
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2208  Sun. May 8. 2022  يكشنبه   18  ارديبهشت 1401   6 شوال 1443  سال هشتم  شماره 2208  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
13361000

شاخص بورس
1543847

يادداشت- 1

با مردم صحبت كنيد
همانطور كه بخش خصوصي 
در سال هاي گذشته بارها اعالم 
ك��رده، تك نرخي ك��ردن ارز 
يك��ي از اولويت هاي غيرقابل 
فراموشي در اقتصاد ايران است، 
ارز چند نرخي كه با محوريت 
ارز 4200 توماني در سال هاي 
گذشته اجرايي شده، بستري 
تازه براي فساد و رانت ايجاد كرده و اين عدم شفافيت در 
نهايت به ضرر اقتصاد ايران تمام شده است. با اين وجود 
همانطور كه در تذكرهاي گذش��ته نيز به آن اشاره شده 
بود، نحوه حذف اين ارز و چگونگي اجراي آن بيشترين 
اهميت را دارد. در واقع در اين ترديدي نيس��ت كه اقشار 
مختلف مردم در سال هاي گذشته تحت تاثير فشارهاي 
اقتص��ادي زيادي قرار داش��ته اند و همين موضوع وضع 
معيشت آنها را دشوار كرده است. در چنين بستري اينكه 
حمايت از مردم همچنان در دس��تور كار باشد و فشاري 
تازه به آنها وارد نشود قطعا مهم ترين اولويت خواهد بود. 
دولت سيزدهم از همان روزهاي آغاز به كار خود بارها از ارز 
4200 توماني انتقاد كرده و از برنامه خود براي حذف آن 
خبر مي داد، موضوعي كه مورد استقبال فعاالن اقتصادي 
نيز قرار گرفت اما در ماه هاي گذشته هيچ برنامه و طرحي 
در اين زمينه ارايه نشده اس��ت. در واقع در زمان تحويل 
اليحه بودجه امسال به مجلس يعني آذر ماه سال گذشته 
ادامه در صفحه 6 دولت اعالم آمادگي كرد كه اين... 

عباس آرگون
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چالش »هزينه ساخت« در انبوه سازي دولت

يادداشت-2

يادداشت-6

يادداشت-5 يادداشت-4يادداشت-3

زمان جبران نرسيد!سرمايه گذاري جديد در بورس

نوشدارو بعد ازمرگ سهراب

س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
راهكار سه   گانه   اي را براي تغيير 
وضعيت و بهبود صندوق هاي 
دولتي )ETF( در هيات   مديره 
جمع   بندي و پيش��نهاد كرده 
ك��ه اكنون اجرايي  ش��دن اين 
راهكاره��ا، منوط ب��ه تصويب 
ش��وراي عال��ي بورس اس��ت. 
پيش بيني مي شود با اجرايي  شدن اين پيشنهادها، قيمت 
تابلوي صندوق هاي دارا يكم و پااليشي  يكم به ۹۵  درصد 
از ارزش ذاتي خود برس��د. بر اس��اس اي��ن راهكارها ابتدا 
اشخاص غيردولتي سهامدار اين صندوق ها مي توانند در 
صندوق ها اعمال رأي كنند. همچنين صندوق هاي ETF به 
صندوق هاي فعال و بخشي تبديل شوند؛ يعني صندوق ها 
مي توانند تركيب سبد سهام را تغيير بدهند و بازارگردان نيز 
داشته باشند و در پايان، واحدهاي ممتاز اين صندوق ها در 
مزايده به فروش برسند و به بخش خصوصي واگذار شوند 
تا نقدينگي بيش��تري جذب كنند. صندوق واسطه   گري 
مالي يكم، س��هام  باقي  مانده دولت در بانك هاي تجارت، 
ملت، ص��ادرات و بيمه هاي البرز و اتكايي ب��ود كه وزارت 
اقتصاد به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي، مطابق با 
شرايط و قوانيني، اقدام به واگذاري آن با 20 درصد تخفيف 
كرد. صندوق س��رمايه گذاري پااليش��ي  يكم نيز از سهام 
ش��ركت هاي پااليش نفت تهران )شتران(، پااليش نفت 
تبريز )شبريز(، پااليش نفت اصفهان )شپنا( و پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر( تشكيل شد. صندوق هاي قابل معامله 
يا ETF در دولت گذشته، متاسفانه با تبليغات بسيار عرضه 
شدند؛ اما روز به  روز ارزش ذاتي اين صندوق ها كاهش يافت 
و در حال حاضر، حدود ۳۵  درصد با ارزش ذاتي خود اختالف 
دارند. مساله زيان سرمايه گذاران در صندوق هاي دولتي را 
از دو بعد مي توان بررسي كرد. از نظر احتمال كاهش ارزش 
اين صندوق ها با توجه به ماهيت ريسكي سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه ترديدي وجود ندارد، ولي قابل توجيه نيست؛ 
يعني دولت، عالوه بر اينكه بايد از تبليغ زياد اين دو صندوق 
خودداري مي كرد، مي توانس��ت مانند س��اير عرضه هاي 
اوليه در بازار س��رمايه براي دوره مشخصي، نرخ بازخريد 
مشخصي را دست كم در نرخ پذيره نويسي يا سود حداقلي 
تضمين كند. در دولت دوازدهم، صندوق هاي واسطه   گري 
مالي دارا يكم و پااليش، به عموم مردم واگذار ش��دند؛ ولي 
به دليل فقدان  نقش مديريتي اين دو صندوق در مديريت 
شركت هايي كه سهامدار آن هستند، مس��ووالن اين دو 
صندوق نتوانسته   اند سبدگرداني مناسبي انجام بدهند. اگر 
بخواهيم از نظر س��رمايه گذاري به وضعيت صندوق هاي 
پااليشي  يكم و دارا يكم در بازار سرمايه و تاثير تصميمات 
اتخاذ شده در سازمان بورس بر اين صندوق ها نگاه كنيم - در 
صورتي كه حمايت   هاي جدي و مناسبي از اين دو صندوق 
انجام بگيرد - سبب احياي مجدد اين صندوق ها مي شود. 
يكي از گزينه هاي مناسب سرمايه گذاري براي افرادي كه 
قصد سرمايه گذاري در بازار سرمايه را دارند، صندوق هاي 
ادامه در صفحه 6 پااليشي و دارا يكم هستند.  

زمس��تان قرن پي��ش بود كه 
رييس دولت دوازدهم به مردم 
گفت هر چي پول داريد جمع 
كنيد بياريد تو بورس اين بازار 
بدون ريسك س��ود آنچناني 
بهتون ميده و مردم از همه جا 
بي خبر پولش هاشون رو آوردن 
تو بورس و تقريبا ۹0 درصد اين 
پول ها به اس��م زيان سود  رفت هوا و هيچ كس پاسخگو 
نبود و هنوز مردم دنبال جبران اون زيان هستند. همون 
زمان يعني س��ال 1۳۹۹ مردم و رسانه هاي مطالبه گر 
خيلي تالش كردند كه اين زيان ها به هر نحوي ش��ده 
جبران بشه اما خبري از جبران ضرر و زيان نشد و آخرش 
هم دولت تغيير كرد. بعضي از مردم هميشه ميگن كه 
دولت دوازدهم به ما بدهي داره و بايد همون زمان كمك 
مي كرد زيان ما جبران شه اما كمك نكرد! اينم نظر مردمه 
و نميشه چيزي گفت. زمان گذشت و دولت تغيير كرد 
و رسيديم به دولت سيزدهم، در زمان انتخابات ابراهيم 
رييسي تنها كانديداي رياس��ت جمهوري بود كه رفت 
تاالر بورس و بين مردم و بهش��ون اطمينان داد كه ضرر 
و زيان شما جبران ميشه اما االن تقربيا 10 ماه از شروع 
به كار دولت جديد ميگذره و بورس رشد چنداني نكرده؛ 
درسته با شروع قرن جديد شاخص كل بورس كمي رفت 
باال ولي بررسي پرتفوي سهامداران نشون ميده كه زيان 
ادامه در صفحه 6 سهامداران جبران نشده! 

بروز رفتارهاي خارج از كنترل 
ربط��ي به جاي��گاه اجتماعي، 
تحصيالت و حت��ي مقام افراد 
ندارد. اين اتف��اق در لحظه رخ 
مي دهد، رفتاري خارج از كنترل 
كه بعضا آسيب زننده هم هست. 
هر كسي مي تواند در شرايطي 
چنين رفتارهايي را از خود بروز 
دهد، اما چه بايد كرد كه اين اتفاق ها رخ ندهد. متاسفانه 
مساله اي كه سال هاس��ت در كشور ما ناديده گرفته شده 
اس��ت، بررسي سالمت افراد است. هر فردي كه قرار است 
در جايگاهي قرار بگيرد، شغلي را انتخاب كند، يا مسووليتي 
به او واگذار ش��ود بايد مورد بررسي رواني قرار بگيرد. اما از 
آنجايي كه پرداختن به اين موضوع در كشور ما به نوعي تابو 
به حساب مي آيد، افراد از اينكه تن به چنين بررسي هايي 
بدهند طفره مي روند. مثال يك پزشك اگر قرار باشد براي 
اينكه كار خود را در يك بيمارس��تان يا مطب شروع كند، 
حاضر نيس��ت براي پذيرش اين مسووليت مورد بررسي 
رواني قرار بگيرد. يا يك معلم يا هر فرد ديگري كه مي خواهد 
ادامه در صفحه 8 در جايگاهي قرار بگيرد كه... 

