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فرصت  همراهي قوا

فضاي مجازي؛ مثبت و منفي

سونامي اقتصادي  را جدي بگيريم!

وضعيت چك هاي صيادي از منظر حقوقي

يكي از مهم ترين مشكالتي كه ما از سال ها 
قبل با آن روبه رو بوده ايم، سياسي شدن 
اقتصاد كشور است. يعني در شرايطي كه 
بايد انتظار داشت اقتصاد از عوامل داخلي 
و اقتص��ادي تاثيرپذيرفت��ه و بر روي آن 
تاثير بگذارد، در بسياري از موارد، سياست 
مس��تقيما بر روي اقتصاد سايه افكنده و 
مانع از تحوالت مس��تقل شده است. در 
چنين فضايي است كه مي بينيم وقتي يك خبر سياسي مثبت يا 
منفي منتشر مي شود در كوتاه ترين زمان  بر روي بسياري از بازارها 
تاثير گذاش��ته و تالطم هايي جديد به وجود مي آورد. در كنار آن 
براي مدت طوالني است كه اقتصاد ما درگير تصميماتي مانند توافق 
هس��ته اي يا مذاكرات در اين حوزه شده و براي معامله و تجارت و 
سرمايه گذاري بايد ببينيم كه تصميمات سياسي چه مي شود. در 
چنين بستري، تصميم گيري هاي اقتصادي نيز زير سايه سياست 
انجام مي شود. مثال برخي تصميم گيران براي آنكه بتوانند در عرصه 
سياسي براي خود محبوبيتي به دس��ت بياورند، اقدام به اجراي 
سياست هاي پوپوليستي مي كنند و اين موضوع نه تنها در نهايت 
تاثير مثبتي بر شرايط اقتصادي كشور نمي گذارد كه حتي خود 
به عاملي براي مشكالت جديد بدل مي شود. يكي از اين مشكالت 
بزرگي دولت در اقتصاد ايران است. ما در سال هاي گذشته ديديم 
كه با محدوديت در منابع دولتي، بس��ياري از طرح ها و برنامه ها 
با مشكل مواجه ش��د و اگر حتي برجام نيز بار ديگر نهايي شود، 
احتماال منابع بس��ياري نياز خواهد بود كه مشكالت سال هاي 
گذش��ته و اعتبارات باقي مانده از قبل جبران ش��ود.  در چنين 
فضايي به نظر مي رس��د بايد قبل از هر چيز اختالفات جناحي و 
سياسي كنار گذاشته شوند و با نگاهي ملي به مسائل نگاه شود. تا 
زماني كه ديد گروهي و بر اساس منافع سياسي است، كار به جلو 
نخواهد رفت.   ادامه در صفحه 5

موقعيت انس��ان جديد در كش��ورهاي در 
حال توسعه باعث شده است پژوهشگران 
با نگرش��ي عميق، زندگي در اين جهان پر 
از ارتباطات گسترده را بررسي نمايند زيرا 
انسان امروزي عالوه بر روابط سنتي گذشته 
درگير روابط گسترده فضاي مجازي شده 
اس��ت چراكه همزمان با درك حس��ي در 
جهان واقعي، جهان انساني بسيار پيچيده و 
گسترده اي را در فضاي مجازي تجربه مي كند و معناها و روابط بي شماري 
را عالوه بر جهان واقعي از طريق فضاي مجازي دريافت مي كنند اين 
ارتباطات انس��اني به صورت مجازي و الكترونيكي باعث ش��ده است 
انسان ها بتوانند روابط بهتر و گس��ترده تري را با جهان پيرامون خود 
برقرار كنند و محدوديت هاي ارتباطي گذشته را نداشته باشند. اما نكته 
قابل توجه آن است كه ظهور فضاي مجازي، كاركردهاي مثبت و منفي 
فراواني در جامعه به همراه داشته است كه ناديده گرفتن هر كدام از اين 
كاركردها مي تواند تبديل به مساله اي جدي براي جوامع شود. در اين 
شرايط نه مي توان آن قدر خوشبين بود كه آسيب هاي فضاي مجازي 
را ناديده گرفت و نه آنچنان بدبين و نااميد بود كه فرصت ها و امكانات 
به ارمغان آورده ش��ده توس��ط فضاي مجازي را در نظر نگرفت. الزمه 
اين امر آن است كه براي ايجاد تعادل و امنيت افراد جامعه، كاربران از 
مهارتهاي فناورانه، مديريت ارتباطات و سواد رسانه اي آگاهي داشته 
باشند و اطالعات و دانش خود را درباره اين فضاي نو ظهور كامل نمايند 
تا بتوانند از فضاي مجازي به عنوان يك فرصت، كمال استفاده را ببرند. 
تا قبل از ظهور گسترده شبكه هاي مجازي، محققين اميدوار بودند كه 
فضاي مجازي راهي براي تعامل گس��ترده انسان ها با جهان پيرامون 
خود خواهد بود و صرفاً نقش رهايي بخشي، معناورزي، فرهنگ سازي، 
عقالنيت، تعامل موثر و خود آگاهي داشته باشد اما امروزه پس از گذشت 
چندين دهه از ظهور شبكه هاي مجازي همچون واتساپ، الين، تلگرام 
و اينستاگرام و...  ادامه در صفحه 8

آقاي رييسي بار ديگر و براي چندمين بار 
در دوران كوتاه سكانداري امور، بر تنظيم 
بازار و كنترل قيمت ها تاكيد كرد و اين  بار 
با تاكيد بيشتر خواستار شناسايي عوامل 
»پشت پرده گراني هاي اخير« شد. در پي 
اين دستور، معاون وزير صمت نيز اعالم 
كرد: هر افزايش قيمتي كه امسال صورت 
گرفته، همين امش��ب اصالح شود و به 

قيمت هاي سال گذشته برگردد. 
 اينكه با توجه به افزايش حج��م نقدينگي به بيش از 4500 هزار 
ميليارد تومان يا بي ثباتي هاي نرخ ارز و سياست حذف ارز ترجيحي 
يا افزايش حدود 60 درصدي دستمزدها و... انتظار كاهش قيمت ها 

را داشته باشيم، بسيار انتظار عجيب و غير قابل باوري است. 
به  نظر مي رس��د مس��ووالن و تصميم گيران دولتي اگر نه از نظر 
و ديدگاه هاي كارشناس��ي خ��ارج از حلقه ق��درت، بلكه نظرات 
كارشناس��ي دس��تگاه هاي متبوع خود را بخوانند و كمي در آن 
درنگ كنند، بسياري از مشكالت حل و از صدور دستورات بيهوده 

جلوگيري مي شود. 
يكي از آخرين اي��ن گزارش ها، مربوط به »موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني« وابس��ته به وزارت صمت است كه دو سه 
ماه قبل منتشر شد و در آن عنوان مي شود كه مهم ترين علل تورم 
در اقتصاد كشورمان در سمت عرضه سياست هاي مالي انبساطي 
و كس��ري بودجه دولت و افزايش عرضه پول و در س��مت تقاضا 
افزايش نرخ ارز و مواد اوليه و هزينه هاي نيروي كار نامتناس��ب با 
بهره وري اس��ت. در اين گزارش تحليلي همچنين بر مش��كالت 
ساختاري اقتصادي همچون ساختار نامناسب اداري و بوركراسي 
و نااطميناني هاي سياسي و اقتصادي و انتظارات تورمي جامعه و... 
تاكيد مي شود. اين نهاد پژوهشي در نهايت اين راهكارها را براي 
خروج از اين دايره توصيه مي كند: »اول كنترل رشد پول مازاد بر 

ظرفيت اقتصاد ايران، دوم ثبات بخشي به بازار ارز با هدف كنترل 
تورم وارداتي و درنهايت، احياي رش��د اقتصادي با هدف افزايش 
عرضه كاالها و خدمات و افزايش ظرفيت اقتصاد«. به  راس��تي در 
طي ماه هاي اخير اگر از كاهش بحران كرونا و گش��ايش بازارها يا 
افزايش فروش نفت به سبب كاهش فشار تحريم ها بگذريم، كدام 
يك از سياست هاي تجويز شده فوق اجرايي شده است كه انتظار 

تغيير وضعيت و كاهش تورم را داريم؟!
 شنيدن صداهاي كارشناسي به  نظر منطقي ترين كار براي رفع 
بيماري مزمن تورم در اقتصاد كش��ورمان است. اينكه مشكالت 
را به گردن گذش��تگان بيندازيم و حتي آمار ناصحيح ارايه دهيم 
)نرخ تورم شهريور ماه سال گذشته بنابر گزارش مركز آمار نه 60 
درصد، آنچنان كه ادعا شده است، بلكه 45.8 درصد بوده است و 
اين رقم در اسفند به 40.2 درصد كاهش يافته است( يا براي زدن 
دولت قبل حتي به توجيه خطاكاري هاي ترامپ بپردازيم )»چهار 
سال تورم باالي 40 درصد و رشد اقتصادي نزديك به صفر، علت 
اصلي گراني هاس��ت«( و در اين مسير، وعده هاي دست نيافتني 
به مردم بدهيم )»نش��ان داديم مي توانيم سرعت تورم را كم و در 
ماه هاي آينده نيز ان شاءاهلل كمتر و كمتر كنيم تا به تدريج اقتصاد 
ملي بتواند از زير آوار تورمي كمر راس��ت كند.«( كار ملك و ملت 

به سامان نمي شود. 
عقل و منطق حك��م مي كند به ج��اي اين رفت��ار، توضيحات و 
تحليل هاي اقتصادي را مبنا قرار بدهيم و به س��خن كارشناسان 
توج��ه كنيم، واال آينده نه فقط بهت��ر از امروز نخواهد بود بلكه به 
مراتب با سختي هاي بيشتري دست به گريبان خواهيم بود. يك 
قلم آن سيل بنيان كن رشد نقدينگي 30، 40 درصدي و رسيدن 

آن به مرز 6 هزار هزار ميليارد تومان تا همين چند ماه آتي است.
بترسيم و سونامي اقتصادي را جدي بگيريم و به  جاي دستور به 
اقتص��اد و وعده به مردم، عقل و منطق اقتصادي را مبناي حرف و 

عمل خود قرار بدهيم! 

چك از اسناد تجاري مهم و كاربردي است 
كه مردم در كاره��ا و معامالت روزمره خود 
آن را م��ورد اس��تفاده قرار مي دهن��د. ماده 
3۱0 قان��ون تجارت چك را اينگونه تعريف 
مي كند: »چك نوشته اي است كه به موجب 
آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال 
عليه دارد كاًل يا بعضًا مس��ترد يا به ديگري 
واگذار مي كند.« به بيان شيواتر چك وسيله 
پرداخت است كه به جاي پول مورد استفاده قرار مي گيرد.طبق قانون 
محال عليه چك بايد بانك ها باشند. نكته حائز اهميتي كه وجود دارد اين 
است كه چك هايي كه صادر كننده آن موسسات مالي و صندوق هاي 
قرض الحسنه هستند، شامل قانون صدور چك نمي شوند. يعني از آنجا 
كه صندوق هاي قرض الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم 
بر عملبات بانكي نيستند پس اين نوع نوشته ها نوعي حواله هستند به 

صورت عادي نه چك.
به جز مواد قانون تجارت در خصوص چك دو قانون مهم نيز وجود دارد: 

- قانون صدور چك مصوب ۱355 و اصالحيه هاي آن
- قانون اصالح قانون صدور چك مصوب سال ۹۷ كه در ان به چك هاي 

صياد و وجه حقوقي آنها پرداخته است
براي وصول چك قانونگذار چهار طريق مشخص نموده است: 

الف( حقوقي )دادخواست مطالبه وجه چك(؛ 
در مورد دعاوي حقوقي با توجه به مبلغ چك بايد به مراجع قضايي دادگاه 

يا شوراي حل اختالف مراجعه نمود. 
ب( كيفري )شكواييه چك بالمحل(؛ 

طبق ماده ۱2 قانون صدور چك وجه كيفري چك در موارد زير ساقط 
شده و تنها داراي ضمانت اجراي حقوقي باشد: 

- چنانچه چك سفيد امضاصادر شده باشد.
- اگر چك بابت تضمين سپرده شده باشد.

- هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشد.

- اگر چك بدون تاريخ صادر شود يا ثابت شود تاريخ صدور چك زودتر از 
تاريخ درج شده روي آن است.

ج( اداره ثبت؛ 
اداره ثبت كه يك مرجع غير قضايي س��ت كه البته بايد اين موضوع را 
مد نظر قرار داد كه در وصول وجه چ��ك از طريق اداره ثبت نمي توان 
خسارت تاخير تاديه را مطالبه كرد و همچنين آنكه وجه را فقط مي توان 
از صادر كننده مطالبه كرد و مطالبه از ظهرنويسان قابل پيگيري از طريق 

اداره ثبت نمي باشد.
د( صدور اجراييه )ماده 23 قانون صدور چك( 

 )اصالحي ۱3۹۷/8/۱3( دارنده چك مي تواند با ارايه گواهينامه عدم 
پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراييه نسبت به كسري مبلغ چك و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف 
است در صورت وجود ش��رايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، 

صادر كننده يا هر دو اجراييه صادر نمايد.
الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد.

ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله 
يا تعهدي است.

ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده )۱4( 
اين قانون و تبصره هاي آن صادر نشده باشد.

سامانه صدور يكپارچه دسته چك )سامانه صياد( از 28 شهريور ۱3۹6 
توس��ط بانك مركزي رونمايي و از ارديبهشت سال۱400 چك صياد 
جايگزين دسته چك هاي قديمي شده است. هدف از راه اندازي سامانه 
صياد؛ كاهش آمار چك برگشتي، جلوگيري از صدور دسته چك براي 
افراد بدحساب، كنترل استعالم حساب صادركننده  چك توسط گيرنده  

و در نتيجه افزايش اعتبار چك در معامالت مي باشد.
مهم ترين تفاوت چك صياد با چك قديمي در اعتبار آن است.

مزاياي چك صياد چيست؟
- اختصاص شناس��ه صياد )كد۱6رقمي( به هربرگ چك كه حاوي 
اطالعات اعتبار صاحب حساب مي باشد.  ادامه در صفحه 5

غالمرضا سالمي

خديجه اسدي

حسين حقگو

رضا حيدري

تعادل|دكتر محمود س�ريع القلم، اس�تاد علوم سياسي 
دانشگاه شهيد بهشتي در يادداشتي به نقش عنصر كليدي 
»تس�هيم« قدرت در عرصه اقتصاد پرداخته و پيوند اين 
عنصر كليدي با ميزان پيشرفت و توسعه كشورها را بررسي 
كرده است. او در اين يادداشت با اشاره به تجربه كشورهاي 
موفق جهان در ش�رق و غرب عالم و همچنين تجربه هاي 
ناموفق در كشورهاي اطراف ايران تالش كرده است تا هر 
دو روي سكه قبض و بسط قدرت را براي مخاطبان صفحه 
شخصي خود در فضاي مجازي به نمايش بگذارد. مشروح 

اين يادداشت را مي خوانيد.
٭ ٭ ٭

چه در داخل يك كش��ور و چه در روابط خارجي آن، رشد و توسعه 
اقتصادي تابع share كردن )سهيم كردن( است و share كردن 
فعال در DNA ما نيست. طبع صيقل نيافته بشر، تسلط بر ديگران 
و كنترل كردن آنها را دوس��ت دارد و بلكه از آن بسيار لذت مي برد. 
طبع بشر وقتي مجبور باشد، خواسته هاي خود را محدود مي كند. 
غرب از طريق اصل تفكيك قوا، قوه قضاييه مستقل، نظام حقوقي 
فراگير و قانون گراي��ي، share كردن را نه تنها به يك امر ضروري 
بلكه اجتناب ناپذير تبديل كرده اس��ت. چين به واسطه فرهنگ 
كنفوسيوس��ي از يك س��و و اجبار به صورت هرمي از سوي ديگر، 
مردم خود را مجبور كرده تا در پيشرفت امور روحيه Share كردن 
داشته باش��ند. در غرب، ترس از قانون و در چين ترس از حكومت، 
مردم را به سوي share كردن سوق مي دهد. دو سيستم غربي و 
چيني، دو نماد از مديريت طبع بشر را به نمايش مي گذارند. رشد و 
توسعه اقتصادي كاري جمعي است. تمام نهادهايي كه كار مي كنند 
تا كااليي ساخته ش��ود بايد با هم هماهنگ باشند. بانك ها بايد به 
ضرورت هاي كار توليدي و ارايه خدمات از طرف بخش خصوصي 
حساس باشند. بخش خصوصي بايد كارآمد باشد و پروژه ها را حتي 
المقدور تا سه سال )عرف جهاني( تمام كند تا بانك به اصل و سود 
پول خود برس��د. بنادر، فرودگاه ها، گمرك و نظام مالياتي بايد در 
تسهيل فعاليت بخش خصوصي به زمان حساس باشند. نهادهاي 
سياستگذار نيز به نيازهاي توليد كننده و ارايه كنندگان خدمات، 
توجه روزمره داشته باشند. هم دولت به بخش خصوصي نياز دارد و 
هم بخش خصوصي به دولت. اخيرا دولت بايدن طي مطالعه اي يك 
ساله متوجه شد دولت چين از طريق موسسات كنفوسيوس شناسي 
در دانشگاه هاي امريكا، پروژه هاي مشترك در حوزه هاي فناوري و 
مهندس��ي را در داخل همان دانشگاه ها با تزريق منابع مالي و كار 
جمعي ميان اساتيد چيني و امريكايي پيش مي برد. دولت بايدن 
سپس اليحه اي را به تصويب مجلس نمايندگان امريكا رساند كه 
اگر دانش��گاهي با چين، همكاري در حوزه فناوري داشته باشد، از 
دريافت كمك هاي مال��ي و پروژه هاي دولت فدرال امريكا محروم 
خواهد شد. از ۱۱3 دانش��گاه امريكايي كه پروژه هاي مشترك از 
طريِق موسسات كنفوسيوس شناسي با چين داشتند، ۷۹ دانشگاه 
برنامه  هاي خود را با چين تعطيل كرده ولي 34 دانشگاه آن را حفظ 
كردند. نكته حائز اهميت در اين است كه دولت امريكا نمي  تواند به 
دانشگاهي دستور بدهد تا با يك دانشگاه خارجي همكاري كند يا 
خير. بلكه مي تواند صرفا آن را از امكانات خود محروم كند. در اين 
بحث، حريم خصوصي - دولتي و نقش قانونگذاري بسيار اهميت 
دارد به  طوري كه دولت، حتي مانع share كردن يك دانش��گاه با 
دولت رقيبي مانند چين نمي شود بلكه آنچه امنيت ملي خطاب 
مي كند را محافظت مي كند. در كشورهايي كه پديده قدرت، پخش 
نشده است امكان رشد و توسعه اقتصادي نيز نخواهد بود. حدود ۷5 
درصد اقتصاد چين نزد بخش خصوصي است. اين به اين معناست 

كه حزب كمونيس��ت چين كه ۹0 ميليون نفر عضو دارد و كنترل 
اجتماعي - سياسي جامعه را در دست دارد، حاضر شده است قدرت 
اقتصادي را با مردم و بخش خصوصي share كند. در روسيه اشتباه 
ميخاييل خودوركوفسكي )Mikhail Khodorkovsky( اين 
بود كه بدون اجازه دولت ثروتمند شد. او كه با توانمندي  هاي خود 
بنگاهي اقتصادي در حوزه انرژي به پا كرد، حاضر نشد خارج از قوانين 
جاري و مالياتي امتيازي به كرملين بدهد. در نهايت دستگير و پس از 
۱0 سال حبس به اروپا تبعيد شد. از آنجا كه هيچ جنبه اي از قدرت در 
روسيه پخش نيست، كشوري توسعه يافته نيز در رده چين، آلمان يا 
ژاپن محسوب نمي شود. چه بسا اگر روسيه توان ارايه كاال و خدمات 
داشت به طور طبيعي تالش مي كرد در بازارهاي كشورهاي اروپاي 
شرقي حضور و نفوذ داشته باشد. ولي چون عاري از اقتصاد توليدي 
است در يك حباب حس ناامني محبوس است. اگر قدرت در روسيه 
پخش بود و كاال و خدمات روسي )با توجه به توانمندي  هاي منحصر 
به فرد منابع طبيعي و انرژي( توليد مي شد، ديگر نيازي به تسخير 
نظامي اوكراين نبود بلكه كافي بود 44 ميليون اوكرايني به استفاده 
از موبايل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختماني، كفش و پوشاك و 
كتب درسي روسي عادت كنند و به تدريج وابسته شوند؛ كاري كه 
چين انجام داده به  طوري كه حدود 60 درصد از آنچه مردم امريكا به 

 طور روزانه مصرف مي كنند در چين ساخته شده است.
در فضاهاي خاورميانه اي، امارات و تركيه حاضر شده اند تا اندازه اي 
قدرت را در داخل و خارج share كنند و نسبت به ديگران از وضعيت 
به مراتب بهتري برخوردار هستند. هر چند چالش تركيه ۹0 ميليون 
نفري در مقايسه با امارات ۱.5 ميليون نفري به مراتب جدي تر است. 
چرا مصر و پاكستان وضعيت بسيار نامساعدي دارند؟ چون سيستم 
هر دو نه حاضر است در سياست share كند و نه در ثروت. يك  بار 
رييس يك بنگاه اقتصادي بزرگ مصري، به اين نويسنده مي گفت 
كه براي هر پروژه بايد با شخص آقاي سيسي رييس جمهور و سلسله 
مراتب ارتش مصر »هماهنگ« باشد تا بتواند كار را پيش ببرد. البته 
همين هماهنگي در غرب هم هست اما روابط شخصي نيست بلكه در 
قالب بحث و گفت وگو و سنجش مصالح جامعه و كشور ميان دولت، 
پارلمان، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي است و همين عدم 
تمركز است كه افراد و بنگاه ها را اميدوار مي كند كه مي توانند با بحث، 
اقناع، جريان سازي علني، بسيج نيروهاي مدني، گردش آزاد اطالعات 
و رعايت حتي مصالح و منافع ملي، قانون و قاعده را بسازند يا تغيير 
بدهند. براي طبع صيقل نيافته بشر به مراتب سخت تر است كه در 
عرصه سياست share كند چون بود و نبود خود را با قدرت تعريف 
مي كند. گويي اگر نتواند ديگران را كنترل كند و آنها را به تبعيت از 
خود هدايت كند هويت خود را از دست مي دهد. فرقي نمي كند اين 
كنترل در سياست باشد، يا در سازمان ها يا در مديريت يك ساختمان 
يا در خانواده. نياز به احاطه و كنترل ديگران ريشه در نوعي بيگانگي 
از خود و رس��وبات دست نخورده تاريخي ناخودآگاه انسان دارد. به 
ميزاني كه فرد خودش را كشف كند متوجه مي شود چقدر نمي داند 
و تا چه اندازه نياز به فهم، دانش، قضاوت و اس��تنباط ديگران دارد. 
به همين دليل يك جوان 25 ساله سوييسي مي تواند 50 صفحه 
در مورد خودش بنويس��د چون از كودك��ي فرصت خودفهمي و 
خوداكتشافي داشته است ولي صدام را در نيم صفحه مي توان تعريف 
كرد و به تصوير كشيد چون كل عالم در »مِن او« خالصه شده است. 
شايد از جنبه روان ش��ناختي و جامعه شناختي، صدام تقصيري 
ندارد چون نه خانواده، نه مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سياست و نه 
فرهنگ او را متوجه نكرده اند كه خارج از »مِن او« ديگراني هم وجود 

دارند. در چين دموكراسي نيست ولي »ما« است. 
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يادداشتي از دكتر محمود سريع القلم

 چرا اقتصاد 
براي ما اولويت نيست؟ »چهار س��ال تورم باالي 40 درصد و رشدهاي اقتصادي منفي يا 

نزدي��ك به صفر، به قدرت خريد مردم به ويژه قش��رهاي ضعيف 
آسيب هاي جدي زده است؛ بنابراين فوري ترين دستور كار دولت 
به جلوگيري از سيل تورم و تالش براي بهبود قدرت خريد خانوار 
اختصاص پي��دا كرد. اتخاذ تصميمات مهم پول��ي و مالي در اين 
مدت موجب شد كه نرخ تورم دوازده ماهه از حدود 60 درصد در 
شهريور ۱400 به 46 درصد در اسفند ۱400 رسيده؛ يعني بيش 
از ۱3 واحد درصد كاهش داش��ته است. موفقيت دولت اين است 
كه ظرف هشت ماه توانسته تا حدي جلوي سيل تورمي گذشته 
را بگيرد.« اين بخشي از صحبت هاي چند روز قبل رييس جمهور 
است. رييسي در اين صحبت ها رسما اعالم كرد كه علت باال رفتن 
قيمت ها در ماه هاي گذشته، تورم 40 درصدي است كه از سال ها 
قبل وجود داش��ته و اين دولت توانسته ش��تاب افزايشي تورم را 
مديريت كند. قاليباف رييس مجلس نيز ديروز گفته: درست است 
كه ريشه گراني ها در تورم ناشي از عملكرد دولت هاي پيشين است 
اما اين مساله وظيفه دستگاه هاي مربوطه را در كنترل قيمت ها نفي 
نمي كند و اميدوارم تالش هاي شبانه روزي آنها در مهار زدن بر افسار 

گراني ها هرچه زودتر به نتيجه برسد و نگراني هاي مردم در تأمين 
معيشت برطرف شود. صحبت هاي رييسي از نظر آماري درست 
است. از حدود سال ۹۷ و همزمان با بازگشت تحريم هاي امريكا عليه 
اقتصاد ايران، نرخ تورم پس از چند ماه تك رقمي شدن، بار ديگر 
روند صعودي خود را آغاز كرد و در ماه هاي پاياني دولت روحاني به 
اوج خود رسيد. با اين وجود اما سوال اصلي اينجاست كه آيا پس از 
گذشت حدود هشت ماه، دولت سيزدهم توانسته به روند افزايشي 

غلبه كند و روند صعودي تورم را به شكلي قاطع پايين بياورد؟
آخرين تورم اعالم شده از سوي مركز آمار به اسفند ماه سال ۱400 
باز مي گردد. در اين ماه با وجود كاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه نقطه، 
نرخ تورم ساالنه ايران در مرز 40 درصد قرار گرفت و همين موضوع 
باعث شد يكي از باالترين نرخ هاي ساالنه ايران در دو دهه گذشته 
به ثبت برسد. از آمار سال گذشته، بايد نيمي را كار دولت روحاني و 
نيمي را كار دولتي رييسي دانست، هرچند با توجه به تازه كار بودن 
دولت، اين طبيعي اس��ت كه براي مشخص شدن نتايج اقدامات 
جديد، به چند ماه زمان نياز باشد.البته دولت جديد در حالي افزايش 
قيمت ها را به عملكرد دوره قبل نسبت مي دهد كه نگاهي به وضعيت 

 تورم در ماه هاي ابتدايي دولت روحاني نشان از موفقيت چشم گير
 اين دولت در پايين آوردن نرخ تورم دارد. س��ال ۱3۹2 زماني بود 
كه تورم افزايش��ي پيش رفته و البته در آن سال جابه جايي دولت 
رخ داد. دولت دهم كشور را با تورم ساالنه )۱2 ماهه منتهي به يك 
ماه( حدود 35.۱ درصدي در مرداد تحويل داد و تا 36 درصد هم 
در شهريورماه پيش رفت ولي از آن زمان يعني يك ماه بعد از ورود 
دولت يازدهم، ريزش تورم آغاز شد؛ به طوري كه سال ۱3۹2 با تورم 
32.۱ درصدي به پايان رسيد. در اين سال تورم نقطه به نقطه )تغيير 
شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( كه تا 4۱.۷ درصد هم ثبت 
شده بود در پايان اسفندماه با ريزش حدود 22 درصدي به ۱۹.6 
درصد كاهش يافت. در سال بعد نيز كاهش تورم وجود داشت ولي 
در نوسان بود. تورم نقطه به نقطه از ۱۷.6 درصد در فروردين ماه در 
مسير نوساني به ۱4.2 درصد در پايان سال رسيد و تورم ساالنه از 
30.2 درصد در فروردين با كاهش ۱5 درصدي به ۱4.8 درصد در 
اسفند ۱3۹3 رسيد. اين روند مثبت در ماه هاي بعد نيز ادامه پيدا 
كرد و با اتصال به موفقيت مذاكرات برجام، دولت قبل براي چند 
ماه تورم ايران را يك رقمي كرد.   ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه اول
سال ۱۳۹۴ يعني سالي كه مذاكرات هسته اي در حال 
انجام بود و برجام به ثبت رسيد، اولين اتفاق براي تورم 
تك رقمي افتاد و تورم نقطه به نقطه )مقايسه قيمت در 
هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل( در آذرماه تك 
رقمي شد و به ۹.۹ درصد رسيد و در انتهاي همان سال 
تا ۸.۵ درصد كاهش پيدا كرد. تورم ساالنه نيز از ۱۴.۵ 
درصد در ابتداي آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه 
رسيده بود. سال ۱۳۹۵، دوره اي براي تورم تك رقمي 
ــدن تورم در شاخص ساالنه بود و نرخ تورم از ۱۰.۸  ش
درصد در فروردين به ۹.۵ درصد در خرداد رسيد تا هر 
ــاخص ساالنه و نقطه به نقطه تك رقمي باشند.  دو ش
تورم تك رقمي به دست آمده در سال ۱۳۹۵، در سال 
۱۳۹۶ هم در اقتصاد ايران ماند و اين سال با نرخ ۷.۲ 
درصد براي نقطه به نقطه و ۸.۲ درصد براي ساالنه در 
اسفندماه تمام شد. ولي سال ۱۳۹۷ ورق تورم برگشت؛ 
ــال، ديگر خبري از تورم تك  به طوري كه در پايان س
رقمي نبود و تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد و تورم 
ــاالنه به ۲۶.۹ درصد در اسفندماه رسيد. اين سال  س
جريان خاص خود به ويژه در حوزه بين الملل داشت 
و با خروج امريكا از برجام، وضعيت بازار ارز و به دنبال 
آن بازارهاي ديگر با نوسان تندي مواجه شد. در سال 
ــت و  ۱۴۰۰ نيز تغييرات تورم قابل مالحظه بوده اس
ــال ۱۳۹۲ يعني جابه جايي  دوباره به نوعي جريان س
ــيدن تورم و شروع روند كاهشي آن  دولت، به اوج رس
ــد  اتفاق افتاد. تورم نقطه به نقطه كه تا ۵۰ درصد رش
كرده بود، در زمان تحويل به دولت سيزدهم، به ۴۳.۲ 

درصد در مرداد رسيد و تورم ساالنه ۴۵.۲ درصد بود. 
يك ماه بعد، تورم نقطه به نقطه در شهريورماه ۴۳.۷ 
ــاالنه ۴۵.۸ درصد ثبت شد ولي بعد  درصد و تورم س
ــي شد.تورم نقطه به  از آن از مهرماه روند تورم كاهش
نقطه روندي نوساني داشت و تا آذرماه به ۳۵.۲ درصد 
ــد كرد و با  كاهش پيدا كرد ولي در دي ماه دوباره رش
كمي افزايش به ۳۵.۹ رسيد؛ در بهمن دوباره تا ۳۵.۴ 
درصد كاهش يافت و آن سال را با نرخ ۳۴.۷ درصد در 
اسفندماه به پايان رساند.تورم ساالنه هم بعد از ثبت نرخ 

۴۵.۸ درصدي در شهريورماه كه ركوردشكني تورم 
ساالنه در چند سال گذشته بود، به جريان كاهشي خود 

ادامه داد و تا ۴۰.۲ درصد در اسفند رسيد.
بر اين اساس در حدود ۹ سال گذشته شاخص ساالنه 
تورم باالترين نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸ درصد تجربه 
ــش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ باالي ۴۰  كرد كه حدود ش
درصد ثبت شد و عمده اين نرخ در سال ۱۴۰۰ بود كه 
از ارديبهشت تا پايان اسفندماه گزارش شده است. در 
ــورم نقطه به نقطه نيز باالترين حد، بيش از  رابطه با ت

ــه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت  ۵۰ درصد بوده كه براي س
شده است.

