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سياست گذاري هاي  جديدفردا  دير استاتاق ها  و تغيير نقشه اقتصاد سياسي پرسش هاي بدون پاسخ  
گذار از اقتصاد دولتي و دستوري 
در گروي وجود بخش خصوصي 
قوي و كارآمد است. اين اما يك باره 
و از آسمان بر زمين نازل نمي شود 
و برآم��ده از تح��والت عمي��ق 
در مناس��بات و س��از و كارهاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي و 
تالش و پايمردي فعاالن بخش 
خصوصي است. اتاق هاي بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي 
به عنوان ميراث دار »مجلس وكالي تجار« با پيشينه حدود 
140 ساله از مهم ترين نهادهاي بخش خصوصي كشورمان 
اس��ت كه تحوالت آن نمايانگر و تاثيرگذار بر چگونگي روند 
توسعه كش��ور و گذار از اقتصاد دولتي است.  اوايل اسفندماه 
دهمين دوره انتخاباتي اين نهاد مهم بخش خصوصي برگزار 
و نمايندگان فعاالن اين بخش براي چهار س��ال آتي تعيين 
مي ش��وند. اين انتخابات اما از يك جهت اهميت بسيار دارد. 
اينكه پس از يك دست شدن قدرت در اركان حاكميتي، جايگاه 
مهم ترين نهاد بخش خصوصي در اين ماجرا و گفتار مسلط بر 
صورت بندي مراكز قدرت چيست؟! آيا اين نهاد پرسابقه و شايد 
قديمي ترين نهاد مدرن كشور نيز در يكدستي گفتار حاكم 
حل و هضم مي شود و قدرت آن هر چه بيشتر تحليل مي رود 
يا آنچنان كه آرزوي بنيانگ��ذاران و اعضاي آن در طول بيش 
يك و نيم قرن اخير بوده است، نهادي حتي االمكان مستقل از 
دولت و مقاوم در برابر دست درازي ها و مداخالت آن در حوزه 
اقتصاد و كسب و كار مردم خواهد ماند؟! اتاق هاي بازرگاني اما 
از يك تحول مهم در فضاي اقتصاد سياسي كشور در دو دهه 
اخير آس��يب جدي ديده و جايگاه آن در ساختار اقتصادي و 
چانه زني هاي سياس��ي تا حد زيادي تضعيف شده است. اين 
تحول ابالغ سياست هاي اصل 44 در اواسط دهه هشتاد است 
كه آن را مي توان پس از زلزله مصادره ها و ملي شدن ها و... در 
اوايل انقالب مهم ترين حادثه در تغيير نقشه اقتصاد سياسي 
كشورمان در دوران معاصر دانست. اين تحول بزرگ كه قرار 
بود به گسترش بخش خصوصي و تقويت بنيان ها و نهادهاي 
آن و كاهش حضور و اس��تيالي دولت در اين حوزه بيانجامد، 
به راه و مقصدي ديگر رفت و نه فقط بخش خصوصي بزرگ و 
تقويت نشد، بلكه به ظهور ضلع چهارمي عالوه بر بخش هاي 
دولتي و تعاوني و خصوصي، در اقتصاد كش��ور منجر شد كه 
»خصولتي« نام گرفت. بخشي كه در كنار بخش دولتي، سهمي 
بزرگ از مالكيت و مديريت بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي را در 
اختيار دارد و البته رغبت و عالقه اي نيز به انجام كار تشكلي و 
حضور در نهادهايي همچون اتاق بازرگاني ندارد. چرا كه اوال 
از سياست هاي اقتصادي رانت زا و محدود كننده و انحصاري 

موجود منتفع مي شود و ثانيا مسائل و مشكالت خود را از طرق 
ديگر و با اتكا به ارتباط��ات و ابزارهاي خاص خود حل و فصل 
مي كند.  آخرين گزارش يكصد بنگاه برتر كشور حكايت از وزن 
باالي بنگاه هاي دولتي و خصولتي در اقتصاد كشورمان است. 
چنانكه يكصد بنگاه اول »فهرست 500 بنگاه برتر« كه سهم 
87 درص��دي از كل فروش از دو ميلي��ون 283 هزار ميليارد 
توماني اين بنگاه ها را در اختيار دارند، عمدتا بنگاه هاي دولتي و 
خصولتي اند.   رييس اتاق ايران چندي پيش با اشاره به حضور 
سنگين دولت در بنگاه هاي بورسي، از سهم تنها 15 درصدي 
بخش خصوصي در بازار سرمايه )47 درصد دولتي، 25 درصد 
صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و 9 درصد نهادهاي 
عمومي( گاليه كرد و اين س��وال را مطرح كرده كه »آيا با اين 
درصدها س��هم بخش خصوصي در حوزه صنعت كشور، در 
مسير رشد و تعالي بوده است يا خير؟« )9/19/ 1401( سوالي 
كه به نظر جواب آن منفي است. چنانكه سهم بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط كه عمدتا متعلق به بخ��ش خصوصي اند و پايگاه 
اتاق هاي بازرگاني محسوب مي شوند در اقتصاد صنعتي در طي 
اين سال ها رو به نزول بوده است. چنانكه اكنون اگر چه از حدود 
88 هزار بنگاه صنعتي، حدود 84 هزار بنگاه كوچك و متوسط 
محسوب مي شوند )كوچك: بين 10 تا 49 نفر و متوسط: بين 
50 ت��ا 150 نفر( اما در مجموع تنها حدود 16 درصد از ارزش 
افزوده، 40 درصد از اش��تغال و 9 درصدي از صادرات صنعتي 
را در اختيار دارند. اين در حالي اس��ت كه سهم حدود 4 هزار 
بنگاه هاي بزرگ )150 نفر كاركن به باال( از ارزش افزوده صنعت 
حدود 84 درصد و از اشتغال 60 درصد و از صادرات 90 درصد 
است. صادراتي كه عمدتا محصوالت شيميايي و پتروشيمي، 
فلزات اساسي و كاني هاي غيرفلزي و... است.  بر اين اساس و در 
چارچوب اين الگوي اقتصاد سياسي و الگوي توسعه صنعتي 
غالب، شاهد هر چه كمرنگ تر شدن نقش بنگاه هاي كوچك و 
متوسط و ساخت محور و حاشيه اي شدن آنها در اقتصاد كشور 
و هر چه پررنگ تر شدن بنگاه هاي بزرگ خصولتي متكي به 
انرژي و مواد خام هستيم كه نوعي درونگرايي و خودكفايي را 
در كشور نمايندگي مي كنند. در واقع با تنزل جايگاه صنعت 
و سرمايه داري صنعتي در كشورمان، قدرت گيري اتاق و توان 
مقابله آن با مداخالت اختالل زاي دولت و نهادهاي حاكميتي 
بسيار دشوار است. تغيير قانون اتاق و افزايش وزن دولت در آن 
نيز سبب ضعف افزون تر اتاق هاي بازرگاني و ساير تشكل هاي 
صنعتي و اقتصادي است. اينكه آيا از امكان و فرصت هاي محدود 
باقي مانده مي توان در جهت استيالي بيشتر اقتصاد دولتي و 
دستوري و تحقق اقتصاد آزاد و رقابتي و متكي به نهادهاي مدني 
و تشكل هاي مستقل اقتصادي استفاده كرد، سوالي است كه 
بخشي از پاسخ آن در انتخابات آتي اين نهاد مشخص مي شود.

با ارايه اليحه بودجه پيشنهادي 
1402 از سوي رييس جمهور، 
مجل��س كار خ��ود را جهت 
بررسي و تصويب آن آغاز نموده 
است. اصواًل فلسفه بودجه آن 
است كه دولت بتواند با در نظر 
گرفتن شرايط داخلي و خارجي 
كشور به اهداف اقتصادي خود 
دست يابد. در چند ماه اخير و در پي تحوالت گسترده از 
جمله علني شدن ناپايداري در بخش انرژي، اعتراضات 
اجتماع��ي و نيز اتخاذ مواضع خصمانه از س��وي برخي 
كشورها از جمله كره جنوبي و چين با اطمينان مي توان 
گفت كه دولت در سال پيش رو با چالش هاي زيادي روبرو 
خواهد بود. در چنين ش��رايطي انتظار مي رفت بودجه 
پيشنهادي نيز منعكس كننده اين شرايط خاص بوده و 
با خالقيت و البته جسارت تمام، امكانات مالي دولت را به 
طرف حمايت از فعاليت هاي اقتصادي به ويژه توليد داخل 
سوق مي داد. اما افسوس كه در بودجه پيشنهادي هيچ 
اراده اي در راستاي تحول اقتصادي به چشم نخورده و گويي 
تنها اعداد و ارقام به روز شده و قرار نيست اقتصاد كشور در 
مسير توسعه گام نهد.  آنچه در بررسي بودجه پيشنهادي 
دولت خودنمايي مي كند اين است كه دولت شرايط خطير 
اقتصادي كشور در سال آتي را جدي نگرفته و بنا دارد به 
تقسيم غنايم ادامه دهد و اصاًل نگران عاقبت كار نيست.  
بودجه پيشنهادي نشان مي دهد كه دولت ساده ترين و 
البته اشتباه ترين راه كار يعني خلق پول و دامن زدن به تورم 
را انتخاب كرده است. در اين ميان هيچ نشانه اي از اجراي 
سياست هاي صحيح اقتصادي از جمله كاهش تدريجي 
و در نهايت حذف يارانه هاي س��نگين انرژي به چش��م 
نمي خورد. هر كارشناسي كه كمي شجاعت، صراحت و 
صداقت داشته باشد بر اين واقعيت تلخ مهر تاييد خواهد زد 
كه كمبود گاز كه اين روزها دولت با آن درگير است تنها آغاز 
اين مسير پر پيچ و خم است و كمبود بنزين، گازوييل و برق 
نيز در كمين است. كاش نمايندگان مجلس اين واقعيت 
را درك مي كردند كه اقتصاد نحيف كشور تحمل مصرف 
ساالنه بيش از 170 ميليارد دالر انرژي با بيش از 90% يارانه 
را نداش��ته و اگر همين روند ادامه يابد در خطر فروپاشي 
خواهد بود. نابساماني در عرضه انرژي يعني كمبود گاز در 
زمستان و برق در تابستان و همدستي روسيه با غرب در 
بيرون راندن ايران از بازار انرژي جهان دو واقعيت را آشكار 
ادامه در صفحه 8 ساخته است.  

ب��ازار ب��ورس ص��رف نظ��ر از 
جاماندگي نسبت به بازارهاي 
موازي، ازلح��اظ رفتار P/E نيز 
قابل توج��ه اس��ت. هنگامي 
كه ن��رخ تورم بر مح��ور بيش 
از 20 درصد اس��ت، P/E  بازار 
مي بايست بر محور 5/6 باشد. 
بر اس��اس گزارش��ات 6ماهه 
شركت ها محور P/E حال حاضر عددي حدود 5/5 است. 
بنابراين بازار س��رمايه از لحاظ رفتاري نسبت به 40 سال 
گذشته خود دچار عقب ماندگي است. در شرايط تورمي 
حال حاضر كه به صورت متداوم تورم 40 درصد را شاهد 
بوديم، بورس مي بايست P/E اضافه مي كرد. انتظار تورمي 
در شرايط كنوني همچنان پابرجاست و براي سال 1402 
نيز زير 30 درصد نمي باشد. با چنين مختصاتي مي توان 
انتظار اضافه شدن P/E را داشت. افزون بر اين بازار بورس 
نسبت به بازارهاي موازي دچار عقب ماندگي است هرچند 
كه نمي توان اظهار داشت ساير بازارها در ارزش ذاتي خود 
هستند.  ممكن اس��ت بازار خودرو، مسكن، دالر و سكه 
دچار حباب ش��ده باش��ند اما به طوركل در شرايط حال 
حاضر از بازار بورس جلوترند و بازار بورس نس��بت به آنها 
دچار عقب ماندگي است. سطوح قيمتي حال حاضر بازار 
براي فردي كه اين روزها درصدد خريد سهام است، مناسب 
است. چنانچه برجام احيا شود، ساير بازارها دچار روند نزولي 
مي ش��وند اما بازار سرمايه دچار روند نزولي نمي شود و در 
برخي گروه ها با رشد نيز مواجه خواهد شد. مطابق انتظار 
تورمي شكل گرفته، بازار بورس از پتانسيل رشد برخوردار 
است. مهم ترين دليل عدم رشد بورس در اين روزها نبود 
نقدينگي است. نبود نقدينگي نيز به سبب اتفاقات سال 
99 و بي اعتمادي عامه مردم نسبت به فضاي بازار سرمايه 
است. متاسفانه پول جديد از سوي سهامداران خرد وارد 
بازار سرمايه نشده است. با توجه به جذابيت ايجادشده براي 
بازار سكه، خودرو و دالر در شرايط حال حاضر نقدينگي به 
سمت اين بازارها در جريان است و راه به بورس نمي يابد. 
ش��رايط انقباضي بانك مركزي به كمك سازمان برنامه و 
بودجه موجب روند افزايش��ي نرخ سود شده است. نكته 
قابل توجه اين است كه مطالبات صندوق بازنشستگي كه از 
فعاالن اصلي بازار هستند پرداخت نمي شود و آنها درصدد 
فروش سهام هستند. به موجب اين اتفاقات پتانسيل بازار 
بورس از لحاظ نقدينگي كاهش يافته و امكان رشد خود را 
ادامه در صفحه 8 ازدست داده است. 

همزم��ان با افزايش نوس��انات 
ارزي در بازارهاي كشور، هنوز 
بانك مركزي نتوانسته واكنش 
مناس��بي به اين اوضاع آشفته 
ارزي نشان بدهد. نه تنها واكنش 
مناسبي از سوي بانك مركزي 
مشاهده نمي شود، بلكه در كمال 
تعجب مردم و فعاالن اقتصادي 
مشاهده مي كنند كه بانك مركزي همراه با نوسانات ارزي، 
هر روز نرخ ارز توزيعي خود را افزايش مي دهد. بر اس��اس 
يك قانون نانوشته، يكي از راه هاي تعيين نرخ ارز در ايران 
رونمايي از نرخ بانك مركزي است. وقتي بانك مركزي نرخ ارز 
را باال مي برد، ناخودآگاه نرخ دالر در بازار آزاد با 4 الي 5 هزار 
تومان افزايش در بازار آزاد تعيين مي شود. اين رويكرد نشان 
مي دهد كه يكي از اضالع اصلي افزايش نرخ ارز در اقتصاد 
ايران خود بانك مركزي است. البته قصد من اتهام زني به 
مديري كه تازه بر مصدر كار نشسته نيست؛ حرف من اين 
است چرا آقاي فرزين و ساير مسووالن بانك مركزي شفاف به 
مردم و رسانه ها توضيح نمي دهند چه فرآيندي در بازار ارزي 
ايران در حال وقوع است و نقش بانك مركزي در اين آشفته 
بازار چيست؟ ظاهرا قرار است رييس كل بانك مركزي روز 
يكشنبه شب راهي صدا و سيما شود و درباه ابهامات موجود 
در بازار ارزي توضيح بدهد! امي��دوارم مجري و فردي كه 
روبه روي ايشان مي نشيند در جايگاه بي طرفانه و وكيل مدافع 
مردم، پرسش هاي درستي از ايشان طرح بكند. پرسش هايي 
كه مي توان آنها را در كالسه موضوعات زير دسته بندي كرد: 
1( آقاي فرزين در وهله نخست بايد پاسخ بدهند چرا اين 
همه گزاره هاي مبهم ارزي در اقتصاد اي��ران وجود دارد؟ 
گزاره هاي��ي چون، ارز هرات��ي، ارز اربيل��ي، ارز عراقي، ارز 
پاكستاني، دالر فردايي، دالر سبزه  ميدان و... چرا اين همه 
در اقتصاد ايران جوالن مي دهند؟ آيا اينها ورودي هاي ارز به 
كشور هستند؟ اگر پاسخ بله است، مكانيسمي كه بر اساس 
آن  ارز وارد كشور مي شود، چيست؟ چه افراد و جرياناتي در 
اين ميان دست اندركارند و چقدر ارز از اين طريق جابه جا 
مي شود؟ اين يكي از ابهامات مهمي است كه بايد به آن پاسخ 
داده شود. اين افراد آيا سازمان يافته اند و بانك مركزي حريف 

آنها نمي شود يا موضوع ديگري در كار است؟
2( اگر بانك مركزي مخالف افزايش نرخ ارز است، چرا اين 
نهاد خود اق��دام به افزايش نرخ ارز مي كن��د؟ در واقع اين 
پرسش در افكار عمومي وجود دارد كه آيا بانك مركزي بازار 
ادامه در صفحه 2 را هدايت مي كند يا...  

احمد اشتياقيهاشم اورعي حسين حقگو آلبرت بغزيان

 رييسي وعده  ارزاني داد
مجلس با ترديد تصويب كرد

زيان انباشته خودروسازان به 82  هزار ميليارد رسيد

 بودجه 1402 
زير سايه گراني و ناترازي

 خودروسازان 
در آستانه ورشكستگي

 ۶۷،28۷ درصد از كل آدرس هاي مالك بيت كوين
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يادداشت- 1

 شليك غرب 
به سمت اقتصاد ايران

رواب��ط اي��ران ب��ا غرب 
بس��يار پيچيده ش��ده 
اس��ت؛ روندي كه سايه 
س��نگين خ��ود را ب��ر 
بخش ه��اي اقتصادي، 
ارتباط��ي، اجتماعي و... 
ايران به جاي گذاشته و 
بسيار هم هزينه ساز شده 
است. در اين شرايط دستيابي به راهبردي مناسب 
براي عبور از چالش هاي پيش رو بسيار مهم است 
و نبايد از آن به س��ادگي عبور كرد. واقع آن است 
كه پس از رخدادهاي مرتبط با فوت مهسا اميني، 
غرب فضاسازي خاصي را عليه ايران انجام داد تا به 
زعم خود ايران را در گارد دفاعي قرار بدهد. به نظرم 
برنامه اين اس��ت كه گام هاي مختلفي براي فشار 
عليه ايران برنامه ريزي شود. اين اعمال فشارها هم 
بين اروپا و امريكا تقسيم شده است و هر كدام گام به 
گام در حال پيگيري آن هستند. نبايد اين طور فكر 
كرد كه اروپاييان شب خوابيده اند و ناگهان صبح 
بيدارشده اند، بعد بيش از 500 نماينده اروپا عليه 
ايران برنامه ريزي كرده اند. غربي ها اعالم مي كنند 
به سه دليل اين فشارها را اعمال مي كنند. 1( برنامه 
هسته اي؛ 2( ناآرامي هاي داخلي ايران؛ 3( موضوع 
اوكراين. موضوع اوكراين در حال حاضر در تمركز 
اروپاييان قرار دارد و روي آن مانور زيادي مي دهند. 
اروپايي ه��ا به خوبي مي دانند كه تصميم س��ازي 
نهايي در خصوص برجام و برنامه هسته اي ايران، 
ذيل مسووليت هاي امريكا قرار دارد و اروپا بيشتر 
نقش حاشيه اي را در برنامه هسته اي دارد. در واقع 
رويارويي اصلي ايران در زمينه مذاكرات برجامي 
با امريكاست و اروپا نقشي در اين زمينه ندارد. در 
خصوص اوكراين، بهان��ه پهپادهاي ايراني مطرح 
است و هرچند ايران رسما اعالم كرده، قبل از آغاز 
جنگ اين سالح ها ارسال شده اند، اما غربي ها ادعا 
مي كنند ايران وارد محيط امنيتي آنها شده است. 
موضوع ديگر دامنه وسيع ايرانيان مهاجر است كه 
فشار زيادي بر دولت هاي اروپايي اعمال مي كنند. 
هر روز راهپيمايي هاي تازه اي در يك كشور اروپايي 
برگزار مي ش��ود و همين روند باعث مي شود اروپا 
حتي به رغم ميل خود ناچار باشد، گارد تهاجمي 
عليه ايران بگيرد. معتقدم تالش اروپا اين است كه 
مشروعيت زدايي عليه ايران صورت بدهد، اما در اين 
شرايط ايران بايد در حوزه ديپلماسي هوشمندانه 
عمل كند. اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان 
دي��روز در مجلس نكاتي را مطرح ك��رد، اما نبايد 
فراموش كرد كه دس��تگاه سياست خارجي ايران 
تحت فشار شديدي قرار دارد و ناچار است در چند 
جبهه مقابله كند. غرب تالش مي كند ديپلماسي 
اي��ران را منزوي كنند. طي ماه ه��اي اخير و پس 
از ش��هريور وزي��ر خارجه ايران تنها يك س��فر به 
اردن، يك سفر به تركيه، يك سفر به عمان داشته 
و سفرش به روسيه هم لغو ش��ده است. اين روند 
نشان مي دهد غرب به دنبال فشار شديد به ايران 
است. بنابراين بسيار مهم است كه دستگاه سياسي 
خارجي ايران پوس��ته انزوا را بشكند و در راستاي 
منافع ملي ايران رويكردهاي خالقانه اي را به كار 
بگيرد. در كل اروپا در 6 گام تالش خواهد كرد ايران 
را تحت فشار قرار بدهد. مثال در مدل ليبي وقتي 
به صورت نرم افزاري عقب نشيني كرد، به او تهاجم 
گس��ترده اي كردند. گاهي اوقات كشوري مانند 
س��وريه مقاومت مي كند؛ در اين شيوه كشور ياد 
شده را دچار عدم تعادل مي كنند. مدل نهايي هم 
كشوري است كه دچار تهاجم كامل مي شود؛ مدل 
عراق از جمله اين كشورهاس��ت. اما مجموعه اين 
تحوالت در حوزه اقتصادي چه نتيجه اي دارند. بايد 
گفت اين روند منجر به مشكالت اخير اقتصادي 
شده است. اينكه دالر به باالي 45 هزار تومان رسيده 
است؛ سكه به 25 ميليون تومان رسيده و نوسانات 
بازارها به باالترين درجه رسيده است. اگر دستگاه 
ديپلماس��ي ايران بتواند از دل اين تحوالت ارزش 
افزوده استخراج كند و برجام را دوباره از كما خارج 
كند در بخش هاي اقتصادي مي توان به چشم انداز 
آينده اميد داش��ت. اما اگر ديپلماسي ايران دچار 
رخوت شود و در انزوا قرار بگيرد، وضعيت اقتصادي 
كشور وخيم تر خواهد شد. رصد رسانه هاي غربي 
نشان مي دهد كه امريكا و اروپا پيش بيني يك سال 
پرآش��وب و ماجرا را براي سال آينده مي دهند. اما 
متغير مهم در اين ميان نحوه تصميم سازي هاي 
طرف ايراني است. متغيري كه مي تواند بازي را به 

نفع ايران تغيير بدهد.

محسن جليلوند

گزارش مركز آمار از وضعيت قيمت ها در دي ماه نشان مي دهد

نرخ تورم نقطه اي دي ماه  به51/3 درصد رسيد

 پـرواز دوبـاره
نـرخ تـورم

با گذش��ت چند ماه از آغاز ارايه يك آمار متناقض، هنوز 
معلوم نيست كه دولت چه زماني نسبت به اين سياست 
خود تجديد نظر خواهد كرد. در ش��رايطي كه مقامات 
دولتي اصرار دارند كه نرخ تورم از زمان آغاز به كار دولت 
كاهش��ي جدي پيدا كرده اما گزارش هاي مركز آمار به 
عنوان مرجع اصلي ارايه گزارش هاي اقتصادي در ايران 
نشان مي دهد كه نه تنها تورم كاهش نيافته كه در ماه هاي 
گذشته روند افزايشي خود را نيز ادامه داده است و حاال در 
جديدترين آمار، تورم در تمامي حوزه ها در دي ماه امسال 

افزايشي بوده است.
دولت س��يزدهم كار خود را در مرداد 1400 آغاز كرد. بر 
اساس گزارش مركز آمار در اين ماه، نرخ تورم ماهانه 3.2 
درصد، تورم نقطه به نقطه 43.2 درصد و تورم س��االنه 
45.2 درصد بوده اس��ت. نگاهي به گزارش اخير مركز 
آمار به خوبي نشان مي دهد كه اصرار دولت به دستاورد 
تورمي الاقل بر اس��اس گزارش اين مركز به هيچ عنوان 

صحت ندارد. 
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 

قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم 
نقطه اي در دي ماه 1401، به عدد 51.3 درصد رسيده 
است؛ يعني خانوارهاي كش��ور به طور ميانگين 51.3 
درصد بيش��تر از دي 1400 براي خريد يك »مجموعه 
كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه كرده  ان��د. نرخ تورم 
نقطه اي دي ماه 1401، در مقايسه با ماه قبل 2.8 واحد 
درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني  ها و دخانيات« با افزايش 3.9 
واحد درصدي به 69.2 درصد رسيده و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« با افزايش 2.3 واحد درصدي به 
41.2 درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم 
نقطه اي براي خانوارهاي شهري 50.6 درصد مي باشد كه 
نسبت به ماه قبل 2.7 واحد درصد افزايش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 54.9 درصد 
بوده كه نسبت به ماه قبل 3.5 واحد درصد افزايش داشته 
است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه دي 
1401 به 4.3 درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع 

در ماه قبل، 2.4 واحد درصد افزايش داشته است. تورم 
ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« 4.1 درصد و ب��راي گروه عمده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« 4.5 درصد بوده اس��ت. اين در 
حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب 4.3 درصد و 4.3 درصد مي باشد كه 
نسبت به ماه قبل براي خانوارهاي شهري 2.2 واحد درصد 
افزايش و براي خانوارهاي روس��تايي 3.1 واحد درصد 
افزايش داشته اس��ت. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد 
تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي 
به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. نرخ 
تورم ساالنه دي ماه 1401، براي خانوارهاي كشور به 46.3 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 1.3 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 45.5 
درصد و 50.0 درصد مي باشد كه براي خانوارهاي شهري 
1.2 واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي 1.4 
ادامه در صفحه 2 واحد درصد افزايش داشته است.  
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ادامه از صفحه اول |
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »سبزيجات« )پياز، بادمجان و كاهو( و گروه »انواع 
گوشت« )گوشت گوسفند، گوشت گاو يا گوساله و انواع 
ماهي( و گروه »ميوه و خش��كبار« مي باشد. در گروه 
عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه »حمل 
و نقل« )انواع اتومبيل سواري(، گروه »هتل و رستوران« 
)انواع غذاهاي سرو شده در رستوران( و گروه »بهداشت 
و درمان« )انواع دارو( بيشترين افزايش قيمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در دي ماه 1401 براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از 43.7 درصد براي دهك 

دهم تا 53.2 درصد براي دهك اول است.
به اين ترتيب تورم ماهانه از 3.2 درصد در آغاز دولت به 
4.3 درصد در دي ماه امسال رسيده است. تورم نقطه 
به نقطه از 43 درصد به بيش از 51 درصد رسيده و تورم 
س��االنه نيز از حدود 45 درصد ب��ه بيش از 46 درصد 
رسيده است. به اين ترتيب تورم در هر سه حوزه نسبت 

به آغاز به كار دولت افزايش يافته است.
در كن��ار آن، در ش��رايطي كه در چند ماه گذش��ته 
دولت ش��وك حاصل از ح��ذف ارز 4200 توماني را 
عامل افزايش دوباره تورم عنوان مي كرد و در ماه هاي 
گذشته از اين گفته بود كه اين شوك از بين رفته است 
اما روند تورم در ماه گذشته، ترتيبي متفاوت را نشان 
مي دهد. تورم نقطه به نقطه كه از شهريور امسال به زير 
50 درصد رس��يده بود، بار ديگر در دي ماه به باالتر از 
50 درصد رسيده است. تورم ماهانه نيز پس از تير ماه 
امسال، به باالترين عدد خود در تمام ماه هاي گذشته 
رس��يده كه اين موضوع نيز زنگ خطر جديدي براي 
رشد دوباره تورم در آينده را به صدا در مي آورد. نرخ تورم 

ساالنه اما به روند جدي ادامه داده است و همانطور كه 
از ارديبهشت امسال و نرخ 38.7 درصد روند صعودي 
خود را آغاز كرده، با تداوم اين روند به بيش از 46 درصد 
رسيده است.  در كنار نرخ تورم ملي، نگاهي به جزييات 
استاني نيز نش��ان مي دهد كه فشار تورم همچنان بر 

نقاط مختلف كشور باالست.
در دي م��اه 1401، ش��اخص كل قيم��ت مصرف

 كننده براي خانواره��اي كش��ور )100=1395( به 
عدد 587.4 رسيد كه نس��بت به ماه قبل 4.3 درصد 
افزايش نشان مي  دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان   سيستان و 
بلوچس��تان با 5.6 درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اس��تان  كرمان با 2.1 درصد اس��ت. درصد 
تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 

نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كش��ور 51.3 درصد 
مي  باشد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان )66.7 درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان بوشهر )43.9 درصد( است. نرخ 
ت��ورم دوازده ماه��ه منتهي به دي م��اه 1401، براي 
خانوارهاي كشور به عدد 46.3 درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان )51.6 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان  خوزستان )41.3 

درصد( است.
در دي ماه 1401، عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
شهري )100=1395( به 578.5 رسيد كه نسبت به 
ماه قبل 4.3 درصد افزايش نشان مي  دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان با 6.1 درصد و كمترين 

نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با 2.5 درصد 
است. درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي شهري 
كشور 50.6 درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه خانوارهاي ش��هري مربوط به استان سيستان 
و بلوچس��تان )61.6 درصد( و كمترين آن مربوط به 
استان بوشهر )41.0 درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به دي ماه 1401 براي خانوارهاي شهري به عدد 
45.5 درصد رسيد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان لرستان )50.8 درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان بوشهر )40.2 درصد( است.
در دي ماه 1401، عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
روس��تايي )100=1395( به 637.1 رسيد كه نسبت 
به ماه قبل 4.3 درصد افزايش داش��ته است. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط 
به استان  بوشهر با 6.3 درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اس��تان  كرمان با 1.3 درصد مي  باشد. درصد 
تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي روستايي 54.9 درصد 
مي  باشد. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان  سيستان و بلوچستان )77.8 درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان  زنجان )45.1 درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به دي ماه 1401، براي خانوارهاي 
روستايي به عدد 50.0 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اس��تان  قزوين )55.4 درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان   خوزستان )43.8 درصد( 
اس��ت. مي گويند براي عالج بيم��اري، ابتدا بايد بيمار 
وضعيت خود را بپذيرد. براي درمان تورم در اقتصاد ايران 
نيز ابتدا بايد دولت بپذيرد كه روند نه تنها نزولي نيست 
كه حتي صعودي نيز بوده و بع��د از آن بايد راهي براي 

رسيدن به جمع بندي براي اين معضل مهم پيدا شود.
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در بودجه به مولفه مهم 
ناترازي ها توجه شود

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: در بررسي اليحه بودجه سال 1401 بايد 
به مولفه مهم ناترازي ها كه يكي از آنها ناترازي بودجه 
در نظام اقتصادي كشور است، توجه كنيم. محمدرضا 
پورابراهيم��ي در جلس��ه علني مجل��س در جريان 
رسيدگي به كليات اليحه بودجه 1402 در مخالفت 
با كليات اين اليحه، با بيان اينكه از عملكرد يك سال 
و نيمه اخير دولت جهت تالش براي بهبود نماگرهاي 
اقتصادي تقدير و تشكر مي كنم، اظهار كرد: مهم ترين 
سند اقتصادي كه بعد از استقرار دولت در دستور كار 
دولت قرار دارد، بودجه است. آثار و پيامدهاي بودجه به 
جز بر حوزه فعاليت هاي يك ساله دولت، بر بخش هاي 
ديگر نيز اثر گذار اس��ت بر همين اساس نيز انتظار ما 
از دولت درب��اره بودجه اين بود كه اليحه اي ارايه كند 
كه آنچه كه به عنوان اصالح س��اختار بودجه از سوي 
رهبري مطرح ش��د، اجرايي ش��ود. وي گفت: اولين 
موضوع مهمي كه بايد در اصالح ساختار بودجه مورد 
تجديد نظر قرار بگيرد موضوع درآمدهاي پايدار دولت 
است؛ اين درآمدها كه وضعيت تراز عملياتي كشور را 
مشخص مي كند برگرفته از مسائلي است كه بتوانيم 
بدون اتكا به واگذاري دارايي هاي دولت، فروش نفت، 
انتشار اوراق قرضه يا مجوزهايي كه بعضًا دولت از آنها 
نام مي برد، هزينه هاي اجتناب ناپذير كشور را پرداخت 
كنيم. وي ادامه داد: قانون س��امانه موديان پايانه هاي 
فروشگاهي يكي از مهم ترين اقداماتي بود كه بايد در 
راستاي اين ماموريت انجام مي شد؛ اين درحالي است 
كه تاكيد ما همواره اجراي قوانين موجودي است كه 
به داليل مختلف با تأخير در حال اجراست اما دولت 
درخواست كرده است كه مجددا اجراي قانون با چند 
ماه تاخير اجرايي ش��ود. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اهميت مولدسازي 
دارايي هاي دولتي عنوان كرد: بر اس��اس گزارشي كه 
داريم، حدود 10 هزار همت ميزان دارايي شناس��ايي 
شده دولت است كه اگر بخش كوچكي از آن مولد سازي 
شود بخش قابل توجهي از ناترازي بودجه حل خواهد 
ش��د. اخيرا رهبري بر اس��اس مجوز ش��وراي عالي 
هماهنگي سران قوا اختيارات كافي را براي مولد سازي 
به دولت داده اند؛ برنامه زمانبندي دولت در اين بخش 
بايد به صورت دقيق و كامل عملياتي و اجرايي ش��ود. 
پورابراهيمي همچنين با بيان اينكه »ناترازي وضعيت 
نظام بانكي« بر شرايط اقتصادي كشور بسيار اثر گذار 
است و در ناترازي بودجه هم لحاظ مي شود، اظهار كرد: 
اين موضوع به دو بخش بانك هاي خصوصي و دولتي 
تقسيم مي شود؛ انتظار ما از بانك مركزي اين است كه 
با دقت و نهايت رعايت قان��ون و مقررات در خصوص 
اجراي مقررات بانك هاي بخش خصوصي اقدام كند 
كه شرايط بسيار نگران كننده اي در وضعيت ناترازي 
نداشته باشيم. نماينده مردم كرمان با اشاره به بدهي 
حدود 150 همتي دولتي به بانك هاي دولتي از سال 
گذش��ته تا االن، گفت: اين موضوع نش��ان دهنده آن 
است كه ناترازي وضعيت نظام بانكي در حال تشديد 
است اما در اليحه بودجه 1402 به آن اشاره اي نشده 
است درحالي كه اثر اين ناترازي به اندازه اثر ناترازي بر 
بودجه تاثيرگذار اس��ت. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در ادامه تاكيد كرد: به موضوع ناترازي انرژي 
نيز در بودجه 1402 در اليحه بودجه سال آتي به شكل 
ضعيفي پرداخته شده است. همچنين ناترازي هايي 
كه در حوزه تامين اجتماعي داريم كه به واسطه عدم 
اجراي تكاليف دولتي، در سال 1402 تعيين تكليفي 
در اين زمينه نداريم. پورابراهيمي گفت: س��ند مهم 
دولت درباره بودجه يكس��اله امروز در مجلس است. 
اگر اصالحات الزم در مت��ن و محتواي اليحه بودجه 
لحاظ نشود و با كسري بودجه مواجه شويم، با افزايش 
پايه پولي، افزايش حجم نقدينگي و آثار تورمي مواجه 
خواهيم ش��د. وي با انتقاد از سياست هاي ارزي بانك 
مركزي تاكيد كرد: در حوزه سياست هاي ارزي رسمًا 
اعالم كرديم كه قانون مبناي تصميم ماست؛ ماده 20 
قانون احكام دايمي رسما اعالم كرده كه سياست ارزي 
در كشور متناس��ب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت 

خارجي بر اساس نرخ شناور مديريت شده است.

