
11۳۴ هزار ميليارد تومان در 11 ماه به حجم نقدينگي افزوده شد

پايان 1400 
با تورم 40 درصدي 
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 اثر افزايش نرخ دالر 
بر توليد و تجارت

 وضعيت بورس 
در ابتداي سال جديد

 اميدوار 
به آينده توليد

 معضالت بازي سازي 
در ايران

 حضور زنان در جامعه را به 
معضل تبديل نكنيم

در آغاز س��ال جدي��د نرخ دالر 
همچن��ان پ��ر بحث تري��ن و 
مهم تري��ن دغدغ��ه فع��االن 
اقتصادي، توليدكنن��دگان و 
صنعتگران اس��ت. ب��ا توجه به 
خبرهاي ض��د و نقيضي كه از 
نتيجه احي��اي برجام به گوش 
مي رسد در ابتداي هفته جاري 
شاهد رشد قيمت بوديم و آن طور كه برداشت مي شود روند 
بازار ارز همچنان رو به رش��د خواهد بود. بر كسي پوشيده 
نيست كه نابساماني در بازار ارز آثار مخربي بر اقتصاد كشور 
خواهد داشت. بخش هاي توليد و صنعت مهم ترين بازيگران 
زيان ده هس��تند كه بخش زيادي از دارايي خ��ود را بر اثر 
نوسان هاي متوالي از دست مي دهند. مردم نيز اثر قيمت ها 
در بخش هاي كااليي و خدمات را با فشار تورمي و كوچك 
شدن سفره هاي خود تجربه مي كنند.  در سوي ديگر، در 
بخش تجارت خارجي كه يكي از مهم ترين منابع درآمدي 
دولت به منظور پاسخگويي هزينه هاي خود و كنترل رشد 
نقدينگي اس��ت، افزايش ن��رخ ارز در درازمدت به كاهش 
ارزش پول ملي منجر مي ش��ود كه س��بب سودده شدن 
روابط براي شركاي تجاري و از بين رفتن تعادل تجارت براي 
ايران خواهد شد. به بياني ساده تر كاهش ارزش پول ملي 
سبب بهينه شدن شرايط توليد و رقابتي شدن بازار براي 
محصوالت داخلي خواهد ش��د اما از سوي ديگر هنگامي 
كه توليدكننده قادر به تراز پرداخت ها، بهبود فرآيند تغيير 
هزينه با كاهش در واردات نباش��د رقابت پذيري خود را از 
دس��ت مي دهد. بر اين اثر تعادل ميان ص��ادرات و واردات 
ميان دو كشور از بين مي رود و به طور معمول طرفي كه نرخ 
ارز خود را ثابت نگاه داشته سود بيشتري مي كند و اصطالحًا 
رابطه تجاري براي او نافع تر است. مثال گوياي اين شرايط 
روابط تجاري ميان ايران و چين است. به رغم سابقه تاريخي 
باال تجارت و جايگاه چين به عنوان اولين مقصد صادرات 
اي��ران و دومين مقصد واردات چين به واس��طه بي ثباتي، 
افزايش ضريب شكس��ت و تغييرات پي در پي نرخ ارز در 
اقتصاد ايران نفع تجارت بيشتر براي چين است. با افزايش 
قيمت ارز و در واقع، نبود ثبات در تعيين نرخ آن هزينه هاي 
توليد و تأمين مواد اوليه افزايش مي يابد. همچنين ميزان 
وابستگي به كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي افزايش پيدا 
مي كند از اين رو، توليد دچار مشكل مي شود و نااطميناني 
با خود به همراه مي آورد. نااطميناني كه به ميزان بس��يار 
زيادي به وجود نوسان هاي قيمت در بازار بر مي گردد. اين 
روند سبب كاهش تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش هاي 
توليدي، از بين رفتن انگيزه توليد كننده و به صرفه بودن 
واسطه گري نسبت به توليد مي شود. جهش هاي ناگهاني 
قيمت و غير قابل پيش بيني بودن بازار اثر تخريبي داشته 
و خروج سرمايه از فضاي توليد را تسريع مي كند. هر چند 
نبايد از ياد برد كه تش��ريفات دست  و پا گير، آيين نامه ها و 
قواعد مخل كسب وكار و ساختار اداري پيچيده ايجاد وقفه 
ادامه در صفحه 6 در توليد را سرعت مي بخشند.  

پيش بيني براي بازه زماني يك 
س��اله، دش��وار بوده و مي تواند 
خطا هايي داش��ته باش��د. اما 
محتمل ترين سناريو ها اين است 
كه برجام در هفته هاي ابتدايي 
سال وارد فاز جديد و گام بعدي 
اجرايي ش��دن مي شود. دولت 
نيز دالر نيما را در طول س��ال 
۱۴۰۱ به  طور ميانگين در حوالي ۲۵ هزار تومان كنترل 
خواهد كرد. بنابراين از طرفي ديگر، بازار هاي گوناگون از 
جمله بورس با ركود غيرتورمي روبرو خواهند بود. همچنين 
احياي برجام نويد افزايش سودآوري شركت هاي بورسي را 
مي دهد. جمع بندي تمامي اين عوامل، پيام آور روند نوساني 

بورس با برآيند رشد بيشتر از تورم تا پايان سال است.
با توجه به ركود موجود در بازار نمي توان انتظار رشد هاي 
دسته جمعي در تمام گروه ها را داشت و پول بين صنايع 
مختلف در گ��ردش خواهد بود. خوش بين هس��تم كه 
ب��ا توجه به اخبار مربوط به برج��ام و اخبار قوي حمايتي 
مربوط به صنايع بانكي و خودرويي، در ابتداي س��ال و با 
پول محدود موجود، بازار روي خوش به صنايع ريالي نشان 
بدهند و صنايع دالري ريزش و صعود س��نگين نداشته 
باشند. پيش بيني مي شود در ادامه با نزديك شدن به فصل 
مجامع، بازار به سمت سهم هاي سود ساز و اصطالحا دالري 
سوق پيدا كند. همچنين به نظر مي رسد امسال نيز سود 
شركت ها  به رغم افت دالر در بازار آزاد و ركود نسبي بازار ها، 
با رشد روبه رو ش��ود و سود مناسبي را نصيب سهامداران 
كند. براي ۶ ماه دوم س��ال بايد اخب��ار و تحوالت جديد را 
رصد كرده و بدانيم كه جريان نقدينگي به س��مت كدام 
بخش از بازار تمايل دارد. ب��ه دنبال خبر حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني نماد هاي دارويي تحت تاثير مثبت قرار گرفتند و 
بعيد مي دانم كه اين گروه ظرفيت جهت گيري نقدينگي 
بازار را داش��ته باشند و در هفته آينده، ممتد از اين خبر به 
رشد خود ادامه بدهند. بايد اين نكته را مدنظر داشت كه 
پول هاي درشت به سوي نماد هاي بزرگ تمايل بيشتري 
دارند. البته پيش بيني مي شود برخي از نماد هاي ارزنده اين 
گروه كه پيش از عيد روند صعودي خود را آغاز كرده بودند، 

به رشد خود ادامه بدهند. 
گروه خودرويي در ماه هاي گذشته اصالح زياد و شديدي را 
نداشتند و در روز هاي اخير نيز با حجم معامالت قابل توجهي 
رو به رو بود؛ در چنين ش��رايطي اف��ت اندك آنها طبيعي 
اس��ت. با توجه به اخبار مثبتي كه حول اي��ن گروه وجود 
دارد، اكنون نمي توان نسبت به اينكه دوره رشد آن به پايان 
رسيده و نقدينگي در حال جابه جايي به ساير گروه هاي بازار 
سرمايه است، قضاوتي كرد و در حقيقت احتمال مي دهم 
كه به مدار صعودي و يا تثبيت قيمت هاي فعلي شان ادامه 
بدهند. پيش بيني مي شود در سال جاري سهام هاي دالري 
در حركت باشند و انتظار مي رود با نزديك شدن به فصل 
مجامع، نماد هاي سودسازي كه تقسيم سود بااليي را دارند، 
ادامه در صفحه 6 مورد توجه سهامداران قرار بگيرد. 

مانند سال هاي گذشته، شعار 
س��ال ۱۴۰۱ ني��ز ب��ه اقتصاد 
اختصاص پيدا ك��رد و البته از 
ميان دغدغه ه��اي اقتصادي، 
آنچه مدنظر رهبري انقالب قرار 
گرفت، تكيه دوباره بر توليد بود؛ 
موضوعي كه هرچند به شكلي 
طوالني مدت بر لزوم توجه به 
آن در اقتصاد ايران تاكيد ش��ده اما در عرصه عمل، هنوز 
راهي طوالني تا رسيدن به ايده آل ها باقي مانده است. اتكاي 
طوالني مدت و چند دهه اي اقتصاد ايران به پول نفت، باعث 
شده بسياري از فعاليت هاي توليدي يا ناديده گرفته شوند 
يا به آنها چشم يك صنعت مونتاژي يا محدود نگاه شود. 
نتيجه اين موضوع خود را چه در زندگي ايراني ها و چه در 
بازارهاي صادراتي نشان داده است. عدم اطمينان مردم به 
كاالهاي صنعتي توليد داخل هرچند در سال هاي گذشته 
كمرنگ تر شده اما عمري بسيار طوالني دارد. پايين بودن 
كيفيت، باال بودن قيمت يا كار نكردن بري شناساندن يك 
برند بخشي از ويژگي هايي بوده كه توليد ايران براي مدتي 
طوالني با آن مواجه بوده است، در چنين فضايي در برخي 
حوزه ها مانند صنعت پوش��اك روي توليدات ايراني برند 
خارجي زده مي شود تا در بازار به فروش برسند. در حوزه 
صادرات نيز نگاهي به سبد صادراتي محصوالت ايران نشان 
مي دهد كه جز كاالهاي وابسته به نفت و برخي محصوالت 
معدني، بخش مهمي از كاالهاي صادراتي ايران يا به شكل 
ادامه در صفحه 6 مواد اوليه صادر مي شوند يا... 

در ح��ال حاضر غي��ر از پلتفرم 
موبايل، صنعت ب��ازي داخلي 
روي ديگ��ر پلتفرم ها وضعيت 
مطلوب و بس��اماني ن��دارد. نه 
خبري از حمايت هاي مادي و 
معنوي است و نه همكاري ها و 
سرمايه گذاري هاي بين المللي 
وج��ود دارد. ط��رح صيان��ت، 
مهاجرت نيروي انس��اني، مش��كالت مال��ي، جاي خالي 
شركت هاي خارجي در كشور و مجوز هاي دست وپاگير از 
اصلي ترين مشكالت و معضالت بازي سازان داخلي هستند. 
ما از سال ها پيش هيچ فعاليت مهم و جدي روي كنسول ها 
نداش��تيم. حدود يك دهه  است كه فعاليت بازي ساز هاي 
PC هم محدود و كوچك  ش��ده است. تا چند سال پيش 
در حوزه بازي ، بخش توزيع پرچالش بود. يك سري ناشر 
ترجيح مي دادن��د بازي هاي خارجي بدون مجوز را كپي و 
منتش��ر كنند اما بنياد ملي بازي هاي رايانه اي سعي كرد 
با اين ناش��ران تعامل برقرار كند تا بازي هاي داخلي را هم 
منتشر كنند و بحث كوپن پيش آمد كه حتي اوضاع را بدتر 
هم كرد. اما در حال حاضر اپليكيشن هايي به عنوان پلتفرم 
موبايل در حوزه بازي فعاليت خود را آغاز و بستر راحتي براي 
بازي سازها فراهم كرد تا بدون واسطه بازي خود را منتشر 
كنند، گرايش بازي ساز ها به سمت بازي هاي موبايل زيادتر 
شد و بازي سازي براي PC بيش از گذشته به حاشيه رفت. 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي مي تواند از صنعت بازي هاي 
 PC موبايلي حمايت كند و همچنين به صنعت بازي سازي

كمك كند تا رشد كند و بزرگ تر شود. اما حمايت نكردن 
بنياد از بازي سازها، ممكن است به دليل اين باشد كه شايد 
بنياد بودجه اي براي حمايت از بازي سازها نداشته باشد. اين 
در حالي است كه طبق قانون بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد 
موظف است از عرضه كنندگان بازي هاي خارجي قابل نصب 
در رايانه، تلفن همراه و كنسول، ۱۰ درصد قيمت فروش را 
به عنوان عوارض دريافت كند و آن را در اختيار بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي براي حمايت از توسعه بازي هاي داخلي 
قرار دهد. بنياد در چند سال اخير غير از طرح همگرا، حمايت 
زيادي از بازي ساز ها نكرده و البته همان طرح همگرا هم اثر 
چنداني روي بازي سازها نگذاشته است. بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي در سال هاي اخير خيلي منفعل عمل كرده شايد 
در شرايط فعلي بودن يا نبودن بنياد، فرق چنداني به حال 
صنعت بازي نداشته باشد اما اين نهاد مي تواند نقش جدي 
و اثربخشي ايفا كند. البته سرمايه گذاري روي بازي ها كار 
يك نهاد متولي مانند بنياد نيست و اين مجموعه بايد بيشتر 
نقش زيرساختي داشته باش��د. مهم ترين كاري كه بنياد 
مي تواند براي رشد صنعت گيم در ايران انجام دهد تربيت 
نيروي متخصص در اين زمينه اس��ت. معضل نيروي كار 
هم يكي از جدي ترين مشكالت حوزه گيم در ايران است، 
اكثر نيروهاي متخصص در حال مهاجرت هستند. ورودي 
خاصي به اين حوزه نداريم اما خروجي هر روز در حال افزايش 
است. اختالف درآمدي كه بين ايران و كشور هاي ديگر به 
واسطه پايين بودن ارزش پول ملي به وجود آمده باعث شده 
در سال هاي اخير موج مهاجرت سرعت بيشتري پيدا كند و 
ادامه در صفحه 6 اين يك معضل جدي است. 

اتفاقي كه در مشهد افتاد، تاسف 
بار ب��ود، از اين دس��ت اتفاق ها 
بارها و بارها در كش��ور رخ داده 
اس��ت، ان��گار برخي دوس��ت 
دارند به س��مت و سويي بروند 
كه حض��ور زن��ان در جامعه را 
ب��ه معضل تبديل كنن��د. بروز 
رفتارهايي ك��ه در نهايت هيچ 
كس مسووليت آن را به عهده نمي گيرد، از حد خارج شده 
است. اينكه مسووالن استاديوم مشهد بدون هماهنگي قبلي 
اقدام به فروش بليت به بانوان كرده اند، و بعد مانع از حضور 
آنها در ورزشگاه ش��ده اند يك سوي ماجراست و مقابله به 
معترضان با گاز فلفل سوي ديگري است كه حاال مسووالن 
انتظامي مش��هد آن را به گردن مقامات تهران مي اندازند و 
مقامات تهران آن را به گردن تندروهاي مشهد. هيچ كس 
پاسخگو نيست. البته بر طبق روال هميشه افرادي هم كه 
به اين رفتارهاي غير انساني معترض مي شوند، لقب اراذل 
و اوب��اش و وطن فروش مي گيرن��د و قائله همين جا ختم 
مي شود تا رويداد ديگر و مس��اله اي ديگر كه از قضا باز هم 
مربوط به بانوان اين سرزمين خواهد بود. اين همان حركتي 
است كه مي خواهد حضور زنان در جامعه را به معضل تبديل 
كند. اينكه زنان حق ندارند در ورزشگاه ها حاضر شوند و به 
تماشاي فوتبال بنشينند، مشت نمونه خروار است. اينكه هنوز 
هستند افرادي كه باور نكرده اند، نيمي از جمعيت جامعه را 
زنان تشكيل مي دهند، نيمي از رشد و پويايي جامعه حاصل 
ادامه در صفحه 8 حضور و تالش اين زنان است و... 

بانك

رشد نقدينگي 39.7 درصدي و پايه پولي 33 درصدي در بهمن 1400 
گزارش ش��اخص هاي كالن بانك مركزي نشان مي دهد 
كه آهنگ رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به بهمن 
ماه ۱۴۰۰ روند كاهشي را طي كرد به گونه اي كه رشد پايه 
پولي دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به 33.۲ درصد 
در بهمن ماه رسيد.  همچنين پايه پولي در پايان بهمن ماه 
۱۴۰۰ )معادل ۵8۰7.۵ هزار ميليارد رالد( نسبت به پايان 
س��ال ۱399، رش��دي معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.  
همچنين حجم نقدينگي در پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 
)معادل ۴۶۲۴۱ هزار ميليارد رالن( نس��بت به پايان سال 
۱399 معادل 33 درصد رشد يافت.  الزم به توضيح است 
كه ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدينگي در يازده ماهه منتهي 
به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه 
دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك مهر اقتصاد به اطالعات 
خالصه دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك سپه )بواسطه 
ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي مس��لح در بانك سپه( 
مي باش��د و فاقد آثار پولي است.  بر همين اساس نرخ رشد 
نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه ۱۴۰۰ به 39.7 
درصد رس��يد كه ۲.7 واحد درصد از آن مربوط به افزايش 
پوش��ش آماري مذكور اس��ت.  به عبارت ديگر در صورت 

تعديل اثرات پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان 
بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399 معادل 3۰.۴ 
درصد و در دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل 
37 درصد بوده است. با وجود كاهش قابل توجه تورم ماهانه 
ارزش اجاري مسكن طي چهار ماه اخير، زيرگروه »مسكن، 
آب، برق و گاز و ساير سوخت ها« به واسطه ضريب اهميت 
باالي آن در شاخص بهاي مصرف كننده همچنان پس از 
گروه خوراكي ها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمن ماه به 
خود اختصاص داد.  بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي به تفكيك گروه هاي اختصاصي »كاال« و 
»خدمت« در بهمن ماه نشان مي دهد در اين ماه اقالم كااليي 
تورم ماهانه باالتري را نسبت به اقالم خدمتي تجربه كرده و 
سهم باالتري را از تورم ماهانه شاخص كل به خود اختصاص 
دادند.  با اي��ن حال، تورم ماهانه كاالهاي بادوام بواس��طه 
همبستگي باالي نوسانات قيمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد 
محدودي را تجربه كردند. در حوزه تجارت خارجي با توجه 
به اطالعات منتشره در پايگاه اطالع رساني گمرك ج.ا.ايران، 
طي يازده ماهه سال جاري ارزش صادرات گمركي معادل 
۴3.۵ ميليارد دالر بوده كه نشانگر افزايش 39.9 درصدي آن 

در مقايسه با دوره مشابه سال ۱399 است. همچنين ارزش 
واردات گمركي در دوره مزب��ور معادل ۴۶.۶ ميليارد دالر 
گزارش شده است كه حاكي از افزايش 3۵.۶ درصدي آن 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است.   تحوالت بازار رسمي 
ارز در بهمن ماه حاكي از آن است كه در اين ماه متوسط نرخ 
فروش دالر حواله اي و اس��كناس مندرج در سامانه سنا به 
ترتيب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.7 هزار راال بود كه اين متغير 
در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتيب معادل ۱.9 
و ۵.7 درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين تحوالت بازار 
غيررس��مي حاكي از كاهش قابل توجه متوسط نرخ دالر 
در ماه مورد گزارش نس��بت به دي  ماه بوده است. در ساير 
بازارهاي دارايي از جمله مسكن، بررسي ها حاكي از افزايش 
شاخص »قيمت مسكن معامله شده« است، به گونه اي كه 
بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالك 
و مستغالت كشور، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر 
مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي 
بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزايش را تجربه كرد.  شايان 
توجه است كه ارقام مورد اشاره صرفًا بيانگر تصوير كلي از 

تحوالت قيمتي در شهر تهران است و الزم است تا هنگام 
مقايسه قيمت هاي محاسبه  شده در ماه هاي مختلف، به ويژه 
در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحدهاي مسكوني معامله 
شده )از نظر ناحيه، محله، سبقه، وضعيت مشاعات همچون 
پاركينگ و انباري، كيفيت ساخت و ساير عوامل( مدنظر 
قرار گيرد.   در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار 
در روز پاياني بهمن ماه ۰.۲ درصد نسبت روز پاياني ماه قبل 
افزايش يافت. الزم به توضيح است سياست گذار پولي با رصد 
مستمر تحوالت قيمت دارايي ها و توجه به داللت هاي آن بر 
تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي 
مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.   بررسي روند تغييرات 
نرخ بازار بين بانكي نشان دهنده كاهش اين نرخ در بهمن ماه 
در قياس با ماه هاي گذشته و تثبيت آن در محدوده ۲۰.3 
درصد بوده است. در بهمن ماه سال جاري عمدتًا با توجه به 
تداوم كاهش انتظارات تورم��ي، روند نزولي نرخ هاي بازده 
اوراق مالي اسالمي دولتي ادامه يافت؛ به نحوي كه در اين ماه 
نرخ بازده اسناد مذكور با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله، 
به ترتيب با ۱.۲۱، ۱.33 و ۱.۰3 واحد درصد كاهش نسبت به 
ماه قبل به ترتيب به ۲۲.۰7، ۲3.۱۰ و ۲۴.۰3 درصد رسيد.

نيما  ميرزايياحسان كنگرانيجواد  هاشميسعيد  اشتياقي مريم شاهسمندي

رهبر معظم انقالب تشريح كردند

 تنها راه  پيشرفت عادالنه 
تقويت توليد دانش بنيان

»تعادل« روند معامالت بازار را 
در سال 1۴00 بررسي مي كند

اثرات مثبت ريسك هاي غيراقتصادي 
بر كاهش قيمت ملك ادامه دارد؟

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۰ روزهاي 
پر فراز و نش��يبي را پشت سر گذاشت. روزهايي 
كه سهامداران خرد و حقيقي بازار سهام فرار را 
به قرار ترجيح داده و پول خود را از بازار سرمايه 

خارج كردند.
ش��اخص كل در ۱۲ ماه سال گذشته روندهاي 
متفاوتي داش��ت؛ البته در پايان در همان جايي 
قرار گرفت كه در ابتداي سال قرار داشت. همين 
مساله نشان مي دهد سرمايه گذاران در اين بازار 
از كسب س��ود محروم بوده و البته كه زياني هم 
صفحه 4 را بخوانيد نكرده اند.  

تورم مسكن در سال ۱۴۰۰ مسير متفاوتي از تورم 
عمومي در پيش گرف��ت، به گونه اي كه در برخي از 
ماه هاي سال گذش��ته، حتي قيمت واقعي مسكن 
)تعديل شده با تورم( منفي شد و سرانجام بر اساس 
آخرين آمارهاي رس��مي، قيمت اسمي مسكن در 
بهمن ماه سال گذشته از حركت باز ايستاد و متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني با رشد اندك ۰.۴ 
درصدي، 33 ميليون و ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش 
شد. اگرچه بانك مركزي هنوز گزارش تحوالت بازار 
صفحه 5 را بخوانيد مسكن در...  

 سالي كه 
بر بورس گذشت

 آغاز آرام 
بازار مسكن 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نرخ ت��ورم در دوازده ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۲ درصد و تورم 
نقطه به نقطه 3۴.7 درصد اعالم شده است. رشد نقدينگي 
نيز در بهمن ۱۴۰۰ معادل 39.7 درصد و رشد پايه پولي 
33 درصد نسبت به بهمن ۱399 بوده و ۱۱3۴ هزار ميليارد 
تومان در ۱۱ ماه به حجم نقدينگي افزوده شده است. اين 
ارقام نشان مي دهد كه تحت تاثير رشد نقدينگي، پايه پولي 
و كسري بودجه و مخارج دولت و كاهش درآمدها در سال 
۱۴۰۰، شاخص هاي تورم و قيمت خوراكي ها رشد بااليي 
را تجربه كرده است و قيمت خوراكي ها نزديك به ۵۲ درصد 
افزايش داشته و فش��ار تورمي زيادي به سبد هزينه هاي 
خانوار تحميل كرده است.ش��اخص كل تورم در اس��فند 
۱۴۰۰ به عدد ۴۰۱.۵ رس��يد كه براساس آن تورم دوازده 
ماهه ۴۰.۲ درصد، تورم نقطه اي 3۴.7 درصد و تورم ماهانه 
۱.3 درصد بوده است. شاخص خوراكي ها ۵۴۲.۲ و شاخص 
غير خوراكي ها 3۴8.9 اعالم شده است.براين اساس تورم 
دوازده ماه منتهي به اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱399 
معادل ۴۰.۲ درصد بوده است كه براي خوراكي ها تورم باال 
و فشار مضاعف بر سبد هزينه خانوارها به ميزان ۵۱.8 درصد 
را به همراه داشته و غير خوراكي ها نيز در اين يك سال تورم 
3۴.۶ درصدي داش��ته است. به عبارت ديگر رشد قيمت 
خوراكي ها فشار مضاعفي بر سبد هزينه خانوارها داشته و 
رشد قيمت خوراكي ها نزديك به ۵۲ درصد سال قبل بوده 
است.تغيير تورم اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.3 درصد 

بوده كه براي خوراكي ها ۱.7 درصد و براي غير خوراكي ها 
۱.۱ درصد افزايش داشته است. به عبارت ديگر قيمت ها 
در اسفندماه به تنهايي ۱.3 درصد رشد كرده اند. و قيمت 
خوراكي ها به تنهايي در اسفند ۱.7 درصد رشد داشته است.

تورم نقطه اي يا اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱399 نيز 
3۴.7 درصد بوده كه براي خوراكي ها نش��ان دهنده رشد 
۴۰.7 درصد قيمت خوراكي ها در يك س��ال و رشد 3۱.۴ 
درصدي قيمت غير خوراكي ها در يك سال اخير بوده است. 
به عبارت ديگر، قيمت مواد خوراكي در طول ۱۴۰۰ رشد 
باالي ۴۰.7 درصدي را تجربه كرده و فش��ار قابل توجهي 
بر زندگي مردم داشته اس��ت. براساس گزارش مركز آمار 
ايران، رشد اقتصادي در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۰ معادل 
۵.۱ درصد و رش��د اقتصادي بدون نفت 3.8 درصد بوده 
كه نشان دهنده سهم باالي افزايش فروش نفت در نتيجه 
كاهش تدريجي فشار تحريم ها در كل رشد اقتصاد ايران 
است. نرخ بيكاري در پاييز نيز 8.9 درصد اعالم شده است. 
در پايان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم ۱۲ماهه نسبت به پايان دولت 
قبل ۴ واحد درصد كمتر شد. همچنين تورم نقطه به نقطه 
8،9 واحد درصد و تورم ماهانه ۲،۲ واحد درصد نزول پيدا 
كرده است. تورم گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي گوشتي 
۴7.3 درصد، ماهي ۶3.۲ درصد، شير، پنير و تخم مرغ ۶۰.۶ 
درصد، نان ۴8.۱ درصد، روغن۶۱ درصد، ميوه و خشكبار 
۴۵.۲ درصد، سبزيجات و حبوبات ۶۰.7 درصد، شكر، مربا، 
عسل و شيريني ۶۰.۴ درصد، چاي، قهوه و كاكائو و نوشابه 

و آب ميوه ۵۴.7 درصد، دخانيات 3۵.9 درصد، پوش��اك 
و كفش ۵۱.3 درصد، مس��كن ۲7.۱ درصد، اجاره ۲۶.9 
درصد، خدمات مسكوني ۴۴.8 درصد، آب و برق و سوخت 
۲۴.۵ درص��د، مبلمان ۴۶.۵ درصد، بهداش��ت و درمان 
38.7 درصد، حمل و نقل 37.۵ درصد، تفريح و فرهنگ 
۴۰ درصد، آم��وزش ۲۵ درصد، هتل و رس��توران ۶۱.۶ 
درصد رشد قيمت و هزينه داشته اند. در اسفند ماه ١٤٠٠ 
نيز »برنج ايراني درجه يك« با ١٠.٧ درصد، »ش��يريني 
خش��ك « با ٤.٥ درصد و »رشته آش��ي« ب��ا ٤.١ درصد 
»گوشت گوسفند« با ٤.٦ درصد، »گوشت گاو يا گوساله« 
با ١.٩ درصد و »مرغ ماش��يني« با ١.٢ درصد بيش��ترين 
بيشترين افزايش قيمت را نس��بت به ماه قبل داشته اند. 
 »تخم مرغ ماش��يني« ب��ا ١.٣ درصد و »روغ��ن مايع «

 ب��ا ٠.٧ درصد »دوغ پاس��توريزه « ب��ا ٠.٢- درصد »انار« 
با ٦.٧ درص��د، » ليموترش« با ٦.٤ درصد و »كش��مش 
پلويي « ب��ا ٥.٦ درصد »فلفل دلمه اي« ب��ا ٤٥.٤ درصد، 
»س��يب زميني« با ٨.٣ درصد و »نخود « ب��ا ٥.١ درصد 
»هويج فرنگ��ي « با ٧.٣- درصد و »خي��ار « با ٣- »قند« 
 و »ش��كر« ب��ا ٥.١ درص��د و »رب گوج��ه فرنگ��ي«
 با ٢.٤ درصد بيشترين تغييرات قيمت را داشته اند. نرخ تورم 
نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني  ها و دخانيات« 
بدون تغيير در ٤٠.٧ درصد و گروه »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات« با كاهش ١.١ واح��د درصدي به ٣١.٤ درصد 
ادامه در صفحه 3 رسيده است. 
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خبر حذف ارز ترجيحي دارو شوك 
بزرگي به حوزه درمان وارد كرد

 چرا ۷0 هزار خودروي سواري 
از ليست اقالم وارداتي خط خورد؟ 

 بالتكليفي 
بازار موبايل
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مراقبت هاي ويژه
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 رفتار متناقض 
در »واردات خودرو«

حلول  ماه مبارك رمضان ماه ميهماني خدا را  تبريك مي گوييم



رهبر معظم انقالب اسالمي در سخنراني زنده و تلويزيوني 
در نخستين روز از سال ۱۴۰۱ ضمن تبريك عيد نوروز و آغاز 
قرن جديد، در تبيين شعار سال جديد، تنها راه دستيابي به 
پيشرفت عادالنه و حل مشكل فقر را حركت به سمت اقتصاد 
دانش بنيان خواندند و در بخش ديگري از سخنانش��ان با 
اشاره به مسائل جهاني در حال وقوع در افغانستان، اوكراين 
و يمن تأكيد كردند: همه اين حوادث نشان دهنده حقانيت 

و انتخاب درست ملت ايران در مبارزه با استكبار است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، آميختگي عيد ملي نوروز با ذكر 
نيايش و دعا و معنويت را يكي از ويژگي هاي نوروز ايراني 
برش��مردند و گفتند: بهار، مظهر اميد و پيام آور طراوت و 
رويش است كه امسال به دليل همراهي با نيمه شعبان كه 
روز تولد اميد بزرگ تاريخ و بشريت است، اين اميد مضاعف 

شده است.
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه اميد، منشأ همه 
حركت ها و پيشرفت ها است، گفتند: كساني كه براي مردم 
سخن مي گويند يا مطلب مي نويسند يا پيام مي فرستند، 
هر چه مي توانند در مردم اميد ايجاد كنند زيرا اميد عامل 
مهم پيشرفت است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به 
اينكه خداوند متعال زمينه هاي امي��د را براي ملت ايران 
فراهم كرده اس��ت، خاطرنشان كردند: بگذاريد دشمنان 
از اميدواري ملت ايران به خش��م بيايند. ايشان بعد از اين 
مقدمه وارد بحث اصلي خود ش��دند و با اشاره به انتخاب 
عناوين اقتصادي در يك دهه گذش��ته و همچنين شعار 
س��ال ۱۴۰۱ گفتند: علت اينكه براي امسال نيز عنوان و 
شعار اقتصادي انتخاب شد، اهميت محوري مساله اقتصاد 
و همچنين چالش هاي اقتصادي در دهه نود است كه رهايي 
از اين چالش ها نيازمند تدبير، عمل و حركت صحيح است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه امروز مساله اصلي 
مسووالن اجرايي و كساني كه در اداره كشور دخيل هستند، 
اقتصاد است، افزودند: البته رويكردهاي مردمي جديدي نيز 
به چشم مي خورد كه اگر به شكل مناسبي ادامه پيدا كند، 

دلگرم كننده است.
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه تنها راه رس��يدن 
به رش��د اقتصادي، حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان 
اس��ت، افزودند: منظور از اقتصاد دانش بنيان، نگاه علمي 
و فناورانه به توليد در همه عرصه ها اس��ت كه نتيجه آن، 
كاهش هزينه هاي توليد، افزايش بهره وري، ارتقاي كيفيت 
محصوالت، رقابت پذير شدن توليدات در بازارهاي جهاني 
و كاهش قيمت تمام شده محصوالت در داخل خواهد بود.

رهبر انقالب با تأكيد بر اين واقعيت كه دستيابي به پيشرفت 
عادالنه در اقتصاد و حل مشكل فقر فقط از مسير تقويت 
توليد دانش بنيان مي گذرد، گفتند: تعداد ش��ركت هاي 
دانش بنيان بايد افزايش يابد و اين كار شدني و ممكن است.

