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يادداشت- 1

دارو و ارز 4200 توماني
از اوايل س��ال 97 كه ارز 4200 
توماني وارد اقتصاد شد، بخش 
خصوصي به صورت كتبي نظر 
خود را به دولت و مجلس اعالم 
ك��رد. معتقد هس��تيم كه اين 
ارز به انته��اي زنجيره پرداخت 
ش��ود، يعني ما به التفاوت نرخ 
ارز به انته��اي زنجيره منتقل 
شود كه هزينه هاي مردم افزايش پيدا نكند. در حال حاضر 
مكاني��زم خوبي وج��ود دارد كه مي تواند دقيقا از مس��ير 
بيمه ها به انتهاي زنجيره منتقل شود تا پرداخت هاي مردم 
افزايش پيدا نكند. اين نظر قطعي بخش خصوصي است. در 
زمينه كارشناسي دارو قريب به اتفاق افرادي كه به عنوان 
كارشناس كار مي كنند، نظرشان همين است. يعني اينكه 
ارز 4200 تومان��ي را براي دارو به ارز نيمايي تغيير دهند و 
مابه التفاوت ارز ترجيحي تا نيمايي را كه حدود 3.5 ميليارد 
دالر مي شود، وارد حلقه پاياني زنجيره كنند تا بيمه ها مردم 
را حمايت كنند. بايد دقت  شود كه دولت نسبت به پرداخت 
مابه التفاوت به بيمه ها درست عمل كند. اگر اين اتفاق بيفتد 
صنعت از اين گرفتاري نج��ات پيدا مي كند، چون بخش 
كوچكي از فرآيند دارو مشمول ارز 4200 توماني است و بقيه 
اجزاي قيمت تمام شده ارز 4200 توماني دريافت نمي كند 
و ارز نيمايي است. مثل سرمايه گذاري روي ماشين آالت، 
قطعات يدكي، لوازم جانبي و هزينه هاي دستمزد همگي 
تابع ش��رايط خودش است. فقط بخش كوچكي از قيمت 
تمام شده دارو مربوط به ارز 4200 توماني است. بنابراين 
نظر ما اين است كه اين ارز به كلي تبديل به ارز نيمايي شود 
و مابه التفاوت 3.5 ميلي��ارد دالري آن كه حدود 60 هزار 
ميليارد تومان مي شود، به انتهاي زنجيره وارد و با ابزار بيمه 
از مردم حمايت شود. در صورت انتقال ارز به بيمه ها، از سويي 
فضاي غيررقابتي كه در ميان فعاالن صنعت دارو شكل گرفته 
و به برخي دست باالتر را داده كنار مي رود و از سوي ديگر با 
انجام حمايت هاي مستقيم از مردم، فشاري از محل افزايش 
قيمت به مصرف كننده نهايي وارد نمي شود. با توجه به اينكه 
اين حمايت ها، مستقيما از مردم انجام خواهد شد، امكان 
رانت و فساد نيز در اين حوزه ها به شدت كاهش پيدا مي كند.

محمود نجفي عرب

از برخورد با محتكران تا سامان دادن به جاماندگان از يارانه

معماي  قيمت  دارو  
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ابهام در آينده بورستغيير رفتار سهامداران
در حال حاضر رفتار سهامداران 
در بازار سرمايه تغييركرده و با 
احتياط بيشتري اقدام به خريد 
و فروش سهام كرده و به عبارتي 
بورس در حال پوست اندازي و 
بازگش��ت اعتماد است. در يك 
سال گذشته، حجم نقدينگي 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته افزايش يافته است. اين مساله منجر به ادامه تورم 
در كشور و افزايش انتظارات تورمي شده است. از طرف ديگر 
بسياري از شركت ها در گزارش هاي دوره اي نشان دادند كه 
به سودسازي خوبي رسيده اند كه اين دو موضوع تقاضاي 

بازار براي سهام را بيشتر كرده است.
با توجه به رشدهايي كه طي چند ماه گذشته در بازار سهام 
اتفاق افتاده شاهد افزايش ورود جريان نقدينگي بوده ايم كه 
موجب شده بازار سرمايه كمي از آن اعتماد رفته را به خود 
جلب كند. برخي از صنايع از جمله صنعت بانكداري روزهاي 
سبز كمي را در ماه هاي گذشته به خود ديده  است. در هفته 
گذشته وضعيت بانكي ها كمي بهتر شد و توانست كمي از 
حالت اصالحي خارج شود. صنعت بانكداري در حال حاضر 
به مذاكرات برجام گره خورده و با توجه به اينكه بيش از دو ماه 
است كه از برجام خبري نيست، به همين علت روند مثبتي را 
طي ماه هاي گذشته در اين صنعت شاهد نبوديم، در صورتي 
كه گروه هاي ريالي مثل غذايي، زراعت، سيماني و... با توجه 
به بحث هاي تورمي به يك رش��د معقول رسيده اند. ساير 
سهم ها نيز مثل كاموديتي ها از طريق افزايش قيمت جهاني، 
به يك رشدي رسيده اند، اما در گروه بانكي شاهد بالتكليفي 
هستيم و با وجود عوامل محركي مثل تسعير نرخ ارز، تاثير 
آنچناني در اين صنعت نداشته است كه بايد ديد علت آن 
چيست.  ترازهاي مالي اين صنعت به نسبت قبل وضعيت 
بهتري داشتند و در حال حاضر بيشترين مساله تاثيرگذار بر 

اين صنعت مشخص شدن مذاكرات برجامي است. 
برخي از بانك ها همچنان صورت هاي مالي ۱2 ماهه منتهي 
به اس��فندماه خود را در س��امانه كدال منتشر نكرده اند؛ 
براساس قوانين ناشر بورس��ي، شركت اصلي و گروه هاي 
تلفيقي حداكثر چهار ماه پس از پايان سال مالي زمان دارند 
كه صورت هاي مالي حسابرسي شده خود را ارايه كنند كه 
بايد هر چه سريعتر به اين امر اقدام كنند تا سهامداران اين 
صنعت بتوانند براي آينده سهم خود بهتر تصميم گيري 
كنند.آمار ماهانه بانك ها نش��ان مي ده��د كه كاهش يا 
حتي تغيير خاصي در ميزان سپرده ها وجود ندارد و اصوال 
سپرده ها خيلي به بازارهاي جانبي ارتباطي نداشته است. 
بانك ها دو نوع جذب سپرده دارند يكي مستقيم و از طريق 
شعب و ديگري غيرمستقيم و از طريق صندوق هايي كه 
درآمد ثابت هستند كه در حال حاضر هر دوي اين منابع 
ورودي خوبي دارند و روند كاهشي نداشته اند. اولي برجام 
كه اگر به نتيجه برسد به علت اينكه راه مراودات بين المللي  
باز مي شود و شركت هاي داخلي از طريق بانك ها معامله 
مي كنند، از نظر عملياتي و رواني روي سهام بانك ها تاثير 
ادامه در صفحه 8 بسيار مثبتي دارد.  

قرار اس��ت كه درباره وضعيت 
كنوني و وضعيت آينده بورس 
با هم صحب��ت كنيم. به نوعي 
مي توانم بگويم ك��ه بورس به 
استقبال تورم قابل پيش بيني 
رفته. فع��ال ش��رايطي كه در 
ب��ازار پيش رو داريم، ش��رايط 
كامال قابل قبولي است. ارزش 
معامالت بعد از اتفاقات سال ۱400 - كه ارزش معامالت 
را به صورت ماهانه به 3 هزار ميليارد نزديك كرده بود - در 
حال حاضر به محدوده 6 هزار ميليارد كه عدد بسيار قابل 
قبولي است، رسيديم. نسبت به س��ال ۱400 كه تعداد 
كدهاي فعال در بازار ح��دود ۱40 هزار كد در روز بودند، 
االن به باالي 250 هزار كد رسيديم، به صورت ميانگين و 
ماهيانه كه باز هم يك ديتاي قابل قبول است. در صف هايي 
كه در محدوده يك ميليون و 60 يا 70 هزار واحد و محدوده 
مقاومتي 450 هزار واحد روي شاخص كل هم وزن داريم 
در واقع به نوعي گوياي اين موضوع است كه كماكان در آن 

خريدار وجود دارد.
اتفاقي كه اين هفته افتاد با توجه به خبر آزاد سازي واردات 
خودرو، به جز گروه خودرويي فشار فروش قابل پيش بيني 
رو متحمل شد، ديديم كه بقيه بازار به استقبال يارانه هاي 

400 هزار توماني و 300 هزار توماني شتافت.
چون يارانه اي كه اين چنين پرداخت مي شود چيزي جزو 
تورم براي كش��ور به همراه نخواهد داشت به دليل اينكه 
بدون پشتوانه قطعا دولت پول چاپ خواهد كرد تا يارانه ها 
را پرداخت كند. پس شرايط كنوني بازار با توجه به اينكه 
در محدوده مقاومتي هس��تيم، ش��رايط بدي نيست اما 
پيش بيني از بازار بورس منوط بر اين موضوع است كه در 

ابتدا ريسك هاي بازار را پيش بيني كنيم.
اولين ريس��ك پيش روي بازار تامين نقدينگي و تأمين 
كس��ري بودجه دولت است. اينكه دولت چگونه و چطور 
مي تواند با درايت تدبيري را سرلوحه كار خود قرار بدهد. 
ش��رط اول براي موفقيت در بازار بورس است ؛ ما اميدوار 
هستيم كه اگر قرار هست به نوعي اوراقي فروخته شود، به 
جاي چاپ پول، حداقل با مديريت و درايت مديران بدنه 

مديريتي كشور صورت بپذيرد.
يكي از ريسك هايي كه پيش روي بازار است، ريسك دوم 
در واقع مذاكرات برجام است كه حداقل كورسوي اميدي 
در حال حاض��ر براي مذاكرات برج��ام داريم كه اميدوار 
هستم اين امر محقق ش��ود و در واقع شرايط به گونه اي 
بشود كه بتوانيم برجام را هم داشته باشيم. ريسك سومي 
كه مي توانيم داشته باشيم، ريسك ژئوپلتيك است، يعني 
شرايطي كه االن در فضاي اقتصادي سياسي دنيا حادث 
ش��ده به واسطه جنگ اوكراين و روسيه كه مي تواند يك 
مقدار كار را خطرناك كرده و ش��رايط سختي را براي ما 
ايجاد كند. اگر بخواهيم اين ريسك ها را در پيش روي بازار 
بورس ببينيم اگر بتوانند تدبيري انديشه شود كه فشار به 
روي بازار نيايد، به نوعي مجدد فروش آبشاري حقوقي ها را 
ادامه در صفحه 8 نبينيم با توجه ديتايي كه از...  

يادداشت -4
به جاي قيمت گذاري، مشكالت توليد را رفع كنيد

 در شرايط كنوني كه مسووالن 
و برخي كارشناس��ان موضوع 
احترام ب��ه مكانيزم قيمت ها و 
افزايش قيمت برخي كاالهاي 
اساسي از نان تا روغن، گوشت 
و مرغ و تخم م��رغ و لبنيات و 
س��اير كاالها را در دستور كار 
قرار داده اند تا با كاهش يارانه ها، 
براي جلوگيري از كس��ري بودجه و تورم، ايجاد تعادل در 
بازار، حذف ارز 4200 توماني اقدام ش��ود و رانت و فساد را 
كمتر كنند، بايد توجه داشت كه مشكالت اقتصاد ايران 
تنها با مس��ائل پولي و قيمت گذاري، مكانيزم قيمت ها، 
تزريق ارز، تسهيالت بانكي، خلق پول و نقدينگي بيشتر 
و ايجاد تورم باالتر حل نمي ش��ود و مشكل اصلي اقتصاد 
ايران، بي توجهي به رفع موانع توليد به خصوص در بخش 
استفاده از ظرفيت هاي طبيعي و معدني در كشور ثروتمند 
ايران است. كشوري كه از نظر مواد معدني و منابع طبيعي 
بزرگ ترين ذخاير نف��ت وگاز و معدن و كاني هاي فلزي و 
غير فلزي را دارد، مردم نبايد براي نان و گوشت و لبنيات و 
روغن آنهم در قرن 2۱ ميالدي و ابتداي قرن ۱5 هجري 

خورشيدي دچار مشكل باشند. 

به عبارت ديگر، اگرچه مشكل قيمت گذاري و تورم و رانت و 
دالر ارزان مشكل عمده اي است اما از آن مهم تر، بي توجهي 
به ايجاد فضاي كسب وكار و رفع موانع توليد بوده كه باعث 
شده اكثر انس��ان ها يا به دنبال خروج از كشور و مهاجرت 
باش��ند يا به كارمندي و كارگري با حقوق و دستمزد كم 
به ش��هرها مهاجرت كنند و روس��تاها و منابع طبيعي و 
معادن را رها كرده و به حقوق اندكي در خدمات شهري و 
مصرف گرايي رضايت دهند.  اگرچه رشد قيمت ها متناسب 
با تورم توصيه علم اقتصاد است و كار درستي است و دالر 
نبايد مفت و ارزان به عده اي داده شود كه رانت ايجاد كند و 
كاالهاي ارزان از كشور خارج شود و عامل فساد باشد و دالر 
بايد متناسب با تورم رشد كند. اما واقعيت اين است كه تنها 
با چند اقدام محدود نمي توان مشكالت را حل كرد. اگر به 
رفع موانع توليد و رانت و فساد وانحصار و موانع توجه نشود، 
عمال دست نامرئي بازار قطع مي شود و نمي تواند تخصيص 
منابع ايجاد كند. در نتيجه به جاي اينكه با رشد قيمت مرغ 
و تخم مرغ و روغن، عمال عرضه بيش��تر شود، اما برعكس 
كاالها ناياب مي شوند و مردم به فروشگاه ها هجوم مي آورند 
و به جاي خريد كمتر، بيشتر مي خرند و نگران قيمت ها در 
آينده هستند.  دليل اين وضعيت اين است كه توليد با موانع 
مواجه است و راهي براي رشد توليد ندارد و با محدوديت در 

عوامل توليد مواجه است. 
اگر به مكانيزم قيمت ها و بازار و رقابت اعتقاد داريم بايد در 
كنار مكانيزم قيمت ها و كاهش يارانه ها و پرداخت كمك به 
مردم به شكل ديگر، زمينه رشد حقوق و دستمزد متناسب 
با تورم نيز ايجاد ش��ود. به جاي اس��تخدام دولتي، بخش 
خصوصي كار و توليد ايجاد كند. در نتيجه اول فضاي كسب 
وكار و توليد تقويت شود و بخش خصوصي تشويق شود و 
به ميدان بيايد و مردم كار كنند و حقوق مناسب بگيرند و 

هزينه هاي معيشتي خود را تامين نمايند. 
براي اين منظور بايد امكان��ات فيزيكي و طبيعي، مانند 
معادن، و س��اير امكانات مختلف كش��ور در دس��ترس و 
اختيار بخش خصوصي و سرمايه گذاران باشد تا اكتشاف و 
استخراج و توليد كاالها انجام شود.  همچنين بايد امنيت 
سرمايه گذاري تقويت شود. حقوق مالكيت محترم باشد و 
اگر كارخانه يا شركتي به دليل بدهي يا مسائل ديگر از دست 
مالكان اصلي خارج شده و حاال بالتكليف و تعطيل است 

دوباره راه انداز شود و توليد ثروت و اشتغال كند. 
به عبارت ديگر، دولت اگر مي خواهد به اصول اقتصاد پايبند 
باشد، بايد س��اير توصيه هاي علم اقتصاد از آزادي شغل و 
كار تاحقوق مالكيت را به رسميت بشناسد و موانع موجود 
بخش خصوصي و مردم و جوانان را از پيش روي آنها بردارد. 

در مورد بازار رقابتي توصيه ش��ده كه ورود و خروج عوامل 
تولي��د و قيمت توافقي آنها آزاد اس��ت و دولت بايد موانع 
موجود را بردارد تا انحصار و رانت ايجاد نكند، اما بسياري از 
قوانين و مقررات و تصميم گيري ها واقدامات در چند دهه 
گذشته، عمال عامل ايجاد رانت و انحصار و قيمت گذاري 
نامناسب بوده و عامل انحراف منابع شده است. به عنوان 
مثال وقتي اعالم مي ش��ود ك��ه دالر 4200 توماني براي 
واردات فالن كاال داده مي ش��ود افراد مختلفي وارد عمل 
ش��ده و كار خود را رها مي كنند و ب��ه وارد كننده آن كاال 
تبديل مي شوند و تقاضا و مصرف ارز و اخالل در بازار ايجاد 
مي كنند. بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه سه عامل 
مهم در ميزان ثروت يا توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه، 
رفاه و رضايت مردم در يك كش��ور موثر هستند و دولت و 
حكومت بايد با تقويت هر سه عامل، زمينه تعادل در بازارها 
را ايج��اد كند تا خود مردم ثروت ايج��اد كنند و نيازي به 
حمايت ها و يارانه هاي دولتي نداشته باشند.  عامل اصلي، 
نيروي انساني يا سرمايه انساني است كه امروز نقش بسياري 
دارد و ثروتمندترين كشورها و شركت ها را نيروي انساني 
خالق ايجاد كرده اند. ثروتمندترين شركت هاي جهان امروز 
آنهايي هستند كه نرم افزار، طراحي، اينترنت، اطالع رساني 
ادامه در صفحه 3 و خدمات با اينترنت ارايه مي دهند و... 

نيما  نايينيان

محسن شمشيري 

حسين مريدسادات

 چرا افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي 
در دولت تصويب نشد

 روزانه 4068 ميليارد تومان به مانده سپرده ها 
و3300 ميليارد تومان به مانده تسهيالت افزوده شد

»تعادل« بررسي مي كند

 بازنشستگان تامين اجتماعي 
فراموش شده اند

صفحه 8     صفحه 3    

 سرعت خلق پول، نقدينگي 
و سپرده ها همچنان ادامه دارد

نهضت ملي مسكن و 6 پرسش

قيمت »مرغ، تخم مرغ، روغن و 
لبنيات« تعيين تكليف شد

تحليل نشريات بين المللي از وضعيت 
احياي برجام

پس از اجرايي شدن نظام جديد پرداخت يارانه 
به دهك هاي درآمدي، دولت در گام دوم يارانه 
ارزي را از برخ��ي كاالهاي اساس��ي حذف كرد. 
اين اقدام با هدف مردمي        س��ازي نظام پرداخت 
يارانه ها و اص��الح نحوه پرداخت يارانه         كاالهاي 
اساسي انجام شد و دولت اعالم كرد كه به جاي 
پرداخت ياران��ه به كاال، مردم يارانه معيش��تي 
صفحه 7 را بخوانيد دريافت مي كنند.   

يك پايگاه تحليلي در گزارشي درباره سفر اخير نماينده 
اتحاديه اروپا در مذاكرات وين به تهران براي رفع موانع 
موجود س��ر راه رس��يدن به يك توافق از طريق اين 
مذاكرات، مطرح ك��رد كه موانع موجود در مذاكرات 
وين قابل حل هستند. پايگاه تحليلي ديپلماتيك در 
گزارشي درباره سفر برجامي اخير انريكه مورا، معاون 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده آن در 
صفحه 2 را بخوانيد مذاكرات وين به...   

 فروش 
كاالهاي 
توليد قبل

 با قيمت جديد!

بن بست 
مذاكرات 
شكسته شد

كي قباد بهاري|در اجراي طرح موسوم به نهضت ملي 
مسكن، شش پرسش مطرح اس��ت. ۱- كه؟ چه كسي و 
براي كي مي سازد؟ 2- كي؟ چه زماني مي سازد؟ 3- كجا؟ 
كجا مي سازد؟ 4- چه؟ چه چيزي مي سازد ؟5- چرا؟ چرا 

مي سازد؟ 6-چگونه؟ چگونه و با چه كيفيتي مي سازد ؟
تهيه و ساخت 4 ميليون مسكن از وعده هاي مهم آيت اهلل 
رييسي به هنگام كانديداتوري رياست جمهوري بود و پس 
از نشستن بر مسند رياست جمهوري نيز همواره بر اجرا و 
عملياتي ش��دن اين اين وعده انتخاباتي تاكيد كردند و به 
هنگام معرفي رستم قاسمي به عنوان وزير راه و شهرسازي 
بر اين امر تاكيد داشتند. رستم قاسمي نيز توليد 4 ميليون 
مس��كن در 4 س��ال را از اولويت هاي خ��ود در وزارت راه و 
شهرسازي اعالم كرد. با اين حال در اجراي اين طرح شش 
پرسش وجود دارد كه بهتر است بار ديگر اين پرسش ها و 
پاسخ هاي احتمالي به آنها مرور شوند. سوال اول: براي كي 
و توسط چه كسي پروژه هاي نهضت ملي مسكن ساخته 
مي ش��وند؟ در پاسخ به بخش اول اين س��وال، وزارت راه و 
شهرسازي نس��بت به فراخوان ثبت نام از متقاضيان اقدام 
ك��رد كه در ابتدا 5 ميليون نفر ثبت ن��ام كردند، اما پس از 
غربالگري توسط وزارت راه و شهرسازي حدود 2 ميليون 
نفر واجد شرايط اعالم ش��دند. يعني كمتر از نصف وعده 
ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال. در پاسخ به بخش دوم 
سوال ياد ش��ده، وزارت راه و شهرسازي ابتدا اعالم كرد كه 
از مش��اركت بخش خارجي به ويژه شركت هاي چيني از 
طريق تهاتر نفت استفاده مي شود كه با واكنش هاي متفاوت 
ش��ركت هاي داخلي و انبوه سازان مواجه ش��د، اما بعدها 
اعالم ش��د كه به دليل عدم صرفه اقتصادي شركت هاي 
خارجي حاضر به مشاركت نشدند. س��وال دوم: قرار است 
4 ميليون مسكن نهضت ملي چه زماني ساخته شود؟ در 

پاسخ به اين سوال رييس دولت سيزدهم در ابتدا تاكيد كرد 
كه 4 ميليون مس��كن طي 4 سال ساخته مي شود. يعني 
س��الي يك ميليون مس��كن. وزير راه و شهرسازي نيز در 
ابتدا ساخت سالي يك ميليون مسكن را وعده داد، ولي به 
مرور از گفته خود عدول كرد و دوباره وعده داد: در دو سال 
2 ميليون واحد مسكوني ساخته مي ش��ود. اين در حالي 
است كه مطابق گفته هاي مديرعامل بانك مسكن كمتر 
از ۱50 هزار نفر براي باز كردن حساب و واريزي موجودي 
از سوي وزارت راه و شهرسازي معرفي شده اند. همچنين با 
نگاهي به آمار ارايه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، به 
نظر مي رسد رستم قاسمي مجبور شده است، بيش از 570 
هزار واحد مسكن ملي كه در دوره وزارت اسالمي عمليات 
اجرايي آن آغاز ش��ده بود را در آمار نهضت ملي خود احصا 
كند.  مس��كن هاي نهضت ملي كجا ساخته مي شوند؟ بر 
اس��اس وعده هاي وزير راه و همچنين قانون جهش توليد 
مي بايست واحد ها در زمين هاي دولتي، بافت هاي فرسوده 
و الحاق اراضي به ش��هرها و همچنين تاسيس شهرهاي 
جديد در اطراف كالنشهرها ساخته شوند. عالوه بر اين رستم 
قاسمي بارها از ايجاد بانك زمين با استفاده از زمين هاي در 
اختيار سازمان ها و نهادهاي دولتي صحبت كرده، در حالي 
كه به گفته عضو هيات مديده سازمان ملي زمين و مسكن 
تاكنون تنها 4 درصد از اراضي س��اير دستگاه هاي اجرايي 
شناسايي ش��ده اند .  در قانون جهش توليد صراحتا آورده 
شده كه وزارت راه مي بايست نسبت به شناسايي زمين هاي 
س��اير دس��تگاه ها اقدام كند و اگر دستگاهي در خصوص 
واگذاري زمين ها كوتاهي كند، س��ازمان ثبت راسا براي 
اراضي شناس��ايي وارد ش��ده تا به نام وزارت راه سند بزند. 
در پاسخ به سوال چه بسازند؟ در ابتداي دولت بحث هاي 
متفاوتي مطرح بود از واحد هاي 75 متري دوخوابه تا باالي 

۱00 متر. جديدا دولت تاكيد كرده است كه با رعايت الگوي 
ايراني - اسالمي مسكن هاي نهضت ملي ساخته مي شوند. 
عالوه بر اين در وزارت راه و شهرسازي همچنين از ساخت 
خانه هاي وياليي در قالب نهضت ملي مسكن سخن به ميان 
آمده است. با در نظر گرفتن الزامات معماري و شهرسازي 
مي بايست 50 متر مربع زمين براي هر نفر در نظر گرفته 
شود و با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.3 به  طور ميانگين در 
كشور زيربناي هر واحد مسكوني مي بايست ۱65 متر بايد 
در نظر گرفته شود. با توجه به اينكه نسبت مجاز زيربنا به كل 
زمين هر واحد مسكوني منطبق با قانون بايد 60 درصد در 
نظر گرفته شود لذا بر اين مبنا بايد براي هر واحد مسكوني 
يك طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار بايد 275 متر زمين 
در نظر گرفته شود. با اين محاسبات زمين خالص مورد نياز 
براي س��اخت يك ميليون واحد مسكوني در هر سال 27 
هزار و 500 هكتار و براي 4 ميليون حدود ۱۱0 هزار هكتار 
زمين خواهد بود. )خبرگزاري ف��ارس ۱400/۱۱/۱9( در 
نظر بگيريم كه رستم قاسمي بعد از يك سال تنها توانسته 
است 4 درصد از زمين هاي مورد ادعا در طرح جهش توليد 
مسكن را براي نهضت ملي مسكن شناسايي و سند بزند. 
رستم قاسمي در ابتداي وزارتش از ۱0 فرمان اجرايي خود 
رونمايي كرد كه يكي از آنها و در حقيقت مهم ترين آن ايجاد 
بانك زمين است كه تاكنون از بانك زمين ادعايي، رونمايي 
نشده است . چرا بايد 4 ميليون مسكن بسازيم؟ در حالي 
كه رييس دولت سيزدهم 4 ميليون مسكن را نياز كشور 
مي داند ولي رستم قاسمي كمبود مسكن در كشور را بيش از 
۱0 ميليون مي داند. مطابق بررسي هاي طرح جامع مسكن 
تا پايان ۱404 كشور نياز به ساخت حداقل 6 ميليون واحد 
مس��كوني دارد اين يعني توليد ساالنه ۱.5 ميليون واحد 
مسكوني. اما س��والي پيش مي آيد اين است كه به فرض 

ساخت 4 ميليون مسكن، آيا بازار ملتهب مسكن كنترل 
مي شود؟ تجربه 4 ميليون مسكن مهر پيش روي ماست. 
در حالي كه به گفته خود مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
ازجمله رستم قاسمي حدود 2.5 ميليون مسكن خالي در 
كشور موجود است و تجربه ساخت 4 ميليون مسكن مهر 
نش��ان داد كه نه تنها بازار پرالتهاب مسكن آرام نشد بلكه 
تاحدودي با رشد نقدينگي پرالتهاب تر شده است . در پاسخ 
به سوال چگونگي ساخت مسكن نهضت ملي مكررا از سوي 
مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي بيان شده كه اشكاالت 
فني و كيفي مسكن هاي مهر در اين طرح برطرف و ضوابط 
معماري و شهرسازي رعايت مي شود و از فناوري هاي نوين 
ساختمان سازي به خصوص فناوري چيني ساختمان سازي 
استفاده خواهد شد. قيمت پيشنهادي براي ساخت هر متر 
مربع نيز 4 ميليون و 700 هزار تومان پيش بيني شده است. 
با كنار كشيدن شركت هاي چيني در پروژه هاي نهضت ملي، 
وزارت راه چاره اي جز اس��تفاده از پيمانكاران و انبوه سازان 
داخلي ندارد. در اين حال، نايب رييس انجمن انبوه سازان 
استان تهران مي گويد با افزايش قيمت هفتگي قيمت مصالح 
هم اكنون قيمت تمام شده ساخت هر مترمربع حدود ۱0 
تا ۱2 ميليون تومان اس��ت و وزارت راه و شهرسازي اصرار 
به قيمت غيرواقعي دارد. بنا بر اين به نظر مي رسد به لحاظ 
كيفيت نيز ساخت پروژه هاي نهضت ملي با مشكل مواجه 
هستند.  بررسي پاسخ ها به شش سوال ابتدايي اين يادداشت 
نشان مي دهد، رستم دولت سيزدهم در حالي مدعي اجراي 
طرح نهضت ملي است كه طرح فوق در بخش تامين زمين، 
تامين منابع مالي، مشاركت س��ازندگان، نحوه ساخت و 
مش��اركت مالي مصرف كنندگان با مشكالت عديده اي 
روبروست.  اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ )مصرعي از شعر 

دنيا همه هيچ موالنا( 

همان طور ك��ه در طرح هاي ابتدايي مجلس پيش بيني 
شده بود، امكان حذف ارز 4200 توماني در تمامي حوزه ها 
به شكل ناگهاني وجود ندارد و شوكي كه به برخي حوزه ها 

وارد مي شود، مي تواند براي مردم مشكل ساز شود و همين 
نگراني ها باعث شده دولت دست به عصاتر از گذشته نسبت 
به برخي از حوزه ه��ا برنامه ريزي كند. هرچند ارز 4200 

توماني وارد چهارمين سال از تخصيص خود شده اما در 
ماه هاي گذشته انتقادها از آن تا حدي ادامه پيدا كرد كه 
مشخص شد ديگر امكان تخصيص آن به شكل گذشته 

وجود ندارد. البته ارز ترجيحي در گذر زمان محدود شده 
بود و تنها به چند قلم كاال تخصيص مي يافت. با اين وجود 
صفحه 2 را بخوانيد به نظر مي رسد پس از...   



