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پمپاژ تورم از مسكن به اقتصاد

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 چين و فراز و فرود 
رشد اقتصادي

 تورم 
و سرمايه گذاري

از شهريه 320 ميليون توماني تا 
بي نهايت فقر

 هيجان جديد 
در بورس

تولي��د ناخال��ص داخل��ي 
)GDP( ه��ر كش��وري كل 
ارزش پولي يا ب��ازاري همه 
كاالها و خدمات نهايي توليد 
شده در مرزهاي يك كشور، 
در ي��ك دوره زماني خاص را 
نشان مي دهد. اين شاخص 
به عنوان معياري گس��ترده 
از كل توليد داخلي وهمچنين ب��ه عنوان يك كارت 
امتيازي جامع از سالمت اقتصادي يك كشور خاص 
عمل مي كند. از آنجايي كه توليد ناخالص داخلي نشانه 
مستقيمي از سالمت و رشد اقتصاد است، كسب و كارها 
مي توانند از توليد ناخالص داخلي به عنوان راهنماي 
استراتژي تجاري خود اس��تفاده كنند. اگر نرخ رشد 
كند شود، ممكن است يك سياست پولي انبساطي را 
براي تقويت اقتصاد اجرا كنند. اگر نرخ رشد قوي باشد، 
ممكن است از سياست پولي براي كاهش سرعت كارها 

استفاده كنند تا از تورم جلوگيري كنند.
امريكا و چين دو كشوري هستند كه جايگاه اول و دوم 
را از لحاظ بزرگي اقتصاد به خود اختصاص داده اند. از 
لحاظ توليد ناخالص داخل��ي، توليد ناخالص داخلي 
امريكا باالتر از چين است اما در شاخص قدرت خريد 
توليد ناخالص داخل��ي )PPP( چين در رتبه اول قرار 

دارد. 
طب��ق تخمين بان��ك جهاني در س��ال 1960 توليد 
ناخالص داخلي چين حدود 11% توليد ناخالص داخلي 
امريكا بود. اما چين با سرمايه گذاري هاي انجام داده و 
 GDP %67 رشد سريع خود توانست در سال 2019 به
برس��د. به رغم اين رقابت بين اين دو كشور، مجموع 
توليد ناخالص داخلي اين دو كشور بالغ بر 42 درصد 
GDP كل دنياس��ت.  با توجه به همين پاراگراف باال 
بسياري از موارد در مناسبات بين المللي به ويژه بين 
اين دو كشور به خوبي روشن مي شود. از جنگ تجاري 
بين امريكا و چين در دوره ترامپ، همچنين شكل گيري 
رقابت جديد بين آنها در دوره بايدن يا نحوه عملكرد 
چين در مسائل ديگري مانند موضوع جنگ اوكراين يا 
پرونده هسته اي ايران را مي توان ذكر كرد. البته ناگفته 
نماند در اين خصوص سطح مبادالت اين دو ابراقتصاد 

و ساير شاخص ها نيز بايد به خوبي تحليل شود. 

ديروز، دوشنبه، هجدهم آوريل، شاخص هاي مروبط 
به بخش تولي��د ناخالص داخلي و همچنين توليدات 
صنعتي مربوط به حوزه يوان منتشر شد. 4/8% ميزان 
رش��د توليد ناخالص داخلي چين بود كه نيم درصد 
كمتر از پيش بيني ها بود. هرچند ش��ايد اين رقم در 
مقايسه با دوران شكوفايي چين رقم كمي به نظر برسد 
اما اگر نگاهي به نمودار تغييرات GDP چين داشته 
باشيم، شايد بتوان گفت كه دولمتردان چيني در حال 

برنامه ريزي براي خيز دوباره باشند. 
همان طور كه از نمودار فوق مش��خص است، چين از 
اواخر 2018 تا اوايل 2020 رشد ثابت حدود 6% داشته 
است. اما اين رش��د ثابت در سه ماهه اول سال 2020 
به منفي 6/8% كاهش مي يابد. بعد از يك سال تالش، 
در س��ه ماهه اول س��ال 2021 چين نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي خود را به به باالي 18% مي رساند. اما 
بعد از آن دوباره نرخ رشد GDP چين به نزديك صفر 

نزول مي كند. 
نرخ رشدي كه ديروز منتشر شد اولين نرخ رشد بعد 
از آخرين نزول است. اگر نگاهي به ساير شاخص هاي 
اقتصادي چين داشته باش��يم، عملكرد سكانداران و 

آينده اقتصادي اين كشور بيشتر روشن مي شود. 
از ديگر شاخص هاي منتشر شده ميزان سرمايه گذاري 
دارايي هاي ثابت اس��ت كه رقم رش��د 9/3% را نشان 
مي ده��د. س��رمايه گذاري دارايي ه��اي ثابت چين 
نش��ان دهنده پوياي��ي تغيي��رات در مق��دار وجوه 
سرمايه گذاري شده در دارايي هاي ثابت شركت هاي 
غيركشاورزي چيني در ماه معين نسبت به ماه مشابه 

سال قبل است. 
گرچه اين رش��دها براي اقتصاد چين بسيار خوب و 
الزم است اما ش��اخص هاي ديگر نشان مي دهند كه 
با چالش هايي نيز روبه رو اس��ت. نرخ بيكاري چين از 
5/5% به 5/8 درصد افزايش يافته است. همچنين در 
بخش توليدات صنايع سنگين و خرده فروشي دچار 
نزول ش��ده اند. ارقام منتشر شده به ترتيب 5 درصد و 

منفي 3/5% بود. 
با توجه به سياس��ت پولي انبس��اطي دولت چين كه 
شاخص هاي هفته پيش نمايانگر آن بودند، هرچند در 
اين زمينه بتواند به رشد بيشتر كمك كند، اما بايد ديد 

چگونه آثار تورمي آن را كنترل خواهند كرد.

با وج��ود آنك��ه دولت هاي 
مختل��ف هم��واره از تغيير 
سياست ها صحبت مي كنند 
اما آنچ��ه در اقتص��اد ايران 
اهمي��ت دارد، ثاب��ت ماندن 
ساختارهاي غلط و عدم تغيير 
اين زيرساخت هاست. تورم 
باال در تمام سال هاي گذشته 
به عنوان بخش جدايي ناپذير اقتصاد شناخته شده و 
همين موضوع باعث تغيير در نوع سرمايه گذاري شده 
است. در بسياري از كشورها با توجه به تسهيالتي كه 
دولت براي سرمايه گذاري در امور مولد در نظر گرفته، 
اگر افراد س��رمايه اي داشته باشند تالش مي كنند به 
توليد روي بياورند تا ضمن اس��تفاده از تسهيالت از 
معافيت ها نيز بهره مند شوند. در ايران اما توليدكننده با 
انواع و اقسام محدوديت ها و فشارها رو به رو مي شود، در 
حالي كه افراد با سفته بازي در بازارهايي مانند خودرو و 

مسكن، سودي سرشار را نصيب خود مي كنند. 
در واقع با توجه به تورم بلندم��دت، افراد با حضور در 
اين بازارها، نه تنها اصل پول خود را تضمين مي كنند 
كه حتي در كوتاه مدت سودي قابل توجه نيز به جيب 
مي زنند، بدون اينكه مالياتي بدهند يا با جريمه هاي 
دولتي مواجه ش��وند. همين اتفاق در مس��ير جذب 

سرمايه خارجي نيز رخ مي دهد.
در كن��ار آنكه ب��ا توجه ب��ه تحريم ها، عم��ال تعداد 
س��رمايه گذاراني كه قصد ورود به ايران را دارند بسيار 
محدود اس��ت، در عين حال همان افراد نيز تضميني 
براي سرمايه گذاري خود دريافت نمي كنند. ما براي 
سنجش شرايط كشور در اين حوزه بايد در ابتدا شرايط 
را به ش��كل دقيق مش��خص كنيم. براي مثال دولت 
تركيه اعالم كرده كه اگر افراد خارجي 250 هزار دالر 
در بازار مسكن اين كشور سرمايه گذاري كنند، امكان 
دريافت اقام��ت را پيدا مي كنند. اين دولت ش��رايط 
س��رمايه گذاري، نحوه خريد و فروش و حوزه مدنظر 
براي جذب سرمايه را مشخص كرده و به همين ترتيب 

جذب سرمايه گذار مي كند.
در چنين شرايطي اين سوال به وجود مي آيد كه اين 
پول را بايد در چه حوزه اي س��رمايه گذاري كند؟ آيا 
هيچ يك از بخش هاي اقتصاد اي��ران براي ما اولويت 
ندارد؟ در كنار آن با توجه به تحريم هاي بانكي، سوال 
بعدي اين است كه خارجي ها اين پول را به چه شكل 
بايد وارد ايران كنند؟ آيا انتقال چمداني مدنظر است يا 
شيوه ديگري براي اين افراد در نظر گرفته خواهد شد؟

به اين ترتيب ما نه تنها باي��د راهي براي كاهش تورم 
پيدا كنيم كه در عين حال بايد ش��رايط طوري شود 
كه سرمايه گذاري هاي مولد به اوج برسد و ديگر افراد 
نتوانند با سفته بازي در بازار هاي مختلف صرفا پولي 

جديد به جيب بزنند.

چق��در تلخ اس��ت، خواندن 
خبرهاي��ي كه ه��ر روز به تو 
نشان مي دهد فاصله طبقاتي 
در اين س��رزمين بيش��تر و 
بيشتر مي شود. تو از اينكه نان 
را به بهاي هر قرص آن 4 هزار 
تومان مجبوري بخري تعجب 
مي كني و از خريدنش پا پس 
مي كشي و آن وقت مي ش��نوي در همين كالن شهر 
تهران در همين كوچه پس كوچه هايي كه زماني بيابان 
بي آب و علف بودند و حاال ش��ده اند باالي شهر، كسي 
براي شهريه يك سال باشگاه ورزشي اش 320 ميليون 
تومان پرداخت مي كند تا زيرنظر مربي آلماني اندامش 
را خوش فرم نگه دارد. چقدر تلخ اس��ت كه تو مجبور 
باش��ي مايحتاج روزمره ات را يكي در ميان بخري، يا 
اصال نخري چون توان مالي اش را نداري، اما بداني در 
همين همسايگي ات در جوار همين خيابان هايي كه 
تو در آن زندگي مي كني كس��ي هست كه چند هزار 
دالر ناقابل را به پاي چند فوتباليس��ت قديمي و داور 
معروف جهاني مي ريزد تا يك نوك پا به تهران بيايند 
و باشگاهش را افتتاح كنند. اين پول ها از كجا مي آيد. 
چه كس��ي مي تواند اينقدر توان مالي داشته باشد آن 
هم در ش��هري كه حاال ديگر اكثريت آن زير خط فقر 
زندگي مي كنند و فاصله طبقاتي ارتفاعش از زمين به 
آسمان رسيده است. خيلي تلخ است وقتي مي فهمي 
يكي از ابربدهكاران بانكي پش��ت پروژه پتروشيمي 
ميانكاله قرار دارد در حالي كه تو براي پرداخت قسط 
وام ات مجبوري پول قرض بگيري وگرنه بانك از حقوق 
ضامنت كم مي كند و آبرويت بر باد مي رود. زور بانك 
به تو مي رسد اما به كسي كه ميلياردها ميليارد تومان 
به بانك بدهكار است نمي رسد. چرا؟ چون او مي تواند 

و تو نمي تواني. به همين سادگي.
واقعا تلخ اس��ت وقتي مي فهمي فالن آقازاده در ينگه 
دنيا خوش مي گذران��د و درس مي خواند و از بهترين 
امكانات تحصيلي و رفاهي و از همه مهم تر از احترام و 
شأن انساني برخوردار است اما فرزند تو در مدرسه اي 
در دل همين پايتخت موهاي نه چندان بلند س��رش 
توس��ط يك معلم نما با قيچي چيده مي شود. تا مغز 
استخوانت آتش مي گيرد اما كسي چه مي داند در دل 
ما چه مي گذرد. ما بايد همچنان تاب آوري را در خود 
تقويت كنيم. مطالبه گري از م��ا رو برگردانده. ديگر 
كسي توان مطالبه گري ندارد وقتي قرار باشد هر روز 
ب��ه اين فكر كند كه آيا مي توان��د هزينه هاي يك روز 

زندگي اش را تامين كند. 
چقدر تلخ است وقتي مي بيني ارزش پول ملي هر روز 
پايين تر و پايين تر مي رود و در واقع اين قدرت خريد 
توس��ت كه به زمين مي خورد ام��ا خيلي ها با همان 
دالرهايي كه...  ادامه در صفحه8

در روزهاي اخير خبر رسيد 
در راستاي برداشتن دامنه 
نوسان به صورت تدريجي از 
روز دوش��نبه يك درصد به 
دامنه نوسان افزوده مي شود 
و در كن��ار آن، باز هم بحث  
بين متخصص��ان و فعاالن 
ب��ازار رونق گرف��ت. برخي 
كارشناس��ان معتقدند كه دامنه نوس��ان نتوانسته 
اس��ت از نوس��انات هيجاني بازار جلوگيري كند و 
موجب فرسايشي شدن روند نزولي بازار شده است. 
برخي ديگ��ر نيز بر اين باورند كه برداش��تن دامنه 
نوس��ان مي تواند، بازار را دچار شوك هايي كند كه 
تحمل آن براي س��رمايه گذاران غيرممكن اس��ت؛ 
ام��ا در نگاه كلي و به عنوان ي��ك بحث حرفه اي به 
نظر مي رس��د، كفه موافقان حذف دامنه نوسان يا 
افزايش تدريجي نسبت به مخالفان سنگين تر است. 
همانطور كه مي دانيم، در بورس هاي كش��ورهاي 
پيش��رفته كه داراي قدمت زيادتري هس��تند، اين 
محدوديت ها وج��ود ندارد و آنه��ا از مكانيزم هاي 
ديگري مانن��د توقف هاي كوتاه م��دت در مواجهه 
با نوس��انات بهره مي برند؛ گرچ��ه در بعضي موارد، 
مانند ريزش ب��ورس نيويورك در س��ال 1988 يا 
ماجراي برج ه��اي دوقل��و، محدوديت هايي وضع 
ش��د، همچنين در اتفاقات اخير اوكراين، ش��اهد 
وضع محدوديت 15درصدي به طور مثال در بورس 
لندن هس��تيم يا با آغاز درگيري ها، بورس روسيه 
با س��قوط 20درص��دي در 28 فوريه جاري مواجه 
شد و عمال براي مدتي تعطيل شد. در بورس ايران 
هم به نظر مي رس��د، نهايتا بايد به اين سمت و سو 
حركت كرد تا از فرسايشي شدن بازار و سوءاستفاده 
برخي در صف هاي خريد و فروش و همچنين ايجاد 
جوهاي مثب��ت و منفي كاذب جلوگيري ش��ود و 
معامالت شفافي را ش��اهد باشيم. بنابراين افزايش 
دامنه به صورت پلكاني و با توجه به اندازه ش��ركت، 
ميزان سهام ش��ناور آزاد، ارزش معامالت و شرايط 
حاكم بر بازار مي تواند ما را به استانداردهاي جهاني 
نزديك تر كند. در هر صورت، دامنه نوس��ان ابزاري 
در دستان نهاد ناظر است تا بتواند در شرايط بحراني 
و افزاي��ش هيجان��ات نامتعارف در ب��ازار از حقوق 
سهامداران دفاع كند و نمي توان منكر اين امر شد؛ 
اما نكته مهم اين اس��ت كه در ش��رايط عادي بايد 
تعهد به افزايش دامنه نوسان و استمرار در كاهش 
محدوديت ها به صورت پلكاني تا حذف كامل وجود 
داشته باشد تا بازار بتواند به اين تعهد اعتماد كرده 
و برنامه ريزي كند. همچنين در اين مسير توجه به 
شرايط سهامداران خرد و صندوق هاي بازارگرداني 

بايد مدنظر قرار گيرد.

امير خان تجريشيمريم شاهسمنديمهدي عليپورسيدمحمود حسيني

رييساتاقايرانخواستارشفافسازيوزراياقتصادوصمتشد

صفحه 5    

ابهام در منابع درآمدي اتاق 

نگاهيبهروندچهارساله
افزايشقيمتها

بورسصعوديميشود؟

 صحبت هاي روزهاي گذشته رييس جمهور و رييس 
مجلس درباره نرخ تورم و ارتباط آن با دولت گذشته، 
همچنان در فضاي سياسي كش��ور با واكنش هاي 
مختلفي مواجه مي ش��ود و مش��خص نيست آيا در 
روزهاي آين��ده بحث هاي جدي��دي از اين موضوع 
مطرح خواهد شد و دولت جزييات تازه اي از ابعاد اين 
اظهارنظر منتشر خواهد كرد يا كار در همين حد باقي 
خواهد ماند. با وجود تاثير فشارهاي خارجي، افزايش 
قيمت ارز، محدوديت هاي بانكي و سفته بازي كه در 
داخل اقتصاد ايران وجود دارد، همچنان اصلي ترين 
صفحه 2 را بخوانيد متهم در... 

شاخص كل بازار بورس تهران ديروز دوشنبه، 29 
فروردين م��اه با 26  ه��زار و 654 واحد افزايش، در 
ارتفاع يك  ميليون و 501 هزار واحدي قرار گرفت. 
بر اس��اس گزارش ايرا در معامالت در اين روز بازار 
سهام )بورس و فرابورس( بيش از 18 ميليارد و 592 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 122 
هزار و 380 ميليارد ري��ال و در بيش از 966 هزار و 
361 نوبت معامله شد. بيشترين ورود پول حقيقي 
صفحه 4 را بخوانيد به بورس و فرابورس در ...  

 تورم 
از قله عبور كرد؟

شاخص وارد 
كانال 1.5 
ميليوني شد

سيدابراهيمرييسيدرمراسمرژهارتش:

صفحه2    

 اسراييل دست 
از پا خطا نكند

سخنگويوزارتخارجه:

 جو  وين 
منفي نيست

صفحه 2

طي چند سال گذشته 
بيش��تري���ن ح��جم 
انتش��ار و عرضه اوراق 
مخت��ص دول��ت بوده 
اس��ت. بررسي عملكرد 
صندوق ه��اي بادرآمد 
ثابت هم نشان مي دهد 
كه ناش��ر بي��ش از 80 
درصد از حج��م اوراق بدهي خريداري ش��ده 

توسط اين صندوق ها، دولت است.
از س��مت ديگر نيز صندوق هاي با درآمد ثابت 
الزام داش��ته اند كه حداقل 50 درصد از حجم 
اوراق بده��ي خود را كه البته بعدا به 40 درصد 
تقليل يافت، به اوراق دولتي تخصيص بدهند. 
بنابراين دولت براي ف��روش اوراق بدهي خود 
اصوال ب��ه صندوق هاي بادرآمد ثابت وابس��ته 
بوده است. حاال بحث بر س��ر اين است كه اين 
صندوق ه��ا را تخصص��ي كنن��د و صندوقي را 
به طور خاص به خري��د اوراق دولتي تخصيص 
بدهند. اين صندوق هاي جديد در مقايس��ه با 
درآمد ثابت هاي فعلي مي توانند مقدار بيشتري 
اوراق خريداري كنند؛ اوراق دولتي كه س��هم 

بيشتري هم در بازار دارند.
خوب اس��ت كه در اي��ن صندوق ه��ا ديگران 
مش��اركت داده ش��وند و به عنوان مثال براي 
جمع آوري وجوه صن��دوق، بانك ها، بيمه ها و 
مواردي از اين دس��ت كه صاح��ب منابع مازاد 
هس��تند را در ايجاد يونيت ه��اي صندوق هاي 
جديد ش��ركت دهند تا از محل وجوه آنها اين 
صندوق ها بزرگ ش��وند و با خريد اختصاصي 
اوراق دولتي فشار از روي صندوق هاي بادرآمد 
ثابت برداش��ته ش��ود. در اين صورت مي توان 
پرتفوي صندوق هاي بادرآمد ثابت را هم اصالح 
كرد تا س��هام بيشتري خريداري كنند يا اينكه 
بخش خصوصي واقعي بتواند از محل انتش��ار 
اوراق تامي��ن مالي كند. در واق��ع اوراق بخش 
خصوصي توسط صندوق هاي بادرآمد ثابت ها 
خريداري شود. ايجاد صندوق هاي اختصاصي 
ب��راي اوراق بده��ي دولت و تكلي��ف صاحبان 
سرمايه هاي بزرگ براي توسعه اين صندوق ها 
مي تواند فش��ار را از روي صندوق هاي بادرآمد 
ثابت ب��ردارد تا اي��ن صندوق ها ه��م راحت تر 
پرتفوي خود را بچينند. به  طور كلي تاس��يس 
اين دس��ت از صندوق ها مي توان��د به نفع بازار 
سرمايه باشد مش��روط بر آنكه از قبل بازاريابي 
براي آن صورت گرفته باشد. در حال حاضر هم 
سرمايه هاي ريسك گريز به سمت صندوق هاي 

بادرآمد ثابت حركت مي كنند.
اف��راد مي توانند به صورت مس��تقيم هم اوراق 
بدهي را از بازار سرمايه خريداري كنند. بنابراين 
از اين بابت ريس��كي متوجه بازار نمي ش��ود به 
اين معنا كه وجوهي از س��مت سهام به سمت 
اين صندوق ها ب��رود. چرا ك��ه در حال حاضر 
هم اي��ن روند جري��ان دارد. مزاياي��ي كه اين 
صندوق مي تواند داش��ته باشد بيش از معايب 
آن اس��ت. به ويژه اينكه مي توان برخي امور را 
به صاحب��ان منابع مازاد تكليف ك��رد تا وجوه 
خود را ب��ه جاي آنكه به س��پرده بانكي تبديل 
كنند ي��ا در قال��ب واحد هاي اي��ن صندوق ها 
سرمايه گذاري كنند. به عنوان مثال اگر برخي 
قوانين اصالح ش��وند و شركت هاي بيمه اي كه 
اكنون ملزم به س��پرده گذاري بخشي از منابع 
خود نزد بانك ها هستند، بتوانند منابع را به اين 
صندوق ها بياورند. به هر ح��ال مي توان منابع 
خوبي جذب كرد و فش��ار از س��اير صندوق ها 
نيز برداشته مي شود. قبال وقتي دولت تصميم 
مي گرفت اوراق بدهي منتشر و عرضه كند، بعضا 
صندوق هاي بادرآمد ثابت مكلف مي شدند به 
صورت دستوري كه بايد بخشي از اين اوراق را 

خريداري كنند.
حاال ام��ا در صورتي كه اي��ن صندوق ها ايجاد 
ش��وند و منابع آنها هم توسط بيمه ها، بانك ها، 
صندوق هاي بازنشستگي و مواردي از اين دست 
تامين ش��ود، فش��ار قبل براي خريد دستوري 
اوراق از صندوق ه��اي بادرآمد ثابت برداش��ته 
مي ش��ود. چرا كه بعضا اين فشار سبب مي شد 
اين صندوق ها دس��ت به فروش سهام بزنند تا 
نقدينگي ب��راي خريد اوراق جدي��د را تامين 
كنن��د. اميدواريم با ايجاد اي��ن صندوق ها اين 

مشكل نيز حل شود.

احمد اشتياقي

خريد اوراق جديد

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

 به شماره  30005320 
در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



جواد هاشمي |
 صحبت هاي روزهاي گذشته رييس جمهور و رييس 
مجلس درباره نرخ تورم و ارتباط آن با دولت گذشته، 
همچنان در فضاي سياس��ي كش��ور با واكنش هاي 
مختلفي مواجه مي ش��ود و مشخص نيس��ت آيا در 
روزه��اي آينده بحث ه��اي جدي��دي از اين موضوع 
مطرح خواهد شد و دولت جزييات تازه اي از ابعاد اين 
اظهارنظر منتشر خواهد كرد يا كار در همين حد باقي 

خواهد ماند.
با وجود تاثير فش��ارهاي خارجي، افزايش قيمت ارز، 
محدوديت ه��اي بانكي و س��فته بازي ك��ه در داخل 
اقتصاد اي��ران وجود دارد، همچنان اصلي ترين متهم 
در باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران دولت ها هستند. 
يكي از اصلي ترين آمارهايي كه بر تورم تاثير منفي دارد، 
رشد قابل توجه عدد نقدينگي در اقتصاد ايران است كه 
بخش مهمي از آن به دولت ها ارتباط دارد. در اسفند ماه 
سال گذشته، بانك مركزي به ارايه گزارشي از وضعيت 
نقدينگي ايران تا دي ماه1400 اقدام كرد كه نشان از 

تداوم روند افزايشي نرخ نقدينگي داشت. 
حجم نقدينگي در پايان دي  س��ال 1400 )معادل 4 
هزار و ۵01 هزار و 4۶0 ميليارد تومان( نسبت به پايان 
س��ال 1۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد يافت. الزم به 
توضيح است كه ۲.4 واحد درصد از رشد نقدينگي در 
ده ماهه منتهي به دي ماه 1400 مربوط به اضافه شدن 
اطالعات خالصه دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك 
مهر اقتصاد به اطالع��ات خالصه دفتركل دارايي ها و 
بدهي هاي بانك سپه )به واسطه ادغام بانك هاي متعلق 
به نيروهاي مسلح در بانك سپه( مي باشد و فاقد آثار 
پولي است. عالوه بر اين، نرخ رشد نقدينگي در دوازده 
ماهه منتهي به دي 1400 به ۳۹.۸ درصد رس��يد كه 
۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزايش پوشش آماري 
مذكور بوده است. به عبارت ديگر در صورت عدم لحاظ 
پوشش آماري مذكور، رش��د نقدينگي در پايان دي  
1400 نسبت به پايان سال ۹۹ معادل ۲۷.1 درصد و در 
دوازده ماهه منتهي به دي  1400 معادل ۳۷.۲ درصد 
مي بود.به اين ترتيب حتي در دولت جديد نيز راهكار 
دقيقي براي كاهش سرعت رشد نقدينگي ارايه نشده 
و همين موضوع كار را براي تحليل آينده تورم دشوار 
كرده اس��ت. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه باعث 

افزايش سرعت رش��د نقدينگي شده، كسري بودجه 
دولت در سال هاي گذش��ته است. هرچند مسووالن 
دولت روحاني اس��تقراض از بانك مركزي را تكذيب 
مي كردند اما در نهايت به نظر مي رس��د اين اتفاق به 
شكل غير مس��تقيمي رخ داده است. دولت بخشي از 
منابع ارزي س��ال هاي بعد را پيشخور كرده و از بانك 
مركزي ريال آن را براي هزينه كرد در كشور پرداخت 
كرده است و به همين دليل ميزان پول جديد وارد شده 
به اقتصاد ايران افزايش پيدا كرده و همين موضوع به 

باال رفتن تورم منجر شده است.
در س��ال جاري نيز هرچند دولت رييس��ي از تغيير 
در رويه هاي اقتص��ادي دولت مي گوي��د، نگاهي به 
وضعيت بودجه 1401 نشان مي دهد كه تغيير كالن و 
ساختاري در اين حوزه به وجود نيامده و به همين دليل 
نمي توان انتظار داشت كه روند افزايش نقدينگي در 
كشور به شكل جدي تغيير كند. از سوي ديگر بخشي 
از كسري بودجه دولت در سال هاي اخير تحت تاثير 
تحريم ها و محدودي��ت منابع درآمدي به وجود آمده 
اس��ت. در چنين فضايي تا زماني كه مذاكرات احياي 
برجام به جايي نرسد و تحريم ها كنار نروند، احتماال 
مشكالت گذشته براي تامين مالي در سال جاري نيز 

ادامه پيدا خواهد كرد. هرچند مس��ووالن دولتي در 
ماه هاي گذشته از افزايش ميزان فروش نفت ايران و به 
دنبال آن باال رفتن درآمدها در اين بخش خبر داده اند 
اما احتماال رسيدن بدون دردسر به پول هاي جديد تا 

زمان نهايي نشدن مذاكرات ممكن نخواهد بود.
يكي ديگر از مسائلي كه آينده تورمي اقتصاد ايران را 
با اما و اگر مواجه مي كند، روند سينوسي نرخ تورم در 
سال هاي گذشته است، روندي كه از اين حكايت دارد 
كه دولت ها چه در زمان كنت��رل تورم و چه در زماني 
كه با روند افزايشي مواجه بوده اند نتوانسته اند به طور 
كامل بر آن غلبه كنند. بر اساس گزارش مركز آمار، در 
فروردين ماه 1۳۹۷ و زماني كه هنوز تحريم هاي تازه 
عليه ايران وضع نشده بود، نرخ تورم ماهانه 1.۳ درصد، 
نرخ تورم نقط��ه به نقطه هفت درصد و تورم 1۲ ماهه 
حدودا هشت درصد بوده است. اين عدد در تير ماه سال 
۹۷ ناگهان اوج گرفته و تورم ماهانه در اين ماه از مرز 4.4 
درصد نيز گذشته است. اين روند تا مهر ماه همان سال 
ادامه يافته و در اين ماه نرخ تورم ۷.1 درصد اعالم شده 
كه يكي از بزرگ ترين نرخ هاي ماهانه تورم ثبت شده 
در سال هاي گذشته بوده است. در نهايت اما روند تورم 
ماهانه در نيمه دوم سال ۹۷ تا حديد مديريت شده و 

به مرز ۲.۵ درصد رسيده است. با اين وجود نرخ تورم 
نقطه به نقطه در اين ماه ها همچنان ادامه پيدا كرد و از 
حدود 10 درصد در خرداد ماه ۹۷ به بيش از 4۷ درصد 

