری رسيده است.

 جايزه همراه اول براي 
رساله هاي برتر حوزه مهندسي 

برق و فناوري ارتباطات
 همزمان با سي امين كنفرانس بين المللي مهندسي 
برق، مركز تحقيق  و توس��عه هم��راه اول با همكاري 
انجمن علوم مهندس��ي ب��رق ايران روي��داد »جايزه 
رس��اله برتر مهندس��ي برق و فناوري ارتباطات« را 
برگزار مي كند.   هدف اين رويداد شناس��ايي و تقدير 
از رس��اله هاي دكتراي برتر در حوزه مهندسي برق با 
تاكيد بر فناوري ارتباطات و گسترش تعامل دوسويه 

با دانش آموختگان برتر اين حوزه عنوان شده است. 
 دانش آموختگان دكتراي رشته هاي مرتبط با حوزه 
مهندس��ي برق كه در س��ال هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از 
رساله خود دفاع كرده اند، مي توانند تا ۱۰ ارديبهشت 
۱۴۰۱ در اين رويداد شركت كنند.  جوايزي كه براي 
اين رويداد درنظر گرفته ش��ده به  ترتيب نفر اول ۲۰ 
ميليون تومان، نفر دوم ۱۵ ميليون تومان و نفر سوم ۱۰ 
ميليون تومان است. از دانشكده برتر مهندسي برق كه 
بيشترين تعداد رساله حائز شرايط را ارسال كند نيز در 
اين رويداد تقدير به  عمل خواهد آمد. عالقه مندان براي 
ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني 

https: //iceeconf.ir مراجعه كنند.



تعادل |فرشته فريادرس |
قيمت خودروي »سمند« در يك روز ۴۰ ميليون تومان 
افزايش يافت و به۳۰۰ ميليون تومان رس��يد. اين تيتر 
خيلي از رسانه ها در روزهاي اخير بود. اما تنها اين محصول 
داخلي نيس��ت كه افزايش قيمت را تجربه كرده است؛ 
چراكه انواع محصوالت داخلي در بازار خريد و فروش، نيز 
از اين افزايش قيمت جا نمانده و سطح قيمتي خود را بين 
1۰ تا ۴۰ ميليون تومان باال بردند. اما دليل اين گراني هاي 
اخير چيست؟ فعاالن بازار كاهش عرضه خودرو توسط 
خودروس��ازان را به همراه بالتكليفي در واردات خودرو 
عامل به هم ريختگي بازار مي دانند. چون با وجود ركود 
در معامالت، تقاضا بيش از عرضه است و همين امر روند 
افزايش��ي را در قيمت خودروهاي مدل 1۴۰1 به وجود 
آورده است. رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو هم معتقد اس��ت، خودروي داخلي از اول س��ال 
تاكنون 1۰ تا ۲۰ ميليون تومان نس��بت به اس��فند ماه 
افزايش قيمت داشته است؛ چون عرضه كم، جوابگوي اين 
حجم از تقاضا نيست. درهمين حال، كارشناس صنعت 
خودرو با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو در بازار ناشي 
از تورم عمومي كشور است، وضعيت موجود را هشداري 
براي دولت تلقي مي كند كه البته جدي گرفته نمي شود.

   رصد بهاره بازار خودرو
نوس��انات قيمتي همچن��ان در بازار خودروي كش��ور 
وجود دارد. به طوريكه ارزيابي ها نش��ان مي دهد، پارس 
س��ال ۳1۰ ميليون تومان، پارس تيو فايو ۳۷۲ ميليون 
تومان، دنا پالس اتومات ۴۸۸ ميليون تومان، دنا پالس 
۴۲۳ ميليون تومان، دن��ا معمولي ۳۸۶ ميليون تومان، 
 تيبا۲، ۲۰۲ ميليون تومان، تيبا 1، 1۹۶ ميليون تومان،
 كوئيك آر ۲۲۰ ميليون تومان، ۲۰۶ تيپ ۲، ۲۹۴ ميليون 
تومان، ۲۰۷ دن��ده اي پانا، ۳۹۷ ميلي��ون تومان، ۲۰۷ 
فلزي ۳۸۲ ميليون تومان، هايم��ا اس ۷، ۹1۰ ميليون 
تومان قيم��ت خورده اند. خودروهاي م��دل 1۴۰1 هم 
افزايش قيمت خيره كننده اي داشته اند. به طوريكه پژو 
پارس ۲۳ ميليون تومان افزاي��ش قيمت را تجربه كرد 
و به ۲۹۹ ميليون تومان رسيد. پژو ۲۰۶ تيپ دو 1۴۰1 
نيز ۲۰ ميليون تومان گرانت��ر از روزهاي قبل و با قيمت 
۲۸۲ ميليون تومان به فروش رسيد.  برخي كارشناسان 
معتقدند، اگرچه بازار همچنان در وضعيت ركود قرار دارد، 
اما خودروهاي داخلي از اول سال تاكنون 1۰ تا ۲۰ ميليون 
تومان نسبت به اسفند ماه افزايش قيمت داشته اند. حال 
اين پرسش قابل طرح اس��ت كه چرا تب قيمت خودرو 
در بازار دوباره باالرفته است؟ برخي عنوان كردند، چون 
مدل هاي 1۴۰1 خودروي داخلي متقاضي زيادي دارد، 
يكي از داليل گران ش��دن چند ده ميليوني خودروهاي 
صفركيلومتر همين اس��ت. هر كااليي، نياز بازارش بايد 
تامين شود يعني عرضه با تقاضا هماهنگ باشد، اما اكنون 
اين عرضه جوابگوي تقاضا نيست. اگر عرضه جوابگوي 
تقاضا باشد فاصله قيمتي ايجاد نمي ش��ود. براي مثال 
۲۰۶ تي��پ ۲ كه 1۴۹ ميليون تومان در كارخانه فاكتور 
مي شود، در بازار۲۸1 تومان معامله مي شود يعني 1۳۳ 
ميليون تومان باالتر از قيمت اصلي.  سعيد موتمني، رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو در اين باره 
مي گويد: اين مقدار را مصرف كننده نهايي كه پول خود را 

براي خريداري خودرو پس انداز كرده است بايد پرداخت 
كند. چرا بايد مصرف كننده مبلغ 1۳۰ ميليون باالتر از 
قيمت مصوب ش��ركت يك كااليي را خريداري كند. در 
هر صورت بايد عرضه بيشتر شود تا اين مصرف كنندگان 
هزينه بيشتري براي خريد خودرو پرداخت نكنند. او با 
تاكيد بر اينكه چرا خودرو كه جزو كاالهاي مصرفي است 
در كشور ما تبديل به كاالي سرمايه اي شده است، ادامه 
داد: اين اتفاق به خاطر عرضه كم خودرو در س��ه س��ال 
گذش��ته بوده كه اين عرضه پاسخگوي نياز بازار نبوده و 
فاصله قيمتي پيدا كرده و تبديل به كاالي س��رمايه اي 
ش��ده اس��ت. به همين دليل كوچك ترين خبر مثبت و 
منفي و كوچك ترين نوس��ان ارزي كه اتفاق مي افتد در 
قيمت خودرو تاثيرگذار است. بنابه توضيحاتي كه او به » 
ايلنا« داده است: خودرو هم مثل كاالهاي ديگر در زندگي 
شهري نقش كاالهاي اساسي را بازي مي كند يعني وقتي 
فردي احتياج به خودرو داشته باشد، 1۳۰ ميليون تومان 
باالتر از قيمت مصوب خودرو مي خرد. ما اگر بخواهيم بازار 
متعادلي داشته باشيم بايد نياز بازار را بسنجيم و نسبت به 
آن نياز خودرو توليد كنيم. اگر نمي توانيم توليد كنيم بايد 
كسري نياز بازار را از طريق واردات تامين كنيم. اگراين 
اتفاق مي افتاد شاهد اين فاصله قيمتي خودرو از كارخانه 
تا بازار و سوداگري در اين ميان نبوديم و نوسانات ارز در 
قيمت خودرو دخيل نبود. اكنون براي اينكه عرضه خودرو 
كم و تبديل به كاالي سرمايه اي شده، اين اتفاقات براي 
آن مي افتد. موتمني درباره نياز كشور به واردات خودرو 
اظهار كرد: در همه دنيا مصرف كننده دنبال كاالي ارزان و 
با كيفيت مي گردد كه بايد به اين حقوق شهروندي احترام 
گذاشت و كاري كرد تا مصرف كننده بيشتر از اين براي 

خريد خودرو پول پرداخت نكند.

