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يادداشت- 1

حمايت مشروط از ارز 
»تك نرخي«

بخش خصوصي در س��ه س��ال 
گذش��ته بارها اعالم ك��رده كه 
سياست ارز چند نرخي نه تنها به 
نفع اقتصاد ايران نيست كه اثرات 
منفي گسترده اي بر بخش هاي 
مختل��ف مي گ��ذارد و از اين رو 
ما مداف��ع تك نرخي ش��دن ارز 
هس��تيم. ارز ۴۲۰۰ تومان��ي در 
س��ال هاي گذش��ته براي تعدادي از كاالهاي اساسي در نظر 
گرفته شده بود كه متاس��فانه تاثير چنداني بر سفره مردم يا 
پايين نگه داشتن قيمت تمام شده كاالها نداشت. با اين وجود 
اما حذف اين ارز نياز به برخي پيش نيازهاي مهم دارد. در كنار 
مصرف كننده نهايي تغيير در سياس��ت هاي ارزي مي تواند 
بر اقدامات واحده��اي توليدي نيز تاثير بگذارد. اگر حذف ارز 
ترجيحي موجب افزايش تورم ش��ود اين موض��وع خود را در 
باالرفتن بهاي تمام شده كاالهاي توليدي نيز نشان مي دهد و 
همين امر هزينه توليد كنندگان را باال مي برد. براي جلوگيري 
از فشار جديد بر توليدكنندگان بايد تالش كرد راهي در جهت 
حمايت از فعاالن اقتصادي پيش بيني شود. توليد كنندگان 
ايراني در سال هاي گذشته با فشارهاي مختلفي مواجه بوده اند 
و اگر بنا باشد كه بار تغيير در سياست هاي ارزي فشار جديدي 
را به آنها وارد كند قطعا شرايط سخت تر خواهد شد. از سويي 
حمايت مستقيم از اقشار كم درآمد براي تامين نيازهايشان به 
عدالت اقتصادي نزديك تر اس��ت و از سويي ديگر بايد تالش 
شود كه توليد كنندگان نيز در اين مسير آسيب نبينند. يكي 
از مشكالت اصلي ارز چند نرخي باالرفتن التهاب در صورت 
حذف آن خواهد بود كه البته اين اقدام درس��ت بايد با رعايت 
تمام جوانب پيگيري شود. با توجه به فشارهايي كه در سال هاي 
گذشته بر معيشت اقشار كم درآمد جامعه وارد شده، قطعا يكي 
از اصلي ترين موضوعاتي كه دولت در اين فرايند بايد به آن توجه 
كند، آسيب نديدن اين اقشار از سياست هاي جديد است. در 
واقع تك نرخي كردن ارز قطعا در ميان مدت و بلندمدت به سود 
اقتصاد ايران خواهد بود اما در كوتاه مدت نبايد اجازه داد مشكلي 
جديد به وجود  آيد. از اين رو تيم تصميم گيران اقتصادي بايد 
راهكارهاي حمايتي جايگزين خود را ارايه كنند و سپس نسبت 

به اتخاذ تصميمات جديد اقدامات الزم را انجام دهند. 

عباس آرگون

رييس اتاق ايران: جرياني قصد دارد بخش خصوصي را مقابل ديگر جريان  ها قرار دهد

وزير اقتصاد، تصميمات وزراي صمت وكار را زير سوال برد!

 اعتراض اتاق 
به ليست بدهكاران بانكي

يادداشت-5يادداشت-2 يادداشت-4يادداشت-3

آيا فلسطين در آستانه جنگ 
جديدي قرار گرفته است؟

»پيشگيري مقدم بر بهداشت« 
فقط شعار است

 اقدامي مهم 
در جهت شفافيت بازار 

 چرايي سياست هاي كلي 
تامين اجتماعي؟

بيايي��د از تج��ارب تاريخي 
سال هاي گذش��ته استفاده 
كنيم، چ��را بايد ما مراس��م 
عي��د را در حرم قدس��ي آن 
هم در ش��هري كه ب��ر روي 
بش��كه ب��اروت ق��رار گرفته 
برگزار كنيم، انفجار اين بشكه 
نه تنها اين سرزمين بلكه تمام 
خاورميانه را خواهد س��وزاند. اين جمالت را شاموئل 
مايير روزنامه نگار و تحليل گر انديشكده امنيت اسراييل 
و تحليل گر سابق روزنامه هاآرتص در صفحه شخصي 
خود در فضاي مجازي نوشته و مي افزايد، اولين تبعات 
اين اقدام سقوط موشك در تل آويو است، آيا رفتارهاي 
ما )ورود و قرباني كردن در مس��جد االقصي( مستحق 
چنين هزينه اي هست، آيا راه هاي بهتري وجود ندارند؟ 
ايهود المرت نخس��ت وزير اس��بق رژيم صهيونيستي 
هم در گفت وگويي با راديو ارتش اي��ن رژيم در رابطه 
با ح��وادث اخير و احتمال وقوع جنگ گفت: از ديدگاه 
من بايد كابينه تصميم به ممنوعيت حضور يهوديان 
در طول ماه رمضان را در مسجداالقصي بگيرد، اگر اين 
كار انجام شود فاجعه رخ نخواهد داد و منطقه به آتش 
كشيده نخواهد شد. اين تنها چند تحليل از تحليل هاي 
اعتراضي كارشناسان صهيونيست است كه نه به خاطر 
سركوب شديد فلسطينيان و هتك حرمت مقدساتشان 
بلكه به دليل ترس از تبعات امنيتي آن بر اين رژيم شان 

اعالم مي شود.
چند روزي است كه تنش در مسجد االقصي به نقطه اوج 
خود نزديك شده است، در حالي كه مناطق مختلف كرانه 
باختري نيز چنين شرايطي داشته و درگيري بين نظاميان 
صهيونيست و جوانان فلسطيني ساعت به ساعت شدت 

بيشتري به خود مي گيرند.
ب��ا وجود وس��اطت هاي ش��ماري از طرف ه��ا از جمله 
گفت وگوي مس��ووالن مصري با اس��ماعيل هنيه رهبر 
حم��اس كه در قط��ر اقام��ت دارد، در كنار فش��ارهاي 
پشت پرده قطر هيچ يك از اين تالش ها نتوانستند بيش 
از چند ساعت اين تنش را كاهش دهند. برنامه مهاجران 
صهيونيست ساكن فلسطين اشغالي امسال بر محور وارد 
كردن قرباني و ذبح آن در داخل مسجداالقصي و آغشته 
كردن قبه الصخره )مسجدي كه گنبد آن طاليي است( به 
خون اين قرباني ها استوار شده است؛ امري كه حتي پيش 
از انجام آن نيز موجبات خشم فلسطينيان را به وجود آورد.

گروه هاي مقاومت فلس��طيني اين اقدام را عبور از خط 
قرم��ز عنوان و تاكيد كردند در ص��ورت انجام اين اقدام، 
رفتار صهيونيست ها بدون پاسخ نخواهد ماند. به اعتقاد 
تحليلگران عرب، تئوريسين هاي امنيتي رژيم اسراييل به 
دنبال فشار حداكثري بر مقاومت به ويژه مقاومت در حال 
شكل گيري مجدد در كرانه باختري هستند تا از طريق 
ورود به يك جنگ تمام عيار با آن به يك باره آن را متالشي 
ادامه در صفحه 5 كنند، امري كه...  

در تمام دنيا دانش بهداشت 
و پيش��گيري به عنوان يك 
اص��ل بنيادي��ن در نظ��ام 
سالمت به ش��مار مي روند 
و اين ب��دان معناس��ت كه 
سياس��ت هاي پيش��گيري 
با رعاي��ت تقدم ب��ر درمان 
مص��داق پيدا مي كن��د، اما 
متاسفانه در كشور ما از صاحب نظران حوزه بهداشت 
و پيشگيري فقط در بحت خدمات اجرايي استفاده 
مي ش��ود كه اين خود يكي از ضعف هاي بزرگ اين 
حوزه به ش��مار مي رود. وقتي اما به اظهارنظرهاي 
غيرتخصصي اعت��راض مي كنيم دقيق��ا به همين 
دليل است كه مي دانيم در اكثر اين تصميم گيري ها 
هيچ نشاني از نظرات كارشناسانه متخصصان وجود 
ندارد. البته ما هنوز هم ش��عار »پيشگيري مقدم بر 
درمان« است س��ر مي دهيم اما اجرايي كردن اين 
ش��عار با تكرار آن بس��يار فرق دارد. سوال اين است 
كه در حال حاضر چند نفر از متخصصين بهداشتي 
ما در حوزه هاي سياس��ت گذاري كش��ور هستند؟ 
چند از نفر متخصصين بهداش��تي ما در سمت هاي 
وزارتخانه اي و تصميم گيري ها به خصوص مديريت 
كوويد-19 مشاركت دارند؟ يكي ديگر از ضعف هاي 
سياست گذاري كم بودن مش��اركت بين بخشي از 
بهداشت تا صنعت است. متاسفانه وزارت بهداشت 
از باال ب��ه پايين دس��تور مي ده��د و گزارش هايي 
مي خواهد كه اين گزارش ها شاخص و قالب درستي 
ندارند؛ در واقعيت بحث آموزش در كشور ما جامانده 
است. چطور مي شود يك جمله كليدي كه مي تواند 
نقش بس��يار مفيدي در زمينه بهداش��ت و درمان 
جامع��ه بازي كن��د همچنان به صورت يك ش��عار 
بالاستفاده باقي مانده باشد. ما در كدام زمينه تالش 
كرده ايم كه پيش��گيري را مقدم ب��ر درمان بدانيم؟ 
هميشه به بحث پيشگيري بي اعتنا بوده ايم و همين 
امر باعث شده كه حاال در بخش درمان و به خصوص 
بيمارس��تان هاي دولتي با مشكل مواجه باشيم و تا 
مرز ورشكستگي پيش بروند. چرا بايد در بحث كرونا 
دانشگاه هاي ما اولين مكان هايي باشند كه تعطيل 
مي شوند. در واقع بايد دانش��جويان دانشكده هاي 
بهداش��ت از اين آيين نامه هاي سخت و عدم امكان 
حض��ور در خوابگاه و دانش��گاه معاف باش��ند تا در 
عرصه قرار گرفته، آموزش بيشتري ببينند و افرادي 
توانمند ش��وند. آنها بايد دو ش��يفته و حتي بيشتر 
آموزش هايي بر اساس مهارت ببينند تا موجب كسب 
اعتبار پژوهشي، آموزشي و فرهنگي كشور شود؛ اما 
متاسفانه در پاندمي كرونا آنچه الزم بود، ميسر نشد. 
وزارت بهداشت و سيستم هاي تابعه وظايفي دارند 
كه براس��اس دانش بايد به بخش صنعت يا اجرايي 
ادامه در صفحه 8 خوراك بدهد، اما ... 

موضوع دامنه نوسان از جمله 
مباحث بس��يار چالش برانگيز 
در ميان اهالي بازار سرمايه بوده 
و به باور كارشناسان بسياري، 
افزايش دامنه نوسان يك اقدام 
مثبت تلقي مي ش��ود و بر اين 
باورند محدوديت هاي فعلي در 
ارتباط با دامنه نوسان، كاهش 
نقدشوندگي در بازار سرمايه را درپي داشته است؛ اين در 
حالي اس��ت كه معاون عمليات بازار شركت بورس اوراق 
بهادار تهران، مهدي سبزي زماني در ابتداي سال جاري 
از امكان دو برابر ش��دن دامنه نوسان سهام به درخواست 
بازارگردان��ان خب��ر داد و اعالم كرد: »براس��اس ماده ۲1 
دس��تورالعمل فعاليت بازارگرداني مصوب هيات مديره 
سازمان بورس، اجازه افزايش دامنه نوسان به درخواست 
بازارگردان به هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران 
محول شده است«.  در ابتدا اين سوال مطرح مي شود چرا 
مي بايست از دامنه نوسان استفاده مي كنيم و كشور هاي 
مختلف از چه روش هايي براي مديريت نوسان بازارهاي 
خود استفاده مي كنند؟ از جمله روش هاي استفاده براي 
مديريت نوسان در جهان مي توان از روش هايي دامنه نوسان 
ايستا، دامنه نوسان پويا، حراج دامنه اي و توقف نماد نام برد.

براساس بررس��ي هاي صورت گرفته در بورس هاي دنيا، 
كشورهايي كه از ريسك سرمايه گذاري باالتري برخوردارند 
و شفافيت در بازارهاي مالي آنها پايين است، معموال دامنه 
ادامه در صفحه 5 نوسان محدودتري دارند. 

تاكن��ون 53 سياس��ت كلي 
ب��ا احتس��اب سياس��ت هاي 
كلي مرب��وط ب��ه برنامه هاي 
توس��عه دوم ت��ا شش��م ابالغ 
ش��ده و سياس��ت هاي كل��ي 
تامي��ن اجتماعي ب��ه عنوان 
پنجاه وچهارمين سياست كلي 
نظام است كه در 1۴۰1/۰1/۲1 
ابالغ شد. اولين سياست كلي ابالغي مربوط به سال 137۲ 
و سياست هاي كلي برنامه دوم توسعه مي باشد. اگرچه به  
طور ميانگين حدودا هر سال حداقل ۲ سياست كلي نظام 
ابالغ ش��ده وليكن طي 5 سال گذشته فقط يك سياست 
كلي )نظام قانونگذاري سال 1398( ابالغ شده است و اين 
امر نشانگر عطف توجه به مقوله رفاه و تامين اجتماعي و 
ريل گذاري در حوزه سياست اجتماعي و سياست رفاهي 
اس��ت.  تامين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي اگرچه در 
آموزه هاي تمدني اسالمي -  ايراني داراي شواهد و قرائن 
بسياري مي باشد، وليكن به هر تقدير تامين اجتماعي در 
س��احت مدرن آن يك مقوله وارداتي اس��ت كه از حدود 
يك قرن پي��ش در حوزه هاي كارمندي )وظيفه و تقاعد( 
و كارگري )كارگران طرق و شوارع( وارد ايران شد و با فراز 
و نشيب هاي زيادي نضج گرفت و اشاعه يافت و اكنون در 
آس��تانه قرن جديدي از فعاليت نظام تامين اجتماعي و 
بيمه هاي اجتماعي در كشور هستيم و ابالغ سياست هاي 

كلي مي تواند نقطه عطفي در اين زمينه محسوب شود. 
يك سده بيمه گري اجتماعي و تامين اجتماعي در ايران 

از منظر انش��اي احكام قانوني كه واجد شموليت وسيع و 
عام باشد، داراي نقاط عطفي است ازجمله تصويب قانون 
تامين اجتماعي سال 135۴، ايجاد وزارت رفاه اجتماعي 
س��ال 135۴، تصويب قانون س��اختار نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي و ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي سال 
1383، تصويب ماده 57 قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور سال 1396 كه در كنار ماده 81 قانون برنامه 
ششم توسعه، ترجماني از قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي بود وليكن به هر تقدير در دولت هاي قبل 
و ماقبل، سه قانون اخيرالذكر اجرايي نشد. باالخره اينكه در 
ابتداي قرن جديد از تامين اجتماعي و بيمه گري اجتماعي 
در ايران مي توان ابالغ سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
را مي توان مركز ثقل و گرانيگاه سياست رفاهي و سياست 

اجتماعي كشور دانست. 

   ارزش افـزوده سياسـت هاي كلـي تاميـن 
اجتماعي:

حال بايد ديد سياس��ت هاي كلي تامي��ن اجتماعي كه 
ذيال »سياست« ناميده مي شود، نسبت به قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه ذيال »قانون« ناميده 

مي شود، چه ارزش افزوده اي دارد: 
1- قانون معطوف و متمركز به دو اصل ۲1 و ۲9 قانون اساسي 
است ولي سياس��ت به 6 اصل رفاهي قانون اساسي يعني 
اصول 3، ۲1، ۲8، ۲9، 31 و ۴3 مي پردازد و بسته كامل تري 
نسبت به قانون است. نكته حائز اهميت در ساير اصول قانون 
اساسي كه در قانون سال 1383 مغفول واقع شده اند معطوف 

به نقش فعال دولت، تكليف دول��ت در تامين حداقل ها و 
نيازهاي اساسي و سطح پايه خدمات، رفع فقر و محروميت 
و... مي باشد كه در اصول ۲1 و ۲9 به آن پرداخته نشده است. 
۲- در سياست به آزمون وسع )سنجش ميزان استحقاق 
و استطاعت( براي اليه بندي )امدادي، حمايتي و بيمه اي( 
و س��طح  بندي اليه بيمه اي )پايه، مازاد و مكمل( جهت 
برخورداري از خدمات و پوش��ش هاي حمايتي و بيمه اي 
توجه ويژه اي صورت گرفته است، وليكن در قانون به اين 

امر توجه نشده است. 
3- رويكرد فعال دولت و تعيين حداقل هايي كه بايستي از 
سوي دولت در حوزه هاي حمايتي و بيمه پايه و حفظ قدرت 
خريد براي اقشار ضعيف جامعه تضمين و تامين شود، از 

نكات مميزه سياست نسبت به قانون است. 
۴- در قانون مس��تثنياتي لحاظ گرديده ازجمله ماده 18 
قانون كه برخي از مجموعه ها را منفك از نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي فرض نموده و موكول به استيذان و به تبع 
آن برخي از نهادها و صندوق ها نيز خود را از قانون مستثني 
قلمداد مي كردند وليكن در سياس��ت هيچ اس��تثنايي 
وجود ندارد و حتي در مورد نيروهاي مسلح و امنيتي نيز 
استثنايي وجود ندارد و حكم به ارايه اطالعات شده است 
و فقط رعايت مالحظات امنيتي در فرآيند ارايه اطالعات 
آمده است. در نقطه مقابل وفق بندهاي 1 و ۲ سياست بر 
جامعيت، يكپارچگي، فراگيري، حفظ انتظام و انسجام امور، 
نظارت بر تكوين و فعاليت كليه سازمان ها و صندوق ها و... 
در قلمروهاي امدادي، حمايتي و بيمه اي تاكيد شده است.
ادامه در صفحه 3  

گزارش روز

وزير قول پيگيري داد

تجمع اعتراضي كاركنان وزارت كار
روز گذشته )سه شنبه( در حياط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي كارمندان اين وزارتخانه دست به اعتراض زدند.

تجمع اعتراض آميز تعداد زيادي از كاركنان وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي به دليل كاهش قابل توجه مبلغ حقوق، 
رفاهيات و اضافه كاري هم  در پاركينگ وزارتخانه، و شعار 
»وزير باكفايت، پرداخت با عدالت!« برگزار شد. به دنبال 
اين اتفاق، حجت اهلل عبدالملكي در نشست هم انديشي با 
كاركنان ستاد وزارت كار دستور داد كميته اي ويژه براي 
ساماندهي امور رفاهي تشكيل شود. عبدالملكي در اين 
نشست با ناعادالنه خواندن پرداخت حقوق و دستمزد در 
دس��تگاه هاي اجرايي گفت: براي افزايش بودجه وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي تمام تالش خ��ود را به كار 
خواهيم بست.  وزير كار افزود: شخص رييس جمهور هم 
چندين بار در جلس��ات هيات دولت نسبت به ضرورت 
واريز عادالنه حقوق و دس��تمزد تأكيد داش��ته و در اين 
خصوص س��ازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و 

بودجه نيز كارگروهي ويژه تشكيل داده اند. عبدالملكي به 
لزوم بهره مندي از تجربيات نيروهاي بدنه وزارت كار اشاره 
كرد و گفت: براي تربيت مديران ارش��د و هدايت جوانان 
نخبه و مستعد در اين مجموعه، بسترسازي هاي الزم را 
انجام مي دهيم.  وي تأكيد كرد: افزايش كارانه، رفاهيات، 
حقوق و دس��تمزد، پاداش و عيدي كاركنان س��تادي و 
اس��تاني وزارت كار به صورت ويژه در دس��تور كار است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مديركل امور بازرس��ي 
وزارتخانه و يكي از كارمندان را مامور برگزاري انتخابات 
كميته ساماندهي امور رفاهي وزارت مردم كرد؛ بر اساس 
پيشنهاد وزير كه با استقبال كاركنان مواجه شد ۴ نفر از 
اعضاي اين كميته 5 نفره به انتخاب كارمندان و يك نفر به 
عنوان نماينده وزير حضور خواهد داشت.  در اين نشست 
جمعي از كاركنان انتقادات خود را در حضور وزير و معاونين 
وي مطرح كردند. تفاوت ميزان حقوق و رفاهيات كاركنان 
وزارت كار با دستگاه هاي دولتي از جمله مطالبات مطرح 

شده بود. جمعي از كارمندان در پايان به صورت چهره به 
چهره مسائل و مشكالت خود را با دكتر عبدالملكي مطرح 
كردند؛ اين نشست ها به صورت دوره اي تكرار خواهد شد. 
در ماه هاي گذشته انتقادات فراواني از عملكرد عبدالملكي 
در وزارت كار مطرح شده و حتي برخي شايعات از احتمال 
استيضاح يا بركناري وي خبر داده بودند. پيش از اين و در 
روزهاي پاياني س��ال 1۴۰۰، دير پرداخت شدن حقوق 

بازنشستگان و موكول شدن پرداخت ها به ساعات پاياني 
آخرين روز كاري براي وزير كار حاشيه ساز شده بود. نحوه 
افزايش حقوق بازنشس��تگان در سال جاري و همچنين 
ميزان افزايش دستمزد كارگران نيز موضوعات ديگري 
است كه در هفته هاي گذشته براي اين وزارتخانه مسائلي را 
به وجود آورده و بايد ديد در نهايت از پرداختي ارديبهشت، 

تكليف اين افزايش ها چه خواهد شد.

رسول ياراحمديعلي حيدريمحمدمهدي زارع پورعماد   حسيني

  با وجود تالش نهنگ ها  
تحليلگران هشدار امكان يك سقوط بزرگ را داده اند

 پارلمان شهري 
به تشكيل يك سازمان جديد در شهرداري راي داد

 بيت كوين فعال  
از سقوط نجات يافت

صفحه 6     صفحه 5    

 چراغ سبز ارتش 
به بازبيني مجوز برج سازي در چيتگر

 طرح جديد يا عقب نشيني 
از  برنامه قبلي

 »تعادل« از روند بازار سرمايه
گزارش مي دهد 

در شرايطي كه نخس��تين ماه از سال 1۴۰1 نيز 
به پايان خود رس��يده، هنوز دول��ت براي يكي از 
اصلي تري��ن برنامه هاي اقتص��ادي خود طرحي 
دقيق ارايه نكرده است، طرحي كه بنا بود در آذر 
ماه سال گذشته و همزمان با تحويل اليحه بودجه 
نهايي شود اما به نظر مي رسد هنوز هيچ يك از قوا 
به جمع بندي در رابطه با آن نرسيده اند. با رسيدن 
ب��ه به��ار 1۴۰1، ارز ۴۲۰۰ توماني رس��ما وارد 
چهارمين سال از فعاليت خود شد. در بهار 97 بود 
صفحه 2 را بخوانيد كه دولت براي مقابله با...  

روند بازار سرمايه از ابتداي هفته جاري كاماًل نوساني 
بوده است. افت و خيزهاي فراوان در روند سهام مختلف 
كاماًل مشهود بوده، اما شاخص كل روندي صعودي 
داشته است. شاخص كل بورس تهران در اين هفته 
توانست طلسم هفت ماهه خود را جابه جا كند و كانال 
يك ميليون و 5۰۰ هزار واحد را پس بگيرد. اين اتفاق در 
اواسط روز دوشنبه و هم زمان با سبزپوشي اكثر سهام 
بازار رخ داد، اما پس از ورود به كانال يك و نيم ميليوني، 
عرضه ها در بازار افزايش داشت. افزايش عرضه ها در 
اواخر نيمه دوم روز دوشنبه و قرار گرفتن قيمت اكثر 
س��هام بازار در محدوده اي پايين تر از قيمت پاياني، 
نگراني ها را نسبت به معامالت روز سه شنبه افزايش 
صفحه 4 را بخوانيد داد؛ نگراني كه...  

 حذف يك باره 
 ارز 4200 توماني 

منتفي شد

بورس نفتي شد!

تع�ادل  |  وزير اقتصاد چندي پيش در اقدامي عجوالنه 
دستور داد تا ليست بدهكاران بانكي اعالم شود؛ ليستي كه 
انتقادات زيادي در پي داشت. برخي آن را ناقص، جزئي و 
مبهم خواندند. برخي ديگر هم عنوان كردند كه خبري از 
بدهكاران بزرگ و اصلي نيست. انتشار اين ليست كه اسامي 
برخي از فعاالن اقتصادي در آن ديده مي شود، مورد اعتراض 
اتاق هم قرار گرفت. انصاري نايب رييس اتاق ايران كه به 
گفته خودش نامش به عنوان بدهكار بانكي منتشرشده، 
خطاب به وزير اقتصاد كه به اتاق ايران رفته بود، در اظهاراتي 
گفت: اين اسامي بدون حساب منتشرشده و بايد بررسي 
شوند. ما 3هزار ميليارد تومان از دولت طلبكاريم و از بانك 
قرض گرفتيم تا اشتغال به هم نخورد. از طرفي، در تحريم 
شركت ما 1۰هزار ميليارد تومان زيان داد. در اين شرايط 
695 ميليون دالر وارد چرخه اقتصاد كرديم تا پروژه ها را 
نگه داريم و افراد بيكار نشوند. حاال به ما مي گويند كه مدير 
شركت كيسون بدهكار بانكي است و پروژه به او ندهيد. او 
معتقد است كه نبايد نام كسي كه اقساط خود را پرداخت 
مي كند، اما هنوز به بانك بدهكار است را به عنوان بدهكار 
منتشر كرد. رييس اتاق ايران هم با بيان اينكه جرياني قصد 
دارد بخش خصوص��ي را در مقابل جريان هاي ديگر قرار 

دهد، گفت: اين به نفع اقتصاد نيست. شافعي همچنين 
تعيين دستمزد 57 درصدي كارگران را مورد انتقاد قرار 
داد. خاندوزي وزير اقتصاد در پاسخ به صحبت هاي فعاالن 
اقتصادي، نوك پيكان انتقاد را به سمت وزراي كار و صمت 

گرفت و عنوان كرد : در بلندمدت رفتارهاي پليسي نمي تواند 
كنترل كننده قيمت كاالها و محصوالت در بازارها باشد و 
اينكه حق نداريم با تعيين عوارض صادراتي، ممنوعيت كلي 
وضع كرده و بازارهاي صادراتي را از اين جهت خدشه دار 

كنيم. خاندوزي به مصوبه افزايش دستمزدها هم نقدي 
زد و گفت:  در خصوص دستمزدها مي شد، شاهد مصوبه 
سازگارتري با شرايط اقتصاد كالن باشيم. او حذف يك باره 
دالر را نيز منتفي دانس��ت و عنوان كرد كه حركت دولت 
در مس��ير حذف ارز ۴۲۰۰ توماني گام به گام و تدريجي 
خواهد بود. وزير اقتصاد اما در اعتراض به نحوه انتشار ليست 
بدهكاران بانكي اينطور گفت: انتظار نداشته باشيد به عنوان 
سياست گذار اقتصادي در مقابل كساني كه مي گويند ما 
جزو فعاالن و خوش نامان و سرآمدان اقتصاد كشور هستيم، 
اما از عهده پرداخت معوقات خود حتي به شكل استمهال يا 

تقسيط برنمي آييم، بي تفاوت عمل كنم.!

   گاليه هاي شافعي از جريان سازي عليه اتاق 
اتاق ايران دوشنبه ش��ب، ميزبان وزير اقتصاد و هيات 
همراه او بود. نشس��تي كه در آن برخي روسا و اعضاي 
كميس��يون هاي تخصصي اتاق ايران، اعضاي بخش 
خصوصي ش��وراي گفت وگو، هيات رييسه اتاق هاي 
اصناف، تعاون و اتاق ايران در آن حاضر بودند تا رودررو با 
وزير اقتصاد به بيان مشكالت و مسائل بخش خصوصي 
ادامه در صفحه 7 بپردازند.  