همان طور ك��ه در طرح هاي ابتدايي مجلس پيش بيني 
شده بود، امكان حذف ارز 4200 توماني در تمامي حوزه ها 
به شكل ناگهاني وجود ندارد و شوكي كه به برخي حوزه ها 
وارد مي شود، مي تواند براي مردم مشكل ساز شود و همين 
نگراني ها باعث ش��ده دولت دس��ت به عصاتر از گذشته 

نسبت به برخي از حوزه ها برنامه ريزي كند.
هرچند ارز 4200 توماني وارد چهارمين سال از تخصيص 
خود ش��ده اما در ماه هاي گذشته انتقادها از آن تا حدي 
ادامه پيدا كرد كه مشخص شد ديگر امكان تخصيص آن 
به شكل گذشته وجود ندارد. البته ارز ترجيحي در گذر 
زمان محدود ش��ده بود و تنها به چند قلم كاال تخصيص 
مي يافت. با اين وجود به نظر مي رسد پس از اصالحات آغاز 
شده از سوي دولت، اين فهرست محدودتر از گذشته نيز 
خواهد ش��د. بر اساس اعالم دولت روغن و مرغ از شمول 
اين ارز خارج شده و پس از افزايش مبلغ يارانه ها، مجوز 
افزايش قيمت آنها نيز صادر شده است اما هنوز سرنوشت 
دو كاال مشخص نيس��ت. مهم ترين بخش اين فهرست 
به نان اختصاص دارد. قيمت ق��وت اصلي مردم يكي از 
مهم ترين موضوعاتي است كه همواره در سال هاي گذشته 
مطرح بوده و دولت ها به طرق مختلف در آن يارانه هايي 
را وضع كرده اند. از سويي دولت با خريد تضميني گندم، 
تالش مي كند براي كش��اورزان انگيزه كافي براي توليد 
حداكثري گن��دم را فراهم كند و از س��وي ديگر قيمت 
آردي كه به نانواها فروخته مي شود بسيار پايين تر از قيمت 
تمام شده آن است. در نهايت نيز جز در مواردي معدود، 
در سال هاي گذشته با افزايش قيمت نان مخالفت شده 
است. در روزهاي گذشته و پس از اعمال اصالحات تازه از 
سوي دولت، قيمت نان فانتزي در بازار افزايش يافت اما 
آن طور كه مسووالن دولتي گفته اند، قيمت نان سنتي به 
هيچ عنوان افزايش پيدا نمي كند و از اين موضوع به عنوان 
يك خط قرمز ياد شده است. در كنار نان، دارو نيز يكي از 
ديگر از كاالهايي است كه در طول اين سال ها ارز 4200 
توماني گرفته و به نظر مي رسد براي حفظ قيمت آن نيز 
برنامه ريزي هاي جداگانه اي انجام شده است. البته از چند 
هفته قبل و به دنبال افزايش گمانه زني ها درباره حذف 
ارز 4200 توماني، قيمت برخي داروها نيز افزايشي شده 

اما به نظر مي رسد حمايت از دارو ادامه خواهد داشت.
يك عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي از تهيه طرحي توس��ط جمعي از نمايندگان 
براي اس��تمرار پرداخت ارز ترجيحي به برخي كاالهاي 
اساس��ي و دارو خبر داد و گفت: تاكيد ما بر اين است كه 
بايد سياست گذاري مشخصي درباره تعيين قيمت اقالم 
اساسي همچون آرد، نهاده هاي دامي و دارو وجود داشته 
باشد نه اينكه هرساله قيمت آنها در لوايح بودجه تعيين 
تكليف شود.سلمان اسحاقي اظهار كرد: موضوع ارز 4200 
توماني موضوعي فراتر از بودجه كش��ور است، متاسفانه 
اقتصاد كش��ور ما با يك اقتصاد شكننده مواجه بوده كه 
تحت تاثير تغيير و تحول در بودجه ساالنه قرار مي گيرد 
لذا بايد درباره ارز 4200 توماني بازنگري در كالن كشور 
صورت گيرد چون ما برنامه هفتم توسعه را پيش رو داريم 

و بايد تمامي موارد مد نظر باشد.
وي اظهار كرد: بايد ساختار اقتصادي كشور اصالح شود 
40 سال است كه دولت ها بودجه نوشته و مجلس ها آن 
را بررس��ي و تصويب كرده اند همواره هم تاكيد شده كه 

بودجه به نفع مردم تصويب شده است اما بودجه بايد به 
گونه اي باشد كه منافع طبقه مستضعف ديده شود. بايد 
ساختار اقتصادي كشور اصالح ش��ود كه اين به معناي 
سياس��ت گذاري در بودجه هاي ساالنه نيست. نماينده 
قائنات در مجلس ش��وراي اس��المي گف��ت: ما طرحي 
تهيه كرديم كه به موجب آن ارز 4200 توماني به برخي 
كاالهاي اساس��ي همچون آرد و نهاده هاي دامي و دارو 
پرداخت شود چون اساس��ا حذف ارز را براي اين اقالم را 
به صالح نمي دانيم بايد نرخ اين كاالهاي اساسي در يك 
سياست گذاري مشخصي تعيين شود نه اينكه در لوايح 
بودجه ساالنه دستخوش تغيير شود. در كنار بحث تداوم 
حمايت ها از دارو و نان، موضوع تنظيم بازار و جلوگيري 
از احتكار و گرانفروش��ي نيز يكي ديگ��ر از برنامه هايي 
است كه در كنار دولت، قوه قضاييه نيز به آن ورود كرده 
است. رييس كل دادگستري استان تهران با تشريح 24 
ماموريت مديران واحدها و مجتمع هاي قضايي به منظور 
ارتقا و بهبود وضعيت عدليه در استان تهران بر ضرورت 
برخورد بدون اغماض با محتكرين و سلب فرصت براي 
احتكار مايحتاج عمومي از سوي افراد سودجو تاكيد كرد. 
وي »برخورد بدون اغماض با محتكرين و سلب فرصت 
براي احتكار مايحتاج عمومي از سوي افراد سودجو« را 
به عنوان يك��ي از اولويت هاي مديران واحدهاي قضايي 
و دادستان هاي شهرستان هاي استان تهران ذكر كرد و 
گفت: علي رغم اينكه همه همكاران قضايي حساسيت هاي 
الزم را در اين زمينه دارند، اما واقعيت اين است كه نبايد 
نس��بت به اين مساله عادي انگاري ش��ود و حتما بايد با 
محتكرين و افرادي كه كاالهاي اساسي و مايحتاج عمومي 
شهروندان را احتكار و به اين نحو ايجاد انحصار مي كنند، 
بدون اغماض برخورد ش��ود؛ چرا كه اين امر، صرفا يك 

مساله اقتصادي نيست؛ بلكه اشخاصي كه در اين شرايط 
اقدام به احتكار و اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي 
مي كنند، در اصل وضعيت رواني جامعه را برهم مي زنند 
و زمينه ايجاد نارضايتي و هرج و مرج در سطح جامعه را 
فراهم مي كنند و دستگاه قضايي به احدي اجازه نخواهد 
داد آرامش رواني جامعه بازيچه سودجويي برخي از افراد 
قرار گيرد. القاص��ي در ادامه بر ضرورت همراهي قاطع و 
جدي س��ازمان تعزيرات، دولت، دستگاه هاي اطالعاتي 
و امنيتي در جهت برخورد با محتكرين و اخاللگران در 
نظام تامي��ن مايحتاج عمومي تاكيد كرد و در عين حال 
اظهار كرد: دادگستري اس��تان تهران نيز در كنار ساير 
دس��تگاه ها با حساسيت و جديت اين مقوله را پيگيري، 
ورود و برخورد خواهد كرد و همه دادستان ها در سراسر 
اس��تان تهران به عنوان مدعي العموم و مسوول در قبال 
حقوق عامه ماموري��ت دارند تا با حض��ور ميداني خود 
و صدور مجوزه��اي الزم براي دس��تگاه هاي ذي ربط و 
مطالبه گري از دستگاه هاي گوناگون، فرصت سود جويي 
را از محتكرين و اخاللگران در حوزه نظام تامين مايحتاج 
عمومي سلب كنند. رييس كل دادگستري استان تهران 
با تاكيد بر ضرورت »كارسنجي« و »توزيع عادالنه كارها« 
عنوان كرد: يكي از سياس��ت ها و برنامه هايي كه پيش از 
اين در جلسات مختلف نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، 
مقوله كارسنجي و توزيع عادالنه كارها بر اساس ظرفيت 
موجود و توانايي افراد اس��ت. در اين خصوص، به تمامي 
مديران واحدهاي قضايي ماموريت داده مي شود تا ضمن 
احصاي ظرفيت هاي موجود اعم از تعداد نيروي انساني 
و بر اساس ش��رايطي كه به لحاظ حجم وارده پرونده ها 
و ميزان پرونده هاي مانده وج��ود دارد، تصميم گيري و 
برنامه ريزي الزم در جهت كارسنجي و توزيع عادالنه كارها 

صورت گيرد. يكي ديگر از موضوعاتي كه در طول روزهاي 
گذشته باعث نگراني بخشي از جامعه شده، بالتكليف بودن 
جاماندگان از يارانه است. بر اساس اعالم دولت در روزهاي 
گذشته كمك هاي معيشتي براي 90 درصد از افراد جامعه 
واريز ش��ده و تنها دهك ثروتمند از آن حذف ش��ده اند، 
با اين وجود اما به نظر مي رس��د برخي افراد كه ش��رايط 
دريافت اين كمك ها را داشته اند، كنار گذاشته شده اند 
و آنطور كه معاون اول رييس جمهور گفته بايد ش��رايط 
براي ارزيابي و بازگشت آنها به فهرست دريافت كنندگان 
يارانه فراهم شود. معاون اول رييس جمهور افزود: تقويت 
سامانه پاسخگويي۱24 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز گامي پراهميت براي ايجاد آرامش در جامعه اس��ت 
تا با سرعت هر چه بيشتر به موارد گرانفروشي و تخلفات 
صورت گرفته در بازار رسيدگي شود.  وي از وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات خواست بستر هاي الزم را فراهم كند تا 
سامانه هاي پاسخگو به مردم نظير سامانه هدفمند سازي 
يارانه ها، وزارت تعاون و تعزيرات تقويت شده و ضعف ها 
و اشكاالت موجود در اسرع وقت مرتفع شود.  معاون اول 
رييس جمهور افزود: الزم است تدابيري انديشيده شود 
تا پاسخ به درخواس��ت و مطالبه كساني كه متقاضي 
دريافت يارانه نقدي هستند در اسرع وقت انجام شود 
تا زمان انتظار مردم براي دريافت پاس��خ تا حد امكان 
كاهش پيدا كند. با بازگش��ت افرادي كه بايد در اين 
فهرست قرار بگيرند، گام نخست اصالحات يارانه اي 
دولت به پايان خواهد رسيد و احتماال ظرف هفته هاي 
آينده بايد برنامه اي كه بناست از دو ماه ديگر در قالب 
كاالبرگ الكترونيك دنبال ش��ود، در دستور كار قرار 
خواهد گرفت، طرحي كه احتماال حمايت ها را از نقدي 

به غيرنقدي و كااليي تغيير خواهد داد.
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تداوم آموزش هاي عمومي 
بهداشتي

رييس جمهور با اشاره به كاهش چشمگير آمار قربانيان 
و مبتاليان بيماري كرونا در كشور به مسووالن وزارت 
بهداشت توصيه كرد با استفاده از اين فرصت نسبت به 
تهيه شناسنامه سالمت و تكميل بانك اطالعات سالمت 
ش��هروندان اقدام كنند. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به كاهش 
چش��مگير آمار قربانيان و مبتاليان كرونا، از زحمات و 
تالش هاي كادر درمان كشور براي صيانت از جان مردم 
و همچنين مشاركت و همكاري دستگاه هاي مختلف با 
وزارت بهداشت براي تامين نيازهاي كادر درمان قدرداني 
كرد. رييس جمهور در عين حال بر تداوم آموزش هاي 
عمومي و همچنين تقويت پيشگيري و نظارت بر رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي تاكيد و با توجه به كاهش 
شدت شيوع كرونا به مسووالن وزارت بهداشت توصيه 
كرد از اين فرصت براي تهيه شناسنامه و تكميل بانك 
اطالعات سالمت آحاد جامعه استفاده كنند. رييسي 
همچنين گفت: همه بيمارستان ها و مراكز درماني كشور 
و مجموعه ه��الل احمر بايد با تجهيز امكانات و تامين 
داروها، همواره آمادگي خود را در برابر سويه هاي جديد 

و احتمالي بيماري كرونا حفظ كنند.

مسدود سازي 545 حساب بانكي
با رصد و اش��راف اطالعاتي بر شبكه دالالن غيرمجاز 
ارزي، معامالت پنهان و مشكوك ارزي و رمزارز كشور، 
حساب هاي بانكي ۵4۵ نفر از عوامل غيرمجاز ارزي در 
سطح كشور شناسايي و مسدود شد. به گزارش وزارت 
اطالعات، با رصد و رهگيري هاي اطالعاتي اين وزارتخانه، 
ضمن اشراف بر شبكه دالالن غيرمجاز ارزي، معامالت 
پنهان و مشكوك ارزي و رمزارز كشور، با همكاري بانك 
مركزي و با دستور مقام قضايي، حساب هاي بانكي ۵4۵ 
نفر از عوامل غيرمجاز ارزي در سطح كشور شناسايي 
و مسدود ش��دند.  با اجراي طرح برخورد با عوامل داد و 
ستد غيرمجاز ارزي در مدت اخير، 92۱9 فقره حساب 
بانكي با گردش بي��ش از ۶00 هزار ميليارد ريال از اين 
عناصر در سطح كشور مسدود ش��د. وزارت اطالعات 
ضمن اعالم پايش دقيق و مستمر فعاليت هاي غيرقانوني 
ارزي و غيرمجاز رمز ارز، به مردم شريف ايران اطمينان 
مي دهد كه عالوه بر رهگيري و برخورد با عاملين التهاب 
در ب��ازار ارز، همزمان و همراه با اجراي كامل اقدام مّلي 
مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها، اجازه سوءاستفاده 
از فضاي معامالت غيرقانوني و قاچاق كاالهاي اساسي 
را نخواهد داد و از هيچ تالشي براي حفظ آرامش و ثبات 

بازارهاي مرتبط با معيشت مردم دريغ نخواهد كرد.

رايزني قطر
 براي مذاكرات برجام

وزير خارجه قطر درخصوص تحوالت مذاكرات هسته اي 
با مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا رايزني كرد.  به 
گزارش وزارت خارجه قطر، شيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثان��ي، وزير خارجه قط��ر با جوزپ بورل، مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا تلفني گفت وگو كرد. در 
اين تماس تلفني درخصوص روابط قطر و اتحاديه اروپا، 
تحوالت مذاكرات هسته اي و مسائل ديگر رايزني شد. 
بر اس��اس اين گزارش، محمد بن عبدالرحمن با رابرت 
مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران نيز در خصوص 
مذاكرات هسته اي رايزني كرده بود. وزير خارجه قطر با 
فيصل بن فرحان، همتاي سعودي خود نيز گفت وگوي 
تلفني داشته است. شيخ تميم بن حمد، امير قطر اخيرا 
سفري به ايران داشت و با مقامات ارشد كشورمان ديدار 
و گفت وگو كرد. امير قطر بعد از ايران راهي تركيه شد و 
با رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اين كشور ديدار و 
رايزني كرد. شيخ تميم همچنين قرار است به كشورهايي 
اروپايي از جمله آلمان و انگليس نيز برود. جوزپ بورل، 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز جمعه پيش 
از نشست گروه ۷ درباره مذاكرات وين گفت: مذاكرات به 
تاخير افتاده بود و حال از سرگرفته مي شوند. چشم انداز 
براي حصول توافق نهايي وجود دارد. مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا همچنين در كنفرانس��ي خبري 
بيان كرد پس از آنكه مورا به ايرانيان اين پيغام را رساند 
كه وضعيت بدين شكل نمي تواند ادامه پيدا كند، جواب 
ايران »بسيار مثبت« بود. بورل به خبرنگاران در نشست 
وزراي خارجه گروه ۷ گفت: اين مسائل نمي توانند يك 
شبه حل شوند. بگذاريد بگوييم كه مذاكرات بلوكه شده 
بود و حال آزاد شده است. مسائل بهتر از آنچه كه انتظار 
مي رفت پيش رفته است. مذاكرات درحال سكون بود و 
حال مجددا آغاز شده است.  از سوي ديگر علي شمخاني، 
دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران روز 
جمعه در توييتي نوشت: مذاكرات وين به مرحله اي رسيده 
كه گ��ره  آن تنها با پايبندي طرف خاطي به راهكارهاي 
منطقي و اصولي ايران باز مي ش��ود. امريكا با بدعهدي و 
اروپا با بي عملي، فرصت بهره مندي از حسن نيت اثبات 
شده ايران را به نابودي كشاندند. اگر اراده اي براي بازگشت 
دارند، ما آماده ايم و توافق در دسترس است. وي در ادامه 
بدون اشاره به زياده خواهي هاي واشنگتن در مذاكرات 
مدعي شد: ما همچنين بر اين باوريم كه امضاي يك توافق 
منافع تمام طرف ها را تامين خواهد كرد. اگرچه ما اقدامات 
روسيه در اوكراين و جنگ  و تجاوز عليه اوكراين را محكوم 
كرده ايم اما بزرگ ترين مانع بر سر راه پيشرفت در توافق، 
ايران است. جن ساكي سخنگوي كاخ سفيد در نشست 
خبري هفتگي خود در پاسخ به سوالي درباره اظهارات روز 
گذشته نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين 
درباره مذاكرات وين و اينكه »آيا مسكو مانع از سرگيري 
اين گفت وگوهاست؟ «  همچون ساير مقامات امريكايي 
تالش كرد توپ را به زمين ايران بيندازد و خواسته هاي 
مشروع ايران را مانعي براي ادامه مذاكرات برشمرد. بنابر 
گزارش وب سايت كاخ سفيد، جن ساكي در اين باره گفت: 
ديدگاه ما درباره توافق اين اس��ت كه ايران بايد تصميم 
بگيرد ك��ه آيا همچنان مي خواهد بر ش��رايط خارج )از 
برجام( خود پافشاري كند يا آماده امضاي يك توافق است.

به 95 درصد جمعيت
 يارانه بدهيد

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س در نامه اي به 
رييس جمهور خواستار اختصاص يارانه كاالي اساسي 
به 9۵ درصد جمعيت كشور شد. محمدرضا پورابراهيمي 
در نامه اي به رييس جمهور بيان كرده است: با توجه به 
وجود اشكاالت متعدد در پايگاه اطالعاتي رفاه ايرانيان 
اين سامانه، نيازمند بازنگري جدي در نحوه اخذ اطالعات، 
به روزرساني داده هاي موجود و از مهم تر فرمول محاسبه 
دهك ها مي باش��د و ادامه وضعيت كنوني مش��كالت 
خاصي براي جامعه هدف جهت دريافت يارانه كاالهاي 
اساسي ايجاد كرده است. وي افزوده است: بررسي هاي 
ميداني در چند روز اخير در مناطق مختلف كشور حاكي 
از اين اس��ت جمعيت زيادي از افراد واجد ش��رايط در 
مناطق روستايي و عشايري و نيز گروه هاي خاص همانند 
كارگران، بازنشستگان و كارمندان از دريافت يارانه حذف 
شده اند كه اين مساله موجب نارضايتي و نگراني آحاد 
مردم از نواقص موجود در س��امانه جامع رفاه ايرانيان 
شده است. پورابراهيمي عنوان كرده است: بازنگري در 
نحوه اخذ اطالعات و محاسبه دهك ها در پايگاه جامع 
رفاه ايرانيان يكي از ضرورت هاست و در شرايط كنوني 
كه عدم امكان دسترس��ي پايگاه جامع رفاه ايرانيان به 
بخشي از اطالعات مربوط به هزينه هاي واقعي خانوارها 
از جمله بيماري ها، معلوليت ها و ساير موارد مشابه وجود 
دارد امكان انحراف در گزارش هاي مد نظر وجود داشته و 
به دليل عدم لحاظ شدن اطالعات واقعي امكان انحراف 
در تصميم در اين خصوص مشهود بوده و بايد بازنگري 
شود. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس در اين نامه 
گفته است: ديگر نكته حائز اهميت اين است كه در چند 
سال اخير امكان اصالح اطالعات خانوارهاي نيازمند 
به يارانه در سامانه هدفمندي يارانه ها وجود نداشته و 
اساسا اين سامانه يك طرفه بوده و بعضا بدون بررسي 
واقعيت هايي كه امكان اعتراض حذف شدگان فراهم 
شود، اقدام به قطع يارانه خانوارها كرده لذا بايد سامانه 
به نحوي طراحي شود كه همزمان امكان اضافه شدن 
خانوارها وجود داشته باشد. شاخص هاي ارزيابي دهك 
دهم بيانگر ان اس��ت كه حدود پنجاه درصد از جامعه 
هدف در اين دهك بسيار نزديك به دهك نهم است و 
اين موضوع موجب نارضايتي جمعيت كثيري خواهد 
شد، لذا پيشنهاد اين است به 9۵ درصد جمعيت يارانه 
كاالهاي اساسي پرداخت شود كه اين امر موجب رضايت 
بيشتر مردم خواهد شد. پورابراهيمي بيان كرده است: 
پايگاه جامع رفاه ايرانيان بايد به كليه اطالعات مورد نياز از 
جمله پرداخت هاي هزينه اي خانوار ها همانند هزينه هاي 
بيماري هاي خاص معلوليت ها و ساير موارد مشابه جهت 
دهك بندي و ارزيابي اطالعات متصل باشد و لذا به واسطه 
عدم دسترسي به تمامي اطالعات مورد نياز نمي تواند 
برآيند دقيقي از اطالعات ارزيابي شده به سياستگذاران 
و تصميم گيران ح��وزه اجرايي بدهد. از رييس جمهور 
محترم مي خواهيم كارگروه ويژه اي با حضور نمايندگان 
وزارتخانه هاي اقتصاد، تعاون كار و رفاه اجتماعي و نيز و 
سازمان برنامه و بودجه تشكيل و اقدامات فوري براي 
ساماندهي افراد مشمول دريافت يارانه براي جلوگيري 

از نارضايتي در كشور انجام دهند.

حفظ قيمت هاي شهريور1400
يك عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد كه تغيير در نظام پرداخت يارانه 
مشروط به حفظ قيمت ها به نرخ شهريور ۱400 است و 
دولت در اين فرآيند بايد از مردم حمايت غذايي و كااليي 
كند. مصطفي طاهري تغيير نظام پرداخت يارانه را امري 
ضروري خواند و گفت: پرداخت يارانه به ش��يوه قبلي 
عيب ها و نقص هاي فراواني داش��ت به طوري كه حتي 
آقاي همتي رييس س��ابق بانك مركزي بيان مي كرد 
كه ميزان ارز 4200 توماني در خوشبينانه ترين حالت 
در سفره هاي مردم، خود را به نرخ ۱۵ هزار تومان نشان 
مي دهد. وي ادامه داد: دولت سال گذشته براي يارانه ارز 
ترجيحي ۵/۱۸ دالر هزينه كرد اما تاثير آن در سفره هاي 
مردم كم بود پس در اين وضعيت بايد اين روش اصالح 
مي شد بدين شكل كه قيمت ها آزاد شده و در انتهاي 
زنجيره از مصرف كننده حمايت شود. اين نماينده مجلس 
شوراي اسالمي با يادآوري اينكه تغيير در نظام پرداخت 
يارانه مشروط به حفظ قيمت ها به نرخ شهريور ۱400 
است، افزود: دولت بايد براي تغيير در نظام پرداخت يارانه 
حمايت غذايي و كااليي از مردم كند يعني يارانه پرداختي 
خودش را در خريد كاال نشان دهد. مصوبه مجلس هم 
بر اعطاي كاالبرگ تاكي��د دارد البته دولت اين كار را با 
مقدمه اي انجام مي دهد يعني دو ماه به صورت نقدي 

يارانه پرداخت كرده و سپس كاالبرگ مي دهد. 

كاهش فاصله فقير و غني
يك عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي، 
تاكيد كرد: در دو ماهه واريز يارانه نقدي نظارت برشبكه 
توزيع، برخورد با متخلف��ان و تكميل بانك اطالعات 
مردم و ثبت آمار موزاييكي از مصرف واقعي كشور امري 
ضروري است. مالك شريعتي نياسر نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در 

توييتر، نوشت:   »اصالح يارانه ها؛ 
۱. انتقال  يارانه به آخر زنجيره كاالي اساس��ي، ضريب 
دسترس��ي نيازمند واقعي را باال برده، فساد در واردات 

نهاده  و قاچاق كاالي يارانه اي را كاهش مي دهد.
2. واقعي تر شدن قيمت، فاصله بهره مندي ثروتمندان 
از يارانه پنهان با فقرا و در نتيجه  ضريب جيني را كاهش 

مي دهد. 
۳. دهك بندي ۳-۶-۱ در آغاز كار، حذف فقط ۱0درصد 
باال و فاصله كم سهم يارانه ۳0 درصد خيلي نيازمند با ۶0 

درصد متوسط نيازمند، كامال مدبرانه است.
4. سخنان تلويزيوني شفاف، واريز وجه قبل از اجرا 
و مسووليت پذيري شخص  رييس جمهور با حضور 
در ميان مردم، عامل آرامش بخشي، جلب اعتماد 

مردم و ناكامي دشمن بود. 

از برخورد با محتكران تا سامان دادن به جاماندگان از يارانه

تحليل نشريات بين المللي از وضعيت احياي برجام

معماي  قيمت  دارو  

بن بست مذاكرات شكسته شد
يك پايگاه تحليلي در گزارشي درباره سفر اخير نماينده 
اتحادي��ه اروپا در مذاك��رات وين به ته��ران براي رفع 
موانع موجود سر راه رسيدن به يك توافق از طريق اين 
مذاكرات، مطرح كرد كه موانع موجود در مذاكرات وين 
قابل حل هستند. پايگاه تحليلي ديپلماتيك در گزارشي 
درباره س��فر برجامي اخير انريكه مورا، معاون مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده آن در مذاكرات 
وين به تهران نوشت: مقامات امريكايي روز جمعه گفتند 
هنوز منتظر توضيحات مفصل تري از سوي انريكه مورا و 
تيم او درباره رايزني هاي اين هفته شان در ايران هستند 
اما در عين حال هم اين سيگنال را فرستاده اند كه چندان 
درباره وقوع گشايش��ي عمده در اين زمينه خوش بين 
نيستند. دپلماتيك در اين گزارش آورده است: ند پرايس، 
سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك كنفرانس 
خبري گفت كه »در موقعيت فعلي، توافق فاصله زيادي 
به قطعي بودن دارد«. او همچنين گفت، » به خود ايران 
بس��تگي دارد كه آيا به زودي مي خواهد به يك توافق 
دست بيابد يا نه. ما و شركاي مان آماده ايم. مدتي است 

كه آماده ايم اما االن واقعا به ايران بستگي دارد«.
در اين گزارش همچنين مطرح ش��د: يك مقام ارش��د 
اتحاديه اروپا روز جمه گفته كه هنوز موانعي در زمينه 
رسيدن به يك توافق بر سر احياي توافق هسته اي ايران 
وجود دارد اما از نظر او هنوز راه هايي براي غلبه بر اين مانع 
وجود دارد. به گفته اين مقام ارشد اروپايي، »ما هنوز موانع 
سختي س��ر راه يك توافق داريم اما گفت وگوي خوب، 
صريح و طوالني با ايران نش��ان داده است كه آنها روي 
اين موضوع كار مي كنند. مسلما امريكايي ها هم همين 
طورند. بنابراين هنوز راهي براي غلبه بر مشكالت وجود 
دارد. اين چيزيس��ت كه قرار است روي آن كار كنيم«. 
عالوه بر اين، جوزپ بورل، مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا روز جمعه در كنفرانسي خبري بيان كرد 
پس از آنكه مورا به ايرانيان اين پيغام را رساند كه وضعيت 
بدين شكل نمي تواند ادامه پيدا كند، جواب ايران »بسيار 
مثبت« بود. بورل به خبرنگاران در نشست وزراي خارجه 
گروه ۷ گفته بود، »اين مسائل نمي توانند يك شبه حل 
شوند. بگذاريد بگوييم كه مذاكرات بلوكه شده بود و حال 

آزاد شده است. مسائل بهتر از آنچه كه انتظار مي رفت 
پيش رفته اس��ت. مذاكرات درحال سكون بود و حال 
مجددا آغاز شده اس��ت«. مذاكرات وين كه در راستاي 
احياي توافق هسته اي و لغو تحريم هاي ايران در آوريل 
202۱، مدتي پس از روي كار آمدن دولت جو بايدن در 
امريكا آغاز شد، در پي برخي تحوالت اخير بين المللي 
از جمله حمله روسيه به اوكراين و كشمكش هاي تهران 
- واشنگتن بر سر برخي مسائل باقي مانده در مذاكرات، 
تا اطالع ثانوي متوقف شده است. در اين راستا، حسين 
امير عبداللهيان، وزير امور خارجه ايران نيز روز جمعه 
در توييتي با اش��اره به سفر اخير انريكه مورا به تهران و 
رايزني هايش با علي باقري مذاكره كننده ارش��د ايراني 
در صفحه توييتر خود نوشت، » در توافق با آقاي بورل، 
س��فر آقاي مورا به تهران و گفت وگوهايش با همكارم 
آقاي باقري، فرصت مجددي بود تا بر ابتكارات براي حل 
موضوعات باقي مانده مذاكرات وين متمركز شويم. توافق 
خوب و قابل اتكا در دس��ترس است اگر امريكا تصميم 
سياسي خود را گرفته و به تعهداتش پايبند باشد. عالوه 
بر اين، علي شمخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 

جمهوري اس��المي ايران روز جمعه در توييتي نوشت: 
مذاكرات وين به مرحله اي رس��يده ك��ه گره  آن تنها با 
پايبندي طرف خاطي به راهكارهاي منطقي و اصولي 
ايران باز مي شود. امريكا با بدعهدي و اروپا با بي عملي، 
فرصت بهره مندي از حس��ن نيت اثبات شده ايران را به 
نابودي كش��اندند. اگر اراده اي براي بازگشت دارند، ما 

آماده ايم و توافق در دسترس است.
همچنين شبكه بلومبرگ در گزارشي مدعي شد، تعداد 
بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات 
هسته اي ايران در طول يك سال گذشته ركورد شكسته 
اس��ت. ش��بكه خبري بلومبرگ در گزارش خود آورده 
اس��ت: آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي اع��الم كرد كه 
بازرس��ان آن در طول يك سال گذشته، بيش از يك بار 
در روز از 2۱ مكان هسته اي اعالم شده در ايران بازرسي 

كرده اند كه اين تعداد يك ركورد به شمار مي آيد.
بلومب��رگ در ادامه گزارش ادعايي خ��ود افزود: برنامه 
هس��ته اي ايران در يك سال گذشته با تعداد بي سابقه 
بازرسي هاي بين المللي مواجه بوده است، چراكه بازرسان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر بوده اند دسترس��ي 

گس��ترده اي به داده ها و تاسيسات هس��ته اي در ايران 
علي رغ��م تالش ايران براي ممانعت از اين كار داش��ته 
باشند. به گزارش بلومبرگ، برخي مذاكره كنندگان در 
وين تاكيد مي كنند كه اين دسترس��ي ها نتيجه توافق 
هسته اي 20۱۵ اس��ت كه اين خود نشان مي دهد در 
صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات وين چه چيزي در 
خطر اس��ت. اين گزارش ادعايي در حالي منتشر شده 
اس��ت كه تالش ها در وين براي احياي توافق هسته اي 
20۱۵ به دليل زياده خواهي ط��رف امريكايي و قصور 
اين كشور در اتخاذ تصميمات سياسي الزم مدتي است 
كه متوقف ش��ده است. حس��ين امير عبداللهيان وزير 
امورخارجه ايران روز جمعه در توييتي با اشاره به سفر 
اخير انريكه مورا هماهنگ كننده گفت وگوهاي وين به 
تهران و رايزني هايش با علي باقري مذاكره كننده ارشد 
ايراني نوشت:  در توافق با آقاي بورل، سفر آقاي مورا به 
تهران و گفت وگوهايش با همكارم آقاي باقري، فرصت 
مجددي بود تا بر ابتكارات براي حل موضوعات باقي مانده 
مذاكرات وين متمركز شويم. وي افزود: توافق خوب و 
قابل اتكا در دسترس است اگر امريكا تصميم سياسي 
خود را گرفت��ه و به تعهداتش پايبند باش��د. تماس ها 
ادامه دارد. در عين حال، جوزپ بورل، مسوول سياست 
خارج��ي اتحاديه اروپا نيز روز جمعه پيش از نشس��ت 
گروه ۷ درباره مذاك��رات وين گفت: مذاكرات به تاخير 
افتاده بود و حال از سرگرفته مي شوند. چشم انداز براي 
حصول توافق نهايي وجود دارد. حسين اميرعبداللهيان 
همچنين به تازگي در يك گفت وگو درباره مذاكرات 
وين اظهار داش��ته ب��ود: هدف ما در اي��ن مذاكرات 
رس��يدن به توافقي ق��وي و بادوام اس��ت و از طرف 
امريكايي خواسته ايم واقع بين باشد، تاكيد كرده ايم 
لغو تحريم ها در تمامي بخش ها و ارايه ضمانت هاي 
اقتص��ادي يك��ي از مهم ترين نكات در دس��تور كار 
مذاكراتي ماست. وي در ادامه تصريح كرد: من فكر 
مي كنم طرف امريكايي به خوبي به خطوط قرمز ايران 
واقف است و ما به مذاكرات ادامه مي دهيم و به محض 
اينكه به نقطه توافق برسيم، نماينده ما در مذاكرات 

در وين آخرين مراحل توافق را انجام خواهد داد.



گروه بانك و بيمه |
 رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه با اصالح نظام يارانه ها 
رانت ناشي از ارز ارزان ديگر وجود نخواهد داشت، گفت: 
امروز شكل پرداخت يارانه اصالح شده؛ بنابراين حذف ارز 
ترجيحي معني ندارد.زمان��ي كه واردكننده با ارز ۴۲۰۰ 
توماني كاال وارد مي كرد، به دليل تفاوت قابل توجه نرخ نيما 
و ارز ترجيحي باعث واردات بيش  از نياز مي شد كه بخشي از 
واردات به كشورهاي ديگر قاچاق مي شد؛ يعني كشورهاي 
ديگر ه��م از منابع ارزي ما به��ره مي بردند. همچنين به 
توليد داخل ضربه جدي وارد مي ش��د، چون توليد براي 
توليدكننده داخلي صرف نمي كرد. صالح آبادي افزود: از 
سوي ديگر، كاالي نهايي با قيمت متناسب ارز ترجيحي 
به دست مردم نمي رسيد. در سال هاي اخير بيش از ۷۰ 
ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات تخصيص داده 
ش��د كه بخش زيادي از آن به سفره مردم نرسيد. رييس 
كل بانك مركزي ادامه داد: امروز ش��كل پرداخت يارانه 
اصالح ش��ده اس��ت؛ بنابراين حذف ارز ترجيحي معني 
ندارد. يارانه اي كه به واردكننده پرداخت مي شد، اكنون 
به مصرف كننده پرداخت مي شود. وقتي اصالح صورت 
مي گي��رد در مرحله اول اصالح قيمتي اتفاق مي افتد كه 
نياز به توضيح دارد. صالح آبادي بيان كرد: درس��ت است 
كه ابتدا نرخ كاالهاي اساسي تغيير مي كند، اما مسووالن 
بايد تشريح كنند كه افزايش قيمت به شكل يارانه به مردم 
پرداخت مي شود. وي با بيان اينكه اگر اصالح يارانه ها زودتر 
اجرايي مي شد بهتر بود، گفت: باتوجه به جنگ روسيه و 
اوكراين، قيمت جهاني كاالها افزايش پيدا كرد و خيلي 
از كش��ورها تعرفه واردات را صفر كردند و انگيزه قاچاق 
از كشور ما بيشتر هم شد؛ بنابراين اگر امسال تخصيص 

ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه پيدا مي كرد هدر رفت منابع ارزي 
بيشتر مي شد.