افزايش ۲۰ درصدي حقوق
در سال آينده منصفانه نيست

يك عض��و كميس��يون تلفيق اليحه بودجه س��ال 
1402 گفت كه تورم 40 درصد در برابر افزايش 20 
درصدي حقوق كاركنان دولت غيرمنصفانه است و 
مشكل آنها را حل نخواهد كرد. سيدكاظم دلخوش 
در جلس��ه علني مجلس و در جريان بررسي كليات 
اليحه بودجه س��ال 1402 به عنوانه مخالف كليات 
گف��ت: هنوز گ��زارش عملكرد برنامه توس��عه ارايه 
نشده و اليحه بودجه هم با يك ماه تاخير آمده است 
كه اين به معناي از دس��ت دادن زمان و بي انضباطي 
رويه اي اس��ت كه بعد از انقالب سابقه نداشته است. 
وي با اشاره به سياست هاي كلي برنامه هفتم از جمله 
ايجاد ثبات اقتصادي و تك نرخي شدن نرخ ارز اظهار 
كرد: در بودجه دايمي كردن برخي از احكام آمده كه 
خالف قانون است چون ماهيت بودجه يكساله است 
و نمي توان بر آن احكام دايم��ي آورد. نماينده مردم 
صومعه س��را در مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
پيش بيني قيمت نفت در بودجه به قيمت هر بشكه 
85 دالر تصريح كرد: در شرايط فعلي قيمت هر بشكه 
نفت 68 دالر اس��ت اما در بودجه 85 دالر ديده شده 
اس��ت اين بدان معناست كه با كسري بودجه مواجه 
مي شويم، سوال اين است كه چرا قيمت نفت واقعي 
ديده نشده اس��ت؟ دلخوش ادامه داد: از طرف ديگر 
نرخ دالر 23 هزار تومان پيش بيني شده در حالي كه 
اكنون باالي 40 هزار تومان اس��ت اين مابه التفاوت 
قيمت ارز همان ارز ترجيحي مي شود كه آقايان به آن 
ايراد مي گرفتند. دلخوش با انتقاد از رشد 47 درصدي 
ماليات گفت: مدام نبايد دست در كيسه مردم كنيم 

بلكه بايد راه هاي ديگري را پيش بيني كنيم.

گزارشمركزآمارازوضعيتقيمتهادرديماهنشانميدهد

رييسيوعدهارزانيداد،مجلسباترديدتصويبكرد

پرواز دوباره نرخ تورم

بودجه 14۰۲ زير سايه گراني و ناترازي

پرسشهايبدونپاسخ

روز گذشته )يكشنبه( ابراهيم رييسي  رييس جمهور  با 
حضور در صحن علني مجلس آخري��ن دفاعيات خود از 
اليحه بودجه را مطرح ك��رد، دفاعياتي كه با وجود برخي 
ترديدها سرانجام نمايندگان مجلس را قانع كرد كه كليات 
بودجه را تصويب كنند تا كار در نهايت به بررسي جزييات 
بودجه برسد. جلسه ديروز با دو گزارش از سوي كميسيون 
تلفيق و برنامه و بودجه آغاز شد. سخنگوي كميسيون تلفيق 
مجلس شوراي اسالمي از رشد 37 درصدي منابع حاصل 
از صادرات نفت و فروش اموال دولتي در بودجه سال 1402 
نسبت به بودجه سال جاري خبر داد. رحيم زارع در جلسه 
علني مجلس شوراي اسالمي ضمن ارايه گزارش شور اول 
كميسيون تلفيق در خصوص كليات اليحه بودجه سال 
1402 كل كشور بيان كرد: كميسيون تلفيق در طي چهار 
روز و 11 جلس��ه رس��مي با حضور وزراي اقتصاد و تعاون، 
رييس كل بانك مركزي، كارشناسان دستگاه هاي اجرايي 
ذيربط، ديوان محاسبات و نمايندگان بخش هاي خصوصي 
به بررس��ي محورهاي اصلي اليحه بودج��ه و ويژگي ها و 
شاخص هاي كالن اقتصادي، منابع و مصارف، اعتبارات مالي 
و بودجه بانك ها و شركت هاي دولتي پرداخت و در نهايت در 
جلسه 1401.10.27 پس از استماع نظر مخالفان و موافقان 
و دفاع دولت، كليات اليحه بودجه سال 1402 با اكثريت آرا 

به تصويب كميسيون رسيد.
وي در ادامه اظهار كرد: بودجه سال 1402 به ميزان 5109 
هزار ميليارد تومان بوده كه 60 درصد اين مبلغ مربوط به 
گردش مالي شركت هاي دولتي و بانك ها بوده و نسبت به 
بودجه سال جاري 36 درصد رشد داشته است. 42 درصد 
اين رقم مربوط به بودجه عمومي دولت بوده كه در مقايسه 
با بودجه سال 1401 حدود 40 درصد افزايش يافته است. 
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در 
ادامه تصريح كرد: منابع حاصل از واگذاري اموال دولتي و 
صادرات نفت حدود 37 درصد نسبت به بودجه سال جاري 
رشد داشته است و منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي 
دولت نظير اوراق اقتصادي نس��بت به بودجه سال 1401 

حدود 66 درصد رشد پيدا كرده است.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
از موافقت اين كميسيون با كليات اليحه بودجه 1402 خبر 
داد. محمد مهدي مفتح در جلسه علني مجلس، گزارش 
كميسيون برنامه و بودجه درباره كليات اليحه بودجه 1402 
را قرائت كرد. وي گفت: بودجه كل كشور در اليحه بودجه 
سال1402 به ميزان 5109هزارميلياردتومان تعيين شده 
اس��ت. مبلغ 3097 هزارميليارد تومان )حدود60درصد( 
بودجه كل كش��ور مربوط به گردش مالي ش��ركت هاي 
دولتي و بانك هاست كه نسبت به رقم پيش بيني شده براي 

سال گذش��ته حدود 38 درصد افزايش يافته است. مبلغ 
2164 هزار ميلي��ارد تومان )حدود40درصد( رقم بودجه 
كل كشور نيز مربوط به بودجه عمومي دولت است. كه در 
مقايسه با قانون بودجه سال1401 حدود43درصد افزايش 
يافته است. البته بخشي از اين رشد به دليل انتقال مصارف 

هدفمندي به سقف بودجه عمومي است.
مفتح ادامه داد: كسري تراز عملياتي در سال1402 حدود 
476 هزار ميليارد تومان است كه مبلغ384هزار ميليارد 
تومان، از مازاد تراز سرمايه اي و مبلغ93هزار ميليارد تومان 
از مازاد تراز مالي پوشش داده شده است. به عبارت ديگر در 
اليحه بودجه سال 1402 نيز مطابق با رويه گذشته بخش 
قابل توجهي از اعتبارات هزينه اي از محل فروش دارايي و 

بخشي نيز ازمحل استقراض تأمين شده است.
پس از مطرح شدن اين صحبت ها نوبت به رييس جمهور 
رسيد تا از سناريو دولت براي اقتصاد ايران دفاع كند. رييسي 
در اين صحبت ها هم از برنامه دولتش دفاع كرد و هم وعده 
بازگش��ت آرامش به بازار ارز، طال و خودرو را داد. وي افزود: 
تمام تالش دولت اين بوده كه سال جاري را با رشد اقتصادي 
دنبال كند، چون ما قبل از آغاز اين دولت، چهار دهم رشد 
داشتيم، اما االن شاهد قريب به چهار درصد رشد اقتصادي 
هستيم. رشد س��رمايه گذاري، كاهشي شدن تورم و رشد 
توليد را داريم و اينها نشانه هاي خوبي است. پنج درصد رشد 
توليد داشتيم. رشد توليد و اشتغال را هم داشته ايم. با وجود 
همه تحريم ها شاهد افزايش صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي هس��تيم و به منابع ارزي خود دسترسي داشته ايم. 

سعي كرديم استقراض نشود.
رييسي خاطرنش��ان كرد: با وجود افزايش پرداخت يارانه، 
سعي كرديم استقراض نكنيم و اين موفقيتي براي دولت 
است.تالش بسياري شد تا زيرس��اخت ها براي كاالبرگ 
الكترونيكي فراهم ش��ود كه اين كار انجام شد و در برخي 
استان ها به اجرا رسيد. تالش براي تحقق درآمدهاي نفتي 
و مالياتي انجام شد. نسبت به مقابله با فرار مالياتي تالش 
شد. تعرفه گذاري خدمات پرستاري و رتبه بندي معلمان 
انجام ش��د. در حوزه صنعت، ارزش افزوده آن در شش ماه 
اول سال پنج درصد اس��ت كه از، سال96 بي سابقه است. 
ارزش افزوده معدن االن مثبت ش��ده اس��ت. توليد لوازم 
خانگي، خودرو و پتروشيمي رشد داشته است. رتبه هفتم 
توليد فوالد را به دس��ت آورده ايم. در زمينه توليد گام هاي 
خوبي برداشته مي ش��ود. 17 درصد ارزش تجارت كشور 
و 19 درصد ارزش صادرات كاالهاي غير نفتي رشد داشته 
است. رييس جمهور در ادامه با اشاره به آمارهاي رشد كشور 
در بخش هاي مختلف اظهاركرد: رشد 17 درصدي توليد 
غالت را با رسيدن به سقف 21 ميليون ُتن داشته ايم. ارزش 

افزوده بخش معدن در 6 فصل متوالي منفي 7 دهم درصد 
بوده كه اكنون مثبت شده است. شاخص توليد شركت هاي 
صنعتي و معدني بورسي در پاييز امسال حدود 7 درصد رشد 
داشته  اس��ت. افزايش توليدات صنعتي در صنايعي مانند 
خودرو سبك و سنگين و توليدات پتروشيمي از 8 درصد تا 

157 درصد رشد را نشان مي دهد.
رييس جمه��ور در ادامه درباره وعده دول��ت براي ايجاد 1 
ميليون ش��غل، گفت: اين وعده محقق شده است كه اين 
را كافي نمي دانيم و بايد تالش بيش��تري شود. در زمينه 
كش��اورزي رش��د 17 درصدي توليد غالت را داشته ايم. 
60 درصد خريد تضميني گندم افزايش داده ش��ده است. 
در زمينه توليد دانش بنيان، فقط در زمينه كشاورزي 70 
درصد شركت هاي دانش بنيان بيشتر شده است. وي ادامه 
داد: تالش شده است در بودجه1402 سياست هاي برنامه 
هفتم، سند آمايش سرزميني و سند تحول دولت مورد توجه 
قرار گيرد. سعي ش��ده از درج احكام غير مرتبط با بودجه 
جلوگيري شود و احكام دايمي جدا شود. شفافيت و درج 
تمام منابع و مصارف گنجانده شود. بهبود معيشت مردم، 
تعادل در پرداخت ها، كاهش تورم، صرفه جويي، حمايت 
از بازار س��رمايه، افزايش درآمد مالياتي، توجه به بهداشت 
و درمان، توجه به رش��د اقتصادي و اشتغال و فعال شدن 
صندوق هاي عدالت و پيشرفت در همه استان ها مدنظر بوده 
است. رييسي افزود: تامين يارانه نقدي و كاالبرگ معادل 
360 همت ديده ش��ده است. تامين يارانه نان پيش بيني 
شده است. توليد خودرو مد نظر است و كمبودها با واردات 
جبران مي شود.البته اس��اس كار توجه به توليد خودرو با 
كيفيت اس��ت. وي ادامه داد: 31 هزار ميليارد تومان براي 
ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.هزار ميليارد تومان 
براي هر استان در نظر گرفته شده است. درآمد مازاد استان 
در اين صندوق اشتغال استان قرار مي گيرد. كاهش هفت 
درصدي ماليات شركت هاي دولتي در نظر گرفته شده است. 
رشد 43 درصدي بخش سالمت در نظر گرفته شده است. 
تامين زمين براي ساخت مسكن و پيش بيني تخفيف هاي 
مالياتي براي پروژه نهضت ملي مسكن در نظر گرفته شده 
است. رييس جمهور گفت: تالش كرديم مغايرتي بين درآمد 
و هزينه نباشد تا كسري بودجه ايجاد نشود. ريسك منابع 
به حداقل برس��د. تكاليف بانك ها را به حداقل رسانديم. از 
فرار مالياتي جلوگيري مي كني��م و موديان جديد در نظر 
گرفته ايم. افزاي��ش هزينه ها به خاط��ر افزايش حقوق و 
دستمزد و همچنين افزايش يارانه ها است. رييسي افزود: 
دولت در زمينه مسكن، معيشت، خودرو و سالمت برنامه 
كوتاه مدت دارد كه حتما وضعيت در آينده نزديك متفاوت 
خواهد شد. دش��من دنبال ايجاد نااميدي است، اما تالش 

دولت بايد براي ايجاد اميد براي مردم باش��د. پيام دولت و 
مجلس بايد پيام اميدبخشي به مردم باشد. دشمن دنبال 
ايجاد ترديد و ياس در دل مردم اس��ت و تمام تصميمات 
ما بايد ايجاد اميد باش��د. دولت در اين چهار زمينه، برنامه 
بلندمدت هم دارد. رييس��ي با بيان اينكه وضعيت قيمت 
طال و ارز كاهشي خواهد شد، اظهار كرد: با توجه به منابع و 
ظرفيت هاي كشور و همكاري دولت و مجلس، در اجراي 
منويات رهبري و خواسته مردم، آينده را روشن مي بينم. 
همه آمارها بيانگر رشد توليد و سرمايه گذاري و اشتغال است. 
ما اين رش��د را ارتقاء خواهيم بخشيد و دشمن را شكست 
خواهيم داد. وي افزود: رش��د متوس��ط20 درصد حقوق 
شاغلين و بازنشستگان، معافيت مالياتي حقوق تا7 ميليون 
تومان، در نظر گرفتن7 ميليون تومان حقوق، كاهش تعرفه 
نهاده هاي دامي و كاالهاي اساسي از4 به 2 درصد، افزايش 
اعتبارات تملك هاي دارايي سرمايه اي به ميزان 26 درصد، 
پيش بيني تامين س��رمايه از محل تهاتر نفت براي توليد، 
پيش بيني 540 همت براي سرمايه گذاري در شركت هاي 
توليدي، اختصاص 15 همت س��هام دول��ت به صندوق 
تثبيت سرمايه، اختصاص 10 درصد از منابع هدفمندي 
يارانه براي تامين دارو، تامين منابع براي ساخت مسكن از 
ديگر ويژگي هاي اليحه بودجه است. امسال ما 40 درصد از 

صندوق توسعه ملي را در بودجه نياورديم.
پس از مطرح شدن صحبت هاي رييسي، نوبت به نمايندگان 
مجلس رسيد كه انتقادات و پيشنهادات خود را مطرح كنند، 
مخالفان از پايين بودن افزايش حق��وق، خطر ناترازي در 
بودجه و باال بودن تورم در بودجه گفتند و مخالفان از اميد به 
دولت براي بهبود اوضاع حرف زدند. در نهايت رييس مجلس 
شوراي اسالمي پس از تصويب كليات اليحه بودجه 1402 
در صحن مجلس، كليات اليحه بودجه را به كميسيون هاي 
تخصصي مجلس ارجاع داد. محم��د باقر قاليباف پس از 
تصويب كليات اليحه بودجه 1402 كل كشور، بيان كرد: 
از آنجا كه كليات اليحه بودجه در صحن مجلس راي آورد، 
اليحه به كميسيون هاي تخصصي ارجاع شده تا نمايندگان 
پيشنهادات خود را در جزييات طرح كنند. وي در ادامه اظهار 
كرد: دوستان توجه داشته باشند در آيين نامه حداكثر زمان 
براي بررس��ي اليحه پيش بيني شده اس��ت اما از آنجا كه 
با محدوديت زماني روبه رو هستيم بايد مقداري در زمان 
رسيدگي تعديل شود. ان شاءاهلل با همكاري در اين زمينه 

كار را پيش خواهيم برد.
به اين ترتيب پس از هفته ها گمانه زني و حدود دو ماه تاخير، 
س��رانجام بودجه 1402 وارد برنامه بررسي هاي مجلس 
ش��د و بايد ديد كه دو قوه چگونه بر سر اجراي نهايي آن به 

جمع بندي خواهند رسيد.

 اين بازار است كه بانك مركزي تحت تاثير نوسانات بازار 
ارزي آن قرار دارد؟ بر اساس يك عهد مرسوم، وقتي بانك 
مركزي اقدام به افزايش نرخ مي كند، بازار هم اتوماتيك 

نرخ خود را باال مي برد. 
3( بايد ديد طي روزه��اي اخير چه اتفاقي افتاده كه نرخ 
ارز متاثر از آن باال رفته است. نخست غرب اعالم كرده كه 
فعال اراده اي براي پيگيري برجام ندارد و بعد هم اخباري 
درباره ورود نام سپاه در ليست گروه هاي تروريستي شنيده 
مي شود. البته اين خبر بيشتر حاشيه سازي است و اروپا 
هنوز اراده جدي براي اين منظور ندارد. شخصا هم معتقدم 
نهايتا يك چنين كار خطرناكي از سوي اروپاييان اجرايي 

نخواهد شد. اين دو متغير، نقش اصلي را در نوسانات ارزي 
دارد. دولت و رييس كل بانك مركزي بايد پاسخ بدهند كه 
چه راهبردي براي مقابله با اين شرايط تدارك ديده اند؟ در 
اخباري كه از سوي دولتمردان منتشر مي شود، آمده كه 
اوضاع بر وفق مراد است و ايران بيشتر از هر زمان ديگري 
در حال فروش نفت است. اگر واقعا اين شرايط وجود دارد، 

چرا دولت نگران ورودي دالر به كشور است؟
4( آقاي فرزين مي گويد رفتارهاي هيجاني مردم عامل 
موثر افزايش نرخ ارز است؛ مگر خريد مردم چقدر است كه 
اين همه نوسان ايجاد مي كند؟ بر اساس آمارها 90 درصد 
دالر مورد نياز كشور دالر نيمايي است و 10 درصد تقاضاي 

ارزي آزاد است. به نظر مي رسد دولت در اين ميان در حال 
فرافكني مشكالت اس��ت و نقش خود را فراموش كرده و 
همه مش��كالت را به دوش مردم سوار مي كند. معتقدم 
دولت به راحتي مي تواند عرضه و تقاضاي ارزي را كنترل 
كند اما به دليل نيازي كه به منابع مالي دارد وارد اين بازي 

خطرناك ارزي شده است.
5( اساس��ا راهبردي ارزي دولت چيس��ت؟ اين پرسش 
مهمي اس��ت كه رييس كل بانك مركزي خوب است به 
آن پاسخ دهد. من به عنوان يك اقتصاددان هنوز متوجه 
نش��ده ام دولت در زمينه ارزي چه برنامه اي دارد؟ ارز ناور 
مديريت ش��ده را مي پس��ندد يا يه دنبال يكسان سازي 

نرخ ارز است؟ تمركز ارزي را پيگيري مي كند يا رويكرد 
ديگري را مدنظر دارد. اساس��ا مكتب اقتصادي در دولت 
مشاهده نمي شود و دوستان بيشتر به دنبال راهكارهاي 
 FATF ،مقطعي هستند. تا زماني كه برجام به ثمر ننشيند
حل و فصل نشود، سوءمديريت هاي داخلي رفع نشوند، 
ايران وارد بازار نفت نشود و... نمي توان توقع بهبود اوضاع 
را داش��ت. همه اين گزاره ها، ابهاماتي هستند كه رييس 
كل بانك مركزي بايد در صدا و سيما يا هر رسانه  ديگري 
به آنها پاس��خ بدهد. البته بعيد است كه مجري هاي صدا 
و سيما بتوانند ردپاي اين پرس��ش ها را دنبال كنند و به 

پاسخ مناسبي برسند.

ميركاظميخبرداد
پيش بيني فروش

6۰3 همتي نفت در 14۰۲
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: در بودجه 
س��ال آينده 700 هم��ت درآمد از مح��ل ماليات و 
603 همت درآم��د از محل فروش نفت پيش بيني 
ش��ده كه انتظار مي رود با كمترين كس��ري در اين 
بخش ها مواجه شويم. مسعود ميركاظمي در جريان 
جلسه علني مجلس شوراي اس��المي و در دفاع از 
كليات اليحه بودجه س��ال 1402 بيان كرد: يكي از 
موضوعاتي كه از سوي نمايندگان اشاره شد اين بود 
كه آيا منابع پيش بيني شده در بودجه سال آتي قابل 
وصول است يا نيست. بايد بگويم ما در بودجه سال 
1401 تنها در تبصره 14 بخشي كسري داريم اما در 
بودجه عمومي كش��ور و در منابع و مصارف به لطف 
خداوند به سمتي مي رويم كه 95 درصد بين عملكرد 
و قانون همپوش��اني وجود دارد و كمتر از 10 درصد 
مغايرت بين عملكرد بودجه با آنچه كه مصوب شده 
است خواهيم داش��ت. از آنجايي كه در بودجه سال 
1401 سقف بودجه از سوي مجلس شوراي اسالمي 
تغيير نكرد ما كمترين مغايرت را در عملكرد بودجه 
خواهيم داشت. وي ادامه داد: يكي از ويژگي هايي كه 
در نوش��تن بودجه مورد توجه ما قرار دارد اين است 
كه منابع پيش بيني شده قابل وصول بوده و مصارف 
ضروري مورد توجه باش��د. ما هزينه هاي اضافي را 
كاهش مي دهيم. در س��ال 1400 ب��ا وجود اينكه 
دولت را در شرايط بدي تحويل گرفتيم تا پايان سال 
200 همت براي حوزه عمراني و اشتغال تخصيص 
پيدا كرد. امس��ال نيز به لطف خداوند به اين سمت 
حركت كرده و كمترين مغايرت را در تحقق بودجه 
خواهيم داش��ت. وي در ادامه اظهار كرد: در اليحه 
بودجه سال 1402 منابع عمومي 1984 همت ديده 
شده است كه 700 همت آن مربوط به حوزه ماليات 
مي باش��د. ميزان مالياتي كه ما مي گيريم به نسبت 
توليد ناخالص عدد قابل توجهي نيست و با توجه به 
اعالم سازمان مالياتي اين ظرفيت وجود دارد كه با 
توسعه موديان مالياتي و استفاده از فناوري اطالعات 
رقم 700 همت از وجه ماليات در بودجه سال آينده 
تحقق يابد. اگر اين ميزان ماليات تحقق يابد ما تازه 
به ضريب 3.7 نسبت به توليد ناخالص در اخذ ماليات 
مي رس��يم در حالي كه در ساير كشورها اين نسبت 
بين 9 تا 25 درصد اس��ت. رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه در ادامه تصريح كرد: حدود 603 همت درآمد 
از محل فروش نفت پيش بيني ش��ده است و اينكه 
قيمت نفت از 85 دالر ب��ه 75 دالر كاهش يابد يا از 
روزانه 1400 بشكه به 1200 بشكه برسد فرقي ندارد 
آنچه كه براي ما مهم اس��ت اين است كه 603 هزار 
ميليارد تومان درآمد از فروش نفت قابل احصاء است 
و اعتقاد داريم كه كمترين مخاطره را خواهد داشت. 
در حوزه واگذاري اموال منقول و غيرمنقول نيز همين 
طور مي باشد. وي در ادامه تاكيد كرد: همانطور كه 
مستحضريد سهام س��تاره خليج فارس كه در سال 
جاري به فروش رسيده است دو قسط آن سال آينده 
به مبلغ 18 همت وصول خواهد شد. پيش بيني ما اين 
است كه در سال 1402 ميزان فروش اموال رشد قابل 
توجهي داشته باشد. از سوي ديگر پيش بيني شده 
كه 40 درصد به حس��اب صندوق توسعه ملي واريز 
كنيم. در سال جاري نيز سهم صندوق 40 درصد بود 
اما با اج��ازه رهبري 20 درصد از آن به بخش تملك 
دارايي هاي سرمايه اي با اولويت طرح هاي عمراني و 
اشتغال هدايت شد. در سال آينده نيز سهم صندوق 
توسعه ملي از محل فروش نفت 40 درصد پيش بيني 
شده و س��هم دولت 45.5 درصد پيش بيني شده و 
14.5 درصد سهم شركت ملي نفت است. اين يك 
ويژگي مثبت در اليحه بودجه سال 1402 به شمار 
مي رود كه ما برداشتي از صندوق توسعه ملي نداريم. 
وي اضافه كرد: عده اي از نمايندگان مطرح كردند كه 
تراز عملياتي قابل تامل اس��ت. از آنجا كه در تبصره 
14 در طول سنوات گذشته هزينه هايي ديده شده 
بود كه از جنس يارانه نبود و توازن اين تبصره را برهم 
مي ريخت ما 15 همت از هزينه هايي كه در تبصره 
14 ديده ش��ده بود را جدا ك��رده و به بخش بودجه 
منتقل كرديم. بدين ترتيب ما كمترين كسري تراز 
عملياتي را خواهيم داش��ت. در بودجه سال آينده 
دولت با كاهش هزينه هاي خود به س��مت توجه به 
تملك دارايي و س��رمايه گذاري رفت��ه تا پروژه هاي 
عمران��ي در حوزه ه��اي مختلف پيش برده ش��ود. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بيان اينكه 
بيش از 3000 همت پروژه نيمه تمام داريم گفت: در 
بودجه مشاركت مردم در اجراي پروژه ها ديده شده 
است. همچنين در اليحه برنامه هفتم نيز مشاركت 
عموم��ي و خصوصي براي طرح ه��اي نيمه تمام را 
به طور جدي لح��اظ خواهيم كرد.  به گفته وي، اگر 
روش تأمين اعتبار براي پروژه ها تغيير داده نشود و از 
ظرفيت مردم استفاده نشود، عدم تخصيص منابع به 
پروژه ها تكرار شده و همچنان نگران نيمه تمام ماندن 
پروژه ها خواهيم بود. ميركاظمي بخشي از ريشه تورم 
را در منابع و مصارف دانست و گفت: براي مديريت 
مصرف منابع تالش شده تا استقراض نكنيم و فشار 
بر مردم كم ش��ود بر همين اساس ميزان پايه پولي 
در اليح��ه بودجه 1402 كاهش پي��دا خواهد كرد. 
وي ادامه داد: بانك مركزي اضافه برداشت بانك ها را 
مديريت خواهد كرد كه با اين كار افزايش پايه پولي 
كنترل مي ش��ود؛ از مجلس مي خواهيم اجازه دهد 
مديريت تبصره ها بر اساس آيين نامه تدوين شده از 
سوي دولت پيش برود تا بتوانيم پايه پولي را مديريت 
كني��م. ميركاظمي اضافه ك��رد: ارز 4200 توماني 
نخواهيم داشت كه باعث افزايش هزينه ها بر مردم 
مي شد؛ 250 همت تسويه بدهي اوراق مي كنيم كه 
دولت هاي قبل هزينه كرده بودند اما ماهيانه 180 
اوراق منتشر كرديم و ماهيانه 15 همت اوراق تسويه 
كرديم، سال آينده 330 همت به صندوق ها كمك 
مي ش��ود كه با در نظر گرفتن 180 همت كمك به 

سازمان تأمين اجتماعي، 345 همت خواهد شد.

ادامه از صفحه اول



گلناز پرتوي مهر|
يكي از مهم ترين صحبت هاي مق��ام معظم رهبري 
در مورد بحث اس��تفاده از ظرفيت عل��م و فناوري در 
زمينه صنعت نفت و گاز كشور بوده است؛ اين موضوع 
به حدي اهمي��ت دارد كه در همه اركان بهره برداري، 
انتقال و فروش نفت نيز اثرگذار است. در همين زمينه 
نيز يكي از مهم ترين اقدامات مقابله اي با تحريم هاي 
صنعت نفت و گاز كشور، مساله حمايت از توليد داخلي 
با سازوكاري مبتني بر تجربه دقيق و موفق بومي سازي 
تجهيزات راهبردي است. تجربه اي كه با شناخت دقيق 
اكوسيستم نوآوري و دانش بنيان كشور به دست آمده 
است و طي سال هاي اخير نيز نتيجه بخش و موثر بوده 

است و به توليد بار اول اقالم راهبردي رسيده است.
به گ��زارش خبرنگار »تعادل« از همين رو سياس��ت 
بومي سازي تجهيزات راهبردي ذيل سياست توليد 
بار اول معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري در 
شرايط فعلي بس��يار مهم و با اهميت شده است. اين 
سياست مهم در زمينه بومي س��ازي اقالم راهبردي 
صنايع مختل��ف در م��اده ۱۰ قانون جه��ش توليد 
دانش بنيان، عالوه بر به حداقل رساندن اثر تحريم هاي 
غرب عليه ايران، موجب شده كه كشور با اين رويكرد 
مواجهه فعاالنه با تحريم ها، در صنايع مختلف از جمله 
صنعت پااليشگاهي و تجهيزات فرآيندي اين صنعت و 
همچنين صنعت پتروشيمي و كاتاليست هاي موجود 
در اي��ن صنعت ب��ه خودكفايي و بومي س��ازي اقالم 
راهبردي زنجيره ارزش نف��ت و گاز بپردازد و صنعت 
نفت و گاز كش��ور به سمت دانش بنيان شدن حركت 
كند. موضوع توليد بار اول از س��ال 97 اجرايي ش��ده 
است؛ كارگروه توليد باِر اول با مشاركت معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و وزارت صنعت تشكيل شد 
تا اين مشكل را به كمك حوزه دانش بنيان ها رفع كند. 
برهمين اساس نيز تاكنون و در طول ۳ سال گذشته، 
۱9۳ طرح از بيش از 7۰ دستگاه دولتي و حاكميتي، 
توس��ط دبيرخانه كارگروه توليد بار اول دريافت شده 

كه براي 99 مورد از آنها مجوز ترك تش��ريفات قانون 
و مقررات برگزاري مناقصات از طرف معاونت علمي  و 
فناوري رياست جمهوري صادر شده است. عمال توليد 
بار اول معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از ۳ 
سال پيش اجرايي ش��ده است و حجم كارهاي انجام 
شده در زمينه توليد بار اول، به بيش از ۳ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. توليد دانش بنيان دقيقا در جايي 
ورود مي كند كه در زنجيره دانش بنيان شكس��ت رخ 
مي دهد. زنجيره دانش بنيان با موفقيت در زمينه توليد 
و توسعه تجهيزات توليدي در كشور اقدام كرده است 
ولي در زمينه توليد ب��ار اول تجهيزات به نوعي دچار 

شكست در توليد و در زنجيره دانش بنيان شده است.
از همين رو اين سياس��ت مهم به خصوص با توجه به 
تمركز تحريم هاي غرب بر زنجيره ارزش صنعت نفت 
و گاز كشور و با تشديد تحريم هاي ايران در سال هاي 
اخير در حوزه نفت، بنزين و تجهيزات بسيار بيشتر از 
قبل اهميت يافت و با اجرايي شدن سياست توليد بار 

اول، ايران براي اولين بار پس از انقالب، با بومي سازي 
تجهيزات راهبردي صنعت پااليش��ي كشور، ايران را 
به سهامداري در پااليشگاه هاي فراسرزميني رساند 
و با توجه به ش��ناخت دقيق شركت هاي دانش بنيان 
و حضور قدرتمند اين شركت ها در توليد بار اول اقالم 
راهبردي صنعت پااليش نفت، در نهايت به نوسازي 
و بازسازي تجهيزات پااليشگاه هاي در ونزوئال رسيد 
كه نه تنها تحريم ها بي اثر شده است بلكه به صادرات 
و درآمد ارزي كشور و همچنين فروش بيشتر نفت در 
كشور نيز كمك به سزايي كرده است. در همين رابطه 
با ديده ور عضو اتاق بازرگاني پيرامون اهميت سياست 
توليد بار اول به گفت وگو پرداختيم كه در ادامه خواهيد 
خواند. محمد حسين ديده ور، عضو كميسيون انرژي 
اتاق بازرگاني تهران، در گفت وگو خبرنگار »تعادل« با 
اشاره به اهميت دانش بنيان شدن صنايع بزرگ كشور 
اظهار كرد: وجود برخ��ي از دانش بنيان ها در صنايع 
بزرگ بسيار كارساز است و متاسفانه برخي ها تنها از 

رانت و معافيت هاي مالياتي براي واردات كاال يا مسائل 
ارزي اس��تفاده مي كنند. وي افزود: دانش بنيان ها در 
زمينه مواد شيميايي و پتروشيميايي و در زنجيره ارزش 
نفت، گاز و پتروشيمي به ما كمك مي كنند، اما هنوز 

آن طور كه بايد و شايد در صنايع بزرگ ورود نكردند.
ديده ور با اشاره به اينكه دانش بنيان ها در صنايع كوچك 
بس��يار موفق عمل كردند، بيان كرد: دانش بنيان ها 
مساله اي همچون ايزو دارند به طوري كه هر شركتي 
داراي ايزو باشد بدان معناست كه پيشرفت خوبي دارد، 
اما متاسفانه االن مساله اي كه است باالي سربرگ به 
عنوان اسم است و شركت ها اعمال نمي كنند. درحالي 
كه اگر به هر شماره اي است، رعايت شود، در پيشرفت 
كاري مي توان دقت بيش��تري داش��ت كه متاسفانه 
خيلي ها اعمال نمي كنند. عضو كميسيون انرژي اتاق 
بازرگاني ادامه داد: در حال حاضر وزارت صمت يا هر 
ارگان ديگري كه مجوز دانش بنيان ها را مي دهد، بايد 
دقت كند كه كار جديد ارايه بدهد چرا كه كپي برداري 
از كاالي خارجي را ديگر نمي توان دانش بنيان گذاشت.