در شرايطي كه نخستين ماه از سال 1401 نيز به پايان خود 
رس��يده، هنوز دولت براي يكي از اصلي ترين برنامه هاي 
اقتصادي خود طرحي دقيق ارايه نكرده است، طرحي كه 
بنا بود در آذر ماه سال گذشته و همزمان با تحويل اليحه 
بودجه نهايي ش��ود اما به نظر مي رس��د هنوز هيچ يك از 
قوا به جمع بندي در رابطه با آن نرس��يده اند. با رسيدن به 
بهار 1401، ارز 4200 توماني رس��ما وارد چهارمين سال 
از فعاليت خود شد. در بهار 97 بود كه دولت براي مقابله با 
روند افزايشي قيمت ارز، تصميم گرفت بار ديگر سياست 
ارز چند نرخي را در دستور كار قرار دهد. در اين دوره اعالم 
شد كه كاالهاي اساسي براي واردات با ارز ثابت با نرخ 4200 
توماني ثبت سفارش خواهند شد و واردات كاالهاي لوكس، 
مصرفي و كاالهايي كه مشابه داخلي دارند به كشور ممنوع 
مي شود. اين سياست در زماني نهايي شد كه قيمت ارز در 
بازار آزاد نيز حدود هفت هزار تومان بود اما در س��ال هاي 
گذشته اين سياس��ت در حالي همچنان اجرايي شده كه 
قيمت ارز حتي به مرز 30 هزار تومان نيز رس��يده و امروز 
در مرز 28 ه��زار تومان قرار دارد. به اين ترتيب دولت بايد 
در اين سال ها اعتبارات بسيار گس��ترده تري را براي اين 
امر اختصاص مي داد و همين موضوع باعث شد كه دولت 
رييسي در اولين بودجه ساالنه خود اعالم كند كه شرايط 
پرداخت اين ارز را ندارد. با اين وجود مجلس در ابتدا با اين 
در خواست مخالفت كرد و اعتباري 9 ميليارد دالري را براي 
پرداخت در سال جاري ارايه كرد اما در نهايت نمايندگان به 
اين نتيجه رسيدند كه اختيار تصميم گيري در اين زمينه را 
به دولت بدهند. با وجود آنكه يك ماه از سال جاري گذشته 
دولت هنوز ن��ه برنامه اي از حذف اي��ن ارز ارايه كرده و نه 
توضيحي درباره نحوه تداوم پرداخت آن مطرح كرده است 
و در جديدترين اظهارنظر، وزير اقتصاد گفته كه بنا نيست 
كه اين ارز به شكل يك باره حذف شود. خاندوزي به موضوع 
حذف تدريجي و گام به گام ارز 4200 توماني پرداخت و در 
اين خصوص گفت: موضوع ارز 4200 توماني كه اين روزها 
نقل محافل است ماه هاست مورد بحث بوده و براي اينكه 
ابعاد اين موضوع را توضيح دهم وقت مبسوطي نياز است، 
اما همين قدر بگويم كه حتماً در سال 1401 حركت دولت 
در اين مسير قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4200 توماني 

يك باره حذف نخواهد شد. 
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه در سال 1401 حتماً تغييري 
در وضعيت ارز 4200 توماني كش��ور اتفاق خواهد افتاد، 
خاطرنش��ان كرد: حتمًا در پايان سال 1401 وضعيت ارز 
4200 تومان��ي فعلي را نخواهيم داش��ت، اما اينكه با چه 
گام هاي تدريجي و از چه مقوالت و محصوالتي اجراي اين 
سياست در پيش گرفته شود يا اينكه كي و چگونه شروع 
بشود و چه تدابير جانبي اتخاذ ش��ود كه كل اقتصاد را به 
يك باره تحت تأثير قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر 

جدي است . وي در ادامه به نرخ ارز گمركي و قيمت برخي 
از نهاده ها و انرژي اش��اره كرد و افزود: براي اينكه مجموع 
فش��ارهاي اقتصادي را به نحوي بتوانيم باالنس كنيم كه 
اقتصاد كشور يك باره دچار شوك قيمتي نشود، در ستاد 
اقتصادي دولت تدبير مي شود كه گام اول در اين زمينه چه 
بايد باشد، چه زماني شروع شود و به چه ترتيبي جبران شود 
و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و... وزير اقتصاد 
در خصوص موضوع قيمت گذاري ها نيز گفت: ضابطه مندي 
در ميزان افزايش قيمت هاي متعارف به معناي اينكه داراي 
منطق اقتصادي باشد مورد تأكيد است و افزايش قيمتي 

كه مبتني بر منطق اقتصادي باشد را نمي توان نفي كرد.
وي در اين زمينه توضيح داد: براي مثال نمي توان قيمت 
نهاده ها را افزايش داد اما انتظار داشت، قيمت محصوالت 
نهايي ثابت بماند و به عبارتي ش��اهد سركوب قيمت ها 
باش��يم. خاندوزي در ادامه افزود: اي��ن تحول بايد در يك 
سقف و كف مشخصي رخ دهد، مثاًل افزايش قيمت ها وقتي 
در خصوص ارز مربوط به يك كاالي خاص چند برابر شود 
قيمت نهايي اين كاال چند برابر نشود، يا اگر نرخ ارز مورد 
محاسبه گمرك بناست كه ETS باشد از طرف ديگر دولت 
هم اصرار دارد كه حتمًا تعرفه ها بايد پايين بيايد تا قيمت 
مواد اوليه و ماشين آالت دچار شوك خيلي بااليي نشوند.  
وزير اقتصاد اف��زود: برآيند افزايش نرخ ارز، مبناي حقوق 

ورودي و كاهش تعرفه ها و حت��ي كاهش حقوق ورودي 
مصوب مجلس كه قاعدتاً كمتر از 4 درصد نمي تواند باشد 
)آن هم دولت مصر است كه چه با مصوبه مجلس يا مصوبه 
شوراي سران حتمًا براي حداقل يك سال پايين تر از نرخ 
مصوب قانوني باشد( اين خواهد بود كه اثر خود را بر روي 
قيمت ها خواهد گذاشت. خاندوزي با تأكيد بر اينكه رفتار 
پليس��ي در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثيرات مطلوب 
نخواهد داشت، گفت: قائل به اين هستيم كه در بلندمدت 
رفتارهاي پليسي نمي تواند كنترل كننده قيمت كاالها و 
محصوالت در بازارها باش��د و بهترين مسير اين است كه 
بتوانيم از طريق ايجاد پيش بيني پذيري و اعتماد در بازار، 
موجبات فراواني در عرض��ه را ايجاد كنيم. وي با تأكيد بر 
اينكه زماني كه اطمينان الزم در بازارها ايجاد شود ديگر 
لزومي ندارد كه به جاي يك ظرف روغن مورد نياز 4 قوطي 
بگيريم و در خانه انبار كنيم، افزود: حتماً فراواني محصوالت 
و كاالها در بازارها اين اطمينان را ايجاد خواهد كرد. دكتر 
خاندوزي با اشاره به تالش در زمينه انتشار و عرضه اوراق 
سلف نفتي نيز گفت: دولت در اين زمينه بسيار جديت دارد 
و داريم با هم��كاري وزارت نفت كاري مي كنيم كه بتوان 
از اين ظرفيت نيز اس��تفاده كرد. او همچنين در خصوص 
انتشار ليست بدهكاران بانكي نيز گفت: توافق بين ما در 
وزارت اقتصاد و بانك هاي دولتي اين است كه بدهي هاي 

قطعي مش��كوك الوصول يعني ديوني كه 18 ماه پس از 
پرداخت آخرين قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و 
اگر كساني هستند كه مي گويند ما در مسير پرداخت ديون 
خود هستيم و اگر اينطور باشد اين تخطي از توافقي است 
كه با بانك ها در اين زمينه شده است، اما بايد توجه كرد كه 
اصل اين اقدام به ويژه در اقتصادي كه فاصله بين نرخ هاي 
بهره با نرخ تورم اينقدر جذاب اس��ت كه اساسًا نكول را به 
يك انتخاب كاماًل اقتصادي و عقاليي تبديل مي كند، اقدام 
منطقي و قابل دفاعي است. خاندوزي با اشاره به اينكه اگر 
از اينگونه ابزارها استفاده نشود و براي بدحساب ها حداقل 
به جهت هزينه اعتباري يك ريسك اعتباري ايجاد نشود، 
بخش قابل توجهي از منابع بانك ها به صورت استمهال هاي 
صوري در خواهد آمد، افزود: در خيلي مواقع گفته مي شود 
كه اين آمارها، عدد سازي است و منجر به انتقال اطالعات 
غلط به دولت و سياست گذار، تحليلگر و پژوهشگر مي شود 
و بخشي از اين مشكالت را با اجراي همين سياست مي توان 
رفع كرد.صحبت هاي جديد خاندوزي نشان مي دهد كه 
دولت الاقل برنامه اي براي حذف يك باره اين ارز ندارد اما 
به هر حال تاكيد بر اين است كه شرايط ارز 4200 توماني در 
سال جاري به روال امروز نخواهد ماند و احتماال بايد انتظار 
داشت ضمن تخصيص اعتبار در هفته هاي پيش رو، طرحي 

به زودي از سوي دولت نهايي شود.
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پافشاري شريعتمداري
بر مطلب كيهان

ش��ريعتمداري گف��ت: وقت��ي از كره اي ه��ا علت 
نپرداختن بدهي ها را مي پرسيم، مي گويند چون 
امريكا گفته. آنها مي توانند به امريكايي ها بگويند 
چون ايران گفته اجازه نمي دهيم از تنگه هرمز عبور 
كنيد، بدهي هايشان را پرداخت مي كنيم. اين حق 
قانوني ماست. حسين شريعتمداري روزنامه نگار، 
فعال رسانه اي و مديرمسوول روزنامه كيهان درباره 
س��رمقاله اين روزنامه و احضار سفير ايران در كره 
جنوبي با اشاره به اينكه سرمقاله امروز روزنامه كيهان 
نوعي اعتراض به رفتار كره اي ها بوده است، تصريح 
كرد: مقاله اي كه مورد اعتراض وزارت خارجه كره 
قرار گرفته تحت عنوان »تحريم ها را از كره جنوبي 
آغاز كنيم« اس��ت و امروز ما با س��ر مقاله اي تحت 
عن��وان »چه كس��اني به كره ج��رات دادند بدهي 
7 ميلي��ارد دالري را نپردازند« ب��ه رفتار كره اي ها 
اعتراض خود را نش��ان دادي��م. وي در گفت وگو با 
راديو گفت وگو با بيان اينكه تحريم هاي امريكا دو 
نوع اوليه و ثانويه اس��ت؛ توضي��ح داد: تحريم هاي 
اوليه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي هستند كه 
به خودشان برمي گردد و اگر با اين اشخاص حقيقي 
و حقوقي ارتباط داش��ته باشند جريمه مي شوند. 
تحريم هاي ثانويه به كشورهاي ديگر بر مي گردد. 
امري��كا در تحريم هاي ثانويه اع��الم كرده اگر يك 
شخصيت حقيقي و حقوقي از يك كشور ديگري 
با بخش هاي تحريمي ايران تماس تجاري داشته 
باشد ما آن را جريمه مي كنيم و بايد بين ما و ايران 
يكي را انتخاب كند. اين فعال رسانه اي متذكر شد: 
امريكايي ها به برخي از تحريم هايي كه براي ايران 
در نظر گرفته اند وجهه بين المللي داده اند. برخي از 
اين تحريم به برجام بر مي گردد اين در حالي است 
كه برجام هم متوقف است چون خود آنها از برجام 
خارج شده اند. وي با اشاره به بدهي بيش از 7 ميليارد 
دالري كره اي ه��ا به ايران اظهار ك��رد: نكته دقيقًا 
اينجاست يعني اين يك قانون بين المللي نيست و 
يك قانون من درآوردي است. اگر از كره سوال شود 
چرا بدهي م��ا را نمي دهيد؟ نمي توانند بگويند بر 
اس��اس فالن قانون و قاعده بين المللي بلكه فقط 
مي توانند بگويند به خاطر اينكه امريكا نمي گذارد. 
شريعتمداري با بيان اينكه وقتي كره اي ها با اين 
استدالل بدهي هاي ما را پرداخت نمي كنند چرا 
ما از اين طرف از امكاناتمان استفاده نكنيم، تصريح 
كرد: دو كنوانس��يون بين المللي ژنو جاماييكا در 
مورد حقوق آب هاي دريايي وجود دارد. در هر دو 
اين كنوانسيون ها تاكيد شده عبور و مرور كشتي از 
يك آبراه نبايد با منافع ملي كشوري كه اين آبراه در 
آب هاي بين المللي و سرزميني اش است منافاتي 
داشته باشد. ما مي گوييم بر اين  اساس مي توانيم 
تنگه را به روي كش��تي ها و ش��ناورهاي كره اي 

ببنديم و اين حق مسلم ما است.

يك ميليارد دالر براي ارز دارو
سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به جلسه اين كميسيون براي بررسي افزايش 
قيمت دارو گفت: قرار شد يك ميليارد دالر ارز با كيفيت 
براي تامين مواد اوليه دارويي براي كوتاه مدت هرچه 
س��ريعتر طي روزهاي آتي در اختيار متقاضيان قرار 
گيرد. علي خضريان اظهار كرد: كميسيون اصل نود 
جلسه اي درباره افزايش قيمت دارو با حضور مسووالني 
از وزارتخانه هاي صمت و بهداش��ت، س��ازمان هاي 
غ��ذا و دارو، برنامه و بودجه، تامين اجتماعي و س��اير 
سازمان هاي بيمه گر و همچنين بخش هاي مرتبط به 
اين حوزه تشكيل داد. هدف اين جلسه بررسي موضوع 
افزايش قيمت دارو و نبود زيرس��اخت هاي حذف ارز 
ترجيحي و به دنبال آن بروز مش��كالت زياد ناشي از 
افزايش قيمت ها و همچنين نگراني بيمارستان ها از 
كمبود اعتبارات براي تهي��ه دارو در ماه هاي آينده به 
دليل افزايش قيمت و عدم افزايش تعرفه هاي خدمات 
پزش��كي و حذف برخي از داروها بود. وي توضيح داد: 
ح��ذف ارز ترجيح��ي و افزايش قيم��ت دارو به ويژه 
داروهاي بيماران خاص در هفته ه��ا و ماه هاي اخير 
مش��كالت زيادي براي مردم در دهك هاي مختلف 
جامعه ب��ه خصوص دهك هاي پايي��ن ايجاد كرده و 
اين مش��كالت براي افراد فاقد بيمه دو چنداني است. 
سازمان هاي بيمه گر و همچنين سازمان بيمه سالمت 
الزم اس��ت پيش بيني هاي كافي را ب��راي حمايت از 
آسيب ديدگان انجام دهند. نماينده مردم تهران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد: بدهي سازمان تامين اجتماعي 
به بيمارس��تان ها و داروخانه ها و مطالبه اين سازمان 
از بخ��ش درمان كش��ور بخش ديگري از مس��ائل و 
مشكالت مبتالبه بخش دارو و درمان است كه بايد در 
اين حوزه نيز برنامه ريزي هاي الزم و سريع انجام شود. 
وي خاطرنشان كرد: مقرر شد كارگروهي متشكل از 
وزارتخانه هاي ذيربط و همچنين س��ازمان غذا و دارو 
با مشاركت سازمان هاي بيمه گر براي يافتن بهترين 
راه حل در جهت جب��ران تبعات ناش��ي از حذف ارز 
ترجيحي تشكيل ش��ود. همچنين وزارت تعاون نيز 
مكلف شد هر چه سريعتر نسبت به ارايه كد ملي سه 
دهك پايين جامعه به سازمان بيمه سالمت براي بيمه 
كردن اين افراد اقدام كرده تا افراد فاقد بيمه در دهك 
پايين ش��امل حمايت هاي بيمه اي شوند. خضريان 
ادامه داد: همچنين بايد سازمان برنامه و بودجه منابع 
پيش بيني شده اين موضوع را هرچه سريعتر اختصاص 
دهد، وزارت صنعت مع��دن و تجارت نيز براي تامين 
س��رمايه در گردش صنايع كوچك دارويي مكلف به 
برنامه ريزي و ارايه گزارش شد. همچنين قرار شد يك 
ميليارد دالر ارز با كيفيت براي تامين مواد اوليه دارويي 
براي كوتاه مدت هرچه س��ريعتر طي روزهاي آتي در 
اختيار متقاضيان قرار گيرد. جلسات كميسيون نيز 
با مسووالن ارشد وزارتخانه هاي ذيربط براي پيگيري 

بحث افزايش قيمت دارو ادامه پيدا مي كند.

    چند راهكار براي مهار تورم
يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه تورم با اقتصاد 
دستوري و بخشنامه  نه تنها كنترل نمي شود بلكه به 
التهابات آن نيز دامن زده مي ش��ود، راهكارهايي براي 
مهار تورم ارايه كرد. وحيد شقاقي درباره وضعيت فعلي 
نرخ تورم و راهكارهاي كنترل آن، اظهار كرد: همواره نگاه 
دولتمردان به كنترل تورم و كاهش گراني ها دستوري 
است و فكر مي كنند كه با گسترش نظارت ها مي توانند 
مانع تورم ش��وند؛ در حالي كه تا زماني كه ريشه تورم 
خشكانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ريشه و منشأ 
گراني ها دو بعد داخلي و بين المللي دارد كه در حوزه 
بين المللي قيمت كاالهاي جهاني افزايش پيدا كرده و 
از آنجا كه ايران نيز كشوري واردكننده است، بخشي از 
اين تورم به اقتصاد ايران هم تحميل مي شود.  وي افزود: 
موضوع بين المللي ديگري كه بر افزايش تورم در ايران 
تاثير گذاشته، بالتكليفي برجام است، زيرا انتظار جامعه 
اين بود كه برجام به نتيجه خواهد رسيد اما اكنون به 
نتيجه رسيدن آن طوالني شده و اين موضوع به افزايش 
انتظارات تورمي دامن زده است. از سوي ديگر، هرچه به 
آبان 1401 نزديك شويم، انتظارات تورمي نيز افزايش 
مي يابد زيرا در اين زمان، انتخابات مجلس سنا و كنگره 
امريكا برگزار مي ش��ود و پيش بيني ها حاكي از برنده 
شدن حزب جمهوري خواه در اين انتخابات است و اين 
حزب مخالف احياي برجام و موافق تشديد فشارهاي 
اقتصادي به ايران است.  اين كارشناس اقتصادي با اشاره 
به عوامل داخلي تورم زا گفت: يكي از اين عوامل، افزايش 
حقوق كارگران است كه اين موضوع هزينه هاي توليد 
را افزاي��ش مي دهد و با اين افزايش، بايد منتظر تورم و 
گراني  باش��يم. افزايش عوارض و حقوق گمركي براي 
برخ��ي از اقالم نيز از ديگر عوامل تورم زاس��ت كه اين 
موضوع به افزايش قيمت مواد اوليه و اقالم و تجهيزات 
وارداتي منجر خواهد ش��د. ش��قاقي ادامه داد: عامل 
داخلي ديگري كه بر تورم تاثيرگذار است، بالتكليفي 
حذف ارز 4200 توماني است كه حذف آن از آبان سال 
گذشته مطرح شده و تاكنون نيز تكليف آن مشخص 
نش��ده كه تعلل دولت و عدم شفافيت در اين زمينه 
به انتظارات تورمي دامن زده اس��ت. ناترازي بودجه 
نيز يكي ديگر از عوامل تورم زاست و با توجه به اينكه 
بودجه امسال با ناترازي همراه است، اين موضوع يك 
سيگنال تورمي به اقتصاد منتقل مي كند.  وي افزود: 
صادر شدن بخشنامه هايي با ايرادهاي بسيار از ديگر 
عوامل تورم است كه يكي از اين بخشنامه ها، افزايش 
پلكاني عوارض گمركي براي فلزات و ساير اقالم است 
كه اين موضوع براي اقتصاد ت��ورم را به همراه دارد. 
عالوه بر اين، همچنان ما شاهد افزايش اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي، افزايش حجم عمليات ريپو در 
اقتصاد و ناترازي  در نظام بانكي هستيم. در اين زمينه 
آمارها نيز نشان مي دهد كه در پايان سال گذشته، 
اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي به 120 هزار 
ميليارد تومان رس��يد و مانده ريپو در 2۵ فروردين 
1401 باالي 9۵ هزار ميليارد تومان شد كه به معناي 

روشن بودن موتور خلق نقدينگي است.

عوامل گراني روشن است
بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي در زمينه علت 
طرح موضوع مبارزه با دست هاي پشت پرده گراني 
از سوي رييس جمهوري، تاكيد كرد: عوامل گراني 
روشن است. مثال حجم نقدينگي4000 هزار ميليارد 
تومان كه به دولت ارث رسيد تورم زا است و آثار آن 
بلندمدت است. بودجه 1401 احكامي دارد كه آثار 
تورمي به جاي مي گذارد همانند اصالح ارز 4200 
و احكامي از اين دست. سخنگوي دولت يادآور شد: 
كسري هاي بودجه از سال قبل نيز تاثيرگذار است. 
در خصوص جلسه چهارشنبه دولت در كنار مباحث 
ناظر به گراني در خصوص اقدامات سودجويانه بيان 
شده كه به طور خاص در بازار ميوه و تره بار بود كه در 
واكنش به اين گزارش رييس جمهور خطاب كردند 
كه در كنار كنترل ت��ورم از عامل اخير كه اقدامات 
سوداگران است نبايد غافل بود و پشت پرده آنها بايد 
بررسي شود. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي در 
زمينه وضعيت ابقاي مديران دولت قبلي در ساختار 
اجرايي كشور اظهار كرد: رييس جمهور تاكيد دارند 
بانيان وضع موجود نمي توانند حل كننده مشكالت 
باش��ند. كس��اني كه كارايي الزم را خواهند داشت 
مي توانند ابقا شوند و در غير اين صورت نمي توانند 
با دولت همكاري داش��ته باش��ند. وي افزود: اخيرا 
دستوري از سوي رييس جمهور به معاونت اجرايي 
صادر شد كه كارگروهي تشكيل شود براي مديراني 
كه تعيين تكليف نشده اند. سخنگوي دولت در پاسخ 
به پرسشي در زمينه وضعيت پروژه ميانكاله تصريح 
كرد: در خصوص پروژه ميانكاله فرمان رييس جمهور 
بر زمين نماند. كلنگ زني پروژه متوقف شده است 
و در دول��ت مردمي اقدامي در اي��ن زمينه صورت 
نمي گيرد. بهادري جهرمي در پاس��خ به پرسشي 
ديگر در زمينه آزادسازي منابع بلوكه شده ايران نيز 
تاكيد كرد: برخي منابع بلوكه شده، آزاد سازي آنها 
يكي از اقدامات دولت است. دولت اغماضي در جهت 
صيانت از حقوق مردم نخواهد داشت. منابع آزاد شده 
صرف تسويه بدهي هاي گذشته كه به دولت به ارث 
رسيده است، مي شود. وي ادامه داد: ماهانه 10 هزار 
ميليارد تومان بدهي از دولت گذشته در اين دولت 
پرداخت مي ش��ود. همزمان ميزان سرمايه گذاري 
عمراني دولت نيز افزايش يافته از اين منابع اس��ت 
و واردات كاالهاي اساس��ي هم از اين منابع تامين 
مي شود. س��خنگوي دولت در پاسخ به پرسشي در 
زمينه مديريت مصرف برق در فصول گرم سال، اظهار 
كرد: در سال هاي گذشته در ايام اوج مصرف گاز و برق 
با قطعي رو به رو بوديم با مديريت خوب وزارت نفت با 
هيچگونه قطعي گاز در بخش خانگي روبه رو نبوديم. 
در حوزه وزارت نيرو نيز در زمينه برق شاهد همين 
وضعيت بوديم و قطعي نداشتيم. بهادري جهرمي 
تاكيد كرد: مديريت مصرف برق نيازمند عزم همگاني 
اس��ت اما دولت برنامه متعددي براي به كارآوردن 
نيروگاه هاي جديد و تقويت نيروگاه ها داشته است.

طرحجديدياعقبنشينيازبرنامهقبلي

رييسمجلس:

ارز4200تومانيبهيكبارهحذفنميشود

شيوه فعلي ماليات گيري مناسب نيست
رييس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه خيرين و 
گروه هاي جهادي با كمترين هزينه بيشترين اثر گذاري 
را دارن��د، گفت: نقش خيريه ه��ا در كاهش محروميت 
بسيار مهم و اساسي است. محمدباقر قاليباف در نشست 
با خيرين و مديران موسس��ات خيريه، گفت: براي بنده 
مايه افتخار است كه در اين ايام و ماه رمضان عزيز در جمع 
شما برادران و خواهران گرامي هستم، يكايك شما مايه 
افتخار كشور و فرهنگ اصيل ايراني و اسالمي هستيد و 
در اين شرايط سخت خدا به شما توفيق داده تا با همت و 
اراده و دست در جيب خودتان به اين مردم خدمت كنيد. 
قاليباف افزود: ما به عنوان افرادي كه امكانات و بيت المال 
در دستانمان است بايد حساس باشيم به تعبير حضرت 
آقا، چه بسا كه فرداي قيامت براي كارهاي نكرده مان هم 
از ما سوال خواهند كرد؛ اينطور نيست كه فقط در رابطه با 
كارهاي كرده مان از ما سوال شود. رييس مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه براي پيگيري موضوعات مطرح شده 
جلسه ديگري نيز بايد برگزار شود، افزود: بنده با همه وجود 
به اين موضوع باور دارم و مي توانم ده ها مورد از كارهاي 
بزرگ و كوچكي كه شاهد آن بودم را نام ببرم؛ ما هر كجا 
در كشور به موفقيت رسيديم مردم در آن موفقيت حضور 

داش��تند حتي موضوعي مانند جنگ كه از اين موضوع 
پيچيده تر وجود ندارد. وي افزود: بس��ياري از ش��هداي 
بزرگي كه مي بينيد از مردم ع��ادي بودند كه به جنگ 
رفتند و ارتشي و سپاهي هم نبودند و اگر پاسدار شدند 
در جبهه و در ميدان دفاع مقدس پاسدار شدند. به همين 
دليل پيروزي و تداوم انقالب با حضور مردم رقم خورد، 
اگر اقتصاد ما امروز به اين وضعيت افتاده و در اين وضع 
قرار گرفته است براي اين است كه 90 درصد اقتصاد ما به 
جاي اينكه مردمي باشد دولتي بوده است. قاليباف اضافه 
كرد: بنده با همه وجود معتقدم دو چيز كشورمان را نجات 
مي دهد كمااينكه هميشه اينگونه بوده است و هرگاه به 
اين دو مورد عمل نكرديم محكوم به شكست شديم. ابتدا 
به سنت هاي الهي باور داشته و خدا باوري داشته باشيم و 
دوم اينكه مردم باوري داشته باشيم. امام خميني)ره( بارها 
فرمودند؛ كارهايي كه مردم مي توانند انجام دهند دولت ها 
در آن دخالت نكنند. ما در همه كارها دخالت مي كنيم 
كه اين اشكال اساسي ما است. رييس قوه مقننه در رابطه 
با مشكالت مربوط به نحوه تشكيل انجمن هاي صنفي به 
عنوان يكي از مطالبات خيرين حاضر در جلسه، گفت: 
موضوع طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي 

و تخصصي امروز در دستوركار جلسه صحن بود كه 20 
ماده داشت و بعد از مدت ها رفع اشكال در دستور كار قرار 
گرفته و ان شاءاهلل ظرف مدت يك الي دو ماه آينده مسير 
قانوني خودش را طي خواهد كرد كه با تصويب آن بسياري 
از مباحث قانوني حل و فصل خواهد شد. وي با اشاره به 
پيش بيني اعتبارات مربوط به محروميت زدايي در قانون 
بودجه 1401، اظهار كرد: از سال گذشته پاي اين موضوع 
ايستاديم و اگر قانون بودجه سال گذشته و امسال را نگاه 
كنيد در حوزه محروميت زدايي رديف مستقلي پيش بيني 
كرده ايم و عليرغم تمام مخالفت ها، در استان ها برنامه ريزي 
كرديم و همچنين قرار گرفتن گروه هاي جهادي به عنوان 
مجري براي محروميت زداي��ي را مجاز كرديم تا با آنها 
قرارداد بسته شود و مطمئن هستم اين افراد با يك تومان 
به اندازه صد تومان كار مي كنند، در حالي كه ما دولتي ها 
با هزار تومان حتي يك تومان هم كار نمي كنيم لذا اين 
كارها انجام ش��ده و در قانون بودجه 1401 وجود دارد از 
اين رو خيرين پيشكسوتي كه به موضوعات سيستمي 
آشناتر هستند بايد محكم پاي اجراي آن بايستند. قاليباف 
اضافه كرد: در بحث مربوط به آبرساني و محروميت زدايي 
متمركز شديم و رديف ها و محل هاي مشخصي خارج از 

تشريفات اداري در نظر گرفتيم اما بايد به يكديگر متصل 
شويم و همديگر را پيدا كنيم. وي افزود: متاسفانه سيستم 
بروكراسي كشورمان اسب سركشي است كه هيچ كس 
حريف آن نيست، اين واقعيت تلخي است كه وجود دارد. به 
همين دليل بايد از اين نوع جلسات داشته باشيم و يكديگر 
را پيدا كنيم و از طرفي شما بايد نظارت و موضوعات را به 
ما كه نماينده شما هستيم منتقل كنيد ما نيز پاي اين كار 
هستيم. زيرا مي توانيم در بحث هاي نظارتي كمك كرده 
تا كارها به بهترين شكل ممكن انجام شود. رييس مجلس 
شوراي اسالمي در رابطه با اقدامات انجام شده براي كاهش 
هزينه هاي درماني بيماران صعب العالج، گفت: امسال 
با كمك كميسيون بهداشت با پيگيري هاي جدي رقم 
ريالي خوبي براي كارت س��المت بيماران صعب العالج 
در نظر گرفتيم كه صد درصد هزينه درمان آنها پرداخت 
شود؛ بدين معني كه به صورت صددرصدي تحت پوشش 
بيمه قرار مي گيرند. در اين رابطه خيرين بايد اين افراد را 
شناسايي كرده و از طريق بهزيستي و كميته امداد امام 
خميني)ره( تحت پوشش قرار دهند، در حال حاضر هم 
براي ۶ ميليون نفر از افرادي كه بيمه نيستند منابعي در 

نظر گرفته ايم تا همه آنها بدون اخذ وجه، بيمه شوند.

فرماندهكلسپاه:

دشمنازوحدتبينسپاهوارتشبيمناكاست
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با حضور در ستاد 
ارتش با فرمانده كل ارتش جمهوري اس��المي ايران ديدار 
كرد. س��ردار سرلشكر پاسدارحسين سالمي، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي در ديدار با امير سرلشكر 
س��يدعبدالرحيم موس��وي فرمانده كل ارتش جمهوري 
اسالمي ايران كه به مناسبت بيست ونهم فروردين ماه سالروز 
ارتش جمهوري اسالمي ايران و حماسه آفريني هاي نيروي 
زميني قهرمان انجام شد، با تبريك روز ارتش به فرمانده كل، 
كاركنان وخانواده هاي معظم آنان گفت: امروز بحمداهلل ارتش 
جمهوري اس��المي ايران با همه وسعت و عظمتي كه دارد 
در حوزه هاي مختلف تجهيزاتي و تخصصي پيشرفت هاي 
چشمگيري داشته و اين حركت با فرماندهي خوب جنابعالي 
رو به جلو و پيش��رفت اس��ت. وي با اشاره به پيشرفت هاي 
تحقيقاتي و دفاعي در ارتش تصريح كرد: جهاد خود كفايي 
در ارتش از قدمت و روند بس��يار خوب و موفقي برخوردار 
است و به واس��طه آن برخي تخصص ها در ارتش از جمله 
حوزه هاي هوايي، بالگردي و دريايي ريشه اي قوي و ديرينه 
دارد كه در دوران پرشكوه انقالب با وجود جنگ تحميلي، 
كاركنان متخصص و متعهد اين بخش ها براي پويا نگه داشتن 

تجهيزات و نيروي مربوطه مخلصانه و مجاهدانه تالش كردند. 
سرلشكر سالمي پيشرفت هاي ارتش و سپاه در حوزه پهپادي 
را بسيار ارزشمند و قدرت ساز توصيف كرد و گفت: ساخت 
پهپاد با تكنولوژي هاي متعدد آن امروز هم در ارتش و هم 
در سپاه بسيار چشمگير است. فرمانده كل سپاه در ادامه بر 
اهميت تمركز روي برخي تخصص ها از جمله جنگال اشاره 
و و لزوم اهتمام جدي طرح هر دو سازمان را مورد تاكيد قرار 
داد . وي خاطرنشان كرد: سابقه درخشان ارتش با نام مردان 
بزرگي همچون شهيد صياد شيرازي، آبشناسان، ستاري، 
بابايي و... گره خورده اس��ت. بنده يك رابطه قلبي با شهيد 
واالمقام سپهبد علي صياد شيرازي داشته و دارم كه برايم 
بسيار ارزشمند است. فرمانده كل سپاه با اشاره به شخصيت 
فرماندهان و پيشكسوتان ارتش از جمله سرلشكر حسني 
سعدي گفت: امير حسني سعدي به واسطه شخصيت نجيب، 
محبوب و بي ريايي كه دارد به عنوان يك سمبل و تنديس 
زنده براي ارتش است. خوشبختانه فرماندهان نيروهاي ارتش 
پس از انقالب از شخصيت نظامي، انقالبي برخوردار بوده و 
هميشه و در همه صحنه ها آماده ايثار و جانفشاني براي نظام 
و انقالبند كه اين جاي شكرگزاري به درگاه الهي دارد. وي در 

خصوص رابطه عميق و دوستانه ارتش و سپاه گفت: دشمن 
از اخوت برادري وحدت بين ارتش و سپاه بيمناك و عصباني 
است لذا همواره روي موضوعات تفرقه انگيز بين ارتش و سپاه 
بسيار متمركز شده و به طور دايمي در جست وجوي آن است 
كه نشان دهد يك شكاف و اختالفي بين روابط ما وجود دارد 
اما غافل از اينكه ما در نيروهاي مس��لح به واسطه برادري، 
فرهنگ، ديدگاه و اعتقادات يك خانواده بزرگ هس��تيم و 
امروز وحدت نيروهاي مسلح به ويژه ارتش و سپاه به واسطه 
فرماندهي رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي )مدظله العالي( 
و حضور فرماندهان مومن و متعهد در دوسازمان از جايگاه 
بااليي برخوردار است و به سبب اين همدلي و اتحاد خدا را 
شاكريم. فرمانده كل سپاه گفت: ارتش امروز يك ساختار 
دفاعي بسيار محكم براي كشور است و بنده گرماي محبت 
كاركنان ارتش وحتي خانواده هاي محترم ايشان را نسبت به 
سپاه بسيار قوي احساس مي كنم . حضور فرماندهان ارتش 
به ويژه شخص فرماندهي محترم كل ارتش در پادگان ها و 
اماكن نظامي سپاه براي ما و كاركنان بسيار خوشايند و به 
مثابه صله رحم است كه تاثيرات بسيار خوبي در پيوند دو 
ارگان دارد.  در ادامه اين ديدار امير سرلشكر سيد عبدالرحيم 
موسوي فرمانده كل ارتش ضمن خوشآمد گويي و خير مقدم 
به فرمانده كل سپاه گفت: از پيام محبت آميز و پرمحتواي 
شما براي تبريك روز ارتش بسيار سپاسگزارم واز حضورتان 
نيز در مجموعه ارتش تش��كر مي كنم. امروز اين سطح از 
وحدت و همدلي ويكپارچگي بين نيروهاي مسلح بسيار 

ش��يرين و خوشحال كننده اس��ت و حضرت آقا خطاب به 
بنده نسبت به مواضعي كه ارتش در قبال سپاه و حمايت از 
آن دارد بارها تاكيد و اشاره فرموده اند. فرمانده كل ارتش در 
خصوص پيشرفت هاي دفاعي و تحقيقاتي در ارتش گفت: 
خودكفايي در ارتش به ويژه در نيروي هوايي سابقه طوالني 
دارد و از زمان شهيد س��تاري بناي خوبي در مجموعه اوج 
نيروي هوايي گذاشته شد وبه دليل فرهنگ خوب هوانوردي 
و زير ساخت هاي خوب و محكمي كه وجود دارد مي توانيم 
به جرات بگوييم كه توانايي ساخت جنگنده را داريم.ارتش 
همچنين در حوزه ساخت بالگرد و قطعات آن پيشرفت هاي 
خوبي داشته كه س��ير تكاملي آن همچنان ادامه دارد. وي 
خاطرنشان كرد: بنده تمام س��خنراني هاي حضرت آقا را 
نس��بت به ارتش مرور مي كردم و ديدم ايشان در سال 70 
اشاره داشته اند كه برويد و بالگرد بسازيد. اين موضوع را به 
متخصصان ارتش در هوانيروز منتقل كردم كه خوشبختانه 
تالش خوبي در اين حوزه در حال انجام اس��ت. سرلش��كر 
موس��وي در حوزه تبادل دانشجو بين ارتش و سپاه گفت: 
با توجه به موجوديت و فعاليت مراكز علمي و دانشگاهي از 
جمله دانشگاه هاي افسري در هر دو ارگان مي توانيم تبادل 
دانشجو داشته باشيم به نحوي كه برخي از فارغ التحصيالن 
دانشگاه هاي افسري سپاه در ارتش مشغول به خدمت شوند 
و برخي از دانشجويان ارتش نيز در ساختار سپاه فعاليت كنند 
واين مي تواند به تقويت و استحكام ساختار دفاعي و نظامي 

كشور و رابطه عميق اين دو ارگان كمك كند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه شنبه، ۳۰ فروردين ماه ۱۴۰۱ اونس جهاني 
طال كه به مرز 2 هزار دالر نزديك شده بود به قيمت 
۱977 دالر كاهش يافت. قيم��ت دالر در بازار آزاد 
نيز به 275۳۰ تومان رسيد و در نتيجه قيمت طال و 
سكه با كاهش همراه شد.قيمت سكه طرح جديد با 
كاهش ۱9۰ هزار توماني نس��بت به روز گذشته ۱۳ 
ميليون و ۱۶۰ هزار تومان شد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز با قيمت ۱2 ميليون و 9۰۰ هزار تومان 
معامله ش��د.همچنين نيم س��كه بهار آزادي هفت 
ميليون و 25۰ هزار تومان، ربع س��كه چهار ميليون 
و 25۰ هزار تومان و س��كه يك گرم��ي 2 ميليون و 
5۸۰ ه��زار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم ط��الي ۱۸ عيار به يك ميليون 
و ۳۰۴ هزار تومان رس��يد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج  ميليون و ۶5۰ هزار تومان شد.انس جهاني طال 
نيز با قيمت يك هزار و 97۸ دالر و 9۶ سنت معامله 
شد.رشد بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ روسيه 
و اوكراين ركورد جديد قيمت��ي را براي اين فلز زرد 
ثبت كرد و اين امر بر قيمت انواع سكه و طال در بازار 
داخل نيز تاثير گذاشته و موجب افزايش قيمت فلز 
زرد در داخل كشور شده است. سكه طرح جديد در 
ماه هاي پاياني س��ال گذشته در كانال ۱۱ ميليون و 
۱2 ميليون تومان نوس��ان داشته و اين رويه در سال 
جديد نيز ادامه داشت و از ۱۴ فروردين ماه وارد كانال 

۱۳ ميليون تومان شد.

