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 قدرت خريدي 
كه مدام آب مي رود

 نبض بازار ارز 
در فضاي نااطميناني

اهميت همكاري هاي 
صادراتي

 سناريوي 
پيش روي بورس 

حكايت شماره 14 باب چهارم 
گلس��تان س��عدي حكاي��ت 
شيريني اس��ت كه بسيار هم 
كاربرد دارد. در اين حكايت آمده: 
»ناخ��وش آوازي به بانگ بلند 
قرآن همي  خواند. صاحبدلي بر 
او بگذشت. گفت: تو را مشاهره 
)مزد( چند است؟ گفت: هيچ. 
گفت: پس اين زحمت خود چندين چرا همي  دهي؟ گفت: 

از بهر خدا مي خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان...«
اين حكايت وصف الحال آن دس��ته از مديران، مسووالن و 
تصميم سازاني است كه تصور مي كنند با اقداماتشان كمكي 
به مردم مي كنند و گرهي از مش��كالت آنان باز مي كنند، 
اما در حقيقت، باري افزونت��ر بر گرده هاي مردم مي نهند. 
تصميماتي كه باعث شده قدرت خريد دهك هاي متوسط 
و محروم ايراني به پايين ترين جايگاه خود برسد. نمود يك 
چنين سياست گذاري هاي اشتباهي را در فضاي اقتصادي 
كشور به عينه مي توان مشاهده كرد. درادامه تالش مي كنم 

به برخي از اين نوع تصميمات اشاره كنم:  
1( دولت تصميم به حذف ارز ترجيحي در شرايط دشوار 
تحريمي مي گيرد و اعالم مي كند فقط 4قلم كاالي خاص 
به اندازه بسيار اندك )حداكثر 8-7درصد( تحت تاثير گران 
مي شوند. كارشناسان، اساتيد دانشگاهي و حتي نمايندگان 
همسوي دولت در مجلس مخالفت مي كنند، اما دولتمردان 
به لطايف الحيلي، مصوبه حذف ارز ترجيحي را مي گيرند. 
در واقع دول��ت به مجلس تعهد مي دهد، تنه��ا زماني ارز 
ترجيحي را حذف خواهد كرد كه اقالم اساسي را به قيمت 
ش��هريور 1400 به دست مردم برس��اند. اما نه فقط 4قلم 
كاال، بلكه مجموعه كاالها و خدمات در كش��ور رشد چند 
برابري پيدا مي كند.روغن 9هزار توماني با قيمت 108هزار 
تومان عرضه مي شود، مرغ و گوشت و ماهي و بسياري مواد 
پروتييني و... از س��فره هاي دهك هاي محروم و متوسط 
حذف مي شود و... وقتي مجلس از دولت مي خواهد تعهدش 
را براي توزيع اقالم اساسي به قيمت شهريور1400 عملي 
كند، مسووالن اقتصادي دولت زير بار نرفته و مي گويند، 
آن تعهدات براي قبل از جنگ روسيه و اوكراين بوده است! 
نهايتا هم دول��ت ارز 28500 توماني را در كنار ارز بازار آزاد 

به رس��ميت مي شناس��د و روز از نو و روزي از نو. يعني ارز 
4200 توماني حذف نمي ش��ود فقط 7برابر مي شود. 2( 
دولت دامنه وسيعي از تعهدات اقتصادي را بدون پشتوانه 
مطرح مي كند. از اش��تغالزايي 1.5ميليون نفري گرفته تا 
ساخت 4ميليون مسكن در 4سال. از عدم گره زدن اقتصاد 
به مذاكرات برجامي گرفته تا تك نرخي كردن ارز و... كاهش 
حداقل 50درصدي نرخ تورم. اما با گذش��ت حدود 2سال 
از عمر فعاليت هاي دولت، نه تنها اين اقدامات به سرانجام 
نرسيده بلكه شاخص هاي مرتبط با آنها دچار نزول هم شده 
است. مثال دولت قرار بود، 1.5ميليون شغل ايجاد كند. اما 
در عمل نه تنها اين ميزان ش��غال پايدار ايجاد نشده، بلكه 
دولت با مسدودسازي و محدود سازي برخي اپليكيشن ها، 
دامنه وسيعي از مشاغل آنالين در كشور نيز از بين رفتند. 
3( موضوع مهم بعدي، نحوه انتصاب مديران در بخش هاي 
اقتصادي و راهبردي است. انتخاب فردي كه اقتصاد نخوانده 
براي مديريت كالن بانك مركزي و استفاده از افراد مرتبط 
با يك جريان خاص در نهادهاي كليدي اقتصادي، اشتباه 
راهبردي ديگري است كه اتخاذ شده است. دليل روشن اين 
اشتباه هم آن است كه دولت با پايان گرفتن سال نخست 
فعاليت هايش بسياري از اين پست هاي كليدي را تغيير داد.

4( وقتي تورم افزايش پيدا كند و در داالن 50درصدي قرار 
بگيرد، طبيعي اس��ت كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا 
مي كند. قدرت خريد مردم ايران به نسبت دهه قبل حداقل 
50درصد كاهش پيدا كرده است. اما روند افزايش حقوق ها 
به هيچ وجه متناسب با نرخ تورم و گراني ها نبوده است. همين 
امروز كه نمايندگان كارگ��ران با نمايندگان كارفرمايان و 
دولتي ها مذاكره مي كنند، دولت قصد دارد رقم 20درصدي 
را به عنوان افزايش دستمزدها لحاظ كند. اين در حالي است 
كه ت��ورم در اقتصاد ايران حول و حوش 50درصد اس��ت. 
اساسا با چه منطقي مي توان در تورم 50درصدي، پيشنهاد 
20درصدي افزايش دستمزدها را مطرح كرد. همين عدم 
تناسب ها يكي از ريش��ه هاي اصلي كاهش قدرت خريد 
عموم مردم است. 5( مانند حكيمي كه روز و روزگاري دور 
تقاضا كرد از بهر خدا نخوان، امروز هم الزم است خطاب به 
سياست گذاران و تصميم سازاني كه توجهي به واقعيت هاي 
اقتصادي و علم و تخصص ندارند گفت از بهر خدا تصميمي 

نگيريد كه بار سنگين تري بر گرده هاي مردم بيفزايد.

گزارش توس��عه انس��اني سال 
2022، ب��ا عن��وان »عص��ر 
نااطمينان��ي، زندگي ه��اي 
بي قرار«، موضوع بسيار مهمي 
در دنياي پساكوويد و دو قطبي 
امروز دنيا را مورد بررس��ي قرار 
مي دهد. اينكه چطور زندگي در 
فضاي نااطميناني و واكنش ها 
در چنين شرايطي، زندگي انس��ان ها را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. ش��ايد اين موضوع گزارش توسعه انساني يكي از 
ملموس ترين موضوعات در س��ري گزارش هاي توس��عه 
انساني براي عموم افراد باشد و نكته مهم آنكه دنياي امروز به 
شدت درگير اين مساله و عواقب ناشي از آن در زندگي مردم 
است. نااطميناني در عين حال كه ملموس ترين موضوع در 
فرآيند تصميم گيري هر فرد محسوب مي شود، عاملي مهم 
در تحليل هاي اقتصادي است. اهميت اين عامل از آن روست 
كه تاثير خود را در انتظارات افراد و بنگاه ها و در نتيجه رفتار 
آنها نش��ان مي دهد.  تاكيد بر موضوع نااطميناني به بهانه 
انتشار گزارش توسعه انساني و اهميت اين موضوع در اين 
نوشتار از آن روست كه در واكاوي شرايط اقتصادي چند ماه 
اخير و تحليل واكنش بازار به اين شرايط، توجه به اين عامل 
ضروري است. اين روزها كاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ 
ارز، تورم ناشي از تغييرات نرخ ارز، سياست هاي ارزي و هر 
آنچه مرتبط با ارز و پول ملي است، چنان در فضاي اقتصاد 
ايران سايه گستر شده كه نه فقط متخصصان اين حوزه كه 
عموم مردم نيز اين موضوع را در اولويت تحليل هاي خود قرار 
داده اند. بسيار مي شنويم از دوستان، آشنايان و اطرافيان كه با 
رصد روند تغييرات قيمت دالر و سكه در انتظار ثبات نرخ ارز و 
شرايط اقتصادي در تمامي ابعاد تصميم گيري هاي اقتصادي 
خود هس��تند. تصميم گيري هايي كه دامنه آنها بس��يار 
گسترده است. از خريد مايحتاج زندگي نظير مواد خوراكي 
و پوشاك گرفته تا خريد خودرو، مسكن و ملك براي رفاه 
بيشتر يا س��رمايه گذاري هاي فردي و نيز سرمايه گذاري 

در كسب و كار و تجارت در ابعاد كوچك، متوسط و كالن.
به ديگر سخن، كمتر كسي است كه درهم تنيدگي شرايط 
اقتصادي ايران با قيمت دالر را احساس نكرده باشد. عموم 
مردم چه در هزينه هاي مصرفي خانوار و چه در امور مرتبط 

با س��رمايه گذاري، ردپاي نواسانات قيمت دالر را به خوبي 
احساس مي كنند. به گونه اي كه به زعم عموم جامعه؛ »مردم 
در ايران به ريال درآمد كسب کرده و به دالر هزينه مي کنند.« 
نويسنده در اين نوش��تار در پي تحليل علل دالريزه شدن 
اقتصاد ايران نيست كه مستلزم نوشتاري مجزاست، ليكن 
بر آن است تا به تحليل اتفاقات اخير ارزي با تمركز بر عامل 
اطمينان بپردازد. آنچه در ماه هاي پاياني سال 1401، با آن 
مواجه شده ايم، پديده اي غريب نبوده است. افزايش ارزش 
ريالي دالر به عنوان ارز مرجع در پي رويدادهاي سياسي - 
اقتصادي و به دنبال آن سياستگذاري اقتصادي دولت مبني 
بر مديريت نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار ارز و اقتصاد 
ايران مساله اي است كه سال ها با آن مواجه هستيم. ناگفته 
نماند كه در كنار نوسانات نرخ ارز، نوسانات قيمت طال و سكه 
نيز همنوايي داشته اس��ت. آنچه در پي اتفاقات رخ داده در 
ماه هاي اخير و به دنبال افزايش نرخ ارز ش��اهديم، فضايي 
س��اكن در معامالت در سطوح مختلف است. اين سكون و 
انتظار چنان اس��ت كه افراد در معمولي ترين معامالت نيز 
دچار ترديد هستند. در تحليل شوك ارزي وارد شده به اقتصاد 
در ماه هاي اخير و واكنش بازيگران بازارهاي مختلف به اين 
اتفاق، توجه به چند نكته ضروري است؛ نخست توجه به علل 
وقوع چنين شوك هايي، دوم انواع بازيگران در فرآيند واكنش 
به چنين شوك هايي و در نهايت جايگاه دولت در اين ميان 
و اهميت رفتار آتي سياستگذار است.  در تحليل علل وقوع 
شوك مورد اشاره همان طور كه اشاره شد، تاكيد نويسنده 
اين سطور بر موضوع نااطميناني است. مروري بر بخشي از 
تحوالت اقتصادي و سياسي ايران در روند نوسانات نرخ ارز 
و برخي شاخص هاي اقتصادي به ويژه در 13 سال اخير كه 
همزمان با شروع تحريم هاي شديد اقتصادي عليه ايران بوده، 
در تحليل دقيق تر عامل نااطميناني در بروز شوك هاي ارزي 
ادامه در صفحه 4 كمك كننده است.   

يكي از مهم ترين مس��ائلي كه 
نمي توان اهميت آن را رد كرد، 
بحث اهميت بازار كشورهاي 
همسايه در تجارت ايران است. 
بسياري از كشورهاي حاشيه 
خليج ف��ارس، از نظر موقعيت 
اقتص��ادي و ش��رايط تجارت، 
گزينه هايي مطلوب براي اقتصاد 
ما به شمار مي روند و همين مساله براي ما بازار بالقوه مهمي 
به وجود مي آورد اما نح��وه ورود ما به اين بازار و چگونگي 
افزايش صادرات به اين كشورها بيشترين اهميت را در آينده 
مسير تجاري كشور دارد. ميزان واردات در ميان كشورهاي 
عربي حاش��يه خليج فارس بسيار گس��ترده است. البته 
نمي توان انتظار داشت كه ما بتوانيم تمام اين نيازها را تامين 
كنيم يا در مدتي كوتاه سهم بزرگي از اين بازار را در اختيار 
بگيريم اما موضوعي كه قطعي است، ظرفيت هاي گسترده 
صادراتي ايران در حوزه هاي مختلف اس��ت كه بسياري 
از آنها در ميان كش��ورهاي منطقه خري��دار دارد و اگر ما 
زيرساخت هاي الزم را براي اين موضوع تعيين كنيم، قطعا 
مي توان از آن بهره برد. از محصوالت خوراكي و كشاورزي 
گرفته تا برخي اقالم مصرفي كه در ايران توليد مي شوند، 
همگي شانس حضور در بازار كشورهاي منطقه را دارند و 
بايد تالش كرد كه از اين فرصت به بهترين شكل بهره برد. 

از سوي ديگر چالش بزرگي كه ما در اين حوزه داريم نحوه 
ورود فعاالن اقتصادي جوان و تازه كار به اين بازارهاست. 
احتماال اصلي ترين موضوعي كه مي تواند به ما دست باال 
را بدهد، همكاري هاي صادراتي ميان شركت هاي ايراني 
است. شركت هاي ما شايد نتوانند در سرمايه گذاري و ورود 
مستقل به بازار دست باال را داشته باشند اما در صورتي كه 
در كنار هم قرار بگيرند و كنسرسيوم هاي صادراتي تشكيل 
دهند قطعا ش��انس ما را براي ورود به اين بازارها افزايش 
خواهد داد. چه از نظر سطح تخصص و امكانات و چه از نظر 
قيمت، امكان آن وجود دارد كه ايران در حوزه گردشگري 
سالمت گام هاي مهمي بردارد و بهبود روابط با كشورهاي 
منطقه مي تواند اين شرايط را فراهم كند. در شرايط فعلي، 
ايران از نظر تجهيزات و زيرساخت هاي حمل و نقل، براي 
ادامه در صفحه 6 ارسال برخي كاالهاي خود به...  

بورس تهران پس از تحمل يك 
ماه سختي و خون  و خونريزي 
در نخس��تين روز هاي اسفند 
تحت تاثير س��ه عامل تغيير و 
اصالح سياست هاي ارزي بانك 
مركزي و راه اندازي بازار نيماي 
دوم، اميدواري به ايجاد تغييرات 
مثبت در بودجه دولت و حركت 
دالر به سمت كانال 50  هزار توماني باالخره نفس راحتي 
كشيد و با تقاضاي فوق العاده از سوي خريداران همراه شد. 
به واقع اين تغييرات موجب شد تا بازار ديگر بهانه اي براي 
فروش نداش��ته باش��د. به اين ترتيب و در يك اتفاق دور از 
ذهن شاخص توانست از سقف كوتاه مدتي خود گذر كرده 
و تا ميانه هاي كان��ال 1.8 ميليون واحدي پيش روي كند 
تا فعاالن س��ناريو بدبينانه اصالح شاخص تا محدوده 1.4 
ميليون واحدي را به طور كل از ياد ببرند. البته در اين مسير 
نقش صنايع بزرگ و دالر محور و نماد هاي شاخص ساز بيش 
از ساير نماد هاي بازار بود. به طوري كه بيش از 70 درصد از 
نماد هاي موجود حتي نتواستند به سقف قبلي خود دست 
يابند. از س��وي ديگر نيز جمع كثيري از فعاالن معتقدند 
كه آهنگ رشد ش��اخص با سرعت افزايش قيمت نماد ها 
همخواني ندارد يا به زبان س��اده تر شاخص كل نمايان گر 
سبد دارايي معامله گران نيست كه البته تا حدودي نيز جاي 
تام��ل دارد. در ادامه اما با نزديك ش��دن به روز هاي پاياني 
سال و تحت تاثير عواملي چون اتمام سال مالي بسياري از 
حقوقي ها، تامين نقدينگي حقيقي ها براي تعطيالت نوروز، 
تسويه اعتباري در برخي از كارگزاري ها كه از قضا امسال 
كمي پر رنگ تر از س��ال هاي گذشته شده بود و همچنين 
نگراني از بابت عدم رفع برخي از ابهامات نظير كاهش جدي 
نرخ ارز به واس��طه بهبود روابط در سياست خارجي و... به 
مرور شاهد عقب نشيني خريداران و حضور فروشندگان در 
راستاي شناسايي سود بوديم. البته ابتكار برخي از حقوقي ها 
باعث شده تا شناسايي سود از روش تهاتر كمترين آسيب 
را به بازار بزند از طرف ديگر نيز جا ماندگي بازار سهام از ديگر 
دارايي هاي سرمايه اي مانند دالر، طال، سكه، خودرو و ملك و 
همچنين فاصله قيمت هاي فعلي تا محدوده ارزندگي موجب 
ادامه در صفحه 6 شد تا... 

ارغوان فرزين معتمدعلي قنبري نويد فرهاديمهدي عليپور
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 »تعادل« پيام ضمني واگرايي الگوي ساخت 
و مصرف را بررسي مي كند

سفرهاي نوروز و سرمايه اي كه به كشورهاي همسايه 
سرازير مي شود

 ردپاي مسكن
در تشديد شكاف طبقاتي

پس از گذشت 15 ماه از آخرين قيمت گذاري خودرو، معاون 
وزير صمت هفته گذشته در نشست خبري خود خبر داد 
قيمت كارخانه  اي خودرو بين 30 تا 70 درصد افزايش خواهد 

داشت. هنوز مدت زمان زيادي از اعالم اين خبر نگذشته بود 
كه روابط عمومي وزارت صمت با تكذيب اين خبر تاكيد كرد 
صفحه 7 را بخوانيد شوراي رقابت در... 

يك پژوهش علمي تاييد كرده است، طي سال هاي اخير 
در بازار مس��كن ايران، الگوي ساخت و الگوي مصرف دو 
مسير متفاوتي را در پيش گرفته اند، به گونه اي كه از سويي 

تمايل س��ازندگان براي ساخت واحدهاي بزرگ متراژ و 
لوكس رو به افزايش بوده و از س��وي ديگر، به دليل افت 
صفحه 5 را بخوانيد توان مالي و...  

گلي ماندگار|  اسفند به آخر رسيده و كم كم اين صداي 
پاي بهار است كه بلند و بلندتر به گوشمان مي رسد، بماند 
كه اين بهار شايد براي خيلي ها بهار دلنشيني نباشد. برخي 

اين روزها عزيزاني را از دست داده اند، برخي ديگر به دليل 
مشكالت مالي چندان دل خوشي از رسيدن نوروز ندارند و 
صفحه 8 را بخوانيد برخي ديگر با...   

صمت: خبر افزايش قيمت خودرو صحت ندارد
شوراي رقابت: قيمت جديد خودروها بعد از تعطيالت نوروز اعالم مي شود

كدام  نهاد نرخ خودرو  را تعيين مي كند؟

 رونق صنعت گردشگري
در ايران فقط شعاري است

شمخاني در سفر به امارات:

صفحه 3صفحه 2    

 بايد همكاري 
را جايگزين 
دشمني كرد

با حضور رييس جمهور انجام شد 
 افتتاح پيشرفته ترين 

 مركز تشخيص سرطان 
 در منطقه توسط 

ستاد اجرايي فرمان امام

پيچ سخت اقتصادي پيش روي دولت بايدن

 امريكا در آستانه ركود بزرگ؟



چند ماه پ��س از آغاز ابهام هاي اقتصادي در كش��ورهاي 
توسعه يافته تحت تاثير جنگ روسيه و اوكراين، حاال به نظر 
مي رسد كه ابعاد اين بحران مي تواند گسترده تر از چيزي 
باشد كه در آغاز متصور بود. در شرايطي كه دولت هاي غربي 
تالش كردند از موج تورمي ماه هاي گذشته با سياست هاي 
انقباضي عبور كنند، حاال با ش��رايط جدي��دي كه براي 
بانك هاي امريكايي به وجود آمده و به ورشكس��تگي دو 
مجموعه از آنها منجر شده، شايد كار پيچيده تر از قبل شود.

پس از سال 2008 و بحران بزرگ اقتصادي كه ابتدا امريكا 
و سپس بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي را در برگرفت، 
دولت هاي غربي تالش كرده اند با اعمال سياس��ت هاي 
محتاطانه و البته تالش براي افزايش نظارت براي پيشگيري 
پي��ش از بحران، تا ح��دي از ورود ب��ه چالش هاي جدي 
جلوگيري كنند. اين روند البته در حدود سه سال گذشته، 

با معضالتي جدي نيز مواجه شده است.
نخستين فاز از مشكالت اخير به شيوع جهاني ويروس كرونا 
باز مي گردد. ويروس��ي كه در ماه هاي پاياني سال 2019 
در چين ديده ش��د و پس از آن در سال 2020 تمام جهان 
را در برگرفت. ش��يوع اين ويروس دولت ها را مجبور كرد 
محدوديت هايي جدي در مسير فعاليت كسب و كارها در 
حوزه هاي مختلف به وجود بياوردند و اين محدوديت ها به 
كاهش جدي رشد اقتصادي، كاهش تجارت و به طور خاص 
فعاليت هاي اقتصادي خدماتي انجاميد. در ماه هاي بعد و با 
آغاز واكسيناسيون جهاني عليه كرونا، رفته رفته فعاليت هاي 
اقتصادي به شرايط عادي نزديك شدند و تا حدي بحران 

كرونا پشت سر گذاشته شد.
در ماه هاي ابتدايي سال 2022 و در شرايطي كه كشورها 
آماده مي ش��دند از كرونا فاصله بگيرند، حمله روسيه به 
اوكراين زمين بازي را تغيير داد و با تحريم هايي كه عليه 
روسيه اعمال ش��د، موجي از افزايش قيمت انرژي و مواد 
غذايي شكل گرفت كه در نهايت به ثبت ركوردهاي جديد 
تورمي در بسياري از كشورها ختم شد، در چنين شرايطي 
بانك هاي مركزي در بسياري از كشورها به عرصه ورود و 
تالش كردند با سياست هاي جديد انقباضي تورم را كنترل 
كنند. آمارهايي كه در هفته هاي گذشته منتشر شده نيز 
نشان مي دهد كه اين سياست ها تا حدي قابل قبول بوده 
و تورم در بسياري از كشورها بار ديگر نزولي شده است. با 
اين وجود اما خبرهايي كه در هفته گذشته از اقتصاد امريكا 
منتشر شد نش��ان از آن داشت كه هنوز خطر رفع نشده و 
احتمال آن وجود دارد كه شرايط بسياري دشوارتر از ماه هاي 
قبل شود. شرايطي كه با ورشكستگي بانك سيليكون ولي 
به اوج بحران خود رس��يد. موضوعي كه در گزارش اخير 

اكونوميست نيز به طور دقيق به آن پرداخته شده است.
اكثر س��پرده گذاران بانك سيليكون ولي، استارتاپ هاي 
فناوري Bay Area بودند و حس��اب هايي با ارزش بيش 
از 2۵0 هزار دالري داش��تند كه توسط دولت فدرال بيمه 
شده است. آنها فرار كرده بودند و وحشت آنها منطقي بود. 
با انباشت اوراق قرضه بلندمدت، بانك سيليكون ولي يك 
شرط بزرگ فاقد پوشش ريسك روي پايين ماندن نرخ هاي 
بهره انجام داده بود. اين شرط بندي اشتباه پيش رفت و اين 
بانك را به ورشكستگي رساند )يا به اندازه كافي در نزديكي 
آن(. اين اتفاق پس از اينكه نقص هاي معماري بانكداري 
امريكا آشكار شد، رخ داد. بانك سيليكون ولي احتماال دارايي 
كافي براي سپرده گذاران داشت كه تمام يا تقريباً تمام پول 
خود را پس مي گرفتند - اما فقط پس از يك انتظار طوالني.

اين امر باعث شد كه بسياري از شركت هاي فناوري با بحران 
مالي مواجه شوند. روكو )Roku(، يك غول استريمينگ، 
نزدي��ك به ۵00 ميلي��ون دالر در بانك س��يليكون ولي 
سرمايه گذاري كرده بود. در سرتاسر بخش فناوري، اخراج 
و ورشكستگي اتفاق افتاد. همچنين به نظر مي رسيد كه 
قانون گذاران و دولت امريكا مي ترسيدند كه سپرده گذاران 
اعتماد خود را به بانك هاي ديگر نيز از دس��ت بدهند. در 

تاريخ 12 مارس، قضاوت آنها اين بود كه بانك سيليكون 
ولي بسيار بزرگ تر از آن است كه ورشكسته شود و از اين 
رو تمام سپرده هاي اين بانك را تضمين كردند. اگر فروش 
دارايي هاي آن هزينه هاي نجات سپرده گذاران را پوشش 
ندهد، صندوقي كه توسط تمام بانك ها تامين مالي مي شود 
بايد وارد كار شود و كل صنعت را به دليل بي احتياطي يك 
موسسه جريمه كند. در همين حال، قانون گذاران نيز مجبور 
شدند به نحوي رفتار كنند كه ممكن است ساير بانك ها نيز با 
چنين مشكالتي مواجه شوند. در پايان سال 2022، حجم 
زيان آوراق قرضه تحققنيافته در صورت هاي مالي بانك ها به 
رقم ۶20 ميليارد دالر رسيد. در تاريخ 12 مارس، نهادهاي 
ناظر همچنين ناگزير به تعطيلي سيگنچر بانك شدند؛ 
وامدهندهاي در ابعاد متوسط و سومين بانكي كه طي تنها 

يك هفته به مرز فروپاشي رسيد. 
در اين بين، سيلورگيت را نيز نبايد از ياد برد كه با توجه به 
درهم تنيدگي قابل توجه آن با حوزه رمزارزها، در 8 مارس 
منحل شد و آنطور كه شواهد نشان مي دهد، ريزش بازارها 
كماكان ادامه خواهد داشت. به موازات انتشار اين خبر در 
تاريخ 1۳ مارس، ريزش سهام بانك ها ادامه يافته و ارزش 
سهام فرست ريپابليك كه بانكي در ابعاد سيليكون ولي 
است شاهد سقوط ۶0 درصدي بود. در راستاي حفاظت 
از ديگر بانك ها و جلوگيري از فروپاشي آنها، بانك مركزي 
امريكا حمايت خود را در ابعاد گستردهاي اعالم كرد. برنامه 
جديدي تدوين ش��ده تا وام ها را در برابر تعهدات ناشي از 
اوراق بلندمدت منتشره خزانه داري و رهني صيانت كند؛ 
اوراقي كه تعداد كثيري از آن را سيليكون ولي منتشر كرده 
بود. به طور معمول، هنگامي كه بانك هاي مركزي نسبت 
به اعطاي وام اقدام كنند، ارزش تسهيالت نسبت به اوراق 
قرضه اي كه به عنوان وثيقه ايفاي نقش مي كنند، مقداري 

كمتر اس��ت.در مقابل، اما بانك مركزي امريكا وام هايي را 
توزيع خواهد كرد ك��ه ارزش آن برابر با ارزش عيني اوراق 
و براي اوراق بلندمدت، مي تواند ۵0درصد بيش از ارزش 
بازار باشد. اين اقدام سبب خواهد شد تا ديگر بانك هايي كه 
پورتفوي دارايي شان شبيه سيليكون ولي است، دسترسي 
آزاد و وسيعي به وجوه نقد به منظور اجابت درخواست تسويه 

سپرده گذاران داشته باشند.
با توجه به ابعاد بانك س��يليكون ولي، ضمانت سپرده ها 
ام��ري اجتناب ناپذير بود، چرا كه در هر صورت، تس��ويه 
وجوه توس��ط دارايي هاي آن پوشش داده مي شد. چنين 
تحليلي، اما، در حمايت نقدينگي سخاوتمندانه سراسري 
كه تقويت قابل توجه بازوي اجرايي بانك مركزي امريكا به 
شمار مي رود، صادق نيست. قيمت هاي نزولي سهام بانك ها 
بعضاً بازتاب دهنده هوشياري سرمايه گذاران به ريسك هايي 
است كه نگهداري بلندمدت اوراق قرضه متوجه سودآوري 
مي كند. با اين حال، اگرچه زيان هاي انباشته سيليكون ولي 
آنقدر زياد بود كه به از دست رفتن سرمايه آن منجر شد، 
اما بانك هاي ديگر هنوز در حاشيه امن و به دور از ريسك 
ورشكستگي قرار دارند. درست است كه بانك مركزي امريكا 
وام دهي را در قبال وثيقه هاي قابل قبولي انجام مي دهد كه از 
فروپاشي جلوگيري كند، اما اتخاذ اين تصميم، آن هم چنين 
خيرخواهانه، در اين مقطع غيرضروري به نظر مي رسد و به 
ارايه يارانه به سهامداران بانك ها منجر خواهد شد. همچنين، 
شايد اعمال نفوذ و اتخاذ اقدامات پيشگيرانه در بدنه نظام 
بانكي از سوي بانك مركزي امريكا به جلوگيري از فروپاشي 
صنعت بانكداري بينجامد، اما به طور كلي، سياست گذاران 
هيچگاه نبايد در آس��تانه مداخله گري وسيع قرار گيرند. 
بخشي از آشوب ناشي از شكست سيليكون ولي به دليل 
معافيت آن از بسياري از قوانيني بود كه بانك مركزي امريكا 

براي اجتناب از چنين اقدامات كمكي فوري تدوين كرده 
است. پس از دوران بحران مالي، قانون داد - فرانك در امريكا 
بانك هايي با سرمايه بيش از ۵0 ميليارد دالر را ملزم كرد 
تا قوانين جديد، از جمله تدوين برنامهاي اضطراري براي 

مديريت ورشكستگي احتمالي خود، را دنبال كند.
در صورتي كه سپرده ها به صورت كامل بيمه شوند، نظام 
بانكي رفته رفته احتياط را كنار خواهد گذاشت و بانك ها 
ترغيب خواهند شد تا ريسك بيشتري را براي بهبود مزاياي 
اعطايي به س��پرده گذاران تقبل كنند و س��پرده گذاراني 
كه با نرخ باالتر بازگشت س��رمايه جذب مي شوند، ديگر 
دليلي براي ترك بانك، آنهم به دليل عدم اتخاذ اقدامات 
احتياطي، نداشته باشند. اين مخاطره اخالقي تنها مشكل 
پيشرو نيست. مشكل ديگر آن است كه بانك مركزي امريكا 
با نظاره چگونگي فروپاشي بانك سيليكون ولي به هنگام 
افزايش نرخ بهره، از جديت خود در برخورد با تورم خواهد 
كاس��ت، چرا كه از بروز شكستهاي بيشتر به دليل اعمال 
سياست هاي پولي انقباضي واهمه دارد. سرمايه گذاراني 
كه يك هفته قبل بر افزايش نرخ بهره به ۵.۵ درصد شرط 
بسته بودند، اكنون ديگر انقباض بيشتري را متصور نيستند 
و در انتظار كاهش نرخ بهره طي شش ماه آينده نشسته اند. 
اگرچه افزايش قيمت اوراق قرضه به كاهش فشار تحميلي 
بر بانك ها و متعاقباً، بهبود وضعي��ت ترازنامه آنها منجر 
مي شود، اما بانك مركزي امريكا نبايد چشم خود را بر روي 
تورم موجود ببندد. اكنون كه س��پرده ها در امنيت به سر 
مي برند و نظ��ام بانكي مي تواند حجم عظيمي از حمايت 
خود در تأمين نقدينگي را عرضه كند، به نظر نميرسد بحران 
پيش آمده بتواند اقتصاد امريكا را با مشكالت چنداني مواجه 
كند. عالوه بر اين بايد در نظر داشت كه نقش سياست پولي 
حمايت از منافع وام دهندگان نيست. نتيجه گيري صحيح 
از شكست بانك سيليكون ولي آن است كه قانون گذاري در 
قبال بانك هاي بزرگ )و نه عظيم(، به ويژه با در نظر داشتن 
خطري كه مي توانند براي اقتصاد به بار بياورند، ناكافي بوده 
و در حال حاضر، وظيفه سياست گذاران عالج غفلتي است 

كه به وضعيت وجود انجاميده است.
ب��ا در كنار هم ق��رار گرفتن اين ش��رايط حاال برخي 
تحليل ها از احتمال ورود امريكا ب��ه دوره جديدي از 
ركود خبر مي دهند. گلدمن س��اكس احتمال ركود 
اقتصادي امريكا را افزايش داد. گلدمن ساكس اعالم 
كرد كه احتمال ورود اياالت متحده به ركود در س��ال 
جاري در مقايس��ه با 2۵ درصد پيش بيني قبلي آنها، 
اكنون به ميزان ۳۵ درصد است. اين بانك گفت كه اين 
رقم اصالح شده منعكس كننده افزايش عدم اطمينان 
كوتاه مدت در مورد اثرات اقتصادي بانك هاي كوچك 
است. در ماه فوريه، اين سازمان استدالل كرد كه ركود 
اقتصادي به دليل تداوم قدرت در بازار كار و نشانه هاي 
اوليه بهبود در نظرس��نجي هاي تجاري بعيد است. از 
سوي ديگر، گلدمن ساكس چشم انداز اقتصاد چين 
را در سال 202۳ بهبود بخشيد. اكنون انتظار مي رود 
توليد ناخالص داخلي چين )GDP( س��االنه ش��ش 
درصد افزاي��ش يابد كه از ۵.۵ درصد در گزارش قبلي 

بيشتر است.
در ماه ه��اي آين��ده ف��از نخس��ت انتخاب��ات بعدي 
رياست جمهوري امريكا كليد خواهد خورد و كانديداها 
تالش مي كنند كه ابت��دا در انتخابات درون حزبي به 
پيروزي برسند. جو بايدن كه در دوره رياست جمهوري 
خود چ��ه در عرصه سياس��ت گذاري و چه در زمينه 
بيماري هاي جسمي و ذهني مورد انتقاد فراوان قرار 
گرفته اعالم كرده كه باز هم براي حضور در انتخابات 
وارد عرصه مي شود و حاال جداي از مشكالت گذشته، 
باي��د ديد كه رييس جمه��وري امريكا پي��ش از آغاز 
رقابت هاي انتخاباتي با بحران احتمالي اقتصادي چه 

خواهد كرد. 
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شمخاني: بايد همكاري را 
جايگزين دشمني كرد

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان با همتاي 
اماراتي خود ديدار و رايزني كرد. علي شمخاني، دبير 
شوراي عالي امنيت ملي ايران كه به امارات سفر كرد با 
طحنون بن زايد، همتاي اماراتي خود در ابوظبي ديدار 
و گفت وگو كرد. دو ط��رف در اين ديدار درخصوص 
روابط دوجانبه رايزني كردند. شمخاني در اين ديدار 
گفت كه اين س��فر آغازي مفيد براي دو كشور براي 
ورود به مرحله جديدي از روابط سياسي، اقتصادي و 
امنيتي است. دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان 
تاكيد كرد كه بايد همكاري و نزديكي روابط را جايگزين 
دشمني و دوري كنيم تا بر چالش هاي موجود غلبه 
يابيم، چالش هايي كه تداوم آن به س��ود كشورهاي 
منطقه نيست. شيخ طحنون نيز گفت كه همكاري 
و دوس��تي با ايران براي ما بس��يار مهم بوده و اولويت 
ابوظبي است. وي گفت كه سفر شمخاني به ابوظبي 
نقطه تحولي در روابط دو كشور و گسترش همكاري 
فيمابين است. طحنون بن زايد همچنين گفت كه 
توافق اخير ميان ايران و عربستان نقش سازنده اي در 
ايجاد صلح و ثب��ات و امنيت پايدار در منطقه خواهد 
داشت. همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران 
با رييس دولت امارات ديدار و رايزني كرد. ش��مخاني 
در اين ديدار تاكيد كرد ك��ه ايران و امارات مي توانند 
گام هاي بزرگي در راستاي گسترش روابط و تقويت 
ديپلماسي اتخاذ كنند. از سوي ديگر شيخ محمد بن 
زايد خاطرنشان كرد كه امارات آماده رفع سوءتفاهم ها 
با ايران و گسترش روابط به باالترين سطوح در تمامي 
زمينه ها با اين كشور است. رييس دولت امارات تاكيد 
كرد كه اميدواريم سفر دريابان شمخاني به ابوظبي 
منجر به ايجاد صفحه جديدي از روابط ميان ايران و 
امارات شود. ميدل ايست نيوز در خبري اختصاصي به 
نقل از يك منبع مطلع در دفتر مشاور امنيت ملي عراق 
اعالم كرد كه علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي ايران براي امضاي يك توافق امنيتي مهم با عراق به 
بغداد سفر مي كند. سفر شمخاني به بغداد پس از سفر 

او به امارات متحده عربي انجام مي شود.