جوابيه

دولت سيزدهم به دنبال بازكردن گره هاي چندين ساله صنعت نفت

راهكارهاي تقويت ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم»مردم« را فراموش نكنيد

بسمه تعالي
جناب آقاي حضرتي

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
با س�ام و آرزوي قبولي طاع�ات و عبادات، نظر به 
انتشار مطلبي با عنوان »چرا حساس نمي شويد؟« 
م�ورخ 1401/2/5 در روزنامه تعادل به نقل از دكتر 
فرش�اد مومني كه ضمن آن مطالب�ي در خصوص 
گاز س�وزانده ش�ده و ارتباط آن با كسري بودجه 
كشور و طرح برخي مطالب اشتباه و دور از واقعيت، 
توضيحات�ي جهت اطاع ايش�ان و تنوي�ر افكار 
مخاطبان آن جريده ارسال مي گردد. لذا خواهشمند 
است مقرر فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات، 

توضيحات ارسالي در روزنامه تعادل انتشار يابد.
علي فروزنده

مديركل

رونوشت: جناب آقاي عرفاتي، معاون محترم سخنگو و دبير 
شوراي اطالع رساني دولت

اهتمام وزارت نفت براي جلوگيري از س��وزاندن گازهاي 
همراه

دولت سيزدهم به دنبال بازكردن گره هاي چندين ساله 
صنعت نفت

نظر به انتشار سخناني به نقل از دكتر فرشاد مومني، عضو 
هيات علمي دانشكده اقتصاد عالمه طباطبايي تهران در 
گزارشي با عنوان »چرا حساس نمي شويد؟« منتشره در 
روزنامه تعادل مورخ 1401/2/۵؛ كه ضمن آن درخصوص 
موضوع سوزاندن بخش بزرگي از گاز كشور و ارتباط آن با 
بحث كس��ري بودجه مطالبي را مطرح كرده بودند، چند 
نكته جهت استحضار ايش��ان و مخاطبان روزنامه تعادل 

ارايه مي شود: 
1- دكت��ر مومني در حال��ي معتقد اس��ت »االن بخش 
بزرگي از گاز كشور س��وزانده مي شود«، كه هيچ سندي 
در اين خصوص ارايه نك��رده و با كلي گويي رقم حدودي 
آن را »معادل روزانه 200 ميليارد تومان« اعالم كرده اند. 
كارشناس��ان صنعت نفت مي دانند حج��م گازي كه در 
حال حاضر در تاسيسات نفتي روانه مشعل مي شود، بسيار 
كمتر از رقم برآوردي اعالم شده از سوي ايشان است و در 
مقايسه با توليد روزانه گاز كشور بخش كوچكي به شمار 
مي رود. البته وزارت نفت در دولت سيزدهم سوزاندن حتي 
يك مترمكعب گاز را در مشعل قبول نداشته و در همين 

راستا ظرف ماه هاي اخير با امضاي 28 قرارداد جمع آوري 
گازهاي مشعل به ارزش حدود يك ميليارد يورو، گام هاي 
بزرگي برداشته اس��ت كه طبق برنامه ريزي، اين پروژه ها 
طي 2 تا ۳ سال آتي به بهره برداري خواهد رسيد و بخش 
مهمي از گازهايي كه در مشعل سوزانده مي شود به عنوان 
خوراك، راهي مجتمع هاي پتروشيمي ش��ده و با ارزش 
افزوده چند ده برابري براي كشور ارز آوري به همراه خواهد 
داشت. اما بديهي است كه اين ارزش افزوده در برابر كسري 
بودجه سنگين دولت عدد قابل توجهي به شمار نمي رود 
و جمع آوري همه گازهاي مشعل با وجود سرمايه گذاري 
س��نگيني كه نياز دارد، در نهايت حتي بخش كوچكي از 

كسري بودجه كشور را جبران نخواهد كرد.
2- سياس��ت اصول��ي وزارت نف��ت در دولت س��يزدهم 
افزايش توليد نفت خام و گاز غني همگام با توسعه صنايع 
پتروپااليشي و با هدف نهايي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و 
جلوگيري از خام فروشي با تكيه بر توان داخلي است. همسو 
با اين سياست، وزارت نفت در دولت سيزدهم عزم خود را 
براي توسعه پتروپااليشگاه ها در كش��ور جزم نموده و به 
زودي عمليات اجرايي مجتمع پااليشي به نام سردارسپهبد 
شهيد سليماني را آغاز خواهد كرد كه با ساخت آن در عمل 

مشخص خواهد شد اجراي سياست هاي ابالغي مقام معظم 
رهبري در زمينه جلوگيري از خام فروشي تنها در حرف 

نبوده و در ميدان عمل خواهد آمد. 
۳- درخصوص س��اير موارد و ش��بهاتي كه دكتر مومني 
درخصوص وزارت نفت مطرح كرده اند بايد گفت، وزارت 
نفت دولت س��يزدهم، ضمن احترام به همه زحماتي كه 
دولت هاي گذشته در ادوار مختلف براي توسعه صنعت نفت 
كشيده اند، ميراث دار گره هايي است كه در طول ساليان 
گذشته به آن زده شده و تجميع اين مسائل سبب شده است 
تا با پديده وعده هاي عمل نشده در برخي حوزه ها مواجه 
باشيم كه حل كردن آنها با توجه به تشديد تحريم ها و عدم 
سرمايه گذاري در سال هاي گذشته نيازمند تواني چند برابر 
دولت هاي گذشته است. اصالح برخي رويه هاي ناصحيح، 
مقابله با بي عملي و ترك فعل هايي كه در گذشته صورت 
گرفته در عين شفاف سازي و پاسخ گويي نيازمند اقدامات 
انقالبي است كه وزارت نفت دولت سيزدهم خود را متعهد 
به آن مي داند. وزارت نفت ضمن استقبال از طرح مباحث 
كارشناس��ي و نقدهاي اصولي جامعه دانشگاهي كشور، 
آمادگي خود را جهت دريافت راهكارها و ايده هاي نخبگان 

دانشگاهي براي كمك به حل مسائل خود اعالم مي دارد.

1- سرانجام مس��ووالن دولتي به 
ناكارآمدي ارز 4200 توماني »آرد« 
در شرايطي »خاص«، راي دادند 
و آن را ح��ذف كردند. مس��اله اي 
كه منج��ر به گران��ي محصوالت 
وابسته به »آرد« از جمله ماكاروني 
و انواع نان صنعتي شده است. از ديد 
صاحبنظران اقتصادي و حتي سياسي، حذف ارز ترجيحي 
به داليل متعدد از جمله ناكارآمدي آن درتسهيلِ معيشت 
مردم، فسادزايي، رانت سازي براي گروه هاي خاص و دامن 
زدن به قاچاق كاالهاي اساسي امري مقبول و درست است. 
در عين حال، اجراي چنين طرحي را نيازمند انجام برخي 
پيش شرط ها از جمله بازگرداندن ثبات به اقتصاد از طريق 
مهار تورم، تخصيص يارانه ب��ه خانواده هايي كه از اجراي 
حذف ارز ترجيحي آسيب مي بينند، اطالع رساني پيش 

از اجرا و... مي دانند.
2- بررسي اظهارات مسووالن دولتي درباره علل حذف ارز 
ترجيحي »آرد« در روزهاي گذشته نشان مي دهد، وزن 
»شرايط خاص« و نه »ناكارآمدي ارز ترجيحي در تسهيل 
زندگي مردم« در اتخاذ تصميم براي حذف اين ارز برجسته 
بوده است. در تشريح اين شرايط خاص به اثر جنگ روسيه 
عليه اوكراين  و بر افزايش قاچاق مواد خوراكي به كشورهاي 
همسايه اشاره شده اس��ت. اينكه روسيه و اوكراين حدود 
۳0 درصد از گندم و جوي جهان را تامين مي كرده اند اما 
حاال در دوران جنگ، اين مساله به مخاطره افتاده است و 

از اين جهت، عرضه جهاني اين محصوالت دچار كسري 
۳0 درصدي شده است. يا اينكه ارزهاي ترجيحي مصوب 
در بودجه س��ال گذش��ته در همان 4 ماهه نخست سال 
1400 پاي��ان يافتند و دولت مجبور ب��ه اخذ مجوز براي 
ماه هاي بعدي شد. از اين رو، تقريبا در كالم مسووالن ديده 
يا شنيده نمي شود كه ارز ترجيحي اثر مثبتي در معيشت 
مردم نداشته است. اما بررسي هاي اقتصادي نشان مي دهد 
كه رشد قيمت گروه كاالهاي برخوردار از ارز ترجيحي تقريبا 
با رشد قيمت گروه كاالهاي بي بهره از ارز ترجيحي طي 4 
سال گذشته برابر بوده است. مساله اي كه نشان مي دهد، 
تورم و جهش نرخ ارز به يك اندازه دامن اين دو گروه كااليي 
را گرفته است و در نتيجه، ارز ترجيحي نتوانسته اثر تورم 

كاالهاي اساسي را در زندگي مردم مهار كند.
۳- بي توجهي مسووالن به مساله »ناكارآمدي ارز ترجيحي 
در تسهيل معيشت مردم« علل مختلفي مي تواند داشته 
باشد. اما بي گمان يكي از علت ها، »شتاب زدگي« در تصميم 
به حذف ارزترجيحي »آرد« در شرايط »خاص« پيش گفته 
اس��ت. به عبارت ديگر، مي توان گفت، در صورتي كه آن 
شرايط »خاص« طي چند ماهه اخير شكل نمي گرفت و به 
اين مرحله نمي رسيد، به احتمال زياد، مسووالن همچنان 
براي ساماندهي به مساله ارز ترجيحي، دچار ترديد بودند.
اما وقتي به عينه مشاهده كردند، در شرايطي كه دولت با 
كسري بودجه اي حدود ۵00 هزار ميليارد تومان دست به 
گريبان است، اما گروهي دالل و سودجو و همچنين اتباع 
ادامه در صفحه 6 كشورهاي همسايه از...  