ايشان با اشاره به فعاليت حدود ۶۷۰۰ شركت دانش بنيان 
در كشور گفتند: در سال جديد براي پاسخ به نيازهاي كشور، 
تعداد ش��ركتهاي دانش بنيان بايد دو برابر شود البته اين 
موجب نشود كه عده اي، شركت هايي را كه واقعاً دانش بنيان 

نيستند، با اين عنوان، تأسيس و راه اندازي كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به عقب تر بودن بعضي 
از بخش ه��اي توليد همچون كش��اورزي از ويژگي هاي 
دانش بنيان افزودند: مساله كشاورزي و دامداري بسيار مهم 
است و كشور بايد در محصوالت پايه غذايي همچون گندم، 
جو، ذّرت، خوراك دام و دانه هاي روغني به امنيت كامل و 

خودكفايي الزم دست پيدا كند.
ايشان دستيابي به اين هدف را با توجه به وسعت سرزميني 
و فراواني دشت هاي حاصلخيز در كشور ممكن دانستند 
و گفتند: متأسفانه بخش كش��اورزي جزو وابسته ترين 
بخش هاي كشور به واردات است كه اين وضع حتمًا بايد 

تعديل شود. رهبر انقالب با اشاره به اظهارات يكي از وزراي 
سابق كشاورزي مبني بر مانع تراشي ذي نفعان واردات و 
جلوگيري از كاهش وابستگي در كاالهاي اساسي گفتند: 
مبارزه با اين وابس��تگي به علت منافع زياد برخي افراد و 
احتمااًل نفوذ و كارش��كني آنها در بعضي از دس��تگاه ها و 
وزارتخانه ها دشوار است اما مسووالن بايد همت كنند و اين 

كار سخت را انجام دهند.
ايش��ان با تأكيد بر لزوم حمايت مسووالن از شركت هاي 
دانش بنيان از طري��ق خريد محصوالت آنها يا تخصيص 
امكانات، افزودند: تعداد شركت هاي دانش بنيان بايد شاخص 
پيشرفت در هر بخش و شاخصي براي ارزيابي مسووالن 
آن وزارتخانه و دستگاه باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
افزايش شركت هاي دانش بنيان را با توجه به امكانات كشور 
به خصوص مهم ترين امكان و سرمايه كشور يعني »نيروي 
انساني تحصيل كرده« كاماًل ممكن خواندند و افزودند: بر 
اس��اس گزارش ها، درصد بااليي از عناصر تحصيل كرده 
در رش��ته هاي غير مرتبط با تحصيل خود مشغول به كار 
هستند، در حالي كه مي توان از همت نيروهاي متخصص 
و جوان كه بزرگ ترين ثروت كشور هستند، به نفع ثروتمند 
كردن كشور استفاده كرد. ايشان، »اشتغال آفريني« را نيز 
در گرو افزايش شركت هاي دانش بنيان دانستند و گفتند: 
البته در اين زمينه نبايد دچار خطاهاي گذشته شويم. رهبر 
انقالب در بيان يكي از اين خطاها گفتند: در دولت هاي قبل، 
طرح هاي گوناگوني براي افزايش توليد مطرح و تسهيالت 
بانكي در اختيار افراد قرار داده شد اما تقريباً همه آن طرح ها 
ناموفق بود بنابراين پول پاش��ي بدون مالحظه به جايي 

نمي رسد و كارها بايد درست و با مطالعه انجام شود.
ايشان با تأكيد بر ش��كل دادن به فعاليت هاي زنجيره اي 
شركت هاي دانش بنيان، يك مالحظه نيز مطرح كردند 
و گفتند: در اثر برخي تصميم هاي اخير ممكن اس��ت به 
بعضي از شركت هاي كوچك و متوسط ضربه وارد شود كه 
دولت و بانك ها نبايد اجازه دهند چنين مشكلي ايجاد شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با 
يادآوري تأكيد سال قبل خود در روز اول سال مبني بر پرهيز 

از »گره زدن اقتصاد كشور به تحريم هاي آمريكا و بيان اين 
حرف كه تا تحريم است وضع همين است«، خاطرنشان 
كردند: خوشبختانه سياست هاي جديد در كشور نشان داد 
مي توان با وجود پا برجا بودن تحريم هاي آمريكا پيشرفت 
كرد، تجارت خارجي را رونق داد، وارد قراردادهاي منطقه اي 
شد و در زمينه نفت و مسائل ديگر به دستاوردهايي رسيد. 
رهبر انقالب اسالمي افزودند: البته به هيچ وجه نمي گويم 
كه به دنبال رفع تحريم ها نباشيد و كساني كه در اين زمينه 
در حال تالش هستند، كار خود را دنبال كنند اما اساس اين 
است كه كشور را به گونه اي اداره كنيم كه تحريم ها نتواند 
ضربه اساسي و زيان بزرگي به اقتصاد بزند، بنابراين امسال 
هم همان توصيه را تكرار مي كنم كه اقتصاد كشور به تحريم 
گره زده نشود. ايشان در بيان يك توصيه تكميلي، به افزايش 
قيمت نفت و درآمدهاي ارزي اش��اره كردند و با طرح اين 
سوال كه با اين درآمدها چه مي خواهيد بكنيد، گفتند: با اين 
درآمدها دو گونه مي توان برخورد كرد يا مي توان آنها را صرف 
افزايش واردات كرد با اين تصور كه با اين كار، رفاه و آسايش 
مردم بيشتر مي شود. اين كار اگرچه ظاهر خوبي دارد اما 
باطن آن بسيار بد و در واقع ضايع كردن سرمايه هاي اساسي 
كشور اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: راه ديگر 
كه راه درست و اساسي است، استفاده از درآمدهاي نفتي 
براي ساختن زيرساختهاي كشور و محكم كردن بنيانها 

و ريشه دار كردن اقتصاد است كه اين كار بايد انجام شود.
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره 
به مسائل متعدد جهاني كه اكنون در حال وقوع است و همه 
اين موارد نيازمند تدبير و حركت و تصميم و اقدام صحيح 
است، گفتند: هنگامي كه به قضاياي جاري دنيا نگريسته 
مي شود، حقانيت و صدق ملت ايران در مواجهه با جبهه 
اس��تكبار بيش از همه روشن  مي ش��ود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد بر اينكه انتخاب مل��ت ايران در مقابل 
جبهه استكبار »ايستادگي، عدم تسليم و وابستگي، حفظ 
استقالل و تقويت دروني نظام و كشور« بود، خاطرنشان 

كردند: اين تصميم ها، ملي و درست بودند.
ايشان با اشاره به قضاياي كشور مظلوم و مسلمان افغانستان 

و ظلم و نحوه خروج آمريكايي ها بعد از ۲۰ س��ال ستم و 
جنايت گفتند: قضاياي اوكراين هم يك نمونه ديگر است 
كه رييس جمهور آنكه به وسيله غربي ها بر سر كار آمده نيز 
خطاب به آنها لحن تندي را ب��ه كار مي برد. رهبر انقالب 
اسالمي همچنين با اشاره به قضاياي يمن و بمباران هرروزه 
مردم مقاوم اين كش��ور و از طرف ديگر اقدام عربستان در 
گردن زدن ۸۰ جوان و نوجوان خاطرنش��ان كردند: همه 
اين قضايا نش��ان دهنده ظلمت حاكم بر دنيا و گرگ هاي 
خونخواري اس��ت كه دنيا در دس��ت آنها است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي آشكار شدن نژادپرستي غرب را يكي از 
زواياي قضاياي اوكراين برش��مردند و گفتند: جدا كردن 
سياه پوست ها از سفيد پوست ها و پياده كردن آنها از قطارها 
يا اظهار تأس��ف صريح غربي ها در رسانه هايشان از وقوع 
جنگ در اروپا به جاي آنكه در خاورميانه باشد، نمونه هايي از 
نژادپرستي آشكار غرب است. ايشان نمونه ديگر از دوگانگي 
در دنياي غرب را نحوه مواجهه با ظلم و س��تم در كشورها 
بيان كردند و افزودند: اگر ظلم در كش��ورهاي مطيع آنها 
اتفاق بيفتد، مطلقًا واكنشي نشان نمي دهند و با اين همه 
ظلم و ستم، ادعاي حقوق بشري نيز دارند و با اين ادعاي 
دروغين از كشورهاي مستقل باج خواهي مي كنند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: امروز يكي از رسواترين و 
فاحش ترين مقاطع تاريخ معاصر از ظلم و استكبار است 
و مردم دنيا نيز مستقيمًا در حال نظاره كردن اين ظلم ها 
و دوگانگي ها هستند. ايشان با تأكيد بر اينكه ملت ايران 
در سال هاي متمادي، شيوه كار خود را ارتقاء بخشيده و در 
چارچوب جديت و منطق پيش رفته است، افزودند: كشور 
امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند كار و تالش و همدلي 
و هم افزايي يعني همدلي و هم افزايي ميان ملت، همدلي و 
هم افزايي ميان مسووالن و همدلي و هم افزايي ميان ملت 
و مسووالن است. رهبر انقالب اسالمي برخي تنازع هاي 
موجود را عمدتًا پوچ و برخاسته از هواي نفس و بي تقوايي 
دانستند و تأكيد كردند: بايد اين مسائل را كنار گذاشت و 
در مسير بسيج عمومي ملت ايران در راه هاي صالح علمي، 
عملي، مقاومتي و خدمات اجتماعي خللي به وجود نياورد.
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ارزش يارانه هفت هزار تومان 
شده است

رييس جمهور تاكيد كرد: پاسداشت جمهوري اسالمي 
از جلوه هاي شكرگزاري خداست. بايد با عبرت اندوزي از 
گذشته براي آينده برنامه ريزي كنيم. آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي در نشست با جمعي از فعالين فرهنگي اجتماعي 
استان خراسان رضوي با تبريك روز جمهوري اسالمي، 
گفت: روز ۱۲ فروردين روز بسيار مهم و مباركي در تاريخ 
انقالب است. هيچ نعمتي باالتر از نعمت جمهوري اسالمي 
نيست. رييس جمهور افزود: بايد نظام جمهوري اسالمي 
پاس داشته شود و پاسداشت آن در واقع از جلوه هاي شكر 
است. رييسي تصريح كرد: اگر تمام نعمت ها داده مي شد اما 
نعمت واليت و نظام مقدس جمهوري اسالمي بر اين كشور 
نبود، كشور ما هم يك كشور مدعي توسعه يافتگي فقط در 
اقتصاد مي شد. رييس جمهور افزود: اما توسعه يافتگي فقط 
در اقتصاد نيست بلكه توسعه در معنويت، اخالق و تمام نياز 
انسان بايد مورد توجه قرار گرفته و اينگونه كشورها فقط 
در اقتصاد توسعه داش��ته و در ابعاد انساني مشكل دارند. 
رييسي اظهار داش��ت: اميدواريم با استفاده از تجربيات 
۴۰ س��اله اول انقالب به اس��تناد بيانيه گام دوم انقالب 
گام هايي برداريم كه عقب ماندگي هايي را كه تاكنون بوده 
جبران ش��ود و وظيفه جدي دستگاه ها اين است كه هم 
با نگاه به گذشته عبرت اندوزي كنند و هم نگاه به آينده 
داشته باش��ند. رييس جمهور در ادامه با اشاره به مطالب 
مطرح شده از سوي حاضران در جلسه بر لزوم ساماندهي 
بافت قديمي و پيراموني اطراف حرم مطهر رضوي تاكيد 
كرد و اظهار داشت: براي ساماندهي اين بافت، ضمن مطالعه 
اقدامات انجام ش��ده بايد يك طرح نو ايجاد شود تا بتواند 
مظاهر فرهنگي و ميراث گرانقدر دلبستگي به امام هشتم 
حفظ شود در عين اينكه بازسازي انجام مي شود. رييسي 
با تاكيد بر اينكه كار اقتصادي بايد با هويت فرهنگي همراه 
باشد، تصريح كرد: توسعه يافتگي در تمام استان ها بايد با 
حفظ هويت فرهنگي باشد. رييس جمهور جوانگرايي را 
مساله اي مهم برشمرد و گفت: امام خميني )ره( و رهبر 
معظم انقالب به جوانان اعتماد كردند و خس��ارتي هم از 
اين اعتماد ديده نشد. رييسي با تاكيد بر اينكه سفرهاي 
استاني دولت به دور از تش��ريفات است، تصريح كرد: در 
گذشته براي سفرهاي استاني روساي جمهور تشريفات و 
پروتكل هاي خاصي لحاظ مي شد اما ما در ۱۸ سفر استاني 
دولت س��يزدهم هيچكدام از اين كارها را انجام نداديم. 
رييسي افزود: ما از فرودگاه مستقيم به كارخانه و پروژه هاي 
نيمه تمام براي حل مشكالت مي رويم و سفرهاي دولت 
از اقدامي تشريفاتي به سفرهاي كاري تبديل شده است. 
روش دولت پرهيز از تش��ريفات است. رييسي با اشاره به 
وجود زمينه براي فعاليت بانوان در دولت، خاطرنشان كرد: 
دولت از طرح هاي فرهنگي ارايه شده توسط بانوان استقبال 
مي كند. رييس جمهور تصريح كرد: پژوهش در موضوعاتي 
مانند نظام بانكي، ماليات، بيمه، واردات و صادرات و رمز 
ارزها موجب بازگشايي گره ها مي شود. اين مسائل مي تواند 
به عنوان موضوع پژوهش در حوزه هاي علميه قرار گيرد و 
دولت هم از اين پژوهش ها استقبال مي كند. ارتباط بين 
دولت و مجموعه هاي انديشه ورز مي تواند گره گشا باشد. 
رييسي اظهار داش��ت: براي »برنامه تحول دولت« وقت 
زيادي گذاشته شده است و بس��ياري از انديشكده ها در 
اين زمينه نقش داشتند. رييسي خاطرنشان كرد: در اين 
برنامه براي ۳۷ موضوع مهم كشور برنامه ريزي شده است. 
در اين برنامه چالش ها، رويكردهاي دولت و تحول ها آمده 
است. رييس جمهور درباره بعضي انتقادات مطرح شده 
درخصوص دخالت برخي افراد در انتصابات استاني و اداره 
اس��تان ها، تاكيد كرد: من صريحا چندين بار و از جمله 
اخيرا در جلسه با اس��تانداران گفتم تحت تاثير شخص، 
نهاد يا جايگاهي قرار بگيريد، قابل قبول نيست. رييسي 
بر ضرورت رعايت عف��اف و حجاب در جامعه تاكيد كرد 
و گفت: قريب به ۲۸ دس��تگاه در موضوع عفاف و حجاب 
مسووليت دارند. كار فرهنگي در زمينه حجاب تقدم بر كار 
قهري دارد. رييس جمهور تاكيد كرد: مردمي شدن دولت 
يعني اينكه مردم در تمامي بخش ها حضور فعال و جدي 
داشته باش��ند. رييس جمهور افزود: بايد رشد اقتصادي، 
ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را باال ببريم وگرنه يارانه 
۴۵ هزارتوماني را كه به همه مردم مي دادند امروز ارزشش 

۷ هزار تومان شده است.

با روزه خواري در مألعام 
برخورد كنيد

دادستان كل كشور در نامه اي خطاب به فرمانده نيروي 
انتظامي بر ضرورت حفظ حرمت ماه رمضان تاكيد كرد و 
خواستار اقدامات پيشگيرانه در خصوص عدم روزه خواري 
در مأل عام و برخورد با حرمت شكنان شد. حجت االسالم 
والمسلمين منتظري در نامه اي خطاب به سردار اشتري 
فرمانده نيروي انتظامي ضمن تبريك فرا رس��يدن ماه 
مبارك رمضان بر ضرورت حفظ حرمت اين ماه بزرگ 
تاكيد كرد و خواستار اقدامات پيشگيرانه در خصوص عدم 

روزه خواري در مألعام و برخورد با حرمت شكنان شد.
در نامه دادستان كل كشور آمده است:  »با توجه به وظايف 
مصرحه در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
و تكاليف مقرر در آيين دادرسي كيفري و لزوم اهتمام 
بيشتر به فريضه امر به معروف و نهي از منكر و حفظ شعائر 
ديني، موارد ذيل جهت اطالع و ابالغ به مبادي ذيربط و 
عنداللزوم اقدام الزم اعالم مي شود:  از طريق رسانه هاي 
عمومي حرمت روزه خواري در مألعام و انظار عمومي 
مورد تاكيد قرار گيرد و كساني كه به هر دليل روزه نيستند 
بايد از تظاهر به روزه خواري خودداري كنند و در صورت 
ارتكاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد 
قانون��ي الزم صورت گيرد و از آنج��ا كه اتومبيل حريم 
خصوص تلقي نمي شود تظاهر به روزه خواري در خودرو 
نيز مش��مول برخورد قانوني خواهد بود. موكدا دستور 
فرماييد پليس نظارت بر اماكن عمومي ضمن نظارت 
بر مراكز فروش مواد غذايي در سطح شهرها به ويژه در 
پايانه هاي حمل و نقل، رويكرد اصلي خود را آموزش، تذكر 
و ارشاد قانوني قرار داده و در صورت عدم تاثير اقدامات 
پيشگيرانه، برخورد مناسب قانوني با حفظ كرامت انساني 
به عمل آورد. بديهي است دادستان هاي محترم سراسر 
كشور موظف به همكاري و حمايت از ضابطين و آمرين 

به معروف خواهند بود.

بسيج سه قوه
براي عمل به شعار سال

رييس كميس��يون امور داخلي كش��ور و شوراها 
در مجلس شوراي اس��المي، تاكيد كرد: با تجاري 
سازي ايده هاي جوانان، فناوري و دانشي نوين در 
داخل كشور خلق مي ش��ود كه مي تواند وابستگي 
كش��ور را به دنياي بيرون قطع كند. محمد صالح 
جوكار با اش��اره به نامگذاري سال ۱۴۰۱ از سوي 
مقام معظم رهبري به نام سال »توليد؛ دانش بنيان، 
اش��تغال آفرين« بيان ك��رد: در طول س��ال هاي 
گذش��ته مقام معظم رهبري بر اساس تدابيري كه 
در حوزه حكمراني داشتند، هر سال را با يك عنواني 
نامگذاري كردند كه ضرورت ها ايجاب مي كرد تا آن 
موضوع خاص در اولويت مسووالن، كارگزاران و همه 
قوا قرار گرفته و براي تحقق آن همه تالش خود را به 
كار گيرند، اين امر در حقيقت نوعي گفتمان سازي 
براي جامعه است. اينكه اين گفتمان عملياتي شود 
وظيفه هر س��ه قوه مجريه، مقننه و قضاييه است. 
وي در ادامه اظهار كرد: هر س��ه ق��وه براي تحقق 
اين گفتمان بايد بس��يج ش��وند و در مسير ترويج، 
فرهنگ س��ازي و عملياتي كردن اين گفتمان گام 
بردارند. حضرت آقا در ابتداي سال تاكيد كردند كه 
شعار سال نبايد صرفا بر روي سربرگ كاغذها قرار 
گرفته و يا بعضا همايش ها و سمينارهاي بي نتيجه 
درخصوص برگزار ش��ود، بايد محتواي الزم براي 
تحقق اين گفتمان ايجاد شود نه اينكه صرفا پوسته 
و ظاهري براي آن بس��ازيم. نماينده مردم يزد در 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: از سوي ديگر 
در ش��رايط تحريم ها ما در ح��وزه فناوري و دانش 
فناوري به خالقيت و نبوغ جوانان احتياج داريم. بايد 
اجازه دهيم جوانان ما ايده هاي خود را تجاري سازي 
كنند و فناوري و دانشي نوين در داخل كشور خلق 
كنند، اين امر وابس��تگي ما را به دنياي بيرون قطع 
خواهد كرد. تاكنون فناوري هايي كه در داخل كشور 
داشتيم بيش��تر وارداتي از خارج بوده است. وي در 
ادامه تاكيد كرد: با توجه به گفتمان اقتصاد دانش 
بنيان و حركت به س��مت توليد دانش بنيان بستر 
اشتغالزايي براي دانش آموختگان دانشگاهي فراهم 
خواهد ش��د. حمايت و فراهم كردن بستر حركت 
ش��ركت هاي دانش بنياني ك��ه محصوالت دانش 
بنيان توليد مي كنند بسيار حائز اهميت است. امروز 
پارك هاي علم و فناوري وظيف��ه مهمي بر دوش 
دارند. از نظر بنده بايد در اين خصوص كارگروه هايي 
در س��طح هر استان و شهرستان تشكيل شود و به 
س��مت افزايش تعداد ش��ركت هاي دانش بنيان و 
كيفي س��ازي محصول آنان حركت كنيم. رييس 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها گفت: ما اگر 
به گفتمان اقتصاد دانش بنيان و توليد دانش بنيان 
توجه داشته باشيم يقينا بستر خوبي براي اشتغال 
زايي دانش آموختگان دانش��گاهي م��ا نيز فراهم 
خواهد ش��د. تا به امروز اشتغالزايي ما بيشتر جنبه 
سخت افزاري داشته و نيازمند نيروي ساده كار بوده 
اس��ت، به دنبال آن نرخ بيكاري دانش آموختگان 
دانش��گاهي ما افزايش پيدا كرده است. جوكار در 
پايان تاكيد كرد: با حمايت از ش��ركت هاي دانش 
بني��ان هم از توليد حمايت مي ش��ود و هم بس��تر 
اشتغالزايي براي جوانان ما ايجاد خواهد شد. يقينا 
كاال و خدماتي كه از س��وي اين شركت هاي دانش 
بنيان در اختيار مردم قرار گيرد مي تواند احساس 

غرور ملي را در ما بيدار كند.

تضمين شخصي وزير اقتصاد
خان��دوزي در حس��اب كاربري خ��ود در توئيتر 
نوش��ت:» ماليات و ع��وارض ارزش  اف��زوده 
شركت هاي بزرگ استان ها كه گاه ماليات آنها در 
تهران وصول مي شود، بايد در همان استان توزيع 
ش��ود. اين رويكرد را امروز در سفر خراسان اجرا 
كرديم تا بودجه قابل توزيع بين شهرداري هاي 
محروم استان افزايش يابد. شخصا بر اجراي آن 

نظارت خواهم كرد«.

رهبر معظم انقالب تشريح كردند

شاخص ساالنه در مرز 40 درصد ايستاد

تنهاراهپیشرفتعادالنه،تقویتتولیددانشبنیان

اميد كمرنگ تورمي
هرچند دولت رييسي در ماه هاي ابتدايي فعاليت خود 
با مشكالت و محدوديت هاي جدي مواجه بوده اما به 
نظر مي رسد همچنان اصلي ترين دغدغه و نگراني در 
اين بخش به تورم اختصاص دارد. پس از س��ال 9۶ و 
كاهش جدي كه نرخ تورم در دوره اجراي برجام ثبت 
كرد، در سال هاي اخير نرخ تورم همواره دو رقمي بوده 
و در بسياري از ماه ها حتي باالتر از ۴۰ درصد تخمين 
زده شده اس��ت.باال باقي ماندن نرخ تورم براي مدت 
طوالني باعث ش��ده، فشار معيشتي بر اقشار مختلف 
جامعه افزايشي قابل توجه را ثبت كند و همين امر كار 
را براي سياست گذاري هاي دولتي نيز پيچيده كرده 
است. پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، باعث شده ايران 
با ش��رايط ركودتورمي دست و پنجه نرم كند و از اين 
رو دولت در اجراي سياست هاي انبساطي و انقباضي با 

مشكالت و محدوديت هاي جدي مواجه است.
موضوع افزايش حق��وق و دريافتي ها ك��ه به يكي از 
اصلي ترين چالش هاي فصل بودجه ريزي تبديل شده 
بود يكي ديگر از نتايج باال ب��ودن نرخ تورم در اقتصاد 
ايران اس��ت. دولت در طول س��ال مجبور است براي 
جبران كاهش قدرت خريد، ميزان حقوق پرداختي 
را افزايش ده��د و اين حقوق در س��ال آينده خود به 
عاملي براي افزايش نقدينگي و ايجاد تورمي تازه منجر 
مي شود، موضوعي كه چه در حوزه تامين اعتبارات و 
چه در زمينه مديريت تورم خود به چالشي جدي بدل 
شده است.دولت سيزدهم از نخستين روزهاي فعاليت 
خود وع��ده داد كه براي كاهش نرخ تورم برنامه ريزي 
دقيقي دارد و تالش مي كند به شكل مداوم اين نرخ را 
پايين بياورد. هرچند بررسي آمارهاي ماه هاي گذشته 
نشان مي دهد كه تورم در بسياري گزارش ها كاهشي 
شده است اما سرعت پايين اين كاهش باعث شده مردم 
اثر آن را در زندگي خود نبينند. از سوي ديگر با وجود 

ثبت آمارهاي كاهشي، همچنان نرخ تورم ساالنه ايران 
باالتر از ۴۰ درصد تخمين زده مي شود، موضوعي كه 

در گزارش اخير مركز آمار نيز به آن اشاره شده است.
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
كشور به ٤٠.٢ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع 
در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد.

همچني��ن تورم س��االنه براي خانوارهاي ش��هري و 
روس��تايي به ترتيب ٣٩.٧ درصد و ٤٢.٨ درصد بوده 
كه براي خانوارهاي ش��هري ١.١ واحد درصد كاهش 
و براي خانوارهاي روستايي ١.٤ واحد درصد كاهش 

داشته است.
نرخ تورم نقطه اي )درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل( در اسفند ماه به ٣٤.٧ 
درصد رسيده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 

ميانگين ٣٤.٧ درصد بيشتر از اس��فند ١٣٩٩ براي 
خري��د يك »مجموع��ه كاالها و خدمات يكس��ان« 
هزينه كرده  اند.نرخ تورم نقطه اي اس��فند ماه ١٤٠٠ 
در مقايس��ه با ماه قبل ٠.٧ واحد درصد كاهش يافته 
اس��ت. نرخ تورم نقطه اي گروه عم��ده »خوراكي ها، 
آشاميدني  ها و دخانيات« بدون تغيير در ٤٠.٧ درصد 
و گروه »كااله��اي غيرخوراكي و خدمات« با كاهش 
١.١ واحد درصدي به ٣١.٤ درصد رس��يده است.اين 
در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي 
شهري ٣٤.٥ درصد اس��ت كه نسبت به ماه قبل ٠.٨ 
واحد درصد كاهش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روس��تايي ٣٥.٨ درصد بوده كه كه 
نسبت به ماه قبل تغييري نداشته است. همچنين نرخ 
تورم ماهانه اسفند ۱۴۰۰ به ١.٣ درصد رسيده كه در 

مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد 
كاهش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتي��ب ١.٧ درصد و ١.١ 
درصد بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم 
ماهانه براي خانوارهاي ش��هري ١.٢ درصد بوده كه 
نس��بت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد كاهش داش��ته 
اس��ت. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
١.٦ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد 
كاهش داشته است. گروه »قند و شكر و شيريني« )قند، 
شكر و نبات( و گروه »انواع گوشت« )گوشت گوسفند( 
است، در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« 
گروه »پوشاك و كفش« )انواع پوشاك(، گروه »هتل 
و رستوران« )غذاهاي سرو شده در رستوران( و گروه 
»كاالها و خدمات متفرقه« )لوازم آرايشي و خدمات 
آرايشي شخصي( بيشترين افزايش قيمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند. دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در 
اسفند ماه ١٤٠٠ براي دهك هاي مختلف هزينه اي 
از ٣٩.٢ درصد براي دهك نهم ت��ا ٤٢.٨ درصد براي 
دهك اول است. اين آمارها نش��ان مي دهد كه نرخ 
تورم نقطه به نقطه سرانجام به پايين تر از ۳۵ درصد 
رسيده اس��ت. با اين وجود هنوز مردم براي خريد 
كااليي ثابت، بايد حدود ۳۴ درصد بيش��تر هزينه 
كنن��د. عامل اميدواركننده اي��ن آمار اما به كاهش 
نرخ تورم ماهانه اختصاص دارد. اگر دولت بتواند نرخ 
تورم ماهانه را به كمتر از يك درصد برساند، مي توان 
انتظار داشت كه نرخ تورم با سرعت بيشتري كاهش 
پيدا كند اما با توجه به اينكه هنوز سرنوشت بسياري 
از طرح هاي اقتصادي داخلي و البته مذاكرات وين 
مشخص نيست، احتماال ارزيابي نهايي نرخ تورم در 

سال جديد، نياز به زمان بيشتري خواهد داشت.

رييس كميسيون تلفيق: 

حميدرض��ا حاجي باباي��ي گفت: گران��ي و تورم 
مولفه هاي گوناگون دارد برخ��ي از مولفه هاي آن 
تحت كنترل ماست كه مي توانيم با سياست گذاري 
جلوي آن را بگيريم و برخي از مولفه هاي آن تحت 
كنترل ما نيس��ت. حاجي بابايي تاكيد كرد آنچه 
كه ما در مجلس براي ارز ترجيحي مصوب كرديم 
هيچ كدام از آنها تورم زا نيست، پايه پولي را افزايش 
نمي دهد و وضعيت كش��ور را از نظر گراني تشديد 
نمي كند. بنابراين بودجه اي كه در اجرا براي ۱۴۰۱ 
بسته شد همه امكانات و توان مان را به كار بستيم كه 
به دولت كمك كنيم. طبق ادعاي برخي كارشناسان 
اقتصادي، در اليحه بودجه س��ال آينده چندعامل 
باعث افزايش س��قف بودجه و تورم خواهد شد كه 
تعيين ن��رخ ارز ۲۳ هزار تومان، ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
و افزايش حقوق ورودي از جمله آنهاس��ت. با اين 
وجود حاجي بابايي اعالمكرد تمام شرايط را مهيا 
كرديم كه در سال ۱۴۰۱ تورم و افزايش پايه پولي 
را نداش��ته باشيم. او معتقد است كه بودجه ۱۴۰۱ 
يك بودجه مردمي است و فقط به مردم كمك كرده 
است. حاجي بابايي مي گويد ما در مجلس از همه 
جا بريديم و به بودجه زديم تا به مردم كمك كنيم. 
به عنوان مثال يارانه اينكه دولت براي نهاد ها در نظر 
گرفته ب��ود ۱۷۰ هزار ميليارد بود ما اين مبلغ را به 
۲۵۰ هزار ميليارد رسانديم تا دست دولت باز باشد 
و با آرامش بيشتري به مردم كمك كند و تورم را نيز 
كنترل كند. نمايندگان مجلس اعالم كرده اند كه 
۱۴ درصد از كس��ري هاي منابع دولت را در بودجه 
۱۴۰۱ كاهش داده اند كه اين كاهش باعث مي شود 

سال بعد با تورم مواجه نشويم.

تالش كرديم تورم نداشته باشيم



ادامه از صفحه اول |

     نرخ تورم نقطه اي 
نرخ تورم نقطه اي در اس��فند م��اه ١٤٠٠ به عدد ٣٤,٧ 
درصد رس��يده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 
ميانگين ٣٤.٧ درصد بيشتر از اسفند ١٣٩٩ براي خريد 
يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند.

نرخ تورم نقطه اي اسفند ماه ١٤٠٠ در مقايسه با ماه قبل 
٠,٧ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني  ها و دخانيات« بدون 
تغيير در ٤٠.٧ درص��د و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« با كاه��ش ١.١ واحد درصدي به ٣١.٤ درصد 
رسيده است.اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي 
خانوارهاي شهري ٣٤,٥ درصد مي باشد كه نسبت به ماه 
قبل ٠.٨ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين 
نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣٥.٨ درصد بوده كه كه 

نسبت به ماه قبل تغييري نداشته است.

    ثبت ركودهاي جديد تورمي
دولت گذشته سال هاي پر فراز و نشيبي را از حيث تورم 
پشت سر گذاشت؛ در اين دوره ركوردهاي جديدي ثبت 
شد. طبق گزارش مركز آمار اين دولت اقتصاد را با تورم ۳۵ 
درصد تحويل گرفت و با تورم ۴۵،۲ درصد تحويل داد. و 
طبق گزارش بانك مركزي با تورم ۵۷ درصد تحويل داد 
كه باالترين تورم تاريخ در ۷۰ سال اخير است.بررسي نرخ 
تورم در هشت سال گذشته نشان مي دهد كه سال ۱۳۹۷ 
دوره اي خاص به لحاظ تورمي بود. در اين سال با خروج 
امريكا از برجام شاهد افزايش قيمت ارز بوديم و مديريت 
اشتباه باعث تولد ارز ترجيحي يا همان دالر ۴۲۰۰ شد 
كه بنا به اذعان بسياري سرمنشأ بس��ياري از رانت ها و 
فسادها بود.شاخص قيمت در گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« و در گروه عمده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« در اسفند ۱۳۹۷ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل آن به ترتيب ۷۴،۴ و ۳۶،۹ درصد رشد 
داشت.س��ال ۱۴۰۰ كه آخرين سال سكانداري كشور 
توسط دولت گذش��ته بود تورم نقطه به نقطه تا مرز ۵۰ 
درصد پيش رفت و به ۴۹،۵ درصد رسيد و در مردادماه 
۴۳،۲ درصد شد. همچنين تورم ساليانه با هفت درصد 
رشد از ابتداي سال به ۴۵،۲ درصد در مردادماه رسيد كه 
باالترين حد تورم در دولت گذشته بود. تورم خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات در مردادماه ۱۴۰۰ به ۵۷،۱ 
درصد و كاالهاي غيرخوراكي و خدمات به ۳۹،۶ درصد 
رسيد. افزايش قيمت ها در گروه خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات ملموس تر بود.س��عيد ليالزتحليلگر مسائل 
اقتصادي گفت: دولت سيزدهم با انضباط مالي كه داشته، 
توانسته است رشد نقدينگي را كنترل و تورم را كاهشي 
كند، با اين حال بي انضباطي مالي همچنان ادامه دارد و 
موتور رشد نقدينگي به سمت فساد شبكه بانكي همچنان 
با قدرت كار مي كند. برخالف نظر اكثر دوستان كه دايما 
دولت را از تورم بيم مي دهند، تصور مي كنم كه وضعيت 
تورم بدتر از س��ال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نخواهد ش��د چرا كه 
حتي در صورت عدم توافق، شرايط اقتصادي كشور رو 
به بهبود است و ارز بيشتري به اقتصاد تزريق خواهد شد. 
وي افزود: همين االن هم درآمد دولت از محل صادرات 
نفت حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ ميليون دالر در روز تخمين زده 
مي شود و مقدار قابل توجه صادرات نفتي در واقع طرف 
عرضه را بيش��تر مي كند و باعث كنترل رشد نقدينگي 

خواهد ش��د.ليالز افزود: من نس��بت ب��ه توافق برجام 
خوشبين هستم اما در رابطه با روسيه بايد احتياط شود، 
نه از باب اينكه روسيه بخواهد بازي را به هم بزند، روشن 
است كه اين كشور براساس منافع خودش رفتار مي كند 
و قابل سرزنش نيست و اين ما هستيم كه بايد به دنبال 
خوشايند يك كشور خاص نباشيم و بر اساس منافع ملي 

خود حركت كنيم.