اوكراين گفت وگوي رسمي را 
جايگزين اتهامات زني كند

در گفت وگوي تلفني هماهنگ كننده عالي سياست 
خارجي و امنيتي اتحادي��ه اروپا و وزي��ر امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران، طرفين در خصوص گفت وگو 
براي لغو تحريم ها، وضعيت اوكراين و همكاري آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتم��ي و جمهوري اس��المي ايران 
رايزني كردند. حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
جمهوري اس��المي ايران در اين گفت وگوي تلفني در 
خصوص اوكراين اظهار كرد: ما در مورد ريشه وضعيت 
كنوني اوكراين و مخالفت ايران با جنگ قبال گفت وگو 
كرده ايم. وزير امور خارجه كش��ورمان از آمادگي براي 
استمرار تالش ها براي تحقق صلح در سفر آتي خود به 
مسكو خبر داد و افزود: غرب بايد بجاي تكرار اتهامات 
بي اس��اس عليه ايران، اوكراين را تشويق كند مدارك  
مستند در نشست رسمي هيات هاي سياسي و نظامي دو 
كشور ارايه دهد و گفت وگوي رسمي را جايگزين اتهامات 
بي اساس و تكراري كند و مشاهده كند كه ايران همواره 
در كنار صلح قرار داد و  نه جنگ. اميرعبداللهيان در ادامه 
تاكيد كرد: روابط تهران و  آژانس در مسير درست خود 
قرار دارد. جوزف بورل نيز در اين گفت وگو، تالش خود به 
عنوان هماهنگ كننده در راستاي جمع بندي مذاكرات 
وين و ابتكار عملي براي منتج به نتيجه شدن گفت وگوها 
را مورد تاكيد قرار داد. وي افزود: عليرغم وجود اظهاراتي 
در مورد پهپ��اد ايراني در جنگ اوكراين، از تالش ايران 
براي كمك به تحقق صلح در منطقه قدرداني مي كنم. 
بورل همكاري ايران و آژانس را گامي مثبت و روبه جلو 
خواند. طرفين در اين تماس آخرين وضعيت گفت وگو 

براي رفع تحريم ها را مورد توجه قرار دادند.

انتقاد ايران
از پارلمان اتحاديه اروپا

سخنگوي وزارت امور خارجه قطعنامه مداخله جويانه 
پارلمان اروپا در خصوص اتفاقات در حال بررسي مرتبط 
با مس��موميت دانش آموزان در برخي مدارس كشور 
را محكوم كرد. ناصر كنعاني، س��خنگوي وزارت امور 
خارجه در واكنش به قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص 
اتفاقات مش��كوك و در حال بررسي مرتبط با بدحالي 
دختران دانش آموز در برخي مدارس كشورمان اظهار 
داشت: در حالي كه جمهوري اسالمي ايران با جديت در 
سطوح عالي كشور اين موضوع را در دست پيگيري دارد و 
تيم هاي تخصصي وزارت بهداشت نيز تحقيقات ميداني 
و علمي خود را با جديت ادامه مي دهند، صدور قطعنامه 
توس��ط پارلمان اروپا و تكرار اتهامات واهي و بي اساس 
عليه كشورمان مايه تعجب و تأسف است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه افزود: يافته هاي اوليه مقامات قضايي 
جمهوري اس��المي ايران حاكي از شناسايي برخي از 
عوامل اين جنايت اس��ت و در واقع اين نظام جمهوري 
اسالمي ايران است كه در اين ماجراي مشكوك و ضد 
انساني، بايد ش��اكي و مدعي باشد. كنعاني همچنين 
اظهار داشت: مايه شرمساري است كه بعضي ها، اقدامات 
عوامل خودفروخته و وابس��ته در اين جنايت را ابزاري 
براي تخريب چهره و فضاسازي عليه جمهوري اسالمي 
ايران قرار داده و از آن به عنوان سوژه جديدي براي تداوم 
ضديت هاي بي پايان خود با جمهوري اس��المي ايران 
اس��تفاده مي كنند و متاسفانه پارلمان اروپا نيز مكاني 
براي اين چهره هاي مشكوك و افراطي به منظور نفرت 
پراكني عليه ملت ايران و پروژه ايران هراسي شده است. 
وي در ادامه تاكيد كرد: در موضوع مدارس، بلندپايه ترين 
مقامات جمهوري اسالمي ايران اين اقدام ضدانساني را 
به شدت محكوم كرده و دستور انجام تحقيقات كامل 
درباره آن، يافتن عامالن اين اقدام ضد انس��اني و اشد 

مجازات آنان را خواستار شده اند.

اظهارنظر قاليباف
درباره حقوق كارگران

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: حقوق كارگري 
موضوع محلي نيس��ت و مربوط به كل كارگران كشور 
در صنايع مختلف است كه حتما بايد به گونه اي باشد 
كه قدرت خريد باال رفته و پا به پاي تورم بتوانند بيايند 
و زندگي اداره كنند، اما طبيعتا واحدها و كارخانه هايي 
كه سختي كار و آلودگي محيطي دارند، بايد ويژه تر ديده 
شوند. محمدباقر قاليباف در حاشيه بازديد از كارخانه 
فوالد زرند در جمع خبرنگاران اظهار كرد: توفيق شد در 
روزهاي پايان سال و جمعه آخر سال به استان شهيدپرور 
كرمان سفر و مزار سردارشهيد حاج قاسم سليماني را 
زيارت كنم و از مجموعه صنعتي و زنجيره فوالدسازي 
زرند بازديد داشته باشيم. او با بيان اينكه فوالد در كشور 
ما از صنايع مهم و پيشرفته و صادراتي است، افزود: ۳0 
ميليون تن توليد فوالد كشور است و تا باالتر از ۵0 ميليون 
تن پيش بيني و برنامه ريزي شده است.  رييس مجلس 
بيان كرد: جلوگيري از ص��ادرات خام مواد معدني، در 
اولويت هاي برنامه دولت و مجلس است. اما در مكان يابي و 
نحوه استقرار محل فوالدها و زنجيره توليد و ارزش افزوده 
آنها بايد تجديد نظر داشته باشيم كه در برنامه ۵ ساله 
هفتم و سياست گذاري دراز مدت به عنوان يك مجموعه 
پيشران در اولويت اس��ت.  او تاكيد كرد: از فرصت هاي 
بزرگ كش��ور و مهم تر از حوزه نفت و گاز، حوزه معادن 
است.  قاليباف درمورد حقوق پايين كاركنان فوالد بيان 
كرد: با كارگران صحبت كرديم از پيمانكاري و رسمي 
گله مندي داشتند و حق هم ميدهم. حقوق نسبت به دو 
سال قبل افزايش پيدا كرده اما چون روند تورم سرعت 
بااليي دارد و قدرت خريد كاهش يافته، از موضوعاتي 
است كه دولت و مجموعه مجلس بايد پيگيري كند و 
بر تورم غلبه پيدا كنيم.  رييس مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: حقوق كارگري موضوع محلي نيس��ت و 
مربوط به كل كارگران كشور در صنايع مختلف است كه 
حتما بايد به گونه اي باشد كه قدرت خريد باال رفته و پا 
به پاي تورم بتوانند بيايند و زندگي اداره كنند، اما طبيعتا 
واحدها و كارخانه هايي كه سختي كار و آلودگي محيطي 
دارند، بايد ويژه تر ديده شوند. جلسه شوراي عالي كار كه 
از صبح ديروز در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آغاز 
شده در حال برگزاري است و هنوز رقم افزايش دستمزد 
كارگران در سال آينده تعيين نش��ده است. سه ضلع 
جامعه كارگري، كارفرمايي و دولت امروز با حضور سيد 
صولت مرتضوي در جلسه شوراي عالي كار حضور دارند 
و هنوز اعداد و ارقامي از سبد معيشت و حتي دستمزد 
كارگران براي سال آينده به صورت رسمي اعالم نشده 
است. در اين جلسه، مباحث جدي و فشرده با تاكيد بر 
سه جانبه گري نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت 
بر روي رقم سبد معيشت و تعيين مزد كارگران صورت 
مي گيرد. گزارش ها حاكي از آن است كه توافق يا اجماع 
بر روي اعداد و ارقام سبد معيشت و درصد مزد كارگران 
نهايي نشده اس��ت. جلسه ديروز ش��وراي عالي كار تا 
زماني كه توافق و جمع بندي صورت نگيرد، به كار خود 
ادامه مي دهد تا تصميم كارشناسي و منطقي نسبت به 
دستمزد كارگران ارايه شود. دستمزد كارگران براي سال 
آينده، طبق ماده ٤١ قانون كار، بر پايه نرخ تورم اعالمي 

از سوي بانك مركزي و سبد معيشت تعيين مي شود.

۷۰۶ ميليارد تومان پيش بيني
 ۲۵ ميليارد درآمد

دول��ت در حال��ي براي س��ال آينده از مح��ل ماليات 
واحدهاي مسكوني گران قيمت، ۷0۶ ميليارد تومان 
پيش بيني كرده اس��ت كه طي 11 ماهه سال جاري، 
ميزان درآمدي كه از اين محل داشته، 2۵ ميليارد تومان 
بوده اس��ت. خانه هاي باالي 10 ميليارد تومان امسال 
مشمول ماليات شده و مالكين اين خانه ها بايد ماليات 
پرداخت مي كردند. فرايندي كه با انتقاداتي همراه است 
زيرا شناسايي اين خانه ها آنطور كه پيش بيني مي شد، 
پيش نرفت و درآمد كسب شده از اين محل نيز چندان 
چشم گير نبود. به طوريكه درآمد دولت از اين محل طي 
11 ماهه امس��ال 2۵ ميليارد تومان بود. اين درحالي 
است كه طبق پيش بيني دولت قرار است ۷0۶ ميليارد 
تومان از محل خانه هاي مسكوني گران قيمت ماليات 
دريافت شود. بر اساس بند »ذ« تبصره شش )عوارض 
و ماليات( اليحه بودجه سال جاري واحدهاي مسكوني 
و باغ ويالهاي مجاز كه ارزش آنها )با احتس��اب عرصه 
و اعيان( بيش از 20 ميليارد تومان باش��د، مازاد بر اين 
مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در 1000 هستند. 
اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي هر سال 
مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي مذكور باشد. 
البته كميسيون تلفيق اين را اضافه كرد كه اين ماليات 
شامل زمين هاي فاقد اعياني و داراي كاربري مسكوني 

در شهرهاي باالي 100 هزار نفر هم مي شود.

بريتانيا از تورم رهايي مي يابد؟
جرم��ي هانت، صدراعظم بريتاني��ا گفت كه دولت 
در پاييز گذش��ته تصميمات دش��واري گرفت. وي 
خاطرنش��ان كرد: اكنون دفتر مس��ووليت بودجه 
)OBR( پيش بيني مي كند كه اقتصاد بريتانيا از ركود 
فني در س��ال 202۳ با كاهش 0.2 درصدي و رشد 
قابل توجهي در طول سال گذشته و سال هاي آينده 
جلوگيري كند. هانت ب��ا ارايه بيانيه بودجه خود در 
برابر پارلمان، تاكيد كرد كه اولويت اصلي نخست وزير 
ريشي سوناك، دستيابي به رش��د اقتصادي است. 
داونينگ اس��تريت به دنبال كاه��ش تورم به نصف 
در سال جاري است و از سياست سختگيرانه بانك 
مركزي انگليس حمايت مي كند و دفتر مسووليت 
بودجه تخمين مي زند كه تا پايان سال 202۳ به 2.9 
درصد برسد. هانت همچنين تاييد كرد كه طبق اعالم 
وزارت خزانه داري، ضمانت قيمت انرژي براي س��ه 
ماه ديگر تمديد مي شود. وي در پايان گفت: عوارض 
سوخت بدون تغيير باقي خواهد ماند، در حالي كه 
بدهي عمومي بايد دوباره تا سال 2028 كاهش يابد.

 امريكا در آستانه ركود بزرگ؟

پيچ سخت اقتصادي پيش روي دولت بايدن

خطيب نماز جمعه تهران: 

برنامه دشمن اين بود كه سراغ برجام ۲، ۳ و ۴ بروند
امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه ملت ايران در سال 
1۴01 روزهاي س��ختي را پشت س��ر گذاشت، گفت: 
اين سختي ها در شش ماهه دوم سال تبديل به مدرسه 
درس ه��ا و عبرت ها و دانش��گاه حكمت ها و بصيرت ها 
براي ملت شد. حجت االسالم والمسلمين محمدجواد 
حاج علي اكبري در خطبه هاي دوم نماز جمعه تهران با 
اشاره به اينكه مردم علي رغم گاليه ها و مشكالت در سال 
1۴01 پاي انقالب و نظام ايستاده اند، افزود: مقام معظم 
رهبري هم با عفو پدرانه شان براي حدود 90 هزار نفر از 
متهمان اغتشاشات اخير و ساير موارد استحكام و انعطاف 

نظام را نشان دادند.
وي با بيان اينكه س��ال 1۴01 سال ملت و مردم ايران بود 
خاطرنشان كرد: س��ال 1۴01 سال حضور خيره كننده و 

اعجاب انگيز ملت در صحنه هاي سرنوشت ساز بود.
علي اكبري در ادامه به »اجتماع بزرگ كودكانه و نوجوانانه 
سالم فرمانده« اشاره كرد و گفت: مردم همچنين در جشن 
بزرگ غدير حماسه حضورشان را به نمايش گذاشتند و 
همچنين در راهپيمايي اربعين حسيني 1۳ آبان، 22 بهمن، 
تشييع جنازه شهداي اغتشاشات حضور خود را به نمايش 
گذاشتند. وي افزود: بي اعتنايي جامعه بانوان و حتي بانوان 
كم حجاب نسبت به هنجارشكنان نيز از گوشه هاي ديگر 

كارنامه پرافتخار ملت ايران در سال ۴01 بود.
امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه مردم ايران در سال 
1۴01، س��ال اول از قرن و دهه جديد در تاريخ انقالب 
اسالمي از جهاتي سالي متفاوت را پشت سر گذاشتند، 
افزود: در اين سال حوادث تلخ و شيرين طبيعي را پشت 
سر گذاش��تيم. از جمله سيل و زلزله، س��رما و از طرف 
ديگر نزوالت آس��ماني فراوان كه خسارات جاني كم اما 

خسارات مالي فراوان داشت و اين اتفاقات الزام تعريفي 
براي مديريت بحران در سطحي باالتر را نشان مي دهد 
كه اميدواري��م در اين زمينه قرارگاه ملي فراتر و قويتر از 
ستاد فعلي تشكيل شده و اقدامات الزم را انجام دهد. وي 
با اشاره به حوادث فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و امنيتي سال 1۴01 تصريح كرد: مردم ايران بزرگ ترين 
جنگ رسانه اي و تركيبي را پشت سر گذاشتند و دشمن 
علي رغم عمليات مهندسي شده و طراحي جامعي كه 
تحس��ين برانگيز بود به خاطر عدم ش��ناخت از ملت و 
رهبر ايران به نتيجه نرسيد. خطيب نماز جمعه تهران با 
بيان اينكه دشمن در يك جنگ شناختي تالش داشت 
چهره اي مخ��دوش از ايران و نظ��ام انقالبي به نمايش 
بگذارد تا بتواند س��ر ميز مذاكرات مي��وه بگيرد، گفت: 
برنامه دش��من اين بود كه س��راغ برجام 2، ۳ و ۴ بروند 
كه برنامه ريزي هايشان به نتيجه نرسيد. وي با اشاره به 
اينكه در پاييز و زمستان امسال با حمالت واضح دشمن 
و خشونت عريان، شايعه سازي ها و كشته سازي ها مواجه 
بوديم، اظهار كرد: حادثه تلخ شاه چراغ، ايذه، سيستان و 
بلوچستان و كردستان را پشت سر گذاشتيم و قتل آرمان 
و روح اهلل عزيز و سختي هاي نيروهاي بسيجي و انقالبي 
را فراموش نمي كنيم. امام جمعه موقت تهران با اش��اره 
به اينكه دش��من در اواخر امسال با پروژه مسموم سازي 
دانش آموزان و فراخوان چهارشنبه آخر سال مي خواست 
به برنامه هاي خود ادامه دهد، گفت: دشمن همچنين 
فشار سنگيني از منظر جهاني با تحريم هاي ديپلماسي 
را دنبال كرد و به دنب��ال آن ايران را از برخي اجالس ها و 
نشس��ت ها با اتهامات حقوق بشري بيرون كرد تا باعث 

منزوي شدنمان بشود.

وي همچنين ب��ه »تالش هاي دش��من در ايجاد جنگ 
اقتص��ادي« اش��اره كرد و گف��ت: با اغتشاش��ات ارزي و 
شوك هاي ناگهاني قيمت ارز و سكه و كاال تالش داشتند 
اوضاع اقتصادي را بر هم بريزند و حتي با هدف دالر 100 
هزار توماني برنامه داشتند كه زيست عمومي ملت را دچار 
مش��كل كنند، اما آفرين بر ملت ايران كه علي رغم همه 
سختي ها خوش درخش��يدند. علي اكبري با بيان اينكه 
دشمن تالش كرد تا نقاط قوت ديده نشود و اخبار شيرين 
كاميابي هاي ملت ايران در مسير ساخت ايران قوي به چشم 
نيايد، گفت: از جمله موفقيت هاي سال 1۴01 آرامش پس 
از سه س��ال كرونايي، كاهش بدهي هاي ملي، راه اندازي 
صدها بنگاه كوچك و بزرگ، كاهش نسبي بيكاري، كاهش 
وابستگي اقتصادي به برجام، گسترش ارتباطات آسيايي با 
همسايگان از جمله چين و روسيه و همچنين توافق ايران 
و عربستان با حفظ اصول و مبتني بر اصل عزت و حكمت و 
مصلحت بود كه دشمن تالش داشت اين موفقيت ها ديده 
نش��وند.  وي همچنين از ديگر موفقيت هاي سال 1۴01 
را رش��د غني س��ازي اورانيوم تا ميزان ۶0 درصد و باالتر و 
تقويت موضع ايران در مذاكرات خواند و افزود: به سرانجام 
رسيدن پروژه هاي راهبردي، افتتاح فاز 1۴ پارس جنوبي، 
بهره برداري از بزرگ ترين تلسكوپ منطقه اي، رشد كمي و 
كيفي شركت هاي دانش بنيان از ديگر موفقيت هاي سال 
1۴01 بود كه همه اينها نشان مي دهد ما توانستيم پس 
مي توانيم. يعني سال 1۴02 خواهيم توانست اين راه كمال 
و قوت را دنبال كنيم. امام جمعه موقت تهران با اش��اره به 
دشواري هايي كه در سال 1۴01 به لحاظ افزايش قيمت ها 
داشتيم، گفت: در اين افزايش قيمت ها اقشار ضعيف اذيت 
ش��دند و توقع دارند كه در سال آينده با همت مسووالن و 

همراهي مردم سال بهتري داشته باشيم. وي همچنين 
به حضور با طراوت رييس جمه��ور و عناصر قوه مجريه و 
خبرهاي خوب قوه قضاييه در مبارزه با فساد و همچنين 
مصوبات خوب مجلس اش��اره كرد و گفت: بر اين باوريم 
كه مي توانيم با منطق انقالبي يعني با تكيه بر نقاط قوت و 
رفتن به جنگ نقاط ضعف مان بتوانيم سختي ها را پشت 
سر بگذاريم. خطيب نماز جمعه اين هفته تهران به بررسي 
وضعيت منطقه و جهان در سال 1۴01 پرداخت و گفت: در 
منطقه به لطف خدا وضعيت جبهه مقاومت در سال 1۴01 
خيلي خوب بود و سوريه بعد از يك دهه تحريم به جهان 
عرب برگش��ت. از طرف ديگر عراق علي رغم توطئه هاي 
دشمنان دولت تشكيل داد و فلسطين عمليات هاي رعد 
آساي بزرگي عليه صهيونيست داشت. همچنين يمن بر 
آرمان هاي خود ايس��تاد و لبنان نيز به رغم طراحي هاي 
دشمنان در برابر جبهه عبري، عربي و غربي مقاومت كرد. 
حاج علي اكبري با اشاره به اينكه بازنده مهم سال 1۴01 
رژيم صهيونيستي كودك كش بود، گفت: حال دشمنان 
ما خيلي خراب است و صهيونيسم بيشتر از همه اوضاع بدي 
دارد و در حال حاضر گرفتار مهاجرت معكوس شده اند و 
حتي كارش به جايي رس��يده كه مسوول صهيونيستي 
گفته است ظاهرا عمر ما به 80 سالگي نخواهد رسيد. وي 
همچنين به اوضاع بد اروپا اشاره كرد و گفت: جنگ اوكراين 
بسياري از مناسبات آنها را تحت تاثير قرار داده و بحران هاي 
اقتصادي غربي را در پي داشته اند و امريكا هم كه روسياه تر از 
همه بود از منظر اقتصادي با مشكالت بسياري روبرو شده 
است. وي تاكيد كرد: سال 1۴01 سال ايران، جبهه مقاومت 
و آسيا و سال شكل گيري حركت جهان به سوي نظم نوين 

جهاني و قدمي به سوي ظهور بقيه اهلل االعظم بود. 



در ش��رايط فعلي و با قيمت باالي دالر، صادرات براي 
ش��ركت ها س��ودآوري دارد. با توجه به اينكه صنايع 
خوراك و س��وخت را بس��يار ارزان در اختي��ار دارند، 
صادرات مواد خام و نيمه خام برايشان سودآور است. 

به گزارش خبرنگار »تعادل« نگاهي به اقالم وارداتي 
و صادراتي كش��ورمان نش��ان مي دهد كه ما تبديل 
به صادركننده م��واد خام و نيمه خ��ام و واردكننده 
محصوالت نهايي ش��ده ايم. بنابراين، از مزاياي توليد 
محصوالت با ارزش افزوده ب��اال بي نصيب مانده ايم و 
با خام فروشي به حراج منابع خودمان روي آورده ايم. 
ادامه اين روند براي كشور مشكل زاست و بايد برايش 

چاره انديشي كنيم. 
اعتبار مالياتي تحقيق و توس��عه )R&D( يك بستر 
مالي در قانون مالياتي كشورها است كه به شركت ها 
اجازه مي دهد كه هزينه هاي تحقيق و توسعه خود را 
به عنوان خصوصيات بسيار قابل توجه در ماليات خود 
اعمال كنند. بنابراين، شركت ها مي توانند هزينه هاي 
خود را به طور كامل يا جزي��ي از درآمد مالياتي خود 

كاهش دهند.
اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه براي بنگاه هاي اقتصادي 
بسيار حائز اهميت است. اين بستر مالي به شركت ها 
امكان مي دهد تا براي توسعه فناوري و ايده هاي نوين 
از مناب��ع خود هزينه كنند و همچنين اعتبار مالياتي 
نيز كس��ب كنن��د و در عين حال هزينه هايش��ان را 

مديريت كنند.
مطالعات و تجربيات بسياري از كشورهاي پيشرفته 
نشان داده اند كه اعتبار مالياتي براي تحقيق و توسعه 
مي تواند يكي از راه هاي موثر براي افزايش فعاليت هاي 
تحقيق و توسعه و همچنين توسعه اقتصادي باشد. در 
واقع، بس��ياري از كشورهاي پيشرفته اين راه را پيش 
گرفته و با استفاده از سياست هاي مشوق مالياتي، از 
قبيل اعطاي اعتب��ارات مالياتي، كاهش ماليات براي 
شركت هايي كه فعاليت تحقيق و توسعه دارند، افزايش 
كسري مالياتي و ... تالش مي كنند كه شركت هاي خود 
را به انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه تشويق كنند. 
به عنوان مثال، در كشور اس��تراليا، شركت هايي كه 
فعاليت تحقيق و توس��عه دارند، مي توانند مستقيمًا 
از اعتبارات ماليات��ي دريافت كنند. در اياالت متحده 
و كانادا، ماليات هاي پرداخت شده براي فعاليت هاي 
تحقيق و توسعه به مدت چند سال به عنوان كسري 
ماليات��ي در ادامه اس��تفاده مي ش��وند. در س��وئد، 
شركت هايي كه تحقيقات بين المللي انجام مي دهند، 

از مزاياي مالياتي حدود 90 درصدي برخوردارند.
در مجموع، مطالعه تجربيات كشورهاي پيشرفته نشان 
مي دهد كه اعتبارات مالياتي مي تواند يكي از ابزارهاي 
موثر براي تش��ويق ش��ركت ها به انجام فعاليت هاي 
تحقيق و توس��عه و در نهايت بهبود اقتصادي كشور 
باشد. در ايران نيز به تازگي قانون اعتبار مالياتي ذيل 
قانون جهش توليد دانش بنيان به تصويب رس��يده 
است. در قالب اين سياست صنعتي مهم، هزينه هايي 
كه صنايع در زمينه توسعه زنجيره ارزش محصوالتشان 
انجام مي دهند، به عنوان اعتبار مالياتي سال بعد لحاظ 
مي شود. طرح حمايت از توليدات بار اول نيز در راستاي 
ورود فناوري به صنايع به اجرا گذاشته شده كه به ويژه 
در صنعت نفت و گاز دس��تاوردهاي خوبي به ارمغان 
آورده است.  در ادامه نظرات سيدمحمد ميرهاشمي را 
به عنوان يك كارشناس حوزه انرژي در خصوص لزوم 
سوق دادن صنايع به سمت تحقيق و توسعه و توسعه 

زنجيره ارزش محصوالت خواهيد خواند. 

    راهكار رهايي از انرژي فروشي مجازي
ميرهاشمي ضمن تأييد اين موضوع كه ما صادركننده 
توليدات با ارزش افزوده پايين و واردكننده محصوالت 
نهايي هستيم، در گفت وگو با خبرنگار »تعادل« تصريح 
كرد: ما در بسياري از موارد، مواد اوليه و خام مورد نياز 
ب��راي توليد محصوالت نهايي را ك��ه واردكننده آنها 

هس��تيم، در اختيار داريم. مي توانيم در اين موارد به 
ايجاد زنجيره ارزش بپردازيم و از واردات آنها جلوگيري 
كنيم.  وي ادامه داد: اين موضوع جاي بحث و بررسي 
دارد كه چرا با وجود اينكه توسعه زنجيره ارزش براي 
كشور سود بااليي دارد، باز هم خام فروشي مي كنيم. 
البته نبايد تصور كنيم كه ص��ادرات مواد خام مطلقًا 
منفي است و بايد زنجيره تمام محصوالت را در داخل 
كشور گسترش دهيم. الزم است بررسي هاي دقيقي 
در اين زمينه داشته باشيم و به توسعه زنجيره ارزش 

محصوالتي بپردازيم كه در آنها داراي مزيت هستيم.
وي در ادامه گفت: براي برون رفت از ش��رايط فعلي و 
توس��عه زنجيره ارزش نياز به ورود فناوري به صنايع 
داريم. در برخي موارد مش��كل كمبود دانش نداريم، 
بلكه موضوع قوانين و مقرارت است كه بايد اصالح شود 
تا بخش خصوصي بتواند به موضوع ورود و به توسعه 

زنجيره ارزش محصوالت بپردازد.
وي عنوان كرد: طرح هايي مانند سياست اعتبار مالياتي 
كه قرار اس��ت هزينه هاي تحقيق و توسعه صنايع را 
به عنوان اعتبار مالياتي براي س��ال بع��د آنها در نظر 
بگيرد، مشوق هاي خوبي هستند و مي توانند به توليد 

محصوالت نهايي در كشور كمك كنند. 
ميرهاش��مي گفت: متاس��فانه بحث هاي تحقيق و 
توس��عه در كش��ور ما به ويژه در ش��ركت هاي بزرگ 
و دولت��ي جدي گرفته نمي ش��ود. مثاًل االن ش��اهد 
هس��تيم اين ش��ركت ها پروژه هاي تحقيقاتي اي را 
انج��ام مي دهند ك��ه نتيجه عملي و مفي��دي ندارد. 
جايي كه انگيزه براي تحقيق و توسعه وجود نداشته 
باشد، معمواًل طرح هاي توسعه زنجيره ارزش جواب 
نمي دهد. وي تصريح كرد: در كشورهاي عضو سازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توس��عه كه بيش از هفتاد 
درصد از سرمايه گذاري ها توسط بنگاه هاي اقتصادي 
انجام شده، بخش خصوصي در زمينه تحقيق و توسعه 
فعال است. در شرايط فعلي سياست هايي مانند اعتبار 
مالياتي حتمًا مي تواند در راستاي سوق دادن صنايع 
به تقويت بخش تحقيق و توسعه موثر باشد و به توسعه 
زنجيره ارزش محصوالتشان منجر ش��ود. اما بايد به 
اصالح سياست هاي كالن تر نيز بپردازيم تا در آن بستر 
سياست هايي مانند اعتبار مالياتي و حمايت از توليدات 
بار اول اثرگذاري بيش��تري داشته باشد.  وي در ادامه 
گفت: در اجراي طرح هايي كه براي توس��عه زنجيره 
ارزش محصوالت در نظر مي گيريم بايد مالحظاتي را 

مدنظر داشته باشيم. مثاًل بايد دقت كنيم كه تمامي 
ش��ركت هاي موجود وضعيت بدي ندارند و برخي از 
آنها عملكرد خوبي دارند. بايد مراقب باشيم كه به آنها 

ضربه اي وارد نشود. 
ميرهاشمي گفت: مشوق هاي مالياتي ابزارهاي خوبي 
براي سوق دادن صنايع به سمت توسعه زنجيره ارزش 
محصوالت است. اما ش��ركت هاي بزرگ عالقه اي به 
توسعه صنايع پايين دستي ندارند و بايد شركت هاي 
كوچك تر و بخش خصوصي به اين موضوع ورود كند.

اين كارشناس انرژي خاطرنش��ان كرد: در شرايطي 
ك��ه صنايع بزرگ عالقه اي به توس��عه زنجيره ارزش 
محص��والت ندارند و به خاط��ر ان��رژي ارزاني كه به 
آنها عرضه مي ش��ود، س��ود مي كنند، بايد به سمت 
واقعي س��ازي قيمت خ��وراك حركت كني��م. بايد 
سياس��ت گذاري هاي دقيقي در ارتباط با تخصيص 

خوراك به صنايع داشته باشيم.
 وي افزود: حتي ش��ايد الزم باش��د به ش��ركت هاي 
خصوصي اجازه دهيم خوراك را از خارج از كش��ور با 
قيمت واقعي وارد كنند و به كارش��ان ادامه دهند. در 
اين شرايط، شركت ها قيمت واقعي خوراك را پرداخت 
مي كنند و قطعًا توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
برايشان سود خواهد داشت.  وي گفت: واقعي سازي 
قيمت خوراك نبايد طوري اتفاق بيفتد كه باعث تعطيل 
شدن صنايع شود. بايد به نحوي سياست گذاري داشته 
باشيم كه توسعه زنجيره ارزش محصوالت براي صنايع 
سودآوري داشته باشد و به آن سمت سوق داده شوند.  
وي ادامه داد: قطعًا سياست هايي مانند اعتبار مالياتي، 
قانون جهش توليد دانش بنيان و حمايت از توليدات 
بار اول و بسترس��ازي براي ورود فن��اوري به صنايع 
زمينه اي براي فعاليت ش��ركت هاي دانش بنيان در 
كشور فراهم خواهد كرد.  ميرهاشمي در پايان مطرح 
كرد: البته بايد دقت داشته باشيم كه از موضوع دانش 
بنيان ها سوءاستفاده نشود و حمايت ها از شركت هاي 
دانش بنيان واقعي كه گرهي از مش��كالت صنعت باز 
مي كنند و سودآوري بااليي داشته اند و به اقتصاد كشور 
كمك مي كنند، سياس��ت هايي مانند اعتبار مالياتي 
مي تواند انگيزه فعاليت اين شركت ها را افزايش دهد. 