انتظار داريم كه اگر بانك مركزي 
تخلفي را گزارش مي كند به سرعت 
با آن برخورد ش��ود. در ش��رايط 
تحريمي هيچ معنا و مفهومي ندارد 
كه صادركننده و واردكننده خارج 
از ضواب��ط بانك مرك��زي ارز را به 

گردش در بياورند.
در كشوري كه تورم ساختاري بااليي در سال هاي مختلف 
داشته است، طبيعتا اصالح نظام بانكي بايد از بانك مركزي 
و رابطه اين بانك با ساير بانك ها شروع شود. بخشنامه جديد 
بانك مركزي مبني بر ممنوعيت اعطاي اعتبار جديد به 
بانك ها بدون دريافت وثيقه در قالب اضافه برداشت تحول 
ايجاد مي كند و يك مقداري انضباط بخشي در رابطه بين 
بانك ها و شبكه بانكي با بانك مركزي ايجاد مي كند. اين در 
حالي است كه در گذشته بانك ها بدون هيچ محدوديتي 
مي توانس��تند از منابع بانك مركزي برداشت كنند و اين 
برداش��ت ها در قالب وجوهي بود كه به صورت بي ضابطه 
تبديل به نقدينگي مي ش��د كه اينها تورم ساختاري ما را 
تش��ديد مي كرد. ولي با اين بخشنامه انضباط بخشي به 

برداشت وجوه از منابع بانك مركزي ساماندهي مي شود.
مهم تري��ن عامل كاهش ارزش پول ملي در يك كش��ور، 
بدهي كوتاه مدت خارجي يا عواملي است كه اثري مشابه 
داشته باشند. در تجربه بيش از ۵0 ابرتورم دنيا، مي بينيم 
كه در كشورهايي از جمله تركيه، ونزوئال و كشور انگليس 
در سال 1۹82 و حتي بحران ارزي در جنوب شرق آسيا در 

اواخر قرن گذشته، همه اينها ناشي از بدهي هاي كوتاه مدت 
خارجي اس��ت. منتها در كشور ما كه هميشه بدهي هاي 
كوتاه مدت خارجي پايين بوده، يك سري عواملي وجود 
دارد كه همان اثر را ايجاد مي كند. مثال تقاضاهاي شديد به 
كاالهاي اساسي به گونه اي كه سالي 14 ميليارد دالر برآورد 
نياز ايران به كاالهاي اساسي است. يا در سال گذشته فقط 
4 ميليارد يورو موبايل به كشور وارد شده است. بنابراين اين 
بدهي هاي كوتاه م��دت خارجي يا خريدهاي كوتاه مدت 
ساالنه خارجي كه دائما در سال هاي مختلف تكرار مي شود، 

اينها عامل كاهش ارزش پول ملي است.
بايستي در خصوص كاالهايي كه مي شود واردات نداشت، 
كنترل صورت بگيرد. هرچند مي دانيم كه كاالي ضروري 
همچون گندم بايد واردات داشته باشد؛ ولي در خصوص 
وارداتي همچون موباي��ل، خودرو و كاالهايي كه ضرورت 
چنداني در شرايط تحريم ندارند، اگر بتوان كنترل و مديريت 
كرد، به نظر مي رسد كه مهم ترين عامل تقويت پول ملي در 
كوتاه مدت خواهد بود. همچنين اگر بخواهيم در بلندمدت 
اقتصادمان يك اقتصاد پويا و قوي باشد و ارزش پولي ملي 
و قدرت خريد مردم حفظ ش��ود، ناگزيريم كه بنيان هاي 
توليدمان را تقويت كنيم. صادرات براي يك كش��ور هيچ 
موضوعيتي ندارد مگر اينكه بهره مندي آن كش��ور از ارز 
حاصل از ص��ادرات رقم بخورد. به بيان ديگر، اگر صادرات 
ريالي انجام دهيم، چيزي جز زيان براي كش��ور نخواهد 
داشت. بنابراين اگر صادرات انجام داديم و ارز آن صادرات به 
ادامه در صفحه 6 چرخه رسمي اقتصاد كشور به... 
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با وجود گذشت چند از روز از آغاز عجيب جراحي اقتصادي 
دولت، همچنان مشخص نيست كه سرنوشت قيمت نان و 
نحوه حمايت از مردم مشخص نيست. در روزهاي گذشته 
دولت بخش��ي از يارانه نان را حذف كرده و به اين ترتيب 
قيمت آردي كه در اختي��ار واحدهاي صنعتي و نان هاي 
فانتزي قرار گرفت��ه، با قيمتي باالتر در اختي��ار آنها قرار 
گرفته و همين موضوع به افزايش قيمت نهايي محصوالت 
منجر شده اس��ت. جداي از آن اما خبرهاي مختلفي كه 
بازار نان هاي س��نتي منتشر ش��ده نيز نشان مي دهد كه 
الاقل در برخي واحدهاي صنفي، قيمت نان افزايش يافته 
است، موضوعي كه از سوي مقامات مختلف دولت تكذيب 

شده است.
گندم جز كاالهايي اس��ت كه دولت از گذش��ته تا امروز، 
مديريت كامل بازار آن را با هدف پايين نگه داشتن قيمت 
براي مصرف كننده نهايي در اختيار داشته است. از خريد 
تضميني گندم از كشاورزان گرفته تا واردات مستقيم گندم 
مورد نياز از مبادي مختلف بخشي از برنامه ريزي است كه در 
حوزه تامين انجام شده است. در كنار آن در فرآيند توزيع نيز 
دولت آرد را با قيمتي پايين تر در اختيار نانوايي قرار مي دهد و 
به اين ترتيب نان نهايي كه به دست مصرف كننده مي رسد 
با حمايت مستقيم دولت با نرخي پايين تر عرضه مي شود. 
جدا از آن از سال97 و اجراي طرح ارز 4200 توماني، گندم 
يكي از كاالهايي بود كه همواره در فهرست دريافت اين ارز 
قرار داشت و در ماه هاي گذشته نيز همچنان تخصيص ارز 

براي واردات آن ادامه پيدا كرد.
هرچند هنوز دولت به طور دقيق برنامه خود براي گندم را 
مشخص نكرده اما به نظر مي رسد در روزهاي گذشته يك 
فرايند جديد كليد خورده كه هدف آن انتقال يارانه آرد از 
توليدكننده به مصرف كننده است. به اين ترتيب دولت به 
جاي آنكه پول گندم را در ابتداي فرآيند پرداخت كند، قصد 
دارد آن را به طور مستقيم در اختيار مردم قرار دهد تا آنها بر 

اساس سهميه خود نان ارزان تر تهيه كنند.
البته اين موضوع نيز هنوز مورد تاييد قرار نگرفته و حتي 
دولت بحث هايي كه درباره صدور كارت نان مطرح شده بود 
را نيز تكذيب كرده است. در آخرين واكنش، وزارت كشور 
در بيانيه رسمي اعالم كرد: رسانه هاي معاند از روز گذشته با 
انتشار تصاوير كارت جعلي يارانه نان به دنبال تشويش اذهان 
عمومي و ايجاد نگراني نسبت به عرضه نان در داخل كشور 
برآمده اند. اكنون كه دولت مردمي و عدالت محور رييسي در 
بحبوحه جنگ اقتصادي همه جانبه دشمن، براي عبور از ارز 
رانت آور و فس��ادزا با پرداخت يارانه مستقيم به مردم وارد 
عمل شده است، انتظار مي رود رسانه هاي كشور با درك 
صحيح از ش��رايط موجود، در كنار نقد سازنده كه موجب 
بالندگي دولت خواهد ش��د، دستاوردها و خدمات ارزنده 
دولت مردمي هم مورد توجه قرار دهند. همچنين در مقابله 
با فضاسازي هاي رسانه هاي معاند، فعاالنه تر و سريع تر عمل 
كنند و به سهم خود ياري گر دولت در عبور دادن كشور از 

مشكالت اقتصادي باشند.
در اين اطالعيه تصريح شده است: دولت مردمي رييسي 
بنا دارد، بر اساس توصيه هاي رهبر انقالب در مراسم تنفيذ 
حكم رياست جمهوري كه تاكيد داشتند دولت، مسائل، 

مشكالت و راه حل ها را با مردم در ميان بگذارد، تالش دارد 
تصميم هاي كالن و راهبردي را ش��فاف با مردم در ميان 
بگذارد و ملت را در تصميم هاي خود سهيم سازد. از اين رو، 
از رسانه ها و فعاالن فضاي مجازي انتظار مي رود، سهم خود 
را در فرضيه جهاد تبيين بيش از گذشته ادا كنند و در زماني 
كه دولت در حال جراحي اقتصادي است، در مقابل ماشين 
تخريب و تحريف بدخواهان و رسانه هاي معاند، روشنگري 
داشته باشند و اجازه ندهند در جنگ روايت ها، دشمنان 

ذهن ملت بزرگ ايران را مخدوش سازند.
اين اطالعيه نشان مي دهد كه الاقل فعال خبري از كارت 
نان نيست اما احتماال يارانه نان در كارت بانكي يارانه بگيران 
شارژ خواهد شد. اينكه قيمت نهايي نان چگونه تعيين شود، 
چه ميزان از آن در كارت بانكي ش��ارژ شود و چه افرادي از 
فهرست حمايت حذف شوند موضوعاتي است كه هنوز 
توضيح دقيقي براي آن وجود ندارد، آنچه كه قطعي است 
صحبت هاي معاون اول رييس جمهور است كه در آن اعالم 