از اسفند ماه همان سال رسيد.
اين روند در س��ال ۹۸ نيز ادامه پيدا كرد و تورم نقطه 
به نقطه در ارديبهش��ت آن س��ال به عدد كم س��ابقه 
۵۲ درصد رسيد. تور ماهانه اما در برخي ماه هاي ۹۸ 
به شدت پايين آمد و در خرداد آن سال به 0.۸، در مرداد 
به 0.۶ و شهريور به 0.۵ درصد نيز رسيد. همين موضوع 
باعث شد تورم نقطه به نقطه نيز روند كاهشي جديد 
خود را آغاز كند در اسفند ماه ۹۸ به ۲۲ درصد كاهش 
پيدا كند. نرخ تورم ساالنه در سال ۹۸ اما هرگز به زير ۳0 

درصد نرسيد و در شهريور ۹۸ به 4۲.۷ درصد رسيد.
رون��د تورمي در س��ال ۹۹ نيز همچن��ان بي ثبات و 
سينوس��ي بود. باالترين نرخ تورم در سال ۹۹ به مهر 
ماه با تورم هفت درصد اختصاص داش��ت و باالترين 
تورم نقطه به نيز در اسفند ماه با عدد بيش از 4۸ درصد 
اختصاص پيدا كرد. به اين ترتيب اين تورم حدفاصل 
اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ بيش از دو برابر شد. دولت در 
مديريت تورم ساالنه موفق تر عمل كرد حتي در مرداد 
اين سال نرخ تورم تا ۲۵ درصد نيز پايين آمد اما بار ديگر 

روند صعودي تازه اي در اين حوزه آغاز شد.
در سال 1400 نيز شرايط به همين گونه ادامه پيدا كرد. 
در اين س��ال باالترين تورم ماهانه به شهريور با ۳.۹ و 
پايين ترين تورم به ارديبهشت با 0.۷ درصد اختصاص 
پيدا كرد. تورم نقطه به نقطه اما از حدود ۵0 درصد در 
ابتداي سال به زير ۳۵ درصد در پايان سال رسيد. تورم 
ساالنه نيز كه در شهريور ماه به عدد كم سابقه 4۵.۸ 
درصد رس��يده بود در پايان سال به حدود 40 درصد 

كاهش پيدا كرد.
در كن��ار هم قرار دادن اين آمارها نش��ان مي دهد كه 
دولت روحاني در دور دوم نتوانس��ته به شكلي ثابت با 
تورم مقابله كند و هم��واره اين نرخ در حال افزايش يا 
كاهش بوده اس��ت. دولت رييسي نيز كه تورم ساالنه 
را پايين آورده در عملكرد ماهانه روندي سينوسي را 
به ثبت رسانده اس��ت. بايد ديد با توجه به وعده هاي 
مسووالن دولت جديد، آيا امكان آنكه اين روند بي ثبات 
مديريت شود وجود خواهد داشت يا تورم سال جاري 

در نهايت تفاوتي با سال هاي گذشته نخواهد كرد.
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اسراييل دست از پا خطا نكند
رييس جمه��ور خطاب به رژيم صهيونيس��تي گفت: 
كوچك ترين تحرك شما از نيروهاي مسلح ما مخفي 
نيس��ت و اگر كوچك ترين حركتي از س��وي شما رخ 
دهد، مقصد نيروهاي مسلح ما مركز رژيم صهيونيستي 
خواهد بود.آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در مراسم رژه 
ارتش كش��ورمان با گراميداش��ت روز ارتش و درود به 
ارواح مطهر شهدا و گراميداشت ياد و خاطره ايثارگران 
و جانبازان، اظهار ك��رد: امام بزرگوار ما حكيمانه امروز 
را روز ارت��ش اعالم كردند. ارتش م��ا ارتش خداخواه، 
مردم دوست، با بصيرت، مكتبي و داراي روحيه انقالبي 
است.وي افزود: ميثاق با امام و همراهي با مردم بهترين 
جلوه بصيرت ارتش است . ارتش در دفاع مقدس بسيار 
خوش درخشيد و عمليات هاي مختلفي را موفقيت آميز 
در آسمان و دريا انجام دادند. رييس جمهور همچنين با 
بيان اينكه نام نام آوران ارتش هرگز فراموش نمي شود، 
گفت: تاريخ، همواره ارتش را به عنوان افتخارآفرينان 
كش��ور ياد مي كند.وي تاكيد كرد: همكاري و برادري 
ارتش و س��پاه مثال زدني است. نيروهاي مسلح ايران 
توانمندي هاي بسياري دارند. محوري ترين توانمندي 
اين نيروهاي مخلص، مكتبي، با مهارت و آموزش ديده، 
خطرپذير بودن است كه آماده اند با هر دشمني مواجه 
ش��وند. مهم ترين مولفه قدرت در جمهوري اسالمي، 
مردم متدين دلداده به خدا هستند، نيروهاي مسلح ما 
آموزش ديده، مخلص و انقالبي هستند.رييسي افزود: 
نيروهاي مس��لح ما بعد از جنگ تحميلي به بازسازي 
خود پرداختند و ام��روز توانمندي نظامي ما در جهان 
زبان زد است. ارتش خيلي خوب از فرصت تحريم ها براي 
توانمند شدن استفاده كرد، صنايع نظامي ما در بهترين 
شرايط قرار دارد و بايد از اين صنايع در كشور بهره ببريم.

وي با تاكيد بر اينكه نيروهاي مسلح از مردم، با مردم و 
در مردم هستند، افزود: در مساله كرونا ارتش و نيروهاي 
مس��لح در كنار مردم بودند و بسيار خوب عمل كردند 
و امكانات خوبي در اختيار مردم قرار دادند. در س��يل و 
زلزله و آفات طبيعي، ارتش كنار مردم بود. ارتش، سپاه 
و بسيج اولين گروهي هستند كه در مناطق زلزله زده 
حاضر بودند و تا مشكل مردم رفع نمي شد، ميدان را ترك 
نمي كردند. رييس جمهور با يادآوري اينكه ارتش نيروي 
مجهز و آماده براي دفاع از كش��ور است و مورد اعتماد 
مردم خاطرنشان كرد: ارتش اميدآفرين است. آمادگي 
ارتش براي دشمن اين است كه بداند قدرت نيروهاي 
مسلح ما قدرت بازدارندگي است. كوچك ترين تحركي 
از س��وي دشمن از چشمان تيزبين نيروهاي مسلح ما 
مخفي نيست. رژيم صهيونيستي بداند كوچك ترين 
تحرك ش��ما از نيروهاي مسلح ما مخفي نيست و اگر 
كوچك ترين حركتي از س��وي ش��ما رخ دهد، مقصد 
نيروهاي مسلح ما مركز رژيم صهيونسيتي خواهد بود 
و قدرت نيروهاي مس��لح ما شما را آرام نمي گذارد.وي 
تاكيد كرد: امريكا اعالم كرده است كه ما در تمام تحريم ها 
و فش��ار حداكث��ري عليه ايران شكس��ت مفتضحانه 
نصيبمان شد.اين سرنوشت همه كساني است كه عليه 
جمهوري اسالمي ايران اقدام كنند. رييس همچنين 
اظهاركرد: پيام اين اقت��دار به همه محرومان عالم اين 
است كه نيروهاي مسلح ما نقطه اميد براي مظلومان 
و مستضعفان هس��تند. امروز ارتش ايران در دل مردم 
جاي دارد و اين ارتش تحت فرماندهي معظم فرمانده 
كل قوا براي انجام ماموريت هاي محوله آمادگي دارد.وي 
با تشكر از ارتش جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت: 
به عنوان خدمتگزار مردم به همه كساني كه صداي بنده 
را مي شنوند عرض مي كنم، ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در دل مردم جاي دارد و اين ارتش، تحت فرماندهي 
فرمان��ده معظم كل ق��وا )مدظله العالي( ب��راي انجام 
ماموريت هاي محول شده، آمادگي دارد و اين آمادگي 
براي كش��ور ما توفيق بسيار بزرگي است كه بايد براي 
آن خداي متعال را همواره شاكر باشيم.رييس جمهور 
خاطرنش��ان كرد: پيماني كه ارتش در محضر خداي 
بزرگ و شهداي عالي قدر با مردم و رهبر معظم انقالب 
مي بندد، پيماني هميشگي و ميثاقي پايدار است. از 
خدا مي خواهيم به حق ماه مبارك رمضان و ش��هيد 
بزرگوار اين ماه؛ حضرت علي)ع( و والدت امام حسن 
مجتبي)ع(، به ارتش جمهوري اسالمي اقتدار و صالبت 
بيش از پيش مرحمت و دشمنان انقالب اسالمي اگر 

قابل هدايت نيستند به دست ما ريشه كن فرمايد.

سفير ايران
در سئول فراخوانده شد

وزارت امور خارجه كره جنوبي اعالم كرد، معاون وزير 
امور خارجه اين كشور امروز سفير ايران در سئول را به 
خاطر گزارش روزنامه كيهان فراخوانده است.يو سونگ 
به، معاون وزير امور خارجه كره جنوبي روز دوش��نبه، 
سعيد بادامچي شبستري، سفير ايران در سئول را به 
خاطر گزارش اخير روزنامه كيهان مبني بر اينكه ايران 
بايد به دليل ]عدم آزادس��ازي[ پول هاي بلوكه شده 
تهران در بانك هاي كره جنوبي، مانع كشتي هاي اين 
كشور در تنگه هرمز شود، فراخواند.بنا بر اعالم وزارت 
امور خارجه كره جنوبي، بادامچي در اين ديدار گفت 
كه مطلب اين روزنامه در راستاي موضع رسمي تهران 
نيس��ت و موضع ايران را درباره اين موضوع تش��ريح 
كرد.به گزارش ايس��نا، حسين ش��ريعمتداري، مدير 
مس��وول روزنامه كيهان اخيرا در گزارشي نوشته بود: 
كشورهايي كه به قانون من درآوردي امريكا تحت عنوان 
»تحريم هاي ثانويه- secondary sanctions« تن 
داده و به تحريم عليه جمهوري اسالمي روي آورده اند، 
نبايد از عواقب و هزينه س��نگين اقدام پلشت خود در 
امان باش��ند. ما مي توانيم و بايد تنگه هرمز را به روي 
كشتي هاي تجاري و نفتكش هاي كره جنوبي و تمامي 
شناورهايي كه براي كره جنوبي كاال حمل مي كنند يا 
از مبدا كره جنوبي بارگيري كرده اند، ببنديم و مادامي 
كه ۷ ميليارد دالر طلب كشورمان را پرداخت نكرده اند 
به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهيم.چند ميليارد 
دالر از پول هاي ايران در بانك هاي كره جنوبي بلوكه 
شده است و سئول مدعي است كه به دليل تحريم هاي 

امريكا نمي تواند اين پول را به ايران بازگرداند.

جزييات اصالح
قانون اخاللگران اقتصادي

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكي��د ك��رد: پيش خري��د كاالهاي اساس��ي يا 
نيازمندي ه��اي عمومي به قصد ايج��اد انحصار و 
گراني در بازار و فروش كاالي تقلبي و نامرغوب از 
جمله مواردي است كه در طرح مجلس به عنوان 
اخالل در نظام اقتصادي كشور جرم انگاري شده 
است. اقبال شاكري با اشاره به جزييات طرح اصالح 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور، 
بيان كرد: در جلسه امروز )ديروز( مجلس كليات 
اين طرح مورد بررس��ي قرار گرفت و در نهايت به 
تصويب نمايندگان رسيد. اين طرح به دنبال اصالح 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 
است. در اين طرح مصاديق اخالل در نظام اقتصادي 
كشور به صورت مفصل آمده است. حدود 10 ماده 
به قانون اضافه شده است. نحوه رسيدگي به جرايم 
و برخورد با مجرمين در اين طرح پيش بيني شده 
است. وي در ادامه اظهار كرد: از جمله مواردي كه 
در اي��ن طرح به عنوان اخ��الل در نظام اقتصادي 
ديده شده اس��ت، جعل اسناد خزانه و ساير اسناد 
يا پيش خريد كاالهاي اساسي يا نيازمندي هاي 
عمومي به قص��د ايجاد انحصار و گران فروش��ي 
در بازار اس��ت. يا در جاي ديگ��ر فروش غيرمجاز 
تجهيزات فن��ي يا مواد اولي��ه واحدهاي توليدي 
در حوزه كش��اورزي ب��ه عنوان اخ��الل در نظام 
اقتصادي تلقي شده اس��ت. نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: اختالس، 
كالهبرداري و اخذ پورس��انت از س��وي مقامات 
دولتي يا جذب سپرده يا پذيرش وجوه و اموال يا 
اهداي تسهيالت بيش از سقف تعيين شده بدون 
اخذ مجوز از بانك مركزي همگي مصداق اخالل 
در نظام اقتصادي بوده و جرم تلقي مي شود. انجام 
فعاليت ه��اي بورس بدون اخذ مجوز از س��ازمان 
بورس يا انجام عمليات بيمه اي بدون اخذ مجوز از 
بيمه يا ايجاد سپرده سوري براي اشخاص يا اعطاي 
سود بيش از مبلغ مندرج در قرارداد، فروش كاالي 
تقلبي و نامرغوب ني��ز از مصاديق اخالل در نظام 
اقتصادي تعيين شده اس��ت. وي در ادامه تاكيد 
كرد: همچنين برداشت، تصاحب يا ربودن اموال 
در اختيار سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي، 
رباخواري يا مديري��ت قمارخانه، تصرف اراضي و 
امالك ملي و دولتي با نقض قوانين، اس��تفاده از 
تس��هيالت بانكي خارج از مح��ل تخصيص آن يا 
واگذاري آن به غير از ديگر مصاديق اخالل در نظام 

اقتصادي تشخيص داده شده است.

آمار ثبت نام متقاضيان شغل
در سامانه

معاون اشتغال وزير كار از ثبت نام ۲۵ هزار جوينده 
كار و ۳۵00 كارفرما در سامانه جست وجوي شغل 
خبر داد و اسامي فرصتهاي شغلي بارگذاري شده در 

اين سامانه را اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، سامانه جست وجوي شغل با هدف 
كاهش هزينه هاي جس��ت وجوي ش��غل، اتصال 
سريع كارجو و كارفرما، رضايت خاطر مخاطبان و 
ايجاد پويايي در بازار كار دي ماه سال گذشته مورد 
بهره برداري قرار گرفت.اين سامانه اكنون به درگاهي 
براي ثبت نيروي كار و فرصت شغلي مورد نياز تبديل 
شده تا هم كارجويان با مراجعه به سامانه و ثبت نام 
در آن، كار مورد نظر را پيدا كنند و هم كارفرمايان 
براي تامين نيروي مورد نيازشان، اطالعات خود را 
همراه با درخواست نيروي كار به ثبت برسانند.پيش 
از اين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بارگذاري 
۳00 هزار فرصت ش��غلي در اين سامانه خبر داده 
و از تمام كارجويان و كارفرماي��ان براي ثبت نام و 
بارگذاري رزوم��ه خود دعوت ك��رده بود.محمود 
كريمي بيرانوند � معاون توسعه كارآفريني و اشتغال 
وزارت كار� ب��ه تازگي آمار جدي��دي از كارجويان 
و كارفرمايان ثبت نام كرده در س��امانه ارايه كرده 
و گفته است: سامانه جس��ت وجوي شغل با هدف 
اتصال سريع كارجويان و كارفرمايان، ارتقاي سطح 
كيفي و كمي خدمات كاريابي ها و استفاده بهينه از 
فناوري هاي نوين ارتباط��ي و اطالعاتي راه اندازي 
ش��ده و تاكنون حدود ۳00 هزار فرصت ش��غلي 
توس��ط كارفرمايان متقاضي نيروي كار جديد، در 
سامانه جس��ت وجوي شغل درج ش��ده است.وي 
از ثبت نام ۲۵ هزار نف��ر از جويندگان كار و ۳۵00 
نفر از كارفرمايان در سامانه خبر داد و گفت: عمده 
فرصت هاي شغلي اعالم شده در بخش خدمات به 
حس��ابداري، انبارداري، كارمند دفتري، نگهبان، 
كارشناس فروش و كارگر ساده و در بخش صنعت 
به جوشكار، كارگر خط توليد، تكنسين، طراح كفش 
و مونتاژكار اختصاص دارد.س��امانه جست وجوي 
ش��غل از س��امانه هاي راه اندازي شده فعال توسط 
وزارت كار اس��ت ك��ه از دو بخش جس��ت وجوي 
نيروي كار و فرصت شغلي تشكيل شده و كارفرما، 
كارجو و كاريابي را به هم متصل مي كند. اين سامانه 
يك فرصت مناس��ب ب��راي كاه��ش هزينه هاي 
جس��ت وجوي ش��غل و بهبود عملكرد موسسات 
كاريابي اس��ت و رضايتمندي استفاده كنندگان از 
خدمات كاريابي را افزايش مي دهد.بر اين اس��اس 
كليه متقاضيان جوي��اي كار مي توانند با ثبت نام، 
تكميل پروفايل شغلي و جست وجو در فرصت هاي 
ش��غلي موجود در سامانه جس��ت وجوي شغل و 
از طريق دفات��ر كاريابي به كارفرماي��ان معرفي و 
مشغول به كار شوند.سامانه جست وجوي شغل به 
نشاني https: //shoghl.mcls.gov.ir بر سايت 
وزارت كار ق��رار دارد و متقاضيان كار و كارفرمايان 
در صورت تمايل مي توانند براي اطالع از فرصتهاي 
شغلي موجود و تامين نيروي كار مورد نياز به سامانه 

مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال كنند.

نگاهيبهروندچهارسالهافزايشقيمتها

تورم از قله عبور كرد؟

سخنگويوزارتخارجه:

جو  وين منفي نيست
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان صبح روز دوشنبه 
در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال 
كه يكي از وزراي دولت سابق گفته بود كه در مذاكرات قبلي 
در دولت روحاني موضوع FTO )فهرس��ت سازمان هاي 
تروريس��تي خارجي( در مورد س��پاه حل ش��ده بود و آيا 
چنين موضوعي صحت دارد، گفت: موضوعات باقي مانده 
در گفت وگوهاي وين براي همه به صورت روش��ن گفته 

شده است.
وي اف��زود: در طي 11 ماه مذاكرات همواره گفته ايم كه تا 
زماني كه درباره همه چيز توافق نشود درباره هيچ چيز توافق 
نمي شود. امروز توافقي را در دسترس نداريم كه درباره توافق 
صحبت كنيم. موضوعات باقي مانده نيز به محض اينكه تمام 
شود مي توانيم بگوييم كل متن توافق شده است و تا آن روز 

هم هر بخشي از اين متن امكان باال و پايين شدن دارد.
خطيب زاده در ادامه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص 
هتك حرمت صورت گرفته از س��وي رژيم صهيونيستي 
به مس��جد االقصي و س��كوت مجامع بين المللي در اين 
ارتباط گفت:  متأس��فانه بار ديگر شاهد هتك حرمت به 
مسجداالقصي بوديم. رژيم نژادپرست و جعلي صهيونيستي 
يورشي را به نمازگزاران و روزه داران انجام داد و در پي اين 

حمله تعدادي از مردم فلسطين مجروح شدند.
وي با اش��اره به ت��داوم جنايت هاي رژيم صهيونيس��تي 
عليه ملت فلس��طين گفت: اين اتفاقات در حالي صورت 
مي گيرد كه ش��اهد سكوت مجامع بين المللي و برخي از 
كشورهاي اسالمي در اين زمينه هستيم. متأسفانه روند 
عادي سازي روابط بين برخي از كشورهاي عربي و اسالمي 
با رژيم اش��غالگر ق��دس، اين رژيم را بيش��تر جريحه دار 
كرده تا جنايت هاي خود را گس��ترش ده��د. وي با بيان 
اينكه اين جنايت ها از س��وي جمهوري اس��المي ايران 
محكوم شده است، افزود: در همين چارچوب ما اقداماتي 
را در سطح سازمان همكاري هاي اس��المي، وزيران امور 
خارجه كش��ورهاي اس��المي و در سطح س��ازمان هاي 
بين المللي پيگيري كرده ايم. آق��اي اميرعبداللهيان در 
اي��ن ارتباط نامه اي را به دبيركل س��ازمان همكاري هاي 
اسالمي فرستاده اند و در روز جمعه با آقاي اسماعيل هنيه 
گفت وگوي مفصلي داشتند. تالش ها و پيگيري هاي ايشان 
با مسووالن ديگر كشورهاي اسالمي در اين ارتباط ادامه 
دارد. ط��ي روزهاي آتي اين روند را ادامه مي دهيم چرا كه 
رژيم صهيونيستي تنها با پاسخ محكم دست از اين اقدامات 
برمي دارد. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد 
اخبار منتشر ش��ده در ارتباط با روند آزادسازي بخشي از 
پول هاي بلوكه شده ايران در يكي از بانك هاي خارجي و 
اظهارنظر مقامات وزارت خارجه امريكا از جمله سخنگوي 
وزارت خارجه اين كش��ور در ارتباط با اين موضوع گفت: 
آزادسازي منابع ايران و بازگشت پول هايي كه از صادرات 
كاال و خدمات از ايران به كشورهاي ديگر انجام شده ربطي 
به هيچ كشور ثالثي ندارد و اينكه دولت امريكا امروز تالش 
مي كند در برابر هر موض��وع مربوط به ايران مداخله كند 
نشان مي دهد كه اين رفتارها چقدر با ادعاهاي مطرح شده 
از سوي دولت بايدن فاصله دارد.خطيب زاده ادامه داد: آنچه 
كه ما انجام مي دهيم در چارچوب منافع قطعي ملت ايران 

است. تالش مي كنيم پول هر آنچه را كه صادر مي كنيم به 
كشور برگردانيم. كما اينكه تا به امروز نيز اين اقدامات انجام 
شده است. وي همچنين در مورد بحث پول هاي آزادشده 
و سفر هياتي از يكي از كشورهاي منطقه در اين ارتباط نيز 
گفت: همانطور كه آقاي اميرعبداللهيان اشاره كردند سفري 
انجام شد و هياتي آمد و در مورد آزادسازي بخشي از منابع 
ايران توافقاتي انجام شد و اين مسير در حال پيگيري است 
و همانطور ك��ه پيش از اين گفتم اين موضوع نه به امريكا 
مرتبط است نه اجازه مي دهيم كه امريكايي ها به جزييات 
آن ورود كنند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ 
به س��وال ديگري در خصوص اظهارات سفير اوكراين در 
مصاحبه با يكي از روزنامه هاي ايران مبني بر اينكه بسياري 
از كشورها در جريان حمله روسيه به اوكراين به اين كشور 
كمك كرده اند ولي ايران تاكنون كمكي انجام نداده است، 
گفت: مواضع جمهوري اسالمي ايران در خصوص جنگ 
اوكراين روشن و در يك تداوم آشكار قرار دارد. ما ضديت با 
اصل جنگ را بارها و بارها گفته ايم و مورد اشاره قرار داده ايم 
ضمن اينكه تأكيد داريم كه ريشه هاي اين بحران نيز بايد به 
صورت جدي بررسي شود. پايبندي به منشور ملل متحد و 
عمل صادقانه به توافقات بين المللي و انجام گفت وگو راه حل 
امروز بحران اوكراين است. وي ادامه داد: سفير اوكراين نيز 
بهتر است تا يك بار ديگر توييت وزير خارجه اوكراين بعد از 
گفت وگوي تلفني با آقاي اميرعبداللهيان را بخواند تا متوجه 
مواضع دولت متبوع خود شود.خطيب زاده همچنين گفت: 
مودت و صلح طلبي ملت ايران براي همه روش��ن است و 
كسي نمي تواند از اين موضوع براي اهداف سياسي خود 
استفاده كند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به 
سوال ديگري در ارتباط با مذاكرات وين و برجام گفت: آنچه 
كه در وين در حال گفت وگو است با رعايت تمام مفاد برجام 
است و قرار نيست در برجام تغييري ايجاد . دو سند برجام و 
قطعنامه ۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان ملل سنجه و معيار 
حركت ما بوده است از جمله تايم ها و زمان هايي كه در اين 
توافق مشخص شده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار 
CNN مبني بر اينكه آيا درخواست تضمين از ايران براي 
چشم پوشي از انتقام خون سردار سليماني و در مصونيت 

قرار گرفتن افرادي چون پمپئو و ترامپ در مذاكرات وين 
مطرح شده است و آيا ايران از اين موضوع چشم مي پوشد، 
گفت: اصلي اساسي در سياست خارجي جمهوري اسالمي 
ايران بعد از ترور بزدالنه سردار شهيد قاسم سليماني، سردار 
رش��يد ايران و اسالم شكل گرفت كه اقدام صورت گرفته 
توسط مسببان، عامالن و مشاوران اين عمل بزدالنه بي كيفر 
نخواهد ماند. اين يك اصل قطعي در سياس��ت خارجي 
جمهوري اسالمي ايران است كه اين افراد بايد به پيشگاه 
عدالت آورده ش��وند. س��خنگوي وزارت خارجه در ادامه 
گفت وگوي خود با خبرنگاران در مورد روابط ايران و تركيه 
و اختالفات دو كشور در ارتباط با موضوع سوريه تأكيد كرد: 
روابط ايران و تركيه يك روابط راهبردي، چند اليه و بسيار 
باثبات و تاريخي بوده است. ما در خصوص موضوع سوريه 
پرونده اختالفي روشني داشتيم ولي تالش كرده ايم كه از 
مسير روند آستانه به بازگشت آرامش به سوريه كمك كنيم. 
ايران، روسيه و تركيه تالش كرده اند كه از مسير روند آستانه 
اختالفات را مديريت كنند. م��ا بر رعايت تماميت ارضي 
كشورهاي منطقه و مرزهاي بين المللي از جمله در مورد 
سوريه و عراق تأكيد داريم و اين موضوع حتما بايد رعايت 
شود. خطيب زاده همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در 
مورد طرح دولت انگليس براي اعزام اجباري پناهجويان در 
اين كشور به كشور رواندا و اينكه آيا اتباع ايراني نيز در بين 
اين پناهجويان وجود دارند و اينكه آيا ايران در اين ارتباط 
با مقامات انگليس رايزني و گفت وگويي انجام داده است، 
تأكيد كرد: طرح اعالمي توسط دولت انگليس در اين ارتباط 
شرم آور است. اعزام اجباري پناهجويان به كشوري ثالث آن 
هم توسط دولت انگليس كه از مدعيان حقوق بشر است 
نه تنها برخالف تمام كنوانسيون هاي بين المللي و مهاجران 
است بلكه با مقدمات رفتارهاي بشردوستانه ناهمخوان و 
ناسازگار است. خطيب زاده افزود: شانه خالي كردن دولت 
انگليس از وظايف خود در اين ارتباط جاي تعجب دارد و 
قابل قبول نيست. وي ادامه داد: البته ليست و آماري هنوز از 
سوي دولت انگليس كه اين طرح در چه زماني اجرا خواهد 
شد و شامل چه كساني مي شود، نيست. حتما اين موضوع 
را هر چه جلوتر برود پيگيري مي كنيم به عنوان كشوري 

كه چهار دهه اس��ت كه ميزبان ميليون ها پناهجو است. 
كشوري كه بيشترين مهاجران را دارد. ما حتما اين مسائل 
را با حساس��يت پيگيري مي كنيم. وي همچنين با اشاره 
به اجراي سند جامع همكاري ۲۵ ساله بين ايران و چين 
گفت: ما با بلوك هاي اقتصادي و سياسي منطقه اي روابط 
خوبي داريم. سال گذشته در حوزه سالمت با بحران مواجه 
بوديم و ديپلماسي سالمت يكي از دستاوردهاي مهم وزارت 
خارجه است. اين وزارتخانه هر كجا كه نيازي بوده حاضر 
بوده و تالش كرده كه به وظايف خود عمل كند. وزارت امور 
خارجه تالش مي كند وظايف خود را با همين ديپلمات ها و 
جواناني كه فرزندان ملت ايران هستند با دقت به جلو ببرد.

س��خنگوي وزارت خارجه در پاسخ به س��وال ديگري در 
مورد ادعاهاي برخي از رسانه هاي امريكايي مبني بر اينكه 
واشنگتن بنا ندارد پاسخ ايران را بدهد و آيا توافق بين ايران 
و امري��كا از طريق آقاي مورا در جريان اس��ت، اظهار كرد: 
روابط م��ا در چارچوب گفت وگوهايي ك��ه در وين انجام 
مي ش��ود با اتحاديه اروپا به صورت عادي انجام مي شود و 
رفت و برگشت پيام ها بين تهران و واشنگتن از طريق آقاي 
مورا هماهنگ كننده گفت وگوهاي وين در حال انجام است.

سخنگوي وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به سوال ديگري 
درباره علت توقف مذاكرات و اينكه آيا بحث ماندن سپاه در 
ليست گروه هاي تروريستي امريكا عامل اين توقف است، 
اظهار كرد: همان طور كه هفته قبل نيز گفتم موضوعات 
باقي مانده بين ايران و امريكا بيش از يك موضوع اس��ت و 
ما تأكيد مي كنيم كه پيام هايي كه از طريق آقاي مورا طي 
چند هفته گذشته قبل و بعد از سفر ايشان به تهران انجام 
شده با راه حل هاي حداقلي كه بايد اتفاق افتد كه توافقي را 
اعالم كرد، فاصله دارد. مسوول عقب انداختن، پاسخ مناسب 
واشنگتن است. خطيب زاده گفت: همان طور كه پيش از اين 
تأكيد كرده ايم بايد تمامي عناصر و اجزاي فشار حداكثري از 
بين برود. امريكا نمي تواند تمام انرژي و وقت ما را صرف اين 
موضوع بكند كه بخشي از اجزاي فشار حداكثري و ميراث 
ترامپ را حفظ كند. اجزاي اين فشار حداكثري بايد كال از 
بين برود و نكته دوم مورد توجه ما اين است كه زنجيره انتفاع 
اقتصادي ملت ايران از برجام بايد به صورت كامل ديده شود.