    انتظار بهبود تقاضا در چين
 از قيمت نفت حمايت كرد

قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال با ۸0 سنت 

معادل ۱.0۷ درصد افزايش به ۷۵ دالر و ۵0 س��نت 
رسيد.  قيمت نفت حدود ۱ درصد در روز جمعه پس از 
ديدار بين عربستان و روس��يه و آرام شدن بازارها در 
بحبوحه انتظار افزايش تقاضا ازس��وي چين افزايش 
يافت. بحران بانكي در امريكا بازارهاي مالي دنيا و بازار 

نفت را در اين هفته مختل كرده بود.
 قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال امروز با ۸0 
س��نت معادل ۱.0۷ درصد افزايش به ۷۵ دالر و ۵0 
سنت رسيد. نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا هم 
با ۷۵ سنت معادل ۱.۱0 درصد افزايش 69 دالر و ۱0 

سنت معامله مي شود.
 قيمت هر دوي اين شاخص هاي نفتي در اين هفته به 
پايين ترين رقم طي يك سال گذشته رسيد و بيشترين 
كاهش هفتگي معادل ۱0 درصد را از ماه دسامبر تجربه 
كردند. ورشكستگي بانك سيليكون ولي و سيگنيچر 
امريكا باعث س��قوط قيمت نفت و ساير سرمايه هاي 

جهاني در اين هفته شد.

    افزايش 17 هزار بشكه اي توليد روزانه
نفت ايران/ قيمت نفت سنگين ايران

 81 دالر و 88 سنت شد
تحليلگران بانك س��رمايه گذاري جي پي مورگان با 
اش��اره به اجالس اوپك پالس و آغاز پر كردن دوباره  
ذخاير استراتژيك نفتي امريكا در يادداشتي نوشتند: 
»تغييرات چنداني در زيربناي بازار نفت صورت نگرفته 
و مي توانيم بي ثباتي در بخش مالي را پشت سربگذاريم. 
بنابراين پيش بيني ما از قيم��ت نفت در حال حاضر 
تغييري نكرده و منتظر سياست هاي احتمالي خواهيم 
بود كه طي هفته هاي آينده گذاشته مي شوند«. كميته 
مشورتي اوپك و متحدانش در ائتالف اوپك پالس در 
سوم آوريل برگزار مي شود. كاهش بيشتر قيمت نفت 
مي تواند اين ائتالف را وادار به كاهش عرضه در سه ماهه 
دوم س��ال جاري مي��الدي كند. قيمت نفت وس��ت 
تگزاس اينترمديت امريكا براي اولين بار از دس��امبر 
202۱ تا كمتر از ۷0 دالر در هر بش��كه كاهش يافت. 
به نظر مي رسد اين قيمت باعث مي شود دولت امريكا 
پر كردن ذخاير استراتژيك نفتي را كه به پايين ترين 
سطح رسيده اند آغاز كند. انتظار بهبود تقاضا در چين از 
قيمت نفت در پايان هفته حمايت كرده است. صادرات 
نفت خام امريكا به چين در ماه مارس به باالترين رقم 

طي دو سال و نيم گذشته رسيد.
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گواهي سپرده نفت ارزش
 پول مردم را حفظ مي كند

سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشيمي ايران گفت: عرضه گواهي سپرده كااليي نفت 
عالوه بر آنكه براي دولت درآمدزايي هاي بس��ياري دارد، 
براي حل مشكل اقتصاد نيز راهگشاست. به گزارش تسنيم، 
سيد حميد حسيني سخنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران با تاكيد براينكه 
فروش نفت خ��ام به مردم در قالب اوراق گواهي س��پرده 
كااليي نفت، مزاياي زيادي را به همراه دارد گفت: با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور، به طور قطع اين طرح مورد استقبال 
مردم قرار خواهد گرفت. وي با بيان اينكه اين طرح از نظر 
اقتصادي در مقايسه با ساير بازارها داراي مزيت هايي است، 
افزود: فروش نفت خام به مردم در قالب اوراق گواهي سپرده 
كااليي، حتما به جمع آوري نقدينگي از جامعه و همچنين 
تامين نقدينگي ش��ركت ملي نفت، كمك بسيار خواهد 
كرد. به گفته حسيني؛ اين اقدام عالوه بر آنكه براي دولت 
درآمدزايي هاي بسياري دارد، براي حل مشكل اقتصاد نيز 
راهگشاست؛ چرا كه نقدينگي را از سطح جامعه جمع خواهد 
كرد. سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي ايران در ادامه با اشاره به رويكرد شركت 
ملي نفت مبتني بر افزايش شفافيت و توسعه بازار از طريق 
س��ازوكارهاي بورس انرژي، اظهار كرد: اين طرح ضمن 
كمك به نقدينگي در كشور، حفظ ارزش پول و كمك به 

سرمايه گذاري هاي بسيار را هم به دنبال دارد. 

خبر كوتاه

كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

صنعت نفت و لزوم استفاده از فناوري

هيچ نهادي مسووليت محاسبه شاخص شدت انرژي را نپذيرفت
جلسه هم انديشي كارشناسان با محوريت جايگاه حوزه 
انرژي در برنامه هفتم توس��عه برگزار شد و كارشناسان 
در رابطه با اين موضوع به بيان نظارت خود پرداختند. به 
گزارش فارس، جلسه هم انديشي با محوريت »جايگاه 
حوزه انرژي در برنامه هفتم توسعه« با حضور كارشناساني 
از نهادهاي مختلف پژوهشي و انديشكده هاي مطح كشور 
در خانه انديشكده ايران برگزار شد. در ابتداي اين نشست، 
محمدجواد رضايي با اش��اره به رويكرد دولت در برنامه 
هفتم توس��عه اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه بايد 
ببينيم كه دنبال توسعه مبتني بر بازار هستيم يا دولت. 
در شرق مدل توسعه مبتني بر بازار بوده و با ايدئولوژي 
سرمايه داري تناسب داشته است اما پيشران توسعه در 
كشور ما دولت است. عضو كانون انديشكده ايران در بيان 
اينكه در روند توسعه كشور چين، دولت بر بازار مقدم شده 
است اما دولت مقابل بازار نايستاد، بلكه كار بازار سازي را 
انجام داد، گفت: اين مدل شرقي توسعه است. بنابراين 
توسعه چين بسيار س��ريع رخ داده است. چون دولتي 
توسعه گرا جلوي بازار حركت كرده است. در برنامه هاي 
توس��عه ايران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه 
گنگ و نامفهومي بين اين دو ش��كل گرفته اس��ت. اگر 
نهاد دولت را در سياس��ت تقويت نكنيم يا درست فهم 
نكنيم تا 200 سال ديگر توسعه نخواهيم يافت. رضايي با 
تاكيد براينكه در فرايند توسعه بايد فرآيندها و ساختارها 
اصالح شوند، گفت: در اصالح فرآيندها مي توان به اصالح 
بودجه ريزي اشاره كرد و در مجموع نيز تصميم سازي، 
تصميم گيري و اجرا در كش��ور بايد تصحيح شوند. وي 

با بيان اينكه كش��ور به صورت بخش��ي اداره مي شود، 
تصريح كرد: حكمراني ب��دون داده، به مانند تيراندازي 
در تاريكي اس��ت، اتصال ش��ركت هاي دانش بنيان به 
حوزه صنعت كشور ضروري است. همچنين بايد تالش 
كنيم صنعت كش��ور را به زنجيره ارزش بين المللي كه 
صنايع كوچك هم حضور داشته باشند، وصل كنيم. اين 
كارشناس حوزه انرژي با اشاره به اينكه در تدوين برنامه 
هفتم توس��عه بايد راهبردهاي كالن تحليلي و توجه به 
شرايط داخلي و بين المللي مورد توجه قرار گيرد، گفت: 
در پيش��نهادهاي ارايه ش��ده در خصوص اين برنامه 4 
اولويت و 3 پنجره فرص��ت را مورد توجه قرار داديم. اگر 
جلد برنامه هاي توسعه قبلي كش��ور را از آن جدا كنيم 
مشخص نمي شود اين برنامه براي كدام كشور نگارش 
شده اس��ت. براس��اس تحليل هاي راهبردي كه انجام 
داديم نتيجه گرفتيم در تدوين برنامه هفتم توسعه نبايد 
به ظرفيت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي كشور كم توجه 
كنيم. رضايي ضمن تاكيد بر اينكه جهش توليد با رفع 
موانع سرمايه گذاري خصوصي، عمومي و دولتي صورت 
مي گيرد گفت: در حالي كه با تورم در كشور و سه ناترازي 
در ح��وزه بودجه، بانكي و صندوق هاي بازنشس��تگي، 
سرمايه هاي اقتصادي كشور به سمت بخش هاي نامولد 
حركت مي كند. براي نقش آفريني كشور به عنوان هاب 
انرژي منطقه، در حوزه نفت و گاز به ۱00 ميليارد دالر، در 
حوزه برق به ۱۵ ميليارد دالر و براي بهسازي شبكه برق 
به ۱0 ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز داريم. وي ادامه 
داد: جايابي جمهوري اسالمي ايران در نظام بين الملل، 

اتصال توليد، صنعت و صادرات كش��ور به شركت هاي 
دانش بنيان و فرص��ت جمعيتي متولدي��ن دهه 60 و 
۷0 شمس��ي، 3 پنجره فرصت مهم هستند كه بايد در 
تدوين برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گيرند. نظام 
بين الملل در حال بازآرايي است در تدوين برنامه هفتم 
توسعه بايد به فكر بازآرايي نقش جمهوري اسالمي ايران 
در نظام بين الملل باشيم. در ادامه اين نشست، سيدجواد 
متقيان، كارشناس حوزه برنامه ريزي در بيان اينكه پروژه 
كمربند راه چين، راه اندازي آن راهي براي باز شدن مسير 
چين به غرب اس��ت، گفت: هيچ كشوري به اندازه ايران 
موقعيت ژئوپلتيكي ندارد به گونه اي كه مي تواند يكي 
از پنج��ره فرصت ها در برنامه هفتم توس��عه و در حوزه 
جايابي جمهوري اس��المي ايران در نظ��ام بين الملل، 
نقش آفريني در ترانزيت ش��رق به غرب و ايجاد كريدور 
شمال به جنوب و فعال كردن مسير ديپلماسي اقتصادي 
باشد. براي ارتقاي ديپلماس��ي اقتصادي، فعال كردن 
كريدورهاي ترانزيتي و ايجاد منافع اقتصادي حداكثري 
با همسايگان ضروري است. متقيان در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود پيرامون برنامه هفتم توس��عه گفت: 
متاسفانه عمده نيازهاي كش��ور در حوزه غذا، وارداتي 
است و با سياست هاي ناصحيح در حوزه توسعه روستايي، 
اراضي كشاورزي روستايي 2۸ درصد كاهش يافته است. 
همچنين با سياست هاي اش��تباه در حوزه تقسيمات 
كشوري، كاري كرده ايم كه مثال روستاهايي با جمعيت 
۱۵0 نفري به ش��هر تبديل ش��ده اند. تمامي اين موارد 
باعث تهديد امنيت غذايي كش��ور شده است؛ در حالي 

كه با دانش بنيان كردن توليد محصوالت كش��اورزي، 
جانمايي ايران در نظام بين الملل و هاب ش��دن زنجيره 
ترانزيت غذايي و ايجاد الگوي كشت فراسرزميني و توجه 
به اين موارد در برنامه هفتم توسعه، امكان رفع اين مساله 
وجود خواهد داش��ت. وي افزود: پنجره دوم سوار كردن 
پيش��رفت هاي دانش بنيان بر صنايع كشور است. چند 
هزار ش��ركت دانش بنيان داريم كه بايد از ظرفيت اين 
شركت ها استفاده كنيم. پنجره فرصت ديگر جمعيت 
دهه 60 و ۷0 است. تحصل كردگان ثروت بزرگي هستند 
كه نبايد اين فرصت را از دست داد. توانمندي سازي نهاد 
دولت براي تحقق كامل برنامه هفتم توس��عه ضروري 
اس��ت كه براي اين مهم، دولت الكترونيكي را با جديت 
دنبال كنيم. اين كارش��ناس حوزه اقتص��ادي گفت: با 
مطالعات انجام گرفته در بخش هاي مختلف، ۸0 مورد 
تعارض منافع را شناسايي كرديم كه با مديريت هوشمند 
مبتني بر داده و ارتقاي دولت الكترونيك، باعث شفافيت 
و رفع تعارض منافع مي ش��ود. سازمان برنامه و بودجه 
تمركز زيادي روي برنامه ندارد و بيش��تر روي بودجه 
متمركز اس��ت در حالي كه نهاد چابك راهبر توسعه، 
مي تواند مسووليت پيشبرد برنامه را بر عهده بگيرد. 
وي ادامه داد: در سيستم جذب نيروي انساني بايد به 
سمت جذب نيروي نخبه حركت كنيم و بدون همراهي 
جامعه، اجراي سياست ها موفق نخواهند بود. بر اين 
اساس بايد تدوين برنامه هفتم بر مبناي جزييات ياد 
شده صورت پذيرد نه اينكه بار ديگر از عاليق خود به 
سمت برنامه نويسي بلندمدت براي كشور پيش برويم.

در پي ريزش قيمت نفت
اوپك پالس

شتاب زده اقدام نمي كند

چهار نماينده اوپك به رويترز گفتند اوپك پالس، سقوط 
قيمت نفت به پايين ترين ركورد يك سال گذشته را تحت 
تاثير نگراني هاي مالي مي داند كه ارتباطي به عدم توازن 
ميان عرضه و تقاضا ندارد و انتظار دارد بازار تثبيت ش��ود. 
به گزارش ايس��نا، بازارهاي جهاني روز چهارشنبه در پي 
بحران در گروه مالي كرديت س��ويس كه باعث وحشت 
در ميان سرمايه گذاران بخش بانكي شد، ملتهب شدند. 
اين بحران به بازارهاي كااليي هم س��رايت كرد و نفت به 
پايين ترين ركورد ۱۵ ماهه س��قوط كرد. بهاي معامالت 
نفت برنت هفته جاري ۱0 درصد سقوط كرد و پايين ۷۵ 
دالر در هر بش��كه معامله مي شود. با اين حال، نفت برنت 
روز پنجشنبه كه رگوالتورهاي مالي سويس، به حمايت از 
كرديت سويس برخاستند، بخشي از اين زيان را بازيابي كرد. 
يكي از نمايندگان اوپك پالس كه مايل نبود نامي از او برده 
شود، اظهار كرد: كاهش هفته جاري قيمت نفت صرفا مالي 
بوده و ارتباطي با عرضه و تقاضاي نفت ندارد. اوپك پالس به 
احتمال زياد دست نگه داشته و منتظر مي ماند تا وضعيت 
به زودي عادي شود. سه نماينده ديگر از گروه اوپك پالس 
كه شامل اوپك و متحدانش نظير روسيه است، اظهارات 
مشابهي داشتند. اين اظهارات به هرگونه گمانه زني مبني 
بر اينكه اوپك پالس، نگران ضعيف شدن قيمت نفت بوده 
و ممكن است اقدامات بيشتري را براي حمايت از بازار مد 
نظر قرار دهد را رد مي كند. جلسه بعدي وزيران اين گروه تا 
ژوئن برگزار نمي شود. با اين حال، گروه نظارتي وزيران اوپك 
پالس، سوم آوريل ديدار مي كند. يكي از اين نمايندگان 
اوپك گفت: جديدترين گزارش بازار نفت ماهانه اوپك كه 
سه شنبه هفته جاري منتشر شد و برآورد اين گروه از رشد 
تقاضاي چين براي نفت را باال برد، به توازن ميان عرضه و 
تقاضا اشاره دارد. يك منبع ديگر گفت: ما به عوامل بنيادين 
بازار متمركز هستيم. شركت مشاوره انرژي اسپكتس اعالم 
كرد اوپك پالس احتماال منتظر آرام شدن بازارهاي مالي 
پيش از تصميم گيري درباره اين است كه آيا بايد در واكنش 
به ريزش قيمت، توليد نف��ت را كاهش دهد. تحليلگران 
انرژي اسپكتس از جمله آمريتا سن كه يكي از موسسان 
اين شركت است، در يادداشتي براي مشتريانشان نوشتند: 
هنوز براي اوپك پالس زود است تا بدون درك مخاطراتي 
كه وجود دارند، دس��ت به اقدام بزند. فدرال رزرو امريكا و 
بانك مركزي اروپا بايد پيش از اينكه اوپك پالس هر گونه 
اقدامي انجام دهد، به وضعيت بازار رسيدگي كنند. ريزش 
قيمت نفت در روزهاي اخير، باعث شد تحليلگران انرژي اين 
پرسش را مطرح كنند كه آيا توليدكنندگان اوپك پالس، 
تصميم خواهند گرفت توليد نفت را كاهش دهند. طبق 
گزارش شركت انرژي اسپكتس، منابع اوپك خاطرنشان 
كردند تقاضا براي نفت، بي نهاي��ت قوي مانده و برخالف 
ريزش كاالهاست. اوپك پالس حتي نمي خواهد ذكري از 
احتمال كاهش توليد به ميان آورده شود، زيرا از اين نگران 
است كه بازار، اين اظهارات را به عنوان نگراني نسبت به ضعف 
تقاضا، سوءتفسير كند. كميته نظارتي وزيران اوپك پالس 
قرار است سوم آوريل ديدار كنند. به گفته تحليلگران انرژي 
اسپكتس، هيچ تصميمي براي برگزاري نشست اضطراري 
گرفته نشده است. نوامبر گذشته كه قيمت ها كاهشي شده 
بود، اوپك پالس هدف توليد خود را به ميزان دو ميليون 
بشكه در روز كاهش داد كه بزرگ ترين كاهش از نخستين 
روزهاي شيوع پاندمي كوويد ۱9 در سال 2020 بود. اين 
كاهش تا پايان س��ال 2023 ادامه پي��دا مي كند. وزيران 
الجزاير و كويت هفته جاري، از اين تصميم حمايت كردند. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، شركت آرامكوي سعودي 
هفته جاري اعالم كرد كه فروش در چين و هند كه دو 
بازار اصلي عربستان سعودي هستند، قوي مانده و رو به 
رشد است. شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي 
عربس��تان پيش تر گفته بود اوپك پالس قصد ندارد 
امسال توليد را افزايش دهد اما اگر به اين يقين برسد كه 
تقاضا ضعيف مي شود كاهش توليد را منتفي نمي كند.

با حضور رييس جمهور انجام شد 
افتتاح مجهزترين و 

پيشرفته ترين مركز تشخيص و 
درمان سرطان در منطقه

توسط ستاد اجرايي فرمان امام

مجهزترين و پيشرفته ترين مركز تشخيص و درمان 
سرطان كشور و منطقه، به همت ستاد اجرايي فرمان 
ام��ام و با حضور رييس جمهور افتتاح ش��د.  صبح روز 
پنجشنبه 2۵ اسفند در مراسمي با حضور رييس جمهور، 
وزير بهداشت، سرپرست س��تاد اجرايي فرمان امام، 
مديران عامل بيمه ها، رييس هيات مديره و مديرعامل 
گروه دارويي بركت، مديران عامل بنياد بركت و بنياد 
۱۵ خرداد، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
و جمعي از روساي دانشگاه هاي پزشكي و متخصصان 
سرطان، مركز تش��خيص و درمان سرطان بركت در 
منطقه 22 تهران به بهره برداري رسيد.  رييس جمهور 
در اين مراسم ضمن قدرداني از تالش دست اندركاران 
حوزه سالمت و ستاد اجرايي فرمان امام براي احداث 
و تجهيز اين مركز پيشرفته درماني گفت: اينكه يك 
ع��زم و همت بااليي به كار گرفته ش��ود ت��ا دغدغه و 
هزينه بيماران و خانواده هاي آنها در تشخيص و درمان 
بيماري، در ضمن اس��تفاده از آخرين تكنولوژي هاي 
روز دنيا كاهش يابد، از جمله كارهاي اصولي، مبنايي و 
قابل تقدير است.  آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در ادامه 
با بيان اينكه دولت در كنار مسائل اقتصادي و معيشت، 
وظايف مهمي در حوزه س��المت نيز برعه��ده دارد، 
تصريح كرد: بسياري از اقداماتي كه امروز در جهت رفع 
نيازهاي مردم و توسعه كشور صورت مي گيرد، مرهون 
همكاري همه نهادهاي انقالب اسالمي ازجمله ستاد 
اجرايي فرمان امام با دولت است، چراكه دولت خود را از 
مردم و نهادهاي انقالب اسالمي جدا تعريف نمي كند 
و همه اين خدمات در س��بد جمهوري اسالمي ايران 
لحاظ مي شود.  رييسي در ادامه احداث اين مركز مهم 
را از جمله اقدامات اميدبخش و اميدآفرين براي مردم 
توصيف كرد و گفت: اگر اين مركز پيشگيري، تشخيص 
و درمان بيماري سرطان در ساير استان ها نيز توسعه يابد 
و ش��عبي ايجاد كند كه دسترسي به خدمات آن براي 
مردم ساير نقاط كشور نيز تسهيل شود، ارزشي مضاعف 
و دوچندان خواهد يافت.  رييس جمهور در ادامه محور 
فعاليت ها و اقدامات دولت در حوزه اشتغال، صنعت و 
معدن، كشاورزي و بهداشت و درمان را اجراي اقدامات 
اساسي و بنيادين توصيف كرد و افزود: احداث اين مركز 
پيشرفته و مجهِز تشخيص و درمان بيماري سرطان نيز 
از جمله اقدامات بنيادين در راستاي محروميت زدايي و 
ارايه باكيفيت ترين خدمات پزشكي با كمترين هزينه به 
مردم و به ويژه به نيازمندان است.  رييسي با بيان اينكه 
با وجود ذخاير، امكانات و ظرفيت هاي عظيم در كشور، 
فقر زيبنده مردم نيست، تصريح كرد: تالش دولت به 
كارگيري و فعال سازي اين امكانات و ظرفيت ها براي 
ايجاد زندگي توام با عدالت و رفاه اجتماعي براي مردم 
است و احداث و افتتاح مركز جامع پيشگيري و درمان 
سرطان بركت گامي مهم در جهت محروميت زدايي، 
برخوردار كردن كشور از تشكيالت پيشرفته جهت رفع 
نيازهاي مردم و عين اجراي عدالت است.  رييس جمهور 
در پايان تاكيد كرد: اينكه همه نهادها و دولت در مسير 
رفع مشكالت مردم احساس مسووليت مي كنند و در 
كنار مردم هستند از افتخارات كشور است.  سرپرست 
ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم با بيان اينكه از 
هر 6 بيمار يكي از آنها به دليل سرطان فوت مي كند، 
گفت: ايده س��اخت مركز جامع پيش��گيري و درمان 
س��رطان بركت 6 س��ال پيش ش��كل گرفت؛ 3 سال 
پيش مراحل س��اخت آن آغاز ش��د؛ براس��اس آمار 
وزارت بهداشت س��االنه 4 هزار ميليارد تومان هزينه 
تشخيص، آزمايش��ات و درمان سرطان در كشورمان 
مي شود.  عارف نوروزي با بيان اينكه امروز بزرگ ترين، 
مجهزترين و پيش��رفته ترين مركز درمان سرطان 
كشور به بهره برداري مي رس��د و تقديم مردم عزيز 
ايران مي شود، افزود: ازجمله ويژگي هاي بارز اين مركز 
ارايه كليه خدمات مربوط به غربالگري، تشخيص و 
درمان تمامي انواع سرطان ها در يك مكان مي باشد 
و براي نخستين بار در كشور و در منطقه غرب آسيا 
 )خاورميانه( برخي از دستگاه هاي فوق مدرن در آن 
به كار گرفته مي شود.  وي با بيان اينكه با افتتاح اين 
مركز بيماران سرطاني ديگر نياز به خروج از كشور 
براي دريافت خدمات درماني نيستند، تصريح كرد: 
دستگاه هاي پيشرفته شتاب دهنده خطي، دستگاه 
سايبرنايف، دس��تگاه توموتراپي و دستگاه سي تي 
س��يموالتور در كنار بخش هاي تخصصي ش��امل 
تصويربرداري، شيمي درماني، راديوتراپي، اتاق عمل، 
آندوسكوپي، كولونوسكوپي، درمانگاه هاي تخصصي 
و فوق تخصصي، ژنتيك، آزمايش��گاه و داروخانه در 
خدمت مردم عزيزمان خواهد بود.  نوروزي گفت: براي 
ساخت مركز جامع سرطان بركت با وسعت ۱3۵00 
مترمربع تاكنون بالغ بر ۱200 ميليارد تومان توسط 
س��تاد اجرايي فرمان امام هزينه شده كه باالترين 
ضريب ايمني و استاندارد را داراست. وي با بيان اينكه 
بيمار سرطاني بستري شده در اين مركز ظرف مدت 3 
روز پرتودرماني مي شود، گفت: اين مركز درمان سرطان 
34 تخت شيمي درماني و ۱40 تخت بستري دارد اما در 
كنار اين مركز يك بيمارستان بزرگ ۱000 تختخوابي 
نيز در حال ساخت است.  سرپرست ستاد اجرايي فرمان 
امام با تاكيد بر سياست ستاد مبني بر محروميت زدايي 
در كش��ور و ايجاد عدالت درماني افزود: در اين مركز به 
محرومين و افراد كم برخورداري كه از مسير بنياد ۱۵ 
خرداد معرفي مي شوند، خدمات رايگان ارايه مي كنيم.  



گروه بازارسرمايه|
 تابستان سال 99 بود كه بورس تهران سقوط بي سابقه اي 
را تجربه كرد و سهامداران نيز در اين مدت زيان سنگيني را 
متحمل شدند؛ ازآن روز تابه حال سهامداران هنوز نتوانسته اند 
اصل سرمايه خود را ببينند و در بازار با زيان مواجه اند. از سوي 
ديگر شاخص قله هاي جديدي فتح مي كند و بازارهاي موازي 
نيز در حال ركوردشكني هستند با اين تفاسير بورس سال 
1402 زيان س��هامداران را تبديل به سود مي كند؟ به طور 
كلي بازار س��رمايه در سال 1401 وضعيت خوبي را تجربه 
كرده است و در برخي از روزها مثبت و در برخي ديگر از روزها 
منفي بوده اس��ت اما به طور كلي از ابتداي سال تا به امروز 
بازدهي حدود 30 درصدي را ثبت كرد و احتماال در اين دو 
روز باقي مانده شاهد بازدهي نيم درصدي نيز باشيم تا در كل 
بازدهي كل سال 1401 به بيش از 30 درصد برسد. با وجود 
اين بازدهي 30 درصدي بازارهاي موازي ش��اهد بازدهي 
بيش از 100 درصدي نيز بوده اند و با وجود شرايط پيش آمده 
انتظار مي رود كه سال آينده، سالي پرسود و رونق براي بازار 
سرمايه باشد؛ البته به شرط اينكه دولت در روند بازار دخالت 
نكند. نويد رجايي، كارشناس بازارس��رمايه در يادداشتي 
درخصوص بورس سال آتي نوشت: »به طور كل عوامل زيادي 
بر بازار بورس تاثيرگذار است و بايد به بررسي عوامل مختلف 
پرداخت در مرحله اول قيمت دالر بسيار حائز اهميت است 
از نظر من ايران فرصت طاليي براي بازگشت به برجام را از 
دست داده و اگر توافقي نيز حاصل شود بسيار ضعيف تر از 
گذشته خواهد بود و از سوي ديگر انتخابات رياست جمهوري 
امريكا و تبليغات و اعالن نظر كانديداها مخصوصا از سوي 
جمهوري خواه ها سبب خواهد شد التهابات ارزي شروع شود. 
از سوي ديگر قيمت بازارهاي جهاني نيز حائز اهميت است 
و با توجه به پيش بيني ها احتماال تغيير محسوس يا كاهش 
زيادي در كاموديتي ها نداريم. اما توجه به اين نكته ضروري 
است كه چشم انداز رش��د اقتصادي چين به عنوان يكي از 
بزرگ ترين واردكننده هاي انرژي مطلوب نيس��ت پس در 
نتيجه تقاضا براي نفت كاهش خواهد داشت و در صورتي 
كه درگي��ري بين اعضاي اوپك نيز رخ بدهد باعث افزايش 
عرضه نفت مي ش��ود كه به هيچ وجه براي پااليشگاهي ها 
مطلوب نيست. پس اگر چشم اندازي براي نفت مواجه نباشيم 
قيمت هاي فعلي س��طح مطلوبي است و بسيار بعيد است 
قيمت نفت سطح 120 دالر را در سال جديد تاچ كند. براي 
بورس سال 1402 مي تواند سال بسيار خوبي باشد چرا كه 
هسته اصلي بورس كاموديتي محور است و با توجه به قيمت 
دالر و چشم انتظارات تورمي كف شاخص كل 1.480 خواهد 
بود و اين پيش بيني را دارم كه در سال 1402 از سقف تاريخي 
شاخص عبور كنيم. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه عبور از 
سقف شاخص تنها در صورتي رخ خواهد داد كه ريسك هاي 
سيتماتيك وجود نداشته باش��د. بهترين گروه براي سال 
1402 به اعتماد من سيمان، انبوه سازي و بانكي ها هستند 
كه از سهم هاي ويژه اين صنايع مي توان گين خوبي را به دست 

آورد. از سوي ديگر جدا از چاپ پول مي توان افزايش قيمت 
بنزين را نيز يك موج تورمي در نظر گرفت كه قطعا تاثير هاي 
زيادي در بازار س��رمايه خواهد گذاشت. براي سال 1402 
توصيه مي شود تا سهامداران تنوعي از شركت هاي مختلف 
در صنايع گوناگون را به صورت گلچين كنار هم قرار بدهند 
تا گين خوبي حاصل شود. از ديد تكنيكال بهترين تايم فريم 
براي شاخص كل مي توان تايم فريم هفتگي را در نظر گرفت 
كه در اين ناحيه با حمايت 1580 مواجه هستيم و در صورتي 
كه دالر در قيمت باالي 45 تومان تثبيت كند، بعيد است 
اين ناحيه را از دست بدهيم اما در صورت شكست اين ناحيه 
به احتمال زياد شاخص كل يك برگشت به سطح 1.500 
خواهد داشت كه اين بستگي به ريسك هاي سيستماتيك 
و قيم��ت دالر دارد. پس اگر ما در نظر بگيريم كه ريس��ك 
سيستماتيك خاصي بازار سرمايه را تهديد نمي كند بسياري 
از سهم ها از حدود 20 درصد پايين تر مناسب خريد است و 
يك فرصت ويژه سرمايه گذاري پيش روي سرمايه گذاران قرار 
گرفته است. در سوي مقابل در حال حاضر شاخص هم وزن 
نيز در ناحيه 540 قرار گرفته است كه به نوعي سقف تاريخي 
در هم وزن است كه در نتيجه با فشار عرضه مواجه خواهيم 
شد اما اين عرضه طوري نيست كه اصالح عميقي را متصور 
باشيم و نهايت از حدود 10 درصد ديگر مي توان شاهد روند 

صعودي در شاخص هم وزن باشيم.«

    نوبتي هم باشد نوبت بازار سرمايه است!
محمدابراهيم سماوي، كارشناس بازارهاي مالي نيز نوشت: 
»درخصوص وضعيت كلي بازار سرمايه نيز بايد نگاهي به 
داده هاي اقتصادي در سال 1401 داشت. حجم نقدينگي 
از محدوده 6 هزار ميليارد تومان عبور كرده است؛ تورم نقطه 
به نقطه در اكثر ماه ها بيش از 40 درصد و بعضا چندين مورد 
بيش از 50 درصد بوده است. از سوي ديگر بازارهاي موازي، 

س��كه، خودرو و دالر سقف هاي جديدي را فتح كردند كه 
نسبت به سقف هاي قبلي حتي رش��دهاي بيش از 100 
درصدي داش��تند. اگر بازارهاي موازي و متغيرهاي كالن 
اقتصادي را مشاهده كنيم نوبتي هم باشد نوبت بازار سرمايه 
است. اما چون بازار سرمايه نسبت به بازارهاي موازي بيشتر 
تحت تاثير تصميمات دولت است و دولت كنترل بيشتري 
روي بازار دارد؛ عالوه بر بحث هاي مختلف زمان رشد بازار 
محل ابه��ام باقي مانده خصوصا در روزهاي اخير كه بحث 
گشايش هاي بين الملي پررنگ شده با توجه به توافقي كه بين 
تهران و رياض اتفاق افتاده و گشايش مجدد سفارت خانه ها 
در دو كشور ايران و عربستان سعودي يك مقدار انتظارات 
تورمي را كاهش داده است و دالر در محدود 46 هزار تومان 
معامله مي شود سكه به محدوده 24 ميليون تومان بازگشت 
و اگر بازارها در ثبات نسبي پيش بروند ما مي توانيم نيمه اول 
سال شاهد رشد نسبي بازار سرمايه باشيم اما حجم نقدينگي 
به سمت صنايع ارزنده مي رود. نبايد تصور ما اين باشد كه 
اواخر سال 98 يا نيمه اول سال 99 تكرار شود بلكه بازار يك 
صعودي خواهد داش��ت و برآورد مي شود كه در فصل بهار 
بازار بتواند از سقف شاخص دو ميليون و 100 هزار واحدي 
كه در مرداد سال 99 ثبت كند عبور كند. همچنين شاخص 
هم وزن از سقف تاريخي خود عبور كرد. اگر با توجه به اخبار 
بين المللي گشايش رخ دهد حجم صادرات ما افزايش پيدا 
مي كند و از سوي ديگر در شرايط تحريم  هزينه تحريمي 
بس��يار باالس��ت كه آن كاهش پيدا مي كند. ارز صادراتي 
نيز تغيير پيدا كرده است كه باتوجه به اثرات اهرمي خيلي 
شركت هاي كاموديتي محور كه عمدتا صادراتي هستند 
مي تواند سود هر سهم بس��يار جذابي بسازند كه گزارش 
ماه هاي آينده خصوصا گزارش فصل بهار مشخص كننده اين 
موضوع خواهد بود. به طور كلي بازار مي تواند از شرايط خوبي 
برخوردار شود و از سوي ديگر صنايع دالري مي توانند با توجه 

به بحث توافق و كاهش نرخ ارز از اين صنايع كاموديتي محور، 
استخراج كانه هاي فلزي، پتروشيمي، پااليشي، فلزي و... با 
كاهش تقاضا روبرو شوند. اما به صورت ميان مدت در سال 
بعد با تقاضا مواجه مي شوند و در كوتاه مدت در صنايع بانكي 
با توجه به مبادالت ايران با كشورهاي اين صنايع مي توانند 
جذاب باشند و در نهايت صنايع ريالي وسيماني كه در فصل 
بهارزمان ساخت و ساز است و با اقبال بيش از 100 درصدي 
در بورس كاال مي توانند براي س��هامداران جذاب باشند.« 
سعيد اميرشاهكرمي، كارشناس بازار سرمايه نيز نوشت: 
»روند معامالت بازار بورس ايران طي بهمن و اسفند 1401 
نشان از ورود پول هاي جديد و افزايش ارزش معامالت دارد. 
در شرايطي كه دالر به عنوان يكي از عوامل اصلي در تعيين 
ميزان تورم و انتظارات تورمي در حال ركوردشكني بوده و در 
بازار آزاد با ارقام باالتر از 50 هزار تومان در حال معامله است، 
بورس تهران هنوز نتوانسته است به سقف قبلي خود دست 
يابد. در شرايطي كه انتظارات تورمي هر روز نسبت به گذشته 
افزايش مي يابد، ليكن به علت عدم حمايت دولت از بورس، 
اتخاذ سياست هاي ناهماهنگ و متضاد، نبود چشم انداز 
سياسي و اقتصادي روشن، ناهماهنگي ميان مديران ارشد 
اقتصادي كشور و همچنين عوامل داخل سازماني، بورس 
نتوانست رش��دي همگام با تورم و انتظارات تورمي داشته 
باشد و عملكرد قابل دفاعي را در سال 1401 از خود بر جاي 
نگذاشت. اگر به صورت همزمان روند شاخص كل بورس و 
روند تغييرات نرخ ارز به قيمت آزاد را بررسي كنيم به وضوح 
يك شكاف حركتي ميان اين دو روند را خواهيم ديد. شكافي 
كه نش��ان مي دهد حركت بورس به مراتب از حركت دالر 
كند تر بوده است. داليل اين شكاف را قبل تر توضيح داده ام، 
اما موضوع مهم اين است كه در 1402 دو سناريو پيش روي 
دالر و ب��ورس وجود دارد. الف- كاهش نرخ دالر بازار آزاد تا 
محدوده 38 هزار تومان )بس��يار بعيد( ب- حركت بورس 
براي پشت سر گذاشتن شاخص 2100 واحدي و ايجاد يك 
الگوي صعودي قوي و شتابان. بنابر آنچه از وضعيت اقتصادي 
و سياسي كشور استنتاج مي شود احتمال وقوع حالت اول 
)اصالح جدي دالر( بسيار بعيد است و به نظر رسيدن دالر 
به قيمت هاي پايين تر از 48 هزار تومان امكان پذير نيست. 
بنابراين بورس و به تبع آن شاخص كل بايد خود را به دالر 
برساند و يك سقف جديد را رقم بزند. در كل به نظر مي رسد 
1402 سال نيكويي براي سهامداران و فعالين بازار سرمايه 
باشد و بعد از مدت ها بتوانند يك بازار گاوي و به رنگ سبز 
بهاري را تجربه كنند. بازاري كه در آن ارزش سهام شركت ها 
به سمت سقف هاي تاريخي خود حركت كنند.البته شايان 
ذكر است در طي س��ال 1401 نيز شركت هايي بودند كه 
سقف تاريخي خود را شكسته اند اما بيشتر منظور ارزش 
سهام بزرگان بازار است كه هنوز از سقف قيمتي خود فاصله 
معني داري دارند. به اميد روزي كه بازار بورس ايران به خاطر 
پويايي اقتصادي رشد كند و نه به خاطر رشد دالر و افزايش 

انتظارات تورمي!«
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گواهي سپرده نفت؛ ابزاري 
براي حفظ ارزش پول ملي

سنا| سيد حميد حس��يني سخنگوي اتحاديه 
صادركنن��دگان فرآورده ه��اي نف��ت، گاز و 
پتروش��يمي ايران با تاكيد بر اينكه فروش نفت 
خام به مردم در قالب اوراق گواهي سپرده كااليي 
نفت، مزاي��اي زيادي را به هم��راه دارد گفت: با 
توجه به ش��رايط اقتصادي كش��ور، به طور قطع 
اين طرح مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

وي ب��ا بيان اينكه اين ط��رح از نظر اقتصادي در 
مقايسه با س��اير بازارها داراي مزيت هايي است، 
افزود: فروش نفت خام به م��ردم در قالب اوراق 
گواهي س��پرده كاالي��ي، حتما ب��ه جمع آوري 
نقدينگي از جامع��ه و همچنين تامين نقدينگي 

شركت ملي نفت، كمك بسيار خواهد كرد.
به گفته حس��يني؛ اين اقدام عالوه بر آنكه براي 
دولت درآمدزايي هاي بس��ياري دارد، براي حل 
مشكل اقتصاد نيز راهگشاست؛ چرا كه نقدينگي 

را از سطح جامعه جمع خواهد كرد.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروش��يمي ايران در ادامه با اش��اره 
به رويكرد ش��ركت ملي نف��ت مبتني بر افزايش 
ش��فافيت و توس��عه بازار از طريق سازوكارهاي 
بورس انرژي، اظهار كرد: اين طرح ضمن كمك 
به نقدينگي در كشور، حفظ ارزش پول و كمك 
به سرمايه گذاري هاي بسيار را هم به دنبال دارد.