   آيا تورم، عامل افزايش قيمت است؟
در همين حال، فربد زاوه كارش��ناس خودرو مي گويد: 
عرضه محدود خودرو و سياست هاي پولي انبساطي باعث 
تورم پلكاني در صنعت خودرو مي شود كه دولت مي تواند 
با آزادس��ازي عرضه از جمله واردات خودروهاي نو و كم 
كاركرد باعث ثبات قيمت در اين بازار ش��ود. زاوه گفت: 
دولت در ش��رايط فعلي كه كش��ور با كمبود درآمدهاي 
ارزي و نفتي مواجه است مي توانست براي جبران كسري 
خود بيشترين انتفاع را از واردات خودرو كسب كند. اين 
كارشناس صنعت خودرو افزود: با تصحيح مبناي گمركي 
و حذف ارز ترجيحي )دالر ۴۲۰۰ توماني(، در نيمه دوم 
سال ش��اهد بهبود تورم خواهيم بود. فيروز نادري، ديگر 
كارش��ناس بازار خودرو درباره افزايش قيمت خودروي 
داخلي نيز در اظهاراتي گفته است: چون بازهم از مذاكرات 
خبري نشده، جو بازار تغيير كرد. همچنين افزايش نرخ ديه، 
بيمه، حقوق و كرايه ها ... هم در گراني خودرو تاثير داشت. 
نادري با بيان اينكه در بازار فعلي در فروردين ماه قيمت 
خودرو با افزايش مواجه بوده است، ادامه داد: تا ارديبهشت 
امسال هنوز خبري از گراني نرخ خودرو از سوي كارخانه ها 
نيست شايد بعد از ارديبهشت كارخانه ها هم افزايش قيمت 

داشته باشند ولي هنوز چيزي اعالم نكرده اند.

    مصوبه اي كه بازار خودرو را به هم ريخت
گراني در ب��ازار خودرو درحالي جوالن مي دهد كه در 

بهمن و اسفند ماه 1۴۰۰ و همزمان با بررسي بودجه 
1۴۰1 در مجل��س، بحث واردات خ��ودرو به صورت 
جدي در دس��تور كار نمايندگان ق��رار گرفت و آنها 
در نهايت اعالم كردند آزادس��ازي واردات خودرو در 
بودجه لحاظ شده و درآمدي در حدود ۶۰ هزار ميليارد 
تومان نيز بابت صدور مجوز ترخيص ۷۰ هزار دستگاه 
خودروي سواري در منابع بودجه 1۴۰1 لحاظ شده 
است. بر اين اساس واردات 5۰ هزار دستگاه خودروي 
سواري و ۲۰ هزار دستگاه سواري دوگانه سوز به عالوه 
1۰ هزار دس��تگاه كاميون، 1۰ هزار دستگاه اتوبوس 
برون شهري، 5۰۰۰ دستگاه ماش��ين آالت معدن و 
راه س��ازي كنار 1۰۰۰ دستگاه يخچال دار در مصوبه 
نهايي مجلس درج ش��د.  حتي فاطم��ي امين وزير 
صنعت كه مخالف واردات خودرو بود، با تغيير موضع 
بر لزوم ازسرگيري واردات در سال 1۴۰1 تأكيد كرد 
و در همين راس��تا بازار در انتظار آغاز واردات خودرو 
بعد از ۳ س��ال ممنوعيت ش��د. البته در نيمه اسفند 
ماه 1۴۰۰، رييس جمهور نيز به وزير صمت دس��تور 
داده بود به منظور افزايش رقابت پذيري و رفع ش��ائبه 
انحصار، متناسب سازي قيمت خودرو و جبران كمبود 
توليد به ميزان مورد ني��از بازار، موانع قانوني و اجرايي 
واردات خودرو در سال 1۴۰1 برطرف شود و با افزايش 
صادرات خودرو و قطعات، ميزان صادرات در صنعت 
خودرو افزايش يابد. اما با كمال تعجب وتاسف، در سال 
جديد به يك باره در متن نهايي قانون بودجه بحث ورود 
۷۰ هزار دس��تگاه خودروي سواري از متن حذف شد. 
نمايندگان مجلس در خصوص علت تغيير متن بودجه 
اعالم كردند: اين موضوع مورد ايراد مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام قرار گرفته اس��ت و براي اينكه بودجه 
معطل نماند بند واردات خودروي سواري حذف شده 
است. البته صادق آملي الريجاني طي روزهاي گذشته با 
بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره واردات 
خودرو نظري نداده، عنوان كرد كه هيات عالي نظارت، با 
بررسي هاي كارشناسي مختلف، برخي بندهاي مصوبه 
مرب��وط به واردات خودرو را مغاير سياس��ت هاي كلي 
نظام دانسته است؛ بنابراين اين نظر هيات عالي نظارت 
محسوب مي شود كه با رأي اكثريت به تصويب رسيده 
است. به گفته آملي الريجاني، در پاره اي از موضوعات كه 

مجمع تشخيص يا هيات عالي نظارت نظر مي دهند، در 
واقع آخرين نقطه تصميم گيري است، اما نكته اينجاست 
مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني به مصوبات ورود 
پيدا مي كند كه اختالف نظري ميان مجلس و شوراي 
نگهبان بر سر مصوبه و موضوعي باشد اما در بحث واردات 

خودرو چنين امري به وجود نيامده بود.

   توپ واردات در زمين دولت
با حذف بند واردات خودرو از بودجه سال 1۴۰1 اين 
پرسش مطرح است؛ آيا اين موضوع به معناي منتفي 
ش��دن واردات خودرو اس��ت؟ به گفته صاحبنظران، 
واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع 
شد و علت آن هم مديريت منابع ارزي بود، در واقع در 
مس��اله ممنوعيت واردات خودرو، موضوع حمايت از 
توليد داخل و آس��يب به صنعت خودرو از ناحيه ورود 
خودروهاي خارجي در ميان نبوده اس��ت، با توجه به 
اين موضوع در واقع رفع ممنوعيت واردات خودرو به 
دس��ت خود دولت باز مي شود، زيرا اين اختيار را دارد 
كه ممنوعيت ۴س��اله را بدون نياز به مجوز مجلس يا 
هيات عالي نظارت لغو كند. نمايندگان مجلس هم با 
تأييد اين موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را 
ممنوع نكرده بود كه حاال بخواهد مجوز ازسرگيري آن 
را بدهد، اين تصميم دولت بود كه در راستاي مديريت 
مناب��ع ارزي، واردات را متوقف كند و امروز هم دولت 
اختيار لغو اين ممنوعي��ت را دارد. هدف مجلس اين 
بود كه با مصوب��ه واردات خودرو، دولت را در مس��ير 
ازس��رگيري ورود خودرو به كش��ور قرار دهد، وگرنه 
قانوني كه بگويد دولت بايد خودرو وارد كند يا نكند، 
وجود ندارد. در مجموع حذف بن��د واردات خودرو از 
متن بودجه 1۴۰1 شرايط بازار خودروهاي وارداتي را 
نيز تحت تأثير قرار داده است و خبري از رونق در بازار 
راكد اين خودروها نيس��ت. بررسي ها نشان مي دهد 
تغييرات قيمتي خودروهاي وارداتي نسبت به داخلي 
ناچيز است. اكثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم 
دست از خريد خودروهاي وارداتي برداشته اند تا شايد 
با واردات خودرو قيمت ها نيز روند كاهشي پيدا كنند، 
اما واردات خودرو كه هنوز بين ميان پاستور و بهارستان 
سرگردان است، بازار خودرو را نيز بالتكليف  كرده است. 