    افت اندك قيمت دالر و يورو
در صرافي هاي بانكي 

ن��رخ دالر در صرافي ه��اي بانكي )سه ش��نبه، ۳۰ 
فروردي��ن ۱۴۰۱( با ۶ تومان كاهش نس��بت به روز 
گذش��ته، 25 هزار و ۳2۴ تومان معامله شد.قيمت 
فروش يورو با ۱۳ تومان كاهش نسبت به روز كاري 
گذش��ته برابر با 2۸ هزار و ۶۳2 توم��ان بود. قيمت 
خريد هر دالر 25 ه��زار و 72 تومان و نرخ خريد هر 
ي��ورو نيز 2۸ هزار و ۳۴7 تومان اعالم ش��د.عالوه بر 
اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 هزار 
و 2۴۱ تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و ۴7۱ تومان 
بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
27 ه��زار و 22۱ تومان و نرخ فروش آن نيز 27 هزار 
و ۴۶9 تومان اعالم ش��د.همچنين، در سامانه نيما 
در معام��الت، حواله يورو به قيم��ت 2۶ هزار و ۶۸۱ 
تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۴ هزار و 7۴۰ 
تومان معامله شد. افزايش قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه 
وارد كانال 2۶  هزار تومان ش��د و نوسان قيمت  دالر 
در صرافي هاي بانكي اين روند ادامه داش��ت. به طور 
مش��خص در 2۴ آذرماه وارد كان��ال 27 هزار تومان 
ثابت مانده بود. در روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز نيز 
سير نزولي را شروع كرد و پس از ۶ ماه دوباره به كانال 
2۶ هزار تومان بازگشت و در آخرين روزهاي دي ماه 
مصادف با 27 اين ماه دوباره به كانال 25 هزار تومان 
بازگشت.سير نزولي قيمت ها ادامه داشت تا اينكه در 

۱7 بهمن ماه در كانال 2۴ هزار تومان نوسان داشت 
.با شروع سال جديد قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 

در همان قيمت 25 هزار تومان افت و خيز داشت.

     بانك مركزي: وضعيت ذخاير
 اسكناس ارزي امسال از سال قبل بهتر است

بانك مركزي با اشاره به وضعيت مناسب ذخاير ارزي 
كشور با توجه به رش��د درآمدهاي صادرات، دو روز 
پيش به نقل از مدير اداره بين الملل خود خبرداد: با 
توجه به رشد قابل مالحظه درآمدهاي ارزي به سبب 
افزايش بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و همچنين 
رشد چش��مگير قيمت نفت، با فرض حفظ شرايط 
موجود )ادامه تحريم ها( نيز سال جاري در مقايسه 
با سال گذش��ته از نظر درآمدهاي ارزي، در وضعيت 
بهتري قرار خواهيم داشت.ش��ايان ذكر اس��ت علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي نيز در اس��فند 
گذش��ته اعالم كرد با توجه به تامين ارزي كه انجام 
شده است در بهترين وضعيت ذخاير اسكناس ارزي 

قرار داريم.

   تامين يك ميليارد دالر ارز اقالم دارويي
 در فروردين ماه

 بانك مركزي اعالم كرد: در فروردين ماه امس��ال و 
طبق روال گذش��ته، يك ميلي��ارد دالر براي تامين 
ارز اق��الم داروي��ي و تجهي��زات پزش��كي مد نظر 
وزارت بهداش��ت، اختصاص يافته است، ضمن آنكه 
در س��ال گذش��ته نيز به ميزان ۳.2 ميلي��ارد دالر 
ارز دارو تخصيص يافت.براس��اس قان��ون بودجه و 

مصوبات ش��وراي هماهنگي اقتصادي دولت، سقف 
ارز ترجيح��ي واردات دارو و تجهيزات پزش��كي در 
س��ال ۱۴۰۰ ميزان ۳.2 ميليارد دالر بود، كه به طور 
كامل توس��ط بانك مركزي تامين شد.بر اين اساس 
روند تخصيص ارز واردات دارو و تجهيزات پزشكي، 
متناس��ب با مصوبات مربوطه و اع��الم اولويت هاي 
درخواستي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي به گونه اي بوده كه در بهمن و اس��فند ماه 
سال گذش��ته در مجموع بيش از ۴5۰ ميليون دالر 
تخصيص ارز به درخواس��ت هاي واصل��ه آن وزارت 
انجام ش��ده اس��ت.با توجه به اهمي��ت مقوله دارو و 
تجهيزات ضروري پزشكي براي كش��ور، تامين ارز 
براي درخواست هاي وزارت بهداشت در چهارچوب 
ضواب��ط مربوطه، همواره در اولوي��ت اقدامات بانك 
مرك��زي ب��وده و هس��ت، و مناس��ب ترين ارزهاي 

دردسترس براي اين اقالم اختصاص داده مي شود.

    طال تا يك قدمي ۲۰۰۰ دالر رفت
قيمت طال سه ش��نبه پس از رس��يدن ب��ه محدوده 
قيمت 2۰۰۰ دالر در هر اونس ثابت ماند زيرا كاهش 
بازدهي خزانه داري امريكا فش��ار ناش��ي از باالترين 
س��طح دو س��اله دالر را جبران كرد.بهاي هر اونس 
طال در س��اعت ۶ و 5 دقيقه صبح به وقت ش��رقي با 
2.۶۰ درصد كاهش به ۱97۶ دالر و ۱۰ سنت رسيد 
و نسبت به آخرين قيمت روز گذشته )۱977 دالر و 
۶۱ سنت( ثابت بود.در بازار معامالت آتي امريكا نيز با 
۰.۱۳ درصد كاهش به ۱977 دالر و ۱۰ سنت رسيد و 
آخرين قيمت در روز گذشته ۱979 دالر و ۳۰ سنت 

ثبت شده بود.روز گذشته، قيمت طال با ثبت قيمت 
۱99۸ دالر و ۱۰ سنت در هر اونس به باالترين قيمت 
در بيش از يك ماه گذشته رسيد زيرا بحران اوكراين و 
نگراني هاي تورمي باعث افزايش تقاضا براي شمش 
شد. همچنين، دالر نزديك به باالترين حد خود در 
دو سال گذشته ثابت ماند زيرا سرمايه گذاران براي 
افزاي��ش چندباره نيم درصدي نرخ از س��وي فدرال 
رزرو امريكا آماده ش��ده بودند.قيمت هر اونس طال 
در بازار نيوي��ورك با يك تغيير جزئي به ۱97۸ دالر 
و 9۱ سنت رسيده است.قيمت طال در شرايطي كه 
سرمايه گذاران در حال بررسي جنگ در اروپا هستند، 
تورم افزايش يافت��ه و خطر ركود اقتصادي در امريكا 
وجود دارد، تغيير چنداني نداش��ته است.قيمت اين 
فلز گران بها در معامالت سه شنبه به دنبال باال رفتن 
قيمت نفت و گاز طبيعي ۱ درصد افزايش داش��ت. 
احتمال تحريم واردات گاز روس��يه توسط اتحاديه 
اروپا و خطر محدوديت هاي بيش��تر غرب عليه نفت 
روس��يه باعث باال رفتن قيمت نفت و گاز شده است. 
به اين ترتيب فشار بر قيمت مواد خام اوليه باال رفته 
و تقاضا براي طال به عنوان يك سرمايه گذاري ايمن 
در ش��رايط تورم باال، افزايش يافته است.قيمت طال 
در ش��رايطي افزايش مي يابد كه سود ده ساله اوراق 
بهادار خزانه داري امريكا هم باال رفته و سرمايه گذاران 
منتظر تصميم سياس��ت هاي فدرال رزرو امريكا در 
مورد باال بردن ن��رخ بهره در ماه مه هس��تند.طبق 
گفت��ه كلوين وانگ، يكي از تحليلگران سي ام س��ي 
ماركت در سنگاپور، باال رفتن تورم و تشديد خطرات 

ژئوپليتيكي باعث تقويت قيمت طال شده است.

نگاه
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راهكار مهار تورم در 14۰1
همواره ن��گاه دولتمردان 
به كنترل ت��ورم و كاهش 
گراني ها دس��توري است 
و فك��ر مي كنن��د ك��ه با 
نظارت ه��ا  گس��ترش 
مي توانند مانع تورم شوند؛ 
در حالي كه ت��ا زماني كه 
ريش��ه تورم خش��كانده 
نش��ود، تورم همچنان پابرجاس��ت. ريشه و منشأ 
گراني ها دو بع��د داخلي و بين الملل��ي دارد كه در 
حوزه بين المللي قيمت كااله��اي جهاني افزايش 
پيدا كرده و از آنجا كه ايران نيز كشوري واردكننده 
است، بخشي از اين تورم به اقتصاد ايران هم تحميل 
مي شود.  موضوع بين المللي ديگري كه بر افزايش 
تورم در ايران تاثير گذاشته، بالتكليفي برجام است، 
زيرا انتظار جامعه اين بود كه برجام به نتيجه خواهد 
رسيد اما اكنون به نتيجه رسيدن آن طوالني شده 
و اين موضوع به افزايش انتظارات تورمي دامن زده 
است. از س��وي ديگر، هرچه به آبان ۱۴۰۱ نزديك 
شويم، انتظارات تورمي نيز افزايش مي يابد زيرا در 
اين زمان، انتخابات مجلس سنا و كنگره امريكا برگزار 
مي شود و پيش بيني ها حاكي از برنده شدن حزب 
جمهوري خواه در اين انتخابات اس��ت و اين حزب 
مخالف احياي برجام و موافق تش��ديد فش��ارهاي 
اقتصادي به ايران است. افزايش حقوق كارگران نيز 
هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد و با اين افزايش، 
بايد منتظر تورم و گراني  باش��يم. افزايش عوارض 
و حقوق گمرك��ي براي برخي از اق��الم نيز از ديگر 
عوامل تورم زاست كه اين موضوع به افزايش قيمت 
مواد اوليه و اقالم و تجهيزات وارداتي منجر خواهد 
شد.عامل داخلي ديگري كه بر تورم تاثيرگذار است، 
بالتكليفي حذف ارز ۴2۰۰ توماني است كه حذف 
آن از آبان س��ال گذشته مطرح ش��ده و تاكنون نيز 
تكليف آن مش��خص نش��ده كه تعلل دولت و عدم 
ش��فافيت در اين زمينه به انتظ��ارات تورمي دامن 
زده اس��ت. ناترازي بودجه نيز يكي ديگر از عوامل 
تورم زاست و با توجه به اينكه بودجه امسال با ناترازي 
همراه اس��ت، اين موضوع يك س��يگنال تورمي به 
اقتصاد منتقل مي كند.  صادر شدن بخشنامه هايي 
با ايرادهاي بسيار از ديگر عوامل تورم است كه يكي 
از اين بخشنامه ها، افزايش پلكاني عوارض گمركي 
براي فلزات و ساير اقالم است كه اين موضوع براي 
اقتصاد تورم را به همراه دارد. عالوه بر اين، همچنان 
ما ش��اهد افزايش اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مرك��زي، افزايش حجم عمليات ريپ��و در اقتصاد 
و ناترازي  در نظام بانكي هس��تيم. در پايان س��ال 
گذشته، اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي به 
۱2۰ هزار ميليارد تومان رسيد و مانده ريپو در 25 
فروردين ۱۴۰۱ باالي 95 هزار ميليارد تومان شد 
كه به معناي روشن بودن موتور خلق نقدينگي است. 
همچنان س��اختار بانك هاي كشور تشديد كننده 
ناترازي و افزايش دهنده نقدينگي است، مسووالن 
به مداخالت دستوري دست مي زنند دولت بايد از 
هرگونه مواجهه دستوري براي كنترل تورم و صدور 
بخشنامه هاي التهاب آور براي بازارها جلوگيري كند. 
از سوي ديگر تا زماني كه برجام به نتيجه مشخصي 
نرسيده است، ارز ۴2۰۰ توماني نبايد حذف شود و 
آن را به صورت شفاف اعالم كنند.  دولت بايد در اين 
زمينه به اضافه برداشت از بانك ها و بانك مركزي و 
همچنين تسهيالت تكليفي ورود كند و اجازه دهد 
كه انضباط مالي پياده شود و ترازنامه بانك هاي بد )با 
ناترازي باال( با محدوديت رشد مواجه شود.  افزايش 
قيمت دالر در روزهاي اخير يك عالمت تورمي را به 
اقتصاد منتقل مي كند، تا زماني كه شرايط اقتصادي 
ملتهب است، حقوق گمركي نيز نبايد افزايش يابد 
زيرا اين افزايش منجر به افزايش هزينه هاي وارداتي 
مي ش��ود كه تاثير خود را بر تولي��د داخلي خواهد 
گذاش��ت برخي از تصميمات غلط و تورم زا كه در 
ماه ها و سال هاي گذشته گرفته شده و اكنون نتيجه 
آنها را مشاهده مي كنيم نيز در اين موضوع بي تاثير 
نبوده است. ديگر نمي توان بار تورمي افزايش حقوق 
كارگران و معلمان را كنت��رل كرد زيرا اين افزايش 
حقوق ها دومينو وار منتقل مي شود و ساير حقوق ها 
همچ��ون حقوق بازنشس��تگان ني��ز افزايش پيدا 
مي كند.  در سال ۱۴۰۱ حتمًا تغييري در وضعيت 
ارز ۴2۰۰ توماني كشور اتفاق خواهد افتاد، حتمًا 
در پايان س��ال ۱۴۰۱ وضعيت ارز ۴2۰۰ توماني 
فعلي را نخواهيم داش��ت، اما اينكه با چه گام هاي 
تدريجي و از چه مقوالت و محصوالتي اجراي اين 
سياست در پيش گرفته شود يا اينكه كي و چگونه 
شروع بشود و چه تدابير جانبي اتخاذ شود كه كل 
اقتصاد را به يك ب��اره تحت تأثير قرار ندهد، هنوز 

مورد بحث و تبادل نظر جدي است.

وام قرض الحسنه فرزندآوري 
به شبكه بانكي ابالغ مي شود

مديركل روابط عمومي بانك مركزي از ابالغ افزايش 
سقف اعطاي  وام قرض الحس��نه فرزندآوري را در 
چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پايان هفته به شبكه 
بانكي خبر داد. براي فرزند اول 2۰ ميليون تومان و 
براي فرزندان دوم، سوم و چهارم به ترتيب ۴۰، ۶۰ 
و ۸۰ ميليون تومان تعيين شده است. به ازاي فرزند 
پنجم و به بعد هم ۱۰۰ ميليون تومان وام پرداخت 
مي شود.  همچنين مبلغ وام قرض الحسنه وديعه، 
خريد، ساخت  مس��كن با بازپرداخت 2۰ ساله هم 
براي خانواده هاي فاقد مس��كن كه در سال ۱۳99 
به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده يا هستند به 
2۰۰ ميليون تومان افزايش يافته كه اين موضوع نيز 
تا پايان اين هفته به شبكه بانكي ابالغ خواهد شد.«

اعالمليستابربدهكارانبانكي
درچارچوبقانونبودجه

بان��ك مركزي از اين هفته فهرس��ت بدهكاران بزرگ 
بانك هاي دولت��ي و خصوص��ي را در چارچوب بند د 
تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر مي كند.قمري وفا 
مديركل روابط عمومي بانك مرك��زي اعالم كرد: اين 
فهرس��ت و جدول كه با راس��تي آزمايي همراه است با 
دريافت اطالعات مربوطه از بانك ها، تا نيمه ارديبهشت 
ماه كامل مي ش��ود.بر اساس بند »د« تبصره ۱۶ قانون 
بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان  احكام تنظيمي،  بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران موظف است با استفاده از سامانه 
اطالعاتي خود و عنداللزوم اطالعات دريافتي از بانك ها و 
موسسات اعتباري غير بانكي )موضوع جزو )2( اين بند( 
براساس تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي 
پول و اعتبار، 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 
غيربانك��ي را به تفكيك هر يك از اش��خاص با تعريف 
شوراي پول و اعتبار )مرتبط يا ذي نفع واحد(، نرخ سود، 
مدت بازپرداخت، دوره تنف��س، وضعيت بازپرداخت 
)جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول(، 
نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، بر تارنماي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در دسترس عموم قرار داده و 
به صورت فصلي به روزرساني كند.همچنين  بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي موظفند اطالعات مندرج 
در جزو )۱( اين بند را به صورت فصلي در اختيار بانك 
مركزي قرار دهند. درصورت اس��تنكاف از ارسال تمام 
يا بخشي از اطالعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباري 
حسب مورد به تشخيص بانك مركزي، به يكي از جرايم 
مندرج در ماده )۴۴( قانون پولي و بانكي كشور يا اجزاي 
)۳( يا )۴( بند )الف( ماده )۱۴( قانون برنامه پنج س��اله 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران و با رعايت ترتيبات مندرج در مواد مذكور 
محكوم مي گردد. بانك مركزي موظف اس��ت گزارش 
همكاري يا تخلف بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي 
را به صورت فصلي به كميسيون اصل نودم )9۰( قانون 
اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و ديوان محاسبات 
كش��ور ارايه  كند.همچنين رييس كل بانك مركزي 
ضمن اعالم انتشار فهرست بدهكاران بزرگ بانكي در 
چارچوب مفاد بند د تبص��ره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ 
در هفته جاري، گفت: دستورالعمل مربوط به تسهيل 
وثايق وام هاي خرد تا سقف 2۰۰ ميليون تومان مبتني بر 
اعتبار سنجي نهايي شده و به زودي توسط بانك مركزي 
به شبكه بانكي ابالغ خواهد شد.علي صالح آبادي با بيان 
اقدامات انجام شده در خصوص تسهيل دسترسي مردم 
به شبكه بانكي و وثايق س��هل تر در مورد وام هاي خرد 
گفت: بر اساس دستورالعملي كه به زودي ابالغ خواهد 
شد مواردي ش��امل قرارداد الزم االجرا، چك و سفته 
وام گيرنده يا ضامن، سهام بورسي اعم از سهام عدالت 
و غيره، گواه��ي صندوق هاي س��رمايه گذاري، اوراق 
بهادار، يارانه، سيم كارت دايمي به نام فرد، وثايق عيني 
مانند خودرو و طال و تاييد افراد توسط شوراي اسالمي 
روستا در مناطق روستايي مبتني بر رتبه اعتباري افراد 
در وامهاي خرد زير 2۰۰ ميليون تومان و در قالب عقود 
مختلف به عنوان وثيقه تس��هيالت م��ورد قبول واقع 
خواهد شد.رييس كل بانك مركزي با تشريح اقدامات 
انجام ش��ده در خصوص گسترش دسترسي عموم به 
خدمات بانكي به صورت غير حضوري، افزود: در خصوص 
تسهيل دسترسي مردم به خدمات بانكي در راستاي 
شموليت مالي، امكان احراز هويت و افتتاح حساب غير 
حضوري، آگاهي افراد از رتبه اعتباري، استفاده از سفته 
و امضاي الكترونيك نيز فراهم شده است و بر اين اساس 
مشتريان شبكه بانكي مي توانند با سهولت بيشتر و به 
صورت غير حضوري از خدمات بانكي بهره مند شوند.

در خصوص اعتبار س��نجي اين ام��كان وجود دارد كه 
هر فرد از طريق شركت اعتبارسنجي ايرانيان به رتبه 
اعتباري خود دست يابد. همچنين بخشنامه مربوط 
به احراز هويت و افتتاح حساب غيرحضوري ابالغ شده 
و افراد در بانك هايي كه زيرس��اخت الزم براي را فراهم 
كرده اند مي توانند از اين خدمات استفاده كنند. امكان 
استفاده از سفته الكترونيك در حال حاضر براي مردم 
فراهم است و متقاضيان بدون مراجعه حضوري به بانك 
مي توانند سفته دريافت كنند. همچنين ضوابط مربوط 
به امضاي الكترونيك نيز ابالغ شده و در بانك هايي كه اين 
زيرساخت را فراهم كردند افراد مي توانند بدون حضور در 
شعبه نسبت به امضاي اسناد اقدام كنند.لذا بر اين اساس 
هم وثايق بانكي تسهيل شده و هم نحوه دسترسي مردم 
خدمات بانكي به صورت غيرحضوري گسترش پيدا كرده 
و در مجموع بسته كاملي فراهم شده است كه اميدواريم 
موجبات رضايت آحاد جامعه را فراهم كند.بانك مركزي 
از اين هفته انتشار فهرست بدهكاران بزرگ بانكي را در 
چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در 
قالب جداول استاندارد و مشخص شروع مي كند و اين 
اطالعات از طريق سايت بانك مركزي در معرض عموم 

قرار خواهد گرفت.

    تحوالت بانكي تركيه چه بود؟
بانك مركزي تركيه امروز )دوشنبه( اعالم كرد نرخ بهره 
اعمال شده براي ذخاير لير تركيه را به صفر رسانده است.

رس��انه هاي محلي و رويترز گ��زارش كردند كه بانك 
مركزي جمهوري تركيه )CBRT( به روش پرداخت 
سود اضافي مبالغ تبديل شده از ارز خارجي به لير توسط 
اشخاص حقيقي پايان داده است. بانك مركزي همچنين 
سيستم كارمزد را تغيير داد كه پيش از اين اعالم كرده 
بود براي افرادي كه نمي توانند س��پرده هاي ارزي را به 
لير تبديل كنند، با نرخ ۱.5 درصد در حساب هاي ارزي 
اعمال مي شود. اين موارد در نامه اي از بانك مركزي كه 
روز جمعه به بانك ها ارسال شد اعالم و تغييرات از ۱5 
آوريل اعمال شد. آخرين حركت ها پس از مجموعه اي 
از اقدام��ات در ماه هاي اخير براي حمايت از لير، پس از 
كاهش ارزش پول تركيه در اواخر س��ال 2۰2۱ بود كه 

باعث شد تا در كل سال ۴۴ درصد ضعيف تر شود.

بانكمركزي:وضعيتذخايراسكناسارزيامسالازسالقبلبهتراست

سكه ۱۹۰ هزار تومان ارزان شد 

چرايي سياست هاي كلي تامين اجتماعي؟
5- در متن سياس��ت بر ايجاد رفاه عموم��ي و رفع فقر و 
محروميت، كاهش فاصله طبقاتي تاكيد و تصريح گرديده 
است ولي در قانون به اين نكات اشاره اي نشده است، به جز 
كاهش فقر و نابرابري )در بن��د ك ماده ۱( كه اصالت را به 
وجود فقر و محروميت و نابرابري مي دهد و فقط كاهش آن 

را هدف گيري كرده است.
۶- از جمله مستثنيات ديگري كه در قانون ايجاد شده بود، 
تبصره ماده 5 آن بود كه جمعي��ت هالل احمر را خارج از 
اين نظام مفروض گرفت و متعاقب اين امر با تصويب قانون 
امداد و نجات عمال اليه امدادي نظام تامين اجتماعي مختل 
و معطل ماند صرف نظ��ر از اينكه در كنار جمعيت هالل 
احمر مباحث مديريت بحران حوادث، پدافند غيرعامل 

و... وجود دارد.
7- در تبصره ۳ م��اده ۱2 قانون نيز بخش قابل توجهي از 
بنيادها و نهادهاي حمايتي از شمول احكام قانون مستثني 

و اقدام درمورد آنها موكول به استيذان شده است.
۸- از آنجا كه متولي اجراي قانون بايستي سخنگوي وجه 
اجتماعي حاكميت و دولت و مدعي العموم جامعه باشد، 
در ماده ۸ قانون آمده است كه وزير رفاه و تامين اجتماعي 
به عضويت با حق راي در ش��وراي اقتصاد، شوراي عالي 
اشتغال، ش��وراي عالي كار، ش��وراي پول و اعتبار و... در 
مي آيد وليكن اين عضويت بعدها با ادغام سه وزارتخانه 
عمال بي ثمر و بالاثر گردي��د. مضافا به اينكه عضويت و 
يك حق راي وزير در آن ش��وراها به قدر كافي موثر نبود 
وليكن در سياس��ت )بند 9( با درج لزوم تهيه پيوس��ت 
تامين اجتماعي براي طرح ها و برنامه هاي كالن كشور، 
ضمانت اجراي بهتر و موثرتري براي صيانت از اقش��ار 

ضعيف جامعه ايجاد گرديده است.
9- منابع مورد نياز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعي در متن قانون به صورت موثر و عملياتي وجود 
نداش��ت و منابع آن در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه 
)يك برنامه موقتي( ديده ش��ده بود كه البته ماده ۳ مزبور 
)هدفمندس��ازي يارانه هاي مربوط به حامل هاي انرژي( 
بالفاصله و قبل از شروع برنامه توسعه در مجلس هفتم با 
تصويب طرح تثبيت قيمت ها، حذف گرديد و عمال قانوني 
كه احكام مترقي و خوبي داشت بدون منبع ماند و اين طور 
شد كه متوليان وزارت رفاه و تامين اجتماعي از ابتداي شروع 
فعاليت خود به سازمان تامين اجتماعي و منابع آن روي 

آوردند و در سازمان تامين اجتماعي نيز تمام توجه خود را 
معطوف به شستا نمودند. ولي در سياست و به ويژه در ماده 5 
به منابع هر يك از اليه ها و سطوح و به ويژه تكاليف دولت در 
اين زمينه و لزوم اعمال رويكرد فعال دولت در تامين منابع 
مورد نياز براي تمهيد و تدارك خدمات و پوشش هاي مورد 

نياز اقشار ضعيف جامعه تصريح شده است.

ضمانت اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تامين اجتماعي: 

قانون اگرچه مش��حون و مملو از اصول و احكام مترقي و 
جامعي است وليكن باتوجه به اينكه مصوب مجلس بود، 
متعاقبا بارها و بارها از سوي دولت ها و مجالس بعدي از آن 
تخطي ش��د و برخالف اين اصول و احكام تصميم گيري 
ش��د. به  طور مثال هرگاه در مجلس طرح هاي فاقد محل 
تامين بار مالي يا مغاير با اصول و محاسبات بيمه اي مطرح 
بود و مديران و كارشناس��ان س��ازمان تامين اجتماعي و 
ساير صندوق هاي بيمه گر اجتماعي به نمايندگان توضيح 
مي دادند كه به موجب اين حكم قانون، نبايستي سرريزهاي 
حمايتي به بيمه گران اجتماعي تحميل شود، نمايندگان 
مجلس اعالم مي كردند كه آن قانون مصوب مجلس است 
و اي��ن طرح هم مصوب مجلس مي ش��ود و آن قانون را ما 
تصويب كرده ايم و خودمان هم تغييرش مي دهيم. حتي 
مواد مندرج در قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 
و قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق ۱ و 2 مبني بر عدم 
تحميل بار مالي به بيمه گران اجتماعي، در اين زمينه موثر و 
كارساز نبود. همچنين است درخصوص احكام قوه قضاييه 
به ويژه ديوان عدالت اداري كه طي سال هاي اخير مغاير با 

اصول، قواعد و محاسبات بيمه اي اتخاذ و صادر مي شود. 
وليكن با ابالغ سياس��ت هاي كلي تامين اجتماعي عمال 
تقويت و تحكيم قانون صورت گرفته و باعنايت به مكانيسم 
نظارتي كه در مجمع تش��خيص مصلحت نظام طي سه 
س��ال اخير ايجاد شده اس��ت )هيات عالي نظارت( عمال 
مجلس، دولت و قوه قضاييه نمي توانند تصميماتي مغاير با 
سياست هاي كلي موصوف بگيرند و اين احكام قانوني قبل 
از تصويب و تاييد نهايي شوراي نگهبان، توسط هيات عالي 
نظارت مجمع بررسي و موارد مغايرت با سياست هاي كلي 
احصا و به شوراي نگهبان، اعالم و شوراي مزبور به استناد 
اصل ۱۱۰ قانون اساسي به آنها ايراد مي گيرد و مانع تصويب 

و اجرايي شدن آنها مي شود و باتوجه به ابالغ سياست هاي 
كلي تامين اجتماعي به هر سه قوه )قضاييه، مقننه و مجريه( 
عمال سياست هاي موصوف بايستي از سوي محاكم قضايي 

نيز مدنظر قرار بگيرد.