ــت از كاهش روند  ــا وجود آنكه دول به اين ترتيب ب
صعودي تورم در ماه هاي گذشته مي گويد اما سرعت 
ــت و با  تاثيرگذاري اين اقدامات همچنان پايين اس
توجه به روند سينوسي در تورم در برخي از ماه هاي 
پاياني سال قبل، احتمال آنكه رشد قيمت ها متوقف 
ــيار پايين خواهد بود. از سوي  شد در كوتاه مدت بس
ديگر برگ برنده دولت روحاني در حوزه تورم، نهايي 
شدن مذاكرات برجام بود. با لغو تحريم ها و تخليه بار 
رواني منفي جامعه، تورم به شدت كاهش يافت اما با 
توجه به طوالني شدن مذاكرات وين، به نظر مي رسد 
اين بار اقتصاد ايران واكنشي منفي به شرايط نشان 
ــت. در هفته هاي گذشته قيمت ارز بار ديگر  داده اس
صعودي شد و همين موضوع بر بازارهايي چون خودرو 
نيز تاثير گذاشت، به اين ترتيب احتمال آنكه نرخ تورم 
ماهانه در فروردين ماه بار ديگر صعودي شود وجود 
ــرح كالن دولت براي كاهش  ــن موضوع ط دارد و اي
ــد. هرچند همچنان  تورم را با چالش مواجه مي كن
مي توان اصرار كرد كه مشكالت فعلي نتيجه عملكرد 
قبلي هاست اما با توجه به گذشت حدود هشت ماه از 
ــال  آغاز به كار دولت جديد و البته اين موضوع كه س
۱۴۰۱ رسما با بودجه نوشته از سوي دولت سيزدهم 
ــد داد، احتماال مهلت دولت  ــه راه خود ادامه خواه ب
براي پاس دادن مشكالت به پايان رسيده و به زودي 
ــرد تيم اقتصادي جديد  گزينه اي جز دفاع از عملك

پيشروي دولت نخواهد ماند.
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حل مشكالت
با حضور نخبگان همان محل

ــاون اول رييس جمهور  ــه اي با حضور مع در جلس
ــي طرح هاي نخبگان، رويداد و سامانه  براي بررس
ــاختي  ــت ايران به عنوان زيرس هم افزايي مديري
ــنايي، ارتباط و همكاري مديران كشور با  براي آش
موسسات، شركت ها و مجموعه هاي مردمي مورد 
ــي قرار گرفت. محمد مخبر در اين جلسه با  بررس
تبريك ميالد با سعادت كريم اهل بيت امام حسن 
مجتبي)ع( با اشاره به طرح و ايده مذكور، آن را مهم 
و ارزشمند توصيف كرد و اظهار داشت: با اجراي اين 
طرح استعدادها و ظرفيت هاي گروه هاي مردمي 
براي حل مسائل و چالش ها به مديران اجرايي كشور 
معرفي مي شود. معاون اول رييس جمهور به صحنه 
آوردن مردم براي حل مسائل كشور را از مهم ترين 
و ضروري ترين ماموريت هاي امروز كشور برشمرد 
ــائل و چالش هاي كشور از طريق  و افزود: حل مس
مردم، با بهترين كيفيت و كم ترين هزينه ها به انجام 
مي رسد و نتايج و دستاوردهاي اين رويكرد بسيار 

ارزشمند خواهد بود.
وي با يادآوري اينكه نخبگان و صاحبان ايده فقط 
ــگاه هاي معتبر پايتخت نيستند، تصريح  در دانش
كرد: خوشبختانه ظرفيت نيروي انساني در كشور 
بسيار گسترده است و در دور افتاده ترين مناطق و 
اقصي نقاط كشور نخبگاني وجود دارند كه اگر فضا 
و شرايط فعاليت براي آنان فراهم شود، كارهايي را 
انجام مي دهند كه مي تواند براي كشور بسيار موثر 
ــد. مخبر ادامه داد: چنين طرح هايي  و راهگشا باش
مي تواند به شناسايي و احصاي ظرفيت هاي مردمي 
ــور به مديران اجرايي كمك  و معرفي نخبگان كش
ــتگاه ها و مديران اجرايي  ــا از اين طريق دس كند ت
بتوانند نيازها و چالش هاي خود را به مردم و نخبگان 

واگذار كنند.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: با اجراي اين 
رويداد و راه اندازي اين سامانه همچنين اين امكان 
ــكالت استان ها و  ــود تا مسائل و مش فراهم مي ش
مناطق مختلف كشور توسط مردم و نخبگان همان 
ــود و از مراجعه به پايتخت و  مناطق حل و فصل ش
كالنشهرها تا حد زيادي بي نياز خواهند شد. در اين 
جلسه گزارشي از رويداد هم افزايي مديريت ايران 
كه قرار است خرداد ماه امسال با حضور بيش از هزار 
شركت و مجموعه مردمي برگزار شود، ارايه و سامانه 
جانبي آن به عنوان بستري پويا و چند منظوره براي 
آشنايي، ارتباط و همكاري مديران كشور، موسسات 
و سازمان هاي مردمي رونمايي شد. سامانه هم افزا 
اين امكان را فراهم كرده تا فهرست تمام شركت ها، 
ــه به تاييد  ــات و مجموعه هاي مردمي ك موسس
كارشناسان ارزيابي رسيده اند در معرض ديد عموم 
قرار گيرد و كاربران مي توانند با ورود به اين سامانه و 
انتخاب موضوع مورد نظر خود، فهرست شركت ها 

و موسسات فعال در آن موضوع را مشاهده كنند.

وحدت سپاه و ارتش
دشمن را عصباني كرده است

ــيدن روز  ــرا رس ــالمي در پيامي ف ــكر س سرلش
ــت  ــالمي ايران و گراميداش ــش جمهوري اس ارت
ــه آفريني هاي نيروي زميني آجا را تبريك  حماس
گفت. به گزارش سپاه نيوز متن پيام سرلشكر پاسدار 

حسين سالمي به اين شرح است: 
ــكر  ــرزم مجاهد امير سرلش ــدر، هم  برادر گرانق
سيد عبدالرحيم موسوي فرمانده محترم كل ارتش 

جمهوري اسالمي ايران
فرارسيدن ۲۹ فروردين ماه »روز ارتش جمهوري 
ــه آفريني هاي  ــالمي ايران« و تجليل از حماس اس
نيروي زميني آجا كه يادآور حكمت، هوشمندي و 
دور انديشي معمار كبير انقالب اسالمي حضرت امام 
خميني )ره( در حفظ ارتش و خنثي سازي توطئه 
بزرگ منافقين و ضد انقالب در طليعه نظام مقدس 
ــت، را به جنابعالي و خانواده  جمهوري اسالمي اس
بزرگ ارتش مقتدر و افتخارآميز تبريك و تهنيت 

عرض مي نمايم.
ــازي ها و فداكاري هاي  ترديدي نيست حماسه س
ــتقالل،  ــيان عزيز در صيانت از اس ــترگ ارتش س
ــور طي ۴۴ سال  تماميت ارضي و منافع ملي كش
ــال دفاع مقدس كه  ــته به ويژه در هشت س گذش
هم اينك با ابتكارات، خالقيت ها و توانمندي هاي 
فناورانه دفاعي و نظامي پيشرفته و بازدارنده امروز 
در عرصه هاي مختلف و همچنين هوشمندي در 
تشخيص الزامات بازدارندگي موثر برابر تهديدات 
متصور از اردوگاه دشمنان تبلور معنادار و شگفت آور 
يافته است، جبهه دشمن به ويژه رژيم تروريستي 
ــاالت متحده امريكا و متحدان خبيث  و مافيايي اي
منطقه اي و فرا منطقه اي آن را بيمناك و ازهرگونه 
انديشه و روياپردازي براي تعرض و تجاوز به ايران 

اسالمي برحذر داشته است.
ــاكريم كه تصوير زيباي وحدت،  خداي بزرگ را ش
ــي » ارتش  ــي، همراهي و هم افزاي اخوت، همدل
ــپاه  ــالمي ايران « و » س ــد جمهوري اس غيرتمن
پاسداران انقالب اسالمي « همواره موجبات رضايت 
و خرسندي امام امت و ملت شريف و نجيب ايران 
عزيز را فراهم آورده است و در مقابل يأس، نااميدي و 
عصبانيت دشمنان ميهن اسالمي را رقم زده است.

ــهيدان  ــره و آرمان هاي بلند ش ــام، خاط ــاد، ن ي
ــه جاويد ارتش جمهوري اسالمي ايران را  هميش
پاس داشته و عزت، اقتدار، سربلندي و موفقيت 
روزافزون آن فرمانده مومن، فرهيخته، انقالبي و با 
صالبت و آحاد همرزمان شجاع و قهرمان خود در 
سنگرهاي خطير و حساس ماموريتي آن سازمان 
ــه اهلل االعظم)عج(  ــت عنايات حضرت بقي را تح
ــر و فرامين نايب بر حقش مقام  و تبعيت از تدابي
عظماي واليت و رهبري و فرمانده كل قوا حضرت 
آيت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله العالي(، از 

درگاه خداي قادر متعال مسئلت مي كنم.

گزارش جديد
ديوان محاسبات به مجلس

رييس و دادستان ديوان محاسبات و ساير مقامات اين نهاد 
نظارتي با حضور در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي، گزارش جامعي از عملكرد خود 
ــد و برنامه هاي مدنظر در  ــال ۱۴۰۰ را ارايه كردن در س
سال جاري را به اطالع نمايندگان عضو اين كميسيون 
رساندند. مهرداد بذرپاش به همراه علي كاميار دادستان 
ديوان محاسبات و ساير مقامات اين نهاد نظارتي با حضور 
در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي، گزارش جامعي از عملكرد خود در سال ۱۴۰۰ 
ــال جاري را به  را ارايه كردند و برنامه هاي مدنظر در س
اطالع نمايندگان عضو اين كميسيون رساندند. رييس 
كل ديوان محاسبات كشور با اشاره به سند راهبردي پنج 
ساله كه در ابتداي مسووليت خود منتشر كرد، اقدامات 
ديوان مبتني بر تحقق اهداف اين سند دانست. بذرپاش از 
»حسابرسي عملكرد« به عنوان يكي از سمت گيري هاي 
تحولي ديوان محاسبات در دوره فعلي ياد كرد و گفت: 
به رغم خألهاي قانوني و مشكالتي كه در اين راه وجود 
ــي  ــال ۱۴۰۰ تعداد ۵۲ گزارش حسابرس دارد، طي س
ــتاني به  عملكرد در قالب ۲۰ پروژه ملي و ۳۲ پروژه اس
ــيد كه همزمان با ارايه گزارش تفريغ بودجه  انجام رس
ــال ۱۴۰۰ در پايان تيرماه منتشر خواهد شد. وي با  س
اشاره به ارايه زودهنگام گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ 
در پايان شهريورماه و تالش جهت انتشار گزارش تفريغ 
بودجه سال گذشته تا پايان تيرماه سال جاري، كاهش 
زمان و تحول در محتوا را از مباحث اصلي در اين مقوله 
ــال قبل، گزارش هاي  دانست و تاكيد كرد: همانند س
ــاالنه در  ــه از چگونگي اجراي بودجه س تفريغ دو ماه
دستوركار قرار دارد تا مسير برخط شدن گزارش تفريغ 
بودجه با جديت تداوم يابد. بذرپاش در بخش ديگري از 
عملكرد ديوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: 
ــتاي اقدامات پيشگيرانه و هشداردهنده جهت  در راس
شناسايي بسترهاي فساد در دستگاه هاي اجرايي، مدل 
و شاخص هاي اندازه گيري سالمت نظام اداري و مقابله 
با فساد اداري تدوين شد. نكته قابل ذكر اينكه آخرين 
مدل در اين مقوله به سال ۱۳۹۱ بازمي گشت. رييس 
كل ديوان محاسبات كشور افزود: در راستاي تحقق شعار 
مردم پايگي ديوان محاسبات، حسابرسي و رسيدگي به 
مسائل و موضوعات مرتبط با مردم با هدف تاثيرگذاري 
بر كاهش مشكالت آنان در دستوركار قرار گرفته است 
كه حسابرسي اعتبارات مرتبط با كرونا، وضعيت منابع 
ــي طرح اقدام ملي  ــور، آسيب شناسي و بررس آبي كش
مسكن، قراردادهاي ورزشي از جمله مهم ترين ها بوده 
است. بذرپاش در مقوله رسيدگي به تخلفات مالي، گفت: 
ــاالري و ايجاد سروصداي  جنس ما افشاگري و غوغاس
بي جهت نيست؛ البته جزييات برخوردها به زودي در 
ــانه ها قرار مي گيرد كه نشان مي دهد نوع و  اختيار رس
حجم برخورد با تخلفات مالي، طي دو سال اخير از سوي 
ديوان محاسبات كشور بي سابقه بوده است. بذرپاش ادامه 
داد: در موضوع رسيدگي به خسارات ناشي از ترك فعل 
مسووالن، قوانين هواي پاك و حمايت از تجاري سازي 
شركت هاي دانش بنيان، تكاليف مندرج در قانون برنامه 
ــعه و اجراي قانون حداكثر استفاده از توان  ششم توس
توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني مورد 
بررسي قرار گرفت. موضوع ديگري كه در سخنان مهرداد 
بذرپاش مورد توجه قرار گرفت، حوزه اجتماعي سازي امور 
ــبات بود؛ وي در اين باره گفت: توسعه  در ديوان محاس
ظرفيت مردمي در نظارت، سامانه ارتباط مردمي ۱۹۸ 
پايه گذاري شد كه ظرف ۷ ماه، بيش از ۷۸ هزار تماس 
مردمي دريافت شد و از ۳۸۰۰ گزارش مشمول بررسي، 
۷۵ مورد به عنوان تخلف محرز شناسايي شدند كه به 
دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شد. رييس كل ديوان 
ــور افزود: تحول در ساختار ارتباطات  محاسبات كش
ــتفاده از بستر رسانه ملي، اطالع رساني  و رسانه، با اس
ــرد ديوان از طريق  به موقع اخبار و اطالعات و عملك
ــانه هاي رسمي و ارتباط  شبكه هاي اجتماعي و رس
ــورد توجه قرار گرفته  ــانه م حداكثري با اصحاب رس
است. در اين جلسه، حميدرضا حاجي بابايي )رييس 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي( گفت: از مديران و كارمندان ديوان محاسبات 
كشور به دليل ارايه گزارش هاي دقيق و به موقع تفريغ 
ــي درباره اليحه بودجه و نيز  بودجه و نظر كارشناس

گزارش تطبيقي، صميمانه تشكر مي كنم.

بهترين شيوه
باز توزيع ارز4200 توماني

زهرا كاوياني، پژوهشگر اقتصادي گفت: ارز ۴۲۰۰توماني 
ناكارايي زيادي داشته است؛ هم به توليد داخل آسيب 
زده، هم موجب رانت و فساد شده و كسري بودجه شديد 
ــته است و هم حساب و كتاب بانك  و تورم زيادي داش
مركزي را خراب كرده است و در مجموع بايد حذف شود 
و غير از حذف نمي توان كاري كرد و حرفي زد. وي ادامه 
داد: كاالهايي كه ارز ۴۲۰۰توماني دريافت مي كنند و 
تعدادشان خيلي كم است و با احتساب گندم، ۶ قلم كاال 
مي شوند. هرچند به مرور از ۲۱كااليي كه در سال ۹۷ 
ارز ۴۲۰۰توماني دريافت مي كردند تعدادي حذف شده 
كه خب افزايش قيمت خود را تجربه كردند اما اين ۶ قلم 
ــده در صورت حذف، افزايش قيمتي  هم كه حذف نش
خواهند داشت. اين كارشناس افزود: هر چند اين افزايش 
قيمت، متناسب با ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰توماني و آزاد 
ــود؛ زيرا بخشي از كاالهاي  نخواهد بود و ۴برابر نمي ش
نهايي اينها مثل روغن و مرغ و .. بخش زيادي از افزايش 
ــود افزايش  قيمت خود را تجربه كردند و اگر حذف ش
قيمت شان كمتر خواهد بود؛ اما باز هم روي گروه هاي 
ــود و نياز به حمايت  ــدي اثرگذار خواهد ب پايين درآم
دارند. به گفته كاوياني، درحال حاضر به واسطه ارز 
۴۲۰۰توماني به گروه هاي باالي درآمدي يارانه داده 
مي شود، چون مصرف بيشتري دارند. اين كارشناس 
ادامه داد: حال كه اين قصد وجود دارد كه اين يارانه 
حذف شود، دولت اگر بخواهد تمام آن را يارانه بدهد 
اثر تورمي كه پيش از اين داشته را ايجاد خواهد كرد 
و ما مي خواهيم در اثر اين حذف بخشي از اين كسري 

بودجه پوشش داده شود تا تورم كنترل شود.

آيا افزايش قيمت ها تقصير دولت قبل است؟

در جلسه اي با حضور محسني اژه اي مطرح شد

فرار رو به جلوي تورمي

10 راهكار قوه قضاييه براي قضازدايي

چرا اقتصاد براي ما اولويت نيست؟

در راستاي سياست قضازدايي و كاهش ورودي پرونده ها 
به دستگاه قضايي، نشست هم انديشي رييس قوه قضاييه 
با معاونين حقوقي و امور مجلس دستگاه هاي اجرايي و 
نهادهاي حاكميتي، به منظور بررسي چگونگي كاهش 
ــتگاه هاي دولتي و  ــوط به دس ــاي مرب ورودي پرونده ه

حاكميتي به عدليه برگزار شد.
ــني اژه اي در جريان  حجت االسالم والمسلمين محس
ــعادت  ــت ضمن تبريك و تهنيت والدت با س اين نشس
ــبط نبي اكرم)ص( امام حسن مجتبي)ع(، با اشاره به  س
نقش و كاركرد ويژه معاونت هاي حقوقي و امور مجلس 
ــتگاه هاي حاكميتي در برنامه ريزي و  وزارتخانه ها و دس
ــبرد كليه امور حقوقي و مجلس  هماهنگي جهت پيش
ــن اجراي  ــود و نظارت بر ُحس ــتگاه هاي متبوع خ دس
ــي و امور مجلس  ــرد: معاونت هاي حقوق آنها، اظهار ك
ــتگاه هاي حاكميتي به عنوان حلقه  وزارتخانه ها و دس
واسط تشكيالت خود با مجلس و دستگاه قضايي، ايفاگر 
مسووليت هاي خطير و مهمي نظير اقامه دعوي، تعقيب 
ــاير  و دفاع از دعاوي كيفري، حقوقي، اداري، ثبتي و س
دعاوي مطروحه درمراجع قضايي و حقوقي و همچنين 
ارتباط مستمر با نهاد تقنيني كشور در راستاي پيشبرد 
اهداف و برنامه هاي دستگاه متبوع خود هستند. رييس 
دستگاه قضا در ادامه به بيان راهكارها و نكاتي كليدي در 
ــت كارآيي معاونت هاي حقوقي و امور مجلس  باب تقوي
وزارتخانه ها و دستگاه هاي حاكميتي و نقش آفريني آنها 
ــبرد امر قضازدايي و كاهش ورودي پرونده ها به  در پيش
دستگاه قضايي، پرداخت و در اين رابطه مشخصًا به ۱۰ 
دستوركار اشاره كرد. استخراج آمار مدّون و متقن پيرامون 
ــتگاه هاي  ميزان و نوع پرونده هاي قضايي مرتبط با دس
دولتي و حاكميتي؛ تفكيك پرونده هاي حقوقي مرتبط 
ــرف مخاطب دعوا(؛  ــتگاه ها به لحاظ طرفيت )ط با دس
ــكيل پرونده هاي قضايي له  ــي داليل تش آسيب شناس
ــي؛ حل و فصل  ــتگاه هاي دولتي و حاكميت يا عليه دس
پرونده هاي مرتبط با دستگاه ها قبل از صدور آرا و احكام 
قضايي در رابطه با آن ها؛ تعيين و تفكيك دستگاه هايي 
كه بيشترين دادخواست مردمي در مورد آنها در ديوان 
ــترين ابطال مصوبات  ــده و بيش عدالت اداري مطرح ش
در اين ديوان به آنها اختصاص دارد؛ شناسايي و مسدود 
ــبب مي شود عليه يك دستگاه  كردن بسترهايي كه س
بيشترين دادخواست در ديوان عدالت اداري ثبت شود؛ 
ــط  ــتدل توس ضرورت تدوين اليحه دفاعيه قوي و مس
ــتگاه ها در جريان رسيدگي هاي  معاونين حقوقي دس

قضايي؛ آسيب شناسي داليلي كه سبب مي شود احكام 
ــود و  ــتگاه دولتي و حاكميتي صادر ش قضايي عليه دس
ضرورت دقت نظر معاونت هاي حقوقي دستگاه ها در ارايه 
درخواست هاي تجديدنظرخواهي؛ ۱۰ دستوركاري بود 
كه رييس قوه قضاييه در نشست هم انديشي با معاونين 
ــتگاه هاي اجرايي و نهادهاي  حقوقي و امور مجلس دس
ــتاي نقش آفريني آنها در پيشبرد امر  حاكميتي در راس
قضازدايي و كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي، 
مطرح كرد. رييس عدليه در ادامه اين نشست، با تبيين و 
تشريح هر يك از دستوركارهاي مطرح شده در راستاي 
ــي و امور مجلس  ــي معاونت هاي حقوق ــت كارآي تقوي
وزارتخانه ها و دستگاه هاي حاكميتي و نقش آفريني آنها 
ــبرد امر قضازدايي و كاهش ورودي پرونده ها به  در پيش
دستگاه قضايي، تصريح كرد: مختومه كردن پرونده هاي 
قضايي مرتبط با دستگاه هاي دولتي و حاكميتي در قالب 
صلح و سازش، قبل از صدور رأي و حكم دادگاه، از جميع 
ــم از مادي و غيرمادي، داراي منافع قابل توجه  جهات اع
ــت و نقش معاونت هاي حقوقي دستگاه ها در تحقق  اس
اين مهم برجسته است. محسني اژه اي با اشاره به نقش 
ــته ديوان عدالت اداري در رسيدگي  به   اساسي و برجس
شكايات ، تظلمات  و اعتراضات  مردم  نسبت  به  مامورين  
ــي  و احقاق  حقوق  آنها  يا واحدها يا آيين  نامه هاي  دولت
ــوم قانون اساسي، اظهار  طبق اصل  يكصد و هفتاد و س
ــتگاه دولتي يا حاكميتي  كرد: معاونت حقوقي يك دس

ــدود كردن بسترهايي كه  ــايي و مس مي تواند در شناس
سبب مي شود عليه دستگاه مزبور در ديوان عدالت اداري 
دادخواست ثبت شود، نقش چشمگيري را ايفا كند. رييس 
دستگاه قضا افزود: همچنين نقش معاونت حقوقي يك 
دستگاه دولتي يا حاكميتي در متنّبه كردن مسووالن و 
ــت اندركاران دستگاه مزبور در راستاي جلوگيري از  دس
ــا قوانين و مقررات وحقوق مردم  صدور مصوبات مغاير ب
بسيار حائز اهميت است. رييس قوه قضاييه در ادامه به 
تشريح مقوله اهميت دفاع مستدل و قوي معاونت هاي 
حقوقي در موعد رسيدگي به پرونده هاي قضايي مرتبط 
با دستگاه متبوع شان پرداخت و عدم دفاع متقن و كافي 
ــوي آنها را موجب ايجاد پيامدهايي از قبيل كثرت  از س
درخواست هاي اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسي دانست.

قاضي القضات در همين راستا افزود: وقتي رأي و حكمي 
ــود  ــتگاه دولتي و حاكميتي صادر مي ش عليه يك دس
بعضًا با لوايح دفاعيه اي از سوي معاونت هاي حقوقي آن 
دستگاه ها مواجه ايم كه از اتقان كافي برخوردار نيستند 
ــت هاي اعمال ماده ۴۷۷ و تجديدنظري  يا به درخواس
ــر بر مفاد دادنامه و رأي صادره  برمي خوريم كه اصاًل ناظ
ــني اژه اي در ادامه نشست هم انديشي با  نيستند. محس
ــتگاه هاي اجرايي و  معاونين حقوقي و امور مجلس دس
نهادهاي حاكميتي ضمن تصريح درخصوص ضرورت 
جامع بودن لوايحي كه از سوي دستگاه ها براي تصويب به 
مجلس ارسال مي شوند، بر نقش معاونت هاي حقوقي و 

امور مجلس دستگاه ها در هر چه پخته تر و جامع تر بودن 
طرح هايي اشاره كرد كه در مجلس مطرح مي شوند و به 
نحوي از انحا  با دستگاه هاي اجرايي و حاكميتي مرتبط 

هستند.
ــوه قضاييه همچنين به معاونين حقوقي و امور  رييس ق
مجلس دستگاه هاي اجرايي و حاكميتي توصيه كرد كه در 
 امر تبيين و توضيح مسائل مرتبط با دستگاه هاي متبوع شان 
براي مردم و نمايندگان و وكالي آنها پيشقدم و پيشگام 
ــند تا بدين ترتيب فرصت از بدخواهان و بدانديشان  باش

براي موج سواري پيرامون مسائل سلب شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين جلسه با اشاره 
به ضرورت حذف عناوين مجرمانه غير ضرور و اضافي و 
كاهش مجازات هاي حبس در لوايح پيشنهادي دستگاه ها 
ــه ضمانت اجراهاي كيفري كه  و نهادهاي حاكميتي، ب
وزارتخانه ها براي لوايح خود پيش بيني مي كنند اشاره 
كرد و گفت: پيش بيني ضمانت اجراي كيفري در لوايح 
تنظيم شده از سوي وزارتخانه ها، بار را بر روي دوش قوه 
قضاييه مي گذارد و اين در حالي است كه »حذف عناوين 
مجرمانه و كاهش مجازات هاي حبس« از سياست هاي 
كلي نظام است كه بايد رعايت شود. خداييان بر ضرورت 
مستندسازي اموال دستگاه ها نيز تاكيد كرد و گفت: در 
ــتگاه هاي دولتي يا فاقد سند  حال حاضر اموال اكثر دس
ــند آنها بر اساس قانون حدنگار تهيه نشده  هستند يا س
است. معاون حقوقي قوه قضاييه نيز در اين جلسه با اشاره 
به آثار مثبت تفاهم نامه اي كه ۳ سال پيش ميان معاونان 
حقوقي قواي سه گانه در موضوع »تنقيح قوانين« منعقد 
ــتگاه قضايي تا امروز در بسياري از  شد، عنوان كرد: دس
موارد از اين تفاهم نامه استفاده كرده و اميدوار است كه 
ساير دستگاه ها و سازمان ها نيز در زمينه اجراي مفاد اين 

تفاهم نامه با جديت بيشتري عمل كنند.
وي همچنين معاونت هاي حقوقي را شاقول تنظيم فعل 
ــت و خواستار تشكيل شوراي  و ترك فعل مديران دانس
ــه گانه و  هماهنگي معاونان حقوقي و پارلماني قواي س

سازمان هاي تابعه شد.
حجت االسالم والمسلمين »قدرتي« همچنين با اشاره 
ــب برخي لوايح  ــده در پي تصوي ــكالت ايجاد ش به مش
دستگاه هاي مختلف، خواستار آن شد كه دستگاه هاي 
مختلف هنگام تنظيم لوايح پيشنهادي خود، در صورتي 
كه به موارد قضايي برخوردند، حتما آن را با قوه قضاييه و 
وزير دادگستري در ميان بگذارند و نظر مشورتي عدليه 

را اخذ كنند.

An� مما« ي چيني از نوعي نيست كه آنتوني گيدنز(
 Talcott( و تالكوت پارسونز )thony Giddens
Parsons( بنا كرده باشند؛ بلكه كنفوسيوسي است 
كه »مصلحت جمع« را تبليغ مي كند. اگر تعريف از يك 
نظام اقتصادي، فروش نفت و خريد كاال باشد نيازي به 
share كردن نيست. دولت خودش اين كار را انجام 
مي دهد. اگر صنايع و كارخانه ها دولتي باشند، اعطاي 
نقش هاي مديريتي و توزيع امكانات در مدارهاي بسته 
دولتي انجام مي گيرد و چه ضرورتي به share كردن 
است؟ بي دليل نيست كه صنعتي شدن بعد از ۱۸۰۰ 
ميالدي، دولت هاي انگليس، امريكا، آلمان و فرانسه را 
»مجبور« كرد كه در تعيين مصالح و اولويت هاي كشور 
با بخش خصوصي و مردم سهيم شوند و پارلمان نهادي 
شد كه در آن بده بستان هاي ميان مردم و حكومت رد و 

بدل و تعيين تكليف مي شد و مي شود.
هيچ دولتي داوطلبانه سطح قدرت و اختيارات خود را 
پخش نمي كند. ساختار اقتصادي آلمان و ژاپن است 

كه به توزيع قدرت سياسي در آن كشورها منجر شده 
است و نه بالعكس. يك  بار نخست وزير چين در داوس 

براي جمعي از اساتيد مي گفت: 
»اگر سراغ بخش خصوصي نمي رفتيم و به آنها آزادي 
عمل نمي داديم و اگر ما عضو سازمان تجارت جهاني 
)WTO( نمي شديم، با كشوري رو به رو مي شديم كه 
حداقل يك ميليارد نفر فقير دارد. به عبارت ديگر براي 
ــعه اقتصادي، قبول كرديم هم در داخل،  رشد و توس

اقتدار و قدرت را share كنيم و هم در خارج«.

نمونه اي از بيگانگي با تسهيم قدرت
ــي يعني »ما« و نه »من«. ممكن است در  دموكراس
ــي دموكراتيك هم روي  ــوري حتي قانون اساس كش
كاغذ نوشته شود ولي فرهنگ عمومي با share كردن 

بيگانه باشد عراق از اين نمونه است.
مادامي كه باور و فرهنگ share كردن در بخش آگاه 
ــوب نكند و نهادينه نشود،  و ناخودآگاه انسان ها، رس

ممكن است حتي فردي دموكراسي درس دهد ولي 
ــد. از اين رو، رانندگي شهروندي كه  سراپا »من« باش
ــتغرق  »ما« فكر مي كند با ديگري كه در »من« مس
ــيار متفاوت است. در جوامعي كه تفرد موج  شده، بس
مي زند، سخن از دموكراسي، توهمي بيش نيست. چرا 
بايد از آقاي پوتين انتظار ديگري داشته باشيم؟ او در 
ــوروي به دنيا آمده و در »من ترين« نهاد كار و رشد  ش
كرده و ۲۳ سال نيازي به share كردن نداشته است. 
جا باز كردن براي ديگران، صرفا يك امر اخالقي نيست؛ 
ــوري  ــاختار. هيچ كش هم آگاهي مي خواهد و هم س
ــود كه بدون share كردن اقتصاد خود  پيدا نمي ش
ــته باشد به  با بخش خصوصي و توزيع قدرت، توانس
پيشرفت هاي حتي متوسط از رشد و توسعه اقتصادي 
ــد. طبعا قطر با ۳۰۰ هزار نفر جمعيت ]توضيح  برس
ــد، در اعالم جمعيت قطر  از »تعادل«: به نظر مي رس
اشتباه تايپي صورت گرفته است، چرا كه جمعيت اين 
كشور نزديك ۳ ميليون نفر است[ و حدود ۸۰ ميليارد 

دالر درآمد از انرژي، مالك نيست. اما برزيل، مكزيك، 
ــه حداقل با ۱۰۰ ميليون نفر  ويتنام، اندونزي و تركي
جمعيت و با شريك شدن حداقل در مديريت اقتصادي 
كشور، بسيار رشد كرده اند. از زماني كه اين كشورها 
ــمن  ــل را آغاز كرده اند نياز به دش sharing در داخ
خارجي را احساس نمي كنند. حتي اقتدارگرايي فردي 
تاريخي آنها هم اكنون به اقتدارگرايي بروكراتيك كه 
ــت، تبديل شده و هر وقت حاضر  چند قدم جلوتر اس
شدند در سياست هم sharing كنند، به مصلحت 
Ju� اامه و قرارداد اجتماعي مدنظر يورگن هابرماس(

rgen Habermas( نزديك مي شوند. آيزايا برلين 
)Isaiah Berlin( فيلسوف روسي تبار انگليسي - كه 
هم روسيه را خوب مي شناسد و هم غرب را - مي گويد: 
ــي جدا شد،  هر وقت قدرت اقتصادي از قدرت سياس
آزادي متولد مي شود. زماني اقتصاد اولويت پيدا مي كند 

كه »من«ها، »ما« شوند.
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت دالر روز يكشنبه 28 فروردين 1401 به 28100 
تومان در بازار آزاد رسيد. قيمت اونس جهاني طال نيز با ثبت 
عدد 1974 دالر، موجب شد كه قيمت سكه به نرخ 13 
ميليون و 300 هزار تومان افزايش يابد. قيمت طالي 18 
عيار هر گرم يك  ميليون و 321 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 13 ميليون و 300 هزار تومان 
و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون و 
950 هزار تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون 
و  350 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 300 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 580 هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد. قيمت طالي 24 
عيار در هر گرم يك  ميليون و 763 هزار تومان و هر مثقال 
طال، 5ميليون و 726 هزار تومان ارزش گذاري شده است. 
اونس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و 973 دالر و 71 
سنت معامله شد.رشد بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ 
روسيه و اوكراين ركورد جديد قيمتي را براي اين فلز زرد 
ثبت كرد و اين امر بر قيمت انواع سكه و طال در بازار داخل 
نيز تاثير گذاشته و موجب افزايش قيمت فلز زرد در داخل 
كشور شده است. سكه طرح جديد در ماه هاي پاياني سال 
گذشته در كانال 11 و 12 ميليون تومان نوسان داشته و 
اين رويه در سال جديد نيز ادامه داشت و از 14 فروردين 

ماه وارد كانال 13 ميليون تومان شد.