شده يارانه نان و دارو حذف نخواهد شد.
معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه يارانه نان و دارو 
به هيچ وجه حذف نمي شود، اظهار كرد: براي نان سنتي 
يارانه اي در نظر  گرفته شده كه طبق مصوبه مجلس بايد به 
صورت كاالبرگ  الكترونيكي پرداخت شود  و براي كاالهاي 
اساسي ديگر نيز مبلغي ماهانه در نظر گرفته شده تا افزايش 

قيمت ها جبران شود.
وي افزود: اقشار با درآمد باالتر بخشي از هزينه تأمين اين 
كاالها را پرداخت مي كنند اما اقش��ار نيازمند و كم درآمد 
جامعه به طور كامل از اين كمك هزينه ها بهره مي برند و 

پولي كه به آنها تعلق مي گيرد، آرامش آنها را تأمين مي كند. 
مخبر با بيان اينكه اين كمك هزينه ها قبل از آزادس��ازي 
قيمت ها به حساب سرپرس��تان خانوار واريز خواهد شد، 
اظهار ك��رد: در كنار اين تمهيدات براي دهك هاي پايين 

جامعه سبد سهام نيز در نظر گرفته شده است.
مخبر با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت برخي اقالم در هفته 
اخير، اظهار كرد: منشأ گراني برخي كاالها الزامات قانوني 
بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي 
است. دولت بر اساس الزام قانوني بايد از اول فروردين ۱40۱ 
اقدام به حذف ارز ترجيحي مي كرد ولي براي آنكه در ايام 
نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختي نشوند، اين كار در 

آن مقطع صورت نگرفت.
معاون اول رييس جمهوري افزود: از سويي ديگر با اجراي 
قانون به دليل گراني آب، برق و گاز و افزايش ارزش افزوده 
كاالها و نيمايي شدن عوارض گمركي، به طور طبيعي تورم و 
گراني به بازار تحميل مي شد. وي تاكيد كرد: افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي در دنيا هم شرايط را به گونه اي كرده بود 
كه حتي برخي كش��ورهاي اروپايي براي اولين بار برخي 
كاالها را سهميه بندي كردند. دولت در اين شرايط بر اساس 
الزامات قانوني و براي جلوگيري از كمبود كاالهاي اساسي 
و همچنين مقابله با قاچاق و صدور اين كاالها، جهت دهي 

به ارز ترجيحي را در دستور كار قرار داد.
مخبر افزود: اينكه در بخش توليد، يك ش��ركت ۵0 هزار 
ميليارد تومان در يك سال سود مي كند، ناشي از فعاليتش  
نبوده بلكه به خاطر آن بوده كه مواد اوليه و خدمات ارزان 
دريافت مي كرد و آن را به صورت آزاد مي فروخت يا صادر 

مي كرد.معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: بهره مندي 
از رانت باعث درآمدهاي كالن براي واردكنندگان  و برخي 

شركت ها شده اما بخش عمده مردم در مضيقه قرار دارند.
وي با اشاره به تأثير گراني ها بر اقشار كم درآمد تصريح كرد: 
گرچه گراني ها به همه آحاد ملت فشار مي آورد اما دهك هاي 
پايين و بسيار كم درآمد بيشترين آسيب را مي بينند. مخبر 
با تاكيد بر لزوم ساماندهي ارز 4200 توماني و توزيع عادالنه 
يارانه ها، گفت: جراحي اقتصادي باعث فضاسازي از سوي 
كساني مي ش��ود كه رانت هاي كالن مي برند و به همين 
دليل براي دولت ها هزينه داش��ته است. اگر ارز ترجيحي  
در مقطعي كه نرخ ارز ۱2 هزار تومان بود حذف مي ش��د 
هزينه هاي كمتري داش��ت اما امروز به دليل افزايش نرخ 
ارز تبعاتي جدي دارد و بايد براي آن از آبرو گذشت . معاون 
اول رييس جمهوري تاكيد كرد: از همه دلسوزان و نخبگان 
مي خواهيم كه در اين اصالح اقتصادي، دولت را ياري دهند 
و براي آحاد جامعه تبيين كنند كه ارز 4200 توماني مغاير 
عدالت بود و توليد كشور را با چالش مواجه كرد و هيچ سودي 

براي مردم نداشت.
صحبت هاي مخبر نش��ان مي دهد كه دولت تالش براي 
تغيير در ش��رايط اجراي ارز 4200 توماني را آغاز كرده اما 
همچنان مشخص نيست كه روش نهايي براي اين كار چه 
خواهد بود. از س��وي ديگر اينكه يارانه نان به چه شكل در 
قالب كاالبرگ عرضه مي شود نيز نامشخص است. با توجه 
به باال گرفتن انتقادات از دولت درباره نحوه باال بردن قيمت 
آرد، احتماال در روزهاي آينده تيم اقتصادي رييسي بايد 

برنامه دقيق خود را براي اين تغييرات ارايه كنند.
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دولت جديد كره جنوبي 
و مالحظات درباره ايران

دفتر مطالعات سياس��ي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي طي گزارشي به بررسي روي كار آمدن 
دولت جديد كره جنوبي و مالحظات مربوط به روابط 
با جمهوري اس��المي ايران پرداخت. به گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در اين گزارش بيان 
شده: دوره پنج ساله رييس جمهور جديد كره جنوبي 
از 20 ارديبهش��ت ماه ۱40۱ آغاز مي شود. بيستمين 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور اسفند گذشته 
برگزار شد و س��وك يول از حزب محافظه كار با كسب 
اكثريت آرا در اين انتخابات به پيروزي رس��يد. ايران و 
كره جنوبي در سال ۱9۶2 مناسبات ديپلماتيك خود را 
آغاز كردند و سال جاري شصتمين سالگرد اين مناسبات 
است. روابط دو كشور طي سال هاي گذشته داراي فراز و 
نشيبهاي زيادي بوده است، اما با وجود اين، مناسبات دو 
كشور تا سال 20۱7 قابل قبول بود. در اين گزارش تصريح 
شده: پيش از توافق هسته اي )برجام( كره جنوبي دومين 
شريك تجاري ايران بود. با شكل گيري توافق هسته اي 
بستري مناسب براي ارتقاي سطح مناسبات دو كشور 
فراهم شد به طوري كه كره جنوبي بزرگ ترين خريدار 
گاز ايران و ايران به س��ومين منبع بزرگ صادركننده 
نفت به كره تبديل شد. با خروج يكجانبه امريكا از برجام 
و اعمال تحريم هاي مجدد عليه كشورمان، روابط تهران 
� سئول شكل ديگري به خود گرفت. با آغاز تحريم هاي 
مجدد غرب، سئول به تبعيت از واشنگتن روابط خود را با 
كشورمان كاهش داد. حجم روابط تجاري بين دو كشور 
از ۱2 ميليارد دالر س��ال 20۱7، با گذشت چهار سال 
به صفر نزديك شده است. همكاري كره با تحريم هاي 
امريكا منجر به تغيير رويكرد جمهوري اسالمي ايران 
نسبت به سياست تجاري با اين كشور شده است. انتقاد 
اصلي ايران به كره جنوبي اين اس��ت كه اين كش��ور با 
پيروي محض از تحريم هاي امريكا و بي اعتنا به سابقه 
روابط دو كشور، حتي در دوران كرونا حاضر به تعامل در 
زمينه اقالم بشردوستانه اعم از غذا و دارو با ايران نبوده 
است. در بخش ديگري از اين گزارش ذكر شده: بنابراين 
از نظر مقامات كشورمان با فرض رفع تحريم هاي ظالمانه 
غرب، روابط تهران و سئول مانند قبل نخواهد بود. اگر هم 
روابط دو كشور در آينده عادي شود شركت هاي كره اي 
از اين پس بايد به جاي فروش كاالهاي مصرفي، درباره 
سرمايه گذاري، انتقال دانش فني و مشاركت در توليد 
در داخل ايران برنامه ريزي كنند. بنابراين با توجه به عدم 
توانايي كره جنوبي در برقراري روابط راهبردي و پايدار، 
سياست تجاري ايران در قبال كره جنوبي و موضوعات 
مشترك براي همكاري دوجانبه طي چند سال اخير 
تغيير كرده و اين سياست نسبت به رييس جمهور جديد 
هم ادامه خواهد داش��ت. در اين گزارش پس از بررسي 
مختصر نظام سياسي كره جنوبي و سير مناسبات متقابل 
تهران � سئول به مهم ترين فرصتها و چالشهاي پيش 

روي روابط دو كشور پرداخته خواهد شد. 