وي ادامه داد:  آنچه كه بين ما و امريكا باقي مانده است در 
هر دو اين قسمت ها دچار نقص است. وي همچنين در 
پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با مذاكرات وين تصريح 
كرد: جو وين منفي نيست چون ايران و گروه 1+4 همه 
كارهاي خود را انجام داده اند و منتظر پاس��خ مناسب از 
سوي امريكا هستيم. پاسخي كه بتواند نگراني هايمان را 
در دو حوزه اي كه اشاره كردم مرتفع كند. هماهنگ كننده 
برج��ام و اتحاديه اروپ��ا وظيفه خود را ب��ه خوبي انجام 
مي دهد. ايران در جريان مذاكرات وين بيشترين ابتكارات 
را داشته و اكنون نيز با ابتكارات مناسب تالش كرده ايم كه 
اطمينان الزم را براي بازگشت صادقانه امريكا )به معناي 
حقوقي آن( به همراه اجراي تعهدات از سوي اين كشور 
صورت بگيرد. به نظر مي آيد واشنگتن سياست تأخير را 
در پيش گرفته است و هر زمان كه امريكا به چند موضوع 
باقي مانده پاس��خ بدهد به وين برمي گرديم و جو وين 

همچنان براي امضا و حصول توافق آماده است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
براس��اس آخرين داده هاي آماري بان��ك مركزي، ميزان 
نقدينگي در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۶۲۴ 
هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل از آن ۳۹.۷ درصد رشد داشته است. همچنين رشد 
پايه پولي در دومين ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ 
درصدي پايه پولي نس��بت به بهمن س��ال ۹۹ و رسيدن 
به رقم ۵۸۰۷ هزار ميليارد ريال دارد. حجم نقدينگي در 
بهمن ماه سال ۹۹ برابر سه هزار و ۳۰۹ هزار ميليارد تومان 
و اسفند ماه ۹۹ نيز سه هزار و ۴۷۶ هزار ميليارد تومان بود. 
رش��د نقدينگي در دي ماه ۱۴۰۰ نس��بت به سال قبل از 
آن ۳۹.۸ درصد بود و اين رقم در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل از آن ۳۹.۷ درصد شد، بنابراين 
شتاب رش��د نقدينگي هفت دهم درصد كاهش داشت.  
عالوه بر رشد نقدينگي و پايه پولي كه نشان دهنده ايجاد 
شرايط تورمي و ادامه رشد قيمت هاست، برخي شاخص ها 
وضعيت نامطلوبي دارن��د. از جمله رقم بده��ي دولت و 
شركت ها و موسسات دولتي به بانك مركزي در اين مدت 
به ترتيب معادل ۱۶۸ هزار و ۱۴۰ ميليارد تومان و ۴۳ هزار 
و ۸۰۰ ميليارد تومان بوده كه هر يك با رشد ۴۵.۴ و ۲۹.۵ 
درصدي مواجه شده اند. بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز 
۱۸۶ همت بوده كه رش��د باالي ۵۶ درصدي در يكسال 
منتهي به بهمن ۱۴۰۰ و رش��د ۵۸.۸ درصدي نسبت به 
اسفند ۹۹ داشته است. بدهي دولت به بانك ها نيز به رقم 
۴۱۶ همت رسيده كه رشد ۱۰.۳ درصدي در يكسال و رشد 
۴.۸ درصدي نسبت به اسفند ۱۳۹۹ داشته است. همچنين 
بدهي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي 
نيز در پايان بهمن ۱۴۰۰ با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و 
۹۰۰ ميليارد تومان رسيده است. سهم بانك هاي خصوصي 
از بدهي بانك ها به بانك مركزي معادل ۷۹ همت، بدهي 
بانك هاي تخصصي ۵۶ همت و بدهي بانك هاي تجاري ۵۰ 
همت بوده است.  از رقم بدهي دولت به بانك ها ۱۲۱ همت 
بدهي دولت به بانك هاي دولتي، ۷۷ همت بدهي دولت به 
بانك هاي تخصصي و ۲۱۷ همت بدهي دولت به بانك هاي 
خصوصي و غير دولتي بوده اس��ت.  رقم مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، به اضافه خريد دين و 
اموال معامالت روي هم ۳۲۶ همت با رشد۳۵.۸ درصدي 
نسبت به اسفند ۹۹ اعالم شده است كه رقم و رشد بااليي 
را نشان مي دهد. سهم اين سرفصل مطالبات معوق از كل 

تسهيالت بانك ها معادل ۹.۶ درصد اعالم شده است. 

    ضريب فزاينده 
ضريب فزاينده نقدينگي در پايان بهمن ماه سال گذشته 
۷.۹۲۶ بوده كه ۴.۹ درصد نس��بت به بهمن سال ۱۳۹۹ 
افزايش داشته است. براساس داده هاي آماري بانك مركزي، 
حجم نقدينگي در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار 
و ۶۲۴ هزار ميليارد تومان شد كه در مقايسه با بهمن ماه 
سال ۱۳۹۹، ۳۹.۷ درصد رش��د داشته است. همچنين 
نقدينگي در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مقايس��ه با اسفند سال 
قبل از آن ۳۳ درصد افزايش يافته است. اقتصاد بدون رشد 
نقدينگي، معنايي ندارد و وجود اين پديده در اقتصاد ايران 
نيز امري غيرقابل انكار و طبيعي اس��ت. موضوع مهم، اما 
كميت و كيفيت نقدينگي است. مقدار نقدينگي نبايد آنقدر 
باال باشد كه نتوان ارتباطي منطقي بين آن و شاخص هاي 
كالن اقتصاي همچون »نرخ رشد اقتصادي« برقرار كرد. 
دولت ها همواره سعي مي كنند رشد نقدينگي را كنترل و 
آن را به مسير درست هدايت كنند. هر دولتي كه بتواند رشد 
نقدينگي را كنترل و آن را از روندي قابل قبول برخوردار و 
به سمت توليد هدايت كند، مي تواند پيامدهاي مثبتي از 
نظر رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش تورم را براي 
كشور رقم بزند. اما عدم كنترل و هدايت نقدينگي، رشد لجام 

گسيخته تورم را به دنبال دارد.

    ترمز نرخ رشد نقدينگي 
براي چهارمين ماه متوالي كشيده شد

جديدترين گزارش بانك مرك��زي از آمارهاي اقتصادي 
بهمن ماه ۱۴۰۰ بيانگر تداوم روند كاهش��ي نرخ رش��د 
نقدينگي براي چهارمين ماه متوالي است.بررسي آمار منتشر 
شده پيرامون متغيرهاي پولي در دومين ماه زمستان سال 

گذشته، نشان مي دهد حجم نقدينگي در پايان يازدهمين 
ماه سال، به ۴۶۲۴۰.۳ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين 
در حالي است كه نرخ رشد حجم نقدينگي در بهمن ماه 
۱۴۰۰ در شرايطي به رقم ۳۹.۷ درصد رسيده است كه اين 
نرخ از باالترين سطح خود در مهرماه يعني ۴۲.۸ درصد، در 
ماه هاي بعد روند نزولي را به ثبت رسانده است. به گونه اي 
كه در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دي ماه 
سال گذشته نيز به رقم ۳۹.۸ درصد رسيده است. بنابراين 
روند بيان شده نشان دهنده تداوم روند كاهشي اين نرخ براي 

چهارمين ماه متوالي است.
جزييات منتشر شده نشان مي دهد در بهمن ماه سال 
گذشته، خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي به 
رقم ۷۱۹۶.۴ هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت 
به بهمن سال ۹۹، ۳۳.۳ درصد افزايش داشته است. از 
سوي ديگر خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در 
بهمن ماه سال گذشته با رشد ۲۵.۲ درصدي نسبت به 
بهمن ماه سال ۹۹، به رقم ۵۰۵۶.۸ هزار ميليارد ريال 
رسيده اس��ت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي 
بانك ها و موسسات اعتباري به رقم بيش از ۲۱۳۹ هزار 
ميليارد ريال در بهمن سال قبل رسيده است كه نسبت 
به بهمن ماه سال ۹۹، بيش از ۵۷ درصد رشد داشته است. 
در بخش خالص دارايي داخلي نيز مشاهده مي شود كه 
در دومين ماه زمستان سال قبل خالص دارايي داخلي به 
رقم ۳۹۰۴۳.۹ هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت 

به بهمن ماه سال قبل تر، ۴۱ درصد بيشتر شده است.

    وضعيت پايه پولي در بهمن ۱۴۰۰
تغييرات پايه پولي در دومين ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از 
رش��د ۳۳.۲ درصدي پايه پولي نسبت به بهمن سال ۹۹ 
و رس��يدن به رقم ۵۸۰۷ هزار ميليارد ري��ال دارد. اين در 
حالي است كه رشد اين متغير در تيرماه سال گذشته و در 
آخرين ماه هاي كاري دولت دوازدهم به باالترين رقم خود 
يعني ۴۲.۶ درصد نيز رسيده بود كه با شروع به كار دولت 
سيزدهم و با اتخاذ سياست عدم استقراض از بانك مركزي 

روند كاهشي را در پيش گرفته است.

     اوضاع دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي
مي��زان دارايي ه��اي خارجي بانك مرك��زي در پايان 
بهمن ماه پارس��ال به ۶۹۲ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان 
رسيد كه حاكي از رشد ۱۷.۱ درصدي است. همچنين، 
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با ۴۱.۸ 
درصد رشد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به ۲۱۱ هزار و 
۹۸۰ ميليارد تومان و مطالبات بانك مركزي از بانك ها با 
۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۷۰ ميليارد تومان رسيد.

اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در 
اين بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به پايان بهمن سال 
قبل همراه بوده و به ۱۳۸۳ هزار و ۱۶۰ ميليارد تومان 
رسيد. حجم اسكناس و مس��كوك نيز با ۱۳.۸ درصد 
افزايش به ۹۹۰۰ ميليارد تومان رسيد. سپرده بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با ۳۶.۸ 
درصد افزايش نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به ۴۹۵ هزار 

و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد.

    خالصه دارايي ها 
و بدهي هاي بانك هاي تجاري

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كشور در پايان 
بهمن ۱۴۰۰ معادل ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است 
كه نسبت به مدت مشابه سال پيش ۷۱ درصد رشد نشان 
مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز ۱۱۸ 
هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان بوده كه ۶۴ درصد افزايش يافته 
است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره مورد 
بررسي، ۱۹۰۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت 
به بهمن سال ۱۳۹۹ ۷۱ درصد رشد داشته و ميزان بدهي 
بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان بهمن ۱۴۰۰ به 

۵۰ هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان رسيده است.

    وضعيت دارايي ها 
و بدهي هاي بانك هاي تخصصي

بر اساس اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تخصص��ي در پايان بهم��ن ۱۴۰۰ مع��ادل ۳۳۲ هزار و 
۷۴۰ ميليارد تومان اس��ت كه نسبت به سال قبل ۴۴.۹ 
درصد رشد يافته است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي 
تخصص��ي در اين دوره رقم ۱۳۴۷ ه��زار ميليارد تومان 
است كه ۳۴.۹ درصد رشد دارد. همچنين، ميزان بدهي 
بانك هاي تخصصي ب��ه بانك مركزي ۵۶ ه��زار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان است كه معادل ۲۵.۱ درصد نسبت به پايان 
بهمن سال ۱۳۹۹ افزايش داشته است. براساس آخرين 
آمار بانك مركزي، ميزان بدهي هاي كوتاه مدت ايران در 
پايان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ ميليارد دالر بوده است. 

براساس آخرين آمار بانك مركزي ميزان بدهي خارجي 
ايران در پايان بهمن ماه ۱۴۰۰ براس��اس سررسيد اوليه 
بدهي ها ۸ ميليارد و ۸۸۵ ميليون دالر است كه ۶ ميليارد 
و ۲۸۹ ميليون دالر آن بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت 
و ۲ ميلي��ارد و ۵۹۵ ميليون دالر از اين ميزان بدهي هاي 
كوتاه مدت است. اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو 
نيز رقمي بالغ بر ۷ ميليارد و ۸۳۱ ميليون يورو محاسبه 
شده كه ۵ ميليارد و ۵۴۳ ميليون يورو از اين ميزان حجم 
بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت و ۲ ميليارد و ۲۸۸ ميليون 
يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت است. حجم بدهي هاي 
خارجي ايران در پايان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ ميليارد 
و ۱۴۲ ميليون دالر بوده است كه اين آمار حكايت از كاهش 
حجم بدهي هاي خارجي ايران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ 
دارد. الزم به ذكر است كه نسبت بدهي هاي خارجي ايران به 
توليد ناخالص داخلي رقم پاييني به شمار مي رود و مقايسه 
شاخص نسبت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي 
با ساير كشورها نشان مي دهد كه ايران در زمره كشورهايي 
است كه كمترين ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد. 
ميزان بدهي خارجي هر كش��ور به معناي تعهدات يك 
كش��ور بابت اعتبارات اسنادي و تس��هيالت دريافتي از 
نهادهاي بين المللي است كه در ايران رقم بدهي خارجي 
۸.۸ ميليارد دالر است كه از اين رقم ۲.۵ ميليارد دالر بدهي 
كوتاه مدت و ۶.۲ ميليارد دالر بدهي ميان مدت و بلندمدت 
اس��ت. بنابراين آنچه مهم اس��ت، رقم كوتاه مدت بدهي 
يعني سررسيد شده اس��ت كه در ايران ۲.۵ ميليارد دالر 
بيشتر نيست. در همين باره عباس معمارنژاد، معاون سابق 
بيمه و بانك وزير اقتصاد گفته است نسبت بدهي خارجي 
به رقم توليد ناخالص داخلي يا  GDP مهم است كه اين 
نسبت در ايران ۲ درصد است كه در مقايسه با كشورهاي 
ديگر بسيار پايين است و ما از نظر جدول كشورهاي داراي 
بدهي خارجي در رده هفتم داراي كمترين بدهي خارجي 
در دنيا هستيم. محمدعلي دهقان دهنوي، معاون اسبق 
وزير اقتصاد نيز معتقد است كه داشتن ۲ درصد از توليد 
ناخالص داخلي به عنوان بدهي خارجي، از نظر اقتصادي 

رقم معناداري نيست و در حد صفر است.
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ورود هر نوع ارز به كشور 
معاف از ماليات شد

بر اساس ابالغ رييس سازمان امور مالياتي كشور، 
واردات اسكناس ارزي به كشور از مبادي گمركات 
اجرايي از ماليات معاف ش��د. داوود منظور معاون 
وزير اقتصاد و رييس سازمان امور مالياتي، مصوبه 
نهادهاي قانوني ذي ربط مبني بر معافيت مالياتي 
واردات ارز اع��م از اس��كناس يا حوال��ه از مبادي 
گمركات اجرايي به كشور را ابالغ كرد. با اين ابالغيه، 
واردكننده ارز به كشور به هر ميزان اسكناسي كه 
وارد كش��ور كند، در صورت اظهار آنها به گمرك، 
از ماليات مع��اف خواهد بود. وزارت اقتصاد مكلف 
شده تا ترتيبي اتخاذ كند تا واردات ارز و اسكناس 
خارجي به كشور تسهيل شده و فعاالن اين حوزه 

نگراني بابت ماليات آن نداشته باشند.

رمز پول ملي 
امسال راه اندازي مي شود

رييس كل بانك مرك��زي گفت: در حال پيگيري 
بحث رمز پ��ول ملي در بانك مركزي هس��تيم و 
ان شااهلل امسال رمز پول ملي راه اندازي مي شود. 
علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي در حاشيه 
نشست كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: 
در اين جلسه گزارش��ي از برنامه ها و فعاليت هاي 
نظام بانكي ارايه ش��د. وي با بي��ان اينكه اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجل��س نيز در اين 
جلس��ه به بيان نقطه نظرات خود پرداختند كه 
مقرر ش��د در جلس��ه ديگري اين موارد بررسي 
شود، افزود: مهم ترين دغدغه نمايندگان هدايت 
تس��هيالت بانكي به س��مت توليد است تا رونق 
توليد محقق ش��ود. ت��ا انتهاي بهمن ماه س��ال 
گذشته نظام بانكي حدود ۲۵۰۰ همت تسهيالت 
پرداخت كرده كه حدود ۶۶ درصد اين تسهيالت 
س��رمايه در گردش بنگاه هاي اقتص��ادي بوده 
و ۱۱.۵ درص��د به ايج��اد و توس��عه بنگاه هاي 
اقتصادي اختصاص داشته اس��ت. رييس بانك 
مركزي درباره مهلت اجراي قانون صدور چك و 
ايجاد امكان اطالع رساني پيامكي به گيرنده چك 
جهت اطمينان و اطالع وي از ثبت چك در سامانه 
صياد، گفت: اين پيامك هفته گذشته راه اندازي 
شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. بانك ها 
براس��اس تكاليفي كه در اين قان��ون دارند، بايد 
سرويس ها مورد تاكيد را ارايه كنند كه اگر ارايه 
نكنند، مشمول مجازات هاي انضباطي مي شوند. 
موضوع رمزارزهاي جهان روا در ستاد اقتصادي 
دولت در حال بررسي است.صالح آبادي همچنين 
درباره راه اندازي رمز پول ملي، توضيح داد: ما در 
حال پيگيري بحث رمز پول ملي در بانك مركزي 
هستيم و ان شااهلل امسال رمز پول ملي راه اندازي 
مي ش��ود. موضوع رمزارزهاي جه��ان روا نيز در 

ستاد اقتصادي دولت در حال بررسي است.

ركورد كمترين خوش بيني
به رشد اقتصاد جهاني

به گفته بان��ك امريكا، نگراني ه��ا از ركود تورمي 
احتمالي ب��ه باالترين حد خود از س��ال ۲۰۰۸ و 
خوش بيني ها نسبت به رشد جهاني به پايين ترين 
حد خود رس��يده اس��ت. به گزارش راش��اتودي، 
نظرسنجي ماهانه بانك سرمايه گذاري امريكا نشان 
داده كه خوش بيني مديران صندوق به رشد اقتصاد 
جهاني به پايين ترين حد تاريخي رس��يده است. 
اين انقباض در بحبوحه نگراني ها از ركود تورمي 
احتمالي رخ مي دهد كه ب��ه باالترين حد خود از 
آگوست ۲۰۰۸ رسيده است. بر اساس اين گزارش، 
۷۱ درصد از ش��ركت كنندگان در نظرسنجي به 
چش��م اندازهاي رش��د جهاني در ماه هاي آينده 
بدبين بودند كه بيشترين ميزان از زمان آغاز ثبت 
نظرس��نجي ها در اوايل دهه ۱۹۹۰ است.  نسخه 
اروپايي نظرسنجي بانك امريكا نشان داد كه حدود 
۸۱ درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند اقتصاد 
اين منطقه در سال آينده ضعيف شود در حالي كه 
اين رقم در ماه م��ارس ۶۹ درصد بود.اين تحقيق 
نشان داد كه دارايي هاي نقدي مديران صندوق كه 
نشانه احتياط سرمايه گذاران است، به ۵.۵ درصد 
در م��اه آوريل از ۵.۹ درصد ماه قبل كاهش يافت. 
با اين حال، چشم انداز يك ركود جهاني، همچنان 
بزرگ ترين خط��ر براي بازارهاي جهاني اس��ت. 
تخصيص هاي مالي به كاالها تا ركورد ۳۸ درصد 
افزايش يافت و سرمايه گذاري در نفت و كاالها به 
پرطرفدارترين تجارت تبديل شد. اين بانك گفت: 
س��اير موقعيت هاي برتر در س��هام هاي منابع و 
مراقبت هاي بهداشتي بودند، در حالي كه عملكرد 
اوراق قرضه و سهام هاي دوره اي بيشترين ارتباط را 
با رشد اقتصادي دارد. اين نظرسنجي نشان داد كه 
پيش بيني هاي سود جهاني به ضعيف ترين سطح 

خود از ماه مارس ۲۰۲۰ رسيده است.

چگونه چك صيادي را
از طريق پيامك ثبت كنيم؟

نحوه ثبت چك صيادي از طريق پيامك يكي از 
سواالت اين روزهاي مشتريان نظام بانكي است.

براي ثبت چك جديد بنفش رنگ از طريق پيامك 
كافيست متن زير را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ 

بفرستيد: 
 )از راست به چپ( 

*۳*شناس��ه/كد مل��ي صادر كننده*شناس��ه 
صيادي*تاريخ سررسيد )۸ رقم: چهاررقم سال، 
دو رقم ماه، دو رقم روز( *مبلغ به ريال*شناسه/

كد ملي گيرنده چك#
اگر متن پيامي كه بايد فرستاده شود را فراموش 
كرديد نيز كافيست يك پيام )هرچند اشتباه( به 
سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ بفرستيد و در پاسخ 
پيام راهنماي نحوه ارسال صحيح پيام را دريافت 
كنيد. اگر تعداد افرادي كه چك به نام آنها كشيده 
شده بيش��تر از يك نفر بود كافيست كد ملي نفر 
دوم و سوم را بعد از كدملي نفر اول و با درج عالمت 
* داخل پيام بنويسيد. الزم به ذكر است كه ثبت 
چك از طريق پيامك فقط براي چك هاي زير ۱۵ 

ميليون تومان امكان پذير است.

ويژه

کارمندانجدیدمشمولقانون
خدماتکشوریشدند

در يک طرح عظيم ملی
28  هزار کارمند جديد بانک سپه

مشمول قانون مديريت
خدمات کشوری شدند

پايگاه اطالع رس��انی بانک س��په: طرح ملی ادغام 
بانک ها ب��ه منظور اصالح و س��اماندهی ش��بکه 
بانک��ی از س��ال ۱۳۹۷ آغاز و پ��س از تصويب در 
 فروردين ماه س��ال ۱۳۹۸ به بانک سپه ابالغ شد.

ب��ه گزارش پاي��گاه اطالع رس��انی بانک س��په: در 
همي��ن راس��تا و در جهت يکسان س��ازی قوانين 
و مقررات اداری، همسان س��ازی حقوق و مزايای 
کليه کارکنان بانک سپه در دس��تور کار و اولويت 
بانک س��په قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات 
متعدد با سازمان اداری و استخدامی کشور و ساير 
مراجع ذی صالح، »آيين نامه اجرايی س��اماندهی 
ني��روی انس��انی و نظ��ام اداری و اس��تخدامی 
کارکنان بانک س��په« در تاريخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۲ به 
 تصويب هيأت عالی راهبری ادغام بانک ها رس��يد.

در اي��ن ط��رح عظي��م ملی، بال��غ ب��ر ۲۸ هزار 
نفر  به کارکنان و ۳۰۰۰ ش��عبه ب��ه واحدهای 
بانک س��په افزوده ش��د و بدين ترتيب، مجموع 
 پرس��نل بانک سپه به بيش از ۴۵ هزار نفر رسيد.

ش��ايان ذکر اس��ت، بالغ بر ۸۸  درصد از پرسنل 
جدي��د، ب��ا تبعيت از قان��ون مديري��ت خدمات 

کشوری از افزايش حقوق برخوردار شدند.

رشد33.2درصديپایهپوليو39.7درصدينقدینگيدریكسالمنتهيبهبهمن1400

بدهي  دولت  به  بانك ها 416 هزار ميليارد  تومان  شد

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

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

اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

نوبت دوم 

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 تضمين ش�رکت در فراخوان پن�ج درصد )5%( قيمت پيش�نهادی جه�ت تکميل 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 : کليه متقاضيان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 

به دبير خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
5-مهلت تکميل و ارائه پاکت : متقاضيانی 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 دبيرخانه مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
داده و در مقابل رسيد دریافت نمایند . بدیهی است به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنين تقاضاهای مخدوش 

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

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

8-در صورت تمایل به دریافت توضيحات بيشتر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
)مهندس رشيدی ( تماس حاصل فرمائيد .

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

آدرسمشخصات پروژهردیف

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

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

استخر سرپوشيده شهرستان پاوه مجموعه ورزشی 
امام خمينی )ره(

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای زيرسازی 
و آسفالت خيابان های سطح شهر سرپل ذهاب

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومي زیرسازی و آسفالت خيابان های سطح شهر سرپل ذهاب به شماره 
2001005287000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد(
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

درسامانه تاریخ 1401/01/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13:30روز دوشنبه تاریخ 1401/02/05

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 1401/02/15
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1401/02/17

ميزان اعتبار پروژه : 50/916/000/000ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های س�رمایه ای )اعتبارات استانی موضوع 
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه(

برآورد مالی پروژه: 24/824/353/922 ریال
مبلغ و نوع سپرده تضمين شرکت در مناقصه : 1/241/217/696ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فيش واریز بانکی
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف :

 آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام )ره(- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب     تلفن: 08342222462
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 

نوبت دوم

مراد باباخانی – شهردار سرپل ذهاب



دولت و س��ازمان بورس طي دو سال گذشته بارها 
وع��ده حمايت از بازار س��رمايه را داده اند؛ وعده اي 
كه گاه گاه در برخي مصوبات نمايان ش��ده است اما 
هنوز تا عم��ل و اجرا فاصله زيادي دارد. در اين بين 
همچنين برخي پيش��نهادهاي ارايه شده از سوي 
اهالي بازار كه مي تواند در رشد و توسعه كاركردهاي 
بازار سرمايه مفيد واقع شود، مورد مداقه و بررسي 
قرار نگرفته اس��ت. با اين حال ام��ا طي هفته هاي 
اخير برخي اقدامات از جمله افزايش نمايش عمق 
مظنه، افزايش يك درصدي دامنه نوس��ان، الزامي 
شدن واريز س��جامي سود و پيگيري براي پرداخت 
سودهاي رسوبي سهامداران در شركت ها، اميد براي 
رسيدگي به درخواست هاي فعاالن بازار را افزايش 
داده اس��ت. بر اين اساس كارشناس��ان اميدوارند 
سازمان بورس افزايش ش��فافيت معامالت، ايجاد 
بازار دوطرفه، تقويت ارتباط رسانه اي با اهالي بازار و 
معامله گران، اصالح اعتبارات و مواردي از اين دست 
را در دستور كار قرار دهد و از سوي ديگر نيز رييس 
س��ازمان بورس امكان ش��ركت در جلسات هيات 

دولت را به دست آورد.

    شفاف سازي معامالت
رضا جعفري، كارش��ناس بازار س��رمايه درخصوص 
وضعيت بورس گفت: ش��ركت هاي من��درج در بازار 
س��رمايه بايد گزارش هاي مديريت��ي را از مخاطرات 
احتمالي پيش  روي س��ال مالي تهيه كنند و آن را در 
اختيار سازمان بورس و سهامداران قرار دهند. از سوي 
ديگر شركت ها يا بنگاه هاي مندرج در تابلوي بورس 
اوراق بهادار بايد در قالب گزارشي اعالم كنند كه دوره 
وصول مطالبات آنها اعم از فروش داخلي يا خارجي در 
چه وضعيتي قرار دارد و آيا فروش آنها شامل انحصار 
شده است يا خير؟ همچنين دوره اخذ مطالبات خود را 
براي هرگروه كااليي مشخص كنند.  اين كارشناس بازار 
سرمايه تاكيد كرد: اين امر سبب مي شود تا تحليلگران، 
تحليل هاي صحيح تري را از روند گروه ها تهيه كنند، 
همچنين در دوره اجرا ازدياد س��رمايه شركت ها بايد 
تسريع ش��ود تا در صورت تطويل زماني طرح توجيه 
افزايش سرمايه فاقد وجهات قانوني نشود. سهامداراني 
كه سهام آنها تا حدود پنج درصد است اگر معامالتي 
)خريد و فروش( را در اين سطح سهامداري به صورت 
سريالي انجام مي دهند، بخشي را در سامانه معامالتي 
ايجاد كنند كه س��ازمان و س��هامداران آگاه ش��وند 
اش��خاصي كه تا پنج درصد معامالت تجميعي خرد 
اجرا كرده اند چه كساني هستند، و اين باعث شفافيت 
بيشتري در بازار سرمايه خواهد شد.  اين كارشناس بازار 
سرمايه بيان كرد: بسياري از اشخاص حقيقي از ميزان 

س��هام جايزه يا زمان به اتمام رسيدن مهلت افزايش 
سرمايه بنگاه ها در بازار سرمايه آگاهي ندارند. از نظر 
بسياري كارشناس��ان اگر اطالعات اين دو مساله نيز 
همانند سود تقسيمي تجميع شود مشكالت حقوقي و 

مالي را به حداقل خواهد رساند.