وي عن��وان كرد: حض��ور بي��ش از پيش بخش 
خصوصي از ديگر مزاياي اجراي كامل اين طرح 

در كشور است.
به گفت��ه س��خنگوي اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده ه��اي نف��ت، گاز و پتروش��يمي، به نظر 
مي رس��د اين اقدام گش��ايش اقتص��ادي براي 
دولت به ش��مار م��ي رود و عالوه ب��ر آن مردم را 
در درآمدهاي نفتي كش��ور شريك خواهد كرد، 
چرا كه قرار است با انتشار اوراق به روش گواهي 
س��پرده كااليي، آحاد جامعه در خريد و فروش 

نفت وارد شوند.
حس��يني تاكيد كرد: براي حف��ظ ارزش پول با 
توجه به نوس��ان بازارهاي مختلف، خريد بشكه 

نفت بهترين ابزار است.

گام بعدي، رونمايي از قراردادهاي 
آتي و اختيار معامله نفت

بورس�ان| علي نقوي مديرعامل بورس انرژي 
ايران درباره برنامه هاي آينده بورس مذكور گفت: 
با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، در نظر داريم تا 
افزون بر عمق بخش��ي و افزايش سهم معامالت 
گواهي سپرده نفت خام با همكاري شركت ملي 
نفت ايران و با توجه به پذيرش قراردادهاي آتي 
نفت خام و ميعانات گازي در بورس، معامالت اين 
قراردادها را براي فعاالن برقرار و در گام بعدي از 
قراردادهاي اختيار معامله رونمايي خواهيم كرد.

وي در پاس��خ به دغدغه  فعاالن بورس��ي مبني 
ب��ر تاثير گواهي س��پرده نفت بر بازار س��هام كه 
مي تواند موجب خروج نقدينگي به س��مت اين 
گواهي ها ش��ود، عنوان كرد: اساس��ا نوع جنس 
بازيگ��ران و خ��ود اين اب��زار متفاوت از س��هام 
اس��ت و گواهي س��پرده نفتي نه تنها ريس��كي 
براي بازار س��هام نيس��ت بلكه با توجه به ارزش 
بازار باالي شركت هاي پتروش��يمي و پااليشي 
كه بالغ ب��ر 30 درصد ارزش كل ب��ورس تهران 
را تش��كيل مي دهن��د و قيم��ت نفت خ��ام، در 
س��ودآوري و تحليل اين شركت ها حائز اهميت 
اس��ت؛ پس اين اب��زار مي تواند ب��ه تحليلگران 
 كمك ش��اياني در جه��ت تحليل درس��ت اين 

شركت ها كند.
مديرعام��ل بورس انرژي ايران در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه چه اهدافي از ايجاد گواهي سپرده 
كااليي نفت خ��ام و ميعانات گازي به عنوان يك 
ابزار ارزي بازار س��رمايه دنبال مي ش��ود، اظهار 
كرد: اگر از منظر سرمايه گذاران بازار سرمايه به 
اين موضوع نگاه شود، متاسفانه در بازار سرمايه 
ابزاري كه مي توانست بر روي نفت خام مبادالت 
انجام داده و سرمايه گذاري شود، وجود نداشت.

وي افزود: وجود قراردادهاي آتي و اختيار معامله 
نفت خام در بورس هاي دنيا، اين امكان را فراهم 
مي كرد بر مبناي آنها، قيمت ها مشاهده و تحليل 
انجام شود، اما در كشور ايران كه نفت مهم ترين 
كاالي كش��ور اس��ت و نقش بس��يار حياتي در 
اقتص��اد ايران دارد، در ب��ورس جايگاه خاصي را 
نداشته است. از اين رو، گواهي سپرده نفت خام 
يك ابزار جديد مالي است كه بر مبناي تغييرات 
قيمت هاي جهاني نفت خ��ام اين امكان را براي 
سرمايه گذاران فراهم مي كند كه نسبت به خريد 

و فروش اين گواهي ها اقدام كنند.
نقوي عنوان كرد: اين گواه��ي به اين دليل ابزار 
ارزي اس��ت كه در رينگ صادراتي بورس انرژي 
عرضه مي شود و سفارش گذاري و قيمت گذاري 
آن به صورت ارزي خواهد بود اما تسويه به صورت 

ريالي است.
وي اضافه كرد: هر فردي كه وارد سرمايه گذاري 
در اين ابزار ش��ود بايد روي 2 متغي��ر تغييرات 
قيمت نفت و تغييرات قيمت ارز تحليل داش��ته 

باشد.
مديرعامل بورس انرژي ايران خاطرنش��ان كرد: 
از جنبه فعاالن حوزه نفت مس��اله بسيار مهمي 
كه وجود دارد، ش��فافيت و تنوع بخشي به شيوه 
فروش است. اگر اش��خاص جديدي مي خواهند 
وارد حوزه تجارت نفت شوند كه يك مسير شفاف 
و قانونمند براي آنها وجود داشته باشد، با گواهي 
سپرده كااليي، فرصتي براي فعاالن حرفه اي بازار 
نفت ايجاد مي ش��ود كه با خريد اين گواهي ها و 

تحويل آن در حوزه تجارت نفت، ورود كنند.

داستان سقوط »سيليكون ولي« 
از زبان سهام

تا همين چند روز پيش، بانك سيليكون ولي )SVB( به 
عنوان يك بازيگر بسيار مورد احترام در فضاي فناوري 
تلقي مي ش��د و به هزاران اس��تارت آپ تحت حمايت 
سرمايه خطرپذير اياالت متحده خدمت ارايه مي كرد. 
اما اين روزهاي خوش به سرعت به پايان هفته گذشته 
رس��يد و SVB به دليل وحش��ت از ي��ك ركود بانكي 
سراسري، توسط قانونگذاران بسته شد. حال سوال اين 
است كه دقيقًا چگونه اين اتفاق رخ داد؟ در ادامه به اين 
سوال پاس��خ مي دهيم. فرداي اقتصاد نوشت كه نكته 
اينجاست كه »سيليكون ولي« و مشتريان آن عموماً در 
دوران نرخ بهره پايين پيشرفت كردند و با افزايش نرخ ها 
توسط فدرال رزرو، »سيليكون ولي« بيشتر از يك بانك 
معمولي در معرض ريسك قرار گرفت. با اين حال، در 
پايان سال 2022، ترازنامه بانك هيچ دليلي براي هشدار 
نشان نداد. حتي در برخي موارد، عملكرد اين بانك مثبت 
مي شد، به طوري كه بيشتر رتبه بندي هاي تحليلگران 
وال استريت در مورد سهام اين بانك مثبت بود و نشريه 
فوربس نيز به تازگي اين بانك را به فهرست ستاره هاي 

مالي خود اضافه كرده بود.

    روزهاي تلخ »سيليكون ولي« فرا رسيد
نشانه هاي ظاهري اين مش��كل اما در روز چهارشنبه، 
8 م��ارس و در زماني كه SVB س��رمايه گذاران خود 
را با اين خبر متعجب ك��رد كه اين بانك بايد بيش از 2 
ميليارد دالر جمع آوري كند ت��ا ترازنامه خود را حفظ 
 )VC( كند، ظاهر شد. واكنش سرمايه گذاران خطرپذير
برجسته به هيچ عنوان مثبت نبود، و در اين ميان سه 
 Coatue صندوق سرمايه گذاري خطرپذير با نام هاي
 ،Management، Union Square Ventures
و Peter Thiel’s Founders Fund با فراخواندن 
س��رمايه گذاران براي خروج سرمايه هاي خود از بانك 
»سيليكون ولي«، بر آتش اين اتفاق، سوخت بيشتري 
ريختند. يكي ديگر از اصلي ترين داليل اين سقوط، اين 
واقعيت بود كه SVB باالترين درصد سپرده هاي داخلي 
بيمه نشده را در بين تمام بانك هاي بزرگ داشت. اين 
مبلغ در مجموع نزديك به 152 ميليارد دالر يا حدود 
9۷ درصد از كل سپرده ها بود. اين موضوع باعث شد تا در 
پايان همان روز، مشتريان 42 ميليارد دالر از سپرده هاي 

خود را برداشت كنند.
در حالي ك��ه فروپاش��ي SVB در طول 44 س��اعت 
رخ داد، ريش��ه هاي آن به س��ال هاي اوليه همه گيري 
بازمي گردد. در سال 2021، شركت هاي تحت حمايت 
سرمايه گذاران خطرپذير )VC( اياالت متحده، ركورد 
330 ميليارد دالري را به دست آوردند و اين عدد يعني 
دو برابر مقداري كه در سال 2020 مشاهده شد. در آن 
زمان، نرخ هاي بهره نيز در سطوح پاييني قرار داشتند 
تا به رش��د اقتصاد كمك كنند. مت لوين، مقاله نويس 
بلومبرگ در حوزه مال��ي، وضعيت را به خوبي توضيح 
مي دهد: »وقتي نرخ بهره در همه جا پايين است، يك 
دالر در 20 س��ال تقريبًا به اندازه يك دالر امروز است، 
بنابراين استارتاپي كه مدل كسب و كارش به اين شكل 
است كه »ما براي يك دهه در ساخت هوش مصنوعي 
ضرر خواهيم كرد و س��پس در آين��ده دور پول زيادي 
به دست خواهيم آورد« بسيار استراتژي خوبي به نظر 
مي رس��د. اما وقتي نرخ بهره در س��طوح باالتري قرار 
مي گي��رد، دالر امروز بهتر از دالر فردا اس��ت، بنابراين 
سرمايه گذاران خواهان جريان نقدي هستند. اينگونه 
مي توان گفت كه وقتي نرخ به��ره براي مدت طوالني 
پايين بوده و اكنون در مدت زمان كوتاهي باال مي رود، 
تمام پولي كه به سمت مشتريان شما رفته بود، ناگهان 
قطع مي ش��ود.« چرا اين موضوع مهم اس��ت؟ در اين 
مدت، SVB ميلياردها دالر از اين مش��تريان دريافت 
كرده است به طوري كه تنها در يك سال سپرده آنها 100 
درصد افزايش يافت. آنها اين وجوه را گرفتند و در اوراق 
قرضه بلندمدت سرمايه گذاري كردند. غافل از اينكه اين 
يك تله بسيار خطرناك بود زيرا پيش بيني مي كرد كه 
نرخ هاي بهره در سطوح پاييني باقي بمانند. در اين مدت، 
SVB در اوراق قرضه هاي بلندمدت بازار سرمايه گذاري 
كرد و در نتيجه با افزايش نرخ بهره و كاهش قيمت اوراق 
قرضه، اين بانك متحمل زيان عمده اي در دارايي هاي 
بلندمدت خود شد. هنگامي كه SVB گزارش عملكرد 
خود در فصل پاياني سال 2022 را در اوايل سال 2023 
گزارش كرد، مورد توجه سرويس سرمايه گذاري مودي 
)Moody’s(، به عنوان يك��ي از معروف ترين آژانس 
رتبه بندي اعتباري در س��طح جهان، ق��رار گرفت. در 
اوايل ماه مارس، اين ش��ركت اعالم ك��رد كه SVB به 
دليل زيان هاي قابل توجهي كه جبران نشده است، در 
معرض خطر بااليي براي كاهش رتبه قرار دارد. در پاسخ 
به اين موضوع، SVB به دنبال فروش 2 ميليارد دالر از 
سرمايه گذاري هاي خود با ضرر بود تا به افزايش نقدينگي 
براي ترازنامه اش كمك كند. همين موضوع باعث شد 
تا خيلي زود، صندوق هاي تاميني و س��رمايه گذاران 
خطرپذير بيشتري متوجه شوند كه SVB ممكن است 
با يك بحران جدي مواجه ش��ده باشد. سپرده گذاران 
وجوه خود را به صورت دسته جمعي برداشت كردند، 
كه باعث فشار نقدينگي سنگيني بر بانك شد و در نهايت 
قانونگذاران كاليفرنيا و FDIC وارد عمل شدند و بانك را 
تعطيل كردند. در حالي كه بيشتر فعاليت هاي SVB بر 
روي بخش فناوري متمركز بود، سقوط تكان دهنده اين 
بانك، بخش مالي را كه در حال حاضر نير بر روي لبه تيغ 
قرار دارند، متزلزل كرده است. چهار بانك بزرگ اياالت 
متحده در مجموع 52 ميليارد دالر يك روز قبل از سقوط 
»سيليكون ولي« ضرر كردند. در روز جمعه، ساير سهام 
 Signature Bank بانكي شاهد افت دو رقمي از جمله
 Silvergate 15%( و-( First Republic ،)%23-(

Capital )11%-( بودند.
هنگامي كه گرد و غبار فرو مي نشيند، پيش بيني اثرات 
موجي كه از اين رويداد دراماتيك ظاهر مي شود، دشوار 
است. خبر خوش براي سپرده گذاران اين بود كه، جانت 
يلن، وزير خزانه داري، اعتماد به انعطاف پذيري سيستم 
بانكي را اعالم كرد و اش��اره ك��رد كه تنظيم كننده ها 

ابزارهاي مناسب براي پاسخ به اين موضوع را دارند. 

»تعادل«بررسيميكند

سال 1402 ، در انتظار بورس

نبض بازار ارز  در فضاي نااطميناني
به اعتقاد نويسنده اين سطور، 13 سال منتهي به سال 1401 
- كه با تحريم هاي شديد اقتصادي عليه ايران در هزاره جديد 
ميالدي آغاز شد - را مي توان به چهار دوره اصلي تقسيم كرد. 
دوره اول كه در بازه سال هاي 88 الي 92 است، همزمان با دور 
اول تحريم هاي شديد اقتصادي عليه ايران است. دور دوم كه 
در برگيرنده س��ال هاي 93 الي 95 است، همزمان با مذاكرات 
هسته اي و توافق برجام است. دور سوم كه شامل سال هاي 96 
الي 98 است، همزمان اس��ت با خروج اياالت متحده از توافق 
برجام، آغاز و اجراي دور دوم تحريم هاي يك جانبه عليه ايران و 
دوره چهارم كه از سال 1399 آغاز مي شود، همزمان با همه گيري 
كوويد -19 و دوران پساكوويد است. دوره هاي مورد اشاره در اين 
13 سال كه در چرخه »توافق - تحريم« در نوسان بوده است، 
درجه نااطميناني در فضاي اقتصادي ايران را افزايش داده است. 
شاهد اين مدعا، تغيير روند شاخص هاي اقتصادي طي دوره هاي 
مورد اشاره اس��ت. هر زمان كه در فضاي اقتصاد ايران بويي از 
گشايش در روابط بين الملل احساس شده است، شاخص هاي 
اقتصادي به سمت بهبود حركت كرده و همزمان با خبر شروع 
تحريم ها و نيز اجراي تحريم ها، شاخص هاي اقتصادي در كوتاه 
و ميان مدت تغييرات منفي را تجربه كرده است. ناگفته نماند 
كه تجربه تغييرات منفي در اقتصاد در زمان همه گيري كوويد به 
عنوان يك بيماري ناشناخته و تشديد كننده فضاي نااطميناني 
كه اقتصاد دنيا را در شكل وسيعي تحت الشعاع قرار داد، در ايران 
نيز مشاهده شد.  به عنوان نمونه مروري بر تغييرات نرخ دالر 
در اين دوره زماني نشان مي دهد در دوره هايي كه نااطميناني 
از شرايط اقتصادي - سياسي افزايش يافته، جهش نرخ ارز در 
بازار نيز رخ داده اس��ت. چه زماني كه تحريم ها افزايش يافته و 
چه زماني كه همه گيري اتفاق افتاده، شاهد كاهش ارزش پول 
ملي و افزايش قيمت دالر بوده ايم. در عين حال در بازه زماني 
مذاكرات هسته اي و توافق برجام - كه بيشترين اميد در ايجاد 
ثبات اقتصادي وجود داشته - بيشترين ثبات در نرخ ارز در بازار 
نيز اتفاق افتاده است. چنان كه در دور اول تحريم ها جهش نرخ 
ارز بيش از ۷0 درصد و در ب��ازه زماني خروج اياالت متحده از 
برجام جهش ارزش ريالي دالر بي��ش از 160 درصد، در دوره 
كوويد بيش از ۷0 درصد رشد در افزايش ارزش ريالي دالر و در 
ماه هاي اخير رشد حدود 100 درصد را شاهد بوده ايم. اما در بازه 
زماني مذاكرات هسته اي و توافق برجام نرخ رشد ارزش ريالي 

دالر بين 3 تا 6 درصد بوده است.

نكته ديگر در ارتباط با تورم است. مروري بر نرخ تورم در بازه 
زماني مورد اشاره و به تفكيك دوره هاي مورد تاكيد نويسنده 
اين سطور نشان مي دهد كه جهش قيمت ها همزمان با جهش 
نرخ ارز و در فضاي نااطميناني افزايش داش��ته است. اين در 
حالي است كه در دوره زماني مذاكرات هسته اي مختوم به 
توافق برجام كمترين تورم را در 13 سال اخير شاهد بوده ايم. 
تحليل فوق بدين معنا نيست كه عوامل ديگر در ايجاد چنين 
تغييراتي موثر نبوده اس��ت، ليكن عام��ل اطمينان يكي از 
عوامل مهم در روند تغييرات به شمار مي روند. درجه اطمينان 
بازيگران اقتصاد به فضاي اقتصادي و سياسي جامعه به مرور 
زمان رخ مي دهد و بسيار وابسته به تجارب پيشين است. آنچه 
در سيزده سال اخير و با آغاز تحريم هاي شديد اقتصادي در 
سال 1388 آغاز شد، آغازگر نگراني ها در فضاي اقتصادي ايران 
به شمار مي رفت. با آغاز مذاكرات هسته اي و برخي گشايش ها 
در پي توافق درجه اي از اطمينان جامعه به سياس��تگذار از 
يك سو و اميد جامعه به ايجاد فضاي مطمئن اقتصادي براي 
سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي فراهم آمد. اين درجه 
اعتماد با خروج اياالت متحده در دوران رياس��ت جمهوري 
ترامپ خدشه دار شد و در ادامه در كشمكش هاي سياست 
داخلي و خارجي در حركت به سمت توافق يا دوري از توافق 
ضعيف تر ش��د. اثرات درجه اعتماد بازيگران و وجود فضاي 
مطمئن اقتصادي براي سرمايه گذاري، انتظارات بازيگران 
در آينده را ش��كل مي دهد و بر اساس اين انتظارات است كه 
بازيگران عرصه اقتصادي واكنش نشان مي دهند. از اين روست 
كه شاهد روند مثبت شاخص ها و حتي ثبات نسبي نرخ ارز 
در دوران توافق برجام و شوك هاي ارزي در بازه هاي مرتبط 
تش��ديد تحريم ها، همه گيري كوويد و حتي نا آرامي هاي 
اجتماعي هستيم. به ديگر سخن بازيگران اقتصادي بر اساس 
انتظارات خود از آينده كه بسته به چشم انداز ايشان از فضاي 
مطمئن براي سرمايه گذاري شكل مي گيرد، عرضه و تقاضاي 
خود در بازار را شكل مي دهند و اين عرضه و تقاضاي انتظاري 
بر قيمت ه��ا در بازارهاي مختلف حت��ي در كوتاه مدت اثر 

مي گذارد، حتي اگر در واقع معامله اي رخ ندهد.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه بازيگران اقتصاد شامل 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان در حوزه هاي مختلف هستند 
كه فروش و خريد محصوالت ايشان در بازار رخ مي دهد و الزاما 
فروشندگان و توليد كنندگان يكسان نيستند. اين مساله در 
خصوص ارز نيز درست اس��ت. اگرچه دامنه قيمت ارز بسته 
به سيستم اقتصاد يك كش��ور- كه مي تواند تك نرخي، آزاد، 
مديريت ش��ده يا تركيبي از اينها تعيين شود - مرتبط است، 
ليكن بازار نقش مهمي در تعيين قيمت ارز دارد و مداخله دولت 
در مسير رسيدن به نقطه تعادل است. عرضه يا ورود ارز به كشور 
از طريق صادرات رخ مي دهد كه در ايران سهم مهم آن به بخش 
نفت و گاز مرتبط است. تقاضاي ارز مربوط به وارد كنندگان از 

يك سو و خانوارها از سوي ديگر است. وقوع تحريم ها نه تنها 
فضا را ب��راي بازرگاني خارجي تنگ كرده – كه منجر به ورود 
محدودتر ارز شده است - كه عرضه و تقاضاي ارز را نيز با چالش 
مواجه كرده است. چالش از آن جهت كه فروشندگان ارز اعم 
از صرافي ها، بازار هاي موازي و... در عرضه ارز با توجه به نبض 
بازار و انتظار ناشي از اطمينان خود واكنش نشان مي دهند. از 
سوي ديگر دولت با اعمال سياست هاي ارزي اعم از تعيين نرخ 
ترجيحي، ايجاد مركز مبادالت و... تالش مي كند تا مديريت ارز 
موجود در شرايط تحريم را به سمتي هدايت کند كه به تعادل 
بازار كمك كند. بي شك واردات كاالهاي ضروري نظير دارو و 
مواد اوليه ضرور خوراكي مي بايست با كمك دولت در فرآيند 
مديريت نرخ ارز صورت پذيرد و مي بايس��ت دست واسطه ها 
در اين بازار با كمك دولت كوتاه ش��ود. اما در اين ميان ارز كه 
در ش��رايط اقتصادي نا س��الم موجود به يك كاال براي حفظ 
ارزش پول بدل ش��ده است، در بازار با رفتار عرضه كنندگان و 
تقاضاكنندگاني مواجه است كه در پي كسب سود باالتر واكنش 
نشان مي دهند. به اين  ترتيب عرضه كنندگان ارز و به دنبال 
آن عرضه كنندگان كاالها - كه متاثر از قيمت ارز هستند - در 
پي كسب سود بيشتر و رسيدن به درجه اي از ثبات در بازار از 
عرضه ارز ممانعت مي نمايند و در نتيجه شاهد افزايش قيمت و 
عدم معامله نه فقط در بازار ارز كه در اكثر بازارها هستيم. به اين 
مساله اضافه کنيد تقاضاي خانوارها در خريد و فروش ارز براي 
كسب درآمد كه خود ناشي از فضاي نا سالم اقتصادي، بيكاري 
و روي آوردن به گزينه خريد و ف��روش ارز، طال، خودرو و... در 
كسب درآمد براي خانوار است. بدين  ترتيب درجه اطمينان 
در فضاي اقتصادي ايران بسيار وابسته به اطمينان از گشايش 
در روابط بين الملل بوده و بازيگران كه شامل توليدكنندگان، 
مصرف كنندگان و دولت هستند به شكل مورد اشاره واكنش 
نشان مي دهند. اما سوال اينجاس��ت كه چرا واكنش بازار در 
راه اندازي مركز مبادالت ارز و سكه توسط دولت و تعيين نرخ ارز، 
واكنش به سمت افزايش نرخ دالر بود تا بدان جا كه اين قيمت به 
60 هزار تومان نيز نزديك شد، اما پس از انتشار اخبار مذاكرات 
با عربستان، نرخ ارز كاهنده شد و در چند روز اخير در بازه 45 
تا 50 كه باالتر از نرخ اعالمي دولت است در نوسان است؟ مگر 
نه اين است كه دولت و دولت ها سياست هاي ارزي متناسب 
با ش��رايط را به كار گرفته اند؟ به اعتقاد نويسنده اين سطور، 
مساله به وزن اثرگذاري سياست در فضاي اقتصادي - سياسي 
ايران بر مي گردد. اقتصاد ايران كه به عنوان يك كش��ور نفت 
خيز شناخته مي شود، مستقل از روابط اقتصادي بين المللي 
معنادار نيس��ت. تقويت اقتصاد داخل با رويكرد مقاومتي در 
كنار تقويت ارتباطات بين الملل از ضرورت ها در اقتصاد ايران 
است و اين مساله ناگزير در برقراري روابط بين الملل در حين 
حفظ استقالل و آزادي كشور است. بدين  ترتيب وزن اثرگذاري 
سياست خارجي همسو با گشايش هاي اقتصادي در فضاي 

اقتصاد بين الملل در ايران بسيار بيش از سياست هاي اقتصادي 
داخلي اس��ت. چرا كه دست سياس��تگذار در سياستگذاري 
داخلي اعم از سياستگذاري ارزي و ... سياستگذاري در دايره اي 
كوچك تلقي مي شود كه وزن اثرگذاري آن به ويژه در فضاي 
نااطميناني ايجاد شده مورد اش��اره قابل توجه نيست. از اين 
روست كه واكنش بازار به سياست ارزي با انتظارت سياستگذار 
متفاوت است و اثرگذاري سياس��ت خارجي در واكنش بازار 
بسيار ملموس و مقاومت بازار و آنان كه از افزايش قيمت ارز به 
درآمدهاي نجومي دست مي يابند در ادامه روند كاهشي نرخ 
ارز در پي اخبار توافقات قابل مش��اهده است. در جمع بندي 
موارد مورد اشاره گريز مجدد به گزارش توسعه انساني خالي از 
لطف نيست. يكي از نكاتي كه در ذيل بحث نااطميناني در اين 
گزارش مورد تاكيد قرار گرفته، مرتبط با فضاي دو قطبي دنياي 
امروز است كه تبديل به يك مساله جهاني در تحليل ها شده 
است. به اعتقاد نويسنده اين سطور، توجه سياستگذاران به دو 
قطبي شرق و غرب در سازماندهي هوشمندانه و فعال روابط 
بين الملل بسيار ضروري است. گرچه تجربه ايران و دنيا نشان 
داده است كه كشورها در گرداب اقتصاد دالري با چالش هاي 
بسيار مواجه شده اند، ليكن برقراري توازن در روابط بين الملل 
و حركت فعال و هوشمندانه كشورهايي نظير ايران با توجه به 
كشمكش اقتصادي ش��رق و غرب و حركت به سمت فضاي 
اطمينان و ايجاد اعتماد از دست رفته در توازن روابط بين الملل 
در عين استقالل و آزادي كشور ضروري است. ضروري است 
تا كشورهايي چون ايران در توازن روابط بين الملل و كمك به 
تقويت اقتصاد منطقه به صورت فعال در شكل گيري ارز آسيايي 
)به عنوان مثال ASIO( و نه حركت به سمت تعيين ارز يك 
كشور آسيايي به عنوان ارز مرجع در گشايش مشكل تحريم ها 
حركت كنند.اين مساله مي بايست در يك موازنه روابط و نه 
حذف ساير قدرت هاي اقتصادي در روابط بين الملل صورت 
پذيرد. حركت به اين سمت در تقويت اقتصاد منطقه و ممانعت 
از پر رنگ شدن دو قطبي شرق و غرب كه خود مي تواند آغاز گر 
نا اطميناني هاي بيشتر در جامعه بين الملل و اقتصاد ايران باشد، 
داراي اهميت است. فراموش نكنيم كه سياستگذار در ايران 
امروز در فضاي نااطميناني سير مي كند و هر خطا در عملكرد 
مي تواند اين نااطميناني را بيشتر كرده و واكنش بازيگران را 
در جهت منفي س��وق دهد. فلذا در مسير از سرگيري روابط 
بين الملل پايبند بودن به ش��عار نه شرقي و نه غربي در شكل 
ايجاد توازن در روابط بين الملل و رفتار هوشمندانه در برقراري 
مبادالت تجاري با هدف بهبود اوضاع اقتصادي داخل، ايجاد 
فضاي مطمئن و با ثبات براي سرمايه گذاري از طريق تقويت 
هوشمندانه، متوازن و مبتني بر دورانديشي در روابط اقتصادي 
با اقتصادهاي پرقدرت دنيا از جمله منطقه آس��يا كه بيش از 
نيمي از جمعيت دنيا را در خود جاي داده اس��ت از ضروريات 

به شمار مي رود.

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
يك پژوهش علمي تاييد كرده اس��ت، طي سال هاي 
اخير در بازار مس��كن ايران، الگوي س��اخت و الگوي 
مصرف دو مس��ير متفاوتي را در پي��ش گرفته اند، به 
گونه اي كه از سويي تمايل س��ازندگان براي ساخت 
واحدهاي بزرگ متراژ و لوكس رو به افزايش بوده و از 
سوي ديگر، به دليل افت توان مالي و همچنين كاهش 
بعد خانوار، تمايل به استفاده و مصرف آپارتمان هاي 
نقلي فزوني گرفته است. با وجود اين، تمايل به خريد 
واحدهاي ب��زرگ مت��راژ و لوكس كاه��ش نيافته و 
بخشي از افراد جامعه همچنان تمايل داشته و دارند 
كه س��رمايه هاي خود را با هدف حفظ دارايي در برابر 
موج هاي تورمي در اين دس��ته از دارايي ها نگهداري 
كنند. همين مساله منجر به تشديد شكاف طبقاتي 

شده است.
در سال هاي اخير، روزنامه تعادل به مساله تشديد 
ش��كاف ميان الگوي ساخت و مصرف در گزارش ها 
و ساير مطالب خود اش��اره كرده است، با اين حال، 
يك پژوهش علمي با توجه به شرايط كنوني اقتصاد 
كالن نتيجه قابل توجهي از تش��ديد اين ش��كاف 

داشته است.
در اين پژوهش علمي كه توس��ط گروه مالي دانايان 
انجام ش��ده، نتيجه گرفته شده اس��ت، ادامه ساخت 
واحدهاي مسكوني بزرگ و افزايش سهم هزينه مسكن 
دهك هاي باالي درآمدي به معناي تش��ديد شكاف 
درآمد و ثروت در ايران اس��ت كه خود آثار اجتماعي 

عميقي خواهد داشت. 
اين پژوهش تصريح كرده اس��ت، در شرايط فعلي، 
ضعف تقاض��اي مصرفي اصلي ترين مش��كل بازار 
مسكن به ش��مار مي رود. عمده متقاضيان مصرفي 
به دليل نبود اعتبار و ضعف درآمد، به ناچار از بازار 
خريد مسكن خارج شده اند. بنابراين، سرمايه گذاري 
براي مصرف انجام نمي ش��ود، بلكه عمده معامالت 
در شهرهاي بزرگ با هدف حفظ قدرت خريد پول 

صورت مي گيرد. 