وي پيشرفت در مس��ائل دارويي و پزشكي را ناشي از 
مساله دانش بنيان ها دانست و گفت: در صنايع بزرگ 
و ساخت تجهيزات و اقالم راهبردي هم دانش بنيان ها 

مي توانند نقش بسزايي داشته باشند.
ديده ور با اشاره به تاثير استفاده از تجهيزات پااليشگاهي 
ايران در ونزوئال بر بي اثر ك��ردن تحريم ها بيان كرد: 
نمي توان منكر اين موضوع شد كه دانش بنيان ها در 
بي اثر كردن تحريم هاي غرب نقش��ي ندارند چرا كه 
اقدام شركت هاي دانش بنيان در پااليشگاه هاي ونزوئال 
فوق العاده بود و خارج از تحريم ها توانست نفت ونزوئال 
را س��رپا نگه دارد  . اين فع��ال بخش خصوصي راهكار 
اصلي ارتقاي تكنولوژي در ش��رايط تحريم را حضور 
ش��ركت هاي بزرگ در صنايع دانش بنيان اعالم كرد 
و گفت: نياز به دانش بنيان ش��دن صنعت نفت امري 
جدي است، كمااينكه مقام معظم رهبري بر اهميت 

دانش بنيان شدن صنعت نفت تاكيد بسياري دارند.
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آينده براي نفت
جذاب تر مي شود

سال ۲۰۲۲، سال خوبي براي صنعت نفت بود و با 
وجود پيش بيني هايي كه از نمايان شدن فروپاشي 
اين صنعت و مرگ نفت با توسعه انرژي تجديدپذير 
و برقي ش��دن وجود داشت، سوخت هاي فسيلي، 
ستاره سال بودند و تقاضا براي همه نوع كاالي انرژي 

به خصوص زغال سنگ، افزايش پيدا كرد.
به گزارش ايسنا، در اين بين، مخالفت با غول هاي 
نفتي ش��دت گرفت و اعتراضات ش��ديدتر ش��د. 
كنشگران به خيابان ها و ساختمان ها ريختند و آثار 
هنري معروف جهان را براي افزايش آگاهي نسبت 

به تغييرات اقليمي، تخريب كردند.
غول هاي نفتي بي توجه به افزايش ميزان كنشگري، 
به م��دد قيمت هاي باالت��ر كاالهايي ك��ه توليد 
مي كنند، س��ود هنگفتي را درو كردند. غول هاي 
نفت��ي در س��ال ۲۰۲۲ جمعا ۲۰۰ ميلي��ارد دالر 
درآمد گزارش كردند و بس��ياري از ابرغول ها سود 
سه ماهه كم سابقه اي را در طول سال ۲۰۲۲ تحت 
تاثير تقاضاي قوي و عرضه محدود انرژي، به ثبت 

رساندند.
اين صنعت با عملكرد قوي محصوالتش در س��ال 
ميالدي گذشته، فرصت كاهش بدهي را پيدا كرد 
و مجموع بدهي غول ه��اي نفتي، به ۱۰۰ ميليارد 
دالر كاهش يافت كه پايين ترين ميزان در ۱۵ سال 
گذشته و بيش از ۵۰ درصد كمتر از سال ۲۰۲۰ بود 
كه بدهي آنها به ۲7۰ ميليارد دالر صعود كرده بود.

اما اوضاع تا اين حد هم براي آنها آرام نبود. نخست 
اينكه اتحاديه اروپا و انگليس تصميم گرفتند براي 
درآمدزايي و تهيه پول براي برنامه هاي كمك انرژي، 
از ش��ركت هاي نفت و گاز، ماليات بر سود بادآورده 
دريافت كنند. شركت ش��ل اعالم كرد انتظار دارد 
تاثير ماليات بر درآمد اضافي اتحاديه اروپا و انگليس، 
۲.۴ ميليارد دالر هزين��ه بردارد. در پي اين هزينه، 
شل ممكن است در طرح هاي سرمايه گذاري براي 
درياي ش��مال، بازنگري كند. در اين بين، با وجود 
مخالفت سياسي براي توسعه ذخاير بيشتر نفت و 
گاز در انگليس، بيش از ۱۰۰ درخواست در ماه جاري 
براي اكتشاف در حوزه درياي شمال ارايه شده است. 
شركت توتال انرژيز فرانسه اعالم كرد از ماليات بر 
درآمد اضافي اتحاديه اروپا و انگليس، هزينه قابل 
توجهي متحمل خواهد ش��د و اين ماليات، حدود 
۲.۱ ميليارد دالر براي اين ش��ركت هزينه خواهد 
برداشت. در نتيجه، اين شركت فرانسوي با اشاره به 
اينكه معلوم نيست اين ماليات، در صورت كاهش 
قيمت نفت و گاز، بازنگري شود، تصميم گرفته است 
سرمايه گذاري ها در درياي شمال را به ميزان يك 

چهارم، كاهش دهد.
در اين بين، قيمت نفت و گاز كاهش پيدا كرد. نفت 
در همان حدودي كه يك سال پيش معامله مي شد، 
ق��رار دارد و گاز طبيعي در اروپ��ا و اياالت متحده، 

كاهش قيمت قابل مالحظه اي پيدا كرده است.
ژان لوك گيزيو، مدير انگليس��ي اكتشاف و توليد 
توتال به فايننش��يال تايمز گفت: صنعت انرژي در 
يك ب��ازار چرخه اي فعاليت مي كن��د و در معرض 
نوسان قيمت كاالها قرار دارد. ما بر اين باوريم كه در 
صورت كاهش قيمت ها پيش از سال ۲۰۲۸، دولت 

بايد آماده بازبيني ماليات سودهاي انرژي باشد.
شركت آمريكايي اكس��ون يك گام فراتر از انتقاد 
برداش��ت و از اتحادي��ه اروپا براي لغ��و ماليات بر 
درآمد اضافي، ش��كايت كرد. استدالل اين شركت 
اين اس��ت كه ماليات مذكور، تاثير عكس داش��ته 
و س��رمايه گذاري ها را ماي��وس ك��رده و اعتم��اد 

سرمايه گذار را تحليل مي برد.
با اين حال، غول هاي نفتي برنامه هاي سرمايه گذاري 
بزرگي دارند كه فقط براي اروپا نيس��ت. اكسون و 
شورون قصد دارند امسال ۱۰ درصد بيشتر از سال 
گذشته به ميزان كلي ۴۱ ميليارد دالر هزينه كنند.

با وجود اينك��ه پيش بيني مي ش��ود ابرغول هاي 
اروپايي در خصوص پولشان به دليل ماليات بر درآمد 
اضافي، احتياط بيشتري به خرج دهند، بريتيش 
پتروليوم هزينه بيشتري در حوزه نفت شيل آمريكا 
و خليج مكزيكو خواهد داشت. اما اين شركت ها، به 

هزينه باال در پروژه هاي كم كربن ادامه مي دهند.
بانك اچ اس بي سي در يادداشت اخيري اعالم كرد 
به نظر مي رسد غول هاي اروپايي نسبت به غول هاي 
آمريكاي، ارزش جذاب تري دارن��د. اين بانك، در 
ميان بانك هايي اس��ت كه عملكرد قوي تر س��هام 
غول هاي نفتي اروپايي را پس از درخش��ش سال 
گذشته ابرغول هاي آمريكايي در بازار سهام، پيش 

بيني مي كند.
اگر س��رمايه گذاري پروژه هاي ك��م كربن، ضامن 
عملكرد قوي تر س��هام باش��د، در آن صورت، حق 
با اچ اس بي س��ي است. در واقع، فش��ار زيادي روي 
صنع��ت نفت وج��ود دارد ت��ا براي خ��ود، اهداف 
جدي تري براي كاه��ش آاليندگي تعيين كرده و 
تعهد قوي تري براي كربن زدايي داشته باشد. اين 
فشار بعيد است امسال كمتر شود زيرا دولت ها در 
اتحاديه اروپا، انگليس و آمريكا، برنامه هاي تغييرات 
اقليمي را مضاعف كرده اند. اين احتمال وجود دارد 
كه ۲۰۲۳، س��ال قوي ديگ��ري براي صنعت نفت 
باشد زيرا اين ش��ركت ها با قدرت پا به سال جديد 
گذاشته اند و انتظار نمي رود تقاضا براي نفت و گاز 
كاهش پيدا كند. بر اس��اس گزارش اويل پرايس، 
اتحاديه اروپا به خريد ميزان بيش��تري گاز براي پر 
كردن مخازن خود نياز دارد و همچنان به استفاده از 
فرآورده هاي نفتي ادامه مي دهد كه ديگر از روسيه 
خريداري نمي كند. چين اقتصاد خود را گشوده و 
اكثر تحليلگران، بهبود دير يا زود تقاضاي بيشتر اين 
كشور براي نفت و گاز را پيش بيني مي كنند. حتي 
آمريكا با همه بلندپروازيهايي كه در حوزه انرژي پاك 
دنبال مي كند، بعيد است تا ماه ها از جايگاه خود به 
عنوان بزرگترين مصرف كننده نفت نزول كند. آينده 

نزديك براي غول هاي نفتي مطمئنا روشن است.

افزايش ظرفيت توليد فرآورده 
در دستور كار است

مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي از زير پوش��ش قرار گرفتن شركت هاي صاحب 
مجاري عرضه از سوي توليدكنندگان فرآورده خبر داد و 
گفت: شركت هاي صاحب مجاري عرضه در قالب جديد 
طرح برندينگ، كار توليد را به موازات انجام مي دهند كه 
گام بزرگي در حوزه برندينگ به شمار مي آيد. به گزارش 
ايلنا از وزارت نفت، جليل ساالري در آيين امضاي قرارداد 
سه جانبه تأمين، انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي حوزه 
شركت هاي زنجيره اي توزيع سوخت )برندينگ( گفت: 
گام نخس��ت اين طرح در پااليش��گاه تبريز به صورت 
محدود آغاز و مقرر شد در يكي از كالنشهرها نيز اجرايي 
شود تا بتوانيم به تدريج، ظرفيت انتقال را ايجاد و خود 
منطقه، فرآورده را عرضه كند. وي افزود: عرضه فرآورده از 
سوي توليدكننده از جمله اهداف طرح برندينگ بود كه 
جايگاه و عرضه كننده، خود صاحب حمل ونقل هستند و 
فرآورده را از مخزن انبار شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي دريافت كرده و در منطقه مصرف كننده تحويل 
دهد. معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش با تأكيد 
بر اينكه اين طرح به عنوان پايلوت در پااليشگاه اصفهان 
اجرايي و آسيب شناسي مي شود و ديگر پااليشگاه ها 
نيز وارد مي شوند و حداقل حوزه درون شهري را پوشش 
خواهند داد، گفت: بحث هاي برون شهري و ... نيز در بقيه 
سياست ها و روابط مالي به تدريج اتفاق خواهد افتاد تا 
بتوانيم مصرف كنندگان عمده را مديريت كنيم و مانع 
انحراف از مسير ش��ويم و در عين حال كيفي سازي را 
بهبود ببخش��يم كه اين موضوع س��بب يكپارچگي 
توليد، توزيع و مصرف خواهد شد. ساالري با اشاره به 
اينكه امروزه ش��ركت هايي كه صاحب مجاري عرضه 
هستند، زير پوشش توليدكننده قرار مي گيرند و كار 
توليد را به موازات آن انج��ام مي دهند كه گام بزرگي 
در حوزه برندينگ به ش��مار مي آيد، گفت: اميدواريم 
بتوانيم برندسازي واقعي را در مجموعه شركت شكل 
دهيم و س��اماندهي كنيم. مجوزهايي كه در گذشته 
در اين حوزه ارايه شده بود، غربالگري شده است و اگر 
اين پوشش ها انجام شود، در عمل هم از مشتري دفاع 
مي شود و هم توليدكننده محصول خود را عرضه و از 
محصول خود دفاع مي كند و به نوعي سياست مديريت 
مصرف س��وخت نيز در كش��ور اتفاق خواه��د افتاد. 
وي تأكيد كرد: اميدواري��م اين قرارداد زمينه اي براي 
اقدام هاي بعدي شود و در پااليشگاه هاي ديگر نيز اتفاق 
بيفتد و بتوانيم محصول را به صورت مستقيم به دست 
مصرف كننده برسانيم و سياستي كه در طرح برندينگ 
نهفته اس��ت، در همه ابعاد در اين قرارداد پياده سازي 
ش��ود و زيرساختي كه در شركت حمل ونقل اصفهان 
تشكيل شده است، در ديگر شركت هاي پااليشي نيز 
شكل بگيرد. مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي بيان كرد: اميدواريم با مجوزي كه با 
مجموعه هاي بانكي براي واردات خودرو به شرط اسقاط 
امضا شد، بتوانيم ظرفيت انتقال را در چرخه حمل ونقل 
افزايش دهيم و بخش بيش��تر مج��اري عرضه داخل 
شهري به اين طرح اضافه شود و بتوانيم از اين ظرفيت 
در مواقع بحران استفاده كنيم. ساالري با اشاره به اينكه 
به لحاظ مديريت مصرف نيز اقدام هايي شده تا در سبد 
حمل ونقل تغييراتي انجام شود و حمل ونقل ريلي را 
يك اولويت قرار دهيم، افزود: امروز هم ظرفيت هايي 
در جنوب كشور ايجاد شده اس��ت و در حوزه توسعه 
ش��بكه خطوط نيز اقدام هايي در حال اجراست كه به 
لحاظ تأمين امنيت انرژي و مس��ائل محيط زيستي 
اثربخش است. وي با اشاره به اينكه پيش از اين مجاري 
عرضه نظام كارمزدي به سمت حق العمل كاري پيش 
مي رفت، تأكيد كرد: اميدواريم پس از اين، شركت هاي 
پااليشي كه صاحب توليد فرآورده هستند، مستقيم 
ارتباط ميان توليدكننده، توزيع كننده و مصرف كننده 
را محقق كنند. معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش 
همچنين درباره سوخت رس��اني در شرايط افت فشار 
شبكه گاز خانگي كشور گفت: در شرايط ناترازي گاز 
كه تا پايان هفته جاري ادام��ه دارد، به همكاران خود 
خداقوت مي گويم كه به صورت شبانه روزي در آماده باش 
كامل بودند و در مناطق نيز تالش كرديم اين چالش 
و مشكل سوخت رس��اني را در نيروگاه ها به طور كامل 
حل كنيم. ساالري ادامه داد:  در بخش هايي كه با افت 
فشار روبه رو شده بودند و جايگاه هاي عرضه سي ان جي 
قطع ش��ده بود، در حوزه خان��وار و صنايع با همكاري 
و همدلي مجموعه ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي و نشست هاي روزانه با مجموعه نيرو، شركت گاز 
و ديسپچينگ وزارت نيرو و شركت گاز هماهنگي هاي 
الزم انجام شد و خوشبختانه توانستيم، عرضه سوخت 
جايگزين، بنزين در بخش حمل ونقل و تأمين سوخت 
صنايع و نيروگاه ها را پوش��ش دهيم. وي افزود: توزيع 
روزانه ۱۲۰ ميليون ليتر سوخت در حوزه نيروگاهي، 
۱۰۵ ميلي��ون ليتر بنزين در بخ��ش حمل ونقل، ۸۵ 
ميليون ليتر نفت گاز، ۱۵ ميليون ليتر در حوزه صنايع و 
حمل ونقل عمومي و تأمين سوخت ديگر بخش ها نظير 
صنايع س��يمان عدد بزرگي است كه به لطف خداوند 
و تالش همكاران من در مجموعه توليد و حمل ونقل 
محقق شد و توانستيم شمال شرق كشور را به صورت 
كامل پوشش دهيم. معاون وزير نفت در امور پااليش 
و پخش تأكيد كرد: اميدواري��م در هفته پيش رو نيز 
با برنامه ريزي هاي انجام شده چالشي نداشته باشيم 
و مردم دچار مشكل نشوند، وس��ايل گرمايشي الزم 
پيش بيني شده و ذخيره سازي الزم در حوزه گاز مايع 
انجام شده است. ساالري گفت: افزايش ظرفيت توليد 
فرآورده در دستور كار قرار گرفته است و پروژه هايي نيز 
به اين منظور در شركت هاي پااليشي در حال اجرا داريم 
كه بايد تسريع شود. در شركت پااليش نفت اصفهان، ۱۲ 
ميليون ليتر نفت كوره توليدي بايد كيفي سازي شود. 
وي تأكيد كرد: تكليف قانوني ما اين است كه نفت كوره 
به لحاظ گوگرد به نيم درصد برسد، يكي از تكاليف ما 
كيفي سازي اس��ت كه با تركيب جديد هيات مديره و 
تالشي كه همكاران من در پااليشگاه دارند، اميدواريم 
اين پروژه به سرعت اجرايي شود و نفت كوره توليدي در 
اين پااليشگاه به فرآورده هاي كيفي سبك تبديل شود

عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو »تعادل«:

شركت هاي دانش بنيان نفت ونزوئال  را سرپا نگه داشتند

صفر تا صد برنامه دولت براي تهاتر دارايي ها و نفت

كمبود  ۵۷ ميليارد  مترمكعبي گاز  در اروپا

رييس جمهوري در س��خنان خ��ود در دف��اع از اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۲ از »پيش بيني تأمين س��رمايه از محل 
تهاتر دارايي ها و نفت« براي توليد در بودجه سال آينده 
خبر داده اس��ت؛ موضوعي كه روشن شدن جزييات آن 
مي تواند بخش مهمي از برنامه هاي تامين مالي دولت در 
سال آينده را مشخص كند. به گزارش ايسنا، ۲۱ دي ماه 
اليحه بودجه سال آينده به عنوان دومين اليحه تدوين 
شده توس��ط دولت سيزدهم به مجلس شوراي اسالمي 
ارايه ش��د. جزييات ارقام كلي بودجه نشان مي دهد كه 
بودجه س��ال آينده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ 
هزار ميليارد تومان تراز مي شود. اين اليحه با سقف كلي 
۵۲۶۱ هزار ميليارد تومان بسته شده كه نسبت به سال 
جاري حدود ۱۵۰۲ هزار ميليارد تومان و معادل ۴۰ درصد 
افزايش دارد. سيدابراهيم رييسي، رييس جمهوري در در 
نشست علني مجلس شوراي اسالمي در دفاع از كليات 
اليحه بودجه ۱۴۰۲ با اش��اره به اينكه هم اكنون شرايط 
نشان دهنده رشد س��رمايه گذاري، كاهش تورم و رشد 
توليد است كه نشانه خوبي به شمار مي آيد، گفت: دولت 
توانسته با خنثي س��ازي تحريم ها به منابع ارزي دست 
يابد. اين موارد موفقيت دولت محس��وب مي شود، زيرا 
توانس��ته تحريم ها را دور بزند. وي با اش��اره به اينكه در 
توليد پتروشيمي افزايش هش��ت درصدي داشتيم، به 
افزايش اعتبارات تملك دارايي ب��ه ميزان ۲۶ درصد در 
اليحه بودجه پرداخت��ه و تأكيد كرد: پيش بيني تأمين 
س��رمايه از محل تهاتر دارايي ها و تهاتر نفت براي توليد 
در بودجه سال آينده مدنظر قرار دارد و پيش بيني ۵۴۰ 
هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در 
بودجه لحاظ ش��ده است. به واقع اين نكته بسيار مهمي 
است، زيرا پيشرفت و رشد اقتصادي در گرو سرمايه گذاري 
و افزايش بهره وري اس��ت. برنامه كوتاه مدتي را مدنظر 
دارد تا در آينده اي نزديك بخش هاي موردتاكيد متحول 
ش��ود. هرچند رييس جمهور در اظهارات امروز خود در 
مجلس درباره جزييات تهاتر نفت، اطالعات بيش��تري 
ارايه نكرده است؛ اما موضوع تهاتر نفتي سال گذشته نيز 
در بخش هايي از فعاليت هاي اقتصادي دولت مطرح شده 
بود. به طور مثال س��خنگوي كميسيون عمران مجلس 

شوراي اسالمي سال گذشته از بررسي نحوه تهاتر نفت 
خام با بدهي پروژه ه��اي عمراني و گزارش مقدار فروش 
نفت در اين كميس��يون خبر داده بود. در آن زمان وزير 
نفت در نشس��تي با نمايندگان گزارشي از عملكرد اين 
وزارتخانه در زمينه فروش نفت و گزارشي درباره تهاتر اين 
كاالي راهبردي با بدهي پروژه هاي عمراني ارايه كرده و 
اعالم كرده بود كه اين مجموعه آمادگي كامل براي تهاتر 
نفت با دستگاه هاي اجراي متقاضي و پيمانكاران طلبكار را 
دارد، اما براي اين كار نخست بايد دستگاه ها از جمله وزارت 
راه و شهرسازي درباره تهاتر نفتي درخواست ارايه دهند، 
سپس طبق ضوابط وثيقه ارايه كنند. از طرفي طلبكاران 
نيز بايد از سازمان برنامه و بودجه در اين باره مجوز بگيرند 
و اين سازمان رقم طلب آنها را به صورت مشخص به وزارت 
نفت اعالم كند، از سوي ديگر دريافت كنندگان هم بايد 
براي فروش نف��ت ظرفيت بازار جديدي ايجاد كنند و از 
مشتريان سنتي وزارت نفت استفاده نكنند. وزير نفت در 
مهرماه سال گذشته با بيان اينكه به زودي خبرهاي خوبي 
در زمينه تنوع قراردادهاي نفتي و ميعانات گازي و تهاتر 
نفتي اعالم مي شود، گفته بود: با توجه به نياز دنيا به انرژي 
و با استفاده از توان و ظرفيت دستگاه سياست خارجي، 
فروش نفت به صورت تهاتري در دستور كار ما قرار گرفته 
اس��ت، در اين زمينه تهاتر نفت با كاال و سرمايه گذاري 
از روش هايي اس��ت كه انجام مي شود. آن چه پيشتر در 
زمينه تهاتر نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ پيش بيني شده 
بود حاكي از اين بود كه دولت بايد تعداد مشخصي بشكه 
نفت در روز به برخي دستگاه ها و نهادهاي موضوع جزء 
يك و دو بند »ي« تبصره يك بودجه تحويل مي داده كه آن 
دستگاه ها محموله هاي نفتي را فروخته و با نظر سازمان 
برنامه وبودجه و س��ازوكارهاي پولي بان��ك مركزي در 
حوزه هاي تعيين شده  هزينه كنند. اين درحالي است كه 
پيش تر تنها شركت ملي نفت ايران متولي اصلي و رسمي 
فروش نفت بوده اس��ت، هرچند در مقاطعي به خصوص 
در اوايل دهه 9۰، با ه��دف دورزدن تحريم هاي نفتي و 
امكان فروش بيشتر نفت، برخي افراد و نهادها در قامت 
فروش نفت برآمدند، اما در آن زمان حاشيه هايي در اين 
زمينه ايجاد شد. بنابراين به نظر مي رسد اجراي صحيح 

تهاتر نفت در بودجه امري دشوار و پيچيده باشد. در اين 
ميان درآمد پيش بيني شده براي نفت، يكي از مهم ترين 
بخش هاي لوايح بودجه در تمام سال هاي گذشته بوده و 
براي سال آينده نيز ميزان درآمدهاي اين بخش افزايشي 
خواهد بود. درآمدهاي حاصل از نفت و فرآورده هاي آن 
۶۰۳ هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه پيش بيني شده 
كه بر مبناي متوسط فروش ۱.۴ ميليون بشكه در روز با 
هر بشكه به طور متوس��ط ۸۵ دالر و نرخ تسعير ارز ۲۳ 
هزار توماني بسته شده است. همچنين ساالنه از مجموع 
درآمدهاي نفتي براساس قانون برنامه ششم توسعه بايد 
دو درصد به صندوق توس��عه مل��ي اختصاص پيدا كند 
كه اين سهم براي س��ال جاري هم ۴۰ درصد بود و براي 
سال آينده نيز ۴۰ درصد تعيين شده است.عالوه بر اين 
براساس تبصره يك اليحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مكلف است 
از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و 
ميعانات گازي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه هاي 
اجرايي براساس قيمت روز صادراتي شركت مذكور و پس 
از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور اجراي 
مواردي اقدام كند. اين موارد براين اساس است كه مازاد در 
سقف مندرج در بند »ب« اين تبصره تا مبلغ سه ميليارد 
يورو به س��تاد كل نيروهاي مسلح به منظور تقويت بنيه 
دفاعي تحقيقات راهبردي و پرداخت تعهدات مربوط به 
طرح هاي دفاعي و تا مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو 
بابت طرح هاي محروميت زدايي و پيش��ران براساس نرخ 
سامانه معامالت الكترونيكي با خزانه داري كل كشور اعمال 
حساب كند. به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود 
در سقف جزء يك اين بند سهميه نفت خام و ميعانات گازي 
را از طريق پااليش در پااليشگاه هاي خصوصي كوچك كه 
نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام كرده اند پس از 
تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. دولت 
مجاز است به دستگاه هاي اجراي صندوق هاي بازنشستگي 
دولتي، دستگاه هاي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي 
دولت در سقف منابع بودجه عمومي و همچنين بازپرداخت 
بدهي ها و تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي و تسويه 
بدهي به نهادهاي عمومي غيردولتي و انقالبي، شهرداري ها 
و آستان قدس رضوي و اجراي طرح هاي مربوط به توسعه 

نيروگاه هاي اتمي و طرح هاي پيشران با اولويت طرح هاي 
توسعه ميادين نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملي 
و شركت ملي نفت نسبت به اختصاص نفت خام و ميعانات 
گازي براي صادرات اقدام كند. تاييد صالحيت فني حرفه اي 
و مالي اشخاص معرفي شده توسط رييس دستگاه اجرايي 
مربوطه صرفا توس��ط وزارت نفت انجام مي شود. مهرداد 
ويس كرمي عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري 
مجلس ش��وراي اس��المي امروز در دفاع از اليحه بودجه 
۱۴۰۲ در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسالمي، اعالم 
كرد: توجه به رشد توليد و خنثي سازي تحريم ها و پرداخت 
بدهي هاي قبلي دولت كه طبق قانون ايجاد شده يكي از 
نكاتي است كه در اين اليحه به آن توجه شده است. منابع 
حاصل از واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي مانند نفت، 
گاز، ميعانات و دارايي ها حدود ۳7 درصد رشد داشته كه 
با توجه به خنثي سازي جدي تحريم ها ان شاءاهلل محقق 
خواهد ش��د. همچنين شمس الدين حس��يني، رييس 
كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسالمي 
در جريان رس��يدگي به كليات اليحه بودجه ۱۴۰۲ طي 
اظهاراتي گفت: دولت رقمي حدود ۶۰۴ همت براي فروش 
نفت آورده كه وقتي بررسي مي كنيم مشاهده مي شود كه 
در سناريوهاي مختلف قابل تحقق است. از نظر منابع در 
بخش درآمدها دو بخ��ش مهم ماليات و حقوق و عوارض 
گمركي و سود شركت ها و حقوق مالكانه داريم. بررسي هاي 
ما حكايت از اين دارد كه اگرچه ممكن است كه در برخي 
از پايه هاي مالياتي بيش برآوردي وجود داشته باشد اما در 
برخي از پايه هاي مالياتي نيز كم برآوردي وجود دارد و در 
مجموع ماليات قابل تحقق است. برخي از دوستان گفتند 
كه اين اليحه سبب فشار مالياتي مي شود، درحالي كه 
اين فشار زماني است كه نرخ ها افزايش يابد و االن نيز 
هيچ نرخي افزايش نيافته است. در اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ فروش روزانه ۱.۴ ميليون بشكه نفت با قيمت 
هر بش��كه ۸۵ دالر پيش بيني شده است، همچنين 
گزارشي از سهم نفت و فرآورده هاي نفتي در هدفمندي 
يارانه ها ارايه ش��د، پيش بيني تأمين سرمايه از محل 
تهاتر دارايي ها و تهاتر نفت براي توليد در بودجه سال 
آينده مي تواند نقشي در افزايش درآمدها داشته باشد.

مديريت كل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي در گزارشي 
اعالم كرد كه پيش بيني مي ش��ود در صورت توقف كامل 
جريان گاز روس��يه به اتحاديه اروپا از ابتداي سال ۲۰۲۳ 
و كاه��ش موجودي ذخيره س��ازي هاي گاز اروپا به مقدار 
يك سوم ظرفيت در پايان زمستان جاري اين منطقه با ۵7 

ميليارد مترمكعب كمبود گاز در سال ۲۰۲۳ روبه رو باشد.
به گ��زارش ايلنا از وزارت نفت، مديري��ت كل امور اوپك و 
روابط با مجامع انرژي در گزارشي با موضوع »بزرگ ترين 
بحران انرژي اروپا در س��ال ۲۰۲۳« به وضع بحران انرژي 
در اين قاره پرداخته است. بر اس��اس اين گزارش در سال 
۲۰۲۲ در سايه انتقال گاز روسيه به اتحاديه اروپا در نيمه 
نخس��ت س��ال افزايش واردات ال ان جي از اياالت متحده 
آمريكا و ديگر تأمين كنندگان و گرماي نسبي هوا اين اتحاديه 
توانست به موقع و تا حد زيادي ذخاير گازي خود را تكميل 
كند، اما با كاهش جدي جريان گاز روسيه در سال ۲۰۲۳ 
و محدوديت هاي موجود در بازار ال ان جي كارشناسان اين 
سال را براي منطقه اروپا سال دشواري پيش بيني مي كنند 
و معتقدند حتي با وجود زمس��تان معتدل، بحران گازي 

اروپا پايان نخواهد يافت و اين منطقه با حدود ۵7 ميليارد 
مترمكعب كمبود گاز روبه رو خواهد ش��د. همان گونه كه 
مستحضريد در ماه دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بين المللي انرژي 
هشدار داد كه به رغم تالش هاي موفقيت آميز اتحاديه اروپا 
براي پركردن منابع ذخيره سازي اين منطقه ممكن است 
در س��ال ۲۰۲۳ با كمبود جدي گاز مواجه ش��ود. اكنون 
هشدارها جدي تر ش��ده و نمي توان به راحتي اين واقعيت 
مهم را ناديده گرفت. پيش بيني مي شود در صورت توقف 
كامل جريان گاز روس��يه به اتحاديه اروپا از ابتداي س��ال 
۲۰۲۳ و كاهش موجودي ذخيره س��ازي هاي گاز اروپا به 
مقدار يك سوم ظرفيت در پايان زمستان جاري، اين منطقه 
با ۵7 ميليارد مترمكعب كمبود گاز در سال ۲۰۲۳ روبه رو 
باشد. در سال ۲۰۲۲ در سايه انتقال گاز روسيه به اتحاديه 
اروپا در نيمه نخست سال اين منطقه توانست به موقع و تا 
حد زيادي ذخيره سازي هاي گاز خود را تكميل كند، به جز 
قطع گاز چند كشور به دليل امتناع آنها از پرداخت وجه گاز 
به روبل عرضه گاز از روس��يه تا حد زيادي ثابت باقي ماند. 
عمده موفقيت اروپا در روشن نگه داشتن چراغ ها تاكنون در 

نتيجه آب وهواي معتدل تر در ماه هاي اكتبر و نيمه نوامبر 
۲۰۲۲، همچنين افزايش واردات ال ان جي از اياالت متحده 
بود. با اين حال بسياري از كشورهاي اروپايي به دليل قيمت 
بسيار باالي گاز براي پرداخت قبوض برق و گاز كمك هاي 
نقدي به مردم ارايه كردند، اما در اواخر نوامبر با سرد شدن 
هوا مصرف گاز افزايش يافت، از اين رو عده اي به س��رعت و 
عجوالنه پايان بحران انرژي در اروپا را جشن گرفتند، اين 
در حالي است كه زمس��تان هنوز به پايان نرسيده است و 
احتمال زيادي وجود دارد كه هوا در ژانويه و فوريه امسال 
سردتر شود، ضمن آنكه در سال ۲۰۲۳ هيچ حجم منظمي 
از گاز روس��يه وجود نخواهد داش��ت. گرچه روسيه اعالم 
كرده آماده ازسرگيري جريان در خط لوله يامال اروپاست، 
اتحاديه اروپا برنامه اي براي افزايش واردات گاز از اين كشور 
ندارد و مي خواهد به تدريج آن را به نزديك صفر برساند، اين 
بدان معناست كه اتحاديه اروپا بايد به جد واردات ال ان جي 
خود را افزايش دهد. با توجه به محدوديت هاي موجود در 
بازار ال ان جي پيش بيني مي ش��ود در سال ۲۰۲۳ رقابت 
شديدي بين اروپا و ش��رق آسيا براي جذب محموله هاي 

ال ان جي وجود داشته باشد.  كارشناسان معتقدند حتي 
با وجود زمس��تان معتدل بحران گاز اروپ��ا پايان نخواهد 
يافت، زيرا قيمت ال ان جي تك محموله بيشتر از گاز خط 
لوله است و اين واقعيتي غيرقابل انكار است، زيرا حتي در 
صورت موجود بودن ال ان جي كافي براي پر كردن دوباره 
مخازن ذخيره سازي اروپا كه خود موضوعي سؤال برانگيز 
است، اروپا بايد براي دومين سال متوالي هزينه سنگيني 
براي آن بپردازد. قيمت باالي گاز وارداتي براي اقتصادهاي 
اروپايي به ويژه كشورهاي توسعه يافته صنعتي كه به طور 
معمول مصرف كنندگان عمده گاز نيز هستند، مشكل ساز 
است. در سال ۲۰۲۲ بخش عمده كاهش مصرف گاز در 
آلمان كه مورد ستايش سياستمداران نيز قرار گرفت، 
در واقع ناشي از قيمت هاي گزاف و متعاقب آن تخريب 
تقاضا در ميان كاربران صنعتي، تعطيلي كارخانه ها و 
اخراج كارگران بوده است، نه به دليل مصرف بهينه گاز 
و اين وضع به هيچ وجه براي اقتصاد مطلوب نيست. به 
نظر مي رسد اروپا در سال نو بايد بين حفظ اقتصاد خود و 
تأمين گاز براي فصل گرمايش بعدي يكي را انتخاب كند.