    گسترش معامالت دوطرفه
نويد قدوسي ديگر كارش��ناس بازار سرمايه نيز ادامه 
مي دهد: مهم تري��ن كاري كه س��ازمان مي تواند در 
ماه هاي آتي انجام دهد افزايش يا حذف دامنه نوسان 
اس��ت. س��ازمان بهتر اس��ت براي اجراي اين امر در 
ابتدا از شركت هايي كه نقدش��وندگي باال و عمليات 
بازارگرداني قوي تري دارند شروع كند؛ به اين ترتيب 
آمادگي الزم جهت اجراي برنامه افزايش دامنه نوسان 
در ساير نمادها و فرصت كافي جهت بازنگري و تقويت 

فرآيندهاي بازارگرداني ايجاد خواهد شد. 
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: بحث ديگري كه 
وجود دارد مربوط به س��ود تقسيمي شركت ها است، 
براساس قانون تجارت شركت ها يك بازه هشت ماهه 
براي پرداخت سود سهامداران مهلت دارند، در فضاي 
تورمي موجود و هزينه زماني باال جذابيت سهامداري 
و شركت در مجامع س��االنه كاهش مي يابد. با توجه 
به آنكه در ماه هاي اخير، س��ازمان ب��ورس اقدامات و 
پيگيري هايي در خصوص موضوعات تاثيرگذار بر بازار 
س��هام انجام داده، مي تواند در راستاي كاهش مدت 
زمان اختصاص سود تقسيمي مجامع نيز تالش كند. 
او در ادامه تصريح كرد: توسعه معامالت دوطرفه عاملي 
در راستاي مهار روندهاي هيجاني تاثيرگذار خواهد 
بود. اكنون نيز چنين مساله اي تا حدودي وجود دارد 

اما حجم و گس��تردگي آن كم است، به نحوي كه در 
حال حاضر معامالت دوطرفه نمادهاي محدودي را در 
بر گرفته است. در صورت گسترش معامالت دوطرفه 
در بازار سرمايه، شاهد پوشش ريسك نمادها، افزايش 
جذابيت معامالت و منطقي تر شدن فعاليت ها در اين 

بازار خواهيم بود.

    حضور رييس سازمان بورس
 در جلسات هيات وزيران

محمد جعفري، از ديگر كارشناسان بازار سرمايه نيز 
گفت: در دوره هاي متعدد بس��ياري از كارشناسان و 
فعاالن بازار سرمايه مطرح كردند كه رييس سازمان 
بورس بايد در جلس��ات هيات وزيران حضور يابد، به 
سبب آنكه بازار سرمايه ترازوي اقتصاد كشور است و 
تمامي تصميمات اقتصادي و سياسي مي توانند بر آن 
تاثير بگذارند. اگر رييس س��ازمان بورس در جلسات 
هيات وزيران به صورت مرتب حضور يابد مي توان پيش 
از تصويب برخي تصميمات كه اثر منفي بر بازار سرمايه 

دارند، مانع اجراي آنها شد.
مهدي بيات منش، كارشناس بورس اظهار كرد: با توجه 
به شرايط مساعد بازار اكنون بايد رفع نقايص و خألهاي 
قانون��ي براي جلوگيري از اش��تباهات و حركت هاي 
هيجاني برخي سهامداران خرد در دستور كار قرار گيرد. 
سازمان مي تواند با استفاده از ضمانت و تدوين مقررات 
كارآمد، ريس��ك هاي سيس��تماتيك بازار را كنترل 
كند، همچنين با استقبال از شركت هاي بيمه اتكايي 
خارجي به سبب توانمندي مالي باال براي ريسك هاي 
غيرسيستماتيك نيز برنامه ريزي هايي را انجام دهد. 
س��ازمان مي تواند با الگوس��ازي هاي مناسب از ساير 

بورس هاي جهاني در جهت تقويت بازار سهام اقدامات 
موثري را در زمينه هاي مختلف معامالتي انجام دهد.

ش��اهين احمدي كارشناس بازار س��رمايه هم در 
خصوص اقدامات سازمان كه مي تواند سبب بهبود 
فرآيند عملياتي بازار س��رمايه تا پايان س��ال شود، 
توضيح داد: اصالح محاسبات مربوط به شاخص به 
نحوي كه شاخص به جاي محاسبه شدن بر مبناي 
total return، شاخص وزني قيمتي باشد و سود 
نقدي از آن خارج ش��ود، تغيير محاسبات شاخص 
به نحوي ك��ه فقط بخش ش��ناور غيرمديريتي در 
محاسبات شاخص لحاظ ش��ود و بخشي كه مورد 
معامله قرار نمي گيرد بتوان آن را از محاسبات حذف 
كرد. همچنين اصالح محاس��بات قيمت پاياني بر 
مبناي نيم ساعت آخر معامالت به جاي ميانگين كل 
معامالت روزانه مي تواند كمك خوبي در راس��تاي 

تقويت بازار باشد.

    اصالح اعتبارات
مهدي قلي پور ديگر كارشناس بازار سرمايه هم اظهار 
كرد: نكت��ه اي كه بايد در عمليات بازار اصالح ش��ود، 
افزايش ميزان اعتبار است، در حال حاضر در شرايطي 
كه ميزان اعتبار روي دارايي افزايش يافته، تا ۶۵ درصد 
دارايي مي توان از معامالت اعتباري اس��تفاده كرد در 
حالي كه در بيشتر بازارهاي مالي و كااليي حتي تا ۵۰۰ 
برابر اصل سرمايه معامالت اعتباري صورت مي گيرد 
به نحوي كه اين معامالت اعتباري منجر به چند برابر 
شدن عمق بازار ش��ده و نقدشوندگي بازارها را بسيار 

افزايش داده اند. 
او اف��زود: همچنين مانع از افزايش س��طح معامالت 
اعتباري دامنه نوسان بوده زيرا اعتباردهنده ريسك 
عدم نقدشوندگي دارايي پايه در زمان رسيدن به ارزش 
بحراني را نمي توانست بپذيرد، ولي اگر نقدشوندگي در 
بازار به واسطه حذف دامنه نوسان افزايش يابد، امكان 
افزايش اعتبار از ۶۰ درصد فعلي به دست كم هزار درصد 
به  وجود خواهد آمد كه خود حجم معامالت در بازار را 

۱۰ برابر مي كند. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: عامل مهم تر ديگر در 
توسعه بازار سرمايه و در كل سرمايه گذاري در كشور، 
ثبات در تصميمات و مقررات است. قيمت گذاري هاي 
متعدد در زمينه خوراك و م��واد اوليه و محصوالت و 
خدمات بالي جان بازاري مي ش��ود كه نمود فعاليت 
اقتصادي آزاد اس��ت. قلي پور گفت: س��ازمان بايد با 
پيگيري هاي متعدد اقداماتي را در استاي ارايه انرژي، 
خوراك و س��وخت به صنايع بر اس��اس قراردادهاي 
بلندمدت و با نرخ هاي منطقه اي و نه جهاني و همچنين 

رفع قيمت گذاري دستوري محصوالت انجام دهد.

اخباررويداد بازار سرمايه4   Tue. Apr 19. 2022  2197   سهشنبه 30 فروردين 1401    17 رمضان 1443  سال هشتم    شماره

امكان افزايش دامنه نوسان 
نمادهاي بورسي

مهدي زماني سبزي، معاون عمليات بازارگفت: مطابق 
مفاد ماده ۲۱ دس��تورالعمل فعاليت بازارگرداني در 
بورس ته��ران، بازارگردان مي توان��د در دوره فعاليت 
بازارگرداني، درخواست تغيير دامنه نوسان قيمت را 
كه نبايد از حالت عادي كمتر باشد را به بورس پيشنهاد 
دهد. وي به تصويب ضوابط مربوط به ميزان تغيير دامنه 
نوسان و تغيير پارامترهاي بازارگرداني در هيات مديره 
بورس تهران اشاره كرد و افزود: از آنجايي كه سازمان 
بورس ميزان تغيير دامنه نوسان و تغيير پارامترهاي 
بازارگرداني را برعهده ش��ركت بورس گذاشته است، 
ضوابط مربوطه تهيه و به تصويب هيات مديره بورس 
تهران رس��يد. زماني خاطرنش��ان كرد: بر اين اساس 
افزايش دامنه نوس��ان موضوع اين م��اده پس از ارايه 
درخواست بازارگردان و تأييد مديرعامل بورس تهران، 
مشروط به اجرا در دوره زماني معين حداكثر تا دو برابر 
دامنه نوسان مجاز امكان پذير است. معاون عمليات 
بازار اظهار كرد: بازارگرداني امكان ارايه اين درخواست 
و دريافت مجوز موضوع اين م��اده را دارد كه حداقل 
۳ ماه در نماد مورد درخواس��ت عمليات بازارگرداني 
انجام داده باشد و در ۷۰ درصد روزهاي فعاليت خود 
طي س��ه ماه گذشته در سمت بازارگرداني نماد مورد 
نظر، به طور كامل تعهدات خود را ايفا كرده باشد. وي 
ادامه داد: در صورت وجود چند بازارگردان در يك نماد، 
موافقت تمام بازارگردان ه��اي فعال در نماد مربوطه 
در خصوص افزايش دامنه نوس��ان الزامي اس��ت. در 
اين صورت تعهدات بازارگرداني شامل حداقل حجم 
معامالت و حداقل حجم سفارش انباشته براي تمامي 
بازارگردان ها، حداقل به نسبت ميزان رشد دامنه نوسان 

جديد نسبت به دامنه نوسان قبلي افزايش مي يابد.

لزوم نظارت بر افزايش
دامنه نوسان در بورس

سيد مهدي پارچيني، مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس و ارواق به��ادار در برنامه فرامتن 
شبكه افق س��يما افزود: طبق بررسي هاي صورت 
گرفته در بورس هاي دنيا، كشورهايي كه از ريسك 
سرمايه گذاري باالتري برخوردارند و شفافيت در 
بازارهاي مالي آنها پايين است، معمواًل دامنه نوسان 
محدودتري دارند. او گفت: با توجه به اينكه پارسال 
تعداد سرمايه گذاران حقيقي و خرد در بازار افزايش 
پيدا كرده، ادامه داد: سياس��ت توس��عه نهادهاي 
مالي به س��مت سرمايه گذاري غير مستقيم سوق 
داده شده است. پارچيني تصريح كرد: براي اينكه 
بتوانيم جوابگوي نياز و خواسته مردم باشيم بايد 
از ابت��دا نهاده��اي مالي را افزاي��ش مي داديم، در 
همين راس��تا مي توان گفت افزايش شفافيت در 
بازار سرمايه و شفاف شدن فضاي اقتصادي كشور 
براي بهبود نقدشوندگي در بازار، تصميم بر اين شد 
كه موضوع تغيير و افزايش نوس��ان هم در دستور 
كار ق��رار بگيرد. او گفت: در گام نخس��ت افزايش 
درصدي را مدنظر ق��رار داديم به نوعي كه فعاالن 
بازار س��رمايه گذاران با دامنه جديد آشنا شوند و 
رفتار آنها تحليل ش��ود تا براي تغيير دامنه نوسان 
در آينده توجه متناس��ب تري صورت گيرد. مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و ارواق بهادار 
در پايان اظهار كرد: طبق بررسي هاي انجام شده، 
حجم مبنا در بازارهايي كه مشمول افزايش دامنه 
نوسان شده اند، پارامتر موثري محسوب نمي شود، 
زيرا حجم گردش مالي معامالت به حدي باالست 
كه بود و نبود حجم مبناي در آن بازارها نامحسوس 
خواهد بود، عالوه بر آن، حجم مبنا در اين بازارها 
سبب عادالنه شدن قيمت هاي كشف شده و حذف 

دستكاري در نرخ ها خواهد شد.

عرضه بلوك هاي مديريتي 
سرخابي ها به كجا رسيد؟

ايس�نا| حس��ين قربان��زاده، رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به فراخ��وان عرضه 
بلوكهاي مديريتي سهام استقالل و پرسپوليس 
ك��ه اواي��ل فروردي��ن م��اه توس��ط س��ازمان 
خصوصي سازي اعالم شد، اظهار كرد: مذاكراتي 
با ش��ركت هاي مختل��ف در اين راس��تا درحال 
انجام اس��ت. وي به اين سوال كه كدام شركت ها 
متقاضي بوده اند، پاس��خ داد: نام شركت ها قابل 
اعالم نيست اما درحال حاضر در مرحله مذاكره 

پيش از مزايده قرار داريم.
طبق آمار در پذيره نويسي پرسپوليس ۳۲۰ هزار 
نفر مشاركت كردند. ۲۶۱ ميليارد تومان از سهام 
اين باشگاه توسط حقوقي ها و بيش از ۸۸ ميليارد 
تومان ني��ز توس��ط حقيقي ها خريداري ش��د. 
همچنين ۲۸۶ هزار نفر در پذيره نويسي استقالل 
ش��ركت كردند كه ۲۸۰ ميليارد تومان از سهام 
اين باشگاه توسط حقوقي ها و ۷۹ ميليارد تومان 
توس��ط حقيقي ها خريداري ش��د. بر اين اساس 
و ح��دود يك هفته پس از اتمام پذيره نويس��ي، 
سازمان خصوصي سازي در فراخواني از متقاضيان 
بالقوه براي خريد بلوك هاي مديريتي استقالل 
و پرس��پوليس دع��وت و اع��الم ك��رد در جهت 
تحقق گام بعدي فرآيند خصوصي سازي اين دو 
باش��گاه و واگذاري سهام مديريتي آنها؛ سازمان 
خصوصي س��ازي در نظر دارد نس��بت به عرضه 
رقابتي بلوك هاي مديريتي س��هام شركت  هاي 
مذكور از طريق فرابورس اقدام كند. زمان عرضه 
سهام اين دو باشگاه هنوز مشخص نيست. چراكه 
افزايش س��رمايه آنها بايد مراحل اداري ثبت در 
اداره ثبت ش��ركت ه ها را طي كن��د و پس از آن 
گشايش نماد اين دو سهم صورت خواهد گرفت. 
اين فرآين��د كه بايد از طرف دو باش��گاه صورت 

بگيرد ۴ تا ۶ ماه زمان مي برد.

درباره كتاب هفت گناه كشنده 
در معامله گري

كتاب »هفت گناه كشنده در معامله گري« نوشته 
»روت بارونز روزولت« ترجمه محمود نجفي نژاد و 
سيده محدثه موسوي توسط انتشارات چالش در 
۱۷۱ صفحه منتشر شده اس��ت. در بخشي از اين 
كتاب مي خوانيم: »ما معامله گرها پيوسته در پي 
انجام اقداماتي هس��تيم كه باالترين ميزان سود را 
برايمان بسازد. در پي اين اقدامات، نگرش و عواطفي 
موجود است كه رفتارهاي ممانعت آميز به همراه 
مي آورد. وقتي اقدامي انجام مي دهيم، پيوسته بر 
اين باوريم كه به صالح ما است، حال آنكه در بسياري 
از موارد اين طور نيست. بعدها ممكن است به اين 
نتيجه برسيم كه محال است بار ديگر مرتكب چنين 
اقدامي شويم و س��پس دوباره همان رفتار را تكرار 
مي كنيم بدون آنكه كوچك ترين نفعي به حال مان 

داشته باشد.«
اي��ن كتاب ب��ه معرفي هفت ويژگي ش��خصيتي 
مي پردازد كه منفعت معامله گري را با اخالل مواجه 
مي كند. اگرچه تنها شناختن رفتارها و تمايالتي 
كه دس��ت يابي به بهترين نتايج در معامله گري را 
ناممكن مي كند، كافي نيست؛ بايد بتوانيد آنها را 
دگرگون كنيد. شما مي توانيد رفتارها و نگرش هاي 
سد راهتان را تصحيح كنيد. اين كتاب به شما كمك 
مي كند رفتارها و باورهاي نادرس��ت و احساسات 
برانگيزنده آنها را بشناس��يد س��پس در مسيري 
قرار مي گيريد و تمايالت��ي ذاتي تان را به گونه اي 
دگرگ��ون مي كنيد كه در نهاي��ت منجر به ايجاد 

رفتارهاي معامله گري موثر شود.

از حذف دامنه نوسان
تا تعادل در بازار سرمايه

ايلن�ا| محس��ن عليزاده، عضو ناظ��ر مجلس در 
شوراي عالي درباره تصميم سازمان بورس و اوراق 
بهادار براي افزايش يك درصدي دامنه نوسان، اظهار 
داشت: معتقدم به طور كلي دامنه نوسان بايد مانند 
بورس هاي جهاني حذف شود تا بازار به سمت تعادل 
پيش برود و ديگر در عرضه و تقاضا شاهد نوسانات 
شديد نباشيم. وي ادامه داد: اگر در دو سال گذشته 
با توجه به ريزش هاي ش��ديد بازار سرمايه اقدام به 
حذف دامنه نوسان مي كرديم تاكنون موفق شده 
بوديم بازار را برگردانيم، اما اگر اين موضوع موكول 
به فراهم شدن تمامي شرايط شود، هيچگاه به نتيجه 
نمي رسد. عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 
گفت: س��ازمان بورس بايد دامنه نوس��ان را حذف 
كند و حتمًا شوراي عالي بورس هم از اين تصميم 

حمايت خواهد كرد.
عليزاده با بيان اينكه اين تصميم س��ازمان بورس 
از اختيارات قانوني هيات مديره اين سازمان است، 
تاكيد كرد: ما با افزايش دامنه نوسان مخالف نيستيم؛ 
به نظر مي رسد پس از تصميم وزارت صمت مبني 
بر وضع عوارض صادراتي بر محصوالت معدني كه 
باعث ريزش ش��ديد بازار سرمايه شد، اين تصميم 
مي تواند تا حدودي به وضعيت صف فروش التيام 

بخشد و مانند مسكن عمل كند.

آماده سازي بستر توزيع سود 
سنواتي سهامداران با سامانه سجام

غالمرضا ابوتراب��ي، قائم مقام مديرعامل ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اظهار داش��ت: به طور كلي 
پس از تصويب تقسيم سود در مجمع عمومي عادي 
س��االنه/عادي به طور فوق العاده ش��ركت ها، سود 
تقسيم شده تبديل به مطالبه سهامداران شده و بايد 
حداكثر ظرف مهلت قانوني ۸ ماهه مندرج در ماده 
۲۴۰ اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 
به صاحبان س��هام پرداخت ش��ود. از اين رو تمامي 
شركت ها موظفند مبلغ سود تقسيمي مجمع را با 
توجه به منابع موجود در شركت تعيين كنند و برنامه 
زمان بندي پرداخت س��ود را متناس��ب با وضعيت 
نقدينگي شركت، از طريق س��امانه كدال به اطالع 
سهامداران برس��انند. قائم مقام مديرعامل شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
در خصوص پرداخت سود س��نوات گذشته گفت: 
منابع الزم براي پرداخت سود سنوات گذشته، بايد 
هم اكنون به عنوان بدهي حال شده به سهامداران، 
در حساب هاي شركت موجود و آماده پرداخت باشد 
چرا كه علي رغم اينكه سودهاي رسوب شده مربوط 
به تقسيم سود در مجامع سال هاي قبل، در اختيار 
ش��ركت ها قرار دارد اما در واقع اين مبالغ متعلق به 
ناشران نبوده و بايد به صاحبان اصلي سهام پرداخت 
ش��ود و نبايد توسط ش��ركت ها مورد استفاده قرار 
بگيرد. وي در خصوص داليل رسوب سود سهامداران 
اظهار داش��ت: از جمله داليل اصلي رس��وب سود 
سهامداران حقيقي مي توان به ناقص بودن اطالعات 
سهامداري، اعالم نكردن ش��ماره حساب معتبر يا 
پيگيري نكردن دريافت س��ود به دليل ناچيز بودن 
مبلغ يا بعد مسافت و ... اشاره كرد كه بعضًا در نتيجه 
بي اطالعي يا نبود صرفه و مطلوبيت براي سهامداران 
براي مراجعه به بانك  و اخذ سود، مدت ها در حساب 
ش��ركت ها باقي مانده و در انتظار پرداخت اس��ت. 
ابوترابي درباره برنامه ري��زي در خصوص پرداخت 
سود از بستر سجام تصريح كرد: در حال حاضر يكي از 
برنامه هاي توسعه اي سمات، آماده سازي بستر توزيع 
سود س��نواتي براي سهامداراني است كه در سامانه 
سجام ثبت نام كرده اند كه در صورت عملياتي شدن 
بستر ياد شده، اين امكان در قالب يك سرويس جديد 
امكان پرداخت مانده مطالبات معوقه سهامداران را 
فراهم مي سازد و به نوبه خود گام مهمي در راستاي 
تس��هيل امور و احقاق حقوق سهامداران و در عين 
حال تعيين تكليف مانده س��ود س��هام پرداختني 

سنواتي موجود در حساب هاي ناشران خواهد بود.

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

بورسصعوديميشود؟

شاخص وارد كانال 1.5 ميليوني شد
ش��اخص كل بازار بورس تهران ديروز دوش��نبه، ۲۹ 
فروردين ماه با ۲۶  هزار و ۶۵۴ واحد افزايش، در ارتفاع 
يك  ميليون و ۵۰۱ هزار واحدي قرار گرفت. بر اساس 
گزارش ايرا در معامالت در اين روز بازار سهام )بورس 
و فرابورس( بيش از ۱۸ ميليارد و ۵۹۲ ميليون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۲۲ هزار و ۳۸۰ 
ميليارد ريال و در بيش از ۹۶۶ هزار و ۳۶۱ نوبت معامله 
شد. بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس 
در سه گروه )محصوالت ش��يميايي(، )شركت هاي 
چندرشته اي صنعتي( و )سرمايه گذاري ها( رقم خورد 
در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي )حمل و نقل، 
انبارداري و ارتباطات( و )بيمه  و صندوق  بازنشستگي( 

به نفع حقوقي ها تمام شد.
سه نماد )پارسان(، )شستا( و )وبانك( لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقيقي را به خود اختص��اص دادند، 
توجه حقوقي ها نيز بيشتر به )حفارس(، )هاي وب( و 

)گنگين( معطوف بود.
دوش��نبه در ادامه معامالت بورس تهران، بيش از ۱۲ 
ميليارد و ۹۰۸ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۷۳ هزار و ۷۲۹ ميليارد ريال و در ۶۴۷ هزار و 
۲۸ نوبت معامله شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با ۶ هزار و ۷۸۲ واحد افزايش به ۳۹۷ هزار و ۷۶۹ واحد 
و ش��اخص قيمت )هم وزن( با چهار هزار و ۲۲۳ واحد 
رشد به ۲۴۷  هزار و ۶۶۵ واحد رسيد. شاخص بازار اول، 
۲۱ هزار و ۲۸۳ واحد و ش��اخص بازار دوم، ۴۸ هزار و 

۲۳۴ واحد افزايش داشتند.
ع��الوه بر اي��ن در بين هم��ه نمادها، نماد ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با يك هزار و 
۷۹۵ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با 
يك هزار و ۶۷۸ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين 
)تاپيكو( با يك هزار و ۲۸۱ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج ف��ارس )فارس( با ي��ك ه��زار و ۲۲۱ واحد، 
پتروش��يمي نوري )نوري( با يك هزار و ۲۰۱ واحد، 
پتروشيمي پرديس )ش��پديس( با يك هزار و ۱۹۶ 
واحد و پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با يك هزار 
و ۱۷۳ واحد با تاثير مثبت بر ش��اخص بورس همراه 
شدند. در مقابل فرآوري معدني اپال كاني پارس )اپال( 
با ۴۴ واحد، گروه صنعتي پاكشو )پاكشو( با ۳۵ واحد، 
شركت س��رمايه گذاري بهمن )وبهمن( با ۲۸ واحد 
و پديده ش��يمي قرن )قرن( ب��ا ۲۵ واحد تاثير منفي 
بر شاخص بورس داش��تند. بر پايه اين گزارش، امروز 
نماد شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
س��ايپا )خس��اپا(، ايران خودرو )خودرو(، گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، پااليش نفت 
تهران )شتران(، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( و 
گروه بهمن )خبهمن( در نماده��اي ُپرتراكنش قرار 

داش��تند. گروه خ��ودرو هم در معام��الت در اين روز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
۲ ميليارد و ۷۱۶ ميليون برگه سهم به ارزش هفت هزار 

و ۶۲۰ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز در اين روز بيش از ۳۱۱ واحد 
افزايش داش��ت و به ۲۰ ه��زار و ۷۰۴ واحد رس��يد. 
در اي��ن بازار پنج ميليارد و ۶۸۴ ميليون برگه س��هم 
و اوراق مال��ي ب��ه ارزش ۴۸ ه��زار و ۶۵۱ ميلي��ارد 
ريال داد و س��تد ش��د، تعداد دفعات معامالت امروز 
فرابورس بيش از ۳۱۹ هزار و ۳۳۳ نوبت بود. نمادهاي 
پتروش��يمي مارون )مارون(، پتروشيمي تندگويان 
)شگويا(، بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، گروه توسعه ملي 
مهر آيندگان )ومهان(، پااليش نفت الوان )ش��اوان(، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، ف��والد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس( و صنايع 
پتروشيمي تخت جمش��يد )شجم( با تاثير مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند  همچنين توليد نيروي 
برق دماوند )دماون��د(، فرآروده ه��اي غذايي و قندر 
چهارمحال )قچار(، س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، 
كلر پارس )كلر(، زرين معدن آس��يا )فرزين( و زغال 
س��نگ پروده طبس )كزغال( و نيروگاه زاگرس كوثر 

)بزاگرس( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
روز دوش��نبه افزايش سهام حقيقي ها در ۸۶نماد و 
افزايش سهام حقوقي ها در ۸۵نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۴۵۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 
۳۵۰ميليارد تومان ب��ود. آخرين قيمت ۱۵۲نماد 

حداقل س��ه درصد نس��بت به قيمت روز قبل آنها 
افزاي��ش يافت��ه و ۴۲نم��اد با كاهش بيش از س��ه 

درصدي قيمت همراه بوده اند.

    ارزش كل معامالت
 خرد بورس و فرابورس نيز 

در مجموع به ۶هزار و ۶۸۰ميليارد تومان رسيد
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد كه 
شاخص مي تواند به محدوده دو ميليون واحدي برسد.

ب��ازار س��هام ته��ران امروز با رش��دي قاب��ل توجه و 
اميدواركننده همراه ش��د كه زمينه س��از خشنودي 
س��هامداران را فراهم آورده اس��ت. اين صعود مهم و 
تعيين كنن��ده با ليدري صنايعي مانن��د نفت و گاز و 
همچنين ابرس��هام شس��تا در صدر تاثيرگذاري بر 

شاخص ميسر شد.
كارشناسان اعتقاد دارند صنايعي مانند پتروپااليشي ها 
ب��ه دليل تحوالتي كه در بازاره��اي جهاني رخ داده و 
همچنين خأل حاصل از خروج روسيه از بازار انرژي در 
اروپا، توانسته پرچمدار رشد بازار سهام باشد. اين نكته 
باعث شده تا بس��ياري از تحليلگران و سلبريتي هاي 
بورسي در شبكه هاي اجتماعي نيز با تمركز بر سهام 
پااليش��ي، س��عي دارند تحليل هاي خ��ود پيرامون 

سهم هاي اين خانواده را به مخاطبان ارايه كنند.
البته در اين بين خودروسازان نيز وضعيت بسيار خوبي 
را داش��تند كه برخالف ماه هاي اخير به نظر مي رسد 
بار ديگر شاهد رشد س��هم هاي پرحاشيه و جنجالي 

خودرويي خواهيم بود.
با نگاهي به كليت بازار مي توان دريافت كه تقريبا هيچ 
خانواده اي وضعيت نامساعدي نداشته و تنها ۵ سهم از 

كل شركت هاي موجود در بازار در صف فروش بودند 
كه اين نكته نيز در نوع خود مي تواند ركوردي جالب و 

منحصر به فرد تلقي شود.

    دامنه نوسان تغيير كرد
دولت سيزدهم در حالي بازار سرمايه را از دولت قبل 
تحويل گرفت كه اين بازار در وضعيتي بسيار اسفناك 
ق��رار داش��ت و س��هامداران از ترس از دس��ت دادن 
سرمايه هاي خود در اين بازار به دنبال خروج هيجاني 

از بازار بودند.
س��ازمان بورس اوراق بهادار و دولت س��يزدهم براي 
ايجاد ثبات در بازار سهام تصميماتي اتخاذ كردند كه 
تغيير دامنه نوسان از جمله اقداماتي بود كه به عنوان 
يك راهكار براي بهبود وضعيت بازار و ايجاد ثبات در 
معامالت مدنظر قرار گرفت و از همان ابتدا پيشنهاداتي 

براي حذف دامنه نوسان مطرح شده بود.
اكثر فعاالن حاضر در اين بازار در ابتدا مخالفت خود را 
با اين اقدام به دليل ريزش هاي بي سابقه شاخص بورس 
اعالم و چنين پيش��نهادي را مطرح كردند كه دامنه 
نوس��ان به صورت تدريجي افزايش پيدا كند تا از اين 
طريق سهامداران متحمل ضرر و زيان سنگين نشوند.