نحوه اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي: 

اگرچه متولي��ان وزارت رفاه و تامي��ن اجتماعي كه خود 
بايستي بيش از ديگران ملزم، مقيد و متعهد به قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي بودند از همان ابتدا، 
برخ��الف آن تصميم گرفته و اق��دام نمودند و بدعت ها و 
سنگ بناهاي گذارده شده در ابتداي تكوين وزارتخانه در 
دولت هاي بعدي بسط و گسترش افقي و عمودي وسيعي 
يافت و صرفنظر از اين موضوع، طي ادوار مختلف تصميمات 
و اقداماتي انجام گرفته است كه قانون مزبور را از جامعيت، 

انسجام و انتظام خارج ساخته است نظير: 
۱- دولت ماقبل طرح هدفمندسازي يارانه ها را در ميانه راه 
از وزارت رفاه و تامين اجتماعي منفك و توسط وزارت امور 

اقتصادي و دارايي و مركز آمار ايران به انجام رساند.
2- دولت ماقبل طرح اعطاي سهام عدالت را بدون مدخليت 
وزارت رفاه و تامين اجتماعي و توسط وزارت امور اقتصادي و 

دارايي و سازمان خصوصي سازي به انجام رساند.
۳- در دولت ما قبل اساس��نامه هايي براي سازمان تامين 
اجتماعي مغاير با قانون به تصويب رسيد )كه در دولت قبل 
اصالح نشد( براس��اس اختالف با مجلس، اصالحيه ماده 
۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيد و 
عماًل ماده ۱7 قانون بالاثر گرديد و هم چند جانبه گرايي در 
اركان سازمان ها و صندق هاي بيمه گر اجتماعي به محاق 
رفت و هم قانون از نظر اركان عالي و نظامات تصميم سازي، 
تصميم گيري اجرا و نظارت دچار اعوجاج و كژكاركردي شد 
و هم استقالل مالي و اداري و شخصيت حقوقي مستقل 
س��ازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي خدشه دار 
شد، اين امر در سياست به ويژه در بندهاي 2، ۳ و ۴ اصالح 

گرديده است. 
۴- در دول��ت قبل مدي��ران عامل س��ازمان هاي تامين 
اجتماعي و بيمه سالمت و سازمان بهزيستي با نظر وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي انتخاب و منصوب 

گرديدند.

5- دولت قبل در شروع فعاليت خود محوريت وزارت رفاه 
و تامين اجتماعي )تع��اون، كار و رفاه اجتماعي( در اركان 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها را از او گرفته و به سازمان 

برنامه و بودجه كشور داد.
۶- دولت قبل با ايجاد سازمان اجتماعي كشور بخش قابل 
توجهي از حيطه عمل و دامنه اثر حوزه هاي حمايتي را از 
مجموعه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان 

بهزيستي خارج و به وزارت كشور منتقل نمود.
7- دولت قبل با فشار مبدع »طرح تهوع سالمت«، سازمان 
بيمه سالمت و به ويژه شوراي عالي بيمه سالمت را از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي منفك و به زير مجموعه وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل نمود. 

جمع بندي و نتيجه گيري:
اوال سياست هاي كلي تامين اجتماعي ارزش افزوده زيادي 
نسبت به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 
دارد و از نظر محتوا غني تر و به روزتر است و فاقد مستثنات 
است تانيا حتي اگر سياس��ت هاي كلي تامين اجتماعي 
مشابه قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 
بود كه نيست، اين سياست ها از ضمانت اجرايي باالتري 
نسبت به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 
برخوردار اس��ت ثالثا سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
باعث احيا، تكميل و تقويت قانون ساختار نظام جامع رفاه 
تامين اجتماعي شده است و مي تواند باعث قوام و استحكام 
آن شود و بسياري از احكام قانون مزبور مي تواند به استناد 

سياست هاي كلي در مسير اجرا قرار بگيرد. 
فلذا به نظر مي رسد بايستي ظرفيت هاي دولتي و غير دولتي 
مرتبط و كارشناس��ان و صاحبنظران حوزه رفاه و تامين 
اجتماعي، ظرفيت و توان خود را بر تدوين »پيش نويس 
قانون اجراي سياست هاي كلي تامين اجتماعي« متمركز 
نمايند و زمينه تحقق سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
و بالمال قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامين اجتماعي 

را فراهم سازند. 
به عبارت ديگر سياست هاي كلي تامين اجتماعي و قانون 
س��اختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در عرض هم 
نيستند كه موضوع مشابهت و... قابل طرح باشد بلكه در 
طول يكديگر هستند و سياست هاي كلي تامين اجتماعي، 
مقوم قانون ساختار نظام جامع رفاه تامين اجتماعي است.

وحيد شقاقي

فهرست كامل بدهكاران بانكي 
از اين هفته منتشر مي شود

ادامه از صفحه اول



روند بازار سرمايه از ابتداي هفته جاري كاماًل نوساني 
بوده است. افت و خيزهاي فراوان در روند سهام مختلف 
كاماًل مش��هود بوده، اما شاخص كل روندي صعودي 

داشته است.
شاخص كل بورس تهران در اين هفته توانست طلسم 
هفت ماهه خود را جابه جا كند و كانال يك ميليون و 
500 هزار واحد را پس بگيرد. اين اتفاق در اواسط روز 
دوشنبه و هم زمان با سبزپوشي اكثر سهام بازار رخ داد، 
اما پس از ورود به كانال يك و نيم ميليوني، عرضه ها در 

بازار افزايش داشت.
افزايش عرضه ها در اواخر نيمه دوم روز دوشنبه و قرار 
گرفتن قيمت اكثر سهام بازار در محدوده اي پايين تر 
از قيمت پاياني، نگراني ها را نس��بت به معامالت روز 
سه شنبه افزايش داد؛ نگراني كه البته اصاًل هم نابجا 
نبود و معامالت ديروز مش��خص كرد كه اهالي بازار 
حق داشتند نس��بت به وضعيت روز سه شنبه نگران 

باشند.
حامد فقرايي، كارشناس بازار سرمايه درباره بازگشت 
ش��اخص كل بورس تهران به كانال ي��ك ميليون و 
500 ه��زار واحدي، مي گويد: طبيعي اس��ت كه چه 
قبل از رسيدن به مقاومت و چه پس از شكسته شدن 
مقاومت عرضه ها بيشتر شود. برخي از معامله گران، 
شكست مقاومت را قبول ندارند و صرفًا آن را به عنوان 

يك نفوذ مي دانند.
وي با اشاره به روند بازار سرمايه، يادآور مي شود: انتظار 
مي رود هر چقدر كه به سمت فصل مجامع مي رويم، از 
سرعت رشد شاخص كل كاسته شود. در مقطع كنوني، 
قيمت سهام مختلف به مقدار واقعي خود رسيده اند و 
س��هام زير قيمت وجود ندارد و شايد تنها 10 الي 15 

درصد بازار جاي رشد داشته باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه »سهامداران در شرايط 
كنوني بايد چه استراتژي در پيش بگيرند؟«، عنوان 
مي كند: مقطع كنوني، مقطع ورود به بازار نيست و در 
كليت بازار، نگهداري سهام گزينه مناسبي است. در 
شرايط فعلي، شاخص كل نهايتاً مي تواند تا يك ميليون 

و 700 هزار واحد رشد كند.

وضعيتبازاردرروزسهشنبه
معامالت روز سه شنبه در محدوده هاي منفي آغاز شد 
و شاخص كل افت كرد، اما با گذشت حدود 20 دقيقه، 
موج نخست تقاضا در بازار شكل گرفت. رشد اكثر سهام 

بازار موجب سبزپوشي شاخص كل هم شد.
با اين حال از اواسط بازار بار ديگر روند اكثر سهام نزولي 
شد و در پايان معامالت، ش��اخص كل بورس پس از 
رش��د 11 هزار و 221 واحدي شاخص كل، در ارتفاع 
يك ميليون و 51۳ هزار واحدي قرار گرفت. شاخص 

كل هم وزن نيز 0.7 درصد رشد كرد.
آخرين قيمت 155 نماد حداقل سه درصد نسبت به 
قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۳2 نماد با كاهش 

بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.
حقيقي ها در جريان معامالت ديروز، 6 ميليارد تومان 
نقدينگ��ي از بازار خارج كردند. نمادهاي »شس��تا«، 
»شپنا«، »شتران«، »شبندر«، »خگستر«، »خودرو« 
و »خس��اپا« در گ��روه پرتراكنش ترين هاي بورس و 
نمادهاي »كرمان«، »گدن��ا«، »قچار«، »فرابورس«، 
»تجلي«، »شگويا« و »فزر« در گروه پر تراكنش هاي 

فرابورس قرار گرفتند.
ارزش كل معام��الت خرد بورس و فراب��ورس نيز در 

مجموع به پنج هزار و 2۹0 ميليارد تومان رسيد.
در روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس با افزايش 60 
واح��دي به محدوده 20 هزار و 765 واحد رس��يد. 
تع��داد معامالت انجام ش��ده در فرابورس نيز 256 

هزار ۹1 معامله بود.

بورسچهميشود؟
در جريان معامالت روز گذشته، نمادهاي گروه پااليشي 
وضعيت خوبي داشتند. تحليل گران بازار سرمايه، روند 
رو به رش��د قيمت نفت يكي از داليل رشد نمادهاي 
پااليشگاهي و پتروشيمي مي دانند. ديگر دليل رشد 
پااليشي ها را هم شايد بتوان در عقب ماندگي نسبي 
آنها از رشد بازار در هفته هاي گذشته جست وجو كرد.

روز گذشته نماد ش��پنا هم بازگشايي شد و رشد 10 
درصدي را تجربه كرد. همچنين س��هام شركت هاي 
پااليش��گاه نفت تهران، بندرعباس و تبريز هم رشد 

قيمتي داشت.

ازپااليشچهخبر؟
نماد پااليش بدون ش��ك جزو بزرگ ترين گاليه هاي 
مردم از دولت پيشين اس��ت. صندوق ETFاي كه در 
دوران رشد بورس پذيره نويسي شد و پس بازگشايي، 
ديگر نتوانست حتي به قيمت اصلي خود برگردد. اين 
صندوق پس از گذش��ت يكي، دو روز از بازگشايي به 

نمادي زيان ده براي سهامداران خود تبديل شد. 
 ETF اين اتفاق در حالي رخ داد كه خريداران صندوق
پااليش��ي اول اكثراً سهامداران خرد و قشر متوسط و 
حتي متوسط رو به پايين جامعه بودند كه با توجه به 
دعوت هاي گسترده مسووالن كشور براي حضور مردم 

در بورس، اقدام به خريد پااليش كرده بودند.
قيمت اين صندوق در پايان معامالت روز سه ش��نبه، 
77560 ريال بود؛ يعني بيش از 20 درصد پايين تر از 
قيمت پذيره نويسي. بر اين اساس، خريداران پااليش 
هنوز هم كه هنوز است نتوانسته اند حتي به پول خود 

برسند، چه برسد به سود.
در اين شرايط، رش��د قيمت نفت و افزايش تقاضا در 
نمادهاي پااليشي مانند شپنا، شتران، شبندر و شبريز 
مي تواند سهامداران صندوق ETF دولتي پااليش را به 

رشد قيمت اين صندوق اميدوار كند.
جواد فالحيان، كارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت 
نمادهاي پااليشي مي گويد: با توجه به نزديك شدن به 
فصل مجامع، صنايعي مانند پااليشي ها كه دي پي اس 
محور هستند و سود نقدي خوبي تقسيم مي كنند مورد 
توجه بازار باشند. انتظار داريم اين روند رو به رشد حتي 

در هفته هاي آتي هم ادامه دار باشد. وي با بيان اينكه 
»س��بزي ها به منزله اين نيست كه تمام سهام مثبت 
باشند. شايد در ناحيه هاي مثبت يك يا دو معامله شوند 
و شاهد بازاري متعادل باشيم.«، مي افزايد: ريزش هاي 
اخيري ك��ه در يكي دو س��ال اخير تجرب��ه كرديم، 
سبب شد كه بس��ياري از سهم ها ارزنده باشد. اگرچه 
ريسك هاي سيستماتيك به بازار وارد شده، اما ثبات به 
وجود آمده است. در اين مقطع شاهد برگشت اعتماد به 
بازار هستيم و ارزش معامالت باال چراغ سبزي به ادامه 

روند مثبت در بورس است.
فالحيان ادامه مي دهد: نبايد انتظار رش��د شارپي يا 
رالي قوي از بازار داش��ته باشيم. با توجه به حجم ها و 
ارزش معامالتي كه برخي از سهم ها وجود دارد، شاهد 
يك روند آهس��ته و پيوسته خواهيم بود. اين موضوع 
مي تواند براي بازار مفيد باشد، چراكه رشدهاي شارپي 

ريزش هاي شارپي هم خواهند داشت.
وي با تاكيد بر شرايط مس��اعد بورس نسبت به ساير 
بازارهاي موازي، اظهار داش��ت: در شرايط فعلي بازار 
بورس نس��بت به بازارهاي موازي كم ترين ريسك را 
دارد. تورم در كاالهاي اساسي مردم ديده مي شود و از 
آنجايي كه بازار سرمايه با تورم رابطه مستقيم دارد، با 

اين حال از رشد قيمت ها عقب مانده است.

يكاتفاقمثبتديگر
فعاالن بازار سرمايه همواره انتقادات زيادي به وضعيت 
شاخص كل بورس تهران داشته و مدعي هستند كه 
اين ش��اخص، معيار مناسبي براي سنجش وضعيت 
بازار نيست؛ چراكه به با توجه به وزن سنگين نمادهاي 
بزرگ در آن، مي توان نس��بت به شاخص سازي اقدام 

كرد. 
در يكي، دو سال اخير و در مقاطع مختلف، اين اتفاق 
رخ داده كه شاخص كل بورس تهران سبزپوش بوده، اما 

سبد دارايي مردم رشد چنداني نداشته است. 
در اين راس��تا، به عقيده كارشناس��ان بازار سرمايه، 
ش��اخص هم وزن مي تواند معيار بسيار بهتري براي 
س��نجش وضعيت بازار باشد. در اين شاخص، تمامي 
نمادها وزن يكساني دارند و نمي توان با يك يا دو سهم 

خاص به شائبه هاي دستكاري دامن زد.

ش��اخص هم وزن از اواخر اسفندماه سال 1400 روند 
صعودي داشته و با رشد نزديك به 20 درصدي موفق 
شده بازدهي مناسب و معقولي را نصيب سهامداران 
سهام كوچك كند. اين شاخص اما، در جريان معامالت 
روز گذشته بازار سرمايه، سطح 400 هزار واحد را پس 
گرفت تا طلسم شكني جديدي داشته باشد. اين در 
حالي اس��ت كه پس از 25 مهر 1400، شاخص كل 
هم وزن پس از اينكه سطح ياد شده را از دست داد، ديگر 

موفق به بازگشت به اين محدوده نشده بود.

سيگنالهايمثبتادامهدارد
افزايش دامنه نوسان يكي ديگر از اقدام مثبت و مناسب 
س��ازمان بورس بود ك��ه در اين م��دت انجام گرفت. 
از دامنه نوس��ان همواره به عن��وان محدوديتي براي 
نمادهاي مختلف ياد ش��ده و پس از قول هاي فراوان، 
افزايش دامنه نوسان سرانجام از دوشنبه هفته جاري 

عملي شد.
در نخس��تين گام، دامنه نوس��ان بازارهاي اول و دوم 
فرابورس به مثبت و منفي 6 درص��د افزايش يافت و 
پس از آن، امكان دو برابر شدن دامنه نوسان سهام به 

درخواست بازارگردان فراهم شد. 
بر اساس اعالم از پيش صورت گرفته، قرار است دامنه 
نوسان به صورت تدريجي و فصلي به مثبت و منفي 10 
درصد برسد.  افزايش دامنه نوسان، مي تواند از تشكيل 
صف هاي خريد و فروش جلوگيري كند و نقد شوندگي 

بازار سرمايه را افزايش بدهد. 
هادي ميرعلمي، كارش��ناس بازار س��رمايه در مورد 
افزايش دامنه نوس��ان و مزاياي آن، مي گويد: تغيير 
دامنه نوسان تصميم بسيار خوبي بود كه سازمان بعد 
از مدت ه��ا تصميم گرفت تا به ص��ورت فصلي دامنه 
نوسان رشد پيدا كند. بزرگ ترين فسادي كه در بازار 
سرمايه شكل مي گيرد به خاطر وجود صف هاي خريد 

و فروش است.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: محدوديت 
دامنه نوسان به بسياري از مشكالت سهامداران دامن 
زد كه امري فراموش نشدني است. هر چه دامنه نوسان 
بازتر باش��د، صف هاي خريد و فروش در بازار كاهش 

مي يابند و بازار منطقي تر رفتار مي كند.
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توزيع۹۴۰تومانسود
درمجمعآريا

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت پليمري آريا 
ساسول ساعت 10 صبح روز سه شنبه ۳0 فروردين 
1401 با حضور بيش از ۹4 درصد س��هامداران در 
محل اصلي ش��ركت واقع در عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس برگزار شد و مجمع با توزيع 
۹40 تومان به ازاي هر سهم معادل با ۹6 درصد سود 
قابل تقس��يم موافقت نمود و مطابق با زمان بندي 
منتشره در سامانه كدال، پرداخت سود سهامداران 
حقيقي به سرعت و از ۸ روز آتي )7 ارديبهشت( از 

طريق سامانه سجام توزيع مي شود.

تغييردرنحوه
عرضههايبورسكاال

ب��ورس كاالي ايران تغيير در نح��وه عرضه برخي 
محصول ها در ت��االر صنعتي در هفته منتهي به 7 

ارديبهشت را ابالغ كرد.
در نامه جديد بورس كاالي ايران به ش��ركت هاي 
كارگزاري با عنوان نح��وه عرضه محصول ها آمده 
اس��ت: با توجه به تعطيل��ي روز ش��نبه آينده )۳ 
ارديبهش��ت(، عرضه برخي از محصول ها در هفته 

منتهي به 7 ارديبهشت با تغييراتي انجام مي شود.
در اين زمينه جزييات تغيير برخي از عرضه در تاالر 

صنعتي در روزهاي مختلف به شرح زير است: 
يكشنبه 4 ارديبهشت | عرضه ورق اختصاصي 
)خودرو و لوازم خانگي(، شمش بلوم آلياژي، ميلگرد 
صنعتي، تيرآهن بال شيب دار و بال پهن، سنگ آهن، 

كنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجي
دوش�نبه 5 ارديبهش�ت | عرضه مس كاتد، 
ش��مش خالص و بيلت آلومينيوم، شمش روي و 

شمش سرب
سه شنبه 6 ارديبهش�ت | عرضه مس مفتول، 

شمش آلياژي و مفتول آلومينيوم
در پايان هم تاكيد شده، عرضه بقيه محصول ها طبق 

روال عادي هر هفته صورت مي پذيرد.

ترافيكيعرضهفوالديها
دربورسكاال

بورس كاالي ايران در روز سه شنبه ۳0 فروردين ماه 
ميزبان عرضه 4۳0 هزار تن انواع محصول فوالدي 

شامل شمش بلوم، ورق و تختال بود.
تاالر صادراتي بورس كاالي ايران ميزبان عرضه 4۹ 
هزار و 172 تن قير، ۸ ه��زار تن گوگرد، ۳ هزار تن 
ش��مش هزار پوندي آلومينيوم شركت آلومينيوم 
ايران )ايرالك��و(، 100 تن عايق رطوبتي و 704 تن 

اسيد استيك بود. 
2۳۸ هزار و 2۳0 تن ش��مش بلوم، 2۸ هزار و 700 
تن ورق گالوانيزه، 12 هزار و 700 تن ورق گرم و يك 
هزار تن ورق قلع اندود در تاالر محصوالت صنعتي 

و معدني عرضه شد.
تاالر حراج باز در اين روز ميزبان عرضه 15 هزار تن 
وكيوم باتوم، 150 هزار تن تختال C ش��ركت هاي 
فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان و 150 تن سولفور 
موليب��دن و همچنين ت��االر فرآورده هاي نفتي و 
پتروشيمي نيز شاهد عرضه 5۳ هزار و 74۸ تن مواد 
پليمري، قير و PDA TAR بود.  بازار فرعي در اين 
روز عرضه 5 هزار و 422 تن شمش بلوم، ضايعات 
فلزي، نرمال پارافين، سپر خودرو ضايعاتي، چرخ 
خودرو ضايعاتي، ب��راده آلومينيوم، بدنه ضايعاتي 

خودرو و انيدريد فتاليك را تجربه كرد. 
به اين ترتي��ب، در مجموع 565 ه��زار و ۹27 تن 
ان��واع كاال در تاالرهاي مختلف بورس كاالي ايران 

عرضه شد.

بازگشاييشپنا
۳0 فروردين 1401 نماد معامالتي ش��ركت هاي 
پااليش نفت اصفهان )شپنا( پس از برگزاري مجمع 
عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه، بدون 
محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج 
بازگشايي شد و با افزايش 10 درصدي شاخص كل 

را بيش از 2500 واحد افزايش داد
در ابتدا اين نماد با افزايش ۸.5 درصدي و با قيمت 

5۹5 تومان به دايره معامالت بازگشت.
در معامالت روز س��ه ش��نبه، ۳0 فروردين 1401 
شاخص كل بورس تهران با افزايش 11221 واحدي 
نسبت به روز دوشنبه به رقم يك ميليون و 51۳ هزار 

و 64 واحد رسيد. 
با بازگشايي شپنا، پس از برگزاري مجمع عمومي 
فوق العاده و افزايش سرمايه، قيمت سهام اين نماد 
ب��ازار افزايش يافت و با رش��د ۹.6۹2 درصدي و با 
قيمت 600 تومان معامالت امروز را به اتمام رساند، 
اين نماد 2 ه��زار و 524 واحد ش��اخص كل را باال 
كش��يد و جزو نماد هاي تاثيرگذار بر رشد شاخص 
بود؛ همچنين در جدول پرتراكنش ترين نماد هاي 

بورس امروز شپنا حضور داشت.
حقيقي ها 25۹ ميليون و 714 هزار برگ سهام )برابر 
با 6۹.۸ درصد( ش��پنا را خريدند و 2۳1 ميليون و 
۹17 هزار برگه سهم برابر با 62.۳ درصد از سهام اين 

نماد را فروختند.
اين در حالي است كه س��هامداران حقوقي حدود 
112 ميليون برگه س��هم )۳0.1 درصد( از س��هام 
ش��پنا را خريدند و با فروش بيش از 140 ميليون 
سهم برابر با ۳7.6 درصد از سهام شپنا بازار امروز را 

به پايان رساندند.
سهام شپنا 16 هزار و 4۹۹ مرتبه با حجم معامالتي 

بيش از ۳72 ميليون ريال معامله شد.
قدرت خريدار به فروشنده حقيقي نماد شپنا امروز 
1.5۸ بود و اين نماد 16.6۸ ميلي��ارد تومان ورود 
پول حقيقي داشت كه ميانگين خريد هر سهامدار 

حقيقي به ميزان ۳4 ميليون تومان بود.

زمانواگذاري
سهامعدالتمتوفيانبهوراث

دبيركل كانون شركت سرمايه گذاري سهام عدالت 
كش��ور گفت: فرآيند نقل و انتقال س��هام عدالت 
حدود۳ ميليون نفر فوت شده خرداد امسال انجام 
مي شود. محمد خزاعي كوه افزود: در اين راستا نرم 
افزاري طراحي مي شود كه خانواده هاي فوت شدگان 
داراي سهام عدالت با ثبت اطالعات انحصار وراثت 
در س��امانه، واگذاري س��هام به وراث قانوني انجام 

خواهد شد. 
وي همچنين گفت: جاماندگان س��هام عدالت بر 
اس��اس مصوبه مجلس شوراي اس��المي از خرداد 

امسال ثبت نام مي شوند. 
وي افزود: بيش از 1۸ ميليون نفر جامانده دريافت 
س��هام عدالت در كشور براي س��اماندهي مجدد 
شناسايي شده اند كه طبق مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي كه در كميسيون تلفيق هم تاييد شده به 
وزارت اقتصاد ارجاع داده خواهند شد تا در خرداد 

ماه ثبت نام آنان صورت گيرد. 
دبيركل كانون ش��ركت س��رمايه گذاري سهام 
عدالت درباره وضعيت مشموالن سهام عدالت در 
آذربايجان شرقي هم گفت: كل مشموالن سهام 
عدالت در اين استان حدود ۳ ميليون نفر است كه 
يك ميليون نفر روش مستقيم را انتخاب كرده اند 
و مابقي به ارزش 204 هزار ميليارد تومان از دي 
ماه سال گذشته با ثبت نماد در تابلو بورس، امكان 

خريد و فروش يافته اند.

تاثيررشدبورس
برسهامعدالت

پس از آزادس��ازي س��هام عدالت، مشموالن اين 
سهام كه روش مستقيم را براي مديريت سهام خود 
انتخاب كرده بودند، مي توانند با مراجعه به سامانه 
www.samanese.ir ارزش واقع��ي س��هام و 
جزييات دارايي خود را مش��اهده كنند. اين ارزش 
يكسان نيست و تحت تاثير نوسانات بازار افزايشي 
يا كاهشي مي شود. براي مثال، ارزش واقعي سهام 
عدال��ت با ارزش اوليه يك ميلي��ون توماني در 20 
اسفند سال 1۳۹۹، 1۸ ميليون و 7۸0 هزار تومان 
قيمت داشت، در حالي كه قيمت اين سهام در 16 
تيرماه سال 1400 تا 14 ميليون و 700 هزار تومان 
كاهش يافته بود. سهامي كه در روزهاي نخستين 
آزادس��ازي س��هام عدالت يعني ارديبهشت  ماه و 
خرداد ماه س��ال 1۳۹۹ بيش از 20 ميليون تومان 

قيمت داشت.
در اين راستا، در يازدهم مهرماه سال گذشته ارزش 
واقعي سهام عدالت با ارزش اوليه 4۹2 هزار توماني 
بيش از 12 ميليون و 500 هزار تومان و در 2۸ آبان 
م��اه حدود 11 ميليون و 500 ه��زار تومان قيمت 
داش��ت. اما روند نزولي در بورس باعث كاهش اين 
ارزش ش��د. به طوريكه ارزش واقعي سهام عدالت 
به ارزش اوليه 4۹2 ه��زار توماني در 2۹ بهمن ماه 
سال گذشته، 10 ميليون و ۳51 هزار تومان قيمت 
داشت. در نهم فروردين ماه سال جديد ارزش واقعي 
اين سهام با ارزش اوليه 4۹2 هزار توماني 11 ميليون 
و 500 هزار تومان بود كه با توجه به صعود بازار در 
روزهاي گذش��ته، اين رقم به حدود 12 ميليون و 
275 هزار تومان رسيده است. البته همچنان امكان 
فروش اين سهام براي مشموالن وجود ندارد و اين 
افراد همچنان بايد منتظر تصميم مسووالن براي 

تعيين تكليف سهام عدالت باشند.

۱۰ميليوننفر
سهامعدالتميگيرند

ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجل��س، گفت: 
پيش بيني ما اين اس��ت كه امس��ال با هماهنگي 
دولت بتوانيم حداقل كار واگذاري سهام عدالت به 
50 درصد از اين جمعيت 1۸ تا 20 ميليون نفري 

مشمولين را پوشش دهيم.
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، در رابطه با آخرين وضعيت 
پيگيري مساله تخصيص سهام به جاماندگان سهام 
عدالت، گفت: خوشبختانه كاري كه ما در كميسيون 
اقتصادي شروع و بررسي كرده بوديم، با هماهنگي 
كه با دولت انجام شد به ثمر نشست و در نهايت به 
عنوان يك حكم در قانون بودجه س��ال 1401 اين 
مس��اله آمد و دولت مكلف ش��د كه به جاماندگان 
سهام عدالت، سهام واگذار كند. وي ادامه داد: قرار 
است آيين نامه اجرايي هم هرچه سريع تر تهيه شود 
و ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه را هم وزارت 
اقتصاد تدوين كند تا ان شاءاهلل روند واگذاري در سال 

جديد هرچه زودتر آغاز شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين عنوان 
كرد: پيش��نهاد ما اين اس��ت كه اين كار بر اساس 
اولويت بندي انجام شود و اولويت هم با افراد تحت 
پوشش س��ازمان هاي حمايتي مانند كميته امداد 
امام خميني، سازمان بهزيستي و رزمندگان معسر 
و اين هاس��ت. پورابراهيمي در رابطه با آمار و ارقام 
اجراي اين مصوبه گفت: در كش��ور بين 1۸ تا 20 
ميليون نفر از جمعيت ما اكنون افرادي هستند كه 
مشمول سهام عدالت بودند يا مي توانند باشند اما 
آن را دريافت نكردند كه دولت بايد به اين افراد سهام 
عدالت واگذار كن��د. وي ادامه داد: از نظر گروه هاي 
جمعيتي هم تقريبا 2 ميليون و 600 هزار نفر افراد 
تحت پوشش كميته امداد، 1 ميليون و ۳00 هزار 
نفر افراد تحت پوش��ش بهزيستي هستند و ساير 
گروه هاي جمعيتي نيز مشمول اين مصوبه هستند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس، اظهار داشت: 
پيش بيني ما اين است كه امسال با هماهنگي دولت 
بتوانيم حداقل كار واگذاري س��هام به 50 درصد از 
اين جمعيت 1۸ تا 20 ميليون نفري مشموالن را 

پوشش دهيم.

»تعادل«ازروندبازارسرمايهگزارشميدهد

بورس نفتي شد!

بورسايراندريكقدميجهانيشدن
بازار سرمايه قرار است ميزبان يك بورس با عنوان بورس 
بين الملل باشد. به گفته دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
اين بازار با تاييد س��ازمان بورس راه اندازي مي ش��ود. 

كاربرد بورس بين الملل چيست؟

بورسبينالمللچيست؟
بورس بين المللي همان بازار بورس است كه سهام هاي 
مختلف ش��ركت ها و ارز نيز در آن مبادله مي ش��ود. 
بازارهاي مختلفي در بورس بين الملل وجود دارد كه 
در چند حوزه مختلف فعاليت مي كنند. خريد و فروش 
ارزهاي كش��ورهاي مختلف كه ارزشمند محسوب 
مي شوند، بخشي از اين بورس است. هر گونه پرداختي 
كه يك كشور به كشور ديگر انجام مي دهد و بازاري كه 
در آن ارزهاي ملي توسط كساني خريداري مي شوند و 
به فروش مي رسند كه آنها براي چنين پرداخت هايي 
به آنها نياز دارند. بورس بين الملل يكي از امن ترين و 
مهم ترين راهكاري ارتباط باجهان است. باتوجه به اين 
نكته كه كشور ها مشكالت و ناهنجاري هاي اقتصادي 
ناشي از تحريم ها متحمل است اما بسياري از كشورهاي 
جهان و منطقه مشتاق استفاده از پتانسيل هاي موجود 
در كشور هستند. اين بورس مي تواند نقطه اتصال ما 
به كشورهاي مختلف هاي جهان از جمله آسيا و اروپا 
باشد و بيش از دو دهه است كه مسووالن در پي ايجاد 
اين اتصال در پوشش يك فرآيند اقتصادي مانند بورس 
هستند. اغلب بورس هاي ما مانند؛ بورس، فرابورس، 
كانون كارگزاران عضو مراجع بين المللي بازار سرمايه 
اوراسيا  و...  هستند در حقيقت جز دايمي اين تشكل ها 
هستيم و اين بازار مي تواند يك دريچه بسيار مناسب 

براي مبادالت در حوزه بين الملل باشد.