   تحوالت سمت عرضه آپارتمان
بر اساس آمارهاي رس��مي، كاهش تعداد پروانه هاي 
صادره و تعداد واحدهاي مس��كوني پيش بيني شده 
در پروانه از س��ال ۱۳۹۳ به بعد مشهود است. اما براي 
ارزيابي دقيق تر اين كاهش توجه به رفتار غيرمتعارف 
پروانه هاي صادره در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ ضروري 
اس��ت، چرا ك��ه مي توان اُف��ت ش��ديد پروانه هاي 
صادره پس از س��ال ۱۳۹۲ را پاسخ به مازاد عرضه 
صورت گرفته در اين دوران و همچنين بازگش��ت 
به رونِد پيش از آن درنظر گرفت. به نظر مي رس��د، 
بخش مهمي از م��ازاد عرضه در آن دوران محصول 
قيمت هاي باالي نفت در جهان و يادگيري فعاالن 
حوزه ساخت وساز از تأثير بيماري هلندي بر افزايش 
قيمت ها در بازار مسكن و امالك و مستغالت باشد. 
به بيان ديگ��ر، تالش همزمان توس��عه گران براي 
بهره برداري از فرصت هاي م��ورد انتظار در آينده، 
منجر به تشديد اضافه جهش هايي شده كه به طور 
س��نتي در دوره هاي ركود و رونق مس��كن شاهد آن 
بوده ايم. آثار همزمان��ي دوران ركودي كه در پي اين 
مازاد عرضه رخ داد، با كاهش توان مندي مالي خانوارها 
در آمار دوميليون و ششصدهزار خانه خالي احصاشده 
در سرشماري سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است. كاهش 
آمار پروانه ها در سال ۱400 نيز نسبت به سال ۱۳۹۹ 
نشان دهنده كاهش تمايل به سرمايه گذاري در ساخت 

اس��ت. اين كاهش تمايل مي تواند داليل متعددي از 
جمله فضاي عمومي نامناس��ب براي سرمايه گذاري 
ناشي از تداوم نااطميناني ها و ريسك هاي كالِن فراتر 
از بخش ساختمان و همچنين دشواري در فروش ناشي 
از كوچ اجباري عمده متقاضيان مصرفي از بازار خريد به 

بازار اجاره داشته باشد. 
رش��د پروانه ها در س��ال ۱۳۹۹ را نيز مي توان ناشي 
از افزاي��ش اميدواري س��رمايه گذاران به حل وفصل 
مذاكرات با قدرت هاي جهان دانست، هرچند كمرنگ 
ش��دن اميدها، منجر به تعديل مورد اش��اره در سال 

۱400 شد.
همزم��ان با تحوالت مورد اش��اره در آمار پروانه ها، 
اتفاق مهم ديگري كه در س��مت عرضه مسكن رخ 
داده، افزايش س��طح زيربناي مسكن هاي ساخته 
شده است. هرچند اثبات اين ادعا در آمار پروانه هاي 
ساختماني نيز ممكن اس��ت، اما متوسط زيربناي 
واحدهاي تكميل شده به خوبي اين موضوع را نشان 
مي دهد. متوسط زيربناي واحدهاي تكميل شده با 
روندي تقريبا منظم، از كم ت��ر از ۱۲۵ مترمربع در 
سال هاي ميانه دهه ۱۳۸0 به ۱۶0 مترمربع در سال 

۱400 رسيده است. 
اين روند، آشكارا با كاهش قدرت خريد متقاضيان 
مصرفي در تعارض اس��ت، اما با تمايل به س��اخت 
واحده��اي بزرگ تر ناش��ي از وج��ود متقاضي در 
اين بخش از بازار س��ازگار است. شاهد اين مدعا را 
مي توان در گزارش هاي بان��ك مركزي از تحوالت 
ش��هر تهران يافت كه نشان مي دهد به رغم كاهش 
سهم معامالت واحدهاي ميان متراژ و با قيمت هاي 
متوس��ط در اين ش��هر، معامالت واحدهاي بزرگ 
متراژ و لوكس همچنان سهم مناسبي از معامالت را 

به خود اختصاص مي دهد.
اين رفتار سازندگان نه تنها در تعارض با كاهش قدرت 
خريد خانوارهاي متوس��ط به ش��مار مي رود، بلكه با 

تحوالت جمعيتي نيز همخواني ندارد.
داده هاي سرشماري نش��ان مي دهد، بعد خانوارها 

به طور چش��مگيري كاهش يافته اس��ت. در فاصله 
س��ال هاي ۱۳۸۵ ت��ا ۱۳۹۵ اي��ن متغي��ر از بيش 
از 4.۸ ب��ه ۳.۳ كاهش پيدا كرده اس��ت. در س��ال 
۱۳۸۵ خانواره��اي ۵ نف��ره و بيش��تر، بيش��ترين 
فراواني را در توزيع نسبي خانوارهاي ايراني خانوار 
داش��تند، در حالي كه طي تنها ۱0 س��ال، س��هم 
هريك از خانوارهاي ۱ نفره، ۲ نفره و ۳ نفره به طور 
چشمگيري افزايش يافته و سهم خانوارهاي ۵ نفره 

و بيشتر به شدت كاهش يافته است.
ُبعد خانواِر كوچك تر به معناي نياز به مسكن كوچك 
تر- با فرض ثابت ماندن ساير شرايط-است؛ اگر به اين 
واقعيت، كاهش قدرت خريد خانوار متوسط را نيز اضافه 
كنيم، رفتار س��ازندگان بر تمركز بر واحدهاي بزرگ 
متراژ بيش از پيش نامنطبق با تحوالت سمت تقاضا 

ارزيابي مي شود.
اين رفتار معماگونه را مي توان با استفاده از شرايط 
خاص قدرت خريد خانواره��ا و همچنين مقررات 
س��اخت وس��از در بخش هاي مختلف بازار توضيح 
داد. در س��مت عرض��ه بازاِر مس��كن هاي لوكس و 
بزرگ متراژ، چون متقاضيان با قدرت خريد مناسب 
وجود دارند، سرمايه گذاران هم چنان براي حضور 
در اين بخش از بازار انگيزه دارند، هرچند كه در اين 
بخش از بازار رقابت هم باالست. برخالف بازار بزرگ 
متراژها و به رغم نياز شديد بازار به ساخت و عرضه 
مسكن هاي كوچك و ريزمتراژ، در شرايط فعلي نه 
تنها متقاضي مصرفي با استطاعت براي خريد زياد 
نيس��ت و اميد به فروش و تحقق سود دشوار شده، 
سرمايه گذاري در اين بخش هم - به ويژه در حوزه 
ريزمتراژه��ا - در پي��چ وخم مقررات س��ختگيرانه 

ساخت وساز گرفتار مانده است.
توسعه گران در بخش واحدهاي با متراژ متوسط نيز با 
ضعف شديد تقاضا مواجه هستند و انگيزه چنداني براي 

سرمايه گذاري ندارند.
تعداد پرونده هاي صادرش��ده در سال ۱۳۹۳ افت 
شديدي داشته است. اگر چه با توجه به آمار باالي 

پروانه  ها -مازاد عرضه- در س��ال هاي انتهايي دهه 
هش��تاد و ابتداي دهه نود، بخشي از اين كاهش در 
آمار پروانه ها طبيعي به نظر مي رسد. اما تداوم روند 
كاهشي، به ويژه در سال هاي اخير نگران كننده شده 
است. آمار پروانه ها در سال ۱40۱ نيز نشان دهنده 
تداوم اين روند نامطلوب است. در ۱0 ماهه نخست 
سال ۱40۱، به رغم تمهيدات و مشوق هاي جديد 
ش��هرداري تهران، تعداد واحدهاي مس��كوني در 
پروانه هاي صادره ۳۲ هزار و۹۸۳ واحد پيش بيني 
مي شود كه نس��بت به مدت مشابه در سال ۱400 

حدود ۶ درصد كاهش نشان مي دهد.

    سرمايه گذاري ناكافي در توليد مسكن
مقايسه آمار تعداد واحدهاي مسكوني در پروانه هاي 
شهر تهران در س��ال هاي ۱400 و ۱40۱ با آمار دهه 
۷0 نشانه اي از عرضه و سرمايه گذاري ناكافي در بازار 
مسكن شهر تهران به شمار مي رود، و در آينده پاسخ 
به افزايش تقاضاي احتمالي دشوارتر و بازار ملتهب تر 
خواهد شد. اين ميزان از كاهش فعاليت حقيقي در بازار 
مسكن ش��هر تهران، بيش از هر چيز ناشي از كاهش 
قدرت خريد متقاضيان ارزيابي مي شود؛ كاهش قدرتي 
كه فروش را براي عرضه كنندگان دشوار كرده است. 

برخالف چرخه هاي پيش��ين ركود و رون��ق بازار كه 
افزاي��ش معامالت و تقاضا، نقش مهم��ي در افزايش 
قيمت ها داشت، در دوره اخيِر افزايش قيمت در بازار 
مس��كن، با خروج زودهنگام تقاضاي مصرفي از بازار، 
آمار معامالت بس��يار افت كرده و فروش دشوار شده 
است. بنابراين به رغم قيمت هاي باال، توسعه گران در 
مجموع انگيزه چنداني براي سرمايه گذاري در ساخت 
مسكن ندارند. بديهي است چنان چه توسعه گر انتظار 
سودهاي قايل قبولي از ساخت و ساز در بازار مسكن 
داش��ته باش��د، به طور طبيعي و بدون نياز به دخالت 
جدي دولت، هم چون دوران گذشته، شاهد افزايش 
س��رمايه گذاري و عرضه در بخش هاي مختلف بازار 

مسكن خواهيم بود.
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زنگ خطر تصادفات مرگبار
در سفرهاي نوروزي

رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهنمايي 
و رانندگي فراجا نس��بت به آمار جانباختگان حوادث 
رانندگ��ي در جاده ه��اي كش��ور در دو روز اول اجراي 
طرح نوروزي پليس راهور ابراز نگراني كرد و در همين 
راس��تا توصيه ها و هش��دارهايي را به م��ردم ارايه داد. 
سرهنگ احمد شيراني در گفت وگو با ايسنا، درباره شمار 
جانباختگان حوادث رانندگ��ي در دو روز آغازين طرح 
نوروزي پليس راهور در جاده هاي كش��ور گف�ت:  از روز 
۲4 اسفند تا ۲۶ اس��فند ماه، ۶۹ فقره تصادف فوتي در 
جاده هاي كش��ور رخ داده كه متاسفانه منجر به مرگ 
۷۶ نفر ش��ده است. همچنين در اين مدت ۱4۶۷ فقره 
تص��ادف جرحي نيز در جاده ه��ا رخ داده كه در جريان 
آن ۱۸۸0 نفر مجروح ش��ده اند. مجروحاني كه برخي 
از آنها دچار معلوليت يا نقص عضو ش��ده اند. وي با بيان 
اينكه آمار تصادفات در دو روز اول اجراي اين طرح بسيار 
نگران كننده است، گفت: اين يك هشدار و زنگ خطر 
براي رانندگان در س��فرهاي نوروزي اس��ت. آماري كه 
اعالم ش��ده آمار جانباختگان در صحنه است و ممكن 
اس��ت برخي از مصدومان نيز در بيمارستان يا در حين 
انتقال به بيمارس��تان جان خود را از دس��ت بدهند. از 
اين رو الزم اس��ت كه رانندگان حتم��ا قبل از رانندگي 
استراحت كافي داشته و به ازاي هر دو ساعت رانندگي 
نيز با توقف در حاشيه امن مسير دقايقي استراحت كرده 
و سپس به مسير خود ادامه دهند. رييس مركز اطالعات 
و كنت��رل ترافيك پليس راهنماي��ي و رانندگي فراجا 
درباره استان هاي داراي بيشترين تصادفات فوتي در اين 
دو روز نيز گفت: بيشترين تصادفات فوتي در جاده هاي 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي، تهران، فارس، كرمان و 
اصفهان رخ داده است. همچنين كمترين وقوع تصادف 
نيز در جاده هاي استان هاي چهارمحال بختياري، ايالم، 
كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان بوده اس��ت. شيراني 
بيش��ترين علت وقوع حوادث رانندگي در اين دو روز را 
عدم توجه به جلو، انحراف و تجاوز به چپ ناشي از عجله و 
شتاب در رانندگي براي سبقت غيرمجاز دانست و گفت: 
اين دو عامل منجر به شديدترين و پرتلفات ترين حوادث 
رانندگي ش��ده است. همچنين عدم توانايي در كنترل 
وسيله نقليه ناشي از خستگي و خواب آلودگي و اصرار 
رانندگان به استمرار رانندگي بدون استراحت و توقف 
نيز از ديگر عوامل وقوع تصادفات است.  به گفته رييس 
مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهنمايي و 
رانندگي فراجا سرعت غيرمجاز هم از عوامل اصلي 
ش��كل گيري حوادث دو روز اخير بوده است. وي با 
بيان اينكه بيشترين ساعات وقوع حوادث رانندگي 
بين ساعات ۱۲ تا ۱۶ بوده است، گفت: رعايت كامل 
مقررات رانندگي، بستن كمربند ايمني، احترام به 
حقوق ساير رانندگان، رعايت سرعت مجاز جاده ها 
و... از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

كاهش ساختمان هاي ناايمن 
پايتخت

مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران از كاهش 
تعداد ساختمان ناايمن شهر تهران خبر داد، گفت: قرار 
است براي مالكاني كه اقدام به ايمن سازي نكرده اند قاضي 
حكم صادر كند. قدرت اهلل محمدي مديرعامل سازمان 
آتش نشاني شهرداري تهران در خصوص آخرين اقدامات 
انجام شده براي ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن شهر 
تهران، گفت: ۱۲۹ ساختمان ناايمن در تهران داشتيم كه 
در حال حاضر به ۹۹ ساختمان رسيده است. او با اشاره به 
ورود دستگاه قضا به ماجراي ساختمان هاي ناايمن شهر 
تهران گفت: قرار است براي مالكاني كه اقدام به ايمن سازي 
نكرده اند قاضي حكم صادر كند.  محمدي با بيان اينكه 
پايش س��اختمان هاي ناايمن شهر توسط آتش نشاني 
انجام شده است، گفت: اين كار از سال ۹۵ به بعد آغاز شد 
و آتش نشانان كار را داوطلبانه آغاز كردند كه در جريان آن 
توانستند ۳۳ هزار ساختمان را در شهر تهران پايش كنند. 
وي تاكيد كرد: مالكان ساختمان ناايمن بايد ايمني در 
ساختمان هاي خود را ارتقا دهند و اگر به آن توجه نكنند بار 
اول انشعابات ساختمان قطع خواهد شد و در صورت عدم 
ارتقاي ايمني، ساختمان با دستور قضايي پلمب مي شود.

سفرهاي برون شهري 
»غيرقانوني« اسنپ در ۲۹ استان 

در حالي كه سازمان راهداري اوايل اسفند ماه سال جاري 
فعاليت »اس��نپ« در بخش برون شهري را غيرقانوني 
اعالم كرده بود، اين اپ س��رويس بين ش��هري خود را 
در ۲۹ استان فعال كرده است. به گزارش تسنيم، سوم 
ماه جاري مسوول كميته فناوري هاي هوشمند حوزه 
معاونت حمل ونقل سازمان راهداري با اعالم غيرقانوني 
بودن فعاليت اسنپ در بخش برون شهري )بين شهري( 
گفته بود: براي حمل مسافر يا كاال در جاده هاي كشور بايد 
سند حمل دريافت شود. عارف رومينا افزود: اسنپ براي 
فعاليت در بخش حمل ونقل برون شهري )بين شهري( 
از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مجوزهاي الزم 
را دريافت نكرده است، قانون مي گويد حمل  مسافر و بار 
در جاده بايد توسط سند حمل انجام شود. بر اين اساس 
در زمان حاضر براي بار، بارنامه و براي حمل ونقل مسافر 
صورت وضعيت صادر مي شود كه بر اين كار نيز بايد تمبر 
باطل شود. وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد براي اين كار 
تمبر صادر مي كند، تأكيد كرد: بنابراين براي حمل مسافر 
يا كاال در جاده هاي كشور بايد سند دريافت شود كه بر 
اين اساس فعاليت اسنپ در بخش حمل ونقل بين شهري 
غيرقانوني است. مشخص نيست با وجود غيرقانوني 
اعالم شدن فعاليت اس��نپ در حوزه برون شهري از 
سوي متولي حمل ونقل جاده اي كشور، مديران اين 
اپ چگونه فعاليت خود را گسترش داده اند. اين اقدام 
در آستانه تعطيالت نوروزي و دشواري هاي مردم در 
خصوص تهيه بليت اتوبوس راه اندازي ش��ده كه در 
صورت اخذ مجوزهاي الزم مي تواند بخشي از تقاضا 

در حوزه برون شهري را پاسخگو باشد.

ورود بازار ملك به فاز تعطيالت
گزارش هاي ميدان��ي، تحليل روزنام��ه »تعادل« از 
كاهش محسوس معامالت ملكي در اسفند ماه سال 
جاري را تاييد كرد. بررسي هاي »تعادل« از تحوالت 
بازار مسكن نشان داد كه در اسفند ماه و در پي نوسان 
ش��ديد و لحظه اي ن��رخ دالر، به ميزان��ي كه تمايل 
فروش��ندگان به ترك بازار افزايش مي يافت، تمايل 
خريداران براي به س��رانجام رشاندن معامالت ملكي 
فزوني مي گرفت تا بلكه در كوران ذوب ش��دن ارزش 
ريال در برابر دالر، بتوانند ارزش دارايي خود را در قالب 
مسكن حفظ كنند.در پي توافق ايران و عربستان در ۱۹ 
اسفند سال جاري اما رويكرد بازيگران بازار مسكن در 
ادامه اين ماه تغيير كرد و اين بار خريداران دست به نقد، 
بازار مسكن را به طور موقت ترك كردند تا بتوانند در 
آينده در قيمت هاي پايين تري مسكن مورد نظر خود 
را بخرند. انتظار مي رود، توقف نسبي معامالت ملكي 
پس از آرامش نرخ دالر در قيمت هاي تعادلي جديد، 
پس از پايان تعطيالت ن��وروز، در نيمه دوم فروردين 
سال ۱40۲ ادامه يابد.  آنگونه كه ايسنا گزارش كرده 
اس��ت، پيگيري ها از بازار مسكن ش��هر تهران نشان 
مي دهد از ۱۵ اسفندماه معامالت تقريبا متوقف شده 
است. امس��ال برخالف س��ال هاي گذشته كه در 
هفته هاي پاياني س��ال، انتظارات تورمي بر بازار 
ملك س��ايه مي انداخت، دو ديدگاه متضاد وجود 
دارد. در حال حاضر تعداد فايل هاي مرغوب عرضه 
شده به بازار مسكن كاهش يافته است. از آن طرف 
مشتري خانه اولي وجود ندارد. معموال فروردين، 
ماه كسادي بازار ملك است و فعاالن بازار مسكن 

انتظار دارند بازار از ارديبهشت وارد رونق شود.

قيمت »امتياز« وام مسكن 
ارزان شد

در آخرين روز معامالتي هفته گذشته، تقاضا و قيمت 
خريد امتياز دريافت وام 4۸0 ميليون توماني مسكن 
افت كرد و در محدوده ۱04 هزار تومان قرار گرفت. 
اين در حالي است كه هر فقره اوراق در اوايل ماه جاري 
حدود ۱۱۸ هزار تومان ب��ود. طبق آخرين قيمت، 
متاهل هاي ساكن پايتخت براي اخذ اوراق مسكن 
بايد ۱00 ميليون و ۷04 هزار تومان پرداخت كنند. 
به گزارش ايسنا، بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق 
مسكن حاكي از اين است كه هر برگ اوراق وام مسكن 
)تسه( در فروردين سال گذشته ۱00 هزار تومان، در 
ارديبهشت سال گذشته ۱04 هزار و ۳00 تومان و در 
خردادماه سال گذشته نيز ۱04 هزار و ۹00 تومان 
قيمت داشت.  بر اين اساس، مجردهاي ساكن تهران 
مي توانند تا ۲۸0 ميليون تومان تسهيالت دريافت 
كنند كه شامل ۲00 ميليون تومان تسهيالت خريد 
مس��كن و ۸0 ميليون تومان وام جعاله مي ش��ود؛ 
لذا براي درياف��ت ۲00 ميليون تومان وام بايد 400 
برگه تسهيالت مس��كن خريداري كنند كه هزينه 
اين تعداد ب��ا اوراق ۱04 ه��زار و ۹00 توماني، 4۱ 
ميليون و ۹۶0هزار تومان مي ش��ود. همچنين با در 
نظر گرفتن ۸0 ميليون توم��ان وام جعاله كه براي 
آن بايد ۱۶0 ورق به مبل��غ ۱۶ ميليون و ۷۸4 هزار 
تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق 
به ۵۸ ميليون و ۷44 هزار تومان مي رسد. زوج هاي 
تهراني نيز بر همين اساس مي توانند تا سقف 4۸0 
ميليون تومان شامل ۲00 ميليون تومان تسهيالت 
خريد مس��كن براي هر نفر و ۸0 ميليون تومان وام 
جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۸00 برگه 
تسهيالت مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۸۳ 
ميليون و ۹۲0 هزار تومان مي شود كه همراه با هزينه 
۱۶ ميليون و۷۸4 هزار توماني وام جعاله كه براي آن 
بايد ۱۶0 ورق تسهيالت مسكن خريداري كنند، در 
مجموع بايد ۱00 ميليون و ۷04 هزار تومان پرداخت 
كنند. سقف اين تس��هيالت براي مراكز استان و 
شهرهاي با جمعيت بيش از ۲00 هزار نفر براي 
مجردها به ۱۶0 و براي زوجين به ۳۲0 ميليون 
تومان رسيده است. با توجه به اينكه مجردها بايد 
۳۲0 و متاهل هاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۶40 
برگه تسهيالت مسكن خريداري كنند، مجردها 
بايد ۳۳ ميليون و ۵۶۸ و متاهل ها نيز ۶۷ ميليون 

و ۱۳۶هزار تومان پرداخت كنند.

اظهارات متناقض درباره افزايش 
۲۵ درصدي قيمت بليت اتوبوس

درحالي كه س��ازمان راهداري بر ع��دم افزايش 
قيمت بلي��ت اتوبوس در ايام ن��وروز تاكيد كرده 
بود، رييس اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافري 
از مجوز سازمان مذكور براي افزايش قيمت خبر 
داد. به گزارش تس��نيم، اول اس��فند ماه امسال 
حاج علي معاون دفتر حمل ونقل مسافر سازمان 
راهداري گفته بود: قيم��ت بليت اتوبوس در ايام 
نوروز افزايش نمي يابد. چهارشنبه هفته گذشته 
نيز مديركل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري 
درباره قيمت بليت اتوبوس در ايام نوروز گفته بود: 
قيمت بلي��ت هيچ تغييري نكرده و قرار نيس��ت 
براي ايام ن��وروز ۱40۲ افزايش يابد. ضمن اينكه 
با شركت هايي كه بعضًا بليت را باالتر از نرخ هاي 
مصوب به فروش برسانند به صورت قاطع برخورد 
خواهي��م كرد. در عين ح��ال، احمدرضا عامري، 
رييس اتحاديه ش��ركت هاي تعاوني مسافربري 
دي��روز اعالم كرد: ب��ا توجه وضعيت نامناس��ب 
فعاالن بخ��ش حمل ونقل اتوبوس، درخواس��ت 
افزايش قيمت ۱00 درصدي را داش��تيم كه در 
نهايت شوراي عالي ترابري با افزايش ۲۵ درصدي 
موافقت كرد. وي افزود: بر اين اساس از بليت اتوبوس 
با افزايش ۲۵ درصدي عرضه مي شود و قرار نيست 
پس از تعطيالت نوروزي اين افزايش قيمت لغو شود. 
وي در پاسخ به اينكه چه تعداد ناوگان در ايام نوروز 
خدمات رساني مي كنند، گفت: در زمان حاضر ۱4 

هزار دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان داريم.
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ردپاي مسكن در تشديد شكاف طبقاتي

زماني براي آبروداري ايرالين ها
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه ت��وان فني و اقتصادي ايرالين ها تحت 
تاثير تحريم، تورم و سركوب قيمت بليت هاي پرواز 
به شدت تحليل رفته است، در اقدامي كم سابقه و در 
آستانه شروع پروازهاي پرشمار نوروزي، پنج شركت 
هواپيماي��ي با هدف كاهش تاخيرها و پش��تيباني 
از يكديگر، تفاهم نامه مش��ترك منعقد كردند. در 
اين حال، اين سوال از س��وي برخي ناظران مطرح 
مي شود كه آيا اين اقدام كم سابقه، پيش زمينه اي 
براي ادغام ايرالين هاي ياد ش��ده در آينده نزديك 

خواهد بود؟
آن گونه كه حس��ام قربانعلي، مديركل روابط عمومي 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در جمع 
خبرنگاران گفت��ه، قرارگاهي با حض��ور هما و چهار 
شركت هواپيمايي آسمان، كيش اير، هواپيمايي قشم 
و هواپيماي��ي آتا براي كاهش تاخي��رات و هم افزايي 

تشكيل شده است.
او اظهار كرد: در اين باره جلسه اي به ميزباني شركت 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران برگزار شد؛ اين 
قرارگاه هدف خدمات رساني هر چه بيشتر به مسافران 
نوروزي را دنبال مي كند تا با هم افزايي چند ش��ركت 
هواپيمايي بتوانيم خدم��ات به مس��افران را در ايام 

تعطيالت نوروز افزايش دهيم.
وي افزود: بر اين اس��اس اين پنج شركت هواپيمايي 
هم پيمان و موظف ش��دند در ص��ورت بروز تاخيرات 
طوالني يا نق��ص فني هواپيم��اي يكديگر، خدمات 
جايگزين را در ايستگاه پروازي به مسافران ارايه كنند 

تا از تاخير بيشتر جلوگيري شود.
اين جلس��ه با حضور روساي هيات مديره و مديران 
عامل پنج ش��ركت هواپيمايي مذكور برگزار ش��د، 

ش��ركت ها موظف ش��دند با هدف تكريم مسافران 
نوروزي و با پش��تيباني از يكديگر طرح س��فرهاي 
نوروزي را با حداقل تاخي��ر و افزايش رضايتمندي 

مسافر به پايان برسانند.
امسال براي انجام سفرهاي نوروزي حدود ۲ ميليون و 
۳00 هزار صندلي پرواز در مسيرهاي داخلي و خارجي 
عرضه شده است؛ همچنين توجه به اهميت مديريت 
سفرهاي نوروزي و همچنين با توجه به پيگيري هاي 
وزير راه و شهرس��ازي، ستاد تسهيل سفرهاي هوايي 
نوروز ۱40۲، براي نخستين بار در سازمان هواپيمايي 

كشوري تشكيل خواهد شد.
اين ستاد كار عملياتي خود را تا ۱۵ فروردين ۱40۲ 
ادامه خواهد داد؛ در اين س��تاد عوام��ل نظارتي و 
اجرايي از س��ازمان هواپيمايي كش��وري، شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي و نمايندگان شركت هاي 
هواپيمايي با رصد ۲4 ساعته فعاليت هاي مربوط به 
سفرهاي هوايي و خدمات رساني به مردم را پايش 

خواهند كرد.
به گ��زارش »تعادل«، خبر تفاه��م ۵ ايرالين براي 
كمك به يكديگر در شرايطي منتشر شده كه در آخر 
هفته گذش��ته تازه ترين آمارهاي منتشر از كارنامه 
پروازها نش��ان داد كه تعداد پروازه��اي داخلي در 
بهمن ماه س��ال جاري به ميزان ۳ درصد افت كرده 
است. افت ۳ درصدي تعداد پروازها در بهمن سال 
جاري، برخالف اظهارنظر مس��ووالن دولتي نشان 
مي دهد، عرضه صندلي در پروازهاي داخلي كاهش 
يافته و به اين ترتيب، س��وخت الزم براي پرواز نرخ 
بليت سفرهاي هوايي فراهم آمده است. اين مساله 
وقت��ي اهميت مي ياب��د كه بداني��م در برابر افت 4 
درص��دي پروازه��اي داخلي در بهمن م��اه، تعداد 

پروازهاي خارجي انجام ش��ده توسط ايرالين هاي 
داخلي ۱۲ درصد رش��د داش��ته اس��ت. يعني در 
ش��رايط س��ركوب قيمت بليت پروازهاي داخلي و 
محدوديت هاي ارزي و بيش��تر ش��دن هزينه هاي 
تعمير و نگه��داري هواپيم��ا، ايرالين ه��ا ترجيح 
داده اند كه توان اندك باقيمانده خود را به س��مت 
پروازهاي خارجي هدايت كنند تا بتوانند درآمدهاي 
بيشتري كس��ب كنند. مساله اي كه موجب شده تا 
تقاضاي داخلي ناديده گرفته شود و جمعيت معدود 

هواپيماسوار بيشتر از هميشه محدود شود. 
 

    افزايش قيمت بليت 
به سال ۱۴۰۲ موكول شد

به گزارش »تع��ادل«، طي ماه ه��اي اخير، زمزمه 
كاهش پروازها از سوي ايرالين هاي داخلي به بهانه 
تعمير و نبود قطعه در فضاي رسانه اي كشور شنيده 
شد اما تاكنون عملياتي نشده است. در اين حال، به 
گفته معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي، اگرچه 
قيمت  بليت هواپيما در نوروز افزايش نمي يابد، اما 
پس از عي��د، افزايش قيمت براي س��ال ۱40۲ در 
شوراي ترابري بررسي مي شود. شهريار افندي زاده، 
معاون حمل و نق��ل وزير راه و شهرس��ازي درباره 
افزايش قيمت بليت هواپيما توضيح داد: قيمت ها 
بايد براساس مصوبات باش��د. از آذر ۱400 قيمت 
بليت هواپيما افزايش نيافته اس��ت و اين افزايش از 
سوي سايت هاي مجهول بوده و قرار شده از طريق 
قوه قضاييه پيگيري شود. به گزارش ايسنا، معاون 
وزارت راه و شهرسازي از مردم درخواست كرد بليت 
هواپيما را از مراكز معتبر تهيه كنند و درباره كنترل 
قيمت بليت ها هواپيمايي، اظهار كرد: شركت هاي 

هواپيمايي درخواس��ت افزايش قيمت داده اند، اما 
دولت تصميم گرفت افزايش قيمت تا پايان امسال 
اتفاق نيفتد، سقف قيمت امسال نبايد افزايش يابد، 
اما براي كنترل قيمت بليت هايي با س��قف بيشتر، 
ستادي با حضور رييس سازمان تعزيرات و نماينده 
دادستاني تش��كيل شده و بررس��ي تحليلي انجام 
ش��ده كه نتيجه آن شناسايي س��ايت هاي نامعتبر 

بوده است.

   ۷ مسير از فهرست پروازهاي 
چارتري خارج شد

افندي زاده ادامه داد: عالوه بر اين در برخي سايت ها، 
بليت با هتل فروخته مي ش��د كه قيمت ها را افزايش 
داده بود و قرار شد در اين سايت ها نيز بليت و هتل مجزا 
فروخته شود و هفت مسير از چارتر خارج شود. ستادي 
به اين منظور در فرودگاه ها مس��تقر است و هرگونه 
خالفي را به صورت ش��اكي به س��ازمان هواپيمايي و 

تعزيرات اعالم كنند.
وي اظهار كرد: اگرچه قيمت ه��ا در نوروز افزايش 
نمي ياب��د، اما پس از عي��د، افزاي��ش قيمت بليت 
هواپيما براي سال ۱40۲ در شوراي ترابري بررسي 
مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي درباره يادآوري 
برخي خبرنگاران درباره اينكه اگرچه تاكيد بر اين 
اس��ت كه قيمت ها از آذرماه ۱400 ثابت مانده، اما 
بررسي ميداني بيانگر افزايش تا ۲00 درصد و تغيير 
قيمت ه��ا در مقاطع مختلف بوده اس��ت، بار ديگر 
اين پاس��خ را تكرار كرد كه س��قف قيمت از آذرماه 
۱400 تغيير نكرده، اما اي��ن نكته را اضافه كرد كه 
در بهمن ماه ۱400 حدود ۹ درصد ماليات بر ارزش 

افزوده به قيمت ها اضافه شده است.



جايگاه اي��ران در گزارش ماه فوريه اسپيدتس��ت، 
در هر دو فهرست كش��ورهايي با بيشترين سرعت 
اينترنت موبايل و ثابت با كاهش روبرو شده، در عين 
حال س��رعت اينترنت هم در ه��ر دو حوزه كاهش 
يافته، زيرا درحالي كه در ژانويه ميانه سرعت دانلود 
در ايران در حوزه اينترنت ثابت ۱۱.۴۴ مگابيت بر 
ثانيه بود اكنون به سرعت ۱۱.۲۷ رسيده و ايران با 
سقوط يك پله اي مواجه شده و در جايگاه ۱۴۷ قرار 
گرفته، در حوزه اينترنت موبايل هم در حالي كه در 
ماه ژانويه، س��رعت دانلود اينترنت موبايل در ايران 
۳۵.۸۷ مگابيت بر ثانيه ب��ود، اين عدد در فوريه به 
۳۵.۰۳ رسيده و ايران را به جايگاه ۶۱ رسانده است، 
در اين شرايط وزارت ارتباطات از عيدي به مردم به 
مناسبت سال نو خبر داده كه آن هم ترافيك رايگان 
پيام رس��ان هاي داخلي است، موضوعي كه البته از 
ديد كاربران اينترنتي جا نمان��ده و به اين موضوع 

انتقاد كرده اند.
جديد ترين گزارش وب س��ايت اسپيدتست نشان 
مي ده��د در فوري��ه ۲۰۲۳ ميالدي ميانه س��رعت 
اينترن��ت موبايل جه��ان ۳۹.۷۷ و ميانه س��رعت 
اينترنت ثابت جه��ان ۷۸.۶۲ مگابيت برثانيه بوده 
است. اين در حالي است كه در نخستين ماه ۲۰۲۳ 
ميالدي )ژانوي��ه(، ميانه س��رعت اينترنت موبايل 
جهان ۳۷.۹۸ و ميانه س��رعت اينترنت ثابت جهان 
۷۶.۳۴ مگابيت برثانيه بود، اي��ن موضوع حاكي از 
افزاي��ش ۱.۹۷ مگابيتي در ح��وزه اينترنت موبايل 
و همچنين افزاي��ش ۲.۲۸ مگابيتي اينترنت ثابت 
است، اتفاقي كه در ايران به صورت معكوس رخ داده 
و هم اينترنت ثاب��ت و هم اينترنت موبايل با كاهش 

مواجه شده است.