    شرايط زمينه اي 
دولت هاي دوازدهم و سيزدهم يكسان نيست 

اين تحليلگر اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت 
اقتصادي در دولت هاي دوازدهم و س��يزدهم را چگونه 
ارزيابي مي كنيد، گفت: اگر بخواهيم منصفانه و عادالنه 
قضاوت كنيم، شرايط زمينه اي ۲ دولت يكسان نيست، 
دولت دوازدهم بر اساس آمار رشد اقتصادي در ۹ ماهه 
اول ۱۴۰۰ كه بانك مركزي منتش��ر كرد، اساس رشد 
اقتصادي كشور را روي بخش خدمات و تجارت خارجي 
متمركز ك��رد اما از آنجا كه در اين دوره، پاندمي كرونا را 
داشتيم، در سال هاي ۹۸ و ۹۹ بخش زيادي از پتانسيل ها 
بالاس��تفاده ماند و عده اي بيكار شدند، به همين دليل 

نمي توانيم ۲ دولت را با هم مقايسه كنيم.

    بحران اوكراين
 شرايط را به نفع ايران تغيير داد

ليالز افزود: اما آمار منتشر شده بانك مركزي از سه ماه 
اول ۱۴۰۰بيانگر اين است كه رشد ارزش افزوده بخش 
نفت به طرز قابل توجهي باال رفته اس��ت. البته در س��ه 
ماهه دوم سال نيز دولت ها با هم قابل مقايسه نيستند؛ 
شايد آقاي روحاني مي توانست هزار بار بهتر كار كند اما 
شرايط بيروني، وضعيت را براي او دشوار و متفاوت كرد؛ 
در حاليكه در يك ماه گذشته، بحران اوكراين شرايط را به 

نفع ايران تغيير داد و دولت امريكا همان نظارت هاي نصفه 
نيمه اي كه روي كنترل صادرات نفت ايران داشت را االن 
ندارد و به گفته برخي منابع، صادرات نفت ايران ممكن 
است به يك تا يك ونيم ميليون بشكه در روز هم برسد كه 
اگر اين اتفاق بيفتد، درآمد روزانه نفت دولت سيزدهم، 
حتي از بهترين سال دولت دوازدهم نيز بيشتر خواهد بود.

     رشد نقدينگي ۴۶.۵ درصد بود 
كه عدد نگران كننده اي است

وي ادامه داد: بنابراين عملكرد دولت ها تا حد زيادي به 
عوامل و شرايط بيروني بس��تگي دارد، البته قبول دارم 
كه آقاي رييسي به شكل بسيار فزآينده اي روي كنترل 
نقدينگي تاكيد مي كند، همينطور زيرمجموعه دولت 
ازجمله وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي روي اين 
موضوع تاكيد دارند و به همين دليل، رشد نقدينگي هم 
درمجموع كنترل شده است با اين حال آمار بانك مركزي 
بيانگر اين است كه رشد نقدينگي در ۱۲ ماه اخير ۴۶.۵ 
درصد بوده كه عدد نگران كننده اي است به اين معني كه 
دستاوردهاي دولت سيزدهم هنوز آنقدر محكم نيست 

كه به ثبات خود ادامه دهد.

    نرخ تورم ۱۳ واحد نسبت به سال قبل 
كمتر شد

اين اقتصاددان افزود: البته نرخ تورم ۱۱ ماه ۱۴۰۰ نسبت 
به مدت مشابه سال ۹۹ معادل ۱۳ واحد كمتر شده و اين 
به خاطر انضباط مالي دولت سيزدهم بوده؛ البته كرونا نيز 
به اين شرايط و بهبود اوضاع كمك كرد و عملكردي دولت 
در خصوص تزريق واكسن كرونا بسيار موفقيت آميز بود 
و االن آثار اقتصادي اين عملكرد به وضوح ديده مي شود.

وي افزود: براساس آمار بانك مركزي، نقطه محوري رشد 
اقتصاد ايران، بخش خدمات ب��وده و نكته محوري اين 

بخش اين است كه از مشكل كرونا و بحث واكسن خارج 
ش��ديم و اين موفقيت به خاطر ۱۵۰ تا ۱۶۰ ميليون دز 
واكسني بود كه در دوره دولت سيزدهم تزريق شد.اين 
تحليلگر اقتصادي ادامه داد: البته در تحليل ش��رايط ۲ 
دولت از جنبه هاي عمومي تر بايد گفت: ش��رايط كامال 
متفاوت درخصوص ۲ دولت داريم؛ آقاي روحاني مواظب 
بود كه اقتصاد از هم نپاشد و ماموريت آقاي رييسي اين 
است كه اقتصاد را به پيش ببرد اما درمجموع هم دولت 
دوازدهم مي توانست بهتر كار كند هم دولت سيزدهم اما 
بايد تا جايي كه مي توانيم به آقاي رييسي كمك كنيم تا 

روز به روز موفق تر شود.

    رشد حجم پول عامل تورم در ۱۴00
براس��اس آمار بانك مركزي، از فروردي��ن تا بهمن ماه 
سال گذشته تقريبا ۱۱۳۴ هزار ميليارد تومان به حجم 
نقدينگي افزوده شده است.تغييرات نقدينگي به ميزان 
برداش��ت دولت و بانك ها از بانك مركزي وابسته است 
كه اولي به چاپ پول مس��تقيم و دومي ب��ه چاپ پول 
غيرمستقيم منجر مي شود كه با بررسي آمارها مي توان از 
ميزان پول منتشر شده در اقتصاد اطالع يافت. رشد بيش 
از اندازه نقدينگي مي تواند هشداري براي اقتصاد و انفجار 
تورم باشد كه مسووالن بايد براي تامين كسري بودجه و 
ساير مصارف خود به سمت بانك مركزي نروند و بانك ها 
نيز برداشت هاي خود از بانك مركزي را مديريت كنند كه 
منجر به اضافه برداشت نشود. در اين بين، آن طور كه آمار 
بانك مركزي نشان مي دهد، حجم نقدينگي در فروردين 
سال گذشته به ميزان ۳۴۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده و 
در ماه بعد تقريبا با ۱۱۰ هزار ميليارد تومان به رقم ۳۶۰۰ 
هزار ميليارد تومان رسيده است. در ماه هاي خرداد، تير 
و مرداد سال ۱۴۰۰ نيز حجم نقدينگي معادل ۳۷۰۵.۴، 

۳۸۱۹.۹ و ۳۹۲۱.۴ هزار ميليارد تومان بوده است. 
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اختالف حق بيمه شخص ثالث 
بايد پرداخت شود

با تعيي��ن تكليف نرخ ديه و اع��الم تعرفه حق بيمه 
شخص ثالث در س��ال جاري كه از هشتم فروردين 
ماه انجام شد، شركت هاي بيمه از بيمه گذاراني كه از 
ابتداي سال نسبت به تمديد يا صدور بيمه نامه جديد 
اقدام كرده اند، خواس��ته اند تا الحاقيه تهيه كنند.با 
توجه به بالتكليفي ضوابط صدور بيمه شخص ثالث 
تا زمان اعالم نرخ ديه در س��ال جاري ، بيمه مركزي 
به شركت هاي بيمه اعالم كرد كه تا زمان ابالغ مبلغ 
جديد ديه و تعيين تكليف بيمه ش��خص ثالث، به 
روال س��ال ۱۴۰۰ اقدام كنند و بع��د از آن اختالف 
نرخ دريافت ش��ود. اين در حالي است كه در هشتم 
فروردين م��اه، قوه قضاييه نرخ ديه س��ال جاري را 
مشخص كرد كه براي ماه هاي غير حرام ۶۰۰ ميليون 
تومان اعالم شد. بعد از آن نيز بيمه مركزي تعرفه هاي 
بيمه شخص ثالث را مشخص و به شركت هاي بيمه 
ابالغ كرد.شركت هاي بيمه از بيمه گذاران خواسته اند 
كه نس��بت به تهيه الحاقيه بيمه شخص ثالث براي 
بيمه نامه هاي صادر شده از يكم تا هشتم فروردين 
اقدام كنند.كارشناسان مي گويند از آنجا كه بيشترين 
تعداد نق��ل و انتقال و خريد و ف��روش خودروها در 
سال هاي اخير طي ماه اسفند انجام شده، شايسته 
است كه رقم ديه و تعهدات رانندگان و شركت هاي 
بيمه در اس��فند ماه مشخص شود تا بيمه نامه هاي 

صادر شده استاندارد و متناسب با هزينه ها باشد. 

امكان مبادالت تجاري با روسيه 
با استفاده از روبل و تومان 

محسن كريمي، معاون امور بين الملل بانك مركزي 
ايران گفت، ايران امكانات و تمهيدات الزم براي آغاز 
مبادالت تجاري با روس��يه با استفاده از روبل و تومان 
را دارد. كريمي در خصوص وجود امكانات و تمهيدات 
الزم براي مبادالت روسيه و ايران با استفاده از روبل و 
تومان به اسپوتنيك گفت: »تمهيدات و امكاناتي وجود 
دارد براي اينكه ايران بخواهد از آن براي شروع مبادالت 

تجاري با روسيه به روبل و تومان استفاده كند.«

هفت فرمان مهم رييس كل بانك 
مركزي به مديران عامل بانك ها

رييس كل بانك مرك��زي با تاكيد بر انجام نظارت هاي 
هوشمند بر عملكرد بانك ها در سال جديد، هفت فرمان 
مهم به منظور حمايت از رونق توليد، تسهيل وثايق بانكي 
در اعطاي تسهيالت خرد به مردم، اشتغال آفريني پايدار، 
حمايت عملي از اقتصاد دانش بني��ان و رعايت دقيق 
ضوابط پولي مندرج در برنامه تحول نظام بانكي صادر 
كرد. دكتر علي صالح آبادي در ديدار نوروزي با مديران 
عامل بانك ها گفت: بانك مركزي در چارچوب برنامه 
جامع تحول و اصالح شبكه بانكي كشور، نظارت هاي 
هوش��مند خود را گس��ترده تر خواهد كرد؛ به همين 

منظور بانك ها بايد: 
- انضباط مالي و بهداشت اعتباري خود را در دستور كار 

جدي قرار دهند.
- اعطاي تس��هيالت بانكي به مردم را با رعايت اعتبار 

سنجي دقيق و وثايق سهل تر، تسهيل كنند.
- تس��هيالت بانكي را به صورت هدفمند و صحيح به 

بخش هاي مختلف توليدي اعطا كنند. 
- تخصيص اعتبارات و تسهيالت بانكي به بخش هاي 

غيرمولد را متوقف كنند.
- مراقبت هاي الزم در زمينه كنترل مقداري ترازنامه 

بانك ها را به صورت دقيق انجام دهند.
- مديريت نقدينگي را به صورت جدي در دس��تور كار 
قرار دهند و نظارت هوش��مند بر مصرف تسهيالت را 

عملياتي سازند.
- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز طبق قانون 

بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثايق معتبر، ممنوع است.
رييس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينكه بانك ها 
قباًل مي  توانستند طال، اوراق و ارز را به عنوان وثيقه 
نزد بانك مركزي بگذارند، افزود: در س��ال جاري، 
م��وارد ديگري هم ب��ه اين وثايق اضافه ش��ده و به 
زودي دستورالعمل آن نيز آماده ارسال مي شود. در 
اين ش��رايط بانك مركزي مي تواند اين وثايق را در 
صورت عملي نشدن تعهد بانك ها در سامانه اي به 

فروش برساند.
دكتر صالح آب��ادي همچنين بر ضرورت عملياتي 
شدن اصالح نظام بانكي تاكيد كرد و گفت: اصالح 
نظام بانكي در سه حوزه رابطه دولت با بانك مركزي و 
بانك ها، رابطه بانك ها و بانك مركزي و رابطه بانك ها 
با مشتريان از الزامات سال جاري است و امسال حتما 
فرآيند اصالح و تحول در اين س��ه رابطه بايد اتفاق 

بيفتد تا شاهد تحول در نظام بانكي باشيم. 
 دكت��ر صالح آب��ادي در ادام��ه تصريح ك��رد: در كنار 
صندوق هاي بازار پول كه به زودي در دس��تور كار قرار 
مي گيرد، بانك ها همچني��ن مي توانند براي مديريت 
نقدينگ��ي خود ب��ا هماهنگ��ي بانك مرك��زي اوراق 
كوتاه مدت زير يك سال در فرابورس منتشر كنند، به 
اين نحو كه بانك ها بر اساس مجوز بانك مركزي اقدام به 
 )Certificate of Deposit( انتشار گواهي سپرده
مي نمايند، اين گواهي سپرده معاف از ماليات بوده و در 

بازار سرمايه نيز به نرخ بازار قابل معامله است.
رييس كل بانك مركزي در پايان همچنين ضمن 
تاكيد بر لزوم آسيب شناس��ي برخي از اختالالت 
به وجود آمده در بعضي خودپردازهاي بانكي طي 
روزهاي گذش��ته نوروز، براي بررس��ي دقيق اين 
موضوع در بانك ها و حل مشكل احتمالي در آينده 

دستورات الزم را صادر كرد.
در اين ديدار مديران عامل بانك ها نيز با ارايه ديدگاه هاي 
خود درقبال برنامه جامع تحول شبكه بانكي و حمايت از 
برنامه هاي بانك مركزي در جهت حمايت از رونق توليد و 
اقتصاد دانش بنيان، از اصالح روابط بانكي و تسهيل ارايه 
تسهيالت خرد به مردم با رعايت اعتبارسنجي و ابزارهاي 
جديد مديريت نقدينگي در شبكه بانكي استقبال كردند.

 حمايت بانك مركزي
 از دانش بنيان ها

رييس كل بانك مركزي با اش��اره به نقش توليدات 
دانش بني��ان در اقتص��اد مل��ي و حماي��ت جدي 
شبكه بانكي از اين حوزه گفت: پول پاشي و تزريق 
بي ضابطه تس��هيالت بانكي، مش��كالت توليد را 
برط��رف نمي كند بلكه ب��ا تخصي��ص اعتبارات 
هدفمند به بخش هاي اقتصادي، مي توان موجبات 
 رونق توليد و اش��تغال آفريني پايدار را فراهم كرد.

صالح آبادي با اشاره به سخنان و تأكيدات مقام معظم 
رهبري درخصوص ضرورت اجتناب از پولپاش��ي 
گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري اشاره كردند، 
پول پاشي مشكلي را حل نمي كند و اين نكته كاماًل 
صحيح است. براي مثال اگر توليدي بدون توجيه 
اقتصادي باش��د، هر ميزان پول ب��ه آن واحد تعلق 
گيرد، همچنان خروجي آن بهينه نخواهد بود. لذا 
توليدي كه بازده و صرفه اقتصادي نداشته باشد و از 
فناوري مناسب و دانش بنيان الزم بهره مند نباشد، 
طبيعتًا هرچه پول پاش��ي برايش صورت گيرد در 
نهايت به ه��دف الزم نخواهد رس��يد.  رييس كل 
بانك مركزي با بيان اينكه عوامل بسياري در توليد 
نقش ايفا مي كنند، تصريح كرد: اين نگاه كه مشكل 
توليد تنها با پول پاشي و تزريق پول برطرف مي شود 
صحيح نيس��ت و فرمايش مقام معظم رهبري در 
راستاي تبيين اين مس��اله است كه فقط با تزريق 
پول نمي توان توليد را ب��ه حركت درآورد. از اين رو 
ضروري اس��ت به توجيه اقتصادي توليد نيز توجه 
الزم را داش��ت. رييس كل بانك مركزي يادآور شد: 
لذا به جاي چرخش پول ميان توليدكنندگان، اوراق 
در ميان آنها به چرخ��ش مي افتد و البته اين اوراق 
مورد تضمين بانك هاست و در صورتي كه يكي از 
حلقه هاي توليد نياز به نقدينگي پيدا كند، مي تواند 
اين اوراق را در بازار سرمايه يا نزد يك بانك تنزيل 
كند و پولش را دريافت كن��د. دكتر صالح آبادي با 
اشاره به حمايت هاي بانكي از حوزه دانش بنيان ها در 
سال گذشته عنوان كرد: در ده ماهه بيش از ۵۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان 
تخصيص داده ش��ده بود كه نسبت به سال قبل از 
آن، بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ 
شركت دانش بنيان توانستند از منابع مالي بانك ها 
استفاده كنند.رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: 
امسال نيز ما همچنان حمايت خود را از شركت هاي 
دانش بنيان در دس��تور كار داري��م و نظام بانكي را 
به ادامه اين مسير تشويق مي كنيم.وي محصالت 
دانش بنيان را با كيفيت خواند و گفت: اهميت اين 
حوزه از آنجا نشأت مي گيرد كه محصول دانش بنيان، 
از كيفي��ت مطلوب و قيم��ت رقابت��ي برخوردار 
اس��ت. بنابراين در راستاي فرمايشات مقام معظم 
 رهبري و باتوجه به نقشي كه توليدات دانش بنيان 
در اقتصاد ملي دارند، در نظر داريم كه به طور جدي 
از اين حوزه حمايت كنيم.رييس كل بانك مركزي 
ثبات و آرامش در بازار ارز را امري بسيار مهم و موثر 
در حفظ ارزش پول ملي دانست و تصريح كرد: ثبات 
در بازار يكي از اين عوامل است و البته از سوي ديگر 
وضعيت پايه پولي و نقدينگي در كش��ور نيز براي 
حفظ ارزش پول ملي حائز اهميت است. لذا ضروري 
است نقدينگي متناسب با وضعيت اقتصادي باشد 
چراكه كنترل رشد نقدينگي در حفظ ارزش پول 

ملي نقش مهمي را ايفا مي كند.

بانك مركزي بخشنامه اعطاي 
 تسهيالت قرض الحسنه ازدواج

 را ابالغ كرد
بانك مركزي بر اساس بند »الف« تبصره ۱۶ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ كل كش��ور، بخشنامه اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج را با وثايقي سهل تر 

به شبكه بانكي ابالغ كرد.
براساس بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ كل كش��ور و جزو )۱( بند قانوني يادش��ده 

مقرر شده است: 
بان��ك مركزي مكلف اس��ت از محل ص��د در صد 
)۱۰۰٪( مانده س��پرده هاي قرض الحسنه و پنجاه 
درصد )۵۰٪( س��پرده هاي قرض الحس��نه جاري 
شبكه بانكي، تسهيالت موضوع اين بند را با اولويت 

نخست از طريق بانك هاي عامل تأمين كند.
بانك ه��ا ني��ز مكلفند مبتن��ي بر اعتبارس��نجي 
متقاضيان، حداكثر با اخذ س��فته از متقاضي و يا 
يك ضامن معتبر به پرداخت تسهيالت اقدام كنند. 
مسووليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك 
مركزي و بانك هاي عامل و كليه مديران و كاركنان 
ذي ربط اس��ت. عدم اج��را يا تأخي��ر در پرداخت 
تسهيالت تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در 

مراجع ذي صالح است: 
»براين اساس تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي 
هر يك از زوج هاي��ي كه تاري��خ ازدواج آنها بعد از 
۰۱ /۰۱ /۱۳۹۷ بوده است، يك ميليارد و دويست 
ميليون ريال و با دوره بازپرداخت ده س��اله است. 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي زوج هاي زير 
بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال 
يك ميلي��ارد و پانصد ميليون ريال اس��ت. تمامي 
بانك ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج پرداختي و تع��داد افراد در 
نوبت دريافت اين تس��هيالت را به صورت عمومي 

اعالم كنند.«
همچنين، با توج��ه به مفاد ماده )۵۰( قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران افراد مندرج در قانون 
ياد شده مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به ميزان 

دو برابر افراد عادي هستند.
در پايان تأكيد مي شود، ترتيبي از سوي شبكه بانكي 
اتخاذ شود تا حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ 
وصول اين نامه، موضوع به واحدهاي اجرايي ذيربط 
در سراسر كشور ابالغ و يك نسخه از ابالغيه مربوطه 

به اين بانك ارسال شود.        

11۳۴ هزار ميليارد تومان در 11 ماه به حجم نقدينگي افزوده شد

تعادل عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز و طال در 1۴01 را بررسي كرد

پايان 1400 با تورم 40 درصدي

بازار ارز و سكه همچنان در انتظار نهايي شدن نتايج مذاكرات وين 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بازار ارز و طال ك��ه در چند ماه اخير روند با ثباتي را به 
خود گرفته و تحت تاثير مذاكرات وين، افزايش درآمد 
ارزي كشور و سياست هاي مختلف بانكي و ارزي كشور 
بوده است، در روزهاي اخير روند با ثبات اسفند ماه را 
با افزايش اندك در نرخ دالر و طال حفظ كرده اس��ت.  
در روزهاي اخير با كاهش اونس جهاني طال به ۱۹۲۴ 
دالر، و افزايش قيمت دالر، قيمت سكه به ۱۲ ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و قيمت دالر به ۲۷ هزار تا ۲۷۲۰۰ 
تومان رسيده اس��ت. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
پنجشنبه، يازدهم فروردين ۱۴۰۱ بدون تغيير نسبت 
به روز گذشته، ۲۵ هزار و ۲۸۱ تومان معامله شد.قيمت 
فروش يورو با ۶ تومان افزايش نس��بت به روز گذشته 
با ۲۸ هزار و ۵۴۱ تومان بود.قيمت خريد هر دالر ۲۵ 
هزار و ۲۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۲۵۷ 
تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۹۳۳ تومان و نرخ فروش آن 
۲۵ هزار و ۱۶۰ تومان بود.اين در حالي اس��ت كه نرخ 
خريد يورو در اين بازار ۲۷ ه��زار و ۸۳۵ تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۸۸ تومان اعالم شد.همچنين، 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۶ 
هزار و ۶۱۶ تومان فروخت��ه و حواله دالر به بهاي ۲۳ 
هزار و ۸۴۱ تومان معامله شد.س��كه طرح جديد در 
ابتداي هفته گذشته و با شروع به كار واحدهاي صنفي 
به طور متوسط با بهاي ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
داد و س��تد مي شد، در روزهاي بعد قيمت سكه طرح 
جديد همواره در بازه قيمتي ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان تا ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در نوسان بود.

در هفته دوم فروردين ماه و با پايان تعطيالت نوروزي 
هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز در بازه قيمتي يك ميليون 
و ۲۳۰ هزار تومان ت��ا يك ميليون و ۲۵۵ هزار تومان 
افت و خيز داشت اما در مجموع مي توان گفت كه در 
طول هفته گذشته س��ير صعودي آرامي را در پيش 

گرفته بود.كارشناس��ان معتقدند كه مذاكرات وين، 
سرنوشت جنگ روسيه با اوكراين، حذف دالر ۴۲۰۰ 
توماني و كسري بودجه، مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر 
بازار ارز در س��ال جديد خواهند بود و نرخ ارز در سال 
جديد كمتر از ۲۳ هزار تومان نخواهد ش��د. نرخ دالر 
در س��ال ۱۴۰۰ در بازه ۲۰ تا ۳۰ هزار توماني نوسان 
داش��ت. حداقل نرخ دالر بازار آزاد در سال گذشته در 
ارديبهشت ماه حدود ۲۱ هزار تومان و بيشترين نرخ 
دالر نيز در آبان ماه نزديك به ۳۰ هزار تومان بود.امريكا 
مي گويد كه »اختالفات اندك ولي بسيار مهمي« مانع 
از توافق نهايي وين با ايران شده است.رويترز نوشت: 
»ند پرايس«، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در 
نشست خبري خود با خبرنگاران در ارتباط با وضعيت 
توافق هسته اي وين اعالم كرد كه »اختالفات اندك 
ولي بس��يار مهمي« مانع از توافق نهايي است.پرايس 
كه كش��ورش عامل اصلي خ��روج و برهم زدن توافق 
هسته اي در وين بوده، در عين حال مدعي شد كه براي 
دستيابي به توافق توپ در زمين ايران است. سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا در ادامه به اختالفات ميان امريكا 
و اسراييل اذعان كرد و گفت: نمي شود پنهان كرد كه 
ما با متحدان اسراييلي خود دچار اختالفات تاكتيكي 
هستيم… اما آن چه وجود ندارد اختالف استراتژيك 
در سطوح استراتژيك اس��ت. ما و متحدان اسراييلي 
مصمم هستيم تا هيچگاه به ايران اجازه دستيابي به 
سالح هس��ته اي داده نشود.ما همچنان معتقديم كه 
بازگش��ت متقابل به پايبندي به برجام همان راه حل 
مناسب اس��ت. اين از طرف ما حدس و گمان نيست. 
از ژانويه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ مسير ما به طور كامل اجرا 
شده بود. ايران از آن تبعيت مي كرد و برنامه هسته اي 
ايران به طور قابل راستي آزمايي و براي هميشه محدود 
بود و اين بدان معناس��ت كه ايران براي هميش��ه از 
دستيابي به سالح هسته اي منع شده بود. اين واقعيت 
است، واقعيتي كه قباًل تجربه كرده ايم، و مي خواهيم 

به آن برگرديم.

     روند قيمت ها در ۱۴0۱
قيمت س��كه طرح جديد در هفته دوم سال ۱۴۰۱ و 
شروع فعاليت واحدها در ميانه كانال ۱۲ ميليون تومان 
در نوسان بود و با توجه به كاهش معامالت، حباب سكه 
از ۵۰۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان رس��يد. سكه 
طرح جديد در ابتداي هفته گذش��ته و با شروع به كار 
واحدهاي صنفي به طور متوسط با بهاي ۱۲ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان داد و ستد مي شد، در روزهاي بعد 
قيمت س��كه طرح جديد همواره در بازه قيمتي ۱۲ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان در نوسان بود.در هفته دوم فروردين ماه و با پايان 
تعطيالت ن��وروزي هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز در بازه 
قيمتي يك ميليون و ۲۳۰ هزار تومان تا يك ميليون 
و ۲۵۵ ه��زار تومان افت و خيز داش��ت اما در مجموع 
مي توان گفت كه در طول هفته گذشته سير صعودي 
آرامي را در پيش گرفته بود.در اين بازه زماني هر مثقال 
طالي آب شده در محدوده قيمتي پنج ميليون و ۳۰۰ 
هزار تومان ت��ا پنج ميليون و ۴۳۰ هزار تومان معامله 
مي ش��د و اگر چه در ابتداي هفته س��ير صعودي در 
پيش گرفت اما در روزهاي پاياني هفته دوباره بر مدار 
نزول حركت كرد.ناي��ب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران درباره تحوالت بازار طال در هفته دوم فروردين 
ماه گفت: پس از تعطيالت يك هفته اي سال ۱۴۰۱ 
در هفته دوم س��ال اگرچه بازار اصلي طال و جواهر در 
تهران تعطيل بود اما بخش��ي از بازارها فعال شدند و 
برخي از واحدهاي صنفي در سطح كشور فعاليت خود 
را در س��ال جديد آغاز كردند.»محمد كشتي آراي« 
اظهار داش��ت: دو اتفاق مهم در هفته گذشته رخ داد؛ 
رخداد نخست نوسانات اونس جهاني بود كه با توجه به 
تحوالت سياسي اوراسيا يعني جنگ روسيه و اوكراين 
موجب تغيير بهاي اونس جهاني شد.در هفته گذشته 

قيمت انس جهاني به به��اي كمتر از يك هزار و ۹۰۰ 
دالر رسيد اما در مجموع نوسان ۵۰ دالري را ثبت كرد. 
به طور متوسط در هفته گذشته ۳۶ دالر كاهش قيمت 
را نسبت به ابتداي هفته داشتيم و روز پنجشنبه قيمت 
هر اونس به يك هزار و ۹۲۲ دالر رسيد كه كاهش ۲۶ 
دالري نسبت به ابتداي هفته داشت. با توجه به كاهش 
تقاضا حباب انواع سكه هفته گذشته كاهش بود اما با 
توجه به اينكه قيمت جهاني طال كاهش داشت انتظار 
افت بها را داشتيم اما چنين اتفاقي رخ نداد و به اين علت 
بود كه نرخ ارز سير صعودي را در پيش گرفت و افزايش 
قيمت ارز مانع كاهش قيمت طال و س��كه در نتيجه 
افزايش بهاي انواع سكه شد.دو متغير اصلي قيمت طال 
و سكه در هفته گذشته بحث جنگ اوكراين و روسيه 
و عامل ديگر قيمت ارز ب��ود كه تحت تاثير مذاكرات 
وين قرار داشت.در هفته گذشته بسياري از صرافي ها 
و واحدها تعطيل بودند در نتيجه قيمت ارز حدود يك 
هزار تومان افزايش نرخ داشت و دالر از ۲۶ هزار و ۲۰۰ 
تومان به ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان رس��يد كه اين قيمت 
بر قيمت طال و سكه تاثير گذاشت.در روزهاي پاياني 
سال گذشته با توجه به تقاضايي كه براي خريد سكه 
وجود داشت حباب هر قطعه سكه تا ۵۰۰ هزار تومان 
افزايش داشت اما در دو هفته ابتداي سال جديد با توجه 
به كاهش تقاضا حباب سكه كاهش يافت و در آخرين 
معامالت بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان حباب داشت.

معامالت در دو هفته گذشته در جريان بود و اميدواريم 
با پايان تعطيالت از روز يكشنبه و تعيين بهاي اونس 
جهاني طال و ارز موجب ساماندهي قيمت انواع سكه و 
طال شود اما نمي توان پيش بيني كرد كه قيمت ها در 
هفته هاي آينده چطور خواهد بود.بررسي روند دالر 
در بازار آزاد س��ال گذشته نش��ان مي دهد نرخ دالر از 
ابتداي سال تا ارديبهش��ت ماه در حال كاهش بوده و 
پس از آن از ارديبهشت تا آبان، روند صعودي را پشت 

سر گذاشته است. 



گروه بازار سرمايه|
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 روزهاي پر فراز 
و نشيبي را پشت سر گذاشت. روزهايي كه سهامداران 
خرد و حقيقي بازار سهام فرار را به قرار ترجيح داده و 

پول خود را از بازار سرمايه خارج كردند.
شاخص كل در 12 ماه سال گذشته روندهاي متفاوتي 
داشت؛ البته در پايان در همان جايي قرار گرفت كه در 
ابتداي سال قرار داشت. همين مساله نشان مي دهد 
سرمايه گذاران در اين بازار از كسب سود محروم بوده و 

البته كه زياني هم نكرده اند.

    افت 9 درصدي بازار سهام در فصل بهار
شاخص كل بورس در حالي كه در ابتداي سال در كانال 
1.3 ميليون واحد قرار داشت، س��ال 1400 را نيز در 
نيمه كانال يك ميليون و 300 هزار واحد به پايان برد، 
اما سال 1400 سالي پر فراز و نشيب بود و هر فصل و 
هر ماه سال براي سهامداران رنگ و بوي خاصي داشت 

و بورس يك رويه متفاوت را به ثبت رساند. 
بازار س��هام در ماه هاي ابتدايي سال همان روند سال 
گذشته را در پيش گرفت و در فروردين ماه با كاهش 
102 ه��زار واحدي ب��ه كانال 1.2ميلي��ون واحدي 
بازگش��ت و بازدهي منف��ي 7.83 درصدي را به ثبت 

رساند.
ارديبهشت سال 1400 همان در بر روي همان پاشنه 
چرخيد و افت شاخص اين بار شاخص كل را به كانال 
1.1 ميليون واحدي بازگرداند. شاخص كل بورس در 
اين ماه كاهش 99 هزار و 132 واحدي داشت و بازدهي 

اين ماه بازار سهام نيز منفي 8.21 درصد بود.
اما در خردادماه بازار س��رمايه در واكنش به انتخابات 
رياست جمهوري روند صعودي به خود گرفت و رشد 
79 هزار واحدي ش��اخص كل در اين ماه تا حدودي 
توانست افت شاخص در دو ماه ابتدايي را جبران كند، 
اما هنوز ش��اخص كل در كانال 1.1 ميليون واحدي 
قرار داشت. بازدهي بورس در خردادماه 7.13 درصد 

بوده است.
به عبارت ديگر، بهار فصل نزول شاخص هاي عملكردي 
بورس ب��ود. در آخرين روز معامالتي اين فصل در 31 
خرداد ماه ش��اخص كل بورس در رقم يك ميليون و 
168 هزار واحد قرار داشت تا بازدهي بورس در فصل 
بهار منفي 9.24 درصد باشد. شاخص كل هم وزن نيز 

به سطح 370 هزار واحد رسيد.

    رشد بورس در تابستان گرم 
با مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري و 
آرام گرفتن قيمت ارز و طال در كشور، بازار سرمايه نيز 
به يك وضعيت متعادل و صعودي در تابستان دست 

پيدا كرد.
ش��اخص كل بورس در تيرماه سال گذشته با رشد 
136 هزار و 433 واحدي، توانست بازدهي 11.49 
درصدي را براي س��هامداران به همراه بياورد. اين 
ش��اخص در مردادماه نيز بيشترين ميزان رشد در 
س��ال 1400 را به ثبت رس��اند و 226 هزار و 854 
واحد رشد كرد و قله بورس در سال گذشته در اين 
ماه به دس��ت آمد. بازدهي بازار سهام در مردادماه 

17.14 درصد بود.
اما با مش��خص ش��دن برنامه دولت در زمينه كنترل 
كسري بودجه و كاهش تورم، بازار سرمايه به اين مساله 

واكنش منفي نشان داد و كاهش شاخص در شهريور 
ماه رخ داد. بازدهي منفي 8.26 درصدي شاخص كل 
در اين ماه نشات گرفته از همين موضوع بود. به عبارت 
ديگر، در آخرين روز كاري ش��هريور ش��اخص كل 
بورس در رقم يك ميلي��ون و 386 هزار واحد قرار 
گرفت تا بازدهي فصل تابستان مثبت 19.82 درصد 
شود. شاخص كل هموزن نيز در سطح 415 هزار و 
495 واحد قرار داشت. شاخص كل توانست خود را 
در كانال 1.4 ميليون واحدي تثبيت كند. البته اين 
شاخص تا نيمه كانال 1.5 ميليون واحدي نيز پيش 

رفت، ولي نتوانست آن را حفظ كند.