    دالر در صرافي بانكي
 ۲۵هزار و ۴۵۰ تومان شد

ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكش��نبه، 28 فروردين 
1401( با 32 تومان افزايش نسبت به روز گذشته، 25 هزار 
و 450 تومان معامله ش��د. قيمت فروش يورو با 55 تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر با 28 هزار و 697 
تومان بود.قيمت خريد هر دالر 25 هزار و 197 تومان و نرخ 

خريد هر يورو نيز 28 هزار و 412 تومان اعالم شد.عالوه بر 
اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 هزار و 130 
تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و 358 تومان بود.اين در حالي 
است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و 172 تومان و 
نرخ فروش آن نيز 27 هزار و 419 تومان اعالم شد.همچنين، 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 26 هزار 
و 663 توم��ان فروخت��ه و حواله دالر به به��اي 24 هزار و 
660 تومان معامله شد. مدير امور بين الملل بانك مركزي 
جزييات جديد از مذاكرات اخير درخصوص آزادس��ازي 
وجوه مسدودي ايران را اعالم كرد.  به دنبال اظهارنظر اخير 
وزير و سخنگوي امور خارجه كشورمان درخصوص توافقات 
براي آزادسازي منابع ايران و سفر هيات منطقه اي به ايران 
در اين خصوص و متعاقب آن، موضع گيري روز گذش��ته 
ند پرايس، س��خنگوي وزارت امور خارج��ه امريكا درباره 
اين موضوع، ضمن پيگيري اين موضوع از يك مقام بانك 
مركزي، جزييات بيشتري در اين باره به دست آمد.مدير امور 
بين الملل بانك مركزي ضمن تاييد مذاكرات درخصوص 
آزادسازي منابع مس��دودي ايران و حضور نماينده بانك 
مركزي در اين مذاكرات، گفت: مذاكرات با هدف آزادسازي 
منابع ارزي ايران كه به صورت غيرقانوني در ساير كشورها 
مسدود شده است، از چندي قبل به صورت جدي در دستور 
كار قرار گرفته است و در همي�ن راستا نيز اخيرا بخشي از 
اين منابع معادل حدود 390 ميليون پوند كه بيش از 40 
سال، توسط انگليس مسدود شده بود، به طور قطعي وصول 
شد. وي در ادامه، به اخباري كه طي روزهاي اخير، درباره 
توافق جديد براي آزادس��ازي بخش قابل توجهي از منابع 
مسدودي ايران منتشر شده و همچنين اخبار مربوط به سفر 
هيات منطقه اي به تهران در اين خصوص، اشاره كرد و ضمن 
تاييد اين موضوع، افزود: براساس اين توافق، چارچوب كلي 
براي آزادسازي بخش قابل توجهي از منابع مسدودي ايران 
در يكي از كشورها مشخص شده و سفر هيات منطقه اي به 

تهران نيز به منظور جمع بندي جزييات اجرايي كردن اين 
توافق صورت گرفته است.وي در پاسخ به سوالي درخصوص 
ميزان اين مبلغ، به رقم دقي�ق اشاره نكرد، اما گفت: اين مبلغ 
چندين برابر مبلغي است كه اخيرا پس از توافق با انگليس، 
وصول شد. اظهارنظر روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا مبني بر رد آزادسازي منابع مسدودي ايران، سوال 
ديگر از اين مقام بانك مركزي بود. وي در پاسخ به اين سوال 
گفت: مقامات وزارت خارجه كشورمان در اظهارنظرهاي 
خود، از توافق اوليه براي آزادسازي منابع مسدودي ايران خبر 
دادند و هيچگاه صحبت از اينكه منابع مذكور آزاد و وصول 
شده اس��ت، از جانب مقامات ايراني صورت نگرفته است، 
كما اينكه درخصوص توافق ايران و انگليس، وقتي كه 390 
ميليون پوند به طور قطعي وصول شد، اين موضوع رسما 
اعالم و تاييد شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هيات منطقه اي به 
ايران كه از سوي وزارت امور خارجه نيز اعالم شد، نيز دقيقا 

در همين راستا و به منظور بررسي و جمع بندي درخصوص 
جزييات نحوه و فرآيند آزادس��ازي منابع مسدودي ايران 
در چارچوب همين توافق، صورت گرفت، بنابر اين به نظر 
مي رس��د هيچگونه تعارضي بين اين اظهارنظره�ا وجود 
ندارد.وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در برخي 
خبرها، مطرح شده است كه توافق اخير در چارچوبي مستقل 
از برجام صورت گرفته است، منظور از اين موضوع چيست، 
افزود: مذاكراتي كه درخصوص آزادسازي منابع مسدودي 
ايران در ساير كشورها از سوي دولت پيگيري مي شود، در 
راستاي صيانت از منافع ملت ايران و در چارچوب قوانين 
بين المللي است، چرا كه مسدود كردن منابع ايران در ساير 
كشورها، كامال برخالف مقررات بين المللي بوده و تعدي به 
حقوق ملت ايران بوده و از اين رو، اين موضوع مي بايست در 
چارچوبي مستقل از برجام پيگيري و تعيين تكليف شود و 
همين اصل نيز در مذاكرات و توافق هايي كه تاكنون صورت 

گرفته، به عنوان يك مبناي اساس�ي مدنظر بوده است.  اين 
مقام بانك مركزي در عين حال تأكيد كرد: با توجه به 
رش��د قابل مالحظه درآمدهاي ارزي به سبب افزايش 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنين رشد چشمگير 
قيمت نفت، با فرض حفظ شرايط موجود نيز سال جاري 
در مقايسه با سال گذش��ته از نظر درآمدهاي ارزي، در 
وضعيت بهتري قرار خواهيم داشت، اگرچه همانطور كه 
مقامات وزارت امور خارجه نيز اعالم كردند، جمهوري 
اسالمي ايران، آزادسازي منابع مسدود شده را حق مسلم 
ملت ايران و مس��دود كردن آنها را اقدامي غيرقانوني 
مي داند و حداكثر ظرفيت خود را براي آزادس��ازي اين 
منابع در چارچوب مصالح و منافع مردم به كار بسته است.

    ارزهاي آزادشده
 در سه بخش هزينه مي شود

رييس سازمان برنامه و بودجه، سياست دولت را در قبال 
نحوه هزينه كرد ارزهاي آزاد شده ايران از ديگر كشورها 
براي جبران كس��ري بودجه، توسعه و پيشرفت كشور 
اعالم كرد. مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و 
بودجه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ارزهاي آزاد شده 
ايران در ديگر كشورها تا چه ميزان مي تواند به جبران 
كسري بودجه سال جاري كمك كند و در كدام بخش ها 
هزينه خواهد شد، گفت: ارزهاي آزاد شده در سه بخش 
در اختيار بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و دولت قرار 
مي گيرد تا براساس سياست و برنامه مشخص هزينه 
شود.وي در واكنش به انتظار افكار عمومي در خصوص 
اينكه با آزادس��ازي ارزهاي بلوكه ش��ده ايران اتفاقات 
موثري در كشور اتفاق بيفتد، بيان كرد: قطعا همينطور 
اس��ت و اگر ارزي آزاد ش��ود، براي كمك به پيشرفت 
پروژه هاي عمراني، كارهاي زيرساختي و رفع مشكالت 

مردم تزريق مي شود و اين موضوع كامال روشن است.

اخبار

ويژه
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پرداخت تسهيالت بانكي
فقط با صورتحساب  الكترونيك

از ابتداي ارديبهشت ماه متقاضيان دريافت تسهيالت 
مرتبط با تامين مالي زنجيره توليد در هفت اس��تان 
به صورت آزمايش��ي و در پنج صنعت منتخب، الزاما 
بايد داراي صورتحساب الكترونيكي باشند.مصطفي 
قمري وفا، مدير روابط عمومي بانك مركزي نوش��ت: 
با پيش��نهاد وزارت صمت و موافق��ت بانك مركزي 
مقرر شد از ابتداي ارديبهشت ماه متقاضيان دريافت 
تسهيالت مرتبط با تامين مالي زنجيره توليد در هفت 
اس��تان به صورت آزمايشي )خراسان رضوي، فارس، 
يزد، تهران، آذربايجان شرقي، مركزي و خوزستان( و 
در پنج صنعت منتخب )صنعت غذايي، لوازم خانگي، 
تاير، قطعات خودرو و مصالح ساختماني(، الزاما بايد 
داراي صورتحس��اب الكترونيكي باش��ند. در مرحله 
دوم از 15 ارديبهش��ت در تمام استان هاي كشور اين 
الزام براي آن صنايع عملياتي مي ش��ود و در گام سوم 
و از ابتداي خردادماه تمامي صنايع براي اس��تفاده از 
تسهيالت مرتبط با تامين مالي زنجيره توليد بايد داراي 
صورتحساب الكترونيكي از سامانه جامع تجارت باشند.

برنامه اتحاديه اروپا براي تصويب 
ششمين بسته تحريمي عليه روسيه

رييس كميسيون اروپا )EC( از برنامه كشورهاي اين 
قاره براي تصويب ششمين بسته تحريمي عليه بخش 
بانكي و انرژي روسيه خبر داد.به گزارش خبرگزاري 
تسنيم به نقل از خبرگزاري تاس، اورسوال فون در الين، 
رييس كميس��يون اروپا )EC( در گفت وگو با روزنامه 
آلماني »بيلدام زونتاگ« اعالم كرد كه اتحاديه اروپا به 
علت ادامه جنگ اوكراين در حال بررسي اقداماتي عليه 
بخش بانكي روسيه، به ويژه اسبربانك Sberbank، و 
همچنين محدوديت هايي در بخش انرژي است.رييس 
كميسيون اروپا روز يكشنبه درباره نكات كليدي بسته 
ششم تحريم هاي روس��يه گفت: ما همچنان بخش 
بانكي، به ويژه اسبربانك را كه 37 درصد از بخش بانكي 
روسيه را به خود اختصاص مي دهد، در نظر مي گيريم. 
و البته، بخش انرژي نيز مورد بحث قرار مي گيرد.وي 
تاكيد كرد: اتحاديه اروپا در حال حاضر در حال توسعه 
»مكانيسم هايي هوشمند« است كه بتواند بخش نفتي 
را در بسته بعدي تحريم ها عليه روسيه بگنجاند.اين 
مقام اتحاديه اروپا همچنين انتقادات عليه دولت آلمان 
مبني بر »به تعويق انداختن« تحريم هاي ضد روسيه را 
رد كرد.بر اساس اين گزارش، وي تاكيد كرد كه آلمان 
براي س��ال ها از اوكراين حمايت كرده و هر پنج بسته 
تحريمي را ظرف 48 ساعت تصويب كرده است. در پي 
حمله روسيه به اوكراين، غرب تحريم هاي گسترده اي 
را عليه مس��كو وضع كرد. در تاريخ 3 مارس، سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روسيه اين اقدامات غرب را »نوعي 
ماليات بر اس��تقالل« خواند. وي گفت مطمئن است 
»اين تنش ها به زودي فروكش خواهد كرد« و راه حلي 

براي وضعيت اوكراين پيدا خواهد شد.

 پيام تبريك مديرعامل 
 بانك سپه  به مناسبت

 روز ارتش جمهوري اسالمي
مديرعامل بانك سپه طي پيامي به فرمانده كل ارتش، 
فرارس��يدن 29 فروردين م��اه »روز ارتش جمهوري 
اسالمي« را تبريك گفت و از حماسه آفريني هاي نيروي 

زميني آجا تجليل كرد. 
متن كامل پيام دكتر آيت اهلل ابراهيمي بدين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي

فرمانده محترم كل ارتش جمهوري اسالمي ايران
با سالم و احترام؛ 

 در كم��ال مس��رت و خرس��ندي فرارس��يدن
 29 فروردين ماه روز ارتش جمهوري اسالمي و تجليل 
از حماسه آفريني هاي نيروي زميني آجا را به جنابعالي 
و آحاد فرمانده��ان، مديران و كاركنان مومن، متعهد، 
انقالبي و واليي ارتش تبريك و تهنيت عرض مي نمايم. 
خداي بزرگ را ش��اكريم كه ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در س��ايه تعاليم و رهنموده��اي فرمانده معظم 
كل قوا )مدظله العالي( با بصيرتي انقالبي، شجاعانه و 
سلحش��ورانه در صيانت از استقالل، تماميت ارضي و 
امنيت ملي كشور سربلند است و تمامي هستي خود 
را براي ع��زت و اقت��دار ايران عزي��ز در طبق اخالص 
 نهاده است. بي شك تحقق شعار سال 1401 »توليد، 
دانش بنيان و اشتغال آفرين« كه با رهنمودهاي مدبرانه 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در رأس برنامه هاي 
بانك سپه قرار گرفته، مستلزم امنيت اقتصادي است كه 
اس��اس آن مرهون مجاهدت هاي صادقانه و شجاعانه 
نيروهاي مس��لح است كه به فضل الهي با هوشمندي، 
اقتدار و آمادگي هاي همه جانبه، امكان هرگونه جسارت، 
تعدي و تجاوز به ايران اس��المي را از دشمنان سلب و 
محيطي پايدار و باثبات براي فعاليت و جهاد اقتصادي 
فراهم آورده اند. در اين رهگذر »بانك س��په« به عنوان 
يكي از طاليه داران سنگر اقتصادي كشور، افتخار دارد 
در زمره ياري دهندگان نيروهاي مس��لح؛ ظرفيت ها و 
توانمندي هاي تخصصي خود را پشتيبان مسير تعالي و 
بالندگي روزافزون ارتش جان بركف جمهوري اسالمي 
ايران قرارداده و از فعاليت هاي دانش بنيان آن حمايت 
كند. با گراميداشت يادوخاطره شهداي گرانقدر ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، دوام توفيق آن برادر گرانقدر 
وخانواده ب��زرگ ارتش مكتبي تحت عنايات حضرت 
بقيه اهلل االعظم )عج( و تبعيت از تدابير و منويات نوراني 
مقام معظم رهبري و فرمانده��ي كل قوا حضرت امام 
خامنه اي )مدظله العالي( را از درگاه خداوند متعال طلب 

مي كنم.  ومن اهلل التوفيق
آيت اهلل ابراهيمي- مديرعامل بانك سپه

توافق اوليه براي آزادسازي منابع مسدودي ايران انجام شده اما هنوز منابع مذكور آزاد و وصول نشده است

خلق پول و اضافه برداشت بانك ها به دليل مهار موسسات غيرمجاز بانكي و آثار اوليه تحريم ها بايد مهار شود

ارزهايآزادشدهدرسهبخشهزينهميشود

سهم باالي خلق پول بانك ها از ۴9۰۰ همت نقدينگي
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

با وجود هش��دارهاي مهمي كه در م��ورد خلق بي رويه 
نقدينگي ارايه مي ش��ود، اما روند خل��ق بي ضابطه پول 
توسط شبكه بانكي همچنان ادامه دارد و در به هم ريختگي 
بازارهاي مختلف و تالطم قيمت ها س��هيم بوده اس��ت. 
نقدينگي در بهمن ماه 1400 نسبت به اسفند ماه 1399، 
با افزايشي به مقدار 1148 هزار ميليارد تومان و معادل با 
نرخ رشد 33 درصد، به رقمي بالغ بر 4624 هزار ميليارد 
تومان رسيده و طبق برآوردها در انتهاي اسفندماه از رقم 
4750 هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است. اين ارقام 
بدان معني است كه در سال 1400، نقدينگي در حدود 
1300 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.همچنين 
آمارهاي بانك مركزي از افزاي��ش 32.3 درصدي مانده 
سپرده ها و 36.1 درصدي مانده تسهيالت بانكي در 10 
ماهه 1400 است.در دي ماه 1400 مانده كل سپرده ها 
به رقم 5127 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است كه 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل 
41.8 و 32.3 درصد افزايش را نش��ان مي دهد.مانده كل 
تسهيالت در اين زمان 3799 هزار و 600 ميليارد تومان 
است كه نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل و پايان سال 
گذشته معادل 44.6 و 36.1 درصد افزايش داشته است.

خلق روزانه نقدينگي نيز طي سال 1400، روندي صعودي 
را در پيش گرفته و طي شش ماهه دوم سال 1400 هم كه 
مديريت پولي كشور به دست تيم اقتصادي دولت جديد 
سپرده شده است، اين روند ادامه داشته است. خلق روزانه 
نقدينگي طي 6 ماه نخست سال 1400، به طور متوسط 
3180 ميليارد تومان بوده، اما اين رقم طي 9 ماه نخست و 
11 ماه نخست به ترتيب به مقدار 3445 و 3416 ميليارد 
تومان در هر روز رسيده و طي 12 ماه نيز از اين ارقام فراتر 
رفته است.با گذر از مباحث مذكور، اين سوال مطرح است 
كه چه عواملي موجب افزايش بي حدوحصر نقدينگي در 

سال 1400 شده اند.

  سهم باالي خلق پول بانك ها از رشد نقدينگي
در سال هاي بعد از دولت احمدي نژاد و با شروع به كار دولت 
روحاني، اقتصاد با دو پديده مختلف مواجه شد كه هر دو 
نياز به نقدينگي بيشتر را مطرح كرد. از يك سو موسسات 
غيرمجاز كه هزينه زيادي براي پرداخت سپرده ها طلب 
مي كرد و ه��زاران ميليارد تومان اعتبار نياز داش��ت و از 
سوي ديگر، موضوع خروج امريكا از برجام و تحريم هاي 
ارزي و بانكي، كه موجب چند برابر ش��دن نرخ ارز، تورم، 
هزينه هاي مبادله و افزاي��ش نياز واحدهاي اقتصادي به 
نقدينگي بيشتر شد و به عقيده برخي كارشناسان، نياز 
به نقدينگي عمال بين 6 تا 10 برابر يا بيشتر افزايش يافت. 
در نتيجه نياز به تزريق ريال ضروري بود و بانك مركزي 
ودولت بايد موقتا برخي تصميمات را اجرايي مي كردند و 
مثال جريمه 34 درصدي اضافه برداشت ها را تبديل به خط 
اعتباري 18 درصدي كردند. يعني بانك ها نه تنها جريمه 
نمي شدند بلكه از وام ارزان قيمت 18 درصدي در مقايسه 
با تورم باالي سال هاي اخير بهره مند شدند. همين موضوع 
 عمال بازار بين بانكي را نيز با افزايش معامالت و تسهيالت 
بين بانكي با نرخ هاي كمتر از 20 درصد مواجه كرد و خلق 
پول چند برابر شد و در برخي سال ها با ارقام عجيب شاهد 
معامالت بين بانكي و تس��هيالت بين بانكي بوده ايم كه 
عمال موجب شده كه رقم نقدينگي از 500 همت در پايان 
دولت احمدي نژاد به 5 هزار ميليارد تومان در شرايط امروز 
برسد و 10 برابر شود.اما اكنون كه اثر موسسات غيرمجاز 
برطرف شده و تحريم ها نيز اثر خود را بر اقتصاد و نرخ ها 
گذاشته است، ضرورت دارد كه اضافه برداشت ها كنترل 

شود و حتي خلق پول و معامالت بين بانكي در بازار بين 
بانكي مهار ش��ود تا خلق پول و نقدينگي كمتري داشته 
باش��يم. از مجموع 1148 هزار ميليارد تومان نقدينگي 
جديدي كه طي 11 ماه نخست 1400 خلق شده است، 
122 هزار ميليارد تومان )معادل با 11 درصد( از محل پايه 
پولي و 1026 هزار ميليارد تومان )معادل با 89 درصد( از 
محل خلق پول توسط بانك ها بوده است، اين بدان معني 
اس��ت كه علي  رغم مديريت دولت بر كنترل استقراض 
از بانك مرك��زي و بازپرداخت بدهي به آن، اما نقدينگي 
راه ديگ��ري را در پيش گرفته اس��ت و ش��تابان به پيش 
مي  رود، اين درحالي است كه بخش هاي توليدي به دليل 
سخت گيري بانك ها در اعطاي تسهيالت و باال بودن ارقام 
مورد نياز براي تأمين سرمايه در گردش، همچنان منتظر 
تزريق پول هستند و عماًل مشخص نيست كه بانك ها به 
چه منظور اقدام به خلق پول مي  نمايند.در زمينه پايه پولي 
نيز هرچند كه دولت تالش خود را براي عدم استقراض از 
بانك مركزي انجام داده است، اما همچنان، بانك ها عامل 
مسلط در رشد پايه پولي شده اند و بدهي بانك ها به بانك 
مركزي از 117 هزار ميليارد تومان در اس��فند 1399، با 
69 هزار ميليارد تومان افزايش، به رقم 186 هزار ميليارد 
تومان در بهمن 1400 رس��يده است و جالب توجه آنكه 
ح��دود 60 درصد از بدهي مذك��ور، مربوط به بانك هاي 
غيردولتي است.نقدينگي عامل فقر مردم و رشد قيمت ها 
و تورم و كاهش قدرت خريد خانوارهاست و مردم دولت را 
مسوول مي دانند و لذا دولت بايد مراقب عملكرد بانك ها 
باشد و مانع از پول پاشي بانك ها شود. با ادامه اين وضعيت، 
پيش بيني مي شود بزودي نقدينگي از مرز 5000 همت 
هم عبور كند. دولت بايد از طريق افزايش نرخ ذخيره قانوني 
بانك هاي بي انضباط مالي.تعيين سقف رشد ترازنامه براي 
بانك هايي كه در خدمت رونق بخش هاي توليدي نيستند.

مديريت قوي، ش��فاف و منسجم بر وضعيت تسهيالت 
كالن كه يكي از محورهاي اصلي خلق نقدينگي اس��ت، 

نقدينگي را مهار كند.

   كنترل اضافه برداشت بانك ها
مش��روط كردن اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداش��ت 
بانك ها به اخذ وثيقه، از مسير كنترل پايه پولي به كاهش 
تورم مي انجامد.يكي از معضالت اقتصاد ايران به ساختار 
نظام بانكداري بازمي گردد كه يكي از مهم ترين محورهاي 
آن رابطه معيوب بانك ه��ا و بانك مركزي در قالب اضافه 
برداش��ت از منابع بانك مركزي اس��ت. طي س��ال هاي 
گذشته بانك ها وقتي به داليل مختلف مانند تأمين مالي 
س��رمايه گذاري هاي غيراقتصادي خاص يا به هر دليل 
ديگر دچار ناترازي مي شدند، براي تراز كردن منابع مالي 
و پشتيباني از سپرده هاي مردم به اضافه برداشت از بانك 
مركزي روي مي آوردند.مراجعه به جديدترين سري هاي 
زماني بانك مركزي مربوط به مانده متغيرهاي عمده پولي 
و اعتباري در دي ماه 1400 نش��ان مي دهد كه پايه پولي 
طي يكسال منتهي به دي ماه 35.5 درصد افزايش يافته 
است كه 13.2 درصد از اين رقم مربوط به مطالبات بانك 
مركزي از بانك ها است.بر همين اساس، مطالبات بانك 
مركزي از بانك ها رقمي بالغ بر 175 هزار ميليارد تومان 
بوده كه طي يكسال منتهي به دي ماه بيش از 46 درصد 

افزايش را ثبت كرده است.

    عامل جذابيت اضافه برداشت
س��يد علي روحاني؛ معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه معتقد است: »زماني 
كه بانك ها از بانك مركزي اضافه برداشت انجام مي دهند و 

با آن برخورد نمي شود، اين امر يك سيگنال قوي به شبكه 
بانكي مي دهد مبني بر اينكه براي خلق اعتبار توس��ط 
بانك ها تقريبا حدي وجود ندارد و خلق پول براي بانك ها 
قطعا س��ودآور خواهد بود. به اين دليل كه بانك ها در هر 
حوزه اي سرمايه گذاري كنند، به جهت آن رشد نقدينگي 
كه ايج��اد كرده اند، قيمت كاالها ب��ه خصوص دارايي ها 
افزايش خواهد يافت. لذا اگر بانك ها پول خلق شده را در هر 
حوزه اي )از جمله ارز، ملك و …( منتقل كنند، در حقيقت 
در قيمت هاي پيشين خريداري ها )سرمايه گذاري ها( را 
انجام مي دهند. از آن طرف، براي اضافه برداشت از بانك 
مركزي براي آنها تنبيهي وجود ندارد و يك شوك قيمتي 
رخ مي دهد و همه آن سرمايه گذاري هايي كه بانك ها انجام 
داده اند، ارزش چند برابري پيدا مي كند و با بخشي از آن 
سود مي توانند همه آن هزينه ها و جرايم را پرداخت كنند. 
اتفاقي كه در چند سال اخير با آن مواجه بوده ايم خصوصا 

توسط چند بانك خاص، دقيقا همين موضوع بود«.

   تورم زايي از مسير پايه پولي
آثار مختلف��ي براي اضافه برداش��ت بانك ها مي توان 
برشمرد كه مهم ترين آنها، افزايش تورم از مسير افزايش 
پايه پولي است؛ به ويژه در زماني كه اين منابع با انحراف 
از بخش هاي توليدي، به س��مت خري��د دارايي هايي 
همچون ملك، طال و ارز برود.زمستان 96 يك مطالعه 
علمي در فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي به چاپ رسيده 
كه با مدل س��ازي اقتصاد ايران در بازه زماني 1369 تا 
1393 نتيجه گي��ري مي كند؛ »افزايش اس��تقراض 
بانك ها از بانك مركزي منجر به كاهش توليد و بروز تورم 
بيشتر مي شود«. اين پژوهش بر اساس مدل سازي خود 
درباره آثار »تكانه استقراض بانك ها از بانك مركزي« 
مي گويد: »با افزايش پايه پولي ناشي از افزايش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، نقدينگي به ميزان 5 درصد 
افزايش خواهد يافت ... افزايش هزينه توليد و كاهش 
دسترس��ي به اعتبارات بانكي باعث كاهش استخدام 
نيروي كار به ميزان 3 درصد، كاهش سرمايه گذاري به 
ميزان 2 درصد و كاهش موجودي سرمايه به ميزان 5 
درصد شده و در نتيجه منجر به كاهش توليد به ميزان 
1 درصد و افزايش تورم به ميزان 5.1 درصد مي شود«.

بر همين اساس مطالعه صورت گرفته پيشنهاد مي كند 
كه »سياست گذار پولي تا حد امكان از افزايش استقراض 
سيستم بانكي از بانك مركزي كه منجر به افزايش پايه 

پولي مي شود جلوگيري كند«.

    راهكارهاي كنترل اضافه برداشت
كارشناسان معتقدند يكي از راهكارهاي كاهش تورم، 
كنترل بده��ي بانك ها به بانك مركزي اس��ت. مريم 
همتي؛ پژوهش��گر پژوهش��كده پولي بانكي درمورد 
راهكار كنترل اضافه برداشت بانك ها معتقد است: »در 
افق بلندمدت ارتقاي سطح شفافيت در آمارهاي پولي 
و اصالح روابط دولت و بانك مركزي از اقداماتي است 
كه بايد مورد نظر مقام هاي پولي مالي قرار گيرد«. علي 
صالح آبادي؛ رييس كل بانك مركزي طي 6 ماهي كه 
در اين جايگاه قرار گرفته بارها بر ضرورت اصالح رابطه 
بانك مركزي و بانك ها و برنامه هاي خود براي نظارت 
هوشمند و اصالح ترازنامه بانك ها تصريح كرده است. 
وي در دي��دار نوروزي با مدي��ران عامل بانك ها هفت 
دستور در چارچوب برنامه جامع تحول و اصالح شبكه 
بانكي كشور صادر كرد كه در يك مورد آن تأكيد مي كند 
»اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي طبق قانون 
بودجه 1401 جز با سپردن وثايق معتبر، ممنوع است«.

    گامي در راستاي انضباط پولي
در همين راستا، 24 فروردين ماه بانك مركزي به استناد 
قانون بودجه سال 1401 خطاب به شبكه بانكي تاكيد كرد 
كه از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفًا 
با اخذ وثيقه امكان پذير خواهد بود. در اين ابالغيه آمده است 
كه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه در حال حاضر 
داراي اضافه برداشت هستند، نسبت به توديع وثيقه از جمله 
ارز، طال و اوراق بهادار نزد بان��ك مركزي اقدام كنند و در 
صورت عدم تسويه اضافه برداشت بانك يا موسسه اعتباري 
غيربانكي ظرف مهلت مشخص، بانك مركزي نسبت به 

فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد كرد.

    مزيت هاي اقدام جديد
اقدام اخير بانك مركزي به پشتوانه قانون بودجه، عالوه بر 
ايجاد انضباط پولي در شبكه بانكي، مي تواند مانع هدررفت 
منابع بانكي ش��ود چرا كه ديگر همچون گذشته دست 
بانك ها براي جبران خطاهاي خود از جيب بانك مركزي 
فراهم نيست. از طرفي تفاوت بانك هايي كه عمليات سالم 
دارند با آنهايي كه ترازنامه ابهام برانگيز دارند مش��خص 
خواهد شد و بانك ها ناچار خواهند شد به سمت سالم سازي 
ترازنامه بروند كه يكي از برنامه هاي اعالم شده بانك مركزي 
است. اما مهم ترين نتيجه چنين رويكردي، كنترل پايه 
پولي از محل كاهش مطالبات بانك مركزي از بانك ها است 
كه آثار آن بيش از هر چيز مي تواند در كنترل نقدينگي و 

تورم و بهبود نسبي قدرت خريد خانوارها مشاهده گردد.

    اولويت اوراق
نكته مهم ديگري كه در دستورالعمل اخير به چشم مي آيد، 
تأكيد بر اوراق بدهي به عنوان يكي از وثايق معتبر است. با 
وجودي كه بر اساس ابالغ بانك مركزي، بايد حداقل 3 درصد 
سپرده هاي بانك ها از جنس اوراق باشد، ولي به طور كامل از 
سوي بانك ها رعايت نمي شود. نكته اينجاست كه بهتر است 
بانك مركزي تأكيد ويژه اي روي اين دسته از وثايق داشته 
باشد، چرا كه مي تواند تقاضاي خوبي براي اوراق دولتي فراهم 
نمايد تا بخشي از كسري بودجه را از اين مسير -كه آثار تورمي 
كمتري دارد- جبران كند.از س��وي ديگر با انباشت حجم 
عظيمي از دارايي ها مانند طال، ملك و ارز نزد بانك ها، بانك 
به عنوان يك نهاد سودمحور كه تمايل به افزايش قيمت اين 
دارايي ها دارد چه بسا به التهاب اين بازارها دامن بزند تا هم 
ارزش كل دارايي هايش بيشتر شود و هم ارزش اسمي وثايقي 
از اين جنس نزد بانك مركزي بيشتر شود. بنابراين با دريافت 
وثيقه اضافه برداشت به شكل اوراق، در حقيقت بانك مركزي 
به نوعي اثر تورمي ثانويه اين وثايق را هم خنثي خواهد كرد.
الزم به ذكر است كه پاشنه آشيل سياست جديد، تسهيالت 
تكليفي است چرا كه با اين كار در حقيقت خود دولت بانك ها 
را به سمت اضافه برداشت سوق خواهد داد، لذا دولت جديد 
كه نگاهي سازنده به اصالحات ساختاري در نظام بانكي دارد، 

بايد به اين موضوع مهم نيز توجه نمايد.