رانتارزارزانازبينميرود
رييس كل بانك مركزي افزود: م��ا ارز را ارزان به واردكننده 
مي داديم اما در بسياري از موارد، واردكننده و توزيع كننده از 
رانت استفاده مي كردند و مردم كمتر سود مي بردند. با اصالح 

يارانه ها رانت ناشي از ارز ارزان ديگر وجود نخواهد داشت.

مشكليدرتامينارزكاالهاياساسينداريم
وي ادامه داد: هيچ مشكلي در تامين ارز كاالهاي اساسي وجود 
ندارد؛ چه بسا كه در روش جديد سهل تر مي شود؛ چرا كه ارز 
واردات اكنون هم از طرف بانك مركزي تامين مي شود و هم 
در سامانه نيما تامين خواهد شد. همچنين به دليل افزايش 
قيمت و ميزان فروش نفت و فرآورده هاي نفتي، درآمدهاي 

ارزي بيش از گذشته شده است.

FATFمانعيبرايتجارتنيست
صالح آبادي گفت: در حوزه صادرات نفتي و غير نفتي از سال 
گذشته تاكنون وضعيت بس��يار بهتري نسبت به گذشته 
داريم و بدون ش��ك امسال درآمد ارزي و تامين ارز بيشتر از 
قبل خواهد بود. عالوه بر اين، روابط خوبي به لحاظ بانكي با 

كشورهاي منطقه، همسايه و دوست برقرار شده است.
 FATF با كش��ورهايي كه رابطه همكاري مشخصي داريم
مانع تجارت و تعامل ما نيست، بلكه مانع اصلي در اين زمينه 
تحريم هاست كه با سازوكاري اين موضوع نيز برطرف شده 
است. سال گذشته روزانه حجم قابل توجهي واكسن وارد شد 

كه همين امر را تاييد مي كند.

اقداماتبانكمركزي
برايمبارزهباقاچاقارز

وي درباره اقدامات بانك مركزي براي مبارزه با قاچاق ارز با 
اش��اره با اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اظهار كرد: 
اصالحات اين قانون امكانات خوبي براي مبارزه با قاچاق ارز 
مي دهد و يكي ديگر از موضوعات موثر در مبارزه با قاچاق ارز، 
حاكميت ريال است كه اكنون نقل و انتقاالت وجوه از طريق 
سامانه هاي مربوطه تحت نظارت است و با آن بخش از وجوه 
مربوط به قاچاق ارز برخورد مي شود. بدين منظور، در حال 
حاضر براي نقل و انتقال مبالغ باالي ۲۰۰ ميليون تومان بايد 

مستندات به بانك ارايه شود.

تفكيكحسابهايشخصيوتجاريبزودي
صالح آبادي ادامه داد: از سوي ديگر، سازمان امور مالياتي نيز 
با وضع ماليات از قاچاقچيان ارز، به مبارزه با قاچاق ارز كمك 
مي كند. در حال حاضر اكثر كارتخوان ها و ساير درگاه هاي 
پرداخت از طريق حاكميت ريال و سامانه هاي بانك مركزي 
تحت اش��راف نظام ماليات��ي قرار گرفته اس��ت و تفكيك 
حساب هاي شخصي و تجاري هم به زودي اجرا مي شود كه 
مي تواند به شفافيت وجوه ريال كمك كند. وي با بيان اينكه 
قواعد نظارتي مختلفي در بانك مركزي وجود دارد، افزود: قرار 
است اين قواعد نظارتي در سامانه سمات پياده و اين سامانه 

هوشمند شود و تسهيالت در اين قالب پرداخت شود.

برنامههايبانكمركزي
برايكنترلنقدينگي

رييس كل بانك مركزي درب��اره كنترل نقدينگي گفت: 
محورهاي اصالح نظام بانكي تدوين و به دولت ارايه شده 

و فعاليت هاي مربوط به آن آغاز شده است كه اصالح رابطه 
دولت با بانك ها و بانك مركزي، اصالح رابطه بانك مركزي 
با بانك ها و بانك ها با مش��تريان از جمله محورهاي اصلي 
اين اصالح است. موارد تاثيرگذار در رشد نقدينگي و پايه 
پولي، اس��تقراض دولت از بانك مركزي، بدهي بانك ها به 
بانك مركزي، خال��ص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
و انتشار اوراق توس��ط دولت است كه براي همه اين موارد 
سازوكارهاي الزم پيش بيني شده است.  به گفته وي يكي 
از برنامه هاي جدي بانك مركزي كه ش��روع شده، كنترل 
ترازنامه بانك هاس��ت كه اين موضوع، رش��د نقدينگي را 
كنترل مي كند و تعيين مي شود كه هر بانكي متناسب با 
ظرفيت ها و سياس��ت هاي خود چه ميزان مي تواند رشد 

ترازنامه داشته باشد.

فراهمشدنامكانفروشارزدولتي
دربانكها

صالح آبادي خاطرنشان كرد: امسال عالوه بر بانك مركزي، 
بانك هاي دولتي هم مي توانند عامل فروش ارزهاي دولتي 
باشند. اصالح ارز ۴۲۰۰ توماني هم به اين موضوع كمك 
مي كند كه اين ارزها به قيمت بازار فروخته شود. براساس 
قانون بودجه امس��ال، بانك ها براي استقراض و دريافت 
خطوط اعتباري از بانك مركزي بايد وثيقه بگذارند كه عامل 
مهمي در كنترل تورم و نقدينگي است. عالوه بر اين، بانك ها 
بايد براي مديريت نقدينگي خود برنامه داشته باشند و اين 
برنامه را به بانك مركزي اعالم كنند تا در اين زمينه پاسخگو 
باشند و در صورت كمبود نقدينگي، آن را از طريق بازار بين 

بانكي و انتشار اوراق تامين كنند.

 از اپل، تا فيس بوك، توييتر، آمازون، تسال سازنده خودروي 
برقي، شركت هاي فضاپيما، اينترنت و ماهواره، مهم ترين 
شركت هاي جهان هستند.  درگذشته شركت هاي نفتي، 
فوالدي، معدني، هواپيمايي، جاده س��ازي و... مهم ترين 
ش��ركت ها بوده اند. در نتيجه بايد توجه داشت كه نقش 
منابع طبيعي و معادن و ثروت خدادادي مانند نفت و معادن 
و صنايع معدني نيز عامل مهم دوم هستند كه ايران داراي 
بزرگ ترين ذخاير معدني جهان از نفت وگاز تا سنگ آهن 
و كاني هاي غير فلزي و فلزي اس��ت و از آلومينيوم تا مس 
ساير فلزات را توليد مي كند.  عامل سوم نيز كارخانجات، 
تاسيسات، فرودگاه و جاده و راه و ساير امكانات فيزيكي است.  
در برخي كشورها از جمله كره جنوبي و ژاپن سهم نيروي 
انساني و سرمايه انساني بيش از ۵۰ تا ۷۰ درصد ثروت يا 
توليد ناخالص داخلي است اما در كشوري مانند ايران به 
دليل سوء مديريت، بحران ناكارآمدي و مشكالت متعدد و 
چالش هاي موجود سهم نيروي انساني تنها يك سوم بوده 
است و سهم منابع طبيعي و نفت و همچنين دارايي هاي 
فيزيكي و تاسيسات جاده و راه نيزهر كدام حدود يك سوم 
خلق و توليد ثروت و رفاه جامعه و رضايت مردم اس��ت در 
نتيجه س��هم اصلي توليد ثروت كه نيروي انساني يا نرم 
افزارها و روش هاي مديريتي در اقتصاد ايران محدود است.

براي راه اندازي و رش��د معادن و صناي��ع معدني و ثروت 
طبيعي كش��ور نيز بايد اقدامات نرم افزاري انجام شود و 
از نيروي انساني خبره و متخصص تا رفع موانع و عوارض 
ومشكالت موجود، بايد در دستور كار باشد. به عنوان مثال 
پهنه هاي معدني كه در اختيار سازمان ها، نهادهاي نظامي، 
وزارتخانه ها و تشكل هاي مختلف است بايد آزاد شده و در 
اختيار مردم قرار گيرد. به هر دليل كه اين پهنه هاي معدني 
در ۴۰ سال گذشته توسط دولت و ساير نهادها گرفته شده و 
معطل مانده است يا كارايي اندكي دارد، اكنون بايد به بخش 
خصوصي و شركت ها توانمند ارايه شود و به صورت اجاره يا 

واگذاري، امكان افزايش توليد آنها داده شود. 
ايران در حال حاضر از نظر ظرفيت توليد سنگ آهن و ساير 
مواد معدني، توليد فلزات مختلف، صادرات صنايع معدني، 
داراي ظرفيت هاي بسيار است و بايد موانع توليد و صادرات 
صنايع معدني، از جمله فوالد و ساير فلزات برداشته شود. 

در كشوري مثل ايران كه هفت ميليون نفر از كشور خارج 
ش��ده و مهاجرت كردند و بخش عمده اي از جمعيت به 
دنبال خروج از كشور هستند و امكان جذب فارغ التحصيالن 
ليس��انس به باال در كش��ور وجود ندارد و نيروهاي ديپلم 
بيشترين ارتباط را با بهره وري و توليد در كشور دارند بايد 
تحوالت ساختاري انجام شود و با يكسري اقدامات اصالح 
گرايانه در قوانين، فض��اي اجتماعي، و نگرش اقتصادي، 
بايد زمينه به كار گيري نيروي متخصص در صنايع معدني 
كشور فراهم شود.  الزم اس��ت توجه داشته باشيم كه در 
يك بازار رقابتي تنها قيمت ها براي يك بخش از كاالها و 
خدمات نمي تواند تعادل را به تنهايي در بازار حاكم كند. به 
عبارت ديگر ضمن احترام به مكانيزم قيمتها براي بخشي 
از كاالهايي كه اقتصاد و معيشت مردم با مشكالت بسيار 
مواجه اس��ت بايد به ساير امكانات و مالحظات موجود در 
اقتصاد نيز توجه ك��رد در بازار رقابت كامل فقط مكانيزم 
قيمت ها تخصي��ص منابع و تعادل ايج��اد نمي كند و به 
تنهايي نمي تواند همه چالش ها و مشكالت موجود را حل 
كند الزم است كه به ساير مالحظات بازار رقابتي و ايجاد 
كارايي و بهره وري توجه شود تا بهره وري ايجاد شود در غير 
اين صورت تنها با افزايش قيمت برخي كاالها مشكالت 
بيشتر شده و نارضايتي و اعتراضات شكل مي گيرد و مردم 

در صف هاي طويل به دنبال تهيه غذا هستند. 
معادن و صنايع معدني ايران در بخش هاي مختلف از جمله 
زغال سنگ نيازمند آزادسازي پهنه هاي مختلف معدني 
اس��ت تا با رفع موانع نهادي و ساختاري، امكان اكتشاف، 
توليد و استخراج بيشتر و رفع نيازهاي كشور و رشد صادرات 

فراهم شود و با رشد توليد و درآمد بخش معادن و صنايع 
معدني، جايگزين بخش نفت وگاز شده و بتواند نيازهاي 
درآمدي و مواد اوليه و واس��طه اي كشور را تامين نمايد و 

نياز به واردات انواع مواد اوليه و واسطه اي نيز كاهش يابد.
بخشي از واگذاري هاي غير كارشناسي پهنه هاي معدني 
زغال س��نگ ايمپاس��كو و ايميدرو و عدم النفع واگذاري 
نامناسب و تاخير در توليد و كاهش توليد زغال سنگ نشان 
مي دهد كه هيچ كدام از آنها در زمان مقرر به نتيجه نرسيده 
و ما را از ۲ ميليون تن زغال سنگ كنسانتره محروم كرده 
است. طبق برآوردها در صورت واگذاري اصولي و به موقع به 
افراد داراي صالحيت تاكنون بايد ۵۳۰ هزار تن زغالسنگ 
خام و ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تن كنس��انتره زغالسنگ به 

زنجيره فوالد كشور اضافه مي شد. 
كارشناسان مي گويند كه در حال حاضر به خاطر مشكالت 
ساختاري و نهادي و آزاد نبودن پهنه هاي معدني كشور، در 
بخش زغال سنگ، ماهانه ۸۰۰ هزار تن كنسانتره از دست 
مي دهيم در حالي كه به واردات يك ميليون تن كنسانتره 

در ماه نيازمنديم. 
با مقايسه اين ارقام روشن است كه با آزادسازي پهنه هاي 
زغال س��نگ، مي توان نياز ب��ه واردات ي��ك ميليون تن 
كنسانتره را از طريق توليد داخلي تامين كرد تا نيازي به 
واردات كنسانتره نباشد. همچنين ظرفيت قابل توجهي 
از توليد زغال سنگ را براي تزريق به اقتصاد و صنايع فوالد 
كش��ور از دس��ت داده ايم. عدم النفع ها و كاهش توليد و 
استفاده نامناسب از ظرفيت هاي معدني كشور به شكل هاي 
مختلف كاهش درآمد وتوليد براي ما به همراه دارد و بايد 
براي تامين نيازهاي معدني كشور، مبالغ قابل توجهي را 
صرف واردات مواد معدني، اوليه و واسطه اي به كشور كنيم. 
اين موضوع در ساير بخش هاي معدني كشور نيز به عنوان 
يك مشكل ساختاري مطرح است و با هر نوع آزادسازي در 
پهنه هاي معدني، مي توان مشكالت توليد و واردات مواد 

اوليه و واسطه اي را حل كرد و در آمد قابل توجهي در بخش 
توليد داخلي، صادرات و ارزآوري كسب كرد و عمال معادن و 
صنايع معدني را جايگزين بخش هاي نفت وگاز و ساير منابع 

ارزي و درآمدي دولت كرد. 
براي كاهش سهم نفت و گاز در اقتصاد ملي و كاهش نياز به 
خارج از كشور و واردات چگونه بايد بخش هاي ديگر اقتصاد 
ايران فعال شوند . از آنجا كه رشد فناوري و توليد دانش بنيان 
مورد تاكيد رهبر انقالب است. جهت افزايش توليد كاال در 
داخل كشور براي تامين نيازها چگونه بايد مشكالت بخش 
صنعت و معدن به عنوان يكي از ظرفيت هاي عمده اقتصاد 
ايران در جهت رش��د توليد و صادرات و ارزآوري رفع شده 
و شاهد افزايش س��هم معادن و صنايع معدني از اقتصاد 

ملي باشيم؟
گزارش ها نش��ان مي دهد كه به خاطر در اختيار گرفتن 
پهنه هاي معدني كشور از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي 
دولتي و نهادهاي ش��به دولتي امكان توس��عه اكتشاف 
و اس��تخراج و س��رمايه گذاري در معادن فراهم نش��ده و 
با عدم النفع هاي بس��ياري در توليد و درآم��د و صادرات 
مواجه شده ايم چگونه بايد ساز مان هاي دولتي و نهادهاي 
شبه دولتي را مجاب كنيم كه پهنه هاي معدني را آزاد كنند 
و بخش خصوصي بتواند سرمايه گذاري بيشتري را انجام 

داده و به رشد توليد و صادرات منجر شود؟
حال حاضر به خاطر عملكرد نامناسب نهادهاي دولتي و 
ش��به دولتي در واگذاري ها و همچنين انحصار در معادن 
كشور، ش��اهد عدم النفع ها و خس��ارات و افزايش هزينه 
واردات مورد نياز در كشور هستيم آيا مجلس و نمايندگان 
و فع��االن بخش خصوص��ي و رس��انه ها برنامه اي جهت 
تحقيق و توسعه و همچنين سوال از وزرا و مديران متولي 
بخش معادن كشور در جهت بررسي عملكرد هاي ضعيف 
سال هاي گذشته ندارند و عملكرد مديران فعلي و گذشته 

را بررسي نمي كنند؟

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
در يازده ماهه اول سال ۱۴۰۰ يعني از فروردين تا بهمن ماه، 
روزانه ۴۰6۸ ميليارد تومان به مانده س��پرده ها و۳۳۰۰ 
ميليارد تومان به مانده تس��هيالت افزوده شده است كه 
نشان دهنده رشد ش��ديد نقدينگي، خلق پول و اثر آن بر 
كاهش ارزش پول ملي و همچنين اثر تورمي آن بر قيمت 
كاالها و خدمات و معيشت مردم است.  اين آمارها نشان 
مي دهد كه برخالف آنچه كه گفته مي ش��ود خلق پول و 
نقدينگي و تورم عمال در بازار بين بانكي در حال انجام است 
و حتي تاكيد دولت بر كاهش رشد نقدينگي نيز نمي تواند 
مانع از رشد سپرده ها و تسهيالت و نقدينگي و اثر تورمي آن 
شود و عمال وضعيت بازار بين بانكي، عملكرد بانك ها، نياز 
واحدهاي اقتصادي به تسهيالت بانكي به اندازه اي تشديد 
ش��ده كه دايم موجب رشد مانده تس��هيالت، سپرده ها، 
نقدينگي و تورم و كاهش ارزش پول و رشد قيمت كاالها و 
خدمات خواهد شد.  ميزان سپرده ها و تسهيالت بانكي تا 
پايان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال 
۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزايش نشان مي دهد. 
مانده تسهيالت بانك ها از ۲۷۹۲ همت در اسفند ۱۳۹۹ 
به ۳۹۰۰ در بهمن ۱۴۰۰ رسيده و طي اين ۱۱ماه، معادل 
۱۱۰۸ همت بيشتر شده است. به عبارت ديگر، در اين يازده 
ماه روزانه به طور متوس��ط ۳۳۰۰ ميليارد تومان به مانده  
از سوي ديگر، ميزان س��پرده هاي ارزي و ريالي بانك ها از 
۳۸۷۵ همت در اس��فند ۱۳۹۹ به ۵۲۴۲ همت در بهمن 

۱۴۰۰ رسيد و ۱۳6۷ همت افزايش داشت. به عبارت ديگر، 
به طور متوسط در اين يازده ماه، روزانه ۴۰6۸ ميليارد تومان 
به حجم سپرده هاي بانكي اضافه شده است. براساس گزارش 
بانك مركزي از وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان 
در پايان بهمن ماه سال گذشته، مانده كل سپرده ها به رقم 
بيش از ۵۲۴۲ هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل ۴۱.۵ 

و ۳۵.۳ درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين، باالترين 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۱۳.۹ هزار 
ميليارد تومان و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و 
بويراحمد معادل ۱۴ هزار ميليارد تومان است. عالوه براين، 
مانده كل تس��هيالت در اين زمان نيز بيش از ۳۹۰۰ هزار 
ميليارد تومان است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پايان سال گذش��ته معادل ۴۴.۳ و ۳۹.۷ درصد افزايش 
داشته است. طبق اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز 

مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۸۸.۴ هزار ميليارد تومان و 
كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 

۱۴.۲ هزار ميليارد تومان است.

نسبتتسهيالتبهسپردهها82.8درصدشد 
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني ۸۲.۸ 
درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال 
قبل، به ترتيب ۱.۷ واحد درصد و ۲.6 واحد درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد كه نسبت مذكور در استان تهران ۹۳.۳ 
درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۱۴.۱ درصد است.

در اين گزارش، يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از 
شركت ها و موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران 
بيان شده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب 

بانك ها و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

سهم61درصديتهران
ازماندهتسهيالتارزيورياليبانكها

تهران با ۲۸۱۳ همت سپرده سهم ۵۳.6 درصدي از ۵۲۴۲ 
همت سپرده ارزي و ريالي بانك ها داشته است. همچنين 
با ۲۳۸۸ همت تسهيالت، سهم 6۱.۲ درصدي از ۳۹۰۰ 
همت مانده تسهيالت بانك ها داشته است. به عبارت ديگر، 
تهران به ميزان ۷.6 درصد سهم بيشتر از تسهيالت نسبت به 

سهم خود از سپرده هاي بانك ها داشته است. 

اخبار

ويژه
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موافقتبانكمركزي
باآزادسازيوارداتخودرو

مصوبه آزادس��ازي  واردات خودرو، در چارچوب ضوابط، 
سياست هاي ارزي و سقف هاي تعيين شده از سوي بانك 
مركزي اجرايي خواهد شد. مصطفي قمري وفا، مدير روابط 
عمومي بانك مركزي در توئيتي با عنوان مصوبه آزادسازي 
 واردات خودرو، در چارچوب ضوابط، سياست هاي ارزي 
و سقف هاي تعيين ش��ده از سوي بانك مركزي اجرايي 
خواهد ش��د. هماهنگي كامل سياس��ت هاي تجاري با 
سياست هاي ارزي در برنامه  اصالحات ساختاري اقتصاد، 

يك اصل مورد وفاق در دولت سيزدهم است.

مديرعامل بانك سپه در ديدارصميمانه با 
نمايندگان كاركنان و مديران منابع انساني: 

كاركنانبانكسپهبهعنوان
عناصراصليحركتمجاهدانه
درجهتتحققماموريتهاي

محولهنقشآفرينيكنند
پايگاه اطالع رساني بانك سپه: دكتر ابراهيمي بر ضرورت 
حفاظت از دس��تاوردهاي بزرگ بانك سپه و تمركز بر 
ماموريت هاي خطير آتي اين بانك تأكيد كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني بانك سپه، دكترآيت اهلل ابراهيمي 
مديرعامل بانك س��په درديدار صميمانه 6 س��اعته با 
نمايندگان كاركنان و مديران منابع انس��اني مناطق 
واستان ها كه صبح امروز )ش��نبه ۲۴ ارديبهشت( در 
محل سالن آمفي تئاتر ساختمان شهيد سپهبد قاسم 
سليماني بانك سپه برگزار شد، حفاظت از دستاوردهاي 
بزرگ نخستين بانك ايراني و تمركز بر ماموريت هاي 
مهم آتي اين بانك را تكليف امروز همه كاركنان دانست.

دكتر ابراهيمي نهايي سازي طرح ملي ادغام به عنوان 
يك وظيفه پيچيده و چند بعدي را يكي از ماموريت هاي 
مهم بانك برشمرد كه با اقدامات مجاهدانه كاركنان بانك 
سپه با موفقيت انجام شد. مديرعامل بانك سپه با اشاره به 
اهميت طرح تحول در فناوري اطالعات و يكپارچه سازي 
سيستم ها در بانك سپه اظهار داشت: اين كار بزرگ كه 
با درايت و هوش��مندي در بانك سپه با موفقيت انجام 
شد، هيچ الگوي بيروني ندارد و در سيستم بانكي ايران 
بي نظير است. وي با تشكر از زحمات مديران و كاركنان 
بانك خاطرنشان كرد: اقدامات انجام شده در بزرگ ترين 
بانك كشور همواره مورد توجه مسووالن نظام و مردم به 
عنوان مشتريان بانك بوده و الزم است از اين دستاوردها 
مراقبت و حفاظت شود. دكتر ابراهيمي طرح تحول 
راهبردي بانك در افق ۱۴۰۴ و تمركز بر ماموريت هاي 
خطير اقتصادي كه بر اساس شايستگي و توان بانك 
سپه، توسط مسووالن نظام به اين بانك سپرده شده را 
بسيار حائز اهميت برشمرد و گفت: امروز بانك سپه در 
معرض يك امتحان الهي و تكليف شرعي در راستاي 
خدمت به مردم قرار گرفته كه حاصل تغييرنگاه مردم 
و مسووالن به قابليت هاي اين بانك است و اين تكليف 
ايجاب مي كند تا مديران و كاركنان نخستين بانك 
ايراني و بزرگ ترين بانك كشور با وحدت، همدلي و 
تالش مضاعف و مجاهدانه پاسخ اعتماد مردم و نظام را 

بدهند و مانند هميشه سربلند باشند.
هيچاولويتي

باالترازمعشيتورفاهكاركناننيست
مديرعامل بانك س��په با اش��اره به اهميت نيروي 
انساني به عنوان مهم ترين سرمايه در بانك اظهار 
داشت: در حال حاضر معيش��ت و رفاه كاركنان از 
اولويت هاي بانك است و هيچ يك از كاركنان بانك 

و خانواده آنها نبايد احساس نارضايتي كنند.

موتورتورمباارز۴2۰۰داغشد
كارشناس اقتصادي گفت: با دالر ترجيحي يا همان ارز 
رانتي، ده ها ميليارد دالر توزيع شد و موتور تورم را داغ 
كرديم. عطا بهرامي؛ كارشناس مس��ائل اقتصادي در 
گفت وگو با ايِبنا اظهار داشت: حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ 
توماني و تبديل آن به يارانه نقدي و واريز آن به ش��كل 
مستقيم به حساب خانواده ها، مهم ترين كاري است كه 
دولت در سال اول حاكميت خودش انجام داده است و با 
۵۷ درصد افزايش حقوقي كه انجام دادند مي تواند يك 
انقالب اوليه اقتصادي را رقم بزند. وي افزود: متاسفانه با 
دالر ترجيحي يا همان ارز رانتي، ده ها ميليارد دالر توزيع 
و موتور تورم را داغ كرديم. اين كارشناسي اقتصادي با 
اشاره به اينكه تورم بعد از دولت هاي سال 6۸ تا به االن، 
ميانگين ۱6 تا ۱۸ درصد بوده كه در دولت قبل بيش از 
اين شد، اظهار داشت: در دولت آقاي رييسي هم اگر اين 
اصالحات پايه اي اتفاق نيفتد مطمئنا تورم بيشتر هم 
خواهد شد و نمي توان بازار را كنترل كرد. بهرامي ادامه 
داد: اما خوش��بختانه دولت به اين جمع بندي رسيد و 
روش پرداخت مستقيم را انتخاب كردند، اگرچه صحبت 
مي ش��ود كه كوپن جايگزين ش��ود ولي ب��ه نظرم اين 
سياست درست نيست و بهتر است كه به همين روش 
پرداخت مستقيم اكتفا شود و همين روش را پيگيري 
كنند. زيرا نبايد انتخاب مصرف كننده را از بين برد؛ قبال به 
پنج قلم كاال به روش غلط گذشته، يارانه ارزي مي داديم، 
در حالي كه در سبد خانوار مي تواند اين كاالها نباشد و 
به طور مثال شخصي تمايلي به مصرف مرغ نداشته باشد 
يا شخصي نان كمتر مصرف كند و به جاي آن، برنج بيشتر 
مصرف كند. به گفته اين كارشناس اقتصادي وقتي پول را 
به شكل مستقيم به مصرف كننده مي دهيم، آن شخص 
توان انتخاب را دارد. ولي وقتي كاال پرداخت مي كنيم، 
عمال باعث مي شود آن كااليي كه با يارانه )مستقيم يا 
غيرمستقيم و ارزپاشي( سركوب قيمتي شده، با افزايش 
مصرف و تقاضا مواجه شود و جانشين ساير كاالها شود 
و يك تقاضاي مضاعف براي آن شكل بگيرد. يعني اگر 
مثال قيمت مرغ با ارزپاشي كنترل مي شد و به قيمت ۱۲ 
هزار تومان مي رسيد، عمال به دليل افزايش تقاضا براي 

مرغ، خيلي از كاالها را از مدار مصرف خارج مي كرد.

وثايققابلاخذ
براييكوام2۰۰ميليوني

براساس دستورالعمل بانك مركزي، از اين به بعد پرداخت 
وام هاي خرد تا س��قف ۲۰۰ ميليون تومان با اخذ وثيقه 
مبتني بر اعتبارسنجي خواهد بود. به گزارش ايسنا، بانك 
مركزي در اين بخشنامه اعالم كرده كه از تاريخ ابالغ اين 
دس��تورالعمل، بانك ها بايد تسهيالت خرد اعطايي را بر 
اساس شرايط، امتياز اعتباري، رتبه اعتباري داخلي و سقف 
اعتبار مشتري در قالب قراردادهاي فروش اقساطي، اجاره 
به شرط تمليك، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتري 
پرداخت كنند. عالوه ب��ر اين، بانك ها بايد قبل از اعطاي 
تسهيالت، نسبت به استعالم سابقه چك برگشتي و بدهي 
غيرجاري مشتري اقدام كنند زيرا، اعطاي تسهيالت خرد 
به مشتري داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده يا بدهي 
غيرجاري تا زمان رفع س��وءاثر از چك برگشتي و تعيين 
تكليف بدهي غيرجاري مطاب��ق ضوابط ابالغي مربوط 
ممنوع است. از سوي ديگر، در پرداخت تسهيالت خرد 
به مشتري داراي سابقه و امتياز اعتباري، بانك مي تواند با 
رعايت تكاليف قانوني و مقررات مرتبط، متناسب با امتياز 
اعتباري مشتري، ميزان تسهيالت خرد اعطايي و درجه 
نقدشوندگي وثايق و تضامين ارايه شده، حداكثر دو مورد 
از تضامين و وثايق به شرح موارد درج شده در فهرست زير 
از تسهيالت گيرنده يا ضامن دريافت كند.  بنابراين، وثايق 
قابل اخذ براي دريافت يك وام خرد تا سقف ۲۰۰ ميليون 

تومان به شرح زير است: 
۱( اوراق تجاري از قبيل چك يا سفته مشتري؛ 

۲( اوراق بدهي اعم از اوراق پذيرفته شده در بازار سرمايه 
و غير آن؛ 

۳( سهام شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس از جمله 
سهام عدالت؛ 

۴( واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس؛ 

۵( چك يا سفته توسط ضامن؛ 
6( اموال عيني با ارزش عرفي از قبيل خودرو، مسكوكات 

يا مصنوعات طال؛ 
 ۷( حساب يارانه اشخاص؛ 

۸( گواهي كسر از حقوق توسط مشتري يا ضامن؛ 
۹( ضمانت يك نفر كاسب داراي پروانه كسب كه در زمان 

اعطاي تسهيالت داراي فعاليت اقتصادي داير باشد؛ 
۱۰( در مناطق روستايي ضمانت يك نفر ساكن روستا كه 
اهليت و صالحيت وي توسط شوراي اسالمي روستا مورد 

تأييد واقع گردد مهمور به مهر شوراي اسالمي روستا؛ 
۱۱( سيم كارت دايمي ثبت شده تحت مالكيت مشتري؛ 

۱۲( براي روستاييان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير، 
پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي 

كشاورزي، ضمانت زنجيره اي؛ 
۱۳( ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتري، 

متضمن تضمين ديون تسهيالت گيرنده؛ 
 ۱۴( قرارداد الزم االجرا؛ 

۱۵( ساير تضامين متناسب با امتياز اعتباري مشتري و 
تشخيص موسسه اعتباري.

البته، در اعطاي تسهيالت خرد به مشتري فاقد سابقه و 
امتياز اعتباري، بانك مي تواند متناس��ب با سطح درآمد 
مشتري و توان بازپرداخت اقساط توسط وي، با اخذ حداكثر 
دو مورد از وثايق براي بار نخست تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان 
در سطح تمامي موسسات اعتباري تسهيالت خرد اعطا كند.  
الزم به ذكر است كه براساس دستورالعمل بانك مركزي، 
دريافت هر گونه وثيقه نقدي از مشتري در اعطاي تسهيالت 

خرد، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است.

سنايامريكاپاولرابرايدوميندوره
بهعنوانرييسفدرالرزروتاييدكرد

در حال��ي كه فدرال رزرو )بانك مرك��زي اياالت متحده( 
همچنان به مبارزه خود با تورمي ادامه مي دهد كه در اين 
كشور طي چهار دهه گذشته بي سابقه بوده است، مجلس 
سناي امريكا روز پنجشنبه به تاييد جروم پاول براي دومين 
دوره رياست فدرال رزرو رأي داد. در حالي كه فدرال رزرو 
)بانك مركزي اياالت متحده( همچنان به مبارزه خود با 
تورمي ادامه مي دهد كه در اين كشور طي چهار دهه گذشته 
بي سابقه بوده است، مجلس سناي امريكا روز پنجشنبه به 
تاييد جروم پاول براي دومين دوره رياست فدرال رزرو رأي 
داد. راي ۸۰ به ۱۹ نشان دهنده حمايت گسترده كنگره از 
تالش فدرال رزرو براي مبارزه با افزايش قيمت ها از طريق 
افزايش شديد نرخ بهره است كه مي تواند تا سال آينده ادامه 
يابد. جو بايدن، رييس جمهور اياالت متحده، كه در روزهاي 
اخير گفته بود مب��ارزه با تورم بزرگ ترين اولويت داخلي 
اوست، از تاييد پاول استقبال كرد. بايدن گفت: خوشحالم 
كه سنا گامي رو به جلو در دستور كار من براي كنترل تورم 
با تأييد نامزدهاي من در فدرال رزرو برداشته است. سنا قباًل 
به تأييد حضور ليزا كوك و فيليپ جفرسون براي عضويت 
در هيات مديره بانك مركزي رأي داده است. الئل برينارد 
به عنوان نايب رييس فدرال رزرو تاييد شد. بايدن گفت: 
فدرال رزرو نقش اصلي را در مبارزه با تورم ايفا مي كند و اين 
اعضاي هيات مديره كه واجد شرايط هستند مهارت و دانش 
مورد نياز را در اين زمان حساس براي اقتصاد و خانواده هاي 
ما در سراس��ر كشور به كار خواهند بست. رييس جمهور 
امريكا قبال گفته بود كه به اس��تقالل فدرال رزرو احترام 
مي گذارد و از تالش هاي بانك مركزي براي افزايش نرخ 
اس��تقراض حمايت مي كند. فدرال رزرو هفته گذش��ته 
ن��رخ بهره كوتاه مدت خ��ود را ۵۰ واح��د افزايش داد كه 
تهاجمي ترين تصميم آن از سال ۲۰۰۰ تاكنون محسوب 
مي شود. تاييد پاول در حالي صورت مي گيرد كه بسياري 
از اقتصاددانان از فدرال رزرو به دليل انتظار طوالني براي 
واكنش به تورم انتقاد كرده اند. تورمي كه كارش را سخت تر 
و پرمخاطره تر مي كند. رييس فدرال رزرو ماه ها اعتقاد خود 
را تكرار كرده اس��ت كه تورم »گذرا «  اس��ت و با باز شدن 
تنگناهاي زنجيره تامين فروكش خواهد كرد. قيمت ها 
براي اولين بار يك سال پيش پس از اينكه امريكايي ها 
پس از تزريق واكسن، هزينه هاي خود را افزايش دادند 
و محدوديت هاي كوويد شروع به كاهش كرد، افزايش 
يافت. افزايش شديد تقاضا باعث ناآماده شدن بسياري 
از مشاغل و كمبود عرضه شد و باعث افزايش قيمت 
كاالهايي مانند اتومبيل، مبلمان و لوازم خانگي شد. 
داده هاي وزارت كار كه روز چهارش��نبه منتش��ر شد 

نشان داد كه تورم در اياالت متحده همچنان باالست.