گاف جديد بايدن درباره ايران
رييس جمهور امريكا در يك سخنراني به اشتباه گفت 
كه بارها به ايران سفر كرده اس��ت. به گزارش روزنامه 
واش��نگتن تايمز، جو بايدن رييس جمهور امريكا روز 
جمعه در س��خنراني خود در ميان كاركنان كارخانه 
»يونايتد پرفورمنس متال��ز« در ايالت اوهايو بار ديگر 
گاف داد و گفت كه در دوران كاري خود، ۵0 بار به عراق، 
ايران و افغانستان سفر كرده است. بايدن در سخنان خود 
گفت: من بيش از ۵0 بار داخل و خارج از افغانس��تان، 
ايران و عراق بوده ام، منظورم عراق است. ۵0 بار، 4۸ بار 
و هم اكنون همين كاره��ا را در اوكراين انجام داده ايم و 
در آنجا بوده ايم. بايد بگويم كه شما تفاوت بسيار بزرگ و 
خارق العاده اي ايجاد كرده ايد. به نوشته واشنگتن تايمز، 
جو بايدن دفعات زيادي به عراق و افغانستان سفر كرده 
اس��ت و يكي از آنها براي ديدار با پس��رش »بيو« بوده 
اس��ت كه در آن زمان در جنگ عراق خدمت مي كرده 
است. اما او اكنون شمار سفرهاي خود به اين دو كشور 
را دو برابر كرده و به اشتباه از ايران نيز نام برده است. اين 
اولين باري نيس��ت كه بايدن درباره تعداد سفرهايش 
به عراق و افغانس��تان اغراق مي كند. وي پيشتر نيز در 
جريان سخنراني  س��االنه خود در كنگره گفته بود كه 
بيش از 40 بار به عراق و افغانستان سفر كرده است. وي 
در سال 20۱9 نيز گاف ديگري درباره شمار سفرهايش 
به عراق و افغانستان داده و تعداد آن را بيش از ۳0 بار اعالم 
كرده بود. س��تاد انتخاباتي بايدن سپس اعالم كرد كه 
تعداد سفرهاي بايدن به عراق و افغانستان 2۱ بار بوده و 
رييس جمهور اياالت متحده در اين خصوص اغراق كرده 
است. همچنين اغلب اين سفرها در سال هاي ۱97۳ تا 
2009 بوده كه اوبه عنوان سناتور فعاليت مي كرده است. 

ايران ميزبان نماينده حقوق بشر
»آلنا دوهان«، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر بررسي 
آثار منفي اقدامات قهري يك جانبه، به جمهوري اسالمي 
ايران، سفر خواهد كرد. اين سفر كه به درخواست خانم 
آلنا دوهان از ۱۸ ارديبهش��ت به م��دت ۱۱ روز انجام 
خواهد شد، فرصتي است براي آشنايي گزارشگر ويژه 
سازمان ملل در »امور تحريم هاي قهري و يك جانبه« با 
تاثير مخرب تحريم ها بر مردم ايران تا تاثير تحريم ها را 
بر حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران بررسي كند. 
دوهان در اين راستا، ديدارهاي مختلفي را با نمايندگان 
دس��تگاه هاي دولتي، بخش خصوصي و سازمان هاي 
غيردولتي انجام خواهد داد. گزارش��گر ويژه همچنين 
از برخي مراكز نيز بازديد مي كند. ش��وراي حقوق بشر 
سازمان ملل در سال 20۱4 س��ازوكار گزارشگر ويژه 
بررسي آثار منفي اقدامات قهري يكجانبه بر بهره مندي 
افراد از حقوق بشر را طي قطعنامه اي به تصويب رساند. 
كشورهاي غربي هر سال به اين قطعنامه راي مخالف 
مي دهند. آلينا دوهان قرار است جمع بندي تحقيقات 
و نتايج س��فر خود را به اي��ران، در قالب يك  گزارش به 
پنجاه ويكمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل 

كه در سپتامبر 2022 برگزار مي شود، ارايه دهد.

گراني ها جهاني است
نايب رييس كميسيون كشاورزي با اشاره به اينكه ما 
ساالنه تقريبا ۱ ميليون تن ظرفيت توليد ماكاروني 
در كش��ور داريم، گفت: از اين توليد تقريبا س��رانه 
مصرف هر نفر ۵ كيلوگرم است، وقتي ۸۵ ميليون 
نفر را در ۵ كيلوگرم ضرب كنيم مي بينيم حاصل 
تقريبا 4۳0 هزار تن مي شود. يعني نياز ماكاروني در 
كشور 4۳0 هزار تن است و ظرفيت توليد ۱ ميليون 
تن است، ما به التفاوت چه مي شود؟ از كشور خارج 
مي شود.عليرضا عباسي با اش��اره سوبسيدي كه 
دولت به صنف و صنعت مي دهد در جمع خبرنگاران 
گفت: اين سوبسيد به ازاي دو ميليون ُتن آرد، تقريبا 
۳0 هزار ميليارد تومان است. دولت مصر است اين 

مبلغ را بين افراد واجد شرايط واريز كند.
وي افزود: تاكنون به اين صورت بوده است كه اين 
يارانه به جاي اينكه به ۸0 ميليون نفر تعلق بگيرد به 

۱00 نفر داده مي شد و اين عدالت نيست.
عباسي ادامه داد: بايد متوجه باشيم كه در كشور چه 
چيزي در حال وقوع است و بايد واقعيت ها را ببينيم. 
ما به دولت قبل مي گفتيم اگر مي تواني نظارت كني، 
ارز 4200 توماني را پرداخت كن ولي اگر نمي تواني 
آن را حذف كن.وي با بيان اينكه شرايط عوض نشده 
است، فقط رييس جمهوري رفته و رييس جمهوري 
آمده، تصريح كرد: عده اي تا ديروز مدافع حذف ارز 
4200 توماني بودند ولي ام��روز مخالفند. بايد بر 
اس��اس منطق تصميم گرفت. براي تصميم گيري 
بايد يك چارچوبي در نظر گرفت نه اينكه لحظه اي 
تصميم را عوض كرد. وي به تاثير جنگ روس��يه و 
اوكراين بر قيمت گندم اشاره كرده و گفت: اتفاقي 
كه امروز دنيا با آن درگير است، جنگي اتفاق افتاده 
كه اين جنگ افغانستان، عراق، سوريه يا يمن نيست 
كه معادالت محدود و منطقه اي داشته باشد؛ بلكه 
يك طرف جنگ روسيه اس��ت كه 40 ميليون ُتن 
گندم صادراتي دني��ا را در اختيار دارد. طرف ديگر 
اوكراين اس��ت كه 20 ميليون ُتن گندم صادراتي 
دنيا را در اختيار دارد يعني باالي 40 درصِد گندم 
صادراتي دنيا متعلق به اين دو كش��ور اس��ت. وي 
ادامه داد: جنگ كه اتفاق افتاد، قيمت جهاني گندم 
از ُتني 290 دالر به ۶09 دالر رسيده است. آقاياني 
كه مدافع ارز 4200 هس��تند بگويند آيا ارز 4200 
توماني حذف ش��ده مگر؟ ارز 4200 توماني اصال 
حذف نشده است ولي وقتي قيمت گندم دو و نيم 
برابر شده، چاره اي نيست. وي افزود: شرايط امروز 
كشور را ببينيم. جنگي اتفاق افتاده كه انبار غله دنيا 
در آن دو كشور است، كل دنيا تحت تاثير قرار گرفته 
است، قيمت سويا تقريبا دو برابر شده، قيمت ذرت 
دو برابر شده، گندم دو و نيم برابر شده، آفتابگردان 
كه دانه روغني است تقريبا بيشتر از دو برابر و نزديك 

به سه برابر شده است.
وي تصريح ك��رد: ارز 4200 توماني تا امروز حذف 
نش��ده اس��ت، بنا هم بر اين بود كه اگر حذف شد 
يا از هر محصولي برداش��ته شد، ما به  التفاوتش به 
مردم داده شود، دولت هم مي گويد مابه التفاوت را 

پرداخت مي كنم.
به گفته اي��ن نماينده مردم در مجلس اين افزايش 
قيمت تا امروز، ربطي به ح��ذف ارز 4200 توماني 
نداشته است و هر گراني كه تا امروز صورت گرفته، 
مربوط به قيمت هاي جهاني است و هر دولتي هم 

كه بود اين اتفاق مي افتاد.
 وي ب��ا انتقاد از دولت و دس��ت اندركاراني كه متولي 
امر هستند در تنظيم بازار افزود: نشستن در جايگاه 
مسووليت مهم نيست، بايد براي آن جايگاه برنامه نيز 
وجود داشته باش��د. تنظيم بازار سال 90 از بازرگاني 
گرفته شد و تحويل صنعت و معدن داده شد و دوباره 
در اختيار جهاد كشاورزي قرار گرفت و جهاد كشاورزي 
متولي تنظيم بازار ش��د ولي نتوانست كار خود را به 
درستي انجام دهد. در مورد ميوه شب عيد اگر مجلس 
ورود نمي كرد مردم ميوه ش��ب عيد را با قيمت هاي 
گزاف مي خريدند. كميسيون كشاورزي حداقل ۳0 
درصد قيمت ميوه شب عيد را كاهش داد، مردم اگر از 

مجلس انتظار دارند اين عملكرد مجلس است.
وي ادامه داد: يك روز قيمت سيب زميني مي شود 
20 هزار تومان، يك روز قيمت بادمجان مي شود 
۳0 هزار تومان، يك روز قيمت گوجه مي شود 2۵ 
هزار تومان، يك روز قيمت مرغ و تخم مرغ نوسان 
پيدا مي كند بنابراين عملكرد جهاد كشاورزي در 
اين حوزه قابل قبول نيست. وي گراني قيمت ها را 
قسمتي مربوط به قيمت جهاني دانسته و قسمتي 
هم به عدم كارآمدي در بخش تنظيم بازار مربوط 
دانست و گفت: البته احتكار و سوداگري هم مزيد 
بر علت ش��ده و وظيفه همه دستگاه هاي نظارتي 
است كه از احتكار و قاچاق و سوداگري هايي كه بر 
سفره مردم فشار وارد مي كند، جلوگيري كنند. ما 

االن در يك جنگ اقتصادي هستيم.