    لزوم اصالح رابطه بانك ها و بانك مركزي
كارشناس��ان معتقدند يكي از لوازم ض��روري حكمراني 
پولي، قاعده مند كردن تعامل بانك ها با بانك مركزي است. 
همه بانك هاي مركزي جهان در اين راستا، قواعد دقيقي 
تعريف  مي كنند. از جمله شرايط دريافت تسهيالت آماده 
يا همان تس��هيالت نقدينگي كوتاه مدت بانك ها از بانك 
مركزي )در قالب خطوط اعتباري يا اضافه برداشت(، توديع 
وثيقه نقدشونده و بدون  ريسك نزد بانك مركزي است؛ اما 
اين مهم تاكنون كمتر در نظام بانكي كشور رعايت شده و 
اضافه برداشت ها از بانك مركزي كه در  واقع دست انداختن 

بانك ها و موسس��ات اعتباري در جيب اموال عمومي كه 
متولي نگهداري آن بانك مركزي است، بدون هيچ ضمانت 
بازگشتي انجام شده است. در همين ارتباط رييس كل بانك 
مركزي نيز از زمان آغاز به فعاليت، اصالح رابطه بانك ها و 
بانك مركزي را به عنوان يكي از اضالع اساسي اصالح نظام 
بانكي برشمرده و از آن به عنوان يكي از مهم ترين برنامه هاي 
در دست اقدام بانك مركزي در اين دوره ياد كرده است. علي 
صالح آبادي در ديدار نوروزي خود با مديران عامل بانك ها نيز 
بر لزوم رعايت انضباط مالي و بهداشت اعتباري در بانك ها 
تاكيد كرده و گفته بود كه اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مركزي طبق قانون بودجه سال 1401 جز با سپردن وثايق 
معتبر، ممنوع اس��ت.حاال و با ابالغيه 24 فروردين بانك 
مركزي پيگيري اين موضوع از طرف بانك مركزي جدي تر 
از قبل شده است. ابالغيه مذكور شامل سه بند مهم است: 

1- از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفًا 
با اخذ وثيقه امكان پذير خواهد بود.

2- مقتضي است بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
كه در حال حاضر داراي اضافه برداشت مي باشند، نسبت 
به توديع وثيقه مطابق »دستورالعمل اجرايي انجام عمليات 
ب��ازار باز و اعطاي اعتبار در قبال أخذ وثيقه توس��ط بانك 
مركزي« مصوب جلس��ه مورخ 27  /1  /1398 و اصالحات 
بع��دي آن از جمله ارز، طال و اوراق بهادار نزد بانك مركزي 

اقدام كنند.
3- بديهي اس��ت در صورت عدم تس��ويه به موقع اضافه 
برداشت بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي ظرف مهلت 
مشخص كه در ضوابط اجرايي ناظر ذكر خواهد شد، بانك 
مركزي در چهارچوب سازوكاري مدون و مستمر، نسبت 
به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد كرد.

بر اين اساس بانك مركزي به شبكه بانكي اعالم كرده است 
ك��ه از اين پس امكان اضافه برداش��ت بدون توديع وثيقه 
معتبر را نخواهند داش��ت، و نيز بانك هايي كه از گذشته 
داراي اضافه برداش��ت هستند بايد نسبت به توديع وثيقه 
اقدام كنند. همچنين بانك مركزي به بانك ها هشدار داده 
است كه در صورت عدم تس��ويه به موقع اضافه برداشت ، 
ظرف مهلت مشخص نس��بت به فروش وثايق و استيفاي 
مطالبات خود اقدام خواهد كرد. بنابراين مي توان گفت با 
اين ابالغيه مس��ير اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 
سخت و منضبط مي شود و در صورت اجراي دقيق مفاد آن 
مي توانيم به كنترل تورم از مسير كاهش پايه پولي و خلق 
پول بانك ها اميدوار باشيم.هر چند براي بازپرداخت اضافه 
برداش��ت س��ود 34 درصدي در نظر گرفته شده است اما 
حجم انباشت بدهي بانك ها نزد بانك مركزي به خوبي نشان 
مي دهد اين برداشت ها يا به سختي و به تدريج و با افت ارزش 
پول به حساب بانك مركزي بازمي گردد يا همچنان به عنوان 
مطالبات معوق بانك مركزي باقي مي مانند. اين برداشت ها 
از بانك مركزي كه پيش از اين بدون هيچ وثيقه و ضمانتي 
انجام مي شد، به جز آثار تورمي شديد كه به علت افزايش 
حجم نقدينگي و پايه پولي دربر دارد، پول پرقدرت بانك 
مركزي را هم به جيب بانك ها و شركت هاي زيرمجموعه 
آنها مي ريزد بدون اينكه از س��ود اين منابع عمومي، توده 
مردم برخوردار شوند؛ س��ود آن انحصارا در دست بانك 
باقي مي ماند و آنها با بي انضباطي مالي به تعميق بحران 
نظام بانكي دامن مي زنند. وقتي بانك ها راحت بتوانند 
بانك مرك��زي را متقاعد كنند كه ب��ا كمترين جريمه 
براي آنان پول چاپ كند، معنايش اين اس��ت كه هزينه 
كارايي نداشتن سيستم بانكي را مردم بايد با تحمل تورم 
افسارگسيخته بپردازند. به عبارت ديگر، برداشت هاي 
اضافي بانك ها در قسمت هاي مولد و توليدي كشور هزينه 

نشده و خود عاملي براي افزايش تورم كشور بوده است.



دارايكم اولي��ن صندوقي بود كه دولت گذش��ته به مردم 
فروخت و اين صندوق در ابتدا توانس��ت يك سود خوبي را 
به جيب خريداران واريز كند. همين مساله انگيزه اي شد تا 
زمان اعالم فروش واحد هاي دومين صندوق دولتي با نام 
پااليشي يكم، مردم به خريد آن رغبت نشان دهند. شروع 
ماجرا هاي ريزش بازار سرمايه در مرداد ماه ۹۹ با اختالفات 
دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر مديريت و مالكيت پااليشي 
يكم بود و همين مساله نش��ان داد كه اين صندوق دولتي 
احتماال پا ق��دم خوبي نه براي س��هامداران و نه براي بازار 
س��رمايه خواهد داش��ت. به هر صورت فروش واحد هاي 
پااليشي يكم در شهريورماه ۹۹ آغاز و پايان يافت و معامالت 
اين صندوق از آذرماه همان سال شروع شد. در همان روز هاي 
ابتدايي اندكي قيمت پااليشي يكم باالتر از قيمت فروخته 
ش��د بود، اما پس از آن سقوط پااليشي يكم به زير قيمت 
فروخته شده آغاز شد. سقوطي كه موجب شد در اين سال ها 
ديگر هيچگاه پااليشي يكم قيمت ده هزار تومان را به خود 
نبيند. ارزش سبد ۵۰۰واحدي صندوق پااليشي يكم روز 
چهارشنبه به ۳ميليون و ۶۵۰هزار تومان رسيد. بررسي   ها 
 نش��ان مي دهد در حال حاضر NAV »پااليش��ي يكم« 

كمتر از قيمت خريداري شده است.

    وعده ها تحقق نيافت
با نصف شدن قيمت پااليشي يكم در اواخر دي ماه سال ۹۹ 
مسووالن دولتي وعده بازگشت قيمت اين نماد و حمايت 
از آن را دادند. به هر صورت اين نماد درست چند روز بعد از 
آن وعده ها رشد كرد، اما باز هم قيمت ده هزار تومان را به 
خود نديد. در بهار سال گذشته بود كه وعده تخصيص سهام 
جايزه براي سهامداران پااليشي يكم به منظور جبران ضرر 
داده شد، اما اين وعده هم تا به امروز محقق نشد.  سپس با 
روي كار آمدن تيمي جديد در سازمان بورس، مجيد عشقي 
رييس سازمان بود وعده هاي حمايت از اين صندوق و حتي 
رسيدن آن به ارزش ذاتي را تا پايان سال ۱۴۰۰ داد كه اين 
امر هم محقق نشد و بعد از آن هم رييس سازمان بورس به 
صراحت مشكالت ديگري را براي صندوق پااليشي يكم 
مطرح كرد و عنوان نمود كه اين مشكالت بايد برطرف شود 
تا به مرور اوضاع در اين صندوق بهبود يابد. به هر صورت، 
وقتي كه در زمستان گذشته نفت با جنگ روسيه و اوكراين 
به بيش از ۱۰۰ دالر رس��يد اين اميد در دل س��هامداران 
پااليشي يكم زنده شد كه با رشد نماد هاي پااليشي از جمله 
شپنا، شبندر، شبريز و شتران اين صندوق هم رشد خواهد 
كرد، اما اين اتفاق آنگونه كه بايد رخ نداد.  از ۵ بهمن ماه سال 
گذشته كه رش��د قيمت نماد هاي پااليشي شروع شد به 
ترتيب اين نماد ها به شرح زير تا روز ۲۷ فروردين ماه ۱۴۰۱ 
رشد كردند: شپنا ۴۵ درصد، شبندر ۴۱ درصد، شبريز ۳۵ 
درصد و شتران ۶۱ درصد. اما پااليشي يكم در بازه مذكور 

تنها ۱۰ درصد رشد كرده است!

   چرا پااليشي يكم رشد نمي كند؟
جواد فالحيان، كارش��ناس بازار سرمايه در اين خصوص 
نوشت: مدل اين صندوق به گونه اي طراحي شده است كه 
هرگز اين صندوق نخواهد توانست به NAV خود برسد. 

يعني غيرممكن است كه اين صندوق به NAV خود برسد. 
چيزي كه طراحي شده اس��ت اين است كه اين صندوق 
۷۰ تا ۸۰ درصد NAV خود معامله شود و هم اكنون هم 
مالحظه مي كنيد كه تقريبا اين فاصله را در اين مدت حفظ 
كرده است؛ بنابراين اينكه ما انتظار داشته باشيم پااليشي 
يكم در محدوده NAV قرار بگيرد، امكان ندارد و اگر هم 
بخواهند كه يونيت هاي صندوق را ابطال نمايند عمال بايد 
در بازار بفروشند و در نتيجه NAV كاهش خواهد يافت؛ 
بنابراين انتظاري كه هست اين است كه اين پااليش يكم 
هيچگاه به NAV خود نخواهد رسيد و در همان محدوده 
۷۰ تا ۸۰ درصد NAV معامله خواهد شد. مهدي ميرزايي 
كارشناس بازار سرمايه در رابطه با علت اختالف بين قيمت 
 NAV :صندوق پااليش يكم نوشت nav معامله و ارزش
ارزش ذاتي صندوق را نشان مي دهد، اما قيمتي كه در بازار 
معامله مي شود لزوما قيمت ارزش ذاتي سهم نيست. يك 
زمان هايي قيمت معامله باالتر از ارزش ذاتي است و حباب 
شكل مي گيرد و برخي اوقات مانند شرايط حاضر قيمت 
پايين تر است. چرا كه قيمت ها در بازار تحت تاثير مولفه هاي 
مختلف از جمله انتظارات آتي س��رمايه گذاران نسبت به 
چشم انداز بورس و تحوالت بازارهاي موازي است. همه اين 
موارد و عرضه و تقاضاي كه شكل مي گيرد، قيمت معامله 
صندوق را تشكيل مي دهند و لزومي ندارد كه ارتباط خاصي 
با NAV داشته باشد. البته كه خيلي هم بي ارتباط نيست، 
اما اين ارتباط به صورت يك به يك هم نيس��ت و موضوع 
عرضه و تقاضا مطرح اس��ت. يك كارشناس بازار سرمايه 
نيز درخصوص گفت: NAV ارزش ذاتي صندوق را نشان 

مي دهد، اما قيمتي كه در بازار معامله مي شود لزوما قيمت 
ارزش ذاتي سهم نيست. يك زمان هايي قيمت معامله باالتر 
از ارزش ذاتي است و حباب شكل مي گيرد و برخي اوقات 
مانند شرايط حاضر قيمت پايين تر است. چرا كه قيمت ها 
در بازار تحت تاثير مولفه هاي مختلف از جمله انتظارات 
آتي سرمايه گذاران نسبت به چشم انداز بورس و تحوالت 
بازارهاي موازي است. همه اين موارد و عرضه و تقاضاي كه 
شكل مي گيرد، قيمت معامله صندوق را تشكيل مي دهند 
و لزومي ندارد كه ارتباط خاصي با NAV داشته باشد. البته 
كه خيلي هم بي ارتباط نيس��ت، اما اين ارتباط به صورت 
يك به يك هم نيست و موضوع عرضه و تقاضا مطرح است. 
سازمان بورس خيلي دغدغه خاصي براي اين صندوق ندارد 
و بيشتر مشغول امور حاشيه اي و موارد ديگر است. اما در كل 
سازمان مي توانست مديريت  بهتري بر روي اين صندوق 
داشته باش��د. به طور مثال مي توانست كنترل مديريتي 
مناسب تري بر روي دامنه نوسان و خريد و فروش واحدهاي 
آن داشته باشد. خود صندوق تثبيت بازار نيز مي توانست 
براي مديريت بهتر قيمتي به اين صندوق ورود كند. به طور 
كل دست سازمان بورس براي كنترل اين صندوق به دليل 
ابزارهاي كه در اختيار دارد باز بوده و هست، اما چرا اين كار 
صورت نگرفته و نمي گيرد، سوالي است كه بايد از مسووالن 
سازمان بورس مطالبه شود و اگر مسائل حاشيه اي اجازه 

دهد، مي توانند براي آن پاسخ داشته باشند.

   به ETFها اميدوار باشيم؟
علي احمدزاده اصل درمورد دليل معامله ش��دن س��هام 

صندوق دارايكم و پااليشي يكم زير قيمت NAV، توضيح 
داد: اصوال شركت هاي سرمايه گذاري يا مجموعه هايي كه 
داراي سهام هاي گوناگون هستند - همانند صندوق هاي 
ETF - زير قيمت NAV معامله مي شوند اما به سبب شرايط 
حال حاضر مي توان اميد داشت كه تا پايان امسال قيمت 
 NAV معامالتي دو صندوق پااليش��ي  يكم و دارايكم به
نزديك شود. وي با اشاره اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار 
براي فراهم كردن اعمال راي غيردولتي ها در صندوق هاي 
دارا يكم و پااليشي يكم و همچنين تبديل يونيت هاي اين 
دو صندوق به سهام ممتاز گفت: اين تصميم به نوعي براي 
شركت هاي سرمايه گذاري و نهادهاي مالي، هلدينگ ها و 
غيره مي تواند خبر مثبتي باشد و عملكرد اين صندوق ها 
را پوياتر از گذشته كند. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه اكنون مهم ترين امتيازي كه دو صندوق دارايكم و 
پااليشي  يكم در مقايسه با ساير صندوق ها دارند، مربوط 
به پتانسيل مجموع سهم هاي تشكيل دهنده آنها مي شود 
تاكيد كرد: با اين حال امتيازاتي كه قرار است در نظر گرفته 
شود، مي تواند پتانسيل صندوق هاي مذكور را ارتقا بخشد. 
از منظر بسياري از كارشناسان و فعاالن حوزه بازارسرمايه 
سهام دوصندوق پااليش��ي  يكم و دارايكم به ميزاني نقد 
هستند كه براي هرگونه سرمايه گذاري اعم از ميان مدت يا 
بلندمدت مي توانند جذاب باشند اما بايد دولت مداخالت 
خود را در اين صندوق ها كاهش دهد. احمدزاده اصل تاكيد 
كرد: ب��ا توجه به ارزندگي مجموع س��هم هاي موجود در 
پااليشي  يكم و دارايكم به سهامداران توصيه مي كنم در 

فروش سهام اين دو صندوق تعجيل نكنند.
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اقدام درست سازمان بورس
در افزايش تدريجي دامنه نوسان

سنا| مهدي سوري، كارش��ناس بازار سرمايه به 
اقدامات اخير س��ازمان بورس و تاثير آن در بهبود 
روند معامالت بازار سهام اشاره كرد و گفت: سازمان 
بورس در چند وقت گذشته اقداماتي را در راستاي 
بهبود وضعيت بازار س��رمايه انجام داد كه هر يك 
از آنها مي تواند زمينه ساز ايجاد تغييراتي در روند 

بازار باشد.
وي ب��ه افزايش يك درصدي دامنه نوس��ان تاكيد 
كرد و اظهار داشت: افزايش قابل توجه دامنه نوسان 
مي تواند منجر به افزايش نقدشوندگي، روان تر شدن 
معامالت، جلوگيري از صف ه��اي طوالني خريد 
و فروش معامالت و در نهايت حرفه اي تر ش��دن و 

استانداردسازي معامالت اين بازار شود.
س��وري با تاكيد بر اينك��ه افزايش يك درصدي 
دامنه نوس��ان نمي تواند تاثير چش��مگيري را با 
خود در روند بازار به همراه داش��ته باشد، گفت: 
س��هامداران بايد به اي��ن نكته توج��ه كنند كه 
افزايش قابل توجه يا حذف يك باره دامنه نوسان 
در كوتاه مدت تاثي��رات منفي را با خود به همراه 
خواهد داشت و س��بب افزايش شتاب در ضرر و 

زيان سهامداران تازه وارد مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: عالوه 
بر اينكه سازمان بورس اقدام درستي را در افزايش 
دامنه نوسان انجام داد، اين موضوع هم بايد مدنظر 
باشد كه اين سازمان تحت تاثير نوسان اخير ايجاد 
ش��ده در بازار، روش درستي را براي افزايش دامنه 

نوسان در دستور كار قرار داد.
به گفته وي، افزايش تدريجي دامنه نوس��ان اقدام 
درستي بود كه مسووالن حاضر در سازمان بورس 

مورد توجه خود قرار دادند.
سوري معتقد است كه اين موضوع بايد مدنظر باشد 
تا افزايش سرمايه با يك برنامه مشخص، پايدار و از 

پيش تعيين شده ادامه پيدا كند.
يك كارشناس بازار سرمايه اعالم كرد: نكته مورد 
تاكيد اين است كه س��رمايه گذاران تازه وارد بايد 
به طور حتم به اين موض��وع توجه كنند كه وقتي 
اعالم مي شود اقدامات سازمان بورس باعث كمك 
به حرفه اي تر شدن و استانداردسازي بازار سرمايه 
مي شود، الزامًا به تنهايي اين مسائل سبب رشد بازار 

سرمايه نخواهد شد.
وي افزود: در بس��ياري از موارد ش��اهد بوده ايم كه 
وقتي س��رمايه گذاران تازه وارد به صورت مستقيم 
و بدون دانش اقدام به خريد و فروش سهام در بازار 
مي كنند؛ احتمال از دست رفتن سرمايه آنها افزايش 

پيدا مي كند.
س��وري تاكيد كرد: س��هامداران بايد اين موضوع 
را مدنظر ق��رار دهند كه براي س��رمايه گذاري در 
بازارهاي حرفه اي بايد ضمن آموزش و حرفه اي تر 
شدن نحوه سرمايه گذاري، سرمايه خود را به صورت 

غيرمستقيم وارد اين بازار كنند.

بورس رشد مي كند؟
ش�هر بورس| هادي ميرعلمي، كارشناس بازار 
سرمايه اظهار داش��ت: به نظر مي رسد بازار هنوز 
درگير يك سري از مقاومت ها بوده كه هنوز موفق 
به عبور از آنها نشده است. در جريان معامالت امروز 
هم در گروه هاي خودرويي و پااليش��ي نوساناتي 

وجود داشت.
وي افزود: قيمت آخرين معامله برخي از سهام از 
قيمت پاياني آنها كمتر بود كه ممكن اس��ت فردا 
بازار با فش��ار فروش مواجه ش��ود، ولي اين اتفاق 
به معن��ي اصالح بازار نيس��ت. به نظر مي رس��د 
اين افزايش عرضه بيش��تر به معن��ي جابه جايي 
سهامداران بوده و اگر ارزش معامالت افزايش يابد 
بازار مي تواند به روند رو به رشد خود ادامه بدهد. در 
اين صورت، شاخص كل و سهام مختلف مي توانند 
از مقاومت ه��اي پيش روي خ��ود عبور كرده و به 

اهداف باالتر خود برسند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه به تشريح وضعيت 
كلي بورس پرداخت و گفت: بورس پس از اصالح 
فرسايش��ي خود در ح��دود ۷ ماه گذش��ته كه از 
شهريور ۱۴۰۰ آغاز شد و تا اسفندماه ادامه داشت، 
روند صع��ودي خوبي را آغاز كرده اس��ت. در اين 
مدت، ارزش معامالت رشد كرده و توانسته است 
كه از روندهاي نزولي عبور كند كه نشان از متفاوت 

بودن موج صعودي نسبت به قبل دارد.
هادي ميرعلمي افزود: در دوره رشد جديد بورس، 
كلي��ت بازار حدود ۱۵ درصد رش��د ك��رد، اما در 
هفته اي كه گذشت يك سري از اخبار منفي بازار 
را تحت تأثير قرار داد. از طرفي ديگر، سهام بزرگ 
به مقاومت هاي خود رس��يده بودند و نياز به ورود 

سهامداران تازه نفس در آنها احساس مي شد.
وي با بيان اينكه روند صعودي بورس ادامه خواهد 
داشت، گفت: به نظر مي رسد روند صعودي اينجا 
به پايان نمي رس��د و مي تواند كمي متعادل تر و با 
ش��يب كمتر تا فصل مجامع ادامه دار باشد. البته 
اميد زيادي به اهداف بسيار باال وجود ندارد و پس 
از كمي استراحت در همين نواحي، شاخص كل 
مي تواند به سمت ناحيه يك ميليون و ۵۰۰ هزار 

واحد و يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد رشد كند.
هادي ميرعلمي در مورد تغيير دامنه نوسان، يادآور 
شد: تغيير دامنه نوسان تصميم بسيار خوبي بود كه 
سازمان بعد از مدت ها تصميم گرفت تا به صورت 
فصلي دامنه نوسان رش��د پيدا كند. بزرگ ترين 
فسادي كه در بازار سرمايه شكل مي گيرد به خاطر 
وجود صف هاي خريد و فروش است. اين كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: محدوديت دامنه نوسان به 
بسياري از مشكالت سهامداران دامن زد كه امري 
فراموش نش��دني است. هر چه دامنه نوسان بازتر 
باش��د، صف هاي خريد و ف��روش در بازار كاهش 

مي يابند و بازار منطقي تر رفتار مي كند.

مقررات جديد صندوق هاي 
سرمايه گذاري اعالم مي شود

صدا و سيما| مجيد عش��قي، رييس سازمان بورس 
با بيان اينك��ه از تاريخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ تا امروز تعداد ۵ 
مجوز موافقت اصولي با تاسيس يا تبديل ساختار صندوق 
صادر شده است اظهار داشت: اين صندوق ها اصوال از نوع 
صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بدهي با سررسيد 
كوتاه مدت هستند كه اين امر نيازمند وجود مقادير قابل 
توجه اوراق بهادار با ويژگي هاي ياد شده است. عشقي 
گفت: چنانچ��ه برنامه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، 
انتشار اوراق دولتي كوتاه مدت با برنامه ريزي مستمر و 
معين و داراي نقدشوندگي مناسب باشد، امكان تاكيد بر 
اين موضوع در حد نصاب هاي سرمايه گذاري صندوق نيز 
وجود خواهد داشت. عشقي با اشاره به اينكه ۹۵ درصد 
از تركيب دارايي هاي صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
اوراق بهادار مختص اوراق دولتي، به خريد اوراق بهادار 
با درآمد ثابت، اس��ناد خزانه اس��المي و گواهي سپرده 
بانكي و سپرده بانكي اختصاص مي يابد اضافه كرد: از اين 
ميزان ۷۵ درصد از دارايي هاي صندوق به »اوراق بهادار با 
درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه اسالمي« 
تخصيص داده مي شود. رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در پايان تاكيد كرد: سازمان بورس در راستاي توسعه 
صندوق هاي مذكور، آمادگي دارد تا درخواست هاي مجوز 

تاسيس را در اسرع وقت بررسي و صادر كند.

حباب قيمت با عرضه خودرو
در بورس مي تركد

مهدي طغيان��ي، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
در خصوص واگذاري س��هام ۲ ش��ركت خودروسازي 
ايران خودرو و سايپا، اظهار داشت: گرچه در اين سال ها 
بخشي از سهام شركت هاي خودروسازي در بورس عرضه 
شده و به نوعي فرآيند خصوصي سازي شكل گرفته است، 
اما همچنان اداره اين شركت ها دولتي است و عمده اعضاي 
هيات مديره اين ۲ خودروساز توسط سهامداران دولتي 
منصوب مي شوند. وي گفت: اگر مديريت سهام دولت در 
اين شركت ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شود و نحوه 
تصميم گيري اين خودروسازها نيز مانند ديگر شركت ها 
انجام شود؛ به طور حتم اين شركت ها مي توانند به سمت 
كارايي بيشتر و كاهش هزينه هاي توليد حركت كنند. 
طغياني اضافه ك��رد: اگر دولت در جايگاه خود به عنوان 
ناظر، سياست گذار، توليد كننده و خودروسازان قرار گيرد، 
به نظر مي رسد، مشكل خودروسازان برطرف شود.عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: از داليل عمده اي 
كه دولت موفق به باز كردن كالف س��ردرگم و پيچيده 
خودروسازي نمي شود، اين است كه برخي از مسووالن 
در قالب سياست گذار، ناظر است و نيز در توليد نقش دارند. 
وي در خصوص فروش خودرو در بورس هم گفت: در اين 
شرايط كه خودرو به كاالي سرمايه اي تبديل شده است، 
بهترين راهكار براي خ��روج از اين وضعيت پيش بردن 
فروش خودرو به سمت حراج هاي واقعي است تا به دست 
دالالن بازار نيافتد. طغياني خاطرنشان كرد: بورس كاال 
بهترين و شايد به روزترين سيستمي است كه حراج 
واقعي در كش��ور را رقم مي زند، اي��رادات آن برطرف 
شده و سامانه هاي مشخصي دارد. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس در پايان تاكيد كرد: فروش خودرو 
در بورس كاال تصميم بسيار خوبي است؛ اگر بتوان 
اين اق��دام را براي خودروهاي پرتي��راژ انجام داد و 
همچنين ورود به بورس نيز تس��هيل شود؛ به نظر 
مي رسد بورس كاال بتواند حباب بازار را از بين ببرد.

عوارض صادرات فوالد خام 
براي جلوگيري از افزايش قيمت 
عليرضا پيمان پاك، رييس كل سازمان توسعه تجارت 
گفت: با توجه به بحران اوكراين و افزايش قيمت نفت 
از دي ۱۴۰۰، جهش قيمت كاالهاي صادراتي را شاهد 
بوديم كه باع��ث جذابيت در حوزه صادرات ش��د لذا 
س��تاد تنظيم بازار براي برقراري توازن بازار داخلي و 
خالي نشدن بازار از مواد صادراتي، دريافت عوارض ۱۸ 
درصدي از اي��ن كاالها را وضع كرد. وي فوالد، زنجيره 
حوزه فلزات، س��يمان و برخي محصوالت پزش��كي 
را مش��مول پرداخت ع��وارض ۱۸ درصدي كاالهاي 
صادراتي برشمرد و گفت: نياز كشور به اين كاالها موجب 
شده تا عوارض صادراتي گرفته شود بر اين اساس عوارض 
اين كاالهاي صادراتي به صورت پلكاني دريافت مي شود 
به طور نمونه اگر كااليي ۵ درصد افزايش قيمت جهاني 
داشته, ۲ درصد از آن و اگر ۴۲ درصد افزايش داشته ۲۲ 
درصد آن مشمول پرداخت عوارض صادرات مي شود 
كه دريافت اين عوارض با هدف تنظيم گري بازار داخلي 
است. رييس كل سازمان توسعه تجارت افزود: كميته 
كارشناس��ي در حال بررس��ي عوارض وضع ش��ده بر 
محصوالت كاموديتي يا كاالي اوليه )كااليي كه قابليت 
معامله با كاالي مشابه را دارد( است و پس از بررسي هاي 

كارشناسي احتمال دارد اين مصوبه بازنگري شود.

اوراق مسكن گران مي شود؟
وام مس��كن جوانان در تهران دو ميليارد تومان ش��د. 
كارشناسان عقيده دارند كه اين افزايش وام مي تواند 
افزايش قيمت اوراق تسه را در پي داشته باشد. كاويان 
عبداللهي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: با افزايش 
وام مس��كن، تقاضا براي مسكن افزايش پيدا مي كند. 
افرادي كه اول از همه سعي مي كنند از اين وام استفاده 
كنند شرايط بهتري دارند. از سوي ديگر با افزايش تقاضا 
در مسكن، تقاضا براي وام ها افزايش پيدا مي كند و در 
نهايت اوراق مسكن افزايش پيدا مي كند. وي توضيح 
مي دهد: افزايش قيمت تسه ناشي از افزايش ميزان وام 
بوده، پايين آمدن قيمت اوراق تسه غيرمنطقي است. 
اين اوراق مي تواند به صورت مقطعي و بلندمدت افزايش 
قيمت داشته باشد. افزايش قيمت وام باعث مي شود 
اوراق گران ش��ود. امتياز تس��هيالت مسكن در سال 
۱۴۰۱، قيمت تسه به محدوده ۸۲ هزار تومان رسيده 
است. همچنين اوراق تسهيالت مسكن بهمن ۱۴۰۰ 
همچنان با قيمت ۸۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله مي شود.

»تعادل« گزارش مي دهد

چراپااليشيرشدنميكند؟

معامالت زمستان پربار بود

شرايط رشد دامنه نوسان فراهم شد

در اين گزارش جزييات آمار ارزش معامالت بازار فيزيكي، 
ارزش معامالت به تفكيك نوع تس��ويه و ن��وع معامله، به 
تفكيك گروه هاي كااليي، معامالت محصوالت مشتقه نفتي، 
معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال، معامالت اوراق گواهي 
سپرده كااليي به تفكيك كاال، معامالت اوراق سلف موازي 
استاندارد، اوراق بهادار وثيقه شده به تفكيك ابزار و پراكندگي 
مشتريان فعال در رينگ بين الملل مشخص شده است. بر 
اساس آمار منتشر شده، در پايان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ 
تعداد كل معامالت ب��ه ۲.۳۰۵ مورد و ارزش كل معامالت 
بازار فيزيكي به ۳۱۵.۳۳۲.۳۸۱ ميليون ريال رسيده است. 
همچنين ارزش معامالت تس��ويه ش��ده ۳۰۹.۴۶۰.۲۸۳ 
ميليون ريال و ارزش معامالت منفسخ ۵.۸۷۲.۰۹۸ ميليون 
ريال بوده و از ميان معامالت منعقد شده تعداد ۲.۲۷۷ تسويه 
شده اند و در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، تنوع محصوالت 

معامله شده مربوط به ۵۳ كاال بوده است.

   ارزش معامالت
 به تفكيك نوع تسويه و نوع معامله

آخرين آمارها نشان مي دهد در سه ماهه پاياني سال گذشته 
ارزش تسويه معامالت شرايطي ۱.۷۸۸.۲۸۶ ميليون ريال 
بوده و در عين حال ارزش س��اير انواع تسويه در بازه زماني 
مذكور براي تسويه خارج از پاياپاي ۲۵۷.۲۱۲.۳۱۴ ميليون 
ريال، تسويه نقدي ۵۰.۳۰۶.۲۶۹ ميليون ريال و تسويه با 
تضمين ۶.۰۲۵.۵۱۳ ميليون ريال به ثبت رسيده است. 
معامالت بورس انرژي از نظر شرايط پرداخت و تحويل كاال 
در طبقه بندي خاص خود قرار مي گيرند كه ارزش آنها در 

بازه زماني مذكور در خصوص ارزش انواع معامالت به همراه 
حجم انواع تسويه نش��ان مي دهد ارزش معامالت كشف 
پريميوم ۲۰۸.۹۷۶.۹۶۹ ميليون ريال، نقد ۸۳.۲۲۴.۱۴۸ 
ميليون ريال، نس��يه ۱۸.۳۱۲.۷۱۷ ميليون ريال و سلف 

۴.۸۱۸.۵۴۷ ميليون ريال بوده است.