    پاييز بدون هيجان بورس تهران
بورس در مهرماه افت و خيز چنداني نداش��ت و يك 
روند متعادل اما منفي را پشت سر گذاشت. شاخص 
كل در اي��ن ماه با افت 14 ه��زار و 360 واحدي روبرو 

شد و بازدهي منفي يك درصدي را به جاي گذاشت.
شاخص كل بورس در آبان ماه نيز مانند مهرماه روندي 
عادي داش��ت و بازدهي منفي 0.04 درصدي داشت 
و به ميزان 626 واحد كاهش يافت. اين ش��اخص در 
آذرماه نيز با افت روبرو ش��د و 48 ه��زر و 148 واحد 
پايين آمد و بازهم بازدهي بورس منفي 3.42 درصد 
شد. در انتهاي آذرماه شاخص كل بورس به سطح يك 
ميليون و 318 هزار واحد رسيد و بازدهي فصل پاييز 

منفي 4.44 درصد شود.

    جنگ شاخص سازها و كوچك ها
در زمستان

بازار س��هام در زمس��تان نيز روندي ع��ادي و بدون 
نوسان هاي زياد داشت. دي ماه بورس با افت 77 هزار 
واحدي مواجه شد و بازدهي منفي 5.68 درصدي را 
براي س��هامداران به همراه داشت. بهمن ماه نيز افت 

شاخص به دليل نوس��ان كم بازار سرمايه تنها هفت 
هزار و 399 واحدي كاهش يافت و منفي 0.58 درصد 

بازدهي را به ثبت رساند.
اما در اسفندماه به دليل شكل گيري مناقشه روسيه و 
اوكراين قيمت فلزات اساسي و نفت در بازارهاي جهاني 
به شدت رشد كرد و همين مساله باعث شد تا تقابل هاي 
جذابي در بازار سرمايه شكل بگيرد. تقابل سهم هاي 
ريالي و دالري، تقابل سهم هاي كوچك و بزرگ، همه 

و همه در ماه پاياني سال اتفاق افتاد.
بورس در اس��فندماه 99 هزار و 845 واحد رشد كرد و 
وارد كانال 1.3 ميليون واحدي شد. بازدهي شاخص 
كل در اين ماه نيز مثبت 7.29 درصد بوده اس��ت. به 
عبارت ديگر، در آخرين فصل سال شاخص كل بورس 
در آخرين روز كاري به سطح يك ميليون و 367 هزار 
واحد رس��يد تا بازدهي فصل زمس��تان مثبت 0.61 

درصد شود.
بورس در س��ال 1400 در مجموع 4 ماه با رشد روبرو 
شده و در 8 ماه ديگر با افت قيمت ها همراه بوده است. 
در مجموع در س��ال 1400 بازار سرمايه بازدهي 4.4 
درصدي داش��ته اس��ت. كاهش اعتماد به بورس كه 
از س��ال 99 آغاز و در سال گذش��ته نيز ادامه داشت، 
سبب خروج پول سهامداران حقيقي از بازار سهام شد. 
همين موضوع در سال 1400 بزرگ ترين چالش بازار 

سرمايه بوده است.

   كدام سهام بيشترين افت را داشتند؟
صنايع شيميايي سينا با نماد »شسينا«؛ نماد پر حاشيه 
بازار است در سال 1400 افت بيش از 70 درصدي را 

تجربه كرد.
ش��ركت نوش مازندران » غنوش« كه در دوره رش��د 
بورس طي س��ال هاي 99 با ي��ك روند صعودي قوي 
نگاه ها را به خود جلب كرده بود، حاال روزهاي خوبي را 

س��پري نمي كند و در ابتداي سال 1400 تا پايان آن، 
بيش از 65 درصد افت كرده است. شركت كارخانجات 
مخابراتي ايران » لكما« از ابتداي سال 1400 تاكنون، 

ضرر 65 درصدي را به سهامداران خود تحميل كرد.
بيمه اي ها در ماه هاي اخير تحت تأثير اخبار مربوط به 
مذاكرات وين قرار داشتند. در اين ميان، سهام شركت 
بيمه حاف��ظ » وحافظ« در س��ال 1400 بيش از 50 

درصد افت داشت.
نماد پيزد كه در ارديبهشت ماه س��ال 99 و در دوران 
اوج رشد بورس عرضه اوليه شد. توانست ركورد ميزان 
شركت در عرضه هاي اوليه را هم جابه جا كند. در سال 
1400 وضعيت خوبي نداش��ت و ب��ا افت بيش از 40 

درصدي مواجه شد.

    5 سهم سودده سال 1400 كدام است؟
نماد شرنگي كه در س��ال هاي گذشته روندي خنثي 
داش��ت، طي س��ال 1400 رش��د قابل توجهي را به 
ثبت رس��اند و نزديك به 200 درصد س��ود را نصيب 

سهامدارانش كرد.
سهام شركت توليد سموم علف كش » شسم« نيز در 
سال 1400 رش��د خوبي را تجربه كرد و 150 درصد 

رشد داشت.
فنفت نيز جزو نمادهاي ُپرحاشيه بازار در ماه هاي اخير 
بود. سهام شركت صنايع تجهيزات نفت با نماد فنفت 
توانست طي سال 1400 حدود 140 درصد رشد را به 

ثبت برساند.
نماد سپرمي هم در اين سال، بازدهي 100 درصدي را 

نصيب سهامدارانش كرد.
شركت توليدي و صنعتي آبگينه با نماد كابگن نيز ديگر 
نماد بازار پايه است كه توانسته خود را به پنجمين سهام 
پربازده بازار سرمايه در سال 1400 تبديل كرده و 98 

درصد رشد داشته باشد.
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راه اندازي گواهي
سپرده كااليي در همه صنايع

كاالخبر| دوم اسفند ماه س��ال گذشته، نمايندگان 
مجلس با معافيت ماليات ب��ر ارزش افزوده بازار گواهي 
سپرده هاي كااليي و انتقال ماليات به گيرنده نهايي كاال، 
موافقت كردند كه با اجراي اين قان��ون و با انتقال اخذ 
ماليات بر ارزش افزوده از گواهي هاي س��پرده كااليي 
به گيرنده نهايي كاال، مي توانيم ش��اهد رونق و تقويت 
فرصت هاي جديد سرمايه گذاري در اين ابزار مالي بورس 
كاالي ايران به خصوص بر پايه كاال هاي صنعتي و معدني 
و پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي باشيم. مجيد عشقي 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص بيان 
كرد: با مصوبه اخير مجلس مبني برمعافيت ماليات بر 
ارزش افزوده بازار گواهي س��پرده هاي كااليي و انتقال 
ماليات به گيرنده نهايي كاال، ابه��ام مالياتي معامالت 
گواهي سپرده كااليي برطرف شده و از اين پس مشكل 
مالياتي كه سال هاي گذشته در صنايع مختلف وجود 
داشت، حل خواهد شد به طوري كه از اين پس مي توانيم 
گواهي س��پرده كااليي را روي محصوالتي كه مشمول 
ماليات بر ارزش افزوده هستند به راحتي راه اندازي كنيم. 
در سال هاي اخير ابهام مالياتي گواهي سپرده كااليي از 
راه اندازي اين ابزار روي محصوالتي كه ش��امل ماليات 
بر ارزش افزوده مي شوند، مانع ش��د اما با مصوبه اخير 
مجلس، بورس كاال مي تواند گواهي سپرده كااليي را در 
تمام صنايع از جمله محصوالت صنعتي مانند فوالد، مس 
و محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي راه اندازي 
كند. از س��وي ديگر ج��واد فالح، مدير توس��عه بازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران نيز در اين خصوص اظهار 
كرد: با تصويب نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
گواهي سپرده كااليي،  اميدواريم قرارداد هاي گواهي 
س��پرده كااليي عالوه بر كاال هاي كش��اورزي بر پايه 
كاال هايي كه پيش تر مشمول ماليات بر ارزش افزوده 
بودن��د، راه اندازي و با اقبال عمومي س��رمايه گذاران 
مواجه شود. مدير توسعه فيزيكي بورس كاالي ايران 
ابراز اميدواري كرد با رفع ابه��ام مالياتي بازار گواهي 
سپرده كااليي، مردم و فعاالن بازار كااليي روي اوراق 
مبتني بر كاال استقبال بيشتري كنند و فرصت هاي 
سرمايه گذاري جديدي هم از اين ناحيه شكل گيرد. 
وي با اش��اره اينكه رونق و تقويت گواهي سپرده هاي 
كااليي مي تواند پيامد ها و اثرات مطلوبي به دنبال داشته 
باش��د، اظهار كرد: پس از تقويت گواهي سپرده هاي 
كاال هاي صنعتي، معدني و پتروشيمي و فرآورده هاي 
نفتي، مي توان قرارداد هاي آتي يا اختيار معامله روي 
اين محصوالت و به دنب��ال آن، صندوق هاي كااليي 
جديد راه اندازي شود و به واسطه آن، دورنماي جذب 

سرمايه گذاري در اين عرصه برجسته تر به چشم آيد.

صندوق هاي سرمايه گذاري 
ماليات نمي دهند

در روزهاي پاياني س��ال گذش��ته خبري در ب��ازار در 
زمينه اعمال ماليات بر سپرده هاي بانكي صندوق هاي 
سرمايه گذاري منتشر شد كه از همان زمان حاشيه هاي 
زيادي در بازار و نيز نگراني سهامداران را به همراه داشت. 
محس��ن خدابخش نايب رييس هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اعالم 
كرد: براساس قانون، درآمد صندوق ها معاف از ماليات 
هستند، بنابراين بحث ماليات بر سپرده ها در صندوق هاي 
سرمايه گذاري نبايد اجرا شود، زيرا قانون دايمي در مورد 
اين صندوق ها وجود دارد كه درآمد آنها معاف از ماليات 
هستند. وي اظهار داشت: در صورت اعمال قانون ماليات 
بر س��پرده هاي بانكي صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
تاثير منفي آن مجبور خواهيم ش��د تا به جاي س��هم 
سپرده هاي بانكي در صندوق هاي سرمايه گذاري، سهم 
اوراق را افزايش دهيم. با توجه به مطرح ش��دن چنين 
مباحثي از س��وي نايب رييس هيات مديره س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، اما نتيجه نهايي تصميم گيري ها 
براي اعمال ماليات بر صندوق هاي سرمايه گذاري در 
ابهام ق��رار گرفته بود و اين موض��وع منجر به اعتراض 
گسترده فعاالن حاضر در اين بازار شد كه معتقد بودند 
 بايد هر چه زودتر اقدامات الزم براي ش��فاف س��ازي 
اين تصميم گيري ها در دستور كار قرار بگيرد. اكنون و با 
توجه به مطرح شدن چنين حاشيه هايي، »رضا نوحي 
حفظ آبادي« مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار اعالم كرده است: با توجه به ابهامات 
مطرح ش��ده در خصوص آثار مالياتي ناشي از بند )ر( 
تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1401 بر صندوق هاي 
سرمايه گذاري، سازمان بورس طي مكاتباتي با سازمان 
امور مالياتي پيگير اظهارنظر صريح و رفع ابهام در اين 
خصوص بود. س��ازمان امور مالياتي كش��ور طي نامه 
ش��ماره 211/200/ به تاريخ ١٠ فروردين ماه 1401 
اظهارنظر درخصوص تاثير حكم فوق بر صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را به ش��رح نامه پيوس��ت اعالم كرد. 
مطابق نامه مزبور »با توجه به اينكه يكي از موضوعات 
اصلي فعاليت صندوق ها مطابق اساس��نامه مصوب 
آنها، س��رمايه گذاري در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و 
گواهي هاي سپرده بانكي است، بنابراين سود سپرده 
بانكي صندوق هاي سرمايه گذاري مشمول تبصره 1 
ماده 143 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم بوده و عدم 
اجراي بند )2( ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم 
در مورد اشخاص حقوقي در س��ال 1401 در اجراي 
بند )ر( تبصره 6 قانون بودجه 1401، موجب شمول 
ماليات نسبت به سود سپرده هاي بانكي صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشمول تبصره 1 ماده 143 مكرر قانون 
مالياتهاي مستقيم )موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها 

و نهادهاي مالي جديد...( نخواهد شد.«

ماجراي »پااليشي يكم«
براي سرخابي ها تكرار مي شود؟

فرابورس در اولين روزهاي عرضه س��هام اس��تقالل و 
پرس��پوليس در صفحه اينس��تاگرام خود از كمپين 
#هوادار- س��هامدار و تبليغ خريد سهام سرخابي ها 
رونمايي كرد. اين موضوع تبليغ را با مثالي از وضعيت 
گذشته بورس نگاه مي كنيم. در دولت قبلي صندوق هاي 
پااليش��ي يكم و دارا يكم در بازار پذيره نويس��ي شد. 
مسووالن وقت دولت قبل هنگام پذيره نويسي، اقدام 
به تبليغ خري��د اين دو صن��دوق كردند. ام��ا پس از 
پذيره نويسي صندوق پااليشي يكم قيمت آن حتي به 
كمتر از قيمت پذيره نويسي رسيد. مردمي كه با دعوت 
و تبليغ مسووالن اقدام به خريد اين صندوق ها كردند 
و ب��ا زيان قابل توجهي روبرو ش��دند. امروز نيز نه تنها 
اين دو صن��دوق زير قيمت ارزش ذاتي خالص معامله 
مي شوند و زيان مردم را تشديد كرده اند. بلكه از آنجا كه 
در سال هاي گذشته مسووالن تبليغ اين دو صندوق را 
كردند مردم اعتماد خود را به سرمايه گذاري در سهام از 
دست دادند. اين در حالي است كه سال ها طول كشيد 
تا مردم با س��رمايه گذاري در بازار سرمايه آشنا شوند. 
پس از پذيرش س��رخابي ها، فرابورس به عنوان يكي 
ار اركان اصلي بازار سرمايه، رسما از كمپيني با عنوان 
#هوادار- س��هامدار حمايت كرد. اين يعني اقدامي 
تبليغي براي خريد و پذيره نويسي دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس. اين در حالي است كه كارشناسان بازار 
س��رمايه بر اين عقيده اند كه اين دو باش��گاه زيان ده 
هس��تند. همچنين در مورد خريد سهام و شركت در 
پذيره نويسي سرخابي ها توسط مردم عادي به مسووالن 
مربوطه هشدار دادند. براين اساس امكان دارد سرنوشت 
سهام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس مشابه پااليشي 
يكم شود، اما با يك تفاوت و اين تفاوت آن است كه اين 
بار يك ركن اصلي بازار س��رمايه يعني فرابورس ايران 
رسما اقدام به تبليغ پذيره نويسي اين شركت ها كرده 
و از هواداران سرخابي ها در كمپين  #هوادار-سهامدار 
دعوت كرده كه جدا از هواداري، سهامدار باشگاه هاي 
استقالل و پرسپوليس شوند.اين در حالي است كه قانون 
صراحتا عنوان كرده كه هر گونه حمايت يا تبليغ سهام 
يا شركت در پذيره نويس��ي توسط اركان بازار سرمايه 
جرم است و نهادهاي نظارتي طبيعتا بايد با اركاني كه 
اقدام به تبليغ كرده اند برخورد كنند. با اين وصف اين 
سوال پيش مي آيد كه آيا فرابورس ايران اوال با علم به 
زيان ده بودن سرخابي ها و با وجود اخطارهاي فراوان 
توسط كارشناسان بازار سرمايه از احساسات هواداران 
دو باشگاه بزرگ استقالل و پرسپوليس سوءاستفاده 
كرده تا شايد پذيره نويسي اين دو باشگاه موفق شود و 
به ظن مديران فرابورس كارنامه اي براي اين ركن به 
حساب آيد! ثانيا اگر سرنوشت دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس همچون پااليشي يكم شود آيا مسووالن 
فرابورس و س��ازمان بورس جوابگوي مردم خواهند 
بود ؟ البته رييس س��ازمان بورس در نشست خبري 
اخير خود تاكيد كرد كه اگر فرابورس تبليغي در مورد 
هواداري از كمپين خريد سهام سرخابي ها كرده باشد 

با اين ركن بازار سرمايه برخورد قانوني خواهد كرد.

استارتاپ ها در كدام بازار 
پذيرش مي شوند؟

ايرنا| ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس گفت: اقدامات 
صورت گرفته از س��وي دولت سيزدهم براي حمايت از 
بازار سرمايه همس��و با اليحه بودجه ١4٠١ است. وي به 
پيش نويس اليحه بودجه 1401 و تأثير آن بر بازار سرمايه 
اشاره كرد و تصريح كرد: تصويب آن پيش نويس زمينه 
ساز ايجاد مشكل در بسياري از شركت هاي بزرگ مانند 
پتروشيمي، فوالد و س��يمان بود و در همين راستا طي 
تعامالت صورت گرفت��ه اركان اقتصادي دولت، آثار اين 
تصميم ها در بازار سرمايه بررسي شد و سرانجام طي نامه اي 
تغييرات بودجه اي در راستاي حمايت از بازار سرمايه توسط 
رييس جمهور به مجلس شوراي اسالمي اعالم و در بودجه 
آورده ش��د. فدايي اين اقدام دولت س��يزدهم را حمايت 
غيرمستقيم از بازار سرمايه دانست و اظهار كرد: اصالح 
نرخ گاز صنايع، يكي از ريسك هاي مهم بازار سرمايه را از 
بين برد، همچنين كاهش فروش اوراق دولتي نسبت به 
ماه هاي گذشته نيز ديگر تصميم حمايتي دولت براي بازار 
سرمايه بود. مديرعامل فرابورس ايران لزوم انضباط مالي 
دولت و انتشار اوراق منطبق با شرايط بازار در سال آينده 
را موضوع مهمي دانست و ادامه داد: دولت بايد تالش كند 
در زمان سررسيد اوراق، اقدام به انتشار اوراق جديد كند 
تا بازار س��رمايه دچار مشكالتي كه در گذشته شاهد آن 
بوديم، نشود. مديرعامل فرابورس ايران تداوم قيمت گذاري 
دستوري در صنايع را س��دي در برابر توسعه اقتصادي 
دانس��ت و افزود: رانت صنعت خودرو نيز ناشي از همين 
مشكل است، سياس��ت هاي دولت نيز در حوزه خودرو، 
حمايت از توليد داخل و حذف رانت دالالن است. فدايي 
در خصوص چشم انداز بازار سرمايه به مولفه هاي اثرگذار 
بر اين بازار اشاره كرد و گفت: تصويب بودجه، روشن شدن 
موضوع اخذ ماليات از سپرده هاي بانكي و همچنين تعيين 
تكليف مذاكرات برجامي، مي تواند مهم ترين ابهامات بازار 
س��رمايه را برطرف و چش��م انداز بازار را مشخص كند تا 
سهامداران بتوانند تصميم درستي براي سرمايه گذاري 
در بازار اتخاذ كنند. مدير عامل فرابورس ايران ادامه داد: 
موضوع ديگر مساله مربوط به حمايت سهامداران حقوقي 
از بازار اس��ت كه س��ازمان بورس به طور جدي در حال 
پيگيري اين مساله است. وي خطاب به سهامداران روش 
درست سرمايه گذاري در بازار سهام را ارزيابي كرد و گفت: 
سهامداران بايد منابع مازاد خود را براي سرمايه گذاري وارد 
بورس كنند و حتماً از سرمايه گذاري در بازار سهام از طريق 
فروش اموال ضروري مانند مس��كن و خودرو خودداري 
كنند. بهتر است سهامداران اقدام به خريد سهام شركتي 
كنند كه داراي روند س��ودآوري مشخص هستند. مدير 
عامل فرابورس ايران در ادامه به آخرين وضعيت عرضه 
شركت هاي دانش بنيان در فرابورس اشاره كرد و افزود: 
درخصوص عرضه ش��ركت هاي دانش بنيان فرآيند ها 
به خوبي در حال طي ش��دن است و نماد شركت تپسي 
هم به عنوان اولين شركت دانش بنيان درج شده است. 
وي با اشاره به اينكه قرار بود شركت هاي دانش بنيان به 
دليل ماهيت خاص آنها در تابلو هدف درج شوند، گفت: 
در تصميم بعدي با هدف حمايت از اين شركت ها مقرر 
شد تا استارتاپ ها نيز مانند ساير شركت ها در بازار اصلي 
پذيرش شوند. فدايي به تعيين شرايط پذيرش استارتاپ ها 
در فرابورس توسط سازمان بورس اشاره كرد و گفت: با احراز 
اين شرايط و ارايه استعالم هاي تعيين شده توسط سازمان 
بورس، شركت هاي دانش بنيان مي توانند وارد بازار شوند. 

»تعادل« روند معامالت بازار را در سال 1400 بررسي مي كند

سالي كه بر بورس گذشت

دامنه نوسان تغيير مي كند؟
با توجه به ايجاد چنين حاش��يه هايي در بين فعاالن 
بازار، محمود گودرزي، مدير عامل ش��ركت بورس 
اوراق بهادار تهران در گفت وگو ب��ا ايرنا به پاره اي از 
توضيحات درباره عوامل تأثيرگذار بر نوسانات سال 
گذش��ته بورس و نيز برنامه هاي اين شركت در سال 
1401 و در زمينه بهبود روند معامالت بورس پرداخته 

است كه در ادامه آن را مي خوانيد.
گ��ودرزي در ابتدا مي گويد: در 2 ماه ابتدايي س��ال 
1400، ابهام��ات سياس��ي مرب��وط ب��ه انتخابات 
رياس��ت جمهوري و كاه��ش 20 درص��دي نرخ ارز 
س��بب روند ماليم و كاهنده بازار شد. اجرايي شدن 
مصوبات سران قوا در راستاي حمايت از بازار سرمايه، 
تقويت صن��دوق تثبيت ب��ازار س��رمايه، برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري و ارايه ديدگاه هاي مثبت 
رييس جمهور جديد نسبت به بازار سرمايه، كاهش 
نرخ سود بين بانكي و رشد نرخ ارز باعث شدند تا بازار 
سهام از س��ومين ماه سال 1400 روندي صعودي را 
آغاز كند و اين مسير را تا ش��هريور ماه 1400 ادامه 
ده��د. وي ادامه مي ده��د: پس از آن افزايش س��ه 
درصدي نرخ س��ود بين بانك��ي و ابهامات بودجه به 
ويژه در مورد نرخ خوراك و حقوق مالكانه، ادامه روند 
صعودي بازار متوق��ف و روندي نزولي به آن تحميل 
شد. در مجموع شاخص كل بورس پس از طي كردن 
روند نزولي ٢ ماهه و پس از آن در 4 ماه صعود، سپس 
برگش��ت به روند نزولي در پايان يازدهمين ماه سال 
1400 به نخستين روز هاي سال گذشته قرار گرفت.

اين مسوول اظهار مي كند: تعيين مسير معامالت بازار 
سهام تحت تأثير عوامل زيادي قرار دارد. متغير هايي 
مانن��د قيمت جهاني فلزات اساس��ي، قيمت نفت و 
فرآورده هاي پااليش��ي و محصوالت پتروش��يمي، 
سياست هاي بانك مركزي در تعيين نرخ سود بانكي، 
سياس��ت هاي مالي دولت، س��ازوكار تعيين قيمت 
كاال هاي اساسي در كشور، نرخ تورم، نرخ ارز و البته 
متغير هاي سياسي و روابط بين الملل همگي بر روند 

بورس اثرگذار هستند.

بورس تهران كه پذيراي شركت هايي از 40 صنعت 
متفاوت اس��ت متأثر از تعداد باالي��ي از متغير هاي 
اقتصادي و سياسي است و تغييرات روند يك متغير 

مي تواند اثر متفاوتي بر صنايع مختلف داشته باشد.
وي تصريح مي كند: همچنين اين امكان وجود دارد 
كه متغير ها همسو با يكديگر حركت نكرده و اثرات 
يكديگر را خنثي كنند. در هر حال با توجه به آنكه روند 
آتي متغير هاي اثرگذار بر بورس هرگز با قطعيت قابل 
پيش بيني نيستند، بنابراين در مورد روند آينده بورس 
به ويژه آينده كوتاه مدت آن نيز نمي توان با قطعيت 
اظهارنظ��ر كرد اما در مجموع ب��ا توجه به روند كلي 
بورس تهران در ساليان گذشته و همچنين افت قابل 
مالحظه آن از مرداد 1399 تا پايان آن سال و تداوم 
روند آن در سال 1400، مي توان پيش بيني كرد كه 

سال 1401 سال بهتري براي بورس تهران باشد.
مديرعامل ش��ركت بورس تهران مي گوي��د: به باور 
بنده با توجه به وجود 22 ميليون كدمعامالتي فعال 
و نزديك به 50 ميليون كد معامالتي در جامعه ايراني، 
در صورتي كه بازار سرمايه روند رو به رشد خود را با 
اعتماد س��ازي اقتصادي و سياسي به صورتي پايدار 
از سر گيرد، ش��اهد حضور دوباره سرمايه گذاران در 
اين ب��ازار خواهيم بود. بازار س��هام، بازاري پيچيده 
و تحت تأثي��ر متغير هاي گوناگون و متعدد اس��ت، 
سرمايه گذاري در بازار سهام فعاليتي است كه نياز به 

تخصص، صرف وقت و انرژي دارد.
گودرزي ادام��ه مي دهد: بديهي اس��ت افرادي كه 
ش��اغل به فعاليت ه��اي ديگر اقتصادي هس��تند از 
تخصص و زمان الزم براي س��رمايه گذاري حرفه اي 
در اين بازار برخوردار نيس��تند و براي حضور در آن 
بايد بر تجربه و تخصص نهاد هاي مالي واس��ط تكيه 
كنند؛ بنابراين همچون هميش��ه توصيه مي ش��ود 
كه س��رمايه گذاران غيرحرفه اي ب��راي ورود به بازار 
س��هام از طري��ق صندوق ه��اي س��رمايه گذاري يا 
شركت هاي س��بدگرداني اقدام كنند. اكنون تعداد 
قابل توجهي صندوق س��رمايه گذاري، شركت هاي 

مشاوره سرمايه گذاري و سبدگردان در كشور فعال 
هستند و مي توانند خدمات حرفه اي خود را در اختيار 

سرمايه گذاران غيرحرفه اي قرار دهند.
وي در پاس��خ به س��وال اينكه »برنامه هاي شركت 
بورس تهران براي كاهش نوس��انات بازار در س��ال 
١4٠١ چيست؟ « مي گويد: نوسان، جزئي از روند بازار 
سهام است و جلوگيري از نوسان بازار به ماهيت آن كه 
معامله دارايي هاي مالي در فضايي نقدشونده است، 
آسيب مي رساند. آنچه در بازار سهام غيرقابل قبول 
است و مسووالن بازار سرمايه همواره مصمم به متوقف 
كردن آن هستند، نوسان بازار ناشي از انتشار اطالعات 
نادرس��ت، انجام معامالت متقلبان��ه و فريب كارانه 
اس��ت. اصواًل وجود دامنه نوسان نيز با هدف آگاهي 
سرمايه گذاران از تغييرات قيمتي و دادن فرصت به 

سرمايه گذاران براي اخذ تصميمات مقتضي است.
اين مسوول تأكيد مي كند: بورس تهران براي افزايش 
توان نظارتي و افزايش شفافيت بازار اقدام به ارتقاي 
مستمر سازوكار هاي مكانيزه نظارت بر بازار كرده و 
همچنين س��ازمان بورس با همكاري بورس تهران 
روش و سازوكار افش��اي اطالعات توسط ناشران را 
نيز بهينه و مبتني بر فناوري هاي نوين كرده است. از 
سوي ديگر تكيه بر سازوكار بازارگرداني تأثير مناسبي 
بر نقدشوندگي و جلوگيري از نوسانات هيجاني بازار 
داشته و همچنان در دس��تور كار بورس تهران قرار 
خواهد داشت. تفكيك بازار براساس شرايط بنيادي 
شركت ها از جمله پيشنهاد هاي بورس تهران براي 
بهبود ريزس��اختار هاي به باور بنده مي تواند كمك 
شاياني به بهبود فرآيند هاي معامالتي كند كه البته 
اين موارد براي بررس��ي به س��ازمان بورس ارس��ال 

شده است.
گودرزي با اش��اره به دامنه نوس��ان مي گويد: دامنه 
نوسان در همه بورس هاي اوراق بهادار مورد استفاده 
قرار مي گيرد و سازمان جهاني نهاد هاي ناظر بازار هاي 
س��رمايه )IOSCO( ني��ز اس��تفاده از آن را ب��راي 
جلوگيري از نوسانات شديد قيمتي به همه بورس ها 

توصيه كرده اس��ت. در صورت نبود دامنه نوسان يا 
افزايش قابل توجه آن به احتمال زياد شاهد تشديد 
نوسانات هيجاني بازار خواهيم بود و اين امر به زيان 
سرمايه گذاران غيرحرفه اي است و توان دستكاري و 
سوءاستفاده از روند هيجاني بازار توسط متخلفين را 

نيز افزايش خواهد داد.
وي ادامه مي دهد: در صورتي كه كليت بازار عالقه مند 
به افزايش دامنه نوس��ان باش��د و تبع��ات آن را نيز 
بپذيرد، گزينه مناسب تفكيك بازار براساس شرايط 
بنيادي شركت ها و افزايش معقول دامنه نوسان براي 
شركت هايي اس��ت كه از ش��رايط بنيادي و بازاري 
مناسب برخوردار هس��تند. در اين خصوص بورس 
تهران پيشنهاد كرده اس��ت تا به صورت فصلي يك 
درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود 
كه اين موضوع در هيأت مديره س��ازمان بورس در 

دست بررسي است.
مديرعامل شركت بورس تهران تأكيد مي كند: حذف 
قيمت گذاري دستوري امكان پيش بيني روند بازار 
را براي متخصصين بازار س��رمايه فراهم مي آورد. از 
سوي ديگر سپردن سازوكار قيمت گذاري به عرضه 
و تقاضا و حذف قيمت گذاري دستوري به ويژه براي 
كاال هاي اساسي كه قيمت بازاري بيشتري نسبت به 
قيمت دستوري دارند مي تواند به سودآوري بيشتر 

شركت ها و وضعيت بهتر آنها در بازار منتهي شود.
وي در نهايت مي گويد: اصواًل سازوكار سهميه بندي 
و تخصيص دس��توري مواد اولي��ه منجر به كاهش 
دس��توري قيم��ت م��واد اوليه مي ش��ود و س��ود 
شركت هاي توليدكننده اين مواد را كاهش مي دهد 
و همچني��ن با ايجاد بازار غيررس��مي ب��ه افزايش 
واسطه گري و انتقال سود از توليدكننده به واسطه 
منتهي مي شود. در صورت تعيين قيمت مواد اوليه 
توسط سازوكار عرضه و تقاضا به ويژه از طريق بازار 
شفافي همچون بورس كاال، سودآوري شركت هاي 
توليدكننده مواد اوليه افزايش مي يابد و شرايط آنها 

در بورس تهران نيز بهتر مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
تورم مسكن در س��ال 1400 مسير متفاوتي از تورم 
عمومي در پيش گرفت، ب��ه گونه اي كه در برخي از 
ماه هاي س��ال گذش��ته، حتي قيمت واقعي مسكن 
)تعديل شده با تورم( منفي شد و سرانجام بر اساس 
آخرين آمارهاي رس��مي، قيمت اس��مي مسكن در 
بهمن ماه سال گذشته از حركت باز ايستاد و متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني با رشد اندك 0.4 
درصدي، ۳۳ ميليون و ۵۶ هزار و ۲00 تومان گزارش 
شد. اگرچه بانك مركزي هنوز گزارش تحوالت بازار 
مسكن در اسفند ماه را منتشر نكرده است، اما با توجه 
به سيطره عوامل خارج از بازار مسكن بر تحوالت اين 
بازار به نظر مي رسد، روند نزولي قيمت واقعي مسكن 
در سال 1400، طي 4۵ روز گذشته نيز دستخوش 
تغيير نشده باشد. چه آنكه كاهش انتظارات تورمي 
ناش��ي از تحركات ديپلماتيك در حوزه هسته اي به 
عنوان موتور اصلي انحراف مسير تورم مسكن از تورم 
عمومي طي ماه هاي گذش��ته همچنان فعال است. 
پي��ش از اين انتظار مي رفت، مذاكرات هس��ته اي تا 
قبل از نوروز به نتيجه برس��د و در پي آن فروش نفت 
و درآمدهاي نفتي افزايش يابد و به طبع نرخ دالر به 
عنوان نماگر انتظارات تورمي رقم هاي زير ۲۵ هزار 
توم��ان را لمس كند؛ اما اينگونه نش��د. در اين حال، 
مذاكرات به شكست نيز نينجاميد و همچنان با شدت 
و ضعف در حال انجام هست. همين زنده بودن نبض 
مذاكرات هسته اي، بر خالف تغيير برخي از شاخص ها 
از جمل��ه افزايش دوباره نرخ دالر ب��ه باالي ۲۶ هزار 
تومان، منجر به روشن ماندن چراغ صبر و انتظار در 
بازار مسكن شده است.در اين حال، با توجه به اينكه 
فعاالن بازار در انتظار مشخص شدن نتايج مذاكرات 
هسته اي بوده و هستند، به نظر مي رسد، ثبات نسبي 
قيمت ها در بازار اس��فند نيز وجود داش��ته و تعداد 
معامالت نيز به دليل كس��ادي بازار مسكن در نيمه 
دوم اسفند هر سال، تا حدي دچار افت شده باشد. در 
چنين شرايطي است كه پيش بيني مي شود، اين روند 
با توجه به تعطيلي دو هفته اي بازار مسكن در نوروز 
و همچنين شروع ماه رمضان به همراه صبر و انتظار 
مضاعف نسبت به مذاكرات هسته اي قيمت مسكن 
را دس��تخوش تغيير خاصي نكند اما احتماال تعداد 
معامالت در فروردين ماه تا حدي افت خواهد كرد. 