به دنبال مطرح ش��دن چنين مباحثي، از نخستين 
روزهاي فعاليت »مجيد عشقي«، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار تغيير دامنه نوسان جزو اقدامات اصلي اين 
سازمان مدنظر قرار گرفت و زمزمه هايي از تغيير دامنه 

نوسان در پايان سال ۱۴۰۰ مطرح شده بود.
اين اتفاق تحت تاثي��ر وجود برخي از موانع به مرحله 
اجرا نرس��يد و »محس��ن خدابخ��ش«، نايب رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در روزهاي پاياني سال 
گذش��ته در گفت وگو با ايرنا از تغيير دامنه نوسان در 
نخستين روزهاي س��ال ۱۴۰۱ خبر داد و اعالم كرد: 
براساس تصميمات هيات مديره سازمان بورس قرار 
بر اين است تا به دامنه نوس��ان به صورت فصلي يك 

درصد اضافه شود.
هفته گذش��ته و در ادامه چنين وع��ده اي، خبري از 
تغيير دامنه نوسان از ديروز دوشنبه ۲۹ فروردين ماه 
منتشر شد كه در اين زمينه »سيد مهدي پارچيني« 
در خصوص مصوبات هيات مديره س��ازمان بورس در 
زمينه تغيير دامنه نوسان اعالم كرد: تغيير دامنه نوسان 
در هيات مديره سازمان بررسي و تصميمات نهايي آن 

به مسووالن بازار سرمايه ابالغ شده است.
وي اظهار داشت: بر اساس تصميمات اتخاذ شده قرار 
بر اين اس��ت تا به دامنه نوس��ان بازار اول بورس و نيز 
فرابورس يك درصد به صورت متقارن اضافه و معامالت 
اين بازار با دامنه نوسان ۶ درصد انجام مي شود، اما بازار 

دوم با دامنه نوسان پنج درصد معامله خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه رش��د نقدينگ��ي و افزايش پايه پولي به 
معمايي پيچيده و به ظاهر الينحل اقتصاد ايران بدل 
شده اس��ت، بيم آن مي رود، اجراي برخي طرح هاي 
دولتي از جمله طرح توليد 4 ميليون مس��كن در 4 
سال آتش نقدينگي و تورم را شعله ورتر كند. اگرچه 
از ابتداي اعالم طرح موس��وم به نهضت ملي مسكن 
و تصويب قانون مربوطه كارشناسان و ناظران با ارايه 
داليل متقن علمي و اشاره به تجربيات گذشته نسبت 
به تورم زا بودن اين طرح هشدار دادند، اما مسووالن 

اين نقدها و هشدارها را انكار كردند و مي كنند.
با وجود اين، برخي برآوردها حاكي از اين اس��ت كه 
با اجرايي ش��دن طرح انبوه س��ازي دولتي، تورم 40 
درصدي موجود، دس��ت كم ت��ا 70 درصد افزايش 
خواه��د يافت. از س��وي ديگ��ر، تحلي��ل برخي از 
كارشناس��ان اقتصادي از قانون بودجه سال 1401 
حاكي از اين است كه »تورم زايي اقتصاد« در بودجه 
سال جاري »قانوني« شده اس��ت، و اگر قوه مجريه 
بخواهد از اجراي اين قانون تورم زا استنكاف كند از 

سوي قوه قضاييه مواخذه خواهد شد.
 اي��ن همه در حالي اس��ت كه مدي��ران دولتي طي 
روزهاي گذش��ته بر مهار رش��د نقدينگ��ي و تورم و 
پرهيز از اجراي طرح ها و سياست هاي تورم زا تاكيد 
داشته اند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، در پايان 
سال جاري، نه تنها رشد نقدينگي و تورم مهار نخواهد 
شد كه ش��اهد عبور نرخ تورم از 50 درصد و نزديك 
شدن آن به اعداد سه رقمي خواهيم بود. البته در اين 
ميان، اگر اي��ران و طرف هاي غربي مذاكره كننده به 
توافق برسند و مذاكرات از »مكث« كنوني آن خارج 
شده و به »نتيجه« برس��د، نرخ تورم به طور قطع در 
كوتاه مدت جهش هاي باالت��ر از 50 درصد را تجربه 

نخواهد كرد.
چش��م بازارها از جمله بازار رهن و اجاره مس��كن به 
نرخ تورم عمومي اس��ت. قطب نمايي كه گذشته را 
نش��ان مي دهد اما به مثابه چراغ راه آينده موجران و 

مستاجران فعاليت مي كند.
در شرايطي كه نرخ اجاره وابستگي شديدي به قيمت 
ملك دارد، اما كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه 
اين وابس��تگي با تاخير در اجاره بها نمايان مي شود. 
قيمت مسكن طي سال هاي 97، 98 و 99 جهش هاي 
متوالي و مس��تمري را تجربه كرده است اما در سال 

گذشته خود را به ساحل امني رسانده است. 
با وجود اي��ن، اجاره بها در س��ال هاي توفاني قيمت 
مسكن، به اندازه قيمت معامالتي دچار نوسان نشده 
و از همين رو، در سال جاري كارشناسان انتظار دارند، 
بيش از نرخ تورم عمومي، رش��د يابد. تورم اجاره بها 
بر اساس آمارهاي رسمي در سال گذشته حدود 27 
درص��د و نرخ تورم عمومي بي��ش از 40 درصد بوده 
است. اين دو آمار نشان مي دهد كه اجاره حدود 13 

درصد كمتر از نرخ تورم بوده است.
 در صورتي كه در حالتي خوش بينانه نرخ تورم سال 
جاري را بدون تغيير نسبت به سال گذشته و حدود 
40 درصد در نظر بگيريم، انتظار مي رود، تورم اجاره 
در پايان س��ال جاري با جهش قاب��ل توجهي از 40 

درصد عبور كند.

    دولت برنامه اي براي بازار اجاره ندارد
فردين يزداني، كارش��ناس اقتصاد مس��كن درباره 
پيش بيني ه��ا از بازار اج��اره در فص��ل جابه جايي 
مستاجران اظهار كرد: دولت سيزدهم برنامه  موثري 

براي مس��تاجران و بازار اجاره ندارد. اساسا دولت در 
بخش مس��كن تمركز خود را روي طرح نهضت ملي 
معطوف كرده  و از ابتدا هم مشخص بود كه اين طرح 
تنها يك شعار است و در سطح و مقياس ساخت يك 

ميليون واحد در سال شدني نيست.
وي ادامه داد: س��اخت س��االنه ي��ك ميليون واحد 
مس��كوني شعاري بود كه داده ش��د اما در اجرا تمام 
واحدها طبق برنامه به اين مرحله نرس��يدند و تعداد 

محدودي از واحدها به مرحله رسيدند. 
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن در گفت وگو با ايلنا 
تاكيد كرد: واقعيت اين است كه نه شرايط اقتصادي 
كش��ور اجازه مي دهد كه اين طرح محقق شود و نه 
اينك��ه دولت توان اج��راي چنين پ��روژه اي در اين 
مقياس را دارد، مگر اينكه تنها تعداد محدودي از اين 

آمار به اجرا برسد. 

     نگراني از افزايش تورم با مسكن دولتي
يزداني با اشاره به تامين منابع مالي 360 هزار ميليارد 
توماني از بانك ها براي ساخت يك ميليون مسكن در 
سال گفت: منابع 360 هزار ميليارد توماني از محل 
بانك ها را مجلس با قانون جهش توليد مسكن مصوب 
كرده بدون آنكه توجهي به توان بانك ها براي پرداخت 
داشته باشد يا اينكه آيا اساسا مشكل مسكن كشور با 

توليد مسكن برطرف مي شود؟ 
وي اف��زود: به طور قطع دولت چني��ن منابعي براي 
اج��راي پروژه نهضت ملي ندارد مگر اينكه مس��كن 
مهر تكرار و از خط اعتباري بانك مركزي اس��تفاده 
ش��ود كه به طور قطع اين اقدام همراه با افزايش نرخ 
تورم خواهد بود و ت��ورم 40 درصدي امروز را به 70 

درصد مي رساند.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن ادامه داد: اگر دولت 
بخواهد بانك ها را وادار به پرداخت تسهيالت مسكن 
كند، ميزان ارايه تسهيالت بانك ها به كسب و كار و 
صنايع كاهش پيدا مي كند و اين خود عامل كاهش 

اشتغال خواهد بود. 

يزداني با اشاره به وضعيت بازار اجاره گفت: پارادايم 
اجاره داري هم در برنامه و فكر مسووالن جايي ندارد 
كه بخواهند در اين زمينه هم اقدامي انجام دهند و از 
ماه هاي منتهي سال گذشته هم شاهد افزايش نرخ 
اجاره بوديم و قطعا با افزايش تقاضا براي اجاره و رونق 

بازار اجاره، نرخ اجاره افزايش مي يابد. 

    قيمت ملك عامل اصلي افزايش اجاره 
وي با بيان اينكه عامل اصلي افزايش اجاره ،بهاي ملك 
است، اظهار كرد: با افزايش قيمت ملك، نرخ اجاره هم 
متناس��ب با ميزان قيمت ملك افزايش پيدا مي كند. 
البته بايد توجه داشت كه افزايش نرخ اجاره نسبت به 
افزايش بهاي ملك، با تاخير اعمال مي شود براي مثال 
در س��ال 98 كه قيمت مس��كن تا 80 درصد افزايش 
يافت، نرخ اجاره تا اين حد باال نرفت بلكه با يك وقفه 

زماني نرخ اجاره ها افزايش پيدا كرد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: هر چند نرخ 
تورم ماهانه يك بازار قابل قضاوت نيست و ممكن است 
ش��رايط خاصي باعث افزايش 40 تا 50 درصدي نرخ 
اجاره در يك ماه ش��ده باشد، اما آنچه مشخص است 
اينكه نرخ تورم اجاره باالتر از نرخ تورم عمومي خواهد 
بود. البته نرخ افزايش قيمت مسكن بعيد است كه باالتر 
از نرخ تورم عمومي حركت كن��د.  يزداني گفت: اين 
افزايش نرخ اجاره به دليل كمبود عرضه و در پاسخ به 

عقب ماندگي هاي افزايش بهاي ملك است.
وي با بيان اينكه تعيين سقف اجاره بها نتوانست بازار 
اجاره را كنترل كند، تاكي��د كرد: دليل اينكه تعيين 
سقف اجاره بها نتواست بازار را كنترل كند، بسيار ساده 
اس��ت. در اين شرايط مالك واحد مسكوني يا از اجاره 
واحد خود منصرف مي شود كه اين خود عامل كمبود 
عرضه خواهد ش��د يا اينكه زير بار اين ميزان اجاره بها 
نمي روند. تا زماني كه اجاره بها درصد بازده اقتصادي 
داشته نباشد، مالكان واحد خود را به اجاره نمي گذارند 
ي��ا از مقررات پيروي نمي كنن��د بنابراين تعيين نرخ 

دستوري جواب نداده و نخواهد داد.

   تورم 6.4 درصد اجاره
 در آخرين زمستان قرن

به گ��زارش »تع��ادل«، آنگونه ك��ه مركز آم��ار ايران 
تحوالت شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني 
خانوارهاي ش��هري در زمستان سال 1400 را گزارش 
كرده اس��ت، در اين فصل، شاخص قيمت اجاره بهاي 
واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد ٢٧٩,٧ 
رسيد كه نسبت به فصل قبل ٦.٤ درصد افزايش داشته 
است. در اين فصل استان يزد با ٨.٦ درصد بيشترين و 
استان سيستان و بلوچستان با ١.٥درصد، كمترين نرخ 
تورم فصلي را در بين استان هاي كشور داشته اند.برآورد 
شاخص قيمت مصرف كننده، يكي از بخش هاي مهم 
بخش مسكن است كه شامل زير بخش هاي »اجاره بهاي 
واحدهاي مس��كوني« و »خدمات نگهداري و تعمير 
واحد مس��كوني « )تعميرات جزئي واحد مس��كوني: 
لوله كش��ي، گچ كاري، برق كاري، نص��ب ايزوگام و...( 
است. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل 
زمستان١٤٠٠، نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ٢٨.١ درصد اس��ت كه نسبت به فصل 
پايي��ز ١٤٠٠ )٢٥.٧ درصد(، ٢.٤ واحد درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين فصل بيشترين نرخ تورم نقطه 
ب��ه نقطه با ٤٠.٠ درصد مربوط به اس��تان لرس��تان و 
كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ١١.٨ درصد، مربوط 
به اس��تان سيستان و بلوچستان اس��ت. به عبارتي در 
فصل زمستان١٤٠٠، خانوارهاي استان لرستان به طور 
متوسط ١١.٩ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و 
خانوارهاي استان سيستان و بلوچستان، به طور متوسط 
١٦.٣ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش 
اجاره بها هزينه كرده اند. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل 
منتهي به فصل زمستان١٤٠٠، برابر ٢٦,٩ درصد است، 
كه استان لرس��تان با ٣٧.٤ درصد، بيشترين و استان 
سيستان و بلوچستان با ١٢.٨ درصد، كمترين نرخ تورم 
اجاره بها را داشته اند. همچنين در فصل زمستان ١٤٠٠، 
متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه 
تمديد قرارداد داشته اند، برابر با ٥٠,٩ درصد بوده است.
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گروه راه و شهرسازي|
بنا بر برخي آمارهاي غيررسمي، روند رشد قيمت هاي 
پيشنهادي مسكن شهر تهران در سال 1400 كند 
شد به گونه اي كه در سال 1400 نسبت به سال قبل از 
آن، از 94 درصد به 16 درصد رسيد. افت قيمت ملك 
در پايتخت، در آمارهاي رس��مي از معامالت خريد 
و فروش مس��كن نيز حدود 23 تا 33 درصد بازتاب 
داشته است.  به گزارش »تعادل«، تورم 12 ماهه ملك 
در پايان سال 1399 از س��وي مركز آمار 79 درصد 
اعالم ش��ده اس��ت كه در قياس با تورم 33 درصدي 
س��ال 1400 حدود 46 درصد دچار افت شده است. 
همچنين اين شاخص در پايان سال 1399، حدود 
80 درصد از سوي بانك مركزي اعالم شده است كه با 
تورم 22,19 درصدي محاسبه شده براي سال 1400، 

حدود 68 درصد دچار كاهش شده است.
در اين حال، برخي آمارهاي غيررسمي از شهر تهران 
نش��ان مي دهد، س��ال 1400 محله ه��اي مرادآباد 
در منطقه 5، باغ ف��ردوس، زعفرانيه، حصار بوعلي 
و تجريش در منطقه يك بيش��ترين ميزان رش��د 
قيمت هاي پيشنهادي مسكن را به خود اختصاص 
داده ان��د و در مقابل پنج محله كه چه��ار تاي آن در 
منطقه 22 واقع ش��ده اند كمترين مي��زان افزايش 
قيمت را داشتند.  روند تغييرات قيمت ساالنه مسكن 
براي 320 محله شهر تهران كه از اطالعات غيررسمي 
استخراج ش��ده حاكي از آن است محله مرادآباد در 
منطقه 5 با افزايش 42 درصد، بيشترين ميزان رشد 
قيمت مسكن در آگهي هاي ملكي را در سال 1400 
نسبت به سال 1399 به خود اختصاص داده و پس از 
آن باغ فردوس با 31.4 درصد، زعفرانيه با 30 درصد، 
حصار بوعلي ب��ا 29.6 درصد و تجريش با 29 درصد 
قرار دارند. تمامي چهار محله مذكور در منطقه يك 
هستند. به گزارش ايسنا، كمترين رشد پيشنهادي 
قيمت مسكن در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 
هم به ترتيب مربوط به محله هرندي در منطقه 12 با 
18 درصد، شهيد باقري در منطقه 22 با 18.6 درصد، 
شريف در منطقه 22 با 19.1 درصد، آبشار در منطقه 
22 با 19.1 درصد و درياچه چيتگر در منطقه 22 با 
19.3 درصد تعلق داشته است. بر اساس اطالعات به 
دست آمده از س��امانه كيليد، روند رشد قيمت هاي 
پيشنهادي مسكن شهر تهران در سال 1400 كند 
شد و از 94 درصد در پايان سال قبل از آن به 16 درصد 
رسيد. در اين بين نرخ هاي پيشنهادي نيز افت كرد. 
البته داده هاي ميان مدت گوياي آن است كه كاهش 
سرعت رش��د در همه  محله ها و مناطق شهر تهران 
يكسان نبوده است. به طور مثال، از آذرماه 1396 تا 
پايان س��ال 1400 ميزان افزايش قيمت مسكن در 
منطقه 10، 3 و 22 بالغ بر 605 درصد بوده در حالي 
كه طي بازه زماني مذكور اين رقم براي منطقه 12 به 
ميزان 472 درصد بوده كه كمترين رش��د را در بين 

مناطق شهر تهران به خود اختصاص داده است.

   گران قيمت ترين محله  سال ۱4۰۰
در سالي كه سپري شد محله زعفرانيه با رقمي معادل 
76.1 ميليون تومان در هر متر مربع گران قيمت ترين 
محل��ه در فروردين ماه بود كه اين پيش��تاز بودن در 
ماه هاي بعد نيز حفظ ش��د و در اسفندماه به متري 
98.9 ميليون تومان رس��يد. به همي��ن منظور در 
سال 1400 محله زعفرانيه گران قيمت ترين محله 
برآورد شده است. پس از زعفرانيه محله باغ فردوس، 
محموديه، حصار بوعلي و در نهايت ولنجك در جرگه 

گران قيمت ترين محله هاي تهران قرار گرفته اند.

    ارزان قيمت ترين محله سال ۱4۰۰
اما در سال گذشته در فروردين ماه محله خاورشهر 
در منطقه 15 شهرداري تهران با رقمي معادل 10.1 
ميليون تومان در هر متر مربع ارزان قيمت ترين محله 
محسوب شد كه اين رقم در اسفندماه به متري 12.5 
ميليون تومان رسيد. در كنار محله خاور شهر محله 
يافت آباد جنوبي، تقي آباد، قيام دشت وعاليين نيز در 
جرگه ارزان قيمت ترين محله هاي تهران در سالي كه 

گذشت قرار گرفتند.

    منطقه پيشتاز در ميانگين قيمت
با توجه به افزايش قيمت هرمتر مربع واحد مسكوني 
در كالن شهر تهران در سالي كه سپري شد در مناطق 
مختلف كالن ش��هر تهران تنوع قيمتي بس��ياري 
ديده ش��د اما اين تن��وع قيمت به گون��ه اي بود كه 
بازهم همچون سال هاي گذشته منطقه 1 در رأس 

گران قيمت ترين مناطق شهر تهران قرار گرفت.
در اي��ن منطقه كه گ��ران قيمت تري��ن واحدهاي 
مسكوني قراردارند قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در اسفند ماه به اوج خود رسيد و شاهد ميانگين 86.5 
ميليون توم��ان در آگهي ها بود. ام��ا منطقه 18 در 
اسفندماه با ميانگين 18.3 ميليون تومان به ازاي هر 

متر مربع، ارزان ترين منطقه تهران در آگهي ها بود.
با بررس��ي آگهي هاي ثبت شده بر مبناي قيمت هر 
مترمربع واحد مس��كوني ازابتداي سال 1400 تا به 

امروز به خوبي مش��هود است كه قيمت هرمتر مربع 
واحد مسكوني همچنان سير صعودي را طي مي كند.

   آمارهاي رسمي چه مي گويند؟
بر پايه آمارها و داده هاي بانك مركزي در سال 1400 
بيشترين تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران در ماه هاي آذر و دي به ميزان 9.8 هزار واحد 
مسكوني بوده و اين در حالي است كه در بين مناطق 
22 گانه ش��هر تهران، منطقه 5 ه��ر ماهه باالترين 
ميزان معامالت را به خود اختصاص داد. به طوري كه 
فروردين ماه 296، ارديبهشت 601، خرداد 708، تير 
731، مرداد 888، شهريور 1109، مهر 793، آبان، 
1011، آذر 1400، دي 1454، بهمن م��اه 1262 و 
اس��فندماه 974 فقره معامل��ه در منطقه 5 به ثبت 
رس��يده اس��ت. اما كمترين تعداد معامالت در اين 
12 ماه نيز مربوط به منطقه 19 ش��هرداري تهران 
در فروردين ماه ب��ه ميزان 15 فقره بوده اس��ت كه 
در ماه هاي ارديبهش��ت نيز 51، خرداد 44، تير 44، 
مرداد 41، ش��هريور 52، مهر 37، آبان 56، آذر 97، 
دي 93، بهمن ماه 64 و اس��فند ماه 54 فقره قرارداد 
منعقد شده است در سالي كه سپري شد، ميانگين 
قيمت خريدوفروش يك مترمربع زير بناي واحدهاي 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي به 35.1 ميليون تومان در اس��فند ماه رسيد 
كه اين ميزان س��ير صعودي قيمت ها را با سرعتي 
كند نشان داده اس��ت. از سوي ديگر اگر نيم نگاهي 
به بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زير بناي 
واحد مسكوني معامله شده در بين مناطق 22 گانه 
كالن شهر تهران در سال 1400 داشته باشيم باالترين 
قيمت ها را در اسفندماه و در منطقه يك شهرداري 
تهران به عنوان لوكس ترين و مرفه نشين ترين منطقه 
به ميزان 77.4 ميليون تومان خواهيم ديد و كمترين 
متوس��ط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني را در 
ارديبهشت ماه و منطقه 18 شهرداري تهران به ميزان 

11.9 ميليون تومان مشاهده خواهيم كرد.
بررسي داده هاي بانك مركزي نشان مي دهد، از نظر 
سن بنا بيشترين معامالت سال گذشته شهر تهران 
در واحدهاي كمتر از پنج سال انجام شده است. سهم 
واحدهاي كمتر از پنج سال ساخت در خردادماه 35.8 
درصد از كل معامالت بوده و پس از آن ارديبهشت ماه 
با 35.7 درصد درص��د و فروردين ماه با 35.1 درصد 

بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.
سال 1400 بيشترين حجم معامالت به لحاظ سطح 
زيربناي واحدهاي مسكوني به واحدهاي مسكوني با 
متراژ زير 80 متر اختصاص يافته است. بر پايه آمارها و 
داده هاي بانك مركزي واحدهاي مسكوني كمتر از 80 
مترمربع زيربنا در آبان ماه بيشترين ميزان معامالت 
را به خود اختصاص داده اين در حالي است كه پس 
از اين ماه، دي با 58.5 درصد و آذرماه با 58 درصد در 
رتبه هاي بعدي بيشترين معامالت براي واحدهاي 
مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 متر را داشته اند.

از طرف ديگر در سال گذشته وضعيت اجاره مسكن 
آن چنان تعريفي نداش��ته است؛ زيرا بر پايه آمارها و 
داده هاي منتشر شده هر ماه شاخص كرايه مسكن 
اس��تيجاري نيز در س��ال 1400 ب��ا افزايش مواجه 
بوده؛ به شكلي كه در شهر تهران ميزان افزايش نرخ 
اجاره بها در مقايسه با ماه هاي مشابه سال 1399 از 
32.3 درصد در فروردين ماه به 51.6 درصد در آبان ماه 
رسيده و در اس��فندماه اين شاخص 46 درصد بوده 
اس��ت. در واقع روند افزايش قيمت اجاره مسكن در 
كالن شهر تهران از آبان ماه به بعد كندتر از قبل شده 
است. اميد مي رود با ادامه روند كاهشي در سال 1401 
وضعيت قيمت ها در بازار مسكن اجاره اي ادامه يابد.

ام��ا در كل مناطق ش��هري كش��ور ني��ز وضعيت 
شاخص هاي مس��كن اس��تيجاري به گونه اي بوده 
كه در آبان ماه در مقايس��ه با ماه مشابه سال گذشته 
بيشترين ميزان رشد به ميزان 54.9 درصد مشاهده 
شده و كمترين ميزان رشد نيز در فروردين ماه با 36 
درصد افزايش بوده اس��ت. از فروردين ماه تا آبان ماه 
شاخص مسكن اس��تيجاري صعودي بوده و در آذر 

تا اسفندماه نيز روند كاهشي مشاهده شده است.

    وقتي تبليغات جواب نمي دهد
بر پايه داده هاي مذكور، آگهي هاي ملك در س��ال 
1400 به گونه اي بوده كه در كل كالن شهر تهران در 
بهمن ماه بيشترين آگهي فروش به ثبت رسيد. از بين 
مناطق تهران نيز، بيشترين ميزان آگهي هاي خريد 
و فروش مربوط به منطقه 1 و كمترين آن به منطقه 
20 تعلق داشته است. اما در كنار شرايطي كه براي 
خريدوفروش آپارتمان در سال 1400 وجود داشت 
بسياري از شهروندان كه به دليل افزايش قيمت ها قادر 
به خريداري واحد مسكوني موردنياز خود و خانواده 
نبودند نيز به جرگه متقاضيان اج��اره آپارتمان در 
تهران پيوستند به ش��كلي كه بر اساس آگهي هاي 
اجاره بيش��ترين ميزان آگهي هاي اجاره ثبت شده 
در مناطق 22 گانه ش��هر تهران مربوط به خردادماه 

و كمترين آگهي به اسفند ماه اختصاص يافته است.

انبوهسازيدولتيبااعتباراتبانكمركزي،تورمرابه۷0درصدميرساند

پمپاژ تورم از مسكن به اقتصاد

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
واگذاری  امور حجمی  و خدمات پشتيبانی  

شماره ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۷۰۰۰۰۰6 
 جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

شناسه آگهي : 1303747

٭ اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در نظر دارد واگذاری امور حجمی و خدمات پشتیبانی را از طريق مناقصه عمومی و 
بـا جزئیات مندرج در اسناد مناقصه ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )https://www.setadiran.ir ( و 

بـا شماره مناقصه ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۷۰۰۰۰۰6 به صورت الکترونیکی واگذار نمايد.
٭مبلغ بر آورد مالی بدون ارزش افزوده  ۱۷.۱۲5.۰۰۰.۰۰۰ ريال که پیشـنهاددهندگان مي بايسـت مبلغ 5 درصد قیمت برآورد مالی را 
ترجیحا طی ضمانتنامه معتبر مالی شـرکت در مناقصه ارائه و يا به شـماره شـبا IR 6۰۰۱۰۰۰۰4۰5۱۰44۱۰۷5۲۰585 )شماره حساب 
4۰5۱۰44۱۰۷5۲۰585( به نام سپرده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی  قابل واريز در كلیه شعب بانك ملی  واريز نموده 
و اصل فیش آن را در پاكت )الف( در سـامانه تداركات الكترونیك دولت بارگذاري و اصل فیش و پاكت را قبل از زمان بازگشايي به امور 
اداری اداره کل تحويل نمايند. الزم به ذكر است كه ارسال پول يا چكهاي مسافرتي )شبه پول( و يا چك تضمین به عنوان سپرده قابل 

قبول نمي باشد.
- تاريخ انتشار از مورخ ۱4۰۱/۰۱/۳۰ساعت ۱4:۳۰

- مهلت دريافت اسنـــاد  تا مورخ ۱4۰۱/۰۲/۰5 ساعت ۱9:۰۰ می باشد.
- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مناقصه از تاريخ ۱4۰۱/۰۱/۲9 ساعت ۱4:۳۰ لغايت ۱4۰۱/۰۲/۱5 ساعت ۱9:۰۰  از طريق  سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت می باشد.
- زمان بازگشايی پاکت ها در مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۷  ساعت ۰۰: ۱۰ در محل اين اداره کل و به صورت آنالين انجام خواهد شد و شرکت کنندگان 

می توانند در جلسه حضور داشته باشند . 
- زمان اعتبار پیشنهاد۱4۰۱/۰4/۱۱ساعت ۱4:۳۰ . 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه به آدرس: اراك: خ هپكو – فاز يك شهرك 
شهید بهشتي روبروی هتل پیام اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی –  تلفن ۳4۰۳۲6۰9و ۳4۰۳۲6۰8-۰86 داخلي ۲۰۰  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس: 4۱9۳4 -۰۲۱ 
دفتر ثبت نام: ۳۳۲45۲48 -۰86 

جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سايت های زير رجوع نمايید:
http://iets.mporg.ir آدرس پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

WWW.SETADIRAN.IR : آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير استان ها، در سـايت سـامانه )www.setadiran.ir(    بخش »ثبت نام/ پروفايل تامین كننده / 

مزايده گر« موجود است.

آدرس محله هاي گران و ارزان پايتخت

در شهر

ساخت ۱۰ هزار واحد مسكن 
در منطقه ۱۹ تهران

مهدي هدايت، ش��هردار منطقه 19 و مديرعامل سابق 
شركت عمران شهر پرديس از اجراي پروژه  مسكن سازي 
به مقي��اس 10 هزار واحد در زمين ه��اي موقوفه مروي 
و كوره هاي آجرپ��زي اين منطقه خب��ر داد. به گزارش 
فارس، هدايت ديروز در يك نشست خبري با بيان اينكه 
س��اماندهي مح��دوده خالزير و كوره ه��اي آجرپزي از 
مهم ترين چالش هاي اين منطقه است، از 300 تخريب 
ساخت و س��از غيرمجاز در ناحيه 3 اين منطقه خبر داد 
و گفت: ناحيه 3 داراي مش��كالت زيادي بود و با حضور 
رسانه ها، معضالت ناحيه منعكس شد و اين اطالع رساني 
اثرگذار بود و اكثر مسووالن پاي كار آمدند. وي ادامه داد: 
طرح بازآفريني اين ناحيه تصويب ش��ده است و فرآيند 
قانوني آن در حال طي شدن است و اين طرح برابر تصويب 
نهايي به شوراي عالي معماري شهرسازي مي رود. شهردار 
منطقه 19 ساختار نامناسب بافت مسكوني، عرصه هاي 
رها ش��ده كوره ها و سكونتگاه هاي غير رسمي را از ديگر 
معضالت پهنه منطقه 19 به خصوص در ناحيه 3 عنوان 
كرد و گفت: انسجام در ساختار فضاي ناحيه 3 و استفاده 
از عرصه هاي رها شده به بخش مسكن، ساخت مسكن، 
رف��ع كمبودهاي خدماتي از جمله برنامه هاي ماس��ت. 
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه طب��ق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفت��ه، محله خالزير تبديل به پهنه اش��تغال، صنعت 
و صنايع دانش بنيان و اش��تغال آفرين مي ش��ود، اظهار 
داش��ت: اين محدوده 50 هكتاري و همچنين محدوده 
كوره هاي آجرپزي با تامين خدمات سرانه به پروژه هاي 
مسكن س��ازي به مقياس 10 هزار واحد تامين مي شود. 
هدايت ب��ا تأكيد بر اينكه كوره آجرپ��زي و بازار خالزير 
مشكل عمده منطقه است، ابراز داشت: طبق طرح جامع، 
با ساخت مسكن س��قف جمعيتي حفظ مي شود چون 

منطقه 19 كم تراكم ترين ناحيه تهران است.