   ارزش معامالت 
به تفكيك گروه هاي كااليي

در اين دوره زمان��ي ارزش معامالت به تفكيك گروه هاي 
كااليي براي نفت خام و گاز طبيعي ۶.۲۲۰.۹۰۶ ميليون 
ري��ال، محص��والت ش��يميايي ۱۳.۱۸۴.۶۰۹ ميليون 
ريال، فرآورده هاي ويژه نفت��ي ۲۱۰.۲۴۹.۸۸۷ ميليون 
ري��ال، فرآورده ه��اي گازي ۶۲.۹۴۱.۴۲۰ ميليون ريال، 
فرآورده هاي اصلي نفت ۵۲۲.۴۹۹ ميليون ريال، س��اير 
فرآورده هاي نفتي ۱۷.۶۹۵.۷۲۱ ميليون ريال، زغال سنگ 
و مشتقات آن ۱.۵۰۴.۲۴۲ ميليون ريال و برق و انرژي هاي 

پاك ۱.۰۱۳.۰۹۶ ميليون ريال بوده است.

   ارزش معامالت محصوالت مشتقه نفتي
همچنين ارزش معام��الت در گروه ه��اي كااليي مربوط 
ب��ه محصوالت مش��تقه نفتي در دي ماه س��ال گذش��ته 
۳۹.۱۱۳.۲۹۰ ميليون ريال، در بهمن ماه س��ال گذش��ته 
۸۰.۰۹۱۱.۱۲۵ ميليون ريال و در اس��فند ماه پارسال نيز 
به ميزان ۱۱۴.۵۸۴.۵۹۸ ميليون ريال رقم خورده است. بر 
اساس اين آمار مشتريان فعال در رينگ بين الملل در سه ماهه 
چهارم سال ۱۴۰۰، از مبدأ كشورهاي »چين، هنگ كنگ، 

افغانستان، پاكستان، عراق، امارات، عمان، تركيه، آذربايجان، 
ارمنستان و گرجستان« اقدام به انجام معامله كرده اند.

   معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال
افزون بر اين، در دوره ۳ ماهه زمستان سال ۱۴۰۰ آمار 
معام��الت اوراق بهادار مبتني ب��ر كاال در بخش اوراق 
گواهي سپرده كااليي به ۳۵.۶۸۵.۷۳۵ ميليون ريال، در 
بخش اوراق سلف موازي استاندارد به ۲۲۱.۶۳۸.۳۸۲ 
ميليون ري��ال و در بخ��ش اوراق گواه��ي ظرفيت به 

۳.۰۷۲.۶۶۷ ميليون ريال دست پيدا كرده است.

   ارزش معامالت اوراق 
گواهي سپرده كااليي به تفكيك كاال

درب��اره جزيي��ات ارزش معامالت اوراق گواهي س��پرده 
كااليي به تفكيك كاال نيز در اين آمار اطالعات به ش��رح 
زير درج ش��ده است: در فصل زمستان سال گذشته براي 
محصول سيمان ۷۰۶.۳۸۸ ميليون ريال، ميلگرد ۱۲.۷۰۶ 
ميليون ريال، كش��مش ۹۲۳ ميليون ريال، س��كه طال 
۱۷.۴۹۰.۶۷۴ ميليون ري��ال، زيره ۸.۰۳۳ ميليون ريال، 
زعفران ۱۷.۳۵۸.۰۴۲ ميليون ريال، شيشه ۸.۴۹۹ ميليون 
ريال، نخود ۲.۱۴۲ميليون ريال، پسته ۷.۹۴۴ ميليون ريال 

و برنج ۹۰.۳۸۴ ميليون ريال رقم خورده است.

   ارزش معامالت 
اوراق سلف موازي استاندارد

در همين حال در دوره س��ه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، 

ارزش معامالت اوراق س��لف موازي استاندارد در دي 
ماه ب��ه ۴۲.۵۰۹.۴۳۹ ميلي��ون ري��ال، در بهمن ماه 
ب��ه ۴۳.۴۲۳.۸۳۸ ميلي��ون ريال و در اس��فند ماه به 
۱۳۵.۷۰۵.۱۰۵ ميليون ريال رس��يده و اين در حالي 
اس��ت كه به تفكيك كاال ش��امل نفت خام س��نگين 
ب��ه مي��زان ۱۰۴.۷۴۸.۸۵۷ ميليون ري��ال، ميلگرد 
۱.۰۰۰.۰۲۴ميليون ري��ال، ميعانات گازي ۶۵۶.۸۶۲ 
ميليون ريال، متانول ۳۴.۹۹۹.۷۵۷ ميليون ريال، پلي 
پروپيلن ۵.۰۳۹.۲۲۷ ميليون ريال و برق ۷۵.۱۹۳.۶۵۵ 
ميليون ريال مي شود. اين گزارش مي افزايد: ارزش اوراق 
سلف موازي منتشر شده در نماد »سمتا۰۲۲« به ميزان 
۵ هزار ميليارد ريال، »سمتا ۰۲۵، ۰۲۴ و ۰۲۳« به ميزان 
۳۰ هزار ميليارد ريال، »سبرق ۰۲۲« به ميزان ۱۳ هزار 
ميليارد ريال، »سنفت ۰۲۱« به ميزان ۲۰ هزار ميليارد 
ريال، »سبرق ۰۲۴ و ۰۲۳« به ميزان ۲۲.۷۰۰ ميليارد 
ريال و »سنيرو۰۲۱« به ميزان ۲.۳۰۰ ميليارد ريال در 

اين اطالعات آماري درج شده است.

   ارزش اوراق بهادار وثيقه شده
 به تفكيك ابزار

از سويي ديگر اطالعات بخش ارزش اوراق بهادار وثيقه 
شده به تفكيك ابزار در سه ماه پاياني سال گذشته حاكي 
از آن است كه ارزش اوراق بهادار توثيق شده براي سلف 
موازي استاندارد ۵۶.۳۵۳.۴۰۴ ميليون ريال، گواهي 
س��پرده كاالي��ي ۲۴.۹۰۲.۱۲۰ ميليون ري��ال و بازار 

فيزيكي ۱۱.۳۶۸.۴۵۰ ميليون ريال بوده است.

ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس درباره داليل افزايش 
دامنه نوسان افزود: بعد از شروع سال جديد بازار سرمايه 
روند مثبتي را ش��روع كرد، از طرف��ي حجم معامالت 
نسبت به ماه هاي قبل از آن رشد قابل مالحظه اي داشته 
و برخي ابهامات و متغيرهاي اثرگذار بر بازار نيز برطرف 
شده است. وي اضافه كرد: يكي از متغيرهاي تاثيرگذار 
بر بازار، مشخص ش��دن ابهامات بودجه ۱۴۰۱ بود كه 
اين ابهام برطرف شده و شرايط بازار به نحوي است كه 
مساعد افزايش دامنه نوسان بود. فدايي درباره تاثير اقدام 
فرابورس و كمك آن به بازار س��رمايه هم گفت: يكي از 
ويژگي هاي اصلي بازار سرمايه، بحث نقدشوندگي هست. 

دامنه نوسان يك محدوديتي بود كه براي جلوگيري از 
هيجانات بازار در سال هاي گذشته در نظر گرفته شده بود 
كه با رشد و بلوغ سرمايه گذاران و افزايش عمق تحليلي 
سرمايه گذاران، به تناسب آن دامنه نوسان افزايش پيدا 
كرده است. وي بااشاره به اينكه در سال هاي اخير بازار 
سرمايه بسيار مورد توجه قرار گرفته و سرمايه گذاران 
بازارهاي مختلفي را تجربه كرده اند گفت: عمق دانش 
و تحليل گري بازار س��رمايه در مقايس��ه با س��ال هاي 
گذش��ته بهبود پيدا كرده اس��ت. مديرعامل فرابورس 
افزود: در همين راستا براي افزايش نقدشوندگي در بازار 
سرمايه دامنه نوسان افزايش پيدا كرد كه اين افزايش 

در بازاره��اي اول بورس و فرابورس هس��ت كه معمواًل 
شركت هاي س��ودآورتر در اين بازارها پذيرش شدند. 
فدايي ادامه داد: در اوايل سال ۱۴۰۰ با تصميم شوراي 
عالي بورس و شرايط بازار، دامنه نوسان نامتقارن وجود 
داشت كه در دوره جديد شوراي عالي بورس به رياست 
اقاي خاندوزي وزير اقتصاد، تصميم گيري درباره دامنه 
نوسان كه از وظايف ذاتي سازمان بورس بود را به سازمان 
بورس محول كرد و ش��وراي عالي ب��ورس در قدم اول 
تصميم گرفت دامنه نوسان از مثبت و منفي ۵ درصد را 
به مثبت و منفي ۶ درصد افزايش دهد. وي درباره كمتر 
شدن فاصله منفي دامنه نوسان هم گفت: بازار بايد يك 

بازار متقارن و متعادل باش��د. ما تجربه دامنه نامتقارن 
در بازار را داشتيم كه از منفي ۲ تا مثبت ۶ بود كه اثرات 
خيلي خوبي نداشت. مديرعامل فرابورس درباره اينكه 
آيا مجددا شاهد افزايش دامنه نوسان خواهيم بود يا خير 
گفت: طبق مصوبه س��ازمان بورس قرار است بعد از ۳ 
ماه بورس و فرابورس گزارشي تحليلي از دامنه نوسان 
به س��ازمان بورس ارايه كنند كه آيا شرايط بازار مجددا 
آمادگي افزايش دامنه هست يا خير؟ و اگر متغيرهايي 
كه مدنظر سازمان بورس است مثبت و قابليت افزايش 
وجود داشته باشد، سه ماه آينده احتمال بازنگري وجود 

خواهد داشت كه همان ۱۰ درصد است.



 مجيد اعزازي|
فعاليت هاي ساختماني در شهر تهران طي سال 1400 
به كمترين ميزان خود در دهه 1390 رسيد. در سال 
گذشته صدور پروانه هاي ساختماني نسبت به سال 
1399 با رش��د منفي 18.57 درصدي 5 هزار و 802 
فقره ثبت ش��د. به گزارش »تعادل«، ميزان ساخت و 
ساز در تهران نسبت به سال 1390 از نظر تعداد واحد 
مسكوني افت 79 درصد و از نظر تعداد پروانه كاهش 
80 درصدي يافته است. 10 سال قبل به طور ميانگين 
در هر ماه 2480 پروانه ساختماني در شهر تهران صادر 
ش��ده و حدود 17 هزار و 500 خان��ه جديد در تهران 
ساخته مي ش��د. تعداد كل پروانه هاي سال 1390 به 
ميزان 29 هزار و 7۶3 فقره و تعداد واحدهاي مسكوني 
احداثي 210 هزار و 924 واحد بوده است. به اين ترتيب، 
با وجود رشد توليد مسكن در كل كشور، ميزان ساخت 
و ساز در تهران چنگي به دل نمي زند. ركود معامالت، 
كاهش توان متقاضيان و افت بازده سرمايه از مهم ترين 
عوامل ترديد سازندگان در تعريف پروژه هاي جديد در 

پايتخت ارزيابي مي شود.
در تازه تري��ن تح��ول، حميدرض��ا صارم��ي، معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران از صدور 5 هزار 
و 802 مورد پروانه س��اختماني طي سال1400 خبر 
داده و گفته است: مناطق 21، 22 و 3 در صدر جدول 
بيش��ترين درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد 

پارسل هاي كل منطقه قرار گرفتند.
به گزارش تسنيم، صارمي با مقايسه آمار صدور پروانه 
12 ماهه سال گذشته با مدت مشابه در سال 99، گفت: 
از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه سال گذشته، 5 
هزار و 802 مورد پروانه ساختماني صادر شده كه اين 
آمار در مدت مشابه سال 99، 7 هزار و 12۶ مورد بوده 
است. وي ادامه داد: از لحاظ متراژ ساخت  و ساز نيز در 
سال 1400، مجوز ساخت براي حدود 9 ميليون و 100 
هزار مترمربع صادر شده؛ اين عدد در مدت مشابه سال 
99 حدود 10 ميليون و ۶80 هزار مترمربع بوده است.

صارمي تصريح كرد: از تعداد پروانه هاي صادره در سال 
گذش��ته، 5 هزار و 303 مورد در پهنه R )مسكوني(، 
355 م��ورد در پهن��ه M )مختلط تج��اري، اداري و 
مس��كوني(، 138 مورد در پهنه S )كار و فعاليت( قرار 
دارند. از مجموع پروانه هاي صادر شده در سال 99 نيز ۶ 
هزار و 589 مورد در پهنه مسكوني، 398 مورد در پهنه 

مختلط و 138 مورد در پهنه كار و فعاليت بوده است.
معاون شهرداري تهران با اشاره به فراواني درصد تعداد 
صدورپروانه نسبت به تعداد پارسل هاي كل هر منطقه 
در س��ال1400 اظهار كرد: در 12 ماه س��ال گذشته، 
منطقه 21 با صدور پروانه ب��راي 1.09 درصد امالك 
منطقه، بيشترين درصد تعداد صدورپروانه نسبت به 
تعداد پارسل هاي كل منطقه را دارد و سپس منطقه 
22 با 1.01 درصد و منطقه 3 با 0.83 درصد به ترتيب 
در رديف دوم و سوم قرار دارند. منطقه 12 نيز با 0.35 
درصد، كمترين درصد تعداد صدور پروانه نس��بت به 

تعداد پارسل هاي كل منطقه را داشته است.
وي ادامه داد: همچنين در سال 99، بيشترين درصد 
تعداد صدورپروانه نسبت به تعداد پارسل هاي كل هر 
منطقه مربوط به منطقه 22 با 1.97 درصد، س��پس 
منطقه 21 با 1.۶3 درصد و منطقه 15 با 1.21 درصد 
بوده است كه در همين سال، منطقه 12 با 0.4۶ درصد 
كمترين درصد تعداد صدورپروانه نس��بت به تعداد 
پارسل هاي كل منطقه را به خود اختصاص داده است. 
صارمي در خصوص فراواني متراژ س��اخت  و س��از در 
مناطق 22گانه ني��ز، گفت: در 12 ماه س��ال 1400 
مناطق 4، 22 و يك، مجوز بيش��ترين متراژ ساخت 
 وس��از را داشته و مناطق 19 و 9 مجوز كمترين متراژ 
س��اخت  وس��از را گرفته اند، اين در حالي است كه در 

مدت مش��ابه سال 99، مناطق 4، 5 و يك بيشترين و 
منطقه 10 كمترين متراژ س��اخت  و ساز را داشته اند. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره 
به فراواني تعداد پروانه هاي صادره در مناطق 22 گانه، 
افزود: در 12 ماه س��ال 1400 بيشترين تعداد صدور 
پروانه، ۶19 مورد در منطقه 15، 558 مورد در منطقه 
4 و 372 مورد در منطقه 2 بوده است، همچنين منطقه 
22 با 137 مورد، كم ترين ميزان صدور پروانه در اين 

مدت را داشته اند.
وي ادامه داد: در 12 ماه سال 99 نيز، بيشترين فراواني 
تعداد صدور پروانه مربوط به منطقه 15 با 94۶ مورد، 
منطقه 4 با ۶00 مورد و منطقه 14 با 458 مورد بوده 
اس��ت؛ كم ترين ميزان صدور پروانه نيز به ترتيب در 

منطقه 9 با 129 مورد اتفاق افتاد.
صارمي در خص��وص پروانه هاي ص��ادره به تفكيك 
مناطق 22گانه، اظهار كرد: در سال 1400 براي منطقه 
يك )29۶ فقره(، منطقه دو )372 فقره(، منطقه سه 
)255 فق��ره(، منطقه چهار )558 فقره(، منطقه پنج 
)258 فقره(، منطقه شش )157 فقره(، منطقه هفت 
)290 فقره(، منطقه هش��ت )331 فقره(، منطقه نه 
)153 فقره(، منطقه ده )203 فق��ره(، منطقه يازده 
)209 فقره(، منطقه دوازده )158 فقره(، منطقه سيزده 
)220 فقره(، منطقه چهارده )309 فقره(، منطقه پانزده 
)۶19 فقره(، منطقه شانزده )232 فقره(، منطقه هفده 
)272 فقره(، منطقه هجده )18۶ فقره(، منطقه نوزده 
)1۶4 فقره(، منطقه بيست )237 فقره(، منطقه بيست 
 ويك )18۶ فقره( و منطقه بيس��ت ودو )137 فقره( 

پروانه صادر شده است.
وي تأكيد كرد: آمار ارايه شده با توجه به تنوع و تعداد 
امالك واق��ع در محدوده جغرافيايي مناطق 22 گانه 
بوده و مالك برتري و ارزش��يابي مناطق 22 گانه در 

صدور پروانه نيست.

   افت و خيز ساخت و ساز در كشور 
آنگونه كه پي��ش از اين، مركز آمار ايران گزارش كرده 
اس��ت، از س��ال 1392 ساخت و س��از در كشور روند 
نزولي به خود گرفته تا اينكه در 1397 همزمان با آغاز 
برنامه ريزي براي ط��رح اقدام ملي و جهش قيمت ها 

در بازار مسكن، ساخت و ساز نيز افزايش يافته است.
در 9 سال نخست دهه 1390 اوج توليد مسكن در سال 
1392 بوده كه براي 809 هزار و 843 واحد مسكوني 
پروانه صادر شده است. در همان مقطع قيمت مسكن 
شهر تهران در مقايسه با 8 سال قبل از آن 500 درصد 
افزايش يافت. اگرچه بخشي از رونق ساخت و ساز در 
سال 92 مي تواند به پروژه مسكن مهر مربوط باشد اما 
طبق بررسي ها سهم مسكن مهر از پروانه هاي صادره 
در آن مقطع حدود 115 هزار واحد در سال بوده است. 
گزارش ها نشان مي دهد دولت دهم در پايان كار خود 
۶90 هزار واحد مس��كن مهر را تحويل داد كه به طور 

ميانگين ساالنه 115 هزار واحد را شامل مي شود.
س��ال 1393 و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به 
دليل جهش سنگين قيمت مسكن كه پيش از آن رخ 
داده بود و پايين بودن قدرت خريد متقاضيان، ساخت 

و ساز به يك باره نصف شد. آمارها نشان مي دهد در
سال 93 براي تعداد 400 هزار و 1۶4 واحد مسكوني 
پروانه صادر شده كه از كاهش 50.5 درصد در مقايسه 

با سال قبل از آن حكايت دارد.
افت توليد مسكن در سال هاي پس از آن ادامه پيدا كرد 
تا اينكه در س��ال 9۶ به حدود 337 هزار واحد رسيد. 
اما سال 1397 تقاضا براي دريافت پروانه ساختماني 
با رشد مواجه ش��د. در آن سال توليد مسكن به 37۶ 
هزار واحد رسيد كه احتماال بخشي از اين رشد ناشي 
از صدور پروانه براي واحدهاي اقدام ملي مسكن بوده 
است. آمار ساخت وساز بر اساس پروانه هاي صادره طي 
9 سال منتهي به 1399 بدين شرح است: سال 1391 
تعداد 7۶1 هزار و 121، س��ال 92 تعداد 809 هزار و 
843 واحد، س��ال 93 تعداد 400 هزار و 1۶4 واحد، 
سال 94 تعداد 358 هزار و 231 واحد، سال 95 تعداد 
344 هزار و 597 واحد، سال 9۶ تعداد 337 هزار و 519 
واحد، سال 97 تعداد 37۶ هزار و 575 واحد، سال 98 
تعداد 382 هزار و 5۶5، و سال 99 تعداد 490 هزار و 
597 واحد مسكوني. همانطور كه آمار توضيح مي دهد 
توليد مسكن در سال گذشته با رشد 23 درصدي در 
مقايسه با سال 1398 و افزايش 45 درصدي در مقايسه 
با پايين ترين ميزان ساالنه ساخت وساز يعني سال 9۶ 

همراه بوده است.

    داليل ركود ساخت و ساز در دهه 90
به گزارش »تعادل«، كارشناسان مسكن داليل متعددي 
را براي افت س��اخت و ساز در كش��ور و به ويژه در تهران 
طي دهه 90 بر مي ش��مارند. از آنجا كه در اوايل دهه 90 
س��رمايه گذاري هاي بيش از حدي در بازار مسكن شد، 
بازار مس��كن با مازاد عرضه روبرو شد و در نهايت همين 
اضافه عرضه باعث ش��د تا از جذابيت هاي بازار مس��كن 
كاسته شده و ميزان خريد و فروش در اين بازار كم شود. 
دليل ديگر بروز ركود در بازار مس��كن تاثي��ر بازارهاي 
جايگزين بر بازار مسكن عنوان مي ش��ود. اين بازارها از 
جمله طال، ارز و بازار سهام در مقاطع مختلف دهه 90 به 
دليل سودده بودن، سرمايه هاي زيادي را به خود جذب 
كردند. به اين ترتيب، اين بازارها در مقاطع زماني خاصي 
به دليل س��ودده بودن موجب ش��دند تا سرمايه گذاران 
به جاي س��رمايه گذاري در بازار مسكن در اين بازارهاي 
جايگزين س��رمايه گذاري كرده و كسب سود كنند. اين 
روند موجب شد تا از ميزان سرمايه گذاري در بازار مسكن 
به عنوان يك بازار مولد كاسته شود و سرمايه گذاري در 
بازارهاي غيرمولدي مانند ط��ال و ارز افزايش يابد. دليل 
ديگري كه بر كاهش سرمايه گذاري در بازار مسكن طي 
دهه 90 تاثير گذاشت و باعث ايجاد ركود در اين بازار شد، 
افزايش نرخ سودهاي بانكي بود. درست است كه درحال 
حاضر ميزان نرخ سودي كه بانك ها به سپرده هاي مردم 
پرداخت مي كنند حدود 15 درصد است، اما اين نرخ سود 
در س��ال 93 در برخي بانك ها )حتي بانك هاي دولتي( 
28درصد و در سال 94، 22درصد بود و همين امر موجب 
شد تا بسياري از سرمايه گذاران و مردم به جاي اينكه در 
بازار پردردسر ساخت و س��از مسكن براي دريافت سود 
35درصدي س��رمايه گذاري كنند، پول هاي خود را در 
بانك سپرده گذاري مي كردند تا بدون زحمت از سودهاي 
باالي اين بانك ها استفاده كنند.  همين امر موجب شد تا 
بار ديگر سرمايه گذاري در بازار مسكن كاهش پيدا كرده 
و جذابيت  اين بازار كاسته و به سمت ورود به ركود رانده 
شود. سرمايه گذاري در مسكن مهر و بلوكه شدن مقادير 
زيادي از پول هاي مردم و سرمايه هاي دولتي در اين بخش 
)رقمي حدود 200 تا 300هزار ميليارد تومان( نيز موجب 
ش��د تا از ميزان س��رمايه گذاري در بخش ساخت وساز 
مسكن كاسته شود و اين بازار به سمت ركود هدايت شود.

ايرانشهردر شهر
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تعطيلي 4 ساعته فرودگاه ها 
و متروي تهران

روز دوش��نبه 29 فروردين، پروازهاي مسافري، باري، 
آموزشي و تفريحي در فرودگاه هاي امام خميني)ره(، 
مهرآباد، پيام و س��اير فرودگاه هاي واق��ع در تهران، از 

ساعت 7 تا 11:30 انجام نمي شود.
 به  گزارش فارس، مسعود نيك بخت، معاون عمليات 
هوانوردي ش��ركت فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي ايران 
اظهار كرد: رژه هوايي نيروهاي مسلح كه نشان از اقتدار 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران دارد، با هماهنگي 
نزديك فيمابين ارتش جمهوري اسالمي ايران و شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران انجام مي شود. وي افزود: 
به  همين منظور و در جهت حف��ظ ايمني پروازهاي 
شركت كننده در رزمايش و ديگر پروازها، بنا به پيشنهاد 
ارتش جمهوري اس��المي ايران، فرودگاه هاي داخل 
تهران )شامل فرودگاه هاي مهرآباد، امام خميني)ره(، 
پيام و غيره( از ساعت 7 تا 11:30 روز 29 فروردين )غير 
از پروازهاي شركت كننده در رزمايش( بسته اعالم شده 
اس��ت. نيك بخت افزود: پيش از اين با صدور اطالعيه 
هوانوردي بين المللي، به همه شركت هاي هواپيمايي 
داخلي و خارجي اعالم ش��ده است كه در اين ساعات، 
پروازهاي مس��افري و باري انجام نمي شود. مسافران 
مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر براي پروازهاي 
فرودگاه مهرآباد با شماره تلفن 199 و براي پروازهاي 
فرودگاه امام خميني)ره( با شماره تلفن 0215100118 
تماس بگيرند يا به  س��ايت www.ikac.ir مراجعه 
كنند. در اين بازه زماني بر اساس پيش بيني ها آزادراه 
تهران-  قم نيز بار ترافيكي س��نگيني خواهد داشت 
از همه هموطنان، مس��افران، كاركنان ش��ركت هاي 
هواپيمايي مستقر در فرودگاه و كرو پروازي درخواست 
مي شود در روز دوشنبه 29 فروردين  ماه 1401 ضمن 
اطمينان از ساعت دقيق پرواز از مسيرهاي جايگزين 
براي رس��يدن به ش��هر فرودگاهي امام خميني)ره( 
استفاده كرده و حداقل سه ساعت قبل از ساعت پرواز 

در فرودگاه حضور داشته باشند.
هم زمان با برگزاري مراس��م روز ارتش، ايستگاه هاي 
شاهد - باقرشهر، ش��هر آفتاب، حرم مطهر و فرودگاه 
امام خميني)ره( مسافرگيري ندارند. به گزارش تسنيم، 
احس��ان حامدمقدم، مدير ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران با اشاره به برگزاري 
مراسم گراميداشت حماسه دالورمردان ارتش جمهوري 
اسالمي و رژه نيروهاي مسلح، در جوار حرم مطهر امام 
خميني)ره( بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران، اظهار 
كرد: از ساعات اوليه صبح روز دوشنبه 29 فروردين ماه 
تا پايان مراسم، قطارها در ايستگاه هاي شاهد - باقرشهر 
و حرم مطه��ر در خط يك مترو تهران توقف نخواهند 
داشت.همچنين خط انشعابي فرودگاه امام خميني)ره( 
تا پايان مراسم سرويس دهي ندارند.شهرونداني كه در 
روز دوشنبه قصد استفاده از ايستگاه شاهد - باقرشهر 
را دارند، مي توانند از ايستگاه مترو پااليشگاه استفاده 
كنند. وي تأكيد كرد: پس از پايان مراسم حركت قطارها 
و پذيرش مس��افر به صورت عادي و بر اس��اس برنامه 

زمان بندي حركت قطارها انجام خواهد شد.

پايش مكانيزه معابر بزرگراهي 
پايتخت تا پايان فروردين

پيشرفت عمليات پايش مكانيزه سطح روسازي معابر 
بزرگراهي پايتخت با استفاده از دستگاه ليزر اسكن، از 
مرز 85 درصد فراتر رفت. به گزارش ايلنا، محمدصادق 
خيرخواه، سرپرست سازمان مشاور فني و مهندسي شهر 
تهران با يادآوري اينكه طول كل خطوط عبوري در معابر 
بزرگراهي پايتخت به 358۶ كيلومتر- الين مي رسد، از 
پايش مكانيزه 30۶5 كيلومتر-الين از طول اين خطوط 
خبر داد و گفت: به اين ترتيب پيشرفت عمليات پايش 
مكانيزه روكش آسفالت معابر بزرگراهي از مرز 85 درصد 
فراتر رفته است و پيش بيني مي شود اين عمليات تا پايان 
فروردين ماه سال جاري به اتمام برسد. وي پايش مكانيزه 
معابر بزرگراهي و بهره گيري از سيستم مديريت روسازي 
معابر )PMS( را با توجه به محدوديت اعتبارات نگهداري 
معابر، لزوم توزيع بهينه منابع درسطح كل شبكه و نيز 
افزايش سطح آسيب هاي وارده به روكش معابر در صورت 
عدم انجام به موقع اقدامات پيشگيرانه، ضروري دانست 
و خاطرنشان كرد: عملكرد اين سيستم عالوه بر ارزيابي 
كارآمد و موثر وضعيت موجود روسازي در شبكه معابر 
بزرگراهي، به اولويت بندي دقيق فعاليت هاي ساخت، 
ترميم و بازسازي روكش آس��فالت مي پردازد و ضمن 
تخصيص بهينه بودجه بر اساس ميزان اعتبارات، تراكم 
ترافيك و اهميت معبر، امكان انتخاب بهترين زمان و 
روش ترميم و نگهداري را فراهم مي س��ازد. سرپرست 
سازمان مش��اور فني و مهندسي شهر تهران، خروجي 
سامانه )PMS( كه به پايش كل خطوط معابر بزرگراهي 
مي پردازد را شامل تعيين نوع ترك ها )طولي، عرضي، 
بلوكي و پوست سوسماري(، شدت ترك ها و حجم اين 
عوارض، تعيين بافت روسازي، تعيين نوع و عمق شيار 
افتادگي روسازي، تعيين شاخص ناهمواري روسازي 
در امتداد مس��ير چرخ ها، تعيين خصوصيات هندسي 
مسير )ش��يب طولي، شيب عرضي و ش��عاع قوس( و 
مش��خصات مكاني داده ها خواند و يادآور ش��د: نحوه 
دسترسي و بهره مندي از سامانه مديريت معابر، ضمن 
برگزاري دوره هاي آموزشي، به كارشناسان مربوطه در 
مناطق 22گانه شهرداري تهران آموزش داده شده و اين 
كاربران مي توانند ضمن ورود به سامانه از وضعيت معابر 
بزرگراهي منطقه خود باخبر ش��وند. بنا براعالم پايگاه 
خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، به گفته 
خيرخواه، كارشناسان مناطق 22 گانه اين توانايي را نيز 
خواهند داشت كه ضمن مراجعه به سامانه مديريت معابر، 
راهكارهاي منظور ش��ده براي مرمت معابر شامل عدم 
نياز به اصالح، درزگيري، لكه گيري سطحي يا عمقي، 
تراش و روكش و همچنين برآوردهاي مالي مربوطه را 
مشاهده كنند. امسال يك پانل مديريتي نيز به مجموعه 
قابليت هاي سامانه افزوده خواهد شد تا دسترسي مديران 

ارشد مناطق و سازمان ها به اطالعات آن تسهيل شود.

دولت براي بازار اجاره نشيني 
تدبيري بينديشد

سيدالبرز حس��يني، نماينده مردم خدابنده در 
مجلس در رابطه با رهاشدگي بازار اجاره نشيني و 
افزايش اجاره ها به رييس جمهور و تيم اقتصادي 
دولت تذكر داد و گفت: 30 ميليون اجاره نشين 
در اي��ن ب��ازار دچار مش��كل ب��وده و م��ردم در 
اي��ن بخش به ش��دت در معرض خطر هس��تند. 
ب��ه گزارش ايس��نا، حس��يني در جلس��ه علني 
يكشنبه مجلس در تذكر شفاهي خود خطاب به 
رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت گفت: افزايش 
قيمت ها به ويژه سونامي گراني در اقالم خوراكي 
اتفاقي افتاده و در حال وقوع است و گويي كسي 

به فكر اقشار آسيب پذير نيست. 
وي افزود: بر اساس آمار بانك مركزي و مركز آمار 
ايران نرخ تورم در س��ال هاي اخير بين كاالهاي 
خوراكي و غير خوراكي بس��يار معنادار اس��ت و 
تبع��ات منفي اي��ن افزايش قيمت ها بيش��تر بر 
دهك ه��اي كم درآم��د جامعه وارد مي ش��ود و 
در عين حال ي��ك كاال در مغازه ها با قيمت هاي 
متفاوت ارايه مي ش��ود و الزم اس��ت بايد حوزه 

نظارتي اين موضوع مد نظر قرار گيرد. 
عضو كميسيون عمران مجلس در تذكر ديگري 
با اش��اره ب��ه افزايش ن��رخ اجاره بها بي��ان كرد: 
بازار اجاره نشيني رها ش��ده است و 30 ميليون 
اجاره نش��ين در اين بازار دچار مش��كل هستند 
و تورم در اين بازار به نقطه جوش رس��يده است 
و كسي نيس��ت كه اين حوزه را كنترل كند و هر 
كس��ي به هر ميزان كه مي خواهد اجاره بها را باال 
مي برد و نياز به متولي خاص دارد. وزارت مسكن، 
صنعت و معدن اين مساله را در نظر بگيرند، چرا 
كه مردم در اين بخش به ش��دت در معرض خطر 

هستند.

وضعيت چك هاي صيادي از 
منظر حقوقي

- حذف نقش ش��عب بانكي در صدور دسته چك و 
جلوگيري از زدوبند افراد با رييس شعبه.