اخبار

ويژه

ويژه 7
سهشنبه 23 فروردين 1401    10 رمضان 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Apr 12. 2022  2191  صنعت،معدن و تجارت

حقوق ورودي مواد اوليه را 
كاهش دهيد

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران پيشنهاد كرد 
كه براي كاهش تاثير تغيير نرخ پايه حقوق گمركي، 
وزارت صمت به كاهش حقوق ورودي مواد اوليه، اجزا 
و قطعاتي كه توليد داخل آنها كمتر اس��ت و حقوق 
ورودي نسبتا بااليي دارند، اقدام كند. عباس هاشمي 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه با افزايش نرخ پايه 
حقوق گمركي از ۴۲۰۰ تومان ب��ه بيش از ۲۳ هزار 
تومان، حقوق ورودي نزديك به شش برابر مي شود، 
اظهار كرد: اين افزايش هزينه، تاثير مستقيم بر مواد 
اوليه و اجزا و قطعات وارداتي دارد. بديهي است اقالمي 
كه درصد قطعات و تجهيزات آنها بيش��تر به واردات 
وابسته باشد، تأثير بيشتري از اين شرايط مي پذيرند. به 
گفته وي در اين شرايط وزارت صمت به عنوان متولي 
اصلي بايد به كاهش حقوق ورودي مواد اوليه، اجزا و 
قطعاتي كه توليد داخل آنها كمتر است و حقوق ورودي 
نس��بتا بااليي دارند، اقدام كند. براي مثال اين رقم را 
به همان چهار درصد پايه برسانند و سود بازرگاني را 
صفر كنند. وي با بيان اينكه اين افزايش تاثير خود را بر 
مشكالت زندگي مردم خواهد گذاشت، اظهار كرد: اما 
يكسان سازي نرخ ارز در دراز مدت گريز ناپذير است و 
دولت بايد از راه هاي ديگر اين خأل را جبران كند. وي 
با اش��اره به اخذ تعهد از واردكنندگان تا زمان اجراي 
طرح براي پرداخت مابه التفاوت، در پاسخ به سوالي 
درباره تاثير تغيير حقوق ورودي بر قيمت لوازم خانگي، 
گفت: پيش بيني مي شود تصميمات دولت در حوزه 
درآمدزايي در بودجه، افزايش حقوق كارگران، افزايش 
حقوق ورودي و افزايش ساير هزينه هاي توليد احتماال 
منجر به افزايش ۲5 تا ۳۰ درصدي قيمت لوازم خانگي 
شود. البته اين رقم فقط قابل تصور و نوعي پيش بيني 
اس��ت و در اين زمينه تصميمي اتخاذ نش��ده است. 
هاشمي با بيان اينكه كاهش آسيب و شوك هاي قيمتي 
مستلزم ورود به زنجيره ارزش جهاني توليد و تجارت 
است، تصريح كرد: هر چقدر در اين زمينه تعلل كنيم، 

آسيب هاي ناشي از آن متوجه كشور مي شود.

افزايش قيمت سيمان
 صحت ندارد

در پي انتشار اخباري مبني بر افزايش قيمت سيمان، 
آه��ن آالت و ميلگرد، دبير انجم��ن صنفي صنعت 
سيمان اين موضوع را تاييد نكرد و ضمن اشاره به اينكه 
تمامي معامالت در بورس كاال صورت مي گيرد و طي 
روزهاي اخير اثر و گزارشي از افزايش قيمت ها ديده 
نشده، تاكيد كرد سيمان با قيمت پايه همچنان عرضه 
مي ش��ود و افزايش نرخي رخ نداده است. در رابطه با 
بحث هاي اخير پيرامون افزايش قيمت آهن، ميلگرد و 
سيمان، عبدالرضا شيخان در گفت وگو با ايسنا، ضمن 
تاكيد بر اينك��ه از نظر ما افزايش نرخي حتي در بازار 
اتفاق نيفتاده است، اظهار كرد: ارزيابي بازار كه از سوي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز 
قابل پيگيري است، نشان مي دهد كه افزايش قيمت 
سيمان نداشته ايم. ضمن اينكه تمامي معامالت در 
بورس كاال انجام مي شود و اطالعات بورس و ارزيابي ها 
نشان مي دهد كه طي هفته گذشته و دو هفته گذشته 
)با توجه به عرضه هفتگي(، خريداري وجود نداشته 
و كس��ي تمايل به خريد سيمان نداشته است.  دبير 
انجمن صنفي صنعت سيمان افزود: اين بدان معناست 
كه بازار كشش چنداني ندارد؛ اين در حالي است كه 
محدوديتي براي فروش وجود ندارد و اگر خريدار بود 
ساخت وس��ازها برقرار بود، خريد صورت مي گرفت. 
قيمت هايي كه بر اساس آن معامالت در بورس كاال 
انجام مي شود، قيمت هاي پايه است و هيچكس هم 
باالتر از قيمت هاي پايه امكان فروش ندارد؛ بنابراين 
صحبت هاي اخير مبني بر افزايش قيمت سيمان، مورد 
تاييد ما نيست و مدركي براي ثبات آن وجود ندارد؛ چرا 

كه مالك اصلي سازمان حمايت و بورس كاالست.

مديركلآموزشوپرورشاستانالبرز:
تامين 50  درصد سرويس

مورد نياز مدارس در البرز

مدي��ركل آموزش و پرورش اس��تان البرز با اش��اره به 
بازگشايي حضوري مدارس استان البرز بالفاصله پس از 
تعطيالت نوروز گفت: بازگشايي مدارس با مصوبه ستاد 
ملي كرونا با رعايت كامل دستور العمل هاي بهداشتي 
انجام ش��د.  به گزارش خبرنگار ما علي حجرگشت در 
ادامه افزود: در اين ميان يكي از مهم ترين چالش هاي 
پيش روي خانواده ها، موضوع تامين سرويس مورد نياز 
مدارس است كه متاسفانه در اين زمينه كمبودهايي 
مشاهده مي ش��ود. البته بحث تامين سرويس مربوط 
به كارگروه ماده 1۸اس��ت كه با مشاركت دستگاه ها و 
ارگان هايي چون، استانداري، شهرداري، تاكسيراني، 
آموزش و پرورش و... برنامه ريزي در خصوص آن صورت 
مي گيرد. مديركل آموزش و پرورش استان البرز ادامه 
داد: با توجه به اينكه مدارس حدود ۲سال تعطيل بودند 
و با عنايت به اينكه حدود 1ماه به امتحانات پايان سال 
جاري باقي مانده، پيمانكاران معرفي شده به مدارس 
براي تامين سرويس مدارس در اين بازه زماني مشكالتي 
را مطرح كرده اند كه اين مشكالت به زودي حل و فصل 
خواهد ش��د. در حال حاضر حدود 5۰درصد سرويس 
مورد نياز مدارس تامين شده است و طي روزهاي آتي 

ساير نيازهاي اين بخش نيز تامين خواهد شد. 