روزانه 4068 ميليارد تومان به مانده سپرده ها و3300 ميليارد تومان به مانده تسهيالت افزوده شد

رشد 44 درصدي تسهيالت ريالي و ارزي در يكسال منتهي به بهمن 1400

سرعت خلق پول و نقدينگي و سپرده ها همچنان ادامه دارد

اثر تورمي اصالح يارانه ها كمتر از 10 درصد است

تفكيكحسابهايشخصيوتجاري؛بزودي

بهجايقيمتگذاري،مشكالتتوليدرارفعكنيد
ادامه از صفحه اول



با شروع سال 1401 بورس روند صعودي به خود گرفت 
و توانست پرتفوي سهامداران را سبزپوش كند. گردش 
ب��ازار در دو ماه اخير وضعيت بهت��ري را تجربه كرده 
است. اين نظر احسان رضاپور، كارشناس بازار سرمايه 
درباره شرايط فعلي بازار است. طبق توضيحات او در 
بازار سرمايه شاهد حجم و ارزش مناسبي در معامالت 
هستيم. در اكثر روزها صف       هاي خريد و فروش عمدتا 
با معامالت خوبي همراه هس��تند. حتي اگر هم صف 
اس��ت، اما عمدتا همزمان معامالت خوبي هم در آنها 
اتفاق مي       افتد. بازار در حال اس��تراحت موقتي براي 
تجهيز شدن به اطالعات جديد است. بازار سرمايه، تورم 
انتظاري در بازارهاي مختلف به وجود آمده و در صورت 
ثبات حاشيه سود وضعيت درآمدي شركت ها مي تواند 

در  ماه هاي آينده تحت تاثير قرار بگيرد.
با وجود بازگشت دوباره شاخص بورس به مدار صعود 
سهامداران همچنان نگران آينده معامالت بازار سرمايه 
و ريسك هاي تهديدكننده اين بازار هستند. با اين حال 
اما به نظر مي رسد بازار توانسته است مسير صعودي با 

شيب ماليمي را آغاز و در آن پايداري كند. 
زمينه مهدي عبدي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: 
هرچند انتظار رشد پرشتاب بازار در ادامه سال همانند 
دو هفته ابتدايي س��ال جاري چندان منطقي به نظر 
نمي رس��د اما بررس��ي مجموعه عوامل تاثيرگذار بر 
فضاي اقتصادي كل كشور، صنايع و شركت ها نشان 
مي دهد بازار س��رمايه مي تواند رون��د متعادل و رو به 
رشدي را در ادامه تجربه كند. وي افزود: همچنين بايد 
اين مساله را در نظر داشت كه اصالح قيمتي نه تنها جزو 
جدايي ناپذير روندهاي صعودي است بلكه به قوام هر 

چه بيشتر معامالت نيز كمك خواهد كرد.
به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه پس از نوسانات 
شديد بازار در دو سال اخير، در اواخر سال گذشته عمده 
سهام بازار در محدوده هاي قيمتي قرار گرفته بودند كه 
با توجه به گزارش هاي شركت ها و همچنين شرايط 
كلي حاكم بر فضاي اقتصادي كش��ور، انتظار اصالح 

بيشتر قيمت ها دور از انتظار بوده است.
عبدي اظهار مي كند: از طرفي با نهايي شدن فرآيند 
تصوي��ب بودجه س��ال 1401 كل كش��ور، برخي از 
نگراني ها در ارتباط با صنايع تاثيرگذار بازار كاهش يافته 
و بازار مترصد محركي براي حركت صعودي خود بود 
كه اوج گيري مجدد قيمت كاالها در بازارهاي جهاني 
به ويژه ركوردش��كني قيمت نفت خام، عامل جذب 
نقدينگي به سمت بازار و رشد قيمت ها شد. خوش بيني 
فعاالن بازار نس��بت ب��ه حصول تواف��ق در مذاكرات 
هسته اي نيز از ديگر عوامل اقبال سرمايه گذاران به بازار 

سرمايه در هفته هاي اخير بوده است.

    عوامل موثر بر روند بازار در سال ۱۴۰۱
عب��دي در ادامه عنوان كرد: همانط��ور كه مي دانيم 
بخش عم��ده اي از ارزش بازار بورس را ش��ركت هاي 
كاموديتي محور يا صادركنندگان مواد پتروش��يمي، 
معدني و فلزي تش��كيل مي دهند كه نرخ ارز در بازار 
داخلي و قيمت كاالها در بازارهاي جهاني، مهم ترين 
پارامتره��اي تاثيرگذار ب��ر درآمد و س��ودآوري اين 

شركت ها هستند. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه 
مي كن��د: در ارتباط با نرخ ارز ش��اهد بوديم كه حتي 
در زمان هاي��ي كه حصول توافق هس��ته اي و كاهش 
محدوديت هاي درآمدي ايران بس��يار در دس��ترس 
قرار داش��ت، نرخ ه��ا در اين بازار تماي��ل چنداني به 
كاهش نداشتند و با تخليه جو رواني مجددا به باالي 
۲۶ هزار تومان افزايش مي ياف��ت. وي بيان كرد: اين 
مس��اله در كنار تقاضاي انباشته ش��ده چندين ساله 
براي س��رمايه گذاري ارزي، نش��ان مي ده��د نه بازار 
و نه سياس��ت گذار ارزي تمايلي به كاه��ش نرخ ارز 
ندارند؛ چراكه هرگونه س��ركوب نرخ ارز در نهايت به 
جهش ارزي در آينده مبدل خواهد ش��د كه مطلوب 

نخواهد بود.
عبدي تصريح مي كند: از سوي ديگر درگيري نظامي 
روس��يه و اوكراين و به هم خ��وردن وضعيت عرضه 
و تقاضا براي برخي كاموديتي ها باعث ش��ده اس��ت 
فعاالن بازار روي س��طوح فعلي قيمت هاي جهاني با 
اطمينان بيشتري حساب باز كنند كه مي تواند منجر 
به افزايش درآمد ش��ركت ها در سال 1401 شود. وي 
افزود: با اين وجود محدوديت تامين مواد اوليه و انرژي 
مورد نياز صنايع در سال جاري از جمله مواردي است 
كه توليد شركت ها را با چالش مواجه خواهد كرد و بايد 
ديد اقدامات دولت تا چه اندازه مي تواند اين ريسك را 
كاهش دهد. عبدي بيان كرد: قيمت گذاري دستوري به 
ويژه براي صنايعي كه توليدكننده كاالهاي استراتژيك 
هستند از ديگر مواردي اس��ت كه كار را براي برخي 
از شركت ها در س��ال 1401 سخت خواهد كرد. اين 
كارشناس بازار س��رمايه گفت: در مجموع با توجه به 

همه پتانس��يل ها و تهديدها، پيش بيني مي شود در 
سال 1401 بازار سرمايه عملكرد مطلوبي داشته باشد.

    سال سرمايه گذاري در بورس
عبدي اظهار مي كند: اتفاقات رخ داده در بازار سرمايه 
طي دو سال گذشته و نااطميناني مردم به اين بازار باعث 
مي شود نتوانيم پيش بيني يك سال فوق العاده اي را 
براي بورس داشته باشيم اما به نظر مي رسد كه با توجه 
به وجود برخي از عوامل، بازار سرمايه در سال 1401 
بازدهي باالتري را از س��رمايه گذاري در سپرده بانكي 
يا اوراق با درآمد ثابت در اختيار سهامداران قرار دهد 
و در صورت عدم تحميل ريسك هايي فراتر از انتظار، 
اين بازار مي تواند در زمره بازارهايي باشد كه بيشترين 

بازدهي را نصيب سرمايه گذاران خواهد كرد.

    عدم هدايت درست نقدينگي
عبدي در ادامه با بررس��ي عملكرد دولت دوازدهم در 
بورس عنوان مي كند: تاثير دولت قبل بيش از آنكه در 
ريزش شاخص در ميانه سال ۹۹ باشد در عدم هدايت 
مناس��ب نقدينگي ورودي به بازار س��رمايه از انتهاي 
سال ۹۸ و در ادامه در سال ۹۹ بود. اين عدم مديريت 
نقدينگي منجر به افزايش قيمت ها تا حدي ش��د كه 
ديگر كمتر كسي در بازار سرمايه در غيرواقعي بودن 
آن قيمت ها ترديد داشت. اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: متاسفانه فرصتي كه مي توانست به شكوفايي 
هر چه بيش��تر بازار س��رمايه و تعميق و افزايش نفوذ 
بازار س��رمايه بينجامد، تبديل به خاطره اي تلخ براي 
بسياري از س��رمايه گذاراني شد كه در آن روزها براي 

اولين بار سرمايه گذاري در بورس را تجربه مي كردند. 
واقعيت اين اس��ت كه در نهايت هي��چ دولتي قدرت 
تقابل با نيروهاي بازار را ن��دارد و چنانچه در برهه اي 
كوتاه معامالت از جريان عادي خارج ش��ود، اين روند 
در بلندمدت اصالح خواهد شد، كما اينكه در سال هاي 

۹۹ و 1400 نيز شرايط به همين شكل رقم خورد.

    اثر اعمال ماليات
 بر سپرده هاي بانكي حقوقي ها در بورس

كارشناس بازار س��رمايه در ادامه اظهار مي كند: اخذ 
ماليات از سود سپرده هاي اشخاص حقوقي از مواردي 
بود كه پس از كش و قوس هاي ف��راوان در نهايت در 
قالب اليحه بودجه سال 1401 ابالغ شد. طبق آخرين 
آمارها حجم سپرده هاي بانكي بيش از ۵ هزار همت 
)هزار ميليارد تومان( است كه با توجه به وضع ماليات 
بر سود س��پرده هاي اشخاص حقوقي، قاعدتا بخشي 
از اين منابع به س��مت ديگر بازارهاي سرمايه گذاري 
از جمله بازار س��رمايه روانه خواهد ش��د. وي تصريح 
مي كند: در ش��رايطي كه بهترين سود سپرده بانكي 
نيز فاصله قابل مالحظه اي حتي با تورم رسمي كشور 
دارد، وضع ماليات عمال اين اختالف را بيشتر كرده و 
توجيه پذيري سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي را 
كاهش خواهد داد. اين كارشناس بازار سرمايه عنوان 
كرد: همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه خروج 
س��رمايه از س��پرده هاي بلندمدت بانكي مانند يك 
شمشير دولبه خواهد بود و در صورتي كه اين منابع به 
سمت سرمايه گذاري هاي مولد و توليد هدايت نشود، 

خطر ايجاد تالطم در بازارها را در پي خواهد داشت.
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تاثير رشد نقدينگي بر بازارها
تجارتنيوز| ايمان رييسي، كارشناس بازار سرمايه 
مي گويد: به طور كلي معامالت هفته آينده مثبت است. 
علت اين موضوع، افزايش قيمت محصوالت كشاورزي، 
رشد دالر، رشد تراز نقدينگي خرد در معامالت بورسي، 
افزايش ارزش معامالت، س��فر انريكه مورا به تهران، 
افزايش ياران��ه و حذف 10 درصدي جامعه از دريافت 
يارانه و موج جديد تورم اس��ت. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه ادامه مي دهد: اگرچه بازار هاي جهاني كمي 
اصالح داشتند، اما به نظر مي رسد ارزش گذاري سهام 
شركت هاي خودرويي مي تواند باعث رشد شاخص كل 
در موج جديد باشد. همچنين گروه خودرويي و قطعات 
نيز مي توانند پيشتاز باشند. وي توضيح مي دهد: افزايش 
نرخ هايي كه پس از ح��ذف ارز 4۲00 توماني صورت 
گرفت��ه در كنار موج جديد ت��ورم و يارانه 10 برابري، 
همينطور رشد نرخ پول در سال جديد، باعث تسريع 
حركت قيمت در تمامي بازارها شده است. بورس نيز 
اقتصاد بيمار ما را نشان مي دهد. چه خوشمان بيايد 
چه نه، موج جديد نقدينگي در بازارها سرازير مي شود. 
رييسي با اشاره به سفر انريكه مورا مي گويد: اين سفر 
فعال تعديل كننده رشد دالر است و به نظر برگشتي به 

سطح مقاومتي كه شكسته شده داشته باشيم.

صندوق هاي دولتي
دوباره جان مي گيرند؟

پس از گذشت بيش از يك  سال و نيم از عرضه دو صندوق 
دولت��ي »دارا يكم« و » پااليش«كه دربرگيرنده س��هام 
دولت در بانك هاي ملت، صادرات، تجارت و شركت هاي 
بيمه البرز و بيمه اتكايي ايرانيان و »پااليش«، شامل سهام 
پااليشگاه هاي اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز بود، 
بسياري از خريداران اوليه صندوق پااليش و خريداران 
ثانويه صندوق دارايكم در زيان هس��تند. اين صندوق ها 
با تبليغات بسيار عرضه ش��دند؛ اما روزبه روز ارزش ذاتي 
آنها كاهش يافت و در حال حاض��ر، بيش از ۳۵ درصد با 
ارزش ذاتي خود اختالف دارند. اكنون به لحاظ بنيادي و 
افزايش حاشيه سود، پااليشگاهي                ها از وضعيت مطلوبي 
برخوردارند و مي توانند براي سرمايه        گذاري ميان مدت 
مورد توجه بورس        ب��ازان قرار گيرند. عل��ي محموديان، 
كارشناسان بازار سرمايه در گفت وگو با اقتصاد آنالين به 
بررسي وضعيت صندوق واسطه گري مالي يكم و صندوق 
پااليشي يكم پرداخت و گفت: به طور كلي صندوق پااليش 
و دارا يكم با حواشي بسياري همراه شدند و از همان زمان 
عرضه هم بس��ياري از كارشناسان معتقد بودند كه اين 
صندوق ها گران عرضه شدند و با چنين شيوه عرضه اي 
نمي توانند راهگشا باشند. در حال حاضر اين صندوق ها 
بايد حدود 40درصد بازدهي كسب كنند تا به ارزش ذاتي 
خود )NAV( دست يابند. وي ادامه داد: در چنين شرايطي 
سهامداران ديگر اقبالي به اين صندوق ها ندارند. اما از نظر 
بنيادي با توجه به اينكه اين صندوق ها 40درصد كمتر از 
ارزش ذاتي خود معامله مي شوند براي سرمايه گذاري در 
بلندمدت مي توانند گزينه مناسبي باشند. اين كارشناس 
بازار سرمايه گفت: اما از نظر رفتار شناسي بازار مي توان 
گفت تا زماني كه روند صعودي پايداري در بازار سرمايه 
شكل نگيرد، دستيابي اين صندوق ها به ارزش ذاتي خود 
دور از انتظار است. بنابراين شايد سرمايه گذاري در پااليش 
و دارا يكم در كوتاه مدت مناسب نباشد ولي در بلندمدت 
گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري هستند. وي تحليل 
تكنيكالي از صندوق »پاالي��ش« و »دارا يكم« ارايه 
نمود و گفت: از نظر تكنيكالي رون��د نزولي دارا يكم 
به پايان رس��يده و به نظر مي رس��د اگر اين صندوق 
محدوده قيمتي 1۲۵00تومان را رد كند تا محدوده 
1۶۲00تومان صعود خواهد داشت. در طرف مقابل 
اگر دارا يكم در روند اصالحي بگيرد محدوده قيمتي 
11۵00تومان مي تواند محدوده مناسبي براي ورود 
به اين صندوق باش��د. محموديان در پايان بيان كرد: 
صندوق پااليش نيز محدوده مقاومتي 10هزار تومان را 
پيشروي خود دارد و به نظر مي رسد اگر سهام پااليشي 
اصالح نداشته باشند، صندوق پااليش مي تواند گزينه 
مناسبي براي آن دسته از سهامداراني باشد كه از رشد 

و بازدهي سهام پااليشي جا مانده اند.

زمان ۸ ماهه پرداخت سود 
مجامع شركت ها بايد كاهش يابد

باش�گاهخبرنگاران| مريم ابراهيمي، مدير حقوقي 
سابق بورس تهران گفت: كمتر شدن زمان قانوني ۸ ماه 
براي پرداخت سود مجامع شركت ها حتما نياز به تصويب 
قانون دارد و اين موضوع را مي توان در اليحه اصالح قانون 
بازار س��رمايه پيش بيني كرد. مريم ابراهيمي گفت: در 
خصوص اصالح ماده ۲40 قانون تجارت و كوتاه تر شدن 
زمان پرداخت سود مجامع توسط شركت ها كه در حال 
حاضر ۸ ماه است بايد گفت؛ مدت ۸ ماه قطعا مدت زمان 
طوالني است و اين مدت زماني با توجه به شرايط حاكم 
بر كشور در زمان تصويب قانون تجارت يعني سال 1۳4۷ 
در نظر گرفته شده است. در حال حاضر كوتاه شدن زمان 
پرداخت سود براي سرمايه گذاران با اهميت است؛ چرا كه 
هم سهامدار سريع تر به نقدينگي دست پيدا مي كند و هم 
تاثير تقسيم سود در قيمت سهام در كوتاه مدت مالحظه 
خواهد شد.كمتر شدن زمان قانوني ۸ ماه پرداخت سود، 
حتما نياز به تصويب قانون دارد و اين موضوع را مي توان در 
اليحه اصالح قانون بازار سرمايه مصوب سال ۸4 پيش بيني 
كرد. او گفت: در كشور هاي مختلف براي كوتاه تر شدن 
زمان پرداخت س��ود راهكار هايي چون پرداخت س��ود 
فصلي و حتي ماهانه پيش بيني شده است و جا دارد كه اين 
موضوع در كشور ما نيز در اصالح قانون مدنظر قرار بگيرد. 
البته همواره بايد در سياست ها، سرمايه گذاري مجدد سود 
سهام در طرح هاي توسعه اي شركت ها در اولويت باشد و 
از اين رو مي توان راه حل هايي جهت تسريع فرآيند تبديل 
مطالبات سهامدار )ناشي از سود( به سرمايه شركت را هم 
در نظر گرفت كه انگيزه سهامدار براي دريافت سود نقدي 
كاهش پيدا كند. در حال حاضر بر اساس قانون تجارت 
شركت ها هشت ماه پس از برگزاري مجامع عمومي ساالنه 

خود فرصت پرداخت سود به سهامداران را دارند.

 افزايش دامنه نوسان 
چه تاثيري بر روند بورس داشت؟

اقتصادآنالين| بسياري از كارشناسان معتقدند هر 
چند افزايش يك درصدي دامنه نوسان در مقطع فعلي 
نمي تواند تاثير چشمگيري بر روند معامالت بازار سرمايه 
داشته باشد اما به طور كلي چنين تغييري اتفاقي مثبت 
است و در صورت ادامه دار بودن مي تواند روند معامالت 
بازار را بهبود دهد. البته بايد اين موضوع را در نظر گرفت 
كه براي قضاوت بهتر بايد كمي زمان داد تا اين روند ادامه 
يابد تا بتوان به درك و شناس��ايي درستي از اين تغيير 
دست يافت. نيما نايينيان گفت: اعمال دامنه نوسان بر 
معامالت بازار سرمايه از همان ابتدا محل مناقشه بسياري 
از فعاالن بازار سرمايه بود. رفتار هيجاني سهامداران و 
نقش پررنگ حقيقي ها در بازار اين باور اشتباه را ايجاد 
كرده بود كه بازار س��رمايه به اعمال چنين قانوني نياز 
دارد. در حالي كه بررسي بازارهاي جهاني نشان مي دهد 
كه دامنه نوسان با چنين محدوديتي در هيچ جاي دنيا 
وجود ندارد. وي بيان كرد: مي توان گفت افزايش دامنه 
نوسان تعدادي از سهام بورس و فرابورس نمي تواند تاثير 
چشمگيري در روند بازار داشته باشد. تغييري در دامنه 
1+ الي 1- آن هم در بازار مثبت نمي تواند موثر واقع شود. 
البته اين تغيير بسيار كم بوده و از طرفي مدت زمان كمي 
از زمان اعمال آن مي گذرد و براي قضاوت بهتر بايد كمي 
زمان داد تا تاثير آن بر معامالت بازار به درستي شناسايي 
شود. اين كارش��ناس ادامه داد: اين افزايش دامنه بايد 
متناوبا ادامه يابد تا حداقل محدوديت دامنه نوسان در 
بازه 10+ الي 10- قرار بگيرد. در چنين شرايطي است 
كه مي توان تاثير اين اتفاق بر معامالت بازار س��رمايه را 
بررس��ي كرد و به درك و شناختي درست از آن رسيد. 
نايينيان تشريح كرد: اما به طور كلي اين اتفاق هر چند 
در مقطع فعلي تاثير چشمگيري بر روند معامالت بازار 
ندارد اما اتفاقي مثبت است. در واقع اتفاقاتي از اين دست 
بازار سرمايه كشور را به بازارهاي جهاني نزديك مي كند 
و هيجانات مربوط به حذف آن هم قابل درك است و جاي 
هيچ نگراني اي در بازار وجود ندارد. نيما ميرزايي ديگر 
كارشناس بازار سرمايه به بررسي اين موضوع پرداخت 
و گفت: افزايش دامنه نوسان در حد يك درصد در اين 
مرحله اتفاق خاصي در بازار رقم نمي زند. در واقع هدف 
هم همين بوده است كه هيچگونه شوك و هيجاني به 
بازار وارد نش��ود. اما با توجه به گفت وگوي مس��ووالن 
سازمان بورس مبني بر ادامه دار بودن اين فرآيند تا 10 
درصد مي توان انتظار داش��ت كه مزاياي آن به مرور و 
همگام با گسترش دامنه خود را نشان دهد. وي به تاثيرات 
اين اتفاق اشاره كرد و گفت: از مهم ترين دستاوردهاي 
افزايش دامنه نوس��ان مي توان به مواردي چون كارآتر 
شدن معامالت، افزايش نقد شوندگي، افزايش جذابيت 
بازار س��رمايه، كاهش احتمال��ي رفتارهاي هيجاني و 
كاهش ميزان دستكاري  سفته بازان در بازار اشاره كرد. 

بورس شنزن چين
هشتمين بورس بزرگ دنيا

بورس اوراق بهادار شنزن )SZSE: 深圳证券交易所(؛ يكي 
از دو بورس اوراق بهاداري است كه به صورت مستقل در 
جمهوري خلق چين فعاليت مي كند. بورس اوراق بهادار 
ديگر اين كشور، بورس شانگهاي است. بورس اوراق بهادار 
شنزن )SZSE( در اول دسامبر 1۹۹0 تاسيس شد. اين 
بورس در شنزن، شهري مدرن در جنوب شرقي چين 
واقع شده است. س��اختمان آسمان خراشي كه بورس 
اوراق بهادار ش��نزن )SZSE( در آن واقع ش��ده از ۸0۶ 
فوت ارتفاع و 4۹ طبقه برخوردار اس��ت. س��اخت اين 
ساختمان در س��ال ۲00۸ آغاز شد و در سال ۲01۳ به 
پايان رسيد. بورس اوراق بهادار شنزن هشتمين بورس 
بزرگ جهان از نظر ارزش بازار است. در جوالي ۲0۲1 
ارزش بازار اين بورس معادل ۳.۹0 تريليون دالر برآورد 
ش��ده اس��ت. وظايف اصلي بورس اوراق بهادار شنزن 
نظارت بر معامالت اوراق بهادار، ارايه تس��هيالت براي 
معامالت اوراق بهادار و تدوين قوانين عملياتي اس��ت. 
بورس شنزن با هدف توسعه سيستم چنداليه اي بازار 
سرمايه چين، خدمت به توسعه و تحول اقتصاد ملي و 
حمايت از استراتژي ملي نوآوري راه اندازي شده است. در 
اين بورس، دو بازار فرعي SME و ChiNext )شاخص 
ChiNext فهرس��تي از س��هام ش��ركت هاي بزرگ 
تكنولوژي در چين را شامل مي شود و شاخصي مشابه 
نزدكNasdaq در امريكاست( براي فعاليت  و عرضه 
شركت ها تعريف شده است. در فوريه ۲0۲1 و با تأييد 
 SME كميسيون اوراق بهادار چين، فرآيند ادغام بازار
بورس شنزن با تابلوي اصلي آن آغاز شد. بنابراين، بورس 
ش��نزن در حال حاضر، از دو بخش تابلوي اصلي و بازار 
ChiNext تشكيل مي شود كه اوراق و ابزارهاي مالي 
همچون سهام، صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك 
و اوراق قرضه را در اختيار س��رمايه گذاران قرار داده و با 
اعمال چارچوبي دقيق تر و تفكيك ويژگي هاي مشخص 
براي هر يك از تابلوها، كارآمدي و انعطاف پذيري بيشتر 
بازار را در پي دارد. بورس شنزن به عنوان يكي از بازارهاي 
مالي موفق در منطقه ش��رق آس��يا، در سال هاي اخير 
اصالحات اساس��ي در بازارهاي خود ايجاد كرده كه از 
آن جمله مي توان به تغيير شيوه پذيرش شركت ها در 
بازار ChiNext و ادغام دو تابلوي اصلي و SME اشاره 
كرد. اين اصالحات مطابق با اسناد باالدست دولت چين 
و به منظور تعميق بازار س��رمايه و جذب هرچه بيشتر 
ش��ركت هاي نوآور و برخوردار از قابليت هاي صنعتي 
پيشرفته صورت پذيرفته است. بر اساس شيوه جديد 
بازار ChiNext كه روش »مبتني بر ثبت نام« ناميده 
شده اس��ت، معيارهاي پذيرش ش��ركت ها نسبت به 
روش »مبتني بر صالحيت« تس��هيل شده و صاحبان 
كسب وكار امكان دسترسي آسان تر به اين بازار را خواهند 
داش��ت. در مقابل، مقررات مرتبط با افشاي اطالعات، 
اطالع رساني و شفافيت سخت گيرانه تر شده و الزام به 
تامين منافع س��رمايه گذار به يكي از محورهاي اصلي 
پذيرش تبديل شده است. امري كه در پيوند با نظارت 
 ChiNext دقيق و مداوم، سرعت جذب سرمايه به بازار
و شكوفايي سريع تر اين دست شركت ها را در پي خواهد 
داشت. بورس شنزن از سال ۲001 تاكنون با بيش از ۵0 
بورس و موسسه مالي بزرگ جهان تفاهم نامه امضا كرده 
و همكاري و ارتباطات فرامرزي خود گسترش داده است. 

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

بورس در مسير رشد

بورس؛ محكوم به صعود!
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
ش��نبه، ۲4 ارديبهش��ت ماه با 1۳ هزار و ۹۶1  واحد 
افزايش، در ارتفاع يك  ميلي��ون و ۵۷۸ هزار واحدي 
قرار گرفت. بر اس��اس گزارش ايرن��ا معامله گران در 
دو ب��ازار بورس و فرابورس بيش از 1۶ ميليارد و ۶4۶ 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار را به ارزش 
11۵ هزار و ۹۲۹ ميليارد ريال معامله ش��د. شاخص 
كل ب��ورس تهران در پايان معامالت امروز با 1۳ هزار 
و ۹۶1  واحد افزاي��ش، در ارتفاع يك  ميليون و ۵۷۸ 
هزار واحد ايستاد. ش��اخص هم وزن با ۶ هزار و ۲۳۸ 
واح��د افزايش به 444 هزار و ۶4۷ واحد و ش��اخص 
قيمت با سه هزار و ۸۶۶ واحد رشد به ۲۷۵  هزار و ۵۷۳ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول، 10 هزار و ۲۸۳ واحد 
و ش��اخص بازار دوم ۲۷  هزار و ۹۳۵ واحد افزايش را 
ثبت كردند. دي��روز در ادامه معامالت بورس تهران، 
بيش از 1۲ ميليارد و ۸۲۸ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار به ارزش ۷۵ هزار و 400 ميليارد ريال و 
در ۸0۲ هزار و ۷1۹ نوبت معامله شد. عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، شركت نفت و گاز پتروشيمي تامين 
با نماد »تاپيك��و« با يك هزار و ۵1۶ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با يك هزار و ۵0 
واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با ۹۷۹ 
و احد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« 
با ۸14 واحد، پااليش نفت تبريز با نماد »ش��بريز« با 
۷۹۹ واحد و مخابرات ايران ب��ا نماد »اخابر« با ۷0۹ 
واحد با تاثير مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند. 
در مقابل ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۸۳4 واحد، 
سايپا با نماد »خس��اپا« با 4۶۲ واحد، گروه بهمن با 
نماد »خبهمن« با ۳۳۵ واحد، ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي« با ۲01 واحد، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگس��تر« با 1۹۹ واحد و بانك 
پارسيان با نماد »وپارس« با 1۵ واحد تاثير منفي بر 
شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در اين روز 
شركت انتقال داده هاي آسياتك با نماد »آسياتك«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، پااليش نفت اصفهان 
با نماد »ش��پنا«، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر«، 
گروه بهمن با نماد »خبهمن« و ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي« در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز ديروز بيش از 1۸1 واحد افزايش 
داش��ت و به ۲1 هزار و ۵۷۶ واحد رسيد. در اين بازار سه 
ميليارد و ۸1۸ ميليون برگه سهم و اوراق مالي به ارزش 
40 هزار و ۵۲۹ ميليارد ريال داد و ستد شد، تعداد دفعات 
معامالت امروز فرابورس بيش از ۳۶۷ هزار و ۵۵1 نوبت 
بود. نمادهاي پتروش��يمي زاگرس با نم��اد »زاگرس«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، 
نفت ايرانول با نماد »ش��رانل« و گروه س��رمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »سمگا« با تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين پليمر آرياساس��ول با 
نماد »آريا«، فرابورس اي��ران با نماد »فرابورس«، بهمن 
ديزل با نماد »خدي��زل«، اعتباري ملل با نماد »وملل«، 
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن با نماد »وكبهمن«، 
مديريت انرژي تاباه هور با نماد »وهور« و نفت پاسارگاد با 

نماد »شپاس« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    شاخص تا كجا رشد مي كند؟
احمد اش��تياقي، كارشناس بازار س��رمايه مي گويد: 
دالر بازار آزاد به محدوده ۳0 هزار تومان رس��يده و با 
اين افزايش قيمت بورس فردا روند متعادلي را تجربه 
مي كند. با توجه به انتظ��ارات پيش آمده، بورس اين 
روزها روي انتظارات تورمي رشد مي كند. چراكه دالر 
بازار آزاد روند افزايشي گرفت و ارز 4۲00 توماني نيز 
در بازار آزاد شد. وي ادامه مي دهد: مولفه بعدي روند 
افزايش يا كاهش قيمت دالر بازار آزاد اس��ت. امروز با 
افزايش قيمت كاالهاي اساسي روبرو شديم و برهمين 
اس��اس انتظار مي رود كه بانك مركزي در اين تعيين 
قيمت دالر بازار آزاد ورود كند و اجازه افزايش قيمت 
نمي دهد و در نهايت قيمت دالر بازار آزاد به زير ۳0 هزار 
تومان مي رسد. از س��وي ديگر بحث مذاكرات برجام 
پيگيري مي ش��ود كه اين موضوع مي تواند بازار دالر 
و بورس را به آرامش برساند. پس از موضوع انتظارات 
تورمي نيز كاهش مي يابد. اين كارشناس عقيده دارد، 
بورس بايد در نق��اط تعادلي مورد معامله قرار بگيرد؛ 
يعني بازار نبايد مثبت يا منفي قوي باش��د و اين روند 
تا زمان تعيين و تكليف شدن مذاكرات ادامه دار است. 
 اين كارشناس بازار سرمايه با اش��اره به گزارش هاي

 1۲ ماه��ه مي گويد: انتش��ار گزارش ه��اي 1۲ ماهه 
شركت ها در سايت كدال آغاز شده است. اگر گزارش ها 
خوب باشد شاخص مي تواند به محدوده يك ميليون 
و ۷00 هزار واحد برس��د. هرچق��در انتظارات تورمي 
از ناحي��ه عدم احياي برجام افزاي��ش يابد. اگر برجام 
احيا ش��ود گروه هايي مثل بانك و خودور مورد اقبال 
س��هامداران قرار مي گيرد. در مجموع بازار س��رمايه 
محكوم به صعود تدريجي و آهسته است. يعني شاخص 
يك ميليون و۵00 را از دس��ت نمي دهيم و تا تير ماه 
ش��اخص به محدوده يك ميلي��ون و ۷00 هزار واحد 
مي رسد. اگر برجام احيا شود اين رشد بازار واقعي است 
اما در صورت عدم احياي برجام رش��د بورس واقعي 

نخواهد بود و بورس به صورت دالري رشد مي كند.