    سقوط ۵ پله اي ايران 
در رده بندي اينترنت موبايل

همچنين طبق اي��ن گزارش در دومي��ن ماه ۲۰۲۳ 
ميالدي ميانه س��رعت اينترنت موبايل ايران ۳۵.۰۳ 
مگابيت برثانيه اس��ت، اين در حالي اس��ت كه در ماه 
ژانويه، سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران ۳۵.۸۷ 
مگابيت بر ثانيه، ميانه سرعت آپلود اينترنت موبايل 
۱۰.۵ مگابيت بر ثانيه و تأخير ۲۹ ميلي ثانيه بود كه 
رتبه ايران را به ۵۶ از ميان ۱۳۸ كش��ور رسانده بود، از 
اين رو در ماهي كه گذشت، جايگاه ايران در رده بندي 
كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت با ۵ پله سقوط 

در رده ۶۱ ثبت شده است. 

    سقوط يك پله اي سرعت اينترنت ثابت
در رده بن��دي كش��ورهايي ب��ا بيش��ترين ميان��ه 
س��رعت اينترنت ثابت نيز ايران با س��رعت ۱۱.۲۷ 
مگابيت برثاني��ه در رده ۱۴۷ قرار دارد، اين در حالي 
اس��ت كه ميانه س��رعت دانلود در اي��ران در حوزه 
اينترنت ثابت ۱۱.۴۴ مگابيت بر ثانيه، ميانه سرعت 
آپل��ود ۱.۸۴ مگابيت و تأخير ۲۹ ميل��ي ثانيه بود و 

رتبه ايران را به ۱۴۶ از ميان ۱۷۹ كش��ور مي رساند، 
بنابراين جاي��گاه ايران در ح��وزه اينترنت ثابت نيز 

نسبت به ماه قبل يك پله سقوط كرده است.

    رشد ۱۱ پله اي بلغارستان
 در رده بندي اينترنت موبايل

در رده بندي كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
موبايل به ترتيب در رده نخست و دوم امارات متحده 
عربي و قطر با ميانه سرعت ۱۷۹.۶۱ و ۱۶۰.۳۳ مگابيت 
برثانيه قرار دارند كه البته جايگاه آنها نسبت به ماه قبل 
تغييري نكرده است. در رده سوم كره جنوبي با ميانه 
سرعت ۱۳۸.۴۶ مگابيت برثانيه قرار دارد و جايگاه آن 
يك پله رشد كرده اس��ت. در رده چهارم نروژ با ميانه 
سرعت اينترنت موبايل ۱۳۱.۲۳ مگابيت برثانيه قرار 
دارد و جايگاه آن يك پله نسبت به ماه قبل سقوط كرده 
است. اما در رده پنجم مانند ماه گذشته دانمارك قرار 
دارد و سرعت اينترنت موبايل آن نيز ۱۲۳.۶۶ مگابيت 
برثانيه ثبت ش��ده اس��ت. در رده هاي ششم و هفتم 
به ترتيب كوي��ت )۱۱۹.۷۹ مگابيت برثانيه( و چين 
)۱۱۶.۷۰ مگابيت برثانيه( قرار دارند. در جايگاه هشتم 
رده بندي كشورهايي با بيشترين سرعت موبايل هلند 
)۱۱۴.۲۸ مگابيت برثانيه( قرار دارد وجايگاه آن نسبت 
به ماه قبل ۲ پله سقوط كرده است. در رده نهم مانند ماه 
قبل عربستان سعودي قرار دارد و ميانه سرعت اينترنت 
موبايل آن ۱۰۱.۸۸ مگابيت برثانيه ثبت شده است. در 
رده دهم نيز بلغارستان با ميانه سرعت اينترنت موبايل 
۹۷.۶۰ مگابيت برثانيه قرار داردو جايگاه آن نسبت به 

ژانويه ۲۰۲۳ ميالدي ۱۱ پله رشد كرده است. 

    سقوط ۳ پله اي هنگ كنگ در كشورهايي 
با بيشترين سرعت اينترنت ثابت

در رده بندي كش��ورهايي با بيش��ترين ميانه سرعت 
اينترنت ثابت مانند ماه هاي گذشته سنگاپور )۲۳۷.۱۵ 
مگابيت برثانيه( در رده نخست قرار دارد. پس از آن در 

رده هاي دوم و سوم به ترتيب چين )۲۲۶.۷۷ مگابيت 
برثانيه( و موناكو )۲۲۶.۰۳ مگابيت برثانيه( قرار دارند. 
در فهرس��ت ماه فوريه ۲۰۲۳ ميالدي جايگاه چين 
يك پله و موناكو ۴ پله نس��بت به ماه قبل رشد كرده 
است. در رده هاي چهارم و پنجم نيز به ترتيب شيلي 
)۲۲۴.۴۴ مگابي��ت برثانيه( و ام��ارات متحده عربي 
)۲۱۹.۴۷ مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه شيلي 
در فهرست پر سرعت ترين هاي اينترنت ثابت نسبت 
ماه قبل ۲ و امارات متحده عربي يك پله سقوط كرده 
است. در رده ششم تايلند با ميانه سرعت اينترنت ثابت 
۲۰۳.۲۸ مگابيت برثانيه قرار دارد و جايگاه آن نسبت 
به ژانويه ۲۰۲۳ ميالدي هيچ تغييري نكرده اس��ت. 
در رده هفتم نيز دانمارك با ميانه س��رعت ۲۰۰.۶۲ 
مگابي��ت برثانيه قرار دارد و جايگاه آن نس��بت به ماه 
قبل دو پله صعود كرده است. در رده هاي هشتم و نهم 
نيز هنگ كنگ )۱۹۸.۵۳ مگابي��ت برثانيه( و امريكا 
)۱۹۸.۱۷ مگابي��ت برثانيه( قرار داش��تند. طبق اين 
جدول جايگاه هنگ كنگ در فهرست كشورهايي با 
بيش��ترين ميانه س��رعت اينترنت ثابت در ماه فوريه 
نسبت به ماه قبل ۳ پله و امريكا يك پله سقوط كرده 
است. در رده دهم نيز مانند ماه گذشته اسپانيا قرار دارد 
كه ميانه سرعت اينترنت ثابت آن ۱۸۰.۳۰ مگابيت 

برثانيه ثبت شده است.

    عيدي وزير ارتباطات به مردم
 ترافيك رايگان پيام رسان داخلي

در شرايطي كه كاربران اينترنتي از وضعيت سرعت 
و كيفيت اينترنت گاليه دارند و اين موضوع به روايت 
آمار اسپيدتس��ت هم صدق مي كند، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات از عيدي به كارب��ران خبر داده 
اس��ت، آن هم به س��بك ترافيك در پيام رسان هاي 
داخلي. از اي��ن رو محمد احس��ان خراميد- رييس 
مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات- با انتشار پستي در يك پيام رسان 

داخلي اعالم كرد: به عنوان عيدي به مردم، ترافيك 
پيام رس��ان هاي داخلي و برخي از سكوهاي ارتباط 
تصويري داخلي در ايام نوروز به مدت دو هفته رايگان 
است و هزينه آن توسط وزارت ارتباطات به اپراتورها 
پرداخت مي شود. همچنين عيس��ي زارع پور - وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات - در گفت وگو با ايسنا، 
درباره آخرين وضعيت اتصال پيام رسان هاي داخلي 
به يكديگر و ايجاد قابليت اينتركانكش��ن اظهار كرد: 
يكي از نگراني ه��اي كاربران تعدد پيام رس��ان هاي 
داخلي بود؛ هرچند كه اين تنوع يك فرصت به شمار 
مي رود و به بحث رقابت كمك مي كند تا پيام رسان ها 
خدمت بيشتري ارايه دهند. وي افزود: ما اين تهديد 
را به فرصت تبديل كردي��م البته اين موضوع بر يك 
تجربه جهاني مبتني است و در قانون جديد اتحاديه 
اروپا كه براي فعالي��ت پلتفرم هاي خارجي تصويب 
كرده اعالم شده است كه از ابتداي ژانويه سال ۲۰۲۴ 
يعني كمتر از ۹ ماه ديگر در اروپا اجباري مي شود. در 
آنجا هم اجبار شده است كه تمام پلتفرم هاي خارجي 
بايد به پلتفرم هاي بومي اروپا اينتركانكشن بدهند. 
يعني اگر يك پلتفرمي در اروپا راه اندازي شود و حتي 
۱۰۰ هزار كاربر داشته باشد، بايد به طور مثال تلگرام 
و واتس آپ ب��ه آن اين قابليت را بدهند، وگرنه اجازه 
فعاليت نخواهند داش��ت. وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات تأكيد كرد: اين جهت گيري اس��ت كه دنيا 
دارد و براي جلوگيري از انحصار، ايجاد رقابت و فراهم 
كردن سرويس و حمايت از پلت فرم هاي خودشان به 
اين سمت حركت مي كند. ما هم استانداردهاي الزم 
را تدوين و به پيام رس��ان هاي داخلي ابالغ كرديم و 
نزديك به دو ماه است كه در حال پياده سازي هستند. 
تست هاي اوليه انجام شده و اكنون بين »ايتا« و »بله« 
اين ارتباطات برقرار ش��ده اما در نسخه جديدي كه 
منتشر مي كنند وجود خواهد داشت. قولي كه به ما 
داده اند حداكثر تا شنبه يا يكشنبه اين قابليت كه در 
گام اول ارسال پيام، گام بعد ارسال فايل و در گام هاي 
بع��د هم گروه و كانال اس��ت، اجرايي خواهد ش��د و 

اميدواريم تا پيش از سال اين دوگام را ارايه دهيم.

    ترافيك رايگان پيام رسان داخلي
 به مذاق كاربران خوش نيامد

با وجود اين به نظر مي رسد اين عيدي چندان به مذاق 
كاربران اينترنتي خوش نيامده است، برخي اين هديه 
را با هديه وزير س��ابق ارتباطات و فناوري اطالعات 
مقايس��ه مي كنند كه ترافيك ه��اي بين المللي به 
كاربران ارايه مي كرد و برخي ديگر مي گويند عطاي 
ترافيك رايگان را به لقايش بخش��يده اند و در عوض 
خواس��تار كيفيت بهتر اينترنت بين الملل شده اند. 
موضوعي كه البته چندان هم بيراه نيست، زيرا زماني 
كه عيسي  زارع پور در مسند وزارت قرار گرفت، وعده 
اينترنت  با سرعت داد و حاال كه يك سال و نيم از زمان 
حضور او در وزارتخانه گذشته، نه تنها سرعت اينترنت 

بهبود نيافته كه كاربران هر روز از شرايط شاكي اند.

دنیای فناوریاخبار

ادامه از صفحه اول
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اشتراك تلويزيون اينترنتي 
گوگل گران شد

هزينه اش��تراك ماهانه يوتي��وب تي وي گوگل 
در اقدامي مش��ابه اين سرويس پخش اينترنتي، 
افزايش يافت. به گزارش ايسنا، يوتيوب تي وي در 
ايميلي به مشتريانش اعالم كرد: پس از حدود سه 
سال، ما قيمت اشتراك ماهانه را از ۶۴ دالر و ۹۹ 
سنت، به ۷۲ دالر و ۹۹ سنت افزايش مي دهيم. 
از آنجا كه هزينه هاي محت��وا افزايش پيدا كرده 
و ما به س��رمايه گذاري در كيفيت سرويس خود 
ادامه مي دهيم، قيمت خود را براي تداوم عرضه 
بهترين سرويس ممكن براي شما، به روز رساني 
مي كنيم. مسش��تريان فعلي تغيير قيمت جديد 
را در نخستين دوره صورتحساب در ۱۸ آوريل يا 
پس از آن مشاهده خواهند كرد. يوتيوب تي وي 
آخرين بار هزينه طرح اشتراك ابتدايي خود را در 
ژوئن ۲۰۲۰ باال برده بود و در آن زمان، قيمت ها 
را به ميزان ۳۰ درصد افزايش داده و از ۵۰ دالر، 
به ۶۴ دالر و ۹۹ سنت در ماه رسانده بود. هزينه 
ماهانه يوتيوب تي وي هنگامي كه در سال ۲۰۱۷ 
راه اندازي شد، ۳۵ دالر بود. بر اساس گزارش ياهو 
فاينانس، اين خبر فقط دو روز پس از آن منتشر 
شد كه اين پلتفرم اعالم كرد قابليت مولتي ويوي 
جديدي را امتحان مي كند ك��ه به عالقه مندان 
مسابقات ورزشي اجازه مي دهد همزمان، چهار 
بازي از پيش انتخاب شده را مشاهده كنند. اين 
گزين��ه منعكس كننده توجه ب��االي يوتيوب به 
مسابقات ورزش��ي همزمان با تشديد رقابت در 

فضاي پخش اينترنتي است.

هكرها مي توانند كنترل 
گوشي هاي مجهز به مودم هاي 

سامسونگ را به دست بگيرند
كارشناس��ان امنيتي گوگل مي گويند كه برخي 
مودم هاي اگزينوس سامس��ونگ داراي مشكل 
امنيتي جدي هستند كه هنوز توسط سامسونگ 
رفع نش��ده اس��ت. گوگل به تازگ��ي اعالم كرده 
است كه يك مشكل امنيتي جدي در مودم هاي 
سامس��ونگ موجب شده اس��ت تا دستگاه هاي 
مبتني بر اين تراشه ها، از جمله برخي گوشي هاي 
سري پيكسل و گلكسي در مقابل حمالت هكرها، 
آسيب پذير باشند. سامس��ونگ تاكنون اقدامي 

براي حل مشكل نكرده است. 

   آسيب پذيري مودم هاي سامسونگ
 چقدر جدي است؟

 )Project Zero( تيم تحقيقات امنيتي گوگل
در پس��تي داخل وبالگ خود، ادعا كرده اس��ت 
ك��ه دس��تگاه هاي داراي مودم ه��اي اگزينوس 
سامس��ونگ، از جمل��ه پيكس��ل ۶ و ۷ در كنار 
گلكسي S۲۲ و A۵۳ در سطوح پايه آسيب پذير 
هستند. اين نقص امنيتي مي تواند موجب شود تا 
هكرها بتوانند بدون هيچ گونه تعاملي با قرباني و 
تنها با داشتن شماره همراه وي، كنترل دستگاه 
او را از راه دور به دس��ت بگيرن��د. طبق اعالميه 
كارشناس��ان امنيتي گ��وگل، هكرهاي باتجربه 
مي توانند با كم��ي جس��ت وجو، ابزارهاي الزم 
براي سوءاستفاده از اين آسيب پذيري را توسعه 
دهند. البته گوگل اش��اره دارد كه بسته امنيتي 
ماه م��ارس موجب رفع اين مش��كل در س��ري 
گوشي هاي پيكسل مي شود؛ اما اين بسته هنوز 
براي برخ��ي مدل ها مثل پيكس��ل ۶ و ۶ پرو در 
كنار ۶a منتش��ر نشده است. ساير دستگاه هايي 
كه تحت تاثير آس��يب پذيري مذكور مي ش��وند 
شامل موارد زير هستند: تعدادي از گوشي هاي 
سامسونگ مثل گلكسي S۲۲ و برخي مدل هاي 
 S بعضي از موبايل هاي ويوو سري ،A و M سري
و X، گجت هاي پوشيدني داراي تراشه اگزينوس 
W۹۲۰، خودروه��اي داراي تراش��ه اگزينوس 
آتو T۵۱۲۳. ناگفته نماند كه تنها دس��تگاه هاي 
داراي مودم هاي سامس��ونگ از آس��يب پذيري 
كشف شده توسط گوگل، رنج مي برند. به همين 
 S۲۲ دليل صاحبان اغلب دستگاه هاي گلكسي
مي توانند نسبت به امنيت گوشي خود مطمئن 
باش��ند؛ زيرا مدل ه��اي فروخته ش��ده خارج از 
اروپ��ا و برخي كش��ورهاي آفريقايي به تراش��ه 
اسنپدراگون و مودم كوالكام مجهز هستند. با اين 
حال دستگاه هاي محبوبي مثل گلكسي A۵۳ و 
نسخه اروپايي گلكسي S۲۲ تا زمان انتشار بسته 
به روزرساني امنيتي، در معرض خطر قرار خواهند 
داش��ت. مودم هاي قديمي سامسونگ در ليست 
منتشر ش��ده توسط گوگل به چشم نمي خورند؛ 
در نتيجه پرچم��داران قبلي اين ش��ركت مثل 
گلكسي S۲۱ در مقابل آس��يب پذيري مذكور، 
ايمن هستند. همچنين جديدترين پرچمداران 
كره اي ها، يعني س��ري گلكسي S۲۳ در تمامي 
مدل ها از تراشه اسنپدراگون بهره مي برد و جاي 
نگراني براي صاحبان آن وجود نخواهد داش��ت. 
كارشناس��ان امنيتي گوگل توصيه مي كنند كه 
كاربران دستگاه هاي گفته شده، براي جلوگيري 
از حم��الت مي توانند تماس واي ف��اي و قابليت 
VoLTE گوش��ي خود را غيرفعال كنند؛ اگرچه 
اي��ن كار موجب كاه��ش كيفي��ت تماس هاي 
صوتي خواهد ش��د. در اغلب موارد، پژوهشگران 
امنيتي پيش از انتش��ار عمومي جزييات مرتبط 
با آسيب پذيري ها، آنها را به شركت هاي مسوول 
گزارش مي دهند و بعد از گذش��ت ۹۰ روز آنها را 
رسانه اي مي كنند. به نظر مي رسد كه سامسونگ 
هنوز موفق به رفع مشكل گفته شده در ۱۸ مودم 
معيوب خود، نشده است و به همين منظور هم، 
گوگل برخالف رويه هميش��گي خ��ود، از ارايه 

جزييات فني بيشتر خودداري كرده است.

سناريوي پيش روي بورس 
 ش��رايط به طور كل بهتر از انتظار باش��د. اما در حالي اين 
ياداشت را قلم مي زنيم كه تنها دو روز كاري ديگر تا پايان 
سال فاصله داريم و بازار رفته رفته براي نوروز آماده مي شود. 
به اين ترتيب چهارش��نبه هفته گذش��ته آخرين مهلت 
فعاالن براي فروش سهام و ثبت درخواست وجه حاصل 
بود. لذا از اينجا به بعد، بازار ديگر مش��كلي از بابت فروش  
حقيقي ها ناشي از تامين نقدينگي نخواهد داشت. در كف 
بازار چهارشنبه نيز فروشنده ها تمايلي براي عرضه سهام از 
خود نشان نمي دادند در طرف مقابل اما شاهد ايستادگي 
جدي خريداران بدون توجه به تعطيالت پيش رو بوديم 
كه خود عاملي براي تداوم حركت روبه جلوي شاخص در 
اين دو روز باقي مانده خواهد بود. لذا در جمع بندي مطالب 
گفته شده و با توجه به كاهش ريسك هاي بازار و همچنين 
غيبت فروشندگان به نظر مي رسد براي امروز بازار مثبت 
و خوبي را داشته باشيم؛ به ويژه اينكه پس از اتمام ساعت 
معامالت چهارشنبه خبر رسيد كه نرخ تسعير ارز جهت 
محاسبه قيمت خوراك محصوالت پتروشيمي و پااليشي 
در اسفند ماه مطابق با نيماي ۲ و براي سال ۱۴۰۲ نيز به 
همين شكل محاسبه خواهد شد. اين خبر بسيار مهمي 
است و برداشت ما اين است كه مطابق با اين تصويب نامه، 
دولت نرخ نيماي ۲ را به رسميت شناخته و اين اتفاق فضاي 

بودجه عمومي دولت را اصالح مي كند. 
و اما به سراغ پيش بيني بازار ۱۴۰۲ برويم. سالي كه اكثر 
فعاالن معتقدند مي تواند س��ال خوبي براي بازار سرمايه 
باشد. چراكه با منعكس ش��دن واقعيت هاي اقتصادي و 
بهبود وضعيت سودس��ازي شركت ها به واسطه نرخ دالر 
حواله اي ۳۷-۳۸ هزار توماني و همچنين محصوالتي كه 
در بورس كاال بعضا با دالر بيش از ۴۵ هزار توماني به فروش 
مي رسانند، به مرور كف قيمت در بسياري از سهم ها رشد 
خواهد كرد. از طرف ديگر تحوالت و بهبود روابط در حوزه 
سياست خارجي كه در پاراگراف اول به آن اشاره اي كوتاه 
كرديم باعث عقبگرد جدي طال و دالر و خروج پول از اين 
دست بازار ها شده است گرچه تاثيرات آن چند روزي بازار 
ما را نيز دچار نوس��ان كرد اما با توجه به فاصله جدي بازار 
س��رمايه با ديگر بازار ها از ُبعد ارزندگي، همچنان بورس 
مي تواند محل خوبي براي جذب نقدينگي و سرمايه هاي 
سرگردان باش��د. امري كه دولت هم از آن به خوبي باخبر 
است. لذا دولت با جبران اشتباهات گذشته خود يعني توقف 
دس��ت درازي به جيب شركت ها و به رسميت شناختن 
بورس كاال و همچنين مديريت صحيح بازار ارز به معناي 
نزديك كردن نرخ حواله نيماي ۲ به بازار بازار آزاد مي تواند 
ركود ساير بازارها را رقم بزند كه اين تغييرات مي تواند نقطه 
آغازي براي حركت رو به جلوي بورس باشد. رويدادي كه 

در نهايت به سود دولت تمام خواهد شد.

تيك تاك در تلفن هاي دولتي 
انگليس ممنوع شد

انگليس اعالم كرد كه تيك تاك را در تلفن هاي دولتي 
ممنوع خواهد كرد و اين ممنوعيت فوري اجرا خواهد 
ش��د. به گزارش ايس��نا، انگليس با اين اقدام، به جمع 
كشورهاي غربي ديگري مي پيوندد كه استفاده از اين 
اپليكيشن ويدئويي چيني را به دليل نگراني هاي امنيتي، 
در تلفن هاي همراه و دستگاه هاي ديگر دولتي ممنوع 
كرده ان��د. تيك تاك به دليل اي��ن نگراني كه اطالعات 
كاربران اين اپليكيش��ن متعلق به شركت چيني بايت 
دنس، ممكن است به دست دولت چين بيفتد و منافع 
امنيتي غربي را تضعيف كند، تحت تفحص فزاينده اي 
قرار گرفته است. اليور داودن - وزير دفتر كابينه انگليس 
- در بياني��ه اي اعالم كرد كه امني��ت اطالعات دولتي 
حساس بايد در اولويت نخس��ت قرار گيرد. بنابراين ما 
امروز اين اپليكيش��ن را در دستگاه هاي دولتي ممنوع 
مي كنيم. استفاده از اپليكيشن هاي ديگر استخراج كننده 
داده نيز تح��ت بازبيني قرار مي گيرد. دولت انگليس از 
مركز ملي امنيت سايبري خواسته است آسيب پذيري 
احتمالي اطالعات دولت از سوي اپليكيشن هاي شبكه 
اجتماعي و مخاطرات پيرامون چگونگي دسترس��ي 
يافتن و استفاده از اين اطالعات حساس را بررسي كند. 
امريكا، كانادا، بلژيك و كميسيون اروپا تاكنون استفاده 
از اپليكيشن تيك تاك در دستگاه هاي دولتي را ممنوع 
كردند. داودن گفت: محدود كردن استفاده از تيك تاك 
در دستگاه هاي دولتي، يك گام محتاطانه و مناسب، بر 
اساس توصيه كارشناسان امنيت سايبري ما است. در 
واكنش به اين ممنوعيت، تيك ت��اك اعالم كرد از اين 
تصميم مايوس شده و گام هايي را براي حمايت بيشتر 
از اطالعات كاربران اروپايي برداش��ته است. سخنگوي 
تيك تاك گفت: ما بر اي��ن باوريم كه اين ممنوعيت ها 
بر مبناي سوءبرداش��ت اساس��ي و تحت تاثير مسائل 
ژئوپليتيكي گسترده بوده اس��ت كه در آن تيك تاك و 
ميليون ها كاربرش در انگليس، نقشي ندارند. چين اعالم 
كرد كه اين تصميم بر اساس مالحظات سياسي به جاي 
در نظر گرفتن حقايق بوده است. سفارت چين در لندن، 
در بيانيه اي اعالم كرد: اين اقدام، مداخله در فعاليت هاي 
عادي ش��ركت هاي مرتبط در انگليس بوده و نهايتا به 
ضرر منافع خود انگليس خواهد بود. داودن به پارلمان 
انگليس اعالم كرد: دستگاه هاي دولتي اكنون تنها به 
اپليكيشن هاي ش��خص ثالث از يك فهرست از پيش 

تعيين شده امكان دسترسي خواهند داشت. 

اهميت همكاري هاي 
صادراتي

 مقاصد دورتر مانند اروپا يا آفريقا مشكالتي دارد اما اين 
مسائل در رابطه با كشورهاي منطقه صدق نمي كند. 
در صورتي كه به درستي ظرفيت ها شناسايي شود و 
زيرساخت هاي الزم فراهم شوند و در نهايت دسترسي 
به بازار مهيا ش��ود، قطعا مي توان انتظار داشت كه در 
مدتي كوتاه، بهترين گزينه ها براي ما فراهم ش��وند و 
صادرات ما به كشورهاي حاشيه خليج فارس توسعه 

پيدا كند. 

جديدترين رده بندي جهاني سرعت اينترنت منتشر شد

سرعت اينترنت ايران، كاهشي ماند

ربات هاي قابل تنظيم جديد را مي توان براي انجام انواع كارها در فضا قرار داد
ربات هاي قابل تنظيم جديد را مي توان براي كارهايي كه 
در فضا انجام مي شود، در پيكربندي هاي مختلف كنار 
هم قرار داد، تركيب كرد و مطابقت داد. به گزارش ايسنا 
و به نقل از آي اي، وقتي باالخره در فضا مس��تقر شويم، 
به انواع ربات ها نياز خواهيم داشت تا زندگي در آنجا را 
برايمان آسان كنند. اكنون موسسه فناوري ماساچوست 
)MIT( اي��ن ايده را با معرف��ي ربات هاي قابل تركيب 
و تطبيق كه مي توانند در پيكربندي هاي بي ش��ماري 
براي كارهاي مختلف مونتاژ ش��وند، به سطح جديدي 
 WORMS ارتقاء داده است. اين سيستم هاي جديد
ناميده مي شوند و بر اساس بيانيه مطبوعاتي مهندسان 

MIT كه به تازگي منتشر ش��ده است، آنها مي توانند 
نحوه برخورد ما با رباتيك فضايي را متحول كنند. جورج 
لوردوس، سرپرست اين گروه مي گويد: مي توانيد يك 
 WORMS سوله روي ماه را با قفسه هايي از ربات هاي
تصور كنيد. فضانوردان مي توانند به اين س��وله بروند، 
ربات هاي مورد نياز خود را به همراه پايه ها، بدنه، حسگرها 
و ابزار مناسب انتخاب كنند و همه چيز را به هم بچسبانند 
و پس از اتمام كار مورد نظر، براي انجام كاري ديگر دوباره 
آنها را جدا كنند و به نحوي ديگر مونتاژ كنند تا يك ربات 
جديد بسازند. وي افزود: اين طراحي، انعطاف پذير، پايدار 
و مقرون به صرفه است. اين ربات هاي مفصلي مستقل 

هر كدام موتورها، حسگرها، رايانه و باتري خود را حمل 
مي كنند. آنها مي توانند براي انجام كارهاي پيچيده تر يا 
به صورت جداگانه ب��راي اهداف كوچك تر با هم جمع 
شوند. مهندس��ان MIT براي س��اخت اين ربات ها از 
يكي از منعطف ترين حيوانات روي زمين يعني كرم ها 
الهام گرفته اند. مايكل براون از اعضاي گروه سازنده اين 
ربات ه��ا مي گويد: همانطور كه ما ب��ه الهام از حيوانات 
فكر مي كرديم، متوجه ش��ديم كه يكي از س��اده ترين 
حيوانات، كرم ها هس��تند كه حركات مشابهي را با بازو 
يا پا يا س��تون فقرات انجام مي دهند و سپس اين ايده 
خلق شد كه ما مي توانيم همه اين ربات ها را با استفاده از 

ويژگي هاي كرم مانند بسازيم. گام بعدي اين بود كه اين 
ربات ها قابل تنظيم باشند. بروك بنشه از ديگر اعضاي 
اين گروه مي گويد: ايده ما اين بود كه تنها با چند قسمت 
كه به روش هاي مختلف تركيب شده اند، بتوان همه اين 
ربات هاي مختلف را با هم تركيب كرد. كوين كمپتون، 
مهندس مركز تحقيقات النگلي ناسا مي گويد: عبارات 
بسياري براي توصيف سيستم هاي موثر براي اكتشافات 
فضايي آينده وجود دارد، از جمله اينكه آنها بايد ماژوالر، 
قابل تنظيم مجدد، سازگار و تطبيق پذير، انعطاف پذير، 
مفصلي و غيره باش��ند و مفهوم WORMS همه اين 

ويژگي ها را به همراه مواردي ديگر در بر مي گيرد.

كميسيون ارتباطات فدرال امريكا ارتباط مستقيم ماهواره ها با گوشي هاي هوشمند را ممكن مي كند
كميس��يون ارتباطات فدرال طرح جديدي را پيشنهاد 
كرده كه به موجب آن، اتصال ماهواره اي به طور مستقيم 
در دسترس گوشي هاي هوش��مند سراسر جهان قرار 
مي گيرد. كميسيون ارتباطات فدرال )FCC( در حال 
تنظيم قانوني است كه به شركت ها اجازه مي دهد خدمات 
اتصال ماهواره اي را مستقيمًا به گوشي هاي موبايل ارايه 
كنند، مانند كاري كه اسپيس ايكس و T-Mobile در 
تالش براي انجام آن هستند. اعالميه اي درباره قوانين 
پيشنهادي اين طرح تصويب شده كه در آن به توضيحاتي 
مانند نحوه دريافت مجوزهاي الزم توس��ط شركت ها 
اشاره شده است. تمركز اصلي اين پيشنهاد شركت هاي 

ماهواره اي است كه قصد دارند با اپراتورهاي شبكه فعلي 
همكاري داشته باشند و از بخش هايي از طيف استفاده 
 ۵G كنند كه به طور سنتي براي استانداردهايي مانند
رزرو شده است. نكته قابل توجه درباره اين رويكرد اينكه 
به گوش��ي ها اجازه مي دهد تا بدون نياز به سخت افزار 

اضافي به ماهواره ها متصل شوند.

   اتصال ماهواره اي 
براي گوشي هاي هوشمند سراسر جهان

جسيكا روزن وورس��ل، رييس هيات مديره FCC در 
بيانيه اي درباره ط��رح جاه طلبانه آن مي گويد: نيازي 

نيست به اين فكر كنيم كه چه شبكه و چه خدماتي در 
كجا در دسترس است. اتصاالت در همه جا و هميشه 
كار خواهند كرد. روزن وورسل همچنين خاطرنشان 
كرد كه رويكرد اين تنظيم كننده »براي آسان تر كردن 
روند دريافت مجوز ب��راي اپراتورهاي ماهواره اي كه با 
ارايه دهندگان زميني همكاري مي كنند« طراحي شده 
است. با اين حال، هنوز سواالت قابل بحث بسيار زيادي 
وجود دارد كه FCC سعي دارد آنها را برطرف كند. در 
بيانيه مطبوعاتي آن توضيح داده شده كه اين سازمان به 
دنبال نظرات در مورد نحوه عملكرد سيستم هايي مانند 
۹۱۱ و هشدارهاي اضطراري در هنگام اتصال شخصي 

به ماهواره و اينكه آيا اين چارچوب مي تواند به باندها، 
مكان ها و برنامه هايي كه ممكن اس��ت توسط چنين 
همكارهايي پشتيباني شوند گسترش پيدا كند يا خير 
است. در نهايت بايد به اين موضوع اشاره كرد كه فناوري 
 Snapdragon( ارتباط ماهواره اي اپل و كوال��كام
Satellite( دقيقًا چيزي نيس��تند كه FCC تالش 
دارد قوانيني را براي آنها پيشنهاد كند. اين فناوري ها 
از طيف داراي مجوز براي اپراتورهاي ماهواره اي مانند 
Globalstar و Iridium استفاده مي كنند، به جاي 
اينكه از مجوزهاي اپراتورهاي ش��بكه س��لولي مانند 

اسپيس ايكس، AST و Lynk استفاده كنند.