يارانه نان در حساب نانواها
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينك��ه قيمت نان افزايش 
نمي ياب��د اعالم كرد كه به ازاي ف��روش نان، يارانه 
به حس��اب نانوا واريز خواهد شد. دولت سيزدهم، 
در راستاي حذف ارز 4200 توماني اقداماتي را در 
دس��تور كار قرار داده كه يكي از موضوعات مهم در 
اين خصوص آزادسازي قيمت ها و پرداخت مستقيم 
يارانه نان به مردم است. بر اين اساس سيد احسان 
خاندوزي - وزير امور اقتص��ادي و دارايي امروز در 
صفحه خود در فضاي مج��ازي اعالم كرد: »وقتي 
پيش��نهاد طرح هوشمندس��ازي يارانه را داديم، 
دولت اج��راي طرح در خصوص »نان س��نتي« را 
به خود ما سپرد كه از اين هفته در برخي استان ها 

آغاز مي شود.
۱-قيمت نان افزايش نمي يابد.

2- تعديل قيمت آرد موجب كاهش قاچاق مي شود.
۳-به ازاي فروش نان، يارانه به حساب نانوا واريز 

مي شود«.

از مردم اصرار، از دولت انكار

بورل به دنبال »يك راه حل ميانه« براي شكستن بن بست مذاكرات است

معادله چند مجهولي  نان  در ايران

آخرين تالش اروپا براي احياي برجام
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده 
كميسيون مش��ترك برجام در يك گفت وگو از تالش 
براي خاتمه بخشيدن به وقفه ايجاد شده در مذاكرات 

وين خبر داد.
به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، جوزپ بورل مسوول 
سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپ��ا و هماهنگ كننده 
كميسيون مشترك برجام در گفت وگويي با اين روزنامه 
مطرح كرد به دنبال »يك راه حل ميانه« براي شكستن 
بن بست مذاكرات وين است كه خطر بي نتيجه گذاشتن 
تالش هاي بيش از يك ساله اتحاديه اروپا را براي انجام 
دادن يك توافق در بر دارد. بورل به فايننشال تايمز گفت، 
او از انريكه مورا خواسته است به تهران سفر كرده و درباره 
اين موضوع با مقامات ايران رايزني كند اما مدعي ش��د 
كه ايران »تا حد زيادي« به اين مس��اله »بي ميل« بوده 
اس��ت. او از اين تالش ديپلماتيك ب��ه عنوان »آخرين 

تير« ياد كرد.
بورل در حال بررس��ي س��ناريويي اس��ت كه نام سپاه 
پاسداران از »ليست سازمان هاي تروريستي خارجي« 
امريكا حذف ش��ود اما بخش هاي ديگ��ر اين نهاد باقي 
بمانند. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه 
گفت: به عنوان هماهنگ كننده ]كميسيون مشترك 
برج��ام و مذاكرات وي��ن[ من اين پيش��نهاد را به طور 
رس��مي مطرح مي كنم، اين تنه��ا نقطه تعادل ممكن 
مي تواند باش��د. او افزود: ما نمي توانيم تا ابد با اين وضع 
ادامه بدهيم، چراكه ايران در اين بين در حال توس��عه 
برنامه هسته اي اش است. بورل همچنين با گفتن اينكه 
امريكا و ايران خواهان دس��ت يافتن به يك توافقند، با 
توجه به جنگ روس��يه در اوكراين و قطع واردات نفت 
و گاز كشورهاي اروپايي از روسيه به دليل تحريم هاي 
اعمال ش��ده بر آن، بيان كرد: اين توافق منفعت زيادي 
براي ما اروپايي ها خواهد داشت، در حال حاضر شرايط 
تغيير كرده است. ]در ابتدا اين توافق[ براي ما مثل اين 
بود كه »خوب، به آن ني��ازي نداريم«، اما االن برايمان 
خيلي خوب خواهد شد كه تامين كننده ديگري ]براي 
نفت خام[ داشته باشيم و امريكايي  ها هم به يك موفقيت 
ديپلماتيك نياز دارند. اظهارات بورل در پي اين مطرح 
مي ش��ود كه مذاكرات وين كه از زم��ان روي كار آمدن 
دولت بايدن در س��ال 202۱ در راستاي احياي توافق 
هسته اي و لغو تحريم هاي ايران آغاز شده است، در پي 

برخي تحوالت اخير بين المللي از جمله حمله روسيه به 
اوكراين و كشمكش هاي تهران-واشنگتن بر سر برخي 
مسائل باقي مانده در مذاكرات، تا اطالع ثانوي متوقف 
شده است. در اين راستا، حسين امير عبداللهيان وزير 
امور خارجه ايران اخيرا در گفت وگو با ش��بكه المسيره 
گفت: مذاكرات متوقف نشده است اما به طرق ديگري 
و با تبادل پيام هاي مكتوب بين ايران و امريكا از طريق 
نماينده اتحاديه اروپا در مذاك��رات وين در حال انجام 
است كه اين روند در راستاي لغو تحريم هاي يك جانبه 

امريكا است.
اميرعبداللهي��ان ادامه داد: هدف م��ا در اين مذاكرات 
رسيدن به توافقي قوي و بادوام است و از طرف امريكايي 
خواسته ايم واقع بين باشد، تاكيد كرده ايم لغو تحريم ها 
در تمامي بخش ها و ارايه ضمانت هاي اقتصادي يكي از 

مهم ترين نكات در دستور كار مذاكراتي ماست.
او همچنين مطرح كرد: من فكر مي كنم طرف امريكايي 
به خوبي به خطوط قرمز ايران واقف است و ما به مذاكرات 
ادامه مي دهيم و به محض اينكه به نقطه توافق برسيم، 
نماينده ما در مذاكرات در وين آخرين مراحل توافق را 

انجام خواهد داد.
عالوه بر اين، سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران در كنفرانس خبري اخيرش درباره احياي 

توافق گفت: بايد پايه هاي فشار حداكثري كه ترامپ عليه 
ايران كار گذاش��ته از بين برود. چرخه انتفاع اقتصادي 
ايران از برجام به صورت كامل لحاظ شود.خطيب زاده با 
انتقاد از رويه دولت امريكا افزود: ما تاكيد بر اين داريم كه 
قوانين داخلي و سياست داخلي امريكا و انتخابات پيش 
رو در امريكا نمي تواند تعيين كننده نتيجه گفت وگوها 
در وين باشد. آنها حقوق بين الملل را ناديده مي گيرند و 
سعي مي كنند مسائل را به مسائل داخلي كشورشان گره 
بزنند. همچنين حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
كش��ورمان و »آنتونيو گوترش« دبيركل سازمان ملل 
متحد در خصوص برخي تحوالت منطقه اي و بين المللي 
از جمله اوضاع يمن، افغانستان، اوكراين و مذاكره براي 
لغو تحريم ها به صورت تلفني تبادل نظر كردند.وزير امور 
خارجه كشورمان در اين گفت وگوي تلفني با اشاره به 
برقراري آتش بس موقت در يمن، تداوم آن را ضروري، 
اما مس��تلزم انجام تعهدات مبتني بر توافق آتش بس 
موقت و لغو محاصره انساني دانست.  امير عبداللهيان در 
بخش ديگري از اين  گفت وگو اوضاع انس��اني و امنيتي 
در افغانستان را بسيار نگران كننده خواند و بر ضرورت 
تشكيل دولت فراگير با مشاركت همه اقوام در افغانستان 
تاكيد كرد. وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به موج 
آوارگان افغان خواستار توجه سازمان ملل به وظايف خود 

در قبال آوارگان شد. امير عبداللهيان با اشاره به افزايش 
اقدامات تروريستي در افغانستان و مشكالت ناشي از فقر 
در اين كشور، بر لزوم آزادسازي اموال بلوكه شده مردم 
افغانستان تاكيد كرد. وزير امور خارجه كشورمان ضمن 
اشاره به انتطارات بجا از سازمان ملل متحد، از تالش هاي 

دبيركل در كمك به تحقق صلح و امنيت تشكر كرد.
امير عبداللهيان ضمن اعالم مخالفت با جنگ در اوكراين 
و با اشاره به تالش هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران 
براي دوري از جنگ و تمركز بر راه حل سياسي و توجه به 
ابعاد انساني از ابتداي بحران اوكراين اظهارداشت: بحران 
اوكراين نبايد مانع توجه جامعه جهاني به وضعيت فاجعه 

بار انساني در افغانستان شود.
وزير امور خارجه كشورمان در خصوص مذاكرات رفع 
تحريم، ضمن اش��اره به تداوم تبادل پي��ام ميان ايران 
و امريكا از طريق اتحاديه اروپا، سياس��ت غلط فش��ار 
حداكثري امريكا را مس��بب وضعيت فعلي دانست  و با 
انتقاد از مصوبه غير الزام آور اخير كنگره، رسيدن به يك 
توافق پايدار، قوي و منصفانه را الزمه اتخاذ تصميم واقع 
بينانه و شجاعانه دولت امريكا در جبران رويكرد اشتباه 
گذشته دانست.  آنتوني گوترش دبيركل سازمان ملل 
متحد نيز در اين گفت وگوي تلفني از تالش ها و مواضع 
سازنده جمهوري اسالمي ايران در حمايت از آتش بس 
در يمن قدرداني و استقبال كرد. دبيركل ابراز اميدواري 
كرد با رفع موانع، شاهد انجام پروازها از فرودگاه صنعا و 
ارتباط بين استاني در يمن و استمرار آتش بس باشيم. 
گوترش از تداوم گفت وگوها و حركت به سمت بازگشت 
روابط طبيعي ديپلماتيك ميان رياض و تهران استقبال 
كرد. آنتونيو گوترش ضمن تاكيد بر اهميت تش��كيل 
دولت فراگير در افغانس��تان، از نقش سازنده جمهوري 
اسالمي ايران در پذيرش آوارگان افغانستان و كمك هاي 
انسان دوستانه جمهوري اسالمي و ميزباني از آوارگان 
تشكر كرد. وي در پاسخ به درخواست وزير امور خارجه 
كشورمان مبني بر ايفاي وظيفه سازمان ملل در قبال 
آوارگان، ابراز اميدواري نمود صندوق ملل متحد بتواند 
حمايت هاي بيش��تري از جمهوري اس��المي ايران در 
حماي��ت از آوارگان به عمل آورد.  گوترش با اش��اره به 
اهميت ابتكارات سياس��ي در مذاكرات رفع تحريم ها، 
موس��وم به مذاكرات وين، نس��بت به تداوم مذاكرات و 

رسيدن به توافقي مطلوب ابراز اميدواري كرد.



