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بيم ها و اميدهاي بازار سهامقوانين جديد در بازار
روال قب��ل به ط��وري بود كه 
هر چهارش��نبه آخري��ن روز 
معامالت��ي به يك ب��اره تمام 
فعالي��ن متوج��ه اطالعي��ه 
جديد از سمت فرابورس ايران 
مي شدند. از طرفي بسياري در 
جريان اطالعيه اخير فرابورس 
نيستند، اما نكته اينجاست كه 
دو رويكرد براي اين موضوع مطرح مي شود، ممكن است 
كه بورس متوجه باال رفتن تقاضا ش��ده است و اقدام به 
تغيير در زيرساخت هاي معامالت )كه قباًل مانع شناخته 
مي شد به عنوان مثال تيك قيمت، الت تعداد و امثال آن( 
كرده است و درباره موضوع بعد مي توان گفت كه سازمان 
و اركان بورس قصد فروكش كردن هيجان بازار را دارند. 
برخالف اينكه س��ازمان ب��ورس و اركان آن مدعي اين 
موضوع هستند كه در بازار دست كاري نمي كنند، اما اين 
دست اقدامات از اصل و اساس احتمال اثرگذاري را دارد.

به نظر مي رس��د از ش��نيده هاي زمان مديريت قبل در 
فراب��ورس و خاصيت آن كه OTC ب��ه معنايي كپي از 
بورس نيست و تش��كيالتي موازي  نبايد فعاليت داشته 
باشد، نتيجه مي گيريم كه س��اختار فرابورس با بورس 
متفاوت اس��ت، در عمل هم بايد اينچنين باشد. درواقع 
فرابورس و بازار توافقي كه از ديرباز نام گذاري شده است 
بايد با همان روال پيش رود، نبايد محدوديت نوس��ان 
قيمت، محدوديت در تعداد س��هام در آن وجود داشته 
باش��د. معتقدم كه طرحي بلندمدت در جهت تطبيق 
و س��ازگاري موضوع فعاليت فرابورس در دس��تور كار 
قرارگرفته است، يعني متوليان سازمان در زمان روشن 
شدن موتور بازار و از بين رفتن نگراني از تغييرات متأثر 
از اتفاقات كوچك به دنبال اصالحات الزم هستند. حال 
مقصود از اين اقدامات و هدف از مطرح شدن اين موضوع 
در چهارشنبه و آخرين روز هفته را كسي نمي داند. البته 
كه عمده نتايج اطالعيه ها محدود به زمان انتشار نيست 
و چند ماه مطالعه در پس آنها وجود دارد.شايد بهتر باشد 
كه ابتدا براي اين دست اقدامات اطالع رساني انجام شود، 
همانند آن زماني كه دس��ته بندي و رنگ بندي بازار ها 
مطرح ش��ده بود، ابتدا اطالع رساني و همفكري انجام و 
پس ازآن رونمايي شد. به نظر مي رسد اين عالمتي مبني 
بر حركتي نو پس از دو سال پي درپي ركود در بازار بوده، 
فرابورس متولي شده است و احساس نگراني نمي كند 
ادامه در صفحه 8 كه ساختار را تغيير دهد. 

تحوالت بازار سهام كشور چه 
سمت و سويي دارد؟ بازيگران 
اصل��ي در اين ب��ازار چه نوع 
كنش��گري را در دستوركار 
قرار مي دهند؟ تا ش��اخص 
بازار در چش��م انداز پيش رو 
چه وضعيتي را پيدا مي كند؟ 
اين پرس��ش ها اين روزها در 
بازار فراواني بسياري دارند. اما اغلب پرسش ها چندان 
گرهي از مشكالت باز نمي كند. به طور كلي بازار سهام 
مجموعه اي از بيم ها و اميدها را در برابر دارد. اميدهايي 
كه دورنمايي از رشد را تصويرسازي مي كند و بيم هايي 
كه خطراتي را براي سهامداران تازه كار شكل مي دهد.

در ح��ول و حوش هفته ه��ا و ماه هاي اخير ب��ازار در 
محدوده يك ميليون و 300 هزار واحد تا يك ميليون 
و ۶00 هزار واحد چندين بار باال و پايين رفته اس��ت. 
بسياري از فعاالن بازار در رشد اخير به شكل پيش فرض 
اين احتم��ال رو باال ارزيابي مي كنن��د كه بازار تا يك 
ميليون 700 هزار واحد رش��د كند. در شرايطي قرار 
گرفته ايم كه به اين قلمرو نزديك شده و در يك قدمي 
اين محدوده هستيم. موضوع اصلي رفتار بازار سازها 
و س��هامداران خرد در اين محدوده است. قطعا حجم 
نس��بتًا بااليي از فعاالن بازار در اين محدوده اقدام به 
شناسايي س��ود و فروش مي كنند. بنابراين مي توان 
تصويري از رونق را پيش بيني كرد. بازار س��ازها اما به 
تنهايي نمي توانند به بازار جه��ت بدهند و نياز دارند 

سهامداران خرد را هم با خودش همراه كنند. 
طبيعتًا وقتي يك محدوده حمايتي و مقاومتي براي 
معامله گران واضح مي شود, بازار سازها بايد يا قبل از 
رسيدن به اين محدوده شروع به فروش كنند يا اينكه 
محدوده مقاومتي رو بش��كنند تا معامله گران خرد با 
فرض شكسته ش��دن مقاومت, نقدينگي جديد وارد 
بازار كنند و بتوانند سهام خودشان را بفروشند. اينكه 
كدام س��ناريو قرار است در بازار سهام كشور رخ دهد, 

اصال مهم نيست. 
موضوعي كه مهم است آمادگي رواني فعاالن بازار براي 
تصميم گيري منطقي اس��ت. من پيش��نهاد مي كنم 
معامالت سهامداران اصلي را در سهم هايي كه خريداري 
كرده اند, حفظ كرده و دقت كنند تا در نوس��انات دچار 
مشكل نشوند. در واقع فعاالن بازار بايد نسبت به تحوالت 
ادامه در صفحه 8 اين بازار انعطاف داشته باشند.  

 رضا غني پورفردين آقابزرگي

 »تعادل« آرایش جدید تقاضای خارجی 
در بازار مسکن آناتولی را بررسی می کند

بهارستان درگير بودجه، در انتظار برنامه توسعه
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روزهاي خوش دالر فرزيني

 استاندار تهران در نشست 
با فعاالن بخش خصوصي خواستار شد 

 ارزیابي نقش انرژي در آینده كشور در گفت وگوي »تعادل«
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 حاكميت يا اجراي پروژه هاي 
كالن انرژي؛ مساله اين است!

نيـاز اقتـصاد ايـران
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 دورنماي توافق 
پس از سفر گروسي

بر اس��اس اعالم محمد 
يي��س  ر  ، مي س��ال ا
س��ازمان انرژي اتمي 
زودي  ب��ه  كش��ور، 
قرار اس��ت، گروس��ي 
مديركل آژانس انرژي 
اتمي راهي تهران شود 
تا به پاس��خ ابهامات و 
پرسش هاي مد نظرش دست پيدا كند. محمد 
اسالمي اعالم كرده، ايران از گروسي استقبال 
مي كن��د و آماده اس��ت ت��ا همكاري هاي الزم 
ذيل قانون را با او انجام دهد. اما پرس��ش مهم 
اين است كه چرا سفر گروس��ي به تهران مهم 
است و ايران چه دستاوردهايي مي تواند از اين 
سفر برداش��ت كند؟ به طور كلي سفر گروسي 
به تهران به عنوان سفر مديركل آژانس ممكن 
اس��ت گشايش��ي در ركود موج��ود در پرونده 
هس��ته اي ايران ايجاد كند. ي��ك احتمال اين 
است كه پاسخ ايران قانع كننده باشد و گروسي 
اعالم رضاي��ت كند و توافق��ات مطلوبي ميان 
دو طرف ش��كل بگي��رد. اين احتم��ال باعث 
ش��كل گيري فضاي جدي��دي مي��ان ايران و 
آژانس مي شود و اندكي از چالش ميان طرفين 
مي كاهد. از سوي ديگر نزديكي ايران و آژانس 
باعث مي شود تا روابط ايران با غرب هم شرايط 
بهتري پي��دا كند و زمينه دس��تيابي به توافق 
فراهم ش��ود. اين روند براي ايران كه به دنبال 
كاهش مش��كالت اقتصادي و معيشتي مردم 
است، بس��يار تعيين كننده اس��ت. در صورتي 
كه اين نزديكي ايجاد ش��ود، از احتمال صدور 
قطعنامه هاي جديد عليه ايران در اواخر بهمن 
و اوايل اسفند جلوگيري مي كند. قطعنامه هايي 
كه قرار است از سوي كشورهاي 1+4 و امريكا 
عليه ايران صادر ش��ود و تبعات منفي بيشتري 
ايجاد كند. بايد توجه داش��ت، عدم رسيدن به 
توافق ب��ا آژانس احتمال راه اندازي مكانيس��م 
ماشه را بيش��تر مي كند و فش��ارها را بر ايران 
افزاي��ش مي دهد. البت��ه بايد توجه داش��ت، 
صدور قطعنامه هاي جديد عليه ايران منوط به 
مش��اركت همه اعضاي شوراي امنيت سازمان 
مل��ل متحد اس��ت. بنابراين اگر اي��ران بتواند 
رضايت آژانس را كسب كند، هم به نفع امنيت 
خود عم��ل كرده، هم به نفع اقتصادش و هم به 
نفع مناسبات ارتباطي اش در جهان و منطقه. 
نبايد فراموش كرد صدور قطعنامه هاي جديد 
اي��ران را دوب��اره ذيل فصل7 ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل قرار مي دهد و مش��كالت ايران 
را افزون مي كند. مس��اله بعدي اين اس��ت كه 
نزديكي ايران آژانس يك��ي از مهم ترين موانع 
پي��ش روي توافق را از مي��ان برمي دارد. حتما 
در خاطر مخاطبان هست كه در آذرماه يكي از 
موانع اصلي عدم توافق ميان دو طرف، ابهامات 
آژانس بود كه ب��ا عنوان م��وارد پادماني از آن 
ياد مي ش��د. ايران در آن زم��ان معتقد بود كه 
ابهامات بايد در سطح كشورهاي 1+4 برطرف 
ش��ود، اما طرف هاي مقابل مي گفتند، آژانس 
باي��د در اين زمين��ه نظر نهاي��ي را اعالم كند. 
بنابراين اگر اين موانع از طريق نزديكي ايران و 
آژانس و اعالم رضايت گروسي رفع شود، زمينه 
ب��راي آغاز مذاكرات فراهم مي ش��ود. مي توان 
پيش بيني كرد دور جدي��د گفت وگوها پس از 
سفر گروسي به تهران آغاز شود. البته اين موارد 
احتماالتي اس��ت كه در صورت اعالم رضايت 
آژان��س رخ مي دهد. بدون ترديد آغاز اين روند 
باعث فروكش كردن انتظارات تورمي در ايران 
مي شود و زمينه را براي ثبات بيشتر اقتصادي 
فراهم مي س��ازد. ايران اين روزها بيشتر از هر 
عامل ديگري به بهبود در مناس��بات ارتباطي 
با آژانس و  1+4ني��از دارد تا بتواند چالش هاي 
اقتصادي خود را كاهش دهد. هرگونه شكست 
در مذاكرات گروس��ي در تهران، باعث افزايش 
موانع در  توافق بر سر مسائل هسته اي مي شود. 
در ص��ورت ايجاد يك چني��ن فضايي مي توان 
پيش بيني كرد كه نوسانات اقتصادي افزايش 
يابد و مشكالت معيشتي مردم بيشتر شود. به 
هر حال ايران براي حل مشكالت اقتصادي اش 
به بازگش��ت به بازار نفت و توس��عه مناسبات 
ارتباطي با س��اير كش��ورها نياز دارد. مس��ير 
دستيابي به اين ش��رايط هم از احياي برجام و 

دستيابي به توافق مي گذرد.

حسن بهشتي پور

 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا 
 اختيارات  درخواستي بانك مركزي را 

براي حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم تصویب كرد

بانك مركزي  مدیریت بازار ارز را  به  دست گرفت

اختيارات  جديد 
بانك  مركزي

رييس كل جديد بانك مركزي كه در روزهاي گذش��ته، 
مديريت پر خبري را پشت سر گذاش��ته، حاال راهي تازه 
براي اعالم خبرها پيدا كرده و از طريق صفحه شخصي خود 
در توييتر خبرهاي جديد را مطرح كرده و حتي بعضا پاسخ 
س��واالت كاربران را نيز مي دهد. فرزين در ساعات پاياني 
سه شنبه شب نوشت: س��الم. بانك مركزي با حذف دالر 
توافقي به دنبال برچيدن رانت به وجود آمده بوده اس��ت. 
از اين به بعد تمام صرافي ها بدون انجام ثبت نام، ارز خود را 

دريافت كنيد؛ به نرخ تابلو، بدون صف.
به دنبال اين خبر، بازار ارز كه از ساعات پاياني روز سه شنبه 
نزولي شده بود، در روز چهارشنبه نيز همين روند را ادامه داد. 
فضاي ظهر ديروز بازار ارز آرام و بي سر و صدا براي دالالن و 
البته صرافي ها بود. خبري از شلوغي و چانه زني هاي روزهاي 
گذش��ته نبود و قيمت ها در تابلو و همچنين سروصداي 
دالالني كه كار مي كردند و فروش داشتند، پايين تر آمده بود. 
قيمت خريد هر دالر امريكا در صرافي هاي خيابان و ميدان 
فردوسي حدود 4۲ هزار تومان بود و نرخ فروش اين ارز در 
تابلو صرافي ها حدود 4۲ هزار و ۲00 تومان و با نوسان اندكي 
تعيين شده بود. اين قيمت ها حدود هزار تومان نسبت به نرخ 
روز گذشته بازار ارز كمتر بود. البته در ساعات پاياني ديروز 
هم كاهش قيمت نرخ دالر بازار متشكل تا 4۲ هزار و۵00 
تومان اتفاق افتاده بود. يورو اما با اندكي افزايش نسبت به روز 
گذشته مواجه شده بود. هر يورو با نرخ 4۲ هزار و 400 تومان 
خريداري و با قيمت 4۲ هزار و ۵00 تا 700 تومان فروخته 
مي شد. با وجود اطالعيه هاي بانك مركزي و توييت رييس 
كل در روز گذش��ته كه نشان مي داد مشكلي براي خريد و 
فروش ارز از سوي صرافي ها طبق بخشنامه بانك مركزي 
وجود ندارد، اما همچنان برخي صرافي ها آن را اجرايي نكرده 
بودند و داليلي از اعالم نشدن بخشنامه و جزييات تا باال بودن 

نرخ تابلو و... را دليل رفتار خود مطرح مي كردند.
بانك مرك��زي به حركت خود در ب��ازار ارز همچنان ادامه 
خواهد داد و روز گذش��ته توضيحاتي جديدي نيز درباره 
نحوه تبادل ارز در اين بازار منتشر شد. نبي زاده، مشاور ارزي 
رييس كل بانك مركزي درباره حذف نرخ دالر توافقي، گفت: 
بانك مركزي با هدف سامان دادن به بازار ارز، دو اقدام را انجام 
داده است. به صرافان در سراسر كشور اجازه داده شده است، 
بتوانند در بازار ارز نسبت به خريد و فروش ارز اقدام كنند. 
وي افزود: با توجه به اينكه ه��دف اصلي رييس كل بانك 
مركزي و سياست جديد بانك مركزي، ايجاد بازار مبادله ارز 
و طال است، براي برطرف شدن نيازهاي ارزي مردم تا زمان 
راه اندازي اين بازار، با اختيار دادن به صرافي ها و آزادسازي 
خريد و فروش ارز س��عي شده تا بخش��ي از نيازهاي ارزي 

مردم جبران شود.
مشاور ارزي رييس كل بانك مركزي با اشاره به وجود نرخ 
توافقي در بازار متشكل تا پيش از اين، تصريح كرد: اين نرخ 

نه تنها با بازار غيررسمي كشور بلكه با واقعيت هاي اقتصادي 
نيز تطابق نداشت. از طرفي وجود فاصله بين نرخ توافقي و 
بازار غيررسمي موجب شكل گيري رانت شده بود و امكان 
دسترسي افرادي كه نيازمند واقعي ارز بودند، محدود شده 
بود. براس��اس گزارش بانك مركزي، نب��ي زاده در رابطه با 
سياست جديد بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي در 
تصميم جديد خود، ضمن از بين بردن بازار توافقي، نرخي 
را تعيين مي كند كه رانت را از بين ببرد. البته سياست بانك 
مركزي پذيرش اين نرخ به عنوان نرخ رس��مي ارز كشور 
نيس��ت و از اين به بعد بانك مركزي در اي��ن بازار با قدرت 
حضور پيدا خواهد كرد. بانك مركزي قطعا با ورود با قدرت 
بيش��تر در بازار ارز، اجازه شكل گيري اين نرخ ها كه از نظر 
بنيان هاي اقتصادي نيز صحيح نيست را نمي دهد. وي افزود: 
با تسهيل گري كه انجام شده، صرافان مي توانند در بازار ورود 
داشته باشند و بانك مركزي نيز در كنار صرافي ها، نرخ سازي 
خواهد كرد و به اين صورت نخواهد بود كه بانك مركزي هر 

نرخي كه در بازار شكل بگيرد را بپذيرد.
مش��اور ارزي رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه به 
ثبات رساندن بازار ارز بايد گام به گام انجام شود، اظهار كرد: 
گام اول احياي ثبات بازار ارز از ديروز كليد خورده اس��ت و 
با شكل گيري زيرساخت هاي مورد نياز، بانك مركزي در 
گام هاي بعدي بازار ارز را به ثبات مي رساند. نبي زاده تصريح 
كرد كه س��قف خريد ۵ هزار يورويي و مع��ادل آن تا زمان 
راه اندازي بازار مبادله ارز و طال ادامه دارد و پس از راه اندازي 
اين بازار به نيازها با كيفيت بهتري پاسخ داده خواهد شد؛ 
بنابراين از امروز هر فرد مي تواند با ارايه كد ملي تا س��قف 
۵ ه��زار يورو و معادل آن را از صرافي و با نرخ تابلو كه از بازار 
متش��كل و بر اساس بازار غيررس��مي شكل گرفته است، 
بخرد. وي در پايان صحبت ه��اي خود تاكيد كرد: مردم از 
اين به بعد فروشنده نيز خواهند بود و مي توانند ارز خود را 
با اين نرخ به صرافي ها به صورت رسمي و با رعايت ضوابط 
بانك مركزي بفروشند؛ بنابراين از اين به بعد براي دريافت ارز 
نيازي به ثبت نام در سايت و ايستادن در صف نيست و مردم 
به راحتي مي توانند با مراجعه به صرافي ها نسبت به خريد و 

فروش ارز اقدام كنند.

    سرنوشت نامعلوم طال
بازار طالي ايران بر خالف برخي از ديگر بازارها، همچنان 
متاثر از بازار جهاني نيز عمل مي كند و بخش��ي از افزايش 
قيمت هفته هاي گذشته تحت تاثير روندي بوده كه در بازار 
جهاني دنبال شده است. در پاسخ به اين سوال كه آيا طال 
مي تواند به باالترين قيمت خود يعن��ي ۲07۵ دالر در هر 
اونس كه در آگوست ۲0۲0 ثبت شده بود، برسد يا حتي از 
آن فراتر رود، تحليلگران مي گويند كه بسياري از عوامل به 
چگونگي نرخ ارز در سال هاي آينده و همچنين چگونگي 

پايان جنگ روس��يه و اوكراين و درگيري هاي متعدد در 
خاورميانه در س��ال جاري بس��تگي دارد. خطراتي براي 
گاوهاي نر طال وجود دارد كه در صورت نامشخص ماندن 
دورنما، مي توانند به سرعت موقعيت خود را كاهش دهند. 
سرمايه گذاران در صندوق هاي قابل معامله در بورس طال 
34۶۲ تن از اين فلز گرانبها را نگهداري مي كنند و زماني 
كه قيمت نشانه هايي از روند نزولي نشان مي دهد، متزلزل 
مي شوند. به عنوان مثال، زماني كه قيمت طال در ماه هاي 
سپتامبر و اكتبر سال گذشته كاهش نسبي داشت. عليرغم 
اين نگراني ها، تحليلگران و معامله گران انتظار كاهش عمده 
قيمت در س��ال ۲0۲3 را ندارند. در واقع، آنها پيش بيني 
مي كنند كه افزايش تورم و كاهش نرخ بهره در طول ركود 
جهاني مي تواند دالر امريكا را تضعيف كند و قيمت طال را 

افزايش دهد.
سوكي كوپر، تحليلگر فلزات گرانبها مي گويد: ما انتظار داريم 
دالر امريكا بيشتر تضعيف شود و بازده اوراق قرضه كاهش 
يابد. بانك هاي مركزي از كاهش قيمت ها استفاده كردند 
و در سه ماهه سوم سال گذش��ته 400 تن طال خريداري 
كردند. كل خريدها از ژانويه تا نوامب��ر ۲0۲۲ به 7۵4 تن 
رسيد كه باالترين ميزان توسط بانك هاي مركزي در يك 
سال تقويمي از سال 1۹۶7 است. بر اساس گزارش تايمز و 
بر اساس آخرين آمار، خريداران اصلي طال در سال گذشته 
روسيه، چين، هند، تركيه، ازبكستان و قزاقستان بوده اند. 
چين در سال ۲0۲۲ به طور پيوسته خريد كرد و دارايي هاي 
رس��مي خود را ب��ه ۲010 ت��ن افزايش داد. پ��ل وونگ، 
استراتژيست بازار گفت: طال ممكن است براي كشورهاي 
همسو با چين جذاب تر از دالر امريكا شود. او گفت كه تبديل 
يوان به طال به آنها كمك مي كند تا از خطرات تحريم هاي 
غرب جلوگيري كنند. به دنبال تحوالت جهاني و البته تداوم 
سياست هاي بانك مركزي، قيمت سكه نيز همچنان نزولي 
باقي مانده است. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران افزود: از سويي ديگر با توجه به مديريت 
جديد بانك مركزي در رابطه با عرضه ربع سكه در بورس و 
البته كاهش نسبي نرخ ارز در بازار آزاد، قيمت ها در بازار سكه 

و طال روند كاهشي به خود گرفت.
وي ادام��ه داد: قيمت طالي 17 عيار امروز نس��بت به 
ديروز با 1۸0 هزار تومان كاهش به ۸ ميليون و 7۵0 هزار 
تومان، قيمت طالي 1۸ عيار با 4۲ هزار تومان كاهش 
به ۲ ميليون و 1۹ هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 
با يك ميليون تومان كاهش به ۲3 ميليون و ۲00 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم با 700 هزار تومان به ۲۲ 
ميليون و 100 هزار تومان، قيمت نيم سكه با ۵00 هزار 
تومان كاهش به 13 ميليون و ۹00 هزار تومان و قيمت 
ربع سكه با ۶00 هزار تومان كاهش به ۸ ميليون و ۸00 
ادامه در صفحه 2 هزار تومان رسيده است.  

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
23404000

شاخص بورس
1611955

گزارش دوم

با وجود آنكه هنوز بررس��ي جزييات بودجه از س��وي 
مجلس آغاز نشده، بخش هايي از برنامه هاي دولت براي 
س��ال آينده در حال نهايي شدن است، برنامه هايي كه 
بخش هايي از آن بايد تاكنون نهايي مي شد اما با تاخير در 
حال پيگيري هستند و بعضي از آنها در هفته هاي آينده و 

بعضي در سال آينده نهايي خواهد شد. يكي از اصلي ترين 
چالش هايي كه ميان دولت و مجلس وجود داشت، بحث 
تحويل برنامه هفتم توسعه بود. در واقع رييس مجلس 
معتقد بود كه قبل از بودجه بايد مجلس به سراغ برنامه 
صفحه 2 را بخوانيد هفتم برود و...  



با وجود آنكه هنوز بررسي جزييات بودجه از سوي مجلس 
آغاز نشده، بخش هايي از برنامه هاي دولت براي سال آينده 
در حال نهايي شدن هستند، برنامه هايي كه بخش هايي از 
آن بايد تاكنون نهايي مي شد اما با تاخير در حال پيگيري 
هستند و بعضي از آنها در هفته هاي آينده و بعضي در سال 

آينده نهايي خواهد شد.
يكي از اصلي ترين چالش هايي كه ميان دولت و مجلس 
وجود داشت، بحث تحويل برنامه هفتم توسعه بود. در واقع 
رييس مجلس معتقد بود كه قبل از بودجه بايد مجلس به 
سراغ برنامه هفتم برود و همين موضوع باعث شكل گيري 
بحث هاي مختلفي ميان دو گروه شد اما در نهايت مجلس 
پذيرفت كه اول بودجه را بررسي كند و دولت نيز وعده داد 
كه ظرف چند هفته برنامه توسعه را به نمايندگان برساند، 
برنامه اي كه به نظر مي رسد تا پايان بهمن ماه نهايي خواهد 
شد. بهروز محبي نجم آبادي عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي از احتمال ارسال اليحه 
برنامه هفتم توسعه كل كشور از سوي مجلس به دولت در 
بهمن ماه خبر داد. وي افزود: پس از ارس��ال اليحه برنامه 
هفتم، كميسيون تلفيق برنامه تشكيل و كليات و جزييات 
برنامه را بررسي مي كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس بيان كرد: قطعًا بررسي اليحه برنامه هفتم توسعه 
كل كشور در جلسه علني در سال آينده انجام خواهد شد. 
البته تا زماني كه اليحه برنامه هفتم توسعه كل كشور به 
تصويب برسد برنامه ششم توسعه تمديد شده و قابليت 

اجرا دارد.
در ماده ۱۸۰ آيين نامه داخلي مجلس به نحوه بررسي اليحه 

برنامه اشاره شده است كه در ادامه مي خوانيد: 
الف- نمايندگان مجل��س از زمان چ��اپ و توزيع اليحه 
برنامه ظرف مدت پنج روز )بدون احتس��اب ايام تعطيل( 
پيشنهادهاي خود در مورد كليات و جزييات برنامه را به 

كميسيون تخصصي ذي ربط ارايه مي نمايند.
ب- كميسيون هاي تخصصي مكلفند حداكثر ده روز پس از 
چاپ و توزيع اليحه نسبت به بررسي مفاد برنامه شامل مواد، 
تبصره ها، جداول و ضمائم و نيز پيشنهادهاي نمايندگان 
اقدام و گزارش خود را به كميسيون تلفيق رسيدگي كننده 

ارايه نمايند.
ج-كميسيون تلفيق موظف است پس از پايان مهلت مذكور 
در بند )ب( به گزارش هاي كميس��يون هاي تخصصي و 
كليات و جزييات برنامه و پيشنهادهاي نمايندگان حداكثر 
ظرف سه هفته رسيدگي و گزارش نهايي خود را به مجلس 
ارايه نمايد و گزارش مسكوت ماندن پذيرفته نيست. چنانچه 
گزارش كميسيون تلفيق مبني بر رد كليات اليحه باشد و 
در مجلس نيز كليات اليحه به تصويب نرسد، موضوع به 
دولت اعالم مي شود تا حداكثر ظرف مدت يك  ماه اليحه را 
اصالح و به مجلس ارايه كند و اگر كليات اليحه به تصويب 
مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده مي شود تا ظرف 

مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.
د- در صحن جلسه علني پس از ارايه گزارش كميسيون 

تلفيق، ابتداء كليات برنامه م��ورد بحث قرار مي گيرد. در 
كليات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به ترتيب يك نفر 
مخال��ف و يك نفر موافق و حداكثر ه��ر نفر پانزده دقيقه 
ديدگاه هاي خ��ود را مطرح مي كنند. پ��س از آن دولت 
و كميس��يون هركدام حداكثر چهل و پن��ج دقيقه براي 
دفاع زمان خواهند داش��ت. سپس راجع به كليات برنامه 
رأي گيري خواهد شد. در بررسي كليات، كفايت مذاكرات 

پذيرفته نمي شود.
ه - پس از تصويب كليات، رسيدگي به جزييات برنامه آغاز 
و به مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتيب رس��يدگي 
مي شود. در اين بخش جايگزين متن ماده، يا جزئي از ماده 
يا تبصره اليحه دولت، ح��ذف كل، مصوبات جايگزيني 
كميس��يون هاي تخصصي و پيش��نهادات چاپ ش��ده 
نمايندگان ب��راي هر ماده يا تبصره يا هري��ك از اجزاء در 
صورتي كه آن جزء ماهيت مستقل داشته باشد و حذف جزء 
و پيشنهادات چاپ شده كميسيون هاي تخصصي به ترتيب 
مورد رسيدگي قرار مي گيرند. سپس در مورد اصل ماده يا 
تبصره يا اجزاء درصورتي كه ماهيت مستقل داشته باشند، 
رأي گيري خواهد شد. چنانچه اصل رأي نياورد، موضوع 
براي رسيدگي مجدد به كميسيون تلفيق برگشت داده 
خواهد شد تا در اسرع وقت و حداكثر طبق مهلتي كه هيات 
رييسه تعيين خواهد كرد، گزارش مجدد خود را به مجلس 
ارايه دهد. نمايندگان مي توانند حداكثر تا پايان همان روز 

پيشنهادهاي خود را به كميسيون تسليم نمايند.
در كنار برنامه توسعه اما يكي ديگر از خواسته هاي مجلس 
از دولت نهايي كردن طرح كاالبرگ بود. در ابتدا حتي بنا 
شد كه ظرف دو ماه دولت اين موضوع را اجرايي كند اما در 
حالي به دو ماه پاياني سال رسيده ايم كه تنها اعالم شده 
كه كاالبرگ در هرمزگان به شكل آزمايشي كليد خورده 
و دس��تگاه هاي اجرايي در حال بررسي ميزان موفقيت 
آن هستند. مجري طرح كاالبرگ الكترونيك با اشاره به 

نحوه استفاده از كاالبرگ الكترونيكي از اجراي اين طرح 
در استان هرمزگان خبر داده و اعالم كرد: خانوارهايي كه 
يارانه دريافت مي كنند، مي توانند براي مش��اهده  ميزان 
اعتب��ار و اقالم كااليي مصوب با تلفن همراه سرپرس��ت 
خانوار، كد دستوري #۲۸*۷۸۸* را شماره گيري كنند 
يا با مراجعه به درگاه اينترنتي shoma.sfara.ir از ميزان 
اعتبار خود مطلع ش��وند. حميد فرداد بيان كرد: در اين 
طرح اعتبار روي كدملي افراد درنظر گرفته شده است. به 
عبارتي افراد مي توانند با همه كارت هاي بانكي كه متعلق 
به سرپرس��ت خانوار است از اعتبارشان در فروشگاه هاي 
مجاز استفاده كنند. وي با بيان اينكه مبلغ اعتبار به ميزان 
يارانه است، گفت: در حال حاضر دولت به منظور حمايت 
از س��بدغذايي خانوار اين تصميم را اتخاذ كرده كه مردم 
بتوانند با اعتبار يارانه، ۱۰ قلم كاالي اساسي را يك ماه زودتر 
خريداري كنند. طبق گفته مجري طرح، شير بطري يك 
ليتري كم چرب، پنير يو اف ۴۰۰ گرمي، ماست دبه ۲.۵ 
كيلوگرمي كم چرب، مرغ كشتار روز، تخم مرغ كيلويي، 
روغن مايع پخت و پز ۸۱۰ گرمي، ماكاروني ۷۰۰ گرمي 
رشته اي، قند شكسته فله اي، شكر سفيد فله اي و برنج، 
۱۰ قلم كاالي اساسي مشمول طرح كاالبرگ الكترونيكي 
است. وي با تأكيد بر اينكه قيمت كاالها بر مبناي شهريور 
۱۴۰۰ مالك عمل قرار گرفته شده است، تصريح كرد: در 
طول دوره طرح، در صورت افزايش احتمالي قيمت كاالها، 
سهم پرداختي خانوار از اين سبد ثابت درنظر گرفته شده 
و مابه التفاوت آن با اعتبار يارانه تأمين مي شود. طبق گفته 
فرداد، مردم براي خريد اقالم كااليي اين طرح مي توانند 
آزادانه و به س��ليقه خود هر نش��ان تج��اري را انتخاب و 
خريداري كنند و مابه التف��اوت قيمت كاالي انتخابي را 
بايد خودشان پرداخت كنند، همچنين مردم با مراجعه 
به درگاه اينترنتي shoma.sfara.ir مي توانند ليست 
كاالهاي مشمول طرح كاالبرگ الكترونيكي را مشاهده 

كنند. اكنون طبق گفته مسووالن، مقدمات اجراي طرح 
در سراسر كشور فراهم شده است و با ارزيابي ابعاد مختلف 
طرح كاالبرگ الكترونيك در استان هرمزگان نسبت به 
اجراي آن در سراسر كش��ور تصميم گيري خواهد شد. 
اين ارزيابي روز گذشته با يك شرط جديد نيز مواجه شد 
و آن ش��رط اس��تقبال مردم از كاالبرگ بود. دبير كميته 
هدفمندي يارانه ها گفت: دولت با توجه به ميزان پذيرش 
و اس��تقبال مردم گام هاي بعدي را در مورد اجراي طرح 
كاالبرگ بر مي دارد. قرار است بررسي هايي در خصوص 
كاالبرگ انجام شود كه آيا مردم از آن استقبال مي كنند 
يا خير، در صورت عدم استقبال مردم اين بررسي متوقف 
مي شود. اين عدم استقبال به دليل يك نگاه روانشناختي 
است يعني مردم دوست دارند يارانه اي برايشان تخصيص 
داده شده به صورت نقد در اختيارشان قرار گيرد تا قدرت 