راه اندازي 5   هزار طرح
كارگاهي بركت در مناطق محروم

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از راه اندازي 5 هزار 
طرح كارگاهي خرد و كوچك در مناطق محروم كشور 
خبر داد. معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت 
در تشريح اقدامات جديد اين بنياد در حوزه اشتغال زايي 
گفت: در سال 1۴۰1به عنوان سال »توليد، دانش بنيان 
و اشتغال آفرين« راه اندازي 5 هزار طرح كارگاهي خرد و 
كوچك در مناطق محروم و روستايي كشور در دستور 
كار اس��ت كه از جمله اقدامات جديد بنياد بركت در 
حوزه ايجاد اشتغال به ش��مار مي رود. مرتضي نيازي 
ادامه داد: پيش بيني مي كنيم در هر اين كارگاه ها بين 
5 تا 1۰ نفر به شكل مستقيم و غيرمستقيم مشغول 
به كار شوند و راه اندازي اين 5 هزار طرح كارگاهي خرد 
و كوچك ايجاد اشتغال براي حداكثر 5۰ هزار نفر را به 
دنبال خواهد داشت. وي درباره ميزان سرمايه گذاري 
براي راه اندازي اين طرح هاي كارگاهي خرد و كوچك 
خاطرنشان كرد: حجم كل سرمايه گذاري براي ايجاد 5 
هزار طرح كارگاهي خرد و كوچك ۲5 هزار ميليارد ريال 
است. نيازي تاكيد كرد: اين كارگاه هاي خرد و كوچك 
عالوه بر ايجاد اش��تغال و توليد، مي توانند طرح هاي 
اجتماع محور كوچك و خانگي را نيز پشتيباني كنند. 
معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت با 
اشاره به فعاليت تسهيل گران اين بنياد گفت: امسال 
نيز ۸5۰ مجري و تسهيل گر بنياد در مناطق محروم و 
روستايي كشور اقدام به شناسايي متقاضيان اشتغال و 
معرفي شان براي دريافت تسهيالت مي كنند. به گفته 
نيازي، 1۶ هزار روستا و ۸۰۰ شهر در سراسر كشور تحت 
پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركت در سال 
1۴۰1 قرار دارند. وي يادآور شد: بنياد بركت تا پايان 
سال گذشته 1۸۰ هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
را در مناطق محروم و كم برخوردار كش��ور عملياتي 
كرده است.  معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد 
بركت افزود: حجم سرمايه گذاري براي راه اندازي اين 
تعداد طرح اش��تغال زايي، بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد 
ريال بوده و زمينه اشتغال براي 5۴۰ هزار نفر را به طور 

مستقيم و غيرمستقيم فراهم كرده است.

كشف 1210 دستگاه استخراج 
رمز ارز غيرمجاز در سال 1400 
در حوزه توزيع برق مازندران

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران از كشف 
1۲1۰ دستگاه استخراج رمز ارز غيرمجاز در سال 1۴۰۰ 
در حوزه توزيع برق مازندران خبر داد . مهندس س��يد 
كاظم حس��يني كارنامي ادامه داد: طي يك سال اخير 
1۲1۰ دستگاه ماينر غيرمجاز از 1۴۸ مركز غيرقانوني 
اس��تخراج رمزارز توس��ط همكاران و مسووالن تست 
و بازرس��ي اس��تان و امورهاي توزيع برق با هماهنگي 
مس��ووالن قضايي و با همكاري مام��وران انتظامي در 
نقاط مختلف مازندران كش��ف و ضبط شده است. وي 
گفت: مطابق دستورالعمل ارسالي از توانير با كليه اين 
مشتركين برخورد و مبلغي معادل ۷۶ ميليارد ريال بهاي 
انرژي بابت جريمه اين دس��ته از مشركين صادر شده 
است. حسيني كارنامي افزود: از ابتداي آغاز اين طرح كه 
از سال ۹۸ بوده است در مجموع ۴۷1۶ دستگاه از ۲۲۴ 
مركز استخراج شده است. وي گفت: به منظور مقابله با 
پديده شوم برق هاي غيرمجاز و با استفاده از روش هاي 
مختلف كنترل مصارف مشتركين تعداد ۴۲۳۸ مشترك 
داراي تخلف در استفاده از انرژي برق شناسايي و مطابق 
دستورالعمل هاي موجود با آنها برخورد صورت گرفته 
است كه از اين محل نيز نزديك به ۳۰ ميليون كيلووات 

ساعت انرژي به ميزان فروش شركت اضافه گرديد.

ظرفيت قابل توجه فوالد سبا 
براي توليد گريدهاي جديد

مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه ب��ه همراه جمعي از 
معاونين و مديران اين شركت از مجتمع فوالد سبا بازديد 
كرد. به گزارش خبرنگار فوالد، محمدياسر طيب نيا به 
پاس قدرداني از تالش هاي شبانه روزي كاركنان مجتمع 
فوالد سبا در ايام نوروز و ثبت ركورد توليد و دستيابي به 
امكان توليد محصوالت وي��ژه در ديدار با كاركنان اين 
مجموعه اظهار كرد: ركوردزني اين مجموعه قابل تقدير 
و نش��انگر عزم كاركنان براي رس��يدن به اهداف گروه 
فوالد مباركه است اما به اين ميزان هم نبايد قانع شويم 
و بايد درصدد ركوردزني هاي بيشتري باشيم.  وي در 
 VOD-V.D ادامه پس از بازديد از روند اجراي پروژه
مجتمع فوالد سبا افزود: براي ارتقاي رضايت مشتريان 
و ايجاد تنوع در سبد محصوالت نيازمند ورود به چنين 
پروژه هايي هس��تيم كه اميدوارم موانع اجراي هرچه 
سريع تر اين پروژه نيز برداشته شود تا در موعد مقرر به 
بهره برداري برسد چراكه ظرفيت فوالد سبا براي توليد 
گريدهاي جديد قابل توجه است. مديرعامل شركت 
فوالد مباركه در ادامه بازديد از مجتمع فوالد سبا با تأكيد 
بر ضرورت حفظ و ارتقاي كيفيت سنگ آهن خاطرنشان 
كرد: همكاري با شركت هاي دانش بنيان در اين زمينه 
علي رغم جلوگيري از خروج ارز، منجر به كاهش هزينه 
توليد و اشتغال آفريني در استان، منطقه و كشور خواهد 
شد. محمود محمدي فشاركي مدير مجتمع فوالد سبا در 
اين بازديد اظهار كرد: برنامه توليد آهن اسفنجي در اين 
مجتمع تا پايان فروردين بيش از 1۲۴ هزار تن است كه 
تالش مي شود با اجراي طرح هاي بهره وري اين ميزان به 
بيش از 1۳۲ هزار تن افزايش يابد. وي با اشاره به ركورد 
روزانه توليد ۴ هزار 51۰ تن آهن اسفنجي در ناحيه 
آهن سازي مجتمع فوالد سبا در روز هاي آغازين قرن 
جديد افزود: ركورد قبلي در آذرماه سال ۹۸ با توليد 
۴ هزار و ۴۸۰ تن آهن اسفنجي ثبت شده بود. مدير 
مجتمع فوالد سبا با اشاره به افزايش كيفي توليد آهن 
اسفنجي در اين مجموعه خاطرنش��ان كرد: ميزان 
خلوص آهن اين محصول باالي ۹۴ درصد است كه 
اين خلوص در كاهش مصرف انرژي در فوالدسازي و 
افزايش ذوب و كيفيت محصول نهايي بسيار موثر است.