گروه بانك و بيمه| 
 بانك تسويه حساب هاي بين المللي ميزان سپرده هاي 
ايران نزد بانك ها و موسسات مالي ۴۴ كشور دنيا در پايان 
سال ۲۰۲۱ را بيش از ۱۷ ميليارد دالر اعالم كرد. بانك 
تسويه حساب هاي بين المللي در جديدترين گزارش 
خود اعالم كرد ميزان س��پرده هاي اي��ران نزد بانك ها 
و موسس��ات مالي خارجي در پايان س��ه ماهه چهارم 
۲۰۲۱ بالغ بر ۱۷.563 ميليارد دالر بوده اس��ت. از كل 
سپرده هاي ايران نزد بانك ها و موسسات مالي خارجي در 
پايان سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ بالغ بر 8.8۱3 ميليارد دالر 
نزد بانك هاي خارجي و بقيه نزد موسسات مالي غيربانكي 
قرار داشته است. بر اساس اين گزارش تعهدات ايران در 
برابر بانك ها و موسسات مالي خارجي در پايان سه ماهه 
چهارم ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.6۷5 ميليارد دالر بوده است. از 
اين رقم 9۲8 ميليون دالر مربوط به تعهدات ايران در برابر 
بانك هاي خارجي بوده و بقيه شامل تعهدات ايران در برابر 
موسسات مالي غيربانكي بوده است. بر اين اساس كل 
مراودات مالي ايران با بانك ها و موسسات مالي خارجي در 
پايان سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱9.۲38 ميليارد دالر بوده است. 
آمار بانك تسويه حسابهاي بين المللي نشان مي دهد از 
كل سپرده هاي ايران نزد اين بانك ها و موسسات، حدود 
6 ميلي��ارد دالر به يورو و ۱.۷ ميلي��ارد دالر به ين ژاپن 
نگهداري مي شود. س��هم دالر از كل سپرده هاي ايران 
فقط ۱95 ميليون دالر اعالم شده است. از كل تعهدات 
ايران نيز ۱.3 ميليارد دالر به يورو بوده و س��هم دالر از 
اين تعهدات فقط ۲۲ ميليون دالر محاسبه شده است. 
مقر اصلي بانك تسويه حساب هاي بين المللي در شهر 
»بازل« در سوييس مي باش��د و گزارش هاي آن تحت 
عنوان »بانكداري بين المللي و تحوالت بازار مالي« چهار 
بار در سال منتشر مي شود. در اين گزارش ها سپرده ها 
و تعهدهاي مجموعه اي از بانك ها و موسسه هاي مالي 
غيربانكي متعلق به ۴۴ كش��ور دنيا كه عمدتًا اروپايي 

هستند عرضه مي شود.

   پرداخت سود نقدي به سپرده هاي ارزي 
با منشأ اسكناس در بانك ها

از تاري��خ ۱۰ ارديبهش��ت۱۴۰۱ هنگام��ي ك��ه 
سپرده گذاري با تحويل اسكناس ارز انجام شده باشد، 
بانك سپرده پذير در صورت درخواست سپرده گذار، 
مكلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اس��كناس به 
مشتري بوده و عالوه بر اين سود سپرده ارزي نيز  بايد 

به صورت نقدي پرداخت شود.
از جمل��ه خدم��ات ارزي بانك ه��ا اخ��ذ و نگهداري 
س��پرده هاي ارزي از مشتريان اس��ت كه مجوز اين 

خدم��ت در آغاز فعالي��ت ارزي بانك ه��اي عامل به 
آنه��ا اعطا مي ش��ود ك��ه ضوابط و مق��ررات موضوع 
سپرده پذيري ارزي در بخش سوم مجموعه مقررات 
ارزي و بخشنامه هاي موردي بانك مركزي به صراحت 
مشخص شده است. بر اين اساس و در راستاي ايجاد 
اطمينان كافي براي سپرده گذاران ارزي در شبكه بانكي 
كشور و ايجاد فرصت سپرده گذاري توسط بانك ها نزد 
بانك مركزي، وفق مقررات و بخشنامه هاي صادره از 
سوي بانك مركزي موارد ذيل مورد تاكيد قرار گرفته 
است:  بانك مركزي اعالم كرد كه بانك ها سپرده هاي 
ارزي مشتريان را بايد به صورت اسكناس پرداخت كنند 
و عالوه بر اين سود سپرده ارزي نيز  بايد به صورت نقدي 
)اسكناس ارز( پرداخت شود.  از جمله خدمات ارزي 
بانك ها اخذ و نگهداري سپرده هاي ارزي از مشتريان 
اس��ت كه مجوز اين خدم��ت در آغ��از فعاليت ارزي 
بانك هاي عامل به آنها اعطا مي شود. ضوابط و مقررات 
موضوع سپرده پذيري ارزي در بخش سوم مجموعه 
مقررات ارزي و بخش��نامه هاي موردي بانك مركزي 
به صراحت مش��خص شده اس��ت. در راستاي ايجاد 

اطمينان كافي براي سپرده گذاران ارزي در شبكه بانكي 
كشور و ايجاد فرصت س��پرده گذاري توسط بانك ها 
نزد بانك مركزي، بانك هاي عامل در زمان برداشت يا 
بستن حساب توسط مشتريان، ملزم به پرداخت عين 

اسكناس ارز هستند. 
۱� بانك هاي عامل در زمان برداشت يا بستن حساب 
توسط مشتريان، ملزم به پرداخت عين اسكناس ارز 

هستند . 
به عبارت ديگر در صورتي كه سپرده گذاري با تحويل 
اسكناس ارز انجام شده باش��د، بانك سپرده پذير در 
صورت درخواست سپرده گذار مكلف و متعهد به عودت 
همان نوع ارز اسكناس بوده و عالوه بر اين سود سپرده 
ارزي آن نيز بايد به صورت اسكناس ارز پرداخت شود. 
۲� بانك ها مكلف شده اند هنگام سپرده پذيري ارزي از 
مشتريان، در رسيد تحويلي به مشتري مواردي نظير 
نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتري )اسكناس(، تعهد به 
بازپرداخت ارز به اس��كناس، پرداخت سود به صورت 
اسكناس را قيد كنند. در اين ارتباط شايان ذكر است 
در صورت س��پرده گيري ارزي به صورت اس��كناس 

از اشخاص توس��ط بانك ها به نيابت از بانك مركزي، 
بازپرداخت اصل و س��ود مبلغ س��پرده گذاري شده، 
توسط بانك مركزي تضمين شده است.   با اطمينان 
خاطر ايجاد شده براي س��پرده گذاران ارزي در قالب 
بخشنامه هاي ابالغي از سوي بانك مركزي و همچنين 
خطرات زياد نگهداري وجوه ارزي به صورت اسكناس، 
انتظار مي رود كه اين منابع در بانك ها سپرده گذاري 
و نگهداري شوند تا نه تنها ريسك نگهداري فيزيكي 
ارز به حداقل ممكن برسد، بلكه متقابآل بازده مطلوب 
و مناسبي هم به واسطه سپرده گذاري نزد بانك هاي 
عامل عايد آنها ش��ود. از سوي ديگر براي اينكه منابع 
جمع آوري ش��ده در قالب اين نوع سپرده هاي ارزي 
براي بانك هاي سپرده پذير بدون استفاده نباشد، بانك 
مركزي اين فرصت را براي بانك هاي عامل ايجاد كرده 
اس��ت كه نه تنها هزينه هاي جمع آوري و نگهداري 
س��پرده ارزي را به حداقل برس��انند، بلكه با استفاده 
از اي��ن فرصت ها منابع ارزي بي مص��رف نزد مردم به 
چرخه اقتصادي كشور بازگشته و در جاي خود مورد 

بهر ه برداري مناسب قرار گيرد.

نگاهاخبار 3  يكشنبه 18 ارديبهشت 1401    6 شوال 1443  سال هشتم    شماره   Sun. May 8. 2022  2208  بانك و بيمه

پرداخت سود نقدي به سپرده هاي ارزي با منشأ اسكناس در بانك ها

امير اسحاقي دبير انجمن واردكنندگان موبايل اتاق بازرگاني ايران

مهم ترين مطالبه فعاالن اقتصادي احياي برجام است

سپرده ۱۷ ميليارد دالري ايران نزد بانك ها و موسسات خارجي

مذاكره براي انتقال تكنولوژي هاي نوين ارتباطي

تعادل|
در سال 1401وضعيت قيمت ها در بازار موبايل چه 
سمت و س�ويي پيدا مي كند؟ تا چه اندازه نزول 
شاخص هاي اقتصادي در نوسانات بازار موبايل و 
ساير محصوالت اثرگذار است؟نقش تصميمات 
دولت و مجلس در مشكالت بازار موبايل چه اندازه 
است و...اين پرسش ها و ساير پرسش هايي از اين 
دست، مهم ترين ابهاماتي هستند كه اين روزها در 
بازار موبايل كشور وجود دارند. با توجه به اهميت 
گوشي هاي تلفن همراه در عصر جديد، بسياري 
از شهروندان به دنبال يافتن پاسخ هايي مستند 
براي پرسش هاي مطروحه هس�تند تا نيازهاي 
خود در اين بازار را تامين كنند. با توجه به اهميت 
موضوع و در راستاي پاسخگويي به پرسش هاي 
مطرح ش�ده، گپ و گفتي را با امير اسحاقي دبير 
انجمن واردكنندگان موبايل اتاق بازرگاني ايران 
ترتيب داديم تا اين ابهامات تا حد ممكن برطرف 
شوند. اسحاقي با تشريح وضعيت پيش روي بازار 
موبايل كش�ور، تصويري از احتماالت آينده اين 

بازار كليدي را نيز ارايه مي كند.