وزير ارتباطات عنوان كرد
»پنجره ملي خدمات دولت هوشمند« پروژه برتر اتحاديه بين المللي ارتباطات

پروژه پنجره ملي خدمات دولت هوشمند جمهوري 
اسالمي ايران، در بخش جوايز اجالس جهاني جامعه 
اطالعاتي امسال موسوم به WSIS ۲۰۲۳، به عنوان 
پروژه برتر اتحاديه بين المللي ارتباطات برگزيده شد. 
به گزارش ايرنا، »عيس��ي زارع پور« وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در كانال خود در پيام رسان »بله« 
نوش��ت: يكي از برنامه هاي راهب��ردي و مهم دولت 
س��يزدهم در حوزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
تحقق دولت هوشمند است. به همين منظور ما هم 
عزم خودمان را جزم كرديم كه اي��ن پروژه باالخره 
پس از سال ها انتظار به سرانجام برسد. وي افزود: در 

همين راستا طي يك و نيم سال گذشته با كار و تالش 
شبانه روزي همكارانم در سازمان فناوري اطالعات، 
مشاركت س��ازمان اداري و اس��تخدامي و همكاري 
ساير دس��تگاه هاي اجرايي اين پروژه پيشرفت قابل 
توجهي داشته است. وي افزود: تا به امروز ۹۳ درصد 
از دس��تگاه هاي اجراي��ي به »پنج��ره ملي خدمات 
دولت هوش��مند« پيوس��ته اند و چيزي حدود سه 
هزار خدمت از اين طريق در دس��ترس كاربران قرار 
دارد. زارع پ��ور تصريح ك��رد: هرچند وضعيت فعلي 
پروژه دولت هوش��مند به هيچ وجه با وضعيت آن در 
ابتداي استقرار دولت سيزدهم قابل مقايسه نيست، 

اما هنوز تا رس��يدن به نقطه مطل��وب فاصله داريم. 
وزير ارتباطات با بي��ان اينكه طي برنامه ريزي انجام 
شده قرار است در سال آينده تمامي خدمات دولت 
از اين طريق به مردم ارايه ش��ود و حداقل ۲۰ درصد 
از خدمات دستگاه هاي اجرايي به صورت هوشمند 
ارايه شود، اعالم كرد: خبر خوب اينكه در بخش نهايي 
داوري پروژه هاي دولت الكترونيك مسابقات اجالس 
جهاني جامعه اطالعاتي )WSIS( كه هم زمان با روز 
سوم اجالس جهاني جامعه اطالعاتي سال ۲۰۲۳ در 
ژنو سوييس برگزار شد، اتحاديه بين المللي ارتباطات 
)ITU( اين پروژه را به عنوان يكي از پروژه هاي برتر 

 WSIS در حوزه دولت الكترونيك انتخاب و جايزه
Prize Champion ۲۰۲۳ را ب��ه رييس محترم 
سازمان فناوري اطالعات ايران كه به نمايندگي از اين 
وزارتخانه در اين اجالس شركت كرده بود اهدا كرد. 
زارع پور افزود: همه دستگاه هاي اجرايي كه به پنجره 
مّلي خدمات دولت هوشمند متصل شده اند؛ رسانه ها 
و به ويژه سازمان صداوسيما كه در پيگيري پيوستن 
دستگاه هاي اجرايي نقش موثري داشتند؛ همكاران 
در سازمان امور استخدامي و اداري و سازمان فناوري 
اطالع��ات كه در به ثمر نشس��تن اين پ��روژه نقش 

كليدي داشتند و اين مسير همچنان ادامه دارد.



پس از گذش��ت ۱۵ ماه از آخرين قيمت گذاري خودرو، 
معاون وزير صمت هفته گذشته در نشست خبري خود 
خبر داد قيمت كارخان��ه  اي خودرو بين ۳۰ تا ۷۰ درصد 
افزايش خواهد داشت. هنوز مدت زمان زيادي از اعالم اين 
خبر نگذشته بود كه روابط عمومي وزارت صمت با تكذيب 
اين خبر تاكيد كرد شوراي رقابت در اين مورد تصميم گير 
است و اطالع رساني مي كند و اين مورد را در راستاي لزوم 
روشنگري دانست. ميزان درصد رشد قيمتي خودرو كه 
منوچهر منطقي اعالم كرد، پيش از اين نيز توسط عضو 
هيات مديره انجمن قطعه س��ازان اعالم شده بود. مازيار 
بيگل��و، عضو هيات مديره انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو، ۱۶ اس��فندماه در يك نشس��ت 
خبري اعالم كرد بنابر اخبار رس��يده از شوراي رقابت به 
اين انجمن، قيمت خ��ودرو بين ۳۰ تا ۸۰درصد افزايش 
خواهد داش��ت هرچند همانروز سپهر دادجوي توكلي، 
مدير روابط عمومي شوراي رقابت، اين خبر را تكذيب كرد، 
اما حاال در گفت وگو با خبرگزاري فارس بر خبر افزايش 
قيمت خودرو در سال آتي مهر تاييد زده، اما گفته است 
كه نرخ گذاري قيمت خودرو و اعالم  آن  وظيفه شوراي 
رقابت نيست. ناهماهنگي در تعيين قيمت خودرو، باعث 
شده تا بازار آزاد خودروي كشور در روزهاي واپسين سال 
۱4۰۱ از كاهش قيمت دست بكشد و برخي از خودروها 

كه ريزش قيمت داشتند، با افزايش قيمت همراه شوند.

   از تكذيب تا تاييد شوراي رقابت 
س��پهر دادج��وي توكلي در پاس��خ به اين س��وال كه 
نتيجه برگزاري كارگروه هاي مش��ترك درباره قيمت 
خودرو به كجا رسيد و آيا طرح موضوع افزايش قيمت 
كارخان��ه اي خودرو بين ۳۰ تا ۷۰ درصد كه از س��وي 
يكي از مسووالن اعالم شد صحت دارد؟ گفت: شوراي 
رقابت »دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري« را 
به نهادهاي مجري هر حوزه اعالم مي كند و آنها موظفند 
بر اساس دستورالعمل مذكور قيمت آن كاال را تعيين 
كنند در موضوع خودرو و اعالم قيمت نيز اين كار برعهده 
شوراي رقابت نيست و به هيچ عنوان طبق قانون، شوراي 
رقابت وظيفه اعالم قيمت را بر عهده ندارد. او گفته است: 
در مورد قيمت خودرو بر اساس فرمول ها و داده هاي 
جمع آوري شده به جمع بندي هايي رسيده ايم و بعد 
از تعطيالت نوروز نقشه راه نهايي را شوراي رقابت ارايه 
مي دهد و بر اساس آن به دستگاهي كه موظف به اعالم 
قيمت خودرو است ابالغ مي شود تا دستگاه مربوطه 

ابالغ قيمت جديد خودرو را انجام دهد.

   وظيفه شوراي رقابت 
اعالم نرخ خودرو نيست

او در عين ح��ال عنوان كرده: »اعالم قيمت با ش��وراي 
رقابت نيست و شوراي رقابت كار كارشناسي براي صدور 
دستورالعمل را انجام مي دهد. همانطور كه دستورالعمل 
را صادر كرده است و تعيين مي كند كه زواياي مختلف 
مانند نحوه محاسبه قيمت تمام شده از چه كانال هايي بايد 
باشد. در واقع شوراي رقابت از چند كانال داده جمع آوري 
مي كند و آن اطالعات و داده ها را جمع بندي مي كند و 
شرايط مختلف را از جمله ش��رايط رقابتي شدن بازار را 
در نظر مي گيردبنابراين شورا داده ها را جمع بندي و در 
اختيار مرجع قرار مي دهد كه بايد قيمت تمام ش��ده را 
اعالم كند لذا بر اساس آن بايد قيمت نهايي اعالم شود.« 
توكلي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به »دستورالعمل 
تنظيم بازار خودروي سواري« و داده هاي موجود براي 

قيمت گذاري جديد خودروها چه نتيجه اي حاصل شده 
است و افزايش قيمت خودرو چقدر خواهد بود؟ گفت: 
هيچ عددي را شوراي رقابت درباره افزايش قيمت خودرو 
تاييد نمي كند. در حقيقت بايد همه فرمول ها و داده ها 
بررسي شود و با در نظر گرفتن بقيه جوانب افزايش قيمت 
كارخانه اي خودرو ها اعالم شود. مدير روابط عمومي مركز 
ملي رقابت در پاسخ به اين سوال كه بر اساس اطالعات و 
شنيده ها افزايش قيمت كارخانه اي خودرو توسط شوراي 
رقابت مصوب ش��ده، چرا اين قيمت ها اعالم نمي شود؟ 
بيان ك��رده: افزايش قيمت خودرو در »دس��تورالعمل 
تنظيم بازار خودروي سواري« مستتر است. البته اگر چه 
اين مساله به عنوان افزايش قيمت مطرح است اما در واقع 
مي توان گفت واقعي شدن قيمت خودرو در بازار. بنابراين 
بر اساس فرمول »كاست پالس«؛ كارخانه هزينه تمام 
ش��ده را به عالوه يك سود عادله اعالم مي كند. بنابراين 
بر اس��اس اين دو مولفه كارخان��ه قيمت اعالم مي كند 
لذا با توجه به اينكه طي دو سال گذشته افزايش قيمت 
كارخانه اي خودرو وجود داشته و تا حدودي قيمت ها رشد 
داشته است اما از آنجا كه قيمت ها تابع منطق درستي 
نبوده و بر اساس نظرات كارشناسي صورت نگرفته است، 
زيان انباشته زيادي را كارخانه ها متحمل شده اند. به گفته 
او، اما در دستورالعمل تنظيم بازار خودرو به نكته اي 
كه توجه مي شود افزايش عرضه و تاكيد روي واردات 
است لذا زماني كه عرضه خودرو زياد مي شود، قيمت 
كاذبي كه االن در بازار مش��اهده مي ش��ود كاهش 
خواهد يافت يعني قيمت كارخانه افزايش مي يابد و 
قيمت بازار كاهش مي يابد و به هم نزديك مي شوند.

   ميانگين افزايش قيمت؛ ۳۰ تا ۷۰ درصد!
دادجوي توكلي در پاسخ به اين سوال در حال حاضر 
ظاهراً وزارت صمت مي خواهد افزايش قيمت خودرو 
توسط ش��وراي رقابت اعالم شود و شوراي رقابت هم 
قصدي براي اعالم افزايش قيمت خ��ودرو ندارد، در 
اين شرايط تكليف چيس��ت؟ گفت: در قانون تكليف 

شده كه شوراي رقابت براي كاالها حق قيمت گذاري 
ندارد.  وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به داده هاي 
موجود و كارهاي كارشناسي محدوده افزايش قيمت 
خودرو چقدر خواهد بود، آيا رقم اعالمي از سوي معاون 
وزير صمت نزديك به واقعيت است؟ گفت: همه اينها 
در يك كار گروهي به نام كارگروه شوراي رقابت اتفاق 
مي افتد كه آقاي منطقي به عنوان معاون وزير صمت 
در آن كارگروه عضو است از سازمان حمايت نيز در اين 
كارگروه عضو داريم اما تاييد افزايش قيمت خودرو قبل 
از تعطيالت نوروز باعث التهاب بازار مي شود. اين مقام 
مسوول در شوراي رقابت اظهار داشت: اما همانطور كه 
اعالم كردم به محض تشكيل جلسه نهايي و پايان يافتن 
جلسات در خصوص اين موضوع قيمت نهايي خودرو 

توسط دستگاه مربوطه اعالم خواهد شد.
دادجوي توكلي بيان داشت: در موضوع افزايش ۳۰ تا 
۷۰ درصدي قيمت خودرو نزديك به واقعيت است اما 
واقعي نيست، در واقع بر اساس جلساتي كه تشكيل 
ش��ده اين نتيجه حاصل شده كه خودروها بين ۳۰ تا 
۷۰ درصد افزايش قيمت داش��ته باشند اما در بعضي 
خودروه��ا اين عدد مي تواند كمت��ر از ۳۰ درصد و در 
برخي از خودروها نيز مي تواند بيشتر از ۷۰ درصد باشد 
لذا در واقع ميانگين افزايش قيمت مي تواند درس��ت 
باشد اما دقيق نيست؛ به طور كلي كارها انجام شده و به 
زودي قيمت هاي نهايي و جديد خودرو اعالم مي شود. 
اما از آنجا كه فعال قيمت نهايي نشده است؛ مردم از هر 
گونه اقدامي خودداري كنند تا در نهايت قيمت جديد 

خودرو توسط سازمان مربوطه اعالم شود.

  كاهش زيان با افزايش قيمت خودرو
 ممكن است؟

به رغ��م اينك��ه وزارت صم��ت اع��الم كرده ب��ود كه 
خودروس��ازان بايد به دنبال راه ديگ��ري براي جبران 
زيان هايشان باش��ند، اما مجدداٌ مشاهده مي شود كه 
افزايش قيمت خودرو در درب كارخانه به بهانه كاهش 

زيان خودروس��ازان اعمال مي ش��ود. حال آيا افزايش 
قيمت زيان خودروسازان را كاهش مي دهد؟ كارشناسان 
معتقدند كه اين افزايش قيمت تاثيري بر كاهش زيان 
توليدكنندگان ندارد. چراكه تورم و باالرفتن نرخ دالر 
باعث شدند كه هزينه هاي توليد بيش از پيش باال برود. 
به عقيده كارشناسان روش هاي مختلفي كه براي بهبود 
بهره وري در دنيا وجود دارد. براي مثال، كاهش نيروي 
انس��اني يا كاهش ضايعات و… . اما اگر خودروسازان 
تمام روش هاي كاهش زيان را اعمال كنند، حداكثر پنج 

درصد از ميزان زيان دهي آنها كاهش مي يابد.

   عوامل آشفتگي بازار خودرو كدامند؟
اما چرا بازار خودرو اينقدر آشفته است؟ كريمي اتحاديه 
صنف نمايش��گاه داران اتومبيل درب��اره وضعيت بازار 
خودروبه »ايلنا« گفته است: با كاهش قيمت دالر قيمت 
اتومبيل هم كاهش پيدا ك��رد، خصوصا در خودروهاي 
خارجي تغييراتي داشته است. وي تصريح كرد: واقعيت 
بازار ايران اين اس��ت كه هميشه وقتي كااليي از جمله 
خودرو ارزان مي ش��ود تقاضا پايي��ن و زماني كه گران 
مي شود تقاضا و استقبال براي خريد باال مي رود. رييس 
اتحاديه صنف نمايشگاه داران استان البرز در ادامه با تاكيد 
بر لزوم جمع آوري قرعه كشي خودرو گفت: قرعه كشي 
ب��ازار را نابود كرده و يكي از علل اصلي نابس��اماني بازار 
خودرو اس��ت. وي همچنين با انتق��اد از خريد و فروش 
خودرو در سايت ها گفت: يكي از عوامل مهم برهم زدن 
نظم بازار خودرو سايت هاي خريد و فروش هستند چون 
نرخ ها مشخص نيست و هر كس هر قيمتي كه بخواهد را 
اعالم مي كند، در صورتي كه در نمايشگاه هاي اتومبيل 
تفاوت قيمت بسيار ناچيز اس��ت. كريمي با بيان اينكه 
تعيين قيمت خودرو بايد در دست بازار باشد نه سايت، 
خاطرنش��ان كرد: علل آش��فتگي و بر هم خوردن بازار؛ 
سايت ها هستند و اكنون بازار از كنترل خارج شده است. 
وي تاكيد كرد: يكي از راه هايي كه مي تواند باعث شكستن 

قيمت خودرو شود باز شدن درهاي گمرك است.
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صعود ايران به رتبه پنجم
برترين دارندگان ذخاير مس

علي رستمي با بيان اين مطلب افزود: كشور ايران 
روي كمربند جهاني مس قرار گرفته است كه يكي 
از سه كمربند اصلي مس در دنيا به شمار مي آيد. 
اين كمربند از شمال غربي تا جنوب شرقي كشور 
امتداد يافته است كه ش��امل استان هاي اردبيل، 
آذربايجان شرقي و غربي، تهران، قزوين، زنجان، 
مركزي، سمنان، اصفهان، كردستان، كرمان، يزد، 
خراسان رضوي و جنوبي و سيستان و بلوچستان 
مي شود. به گزارش مس پرس، وي در همين راستا 
ادامه داد: بيش از ۱۹ ميليارد تن ماده معدني مس 
در كش��ور وجود دارد و از اين حيث ايران در رتبه 
پنجم ذخاير مس جهان قرار گرفته است؛ در حالي 
كه تا سال گذشته اين رتبه در اختيار امريكا بود و ما 
توانستيم با توسعه اكتشافات در سال جاري، جاي 
اين كش��ور در رتبه پنجم را بگيريم. همچنين از 
لحاظ توليد كنسانتره در رتبه چهاردهم و در زمينه 
توليد كاتد در مقام هفدهم جهاني قرار گرفته ايم؛ 
اين در حالي است كه ذخاير عظيمي از مس را در 
اختيار داريم و بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه 
به موازات توسعه اكتشاف، بايد ميزان توليد را هم 
افزايش دهيم. رستمي در ادامه به عملكرد شركت 
ملي مس در حوزه هاي مختلف اشاره كرد و گفت: 
در سال گذشته، ۱۳۰ هزار متر حفاري اكتشافي 
توسط شركت ملي مس انجام شد؛ در حالي كه تا 
پايان ۱۱ ماه امسال، بيش از ۱۹۳ هزار متر حفاري 
اكتش��افي انجام داده ايم. ضمن اينكه اين شركت 
در سال جاري، ۳۰ دس��تگاه حفاري مالكيتي در 
اختيار گرفته است و امسال موفق به ثبت سفارش 
و ساخت داخل ۳۰ دستگاه ديگر نيز شده ايم. در 
سال جاري، نخس��تين آزمايشگاه جامع معدن و 
صنايع معدني در منطقه ش��مال غرب كشور را با 
همكاري دانشگاه تبريز  افتتاح كرديم. راه اندازي 
آزمايشگاه جامع معدن و صنايع معدني در منطقه 
جنوب شرق نيز با همكاري دانشگاه شهيد باهنر 
در دس��تور كار مجموعه قرار گرفته است. وي در 
خصوص عملكرد اين شركت در حوزه توليد طي 
۱۱ ماهه امس��ال، عنوان كرد: توليد كاتد شركت 
ملي مس در ۱۱ ماهه امسال، به ۲۷۲ هزار و 4۹۵ 
تن رس��يد كه اين ميزان ۷ درصد از برنامه توليد 
جلوتر بوده و بيشتر از سال قبل است. اين در حالي 
اس��ت كه بيش از ۱۳۰ هزار تن قراضه مس كمتر 
تامين شده اس��ت. همچنين اين شركت با توليد 
يك ميليون و ۱۳۳ هزار و ۲۹۳ تن كنسانتره مس، 
۷ درصد از برنامه توليد جلوتر و بيشتر از سال قبل 
است. ميزان توليد اسيدسولفوريك شركت ملي 
مس تا پايان بهمن ماه امس��ال، ۸۲۶ هزار و ۳۲۲ 
تن بوده كه اين مي��زان ۲۸ درصد از برنامه توليد 
فراتر اس��ت. برنامه استخراج شركت ملي مس در 
سال جاري، ۱۷۰ هزار و ۹۲4 تن بود كه توانستيم 
با ثبت ۲۰۶ هزار و ۸4۷ تن استخراج طي ۱۱ ماه 
امسال، ۲۱ درصد بيشتر از برنامه استخراج داشته 
باشيم.  مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران 
بيان كرد: اين ركوردها در حالي در ش��ركت ملي 
مس به ثبت رسيده اس��ت كه در سال جاري، دو 
بار با قطعي برق در فصل هاي تابستان و زمستان 
مواجه شديم. رستمي ضمن اشاره به عملكرد اين 
ش��ركت در حوزه فروش طي ۱۱ ماه سال جاري، 
ابراز كرد: علي رغم كاهش LEM در سال جاري 
به نسبت س��ال قبل در فروش داخلي با رشد ۳۷ 
درصدي مواجه ش��ديم و در مجموع افزايش ۱۵ 
درصدي فروش ش��ركت را طي اين مدت به ثبت 
رسانديم. وي در ادامه با تاكيد بر اهميت توليد يك 
ميليون تن كاتد تا س��ال ۱4۰۶ در برنامه نهضت 
پيش��رفت و تحول صنعت مس ايران، يادآور شد: 
بدون شك اين مهم منجر به افزايش درآمد ارزي و 
توسعه اشتغال زايي خواهد شد. سرمايه گذاري الزم 
براي اجراي طرح هاي توسعه اي تا سال ۱4۰۶ در 
برنامه نهضت پيشرفت و تحول صنعت مس ايران 
بالغ بر ۱۵ميليارد دالر برآورد شده است. رستمي 
با بيان اينكه هيچ كدام از فلزات پايه قابل مقايسه 
با فلز س��رخ نيستند، خاطرنش��ان كرد: با تحليل 
و بررس��ي حاشيه س��ود مس در مقايسه با فوالد، 
آلومينيوم، س��رب و روي، مي توان نتيجه گيري 
كرد كه صنع��ت مس از بيش��ترين مزيت جهت 
سرمايه گذاري و توسعه در كشور برخوردار است. 
ضمن اينكه بهترين متخصصان غرب آس��يا در 
حوزه ه��اي معدني و فني و مهندس��ي مرتبط با 
صنعت مس، در ش��ركت ملي صنايع مس ايران 
جذب و مشغول به كار شده اند كه اين مساله نيز 
يكي ديگر از مزاياي صنعت مس نسبت به ساير 
صنايع محسوب مي ش��ود. در پايان اين مجمع، 
افزايش سرمايه ۵۰ درصدي شركت ملي صنايع 
مس ايران از محل س��ود انباش��ته ب��ه تصويب 
سهامداران رسيد. با اين مصوبه، سرمايه شركت 
ملي مس از مبل��غ 4۰ هزار ميليارد تومان به ۶۰ 

هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

محمد شيخان
به هلدينگ خليج فارس رفت

طي حكمي از س��وي علي عس��كري مديرعامل 
هلدينگ خليج فارس، محمد شيخان به مديرعاملي 
شركت پازارگاد منصوب شد. به گزارش مهر، طي 
حكمي از سوي علي عسكري، مديرعامل هلدينگ 
خليج فارس، محمد شيخان به مديرعاملي شركت 
پازارگاد منصوب شد. در متن اين حكم آمده است: 
با عنايت به مراتب تعهد و س��وابق ارزشمند جناب 
عالي، به عنوان مشاور مديرعامل و سرپرست شركت 
عمليات غير صنعتي پازارگاد منصوب مي ش��ويد. 
همچنين در اين حكم از تالش هاي محمد نظري 

در دوران مسووليتش قدرداني شده است.

چهار تغيير عمده
در صدور كارت بازرگاني 

سخنگوي دولت با اعالم بخش��ي از اصالحات صورت 
گرفته در آيين نامه صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني 
گفت: از اين پس كارت هاي بازرگاني بر اساس عملكرد 
تجار رتبه بندي و سقف ارزشي براي آن تعيين مي شود. 
به گزارش ايرنا، علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز آيين نامه 
نحوه صدور و تمديد كارت بازرگاني كه از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد ش��ده بود، در هيات 
وزيران مورد بررس��ي قرار گرف��ت و اصالحاتي اعمال 
ش��د. وي توضيح داد: اين مصوبه در راستاي حمايت از 
كسب و كارها و تسهيل حوزه هاي تجاري صورت گرفت 
و هيات وزيران اصالحاتي را در آيين نامه نحوه صدور و 
تمديد كارت بازرگاني اعمال كرد. وي افزود: بر اس��اس 
اين اصالحات، صادركنندگان نمونه و ممتاز مي توانند 
تا مهلت پنج ساله كارت بازرگاني دريافت كنند و سقف 
ارزشي واردات افزايش يافت و به صورت رتبه بندي توزيع 
مي شود به طوري كه با اعتبارسنجي و رتبه بندي دارندگان 
كارت هاي بازرگاني س��قف واردات تعيين مي شود كه 
شاخص هايي چون س��وابق عملكردي فرد و وضعيت 
فعاليت توليدي يا خدماتي نيز در آن موثر است. وي هدف 
از اين اصالحات را ايجاد مشوق هاي قانوني براي صادرات 
و نيز فعاليت هاي اقتصادي مولدتر دانست و افزود: تغيير 
ديگر در اين خصوص شامل كاهش حداقل سن اشخاص 
حقيقي بود كه از ۲۳ س��ال به ۲۰ سال كاهش يافت تا 
فضاي بهتري براي فعاليت جوانان فراهم شود. به گفته 
بهادري جهرمي، با مصوبه امروز دولت شرط داشتن كارت 

پايان خدمت براي داشتن كارت بازرگاني حذف شد.

فروش خودرو هاي داخلي
در سامانه يكپارچه آغاز شد

زمان ثبت نام سه روز خواهد بود و در پايان روز ۲۸ اسفند 
به اتمام مي رس��د. ۹ شركت خودروساز داخلي در طرح 
تخصيص يكپارچه خودرو مش��اركت دارند و ۵۱ مدل 
خودرو براي متقاضيان قابل خريد است. متقاضيان خريد 
خودرو از سامانه يكپارچه فروش خودرو هاي داخلي كه 
حساب وكالتي آنان تاييد شده مي توانند از جمعه تا روز 
يكشنبه )۲۸ اسفند( در سايت esalecar.ir ثبت نام 
كنند. به گزارش ايرنا، زمان ثبت نام تاثيري در نوبت دهي 
زمان تحويل خودرو ندارد. پيش تر س��خنگوي وزارت 
صمت گفته بود نوبت ها با قرعه كش��ي تعيين مي شود. 
برپايه اين گ��زارش، زمان ثبت نام س��ه روز خواهد بود 
و در پايان روز ۲۸ اس��فند به اتمام مي رس��د. ۹ شركت 
خودروس��از داخلي در طرح تخصيص يكپارچه خودرو 
مشاركت دارند و ۵۱ مدل خودرو براي متقاضيان قابل 
خريد اس��ت. در طرح يكپارچه تخصيص خودرو كه از 
قبل اعالم شده بود، بدون قرعه كشي به همه متقاضيان 
خودرو داده مي شود. پيشتر در اين زمينه اميد قاليباف 
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: كمتر 
از ۹۰۰ هزار نفر حساب وكالتي براي خريد خودرو اعالم 
كردند و اين موضوع مي تواند ثابت كند آمار هاي چندين 
ميليوني ثبت نام هاي گذشته تقاضاي واقعي نبوده است. 
وي بيان داشت: با فرض اينكه همه ۹۰۰ هزار نفري كه 
حساب وكالتي اعالم كرده اند واجد شرايط باشند و با لحاظ 
تعهدات قبلي خودروسازان در سال ۱4۰۲ كه حدود 4۰۰ 
هزار دستگاه است، توان توليد خودرو از مجموع اين دو 
رقم در س��ال ۱4۰۲ به مراتب بيشتر است و لذا احتمال 
اينكه تحويل خودرو به س��ال ۱4۰۳ بكشد تقريبا صفر 
است. براساس اين گزارش، ۵۰ درصد عرضه خودرو در 
طرح يكپارچه تخصيص خودرو به مادران مشمول قانون 
جواني جمعيت تخصيص خواهد يافت كه البته براي اين 

متقاضيان نيز داشتن حساب وكالتي الزامي است.

تشكيل سازمان بازرگاني
خطاي محاسباتي بزرگ است

نماينده كرج با اشاره بر اينكه در يك قرن گذشته به دفعات 
مجموعه بازرگاني در وزارت صنايع ادغام و بعد از مدت 
كوتاهي مجدداً از آن تفكيك شده، به خبرگزاري تسنيم 
گفت: اين مساله نشان  مي دهد آسيب شناسي جدي در 
رابطه با موضوع استقالل يا ادغام بازرگاني صورت نگرفته 
است.عليرضا عباسي افزود: يكي از موضوعاتي كه هيچ 
كس به آن نمي پردازد اين اس��ت ادغ��ام واقعي در هيچ 
كدام از دوره ها به معني تمام آن صورت نگرفته اس��ت و 
نيروي انساني و ساختارهاي الزم و سياست گذاري هاي 
مورد نياز به مجموعه جديد سپرده نشده است و از ساختار 
ناتمامي به اين صورت نمي ت��وان انتظار بهبود اوضاع را 
داشت. اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره بر 
يكي از مشكالتي كه در زمان وجود وزارت بازرگاني هم 
در وزارت صمت و هم در وزارت جهاد كش��اورزي وجود 
داشت، گفت: مساله عدم هماهنگي بخش توليد، توزيع، 
ص��ادرات، واردات محصوالت است.عباس��ي گفت: اگر 
بخواهيم بار ديگر مساله تفكيك بخش بازرگاني از صمت 
و جهاد كش��اورزي را به جريان بيندازيم و اين بار با يك 
چرخش به جاي وزارت، سازمان بازرگاني را مطرح كنيم، 
در هر دو حالت با سپردن قسمتي از تصميم گيري ها به 
بخش توليد و قسمتي ديگر به حوزه تجارت و بازرگاني 
مجددا نابساماني در اين حوزه افزايش پيدا خواهد كرد. 
وي افزود: لذا اين اقدام دولت، اقدامي عجوالنه، منفعالنه و 
غير كارشناسي است و به نظر مي آيد نه تنها مشكلي را حل 
نخواهد كرد بلكه بر مشكالت خواهد افزود. وي گفت: اگر 
مشكل دولت تنظيم بازار است بايد ايرادات فعلي احصا و 
اولويت بندي و در جهت حل آنها برنامه ريزي شود. عباس 
افزود: اگر ايراد در زيرساخت هاست تامين شود، اگر نيروي 
انساني متخصص مورد نياز است تامين نمايد، اگر مديران 
نااليق سر كار هستند آنان را با مديران شايسته و توانمند و 
دلسوز جايگزين نمايد، تغيير ساختار و تشكيل ساختاري 
جديد ولي تكراري همان دور باطلي است كه ۱۱ بار تكرار 
شده است، و بايد به جاي اين كار كارشناسانه و مسووالنه 
به حل مشكالت بخش توليد و تنظيم بازار بپردازيم و از 

كارهاي كليشه اي مثل تغيير ساختار جداً  بپرهيزيم.

صمت:خبرافزايشقيمتخودروصحتندارد/شورايرقابت:قيمتجديدخودروهابعدازتعطيالتنوروزاعالمميشود

كدامنهادنرخخودروراتعيينميكند؟

دبيرانجمنواردكنندگانموبايل:برخيهمارزاضافيگرفتندهممالياتنپرداختند!

ماجراي  فساد  در واردات تلفن همراه
دبير انجمن واردكنندگان موبايل با بيان اينكه واقعي 
ش��دن نرخTSC اثر خ��ود را در قيمت مصرف كننده، 
كاهش فرار مالياتي و صرفه جويي ارزي نشان خواهد داد، 
گفت: با ساز و كاري كه تا پيش از اين وجود داشت شاهد 
مغايرت 4۰ تا ۵۰ درصدي قيمت مصرف كننده با قيمت 
واقعي بوديم. مهدي عبقري دبير انجمن واردكنندگان 
موبايل در گفت وگو با تس��نيم، در پاسخ به سوالي در 
مورد اصالحات انجام ش��ده در نرخ هاي TSC گمرك 
ايران و تاثير آن بر روي قيمت هاي تمام شده تلفن هاي 
همراه گفت: سابق بر اين نرخ TSC با نرخ واقعي متفاوت 
مي شد. به طور مثال كاالهايي كه در سطح دنيا رونمايي و 
عرضه مي شوند، قيمت آنها به دليل اينكه ابتداي عرضه 

است، باالتر است.
وي افزود: تا پيش از اي��ن مي آمدند و بدون اينكه نظر 
صنفي در آن دخيل باشد و كارشناسي باشد، قيمت هاي 
جهاني را مي گرفتند و همان قيمت را لحاظ مي كردند. 
به طور مثال در ابتداي عرضه ممكن بود يك كاال ۱۰۰ 
دالر قيمت داشته باشد اما پس از يك هفته اين رقم به 

۸۵ يا ۹۰ دالر كاهش پيدا مي كرد.
دبير انجمن واردكنندگان موبايل با بيان اينكه در بازه 
زماني فعلي بحث اصلي كش��ور منابع ارزي و مديريت 
آن اس��ت. بايد تمام تالش ما اين باش��د كه كمترين 
ميزان ارزبري را داشته باشيم، گفت: نرخ TSC امكان 
جابه جاي��ي ۱۰ درص��دي را داش��ت يعني ب��ازرگان 
مي توانست براس��اس نرخي كه در سامانه TSC ارايه 
مي ش��د، نرخ مورد نظر خود را ۱۰ درصد بيشتر يا ۱۰ 
درصد كمتر وارد كند. وي ادامه داد: تقريبا روند به اين 
صورت شده بود كه عده اي همواره باالترين سقف را وارد 
مي كردند و ۱۰ درصد را لحاظ مي كردند تا ارز بيشتري 
دريافت كنند. در دو ماهه گذش��ته كاالهايي را ديديم 
كه تا ۳۰ درصد تفاوت قيمت داشت يعني نرخ اين كاال 
در سامانه TSC، ۱۰۰ دالر ذكر شده بود اما قيمت آن 

۷۰ دالر بود. بازرگان ۱۱۰ دالر اين كاال را اظهار مي كرد 
و كار او قانوني بود. بازرگان ارز نيمايي دريافت و سپس 

كاال را وارد كشور مي كرد.
عبقري اظهار كرد: واردكننده امكان دريافت سود ۱۵ 
درصدي بازرگاني را نيز داشت به اين ترتيب 4۰ تا ۵۰ 
درصد مغايرت قيمتي با قيمت ه��اي واقعي به وجود 
مي آمد. اين مساله را به دولت اعالم كرديم كه اين نرخ ها 

واقعي نيست و پيشنهاد اصالح آن را داديم.
وي در خصوص برخورد و جريمه وارد كنندگان سالم و 
پاك دست گفت: كاسبي كه سالمت بود قيمت واقعي 
كه به طور مثال به جاي ۱۰۰ دالر، ۷۰ دالر بود و همان 
را اظهار مي كرد، گمرك به عن��وان كمبود آن را اعالم 
مي كرد. گمرك تصور مي كرد ك��ه اين فرد براي آنكه 
عوارض گمركي كمتري پرداخت كند نرخ پايين تري 
را اظهار كرده است. دبير انجمن واردكنندگان موبايل 
با اشاره به اينكه افرادي كه واقعا سالمت كار مي كنند و 
نرخ واقعي را ذكر مي كنند، هر دو تا سه ماه يك بار بررسي 

و با تصور اظهارات كمبودي جريمه مي ش��وند، گفت: 
خواهشي كه ما داشتيم اين بود كه نرخ TSC واقعي تر 
شود و هر دو ماه يك بار متغير باشد. ضمن اينكه امكان 

تغيير ۱۰ درصدي نرخ نيز اشتباه است.