تصميم گيري در مصرف آن داشته باشند.
دبير كميته هدفمندي يارانه ها در مورد اجراي آزمايشي 
طرح كاالب��رگ در اس��تان هرمزگان بي��ان كرد: بخش 
مناسبي از دستگاه هاي POS در استان هرمزگان تجهيز 
شده، بررسي ها در حال انجام است نتيجه اين عملكردها 
و ميزان استقبال مردم را بايد از روز بيستم ماه )زمان واريز 
يارانه( و چند ماه بعد از آن ديد، قاعدتاً دولت با توجه به ميزان 
پذيرش و استقبال مردم گام هاي بعدي را بر مي دارد. وي در 
ادامه اظهار كرد: حوزه رفاه اجتماعي شامل بخش سالمت 
و حمايت مي ش��ود. مديريت انجام دادن اقدامات الزم در 
جهت پيش��رفت در هر يك از حوزه ها مشروط بر داشتن 
اطالعات كافي است؛ يعني با توجه به اطالعات موجود و 
مبتني بر آنها بتوان سياست گذاري هاي الزم را انجام داد. 
دبير كميته اجراي هدفمندي يارانه ها افزود: پايگاه اطالعات 
ايرانيان تشكيل شد تا براي اولين بار حكمراني مبتني بر 
اطالعات در كشور اجرا شود، در واقع پايگاه اطالعات چشم 
بيناي سياست گذار است كه مي تواند از اطالعات موجود 
در آن، براي سياست گذاري در حوزه هاي مختلف استفاده 
كند. وي تصريح كرد: پايگاه اطالعات ايرانيان مجموعه اي 
از داده هاي كشور، مبتني بر كد ملي افراد )به تفكيك ۸۶ 
ميليون كد ملي( است، مي توان گفت در حال حاضر عمده 
اطالعاتي كه بر اس��اس كد ملي در كشور توليد مي شود 
)حدود ۵۰ م��ورد از اطالعات( در اين پاي��گاه وجود دارد. 
ش��هيدي افزود: مهم ترين اقالمي كه در پايگاه اطالعات 
ايرانيان وجود و تأثير بيشتري در آزمون وسع و دهك بندي 
افراد دارد، ش��امل اطالعات مربوط ب��ه داده هاي بانكي، 
خودرو، حقوق، بورس، وجود معلولين و بيماران پرهزينه 
در خانوارها و.... مي شود، با استفاده از اطالعات ذكر شده و بر 
مبناي مدل هاي پيشرفته مي توان دهك بندي هايي ارايه 
كرد. به اين ترتيب پس از آنكه اعالم شد كه مردم مي توانند 
ميان يارانه نقدي و كاالبرگ انتخاب كنند، حاال دولت از اين 
مي گويد كه اگر مردم كاالب��رگ را نخواهند، اجراي آن را 
متوقف مي كند، موضوعي كه البته بايد ديد با چه پاسخي از 

سوي مجلس مواجه خواهد شد. 
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دستگاه هاي اجرايي براي 
مديريت بازار ارز كمك كنند

رييس جمهور با اش��اره به سياس��ت هاي اعالمي 
جديد بانك مركزي و اميدواري فعاالن اقتصادي به 
اثربخش بودن آن، از مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
خواست به بانك مركزي كمك كنند تا سياست هاي 
خود براي مديريت بازار ارز را به شكل موفق اجرا و 

اعمال كند.
سيد ابراهيم رييس��ي صبح چهارشنبه در جلسه 
هيات دولت با اشاره به سياست هاي اعالمي جديد 
بان��ك مركزي و امي��دواري فع��االن اقتصادي به 
اثربخش بودن آن، از مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
خواست به بانك مركزي كمك كنند تا سياست هاي 
خود براي مديريت بازار ارز را به شكل موفق اجرا و 

اعمال كند.
رييسي همچنين تاكيد كرد سازمان برنامه و بودجه 
منابع مورد نياز وزارت بهداشت براي تامين دارو و 

تجهيزات را با اولويت تخصيص دهد.
رييسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سفر 
معاون اول رييس جمهور به سيستان و بلوچستان 
و پيگيري مسائل و مطالبات اهالي شهرستان هاي 
مختلف استان، پاسخگويي و رفع مشكالت مردم را 

اولويت هاي دولت سيزدهم دانست.
وي همچنين با اشاره به لزوم تسهيل در انجام امور 
گمرك��ي و مبادالت مرزي از نهادهاي مس��وول از 
جمله دستگاه ديپلماسي كشور خواست در زمينه 
برطرف كردن مش��كالت تردد كاميون ها در مرز 

آستارا اقدامات الزم را انجام دهند.
رييس جمهور در ابتداي سخنان خود فرارسيدن 

سالروز شهادت امام هادي )ع( را نيز تسليت گفت.

با آژانس هيچ بن بستي نداريم
رييس سازمان انرژي اتمي گفت: تعامالت با آژانس 
برقرار اس��ت و برنامه و رايزني براي تنظيم س��فر 
مديركل آژانس به ايران هم در دستور كار قرار دارد 

و در حال پيگيري آن هستيم.
محمد اس��المي در جمع خبرنگاران در حاش��يه 
نشس��ت هي��ات دولت گف��ت: به لطف اله��ي و با 
همت جوانان دانش��مند و پر تالش ما در سازمان 
انرژي اتمي، جمهوري اس��المي ايران امروز يكي 
از كشورهاي مطرح در توليد و عرضه راديو داروها 
است. نكته  حائز اهميت اين است كه راديو داروهاي 
توليدي در داخل كش��ور با توجه به تمركزي كه بر 
افزايش ضريب دقتي براي داروهاي تشخيصي دارد 
و همين اثر بخشي باالتر براي داروهايي كه در بخش 
درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار مي گيرد، 
امروز توانسته تراز كشور را در زمره پنج كشور اول 
دنيا ق��رار ده��د. وي ادامه داد: در ح��ال حاضر در 
جراحي ها و عمل هاي »ال اكتيو« در بيمارستان ها 
ساالنه يك ميليون بيمار پذيرش مي شوند و ۲۰۶ 
مركز درماني مجهز هستند. ما امروز همه نيازهاي 
كشور را پاسخگو هستيم اما ضوابط و ترتيباتي دارد 
كه بر اساس درخواست بيمارستان و نوبت دهي كه 
براي بيمار دارند، دارو به نام بيمار و بيمارس��تان به 
صورت سفارش��ي عرضه مي شود. تا قبل از شرايط 
كرونا، صادرات به ۹ كش��ور برقرار بود و پس از آن 
به دليل قطع پروازها با ركود مواجه ش��د اما مجدد 
امروز صادرات ادامه دارد و به مقصد همان ۹ كشور 

در حال انجام است.
رييس سازمان انرژي اتمي در رابطه با اعالم مديركل 
آژانس بين المللي هس��ته اي مبني بر اينكه ايران 
اشاعه هسته اي نداش��ته است، با بيان اينكه »يك 
تفكر در صهيونيست ها هست مبني بر اينكه يك 
دروغ را آنقدر بگوييد و تكرار كنيد تا خودتان هم باور 
كنيد راست اس��ت« افزود: خودشان هم مي دانند 
اتهاماتي كه به جمهوري اس��المي مي زنند دروغ 
بزرگي است و به عنوان اهرم فشار براي جمهوري 
اسالمي از آن استفاده كردند. در اسناد رسمي  شان 
و واحدهاي اطالعاتي شان گفتند هيچ نشانه اي از 
انحراف در برنامه هسته اي وجود ندارد و تعامالت با 
آژانس برقرار است و برنامه و رايزني براي تنظيم سفر 
مديركل آژانس هم در دستور كار قرار دارد و در حال 

پيگيري آن هستيم.
رييس سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: ما با آژانس 
هيچ بن بستي نداريم، بخشي از اين خبرها كه به نقل 
از آقاي گروسي در رسانه ها تيتر مي شود مربوط به 
برجام است بخشي هم مربوط به همكاري هاي ما 
با آژانس و پادمان. برجام بر پايه رفع اتهامات شكل 
گرفته اس��ت و براي پاس��خ دادن ب��ه اين اتهامات 
۲۰ س��ال مذاكره شده اس��ت. آنها پذيرفتند اين 
اتهامات را با توجه به بازرس��ي هايي كه تا آن زمان 
انجام شد، كنار بگذارند و تحريم ها را بردارند و ايران 
هم محدوديت ها و نظارت تش��ديد شده را در ازاي 
لغو تحريم ه��ا پذيرفت. با هر منطق و دين و آييني 
كه باشيد قرارداد يك طرفه نمي شود. سند برجام 
بر اين مبنا بود كه تحريم ها را لغو و اتهامات را كنار 
گذارند و ما هم نظارت و محدوديت ها را بپذيريم تا 

اعتماد سازي بشود.
وي با تاكيد بر اينكه بن بس��تي از نظر ما نيس��ت 
و مذاكرات هم برقرار اس��ت گفت: م��ا نه با آژانس 
اختالف داريم و نه در برجام بن بس��ت بوده است. 
مذاكرات در چارچوب سند ۲۰۱۵ انجام شد، اينكه 
ه��ر از گاهي از يك جبهه اي ب��ه جبهه ديگر براي 
فشار به ايران مهاجرت مي كنند، دشمني آنهاست.

اسالمي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه فكر 
مي كنيد سفر آقاي گروسي مشكالت ميان ايران و 
آژانس و نيز در برجام را حل كند؟ خاطرنشان كرد: 
سفر ايشان هميش��ه برقرار بوده است، بازرسان در 

ايران هستند و رابطه ما با آژانس برقرار است.
رييس س��ازمان انرژي اتمي درب��اره جمع بندي 
مذاكرات احياي برجام با بيان اينكه جمع بندي آن 
انجام شده است، گفت البته در اين باره بايد از وزارت 

خارجه سوال كنيد.

دولت دخالتي در بازار خودرو 
نمي كند

س��خنگوي دولت گف��ت: دولت دخالت��ي در كار 
كارشناسي بورس كاال و شوراي رقابت نمي كند.

علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره موضع دولت نسبت به 
عرضه خودرو در بورس اظهار كرد: نگاه دولت اين 
است كه بررسي كنيم كه شيوه بهتري براي مردم 
يعني مصرف كننده واقعي وجود داش��ته باشد كه 
محصول با كيفيت بهتر و قيمت مناسب تر در اختيار 
مردم قرار گيرد. باي��د اجازه دهيم تا نظر نهادهاي 
كارشناسي و كارشناسان اين حوزه گرفته شود تا هر 

شيوه اي كه مناسب تر است، انتخاب شود.
وي ادامه داد: اينك��ه دالالن بخواهند تاثيرگذاري 
داشته باشند و سودي به جيب دالالن برود، يا اينكه 
از سوي دستگاه هاي نظارتي يا هر مجموعه اي به 
نهادهاي تخصصي و كارشناسي فشار وارد شود تا 
اين نهادها با اعمال فشار تصميم گيري كنند، اثرش 
استمرار مشكالت چند ده ساله اي است كه در حوزه 

خودرو داشته ايم.
بهادري جهرمي اضافه كرد: همانطور كه گفتم بايد 
اجازه دهيم نظرات نهادهاي كارشناسي اين حوزه 
گرفته ش��ود و هر ش��يوه اي كه مناسب تر و به نفع 
مردم است، انجام شود. دولت از اين منظر دخالتي 
در كار نهادهاي تخصصي نمي كند تا بهترين شيوه 
به نفع مصرف كننده اعمال شود. اجازه بدهيد دولت 
دخالتي در كار كارشناس��ي چه ب��ورس كاال و چه 
شوراي رقابت نكند، هر تصميمي بگيرند دولت به 

همان ملتزم خواهد بود.

آمادگي صندوق توسعه ملي 
براي مشاركت در مكران

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از آمادگي 
اين صندوق براي مش��اركت در صندوق توس��عه 

مكران خبر داد.
مه��دي غضنف��ري در پي��ش  نشس��ت همايش 
توسعه س��واحل مكران با محوريت تامين مالي و 
فرصت هاي س��رمايه گذاري كه با حضور رييس 
مركز مطالعات نيروي دريايي ارتش، معاون نيروي 
انس��اني نيروي دريايي ارتش، رييس انديشكده 
ديپلماسي اقتصادي دانش��گاه امام صادق، مدير 
قراردادها و پيگيري مطالبات و نظارت بر مصرف 
صندوق توس��عه مل��ي و معاون س��رمايه گذاري 
داخلي صندوق توس��عه ملي برگزار شد، با تاكيد 
بر اينكه صندوق توس��عه ملي هميشه پشتيبان 
توس��عه منطقه مكران بوده اس��ت، اظه��ار كرد: 
صندوق تاكن��ون ۱.۱ ميليارد دالر در اين منطقه 
سرمايه گذاري كرده وآمادگي دارد در صورتي كه 
دولت تصميم به تاسيس صندوق توسعه مكران 
بگيرد صندوق توسعه ملي هم عضوي از آن باشد.

وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي پروژه هايي 
ك��ه ارزش افزوده دارن��د را در اولوي��ت خود قرار 
مي دهد، عنوان كرد: نگراني هايي در مورد تالش 
كش��ورهاي همس��ايه وجود دارد كه صد در صد 
درست است. در كنار اينكه فضاي همسايگي بايد 
با احترام حفظ ش��ود، بايد رقابت جدي هم وجود 
داش��ته باشد و به دليل همس��ايگي از منافع ملي 
نگذريم. البته تله هاي��ي در حكمراني وجود دارد 
كه ممكن اس��ت باعث ش��ود در رقابت به اندازه 
كافي پيش نرويم. بايد مراقب باش��يم اسير بلدم 

بلدم نشويم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: 
بايد بپذيريم گاهي در دنيا بيشتر از ما بلد هستند 
و نبايد ناراحت ش��ويم، بلكه بايد از مش��اوره هاي 
آنها اس��تفاده كنيم. اين موضوع ك��ه هركس از 
كشور توس��عه يافته مي آيد قصد اس��تعمار ما را 
دارد توهمي است كه از بعد از انقالب با آن مواجه 
هستيم و بايد اصالح شود. البته خباثت هايي عليه 
جمهوري اس��المي وجود دارد ام��ا اينكه بگوييم 
نبايد از تكنولوژي استفاده كنيم زياده روي است.

غضنفري با تاكي��د بر اينكه مفهوم ديپلماس��ي 
مش��اركت ديگر كش��ورها اس��ت، اظه��ار كرد: 
نبايد طوري ش��ود كه ۱۰ س��ال ديگ��ر بگوييم 
سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در مكران هيچ 

نتيجه اي نداشت.
به گفته وي اگر در توس��عه سواحل مكران همراه 
سرمايه گذار داخلي س��رمايه گذار خارجي وجود 

ندارد با مشكل مواجه خواهيم شد.
وي در ادام��ه با بي��ان اينكه چند تل��ه در زمينه 
توسعه وجود دارد، توضيح داد: تله نخست توهم 
بي كرانگي منابع صندوق توس��عه ملي است. در 
حالي كه مناب��ع صندوق محدود اس��ت و گاهي 
ممكن اس��ت ورودي ها كم تر از خروجي ها باشد. 
تله بعدي اين اس��ت كه گاهي آنقدر مس��ووالن 
درامور جاري غرق مي شوند كه فرصت پرداختن 
به موضوع توس��عه مكران را ندارند از طرف ديگر 
خوددانش پنداري در برخي مقامات وجود دارد و 

گمان مي كنند به دانش بيشتر نياز ندارند.
رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي با تاكيد 
بر اينك��ه نبايد انب��وه منابع خ��دادادي را ثروت 
فرض كرد، گفت: تله بعدي ثروت دانستن منابع 
خدادادي اس��ت، در حالي كه اين منابع سرمايه 
هستند و بايد به كار گرفته شوند تا به ثروت تبديل 
ش��وند. غضنفري ادامه داد: تله بعدي ش��مردن 
سود سرمايه گذار است، زماني كه از سرمايه گذار 
داخلي و خارج��ي كمك مي گيريم نبايد به دليل 
س��ودي كه مي برد همكاري را لغ��و كنيم. وي در 
پايان در م��ورد اينكه آيا صندوق توس��عه ملي از 
سوي سرمايه گذاران در توس��عه سواحل مكران 
پيشنهادي داشته است يا خير؟ گفت: پيشنهاداتي 
در حوزه نيروگاهي و پتروشيمي مطرح شده است 

كه در حال بررسي هستيم.

بهارستان درگير بودجه، در انتظار برنامه توسعه

بانك مركزي مديريت بازار ارز را به دست گرفت

كاالبرگنيامدهميرود؟

اختيارات جديد بانك مركزي

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش  »تعادل«

ساعات پاياني روز گذشته مسووليت مديريت بازار ارز 
به بانك مركزي محول شد و شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي اين موضوع را تصويب كردند.
ش��وراي عالي هماهنگي قوا تفويض اختيار به بانك 
مركزي را با ه��دف مديريت ب��ازار ارز و كنترل تورم 
را تصويب كرد. بر اس��اس اين گزارش ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قوا اختيارات درخواست شده از 
سوي بانك مركزي براي حفظ ارزش پول ملي و كنترل 
تورم به جهت مديريت بازار ارز را به تصويب رساند. در 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا كه عصر 
امروز با حضور سران سه قوه و ديگر اعضا تشكيل شد، 

نظام نامه اين شورا به تصويب رسيد.
در اين جلس��ه اعضا نح��وه تامين اعتبار بخش��ي از 
فعاليت هاي نيروگاه اتمي بوشهر را مورد بررسي قرار 
دادند. همچنين اختيارات درخواس��ت شده از سوي 
بانك مركزي براي حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم 
به تصويب رس��يد و به وزارت امور اقتصادي و دارايي 
اجازه داده شد براي استفاده شركت هاي صادركننده 
خدمات فني مهندسي از تسهيالت، ضمانتنامه دولتي 

صادر كند.
چگونگ��ي تامين مالي طرح هاي پتروپااليش��گاهي 
با هدف تس��ريع در اجراي اين پروژه ه��ا نيز از ديگر 
موضوع��ات مطرح ش��ده در جلس��ه ش��وراي عالي 

هماهنگي اقتصادي سه قوه بود.

    افتتاح بازار مبادله ارز 
با هدف تثبيت اقتصاد بازار

طبق وعده بانك مركزي قرار اس��ت تا روشي جديد 

براي تامين نيازهاي ارزي رس��مي و بانكي در كشور 
راه اندازي شود.

ريي��س كل بانك مركزي از افتتاح ب��ازار مبادله ارز و 
طال براي تامين نيازه��اي مردم از نيمه اول بهمن ماه 
خبر داد و گفت: به س��متي حركت مي كنيم كه تمام 
نيازهاي ارزي رسمي و بانكي در بازار مبادله و سامانه 

نيما تامين شود.
محمدرض��ا فرزين در حاش��يه جلس��ه نوبت عصر 
يكشنبه كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
گفت: در اين جلسه گزارشي از سياست هاي ارزي و 
پولي سال آينده ارايه كردم، البته رياست كميسيون 
تلفيق هم درخواس��ت داشتند كه ما يك برآورد هم 
از اثرات بودجه بر تورم س��ال آينده داشته باشيم كه 
ان شاء اهلل اين گزارش در جلسه آينده به كميسيون 

ارايه خواهد شد.
ريي��س كل بانك مركزي تاكيد كرد: سياس��ت هاي 
ارزي همانطور كه قبال هم اعالم كرديم در چارچوب 
سياست هاي تثبيت اقتصادي اس��ت و ان شاء اهلل ما 
امس��ال اين موارد را در بودجه منظور مي كنيم تا در 

سال آينده اين سياست ها دنبال شود.
فرزين افزود: همان طور كه قبال هم بيان شده در سامانه 
نيما ميانگين نرخ ارز ۲۸ ه��زار و ۵۰۰ تومان را مبناي 
خريد و فروش ارز گذاشته ايم، همين  طور در نيمه اول 
بهمن ماه بازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح مي كنيم تا 
در اين بازار بقيه نيازهاي خدماتي - ارزي مردم تامين 
شود. ان شاء اهلل به س��متي حركت مي كنيم كه تمام 
نيازهاي ارزي رس��مي و بانكي در بازار مبادله و سامانه 

نيما تامين شود.

    دستور رييسي به دستگاه ها براي همكاري 
با بانك مركزي براي كنترل ارز

رييس جمهور با اشاره به سياست هاي اعالمي جديد 
بانك مركزي و اميدواري فعاالن اقتصادي به اثربخش 
بودن آن، از مسووالن دستگاه هاي اجرايي خواست به 
بانك مركزي كمك كنند تا سياست هاي خود براي 

مديريت بازار ارز را به  شكل موفق اجرا و اعمال كند.
سيدابراهيم رييسي در جلسه هيات دولت با اشاره به 
سياست هاي اعالمي جديد بانك مركزي و اميدواري 
فعاالن اقتصادي به اثربخش بودن آن، از مس��ووالن 
دستگاه هاي اجرايي خواست به بانك مركزي كمك 
كنند تا سياس��ت هاي خود براي مديريت بازار ارز را 

به شكل موفق اجرا و اعمال كند.
وي همچنين تأكيد كرد سازمان برنامه و بودجه منابع 
مورد نياز وزارت بهداشت براي تأمين دارو و تجهيزات 

را با اولويت تخصيص بدهد.
آيت اهلل رييسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 
سفر معاون اول رييس جمهور به سيستان و بلوچستان 
و پيگيري مس��ائل و مطالبات اهالي شهرستان هاي 
مختلف استان، پاس��خگويي و رفع مشكالت مردم را 
اولويت هاي دولت سيزدهم دانست. وي همچنين با 
اشاره به لزوم تسهيل در انجام امور گمركي و مبادالت 
مرزي از نهادهاي مسوول از جمله دستگاه ديپلماسي 
كشور خواست در زمينه برطرف كردن مشكالت تردد 

كاميون  ها در مرز آستارا اقدامات الزم را انجام دهند.
رييس جمهور در ابتداي س��خنان خود فرارس��يدن 
سالروز شهادت حضرت امام علي بن محمدالهادي)ع( 

را نيز تسليت گفت.

برادر ارجمند، جناب آقاي طهماسبي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان »افزايش كس��ري بودجه دولت با 
تداوم رانت خوراك پتروشيمي« مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 
در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 
۲3 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن 
افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه 
با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع وقت در آن 

روزنامه منتشر شود. 
اولويت در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي؛ توجه 
به منافع ملي و در راستاي حمايت از بازار سرمايه

نرخ خوراك پتروشيمي صنايع در اليحه بودجه ۱۴۰۲ 
با در نظر گرفتن منافع ملي و در راستاي حمايت از بازار 

سرمايه در نظر گرفته شده است.
در تبصره ۱۴ اليحه ۱۴۰۲ كل كش��ور، س��قف نرخ 
خوراك واحدهاي پتروش��يمي معادل ۷۰۰۰ تومان 
به ازاي هر مترمكعب پيش بيني  شده است. اين رقم در 

سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰۰۰ تومان بوده است. با توجه به 
شرايط اقتصادي بين المللي و جنگ اوكراين و روسيه، 
نرخ جهاني گاز با رشد قابل توجهي همراه بوده است 
كه به منظور رفع تنگناهاي صنايع پتروشيمي به دليل 
تحريم ها و شرايط بورس داخلي نرخ سال ۱۴۰۲ معادل 
۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. قاعدتًا نرخ 
مذكور در صورت اصالح توسط مجلس شوراي اسالمي 
با نرخ مصوب اعمال خواهد شد. البته اين موضوع كه 
نرخ گاز صنعتي در ايران باال محاس��به و اخذ مي شود 

صحيح نيست و اين نرخ در مقايسه با ديگر كشورهاي 
توليدكننده گاز از جمله روسيه و قطر پايين تر است.

درهرصورت موضوع افزايش نرخ گاز پتروش��يمي ها 
يكي از نكات مهم اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ است كه 
دولت در تدوين اليحه بودجه س��عي كرده با توجه به 
شرايط اقتصادي نرخ خوراك را به گونه اي لحاظ كند كه 
قيمت گذاري انرژي موردنياز صنايع با در نظر گرفتن 

منافع ملي و در راستاي حمايت از بازار سرمايه باشد.
   مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل

 بذرافشان افزود: البته حباب سكه همچنان در محدوده 3 ميليون تومان است كه در صورتي كه سياست 
بانك مركزي در خصوص تداوم عرضه س��كه در بورس كاال و راه اندازي س��امانه مبادالت ارز و طال نهايي 
ش��ود قطعًا روند كاهشي در بازار سكه و طال تداوم خواهد داشت و منجر به تخليه حباب سكه نيز خواهد 
شد. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران تصريح كرد: وقتي عرضه سكه در بورس 
بيشتر شود و فاصله قيمتي بين بورس و بازار شكل گيرد، قطعًا تقاضاها براي خريد سكه از بورس بيشتر 
شده و به همين منوال، حباب سكه تخليه و روند قيمتي نيز كاهشي خواهد شد. با به پايان رسيدن هفته، 
به نظر مي رس��د بانك مركزي در دوره مديريت جديد، توانس��ته ضرب شستي به بازار نشان دهد و البته 
براي ارايه تحليلي دقيق تر بايد وضعيت بازار در روزهاي آينده را رصد كرد و ديد كه فرزين تا چه حد توان 

مقاومت در برابر افزايش قيمت ها را دارد. 

روزهايخوشدالرفرزيني

ادامه از صفحه اول

جوابيه



گلناز پرتوي مهر|
با تحول ش��گرف در مورد مصرف انرژي و سوخت دوران 
صنعتي شدن غرب و باالخص اروپا شروع گرديد. در اين 
مرحله بود كه موضوع تامين انرژي خصوصا انرژي فسيلي 
با توجه به تكنولوژي آن زمان مد نظر و توجه قرار گرفت و 
بالطبع رقابت هاي بسياري خصمانه و غيرقابل قبول ابتدا 
از كشورهاي اروپايي به عنوان استعمارگران اول دنيا براي 
تصرف منابع انرژي در آسيا، آفريقا، امريكاي التين شروع و 
جنگ ها و جدل هاي بسياري بين استعمارگران درگرفت. 
رضا طبيب زاده، عضوهيات مديره كنفدراسيون انرژي، 
در گفت وگو با خبرنگار»تعادل« ضمن بيان مطلب باال 
اظهار داشت: با باال رفتن سطح تكنولوژي تغييرات زياد 
در جوامع بشري و با شروع زياد شدن جمعيت كره زمين 
براي تامين آب براي مصارف مختلف به تدريج به عنوان 
چالش اصلي در معادالت جهاني بين دول بدل شد، در اين 
فاصله با ورود صنعت در جهان و توزيع گازهاي آالينده 
گلخانه اي بشر به دس��ت خود شروع به تخريب محيط 
زيست، حذف و از بين بردن تدريجي جانوران با تخريب 
محيط زيست آنها و همچنين جنگل ها و گياهان به عنوان 
شريان و ريه تنفسي زمين نمود و درجه حرارت كره زمين 
را آگاهانه يا ناآگاهانه باال برد و دنيا را مواجه به دگرگوني ها 
و چالش هاي جدي ك��رد. وي تصريح كرد: به واقع كدام 
ي��ك از دو موضوع تامين آب و در مقابل آن تامين انرژي 
از منابع مختلف از جمله نفت به عنوان سوخت فسيلي يا 
ساير روش هاي ديگر در اهميت باال براي جوامع قرار دارد. 
وي بيان داشت: بدون ترديد از هيچ يك از اين دو عامل 
يعني آب، نفت و انرژي هاي پاك و تجديد پذير به عنوان 
پايه هاي انرژي جهان��ي نمي توان و نبايد به س��هولت 
گذش��ت. چون اين دو پديده با يكديگر در غل و زنجير 
قرار دارند ولي اين اولويت در جوامع مختلف جهاني من 
جمله كشورمان ايران با توجه به شرايط منطقه اي، ميزان 
نزوالت جوي، شناخت كنترل دبي رودخانه هاي داخلي 
ايران )مهندس��ي رودخانه( و رودخانه هاي سرچشمه 
گرفته از سرزمين همسايگان از اهميت ويژه اي برخوردار 

اس��ت.  وي با اش��اره به اينكه، در شرايط موجود بين دو 
عامل اثرگذار در جامعه ايراني و حداقل در 30 سال اينده 
موضوع آب به مراتب مهم تر و استراتژيك تر از نفت براي 
جامعه ايراني است گفت: ش��رايط ما در منطقه آسياي 
ميانه از قديم شرايط بسيار مناسب براي تامين آب نبوده 
است، ما در فاصله 100 سال گذشته با مديريت نه چندان 
مطلوب و بدون در نظر گرفتن عينيت فضاي جغرافيايي، 
اب و هوايي معضالت و مشكالت ذيل را به وجود اورديم 
و هم اكنون نيز با آن به شدت مواجه هستيم . وي در ادامه 
افزود: از ابتدا مش��خص بود كه كشور ما در يك منطقه 
خشك و نيمه خشك در جهان قرار دارد و ميزان بارش 
ما در ايران حتي با متوسط سطح جهاني تطابق نداشته 
و از آن كمتر است. ما در سال هاي متعدد درگذشته كه 
حتي جمعيت ايران، كنترل شده بود با مشكالت تامين 
اب مواجه بوديم و براي حل اين معضل به صورت كامال 
عملي فكر نكرده ايم. وي عنوان داش��ت: از 110 س��ال 
گذشته در منطقه خاورميانه با پيدايش نفت در منطقه 

مسجد سليمان ايران توسط دولت بريتانيا و شكل گيري 
كمپاني نفتي انگليس و ايران، باعث ش��روع جدل هاي 
بسيار زياد استعماري باالخص بين انگلستان، فرانسه، 
اسپانيا، هلند، بلژيك، پرتقال در عرصه جهاني و انگلستان 
و ايران گرديد كه چالش اين كش��ورها بيشتر بر روي به 
دست آوردن و تسلط بر منابع نفتي كشورهاي مختلف 
در جهان بود و النهايه در ايران به ملي شدن صنعت نفت 
منجر شد. طبيب زاده خاطرنشان كرد: در اين مرحله بود 
كه كشورهاي استعماري اروپايي شروع به كشف نفت 
در خاورميانه و مناطق��ي از آفريقا نمودند كه اين امر در 
جنگ جهاني اول و دوم به منظور تامين سوخت كشتي ها، 
هواپيماها و سيستم ترابري و ادوات جنگي و جايگزيني 
آن با زغال س��نگ به اوج رسيد.  به گفته وي، بحث خام 
فروشي در صنعت ساخت داراي معاني و تعاريف مختلف 
بوده و ديدگاه هاي متفاوتي بر آن حاكم اس��ت. پاره اي 
كارشناس��ان فروش نفت خام را خام فروشي نمي دانند 
متقابال عده اي مي گويند نه نفت خام نه س��نگ معدن 

و نه س��اير موادي كه از زمين و زيرزمين و دريا به دست 
مي آيد نبايد به صورت ماده خام تلقي شود و آنها را بايد با 
به كارگيري تكنولوژي هاي نو به مواد ديگري و با ارزش 
افزوده بدل كرد. وي اظهار داش��ت: ما ساليان متمادي 
است كه از نفت خام به عنوان درآمد اصلي كشور استفاده 
مي كنيم، گرچه ديدگاه ها و نگاه هايي در سال هاي اخير 
در دولت و نظام و بعد از ايج��اد تحريم هاي بين المللي 
شكل گرفت كه فروش نفت به صورت فعلي فروش خام 
تلقي مي ش��ود و بايد آن را به ارزش افزوده تا 10 برابر در 
صنعت پتروشيمي و نظاير آن به كار گرفت ولي بايد به 
اين امر به صورت دراز مدت نگاه شود. طبيب زاده معتقد 
است بحث نگاه به مديريت كالن در ارزيابي بخش هاي 
مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي در آينده 
كشور بحث اصلي اس��ت و قطعا نگاه به اين موضوع در 
حوزه انرژي مي تواند از اهميت بااليي برخوردار باشد.  وي 
مطرح كرد: سردمدار اين موضوع دولت است در كشور 
ما دولت با حضور در سه حوزه اساسي كنترل و هدايت 
كشور، حوزه حاكميتي و حوزه تصدي گري و رگوالتوري 
ورود مي كند. وي عنوان داشت: حضور دولت در بخش 
حاكميتي به معناي ورود دولت و شركت هاي وابسته به 
آن به اجراي پروژه هاي كالن كشور نبايد توسط دولت 
انجام شود حاكميت به معناي هدايت و كنترل صحيح 
پروژه ها با نگاه به آمايش سرزمين است.  وي با بيان اينكه 
بخش تصدي گري نيز به معناي اجراي پروژه توس��ط 
دولت نخواهد بودگف��ت: دولت به عنوان هدايت كننده 
و س��امان دهنده براي اجراي پروژه ها با توجه به قوانين 
جاري كشور من جمله سند چشم انداز نظام تا افق سال 
1404 مي تواند تبيين شود و باالخره مرحله حساس و 
نهايي رگوالتوري در بخش انرژي كشور مورد توجه است. 
وي در پايان اظهار داشت: بخش خصوصي كشور اعتقاد 
دارد توانمندي الزم براي اجراي پروژه هاي داخلي كشور 
را دارا اس��ت ولي قطعا نياز به عدم وجود و حذف قوانين 
دست و پاگير و به كارگيري قوانين پشتيبان دارد اميد 

است مديريت كالن كشور در اين مسير حركت نمايد. 
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اوپك پالس سياست توليد نفت 
خود را حفظ خواهد كرد

طبق گفته برخي منابع اوپك پالس، اين ائتالف سياست 
توليد خود را در اجالس وزارتي آينده تغييري نخواهد 
داد.  به گزارش تس��نيم به نقل از رويترز، ائتالف اوپك 
پالس احتمااًل در اجالس هفته آينده سياس��ت فعلي 
توليد نفت اين گروه را حف��ظ خواهد كرد. اين ائتالف 
عقيده دارد اميد به بهبود تقاضا براي نفت در چين كه 
باعث باال رفتن قيمت نفت شده توسط نگراني درمورد 
تورم باال و ركود اقتصاد دنيا تعديل خواهد شد.  وزراي 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش 
به رهبري روس��يه در ائتالف اوپك پالس يك اجالس 
مجازي در اول فوريه خواهند داش��ت كه به آن كميته 
مشترك وزارتي نظارت بر اجراي توافقات اوپك پالس 
مي گويند. اين كميته در صورت لزوم خواستار اجالس 
كامل وزراي اوپك پالس خواهد ش��د.  اين اجالس در 
شرايطي برگزار مي شود كه اميد به بهبود تقاضا در چين 
باعث باال رفتن قيمت نفت در سال جاري ميالدي تا 90 
دالر در هر بش��كه شده است. دراين بين اتحاديه اروپا و 
گروه 7 كشور صنعتي دنيا هم طرح سقف قيمت را در 
پنجم فوريه عالوه بر نفت خام روسيه بر محصوالت نفتي 
اين كشور هم اعمال خواهند كرد.  طبق گفته 5 منبع 
اوپك پالس، اين كميته درمورد دورنماي اقتصاد و حجم 
افزايش تقاضا در چين مذاك��ره خواهد كرد و احتمااًل 
سياست فعلي توليد خود را تغييري نمي دهد.  سهيل 
المزروعي، وزير انرژي امارات در شانزدهم ژانويه با اشاره 
به اظهارات الكساندر نوواك، همتاي روسي خود گفت 
بازار نفت متعادل است.  طبق گفته يكي از منابع اوپك 
پالس، اين ائتالف معتقد اس��ت تأثيرات بحران كرونا 
پشت سر گذاشته شده و شرايط ژئوپوليتيكي و بهبود 
تقاضا در چين باعث بي ثباتي فعلي است. اوپك پالس 
با تصميم خود در ماه اكتب��ر جهت كاهش 2 ميليون 
بشكه اي توليد باعث عصبانيت امريكا و ساير كشورهاي 
غربي شد. غرب انتظار داشت اوپك پالس با افزايش توليد 
و پايين آوردن قيمت سوخت به اقتصاد دنيا كمك كند.  
اين گروه در آخرين اجالس خود در ماه دسامبر سياست 
توليد خود را بدون تغيير نگه داشت. هيچ برنامه ريزي 

براي اجالس كامل بعدي تا ماه ژوئن انجام نشده است.