    تناقض هاي قيمتي در بازار مسكن
كارشناس��ان عوامل مختلف��ي را در پيش بيني بازار 
مسكن در سال 1401 برمي شمرند. برخي با استناد به 
صحبت هاي وزير راه و شهرسازي مبني بر كسري 10 
ميليون واحد مسكوني معتقدند دست كم تا 10 سال 
آينده نمي توان انتظار ثبات مطلق در بازار مسكن داشت 
و هر از گاهي با تلنگرهاي اقتصادي بايد منتظر تالطم 
اين بازار باش��يم. طي يك سال گذشته با وجود ثبات 
قيمتها و ركود معامالت در بازار، نهاده هاي ساختماني 
به طور متوسط حدود ۵0 درصد رشد قيمت داشتند. 
با توجه به نبود تقاضاي موثر در بازار، رغبت سازندگان 

براي ساخت و ساز كاهش يافته است.

    ركود تورمي در انتظار بازار مسكن
در همين رابطه، فرش��يد پورحاج��ت، دبير كانون 
انبوه سازان به ايس��نا گفت: هزينه هاي مختلفي كه 
س��ازندگان متقبل مي شوند، نهايتا بر عهده خريدار 
نهايي قرار مي گيرد. رشد قيمت مصالح ساختماني، 
افزايش حقوق و دس��تمزد، عوارض منتج به صدور 
پروانه س��اختمان، هزينه مختلف اخذ انش��عابات، 
بس��ته هاي خدمت نظام مهندس��ي در سال آينده 

افزاي��ش مي يابد و اين به معناي تورم بازار مس��كن 
خواهد بود. پورحاجت اظهار كرد: بعضا شعار مي دهند 
كه قصد داري��م جلوي جهش هاي قيمت مس��كن 
را بگيري��م، اما با وجود قانون جهش توليد مس��كن، 
براي سال آينده شرايط خوبي را به لحاظ هزينه هاي 
س��اخت مس��كن پيش بيني نمي كني��م. نهادها و 
ارگان هاي مرتبط با بخش مسكن، هزينه ها را هرطور 
دلشان خواست افزايش دادند و بخش خصوصي هيچ 
چاره اي براي افزايش قيمت مسكن ندارد. نمي توان 
هزينه تولي��د را بيش از ۵0 درصد ب��اال برد و انتظار 
داش��ت بنگاه هاي توليدي هزينه هاي توليد مسكن 

را افزايش ندهند.

   مسكن تا 3 سال به خواب مي رود؟
با اين حال س��يد محمد مرتضوي، عضو هيات مديره 
كانون انبوه س��ازان انتظار دارد بازار مسكن دست كم 
تا سه س��ال آينده به خواب برود. او بيان كرد: افزايش 
هزينه هاي ساخت و نبود متقاضي موثر منجر به ركود 
مسكن در سال 1401 خواهد ش��د. البته در صورت 
احياي برج��ام، تقويت پول ملي و افزايش توان خريد 
متقاضيان به تدريج بازار به رونق مي رسد اما اين فرآيند 

دو تا سه سال طول مي كشد.
مرتض��وي در عين حال معتقد اس��ت: با پالس هاي 
منفي كه از وضعيت اقتصادي و تورم در ماه هاي اخير 
دريافت ش��د، نمي توان به كنترل قيمت تمام شده 
مس��كن اميدوار بود. قيمت مصالح ساختماني رشد 
داش��ت. در يكي دو ماه گذشته نيز اعالم شد كه نرخ 
عوارض س��اختماني توسط ش��هرداري ها افزايش 
مي يابد. از ط��رف ديگر با افزايش هزينه هاي مربوط 
به تامين اجتماعي، زمزمه افزايش قيمت انشعابات 
و دستگاه هاي خدمات رسان و نهايتا دستمزدها كه 
براي سال آينده ۵۷ درصد افزايش پيدا كرده، قطعا 
تاثير مس��تقيم و قابل توجهي در قيمت تمام شده 
مسكن را ش��اهد خواهيم بود.از طرف ديگر رييس 
اتحاديه مشاوران امالك به ثبات بازار در سال 1401 
اميدوار اس��ت. مصطفي قلي خس��روي درخصوص 
پيش بيني بازار مس��كن در سال جاري گفت: آنچه 

مسلم اس��ت اينكه بازار مسكن دوره تنش قيمتي را 
پشت سر گذاشته و از سال 1400 وارد دوره ثبات شده 
است. اما متغيرهايي مثل مذاكرات سياسي، تحوالت 
اقتصاد كالن، بازارهاي موازي، تورم عمومي، ميزان 
نقدينگي، تورم نهاده هاي ساختماني و ميزان كسري 
مس��كن بر اين بازار اثرگذار اس��ت. بر همين اساس 

پيش بيني دقيق اين بازار ممكن نيست.
وي افزود: به دليل عدم توانايي دولت قبل در كنترل 
تالطمات اقتصادي و رش��د ش��ديد قيم��ت ارز در 
سال هاي 1۳۹۶ تا 1۳۹۹ بازار مسكن با رشد قيمت 
مواجه شد و مشاوران امالك نه تنها هيچگونه نقشي 
در افزايش قيمت نداش��تند بلكه از جهش نرخ ها و 
ركود معامالت متضرر شدند.رييس اتحاديه مشاوران 
ام��الك گف��ت: اگر بخواهي��م مروري ب��ر وضعيت 
مولفه هاي تاثيرگذار بر بازار مس��كن داشته باشيم، 
بايد بگوييم رشد تا ۳0 درصدي نقدينگي و رسيدن 
آن به بيش از 4۵00 هزار ميليارد تومان، تورم باالي 
40 درصدي به جا مانده از دولت قبل، ميزان افزايش 
قيمت نهاده هاي ساختماني و كاهش ساخت و ساز 
از عوامل منفي بازار مسكن در سال 1401 محسوب 

مي شود.
خسروي تصريح كرد: از آن طرف با موضوعاتي مثل 
تكميل دوره رونق مسكن، كنترل قيمت ارز و اخبار 
اميدواركننده از مذاكرات هس��ته اي مواجهيم كه از 

عوامل مثبت محسوب مي شود.

   كمبود فايل در مناطق مصرفي
طبق گزارش هاي ماهانه بانك مركزي از بازار مسكن 
پايتخت، بيش��ترين ميزان تقاض��اي مصرفي خريد 
مس��كن در تهران در مناطق 4، ۵، ۷، ۸، 10، 14 و 1۵ 

از سوي خانوارهاي متوسط شهري ديده مي شود.
اين در حالي است كه بررسي هاي ميداني از كمبود 
فايل هاي فروش مس��كن مصرف��ي در اين مناطق 
حكايت دارد؛ يك مش��اور ام��الك در منطقه 10 به 
مهر گفت: با توجه به افزايش قيمت مسكن در ساير 
مناطق پايتخت و رسيدن قيمت واحدهاي مسكوني 
۶0 تا 100 متري در مناطقي كه در سال هاي گذشته 

اقشار متوس��ط و خانوارهاي كارمند در محله هايي 
چون ستارخان، جنت آباد، شهرزيبا، شهران، صادقيه 
و مرزداران به ۵ تا 1۵ ميليارد تومان، بيشتر خانوارها 
به س��مت مناطق ۹ و 10 كه جنوب خيابان آزادي 

هستند، متمايل شده اند.
وي افزود: قيمت مس��كن در اي��ن مناطق از ۸00 تا 
۹00 ميليون تومان در متراژهاي كوچك و طبقات 
باال بدون آسانسور آغاز شده و تا ۲.۵ ميليارد تومان 
ادامه مي يابد. ولي مساله اصلي اين است كه پس انداز 
خانواده ها به همراه وام خريد مس��كن، كفاف خريد 
واحدهاي زير يك و نيم ميليارد توماني را مي دهد كه 
تعداد آنها در منطقه كم است و فروشندگان منتظرند 
تا ببينند در سال جاري چه اتفاقي براي بازار مسكن 
رخ مي دهد؛ لذا فايل فروش مسكن مصرفي در مناطق 

مياني پايتخت رو به كاهش گذاشته است.

    2 عامل موثر در ثبات قيمت ها
در اين حال، سعيد لطفي، عضو هيئت مديره اتحاديه 
مشاوران امالك استان تهران ثبات قيمت مسكن در 
ماه هاي گذشته را به دليل كاهشي بودن قيمت دالر 
در دو ماه اخير دانست و افزود: خبرهايي كه از نشست 
وين به گوش مي رسد، در عدم افزايش قيمت مسكن 

طي دو ماه گذشته بي تأثير نبوده است.
وي همچنين گفت: طرح هاي حمايتي مسكن دولت 
س��يزدهم در صورت اجرايي ش��دن در سال جديد، 
مي تواند به ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مس��كن 
منجر شده و روند ثبات قيمت مسكن را در پي داشته 
باش��د.وي با بيان اينكه بهتر بود بخشي از واحدهاي 
نهضت ملي مسكن به بافت هاي فرسوده شهر تهران 
منتقل مي شد، تصريح كرد: برخي معتقدند ساخت 
و س��از در اطراف تهران كمكي به بازار مسكن تهران 
نمي كند و بايد اين ساخت و سازها در بافت هاي فرسوده 
و مياني شهر تهران با همكاري شهرداري پايتخت در 
كاهش هزينه صدور پروانه انجام شود؛ در اين صورت 
مي شد اميدوار بود كه افزايش عرضه مسكن مصرفي 
و با قيمت مناسب در تهران، به كنترل قيمت مسكن 

پايتخت بينجامد.
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رصد رژيم ترافيكي بعد از 
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها

مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران از 
تشكيل كميته پايش و هماهنگي عمليات ترافيكي 
ويژه مدارس آموزشي خبر داد و گفت: اولين جلسه 
اين كميته روز يكشنبه برگزار خواهد شد.به گزارش 
ايرنا، مجتبي شفيعي درباره تغيير ساعات محدوده 
طرح ترافيك توضيح داد: باتوجه به مصوبه شوراي 
ترافيك شهر تهران، قرار بود كه ساعات طرح ترافيك 
پس از بازگش��ايي حضوري كامل مراكز آموزشي 
)مدارس و دانش��گاه ها( به حالت پيش از ش��رايط 
كرونايي برگردد؛ بر همين اساس مقرر شده كه در 
روزهاي ابتدايي بازگشايي مراكز آموزشي وضعيت 
ترافيكي پايش ش��ود و چنانچه مراكز آموزشي به 
صورت كامل بازگش��ايي ش��ده بود، ساعات طرح 
ترافيك به پيش از كرونا باز گ��ردد؛ يعني در نيمه 
نخست سال س��اعت ترافيك از ۶:۳0 تا 1۹ خواهد 
بود.وي با بيان اينكه معمواًل در ماه مبارك رمضان، 
طرح ترافيك يك س��اعت زودتر به اتمام مي رسد، 
افزود: قرار ش��ده كه جزئيات تغيير نحوه س��اعت 
كاري در جلسه اي پس از تعطيالت نوروزي بررسي 
و به اطالع عموم برسد. ش��فيعي درباره تمهيدات 
ترافيكي ش��هرداري تهران در نخستين روز كاري 
پس از تعطيالت نوروزي و همچنين نخستين روز 
بازگشايي حضوري مراكز آموزشي )روز يكشنبه 14 
فروردين(، بيان كرد: بنابر تصميم ستاد ملي مبارزه 
با كرونا، بازگشايي مدارس و مراكز آموزشي همزمان 
با 14 فروردين 1401 خواهد بود، اين بازگش��ايي 
تغييراتي در حجم تقاضاي سفر در مدهاي مختلف 
حمل و نقل ش��هري تهران ايجاد خواهد كرد.وي 
با اش��اره به فوريت تصميم گيري ستاد ملي مبارزه 
با كرونا براي بازگش��ايي حضوري مدارس و مراكز 
آموزشي گفت: شهرداري تهران با تزريق منابع مالي و 
همچنين اقداماتي كه ظرفيت سازي الزم در مدهاي 
تاكسيراني، اتوبوسراني و مترو را به حداكثر برساند، 
تمهيداتي در راستاي مديريت ترافيك و تسهيل در 
جابه جايي شهروندان پيش بيني كرده است.شفيعي 
بيان كرد: تالش شده است كه تعداد ناوگان مدهاي 
مختلف از طريق تعميرات افزايش يابد و همچنين 
شيفت هاي كاري رانندگان بيشتر شود همچنين 
تالش مي ش��ود كه س��ر فاصله زماني اعزام ناوگان 
به حداقل زمان ممكن برسد تا ظرفيت سيستم در 
روزهاي ابتدايي بازگشايي حضوري مراكز آموزشي 
به حداكثر توان ارايه سرويس برسد. وي با اشاره به 
عقب ماندگي ج��دي حوزه حمل و نقل عمومي به 
علت عدم توجه كافي از طرف مسووالن ذي ربط در 
حوزه دولت و مديريت شهري در سال هاي گذشته 
اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت سامانه هاي حمل 
و نقل عمومي متناس��ب با تقاضاي فعلي نيست و 
تقويت ناوگان نياز به توجه بيشتر تمامي مسووالن 
دولت��ي و مديريت ش��هري دارد.  مع��اون حمل و 
نقل و ترافيك ش��هرداري تهران از دولت و مجلس 
درخواست كرد كه ضمن توجه به تزريق منابع مالي 
الزم متناسب با نيازهاي شهر تهران، ساز و كارهاي 
قانوني براي تسهيل در توسعه حمل و نقل عمومي 

براي شهرداري تهراني را فراهم كنند.

معماي تلفات 17 هزار نفري
در جاده ها

 رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران نسبت به آمار تصادفات جاده اي نوروز 1401 
و مرگ ۵۵۲ هموط��ن )تا ۹ فرورين( در تصادفات 
اخير واكنش نش��ان داد و نوش��ت: ب��ه دليل نبود 
رقابت در توليد و ساخت خودروهاي بي كيفيت و 
جاده هاي ناامن، 1۷000 نفر جان خود را از دست 
مي دهند! سيد جعفر تشكري هاشمي در صفحه 
شخصي خود نوشت: در روزهاي آغازين سال نو و 
تا ٩ فروردين ماه بيش از ۵۵۲ نفر از هموطنانمان 
در تصادفات جاده اي، جان شيرين خود را از دست 
دادند؛ سفرهاي بي بازگش��تي كه سرنوشتي تلخ 
براي مسافران و خانواده هاي آنان رقم زده است.برابر 
پژوهش ها و تحقيقات جهاني، سهم عوامل انساني در 
وقوع تصادفات رانندگي بيش از ۸0 درصد تخمين 
زده شده اما تكنولوژي و فناوري اطالعات به كمك 
سازندگان خودرو آمده تا حتي اگر خطاي انساني هم 
اتفاق افتاد جلوي حوادث مرگبار را بگيرد.متاسفانه 
در كشور ما به دليل نبود رقابت در توليد و ساخت 
خودروهاي بي كيفيت و همچنين جاده هاي ناامن، 
س��االنه بيش از 1۷000 نفر جان خود را از دست 
مي دهند و ۲0 تا ۳0 برابر اين عدد، مجروح و معلول 
كه عمدتًا از افراد فعال 1۵ تا 4۵ سال جامعه هستند 
برجاي مي ماند!به عبارت ديگر تعداد كشته شدگان 
ما در حوادث رانندگي به عدد ۲0 در هر 100 هزار 
نفر جمعيت مي رسد و در طيف كشو رهاي ناايمن 
و پرحادثه قرار داريم.ناگفته هاي بسياري در مورد 
ابعاد و زواياي پيدا و پنهان فاجعه تصادفات رانندگي 
و آمار باالي فوتي ها، مصدومان و معلوالن ناشي از آن 
وجود دارد؛ از رانندگي پرخطر و عدم رعايت قوانين 
و مقررات از سوي رانندگان و سرنشينان تا وضعيت 
آش��فته اي كه بر روند تولي��د خودروهاي ناايمن و 
غيراس��تاندارد داخلي حاكم است و جاده هايي كه 
بستر ساز حوادث هستند؛ بخش هايي از اين ناگفته ها 
در روزها و هفته هاي اخير با شجاعت و صراحت از 
سوي سردار كمال هاديانفر، رييس پليس راهور ناجا 
مطرح ش��ده است. جدال بر سر اينكه مقصر اصلي 
كيست، جدالي بي نتيجه و به ضرر ايمني جاده ها و 
رانندگان است؛ شايد بهترين اقدام دولت سيزدهم 
تالش هاي چندجانبه با مشاركت خودروسازان براي 
توليد محصوالت ايمن تر، وزارت راه براي جاده هاي 
امن تر، توجه به موضوعات رفتار رانندگي با محوريت 
صدا و س��يما و نهايتا قوانين و مقررات سختگيرانه 
براي رانندگان بي پروا و ماجراجو توس��ط مجلس 

شوراي اسالمي و قوه قضاييه باشد.

وقوع 2889 زلزله در ايران
طي سال 1400 

دكت��ر علي بيت الله��ي، مدير بخ��ش مركز زلزله 
شناس��ي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
رخداد زلزله هاي با بزرگ��ي ۲.۵ و بزرگ تر از آن در 
س��ال 1400، در ايران و اطراف آن را بررس��ي و در 
صفحه شخصي خود در فضاي مجازي منتشر كرد. 
به گ��زارش تعادل به نقل از صفحه ش��خصي دكتر 
بيت اللهي، تعداد زلزله ها ۲۸۸۹ رخداد ثبت ش��ده 
ك��ه از آن ميان ۳ زلزله با بزرگي ۶ تا ۶.۳، 1۶ زلزله با 
بزرگي ۵ ت��ا ۶، 140 رخداد با بزرگي 4 تا ۵ و ۲۷۳0 
زمين لرزه ب��ا بزرگ��ي ۲.۵ تا 4 بوده اس��ت. تعداد 
۳11 رخداد ني��ز در خارج از مرز اي��ران و در بافر 1 
 درجه اي از مرز كش��ور رخ داده است.تعداد 1۳1۸ 
زمين لرزه، معادل 4۶ درصد زلزله ها، از س��اعت ۷ 
صبح تا ۷ عصر )روز هنگام( و تعداد 1۵۷1 زمين لرزه، 
معادل ۵4 درصد رخدادها، از س��اعت 1۹ تا ۷ صبح 
)شب هنگام( رخ داده است. ۳1.۶ درصد زلزله ها در 
فصل بهار، ۲1درصد در تابستان، ۲۸درصد در فصل 
پاييز و 1۹.4درصد زلزله ها در فصل زمستان رخ داده 
است. استان هاي هرمزگان، بوشهر و كرمان بيشترين 
تعداد زلزله هاي سال 1400 و استان هاي زنجان، قم 
و البرز نيز كمترين تعداد را داش��تند. در زلزله هاي 
س��ال 1400، ۲ نفر جان باختند )زلزله هاي فين و 
بندرگناوه(، تعداد مصدومين زلزله ها نيز ۲1۲ نفر 
اعالم شده است. خسارت بارترين زلزله 1400 نيز 

زلزله ۶.۳ فين هرمزگان بوده است.

پيش بيني بهبود ميزان 
بارش هاي بهاري در 1401

حسين اردكاني، كارشناس پيشكسوت هواشناسي 
ايران درباره وضعيت هوا در فصل بهار نوش��ت: در 
فروردي��ن، هوا مطب��وع و نس��بتًا آرام و كم بارش، 
ارديبهشت رگبارهاي متناوب و خرداد هجوم هواي 
گرم را شاهد خواهيم بود.اردكاني طي مطلبي كه 
براي تسنيم ارسال كرد، نوشت: اسفندماه 1400 و 
مارس ديوانه با تمام ويژگي هايش به پايان رسيد. 
فروردين )آوريل( مطبوع و نسبتًا آرام و كم بارشي را 
كه دماي باالي نرمال دارد و همين طور ارديبهشت 
)آوريل( لذت گردشگري همراه با رگبارهاي متناوب 
باران و رعد و برق و بادهاي نسبتًا شديد و توفان هاي 
گردوخاك در بيشتر مناطق كشور مخصوصًا حوزه 
مرك��زي و جنوب غرب كش��ور و در خ��رداد )مي 
و ژوئن( هج��وم يك موج هواي گ��رم و غيرانتظار 
مانسوني از 1۵ الي ۲0 خردادماه و به طور كلي بهار 
1401 را با بارش كمتر از نرمال ولي بهتر از پارسال 
در پيش داريم.نگرش احتمالي تابس��تان گرمتر از 
سال قبل با ثبت ركوردهاي ۵1 الي ۵۲ در جنوب 
و غرب كشور و تهران با ركوردهاي ثبت 41 الي 4۲ 

ولي كمتر از 4۳ درجه خواهد بود.

كارگروه رفع نواقص
مسكن مهر پرديس تشكيل شد

پيمان پيرفرشي، سرپرست شركت عمران پرديس از 
تشكيل كارگروه رفع نواقص پروژه هاي مسكن مهر با 
توجه به خواست مردم از رييس جمهوري خبر داد.به 
گزارش تسنيم، پيرفرشي با اشاره به بازديد نوروزي 
رييس جمهوري از پروژه هاي مس��كن اين ش��هر، 
اظهار كرد: در اين بازديد سه موضوع مورد بررسي 
ق��رار گرفت.وي با بيان اينك��ه اولويت اول تكميل 
واحد هاي مسكن مهر و رفع نواقص اين طرح است، 
ادامه داد: تكميل باقيمانده واحد هاي مسكن مورد 
تاكيد رييس جمهوري قرار گرفت.وي با بيان اينكه 
اين موضوع در اولويت ماست، افزود: براي رفع نواقص 
واحد هاي مسكن مهر كارگروهي تشكيل شده است. 
همچنين قانون جهش توليد مسكن هم مورد تاكيد 
قرار گرفت.به گفته وي، در اين طرح ساخت و سازها 
در پرديس با نگاه به مشكالت و موانع طرح هاي قبلي 
اجرا خواهد شد.وي تاكيد كرد: اين بازديد در ابتداي 
سال نويد يك روند ويژه كاري مطلوب را مي دهد كه 
طي ۸ سال اخير بي سابقه بوده كه نشان از همت و 

تالش دولت سيزدهم در اين رابطه است.

 افزايش چشمگير سفرها در نوروز 
با استناد به آمار معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع 
وزارت راه و شهرسازي از ۲۵ اسفند سال گذشته تا 10 
فروردين امسال در مجموع 10 ميليون و ۳1۷ هزار 
و ۸14 نفر سفر كرده اند.  به گزارش ايرنا، اميرمحمود 
غفاري آخرين آمار س��فرهاي نوروزي امسال از ۲۵ 
اسفند 1400 تا 10 فروردين 1401 را در بخش هاي 
جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي اعالم كرد. وي گفت: 
بر اساس آمار ارايه شده طي اين مدت چهار ميليون و 
۶۷4 هزار و ۷4۹ نفر مسافر در 4۷۵ هزار و ۲1۵ سفر 
جاده اي سفر كرده اند. براساس اين گزارش در بخش 
ريلي نيز طي مدت زمان يادشده، در دو هزار و ۹۲۳ 
س��فر ريلي يك ميليون و ۸4 هزار و ۸1 نفر جابه جا 
ش��دند. به گفته غفاري، اين آم��ار در بخش هوايي 
داخلي و بين المللي شامل يك ميليون و ۹۶۳ هزار و 
۸0۲ نفر است و نشست و برخاست هوايي نيز در بخش 
داخلي و بين المللي 1۵ ه��زار و ۹۳۳ فروند گزارش 
شده است. معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت 
راه و شهرسازي ادامه داد: در بخش دريايي، آمار ورود 
و خروج مس��افران دريايي دو ميليون و ۵۹۵ هزار و 
۲۳۲ نفر، ورود و خروج گردشگر دريايي يك ميليون 
و ۹۵4 هزار و ۷۲ نفر، ورود و خروج شناور مسافري 
۲۲ هزار و ۷۸4 فروند و ورود و خروج شناور تفريحي 
نيز ۲10 هزار و ۲۷۸ فروند ثبت شده است. وي اعالم 
كرد: در طول دو هفته گذش��ته ۲۹0 فقره تصادف 
منجر به فوت و سه هزار و ۵4۳ فقره تصادف منجر 
به جرح ثبت شده است و متاسفانه 410 نفر نيز سر 

صحنه تصادف فوت كرده اند.

اثرات مثبت ريسك هاي غيراقتصادي بر كاهش قيمت ملك ادامه دارد؟

سطح آبخوان هاي تهران ساالنه تا 2 متر افت مي كند

آغاز آرام بازار مسكن 

زلزله خاموش نزديكتر از هميشه
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي 
مجلس به تازگي گزارش كرده اس��ت، متوسط افت 
ساالنه آبخوان هاي كشور به ۵۵ سانتيمتر رسيده است. 
اين وضعيت اما در پايتخت وخيم تر به نظر مي رسد، چه 
آنكه به گفته سيد محمد آقاميري، عضو كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران، سالي يك تا 
دو متر سطح دسترسي به آبخوان ها در تهران پايين تر 
مي رود. اين مساله نشان دهنده اين است كه هرچقدر 
سطح دسترسي به آب پايين تر مي رود آبخوان ها تهي 
از آب مي شوند و فرونشست زمين كه به زلزله خاموش 

موسوم است، شدت خواهد گرفت.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس با عنوان »بررسي 
تحليلي ش��رايط موجود و تبيين آينده وضعيت آب 
در كشور« همچنين حاكي اس��ت، در حال حاضر از 
۶0۹ دشت كشور، 401 دش��ت به عنوان ممنوعه يا 
ممنوعه بحراني دسته بندي شده اند. همزمان با كاهش 
منابع آب و رشد جمعيت، همراه با توزيع غيراصولي 
و غيرآمايشي، ش��اخص سرانه منابع آب در دسترس 

كمتر شده است.
بر اساس پيش بيني ها، در افق 14۲0 با فرض جمعيت 
10۶ ميليون نفري و در دسترس بودن 10۳ ميليارد 
مت��ر مكعب آب تجديدپذير، س��رانه آب به ۹۷۶ متر 
مكعب در سال مي رس��د كه بيانگر وضعيت بحراني 
آبي در كشور اس��ت. البته اين ارقام متوسط كشوري 
اس��ت و ش��دت بحران در مناطق وسيعي از كشور به 
مراتب بيش��تر از اين آمار است.در اين حال، آقاميري 
در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره تش��كيل كميته تحقيق 

فرونشست زمين در شوراي شهر تهران گفت: بحث 
فرونشست در تهران به ويژه در جنوب و جنوب غرب 
تهران بسيار جدي است. در همين رابطه تحقيقات و 
مطالعات قبلي را استخراج كرديم اما متاسفانه در هيچ 
كدام از وزارتخانه ها و سازمان ها و بخش هاي مختلف در 
كشور مصوبه اي براي جلوگيري از پيشرفت فرونشست 
در كشور تصويب نشده است و عمال هيچ كاري انجام 
نمي شود.  او ادامه داد: تنها تحقيقاتي انجام و جلساتي 

برگزار و گفتاردرماني شده است و بس. 
آقاميري با اش��اره به جم��ع آوري اطالعات در زمينه 
فرونشست و نامه نگاري با دانشگاه ها و چند وزارتخانه 
در اي��ن زمينه گفت: در ش��وراي ش��هر اطالعات را 
جم��ع آوري كرديم و به تمام دانش��گاه هايي كه فكر 
مي كرديم در اين زمينه موثر هستند و كار تحقيقاتي 
انجام داده اند از جمله دانش��گاه تهران، ش��ريف، علم 
و صنع��ت و حتي دانش��گاه آزاد و مركز پژوهش هاي 
 مجل��س، مركز پژوهش هاي ش��هرداري، س��ازمان 
زمين شناسي، سازمان نقشه برداري و سه وزارتخانه راه 
و شهرسازي وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي نامه 
زديم و درخواس��ت كرديم كساني را كه در اين زمينه 
كار كرده اند به ما معرفي كنند يا نتيجه مطالعات خود 
را در اختيار ما قرار دهند. عضو كميس��يون عمران و 
حمل ونقل ادامه داد: استاداني از دانشگاه هاي مختلف 
به ش��ورا آمدند و برخي از دانشگاه ها موضوع را خيلي 
جدي نگرفتند و ابتدا تنها يك استاد را براي گفت وگو 
فرستادند و وقتي ديدند موضوع جدي است، اساتيد 
مختلفي كه در اين موضوع كار كرده اند را معرفي كردند 

و در جلسات حضور پيدا كردند. 

    نامه محرمانه برخي مراكز دولتي 
او گفت: حتي برخي از مراك��ز دولتي نامه محرمانه 
زدن��د و اطالع��ات محرمان��ه اي درب��اره وضعيت 
فرونشست كشور ارايه دادند كه چقدر وضعيت بغرنج 

است و متاسفانه هيچكس كاري انجام نداده است. 
آقاميري با بيان اينكه در شوراي شهر برنامه داريم تا 
اين جلسات را ادامه دهيم گفت: حتي با دانشگاه هاي 
خارج از كشور كه مساله فرونشست را داشته اند و با 
اقداماتي از آن جلوگيري كردند نيزدر حال نامه نگاري 
هس��تيم.  او افزود: در نهايت در شش ماهه اول سال 
جاري همايش هاي��ي را برگزار مي كني��م با حضور 
گروه هاي مختلف تا به يك ش��رح وظايفي برسيم از 

جمله براي شهرداري تهران. 

   تصميم براي تدوين يك اليحه
 درسطح ملي

عضو كميس��يون عم��ران و حمل و نقل با اش��اره 
به تصميم ب��راي تدوين يك اليحه درس��طح ملي 
گفت: براي اينكه بتوانيم اين اقدام را در سطح ملي 
انجام دهيم آن را به ش��وراي عالي استان ها برديم 
و از طريق ش��وراي عالي استان ها در حال پيگيري 
موضوع فرونشست هس��تيم تا در نهايت اليحه اي 
در شوراي عالي استان ها تنظيم و به مجلس برود و 
يك متولي پيدا كند. وقتي اليحه در مجلس مصوب 
ش��ود الزام قانوني پيدا مي كند و همه دستگاه ها از 
جمله شهرداري تهران ملزم به اجراي آن مي شوند 
و براساس اولويت مناطق درگير با اين پديده بودجه 

در نظر مي گيريم. 

    ساالنه تا 3۵ سانت فرونشست 
در دشت ورامين 

او با تاكيد ب��ر اينكه بايد يك كار ملي در كش��ور ما 
انجام شود با اشاره به مس��اله فرونشست در ايران و 
ديگر كش��ورها گفت: فرونشست در كشور ما روز به 
روز در حال پيش��رفت است و كسي احساس فاجعه 
نمي كند. در كش��ورهاي اروپايي اگر س��الي يك تا 
چهار سانتي متر فرونشست رخ دهد وضعيت بحراني 
اعالم مي كنند در حالي كه االن در كشور ما بين ۲۵ 
تا ۳۵ سانت در سال در دشت ورامين فرونشست رخ 
مي دهد و هيچكس اعالم بحران و فاجعه نمي كند و 

انگار هيچ اتفاقي رخ نداده است. 

    افت سطح آبخوان ها در تهران 
آقاميري تاكيد ك��رد: آبخوان ها و س��فره هاي آب 
زيرزمين ما اكنون در حال از بين رفتن است و ما با 
بحران آب روبرو مي شويم. در حالي كه اين آبخوان ها 
و س��فره هاي آب زيرزمين طي چندين هزار سال 
ايجاد ش��ده اس��ت و از بين رفتن آنها نسل ها طول 

مي كشد تا دوباره ايجاد شود. 
او در پاسخ به اينكه اكنون چند درصد از آبخوان هاي 
تهران از بين رفته اس��ت، گفت: مشخص هست كه 
آبخوان ها در كجاه��ا قرار دارد ام��ا اينكه چقدر از 
آبخوان هاي تهران از بين رفته مش��خص نيس��ت. 
همين كه س��الي يكي دو متر سطح دسترسي ما به 
آبخوان ها پايين تر مي رود، نش��ان دهنده اين است 
كه هرچقدر سطح دسترسي به آب پايين تر مي رود 
آبخوان ها تهي از آب مي شوند و ريزش رخ مي دهد.