چند وقتي مي ش��ود كه وضعيت بورس تهران تغيير 
كرده و شاخص توانسته سبزپوش شود؛ اين سبزپوشي 
شاخص اغلب با سوددسازي برخي از سهم ها مواجه 
بوده و در برخي از موارد نيز سهامداران زيان كرده اند. 
طي س��ال اخير بورس تهران تنها ي��ك ماه با خالص 
جريان پول حقيقي ماهانه مثبت همراه بود و در يازده 
ماه ديگر خروج پول حقيقي شديدي را تحمل مي كرد. 
پس از ورود هزار و 523 ميليارد تومان پول حقيقي در 
تير ماه س��ال 1400 به بازار، روند خروج پول تشديد 
شد و حتي در شهريور ماه 1400 خالص جريان پول 
حقيقي ماهانه به منفي 8 هزار و 239 ميليارد تومان 
رسيد. روند خروج شديد پول حقيقي از بازار تا انتهاي 
سال 1400 ادامه داشت اما در اسفند 1400 به واسطه 
شكل گيري روند صعودي شاخص كل از شدت خروج 

پول حقيقي كاسته شد.
دالر و طال نيز همانند روز گذشته ركوردشكني كرد 
و هر ي��ك محدوده جديدي را فتح ك��رد؛ اين فتح 
باعث شده كه بازارهاي موازي دالر و طال نيز كمي 
جهش داش��ته باش��ند اما به گفته كارشناسان اين 
جهش موقت است و بايد منظر ريسك هاي سنگين 
در اقتصاد كشور بود. يكي از مشكالت بازار سرمايه 
در حال حاضر ريسك است و هر روز شاهد افزايش 
ريسك هاي براي بازار سرمايه هستيم. البته تمامي 
اين ريس��ك ها در بلندمدت به زي��ان بورس تمام 
مي ش��ود و به ماهيت بازار سرمايه و سرمايه گذاري 

در آن آسيب وارد خواهد كرد.
نويد رجايي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص بازار 
نوشت: » كشور با ريسك هاي سيستماتيكي همچون 
تحريم هاي احتمالي براي بعضي نهادها و افراد كشور 
مواجه اس��ت و در نتيج��ه در اين حالت بس��ياري از 
معامله گران ترجيح مي دهند نظاره گر باش��ند و اين 
احتم��ال وج��ود دارد كه در برخي صناي��ع عرضه بر 
تقاضا غلبه كند. اما جدا از اين مش��كل در هفته هاي 
گذش��ته عرضه ارز در نيما ضعيف ب��وده و فوالدي ها 
طي مكاتباتي كه داشتند در تالش هستند بتوانند ارز 
حاصله را با قيمت باالتري به فروش برسانند. همچنين 
گزارش هاي فصلي شركت ها نيز مطلوب بوده و اگرچه 
پااليشي ها در س��ود فصلي با كاهش مواجه بودند اما 
قيمت دالر و نفت جهاني باعث شده چشم انداز تكرار 

سود سازي در اين صنعت باال باشد.
از سوي ديگر بانكي ها براي فروش بلوك پااليشي ها 
بايد جذابيت��ي در اين صنعت به وجود بياورند. يكي 
ديگر از گروه هاي مه��م بازار را مي توان خودرويي ها 
در نظر گرفت كه همانطور كه انتظار داشتيم گزارش 
فصلي بس��يار خوبي روانه ك��دال كردند و در نتيجه 
سهامداران نگاه ويژه اي به اين گروه خواهند داشت. 
به طور كل اگر بخواهيم نگاهي به بازار داشته باشيم 
احتماال سه روز اول هفته هم در دالر و هم در بورس 
شاهد نوسان هاي زيادي خواهيم بود پس به افرادي 
كه تخصصي در اين زمينه ندارند توصيه مي شود از 
انجام معامالت هيجاني خودداري كنند و با پايان روز 
دوشنبه ثبات نسبي بر بازارها حاكم خواهد شد.براي 
شاخص حمايت اول در 1 ميليون و ۶54 هزار واحد 

متصوريم كه بعد از آن حمايت رواني 1 ميليون و ۶00 
هزار واحد وجود دارد كه البته جدا از نوسانات مقطعي 

مي توان روند كلي بازار را صعودي توصيف كرد.«

  بورس يكشنبه چگونه گذشت؟
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت دومين 
روز كاري هفته يعني يكشنبه، دوم بهمن ماه با چهار 
هزار و ۶52 واح��د كاهش در ارتف��اع يك ميليون و 
۶52 هزار واحدي ايستاد. شاخص هم وزن با 2 هزار و 
1۷ واحد كاهش به 519 هزار و 938 واحد و شاخص 
قيمت با يك هزار و 199 واحد افت به 308 هزار و 98۶ 
واحد رس��يد. شاخص بازار اول، يك هزار و 4۶3 واحد 
و ش��اخص بازار دوم، 15 ه��زار و 32۷ واحد كاهش را 

ثبت كردند.
روز گذش��ته در معامالت بورس ته��ران، بيش از 13 
ميليارد و 110 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
ب��ه ارزش 81 هزار و ۶۶9 ميليارد ريال معامله ش��د. 
همچنين پااليش نفت تهران )ش��تران( با يك هزار و 
201 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( 
با ۶۶0 واحد، ملي صناي��ع مس ايران )فملي( با ۶4۷ 
واحد، فوالد مباركه اصفهان )ف��والد( با 5۷1 واحد و 
پتروشيمي شيراز )ش��يراز( با 422 واحد تاثير مثبت 
بر ش��اخص بورس داشتند. در مقابل توسعه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با 2هزار و 39 واحد، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با 808 
واحد، نفت و گاز پتروش��يمي تامين )تاپيكو( با ۶84 
واحد، پتروش��يمي نوري )نوري( با ۶82 واحد و بانك 
پاسارگاد )وپاسار( با ۶۷1 واحد با تاثير منفي بر شاخص 

بورس همراه شد.
بر پاي��ه اين گ��زارش، دي��روز نم��اد پااليش نفت 
تهران )ش��تران(، ايران خودرو )خودرو(، گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگس��تر(، س��ايپا 
)خس��اپا(، پااليش شركت س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا(، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( 
و پااليش نفت اصفهان )شپنا( در نمادهاي ُپرتراكنش 

قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت روز اخير 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه 2 ميليارد و ۶18 ميليون برگه س��هم به ارزش 
10 هزار و 319 ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص 
فرابورس نيز ديروز بيش از 25 واحد كاهش داش��ت 
و به 21 هزار و 2۶3 واحد رس��يد. در اين بازار بيش 
از ۶ ميليارد و ۶۶8 ميليون برگه س��هم و اوراق مالي 
دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات معامالت روز اخير 
فراب��ورس بيش از 41۷ ه��زار و 241 نوبت بود. پويا 
زركان آق دره )فزر(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، 
پتروش��يمي مارون )مارون(، پخ��ش البرز )پخش( 
و اعتباري ملل )وملل( تاثير مثبت بر اين ش��اخص 
داش��تند. در مقابل ش��ركت س��رمايه گذاري صبا 
تامين )صبا(، پليمر آريا ساسول )آريا(، بهمن ديزل 
)خديزل(، مديريت انرژي اميد تابان هور )وهور(، بيمه 
كوثر )كوثر( و بيمه پاسارگاد )بپاس( با تاثير منفي بر 

اين شاخص همراه بودند.

  دي ماه پر رونق بورس
در جري��ان معامالت ب��ورس اوراق به��ادار در ديماه 
امس��ال تعداد 281ميليارد و 855ميليون انواع اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 1۷14هزار و 5۷9ميلي��ارد ريال در 
بيش از 13ميليون و ۷18هزار و 912دفعه طي 18روز 
معامالتي در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت 
كه در مقايسه با ماه قبل خود به ترتيب 13.4۷ درصد 
افزايش، 2۶.33 درصد كاهش و ۶0.51 درصد رشد 

را نشان مي دهد.
اين درحالي است كه تعداد 2۷ميليارد و ۶13ميليون 
واحد از صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قابل معامله 
در ب��ورس تهران ب��ه ارزش كل بي��ش از 4۶4هزار و 
180ميليارد ريال ني��ز در اين مدت مورد معامله قرار 
گرفته كه نسبت به دي ماه گذشته به ترتيب 0.50 و 

1۶.92 درصد افزايش داشته است.
ش��اخص بورس ني��ز در اي��ن 18روز، ب��ا 192هزار و 
943واحد افزايش، معادل 12.90 درصد رشد كرد و به 

رقم يك ميليون و ۶89هزار و 144واحد در پايان اين ماه 
رسيد. شاخص كل هم وزن نيز در اين مدت با 80هزار 
و 4۶۶واحد افزايش، معادل 18.05درصد رشد كرد و 

رقم 52۶هزار و 188واحد را به نمايش گذاشته است.
شاخص بازار اول هم با 152هزار و 34۷واحد افزايش 
در اين مدت به رقم يك ميليون و 2۷۷هزار و 540واحد 
و شاخص بازار دوم با 354هزار و 2۶2واحد افزايش به 
عدد 3 ميليون و 2۷5هزار و ۶95واحد رسيده اند كه به 
اين ترتيب شاخص بازار اول با 13.54درصد افزايش و 
شاخص بازار دوم با 12.13درصد رشد همراه شده اند.

نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در دهمين ماه امسال 
نشان مي دهد طي 18روز معامالتي تعداد 150ميليارد 
و ۷41ميليون ورقه بهادار در ۷ميليون و ۶۶۶هزار نوبت 
به ارزش 9۷99هزار و ۶4۷ميليارد ريال در بازارهاي 
فرابورس خريد و فروش ش��ده اس��ت كه به ترتيب از 
افزايش 255درص��دي حجم، رش��د 113درصدي 
نوبت هاي معام��الت و افزايش 54درص��دي ارزش 
معامالت نسبت به مدت مشابه سال 1400 حكايت 
دارد. اين در حالي اس��ت كه ميانگي��ن حجم روزانه 
معامالت فرابورس در ماه گذشته 83۷4ميليون ورقه 
و ميانگين ارزش معامالت نيز 54هزار و 442ميليارد 

ريال بوده است.
همچني��ن ب��ازار اول فرابورس در ماهي كه گذش��ت 
تغيير مالكيت 3۶ميليارد و 130ميليون ورقه بهادار به 
ارزش 19۷ه��زار و 39ميليارد ريال و بازار دوم مبادله 
34ميليارد و 842ميليون ورقه بهادار به ارزش 1۶۶هزار 
و 83ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب 
بيانگر افزايش 32۷درصدي حجم و رشد 223درصدي 
ارزش معامالت در بازار اول و رشد 55۶درصدي حجم 
و افزايش 228درص��دي ارزش معامالت بازار دوم در 
مقايس��ه با دي ماه سال 1400 است. در بازار ابزارهاي 
مالي نيز تعداد 10033ميليون اوراق بدهي به ارزش 
8815هزار و 424ميليارد ريال معامله ش��ده اس��ت 
كه از رش��د 51درصدي حج��م و 45درصدي ارزش 
معامالت اين بازار در دي ماه امس��ال نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته حكايت مي كند. افزون بر اين، 
بالغ بر 3۶ميلي��ارد و 5۷2ميليون واحد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قاب��ل معامله ب��ه ارزش 44۶هزار و 
1۷8ميلي��ارد ريال و 4.9ميليون ه��زار ورقه گواهي 
تسهيالت مسكن )تسه( به ارزش 5892ميليارد ريال 
در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرار گرفته است 
كه نشان از افزايش 459درصدي حجم و 388درصدي 
ارزش معام��الت صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله و همچنين افزايش 2درصدي حجم و رش��د 
1۶درصدي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت 
مسكن در مقايسه با دي پارس��ال دارد. شاخص كل 
فراب��ورس نيز كه معامالت ديماه امس��ال را از ارتفاع 
19ه��زار و 1۷3واحد آغاز كرده ب��ود با ثبت افزايش 
12.2 درصدي، در پايان اي��ن ماه به ارتفاع 21هزار و 
508واحد رسيد. ارزش كل بازار فرابورس نيز كه در 
ابتداي ماه گذشته 18845هزار و 523ميليارد ريال 
بود در پاي��ان دي ماه با ثبت افزايش 10درصدي به 

عدد 20۷24هزار و ۶4ميليارد ريال رسيد.
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گروگانگيري سكه در بورس
اكوايران| بررسي ش��رايط معامالت گواهي سكه و 
اوراق سلف سكه بانك مركزي در بورس كاال اين فرضيه 
را تقويت مي كند كه احتماال گواهي سكه براي فروش 
اوراق سلف س��كه بانك مركزي گروگان گرفته شده 
است. هشتم دي علي صالح آبادي از رياست بانك مركزي 
اس��تعفا داد و محمدرضا فرزين رييس بانك مركزي 
شد.جوالن دالر در كانال 40 هزار توماني صالح آبادي 
را مجبور به استعفا كرد و ورود فرزين بهانه كاهش دالر 
تا كانال 39 هزار توماني شد.اجماع سياسي عليه بازار 
ارز ولي در اين مدت كوت��اه فرصت اثرگذاري اقدامات 
سياست گذار جديد را گرفته است. در حركت اصالحي 
دي ماه دالر يك الگوي ادامه دهنده كنج تشكيل داد و 
در اولين روز دومين ماه زمستان موتور داغ بازار ارز سد 
مقاومتي الگوي تكنيكالي را رو به باال شكست. حاال هدف 
تكنيكالي دالر نيمه دوم كانال چهل هزار توماني را نشان 
مي دهد در حالي كه معامله گران نسبت به ريسك باالي 
معامالت ارز هشدار مي دهند. همزمان با سد شكني دالر 
آزاد، مرد شماره يك بازار ارز و سكه هم مقصر نوسانات 
ارزي را معرفي كرد. رييس كل بانك مركزي در جمع 
تعدادي از نمايندگان دانشجويي دانشگاه هاي مختلف 
فضاس��ازي هاي رس��انه اي و عمليات رواني در جامعه 
را دليل التهابات بازار ارز معرفي كرد. بررس��ي ها نشان 
مي دهد كه موضع گيري هاي سياسي و هجمه فضاي 
منفي رسانه اي بين المللي عليه ايران همزمان با افزايش 
قيمت دالر شتاب گرفته است. محمدرضا فرزين با اعالم 
دريافت اختيارات الزم براي كنترل بازار ارز اعالم كرد كه 
به زودي افتتاح بازار مبادل هاي ارز و طال بازار ملتهب ارز و 
سكه را مديريت خواهد كرد و ثبات را به بازار برمي گرداند. 
محدوديت دامنه نوسان بر گواهي سكه بورسي يك ماه 
پس از عرضه اوراق سلف سكه بانك مركزي در بورس 
كاال رخ داد. گواهي سكه در بورس كاال براي سكه هاي 
تحويل يك روزه است ولي تاريخ تسويه اوراق سلف سكه 
بانك مركزي شش ماه مي باشد.  در ابتدا تصور مي شد 
كه اين محدوديت، تكرار دوباره سياست بازار ساز براي 
كنترل بازار سكه است ولي دقيق تر شدن روي اين مساله 
و شرايط اجرا، تفاوت هاي بارزي را با دفعات قبل نمايان 
كرد. در دوره هاي گذشته كه سكه هاي بورسي محدود 
مي شدند قيمت سكه بورسي در بازار سرمايه باالتر از 
قيمت سكه بازار آزاد بود و چنين تداعي مي شد كه سكه 
بورسي پرچمدار تعيين قيمت ها براي بازار سكه آزاد 
شده است ولي اين بار سياست گذار در حالي اين سياست 
را اجرا كرد كه گواهي سكه از بازار آزاد عقب بود و قيمت 
سكه بورس��ي هنوز به بازار آزاد نرسيده بود. در ادامه با 
تشديد محدوديت ها بر گواهي سكه، پيشروي قيمت 
سكه در بازار آزاد متوقف نشد و با برداشته نشدن سقف 
محدوديت ها، اختالف ميان سكه امامي در معامالت 
گواهي سكه و بازار آزاد باعث تشكيل صف هاي خريد 
بدون عرضه براي گواهي سكه بورسي مانند سكه رفاه 
شد. با اين حال قفل شدن س��كه رفاه در صف خريد و 
فاصله بازاري سكه بازار آزاد با آن هم بازارساز را مجاب 
به برداشتن محدوديت ها نكرد. در اين وضعيت بررسي 
معامالت سكه سلف بانك مركزي جذاب تر است زيرا 
برخالف گواهي سكه براي معامالت اوراق سلف سكه 
در بورس كاال محدوديتي وضع نش��د و در ش��رايطي 
كه نسبت حجم معامالت گواهي سكه پيش از اعمال 
محدوديت ها بهتر از اوراق س��لف بود محدوديت هاي 
تازه اعمال شده ورق را برگرداند و حجم معامالت گواهي 
سكه ضعيف شد. به عنوان مثال سكه رفاه در بورس 
كاال پر تراكنش ترين گواهي س��كه است كه پيش 
از قفل ش��دن در صف هاي خريد در حجم بيشتري 
نسبت به اوراق سلف معامله مي شد ولي در روز قبل 
در حالي در معامالت اوراق سلف بانك مركزي 4۶80 
سكه معامله ش��د كه در معامالت گواهي سكه رفاه 
فقط ۶۷ سكه به خريداران سكه امامي رسيد. روز قبل 
كه بازار طال در واكنش به رشد دالر جهش كرد اوراق 
سكه سلف تا صف خريد دامنه پنج درصدي رشد كرد 
ولي محدوديت هاي سكه رفاه، آن را عقب نگه داشت. 

دالالن مانع عرضه خودرو در بورس
 مهر| مهدي ساس��اني كارش��ناس اقتصادي با بيان 
اينكه آنچه در بازار خودرو در س��ال هاي گذشته شاهد 
بوديم، قيمت گذاري دستوري براي خودرو انجام شده و 
كارخانه موظف بود با همان قيمت محصول را به فروش 
برساند، گفت: از طرفي فاصله زيادي در بازار آزاد و قيمت 
كارخانه شكل گرفته بود و باعث ايجاد رانت براي بعضي 
از خريداران شده بود به نحوي كه خودرو با قيمت كارخانه 
به دست عده اي رس��يده تا بتوانند خودرو را در بازار آزاد 
فروخته و سود كالني از راه داللي به دست آوردند. ساساني 
افزود: از زماني كه راهكار ف��روش خودرو در بورس كاال 
مطرح شد، باعث ايجاد شفافيت در معامالت خودرو شده 
و اكنون خريداران خودرو، خريداران واقعي بوده و با هر 
كد ملي صرفاً مي توان يك بار مي شود خودرو را خريد. اين 
كارشناس اضافه كرد: در ابتداي عرضه خودرو در بورس 
با توجه به كمبود عرضه و باال بودن تقاضا باعث افزايش 
قيمت خودرو نسبت به كارخانه و حتي در مواردي بيشتر 
از قيمت بازار آزاد شد، اما با افزايش عرضه خودرو در بورس 
كاال، قيمت خودرو فاصله زيادي با بازار آزاد پيدا كرده و هم 
مردم و هم خودروساز از اين موضوع نفع بردند، در ادامه نيز 
با افزايش عرضه قيمت ها مي تواند به سمت قيمت هاي 
معقولي پيش برود. مهدي ساساني افزود: در هفته گذشته 
شاهد عرضه 10 هزار خودرو دناپالس در بورس بوديم كه 
با تمام هزينه هاي جانبي اعم از ماليات، شماره گذاري، 
بيمه قيمت اي خودرو حدود 430 ميليون تومان تمام 
شد، در حالي كه اين خودرو در بازار آزاد با قيمت ۶00 تا 
۶20 ميليون تومان در حال معامله است. تداوم عرضه 
در بورس كاال مي تواند قيمت بازار آزاد را كاهش داده 
و هم به نفع كارخانه و هم به نفع مردم است. ساساني 
در پايان گفت: طبيعتاً افرادي كه از اين راه داللي كرده 
و سودهاي كالني را به جيب مي زدند كارشكني هايي 
را انجام داده و انتظار مي رود با مديريت صحيح وزارت 
صمت بتوانيم عرضه را در بورس كاال افزايش داده و 

عرضه و تقاضا بعد از مدت ها به ميزان واقعي برسد.

ETF آغاز معامالت مشتقه
درآمد ثابت براي نخستين بار

فراب�ورس ايران| روز ش��نبه قرارداد آپش��ن روي 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري كارا در 
نمادهاي معامالتي مختلف در سررسيدهاي فروردين، 
تي��ر و دي ماه 1402 آغاز خواهد ش��د. فرابورس ايران 
با توجه به ويژگي صندوق هاي  ETF از جمله داش��تن 
بازارگردان فعال و عدم توقف نماد، بازكردن آپشن روي 
اين صندوق ها را در دس��تور كار خود قرار داد و در اين 
زمينه اولين قراردادهاي اختي��ار خريد و فروش روي 
ETFهاي سهامي داريوش و كاريس را خرداد ماه امسال 
منتشر كرد. قرارداد آپشن صندوق با درآمد ثابت »كارا« 
در حالي براي نخستين بار در فرابورس منعقد خواهد شد 
كه خرداد امسال آپشن ETF شاخص هم وزن نيز از طريق 
فرابورس ايران پا به بازار سرمايه گذاشت. در معامالت 
آپش��ن كارا كه صندوق با درآمد ثابت از نوع دوم است، 
براي نخستين بار قيمت اعمال در سررسيدهاي مختلف 
براس��اس نرخ هاي اوراق محاسبه شده است. براساس 
اطالعات مندرج در اطالعيه قرارداد آپشن صندوق 
كارا، زمان تسويه نقدي براي دارندگان موقعيت هاي 
خريد و فروش يك روز كاري پيش از سررسيد زمان 
تس��ويه فيزيكي و زمان تسويه فيزيكي آخرين روز 

معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خواهد بود.

پرداخت سود سنواتي سهامداران
سمات| اطالعات منتشر شده حاكي از آن است كه در 
هفته آخر دي ماه ۷ ناشر، مطالبات سنواتي و 14 ناشر 
سود جاري سهامداران خود را با استفاده از سامانه سجام 
واريز كردند. براساس اطالعات منتشر شده ۷ شركت 
»فوالد خوزس��تان )فخوز(، توس��عه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه )ميدكو(، كيميدارو )دكيمي(، ذغال 
سنگ نگين طبس )كطبس(، داروسازي شهيد قاضي 
)دقاضي(، فوالد ش��اهرود )فرود(، و فوالد افزا سپاهان 
)فافزا( « مطالبات سنواتي سهامداران خود را با استفاده 
از سامانه س��جام در آخرين هفته دي ماه امسال واريز 
كرده اند. همچنين در اين بازه زماني و با استفاده از سامانه 
سجام، 14 شركت »كشت و صنعت آب شيرين )آبين(، 
سينا دارو )دسينا(، ايران ياساتايرورابر )پاسا(، كيسون 
)كيسون(، صنعتي دوده فام )شصدف(، كاشي سعدي 
)كس��عدي(، كربن ايران )ش��كربن(، توليد مواد اوليه 
داروپخش )دتماد(، البرز دارو )دالبر(، كشت و دامداري 
فكا )زفكا(، سيمان باقران )سباقر(، لبنيات كالبر )غالبر(، 
محورس��ازان ايران خودرو )خوساز( و نساجي بروجرد 
)نبروج( « نيز سود جاري سرمايه گذاران خود را پرداخت 
كرده اند. الزم به ذكر است، سجام يك سامانه زير ساختي 
براي شناسايي مشتريان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازار سرمايه ايران است كه تمام فعاالن اين بازار اعم از 
»سرمايه گذاران، مش��تريان و مديران نهادها« در اين 
سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند ك��رد و پس از احراز هويت حضوري و 
غيرحضوري قادر به دريافت خدمات مبتني بر داده هاي 
تاييد شده خواهند بود. بر اساس اين گزارش، از طريق 
اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، شماره 
موبايل، آدرس الكترونيك��ي و اقامت دايمي فرد 
ثبت مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي 

به دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

پيش بيني بازارها
از آينده رشد و تورم

ف�رداي اقتصاد| بازاره��ا همواره نس��بت به وقايع 
پيش نگر بوده و به اصطالح فعاالن مالي، سرمايه گذاران 
آينده را خريداري مي كنند. از اين رو مي توان با رصد حال 
و هواي فعلي بازارها و رفتارشناسي فعاالن آنها، به وضوح 
آينده را ديد و جهت يابي كرد. به اين معني كه نه تنها اخبار 
و تحوالت گذش��ته اقتصادي و سياسي تاثير خود را بر 
روند بازارها و رفتار معامله گران گذاشته، بلكه تحوالت 
مورد انتظار نيز به طور همزمان بر بازار تاثيرگذارند.به 
عبارتي فعاالن بازارها با پيش نگري تحوالت آتي، آن را 
با وزن زيادي وارد تحليل هاي خود مي كنند. به جرات 
مي توان گفت در تمام كش��ورها اين اعتقاد وجود دارد 
كه بازارها هوشمند بوده و بايد براي هواشناسي آينده، 
واكنش و فعاليت بازارها را جدي گرفت.با اين تفاسير 
بد نيس��ت نگاهي به حال و هواي فعلي بازارها با رصد 
بازده هاي ثبت ش��ده در 10 ماه نخست سال انداخته 
و با نتايج حاصله ب��ه جهت يابي تحوالت آتي اقتصاد و 
سياس��ت بپردازيم.از شهريورماه دماي بازارها افزايش 
يافت و چندماه سبز و توفاني را شاهد بوديم. با نگاهي به 
بازدهي گزينه هاي مختلف از ابتداي سال 1401 تاكنون 
به س��ودهاي بين 20 تا 90 درصدي در يك بازه زماني 
10ماهه برخورد مي كنيم. سكه به عنوان صدرنشين 
بازارها از منظر بازده، در 10 ماه اخير حدود 92 درصد 
افزايش قيمت داشته و قيمت دالر در همين برش زماني 
حدود ۶5 درصدي رشد داشته است. خودرو نيز حدود 
۶0 درصد گران تر شده اما دماسنج اصلي بورس به رشد 
23.5 درصدي بسنده كرده است تا با وجود رشد پياپي 
در س��ه ماه گذشته، هنوز نسبت به رقبا عقب باشد. اما 
دليل اين اختالف بازده ميان بازار سهام به عنوان بازاري 
مولد با گزينه هاي سفته بازي چيست؟باال بودن انتظارات 
تورمي را مي توان اصلي ترين منشأ تكاپوي صاحبان پول 
و رشد قيمت دارايي ها عنوان كرد. سرمايه گذاراني كه 
براي حفظ ارزش پول در دست خود و در امان ماندن از 
گزند تورم به هر دري مي زنند. ضمن آنكه به نظر مي رسد 
صاحبان سرمايه انتظار ندارند كه در آينده نزديك تورم 
مسيري كاهشي را در پيش بگيرد و همين عامل رشد 
دسته جمعي و يكپارچه بازارها در ماه هاي گذشته به 
شمار مي رود.با اين حال زماني كه به جزييات انداخته و 
بازارها را به صورت مجزا مورد بررسي قرار مي دهيم، به 
نتايج ديگري دست پيدا مي كنيم. در حالي كه گزينه هاي 
سفته بازي شامل بازار ارز، طال، خودرو و مسكن رشدهاي 
50 تا 92 درصدي را در 10 ماه نخس��ت س��ال تجربه 
كرده اند ك��ه بورس به عنوان يك بازار مولد، در اين 

برش زماني كمتر از 24 درصد رشد داشته است.

»تعادل«بررسيميكند

بورس درگير ريسك هاي بيشتر شد

ساختار رانتي بازارخودرو برچيده شود
دومين ماه امس��ال ب��ود كه عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال شروع شد و همچنان با سنگ اندازي هاي متعدد 
ادامه دارد. خودرو مسير سختي براي عرضه در بورس 
كاال داش��ت و تا به امروز وزارت صمت، شوراي رقابت 
و نمايندگان مجلس به صورت آش��كار مخالف عرضه 
خودرو در ب��ورس بودند و هر يك ب��ه نوعي مانع اين 
مسير مي شدند. البته هنوز هيچ يك از اين جريان ها تا 
به ام��روز موفق به توقف عرضه كامل خودرو در بورس 
كاال نش��ده اند. تا به ام��روز 14۶ خ��ودرو در رنگ ها و 
مدل هاي مختلف در بورس كاال عرضه شده است و در 
ادامه اين عرضه ها قرار است در اولين هفته بهمن ماه 
سه خودروي هايما محصول ايران خودرو، الماري ايما 
محصول آرين پارس موتور و خودروي T5 اتوماتيك 
محصول فرداموتور وارد بورس ش��ود. شاهين چراغي 
با اش��اره به مزاياي عرضه خودرو در بورس كاال، اظهار 
داش��ت: متاس��فانه عنوان »بورس« در كشور ما براي 
افرادي كه با س��اختار اين بازار ش��فاف آشنا نيستند، 
واژه اي منفي تلقي شده و حداقل بار مثبتي را در ذهن ها 
ايجاد نمي كند. وي به ايرنا گفت: در اين ميان افرادي كه 
با ساختار بازار سرمايه و بورس ها آشنا نيستند، بدون 
آش��نايي با قواعد اين بازارها به خصوص بورس كاال از 
مخالفت خود با عرضه كاالها در بورس سخن مي گويند، 
در ش��رايطي كه بخش بزرگي از توس��عه كش��ور در 
بخش هاي مختلف صنعتي و پتروشيمي، مرهون عرضه 
محصوالت اين حوزه ها در بورس كاال بوده است.به گفته 
چراغي، گاهي ديده مي شود حتي برخي از مسووالن 
و حتي مردم، كلمه بورس را با سوداگري و سفته بازي 
اشتباه مي گيرند كه بايد در اين زمينه ها و كارايي هاي 
مختلف بازار سرمايه به خصوص در بخش مولدسازي 
دارايي ها، اطالع رس��اني موثر و مستمري انجام شود.

اين فعال بازار س��رمايه در خصوص عرضه خودرو در 
بورس كاال، خاطرنشان كرد: برخي از همان ابتدا مطرح 
مي كردند كه بورس كاال جاي عرضه خودرو نيست، در 
حالي كه بايد به اين بس��تر با اين ديد نگاه كرد كه قرار 
اس��ت قيمت ها در اين بازار به صورت عادالنه كش��ف 
شود و رانت نيز از معامالت كنار رود؛ آيا همين 2 عامل 
براي عرضه خودرو در بورس كاال كفايت نمي كند؟وي 
با بيان اينكه بورس كاال از جايگاه و ساختاري قانوني و 
كاماًل شفافي برخوردار است، گفت: بورس كاال مكاني 

است كه قيمت كاالها در آن به صورت شفاف و تقابل 
عرضه و تقاضا كشف مي شود. وقتي هم كه ميزان عرضه 
و تقاضاي كااليي با هم همخواني نداشته باشد به دليل 
آنكه روند بازار براي سياست گذار كاماًل شفاف است، او 
بايد تصميم به تعادل عرضه و تقاضا را بگيرد تا كشف 
نرخ به بهترين شكل انجام شود؛ اما مشاهده مي شود 
برخي ه��ا كاهش يا افزايش قيمت كاالها را به بس��تر 
معامله يعني بورس نسبت مي دهند كه عدم شناخت 
آنها نسبت به بورس را نشان مي دهد. چراغي با يك مثال 
ساده در خصوص اثرگذاري عرضه و تقاضا در قيمت يك 
كاال، ادامه داد: به بازار ميوه و تره بار نگاه كنيد، هر زمان 
عرضه يك محصول زياد مي شود، قيمت ها با كاهش 
همراه شده و ديگر كس��ي نمي تواند آن كاال را احتكار 
كند، در اين راس��تا افراد وارد بازار مي شوند و به دليل 
پايين بودن قيمت ها خريد را آغاز مي كنند؛ برعكس 
اين رويداد نيز صادق اس��ت و هر زمان كااليي كمياب 

شود، گران شده و بايد براي عرضه بيشتر فكري كرد.
عضو اسبق ش��وراي عالي بورس به ش��رايط متنوع 
فروش خودرو در كشورهاي ديگر اشاره كرد و گفت: 
در اين بازاره��ا، عرضه زياد و تقاضا محدود اس��ت، 
بنابراي��ن خودروس��ازان از طري��ق راه هاي مختلف 
تقاضا را ايجاد مي كنند و متقاضيان خودرو به صورت 

بلندمدت وجه موردنظر را پرداخت كنند.

   عرضه و تقاضا در بازار خودروي ايران 
مطابقت ندارد

وي با بيان اينكه عرضه و تقاضا در بازار خودروي ايران 
مطابقت ن��دارد، افزود: تا زماني كه اين مس��اله وجود 
داش��ته باش��د، عرضه و تقاضا در يك نقطه به تعادل 
نمي رس��د. راه حل آن عالوه بر سياست ها براي رشد 
عرضه، وجود يك بازار ش��فاف اس��ت تا قيمت در آن 
عادالنه باش��د و عرضه و تقاضا به درستي در اين بازار 
انجام ش��ود. چراغي با بيان اينكه به نظر مي رس��د در 
شرايط فعلي كش��ور بهترين راهكار براي عدم ايجاد 
رانت در معامالت، عرضه خودروها در بورس كاال است، 
گفت: صنعت خودرو زماني كه بتواند محصوالتش را با 
قيمت واقعي و نه دستوري به فروش برساند، بدهي خود 
را به سيستم بانكي پرداخت مي كند و بار مالي دولت نيز 
با كاهش همراه خواهد شد كه ثمرات اين رويه به كل 
اقتصاد مي رسد. عضو اسبق شوراي عالي بورس معتقد 
است، صنعت خودرو به اشتباه يا درست متولد شده و 
با سرمايه گذاري هاي گوناگون امروز به جايگاه فعلي 
رس��يده اس��ت، از اين رو نبايد اجازه دهيم كه به هر 
دليل با مشكالت بيشتر مواجه شود و حمايت اصولي 
از خودروسازي ها بايد در دستور كار باشد. وي با اشاره 
به سياست هاي نادرست در صنعت خودرو طي چند 
سال گذشته، اظهار داشت: بدهي 2 خودروساز بزرگ 

كش��ور بسيار زياد است كه اين مس��اله فاجعه بار و 
تبعات آن به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود.

  اصالحي صنعت و بازار خودرو
از طريق بورس كاال

چراغي با اشاره به اينكه روند اصالحي در صنعت و 
بازار خودرو به تدريج از طريق تعيين قيمت و عرضه 
مناس��ب در بورس كاال ايجاد خواهد ش��د، افزود: 
بايد توجه ش��ود كه ورود خودروساز با عرضه تعداد 
محدودي از خودرو به بورس اشتباه است؛ بلكه بايد 
اقدامي انجام شود كه خودروساز كل توليدات خود 
را وارد ب��ورس كاال كند ت��ا مصرف كنندگان از اين 

مسير شفاف نياز خود را تامين كنند.