رتبه هاي دوم و سوم 
بزرگ ترين دارندگان ذخاير 

گاز و نفت جهان در اختيار ايران
وزارت ان��رژي امريكا در جديدترين گزارش خود ايران 
را دومين دارنده بزرگ ذخاير گازي و س��ومين دارنده 
بزرگ ذخاير نفتي در جهان معرفي كرد. به گزارش ايرنا، 
اداره اطالعات انرژي امريكا وابسته به وزارت انرژي اين 
كشور در جديدترين گزارش خود از آمار ذخاير نفت و 
گاز جهان، كل ذخاير نفت ايران در پايان سال 2021 را 
209 ميليارد بش��كه برآورد كرده كه اين رقم بيشتر از 
همه كشورهاي جهان به جز دو كشور ونزوئال و عربستان 
بوده است. بر اساس گزارش اين نهاد دولتي امريكا، ايران 
سومين دارنده بزرگ ذخاير نفت جهان در سال 2021 
بوده است. ونزوئال با ذخاير 304 ميليارد بشكه در رتبه 
نخست جهان از اين نظر قرار داشته و عربستان با 2۶2 
ميليارد بشكه در رتبه دوم قرار داشته است. ذخاير نفت 
ايران و ونزوئال نسبت به سال قبل از آن تغييري نداشته 
اما عربستان با افزايش 3 ميليارد بشكه اي ذخاير نفت 
خود در س��ال 2021 مواجه شده است. كانادا با ذخاير 
1۶۸ ميليارد بشكه اي بعد از ايران در رتبه چهارم جهان 
قرار گرفته است و عراق با 107 ميليارد بشكه، امارات با 
107 ميليارد بشكه، كويت با 102 ميليارد بشكه، روسيه 
با ۸0 ميليارد بشكه، امريكا با ۶1 ميليارد بشكه و ليبي با 
4۸ ميليارد بشكه به ترتيب پنجمين تا دهمين دارندگان 
بزرگ ذخاير نفتي جهان شناخته شده اند. ذخاير نفت 
كانادا در اين سال 2 ميليارد بشكه كاهش و ذخاير نفتي 
امارات 9 ميليارد بشكه افزايش يافته است. ذخاير نفتي 
امريكا نيز ۸ ميليارد بشكه معادل 11 درصد كاهش پيدا 
كرده است. ساير كشورها همچون ايران تغييري در اين 
زمينه نداشته اند. در ميان دارندگان ذخاير گازي جهان، 
روس��يه با ذخاير 1۶۸۸ تريليون فوت مكعبي در رتبه 
اول قرار داشته و ايران با ذخاير 1203 فوت مكعبي رتبه 
دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. ذخاير گازي ايران 
در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن 3 تريليون فوت 
مكعب افزايش يافته است. اداره اطالعات انرژي امريكا 
در گزارش س��ال قبل خود ذخاير گازي ايران را 1200 
تريليون فوت مكعب برآورد كرده بود. قطر با داش��تن 
۸43 تريليون فوت مكعب گاز در رتبه سوم جهان از اين 
نظر قرار داش��ته و امريكا با 433 تريليون فوت مكعب، 
تركمنستان با 400 تريليون فوت مكعب، عربستان با 
29۸ تريليون فوت مكعب، امارات با 273 تريليون فوت 
مكعب، چين ب��ا 247 تريليون فوت مكعب، نيجريه با 
203 تريليون فوت مكع��ب و ونزوئال با 197 تريليون 
فوت مكعب به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا دهم از اين 
نظر قرار گرفته اند. ذخاير گازي امريكا نيز همچون ذخاير 
نفتي اين كشور در سال 2021 كاهش يافته و با افت 5.4 
درصدي معادل 25 تريليون فوت مكعبي مواجه شده 
اس��ت. ذخاير گازي عربستان نيز 10 درصد برابر با 35 
تريليون فوت مكعب كاهش داشته است. ذخاير گازي 
ونزوئال نيز 3 تريليون فوت مكعب افت داشته است؛ اما 
ذخاير گازي امارات 2۶ درصد معادل 5۸ تريليون فوت 
مكعب افزايش پيدا كرده است. ساير كشورها تغييري 

در ذخاير گازي خود نداشته اند.

رفع ناترازي هاي حوزه انرژي 
با جذب سرمايه گذار

عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه تكميل 
شبكه هاي فاضالب استان هاي كم برخوردار ضروري 
است، گفت: گسترش اكتشاف نفت و گاز و دفع اصولي 
آبهاي سطحي به ويژه در استان هاي جنوبي ازجمله 
اولويت هاي است كه بايد در اليحه بودجه مورد توجه 
قرار گيرن��د. عليرضا ورناص��ري در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به موضوعاتي كه در حوزه انرژي بايد در 
كميسيون تلفيق بودجه سال 1402 مورد توجه قرار 
بگيرند، گفت: اتخ��اذ راهبردهاي نوين در تخصيِص 
درصدي از درآمدهاي نفتي به س��رمايه گذاري ها در 
حوزه گاز جهت رفع ناترازي هاي حوزه انرژي، اتخاذ 
تدابير مناسب جهت توس��عه متوازن صنايع پايين 
دستي و تكميلي صنعت پتروشيمي، افزايش مستمر 
ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه هاي 
نفت و گاز، گسترش اكتش��اف نفت و گاز و شناخت 
كامل مناب��ع ازجمله اولويت هاي اس��ت كه بايد در 
اليحه بودجه مورد توج��ه قرار گيرند. نماينده مردم 
مسجدس��ليمان، اللي، هفتگل و انديكا در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: همچنين فرآوري پااليش و 
معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازار هاي داخلي و 
جهاني، حمايت از تأسيس شركت هاي غيردولتي براي 
سرمايه گذاري در فعاليت هاي اكتشاف )نه مالكيت(، 
بهره برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور به ويژه 
ميادين مشترك در چارچوب سياست هاي كلي اصل 
44، افزايش ارزش اف��زوده از طريق تكميل زنجيره 
ارزش صنعت نفت و گاز، توس��عه زيرس��اخت هاي 
هوشمندسازي شبكه برق و بهره برداري از ظرفيت هاي 
كشور جهت توسعه ارتباطات شبكه اي با كشورهاي 
همس��ايه و افزايش مب��ادالت انرژي ب��رق از ديگر 
موضوعات مهمي هس��تند كه بايد به اين اولويت ها 
افزود. به گفته وي تس��ريع در توسعه زيرساخت ها و 
تسهيِل سرمايه گذاري خصوصي و استفاده عمومي از 
منابع فراوان انرژي هاي پاك در استان هاي مستعد با 
توجه به ظرفيت دسترسي به انرژي خورشيدي براي 
س��اخت نيروگاه هاي پاك مبتني بر تكنولوژي هاي 
دوام در براب��ر دماي باال نيز از اولويت هاي اس��ت كه 
بايد در اليحه بودجه مورد توجه قرار گيرد.  ورناصري 
اتخاذ تدابيري در قانون بودجه و برنامه هفتم جهت 
دانش بنيان كردن صنايع باالدس��تي و پايين دستي 
نفت و گاز با تقويت شركت هاي دانش بنيان را از ديگر 
ضروريات عنوان كرد و افزود: مهندسي، ساخت، نصب 
تجهيزات و انتقال فناوري به منظور افزايش خودكفايي 
اين شركت ها، اتخاذ راهبردهاي كارآمد جهت كاهش 
شدت انرژي و جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي 

را نيز بايد به موارد فوق افزود. 

ارزيابي نقش انرژي در آينده كشور در گفت وگوي »تعادل« با عضو هيات مديره كنفدراسيون انرژي

حاكميت يا اجراي پروژه هاي كالن انرژي؛ مساله اين است!

واكاوي ساخت سدهاي بزرگ در 20 كشور دنيا
مرور آمار جهاني سدهاي بزرگ در كشورهاي مختلف 
بيانگر آن است كه كشورهاي كره جنوبي و ژاپن در هر 
هزار كيلومتر مربع به ترتيب 37 و 23 برابر ايران س��د 
بزرگ س��اخته اند و از اين ابزار مديري��ت منابع آب به 
بهترين نحو استفاده مي كنند. سدسازي يكي از اجزاي 
پرتعداد پروژه هاي بزرگ آبي است كه در سال هاي اخير 
به واسطه توس��عه دانش بومي در كشور ما مورد توجه 
قرار گرفته است. به گزارش فارس، از طرفي همزمان با 
اوج گيري توان داخل در حوزه سدسازي، مخالفاني نيز 
براي اينگونه پروژه ها وجود دارد كه به داليل سياسي 
و بعضا كارشناسي مخالف ساخت سد هستند. يكي از 
استدالل هاي پرتكرار مخالفان سدسازي، آن است كه در 
كشورهاي توسعه يافته سد بزرگ مفهومي ندارد. بر اين 
مبنا مرور آمار انجمن جهاني سدسازي در سال 2020 
از تعداد سدهاي بزرگ كشورهاي مختلف پرده برداري 
مي كند. بر اين اساس، بررسي تعداد سدهاي بزرگ 20 
كشور توس��عه يافته و در حال توسعه دنيا را در دستور 
كار قرار داديم. مطابق آمار انجمن جهاني سدس��ازي 
كشور چين بزرگ ترين دارنده سدهاي بزرگ در دنيا 
است و تعداد سدهاي اين كشور به عدد 23 هزار ۸41 
سد رسيده است. رتبه دوم دارندگان بزرگ ترين تعداد 

سدهاي بزرگ در دنيا به امريكا مي رسد كه 9 هزار 2۶3 
س��د بزرگ را در خود جاي داده و پس از آن نيز هند و 
ژاپن به ترتيب با 4 هزار 407 و 3 هزار 130 س��د بزرگ 
در رتبه هاي سوم و چهارم قرار دارند. رتبه پنجم فهرست 
دارندگان سدهاي بزرگ، كشور برزيل است كه يك هزار 
3۶5 سد بزرگ دارد و رتبه شش نيز، كشور كره جنوبي 
با 133۸ سد بزرگ است. در فهرست كشورهاي دارنده 
سد بزرگ، آفريقاي جنوبي، كانادا، مكزيك و اسپانيا نيز 
در رده دارندگان باالي 1000 س��د بزرگ هستند و به 
ترتيب، يك ه��زار 12۶۶، يك هزار 15۶، يك هزار 79 
و يك هزار ۶4 س��د بزرگ را در وسعت سرزميني خود 
س��اخته اند. نكته جالب توجه اينكه ايران در بين 20 
كش��ور توسعه يافته و در حال توسعه دنيا رتبه 13 را از 
منظر تعداد سدهاي بزرگ در اختيار دارد و اين رتبه به 
واسطه وجود 594 سد بزرگ در كشور فراهم شده است. 
در اين راستا، كشور چين 40 برابر و امريكا 15 برابر ايران 
سد بزرگ در وسعت سرزميني خود احداث كرده اند. به 
منظور مقايسه تعداد سدهاي هر كشور، استناد به تعداد 
بدون در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي نمي تواند زمينه 
مقايسه درست را فراهم كند. بر اين مبنا به منظور مهيا 
كردن شرايط يك مقايسه صحيح در ميان 20 كشور 

توس��عه يافته و در حال توس��عه دنيا از قاره هاي اروپا، 
آس��يا، آفريقا، امريكاي ش��مالي و امريكاي مركزي به 
همراه قاره اقيانوسيه نيازمند شاخص جديدي هستيم. 
بر اين مبنا ش��اخص تعداد س��دهاي بزرگ نسبت به 
وسعت سرزميني را براي مقايسه صحيح تر مد نظر قرار 
داده ايم. اين شاخص از تقسيم تعداد سدهاي بزرگ هر 
كشور نسبت به مساحت هر كشور محاسبه مي شود. در 
صورت مدنظر قرار دادن شاخص تعداد سدهاي بزرگ 
نسبت به وسعت س��رزميني، جايگاه نخست به كره 
جنوبي مي رس��د كه در هر هزار كيلومتر مربع 13.4 
سد بزرگ ساخته اس��ت، رتبه دوم با در نظر گرفتن 
اين ش��اخص در اختيار ژاپن با ۸.3 سد بزرگ در هر 
هزار كيلومتر مربع است و د اتريش با 2.۸ سد بزرگ در 
هزار كيلومتر مربع در جايگاه سوم قرار دارد. با مد نظر 
قراردادن اين شاخص ايران در هر هزار كيلومتر مربع 
0.4 سد بزرگ ساخته است و در رتبه 17 از ميان 20 
كشورهاي مورد مقايسه دارد. بر مبناي اين شاخص، 
كره جنوبي و ژاپن به ترتيب در هر هزار كيلومترمربع 
37 و 23 برابر ايران سد بزرگ احداث كرده اند. بررسي 
آمار مذكور بيانگر آن اس��ت كه طرح هاي سدسازي 
در ايران بس��يار عقب تر از كش��ورهاي توسعه يافته و 

در حال توس��عه در دنيا اس��ت و همين مساله زمينه 
كاهش استفاده از منابع آب سطحي در كشور را فراهم 
مي كند. در همين راستا، محمد پورحميد، كارشناس 
حوزه منابع آب در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: 
»يكي از نقدهاي وارد به سدس��ازي در ايران آن است 
كه مزيت ساخت يك سد به چشم مردم نمي آيد و به 
نحوي مردم از مزاياي ساخت سد بهره مند نمي شوند.« 
اين كارشناس منابع آب گفت: »بايد بدانيم، سد يك 
جزو از يك پروژه آبي است و در كنار طرح هايي نظير 
جمع آوري آب باالدست، خطوط انتقال و شبكه هاي 
آبياري و زهكش��ي تامين مي شود و با تكميل تمامي 
اجزا زنجيره شيريني ساخت يك سد به مردم منطقه 
رسيده و زمينه تحول در كشاورزي و معيشت مواجه 
مي شود.« پورحميد گفت: »در صورتي كه پروژه هاي 
نيمه تمام طرح هاي سدسازي تكميل شود و مردم از 
ساخت سد منفعت ببرند، مي توان زمينه توسعه كشور 
را فراهم كرد.« مطالعات حوزه منابع آب كشور بيانگر 
آن اس��ت كه تغييرات آب و هوايي زمينه بروز سيل و 
خشكسالي به صورت دو روي يك سكه را فراهم كرده 
و تطبيق مديريت و ابزارآالت حفظ منابع آبي بايد بيش 

از گذشته مورد توجه دولت قرار گيرد.

به گلوگاه خطرناك بحران آب نزديك مي شويماوراق ارزي فروش نفت به زودي رونمايي مي شود
مديرعامل شركت ملي نفت از معرفي اوراق ارزي فروش 
نفت در آينده نزديك در مراسمي در هماهنگي با دولت 
خبر داد. به گزارش تس��نيم، محس��ن خجسته مهر، 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت در جم��ع خبرنگاران 
درباره اوراق ارزي ف��روش نفت گفت: اين اوراق ارزي 
هستند و قابليت تسعير به نرخ اي تي اس و معامله در 
بازار ثانويه دارند و خوشبختانه مصوبه شوراي اقتصاد 
براي آن دريافت شده است. وي به رونمايي از اين اوراق 
در آينده نزديك اشاره كرد و افزود: با هماهنگي دولت 
در يك مراس��م از اين اوراق كه يك طرح ملي به شمار 
مي رود رونمايي مي كنيم. اين طرح بس��يار ارزشمند 
اس��ت و مي تواند به مديريت مالي و جريان نقدي در 
طرح هاي باالدس��تي ش��ركت ملي نفت ايران منجر 
شود. مديرعامل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه 
اين اوراق سررسيد ندارد، تصريح كرد: قابليت تبديل 
اين اوراق به نفت وجود دارد و شركت ملي نفت ايران 
مي تواند حتي نفت را در مخازن روزميني انبار كند و 
به محض اينكه به يك محموله قابل فروش تبديل شد 

آن را در اختيار دارندگان اوراق سپرده كاال قرار دهد.
خجسته مهر در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر 
اينكه امكان واردات گاز وجود دارد، گفت: جمهوري 
اسالمي از نظر ذخاير گازي در جايگاه دوم جهان قرار 
دارد كه توسعه مخازن مستلزم جذب سرمايه است و 
طرح هاي باالدستي زمان بر و سرمايه بر هستند و بين 
5 تا 7 سال توسعه طرح ها زمان مي برد و البته درآمدزا 

نيز هست.
وي تصريح كرد: از ابتداي دولت س��يزدهم برنامه ها و 
تصميم هاي مهمي براي آغاز و اجراي طرح هاي توسعه 
ميدان هاي گازي گرفتيم و اكنون در حال اجراي برخي 

از طرح ها هستيم.
مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران در تش��ريح اين 
پروژه ها گف��ت: درباره اين طرح ه��ا مي توان به طرح 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي اشاره كرد كه اقدامي از نوع 

كارآمدي و سرعت عمل و جديت است و جزو اقدام هاي 
منحصربه فرد و كم نظير به ش��مار مي رود و ان شاءاهلل 

بزودي توليد از آن آغاز مي شود.
خجسته مهر به توسعه ميدان گازي كيش اشاره كرد و 
افزود: براي توسعه اين ميدان دو دكل حفاري در حال 
جابه جايي است و كاالي آن سفارش گذاري شده و براي 
خط انتقال 200 كيلومتري در مرحله س��فارش كاال 

هستيم كه اقدام مهمي به شمار مي رود.
وي از مطالعه براي توسعه فازهاي 2، 3 و 4 ميدان گازي 
كيش ياد كرد و گفت: براي توسعه ميدان گازي پارس  
شمالي نيز مطالعات آغاز شده است. براي اين طرح هاي 
جدي��د گازي به دنبال اجراي خط لوله ه��زار و 100 
كيلومتري هستيم كه براي نخستين بار شركت هاي 
ايراني در اجراي اين طرح يك ميليارد دالري به لحاظ 

ارزش ساخت و توليد مشاركت دارند.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به  طرح هاي 
ضربتي توليد گاز از ميدان هاي ش��ركت نفت مناطق 
مركزي اي��ران اذعان كرد: توليد گاز به اين روش جزو 
برنامه هاي شركت ملي نفت ايران براي توليد گاز جديد 
است. خجسته مهر از مذاكرات با كشورهاي همسايه 
براي سوآپ گاز خبر داد و گفت: همكاران ما در شركت 
ملي گاز ايران از گذشته اين مذاكرات را دنبال مي كنند 

و اين موضوع ادامه دارد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره قيمت و حجم 
صادرات نفت در بودجه دولت در سال 1402 گفت: اين 
موضوع در جلسه هاي دولت و مجلس در حال رايزني 
است و هرچه براي بودجه 1402 در نظر گرفته شود، 

شركت ملي نفت ايران از آن تبعيت مي كند.
معاون وزير نف��ت درباره فعاليت ش��ركت نفت خزر 
نيز تصريح كرد: ش��ركت نفت خزر تفاهم نامه هايي با 
كشورهاي همسايه دارد، همچنين كارهاي مهمي در 
زمينه اكتشاف و لرزه نگاري در ساختارهاي اكتشافي 

و زمين شناسي دارد كه در دست اقدام است.

يك كارشناس حوزه آب گفت: اكنون به نقطه اي مي رسيم 
كه پرتگاه است تا جايي كه بزرگ ترين نگراني بحران تامين 
آب شهر تهران است چراكه به جايي مي رسيم كه حدود 
4 ميليون نفر از جمعيت در كم آبي قرار مي گيرند، امكان 
جيره بندي هم وجود ندارد و ذخيره سدها هم پاسخگو 
نيست. داريوش مختاري در گفت وگو با ايلنا، درباره تاثير 
بارندگي هاي اخير بر كاهش تبعات خشكسالي ها اظهار 
داشت: دامنه خشكي هر ساله اضافه مي شود و بارش ها نيز 
لزوما ما را به وضعيت بهتر نمي رسانند، ما در طبيعت دست 
برده ايم و در پيرامون نقاط تهديدي مثل تهران و اصفهان 
و ش��هرهايي كه به منابع آب س��طحي وابسته شده اند 
شهرك س��ازي ادامه دارد و هر س��ال دامنه مخاطرات 
افزايش پيدا مي كند.  وي افزود: به طور معمول بارندگي ها 
30 تا 40 درصد نسبت به سال قبل و 50 درصد نسبت به 
ميانگين چند سال اخير كاهش پيدا كرده است، از يك سو 
بارگذاري افزايش و از سوي ديگر همچنان كاهش بارندگي 
را داريم، بنابراين مساله اين است كه بارش در مقطع كوتاه 
مالك نيست بلكه بايد بتواند كسري مخزن ذخيره سدها 
را پ��ر و جبران كند. مخازني كه كماكان حدود 30 تا 40 
درصد كسري دارند، در نتيجه ما تصوير مثبتي از ديدگاه 
منابع آبي كشور نداريم، چون شيوه اي كه مديريت كرديم و 
بارگذاري اضافه انجام داديم ما را دائم در تنگنا قرار مي دهد. 
اين كارشناس حوزه آب تصريح كرد: بنده زمستان پارسال 
پيش بيني كردم كه ذخاير آبي تهران به پاييز هم نمي رسد 
و جيره بندي مشكل را حل نمي كند، اگر حتي از امسال هم 
عبور كنيم باز هم براي سال آينده مشكل خواهيم داشت 
هر سال حدود 20 تا 30 درصد كاهش بارش داريم و اين 
كاهش بارندگي ها مي تواند براي سال بعدتر مخاطره آميز 
باشد. اگر تهران پاييز 1401 را هم با دشواري عبور كرد اين 
كاهش حجم مخزن را براي سال بعد نمي تواند تحمل كند، 
بنابراين همواره در حال كم كردن فاصله كم آبي ها هستيم. 
وي در ادامه با اشاره به وضعيت منابع آب زيرزميني گفت: 
منابع آب زيرزميني و س��طحي دشت به دشت متفاوت 

است، مثال در ش��يراز 70 درصد وابستگي به منابع آب 
زيرزميني داريم در تهران بر عكس 70 درصد به س��دها 
وابسته ايم. همين امس��ال تهران با حدود يك ميليارد و 
150 ميليون متر مكعب آب شهري در حوزه آبفا و 400 
ميليون متر مكعب آب فضاي سبز شهري در حوزه اختيار 
شهرداري را داراست، به تناسب اينكه ما كاهش مخازن 
س��دها را داريم بايد 30 درصد مص��رف را كاهش دهيم 
تا پاييز س��ال آينده به بن بست نخوريم، اما تاكنون هيچ 
كاهش مصرفي در كار نب��وده ولي در مقابل بارگذاري و 
انشعاب جديد در ش��هرهاي جديد اطراف تهران اتفاق 
مي افتد، در تهران تفكيك آب شرب و فضاي سبز انجام 
شده و ظرفيت بازچرخاني آب را داريم ولي هنوز عملياتي 
نشده است، 30 درصد كاهش مصرف نياز به فرهنگسازي 
و ابزارهاي كاهنده و آموزش دارد. تفكيك آب ش��رب و 
بهداشتي هزينه بر است و كاهش هدررفت هم هزينه هاي 
سرسام آور چند هزار ميليارد توماني نياز دارد و ناممكن 
است اما در هر صورت با فرهنگسازي و آموزش 20 تا 30 
درصد مي توان مصرف را كاهش داد كه به داليل حقوقي 
انجام نمي شود فرهنگسازي ارزان است اما موضوع اين 
است كه شركت هاي آب و فاضالب تراز سود و زيان دارند 
و نمي توانند كاهش مص��رف بدهند زيرا به پول فروش 
آب نياز دارند. مختاري خاطرنشان كرد: مثال در شيراز 
از حدود 135 ميليون متر مكعب 70 درصد آب چاه ها 
استفاده مي شود، اكنون فاز دوم آبرساني از سد درودزن 
انجام شده كه ۶0 ميليون متر مكعب آب را منتقل مي كند 
با اين پروژه بايد چاه ها پلمب شوند كه دچار فرونشست 
كه آثار آن تا فرودگاه هم رس��يده؛ نشويم، اما اين اتفاق 
نمي افتد، شهرداري از ۶0 ميليون متر مكعبي كه بايد 
جايگزين آب زيرزميني و چاه ها شود انتفاع دارد، شركت 
آب و فاضالب هم از توسعه اراضي و انشعاب آب استقبال 
مي كن��د زيرا پول مي گيرد و در نتيج��ه يك گرداب به 
وجود مي آيد كه بسيار نگران كننده و نتيجه يك توسعه 

خطرناك شهري است.

قيمت نفت تحت تاثير آغاز اجراي 
سقف قيمت گروه هفت براي روسيه

قيمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثير چشم انداز بهبود 
تقاضاي چين براي س��وخت، بهبود يافت و بخشي از 
كاهش شب گذشته را جبران كرد. بهاي معامالت نفت 
برنت 59 سنت معادل 0.7 درصد افزايش يافت و به ۸۶ 
دالر و 72 س��نت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت 
وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا با 4۶ سنت معادل 
0.۶ درصد افزايش، به ۸0 دالر و 59 سنت در هر بشكه 
رسيد. نفت برنت شب گذشته با 2.3 درصد كاهش و 
شاخص نفت امريكا با 1.۸ درصد كاهش، بسته شده بود. 
نگراني هاي اقتصادي با رشد بيش از حد انتظار ذخاير 
نفت امريكا كه پس از پايان س��اعت رسمي معامالت 
روز سه شنبه گزارش شد، تشديد شد. طبق گزارش 
موسسه امريكن پتروليوم، ذخاير نفت امريكا در هفته 
منتهي به 20 ژانويه، حدود 3.4 ميليون بشكه افزايش 
يافت كه سه برابر افزايش حدود يك ميليون بشكه اي 
بود كه تحليلگران در نظرسنجي رويترز پيش بيني 
كرده بودند. هيرويوكي كيكوكاوا، مديركل تحقيقات 
شركت »نيسان سكيوريتيز« در اين باره گفت: انتظار 
مي رود رشد ذخاير موقتي باشد زيرا تاثير اختالالت 
عرضه كه چند هفته پيش بر اثر موج هواي سرد امريكا 
به وجود آمد، چند هفته ديگر در آمار نمايان خواهد شد. 
آمار رسمي ذخاير نفت امريكا بعدازظهر روز جاري از 
سوي اداره اطالعات انرژي امريكا منتشر خواهد شد. 
به گفته هيرويوكي كيكوكاوا، انتظارات نسبت به بهبود 
تقاضاي چين براي سوخت در نيمه دوم سال روز به روز 
باالتر مي رود و احتماال از بازار پشتيباني خواهد كرد. وي 
پيش بيني كرد وست تگزاس اينترمديت در هفته هاي 
آينده، بين 75 تا ۸5 دالر معامله خواهد شد. عرضه نفت 
در ميان م��دت احتماال ثابت مي ماند زيرا پيش بيني 
مي شود اوپك و متحدانش سهميه توليدشان را تغيير 
ندهند. پنج منبع آگاه روز سه شنبه به رويترز گفتند: 
كميته نظارتي مشترك وزيران اوپك پالس احتماال 
در نشس��ت هفته آينده سياست توليد فعلي را تاييد 
خواهد كرد. جلس��ه اين كميته اول فوريه به صورت 
مجازي برگزار خواهد شد و اگر ضرورت داشته باشد، 
خواستار برگزاري نشست كامل وزيران اوپك پالس 
خواهد شد. اين جلسه در شرايطي برگزار مي شود كه 
قيمت نفت تحت تاثير اميد به بهبود تقاضاي چين و 
آغاز اجراي س��قف قيمت گروه هفت براي صادرات 
فرآورده هاي نفتي روس��يه از پنجم فوريه، از ابتداي 
سال ميالدي جاري تاكنون روند افزايشي پيدا كرده 
است. س��هيل المزروعي، وزير انرژي امارات متحده 
عربي 1۶ ژانوي��ه اظهار كرد كه بازار متوازن اس��ت. 
اين اظهارات مشابه اظهارات الكساندر نواك، معاون 
نخست وزير روسيه بود. هر دو مقام در كميته نظارتي 
مشترك وزيران اوپك پالس حضور دارند. بر اساس 
گزارش رويترز، در نشست دسامبر اوپك پالس، اين 
گروه سياست توليدش را تغيير نداد و نشست كامل 

وزيران اين گروه تا ژوئن برگزار نخواهد شد.