قيمت گوشي  هوش��مند، تبلت و لپ تاپ در سه ماه 
پاياني س��ال گذش��ته تقريبًا ثابت مانده و حتي در 
مواردي پايين آمده است؛ اما بايد ديد اين ثبات تا كجا 
ادامه دارد و بازار موبايل و كامپيوتر در س��ال ۱۴۰۱ 
چه وضعيتي پيدا خواهند كرد. هرچند به سبب وجود 
متغيرهاي متعدد در بازار موبايل، تبلت و كامپيوتر، 
ازجمله نامشخص بودن وضعيت ارز و ابهام در وضعيت 
عرضه و تقاضاي بازار، واردكنندگان و فروش��ندگان 
اي��ن كاال ترجيح داده اند فع��ًا اظهارنظري نكنند و 
همه چيز را به بعد موكول كنند و اين يعني فعًا بازار 

در باتكليفي و سكون خواهد ماند.
متغير ه��اي زيادي بر وضعيت ب��ازار موبايل، تبلت، 
لپ ت��اپ و كامپيوتر تاثيرگذار اس��ت. اصلي ترين و 
مهم ترين عامل تاثيرگذار ب��ر وضعيت بازار، قيمت 
ارزهاي رايج و به طور مش��خص قيمت دالر اس��ت 
كه اين عامل خود م��وارد مختلفي را در بر مي گيرد. 
قيمت دالر آزاد در بازار، قيمت ارز نيمايي، قيمت ارز 
حاصل از صادرات و غيره همگي از عوامل تاثيرگذار 
بر قيمت نهايي محصول واردات��ي از جمله موبايل، 
تبلت، لپ تاپ و كامپيوتر هستند. اين در حالي است 
كه در قانون بودج��ه ۱۴۰۱، بند ن تبصره ۷، تعرفه 
واردات گوش��ي هاي باالي ۶۰۰ دالر، ۱۲ درصد در 
نظر گرفته ش��ده است. همچنين حذف دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ي در قانون بودجه ۱۴۰۱ )بن��د ه تبصره ۷( و 
محاسبه حقوق و عوارض گمركي با ميانگين قيمت 
دالر نيمايي و دالر آزاد، به افزايش قيمت گوشي هاي 
موبايل باالي ۶۰۰ دالر مي انجامد. زيرا تعرفه واردات 
گوش��ي تلفن همراه تا به حال با دالر ۴۲۰۰ توماني 
محاسبه مي ش��د، در صورتي كه ديگر خبري از دالر 
۴۲۰۰ تومان��ي نباش��د فرقي نمي كند ن��رخ تعرفه 
واردات گوش��ي با دالر ETS حساب ش��ود يا با دالر 
نيمايي؛ چراكه در هر صورت با افزايش قيمت گوشي  
مواجه مي شويم. در حالي كه ارديبهشت ۱۴۰۰ هنوز 
دولت قبلي سر كار بود و با اينكه تغيير تعرفه واردات 
گوش��ي هاي بيش از ۶۰۰ دالر و همچنين محاسبه 
تعرف��ه گمركي بر مبناي قيم��ت روز دالر در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده بود، اما دولت اين بندها 
را اجرايي نكرد و در مقابل، معاون اول رييس جمهور 
در نامه اي، دالر ۴۲۰۰ توماني را مبناي محاسبه تعرفه 

واردات اعام كرد.
پيچيدگي افزايش قيمت محصوالت حوزه فناوري به 
همين جا ختم نمي شود، چراكه اسفند ۱۴۰۰، كميته 
مشترك ارزي س��ازمان توسعه تجارت الكترونيكي 
و بان��ك مركزي ب��راي حماي��ت از صادركنندگان 
مصوبه اي تعيين كردند بر اس��اس آن ارز حاصل از 
صادرات با ارز مورد نياز براي واردات گوشي موبايل 
تهاتر ش��ود. آن هم نه تمامي مدل هاي گوشي تلفن 
همراه بلكه فقط گوشي هاي موبايل سامسونگ سري 
S، س��ري Z و س��ري N به همراه تمامي مدل هاي 
برند اپل كه اين مس��اله باعث ايجاد اختاف قيمت 
بين محصوالت برند هاي مختلف مي ش��ود و امكان 
سوءاستفاده را براي برخي فراهم مي كند. در نهايت 
با توجه به حذف دالر ۴۲۰۰ توماني، محاسبه عوارض 
گمرك��ي كاالهاي وارداتي كامًا به ن��رخ دالر آزاد و 

نيمايي گره خورده اس��ت. اگر قيم��ت دالر در طول 
س��ال تقريبًا ثابت بماند، قيمت محصوالت وارداتي 
از جمله گوشي، تبلت، لپ تاپ و كامپيوتر هم تقريبًا 
ثابت مي ماند. در غير اي��ن صورت، با افزايش قيمت 
دالر، عاوه بر افزايش قيمت اوليه محصوالت وارداتي، 
حقوق و عوارض گمركي آنه��ا نيز با قيمت باالتري 
محاسبه مي ش��ود. اما چه عواملي تاثير مستقيم در 

قيمت ارز و به  خصوص دالر دارد؟

   مذاكرات وين
آخرين اخباري كه از مذاكرات احياي برجام در وين به 
گوش مي رسد نشان مي دهد رسيدن طرفين به توافق 
همچنان در هاله اي از ابهام است. با توجه به موضوعات 
مورد اخت��اف و موضع گيري هاي داخلي در ايران و 
امريكا، نمي توان ب��ا قاطعيت گفت آيا احياي برجام 

نزديك است يا خير.
در نهاي��ت مي توانيم با حدس و گم��ان اين مورد را 
بررسي كنيم. اگر توافق حاصل شود، مشخصًا قيمت 
دالر نزولي خواهد ش��د و احتمااًل با يك ثبات نسبي 
در طول س��ال مواجه خواهيم بود ك��ه در نهايت به 
ثبات قيمت محصوالت مي انجام��د. اما اگر توافقي 
حاصل نش��ود، قيم��ت ارز در يك نم��ودار صعودي 
اكي��د قرار مي گيرد و تاثير مس��تقيم اي��ن اتفاق بر 
قيمت محصوالت الكترونيكي اعمال مي شود. حتي 
احتم��ال ممنوعي��ت واردات برخ��ي از محصوالت 
از جمله ممنوعيت واردات گوش��ي هاي هوش��مند 
باالي ۶۰۰ دالر نيز وجود خواهد داشت. چه بسا كه 
در گذش��ته هم زمزمه هايي از اين تصميم به گوش 
رسيده اس��ت. ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي 

۶۰۰ دالر، بخش��ي از درآمد ه��اي گمركي دولت را 
حذف مي كند. درآمدي كه قرار بود دولت مستقيما 
به توليد گوشي هاي داخلي اختصاص يابد. اين اتفاق 
نه تنها روي وضعي��ت بازار موبايل تاثير مس��تقيم 
مي گذارد بلكه هزينه هاي توليد گوش��ي داخلي را 
هم تحت الشعاع قرار مي دهد و حتي اگر منبع مالي 
توليد داخ��ل از جاي ديگري تامين ش��ود و واردات 
گوش��ي هاي باالي ۶۰۰ دالر فقط از رويه مسافري 
امكان پذير باشد، قاچاق موبايل دوباره زنده مي شود 
و وضعيت قيمت گوش��ي هاي موبايل نگران كننده 

خواهد شد.

   پايان كرونا و تاثير بر عرضه و تقاضا
عام��ل ديگري ك��ه روي قيمت محص��والت اصلي 
حوزه فناوري ش��امل گوشي موبايل، تبلت، لپ تاپ 
و كامپيوتر تاثير مي گذارد ميزان عرضه و تقاضاست. 
احياي برجام يعني باز ش��دن راه واردات بس��ياري 
از محص��والت خارج��ي كه تا پيش از اي��ن به دليل 

تحريم هاي بين المللي وارد كشور نمي شد.
اين يعني افزايش عرضه و همچنين تنوع محصوالت 
و شكسته شدن قيمت هاي غيرمنطقي محصوالت 
موج��ود. از طرف ديگ��ر اگر توافقي حاصل نش��ود، 
مي تواند ميزان واردات محصوالت خارجي را از اين 
هم كمتر كند و عرضه با مش��كل جدي روبرو شود. 
اين موض��وع طبيعتًا قيمت محص��والت موجود يا 
آنهايي را كه به  صورت قاچاق وارد كش��ور مي شوند 
به طور سرس��ام آوري افزايش خواهد داد. همانطور 
كه ب��راي مثال برخي از مدل هاي مختلف گوش��ي، 
تبلت يا لپ تاپ ب��ه دليل موج��ودي محدودي كه 

در بازار دارند، با قيمت هاي��ي باورنكردني به فروش 
مي رسند. اگر به مقوله عرضه نگاهي كلي تر بيندازيم، 
مي بينيم محدوديت هاي كرونايي در اكثر كشور هاي 
توليدكننده از بين رفته و ميزان توليدات هرچند هنوز 
بسيار پايين تر از شرايط قبل از كروناست اما روزبه روز 
در ح��ال افزايش اس��ت. افزايش مي��زان توليدات، 
كمبود جهاني كاال را جب��ران مي كند و اين موضوع 
باعث كاهش قيمت ها به  صورت جهاني مي شود. اما 
در سمت تقاضا، از آنجا كه محدوديت هاي كرونايي 
در داخل كشور ايران نيز كمرنگ تر شده و مي شود و 
به دنبال آن، آموزش الكترونيكي مجدداً جاي خود 
را ب��ه آموزش حضوري مي دهد )باز ش��دن مدارس 
و دانش��گاه ها بعد از تعطيات ن��وروز( اين احتمال 
وجود دارد كه تقاضا براي محصوالت فناوري مانند 
گوش��ي موبايل، تبلت، لپ ت��اپ و كامپيوتر پايين 
بيايد. پايين آمدن تقاضا در ش��رايط فعلي مي تواند 
كمي باعث كاهش قيمت محصوالت ش��ود اما اگر 
در كن��ار آن احياي برجام هم اتفاق بيفتد، احتمال 
مي رود به دليل باال رفتن ميزان عرضه، پايين آمدن 
قيم��ت ارز و افزايش قدرت خري��د مردم، تقاضاي 
كاذب ايجاد ش��ود و باز اين معادل��ه بر هم بخورد و 
به افزايش قيمت محصوالت منجر ش��ود. به سبب 
وج��ود متغيرهاي متعدد در ب��ازار موبايل، تبلت و 
كامپيوت��ر واردكنندگان و فروش��ندگان اين كاال 
ترجيح داده اند فعًا اظهارنظري نكنند و همه چيز 
را به پايان تعطيات و حتي شايد بعد از ماه رمضان 
موكول كنن��د. اين يعني فعًا ب��ازار در باتكليفي 
و س��كون خواهد ماند و تغييرات احتمالي تا ميانه 

ارديبهشت ماه به تاخير مي افتند.
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فعاليت رو به رشد بخش خصوصي 
در بومي سازي تجهيزات مخابراتي

وزير ارتباطات از حركت رو به رشد بخش خصوصي 
در توليد و بومي سازي تجهيزات مخابراتي مرتبط 
با ش��بكه ملي اطاعات و توسعه شبكه فيبرنوري 
خبر داد. عيسي زارع پور در گفت وگو با مهر، درباره 
وضعيت توليد و بومي سازي تجهيزات مخابراتي 
در كشور براي اس��تفاده در شبكه ملي اطاعات و 
نيز استفاده در پروژه فيبرنوري نقاط اظهار داشت: 
اگرچه نمي توان دقيقًا گفت كه چند درصد پروژه 
فيبرنوري و ش��بكه ملي اطاع��ات را مي توان به 
توليد داخل س��پرد اما شواهد نش��ان مي دهد كه 
توليدكنندگان داخلي در حوزه تجهيزات پس��يو 
ش��بكه )غير فعال( موفق عمل كرده و هم اكنون 
مي توانيم بگوييم كه تمامي تجهيزات پسيو مورد 
نياز پروژه اينترنت فيبرن��وري )فيبرنوري نقاط( 
در داخ��ل كش��ور قابل تولي��د اس��ت. وي با بيان 
اينكه در زمينه تولي��د تجهيزات اكتيو )فعال( نيز 
شاهد توليد و بومي س��ازي بخش قابل توجهي از 
تجهيزات مخابراتي هس��تيم، افزود: اما از آنجايي 
كه اين تجهيزات تاكنون تقاضا و بازار نداشته است، 
توليد كنندگان به سمت توليد انبوه نرفته اند. وزير 
ارتباطات با اشاره به »نمايشگاه ظرفيت شبكه ملي 
اطاعات كه با محوريت توس��عه زيرساخت هاي 
شبكه فيبرنوري )FTTX( و آشنايي با دستاوردهاي 
مل��ي و توانمن��دي توليدكنندگان اي��ن حوزه« 
اسفندماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطاعات برگزار شد، گفت: اين نمايشگاه با هدف 
شناس��ايي توليدكنندگان و احصاي توان داخلي 
براي به كارگيري تجهيزات قابل استفاده در پروژه 
شبكه دسترسي فيبرنوري و شبكه ملي اطاعات 
برگزار ش��د كه اين حركت نويدبخش آن است كه 
نمونه هاي توليدشده در كشور به سرعت به توليد 
انبوه خواهند رسيد. از س��وي ديگر بخش هايي از 
تجهيزات كه هنوز نياز به تحقيق و توسعه دارند كار 
خود را به سرعت پيش خواهند برد تا در نهايت شاهد 
بومي سازي تجهيزات عرصه مخابرات و ارتباطات 
كشور براي پروژه هاي بزرگ ملي باشيم. زارع پور 
 با تاكيد بر حركت رو به رش��د توليد و بومي سازي 
تجهيزات مخابراتي مرتبط با ش��بكه دسترس��ي 
فيبرنوري و شبكه ملي اطاعات گفت: شواهد نشان 
مي دهد كه صنعت ICT به پروژه فيبرنوري منازل 
)FTTX( احساس خوبي دارد و انشااهلل اين پروژه به 
سرعت آغاز و در زمان مقرر نيز پايان خواهد يافت. 
به گزارش مهر، مطابق با اعام وزير ارتباطات پروژه 
شبكه دسترسي فيبرنوري )فيبرنوري نقاط( قرار 
است ظرف مدت ۳ س��ال آينده براي ۲۰ ميليون 
خانوار، اينترنت خانگي با سرعت حداقل ۳۰ مگ و 

حداكثر يك گيگابيت را فراهم كند.

 اثر افزايش نرخ دالر 
بر توليد و تجارت

 به عبارت ديگر، وقتي مالك يك واحد توليدي يا فعال 
اقتصادي ماه ها در انتظار رسيدن قطعات، تجهيزات و 
مواد مورد نياز خود باش��د امكان بهره وري را از دست 

خواهد داد و با كاهش تقاضا روبرو خواهد شد.
افزايش ن��رخ ارز، رش��د ناپايدار و مقطع��ي برخي از 
ش��ركت هاي صادر كننده را در پ��ي دارد اما در ميان 
 مدت به دلي��ل تاثير پذيري محص��والت توليدي از 
افزايش قيمت هاي نس��بي ناشي از باال رفتن نرخ ارز، 
مزيت رقابتي از دس��ت مي رود و بنگاه هاي اقتصادي 
قادر به توليد محصول مشابه با مقدار، كيفيت و هزينه 
قبل از صادرات نخواهند بود. در س��وي ديگر، توليد 
محصوالت وابسته به ارز مبادله اي وابستگي كمتري 
به افزايش نرخ ارز از خود نش��ان مي دهند. همچنين 
وابستگي باالي محصوالت داخلي به مواد اوليه وارداتي 
از ديگر فاكتورهاي قابل توجه نوسانات نرخ ارز است. 
براي نمون��ه بايد عنوان كرد صنايعي كه وابس��ته به 
تجهيزات، دانش فني پيشرفته و كاالهاي سرمايه اي 
وارداتي هس��تند، با افزايش هزينه هاي سربار توليد 

روبرو مي شوند.
همچنين وجود تحريم هاي اقتصادي شديد بر كشور 
طي س��ال هاي اخير با جهت گي��ري كاهش ميزان 
صادرات نفت و به  تبع آن درآمدهاي ارزي، محدوديت 
نقل و انتقاالت بانكي، تج��ارت خارجي و ارزآوري به 

داخل را به ميزان بسيار زيادي مختل ساخته است.
بنابراين، وجود نوس��ان و ع��دم تثبيت ن��رخ ارز در 
ش��رايط كنوني نه  تنه��ا هزينه واردات م��واد اوليه را 
افزايش داده است بلكه موانع در مراودات مالي به عدم 
دستيابي كشور به مزاياي حاصل از صادرات محصوالت 
رقابت پذير در سطح بين المللي و عدم حصول درآمد 
ارزي منتج ش��ده اس��ت. از اين رو بايد اشاره كرد كه 
بخش هاي توليد و صنعت به عنوان دو بازوي ارزآوري 
به كش��ور با خطرهاي فراواني روبرو هس��تند كه در 
صورت تداوم شرايط نابساماني آينده اقتصاد ايران را 

تهديد مي كند.

معضالت بازي سازي  در ايران
 از آنجا كه در دانشگاه هاي كشور رشته كامل و مجزايي 
براي بازي سازي وجود ندارد و تمامي فعاالن اين حوزه 
با عاقه شخصي و به  صورت مجزا اقدام به يادگيري در 
زمينه بازي س��ازي كرده اند، بنياد مي تواند در تربيت 
نيروي متخصص نقش بسزايي داشته باشد. همان طور 
كه در گذشته هم آكادمي بنياد نيروي متخصص در 
حوزه گيم تربيت مي كرد اما امروزه چندان فعال نيست 
و خروجي مشخصي ندارد. نبود نيروي كار متخصص 
در صنعت گيم معضل بزرگي است كه معموال به  صورت 
كلي »مهاجرت« عامل اصلي آن تلقي مي شود. هرچند 
مهاجرت يكي از بزرگ ترين داليل كمبود نيروي كار 
متخصص در اين حوزه است اما قطعا تنها دليل نيست. 
يك علت ديگر كه معموال كمتر به آن توجه مي شود 
ناتواني اس��توديو هاي بازي س��ازي در رقابت با ساير 
شركت هاي فناوري است. حتي اگر مقوله مهاجرت را 
كنار بگذاريم، از آنجا كه رشته طراحي بازي و به طور 
كلي بازي سازي در ايران وجود ندارد، اكثر بازي ساز ها 
مهندس��ان نرم افزار يا ساير رش��ته هاي حوزه آي تي 
هستند كه به دليل عاقه وارد حوزه گيم مي شوند. اما 
اگر يك مهندس نرم افزار يا يك برنامه نويس، حقوقش 
را با درآمدش در يك استوديوي بازي سازي مقايسه 
كند، طبيعتا حقوق بيشتر شركت هاي فناوري را به 
بازي س��ازي ترجيح مي دهد. مگر اينكه آنقدر به اين 
حوزه عاقه مند باش��د كه جاي پول و درآمد بيشتر، 

دنبال عاقه اش برود.

اميدوار  به آينده توليد
 با كمترين ارزش افزوده به فروش مي رسند. از اين رو 
تغيير نگاه كان به توليد احتماال يكي از اولويت هايي 
است كه براي س��ال هاي طوالني بايد به ان توجه 

مي شده اما كمتر مورد نظر قرار گرفته است.
در كنار آن، برخي سياست هاي غلط داخلي باعث 
شده اند در اقتصاد ايران، داللي و سفته بازي به دور از 
هرگونه نظارتي در كوتاه ترين زمان ممكن، بيشترين 
سود را نصيب افراد بكند اما يك توليدكننده با توجه 
به موانع مختلفي كه از دريافت مجوز آغاز شده و در 
تعامل با نهادها و دس��تگاه هاي مختلف ادامه پيدا 
مي كند، در بس��ياري از حوزه ه��ا ترجيح به توقف 
فعاليتش مي دهد. در چنين بستري تاكيد بر توليدي 
كه از يك سو به اشتغال آفريني كمك مي كند و از 
سوي ديگر در حوزه هاي دانش بنيان فعال خواهد 
بود، اين اميد را به وجود آورده كه از س��ويي موانع 
مربوط به توس��عه توليد صنعتي و صادرات محور 
برداش��ته شود و از س��وي ديگر با تداوم حمايت از 
توليدات داخل، به اميد به بهبود اوضاع و رسيدن به 

روزهايي خوش در آينده افزايش پيدا كند.

 وضعيت بورس 
در ابتداي سال جديد

دو عامل بر سهام دالري محور اثرگذار است كه يكي 
از آن عوامل مربوط به مباحث ارزي و عامل ديگر نيز 
مربوط به قيمت محصوالت كاموديتي محور است. 
اگر توافقات وين به سرانجام برسد ريزش سنگيني 
را براي ارز نيمايي متصور نيستم و در مقابل اگر برجام 
شكل نگيرد، پتانسيل رشد براي نرخ ارز وجود دارد 
بنابراين بحث ارزي نمي تواند عامل تهديدكننده اي 
جدي براي سهام دالري باشد. از طرفي قيمت هاي 
جهاني نيز رشد خوبي را داشته اند و اگر در نرخ هاي 
فعلي )يا با اصاحي اندك( باقي بمانند، سودسازي 
شركت هاي دالري محور افزايش خوبي پيدا خواهد 
كرد و اين موضوعي نيست كه در گروي برجام باشد 
بنابراين گمان مي كنم ك��ه آينده خوبي در انتظار 

سهام دالري محور باشد.

تحقق طرح توسعه فيبر نوري دولت 
نيازمند حمايت از مخابرات و اپراتور

به گفته سخنگوي ش��ركت مخابرات در شرايطي 
كه قيمت تمام شده توس��عه شبكه هاي ارتباطي 
به خصوص شبكه فيبر نوري باالست، بدون حمايت 
دولت از مخابرات و اپراتورها، طرح توس��عه شبكه 
فيبر نوري تحقق نمي يابد. به گزارش مهر محمدرضا 
بيدخام، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات ايران در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه 
شركت مخابرات ايران چه برنامه اي براي كمك به 
تحقق طرح ملي و بزرگ دولت درباره توسعه شبكه 
فيبر نوري دارد يا خير گفت: راه اندازي ۲۰ ميليون 
پورت پرسرعت در بستر فيبر نوري كار بسيار بزرگي 
است كه ش��ركت مخابرات ايران آمادگي هرگونه 
هم��كاري را در اين زمينه دارد و م��ا از دولت توقع 
داريم كه از شركت مخابرات ايران و ساير اپراتورها 
حمايت همه جانبه كند. وي افزود: عمًا استفاده از 
شبكه فيبر نوري از سال ۶۸ در دستور كار شركت 
مخابرات ايران قرار گرفت و اجراي آن از سال ۱۳۶۹ 
آغاز شد و هم اكنون حدود ۱۷۵ هزار كيلومتر بستر 
فيبر نوري به عنوان زيرساختي امن و مطمئن و با 
ظرفيت باال در دست استفاده كنندگان و ذي نفعان 
اين شبكه مطمئن است. بيدخام با اشاره به اينكه 
در سال هاي اخير به سبب نبود منابع، شبكه فيبر 
نوري و ارتباطي كشور توسعه كافي نيافته، گفت: 
عمًا تورم موجود و قيمت تمام شده باالي توسعه 
شبكه هاي ارتباطي به خصوص شبكه فيبر نوري 
باعث شد جذابيت الزم در ميان اپراتورها و شركت 
مخابرات براي توسعه ش��بكه فيبر نوري به وجود 
نيايد. مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات ايران اف��زود: تعرفه هاي موجود در حوزه 
ارتباطي به خصوص مخابرات مربوط به ۱۲ س��ال 
پيش است و با وجود تورم رو به افزايش، اما تعرفه هاي 
حوزه ارتباطي تغييري پيدا نكرده است و به همين 
علت در خصوص نگهداري خطوط ارتباطي باتوجه به 
تورم موجود و نبود منابع دچار مش��كل هس��تيم. 
بيدخام در ادامه گفت: براي اينكه بخواهيم توسعه اي 
حداقلي در شبكه فيبر نوري داشته باشيم حداقل 
به ۱۰ ه��زار ميليارد تومان بودجه ني��از داريم، اما 
باتوجه به منابع موجود و درآمدهاي ثابت شركت 
مخابرات و افزايش سرسام آور هزينه ها، عمًا امكان 
س��رمايه گذاري وجود ندارد.مديركل ارتباطات و 
امور بين الملل شركت مخابرات ايران افزود: بهترين 
راه حل ب��راي اجراي اين طرح، حمايت همه جانبه 
دولت و حاكميت از اپراتورها و ش��ركت مخابرات 
ايران است تا اين طرح به سرانجام برسد. سخنگوي 
ش��ركت مخابرات ايران گفت: متأسفانه هرچند 
وقت يك بار مشاهده مي شود برخي  ادعا مي كنند 
كه ش��ركت مخابرات ايران در اين ب��اره انحصار 
ايجاد كرده است درحالي كه اين شركت به عنوان 
قديمي ترين شركت حوزه اپراتوري كشور آماده 
هرگونه همكاري و ارايه تسهيات به اپراتورهاي 

مختلف در حوزه ارتباطات ثابت و سيار است. 

بررسي وضعيت بازار گوشي و لپ تاپ در سال ۱۴۰۱

بالتكليفي بازار موبايل

اقتصاد نقره اي؛ فناوري فقط قلمرو جوانان نيست
يك نفر از هر ۶ نفر در س��ال ۲۰۵۰، بيش از ۶۵ سال 
خواهد داش��ت كه برابر با ۱۶ درصد جمعيت جهان 
اس��ت، رقمي كه به گزارش اتحاديه اروپا در س��ال 
۲۰۱۹، ۹ درصد بود. در حوزه اقتصاد، چنين روندي 
نشان از آن دارد كه شكل مصرف تغيير خواهد كرد 
و سالمندان موتور محرك اقتصادي خواهند بود كه 
به آن اقتصاد نقره اي )Silver Economy( گفته 
مي ش��ود؛ اقتصادي كه فناوري در آن نقشي جدي 
ب��ازي مي كند. به گزارش پيوس��ت، اقتصاد نقره اي 
همه فعاليت ها، خدم��ات اقتصادي و محصوالتي را 
شامل مي ش��ود كه براي رفع نيازهاي سالمندان در 
نظر گرفته ش��ده اند. عبارت »بازار نقره اي« ابتدا در 
ژاپن دهه ۱۹۷۰ و در زماني به كار رفت كه اين كشور 
شاهد بيشترين تعداد افراد باالي ۶۵ سال بود: چنين 
وضعيتي باعث شد بازار بزرگي از بخش هاي متنوع 
از جمله بهداش��ت و درمان، بانكداري، حمل ونقل، 
انرژي، خانه داري، مخابرات، سرگرمي و گردشگري 
در ژاپن تشكيل شود. تحليلگران نوآوري مبتني بر 
فناوري را يكي از مهم تري��ن عناصر اقتصاد نقره اي 
مي دانن��د. اتوماس��يون خان��ه، ه��وش مصنوعي، 
اينترنت اشيا، س��امت الكترونيكي و ديگر خدمات 
شهرهاي هوش��مند مي توانند اس��تقال بيشتري 
براي گروه هاي سني سالمند فراهم آورند؛ به عبارت 
ديگر، دستيارهاي رباتيك، وس��ايل نقليه خودران 
و سيس��تم هاي نظارت بر خانه كه اقتصاد هوشمند 
را ش��كل مي دهند عنصر مهمي در اقتصاد نقره اي 

خواهند بود.

   فراتر از درمان از راه دور
درمان و س��امت اولي��ن حوزه  اي اس��ت كه امكان 
نقش آفريني اش در اقتصاد نقره اي به ذهن بسياري 
مي رس��د، به  ويژه حاال كه شاهد رشد شگفت آور در 
ح��وزه درم��ان و دارو از راه دور بوده ايم: ويزيت هاي 
آناين كه به دليل شيوع كوويد-۱۹ و قرنطينه هاي 
سراس��ري با اس��تقبال مردم مواجه ش��دند، تجربه 
درمان را دگرگ��ون كردند. اما ماجرا فقط محدود به 
درمان نبود و نيست: از ماقات هاي آناين و قرارهاي 
خانوادگي و جشن هاي مجازي گرفته تا خريدهاي 

آناين و دسترسي به آموزش. همه اينها آغاز تحول 
ب��ازار و اقتصاد به دس��ت دنياي مجازي اس��ت كه 
عملكرد بازارها را به  ويژه براي س��المندان متفاوت 
خواهد كرد. ب��ه گزارشITU، اقتصاد نقره اي جهان 
كه مراقبت از سالمندان در خانه، درمان هاي مرتبط 
با توجه به شرايط سني، نوآوري ها در حوزه پس انداز 
و س��رمايه گذاري و بازنشس��تگي را در بر مي گيرد 
در دوران پاندم��ي بدل به فعالي��ت اقتصادي روزانه 
ش��د. ICT ديگر مخصوص جوانان يا قلمرو مس��لم 
آنها نيست، بلكه مي تواند به خدمت اقتصاد نقره اي 
درآيد كه ۱۷ ميليارد دالر ارزش اقتصادي در سطح 

جهان دارد.

   از اروپا تا آسيا
بر اس��اس پيش بيني ها، دو ميلي��ارد نفر از جمعيت 
جه��ان در س��ال ۲۰۵۰ بيش از ۶۰ س��ال خواهند 
داشت. روند سالمندي جمعيت در همه كشورهاي 
توس��عه يافته و برخي كشورهاي در حال  توسعه نيز 
ش��تاب خواهد گرفت. از نظر جغرافياي��ي، اقتصاد 
نقره اي از ۳۷ كشور عضو سازمان همكاري و توسعه 
اقتص��ادي ي��ا OECD كم كم به س��مت بازارهاي 
نوظهور مثل آسيا خواهد رفت. به گزارش بروكينگز 
در فوريه ۲۰۲۱، قدرت خريد و هزينه كرد مشتريان 
نقره اي در آس��يا، اروپا و امريكاي ش��مالي در حال 
حاضر تقريبًا برابر است )هر منطقه ۲.۳ هزار ميليارد 
دالر( . اكن��ون اقتصاده��اي غرب جه��ان به دليل 
 ،)life expectancy( ثروت و متوسط عمر باالتر
اقتصادهاي مسلط نقره اي هستند، اما سهم آسيا تا 
س��ال ۲۰۳۰ احتمااًل به رقم پنج هزار ميليارد دالر 
خواهد رسيد. س��المندي در دو كشور آسيايي هند 
و چين به  س��رعت در حال رش��د اس��ت. به گزارش 
Intelligence Research Group، ارزش بازار 
اقتصاد نقره اي چين در سال ۲۰۲۰، ۵.۴ هزار ميليارد 
يوان بود كه نسبت به رقم سال ۲۰۱۹، حاكي از رشد 
حدود ۲۵ درصد اس��ت. به گزارش همين موسسه، 
از هر پنج نفر چيني كه سن ش��ان بيشتر از ۶۰ سال 
اس��ت، بيش از يك نف��ر از موبايل هاي هوش��مند و 

اپليكيشن هاي همراه استفاده مي كنند.

   هرم جمعيتي ايران؛ به سوي بازار نقره اي؟
بر اساس گزارش سازمان آمار ايران، گروه سني باالي 
۶۵ س��ال ايران در سرش��ماري نفوس سال ۱۳۹۵، 
حدود هفت ميليون و ۴۱۴ هزار نفر بود. اين رقم در 
سال ۱۳۹۰ حدود چهار ميليون و ۲۹۶ هزار نفر بود 
و در سال ۱۳۷۰ تقريبًا يك ميليون و ۸۹۰ هزار نفر. 
رشد واضح است. در اين ميان، داده رسمي اي وجود 
ندارد كه نش��ان دهد چه تعداد از گروه هاي س��ني 
مختلف كاربران اپليكيشن هاي موبايل هستند. اما 
مي دانيم با هر تغيير كوچ��ك و اجباري فناوري در 
ايران، آه و فغان گروه هاي سني باالتر درآمده است؛ 
مثًا رمز پويا و پرداخت آناين: هنوز هم اگر كارمان 
به بانك بيفتد، فرد ميانسالي را مي بينيم كه گوشي  
به  دست حيران است و از كارمند بانك مي خواهد به 
او بگويد مشكل چيست. امروز، اين نسل به مشتريان 
بزرگ كافي نت ها تبديل شده اند تا برايشان كارهاي 
بيمه، ماليات و غيره را انجام دهد كه تنها با چند كليك 
به  س��ادگي انجام مي شود، اما انجام اين چند كليك 
برايشان بارها س��خت تر از مراجعه حضوري به اين 
سازمان ها و در صف ايستادن است. همين حكايت را 
در مورد كارت ديجيتالي واكسن هم اخيراً شنيده ايم. 
پژوهش��كده آمار پيش بيني مي كند كه در ۱۵ سال 
آينده جمعيت سالمند كشور دو برابر شود و در سال 
۲۰۵۰ تقريبًا ۱۹ ميليون نفر از جمعيت ايران را اين 
گروه سني تشكيل دهند. بازار براي رشد خود چاره اي 
ندارد جز اينكه استراتژي هاي دهه آتي خود را با توجه 
به اين مساله تنظيم كند كه يك سوم جمعيت كشور 
يا به عبارت ديگر يك سوم مصرف كنندگان كشور، 
بيش از ۶۵ سال خواهند داشت. همه اينها در حالي 
است كه بر اساس تحليل هاي آماري و با توجه به رشد 
اقتصادي، پنجره طايي جمعيت در كمتر از يك دهه 

آينده به روي كشور بسته خواهد شد.

   به دنبال فناوري شخصي
مشتريان اقتصاد نقره اي معمواًل قدرت خريد باالتري 
دارند. آنها همچنين زمان تفريح و فراغت بيش��تري 
دارند تا س��فر كنند. برخ��ي از آنها ب��ا فعاليت هاي 
ورزشي و سرگرمي از خودش��ان مراقبت مي كنند. 

از طرف ديگر اين گروه هاي س��ني معم��واًل به برند 
يا شركت ش��ان وفادارترند و در عي��ن حال خواهان 
محصوالت و خدماتي هستند كه شخصي سازي   شده 
باشد. مساله اصلي شكل متفاوت استفاده يا كاربري 
متفاوت گروه سني باالي ۶۵ سال است. شركت هاي 
فناوري گاه با مقاومت اين گروه مواجه شده اند و گاه 
با نارضايتي شان. تعدادي از اين گروه سني دل شان 
نمي خواهد از فناوري اس��تفاده كنند، برخي ديگر 
طرز اس��تفاده از اين فناوري ها را بلد نيستند. برخي 
ديگر معتقدند اين نوآوري ه��اي مبتني بر فناوري ، 
فرصت هاي متعددي را فراهم مي آورند و دسترسي 
را س��اده مي كنند. دس��تياران صوتي امكان انجام 
آسان و ساده كارها را فراهم مي آورند و مجموعه اي 
از فعاليت ها را عهده دار مي شوند: از پخش موسيقي 
گرفته تا يافتن آدرس روي نقشه. روبات ها وظايفي 
روزانه مثل تميز كردن خان��ه را بر عهده مي گيرند. 
هم��ه اينها به اف��راد كمك مي كن��د در خانه خود و 
با وابس��تگي كمتر به ديگران، پرس��تار يا خانه هاي 
سالمندان زندگي كنند. پس زيرساخت و خدمات بايد 
با توجه به نيازهاي اين جمعيت توسعه و بهبود يابند. 
همانقدر كه ديجيتالي سازي ممكن است باعث شود 
اين گروه سني جا بمانند و دسترسي شان به امكانات 
را از دست دهند، آموزش و تغيير استراتژي شركت ها، 
شخصي س��ازي خدمات براي اين گروه سني، ارايه 
مشاوره هاي رايگان يا آموزش هاي ساده آناين باعث 
مي شود آنها نيز بتوانند به  راحتي از خدمات آناين 
استفاده كنند و مصرف كنندگان بازار باشند؛ مثًا در 
سال هاي اوليه رشد تلفن هاي هوشمند، كشورهايي 
مثل سنگاپور براي آموزش افراد، باجه هايي عمومي 
در گوشه وكنار شهر تعبيه كرده بودند و هر فردي كه 
مشكلي در استفاده از فناوري داشت مي توانست به 
اين باجه ها مراجعه كند تا كارمند حاضر مشكلش 
را رف��ع كند و به او آموزش دهد. س��المند ش��دن 
جمعيت پديداري اس��ت كه تغيي��رات عميقي در 
جامعه، سازماندهي و توزيع منابع بين نسل ها ايجاد 
مي كند. اما فارغ از چالش هاي اين مساله، اين اميد 
نيز وجود دارد كه سالمندان بتوانند زندگي بهتر و 

باكيفيت تري داشته باشند.