ممكن اس��ت در نح��وه انتقال و تب��ادل ارز حاصل از 
ص��ادرات و بالعكس و همچنين نح��وه ورود و خروج 
موانعي وجود داشته باشد. اما اگر دولتمردان تمهيدات 
اولي��ه را فراهم كنند اي��ن موانع حل ش��ده و بورس 
بين الملل را مي توان به عن��وان يك مزيت اقتصادي 
براي س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي كش��ور 
شناسايي كرد. اين موضوع از سال ۹۸ چندان كه بايد 
پيگيري نشد و تقريبا مسووالن حول محور آن وعده اي 
ندادند. پارسال هم الهام سخايي مدير اجرايي تاسيس 
بورس بين الملل مناطق آزاد، تش��كيل اين بورس را 
منوط به صدور مجوز از س��وي ش��وراي عالي بورس 

عنوان كرده بود.

مشكلجديدبرايبازارسرمايه!
وضعيت برجام مشخص نيست. كارشناسان مي گويند 
كه مذاك��رات در حالت بالتكليف ق��رار گرفته و اين 
موضوع تاثير منفي روي اقتصاد كشور دارد. بنابراين 
در اين ش��رايط افتتاح بورس بين المل��ل تناقض به 
شمار مي آيد. برخي از كارشناسان مي گويند با وجود 
تحريم ها افتتاح بازاري با عنوان بورس بين الملل هزينه 
اضافه به اقتصاد كشور تحميل مي كند. اگر مذاكرات 
به نتيجه نرس��د و تحريم  ها افزايش يابد، افتتاح يك 
بازار بين الملل تنها زيان درپي دارد. از سوي ديگر اگر 
تحريم ها كاهش يابد يا توافقي صورت بگيرد. اين بازار 
مي تواند صرفه اقتصادي بس��يار زيادي براي كش��ور 

داشته باشد.
ايده تش��كيل اين نوع از بورس به زمان  پس��ابرجام 
برمي گردد. در آن زمان ق��رار بود بورس بين المللي 
ب��ه عنوان يك موت��ور محرك قدرتمند ب��راي بازار 

س��رمايه با محوريت تامين مالي ارزي تشكيل شود. 
همچنين يكي از مهم تري��ن كاربردهاي اين بورس 
معام��الت كاال در بازارهاي بين المل��ي و منطقه اي 
است. با بررسي فعاليت هاي س��ابق سازمان بورس 
به نظر مي رس��د كه افتتاح اين بازار بين المللي چند 
و چندين ماه زمان ببرد. سعيد محمد، دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد مي گويد: بورس بين الملل يكي از 
موضوعات اصلي است كه از بدو ورود به مناطق آزاد 
آن را پيگيري و مقدمات آن را آماده كرده ايم. بورس 
بين الملل ظرفيت بسيار خوبي است كه مي توانيم در 
مناطق آزاد داشته باشيم و به نوعي مي تواند به بورس 

سرزمين اصلي نيز كمك كند.
وي اضافه مي كند: براي تش��كيل ب��ورس بين الملل 
منتظر هستيم كه مسووالن س��ازمان بورس، صدور 

مجوز را در دستور كار خود قرار دهند.
احسان رضاپور كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين 
پرس��ش كه، مهم ترين دغدغه هاي بورس بين الملل 
ايران چيس��ت، گفت: يكي از مهم ترين مش��كالت و 
دغدغه هاي بورس بين الملل ايران، مشكالت تحريم و 
عدم اقبال سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران 
است. او تاكيد كرد: الزم به ذكر است كه، رويكرد اساسي 
تشكيل چنين بورسي تا حدودي مقابله با تحريم ها 
مي تواند باشد و ايجاد اين بستر عمال مي تواند به يكي از 
بازو هاي قدرتمند اقتصاد مقاومتي و مبارزه با تحريم ها 
تبديل شود. مي توان با جذب سرمايه گذاران كوچك تر 
گام هاي ابتدايي را برداشت و در ادامه با رشد اين بازار و 

جذب سرمايه گذاران بزرگ تر، به هدف نهايي رسيد.
او بيان كرد: ش��رط موفقيت بورس بين المللي در دو 
بخش خالصه مي شود، ساز و كار هاي داخلي در ايران 

بسيار منسجم و اعتماد آفرين باشد تا بيشترين جذب 
امكان پذير شود و مشكالت داخلي باعث عدم اقبال 
نشود، با مشاوره  تخصصي در زمينه  حقوق بين المللي 
و به خصوص حقوق تجاري، ساز و كار هايي كه مي تواند 
براي سرمايه گذاران خطر آفرين باشد را شناسايي و 
مديريت كرد، سرمايه گذاراني شناسايي شوند كه در 
حال حاضر ارتباط زيادي با كشور هاي تحريم كننده  
ايران نداشته باشند و عمال نسبت به خطر تحريم توسط 
امريكا بي تفاوت باشند. كارشناس بازار سرمايه در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا در ديگر كشور ها بورس بين الملل 
وجود دارد، تشريح كرد: پذيرفته شدن و فعاليت يك 
ش��ركت در بازار سهام چند كشور نيازمند ساز و كار و 
ارتباطات بين المللي است. پس با توجه به موارد مطرح 
شده مي توان ادعا كرد كه بسياري از كشور ها از اين نوع 
بورس استفاده مي كنند و در آينده نيز توسعه  بيشتري 

در اين حوزه، شاهد خواهيم بود.
رضاپور در خصوص كاركرد هاي بورس بين الملل بيان 
كرد: ايجاد رينگ هاي بين المللي عرضه  مواد خام مانند 
نفت، سنگ آهن، فوالد و ...، ايجاد رينگ هاي بين المللي 
عرضه  مواد با ارزش افزوده  باالي پتروشيمي و شيميايي 
به صورت خرد و عمده، ايجاد رينگ هاي بين المللي 
عرضه  محصوالت كشاورزي و دامي و تسهيل صادرات 
اين محصوالت از كاركردهاي بورس بين الملل است. 

او اف��زود: ايجاد بازار ب��ورس بين المللي براي فعاليت 
سرمايه گذاران خارجي در بازار بورس ايران به صورت 
تسهيل شده و مزاياي خاص، ايجاد بستر مناسب براي 
پذيرش شركت هاي معتبر ايراني در بازار هاي بورس 
ساير كشور هاي هم رده يا پيشرو در زمينه  خدمات مالي 

و بورس از ديگر مزاياي اين بورس است.



گروه راه و شهرسازي|
حضور دريادار حبيب اهلل س��ياري معاون هماهنگي 
ارتش جمهوري اس��امي در نشس��ت علني ديروز 
شوراي ش��هر تهران به فرصتي براي طرح برخي از 
گره هاي ش��هري تبديل شد، گره هايي كه ارتش در 
يك س��وي آن قرار دارد و در سوي ديگر، شهرداري. 
طي چند س��اله اخير رابطه ارتش و مديريت شهري 
دچار فراز و فرودهاي متعددي ش��ده است، تبديل 
پادگان 06 به بوس��تان اگرچه در ابت��دا با توافق دو 
نهاد مزبور همراه بود اما پس از گذشت مدتي، فرآيند 
اجراي��ي اين توافق ب��دون اطاع رس��اني و توضيح 
مشخصي متوقف شد. در موردي ديگر، اواخر تيرماه 
سال گذشته، 24 س��اعت پس از افتتاح رسمي 35 
متري شهيد »مسعود افتخاري« در حد فاصل دارآباد 
تا اتوبان امام عل��ي)ع( واقع در منطقه يك پايتخت، 
اين خيابان با نخاله ساختماني از سوي ارتش مسدود 
شد. گفته مي شد، ارتش مطالباتي از شهرداري داشته 
كه اجابت نشده بودند، به همين دليل اين خيابان را 
مسدود كرد. اين مس��اله اما پس از حدود يك هفته 
حل و فصل ش��د و خيابان يادش��ده نيز بازگش��ايي 
شد. با وجود چنين مس��ائلي، ديروز دريادار سياري 
با روحيه مثبتي به س��ه مساله كليدي اشاره شده از 
سوي اعضاي شوراي شهر پاسخ و قول همكاري داد. 
ديروز اما مصوبه مهمي نيز در پارلمان شهري پايتخت 
راي مثبت اعضاي شوراي شهر را به خود اختصاص 
داد و آنها پس از سه جلسه بررسي علني و يك جلسه 
بررسي غيرعلني به تشكيل س��ازمان فناوري هاي 
نوي��ن ش��هرداري راي مثبت دادن��د. مصوبه اي كه 
به معني فربه تر ش��دن ساختار س��ازمان شهرداري 

ارزيابي مي شود.

از06تاباغگياهشناسي
به گزارش »تعادل«، ديروز در جريان جلسه شوراي 
شهر تهران پس از اس��تماع سخنان دريادار سياري 

اعضاي شوراي شهر سواالتي را مطرح كردند.
ناصر اماني، عضو شوراي شهر اظهار كرد: براي ادامه 
پروژه يادگار امام و پادگان جي مردم چش��م انتظار 
هس��تند و اميدواريم با همكاري شهرداري و ارتش 

مشكل اين پروژه حل شود.
او همچنين با اشاره به تعيين تكليف وضعيت پادگان 
06 گف��ت: در مورد اين پادگان در دوره قبل با ارتش 
براي س��اخت بوستان توافق ش��د اما به داليلي اين 
توافق متوقف شد و ما در خصوص آخرين وضعيت و 
تصميمات اين پادگان اطاعي نداريم و بايد تعيين 

تكليف شود.
اماني همچنين با اشاره به ساخت وساز برج هايي در 
مجاورت باغ گياه شناس��ي گفت: اين پروژه براساس 
توافق دوره قب��ل بوده اما حاال دوس��تداران محيط 
زيست نس��بت به ساخت وس��ازهاي اطراف اين باغ 
ارزش��مند نگران هستند و از ما به عنوان نمايندگان 
مردم مطالبه مي كنند و فش��ار مي آورند كه در اين 

زمينه تجديدنظر شود.
او درخواس��ت كرد كه ارتش در تعامل با شهرداري 

مشكات اين سه نقطه را حل كند.

ارتشبهدنبالدرآمدزايينبود
دريادار س��ياري در واكنش ب��ه صحبت هاي اماني 
گفت: در بحث پ��ادگان 06 مباحثي در قبل مطرح 
بود و مش��كاتي پيش آم��د و نتوانس��تند تفاهم 
الزم را داش��ته باش��ند و االن در دس��تور كار است 
و كميس��يون هاي متخصص در شهرداري و ارتش 
كار مي كنند و آخرين نتيجه را نمي دانم چيس��ت. 
قطعا ب��ه دنبال حفظ فضاي س��بز 06 هس��تيم و 

ارتش به دنبال اي��ن نبود كه از اينجا پول دربيارود. 
نمي خواهيم براي مردم مشكل ايجاد كنيم.

وعدهبررسيدوبارهمجوزساختبرج
دريادار سياري درباره باغ گياه شناسي گفت: گزارش 
به ما هم رسيده است. هركاري در پروژه چيتگر انجام 
داديم مجوز از شهرداري منطقه داشتيم اگر مشكل 
است كه چرا مجوز دادند دوباره پاي حساب و كتاب 
بيايند و بگوين��د چرا مجوز دادن��د. هيچ عاقه مند 
نيستيم كه به اين باغ آسيبي وارد شود. البته برخي از 
حرف ها در بررسي هايي كه كرديم از جمله نور آفتاب 

غيرمنطقي است.
او تاكيد كرد: ما بدون مج��وز كه نمي توانيم كلنگ 
بزنيم بررس��ي كنند علت چه بوده ما بررسي كرديم 
و آمادگي و هماهنگي داريم كار را جلو ببريم و هيچ 

مخالفتي در اين كار نداريم.

مصوبهمورددار
در رويدادي ديگر، اعضاي شوراي شهر تهران پس از 
سه جلسه بررسي علني و يك جلسه بررسي غيرعلني 
به تشكيل سازمان فناوري هاي نوين شهرداري راي 

مثبت دادند.
در جريان جلس��ه ديروز شوراي ش��هر تهران ادامه 
بررسي اليحه »اصاح ساختار معاونت برنامه ريزي، 
توس��عه سرمايه انس��اني و امور ش��وراي شهرداري 
تهران« در دس��تور كار اعضاي ش��وراي شهر تهران 

قرار گرفت. 
محمد آخوندي، رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
شوراي ش��هر تهران در توضيح اين اليحه گفت: اين 
موضوع دو بار در جلس��ات مطرح شد و بعد از جلسه 
هم انديشي كه برگزار شد آنچه كه قبا ارايه كرديم 
بند دال اس��ت كه به ش��هرداري ته��ران اجازه داده 
شود س��ازمان فناوري هاي نوين را زيرنظر شهردار 
تهران تاسيس و اساسنامه آن را طي يك ماه به شورا 

ارايه كند. 
او ادامه داد: االن نيز دوستان پيشنهاداتي را در ادامه 

بحث جلسات قبلي دارند. 
احمد صادقي درباره اين اليحه گفت، پيش��نهادي 

كه از كميس��يون آمده اس��ت هن��وز ابهاماتي دارد 
 و پيش��نهاد من اين اس��ت كه آنچه كه در جلس��ه 
هم انديشي مطرح شد در قالب يك پيشنهاد مطرح 

و به راي گذاشته شود. 
صادق��ي در ادام��ه با قرائت پيش��نهاد خ��ود گفت: 
ش��هرداري تهران مكلف اس��ت طي مدت يك ماه 

اساسنامه سازمان را به شورا ارايه كند. 
حبيب كاشاني در واكنش به پيشنهاد صادقي گفت: 
اين پيشنهاد مي گويد كه همين سازمان با يك شاخ 
و برگ ديگر ايجاد شود و فرقي با اليحه شهردار ندارد.

افزايشزيرمجموعههايشهرداري
ناصر اماني در مخالفت با اين پيش��نهاد گفت: اينكه 
گفته شود مشروط به اينكه با حفظ تعداد سازمان و 
نيرو، ايجاد شود هيچ ضمانت اجرايي ندارد. سازمان 
فناوري اطاعات ۸00 نيرو و ۸ معاونت دارد و ش��ما 
با اين مصوبه 20 سازمان شهرداري را تبديل به 2۱ 

سازمان مي كنيد. 
او ادام��ه داد: با اي��ن مصوبه ش��هرداري تهران تنها 
سازماني خواهد بود كه دو سازمان مشابه با وظايف 
مش��ابه و بعدا با وظايف متقاطع خواهد داشت و اين 
يك نقطه ضع��ف از ما در تاريخ ثبت خواهد ش��د و 
يك سازمان به س��ازمان هاي ديگر شهرداري اضافه 

خواهد شد. 
سيد جعفر تشكري هاشمي در مخالفت با اين اليحه 
گفت: افزايش تعداد پست هاي سازماني تنها دغدغه 
ما در اين اليحه نيست مساله ما اين است كه در تمام 
معاونت ها وظيفه فناوري نو در حال اجرا اس��ت و با 
اين تصميم تمام وظايف معاونت ها را به هم مي ريزيم. 
او اضافه كرد: در اين س��ال ها در اجراي بس��ياري از 
طرح ها و اقدامات بر اس��اس فناوري ها و نوآوري ها 
عمل شده و اگر بخواهيم اين وظايف را از معاونت ها، 
س��ازمان ها و ش��ركت ها بگيري��م به��م ريختگي و 

آشفتگي را در شهرداري تهران شاهد خواهيم بود. 
تشكري هاشمي افزود: در ش��رايطي كه پايتخت با 
معضات بسياري روبروس��ت چه ضرورتي دارد كه 
به خاطر پافش��اري بر راه اندازي يك س��ازمان همه 
معضات ش��هر را معطل بگذاري��م؟ راه اندازي اين 

سازمان هيچ دردي را از درد هاي اين شهر دوا نخواهد 
كرد، شهرداري و پرسنل را در يك موضع انفعالي قرار 
خواهد داد. خاقيت و ن��وآوري را از واحدها خواهد 
گرفت و معلوم نيس��ت چرا باي��د چنين هزينه هاي 

بي جهتي به شهر و مردم شهر وارد شود؟ 
مهدي عباسي نيز در واكنش به اين پيشنهاد گفت: 
چطور ب��ه اليحه اي راي دهيم ك��ه ابهامات فراواني 
دارد؟ من در جلسه يكشنبه بودم تا پاسخ سواالتم را 

بگيرم اما ابهامات برطرف نشد. 
علي اصغر قائم��ي نيز در واكنش به اين پيش��نهاد 
گفت: اليحه ش��هرداري دو بخ��ش دارد كه در يك 
بخش آن فاوا را ذيل نظر مس��تقيم ش��هرداري قرار 
مي ده��د و درباره آن مخالفتي نداري��م و به آن راي 
مثبت مي دهيم. اما با توجه به بحث هاي جلس��ات 
اخير پيشنهاد مي كنم به دليل عدم ايجاد موازي كاري 
ماموريت نوآوري را به س��ازمان فعلي فناوري اباغ 
كنيم و اين خواسته شهرداري تهران را تامين كنيم. 
ناص��ر اماني در ادام��ه در تذكري گف��ت: براي ثبت 
در تاريخ مي گويم اگر اين پيش��نهاد تصويب ش��ود 
شهرداري تهران تنها سازماني در كشور خواهد بود 
كه دو سازمان مشابه با وظايف مشابه خواهد داشت 
و اين مصوبه ش��ورا يك نقطه ضعف عملكردي براي 
شوراي ششم در تاريخ ثبت خواهد شد و يك سازمان 
به س��ازمان هاي موجود با ي��ك مصوبه چند خطي 

اضافه مي كنيم. 
در ادامه پيش��نهاد احم��د صادقي مبن��ي بر اينكه 
س��ازمان فناوري هاي نوين زيرنظر شهردار تهران و 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي تش��كياتي و ساختاري 
موجود در ش��هرداري ايجاد گردد به راي گذاش��ته 
ش��د و پس از چهار جلسه بررس��ي با ۱۱ راي موافق 

به تصويب رسيد. 
اما پس از تصويب اين راي اعضاي ش��وراي شهر به 
آن انتقاد داش��تند. تشكري هاشمي گفت كه هنوز 
اليحه را بررس��ي نكرديم و پيشنهاد شما قرار است 
به متن اليحه اضافه ش��ود ك��ه صادقي در واكنش 
گفت اين اليحه دو قس��مت داشت كه يك قسمت 
تكليف سازمان فاواي شهرداري تهران است و اصا 

به راي گذاشته نشد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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تكذيبقلعوقمعدرختان
درچيذر

عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران با 
تكذيب قلع و قمع درختان در محله چيذر از انتقال آن 
درختان به بوستان قيطريه براي احداث پاركينگ طبقاتي 
در محله چيذر خبر داد. به گزارش مهر، محمدخاني در 
واكنش به ماجراي قطع درختان در محله چيذر در صفحه 
شخصي خود در توييتر خود نوشت: قلع وقمع درختان در 
محله چيذر؟! چند درخت را بنا به درخواس��ت چندين 
ساله مردم محل و زائران امامزاده براي احداث پاركينگ 
طبقاتي به بوستان قيطريه منتقل كردند. كارشناسان 
فضاي سبز شهرداري تهران در تمام مراحل ناظر فرآيند 
انتقال بودند. پاركينگ هم مشكل مردم منطقه را برطرف 
خواهد كرد. همين! اين در حالي است كه ناصر اماني در 
مورد قط��ع درختان محله چيذر گفته بود: كاري كه در 
حال حاضر شهرداري تهران كرده يك كج سليقگي است 
و بايد اين را بپذيريم كه اگر مركز زلزله نگاري جابه جايي 
درخت��ان را در فصل مناس��بي انجام نداد، م��ا هم اين 
جابه جايي را در فصل مناسبي انجام نداديم و اين درختان 
قطعًا بر اساس همان استدالل خشك مي شوند و ديگر 
قابل استفاده نخواهند بود. شبكه خبر با مردم مصاحبه 
مي كرد و آنها مدعي بودند كه اينجا بوستان و پاركي است 
كه اس��تفاده مي كنيم و نبايد تغيير كاربري پيدا كند و 
حرفشان اين بود كه اگر اين كار شهرداري درست و قانوني 
است، چرا در س��اعت 2 بامداد بايد اين اتفاق رخ دهد؟! 
شهرداري خودش متولي كاشت و نگهداري فضاي سبز 
است و هم متولي برخورد با كساني است كه به تخريب 
فضاي سبز اقدام مي كنند و مي توانستند در روز روشن با 
گرفتن مجوز انجام دهند. اينكه نيمه شب اين كار را انجام 

مي دهند حتماً مساله و اشكالي دارد.

آيافلسطيندرآستانهجنگ
جديديقرارگرفتهاست؟

 چندان مورد تاييد تحليل گران رسانه اي اسراييلي قرار 
نداشته و آن را ورود به تونل تاريكي توصيف مي كنند كه 
خروج از آن اگر محال نباشد، كار بسيار دشواري مي نمايد.

گرچه اسراييل چند روزي است كه سامانه هاي پدافندي 
خود را در اطراف نوار غزه گسترش داده اما تجربه حداقل 
يك سال گذشته ثابت كرده اس��ت، اسراييل با وجود 
برتري هوايي و تسليحاتي در بعد ميداني در خود ظرفيت 
)بخوانيد جرات( ورود به مناطق فلسطيني نش��ين را 
نمي بيند و همانطور كه در جنگ سيف القدس حاضر 
به حمله زميني به غزه نشد، چند روز پيش نيز يورش 
به اردوگاه جنين را در آخرين لحظات به لطايف الحيلي 
متوقف كرد تا حتي االمكان خود را از اين ريس��ك دور 

نگه دارد.

اقداميمهمدرجهتشفافيتبازار
در كشور هاي محدودي از جمله كشور ما از دامنه نوسان 
ايستا استفاده مي كنند، اما نكته قابل ذكر در اين است 
كه كشور ايران در بين كشور هاي استفاده كننده دامنه 

نوسان ايستا داراي كمترين حد نوسان است. 
 فوايد استفاده از دامنه نوسان ايستا را مي توان در كاهش 
تاطمات بازار، محافظت بيش��تر از س��رمايه گذاري، 
جلوگيري از بحران و جلو گيري از دس��ت كاري قيمت 
بيان كرد، اما محدود كردن دامنه نوس��ان تاثير منفي 
بيشتري مي تواند داشته باشد و همان طور كه در سال 
۱399 در بازار سرمايه شاهد آن بوديم پديده صف نشيني 
باعث ش��د بازارس��رمايه ديرتر به تعادل برسد و باعث 
عكس العمل هاي هيجاني و دامنه زدن به شايعات شد 
و نتيجه آن كاهش كارايي بازار و از بين رفتن سرمايه و 

اعتماد سرمايه گذاران بود.
در جدول زير، شماري از كشورهايي كه از دامنه نوسان 

ايستا استفاده مي كنند، نشان داده شده است.

دامنهكشوررديف
10%ويتنام1

10%بنگالدش2

10%پاكستان3

20%كويت4

15%قزاقستان5

20%عراق6

امارات 7
10%- و 15%متحده عربي 

از برآيند تمام اين موارد نتيجه مي شود، افزايش دامنه 
نوسان به صورت تدريجي اتفاق خوب رو به جلويي براي 
بازارسرمايه كشور به شمار مي رود، زيرا كه در چند سال 
اخير عمق تحليل سرمايه گذاران بورسي بيشتر شده و 

شرايط را براي افزايش دامنه نوسان فراهم آورده است.
نتيجه اين تصميم گيري و اتفاق را مي توان در افزايش 
نقدشوندگي بازار س��رمايه ديد و افزايش دامنه باعث 
مي شود ريسك نقدشوندگي در بازارسرمايه كشور كاهش 

پيدا كند و بازار را به سمت بازاري كاراتر سوق يابد.
شايان ذكر است، براساس مصوبه سازمان بورس و اوراق 
بهادار، قرار شد پس از 3 ماه بورس و فرابورس گزارشي 
تحليلي از دامنه نوسان به سازمان بورس ارايه كنند كه آيا 
شرايط بازار مجدد آمادگي افزايش دامنه هست يا خير؟ 
و اگر متغيرهايي كه مدنظر سازمان بورس است مثبت و 
قابليت افزايش وجود داشته باشد، سه ماه آينده احتمال 
بازنگري وجود خواهد داشت كه همان ۱0 درصد است. 
البته در صورت دارا بودن شرايط بازارگردان ها، حداكثر 
افزايش دامنه نوسان در بازار اول و دوم وجود دارد. به بياني 
ديگر، اگر نماد در بازار اول باشد حداكثر تا ۱2 درصد مثبت 
و منفي و اگر در بازار دوم باشد تا مثبت و منفي ۱0 درصد 

امكان افزايش دارد.

2مانعورودچين
بهانبوهسازيدولتي

پس از آنكه نتيجه  مش��خصي از مذاكره با شركت هاي 
چيني براي مسكن سازي در ايران حاصل نشد، قرار است 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي با معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري تمهيداتي را به منظور استفاده از توان 
شركت هاي دانش بنيان داخلي براي صنعت ساختمان 
به كار گيرند. به گزارش ايس��نا، چند هفته اي است كه 
موضوع مذاكره با شركت هاي چيني براي ورود به پروژه 
نهضت ملي مس��كن در ايران مسكوت مانده است. اين 
در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي از سال گذشته 
استفاده از ظرفيت شركت هاي خارجي براي ارتقاي سطح 
تكنولوژي صنعت ساختمان را در دستور كار قرار داد و 
اعام كرد، مذاكراتي با برخي شركت هاي خارجي صورت 
داده است. اواخر سال گذشته نيز محمود محمودزاده، 
معاون وزير راه و شهرسازي به ايسنا گفت كه مذاكره با 
چيني ها از دستور كار خارج نشده و ادامه دارد. در اين بين 
بعضي شركت هاي دولتي رايزني هاي را با شركت هاي 
ترك و چيني آغاز كردند. روز 22 اسفندماه ۱400 ياسر 
امامي، مديرعامل شركت گروه سرمايه گذاري مسكن 
در يك نشس��ت خبري اظهار كرد: امروز با يك شركت 
بزرگ تركيه اي كه قبا در ايران سابقه فعاليت نداشته 
مذاكره كرديم و آمادگي دارد در پروژه هاي مسكوني ايران 
مشاركت كند. اشاره امامي به عدم حضور شركت ترك 
در ايران از آن جهت بود كه تصور مي شد شركت مذكور، 
همان شركتي است كه در ش��هرهاي جديد پرديس و 
پرند، مسكن مهر ساخته اس��ت. شنيده ها حاكي از آن 
است به داليلي مثل تحريم و نبود صرفه اقتصادي، طرف 
چيني تمايل چنداني براي حضور در ايران نشان نمي دهد. 
درخصوص مذاكره با شركت هاي ترك نيز اطاع رساني 
چنداني صورت نگرفته و به نظر نمي رسد توافقي تاكنون 
ص��ورت گرفته باش��د. وزارت راه و شهرس��ازي از اوايل 
فعاليت دولت سيزدهم اعام كرد كه همزمان با رايزني با 
شركت هاي خارجي، از توان شركت هاي ايراني نيز غافل 
نيست. در اين زمينه اعام شد موضوع صنعتي سازي به 
فراخوان گذاشته شده و از 5۸6 شركت داخلي كه تاييديه 
فني دارند خواسته شده تا در طرح نهضت ملي مسكن سه 
مشخصه كيفيت، سرعت اجرا و كاهش قيمت تمام شده را 
در دستور كار قرار دهند؛ جلسات مشتركي بين مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي با برخي شركت هاي داخلي برگزار 
ش��ده و يكي از مهم ترين دستور كارهاي اين وزارتخانه 
در س��ال جديد ارتقاي فناوري ساخت است. به تازگي 
هم رييس كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر لزوم 
استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان با هدف 
ارتقاي كيفيت ساخت و ساز گفته است: اين موضوع 
را در جلسه با معاون علمي و فناوري رييس جمهور 
مطرح كرديم و وي قول داد تا هفته آينده با وزارت راه 
و شهرسازي جلسه اي برگزار و برنامه جامعي را تدوين 

كرده و به كميسيون عمران گزارش دهند.

هشداردربارهتورهايجعلي
جامجهانيقطر

هواپيمايي جمهوري اس��امي ايران نسبت به تبليغ 
برخي از تورهاي جام جهاني قطر هشدار و اعام كرد 
هيچ پروازي براي جام جهاني قطر از سوي اين شركت به 
دفتر خدمات مسافرتي »يابكس« واگذار نشده و تبليغ 
اين تور با پرواز »هما« صحت ندارد. به گزارش ايس��نا، 
به تازگي مشاهده شده است دفتر خدمات مسافرتي 
يابكس )ماكان سفر جهان( اقدام به تبليغ پكيج هاي 
ويژه ج��ام جهاني قطر كرده و از هواپيمايي جمهوري 
اسامي ايران »هما« به عنوان شركت هواپيمايي اين 
تور مس��افرتي نام برده اس��ت. هواپيمايي جمهوري 
اسامي ايران »هما«، ضمن رد اين موضوع اعام كرد 
هيچ پروازي براي جام جهاني قطر از سوي اين شركت 
به دفتر خدمات مسافرتي »يابكس« واگذار نشده است 
و تبليغ اين تور با پرواز »هما« صحت ندارد. هواپيمايي 
جمهوري اسامي ايران »هما«، تاكنون براي فروش 
بليت هاي مس��ير دوحه قطر با هي��چ دفتر خدمات 
مسافرتي مذاكره اي نداشته و از هموطنان درخواست 
مي شود در صورت مش��اهده چنين تورهايي حتمًا از 
صحت آن اطمينان حاصل كرده و در صورت هرگونه 
شكايت از طريق سازمان هواپيمايي كشوري اقدام شود.

تبعاتفرونشستهمچونزلزله
قابلكنترلاست

عليرضا قاري قرآن، سرپرس��ت مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه پهنه هاي اصلي و 
حساس فرونشست در كل كشور موجود است، گفت: 
براي فرونشست نيز بايد اقداماتي كه براي زلزله انجام 
شد، صورت گيرد. به گزارش خبرگزاري مهر، عليرضا 
قاري قرآن در خصوص دليل ايجاد فرونشست اصفهان 
و راهكارهاي اجرايي و اقدامات انجام شده اظهار كرد: 
فرونشست زمين، مساله اي بسيار فراگير بوده كه پايين 
رفتن سفره هاي آب زيرزميني، يكي از داليل آن است.

وي با بيان اينكه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، 
متولي بررسي فرونشست ها در كل كشور است و با توجه 
به حساسيت اين موضوع، تيم ويژه اي براي بررسي آن 
در حال تحقيق است. اذعان كرد: به اين منظور، نيازمند 
تأمين نقشه جامعي از فرونشست در كل كشور هستيم 
لذا پس از تأمين اين نقش��ه مانيتورينگ انجام شده و 
تغييراتي كه در آستانه بحران قرار ندارد، ترميم مي شوند. 
سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با 
اشاره به اينكه پهنه هاي اصلي و حساس فرونشست در 
كل كشور موجود است، تصريح كرد: براي فرونشست 
نيز بايستي اقداماتي كه براي زلزله انجام شد، صورت 
گيرد. وي در خصوص جايگاه موضوع فرونشس��ت در 
فرآيند شناسايي و تحليل مشكات شهر اصفهان در 
طرح جامع اصفهان اذعان داش��ت: طرح جامع نوين 
اصفهان مرحله شناخت را پشت سر گذاشته و الزم است 
با همكاري اداره كل راه و شهرسازي استان و شهرداري 

اصفهان مراحل بعدي آن انجام شود.