باال و پايين عرضه خودرو در بورس كاال تمامي ندارد و 
هر روز شاهد يك مشكل يا اختالف در عرضه خودرو 
در بورس كاال هس��تيم؛ به جز وزارت صمت و برخي 
از نمايندگان و ش��وراي رقابت كسي مخالف عرضه 
خودرو نبود و اكنون شوراي رقابت پا به ميدان تا اجازه 
عرضه خودرو در بورس كاال ندهد و رانت بيشتري به 

جاي بگذارد. 
دخالت ها در وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال باال 
گرفته تقريبا تمامي مسووالن در اين عرضه دخالت 
مي كنند و كار به جايي رسيد كه شوراي عالي بورس با 
تشكيل جلسه اي اعالم كرد كه عرضه خودرو در بورس 
كاال ادامه دار خواهد بود. روز سه شنبه در نشست شوراي 
عالي بورس در اين نشست برخي از اعضا به بيان نكاتي 
درباره جزييات روند عرضه خودرو در بورس در راستاي 
جلب نظر ش��وراي رقابت مطرح كرده اند و در نهايت، 
تصميم بر اين شد كه روند عرضه خودرو در بورس كاال 
ادامه داشته باشد. همچنين براساس اخبار واصله از اين 
جلسه، گزارش هايي از دستاوردهاي عرضه خودرو طي 
چند ماه اخير به استحضار اعضاي شورا رسيده است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه، با بيان اينكه 
در حال حاضر عرضه خ��ودرو در بورس كاال، بهترين 
روش است، بر تاكيد رييس جمهور بر حفظ حقوق يك 
ميليون سهامدار شركت هاي خودروساز و سهامداران 
عدالت اش��اره كرده و گفته است: رييس جمهور بارها 
تاكيد كرده اس��ت ك��ه در قيمت گذاري ه��ا نه حق 
توليدكننده تضييع شود و نه حق مصرف كننده؛ براين 
اساس سركوب قيمت به هيچ وجه مورد تاييد شخص 

رييس جمهور هم نيست.
فاطمي امين خاطرنشان كرد: ابزارهايي در بورس كاال 
وجود دارد كه در كنترل قيمت ها كارآمدي بسياري 
دارد. فاطمي امين در بخشي ديگر از صحبت هاي خود 
گفت: عرضه سيمان در بورس كاال نمونه موفق كاهش 

و كنترل قيمت ها بود.
همچنين وزير اقتصاد و س��خنگوي اقتصادي دولت 
هم صبح امروز در نشس��ت خبري خود گفته بود كه 
امروز بي��ش از ۲۷۵۰ ميليارد توم��ان قيمت خريد 
خودرو كمتر از قيمت خريد در بازار آزاد اس��ت و اين 
پ��ول در جيب مردم باقي مانده اس��ت. وزارت صمت 
هم در پي زمان بندي منظم ب��راي عرضه خودرو در 

بورس كاالست.

   ابعاد قانوني عرضه خودرو در بورس
حميد اسدي، كارشناس حقوقي بازار سرمايه به ايرنا 
ابتدا ضمن تاكيد بر اين نكته كه شوراي رقابت مطابق با 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تاسيس شده است، 
از بروز ۲ اشتباه در جريان ابالغ نامه شوراي رقابت در 

خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد.
به گفت��ه وي، ش��وراي رقابت طبق م��اده ۵۸ و ۵۹، 
صالحي��ت ورود در موضوعات رقابت��ي را به صورت 
»ماهوي« دارد به اين معني كه اين شورا تنها مي تواند 
در ماهيت موضوعات رقابتي، ورود و دخالت كند اما در 

ساختار موضوعات رقابتي، امكان ورود ندارد
اسدي در اين باره گفت: شوراي رقابت حق دخالت در 
قالب و ساختار رقابت هاي انجام شده يا رقابت هايي كه 
در آينده انجام خواهد ش��د را ندارد و فقط در ماهيت 
مي تواند ورود كند، زيرا قانون سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي به اين شورا در همين حدود اختيارات 
داده است؛ لذا دخالت شوراي رقابت در خصوص عرضه 
يك كاال در بورس كاال يا عدم عرضه آن عمال تخطي از 

حدود اختيارات قانوني آن شورا است.
اين كارش��ناس حقوقي بازار سرمايه گفت: در ساير 
كاالهايي كه ممكن است كاالي انحصاري محسوب 
ش��وند، ش��وراي رقابت در م��ورد قالب، س��اختار و 
چارچوب ش��كل گيري نمي توان��د ورود كند اما اگر 
معامالتي ض��د رقابتي يا انحصار رقاب��ت يا هرگونه 
ناهنجاري در ح��وزه رويه هاي رقابتي ديده ش��ود، 
مي تواند ورود و از اختيارات قانوني خود در جهت رفع 

اين چالش ها، اقدام كند.
وي ب��ا بيان اينكه نحوه معام��الت در بورس كاال يك 
ساختار شكلي دارد و در اين حوزه شوراي رقابت نبايد 
ورود كند، اظهار داش��ت: براي مثال ش��وراي رقابت 
مي تواند فقط در مورد معامالت يك خودروي خاص 
در يك روز مش��خص، به طور ويژه اعالم نظر كند اما 
اينكه به ص��ورت كلي حكم به خ��روج خودروهايي 
خاص را از معامالت بورس بدهد، نداشته و اصوال اين 

تصميم گيري در صالحيت شوراي رقابت نيست.
اسدي در ادامه به يكي ديگر از نكات قانوني كه نامه 
شوراي رقابت را زير سوال مي برد اشاره كرد و گفت: 
طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سياس��ت هاي كلي اصل 
۴۴، شوراي رقابت صالحيت تصويب دستورالعمل و 
تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كاال 
و خدم��ات انحصاري را با رعاي��ت قوانين و مقررات 
مربوطه دارد و در واقع بند پنج صراحتا اعالم مي كند 
كه اين ش��ورا فقط مي تواند دس��تورالعمل تنظيم 
قيمت، مقدار و ش��رايط دسترس��ي به بازار كاالها را 
تعيين كند. بنابراين در حوزه معامالت بورس كاال، 
فقط مي تواند حجم هايي كه از يك كاال عرضه مي شود 

را كنترل و تعيين كند.
اين كارش��ناس حقوقي بازار س��رمايه خاطرنشان 
ك��رد: با وجود ذكر اي��ن نكته در بند پن��ج ماده ۵۸ 
سياس��ت هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، اين بند، خود 
در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادر قرار دارد؛ 
چراكه طبق قانون بازار اوراق بهادار، ش��وراي عالي 
بورس و س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، باالترين 
اركان تصميم گيري صال��ح جهت تصويب و تدوين 

آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ساير مقررات در بازار 
س��رمايه هس��تند و عمال مواردي كه به قواعد بازار 
سرمايه مربوط است خارج از حوزه صالحيت شوراي 

رقابت قرار دارند.
وي در جمع بن��دي موارد ذكر ش��ده گفت: بنابراين 
از يك سو ش��وراي رقابت صرفا در مسائل ماهوي و 
ماهيت رقابت ه��ا مي تواند ورود كند و در س��اختار 
و ش��كل و قواعد ش��كل گيري رقابت امكان دخالت 
ندارد و از سوي ديگر در حوزه تصويب دستورالعمل 
تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كاالها 
ني��ز صرفا تا جايي ام��كان ورود دارد كه با اختيارات 
شوراي عالي بورس و س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در تعارض نباش��د و در صورت تعارض، شوراي عالي 
بورس و س��ازمان بورس در تدوين دس��تورالعمل و 
آيين نامه هاي بازار سرمايه نسبت به شوراي رقابت 

اولويت دارند.

    مصوبات شوراي رقابت 
بايد جمعي باشد نه فردي

اسدي با اين توضيحات در خصوص نامه اي كه از سوي 
شوراي رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند سه ماده ۶۸ 
قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، اعضاي 
شوراي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص 
مقررات قانوني يا نقض آنها به صورت كتبي يا شفاهي، 
اظهارنظري داشته باشند، بنابراين در صورتي كه نامه 
شوراي رقابت بدون اخذ تصميم از اعضاي شورا تدوين 
و ابالغ شده باش��د و يك تصويب جمعي نبوده باشد، 
عمال به معناي نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سياست هاي 
اصلي ۴۴ است كه اجازه دخالت و ورود شوراي رقابت 

را داده است.
اين متخصص حقوقي بازار سرمايه افزود: همچنين اگر 
نامه شوراي رقابت بدون تصويب جمعي اعضاي شورا 
و صرفا با نظر رييس ش��ورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ 
قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ را كه همين قانون به 
شوراي رقابت عمال صالحيت و اختيارات داده است، 

نقض كرده است.
به عقيده وي، ماده ۶۸ به درس��تي اجازه نظر كتبي و 
ش��فاهي را به اعضا نداده است؛ چراكه هدف از آن اين 
بوده كه مسائل و مشكالت جدي بواسطه تصميمات 
خلق الس��اعه و يك طرفه، براي جامعه بازار سرمايه، 
شركت ها، بنگاه هاي اقتصادي و به طور كلي بازارهاي 
مختل��ف بروز نكن��د. از اين رو انتش��ار اي��ن نامه در 
صورتي كه بدون تصويب اعضاي شورا بوده باشد، يك 

اقدام ناصحيح و اشتباه بوده است.

   اقدام به موقع سازمان بورس
اسدي در پاسخ به اين سوال كه سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان حافظ منافع سهامداران در زمان بروز 
اين چالش ها چ��ه اقدامات قانوني را مي تواند و انتظار 
مي رود كه انجام دهد، گفت: تعام��ل و مديريت بازار 
سرمايه پس از انتشار اين نامه بسيار خوب بود و سخنان 
مناسبي از سوي مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در رس��انه ها منتشر شد؛ ضمن 
اينكه ابطال بخشي از معامالت خس��اپا نيز از جمله 
اقدامات بسيار خوبي بود كه صورت گرفت چراكه نهايتا 
به كنترل هيجانات بازار سرمايه و به نوعي حمايت از 
حقوق سهامداران منجر شد اما در مورد اينكه سازمان 
بورس جهت رسيدگي به اين موضوع ورودي قانوني 
داشته باشد، الزم است در اين مورد به بند ۵ ماده ۵۵ 
قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي كه 
مي گويد به تخلفات اعضاي شوراي رقابت برابر مقررات 
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي خواهد 

شد، استناد شود.
اي��ن متخصص حقوقي بازار س��رمايه اف��زود: قانون 
سياس��ت هاي اصل ۴۴ براي نق��ض تكاليف مندرج 
در همان قانون يك چارچوب��ي را در نظر گرفته و آن 
ارجاع موضوع طبق قانون نحوه رسيدگي به تخلفات 

اداري است.
وي خاطرنش��ان كرد: اين موضوع ي��ك نكته كامال 
منطقي و قانوني اس��ت و با پيگيري س��ازمان بورس 
اين موضوع قابل اجرا است؛ چراكه طبيعتا انتظار بازار 

سرمايه رسيدگي به اين موضوع در راستاي حمايت از 
حقوق سهامداران و سرمايه گذاران است به خصوص 
كه به س��ازمان بورس نيز در اجراي بن��د ۱۱ ماده ۷ 
قانون ب��ازار اوراق بهادار اي��ن صالحيت به طور كامل 

اعطا شده است.

    سهم خودرو از توليد ناخالص كمتر شد
توانگ��ر در نام��ه اي به ريي��س ش��وراي رقابت نيز 
درخواست خروج خودرو از بورس نه مستند قانوني 
دارد و نه منطقي است. وي در نامه نوشت: » پيرو نامه 
ش��ماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 
جنابعالي در مقام رييس مركز ملي رقابت كه عالوه 
بر ايجاد الته��اب در بازار س��رمايه موجب نااميدي 
مجدد نخبگان از شوراي رقابت گرديد به مصوباتي 
اشاره ش��ده اس��ت كه اگر هم قيمت گذاري مطرح 
ش��ده مربوط به قيمت هاي سال ۱۳۹۹ بوده كه اگر 
هم باقي باشد بديهي اس��ت قابليت اجرايي در سال 
۱۴۰۲ را ندارد. در نتيجه، درخواست جنابعالي مبني 
بر خروج خودروهايي كه با مصوبه سال جاري شوراي 
عالي بورس و طي تمام مراحل قانوني و مقرراتي اعم 
از تصويب در هيات پذيرش س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار، بصورت قانوني در بورس عرضه ش��ده اند نه 
مستند قانوني دارد و نه منطقي است. از سوي ديگر 
مش��خص نيس��ت بدون راي جديدي براي شوراي 
رقابت، به چه دليل و با چه پشت پرده اي، جنابعالي 
نس��بت به انش��اي راي و تصميم گيري فردي اقدام 
كرده ايد كه زيان هنگفتي به برخي مش��تريان بازار 

سرمايه وارد شده است؟
مستحضريد از زمان قيمت گذاري دستوري شوراي 
رقابت در ابتداي دهه ۱۳۹۰ ركود و افول در صنعت 
خودروس��ازي ب��ه وجود آمده اس��ت. اي��ن صنعت 
قب��ل از ورود ش��وراي رقابت س��هم ۱۰ درصدي از 
توليد ناخالص داخلي داش��ت ولي با سياست غلط 
Price Cap )قيمت گذاري دستوري( كه در تجربه 
جهان��ي و ادبيات پايه اقتصادي صرف��ًا براي صنايع 
انحصارطبيعي توصيه شده است، سهم اين صنعت 
به زير ۲ درصد از توليد ناخالص داخلي رسيده است. 
اين صنعت حتي در دهه ۱۳۹۰ نزديك به ۲۵ هزار 
نيروي انساني خود را از دست داد. با كاهش مداخالت 
قيمتي شوراي رقابت، رش��د صنعت تا سال ۱۳۹۵ 
ادامه يافت و س��هم اين صنعت به ۸.۵ درصد رسيد. 
يكي از داليل مصوبه ش��وراي عالي سران قوا همين 
سياست تجربه شده قيمت گذاري شوراي رقابت بود. 
در عين حال، با تش��ديد مداخالت قيمتي از سوي 
ش��وراي رقابت و سپس سياست اشتباه قرعه كشي، 
دوباره سهم اين صنعت به ۲ درصد از توليد ناخالص 

داخلي كاهش يافت.
از س��وي ديگر سياس��ت قيمت گذاري دستوري و 
قرعه كش��ي نيز بدترين سياس��ت صنعتي بوده كه 
در هيچ كش��وري س��ابقه ندارد. متاس��فانه، در يك 
قرعه كش��ي ملي براي نزديك به ۲۰ ه��زار خودرو، 
از نزدي��ك ب��ه ۲۰ ميلي��ون واجد ش��رايط بيش از 
۱۰ ميلي��ون تومان متقاضي براي خ��ودرو ثبت نام 
مي كنند و اين درحالي است كه كل توليد خودرو در 
خوش بينانه ترين حالت در سال به ۱ ميليون دستگاه 
مي رس��د. اين سياست گذاري دس��توري باعث شد 
مجموع زيان انباش��ته و بدهي دو خودروساز بزرگ 
كش��ور به بيش از ۱۵۰ و ۲۴۲ ه��زار ميليارد تومان 
برس��د. سياست س��ركوب قيمت و قرعه كشي تنها 
نتيجه اي كه داشته زيان به سهامداران، توسعه بازار 
غيررسمي، كاهش توليد و سرمايه گذاري و افزايش 

قيمت بازار بوده است.
از سوي ديگر با مصوبه شوراي عالي بورس از تيرماه 
به م��رور خودروهاي توليدي داخل��ي با تصويب در 
هيات پذيرش سازمان بورس وارد بورس كاال شدند. 
با هر خبر پذيرش خودرو، به س��رعت اميد در ميان 
س��هامداران ايجاد و س��رمايه گذاري در اين صنعت 
بهبود مي يافت. از س��وي ديگر با پذيرش خودرو در 
ب��ورس و افزايش عرضه قيمت در حاش��يه بازار نيز 

كاهش پيدا كرد است.
در نهايت توجه به اين نكته ضروري است كه با وصول 

تقاضاي واقعي در بورس، سازوكار حساب در اختيار و 
شناسايي مشتريان از طريق كارگزاري ها باعث شده 
است سوءاس��تفاده دالالن و واس��طه ها از معامالت 
خودرو بصورت جدي كاهش يابد و دالالن بزرگ ترين 
بازندگان اين سياس��ت لقب گرفته اند. از عرضه هاي 
انجام شده در بورس از محل فروش به مشتري نهايي 
و به قيمت واقعي و از طريق محاسبه صحيح ماليات 
بر ارزش افزوده، نزديك به ۷۶۰ ميليارد تومان منابع 
مالياتي بيش��تر براي دولت به دست آمده است. براي 
توليدكنندگان نيز ۸.۴ هزار ميليارد تومان منابع جديد 

به دست آمده است.
مصرف كنندگان نيز توانس��ته اند خودرو را بس��يار 
ارزان ت��ر از بازار به دس��ت آورن��د و در نتيجه رفاه يا 
س��ود تجميعي مصرف كنندگان ۶.۶ هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت. اين سياس��ت عم��ال نمونه اي از 
سياس��ت بهينه پارتو است كه هم توليدكننده و هم 
مصرف كنن��ده منتفع مي ش��وند و صدالبته كه نفع 
بلندمدت در افزايش توليد و ارتقاي كيفيت خودرو 

خواهد بود.
در نهايت پيشنهاد مي شود شوراي رقابت از فرصت به 
دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداكثر استفاده 
را به عمل آورده و به جاي قيمت گذاري دستوري، با 
اعمال تنظيم گري هوش��مند، بر روي ميزان عرضه، 
تولي��د و كيفيت خودروهاي عرضه ش��ده در بورس 

تمركز كند.«

   چراغ سبز شوراي رقابت 
به افزايش قيمت خودرو

ش��وراي رقابت در اطالعيه ش��ماره دو اين ش��ورا در 
خصوص قيمت خودرو اعالم كرد: پيرو روند معمول 
اطالع رس��اني روابط عمومي مركز ملي رقابت، موارد 
ذيل ماحصل جلسه ۵۴۰ شوراي رقابت در خصوص 

بازار خودرو به اطالع افكار عموم مي رسد: 
۱- ساختار بازار خودرو كشور به دليل محدوديت هاي 
طرف عرض��ه )تولي��د، واردات(، قواني��ن و مقررات 
غيرضروري و بعضًا مزاحم، ش��رايط تورمي مزمن در 
اقتصاد ايران، نوسانات ارزي و رويكرد سفته بازانه در 
بازار ها از جمله بازار خودرو و مولفه هاي ديگر مرتبط با 
اين بازار، در حال حاضر هيچ راه حل بهينه اي نداشته 
و لذا ش��وراي رقابت تالش مي كند بهترين نسخه را 
براي مديريت بازار خودرو، در ش��رايط كنوني، در دو 
مقطع كوتاه مدت و بلندمدت برنامه ريزي و عملياتي 
كند. در اين راس��تا برنامه كوتاه مدت ش��وراي رقابت 
ب��ه دنبال برطرف كردن التهاب��ات و ايجاد آرامش در 
بازار خودرو با در نظر گرفت��ن منافع تمام ذينفعان و 
واقعيت هاي موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پي 
انجام اصالحات اساسي و نهادينه كردن فضاي رقابتي 

در اين بازار مي باشد.
۲- طبق م��اده ۵۸ قانون اجراي سياس��ت هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي و مطالعات انجام شده در مركز 
ملي رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاري بوده و 

مشمول بند ۵ اين ماده مي باشد.
۳- مبناي قيمت گذاري خودرو مدل هزينه تمام شده 
به اضافه س��ود عادله بوده و در اين راس��تا از ظرفيت 

نهادهاي تخصصي ذيربط استفاده خواهد شد.
۴- شناس��ايي مصرف كنندگان واقع��ي به منظور 
تس��هيل و دسترس��ي ب��ه ب��ازار از طري��ق اعمال 
محدوديت هاي فني و اعتب��اري امكانپذير، صورت 

پذيرد.
۵- به منظور توس��عه فضاي رقابتي و مديريت بازار، 

واردات خودرو تسهيل خواهد شد.
۶- پيش��نهادهاي الزم براي اصالح قوانين و مقررات 
مزاح��م و غيرض��روري از طرف ش��وراي رقابت ارايه 

مي گردد.
۷- پايش ب��ازار خودرو ب��ه صورت مس��تمر انجام و 
تعديالت الزم به صورت پويا در متغيرهاي مربوط به 
عرضه، قيمت، شيوه دسترسي و غيره اعمال شود. در 
خاتمه يادآور مي شود، گمانه زني ها و اظهارات بعضا 
جهت دار كمكي به بهبود شرايط و منافع مصرف كننده 
نداشته و نظرات كارشناسي و نص صريح قانون مبناي 

عمل خواهد بود.
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تصميم شوراي عالي بورس 
درباره عرضه خودرو اعالم شد

ايس�نا| بر اس��اس اين گ��زارش در جلس��ه روز 
سه شنبه ش��وراي عالي بورس كه بخشي از آن به 
بررس��ي ادامه يا توقف عرضه خودرو در بورس كاال 
اختصاص داشت، اعضاي اين شورا كه نمايندگان 
وزارتخانه ها، ش��ركت ها و همچنين مجلس بودند 
بر ادام��ه روند عرضه خودرو در بورس طبق مصوبه 
قبلي ش��وراي عالي بورس تاكيد كردن��د. در اين 
نشست برخي از اعضا به بيان نكاتي درباره جزييات 
روند عرضه خودرو در بورس در راستاي جلب نظر 
شوراي رقابت مطرح كرده اند و در نهايت، تصميم بر 
اين شد كه روند عرضه خودرو در بورس كاال ادامه 
داشته باشد. همچنين براساس اخبار واصله از اين 
جلسه، گزارش هايي از دستاوردهاي عرضه خودرو 
طي چند ماه اخير به استحضار اعضاي شورا رسيده 
است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه، 
با بيان اينكه در حال حاضر عرضه خودرو در بورس 
كاال، بهترين روش اس��ت، بر تاكيد رييس جمهور 
بر حفظ حقوق يك ميليون سهامدار شركت هاي 
خودروساز و سهامداران عدالت اشاره كرده و گفته 
است: رييس جمهور بارها تاكيد كرده است كه در 
قيمت گذاري ها نه حق توليدكننده تضييع شود و 
نه حق مصرف كننده؛ براين اساس سركوب قيمت 
به هيچ وجه مورد تاييد شخص رييس جمهور هم 
نيست. فاطمي امين خاطرنش��ان كرد: ابزارهايي 
در بورس كاال وجود دارد ك��ه در كنترل قيمت ها 
كارآمدي بسياري دارد. فاطمي امين در بخشي ديگر 
از صحبت هاي خود گفت: عرضه سيمان در بورس 
كاال نمون��ه موفق كاهش و كنت��رل قيمت ها بود. 
همچنين وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت 
هم صبح امروز در نشست خبري خود گفته بود كه 
امروز بي��ش از ۲۷۵۰ ميليارد تومان قيمت خريد 
خودرو كمتر از قيمت خريد در بازار آزاد است و اين 
پول در جيب مردم باقي مانده است. وزارت صمت 
هم در پي زمان بندي منظم براي عرضه خودرو در 
بورس كاالست.  بر اساس اين گزارش، روز گذشته 
رييس ش��وراي رقابت در نامه اي خطاب به رييس 
سازمان بورس اعالم كرده بود كه عرضه محصوالت 
سايپا و ايران خودرو بايد در بورس كاال متوقف شود.

عملكرد 9 ماهه تپسي
زير ذره بين

فارس| تپس��ي در س��ال ۱۴۰۱ ماهان��ه به طور 
ميانگين نزديك به ۴۷ ميليارد تومان درآمد داشته 
است. تپسي در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ به درآمد عملياتي 
۴۱۶ ميليارد توماني دست يافته كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل، بيش از ۲برابر شده است. سود 
خالص اين شركت نيز ۴۴.۵ ميليارد تومان گزارش 

شده است.
تعداد رانندگان تأييدش��ده و مسافر ثبت شده اين 
شركت نيز نسبت به دي ماه سال گذشته به ترتيب 
رشدي ۳۵ و ۲۵ درصدي داشته است. صورت هاي 
مالي مي��ان دوره اي ۹ماهه تپس��ي در كدال خبر 
از درآمد عملياتي ۴۱۶ ميلي��ارد توماني براي اين 
ش��ركت دارد. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشدي ۱۳۸ درصدي داشته است. به نظر 
مي رسد توسعه جغرافيايي و كاهش اثر كرونا ازجمله 

اصلي ترين داليل اين رشد درآمد است.
سود خالص تپسي در ۹ ماه ابتدايي امسال به بيش از 
۴۴.۵ ميليارد تومان رسيده. سود خالص اين شركت 
در كل سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ ميليارد تومان گزارش 
شده بود. براساس گزارش تپسي، »كميسيون سفر« 
اصلي ترين راه درآمدي اين ش��ركت است كه طي 
۹ ماه امس��ال نزديك به ۴۰۰ ميليارد تومان بوده 
است. تپسي ميزان درآمد از كميسيون سفر را براي 
س��ه ماه پاياني سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۴۹ ميليارد 
تومان و براي به��ار ۱۴۰۲ در حدود ۲۵۳ ميليارد 
تومان برآورد كرده است. درآمد اين تاكسي آنالين 
تا پاييز ۱۳۹۸ روندي روبه رش��د داشت، اما شيوع 
كرونا ضربه بزرگي به كس��ب وكار اين شركت زد. 
با گذر از پيك هاي كرونا و گسترش واكسيناسيون 
در كش��ور، روند درآمدي تپسي نيز صعودي شده 
است و طي س��ه ماهه پاييز به ۱۶۰ ميليارد تومان 
رس��يده كه ركوردي قابل توجه براي اين شركت 
است. جديدترين داده هاي تپسي براساس گزارش 
تفسيري ۹ماهه مديريت نشان از رشد قابل توجه 
تعداد رانندگان و مسافران اين تاكسي اينترنتي دارد. 
بيش از ۲ ميليون راننده تأييد شده به ۲۲.۵ ميليون 
مسافر ثبت شده تپسي، خدمات ارايه مي كنند. اين 
ارقام نس��بت به دي ماه ۱۴۰۰ به ترتيب ۳۵ درصد 
و ۲۵ درصد رش��د يافته اند. آن طور كه در گزارش 
ارزش گذاري تپس��ي در دي ماه سال ۱۴۰۰ آمده 
بود، ارزش هر س��فر ماهان��ه ۱۹۵ ميليارد تومان و 
درآمد ماهانه اين شركت ۲۹.۲ ميليارد تومان بوده 
است. حال ارزش سفرهاي ماهانه تپسي با رشدي 
۶۰ درصدي، ۳۱۳ ميليارد تومان گزارش شده. اين 
تاكسي اينترنتي ماهانه به طور متوسط ۴۷ ميليارد 
تومان درآمد داش��ته كه نس��بت به سال گذشته 
نزديك به ۶۱ درصد رش��د داشته است. اين ارقام و 
ميانگين تورم ۴۰ درصدي در كشور نشان مي دهند 
تپس��ي عملكردي فراتر از تورم داش��ته است. در 
گزارش تفسيري مديريت تپسي، چهار مسير براي 
رش��د درآمد اين شركت در س��ال هاي آتي معرفي 
شده است: »ورود به شهرهاي جديد«، »رفع اثرات 
همه گيري كرونا«، »مديريت و كاهش هزينه ها«، 
»تغيير رفتار مصرف كنن��ده و افزايش عمق بازار«. 
مديران اين ش��ركت اعتقاد دارند ورود به شهرهاي 
جديد، تغيير رفتار مصرف كننده و افزايش عمق بازار 
با استفاده از منابع مالي تپسي امكان پذير است. آنها 
براي توسعه جغرافيايي و افزايش عمق بازار شهرهاي 
فعلي بودجه اي ۴۵۰ ميليارد توماني در نظر گرفته اند.

عامل كاهش سود پااليشي ها 
چه بود؟

فرداي اقتص�اد| در پاييز قيمت نف��ت كاهش قابل 
توجهي تجربه كرد و شاخص برنت تا ۷۷ دالر نزول كرد، 
همين عامل سبب ش��د كرك ها نيز اعداد پايين تري را 
تجربه كنند. پااليشي ها در بهار با توجه به اينكه قيمت 
نفت در س��طوح باالي ۱۰۰ دالر قرار داشت، توانستند 
سودآوري خوبي داشته باشند. به عنوان مثال »شپنا« در 
بهار بيش ۱۳ هزار ميليارد تومان سود شناسايي كرد اما 
در تابستان و پاييز به ترتيب با ثبت ۷۹۹۴ و ۵۰۶۴ ميليارد 
سود، كاهش قابل توجهي را تجربه كرد. بيشترين كاهش 
نسبت به تابستان با ۷۱.۴ درصد مربوط به »شبندر« بود 
و در »شتران« افزايش ۷ درصدي سود نسبت به تابستان 
را شاهد بوديم. ميانگين كرك اسپرد بنزين و گازوئيل 
)بدون اعمال تخفيف ها( در بهار به ترتيب ۲۳ و ۴۰ دالر 
بود. اين درحالي است كه در پاييز براي بنزين ميانگين به 
محدوده صفر و گازوئيل كمي بيشتر از ۳۴ دالر قرار دارد. 
با منتشر شدن گزارش ها پاييز، سودها كمتر از تابستان 
بود. در اين فصل قيمت نفت كاهش قابل توجهي تجربه 
كرد و شاخص برنت تا ۷۷ دالر هم كاهش يافت. همين 
عامل سبب ش��د كرك ها نيز اعداد پايين تري را تجربه 
كنند و كرك بنزين زمان زيادي در محدوده منفي باشد. 
به صورت ميانگين كرك بنزين در اين فصل كمتر از ۵۰ 
سنت قرار داشت و در گازوئيل هم ميانگين سه ماهه سوم 
سال ۳۴ دالر بود. اين نكته را بايد توجه داشت اعداد كرك 
براي بنزين و گازوئيل از مجله APAG و قسمت مربوط 
به قيمت  فرآورده هاي فوب خليج فارس استخراج شده 
و تخفيف ها در آن لحاظ نشده است. به صورت تقريبي 
مي توان گفت اگر بخواهيم تخفيف ه��ا را اعمال كنيم 
بايد ۱۰ درصد قيمت نفت در تاريخ مورد نظر را به كرك 
اضافه كنيم. براي مثال اگر امروز كرك بنزين ۶ دالر است 
و قيمت نفت ۸۸ دالر؛ بايد ۱۰ درصد قيمت نفت يعني 
۸.۸ دالر را به ۶ دالر كرك بنزين اضافه كنيم و در نهايت 
قيمت واقعي كرك بنزين براي پااليشگاه ها داخل ايران 
حدود ۱۴.۸ دالر مي شود. اگر كرك اسپرد دو محصول 
اصلي شركت هاي پااليشي را در ماه اول زمستان بررسي 
كنيم به نكته جالبي برخواهيم خورد. كرك بنزين توانسته 
رش��د خوبي را تجربه كند و به محدوده ۶ دالر برسد اما 
گازوئيل به پايين ترين سطوح خود از ابتداي سال يعني 

۲۲ دالر نزديك شده است.

تورم به نفع بورس است
بورس نيوز|مريم محبي، كارش��ناس بازار س��رمايه 
تش��ريح كرد: در كش��ورمان به جز ۱ تا ۲ دوره در ديگر 
ادوار، بودجه معموال با تاخير به مجلس ارايه مي ش��ود، 
يعني اينكه هميش��ه در تهيه بودجه با مشكل مواجه 
هس��تيم و همواره اين س��يگنال را از موضوع دريافت 
مي كنيم كه متوليان امر قادر به پيش بيني دقيق شرايط 
احتمالي كشور نيستند. بنا بر اين تمام موارد مرتبط با 
بودجه نشانگر نا اطميناني، بي ثباتي و ناهماهنگي در 
بدنه دولت است. امسال، اما زمزمه هاي از تنخواه گرداني 
دولت مطرح شد يعني درصدي به بودجه سال قبل اضافه 
مي شود و به صورت ماهيانه پيش مي رفت تا اتفاقات رقم 
بخورد، اما اين روش صورت نگرفت. از طرفي برخي دليل 
تاخير در ارايه بودجه به مجلس را تغيير بين برنامه ششم و 
هفتم توسعه مي دانستند، بعضي هم باعث آن را مشخص 
نبودن شرايط كشور بيان كردند. وي ادامه داد: در اين بين 
به يك باره با خبر ارسال پيش نويس بودجه به مجلس 
مواجه شديم كه نشانگر ابهام زياد، عدم شفافيت و نبود 
برنامه ريزي دقيق اقتصادي براي مشخص شدن آينده 
است. يعني مديريتي ناپايدار، ناهماهنگ و نااطميناني 
و همچنين بي ثباتي را در تهيه بودجه شاهد هستيم كه 
همه سال اين اختالف نظر ها بيشتر مي شود، اين موارد 
دركنار فضاي سياست خارجي، شرايط تحريم و شرايط 
رشد اقتصادي نمايانگر وضعيت نامطلوب اقتصاد كشور 
است. اين فعال بازار سرمايه بيان كرد: كشور در شرايطي 
قرار دارد كه وضعيت بدتري را نسبت به سال قبل تجربه 
مي كند، فق��ط افزايش هزينه و افزاي��ش ۴۰ درصدي 
در رديف هاي بودجه مبحث اصلي نيست. االن بر نرخ 
نيما پافشاري و بودجه بندي بر اساس آن انجام مي شود. 
ابهامات و ناهماهنگي در بودجه بندي ديده مي ش��ود 
و حتي اين موارد نس��بت به سال قبل بيشتر هم شده 
است كه خود سيگنال منفي را به بازار سرمايه مخابره 
مي كند. چند موضوع در اقتصاد كشور مطرح است ابتدا 
فرار سرمايه از سوي ديگر نرخ تشكيل سرمايه، در دهه 
۸۰ حدود ۳۱ درصد نرخ تش��كيل سرمايه كشور بود و 
همه سال كاهش پيدا مي كند، اگر در كنار تورم استهالك 
سرمايه را در نظر بگيريم، عمال بخش مولد اقتصادي به 
جايي پذايراي سرمايه بودن آن را فراري مي دهد. يعني 
در كنار فرار سرمايه كاهش نرخ تشكيل سرمايه را شاهد 
هستيم كه نمايانگر عدم جذابيت سرمايه مولد در ساختار 
اقتصادي كشور اس��ت. به همين دليل همزمان شاهد 
خروج سرمايه، بي ميلي سرمايه گذار به بخش هاي مولد و 
افزايش ريسك هاي سيستماتيك در زمينه توليد هستيم 
كه منجر به افزايش همزمان تورم با كاهش قدرت پول 
ملي و كاهش خالص توليد ملي هم مي شود. وي ادامه 
داد: بايد بند هاي مختلف بودجه را بررسي و تاثيرات آن 
در بازار هاي موازي را رصد كرد. بودجه ۱۴۰۲ بيشتر در 
مبحث اشتغال تمركز دارد همچنين تمركز بودجه بر 
وضعيت معيشتي كشور است. اين موضوع بيانگر صرف 
بودجه براي هزينه هاي جاري است كه همگام با توليد 
ناخالص ملي نيست يعني توليد نمي شود و صرفا مصرف 
خواهد شد كه خود باعث ايجاد تورم مي شود، به دليل 
اينكه اين دس��ت بودجه بندي تنها از طريق چاپ پول 
امكان پذير است. محبي در پايان گفت: بنابراين شايد 
اتفاقات سال ۹۹ بار ديگر در اقتصاد كشور تجربه شود، 
تاثير اين موضوع بر بازار سرمايه را مي توان از جانب عالقه 
زيادش به تورم بررس��ي كرد. با توجه به افزايش ارزش 
جايگزيني ش��ركت ها در زمان تورم به طور غير واقعي 
مي توان رشد قيمت را در بورس مشاهده كرد. رشدي كه 
ناشي از بهبود عملكرد شركت نيست بلكه به دليل كاهش 
قدرت پولي ملي است. پس رشدي را در بورس مشاهده 
مي كنيم، اما به معناي كسب درآمد نيست، صرفا بخشي 

از كاهش پول ملي را در خود حذف مي كند.