    آغاز پذيره نويسي هم وزن
مونا حاجي علي اصغر مديرعامل مشاور سرمايه گذاري 
پرتو آفتاب كيان با اشاره به اينكه، پذيره نويسي صندوق 
»هم وزن« از ديروز آغازشده و تا 4 خردادماه، ادامه دارد، 
گفت: اين اولين صندوق سرمايه گذاري شاخصي است 
كه روي سهم هاي شاخص هم وزن كار خودش را آغاز 
مي كند.پذيره نويس��ي صندوق س��رمايه گذاري قابل 
معامله ش��اخصي كيان با نماد »ه��م وزن« از امروز در 
فرابورس ايران آغاز شد و تا 10 روز كاري ادامه خواهد 
داشت. »هم وزن« اولين صندوق شاخصي بازار سرمايه 
است كه روي شاخص هم وزن فعال خواهد بود. صبح 
ديروز در نشست يك ديدار، يك عرضه كه به مناسبت 
پذيره نويس��ي صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله 
شاخصي كيان برگزار ش��د، يكي از مديران مجموعه 
كيان به تشريح جزييات اين صندوق پرداخت و آن را 
اولين صندوق شاخصي بر مبناي شاخص هم وزن در 
بازار سرمايه معرفي كرد در نخستين روز از پذيره نويسي 
واحدهاي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي 
كيان )قابل معامل��ه در فرابورس اي��ران( مونا حاجي 
علي اصغر مديرعامل مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب 
كيان با اشاره به اينكه، پذيره نويسي صندوق »هم وزن« 
از امروز آغازشده و تا 4 خردادماه، ادامه دارد، گفت: اين 
اولين صندوق سرمايه گذاري شاخصي است كه روي 
سهم هاي شاخص هم وزن كار خودش را آغاز مي كند. 
حاجي علي اصغر با تأكي��د بر ويژگي ها و ظرفيت هاي 

صندوق ش��اخصي كيان، گفت: در بازار سرمايه ايران 
۶ صندوق ش��اخصي فعال هستند كه 4 صندوق روي 
شاخص كل، يك صندوق در شاخص ۳0 شركت بزرگ 
و اين صندوق هم در شاخص هم وزن فعال هستند. وي 
با اشاره به اينكه اندازه اين صندوق ۷۵0 ميليارد تومان 
است و تعداد واحدهاي س��رمايه گذاري ممتاز در اين 
پذيره نويسي نيز بايد حدود ۷۵ ميليارد تومان باشد، در 
خصوص پيش بيني عملكرد و بازدهي صندوق شاخصي 
كيان گفت: مقايسه آماري بازارهاي سرمايه گذاري و 
ميانگين بازدهي در بازارهاي مختلف طي يك دوره ۵ 
ساله از ۲۹ اس��فند ۹۵ تا پايان اسفندماه 1400 نشان 
مي دهد بازار مس��كن تهران ۷.۶۹ براب��ر، دالر ۶.۹۹ 
برابر، سكه 10.۳۷ برابر و شاخص هم وزن ۲۲.1۵ برابر 
بازدهي داشته اند اين در حالي است كه بازدهي شاخص 
كل.1۷.۷ درصد بوده است.حاجي علي اصغر با تأكيد بر 
اينكه پتانسيل ها و ظرفيت هاي شاخص هم وزن براي 
بازدهي باالست، گفت: بررسي ميانگين بازده ساالنه از 
ابتداي سال ۹۷ به عنوان سالي كه جهش ارزي در آن رخ 
داد نيز نشان مي دهد كه شاخص كل حدود ۹4 درصد، 
شاخص هم وزن 11۲ درصد و دالر ۵۹ درصد بازدهي 
داشته اند. مديرعامل مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب 
كيان با اشاره به اينكه بسياري از افراد به سرمايه گذاري 
در حوزه دالر عالقه مند هستند، گفت: اين در حالي است 
كه بررسي آماري بازارها نشان مي دهد ابزارهاي متنوع تر 
ب��ا ظرفيت بازدهي ه��اي باالتر براي س��رمايه گذاري 
وجود دارد كه سرمايه گذاران مي توانند با انتخاب آنها 
ش��رايط بهتري را تجربه كنند وي با اشاره به اينكه 14 
شركت در زيرمجموعه گروه مالي كيان فعال هستند، 
تصريح كرد: طي چند روز آينده مجوز فعاليت ليزينگ 
كيان نيز دريافت مي شود، شركت هاي فين تك هم در 
زيرمجموعه كيان فعال هستند. همچنين گروه مالي 
كيان در حال بررسي شرايط براي ورود به بازار سرمايه 
است. اين گزارش حاكي است از امروز ۲4 ارديبهشت ماه 
تا چهارم خردادماه به مدت 10 روز كاري پذيره نويسي 
واحدهاي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي 
كيان با نماد »هم وزن« در فرابورس انجام خواهد شد. 
مدير اين صندوق شركت مشاور سرمايه گذاري آفتاب 
كيان و بازارگردان صندوق نيز صندوق سرمايه گذاري 

اختصاصي بازار گرداني كيان هستند.



گروه راه و شهرسازي| 
بح��ران خبر نمي كند. ب��ه ويژه در ش��هر پرمخاطره اي 
همچون تهران. شهر تهران با جمعيت بيش از ۱۰ ميليون 
نفر، با بحران هاي بالقوه متعددي دست به گريبان است، از 
بافت فرسوده و ساخت وساز روي گسل ها تا خطر انبارهاي 
نفتي كه با توس��عه ش��هري بخش��ي از مناطق شهري 
شده اند. تا شبكه گاز ش��هري و ساختمان هاي پرخطر 
و....  علي نصيري، رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت 
شهرداري تهران معتقد است؛ در سال هاي اخير اقداماتي 
به اين سازمان محول شده است كه متاسفانه باعث شده 
از موضوع سياست گذاري كه دغدغه اصلي اش بوده، دور 
شود. او در گفت وگو با ايلنا مي گويد، شهرداري مي خواهد 
ريشه موضوعات بحران ساز در تهران را شناسايي و يكي 
يكي به آنها ورود كند.  نصيري با انتقاد از ساخت و ساز در 
پهنه هاي گسل خيز تهران مي گويد: چرا بايد به ساخت 
و ساز در پهنه هاي گسلي زلزله مجوز ساخت و ساز داده 
شود؟ از كميسيون ماده ۵ درخواست كرديم كه پيوست 
ايمني و كاهش خطر را كه قانون مديريت بحران است و 
اجرا نمي ش��ود در پروژه هاي اصلي لحاظ شود. او اضافه 
مي كند: الحاق س��امانه HSE از ش��ركت شهر سالم به 
س��ازمان مديريت بحران و الحاق پدافن��د غيرعامل به 
س��ازمان مديريت بحران از ديگر اقداماتي بود كه انجام 
داديم چرا كه ريس��ك و مديريت ريسك در شهر توليت 
واحد مي خواهد و يك مرجع بايد سياس��ت گذاري كند 
و مجريان متعددي موجود باشند. اما مشكل ما االن اين 
اس��ت كه مراجع متعددي سياس��ت گذاري مي كنند و 
موازي كاري هايي ايجاد مي شود. نمونه اين موازي كاري 
را در بازار تهران مي بينيد كه مراجع متعددي ورود دارند و 
بايد نظم مشخصي بين دستگاه ها موجود باشد و مشخص 

شود كه نقش هر دستگاه كجاي اين پازل قرار دارد. 

     سازمان مديريت بحران
 نقش رهبر اركستر را دارد

نصيري س��ازمان مديريت بحران را رهبر اركس��تر تلقي 
مي كند و مي گويد: براي سازمان مديريت بحران نقش رهبر 
اركستر را قائل هستيم. نه آتش نشاني هستيم كه آتش را 
خاموش كنيم و نه اورژانس. ما يك دستگاه سياست گذار 
و هماهنگ كننده بين بخشي هستيم. وظيفه اصلي اين 
سازمان نصب ش��تابنگار نبوده است. اين وظيفه سازمان 
ژئوفيزيك بوده است. وظيفه آموزش همگاني به مردم هم 
وظيفه ما نبوده و بر عهده هالل احمر بوده است و در واقع 
نظارت و حمايت از هالل احمر، وظيفه سازمان مديريت 
بحران بوده است. نبايد وظيفه اصلي خودمان را فراموش 
كنيم و وظيفه انجام نشده دستگاه ها را به دست بگيريم. 
البته كه آن را هم انجام مي دهيم و مس��يري كه بزرگان 
ما طي كرده اند را تا انتها انج��ام مي دهيم. او با بيان اينكه 
وظيفه س��ازمان مديريت بحران شهرداري ساخت فيلم 
نيست، مي گويد: نبايد فيلم بسازيم و بودجه هاي سازمان 
را به س��اخت فيل��م اختصاص دهيم ك��ه در هالل احمر 
۱۰ براب��ر بهتر و با كيفيت تر آن موجود اس��ت، بلكه بايد 
سياست گذاري كنيم. البته در آموزش نيز اقداماتي را انجام 
داده ايم. براي آموزش همگاني با كمك هالل احمر براي 
اين چهارساله مديريت شهري هدف گذاري كرده ايم كه هر 
خانواده تهراني يك فرد آموزش ديده در بحران باشد. ما دو 
ميليون خانواده تهراني داريم و اگر سالي ۵۰۰ هزار خانواده 
آموزش ببينند در پايان ۴ سال دو ميليون خانواده آموزش 
ديده خواهيم داشت. به جاي اينكه فيلم بسازيم به سمت 
آموزش تخصصي حركت كرديم. موازي كاري را تعطيل 
كرديم و بار آموزش تخصصي را كه بر زمين مانده است را 

اجرايي مي كنيم.

)SOS( ايجاد شماره واحد امدادي   
 به زودي

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران اضاف��ه مي كن��د: تيم هاي واكنش س��ريع و 
جست وجوي نجات شهري را با قوت بيشتري پيش 
مي بريم. همچنين ب��ه دنبال راه ان��دازي يك مركز 
آموزش بين المللي مديريت بحران و پدافند غيرعامل 
هس��تيم كه دو بعد نظري و مهارت��ي دارد. براي بعد 
نظري مكاني را در ش��هر پيش بيني مي كنيم و براي 
آموزش بعد مهارتي نيز مكاني در بوستان هاي اطراف 
تهران پيش بيني خواهيم كرد. نصيري ادامه مي دهد: 
پروژه ديگري كه دنبال مي كنيم، شماره واحد امدادي 
)SOS( است كه آرزوي هميشگي بوده است و چندبار 
پيگيري ش��ده و اعالم كردند اما انجام نش��ده است. 
فرآيندي دو الي سه ساله دارد و ابتدا فرآيندها بايد در 
اين پروژه ادغام شود و نه شماره تلفن ها. بدين صورت 
كه براي مدتي مردم با ه��ر ارگان امدادي كه تماس 
مي گيرد به يك ديس��پچ مش��ترك وصل مي شوند. 
احداث مركز SOS در بوستان واليت پيش بيني شده 
است وهمه كساني كه بايد به اورژانس، آتش نشاني و 
ديگر دستگاه هاي امدادي جواب بدهند با هم در يك 
جا مستقر مي ش��وند. مردم بايد حادثه را به يك نفر 
اطالع دهند و نمي شود كه مردم به ده جا زنگ بزنند. 
مردم كرامت دارند و حق آنها است كه سرويس خوب 

و به موقع و موثر دريافت كنند.

    خروج انبار نفت از محدوده شهر؟
او در واكنش ب��ه اينكه اين اقدام��ات هدفگذاري هاي 
مديريتي و رويكردي بوده اس��ت، در حالي كه در شهر 
تهران اقدامات بر زمين مانده اي از جمله وضعيت انبارهاي 
نفت، مخازن آب اضطراري و كمبود سوله هاي مديريت 
بحران را داريم، گفت: انبار نفت مساله اي پدافندي است 
و بايد ببينيم كه نياز اس��ت كه از محدوده شهري خارج 
شود يا نه. براس��اس اطالعات مي گويند اصال نيازي به 
خارج ش��دن انبار نفت از محدوده شهر نيست، چرا كه 

جلوي ساخت و سازهاي جديد در آن منطقه و گسترش 
آن گرفته شده است. از طرفي سطح ظرفيت مخازن را 
از عددي بيشتر اجازه بارگيري نمي دهند و مخزن آنجا 
موجود است، اما در داخل مخزن خبري نيست و خالي 
اس��ت.  براي عبور و مرور ماشين هاي نفتكش در حال 
پيگيري ايجاد جاده اي اختصاصي هستيم كه از درون 
منطقه مسكوني عبور نكند، چرا كه جابه جايي مخزن با 
وضعيت كنوني كشور شدني نيست و يك خيال پردازي 
بود. چرا كه هزينه بسيار زيادي مي خواهد و االن اين پول 
موجود نيست. كش��ور االن در شرايط خرج هايي از اين 
دست نيست. ما بايد ايمن سازي را دنبال كنيم. از يكي 
ديگر از مخازن نفت همكاران ما بيش از ۱۰۰ ايراد احصا 

كردند و يكي يكي به دنبال رفع ايرادات رفتند.

   بررسي و امكان سنجي حذف شبكه گاز 
از شهر تهران

او همچنين با اشاره به دستور شهردار تهران براي بررسي 
و امكان سنجي حذف ش��بكه گاز از شهر تهران گفت: 
آقاي زاكاني دستور دادند كه بررسي كنيم و ببينيم آيا 
حذف شبكه گاز از شهر تهران امكان پذير است يا خير؟ 
در بسياري از كش��ورهاي دنيا لوله كشي گاز را تا خانه 
نمي برند چرا كه خطرناك است. آن هم در شهر پر گسلي 
چون تهران كه يك مخزن آن تركيد و حادثه ش��هران 

رخ داد. مطالعات اين اقدام را مي خواهيم شروع كنيم.

    نيمكت هايي كه در بحران تبديل 
به نانوايي مي شوند

او همچنين درخصوص مخازن آب اضطراري گفت: 
مخازن آب اضطراري با آبفا است. فعاالنه در حال نصب 
هستند. در ساختار جديد اداره اي به نام توسعه منابع و 
تجهيزات اضطراري تاسيس كردم كه فقط به فكر منابع 
مورد نياز مردم در ش��رايط بحران باشند و تامين آب، 
غذا و نان كه در شرايط بحران مهم ترين منابع هستند 
را پيگيري كنن��د. چرا نبايد در پارك ها نيمكت هايي 
داشته باش��يم كه قابل تبديل شدن به نانوايي محلي 

باشد؟ اين اقدام در ژاپن انجام مي شود. روي صندلي كه 
مي نشينند در مواقع بحران به نانوايي تبديل مي شود و 

نفت و آردي پيدا مي كنند و نان مي پزند.

   كمبود چادر در تهران
با احتساب جمعيت ۱۰ ميليون نفري براي تهران به دو 
ميليون و نيم چادر نياز داريم و اصال اين تعداد چادر وجود 
ندارد. نصيري ادامه مي دهد: فردي را بايد در نظر بگيريم 
تا ب��ه دنبال لودرها و بابكت ها و ماش��ين آالت خدمات 
شهري و جي. پي. اس دار كردن آنها برود. وضعيت چادرها 
مورد ديگري است كه بايد دنبال شود. ما در سوله ويژه 
خود در نهايت ۲۰۰ چادر داش��ته باشيم و در مجموع 
در حدود چند ه��زار چادر داريم در حالي كه ما به چند 
ميليون چادر نياز داريم. با احتساب جمعيت ۱۰ ميليون 
نفري براي تهران به ۲.۵ ميليون چادر نياز داريم و اصال 
اين تعداد چادر وجود ندارد. رييس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران ش��هر تهران در مورد تخليه و اسكان 
اضطراري مردم در مواق��ع بحراني توضيح مي دهد: ما 
طرح تخليه و اسكان اضطراري را دنبال مي كنيم كه قبال 
موجود بوده و در حال به روزرساني هستيم كه براساس 
آن وقتي زلزله شد مردم هر محله بايد كجا بروند؟ االن 
نمي دانيم باي��د كجا بروند. فقط مي گويي��م برويد! در 
ماشين ها مي نش��ينند و در اثر زلزله كشته نمي شوند، 
بلكه احتماال از دود ناشي از خودرو مي ميرند! بايد به مردم 
آدرس مكان هاي اسكان اضطراري را بدهيم و بگوييم 
اين تعداد چادر در اختيار چه كسي در محل ها است. او 
با اشاره به استفاده از ظرفيت خيرين در حوزه مديريت 
بحران مي گويد: مس��اله استفاده از ظرفيت خيرين در 
ح��وزه دوام را دنبال مي كنيم. براي خريد يك كانكس 
دوام به ۱۰۰ ميليون تومان پول احتياج داريم در حالي 
كه بودجه ساالنه ما به اندازه نيمي از يك سوله است. و اين 
در شرايطي است كه بايد ساالنه ۱۰ سوله جديد بسازيم 
و ۱۰ سوله نيمه كاره نيز موجود داريم و با اين روش ها تا 
۱۰۰ سال ديگر هم سوله اي ساخته نمي شود. در نتيجه 

بايد از ظرفيت خيرين استفاده كنيم. 
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شفافيت تنها راه از بين بردن 
امضاهاي طاليي در شهرداري 

احم��د صادقي، رييس كميته ش��فافيت و ش��هر 
هوشمند شوراي اسالمي شهر تهران تاكيد كرد: با 
هوشمندسازي و كاهش ميزان مراجعات شهروندان 
به شهرداري مي توان از بروز فساد و رانت و امضاهاي 
طاليي در اين مجموعه جلوگيري كرد. به گزارش 
ايرنا، صادقي گفت: برخي شهرداري و شوراي ششم را 
متهم مي كنند كه اعتقادي به شفافيت ندارد و نسبت 
به سامانه ش��فافيت وقعي نمي نهد. صادقي با بيان 
اينكه مديريت شهري در دوره جديد نشان داده كه 
شفافيت يكي از مهم ترين اهداف و برنامه هاي شوراي 
ششم شهر و ش��هرداري تهران بوده و مبارزه قاطع 
با فساد و رانت در اهم برنامه هاي ما قرار دارد، افزود: 
نمونه اي اين اقدام را مي توان رونمايي از سامانه تعيين 
كارشناسان رسمي دادگستري براي قيمت گذاري 
امالك و مستغالت ش��هرداري تهران دانست. وي 
افزود: در اين ميان شكستن رانت، پيشروي در حوزه 
فسادستيزي و از بين بردن امضاهاي طاليي تنها با 
هوشمندسازي و راه اندازي سامانه هاي هوشمند ارايه 
خدمات به شهروندان اتفاق مي افتد. صادقي با اشاره 
به اينكه در كنار راه اندازي اين سامانه هاي هوشمند 
بايد به فكر به روزرس��اني آن نيز بود، گفت: در حال 
حاضر شهرداري تهران مي گويد كه ۶۱ سامانه فعال 
دارد كه نه تنها تعداد آن زياد است بلكه اين سامانه ها 
بايد به روز شود و يكي از انتقادات شهروندان و رسانه ها 
به عدم به روزرساني سامانه شفافيت است كه از اواخر 
دوره گذشته مديريت شهري متوقف مانده است. اين 
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه سامانه تعيين 
و انتخاب كارشناس��ان رسمي دادگستري سازمان 
امالك و مستغالت شهر تهران بعد از انجام ساعت ها 
كار مطالعاتي طراحي و اجرا ش��ده است، ادامه داد: 
اميدواريم اين سامانه برخالف سامانه هاي شفافيت 
در مدت زمان هايي كه تعيين مي شود، به روزرساني 
شود. وي با اشاره به اينكه اميدواريم بتوانيم آنچه را 
كه در حوزه ش��هر تهران به عنوان اموال شهرداري 
در اختي��ار داريم، به صورت ش��فاف به ش��هروندان 
اطالع رساني كنيم، بيان كرد: ما امانت دار اموال مردم 
و دارايي هاي شهر هستيم و بايد تالش كنيم ضمن 
صيانت از آن، ارزش افزوده براي اين اموال و دارايي ها 
ايجاد كنيم. صادقي يادآور شد: اينكه ندانيم شهرداري 
تهران چه اموال، دارايي و امالكي را تحت اختيار دارد، 
يك ضعف مديريتي است، اما خوشبختانه در اين دوره 
مديريت شهري نس��بت به شفاف سازي اين مساله 

گام هاي موثري برداشته شده است.

سامانه ۱۳۷ پالس شهرداري 
تهران رونمايي شد

رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران گفت: در 
سامانه ۱۳۷ پالس دو نياز شهروندان و شهرداري با 
هم ادغام مي ش��ود تا در نظارت عمومي از ظرفيت 
شهروندان اس��تفاده ش��ود. به گزارش مهر، داوود 
گودرزي رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران 
در ابتداي مراسم رونمايي از سامانه ۱۳۷ پالس اظهار 
كرد: در اين سامانه دو نياز شهروندان و شهرداري با 
هم ادغام مي ش��ود تا در نظارت عمومي از ظرفيت 
شهروندان استفاده شود و به بحث مردمي سپاري 
و اس��تفاده از ظرفيت آنها به معن��اي واقعي جامه 
عمل پوشانده ش��ود؛ از طرف ديگر شهروندان نيز 
درخواست ها، گاليه ها و شكايت ها را مطرح مي كنند. 
 وي اف��زود: براي اي��ن كار نياز به يك زيرس��اخت 
دو طرفه است و چند سالي بود كه دو سامانه ۱۳۷ و 
۱۸۸۸ طراحي شده بود اما اين سامانه ها نقص هايي 
داش��تند و دوگانگي اين دو سامانه ش��هرداري و 
شهروندان را دچار مس��اله كرده بود؛ در اين چند 
ماه كار كارشناس��ي انجام شد و به اين جمع بندي 
رسيديم كه امروز سامانه اي يكپارچه داشته باشيم؛ 
همچنين فض��اي مجازي را به اين س��امانه اضافه 

كرديم تا از همه ظرفيت ها استفاده كرده باشيم.

توافق بر سر فضاي
»صنايع جنگ افزار سازي«

مديرعامل س��ازمان نوسازي ش��هر تهران از توافق 
ش��هرداري ته��ران و وزارت دفاع ب��راي اختصاص 
عرصه غيرفعال صنايع جنگ افزارس��ازي ساصد به 
مساحت ۱۷ هكتار به شهرداري تهران با هدف تأمين 
سرانه هاي خدماتي مورد نياز ساكنان منطقه ۱۳ خبر 
داد. به گزارش ايلنا، كاوه حاجي علي اكبري در اين باره 
تصريح كرد: عرصه جنگ افزارسازي موسوم به ساصد 
به مساحت حدود ۱۷ هكتار، در مالكيت وزارت دفاع 
بوده و به دليل عدم فعاليت نظامي در اين محدوده و با 
استناد به قانون »فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن 
نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها« مصوب سال 
۱۳۸۸ مجلس شوراي اسالمي، از سال ۱۳۹۹ مورد 
مطالعه و مذاكره ميان شهرداري تهران و وزارت دفاع 
قرار گرفت. علي اكبري با بيان اينكه در طرح تهيه شده 
توسط سازمان نوسازي شهر تهران براي عرصه جنگ 
افزار س��ازي، بهره گيري حداكثر از ظرفيت هاي اين 
زمين براي خدمات رساني به ساكنان محالت مجاور 
و همچنين تأمين مسكن مورد نياز در نظر گرفته شده 
اس��ت، اعالم كرد: بر اس��اس اين طرح، ۶۸ درصد از 
مساحت عرصه )حدود ۱۱.۶ هكتار( به خدمات مورد 
نياز ساكنان )فرهنگي، ورزشي، درماني، پاركينگ، 
آموزش��ي( و فضاي سبز اختصاص يافته و در اختيار 
شهروندان قرار خواهد گرفت و ۳۲ درصد از مساحت 
عرصه )حدود ۵.۴ هكتار( تبديل به مسكن و شبكه 
معابر و خدمات آن خواهد ش��د. مديرعامل سازمان 
نوسازي شهر تهران خاطرنشان كرد: با توجه به توافق 
ميان دو مجموعه، حداكثر سه ماه بعد از تصويب اين 
طرح، وزارت دفاع محدوده فضاهاي عمومي پيش بيني 

شده را در اختيار شهر قرار خواهد داد.

مكانيسم اثرگذاري قيمت 
كاالهاي اساسي روي قيمت مسكن 
رييس اتحاديه مشاوران امالك تاكيد كرد كه تغيير 
قيمت هاي اخير كاالهاي اساس��ي تاثي��ري بر بازار 
مس��كن نخواهد داش��ت. مصطفي قلي خسروي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بازار مسكن از پارامترهايي 
مثل تورم عموم��ي، بازارهاي م��وازي، ميزان توليد 
مسكن، هزينه ساخت، تورم نهاده هاي ساختماني و 
نرخ دس��تمزد تاثير مي گيرد و تغييرات اخير قيمت 
كاالهاي اساسي و خوراكي تاثير چنداني بر اين بازار 
ندارد. وي افزود: اگر تغيير قيمت كاالهايي مثل روغن، 
لبنيات و ماكاروني تاثير زيادي بر شاخص تورم ايجاد 
 كند ممكن اس��ت تا ح��دود اندكي بر بازار مس��كن 
اثر گذار باشد اما همانطور كه گفتم رشد قيمت سنگين 
ايجاد نخواهد كرد. خس��روي با بيان اينكه مشاوران 
امالك نقشي در نوسانات قيمت مسكن ندارند گفت: 
طبيعي اس��ت كه پايين آمدن قيمت خانه منجر به 
رونق شغل واسطه هاي بازار امالك مي شود، بنابراين 
ما همواره طرفدار ارزان شدن مسكن هستيم. رييس 
اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به صحبت هاي برخي 
نمايندگان مجلس مبني بر نقش مش��اوران امالك 
بر افزايش قيمت مس��كن گفت: نمي دانم چه دليلي 
دارد كه برخي آقايان دايم بر يك تحليل اشتباه اصرار 
مي كنند و كم كاري خودشان را به گردن مشاور امالك 
مي اندازند.  خسروي تاكيد كرد: ما طبق قانون نظام 
صنفي، مجري قوانين هستيم. بارها گفته ايم كه اين 
قانون براي صن��ف امالك حداقل هفت ايراد دارد كه 
بايد اصالح شود. قانون را اصالح نمي كنند بعد هرجا 
كم مي آورند از مشاوران امالك مايه مي گذارند. وي 
اظهار كرد: يكي از نمايندگان عضو كميسيون عمران 
مجلس اخيراً بيان كرده كه هيات مديره اتحاديه امالك 
كه خودشان بنگاه دار هستند نمي توانند بنگاه داران را 
كنترل كنند. آخر مگر مي شود از صنوف ديگر براي 
اتحاديه امالك استفاده كرد؟ طبق ماده ۷ قانون نظام 
صنفي، اتحاديه شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك 
يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند، براي 
انجام دادن وظايف و مسووليت هاي مقرر در اين قانون 
تش��كيل مي گردد. رييس اتحاديه مشاوران امالك 
تصريح كرد: تعجب مي كنم ف��ردي از قوه مقننه كه 
وظيفه اصلي اش قانونگذاري است نسبت به قوانين 
مرتبط با كميسيوني كه در آن عضويت دارد بي اطالع 
است. خسروي همچنين درباره آخرين وضعيت بازار 
مس��كن گفت: بحمداهلل ثباتي كه از حدود يك سال 
گذش��ته در بازار ايجاد ش��ده همچنان وجود دارد و 
قيمت مسكن در ارديبهشت تغيير چنداني نداشت. تا 
حدودي نگران بازار اجاره هستيم. به مشاوران امالك 
توصيه مي كنيم با نزديك شدن به پيك جابه جايي 
از چانه زني با مالكان براي كاهش نرخ اجاره بها غافل 
نش��وند. وي بيان كرد: در ش��رايط فعلي كه كشور 
درگير جنگ اقتصادي با دشمنان قسم خورده نظام 
است، بايد هركس در هر شغلي تالش كند تا اوضاع 
زندگي مردم بهتر شود. ما اعتقاد داريم بايد هواي 
اقشار ضعيف را داشته باشيم. كاري كه ما مي توانيم 
بكنيم اين است كه به مالكان توصيه رعايت انصاف 
و رافت اسالمي را داشته باشند. البته دولت سقف 
افزايش اجاره بها را در شهر تهران ۲۵ درصد اعالم 
كرده كه ما نيز در انعقاد قراردادها بايد اين مس��اله 
را به موجران و مس��تاجران گوش��زد كنيم. انعقاد 
قراردادهاي باالتر از سقف تعيين شده ممنوع است.

روند قيمت اوراق مسكن 
همچنان صعودي

روند افزايش��ي اوراق مس��كن همچن��ان ادامه دارد؛ 
به طوري كه متاهل ها براي خريد اين اوراق كه با هدف 
دريافت وام خريد مسكن انجام مي شود، بايد بيش از 
۱۱۹ ميليون تومان پرداخت كنند، درحالي كه اين رقم 
در هفته قبل حدود ۹۸ ميليون تومان بود. به گزارش 
ايسنا، بررس��ي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن 
نشان مي دهد كه هر برگ اوراق تسهيالت مسكن در 
فروردين و ارديبهشت و خرداد سال گذشته به ترتيب 
۱۲۵ ه��زار و ۷۰۰، ۱۲۳ ه��زار و ۸۰۰ و ۱۲۴ هزار و 
۲۰۰توم��ان قيمت دارند. هر برگ اوراق تس��هيالت 
مسكن بانك مسكن در تير، مرداد و شهريورماه سال 
گذشته با قيمت ۱۲۳ هزار و ۹۰۰، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ و 
۱۲۳ هزار و ۹۰۰تومان داد و ستد مي شود. همچنين 
اين اوراق در ماه مهر س��ال گذشته ۱۲۴ هزار و ۵۰۰، 
در آبان ماه ۱۲۴ هزار و ۱۰۰ و در آذرماه نيز ۱۲۳ هزار 
و ۳۰۰ تومان قيمت دارند. اوراق تسهيالت مسكن در 
دي  و بهمن سال گذشته نيز با قيمت هاي ۱۲۴ هزار 
و ۷۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله مي شود. اين 
گزارش نيز بر اس��اس قيمت بهمن ماه نوش��ته شده 
است. بر اين اساس، مجردهاي ساكن تهران مي توانند 
تا ۲۸۰ ميليون تومان تس��هيالت دريافت كنند كه 
ش��امل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيالت خريد مسكن 
و ۸۰ ميلي��ون توم��ان وام جعاله مي ش��ود؛ لذا براي 
دريافت ۲۰۰ ميليون تومان تسهيالت بايد ۴۰۰ برگه 
تسهيالت مسكن خريداري كنند كه هزينه اين تعداد 
اوراق با تس��ه ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ توماني، ۴۹ ميليون و 
۸۰۰ هزار تومان مي شود. همچنين با در نظر گرفتن 
۸۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق 
به مبلغ ۱۹ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان خريداري كنند، 
مجموع هزينه خريد اوراق به ۶۹ ميليون و ۷۲۰هزار 
تومان مي رسد. زوج هاي تهراني نيز برهمين اساس 
مي توانند تا سقف ۴۸۰ ميليون تومان شامل ۲۰۰ 
ميليون تومان تس��هيالت خريد مسكن براي هر 
نفر و ۸۰ ميليون توم��ان وام جعاله دريافت كنند؛ 
بنابراين زوجين بايد ۸۰۰ برگه تسهيالت مسكن 
خريداري كنند كه هزين��ه آن ۹۹ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان مي شود كه همراه با هزينه ۱۹ ميليون 
و ۹۲۰هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ 
ورق تسهيالت مسكن خريداري كنند، در مجموع 
بايد ۱۱۹ ميليون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت كنند.