تعادل |
س��رانجام پس از كش و قوس هاي ف��راوان درباره واردات 
خودرو سواري، نمايندگان مجلس چهاردهم اسفند ۱۴۰۰ 
با واردات ۷۰ هزار خودرو س��واري در بودجه سال جاري 
موافقت كردند. اما حاال خبرها حكايت از حذف اين مصوبه 
در قانون بودج��ه دارد. به عبارتي بهتر، پس از ابالغ قانون 
بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغييراتي نسبت 
به مصوبه مجلس همراه است. به طوري كه تبصره واردات ۷۰ 
هزار خودرو سواري در اين قانون ديگر ديده نمي شود. بند 
مربوط به واردات خودروهاي سواري در قانون بودجه ١٤٠١ 
در حالي حذف شد و مسووالن مربوطه نسبت به آن ابراز 
بي اطالعي كرده اند كه پيگيري ها نشان مي دهد ظاهرا اين 
مصوبه مورد ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته 
و از قانون بودجه حذف شده است. از اين رو و با توجه به تاكيد 
و عزم دولت در مورد آزادسازي واردات خودرو، رفتارهاي 
متناقض مجمع تشخيص، شوراي نگهبان و هيات رييسه 

مجلس درباره واردات خودرو جاي ابهام و سوال دارد. 

    راي مجلس به واردات خودرو 
واردات خودرو از س��ال ۱۳۹۷ ب��ه دليل محدوديت هاي 
ارزي و كنترل ب��ر گردش منابع ارزي در ش��رايط خاص 
كشور ممنوع اعالم شد. در اين سال ها هر بار پيشنهاد لغو 
ممنوعيت نيز با مخالفت هايي مواجه بوده كه بهانه آن تراز 
ارزي اعالم شده بود. در نهايت، چهاردهم اسفند ماه سال 
۹۹ در جريان بررسي اليحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علني 
مجلس، نمايندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقالم 
خودرويي را تصويب كردند. بر اين اس��اس مقرر شد ۷۰ 
هزار خودروي س��واري امكان واردات داشته باشد كه ۵۰ 
هزار دستگاه خودروي سواري و ۲۰ هزار خودروي سواري 
دوگانه سوز، هيبريدي و برقي بود. همچنين در ساير اقالم 
نيز واردات كاميون، تريلي يخچال دار و كشنده، اتوبوس و 
ماشين آالت سنگين مصوب شد. اما با ابالغ قانون بودجه، 
بررسي تبصره هاي آن نشان مي دهد كه تبصره مربوطه با 
تغييراتي نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷۰ 
هزار خودروهاي سوراي در قانون بودجه كنار گذاشته شده 
است. طبق بند )ك( تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت 
اجازه داده شده است با رعايت سياست هاي كلي نظام و با 
شرايط تعيين شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با 
اخذ حقوق ورودي كه به تصويب مراجع ذي ربط مي رسد، 
اقدام كند. در همين رابطه سه شرط براي واردات خودرو 
تعيين شده است كه عبارتند از تعيين ضوابط واردات خودرو 
و روش تامين ارز توسط دولت، عدم آسيب به توليد داخلي 
و بازار ارز با تش��خيص دولت و همچنين رعايت ش��رايط 

رقابتي. اقالمي كه دولت مجاز است براي واردات خودرو در 
مورد آن اقدام كند شامل چهار بخش خواهد بود كه در بين 
آنها خبري از ۷۰ هزار خودروي سواري مصوب در صحن 
علني مجلس نيست. طبق شرايط تعيين شده در تبصره ۷ 
قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه كاميون و تريلي يخچال دار 
و كش��نده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهري و درون 
شهري، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن يخچال دار و همچنين 
۵۰۰۰ دستگاه ماشين آالت سنگين معادن و راه سازي اعم 
از نوساخت يا حداكثر پنج سال ساخت امكان واردات خواهد 
داشت. براين اساس وزارت اقتصاد مكلف شده، گزارش اقالم 
وارداتي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، 
صنايع و معادن، عمران و امور داخلي كش��ور و شوراهاي 

مجلس ارايه كند.

    مجمع همچنان درصدر مخالفين 
اما قانون بودجه ١٤٠١ در پايان اس��فند ١٤٠٠ توس��ط 
مجلس به دول��ت اب��الغ و در فروردين ١٤٠١ از س��وي 
رييس جمهور به دس��تگاه هاي اجرايي ابالغ شد. بررسي 
قانون از اين حكايت داشت كه در تبصره ۷ اثري از واردات 
۷۰ هزار خودروي سواري نيست ولي ساير اقالم وارداتي 

پابرجا مانده است.
اعالم اين خبر با واكنش مجلس مواجه ش��د و رش��يدي 
كوچي با ابراز تعجب از اين موض��وع اعالم كرد كه حذف 
واردات خودروهاي سواري در بودجه ۱۴۰۱ عليرغم مصوبه 
مجلس و تاييد شوراي نگهبان بوده است و اين موضوع را 
از طريق هيات رييس مجلس و ش��خص رييس جمهور 

پيگيري خواهد كرد.پيگيري »ايسنا« از سازمان برنامه و 
بودجه حكايت از اين دارد كه اين تغيير ارتباطي به سازمان 
برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل 

از ابالغ قانون است و بايد از آنجا مورد پيگيري قرار گيرد.
در ادامه، ايرادات ش��وراي نگهبان ب��ه اليحه بودجه مورد 
بررسي قرار گرفت كه نشاني از حذف واردات خودروهاي 
سواري نداشت و همانطور كه نماينده مجلس اعالم كرده 

بود، مصوبه مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان بوده است.
در متن ايرادات شوراي نگهبان در تبصره ۷ آمده است كه در 
بند الحاقي ۱، از جهت نحوه انتخاب واردكنندگان در صورت 
تقاضاي بيشتر براي واردات با توجه به محدوديت اين امر و 
از جهت شرايط واردات از جمله منشأ داخلي يا خارجي ارز 
و همچنين عبارت رديف ... جدول شماره )۵( ابهام دارد كه 
 پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.اما بررسي ها نشان 
مي دهد كه جريان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواري 
كه در مجلس به تصويب رسيده بود، از نظر مجمع تشخيص 
مصلحت نظام داراي ايراداتي بوده كه در نهايت حذف شده و 
به قانون نيامده است. اين در حالي است كه پيش از اين هم 
در بحث واردات خودرو و طرح هايي كه نمايندگان مجلس 
براي آن ارايه كرده بودند، ايراداتي وارد شده و در برخي موارد 

از نظر مجمع مورد پذيرش قرار نگرفته بود.
بنابراي��ن به نظر مي رس��د همانطور ك��ه طحان نظيف 
سخنگوي شوراي نگهبان در ۲۴ اسفند ماه اعالم كرده بود 
»مغايرت هاي هيأت عالي نظارت بر واردات خودرو همچنان 
به قوت خود باقي اس��ت. واردات ۷۰ هزار خودرو از سوي 
هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص، خالف سياست هاي 

كلي نظام شناخته شده است.« شوراي نگهبان بر همين 
اساس بند مربوط به آزادس��ازي واردات خودرو در بودجه 
۱۴۰۱ را حذف كرده است.بر اين اساس، با توجه به تاكيد 
و عزم مجلس��ي ها در مورد آزادسازي واردات خودرو، بايد 
منتظر ماند و ديد پيگيري هاي هيأت رييس��ه مجلس از 
شوراي نگهبان در مورد تغيير متن بودجه و حذف واردات 
خودرو به كجا ختم و بلبشوي واردات خودرو ميان مجمع 
تشخيص، ش��وراي نگهبان و مجلس چگونه حل و فصل 
خواهد شد. همچنين از سويي ديگر بايد در نظر داشت كه 
مصوبه ممنوعيت واردات خودرو مربوط به دستور شوراي 
هماهنگي سران سه قوه بوده و همانطور كه ذكر شد تاريخ 
انقضاي اين مصوبه خرداد ماه سال جاري است؛ بنابراين با 
توجه به دستور رييس جمهوري براي آزادسازي واردات 
خودرو، به نظر مي رسد شخص رييس جمهور موضوع را از 
طريق سران سه قوه پيگيري و رأي به عدم تمديد مصوبه 
مذكور بدهد. به هر حال تاكنون هيج يك از دستگاه هاي 
مربوطه در دولت و مجلس توضيح رسمي و شفاف در مورد 
حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دس��تگاه خودروي 
س��واري و ايرادات وارد به آن ارايه نكرده اند؛ مصوبه اي كه 
طرح آن در بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق رد 
ولي بار ديگر تصويب و براي بررسي به صحن علني ارجاع 

شد و راي آورده بود.

    وعده وزير صمت درباه واردات 
چه مي شود؟ 

حذف واردات خودروي سواري در حالي از تبصره ۷ انجام 
شده، كه فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت در 
آخرين اظهارات خود در پايان سال گذشته بر عدم تمديد 
ممنوعيت واردات خودرو در ارديبهشت ماه امسال تاكيد 
كرده و در رابطه با واردات جديد وعده داده بود. وي گفته 
بود كه قبال هم با واردات مخالف نبوده ولي به دليل اينكه 
واردات خ��ودرو ت��ا دو ميليارد دالر مص��ارف ارزي دارد 
آن را صالح ندانس��ته بود ولي با اقدامات صورت گرفته 
توسط تجار ايراني و افزايش صادرات، شرايط بهتر شده 
و بخشنامه ممنوعيت واردات كه ارديبهشت ماه )۱۴۰۱( 
به اتمام مي رسد، تمديد نخواهد ش��د و واردات به روال 
سابق، طبق ضوابط قبلي انجام مي شود. در اين شرايط با 
توجه به تاكيدي كه وزارت صمت بر واردات خودرو داشته 
و پايان ممنوعيت را تا حدود يك ماه ديگر در ارديبهشت 
ماه اعالم كرده است، اينكه با حذف مجوز واردات خودروي 
سواري در قانون بودجه و شرايط خاص ارزي كشور، چه 
تصميمي در مورد اين واردات اخذ و به چه ترتيبي اقدام 

مي شود در ابهام قرار دارد.
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ايران خودرو و سايپا به بخش 
خصوصي واگذار مي شود

شاتا | وزير صنعت، معدن و تجارت از واگذاري ايران 
خودرو و سايپا به بخش خصوصي خبر داد. سيد رضا 
فاطمي امين در جريان سفر به شهرستان نيشابور با 
اش��اره به غيربومي بودن هيات مديره شركت هاي 
دولتي در كش��ور اظهار كرد: بومي گزيني از اصول 
دولت اس��ت و واگذاري ايران خ��ودرو و بدنبال آن 
س��ايپا به بخش خصوصي هستيم تا مشكل به طور 
اساس��ي حل ش��ود.وزير صنعت، معدن و تجارت 
بيان كرد: ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع كار 
صحيحي بود كه به درستي انجام نشد. وي افزود: ساز 
و كاري كه در بورس ها مطرح مي شود ممكن است 
درست و غلط باشند كه باعث ركود در بازار مي شود.

فاطمي امين گفت: با قيمت گذاري دستوري مخالف 
هس��تم بايد براي هر بازاري ضابطه اي ديده شود تا 
قيمت ها تثبيت شود و با رها ش��دگي بازار مخالف 
هس��تيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
مس��ووليت اجتماعي صنايع ابراز كرد: بايد قانوني 
اختياري را براي مسووليت هاي اجتماعي واحدهاي 
توليدي نوشت تا فش��ار از آنها برداش��ته شود.وي 
افزود: با توجه به شعار سال، برنامه اي داريم تا برخي 
شهرك هاي صنعتي تبديل به پارك علم و فناوري 
شوند تا ارتباط صنعت و دانشگاه در سال جاري تقويت 
شود. فاطمي امين اظهار كرد: سايت هاي فن بازار در 
كشور جواب نداده است و بايد مطالعاتي در اين زمينه 
انجام دهيم تا عدم رونق اين سايت ها ريشه يابي شود.

درج قيمت مصرف كننده 
روي كاالها از اول ارديبهشت

فارس| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان گفت: مرحله پنجم درج قيمت 
ش��امل ۶۰ هزار قلم كاال از اول ارديبهشت الزامي 
مي ش��ود. عباس تابش درباره هدف از درج قيمت 
مصرف كننده در كنار قيمت توليد كننده روي كاال 
افزود: موضوع درج قيمت توليد كنندگان را از قبل 
داشتيم، با توجه به اينكه در تعدادي شبكه خرده 
فروش��ي بعضي از اصناف اجراي ماده )۱۵( قانون 
نظام صنفي را به درستي عمل نكردند و در بعضي از 
مناطق مصرف كنندگان به دليل اجرانشدن قانون 
و وظيفه اصناف با مشكالتي مواجه بودند بنابراين 
مع��اون اول رييس جمهور در س��تاد تنظيم بازار 
تاكيد داشت كه حتمًا همزمان با درج قيمت توليد 
كننده، درج قيمت مصرف كننده درج شود تا مردم 
مشكلي از آن لحاظ نداشته باش��ند. وي در پاسخ 
به پرسشي مبني بر اينكه آيا دو قيمت روي كاالها 
خواهيم ديد؟ گفت: بله ما يك قيمت توليد كننده 
داريم و مس��ووليت آن با توليد كننده كاالست كه 
براس��اس ضوابط هيات تثبيت، قيمت را حساب و 
روي محصول درج مي كنند ضمن اينكه ما همزمان 
ضرايب توزيع را به توليد كنندگان ابالغ كرديم، با 
جمع ضرايب توزيع و قيمت توليد كنندگان قيمت 

مصرف كننده نيز روي كاال درج خواهد شد.

احتمال تعطيلي مرغداران خرد 
پس از حذف ارز ترجيحي

ايلن�ا| مدير عام��ل اتحاديه سراس��ري مرغداران 
گوشتي گفت: حذف دفعي ارز ترجيحي باعث تعطيلي 
بخش قابل توجهي از واحدهاي مرغداري خرد خواهد 
ش��د، از اين رو توليدكنندگان از دول��ت انتظار دارند 
كه اين نگراني را درك و متناس��ب با آن برنامه ريزي 
كند.  حبيب اسداهلل  نژاد در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به تاثيرات حذف ارز ترجيحي بر توليد مرغ گوشتي، 
گفت: اگر ارز ترجيحي به صورت آني و يك باره براي 
واردات نهاده هاي دامي حذف شود بدون ترديد شاهد 
افزايش شديد قيمت تمام شده و عرضه مرغ در بازار 
خواهيم بود. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه افزايش 
قيمت به عوامل مختلف��ي مانند قيمت جهاني، نرخ 
ارز و قيمت مولفه هاي توليد بستگي دارد. وي با بيان 
اينكه در آغاز حذف ارز ترجيحي قيمت مرغ متناسب 
با افزايش قيمت مولفه هاي توليد در بازار افزايش پيدا 
نخواهد كرد، افزود: توليدكنندگان دغدغه هاي دولت 
را در بحث ارز ترجيحي درك مي كنند اما انتظار دارند 
براي كاهش تبعات حذف آن اين ارز به  صورت تدريجي 
و در چند مرحله حذف شود و متناسب با اثرات اصالح 
نظام يارانه اي در مراحل مختلف قيمت مرغ در بازار 
افزايش پيدا كند به گونه اي كه پس از رسيدن قيمت 
مرغ در بازار به حاش��يه س��ود براي توليد كننده، در 
مرحله بعد شروع شود تا هم ش��وك قيمتي در بازار 
كاهش پيدا كنند و هم مرغداران گرفتار زيان سنگين 
و غير قابل جبران نشوند.  اين فعال اقتصادي با بيان 
اينكه حذف دفعي ارز ترجيحي باعث تعطيلي بخش 
قابل توجهي از واحدهاي مرغداري خرد خواهد شد، 
گفت: انتظار اين اس��ت كه دولت اين نگراني را درك 
و متناس��ب با آن برنامه ريزي كند. وي با اشاره با باال 
بودن پتانسيل توليد در كشور، خاطرنشان كرد: مزيت 
صادراتي گوشت مرغ دور از انتظار نيست و مي توانيم 
س��االنه بيش از ۱ ميليون تن مرغ ص��ادر كنيم. و از 
سوي ديگر عالوه بر سرمايه گذاري قابل توجهي كه 
در صنعت مرغ داري كشور شده است، حجم اشتغالي 
كه در اين صنعت ايجاد كرده چشم گير و قابل توجه 
هس��ت از اين رو دولت قطعا ب��ا درايت به موضوعات 
توجه كند.  وي با اش��اره به دغدغه رهبري در زمينه 
رفع موانع توليد، تصريح كرد: راه رشد و تعالي كشور از 
طريق توليد امكان پذير است به نظر مي رسد حمايت 
از توليد تنها راه شكستن تحريم هاي خارجي است. 
توليدكنندگان از وزير كشاورزي انتظار دارند كه نسخه 
آني حذف ترجيحي براي صنعت نپيچند چراكه بدون 
ترديد بس��ياري از واحدهاي توليدي خرد از چرخه 
توليد حذف خواهند ش��د و پيشنهاد ما شروع حذف 
تدريج��ي ارز ترجيحي و يا معادل ريال��ي آن از آغاز 

سال ۱۴٠۱ است.

سهميه ارزي واردات 
كاالي همراه مسافر اعالم شد

سقف س��هميه اقالم قابل ورود با رويه مسافري به 
مناطق آزاد تجاري براي امسال ۴۰۵ ميليون دالر 
تعيين ش��د كه نسبت به سال گذشته بدون تغيير 
بوده اس��ت. به گزارش ايسنا، تعيين سهميه براي 
اقالم وارداتي با رويه مس��افري از سال ۱۳۹۷ و به 
دليل محدوديت هاي ارزي و البته حمايت از توليد 
داخل شروع شد. بر اين اساس با نظر هيات وزيران، 
كارگروه تعيين سهميه و فهرس��ت كاالي همراه 
مسافر تشكيل شد كه در آن نمايندگان تام االختيار 
از بان��ك مركزي، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
)صمت(، گمرك ايران و وزارت جهاد كش��اورزي 
حضور داشته و مسووليت آن بر عهده شوراي عالي 
مناطق آزاد است كه در ابتداي هر سال فهرست و 
سهميه ارزي كاالي همراه مسافر را تعيين و جهت 

اجرا به شوراي عالي مناطق آزاد ابالغ مي كنند.
ابالغ اخير دفتر واردات گمرك ايران به گمرك هاي 
اجرايي نش��ان مي دهد كه طي جلسه برگزار شده 
كارگروه مربوطه در اسفندماه سال گذشته، سقف 
س��هميه كاالي وارداتي با رويه مس��افري در سال 
جاري ۴۰۵ ميليون دالر تعيين شده است. همچنين 
مقرر شده كه تا زمان تعيين اقالم، همان فهرست 

كاالهاي سال گذشته در دستور كار باشد.
در بخشنامه گمرك تاكيد شده است كه ارايه ثبت 
آماري معتبر براي كاالهايي كه از طريق گمرك هاي 
مس��تقر در مناطق آزاد و ساير گمرك هاي مرزي 
داخلي به مقصد مناطق  آزاد حمل مي شود، الزامي 
است و مسووليت رعايت س��قف ارز كاالي همراه 
مسافر به ميزان تعيين شده توسط كارگروه، برعهده 
سازمان هاي مناطق آزاد و دبيرخانه شوراي عالي 

مناطق آزاد است.
سهميه تعيين شده براي كاالي مجاز همراه مسافر 
در سال ۱۴۰۱ تغييري نسبت به سال گذشته ندارد 
و اين در حالي است كه براي پارسال نيز سقف ۴۰۵ 
ميليون دالر براي واردات در مناطق آزاد با ليس��ت 
۹۵۰ قلم تعيين شده بود كه نسبت به قبل كاهش 
داشت. در سال ۱۳۹۹ سهميه واردات كاالي همراه 

مسافر به مناطق آزاد ۴۵۰ ميليون دالر بوده است.

۳۵ درصد محصوالت كشاورزي 
ايران به ضايعات تبديل مي شود

رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق تعاون گفت: 
ايران قابليت توليد مواد غذايي براي بيش از ۳۰۰ 
ميليون نفر را دارد كه با برنامه ريزي در اين حوزه 
مي توانيم ميزان ارزآوري محصوالت كشاورزي را 

افزايش بدهيم.
 ارسالن قاسمي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه 
امنيت ملي با امنيت غذايي گره خورده است، گفت: 
اگر با اين ديدگاه وارد بحث سياست گذاري شويم 
بدون ترديد بايد به مسائل و مشكالتي كه پيشروي 
توسعه بخش كشاورزي است بيشتر توجه كنيم .

 وي ب��ا اش��اره ب��ه تجدي��د نظ��ر در ح��وزه 
سياس��ت گذاري ها و تصميم گيري ه��ا در حوزه 
بخش كش��اورزي، گفت: در س��ال ۱۴۰۱ بايد به 
صورت جدي به حوزه ف��رآوري و صنايع تبديلي 
پرداخت��ه تا از اي��ن طريق مي��زان ارزآوري قابل 

توجهي نصيب توليدكنندگان و كشاورزان شود.
 ب��ه گفته اين فعال اقتصادي، بر اس��اس آمار فائو 
ايران رتبه نخست را در زمينه ضايعات محصوالت 
كشاورزي دارد. ۳۵ درصد محصوالت كشاورزي 
از مزرعه تا س��فره به ضايعات تبديل مي ش��ود از 
اين رو براي كاهش اين ضايعات بايد فكر اساسي 

صورت بگيرد.
 قاس��مي با بيان اينكه ايران قابلي��ت توليد مواد 
غذايي براي ۳۰۰ ميليون نفر را دارد، گفت: بسياري 
از كشورهاي پيراموني امكانات توليد ما را ندارند از 
اين رو مواد غذايي و محصوالت كشاورزي از ايران 
يا به صورت رسمي و يا به صورت غيررسمي صادر 
مي شود. رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون با 
اشاره به لزوم هدفمند كردن صادرات در كشورهاي 
پيراموني، خاطرنشان كرد: با وضع قوانين يك شبه 
 نبايد مانع روند صادرات ش��ويم در واقع با قوانين 
يك ش��به به قاچاق محصوالت كشاورزي دامن 
زده ايم.  وي حذف ارز ترجيحي را جراحي بزرگ در 
اقتصاد كشاورزي ايران دانست و افزود: حذف اين 
ارز براي كشاورزان چالش هاي زيادي ايجاد خواهد 
كرد اما ما معتقد هس��تيم كه بايد دولت اقداماتي 
انجام دهد كه تبعات اين حذف براي كشاورزان به 
حداقل برسد و با برنامه بايد مانع آسيب هاي جدي 

به اين بخش شويم.
 قاس��مي ادامه داد: بخش قابل توجهي از نهاده ها 
م��ورد نياز دام و طيور با ارز دولتي وارد مي ش��ود. 
با ح��ذف ارز ترجيحي واردات نهاده، س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي ۳ تا ۴ برابر افزايش پيدا 
مي كند از اي��ن رو دولت بايد از اين بخش حمايت 
ويژه كند تا سرمايه در گردش با سهولت بيشتري 
انجام ش��ود در غير اين صورت در سال ۱۴۰۱ در 
بحث تامين پروتئين كش��ور با چالش هاي جدي 
مواجه خواهيم ش��د.  وي ص��ادرات غيرنفتي در 
سال ۱۴۰۰ را بيش ۴۰ ميليارد دالر عنوان كرد و 
افزود: از اي��ن ميزان حدود ۷ ميليارد آن به بخش 
كشاورزي مربوط اس��ت. بايد بگويم كه دولت در 
صادرات محصوالت كشاورزي نقش چنداني ايفا 
نكرده است پس بخش خصوصي نيازمند حمايت 
اس��ت تا ميزان صادرات محصوالت كش��اورزي 
افزايش پيدا كند. قاس��مي با بي��ان اينكه بخش 
كشاورزي موتور توسعه حركت صنعتي محسوب 
مي شود، گفت: ۹8 درصد محصوالت كشاورزي از 
سوي بخش خصوصي توليد مي شود اين در حالي 
اس��ت كه ۱۰۰ درص��د از تصميم گيري هاي اين 

بخش از سوي دولت گرفته مي شود.

چرا ۷۰ هزار خودروي سواري از ليست اقالم وارداتي خط خورد؟ 

ارزيابي كارنامه تجارت خارجي نشان مي دهد

در بازديد وزير صمت از ايران خودرو و سايپا اعالم شد

رفتار متناقض در »واردات خودرو«

علت پنهان رشد صادرات در ۱۴۰۰

توقف توليد سمند و پژو ۴۰۵ از دو ماه آينده 

تعادل |
تجارت خارج��ي غيرنفتي كش��ور در س��ال ۱۴۰۰ با 
تبادل ۱۶۲ميلي��ون ت��ن كاال ب��ا كش��ورهاي جهان، 
ركورد ۱۰۰ميليارد دالري را به ثبت رس��اند كه نس��بت 
به مدت مش��ابه سال قبل ۳8درصد رش��د داشته است. 
درهمين راستا، بررسي هاي نشان مي دهد كه حد فاصل 
س��ال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، از نظ��ر ارزش باالتري��ن 
رقم صادراتي بدون احتس��اب نفت، بهترين عملكرد به 
سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد، اما باالترين ميزان صادرات به 

لحاظ وزني در سال ۱۳۹8 به ثبت رسيده است.

     تجارت در سالي كه گذشت
ارزيابي ها نشان مي دهد، در سال ۱۴۰۰ ميزان كل تجارت 
ايران از مرز ۱۶۲ ميليون تن عبور كرد و به اين ترتيب پس از 
دوراني طوالني ارزش كل تجارت ايران از مرز ۱۰۰ ميليارد 
دالر گذش��ت تا ركوردي جديد در فعاليت تجاري دوران 

تحريم به ثبت برسد.
عليرضا مقدسي، معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك 
آمار صادرات در س��ال گذشته را تش��ريح كرد. آمارهاي 
او، حكاي��ت از اين داد كه ۱۲۲ميليون تن كاالي ايراني به 
ارزش ۴8ميليارد دالر، در سال ۱۴۰۰ به اقصي نقاط جهان 
صادر ش��د كه اين ميزان ۱۴ ميليارد دالر بيشتر از سال 
قبل بود و رشد ۴۱درصدي داشته است.بنابر آمار اعالمي 
رييس گمرك، در سالي كه گذشت بيش از ۴۰ ميليون 
تن كاال، به ارزش ۵۲ميليارد دالر نيز وارد كش��ور شد كه 
عمدتا كاالي اساس��ي، م��واد خام و ماش��ين آالت توليد 
بودند، ميزان كاالهاي وارداتي در سال ۱۴۰۰ در مقايسه 
با سال ۹۹ رش��د ۲۱درصدي در وزن و ۳۶ درصدي در 
ارزش را به همراه داشت كه نشان از اهتمام دولت سيزدهم 

در تامين كاالهاي اساسي مردم دارد. معاون وزير اقتصاد 
تاكيد كرد: ركورد صادرات كشور در سال ۱۴۰۰ در حالي 
به دست آمد كه سخت ترين تحريم هاي ظالمانه، توسط 
نظام س��لطه عليه ملت ايران در اين سال وضع و اجرا شد، 
اما به لطف خدا و به همت جهادگران و فعاالن اقتصادي، 
توليد كنندگان و همكاري دستگاه هاي مرتبط با تجارت 
خارجي ركوردي تاريخي درس��ال ۱۴۰۰ به ثبت رسيد 
كه در دهه هاي اخير بي س��ابقه بوده كه نشان از شكست 
سياست تحريم هاي حداكثري عليه ملت شريف و عزيز 
ايران دارد. مقدس��ي همچنين در مورد پنج شريك اول 
فروش كاال به ايران در س��ال ۱۴۰۰ گفت: كش��ورهاي 
امارات متحده عربي، چين، تركيه، آلمان و فدراس��يون 
روسيه ۵ كشور عمده طرف معامله واردات كاال به كشور 

در سال ۱۴۰۰ بودند. مقدسي در خصوص مقاصد اصلي 
صادراتي كاالهاي ايراني افزود: كش��ورهاي چين، عراق، 
تركيه، امارات متحده عربي و افغانستان ۵ كشور عمده 
مقصد كاالهاي صادراتي كشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند. 
رييس كل گمرك درباره رشد تزانزيت نيز عنوان كرده كه 
كاالهاي عبوري خارجي از مسير كشورمان در سال ۱۴۰۰ 
با رشد ۶8درصدي، به ۱۲ميليون و ۵۰۰هزار تن رسيد 
كه پس از هفت سال مجددا كشور توانست به اين ميزان 
ترانزيت كاال بازگردد.در همين حال، اتاق بازرگاني تهران 
به بررسي آمارهاي تجاري كشور در سال ۱۴۰۰ پرداخته 
و اعداد به دس��ت آمده در اين سال را با عملكرد سال هاي 
گذشته مقايس��ه كرده اس��ت. اين آمارها نشان مي دهد 
كه افزايش تجارت به طور همزم��ان تحت تاثير افزايش 

صادرات و واردات بوده؛ هرچند س��رعت رش��د صادرات 
ايران باالتر از واردات بوده است. بر اين اساس در سالي كه 
گذشت، ميزان صادرات ايران از مرز ۱۲۲ ميليون تن عبور 
كرد و عدد نهايي به ۴8 ميليارد دالر رس��يد. در واردات 
نيز ۴۰ ميليون تن كاال با ارزش ۵۲ ميليارد دالر به كشور 
وارد شد. به اين ترتيب صادرات ايران نسبت به سال قبل 
افزايش��ي ۴۱ درصدي و واردات افزايشي ۳۶ درصدي 
داش��ته اس��ت. بررس��ي هاي اتاق بازرگاني تهران نشان 
مي دهد كه حدفاصل سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، از نظر 
ارزش باالترين رقم صادراتي بدون احتساب نفت، بهترين 
عملكرد به سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد. اين در حالي است 
كه باالترين ميزان صادرات به لحاظ وزني در سال ۱۳۹8 به 

ثبت رسيده است.
در س��الي كه گذش��ت، صادرات ايران تنها هفت درصد 
نسبت به س��ال پيش از آن افزايش يافت اما از نظر ارزشي 
رشد ۴۱ درصدي به ثبت رسيد. به اين ترتيب علت اصلي 
رش��د صادرات ايران در سال گذش��ته، افزايش ميانگين 
قيمت كاالهاي صادراتي بوده اس��ت.در حوزه واردات نيز 
باالترين ميزان واردات در دهه گذشته به سال ۱۳۹۰ با 
واردات ۶۲ ميليارد دالري باز مي گردد و پس از آن با ورود 
به دوره تحريم، ميزان واردات كاهش يافته است. پايين ترين 
ميزان واردات نيز به سال ۱۳۹۹ با عملكرد ۳۴ ميليارد 
دالري باز مي گردد.پس از س��ال ۱۳۹۰، سال گذشته با 
رشد مقداري ۲۱ و ارزشي ۳۶ درصدي، باالترين ميزان 
واردات در دهه گذش��ته به ثبت رسيده است. همچنين 
در س��ال ۱۴۰۰، مي��زان ترانزيت كاال از اي��ران به بيش 
از ۱۲.۵ ميليون تن رسيده كه افزايشي ۶8 درصدي را 
نسبت به س��ال گذشته نشان مي دهد و بهترين عملكرد 

ترانزيتي در هفت سال گذشته به شمار مي رود.

در همين حال، وزير صمت براي دومين بار پس از صدور 
فرمان هشت  ماده اي رييس جمهور در حوزه خودرو، روز 
گذشته سيزدهم فروردين ماه با حضور در گروه هاي صنعتي 
ايران خودرو و سايپا، ضمن بازديد از پاركينگ ، واحد مونتاژ 
و مركز تحقيق، طراحي و توس��عه؛ روند حمل و تحويل 
خودروهاي اين دو مجموعه و فرآيند كاهش خودروهاي 
كف پاركينگ ها را بررس��ي و اجراي دستورات 8 ماده اي 
رييس جمهور را پيگيري كرد.سيدرضا فاطمي امين، در 
بازديد از گروه صنعتي ايران خودرو ضمن مناسب خواندن 
اقدامات اين مجموعه در اجراي فرامين رييس جمهوري، 
گفت: كاهش خودروهاي پاركينگ اي��ران خودرو به ۱۵ 
هزار دس��تگاه در پايان فروردين ماه، فراتر از فرمان صادر 
شده و بسيار مناسب است.وزير صمت با تأكيد بر نظارت 

بر فرآيندهاي كيفي محصوالت، اف��زود: با كاهش مدت 
زمان پرداخت به قطعه س��ازان، ام��كان مطالبه كيفيت 
توس��ط خودروس��از به راحتي امكان پذير خواهد بود. در 
اين زمينه الزم است رده بندي سازندگان و رديابي قطعات 
نيز با دقت دنبال شود. وزير صمت افزايش مدت گارانتي 
محصوالت ايران خودرو به ۳ س��ال و يا ۶۰ هزار كيلومتر 
پيمايش را نيز از ديگر اقدامات اين ش��ركت در راس��تاي 
اجراي فرامين رييس جمهوري دانست. طراحي و توسعه 
محصوالت و خروج محصوالت قديمي سمند و ۴۰۵ نيز 
از محورهاي مورد تأكيد وزير صمت بود.مهدي خطيبي، 
مديرعامل ايران خودرو گفت: اين شركت در سال ۱۴۰۱، 
براي توليد ۷۲۵ هزار دستگاه سواري و ۲۵ هزار خودروي 
تجاري برنامه ريزي كرده كه اين ميزان حتي بيش از تعداد 

خودروهاي توليدي مدنظر در دستور رييس جمهور است. 
وي اعالم كرد: دو خودروي ۴۰۵ و سمند نيز ظرف دو ماه 
آينده و پس از انجام تعهدات موجود به مش��تريان از مدار 
توليد خارج خواهد شد. خطيبي ادامه داد: پيرو دستور ويژه 
وزير صمت، حداكثر تا ارديبهشت ماه، تعداد خودروهاي 
موجود در پاركينگ ها به ۲۵ هزار دستگاه خواهد رسيد.