»تعادل«بررسيميكند

جدال  براي  رانت خودرو



مجيد اعزازي|
بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد، در سال 2022 
ايراني ها، رتبه اولي خريد ملك در تركيه را به روس ها 
واگذار كرده اند. پشت پرده اين جابه جايي تقاضا در بازار 
ملك تركيه چيست؟ آيا روند خروج سرمايه از ايران افت 
پيدا كرده يا تمايل ايراني ها به ش��هرهاي تركيه تنزل 
يافته است؟ خريد ملك در تركيه توسط ايراني ها چند 

درصد بوده است؟  
»تعادل« براي دست يابي به پاس��خ سئواالتي از اين 
دست، روند فروش امالك تركيه به خارجي ها را طي 
4 سال اخير زير ذره بين گذاشته است. اين بررسي ها 
نشان مي دهد، طي 10 سال اخير، روند فروش امالك 
تركيه به خارجي ها همواره صع��ودي بوده و حتي در 
اين دوره زماني دچار جهش نيز شده است به گونه اي 
كه تعداد فروش ملك به خارجي ها از 12 هزار و 181 
فقره در سال 2013 با رشد 454 درصدي، به 67 هزار 
و 490 فقره در سال 2022 رسيده است. اين در حالي 
است كه بازار مسكن تركيه در سال گذشته ميالدي، 
به ميزان 0.4 درصد افت معامالت را تجربه كرده و اين 
شاخص به يك ميليون و 458 هزار 622 فقره رسيده 
اس��ت. علي رغم اين افت 0.4 درصدي، ميزان فروش 
امالك به خارجي ها در سال 2022 نسبت به سال قبل 
از آن، 15.2 درصد رشد يافته و از 58 هزار و 576 فقره 
در سال 2021 به 67 هزار و 490 فقره در سال گذشته 

ميالدي رسيده است.

سبقتروسهاازايرانيها
بررسي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد، طي سال هاي 
2019، 2020 و 2021 ايراني ها در صدر خريداران بازار 
ملك تركيه قرار داشته اند. طي اين سال ها، عراقي ها و 
روس ها به ترتيب در جايگاه دوم و سوم بوده اند. در سال 
2022 اما ناگهان روس ها با فاصله معناداري در جايگاه 
نخست خريداران بازار مسكن تركيه قرار مي گيرند و 
ايراني ه��ا و عراقي ها نيز به ترتيب ب��ه رتبه هاي دوم و 

سوم نزول مي كنند. 
نكته جالب توجه اين اس��ت كه طي س��ال هاي مورد 
بررس��ي، عراقي ها تحت هر ش��رايطي، در رتبه دوم 
ليست خريداران خارجي ملك تركيه قرار داشته اند. به 
گزارش »تعادل«، در سال ميالدي گذشته، روس ها با 
خريد 16 هزار و 312 مسكن در تركيه در صدر فهرست 
خريداران خارجي اين بازار جاي گرفته اند. ايراني ها با 
8 هزار و 223 باب من��زل و عراقي ها نيز با 6421 باب 
منزل رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. اين 

در حالي است كه در سال 2021، ايراني ها با 10 هزار و 
56 باب منزل، عراقي ها با 8 هزار و 8661 باب منزل و 
روس ها با 5 هزار و 379 باب منزل به ترتيب در رتبه هاي 

اول تا سوم قرار گرفته بودند.

عقبنشينيايرانيهاياپيشرويروسها؟
اينك اين سئوال مطرح اس��ت كه چرا روس در صدر 
فهرس��ت خريداران خارج��ي ملك در تركي��ه قرار 
گرفته اند؟ آي��ا ايراني ها و عراقي ها در اين بازار ضعيف 
ظاهر ش��دند يا پاي عل��ت ديگري در ميان اس��ت؟ 
بررسي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد، طي سال هاي 
اخير، تعداد امالك خريداري ش��ده توسط اتباع ايران 
و عراق با نوس��ان اندكي در زير 10 هزار فقره در سال 
بوده و اين مساله در سال 2022 نيز تكرار شده است. 

همچنين روس ها ساالنه در حدود 5 هزار باب منزل از 
بازار تركيه خريداري مي كرده اند اما در س��ال گذشته 
به ناگهان تقاضاي معامالتي روس ها به باالي 16 هزار 
فقره جهش كرده است. ريشه اين مساله را مي توان در 

آغاز جنگ روس ها عليه اوكراين جس��ت وجو كرد. با 
شعله ور ش��دن جنگ اوكراين در ابتداي سال 2022 
گويي اشتهاي اتباع روسيه براي فرار از ناامني احتمالي 
در كشور خود فزوني گرفته است و نتيجه اين بوده است 
كه آنها در ساير كش��ورها و از جمله در تركيه اقدام به 

خريد ملك كرده اند. 
البته خريد ملك در تركيه صرفا نوعي سرمايه گذاري 
اقتصادي نيست، بلكه به نوعي سرمايه گذاري سياسي 
و اجتماعي نيز محسوب مي شود. چه آنكه با خريد ملكي 
با حداقل قيمت 400 هزار دالر در اين كشور، مي توان 

تابعيت تركيه را به دست آورد.
اين رقم تا پيش از ارديبهش��ت س��ال 1401، حداقل 
250 هزار دالر بود اما در پي تغيير سياست هاي كالن 
تركيه به 400 هزار دالر افزايش يافت. ش��ايد همين 
افزايش نرخ دست يابي به تابعيت تركيه منجر به افت 
توان خريداران ايران و در پي آن، كاهش حدود 2 هزار 
معامله توسط ايراني ها در سال 2022 نسبت به سال 

قبل از آن شده باشد. 

البته جهش نرخ دالر طي ماه هاي اخير را نبايد فراموش 
كرد. جهشي كه به معني افت بيشتر ارزش ريال ايران 

و در نتيجه افت توان خريد دالري ارزيابي مي شود.

ايرانيهاسالگذشته
چندميليوندالرخانهخريدند؟

از آنجا كه حداقل قيمت خريد ملك براي اخذ تابعيت 
تركيه 400 هزار دالر است، در صورتي كه همين حداقل 
قيمت را در نظر بگيري��م، آن را در 8 هزار و 223 خانه 
خريداري شده توس��ط ايراني در تركيه ضرب بكنيم، 
به ع��دد 3 ميليارد و 289 ميليون دالر مي رس��يم كه 
عدد قابل توجهي اس��ت. معادل ريال��ي اين عدد با در 
نظر گرفتن دالر 40 هزار تومان��ي، بيش از 131 هزار 
و 568 ميليارد تومان خواهد ب��ود. توجه به اين نكته 
ضروري است كه اين عدد فقط ميزان خروج سرمايه از 
كشور براي خريد ملك در كشوري به نام تركيه را نشان 
مي دهد و تاكنون گزارشي از ميزان خريد ملك توسط 

ايراني ها در ساير كشورها منتشر نشده است. 
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پشتپرده16ماهتوقف
سامانهشفافيت

در حالي كه طي 16 ماهه گذش��ته، از ابتداي روي كار 
آمدن مديريت جديد شهري، سامانه شفافيت شهرداري 
تهران به روز نشده و طي ماه هاي گذشته بارها اعضاي 
شوراي شهر نسبت به اين مساله تذكر داده اند، عليرضا 
زاكاني، شهرداري تهران به روزرساني و تكميل اطالعات 
اين سامانه را زمانبر اعالم كرده است. يك خبرگزاري 
داخلي، با توجه به تذكرات اخير اعضاي ش��وراي شهر 
تهران درباره لزوم انتشار موارد مختلف از جمله فهرست 
بهره برداران تمام امالك ش��هرداري تهران در سامانه 
شفافيت از جمله امالك بازپس گيري شده و به روزرساني 
نشدن يا عدم درج برخي آيتم ها در اين سامانه با وجود 
تكليف قانوني شهرداري بر لزوم انتشار دقيق و به روز اين 
اطالعات در سامانه مذكور، از زاكاني سوال كرد كه چه 
زماني قرار است اطالعات سامانه شفافيت به خصوص در 
حوزه امالك شهرداري تكميل شود؟  شهردار تهران در 
پاسخ به اين سوال ايلنا گفت: به روزرساني و درج كامل 
اطالعات در سامانه شفافيت ش��هرداري تهران زمان 
مي برد، ولي ما تمام امكانات خودمان را به سمت شفافيت 
سوق مي دهيم و در موضوع شفافيت هيچ محدوديتي 
نداريم. فهرست 103 ملك بازپس گيري شده و نشاني 
آنها را نيز به صورت ش��فاف منتشر كرده ايم و مشكلي 
درباره انتشار فهرس��ت اين امالك نداش��تيم. درباره 
ساختمان هاي ناايمن هم موضوع را به مراجع نظارتي 
گزارش داده ايم و مطالبه اصلي از شهرداري، پيگيري 
مساله ايمن سازي اين ساختمان ها است، نه اينكه الزاما 
اسامي آنها را اعالم كنيم.  وي در ادامه تاكيد كرد: آنچه 
را كه مربوط به تكاليف ما درباره انتش��ار موارد مختلف 
در سامانه شفافيت است، حتما پيگيري مي كنيم، ولي 
نمي توانيم اين كار را در زمان كوتاهي انجام دهيم، زيرا امر 
شفافيت و انتشار اطالعات در سامانه مربوطه، فرآيندهاي 
مخصوص به خود را دارد و اكنون هم در حال طي مسير 
مربوط به همين فرآيندها هس��تيم، اما مردم مطمئن 
باش��ند كه در حال تكميل اطالعات سامانه شفافيت 
شهرداري هستيم و در موضوع شفافيت هيچ محدوديتي 

براي خودمان قائل نيستيم. 

۳۰روزهوايناسالم
برايهمهتهرانيها

بر اس��اس اعالم ش��ركت كنت��رل كيفي��ت هوا، 
پايتخت نشينان از ابتداي س��ال تاكنون 155 روز 
ه��واي قابل قب��ول، 119 روز هواي ناس��الم براي 
گروه هاي حساس، 30 روز هواي ناسالم براي همه 
افراد جامعه، دو روز هواي بسيار ناسالم، دو روز هواي 

خطرناك و تنها دو روز هواي پاك را تجربه كردند.
ب��ه گ��زارش مه��ر، در مقايس��ه ب��ا س��ال قبل 
پايتخت نشينان 211 روز هواي قابل قبول، 91 روز 
هواي ناسالم براي گروه هاي حساس، دو روز هواي 
پاك و شش روز هواي ناسالم را تجربه كرده بودند. 
افراد مبتال به بيماري قلبي يا ريوي، س��المندان و 
كودكان بايد فعاليت هاي طوالني يا سنگين خارج 

از منزل را كاهش دهند.

رشد۳9درصديبودجه
حملونقلعموميدرسالآينده

مهدي پيرهادي، عضو شوراي ش��هر تهران با بيان 
اينكه بودجه پيشنهادي شهرداري در بخش حمل 
ونقل عمومي حدود 25 هزار ميليارد است، گفت: با 
توجه به اهميت حم��ل ونقل عمومي بودجه در اين 
بخش 39 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. 
پيره��ادي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه بودجه 
پيش��نهادي ش��هرداري تهران براي سال آينده 78 
هزار و 475 ميليارد تومان است، گفت: در اين بودجه 
توجه ويژه اي به حوزه حمل ونقل عمومي شده است. 
وي با اشاره به اينكه شهرداري تهران بودجه را در 11 
بخش تقسيم بندي كرده اس��ت گفت: بودجه سال 
1401 برشي از برنامه چهارم مديريت شهري است. 
اين عضو شوراي شهر تهران گفت: توسعه حمل ونقل 
پاك در دستور كار است و به موضوع آلودگي هوا هم 
توجه جدي شده است. به گفته پيرهادي، كوتاه كردن 
زمان سفر، توسعه حمل ونقل ريلي، خريد اتوبوس، 
واگن و .... در س��ال آينده انجام مي شود . وي با بيان 
اينكه بودجه پيشنهادي شهرداري در بخش حمل 
ونقل عمومي حدود 25 هزار ميليارد اس��ت، گفت: 
با توجه به اهميت حمل ونقل براي مديريت شهري 
بودجه در اين بخش 39 درصد نس��بت به سال قبل 

رشد داشته است.

راهاندازينرمافزارجامع
جمعآوريپسماندخشك

مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند شهرداري 
تهران گفت: با توجه به برنامه هاي ابالغي شهرداري 
تهران، امس��ال وس��يع تر و با رويكردي چندجانبه 
از مناس��بت هاي پيش رو در قالب ط��رح »بهاران 
خدمت« اس��تقبال مي كنيم. به گ��زارش فارس، 
رضا شرفي، مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند 
ش��هرداري تهران با اش��اره به مناس��بت هاي دهه 
مبارك فجر، ماه هاي مبارك رجب، شعبان و رمضان 
و همچنين ن��وروز 1402 بيان كرد: اين س��ازمان 
ضمن برگزاري جلسات درون سازماني، تدابير الزم 
براي برگزاري مناسب ويژه برنامه هاي دهه پيروزي 
شكوهمند انقالب اس��المي و جشن هاي ماه هاي 
مبارك رجب و شعبان را در دستور كار قرار داده است.  
وي افزود: با توجه به تقارن بهار طبيعت و بهار قرآن، 
مجموعه خدمات شهري شهرداري تهران و سازمان 
مديريت پسماند با تمام توان در جهت ارتقاي سطح 
خدمات به شهروندان عزيز تالش خواهندكرد تا با 
مشاركت مناطق به بهترين شكل ممكن به استقبال 

نوروز 1402 و ماه مبارك رمضان برويم.

پيشبينيتشديدآلودگيهوا
تاروزشنبه

سازمان هواشناسي از تداوم فعاليت سامانه بارشي در 
جنوب كش��ور خبر داد و اعالم كرد: آلودگي هوا تا روز 
شنبه در اغلب كالن شهرها از جمله تهران، كرج، اصفهان 
و مشهد ادامه دارد. به گزارش ايرنا، سازمان هواشناسي 
از تقوي��ت پايداري در جو همراه با انباش��ت آالينده ها 
خبر داد و اعالم كرد: از پنجش��نبه تا پايان روز شنبه با 
رشد شاخص آلودگي توام با كاهش كيفيت هوا مواجه 
هستيم. بر اساس پيش بيني سازمان هواشناسي، رشد 
ش��اخص آلودگي هوا در تهران، كرج و اصفهان انتظار 
مي رود. شرايط در س��منان، قزوين، مشهد و اراك نيز 
به همين ترتيب خواهد بود. هواشناسي همچنين در 
هشدار دريايي نارنجي از بارش باران، رعد و برق، وزش 
باد شديد و افزايش ارتفاع موج و نواحي مركزي و شرقي 
خليج فارس و تنگه هرمز، مناطق ساحلي و دور از ساحل 

استان هاي هرمزگان و بوشهر خبر داد.

تعهد5بانكدولتي
برايتامينماليمسكندولتي

در تفاهم وزير راه و شهرس��ازي با مديران عامل 5 بانك 
دولتي شامل بانك هاي ملي، صادرات، تجارت، سپه و 
ملت مقرر شده است تا تامين مالي يك ميليون و 155 
هزار واحد مسكوني از س��وي اين بانك ها انجام شود تا 
در اجراي اين طرح تس��ريع ش��ود. به گزارش ايرنا، در 
تفاهم نامه هايي جداگانه تامين مالي احداث يك ميليون 
و 155 هزار واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن به 
امضاي مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازي و مديران 
عامل بانك هاي ملي، صادرات، تجارت، سپه و ملت رسيد. 
بر اين اساس مقرر شده است، بانك ملي براي تامين 150 
هزار واحد مس��كوني، بانك صادرات براي تامين 500 
هزار واحد مسكوني، بانك تجارت براي تامين 200 هزار 
واحد مسكوني، بانك سپه براي تامين مالي 200 هزار 
واحد مسكوني و بانك ملت براي تامين مالي 105 هزار 
واحد مسكوني اقدام كنند. جزييات پرداخت تسهيالت 
بر اس��اس قانون جهش توليد و تأمين مسكن، در قالب 
دستورالعمل بانك مركزي در آذر ماه 1400 مشخص 
و ابالغ شده است. بر اساس جزييات اين دستورالعمل، 
تسهيالت موضوع طرح جهش توليد و تامين مسكن پس 
از تاييد وزارت راه و شهرسازي به متقاضي تعلق خواهد 
گرفت. تسهيالت ساخت مسكن موضوع قانون جهش 
توليد و تامين مس��كن در تهران معادل 450 ميليون 
تومان، در ش��هرهاي باالي ي��ك ميليون نفر جمعيت 
مع��ادل 400 ميليون تومان، در مراكز اس��تان  ها 350 
ميليون تومان در س��اير شهرهاي كشور 300 ميليون 
تومان و در روستاها 250 ميليون تومان است. بر همين 
اساس اين تسهيالت مطابق با پيشرفت پروژه به صورت 
تدريجي معادل پرداخت 10 درصد در مرحله پي كني 
و فنداسيون، 40 درصد در مرحله اسكلت و سقف، 25 
درصد در مرحله سفت كاري و 25 درصد در مرحله نازك 
كاري پرداخت مي شود. وزير راه و شهرسازي با امضاي 
تفاهم نامه همكاري با مديرعامل بانك ملي خواس��تار 
تس��ريع در پرداخت تس��هيالت و اجراي طرح نهضت 
ملي مسكن ش��دند. در اين تفاهم  نامه بانك ملي تعهد 
كرده تا تامين مالي 150 هزار واحد مسكوني را در برنامه 
قرار دهد. اين تعداد شامل انواع ساخت مسكن در طرح 
نهضت ملي مسكن اعم از خود مالكي، احداث پروژه هاي 
حمايتي در اراضي 99 ساله توسط وزارت راه و شهرسازي 
و مربوط به ساخت واحد هاي مسكوني توسط متقاضيان 
در زمين هاي واگذار ش��ده براي احداث خانه هاي يك 
طبقه حياط دار خواهد بود. همچنين در مذاكره جداگانه 
تفاهم نامه همكاري بين وزير راه و شهرسازي و مديرعامل 
بانك مل��ت امضا و مقرر ش��د، تامين مال��ي پرداخت 
تسهيالت ساخت 105 هزار واحد مسكوني طرح نهضت 
ملي مسكن طي 3 سال توسط اين بانك در سراسر كشور 
انجام شود.تفاهم نامه تامين مالي پروژه هاي طرح نهضت 
ملي مسكن بين وزارت راه و شهرسازي و بانك ملت به 
امضاي مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازي و مديرعامل 
بانك ملت رضا دولت آبادي رسيد. اين تفاهم نامه كه در 
7ماده به امضا رسيده است، بانك ملت متعهد شده براي 
مسكن روستايي و شهري در مراكز جمعيتي زير 25 هزار 
نفر جمعيت بر اساس سهميه ساالنه، حداقل براي 80 
هزار واحد مسكوني در پروژه هاي خودمالكين شهري و 
حداقل براي 25 هزار واحد مسكوني شهري در پروژه هاي 
حمايتي طرح نهضت ملي مسكن در اراضي دولتي اجاره 
99 ساله پرداخت تسهيالت داشته باشد.همچنين مدت 
اين تفاهم نامه 3 سال است كه در صورت توافق طرفين و 
تنظيم متمم قابل تمديد است. بر اساس اين تفاهم نامه، 
وزارت راه و شهرسازي مكلف است متقاضيان ثبت نام 
كرده و اجد شرايط را براي پرداخت تسهيالت به بانك 

ملت معرفي كند.

رفعتعرضاز42۰۰هكتار
زميندولتي

سرپرست س��ازمان ملي زمين و مس��كن گفت: يگان 
حفاظت اين سازمان در 10 ماه امسال موفق به رفع تعرض 
فوري از 4  ه��زار و 200 هكتار زمين دولتي به ارزش 61 
هزار ميليارد تومان شد.  به گزارش  مهر، ارسالن مالكي با 
بيان اينكه يگان حفاظت در 10 ماه گذشته يك هزار و 70 
فقره حكم قطعي رفع تصرف را هم اجرا كرده است، افزود: 
مساحت اراضي آزاد شده توسط يگان حفاظت سازمان 
ملي زمين و مسكن در كشور بيش از 2 هزار هكتار زمين 
به ارزش 27 هزار ميليارد تومان بوده است. وي اظهار كرد: 
سياست ما در صيانت از اراضي دولتي به عنوان بخشي از 
بيت المال همواره بر اقدامات پيشگيرانه بوده كه اين امر با 
تالش هاي همكاران مان در يگان حفاظت سازمان ملي 
زمين و مسكن ميسر شده است. مالكي با اشاره به سامانه 
تلفني 1656 يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن 
اعالم كرد: شهروندان مي توانند موارد تصرف و تعرض به 
اراضي دولتي را ضمن تماس با شماره تلفن گوياي 1656 

به يگان حفاظت از اراضي گزارش دهند.

»تعادل« آرایش جدید تقاضای خارجی در بازار مسکن آناتولی را بررسی می کند

ستاد تنظيم بازار مسوول قيمت گذاري بليت هواپيما شد

واگذاری رتبه اولی خرید ملک از ترکیه

فرودفوريقيمتپروازهايداخلي
گروه راه و شهرسازي|

تنه��ا به فاصل��ه ي��ك روز از اعالم »قانون��ي« بودن 
افزايش 30 درصدي قيمت بليت پروازهاي داخلي، 
دبي��ر انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي از بازگش��ت 
قيمت ها به سطوح پيش��ين با دستور دادستان خبر 
داد. همزمان رييس س��ازمان هواپيمايي اعالم كرد: 
با ابالغ رياست جمهوري، شوراي عالي هواپيمايي از 
تعيين قيمت بليت هواپيما منع شد و اكنون بر اساس 
دستور رياست جمهوري، ستاد تنظيم بازار مسوول 

قيمت گذاري بليت هواپيما است.
 مقصود اسعدي ساماني با بيان اينكه تابع دستورات 
دادستان درباره نرخ بليت هواپيما هستيم، گفت: نرخ 
بليت پروازهاي داخلي به قيمت هاي قبلي بر مي گردد 
اما ش��ركت ها در نبود نقدينگي با چالش جدي براي 

خريد قطعه و موتور مواجه مي شوند.
  اس��عدي س��اماني در گفت وگو با فارس با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: با توجه به دستور دادستان مبني بر 
برگشت قيمت هاي بليت پروازهاي داخلي به نرخ هاي 
قبلي و اعمال نشدن افزايش 30 درصدي در قيمت ها، 
  تابع دستورات دادستان هستيم و  نرخ بليت پروازهاي 

داخلي به قيمت قبلي باز مي گردد.
وي ادامه داد: هزينه ش��ركت هاي هواپيمايي از سال 
گذشته تاكنون نظير هزينه ديگر شركت ها و نهادهاي 
خدماتي افزايش بس��زايي يافته اس��ت در حالي كه 
درآمد شركت ها افزايش نيافته است، قطعا در صورت 
تعديل نشدن نرخ بليت پروازهاي داخلي، شركت هاي 
هواپيمايي براي تأمين قطعه و موتور هواپيما با چالش 
جدي مواجه مي شوند و اين مساله موجب زمين گيري 
تعداد هواپيماي بيشتر ناوگان و تحت تأثير قرار گرفتن 

ايمني پرواز مي شود .
به گفته دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در حال 
حاض��ر از 330 فروند هواپيماي موج��ود در ناوگان 
هوايي كش��ور، 175 فروند هواپيما فعال است، زيرا 
ش��ركت هاي هواپيمايي براي كمبود موتور مشكل 
نقدينگ��ي دارند و زي��ان ده هس��تند بنابراين تعداد 

هواپيماهاي زمين گير افزايش يافته است.
اس��عدي س��اماني با بيان اينكه بي��ش از 90 درصد 
پروازهاي شركت هاي هواپيمايي دولتي زيان ده است، 
اظهار كرد: درآمد شركت هاي هواپيمايي كه همان 
نرخ بليت است، ريالي است اما بايد هزينه هايي نظير 

خدمات فرودگاهي را دالري پرداخت كنيم.

ستادتنظيمبازارقيمتبليتهواپيمارا
تعيينميكند

وي ادامه داد: طبق دس��توري كه خروجي جلسات 
سران 3 قوه بوده و ابالغ شده است  تا پايان سال 1402 
همه نرخ ها بايد در ستاد تنظيم بازار مصوب و سپس 
ابالغ شود و در موضوع نرخ بليت هواپيما هم همين 
موضوع صادق است و ستاد تنظيم بازار  قيمت بليت 
هواپيما را تعيين مي كند.دبير انجمن ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي گفت: مصوبه ش��وراي عالي هواپيمايي 
درباره افزايش 30 درصدي نرخ بليت پروازهاي داخلي 
مربوط به 5 ماه پيش است اما ابالغ نشدن آن ترك فعل 

نهادهاي متولي است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ح��دود 65 درص��د هزينه 
شركت  هاي هواپيمايي ارزي است، افزود: زماني كه 
اين افزايش 30 درصدي نرخ بليت پروازهاي داخلي 
در شوراي عالي هواپيمايي تصويب شد، قيمت دالر 
زير 30 هزار تومان بود اما امروز قيمت دالر باالي 40 

هزار تومان است.

شورايعاليهواپيمايي
ازتعيينقيمتبليتمنعشد

بنابراين گ��زارش، محمد محمدي بخ��ش، رييس 
س��ازمان هواپيمايي نيز ديروز درب��اره قيمت بليت 
هواپيما گفت: با افزايش هزينه ها، شركت هاي هوايي 
خواس��تار افزايش قيمت بليت هواپيما شدند و اين 
درخواست در شوراي  عالي هواپيمايي هم بررسي شد.

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: اما با ابالغ 
رياست جمهوري، شوراي عالي هواپيمايي از تعيين 

قيم��ت بليت هواپيما منع ش��د و اكنون بر اس��اس 
دستور رياست جمهوري، ستاد تنظيم بازار مسوول 

قيمت گذاري بليت هواپيما است.
وي اظهار كرد: ش��وراي عالي هواپيمايي با بررس��ي 
همه جوانب نرخ را به س��تاد تنظيم بازار اعالم كرده 
است و مسوول تأييد و تعيين نرخ بليت هواپيما،  ستاد 
تنظيم بازار است . محمدي بخش افزود:  تا زماني كه 
ستاد تنظيم بازار قيمت جديد بليت هواپيما را اعالم 
نكرده است، هر گونه افزايش قيمت بليت غيرقانوني 
است و شركت  هاي هواپيمايي نمي توانند نرخ بليت 

را افزايش دهند.
بر اساس اين گزارش، روز سه شنبه اسعدي ساماني 
گفته بود: طبق قانون برنامه پنجم نرخ بليت حمل و 
نقل هوايي آزاد شده و بايد تابع عرضه و تقاضا باشد. بر 
اساس بند )ب( ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه و 
تسري آن در ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه دولت 
مكلف است نسبت به آزادس��ازي نرخ بليت و شبكه 
پروازي اقدام كند. طبق قانون مجلس آزادسازي نرخ 
بليت تكليف دولت است و نمي تواند از آن عبور كند ؛ 
امسال هزينه هاي ش��ركت هاي هواپيمايي افزايش 
يافت، پيشنهاد رشد 40 درصدي نرخ بليت را با ادله 
به ش��وراي عالي هواپيمايي ارايه دادي��م، اما در بهار 
امس��ال در ش��وراي عالي هواپيمايي نرخ 30 درصد 
تصويب ش��د كه ظاهراً در س��تاد تنظيم بازار هم به 

تصويب رسيده است.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه بهار 
امس��ال افزايش 30 درصدي نرخ بلي��ت هواپيما در 
شوراي عالي هواپيمايي تصويب شد، اظهاركرده بود: 
طبق قانون برنامه پنجم، آزادسازي نرخ حمل و نقل 
هوايي قانوني شده اس��ت، بنابراين افزايش اخير 30 

درصدي نرخ بليت پروازها طبق قانون است.
                      او افزوده بود: سال گذشته طبق تاكيد مرحوم رستم 
قاس��مي، وزير سابق راه و شهرس��ازي، شركت هاي 
هواپيمايي داوطلبان��ه 15 درصد از نرخ بليت خود را 
كاهش دادند و مقرر بود در ازاي آن دولت تسهيالت 

بانكي در اختيار شركت ها بگذارد، ارز نيمايي به آنها 
بدهد و عوارض ارز فرودگاهي ريالي شود، اما هيچ يك 

از اين موارد محقق نشد. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اظهار كرده بود: 
همچنين با توجه به رشد قيمت هاي جهاني افزايش 
30 درصدي در هزينه هاي تأمي��ن موتور و قطعات 
هواپيما داش��تيم، به عنوان مثال الستيك هواپيما 
از 1200 دالر به 2700 دالر رس��يده اس��ت. به اين 
دليل بود كه طي تقاضايي به س��ازمان هواپيمايي و 
ش��وراي عالي هواپيمايي درخواست افزايش قيمت 
بليت هواپيما براي س��ال جاري ارايه شد. موضوع در 
شوراي عالي هواپيمايي در بهار امسال مطرح شد، به 
تصويب رسيد، در جلسه كارشناسي هم اين موضوع 
تصويب شد و مقرر شد مرحوم رستم قاسمي با دولت 
هماهنگ كند و پس از دو هفته موضوع ابالغ شود، اما 
به ما گفتند كه پس از پروازهاي اربعين بهتر است اين 
افزايش قيمت اعمال شود كه اعمال نشد و پس از فوت 

مرحوم رستم قاسمي اين موضوع روي زمين ماند. 
او در پاس��خ به اينكه ب��ا وجود گفته ش��ما مبني بر 
قانوني ب��ودن افزايش 30 درصدي نرخ بليت پروازها 
چرا سازمان حمايت و نهادهاي نظارتي و همچنين 
دادستاني مخالف افزايش قيمت هستند، گفته بود: 
ما موارد قانون��ي را به آنها گفته ايم. قطعًا نبايد هزينه 
حمل و نقل هوايي را عامه مردم پرداخت كنند، حمل 
و نقل هوايي يك درصد مسافران جابه جاشده كشور را 
جابه جا مي كند و نبايد هزينه آن را همه مردم پرداخت 
كنند. در سال 99 شركت هما به عنوان يك ايرالين 
دولتي به 3400 ميليارد تومان بابت همين نرخ هاي 
تكليفي زيان داشته اس��ت و اين زيان از جيب همه 

مردم پرداخت مي شود.
به گفته او، بيش از 90 درصد پروازهاي شركت هاي 
هواپيمايي دولتي زيانده اس��ت.درآمد شركت هاي 
هواپيمايي كه همان نرخ بليت است، ريالي است اما 
بايد هزينه هايي نظير خدم��ات فرودگاهي را دالري 

پرداخت كنيم.
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بيت كوين كه روزهاي گذش��ته، روند صعودي و روبه 
رشدي را طي مي كرد، روز گذشته تا ۲.۵ درصد سقوط 
كرد و در ساعاتي تا ۲۲هزار و۳۸۰ دالر معامله شد. در 
عين حال پس از رشد ۴۰درصدي قيمت بيت كوين 
از ابتداي س��ال ۲۰۲۳ تاكنون، بخشي از نگراني هاي 
تحليلگران بر تمايل به فروش و كسب سود متمركز 
بود. با اين حال، شركت تحليلي آن چين گلس نود در 
آخرين شماره از خبرنامه هفتگي خود اشاره كرد كه 
سرمايه گذاران بلند مدت با وجود تحمل بيش از يك 
سال ضرر، به طور گس��ترده اي تمايلي براي خروج از 

بازار ندارند.
دارايي هاي ديجيتال از جمله س��رمايه گذاري هايي 
هستند كه در ابتداي سال ۲۰۲۳ افزايش يافتند كه اين 
صعود بر اين اساس بود كه بانك هاي مركزي افزايش 
نرخ به��ره را در ماه هاي آين��ده كند يا حتي معكوس 
كنند. به گفته توني سيكامور، تحليلگر بازار، نااميدي 
از پيش بيني هاي مايكروس��افت به ارزهاي ديجيتال 
نيز سرايت كرد كه هنوز هم به شدت با سهام فناوري 
مرتبط اس��ت. وي گفت: »در مورد سرمايه گذاري در 
دارايي هاي ريسك پذير طي سال جاري، تقريبًا مانند 
تالش براي نگه داشتن يك توپ زير آب است.« هيدن 
هيوز، مدير اجراي��ي پلتفرم تج��ارت اجتماعي آلفا 
ايمپكت نيز گفت: »مواردي كه احتمااًل به جهش ۳۶ 
درصدي بيت كوين در اين ماه كمك كردند نيز ممكن 
است در حال كاهش باشند. با ورود دوباره صندوق هاي 
تاميني پس از تعطيالت آخر هفته، قيمت ها ش��روع 
به تغيير كردن��د.« در عين حال كيتي اس��تاكتون، 
بنيان گذار ش��ركت فرليد اس��تراتژيز، مقاومت قابل 
توجهي براي بيت كوين حدود ۲۵هزار دالر مي بيند؛ 
اين سطحي است كه توكن آخرين بار در ماه آگوست 
در آن ب��ود. بيت كوين و ۱۰۰ توكن برتر طي س��ال 
گذشته بيش از ۶۰ درصد كاهش يافتند كه به دليل 
افزايش هزينه هاي استقراض و يك سري رويدادهاي 
انفجاري در بازارهاي كريپتو بود. بر اس��اس داده هاي 
كوين گكو، ارزش كلي ب��ازار توكن هاي ديجيتال در 

ژانويه حدود ۲۵۰ ميليارد دالر افزايش يافته است.