- ويژگي هاي ظاهري يكسان در چك هاي صيادي 
)تنها وجه تمايز لوگوي بانك مي باشد.( 

- امنيت ب��االي چك صياد )نوع كاغ��ذ و آرم هاي 
برجسته آن قابل جعل نمي باشد.( 

- امكان استعالم اعتبارحساب صادركننده چك و 
در نتيجه كاهش آمار چك برگشتي

- قابليت نقدكردن چك در تمام بانك هاي كشور 
بدون توجه به بانك صادركننده چك

- تعيين سقف مبلغ چك توس��ط سامانه صياد و 
جلوگي��ري از صدور چك با مبالغ��ي بيش از توان 

مالي صادركننده
- حذف صدورچ��ك در وجه حامل و جلوگيري از 

خطراتي مانند به سرقت رفتن چك
- حذف چك س��فيد امض��ا و خطرات��ي كه براي 

صادركننده چك دارد.
امكانات ثبت صياد؛ 

تمام مراحل ثبت چك صياد، دريافت و انتقال آن 
بايد در سامانه صياد بانك مركزي ثبت شود.

عم��ال دريافت چك از صادركنن��ده بدون ثبت در 
سامانه صياد اعتبار نداشته وچك دريافتي مشمول 
قانون جديد چك نمي باش��د. )صرف��ا مي توان به 
صورت سند عادي در مراجع قضايي آن را پيگيري 

كرد.( 
در استعالم چك صياد با واردكردن شناسه 1۶رقمي 
مي توان به خوش حسابي صادركننده چك پي برد و 
در صورتي كه فرد داراي چك برگشتي باشد از قبول 

چك خودداري كرد.
اس��تعالم چك صياد از روش هاي زير امكان پذير 

است: 
- اس��تعالم چك صياد از طريق ارسال شناسه 1۶ 
رقمي به سرشماره 701701 قالب ارسال پيامك: 

)كد 1۶ رقمي صيادي*1*1( غير رايگان
- اس��تعالم چك صياد از س��امانه بانك مركزي به 

www.cbi.ir نشاني
- اس��تعالم چك صياد از طري��ق اينترنت بانك و 
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مساله اي مهم در قانون جديد، بانك مركزي افراد 
را اعتبارس��نجي مي كند. يعني با اين شرايط افراد 
نمي توانند بيش��تر از مبلغ اعتبارشان چك صادر 

كنند. 
مضافا با قانون جديد چك، تمام حساب هاي بانكي 
افراد به دسته چك شان متصل است و اگر حساب 
اصلي متصل به چك خالي بود، بانك ها اجازه دارند 
كه از تمام حساب هاي صاحب چك در همان بانك 

برداشت كنند.
شما با استعالم صياد فقط مي توانيد از خوش حسابي 
صادركننده چك مطلع شويد و به وسيله استعالم 
س��اد از س��رقتي/مفقودي نبودن چك دريافتي 

اطمينان حاصل كنيد .

فرصت  همراهي قوا
در ماه هاي گذشته و با آغاز به كار دولت جديد به 
نظر مي رسد كه پس از مدت ها سرانجام اختالف 
نظرها كنار رفته و قواي س��ه گان��ه مي توانند از 
اين صحبت كنند كه از نظر سياس��ي به يكديگر 

نزديك هستند.
اين مي تواند يك فرصت باشد كه به جاي حرف 
و سخنان سياس��ي از آن استفاده كنند تا به نفع 
اقتصاد كشور گام هايي اساسي تر برداشته شود، 
در غير اين صورت همچنان چالش ها و مشكالت 

به جاي خود باقي خواهد ماند.

آمار صدور پروانه هاي ساختماني تهران در سال ۱۴۰۰ اعالم شد

عضو شوراي شهر تهران: 

افت  شديد  تمايل  به  ساخت  در  پايتخت

ميزان جريمه قطع درخت به ديه انسان نزديك شد
مهدي بابايي، رييس كميته محيط زيس��ت شوراي 
شهر تهران گفت: براساس برنامه پنج ساله بايد ساالنه 
بهره برداري از حداقل 5 تا 10 چاه آب را متوقف كنيم 
و به جاي آن از پس��اب هاي تصفيه خانه ها اس��تفاده 
كنيم. از اين برنامه عقب هستيم و بررسي هاي ما هم 
نش��ان مي دهد كه وزارت نيرو نيز آنگونه كه بايد پاي 

كار نيست.
رييس كميته محيط زيست ش��وراي شهر تهران در 
گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به پرسشي درباره استفاده 
از ريسه هاي نوري اطراف درختان براي آذين بندي و 
بهبود كيفيت بصري خيابان ها توسط شهرداري هاي 
مناطق گفت: ريسه هاي نوري كه مورد استفاده قرار 
مي گيرن��د از جنس ال. اي. دي هس��تند و گرمايش 
خاصي ندارند كه به درخت آس��يب بزند و به نظر من 

آسيب جدي به درخت نمي رساند. 
او گف��ت: ميزان نورپردازي ك��ه روي درخت ها انجام 
مي شود، نسبت به كل درخت كمتر از يك درصد است 

و خيلي مشكل خاصي ايجاد نمي كند. 
بابايي درباره اظهارات شهردار تهران مبني بر باال بودن 
جريمه قطع درختان كه باعث مي شود مردم تمايلي 
براي كاشت درخت نداشته باشند، اظهار كرد: افزايش 
ميزان جريمه در جريان بررس��ي بودج��ه 1401 در 
كميسيون س��المت و محيط زيست مورد بحث قرار 
گرفت و م��ا هم به اين نتيجه رس��يديم كه نبايد اين 
جريمه را نسبت به س��ال 1400 افزايش دهيم و يك 
عدد خيلي جزئي افزايش داديم، چرا كه عدد بيش از 
حد رشد كرده و در سال 1400 نسبت به سال 1399 

رشد باالي 300 درصدي داشته كه بيش از حد بوده 
است.  رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران 
اضافه كرد: شخصا با رشد جريمه با توجه به ميزان تورم 

در سال آينده مخالف هستم. 
او در واكنش به اينكه ارقام اختصاص داده شده آنقدري 
نيست كه عامل بازدارنده اي در قطع درختان باشد و 
باعث شده باشد كه برخي دست به خشكاندن و قطع 
درختان نزنند، گفت: فرضا ش��ما ب��ه عنوان مالك يا 
سازنده شروع به ساخت و ساز مي كنيد؛ جلوي درب 
منزل شما سه درخت چنار است كه نه به دليل ساخت 
و س��از بلكه به دليل تغيير اقليم يكي از آنها خش��ك 
مي شود؛ در اين ش��رايط حداقل 200 ميليون تومان 
براي يك اصله درخت بايد جريمه پرداخت كنيد، در 
حالي كه مالك اقدام به خشك شدن هم نكرده بلكه 
درخت خشك شده و اين عدد خيلي باال است و به ديه 

يك انسان نزديك شده است. 
بابايي با اشاره به اينكه جريمه قطع درخت نبايد مشابه 
ديه انسان باشد، تصريح كرد: اين حد رويكرد بازدارنده 
احتياج نبوده و نبايد ديه يك گياه را مشابه يك انسان 
بدانيم. در هر صورت باال بودن اين عدد بازدارنده است 
اما در مجموع با كاهش اين عدد مخالف هس��تم و از 
طرفي هم با رشد اين عدد براس��اس تورم ساالنه نيز 

مخالف هستم. 
او درباره وضعيت منابع آبي پايتخت در تابستان پيش 
رو با توجه به كم بارش��ي در آغاز فص��ل بارش اظهار 
كرد: ما در مديريت ش��هري با س��ازمان آب و وزارت 
نيرو جلساتي را در حوزه اي كه مربوط به بهره برداري 

از آب هاي زيرزميني اس��ت برگزار كرديم. همچنين 
جلس��اتي را با سازمان بوس��تان ها داشتيم تا بتوانيم 
برنامه هاي به��ره وري آب حوزه هاي فضاي س��بز و 
مكانيزاسيون آبياري را داشته باشيم تا ميزان مصرف 

آب را كاهش دهيم. 
بابايي اف��زود: اين موضوع را پيگي��ري كرديم كه آيا 
براساس برنامه پنج ساله سوم مكانيزاسيون آبياري، 
بهره وري و مسدود كردن چاه ها پيشرفت دارند يا خير. 
چرا كه براساس برنامه پنج ساله بايد ساالنه بهره برداري 
از حداقل 5 الي 10 چاه آب را متوقف كنيم و به جاي آن 
از پساب هاي تصفيه خانه ها استفاده كنيم. از اين برنامه 
عقب هستيم و بررس��ي هاي ما هم نشان مي دهد كه 

وزارت نيرو نيز آنگونه كه بايد پاي كار نيست. 
رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران گفت: 
ابتدا بايد پساب تصفيه خانه در اختيار ما قرار بگيرد و 
بعد از آن نسبت به مسدودسازي چاه اقدام كنيم. در 
حال حاضر 14 كيلومتر شبكه آبياري ايجاد كرديم تا 
از پساب تصفيه خانه اس��تفاده كنيم اما به دليل عدم 
همكاري وزارت ني��رو موفق نش��ديم درب چاه ها را 
مس��دود كنيم و اين همكاري بيش��تر وزارت نيرو را 

مي طلبد. 

    ۱4 كيلومتر شبكه آبياري
 معطل يك تفاهمنامه

او با تاكيد بر اينكه بايد بتوانيم برداشت از چاه ها را 
متوقف و پساب را جايگزين كنيم، افزود: چاه هايي 
كه در تهران استفاده مي شوند معين است و براساس 

برنامه ريزي بايد بتوانيم برداش��ت از تعدادي از اين 
چاه ها را متوقف كرده و از پس��اب ها اس��تفاد كنيم 
اما اكنون با وجود اينكه 14 كيلومتر ش��بكه آماده 
داريم كه تا تصفيه خانه هم اين ش��بكه را رسانديم، 
اما موفق نشديم كه به يك تفاهم برسيم و پساب در 

اختيار ما قرار گيرد. 
باباي��ي ادامه داد: البته جلس��اتي را برگ��زار كرديم و 
پيگيري ها در حال انجام است اما اينكه خود وزارت نيرو 
و شركت آب و فاضالب رويكرد توجه به مسائل زيست 
محيطي را به مسائل اقتصادي اولويت دهد، مي تواند 
به مديريت بهينه منابع آب تهران بحران را حل كند. 

    400 حلقه چاه براي آبياري فضاي سبز 
عضو كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: حدودا 400 
حلقه چاه براي آبياري فضاي سبز مورد استفاده قرار 
مي گيرد و در تالش هستيم اين ميزان را كاهش دهيم. 
توصيه كرديم در مناطق تصفيه خانه هاي محلي براي 
تصفيه روان آب ها اس��تفاده شود چرا كه كيفيت آبي 
كه از تصفيه خانه ها دريافت مي شود براساس بررسي 
صرفا مي توان��د به صورت قطره اي ب��راي پارك هاي 
جنگلي اطراف تهران استفاده شود و توصيه نمي شود 
كه از پساب تصفيه خانه ها براي پارك ها در داخل شهر 
استفاده كنيم.  او ادامه داد: لذا اگر بتوانيم در محالت از 
تصفيه خانه هاي محلي براي تصفيه روان آب ها استفاده 
كنيم و كيفيت را باال ببريم مي توانيم از آنها در حوزه 

بوستان ها و پارك هاي شهري استفاده كنيم.



احساس��ات معامله گران بيت كوين چند روزي است كه 
در ناحيه »ترس ش��ديد« قرار دارد و قيمت هم در بازه اي 
مشخص در حال نوسان است. با توجه به تحوالت بازار در 
روزهاي اخير، تحليلگران انتظار دارند ميزان نوسانات قيمت 
بيت كوين در ادامه بيشتر شود. تحليلگران مي گويند ممكن 
است نوسان محدوده بيت كوين در ماه هاي آينده بيشتر 
شود. اين در حالي است كه در تاريخ بازار بيت كوين و ديگر 
ارزهاي ديجيتال، ماه آوريل )اواس��ط فروردين تا اواسط 
ارديبهشت( همواره صعودي بوده است. وضعيت كلي بازار 
ارزهاي ديجيتال در روزهاي گذشته نزولي بوده و بيت كوين 
نتوانس��ته خود را به باالي ۴۰هزار دالر برساند؛ باالترين 
ميزان قيم��ت بيت كوين در روز جمع��ه و ۴۰،۸۶۹ دالر 
بود. در حال حاضر، اين ارز ديجيتال در نزديكي محدوده 
حمايتي ۴۰هزار دالر نوسان مي كند كه از كف هاي آن در 
سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ )زمستان ۱۴۰۰( باالتر است. با 
اين حال، روند قيمت بيت كوين زنگ خطري را براي برخي 
از معامله گران به صدا درآورده است. الكس كوپتسيكويچ، 
تحليل گر ارش��د بازارهاي مالي در شركت اف ايكس پرو 
)FxPro(، در اين باره گفته است: »تأييد شكسته شدن 
حمايت ۴۰هزار دالر مي تواند به معني س��قوط احتمالي 
قيمت به زير كف قبلي خود، يعني محدوده ۳۸هزار دالر 
باشد. برعكس، اگر بيت كوين بتواند از اين روند نزولي خارج 
شود و به سمت باال حركت كند، اهميت اين روند صعودي 
متعادل بيشتر خواهد شد.« ش��اخص ترس و طمع ابزار 
محبوبي است كه وب سايت» Alternative.me«  آن را 
ارايه مي كند و احساسات معامله  گران را نشان مي دهد. روز 
شنبه ۱۶ آوريل )۲۷ فروردين(، اين شاخص به محدوده ۲۲ 
رسيد كه نشان دهنده ترس معامله گران است. ميزان ترس 
سرمايه گذاران بازار ارزهاي ديجيتال در مقايسه با هفته قبل  
كه در محدوده ۳۷ قرار داشت، بيشتر شده است. شاخص 
مذكور عددي بين ۱ تا ۱۰۰ را نش��ان مي دهد كه عدد ۱ 
نشان دهنده ترس شديد معامله گران بازار ارزهاي ديجيتال 
و عدد ۱۰۰ نشان دهنده طمع شديد آنهاست. به  عبارت 
ديگر، وقتي ش��اخص ترس و طمع به ۱ نزديك مي شود، 
معامله گران در حال فروش و وقتي در آس��تانه رسيدن به 
۱۰۰ است، معامله گران در حال خريد هستند. تحليلگران 
مي گويند ممكن اس��ت نوس��ان محدوده بيت كوين در 
ماه هاي آينده بيشتر ش��ود. پل رابينسون، استراتژيست 
ديلي اف ايكس )DailyFX(، در اين زمينه گفته اس��ت: 
»بيت كوين در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ با فشار فروش 
شديدي مواجه شد؛ اما در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ دوره اي 
را پشت  سر گذاشت كه جهت گيري مشخصي در آن ديده 

نمي شد. تنگ ترشدن محدوده نوساني قيمت بيت كوين در 
سه ماه گذشته مي تواند در كوتاه مدت نوسانات بدون جهت 
قيمت را بيشتر هم بكند. با اين حال بايد به اين نكته دقت 
كنيم كه دامنه نوسانات دارايي هاي مالي با گذشت زمان 
افزايش مي يابد و پس از دوره هايي با نوسان كم، دوره هايي 
با نوسان زياد ايجاد مي شود. عالوه بر اين، بايد اين واقعيت 
را ه��م در نظر بگيريم كه داريم درباره بيت كوين صحبت 
مي كنيم. با توجه به اين نكات، مي توان گفت كه نوسانات اين 
ارز ديجيتال احتماالً تا اواسط سال ۲۰۲۲ افزايش مي يابد.«

    احتمال سقوط قيمت اتريوم 
پس از عقب افتادن انتقال به اثبات سهام

اواخر هفته گذش��ته، تيم بيكو )Tim Beiko(، يكي از 
اعضاي بني��اد اتريوم، اعالم كرد قرار نيس��ت در ماه ژوئن 
)خرداد( سازوكار شبكه اتريوم از اثبات كار به اثبات سهام 
منتقل ش��ود و به دنبال آن قيمت اتريوم با كاهش مواجه 
شد. اكنون برخي معتقدند تأخير بيشتر در نهايي كردن 

اين ارتقا ممكن است باز هم روي قيمت اتريوم تأثير منفي 
بگذارد. به نظر مي رسد قيمت اتريوم اكنون باالي مهم ترين 
حمايت موجود در روند خود قرار دارد. دومين ارز ديجيتال 
بزرگ جهان، در دو هفته گذشته حدود ۱۸ درصد از ارزش 
خود را از دست داده است و بعد از اينكه تيم بيكو اعالم كرد 
ارتقاي شبكه اين ارز ديجيتال به تأخير خواهد افتاد، سقوط 
آن عميق تر شد. گفتني است تاريخ دقيق انتقال اتريوم به 
اثبات سهام هنوز مشخص نشده است؛ اما اعضاي جامعه 
ارزهاي ديجيتال براي مدت ها باور داشتند كه ژوئن ۲۰۲۲ 
)خرداد( زمان اجراي آن خواهد بود. بيكو در توييتر خود 
نوشت: »ارتقاي اتريوم در ماه ژوئن )خرداد( انجام نخواهد 
شد؛ اما احتمااًل چند ماه بعد به اجرا در مي آيد. هنوز تاريخ 
دقيق آن مشخص نيست؛ اما مطمئنًا سازوكار اثبات كار 
فعلي به روزهاي پاياني خود رسيده است.« شبكه اتريوم 
همواره به س��رعت پاييني كه در روند توس��عه خود دارد، 
مشهور بوده است. توسعه دهندگان اتريوم چندين سال 
است در حال برنامه ريزي ارتقاي مذكور هستند؛ به طوري 
كه ويتاليك بوترين،  بنيان گذار اين ارز ديجيتال، ابتدا گفته 
بود كه اين ارتقا در سال ۲۰۱۶ آماده خواهد شد. از طرفي، 
تأخير بيشتر در نهايي كردن اين ارتقا ممكن است باز هم 
روي قيمت اتري��وم تأثير بگذارد. در پنج روز اخير، قيمت 
اتريوم از ميانگين متحرك ۵۰ روزه خود به عنوان حمايت 
استفاده كرده است. با اينكه تاكنون تقاضا براي خريد اين ارز 
ديجيتال در اطراف ناحيه مذكور همواره رشد كرده است، 
افزايش فشار فروش در سطوح فعلي مي تواند عواقب بدي 
براي بازار داشته باشد. اگر اتريوم حمايت ۳هزار دالري خود 
را از دست بدهد، قيمت آن ممكن است تا محدوده ۲,۴۰۰ 
دالر كاهش يابد. با وجود اينكه تحليل هاي تكنيكال نشان 
مي دهند در صورت شكست حمايت ۳هزار دالري، اتريوم 
سقوط مي كند، عوامل فاندامنتال زيادي در جهت افزايش 
قيمت اين ارز ديجيتال هستند. براي مثال، در حال حاضر 
بيش از ۱۱.۵ ميليون اتريوم در قرارداد سپرده اتريوم ۲.۰ 
سهام گذاري و تاكنون بيش از ۲.۱ ميليون واحد اتريوم در 
جريان طرح توكن س��وزي »EIP ۱۵۵۹« سوزانده شده 
اس��ت. ضمن اينكه اكنون موجودي اتريوم صرافي هاي 

ارزهاي ديجيتال به كمترين ميزان خود در چهار س��ال 
گذش��ته، يعني ۲۰.۶ ميليون واحد رسيده است. چنين 
داده هايي نش��ان مي دهند فش��ار فروش اتريوم و عرضه 
بالقوه آن به طور قابل توجهي كاهش يافته است. اگر يكي 
از كندل هاي روزانه اتريوم باالتر از ميانگين متحرك ۲۰۰ 
روزه كه روي ۳،۵۰۰ دالر قرار دارد، بسته شود، قيمت اين 
ارز ديجيتال مي تواند مجدداً افزايش يابد و در اين صورت 

اولين هدف اتريوم ۴,۱۲۰ دالر خواهد بود.

     شرط ادامه روند بازيابي قيمت چيست؟
قيمت بيت كوين اين هفته نوسانات زيادي را تجربه كرد 
و همين موضوع نشان دهنده بي اعتمادي سرمايه گذاران 
به وضعيت كنوني بازار است. وضعيت بيشتر شاخص هاي 
تكنيكال خنثي به نظر مي رس��د و آن طور كه پيداست، 
خريداران كوتاه مدت مانند آغاز سال ۲۰۲۲، در محدوده 
بين ۳۵هزار تا ۳۷هزار دالر فعال تر خواهند بود. وضعيت 
شاخص مكدي )MACD( در نماي ۱ هفته اي بازار مثبت 
و در نماي ۱ ماهه منفي اس��ت كه نشان مي دهد نوسان 
محدود قيمت بيت كوين ممكن اس��ت باز هم ادامه پيدا 
كند و انتظار مي رود متوسط نوسان قيمت در اين دوره، 
حدود ۲۰ درصد باشد. ميانگين متحرك ۱۰۰ هفته اي 
كه اكنون روي س��طح ۳۵،۳۸۸ دالر قرار دارد، حمايت 
مهمي براي حفظ روند فعلي بازار است. يعني براي اينكه 
بازيابي قيمت ادامه داشته باشد، خريداران بايد موقعيت 
بيت كوين را باالي اين سطح حفظ كنند. ميانگين متحرك 
۴۰ هفته اي هم كه اكنون روي سطح ۴۶،۸۰۰ دالر قرار 
گرفته اس��ت، همچنان به عنوان يكي از مقاومت هاي 
كليدي پيش روي قيم��ت عمل مي كند. در تاريخ ۲۸ 
مارس )۸ فروردين(، بيت كوين فاصله بس��يار كمي با 
هدف ۵۰،۹۶۶ دالري خود داش��ت؛ اما مانند سپتامبر 
)شهريور( گذش��ته خريداران در رسيدن به اين سطح 
ناموفق ظاهر شدند. در حال حاضر، شرط تأييدشدن 
نشانه هاي صعودي روي نمودار كه مي توانند روند كلي 
قيمت را معكوس كنند، اين اس��ت كه كندل هفتگي 

بيت كوين روز آينده باالي ۴۰هزار دالر بسته مي شود.
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وزارت علوم و بانك مركزي 
هنوز به درگاه ملي مجوزها 

متصل نشده اند
وزارت علوم و بانك مركزي دو دستگاه دولتي هستند 
كه هنوز به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل نشده اند 
اين در حالي است كه طبق قانون بايد تا ۵ فروردين ماه 
۱۴۰۱ كليه دستگاه هاي اجرايي و صادر كنندگان مجوز 
در كشور براي صدور مجوز به اين درگاه متصل مي شدند 
و فرايند اجرايي صدور مجوز را از طريق اين درگاه انجام 
مي دادند. به گزارش پيوست، طبق قانون بودجه امسال 
كليه ام��ور مربوط به مجوزهاي كس��ب وكار از قبيل 
دريافت تقاضا، پاسخ دهي به استعالم ها و تأييديه ها و 
صدور مجوز، از اول س��ال ۱۴۰۱، صرفًا از طريق درگاه 
ملي مجوزهاي كشور انجام شود. از اين تاريخ هرگونه 
هزينه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از 
سامانه مذكور توسط دستگاه هاي دولتي ممنوع است. 
طبق اعالم رييس مركز مطالعات، پايش و بهبود فضاي 
كسب وكار وزارت اقتصاد تا پايان ساعت ۲۴ روز پنجم 
فروردين، شهرداري تهران، س��ازمان نظام پزشكي، 
كانون وكال و سازمان نظام مهندسي هنوز به درگاه ملي 
مجوزها متصل نشده  بودند. قرار بود نهادهاي جامانده 
هر چه سريع تر به سامانه متصل شوند تا هم مردم و هم 
خودشان دچار مشكل نشوند. پس از اين اعالم به نظر 
مي رسد اين دستگاه ها نيز به درگاه ملي مجوزها متصل 
شده اند و از اين ميان فقط دو دس��تگاه وزارت علوم و 
بانك مركزي در اتصال و تعريف مجوزهاي خود روي 
درگاه ملي مجوزها تعلل كرده اند. امير سياح، رييس 
مركز مطالعات، پايش و بهبود فضاي كسب وكار وزارت 
اقتصاد در خصوص آخرين وضعيت درگاه ملي صدور 
مجوز كسب وكار به پيوست گفت: طبق قانون بايد تا 
پنجم فروردين ۱۴۰۱ همه مجوزهاي كسب وكار در 
درگاه ملي مجوز شفاف مي شد و در معرض ديد عموم 
قرار مي گرفت و امكان درخواس��ت و دريافت مجوز به 
صورت الكترونيكي براي مردم فراهم مي شد. او ادامه 
داد: اغلب دستگاه هاي اجرايي تا تاريخ مشخص شده 
به اين تكليف عمل كردند و برخ��ي نيز باقي ماندند. 
طبق آخرين اطالع��ات ما وزارت علوم و بانك مركزي 
همچنان به درگاه ملي مجوزها متصل نشدند. عالوه 
بر اين درگاه تخصصي برخي از دس��تگاه ها نيز هنوز 
دقيق و كامل وصل نشده است. كوتاهي دستگاه ها در 
خصوص اتصال به اين درگاه يا تكميل مجوزها سبب 
شد چند روز پيش رييس مجلس در صحن علني به 
دستگاه هاي دولتي و عمومي و غير دولتي كه تاكنون 
به اين درگاه متصل نشده اند اولتيماتوم دهد. محمد 
باقر قاليباف اعالم كرد كه اين دستگاه ها فقط تا ۲۰ 
ارديبهشت براي انجام اقدامات الزم فرصت دارند، در 
غير اين صورت، اين مساله پيگيري قضايي خواهد 
ش��د. وزير اقتصاد نيز اعالم كرده ۹۰ درصد مس��ير 
اتصال دستگاه ها به درگاه ملي مجوزها طي شده است.

تحليلگران: نوسانات قيمت ارزهاي ديجيتال در ادامه بيشتر مي شود

احساسترسشديدسرمايهگذارانبيتكوين

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار
به اس�تناد ماده 27 قانون الحاق )2( و دستور العمل هیات وزیران مصوبه 142600 مورخ 1394/07/04 این فراخوان جهت اطالع 
عموم منتشر می گردد ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن شرایط و مدارک ذیل به اداره کل ورزش و 

جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده 27 ( مراجعه نمایند .
1-مشخصات پروژه :

اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

نوبت اول 

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

2-مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه های فوق در قالب قرارداد BOLT و ROTواگذار می گردد .
3-س�پرده ش�رکت در فراخ�وان : مبلغ تضمین ش�رکت در فراخوان پن�ج درصد )5%( قیمت پیش�نهادی جه�ت تکمیل و 
س�اخت پروژه می باش�د که متقاضی می بایس�ت مبلغ مذکور را به ش�ماره حس�اب 4056005507595472 و شناسه واریز 

942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز نماید .
4-مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 

به دبیر خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
5-مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اسناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت الف و ب و ج را به صورت 
در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه 02/17/ 1401 تحویل دبیرخانه مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی است به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش 

و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6-تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 در کمیسیون بازگشایی می شود . 

حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد می باشد .
7-اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .

8-در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
)مهندس رشیدی ( تماس حاصل فرمائید .

9-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده سرمایه گذاری می باشد .

آدرسمشخصات پروژهردیف

1 )ROT( تجهیز و بهره برداری  از سالن بدنسازی تخصصی فوتبال)ورزشگاه امام سجاد )ع

بازسازی ، بهره برداری و انتقال استخر شهرستان پاوه 2
)  BOLT(

استخر سرپوشیده شهرستان پاوه مجموعه ورزشی 
امام خمینی )ره(

  آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه 
عمومي يك مرحله اي شماره 400/30/م)نوبت دوم( وزارت راه وشهرسازي شركت راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران )سهامي خاص(

چاپ اول

اداره تداركات و پشتیباني-اداره كل راه آهن یزد

     اداره كل راه آه�ن ی�زد در نظر دارد بناب�ر آئین نامه اجرائي بند ج م�اده 12 قانون برگزاري مناقصات نس�بت به ارزیابي كیفي 
مناقصه گران واجد ش�رایط جهت دعوت به مناقصه به ش�رح زیر اقدام نماید الزم به ذكر اس�ت كلیه مراحل برگزاري فراخوان 
ارزیابي كیفي از دریافت و تحویل اسناد ارزیابي تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه تداركات 

الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه: احداث شبکه برق سوله تعمیرات  ایستگاه یزد

2. مدت و محل  انجام : 4/چهار  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
3. برآورد انجام عملیات موضوع مناقصه : 12.232.657.671)دوازده میلیارد و دویس�ت و سی و دو میلیون و ششصد و پنجاه 

وهفت هزار و ششصد وهفتاد ویک(ریال  
4.  مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: 611.623.884) ششصد و یازده میلیون و ششصد وبیست ودو هزار و هشتصد وهشتاد 
وچهار( ریال – بصورت یكي از این روش ها :الف-ضمانتنامه بانکي در وجه شركت راه آهن ج. ا. ا. صادره یکي از بانک هاي مجاز که 
حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و براي 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.ب- اصل فیش واریزي وجه 
نقد بحساب تمركز وجوه  نقدي راه آهن  به حساب ir  290100004001064006372624   بنام تمركز وجوه سپرده راه آهن نزد بانك 

مركزي .ج- اوراق مشاركت بي نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید.
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دبير اتحاديه صادر كنندگان 
صنعت مخابرات ايران: 

مجلس موانعي براي اجرايي 
شدن اصالح تعرفه ها ايجاد نكند

دبير اتحاديه صادر كنندگان صنعت مخابرات ايران گفت: 
از مجلس انتظار داريم ك��ه موانعي در خصوص اجرايي 
شدن اصالح تعرفه هاي اينترنت ايجاد نكند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از اتحاديه صادركنندگان صنعت 
مخابرات اي��ران )IRICTU(، فريبرز نژاد دادگر گفت: از 
نمايندگان مجلس انتظار داريم كه موانعي در خصوص 
اجرايي شدن اصالح تعرفه ها ايجاد نكنند و به جاي تحميل 
هزينه ها به بخش خصوصي و فعاالن صنعت، سهم دولت 
را كاهش دهند و نيز در واگذاري ش��بكه زيرس��اخت به 
اپراتورها تخفيف قائل شوند. وي ادامه داد: بديهي است 
با توجه به لزوم حركت در مسير تكنولوژي هاي روز دنيا، 
به روز رساني ش��بكه، افزايش تقاضاي شبكه و افزايش 
هزينه هاي اپراتورها، تعرفه دستوري بهره وري را به شدت 
كاهش خواهد داد و نياز اس��ت كه در تعرفه ها بازنگري 
صورت گيرد. وي با بيان اينكه نظرات كارشناسي مبين 
اين موضوع است كه در اين راستا هم حوزه ارتباطات و هم 
مردم از اصالح تعرفه ها سود خواهند برد، افزود: همانطور 
كه وزير ارتباطات نيز در خصوص ش��بكه ملي اطالعات 
تاكيد داشته اند كه بال اول شبكه ملي اطالعات، شبكه اي 
پرسرعت، باكيفيت و امن در سراسر كشور است و بال دوم 
آن نيز مجموعه اي از خدمات كاربردي كه كار و زندگي 
مردم را تسهيل خواهد كرد، طبيعتًا راهبرد دولت براي 
اس��تفاده از فناوري اطالعات و تحقق برنامه هاي ۸ گانه 
وزارت فاوا، استفاده بهينه و كارآمد از اين فناوري ايجابي 
و فرصت ساز و همس��ويي اپراتورها، دولت و بخش هاي 
خصوصي توليد كننده محصوالت و خدمات فني مهندسي 
و محتوا اس��ت. نژاد دادگر ادام��ه داد: از اين رو هر كدام از 
اين برنامه ها بايد نقش خود را به درستي انجام دهند و در 
صورت حذف يا تضعيف يكي از اين اركان، تحقق شبكه 

ملي اطالعات با مشكل روبرو خواهد شد.