   ساختار رانتي بازار خودرو
ميراث دولت قبل

اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با عرضه خودرو 
در بورس كاال، ايجاد تفاوت قيمتي فاحش و س��اختار 
رانتي كه در بازار فروش خودرو در كشور از دولت قبل 
آغاز شده بود با توجه به سياست مبارزه با رانت و ايجاد 
ش��فافيت در دولت س��يزدهم در حال برچيده شدن 
است و به مرور شاهد احياي صنعت خودرو، رشد توليد، 
حمايت از مصرف كنندگان و سهامداران خودرو باشيم.

وي با بيان اينكه اكنون 2 حالت نسبت به مخالفت هاي 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال وجود دارد، بيان كرد: در 
ابتدا ممكن است اين افراد ذي نفع بازار خودرو باشند و 
به همين دليل اقدام به نامه نگاري هايي در زمينه عرضه 
خودرو در بورس كاال كنند؛ كساني كه ذي نفع هستند، 
مديران كش��ور را با اطالعات نادرس��ت از جمله رشد 
قيمت ها، مي ترسانند تا شرايط غبارآلود و توام با فساد 
معامالت خودرو در بازار آزاد باقي بماند و آنها كماكان 

از عدم شفافيت بهره مند شوند.
چراغي بيان كرد: عمدتًا افرادي كه از رانت ايجاد شده 
منافع كسب مي كنند، ش��رايطي را رقم مي زنند تا از 
طريق انتشار اخبار نادرست و ارايه اطالعات نادرست به 
مراجع تصميم گيري يا نمايندگان مجلس، اكوسيستم 
توزيع رانت باقي بماند. گروه دوم نيز شناخت كافي از 
سازوكار شفاف بورس كاال ندارند و بايد براي اين افراد 
روند سراسر شفاف و قانونمند بورس، توضيح داده شود.



گروه راه و شهرسازي| 
يك روز پس از آنكه سازمان محيط زيست از مازوت سوزي 
14 نيروگاه كشور خبر داد، رييس سازمان ملي استاندارد 
اعالم كرد كه مازوت و گازوئيل هاي موجود غيراستاندارد 
هستند. او با بيان اين اينكه ۹1 درصد از تكاليف سازمان 
اس��تاندارد در قانون هواي پاك در س��ال گذشته اجرايي 
شده است، تصريح كرد: درصدد اجباري كردن استاندارد 
گازوئيل و نفت كوره هستيم. اظهارات اين مسوول دولتي 
اما با واكنش برخي از اعضاي ش��وراي شهر مواجه شد. به 
گفته اعضاي ش��وراي شهر اگر دولت و همه سازمان ها به 
وظايف خود به درس��تي عمل كرده ان��د، پس چرا هواي 
كالن شهرها به شدت آلوده است؟ مقصر واقعي كيست؟ 
مهدي اسالم پناه، رييس سازمان ملي استاندارد ايران ديروز 
در نشست علني ش��وراي اسالمي شهر تهران در تشريح 
اقدامات عملياتي سازمان ملي استاندارد در اجراي قانون 
هواي پاك گفت: اين قانون در سال 1۳۹۶ در ۳۹ تبصره به 
تصويب مجلس رسيد و تعدادي از مواد اين قانون صراحت 
مستقيمي بر نقش سازمان ملي استاندارد دارند كه از جمله 
آنها مي توان به مواد 4، ۸ و 1۸ اين قانون اش��اره كرد. وي با 
اشاره به اينكه در ماده 4 به توليد انواع وسايل نقليه موتوري 
و واردات آنها و الزام رعايت حدود مجاز اس��تاندارد تاكيد 
شده است، افزود: مصرف سوخت و ورود قطعات استاندارد 
براي كاهش آاليندگي در اين ماده مورد توجه قرار گرفته 
و سازمان ملي استاندارد بايد تدابيري را اتخاذ كند كه در 
واقع شماره گذاري خودروها در بخش مجوز آاليندگي از 
سوي سازمان استاندارد صورت بگيرد. اسالم پناه ادامه داد: 
تدوين استاندارد مصرف سوخت خودروهاي سبك و اجراي 
اجباري آن عملياتي شده و تدوين استاندارد در خصوص 
سوخت موتورسيكلت نيز بايد اجباري باشد كه 1۰۰ درصد 
پيشرفت در اين حوزه اتفاق افتاده است. وي به استاندارد 
اجباري مصرف سوخت بنزين خودروهاي سنگين و اجراي 
كامل اين بند از قانون اشاره كرد و افزود: استاندارد اجباري 
دوام DPF نيز به تصويب رسيده و استاندارد كاتاليست ۷۰ 
درصد پيشرفت داشته كه اميدواريم تا پايان سال به صورت 
كامل اجرا ش��ود. مالكان خودروهاي سبك و سنگين نيز 
مكلف هستند وسايل نقليه خود را در سن فرسودگي از رده 
خارج كنند. آيين نامه اين ماده نيز در خرداد ماه سال 14۰۰ 

در هيات وزيران به تصويب رسيده است.

   واردات سوخت در سال 1401
اسالم پناه با اشاره به اينكه وزارت نفت مكلف بود ظرف مدت 
سه سال س��وخت را مطابق با استاندارد ملي عرضه كند، 
افزود: سازمان حفاظت محيط زيست بايد از توليد سوخت 
بي كيفيت و فاقد اس��تاندارد جلوگيري مي كرد. از سال 
1۳۹۷ تا پايان سال 14۰۰ هيچگونه واردات بنزين، مازوت 
و گازوئيل نداشتيم اما امروز محموله هايي از سوخت ها با 
توجه به شرايط موجود وارد كشور مي شود كه گزارش كامل 

آن را به دولت ارايه كرده ايم. وي ادامه داد: استاندارد روغن 
موتور و بنزين و نفت گاز نيز اجرا شده و اجراي استاندارد 
ملي گاز طبيعي نيز در دستور كار اولين جلسه شوراي عالي 
استاندارد قرار دارد. چهار استاندارد در پنجم آذر ماه مصوب 
شد كه حركت بي نظيري محسوب مي شود. استاندارد نوع 
كاتاليست خودرو تا پايان سال به طور كامل عملياتي خواهد 
شد. رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه وزارت 
نفت بايد تا سال 1۳۹۸ طرح كهاب را تكميل مي كرد كه 
هنوز انجام نشده افزود: سازمان استاندارد بايد پيش نويس ها 
را تهيه مي كرد كه اين كار انجام شده و اين پيش نويس ها 
تحويل داده شده است. شركت هاي بازرسي تاييد صالحيت 
شده براي كنترل موتورخانه ها اقدام مي كنند و تنظيم گري 
را انجام مي دهند و در سامانه ما اين موارد ثبت مي شود. وي 
با اشاره به اينكه مركز ملي تاييد صالحيت اصل بي طرفي 
را رعاي��ت مي كند، افزود: تا پايان س��ال جاري تكاليف ما 
شامل تدوين استاندارد كاتاليست، نفت كوره، طرح كهاب 
و معاينه فني موتورخانه ها به صورت 1۰۰ درصدي تكميل 
خواهد شد. همچنين سعي كرديم عقب ماندگي چند سال 
قبل را نيز در طول اين مدت جبران كنيم. تالش مي كنيم 
تا استاندارد اجباري گاز طبيعي را در اولين جلسه شوراي 
عالي اس��تاندارد به تصويب برسانيم. در حقيقت درصدد 
هستيم كه استاندارد گازوئيل و نفت كوره را نيز اجباري 
كنيم كه تاكنون انجام نشده است. وي ادامه داد: در اجالسيه 
اخير شوراي عالي استاندارد نيز استاندارد ملي بازرسي و 
كاليبراسيون مراكز معاينه فني خودرو به تصويب رسيد و با 
اجراي اين استاندارد هم ترازي در اين زمينه ايجاد خواهد 
شد. رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه ۹1 درصد 
از تكاليف سازمان استاندارد در قانون هواي پاك در سال 
گذشته اجرايي شده است، تاكيد كرد: ما توانستيم به عنوان 
برترين دستگاه در اجراي تكاليف قانوني خود دست پيدا 

كنيم. در تدوين استانداردها تمام ذينفعان دعوت مي شوند 
و در همين راستا با مخالفت صريح ساير دستگاه ها در زمينه 
استاندارد سازي نفت كوره مواجه شديم. نتايج پايش خود 

را به دستگاه هاي نظارتي ارايه مي كنيم.

    چرا از مقصرين آلودگي هوا 
يادي نمي شود؟

احمد صادقي، عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران اما در 
واكنش به اظهارات اس��الم پناه با اشاره به گزارش رياست 
سازمان ملي استاندارد در خصوص عوامل ايجاد آلودگي 
هوا گفت: چرا هميش��ه مي آييم از اقدامات صددرصدي 
مي گوييم ولي از مقصرين هيچ يادي نمي كنيم، از كارهاي 
نكرده خودمان و ديگران نمي گوييم، نه فقط ش��هرداري 
تهران بلكه دس��تگاه هاي متولي چه كاري بايستي انجام 
مي دادند و ندادند و امروز آلودگي هوا بالي جان شهروندان 
ش��ده اس��ت. صادقي اظهار كرد: اين گزارش چند نكته 
داش��ت كه توجه ش��ما را به آن جلب مي كنم؛ با توجه به 
اين گزارش، آلودگي هوا نبايد ناشي از سوخت خودروها 
و موتورسيكلت ها باشد چون كه استانداردها همه رعايت 
شده است. اين در حالي است كه بيشتر كارشناسان اذعان 
دارند كه آلودگي هواي تهران ناشي از آالينده هاي متحرك 
نظير موتورسيكلت ها و خودروها است، خب سوال اصلي 
اين است كه كدام گزارش صحيح است؟ صادقي افزود: آيا 
پااليشگاه ها توجهي به استانداردها ندارند يا اينكه نظارتي بر 
حوزه رعايت استانداردها صورت نمي گيرد؟ يا اينكه سازمان 
استاندارد كاري كه بايستي انجام دهد را انجام نمي دهند؟ ما 
توقع داريم از شما به عنوان يك مسوول دلسوز به ما بگوييد 
كه چرا با وجود انجام همه اقدامات هنوز آلودگي هوا داريم؟ 
مقصر كي هس��ت؟ صادقي گفت: بيش از 4۰ سال است 
كه مي گوييم هنوز گازويي��ل، نفت و گاز و گاز طبيعي ما 

استاندارد اجباري ندارد و اين در حالي است كه يكي از عوامل 
اصلي ايجاد آلودگي هوا استفاد از اين سوخت ها در شهرهاي 
بزرگ مانند تهران است. صادقي تاكيد كرد: چرا هميشه 
مي آييم از اقدامات صد در صدي مي گوييم ولي از مقصرين 
هيچ يادي نمي كنيم، از كارهاي نكرده خودمان و ديگران 
نمي گوييم، نه فقط ش��هرداري تهران بلكه دستگاه هاي 
متولي چه كاري بايس��تي انجام مي دادند و ندادند و امروز 
آلودگي هوا بالي جان شهروندان شده است.  صادقي افزود: 
سوال پاياني من از شما اين است كه آيا شما در شماره گذاري 

موتور سيكلت ها نقشي داريد يا خير ؟

    همينه كه هست، ُمرديد كه ُمرديد
 جعفر تشكري هاشمي نيز در واكنش به سخنان اين مدير 
دولتي گفت: برنامه هاي سازمان استاندارد عمدتا مبتني بر 
تدوين برنامه ها است اما اين در حالي است كه نظارت نيز 
يكي از مولفه هاي كار اجرايي است. وي با بيان اينكه مساله 
آلودگي ه��وا در تهران مبتني بر ذرات معلق كمتر از ۲.۵ 
ميكرون است، اظهار كرد: اين ذرات معلق ناشي از منابع 
متحرك كه همان خودروها و موتورسيكلت ها هستند است 
و اما جاي سوال است كه در راستاي استاندارد سازي اين 
وسايل نقليه چه كرديم؟ اين عضو شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه انتظار مي رفت كه سازمان استاندارد برخي مصوبات 
هيات وزيران و مجلس را رد كند، گفت: مثال عقب نشيني 
براي اسقاط خودرو و فراموش كردن سن فرسودگي سبب 
شده كه اجازه دهيم هر خودرويي در شهر تردد كند يا يك 
مصوبه عجيب وجود دارد كه با ورود خودروي نو به جاي 
خروج يك خودروي فرسوده مي توان يك و نيم درصد مبلغ 
خودرو را پرداخت كرد به جاي آنكه خودروي فرسوده خارج 
شود. اين در حالي است كه اينگونه مصوبات و اقدامات ضد 
محيط زيستي است و آلودگي را بحراني تر مي كند. وي با 
بيان اينكه قرار بود موتورهاي كاربراتوري ديگر وارد چرخه 
نش��وند اما نمي دانند كه چند ميليون موتور كاربراتوري 
در انبار خودروس��ازان بود كه هنوز هم اين موتورها وارد 
خيابان ها مي شوند، گفت: نظارت بر توليد از وظايف سازمان 
استاندارد است اما معموال همان ابتدا مجوزها ارايه مي شود 
و اين در حالي است كه فرآيند توليد بايد كنترل شود. چرا 
كه بعضا محصوالت بعد از دريافت مجوزها تغيير مي كنند و 
نظارت ها ضعيف است. تشكري هاشمي با بيان اينكه رييس 
سازمان محيط زيست اعالم كرد كه تنها ۳۸ درصد بنزين 
ما استاندارد است، گفت: ما مسير را غلط طراحي كرديم. 
چرا كه حاال به دنبال معاينه فني موتورخانه ها هستيم و 
اساسا اين چقدر در آلودگي هوا سهم دارد؟ در حالي كه 
تاثير موتورسيكلت، خودرو و سوخت بي كيفيت به مراتب 
بيشتر است. وي با بيان اينكه سوخت هاي بي كيفيت 
آلودگي هوا را تشديد مي كند و بحث نظارت را هم دست 
كم گرفتند، گفت: اين اقدامات پيام مشخصي دارد كه 

»مردم همينه كه هست، ُمرديد كه ُمرديد«.

ايرانشهردر شهر 5 .Mon  راهوشهرسازي Jan 23. 2023  2416   دوشنبه 3 بهمن 1401    اول رجب 1444  سال نهم    شماره

ماجراي ليست امالك
و ساختمان هاي ناايمن

درحالي كه طي 4 ماهه اخير، حدود 4 هفته كالن شهر 
تهران به واس��طه آلودگي هوا تعطيل يا نيمه تعطيل 
بوده است، برخي اركان مديريت شهري درگير انتشار 
يا عدم انتشار دو ليست اسامي متصرفان قبلي امالك 
بازپس گيري شده شهرداري و ليست ساختمان هاي 
ناايمن شده اس��ت. دو موضوع پر سابقه و پر حاشيه در 
طي سال هاي اخير. برخي از اعضاي شوراي شهر با اقامه 
داليل متعدد بر اين باورند كه اين دو ليست بايد از سوي 
شهرداري تهران منتشر شود اما در سوي ديگر ماجرا، 
شهرداري از اين كار طفره مي رود. پيشتر عليرضا زاكاني، 
شهردار تهران گفته بود كه ليست ساختمان هاي ناايمن 
به مراجع قضايي ارسال شده است و انتشار اين فهرست 
در زمره وظايف شهرداري نيست. در همين چهارچوب، 
ديروز مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
موافقت خود با انتشار ليست ساختمان هاي ناايمن را 
اعالم كرد. چمران در حاشيه يكصد و بيست و سومين 
جلسه شوراي اسالمي شهر تهران در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه 1۲۹ ساختمان ناايمن را تنها آتش نشاني 
از لحاظ حريق بررسي كرده اس��ت، خاطرنشان كرد: 
موافقيم كه ليست اعالم شود و دادستاني نيز در همين 
راستا اخطار داده و پالكارد مقابل درب اين ساختمان ها 
نصب شده اس��ت. وي ادامه داد: آنچه اهميت دارد تيم 
تخصصي سازمان مديريت بحران شهرداري است كه 
اعالم مي كنند س��اختمان ها پايدار هس��تند يا خير؟ 
شورا نبايد ليستي را منتشر كند و اگر قرار باشد ليستي 
ارايه شود ش��هرداري انجام خواهد داد كه قطعا نياز به 
بررسي هايي دارد كه پس از آن اعالم مي شود. با توجه به 
مخالفت شهردار تهران با انتشار اسامي متصرفان قبلي 
امالك بازپس گيري شده ش��هرداري و اعالم فهرست 
ساختمان هاي ناايمن پايتخت، محمدحسن آصفري، 
نايب رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اينكه اين مخالفت ها 
تا چ��ه حد وجهه قانوني دارد و اساس��ا آيا ش��هرداري 
پايتخت موظف به انتشار اين دو فهرست است يا خير؟ 
گفت: با توجه به اينكه شوراي شهر تهران از گذشته در 
مصوبات خود، شهرداري را مكلف كرده است كه فهرست 
بهره برداران حقيقي و حقوقي امالك شهرداري را منتشر 
كند، اكنون شهرداري تهران وظيفه دارد كه هم اسامي 
كساني را اعالم كند كه قبال ملكي را به صورت غيرقانوني 
داشتند و از آنها بازپس گيري شده است و هم فهرست 
امالكي را منتشر كند كه در حال حاضر به صورت قانوني 
يا غيرقانوني در اختيار افراد يا نهادهاي گوناگون قرار دارد. 
وي افزود: ش��هرداري ته��ران همچنين باي��د اعالم 
كند كه براي برخورد با متصرف��ان غيرقانوني امالك 
بازپس گيري ش��ده خود چه اقداماتي انجام داده است 
و آيا اين افراد را به دستگاه قضايي معرفي كرده يا براي 
دريافت خسارت از اين افراد از آنها شكايت كرده است 
يا خير؟ چون بايد براي مردم مش��خص شود كه دقيقا 
چه برخوردي با متصرفان غيرقانوني امالك شهرداري 
صورت گرفته و قرار است چه برنامه اي براي بازپس گيري 
ديگر امالك شهرداري كه احيانا به شكل غيرقانوني در 
تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دارد، انجام شود.

تداوم وضعيت نارنجي
هواي پايتخت تا چهارشنبه 

سازمان هواشناس��ي كش��ور با تمديد هشدار سطح 
نارنجي، از پايداري جو و انباشت آالينده هاي جوي تا روز 
چهارشنبه در شهرهاي تهران، اراك،  كرج و اصفهان خبر 
داد. به گزارش ايرنا و بر اساس اعالم سازمان هواشناسي، 
رشد ش��اخص آلودگي هوا، افزايش غلظت آالينده ها، 
كاهش كيفيت هوا در حد »ناس��الم« و در صورت عدم 
مهار منابع آالينده ثاب��ت و متحرك به ويژه مناطق پر 
تردد تا حد »بسيار ناسالم« پيش بيني مي شود. سازمان 
هواشناسي نسبت به كاهش تردد خودروها و كنترل 
فعاليت واحدهاي صنعتي، مديري��ت منابع آالينده، 
عدم تردد غيرضروري براي همه افراد، پرهيز از فعاليت 
فيزيكي و ورزشي در فضاي باز، اتخاذ تدابير مديريتي 
الزم براي جلوگيري از افزايش غلظت آالينده ها تا حد 
بسيار ناسالم توصيه كرد. سازمان هواشناسي همچنين 
نسبت به استقرار توده هواي سرد به كشاورزان هشدار 
داد. اين س��ازمان با اعالم كاهش هش��ت درجه اي دما 
در جنوب فارس، جنوب كرم��ان، هرمزگان و جنوب 
سيستان و بلوچستان از احتمال خسارت به محصوالت 
كش��اورزي خبر داد. تس��ريع در برداش��ت مركبات و 
س��يب زميني باقي مانده در استان  كرمان و تسريع در 
برداشت مركبات استان سيستان و بلوچستان از جمله 

توصيه هاي هواشناسي به كشاورزان است.

بارش ها در ۲۶ استان منفي شد
بررسي آمار بارش ها نشان مي دهد در ۲۶ استان ميزان 
بارش  نسبت به دوره بلندمدت منفي شده است. استان 
بوشهر با ۲۷۷.۸ ميليمتر بيشترين بارش را در كشور 
داشته اس��ت. به گزارش تس��نيم، بر اساس اطالعات 
پهنه اي بارش س��ازمان هواشناس��ي از ابتداي س��ال 
آبي جاري تا ۳۰ ديماه بارش ها در كشور در مقايسه با 
بارش هاي بلندمدت 1۷.۹ درصد كاهش يافته است. 
بيش��ترين كاهش بارش با ۷۶.۸درصد براي اس��تان 
سمنان است و استان هاي قم با رشد منفي ۶۸.۷ درصد 
و قزوين با رش��د منفي ۶۳.۶ درصد در رتبه دوم و سوم 
كم بارش ترين اس��تان هاي كش��ور قرار دارند. ميزان 
بارش هاي اس��تان تهران از ابتداي س��ال آبي جاري تا 
آخرين روز ديماه ۳۶.۳ ميليمتر بوده كه در مقايسه با 
دوره بلندمدت ۶۳.4 درصد كاهش يافته است. ميزان 
بارش ه��اي پايتخت تا نيمه ديماه رش��د منفي ۶۳.۸ 
درصدي را ثبت كرده بود. در اس��تان هاي غربي كشور 
يعني كردس��تان و كرمانشاه ميزان بارش ها به ترتيب 
۳۲.۲ و ۳۲.۸ درصد كاهش يافته است. همچنين در 
استان هاي ساحلي درياي خزر يعني گيالن، مازندران 
و گلستان ميزان بارش ها به ترتيب ۳۹.۸ درصد، 41.۹ 
درصد و ۲۹.۹ درصد كاهش يافته اس��ت. در نيمه ماه 
گذش��ته اين كاهش بارش به ترتيب براي استان هاي 

مذكور 4۳.۳ درصد، ۳۹.۳ و 1۵.۸ درصد بود.
بر اساس اين گزارش، در مجموع بارش ها در ۲۶ استان 
كش��ور منفي ش��ده و در استان هاي بوش��هر، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد، كرمان و يزد بارش ها نسبت به 
دوره بلندمدت افزايش يافته است. بيشترين افزايش 

بارش  با ۷۸.۶ درصد مربوط به استان بوشهر است.

رييس سازمان استاندارد: درصدد اجباري كردن استاندارد گازوئيل و نفت كوره هستيم

آلودگي هواي كالن شهرها با »مازوت غيراستاندارد«

نظر به اينکه عمليات افرازی پالک فوق الذکر س��همی خانم هاجر اشکان 
به اتمام رس��يده، لذا به پيوس��ت نقش��ه و صورتمجلس افرازی به شماره 
14۰1۸۵۶1۰۰1۶۰1۳۳۶۶ تاريخ 14۰1/۰۳/۲۸ و تصميم واحد ثبتی 
14۰1۸۵۶1۰۰1۶۰1۳4۷۸ بتاريخ 14۰1/11/۰1 به ديگر مالکين مشاعی 
ليست پيوستی ) اخطار و ابالغ می گردد چنانچه نسبت به نحوه افراز پالک 
فوق اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف مدت 1۰ روز پس از رويت نقشه 
و صورتمجلس افرازی و تصميم واحد ثبتی برابر ماده ۲ قانون افراز و فروش 
امالک مشاع، اعتراض خويش را به دادگاه عمومی سرخرود تسليم و رسيد و 

گواهی آن را به اين اداره تحويل نمايد.
افراز

خانم هاجر اشکان احدی از مالکين مشاعی پالک 1۸۵ فرعی از ۳۶ اصلی 
بخش ۲ ثبت محمودآباد برابر درخواست تقاضای افراز حصه مشاعی خود 
را نموده اس��ت که پس از ارجاع به نماينده و گزارش ختم عمليات ثبتی و 
آگهی دعوت به افراز به شرکاء در موعد مقرر از محل وقوع ملک بازديد و در 
اجرای ماده 4 آيين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع نقشه افرازی توسط 
نقشه بردار عامل تهيه و ترسيم و به پيوست صورتمجلس افرازی به شرح 
ذيل گزارش گرديد که متصرف��ی خواهان در قطعه 1۰ از قطعات 1۰گانه 
افرازی پالک 1۸۵ فرعی ق��رار گرفته و ميزان تصرفات خواهان) ۷۰۰متر 
مربع( با ميزان مالکيت ايشان )۷۰۰ س��هم مشاع از ششدانگ (مطابقت 
داشته سپس نقشه افرازی طی شماره 14۰1۸۵۶1۰۰1۶۰1۰۰۷۹ تاريخ 
14۰1/۰۸/1۹از شهرداری محل استعالم و شهرداری سرخرود طی شماره 
14۸۸۲ تاري��خ 14۰1/1۰/۲۷ افراز قطعه مورد نظ��ر را بالمانع و کاربری 
آنرا پارک و فضای سبز اعالم نموده است و همچنين اداره منابع طبيعی و 
آبخيز داری شهرستان آمل طی وارده ش��ماره 14۰1۰۸۲۲11۶۵ تاريخ 
14۰1/۰۹/۰۶ اعالم داشته قطعه مورد نظر جزو منابع ملی واگذاری به امور 
اراضی می باشد و پس از بررسی به شرح ذيل منجر به اتخاذ تصميم شده است.

تصميم واحد ثبتی
با نگرش به مشروحه فوق گواهی ختم عمليات ثبتی و تهيه نقشه افرازی و 
انطباق آن با سوابق ثبتی و نيز تاييد نقشه توسط شهرداری و جوابيه منابع 
طبيعی اقدامات معموله مورد قبول می باشد لذا وفق ماده ۶ آيين نامه قانون 
افراز و فروش امالک مش��اع اين تصميم به ضميمه نسخه ای از رونوشت 
صورتمجلس و نقشه افرازی به کليه شرکاء ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند 
وفق ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف ملت 1۰ روز از تاريخ ابالغ 

به دادگاه محل وقوع ملک تسليم نمايند. 
صورتمجلس افرازی باقيمانده پالک ۱۸5 فرعی از ۳۶ اصلی بخش 

دو ثبت محمودآباد
سند مالکيت ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 14۳۸۶۰ متر مربع 
تحت پ��الک 1۸۵ فرعی از -۳۶ اصلی بخش ۲ ثبت محم��ود آباد واقع در 
سرخرود ذيل ثبت به شماره ۶۸1۵ صفحه ۳۵۰ دفتر جلد 44 بنام سازمان 
جنگلها و مراتع کش��ور ثبت و صادر گرديده است که دارای نقل و انتقاالت 
 مختلف و مالکين مشاعی متعددی ميباشد از جمله برابر سند قطعی شماره 
۶۹-۷/1۲/۳۷4۶۵ دفتر خانه ۲۸ بابل مقدار ۷۰۰ سهم مشاع از 14۳۸۶۰ 
سهم ششدانگ به خانم محترم حسين پور منتقل که ذيل ثبت و صفحه ۲۶۵ 
جلد 4۵ بنامش سند مشاعی صادر گرديد آنگاه تمامت مذكور بموجب سند 
قطمی شماره ۲۲۷۸ - ۷۶/۶/۸ دفتر خانه ۹۳ ساری از طرف نامبرده به هاجر 

اشکان )خواهان( منتقل گرديده که ذيل ثبت الکترونيکی شماره 1۳۹۸- 
14۸۲ بنامش سند مشاعی صادر و تس��ليم گرديد . سپس نامبرده اخير 
تقاضای افراز حصه و سهمی ملک خويش را از اين اداره نموده و از اعالم آدرس 
و محل سکونت ديگر مالکين مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده که پس از 
تعيين وقت که آگهی دعوت به افراز آن بشماره 14۰1۸۵۶1۰۰1۶۰۰۷۲۰۸ 
تاريخ 14۰1/۰۶/۲۲ از طريق روزنامه شاخه سبز تاريخ 14۰1/۰۶/۲۷ به 
خواندگان ابالغ گرديد .سپس اينجانبان قاسمی و زارع نقشه بردار و نماينده 
ثبت به همراه وکيل خواهان افراز آقای محمد باقر شکری ) با حضور در محل 
وقوع ملک ، نخس��ت محدوده سند مالکيت کنترل و مالحظه که نامبرده 
متصرفی خويش را با احداث ديوار از س��هم ديگر مالکين و مفروز و مجزی 
نموده است. سپس نقش��ه افرازی بنحويکه سهم خواهان در آن منعکس 
گرديده ترسيم، با مالحظه نقشه معلوم ميگردد متصرفی خواهان در قطعه 
1۰ از قطعات 1۰ گانه افرازی پالک 1۸۵ فرعی قرار گرفته و ميزان تصرفات 
خواهان) ۷۰۰ متر مربع (با ميزان مالکيت ايش��ان )۷۰۰( سهم( مطابقت 
داشته است که پس از ارائه گزارش افراز به رياست محترم اداره متبوعه، مراتب 
بهمراه تصويری از نقشه افرازی طی شماره 14۰1۸۵۶1۰۰1۶۰1۰۰۷۹ 
تاريخ 14۰1/۰۸/1۹ از ش��هرداری سرخرود در خصوص افراز قطعه مورد 
نظر استعالم بعمل آمده که شهرداری سرخرود ضمن تأئيد و ممهور نمودن 
نقشه ارسالی طی شماره 14۸۸۲ تاريخ 14۰1/1۰/۲۷ افراز قطعه مورد نظر 
را بالمانع و کاربری آنرا پارک و فضای سبز دانسته است. همچنين اداره منابع 
طبيعی و آبخيزداری شهرستان آمل طی وارده شماره 14۰1۰۸۲۲11۶۵ 
تاريخ 14۰1/۰۹/۰۶ اعالم داشته قطعه مورد نظر جزو منابع ملی واگذاری به 
امور اراضی می.باشد لذا بدواً به شرح حدود اوليه و سپس افرازی پرداخته شود:

 الف- حدود اوليه : شمااًل بطول ۹۹۵ متر پايه های بتنی است به خيابان 
سی متری احداثی از پالک -11۸ اصلی شرقاً : أول بطولهای 1۲ متر و 11۰ 
متر و ۹۰ متر و ۵۰ متر در امتداد نهر شير ا محدود است به نهر مرقوم دوم 
بطول 1۵ متر به چپر باقيمانده پالک -۲۶ - أصلى جنوبًا : أول بطول ۲۰ 
متر و ۲۵ متر ٧٣ متر و 1۳۲ متر و 1۷۰ متر و 1۰۰ متر به چپر باقيمانده 
پالک مرقوم دوم که ش��رقی است بطول 1۰ متر و سوم بطول ۹۵ متر به 
چپر باقيمانده پالک مرقوم غربًا بطول 1۲۸ متر پايه های بتنی است به 

خيابان بيست متری
ب قطعات :افرازی -1 قطعه 1/1۰ : اين قطعه که در س��هم خواندگان افراز 
قرار گرفته است به مساحت 11۳۵.۸۰ متر مربع محدود است : شماالً بطول 
1۹.۷۵ متردرب و ديواريس��ت به خيابان شرقًا بطول ۵۷.۸۵ متر به پالک 
۳۶1۳ فرعی دوم که شمالی است بطول 11.۹۵ متر به پالک ۳۶1۳ فرعی 
سوم بطول ۰۷۰ متربه قطعه ۲ افرازی جنوباً بطول ۳1.۹۵ متربه باقيمانده 

-۳۶- اصلی غرباً بطول ۵۶.1۰ به باقيمانده 1۸۵فرعی
اسامی مالکين پالک ۱۸5 فرعی از ۳۶ اصلی

1 شهرام کيانوش ۲ بهروز هدايی ۳ علی اسالمی 4 ناصر مشکينزاد ۵ مژگان 
نيک خواه ۶ نعمت اهلل غالمی ۷ عزيز اهلل نياکان ۸ سجاد اسماعيلي اربنى ۹ 
سيد يحيى طهماسبی 1۰ حميدرضا اسماعيلی 11 فوزيه شيری 1۲ مسلم 
اميرقلی 1۳ محمد کبيری کناری 14 ناصر کرباليی نجف 1۵. مهديه رنگچی 
1۶ برديا نبيان 1۷ ميرسينا اوصيا .1۸ محمدرضا اعظم طاهری 1۹ مهدی 
عباسی ۲۰ فاطمه زيوری خرسند ۲1 فرشيد پور قاسم قادی ۲۲ محسن 
طالبی ۲۳ حميد گلکار ۲4 علی اصغ��ر نادری ۲۵ فاطمه خادم نحوی ۲۶ 