    نوسان بيت كوين در نزديكي ۲۳هزار دالر
به نظر مي رس��د كه تداوم رش��دقيمت بيت كوين در 
هفته هاي اخير، برخ��ي از تحليلگراني را دچار ترديد 
كرده است كه اين جهش را يك تله گاوي مي دانستند. 
عالوه بر اين، بررسي داده هاي آن چين نشان مي دهد 
كه س��رمايه گذاران بلندمدت بيت كوين در شرايط 
كنوني تمايلي به ف��روش دارايي هاي خ��ود ندارند. 

داده هاي بازار نش��ان مي دهد ك��ه جفت بيت كوين/
دالر همچنان به نوسان در محدوده ۲۲٬۹۰۰ دالري 
ادامه مي دهد. بيت كوين با وجود رس��يدن به قيمت 
كف ۲۲٬۳۱۵ دالري در آخر هفته، توانس��ت تا روند 
معامالتي خود را حفظ كند و به معامله گران با موقعيت 
النگ اجازه داد تا از كاهش قابل توجه قيمت جلوگيري 
كنند. رشد ۱.۲درصدي ش��اخص اس اندپي ۵۰۰ و 
۲درصدي نزدك نشان مي دهد كه وضعيت دارايي هاي 
پرريسك همچنان رو به رشد باقي مانده است. روندي 
كه آالسداير مكلئود، مدير بخش تحقيقات گلدماني 
آن را نتيجه اصول كالس��يك عرضه و تقاضا در بازار 
مي داند. او در اين خصوص اظهار كرد: »تالش ها براي 
اصالح قيمت طال همچنان با شكست روبرو مي شوند. 
در حالي كه تحليلگران تكنيكال خاطرنشان مي كنند 
اصالح قيمت رخ خواهد داد، به نظر مي رس��د از اين 
موضوع بي خبرند كه بانك هاي مركزي به ش��دت در 
حال خريد طال هس��تند.« در نتيجه، ش��اخص دالر 
اياالت متحده كه از قبل وارد روند نزولي شده بود، پيش 
از ادامه يافتن روند خود در ش��روع بازار، شاهد جهش 
صعودي تا مح��دوده ۱۰۲ واحدي ب��ود. با اين همه، 
تحليلگران بيت كوين در مورد اينكه آيا جهش كنوني 
قيمت واقعاً نشان دهنده تغيير روند پس از تجربه بيش 
از يك سال بازار نزولي است يا نه، دچار ترديد هستند. 
در حالي كه برخي داده هاي نشان مي دهند كه اين 
جهش مي تواند شروع روند صعودي باشد، داده هاي 
موجود ديگر بيانگر اين است كه صرفًا شاهد افزايش 
موقت قيمت در بازار نزولي هستيم. كيت آلن، يكي 
از بنيان گذاران پلتفرم آن چين متريال اينديكيتورز 

در اين باره گفت: »تا زم��ان ديدن تاييديه ها، روي 
داده هاي مهم تمركز مي كنم. اينگونه خواهم فهميد 
كه بريك اوت احتمالي حركتي معتبر است يا يك 
شكس��ت كاذب احتمالي.« آلن ادامه داد كه براي 
اتمام روند نزولي ب��ازار، به  طور ويژه به يك محرك 
اقتصاد كالن نياز داريم. طبق داده هاي اقتصادي كه 
تاكنون ديده ايم، روند صعودي نرخ بيكاري هنوز آغاز 
شده است كه از لحاظ تاريخي اكنون در پايين ترين حد 
قرار دارد. او با اشاره به ميانگين متحرك ۲۰۰ هفته اي، 
يادآوري كرد كه بيت كوين پس از ازدست  دادن اين 
خط روند به عنوان يك سطح حمايت كليدي، هنوز 

نتوانسته است تا آن را پس بگيرد.

    هولدرهاي بيت كوين 
در برابر تمايل به فروش مقاومت مي كنند

پس از رش��د ۴۰درصدي قيمت بيت كوين از ابتداي 
سال ۲۰۲۳ تاكنون، بخشي از نگراني ها تحليلگران بر 
تمايل به فروش و كسب سود متمركز بود. با اين حال، 
شركت تحليل آن چين گلس نود در آخرين شماره از 
خبرنامه هفتگي خود اش��اره كرد كه سرمايه گذاران 
بلند م��دت با وج��ود تحمل بيش از يك س��ال ضرر، 
به طور گسترده اي تمايلي براي خروج از بازار ندارند. در 
بخشي از نتيجه گيري اين گزارش آمده است: »تحليل 
رفتار گروه هاي مختلف نشان مي دهد كه هولدرهاي 
كوتاه م��دت و ماينرها از اين فرص��ت براي نقدكردن 
بخشي از دارايي هاي خود استفاده كرده اند. در مقابل، 
رش��د عرضه بيت كوي��ن در اختيار س��رمايه گذاران 
بلندمدت را مي تواند به عنوان نشانه اي از اراده قوي و 

اطمينان اين گروه در نظر گرفت.« گلس نود در پايان 
خاطرنشان مي كند: »با توجه به تأثير سرمايه گذاران 
بلندمدت بر روند كالن قيمت، بررسي رفتار خرج كردن  
آنها ش��اخصي كليدي اس��ت كه بايد در هفته هاي 
آينده آن را دنبال كنيد.« سرمايه گذاران بلندمدت به 
آدرس هايي گفته مي شود كه بيت كوين هاي خود را 

حداقل به مدت ۱۵۵ روز نگهداري مي كنند.

    بيت كوين يك فرصت سرمايه گذاري 
تكرارنشدني است

با وجود اين؛ بيت كوين از ابتداي س��ال ۲۰۲۳ تاكنون 
شاهد رشد نزديك به ۳۵درصدي ارزش خود بوده است. 
با اي��ن حال، به گفته يك تحليلگ��ر، داده هاي آن چين 
نشان مي دهند كه باوجود اين رشد، بيت كوين همچنان 
مي تواند يك »فرصت خريد نسلي« باشد. در امور مالي، 
از اصطالح »فرصت خريد نسلي« براي توصيف زماني 
استفاده مي شود كه قيمت دارايي  ها به ميزاني كاهش 
يافته است كه بعيد به نظر مي رسد بار ديگر به اين سطح 
برسند. يكي از شاخص ها، امتياز روند انباشت است كه 
نش��ان دهنده تغييرات موجودي آدرس هايي است كه 
به طور فعال در حال انباش��ت يا فروش سكه هاي خود 
هستند و دو معيار موجودي كل و تغييرات موجودي در 
 ،FTX ماه را اندازه گيري مي كند. از زمان فروپاشي صرافي
كيف پول هايي با موجودي زياد، به شدت در حال انباشت 
بوده اند. الگوي مشابهي از انباشت در كف بازار سال هاي 
۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ نيز رخ داده اس��ت. ه��ر زمان كه ارزش 
ركود از ارزش بازار پيشي بگيرد، مي توان نتيجه گرفت كه 
بازار در مرحله تسليم كامل قرار دارد كه از لحاظ تاريخي 
منطقه خوبي براي خريد اس��ت. به گفته گلس نود، اين 
شاخص در سال ۲۰۲۲ به پايين ترين سطح تاريخي خود 
سقوط كرده است. از طرفي از شاخص ريسك اندوخته اي 
بيت كوين مي توان براي اندازه گيري اعتماد هولدرهاي 
بلندمدت نسبت به قيمت بيت كوين استفاده كرد. به گفته 
گلسنود، اين شاخص نيز اواخر سال ۲۰۲۲ به پايين ترين 
سطح تاريخ خود سقوط كرده بود. در عين حال قيمت 
تحقق يافته بيت كوين ارزش تمام بيت كوين ها به قيمت 
خريداري شده تقسيم بر تعداد بيت كوين هاي در گردش 
است. به عبارت ديگر، اين شاخص برآوردي از سرمايه اي 
است كه كل بازار براي خريد سكه هاي درگردش پرداخت 
مي كند. همچنين طبق داده هاي وو چارتس، بيت كوين 
از زمان سقوط صرافي FTX در ماه نوامبر )آبان( تا روز ۱۳ 
ژانويه )۲۳ دي( پايين تر از سطح قيمت تحقق يافته خود 
معامله شده است و در حال حاضر كمي باالتر از اين سطح 
قرار دارد كه خود نشان دهنده فرصت خريد ديگري است.

خبردنیای فناوری
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بمباران شرکت های روسی
با حمالت داس

روس تلکام مدعی شد سال گذشته حدود ۶۰۰ شرکت 
روسی، هدف حمالت داس قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، 
همزمان با ادامه جنگ روسيه در اوکراين، شرکت های 
روس��يه با حمالت داس )انکار س��رويس توزيع شده( 
بمباران ش��دند و اين حمالت عليه شرکت های روسی 
در سال ۲۰۲۲ به رکورد باالی جديدی رسيد. بنا بر آمار 
ش��رکت روس تلکام که بزرگترين شرکت ارائه دهنده 
سرويس اينترنت در روس��يه است، طی سال ميالدی 
گذشته، ۲۱.۵ ميليون حمله داس عليه ۶۰۰ سازمان در 
اين کشور به وقوع پيوست. اکثر اين حمالت در مسکو و 
حوالی آن که اکثر اين شرکت ها مستقر هستند، روی داد. 
هيچ کدام از صنايع بزرگ از اين حمالت در امان نماندند 
و بخش مخابرات، خرده فروش��ی، فاينانس و عمومی 
اين حمالت را تجربه کردند. يک سوم اين حمالت )۳۰ 
درصد( عليه بخش عمومی انجام شد که بر مبنای ساالنه، 
۱۲ برابر افزايش داشت. يک چهارم از اين حمالت )۲۵ 
درصد( عليه موسسات مالی و ۱۶ درصد عليه آموزش 
و پرورش انجام ش��د. بزرگترين حمله با س��رعت ۷۶۰ 
گيگابيت بر ثانيه انجام شد و در مقايسه با بزرگترين حمله 
سال پيش، دو برابر قدرت تخريب داشت. طوالنی ترين 
حمله داس هم تقريبا س��ه ماه ادامه داش��ت. اکثر اين 
حمالت در مارس آغاز ش��د که تقريب��ا با آغاز عمليات 
نظامی روسيه در اوکراين در ۲۴ فوريه، همزمان بود و در 
ماه مه به اوج خود رسيد. بر مبنای آدرس های آی پی مورد 
استفاده، منشاء اکثر اين حمالت از اياالت متحده بود. بنا 
بر گزارش روس تلکام، اگرچه حمالت داس، اکثر حمالت 
)حدود ۸۰ درصد( را تشکيل داد، اما انواع ديگر حمالت 
سايبری هم روی داد. وب سايت های آسيب پذير در مدار 
توجه هکرهای غربی قرار گرفتند که از حفره های امنيتی، 
برای انجام حمالت خود بهره برداری کردند. بر اساس 
گزارش وب س��ايت ِتک رادار، از زمان آغاز جنگ ميان 
روسيه و اوکراين، هکرها و هکتيويست ها )رخنه گران 
کنش��گر( از همه طرفين وارد عمل شده و کامال فعال 
بوده اند. در ميان آنها، گروه کنتی، بزرگترين گرداننده 
باج افزارها است که علنا، طرفدار دولت روسيه بوده است.

ايست اندرويد ۱۴
به اپليکيشن های قديمی

نسخه بعدی اندرويد ممکن است در بعضی موارد، مانع 
نصب اپليکيشن های قديمی ش��ود. به گزارش ايسنا، 
وب س��ايت ۹to۵Google، تغيير کدی را مشاهده 
کرده که نش��ان می دهد اندرويد ۱۴ مانع از آن خواهد 
ش��د که کاربران نس��خه خيلی قديمی اپليکيشن ها 
را خارج از فروش��گاه پلی اس��تور نصب کنند. طراحان 
اندرويد سال هاست طبق دستورالعمل فروشگاه گوگلی 
پلی استور، ملزم هستند اپليکيش��ن های خود را برای 
اس��تفاده از جديدترين اقدامات و قابليت های ايمنی 
پلتفرم اندرويد، به روز نگه دارند اما اين دس��تورالعمل، 
ماه جاری تغيير ک��رد و اکنون الزامی کرده اس��ت که 
اپليکيش��ن هايی که در اين فروشگاه عرضه می شوند، 
حداقل اندرويد ۱۲ را هدف بگيرند. اندرويد ۱۴ در ابتدا 
مانع نصب نرم افزارهای قديمی خواهد ش��د اما انتظار 
می رود گوگل به تدريج اين محدوديت را تسهيل کند. 
ه��دف از اين اقدام، تقويت امني��ت و حريم خصوصی 
است. گوگل می گويد سازندگان بدافزار، نمی توانند تنها 
نسخه های قديمی اندرويد را برای فرار از تدابير امنيتی در 
نسخه های جديدتر هدف بگيرند. گوگل در حال حاضر 
ملزم کرده که اپليکيشن ها در پلی استور، حداقل اندرويد 
۱۲ را هدف بگيرند. اما اندرويد ۱۴ مانع تالش برای نصب 
اپليکيش��ن های قديمی از طريق وب يا فروشگاه های 
برنامه ديگر خواهد شد. هدف از سياست جديد، ممانعت 
از نصب ناخواسته بدافزار توسط کاربران است. اگر کاربران 
به نحوی اين محدوديت ها را در يک گوشی اندرويد ۱۴ 
دور زده و برنامه مورد نظرش��ان را نصب کنند، احتماال 

دقيقا می دانند که چه کاری دارند انجام می دهند. 

سياست بايدن
براي مقابله با غول هاي فناوري

با ش��كايت جديد از گوگل، روند بررسي شركت هاي 
فناوري بزرگ از جمله متا، اپل و آمازون در دولت ترامپ 
آغاز ش��د و در دولت جوبايدن همچنان ادامه دارد. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، وزارت دادگستري امريكا 
از گوگل شكايت كرد. اين سومين شكايت آنتي تراست 
عليه ش��ركت فناوري مذكور از زماني است كه دولت 
دونالد ترامپ تحقيقاتي درب��اره پلتفرم هاي فناوري 
را آغاز كرد. اكن��ون دولت جوبايدن نيز اين تحقيقات 
را ادام��ه مي دهد. اين درحالي اس��ت كه دولت امريكا 
تحقيقات وسيعي را در خصوص شركت هاي بزرگ آغاز 
كرده است. وزارت دادگستري امريكا ديروز گوگل را به 
انحصار قدرت در كسب و كار تبليغات ديجيتال متهم و 
اعالم كرد اين شركت بايد واحد مديريت تبليغات خود 
را بفروشد. وزارت دادگستري امريكا پيش از اين در اكتبر 
۲۰۲۰ ميالدي از گوگل شكايت و آن را متهم كرده بود 
به طور غيرقانوني از سلطه خود در حوزه جست وجوي 
آنالين سوءاستفاده مي كند. از سوي ديگر چند ايالت 
و منطقه امريكا نسخه هاي وسيع تري از شكايت وزارت 
دادگستري عليه گوگل را در دسامبر ۲۰۲۰ ميالدي 
ثبت كردند. اين ايالت ها شركت را به سوءاستفاده از قدرت 
خود براي سلطه موتور جس��ت وجويش در خودروها، 

تلويزيون ها، بلندها و موبايل ها متهم كردند. 

همراه اول حامي مالي 
فدراسيون وزنه برداري شد

همراه اول به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن 
همراه كشور و حامي اول ورزش ايران، رسما حامي مالي 
فدراسيون وزنه برداري شد. آيين رونمايي از »حامي مالي 
فدراسيون وزنه برداري« صبح ديروز چهارشنبه ۵ بهمن 
۱۴۰۱، با حضور سجاد انوشيرواني سرپرست فدراسيون 
وزنه برداري، حميد بهروزي قائم مقام مديرعامل همراه 
اول و همچنين جمعي از قهرمانان، پيشكسوتان، مديران 
هيات هاي استاني و اصحاب رسانه در ساختمان كميته 
ملي المپيك برگزار ش��د. انوش��يرواني در اين مراسم 
ضمن تقدير و تشكر از همراه اول، اظهار كرد: ۹۳ درصد 
مدال هاي كشور در المپيك در اختيار دو رشته ورزشي 
»وزنه برداري« و »كشتي« است و وزنه برداري با در اختيار 
داش��تن بيش��ترين مدال طال، اميدوار است با حمايت 
همراه اول به موفقيت هاي خ��ود ادامه دهد.  وي با بيان 
اينكه مردم بسيار پيگير اين رشته هستند، گفت: شايد 
در حال حاضر برخالف بزرگي نام اين رشته، شرايط مان 
در كشور چندان مناسب نيست كه اميدواريم با همراهي 
برند با اصالت »همراه اول« در كنار اين رش��ته ورزشي 
براي اولين بار، بتوانيم بر مش��كالت غلبه كنيم.  حميد 
بهروزي نيز در ادامه اين مراسم با بيان اينكه همراه اول 
همواره حامي ورزش هاي قهرماني كش��ور بوده است، 
اظهار كرد: اين رش��ته هم جزو پر مدال ترين رش��ته ها 
است و هدف ما از ورود به بحث »حمايت مالي« نيز ايجاد 
شور و هيجان در جوانان كشور و استعدادهاي اين رشته 
است. قائم مقام مديرعامل همراه اول گفت: خوشحاليم 
كه امروز همراهي و حضور قهرمانان س��ابق اين رشته 
ورزشي را در بدنه فدراسيون وزنه برداري شاهد هستيم 
كه اين مهم، نويد آينده اي درخش��ان در مسابقات آتي 
از جمله روي��داد المپيك ۲۰۲۴ اس��ت.وي همچنين 
خاطرنشان كرد: با افتخار در اين مسير همراهي با ورزش 
وزنه برداري كشور حضور خواهيم داشت و بنا داريم مردم 
كشورمان را خوش��حال نگه داريم. در پايان اين مراسم 
تفاهم نامه همكاري و حمايت »همراه اول« از »فدراسيون 
وزنه برداري« در حضور نمايندگان رس��انه هاي جمعي 
امضاء و مبادله شد. گفتني اس��ت، همراه اول به عنوان 
حامي اول ورزش ايران، هم اكنون حامي تيم هاي ملي 

وزنه برداري، كشتي، واليبال و ناشنوايان است.

حضور شركت هاي تابعه
همراه اول در نمايشگاه كار

با هدف جذب نخبگان
ش��ركت هاي تابعه همراه اول با هدف جذب نخبگان در 
»نمايشگاه كار« حضور دارند. به گزارش شركت ارتباطات 
سيار ايران، پنجمين »نمايشگاه كار« از امروز چهارشنبه 
۵ بهمن ۱۴۰۱ با حمايت همراه اول و حضور شركت هاي 
زيرمجموعه آن از جمله »همراه كسب و كارهاي هوشمند« 
و »آكادمي همراه« در مجتمع نمايشگاهي برج ميالد آغاز 
به كار كرد و تا ۷ بهمن ميزبان كارجويان و عالقه مندان به 
فعاليت در صنعت ارتباط��ات و ورود به دنياي ديجيتال 
است.نمايشگاه كار رويدادي است كه در آن معتبرترين 
سازمان ها با موقعيت هاي شغلي خود حاضر مي شوند. 
در پنجمين نمايش��گاه كار نيز كارجويان و متقاضيان 
مي توانند از ساعت ۳۰ :۹ تا ۱۷ با مراجعه به غرفه همراه 
 ،B اول به آدرس مركز نمايش��گاهي برج ميالد )س��الن
شماره ۹۳(، بدون واسطه با مديران جذب و استخدام اين 
شركت ها مالقات كنند. بر اين اساس كارجويان مي توانند 
در زمان برگزاري نمايش��گاه كار، ضمن مراجعه به غرفه 
و اطالع از ش��رايط استخدام در ش��ركت همراه كسب و 
كارهاي هوشمند كه توسعه دهنده محصوالتي همچون 
اپليكيش��ن هاي »همراه من« و »اوانو« است يا آكادمي 
همراه كه ماموريت تربيت، توسعه و توانمندسازي نيروي 
انساني در اكوسيستم ديجيتال را برعهده دارد، فرصت هاي 
شغلي موجود را نيز بررسي كنند. در اين رويداد »آكادمي 
همراه« ضمن معرفي فعاليت هايش در حوزه آموزش و 
كارآموزي، به عرضه موقعيت هاي ش��غلي موجود خود 
براي جذب نيروهاي توانمند و داراي مهارت مي پردازد؛ 
شركت »همراه كسب و كارهاي هوشمند« نيز در راستاي 
جذب براي فرصت هاي ش��غلي موجود خود كه ليست 
آن از طريق لينك careers.ebcom.ir در دسترس 
است، به دريافت رزومه از متقاضيان مي پردازد. گفتني 
است، آكادمي همراه اول در دي ماه گذشته نيز با هدف 
حمايت از نخبگان، فارغ التحصيالن و دانش��جويان 
مقاطع مختلف، فرصت هاي ويژه كارآموزي خود را به 

»نمايشگاه كار« دانشگاه علم و صنعت برده بود.

بيت كوين اولين افت متوالي را از ابتداي سال ۲۰۲۳ تجربه كرد

هولدرهاي بيت كوين ميلي به فروش ندارند

راه اندازي بيمه سايبري و امنيت الكترونيكي صنعتي در كشور
رييس مركز ملي فضاي مجازي با تاكيد بر راه اندازي بيمه 
سايبري و امنيت الكترونيكي صنعتي در كشور، گفت: 
تامين امنيت اقتصاد ديجيتال در كش��ور حائز اهميت 
بوده و پايداري فعاليت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده 
خدمات وسيع اجتماعي در فضاي مجازي از اولويت هاي 
حاكميت اس��ت كه بخش خصوصي بايد براي حفظ و 
ساماندهي آن تالش كند. به گزارش ايسنا، سيد ابوالحسن 
فيروزآبادي - دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي 
مجازي - در اين نشست با تاكيد بر اهميت امنيت فضاي 
توليد و تبادل اطالعات در كشور گفت: بخش خصوصي 
بازوي اجرايي امنيت فضاي مجازي كشور است و حفظ 
امنيت اين فضا به عنوان زيرساخت حياتي در كشور جزو 

اولويت هاست. وي با اشاره به تشكيل كارگروه بررسي اين 
موانع و ارايه راهكار در آن، افزود: دنيا در اين حوزه به دليل 
تنوع، پيچيدگي و نو بودن مسائل و همچنين بازار رو به 
توسعه آن با مشكل مواجه است و ايران نيز به دليل افزايش 
حجم حمالتي كه نسبت به ساير كشورها با آن مواجه است، 
در اين حوزه با چالش بيشتري روبرو بوده و برهمين اساس 
بايد با بازتعريف اصول حكمراني در يك نظام شبكه اي 
و ايجاد نقش ب��راي ذي نفع��ان در آن، بتوانيم با بخش 
خصوصي تعامل دو سويه داشته باشيم. فيروزآبادي تاكيد 
كرد: مركزملي فضاي مجازي آمادگي دارد اين تعامل را 
در سطح كالن در كشور ايجاد كند. اين در حالي است كه 
در سال هاي اخير كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز 

ملي فضاي مجازي از سازمان نظام صنفي به دليل اهميت 
به اين نقش براي مشاركت در كميسيون دعوت كرده و 
اخيرا نيز به دليل ارتقاي سطح اختيارات اين كميسيون به 
عنوان باالترين نهاد تنظيم گر در كشور اميدواريم بتوانيم 
اين تعامل را بيشتر كنيم. دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
كشور با اشاره به اينكه بازار امنيت فضاي مجازي، يك بازار 
نامحدود است، تصريح كرد: بخش خصوصي در بسياري از 
كشورها طراح بازار است و برهمين اساس بايد طراحي بازار 
در حوزه امنيت فناوري اطالعات كشور توسط اين بخش 
ترسيم شود. وي با بيان اينكه اولين وظيفه حكومت تامين 
امنيت در تمامي دولت هاست، افزود: براي مقابله با حمالت 
سايبري در كشور به همفكري و تعامل با بخش خصوصي 
نياز است. همچنين بايد با مشاركت بخش خصوصي در 
اين بازار، نظام مديريت امنيت در كش��ور راه اندازي شود 
كه مركز ملي فضاي مجازي از اراي��ه طرح دراين حوزه 
اس��تقبال خواهد كرد. رييس مركز ملي فضاي مجازي 
با تاكيد بر راه اندازي بيمه سايبري و امنيت الكترونيكي 
صنعتي در كشور، گفت: تامين امنيت اقتصاد ديجيتال 
در كشور حائز اهميت بوده و پايداري فعاليت شركت هاي 
خصوصي ارايه دهنده خدمات وسيع اجتماعي در فضاي 
مجازي از اولويت هاي حاكميت است كه بخش خصوصي 
براي حفظ و ساماندهي آن بايد تالش كند. برهمين اساس 
شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه اي براي پاسخگويي و 
مسووليت باالترين شخص هر سازمان در اين حوزه دارد 
كه در صورت اختالل ه��ر خدمت اجتماعي رييس هر 
سازمان بايد در دستگاه هاي قضايي كشور پاسخگو باشد. 

وي همچنين درباره نظام آموزشي در اين حوزه اعالم كرد: 
مركز ملي فضاي مجازي با سازمان فني حرفه اي كشور 
مذاكراتي داشته تا آموزش هاي امنيت فناوري اطالعات در 
كشور توسعه يافته و دوره هاي الزم در موسسات آموزشي 
ش��كل بگيرد. طبق اعالم مركز ملي فضاي مجازي، در 
ادامه اين جلس��ه مجتبي جعفري - قائم مقام و معاون 
امنيت مركز ملي فضاي مجازي- با اشاره به ارايه طرح با 
سطوح مختلف بازدهي و اختصاص بودجه در اين حوزه 
براي توسعه اين بازار، تاكيد كرد: حاكميت سياست هاي 
الزم براي س��اماندهي اين بازار مصوب و اجرا كرده و نياز 
است تا بخش خصوصي، كيفيت محصوالت و خدمات 
داخلي را ارتقا دهد تا بتواند با محصوالت و خدمات خارجي 
رقابت كرده و بازار داخلي را تصاحب كند. وي درخصوص 
اهميت نيروي انساني در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل 
اطالعات در كش��ور افزود: حفظ نيروي انس��اني و نقش 
آفريني در اين حوزه وظيفه بخش خصوصي و توسعه بازار 
براي ايفاي نقش در آن وظيفه حاكميت است. جعفري 
با بيان اينكه نظارت بر واردات، اعمال قوانين ومقررات 
الزم در حوزه ه��اي مختلف همچون شفاف س��ازي 
قراردادها و تسهيل گري براي ورود به بخش بين الملل 
از وظايف حاكميت و تخصيص س��هم مناسب از بازار 
وابس��ته به توانمندي بخش خصوصي است، تصريح 
كرد: بخش خصوصي راهكار عملياتي براي رفع موانع 
و مقابله با انحصارگرايي ارايه كرده و مركز ملي فضاي 
مجازي با تاكيد بر ش��كل گيري اقتص��اد اين حوزه، 

آمادگي دارد تا سياست هاي الزم را مصوب كند.

مهندسان توييتر مي توانند جاي هر كسي توييت بزنند
كارمند سابق توييتر، سوت زن جديدي است كه نسبت 
به مسائل امنيتي در اين شركت شبكه اجتماعي هشدار 
داده است. به گزارش ايس��نا، واشنگتن پست گزارش 
كرد س��وت زن جديد كه با كنگره و كميسيون تجارت 
فدرال صحبت كرده اس��ت، مي گويد هر مهندسي در 
توييتر همچنان به يك برنامه داخلي كه س��ابق بر اين، 
حالت GodMode  نام داش��ت، دسترس��ي دارد كه 
به آنها اجازه مي دهد از هر حس��ابي توييت كنند. اين 
سوت زن مدعي است »حالت خدا« كه اكنون به »حالت 
ممتاز« تغيير نام پيدا كرده، در لپ تاپ هر مهندسي كه 
خواهان آن اس��ت مانده است و تنها مستلزم يك رايانه 
توليد و يك تغيير كد از »غلط« )False( به »درست« 
)True( است. اسكرين شات هاي اين كد كه به همراه 
شكايت تنظيم شده نزد كميسيون تجارت فدرال ارايه 
شده است، هشداري با اين عنوان كه »پيش از استفاده، 
فكر كنيد« را نش��ان مي دهد. براي نخستين بار نيست 
كه امنيت توييتر سوال برانگيز مي شود. يك كالهبردار 
نوجوان رمزارز در س��ال ۲۰۲۰، سيس��تم هاي داخلي 
توييتر را هك كرده و توييت هاي جعلي از حساب هاي 

كارب��ري دونالد ترامپ و باراك اوباما، روس��اي جمهور 
سابق امريكا، ماسك و افراد معروف ديگر ارسال كرده بود. 
مديران وقت توييتر اعالم كردند اين مشكل را حل كرده 
و برنامه امنيت اطالعات جامعي را راه اندازي كرده اند كه 
براي حمايت از امنيت، حريم خصوصي، محرمانگي و 
يكپارچگي اطالعات خصوصي مصرف كنندگان، طراحي 
شده است. با اين حال، پيتر زاتكو، اولين سوت زن توييتر 
اين ادعا را زير سوال برد. يك مهندس ديگر در آن زمان 
مدعي شده بود »حالت خدا« همچنان به شكل گسترده 
قابل دسترس است. سوت زن جديد مدعي شد اين واقعه 
باعث بازگشايي اين پرونده در توييتر و كشف مهندساني 
شد كه مي توانستند توييت هر كاربري كه مي خواهند را 
حذف يا برگردانند. وي مدعي شد اگر كسي از اين امتياز 
خاص استفاده يا سوءاستفاده كند، توييتر نمي توانند آن 
را ثبت كند. بر اساس گزارش وب سايت انگجت، ادعاي 
س��وت زن جديد توسط ش��ركت غيرانتفاعي »كمك 
س��وت زن« كه نماينده زاتكو بوده، تنظيم شده است. 
كميسيون تجارت فدرال ظاهرا با كارمند سابق توييتر 

درباره اين ادعاها، مصاحبه كرده است.
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تعادل|
اس��تاندار تهران در نشست ش��وراي گفت وگوي دولت 
وبخش خصوصي، بر كاهش س��طح مداخالت دولت در 
اقتصاد و لزوم ورود اتاق بازرگاني به تدوين نقش��ه راهي 
براي انتقال تصدي گري ها ب��ه بخش  خصوصي، تاكيد 
كرد. او دراظهاراتش عنوان كرد ك��ه اتاق نقش اثرگذار 
عمده اي ايفا كند و به سمت كاهش تصدي گري دولت 
برود، اين ممكن نيست مگر آنكه اتاق سطح فعاليت هاي 
خود را گس��ترده كرده و هدف گذاري ه��اي خود را ارتقا 
دهد. چراكه در اين صورت مي توان انتظار داشت كه نقش 
و دخالت هاي مس��تقيم دولت و عوام��ل دولت كاهش 
پيدا كند. رييس اتاق تهران هم بااس��تقبال از گفته هاي 
استاندار، گاليه خود را مطرح كرد كه اتاق تهران در اين 
خص��وص راهكارها را به دولت هاي قب��ل و كنوني ارايه 
داده اما گوش شنوايي نبوده و مهم تر آنكه، دستگاه هاي 
بوروكراتيك دولت، در برابر واگ��ذاري امور اقتصادي به 
بخش خصوصي مقاوم��ت مي كنند. در بخش ديگري از 
اين نشس��ت، انجمن واردكنندگان محصوالت دارويي 
دامپزشكي خواهان، اصالح و كاهش تعرفه ثبت محصول 
در سازمان دامپزشكي كشور و ريالي شدن عوارض صدور 

مجوز كاالهاي وارداتي شدند. 