مديرعامل ايران خودرو ادامه داد: با توجه به دستور موكد و 
پيگيري هاي جدي وزير صمت، شركت ايران خودرو تمام 
اقدامات الزم براي اجرايي شدن بخش هاي مختلف فرمان 
8 ماده اي رييس جمهوري به خودروسازان را در دستور كار 
خود قرار داده و براي توليدات سال آينده نيز برنامه ريزي هاي 
الزم انجام شده است. محمدعلي تيموري، مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا نيز در بازديد وزير صمت از اين شركت 

گفت: در راستاي تحقق فرمان 8 ماده اي رييس جمهوري 
كه به تازگي ابالغ شده اس��ت، از ۱۴ فروردين ماه امسال، 
توليد خودرو روزانه به هزار و ۵۰۰ دستگاه افزايش خواهد 
يافت و اين گام محكمي براي تحقق توليد ۶۵۰ هزار دستگاه 
خودرو در سال ۱۴۰۱ است.وي تأكيد كرد: باالترين ميزان 
تحويل خودرو به تعداد ۴۷ هزار دستگاه خودرو در بهمن و 
اسفندماه سال گذشته انجام شد. وي در مورد خودروهاي 
كف پاركينگ در اين خودروسازي نيز توضيح داد: تعداد 
خودروهاي كف پاركينگ در ۲۳ دي ماه سال۱۴۰۰، حدود 
8۰ هزار دستگاه بود كه در اسفندماه سال گذشته به ۴۹ 
هزار دستگاه كاهش يافته است. مديرعامل سايپا گفت: 
تا اول ارديبهشت ماه امس��ال نيز تعداد خودروهاي كف 

پاركينگ به ۲۰ هزار دستگاه كاهش خواهد يافت.
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ادامهازصفحهاول

  حضور زنان در جامعه را 
 به معضل تبديل نكنيم

آنها هم به اندازه نيمي ديگر از حقوقي برخوردارند 
كه نمي توان به بهانه هاي واهي آنها را انكار كرد، جاي 
تعجب دارد. در قرني كه شاهد پيشرفت هاي علمي 
و فن��اوري در اقصي نقاط دنيا هس��تيم. افرادي در 
جامعه ما زندگي مي كنند ك��ه هنوز به دنبال پيدا 
كردن راه هايي براي دور زدن سازمان هاي جهاني 
براي مخفي كردن حقوق پايمال شده زنان در اين 
سرزمين هستند. البته كه ماجرا فقط مسووالن و 
افراد و كساني كه با ذهنيت هاي اشتباه مي خواهند 
راه را بر پيشرفت نيمي از افراد جامعه ببندند نيستند. 
مساله اينجاست كه ما هنوز نيم ديگري را داريم كه 
در باروهايشان زنان تنها بايد مطيع دستورات آنها 
باش��ند. آنها خود را نه تنها مالك تمام دارايي هاي 
ي��ك زن مي دانند كه حق حيات و م��رگ او را هم 
در حيطه اختي��ار خود قرار مي دهن��د، به همين 
خاطر اس��ت كه ما هنوز هم درگير مساله اي به نام 
قتل هاي ناموسي در اين كشور هستيم. در همين 
تعطيالت عيد، پدري تنها به اين دليل كه دخترش 
قصد جدا شدن از همس��رش را داشت او را به قتل 
رساند تا طالق دخترش عامل سرشكستي او نشود. 
به همين خاطر اس��ت كه بايد زنان و دختران اين 
سرزمين راه زيادي را طي كنند تا بتوانند آن نيمه 
ديگر را با خود همراه كنند. در مساله استاديوم رفتن 
يا نرفتن زنان، اين فيفا نيس��ت كه مي تواند قانون 
نانوش��ته و تبعيض آميز اين كش��ور را عوض كند، 
بلكه همان نيمه ديگر جامعه اس��ت كه اگر با زنان 
در نرفتن به استاديوم ها همراهي مي كردند شايد 
خيلي وقت پيش اين معضل حل و فصل مي شد و 
ديگر مسووالن به فكر دور زدن قوانين سازمان هاي 
جهاني نبودند و در برابر خواست همگاني جامعه اين 
قانون تبعيض آميز نا نوشته را لغو مي كردند. به هر 
حال رفتارهاي قهر آميز و خشونت هاي كالمي و ... 
نمي توانند مانع از حق خواهي جمعيتي شوند كه با 
تمام محدوديت ها و فشارهايي كه تحمل مي كنند 
براي پويايي اين جامعه در حال تالش و استقامت 
هس��تند. زنان معضالت اين جامعه نيستند، زنان 
نيروي محركه جامعه به سوي پويايي و بالندگي اند. با 
محترم شمردن نظرات و خواست هاي آنها جامعه اي 
 سالم تر و امن تر خواهيم داش��ت. اگر قوانين براي

 اس��يد پاش ها، افرادي كه مرتكب قتل ناموس��ي 
مي شوند و كساني كه به بهانه هاي واهي جان جنس 
مونث را مي گيرند به سختگيري همين قوانيني بود 
كه مانع از ورود زنان به ورزشگاه مي شوند، شايد االن 
سرزمين امن تري داشتيم. اگر قوانين تبعيض آميز 
را با قوانين درست و به حق جايگزين مي كرديم االن 
در شرايطي نبوديم كه دست و دلمان براي حضور 
در ج��ام جهاني بلرزد، هر چند كه هيچ كش��ور در 
هيچ كجاي دنيا خود را موظف به گرفتن حقي كه 
از ما دريغ شده است نمي داند و اين خود ما هستيم 

كه مي توانيم به حقوق حقه خود دست پيدا كنيم.

رويداد

با مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا، فعاليت 
حضوري مدارس از ۱۴ فروردين ماه از سر گرفته شد؛ 
اين در حالي اس��ت كه وزارت آموزش و پرورش طي 
چندماه گذش��ته، به علت نگراني متخصصان امر و 
همچنين اولياء توفيق چنداني در برگزاري حضوري 
 كالس هاي درس ولو به صورت پراكنده و گروه بندي 
شده در كالنشهرها نداش��ته و اكنون با اين مصوبه، 
درصدد جبران افت يادگيري در جمعيت دانش آموزي 
برآمده است. پيرو مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، 
وزارت آموزش وپرورش دستورالعملي صادر و در آن 
به تصميم ستاد ملي مديريت كرونا مبني بر ضرورت 
حضوري ش��دن آموزش هاي مدارس و دانشگاه ها 
به عل��ت اهميت ارتقاي كيفي��ت فرآيند ياددهي - 
يادگيري به شيوه حضوري و جلوگيري از استمرار افت 
تحصيلي دانش آموزان، همچنين پيشگيري از تبعات 
جبران ناپذير وضعيت موجود براي آينده ميهن عزيز 

اسالمي اشاره كرد.

     حذف شرط فاصله گذاري فيزيكي
در اين دس��تورالعمل قيد شده اس��ت كه بايد همه 
عوامل اجرايي، تربيتي و آموزش��ي مدارس مطابق 
ابالغ و جدول برنامه هفتگي در مدارس حضور يابند. 
همچنين تمام فعاليت هاي تربيتي و آموزشي مربيان، 
آموزگاران، دبي��ران و هنرآم��وزان در همه مقاطع 
تحصيلي و تمام دروس به صورت حضوري )با رعايت 
بهداشت فردي و بهداشت محيط، استفاده مناسب 
از ماس��ك و تهويه كالس هاي درس( انجام ش��ود. 
ظرفيت هاي مج��ازي در صورت نياز صرفا به عنوان 
ابزار مكمل تربيت و آم��وزش مورد بهره برداري قرار 
گيرد. درباره وضعيت حضور دانش آموزان نيز بر اين 
مهم تاكيد شده است كه حضور منظم دانش آموزان 
در مدرسه و كالس درس طبق برنامه هفتگي ضروري 
اس��ت و در صورت غيبت غيرموجه ايشان، مطابق 
آيين نامه اجرايي و س��اير مقررات مربوطه مدارس 
اقدام مي ش��ود. بنا بر اظهارات صادق س��تاري فرد، 
سخنگوي وزارت آموزش و پرورش، تأكيد ستاد ملي 
كرونا اين بوده كه دانش آموزان به صورت حضوري و 
روزانه در كالس ها حضور يافته و تأكيد بر اين است 
كه همه دانش آموزان در پنج روز هفته امكان استفاده 
از آموزش هاي حضوري را در مدارس داشته باشند، 
اما برنامه ريزي براي رعايت پروتكل ها و نحوه حضور 

دانش آموزان، جزو اختيارات شوراي مدرسه است.

     واكسن، شرط حضور نيست
همچنين تأكيد شده اس��ت كه دانش آموزان مبتال 
به كرونا يا داراي عالئم ابتال به اين ويروس يا داشتن 
بيماري زمينه اي با تأييد پزش��ك و رضايت والدين 
مي توانند از بس��تر »ش��اد«، آموزش ه��اي الزم را 
دنبال كنند. همچنين اعالم ش��ده ك��ه تمركز در 
اين ابالغيه اين اس��ت كه همه دانش آموزان بايد در 

كالس هاي درس حضور داشته باشند اما اين تمهيد 
هم پيش بيني شد كه اگر دانش آموزي مبتال به كرونا 
ي��ا داراي عالئم كرونا بود ي��ا دانش آموزي كه داراي 
بيماري زمينه اي اس��ت، آموزش را از بستر مجازي 
دنبال كند. هرچند مسووالن آموزش و پرورش مدام 
بر واكسيناسيون توصيه مي كنند اما چون آموزش 
حضوري ح��ق همه دانش آموزان اس��ت، مبتني بر 
همين موضوع هيچ شرطي براي حضور دانش آموزان 
در مدارس پيش بيني نش��ده و هيچ شخصي هيچ 
شرطي براي ممانعت از حضور دانش آموز در مدرسه 
نمي تواند بگذارد. همچنين ستاد كرونا هم اين شرط 

را پيش بيني نكرده است.«

     عدم الزام براي تهيه پوشش متحدالشكل
بر اس��اس دس��تورالعمل ابالغي، هرگونه برداشت 
وجه از محل پرداخت هزينه سرويس براي مدرسه و 
انجمن اوليا و مربيان و افزايش شهريه دانش آموزان 
مدارس غير دولتي ممنوع اعالم شده و الزامي براي 
تهيه پوشش متحدالشكل دانش آموزان وجود ندارد. 
در همين راستا، سخنگوي وزارت آموزش و پرورش 
تاكيد كرده است كه »ش��هريه اي كه براي مدارس 
غيردولتي پيش بيني ش��د اينگونه نب��ود كه براي 
آموزش مجازي در نظر گرفته شود و اگر مدرسه اي 
خواستار ش��هريه اضافي ش��د، خانواده ها از طريق 
واحدهاي نظارتي مناطق آموزش و پرورش و ادارات 
ارزيابي عملكرد و پاس��خگويي به شكايات پيگيري 
كنند. توصيه مان اين اس��ت كه دانش آموزان هيچ 
پرداخت اضافه اي را انجام ندهند و در پيگيري هاي 

نظارتي هم اهتمام جدي داريم. «

     آسيب جدي 
به برنامه مهارت آموزي دبيرستاني ها

اما درباره بازگشايي مدارس دوره متوسطه نيز نكاتي 
از س��وي كاظمي، معاون آموزش متوس��طه وزارت 

آموزش و پرورش بيان ش��ده است؛ وي معتقد است 
كه »متأسفانه در دوره متوسطه اول و دوم با آسيب 
جدي در مورد مهارت آموزي كه خيلي تأكيد جدي 
اس��ت، مواجه بوديم و همه اينها دست به هم داد كه 
ان شاءاهلل در ۱۴ فروردين آموزش در تمام مدارس به 
صورت حضوري باشد. برنامه هفتگي معلمان كامال 
مشخص است و معلمان بر اس��اس همان برنامه در 

مدرسه حضور مي يابند.«

     عدم افزايش قيمت سرويس مدرسه 
وي درباره س��رويس اياب و ذهاب دانش آموزان نيز 
گفته است: » با توجه به اينكه در بهمن  و اسفند ماه 
به غير از هفت درصد مدارس كه غيرحضوري كامل 
بودن��د، مابقي مدارس به ص��ورت حضوري كامل و 
تلفيقي آموزش داشتند و پيش بيني سرويس مدرسه 
همان زمان انجام شده بود. مسوول سرويس مدارس، 
انجم��ن اوليا و مربيان اس��ت ول��ي افزايش قيمتي 
نخواهيم داشت؛ همچنين در بخشنامه قبلي براي 
رانندگان سرويس مدارس، واكسيناسيون ُدز دوم و 

سوم و استفاده از ماسك اشاره شده است.«

     ارتقاي مهارت هاي زندگي
 با حضور دانش آموزان در مدرسه

اصغر باق��رزاده، سرپرس��ت معاونت پرورش��ي و 
فرهنگي وزارت آموزش و پرورش نيز با اش��اره به 
موضوع بازگش��ايي حضوري مدارس گفت: قطعًا 
حضور دانش آم��وزان در م��دارس و تعامل آنها با 
يكديگر، منجر ب��ه ارتقاي مهارت ه��اي مختلف 
ب��ه ويژه مهارت هاي زندگي، ش��غلي، جس��مي و 
حركتي آنها مي شود؛ اما آنچه كه به مسائل تربيتي 
و پرورش��ي مربوط مي شود اين اس��ت كه تعامل 
مربيان و مشاوران با دانش آموزان به صورت رودررو، 
در تربيت، پرورش و مش��اوره دانش آموزان بسيار 

تأثيرگذارتر از تعامل مجازي است.

آموزش »حضوري« مدارس آغاز شد
رويخطخبر

افزايش ۵۱ درصدي تردد بين استاني در نوروز
فرمانده انتظامي كشور از افزايش ۵۱ 
درصدي تردد بين استاني طي نوروز 
امسال خبر داد. سردار حسين اشتري 
اظهار كرد: همكاران بنده از س��اعات 
اوليه در تمامي پارك ها و تفرجگاه ها 
حضور دارند و اگر احيانا مواردي پيش 
آمد شهروندان مي توانند به همكاران 
اطالع دهند. او ادامه داد: در جاده ها 

ش��اهد موج برگش��ت مسافران هس��تيم؛ همه 
مسيرها روان است. ترافيك در مقاطعي سنگين 
و نيمه س��نگين اس��ت اما گره ترافيكي نداريم. 
شاهد انسداد هم نيستيم. فرمانده انتظامي كشور 

با بيان اينكه اميدواريم شاهد مشكل 
خاصي نباشيم گفت: بر اساس آماري 
كه به بنده ابالغ ش��د، شاهد افزايش 
۵۱ درصدي ترددها در سطح كشور 
بوديم كه بين اس��تاني انجام ش��ده 
اس��ت. حدود ۲۳ درصد نيز ش��اهد 
كاهش جانباختگان حوادث ترافيكي 
هس��تيم كه به لطف و عنايت الهي و 
همكاري مردم ب��ا پليس و حضور همكاران بنده 
بوده اس��ت. كار همكاران من از ۲۵ اس��فند ماه 
آغاز شده بود و تا ۱۵ فروردين ماه نيز در خدمت 

مردم هستند. 

راه اندازي مراكز معين »درمان ناباروري« در دانشگاه ها
درمان ه��اي ناباروري رش��د بس��يار 
خوبي در كش��ور داشته اند و به جهت 
افزايش جمعيت و بهينه س��ازي آن، 
مراكز معين درم��ان ناباروري درحال 
راه ان��دازي در دانش��گاه هاي مختلف 
هستند كه عالوه بر ۷۰ مركز ناباروري، 
اين مراكز معين هم درمان ها را انجام 
مي دهند و افراد را در مراحل پيشرفته 

به مراكز اصلي درمان ناب��اروري ارجاع مي دهند. 
رييس مركز تحقيقات باروري و ناباروري دانشگاه 
شهيد بهشتي با بيان اين مطلب گفت: اين پديده 
مي تواند فاكتورهاي مردانه يا زنانه داشته باشد كه 
فراواني هركدام در حدود ۵۰ درصد است. بسيار 
ضروري است كه انگش��ت اتهام را از بانوان كشور 
برداشته شود. ش��اهديم كه هر زوجي كه صاحب 
فرزند نمي ش��وند، خانواده زن يا م��رد، خانمها را 
براي درمان به پزش��ك مي فرس��تند كه اشتباه 

است و فش��ار مضاعفي را به زنان وارد 
مي ش��ود. از آنجا كه ۵۰ درصد علت 
آقايان هستند، بسيار مهم است كه از 
ابتدا آقا و خانم نابارور با هم به پزشك 
مراجعه كنن��د. در مراكز ناباروري نيز 
بايد قانوني وضع ش��ود كه نمي ش��ود 
فقط خانم ويزيت شود و حتما بايد آقا 
هم تحت ويزيت و بررسي قرار بگيرد. 
سيد جليل حسيني افزود: اين مساله بايد از سوي 
بيمه ها، وزارت بهداشت و مراكز درماني ناباروري 
الزامي ش��ود، زيرا عارضه اين مساله اين است كه 
مرد تصور مي كن��د به لحاظ مردانگي مش��كلي 
ندارد و خانم را براي درمان مي فرس��تد، درحالي 
كه گاهي اش��كاالت عمده اي مربوط به مرد است 
و چون همس��ر موفق به بارداري نشده است، مرد 
اقدام به ازدواج دوم و حتي سوم مي كند، درحالي 

كه خودشان هستند كه توانايي باروري ندارند. 

فوت ساالنه بيش از ۱۷۰۰۰ نفر در جاده هاي ناامن
س��االنه بي��ش از ۱۷۰۰۰ نف��ر در 
جاده هاي ناامن جان خود را از دس��ت 
مي دهند كه ۲۰ ت��ا ۳۰ برابر اين عدد 
مج��روح و معلول مي ش��وند. رييس 
كميس��يون عم��ران و حم��ل و نقل 
شوراي شهر تهران با بيان اين مطلب 
گفت: در روزهاي آغازين س��ال نو و تا 
٩ فروردي��ن ماه بي��ش از ٥٥٢ نفر از 

هموطنانمان در تصادفات جاده اي جان ش��يرين 
خود را از دس��ت دادند؛ سفرهاي بي بازگشتي كه 
سرنوشتي تلخ براي مسافران و خانواده هاي آنان 
رقم زده است. برابر پژوهش ها و تحقيقات جهاني 
سهم عوامل انس��اني در وقوع تصادفات رانندگي 
بيش از ۸۰درصد تخمين زده شده، اما تكنولوژي 
و فناوري اطالعات به كمك سازندگان خودرو آمده 

تا حتي اگر خطاي انس��اني هم اتفاق 
افتاد جل��وي حوادث مرگبار را بگيرد. 
متأس��فانه در كش��ور ما به دليل نبود 
رقابت در توليد و ساخت خودروهاي 
بي كيفيت و همچنين جاده هاي نا امن 
ساالنه بيش از ۱۷۰۰۰ نفر جان خود را 
از دست مي دهند و ۲۰ تا ۳۰ برابر اين 
عدد مجروح و معلول كه عمدتًا از افراد 
فعال ۱۵ تا ۴۵ سال جامعه هستند برجاي مي ماند. 
به عبارت ديگر تعداد كشته شدگان ما در حوادث 
رانندگي به عدد ۲۰ در هر۱۰۰هزار نفر جمعيت 
مي رسد و در طيف كشورهاي نا ايمن و پر حادثه 
قرار داريم. در واقع جدال بر سر اينكه مقصر اصلي 
كيست، جدالي بي نتيجه و به ضرر ايمني جاده ها 

و رانندگان است.

گليماندگار|
هفتم فروردين ۱۴۰۱ وزير بهداش��ت و 
درمان در ديدار با كاركنان دانشگاه شهيد 
بهش��تي، به حذف ارز ترجيحي دارو اشاره كرد. بهرام 
عين اللهي اعالم كرد كه در س��ال جديد ارز دولتي دارو 
حذف ش��ده و ديگر توليد كنندگان براي دريافت مواد 
اوليه منتظر دريافت ارز ترجيحي نباش��ند. او در بخش 
ديگري از س��خنانش اعالم كرد كه افزايش قيمت دارو 
توسط بيمه ها به مردم پرداخت خواهد شد و نبايد از اين 

بابت نگراني به وجود بيايد. اما...
همين چند جمله وزير بهداش��ت و درمان كافي بود تا 
س��يلي از نگراني و انتقادها به اين اقدام از س��وي مردم 
و صاحب نظران به راه بيفت��د. همه خوب مي دانند كه 
حذف ارز دولتي، يعني چند برابر شدن قيمت داروهايي 
كه گاه هر كدام آنها مي توانند زندگي يك فرد را نجات 
بدهند. اين در حالي اس��ت كه طي يك س��ال گذشته 
افزايش قيمت داروها باعث ش��ده تا بسياري از بيماران 
به اين مساله واكنش نشان دهند، از سوي ديگر كمبود 
دارو هم يكي از مش��كالتي است كه مردم با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند و با اين اوصاف باز هم موافقان حذف 
ارز ترجيحي بدون توجه به مشكالت كه ممكن است با 
اجرايي شدن اين تصميم به وجود بيايد، اصرار دارند كه 

هر چه زودتر ارز دولتي را از گردونه خارج كنند. 
مساله اينجاست كه هر چند به گفته موافقان اين طرح ارز 
دولتي تنها باعث بروز رانت و فساد مي شود، اما در زمينه 
دارو بايد استثنا قايل شد، چرا كه اين مساله با جان هزاران 
بيماري در ارتباط است كه همين االن هم خيلي از آنها به 
دليل گراني دارو و خدمات درماني و نداشتن هيچ پشتوانه 

مالي از چرخه درمان خارج شده اند. 

    گراني دارو، پاشنه آشيل حوزه سالمت
دارو يك كاالي استراتژيك است و قطعا با كاالهاي ديگر 
تفاوت عمده اي دارد، اينجا بحث سالمت مردم در ميان 
است و اين تصميم مي تواند به ضرر تعداد بي شماري از 
بيماران تمام شود. مساله حذف ارز دولتي تنها به اينجا 
ختم نمي شود، اين اتفاق مي تواند عواقب بدتري هم در 

حوزه اقتصادي داشته باشد.

به��رام تبريزي، كارش��ناس حوزه اقتصاد ب��ا بيان اين 
مطلب به »تعادل« مي گويد: حذف ارز دولتي در شرايط 
اقتصادي امروز نه تنها به نفع بيماران كه به نفع هيچ كدام 
از افراد جامعه نيس��ت. اين كار تورم را افزايش مي دهد، 
ارزش پول ملي را پايين مي آورد و مي تواند باعث شود تا 

قيمت دالر به مرز ۴۰ هزار تومان هم برسد. 
او با عنوان اين مطلب كه اغلب كارشناسان معتقدند كه 
بايد براي دارو استثنا قائل ش��د، مي افزايد: هزينه هاي 
كشور براي مواد اوليه دارو به عالوه داروهايي كه در داخل 
توليد نمي شود، ۱.۵ ميليارد دالر است و براي داروهايي 
كه با ارز نيمايي وارد مي ش��ود، حدود يك ميليارد دالر 
است كه ۱.۵ ميليارد آن ارز ترجيحي مي گيرد. بنابراين، 
اگر قيمت هاي دارو را باال ببرند، فشار مضاعفي به مردم 
تحميل خواهد شد. لذا، استثنا كردن ارز ترجيحي دارو، 
كار درستي است. اين در حالي است كه موضوع قاچاق 
دارو بر خالف س��وخت، چندان زياد نيست و در نهايت 
۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون دالر قاچاق دارو به كشورهايي مثل 

عراق و پاكستان داريم.
بهرام تبريزي با عنوان اين مطلب كه ارز ترجيحي بايد 
براي مواد اوليه دارويي اختصاص پيدا كند، مي گويد: اگر 
قرار باش��د يك دفعه ارز ترجيحي دارو قطع شود، فشار 
مضاعفي به مردم وارد مي ش��ود. ضم��ن اينكه رقم ارز 
ترجيحي دارو باال نيست كه بخواهد مشكل ساز شود. 
در واقع امكان سوءاس��تفاده از ارز دولت��ي در بازار دارو 

بسيار كمتر است. 

    همين االن هم مردم با بيمه ها مشكل دارند
تبريزي در رابطه با اظهارنظر وزير بهداش��ت كه گفته 
افزايش قيم��ت دارو از طريق بيمه ها به مردم پرداخت 
مي شود، مي افزايد: در شرايط كنوني هم مردم با بيمه ها 
مشكل دارند. براي تهيه دارو بايد حتما به داروخانه هاي 
خاص مراجعه كنن��د، وگرنه هم��ه داروخانه ها طرف 
قرارداد بيمه هاي همگاني و تامين اجتماعي نيس��تند. 
متاسفانه تصميم هايي كه بدون بررسي گرفته مي شود 
مي تواند عواقب بدي به دنبال داش��ته باشد. در شرايط 
فعلي حذف ارز دارو، يك ريس��ك خطرناك در زمينه 
بهداشت و سالمت به شمار مي رود و نمايندگان مجلس 

و ديگر مس��ووالن بايد در اين رابطه تجديد نظر كنند. 
اينكه مردم را به بيمه ها حواله كنيم، يعني دردسر بيشتر، 
آش��فتگي بيشتر. سال هاست كه بس��ياري از كشورها 
ارتباط مالي بين بيمار و مراكز درماني و داروخانه ها را از 
بين برده اند، اما ما به جاي اينكه فكر راهكاري براي رفع 
مشكالت كنوني باشيم، راهكارهايي را ارايه مي دهيم كه 

به اين مشكالت دامن مي زنند. 

    ناهماهنگي مسووالن
 و سردرگمي بيماران

در حال��ي ك��ه وزي��ر بهداش��ت و درمان از ح��ذف ارز 
ترجيحي دارو خبر داد، سرپرست مركز روابط عمومي 
و اطالع رساني وزارت بهداشت در خبري اعالم كرد كه 
تاكنون حذف ارز ترجيحي براي دارو و تجهيزات پزشكي 
در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت اعالم نشده و كماكان 
حذف ارز ترجيحي ادامه دارد. حال س��وال اينجاس��ت 
چطور ممكن است در يك وزارتخانه وزير خبري را اعالم 
كند كه هنوز به روابط عمومي آن وزارتخانه ابالغ نشده 
است؟ اين ناهماهنگي بيش از هر چيز باعث سردرگمي 
هزاران بيماري مي شود كه حاال عالوه بر استرس ناشي 
از كمبود دارو بايد نگران باال رفتن قيمت داروهايي باشند 

كه زندگي شان به مصرف آنها بستگي دارد.

    اتفاقي كه بايد بيفتد اما...
حميد قرباني، استاد دانش��گاه و اقتصاد دان نيز درباره 
ح��ذف ارز ترجيحي به »تعادل« مي گوي��د: االن زمان 
مناس��بي براي اجرايي كردن اين طرح نيست، من هم 
مانند بسياري ديگر از كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين 
باورم كه اين ارز دولتي بايد حذف شود، اما چگونه و طي 
چه مراحلي مساله اي است كه بايد به آن توجه كرد. در 
شرايط اقتصادي كنوني كشور، با توجه به اينكه تورم هر 
روز رو به افزايش است و قدرت خريد افراد هر روز كمتر 
از روز قبل مي ش��ود نمي توانيم به يك باره ارز دولتي را 
حذف كنيم، چنين اتفاقي مي تواند به افزايش بيش��تر 

تورم و شدت گرفتن فقر در جامعه دامن بزند.
او مي افزايد: چالش هاي زيادي در گذشته وجود داشت 
كه يك��ي موضوع رانت و فس��اد بود كه اگ��ر هم دولت 

مي خواست در آن ورود كند يا عزمي براي جلوگيري آن 
وجود داشت و يا عمال امكان پذير نبود كه دولت ارزي كه 
اختصاص پيدا مي كرد را تعقيب كند تا دريابد اين ارز به 
آن كاالي ثبت سفارش شده تخصيص پيدا كرده است 
يا خير و اينكه كاالي وارد ش��ده آيا در اختيار مردم قرار 
مي گيرد يا اينكه از يك مسير ديگر با قيمت چند برابر و 
ارز آزاد به دست مردم مي رسد؛ لذا كنترل اين موضوعات 
براي دولت خيلي سخت بوده و هست. اما نكته قابل توجه 
اينجاست كه بايد شرايط براي اجرايي شدن اين طرح 

از قبل فراهم شود. 

     اجراي طرح به صورت تدريجي
اين اقتصاد دان در بخش ديگري از سخنانش به موضوع 
شرطي كه مجلس براي دولت گذاشته اشاره مي كند 
و مي گوي��د: قرار بر اين بود ك��ه مجلس زماني با طرح 
حذف دولتي موافقت كند كه دولت تضمين كند مانع 
از افزايش قيمت كاالها مي ش��ود. در مورد ارز دارو هم 
بايد اين اتفاق رخ بدهد، همين االن هم بسياري از مردم 
از افزايش قيمت دارو شكايت دارند، حال اگر قرار باشد 
حذف ارز دولتي باعث افزايش قيمت دارو و در دسترس 
نبودن آن براي تمام بيماران باش��د، اجرايي كردن آن 

خطاي بزرگي به نظر مي رس��د. پس مساله مهم اين 
اس��ت كه چه زماني و به چه روش��ي بايد اين موضوع 
در كش��ور اتفاق بيفتد. پس با توجه به شرايط موجود 
به اين نتيجه مي رسيم كه اكنون زمان مناسبي براي 
حذف ارز ترجيحي نيست اما همانند ساير كارشناسان 
معتقدم كه اين مساله اتفاقي است كه بايد بيفتد و هر 
چه زودتر بهتر اما نبايد چشم را ببنديم و بياييم حذف 
كنيم و بايد حساب شده باشد. بايد به تبعات منفي كه 
مي تواند اتفاق بيفتد توجه كنيم و نخست آن بسترهاي 
مشكالت پيش رو را شناسايي و مرتفع كنيم و در گام 
بعدي اين اتفاق مثبت را به صورت تدريجي و شاخه به 

شاخه انجام دهيم.
او مي افزايد: تاكيد مي كنم كه چه بگوييم حذف انجام 
نشود و برود تا دولت بعدي و چه بگوييم همين امسال يا 
شش ماهه ديگر بايد انجام دهيم، هر دو اشتباه است؛ بلكه 
بايد تمام فضاها ديده شود و كار را روي اصول و حساب 
شده جلو ببريم. يك نكته اي كه از سوي موافقان مطرح 
مي شود آن است كه مي گويند مثال افزايش قيمت بنزين 
روي ساير كاالها خيلي اثرگذار نيست، ولي عمال تبعات 
رواني كه ايجاد كرد منجر به تورم افس��ار گسيخته در 
كشور شد كه اين تبعات هنوز هم ادامه دارد؛ لذا در اين 

مساله هم اين نگراني به حق وجود دارد كه حذف يارانه 
۴۲۰۰ توماني روي بخش هاي مختلف كشور به لحاظ 
رواني اثرگذار است و بايد روي اين موضوع، مراقبت شود.

قرباني اظهار مي كند: حتي خبر چند ماه گذشته حذف 
ارز ترجيحي به بازار شوك وارد كرد و ايجاد تورم كرد، لذا 
طي چند ماه گذشته شاهد يك افزايش قيمتي در بازار 
كاالهاي مختلف بوديم كه بخشي از آن مربوط به خبر 
حذف ارز ترجيحي اس��ت؛ لذا اين نگراني به اين خاطر 
به اين دليل اس��ت كه مي تواند اين اتفاق، موجب تورم 

كاالهاي اساسي و حتي ساير كاالها شود.
او در پايان با تاكيد بر اجراي هر چه زودتر طرح حذف ارز 
ترجيحي در كشور مي گويد: اما قبل از آن بايد نخست 
فضايي ايجاد كرد كه بتوانيم تورم را در كش��ور كاهش 
دهيم و س��پس اين اق��دام را انجام دهي��م و ثانيا نبايد 
 يك باره اين اتفاق بيفتد، بلكه بايد به تدريج و با برنامه و با 
پيش بيني اتفاقات منف��ي و تقويت اتفاقات مثبت اين 
طرح عملياتي ش��ود تا حداكثر كارآي��ي و بهره وري را 
بدنبال داشته باشد. از سوي ديگر روي حذف ارز ترجيحي 
دارو بايد با حساسيت بيشتري عمل كنيم و شرايط را به 
گونه اي رقم بزنيم كه افراد به دليل نداشتن بضاعت مالي 

از چرخه درمان بيرون نروند.

گزارش

خبر حذف ارز ترجيحي دارو شوك بزرگي به حوزه درمان وارد كرد

سالمت در مراقبت هاي ويژه
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