سعيد  مهربان ۲۷ لطف اهلل جمشيدی ۲۸ بی بی فاطمه سيادت ۲۹ همت اهلل 
فهيمی ۳۰ فرح افشار ۳1 جعفر رمضانی ۳۲ زهرا محسنی جاويد ۳۳ محمد 
فاضلی ۳4 عبدالرضا تسليمی ۳۵ فاطمه شعبانی ۳۶ مهدی حورين ۳۷ هما 
الهي ۳۸. هاجر اش��كان ۳۹ محمد اسماعيلی اربتی 4۰ محمود نوری 41. 
مجتبی ريحانی .4۲ مجيد شغلی کناری .4۳ محمدرضا نامی .44 طاهره 
دوخت غفاری مومنه 4۵ رمضان کريمی 4۶ راس��تين محمد نژاد فرد 4۷ 
اسماعيل بيات 4۸ سيد محمد موسوی 4۹ قربان احمدی ۵۰. احمد پروانی 
۵1 فاطمه رجبی جعفر آبادی ۵۲. خالد پايدار ۵۳ مينو باستانی ۵4 فاطمه 
رنگچی ۵۵ کاظم عالمی ۵۶ رضا بابايی رودبارکی ۵۷ مجيد اعرابی ۵۸ زهرا 
آزاديان ۵۹. محمد علی رضايی ۶۰ فاطمه بابايی ۶1. حميد طوسی .۶۲ عفت 
باقری ۵۳ سيده حنانه حسينی ۶4 عبای خدامی کناری ۵۵ قربان بخشی 
صوفيانی ۶۶ ناصر ش��هرياری ۶۷ . الهام مهرآبادی ۶۸. اسفنديار رمضانی 
۶۹. اسماعيل محسنی کالگر ۷۰ پرويز شاعقی ۷1 عليرضا شيخ عليزاده 
۷۲ س��كينه توكلى ۷۳ محمد قديمی خو .۷4 نورگل قلی زاده ۷۵. سيما 
روشن .۷۶ رمضان حيدری ۷۷ عبد العظيم شراغعلى .۷۸ تمنا رشيدی ۷۹. 
ابوالقاسم محمديان ۸۰ ايمان کريم پور .۸1 محمد علی کيانی پور .۸۲ دنيا 
رشيدی .۸۳ رضا کاری ۸4 محمد پارسا مجيدی ۸۵ محمد رضا نامی ۸۶ 
احد شيری ۸۷ زهرا رستمی ۸۸ پروين رياضی رفعت .۸۹ فاطمه نيک بين 
۹۰ نرگس مجری ساز طوسی ۹1 آذرنوش صفايی .۹۲ جعفر قنادزاده ۹۳ 
الهام مرتضوی تبريزی ۹4 هوشنگ فرهمند ۹۵ کوکب نصيری -۹۶ حامد 
توسلی ۹۷ خليل کريمی نسب .۹۸ کيوان فضلى ۹۹. الهام محمدی 1۰۰ 
فاطمه قلی نژاد عمران 1۰1 به��اره دهقان 1۰۲. محمد جواد متکلم 1۰۳ 
سيانک چيتگر 1۰4 حامد نورعلی زاد، کشتلی 1۰۵. بهار  رمضانی 1۰۶. 
عباس قنبری 1۰۷ نسرين دابويی 1۰۸ اسماعيل ابراهيم زرگر 1۰۹ شاهرخ 
اخباری .11۰ على اصغر بداخشان .111 سيد عيسی حسينی .11۲ فيروز 
معظمی 11۳ سينا بهزادی 114 كريم يزدانی 11۵ مسعود بهرامی فريدونی 
11۶ مهران نجف زاده .11۷ حسين کريم پور 11۸ محمد جواد ميرزای  فر 
11۹ . قاس��م علی نريمانی کناری ..1۲۰ فيروزه فيروزی .1۲1 حميدرضا 
خليقی 1۲۲ سكينه توکلی 1۲۳ محمد پارسا مجيدی 1۲4 علی اسالمی 
1۲۵ عليرضا کاظمی نجف آبادی 1۲۶ مريم خانی 1۲۷ بدر سادات حسينی 
نامور 1۲۸ مهدی ثابتی 1۲۹ سهيال ابراهيمی وسطی کاليی 1۳۰ عليرضا 
طالشی صالحانی.1۳1 جعفر قنادزاده 1۳۲ مينو باستانی 1۳۳ فوزيه شيری 
1۳4 محمد دانش 1۳۵ حسين سربازی اسفند آباد ،1۳۶ عباسعلی تمدنی 
کناری 1۳۷ ساميرا فردی طهرانی 1۳۸ محمد علی جليليان طبری 1۳۹ 
الهه دولتي .14۰ حاجيه معصومه مشکور 141 محسن طالبی 14۲. سيد 
محمدرضا عزيزی کناری 14۳ فاطمه خادم نحوی 144 محدثه نجيمی 14۵ 
پورنگ دانش 14۶ محمد اميری عراقی 14۷. سيد عباس قوامی همانی 14۸ 
مسعود فرجی 14۹ رضا شيری 1۵۰ امير وجکانی .1۵1 غالمعلی سيفان 
1۵۲. س��ارا خلج .1۵۳ زهره عنايتی .1۵4 مهرداد شمس فرد 1۵۵ فريبا 
مهمانی 1۵۶ بابک کالنتری 1۵۷ محمد مهدی سامانی .1۵۸ عباسعلى 
عطار 1۵۹ ليال وردى 1۶۰ عليرضا مصطفی زاده 1۶1 عذرا ش��هراز 1۶۲ 
ابولفضل محمودی .1۶۳ حجت اهلل امير سليمانی 1۶4 فرهاد نادعلی 1۶۵ 
سازمان جنگلها و مراتع کشور 1۶۶. حسن يوسفيان 1۶۷. ال هدت شهبازی 
.1۶۸ عيسی محمودی 1۶۹ مينو باستانی .1۷۰ عباسعلی تمدنی کناری 
1۷1 مجيد ابی .1۷۲ خليل کريم��ی 1۷۳ تيمور محمودی 1۷4 احترام 

رستگار 1۷۵. قاسمعلی نريمانی 1۷۶ محمدرضا نوروزی 1۷۷ مهناز صادق 
الوعد .1۷۸ فربود رادمند 1۷۹ عباس جعفر قلی زاده 1۸۰ الهام منصوری 
1۸1 بهناز صادقيان 1۸۲ اشرف الس��ادات هاشمی 1۸۳ مژگان فالح پور 
1۸4 بهرنگ بهارستانی 1۸۵ ارغوان سادات جوادی 1۸۶ پريسا نيک خواه 
حمزه کاليی 1۸۷ مصطفی سرخ 1۸۸ امين بهرامی منش 1۸۹ تينا يعقوبي 
1۹۰ كاميار محمود کاليه .1۹1 مسعود عظيمی قادی کاليی 1۹۲ مجتبی 
عبداهلل نژاد 1۹۳ شاهرخ اخباري 1۹4 مرتظی محمود پور 1۹۵ سيد محمد 
موسوی 1۹۶. محمد شمسايی 1۹۷ زهرا 1۹۸ فاطمه رضا سلطانی 1۹۹ 
حسين شاهينی ۲۰۰ احمد نيکزاد ۲۰1 وحيد ميرنوری ۲۰۲ سيد اعيل 
حسينى ۲۰۳ فريده عاليی ۲۰4 حميدرضا اسماعيلی ۲۰۵ سافر بهادری 
۲۰۶. علی رضا شعبانی کتاری ۲۰۷ فروردين روشنی نصرت آباد ۲۰۸ سيد 
اسحاق حسينی ۲۰۹ سيد روسل هاشمی شيادهی ۲1۰ عطا اهلل ناظری ۲11 
مجيد اسدی ۲1۲ سهراب نبی پور ۲1۳ ميترا زنجانيان ۲14 حامد قدس 
مفيدی ۲1۵ طناز رضوى ۲1۶ بدر السادات حسينی نامور .۲1۷ خديجه 
اسماعيل تبار ۲1۸ على اكبر فالح ۲1۹ شمايه عباس لو ۲۲۰ فريدون شيری 
۲۲1 خالد پايدار ۲۲۲ افسانه محمد پور ربطی ۲۲۳ داود مختاری ۲۲4 الدن 
منظم عرفانی ۲۲۵ حامد کردی ۲۲۶ محمد على معظمی ۲۲۷ محمدرضا 
محمودی ۲۲۸ حجت اله بابکی ۲۲۹ فرشاد پورمند آذری ۲۳۰ محمد على 
عسكرى ۲۳1 رضا منصوری ۲۳۲ مريم ساالر پور ۲۳۳ جواد صالحانی ۲۳4. 
احمد نيک زاد ۲۳۵ نعمت فرجی ۲۳۶ افس��انه عظيمی قاديکاليی ۲۳۷ 
اسماعيل ابراهيم زرگر ۲۳۸ شهروز بدخشانی ۲۳۹ محمد بدخشانی ۲4۰ 
خانلر برزگر ۲41 مرتضی مهر افزا۲4۲ زهرا محس��نی جاويد ۲4۳ ملوک 

ابراهيمی ۲44 حس��ين کيايی ۲4۵ همايون خواجه نصيری ۲4۶ مريم 
شيروانی ۲4۷ رمضان کريمی ۲4۸ فريده اله گاهی .۲4۹. مسلم اوابی ۲۵۰ 
مهران نجف زاده مقدم ۲۵1 برديا جوکار سرخرودی ۲۵۲ فريدون شيری 
۲۵۳ حسين مالک ۲۵4 مريم بربری ۲۵۵ محمود صمدی کوچکسرايی 
۲۵۶ ساش��ا بهزادی ۲۵۷ علی ش��هر آبادی ۲۵۸ طاهره شهر آبادی ۲۵۹ 
سازمان تامين اجتماعی ۲۶۰ جمشيد ساالر پور ۲۶1 مهرناز اوليايی ۲۶۲ 
سيد مصطفی موسوی ۲۶۳ سحر گرمايی ۲۶4 مجيد گل کار ۲۶۵ غزاله 
سلحشور ۲۶۶ فريبا زياد پور اردبيلی ۲۶۷ مهيار عظيمی قاديکاليی ۲۶۸ 
مهناز رستمی ۲۶۹ فرشيد پور قاسم قادی ۲۷۰ ميثم گودرزيان ۲۷1. رضا 
حسينعلی بار فروشی ۲۷۲ منوچهر راعی بندپی ۲۷۳ مينو خاكسار ۲۷4 
على جواهری ۲۷۵ محمد اکبری ۲۷۶ مسعود بهرامی فريدونی ۲۷۷ علی 
اس��المی ۲۷۸ حيدر طاهرى ۲۷۹ ثريا شعبانی ۲۸۰ کيهان کبيری ۲۸1 
اکبر محمد زاده ۲۸۲ کاظم احمدی ۲۸۳ هوتن خواجه نصيری ۲۸4 نازی 
زنوزی ۲۸۵ سميه سادات حسينی لسان ۲۸۶ احمد رئيس زاده ۲۸۷ فريبا 
استوار ۲۸۸ محمد مهدی تنظيفی ۲۸۹ حسين حاجی آقامير ۲۹۰ محمد 
دهقانی ۲۹1 مهدی خليلی ۲۹۲ قاسم ملک ارا .۲۹۳ شهرزاد جوانشير ۲۹4 
نعمت فرجی ۲۹۵ بهاره رمضانی ۲۹۶ زه��را رضايی جوقان ۲۹۷ محمد 
مهدی رستمی ۲۹۸. مجيد مفيدی ۲۹۹ جليل دوروزی ۳۰۰ مريم صادق 
الوعد ۳۰1 مهتاب صادق الوعد ۳۰۲ هاجر شيرويه ۳۰۳. پوريا خسروی ۳۰4 
حميد فرمانيان ۳۰۵ امير مضانی ۳۰۶ دانيال بهرامی فريدونی ۳۰۷ نعمت 

فرجی ۳۰۸ صنم شيردل۳۰۹ - سعيد مهربان 
مرتضی خواجوی، مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک محمود آباد

 ابالغ تصميم واحد ثبتی 
و نقشه و صورتمجلس افرازی پالک 1۸۵ فرعی از -۳۶ اصلی بخش ۲ ثبت محمود آباد

 شناسه آگهي :1444160



س��ال ۲۰۲۳ براي اكثر ارزهاي ديجيتال مثبت شروع 
ش��د و پادشاه آنها بيت كوين كه س��ال ۲۰۲۲ را تقريبا 
به صورت كلي در حالت نزولي به سر مي برد، توانست از 
قيمت پايين حدود ۱۶هزار دالر افزايش يابد و حتي تا ۲۳ 
ه��زار دالر هم افزايش يافت؛ تا جايي كه طبق داده هاي 
پلتفرم تحليلي گلسنود، در حال حاضر ۶۷.۲۸۷ درصد 
از كل آدرس هاي مالك بيت كوين، در وضعيت سوددهي 
هستند؛ يعني بيت كوين هاي خود را به طور متوسط در 
قيمتي پايين تر از قيمت كنوني بازار خريداري كرده اند. 
اين نرخ باالترين درصد آدرس هاي در س��ود بيت كوين 
طي ۸ ماه گذشته محسوب مي شود. ارزش بيت كوين در 
شش ماه گذشته بين قيمت ۱۵هزار و۷۰۰ تا ۲۱هزار و 
۳۰۰ دالر تثبيت شده است. در عين حال ارز ديجيتال 
برتر در روزهاي گذشته توانست مقاومت قوي ۲۱هزار 
و ۳۰۰ دالر را بش��كند و به قيمت ۲۳ه��زار و ۱۰۰ دالر 
برس��د. با اي��ن افزايش قيمت، اوج قيمتي ۲۴ س��اعت 
گذش��ته بيت كوين در بازار »بيت كوي��ن/ تتر« صرافي 
بايننس ۲۳/۳۳۵ دالر ثبت ش��ده و بازدهي ۲۴ ساعته 
اين ارز ديجيتال نيز از ۹درص��د عبور كرد. اين افزايش 
قيمت ها از ابتداي س��ال ۲۰۲۳ به صورت روزانه اتفاق 
افتاده است زيرا ارزهاي ديجيتال براي بازگشت به روند 
صعودي خود آماده مي شوند. سال ۲۰۲۲ سال بدي براي 
ارزهاي ديجيتال بود. ميانگين ضرر در توكن هاي فردي 
حدود ۷۰ درصد در سراسر بازار كريپتو بود. با اين حال، 
سال ۲۰۲۳ تاكنون اميدواركننده به نظر مي رسد. اگر 
بيت كوين با چنين سرعتي به افزايش خود ادامه دهد، 
به راحتي مي توانيم انتظار داشته باشيم كه بيت كوين به 
قيمت باالي تاريخ قبلي خود يعني حدود ۶۹هزار و ۷۰۰ 
دالر برس��د و حتي آن را به سمت قيمت ۱۰۰ هزار دالر 
بشكند. در سال ۲۰۲۱، بيت كوين توانست در عرض پنج 
تا شش ماه از قيمت ۱۶هزار دالر به ۶۵هزار دالر افزايش 
يابد. بنابراين اينكه بيت كوين امس��ال نيز همين كار را 
انجام دهد كامال دور از انتظار نيس��ت، زيرا سال ۲۰۲۱ 
بسيار شبيه به سال ۲۰۲۳ آغاز شد. بيت كوين همچنان 
۴۲ درصد بر بازار تس��لط دارد. ب��ه اين معني كه وقتي 
بيت كوين باال مي رود، كل بازار صعود مي كند و بالعكس. 
اگر بيت كوين باال برود به اين معني است كه كاردانو نيز 
مي تواند همين كار را در روند صعودي آينده انجام دهد.

   رسيدن بيت كوين به كف قيمتي 
با جهش احساسات صعودي 

با صعود بيت كوين به باالترين سطح چهار ماه گذشته 

خود، قيمت بيش ۲۱ هزار دالري در هفته سوم ژانويه 
)هفته چهارم دي(، بار ديگر اميد معامله گران به شروع 
روند جديد افزايش يافت. در حقيقت، بررسي داده ها 
نش��ان مي دهد كه پس از جهش كنوني قيمت، بازار 
شاهد تجربه بيش��ترين ميزان احساس  خوش بيني 
در ميان س��رمايه گذاران از ژوئيه )تير( سال گذشته 
بوده است. بر اساس داده هاي شركت تحليلي ارزهاي 
ديجيتال سنتيمنت، احساسات جمعي معامله گران به 
باالترين ميزان خود در شش ماه اخير و دومين سطح 
اوج احساس��ات صعودي در ۱۴ ماه گذش��ته رسيده 
اس��ت. اين داده ها نش��ان مي دهد كه معامله گران 
با جه��ش قيمت بيت كوين به عنوان س��يگنالي از 
يك بريك اوت احتمال��ي بزرگ تر در آينده نزديك 
برخ��ورد مي كنن��د. اصطالح »احس��اس جمعي/ 
س��رمايه گذار« توضيح مي دهد كه سرمايه گذاران 
به طور كلي چه احساسي در مورد يك دارايي خاص 
يا بازار مالي دارند. اين اصطالح به جو حاكم بر بازار 
يا يا خصوصيات روان شناس��انه شركت كنندگانش 
اش��اره دارد كه با كه با فعالي��ت و تغييرات قيمت 

دارايي مبادله شده در آن بازار بيان مي شود. 

   سه جهش عمده
در احساسات سرمايه گذاران

س��ه جهش عمده در احساسات س��رمايه گذاران از 

سال ۲۰۲۱ رخ داده اس��ت. اولين جهش عمده در 
احساس��ات در نوامبر ۲۰۲۱ )آبان ۱۴۰۰( رخ داد 
و به دنبال آن، قيمت بيت كوين به باالترين س��طح 
تاريخ��ي خود يعني ۶۸/۷۸۹ دالر رس��يد. دومين 
جهش ب��زرگ در ژوئي��ه ۲۰۲۲ )تير  ۱۴۰۱��( در 
پي يك افزاي��ش جزئي قيمت در بحبوحه اش��اره 
ف��درال رزرو در مورد كاهش احتمالي نرخ تورم رخ 
داد. در حقيقت، افزايش قيم��ت پس از جهش در 
احساس��ات جمعي در ژوئي��ه ۲۰۲۲ )تير  ۱۴۰۱( 
چندان چشمگير نبود؛ زيرا معامله به دليل گسترش 
احساس��ات نزولي در بازار، بيت كوين را در كف ۱۹ 
ه��زار دالري خريدند و با قيمت��ي باالتر فروختند. 
آخرين جهش در احساس��ات معامله گ��ران پس از 
تحمل يك زمس��تان طوالني در بازار در سال ۲۰۲۲ 
رخ داد. تحليلگران بر اين باورند كه افزايش اخير قيمت 

بيت كوين مي تواند نشانه تشكيل كف بازار باشد.
به گفته هورن ِهيرز، تحليلگر مس��تقل بازار، از سال 
۲۰۱۵ به بعد، فاصله زماني ميان رس��يدن قيمت از 
كف به س��قف بازار ۱۵۲ هفته و از سقف به كف بازار 
۵۲ هفته بوده اس��ت. اين تحليلگ��ر در توييتر خود 
نوش��ت: »بازار صعودي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، ۱۰۶۴ روز 
طول كش��يد، بازار نزولي ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، ۳۶۴ روز 
طول كش��يد، بازار صعودي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ۱۰۶۴ 
روز طول كشيد، بازار نزولي ۲۰۲۱ تاكنون، ۳۶۴ روز 

طول كشيده است، با استناد به بازه زماني چرخه هاي 
گذشته ۱۰۰۱ روز تا اوج بازار زمان باقي مانده است.« 
در هنگام بررس��ي رفتار بلندمدت قيمت بيت كوين 
متوجه مي ش��ويم كه چرخه هاي صعودي و نزولي 
گذشته به طرز شگفت آوري به يكديگر شبيه هستند. 
جالب تر اين است كه به نظر مي رسد چرخه بعدي نيز 

احتمااًل از روند مشابهي پيروي كند.

   درصد آدرس هاي 
در سود بيت كوين اوج گرفت

طبق داده هاي پلتفرم تحليلي گلسنود، در حال حاضر 
۶۷.۲۸۷درصد از كل آدرس هاي مالك بيت كوين، در 
وضعيت سوددهي هستند؛ يعني بيت كوين هاي خود 
را به طور متوسط در قيمتي پايين تر از قيمت كنوني 
ب��ازار خري��داري كرده اند. اين ن��رخ باالترين درصد 
آدرس هاي در س��ود بيت كوين طي ۸ ماه گذش��ته 
محسوب مي شود. اين اتفاق به دنبال افزايش قيمت 
بيت كوين رخ داده كه روزهاي گذش��ته تا ۲۳ هزار 
دالر هم افزايش يافته است. اين ارز ديجيتال طي ۲۴ 
ساعت اخير رشدي ۸ درصدي را تجربه كرده است 

و بازدهي ۳۰ روزه آن نيز از ۳۴درصد فراتر مي رود.
بيت كوين آخرين بار در ۱۳ س��پتامبر )۲۲ شهريور( 
جايي باالتر از اين سطح معامله مي شد. البته به دنبال 
جهش بيت كوين، ۲۵۵ميليون دالر موقعيت معامالتي 
ش��ورت طي ۲۴ ساعت ليكوييد شد. طي ۲۴ ساعت 
گذشته مجموعًا ۲۹۴ميليون دالر موقعيت معامالتي 
در بازار ارزهاي ديجيتال ليكوييد شده كه ۸۶درصد، 
يعني ۲۵۵ميلي��ون دالر آن مربوط به موقعيت هاي 
معامالتي ش��ورت )نزولي( بوده اس��ت. با وجود اين؛ 
مديرعام��ل جي پي مورگان همچنان معتقد اس��ت 
بيت كوين يك كالهبرداري پرهيجان است. جيمي 
ديمون، مديرعامل جي پي مورگان، روز پنجشنبه در 
مصاحبه اي با شبكه سي ان بي سي گفت كه نسبت به 
فناوري بالك چين خوش بين اس��ت، اما بيت كوين 
را به خودي خود يك كالهبرداري پرهيجان مي داند. 
او ادام��ه داد: »از كجا مي دانيد ك��ه بيت كوين روي 
۲۱ميليون عدد متوقف مي ش��ود؟... شايد قرار است 
به ۲۱ميليون برس��د تا عكس ساتوش��ي ظاهر شود 
و شما را به س��خره بگيرد«. ديمون با اشاره به اينكه 
بس��ياري اس��تدالل مي كنند كه بيت كوين به دليل 
كمياب بودنش باارزش است، به شنوندگان يادآوري 
كرد كه هيچ كس واقعًا نمي داند چه اتفاقي خواهد افتاد.

دنياي فناوريخبر
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بررسي آخرين وضعيت 
ترافيك اينترنت داخل كشور

طبق گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اختالل 
رخ داده طي روزهاي گذشته در ترافيك اينترنت داخل 
كشور اكنون برطرف شده و هيچ مشكلي وجود ندارد. 
به گزارش ايسنا، طي چند روز گذشته برخي كاربران 
اينترنت شاهد اختالل و كاهش سرعت اينترنت بودند، 
مساله اي كه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، 
دوش��نبه ش��ب ۲۶ دي ماه اين اختالل را تأييد كرد و 
گفت ش��اهد افت ترافيك يكي از مراكز IXP كش��ور 
بوديم. اما طبق بررس��ي ها و اعالم سايت مركز تبادل 
ترافي��ك داده تهران اين اخت��الل در روزهاي بعد هم 
ادامه داشت تا اينكه در همين رابطه شركت ارتباطات 
زيرساخت طي يك اطالعيه اي اعالم كرد: به دليل بروز 
مشكالت فني در راس��تاي توسعه شبكه، شاهد افت 
موقت كيفيت سرويس IXP خواهيم بود و از شكيبايي 
شما تا رفع مشكل سپاسگزاريم. پس از آنكه مديرعامل 
شركت ارتباطات زيرساخت اعالم كرد كه اختالل در 
ترافيك اينترنت روزهاي دوش��نبه و سه شنبه داخل 
كشور حل شده و ديگر مشكلي وجود ندارد اما بررسي  
اطالعات سايت مركز تبادل ترافيك داده تهران باز هم 
نشان مي داد كه از حدود ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه 
ترافيك شبكه با اختالل مواجه شده و تا روز پنجشنبه 
هم ادامه داشت، به گونه اي كه سهراب آغ بيات- معاون 
فني شركت ارتباطات زير ساخت كشور - درباره دليل 
اختالل رخ داده در اينترنت كشور اظهار كرد: با توجه 
حجم ترافيك داخل كشور و توسعه اي كه بايد اتفاق 
بي افتد، موقتا شاهد افت ترافيكي هستيم كه با تالش 
شبانه روزي همكاران ش��ركت ارتباطات زيرساخت، 
ان ش��اءاهلل اين مشكل در حال حل ش��دن است و به 
زودي ديگر اين مشكل پيش نخواهد آمد.. وي درباره 
اقدامات درنظر گرفته شده در زمينه عدم ايجاد اختالل 
در اينترنت ثابت گفت: همان گونه كه گفته شد ترافيك 
شبكه كه ش��امل اس��تفاده براي مدارس و غيره هم 
مي ش��ود، بر روي همين شبكه داخلي اتفاق مي افتد. 
در راستاي اين توسعه اي كه قرار است انجام دهيم، 
اين مش��كل براي هموطنان كه به ص��ورت ثابت از 
اينترنت منازل استفاده مي كنند، قطعا حل مي شود 
و ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت. درنهايت - امير 
محمد زاده الجوردي- مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرساخت باز هم اعالم كرد سكوهاي داخلي و پيام 
رسان ها بدون مشكل مش��غول خدمات رساني به 
هموطنان هستند و با تالش همكارانش در شركت 
ارتباطات زيرس��اخت، مشكل مركز تبادل ترافيك 
كشور حل شده و وضعيت خدمات داخلي به حالت 
عادي برگشته است. گفتني است در اين ميان، بخشي 
از كاهش سرعت اينترنت در ترافيك اينترنت با قطعي 
نقطه اي اينترن��ت در حوزه هاي امتحاني كنكور در 

روزهاي پنجشنبه و جمعه جاري همراه شده بود.

پول بدهيد، تبليغات نبينيد
مالك ميلياردر توييتر اعالم كرد مدل اشترك گران تري 
معرف��ي مي كند كه تح��ت آن، كاربران اين ش��بكه 
اجتماعي ديگ��ر تبليغاتي مش��اهده نخواهند كرد. 
به گزارش ايس��نا، ايالن ماس��ك در توييتر اعالم كرد 
تبليغات در توييتر بسيار زياد و بزرگ هستند. اقداماتي 
براي رسيدگي به اين مساله در هفته هاي آينده انجام 
خواهد شد اما وي به جزييات اين اقدامات يا قيمت مدل 
اشتراك جديد اشاره نكرد. ماسك از زماني كه توييتر 
را خريداري كرده اس��ت، به دنبال تغيير مدل كسب و 
كار اين پلتفرم و كاه��ش اتكا به درآمد تبليغاتي بوده 
است و در همين راس��تا، اميدهاي زيادي به سرويس 
اشتراكي »توييتر بلو« بسته است. اين شركت تالش 
مي كند كاهش درآمد تبليغاتي را كه از زمان خريداري 
شدن توسط ايالن ماسك و نگراني برندهاي بزرگ از 
سياست هاي مديريت محتواي ايالن ماسك، به شدت 
افت كرده اس��ت، مهار كند. خود ماس��ك گفته است 
نمي خواهد اين پلتفرم به يك جهنم دره رايگان براي 
همه تبديل شود. بر اساس گزارش بلومبرگ، توييتر 
اخيرا ممنوعيت سه ساله براي تبليغات سياسي را لغو 
كرده است. وب سايت اينفورميشن اوايل ماه ميالدي 
جاري گزارش كرد توييتر از آغاز امسال، حدود ۴۰ نفر 
از دانشمندان و مهندسان ديتا كه در بخش تبليغات كار 
مي كردند را اخراج كرده است. ايالن ماسك همچنين 
چند روز پيش اعالم كرد توييتر الگوريتم »براي شما« را 
تغيير داده است زيرا حاوي توييت هاي زياد از افرادي بود 
كه كاربران دنبال نمي كردند. ماسك اعالم كرد توييتر 
پس از ش��كايت كاربران درباره مشاهده توييت هاي 
زيادي از افرادي كه دنبالشان نكرده اند، الگوريتم تب 
»براي ش��ما« را تغيير داده است. اظهارات ماسك در 
پاس��خ به توييت يك كاربر بود كه گفته بود افراد، افت 
شديد نرخ تعامل با پستهايش��ان را گزارش كرده اند. 
ماسك گفت: به روزرساني الگوريتم »براي شما«، حاوي 
توييت هاي زياد از افرادي بود كه كاربران دنبال نكرده 
بودند و اين تغيير، معكوس شده است. يك كاربر توييتر 
در پاسخ به توييت ماسك، نوشت: كاربراني كه پستها 
را پسند يا بازنشر مي كردند، ناپديد شده اند. يك كاربر 
ديگر گفت: ويدئوهاي تصادفي به زبانهاي مختلف در فيد 
براي شما مشاهده مي كنند اما همه محتوا و مقاالتي 
كه دنبال مي كردند، ناپديد شده اند. كاربران ديگر هم 
گزارش كردن��د توييت هاي حس��اب هايي كه دنبال 
مي كنند، ديده نمي شود. فيلترهاي تب »دنبال كردن«، 
تنها توييت هاي حساب هايي را نشان مي دهد كه كاربر 
آنها را دنبال مي كند. در حالي كه »تب براي ش��ما«، 
تركيبي از توييت هاي توصيه شده توسط كاربراني 
كه افراد آنها را دنبال نمي كنند و همچنان از سوي 
حساب هاي دنبال شده را نمايش مي دهد. بر اساس 
گزارش بيزنس اينسايدر، كاربران مي توانند در فيد 
اصلي توييتر خود بين تب »براي شما« و دنبال كردن 
سوئيچ كنند. اين تب ها جايگزين تب هاي قبلي با 
 )Latest( »و »جديدترين )Home( »عنوان »خانه
شدند. توييتر اعالم كرده است اين قابليت در نسخه 
iOS عرضه شده است و به زودي در سايت توييتر و 

در نسخه اندرويدي توييتر موجود خواهد شد.

دسترسي به يك پيام رسان 
چندزبانه و امن با نصب آيگپ

نصب آيگپ به عنوان يك پيام رسان ايراني، محيطي امن 
و راحت را براي گفت وگو و جابه جايي سريع اطالعات، 
تصاوير، ويديوها و... در اختيار كاربرانش قرار مي دهد. به 
گزارش روابط عمومي آيگپ، استفاده از اين پيام رسان 
بومي بر روي هر كدام از سيستم هاي عامل ويندوز، وب، 
اندرويد، لينوكس، مك و آيفون، تمامي امكاناتي كه از 
يك سوپر مسنجر انتظار مي رود را در اختيار كاربرانش 
مي گذارد. اين پيام رسان ايراني در شرايطي كه دسترسي 
به بسياري از پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي در كشور 
محدود شده است، كمك بزرگي براي تبادل اطالعات، 
گفت وگوهاي روزانه، كسب و كار و... محسوب مي شود. 
مهم ترين موضوعي كه پيش از امكانات و قابليت هاي 
آيگپ، در خصوص اين پيام رسان بايد به آن اشاره كرد؛ 
مس��اله مهم امنيت در اين پيام رس��ان است. آيگپ به 
عنوان يك پيام رس��ان بومي اين امكان را به كاربرانش 
مي دهد كه يك پيام رس��ان امِن چندزبانه را در اختيار 
داشته باشد.مديران آيگپ بارها از تريبون هاي مختلف 
اعالم كرده اند كه امنيت اين پيام رسان با سخت گيري 
بسيار بااليي تضمين شده است. چگونگي فرايند حفظ 
امنيت به اين شكل توضيح داده مي شود كه پيام هاي 
ارسالي و دريافتي، چه در چت هاي خصوصي و چه در 
گروه ها و كانال ها با اس��تفاده از الگوريتم هاي رمزنگار 
پيش��رفته و end to end  رمزنگاري شده تا كاربران 
از محفوظ ماندن حريم شخصي خود اطمينان داشته 
باش��ند. موضوع ديگري كه بارها بر آن تاكيد ش��ده، 
 اين اس��ت كه آيگپ، اولين و تنها پيام رس��ان متن باز 
) open-source( در اي��ران و خاورميان��ه اس��ت و 
متخصصان و كسب و كارها مي توانند بر اساس نياز خود 
آيگپ را به صورت دلخواه براي خود شخصي س��ازي 
كرده و در سازمان ها و محيط هاي مورد نظرشان از آن 
استفاده كنند. عالوه بر مساله امنيت، موضوع ديگري 
كه اين پيام رس��ان ايراني را از ساير محصوالت مشابه 
متمايز مي كند، چندزبانه بودن اين اپليكيشن است. 
نصب آيگپ بر روي تلفن  همراه و حتي استفاده از نسخه 
وب اين پيام رسان، اين امكان را به مخاطب خود مي دهد 
كه با توجه به نياز خود زبان اس��تفاده از آن را ش��خصا 
انتخاب كند. آيگپ در حال حاضر زبان هاي فارسي، 
انگليسي، عربي، فرانسوي، اسپانيايي، روسي، كردي 
و آذري را پشتيباني مي كند. عالقه مندان براي نصب 
آيگپ و استفاده از اين پيام رس��ان امن با امكانات 
كاربردي، كافي اس��ت عدد ۱ را ب��ه ۱۰۰۰۴۴۲۷ 
ارس��ال يا با يك جست وجوي س��اده در گوگل به 
لينك هاي نصب اين پيام رسان دسترسي پيدا كنند.

۶۷،۲۸۷ درصد از كل آدرس هاي مالك بيت كوين، در وضعيت سوددهي هستند

رويايبيتكوين۱۰۰هزاردالريپررنگترميشود

هفته جهنمي صنعت فناوري
هفته گذش��ته، ش��ركت هاي فناوري متعدد از جمله 
مايكروس��افت و گوگل، با اش��اره به نگراني ه��ا از وقوع 
ركود اقتصادي و به منظور كاهش هزينه، اخراج هزاران 
كارمند را اعالم كردند. به گزارش ايس��نا، شركت ها در 
سراس��ر صنعت فناوري در چند هفته نخس��ت س��ال 
۲۰۲۳، اخراج هايي را اعالم كرده اند كه ش��امل هزاران 
كارمند شده است. مقامات شركت هاي فناوري اكثرا به 
ابهامات اقتصادي و نگراني از وقوع ركود به عنوان مبناي 
تصميم شان در تعديل كارمندان و كاهش هزينه ها، اشاره 
مي كنند. اين اخراج ها، پس از اخراج هزاران كارمند توسط 

برندهاي بزرگ فناوري در سال ۲۰۲۲ انجام مي شود.

  گوگل
آلفابت - شركت مادر گوگل- روز جمعه به كارمندانش 
اعالم كرد حدود ۱۲ هزار نفر معادل شش درصد از كاركنان 
خود در سراس��ر جهان را اخراج مي كند. اين اخراج ها در 
مقطع حساسي براي اين شركت امريكايي كه همواره در 
حوزه مهم تحقيقات هوش مصنوعي پيشرو بوده است، 
انجام مي شود. آلفابت اكنون با چالش از سوي مايكروسافت 
در ش��اخه اي از فناوري روبروس��ت كه مي تواند عمال هر 
محتوايي كه كاربر مي تواند به آن فكر كرده و در كادر متن 
وارد كند را توليد كند. آلفابت در دو سال گذشته كه شمار 
كارمندانش افزايش سريعي پيدا كرد، با واقعيت اقتصادي 
متفاوتي روبرو شده و ساندار پيچاي، مديرعامل آلفابت 
مسووليت كامل تصميماتي كه گرفته شده است را برعهده 
مي گيرد. پيچاي در سال ۲۰۱۹، مديرعامل آلفابت شد. 
وي گفت: گوگل آماده مي شود بخشي از تجربه هاي جديد 
براي كاربران، طراحان و كسب و كارها را به اشتراك بگذارد 
و اين ش��ركت، با هوش مصنوعي در همه محصوالتش، 
فرصت مهم��ي پي��ش رو دارد. مديرعامل آلفابت گفت: 
اخراج ها پس از بازبيني افراد و اولويت ها صورت گرفت و به 
كاهش نيروي كار در مناطق مختلف منتهي شد. در ميان 
كاركناني كه اخراج مي شوند، استخدام كنندگان، كاركنان 
اداري و افراد مشغول در تيمهاي مهندسي و محصول ديده 
مي شوند. ارزش س��هام آلفابت در پي اعالم اين خبر، در 
معامالت روز جمعه چهار درصد صعود كرد. ارزش سهام 
اين ش��ركت در ۱۲ ماه گذشته، ۳۰ درصد نزول كرده كه 

با افت ۲۴ درصدي شاخص نزدك، قابل مقايسه است.