    مداخله دولت در اقتصاد كاهش يابد 
در ابتداي اين جلسه، اس��تاندار تهران و رييس شوراي 
گفت وگوي اس��تان به اهميت نقش اتاق هاي بازرگاني 
در رشد و توسعه و كاهش تصدي گري دولت اشاره كرد 
و گفت: مباحثي كه توس��ط اتاق در حوزه هاي مختلف 
نظير صنعت و معدن و كشاورزي به عنوان پايه هاي رشد 
اقتصادي مطرح مي شود، جاي تعبير و تفسير ندارد. اما به 
نظر مي رسد اگر قرار است، اتاق نقش اثرگذار عمده اي ايفا 
كند و به سمت كاهش تصدي گري دولت برود، اين ممكن 
نيست مگر آنكه اتاق سطح فعاليت هاي خود را گسترده 
كرده و هدف گذاري هاي خود را ارتقا دهد. در اين صورت 
مي توان انتظار داش��ت كه نقش و دخالت هاي مستقيم 
دول��ت و عوامل دولت كاهش پيدا كند. او افزود: اگر اتاق 
خود را صرفاً به عنوان يك مجموعه هماهنگ كننده ميان 
اصن��اف و خطوط توليد و واس��ط بخش هاي خصوصي 
بپندارد، كاهش تصدي گري دولت اتفاق نمي افتد و اين 
رفت وآمدها صرفا خس��تگي آفرين خواهد بود. به بيان 
ديگر اين جلس��ات، در يك فرآيند پيچ در پيچ دو طرف 
را خس��ته مي كند. اما اگر موضوعاتي كه در اين جلسات 
مطرح مي شود از اساس مطالعه شود، مي ارزد كه يك گروه 
مشاوراني تعيين كنيم كه در پي حذف اقدامات زائد باشند. 
فخ��اري در ادامه با تاكيد بر بازنگري در موضوعات مورد 
بحث در اين جلسات، گفت: انتظار اين است كه خروجي 
بحث ها، گش��ودن گره اي از كار توليدكنندگان و ساير 
بخش هاي خدمات رس��ان باشد. بر اين اساس، شايسته 
اس��ت كه براي حل مش��كالت بخش صنعت و معدن، 
فرمول جديدي تعريف كنيم و طي فرآيندهايي س��طح 
مداخالت دولت را كاهش دهيم. در اين صورت احتمال 
تدبير و تدبر بخش خصوصي براي دستيابي به اهداف نيز 
فراهم مي شود. استاندار تهران در ادامه از ضرورت تدوين 
يك مدل اقتصادي براي ارتقاي سطح مشاركت بخش 
خصوصي و توليد محصوالت رقابت پذير و مزيت    آور سخن 
گفت و افزود: توليد محصوالت رقابت پذير دور از دسترس 
نيست اما ش��دت و حدت آن قابل تعريف است. در واقع 
از اين مدل براي ايجاد يك فضاي پرتحرك و رفع موانع 

استفاده كرد. اما به نظر مي رسد آنچه در جلسات شوراي 
گفت وگو مطرح  مي شود، بيشتر مباحث صنفي است و 
گويي جريانات خدمات رسان به صورت جزيره اي، صرفا 
مسائل خود را مي بينند. درحالي كه عالقه مند هستيم، 
مشكالت كالن حوزه  اقتصاد نيز در شوراي گفت وگو طرح 
و مرتفع شود تا ده ها نفر از فعاالن اقتصادي از آن بهره مند 
شوند؛ يعني به سمتي برويم كه اين مباحث، حتي منجر 

به اصالح قوانين شود.

    مقاومت دولتي ها برابر واگذاري اقتصاد
در ادامه رييس اتاق تهران نيز با اشاره به سخنان استاندار 
تهران مبني بر كاهش تصدي گ��ري دولت در اقتصاد و 
لزوم ورود اتاق بازرگاني به تدوين نقشه راهي براي انتقال 
تصدي گري ها به بخش  خصوصي، تصريح كرد كه اتاق 
تهران در اين خصوص راهكاره��ا را به دولت هاي قبل و 
كنوني ارايه داده اما به گفته وي، گوش ش��نوايي نبوده 
و مهم تر آنكه، دستگاه هاي بوروكراتيك دولت، در برابر 
واگذاري ام��ور اقتصادي ب��ه بخش خصوصي مقاومت 
مي كنند. مسعود خوانس��اري سپس به موضوع مخرب 
قيمت گذاري و آثار و تبعات اين سياس��ت اقتصادي بر 
بخش توليد كش��ور اش��اره كرد و با بيان اينكه تحقيق 
و پژوهش دقيقي از س��وي اتاق ته��ران در رابطه با آثار 
قيمت گذاري هش��ت كاال و محصول پرمصرف كش��ور 
صورت گرف��ت و در اختيار نهاده��اي تصميم گير قرار 
داده شد، يادآور شد كه در اين رابطه نيز و با وجود اينكه 
بخش هاي مختلف توليد از اين سياست آسيب ديده اند، 
دولت همچنان بر اجراي قيمت گذاري ها اصرار مي ورزد.

دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران همچنين به مساله حل نش��ده ارز و تصميمات و 
سياس��ت هاي دولت در اين بخش، اشاره كرد و از جمله 
تبعات سياس��ت هاي ارزي دول��ت را تضعيف صادرات 
غيرنفتي و ايجاد بي انگيزگي در صادركنندگان بيان كرد.

خوانساري با بيان اينكه ايران نيز مي توانست مانند تركيه، 
از تهديد كاهش ارزش پول ملي به نفع افزايش صادرات و 
ارزآوري براي كشور، استفاده كند، افزود: نرخ تورم ساالنه 
در تركيه در حالي به باالترين ميزان خود در اين كش��ور 
رس��يده كه دولتمردان تركيه از سقوط ارزش پول ملي 
براي توسعه صادرات، فرصت تاريخي ساختند به طوري 
كه ارزش صادرات تركيه به 280 ميليارد دالر رس��يده 

است. خوانس��اري افزود: اين در حالي است كه در ايران، 
دولت سياست اعمال فشار بر صادرات و صادركنندگان را 
در پيش گرفته و با صدور بخشنامه هاي مختلف، از جمله 
دستورالعمل هاي مربوط به بازگشت ارز صادراتي و عرضه 

آن به نرخ نيما، اجازه افزايش صادرات را گرفت.

   وضعيت نامطلوب كسب وكار در تهران 
در ادامه اين جلسه، محمودرضا طاهري، قائم مقام دبير 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي استان تهران، 
به تشريح گزارش پايش ملي محيط كسب و كار كشور كه با 
تمركز بر استان تهران و بازه زماني تابستان 1401 از سوي 
مركز پژوهش هاي ات��اق ايران و همكاري با اتاق تعاون و 
اتاق اصناف صورت گرفته، پرداخت و با اشاره به اينكه در 
اين مطالعه، 28 مولفه پيمايشي مورد تحقيق و بررسي 
قرار گرفته، تصريح كرد كه بر اساس نتايج اين پايش كه 
بدترين نمره ارزيابي معادل 10 است، رقم شاخص ملي 
5.88 به دست آمده كه نسبت به ارزيابي فصل بهار 1401 

كه رقم شاخص ملي معادل 6.07 احصا شد، بهتر است.
او پس از تش��ريح و تحليل مولفه هاي مورد بررسي قرار 
گرفته در اين مطالعه، تصريح كرد كه اس��تان تهران در 
بخش عمده اي از آن، وضعيت نامطلوبي داش��ته است. 
طاهري يادآور ش��د كه مطابق با يافته ه��اي اين طرح، 
اس��تان هاي »كرمان، اردبيل و بوشهر« به ترتيب داراي 
بدترين و استان هاي »مركزي، قزوين و فارس« به ترتيب 
داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار طي تابستان 

1401 نسبت به ساير استان ها داشته است.
او با اش��اره ب��ه اينكه نتاي��ج اين ط��رح، از طريق پايش 
پرسشنامه توزيع ش��ده ميان فعاالن اقتصادي به دست 
آمده، تصريح كرد كه در تابستان امسال، فعاالن اقتصادي 
مش��اركت كننده در اين پايش، س��ه مولف��ه مربوط به 
محدوديت دسترس��ي به آب، محدوديت دسترسي به 
حامل هاي انرژي و نيز نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و 
ابتكار در ارايه خدمات و محصول را به عنوان مناسب ترين 
مولفه هاي محيط كسب وكار كش��ور ارزيابي كردند در 
حالي كه غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد 
اوليه، بي ثباتي سياست ها و رويه هاي اجرايي و همچنين 
دش��واري تامين مالي از بانك ها، از س��وي كارآفرينان و 
فعاالن اقتصادي به در زمره نامناس��ب ترين مولفه هاي 

محيط كسب وكار اعالم شده است.

    درخواست كاهش تعرفه هاي دامپزشكي
در ادامه، نوبت به بررس��ي دستور اصلي اين نشست كه 
به درخواست انجمن واردكنندگان محصوالت دارويي 
دامپزش��كي در مورد تعرفه ثبت محصول در س��ازمان 
دامپزش��كي كش��ور و عوارض صدور مج��وز كاالهاي 
واردات��ي )قيمت فوب( اختصاص داش��ت، رس��يد. بر 
اس��اس توضيحي كه حميدرضا توكل��ي، دبير انجمن 
واردكنندگان دارو، افزودن��ي و مواد بيولوژيك دام ارايه 
كرد، طبق ابالغيه سال 1391 معاون اول رييس جمهور، 
تعرفه هاي ثب��ت و تمديد دارو و ع��وارض صدور مجوز 
كاالهاي وارداتي دامپزشكي )1.65 درصد قيمت فوب( 
از س��ال 1391 تا سال 1400 بر اس��اس نرخ ارز دولتي 
محاسبه و ريال معادل آن از شركت ها دريافت مي شد. 
در س��ال گذش��ته نيز اين تعرفه ها با نرخ ارز ترجيحي 
)42000 ريال( محاسبه و دريافت شده و به همين دليل 
شركت هاي تامين كننده و توليدكننده با مشكل خاصي 
مواجه نبودند. بنابه توضيحات او، از ابتداي سال جاري 
تعرفه هاي ثبت دارو با اعمال نرخ ارز ETS با حدود قيمتي 
30 هزار تومان محاسبه و دريافت شده است. با توجه به 
7 برابر شدن نرخ ارز و همچنين پرداخت ساير عوارض 
گمركي و س��ود بازرگاني، عوارض تبص��ره 23، ماليات 
بر ارزش افزوده و س��اير هزينه هاي ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه، دريافت اين هزينه ها، موجب افزايش سرسام آور 
هزينه هاي ش��ركت ها و افزايش قيمت تمام شده اقالم 
ضروري دامپزشكي و دامپروري از جمله دارو، واكسن، 
افزودني ها، مواد اوليه توليد داروها و محصوالت پرمصرف 
جامعه مانند گوش��ت قرمز، مرغ، تخم مرغ، محصوالت 
لبني ش��ده و در عين حال، افزايش شيوع بيماري ها و 
به مخاطره افتادن سالمت كاركنان و بهداشت عمومي 
جامعه به دليل عدم تمايل دامداران و مرغداران از خريد 
و مصرف اين اقالم گرانقيمت را سبب شده است. توكلي 
با بيان اينكه »س��ازمان دامپزشكي كشور نيز با اصالح 
عوارض واردات كاالهاي دامپزشكي و تبديل محاسبه 
تعرفه ثبت و تمديد داروها و مواد اوليه دارويي دامپزشكي 
از شكل دالري به ريالي موافق است« ادامه داد: ميزان كل 
درآمد دولت از طريق سازمان دامپزشكي 2500 ميليارد 
تومان است كه باعث افزايش بسيار زياد قيمت تمام شده 
اقالم دامپزشكي و دامپروري و در نتيجه افزايش قيمت 
محصوالت پرمصرف مانندگوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، 
شير و لبنيات و ...در جامعه و كوچك تر شدن سفره مردم 
مي ش��ود. او س��پس گفت كه درخواست مشخص ما از 
شوراي گفت وگوي استان تهران، اصالح و كاهش تعرفه 
ثبت محصول در سازمان دامپزشكي كشور و ريالي شدن 
عوارض صدور مجوز كاالهاي وارداتي اس��ت. در ادامه، 
محمد حس��يني، معاون توسعه س��ازمان دامپزشكي 
نيز گفت ك��ه همه دريافت ها به موج��ب قانون صورت 
مي گيرد و اين منابع، جزو درآمدهاي عمومي است كه 
به خزانه واريز مي شود. حسيني با اشاره به اينكه با وجود 
اعمال نرخ ETS بر هزينه هاي ثبت دارو، تعرفه واردات 
مواد اوليه از 4 به يك كاهش پيدا كرده، افزود: س��ازمان 
دامپزش��كي براي اصالح عوارض صدور مجوز كاالهاي 
وارداتي از دالري به ريالي با سازمان برنامه مكاتبه داشته 
است. براي اصالح تعرفه ها نيز اگر نظري وجود دارد بايد به 
كميسيون تلفيق مراجعه كنيم. به گفته او، درآمد دولت 
از محل عوارض گمركي حدود 40 درصد افزايش يافته 
كه البته اين درآمد به سازمان ما تعلق نمي گيرد. اما آثار 

آن بر سفره مردم ظاهر خواهد شد.
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تسهيل حضور سرمايه گذاران 
در مناطق تجاري 

دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد كش��ور با بيان اينكه 
حماي��ت كامل اداري و اجرايي از س��رمايه گذاران در 
مناطق آزاد انجام خواهد شد، گفت: مزيت هاي مناطق 
آزاد از جمله فرصت هاي قانوني كه قانون گذار ايجاد 
كرده از جمله معافيت هاي مالياتي و تسهيلگري هاي 
اداري و بروكراتي��ك زمينه را براي حضور گس��ترده 
س��رمايه گذاران نفت، گاز و پتروش��يمي در سطوح 
مختلف در اين مناطق ايجاد كرده اس��ت. حجت اهلل 
عبدالملك��ي در آيين افتتاحيه دومين نمايش��گاه و 
همايش معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه 
حوزه نفت، گاز و انرژي هاي تجديدپذير مناطق آزاد 
در جزيره قش��م، تاكيد كرد: تكمي��ل زنجيره ارزش 
به ويژه ح��وزه انرژي و فوالد جزو يك��ي از مهم ترين 
رويكردهايي است كه در توسعه اقتصادي مناطق آزاد 
در دس��تور كار قرار دارد تا از خام فروش��ي جلوگيري 
شود. وي از همه سرمايه گذاران و فعاالن در حوزه هاي 
فن��اوري و انرژي دعوت كرد تا با ظرفيت هاي مناطق 
آزاد بيشتر آشنا شوند. به گفته عبدالملكي، در مناطق 
آزاد 232 ط��رح اقتصادي و س��رمايه گذاري با ارزش 
بيش از 10 و نيم ميليارد دالر احداث شده يا در حال 
تكميل شدن است كه بيش از 20 هزار فرصت شغلي 
در اين مناطق ايجاد كرده است.مشاور رييس جمهور 
اضافه كرد: 120 طرح ديگر نيز در اين مناطق مطالعه 
شده كه س��رمايه اي نزديك به 25 ميليارد دالر براي 
احداث نياز دارد و براي 26 هزار نفر اشتغالزايي خواهد 
كرد.عبدالملكي يادآور شد: در جزيره قشم با توجه به 
وجود ميدان هاي نفتي و گازي، موقعيت جغرافيايي 
راهبردي براي توليد و ص��ادرات محصوالت با ارزش 
افزوده باال و خدمات ديگر از جمله بانكرينگ فرصت 
ويژه تري براي س��رمايه گذاري فراهم اس��ت.رييس 
هيات مديره و مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم 
هم در اي��ن همايش گفت: با زيرس��اخت هاي آماده 
ش��ده و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در جزيره، در 
آينده اي نزديك و در حوزه نفت، گاز، پتروش��يمي و 
انرژي اتفاقات مثبتي در قشم به وقوع خواهد پيوست 
و جزيره به قطب انرژي منطقه و كشور تبديل خواهد 
شد.افشار فتح الهي، اظهار كرد: قشم با مساحت 1500 
كيلومتر مربع و برخ��وردار از 17 ميدان نفتي و گازي 
يكي از نقاط جذاب براي جذب سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي مي باشد.وي ادامه داد: جايگاه جزيره قشم، 
جهت احداث و راه اندازي واحدهاي پااليش��گاهي و 
پتروشيمي، ذخيره سازي، نيروگاهي و سوخت رساني 
به كشتي ها ضرروتي اجتناب ناپذير در كشور است و 
با مذاكرات موفق صورت گرفته ميان سازمان منطقه 
ازاد و وزارتخانه ه��اي نفت و نيرو تصميم هاي بزرگي 
براي اين حوزه اتخاذ و اجرايي ش��ده اس��ت.به گفته 
فتح الهي، آغاز به كار فاز نخست پايانه صادراتي نفتي 
شركت سرمايه گذاري نفت قش��م با سرمايه گذاري 
ارزي 150 ميليون يورويي و ظرفيت ذخيره بيش از 
سه ميليون بشكه، و تكميل فاز 2 تا ظرفيت شش و نيم 
ميليون بشكه با اعتبار ارزي 114 ميليون يورويي يكي 
از پروژه هاي شاخص جزيره قشم در حوزه نفت است.

وي افزود: توليد و صادرات محصوالت پااليشگاهي با 
ظرفيت توليد 35 هزار بشكه در روز به عنوان يكي از 
بزرگ ترين پااليشگاه هاي توليد قير كشور و شروع فاز2 
تا ظرفيت 70 هزار بشكه با اعتبار 100 ميليون يورويي 
از پروژه هاي شاخص پااليشگاهي جزيره مي باشد.به 
گفته فتح الهي قشم در حوزه نيروگاهي نيز پروژه هاي 
بزرگي دارد كه از جمله مي توان به توليد و تحويل 340 
مگاوات برق به شبكه سراسري توسط شركت انرژي 
گستر با سرمايه گذاري 386 ميليون يورويي و در فاز 2 
توليد آب شيرين تا ظرفيت 100 هراز مترمكعب در روز 
با اعتبار 84 ميليون يورو اشاره كرد.وي پروژه تكميل 
نيروگاه 320 مگاواتي قشم مولد و سنكرون به شبكه 
اصلي برق درسال جاري با سرمايه گذاري 285 دالري 
را از ديگر پروژه هاي شاخص نيروگاهي قشم برشمرد.

فتح اللهي با اشاره به عمليات تكميل خط انتقال گاز 30 
اينچي، افزود: اين پروژه كه از خط هفت سراسري به 
طول 52 كيلومتر با ميزان خوراك گاز تخصيص يافته 
25 ميليون مترمكعب تعريف شده تا تابستان 1402 
به بهره برداري مي رسد.وي با بيان مزيت هاي قشم در 
برخورداري از اس��كله هاي نفتي مناسب، اضافه كرد: 
تكميل فاز 2 اسكله نفتي حرا قشم با ظرفيت 70 هزارتن 
و سرمايه گذاري 53 ميليون يورو نيز در حال انجام است. 
فتح الهي تاكيد كرد كه راه اندازي صنعت بانكرينگ 
در جزيره را آرزوي 20 س��اله دانست و افزود: عمليات 
سوخت رساني به كشتي ها )بانكرينگ( و آغاز عمليات 
اجرايي توليد سوخت كم سولفور نيز از ديگر پروژه هايي 
است كه در جزيره در دست اقدام مي باشد. مرتضي شاه 
ميرزايي معاون وزير نفت در امور پتروش��يمي هم در 
اظهاراتي بيان كرد: هم اكنون 70 مجتمع پتروشيمي 
با مجموع ظرفيت ساالنه 90 ميليون تن در كشور فعال 
هس��تند كه با بهره برداري از طرح هاي جديد در دهه 
فجر و تاپايان سال، 4 ميليون تن به اين ظرفيت افزوده 
مي شود. شاه ميرزايي به برنامه ريزي براي افزايش بيش 
از دو برابري ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي تا پايان 
برنامه هشتم توسعه اش��اره كرد و افزود: براساس اين 
برنامه و با بازنگري انجام شده در طرح ها و مجوزهاي 
داده شده اين صنعت، زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي 
تكميل و همه محص��والت مورد نياز صنايع ديگر نيز 
توليد خواهد ش��د تا از واردات محص��والت زنجيره 
پتروشيمي جلوگيري شود. معاون وزير نفت در امور 
پتروش��يمي با تأكيد بر اينكه صنعت پتروشيمي، 
صنعتي بي انتهاس��ت، گفت: همه سرمايه گذاران، 
فعاالن، متخصصان، دانشمندان و دانشگاه هاي كشور 
را براي كمك به توسعه اين صنعت دعوت مي كنم. 
وي تاكيد ك��رد: خودمان را متعهد مي دانيم و آماده 
همكاري براي اجراي همه طرح ها و موافقت نامه هاي 
اصولي داده شده منطبق بر مقررات در جزيره قشم 
هستيم و از همه س��رمايه گذاران مي خواهيم كه به 
كمك ما براي توسعه و تكميل زنجيره ارزش بيايند و 

از هر ظرفيتي براي تحقق آن بهره بگيريم.

صادرات غيرنفتي
۴۵ ميليارد دالري شد

صادرات غيرنفتي كش��ور در 10 ماهه سال جاري 
ب��راي اولين بار ركورد زد و ب��ه 45 ميليارد و 300 
ميليون دالر رس��يد. ب��ه گزارش گم��رك ايران، 
محمد رضواني فر رييس كل گمرك ايران با بيان 
اين مطلب گفت: ميزان صادرات قطعي كاالهاي 
غيرنفتي كش��ور به استثناي نفت خام، نفت كوره 
و نفت سفيد و همچنين بدون احتساب صادرات 
از محل تجارت چمداني و صادرات خدمات فني و 
مهندسي و برق در 10ماهه سال جاري، بالغ بر 103 
ميليون تن و به ارزش 45 ميليارد و 300 ميليون 
دالر بوده است كه اين ميزان صادرات غيرنفتي در 
مقايسه با مدت مشابه سال 1400، افزايش 2 و 93 
صدم درصدي در وزن و 17 و 66 صدم درصدي در 
ارزش دالري داشته است. رييس كل گمرك ايران 
گفت: ميزان واردات كش��ور در اين مدت به ميزان 
31 ميليون تن به ارزش 48 ميليارد و 500 ميليون 
دالر بوده است كه كاهش 7 و 6 صدم درصدي در 
وزن و افزايش 16 و 86 صدم درصدي در ارزش را 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. 
رضواني فر تشريح كرد: در اين مدت متوسط ارزش 
گمركي هر تن كاالي صادراتي از 385 دالر در 10 
ماهه سال گذش��ته به 440 دالر در 10 ماهه سال 
جاري رسيده است، كه نشانگر رشد 14.31درصد 
است. وي در خصوص متوسط ارزش گمركي كاالي 
وارداتي اظهار داش��ت: متوسط ارزش گمركي هر 
تن كاالي وارداتي 1571 دالر بوده كه نس��بت به 
رقم 1249 دالر در 10 ماهه سال گذشته، 25.74 
درصد رش��د داشته اس��ت. وي افزود: عمده ترين 
كاالي صادراتي گاز طبيعي مايع شده به ارزش 6 
ميليارد و 800 ميليون دالر بوده است كه سهمي 
بالغ بر 15.4 درصد از كل ارزش صادرات را به خود 
اختصاص داده است. رييس كل گمرك ايران اعالم 
ك��رد: بزرگ ترين مقاصد صادرات��ي در اين مدت 
كشورهاي چين با 12 ميليارد و 600 ميليون دالر، 
عراق با 8 ميلي��ارد و 900 ميليون دالر، تركيه با 6 
ميليارد و 600 ميليون دالر، امارات متحده عربي با 
4 ميليارد و 800 ميليون دالر و هند با  يك ميليارد 
و 600 ميليون دالر بوده است. به گفته وي اين پنج 
كشور، در مجموع سهمي در حدود 73.96 درصد 
از وزن و 76.30 درص��د از كل ارزش صادرات غير 
نفتي كشور را به خود تخصيص داده اند. وي افزود: 
اقالم اساسي شامل ذرت، برنج، دانه سويا، گندم، 
روغن آفتابگردان، جو و كنجاله س��ويا در فهرست 
10 قلم اول كاالهاي وارداتي كشور قرار گرفته اند 
و در مجموع از نظ��ر وزني 6.57 درص��د و از نظر 
ارزشي 21.20 درصد از كل واردات كشور را به خود 
اختصاص داده اند. همچنين انواع گوشي هاي تلفن 
همراه در مجموع بالغ بر 2 ميليارد و 280 ميليون 
دالر، مع��ادل 4.72 درص��د از كل ارزش واردات 
كشور را به خود اختصاص داده است. دكتر رضواني 
فر اش��اره نمود كه بر اس��اس گزارش هاي گمرك 
پنج كشور عمده طرف معامله واردات، كشورهاي 
امارات متحده عربي با 15 ميليارد دالر، چين با 12 
ميلي��ارد و 700 ميليون دالر، تركيه با 5 ميليارد و 
100 ميليون دالر، هند با 2 ميليارد و 400 ميليون 
دالر و آلم��ان با يك ميلي��ارد و 500 ميليون دالر 
بوده است . اين پنج كشور در مجموع از نظر وزني 
65.19 درصد و از نظر ارزشي 67.75 درصد از كل 
واردات كشور را به خود اختصاص داده اند. رييس 
كل گمرك ايران ضمن تاكيد بر سياست گمرك 
در جهت روان سازي، تسهيل گري و حمايت ويژه 
از توس��عه ترانزيت خارجي بيان داشت: ترانزيت 
خارجي كشور طي 10 ماهه سال جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل با رشد 7.43درصدي بالغ بر 

11 ميليون تن بوده است.

ناظرين بر انتخابات اتاق ها 
معرفي شدند

غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران طي حكمي 4 
نماينده پارلمان بخش خصوصي در انجمن نظارت 
بر دهمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي سراسر كشور را منصوب كرد.
بر اس��اس اين حكم، حس��ين ميرمحمد صادقي، 
جهانبخش سنجابي شيرازي، سيد جعفر مرعشي 
و غالمحس��ين جميلي به عن��وان 4 عضو انجمن 
معرفي ش��ده اند. همچنين در نخس��تين جلسه 
انجمن، حسين ميرمحمد صادقي به عنوان رييس و 
جهانبخش سنجابي شيرازي به عنوان دبير انجمن 
انتخاب شدند. از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز محمدجواد حاجي حس��يني، معاون حقوقي 
و امور مجلس وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
عنوان نماينده در اين انجمن تعيين شده است. بر 
اساس ماده 15 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران، انتخابات هر ي��ك از اتاق ها در 
يك روز انجام مي ش��ود و انتخابات سراس��ر كشور 
ظرف مدت يك ماه پايان مي پذيرد. در تبصره يك 
اين ماده، اتاق ايران مكلف شده است دو ماه قبل از 
پ��ايان هر دوره انتخابات هيات نمايندگان دوره بعد 
را برگزار كند. بر اساس تبصره 2 اين ماده براي انجام 
انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان ها، يك 
انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده 
از وزارت بازرگان��ي به معرفي وزير بازرگاني و چهار 
نفر نماين��دگان اتاق ايران به معرف��ي رييس اتاق 
تشكيل مي شود. اين انجمن براي انجام انتخابات 
اتاق شهرستان ها هياتي را كه كمتر از سه نفر نباشد 
متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي 
از اعضاي خوش نام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه 
انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار، تاريخ شروع انتخابات 
و خاتمه آن و ش��رايط انتخابات را به اطالع اعضاي 

اتاق هاي مربوط خواهد رسانيد.

استاندار تهران در نشست با فعاالن بخش خصوصي خواستار شد 

تغيير ريل تصدي گري ها 

اطالعيه جديد شوراي رقابت: بازار خودرو انحصاري است

راي مثبت به حضور خودرو در بورس
تعادل|

چندي پيش، رييس شوراي رقابت با ارسال نامه اي به 
رييس سازمان بورس، عرضه خودروهايي غير از تارا و 
هايما در بورس كاال را غيرقانوني خوانده بود. در حالي 
ش��وراي رقابت، عرضه خودرو در بورس كاال را اقدامي 
غيرقانوني خوانده، اعضاي ش��وراي عال��ي بورس در 
تازه ترين نشست خود به ادامه روند عرضه آن در بورس، 
تاكي��د كردند. در همين حال مجتب��ي توانگر، عضور 
كميس��يون اقتصادي مجلس هم با ارسال نامه اي به 
رييس شورا و مركز ملي رقابت از ايجاد التهاب در بازار 
س��رمايه و عرضه خودرو در بورس گاليه كرد. او ضمن 
اشاره به وضعيت صنعت خودرو طي دهه 90 و پس از 
حذف اين ش��ورا از فرآيند قيمت گذاري اين محصول، 
عنوان كرده: مشخص نيست بدون رأي جديدي براي 
شوراي رقابت به چه دليل و با چه پشت پرده اي جنابعالي 
نسبت به انشا رأي و تصميم گيري فردي اقدام كرده ايد 
كه زيان هنگفتي به برخي مشتريان بازار سرمايه وارد 
شده است؟ مستحضريد از زمان قيمت گذاري دستوري 
ش��وراي رقابت در ابتداي دهه 1390 ركود و افول در 
صنعت خودروس��ازي به وجود آمده است. با اين حال 
ش��وراي رقابت در اطالعيه جديد خود تاكيد كرده كه 

بازار خودرو مصداق بازار انحصاري است.

    عرضه خودرو در بورس ادامه دارد
سيد محمدرضا س��يد نوراني، رييس شوراي رقابت، 
اخي��ر درنامه اي به ب��ورس كاال اعالم ك��رد كه كليه 
خودروهاي سواري دو ش��ركت ايران خودرو و سايپا 
به جز هايما و ت��ارا، داراي بازار انحصاري هس��تند و 
عرضه آنها بايد طبق روال قبل و به صورت قرعه كشي 
باشد. اين استدالل از سوي شوراي رقابت، مورد تاييد 
وزير صنعت، معدن و تجارت ق��رار نگرفت و از تداوم 
عرضه خودرو در بورس كاال حمايت كرد. س��يدرضا 
فاطمي امين، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه 

خودرو در ب��ورس كاال را در حال حاضر بهترين روش 
دانس��ت و مهم ترين اثر مثبتي ك��ه عرضه خودرو در 
بورس كاال داشته را كاهش قيمت خودروهاي دست 
دوم عنوان كرد. در اين بين احس��ان خان��دوزي، وزير 
اقتصاد نيز با بيان اينكه مجوز عرض��ه خودرو در بورس 
كاال توسط ش��وراي عالي بورس داده مي شود، هرگونه 
تصميم گيري در اين ارتباط را به نظر شوراي عالي بورس 
منوط كرد. بر اس��اس گفته هاي او نامه شوراي رقابت در 
شوراي عالي بورس مطرح و در اين زمينه تصميم گيري 
مي شود. بدين ترتيب نشس��ت فوق العاده شوراي عالي 
بورس براي بررس��ي روند عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
برگزار شد و در نهايت اين شورا نظر نهايي خود را مبني 
بر تداوم عرضه خ��ودرو در بورس اعالم كرد. اين موضوع 
در نشست شورا با حداكثر آرا به تصويب رسيد. مجتبي 
توانگر، عضور كميسيون اقتصادي مجلس با ارسال نامه اي 
به رييس شورا و مركز ملي رقابت از ايجاد التهاب در بازار 

سرمايه و عرضه خودرو در بورس گاليه كرد. بر اساس اين 
گزارش، نماينده مردم تهران، ري و شميرانات اعالم كرد؛ 
اگر قيمت گذاري مطرح شده مربوط به قيمت هاي سال 
1399 باشد بديهي است قابليت اجرايي در سال 1402 را 
ندارد. بنا براين درخواست رييس شوراي ملي رقابت مبني 
بر خروج خودرو هايي كه با مصوبه سال جاري شوراي عالي 
بورس و طي تمام مراحل قانوني در بورس عرضه شده اند 

نه مستند قانوني دارد و نه منطقي است.