نامه رييس مجلس به رييس جمهوري به عنوان رييس 
ش��وراي عالي فضاي مجازي درباره فض��اي مجازي، 
ابهاماتي در زمينه روند بررسي طرح صيانت در مجلس 
به وجود آورده است. در عين حال، مشاور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات روز شنبه اعالم كرد كه »با نامه رييس 
مجلس شوراي اسالمي، طرح موسوم به صيانت، جهت 
بررسي به شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع شد.« اين 
در حالي است كه روز گذشته مركز ملي فضاي مجازي 
اعالم كرد با توجه به درخواست مجلس شوراي اسالمي از 
شوراي عالي فضاي مجازي، صرفا محورها و سياست هاي 
مد نظر در زمينه قانون گذاري به مجلس ارايه خواهد شد 
و متن طرح صيانت از حقوق كاربران كه در حال حاضر 
در مجلس شوراي اسالمي است به اين شورا ارجاع داده 
نشده است. در نهايت اين موضوع اين سوال را به وجود 

آورد كه تكليف طرح صيانت چه مي شود.

     طرح صيانت در كميسيون مشترك
بررس��ي طرح صيانت از فضاي مجازي در كميس��يون 
 مش��ترك به مصوبه صحن علني در ۶ مرداد سال ۱۴۰۰
 بر مي گردد. آن زمان مجلس موافقت كرد كه طرح صيانت از 
حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي بر اس��اس اصل ۸۵ قانون اساس��ي )بررسي در 
كميسيون به جاي صحن( مورد رسيدگي قرار گيرد. با اين 
مجوز مجلس، جلسات كميسيون مشترك تشكيل شد و 
بعد از توقف هاي مقطعي چند باره، باالخره كليات آن در 
جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس تصويب شد. اتفاقي 
كه واكنش هاي منفي زيادي در سطح جامعه را به دنبال 
داشت و دايره انتقادات به تعداد زيادي از نمايندگان كشيد 
تا جايي كه همان زمان عده اي به دنبال بازگشت اين طرح 

از كميسيون ويژه به صحن مجلس بودند. 

    ايراد معاونت قوانين
 به راي گيري درباره كليات طرح صيانت

در همان روز )س��وم اس��فند( معاونت قوانين مجلس در 
نامه اي به رييس كميسيون ويژه  طرح حمايت از حقوق 
كاربران، راي گيري كميسيون ويژه و تصويب كليات طرح 
صيانت را غيرقانوني دانست. با اعالم نظر معاونت قوانين، 
هيات رييسه مجلس در جلسه اي به اين موضوع ورود كرد. 
سيد نظام موسوي سخنگوي هيات ريسه مجلس در اين 
باره توضيح داده بود كه »پس از تصويب كليات طرح نظام 
تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي )مشهور به طرح 
صيانت( در كميسيون ويژه، معاونت قوانين مجلس ايراداتي 

 بر نحوه تصويب كليات طرح وارد كرد و امروز ظهر در جلسه 
هيات رييسه مجلس اين ايرادات بررسي مي شود و نتيجه 
اعالم خواهد ش��د.« تكليف طرح صيانت به سال جديد 
و جلس��ه غيرعلني ۲۲ فروردين موكول ش��د؛ نشستي 
غيرعلني براي تعيين تكليف درباره ادامه كار كميسيون 
مشترك طبق اصل ۸۵ تشكيل شد و نمايندگان در راي 
استمزاجي با ادامه فعاليت اين كميسيون مخالفت كردند. 
درباره چگونگي ادامه بررسي طرح صيانت با راي استمزاجي 
نمايندگان، عليرضا سليمي عضو هيات رييسه مجلس گفته 
بود كه با توجه به راي اس��تمزاجي گرفته شده دو نظر از 
لحاظ حقوقي مطرح است؛ يك نظر مي گويد كار تمام شده 
و همين راي استمزاجي راي جلسه علني تلقي مي شود، 
نظر ديگر آن است كه بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ ايين نامه 
بايد دوباره موضوع بررس��ي نش��دن طرح در كميسيون 
مشترك طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علني، مجددا 
در يك جلسه علني راي گيري شود. اين دو نظر حقوقي به 
كنكاش حقوقي نياز دارد و هر نتيجه اي حاصل شود قطعا 

نمايندگان در برابر آن تمكين خواهند كرد.در شرايطي كه 
تكليف طرح صيانت در هاله اي از ابهام قرار داشت، مهدي 
سالم، مشاور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد 
كه »با نامه رييس مجلس شوراي اسالمي، طرح موسوم به 
صيانت، جهت بررسي به شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع 
شد.« اظهارنظري كه ابهامات را بيشتر كرد. اما ماجراي نامه 
رييس مجلس چيست؟ مجتبي توانگر نماينده تهران در 
اين باره توضيح داد: اين نامه مربوط به اسفندماه بوده و هيچ 
ارتباطي به ارجاع طرح صيانت به شوراي فضاي مجازي 
ندارد بلكه خواسته ش��ده، چارچوب قانون حكمراني در 
فضاي مجازي مشخص شود تا مجلس بتواند قانوني درست 
بر اساس تدابير واليت تدوين و تصويب كند. وي ادامه داد: 
فوري��ت نامه هم به اين دليل بوده كه خبري مبني بر نظر 
شوراي عالي درباره طرح صيانت مطرح شده بود كه در نامه 
خواسته شده اگر مصوبه اي وجود دارد، ابالغ شود اما ظاهرا 
هيچ مصوبه اي نبوده است. رييس كميته اقتصاد ديجيتال 
مجلس تاكيد كرد كه مجلس بايد قانون گذاري كند اما بايد 
متناسب با سياست هايي باشد كه مرجع اصلي يعني شوراي 

عالي فضاي مجازي تعيين مي كند.

     متن نامه رييس مجلس به رييس جمهور
مت��ن نامه ريي��س مجلس به س��يد ابراهيم رييس��ي 
رييس جمهوري به عنوان رييس ش��وراي عالي فضاي 
مجازي مربوط به فضاي مجازي بدين ترتيب است كه: »با 
احترام، نظر به مذاكرات انجام شده در هفتاد و نهمين جلسه 
شوراي عالي فضاي مجازي مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴و پيرو 
خبر منتشر شده در پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري 
مبني بر اينكه »بهتر اس��ت طرح صيان��ت در مجلس 
به س��رانجام برسد«، خواهشمند اس��ت در صورتي كه 
مصوبه اي در اين زمينه وجود دارد، با قيد فوريت ارسال 
فرماييد تا در تصميم پيش روي هيات رييسه و نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي لحاظ شود. همچنين طبق 
حكم رهبر معظم انقالب در تشكيل شوراي عالي فضاي 
مجازي مبني بر اينكه آن شورا نقطه كانوني متمركز براي 
سياس��ت گذاري، تصميم گيري و هماهنگي در فضاي 

مجازي كشور مي باشد و طبق جمع بندي كه پيش از اين 
در صحن جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرماييد 
محورها و سياست هاي مدنظر شوراي عالي فضاي مجازي 
در زمينه قانون گذاري به مجلس شوراي اسالمي ارسال 
ش��ود تا به عنوان چارچوب تصويب قانون حكمراني در 

فضاي مجازي مدنظر قرار گيرد.« 
اما در نهايت مركز ملي فضاي مج��ازي در اطالعيه اي در 
خصوص اخبار منتشر شده مبني بر ارجاع طرح صيانت 
از حقوق كاربران به شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرد 
كه متن اين طرح به شوراي عالي ارجاع داده نشده است. 
مركز ملي فضاي مج��ازي در اين زمينه اعالم كر با توجه 
به اخبار منتشرشده در رس��انه هاي داخلي و شبكه هاي 
اجتماع��ي خارجي در خصوص ارج��اع »طرح صيانت از 
حقوق كاربران« براي بررس��ي و تصويب به شوراي عالي 
فضاي مجازي به اطالع مي رساند، هيچ گونه طرحي به اين 
شورا براي بررسي، اعمال نظر كارشناسي و تصويب نهايي 
ارجاع نشده و صرفا در خصوص محورها و سياست هاي مد 
نظر شوراي عالي فضاي مجازي در زمينه قانون گذاري در 
مجلس شوراي اسالمي درخواست اعالم نظر شده است. 
هر چند بر اس��اس نامه رييس مجلس شوراي اسالمي به 
رييس جمهوري و رييس ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
مطلوب اين است كه طرح صيانت و قوانين حكمراني در 
فضاي مجازي نيز پس از دريافت سياس��ت ها و نيازهاي 
قانوني شوراي عالي فضاي مجزاي مجددا تنظيم و مورد 
بررس��ي قرار گيرد. گفتني اس��ت؛ با توجه به گسترش 
روزافزون فضاي مجازي در تمامي ابعاد زندگي و اهميت 
طرح صيانت از حق��وق كاربران براي فعاالن حوزه فضاي 
مج��ازي و آحاد م��ردم، به اطالع مي رس��اند كه هرگونه 
اطالع رساني در خصوص مصوبه يا تصميمي كه از سوي 
شوراي عالي فضاي مجازي كشور صورت مي گيرد، صرفا 
از طريق مراجع ذي ربط در شوراي عالي فضاي مجازي و 
مركز ملي فضاي مجازي به اطالع عموم مردم خواهد رسيد.

به نظر مي رسد همچنان ابهامات درباره نحوه بررسي طرح 
 صيان��ت »در مجلس« باقي مانده و بايد هر چه س��ريعتر 

هيات رييسه مجلس تكليف آن را مشخص كند.
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مخالف افزايش قيمت اينترنت، 
بدون توسعه شبكه ارتباطي هستيم

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات گفت: اگر 
افزايش تعرفه اينترنت، اپراتورها را ملزم به توسعه 
شبكه ارتباطي كشور و اس��تفاده از فناوري هاي 
جديد نكن��د، ب��ا آن مخالفيم. به گ��زارش ايرنا، 
عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در حاشيه نشست مش��ترك مجلس و دولت، در 
پاسخ به س��وال خبرنگاران درباره افزايش قيمت 
بسته هاي اينترنت از سوي اپراتورها، آن هم بدون 
دريافت مجوز و اطالع رس��اني به كاربران، اظهار 
كرد: رتبه جهاني ما در ارتباطات ثابت بين ۱۴۰ تا 
۱۵۰ و در ارتباطات سيار بين ۷۰ تا ۸۰ در نوسان 
اس��ت. از آنجايي كه اينترنت ثابت در اين سال ها 
توسعه پيدا نكرده است، رتبه خوبي در اين زمينه 
نداريم. وي افزود: در تمام دنيا مرس��وم است كه 
وقتي مردم در محل كار و منزل س��اكن هستند 
از اينترنت ثابت اس��تفاده كنن��د و تنها زماني كه 
حركت مي كنند به اينترنت س��يار متصل شوند، 
اما از آنجايي كه اينترنت ثابت ما توس��عه نيافته، 
متاس��فانه اين بار به اينترنت همراه منتقل شده 
اس��ت. از آنجا كه ظرفيت باندهاي فركانس��ي در 
دسترس اپراتورها نيز محدود است، با افت كيفيت 

شديد اينترنت رو به رو شديم.

    خط قرمز وزارت ارتباطات
 كيفيت شبكه ارتباطي كشور است

وزير ارتباطات تاكيد كرد: متاسفانه در چهار سال 
گذش��ته س��رمايه گذاري اپراتورها براي افزايش 
كيفيت خدمات اينترنت، متناسب با افزايش كاربران 
اينگونه اينترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت 
ارتباطات كيفيت شبكه ارتباطي كشور است. اعتقاد 
داريم اينترنت با كيفيت و پرسرعت حق مردم است 
و چون زندگي مردم امروز با فن��اوري گره خورده 
ما در وزارتخانه به دنبال اين هستيم كه كيفيت را 
تضمين كنيم. وي خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش 
تعرف��ه اي منوط به تضمي��ن اپراتورهاي ارتباطي 
براي ارتقاي كيفيت خدمات شان به مردم خواهد 
بود. اين مس��اله بايد به تصويب كميسيون تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي برسد. ما به هيچ وجه 
موافق افزايش قيمت اينترنت با هدف افزايش سود 
اپراتورها نيستيم. وزير ارتباطات گفت: قرار نيست 
كه اپراتورها با افزايش قيمت، فقط سود خود را ببرند 
و وضعيت شبكه به همين شكل باقي بماند. تاكيد 
مي كنم كه خط قرمز ما كيفيت است و مجوز افزايش 
تعرفه زماني صادر خواهد ش��د كه اپراتورها براي 
افزايش كيفيت اينترنت تعهد بدهند و با استفاده از 
فناوري هاي جديد تضمين كنند كه عامه مردم به 

اينترنت دسترسي پيدا كنند.

اپراتور ها ملزم به رعايت قيمت 
براساس كف و سقف هستند

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
گفت: اپراتور ها در تعيين قيمت بسته هاي اينترنتي 
موظف هستند كف و سقف مصوبات را رعايت كنند 
و در زمان حذف و اضافه كردن بسته ها بايد موافقت 

ما را نيز دريافت كنند.
اپراتور ها ملزم به رعايت قيمت بر اساس كف و سقف 
هستند. آقاي صادق عباسي شاهكوه در مصاحبه 
اختصاصي ب��ا خبرنگار خبرگزاري صدا و س��يما؛ 
درباره جزييات افزايش قيمت برخي بس��ته هاي 
اينترنتي گفت: كميسيون تنظيم مقررات به عنوان 
مرجع تصويب تعرفه، هيچ مصوبه جديدي تاكنون 
نداشته و آخرين مصوبه در خصوص تعرفه اينترنت 
درباره تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و در خصوص 
ثابت مربوط به س��ال ۹۰ اس��ت و م��ا هيچ تغيير 
مصوبه اي از آن زمان تاكنون نداشته ايم. معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ما در مصوبات 
تعرفه اي داشتيم كه اصولش اين است كه سقف و 
كف آن رعايت شود يعني اپراتور ها حق ندارند باالتر 
از سقف و پايين تر از كف بفروشند بنابراين در ميان 
كف و سقف مجازند خدماتشان را ارايه دهند، اما در 
زمان حذف يا اضافه كردن بسته هاي جديد حتمًا 
بايد موافقت ما را نيز جلب كنند و ما فقط بررس��ي 
مي كنيم كه اين تغيي��رات در چارچوب مصوبات 
هس��ت يا خير و بايد به گونه اي عمل كنند كه بازار 
رقابت را به هم نزنند. آقاي عباسي شاهكوه در ادامه 
افزود: در چند ماه پاياني سال گذشته ما با مشكالت 
كيفيت مواجه بوديم و آنچه از اپراتور ها مي خواهيم 
توسعه و پوشش شبكه براي مردم با كيفيت مناسب 
و ارتقاء فناوري است و ما دوست داريم بدون افزايش 
تعرفه اين اتفاق بيفتد، اما گاهي اوقات مس��ووالن 
اپراتور ها توجيهاتي براي ما مي آورند كه مي بينيم 
اگر افزايش درآمد نداش��ته باشند خواسته هاي ما 
را نيز نمي توانن��د در اينده محقق كنند و ما در اين 
ش��رايط به صورت حداقلي با درخواست هاي آنها 
موافقت كرده ايم. وي در پاس��خ به سوالي مبني بر 
اينكه آيا هزينه توسعه شبكه هاي اپراتور ها را بايد 
مردم بدهند يا س��رمايه گذار؟ افزود: اپراتور بخش 
خصوصي اس��ت كه از درآمدي ك��ه از خدماتش 
كسب مي كند هم بايد سرمايه گذاري و هم شبكه 
موجودش را حفظ كند و توسعه دهد و هم خدمات 
ارايه كند و هم سود سهامداران تأمين شود در غير 

اين صورت سهامداران از بازار خارج مي شوند.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مطابق مصوبات 
سال ۹۵ اگر سقف فروش يك گيگابايت اينترنت 
براي سيم كارت هاي دايمي و اعتباري به ترتيب ۴۰ 
هزار و ۶۰ هزار تومان اعالم شده است آيا مردم توان 
پرداخت اين هزينه ها را دارند، گفت: سقفي كه در 
آن تعرفه ها آمده است از همان ابتدا هم اجرا نشد و 
اپراتور ها خيلي پايين تر از ان را گرفته اند، اما در دو 
سه سال اخير اپراتور ها با مشكالتي مواجه شده اند 
كه راهي جز افزايش نيست. آقاي عباسي شاهكوه 
گفت: آنها تقاضا هايي داش��تند مبن��ي بر اينكه با 
وضع موجود نمي توانند ادامه فعاليت دهند و مثاًل 
سال ۹۶ و ۹۷ اپراتور ها براي توسعه شبكه و افزايش 
كيفيت خدمات ش��ان حدود يك ميلي��ارد دالر 
سرمايه گذاري مي كردند، اما در دو سه سال اخير 
اين مبلغ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دالر كاهش پيدا 
كرده است يعني هزينه توسعه شبكه يك سوم شده 
كه اين به دليل افزايش قيمت دالر اس��ت چرا كه 
درآمد هاي آنها ريالي است. وي گفت: اين توجيهات 
را براي ما آوردند براي اينكه بتوانند كيفيت شبكه 
را ارتقا دهن��د و البته ما تاكيد كرده ايم كه حداقل 
افزايش را داشته باشند و از اپراتور ها خواسته ايم اين 

تغييرات را به مردم توضيح دهند.

شورايعاليفضايمجازياعالمكردمتنطرحصيانتازحقوقكاربرانبهاينشوراارجاعدادهنشدهاست

ابهامات »صيانت« ادامه دارد

  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 ايران )سهامي خاص(

چاپ دوم

اداره تداركات و پشتيباني-اداره كل راه آهن يزد

     اداره كل راه آه�ن ي�زد در نظر دارد بناب�ر آئين نامه اجرائي بند ج م�اده 12 قانون برگزاري مناقصات نس�بت به ارزيابي كيفي 
مناقصه گران واجد ش�رايط جهت دعوت به مناقصه به ش�رح زير اقدام نمايد الزم به ذكر اس�ت كليه مراحل برگزاري فراخوان 
ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد ارزيابي تا تهيه ليست پيشنهاد دهندگان داراي صالحيت از طريق درگاه سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه: احداث شبکه برق سوله تعميرات  ايستگاه يزد

2. مدت و محل  انجام : 4/چهار  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
3. برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه : 12.232.657.671)دوازده ميليارد و دويس�ت و سی و دو ميليون و ششصد و پنجاه 

وهفت هزار و ششصد وهفتاد ويک(ريال  
4.  مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 611.623.884) ششصد و يازده ميليون و ششصد وبيست ودو هزار و هشتصد وهشتاد 
وچهار( ريال – بصورت يكي از اين روش ها :الف-ضمانتنامه بانکي در وجه شركت راه آهن ج. ا. ا. صادره يکي از بانک هاي مجاز که 
حداقل سه ماه ازآخرين تاريخ تحويل پيشنهادها اعتبار داشته و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد.ب- اصل فيش واريزي 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 تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد.
5. شركت كنندگان در فراخوان ميبايست : الف -داراي گواهي صالحيت حداقل پايه 5/پنج در رشته نيرو زير رشته پست، انتقال 
و توزيع نيرو از س�ازمان برنامه و بودجه و با توجه به گواهی صالحيت در رشته و پايه مورد نياز دارای ظرفيت آزاد الزم با توجه به 
مبلغ برآورد مناقصه باشند ب:تائيديه از شرکت توزيع برق استان يزد   ج: ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی پيمانکاری صادر 

شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه الزامي است .
6. قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

7. مهلت دريافت اسناد ارزيابي : حداکثر تا ساعت13:30  روزسه شنبه مورخ 1401/02/06  
8. مهلت بارگذاري اسناد تکميل شده ارزيابي: حداکثر تا ساعت14:00  روزسه شنبه مورخ 1401/02/20   

9. مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآيند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد 
می باشد .

10. پيش�نهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در س�ايت مذكور و دريافت گواهي امضاء 
الكترونيكي جهت شركت در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  021-1456

پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط که حداقل امتياز الزم را کسب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت 
بعمل خواهدآمد.

شناسه آگهي :1303998



تعادل |
در پي انتشار گزارشي رسانه اي مبني بر ناپديد شدن مقدار 
قابل توجهي از درآمدهاي اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق 
ايران كه پي��ش از اين درآمدهاي اين نهاد را به نمايندگان 
مجلس اظه��ار كرده بود، در نامه هاي��ي جداگانه از وزراي 
اقتصاد و صمت خواست تا با توجه به اطالعاتي كه دارند در 
مورد درآمدهاي اتاق ايران شفاف سازي كنند. غالمحسين 
شافعي از فاطمي امين كه رياست شوراي عالي نظارت بر اتاق 
ايران را نيز به عهده دارد، خواسته است به صورت مستقل 
ميزان منابع و مصارف درآمدهاي اتاق ايران در ۳ سال اخير 
را بررسي و نتيجه را به مراجع ذيربط اعالم كند. شافعي در هر 
دو نامه تاكيده كرده است كه انتشار عمومي اطالعات مذكور 
از نظر اتاق ايران بالمانع است. بر اساس اطالعات ارايه شده 
از سوي اتاق بازرگاني ايران، اين اتاق در سال ۱۳۹۹، ۴۶۹ 
ميليارد تومان درآمد داشته است. اين عدد در سال ۱۳۹۸ 
برابر با ۳۸۳ ميليارد تومان، در سال ۱۳۹۷ نيز ۲۴۰ ميليارد 
تومان و در سال ۱۳۹۶معادل ۲۸۲ ميليارد تومان بوده است.

    ماجراي ۱۵۰۰ ميليارد توماني كه گم شد!
در روزهاي گذش��ته خبرهايي درباره ميزان درآمدهاي 
 اتاق بازرگاني و نحوه هزينه كرد اين پول ها مطرح شده و 
گمانه زني هايي درباره اختالس يا جابه جايي غيرشفاف 
پول ها مطرح شده بود. روزنامه فرهيختگان در گزارشي 
مدعي شده، تفاوت هاي بسيار اساسي در منابع و مصارف 
اتاق بازرگاني ايران وج��ود دارد، به طوري كه فقط در ۴۰ 
شركت دريافتي اظهارشده اتاق بازرگاني با ارقام واقعي كه 
بايد از اين ۴۰ شركت مي گرفت، اختالف ۱5۰۰ ميليارد 
توماني دارد. برخي اعضاي اتاق بازرگاني مي گويند اين اعداد 
مشخص نيست توسط چه كساني دريافت شده اند و كجا 
هزينه مي شوند. اين مبالغ امانت فعاالن اقتصادي بوده اند كه 
بايد صرف مواردي همچون كمك به برگزاري نمايشگاه هاي 
بخش خصوصي در خارج از كشور، كمك به اعزام رايزنان 
اقتصادي به كشورهاي مختلف و امور حقوقي و مشكالت 
حقوق��ي فعاالن اقتصادي در داخ��ل و خارج و همچنين 
مش��اوره و آموزش فعاالن اقتصادي مي شد، اما گويا اين 
اعداد در تاريكخانه بخش خصوصي گم شده اند. اين روزنامه 
عنوان كرده كه صرفا اعداد و ارقام پرداختي ۴ در هزار ۴۰ 
شركت را بررسي كرده كه ۱5۰۰ ميليارد تومان اختالف با 
اظهارات اتاق بازرگاني دارد، درحالي كه تعداد شركت ها 
ده ها برابر اين تعداد اس��ت، همچنين در بخش ۳ در هزار 
پرداختي تا پايان سال ۱۴۰۰ در كشورمان ۲۳ هزار و ۲۷۶ 
كارت بازرگاني فعال وجود داشته است. )آمار وزارت صمت( 

    جزييات نامه شافعي به دو وزير 
هر چند هنوز در اين حوزه سند و مدرك مستندي منتشر 
نش��ده اما رييس اتاق بازرگاني از دو وزير اقتصادي دولت 
خواسته تا به اين موضوع ورود كنند. غالمحسين شافعي در 
نامه خود خطاب به احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، نوشته 
است: با توجه به طرح مباحثي با مقاصد نامشخص درباره 

ميزان درآمدهاي اتاق ايران در سال هاي اخير مستدعي 
است به عنوان گامي جهت شفاف سازي دستور فرماييد 
س��ازمان امور مالياتي نسبت به محاس��به و اعالم ميزان 
درآمدهاي اتاق در ۳ سال اخير اقدام كند. رييس اتاق ايران 
همچنين در نامه خود خطاب به رضا فاطمي امين، وزير 
صنعت، معدن و تجارت، به ارايه توضيحات از س��وي اتاق 
ايران درباره ماخذ و نحوه محاسبه درآمدهاي خود همزمان 
با بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شوراي اسالمي 
و ارسال مستندات به كميسيون تلفيق اشاره كرده و نوشته 
است: متأسفانه بار ديگر با مقاصد نامشخص مباحثي درباره 
منابع درآمدي اتاق ايران در فضاي رسانه اي منتشر شده 
و اتهامات سنگيني تحت عنوان اختالس نيز به آن اضافه 
شده است. غالمحسين شافعي از فاطمي امين كه رياست 
شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران را نيز به عهده دارد، خواسته 
است به صورت مستقل ميزان منابع و مصارف درآمدهاي 
اتاق ايران در ۳ س��ال اخير را بررسي و نتيجه را به مراجع 
ذيربط اعالم كند. رييس اتاق بازرگاني ايران در هر دو نامه 
از وزراي اقتصادي دولت خواس��ته تا نتايج بررسي ها را به 
منظور شفاف سازي ارايه كنند و اعالم كرده كه اتاق بازرگاني 
مشكلي براي انتشار عمومي نتايج اين بررسي ها نخواهد 
داشت. بر اساس اطالعات ارايه شده از سوي اتاق بازرگاني 
ايران، اين اتاق در سال ۱۳۹۹، ۴۶۹ ميليارد تومان درآمد 
داشته است. اين عدد در سال ۱۳۹۸، ۳۸۳ ميليارد تومان، 
در سال ۱۳۹۷، ۲۴۰ ميليارد تومان و در سال ۱۳۹۶، ۲۸۲ 

ميليارد تومان بوده است. البته محمدرضا رمضاني دبير كل 
اتاق بازرگاني ايران در بهمن ماه سال ۱۴۰۰هم با تكذيب 
مطالبي كه درباره درآمد هزاران ميليارد توماني از محل ۳ در 
هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني منتشر 
شده است، گفته بود: بر اساس گزارش هاي حسابرسي شده 
موجود در اتاق ايران ميانگين درآمد ناشي از ۳ در هزار درآمد 
در 5 سال گذشته يعني سال هاي ۱۳۹5 تا ۱۳۹۹ ساالنه 
حدود ۱۶۰ ميليارد تومان بوده است. به گفته او، اين منابع بر 
اساس قانون، طبق گزارش هاي حسابرسي شده در حمايت 
از اتاق هاي سراسر كشور، تشكل ها، انجمن ها و اتحاديه ها، 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي سراسر كشور، 
شوراها و اتاق هاي مشترك، كميسيون هاي تخصصي و 
ساير واحدهاي وابسته هزينه شده است و گزارش آن نيز 
ساالنه در مجمع اتاق ارايه و تصويب شده است. بر اساس 
اظهارات او اخباري كه درباره منابع هزاران ميليارد توماني از 
اين بخش منتشر شده، به هيچ وجه واقعيت ندارد و برخي 
فضاسازي هاي منفي سعي در تشويش اذهان عمومي و 

تخريب جايگاه بخش خصوصي دارند.