    مايكروسافت
مايكروس��افت چهارشنبه گذش��ته اعالم كرد قصد دارد 
حدود پنج درصد از كاركنانش معادل حدود ۱۱ هزار نفر 
را اخراج كند. اين ش��ركت تا ۳۰ ژوئن، ۲۲۱ هزار كارمند 
تمام وقت داشته كه ۱۲۲ هزار نفر آنها در امريكا و ۹۹ هزار 
نفر ديگر در كش��ورهاي ديگر فعاليت مي كنند. غول نرم 
افزاري مايكروس��افت ژوييه سال گذشته اعالم كرده بود 
تعداد اندكي از مش��اغل حذف شده اند و اين شركت بعدا 
شمار كارمندانش را افزايش خواهد داد. مايكروسافت در 
اظهارنامه به كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا اعالم 
كرد اخراجها در واكنش به ش��رايط اقتصاد كالن و تغيير 
اولويت هاي مشتري انجام مي گيرد. ساتيا نادال، مديرعامل 

مايكروسافت روز چهارشنبه در يادداشتي به كارمندان اين 
شركت اعالم كرد همانطور كه در دوران پاندمي، تسريع 
هزينه ديجيتالي مشتريان را مشاهده كرديم، اكنون شاهد 
آن هس��تيم كه آنها، هزينه ديجيتالي خود را براي انجام 
كارهاي بيشتر با هزينه كمتر، بهينه مي كنند. ما شاهد آن 
هستيم كه سازمان ها در همه صنايع و مناطق جغرافيايي، 
محتاط شده اند زيرا بخش��ي از جهان دچار ركود شده و 

بخش هاي ديگر بروز ركود را پيش بيني مي كند.

    روزانه ۱۶۰۰ كارمند فناوري 
از كار بيكار مي شوند

از ابتداي سال ۲۰۲۳ تاكنون، روزانه به طور ميانگين ۱۶۰۰ 
كارمند در بخش فناوري، اخراج شده اند. آمار وب سايت 
Layoffs.fyi نش��ان مي دهد اخراج كاركنان در حوزه 
فناوري، هيچ نشاني از پايان ندارد و از ابتداي سال ۲۰۲۳ 
تاكنون، به طور ميانگين روزانه حدود ۱۶۰۰ نفر از كار، بيكار 
شده اند. در سطح جهاني، ۹۱ شركت فناوري وجود دارد 
كه ۲۴ هزار و ۱۵۱ كارمند را در مدت ۱۵ روز نخست سال 
۲۰۲۳ اخراج كرده اند. اين رقم، معادل ۱۵ درصد از ۱۵۴ 
هزار و ۲۵۶ كارمندي است كه در سال ۲۰۲۲ توسط بيش از 
هزار شركت فناوري، اخراج شدند. شركت آمازون دو هفته 
پيش اعالم كرد بيش از ۱۸ هزار كارمند را اخراج مي كند 
كه بزرگ ترين اخراج در تاريخ اين غول اينترنتي به شمار 
مي رود. اندي جاسي، مديرعامل آمازون در يادداشتي، اين 
تصميم را كه جديدترين نشانه از عميق شدن ركود صنعت 
فناوري است، به كارمندان اين شركت اطالع داده و اعالم 
كرده بود اين اقدام، فرآيند برنامه ريزي س��االنه آمازون را 
دنبال مي كند. اين تعديل نيرو كه از سال ميالدي گذشته 
آغاز شد، در ابتدا قرار بود شامل حال حدود ۱۰ هزار كارمند 
شود اما بعدا افزايش يافته و در واحدهاي خرده فروشي و 
منابع انساني از جمله بخش استخدام كنندگان، متمركز 
خواهد بود. شركت هاي آمازون، متا و سلزفورس با اخراج 
به ترتيب حدود ۱۸ هزار نفر، ۱۱ هزار نفر و هشت هزار نفر 
در فاصله نوامبر سال ۲۰۲۲ تا ژانويه سال ۲۰۲۳، در صدر 
فهرست شركت هاي فناوري قرار دارند كه بيشترين تعداد 
اخراجي را داش��ته اند. با اخراج هايي كه از س��وي آمازون، 
مايكروس��افت و گوگل اعالم شده اس��ت، جمعا ۴۰ هزار 
ش��غل فناوري از بين مي روند. اخراج هاي آمازون به طور 
عمده مربوط به كارمنداني بود كه مشاغل اداري داشتند از 
جمله افرادي كه در واحدي دستگاه ها و كتابهاي آمازون و 
همچنين واحد منابع انساني، مشغول به كار بودند. شركت 
متا هم موقعيتهاي شغلي در سراسر اين شركت از جمله 
واحد رئاليتي لبز كه مسوول نظارت بر ابتكار متاورس است 
را كاهش داد. شركت سلزفورس هم شمار كارمندانش را 
در واحدي اس��لك و مول سافت كاهش داد. موج اخراج ها 
كه از سال ميالدي گذشته استارت خورد، پس از آن روي 
داد كه ش��ركت هاي فناوري در دوران پاندمي كوويد ۱۹ 
براي پاسخگويي به تقاضا و توس��عه سريع، عده زيادي را 
استخدام كردند اما با ضعيف شدن درآمد و نگراني از وقوع 
ركود اقتصادي، اخراج هاي گسترده را در اواخر سال ۲۰۲۲ 

آغاز كردند. اين روند در سال ۲۰۲۳ ادامه پيدا كرده است.

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصه عمومي يک مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نمايد:

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله ای)يكپارچه(

بديهی است کليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه 
پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و يا با شماره تلفن های5065-07731315629 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم
شناسه آگهي : 1442337

2001096433000055 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران
01/3114 شماره مناقصه

پروژه بهسازي سازه و فونداسيون استراكچر انتهاي واحد 100 پااليشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  موضوع مناقصه
3,212,000,000 ريال مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 هيات وزيران و مطابق موارد مندرج در سامانه ستاد نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

64,230,877,550  ريال مبلغ برآورد انجام خدمات
5  روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي  و اسناد مناقصه در سامانه ستاد

حداکثر ظرف مدت سه هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد. آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي )رزومه(  و  
پيشنهادات مالی  در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلويه-شرکت مجتمع گازپارس جنوبی-پااليشگاه سوم-ساختمان عمليات-خدمات پيمان ها آدرس مناقصه گزار

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شهرداری کامياران در نظر دارد فروش نه قطعه زمين با کاربری مسکوني واقع در شهرک بهار توبره ريز کامياران را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات 
مندرج در اس�ناد مزايده، با بهره گيری از س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزايده 2001005116000002 به صورت 

الکترونيکی واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت: 401/11/02                       مهلت دريافت اسناد : از تاريخ  401/11/02 تا 401/11/11 ساعت 19:00

تاريخ بازديد : از تاريخ401/11/02 تا 401/11/23     آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: تا ساعت19:00  تاريخ 401/11/23
زمان بازگشايی: ساعت 09:00صبح  401/11/24     زمان اعالم برنده:401/11/24

ضمنا رعايت موارد زيرالزامی است:
1- برگزاری مزايده صرفًا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده ) در صورت 
وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمين شرکت در مزايده )وديعه( ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق 

امکان پذير می باشد.
2- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزايده : به شرح جدول زير تهيه و ضميمه اسناد نمايند. که بصورت ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد به حساب شماره  

0105877913000 بانک ملی در وجه شهرداری کامياران سپرده می باشد لذا پرداخت هر نوع سپرده به جز يکی از آن دو مردود اعالم می گردد.

آدرس شهرداری کامياران : استان کردستان-  شهرستان کامياران- خيابان صالح الدين ايوبی، نبش چهارراه ادهم مظفری، واحد قراردادهای  شهرداری 
کامياران  تلفن35531790-087 و  087-35522610

 آگهی مزايده  فروش  
نه قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در شهرک بهار کامياران

به شماره مزايده ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۲

فرشاد منبری - شهردار کامياران

نوبت اول

شماره 
قطعه

پالک 
فرعی

پالک 
اصلی

آدرس 
معروفيت

موقعيت 
قيمت پايه کارشناسی مساحتملک

قطعه )ريال(
مبلغ ضمانت نامه شرکت 

شماره مال مورد مزايدهدر مزايده ريال

1606,480,000,000324,000,0002101005116000010جنوبیکانی خوار دی1194651
1606,480,000,000324,000,0002101005116000011جنوبیبان ده روه ن12119751
1405,740,000,000287,000,0002101005116000012جنوبیبان ده روه ن2996451
1606,640,000,000332,000,0002101005116000013جنوبیبان ده روه ن4798251
1706,630,000,000331,500,0002101005116000014شمالیبان ده روه ن5699151
1706,630,000,000331,500,0002101005116000015شمالیبان ده روه ن5899351
1525,928,000,000296,400,0002101005116000016شمالیبان ده روه ن97103251
1526,308,000,000315,400,0002101005116000017جنوبیبان ده روه ن146108151
1606,720,000,000336,000,0002101005116000018شمالیبان ده روه ن265120051



صورت هاي مالي خودروسازان كه البته يك گزارش 
غي��ر تلفيقي بوده، نش��ان مي دهد ك��ه در 9 ماهه 
نخست سال، نه تنها زيان آنان كاهش نيافت، بلكه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا كرد 
و به 82 هزار ميليارد تومان رسيد. اين در حالي است 
كه مجموع زيان انباشته 9 ماهه سال ۱۴۰۰ معادل 
۶8 هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده، بنابراين تا پايان 
آذر ماه امسال حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان 
به زيان انباشته خودروسازان افزوده شده است. به 
اين ترتيب مجموع زيان انباش��ته نسبت به 9 ماهه 
سال گذشته حدود 2۰ درصد رشد را نشان مي دهد.

    جزييات زيان خودروسازان در ۹ ماهه
»عرضه خودرو در بورس كاال به نفع مصرف كنندگان 
و خودروس��ازان اس��ت.« اين ادعايي بود كه وزارت 
صمت در رابطه با مزاياي عرضه خودرو در بورس كاال 
مطرح كرد. وزارت صمت مدعي اس��ت كه با عرضه 
خودرو در بورس كاال دس��ت دالالن در بازار خودرو 
كوتاه مي شود و زيان  انباشته خودروسازان رفته رفته 
كاهش مي يابد. اما با گذشت حدود 9 ماه از نخستين 
عرضه خودرو در بازار سرمايه، نه تنها دست دالالن 
كوتاه نشد، بلكه در آمار زيان انباشته خودروسازان 

تغييري ايجاد نشد.
ب��ا اعالم صورت هاي مالي س��ه خودروس��از بزرگ 
كش��ور، يعني ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو در 
سايت كدال مشخص شد زيان انباشته خودروسازان 
در پايان آذر امسال به 82 هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه رشدي هنگفت را نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته نشان مي دهد. 
طبق آمار منتش��ر شده، زيان انباشته خودروسازان 
بزرگ كش��ور حدودا ۱۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان 
از سال گذشته بيشتر اس��ت. اين درحالي است كه 
خودروس��ازان محصوالت خ��ود را در بورس كاال با 
قيمتي باالتر به فروش مي رس��انند. اما همانطور كه 
مشاهده مي شود، نه تنها زيان آنها ثابت نمانده، بلكه 

بيشتر نيز شده است.
خودروسازان همچنان علت اين زيان را قيمت گذاري 
دس��توري مي دانند و معتقدند ب��ا حذف اين روش 
قيمت گ��ذاري و خروج دولت از بحث قيمت گذاري 

اين زيان انباشته طي زمان كاهش مي يابد.
بررس��ي جزييات گزارش مذكور نشان مي دهد كه 
زيان انباش��ته ش��ركت ايران خودرو )بدون در نظر 
گرفتن شركت هاي زيرمجموعه( تا پايان آذر امسال 

به حدود ۴۱ هزار ميليارد تومان رسيده است.
نكته قابل توجه در گزارش ايران خودرو اين است كه 
اين شركت در بازه زماني 9 ماهه امسال، در مجموع 
بيش از ۱۱۴ ميليارد تومان س��ود را در صورت هاي 
مالي خود به ثبت رسانده است. در اينجا بايد اشاره 
شود كه ايران خودرو مابه التفاوت قيمت دستوري و 
قيمت تمام شده محصوالت را به عنوان سهم دولت، 
از زيان خود تفكيك كرده است بنابراين در اين مدت 

براي خود زياني در نظر نگرفته است.
بررسي جزييات فروش اين شركت نيز نشان مي دهد 
كه طي 9 ماهه س��ال جاري بيش از ۴2۱ هزار و ۵۰ 

دس��تگاه انواع محصول را به توليد رسانده است كه 
براي آن بالغ ب��ر ۱۳8 هزار ميلي��ارد تومان هزينه 
كرده و در مقابل، ۴۴۰ هزار و ۳۷9 دستگاه خودرو 
را به فروش رسانده كه از اين محل بيش از ۱28 هزار 
ميليارد تومان پول دريافت كرده است؛ بنابراين سود 
)زيان( ناخالص ايران خودرو در 9 ماه امسال بالغ بر 9 

هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
ايران خودرويي ها از ناحيه فروش بيش از 2۷۳ هزار 
دس��تگاه از خانواده پژو، بي��ش از ۱۱ هزار ميليارد 
تومان زي��ان ديده ان��د. همچنين اين ش��ركت در 
مجموع بالغ بر ۵2 هزار دس��تگاه از اعضاي خانواده 
س��مند فروخته و از محل فروش اين تعداد دستگاه 
خودرو حدود هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ضرر كرده 

است.
ايران خودرو بيش از ۵۷ هزار دستگاه دنا نيز فروخته 
كه از اين ناحيه ۷۷۰ ميليارد تومان زيان و همچنين 
با فروش بيش از 29 هزار دستگاه رانا، زياني تقريبًا 
2۴9 ميليارد تومان ديده اس��ت. اين شركت اما در 
بخش »ساير محصوالت« و »فروش قطعات و لوازم« 
س��ودآور بوده و به ترتيب سودي حدوداً يك هزار و 
۳۰۰ ميليارد تومان و دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 

از اين ناحيه سود كرده است.
همچنين بررس��ي صورت هاي مالي شركت سايپا 
)بدون در نظ��ر گرفتن زيرمجموعه ه��ا( نيز بيانگر 
زيان انباشته بيش از 28 هزار ميليارد توماني تا پايان 
آذر ماه است. اين شركت در 9 ماهه امسال نيز بيش 

از سه هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان زيان ديده است.
بررسي جزييات فروش اين شركت نيز نشان مي دهد 
كه طي 9 ماهه سال جاري 2۵۷ هزار و ۴۵۳ دستگاه 

محصول با هزينه ۴2 هزار ميليارد تومان توليد كرده 
و در مقابل، 29۱ هزار و ۴8۳ دستگاه خودرو فروخته 
كه از اين مح��ل ۴۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان پول 
دريافت كرده است. بنابراين سايپايي ها بيش از 9۱۵ 
ميليارد تومان س��ود ناخالص در ب��ازه زماني تحت 

بررسي به دست آورده اند.
س��ايپا از ناحيه فروش حدوداً 2۳۵ هزار دس��تگاه 
تيبا، كوئيك و ساينا بيش از يك هزار و ۱29 ميليارد 
تومان زيان ديده است. از سوي ديگر اين شركت از 
محل فروش حدود ۳۳ هزار و ۳۶2 دس��تگاه وانت 
پرايد ) پرايد ۱۵۱ ( بالغ بر 98۰ ميليارد تومان سود 

كسب كرده است.
سايپايي ها همچنين بيش از 2۴ هزار دستگاه شاهين 
در 9 ماه امس��ال به فروش رسانده اند كه از اين محل 

بالغ بر 9۰۰ ميليارد تومان سود به دست آورده اند.
بررس��ي صورت هاي مالي شركت پارس خودرو نيز 
نش��ان مي دهد كه زيان انباشته اين شركت تا پايان 
آذر م��اه به بيش از ۱۳ ه��زار و 2۰۰ ميليارد تومان 
رسيده است؛ همچنين اين شركت در 9 ماهه امسال 
بيش از ۴ هزار و 8۰۰ ميليارد تومان زيان ديده است.

پارس خودرو در 9 ماهه امس��ال بال��غ بر ۱۰۰ هزار 
دستگاه محصول توليد كرده و نزديك به ۱۰۵ هزار 
دس��تگاه خودرو نيز فروخته اس��ت كه از اين محل 
بالغ بر ۱۵ ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان پول دريافت 

كرده است.
بنابراين با توجه به زيان دو ش��ركت س��ايپا و پارس 
خودرو، به نظر مي رس��د اين دو ش��ركت بر خالف 
ايران خ��ودرو، جب��ران زيان از س��وي دولت براي 

قيمت گذاري دستوري را لحاظ نكرده اند.

    زيان بيشتر با ورود شوراي رقابت 
مدت هاست كه يكي از عوامل افزايش زيان انباشته 
خودروس��ازان را هزينه هاي توليد معرفي مي شود. 
اين درحالي اس��ت كه قطعه س��ازان مدعي اند كه 
خودروس��ازان همچنان از فوالدهاي قديمي براي 

توليد خودرو استفاده مي كنند.
همچنين برخي از قطعه س��ازان در اين رابطه ادعا 
مي كنند. كه خودروسازان هنوز بدهي معوق خود 
را پرداخت نكرده اند. آنها به اين نكته اشاره مي كنند 
كه قراردادهاي مالي قطعه س��ازان با خودروسازان 
به روزرساني نشده و به رغم اينكه هزينه هاي توليد 
قطعات خودرو افزايش يافته است، اما خودروسازان 
هنوز به قيمت پيش��ين قطعات م��ورد نياز خود را 
مي خرن��د. در نتيجه ارتباطي ميان زيان انباش��ته 
خودروس��ازان و افزايش هزينه ه��اي توليد يافت 

نمي شود.
حال كه اكثر محصوالت خودروسازان در بورس كاال 
عرضه مي شوند، شوراي رقابت مدعي قيمت گذاري 
ش��ده اس��ت. به نظر مي رس��د كه در ح��ال حاضر 
دعوايي بر س��ر قيمت گذاري دستوري خودرو بين 
ش��وراي رقاب��ت و وزارت صمت در جريان اس��ت. 
طبق تجربه هاي پيش��ين، قيمت گ��ذاري كمكي 
به بهبود وضعيت بازار و صنع��ت خودرو نمي كند. 
كارشناس��ان معتقدند كه دولت و ش��وراي رقابت 
هستند كه در نهايت نبض بازار و صنعت خودرو را در 
اختيار مي گيرند. اين سيستم در حالي كه نمي تواند 
قيمت ها را تثبي��ت كند، بلكه موجب افزايش زيان 
انباشته خودروس��ازان، و در نتيجه افزايش قيمت 

خودرو مي شود.

رويداداخبار
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اطالعيه شوراي رقابت
درباره قيمت گذاري خودرو

ش��وراي رقاب��ت اع��الم ك��رد در ح��ال جمع بندي 
دس��تورالعمل قيمت گذاري خودرو اس��ت. شوراي 
رقابت در اطالعيه اي به شرح زير جزييات اقدامات مركز 
ملي رقابت را براي مديريت بازار خودرو اعالم كرد: ۱. 
از ابتداي فعاليت دوره سوم شورا در ارديبهشت ۱۴۰۱ 
بررسي و پايش بازار خودرو و سياست هاي مربوطه در 
دستور كار مركز ملي رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار 
مصوبه ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و طي 
جلسات ۵2۷، ۵28 و نهايتًا ۵۳۳ اين شورا، كارگروه 
خودرو با هدف پايش و پيشنهاد سياست هاي مربوط 
به اين بازار ايجاد گرديد. 2. جلسات كارگروه خودرو در 
مركز ملي رقابت با حضور همه ذي نفعان و متخصصان 
اين حوزه به صورت فش��رده و فوق العاده تشكيل و در 
حال بررسي بازار و جمع بندي دستورالعمل موضوع 
بند ۵ ماده ۵8 قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي مي باشد كه در صورت تصويب شوراي رقابت 
اطالع رساني خواهد شد )به گزارش تسنيم، در بند ۵ 
ماده ۵8 قانون اصل ۴۴ تصويب دستورالعمل تنظيم 
قيمت، مقدار و ش��رايط دسترس��ي به بازار كاالها و 
خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط 
از وظايف شوراي رقابت اعالم شده است(.  ۳. شوراي 
رقابت انتظار دارد ضمن مالحظه اختيارات و وظايف 
قانوني اين شورا از اظهارنظرهاي غيرمستند و نادقيق 
پرهيز نموده و به بهينه شدن تصميمات شورا كمك 
ش��ود. ۴. در پايان ابراز اميدواري مي ش��ود با توجه به 
شرايط نامناسب اقتصاد كشور از منظر رقابت و ضرورت 
مداخله جدي ش��ورا در بخش هاي مختلف با هدف 
توسعه فضاي رقابتي و رفع انحصارات و برنامه گسترده 
شورا در اين خصوص در دوره سوم، اميد است اصحاب 
رسانه و صاحب نظران اقتصادي ضمن بازتعريف نقش 
و جايگاه ش��وراي رقابت در نظام حكمراني كشور به 
تحقق اهداف شورا در بخش هاي مختلف كمك كنند.

اعالم آمادگي ايران براي 
استخراج و توليد طال در زيمباوه

وزي��ر صمت در ديدار با وزير صناي��ع زيمباوه گفت: در 
ذخاير طال محدوديت داريم لذا زمينه مش��اركت براي 
حضور شركت هاي ايراني در زيمباوه براي استخراج و 
توليد طال فراهم است. سيد رضا فاطمي امين در ديدار 
با هوي سي اينسزا وزير صنايع و تجارت زيمباوه، با بيان 
اينكه ما در روابط اقتص��ادي خود، جايگاه ويژه اي براي 
زيمباوه و كشورهاي آفريقايي در نظر داريم، اظهار كرد: 
سال گذشته صادرات ما به آفريقا نسبت به سال ۱۳99 
ميزان ۱۰۰ درصد افزايش يافت و دو برابر ش��د، امسال 
هم تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات ما به 
آفريقا ۷۰ درصد افزايش داشته است. وزير صمت افزود: 
طي پنج سال گذشته روابط ما با زيمباوه كاهشي بوده 
است؛ به طوري كه تا ۵ سال پيش سالي ۶۰۰ هزار دالر 
صادرات به زيمباوه داشتيم اما اكنون صادرات ما به اين 
كشور به ۱۰ هزار دالر كاهش يافته و تقريباً به صفر رسيده 
است. همچنين واردات نيز از اين كشور كاهش يافته است. 
وي افزود: در زمينه فرآوري موادغذايي نيز كه شما به آن 
اشاره داشتيد ما در ايران در اين حوزه پيشرفت هاي خوبي 
داشته و در زمينه صنايع غذايي مانند توليد گوجه فرنگي 
و ماكاروني پيشرفت خوبي داشته ايم، بنابراين مي توانيم 
در اين زمينه نيز با يكديگر همكاري كنيم. همچنين در 
زمينه انرژي خورشيدي نيز چندين شركت بزرگ در 
ايران شروع به فعاليت و توليد كرده اند و از ظرفيت خوبي 
نيز در اين خصوص برخورداريم. وزير صمت ادامه داد: در 
حوزه هاي دارو و تجهيزات پزشكي ايران از ظرفيت بسيار 
خوبي برخوردار است، بنابراين در اين زمينه مي توانيم با 
شما همكاري داشته باشيم. وي به بخش معدن نيز اشاره 
كرد و گفت: در حوزه معدن هم ش��ركت هاي بسيار 
بزرگي مانند مس و آلومينيوم در ايران وجود دارد اما در 
ذخاير طال محدوديت داريم لذا زمينه مشاركت براي 
حضور شركت هاي ايراني در زيمباوه براي استخراج و 
توليد طال فراهم است. فاطمي امين يادآور شد: ايران 
واردكننده پنبه است بنابراين مي تواند از زيمباوه پنبه 
وارد كند. فاطمي امين تاكيد كرد: ما مي توانيم از شما 
پنبه و طال وارد كنيم و در مقابل به شما ماشين آالت از 
جمله ماشين آالت صنايع غذايي را صادر كنيم تا تراز 

تجاري دو كشور به صورت دوطرفه رشد كند. 

اثر توافقنامه تجارت آزاد
بر تجارت ايران و اوراسيا

رييس سازمان توسعه تجارت افزود: كشورهاي عضو 
اوراسيا در صنايع خرد و متوسط مانند پوشاك، صنايع 
غذايي، قطعات و تجهيزات، تجهيزات پزشكي و دارو 
صاحب برند نيستند اما درحوزه هاي ديگر مانند روغن 
خام، كاالهاي اساسي، زغال سنگ، ورق و سنگ آهن 
داراي قوت هس��تند و ما مي توانيم در اين حوزه ها از 
آنها بهره بگيريم. علي رضا پيم��ان پاك در گفت وگو 
با ايلنا، با اشاره به جزييات موافقنامه ايران با اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا، گفت: 9۰ درصد كاالها در الين سبز 
قرار گرفتند و تعرف��ه اين كاالها كه حدود 8 هزار قلم 
كاالست صفر شد و فقط ۱۰ درصد كاالها تعرفه طبق 
روال گذشته دريافت مي شود. وي با بيان اينكه روس ها 
تاحدودي تعرفه هاي بيشتري براي كاالهاي ايران ثبت 
كردند، افزود: در يك سال گذشته معاونت هاي مختلف 
وزارتخانه صمت ب��ا ادارات كل تخصصي و تيم هاي 
مذاكره كننده جلسه برگزار كردند و ما تالش كرديم 
كه بخش  خصوصي را درگير و از آنها نظرخواهي كنيم. 
رييس سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر نقش آفريني 
ايران در صنايع خرد كشورهاي اوراسيا، تصريح كرد: 
كش��ورهاي عضو اوراس��يا در صنايع خرد و متوسط 
مانند پوشاك، صنايع غذايي، قطعات و تجهيزات، 
تجهيزات پزشكي و دارو صاحب برند نيستند اما در 
حوزه هاي ديگر مانند روغن خام، كاالهاي اساسي، 
زغال سنگ، ورق و سنگ آهن داراي قوت هستند 

و ما مي توانيم در اين حوزه ها از آنها بهره بگيريم.

صف طوالني كاميون ها
در مرز آستارا با سكوت گمرك

با وجود گذشت چند هفته از صف طوالني كاميون هاي 
حامل كاالهاي صادراتي در گمرك آستارا همچنان اين 
مش��كل برطرف نشده و اقدامات مش��خصي نيز در اين 
راستا صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
مدتي اس��ت كه صف طوالني در مرز آس��تارا براي عبور 
كاميون هاي صادراتي وجود دارد كه سبب معطلي بين 
يك تا دو هفته اي كاميون ها ش��ده است. طي دو سه روز 
گذشته به نظر مي رسيد كه كمي شرايط اين مرز بهبود پيدا 
كرده است اما طي روز جاري شرايط مجددا به حالت هفته 
گذشته بازگشته است. يكي از راهكارهايي كه اين خصوص 
ارايه شده، ايجاد يك سامانه يكپارچه نوبت دهي است تا 
بتوان با توجه به ظرفيت پايانه گمرك، ورود كاميون ها را 
مديريت كرد. در حال حاضر صف كاميون ها سبب شده 
است كه هزينه هاي مربوط به كرايه افزايش يابد كه اين 
مساله سبب ضرر تاجران مي شود. براساس گفته ها قرار 
بود كه رييس گمرك به آسترا برود اما همچنان اين اتفاق 
رخ نداده است. براساس گزارشي كه در صدا و سيما بازتاب 
داشت، هم اكنون صف بيش از دو كيلومتري در مرز تشكيل 
شده است. اين موارد همه به اين دليل است كه نوبت دهي 
ساماندهي شده اي وجود ندارد. در حال حاضر وزارت راه كار 
نوبت دهي را انجام مي دهد اما براساس قانون وظيفه )ماده ۳ 
قانون امور گمركي بند ه( ايجاد سامانه هاي نوين براي رفع 
موانع به عهده گمرك است. بايد يك مديريت يكپارچه به 
وجود بيايد تا يك ارگان بر روي نوبت دهي ها نظارت داشته 
باشد تا براساس خروجي هاي مرز رانندگان گمرك مراجعه 
كنند. در ح��ال حاضر خروجي مرز آذربايجان ما 2۰۰ تا 
2۵۰ كاميون است. در زمان حاضر اما تنها حدود ۱۰۰۰ 
كاميون در شهر منتظر هستند تا از مرز خارج شوند. 
يكي از راهكارهايي كه مي تواند به كاهش بار ترافيكي 
اين مسير كمك كند، تقويت اسكله بندر آستارا است. 

تعويض ۱۱ كيلومتر
شبكه توزيع آب در شهر ساروق

و روستاهاي پيرامون
محمد ولي محبي رييس اداره آب و فاضالب شهرهاي 
داودآباد و ساروق از تعويض ۱۱ كيلومتر شبكه فرسوده 
آب در شهر ساروق و روستاهاي پيرامون اين شهر در سال 
جاري خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت آب و 
فاضالب استان مركزي وي در اين رابطه اظهار داشت: در 
روستاهاي جيريا، مشهدالكوبه، كالغ نشين، فارسيجان و 
مسن آباد مجموعا ۷ كيلومتر از شبكه توزيع آب فرسوده 
با كمك دهياري ها و اهالي روستاهاي مذكور تعويض 
شده است. وي همچنين از تعويض ۴ كيلومتر شبكه 
فرسوده در شهر ساروق و قلعه باال در سال جاري خبر داد 
و اضافه كرد: در همين راستا، حدود ۴8۰ انشعاب فرسوده 
در شهر و روستاهاي ذكر شده تعويض و نوسازي شده 
است كه با اين اقدامات از هدر رفتن آب و قطع مكرر آب در 
اثر شكستگي لوله هاي فرسوده، جلوگيري به عمل آمد.

تامين و توزيع مطلوب 
فرآورده هاي نفتي

استان كردستان به رغم
بارش برف وبرودت هوا

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان از ارسال و ذخيره سازي   9۵درصد از سهميه 
نفت سفيد مورد نياز خانوارهاي روستايي استان خبرداد 
و افزود: علي  رغم بارش برف در روزهاي اخير، برودت هوا 
و مسدود ش��دن راه هاي مواصالتي روستاهاي  استان، 
هيچ مشكلي بابت تامين سوخت روستاييان نداريم.  به 
گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كردستان، جهانبخش  نوكاني كه در جلسه 
كميته بحران استان با واحد خبر صداوسيماي استان 
سخن مي گفت با  اش��اره به وجود ۱۰ هزار خانوار نفت 
 سفيد سوز دراستان و اختصاص سهميه 2۱۰۰ ليتري 
 به  هرخانوار درسال، از توزيع نفت سفيد در روستاهاي 
استان به صورت الكترونيكي و شارژ  سهميه ساالنه اين 
خانوارها در كارت بانكي آنان خبر داد و اظهار داش��ت: 
باتالش و همكاري  ناوگان حمل ونقل منطقه در صورت 
ني��از، باز هم نفت س��فيد براي خانوارهاي ذكر ش��ده 
ارسال  مي شود،  نوكاني از قطع گاز حدود ۶۰ درصد از 
جايگاه هاي س��ي ان جي استان به دليل افت فشار گاز 
 توسط شركت گاز استان اشاره و اضافه كرد: همه 88 باب 
جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي  استان فعال و تامين و 
توريع سوخت موردنياز شهروندان به نحو مطلوبي انجام 
مي گيرد  . وي از توزيع نفت سفيد بين فروشندگي هاي 
نفت سفيد شهري خبر داد و افزود: اين شركت  آمادگي 
توزيع سوخت جايگزين در مواقع اضطراري و قطعي گاز 
را داشته و اقدامات الزم در  اين راستا صورت گرفته و كليه 
فروشنده هاي نفت سفيد شهري و تاسيسات گازمايع 
در  حالت آماده باش هستند.  اين مقام مسوول ازتامين 
روزانه بيش از س��ه ميليون و هشتصد هزارليتر نفتگاز 
جهت نيروگاه  سيكل تركيبي سنندج باتوجه به قطع 
گاز اين نيروگاه خبردادو افزود: روزانه بيش از   ۶۰دستگاه 
نفتكش تامين س��وخت مورد نياز نيروگاه سنندج را 
انجام مي دهند. مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كردس��تان در پايان از تعامل، همكاري و 
 تالش رانندگان ناوگان حمل ونقل فرآورده هاي نفتي، 
شركت هاي حمل ونقل و مالكين  مجاري عرضه و سي 
ان جي استان كه باتوجه به شرايط جوي و بارش برف و 
برودت هوا  درارايه خدمت و سوخت رساني به شهروندان 
كردستاني به نحو مطلوب و شايسته اي عمل  نمودند 
تشكر و قدرداني كرد.  شايان ذكر است علي رغم اعالم 
تعطيلي ادارات اس��تان به علت برودت هوا و بارش 
برف  هم��كاران عمليات��ي و انبار هاي نفت منطقه 
درآماده باش بوده و همچون روزهاي ديگر سوخت 

 مورد نياز شهروندان را تامين وتوزيع مي نمايند.

زيان انباشته خودروسازان به 82  هزار ميليارد رسيد

خودروسازان در آستانه ورشكستگي

با دستور بانك مركزي 

قيمت برنج چقدر افزايش يافت؟

منع خريد ارز صادراتي از سوي صرافي ها 

شوك دولت به بازار برنج

با دستور بانك مركزي، خريد و فروش ارز صادراتي 
توس��ط صرافي ها ممنوع ش��ده اس��ت و صرافي ها 
مي توانن��د نيازه��اي ارزي خ��ود را از طريق بانك 

مركزي تأمين كنند.
براساس بخشنامه اي كه روز گذشته بانك مركزي 
به ش��بكه صرافي ها ابالغ كرده، سقف وضعيت باز 
ارزي اسكناس )خريد اسكناس - فروش اسكناس( 
صرافي ه��ا در هر روز معادل ۳۰ هزار يورو يا معادل 
آن به س��اير ارزها تعيين شده اس��ت. ضمن اينكه 
خريد و فروش ارز صادراتي توسط صرافي ها ممنوع 
شده است؛ در اين بخشنامه آمده است كه صرافي ها 
مي توانن��د نيازه��اي ارزي خ��ود را از طريق بانك 

مركزي تأمين كنند.
آنطور كه تسنيم نوشته، در اين بخشنامه تأكيد شده؛ 
۱. صرافي ها مي توانند نسبت به خريد ارز به صورت 
اسكناس از اشخاص حقيقي و حقوقي )به استثناي 
بانك ها و صرافي ها( پس از احراز هويت مش��تري 

حس��ب مقررات ابالغي تا س��قف ۱۰ ه��زار يورو با 
معادل آن به ساير ارزها را با ثبت در سامانه نظارت 
ارز )سنا( تحت سرفصل تأمين نيازهاي ضروري كد 

)۵۶( با نرخ توافقي طرفين اقدام نمايند.
2. صرافي ها مي توانند صرف��ا از محل منابع تامين 
ش��ده از س��رفصل تأمين نيازهاي ضروري كد ۵۶ 
نس��بت به فروش ارز به اش��خاص حقيق��ي ايراني 
باالي ۱8 سال و حقوقي مقيم )به استثناي بانك ها 
و صراف��ي ها( به ص��ورت يك بار در س��ال براي هر 
مش��تري و پس از احراز هوي��ت وي از طريق اخذ 
كارت ملي با شناسه ملي شماره تلفن همراه به نام 
شخص حقيقي با نماينده ش��خص حقوقي داراي 
امضاي مجاز ش��ماره حس��اب بانكي به نام شخص 
حقيقي با ش��خص حقوقي تا س��قف ۵ هزار يورو با 
معادل آن به ساير ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز 
)سنا( تحت س��رفصل تأمين نيازهاي ضروري )كد 

۵۶( اقدام نمايند.