    شوراي رقابت: 
بازار خودرو انحصاري است

ش��وراي رقابت با بيان اينكه بازار خ��ودرو مصداق بازار 
انحصاري است، بر شناس��ايي مصرف كنندگان واقعي 
اين بازار ب��ا اعمال محدوديت هاي فني و اعتباري تاكيد 
كرد. در اطالعيه جديد جديد شوراي ملي رقابت درمورد 
خودرو آمده است: 1. ساختار بازار خودرو كشور به دليل 

محدوديت هاي طرف عرض��ه )توليد، واردات(، قوانين و 
مقررات غيرضروري و بعضًا مزاحم، شرايط تورمي مزمن 
در اقتصاد ايران، نوسانات ارزي و رويكرد سفته بازانه در 
بازار ها از جمله ب��ازار خودرو و مولفه هاي ديگر مرتبط با 
اين بازار، در حال حاضر هيچ راه حل بهينه اي نداش��ته و 
لذا ش��وراي رقابت تالش مي كند بهترين نسخه را براي 
مديريت بازار خودرو، در ش��رايط كنون��ي، در دو مقطع 
كوتاه مدت و بلندم��دت برنامه ري��زي و عملياتي كند. 
در اين راس��تا برنامه كوتاه مدت شوراي رقابت به دنبال 
برطرف كردن التهابات و ايجاد آرامش در بازار خودرو با 
در نظر گرفتن منافع تمام ذينفعان و واقعيت هاي موجود 
در بازار و برنامه بلندمدت در پي انجام اصالحات اساسي 
و نهادينه كردن فضاي رقابتي در اين بازار است. 2. طبق 
ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي و مطالعات انجام شده در مركز ملي رقابت، بازار 
خودرو مصداق بازار انحصاري بوده و مشمول بند 5 اين 
ماده مي باشد. مبناي قيمت گذاري خودرو مدل هزينه 
تمام ش��ده به اضافه س��ود عادالنه بوده و در اين راستا از 
 ظرفيت نهادهاي تخصصي ذي ربط استفاده خواهد شد.

4. شناسايي مصرف كنندگان واقعي به منظور تسهيل 
و دسترس��ي به بازار از طريق اعمال محدوديت هاي 
فني و اعتباري امكان پذير، صورت پذيرد. 5. به منظور 
توسعه فضاي رقابتي و مديريت بازار، واردات خودرو 
تسهيل خواهد شد. 6. پيشنهادات الزم براي اصالح 
قوانين و مقررات مزاحم و غيرضروري از طرف شوراي 
رقابت ارايه مي شود.  7. پايش بازار خودرو به صورت 
مس��تمر انجام و تعدي��الت الزم به ص��ورت پويا در 
متغيرهاي مربوط به عرضه، قيمت، شيوه دسترسي 
و غيره اعمال شود.  به گزارش اساس اين گزارش، بند 
5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي »تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، 
مقدار و شرايط دسترس��ي به بازار كاالها و خدمات 
انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط« است. 
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خبرروز

كشف ۳ تن ماهي صيد شده غيرمجاز توسط مرزبانان خوزستان
فرمانده مرزباني استان خوزستان از كشف ۳ تن ماهي صيد شده فاقد هرگونه مجوز قانوني در آب هاي شمال خليج فارس خبر داد. 
سردار لطفعلي پاكباز گفت: مرزبانان ماهشهر در راستاي كنترل نوار مرزي و مبارزه با قاچاق و حفاظت از منابع آبزي، حين گشت 
زني در آب هاي شمال خليج فارس به يك فروند شناور صيادي كه در حال خروج از آب هاي سرزميني بوده مظنون شدند كه جهت 
بررسي بيشتر آن را متوقف كردند. فرمانده مرزباني استان خوزستان افزود: در بازرسي از شناور توقيف شده ۳ هزار كيلوگرم ماهي 
كه با هدف فروش به دالل هاي كشورهاي حوزه خليج فارس، خارج از قوانين و مقررات شيالت صيد شده بود، كشف شد. او با اشاره 
به دستگيري 4 متهم در اين رابطه خاطرنشان كرد: كارشناسان ارزش محموله كشف شده را بالغ بر 10ميليارد ريال برآورد كرده اند.

رويداد

چند سال اخير به طور مداوم خبرهاي ناخوشايندي از 
وضعيت آبي كشور مي شنويم؛ همه آنها نشان دهنده 
اين است كه وضعيت ذخاير سدها و منابع آبي زيرزميني 
 كش��ور مناس��ب نيس��ت؛ از طرفي هم خشكسالي و 
كم بارش��ي فشار آورده و مش��كالت زيادي را رقم زده 
است البته در چند هفته گذشته، بارندگي هاي خوبي 
در سراسر كشور رخ داد كه براساس اعالم وزارت نيرو، 
حدود 40 درصد ذخاير سدهاي كشور پر شده است اما 
بنابر اعتقاد كارشناسان، خشكسالي و كم آبي چند سال 
گذشته به حدي زياد بوده و منابع آبي را از بين برد كه 
اين بارش ها جبران آن همه عقب ماندگي را نمي كند؛ 
بنابراين نبايد فكر كنيم كه با اين بارش ها كمبود منابع 
آبي جبران شده است. تا پيش از اين بارندگي ها، سازمان 
هواشناس��ي اعالم كرده بود كه بارش هاي كشور ۳0 
درصد كمتر از معمول اس��ت؛ اين در حالي اس��ت كه 
حدود ۹0 درصد از مساحت كشور درگير خشكسالي با 
شدت و ضعف هاي متفاوت است. همچنين بنابر اعالم 
ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب، حدود ۲۷0 شهر 
كشور دچار تنش آبي است؛ از سوي ديگر فرسودگي 
خطوط لوله انتقال آب موجب هدررفت ۲۵ درصد 
آب در شبكه آبرساني مي شود كه خسارتي معادل 
۶۵ هزار ميليارد تومان در قالب زيان انباشته به همراه 
دارد. وقتي اين شرايط پيش مي آيد، براي جبران آن 
اقدامات مختلفي از جمله احداث چاه هاي عميق در 
جاي جاي دش��ت ها صورت مي گيرد كه تعدد اين 
چاه ها موجب مي شود تا شيره زمين كشيده و ديگر 

تواني براي منابع آبي زيرزميني باقي نماند.

    ۴۰۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز
در اين وضعيت مشكالت زيادي متوجه بخش هاي 
مختلف از جمله محيط زيس��ت مي ش��ود. يكي از 
بخش هايي كه چاه ها حيات آن را به خطر مي اندازند 

تاالب ها هستند. اگر نگاهي به روند حفر چاه ها چه 
مجاز و چه غيرمجاز در كشور داشته باشيم، مي بينيم 
كه در مدت چهار دهه گذشته بهره برداري از آب هاي 
زيرزميني در دشت ها ش��دت گرفته است. آمارها 
نش��ان مي دهد در دهه ۵0 ح��دود 1۵ هزار حلقه 
چاه غيرمجاز در كش��ور وجود داش��ت اما اكنون به 
بيش از 400 هزار حلقه چاه غيرمجاز افزايش يافته 
است كه اثرگذاري اين روند براي حيات تاالب ها به 
ويژه آنهايي كه حوضه آبريزشان بسته است، بسيار 
خطرناك است. متخصص مديريت زيست بوم هاي 
تاالبي درباره تاثي��ر چاه ها بر حيات تاالب ها به ايرنا 
گفت: حفر چاه هاي عميق چه مجاز و چه غيرمجاز 
در دشت ها و مزارع كشاورزي آسيب جبران ناپذيري 
را بر تاالب هاي كش��ور وارد مي كن��د؛ به طوري كه 
در برخي موارد ديگر قابل جبران نيس��ت و در اين 
ش��رايط تاالبي كه زماني حيات بخش يك منطقه 
بود، ديگر به كانون گرد و غبار تبديل شده است. علي 
ارواحي افزود: نگاه��ي به روند حفر چاه ها چه مجاز 
و چه غيرمجاز در كشور نشان مي دهد كه در مدت 
چهار دهه گذشته بهره برداري از آب هاي زيرزميني 
در دش��ت ها شدت گرفته اس��ت، اين مساله شايد 
از سياست هاي ما در راس��تاي توسعه كشاورزي و 
خودكفايي در محصوالت نشأت مي گرفت اما غافل 

از اينكه متناسب با توان سرزمين ما نبود.

    هزار حلقه چاه اطراف تاالب پريشان
او اظهار داشت: مثال حدود 40 سال پيش در اطراف 
تاالب پريشان ۵0 حلقه چاه بود اما اكنون حدود هزار 
حلقه چاه اطراف اين تاالب وجود دارد كه از اين تعداد 
بيش از ۲00 حلقه چاه غيرمجاز است؛ با اين حساب 
روندي را آغاز كرده ايم كه همان تشديد فشار بر منابع 
آبي زير زميني در كشور است. متخصص مديريت 

زيس��ت بوم هاي تاالبي ادام��ه داد: از طرف ديگر در 
دهه ۵0 حدود 1۵ هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور 
وجود داشت اما اكنون آمارها نشان مي دهد كه بيش 
از 400 هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور وجود دارد، 
جداي از چاه هاي غيرمجاز زيادي كه در كشور حفر 
شده، چاه هاي مجاز ما هم عمدتا متناسب با پروانه 
بهره برداري، آب برداشت نمي كنند؛ در واقع بسياري 
از آنها بيش��تر از ميزان پروانه اي كه براي آنها صادر 
شده، بهره برداري مي كنند، عالوه بر اين، عمدتا بارها 
اين چاه ها كف شكني شدند يعني عمقشان افزايش 
يافته اس��ت و اين خود نش��ان مي دهد كه به شدت 
س��فره هاي آبي زيرزميني در دش��ت هاي مختلف 
كشور در حال افت سطح است و چاه هاي مجاز هم 

كف شكني مي كنند تا مازاد بهره برداري كنند.
متخصص مديريت زيست بوم هاي تاالبي گفت: نكته 
ديگري كه بس��يار حائز اهميت است، اين است كه 
هر زمان كه با وزارت جهاد كشاورزي يا نيرو درباره 
مديريت منابع آبي صحبت مي كنيم به الگوي كشت 
اشاره مي كنند؛ اين در حالي است كه بايد حقيقتي را 
بپذيريم؛ اينكه سياست گذاري دولت ها در چند دهه 
گذشته مسير را به سمتي برده است كه كشاورز هم 
در اين شرايط اقتصادي مانند هر بخش ديگري به 
دنبال بهره برداري اقتصادي باشد؛ بنابراين وزارت 
جهاد كشاورزي بايد مطالعه كند كه در دشت هاي 
مختلف چه كش��ت هايي انجام ش��ود كه از لحاظ 
ريالي ارزش اقتصادي داش��ته باشد و همزمان آب 
كمتري مصرف كند؛ در غير اينصورت اينكه صرفا به 
كشاورز گفته شود كه از يك محصول آب بر دست 
بكش��د و از مزاياي اقتصادي آن هم چشم پوش��ي 
كند، نتيجه بخش نخواهد بود كما اينكه در مدت 
چهار دهه اجراي هر چيزي كه درباره الگوي كشت 

گفته شده را روي زمين نمي بينيم.

افزايش۲۶برابريچاههايآبغيرمجازباليجانتاالبها
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 بيم ها و اميدهاي 
بازار سهام

دوستاني كه از محدوده 1 ميليون و ۳00 هزار 
واحد خريد كردند دوباره بايد حد س��ود و زيان 
خود را برنامه ريزي ك��رده و آن را بازيابي كنند. 
نوس��ان هاي كوچك خطري ندارد )مثال فعاًل 
بازار نش��انه خاصي براي برگش��ت نداش��ته و 
مي توان به دورنماي پيش رو اميد داش��ت. در 
اين بازار مقداري ريس��ك جايز است و ايرادي 
ندارد كه كمي با نوس��انات همراه شد. شاخص 
حتي مي تواند از اين مهم باالتر برود و رشد هاي 
بيش��تري را تجربه كند., فعاالن بازاري كه تازه 
مي خواهن��د اقدام به خريد كنن��د بايد مراقب 
تحوالت باشند و با آگاهي بيشتر وارد بازار شوند. 
اين دسته از سرمايه گذاران اگر ديد كوتاه مدت 
دارن��د و براي ۶ماه برنامه ري��زي كرده اند نبايد 
بي گدار ب��ه آب بزنند. خريد زم��ان در اين بازه 
زماني مي تواند تبعات مخربي براي آنها به همراه 
داشته باش��د. در واقع خريد سهم هاي كه رشد 
كرده اند ريس��ك بااليي دارد. فض��اي دي ماه 
بازار س��هام با فضاي آذرماه تفاوت هايي دارد و 
ممكن است، فش��ارهايي را متوجه سهامداران 
تازه كار كند. ش��خصا به عنوان ي��ك فعال بازار 
سرمايه معموال وقتي در اين شرايط باشم ترجيح 
مي دهم خريد نكنم, يا در صندوق هاي روشن 
و س��ودده حضور پيدا كنم، ضمن اينكه نيازي 
نيست، بيشتر از ۲0درصد سرمايه سهامداران 
درگير اين فضا ش��ود. مبتني بر اين توضيحات 
بازار سهام در چش��م انداز پيش رو مجموعه اي 
بيم ه��ا و اميدها را در براب��ر دارد. اگر با آگاهي و 
اطالعات مناس��ب با اين بازار مواجه شد، نتايج 
هم مطلوب خواهد بود در غير اين صورت، بازار 

اين قابليت را دارد كه تكانه ايجاد كند.

قوانين جديد در بازار
انتظار فعالين براي اينكه اطالعيه ها در آخر وقت 
فعاليت بازار منتش��ر نشود كاماًل به حق است. با 
توجه به استنباط من هدف از انتشار اين دست 
اطالعيه ها واردكردن شك منفي به بازار نيست، 
اما بهتر اس��ت كه مقدمه اي مطرح شود چراكه 
بس��ياري از فعالين حتي اشخاص حرفه اي هم 
به مرورزم��ان به اين مطلب ع��ادت كرده اند كه 
فرابورس كپي از چارچوب بورس را با تغيير نام 
ارايه مي دهد. فرابورس از ابتداي تا سيس نبايد 
اين دس��ت محدوديت ها را تجربه مي كرد، اين 
تغييرات به مرور انجام مي شود. بايد گفت انتشار 
اطالعيه ها در چهارشنبه رويه است كه بر مبناي 
اشتباهات گذشته انجام شده و مطابق همين روال 
ادامه پيدا مي كند، البته بهتر بوده كه اطالع رساني 

شود كه اين نوع تصميم در حال اتخاذ است.

هزينهيكميليارددالريمبارزهباموادمخدربردوشايران
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر بر لزوم حمايت 
جامعه جهاني از جمهوري اسالمي براي مبارزه 
با اين بالي خانمان س��وز به خص��وص در حوزه 
قاچ��اق تاكيد كرد و گفت: ايران س��االنه حدود 
۷00 ميلي��ون دالر تا يك ميلي��ارد دالر هزينه 
مبارزه ب��ا مواد مخدر مي كند. اس��كندر مومني 
اظهارداشت: طبق گزارش نهادها و سازمان هاي 
بين المللي حدود ۹۲ درصد كشفيات مواد مخدر 
توسط جمهوري اسالمي انجام مي شود كه در اين 
زمينه ايران كامال تنها بوده و هزينه آن بر دوش 
دولت و مردم است. او هزينه مبارزه با مواد مخدر 
را بسيار سنگين توصيف كرد و افزود: بخش قابل 
توجه��ي بار مالي در حوزه مب��ارزه با مواد مخدر 
شامل انسداد مرزي، مقابله با قاچاق، شناسايي و 
رصد ترانزيت مواد، كاهش تقاضا، درمان، كاهش 
آسيب و بازتواني است كه تا به امروز هيچ كمكي 
از س��وي نهاده��اي بين المللي ص��ورت نگرفته 
است. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه 
به مس��ووليت نهادهاي بين المللي در اين بخش 
اش��اره كرد و گفت: دفتر مقابله ب��ا مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل متحد در س��ال 1۹۹۹، دفتر 
نمايندگي خود را در ته��ران افتتاح كرد و از آن 
سال تاكنون ايران، همكاري بسياري خوبي را با 
سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
و عرصه هاي مرتبط با آن داشته است. مومني با 
بيان اينكه بيش از ۲۳ سال است كه ايران با دفتر 

مقابله با مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل متحد 
UNODC هم��كاري دارد، اضاف��ه كرد: ايران 
شريك اصلي سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر محس��وب مي شود و بارها سازمان 
ملل متحد از اقدامات ايران در اين عرصه تش��كر 
كرده است. دبيركل ستاد مبارزه بامواد مخدر با 
اشاره به رشد كشت و توليد مواد مخدر سنتي و 
صنعتي در افغانس��تان، گفت: ايران براي مقابله 
بهينه خود با اين معضل جهاني نيازمند مشاركت 
ساير كشورها بوده و مي باشد، ضمن آنكه مبارزه 
با جريان قاچاق غيرقانوني از منش��أ افغانستان 
نيازمند فناوري هاي پيشرفته و بروز است. او در 
پايان يادآور شد كه به دليل برخوردهاي سياسي، 
گزينشي و ناش��ي از تحريم هاي ظالمانه امريكا، 
دسترس��ي به اين فناوري ها با دش��واري روبرو 
است، و كش��ورهاي غربي نيز از آن سرباز زده يا 

مداخله مي كنند.

قانون تعرفه گذاري پرستاران همچنان 
درگير اما و اگرهايي است كه در بودجه 
140۲ ب��ه آن پرداخته ش��ده اس��ت، 
بنا ب��ه گفته مس��ووالن وزارت بهداش��ت و درمان 
تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري در سرانه درمان 
گنجانده ش��ده و به اين ترتيب اين بيمه ها هستند 
كه بايد نس��بت به ميزان كاري كه پرستاران انجام 
مي دهند، مبلغي را در آنه��ا پرداخت كنند. ماجرا 
همي��ن قدر گنگ و نامفهوم اس��ت و ت��ا زماني كه 
اجرايي نش��ود هيچ كس نمي تواند در مورد خوب 
يا بد بودن اين تصمي��م اظهارنظر كند. البته اينكه 
بيمه ها هميش��ه به مراكز درماني بدهكارند و حاال 
دريافتي پرستاران هم به اين بدهي هاي انباشته قرار 
است اضافه شود، مساله اي است كه مرور زمان آن را 
مشخص مي كند. به هر حال پرداخت حق و حقوق 
پرستاران به هر شكل كه انجام شود مي تواند براي 
آنها روزنه اميدي باشد، مساله نحوه پرداخت نيست 
مساله حقوقي است كه پرستاران سال هاست منتظر 
دريافت آن هستند و هر سال به بهانه هاي مختلف 
دولت از پرداخت آن سر باز مي زند. اين بار اما معاون 
پرستاري وزارت بهداشت و درمان اظهار اميدواري 
كرده است كه با گنجاندن تعرفه خدمات پرستاري 
در سرانه سالمت مي توان به پرداخت آن اميدوار بود.

    تعرفه خدمات پرستاري در سرانه سالمت
معاون پرستاري وزارت بهداش��ت با تاكيد بر اينكه 
رقم پيش��نهادي اليحه بودج��ه 140۲ براي قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري معيار پرداختي به آنها 
نيس��ت، در اين باره توضيح داد: با ورود تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري به سرانه س��المت، ديگر حداقل 
و حداكثري براي بودجه آن وجود ندارد و بر اس��اس 
ميزان خدماتي كه پرس��تاران اراي��ه مي دهند و آن 
خدمت در س��امانه هاي بيمارستاني ثبت مي شود، 
بيمه مكلف به پرداخت اس��ت. دكتر عباس عبادي 
در گفت وگو با ايسنا، درباره بودجه پيشنهادي4۸00 
ميليارد توماني ب��راي اجراي قان��ون تعرفه گذاري 
خدمات پرس��تاري در اليحه بودجه 140۲، گفت: 
به دنبال پيگيري هاي صورت گرفته از سوي وزارت 
بهداشت، خوشبختانه در اليحه بودجه پيشنهادي 
س��ال آتي، تعرفه خدمات پرستاري طبق بند »ي« 
ماده 1۷ در سرانه سالمت قرار گرفته است كه به دنبال 
اين موضوع بيمه ها صراحتا مكلف مي ش��وند محل 

پرداختي از اين قانون را از سرانه سالمت قائل شوند.

    رقم پيشنهادي اليحه بودجه 
معيار پرداختي به پرستاران نيست

وي افزود: با ورود تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري 
به سرانه س��المت، ديگر حداقل و حداكثري براي 
بودجه آن وجود ندارد و بر اس��اس ميزان خدماتي 
كه همكاران پرستار ارايه مي دهند و آن خدمت در 
سامانه هاي بيمارستاني ثبت مي شود، بيمه مكلف 
به پرداخت است. بر اين اساس حتي اگر مبلغي كه 
اكنون )4۸00 ميليارد تومان( به نظر ما اشتباها در 
بخشي از جدول اليحه بودجه آمده است، ثابت بماند 
اما با ورود قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به 
س��رانه س��المت ديگر حدي براي پرداخت وجود 
ندارد و بسته به ميزان عملكرد، پرستار از اين محل 
دريافتي خواهد داشت. عبادي اظهار كرد: بر اساس 
پيگيري هايي كه از همكاران سازمان برنامه و بودجه 
داشته ايم از اين امر آگاه ش��ديم و نيازي نيست در 
اين بخش نگراني وجود داشته باشد. نكته ديگر اين 
است كه اگر قرار باشد افزايشي داشته باشيم معموال 
در ضريب ريالي كارشناس��ان پروانه دار يا تغييري 
كه در ارزش نسبي خدمات با تصويب شوراي عالي 
بيمه صورت مي گيرد، انجام مي شود. بنابراين فعال 
مي توان عددي ك��ه در اليحه بودجه آمده اس��ت 
)4۸00 ميلي��ارد تومان( را ناديده گرفت البته همه 
اينها منوط به اين است كه فرايند اداري ثبت بودجه 
به اتمام برسد. معاون پرستاري وزارت بهداشت در 
پاسخ به س��والي درباره چرايي درج بودجه 4۸00 
ميليارد تومان��ي در جداول اليح��ه بودجه 140۲ 
در ش��رايطي كه قرار نيس��ت س��قف و كفي براي 
پرداخت ها در نظر گرفته ش��ود و همه چيز وابسته 
به ميزان خدمات ارايه شده از سوي پرستاران است، 
توضيح داد: ما هم در مواجهه اوليه با عدد ذكر شده 
شوكه ش��ديم، اما با پيگيري هاي صورت گرفته از 
كارشناسان مربوطه معاونت توسعه وزارت بهداشت 
و س��ازمان برنامه  و بودجه مشخص شد كه اين رقم 
بايد ناديده گرفته شود زيرا گام مهم اين بود كه اين 

خدمات وارد سرانه سالمت شود.

    ثبت خدمات پرستاران؛ مهم ترين اصل 
در اجراي قانون تعرفه گذاري

او با تاكيد ب��ر لزوم تقويت سيس��تم ثبت خدمات 
بيمارستاني )HIS( ها، اظهار كرد: اگر ثبت خدمتي 
ص��ورت نگي��رد بيمه ها ه��م پرداخت��ي نخواهند 
داش��ت كه مشكل فعلي ما در س��ال جاري مربوط 
به همين بخش و ضعف ما در ثبت خدمات اس��ت 
كه ان شاءاهلل هرچه به پايان سال نزديك مي شويم 
سيستم ها توس��عه يافته و اين مشكل كمتر شود و 
مديران بيمارس��تاني و مديران پرس��تاري در ثبت 
خدمت پرس��تاران دقت كافي داش��ته باش��ند. او 
درباره چالش هايي كه در زمين��ه ثبت خدمات در 
سامانه هاي بيمارس��تاني وجود دارد، تصريح كرد: 
گام اول اين بود كه دستورالعمل رسيدگي به اسناد 
بيمارستاني نگاشته شود كه اين كار در تيرماه امسال 
انجام شد. دستورالعمل رسيدگي به اسناد، كد هر 
 )HIS( خدمت را در سيستم رايانه اي بيمارستان ها
تعريف مي كند؛ بنابراين براي هر بيماري كه بستري 
مي شود و هر خدمتي كه دريافت مي كند بر اساس 
سامانه هاي طراحي شده ثبت خدمت انجام مي شود.

    دغدغه ثبت خدمات
در بيمارستان هاي غيردانشگاهي

عبادي افزود: ما دو دسته بيمارستان در كشور داريم؛ 
بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت تحت عنوان 
بيمارستان هاي دانش��گاهي كه از اين بابت دغدغه 
زيادي نداريم چون در زيرساخت اين بيمارستان ها، 
وزارت بهداشت تس��لط كافي دارد. بيشتر نگراني ما 
مورد دسته دوم و بيمارستان هاي غيردانشگاهي كه 
ش��امل خصوصي، ملكي تامين  اجتماعي، نيروهاي 
مسلح و خيريه ها است؛ هرچند در دوره هاي آموزشي 
كه براي مديران بيمارس��تاني برگزار كرديم بر اين 
موضوع تاكيد شده و دس��تورالعمل ها هم برايشان 

فرستاده شده است.

    تيرماه ۱۴۰۱ 
HIS آغاز زمان ثبت خدمات پرستاري در

معاون پرس��تاري وزارت بهداش��ت، ادامه داد: چون 
هيات دولت در ارديبهش��ت ماه ب��ر موضوع نگارش 
دستورالعمل رسيدگي به اسناد بيمارستاني تاكيد 
كرد و تا زمان اتمام كار به تيرماه رس��يديم، چهار ماه 

ابتدايي سال جاري ثبت خدمتي نداشتيم و بر اساس 
تفاهم نامه اي كه با بيمه ها داش��تيم مقرر شد ثبت 
خدماتي كه در ش��هريور، مهر و آبان صورت گرفته 
است به شكل ميانگين به 4 ماه ابتدايي سال هم كه 
ثبت ناقصي از خدمات داشتيم، تسري پيدا كند. در 
مجموع همكاران پرستار متضرر نخواهند شد چون 
ميانگين خدمات برايش��ان لحاظ مي ش��ود و بر اين 
اساس پرداخت به آنها صورت مي گيرد. او در خصوص 
وضعيت پرداختي ها به پرستاران از محل تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري تاكنون، گفت: آبان ماه سال جاري 
اولين پرداختي ها انجام شد. مجموعه پرداختي ها از 
سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت تقريبا 1.۲ 
هزار ميلي��ارد تومان بود و 400 ميليارد تومان هم به 
سازمان تامين اجتماعي پرداخت شد. سازمان برنامه 
و بودجه تاكنون سه نوبت پرداختي به سازمان هاي 
بيمه گر پايه )تامين اجتماعي، بيمه سالمت، نيروهاي 
مسلح( داشته است و مجموعا تا اول بهمن  ماه سال 
ج��اري حدود ۲.۵ ه��زار ميليارد توم��ان به بيمه ها 

پرداخت شده است.

    كاهش نارضايتي پرستاران
 با شيوه جديد پرداخت ها

عبادي با اشاره به اينكه بر اساس دستورالعمل بازتوزيع، 
بيمارستان ها مكلف هس��تند پرداختي خود را ادامه 
دهند، بيان ك��رد: در نوبت اول چ��ون فرصت زماني 
محدودي داشتيم به شكل علي الحساب با درنظر گرفتن 
ميانگين دريافتي هر فرد در س��ه ماه قبل از آن ضرب 
در ضريبي خاص، به پرستاران پرداختي هايي داشتيم 
اما، در نوبت هاي بعدي مبتني بر عملكرد پرس��تاران 
در حال پرداخت هس��تيم. اميدواري��م با مدل جديد 
پرداخت كه مبتني بر عملكرد پرستاران است برخي 
نارضايتي ها برطرف شود. او افزود: زمان پرداخت ها از 
دانشگاهي به دانشگاهي ديگر متفاوت است. پرستاران 
برخي دانشگاه ها تا پايان شهريور ماه كارانه هاي خود را 
دريافت كردند اما برخي پرستاران ديگر ممكن است 

بدهي قديمي از سال قبل هم داشته باشند.

    تعيين تكليف پرداخت معوقات
 ۳ ماه پاياني سال ۱۴۰۰

عبادي در پاس��خ به سوالي درباره تكليف محاسبه مبالغ 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري كه قرار بود از اول دي ماه 
1400 در نظر گرفته شود، توضيح داد: سازمان هاي بيمه گر 
تعهدي در نهاد رياست جمهوري در حضور معاونت اجرايي 
به وزارت بهداشت دادند كه بايد در رابطه با سه ماهه پاياني 
سال قبل هم پرداختي داشته باشند. البته اين كار هنوز 
انجام نشده است و فعال به عنوان طلب همكاران پرستار 
شناخته مي شود. از آنجايي كه اقدامات اجرايي تعرفه گذاري 
خدمات، آن زمان نهايي نشده بود براي پرداخت آن بخش 

هم بايد به شكل ميانگين دريافتي اقدام كنند.

     چالش هاي پرستاران با دو بيمه گر پايه
او درخصوص پرداختي هاي سازمان تامين اجتماعي 
به پرس��تاران، تصريح ك��رد: پرس��تاران مجموعه 
وزارت بهداش��ت كه ۷0 درصد جمعيت پرستاران 
را ش��امل مي ش��وند از محل تعرفه گذاري خدمات 
دريافتي داش��ته اند اما بر اس��اس گزارشات واصله، 
پرستاران تامين اجتماعي هنوز هيچ دريافتي بابت 
تعرفه گ��ذاري خدمات پرس��تاري با ش��كل جديد 
نداش��تند و در نيروهاي مس��لح هم به شكل بسيار 

محدود پرداختي هايي انجام شده است.

    همه مقيد به اجراي قانون هستند
عبادي افزود: بالغ بر ۵0 درصد بودجه تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري توزيع شده است و سازمان  تامين 
اجتماعي، نيروهاي مس��لح و بخش خصوصي بايد 
خود را مقيد به اجراي قان��ون بدانند؛ بودجه كامال 
نشان دار است ولي اينكه خود را مقيد به اجراي قانون 
نمي دانن��د چون به لحاظ س��اختاري زيرمجموعه 
وزارت بهداش��ت نيستند بايد س��ازمان هاي ناظر 
مانند بازرسي كل كشور به اين امر ورود كنند. معاون 
پرستاري وزارت بهداشت در پايان با تاكيد بر لزوم 
توسعه مراكز مراقبت در منزل، اظهار كرد: آيين نامه 
اين موضوع هم اخيرا بازنگري و نهايي شده است و 
ان شاءاهلل منتظر ابالغ وزير بهداشت هستيم تا فضا 
براي ارايه خدمت بيش��تر پرس��تاران فراهم شود و 
مردم هم مي توانن��د خدمات با كيفيت و ارزان تري 
خ��ارج از بيمارس��تان دريافت كنن��د. تعرفه هاي 
خدمات مراقبت در منزل مشخص است اما مشكل ما 
اين است كه بيمه ها اين خدمات را پوشش نمي دهند 

و پيگير رفع آن و اقناع بيمه ها هستيم.

گزارش
مالكپرداختيهابهپرستاراندربودجه۱۴۰۲ 

ميزانكار،مالكدريافتيپرستارانميشود
تعرفه گذاري خدمات پرستاري در سرانه سالمت

پيشبينيدماوبارشنرمالدرتهرانطيبهمنماه
مديركل اداره هواشناسي اس��تان تهران با بيان 
اينكه بارش هاي دي ماه نس��بت ب��ه بلندمدت 
۳۹ درص��د و دم��اي هوا 1.4 درجه سلس��يوس 
كاهش يافته اس��ت، اظهارك��رد: ميزان بارش ها 
و دما در بهمن ني��ز به طور خوش��بينانه در حد 
نرمال خواهد ب��ود اما بارش ه��اي احتمالي هم 
كم بارشي هاي گذش��ته را جبران نخواهد كرد. 
مازي��ار غالمي درب��اره پيش بيني دم��ا و بارش 
در بهمن م��اه اظهار ك��رد: تحلي��ل جديدترين 
نقش��ه هاي پيش بيني فصلي بيانگر آن است كه 
طي س��ه ماه آينده متوس��ط دماي هوا در سطح 
استان باالتر از نرمال برآورد شده )0.۵ تا 1 درجه 
باالتر از نرمال( اس��ت و متوسط بارش استان در 
بهترين شرايط و خوش بينانه ترين حالت در حد 
نرمال پيش بيني مي شود. او افزود: از نظر توزيع 
ماهانه بارش نيز انتظار مي رود كه به تدريج طي 
بهمن ماه بارش به شرايط نرمال گرايش پيدا كند. 
در عي��ن حال با توجه به كاهش بارش انباش��ته 
ش��ده از ماه هاي قبل، بارش ه��اي احتمالي آتي 
نمي تواند كم بارشي را جبران كند و كماكان لزوم 
صرفه جويي مص��رف آب در بخش هاي مختلف 

عمومي )مردم( و اختصاصي )بخش هاي مختلف 
كش��اورزي، صنعتي و...( كم��اكان وجود دارد. 
مديركل اداره هواشناسي اس��تان تهران افزود: 
بررس��ي بارش از ابتداي س��ال زراع��ي تاكنون 
نشان دهنده آن است كه استان تهران ششمين 
استان كشور از نظر بيشترين كاهش بارش بوده 
است. غالمي در پايان تصريح كرد: دي ماه 1401 
در مقايسه با بلندمدت به طور نسبي سردتر بود. از 
نظر توزيع دما در شهرستان هاي استان نيز تمامي 
شهرستان هاي استان با كاهش دما روبرو بودند 
كه بيشترين كاهش دما مربوط به شهرستان هاي 

پرديس، شميرانات وتهران بود.