ريشه يابي »بحران سازها« در دستور كار شهرداري قرار دارد

نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران: مصالح ساختماني هفتگي گران مي شوند

شبكهگازازپايتختحذفميشود؟

 ساخت پروژه نهضت ملي طوالني تر از مسكن مهر
رشد هفتگي قيمت مصالح ساختماني انبوه سازان را 
نسبت به اجراي پروژه مسكني دولت نگران كرده است، 
به گونه اي كه پيش بيني مي كنند با روند رشد قيمت ها، 
دوره زماني س��اخت پروژه انبوه سازي دولتي همانند 
طرح مسكن مهر طوالني خواهد شد. طرح مسكن مهر 
در شرايطي كه حدود ۱۲ سال از زمان آغاز آن مي گذرد، 
همچنان در برخي از ش��هرها از جمله پرديس و پرند 

ناتمام مانده و تكميل نشده است. 
در همي��ن رابطه، اي��رج رهب��ر، نايب رييس انجمن 
انبوه س��ازان استان تهران با اش��اره به افزايش قيمت 
مصالح س��اختماني اظه��ار كرد: يك��ي از مهم ترين 
عوامل در افزايش و رش��د ساخت و ساز مسكن ثبات 
قيمت مصالح س��اختماني است و اين افزايش قيمت 
مصالح س��اختماني باعث كاهش انگيزه س��اخت و 
ساز شده  اس��ت. وي در گفت وگو  با ايلنا افزود: در اين 
شرايط كه انبوه س��ازان ديگر زير بار ريسك هاي قابل 
پيش بيني نمي روند، عدم كنت��رل قيمت ها در بازار 
مصالح س��اختماني باعث كاهش توليد شده چراكه 
مصالح ساختماني تاثير مستقيمي بر قيمت تمام شده 
ساختمان و واحدها دارد. رهبر ادامه داد: فوالد و سيمان 
از مهم ترين اجزاي ساخت وساز هستند كه قيمت اين 
دو قلم در هر هفته باال مي رود. فقط يك مورد ميلگرد 
قبل از سال جديد، با افزايش قيمت در هر كيلوگرم به 
۱۴ هزار تومان رسيد همين ميلگرد در كمتر از دو ماه 
گذشته به ۱۹ الي ۲۰ هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده 
است. وي با تاكيد بر اينكه قيمت مصالح ساختمان متاثر 
از اقتصاد كالن كشور و نرخ تورم است، اظهار داشت: در 
حالي كه تنها نرخ تورم خود عامل افزايش قابل توجه 
قيمت مصالح ساختماني مي شود در اين شرايط اتفاق 
بسيار اشتباهي كه در بازار رخ داده اين است قيمت ها با 

قيمت بهاي جهاني مقايسه مي شوند. اعمال قيمت هاي 
جهاني در شرايطي كه مصالح ساختماني توليد داخل 
هستند و عمدتا با يارانه انرژي توليد مي شوند و مواد 
اوليه آن از معادن كش��ورمان تامين مي شود، بسيار 
اشتباه است. از سوي ديگر مگر مردم درآمد دالري دارند 
كه هزينه ها را با قيمت هاي جهاني در نظر مي گيرند؟

نايب رييس انجمن انبوه س��ازان استان تهران تاكيد 
كرد: قيمت مصالح ساختماني در بازار داخل كشور را 
نبايد با قيمت هاي صادراتي در نظر گرفت. با افزايش 
قيمت هاي صادراتي هم نبايد قيمت همان مصالح در 
بازار داخل افزايش پيدا كند چراكه اساسا قيمت هاي 
صادراتي با شاخص هاي متفاوتي تعيين مي شود و نبايد 
مصالح ساختماني با همان قيمت صادراتي به دست 
توليدكنندگان برس��د بنابراين بع��د از آن هم انتظار 

داشت كه قيمت مسكن افزايش پيدا نكند.
رهبر ادامه داد: در مقطع��ي بحث اختصاص مصالح 
ساختماني با كارت اعتباري به انبوه سازان مطرح شد 
اما هيچ وقت به اجرا نرسيد و بعيد است كه طرح به اجرا 

برسد چراكه اساسا دغدغه مسووالن نيست.
وي با اش��اره به قيمت تمام شده س��اخت واحدهاي 
نهضت ملي مسكن در استان تهران اظهار كرد: در حالي 
كه دولت اعالم كرده قيمت تمام ش��ده اين واحدها ۴ 
ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است اما اجراي اين پروژه با 
اين قيمت ها نشدني است و خود مسووالن و متولي ها 
اذعان دارند كه قيمت تمام شده ساخت هر متر مربع 
به حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان مي رس��د اما اصرار 
به قيمت هاي غيرواقعي دارن��د. نايب رييس انجمن 
انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به طور قطع اجراي 
پروژه نهضت ملي مسكن با اين قيمت هاي غيرواقعي 
تكرار پروژه مسكن مهر خواهد بود و ساخت و تكميل 

اين پروژه، طوالني تر از مس��كن مه��ر خواهد بود و به 
خوبي هم مي دانيم كه زمان بر ش��دن اتمام پروژه ها 
خود عامل افزايش قيمت ها و گران تر شدن آن مي شود. 

   آمادگي انبوه سازان براي اجراي 
طرح مسكن

در عين حال، ش��هاب س��عادت نژاد، عض��و انجمن 
انبوه سازان از آمادگي سازندگان حرفه اي براي اجراي 
طرح نهضت ملي مسكن خبر داد و گفت: با هماهنگي 
دول��ت، بخ��ش خصوص��ي و ش��هرداري وعده هاي 

رييس جمهور در بخش مسكن محقق مي شود. 
به گزارش تسنيم، س��عادت نژاد در نشست مديران 
سازمان نظام مهندسي ساختمان با معاون معماري 
شهرداري، اظهار كرد: شركت هاي توانمند و مجرب 
انبوه ساز آماده اند در طرح نهضت ملي مسكن به كمك 
ش��هرداري و دولت بيايند و قطعا استفاده از توان اين 
شركت ها نقش راهبري در تكميل و تسريع پروژه هاي 
اين طرح بزرگ ملي دارد. وي افزود: استفاده از ظرفيت 
توليد كنن��دگان و ش��ركت هاي داخلي انبوه س��از و 
س��ازندگان داراي صالحيت براي س��اخت مسكن با 
كيفيت و ايمن بايد مد نظر دولت قرار گيرد و بدون شك 
با هماهنگي و ايجاد هم افزايي بين دولت، شهرداري 
و بخش خصوصي، مي توانيم شاهد توفيق وعده هاي 
رييس جمهوري در حوزه مس��كن باش��يم . بازرس 
انجمن انبوه سازان تاكيد كرد: از دولت مي خواهيم كه 
با تعامل و برگزاري نشس��ت هاي مشترك دوره اي با 
بخش خصوصي و سازندگان حرفه اي و استماع نظرات 
و پيشنهادات آنها در زمينه طرح نهضت ملي مسكن، 
زمينه مساعدي را براي تعامل بين سازندگان حرفه اي 

مسكن و تصميم گيران حوزه مسكن ايجاد كند.

    رييس جمهوري مصمم است
مهدي زرقاني، عضو انجمن انبوه سازان استان تهران نيز 
با تاكيد بر اينكه شخص رييس جمهور براي تحقق برنامه 
مسكن به شدت مصمم بوده و وزير راه و شهرسازي نيز از 
ظرفيت و توانمندي الزم براي عملياتي كردن اين طرح 
برخوردار است،  گفت:  اما به نظر مي رسد كه كم كاري بدنه 
راه و شهرسازي در كنار نبود برنامه از موانع اصلي اجراي 
طرح نهضت ملي مسكن هستند . وي با تاكيد بر اينكه با 
فراهم شدن زيرساختها قطعا امكان اجراي موفق طرح 
نهضت ملي مسكن ايجاد خواهد شد تاكيد كرد: اگر دولت 
به فكر حل ريشه اي مشكل مسكن است مي بايست شرايط 
استفاده از انبوه سازي و نيز ساخت صنعتي سازي را فراهم 
كند و اين مساله سبب خواهد شد كه قادر باشيم ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني توليد كنيم و مشكل مسكن 
را از اين رهگذر ريشه كن كنيم . وي افزود: در اين صورت 
عالوه بر اينكه اين امر سبب خانه دار شدن مردم مي شود 
در عين حال به صورت همزمان مش��كل اش��تغالزايي 
حل و به دنبال آن رونق اقتصادي نيز ايجاد خواهد ش��د. 
پيرزياد عضو انجمن انبوه س��ازان استان تهران گفت: در 
هر طرح ملي به تنهايي يك مصوبه دولتي براي موفقيت 
و اجرايي كردن آن كافي نيست و انجمن ها، تشكل ها و 
بدنه اجرايي هستند كه مي توانند به طرح و بخش نامه ها 
تحقق بخش��ند. وي افزود: به نظرم به كارگيري و بهره 
گرفتن از علم مديريت كالن پروژه ها، نقش كليدي در 
موفقيت طرح نهضت ملي مسكن دارد اما متاسفانه اين 
بخش مهم مورد غفلت واقع شده است. به عنوان مثال 
انجمن انبوه سازان ماهيت مهندسي دارند و از نظر فني 
توانايي هاي بسيار زيادي دارند ولي از نظر مديريتي 
فقط تجربه دارن��د كه الزامًا آن تج��ارب نمي توانند 

كارآيي داشته باشند.



گراني قيمت گوش��ي هاي موبايل همچن��ان ادامه دارد و 
پس از افزايش ۱۵ درصدي قيمت گوشي ها در هفته سوم 
فروردين ماه نسبت به اسفند ۱۴۰۰، حاال با افزايش قيمت ۱۰ 
درصدي نسبت به فروردين ماه مواجه هستيم. اين شرايط در 
حالي است كه فعاالن و واردكنندگان بازار موبايل معتقدند 
گراني گوشي همچنان ادامه دارد و در هفته هاي آينده باز هم 
شاهد افزايش قيمت ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت گوشي خواهيم 
بود. اگر قيمت هاي فعلي گوشي ها را با قيمت هاي اسفند 
سال گذشته مقايسه كنيم شاهد افزايش قيمت حدودا ۳۰ 
درصدي آن هم فقط در بازه ۳ ماهه هس��تيم. اين درحالي 
اس��ت كه سال گذشته بازار موبايل شرايط آرام و مساعدي 
را پشت سر مي گذاشت و قيمت گوشي ها بسيار رقابتي بود. 
حاال اوضاع متفاوت ش��ده اما همه چيز از زمستان ۲ سال 
پيش آغاز شد. زمستان سال ۹۹ بود كه كميسيون تلفيق 
بودجه تعرفه واردات گوشي هاي موبايل باالي ۶۰۰ دالر را از 
۶ درصد )۴ درصد حقوق و عوارض گمركي + ۲ درصد سود 
بازرگاني( به ۱۲ درصد )۴ درصد حقوق و عوارض گمركي 
+ ۸ درصد سود بازرگاني( افزايش داد. اولين زنگ خطر براي 
گراني موبايل و آشفتگي بازار موبايل اينجا زده شد اما با وجود 
دالر ۴۲۰۰ توماني افزايش ۶ درصدي تعرفه واردات چندان 
به چشم نمي آمد. ماجرا به همين جا ختم نشد و طبق قانون 
بودجه ۱۴۰۰ دالر ۴۲۰۰ توماني حذف و محاسبه حقوق 
 ETS و عوارض گمركي كاالهاي وارداتي باي��د با نرخ دالر
محاسبه مي ش��د. البته دولت وقت كه ماه هاي آخر خود را 
مي گذراند از اجراي اين قانون شانه خالي كرد تا گراني هاي 
تصاعدي متوجه دولت دوازدهم نشود. واردكنندگان هم 
كه در بالتكليفي به سر مي بردند در نهايت با روي كار آمدن 
دولت سيزدهم مجبور به پرداخت مابه التفاوت تعرفه واردات 
محصوالت خود شدند. آذرماه سال گذشته بار ديگر در اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ دالر ۴۲۰۰ توماني حذف شد و محاسبه تعرفه 
واردات گوشي هاي موبايل برمبناي دالر ETS )ميانگين نرخ 
ارز آزاد و نيما در ۳ روز گذش��ته( صورت گرفت. در نهايت 
هم اسفند ماه كميته مشترك ارزي سازمان توسعه تجارت 
الكترونيكي و بانك مركزي براي حمايت از صادركنندگان 
مصوبه اي را در نظر گرفتند كه تامي��ن ارز واردات موبايل 
از محل صادرات خش��كبار تامين شود. حاال تعرفه واردات 
 ETS كليه كاالهايي كه سال ۱۴۰۱ وارد كشور شدند با دالر
محاسبه مي شود، ارز مورد نياز واردكنندگان موبايل براي 
واردات گوشي هاي باالي ۶۰۰ دالر در تاالر دوم نيما تامين 
مي شود، تاالر دوم توان پاسخگويي به اين نياز واردكنندگان 
را ندارد، اختالف قيمت ارز آزاد و ارز تاالر دوم به بيش از ۱۵ 
درصد رسيده، س��خت گيري هاي واردات مسافري كمتر 

شده و قاچاق از رويه مسافري رونق گرفته است. نكته اي كه 
كمتر به آن توجه مي شود هم اينكه مابه التفاوت ارزش افزوده 
كاالهاي وارداتي كه تا پيش از اين واردكنندگان در يك بازه 
زماني ۳ ماهه و پس از فروش كاالهايشان به حساب دولت 
واريز مي كردند حاال در همان ابتداي واردات كاال به گمرك 
بايد تمام و كمال پرداخت كنند. بس��ياري از شركت هاي 
واردكننده با وجود همين هزينه مابه التفاوت ارزش افزوده، 
كاالهاي خود را كه مي توانستند تا سقف ۱۵ درصد سود به 
فروش برسانند با كمترين ميزان سود مي فروختند و مجددا 
اقدام به واردات كاال مي كردند. اما حاال با توجه به اين ماجرا، 
شركت هاي كمتري مي توانند كاال وارد كنند و همان ها هم 
كاالهاي خود را با س��ود بيشتري به فروش مي رسانند چرا 
كه واردات گوش��ي موبايل ديگر براي آنها جذابيتي ندارد. 
تمامي اين موارد دست به دس��ت هم داده تا بازار آرام و 
باثبات موبايل به سمت آشفتگي و حتي سقوط حركت 
كند. گراني هاي اين روزهاي بازار موبايل در حالي اتفاق 
افتاده كه بس��ياري از واردكنندگان سال گذشته با ارز 

نيمايي تخصيص گرفتند اما امس��ال محصول خود را 
وارد مي كنند. زماني كه واردات با اين ثبت سفارش هاي 
قبلي و ارز هاي نيمايي تمام شود، تمامي ثبت سفارش ها 
با قيمت هاي جديد و قيمت ارز تاالر دوم اتفاق مي افتد و 
آن موقع باز هم شاهد گراني در بازار موبايل خواهيم بود.

    تغييرات قيمتي آيفون ۱۳ پرو مكس
گوشي موبايل آيفون ۱۳ پرو مكس مدل ۲۵۶ گيگابايتي، 
يكي از جديدترين و پرطرفدارترين گوشي هاي برند اپل است 
كه بسياري در كشور ما آن را يك كاالي لوكس مي دانند. حاال 
اين گوشي از هر زمان ديگري بيشتر به يك كاالي لوكس 
شبيه شده است. قيمت اين گوشي اسفندماه ۱۴۰۰ حدودا 
۳۸ ميليون تومان بود؛ هفته سوم فروردين كه بازار به تازگي 
تعطيالت ۲ هفته  را پشت سر گذاشته بود و قيمت هاي واقعي 
خود را نشان دادند، قيمت اين گوشي حدودا به ۴۳ ميليون 
تومان رس��يد. امروز قيمت اين گوشي حدودا ۴۷ ميليون 
تومان است و فعاالن بازار موبايل مي گويند به زودي قيمت 

اين گوشي به باالي ۵۰ ميليون تومان هم مي رسد.

    سوءاستفاده از رويه مسافري موبايل 
باز هم رونق گرفت

در اين ميان دبير اجرايي انجم��ن واردكنندگان موبايل 
گفت كه سخت تر شدن واردات گوش��ي از رويه تجاري، 
سوءاستفاده از رويه مسافري را رونق داده است. امير اسحاقي 
با بيان اينكه خريدوفروش پاسپورت براي واردات گوشي 
مسافري باز هم رونق گرفته است، گفت: قبال محدوديت 
واردات گوشي هاي مسافري اين بود كه مسافر وقتي وارد 
كشور مي شد، گوشي را احراز مي كرد و گوشي اش توسط 
 IMEI مامور گمرك ثبت مي شد، مشخصات كد ملي و
گوشي ثبت مي ش��د و بعد اجازه داشت گوشي را خارج از 
گمرك ببرد و بعد تا يك ماه فرصت داشت فرآيندهاي ثبت 
و رجيستري و پرداخت حقوق و عوارضش را انجام دهد. االن 
آن محدوديت را برداشتند كه حتما هنگام ورود اين فرآيند را 
انجام دهيد و به دليل مشكالتي كه در استعالم سيستم ناجا 
ايجاد شده، مسافران مي توانند در يك بازه يك ماهه گوشي 
را ثبت كنند. وي توضيح داد: مطابق ماده ۱۳۸ آيين نامه 
اجرايي قانون امور گمركي كه مربوط به كاالي همراه مسافر 
است، سود بازرگاني كااليي كه همراه مسافر مي آيد، دو برابر 
سود رويه تجاري توسط بازرگان است. همچنين كاالي 
باالي ۶۰۰ دالر، ۱۲ درصد حقوق و عوارض گمركي و سود 
بازرگاني دارد كه چهار درصد حقوق و عوارض است و هشت 
درصد سود بازگاني، در گمرك اين عوارض بايد به صورت 
يك چهار درصد و دو تا هشت درصد گرفته شود، به عالوه 
۹ درصد ارزش افزوده، يعني در مجموع ۲۹ درصد حقوق 
و عوارض و ارزش افزوده گرفته ش��ود. اما اكنون اين قانون 

رعايت نشده و گمرك در حال حاضر ۲۱ درصد مي گيرد.

    جلوي واردات تجاري قانوني 
گرفته شده است

دبير اجرايي انجمن واردكنن��دگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي ادامه داد: اين موضوع باعث ش��ده واردات مسافري 
نسبت  به واردات تجاري به صرفه تر باشد و مسيرهاي قاچاق 
را باز كرده است. چيزي كه در سطح عرضه مي بينيم اين 

است كه در فروشگاه هاي مختلف يا در تلگرام، آگهي هايي 
وجود دارد كه اعالم مي كنند گوش��ي ها را ۲۴ ساعته وارد 
كشور مي كنند. دليل اصلي اين موضوع هم اقتصادي شدن 
اين مسير اس��ت. چون عمال جلوي واردات تجاري قانوني 
گرفته شده و حجم واردات قانوني به شدت افت كرده است. 
اس��حاقي درباره تبعات واردات گوشي هاي مسافري بيان 
كرد: اوال اين گوش��ي ها گارانتي ندارند كه اين موضوع به 
مصرف كننده ضربه مي زند، دوم اينكه به صنف واردكننده 
كه از اين مسير ارتزاق مي كنند هم ضربه مي زند. مورد سوم 
اينكه منابع دريافتي بابت مابه التفاوت كاالي زير ۶۰۰ دالر 
و ب��االي ۶۰۰ دالر و اختالف تعرفه اي كه از ۵ تا ۱۲ درصد 
گذاشته شده، قرار است در صندوق حمايت از توليد موبايل 
داخلي ذخيره ش��ود، اما با اين وضعي��ت ديگر پولي به آن 
صندوق نمي رود. بنابراين هم از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
هم از سامانه همتا انتظار داريم كه آمارها را در لحظه رصد 
كنند و به مردم گزارش دهند. وي خاطرنشان كرد: بانك 
مركزي هم بايد تكليف تاالر دوم را روشن كند و تا اندازه اي 
صادركننده به اين مسير اضافه كند كه فضا براي تامين كاال 
به مشكل نخورد. در حال حاضر ذخيره بازاري كه وجود دارد، 
از واردات سال گذشته است كه تقاضا را جواب مي دهد، اما ما 
نگران دو ماه آينده هستيم، چون نزديك خرداد ماه يكي از 
پيك هاي تقاضا براي موبايل است. اگر زنجيره ثبت سفارش 
و تخصيص و تامين ارز مختل شود، فرآيند در ماه هاي آتي 
به بازار ضربه مي زند. وي با يادآوري اين موضوع كه در حال 
حاضر منشأ ارز موبايل هاي پرچمدار از نيمايي به ارز حاصل از 
صادرات خشكبار تبديل شده و اين قانون از اوايل ارديبهشت 
ماه اجرايي شده است تاكيد كرد كه بر اثر اين اتفاق، ما به چند 
مشكل جدي برخورديم؛ اول اينكه تخصيص هاي واردات 
آتي موبايل به صورت عمده داده نشده بود و از طرفي وقتي 
بازرگانان براي خريد ارز به تاالر دوم نيما مراجعه مي كردند، 
با صف يك ماهه اي مواجه مي شدند و عمال عرضه  ارز از سوي 
صادركنندگان خشكبار صورت نمي گرفت. وي با بيان اينكه 
اين خبر به بازار رسيد و كم كم اثراتي را روي قيمت در بازار 
گذاشت، افزود: اين تغيير قيمت ها در حاشيه سود قانوني 
بود. چون پيش از اين به علت حجم زياد كاال، ميانگين سود 
شركت هاي بازرگاني در رقابت با يكديگر، حدود دو درصد 
بود كه طبق قانون اين سود مي تواند تا ۱۵ درصد هم دريافت 
شود. طبق قانون محاسبه قيمت تمام شده كاالي وارداتي 
و به دليل شرايط رقابتي و سنگين بودن كفه عرضه به آن 
عدد نمي رسيد، اما با توجه به اينكه در دو ماه گذشته حجم 
زيادي كاال وارد نشده و حجم زيادي كاال در گمركات دپو 
شده و ارزي به آنها تعلق نمي گيرد، اين اتفاق عمال منجر به 
تغيير قيمت شد. دبير اجرايي انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبلت و لوازم جانبي ادامه داد: اين دغدغه وجود دارد كه اگر 
تاالر دوم نيما، صادرات خشكبار توانايي تامين ارز موبايل 
را ندارد، دولت مي تواند بقيه صادركنندگان را هم به اين 
تاالر دوم اضافه كند تا حداقل عرضه و تقاضا برطرف شود. 
در حال حاضر ارزي كه به بازرگان تعلق مي گيرد، دو تا سه 
درصد از بازار آزاد هم باالتر است و اين باعث افزايش قيمت 
مي ش��ود. تبعات دوم اين اتفاق هم سوءاستفاده از رويه 
مسافري است و دوباره االن شاهديم كه كاالها با حجم 
زيادي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود و منشأهاي 

سوء استفاده در گمركات و سامانه ها ايجاد شده است.
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وزير ارتباطات: سرعت اينترنت 
افزايش داشته است

  وزي��ر ارتباطات گفت: زماني كه وزارت خانه را تحويل 
گرفتم س��رعت اينترنت تلفن همراه ۲۱ و هشت دهم 
مگابيت بر ثانيه بوده اس��ت و االن ب��ا حدود ۱۵ درصد 
افزايش به ۲۵ رسيده است سرعت اينترنت خانگي نيز 
حدود ۹ مگابيت بر ثانيه بوده و اكنون به حدود ۱۰ رسيده 
است. به گزارش ايرنا، عيسي زارع پور در گفت وگويي در 
مورد سرعت اينترنت تلفن همراه و اينترنت خانگي اظهار 
داش��ت: مراجع جهاني و سايت هاي معتبري در مورد 
سرعت ارايه خدمات اينترنت قابل رجوع و استناد هستند 
و ما نيز آن را مي پذيريم. وزير ارتباطات گفت: اين مراجع 
ماهيانه، بر اساس نتايج سايتSpeed Test   كشورها 
را در اينترنت سيار و ثابت اندازه گيري مي كنند و زماني 
كه وزارت خانه را تحويل گرفتم سرعت اينترنت تلفن 
همراه ۲۱ و هشت دهم مگابيت بر ثانيه بوده است و 
االن با حدود ۱۵ درصد افزايش به ۲۵ رسيده است 
سرعت اينترنت خانگي نيز حدود ۹ مگابيت بر ثانيه 

بوده و اكنون به حدود ۱۰ رسيده است.

بازار ُپست«  رويداد »ايده 
برگزار مي شود

عضو هيات مديره شركت ملي پست گفت: اكنون ۷۰ 
شركت دانش بنيان و اس��تارتاپي فعال در حوزه هاي 
تخصصي لجستيك، پس��ت و تجارت الكترونيك در 
مركز نوآوري شركت ملي پست مشغول فعاليت هستند. 
بخش عمده اي از اين ش��ركت ها در رويداد »ايده بازار 
پس��ت« ش��ركت خواهند كرد. محمدرضا قادري در 
گفت وگو با ايرن��ا درباره رويداد »ايده بازار پس��ت« كه 
۲۸ ارديبهش��ت پس از روز جهاني ارتباطات در موزه 
ارتباطات برگزار مي شود، افزود: ايده بازار پست نمايشگاه 
يك روزه اي براي شركت هاي دانش بنيان، استارتاپ ها 
و ش��تاب دهنده هاي عضو مركز نوآوري پست است تا 
بتوانند دستاوردهاي خود را در آن به نمايش بگذارند. 
قادري تاكيد كرد: دس��تاوردهاي اين ش��ركت ها در 
حوزه هايي مانند خدمات پستي، خدمات لجستيكي، 
پيك هاي شهري، س��رويس هاي جمع آوري، تجارت 
الكترونيكي، بهينه سازي مسير، سرويس هاي نقشه، 
واقعيت افزوده و هوش مصنوعي است. وي تصريح كرد: 
در مركز نوآوري ش��ركت ملي پس��ت، ۴۰ ش��ركت 
استارتاپي و ۳۰ شتاب دهنده تخصصي مشغول فعاليت 
هستند، در تالش هستيم تا بستري براي حضور همه اين 
شركت ها در اين رويداد فراهم شود. برآورد ما اين است 
كه حداكثر آنها بتواند در اين رويداد شركت كنند، البته 
برآورد كنوني ما اين است بيش از ۶۰ درصد شركت ها در 
اين رويداد حضور پيدا كنند. قادري خاطرنشان  كرد: براي 
شركت هاي متقاضي حضور در اين رويداد فضاي رايگاني 

در موزه ارتباطات درنظر گرفته  شده است.

قوانين امنيت سايبري
اتحاديه اروپا سختگيرانه تر شد

دولت ه��ا و قانونگ��ذاران اروپايي براي اعم��ال قوانين 
امنيت سايبري سختگيرانه تر براي شركت هاي بزرگ 
حوزه ان��رژي، حمل و نقل، ام��ور مالي، تهيه كنندگان 
سرويس هاي ديجيتال و غيره توافق كردند. به گزارش 
مهر به نق��ل از رويترز، اين درحالي اس��ت كه نگراني ها 
درباره حمالت سايبري اخيراً بيش از پيش افزايش يافته 
است. در همين راستا كميسيون اتحاديه اروپا دو سال قبل 
اين قوانين درباره امنيت سايبري شبكه و سيستم هاي 
 ۲ NISاطالعاتي را پيشنهاد كرد كه به نام دستورالعمل
نام گرفت. اين مجموعه قوانين در حقيقت گستره قوانين 
فعلي دس��تورالعملNIS را وس��يع تر مي كند. قوانين 
جديد تمام واسطه ها و شركت هاي بزرگ در بخش هاي 
حياتي از جمله انرژي، حمل ونقل، بانكداري، زيرساخت 
بازار مالي، بهداشت، واكس��ن و تجهيزات پزشكي، آب 
آشاميدني، آب دور ريز، زيرساخت ديجيتال، سازمان هاي 
عموم��ي و فضاي��ي را در بر مي گي��رد. همچنين تمام 
واسطه ها و ش��ركت هاي بزرگ در بخش سرويس هاي 
پستي، مديريت پسماند، محصوالت شيميايي، توليد 
موادغذايي، دستگاه هاي پزشكي، رايانه و الكترونيك، 
تجهيزات ماشيني، وسايل نقليه موتوري و تهيه كنندگان 
ديجيتال مانند بازارهاي آنالين، موتورجست وجوهاي 
آنالين و پلتفرم ش��بكه هاي اجتماعي، مش��مول اين 
قوانين مي شوند. شركت ها ملزم هستند ريسك امنيت 
سايبري خود را ارزيابي كنند و هرگونه اقدامات فني 
و سازماني الزم براي مقابله با ريسك ها را انجام دهند.

اتمام پويش ختم سوره يس 
و استقبال گسترده از طرح 

آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد
پويش ختم سوره يس كه در ايام ماه مبارك رمضان اجرا 
شد، به سرانجام رس��يد و مراتب آزادسازي تعدادي از 
زندانيان جرايم غيرعمد به ويژه بانوان سرپرست خانوار 
با مشاركت همراه اول فراهم ش��د. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، پويش »ختم 
سوره يس« كه با آغاز ماه مبارك رمضان و با هدف ترويج 
فرهنگ اس��المي و قرائت قرآن كريم كليد خورده و به 
دنب��ال »آزادي زندانيان جرايم غيرعمد به ويژه بانوان 
سرپرست خانوار بود، با استقبال هموطنان و روزه داران 
مواجه ش��د. در اين پويش مردمي كه به همت اپراتور 
اول تلفن همراه طرح ريزي شد، مشتركان تلفن همراه 
مي توانستند به صورت رايگان با شماره »۹۹۹۸« تماس 
گرفته و در ثواب ختم سوره »يس« سهيم شوند.  همراه 
اول هم اعالم كرده بود كه در راستاي مسووليت اجتماعي 
خود، متناسب با تعداد ختم س��وره »يس« نسبت به 
اختصاص منابع مالي الزم براي آزادسازي زندانيان جرايم 
غيرعمد )به ويژه بانوان سرپرست خانوار( اقدام مي كند. 
با توجه به اينكه در طول اجراي اين پويش بيش از يك 
ميليون و ۱۷۰ هزار تماس با مدت زمان ۳ ميليون و ۳۴۵ 
دقيقه شنيدن كالم وحي، به ثبت رسيد، همراه اول در 
ازاي اين مشاركت عمومي، رقمي بيش از ۷ ميليارد ريال 
را از محل بودجه مس��ووليت اجتماعي خود و از طريق 
»ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان 
نيازمند« براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد اهداء 
مي كند. عالوه بر اين، با توجه به اينكه همراه اول براي 
تشويق مشتركان تلفن همراه به مشاركت هر چه بيشتر 
در اين پويش، وعده قرعه كش��ي كمك هزينه سفر به 
مش��هد مقدس را داده بود، ۳۰ كمك هزينه س��فر به 
مشهد مقدس به ارزش هر نفر ۵۰ ميليون ريال نيز براي 
برندگان به قيد قرعه تدارك ديده است كه مراسم آن 
به زودي برگزار خواهد شد. الزم به ذكر است پرسنل 
همراه اول طي دو مرحله و در آستانه نوروز سال هاي 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به مشاركت حدود ۳.۵ ميليارد 
ريالي براي كمك به آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد 
كردند كه معادل همان رقم را نيز همراه اول تقبل كرد و 
مجموعا تعدادي زنداني با پرداخت بيش از ۷ ميليارد 

ريال از طريق »ستاد ديه كشور« آزاد شدند.

آغاز فروش ويژه سيم كارت 
دايمي جوانان همراه اول

با شماره هاي خاص
در پي استقبال جوانان از خريد سيم كارت هاي دايمي 
با تخفيف و بسته هاي خوش آمد ويژه، همراه اول طرح 
فروش سيم كارت دايمي جوانان با شماره هاي خاص 
را نيز كليد زد. به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، نخستين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كشور با توجه به استقبال جوانان از طرح 
پيشين و اعالم نيازهاي جديد، بار ديگر با هدف ارتقاي 
هويت ديجيتال و حركت در مسير حاميانه خود، طرح 
»فروش ويژه سيم كارت دايمي جوانان با شماره هاي 
خاص« را در دس��تور كار خود قرار داد. بر اين اس��اس 
متقاضيان ۱۸ تا ۳۰ ساله خريد اين سيم كارت ها كه 
تاكنون سيم كارت دايمي جوانان نداشته اند، مي توانند 
از روز شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، با مراجعه به آدرس 
shop.mci.ir نسبت به خريد خود اقدام كنند. اين 
سيم كارت هاي دايمي با شماره هاي خاص عالوه بر دارا 
بودن تخفيف ۵۰ درصدي و عرضه به قيمت ۸۰ هزار 
تومان، بسته هاي خوش آمد نيز به همراه دارد. اينترنت 
۱۰ گيگابايتي يك ماهه، ۲.۵ گيگابايت اينترنت ماهانه 
به مدت ۴ م��اه، ۲۰۰ دقيقه مكالمه درون ش��بكه و 
همچنين ۲۰ دقيقه مكالمه برون شبكه به مدت يك 
ماه نيز به عنوان بسته هاي خوش آمد اين سيم كارت ها 
در نظر گرفته شده است. متقاضيان عالوه بر فروشگاه 
آنالين، مي توانند با مراجعه به تمامي مراكز فروش و 
خدمات همراه اول نيز اقدام به خريد سيم كارت هاي 

دايمي جوانان با شماره هاي تصادفي كنند.