چراخودروهايداخليبين10تا40ميليونتومانافزايشقيمتداشتند؟

استفادهپليسازمحصوالتداخلی

هشدار خودرويي به دولت 

 تويوتا هم در تحريم بهتر از اين نيست
به نقل از عص��ر خدمات صنعت خ��ودرو در حالی بدل به 
يکی از اصلی ترين تيترهای رس��انه ها شده است که افراد 
غير متخصص هم درب��اره آن نظر تخصصی می دهند! از 
کارشناس��انی که يک روز هم سابقه توليد و مهندسی در 
کارنامه ندارند گرفته تا مسئولين و مديران مختلف حتی 
درب��اره آلياژهای بدنه محصوالت نيز س��خن می گويند. 
صنعت خودرو در ايران همچون اقتصاد در تمام دوران خود 
هميشه در معرض طوفان های تحريمی و ساختارهای غلط 
داخلی قرار داشته است. به شکلی که عمال نتوانسته انتظارات 
را برآورده کند. اين در شرايطی است که در مقام مقايسه با 
ديگر صنايع غير نظامی همچون کشاورزی و مواد غذايی در 
همان جايگاهی قرار دارد که آنها ايستاده اند. حتی در بخش 
معادن نيز هنوز ميزان زيادی از صادرات را مواد خام تشکيل 
می دهد، باز هم اين صنعت خودرو اس��ت که نوک پيکان 
انتقادات به سمت آن نشانه می رود. بدون شک با گذشت 
حدود ۷۰ سال از عمر صنعت خودرو در ايران، اين صنعت 
بايد در جايگاهی بهتر از امروز قرار داش��ته باشد. اما نبايد 
فراموش کرد، برای رس��يدن به يک هدف مشخص اولين 
نياز يک استراتژی بلند مدت و نقشه راه است. حال سوال 
اينجاست با نوسانات ارزی، نوسانات در ارتباطات بين المللی 
و همکاری با شريکان خارجی، تحريم های مالی، تغييرات 
مکرر در استراتژی های کالن و مديران اين صنعت، انتظار 

از صنعت خودرو مبتنی بر واقعيت است؟
با اين حال اين صنعت س��عی کرده در تالطم های دريای 
اقتصاد ايران غرق نش��ود. البته انتقادها به اين صنعت به 
خصوص در دورانی که دريچه های ارتباط با جهان به کمک 
 برجام باز شده بود، کامال وارد است. اما صنعت خودرو کالن تر 
از آن است که با شعارهای بزرگ و برخوردهای ضربتی در 
يک بازه زمانی کم تر از س��ه سال همه عقب ماندگی ها را 
جبران کند. در واقع گستردگی اين صنعت از نظر تخصصی 
به عقيده کارشناسان آن را در کنار علم پزشکی قرار می دهد.

    مدل ايرانی يا جهانی؟
با اين حال در س��ال های اخير صنعت خودرو همواره به 
صورت مستقيم از طرف مسئولين، نمايندگان و حاال پليس 

راهور مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقادهايی که در پی آن 
هيچ راه کاری وجود ندارد و راهکارهای تخصصی مديران 
اين صنعت نيز مورد توجه تصميم گيران و تصميم سازان 
کالن قرار نمی گيرد. در روزهای اخير نيز رئيس پليس راهور 
سيدکمال هاديانفر، اين صنعت را به شدت مورد انتقاد قرار 
داده است. او چنان سخن می گويد که گويی ديگر صنايع 
کشور عملکردی چون صنايع کشورهای درجه اول اقتصای 
جهان دارند و صنعت خودرو با مدل ايرانی فعاليت می کند!

رئيس پليس راهور حتی از آلياژهای به کار رفته در صنعت 
خودرو انتقاد کرده است. درحالی بخش زيادی از ناوگان 
پليس راهور را همين خودروهای ساخت داخل تشکيل 
می دهند. اين در شرايطی است که ديگر صنايع همچون 
نس��اجی و صنايعی که در باال به آنها اشاره شد، نيز همين 
ش��رايط را دارند و واقعيت اينجاس��ت که از کوزه اقتصاد 
پر نوس��ان ايران همان تراود که در اوست. اين انتقادها در 
شرايطی مطرح می ش��ود که تهيه مواد اوليه برای قطعه 
سازان تسريع شده اس��ت. همکاری های بين المللی در 
حوزه مالی و انتقال پول بهبودی نيافته و موانع پيش پای 
قطعه سازان مرتفع نشده است. اگر سفره درد دل های قطعه 
سازان و خودروسازان از همکاری گمرکات کشور را هم به 
اين روضه اضافه کنيم، در نهايت بايد پرسيد به اين دل های 
پرخون چه داده ايم که بستانيم؟ حتی يکی ديگر از مسائل 
بيان ش��ده اخير حضور خودروهايی با سوخت »آب« در 
ناوگان پليس است! موضوعی که تا به حال در جهان نمونه 
عينی نداشته و اگر اين کشف تاريخی در کشور اتفاق افتاده 
باشد، چرا آن را جهانی نمی کنيم . حيف است اين اختراع 
بزرگ بشری را به توليد انبوه نرسد. البته موتورهای بخار دهه 
هاست که از چرخه خارج شده اند و مکانسيم عملکردی 
خودروهای » آب س��وز « بايد جالب توجه باشد. از ديگر 
اخبار داغ مطرح ش��ده در اين روزها ماجرای پرپيچ و خم 
واردات خودرو است. ماجرای که منتقدان صنعت خودرو 
داخلی از آن به ش��دت دفاع می کنند. وارداتی که در پيچ 
های جاده سياس��ت های کالن اقتصادی کشور گم شده 
اس��ت و هر روز ُمهر »آزاد شد، باطل شد« بر آن می خورد. 
اما سوال اينجاست، واردات خودرو با توجه به نرخ فعلی ارز 

و هزينه های مالی و پولی در کنار تعرفه ای واردات و … آيا 
می تواند با خودروهای توليد داخل از نظر قيمت تمام شده 
رقابت کند؟ آيا واردات خودروهای کره ای مدل ۲۰۲۲ و 
قيمت تمام شده نجومی در ايران می تواند جای چند صد 
هزار دستگاه خودرو توليد داخل را بگيرد؟ قطعا خودروهای 
وارداتی جديد ب��ا برندهای معتبر جهانی برتر از توليدات 
داخل هستند، اما کدام بخش از جامعه از نظر اقتصادی توان 
خريد اين خودروها را خواهند داشت؟ واردات چند ده هزار 
 خودرو راه گشای کاهش آمارهای تصادف های جاده ای

 اس��ت، يا رفع موانع ارتباطات جهانی خودروس��ازان در 
استراتژی های سياسی کالن کشور و انتقال پلتفرم های 

جديد جهانی به خصوص توليد خودروسازان؟

    چه کسی به خودروهای داخلی 
مجوز پالک می دهد؟

نکته جالب توجه ديگر در خصوص انتقادهای پليس راهور 
از خودروسازان و ماجراهای اخير اين که مجوزهای پالک 
خودروهای توليد داخل را خوِد پليس راهور صادر می کند. 
در اين روند خودروس��ازان با در دست داشتن مجوزهای 
حاصل از پاس کردن اس��تانداردهای ۸5 گانه س��ازمان 
استاندارد برای کسب مجوز پالک به پليس راهور مراجعه 
می کنند. به اين ترتيب يکی از سازمان هايی که می تواند 
به صورت تخصصی در اين موضوع اظهار نظر کند، سازمان 
اس��تاندارد و نتايج کارشناسی آنهاست نه مسوول صدور 
 پالک خودروها که خود از آنها استفاده می کند. در سال های

 گذشته خودروسازان کشور که همواره در معرض تحريم 
ها قرار داشته اند، نتوانستند پلتفرم های روز جهان را وارد 
خطوط توليد کنند. در اين ش��رايط حداکثر توان خود و 
صنعت قطعه سازی را برای به روز رسانی پلتفرم های موجود 
 به کار گرفته اند. حاصل اين تالش افزودن سيستم های