۳. در ص��ورت ض��رورت بان��ك مرك��زي از طريق 
صرافي هاي بانكي امكان تأمين منابع مورد نياز براي 
فروش در سرفصل تأمين نيازهاي ضروري كد ۵۶ را 

فراهم خواهد نمود.
۴. سقف وضعيت باز ارزي اسكناس )خريد اسكناس 
- فروش اس��كناس( صرافي ها در ه��ر روز معادل 
۳۰ هزار يورو ي��ا معادل آن به س��اير ارزها تعيين 
مي ش��ود. در صورت وجود مازاد امكان خريد براي 
صرافي ها وجود نخواهد داشت. صرافي مكلف است 
مازاد اس��كناس را حداكثر تا پايان روز كاري بعد به 
اشخاص حقيقي و حقوقي به اس��تثناي بانك ها و 

صرافيها با بانك ملي ايران به فروش رساند.
۵. صرافي هاي بانكي مجاز هستند بدون سقف نسبت 
به خريد و فروش ارز با ساير صرافي ها در سرفصل به از 

بانك و صرافي ديگر كد )2۶( اقدام نمايند.
۶. حاشيه سود خريد و فروش، صرافي حداكثر نيم 

)۰.۵( درصد تعيين مي شود.

۷. برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسكناس 
در مبادي ورودي كش��ور و با تحويل اس��كناس به 
ش��عب / باجه هاي بان��ك ملي ايران ب��وده و امكان 
خريد اسكناس از صادركنندگان براي صرافي ها و 
ثبت در سامانه نظارت ارز )سنا( به منظور رفع تعهد 

صادركنندگان مجار نخواهد بود.
8. صرافي ها مكلفند منابع ارزي حاصل از صادرات 
كه تاكنون در ستا ثبت نكرده و رفع تعهد صادراتي 
شده است را بالفاصله از تاريخ ابالغ اين بخشنامه به 
بانك ملي تحويل و ب��ا نرخ خريد مندرج در تابلوي 
صرافي ملي ايران به فروش برسانند تا بانك مذكور 

نسبت به رفع تعهد صادر كننده اقدام نمايد.
همچني��ن در تصمي��م ديگ��ر روز گذش��ته بانك 
مركزي امكان فروش ارز به مردم تا س��قف ۵۰۰۰ 
يورو يا معادل آن به س��اير ارزها براي صرافي هاي 
داراي مجوز معتب��ر از بانك مركزي، از محل منابع 

خريداري شده مجاز شد.

تصميم دولت مبني بر ممنوعيت واردات برنج از هند 
در كمتر از دو هفته منجر به بروز شوك در بازار شد و 
زمينه افزايش قيمت برنج را فراهم كرد؛ طوري كه در 
همين مدت زمان كوتاه بين ۳۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان 

به قيمت هر كيلو برنج ايراني و خارجي افزوده شد.
به گزارش تجارت نيوز، قيمت برنج ايراني و خارجي 
در حال��ي در روزهاي پاياني س��ال افزايش يافت كه 
در آذرماه س��ال ج��اري دولت اعالم ك��رد كه براي 
متعادل سازي روابط تجاري ايران و هند واردات برنج 

از اين كشور ممنوع خواهد شد.
اما اين موضوع مورد انتقاد شديد واردكنندگان قرار 
گرفت و آنه��ا عنوان كردند كه با توج��ه به روزهاي 
پاياني س��ال و همچنين افزاي��ش تقاضا براي خريد 

برنج خارجي، ب��ازار داخلي همچنان به واردات برنج 
نياز دارد. در س��وي مقابل دول��ت مدعي اين بود كه 
بخش خصوصي بالغ بر يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن 
برنج وارد كشور كرده اس��ت. از اين رو نياز داخلي تا 
پايان سال تامين است. اما اين موضوع بجد از سوي 

انجمن واردكنندگان برنج رد شد.
در اين رابطه مس��يح كش��اورز، رييس كميس��يون 
واردكنن��دگان برنج، ب��ه تجارت ني��وز گفت: طبق 
پيش بيني ها بايد تا پايان س��ال حدود ۳۰۰ هزار تا 

۴۰۰ هزار تن برنج وارد كشور شود.
او گفت��ه بود ك��ه در صورت ت��داوم ممنوعيت ثبت 
س��فارش برنج طي اي��ن دو ماه با گران��ي و كمبود 
برن��ج مواجه خواهيم ش��د. با گران��ي برنج خارجي 

شاهد آسيب به ش��ش دهك جامعه كه اغلب اقشار 
آسيب پذير هستند، خواهيم بود كه به دليل افزايش 
قيمت برنج ايراني به س��مت مص��رف برنج خارجي 

گرايش پيدا كرده اند.
در حالي دولت اين اقدام خود را در راستاي حمايت 
از برنج كاران داخلي عنوان كرده بود كه حدود شش 
دهك جامعه ديگر قدرت خريد برنج ايراني را ندارند 
و وابسته به برنج وارداتي هستند. اما در نهايت دولت 
ناچار شد ممنوعيت واردات برنج خارجي لغو كند. اما 
به تازگي اخوان اكبري، رييس انجمن واردكنندگان 
برنج، در گفت وگو با ايسكانيوز گفته است با وجود لغو 

ممنوعيت هنوز ثبت سفارش باز نشده است.
اقدام دولت مبني بر لغو واردات برنج از هند كه بيش 

از دو هفته دوام نياورد منجر به شوك در بازار داخل 
ش��د و زمينه افزايش قيمت برنج ايراني و خارجي را 
بدون اينكه در بازار كمبودي وجود داش��ته باش��د، 
فراهم آورد. بررسي بازار نشان مي دهد كه در همين 
مدت زمان كوتاه ممنوعيت واردات برنج خارجي تا 
لغو آن، بين ۳ تا ۱۰ هزار تومان در هر كيلو به قيمت 

برنج هاي وارداتي و داخلي افزوده شد.
در حال حاضر قيمت برنج پاكس��تاني كه تا پيش از 
اين حدود ۴۳ هزار توم��ان در هر كيلو بود امروز به 
حدود ۵۰ هزار تومان نيز نزديك شده است. قيمت 
برنج ايران��ي از جمله برنج هاش��مي كه ۱۰۵ هزار 
تومان در هر كيلو ب��ود اكنون به بيش از ۱۱۰ هزار 

تومان رسيده است.
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خبرروز

يك فوتي و شناسايي ۱۱۲ بيمار جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۱۲ بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و يك بيمار نيز در اين بازه زماني جان خود را به 
دليل اين بيماري از دست داد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
و ۶۰ نفر از آنها بستري شدند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۶۳ هزار و ۳۸۵ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۷۳۵ نفر رسيد. ۲۱۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر نيز هيچ شهرستاني در وضعيت قرمز كرونا نيست، شش شهرستان 

در وضعيت نارنجي، ۱۲۲ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۲۰ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

سازمان تامين اجتماعي در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۳۵ هزار 
ميليارد تومان هزينه جاري داشته است. اين ميانگين 
هزينه ماهانه در ش��رايطي وجود دارد كه دولت چيزي 
حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان به اين سازمان تعهد دارد. 
اين در حالي است كه پيش بيني مي شد بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان از محل فروش دارايي هاي دولتي براي 
صندوق تامين اجتماعي در بودجه درنظر گرفته شود يا 
رديف مشخصي براي آن باش��د، اما تنها مبلغ ۱۶ هزار 
ميليارد تومان براي سازمان تامين اجتماعي در بودجه 
امسال برآورد هزينه شده اس��ت. به اين ترتيب، به نظر 
مي رسد دولت تنها هزينه هاي جاري اداره خود سازمان 
را لحاظ كرده است. اين درحالي است كه رديف بودجه 
صندوق كشوري ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد هزينه 
داشته و رديف بودجه مربوط به صندوق تامين اجتماعي 
نيروهاي مسلح بالغ بر ۱۱۲ هزار ميليارد تومان برآورد 
بودجه اختصاصي داشته است. در اين ميان كل مجموعه 
وزارت كار بودجه اي بالغ بر ۲۴۲ هزار ميليارد تومان را نيز 
به خود اختصاص داده است. ساير صندوق هاي مربوط 
به اين وزارتخانه مانند فوالد و بيمه اجتماعي روستاييان 
كه دولت به آنها از محل  عدم به روزرساني تعهدات خود 
و وصول بدهي ها بدهكار اس��ت نيز وضعيت بهتري 
ندارند و مبالغ اندكي به نسبت كل بدهي دولت به آنها 
داده شده و براي سال آينده در نظر گرفته شده است. 

   تبعيض ميان دولتي ها و غيردولتي ها
در اين رابطه نوعي تبعيض ميان دولتي ها و غيردولتي ها 
احساس مي شود. مهرداد داراني )كارشناس حوزه تامين 
اجتماعي( در اين رابطه توضيح مي دهد: سازمان تامين 
اجتماعي در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۳۵ هزار ميليارد تومان 
هزينه جاري داشته است. اين ميانگين ماهانه هزينه در 
شرايطي وجود دارد كه دولت چيزي حدود ۶۰۰ هزار 
ميليارد تومان به اين سازمان تعهد دارد. اين ميزان بدهي 

و هزينه در شرايطي وجود دارد كه سازمان از محل حق 
بيمه پرداختي كارگران و كارفرمايان و برخي كارگران 
و كاركنان خويش فرما مانند كارگران س��اختماني و 
س��اير نيروهاي آزادكار ديگر، و همچنين اس��تقراض 
اجباري از بان��ك رفاه كارگران، تاكنون با مش��كالت 
فراوان هر ماه هزينه هاي جاري اين سازمان را رد كرده 
تا بتواند مستمري ها و تعهدات خود را جبران كند. او با 
بيان اين مطلب كه »مديران ستادي سازمان تامين 
اجتماعي به ما مي گويند كه اگر تا پايان س��ال حدود 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه فوري براي سازمان 
تامين اجتماعي در نظر نگرفته شود، باتوجه به ضريب 
پشتيباني ۳.۵ صندوق تامين اجتماعي دچار بحران 
حاد مي شويم« اضافه كرد: اگر نمايندگان مجلس با 
فشار بر دولت تالشي براي وصول بخشي از بدهي دولت 
به صندوق نكنند، در سال آينده در پرداخت حقوق هاي 
جاري پرداختي از سوي سازمان به مشكل مي خوريم. 

   وعده پرداخت
 90 هزار ميليارد توماني هم محقق نشد

داراني با اش��اره به  عدم وصول بدهي هاي سال هاي 
گذش��ته به صورت نقد، اظهار كرد: در سال گذشته 
گفته شد كه با فشار مجلس و اعتراض بازنشستگان 
سازمان مقابل خانه ملت، دولت به پرداخت ۹۰ هزار 
ميليارد تومان بدهي در قالب پااليشگاه شازند موافقت 
كرده اس��ت، اما در عمل باوجود واگذاري هيچ مبلغ 
نقدي براي تامين اجتماعي محقق نشده است و گويا 
باتوجه به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس در مورد 
بخشي از زمين هاي متعلق به اين مجموعه نيز هنوز 
مناقشه اي حقوقي برپا است. قرار بود سازمان تامين 
اجتماعي آن بخش از س��هم خود از پتروش��يمي را 
بفروشد يا روي بورس عرضه كند كه هيچ كدام انجام 
نشده و هنوز مبلغ نقدي به صندوق اين سازمان از اين 

محل وارد نشده است. به اين ترتيب دولت هنوز از سال 
قبل هم قرض خود را ادا نكرده است. اين كارشناس 
حوزه تامين اجتماعي خانه كارگر گفت: هر سال اگر 
مجلس بودجه اي به نفع س��ازمان تامين اجتماعي 
درنظر گرفته باشد، بازهم هر دوره به اندازه يك سال 
به سازمان تامين اجتماعي بدهكار هستند. يعني از 
محل هزينه بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد توماني جاري 
تامين اجتماعي در هر س��ال، دولت با پرداخت يك 
چهارم آن با مصوبه مجلس تنها ش��ايد بتواند ساالنه 
حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان آن را بپردازد كه تازه 
بدهي خود از س��ال گذش��ته بوده و هر سال باز هم 
يك سال عقب است. به اين اعتبار دولت و مجلس با در 
نظر گرفتن ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تازه بدهي سال 

۱۴۰۰ را تسويه كردند و بدهي امسال مانده است. 

   فروش بانك رفاه در سال آينده
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ باتوجه به مصوبات وزارت 
اقتصاد و شخص آقاي خاندوزي، بانك رفاه در سال 
آينده با واسطه سازمان خصوصي سازي كه وابسته به 
اين وزارتخانه است، در بورس به فروش خواهد رسيد 
و ۳۳ درصد آن تنها در سازمان تامين اجتماعي باقي 
مي ماند. به اين اعتبار كمتر از يك سوم آن در دست 
خانواده تامين اجتماعي مي ماند و بازنشستگان يك 
پايگاه مهم خود را براي تضمين معاش خود از دست 
مي دهند. س��ازمان تامين اجتماعي هر ماه تنها به 
اتكاي استقراض از همين بانك حقوق مستمري و 
ازكارافتادگي را پرداخت مي كرد اما پس از واگذاري 
بانك رفاه به بخش خصوصي ديگر همين امكان نيز از 
بين مي رود و بانك هاي خصوصي و حتي دولتي ديگر 
بسيار به زحمت ممكن است با شرايط بسيار بدي مثل 
گرو گرفتن و وثيقه كردن اموال تامين اجتماعي و 

شستا راضي به تخصيص وام به اين سازمان شوند. 

دولت بدهي هاي خود به تامين اجتماعي را نداده است
رويخطخبر خبر

ادامهازصفحهاول

تعيين عوارض صادراتي 
براي ۷ محصول آب بر 

عوارض صادراتي پياز، سيب زميني، گوجه فرنگي، 
هندوانه، ملون، خربزه و طالبي در س��ال ۱۴۰۲ از 
سوي وزارت جهاد كش��اورزي با ارزش ۷۰ تا ۱۰۰ 
درصد پايه صادراتي ابالغ ش��د. معاونت بازرگاني 
وزارت جهاد كشاورزي در نامه اي به سازمان توسعه 
تجارت ايران، ع��وارض صادراتي براي محصوالت 
جاليزي پياز، سيب زميني، گوجه فرنگي، هندوانه، 

خربزه، ملون و طالبي در سال ۱۴۰۲ را ابالغ كرد.
بنا بر اين گزارش، با عنايت به بند )۶( سياست هاي 
كلي برنامه هفتم و منويات و تاكيدات مقام معظم 
رهبري مبني بر كش��ت و توليد كاالهاي اساسي 
متناسب با ابالغ الگوي كشت با توجه به منابع آبي 
كشور و مطابق بند )ث( ماده )۱( و ماده )۵( آيين نامه 
اجرايي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به 
بخش كشاورزي، صادرات اين محصوالت جاليزي 
از تاري��خ اول فروردين م��اه ۱۴۰۲ با اخذ عوارض 
از كليه مبادي مجاز كش��ور و مشروط به كنترل و 
تاييديه سيستمي توسط وزارت جهاد كشاورزي در 

سامانه جامع گمركي )EPL( مجاز است. 

سياست گذاري هاي  جديد
 به دليل اين اتفاق بازار بورس به ازاي هر رشد، ۱۰ الي 

۱۲ روز درجا مي زند و در يك نقطه توقف مي كند.
اما با توجه به اينكه در ماه هاي گذشته سياست گذار 
دخل و تصرف بيش��تري در امور بازار سهام داشته 
است، بازار مذكور جزو گزينه هاي آخر سرمايه گذاران 
بوده است. بررس��ي بازدهي ماهانه بازارهاي دارايي 
نيز بر اي��ن مهم تاكي��د مي كند. از س��وي ديگر با 
توج��ه به اين مهم ك��ه اين روزها امي��د به حصول 
نتيجه مثبت پيرامون برنامه جامع اقدام مشترك 
در كوتاه        م��دت كم رنگ ش��ده، س��رمايه گذاران با 
برنامه ريزي منسجم تر نسبت به اين سناريو وضعيت 
قابل پيش بيني تري را در محاسبات خود قائل هستند؛ 
از اين رو عوامل مذكور در هفته هاي آينده مي تواند 
دليلي بر تداوم رش��د نماگرهاي بورس��ي همراه با 

اصالحات جزيي قلمداد شود.

فردا  دير است
يكي اينكه كشورهاي قدرتمند دست شان در يك 
كاسه اس��ت و دل خوش كردن به آنها  خيالي بس 
باطل اس��ت و ديگر اينكه ريش��ه مشكالت كشور 
ماهيت اقتصادي دارد و عدم رشد اقتصادي و تورم 
افسار گسيخته طي ساليان متمادي سفره معيشتي 
مردم را هر روز كوچك تر كرده و فضا را براي اعتراضات 

گسترده بيشتر و بيشتر مهيا خواهد كرد. 
وقت آن رس��يده كه باور كني��م از همين امروز بايد 

طرحي نو درانداخت. فردا دير است.

۴۸۸۰ بيمار نادر تاييد شده در كشور داريم
مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر از شناس��ايي ۳۹۲ 
بيماري نادر و ۴۸۸۰ بيمار مبتال به اين نوع بيماري  خبر 
داد. حميدرضا ادراكي درباره صندوق حمايت از بيماران 
نادر گفت: در اين صندوق بودجه براي بيماران نادر نيز 
در نظر گرفته شده است، اما مش��كل اين است كه در 
كنار بيماران نادر ساير بيماري هاي ديگر مانند بيماران 
صعب العالج، س��رطاني و پيوندي نيز ديده شده است 
كه اين بيماري ها در گذشته نيز تحت عناوين مختلف 
به آنها خدمت ارايه مي ش��ده است و از قبل هم بودجه 
داشته اند، اما در اين بودجه اين بيماري ها را نيز در كنار 
بيماران نادر ديده اند و معلوم است كه بودجه بيماران 
نادر كاهش پيدا مي كند، چراكه بايد آن بيماري ها نيز 
پوشش داده شوند. او ادامه داد: بنابراين سهم بيماران 
نادر كم مي شود، اشكال كار هم اينجاست البته آنها هم 
بيماران هستند و بايد درمان شوند اما بحث اين است كه 
بودجه مشخصي براي بيماران نادر تعيين شود و نبايد 
با ساير موارد به صورت مشترك ديده شوند. مديرعامل 
بنياد بيماري هاي نادر با اشاره به شناسايي بيماري هاي 
جديد نادر گفت: همانطور كه ما شناسايي بيماران نادر 

را ادامه مي دهيم، بيماري هاي جديد نيز اضافه مي شود 
و در حال حاضر ۳۹۲ نوع بيماري شناسايي شده اند، در 
زماني كه صندوق تشكيل شد و دستور مجلس و دولت 
براي بيمه بيماران نادر صادر شد، ۳۸۴ بيماري شناخته 
ش��ده و ثبت شده داشتيم، اما در اين مدت به ۳۹۲ نوع 
رس��يده ايم به طور مثال بيم��اري اس ام اي صرفا يك 
تايپ بيماري نيست، بلكه ۴ تايپ دارد كه اين ۴ تايپ 
بيماري از خفيف تا خيلي شديد شروع مي شود و ما اين 
تقس��يم بندي ها را نيز اعالم كرده ايم. به گفته ادراكي 
حدود ۴۸۸۰ بيمار نادر شناسايي شده اند كه عضو بنياد 

بيماري هاي نادر و تحت پوشش بيمه هستند.

افزايش نرخ كاالهاي اساسي در سكوت رخ مي دهد

از گوشت كيلويي 32۰ هزار تومان تا نان دانه اي 6  هزار تومان
معيشت، فقر و دالر لعنتي

گليماندگار| 
ديگ��ر مهم نيس��ت اقتصاددان ها چه 
تجزي��ه و تحليلي از ش��رايط كنوني 
دارند، ديگر مهم نيست كارشناسان حوزه پول در 
مورد پايين آمدن ارزش ريال چه مي گويند، اصال 
ديگر كس��ي به اين تحليل ه��ا و داده ها و حرف ها 
توجهي ندارد. مهم اين اس��ت كه در پس تمام اين 
حرف ها و حديث ها، در پس تمام اين اما و اگرها و 
البته در پس��ت تمام اين وعده هايي كه مسووالن 
مي دهن��د و اجرايي نمي ش��ود، اين س��فره مردم 
اس��ت كه كوچك و كوچك تر مي ش��ود، اين سبد 
خريد خانوار اس��ت كه هر روز خالي تر مي ش��ود و 
اين تعداد افراد زير خط فقر اس��ت كه هر روز رو به 
افزايش است. حاال چه فرقي مي كند رييس بانك 
مركزي افزايش نرخ دالر را چطور تفسير مي كند، 
واقعا براي كارگري كه روز مزد است و قرار است با 
يك روز حقوقي كه دريافت مي كند هزينه خورد و 
خوراك يك خانواده ۴ نفره را براي همان يك روز 
تامين كند اما دريغ از اينكه دريافتي او با قيمت ها 
اصال جور نيس��ت، چه فرق مي كند، ن��رخ دالر را 
چه كس��ي باال و پايين مي كند. براي كارگري كه 
حقوق يك ماهش كف��اف زندگي يك هفته اش را 
هم نمي دهد، ديگر فرقي نمي كند اقتصاد كالن و 
اقتصاد خرد چه معنايي دارند. وقتي قرار است يك 
دانه تخم مرغ را ۳ ه��زار و ۵۰۰ تومان بخرد و يك 
دانه نان را ۶ هزار تومان ديگر به اين فكر نمي كند، 
كه وزير اقتصاد در اين كش��ور چه مس��ووليتي بر 
عهده دارد. اص��ال رييس دولت س��وار كدام قطار 
پيشرفت اس��ت كه مردم آن را نمي بينند. مساله 
اينجاس��ت كه ديگر نرخ هاي دس��توري و تنظيم 
بازار و ... ن��ه باعث كاهش قيمت ها مي ش��ود و نه 
 قدرت خريد م��ردم را افزايش مي دهد. با اين تورم 
روز افزون افزايش دستمزدها همچنان بر همان ۲۰ 
درصد ساالنه باقي مانده است و در اين بين خيلي 
از افراد هر روز بيشتر از روز قبل قدرت خريد خود 

را از دست مي دهند. 

    نرخ هاي دستوري جوابگو نيست
فاطمه ۶۰ س��اله و مادر دو فرزند است، او در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا تهيه مايحتاج يك ماه خانه برايش 
كار راحتي است مي گويد: رييس دولت مدام دستور 
مي دهد فالن قيمت ها كاهش پيدا كند، اين دستور 
دادن چه دردي را از ما دوا مي كند وقتي قرار اس��ت 
براي خريد يك كيلو آشغال گوشت ۵۰ هزار تومان 
بپردازيم. حقوق بازنشستگي من و همسرم روي هم 
به ۱۵ ميليون تومان هم نمي رسد، فرزندانم هم كار 
مي كنند اما مساله اينجاست كه آنها بايد براي آينده 
خود پس انداز كنند نه اينكه دريافتي شان را براي خانه 
ما خرج كنند، پسرم با ۳۵ سال سن هنوز مجرد است 
و دخترم هم ۳۰ ساله و مجرد است. ماهي ۷ ميليون 

تومان اجاره خانه پرداخت مي كنيم. 
او مي افزاي��د: خريد برنج ايران��ي كيلويي ۱۵۰ هزار 
تومان ديگر در توان ما نيست، ماه هاست كه از برنج هاي 
خارجي استفاده مي كنيم البته آنها هم خيلي ارزان 
نيس��تند كيلويي ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان. چندين ماه 
است كه گوشت نخريده ام چون توان خريد گوشت 
كيلويي ۳۲۰ هزار تومان را ندارم. مرغ كيلويي ۷۵ هزار 
تومان است. اين گراني حتي دورهمي هاي خانوادگي 

را از ما گرفته است.

    كارگران و بازنشستگان
هر روز فقيرتر مي شوند

حسين عاليي، كارگر درباره افزايش نرخ دالر و تاثير 
آن بر مايحت��اج روزانه مي گويد: حقوقي كه دريافت 
مي كن��م ماهي ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان اس��ت، 
همس��رم هم در يك كارگاه تولي��دي كار مي كند و 
ماهيان��ه ۵ ميليون تومان دريافت��ي دارد، دو فرزند، 
۸ و ۱۱ س��اله دارم. اين آقاياني كه ه��ر روز در مورد 
افزايش جمعيت حرف مي زنند به اين فكر كرده اند 
كه خانواده ها چطور بايد هزينه اين بچه ها را در اين 
گراني پرداخت كنند. تمام دريافتي همسرم را براي 
اجاره بها ی مسكن مي دهيم، يك خانه ۴۵ متري كه 
۳۰۰ ميليون هم پول رهن داده ايم. تا كي قرار است با 

اين وضعيت ادامه بدهيم. همسرم بارها گفته كه ديگر 
خسته شده و مي خواهد خودش را بكشد. اين حرف ها 
ترسناك است. خيلي شب ها اضافه كاري مي كنم تا 
دريافتي بيشتري داشته باشم اما هميشه براي تامين 

معاش خانواده ام با مشكل مواجه ام.
او مي افزايد: من كارگ��ر نمي دانم بودجه يعني چه، 
نمي دانم حباب سكه و دالر چيست، اما اين را مي دانم 
كه زندگي براي ما هر روز سخت تر مي شود، دو هفته 
پيش دخترم س��رما خورده بود و با داشتن دفترچه 
بيمه س��المت نزديك ۴۰۰ هزار تومان هزينه دكتر 
و دارو دادم. تازه به س��ختي توانس��تم دارويي را كه 
پزشك نوشته بود پيدا كنم. من اين چيزها را مي بينم 
و فكر مي كنم مسووالن چه چيزي مهم تر از وضعيت 
معيشت مردم دارند كه اين مسائل را ناديده مي گيرند.

حس��ين در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
در اين بين كارگران و بازنشس��تگان بيش��تر از همه 
آس��يب مي بينند، در گذش��ته ما هر آخر هفته را به 
خانه پدر و مادرم مي رفتيم اما حاال ماهي يك بار هم 
نمي رويم چون مي گوييم پدرم بازنشسته است و از 
پس هزينه هاي زندگي دو نفره ش��ان بر نمي آيد چه 
برسد به اينكه بخواهد هفته اي يك بار از ۸ نفر ديگر 
هم پذيرايي كند، االن دو ماه است كه خواهر و برادرم را 
نديده ام. اينها براي ما درد است اما براي خيلي ها بيشتر 

به يك شوخي مي ماند.

    افزايش جمعيت با كدام پشتوانه
دكتر ژيال تبريزي، جامعه شناس درباره افزايش تورم 
و تاثير آن بر جامع��ه به »تعادل« مي گويد: اين همه 
برنامه براي افزايش جمعيت در كشور ريخته مي شود، 
مجلس تمام قد پش��ت اين مساله ايستاده است، اما 
سوال اينجاس��ت افزايش جمعيت با كدام پشتوانه 
قرار است اتفاق بيفتد. كدام زيرساخت ها براي اين امر 
مهم تدارك ديده شده است. كدام امكانات در اختيار 
افراد قرار گرفته كه به پشتوانه آن به فكر فرزند آوري 
 باش��ند. اينكه يك تكه زمين به خانواده اي كه فرزند

 ۴ قلو به دنيا بياورد بدهند، تمام مش��كالت آنها حل 

مي ش��ود. آن فرزندان قبل از همه چيز نياز به تغذيه 
مناسب، نياز به درمان، نياز به آموزش و ... دارند. يك 

تكه زمين چه دردي را دوا مي كند. 
او مي افزاي��د: هميش��ه آن چيزي كه از مس��ووالن 
ديده ايم فرار رو به جلو است، شانه خالي كردن از بار 
مسووليتي است كه بر عهده گرفته اند. بي توجهي به 
واقعيت هايي اس��ت كه در جامعه جريان دارد و اين 
مي تواند بسيار خطرناك باش��د. اين ميزان تورم در 
كشور مي تواند منجر به افزايش روز افزون آسيب هاي 
اجتماعي شود، همانطور كه تاكنون شده است. ديگر 
آس��يب ها زير پوست شهر رش��د نمي كنند، عيان و 
نمايان هستند. از دزدي و فحشا گرفته تا خودكشي 

و اعتياد.
اين جامعه ش��ناس در بخ��ش ديگري از س��خنان 
خود مي گويد: ش��كم گرس��نه مردم را نمي توانيم با 
وعده هاي غيرعملي سير كنيم. واقعيت اين است كه 
دالر ۴۵ هزار تومان شده است، واقعيت اين است كه 
اين افزايش قيمت دالر روي ريز تا درش��ت مايحتاج 

مردم تاثير مي گذارد. واقعيت اين است كه باالي ۶۰ 
درصد جامعه كنوني ما زير خط فقر زندگي مي كنند. 
واقعيت اين است كه تورم لجام گسيخته بنيان خيلي از 
خانواده ها را از هم پاشيده است. اين واقعيت ها كتمان 
شدني نيست، با هيچ شعار و وعده اي نمي توانيم آنها 

را انكار كنيم. 

    از شعار تا عمل راه زياد است
تبريزي مي افزايد: متاس��فانه مس��ووالن ما به اين 
باور نرس��يده اند كه از شعار تا عمل راه زيادي وجود 
دارد. نمي توان تنها ش��عار داد و منتظر ماند تا اين 
ش��عارها خود به خود عملي ش��وند. بايد همتي در 
اين رابطه وجود داشته باشد، بايد اراده اي باشد كه 
اين شعارها را اين وعده ها را به مرحله عمل برساند. 
شكم گرسنه مردم را نمي توان با وعده و وعيد پر كرد. 
شما نمي توانيد سفره هاي خالي را با شعار پر كنيد. 
مس��اله اينجاس��ت كه بي تدبيري دودش به چشم 
مردم مي رود. ما در ح��ال حاضر با جامعه اي طرف 

هستيم كه حتي نمي تواند براي يك ماه آينده خود 
برنامه ريزي كند، چرا كه همه چيز در اين جامعه در 
حال تغيير و تحول اس��ت. ميزان جرايم در كش��ور 
افزايش پيدا كرده، ميزان حاش��يه نشيني افزايش 
پيدا كرده، اينها همه افزايش آسيب هاي اجتماعي 
را به دنبال داش��ته است اما مس��اله اينجاست كه 
هيچ كس از منظر درس��ت به ماجرا نگاه نمي كند. 
مسووالن راه را اشتباه مي روند اما به اين اشتباه خود 
اصرار دارند، همين باعث ش��ده تا بسياري از مردم 
اميد به آينده را از دس��ت بدهند، طي س��ال جاري 
چند كارگر دست به خودكشي زدند، كسي علت آن 
را بررسي كرد، مسوولي در اين زمينه پاسخگو بود؟

هر چه هس��ت نياز مبرم مردم به وضعيت پايدار در 
كش��ور بايد بيش از هر چيز مد نظر قرار بگيرد، افراد 
بايد اميد به آينده داشته باشند، بايد امنيت شغلي و 
مالي داشته باشند، بايد بتوانند دورنمايي از آينده را 
براي خود تصوير كنند، در غير اين صورت نمي توانيم 

به آرامش مورد نياز دست پيدا كنيم.

گزارش

اعطاي تسهيالت به مستمري بگيران روستايي و عشايري

مدير صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و 
عشاير استان تهران از اعطاي تسهيالت قرض الحسنه 
به مس��تمري بگيران اين صندوق خبر داد. محسن 
كهتري گفت: اين صندوق در راس��تاي ارايه خدمات 
كمي و كيفي مطلوب به بخشي از جامعه هدف خود 
كه شامل مس��تمري بگيران بازنشسته، ازكارافتاده و 
بازماندگان متوفي هستند، براي نخستين بار اقدام به 
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه كرده است. به گفته 
او اين تسهيالت بدون ضامن و بدون وثيقه همچنين 
بدون بهره در اختيار مستمري بگيران قرار مي گيرد. 
مديرعامل صندوق اجتماعي كشاورزان، روستاييان 
و عشاير اس��تان تهران ادامه داد: تعداد افراد مشمول 
دريافت تسهيالت در سطح كشور ۲۲ هزار نفر است 
كه در استان تهران، ۲ هزار و ۳۰۰ خانوار مستمري بگير 
داريم و از اين تعداد، مستمري بگيراني كه مشمول اين 
طرح هستند، مي توانند از اين تسهيالت استفاده كنند. 
او تاكيد كرد: اطالع رساني به مستمري بگيران مشمول 

دريافت اين تسهيالت، از طريق كارگزاري هاي بيمه 
اجتماعي كشاورزان، روس��تاييان و عشاير در سطح 
استان تهران آغاز ش��ده و هر يك از اين متقاضيان با 
مراجعه به نزديكترين كارگزاري محل سكونت خود، 
مي توانند نس��بت به تكميل فرم درخواست، اقدام و 
تسهيالت مورد نظر را دريافت كنند همچنين آدرس 
و ش��ماره تم��اس ۳۶ دفتر كارگزاري اس��تان تهران 
از طريق س��ايت اينترنتي صن��دوق بيمه اجتماعي 
 roostaa.ir كشاورزان، روستاييان و عشاير به نشاني 
در دس��ترس قرار دارد. كهتري افزود: صندوق بيمه 
اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير متولي بيمه 
اجتماع��ي جوامع مختلف هدف همچون س��اكنان 
مناطق روستايي، عشاير و شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر 
و كش��اورزان، قالي بافان، هنرمندان صنايع دستي و 
كارگران فصلي است كه در اين صندوق يك سوم مبلغ 
حق بيمه توسط بيمه شده و دو سوم آن توسط دولت 

به عنوان كارفرما پرداخت مي شود.
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