  كاهش 25 درصدي ارزبري گوشي
TSC با اصالح نرخ 

وي با اش��اره به اينكه در نهايت به اي��ن توافق با دولت 
رسيديم كه بازه تغيير نرخ TSC به ۵ درصد كاهش پيدا 
كند. ضمن اينكه نرخ ها نيز بايد به نرخ واقعي بازگردد، 
گفت: حدود ۲۰ روزي اس��ت كه نرخ ها را ارايه كرديم 
كه اكثرا با آن قيمت ها واردكنندگان در چين و امارات 

كاالها را خريداري مي كنند.
عبقري گفت: در خصوص برند سامسونگ نرخ ها بروز 
ش��ده است و نرخ هاي مربوط به شيائومي نيز ظرف دو 
روز آينده بروز خواهد ش��د. معدود كاالهايي نيز وجود 
داشت كه نرخ آنها صحيح بود و تفاوت چنداني نداشت 

اما مابه التف��اوت ۲۰ درصدي نرخ TSC خود رقم قابل 
توجهي را شامل مي ش��د. وي با بيان اينكه با توجه به 
شرايط ارزي فعلي دولتمردان معتقد هستند كه كاالي 
باالي ۶۰۰ دالر ارزبري بااليي دارد، گفت: در جلسه اي 
اعالم كردي��م كه اگر نرخ هاي TSC اصالح ش��ود ۲۰ 
ت��ا ۲۵ درصد ارزب��ري موبايل كاهش پي��دا مي كند و 
مي توان از همين ميزان صرفه جويي ارزي براي واردات 
تلفن هاي هم��راه باالي ۶۰۰ دالر اس��تفاده كرد. فرار 
مالياتي بازرگانان با ارايه س��ود دفتري ۱ تا ۲ درصدي 
با وج��ود مابه التفاوت ۲۰ ت��ا ۲۵ درصدي قيمت دبير 
انجمن واردكنندگان موبايل با تاكيد بر اينكه در صورتي 
كه نرخ هاي جديد TSC را بررسي كنيد همين موضوع 
قابل مشاهده است، گفت: در نتيجه در حال حركت در 
مسير شفافيت هستيم. ضمن اينكه بازرگانان مجبور 
مي شدند در دفاتر خود رويه غلطي را در پيش بگيرند 
و مابه التفاوت سود ۲۰ تا ۲۵ درصدي خود را بگيرند اما 
فروش خود در دفاتر دارايي را با سود يك يا دو درصدي 
در نظر بگيرن��د. وي افزود: دارايي نيز پس از بررس��ي 
دفاتر تاييد مي كرد كه بازرگانان كه مي توانستند سود 
۱۵ درصدي بگيرند با س��ود يك تا دو درصد كاالهاي 
خود را به فروش رس��اندند. در نتيجه ماليات بس��يار 
كمي پرداخت مي شد يا اينكه اصال ماليات صفر براي 
واردكنندگان لحاظ مي شد. بنابراين اصالحات از چند 
بعد نتايج خوبي به دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب 
منافع اين اقدام خود را در قيمت مصرف كننده، كاهش 
فرار ماليات��ي و صرفه جويي ارزي نش��ان خواهد داد. 
اتحاديه واردكنندگان تلفن همراه طي يك سال بين ۳ 
تا 4 ميليارد دالر واردات انجام مي دهند.عبقري اظهار 
كرد: اگر كاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدي نرخ TSC كه اعمال 
شده است را لحاظ كنيم همين مساله به تنهايي مي تواند 
منجر به صرفه جويي ارزي يك ميليارد دالري شود كه 

مي تواند در چرخه تلفن همراه نيز لحاظ شود.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. Mar 18. 2023  2457   شنبه 27 اسفند 1401    25 شعبان 1444  سال نهم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:13اذانمغرب:18:31اذانصبحفردا:4:50

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

شناسايي ۳ هزار كودك كار از طريق عنبيه در ۱۳ استان
سرپرست دفتر امور آس��يب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: اطالعات هويتي سه هزار كودك كار و خيابان 
از طريق اس��كن عنبيه در ۱۳ استان ثبت شده است. محمدرضا حيدرهايي افزود: هنگامي كه كودك كار و خيابان شناسايي 
ش��د، يك بار عنبيه او اس��كن و در بانك اطالعاتي ثبت مي ش��ود. اين اتفاق در مراكز روزانه انجام مي شود و اطالعات هويتي 
كودك و خانوار او را ثبت مي كنيم كه مثال پدر او چه كار مي كند يا آيا مادرسرپرست دارد تا اقدام حمايتي براي كودك برقرار 
و تنظيم ش��ود. او اضافه كرد: اكنون اطالعات هويتي حدود س��ه هزار كودك در ۱۳ اس��تان از طريق عنبيه جمع آوري شده 

است و در مجموع از ۱۴ هزار و ۵۰۰ كودك كار و خيابان شناسايي شدند كه حدود ۸۰ درصد آنها از اتباع بيگانه هستند.

رويخطخبر

احتمال آغاز موج نهم كرونا 
عضو كميته علمي س��تاد ملي مقابله 
با كرونا با اش��اره به افزايش چشمگير 
موارد بيماري كرونا طي يك ماه اخير از 
احتمال آغاز موج نهم بيماري در كشور 
خبر داد. دكتر سيد احمد طباطبايي 
درب��اره ش��رايط فعلي ب��روز كرونا در 
كش��ور، گفت: به نظر مي رسد اكنون 
موجي كه پيش تر در اروپا و كشورهاي 

غرب��ي رخ داده ب��ود در ايران در حال وقوع اس��ت. 
با توجه به مي��زان مراجعه بيم��اران به مطب ها و 
بيمارس��تان ها متاس��فانه به نظر مي رسد با پيك 
جديدي از كرونا مواجه مي شويم. اين احتمال وجود 
دارد كه اين افزايش م��وارد آغاز موج نهم بيماري 
باش��د اما اين موضوع بايد به تاييد آزمايشگاه هاي 
مربوطه برسد اما در مقايسه با يك ماه قبل، افزايش 
مراجعات كرونايي به وضوح قابل مشاهده است. او 

افزود: البته خوش��بختانه عالئم فعلي 
بيماران در مقايس��ه با موج هاي قبلي 
كرونا شديد نيست اما، نمي توان گفت 
با افزايش موارد بيماري مواجه نبوديم. 
علت اين موضوع هم احساس آرامشي 
است كه به مردم در مورد كرونا دست 
داد و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
به ويژه اس��تفاده از ماس��ك را كاهش 
دادند. طباطبايي تاكيد كرد: هرچند عالئم بيماران 
در افزايش اخير بار بيماري كرونا شديد نيست اما 
با رويت ه��ر عالمتي، فرد بيمار باي��د از حضور در 
جمع خودداري كند تا تعداد بيشتري بيمار نشوند. 
درگيري سيستم تنفسي فوقاني، گلودرد، سر درد، 
بدن درد و مشكالت گوارشي عالئم غالب بيماران در 
مدت اخير است. اگر عالئم بيمار شديد و جدي باشد 

حتما بايد به مركز درماني مراجعه كنند. 

اعالم ساعت كاري داروخانه هاي هالل احمر سراسر كشور
سخنگوي جمعيت هالل احمر از فعال 
بودن داروخانه هاي اين جمعيت در ايام 
تعطيالت نوروز ۱۴۰۲ در سراسر كشور 
خبر داد. وحيد سليمي توضيح داد: در 
روزهاي تعطيل ن��وروز داروخانه هاي 
اين جمعيت در ۳۴ شهر كشور در نوبت 
كاري صبح و عصر از س��اعت ۹ تا ۱۲ و 
۱۵ تا ۱۸ باز خواهند بود. او تاكيد كرد: 

اين داروخانه ه��ا در روزهاي غيرتعطيل فروردين 
۱۴۰۲، به روال عادي خود، همچون گذشته آماده 
خدمت رساني به هموطنان هستند. سليمي افزود: 
داروخانه مركزي ه��الل احمر در تهران نيز در ايام 
تعطيالت نوروز از ساعت ۸ صبح الي ۱۳ داير خواهد 

بود و در روزهاي غير تعطيل ايام نوروز 
از س��اعت 7/۳۰ صبح تا ۱6/۳۰ ارايه 
خدمت خواهد كرد. همچنين داروخانه 
مركزي شماره ۲ )تهرانپارس( روزهاي 
غير تعطيل از س��اعت 7/۳۰ صبح تا 
۱۳ فعال خواهد بود. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني جمعيت هالل احمر؛ 
الزم به ذكر است كه داروخانه مركزي 
هالل احمر دوشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به دليل 
انبارگرداني تعطيل است. داروخانه مركزي شماره 
۲ )تهرانپارس( نيز روز يكش��نبه ۲۸ اسفند ماه )از 
ظهر( و روز دوش��نبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به دليل 

انبارگرداني تعطيل خواهد بود.

بازنشستگان چشم انتظار شوراي عالي كار
رييس كانون بازنشستگان شهر تهران 
گف��ت: در تعيين حقوق و دس��تمزد 
بازنشستگان فرمايشات مقام معظم 
رهب��ري در سياس��ت هاي ابالغي به 
تامين اجتماعي و همچنين نرخ تورم 
 مورد توجه قرار گيرد. علي دهقان كيا

 افزود: قرار بود ما ب��ه التفاوت نرخ ارز 
به صندوق ه��اي تأمي��ن اجتماعي، 

لش��كري و كش��وري و همچنين س��ازمان بيمه 
س��المت اختصاص داده ش��ود اما اي��ن اتفاق رخ 
نداد. او اظهار داش��ت: در س��ال جاري ن��رخ دارو 
افزايش زيادي داش��ت به طوري كه ۵۰۰ قلم دارو 
از شمول بيمه خارج شدند و تمام اينها در صورتي 
است كه بيمه شدگان بازنشس��تگان و كارگران و 
مشكالت بي شماري براي تأمين هزينه هاي دارو 

و درمان خ��ود دارند. ريي��س كانون 
بازنشس��تگان تهران گف��ت: حداقل 
حقوق بازنشستگان سبد معيشتي در 
حال حاضر يك سوم حداقل دستمزد 
و طبق��ه متوس��ط و باال هم س��قوط 
كردند در اين موارد چگونه مسووالن 
عنوان مي كنند كه افزايش حقوق ها 
باي��د درصد كمي زياد ش��ود. دهقان 
كيا هش��دار داد: چنانچه توجهي به قانون صورت 
نگيرد و همچنين سياست هاي مقام معظم رهبري 
در خصوص تأمين اجتماع��ي مبني بر ايجاد رفاه 
عمومي و خط فقر رعايت نش��ود هر اتفاقي كه رخ 
دهد مسووليتش با وزير و تيم اقتصادي دولت است. 
در واقع افزايش ۲۰ درصدي اعالم شده هيچ مبنايي 

ندارد نه بر اساس تورم و نه سبد معيشت است.

ادامهازصفحهاول

برگزاري رزمايش مركب 
كمربند امنيت دريايي ۲۰۲۳

از س��اعات پاياني پنجشنبه ش��ب رزمايش مركب 
كمربند امنيت درياي��ي ۲۰۲۳، با حضور يگان هاي 
سطحي و پروازي نيرو هاي دريايي ايران، چين و روسيه 
در منطقه شمال اقيانوس هند آغاز شد. دريادار شهرام 
ايراني فرمانده نيروي دريايي ارتش درباره رزمايش 
مركب دريايي ۲۰۲۳ گفت: پايه اصلي رزمايش مركب 
دريايي، امنيت دريايي است و امنيت همه دريانوردان 
جهان براي ما اهميت دارد.  وي افزود: عمدتا تمركز 
م��ا در روز اول رزمايش مرك��ب دريايي ۲۰۲۳ روي 
نحوه هماهنگي ها، همكاري ها، نجات كشتي هاي 
تحت تهاجم و مقابله با تحركات تروريستي بوده است. 
فرمانده ني��روي دريايي ارتش، مقابله با تروريس��م 
دريايي را جزو اهداف رزمايش مركب دريايي ۲۰۲۳ 
اعالم كرد و افزود: امروز برخي نيروهاي غير موجه با 
حضور در منطقه چالش هاي��ي را ايجاد كرده اند كه 
بايد مديريت و هدايت مي ش��د. لذا همه ابزار چه در 
حوزه ش��ناوري و چه در حوزه پروازي در اين راستا 
به كار گيري ش��د و به ميدان آم��د و همه تمرينات 
پيش بيني شده با موفقيت انجام شد. دريادار ايراني 
با اشاره به راه حل اول براي ريشه كن كردن نيروهاي 
غيرموجه در منطقه گفت: راه اول، كنار يكديگر قرار 
گرفتن كش��ورهاي منطقه در قالب آيونز است كه 
مي توانند امنيت منطقه و ايمني دريانوردان را تامين 
كنند، چراكه هم دانش و قدرت و هم تجهيزات اين 
كار را دارند. وي افزود: گام دوم، ايجاد ائتالف توسط 
كشورهايي است كه احترام متقابل را متوجه مي شوند 
و به منافع يكديگر احترام مي گذارند. اين كش��ورها 
مي توانند با ايجاد يك ائتالف منطقه اي بر پايه احترام 
به جامعه بشري به ويژه جامعه دريانوردان درخصوص 
تامين امنيت منطقه تالش كنند. در مرحله ديگري از 
اين رزمايش، تيراندازي ناوهاي ايران، چين و روسيه 
به سمت اهداف دريايي عمليات تيراندازي ناوهاي 
ايران، چين و روس��يه به س��مت اهداف دريايي در 
رزمايش مركب كمربند امنيت دريايي ۲۰۲۳ انجام 
شد. امير درياداردوم مصطفي تاج الديني سخنگوي 
رزمايش مركب كمربند امنيت دريايي ۲۰۲۳ در اين 
رابطه اظهار كرد: در اين مرحله از برگزاري رزمايش 
مركب كمربند امنيت دريايي ۲۰۲۳، يگان هاي شناور 
ايران، چين و روسيه كه از بامداد جمعه به محل اجراي 
ماموريت در شمال اقيانوس هند حركت كرده بودند، 
به اجراي تمرينات پرداختند. وي افزود: در اين مرحله 
از رزمايش، يگان هاي ش��ناور ايران، چين و روسيه 
به س��ر فرماندهي ناوشكن جمهوري اسالمي ايران 
سهند و با استفاده از سالح هاي تعيين شده به سوي 
اهداف سطحي در دريا تيراندازي كردند. سخنگوي 
رزمايش مرك��ب دريايي ۲۰۲۳ خاطرنش��ان كرد: 
همچنين در مرحله بعد تمرين صورت بندي و آرايش 
آفندي يگان هاي شركت كننده در رزمايش متناسب با 
نظارت و پايش هوايي منطقه توسط بالگردهاي نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اس��المي و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي انجام شد.

رويداد

رييس سازمان اورژانس كشور ضمن تشريح آمار نهايي 
از مصدومان و فوت شدگان مرتبط با چهارشنبه سوري 
۱۴۰۱، گزارش��ي تش��ريحي از ماموريت ه��ا و 
مصدوميت هاي مربوط به اين شب و ايام منتهي به آن 
را تش��ريح كرد. دكتر جعفر ميعادفر در اين باره گفت: 
با آغاز اس��فندماه ش��اهد افزايش ماموريت ها و موارد 
مصدوميت درپي حوادث مرتبط با موادمحترقه بوديم 
كه اصطالحا به آنها حوادث چهارشنبه س��وري گفته 
مي شود، از اين رو آمارهاي ارايه شده نيز مربوط به ابتداي 
اسفند تا پايان ماموريت چهارشنبه سوري است. بر اين 
اساس مجموع آمار نهايي مصدومان حوادث مرتبط با 
چهارشنبه سوري كه عمدتا ناشي از انفجار يا اصابت 
مواد محترقه بوده است، ۴۳6۸ نفر است. از اين تعداد 
۳۵۵7 نفر معادل ۸۲ درصد از كل آسيب ديدگان در 
روز چهارشنبه سوري دچار مصدوميت شده اند. رييس 
سازمان اورژانس كشور با بيان اينكه اين آمار در مقايسه 
با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزايشي ۲۲ درصدي داشته 
است، گفت:  در سال ۱۴۰۰ و از ابتداي اسفند تا پايان 
ماموريت چهارشنبه سوري ۳۵۸۲ نفر مصدوم شده 
بودند كه ۲۴۵۳ نفر آن مربوط به روز چهارشنبه سوري 

بود. اين آمار در سال ۱۴۰۱ افزايش داشت.

   مرگبارترين حادثه كدام بود؟
اوادامه داد: متاس��فانه ۱۹ نفر هم از ابتداي اس��فند 
تا پايان ماموريت چهارشنبه س��وري جان خود را از 
دس��ت دادند كه از اين تعداد هشت تن، معادل ۴۲ 
درصد از كل فوتي ها در روز چهارشنبه سوري جان 
باخته اند. بيشترين جانباخته نيز به ترتيب در استان 
تهران با ۱۲ مورد، استان آذربايجان غربي با دو مورد، 
اس��تان همدان با دو مورد، اس��تان فارس، قزوين و 
آذربايجان شرقي نيز هركدام با يك مورد بوده است.

   تهران داراي بيشترين جان باخته
 در چهارشنبه سوري

رييس اورژانس كش��ور درباره م��وارد فوتي به تفكيك 
شهرس��تان ها نيز گفت: هشت نفر در ش��هر تهران، دو 

نفر در همدان، دو نفر در ش��هريار، دو نفر در اروميه جان 
خود را از دس��ت داده اند .همچنين در شهرستان هاي 
تبريز، تاكس��تان، خرم بيد، رباط كريم و شهرقدس نيز 
يك نفرجان خود را از دست داده اند. ميعادفر گفت: سال 
گذشته ۲۱ تن در حوادث چهارشنبه سوري جان خود 
را از دس��ت دادند كه امس��ال اين آمار به ۱۹ تن رسيد. 
همچنين تعداد جان باختگان در روز چهارشنبه سوري 
هم در سال ۱۴۰۰، برابر با ۹ تن بود، اما امسال هشت نفر 
بود. او درباره آمار هفت مورد فوتي در تبريز و لحاظ نشدن 
آن در آمار فوتي هاي چهارشنبه سوري امسال نيز گفت:  با 
احتساب اين هفت مورد، آمار فوتي هاي امسال به ۲6 نفر 
مي رسد، اما اين موضوع بايد از سوي پزشكي قانوني اعالم 
شود و آمار تبريز با توجه به تداوم انجام اقدامات كارشناسي 

تاكنون جزو آمار نهايي و رسمي اعالم نشده است.

   مرگبارترين حادثه چهارشنبه سوري 
۱۴۰۱ كدام بود؟

رييس سازمان اورژانس كشور درباره مرگبارترين حادثه 
چهارشنبه سوري امس��ال نيز اظهاركرد: مرگبارترين 
حادثه چهارشنبه سوري در تاريخ ۱۴ اسفندماه در تهران 
رخ داد كه درجريان آن انفجار موادمحترقه در يك منزل 
مسكوني در شهر تهران سبب مرگ چهار تن در دم شد 
و دو نفر نيز پس از انتقال به مركز درماني جان باختند. در 

اين حادثه چهار نفر هم مصدوم شدند.

   ۱۲۹۰ نفر ازمصدومان چهارشنبه سوري 
عابرپياده بودند

ميعادف��ر ب��ا بي��ان اينك��ه آس��يب هاي مرب��وط به 
چهارشنبه س��وري تنها مربوط به استفاده كنندگان از 
آن نيس��ت، گفت: آمارهاي اورژانس نشان مي دهد كه 
6۸ درص��د از كل آس��يب ديدگان، مع��ادل ۲۸76 نفر 
استفاده كننده مواد محترقه بودند. اين افراد يا در حين 
ساخت يا درحين استفاده از اين مواد دچار حادثه شدند، 
اما متاس��فانه بيش از ۳۱ درصد معادل ۱۲۹۰ نفر هيچ 
نقشي در اين خصوص نداش��ته و عابر پياده بودند و به 

عبارتي بهتر ناخواسته دچار اين آسيب ها شده اند.

   افزايش نقص عضو و آسيب به چشم 
و كاهش سوختگي

وي درباره جزييات خسارات بدني وارد شده نيز گفت: 
 ۲۲۹ نف��ر از مصدومان حوادث چهارشنبه س��وري 
سال ۱۴۰۱ دچار نقص عضو شده اند كه اين آمار در 
مقايسه با چهارشنبه سوري سال ۱۴۰۰، افزايشي ۱۲ 
درصدي داشته است. متاسفانه آسيب به چشم ها هم 
در چهارشنبه سوري افزايشي ۱6 درصدي در مقايسه 
با سال ۱۴۰۰ داشت. ۱۴۲۸ نفر در چهارشنبه سوري 
۱۴۰۱ به دليل آس��يب به چش��م به مراكز درماني 
مراجعه كردند. متاسفانه چشم سه مراجعه كننده نيز 
تخليه شد. رييس سازمان اورژانس كشور در عين حال 
از كاهش سوختگي در چهارشنبه سوري ۱۴۰۱ خبر 
داد و به ايسنا گفت:  امسال ۸۹۳ نفر به دليل سوختگي 
به مراكز درماني مراجعه كردند كه اين آمار در مقايسه 

با سال قبل كاهشي ۱6 درصدي داشته است.

   سهم ۲۱ درصدي زنان
 از آسيب ديدگان  چهارشنبه سوري

ميعادفر درباره تفكيك جنسيتي آسيب ديدگان حوادث 
چهارشنبه سوري ۱۴۰۱ در كل كشور نيز اظهاركرد: 7۹ 

درصد از آسيب ديدگان مرد و ۲۱ درصد نيز زن بودند.

   كودكان و نوجوانان
 بيشترين آسيب ديده چهارشنبه سوري

او درباره گروه س��ني آس��يب ديدگان نيز خاطرنشان 
 كرد: بيش��ترين گروه س��ني آس��يب ديده در حوادث 
چهارشنبه سوري امس��ال گروه سني شش تا ۱۸ سال 
بودند. بر اين اس��اس ۱۸۵۰ نفر معادل ۴۴ درصد از كل 
آس��يب ديدگان بين شش تا ۱۸ سال س��ن داشته و به 
عبارتي جزو كودكان و نوجوانان بودند. گروهي كه نظارت 
خانواده ها مي توانس��ت به راحتي از آسيب ديدگي آنان 
جلوگيري كند. به گفته رييس سازمان اورژانس كشور 
۱۳۸ نفر از آسيب ديدگان كمتر از شش سال سن داشتند. 
همچنين ۹۰۳ نفر بين ۱۸ تا ۲۹ سال، ۱۲۰۲ نفر بين 
۲۹ تا 6۰ سال و ۱۲7 نفر نيز باالي 6۰ سال سن داشتند.

آمار نهايي مصدومين چهارشنبه سوري؛ چند نفر نقص عضو شدند؟

تركيه در فكر 50  ميليون گردشگر خارجي است

سفرهاي نوروز و سرمايه اي كه به كشورهاي همسايه سرازير مي شود

رونق صنعت گردشگري در ايران فقط شعاري است

گليماندگار|
 اسفند به آخر رسيده و كم كم اين صداي 
پاي بهار است كه بلند و بلندتر به گوشمان 
مي رس��د، بماند كه اين بهار ش��ايد براي خيلي ها بهار 
دلنشيني نباش��د. برخي اين روزها عزيزاني را از دست 
داده اند، برخي ديگر به دليل مشكالت مالي چندان دل 
خوشي از رسيدن نوروز ندارند و برخي ديگر با مشكالتي 
مثل بيماري و... دس��ت و پنجه نرم مي كنند. اما به هر 
حال بهار مي آيد چه ما بخواهي��م و آماده پذيرايي از آن 
باشيم و چه نخواهيم و دلگير و غم زده گوشه تنهايي را 
در آغوش بگيريم. از تمام اين اما و اگرها كه بگذريم، براي 
خيلي ها سفرهاي نوروزي لطف ديگري دارد، تمام سال 
را تالش مي كنند كه در تعطيالت نوروز بتوانند حسابي 
استراحت كنند و به شهرها و مكان هاي ديدني سفر كنند 
و از بودن در فضاهاي تازه لذت ببرند. امس��ال اما اضافه 
بر تمام مشكالت و مسائل اقتصادي و اجتماعي مساله 
ديگري هم قرار است به گردشگري آسيب برساند. اين 
در حالي است كه كشورهاي همسايه به خصوص تركيه 
و امارات براي جذب مسافران نوروزي از ايران با يكديگر 
رقابت مي كنند و مي خواهند با توسعه گردشگري خود 
در تعطيالت نوروز كه اتفاقا فقط هم مختص ايران نيست 
سرمايه بيشتري را جذب كنند. تركيه اي که شهرهاي 
جنوبي اش درگير زلزله و س��يل بوده اند و همچنان نيز 
هستند و هزاران نفر جان خود را از دست داده اند و اماراتي 
كه همچنان براي جذب سرمايه هاي ايرانيان تبليغات 
بسياري را با هزينه هاي هنگفت انجام مي دهد. در اين 
شرايط اما مكان هاي ديدني ش��هرهاي ايران كه اصال 
هم كم نيستند يكي پس از ديگري پلمپ مي شوند و هر 
بار هم تنها يك دليل دارند، عدم رعايت حجاب توسط 
مراجعه كنندگان. بماند كه اين پلمپ كردن هاي شب 
عيد چند نفر را از كار بيكار مي كند، باعث مي شود كه اين 
مراكز دقيقا در زماني كه مي توانند ضرر و زيان يك سال 
گذشته را به دليل مشكالت اقتصادي و عدم استقبال 
مردم در طول س��ال از اين مراكز جب��ران كنند، باعث 
مي شود تا اگر كسي هم قصد ايران گردي داشته باشد، با 
ديدن اين وضعيت ترجيح بدهد كه به جاي ديدن كاشان 

و شيراز و اصفهان و... راهي استانبول و آنتاليا و امارات شود 
و البته كه پول سرمايه اش را به جيب اين كشورها بريزد.

   تركيه سال هاست كه از گردشگري 
درآمد بااليي دارد

مهين بامي نژاد، كارش��ناس گردش��گري در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: متاسفانه سال هاست كه ما براي استفاده 
درست از اين همه ظرفيت گردشگري كه در كشور خود 
داريم با مشكالت بس��ياري دست و پنجه نرم مي كنيم و 
هيچ وقت هم نتوانستيم اين مشكالت را حل و فصل كنيم. 
اگر واقعا به گردشگري ايران اهميت داده مي شد االن ديگر 
ما نيازي به درآمد ارزي نفت نداش��تيم و مي توانستيم از 
اين راه درآمد بسيار بااليي داشته باشيم. اما رونق صنعت 
گردشگري در ايران فقط يك شعار است و كار عملي در اين 
زمينه صورت نمي گيرد. او مي افزايد: ما نه تنها نتوانستيم 
در جذب توريست هاي خارجي موفقيت كسب كنيم كه 
گردشگران داخلي را هم به مرور به داليل مختلف از دست 
داديم و حاال بس��ياري از افراد به جاي اينكه به شهرهاي 
داخلي سفر كنند ترجيح مي دهند به تركيه بروند. تركيه 
سال هاس��ت كه از گردشگري درآمد بس��يار بااليي دارد، 
او براي اي��ن كار برنامه ريزي بلندمدت انجام داد و حتي با 
ساخت فيلم و سريال هاي مختلف و فروش آن به كشورهاي 
ديگر جاذبه هاي گردشگري خود را به نمايش گذاشت و حاال 

هم درآمد سرشاري از اين راه به دست مي آورد.

   جاذبه هاي ايران چندين برابر تركيه است
اين كارش��ناس گردش��گري در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مي گويد: اگر بخواهيم منصفانه به ماجرا 
نگاه كنيم جاذبه هاي گردشگري ايران بسيار بيشتر از 
تركيه است، در واقع ما هر شهر و استاني در ايران را نام 
ببريم يك جاذبه گردشگري مخصوص به خود دارد و 
اگر اين مساله مورد توجه قرار مي گرفت ما بايد ساالنه 
ميليون ها دالر از ورود گردشگر به كشور كسب درآمد 
مي كرديم. اما عدم هماهنگي و البته عدم همكاري 
با سازمان هاي گردش��گري و... باعث شده كه ما اين 

فرصت طاليي را از دست بدهيم.

    هزينه باالي ايرانگردي
هوشنگ مولوي، كارشناس گردشگري نيز يكي از داليل 
عدم استقبال از گردش��گري داخلي را قيمت باالي آن 
مي داند و به تعادل مي گويد: متاسفانه افزايش قيمت ها 
به خص��وص افزايش قيمت بلي��ت و مكان هاي اقامتي 
باعث مي شود تا بسياري از افراد ترجيح بدهند پول سفر 
خود را در كشور ديگري كه امكانات بهتري هم دارد خرج 
كنند. طي سال هاي گذشته بارها و بارها در مورد افزايش 
قيمت هت��ل، بليت هواپيما و... بح��ث و گفت وگوهايي 
انجام شده است، اما متاسفانه در اين بين هيچ كار عملي 
براي جذب گردش��گري داخلي صورت نگرفته و افرادي 
كه توان مالي بهتري دارند رفتن به كش��ورهايي مانند، 
تركيه، تايلند، مالزي، امارات و... را به گشت و گذار در ايران 
ترجيح مي دهند.  او مي افزايد: در زمينه گردشگري بسيار 
مش��كل داريم. ما نتوانس��ته ايم از اين فرصت خدادادي 
به خوبي اس��تفاده كنيم. حتي نتوانس��ته ايم شرايط را 
براي كشورهاي اس��المي كه با قوانين ما آشنايي كامل 
دارند فراهم كنيم. متاسفانه آمارهايي كه ارايه مي شود با 
واقعيت جور در نمي آيد و اين مساله بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. اينكه بخواهيم با دادن آمارهاي غير واقعي بگوييم 
گردشگري ما در شرايط خوبي است نمي تواند سرمايه اي 

را به كشور وارد كند. 

   نبود امنيت در جاده ها
مولوي در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: متاسفانه 
مس��اله ديگري كه بايد به آن توجه كرد، عدم استاندارد 
بودن جاده هاي كش��ور و البته ماشين هاي داخلي است 
كه هر ساله در روزهاي آخر سال و آغاز سفرهاي نوروزي 
باعث مي شود آمار تصادفات به شكل چشمگيري افزايش 
پيدا كند، وقتي تمام اين شرايط در كنار هم قرار مي گيرند، 
بسياري از افراد ترجيح مي دهند، به كشورهاي ديگر سفر 
كنند. البته امسال به دليل شرايط اقتصادي آمار سفرهاي 
نوروزي به خارج از كشور كاهش چشمگيري داشته است.
او مي افزايد: البته مساله فقط شرايط حاكم بر كشور نيست، 
ما در اين زمينه هيچ كار تبليغاتي قابل توجهي هم انجام 
نداده ايم. در حالي كه هر كدام از شهرهاي ايران به صورت 

بالقوه مي تواند يك جاذبه گردشگري براي خارجي ها باشد. 
اگر اين پتانسيل ها مورد نظر قرار بگيرد و به صورت بالفعل 
در بيايد قطعا باعث افزايش سرمايه ارزي در كشور مي شود. 

   برنامه ريزي تركيه 
براي جذب 5۰  ميليون گردشگر خارجي

در خبرها آمده بود كه تركيه خود را براي جذب توريست 
در سال ۲۰۲۳ آماده مي كند. رييس انجمن آژانس هاي 
مسافرتي تركيه گفت: پيش بيني شده كه در سال ۲۰۲۳ 
تعداد ۵۰ ميليون گردشگر خارجي به تركيه سفر كنند 
كه در اين ميان آلمان، روس��يه و انگليس نيز به ترتيب 
بيشترين تعداد ورودي ها به كش��ور خواهند بود. فيروز 
باغلي كايا با بيان اينكه در سال ۲۰۲۲ گردشگران آلماني 
در صدر بيش��ترين تعداد گردش��گران ورودي به تركيه 
بودند، گفت: همزمان با شروع سال جديد، ميزان تقاضاي 
گردشگران آلماني براي ورود به تركيه افزايش پيدا كرده 
است، از همين رو پيش بيني مي شود كه در سال جديد 
تعداد 7 ميليون گردشگر آلماني جذب كنيم. او با تأكيد 
بر اينكه فصل زمستان ۲۰۲۳ - ۲۰۲۲ كه به نوعي فصل 
»لو سيزن« تركيه بود، از نظر ميزان ورودي گردشگران در 

قياس با سال هاي گذشته شلوغ تر بود، بيان كرد: هرچند 
كه زلزله ۸/7 ريشتري تركيه تا حدي موجب متوقف شدن 
جريان گردشگران ورودي به اين كشور شد اما هم اكنون 
روند ورودي گردشگران در حال بازگشت به روال سابق 
اس��ت. رييس انجمن آژانس هاي مسافرتي تركيه ادامه 
داد: در اين ميان مطابق نظر آژانس هاي مسافرتي آلمان، 
گردشگران آلماني عالقه زيادي براي سفر به تركيه دارند 
و نظر آنان همسو با مسووالن گردشكري تركيه مبني بر 
جذب باالي مس��افر از اين كشور است. باغلي كايا با بيان 
اينكه در جري��ان حادثه زلزله اخير تع��داد ۵۰۰ آژانس 
مسافرتي تخريب و ويران شد، تصريح كرد: درصدد هستيم 
تا با برنامه ريزي هاي انجام گرفته و با اختصاص منابع مالي 
الزم، آژانس هاي مسافرتي جديدي را در مناطق زلزله زده 
احداث كنيم چرا كه دفاتر مسافربري موجود در اين مناطق 

غيرقابل استفاده شده اند.

   بازسازي سريع »غازي انتپ«
 براي جذب گردشگر

او با اشاره به اينكه روند جذب گردشگر در مناطق زلزله زده 
تركيه به صورت كامل متوقف ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 

در همين راستا و به منظور ايجاد بستري براي بازسازي 
دوباره شهر و بازگشت هرچه سريع تر گردشگران به اين 
مناطق، رايزني هاي الزم را با شهردار شهر »غازي انتپ« 
انجام داده ايم. رييس انجمن آژانس هاي مسافرتي تركيه 
خاطرنشان كرد: پيش بيني شده است كه در سال ۲۰۲۳ 
تعداد ۵۰ ميليون گردشگر خارجي به تركيه سفر كنند 
كه در اين ميان آلمان رتبه اول را از نظر بيش��ترين تعداد 
ورودي ها به اين كش��ور خواهد داش��ت و سپس روسيه 
و انگلي��س نيز به ترتي��ب در مقام هاي دوم و س��وم قرار 

خواهند گرفت.

   راه هايي كه ما نرفتيم
مساله اينجاست كه بسياري از كشورها به اهميت جذب 
توريست واقف هس��تند و براي بهتر كردن شرايط خود 
فعاليت هاي زيادي را انجام مي دهند. اما در طي تمام اين 
سال ها در ايران تنها در مورد جذب توريست حرف هاي 
زيادي زده شده اما هيچ كار عملي كه بتواند اين صنعت 
را به يك صنعت پر سود براي كشور تبديل كند صورت 
نگرفته است. راه هاي زيادي براي جذب توريست وجود 

دارد كه متاسفانه ما هيچ كدام از آنها را امتحان نكرده ايم.

گزارش