پارلمانشهريبهتشكيليكسازمانجديددرشهرداريرايداد

معاونوزيرراهاعالمكرد

چراغ سبز ارتش به بازبيني مجوز برج سازي در چيتگر

انحصارحملريليكاالهاياساسيشكستهشد
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اعام ك��رد، انحصار 
۱5 ساله يك ش��ركت براي حمل كاالهاي اساسي 
در داخل كش��ور با انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهاد 
كش��اورزي با هدف افزايش رقابت پذي��ري و ايجاد 
جهش در ظرفي��ت حمل ريلي كاالهاي اساس��ي، 
شكسته شد.به گزارش ايرنا، تفاهمنامه همكاري بين 
وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت جهاد كشاورزي، در 
تاريخ 23 فروردين ماه امسال در وزارت راه و شهرسازي 

به امضاء رسيد.
اين تفاهمنامه به منظور اس��تفاده بهينه از موقعيت 
اس��تراتژيك كش��ور در حمل و نقل دريايي، ريلي و 
جاده اي و در نظر گرفتن شرايط تحريم براي تأمين 
كاالهاي اساسي از كشورهاي هدف خصوصا اوراسيا 
و آس��ياي ميانه و در نظر گرفتن ش��رايط و امكانات 
ريلي بين المللي و بنادر شمالي و جنوبي ايران از نظر 
امكان��ات و تجهيزات بندري، ريلي و جاده اي منعقد 

شده است.
س��يد ميعاد صالحي، مديرعامل ش��ركت راه آهن با 
اش��اره به بندهايي از اي��ن تفاهمنامه مبني بر تعهد 
وزارت جهاد كش��اورزي جه��ت در اولويت اول قرار 
دادن حمل و نقل ريلي براي حمل كاالهاي اساسي از 
مبادي ورودي كشور، عنوان كرد: اولويت حمل ونقل 
ريلي براي حمل كاالهاي اساسي در سفر استاني به 
هرمزگان و بازديدي كه در دي ماه س��ال گذشته از 
بندر شهيد رجايي داشتيم و سپس گفت وگو با وزير 

جهاد كشاورزي مورد تاكيد قرار گرفت.
وي گفت: در آن س��فر بر لزوم شكستن انحصار ۱5 

س��اله يك ش��ركت براي حمل كاالهاي اساسي در 
داخل كشور و افزايش رقابت پذيري و ايجاد جهش در 
ظرفيت حمل ريلي كاالهاي اساسي تاكيد كرديم كه 
با حمايت و پيگيري وزير راه و شهرسازي و همچنين با 
حمايت وزير جهاد كشاورزي اين تفاهم نامه در هفته 

گذشته به امضاء رسيد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در سال هاي اخير 
ش��اهد بوديم كه در برخي از شرايط حساس، حمل 
و توزيع كاالهاي اساس��ي دچار اختال مي ش��د. با 
توجه به اينكه فقط يك شركت اجازه حمل كاالهاي 

اساسي را در داخل كشور در دست داشت، اين انحصار 
باعث كندي ترخيص كاالهاي اساسي وارد شده به 
كشور مي شد و يكي از داليل رسوب حجم بااليي از 
كاالهاي اساس��ي در گمركات و بنادر كشور، همين 

انحصار بود. 
صالحي در خصوص حمل جاده اي كاالهاي اساسي 
گفت: در رويكرد لجستيك نوين كه در جهان مورد 
اتفاق نظر كارشناس��ان و مجامع علمي است؛ حمل 
جاده اي از طريق مبادي ورودي و خروجي كش��ور 
براي انتقال در ش��ريان هاي اصلي در مس��افت هاي 

طوالني به داليل متع��دد از جمله افزايش ترافيك، 
س��وانح و تلفات جاده اي، افزاي��ش هزينه حمل )به 
ويژه با احتس��اب هزينه هاي ناشي از ميزان مصرف 
انرژي(، قابليت اطمينان پايين ت��ر در حمل انبوه و 
توزيع كاالهاي اساس��ي به ويژه در شرايط حاد آب 

 وهوايي مناسب نيست. 
مديرعامل راه آهن ادامه داد: استفاده از شيوه حمل 
و نقل ج��اده اي براي حم��ل و توزي��ع مويرگي در 
مس��افت هاي كوتاه و پوشش و تكميل شبكه حمل 
و توزيع براي نقاطي كه حمل ريلي ميس��ر نيس��ت 
عملكرد بهينه، هزينه كمتر، قابليت اطمينان بهتر و 

ايمني باالتري را ايجاد مي كند.
وي گفت: بر اساس اين مبنا، تفاهم نامه منعقد شده، 
نقطه آغازي براي اصاح و بهينه سازي نظام حمل و 
توزيع كاالهاي اساسي و ايفاي نقش موثر حمل و نقل 
ريلي و تركيبي و پياده سازي شيوه نوين لجستيك 

در كشور خواهد بود. 
صالحي بي��ان كرد: به زودي دس��تورالعمل اجرايي 
تفاهم نام��ه مذك��ور تدوي��ن و اباغ خواهد ش��د و 
شركت هاي حمل و نقل ريلي متقاضي كه امكانات 
مناسبي براي حمل كاالهاي اساسي دارند مي توانند 
طي فراخواني كه توس��ط شركت راه آهن جمهوري 
اس��امي ايران اعام خواهد ش��د ب��دون هيچگونه 
محدوديتي براي مشاركت در حمل كاالهاي اساسي 
در قالب اين تفاهم نامه و دس��تورالعمل اجرايي آن، 
تقاضاي خود را ثبت كنند تا پس از بررسي هاي الزم، 

به وزارت جهاد كشاورزي معرفي شوند.



قيمت بيت كوين روز دوشنبه پس از تقريبًا يك ماه به زير 
۳۹،۰۰۰ دالر سقوط كرد. كاهش قيمت به زير اين ناحيه 
در ادامه با حمايت خريداران در ۳۸،۵۵۰ دالر همراه شد 
و البته پس از آن بيت كوين به دنبال بازيابي بيشتر قيمت 
از باالي سطح ۴۰،۰۰۰ دالر است. تحليل گران معتقدند 
نهنگ هاي اين ارز ديجيتال توانستند آن را به باالي ۴۰,۰۰۰ 
دالر بازگردانند. با وجود اين، بنيان گذاران شركت تحليلي 
گلسنود )Glassnode( به معامله گران بيت كوين هشدار 
داده اند كه عوامل اقتصادي موجود مي توانند شروع كننده 
يك سقوط بزرگ براي اين ارز ديجيتال باشند.حركت نزولي 
روز دوشنبه بيت كوين با سقوط قيمت به زير ۴۰،۰۰۰ دالر 
و شكسته شدن حمايت ۳۹،۲۰۰ دالري آغاز شد. كمي بعد 
اما قيمت در پايين ترين سطح به ۳۸،۵۷۰ دالر رسيد. البته 
روز گذشته قيمت يك اصالح صعودي جديد را آغاز كرده 
و توانست خود را مجدداً به باالي ۴۰،۰۰۰ دالر برساند. اين 
اصالح صعودي باعث شد تا مقاومت خط روند نزولي روي 
نمودار ۱ ساعته در ۴۰،۲۲۰ دالر شكسته شود. قيمت حتي 
در مقطع��ي از ۴۱،۰۰۰ دالر هم فراتر رفت، اما خريداران 
موفق به عبور از مقاومت ۴۱،۵۰۰ دالري نشدند. در صورت 
ادامه دار بودن روند صعودي، نزديك ترين مقاومت پيش 
روي قيمت در ۴۱،۰۰۰ دالر خواهد بود. سطح ۴۱،۳۵۰ 
دالر مي تواند مقاومت كليدي بعدي بيت كوين باش��د و 
۴۱،۵۰۰ دالر همچن��ان اصلي ترين مقاومتي اس��ت كه 
خريداران بايد آن را پشت سر بگذارند. عبور از اين مقاومت 
مي تواند جرقه اي براي آغاز يك حركت صعودي قدرتمند 
و جهش تا ۴۲،۵۰۰ دالر باشد. پس از آن هم بايد منتظر 
افزايش قيمت تا سطح ۴۳،۲۰۰ دالر باشيم. اگر بيت كوين 
در ادامه نتواند مقاومت ۴۱،۵۰۰ دالر را پشت سر بگذارد، 
ممكن است بازار با يك سقوط ديگر مواجه شود. در صورت 
نزولي شدن بازار، نزديك ترين حمايت پيش روي قيمت 
در محدوده ۴۰،۲۵۰ دالر و ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ 
س��اعته خواهد بود. حمايت كليدي بعدي ۳۹،۹۵۰ دالر 
است كه با سطح ۵۰ درصد اصالحي فيبوناچي تقريباً در يك 
محدوده قرار دارد. شكسته شدن اين حمايت نيز مي تواند 

با سقوط عميق تر بيت كوين تا ۳۹،۰۰۰ دالر دنبال شود.

    بازگشت بيت كوين به باالي ۴۰هزار دالر 
به خاطر خريد نهنگ ها

با وج��ود اينكه قيمت بيت كوين در روزهاي گذش��ته به 
زير محدوده ۳۹,۰۰۰ دالر رس��يد، نهنگ ه��اي اين ارز 
ديجيتال توانستند آن را به باالي ۴۰,۰۰۰ دالر بازگردانند.  
تحليلگ��ران مي گويند ناحيه حمايتي بي��ن ۳۷،۰۰۰ تا 

۴۰،۰۰۰ دالر محدوده اي است كه سرمايه گذاران هميشه 
در آن اقدام به خريد واحدهاي بيشتر مي كنند.وقتي قيمت 
بيت كوين طي چن��د روز باالي مرز ۴۰,۰۰۰ دالر تثبيت 
شد و سپس به كف ماهانه ۳۹,۰۰۰ دالر رسيد، بسياري از 
فعاالن بازار فكر مي كردند كه قيمت بزرگ ترين ارز ديجيتال 
جهان بيش از اين كاهش خواهد يافت. با اين حال، زماني 
كه فروشندگان سعي كردند قيمت بيت كوين را كاهش 
دهند و آن را وارد كان��ال ۳۷,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ دالر كنند، 
برخي از معامله گران به اين نتيجه رسيدند كه اين محدوده 
فرصتي عالي براي انباشت اين ارز ديجيتال است. مينكي 
وو، تحليلگر تكنيكال وب سايت كريپتوكوانت، ادعا كرده كه 
اخيراً با افزايش فشار فروش بيت كوين حجم معامالت آني 
آن در صرافي ها به طور قابل توجهي افزايش يافته است. طبق 
گفته هاي او، نهنگ ها ممكن است در جريان اين سقوط، 
حجم زيادي بيت كوين خريده باشند؛ چراكه اين جريان 
خروجي تنها با ۱۰ برداشت بزرگ از صرافي ها انجام شده 
است. وو تصور مي كند كانال قيمتي ۳۷,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ 
دالر از م��اه مارس )اس��فند ۱۴۰۰( به عنوان يك منطقه 

انباش��ت مهم براي بيت كوين عمل كرده است. به همين 
خاطر، او از سرمايه گذاران خواسته  است كه بيت كوين هاي 
خود را هولد يا اگر مي توانند در اين محدوده خريد كنند. 
معمواًل افزايش جريان خروجي يك نشانه مثبت در نظر 
گرفته مي شود؛ چراكه موجودي صرافي هاي كاهش يافته 
و ممكن است روند نزولي جاي خود را به يك روند صعودي 
تازه دهد. به نظر مي رس��د كه هم اكنون چنين اتفاقي رخ 
داده ؛ زيرا بيت كوين تمام ضررهايش را جبران كرده است 
و حتي قصد دارد مقاوم��ت ۴۱,۰۰۰ دالري را به چالش 
بكشد.»وو« توضيح داد كه بيت كوين از سه ماهه چهارم 
س��ال ۲۰۲۰ )مهر تا آذر ۹۹( زير ميانگين متحرك ۲۰۰ 
روزه )MA ۲۰۰( خود معامله مي شود. طبق گفته هاي او 
تا زماني كه اين شرايط حفظ شود، سرمايه گذاران نهادي 
به انباشت بزرگ ترين ارز ديجيتال جهان ادامه خواهند داد. 
همانطور كه در نمودار زير ديده مي شود، با كاهش قيمت 
بيت كوين )خط سياه رنگ(، عالقه سرمايه گذاران نهادي 
به خريد )خط زردرنگ( افزايش يافته  اس��ت. احساسات 
نزولي موجود در بازار بيت كوين، در اين چند روز كل بازار 
ارزهاي ديجيتال را فرا گرفت؛ به طوري كه اتريوم به زير 
محدوده ۳,۰۰۰ دالر سقوط كرد و اكثر آلت كوين ها هم 
بخشي از ارزش خود را از دست دادند. با اين وجود، به نظر 
مي رسد كه شرايط امروز بازار ارزهاي ديجيتال با روزهاي 
قبل متفاوت باشد؛ زيرا تقريباً تمام ارزهاي ديجيتال روند 
بهبود خود را آغاز كرده اند. براي مثال، اتريوم توانسته  
است محدوده ۳,۰۰۰ دالر را پس بگيرد و بايننس كوين 

نيز باالي محدوده ۴۰۰ دالر معامله مي شود.

    بيت كوين ممكن است
با يك سقوط بزرگ مواجه شود

با وجود اي��ن، بنيان گذاران ش��ركت تحليلي گلس��نود 
)Glassnode( به معامله گران بيت كوين هشدار داده اند 
كه عوامل اقتصادي موجود مي توانند ش��روع كننده يك 
س��قوط بزرگ براي اين ارز ديجيتال باشند. اين در حالي 
است كه سرمايه گذاران همچنان در حال برداشت بيت كوين 
از صرافي هاي متمركز هس��تند. يان هاپ��ل و يان آِلمان، 
هم بنيان گذاران گلسنود، در آخرين خبرنامه اين شركت 

گفته اند كه هم بس��تگي بيت كوين با دارايي هاي ريسكي 
همچنان باالست و اين نشان مي دهد كه در صورت شروع 
يك روند نزولي در بازار بورس امريكا، احتماالً بيت كوين نيز 
سقوط خواهد كرد. آنها گفته اند: »تحليل هاي ما همچنان 
نشان دهنده اين موضوع هستند كه حساسيت عملكرد 
قيمت بيت كوين به ريس��ك هاي ب��ازار و احتمال باالي 
شكل گيري يك روند نزولي به خاطر نبوِد اعتماد نيست؛ 
بلك��ه عوامل اقتصادي كالن روي رون��د اين ارز ديجيتال 
تأثير گذاشته است.«به گفته بنيان گذاران گلسنود، به دنبال 
اعالميه بانك مركزي امريكا مبن��ي بر كاهش ماهانه ۹۵ 
ميليارد دالر از رقم ترازنامه خود براي مقابله با تورم، چشم انداز 
شرايط اقتصادي متزلزل به نظر مي رسد. آنها همچنين به 
افزايش خطر حمله روسيه به ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا 
نيز اشاره كرده اند. مديران گلسنود گفته اند در نتيجه چنين 
شرايطي، در هفته گذشته بيش از ۱۰۰ ميليون دالر از بازار 
ارزهاي ديجيتال خارج شده و بيت كوين بيشترين حجم 
خروج سرمايه را ثبت كرده اس��ت. هاپل و آِلمان افزودند: 
»با مش��اهده آمار فضاي ارزهاي ديجيتال، شاهد خروج 
س��رمايه ۱۳۴ ميليون دالري در هفته گذشته بوديم كه 
دومين جري��ان خروجي هفتگي بزرگ در س��ال ۲۰۲۲ 
است. صندوق هاي مبتني بر سوالنا ۳.۷ ميليون دالر ورود 
سرمايه ثبت كرده اند و آلت كوين ها )صندوق هاي مبتني بر 
چند دارايي مختلف( نيز جريان ورودي ۵ ميليون دالري 
داشتند. اين در حالي است كه ۱۳۱ ميليون دالر سرمايه از 
محصوالت مربوط به بيت كوين خارج شده است.« علي رغم 
تصوير مبهمي كه از آينده اقتصاد كالن وجود دارد، به گفته 
آلِمان داده هاي درون زنجيره اي همچنان نشان مي دهند 
كه بيت كوين توانسته است قدرت خود را حفظ كند. وي 
افزود سرمايه گذاران بيت كوين در حال خروج دارايي هاي 
خود از صرافي ها هس��تند و نرخ خروج به رقمي تاريخي 
رسيده است. همين موضوع نش��ان مي دهد كه احتماال 
بيت كوين به نزديكي كف قيمت خود رسيده است. او گفته 
است: »نمودار تغييرات موجودي صرافي هاي ارز ديجيتال، 
مي تواند نشانه اي براي رسيدن بيت كوين به كف قيمتي خود 
و شروع يك روند صعودي در آينده باشد. وجود عرضه كمتر 
براي معامله شدن به كاهش فشار فروش منجر خواهد شد.«
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پادكست از چشم فيس بوك افتاد
فيس بوك آوريل گذشته محصوالت صوتي جديدي را 
معرفي كرد كه شامل پشتيباني جديد براي پادكست ها و 
يك رقيب براي شبكه اجتماعي صوتي كالب هاوس بود. 
به گزارش ايسنا، اما با گذشت حدود يك سال پس از آغاز 
ورود به عرصه پادكست و قابليت هاي صوتي، ظاهرا اين 
شركت عالقه به اين فضا را از دست داده است. فيس بوك 
اعالم كرده كه از برنامه هاي گس��ترده براي حضور در 
عرصه پادكست عقب نشيني كرده و به دنبال اولويت 
دادن ابتكارهاي ديگر با همكاري شركاي پادكست خود 
است. به گفته منابع آگاه، فيس بوك اكنون روي دنبال 
كردن فرصت هاي ديگر مانند رويدادها در متاورس و 
تجارت الكترونيكي با شركاي پادكست خود متمركز 
شده اس��ت. ِمتا پلتفرمز كه ش��ركت مادر فيس بوك 
است، هم پروژه هاي ويديوي كوتاه را در اولويت باالتري 
نسبت به ابتكارهاي ديگر قرار داده كه احتماال به دليل 
رقابت فزاينده از سوي اپليكيشن ويديوهاي كوتاه تيك 
تاك بوده است. سخنگوي ِمتا در ايميلي به وب سايت 
ِتك كرانچ، اعالم كرد اين شركت شاهد تعامل خوب با 
قابليت هاي صوتي خود بوده و معتقد است »صوت«، 
مديوم مهمي براي ابراز بيان است. اين شركت همچنين 
بازخوردهايي از توليدكنندگان محتوا درباره قابليت هايي 
كه به خوبي عمل مي كنند و چگونگي بهبود آنها دريافت 
مي كند. طبق گزارش بلومبرگ، فيس بوك ايجاد يك 
برنامه آموزش ب��راي آوردن توليدكنندگان محتوا به 
پلتفرم هاي خود را بررسي كرده بود اما هرگز اين ايده 
را دنبال نكرد. بعالوه فيس بوك پس از اينكه اوت سال 
گذشته اسپانسري يك كنفرانس پادكست را برعهده 
گرفت، ماه گذشته برگزاري يك رويداد اين كنفرانس 
را اسپانس��ري نكرد و هيچ كارمندي را براي حضور در 
آن نفرستاد. همچنين بعضي از قراردادهاي سرويس 
»اليو آديو روم« فيس بوك تمديد نشدند. اهميتي كه 
ِمتا براي برنامه متاورس خود در مقايسه با همكاري با 
شركاي پادكست خود قائل است، جاي تعجب ندارد به 
خصوص كه اين شركت برند خود را به »ِمتا« تغيير داده 
است تا منعكس كننده برنامه هايش براي توسعه حضور 
در دنياهاي مجازي باشد. به عنوان مثال ِمتا اخيرا اعالم 
كرد كنفرانس طراحان F۸ را امس��ال برگزار نمي كند 
تا به مت��اورس متمركز بماند. ورود فيس بوك به حوزه 
صوت، يك سال پيش كه كالب هاوس چهار ميليارد 
دالر ارزش گذاري شد و اسپاتيفاي و اپل بازار پادكست را 
تحت سلطه خود درآوردند، يك حركت رقابتي بود. اما 
رقابت با اسپاتيفاي و اپل براي فيس بوك هزينه زيادي 
مي برد؛ هر چند كه اين شركت پول زيادي براي خرج 
كردن روي برنامه هاي پادكست خود دارد. متاورس هم 
پرهزينه خواهد بود و اين سوال وجود دارد كه ِمتا تا چه 
مدت مي تواند از سرمايه گذاري در اين بخش را تامين 
كند. اين شركت اوايل امسال اعالم كرد حدود ۱۰ ميليارد 
دالر تا به اين تاريخ در اين بخش هزينه كرده است و اين 

تازه شروع هزينه هايش براي متاورس خواهد بود.

سقوط توليد تراشه چين
با ادامه قرنطينه هاي كرونايي

توليد سه ماهه نيمه رساناها در چين براي نخستين بار از 
اوايل سال ۲۰۱۹ درپي ضعيف شدن تقاضاي مصرفي 
براي محصوالت الكترونيكي و قرنطينه هاي كرونايي در 
مناطق مختلف اين كشور، كاهش پيدا كرد. به گزارش 
ايس��نا، اداره ملي آمار چين اعالم كرد توليد مدارهاي 
يكپارچه در س��ه ماهه نخست س��ال ميالدي جاري، 
۴.۲ درصد كاه��ش پيدا كرد و تراشه س��ازان كاهش 
شديدتر توليد در مارس را گزارش كردند. اين بدترين 
عملكرد س��ه ماهه از سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ بود 
كه توليد تراش��ه در اين كشور ۸.۷ درصد سقوط كرده 
بود. با تالش دولت چين براي متوقف كردن موج جديد 
شيوع ويروس كرونا، شانگهاي كه قطب تراشه سازي 
مهمي به شمار مي رود، تحت قرنطينه يك ماهه قرار 
گرفته اس��ت. به دليل محدوديتهاي رفت و آمد كه از 
سوي مقامات محلي به اجرا درآمده است، بزرگ ترين 
توليدكنندگان تراشه چين شامل SMIC  براي تامين 
بعضي قطعات دچار مشكل شده اند. توليد تراشه چين 
در مارس ۵.۱ درصد كاهش پيدا كرد. شماري از مديران 
شركت هاي خودروسازي و سخت افزاري هفته گذشته 
نسبت به اختالالت زنجيره تامين ابراز نگراني كردند 
زيرا مناطق بيشتري پس از گزارش موارد ابتال به كوويد، 
تدابير بازدارنده س��خت گيرانه اي را به اجرا گذاشتند. 
اين مناطق شامل كانشان و ژنگژو كه محل بزرگ ترين 
كارخانه توليد آيفون اس��ت، بودند. ريچ��ارد يو، مدير 
اجرايي شركت هواوي تكنولوژيز هفته گذشته هشدار 
داده بود: اگر فعاليت تامين كنندگان تراشه شانگهاي 
متوقف بماند، كارخانه هاي فناوري در سراسر چين بعد 
از ماه مه مجبورند دس��ت از كار بكشند و متعاقبا ضرر 
اقتصادي عظيمي وارد خواهد شد. با طوالني شدن موج 
اخير ابتال به كوويد در شانگهاي، وزارت صنعت و فناوري 
اطالعات چين مقامات را براي كمك به ازسرگيري توليد 

شركت هاي تراشه سازي به اين شهر فرستاده است.

رييس رگوالتوري: 
راهي جز افزايش قيمت نيست

رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
پيرامون افزايش قيمت اينترنت از سوي اپراتورها، با تاكيد 
بر اينكه راهي جز افزايش قيمت نيست، گفت: اگر وضع 
با شرايط موجود ادامه پيدا كند پس از مدتي شبكه اي 
نخواهيم داشت و اگر هم داشته باشيم كيفيت نخواهد 
داشت. به گزارش خبرنگار سيتنا، دكتر صادق عباسي 
شاهكوه در يك برنامه راديويي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه مطابق مصوبات سال ۹۵ اگر سقف فروش يك 
گيگابايت اينترنت براي سيم كارت هاي دايمي و اعتباري 
به ترتيب ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومان اعالم شده آيا مردم 
توان پرداخت اين هزينه ها را دارند، گفت: سقفي كه در 
آن تعرفه ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها 
خيلي پايين تر از آن را درنظر گرفته اند، اما در دو، س��ه 
سال اخير اپراتورها با مشكالتي مواجه شده اند كه راهي 
جز افزايش قيمت نيست. معاون وزير ارتباطات افزود: 
اپراتورها تقاضاهايي داش��تند مبني ب��ر اينكه با وضع 
موجود نمي توانند ادامه فعاليت دهند و مثاًل سال ۹۶ 
و ۹۷ اپراتورها براي توسعه ش��بكه و افزايش كيفيت 
خدماتش��ان حدود يك ميليارد دالر س��رمايه گذاري 
مي كردند، اما در دو ، سه سال اخير اين مبلغ به ۳۰۰ تا 
۴۰۰ ميليون دالر كاهش پيدا كرده است. يعني هزينه 
توسعه شبكه يك سوم ش��ده كه اين به دليل افزايش 
قيمت دالر اس��ت و درآمدهاي آنها ريالي اس��ت. وي 
گفت: اين توجيهات را براي ما آوردند براي اينكه بتوانند 
كيفيت شبكه را ارتقا دهند و البته ما تاكيد كرده ايم كه 
حداقل افزايش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته ايم 
اين تغييرات را به مردم توضيح دهند. رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: ما توجيهات 
آنها را پذيرفته ايم و هنوز هم خواسته هاي ديگري دارند 
كه بايد روي آن كار كنيم و اميدواريم نيازي به افزايش 
تعرفه نباشد، زيرا ضمن اينكه كيفيت و توسعه شبكه 
براي ما اولويت نخست است، بايد خدمات ارايه شده براي 
مردم هم به صرفه باشد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه چرا اپراتورها با وجود اين مشكالت، در همه اين 
سال ها هيچگاه زيان ده نبوده اند؟ گفت: سال هاي ۹۶ و 
۹۷ با اينكه سرمايه گذاري بزرگي مي كردند سودآوري 
خوبي هم داشتند، اما در دو سال اخير حاشيه سودشان 
بسيار پايين آمده است، اما باز سودآور بوده اند، اما از ميزان 
سرمايه گذاري خود كم كرده اند تا حداقل سود را داشته 
باشند، چون كسي كه سرمايه گذاري مي كند اگر حداقل 
سودش از سود بانك كمتر باشد طبيعتًا حاضر نيست 
سرمايه گذاري كند. وي گفت: اگر وضع با شرايط موجود 
ادامه پيدا كند پس از مدتي شبكه اي نخواهيم داشت و 

اگر هم داشته باشيم كيفيت نخواهد داشت.

باوجودتالشنهنگهاتحليلگرانهشدارامكانيكسقوطبزرگرادادهاند

بيت كوين فعال  از سقوط نجات يافت

فراخوان تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي )فشرده(يك مرحله اي
 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه اصفهان

نوبت اول

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي )فشرده( يك مرحله اي حجمي زماني اداره امور انبار نفت آبنيل به شماره فراخوان )2001091915000001( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136-247001 وجهت مدارك 
hse با شماره تماس 03133801882 )واحد hse(تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل پاكت الف )تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .

شرايط متقاضيان:
-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باشد )استان اصفهان( اخذ 

و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي و ارزيابي توانمندي بهداشت ايمني و زيست محيطي hseجهت شركت در مناقصه فوق

-كليه مستندات در فرم ارزيابي كيفي و  hse مي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت گردد.
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.

-قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد)خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد(.
-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 

-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر)در صورت قرار داشتن در ليست شركت هاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد(.
-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.

-باتوجه به  اينكه مناقصه در مرحله تجديد مي باشد با هر تعداد مناقصه گر قابل بازگشايي خواهد بود.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي 

برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .
-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .

)ضمنًا ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است(.
الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي كيفي و  hse در پاكت ارزيابي بارگذاري گردد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
ضمنًا متن آگهي در سايت  WWW.SHANA.IR  قابل رؤيت مي باشد .

و اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل قابل رؤيت مي باشد.
WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان
آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس ستاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 81737-67455

شناسه آگهي : 13۰5۴۴9

تاريخ انتشار مناقصه موضوع مناقصه
در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
)ريال(

مبلغ تضمين شركت درفرآيند 
ارجاع كار)ريال(

مهلت دريافت اسناد 
ازسامانه ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت بارگذاري پاكات و اسناد 
مدت اجراي تاريخ/ مكان بازگشايي پاكاتدرسامانه ستاد تا تاريخ

نوع تضمينقرارداد

مناقصه عمومي 
حجمي زماني 

اداره امور انبار نفت 
آبنيل

 1401/01/24
1401/02/4  ساعت 60.546.201.8023.027.310.09019ساعت 17

       1401/02/11
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1401/02/18
ساعت 15

 1401/02/19 ساعت 8 صبح 
بازگشايي )پاكات ارزيابي كيفي 
hse( و مورخ 1401/02/21 ساعت 
10 صبح بازگشايي )پاكات الف ب 
ج (سالن جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 
94/9/22 ارائه گردد. در صورت 
واريز نقدي رسيد وجه امور مالي 

منطقه مورد تأئيد است. 

) شماره 8۰۰/1783(         

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيش�تر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزيابی کيفی، مناقصات و مزايدات به وبسايت 
شرکت به نشانی   www.msc.ir، منوی خريد و تامين کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 
مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. اطالعات ساير فراخوان ها از طريق سايت شرکت، قسمت 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهاناطالعيه ها قابل دسترس می باشد.
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 غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران با اينكه با وجود همه 
شعارهايي كه درباره اهميت بخش خصوصي داده مي شود 
اما باور به جايگاه و اهميت بخش خصوصي وجود ندارد ادامه 
داد: بخش خصوصي اين روند را نزولي ارزيابي مي كند. و براي 
اين ادعا شواهد مختلفي وجود دارد. شافعي ادامه داد: دليل 
ديگر اينكه اتاق ايران به عنوان يك نهاد ۱۶۰ ساله بخش 
خصوصي كش��ور در طول دو سال گذشته آماج حمالت 

وحشتناكي قرار گرفته است.
يك روز در كميسيون تلفيق مجلس مطرح مي شود اتاق ده 
هزار ميليارد تومان درآمد دارد و بعد كه با ارايه مستندات 
مشخص مي شود ميانگين درآمد اتاق از محل سه در هزار 
درآمد مشمول ماليات صاحبان كارت بازرگاني ۱۶۰ ميليارد 
تومان بوده است، نماينده محترم اين استدالل را پذيرفت 
و اعالم كرد كه اشتباه كرده و به او اطالعات غلط داده اند. يا 
روز ديگر روزنامه اي مدعي شده ۱۵۰۰ ميليارد تومان در 

اتاق مفقود شده است.
رييس اتاق ايران با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي هرچه 
بيشتر تقويت شود به اقتصاد كشور و دولت كمك خواهد 
كرد و دولت بدون حضور اين بخش قادر به حل مشكالت 
اقتصادي كش��ور نيس��ت گفت: بايد بررسي شود كه چه 
جرياني قصد آسيب به اقتصاد كشور را دارد. به همين دليل 
خطاب به شما و وزير صنعت در نامه اي درخواست كردم 
كه سازمان امور مالياتي كشور منبع درآمدي سه در هزار 
اتاق را بررس��ي كند و آمار آن را به صورت عمومي منتشر 
كند. وزارت صمت هم كه رياست شوراي عالي نظارت بر 
اتاق را بر عهده دارد تمام حساب هاي اتاق را بررسي كرده و 

نتايج آن را اعالم كند.
شافعي تأكيد كرد: ما احساس خطر مي كنيم. جرياني قصد 
دارد بخش خصوصي كشور را در مقابل جريان هاي ديگر 
قرار دهد. در حالي كه اين به نفع اقتصاد نيست. دولت نياز به 
بخش خصوصي قوي و هماهنگ دارد. البته مساله سالمت 
و شفافيت هم بايد وجود داشته باشد. به همين دليل ما از 

تحقيق و تفحص مجلس از اتاق استقبال مي كنيم.
او با انتقاد از تعيين دستمزد ۵۷ درصدي كارگران بيان كرد: 
از طرفي يك شبه دستمزد كارگر افزايش داده مي شود و 
از طرفي ۱۰ روز بعد دستور داده مي شود قيمت ها به سال 
قبل برگردد. بخش خصوصي نمي داند چطور بايد با اين 

موضوعات برخورد كند. ما مي دانيم قشر كارگر بايد تقويت 
ش��ود. اما اين نحوه عملكرد اتفاقًا قبل از هر كسي ظلم به 
همان كارگر است. مطمئن هس��تم در پنج ماهه امسال 

قدرت خريد كارگر از سال ۱۴۰۰ كمتر خواهد شد.