افزايش قيمت ۱۰ درصدي گوشي نسبت به فروردين ماه

گراني هاي بازار موبايل ادامه دارد

تجديد آگهی مناقصه )نوبت اول( 
مناقصه عمومی دو مرحله ای)همراه با ارزيابی کيفی(  

     مشخصات مناقصه : 

   روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

   نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

    تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 

www.nidc.ir     کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   http://sapp.ir/nidc_pr

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شرح تقاضاشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار
40.499.200.000کفش ایمنی0034127شرکت ملی حفاری ایران
75.000.000.000دستگاه تنفسی9834398شرکت ملی حفاری ایران

دریافت اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  www.setadiran.ir محل دریافت
- گروه مناقصات تلفن تماس   34148795- 061

تحویل اسناد به
شرکت

  14 روز پس از آخرین روز دریافت اسنادآخرین مهلت

محل تحویل
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  www.setadiran.ir و اصل ضمانت نامه به آدرس اهواز-  بلوار پاسداران باالتر از میدان 

فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ایران -  ساختمان پایگاه عملیاتی -  طبقه اول پارت B -  اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات-  شماره تماس 
061-34148580  - 34148569

2.025.000.000                          ریال تقاضای خرید شماره   0034127مبلغ تضمین 
3.750.000.000 ریال تقاضای خرید شماره   9834398مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

 )IR350100004001114006376636 :شماره شبا(
-و سایر تضمین های معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659  ت / 123402 مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

   بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام روش ارزیابی 
می گردد.)حداقل امتیاز 50(

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان 
حضوردرمناقصات،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه  www.setadiran.ir  الزامی می باشد. 

شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران
سهامي خاص

نوبت دوم
شناسه آگهي : 1312291

موضوع مناقصه :  خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل

آگهي تجديد مناقصه
اداره كل راه و شهرس�ازي استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار 
نماید. كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكي دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اداره كل راه و شهرسازي
 استان مازندران

نوبت دوم

دارا بودن رتبه 5 از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع كار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/21

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت:                    ساعت 14/00                                              مورخ 1401/03/01
مهلت ارائه پیشنهاد:                                                                                         ساعت 14/00                                               مورخه 1401/03/16

زمان بازگشایي پاكت ها:                                                                                       ساعت 08/00                                                                            مورخ 1401/03/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

آدرس: ساري خیابان جام جم- اداره پیمان و رسیدگي تلفن 011-33363904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
این آگهي همزمان در سایت iets.mporg.ir  نیز درج گردیده است.

شماره فراخون ستاد ایرانمبلغ ضمانت نامه )به ریال(مبلغ برآورد )به ریال(پروژهردیف

 تكمیل پل انگتارود در محور 1
79.298.410.4173.965.000.0002001003377000009نور- چمستان- آمل

بهسازي و ایمن سازي راه فرعي 2
43.756.256.4232.188.000.0002001003377000010حسین آباد- طوسكال نكا

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

نظر به اینكه خانم دل بس بني بوگري فرزند هدایت اله با ارائه 2 برگ استشهادیه محلي مصدق شده 
اعالم نموده است كه سند مالكیت شش دانگ یكبابخانه تحت پالك 136 فرعي از 854 اصلي واقع 
در روستاي شریف آباد هیرگان استان چهارمحال و بختیاري بخش ده كه ذیل ثبت شماره 10816 
در صفحه 172دفتر جلد 63 امالك بنامش ثبت گردیده و سند مالكیت بشماره چاپي 292012 سري 
ج سال 93 صادر گردید و متعاقباً به موجب سند رهني شماره 2730 مورخ 1394/07/20 دفتر خانه 
اسناد رسمي شماره 1659 شهر تهران بنفع نیك اندیشان بازرگان پارسه به مبلغ 8500000000 ریال 
ثبت گردیده است لذا با توجه به اینكه مالك سند مالكیت مزبور را به علت جابجایي اسباب منزل 
مفقود نموده مع الوصف وفق تبصره یك اصالحي ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت 
آگهي مي گردد و هر كس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه كه در این آگهي ذكر شده (نسبت به آن 
یا وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله تسلیم نمایید تا اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت وصول اعتراض سند ارائه 

نشود سند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فارسان-اكبر یزدانيشناسه آگهي : 1315865 

آگهي فقدان سند مالكيت
)موضوع ماده ۱20 آئين نامه اصالحي قانون ثبت(

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختیاري



تعادل |
پس از اجرايي ش��دن نظام جديد پرداخ��ت يارانه به 
دهك ه��اي درآمدي، دول��ت در گام دوم يارانه ارزي 
را از برخي كاالهاي اساس��ي حذف ك��رد. اين اقدام با 
هدف مردمي        س��ازي نظام پرداخت يارانه ها و اصالح 
نحوه پرداخت يارانه         كاالهاي اساسي انجام شد و دولت 
اعالم كرد ك��ه به جاي پرداخت يارانه ب��ه كاال، مردم 
يارانه معيش��تي دريافت مي كنند. اصالح يارانه ها از 
آرد صنف و صنعت شروع شد كه به دنبال آن، نان هاي 
حجيم، ماكاروني، انواع محصوالت قنادي و محصوالت 
نشاسته دار با افزايش قيمت روبرو شدند. به دنبال آن 
هم اتاق اصناف ايران هم پيرو اطالعيه ستاد تنظيم بازار 
درباره مردمي س��ازي و توزيع عادالن��ه يارانه ها، نرخ 
حداكثري فروش انواع لبنيات، روغن، مرغ و تخم        مرغ 
را براي مصرف كننده در سراس��ر كشور را اعالم كرد. 
حال طبق اعالم روز گذشته معاون تجارت و خدمات 
وزارت صمت، همه كاالهاي اساس��ي ش��امل روغن 
نباتي، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و لبنيات، اعم از تاريخ 
توليد قبل از تغيير قيمت ها و بعد از آن، در حال حاضر 

با قيمت هاي جديد عرضه مي شود. 

    بخشنامه جديد وزارت صمت
عليرضا ش��اه ميرزايي، معاون تجارت و خدمات وزارت 
صمت در نامه اي به مديران كل صنعت، معدن و تجارت 
۳۱ اس��تان و جنوب كرمان اعالم كرد كه در راس��تاي 
تقويت جريان تامين و توزيع كاالهاي اساس��ي شامل 
روغن نباتي، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و لبنيات، مطابق 
تصميمات س��تاد تنظيم ب��ازار كش��ور از تاريخ اجراي 
قيمت هاي مصوب جديد، بايد اين كاالها، اعم از توليد 
قبل از تاريخ ۲۲ ارديبهش��ت ۱۴۰۱ و بعد از آن تاريخ با 
قيمت هاي جديد عرضه شود. وي همچنين تاكيد كرده 
كه نظارت ه��اي الزم نيز در رعايت س��قف قيمت هاي 
جديد اعالمي انجام مي ش��ود. گفتني است چهارشنبه 
شب، مبلغ كمك معيشتي واريز ش��ده بابت ماه اول، از 
ساعات پاياني قابل برداشت و از پنجشنبه قيمت جديد 
روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنيات اعمال شد. بر اين اساس 
از روز پنجش��نبه، اتاق اصناف ايران پيرو اطالعيه ستاد 
تنظيم بازار درباره مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها، 
نرخ حداكثري فروش انواع لبنيات، روغن، مرغ و تخم        مرغ 
را براي مصرف كننده در سراسر كشور اعالم كرد. بر اساس 
اين اطالعيه نرخ حداكثري فروش ۹قلم كاالي اساسي 
به اين شرح است: »قيمت مصرف        كننده هر كيلوگرم 
ش��ير خام ۳/ ۲ درصد چربي درب دامداري ۱۲۰هزار 
ريال«، »قيمت مصرف        كننده شير نايلوني ۹۰۰        گرمي 
كم چرب ۱۵۰ هزار ريال«، »قيمت مصرف        كننده شير 
پاستوريزه بطري يك ليتري كم چرب ۱۸۰ هزار ريال«، 
»قيمت مصرف        كننده ماس��ت دب��ه        اي ۵/ ۲كيلويي 
كم چرب ۴۹۸ هزار ريال«، »قيمت مصرف        كننده پنير 
UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمي ۳۷۰ هزار ريال«، »قيمت 
مصرف كنن��ده روغن مايع آفتابگ��ردان ۸۱۰ گرمي 
پخت و پز ۶۳۰ هزار ري��ال«، »قيمت مصرف كننده 
روغن مايع ۸۱۰گرمي سرخ كردني۶۲۰ هزار ريال«، 
»قيمت مصرف كننده هر كيلو        گرم مرغ گرم ۵۹۸ هزار 
ريال« و »قيمت مصرف كننده هر كيلو        گرم تخم        مرغ 

۳۹۸ هزار ريال.«

    جزييات كاالبرگ الكترونيك
د رهمين راستا، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرده كه س��خت افزار جديدي بن��ام كاالبرگ 

ايجاد نمي شود، بلكه از زيرساخت هاي موجود مانند 
كارت هاي بانكي استفاده خواهد شد و در مرحله اي كه 
سامانه تكميل و اعالم شود، افراد مايل به دريافت كاالي 
ارزان، مي توانند به مكان هاي مشخص مراجعه كنند. 
بنا به توضيحات محمدصادق مفتح يكي از طرح هاي 
دولت اين است كه به جاي پول نقد، يارانه را در قالب 
كاالي ارزان عرضه كند تا مطمئن شود، ميزان گوشت، 
شير و غيره كه بر اساس استانداردهاي بهداشتي، يك 
خانواده بايد دريافت كند، دريافت كرده است. اين يك 
حلقه تكميلي پرداخت يارانه ها است. اما بعد از اينكه 
امكانات زيرساختي فراهم ش��د، به افراد اختيار داده 
مي شود كه هم بتوانند به صورت ريال و هم به صورت 
كاال اين ياران��ه را دريافت كنند. او اف��زاد: يعني افراد 
مي توانند به جاي اينكه پول را دريافت كنند و مرغ با 
قيمت باالتر بخرند، در يك كيلوگرم مشخص به ازاي 
هر نفر كاالهاي اساسي را ارزان تر بخرند. اين امكان به 
مرور زمان فراهم خواهد شد. بر اين اساس دهك فرد 
و يارانه تخصيص داده ش��ده به او با كد ملي مشخص 
مي شود. اما چيزي به اسم كوپن بانكي وجود نخواهد 
داشت. بلكه نظام سبد كاال مبتني بر كارت هاي بانكي 
كه در اختيار مردم هس��ت، اجرا مي شود. با اين روش 
بعد از تكميل سامانه، افراد مايل به دريافت كاالي ارزان، 
مي توانند به مكان هاي مش��خص مراجعه كنند. اين 
طرح در حال تكميل است اما فعال صرفا پرداخت پول 

مستقيم انجام مي شود.

    مبلغ يارانه براي جاماندگان محفوظ است
قائم مقام وزي��ر صمت در ام��ور بازرگاني در خصوص 
اعتراض نسبت به دهك بندي صورت گرفته و دريافت 
نكردن يارانه جديد از سوي برخي افراد نيز توضيح داده: 
تا س��ه ماه آينده امكان ثبت نام و ويرايش اطالعات در 
س��امانه hemayat.mcls.gov.ir وج��ود خواهد 
داشت و مبلغ يارانه براي افرادي كه اطالعات آنها تاييد 
شود از روز اول پرداختي ها، محفوظ است. اين يارانه به 
بيش از ۸۵ درصد افراد تعلق مي گيرد و تنها به كساني 
كه در گ��روه ۱۰ درآمدي قرار مي گيرند مبلغ كمتري 
پرداخت خواهد شد كه تشخيص آن هم نيز مالك هايي 
از جمله گردش حس��اب، معامالت انجام شده و غيره 
دارد. به گفته اين مقام مسوول مردم مي توانند تخلفات 
گران فروشي در غير از اقالم چهارگانه اي كه اصالحات 
قيمت روي آنها انجام ش��ده را به سامانه ۱۲۴ گزارش 
دهند و با سازوكار جديد اين سامانه كه امكان نرم افزاري 

آن ايجادشده است، شكايات به صورت مستقيم از طريق 
سامانه س��يمبا به تعزيرات حكومتي منتقل مي شود، 
ضمن آنكه شماره تلفن ۱۲۴ نيز به صورت شبانه روزي 

شكايات را دريافت و رسيدگي خواهد كرد.

    كاالهايي كه مي توان با يارانه جديد خريد
در برنام��ه اصالح��ات ارز ترجيح��ي دول��ت، عموم 
ش��هروندان ماهانه ۳۰۰ هزار توم��ان يارانه دريافت 
مي كنند. اين پول قرار اس��ت جبران كننده افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي در نتيجه اجراي برنامه اصالح 
ارز ترجيح��ي باش��د. بنابر اعالم دول��ت، اين مبلغ از 
انتهاي هفته گذشته قابل گذشته قابل برداشت است 
و سرپرستان خانوار مجاز به خرج كردن آن هستند. 
اما قدرت خريد اين يارانه در حال حاضر چقدر است؛ 
نگاهي به قيمت  هاي روز بازار، نشان مي دهد كه يارانه 
جديد با هزينه سبد كوچكي از اقالم ضروري زندگي 
برابري مي كند. از زمان اين تغيير و تحول، قيمت دالر 
به كانال ۳۰ هزار توماني وارد ش��ده است. اين اتفاق از 
اين جهت حائز اهميت است كه تا پيش از اين دولت 
اقالم ضروري را به ن��رخ دالر ۴۲۰۰ توماني يا هم ارز 

ترجيحي تامين كرده است.
بررسي ها نشان مي دهد، نشان مي دهد، اكنون براي 
خريد، دو كيلوگرم مرغ، يك كيلوگرم تخم مرغ، يك 
بطري روغن، يك نايلون ش��ير، ۴۰۰ گرم پنير و يك 
كيلوگرم ماست بايد ۲۹۸ هزار تومان خرج كرد. براي 
خانوارهايي كه با اين الگو قصد خرج كردن يارانه جديد 
را دارند، در نهايت تنها دو هزار تومان از ۳۰۰ هزار تومان 
باقي مي ماند. تازه اين در حالي اس��ت كه با ادامه اين 
وضعيت، قيمت اقالم ضروري در بازار مصرف همچنان 
ثابت باقي بماند.  به موجب قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت 
مكلف است اقالم ضروري مردم را به نرخ شهريور سال 
۱۴۰۰ در بازارهاي مصرف عرضه كند. با اين حال در 
روزهاي گذشته در شبكه هاي اجتماعي، اخبار مربوط 
به مراجعه كم سابقه مردم به فروشگاه هاي عرضه كننده 
اقالم ضروري مدام در حال دست به دست شدن بود. 
پرداخت يارانه ۳۰۰ هزار توماني در ماه، بخشي از برنامه 
اصالح ارز ترجيحي دولت سيزدهم بود كه عاقبت بعد 
از اتمام تعطيالت عيد فطر به اجرا درآمد. در اين برنامه 
سازمان هدفمندي يارانه ها به استناد آمارهاي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي دهك هاي چهارم تا 
نهم جامعه ماهانه ۳۰۰ هزار تومان يارانه درنظر گرفته 
است. اين يارانه براي شهروندان دهك هاي اول تا سوم 

۱۰۰ هزار تومان بيشتر است. چنين يارانه اي به دهك 
دهم تعلق نمي گيرد و اعضاي اين گروه درآمدي تنها 

مشمول استفاده از يارانه نان، دارو و بنزين هستند.

    بررسي قيمت مرغ
 بعد از آزادسازي يارانه ها

قيمت مصوب مرغ طبق آمار هاي رس��مي نسبت به 
فروردين امسال كيلويي ۲۸ هزار تومان و درقياس با 
ارديبهشت پارسال ۳۴ هزار تومان رشد داشته است. 
 قيمت جديد مرغ ك��ه از جمعه ۲۳ ارديبهش��ت در 
خرده فروشي هاي سطح شهر اعمال شده، ارزش اين 
كاال را به ازاي هر كيلو ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رس��انده 
است. طبق اعالم مركز آمار قيمت مرغ به طور متوسط 
در فروردين ۱۴۰۱ كيلويي ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان بوده 
است. حاال قيمت جديد مرغ با نرخ فروردين تقريبا ۸۵ 
درصد اختالف دارد. يك سال قبل يعني ارديبهشت 
۱۴۰۰ قيمت م��رغ كيلويي ۲۵ ه��زار و ۸۰۰ تومان 
ب��ود. افزايش قيمت مرغ به كيلوي��ي ۵۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان يعني رشد قيمت ۱۳۰ درصدي آن درقياس با 
ارديبهشت پارسال. برهمين اساس، در خانوار دو نفره 
مجموع دريافتي يارانه ها ۱۹۴ هزار تومان بود. ۱۰۳ 
هزار تومان يارانه معيشتي و ۹۱ هزار تومان يارانه نقدي. 
هزينه خريد شش كيلو مرغ براي آنها تقريبا ۱۹۳ هزار 
تومان محاسبه مي ش��د. حاال آنها روي هم ۶۰۰ هزار 
تومان يارانه دريافت مي كنند و احتماال ۳۶۰ هزار تومان 
يابت خريد مرغ كنار مي گذارند. خانواده سه نفر تا قبل 
ارديبهشت امسال ۱۳۸ هزار تومان يارانه معيشتي و 
۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه نقدي يعني در مجموع 
۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان دريافت مي كردند و آنها االن 
۹۰۰ هزار تومان يارانه مي گيرند. خريد ۹ كيلوگرم مرغ 
براي آنها تا هفته قبل ۲۹۰ هزار تومان خرج داشت و 

االن حدود ۵۴۰ هزار تومان. 

    بايد زيرساخت  حذف ارز ترجيحي 
مهيا مي شد

در همين حال، رييس مجمع عالي واردات درباره حذف 
ارز ترجيحي و تاثير آن بر روند واردات كشور گفت: از 
يك ديدگاه اگر درس��ت اين كار انجام مي شد، قطعا 
خيلي خوب بود ولي به دليل زمان نامناس��ب و عدم 
دورانديشي با اين مش��كل جامعه مواجه شده است. 
در حالي كه يكسان ش��دن ارز و تجارت در كل كشور 
مي تواند اثرات مثبتي داش��ته باشد. عليرضا مناقبي 
در ادامه افزود: براي واردكنندگان قانوني و قانونمند با 
حذف ارز ترجيحي اتفاق خاصي نمي افتد چون اكثر 
واردكنندگان قانوني از ارز ترجيحي استفاده نمي كردند 
و عده خاصي از ارز ترجيحي و دالر ۴۲۰۰ توماني براي 
كاالهاي خاص استفاده مي كردند. او بابيان اينكه قطعا با 
اين كار جلوي بسياري از رانت ها در حوزه واردات گرفته 
مي شود فقط اجرا و عملكرد آن باعث شد كه جامعه با 
مشكل مواجه شود، به »ايلنا« گفته است: بايد قبل از 
حذف ارز ترجيحي، زيرساخت هاي اين كار و شرايط 
اجتماعي را درست مي كرديم كه اين پول مستقيم به 
جيب مردم رود نه اينكه ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومان يارانه 
بدهيم؛ چون دادن يارانه خودش عامل اين مي ش��ود 
كه اثر بد و مخرب روي قيمت ها بگذارد كه به خودي 
خود ما در همين روزها هم آن را مي بينيم. البته هنوز 
روزهاي اول اجراي آن است و يك جو احساسي نسبت 
به اين قضيه وجود دارد اما قطعا اثر نامطلوب آن وجود 
دارد. تا آرام آرام اين قضيه جا بيفتد و تعادل ايجاد شود. 
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ديگر روغن با قيمت قبل نداريم
رييس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي با بيان 
اينكه از ديروز ارسال بار با قيمت هاي جديد به فروشگاه ها 
آغاز شده اس��ت، گفت: در حال حاضر كل محصوالت 
روغن با قيمت هاي جديد عرضه مي شود. منصور عالي 
پور در گفت وگو با مهر در مورد وضعيت عرضه كاالهاي 
اساسي، اظهار كرد: در حال حاضر هيچ مشكلي در تأمين 
كاالهاي اساسي نداريم و انبار فروشگاه ها پر است و در 
سطح فروش، كاالهاي اساسي در دسترس مردم قرار 
دارد.رييس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي 
افزود: توليدكنندگان وضعيت تزريق كاال به فروشگاه ها 
را به روال طبيعي بازگردانده اند، از اين رو در سطح عرضه، 
كمبودي نداريم و مردم بدانند كه هيچ گونه كمبودي 
وجود ندارد. وي ادامه داد: از چهارشنبه كه قيمت هاي 
جديد اعالم شد، كارخانجات توليدي قيمت هاي جديد را 
اعمال كردند و از ديروز ارسال بار به فروشگاه ها آغاز شده 
كه اين كاالها به مرور به سطح فروش مي رسد. عالي پور 
گفت: در حال حاضر كل محصوالت روغن با قيمت هاي 
جديد عرضه مي شود و ديگر روغن با قيمت قبلي نداريم. 
رييس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي اظهار 
كرد: تخم مرغ و مرغ هم تا پنجشنبه با قيمت قبل عرضه 
مي ش��د و از ديروز با قيمت هاي جديد در حال عرضه 
است. همچنين سهميه هاي مرغ منجمد تأييد شده و در 
حال تحويل است. وي در مورد وضعيت تقاضا، گفت: 
چهارشنبه و پنجشنبه به دليل اعالم تغيير قيمت ها 
و اينكه در انبار فروشگاه ها، كاالها با قيمت هاي قبلي 
وجود داشت، شاهد شلوغي و ازدحام بوديم كه برخي 
نياز به خريد داشتند و برخي هم بيش از نياز خريد 
كردند. اما از ديروز عص��ر و امروز كه تقريبًا كاالها با 
قيمت هاي جديد در حال عرضه است، وضعيت عادي 

شده است و ازدحام خاصي وجود ندارد.

به زودي؛ اصفهاني ها با »كيلومتر 
پيمايش«كرايه اتوبوس مي پردازند

معاون هماهنگي ش��ركت واحد اتوبوسراني اصفهان 
و حومه گفت: در آينده نزديك ش��هروندان اصفهاني 
بر اساس كيلومتر پيمايش، كرايه اتوبوس را پرداخت 
مي كنند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، »اميرحسن رضازاده« اظهار كرد: در حال حاضر 
شهروندان در هر خط اتوبوس كرايه كامل را مي پردازند 
و در خطوط طوالني اگر شهروندي تنها بخشي از مسير 
را بپيمايد، مجبور به پرداخت كامل كرايه اس��ت. او با 
اشاره به پرداخت يارانه سنگين براي هر سفر با استفاده 
از اتوبوس، ادامه داد: در راستاي اجراي عدالت، در آينده 
نزديك مبلغ كرايه بر اساس كيلومتر پيمايش محاسبه 
و پرداخت خواهد شد، به اين صورت كه مسافر هنگام 
ورود به اتوبوس كارت خود را به دستگاه نزديك و به هنگام 
پياده ش��دن نيز كارت را روي دس��تگاه قرار مي دهد و 
هزينه كسر ش��ده در ابتداي مس��ير، مجددا مي تواند 
به كارت مس��افر بازگردانده  شود. به گفته او، كيلومتر 
پيمايش كرايه اتوبوس، در مرحله اجراي نرم افزاري قرار 
دارد و پس از نهايي شدن، نحوه استفاده از آن، از طريق 
رسانه هاي عمومي به اطالع شهروندان مي رسد. معاون 
هماهنگي شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه با 
اشاره به عوامل موثر در كاهش چشمگير تعداد ناوگان 
اتوبوس، تصريح كرد: تغيير سياست ها در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم و تخصي��ص بودجه كمتر به حوزه 
حمل ونقل عمومي و افزايش قيمت چند برابري خريد 
اتوبوس، تحريم ها و موانع پيش روي واردات قطعات اصلي 
اتوبوس، از عوامل اصلي كاهش تعداد اتوبوس در ناوگان 
اتوبوس راني است. او خاطرنشان كرد: بازگشايي مدارس 
و حضوري شدن آن شوك جدي به سامانه حمل ونقل 
عمومي وارد كرده و وجود تنها ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در 
ناوگان اتوبوسراني اصفهان، برخي نارضايتي هاي مردمي 
را به همراه داشته است كه براي بازگشت به روال عادي، 

در مهرماه، نياز به ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس داريم.

مديرعامل گروه صنعتي بارز در سنندج: 
توليد ۵۰ هزار تني

در شركت الستيك بارز كردستان 
مديرعامل گروه صنعتي الستيك بارز گفت: هم اكنون 
در شركت الستيك كردستان ساالنه ۳۶ هزار تن توليد 
مي ش��ود كه با راه اندازي و ارتق��اء واحد توليدي بعدي 
رس��يدن به توليد ۵۰ هزار تني توليد در بارز كردستان 
را دنبال خواهي��م كرد كه با اجراي ط��رح و طرح هاي 
توسعه ديگر در كرمان و لرستان نياز داخل تامين و وارد 
فاز صادرات خواهيم ش��د.  به گزارش خبرنگاراعتماد 
از س��نندج، جمال ميرزايي مديرعامل گروه صنعتي 
الستيك بارز در نشستي خبري با اصحاب رسانه هاي 
گروهي اظهار داش��ت: گروه بارز متشكل از واحدهاي 
توليدي در اس��تان هاي كرمان، كردستان و سيرجان 
اس��ت و ظرفيت س��االنه توليد در بارز كرمان ۹۰ هزار، 
الستيك كردستان با ۳۶ هزار تن و كارخانه سيرجان هم 
با ظرفيت مطلوب و خوبي در حال توليد است.  ميرزايي 
افزود: مجموعه بارز با اجراي طرح هاي توسعه اي به يكصد 
شركت برتر دنيا در توليد الستيك خودرو مي پيوندد. 
گروه بارز با داش��تن اين چند كارخانه در سطح كشور 
حدود۵۰ درصد از الس��تيك اي��ران را توليد مي كند و 
در حال حاضر بزرگ ترين و مدرن ترين كارخانه توليد 
الستيك راديال كش��ور با ظرفيت ۳۶ هزار تن در سال 
در كردس��تان قرار دارد.  وي در ادامه با بيان اينكه گروه 
صنعتي بارز كشور حدود ۴ هزار نفر نيرو دارد تصريح كرد: 
هم اكنون ۸۳۲ نفر در كارخانه الستيك بارز كردستان 
به صورت مس��تقيم مشغول به كار هستند. و با توجه با 
ارتقاء واحد توليدي درصدد هستيم توليد در كارخانه 
كردستان را از ۱۶ هزار حلقه ظرفيت به به ۲۳ هزار حلقه 
در روز برسانيم كه با انجام اين مهم، ۱۸۰ نفر ديگر در اين 

مجموعه استخدام و مشغول به كار خواهند شد.

برگزاري جشن پايان گازرساني 
در شهرستان عباس آباد

با بهره برداري از روستاي دراسرا در شهرستان عباس آباد 
جشن پايان گازرس��اني در اين شهرستان برگزار و به 
شهرستان سبز تبديل شد. به گزارش روابط عمومي 
شركت گاز اس��تان مازندران، طي مراسمي با حضور 
نماينده مردم تنكابن، رامس��ر و عباس آباد در مجلس 
شوراي اسالمي، سرپرست امور روستايي و شوراهاي 
استانداري مازندران، سرپرست شركت گاز استان، امام 
جمعه، فرماندار، بخشدار و ديگر مسووالن شهرستان، 
جشن پايان گازرساني در سطح شهرستان عباس آباد 
برگزار و اين شهرستان به عنوان شهرستان سبز معرفي 
شد.  قاسم مايلي رستمي سرپرست شركت گاز استان 
مازندران با اظهار اينكه طرح گازرس��اني به روستاي 
دراسرا با اعتباري بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان به بهره برداري 
رسيد، گفت: با گازدار شدن اين روستا و انجام فرآيند 
اشتراك  پذيري، ۱۰۰ خانوار روستايي و بيش از ۱۵۰ 

مشترك از نعمت گاز طبيعي بهره مند شدند.

سهم اشتغال استان مركزي در بخش
كشاورزي ۱۸ و نيم درصد است

رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان مركزي در 
همايش بهره برداران بخش كش��اورزي استان مركزي 
گفت: ۶۷۵ هزار هكتار كل اراضي كشاورزي اين استان را 
شامل مي شود كه شامل ۳۸۳ هزار هكتار زراعي، ۷۶ هزار 
هكتار باغي و ۲۱۶ هزار هكتار آيش است. علي صفري« 
افزود: از بخش كش��اورزي استان مركزي سه ميليون 
۱۰۷ هزار تن محصول در سال توليد مي شود و ۲۴ هزار 
ميليارد تومان ارزش محصوالت كشاورزي استان مركزي 
است.  رييس س��ازمان جهاد كشاورزي استان مركزي 
گفت: سهم اشتغال استان در بخش كشاورزي ۱۸ و نيم 
درصد را شامل مي ش��ود و سال گذشته ۱۰۲ هزار دالر 
ارزش صادرات محصوالت كشاورزي استان مركزي بود.  
صفري افزود: اولويت كشاورزي در استان مركزي با توجه 
به كمبود آب و خشكسالي به كشت توليد گلخانه اي است 

كه اين مهم در اين استان پيشرو بوده است.

قيمت »مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنيات« تعيين تكليف شد

وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

 فروش كاالهاي توليد قبل با قيمت جديد!

جزييات تجارت ايران با روسيه و اوكراين 

تدوين 34 زمينه براي ارتقاي مراودات تجاري با كوبا

جريان تج��اري ايران با روس��يه و اوكراين در دوماه 
ابتدايي جنگ بين دو كشور نشان مي دهد كه فقط 
واردات از روسيه افزايش داش��ته است، صادرات به 
اين كش��ور و البته مجموع تجارت با اوكراين افت تا 
بيش از ۹۰ درصدي را ثبت كرده اس��ت. تنش هاي 
سياس��ي بين اوكراين و روس��يه در اواخر بهمن ماه 
سال گذشته شدت گرفت و عمال وارد جنگ شدند، 
اتفاقي ك��ه در وضعيت تجاري دو كش��ور با س��اير 
كش��ورها با توجه به اينكه تامين كنندگان بخشي از 
كاالهاي اساسي هس��تند، حائز اهميت بوده است.  
ايران تا زمان ش��روع جنگ اين دو كش��ور يعني در 
۱۰ ماهه اول سال گذشته، حدود دو ميليارد دالر با 
آنها تعامل تجاري داش��ت كه عمده آن تا حدود ۱.۸ 

ميليارد دالر مربوط به روسيه بود. گندم، ذرت، جو، 
دانه هاي روغني از جمله اقالم اساسي وارداتي ايران 
از روس��يه تا زمان جنگ اين كشور بوده و از اوكراين 
نيز هر چند محدودتر، كاالهايي مانند گندم، ذرت، 
روغن آفتابگردان، ماش��ين آالت يا برخي تجهيزات 

نفتي وارد كرده بود.
 بر اس��اس گزارش گمرك كه به »ايسنا« ارايه كرده 
است: در دو ماه مورد بررسي، تجارت ايران و روسيه 
ح��دود ۹۳۰.۴ هزار ت��ن به ارزش بي��ش از ۳۸۲.۸ 
ميليون دالر بوده است. سهم واردات از روسيه ۷۵۸.۶ 
هزار تن به ارزش ۳۲۱.۳ ميليون دالر بوده كه نسبت 
به دو ماه اسفند ۱۳۹۹ و فروردين ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ 
درصد در وزن و ۲۹ درصد در ارزش رشد داشته است. 

در دوره مشابه سال گذش��ته، حجم واردات ايران از 
روس��يه ۳۶۲.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹ ميليون دالر 
بوده است. از اقالم اساسي وارداتي ايران از روسيه در 
اين مدت مي توان به گندم و ذرت اشاره كرد. وضعيت 
صادرات ايران به روسيه در اسفند پارسال و فروردين 
امسال كاهشي بوده است؛ به طوري كه ۱۷۱.۸ هزار 
تن به ارزش ۶۱.۵ ميليون دالر صادرات انجام ش��ده 
كه نسبت به دوره مشابه قبل ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ 
درصد ارزش كاهش داشته اس��ت. در دوره گذشته 
۲۲۰.۹ هزار تن به ارزش ۹۶.۱ ميليون دالر صادرات 
به روسيه انجام ش��ده بود. اما جريان تجارت ايران و 
اوكراين در دو ماه مورد بررسي كاهشي و در مجموع 

۵.۹ هزار تن به ارزش ۳.۴ ميليون دالر بوده است.