 ايمنی و به روز رس��انی هايی در حوزه تکنولوژيکی است 
که در نهايت محصوالت فعلی را پديد می آورد. حال سوال 
 اينجاست آيا می توان پلتفرم های توليد داخل را با پلتفرم های

 خودروهای روز جهان و آمارهای تصادفات جهانی مقايسه 
کرد؟ پاسخ ساده اس��ت، خير. آيا خودروسازانی همچون 
تويوتا م��ی تواند در ش��رايط تحريمی به م��دت ۴ دهه، 
خودروهايی با ايمنی و فناوری های پيشرفته راهی بازارهای 
جهان کند؟ باز هم پاسخ خير است. از اين رو به نظر می رسد، 
انتقادها از صنعت خودرو در مسيری واقع بينانه نيست. در 
غير اين صورت نگاه پوپوليستی به صنعت خودرو نه دردی 
از صنعت دوا می کند و نه دردی از مردم. صنعت خودرو به 
خودی خود يک صنعت فاسد و ناکارآمد نيست. بلکه آنچه 
ضعف های اين صنعت را باعث می شود، تاثير تصميمات 
کالن اقتصای و سياسی روی اين صنعت است. برای اين 
که درخت صنعت خودرو باری به سنگينی هيوندايی و کيا 
بدهد، بايد ابتدا اصالحات ساختاری و مديريتی را تجربه 
کند. امروز در اين صنعت همان چيزی را برداشت می کنيم 
که کاشته ايم، نه بيشتر. در پايان فراموش نکنيم، در آمارها 
و گزارش های تصادفات کش��ور نقش کيفيت جاده ها و 

خودروهای فرسوده نيز نبايد ناديده گرفته شود.

ويژه
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جوابیه

سرپرست مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت گفت: قطعا برنامه اي براي حذف ارز ترجيحي 
نداريم و هدفمان انتقال منابع ارز ترجيحي به بيمه ها 
است.  محمد هاشمي در پاسخ به مطلب منتشر شده 
در خصوص تبعات ح��ذف ارز ترجيحي دارو گفت: 
همانطور كه بارها بيان ش��ده اس��ت برنامه اي براي 
حذف ارز ترجيحي نداريم و هدفمان انتقال منابع ارز 
ترجيحي به بيمه ها است كه اين نكته را بارها هم اعالم 
كرده ايم. منتها برخي رسانه ها به ذائقه خود مطالب را 
منتشر مي كنند و به حقايق نمي پردازند.وي افزود: 
آنچه ما در برنامه ريزي مان درخصوص جابه جايي ارز 
ترجيحي با ارز نيمايي داريم، اين است كه منابعي كه 
درحال حاضر براي ارز ترجيحي داده مي شود و فساد 
زيادي دارد، از جمله قاچاق معك��وس، عدم واردات 

100 درصدي داروهايي ك��ه ارز ترجيحي گرفتند، 
فسادهايي كه در خروج دارو از زنجيره اتفاق مي افتد، 
باگ هايي كه در زنجيره توزيع دارو است و ...مواردي 
از اين قبيل، تصميم گرفتيم منابع حاصل از آزادسازي 
نرخ ارز يا منابع يارانه اي كه دولت براي ارز ترجيحي 
مي دهد را منتقل كنيم به بيمه ها؛ يعني دولت منابع 
را به بيمه ها مي دهد و بيمه ها متعهد مي ش��وند كه 
پوشش دهند. در نتيجه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و 
يك كار داخلي درون دولت اتفاق مي افتد.  وي ادامه 
داد: دولت قبال منابع را ب��ه ارز ترجيحي مي داد و در 
اختيار بانك مركزي و وزارت بهداش��ت قرار گرفته و 
در نهايت به شركت ها داده مي شد، درواقع با اعتماد 
كردن به شركت هاي واردكننده منابع ارزي در اختيار 
آنها قرار مي گرفت و متاسفانه بعضا نتيجه اين اعتماد 

منجر مي شد به اينكه بسياري از داروها وارد نمي شد 
يا اينكه وارد مي ش��د و قاچاق معكوس رخ مي داد يا 
داخل زنجيره گم مي ش��د. با اين اقدام اعتبار داخل 
بيمه ها رفت��ه و دارو با قيمت واقعي وارد مي ش��ود و 
بيمه ها هزينه دارو را پوشش مي دهند. در اين شرايط 
اگر دارويي بخواهد قاچاق شود زياد فرقي ندارد زيرا 
قيمتش واقعي است و يارانه اي براي آن صرف نشده 
و يارانه در محل بيمه ها هزينه شده و مخارج بيمار را 
پوشش مي دهند.هاشمي در پايان تاكيد كرد: آنچه 
اهميت دارد اين است كه بيمه ها تضمين دهند كه اگر 
اعتبار را دريافت كردند هزينه كنند و دولت و سازمان 
برنامه و بودجه متعهد شوند كه اين منابع را تخصيص 
دهند. بعداز ايجاد اين ش��رايط، آزادسازي نرخ ارز و 

انتقال يارانه دارو به بيمه ها اتفاق خواهد افتاد.

برنامهايبرايحذفارزترجيحينداريم

 پ��س از حمله روس��يه ب��ه اوكراين، 
تصاويري از پناه گرفتن و اسكان مردم 
در ايستگاه هاي مترو منتشر شد، اين 
مساله نشان مي دهد كه در مواقع بحران سازه هاي 
ش��هري همچون ايس��تگاه هاي مت��رو مي توانند 
كاركرد چندگانه داشته باشند؛ اما حاال اين سوال 
مطرح ش��ده كه آيا ايستگاه هاي متروي تهران نيز 
مي توانند در زم��ان بروز حوادث احتمالي پناهگاه 

خوبي براي شهروندان باشند؟
ابرسازه مترو به دليل نوع كاركردش جزو سازه هاي 
محكم در شهرها محسوب مي شود، از سويي ديگر 
حركت و ايجاد مس��يرهاي زيرزميني و همچنين 
ش��بكه دسترس��ي مويرگي به تمام س��طح شهر، 
اين سازه را به لحاظ پدافندي پر اهميت مي كند، 
مس��ووالن س��ابق مترو همواره تاكيد داشتند كه 
متروي تهران در برابر هش��ت ريش��تر زمين لرزه 
مقاوم است وحاال با انتشار تصاويري از پناه گرفتن 
اوكرايني ها در ايس��تگاه هاي مترو و اقامت آنها در 
اين پناهگاه ها اين س��وال مطرح مي ش��ود كه آيا 
مي توان در زمان وق��وع بحران هاي طبيعي و غير 
طبيعي از اين س��ازه ها به عنوان پناهگاه استفاده 
كرد؟ كام��ران رحيم اف معاون فني و مهندس��ي 
ش��ركت متروي تهران در گفت وگو با ايس��نا، در 
م��ورد پدافن��د در مت��روي تهران  مي گوي��د: نوع 
تهديدات، نوع دف��اع را تعيين مي كند، طرح هاي 
ساخت پناهگاه شهري پس از جنگ جهاني اول و 
از اوايل دهه 1۹۲0 مطرح شد و به مرور با گسترش 
تهدي��دات و خطرات حمالت هوايي و موش��كي، 
ميكروبي، شيميايي و هس��ته اي در دوران جنگ 
تحميل��ي نيز با تم��ام وجود اين نياز را احس��اس 
كرديم، به همين علت اس��تفاده از س��ازه هاي زير 
زميني موجود مانند تونل ها و ايس��تگاه هاي مترو 
نيز در همين راستا مورد توجه هستند. وي با تاكيد 
بر اينكه الزم اس��ت به تعريفي از پدافند غيرعامل 
برسيم، مي افزايد: ما تعريف استاندارد پدافند غير 
عام��ل را داريم كه بر اس��اس آن پدافند غيرعامل 