    جزييات تخلفات اتاق مالي!
در همين حال، روز گذش��ته، رييس كميسيون اصل ۹۰ 
مجلس ش��وراي اس��المي هم طي نامه اي به رييس اتاق 
بازرگاني ايران جزييات ۱۰ تخلف هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران را اعالم كرد و خواس��تار توضيح در اين باره 

شد. »تجاوز از سقف بودجه مصوب به ميزان ۳۰ ميليارد 
تومان« و »تغيير عناوين حق مشاوره و حق الوكاله به حق 
حضور در جلس��ه و عدم ارايه ليست دريافت كنندگان«؛ 
بخشي از تخلفات اعالم شده هس��تند. در بخشي از نامه 
حسن شجاعي رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي 
اسالمي خطاب به شافعي آمده است: »همان گونه كه مطلع 
هستيد هيات نمايندگان ايران به مثابه مجمع عمومي اتاق 
بوده و اختيار قانوني بررس��ي و تصويب گزارش عملكرد 
مالي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را طبق 
قانون تجارت بر عهده دارند، اما بر اساس شكايات واصله به 
اين كميسيون نس��خه اي از گزارش حسابرس مستقل و 
بازرس قانوني براي عملكرد سال ۹۹ به اعضاي نمايندگان 
اتاق تهران ارايه نشده و تخلفاتي به شرح زير مشتمل بر؛ ۱. 
تجاوز از سقف بودجه مصوب به ميزان ۳۰ ميليارد تومان؛ 
۲� تغيير عناوين حق مشاوره و حق الوكاله به حق حضور 
در جلسه و عدم ارايه ليست دريافت كنندگان؛ ۳.هزينه كرد 
ودايع ۲۸ ميليارد ريالي و اجاره ۱۹۴ ميليون توماني جهت 
اعضاي هيات رييسه مقيم علي رغم افتخاري بودن عضويت 
و فعاليت در هيات رييسه. « در پايان نامه ۱۰ بندي شجاعي 
رييس كميس��يون اصل ۹۰ تأكيد كرده است: الزم است 
در اسرع وقت ضمن ارسال يك نسخه از گزارش عملكرد 
مالي سال ۹۹ و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
به همراه يادداشت هاي توضيحي، اين كميسيون را از داليل 

توجيهي موارد ۱۰ گانه فوق آگاه كنيد.
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توافق تامين گندم و روغن
از روسيه

رييس سازمان توسعه تجارت در نشست خبري اظهار 
كرد: بر اس��اس آمارهايي كه از عملكرد صادراتي ايران 
در سال ۱۳۹۹ وجود داشت، ما در حوزه خدمات فني و 
مهندسي صادرات ۴۸۰ ميليون دالري داشتيم اما اين 
عدد در سال گذشته به حدود دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
دالر رسيد و با توجه به قراردادهايي كه در اين حوزه بسته 
شده، اميد به افزايش آمار در سال جاري نيز وجود دارد.

عليرضا پيمان پاك درب��اره هدف گذاري هاي صورت 
گرفته در اين حوزه نيز گفت: ما امكان آن را داريم كه در 
بخش هايي چون خدمات اي تي، اپليكيشن ها و صنايع 
خالق صادرات خود در اين بخش را به شكلي قابل توجه 
افزايش دهيم. امسال اين عدد مي تواند به ۶ ميليارد دالر 
برسد و در بلندمدت نيز امكان رسيدن آن به ۲۰ ميليارد 
دالر وجود دارد كه تنها ۱۰ ميليارد دالر آن قابليت اجرا 
در عراق را دارد. رييس س��ازمان توسعه تجارت درباره 
آمارهاي تجاري ايران در س��ال ۱۴۰۰ نيز توضيح داد: 
آخرين آمارهاي ما نشان مي دهد كه ميزان صادرات به 
۴۸ و ميزان واردات به 5۳ ميليارد دالر رسيده است و در 
كل آمار تجاري كشور از مرز ۱۰۰ ميليارد دالر گذشته 
است. خوشبختانه در سالي كه گذشت ميزان صادرات 
ايران در بخش هايي مانند پتروشيمي و صنايع غذايي 
رشد قابل توجهي را به ثبت رسانده است. پيمان پاك 
اضافه كرد: بر اس��اس آخرين برآوردها ميزان صادرات 
ايران به آفريقاي جنوبي 5۰۰ درصد، به غنا ۱5۰ درصد، 
به تركيه ۱۴۰ درصد و به عمان ۶5 درصد افزايش يافته 
است. در كنار آن در حوزه ترانزيت نيز رشدي ۲.5 برابري 
به ثبت رس��يده كه امكان افزايش بيشتر نيز دارد. وي 
درباره آخرين وضعيت موافقت نامه تجاري اوراسيا 
نيز بيان كرد: با وجود جنگ اخير روسيه و اوكراين، 
با پيگيري وزارت جهاد كشاورزي توافق هاي خوبي 
براي تامين گندم و روغن با روس��يه انجام شده و با 
توجه به ظرفيت هاي دريايي، امكان افزايش صادرات 
به اين كشور نيز پيگيري مي شود. در بخش هايي چون 
صنايع ريل��ي، خودرويي و معدني نيز ظرفيت هاي 

خوبي براي افزايش همكاري با روسيه وجود دارد.

استيضاح وزير صمت
در دست بررسي است

عضو كميس��يون صناي��ع و معادن مجل��س گفت: 
قرعه كش��ي خودرو يك نوع التاري است كه هركسي 
برنده مي شود يك پول اضافه اي از تفاوت قيمت كارخانه 
تا بازار به دست مي آورد كه در مشروع بودن آن هم شك و 
شبهه وجود دارد. علي جدي درباره گراني دوباره قيمت 
خ��ودرو در بازار و ادامه وضعيت ف��روش آن به صورت 
قرعه كشي به خبرنگار ايلنا گفت: تا زماني كه عرضه و 
تقاضاي خودرو در كشور به تعادل نرسد و توليد افزايش 
پيدا نكند، نه قرعه كشي حذف و نه قيمت حاشيه بازار كم 
مي شود، در واقع هيچ كدام از اين مسائل حل نمي شود.  
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه با تاكيد 
بر نقش دولت در خصوص خودرو اظهار كرد: دولت بايد 
در اين خصوص تصميم گيري كند و تاكنون آنچه وظيفه 
مجلس بوده از جمله تصويب طرح، در بودجه آورده ايم. 
عمال مجلس وظيفه خود را در اين خصوص انجام داده 
و باقي آن را دولت و مجمع تشخيص بايد تصميم گيري 
كنند. وي افزود: در غير اين صورت، وقتي شما ۱۰ كاال 
داريد كه متقاضي براي آن ۲۰ نفراست، خود به خود 
قيمت ها باال خواهد رفت. در حال حاضر يك ميليون و 
5۰۰ هزارخودرو در سال نياز داريم، وقتي يك ميليون 
هم در س��ال توليد نداريم، اين تقاضا هرسال انباشته 
مي شود و وضعيت فعلي را به وجود مي آورد كه مجبور 
هستند براي آن قرعه كشي كنند. براي مثال ۱۰۰ هزار 
خودرو مي خواهند بفروشند كه براي آن چند هزار نفر 
ثبت نام مي كنند كه اين موضوع خودش باعث افزايش 
قيمت خودرو مي شود. جدي با بيان اينكه دولت گفته 
است، تنها راه حل اين مشكل اين است كه قيمت خودرو 
را با حاش��يه بازار يكي كنيم، تصريح كرد: چه كس��ي 
گفته كه با اين كار مشكل خودرو حل خواهد شد؟ چه 
تضميني وجود دارد كه خودروسازان قيمت را با حاشيه 
بازار يكي كنند و دوباره قيمت هاي حاشيه بازار باالتر 
نرود. اگر ۱۰۰ هزار توم��ان به قيمت كارخانه خودرو 
اضافه  شود، ۲۰۰ هزار تومان قيمت حاشيه بازار باالتر 
مي رود. لذا بايد اين مشكل ريشه اي حل شود. تا زماني 
كه توليد افزايش پيدا نكند، اين مش��كل حل نخواهد 
شد. اين نماينده مجلس در ادامه درباره روند قرعه كشي 
خودرو از سوي خودروسازان داخلي گفت: قرعه كشي 
خودرو يك نوع التاري است كه هر كسي برنده مي شود 
يك پول اضافه اي از تفاوت قيمت كارخانه تا بازار به دست 
مي آورد كه در مشروع بودن آن هم شك و شبهه وجود 
دارد. وي افزود: مجلس طرح واردات و افزايش توليد را 
داده است كه تا زماني بازار به تعادل نرسد، افزايش توليد 
هم ممكن است قيمت ها را تغيير ندهد. خودروسازان 
مي گويند كه زيان انباشته دارند و زيرقيمت تمام شده، 
خودرو را به بازار مي دهند و هر چه افزايش توليد داشته 
باشند به همان ميزان ضرر مي كنند. يعني انگيزه اي 
براي افزايش توليد ندارند و مي گويند قيمت را باال ببريد 
و باالخره اين اختالف قيمتي كه در بازار وجود دارد آنها 
را هم تحريك مي كند و مي خواهند از اين سود برخوردار 
شوند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره 
وضعيت اس��تيضاح وزير صمت گفت: اين موضوع در 
هيات رييسه مجلس در دست بررسي است و آنها بايد 
در اين مورد تصميم گيري كنند. درجلس��ه اي كه در 
كميسيون با وزير داريم در اين خصوص تصميم گيري 
مي شود. علي جدي در پايان با تاكيد بر اينكه تا زماني كه 
ميزان توليد و تقاضاي خودرو باالنس نشود، هيچ چيزي 
در قيمت خودرو تعيين كننده نيست، خاطرنشان كرد: 
يعني عمال نه مصرف كننده تعيين كننده اس��ت، نه 
مي توان روي آن قيمت برنامه ريزي كرد. زماني كه بازار 
رقابتي شود و توليد افزايش يابد و متقاضي خودرو حق 
انتخاب داشته باشد، آن زمان مي توان بازار را منطقي 
دانست ولي اكنون نه متقاضي حق انتخاب دارد و نه 

فروشنده حق قيمت گذاري.

امكان اخذ گواهي مبلغ 
پرونده هاي خسارت متفرقه 
از طريق سامانه الكترونيكي 

سازمان تأمين اجتماعي
سرپرست مديريت درمان تامين اجتماعي استان البرز 
از عملياتي شدن اخذ گواهينامه خسارت متفرقه جهت 
ارايه ب��ه بيمه هاي تكميلي از طريق س��امانه خدمات 
غير حضوري س��ازمان تامين اجتماعي خب��ر داد.  به 
گزارش روابط عمومي مديريت درمان تامين اجتماعي 
استان البرز؛ دكتر داريوش طاهرخاني اظهار داشت: در 
راستاي تسريع در تحقق دولت الكترونيك و جلوگيري 
از مراجعات متعدد و غيرضرور بيمه ش��دگان و رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي، بيمه شدگان مي توانند بعد از 
واريز مبلغ هزينه درمان از طرف اين سازمان با مراجعه 
به س��ايت eservices.tamin.ir نسبت به دريافت 
گواهي مبلغ واريزي و ارايه به بيمه هاي تكميلي اقدام 
نمايند.  سرپرست مديريت درمان تامين اجتماعي استان 
البرز افزود: بدين منظور، با شماره تلفن همراهي كه به نام 
بيمه شده اصلي مي باشد نسبت به دريافت كد كاربري و 
رمز ورود اقدام نموده و سپس جهت دسترسي به گواهي 
مبلغ، از منوي بيمه شدگان  - خدمات درماني - گواهي 
بازپرداخت هزينه هاي درماني – قس��مت عمليات – 
صدور مجوز اس��تعالم، اقدام و پ��س از دريافت پيامك 
حاوي رمز اس��تعالم، به بيمه تكميلي مراجعه نمايند. 
بيمه هاي تكميلي نيز با مراجعه به سامانه استعالمات 
رسمي سازمان تأمين اجتماعي در قسمت استعالم سند 
و با كد ملي بيمه شده به همراه كد رمز پيامك شده به بيمه 
شده، مي توانند اصالت گواهي مبلغ را مشاهده نمايند.  
دكتر طاهر خاني بيان داشت: همچنين بيمه شدگان 
مي توانند پس از واريز وجه توس��ط س��ازمان مركزي، 
به كارگزاري بيم��ه تأمين اجتماعي مربوطه مراجعه و 
گواهي مبلغ واري��زي را با مهركارگزاري، جهت ارايه به 
بيمه هاي تكميلي دريافت كنن��د. به عالوه، در صورت 
عدم امكان دريافت گواهي از هر يك از روش هاي فوق 
الذكر، و به جهت رفاه حال بيمه شدگان محترم، امكان 
دريافت اين گواهي تا اطالع ثانوي، كماكان در صورت 
مراجعه حضوري به معاونت خريد راهبردي و اس��ناد 
پزشكي اين مديريت نيز برقرار مي باشد. شايان ذكر است 
راهنماي كاربري و آموزش نحوه ثبت نام اوليه در سامانه 

eservices.tamin.ir، قابل بهره برداري مي باشد .

توييت وزير كار در تمجيد از 
 ركوردهاي توليدي 

ذوب آهن اصفهان
وزير تعاون و كار و رفاه اجتماعي در توييتي، از ركوردهاي 
توليدي اخي��ر ذوب آهن اصفه��ان، در دوره مديريت 
جديد اين شركت تمجيد كرد. حجت اهلل عبدالملكي، 
در اين توييت نوشت: تجربه مديريتي در همين مدت 
كوتاه دولت مردمي نشان داده كه بخش قابل توجهي 
از دستاوردهاي مهم، صرفا با سالم سازي مديريتي و با 
همين ظرفيت هاي موجود به دست مي آيد؛ ذوب آهن 
اصفهان كه در مجموع��ه وزارت مردم به تازگي تغيير 
در راس خ��ود را تجربه كرده در ماه هاي پاياني س��ال 
۱۴۰۰بالغ بر ۶ ركورد توليدي قابل توجه كسب كرد و 
توانست ركورد توليد چدن در 5۰ سال گذشته به ميزان 
۲۷۶۹۰۰۰ ت��ن و ركورد تولي��د ماهيانه چدن مذاب 
به ميزان ۲5۰۸۷ تن در بهمن ماه ۱۴۰۰ را بش��كند؛ 
همچنين شكست ركورد توليد پنجاه سال گذشته در 
كك خشك نيز با توليد ۱۲۲۳ هزار تن درسال ۱۴۰۰ 
محقق شد.ش��ايان ذكر است، مهندس ايرج رخصتي 
سرپرست مديريت عامل ذوب آهن اصفهان است كه 
تالش نموده با رويكرد جديد به ويژه در تامين مواد اوليه، 

توليد اين مجتمع عظيم صنعتي را افزايش دهد.

مديرشركتمليپخشفرآوردههاي
نفتيمنطقهساريخبرداد:
 افزايش 6۱ درصدي 

مصرف سوخت پروازهاي 
داخلي و خارجي

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: تالش ش��بانه روزي كاركن��ان مركز 
سوختگيري هواپيمايي منطقه ساري با توزيع بيش 
از هشت ميليون ليتر س��وخت به پروازهاي داخلي و 
خارجي در سال ۱۴۰۰ بدون هيچ گونه حادثه اي انجام 
شد . به گزارش روابط عمومي، سبحان رجب پور مدير 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
بيان كرد: سوخت رس��اني به ناوگان هوايي فرودگاه 
بين المللي شهداي ساري و پرواز هاي خارجي و داخلي 
آن به صورت شبانه روزي با پشتيباني فني، تداركاتي 
و لجستيكي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه س��اري به بهترين نحوه ممكن انجام شد و در 
مجموع در سال ۱۴۰۰ به ۱۹5۰ پرواز سوخت تحويل 
شد. وي افزود: ۱۹۱5 پرواز داخلي در سال ۱۴۰۰ انجام 
ش��د كه جمع سوخت تحويلي به اين پروازها بيش از 
۶5۷/۷ ميليون ليتر بوده است. سبحان رجب پور اظهار 
كرد: پروازهاي خارجي در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳5 پرواز 
بوده و مقدار سوخت تحويلي به آنها حدود ۳۴۶ هزار 
ليتر مي باشد . وي ادامه داد: تعداد پروازهاي داخلي در 
سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۹۰ بوده و مقدار سوخت تحويلي 
اين پروازها نيز ۹۶۷/۴ ميليون ليتر بوده كه در مقايسه 
با ميزان مص��رف اين پروازها در س��ال ۱۴۰۰ حدود 
5۴ درصد افزايش مصرف را نشان مي دهد . سبحان 
رجب پور اظهار كرد: با توجه به افزايش ۱۰۰ درصدي 
مصرف سوخت براي پروازهاي خارجي در سال ۱۴۰۰ 
در مجموع براي پروازهاي داخلي و خارجي در اين سال 
نسبت به س��ال ۹۹ حدود ۶۱ درصد افزايش مصرف 
مشاهده مي شود . س��بحان رجب پور از روند سوخت 
رساني ايمن به پروازها در فرودگاه بين المللي ساري ابراز 
خرسندي نموده و از زحمات مسووالن و كليه كاركنان 

مركز سوختگيري هواپيمايي تقدير كرد.

رييساتاقايرانخواستارشفافسازيوزراياقتصادوصمتشد

معاونفنيگمركتشريحكرد

ابهام در منابع درآمدي اتاق 

بسته حمايتي گمرك براي كاهش هزينه تجارت

تاثيرافزايشقيمتهابراقالمماهرمضان؛كاهشاستقبالازآشوحليم

معاون گمرك��ي گمرك اي��ران گفت: گمرك ب��ه عنوان 
س��ازمان مجري سياس��ت هاي دولت در تجارت خارجي 
ب��ا ۱۴۰ گمرك در اقصي نقاط كش��ور، نقش بس��زايي در 
خدمت به ص��ادرات و واردات دارد. فرود عس��گري، افزود: 
در ارتباط با نق��ش گمرك در رونق اقتص��ادي، گمرك به 
عنوان يك س��ازمان مجري سياست هاي دولت در تجارت 
خارجي اس��ت و با ۱۴۰ گمرك در اقصي نقاط كشور نقش 
بس��زايي در خدمت به تجارت خارج��ي در همه رويه ها به 
ويژه در صادرات و واردات دارد كه هر چه اين سازمان بتواند 
با تسهيالت بيشتر به روان سازي تجارت كمك كند كاهش 
هزينه هاي ترخيص كاال و نهايتًا بهاي تمام شده محصول را 
در بردارد كه كمك به واحدهاي توليدي و رشد اقتصادي را 
به همراه خواهد داش��ت. وي افزود: گمرك تالش كرده تا از 
ظرفيت هاي قانون امور گمركي، قانون رفع موانع توليد بهره 
بگيرد و تسهيالتي را به فعاالن صادرات و واردات ارايه دهد.

عسگري درباره تس��هيالت گمرك در رويه صادرات گفت: 
در بخش صادرات يكي از تس��هيالت گمرك براي كاهش 
هزينه ها، ارزيابي كاالهاي صادراتي در محل توليد و در محل 
كارخانه ها و انبارهاي واحدهاي توليدي اس��ت، اين اقدام 
كمكي موثر براي توليد كنندگان به شمار مي آيد، گمرك با 
اخذ ضمانتنامه، بابت اخِذ عوارِض صادراتي كاال هم مي تواند 

كمبود نقدينگي واحدهاي صادراتي را تا حدودي جبران كند 
و واحدهاي توليدي مي توانند از اين ظرفيت كه رييس كل 
محترم گمرك در اوايل سال جاري بخشنامه اي صادر كردند 
بهره بگيرند. معاون گمرك افزود: بهره مندي صادر كنندگان 
از تسهيالت مديريت ريسك، از جمله موارد ديگري است كه 
گمرك با قرار دادن اظهارنامه هاي واحدهاي توليدي در مسير 
سبز براي اين عزيزان قائل شده است كه كمترين ايستايي 
در گمركات كاالهاي صادراتي را به همراه خواهد داش��ت. 
عس��گري همچنين درباره تسهيالت گمرك به واحدهاي 
توليدي صادرات مح��ور توضيح داده كه يك��ي از مواردي 
كه مي تواند كمك بس��زايي به واحده��اي توليدي و رونق 
اقتصادي كشور داشته باشد بحث ورود موقت، تجهيزات، 
مواد اوليه و قطعات مرتبط با توليد صادراتي است كه كاالها 
با اخذ ضمانتنامه بانكي معادل حقوق ورودي و تفويضي كه 
به گمركات اجرايي كشور داده ش��ده است مي توانند وارد 
شده و بعد از پردازش و توليد محصول در حداقل زمان صادر 
شوند بنابراين واحدهاي توليدي مي توانند از اين ظرفيت و 
از طريق گمركات اجرايي استان محل فعاليت خود استفاده 
كنند. به گفته او، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي 
كاالهاي واسطه اي كه در كاالي سرمايه اي و صادراتي به كار 
مي روند نيز در تمام گمركات استان هاي كشور قابل انجام 

اس��ت. اين امر نيز به بخشي از نقدينگي واحدهاي توليدي 
كمك مي كند. عس��گري در خصوص رويه واردات توضيح 
داده كه در حوزه واردات نيز گمرك براي واحدهاي توليدي 
تسهيالتي را قائل است، استفاده از انبارهاي اختصاصي، يكي 
از عواملي است كه مي تواند كمك كند به كاهش هزينه هاي 
توليد، به طوري كه اين انبارها يك گمرك كوچكي است در 
آن واحد توليدي، و بر اس��اس قراردادي كه ما با واحدهاي 
توليدي منعقد مي كنيم، كاالهاي اين واحدها از همه مبادي 
و گمركات مرزي مي تواند با اولويت ترانزيت داخلي به مقصد 
انبار اختصاصي آن واحد توليدي انتقال و تخليه شود، اين امر 
كمك مي كند تا هزينه هاي انبارداري كاهش يابد و تخليه و 
بارگيري هاي متعدد حذف شود و در مجموع باعث كاهش 
هزينه هاي انبارداري و حمل براي واحدهاي توليدي مي شود. 
همچنين به گفته او، براي جبران نقدينگي در بخش ورود كاال 
هم در قالب بخشنامه اي كه رياست كل گمرك، در ابتداي 
س��ال جاري صادر كرد بابت حقوق ورودي و ماليات ارزش 
افزوده با ضمانتنامه بانكي كاالها مي توانند ترخيص شوند و 
همينطور اگر امكان توديع ضمانتنامه بانكي را نداشته باشند 
واحدهاي توليدي مي توانند با رويه نس��يه بخشي از كاال را 
نگه دارند و مابقي را از گمرك ترخيص كنند و به خط توليد 
منتقل كنند و با فراهم شدن نقدينگي مابقي كاال را از گمرك 

ترخيص كنند. عسگري در ادامه گفت: واحدهايي كه در حوزه 
دارو و لوازم و تجهيزات پزشكي هستند با حداقل اسناد و تعهد 
رياست سازمان غذا و دارو به گمرك مي توانند كاالهايشان را از 
گمرك ترخيص كنند. معاون گمرك در خصوص كاالهاي 
اساس��ي گفت: وارد كنندگان كاالهاي اساسي و مورد نياز 
كشور هم مي توانند از تسهيالت حمل يكسره به شرط آماده 
بودن اسناد مورد نياز از بنادر و مبادي ورودي كشور به صورت 
حمل يكسره ترخيص كنند. عسگري در خصوص تسهيالت 
گمرك در ترخيص كاالهاي ضروري و مورد نياز واحدهاي 
توليدي توضيح داد: اگر واحدي، كااليي را نياز داشته باشد كه 
خيلي اضطراري و فوري باشد مي تواند تقاضاي اعمال ماده 
۴۲ از رييس كل گمرك جمهوري اس��المي ايران را داشته 
باش��د و با تعهد وزير مرتبط ب��ه آن بخش آن كاال ترخيص 
شود.  عسگري در پايان گفت: سال قبل عمليات تبادل ۱۶۴ 
ميليون تن كاال به ارزش بيش از ۱۰۱.۶ ميليارد دالر توسط 
گمركات كشور انجام ش��د كه 5۳ ميليارد دالر آن واردات و 
۴۸.۶ ميليارد دالر آن صادرات بوده اس��ت كه با اين حجم 
اگر از همه ظرفيت هاي قانوني مان استفاده كنيم مي توانيم 
به كاهش هزينه هاي واحدهاي توليدي و در نتيجه به صرفه 
بودن صادرات محصوالت كشور بينجامد و در نتيجه كمك 

به رونق و توسعه اقتصادي كشور كنيم. 

رييس اتحاديه حليم و غذاهاي س��نتي گفت: سال هاي 
گذشته آنقدر بازارآش و حليم در اين ماه رونق مي گرفت 
كه ش��اهد اوج گيري تداخل صنفي بوديم و بس��ياري از 
واحدهاي غير مرتبط اقدام به فروش آش و حليم مي كردند 
اما در سال جاري استقبال از خريد حليم كاهش پيدا كرده 
است. به گزارش خبرنگار ايلنا، سفره افطار و سحري همواره 
با خوراكي هاي خوشمزه اي چون آش و حليم، زولبيا و باميه 
و خرما آراسته مي ش��ود؛ اما از آنجايي كه نرخ اين اقالم در 
سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته است اين 
پرسش براي ما مطرح شد كه آيا افزايش قيمت ها تاثيري 
در ميزان خريد اين خوراكي ها در ماه رمضان امسال گذاشته 
است؟ حسين محمدي رييس اتحاديه حليم و غذاهاي 
س��نتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به 
كاهشي شدن خريد حليم در ماه رمضان، گفت: آش رشته 
و حليم از ديرباز در س��فره افطار ايرانيان جاي خود را پيدا 
كرده بود. اما در سال جديد ميزان خريدآش و حليم نسبت به 
سال هاي پيش از شيوع بيماري كرونا روند كاهشي به خود 

گرفته است. وي تصريح كرد: كاهش قدرت خريد و افزايش 
قيمت ها باعث افت فروش آش و حليم شده است. اين فعال 
صنفي با بيان اينكه بسياري از واحدهاي صنفي از كاهش 
فروش آش و حليم شكايت دارند، افزود: سال هاي گذشته 
آنقدر بازار آش و حليم در اين ماه رونق مي گرفت كه شاهد 
اوج گيري تداخل صنفي بوديم و بسياري از واحدهاي غير 
مرتبط اقدام به فروش آش و حليم مي كردند. وي با اعالم نرخ 
انواع آش و حليم در بازار، گفت: حليم ساده كيلويي 55 هزار 
تومان، حليم با مخلفات كيلويي ۶۰ هزار تومان، آش شله 
قلمكار كيلويي ۶۰ هزار تومان، آش رشته كيلويي 5۰ هزار 
تومان بفروش مي رسد. علي بهره مند رييس اتحاديه قنادان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با بيان اينكه ميزان 
فروش زولبيا و باميه نسبت به سال هاي گذشته قابل توجه 
نيست، افزود: رونق بازار زولبيا و باميه در سال جاري نسبي 
است به اين معنا كه واحدهاي صنفي فروش دارند اما حجم 
خريد مردم كاهش پيدا كرده است يعني مردم به جاي خريد 
يك كيلو زولبيا و باميه به خريد نيم كيلو رضايت مي دهند.

اي��ن فعال صنفي با اش��اره به نرخ انواع زولبي��ا و باميه در 
واحدهاي صنفي، گفت: واحدهاي درجه يك زولبيا و باميه 
كيلويي ۷۰ هزار تومان و واحدهاي درجه دو كيلويي ۶۰ 
هزار تومان شيريني هاي ماه رمضان را عرضه مي كنند. وي 
با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه شيريني هاي ماه رمضان، 
گفت: دولت با هدف تنظيم بازار ماه رمضان اقدام به توزيع 
شكر و روغن در واحدهاي قنادي كرد كه اين مساله باعث 
شد قيمت ها متعادل شوند. رييس اتحاديه قنادان با ابراز 
نارضايتي از فروش زولبيا و باميه از سوي واحدهاي فروش 
نان هاي حجيم، گفت: فروش ش��يريني در اين واحدها 
تخلف صنفي محسوب مي شود اين واحدها تخصص الزم 
در پخت زولبيا و باميه را ندارند اما از آنجايي كه از كارگاه هاي 
زيرزميني خري��د مي كنند 5 تا ۶ هزار توم��ان ارزان تر از 

واحدهاي قنادي اين شيريني ها را بفروش مي رسانند.
به گفته وي؛ اين واحدها روغني كه براي سرخ كردن زولبيا 
و باميه  استفاده مي كنند را چند روز يك بار تغيير مي دهند 
اس��تفاده از روغني كه زياد جوشيده اس��ت در درازمدت 

سالمت مردم را به خطر مي اندازد. محسن رشيد فرخي 
رييس انجمن ملي خرما در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا، با بيان اينك��ه مصرف خرما در ماه رمضان امس��ال 
همرديف سال گذشته است، گفت: حدود يك ميليون و 
۲5۰ هزار تن خرما در س��ال زراعي گذشته توليد شد و از 
آنجايي كه ميزان صادرات و موجودي سردخانه ها نسبت به 
سال گذشته تغيير محسوسي نكرده، مي توان نتيجه گرفت 
ميزان مصرف خرما مانند سال گذشته است. وي ادامه داد: 
سقف مصرف خرما ممكن است ۱ تا 5 درصد نسبت به سال 
گذشته متفاوت باشد. رشيد فرخي با اشاره به مشاركت 
وزارت كشاورزي و انجمن ملي خرما براي عرضه مستقيم 
فروش خرما، گفت: مراكز عرضه مستقيم خرما در ميادين 
ميوه وتره بار و ايستگاه هاي مترو افتتاح و تا پايان ماه رمضان 
ادامه دارد. وي با بيان اينكه بازار خرما آرام شده است، تصريح 
كرد: تالطم بازار خرما بعد از گذشت بيش از ۲ هفته از ماه 
رمضان فروكش كرده است چرا كه مردم اين مدت نياز خرما 

براي يك ماه رمضان را خريداري كردند.
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خبر

 از شهريه 320 ميليون توماني
 تا بي نهايت فقر

مرگ مشكوك دانشجوي 
دانشگاه تربيت مدرس

 پول ملي را بي ارزش كرده اند، تجارت مي كنند، 
زندگي مي كنند، بهتري��ن امكانات را براي خود 
وخانواده شان فراهم مي كنند و در نهايت اين تو 
هستي كه از پايين آمدن قيمت گوجه فرنگي از 
35 هزار تومان به 28 هزار تومان بايد خوشحال 
شوي. به اين فكر كني كه نان بربري دانه اي 4 هزار 
تومان نمي خرم و لواش دانه اي 1200 تومان هم 
شكم سير مي كند. به اين نتيجه برسي كه ديگر 
خريدن برنج ايراني را بايد از ياد ببري و به همان 
برنج هاي هندي و تايلندي هم رضايت بدهي اما 
وقتي به دقت به جيب��ت نگاه مي كني مي بيني 
حتي توان خريد اين برنج ها را هم نداري. آخرين 
باري كه يك سوپر ماركتي تخم مرغ هاي رسمي 
را دانه اي 5 هزار تومان به يك نفر فروخت همين 
چند روز پيش بود و به اين فكر كردم اگر قرار باشد 
يك خانواده 4 نفره فقط يك وعده تخم مرغ با نان 
ببري بخورند پولش به اندازه 4 پرس چلوكباب در 
سال هاي نه چندان دور مي شود.  اما اگر باور كنيم 
اينجا ايران اس��ت وهيچ چيز نمي تواند غير قابل 
باور باش��د ديگر چندان هم شنيدن خبرشهريه 
320 ميلي��ون توماني باش��گاه و بدهكاري هاي 
هزاران ميلياردي افراد به بانك ها و... چندان هم 
برايمان عجيب و تلخ نخواهد بود. اينجا سرزمين 
فرصت هاس��ت براي آنها كه رانت دارند و از اين 

رانت ها به خوبي استفاده مي كنند. همين!