ايجاد شبكه ارتباطي معلمان، 
اوليا و دانش آموزان در شبكه شاد

مديرعامل فني ش��بكه ش��اد خبر داد شبكه ارتباطي 
معلمان، اوليا و دانش آموزان در شبكه شاد ايجاد مي شود 
و زيرس��اخت تحقق اين امر در حال آماده سازي است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت به نقل از وزارت 
آموزش و پرورش، علي كاظم زاده درباره فعاليت شبكه 
شاد بعد از بازگشايي حضوري مدارس اظهار كرد: شبكه 
شاد بعد از بازگشايي حضوري مدارس از بين نمي رود و 
به عنوان يك دستيار در كنار نظام آموزشي كشور حضور 
خواهد داشت. وي ادامه داد: اين دستيار در زمان هايي كه 
دانش آموزان به هر دليلي نتوانند از كالس درس استفاده 
كنند و حتي بيمار كرونايي هس��تند، در خدمت نظام 
آموزشي است و دانش آموزان و معلمان مي توانند از اين 
شبكه براي پيشبرد فعاليت هاي آموزشي خود استفاده 
كنند. مديرعامل فني شبكه شاد بيان كرد: با توجه به 
اتفاقات مختلفي مانند آلودگي و برودت هوا كه در كشور 
رخ مي دهد و باعث تعطيلي مدارس مي شود، شبكه شاد 
مي تواند به دانش آموزان كمك كند تا از تحصيل بازنمانند 
و روند آموزش متوقف نشود. كاظم زاده همچنين اضافه 
كرد: با توجه به تجربه اي كه در طول ۲ س��ال گذش��ته 
استفاده از شبكه شاد براي معلمان و دانش آموزان داشت، 
پيشنهاد شده استمرار آموزش از طريق شبكه شاد وجود 
داشته باشد بدين نحو كه تكاليف يا مواردي كه مستلزم 
مطاله بيشتري براي دانش آموزان است، از طريق شاد 
براي آنان ارسال شود. وي افزود: آزمون هاي مستمري 
كه براي يادگيري بيشتر دروس طراحي شده است در 
شبكه ش��اد انجام مي شود همچنين فعاليت هاي فوق 
برنامه، فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني نيز در شبكه 
شاد ادامه خواهد داشت فعاليت هايي مانند رفع اشكال نيز 

در اين شبكه مورد استفاده دانش آموزان است.



تعادل |
رييس س��ازمان حمايت با اعالم اينك��ه ۵۰ قلم كاال 
مشمول قيمت گذاري تثبيتي اس��ت، عنوان كرده 
ك��ه افزايش قيم��ت در كااله��ا غيرقانوني اس��ت و 
توليدكنندگان براي هرگونه تغيير نرخ بايد مراحل 
قانوني را طي كنند. عباس تابش پيش تر دراظهارات 
جنجالي اش گفته بود كه قيمت ها بايد همين امشب 
به قيمت سال ۱۴۰۰ بر گردد. اين درحالي است كه 
برخالف گفته هاي معاون وزير صنعت در برگرداندن 
قيمت ها به سال قبل، همچنان بازار با رشد قيمت ها 
در انواع كاالها روبه رو اس��ت به نحوي كه مشاهدات 
نش��ان مي دهد، به طور نمون��ه، رب گوجه فرنگي و 
كنسرو ماهي تن ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد قيمت داشته 
و چاي ۵۰۰ گرم��ي از ۱2۵ هزار تومان به ۱۴۵ هزار 
تومان رس��يده اس��ت. عالوه بر اين هر كيلو قند در 
عمده فروش��ي ها از 2۱ هزار و ۵۰۰ تومان به قيمت 
26 هزار و ۵۰۰ تومان در عمده فروش��ي ها رس��يده 
اس��ت. البته تابش روز گذشته عنوان كرد: برداشتي 
كه از صحبت هاي بنده شده به طور كلي غلط و اشتباه 
اس��ت و اين صحبت ها، مبني بر بازگش��ت يك شبه 
قيمت ها به روال سابق را تكذيب مي كنم. در همين 
حال، مديركل بازرسي جهاد كشاورزي هم احتكار و 
دالل ب��ازي را دليل اصلي افزايش قيمت برنج ايراني 
عنوان كرده و گفته است: با اجراي طرح تشديد مبارزه 
با احتكار برنج در سراسر كشور قيمت برنج را ظرف يك 

هفته به نرخ مصوب باز مي گردانيم.!

   كدام كاالها مشمول 
قيمت گذاري تثبيتي يا پيشيني هستند؟ 

براس��اس اع��الم ريي��س س��ازمان حماي��ت از 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان، هرگونه افزايش 
قيمت خودسرانه غيرمنطقي است و از توليدكنندگان 
انتظار مي رود كه مطابق مقررات تعيين ش��ده اقدام 
كنند. افزايش قيمت كاالهايي كه مش��مول قيمت 
پيشيني هس��تند، بدون مصوبه س��تاد تنظيم بازار 
غيرقانوني است و اگر بدون مصوبه تنظيم بازار و بررسي 
كارشناسي اسناد، نسبت به افزايش قيمت اين كاالها 
اقدام شده باشد بايد آن را اصالح و به قيمت هاي سال 

۱۴۰۰ برگردانند. 
تابش كاالهايي كه مشمول قيمت پيشيني هستند 
را »لبنيات پر مصرف، ش��يرخام، حبوبات، گوش��ت 
مرغ، گوش��ت قرمز، تخم مرغ، قند و شكر، كودهاي 
ش��يميايي پايه، روغن خام و تصفيه ش��ده خوراكي، 
دانه هاي روغني، نهاده ه��اي دام و طيور، گندم، آرد، 
نان، برنج، رب گوجه فرنگي، كنس��رو تن ماهي، دارو 
و مكمل هاي دام و طي��ور، ماكاراني، دارو و تجهيزات 
پزشكي، انواع خودرو، انواع شوينده، يخچال، يخچال 
فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، كاغذ مطبوعات، 
چاپ و تحرير، روغن موتور، الس��تيك خودرو، انواع 
پوشك و دستمال كاغذي، خدمات پزشكي، درماني، 
تشخيصي و آزمايشگاهي، حمل و نقل بار و مسافردرون 
و برون شهري و عوارض جاده اي و بندري، اعالم كرد و 
هشدار داد كه هيچ بهانه اي در افزايش قيمت اين كاال 
پذيرفته شده نيست. تابش، روز گذشته نيز در حاشيه 
نشس��ت قاچاق كاال در وزارت صم��ت نيز، در جمع 
خبرنگاران در اظهاراتي گفت: بر اساس قانون ۵۰ قلم 
كاال مشمول قيمت گذاري تثبيتي يا پيشيني هستند و 
توليدكنندگان اين محصوالت در صورتي كه بخواهند 

نرخ ها را تغيير دهند، بايد مراحل قانوني را طي كنند.
به گفت��ه او، توليدكنندگان بايد مس��تندات خود را 
براي درخواس��ت افزايش قيمت به سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه دهند تا بعد از 

بررسي و كارشناسي هاي الزم، نتايج براي ستاد تنظيم 
بازار ارسال تا در صورت تاييد، ابالغ شود.

تابش با اشاره به برخي آشفتگي ها در بازار خاطرنشان 
كرد: برخي شركت ها و صاحبان كاال بدون طي كردن 
اين فرآيند، اقدام به افزايش قيمت كردند كه پيشنهاد 
كرده اي��م تا پي��ش از ورود تعزيرات ب��راي برخورد با 
متخلفان، اين افراد فرآيند قانوني افزايش نرخ ها را طي 

و از عمل خودسرانه اجتناب كنند.
معاون وزير صمت با اش��اره به اينك��ه در صورت ارايه 
مستندات امكان افزايش قيمت و تاييد نرخ ها وجود 
دارد، تاكيد كرد: در هر ش��رايطي اجازه تغيير قيمت 
وجود ندارد، زيرا اين ۵۰ قلم كاال نمي تواند در كشور با 

نرخ ناهمگن و متفاوت عرضه شوند.
وي با بيان اينكه كاالهاي اساسي در سبد خانوار نقش 
مهمي دارن��د، گفت: در ميان اق��الم با قيمت گذاري 
تثبيتي هس��تند و ارتباطي بين نرخ ارز و قيمت اين 

كاالها وجود ندارد.

    وزارت جهاد مقصر گراني برنج است
تابش با اش��اره به تغييرات قيمت برن��ج، گفت: اين 
محصول مشمول قيمت گذاري تثبيتي است، اما متولي 
توليد، تامين و مديريت اين كاال وزارت جهاد كشاورزي 
است و با توجه به اعالم قيمت، برخورد با متخلفان در 
اين حوزه با اين وزارتخانه اس��ت. وي افزود: سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نمي تواند 
در بخش كاالهاي اساسي و محصوالت كشاورزي وارد 
شود، زيرا با حضور در اين بخش با بازرسي وزارت جهاد 
كشاورزي تداخل ايجاد خواهد شد و امكان دارد بازار 
دچار مشكل شود. رييس سازمان حمايت همچنين 
با اشاره به خبرهاي منتشر شده مبني بر كاهش يك 
شبه قيمت ها، تصريح كرد: موضوعي از قول بنده در 
رسانه ها منتشر شد كه منظور آن مشخص نيست، اما 
به طور كلي غلط و برداشت اشتباه بود. اين صحبت ها، 
مبني بر بازگشت يك ش��به قيمت ها به روال سابق را 
تكذيب مي كنم. اما آنچه كه مش��خص است، اينكه 
در حال حاضر برخالف گفته هاي معاون وزير صنعت 
در برگردان��دن قيمت ها ب��ه ۱۴۰۰، همچنان بازار با 

رشد قيمت ها در انواع كاالها روبه رو است. به گزارش 
»خبرگزاري تسنيم«، مشاهدات نشان مي دهد رب 
گوجه فرنگي و كنسرو ماهي تن ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد 
قيمت داشته و چاي ۵۰۰ گرمي از ۱2۵ هزار تومان به 
۱۴۵ هزار تومان رسيده است. عالوه بر اين هر كيلو قند 
در عمده فروشي ها از 2۱ هزار و ۵۰۰ تومان به قيمت 
26 هزار و ۵۰۰ تومان در عمده فروشي ها رسيده است. 
البت��ه هر كيلو قند در نهايت با قيمت 32 تا 33 هزار و 

۵۰۰ تومان به دست مصرف كنندگان مي رسد.
از ميان كاالهاي اساس��ي موجود در بازار فقط قيمت 
تخم مرغ در فروردين ماه س��ال جاري شاهد كاهش 
قيمت بوده است. بر همين اساس هر كارتن تخم مرغ از 
32۰ هزار تومان به 22۰هزار تومان در عمده فروشي ها 
رس��يده اس��ت. عالوه بر اين در بعضي از كاالها مانند 
بيسكويت نيز هر بسته ساقه طاليي از 7۵۰۰ تومان 
به ۱۰۰۰۰ تومان رسيده است. هر كارتن پفك هم از 
8۰ هزار تومان به ۱3۰ هزار تومان رسيده است. قيمت 
برنج، ش��كر و گوجه فرنگي هم طي روزهاي گذشته 

بدون ضابطه باال رفته است. 

    دليل گراني برنج چيست؟ 
برنج ايراني كه اين روزها م��رز ۱۰۰ هزار تومان را در 
بازار رد كرده اس��ت، واكنش متوليان را در پي داشت. 
به طوري كه مسعود امراللهي مديركل بازرسي جهاد 
كشاورزي افزود: برنجي كه هم اكنون در بازار موجود 
است كشت سال كشاورزان است و اين افزايش قيمت 

غيرمنطقي است.
وي گفت: هم اكنون هيچ كمبودي در بازار برنج ايراني 
وجود ندارد و نرخ هاي مصوب همان قيمت هاي قبلي 
است، به عنوان مثال برنج طارم درجه يك بايد حداكثر 
كيلويي 6۵ هزار تومان به فروش برسد. امراللهي علت 
افزايش قيمت برن��ج در بازار را احتكار دالالن با هدف 
افزايش قيمت پايه برنج در سال زراعي پيش رو عنوان 
كرد. وي تصريح كرد: طرح تش��ديد مبارزه با احتكار 
برنج در سراسر كشور كليد خورده و با محتكران برخورد 
جدي مي شود و از مردم هم مي خواهيم گزارشات خود 
مبني بر احتكار برنج را با بازرسي جهاد در ميان بگذارند. 

امراللهي افزود: با اجراي اين طرح قيمت برنج را ظرف 
يك هفته به قيمت مصوب باز مي گردانيم.

سيد اس��ماعيل يزدان پناه هم روز گذش��ته در پيام 
ويديويي درباره التهاب قيمت برنج در سطح كشور و 
نگراني مردم از اين وضعيت اظهار داشت: برنج ايراني 
به اندازه كافي در انبارهاي مركز تجارت و پايانه برنج 
آمل موجود است و قيمت واقعي آن كيلويي 6۵ هزار 
تومان است. مديرعامل مركز تجارت بين الملل و پايانه 
صادرات برنج آمل افزود: اين مركز با ميادين شهرداري 
تهران در ارتباط است و برنج هاي تنظيم بازار را عرضه 
كرده و مي كند. يزدان پناه به مردم توصيه كرد: با توجه 
به اينكه به كشت جديد برنج نزديك هستيم برنج هاي 
كهنه كه ماندگاري كمتري دارد را خريداري نكنند و 
به جاي آن برنج جديد را با قيمت هاي مناسبي تهيه 
كنند، زيرا به طور قطع التهاب بازار به اين شكل نخواهد 
بود. وي گفت: به طور قطع ما در روزهاي آتي ش��اهد 

تثبيت بازار و كاهش قيمت برنج خواهيم شد.
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران، از آغاز توزيع 
ش��كر يارانه اي از امروز در بازار با نرخ ۱6 هزار و 3۵۰ 
توماني خبر داده است. قاسمعلي حسني با بيان اينكه 
مدتي است قيمت ش��كر در بازار سير صعودي دارد و 
هم اكنون تا 2۵ هزار تومان در هر كيلوگرم به فروش 
مي رس��د، افزود: وزارت جهاد كشاورزي در طرحي با 
عنوان طرح رمضان، از فردا دوش��نبه ش��كر دولتي با 
قيمت هر كيلو ۱6 هزار و 3۵۰ تومان را در مراكز خريد و 
فروشگاه هاي سطح شهر عرضه مي كند. در حال حاضر 
هر كيلو قند از 2۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته گذشته 
به قيمت 26 هزار و ۵۰۰ تومان در عمده فروش��ي ها 
رسيده اس��ت. ش��كر نيز از ۱9 هزار و ۵۰۰ تومان به 
قيمت 23 هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافته است. البته 
بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه قيمت هاي عنوان 
شده در سطح عمده فروشي هاست و در نهايت هر كيلو 
قند ب��ا قيمت 32 تا 33 هزار و ۵۰۰ تومان به دس��ت 
مصرف كنندگان مي رسد. در بخش شكر هم فروش 
كاهش يافته وفروشندگان ترجيح مي دهند براي سود 

بيشتر كاال را در انبارها نگهداري كنند.
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پول مسدود شده در قطر نداريم
رييس اتاق مشترك ايران و قطر با بيان اينكه پول مسدود 
شده در قطر نداريم، گفت: يك هيات تجاري شامل بهترين 
توليدكنندگان و صادركنندگان در خرداد به نشس��ت 
كميسيون تجاري مشترك در قطر اعزام مي شوند.عدنان 
موسي پور در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد اينكه آيا 
ايران در قطر اموال مسدود ش��ده اي دارد، اظهار كرد: ما 
در قطر پول مسدود ش��ده اي نداريم. قطر در واقع نقش 
محوري در مباحث مذاكرات ايران با دنيا بازي مي كند.

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و قطر در مورد همكاري 
ايران با قطر در برگزاري جام جهاني نيز گفت: همزمان با 
برگزاري نشست كميسيون تجاري ايران و قطر با حضور 
كل كارگروه روابط خارجي بين ايران و قطر در خرداد ماه، 
يك هيات تجاري متشكل از بهترين توليدكنندگان و 

صادركنندگان در اين نشست حاضر خواهند شد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي: 

نرخ آب بها براي مشتركيني كه 
الگوي مصرف را رعايت كنند 

افزايش نمي يابد
قيمت آب براي مشتركين خانگي كه بر اساس الگوي 
مص��رف ماهانه تا ۱۴ مترمكع��ب آب مصرف نمايند، 
افزايش نخواهد يافت. به گزارش روابط عمومي شركت 
آب و فاضالب استان مركزي مهندس يوسف عرفاني 
نسب مديرعامل اين شركت با بيان خبر فوق افزود: اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ وزارت نيرو با هدف اصالح تعرفه هاي آب 
به منظور مديريت بهينه مصرف و تشويق به رعايت الگوي 
مصرف آب توسط مشتركين خانگي تهيه شده است و بر 
اساس آن قبوض آب بها مشتركين پر مصرف با افزايش 

نرخ آب ها و به صورت پلكاني محاسبه خواهد شد.
وي با بيان اينكه الگوي مصرف آب براي مش��تركين 
خانگي در استان مركزي ۱۴ مترمكعب در ماه، تعيين 
شده است، افزود: به طور ميانگين در سال گذشته ۴8 
درصد از مشتركين خانگي الگوي مصرف آب را رعايت 
نموده اند. وي با اشاره به ميزان تعرفه آب در ويالها، باغ 
ويال ها، خانه باغ ها و مجتمع هاي مس��كوني كه محل 
زندگي دايمي و كسب و كار افراد نيستند اظهار داشت: 
در اقامتگاه هاي غيردايم در صورت رعايت الگوي مصرف 
آب تا ظرفيت قراردادي ب��ا افزايش نرخ آب بها مواجه 
نخواهند شد و براي مصارف مازاد بر ظرفيت قراردادي 
نرخ آب آزاد محاسبه مي شود. مهندس عرفاني نسب 
با اشاره بر اعمال معافيت مشمولين كم مصرف تحت 
حمايت سازمان هاي بهزيستي و كميته امداد افزود: اين 
دسته از مشتركين چنانچه در هر دوره مصرف ماهانه 
يك سوم الگوي مصرف را رعايت كنند مشمول معافيت 
شده و هزينه آب بها براي اين دسته از مشتركين رايگان 
محاس��به خواهد ش��د. وي با بيان اينكه ۴3 درصد از 
مشتركين آب استان تا 2 برابر الگوي مصرف، آب مصرف 
مي كنند عنوان كرد: 9 درصد از مشتركين آب خانگي 
بيش از 2 برابر الگوي تعيين شده آب مصرف مي كنند 
كه بيشترين اين تعداد، مشتركين ساكن در روستا و جزو 

مشتركين پرمصرف محسوب مي شوند.

در سال 1400 محقق شد: 
افزايش 167 درصدي واريزي 
به خزانه دولت از محل فروش 

جايگاه هاي مرزي منطقه كردستان
سرپرست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردس��تان از افزايش ۱67 درصدي  واريزي به خزانه 
دولت ازمحل فروش جايگاه هاي مرزي باشماق مريوان 
و سيرانبند بانه  درسال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبرداد. به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان، محسن  معاني با 
بيان   اين   مطلب اظهار داش��ت: درسال ۱۴۰۰ از محل 
پايش و كنترل فروش در باك  و فروش جايگاه هاي مرزي 
استان بيش از 2۱2 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز 
شده  است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با افزايش ۱67 درصدي همراه بوده  است.  معاني كه در 
ديدار با فرمانده نيروي انتظامي استان سخن مي گفت 
با تشكر و قدرداني  ازهمكاري و تعامل مجموعه انتظامي 
و مرزباني استان با اين شركت در راستاي جلوگيري از 
 عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي و قاچاق سوخت 
افزود: دارا بودن مرز مشترك با  اقليم كردستان عراق و 
تفاوت قيمت فرآورده در دو سوي مرز و سوءاستفاده افراد 
سود جو در  اين زمينه، موجب كنترل و نظارت خاص اين 
شركت درمرزهاي خروجي استان شده كه  اجراي طرح 
الكترونيكي پايش وكنترل موجودي باك كاميون ها، 
بهره مندي از س��امانه فروش  م��رزي، اعطاي معافيت 
3۰۰ ليتري مصوبه هيات وزيران به كاميون هاي ايراني 

خروجي از  مرز   و.. ازجمله اين اقدامات است .

گفتار درماني متوليان دولتي براي تنظيم بازار همچنان ادامه دارد

دهن كجي بازار به دستور كاهش قيمت ها 

منابع ارزي بلوكه شده
چگونه صرف خواهد شد؟

آمادگي سايپا  براي توليد 
650 هزار دستگاه خودرو در سال جاري

بر اس��اس اظهارات رييس س��ازمان برنامه وبودجه، 
سياس��ت دولت در قبال نحوه هزينه كرد ارزهاي آزاد 
ش��ده ايران از ديگر كشورها، حركت در مسير توسعه 
و رفع مش��كالت مردم است. به گزارش پايگاه خبري 
اناق ايران، آزاد ش��دن ارزهاي ايران از ديگر كشورها و 
امكان فروش نفت بيشتر براي ايران از جمله موضوعاتي 
هستند كه اين روزها به دليل اثرگذاري آنها در اقتصاد 
مورد توجه ق��رار گرفته اند. در اين بين نگراني هايي از 
سوي تحليل گران و فعاالن اقتصادي مطرح مي شود 
مبني بر اينكه با توجه به شرايط پيچيده اقتصادي و 
مشكالت موجود در سطح جامعه دوباره مانند گذشته 
اين منابع صرف امور جاري و مصرفي مي شود و اثرات 

مخربي بر اقتصاد خواهد داشت.
به باور بخش خصوص��ي اگر قرار باش��د بهبودي در 
وضعيت اقتصادي كشور اتفاق افتد، الزم است پيش 
از هر اقدامي، نيازهاي اصلي نظام اقتصادي و امكانات 
موجود براي پاس��خ دادن به اين نيازها را شناس��ايي 
كرده و ترتيبي اتخاذ كنيم تا منابعي كه در ادامه مسير 
مذاكرات در اختيار دولتمردان قرار مي گيرد به صورت 
اولويت بندي ش��ده صرف امور زيربنايي و توسعه اي 

كشور شود.
در اين ارتباط محسن احتش��ام، رييس اتاق بجنورد 
ط��ي گفت وگويي كه با » اتاق ايران آنالين« داش��ت 
طبق تجربه هاي گذشته از امكان تثبيت اسمي نرخ ارز 
با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي ابراز نگراني كرده 
است. بر اساس اظهارات او همواره در كشور زماني كه 
درآمدهاي ارزي رشد كردند نرخ ارز به صورت اسمي 
تثبيت ش��ده و اين موضوع رقابت الزم در روند توليد 
داخل را مخدوش كرده است. در اين بين بي توجهي به 

توليد داخلي نكته اي است كه به اعتقاد سعيد پورآبادي، 
رييس اتاق بجنورد مي تواند بع��د از ورود منابع ارزي 
جديد به كشور اتفاق افتد. او نيز در واكنش به اتفاقاتي 
كه در صحنه سياس��ي ش��اهد آن هس��تيم و برخي 
گشايش هايي كه صورت گرفته از تصميم سازان كشور 
مي خواهد كه با شناس��ايي ظرفيت هاي منطقه اي، 
احياي واحدهاي توليدي نيمه راكد با توان باال، استفاده 
از تكنولوژي ها و تجهيزات به روز، برقراري پيوند بين 
دانش��گاه و صنعت براي ارتقاي ظرفيت شركت هاي 
دانش بنيان ،توجه به فناوري هاي نوآورانه در كنار پيش 
بردن برنامه هاي آمايش سرزميني براي هر استان به 

بهتر شدن شرايط اقتصادي كشور كمك كنند.
تمركز بر صنايع پيشران و برقراري ارتباط هوشمند با 
كشورهاي مختلف از ديگر پيشنهادهايي هستند كه 
از س��وي فعاالن اقتصادي مطرح مي شود. با اين حال 
اين نگراني ها تنها محدود به فعاالن، كارشناس��ان و 
تحليل گران اقتصادي نمي شود؛ اين روزها در سطح 
جامعه نيز پرس��ش هايي درباره چگونگي هزينه كرد 
منابع آزاد شده و ارزهاي حاصل از فروش نفت مطرح 
است كه در واكنش به اين ابهامات، مسعود ميركاظمي، 
رييس س��ازمان برنامه وبودجه اين نويد را داده است 
كه طبق برنامه ريزي صورت گرفته ارزهاي آزاد شده 
در اختيار بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و دولت 
قرار مي گيرد تا بر اساس سياست و برنامه مشخصي 

هزينه شود.
بر اس��اس اظهارات اخير او اگر ارزي آزاد ش��ود، براي 
كمك به پيشرفت پروژه هاي عمراني، امور زيرساختي 
و رفع مش��كالت مردم صرف مي ش��ود و اين موضوع 

به طور كامل براي همه بخش ها روشن است.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از مديران گروه 
اين مجموعه خواس��ت ك��ه براي تولي��د 6۵۰ هزار 
دس��تگاه خودرو براي س��ال جاري آماده ش��وند و 
تمام هم و غم خود را براي تحقق و اجرايي ش��دن 8 
فرمان ابالغ شده رييس جمهور بگذارند. به گزارش 
سايپانيوز، محمدعلي تيموري در نشست با مديران 
گروه خودروس��ازي س��ايپا از تك تك آنها خواست 
كه در راس��تاي تحقق 8 فرمان ابالغ ش��ده از سوي 
رييس جمهور، آماده ش��وند و برنامه ريزي مناسبي 
داشته باشند تا در س��ال جاري، توليد هدف گذاري 

شده، محقق شود.
او با بيان اينكه تا پايان س��ال جاري خودروس��ازان 
بايس��تي يك ميليون و 6۵۰ هزار دس��تگاه خودرو 
توليد كنند و تحقق عدد كمتر قابل قبول نيس��ت، 
گفت: ضرورت دارد مديران گروه خودروسازي سايپا 
در توليد 6۵۰ هزار دس��تگاه خودرو كه س��هم اين 
مجموعه است به طور كامل مشاركت داشته باشند و 
برنامه ها به گونه اي تنظيم شود كه رشد توليد بيشتر 

از هدف گذاري ياد شده باشد.
 مديرعامل گروه خودروسازي س��ايپا تصريح كرد: 
يكي از موضوعاتي كه مديران گروه بايد به آن توجه 
كنن��د توليد اقتصادي اس��ت و همان گونه كه اواخر 
سال گذشته عنوان شد توليد اقتصادي خودروهاي 
كوييك و ش��اهين براي س��ال جاري دنبال خواهد 
ش��د؛ براي اينكه توليد اقتصادي محقق شود تمام 
شركت هاي گروه بايد بتوانند از مديريت كارخانه اي 

خارج شوند و نقش مديرعامل داشته باشند.
او با بيان اينكه براي اولين بار و با هدف چابك سازي 
گ��روه خودروس��ازي س��ايپا، تم��ام اختي��ارات به 

ش��ركت هاي گروه تفويض مي ش��ود، تصريح كرد: 
مجموعه هايي كه در قالب هلدينگ هس��تند، بايد 
به سمت ش��ركت داري حركت كنند و ديگر وابسته 
به سايپا نباشند، استقالل در تصميم گيري، عمل و 
مباحث مالي باعث خواهد ش��د كه گروه سريعتر به 
اهداف ترسيم شده و به خصوص 8 فرمان ابالغ شده 

از سوي رييس جمهور برسد.
مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت: در سال 
جاري شركت هاي گروه خودروس��ازي سايپا به دو 
روش مورد ارزيابي ق��رار خواهند گرفت يك بخش 
مربوط به نظ��ام طرح ريزي بودج��ه و ديگري نظام 
دانش بنيان شدن شركت ها است.  او با تاكيد بر اينكه 
گروه بايد به نظام بودجه ريزي تسلط داشته باشد و با 
تكيه به اين مهم برنامه ريزي كند، گفت: اگر شركت ها 
مديريت مالي درس��ت داش��ته باش��ند و اعتبارات 
مناسب از بانك ها دريافت كنند، مي توان توليد بيش 
از 6۵۰ هزار دس��تگاه خودرو در سال جاري را دنبال 
كرد.تيموري با بيان اينكه ضرورت دارد، شركت هاي 
گروه خودروسازي سايپا مشكالت و چالش هاي خود 
را با س��هامداران حل و فصل كنن��د، افزود: مبحث 
ديگري كه از ش��ركت هاي گروه مي خواهيم دانش 
بنيان ش��دن اس��ت، چرا كه اين موضوع معيار ارتقا 
اس��ت. مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا با بيان 
اينكه فرآيند دانش بنيان شدن يك تا سه سال زمان 
مي برد و اين امر هيچ ايرادي ندارد، تصريح كرد: هر 
ش��ركتي كه در اين مسير گام بردارد رشد مي كند و 
در درجه بندي مجموعه بس��يار اهميت دارد در اين 
ميان اگر ش��ركتي برنامه دانش بنيان نداشته باشد 

درجه اش قطعا تنزل خواهد يافت.

پيش فروش وانت کارا
ويژه فروردين 1401

پيش فروش وانت کارا با موعد تحويل هفته آخر تير ماه 
۱۴۰۱، ش��نبه 27 فروردين ماه آغاز می شود. شرکت 
بهمن موتور در راس��تای پاسخ به نياز بازار طرح جديد 
پيش فروش وانت کارا 2۰۰۰ سی سی را اجرا می کند. 
بر اساس اعالم شرکت بهمن موتور پيش فروش وانت 
کارا با قيمت غير قطعی از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه 27 
فروردين تا ساعت ۱6روز چهارشنبه 3۱ فروردين و يا 
تکميل ظرفيت برای مشتريان به صورت آنالين از طريق 
وبسايت ايرانی کار انجام خواهد شد. گفتنی است؛ وانت 
کارا تک کابين تي��پ ۴ با پيش پرداخت ۱27 ميليون 
توم��ان و وانت کارا دو کابين تي��پ ۴ با پيش پرداخت 
۱3۴ميليون تومان به فروش می رسد. الزم به يادآوری 
اس��ت، وانت کارا مجهز به تجهيزات داخلی، ش��امل 
تغييرات در مجموعه سوئيچ، چراغ های عقب، طراحی 
صندلی و سقف کاذب و افزوده شدن يونيت ايموباليزر، 
قفل مرکزی و... است. همچنين خودروی مذکور دارای 
سيستم تهويه مطبوع و کيسه هوای ايمنی )سرنشين 
+راننده( و سيستم راديو پخش USB، رينگ فوالدی و 

تودوزی پارچه ای-خاکستری خواهد بود.

ديگنيتي پرستيژ محصول جديد 
از شركت بهمن موتور 

شركت بهمن موتور در اسفند ماه س��ال ۱399 فروش 
خودروي��ي را آغاز نمود كه به عقيده بس��ياري از لحاظ 
زيبايي در بين خودروهاي مونتاژ شده در ايران كم نظير 
بوده و همچنين با نگاه اجمالي به ميزان فروش اين خودرو 
مي توان اقبال و رضايت عمومي براي خريد اين محصول 
را مش��اهده نمود. چند موضوع در موفق بودن خودروي 
ديگنيتي پرايم بسيار حائز اهميت است از جمله: زيبايي 
 خودرو )كه در ذهن بينن��ده تداعي كننده خودروهاي 
به روز اروپايي مي باشد، به عنوان اولين SUV كوپه مونتاژ 
در ايران و در نهايت شركت تأمين كننده معتبري همچون 
»بهمن موتور « كه سابقه همكاري با شركت هاي معتبر 
ژاپن را در كارنامه  خود دارد. حال طبق اعالم قبلي، شركت 
بهمن موتور قصد دارد ديگنيتي پرستيژ را با ويژگي هاي 
منحصر به فرد در اوايل تير ماه سال جاري به بازار معرفي 
نمايد. خودرويي كه با مرور ويژگي هاي آن متوجه خواهيم 
شد كه يك كوپه با قواي محركه و توان استثنايي و شايد بي 
رقيب باشد. در نسخه  جديد ديگنيتي كه به »ديگنيتي 
پرس��تيژ « معروف خواهد بود تغييرات ظاهري جزئي 
نس��بت به مدل قبل ديده مي شود از جمله تغييرات در 
سپر جلو و چراغ مه ش��كن، رينگ 2۰ و تغييرات اگزوز 
اشاره نمود. تغييراتي در امكانات رفاهي داخل كابين نيز 
مشاهده مي شود كه بسيار مورد توجه است و مهم ترين 
آن ها عبارتند از: سيستم صوتي با برند Pioneer و آمپلي 
فاير مجزا ۱۵۰ وات، صندلي برقي۱۰ حالته راننده، شارژر 
وايرلس، نورپ��ردازي داخلي )7 رنگ(، صفحه كيلومتر 
كامال ديجيتال و ... . اما تفاوت اصلي بين پرستيژ و پرايم را 
مي توان در قواي محركه آن جست وجو كرد. اين خودرو 
مجهز به يك موتور 2 ليتري )Euro-HD( توربو شارژ 
با سيستم پاشش مستقيم GDI ساخت بوش كه تواني 
معادل 23۰ اسب بخار و گشتاور حدود 36۰ نيوتن متر 
را توليد مي نمايد. گيربكس پرس��تيژ AT6 جديد ترين 
نسل Powertech Hyundai مي باشد .  براي اينكه 
مش��تريان اين محصول حس بهتري از توان 23۰ اسب 
بخار پرستيژ داشته باشند بهتر است اشاره اي به توان موتور 
برخي از خودرو هاي برن��د SUV موجود در بازار ايران از 
كره اي و ژاپني تا برخي خودرو هاي اروپايي به شرح ذيل 

داشته باشيم.