مي��زان واردات ايران از اوكراين ح��دود ۵۶۳ تن به 
ارزش ۵۶۵.۷ هزار دالر بوده است، در حالي كه ايران 
در ماه پايان��ي ۱۳۹۹ و ابتدايي ۱۴۰۰، حدود ۲۰.۷ 
ه��زار تن به ارزش بيش از ۲۷ ميليون دالر واردات از 

اوكراين داشته است. 
بر اين اس��اس واردات از اوكراين در اسفند پارسال و 
فروردين امسال، ۹۷ درصد در وزن و ۹۸ درصد ارزش 
كاهش داشته است. صادرات ايران به اين كشور نيز 
كاهشي بوده است؛ به طوري كه در اين دوره ۵.۳ هزار 
تن به ارزش ۲.۹ ميليون دالر صادرات انجام شده كه 
۶۳ درصد در وزن و ۷۶ درصد ارزش كاهش دارد. در 
دوره مشابه سال قبل صادرات ايران به اوكراين حدود 

۱۵ هزار تن به ارزش ۱۲.۳ ميليون دالر بوده است.

وزير صنع��ت، معدن و تجارت كش��ورمان به تدوين 
۳۴ فرص��ت و زمينه ب��راي همكاريهاي مش��ترك 
تجاري و اقتصادي ايران با كوبا اشاره كرد. به گزارش 
ش��اتا، س��يدرضا فاطمي امين در ديدار با »ريكاردو 
كابرس��ياس« معاون نخس��ت وزير كوب��ا گفت: در 
حوزه هايي از جمله صنايع دارويي، معدن و لوازم خانگي 
پيشرفت هاي خوبي داشتيم كه مي تواند زمينه ساز 

فعاليتهاي مشترك ميان دو كشور شود.
 وي ب��ا اش��اره به همكاري كوبا با موسس��ه پاس��تور 
كشورمان در حوزه واكس��ن نيز گفت: در حوزه لوازم 
خانگي كارهاي خوبي در زمينه تعميق ساخت داخل 
ش��روع كرده ايم كه مي توان از اين دستاوردها جهت 

ارتقاي مراودات تجاري دو كشور استفاده كرد.
 وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان همچنين به 
دستاوردهاي كشورمان در حوزه تهاتر در دوران تحريم 

اشاره داشت و گفت: تجارت كشورمان بدون نفت سال 
گذشته بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر بوده كه بخش قابل 
توجهي از آن از طريق تهاتر )بدون س��وييفت( انجام 

شده است.
فاطمي امين در ادامه، بيان كرد: در حوزه معدن )فوالد، 
مس، آلومينيوم و...( نيز مي توانيم مبادالت تجاري را 

افزايش دهيم.
وي، همچنين بر ارتباط كس��ب و كارها و شركتهاي 
بخش خصوصي دو كشور تاكيد كرد و اين نوع ارتباط 
را از موفق ترين ارتباطات براي ارتقاي مراودات تجاري 
دو كشور دانس��ت. وزير صمت اظهار اميدواري كرد 
كه اين سفر نقطه عطف گسترش مراودات دو كشور 
ش��ود. گفتني اس��ت، »ريكاردو كابرسياس« معاون 
نخست وزير كوبا در رأس هياتي از مقامات اقتصادي و 
شركت هاي بزرگ كوبايي براي شركت در هجدهمين 

نشست كميسيون مش��ترك اقتصادي ايران و كوبا 
به تهران س��فر كرده اس��ت. اين نشست كميسيون 
مش��ترك اقتصادي ۲۵ تا ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ در 

تهران برگزار مي شود.
در حاشيه برگزاري نشس��ت، ديدارهاي دوجانبه اي 
بين شركت هاي بزرگ كوبايي با شركت ها و همتايان 
ايراني انجام خواهد شد. در اين كميسيون مقرر است 
۲۱ كميته تخصصي در حوزه هاي مختلف همچون 
تجارت، س��رمايه گذاري، ترانزيت و حمل و نقل، برق 
و انرژي، نفت و گاز، گمرك، بانكي و مالي، استاندارد، 

بهداشت و موارد مهم ديگر برگزار شود.
همچنين قرار است در حاشيه برگزاري اين اجالس، 
اس��نادي در زمينه دارويي، كشاورزي، گمركي، مواد 
غذايي و واكس��ن به امضاي طرفين برس��د. از طرف 
كش��ورمان وزير بهداش��ت و از طرف كوبايي معاون 

نخست وزير مسووليت برگزاري كميسيون مشترك 
را بر عهده دارند.  گفتني است كه هفدهمين نشست 
كميسيون مشترك دو كش��ور در دي ماه ۱۳۹۷در 
هاوانا برگزار شده بود. معاون نخست وزير كوبا در ديدار 
با وزير صمت كشورمان بر فعال سازي همكاري هاي 
دوجانبه در زنجيره هاي اقتصادي دو كش��ور ايران و 

كوبا تاكيد كرد.
ريكاردو كابرسياس با تاكيد بر اين موضوع افزود: اين 
همكاري ها در قالب هجدهمين نشست كميسيون 

مشترك دو كشور بايد فعال شود.
 وي همچنين تهاتر، موارد پولي و بانكي و موضوعات 
مرتبط با معدن و صنايع معدني و زمين شناس��ي را از 
ديگر جنبه هاي همكاري دانست  و اظهار كرد: ايران در 
زمينه توليد و استخراج مواد معدني )مانند نيكل، آهن، 

سرب و طال(، بسيار مي تواند به كشور ما كمك كند.

فيدليتی پرستيژ
 SUV جديد بهمن موتور

شرکت بهمن موتور در سال گذشته از معدود خودروسازان 
بخش خصوصی بود که توانس��ت با کار و همت مضاعف، 
عليرغم محدوديت های بين المللی، محصوالت جديد 
و متنوعی را به بازار خودرو معرف��ی نمايد، خودروهايی 
نظير ديگنيتی پرايم- فيدليتی پرايم و ون باری اينرودز. 
حال طبق اخبار منتش��ر شده از طرف آن شرکت به نظر 
می رسد اين خودروساز در ادامه روند رو به رشد و توسعه 
محصوالت خود بنا دارد در سال ۱۴۰۱، چندين محصول 
متفاوت ديگر را به بازار عرضه نمايد. يکی از اين خودروهای 
جديد فيدليتی پرستيژ نام دارد که در کشور چين با نام 
جتور  X۷۰پالس )Plus Jetour X۷۰( معرفی ش��ده 
است و جزو  ۱۰ خودروی  SUV پر فروش در سال ۲۰۲۱ 
بوده و گويا قرار است در نيمه دوم سال جاری به بازار ايران 
عرضه گردد.  فيدليتی پرستيژ يا همان جتور X۷۰ پالس 
يک SUV است و طول آن ۴۷۴۹ ميلی متر، عرض ۱۹۰۰ 
ميلی متر و ارتفاع ۱۷۲۰ ميلی متر است که با فاصله بين 
دو محور ۲۷۴۵ ميلی متر فضای کافی را برای سرنشينان 
خود فراهم می کند. کابين در طرح بندی ۵ صندلی يا ۷ 
صندلی قابل تنظيم اس��ت. صندلی های رديف دوم نيز 
دارای قابليت تنظيم حرکت پش��ت هستند. در مقايسه 
با Jetour X۷۰ معمولی، نس��خه پ��الس با ابعاد کمی 
بزرگتر و ظاه��ر تهاجمی تر با جلوپنجره بزرگ کرومی و 
چراغ های LED عمودی جديد روی سپر ظاهری پوياتر 
دارد. نمای جانبی نيز قوی اس��ت، در حالی که در عقب با 
نوار نور و چهار لوله اگزوز ظاهری بسيار اسپرت به نمايش 
می گذارد. خودرويی با ويژگی های کم نظير از جمله توان 
موتور ۲۰۰ اس��ب بخار، گيربکس پيشرفته دو کالچه ۷ 
 ADAS (سرعته، سيستم های پيش��رفته هميار راننده
AEBS- LKA- LDW- ACC- FCA- RTCA( و 
مجموعه ای از امکانات رفاهی و فناوری های نوين بکار رفته 
 ،۳D در اين محصول از قبيل: دوربين ۳۶۰ درجه با کيقيت
۶ کيسه هوا، صندلی های برقی دارای سردکن، گرمکن و 
حافظه، تهويه مطبوع مجزا برای سرنشينان عقب، رادار 
نقطه کور)BSD(، سيستم تعويض دنده الکتريکی، شيفتر 
روی فرمان )Pedal shifter(، سانرف پاناروميک، آينه 
داخلی ديجيتال  و... در واقع فناوری های بکار گرفته شده 
در اين خودرو، نويد ايجاد تحول مهم در اين بخش از بازار 
را می دهد چرا که اين سطح از فناوری  در اين خودرو قابل 
قياس با خودروهای روز دنيا می باشد.  اگر بخواهيم کمی 
بيشتر توضيح دهيم بايد گفت هلدينگ چری بر روی پلت 
فرم جتور تا کنون  ۳ محصول طراحی کرده اس��ت که به 
  X۹۰ پالس  و جتور  X۷۰ جتور ، )S(X۷۰ ترتيب جتور
پالس است. جتور X۷۰  پالس پلتفرم مشترک با چری  
تيگو ۸ پرو دارد. طبق اخبار منتش��ر شده در شبکه های 
مجازی، جتور Plus X۹۰ مدل فول سايز جتور می باشد 
که تفاوت آن با جتور X۷۰  پالس در قوای محرکه است 
و ظاهرا موتور اين مدل ۲۰۰۰ سی سی با ۲۶۰ اسب بخار 
قدرت می باشد که قرار است در اواخر سال ۱۴۰۱ و بعد از 
فيدليتی پرستيژ با نام فيدليتی دريم )Dream( راه خود را 
به سوی بازار ايران هموار کند. با توجه به سابقه بهمن موتور 
در قيمت گذاری منطقی و جذاب و همچنين رضايتمندی 
مشتريان از خدمات پس از فروش آن شرکت به نظر ميرسد 
فيدليتی پرستيژ چالش بسيار بزرگی برای رقبا خود در 
بازار خواهد بود. حال بايد منتظر ورود فيدليتی پرستيژ 
توسط شرکت بهمن موتور  به بازار خودروی ايران باشيم، 

خودرويی که سر و صدای زيادی را ايجاد خواهد کرد.
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خبرروز

شهر قرمز و نارنجي كرونايي نداريم
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، طبق آخرين نقشه رنگ بندي كشور، تعداد شهرهاي قرمز و نارنجي كرونايي به صفر رسيد. طبق اعالم 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، بر اساس آخرين به روز رساني ها، در حال حاضر وضعيت هيچ يك از شهرهاي 
كشور، قرمز نيست. همچنين تعداد شهرهاي با وضعيت نارنجي از ۴ به صفر رسيد. در عين حال تعداد شهرهاي با وضعيت زرد از 
۳۱۹ به ۲۵۹ شهر رسيد و تعداد شهرهاي با وضعيت آبي از ۱۲۵ به ۱۸۹ افزايش يافت. بر اين اساس در حال حاضر تعداد شهرهاي 
قرمز و نارنجي صفر اس��ت. همچنين ۲۵۹ شهر در وضعيت زرد و ۱۸۹ شهر در وضعيت آبي كرونايي قرار دارند. به اين ترتيب اگر 

اتفاق غير منتظره اي رخ ندهد مي توانيم كم كم به پايان يافتن كرونا در كشور اميدوار باشيم و روزهاي بدون كرونا را تجربه كنيم.

ادامهازصفحهاول

ابهام در آينده بورس
 اقتص��اد كالن االن ميتونيد ببينيم، به نظر من 
بازار مي ت��وان محدوده ۱۵۸۰ ه��زار واحد را به 
عنوان محدوده حمايتي جديد خودش متصور 
شود و حتي شهريور ماه در محدوده ۱۸۰۰ هزار 
واح��د، بازار قدم ب��ردارد و از همه مهم تر بازار به 
استقبال تورم پيش��روي كشور رفته بسياري از 
صنايع، بسياري از گروه ها را مي بينيد كه خريدار 
و خواهان دارد و اين خريدار و خواهان داش��تن 
كامال روي تابلوي معامالت محرز اس��ت براي 
افرادي كه سهامدار هستند توصيه به سهامداري 
با رعايت حد سود يا حد ضرر را دارم. به هر ترتيب 
شايد تا س��قف ۲ ميليون واحد و قيمت هاي ۹ 
هزار توماني براي نماد حكش��تي و ۸۰۰ تومان 
براي نماد خودرو فاصله زيادي داشته باشد. در 
بازار اما مي توانيم در محدوده هايي  كه احساس 
خطر مي كنيم، محدوده ه��اي مقاومتي بازار را 
شناس��ايي كنيم، اگر در صورت خالي كردن ما 
هم خروج بزنيم، مجدد در نواحي امن و مطمئن 
سوار شويم، به نظر من سال ۱۴۰۱ مي تواند سال 

بورسي خوبي براي همه سهامداران باشد.

جاي خالي 800  بيمار پروانه در ليست بيماران خاص
عضو هيات امناي خانه اي بي ايران، با اش��اره به ثبت و 
شناسايي حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ بيمار اي بي در كشور، در 
عين حال افزايش پوشش بيمه اي داروها و پانسمان هاي 
بيم��اران پروان��ه اي  و همچنين »خاص« ش��دن اين 
بيماري را خواستار ش��د. دكتر محمدمهدي پرويزي 
با بيان اينكه در حال حاضر بسته هاي دارو و پانسمان 
مورد نياز بيماران به كمك خيرين و توسط خانه اي بي 
به صورت مديريت شده به در منزل آنها ارسال مي شود، 
گفت: خارج از اين بسته، اگر بيماري نياز مازاد به داروي 
ديگري كه داخل بسته وجود ندارد، داشته باشد، بايد 
آن را آزاد تهيه كند. او با درخواس��ت افزايش پوش��ش 
بيمه اي اق��الم دارويي اين بيماران ادامه داد: با توجه به 
اينك��ه اغلب داروهاي اين بيم��اران حمايتي و مكمل 
هس��تند، مانند ويتامين ها يا داروهاي موضعي كه در 
دسته آرايش��ي و بهداشتي قرار مي گيرند و همچنين 
كرم هاي پوستي و مرطوب كننده، هيچ كدام از اين دسته 
داروها تحت پوشش بيمه ها قرار نمي گيرند. پرويزي در 
ادامه با اشاره به شرايط اين بيماران، يكي از مهم ترين 
چالش ها را »خ��اص« نبودن اين بيماران عنوان كرد و 
گفت: در دولت قبل مصوبه اي ابالغ شد كه اين بيماران 
جزو بيماران خاص محسوب شوند، اما مصوبه مذكور 
عملياتي نشد. البته وزارت بهداشت از سال ۹۶ ابالغيه اي 
به دانشگاه ها داد و بر اساس آن بيماري اي بي جزو يكي 
از ۲۱ بيماري صعب العالج شناخته شد. اين طرح تقريبا 
هنوز هم ادامه دارد؛ هرچند كه نياز به پيگيري بيشتري 
دارد. او همچنين به برخي مصوبات در گذشته مبني 

بر اختصاص س��هميه دارويي با مبلغي خاص از سوي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي براي اين بيماران اشاره كرد 
و اجرايي شدن اين مصوبات را درخواست كرد. اين عضو 
خانه اي بي در ادامه صحبت هايش به برخي عوارض و 
معلوليت هاي ناشي از بيماري در مبتاليان اي بي اشاره 
كرد و درباره خدمات بهزيس��تي به آنها، گفت: پيش از 
اين تقريبا تا زماني كه بيمار اي بي دچار عوارض بيماري 
يعني چسبندگي، دفرمه شدن دست ها و اندام مبتال 
نشده  بود، از طرف بهزيستي پوشش داده نمي شدند؛ 
اما اكنون تقريبا با پيگيري هايي كه انجام شد روال كار 
كمي بهتر شده؛ هرچند كه هنوز برخي موانع جهت 
عضويت در بهزيستي وجود دارد. او همچنين بر لزوم 
حمايت هاي دولتي از اين بيماران تاكيد كرد و گفت: 
به جهت اينكه اين بيماران تحت پوشش هيچ بيمه اي 
حتي تامين اجتماعي و بيمه بيماران خاص نيستند 
و اگر هم بيمه باشند، تحت پوشش بيمه سالمت يا 
خدمات كش��وري و بيمه عادي قرار دارند، نيازمند 

حمايت هاي دولتي هستند.

رويخطخبر

راهيابي 8  هنرمند ايراني به فستيوال صنايع دستي بخارا
هش��ت نفر از هنرمندان صنايع دستي ايراني موفق 
شدند در اولين فستيوال بين المللي طال، جواهرات 
و زيورآالت سنتي كه در شهر بخارا برگزار مي شود، 
راه پيدا كنن��د. به گ��زارش اداره كل روابط عمومي 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، 
در س��ال ۲۰۲۲ س��ه رويداد مهم صنايع دستي در 
شهر بخاراي ازبكستان برگزار خواهد شد كه شامل 
اولين فستيوال بين المللي طال، جواهرات و زيورآالت 
سنتي، جلسه هيات رييسه منطقه آسيا و اقيانوسيه 
شوراي جهاني صنايع دس��تي و برنامه داوري ُمهر 
اصالت منطقه اي ش��وراي جهاني صنايع دس��تي 
است. ويدا توحدي، مديركل دفتر آموزش و ترويج، 
در رابطه با اي��ن اتفاق عنوان كرد: پ��س از دريافت 
اطالعات مرب��وط به زمان، م��كان و نحوه برگزاري 
اولين فستيوال بين المللي طال، جواهرات و زيورآالت 
سنتي )۲۱ تا ۲۵ مه  ۲۰۲۲ برابر با ۳۱ ارديبهشت تا 
۴ خرداد ۱۴۰۱( اطالع رس��اني الزم به هنرمندان 
صورت گرفت و ۳۰ نفر از هنرمندان صنايع دس��تي 
ايران موفق ش��دند تصاوير آثار خود را با هماهنگي 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در ازبكستان براي 
اين فس��تيوال ارسال كنند. خوشبختانه هشت نفر 

براي ش��ركت در اين رويداد و نمايش آثارش��ان به 
صورت مس��تقيم از طرف كشور ازبكستان انتخاب 
ش��دند، در حالي كه از كشورهاي شركت كننده كه 
بالغ بر ۵۰ كش��ور بودند، دو تا سه هنرمند پذيرش 
گرفته اند. توحدي بي��ان كرد: برنام��ه داوري ُمهر 
اصالت منطقه اي شوراي جهاني صنايع دستي نيز 
يكي از موفق ترين برنامه هاي ارزيابي صنايع دستي 
در دنيا و مرجع اس��تانداردهاي روز براي توليد اين 
هنر صنعت است و اداره كل آموزش و ترويج معاونت 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي موفق شده است طي 
مذاكرات و برنامه ريزي به عمل آمده، تعداد ۴۸ اثر را 
براي شركت در اين برنامه انتخاب و همراه با نماينده 

كشور به بخارا ارسال كند.

تعادل|
 نزدي��ك به ۱۵ روز پي��ش افزايش حقوق 
بازنشس��تگان در هي��ات امن��اي تامين 
اجتماعي به تصويب رس��يد. يك هفته بع��د از آن وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تصويب اين مصوبه در دولت 
طي يك هفته خب��ر داد و اضافه كرد كه بازنشس��تگان 
حقوق ارديبهشت ماه خود را با افزايش لحاظ شده دريافت 
خواهند كرد. اما حاال با گذشت ۸ روز از وعده وزير تعاون 
اين مصوبه نه تنها در دولت تصويب نشده كه حتي مورد 
بررسي هم قرار نگرفته است. اين در حالي است كه افزايش 
حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري هفته گذشته در 
دولت تصويب وبا حقوق ارديبهشت ماه پرداخت شد. چه 
تفاوتي ميان بازنشستگان كشور وجود دارد، بازنشستگاني 
كه بهترين سال هاي عمر خود را در خدمت سرزمين خود 
بوده اند و هر كدام به نوعي در پيشبرد اهداف اين سرزمين 
فعاليت داش��ته اند. اما حاال كه خود نيازمند استراحت و 
فراغت از كار هستند، بايد چشم به راه حقوقي بمانند كه 
البته با شرايط كنوني دردي را هم دوا نمي كند، اما هر چه 
باشد شايد بتواند مايحتاج چند روز اين بازنشستگان را 
تامين كند. در شرايطي كه دولت يك شبه مي تواند نرخ 
كاالهاي اساسي را آزاد كند، ارز دولتي را حذف كند و يارانه 
را به حساب سرپرستان خانوار واريز كند، تصويب كردن 
افزايش حقوق بازنشس��تگان و مستمري بگيران تامين 
اجتماعي چقدر مي تواند زمان بر و س��خت باشد؟ سال 
۱۴۰۰ در حالي به پايان رس��يد كه بازنشستگان بارها و 
بارها به خاطر شرايط بد معيشتي دست به اعتراض زدند، 
ديدن زنان و مردان س��الخورده اي ك��ه با عصا در مقابل 
س��ازمان تامين اجتماعي تجمع مي كردن��د و حقوق از 
دست رفته شان را فرياد مي زدند اصال تصوير خوشايندي 
نبود. اين افراد همان كساني بودند كه سال هاي سال براي 
پيشبرد اهداف خرد و كالن اين مملكت تالش كرده بودند. 
اما ح��اال... در همان روزهاي پاياني س��ال ۱۴۰۰ بود كه 
تصويب ۳۸ درصدي مستمري به اضافه ۵۰۰ هزار تومان 
به تصويب رسيد. اما حاال با گذشت دو ماه از سال جديد 
هنوز اين مصوبه منتظر است تا در دولت به تصويب برسد. 

    وزير كار پاسخگو باشد
در حالي كه مس��تمري بگيران و بازنسش��تگان تامين 
اجتماعي همچنان در انتظ��ار تصويب مصوبه افزايش 
حقوق سال ۱۴۰۱ هستند و وعده وزير كار براي دريافت 
اين افزايش حقوق با دريافتي ارديبهشت ماه هم محقق 
نشد، حال بايد وزير كار در خصوص اين تاخير به جامعه 
بازنشس��تگان تامين اجتماعي پاس��خگو باشد. پيروز 
حيدري، كارش��ناس اقتصاد در اين رابطه به »تعادل« 
مي گوي��د: تعلل در انج��ام چني��ن مصوبه هايي باعث 
مي ش��ود تا ميزان نارضايتي عمومي افزايش پيدا كند. 
در واقع بايد دولت قبل از اينكه آزاد سازي نرخ مايحتاج 
عموم��ي را اجرايي مي كرد اين افزاي��ش حقوق ها را به 
سرانجام مي رساند. در واقع آسيب پذيرترين قشر جامعه 
بازنشستگان و كارگران هستند و متاسفانه هميشه هم 

مورد بي مهري قرار مي گيرند. 
او به وظيفه وزي��ر كار در رابطه با پيگيري اين مس��اله 
اشاره مي كند و مي افزايد: وزير كار بايد پاسخگو باشد، آيا 
مساله اي مهم تر از افزايش حقوق چند ميليون بازنشسته  
كارگري وجود دارد؛ چرا وزير كار نتواسته هيات دولت 
را مجاب كند كه تصويب و ابالغ افزايش مس��تمري ها 
را در اولويت ق��رار دهند. بي توجه��ي و ناديده گرفتن 
خواسته هاي بازنشستگان توسط وزارت كار، جاي انتقاد 
بسيار دارد. به هر حال دولت بايد متوجه اهميت موضوع 
باشد و به گونه اي رفتار نكند كه بازنشستگان كارگري 
كه امروز در تامين نياز هاي اوليه زندگي درمانده اند، بيش 

از اين مايوس شوند.

    شرايط را سخت تر نكنيم
اين كارش��ناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: با افزايش قيمت برخي اقالم خوراكي كه جزو 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم هم هس��تند، شرايط 
تا ح��دود زيادي براي بس��ياري از افراد جامعه س��خت 
شده اس��ت. بي توجهي به مسائلي مانند افزايش حقوق 
بازنشستگان و كارگران باعث مي شود تا شرايط زندگي 
براي افراد بيش��تري در جامعه سخت ش��ود. در چنين 

ش��رايطي دولت وظيفه دارد به جاي اينكه ب��ار رواني را 
بر جامعه تحميل كند، با كاهش اين ب��ار رواني اوضاع را 
سرو س��امان بدهد. پرداخت يارانه نمي تواند جاي خالي 
حقوق��ي را كه قرار ب��وده افزايش پيدا كن��د و نكرده، پر 
كند. در حالي كه اين يارانه را تمام اقشار جامعه دريافت 
 كرده اند و بازنشس��تگان كشوري و لش��كري هم از آن 
بهره مند شده اند. در اين بين بازنشستگان تامين اجتماعي 

هستند كه هنوز به حق خود در اين رابطه نرسيده اند. 

    تعلل دولت براي تصويِب
 افزايش حقوق  بازنشستگان پذيرفتني نيست

عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشستگان خرم آباد 
گفت: در عين ناباوري بيش از پانزده روز است كه هيات 
دولت انقالبي و حامي قشر ضعيف جامعه هنوز مصوبه 
افزايش حقوق را تصويب نكرده است. حسن موسيوند 
)دبير اجرايي خانه كارگر لرستان( در انتقاد از عدم تاييد 
نهايي مصوبه افزايش حقوق مس��تمري بگيران گفت: 
بيش از اين تعلل هيات دولت را نمي پذيريم. حدود دو 
هفته است كه سازمان تامين اجتماعي مصوبه افزايش 
حقوق مس��تمري بگيران را امضا كرده اما هيات دولت 
به قدري در تصويب آن تعلل كرد كه مستمري بگيران 
حقوق ارديبهش��ت خود را نيز ب��دون افزايش دريافت 
كردند. او يادآورش��د: طبق ماده ۴۱ قانون كار؛ حقوق 
كارگران بايد مطابق با نرخ تورم و سبد معيشت افزايش 
پيدا كند و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي 
حقوق مس��تمري بگيران بايد مطابق با مصوبه شوراي 
عالي كار افزايش پيدا كند. هر سال هيات امناي تامين 
اجتماعي، افزايش حقوق بازنشستگان را به اندازه مصوبه 
شوراي عالي كار تعيين مي كند و اين مصوبه جهت تاييد 
نهايي توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هيات 
دولت ارجاع مي شود. دبير اجرايي خانه كارگر خرم آباد 
گفت: هيات دولت و دست اندركاران بدانند بيش از اين 
تعلل در تعيين تكليف حقوق بازنشس��تگان به صالح 
نيست. اين افزايش ضرر و زياني براي دولت ندارد و منابع 
آن توسط تامين اجتماعي كه در واقع متعلق به شركاي 

اجتماعي است، تامين مي شود. عضو هيات مديره كانون 
كارگران بازنشسته و مستمري بگيران تامين اجتماعي 
خرم آباد گفت: امروزه با توجه به تورم افسارگس��يخته 
كشور و گراني لحظه به لحظه، مايحتاج و ارزاق عمومي 
مردم، بازنشستگان و به ويژه حداقل بگيران به سختي 
تامين مي ش��ود. در چنين ش��رايطي عجيب است كه 
دولت براي افزايِش حقوق بازنشستگان اين اندازه تعلل 
مي كند. بازنشس��تگان بي صبرانه منتظر تاييد مصوبه 
خود در جلس��ه هيات دولت هستند. موسيوند تصريح 
كرد: همين االن و در صورت تصويب افزايش ۵۷درصدي 
حقوق حداقل بگي��ران و افزاي��ش ۳۷درصدي حقوق 
متوسط بگيران، باز هم با وضعيت حقوقي مطلوب فاصله 
داريم. اميدواريم در جلس��ه روز يكشنبه  هيات دولت، 
مصوبه افزايش حقوِق مس��تمري بگيران نهايي شود و 
خانواده بزرگ ۱۲ميليوني كارگران بازنشس��ته تامين 

اجتماعي از اين نگراني درآيند.

    چرا هيات دولت افزايش حقوق 
بازنشستگان را تصويب نمي كند؟

رييس اسبق شوراي اسالمي كار جنرال استيل از تاخير 
طوالني در تصويب افزايش مستمري ها انتقاد كرد. ظاهراً 
پرداخت مستمري ارديبهشت بازنشستگان كارگري 
بدون اعمال افزايش سال جديد، آغاز شده و اين در حالي 

است كه مصوبه  تامين اجتماعي براي افزايش مستمري 
بازنشستگان همچنان در هيات دولت معطل مانده است.
يداهلل فرجي )بازنشسته كارگري و رييس سابق شوراي 
اسالمي كار ش��ركت جنرال اس��تيل( در اين رابطه با 
انتق��اد از تاخير طوالني مي گويد: افزايش مس��تمري 
بازنشستگان لشگري و كشوري هفته گذشته در هيات 
دولت به تصويب رسيد اما متاسفانه افزايش مستمري 
كارگران بازنشسته هنوز مصوب نشده است؛ در حالي كه 
نزديك به دو هفته است كه مصوبه افزايش براي هيات 
دولت ارسال شده، سوال اين است كه چرا اينقدر تعلل 
مي كنند؟ اين بازنشسته ادامه مي دهد: اساسًا افزايش 
مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي هيچ ربطي به 
دولت ندارد؛ كارگران در زمان اشتغال هر ماه يك سوم 
حقوق خ��ود را در صندوق تامي��ن اجتماعي پس انداز 
مي كنند تا در زمان بازنشستگي از مستمري شايسته 
و به موقع برخوردار شوند؛ آيا تامين اجتماعي از بودجه 
دولتي استفاده مي كند كه حاال افزايش مستمري ها بايد 

به تصويب دولت برسد؟
او با بيان اينكه سازمان و بيمه شدگان آن حتي يك ريال 
از خزانه بيت المال و بودجه دولت بهره نمي برند، اضافه 
مي كند: سال قبل همان نود هزار ميليارد تومان بدهي 
خود به سازمان را نپرداختند و وارد سال جديد شديم؛ 
امسال هم به نظر نمي رسد اراده اي براي انجام تعهدات 

خود داشته باشند؛ آيا بيمه ش��دگان تامين اجتماعي 
شهروند درجه دوم هس��تند؟ مدام مي گويند افزايش 
مستمري ها در كميس��يون اقتصادي دولت است يا در 
كميته حقوق و دستمزد دولت است؛ مگر هيات دولت 
چقدر عرض و ط��ول دارد؛ چرا تصويب نامه مديرعامل 

سازمان را با فوريت امضا و ابالغ نمي كنند؟

    اين انتظار به پايان مي رسد؟ 
به هر حال در ش��رايطي كه فعاالن كارگري و روساي 
س��نديكاهاي كارگري هر كدام اميدوار بودند كه در 
جلسه روز چهارشنبه گذش��ته هيات دولت افزايش 
حق��وق بازنشس��تگان تامين اجتماع��ي به تصويب 
برس��د باز هم اين اتفاق رخ نداد و بررسي اين مصوبه 
به جلسه بعدي يعني روز يكشنبه موكول شد. به هر 
حال بازنشستگان سال جديد را بدون افزايش حقوق 
شروع كرده اند و دو ماه فروردين و ارديبهشت را با همان 
حقوق هاي سابق به سر برده اند. اين در حالي است كه 
قيمت مرغ از كيلويي ۳۲ هزار تومان به كيلويي ۶۴ هزار 
تومان رسيد. قيمت روغن از ۱۸ هزار تومان به ۶۰ هزار 
تومان و... تامين معيشت هر روز براي قشر فرودست 
جامعه سخت تر و سخت تر مي شود و اين در حالي است 
كه بيشترين تعداد اين افراد را كارگران و بازنشستگان 

و مستمري بگيران تشكيل مي دهند.

گزارش

چرا افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي در دولت تصويب نشد

پرداخت مستمري ارديبهشت هم بدون افزايش صورت گرفت
بازنشستگان تامين اجتماعي فراموش شده اند

تغيير رفتار سهامداران
دومين عام��ل عمليات داخلي بانك هاس��ت، 
جراحي ترازنامه بانك ها كه از سال ۹۲ آغاز شده 
ادامه دارد و صورت هاي مالي برخي از آنها تقريبا 
بهينه شده و مي توان گفت روند سودسازي آنها 
نسبت به سال هاي پيش تا حدودي بيشتر شده 
است. پس مطمئنا امسال هم صورت مالي بانك ها 
نسبت به سال گذشته وضعيت بهتري دارد و اين 
خبر خوبي براي س��هامداران آنهاست. برخي از 
بانك ها از جمله بانك دي و بانك آينده به علت 
ابهامات در صورت هاي مالي چندين ماه است كه 
بسته هستند و خشم و ناراحتي سهامدارانشان را 
برانگيخته است اما در مقابل سهمي مثل وسالت 
بعد از باز ش��دن به علت اينكه ب��ا P/E زير يك 
بازگشايي شد، رشد بيش از هزار درصد داشت كه 
همين امر موجب بسته شدن اين نماد تا به امروز 
شده است. اما بقيه سهم هاي اين صنعت به روال 
عادي و معقول خ��ود ادامه مي دهند. با توجه به 
اينكه بازار سرمايه درحال حاضر وضعيت مطلوب 
و متعادلي دارد مي توان در نمادهاي كم ريسك 

اين صنعت سرمايه گذاري كرد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
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