دانش��گاه تربي��ت م��درس از درگذش��ت يكي از 
دانشجويان اين دانشگاه به ضرب گلوله در يكي از 
بوستان ها خبرداد. علي معيني مدير توسعه روابط 
با دولت و جامعه دانشگاه تربيت مدرس ضمن تاييد 
اين خبر گفت: »نتيجه  پيگيري هاي ما و حراست 
دانشگاه تربيت مدرس نشان داد كه اين دانشجو در 
يكي از بوس��تان هاي وردآورد به ضرب گلوله جان 
خود را از دس��ت داده اس��ت.« او با بيان اينكه كنار 
جنازه اين دانشجو يك قبضه اسلحه كمري پيدا شده 
است، گفت: »هنوز نتيجه بررسي پزشكي قانوني 
اعالم نشده است.« خسرو خواجه رييس دانشكده 
علوم زيس��تي دانش��گاه تربيت مدرس و اساتيد 
ضمن ابراز تاس��ف از وقوع اين حادثه، ضمن اشاره 
به ويژگي هاي اخالقي اين دانش��جو گفت: »سيد 
مجتبي احمدي دانشجوي درسخوان و آرامي بود 
و هيچگاه كاري با كس��ي نداشت.« سيد مجتبي 
احمدي دانش��جو ورودي ۹۷ دكتراي بيوشيمي 
دانشگاه تربيت مدرس ساكن خوابگاه  اين دانشگاه 

بوده و در شرف فارغ التحصيلي بوده است.

رويداد

وزير اس��بق آموزش و پرورش گفت: معتقدم تشكيل 
ش��وراي عالي اقتصاد آم��وزش و پرورش، متش��كل از 
چهره هاي اقتص��ادي دولت، راهكار خوب��ي براي رفع 
مشكالت معيشتي معلمان است. محمود فرشيدي درباره 
وضعيت نيروي انساني در آموزش و پرورش و دغدغه هاي 
معلمان حق التدريس و سربازمعلم ها گفت: هميشه يك 
سري قاعده در جذب وجود دارد و قاعده ورود به كار تعليم 
و تربيت هم اين است كه همه از طريق دانشگاه فرهنگيان 
به عنوان دانشجو پذيرفته شوند و دوره چهارساله دانشگاه 
فرهنگيان را زيرنظر اساتيدي كه خودشان معلم بوده اند، 
طي كنند. اين افراد در واقع هم معلمان آينده هستند و 
هم به صورت علمي در اين رشته تحصيل كرده اند. افراد 
پ��س از آموزش معلمي در دانش��گاه فرهنگيان بايد به 
مدارس بروند و آنجا هم به صورت علمي تجربه اندوزي 
كنند. اين روند اگرچه از گذشته وجود داشته، اما به دليل 

سياست هاي غلط جوابگو نبوده است.
او افزود: اگر بخواهيم روند تعليم و تربيت كشور به نحو قابل 
قبولي پيش برود، راه درست همين است و اگر سرباز معلم  
و معلم  حق التدريس به كار گرفته مي شود، در واقع مربوط 
به دوره هاي اضطرار است و بايد هر روز اين حركت هاي 
موازي در سيس��تم آموزش كش��ور را به صفر برسانيم. 
فرشيدي بيان كرد: در دوره چهارساله افراد متقاضي مورد 
سنجش قرار مي گيرند و به درستي ارزيابي مي شوند تا 
مطمئن شويم مناسب كار معلمي هستند يا خير. معلمي 
صبر و عشق مي خواهد و در اين صورت مي توانيم تربيت 
بچه ها را به آنها بسپاريم. كار با انسان واقعا پيچيده است و 
كار با كودكان پيچيده تر. بنابراين همه موضوعات مربوط 

به آموزش و پرورش حساسيت بااليي دارد.

    كمبود بودجه توجيه خوبي نيست
او افزود: وضعيت اضطرار نياز به معلم در كش��ور بايد 
حل شود و نمي توان با برنامه هاي موقتي گمان كنيم 

كه مشكالت تمام شده اس��ت و كمبود بودجه و… 
بهانه خوبي براي توجيه اين وضعيت نيست. به نظر 
من وضعيت اضطرار نياز به معلم شرايط استثناست و 
نبايد به قاعده تبديل شود.بعد از گذشت سال ها هنوز 
مي بينيم كه باب استخدام هاي موقتي بسته نشده و 
همچنان اين روند ادامه دارد. بنابراين بايد براي ادامه 
رسمي حرفه تدريس، حداقل ملزم به گذراندن دوره 
چهارساله آموزش معلمي دانشگاه فرهنگيان شوند و 
به سادگي سرنوشت دانش آموزان را در اختيار هركسي 
قرار ندهيم. اين وزير اسبق آموزش و پرورش بحث بيمه 
معلمان را يكي از مش��كالت ديگر آموزش و پرورش 
دانست و گفت: مساله بيمه معلم ها هميشه مطرح بوده 
و گروهي هم كه تحت پوشش بيمه آتيه هستند، از اين 
بيمه رضايت صد درصدي ندارند و به طور كلي هنوز 
بيمه اي اختصاصي براي همه معلمان وجود ندارد. بايد 
به اين موضوع هم به عنوان يكي از اضطرارهاي حوزه 

آموزش و پرورش نگاه كرد.

    از تجربيات ساير كشورها استفاده شود
فرشيدي با اش��اره به وضعيت معيشتي معلمان اذعان 
كرد: بديهي اس��ت كه در تعيين بودج��ه و در مجلس 
بايد رفاه معلم به صورت ويژه در نظر گرفته ش��ود تا آنها 
احس��اس كنند كه ديگر دغدغه معيشتي ندارند.البته 
چنين شرايطي نيازمند تدبير دقيق است، اما بازهم تاكيد 
مي كنم كه همه چيز به بودجه ختم نمي شود. او ادامه داد: 
درست است كه بايد بودجه آموزش و پرورش در بودجه 
دولت هرساله قابل توجه و كافي باشد، اما من اعتقاد دارم 
كه راه هاي ديگري هم وجود دارد و مي توان از تجربيات 
كشورهاي ديگر هم در مديريت آموزش و پرورش كشور 
بهره برداري كرد. متاسفانه در كشور ما برخي از راهكارها 
به دليل سوءاستفاده عده اي كارآمد نبوده مثل صندوق 
ذخيره فرهنگيان يا بانك س��رمايه. امروز برخي نهادها 

و سازمان ها كمبود معيش��ت كاركنان خود را از طريق 
درآمدهايي كه از بانك ها دارند تامين مي كنند. بنابراين 
بانك س��رمايه كه قرار بود مخصوص فرهنگيان باشد و 
فرهنگيان بتوانند از سود آن بهره ببرند مي تواند منبع 
درآمد قشر فرهنگي باش��د، اما اين اتفاق نيفتاده است.

همچنين صندوق ذخيره فرهنگيان هم مي تواند عامل 
كمك معيشتي براي فرهنگيان باشد و همه اين نهادها 

قابليت چنين خدماتي به افراد مرتبط با خود را دارند.

    راه هاي زيادي براي حفظ شأن معلم 
وجود دارد

فرش��يدي بيان كرد: زماني كه بيمه معلم را خريداري 
كرديم، تخص��ص اين بيم��ه ص��ادرات و واردات بود و 
اگر مي توانست در ش��اخه تخصصي خودش وارد شود 
و ص��ادرات و وارداتي كه دولت انجام مي دهد توس��ط 
اين ش��ركت بيمه صورت بگيرد، سود بزرگي عايد اين 
بيمه مي ش��ود كه معلمان مي توانند از آن بهره ببرند. او 
خاطرنشان كرد: راه هاي زيادي براي تامين معيشت و 
حفظ شأن معلم وجود دارد و پيشنهاد من هميشه همين 
بوده كه بايد يك شوراي عالي اقتصاد آموزش و پرورش 
زيرنظر رياست جمهوري تشكيل شود و همه راه هايي 
كه مي تواند به درآمدزايي رسيد، سنجش شود. هرچند 
راه ه��اي درآمدزايي در اختيار وزير آم��وزش و پرورش 
نيست و قدرت اجرايي در همه زمينه ها ندارد. به طور مثال 
قانوني وجود دارد كه اگر زميني از سمت دولت اختصاص 
داده مي شود، اولويت با فرهنگيان است، اما وزير در مورد 
اين قانون توان اجرايي ندارد. حاال تصور كنيد با داشتن 
قدرت اجرايي اگر مي توانستيم مساله مسكن فرهنگيان 
را حل كنيم، در واقع نيمي از مش��كالت آنها را برطرف 
كرده بوديم. همچنين رفع نگراني هاي مرتبط با بيمه هاي 
 درماني و بازنشس��تگي و… همه مواردي است كه در

 آيين نامه هاي مرتبط با فرهنگيان بايد مورد نظر باشد.

ضرورتتشكيلشورايعالياقتصادآموزشوپرورش

تعادل|
 سال هاس��ت كه بيم��اران هموفيلي با 
مش��كالت متعدد دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند، از تزريق خون هاي آلوده و مبتال شدن شمار 
قابل توجهي از آنها به بيماري ايدز و هپاتيت، تا نبود 
دارو و س��رگرداني و دردهايي كه قابل تحمل نيست 
اما آنها مجبورند كه تحمل كنند. اگر طي اواخر دهه 
هفتاد و اوايل دهه هش��تاد پيگير پرونده خون هاي 
آلوده و محكوم شدن شركت دارويي فرانسوي در اين 
رابطه بوده باشيد حتما مي دانيد كه بيشتر ضرر جاني 
و مالي را بيماران هموفيلي متحمل شدند. بسياري از 
آنها حتي در اين راه جان خود را از دست دادند قبل از 
اينكه پرونده شان به سرانجام برسد. اما در حال حاضر 
و بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزارت بهداشت و 
درمان حدود 13 هزار بيمار هموفيلي در سامانه هاي 
اين وزارتخانه ثبت هستند كه حدود 11هزار و 500 
نف��ر از آنها به دريافت خدمات مس��تمر ني��از دارند. 
خدمات و داروهايي كه اگر نباشند جان اين بيماران 

به خطر مي افتد. 

    از خون هاي آلوده 
تا داروهاي توليد داخل

زمان بسياري طول كشيد تا پرونده خون هاي آلوده 
و بيماري هايي كه مبتاليان به هموفيلي به واسطه 
استفاده از آن دچارش شده بودند به سر انجام برسد. 
يكي از بزرگ ترين پرونده هاي رسيدگي به تخلفات 
پزشكي بود و بيش��تري حق الوكاله را تا آن زمان به 
خودش اختصاص داد. اما آيا با پايان يافتن اين دعوي 
مشكالت بيماران هموفيلي هم حل شد؟ قطعا چنين 
اتفاقي رخ نداد، كمبود دارو يكي از مش��كالتي است 
كه اين بيماران سال هاي سال است كه با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند. اينكه مسووالن وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو اصرار دارند اين بيماران از داروهاي 
داخلي استفاده كنند يكي از مشكالت بزرگ جمعيت 
13 هزار نفري بيماران هموفيلي است. بسياري از اين 
افراد معتقدند كه فاكتورهاي انعقادي توليد داخل و 
داروهايي كه در داخل توليد مي شوند كارايي داروهاي 
خارجي را ندارند. برخي مي گويند وقتي از داروهاي 
ساخت داخل استفاده مي كنند مجبورند دوز دارو را 
افزايش دهند تا اثر بخشي داشته باشد. پزشكان هم به 
همين خاطر هميشه در نسخه اي كه به بيمار مي دهند 

داروهاي غير ايراني تجويز مي كنند. 

   تامين دارو آنقدرها هم سخت نيست
احمد قويدل، عض��و هيات مديره انجم��ن بيماران 
هموفيلي در اي��ن باره به »تع��ادل« مي گويد: واقعا 
فراهم كردن دارو براي جمعيتي كه تعدادشان حتي 
به 20 هزار نفر هم نمي رس��د كار سختي نيست، اما 
متاس��فانه اين بيماران هر بار ب��راي تامين دارو بايد 
با انواع مشكالت دس��ت و پنجه نرم كنند. نرسيدن 
به موقع دارو ب��ه يك بيمار هموفيلي يعني درد هاي 
وحشتناكي كه شايد هيچ كدام از ما تحمل يك دقيقه 
آن را نداشته باشيم و شما تصور كنيد يك كودك زير 
15 سال مجبور باش��د چنين دردي را تحمل كند. 
نرسيدن برخي داروها حتي جان بيماران را به خطر 
مي ان��دازد و به راحتي مي تواند باعث مرگ ش��ود. او 
مي افزاي��د: ما هيچ مخالفتي با داروهاي توليد داخل 
نداريم، اما وقتي كارايي الزم را براي بيمار ندارند چه 
مي شود كرد؟ وقتي درد را كاهش نمي دهند، وقتي 
تاثير ندارند چطور بايد بيماران را مجبور كنيم كه از 
داروهاي داخلي استفاده كنند. مساله اينجاست همان 
تعداد بيماري كه در سامانه وزارت بهداشت و درمان 
ثبت شده اند نيز همگي نيازمند مصرف دارو نيستند. 
اما باز هم ما براي تامين داروي همين تعداد اندك هم 
بايد هر با مشكالت زيادي را پشت سر بگذاريم. يكي 
از مهم ترين داروهايي كه بايد هميش��ه در دسترس 
بيماران هموفيلي باشد فاكتورهاي انعقادي است از 

جمله فاكتور 8 كه بسيار حياتي است. 

    اهميت »پروفيالكسي«
 در بيماران هموفيلي

ش��عار امس��ال روز جهاني هموفيلي »دسترس��ي 
براي همه، همكاري، سياس��ت گذاري و پيشرفت« 
اس��ت؛ اين ش��عار بيانگر اين رويكرد است كه دولت 
و س��ازمان هاي كمك كننده مش��اركت، همكاري و 
سياس��ت گذاري هاي الزم را داش��ته باشند تا نهايتا 
منجر به پيشرفت شده و دسترسي آسان براي همه 
بيماران فراهم ش��ود. دكتر س��يد عباس كشفي به 
يكي از مهم ترين مش��كالتي كه بيماران هموفيلي 

و خانواده هايش��ان در اي��ران با آن روبه رو هس��تند، 
اش��اره كرد و به ايسنا گفت: در ايران بيماران مبتال به 
هموفيلي تا 15 سالگي درمان پروفيالكسي دريافت 
مي كنند، يعني با استفاده از دارودرماني از بروز بيماري 
پيش��گيري مي كنند؛ در حالي كه الزم است تا بعد از 
15 سالگي نيز پروفيالكسي صورت گيرد؛ اما متاسفانه 
در ايران اين رويكرد و سياست گذاري وجود ندارد. اگر 
اين اتفاق ميسر شود بسيار كمك كننده است و از بروز 
مشكالت آتي در بيماران جلوگيري مي كند. او با اشاره 
به عوارض خونريزي و عدم انعقاد خون، افزود: در بعضي 
مواقع مفاصل به دليل تجمع خون در بافت آنها دچار 
خوردگي مي شوند و منجر به نقص عضو و... مي شود. 

   لزوم دسترسي به داروهاي جديد
 كشفي به عنوان يكي از فعاالن و نماينده هاي بيماران 
هموفيلي در كش��ور، ادامه داد: فدراس��يون جهاني 
روش هاي درماني جديدي را در نظر گرفته و به دنيا هم 
پيشنهاد داده است. داروهايي توليد شده كه به صورت 
خوراكي و زيرجلدي مصرف مي شود. اين داروها باعث 

كاهش استرس بيمار مي شود، نياز به رگ گيري ندارد، 
درد ندارد و بيمار به راحتي مي تواند آن را استفاده كند.

    ضرورت بيمارستاني مناسب
 براي بيماران هموفيلي

 عضو سابق بازرسي كانون هموفيلي، به يكي ديگر 
از چالش هاي مهم بيماران هموفيلي اشاره كرد و 
گفت: علي رغم هزاران ميليارد هزينه كه صرف اين 
بيماري مي شود متاسفانه با اين وجود شأن بيماران 
و خانواده هايش��ان رعايت نمي ش��ود. بيمارستان 
امام خميني )ره( علي رغ��م اينكه يكي از بهترين 
و بزرگ ترين بيمارس��تان هاي مخصوص بيماران 
هموفيلي است و به آنها رسيدگي مي كند؛ در يك 
زيرزمين نمور، با ظاهري نامناس��ب و بدون تهويه 
مناسب به اين بيماران خدمت رساني مي شود. او 
يكي از مهم ترين دغدغه ها و مطالبه اصلي بيماران 
هموفيل��ي و خانواده هايش��ان را پروفيالكس��ي 
درماني براي همه بيماران دانس��ت و افزود: قطع 
كردن خونريزي يك بيمار هموفيلي كار آس��اني 

نخواهد بود و به س��رعت اتفاق نمي افتد و عوارض 
جبران ناپذي��ري دارد. در حالي ك��ه اگر به صورت 
پروفيالكسي اين كار انجام شود، حجم مصرف دارو 
به ش��دت كاهش مي يابد و از عوارض بيماري مثل 

نقص عضو و... جلوگيري مي كند.

    لزوم راه اندازي اورژانس هموفيلي
او با بيان اينكه برخي مشكالت نيز در فرايند دريافت 
و خريد دارو وج��ود دارد، اما از آنجايي كه مس��ائل 
مهم تري مطرح اس��ت، افزود: اين م��وارد جزو روند 
اداري كش��وري و دولتي بوده و از دسترس ما خارج 
اس��ت، لذا به آنها به طور اختصاصي نمي پردازم؛ اما 
براي كاهش مشكالت خريد دارو و استرس هاي وارد 
بر بيمار و خانواده آنها، راه اندازي اورژانس هموفيل 
اقدامي بسيار موثر است.  از سوي ديگر رييس مركز 
مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت 
ضمن تش��ريح وضعي��ت ارايه خدمت ب��ه بيماران 
هموفيلي، ش��رايط ش��يوع اين بيماري در كشور و 
وضعيت تامين داروهاي اين بيماران، گفت: ساالنه 
براي خدمات مربوط به بيماران هموفيلي در بسته 
خدمتي وزارت بهداش��ت، 20 ميليارد تومان اعتبار 
در وزارت بهداشت در نظر گرفته مي شود. در سامانه 
معاونت درمان وزارت بهداشت، حدود 13 هزار بيمار 
هموفيلي ثبت شده داريم كه تعدادي از اين بيماران 
به انواع خفي��ف هموفيلي مبتال هس��تند كه دارو 
دريافت نمي كنند، اما از آنجايي كه اگر دچار تصادف 
يا در جراحي بزرگ، ممكن است نياز به فاكتورهاي 
انعقادي داشته باشند، در سامانه ثبت شده اند. بر اين 
اساس بيماران هموفيلي كه در سامانه ما ثبت شده، 
فعال هستند و خدمت مس��تمر دريافت مي كنند، 

حدود 11 هزار و 500 بيمار هستند.

    وجود ۱3 نوع اختالل انعقادي
دكتر اميرحسام عليرضايي با بيان اينكه تمام اختالالت 
خونريزي دهن��ده ارثي و اكتس��ابي را ثبت كرده ايم، 
گفت: در حال حاضر حدود 13 نوع اختالل انعقادي 

داريم كه همه آنها تحت عن��وان هموفيلي خدمات 
دريافت مي كنند. بزرگ ترين گروه بيماران هموفيلي، 
فاكتور هش��تي ها هس��تند كه حدود 5000 نفرند و 
طي س��ال هاي اخير از نظر تامين و دسترسي به دارو 
نياز خاصي نداشته اند. همچنين حدود 1200 بيمار 

هموفيلي B داريم كه فاكتور ۹ مورد نيازشان است.

    »پروفيالكسي« براي هموفيل هاي شديد 
زير ۱۵ سال در كشور

عليرضايي با اش��اره به اقدامات درماني انجام ش��ده 
در حوزه هموفيلي، گف��ت: در هموفيلي با توجه به 
ماهيت بيماري، يك درمان دارويي دارد و يكس��ري 
مراقبت هاي درماني كه بايد به صورت مستمر براي 
بيماران انجام شود. در حوزه درمان بايد فاكتورهاي 
انعقادي مورد نياز براي تزريق فراهم كنيم. در عين 
حال در برخي كشورها از جمله كشور ما براي كودكان 
زير 15 س��ال كه به هموفيلي شديد مبتال هستند، 
برنامه پروفيالكس��ي را اجرا مي كنيم. يعني قبل از 
اينكه خونريزي اتفاق افتد، ما به صورت مستمر فاكتور 
به فرد تزريق كرده و س��طح فاكتور را باال مي آوريم و 
اصال اجازه بروز خونريزي را نمي دهيم. در كل كشور 
حدود 850 نفر بيمار واجد ش��رايط پروفيالكس��ي 
داريم زير 15 س��ال هموفيل شديد A و B و اكثريت 
آنها تحت پوشش پروفيالكسي قرار دارند. بايد توجه 
كرد كه نتايج اين نوع درمان بسيار خوب بوده است. 

    ورود يك داروي جديد هموفيلي
 به فهرست دارويي كشور 

رييس مرك��ز مديريت پيوند و درم��ان بيماري هاي 
وزارت بهداش��ت درباره اضافه شدن برخي داروهاي 
جديد هموفيلي به فهرس��ت دارويي كش��ور گفت: 
يك دارو با عنوان امي سي زوماپ، دارويي است كه به 
صورت پروفيالكسي و پيشگيرانه مي تواند به صورت 
هفتگي يا دو هفته يا چهار هفته يك بار بسته به نظر 
پزشك به شكل زير جلدي استفاده شود و ديگر نياز 
به رگ گيري ندارد. البته هزينه آن مقداري باالست و 
گران قيمت است، اما در معاونت درمان و سازمان غذا 
و دارو مطالعاتي براي اين دارو انجام شد كه نشان داد 
علي رغم اينكه گران است، در طوالني مدت آسيب هاي 
بيمار، بستري ش��دن و مشكالت هزينه اي را كاهش 
مي دهد و هزينه-اثربخش مشخص شد و درخواست 
داديم و بر اين اساس وارد فهرست دارويي كشور شد.

گزارش
مشكالتبيمارانهموفيليوبيتوجهيبهوضعيتدرمانآنها

13هزارنفركهچشمانتظارتوجهماندهاند

رويخطخبر

ايجادپوششكاملبيمهايبرايبيمارانخاصوصعبالعالج
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي گفت: ب��ا توجه به 
قانون بودجه س��ال 1401 و با همكاري 
سازمان بيمه سالمت در تالشيم پوشش 
 كامل بيمه اي ب��راي بيم��اران خاص و 
صعب العالج ايجاد كنيم. دكتر س��عيد 
كريمي افزود: تشكيل كميته هاي علمي 
به منظور به روزرساني برنامه هاي درمان 

و تدوين و ابالغ بس��ته هاي جام��ع درمان براي كليه 
گروه ها شامل خدمات درماني، پيشگيري از عوارض 
بيماري و ارزيابي هاي دوره اي از جمله اقدامات صورت 
گرفته در زمينه توسعه خدمات درماني است. او تاكيد 
كرد: تدوين و ابالغ دس��تورالعمل حمايتي كمك به 
بيماران و تقبل هزينه هاي بستري مرتبط با بيماري 
در بخش هاي دولتي ش��امل كليه خدمات ذكر شده 

در بسته حمايتي، حمايت از بيماران در 
خصوص تأمين پكيج ملزومات مصرفي 
تزري��ق فاكت��ور در منزل به وي��ژه براي 
پروفيالكسي و  ITI )درمان مهاركننده(، 
كمك به هزينه خدمات دندانپزش��كي 
تخصصي و گهگاه تحت بيهوشي در مراكز 
درماني و دانش��كده هاي دندانپزش��كي 
براي بيماران هموفيلي و كمك به هزينه 
خدمات توانبخشي و فيزيوتراپي در بيماران هموفيلي 
با مش��كالت مفصلي در راس��تاي حفاظ��ت مالي از 
بيماران صورت مي گيرد. معاون درمان وزارت بهداشت 
خاطرنشان كرد: با توجه به قانون بودجه سال 1401 
و با همكاري سازمان بيمه سالمت در تالشيم پوشش 
كامل بيم��ه اي براي بيماران خ��اص و صعب العالج 

ايجاد كنيم.

 25بيمارديگرجانباختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، 200۹ بيمار 
مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي 
شدند و 25 نفر نيز جان خود را از دست 
دادند. همچنين بر اس��اس معيارهاي 
قطعي تش��خيصي، دو هزار و ۹ بيمار 
جديد مبت��ال به كوويد1۹ در كش��ور 
شناس��ايي و 24۹ نفر از آنها بس��تري 
ش��دند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 

كشور به ۷ ميليون و 208 هزار و ۹۶8 نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 140 هزار و 854 نفر 
رس��يد. تاكنون ۶ ميليون و ۹48 هزار و ۹4۶ نفر از 

بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها 
ترخيص شده اند. يك هزار و 30۷ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد1۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون 50 ميليون 
و 484 هزار و 2۶ آزمايش تش��خيص 
كوويد1۹ در كشور انجام شده است. در 
حال حاضر 55 شهرستان در وضعيت 
قرمز، 84 شهرس��تان در وضعي��ت نارنجي، 2۷4 
شهرس��تان در وضعيت زرد و 35 شهرس��تان در 

وضعيت آبي قرار دارند.

علتكمبودشيرخشكهايرژيمياعالمشد
سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره علت 
كمب��ود برخي اقالم شيرخش��ك هاي 
رژيمي، متابوليك و غذاهاي ويژه توضيح 
داد و اقدامات انجام شده در جهت تامين 
و توزيع اين اقالم را تشريح كرد. مهندس 
محمد هاشمي درباره برخي گزارش هاي 
مردمي مبن��ي بر كمب��ود برخي اقالم 
شيرخش��ك هاي رژيمي و متابوليك، 

گفت: شيرخشك هاي رژيمي، متابوليك و غذاهاي 
ويژه مشمول دريافت ارز دولتي هستند كه بخشي از 
آنها بصورت يارانه اي و بخشي نيز غير يارانه اي هستند. 
او در اين باره ادامه داد: آن دسته از شيرخشك هايي 
كه با يارانه دولتي تامين مي ش��وند در سامانه تيتك 
سازمان غذا و دارو ثبت و با نظارت دقيق اين سازمان 
به صورت پستي درب منزل بيمار ارسال مي شوند. 
دسته ديگر هم شيرخشك هاي رژيمي هستند كه 
مش��مول دريافت يارانه نمي ش��وند، اين فراورده ها 
از ابتداي زنجيره ت��ا داروخانه قابليت رصد دارند اما 

اطالعات آنها توسط برخي داروخانه ها در 
سامانه ثبت آن، ثبت نمي شود و همين 
موضوع احتمال قاچاق فرآورده مذكور 
را افزايش داده اس��ت. هاش��مي تاكيد 
كرد: كمبود مقطعي برخي فرآورده هاي 
سالمت محور در كشور به دليل تأخير در 
تامين ارز مورد نياز يا نبود مرغوبيت ارز 
تامين شده، بوده است؛ اما با ساماندهي 
تامين ارز ترجيحي و افزايش بهره وري در تخصيص 
آن در سال جاري، اميدواريم چالش هاي موجود به 
حداقل برس��د. او همچنين افزود: اداره كل طبيعي، 
سنتي و مكمل س��ازمان غذا و دارو طي جلساتي با 
ش��ركت هاي تامين كننده شيرخشك هاي رژيمي 
اقدامات الزم براي توليد و واردات هرچه سريع تر اين 
فرآورده ها را به شركت هاي مربوطه اعالم كرده است و 
به زودي شاهد تزريق ميزان بيشتري از اين فرآورده ها 
به بازار خواهيم بود تا مصرف كنندگان اين فرآورده ها 

مشكلي نداشته باشند.

دعايروزهفدهمماهمباركرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم
اللهّماْهِدنيفیِهِلصاِلِحاألْعماِلواْق�ِضليفیِهالحواِئجواآلماِليامناليْحتاُجاليالّتْفسیر

والسواِلياعاِلمًابمافيُصدوِرالعالمینصّلعليمحّمٍدواهللالّطاِهرين.

خداي�اراهنماييامكندرآنبهكارهايشايس�تهواعمالنیكوب�رآوربرايمحاجتهاو
آرزوهايم.ايكهنیازيبهس�ويتتفس�یروس�والندارد.ايدانايبهآنچهدرس�ینههاي

جهانیاناستدرودفرستبرمحمدوآلطاهراو.
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