حجم 
موتور

توان 
HP

Koleos 2.5171رنو
ميتسوبيشي 
Outlander2.4170

X-Trail 2.5170نيسان
2.4188هيونداي سانتافه
2155هيونداي توسان
2.4176كيا اسپورتيج
2.4188كيا سورنتو

X4 2241بي ام دبليو

با توجه به توضيحات و اطالع رساني قبلي به نظر مي رسد 
در س��ال ۱۴۰۱ و بر اساس اس��تراتژي توسعه محصول 
ش��ركت بهمن موت��ور در عرضه محص��والت لوكس با 
قواي محركه برتر نسبت به رقبا به جز ديگنيتي پرستيژ 
اين ش��ركت تصميم به عرضه فيدليتي پرستيژ با توان 
حدودا 2۰۰ اسب بخار و آپش��ن هاي ايمني بسياري از 
 ADAS AEBS, LKA, LDW, ACC, FCA, جمله
RTCA( )به همراه 6 كيس��ه هوا و ساير امكانات رفاهي 
از جمله سيستم نمايشگر يكپارچه و بزرگ، گرم كن و 
س��رد كن صندلي به همراه حافظه، شيفتر الكترونيك، 
پدال ش��يفتر، ....را در نيمه دوم س��ال ج��اري در برنامه 
دارد. با توجه به پيشينه شركت بهمن موتور در خصوص 
قيمت گذاري، پيش بيني مي شود كما في السابق قيمت 
منطقي و منصفانه اي براي خودروي ديگنيتي پرستيژ در 
نظر گرفته شود و مجددا شاهد استقبال خوب مشتريان 
از اين محصول جديد شركت بهمن موتور با شيم. به طور 
كلي با توجه به تداوم سه عامل موفقيت ديگنيتي پرايم 
يعني )زيبايي خ��ودرو، اولين SUV كوپه مونتاژ ايران و 
شركت تأمين كننده معتبر( همچنين اضافه شدن دو 
 عامل مش��خصات فني بس��يار خوب و قيمت مناسب، 
پيش بيني مي شود روند موفقيت برند ديگنيتي اين بار با 

نسخه پرستيژ ادامه پيدا كند.
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ادامهازصفحهاول

فضاي مجازي؛ مثبت و منفي
انسان ُمدرن با مسائل و مشكالت نوظهوري مواجه 
شده است. به طوري كه بسياري از رفتارها، مفاهيم، 

معناها و… در اين فضا عميقا تغيير كرده است.
در بيش��تر مواقع نوعي وابس��تگي شديد به فضاي 
مجازي در ميان كاربران مش��اهده مي شود اين نوع 
وابستگي شديد زندگي خانوادگي، كاري و روزمره 
آنها را تحت تاثيرخود ق��رار مي دهد به گونه اي كه 
كاربران معتقدند فعاليت در فضاي مجازي بر روي 
فعاليت هاي دنياي واقعي آنها تاثير نامطلوب داشته 
اس��ت و فعاليت هايي همچون تعامل مس��تقيم با 
اطرافيان، مطالعه و ورزش و… در زندگي آنها كاهش 
قابل توجهي يافته است. بر اساس تحقيقات، امروزه 
درصد قابل توجهي از كاربران فضاي مجازي دچار 
فابينگ مي ش��وند.فابينگ به معناي بي اعتنايي و 
بي توجهي به شخصي است كه در فضاي واقعي با شما 
صحبت مي كند در حالي كه شما مرتب تلفن همراه 
خود را نگاه مي كنيد.فابينگ موجب مي شود، احساس 
تعلق و اعتماد به نفس در طرف مقابل به شدت كاهش 
يافته و او احساس طردشدگي و محروميت نمايند. 
امروزه حدود۲۳ درصد از كاربران به طور ميانگين، 
سه تا چهاربار در روز بصورت ناخودآگاه دچار فابينگ 
مي شوند. همچنين تحقيقات نشان مي دهد برخي از 
كاربران هم با افزايش وابستگي به فضاي مجازي از 
وظايف و مسووليت هاي اصلي زندگي خود در دنياي 
واقعي باز مي مانند. اغلب كارب��ران فضاي مجازي 
فاقد سواد رس��انه اي كافي براي فعاليت در اين فضا 
مي باشند به عنوان مثال 50 درصد از كاربران، عالقه 
به محتواهاي طنز گونه و انتشار گسترده آن در فضاي 
مجازي دارند.محتواهايي كه گسترش دهنده فرهنگ 
عاميانه، ايجاد شايعه و تفرقه افكني مي باشد و باعث 
از ميان رفتن همبستگي اجتماعي مي شود. از سوي 
ديگر در حال حاضر ميليون ها كاربر در فضاي مجازي 
به تحقيق، بررس��ي، آموزش، مطالع��ه و يادگيري 
مش��غولند. به عنوان نمون��ه در دوران همه گيري 
كرونا، تحصيل دانشجويان و دانش آموزان به صورت 
مجازي انجام مي ش��ود كه در اين حالت الزم است 
سواد رسانه اي و استفاده بهينه از قابليت هاي فضاي 
مجازي به آنها آموزش داده شود. همچنين فضاي 
مجازي نگاه��ي انتقادي به فض��اي زندگي واقعي 
دارد و همه افراد در بيش��تر لحظات زندگي، خود را 
 در معرض ديد عم��وم و قضاوت ديگران مي بينند .

امانوئل كاستلز معتقد است فضاي مجازي و استفاده از 
اينترنت، شكل جديد و نويني از ارتباطات انساني را به 
وجود آورده است كه در اين فضا قدرت انتخاب و آزادي 
انس��ان ها به صورت قابل توجهي افزايش مي يابد 
و انس��ان ها آزادي عمل بيش��تري پيدا مي كنند و 
مي توانند با ديگر كاربران وارد يك رابطه تعاملي شوند. 
يعني كنش و واكنش يكي از مهم ترين ويژگي هاي 
ارتباطات مجازي قلمداد مي شود و كابران محدود به 
مكان و زمان نيستند اين ارتباطات دو سويه، تاثيرات 
تامل برانگيزي بر سبك هاي ارتباطي افراد در دنياي 

واقعي دارد.

رويداد

رييس مركز تحقيقات ويروس شناس��ي دانش��گاه 
علوم پزشكي شهيد بهش��تي با اشاره به ويژگي ها و 
منشأ واريانت XE كرونا، گفت: در موقعيت مناسب 
اُفت پيك ششم قرار داريم؛ در اين شرايط مردم بايد 
واكسيناسيون شان را تكميل كرده و دز بوستر را هم 
تزريق كنند. در عين حال بايد سطح واكسيناسيون 

محصلين را هم باال ببريم.
دكتر عليرضا ناجي، درباره سويه هاي جديد كرونا، 
گفت: از زماني كه اُميكرون به وجود آمده، چندين 
نوتركيبي از آن داش��تيم كه منش��أ آنه��ا يا از خود 
اُميكرون اس��ت يا ناش��ي از تركيبي از اُميكرون با 
سويه اي ديگر اس��ت كه مهم ترين آنها XD، XF  و 
XE هستند. بايد توجه كرد كه XD و XF تركيبي 
از اُميكرون  BA۱ و دلتا بود كه به نام دلتاكرون هم 
ش��ناخته مي ش��دند. زيرا در بازه اي از زمان شاهد 
گردش دلتا و اُميك��رون به طور همزمان بوديم و در 
نتيجه اين نوتركيبي ها ايجاد شدند كه XD از همه 
وسيع تر بود و در دانمارك، هلند، آلمان و امريكا و ... 
مورد شناسايي قرار گرفته است. XF  هم در بريتانيا 
شناسايي شد. XE سومين نوتركيبي اُميكرون است 
كه نوتركيبي دو زير شاخه اُميكرون؛ يعني BA۱ و 
BA۲ ايجاد شده اس��ت و سه موتاسيون اضافه هم 
دارد كه از ۱۹ ژانويه در انگلس��تان شناسايي شد و 
بيش از ۶00 مورد ابتال به س��ويه XE در انگلستان 

گزارش شده است.

    از XE چه مي دانيم؟
وي افزود: درباره خصوصيات س��ويه XE اطالعات 
زيادي وجود ندارد. با اين حال گزارشات اوليه نشان 
 BA۲ از XE مي دهد كه ۱0 درصد س��رعت انتشار
 XE بيشتر اس��ت. بنابراين تاكنون آنچه كه درباره
مي دانيم، اين است كه احتماال سرعت انتشار باالتري 

دارد، اما اينكه وضعيت بيماري زايي آن چگونه است يا 
چقدر گريز از ايمني دارد، فعال نمي توانيم درباره اش 
اظهارنظر كنيم و بايد صبر كنيم تا اطالعات بيشتري 
از آن ارايه شود. ناجي ادامه داد: در عين حال بايد توجه 
كرد كه گزارش هاي مربوط به س��ويه هاي جديد، 
مربوط به كشورهايي است كه كارهاي ژنتيكي انجام 
داده و گزارش مي دهند. بنابراين ممكن است اين عدد 
واقعي نباشد و موارد ديگري هم در كشورهاي ديگر 

باشد كه شناسايي نشده است.

    توان پايش كوويد ۱۹ در كشور
 قوي تر شد

وي درباره شرايط ايران و احتمال ورود سويه هاي 
جديد به كش��ور، گفت: ممكن است اين سويه ها 
وارد كش��ور ما هم شوند و هم در كش��ور ما ايجاد 
شوند. زيرا در كشور ما هم شاهد چرخش همزمان 
ُاميكرون و دلتا بودي��م و احتمال نوتركيبي وجود 
داشته، اما گزارشي در اين باره نداشته ايم. در عين 
حال بايد مطالعه بر روي س��ويه ها در كشور بيشتر 
شود. شايد به صورت وسيع كار توالي يابي را انجام 
نمي دهيم و اطالع��ي از آن نداريم. بايد به صورت 
يك برنام��ه مدون و منظم بح��ث توالي يابي براي 
شناسايي سويه هاي جديد انجام شود. خوشبختانه 
با مس��اعدت وزارت بهداش��ت و س��ازمان جهاني 
بهداشت چندين دستگاه NGS كه سيستم هاي 
جديد توالي يابي هستند، وارد كشور شده و دارند 
عملياتي مي ش��وند. بر اين اس��اس توان علمي و 
تجهيزاتي پايش كوويد در كش��ورمان قوي شده 
است و به نظر مي آيد كه از اين به بعد در اين حوزه 
شرايط خوبي خواهيم داشت. در عين حال درباره 
خطرناك بودن اين سويه ها بايد صبر كرد تا ببينيم 

گزارش ها به چه صورت خواهد بود.

    ُافت پيك ششم و موقعيت طاليي
 براي تكميل و افزايش سطح واكسيناسيون

ناج��ي در ادامه درب��اره وضعيت كرونا در كش��ور، 
گفت: ما در اُفت پيك ششم هستيم. رفت وآمدها و 
مسافرت هاي نورزي هم تاثيراتي داشت و احتمال 
افزايش در ميزان ش��يوع كرونا وجود دارد. در عين 
حال بازگش��ايي مدارس هم مي توان��د در كنار اين 
موضوع باشد. معتقد بودم كه بايد صبر مي كرديم و 
م��دارس را يكي دو هفته بعد از عيد باز مي كرديم تا 
ببينيم وضعيت كوويد به چه صورت خواهد شد و اگر 
در حال افزايش بود، بازگشايي مدارس و دانشگاه ها در 
اين افزايش ندمد. با اين حال بازگشايي اتفاق افتاد و 

انتظار داريم كه افزايش داشته باشيم. 

    پيشنهاد گسترش تزريق دز چهارم 
واكسن كرونا

وي گفت: ما در موقعيت مناسبي هستيم. زيرا در زمان 
اُفت پيك هستيم و تشويق به واكسيناسيون بسيار مهم 
است. مردم بايد واكسيناسيون شان را تكميل كرده و 
دز بوس��تر را هم تزريق كنند. اف��رادي هم كه تاكنون 
واكسن تزريق نكردند، حتما واكسن تزريق كنند. در 
عين حال بايد سطح واكسيناسيون محصلين را هم باال 
ببريم. در حال حاضر تكميل واكسيناس��يون و تزريق 
دزهاي بوستر بسيار مهم است. موقعيت مناسبي هم 
هست. زيرا شيوع بااليي از ويروس را نداريم و راحت تر 
مي توانيم واكسيناسيون را انجام دهيم. پيشنهادم اين 
است كه تزريق دز بوستر را براي افراد ۱۲ تا ۱۸ سال به 
باال هم آزاد كنيم. همچنين تزريق دز چهارم واكسن را 
هم وسيع تر كنيم. در حال حاضر دز چهارم براي افراد 
باالي ۶0 سال كه ايمني ضعيف دارند، تزريق مي كنند 
كه بساير خوب است. ما با اين اقدامات و با استفاده از اين 

موقعيت ها مي توانيم سطح پوشش ايمني را باال بريم.

همه چيز درباره واريانت XE كرونا 

گليماندگار|
 سال هاس��ت كه بحث بر سر واقعي شدن 
سرانه بهداش��ت و درمان يكي از مباحث 
مهم اين حوزه است، سال هاست كه مسووالن و وزرايي 
كه مي آيند و مي روند، وعده كاهش هزينه هاي درمان را 
به مردم مي دهند. سال هاست كه مردم با وجود بيمه ها 
نزديك به 70 درصد هزينه هاي درماني را از جيب خود 
پرداخ��ت مي كنند و اين ارتباط پولي پزش��ك و بيمار 
پيامدهاي س��وء ديگري مثل زير ميزي ها و رشوه ها و... 
را نيز به دنبال داش��ته است. در حالي كه هر روز خبرها 
از افزايش قيمت دارو و خدمات درماني مي گويند و هر 
روز بار هزينه هايي كه مردم بايد براي درمانشان بپردازند 
سنگين تر مي شود، اما گويي هيچ مسوولي خود را موظف 

به سر و سامان دادن اين شرايط نمي داند. 
در واقع هيچ كس نيست تا در مقام مسووليت به عنوان 
عضوي از دولت يا مجلس به اين پرسش پاسخ دهد كه 
هنگام بررسي بودجه س��االنه كشور بهداشت و درمان 
اولويت چندم دولتمردان اس��ت؟ چرا هر سال بودجه 
وزارت بهداش��ت و درمان با توجه به ت��ورم موجود در 
كشور افزايش پيدا نمي كند. چرا بيمه ها هميشه از زير 
بار مس��ووليتي كه بر عهده دارن��د در مورد هزينه هاي 
درماني شانه خالي مي كنند. چرا دولت بايد مبالغ كالني 
به بيمه ها بدهكار باش��د تا چرخه درمان و سالمت در 

كشور هنوز هم براي چرخيدن با مشكل مواجه باشد؟

   افزايش تعرفه هاي پزشكي
 بار مضاعف درمان بر دوش مردم

دكتر ايرج خس��رونيا، رييس انجمن جراحان عمومي 
درباره افزايش تعرفه پزشكان و بار مالي كه بر دوش مردم 
مي گذارد به »تعادل« مي گويد: افزايش تعرفه ها كامال 
عادي است، اين وظيفه دولت است كه بار مالي درمان 
را از دوش مردم بردارد. وقتي تورم افسارگسيخته است 
چاره اي جز افزايش تعرفه هاي پزشكي نيست. پزشكان 
هم مانند ديگر افراد جامعه بايد شرايط معيشتي مناسبي 
داش��ته باشند. در واقع اگر س��رانه بهداشت و درمان به 
صورت واقعي باشد، ديگر با افزايش تعرفه پزشكي فشار 
اقتصادي آن بر دوش مردم نمي افتد. در واقع ما سال ها 

پيش بايد شرايطي را فراهم مي كرديم كه ارتباط مالي 
پزشك و بيمار قطع شود و در اين بين بيمه ها باشند كه 
هزينه ها را تقبل مي كنند. اما از آنجايي كه اكثر پزشكان 
با بد حسابي بيمه ها مواجه مي شوند، بيمه كارايي خود 
را از دست مي دهد و شرايط اين طور مي شود كه بيشتر 

هزينه درمان بر دوش بيمار باشد.
او مي افزايد: اينكه سازمان نظام پزشكي پيشنهاد افزايش 
۶0 درصد تعرفه ها را داده است، با توجه به تورم موجود 
در كشور است. اما دولت بايد تدابيري بينديشد كه اين بار 
مالي بر دوش بيمار نيفتد. در واقع بي توجهي به سرانه 
بهداشت و درمان هر سال گريبانگير پزشكان و بيماران 
مي ش��ود و در اين بين كس��ي هم كاري از دس��تش بر 
نمي آيد. البته هميشه تعرفه هاي پيشنهادي هم مورد 
تاييد ق��رار نمي گيرد و در نهايت آن مبلغي كه تصويب 
مي شود نه مبلغي است كه پزشكان را راضي كند و حتي 

بار مالي درمان را از روي دوش بيماران بردارد. 

   تعرفه ها
 محل اختالف جامعه پزشكي با دولت

تعرفه هاي پزشكي همواره محل اختالف جامعه پزشكي 
با دولت بوده اس��ت؛ طبق روال هرسال ميزان افزايش 
تعرفه هاي پزشكي توسط سازمان نظام پزشكي تعيين 
و س��پس توس��ط هيات دولت تصويب مي شود. تعرفه 
خدمات پزشكي سال ۹۸ افزايش ۱0 درصدي در بخش 
دولتي و ۱۳ درصدي در بخش خصوصي داشت كه اين 
ميزان افزايش از طرف دولت تصويب و ابالغ شد. در سال 
۹۹ اين تعرفه ها با ۱5 درصد افزايش و در س��ال ۱۴00 
هم به گفته محسن مصلحي دبير شوراي عالي سازمان 
نظام پزشكي كشور، پيشنهاد س��ازمان نظام پزشكي 
كشور براي افزايش تعرفه هاي بخش خصوصي پزشكي 
با حداقل 55 درصد بود كه اين ميزان افزايش بر اساس 
شرايط اقتصادي جامعه تعيين ش��د، اما شوراي عالي 
بيمه سالمت ۲۸.5 درصد افزايش تعرفه را اعالم و هيات 

وزيران هم اين افزايش را تصويب كرد.
امس��ال نيز س��ازمان نظام پزشكي پيش��نهاد افزايش 
تعرفه هاي پزش��كي را داده است. پيش��نهادي كه بنا 
به گفته مس��ووالن اين س��ازمان پس از بررس��ي هاي 

كارشناس��ي تهيه ش��ده اس��ت و آنها معتقدند تعرفه 
خدمات درماني بايد واقعي شود. چندي پيش نيز محمد 
رييس زاده، رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور پيش 
از اين در يك نشست خبري كه در محل سازمان نظام 
پزشكي برگزار شد، پيشنهاد افزايش تعرفه گلوبال ۶0 
درصدي براي تعرفه هاي پزشكي را مطرح كرد و گفت: بر 
اساس كار كارشناسي كه انجام داديم، عدد ۶0 درصدي 

افزايش تعرفه ها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.
او تاكيد كرد كه در برخي حوزه هاي پزشكي ۲۱7 درصد 
رشد داشتيم. همچنين در حوزه هايي مانند تجهيزات و 
تكنولوژي هاي پزشكي، بالغ بر ۲00 درصد افزايش هزينه 
داشتيم كه تناسبي با تورم ۴5 تا 50 درصدي ندارد. در 
بحث لوازم مصرفي تا ۱۳0 درصد رشد داشتيم، در بحث 
نيروي انساني و حقوق و دستمزدها در برخي مراكز تا 57 
درصد رشد داشتيم، بعد هم از افزايش ۱0 تا ۲0 درصدي 
تعرفه ها صحبت مي كنيم. اين قابل قبول نيست. بايد 
توجه كرد كه اگر در ش��رايط فعلي يك مطب بخواهد 
س��رپا بماند، آن هم بدون سود، ويزيت بايد عددي بالغ 
بر حداقل ۱۲0 هزار تومان شود و كمتر از اين اصال ارايه 

خدمات قابل انجام نيست.

    بار افزايش تعرفه پزشكان
 بر دوش مردم يا بيمه ها؟

مهدي رضايي درباره س��هم فعلي م��ردم در پرداخت 
هزينه هاي س��المت، گفته اس��ت: بر اساس استنادات 
قطعي و آخرين آماري كه بر اساس حساب ملي سالمت 
در س��ال ۱۳۹7 منتشر شده اس��ت، پرداختي از جيب 
مردم در هزينه هاي س��المت حدود ۴۲ تا ۴5 درصد و 
س��هم بيمه ها و دولت هم حدود 55 درصد ذكر ش��ده 
است و پس از آن آمار رسمي ديگري منتشر نشده است. 
اما بر اساس اطالعات غير رسمي وزارت بهداشت كه ما 
هم با بررسي هاي ميداني و بررسي آمارنامه هاي دارويي 
در س��امانه هاي خود تا حد زيادي آن را قبول داريم، در 
حال حاضر سهم پرداختي از جيب مردم در هزينه هاي 
سالمت حدود ۶0 درصد است. او با اشاره به اينكه اين آمار 
نگران كننده است، معتقد است: با اين حساب مجموع 
سهم دولت و بيمه ها در پرداخت اين هزينه ها ۴0 درصد 

اس��ت. اين درحالي اس��ت كه طبق قانون برنامه ششم 
توسعه كشور، هدف گذاري ش��ده بود تا در هزينه هاي 
سالمت سهم مردم به ۲5 درصد و سهم دولت و بيمه ها 
به 75 درصد برسد؛ اما عكس اين موضوع در حال حاضر 
رخ داده است. در مورد آمار رسمي هم فكر مي كنيم قطعا 
عدد ۴۲ درصد س��هم م��ردم در پرداختي ها با توجه به 
گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغيير كرده است. متاسفانه 
متناسب با رشد تورم، بيمه ها و دولت سهم بيشتري در 
حوزه سالمت نداشتند؛ بنابراين اين مابه التفاوت از جيب 
مردم پرداخت شده است. رضايي درباره اينكه ساالنه چند 
درصد مردم به دليل هزينه هاي باالي سالمت به زير خط 
فقر مي روند، بيان كرده است: اين موارد بايد بر اساس آمار 
رسمي استخراج شود كه فعال آمار جديدي در دسترس 
نيست. او راهكار برون رفت از اين شرايط را اينگونه شرح 
داده است: دو اتفاق بايد رخ دهد؛ اول اينكه سهم سالمت 
از درآمد ناخالص ملي افزايش يابد و اولويت كش��ور در 
حوزه س��المت كمرنگ نشود؛ اين در حالي است كه به 
نظر مي رسد طي حدودا ۳ سال اخير اين سهم تنزل يافته 
است. سهم سالمت از درآمد ناخالص ملي فراز و نشيب 
دارد، يك سال هايي افزايش و يك سال هايي كاهش پيدا 
مي كند. نكته دوم اين است كه ما دچار يك ناكارايي در 

هزينه كرد حوزه سالمت هستيم. همان مقدار منابعي 
كه از دولت به حوزه سالمت اختصاص مي يابد، به دليل 
ناكارايي، متاس��فانه نمي تواند عاملي باشد تا پرداختي 
از جي��ب مردم افزاي��ش نيابد. اگر بخواهي��م خود را با 
كشورهاي همسايه مقايسه كنيم، شبيه ترين كشور به 
ما تركيه است كه سهم پرداختي حوزه سالمت شان از 
GDP كمتر از ما است اما علي رغم اين موضوع پرداخت 
از جيب مردم شان هم كمتر از ما است؛ زيرا نظام سالمت 
كارايي دارند. ناكارايي نظام سالمت ما سبب مي شود تا 

هزينه آن را مردم پرداخت كنند.

    واقعي نبودن تعرفه ها
 بسترساز تخلف است

از س��وي ديگر، محمد رييس زاده رييس سازمان نظام 
پزشكي معتقد است، طي سال هاي اخير منابع و مصارف 
ديده شده است ولي قيمت تمام شده خدمات را در نظر 
نگرفته اند بلكه تعرفه گذاري بر اساس منابع بيمه انجام 
شده است و قيمت تمام شده خدمات ديده نمي شود. 
اين موضوع باعث شده اس��ت تعرفه هاي مصوب طي 
سال هاي اخير رشد و قيمت منطقي نداشته باشد. به 
گفته او، بيمه بايد منابعي را تدوين و تهيه كند كه فشاري 

به مردم وارد نشود. دود واقعي نبودن تعرفه پزشكان به 
چشم مردم مي رود. شوراي عالي بيمه قيمت واقعي را 
منظور نمي كند و مقدار كمي از قيمت واقعي را پوشش 
مي ده��د كه تفاوت آن را جامعه پزش��كي و مردم بايد 
پرداخت كنند كه همين موضوع ممكن است در برخي 
مطب ها بسترساز تخلف ش��ود. وقتي تعرفه ها واقعي 
نباش��د و بيمه خدمات را پوشش ندهد پزشك مجبور 
مي ش��ود هزينه خريد تجهيزات و وسايل را به نوعي از 

بيمار دريافت كند تا خودش متضرر نشود.

    اعداد مطرح شده قطعي نيست
س��عيد كريمي معاون درمان وزارت بهداش��ت نيز، 
درباره وضعيت تعرفه هاي پزش��كي س��ال ۱۴0۱، 
گفته است: در ش��وراي عالي بيمه عددهاي مربوط 
به تعرفه هاي پزشكي سال جاري مصوب شده، اما از 
آنجايي كه هنوز ابالغ نشده، نمي توانم اعداد و ارقام 
مربوط به آن را ذكر كن��م. در عين حال مصوبات به 
س��ازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهايي شده و 
براي هيات دولت ارسال ش��ود. طبق قولي كه به ما 
داده اند، طي هفته جاري يا هفته آينده بحث تعرفه ها 
در هيات دولت مطرح شده و تصميم گيري مي شود.

گزارش

افزايش تعرفه هاي پزشكي و سرانه اي كه واقعي نيست

60درصدهزينههايدرمانازجيبمردمپرداختميشود

دعايروزشانزدهمماهمباركرمضان
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رويخطخبر

۲۹ فوتي و شناسايي ۱۸۹۵ مبتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، يك هزار و 
۸۹5 بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناسايي 
شدند و متاسفانه ۲۹ بيمار نيز جان خود 
را ب��ه دليل اين بيماري از دس��ت دادند. 
همچنين بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، يك هزار و ۸۹5 بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۲57 نفر از آنها بستري شدند. مجموع 

بيماران كوويد۱۹ در كشور به 7 ميليون و ۲0۶ هزار 
و ۹5۹ نف��ر و مجموع جان باخت��گان اين بيماري به 
۱۴0 هزار و ۸۲۹ نفر رس��يد. تاكنون ۶ ميليون ۹۴5 

هزار و ۸۴۴ نف��ر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
يك هزار و ۳۶۱ نف��ر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون 50 ميلي��ون و ۴۲5 هزار 
و ۶۶5 آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده اس��ت. در حال حاضر 
55 شهرس��تان در وضعيت قرمز، ۸۴ شهرستان در 
وضعيت نارنجي، ۲7۴ شهرس��تان در وضعيت زرد و 

۳5 شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

آغاز ثبت نام كتب درسي سال آينده
ثبت سفارش و خريد كتاب هاي درسي 
س��ال تحصيلي ۱۴0۲-۱۴0۱ براي 
تمام پايه ه��ا و رش��ته هاي تحصيلي 
- به اس��تثناي پايه ه��اي ورودي اول، 
هفت��م و ده��م - از امروز، يكش��نبه، 
۲۸ فروردي��ن م��اه آغ��از مي ش��ود. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، ثبت س��فارش 
كتاب  ه��اي درس��ي س��ال تحصيلي 

۱۴0۲-۱۴0۱ در هم��ه دوره ه��ا اع��م از عادي، 
استعداد درخش��ان و دانش  آموزان با نيازهاي ويژه 
 از طري��ق س��امانه www.irtextbook.ir يا

 www.irtextbook.com ب��ه دو ش��يوه 
فردي و گروهي و برابر ج��دول تقويم زماني اعالم 
ش��ده انجام خواهد ش��د. بر اس��اس تقويم زماني 
فوق، والدي��ن يا مدي��ران مدارس پاي��ه آمادگي 
تكميلي )پيش دبس��تاني اس��تثنايي(، پايه دوم 
تا شش��م دوره ابتدايي )عادي و اس��تثنايي(، پايه 
هشتم و نهم دوره اول متوس��طه و پيش حرفه اي 

استثنايي، دانش آموزان پايه يازدهم و 
دوازدهم دوره دوم متوس��طه )نظري، 
فني و حرفه اي و كاردانش( و فراگيران 
پاي��ه يازده��م و دوازده��م دوره دوم 
متوس��طه حرفه اي اس��تثنايي، از روز 
۲۸ فروردين لغايت ۲۱خردادماه اقدام 
به ثبت س��فارش كتاب هاي درس��ي 
كنند. ثبت نام و سفارش بسته آموزشي 
دانش آموزان پايه آمادگي مقدماتي )پيش دبستاني 
استثنايي(، پايه اول دوره ابتدايي )عادي و استثنايي( 
و پايه هفتم متوسطه اول پيش حرفه اي استثنايي و 
دانش آموزان پايه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه اي 
استثنايي از 5 تير الي ۱۱ شهريور ماه انجام خواهد 
شد. در ثبت نام امسال از شيوه هاي منعطف براي 
ثبت سفارش كتاب هاي درسي استفاده مي شود. 
در اين راستا مخاطبان مي توانند از طريق يكي از دو 
شيوه فردي يا گروهي نسبت به سفارش كتاب هاي 

درسي اقدام كنند.

اجراي طرح ضربتي مبارزه با قاچاق در تهران
رييس پلي��س امنيت اقتصادي تهران 
بزرگ از كش��ف بيش از 55 هزار عدد 
ان��واع كاالي قاچاق در اج��راي طرح 
ضربتي اين پليس خبر داد. س��رهنگ 
علي ولي پور گودرزي در اين باره گفت: 
در اج��راي طرح ضربتي پليس امنيت 
اقتصادي تهران بزرگ، ماموران پليس 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز اين پليس 

موفق به كشف انواع كاالهاي قاچاق در سطح شهر 
به ارزش 70 ميليارد ريال شدند. او با اشاره به اينكه 
با اشراف و رصدهاي اطالعاتي بيش از ۲0 باب انبار 
دپوي كااله��اي قاچاق و بانده��اي انتقال كاالي 
قاچاق توسط خودروهاي تندرو موسوم به شوتي 
شناسايي شد، گفت: در ادامه تحقيقات مشخص شد 
انواع كاالهاي خارجي در ساعات پاياني نيمه شب 

توسط خودروهاي سواري شوتي، وانت، 
كاميون و... به برخي از اين انبارها منتقل 
و بارگيري شده اس��ت. رييس پليس 
امنيت اقتصادي تهران بزرگ با اشاره 
به اينكه كارآگاهان ۱۲ انبار نگهداري 
از كاالي قاچاق را پلمب كردند، اظهار 
ك��رد: در مجموع 55 هزار ع��دد انواع 
كاالي قاچاق در اين طرح كشف و ضبط 
ش��د. همچنين ۱۳نفر نيز در اين زمينه دستگير 
شدند، دو دستگاه خودرو توقيف شده و ۱۲ پرونده 
نيز در اين خصوص تشكيل ش��د. گودرزي ارزش 
ريالي اقالم قاچاق كش��ف شده را 70 ميليارد ريال 
اعالم كرد و افزود: تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد، 
متهمان دستگير شده نيز پس از تشكيل پرونده براي 

ادامه روند رسيدگي به جرم، روانه دادسرا شدند.
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