    انتقاد از انتشار
 بدون بررسي اسامي بدهكاران بانكي

همچنين در اين جلس��ه، در جلسه ديروز انصاري رييس 
انجمن صادرات خدمات مهندسي و نايب رييس اتاق ايران 
كه نامش به عنوان بدهكار بانكي منتشرشده در اظهاراتي 
گفت: در ش��رايطي كه ما ۳هزار ميلي��ارد تومان از دولت 
طلبكاريم از بانك قرض گرفتيم تا اشتغال به هم نخورد. 
همين االن ده هزار نفر مستقيم و ۴۰هزار نفر غيرمستقيم 
در شركت من كار مي كنند، همين طور ۷۰۰ ميليارد تومان 
بدهي بانك��ي را پرداخت كرده ايم و االن هنوز بزرگ ترين 
بدهكار هستيم در عين اينكه طلبكاريم. به اضافه اينكه در 
تحريم شركت ما ۱۰هزار ميليارد تومان زيان داد. در اين 
شرايط ۶۹۵ ميليون دالر را به كشور آورديم و به ريال تبديل 
كرديم تا پروژه ها را نگه داريم و افراد بيكار نشوند. اما حاال كه 
ليست اسامي بدهكاران منتشرشده همه كارفرمايان اعالم 
كرده اند مدير شركت كيسون بدهكار بانكي است و پروژه 
به او ندهيد. يعني وزارت اقتصاد با اين اقدام سهام حدود ۶۰ 
هزار نفر سهامدار را به خطر انداخته است. او با بيان اينكه دو 
مدل بدهكار بانكي وجود دارد ادامه داد: يك مدل بدهكار 
پول ها را تبديل به زمين كرده و رفته اما مدل ديگري با اين 
پول كار مي كند و با بانك مراوده مالي دارد، گردش مالي دارد 
و ۱۵ هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است. خب وقتي برخورد 
بانك با هر دوي اينها به عنوان بدهكار بانكي است معلوم 
است كه با اين اقدام و انتشار اسامي آن كسي كه اشتغال 
ايجاد كرده زمين گير خواهد شد. همين االن پروژه اي را 
برنده شديم كه دو هزار نفر در آن مي توانند مشغول باشند 
اما به دليل قرار گرفتن نام من در اسامي بدهكاران اين پروژه 
را از ما گرفتند. خب تكليف اين دو هزار شاغل چه خواهد 
شد. انصاري تأكيد كرد: نبايد نام كسي كه اقساط خود را 
پرداخت مي كند اما هنوز به بانك بدهكار است را به عنوان 
بدهكار منتشر كنيد. اين اسامي بدون حساب منتشرشده 

و بايد بررسي شوند.

    ارز ۴۲۰۰ يك باره حذف نخواهد شد
احسان خاندوزي وزير اقتصاد هم در ادامه اين نشست و 
در پاسخ به نكات مطرح شده با اشاره به اهميت موضوع 
پيش بيني پذيري در اقتصاد گفت: سياست ما در وزارت 
اقتصاد اين اس��ت كه به نوبه خودمان كمك كنيم كه 
مساله پيش بيني پذيري در اقتصاد كشور تحقق پيدا كند. 
مي پذيرم كه در مواردي اين پيش بيني پذيري نقض شده 
و خدشه دار گرديده، اما همچنان بر اولويت اين ايده اصرار 
داريم و در ستاد اقتصادي دولت هم موضوع را با جديت 
پيگيري مي كنيم. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه با وضع 
عوارض همين كار را مي توان كرد، افزود: حق نداريم كه 
ممنوعيت كلي وضع كرده و بازارهاي صادراتي را از اين 
جهت خدشه دار كنيم. او در ادامه سخنانش به مصوبه 
افزايش دستمزدها اشاره كرد و گفت: در خصوص موضوع 
دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بوديم كه مي شد، شاهد 

مصوبه سازگارتري با شرايط اقتصاد كالن باشيم.
خاندوزي سپس به موضوع حذف تدريجي و گام به گام ارز 
۴۲۰۰ توماني پرداخت و در اين خصوص گفت: موضوع 
ارز ۴۲۰۰ توماني كه اين روزها نقل محافل است ماه هاست 
مورد بحث بوده و براي اينكه ابعاد اين موضوع را توضيح دهم 
وقت مبسوطي نياز است، اما همين قدر بگويم كه حتماً در 
سال ۱۴۰۱ حركت دولت در اين مسير قدم به قدم خواهد 

بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ توماني يك باره حذف نخواهد شد.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغييري 
در وضعيت ارز ۴۲۰۰ توماني كشور اتفاق خواهد افتاد، ادامه 
داد: حتمًا در پايان سال ۱۴۰۱ وضعيت ارز ۴۲۰۰ توماني 
فعلي را نخواهيم داشت، اما اينكه با چه گام هاي تدريجي و از 
چه مقوالت و محصوالتي اجراي اين سياست در پيش گرفته 
شود يا اينكه كي و چگونه شروع بشود و چه تدابير جانبي 
اتخاذ شود كه كل اقتصاد را به يك باره تحت تأثير قرار ندهد، 

هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدي است.
وزير اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمركي و قيمت برخي 
از نهاده ها و انرژي اشاره كرد و افزود: براي اينكه مجموع 
فشارهاي اقتصادي را به نحوي بتوانيم باالنس كنيم 
كه اقتصاد كش��ور يك باره دچار شوك قيمتي نشود، 
در ستاد اقتصادي دولت تدبير مي شود كه گام اول در 

اين زمينه چه بايد باشد، چه زماني شروع شود و به چه 
ترتيبي جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد 

برداشته شود و ...
وزير اقتصاد در خصوص موضوع قيمت گذاري ها نيز گفت: 
ضابطه مندي در ميزان افزايش قيمت هاي متعارف به معناي 
اينكه داراي منطق اقتصادي باشد مورد تأكيد است و افزايش 
قيمتي كه مبتني بر منطق اقتصادي باشد را نمي توان نفي 
كرد. براي مثال نمي توان قيمت نهاده ها را افزايش داد اما 
انتظار داش��ت، قيمت محصوالت نهايي ثابت بماند و به 

عبارتي شاهد سركوب قيمت ها باشيم.
خاندوزي افزود: اين تحول بايد در يك سقف و كف مشخصي 
رخ دهد، مثاًل افزايش قيمت ها وقتي در خصوص ارز مربوط 
به يك كاالي خاص چند برابر شود قيمت نهايي اين كاال 
چند برابر نشود، يا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرك بناست 
كه ETS باشد از طرف ديگر دولت هم اصرار دارد كه حتمًا 
تعرفه ها بايد پايين بيايد تا قيمت مواد اوليه و ماشين آالت 
دچار شوك خيلي بااليي نشوند. وزير اقتصاد ادامه داد: برآيند 
افزايش نرخ ارز، مبناي حقوق ورودي و كاهش تعرفه ها و 
حتي كاهش حقوق ورودي مصوب مجلس كه قاعدتاً كمتر 
از ۴ درصد نمي تواند باشد )آن هم دولت مصر است كه چه 
با مصوبه مجلس يا مصوبه شوراي سران حتماً براي حداقل 
يك سال پايين تر از نرخ مصوب قانوني باشد( اين خواهد بود 

كه اثر خود را بر روي قيمت ها خواهد گذاشت.

    با رفتار پليسي قيمت ها كنترل نخواهد شد
خاندوزي با تأكيد بر اينكه رفتار پليسي در عرصه اقتصاد 
در بلندمدت تأثيرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل 
به اين هستيم كه در بلندمدت رفتارهاي پليسي نمي تواند 
كنترل كننده قيمت كاالها و محصوالت در بازارها باشد 
و بهترين مس��ير اين اس��ت كه بتواني��م از طريق ايجاد 
پيش بيني پذيري و اعتماد در ب��ازار، موجبات فراواني در 

عرضه را ايجاد كنيم.
خاندوزي همچنين در خصوص انتشار ليست بدهكاران 
بانك��ي نيز گفت: تواف��ق بين م��ا در وزارت اقتصاد و 
بانك هاي دولتي اين اس��ت ك��ه بدهي هاي قطعي 
مش��كوك الوصول يعن��ي ديوني كه ۱۸ م��اه پس از 
پرداخت آخرين قس��ط آنها گذش��ته باشد، منتشر 

ش��ود، و اگر كساني هستند كه مي گويند ما در مسير 
پرداخت ديون خود هس��تيم و اگر اين طور باشد اين 
تخطي از توافقي است كه با بانك ها در اين زمينه شده 
اس��ت، اما بايد توجه كرد كه اصل اين اقدام به ويژه در 
اقتصادي كه فاصله بين نرخ هاي بهره با نرخ تورم اينقدر 
جذاب است كه اساس��ًا نكول را به يك انتخاب كاماًل 
اقتصادي و عقاليي تبديل مي كند، اقدام منطقي و قابل 
دفاعي است.  خاندوزي افزود: بنابراين انتظار نداشته 
باشيد من به عنوان سياست گذار اقتصادي در مقابل 
كس��اني كه مي گويند ما جزو فعاالن و خوش نامان و 
سرآمدان اقتصاد كشور هستيم اما از عهده پرداخت 
 معوقات خود حتي به ش��كل اس��تمهال يا تقسيط 

برنمي آييم، بي تفاوت عمل كنم.
در ادامه اين نشس��ت برخي از حاضري��ن به بيان نكات و 
انتقادات خود پرداختند. عدم مشورت با اتاق هاي سه گانه 
در تنظيم و تدوين طرح ها و لوايح، تغيير تصميمات و عدم 
اطمينان به برنامه هاي دولت، عدم همراهي سيستم بانكي 
در تأمين س��رمايه در گردش فعاالن اقتصادي، كوچك 
بودن س��هم بخش خصوصي از اقتص��اد و حضور پررنگ 
نهادهاي حاكميت��ي در اقتصاد، افزاي��ش ۷۰ درصدي 
ماليات و آسيب به محيط كسب وكار، فعال تر شدن نقش 
نمايندگان دولت در ش��وراها و نهادهاي اقتصادي، عدم 
سياس��ت گذاري جامع براي كل زنجيره توليد و توزيع، 
زمين گير شدن مشاغل كوچك و متوسط با افزايش ۵۷ 
درصدي دستمزدها، ضرورت برنامه ريزي براي جلوگيري 
از فرار نيروي كارآمد، تالش براي انباشت سرمايه و جذب 
سرمايه خارجي، نامناسب بودن فضاي كسب وكار براي 
شركت هاي دانش بنيان، به رسميت شناختن دارايي هاي 
ناملموس شركت هاي دانش بنيان، ضرورت سرمايه گذاري 
شركت هاي بزرگ در شركت هاي دانش بنيان، حفظ آبرو 
و شأن كارآفرينان، تحليل داده هاي اقتصادي و پيش بيني 
پذير كردن شرايط با اس��تفاده از هوش مصنوعي، فعال 
كردن ظرفيت ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، 
پرداخت مطالبات بخش خصوصي از دولت به صورت تهاتر 
نفتي، توقف قيمت گذاري كاالهاي صادراتي، توقف عوارض 
صادراتي پلكاني و تسري عدالت مالياتي از جمله مهم ترين 

محورهاي مطرح شده بود.
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رايزني وزير صمت
براي عدم واردات خودرو

نماينده مردم علي آب��اد كتول در مجلس گفت: وزير 
صمت وعده ارزاني خودرو را داد اما براي وارد نش��دن 
خودرو رايزني كرد. به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اهلل 
نوروزي در جلسه علني سه ش��نبه ۳۰ فروردين ماه 
مجلس شوراي اس��المي در تذكر ش��فاهي، گفت: 
شنيده مي شود دولت در اجراي رتبه بندي معلمان 
سخت گيري مي كند. وزير آموزش و پرورش بايد پاي 
كار بيايد و اجازه چنين برخوردهايي را ندهد. نماينده 
مردم علي آباد كتول در مجلس ش��وراي اسالمي در 
تذكري به وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، 
اظهار داش��ت: تبديل وضعيت پرس��تاران شركتي 
و ق��راردادي و اجراي قانون تعرفه گ��ذاري خدمات 
پرستاري ضروري است. وي ادامه داد: بايد به وضعيت 
اقشار آسيب پذير مانند روستاييان، عشاير و مددجويان 
و دهك هاي پايين جامعه رسيدگي شود. بايد تدابيري 
انديشيده شود كه تعرفه پزشكي مشكلي براي اقشار 
آسيب پذير و بازنشستگان ايجاد نكند. نوروزي تصريح 
ك��رد: قيمت دارو افزايش يافته و بهاي شيرخش��ك 
۱۶۰ درصد باال رفته است. چگونه مي توانيم با گراني 
و تورم كنوني، افزايش جمعيت داش��ته باش��يم؟ در 
قانون تعالي جمعيت زيرساخت هايي ديده شده است 
كه بايد اجرايي ش��ود. نماينده مردم علي آباد كتول 
در مجلس شوراي اس��المي در تذكري به وزير راه و 
شهرس��ازي، گفت: وزارت راه و شهرسازي رها شده 
اس��ت و در زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه فعاليتي 
انجام نمي شود. وي با بيان اينكه بايد از سال گذشته 
اقدامات الزم براي ساخت دو ميليون مسكن شروع 
مي ش��د، تصريح كرد: قيمت مسكن افزايش يافته و 
اينكه وزارتخانه تنها در ۴ استان براي ساخت مسكن 
زمين گرفته است، كافي نيست. بايد اقدامات الزم براي 
تأمين مسكن جوانان مجرد و مستأجران انجام شود. 
نوروزي با بيان اينكه وزير صمت وعده ارزاني خودرو را 
داد اما براي وارد نشدن خودرو رايزني كرد، ادامه داد: 
چرا قيمت خودروي داخلي افزايش افسارگسيخته 
دارد و قيمت پرايد كه انسان را به كام مرگ مي كشاند، 
به ۱۹۹ ميليون تومان رسيده است؟ وي تاكيد كرد: 
متاسفانه بازار ارز رها شده و نرخ ارز طي يك ماه از ۲۴ 

هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسيده است.

انتصاب عليرضا حيدري تفرشي 
به عنوان رييس هيات مديره و 
مديرعامل شركت شهرك هاي 

صنعتي استان مركزي
دكتر رسوليان، معاون محترم وزير و رييس سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعت��ي ايران، طي 
حكمي آق��اي عليرضا حيدري تفرش��ي را به عنوان 
»رييس هيات مديره و مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مرك��زي« منصوب نمودن��د. دكتر 
رسوليان، معاون محترم وزير و رييس سازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي اي��ران، طي حكمي 
آقاي عليرضا حيدري تفرش��ي را به عنوان » رييس 
هيات مديره و مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي« منصوب نمودند.درمتن حكم ايشان 
آمده است:  انتظار مي رود با همكاري همه بخش هاي 
مرتبط با شركت و ساير س��ازمان هاي حاكميتي و با 
استفاده از تمامي ظرفيت ها در جهت توسعه و آباداني 
كشور ايران اسالمي و در راستاي سياست هاي اعالمي 
رييس جمهور محترم و دولت مردمي در بخش صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي آن اس��تان گام هاي 
موثري  برداريد. توفيق جنابعالي و همه خدمتگزاران 
به نظام مقدس جمهوري اسالمي را در ظل توجهات 

حضرت ولي عصر)عج( از خداوند منان مسئلت دارم.

طراحي و توليد ۸  محصول 
جديد در فوالد مباركه

معاون بهره برداري شركت فوالد مباركه ضمن اشاره به 
دستاوردهاي سال ۱۴۰۰، از طراحي و توليد ۸ محصول 
جديد در فوالد مباركه خبر داد. عباس اكبري محمدي 
معاون بهره برداري فوالد مباركه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد از طراحي و توليد ۸ گريد جديد در اين شركت 
خبر داد و گفت: اين دستاورد با تكيه  بر دانش تخصصي 
و توانمندي هاي داخلي، برنامه ريزي هاي دقيق و مدون 
مديران بهره برداري و همكاري ساير واحدهاي ذي ربط 
در حوزه هاي تختال، كالف گرم، كالف اسيدشويي، 
گالوانيزه و تسمه هاي بسته بندي در سال ۱۴۰۰ صورت 
گرفت و عالوه ب��ر قطع واردات و خروج ارز از كش��ور 
زمينه صادرات اين محصوالت نيز محقق گرديد. وي با 
معرفي اين گريدهاي جديد كه در سال ۱۴۰۰ طراحي 
 ،FAT ۵۲-ST- و تولي��د گرديده افزود: كالف گ��رم
يك گريد مقاوم به خستگي اس��ت كه در سرندهاي 
احيا مستقيم، سيستم هاي تعليق خودرو و نيز پل ها 
كاربرد دارد؛ همچنين كالف سرد -HX۲۲۰YD يك 
گريد شكل پذير و داراي استحكام باالست كه كاربرد 
آن در صنعت خودروسازي است. معاون بهره برداري 
فوالد مباركه خاطرنش��ان كرد: كالف اس��يد شويي 
-HE۴۴۵D و كالف گرم ۵۵۰YC نيز گريدهايي با 
استحكام باال هستند كه در صنايع خودروسازي كاربرد 
دارند؛ تختال API X۸۰ نيز از گريدهاي ويژه و مهمي 
است كه كاربرد آن در صنايع نفت و گاز و براي ساخت 
لوله هاي انتقال سياالت است. وي با بيان اينكه گريد 
تسمه هاي بسته بندي براي بسته بندي كالف طراحي 
  HCT۶۰۰X  و توليد شده است، اذعان داشت: گريد
براي ساخت قطعات ضربه گير بدنه خودرو طراحي و 
توليد ش��ده و گريد DX۵۶D نيز كه يك گريد فوق 

كششي است، در صنعت خودروسازي كاربرد دارد.

رييساتاقتهرانخواستاروروددستگاهقضابهپروندهشد

نظركارشناسانوفعاالنزنجيرهخودروسازي:

واكنش اتاق به ادعاي گم شدن ۱۵۰۰ميليارد تومان

سرمايه در گردش براي افزايش تيراژ هنوز فراهم نشده است

اعتراض اتاق به ليست بدهكاران بانكي

كارشناسان و فعاالن زنجيره خودروسازي در يك نشست 
مج��ازي در كالب هاوس، احتم��ال افزايش تيراژ خودرو 
را با در نظر گرفتن ش��رايط فعلي غير محتمل دانستند. 
 به اعتقاد كارشناس��ان صنعت خ��ودرو و فعاالن صنعت 
قطعه س��ازي با توجه به اينك��ه در رويكرده��اي مالي، 
تعديل قيم��ت كارخان��ه و جلوگيري از انباش��ت زيان 
درخودروسازي ها و جريان تزريق منابع مالي به اين زنجيره 
اتفاق جديدي نيفتاده است نمي توان انتظار داشت افزايش 
تيراژ به شكل معجزه رخ دهد. طي دوهفته اخير با توجه 
به افزايش نرخ ارز و كاهش اميدواري هاي در مورد توافق 
سياسي قيمت خودرو تقريبا ۱۰ درصد افزايش داشته است.  
حسن قره يي كارشناس صنعت خودرو در اين گفت وگو از 
كاهش قدرت خريد مردم پس از س��ال ۹۶ سخن گفت و 
اعالم كرد: باتوجه به اين موضوع مردم قدرت خريد بيش از 
يك ميليون و ۱۰۰ هزار خودرو را ندارند. اين درحالي است 
كه بانك ها مي توانند با ارايه تسهيالت امكان خريد خودرو 
را براي مردم فراهم كنند. او افزود: باوجود آنكه كشور ما با 
چالش هاي متعددي از جمله تحريم هاي اقتصادي و مشكل 
تامين مالي و سرمايه در گردش و... مواجه است اما تمايل 
بااليي براي افزايش تيراژ توليد داريم آن هم در شرايطي كه 
تقريبا تمام دنيا با بحران توليد مواجه هستند. اين كارشناس 
صنعت خودرو با اشاره به اينكه در خودروسازهاي جهاني 
نيز تغيير خاصي نسبت به سال گذشته مشاهده نمي شود، 
اظهار داشت: اگر تمايل ما به افزايش توليد است بايد سرمايه 
در گردش الزم تامين ش��ود كه راه منطقي ورود آن هم از 
طريق فروش است. به عقيده قره يي فرآيند اصالح صنعت 
خودرو و همچنين واقعي تر ش��دن قيمت هاي كارخانه 
احتمال بسيار كمي دارد. به همين دليل بعيد به نظر مي رسد 
كه جهش مدنظر رياست جمهور وتحقق آن را شاهد باشيم. 
او به تست بورس براي تعديل قيمت ها و همينطور فروش 
سهام در خودروسازي ها اشاره اي داشت و اعالم كرد: باتوجه 
به ازدست رفتن زمان؛ احتمال رسيدن به تيراژ مد نظر براي 

توليد كم است. اما پيش بيني مي شود سال ۱۴۰۲ شرايط 
بهتر و مس��اعدتري براي صنعت خودرو فراهم شود. وي 
افزود: نتايج يك بررسي نشان مي دهد هرگاه دولت نقش 
تصدي گري خود را و دخالت در قيمت گذاري را كاهش داده 
توليد افزايش يافته، قيمت كاهش يافته و مصرف كننده هم 
رضايت بيشتري داشته است. مجتبي نظري كارشناس 
صنعت خودرو نيز در اي��ن گفت وگوي آنالين اعالم كرد: 
سرمايه خودروس��ازها از دست رفته و بدهي بسياري نيز 
دارند. اين درحالي است كه هيچگونه حمايتي از سوي دولت 
ترتيب داده نمي شود. بنابر اظهارات او خودروساز با دستان 
خالي امكان افزايش تي��راژ را ندارد و درصورتي كه تمايل 
دولت بر افزايش تيراژ توليد است يا بايد تزريق سرمايه انجام 
گيرد ويا دولت از سهم خود در اين صنعت بگذرد. نظري با 
بيان اينكه در شرايط كنوني توليد كمتر به نفع خودروسازان 
است افزود: با شرايط موجود ادامه حيات خودروسازها به 
توليد كمتر وابسته است. زيرا خودروساز داخلي در شرايطي 
كه قيمت گذاري دستوري است، از طريق فروش منابع مالي 
الزم را به دست نمي آورد و افزايش تيراژ به معني افزايش 
زيان انباشته خواهد بود. وي افزود: دولت ها در ادوار مختلف 
فقط از صنعت خ��ودرو به نفع خود بهره برداري كرده اند و 
در بزنگاه ها اين صنعت را تنها گذاشته اند. اتهاماتي كه در 
افكار عمومي روانه صنعت خودرو مي شود را بايد به دولت ها 
نسبت بدهيم چرا كه صنعت خودرو يك قرباني است. بهرام 
طيبي عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان استان تهران 
با اذعان به اينكه مواد اوليه هنوز از لحاظ قيمتي به تثبيت 
نرسيده است گفت: با اين ميزان نقدينگي و تورم نمي توان 
تامين مواد اوليه را به طور ۱۰۰ درصدي تامين كرد. براساس 
اظهارات او؛ با توجه به مدت زماني كه از آغاز كار شركت ها در 
سال جديد مي گذرد و همچنين تورم موجود هنوز امكان 
اعالم تيراژ وجود ندارد و برنامه اي نيز براي افزايش توليد 
اعالم نشده است. عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان 
اس��تان تهران درخصوص مطالبات مالي نيز اعالم كرد: 

شركت هاي ساپكو و سازه گستر سايپا در طي اين مدت 
بخشي از بدهي هاي خود را پرداخت كرده اند. اما در صورتي 
كه نقدينگي به طور منظم به قطعه سازان پرداخت نشود 
بايد شاهد روز افزون مشكالت در اين صنعت باشيم. او با 
بيان اينكه نقدينگي، تورم و تامين مواد اوليه از اصلي ترين 
مش��كالت قطعه س��ازان به حس��اب مي آيد اظهار كرد: 
درصورتي كه قرار بر تحقق تيراژ اعالم شده باشد؛ الزم است 
تا بانك ها حمايت هاي الزم را از خودروسازان و قطعه سازان 
داشته باشند. در غير اين صورت و با در نظر گرفتن ميزان 
نقدينگي و ف��روش؛ اين روند به طور طبيعي طي نخواهد 
شد. وي افزود: به صورت مشخص برنامه اي به قطعه سازان 
براي افزايش تيراژ اعالم نشده است ولي با مشاهده وضعيت 
مالي خودروسازان و زيان انباشته آنها حداقل تا اين لحظه 
اميدي به افزايش تيراژ وجود ندارد. مگر به سرعت شرايط 
تغيير كند. بهروز حبيبي ديگر عضو هيات مديره انجمن 
قطعه سازان خودرو استان تهران نيز با اشاره به اينكه سود 
صنعت خودروسازي عدد مشخصي دارد و به همين دليل 
است كه در كشورهاي ديگر؛ دولت عالوه بر حمايت از اين 
صنعت هزينه هاي تحقيق و توسعه را هم بر عهده مي گيرد، 
گفت: هدف از صنعت خودروس��ازي در يك كشور سود 
نيست بلكه موضوع اشتغالزايي است كه در اولويت اول قرار 
مي گيرد.موضوعي كه در كنار حمايت از صنايع دانش بنيان 
امس��ال دومين اولويت در شعار سال از سوي مقام معظم 
رهبري اعالم شد. او ادامه داد: انتقال دانش و توليد كااليي 
با قابليت صادرات در رديف ساير اولويت ها قرار مي گيرند 
و درحقيقت كشورهايي موفق خواهند بود كه در انديشه 
ارتقا هستند. بنابر اظهارات حبيبي سياست گذاري دولت 
در كشور ما دستوري است و از طرفي به جاي حمايت شاهد 
تصدي گري هاي دولت هستيم كه نتيجه آن هم شرايط 
حال حاضر است. به عقيده او درصورتي كه خودروسازان 
عالوه بر مدنظر قرار دادن سياست هاي درست و همراهي 
با قطعه سازان در كنار آنها قرار گيرند مي توان گفت امكان 

افزايش تيراژ باتوجه به محدوديت هاي كنوني فراهم خواهد 
بود كه البته تحقق آن در ۶ ماهه دوم سال احتمال دارد. كيا 
داوود اسفندياري كارشناس صنعت خودرو نيز از تصميمات 
اتخاذ شده در سال ۱۴۰۰ و برنامه هاي اعالم شده از سوي 
وزير صمت سخن گفت و ادامه داد: سال گذشته برنامه هايي 
دررابطه با تعديل قيمت ها، خروج خودروسازي ها از زيان 
دهي و افزايش تيراژ توليد به صورت همزمان از سوي وزير 
صمت اعالم شد تا براساس اين افزايش توليد، كمبود عرضه 
نيز اصالح شود. اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه 
در پايان سال گذشته شاهد كاهش توليد در خودروسازي ها 
بوده ايم، بدهي سررسيدشده خودروسازان به قطعه سازان 
را درح��دود ۱۵ هزار ميليارد تومان ب��رآورد كرد و گفت: 
شركت هاي خودروسازي در كاهش معني دار بدهي هاي 

سررسيد شده عملكرد موفقي از خود نشان نداده اند.
اسفندياري در پايان اين گفت وگو اعالم كرد: درحال حاضر 

برنامه افزايش تيراژ در كارخانه ها مشخص نيست و درباره 
افزايش تيراژ نيز هنوز برنامه اي به قطعه سازان ابالغ نشده 
است. به گفته او قرعه كشي خودروسازي ها و پايين بودن 

ميزان عرضه خودرو همچنان از سوي آنها ادامه دارد.
وي افزود: مركز پژوهش هاي مجلس اخيرا اعالم كرده كه 
عامل تورم افسارگسيخته اين روزها خود دولت است. يعني 
دنبال يك موجود پنهاني نگرديد. به گفته مركز پژوهش هاي 
مجلس، قيمت گذاري دس��توري باع��ث كاهش عرضه 
 محصوالت ش��ده كه اين »تورم ناشي از كاهش عرضه «

 ايجاد مي كند.  اس��فندياري گفت: م��ا اكنون در صنعت 
خودرو با تورم ناش��ي از كاهش ارزش پول و تورم ناشي از 
كاهش عرضه به صورت همزمان مواجه هستيم و امسال 
ركود شديد و كاهش قدرت خريد نيز عميق تر مي شود و 
تجربه نشان داده هر گاه اين اتفاق مي افتد موج نارضايتي از 

خودروسازها نيز به اوج خود مي رسد.

ويژه

تعادل|رييس ات��اق تهران در اولين نشس��ت هيات 
نماين��دگان در س��ال جاري ب��ه ماجراي گم ش��دن 
۱۵۰۰ميليارد تومان در اتاق پرداخت. مسعود خوانساري 
با انتقاد از اينكه مشخص نيست، اين ارقام با چه اهدافي 
منتشر مي شوند، عنوان كرد: اما ضربه آن قطعا به دولت 
و نظ��ام خواهد بود. او در اظهارات��ي ديگر گفت:  يكي از 
ش��ركت هاي نامبرده ش��ركت چادرملو است كه گفته 
ش��ده ۹۰ ميليارد تومان به اتاق اي��ران داده و درصورت 
مالي سايت اتاق نيس��ت، در حالي كه ۳ ميليارد و ۲۰۰ 
تومان كال پرداخت چادرملو به اتاق بوده است. از همين 
رو، رييس اتاق بازرگاني تهران درخواست كرد كه با توجه 
به برخي ادعاهاي مطرح شده عليه اتاق بازرگاني ايران 
دس��تگاه قضا بايد براي بررسي ابعاد دقيق اين ماجرا به 

پرونده ورود كند.