به »مجموع��ه اقدامات غير مس��لحانه كه موجب 
افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم 
فعاليت هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل 
مديريت بح��ران در مقابل تهدي��دات و اقدامات 
نظامي دشمن مي گردد« اطالق مي شود. بنابراين 
براي افزايش كارايي دفاع عامل، بايد اصول پنجگانه 
پدافن��د غيرعامل كه در همين تعريف مش��خص 
اس��ت را براي تقويت و اس��تفاده از س��اختارهاي 

موجود يا امكانات جديد به كار برد.
رحيم اف در مورد اينكه از چه زماني بحث پدافند 
غيرعامل در مترو و همچنين متروي تهران مورد 
توجه قرار گرفت؟ مي گويد: در سطح دنيا از جنگ 
جهان��ي دوم به طور گس��ترده به عن��وان پناهگاه 
استفاده ش��د و در ايران هم به دليل تجارب جنگ 
تحميلي و نياز به پناهگاه ها، ساخت متروي تهران 
از سال 1۳۶۴ بعد از انقالب آغاز شد و بعد از جنگ 
با توجه ويژه اي دنبال ش��د و در اس��ناد باالدستي 
مترو نيز به لزوم تدوين الزامات و دستورالعمل هاي 
عملياتي براي آماده س��ازي و استفاده از فضاهاي 
زير سطحي و تونل ها و ايستگاه هاي مترو در مواقع 
تهديدات انسان ساخت و همچنين مديريت بحران 
در شرايط بالياي طبيعي اش��اره شده است كه از 
جمله در طرح جامع تهران 1۳۸۶ و برنامه هاي پنج 
ساله شهرداري تهران و همچنين مصوبات شوراي 
شهر تهران، اين مهم مورد تاكيد قرار گرفته است. 
معاون فني و مهندسي ش��ركت متروي تهران در 
مورد اقدامات انجام شده در اين حوزه ادامه مي دهد: 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه ه��اي مختلفي بوده 
اس��ت، بگونه اي كه يك حوزه ملزم به ايجاد بستر 
مناس��ب جهت تاكيد بر تدوين قوانين و الزامات و 
دستورالعمل هاي الزم براي اجراي اصول پدافند 
غير عامل در فضاهاي زير سطحي و مترو بوده كه 
در اس��ناد باال دس��تي اين مطالب گنجانده شده 
اس��ت و بحث تدوين الزامات و دستورالعمل هاي 
مورد نياز براي استفاده در مرحله طراحي خطوط 
جديد يا اجرا در خطوط موجود نيز در هر دو حوزه 

پدافند غيرعامل و مديريت بحران، در»طرح جامع 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل راه آهن شهري 

تهران« ديده شده است.

    مقاوم بودن ايستگاه 
در مقابل اصابت مستقيم سالح

وي ادامه مي دهد: عالوه بر اين موارد، اجراي يك 
نمون��ه پايلوت از پناهگاه هاي NBC ) هس��ته اي، 
بيولوژيكي و ش��يميايي ( در يكي از ايستگاه هاي 
متروي ته��ران از مدت ها قبل در ح��ال اجرا بوده 
كه در ص��ورت تامين اعتب��ارات الزم در طي يك 
الي دو س��ال آينده به بهره برداري خواهد رس��يد. 
اين اولين ايس��تگاه در نوع خود در كشور بوده كه 
دانش س��اخت آن در حال بومي ش��دن است و در 
صورت تكميل، ش��بكه مترو مي تواند با اس��تفاده 
از اين دان��ش، در س��اير ايس��تگاه ها در تهران يا 
س��اير ش��هرهاي داراي مترو با توجه به نيازهاي 
منطقه اي، كاربري چندگانه ايس��تگاه ها و تونل ها 
را توسعه داده و بهره برداري كند. رحيم اف در مورد 
آمادگي ايستگاه ها در مقابله با حمالت شيميايي 
يا تشعش��عات مي افزايد: امكانات مورد نياز جهت 
مقابل��ه با م��واردي مانن��د حمالت ش��يميايي يا 
ميكروبي و حتي هسته اي درايستگاه هاي موسوم 
به  NBC )هسته اي، بيولوژيكي، شيميايي( فراهم 
مي ش��وند. دانش فني س��اخت چنين ايستگاهي 
در حال بومي ش��دن بوده و يك نمونه ايس��تگاه با 
قابليت اس��تفاده به عنوان پناهگاه NBC مراحل 
پاياني س��اخت را طي مي كند. عالوه بر آن با توجه 
به امكان ارتباطي خطوط مترو به مراكز درماني و 
امدادي با تجهيز ويژه بخش هايي در آنها اين توان 
را مي توان افزايش داد. وي در مورد اين ايس��تگاه 
مي افزايد: نمونه در حال اجراي يك ايستگاه جامع 
NBC )هسته اي، بيولوژيكي، شيميايي( ظرفيت 
اسكان كوتاه مدت 1۲000 نفر و بلند مدت ۵000 
نف��ر را دارا مي باش��د. اين نوع پناه��گاه در مقابل 
حمالت بيولوژيك، ش��يميايي، آلودگي هسته اي 

و اصابت مس��تقيم سالح هاي مرسوم مقاوم است. 
از ويژگي هاي ب��ارز اين پناهگاه س��ازه يكپارچه 
آن و وجود فيلترهاي تصفيه ه��وا و ژنراتور برق و 
مخازن ذخيره آب شرب و سرويس هاي بهداشتي و 
ذخيره سازي اقالم خوراكي، لوازم خواب و ملزومات 
پزشكي است. رحيم اف ادامه مي دهد: البته دقت 
داشته باشيد كه در مباحث پدافندي فقط ايستگاه 
مدنظر نيس��ت؛ بلكه تونل نيز مهم است. مشخص 
اس��ت كه با توجه به نوع كاربري جهت استفاده از 
اين فضاها به عنوان پناه��گاه در مواقع حمالت يا 
حوادث، بايد امكانات اضافي در آنها ديده شود كه 
اين ب��ا اجراي الزامات و دس��تورالعمل هاي مدون 
چه در مرحله طراحي يا حتي پس از س��اخت، به 
دست مي آيد. البته همانطور كه مي بينيم در جنگ 
اوكراين شبكه مترو به عنوان اصلي ترين جان پناه 
مورد استفاده مردم قرار گرفته است. ذكر اين نكته 
ضروري است كه اس��تفاده از امكانات شبكه مترو 
از هزينه اضافي و دوباره براي س��اخت پناهگاه كه 

فقط در ش��رايط اضطراري اس��تفاده مي شود نيز 
جلوگيري كرده و به دليل گس��تردگي ش��بكه در 
زير زمين امكان جابه جايي ام��ن مردم نيز فراهم 
مي ش��ود. وي در پاسخ به اين س��وال كه پروتكل 
پدافندي استفاده از ايستگاه ها را در چه زمان هايي 
اعالم كرده و آيا تامين امكانات اوليه همچون غذا 
و پتو، س��رويس بهداش��تي و ... هم در نظرگرفته 
مي ش��ود؟ يا نه مي گويد: هم اصول پدافند مدنظر 
اس��ت و هم دس��تورالعمل هاي مديريت بحران و 
الزمه آن، توجه به الزاماتي است كه بايد از قبل در 
ايس��تگاه ها و تونل ها فراهم شده باشد. تمامي اين 
مواردي هستند كه در اسناد خروجي »طرح جامع 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل راه آهن شهري 
تهران « ديده شده است و در مواقع لزوم، ايستگاه 
اصطالحا به كاربري مورد نظر »س��وييچ كرده« و 
محل اسكان موقت مي شود كه همه امكانات مورد 
نياز جهت اس��كان تعداد مشخصي از افراد در يك 
مدت معين ب��دون نياز به امكان��ات بيرون تامين 

شود. اين ايس��تگاه ها داراي سيستم برق مستقل، 
مخازن آب ش��رب و س��اير امكانات است و تأمين 
مايحتاج غذايي و انبار مواد غذايي و ....مي بايست 
توسط ش��ركت بهره برداري مترو پيش بيني شود. 
وي در مورد هزينه آماده سازي هر ايستگاه براساس 
اصول پدافندي اظهار مي كند: اجراي اصول پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران و ايجاد امكان كاربري 
چندگانه در هر ايستگاه به طور متوسط حدود 1۵ 
ت��ا ۲0 درصد به هزينه س��اخت اضافه مي كند كه 
اين با توجه نوع كاربري مورد نياز متفاوت خواهد 
بود. رحيم اف در مورد مطالعات پدافند غير عامل 
خطوط و ايس��تگاه هاي متروي جديداالحداث با 
تاكيد ب��ر ارزيابي وضع موج��ود از ديدگاه پدافند 
غي��ر عامل و تجزي��ه و تحليل آس��يب پذيري ها و 
تهديدات متصور و ارزيابي ريسك مي گويد: البته 
شرح خدمات پدافند غير عامل در قرارداد خطوط 
 جديداالح��داث مترو ب��ه تاييد س��ازمان پدافند 

غير عامل كشور رسيده و ضميمه قرارداد است.

گزارش

ابرسازهمتروبهدليلنوعكاركردش
جزوسازههايمحكمدرشهرهامحسوبميشود

مترو، پناهگاهي امن به هنگام حوادث؟

رويخطخبر

اداره كل هواشناسي استان تهران آسمان تهران را كمي 
ابري تا نيمه ابري همراه با وزش باد شديد تا خيلي شديد 
پيش بيني مي كند و نسبت به وقوع توفان گرد و خاك 
هشدار مي دهد. به گزارش ايسنا بر اساس بررسي داده ها 
و نقش��ه هاي پيش يابي هواشناس��ي، وضعيت جوي 
اس��تان تهران طي پنج روز آينده، آسماني كمي ابري 
تا نيمه ابري همراه با وزش باد و گاهي وزش باد شديد 
موقتي به ويژه در نواحي جنوبي و مركزي پيش بيني 
مي شود. در بعضي ساعت ها با تقويت ناپايداري هاي جو 
به ويژه از بعدازظهر س��ه شنبه تا چهارشنبه )۲۳ و ۲۴ 
فروردين( آسماني ابري همراه وزش باد شديد تا خيلي 
ش��ديد گاهي با گردوخاك و در پاره اي نقاط با رگبار و 
رعدوبرق مورد انتظار است. همچنين تا چهارشنبه )۲۴ 
فروردين( روند افزايش نسبي دما و پنجشنبه تا جمعه 
)۲۵ تا ۲۶ فروردين( روند كاهش نسبي دما پيش بيني 

مي ش��ود. اداره كل هواشناسي استان تهران با صدور 
هش��دار زرد رنگ نيز از وزش باد شديد گاهي خيلي 
شديد، در پاره اي نقاط به ويژه نيمه جنوبي و نواحي 
مركزي گاهي همراه با خي��زش و توفان گردوخاك 
و احتمال كاهش كيفيت ه��وا رگبار پراكنده باران و 
رعد و برق به ويژه در نيمه ش��مالي اس��تان از بعد از 

ظهر دوشنبه )۲۲ فروردين( تا اواخر وقت چهارشنبه 
)۲۴ فروردين( خبر داد. در اين شرايط جوي احتمال 
شكستن درختان فرسوده و نهال ها و احتمال آسيب 
رسيدن به سازه هاي موقت و سست، احتمال صدمه 
به پوشش گلخانه ها و خطر سقوط اجسام و تابلوهاي 
تبليغاتي، گاهي خيزش گردوخاك و كاهش ميدان 
ديد و كاهش كيفيت ه��وا و خطر برخورد صاعقه در 
ارتفاعات پيش بيني مي ش��ود.  اداره كل هواشناسي 
استان تهران براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي 
پرهيز از پرواز با هواپيماهاي سبك و گاليدرها، پرهيز 
از كوهن��وردي و صعود به ارتفاع��ات، محكم كردن 
سازه هاي موقت و پوشش گلخانه ها، پرهيز از كار روي 
سازه هاي مرتفع، عدم تردد كنار سازه هاي نيمه تمام 
و قرار نگرفتن در مناطق مرتفع غير مسقف با توجه به 

احتمال پديده صاعقه را توصيه مي كند. 

هشدارهواشناسينسبتبهوقوعتوفانگردوخاكدرتهران

مع��اون پيش��گيري از معلوليت هاي مركز توس��عه 
پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور از 
شناسايي حدود ۳000 نوزاد با اختالالت شنوايي خبر 
داد و گفت: غربالگري براي شناس��ايي بيماري تنبلي 
چشم در س��ال 1۴01 از ارديبهشت ماه آغاز مي شود. 
به گزارش ايسنا، افروز صفاري فرد معاون پيشگيري از 
معلوليت هاي مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كش��ور درباره غربالگري شنوايي 
گفت: در سال 1۴00 حدود ۹00 هزار نوزاد شامل ۸۸ 
درصد نوزادان متولد شده در طرح غربالگري شنوايي 
مورد غربالگري قرار گرفتند. وي ادامه داد: حدود سه 
هزار كودك شناس��ايي ش��ده اند كه دچار مشكالت 
اختالالت شنوايي بودند و اين نوزادان براي تشخيص 
دقيق ت��ر و اقدامات مداخله اي به مراكز درماني ارجاع 

داده  شدند. برنامه غربالگري شنوايي در سال 1۴01 نيز 
مانند سنوات گذشته ادامه دارد و اميدواريم با فروكش 
كردن بيماري كرونا بتوانيم پوشش مان را از ۸۸ درصد 
هم باالتر ببريم. معاون پيشگيري از معلوليت هاي مركز 
توسعه پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 

كشور تصريح كرد: در حال حاضر نيز با همين ميزان 
۸۸ درصد جزو كش��ورهاي با عملكرد عالي هستيم. 
براساس اعالم س��ازمان بهداشت جهاني كشورهايي 
كه در زمينه غربالگري ش��نوايي بي��ش از ۸۵ درصد 
غربالگري داشته باشند، جزو عملكرد عالي محسوب 
مي ش��وند. صفاري فرد درباره غربالگري تنبلي چشم 
گفت: برنامه غربالگري تنبلي چشم نيز به اين صورت 
بود كه از آبان ماه برنامه ما ش��روع مي شد، اما از زماني 
كه كرونا در كشور شيوع پيدا كرد، در سال ۹۹ به دليل 
محدوديت هايي كه وجود داش��ت غربالگري تنبلي 
چش��م را از تيرماه آغاز كرديم و در سال 1۴00 نيز از 
ارديبهشت ماه كار غربالگري تنبلي چشم آغاز شد، در 
سال 1۴01 نيز از ابتداي ارديبهشت ماه برنامه غربالگري 

را آغاز خواهيم كرد.

آغاز»غربالگريتنبليچشمكودكان«ازارديبهشتماه

دعايروزدهمماهمباركرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْجعلنيفیِهمنالُمتوكلینعلیكواْجعلنيفیِهمنالفاِئزينلديكواْجعلنيفیِهمنالُمقّربین
الیكبإْحساِنكياغايهالّطاِلبین.

خداياقراربدهمرادراينروزازمتوكالنبهدرگاهتومقرركندرآنازكامروايانحضرتتومقرر
فرمادرآنازمقرباندرگاهتبهاحسانتاينهايتهمتجويندگان.
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