    توضيح درباره يك ادعا
مسعود خوانس��اري در نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران اظهار كرد: از چند روز قبل كه در يك روزنامه 
ادعا شد كه ۱۵۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاي اتاق بازرگاني 
ايران گم شده است، صحبت هاي زيادي در اين زمينه شكل 

گرفته كه برخي از آنها به هيچ عنوان واقعيت ندارد.
وي با بيان اينكه مشخص نيست اين گزارش با چه هدفي 
منتشر شده بيان كرد: با توجه به اينكه چنين گزارش هايي 
هيچ س��نديتي ندارد در نهايت به كد اقتصاد كشور ضربه 
خواهد زد و مطرح كردن برخي اعداد غيرواقعي شرايط را 
براي اقتصاد ايران دشوار مي كند. از اين رو خواهش من اين 
است كه دستگاه قضايي براي بررسي اين ادعاها و شفاف 

كردن فضا به اين موضوع ورود كند.
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به برخي اعداد ارايه شده 

در اين گزارش توضيح داد: براي مثال اعالم شده كه شركت 
چادرملو براي دريافت كارت بازرگاني از سوي اتاق تهران 
۹۰ ميليارد تومان پول پرداخت كرده در حالي كه براساس 
اطالعات مستند اين شركت در سال ۱۳۹۶، سه ميليارد 
و ۲۰۰ ميليون تومان پرداخت كرده و در س��ال هاي بعد 
پرداختي ديگري نداشته است. در رابطه با پتروشيمي جم 
نيز ادعا شده كه اين شركت ۷۵ ميليارد تومان پرداختي 
داش��ته در حالي كه كل مبلغ دريافت شده ۷۲۲ ميليون 
تومان و مربوط به سال ۱۳۹۶ مي شود. از اين رو بايد براي 

بررسي ابعاد اين ادعاها برنامه ريزي دقيقي صورت گيرد.
خوانساري در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
باالرفتن آمار رشد اقتصادي ايران در سال گذشته تصريح 
كرد: براساس گزارش بانك مركزي رشد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ 
با نفت معادل ۴.۱ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است. 

گزارش مركز آمار نيز اعداد باالتري را نشان مي دهد كه در 
نهايت بهبود نسبي شرايط به شمار مي رود.

وي ادامه داد: با اين وجود نرخ تورم در پايان س��ال ۱۴۰۰ 
باالت��ر از ۴۰ درصد بوده كه يك��ي از باالترين ركوردهاي 
تاريخي تورم در اقتصاد ايران به ش��مار م��ي رود. با وجود 
تالش هاي دولت و كاهش پنج درصدي نرخ در شش ماه 

دوم سال همچنان اين عدد باالست.
به گفت��ه وي در حال حاضر افزايش ت��ورم به يك چالش 
جهاني تبديل شده و بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز 
نرخ هايي را به ثبت رساندند كه در طول ۴۰ سال گذشته 

بي سابقه بوده است.
وي درباره بحران اوكراين و تاثير آن بر قيمت مواد غذايي 
نيز گفت: از آنجايي كه كشورهاي فقير سهم بيشتري از 
درآمدهايش��ان را به غذا اختصاص مي دهند جنگ اخير 

مي تواند براي آنها ضربه اي بزرگ تر به همراه داشته باشد. 
به همين دليل بسياري از تحليل هاي جهاني به اين موضوع 
اشاره مي كنند كه ش��ايد ابعاد اين جنگ در آينده بسيار 

گسترده تر شود.

    موافقت مجلس با تفحص از اتاق 
در همين حال، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي روز 
گذشته با تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران )اتاق ايران( در ۱۰ سال 
اخير موافقت كردند. در جلس��ه علني امروز )سه شنبه( 
مجلس، تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران )اتاق ايران( در ۱۰ سال 
اخير با ۱۸۹ راي موافق، ۲۸ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از 

مجموع ۲۴۲ نماينده حاضر در مجلس تصويب شد.

ادامه از صفحه اول
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ادامهازصفحهاول

»پيشگيري مقدم بر بهداشت« 
فقط شعار است

 آيا وزارت بهداشت فيدبك مي گيرد كه چقدر 
اي��ن پروتكل ها موثر ب��وده است؟متاس��فانه 
گزارش هايي كه توس��ط بخش خصوصي ارايه 
مي شود راستي آزمايي آن توسط وزارت بهداشت 
يا دانش��گاه ها ام��كان پذير نيس��ت و خطاها و 
ابهامات زيادي در اين گزارش ها ديده مي شود. 
در مورد بايدها و نبايدهاي كرونايي اين س��وال 
مطرح مي شود كه چه كس��اني بايد اين بايدها 
و نبايدها را انجام دهن��د. در واقع وقتي وزارت 
بهداش��ت بعد از تدوين يك پروتكل مشاركت 
خوب��ي از جامعه نمي گيرد ي��ا نمي تواند خوب 
آموزش دهد و سپس بازخورد بگيرد، پروتكل ها 
به همان مي��زان بدون اس��تفاده باقي خواهند 
ماند. هنگام ش��يوع پيك هاي كرونا الزم است 
تا ريس��ك بيماري كاهش يابد و از طرف ديگر 
نمي توان جل��وي صنعت را گرف��ت. وقتي كه 
سازمان توس��عه صنعتي اعالم مي دارد كه اين 
بحران عالوه بر تبعات اجتماعي و انساني تبعات 
اقتصادي بيش��تري دارد، اين پيام را دربردارد 
كه توليد كشور نبايد متوقف شود. لذا براي تيم 
ستاد كرونا تعطيلي اصناف و ... آسان است، اما 
اين زنجيره با اقتصاد و معيشت مردم ارتباط پيدا 
مي كند و تبعات بيشتري دارد. اگر ستاد كرونا 
تصمي��م بگيرد يك هفته ش��هر تهران تعطيل 
ش��ود، چه اتفاقي مي افتد؟ اينج��ا بايد بگوييم 
الزم اس��ت تا چرخ توليد ما بچرخد. دور كاري 
را در محيط ه��اي اداري مي توان ايجاد كرد، اما 
قسمت عمده مشاغل حوزه صنعت و توليد است 
و دوركاري امكان پذير نيست. بنابراين با محدود 
كردن اصناف به مش��كالت ما افزوده مي شود. 
حال اينجاس��ت كه مي بينيم نبود مخصصان 
بهداشتي در حوزه هاي سياست گذاري كشور 
چقدر مي تواند تاثيرات منفي داش��ته باشد. در 
حال حاضر چند نفر از متخصصين بهداش��تي 
ما در حوزه هاي سياست گذاري كشور هستند؟ 
چند نفر از متخصصين بهداشتي ما در سمت هاي 
وزارت خان��ه اي و تصميم گيري ها به خصوص 
مديريت كوويد مش��اركت دارن��د؟ پس وقتي 
مي خواهيم اصل را بر پيشگيري بگذاريم يعني 
سياست هاي پيشگيري با رعايت تقدم بر درمان 
مصداق عمل پيدا كند. متاسفانه از صاحب نظران 
حوزه بهداشت و پيشگيري فقط در بحث خدمات 
اجرايي استفاده مي شود، كه اين خود يكي ديگر 
از ضعف هاي ماس��ت. الزم اس��ت در ساختار و 
تشكيالت وزارت بهداشت بر اساس شايستگي 
و توان حرفه اي افراد صاحب نظر استفاده شود؛ 
مثال معاونت بهداش��ت وزارت بهداش��ت نبايد 
متخصص باليني باش��د همانط��ور كه معاونت 

درمان نبايد متخصص بهداشت باشد.

رويداد

رييس گروه مديري��ت بيماري هاي قاب��ل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت از مرگ ۱۶ نفر در سال 
گذشته به دليل هاري خبر داد و گفت: ۲۵۰ هزار مورد 
حيوان گزيدگي در كشور ثبت شده است. بهزاد اميري 
درباره بيماري ه��اري گفت: هاري يك بيماري عفوني 
حاد و كشنده ويروس��ي دستگاه اعصاب مركزي است. 
اين بيماري مخصوص گوش��تخواران اهلي و وحش��ي 
بوده است كه انسان و ساير حيوانات خونگرم پستان دار، 
به طور تصادف��ي و اغلب از طري��ق حيوان گزيدگي به 
آن مبتال مي ش��وند. در صورت ب��روز عالئم بيماري در 
انسان متاسفانه هميشه ۱۰۰ درصد كشنده است، ولي 
خوشبختانه علي رغم كشندگي باالي اين بيماري، در 
صورت انجام تمام مراحل پيشگيري و درمان بيماري از 
جمله شستشوي صحيح محل گزش با آب و صابون، ضد 
عفوني كردن زخم، تزريق سرم ضدهاري و واكسيناسيون 

به موقع و كامل مي توان از ابتال به هاري پيشگيري كرد.

    ثبت ۲۵۰ هزار مورد حيوان گزيدگي
 در كشور

او ادامه داد: حيوان گزيدگي در تمام فصول سال ممكن 
است اتفاق بيفتد، اما در فصول گرم سال به دليل اينكه 
مردم بيشتر در مواجهه با حيوانات قرار مي گيرند و تماس 
با حيوانات بيشتر مي شود، حيوان گزيدگي نيز بيشتر 
مي ش��ود. عامل اكثر م��وارد حيوان گزيدگي ها، اغلب 
سگ ها )سگ هاي ولگرد و بالصاحب( هستند. گربه ها 
هم مي توانند مبتال به بيماري هاري ش��وند، بنابر اين 
گازگرفتگي و پنجه كشيدن گربه هم مي تواند خطر ابتال 

به هاري را به همراه داشته باشد.
رييس گروه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و 
حيوان وزارت بهداشت با بيان اينكه آمار حيوان گزيدگي 
ساالنه در كشور رو به افزايش است، ادامه داد: در طي سال 
گذشته حدود ۲۵۰ هزار مورد حيوان گزيدگي در كشور 

ثبت شده است و متاسفانه ۱۶ مورد مرگ انسان ناشي از 
بيماري هاري داشته ايم. او بيماري هاي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: عالوه بر 
افزايش جمعيت سگ هاي ولگرد و بدون صاحب، ترغيب 
مردم به نگهداري حيوانات خانگي يكي ديگر از داليل 
افزايش حيوان گزيدگي است. اگر اين حيوانات خانگي 
واكسينه نشوند يا واكس��ن موثر دريافت نكرده باشند 
در صورتي كه خارج از منزل با حيوانات ولگرد هار نزاعي 
داشته باشند مي توانند مبتال به بيماري هاري شوند و در 
صورتي كه منجر به جراحت در صاحبان خود شوند باعث 
انتقال بيماري هاري به آنها مي شوند. اميري در پاسخ به 
اين سوال كه آيا حيوانات واكسينه شده هم مي توانند هار 
شوند، خاطرنشان كرد: درصدي از حيواناتي كه واكسن 
مي زنند به حد كافي ايمني در بدن آنها ايجاد نمي شود 
تا محافظت براي اين حيوانات ايج��اد كند بنابراين در 
صورت تماس با حيوانات هار، احتمال هار ش��دن آنها 
وجود دارد. بنابراين براي افرادي كه بر اثر گزش حيوان 
خانگي مجروح ش��ده اند نيز واكس��ن و سرم ضدهاري 
تزريق مي شود، حتي اگر آن حيوان واكسن هم زده باشد.

    بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان
رييس گروه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين 
انس��ان و حيوان وزارت بهداشت در بخش ديگري 
از صحبت هايش درباره بيماري هاي مشترك بين 
انسان و حيوان كه در فصل گرما شيوع بيشتري پيدا 
مي كند، گفت: يكي از بيماري هايي كه در فصل گرما 
از حيوان به انس��ان منتقل مي شود، بيماري سالك 
است. س��الك يك بيماري انگلي اس��ت و از طريق 
نيش يك نوع پشه به نام پشه خاكي منتقل مي شود 
و باعث بروز زخم هايي در محل گزش مي ش��ود كه 
به صورت طوالني مدت باقي مي مانند و بعضا دچار 
عوارض ثانويه مي ش��وند. با توجه به اينكه پش��ه ها 

با شروع فصل گرم فعاليت ش��ان آغاز مي شود، لذا 
انتقال بيماري سالك ناشي از گزش اين پشه ها نيز در 
فصول گرم بيشتر مي شود. اميري ادامه داد: تمامي 
عواملي كه منجر به تكثير و افزايش تعداد جوندگان 
صحرايي )مخزن سالك نوع روستايي(، پشه خاكي 
)ناقل بيماري( و همچنين كاهش فاصله و افزايش 
تماس بين مخزن، ناقل و انسان ها مي شود به افزايش 
ميزان بروز و شيوع سالك مي انجامد. در سال ۱۴۰۰ 
تعداد ۱۵۸۳۳ نفر مبتال به سالك در كشور شناسايي 
شدند كه نسبت به سال ماقبل آن افزايش يافته است.

    موردي از ابتال به طاعون انساني 
در كشور مشاهده نشده است

اميري ادامه داد: بيماري طاعون نشخواركنندگان 
كوچك يك بيماري عفوني حاد ويروسي و كشنده در 
نشخوار كنندگان كوچك اهلي و حيات وحش است 
كه با ايجاد واگيري و تلفات باال، خسارات اقتصادي 
قابل مالحظه اي در اينگونه دام ها به وجود مي آورد. 
عامل اين بيماري نوعي ويروس است و قابل انتقال به 
انسان نيست و تا به حال ابتالي انسان به اين بيماري 
گزارش نشده است. در حالي كه عامل بيماري طاعون 
)Plague( نوعي باكتري به نام يرسينيا پستيس 
است كه توسط جوندگان و كك و گاهي كنه به ساير 
حيوانات و انسان منتقل مي شود. او در پاسخ به اين 
سوال كه آيا بيماري طاعون انساني در كشور داريم، 
گفت: در حال حاضر موردي از ابتال به طاعون انساني 
در كشور مشاهده نشده است. رييس گروه مديريت 
بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان وزارت 
بهداشت در واكنش به خبري مبني بر هشدار مقامات 
چيني نس��بت به بروز طاعون در اين كشور گفت: 
اين خبر از طريق مراجع رس��مي )سازمان جهاني 
بهداشت( هنوز تاييد نشده و به ما گزارش نشده است.

ثبت250هزارموردحيوانگزيدگيدركشور
رويخطخبر

تمهيداتترافيكيپليسبرايشبهايقدر
رييس پليس راهنماي��ي و رانندگي 
تهران تمهيدات پليس براي برگزاري 
مراسم ش��ب هاي قدر در پايتخت را 
تش��ريح كرد. س��ردار محمدحسين 
حميدي گفت: پلي��س راهور تهران 
بزرگ در شب هاي قدر تمهيدات ويژه 
ترافيك��ي خواهد داش��ت و مأموران 
م��ا با حضور صددرص��دي در اطراف 

محل هاي برگزاري مراسم شب قدر به خصوص 
امامزاده ها، تكايا و حسينيه ها نسبت به تسهيل 
تردد و نظم بخش��يدن به رفت و آمد خودروهاي 
س��واري، موتورس��يكلت ها و ش��هروندان اقدام 
خواهند ك��رد. او با بيان اينك��ه در برگزاري اين 
مراس��م ها ممكن اس��ت برخ��ي از معابر فرعي 
موقتا و براي برگزاري مراس��م مس��دود ش��ود، 
تأكيد كرد: ممكن اس��ت برخي معابر در اختيار 
مراسم قرار گيرد و محدوديت هاي تردد مقطعي 

در آن داش��ته باش��يم كه در همين 
راستا از شهروندان مي خواهيم كه با 
پليس همكاري داشته باشند. رييس 
پليس راهنماي��ي و رانندگي تهران 
بزرگ همچني��ن از ممنوعيت تردد 
كاميون ها و وس��ايل نقليه س��نگين 
در شب هاي قدر خبر داد و گفت: در 
حالت عادي اين كاميون ها از ساعت 
۲۳ تا ۵ بامداد اجازه ت��ردد در معابر را دارند، اما 
در شب هاي قدر تردد كاميون ها و وسايل نقليه 
سنگين در معابر شهر تهران ممنوع است و پليس 
با آن برخورد خواهد كرد. او از شهروندان خواست 
كه براي حضور در مراس��م هاي ش��ب قدر تا حد 
امكان از وس��ايل حمل و نقل عمومي اس��تفاده 
كنن��د. البته مأموران پليس راه��ور با حضور در 
معابر، راهنماي��ي الزم را براي پارك خودروهاي 

شركت كنندگان در مراسم انجام خواهند داد.

2۳نفرديگربراثركرونافوتكردند
بر اس��اس اعالم مركز روابط عمومي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي ۲۳ نفر ديگر بر اثر ابتال به كرونا 
فوت كردند و مجم��وع جانباختگان 
اين بيماري به ۱۴۰ ه��زار و ۸۷۷ نفر 
رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي 
قطعي تش��خيصي، يك هزار و ۸۲۰ 
بيمار جدي��د مبتال ب��ه كوويد۱۹ در 

كشور شناس��ايي و ۲۴۶ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و 
۲۱۰ هزار و ۷۸۸ نفر رسيد. تاكنون ۶ ميليون ۹۵۲ 

هزار و هفت نفر از بيماران، بهبود يافته 
و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
يك هزار و ۲۶۴ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند و تا كنون ۵۰ ميليون و ۵۴۳ هزار 
و ۳۹۴ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. اكنون ۵۵ 
شهرس��تان در وضعيت قرمز، ۸۴ شهرس��تان در 
وضعيت نارنجي، ۲۷۴ شهرستان در وضعيت زرد 

و ۳۵ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

۳2ميليونهكتارازاراضيكشوردرمعرضبيابانيشدن
ريي��س س��ازمان مناب��ع طبيع��ي و 
آبخي��زداري ب��ا بيان اينك��ه در حال 
حاضر در مس��احت ۳۰هزار هكتار از 
اراضي ايران مالچ پاشي انجام مي شود، 
گفت: ۳۲ميلي��ون هكت��ار از اراضي 
كش��ور در معرض بياباني شدن است. 
مسعود منصور با اشاره به خيزش گرد 
و خاك در مناطق مس��تعد و بياباني و 

فرايد مالچ پاش��ي نفتي و مضرات آن اظهار كرد: 
س��ال ۱۳۹۹ براي اينكه دو اق��دام به موازات هم 
انجام شود، تالش شد. او درباره موضوعات مدنظر 
در زمينه مالچ پاش��ي گفت: اولين مورد اينكه آيا 
محيطي كه براي مالچ پاش��ي انتخاب شده است، 
مطابق ب��ا ضواب��ط و دس��تورالعمل هاي تعيين 
ش��ده اس��ت يا نياز به تجديدنظر و بررسي دارد؟ 
بر اساس آن، دانش��گاه، مجريان قديمي اين كار، 

پژوهش��كده ها، اس��اتيد فن را جمع 
كرديم و طي جلس��ات مك��رري كه 
برگزار شد فراخواني داديم كه هركسي 
نظر خ��ود را درباره  اي��ن فرايند ارايه 
دهد. رييس س��ازمان منابع  طبيعي 
و آبخيزداري ادامه داد: ش��اخص هاي 
مالچ پاشي را اصالح كرديم و به موجب 
آن شاخص هاي قبلي كه بر اساس آن 
در ۱۱ استان معادل ۸۰۰۰ هكتار مالچ پاشي انجام 
مي شد، اصالح ش��د و امروزه فقط در پنج استان 
معادل با ۳۰ هزار هكتار مالچ پاشي انجام مي شود. 
همچنين اقدام دومي كه به موازات اين كار انجام 
مي دادي��م، افزايش كيفيت نظارت بر اجراي امور 
است چرا كه بعضي از اشكاالت مطرح شده به دليل 
نوع فعاليت پيمانكار هنگام مالچ پاشي بود بنابراين 

ُبعد نظارت را تقويت كرديم.

دعایروزهجدهمماهمبارکرمضان
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گليماندگار|
 مدتي اس��ت كه مهاجرت معكوس از 
شهرهاي بزرگ به شهرها و روستاها در 
كشور شكل گرفته، اتفاقي كه دولت هاي قبلي سعي 
داش��تند آن را به يكي از موفقيت هاي خود تبديل 
كنند اما با شكست مواجه شد. اينكه كاركنان دولت 
را تشويق كنند تا به شهرهاي زادگاهشان بازگردند 
و زندگي تازه اي را ش��روع كنند. ام��ا اين اتفاق رخ 
نداد، حاال اما اين روند به شكل ديگري در حال وقوع 
است. بسياري از افراد كه ديگر تاب و تحمل زندگي 
در شهرهاي بزرگ را ندارند نه به دليل اينكه دلتنگ 
موطن خود ش��ده اند به داليلي كه بيشتر اقتصادي 
است، آنها ديگر نمي توانند از پس هزينه هاي زندگي 
در ش��هرهاي بزرگ بر بيايند، اجاره بهاي مسكن، 
افزايش هزينه هاي معيش��ت و البت��ه عدم امنيت 
ش��غلي كه يك��ي از مهم ترين اين داليل به ش��مار 
مي رود. به همين خاطر اس��ت كه بازگشت به شهر 
زادگاه نه يك اتفاق خوشايند كه براي بسياري بيشتر 
به يك شكست تمام عيار بدل مي شود. اما چاره اي 
جز اين ندارند. بسياري از افراد كه با روياي به دست 
آوردن زندگي بهتر راهي شهرهاي بزرگ شدند، بعد 
از اينكه تورم افسارگسيخته آنها را از تامين معاش 
هم محروم كرد ابتدا به حاش��يه شهرها پناه بردند 
و س��پس داليل متعددي باعث ش��ده تا مهاجرت 
معكوس شمايلي از يك شكست به تمام معنا به خود 
بگيرد. بيشتر افراد به آن طيف از طبقه ضعيفي كه 
تاب ماندن در شهرهاي بزرگ را پيدا نكرده و دوباره 
به موطن خود در دل شهرستاني كوچك برگشته اند 
به چشم آدمي ناكام مانده نگاه مي كنند. از تشويق 
به مهاجرت معكوس در دولت هاي پيشين استقبالي 
نش��د. كماكان مهاجرت از روستا به شهر موفقيت 
به حس��اب مي آيد و هر چيزي جز اين رنگ و بويي 
از نتوانس��تن در خود دارد. فرهنگي كه تعدادي از 
جوان ها و متخصصان امروزي پيشگام شده اند تا آن 

را در اذهان عمومي كمرنگ تر از قبل كنند. 
مهاجرت معكوس اگر در زمان و مكاني درست انجام 
شود مي تواند تاثيرات مثبتي در پي داشته باشد. به 

ش��رطي كه افراد بتوانند در شهرهاي كوچك خود 
زندگي راحتي داش��ته باشند، ش��غل، درآمد، توان 
پرداخت هزينه هاي معيشتي و... اما وقتي فشارهاي 
اقتصادي باعث اين اتفاق مي ش��ود، هيچ چيزي از 
مش��كالت افراد كم نمي كند كه باعث افزايش آن 
هم مي ش��ود. در اين بين اما باز هستند افرادي كه 
به واس��طه دارايي هايي كه دارن��د مي توانند از اين 
ش��رايط بهترين اس��تفاده را ببرند. مثل آنهايي كه 
مش��كالت اقتصادي ندارند اما زندگي در شهرهاي 
بزرگ برايش��ان خس��ته كننده ش��ده و حاال رحل 
اقامت به ديار ديگري مي بندن��د. همان اتفاقي كه 
طي س��ال هاي اخير در شهرهاي شمالي كشور رخ 
داده و نه تنها باعث نش��ده كه مش��كالت شهرهاي 
بزرگ حل ش��ود كه اين مشكالت را با خود به ديگر 
شهرها برده اند. كوچ يك باره تعداد زيادي از تهراني 
به شهرهاي شمالي باعث شده تا قيمت مسكن در 
اين شهرها با افزايش چشمگيري همراه شود. هزينه 
زندگي به يك باره افزايش پيدا كرده و براي آنها كه 
ساكن اين شهرها بوده و هستند هم مشكالتي تازه 

به وجود آورده است. 

    اتفاق ناخوشايندي در حال وقوع است
امان اهلل قرايي جامعه ش��ناس درب��اره روند كنوني 
مهاجرت معكوس در كشور به »تعادل« مي گويد: 
اين اتفاق خوشايندي نيس��ت، وقتي افراد به دليل 
مشكالت اقتصادي و عدم توانايي در تامين معيشت 
خود مجب��ور مي ش��وند به ش��هرهاي كوچك كه 
زادگاهشان اس��ت بازگردند، نه تنها مشكالت حل 
نمي شود كه به شكل ديگري خود را نشان مي دهند. 
همه چيز زيرس��ايه عدم تامين هزينه هاي زندگي 
رنگ و بوي شكس��ت به خود مي گيرد. وقتي دليل 
اصلي مهاجرت از ش��هرهاي كوچك به ش��هرهاي 
بزرگ نبود شغل و درآمد است چطور مي توانيم به 
اين فكر كنيم كه بازگشتن به اين شهرها باز شدن 
گره هاي اقتصادي را به همراه خواهد داش��ت. اين 
اتفاق زماني مي تواند نتيجه مثبت داشته باشد كه 
زير س��اخت هاي اجتماعي و اقتصادي در پذيرش 

اين افراد در ش��هرهاي كوچك فراهم ش��ده باشد. 
اكثر كس��اني كه به اين رفتن ها مجبور مي ش��وند 
افرادي هستند كه نه امنيت شغلي دارند و نه از پس 
هزينه هاي زندگي در ش��هرهاي بزرگ بر مي آيند، 
آنها فقر را با خود جابه جا مي كنند از شهري به شهر 
ديگر بدون اينكه توانايي شان در تامين هزينه هاي 
زندگي فرقي كرده باش��د.  او در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مي افزايد: بس��ياري از شهرهاي شمالي 
امروزه به آسايشگاهي براي قشر مرفه جامعه تبديل 
شده اند، آنها كه زندگي در كالن شهري مانند تهران 
برايشان خسته كننده است. اما از نظر اقتصادي هم 
براي تامين معيشت خود هيچ مشكلي ندارند و به 
فكر ساخت و خريد ويالهاي لوكس در شمار كشور 
مي افتند، اما رفتن اين افراد به اين مناطق چه دردي 
را از بوميان منطقه دوا مي كند جز اينكه فشارهاي 
اقتصادي را بر آنها مضاعف كند تاثير ديگري ندارد. 
همي��ن چند روز پي��ش بود كه كش��ور تركيه نرخ 
دريافت اقامت در اين كش��ور را از ۲۵۰ هزار دالر به 
۴۰۰ هزار دالر افزايش داد، كس��ي به اين فكر كرد 
كه دليل اين افزايش چيست؟ وقتي نرخ مهاجرت 
ايرانيان به اين كشور و خريد خانه در تركيه به قدري 
افزاي��ش پيدا كرد كه رك��ورد زد، قيمت خانه ها به 
يك باره افزايش چشمگيري داشت، مردم تركيه به 
اين مساله اعتراض كردند، چرا كه اين افزايش نرخ 
براي آنها مشكالت زيادي را به وجود آورد، هم براي 
خريد و هم اجاره خانه به همي��ن علت براي اينكه 
ميزان اين فشار بر مردم تركيه كمتر شود دولت نرخ 
دريافت اقامت اين كشور براي مهاجران را افزايش 
داد. همين مس��اله در م��ورد مهاجرت معكوس در 
كش��ور نيز مي تواند مصداق داش��ته باش��د، وقتي 
مردم براي خريد خانه در ش��هرهاي شمالي تمايل 
نشان مي دهند، قيمت خانه ها چه براي خريد و چه 
براي اج��اره افزايش پيدا مي كند و ب��ه اين ترتيب 
بوميان منطقه نيز با مش��كل مواجه مي شوند.  اين 
جامعه ش��ناس مي گويد: به طور مث��ال هزينه هاي 
زندگي در شهر رشت در حال حاضر با تهران برابري 
مي كند، هم اجاره بها مسكن، هم نرخ خريد و فروش 

مسكن و حتي تامين مايحتاج زندگي. حاال كساني 
كه در اين شهر به دنيا آمده و در آن زندگي مي كنند 
چطور مي توانند با اين افزايش هزينه ها كنار بيايند؟

    تامين معيشت و امنيت شغلي
 اساس موفقيت در مهاجرت هستند

قرايي مي گويد: زيرساخت هاي الزم براي موفقيت 
در مهاجرت معكوس تامين معيشت و امنيت شغلي 
و البته تامين مس��كن براي افراد است، اگر اين سه 
مورد رعايت ش��ود، بس��ياري از افراد براي رفتن از 
شهرهاي بزرگ پيش قدم مي شوند. اما در حالي كه 
تورم لجام گس��يخته در تمام كشور وجود دارد و از 
طرف ديگر ايجاد شغل به دليل مشكالت اقتصادي 
امكان پذير نيست نمي توانيم توقع داشته باشيم كه 
مهاجرت معكوس در كشور با موفقيت رو به رو شود. 
او مي افزايد: متاسفانه در حال حاضر هر روز بر جمعيت 
حاشيه نشين ش��هرها افزوده مي شود، بي توجهي به 
وضعي��ت اقتصادي و معيش��تي افراد باعث ش��ده تا 
بسياري به حاش��يه پناه ببرند و افزايش جمعيت در 
حاشيه شهرها يعني افزايش انواع بزه هاي اجتماعي، 
يعني افزايش فقر و فساد در جامعه. خبرهايي كه هر 

روز از افزايش ميزان خشونت هاي خياباني، خانگي، 
دزدي ها و ... مي ش��نويم نتيجه اين رويكرد اش��تباه 
دولتمردان است. تا زماني كه قيمت ها كنترل نشوند، 
تا زماني كه زير س��اخت هاي الزم مثل شغل، مسكن 
و... در ش��هرهاي كوچ��ك فراهم نش��ود نمي توانيم 
 انتظار داشته باش��يم كه مهاجرت معكوس در كشور 
موفقيت آميز باش��د. با ام��ا و اگ��ر نمي توانيم كار را 

پيش ببريم. 

     مهاجرت معكوس دلي بزرگ مي خواهد
چه كس��ي مي تواند منكر اين واقعيت ش��ود كه اگر 
همه ساكنان شهرهاي بزرگ، به شهر و ديار خودشان 
برگردند، اوضاع اين ش��هرها چقدر بهتر اس��ت قبل 
خواهد شد؟ كاهش محسوس ترافيك، كاهش قيمت 
مس��كن، كاهش آلودگي هوا، پايين آمدن آلودگي 
صوتي و... همه آن چيزي كه در اثر مهاجرت معكوس 
نيروهاي متخصصان و آموزش ديده در ش��هرهايي 
مانند پايتخت به شهر خودشان اتفاق خواهد افتاد. 
عالوه بر آن، علم و تجربياتي در اين شهرهاي بزرگ 
به دس��ت آورده اند را مي توانند در ابعاد كوچك شهر 
خودش��ان اجرايي كنند و خب چه چي��زي بهتر از 

اين؟: » اما خب دل بزرگ��ي مي خواهد.« اصال براي 
همين اس��ت كه مهاجرت معكوس تبديل به واژه پر 
رنگ و لعابي ش��ده است؛ چون كمتر كسي است كه 
از عهده آن بر بيايد. هستند كساني كه مجبور شدند 
به زادگاهش��ان برگردند؛ كس��اني كه از پس خرج و 
مخارج زندگي در شهرهاي بزرگ برنيامده اند و عطاي 
امكانات ش��هري را به لقايش بخشيده اند و به شهر و 
روستاي خودشان برگشته اند. اما چه برگشتني؟ دل 
و دماغي برايش��ان نمانده اس��ت و جاني براي آبادي 
روستايشان ندارند. موضوعي كه اكثر جامعه شناسان 
و متخصصان ح��وزه اقتصاد تنها ي��ك راهكار براي 
برگشتن ش��وق زندگي در اين افراد دارد: » اشتغال، 
اشتغال، اشتغال« اگر اش��تغال پايدار و قابل قبولي 
براي افرادي كه دوباره به شهرهاي كوچك روستاها 
برگش��ته اند، فراهم ش��ود، يك بازي دو سر برد بين 
آنها و زادگاهش��ان برقرار مي شود و خب چه چيزي 
بهتر از دلگرمي شان به زادگاهشان؟ مشوقي كه اگر 
عملي شود، مهاجرت معكوس هم به جايگاه واقعي 
خودش مي رسد. زير ساختي كه اگرچه خيلي ها در 
مورد تحقق آن بارها و بارها شعار داده اند اما تا به اجرا 

درآمدنش انگار فاصله زيادي باقي مانده است.

گزارش

مهاجرتمعكوس؛اتفاقيخوباماناخوشايند

زندگي در سرزمين مادري زير سايه فقر
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