   مهم ترين اولويت هاي انجم�ن واردكنندگان 
موبايل در سال1401 كه با عنوان دانش بنيان توليد 

و اشتغالزايي نامگذاري شده چيست؟
يك��ي از مهم ترين مطالبات انجمن و اساس��ا هر فعال 
اقتصادي در كشور، پايان گرفتن تحريم ها و احياي برجام 
است تا شركت هاي خارجي و توليد كنندگان بين المللي 
بتوانند مستقيما با فعاالن اقتصادي و شركت هاي ايراني 
كار كنند. همچنين اميدواريم از طريق سرمايه گذاري 
تجار ايراني و ارتباطاتي كه با ش��ركت هاي بين المللي 
دارند، مذاكره ب��راي انتقال تكنولوژي در اين بخش در 
دستور كار قرار بگيرد تا بخشي از نياز كشور به گوشي هاي 
همراه از اين طريق تامين شود. در واقع تالش خواهد شد 
تا بخشي از نياز داخل كشور به موبايل، توسط شركت هاي 
خارجي اما با مشاركت و مديريت شركت هاي ايراني در 
ايران توليد شود و قدم بلندي در انتقال تكنولوژي در اين 

صنعت هاي ِتك برداشته شود.
   معموال همزمان با افزايش قيمت موبايل، انگشت 
اتهام به سمت انجمن ها، اتحاديه ها و فعاالن صنفي 
نشانه مي رود، در حالي كه موضوعاتي چون رشد 
نقدينگي، تحريم ها، تورم، افزايش تعرفه هاو...در 
افزايش قيمت ها اثرگذار است. به عنوان متولي 
اين حوزه، مهم ترين دليل افزايش قيمت موبايل 

را چه مي دانيد؟

در مورد افزايش قيمت ه��ا با اطمينان مي توان گفت كه 
صنف موبايل و ح��وزه واردات موبايل و تبلت با كمترين 
افزايش قيمت روبه رو بوده است.داليل متعددي براي اين 
موضوع وجود دارد، نخست اينكه رقابت در اين بازار بسيار 
باالست و بيش از هزار شركت واردكننده در اين حوزه وجود 
دارند. از سوي ديگر فعاالن اقتصادي اين بخش از توانايي 
بااليي ب��راي دور زدن تحريم ها برخوردار بوده اند، ضمن 
اينكه فضاي رجيستري نيز شفافيت را باال برده است، بانك 
مركزي و دولت هم حمايت هاي الزم در تامين و تخصيص 
ارز را صورت داده اند تا در ۲سال گذشته روند واردات موبايل 
با كمترين قيمت انجام ش��ود. حتي در برخي برهه هاي 
خاص، قيمت موبايل در كش��ورمان از متوس��ط قيمت 
فروش در منطقه پايين تر بوده است. اما سال ۱۴۰۱، براي 
فعاالن اقتصادي، سال خاصي است چرا كه بحث تغيير ارز 
محاسباتي براي حقوق و عوارض گمرك از ۴۲۰۰ تومان 
به نرخ ets مطرح شده است. بر اين اساس براي كاالهاي 
زير 6۰۰دالر، حدود ۴درصد و براي اقالم باالي 6۰۰دالر 
حول و حوش ۱۰الي ۱۲ درصد افزايش قيمت پيش بيني 
شده است.همچنين در سال ۱۴۰۱ مشكالتي نيز در حوزه 
تخصيص ارز و خري��د ارز كاالهاي باالي 6۰۰دالر وجود 
دارد كه هنوز سياست گذار در اين زمينه تصميم نهايي را 
اتخاذ نكرده است و حجم بااليي از كاالها در گمركات باقي 
مانده است. نكته ديگري كه مي توان به اين عوامل اضافه 
كرد، افزايش قيمت چيپِس��ت ها در دنيا به دليل كرونا و 
افزايش قيمت كموديتي ها )مس و...( است. مجموعه اين 
گزاره هاي داخلي و خارجي، باعث بروز نوسانات قيمتي 

در اين بازار است.

   يك�ي از چالش هاي پي�ش روي فعاليت هاي 
قانوني صنفي، بحث قاچاق كاالس�ت. آيا بازار 
موبايل كش�ور هنوز با اين مش�كل دس�ت به 

گريبان است؟
بعد از تصميماتي كه طي س��ال هاي اخيز اتخاذ شده 
مي توان گفت كه قاچاق گوش��ي در كشورمان در حد 
صفر است. چرا كه گوشي هاي موبايل در ايران تا زماني 
كه رجيستري نشده و كد فعال سازي نداشته باشند، قابل 
استفاده نيستند.بعضا پاسپورت مسافران براي واردات 
موبايل خريد و فروش مي شود. البته حجم اين تخلفات 
بسيار اندك است و قابل توجه نيست. بعد از شفافيتي كه 
در رجيستري اتفاق افتاد، صنف واردكنندگان موبايل 
به يكي از ش��فاف ترين گروه هاي اقتصادي كشور بدل 

شده است.
   در روزهاي پاياني س�ال اعالم ش�د كه برخي 
از فع�االن اقتصادي در ازاي صادرات خش�كبار 
مي توانند اقدام به واردات گوشي كنند، آيا با يك 

چنين مصوباتي موافق هستيد ؟
در حوزه كالن كميته مشترك ارزي وزارت صمت و بانك 
مركزي در كشور وجود دارد كه كل نياز ارزي را برآورد 
كرده و برنامه ريزي هاي الزم را براي تامين و تخصيص 
آن صورت مي دهند. به طور طبيعي هر صنفي مايل است 
ك��ه ارز مورد نياز خود را به صورت نيمايي دريافت كند 
و بازار آرام و ش��فافي وجود داشته باشد. در حال حاضر 
حدود ۴۰تا 5۰هزار واحد صنفي شناس��نامه دار و هزار 
شركت واردكننده موبايل در كشور وجود دارند كه همه 
اين واحدها مطالباتي دارند. اما بايد توجه داشت كه در 

برخي برهه ها اولويت هاي ارزي مشخصي در كشور وجود 
دارد كه بايد به آنها احترام گذاشت. درخواست ما آن است 
كه تا حد امكان سياس��ت ها شفاف، بلندمدت و روشن 
باشند و مطالبات ارزي مورد نياز اين صنف نيز به قيمت 
رقابتي و منصفانه تخصيص داده شود. قاعدتا اميدواريم 
كه در مورد تهاتر با ارز صادرات��ي، گروه هاي متعددي 
وارد شوند تا نهايتا پاسخگويي به مطالبات فعاالن اين 

صنف ممكن شود.
   ب�راي س�اماندهي ب�ازار گوش�ي هاي موبايل 
چ�ه راهكارهايي را پيش�نهاد مي دهيد تا مردم 
گوش�ي هاي مورد نظر خود را با قيمت مطلوب و 

كيفيت برتر تهيه كنند؟
خوش��بختانه رقابت مطلوبي با حضور ۱۰39شركت 
وارد كننده وج��ود دارد. مهم ترين مس��اله، تخصيص 
مناسب و مداوم و منظم ارز است تا شركت هاي وارد كننده 
بتوانند كاالهاي مورد ني��از را وارد كرده و با قيمت هاي 
مطلوب به دست مردم برس��انند. بالتكليفي هايي كه 
در حوزه ارز ets به چش��م مي خورد، بحث ارز حاصل از 
صادرات كه هنوز اجرايي نشده، بحث هاي سامانه اي مثل 
ثبت خريد و فروش در سامانه جامع تجارت، ليبل گذاري 
و...از ديگر مشكالتي است كه حل و فصل آنها مي تواند 

وضعيت اين بازار را بهبود بخشد.
   آيا سيس�تم بانكي هم�كاري الزم را با تجار و 

بازرگانان اين حوزه دارند يا نه؟
بله در اين س��ال ها، كمك هاي خوبي شده است. اما به 
خاطر محدوديت هاي كشور در منابع ارزي و ارتباطات 
بانكي و... گرفتاري ه��اي فراواني وجود دارد. اميدواريم 
گش��ايش هاي ارزي مورد نظر صورت گيرد تا ارز مورد 
نياز از طريق ارتباط بانك هاي عامل با كمپاني هاي مادر 

صورت بگيرد.
   برخي تصميم سازي ها در حوزه تعرفه ها باعث 
بروز نوس�ان در قيمت هاي گوشي شده است. به 
نظرتان از منظر تقنيني مجلس چگونه مي تواند 

به بهبود وضعيت بازار گوشي كمك كند؟
در حوزه تقنيني مجلس در ۲س��ال گذش��ته، تعرفه 
كاالهاي باالي 6۰۰دالر را ۱۲درصد اعالم كرده است. 
يعني عم��ال افزايش قيمتي از اين طريق اعمال ش��ده 
است تا درآمدهاي ارزي كشور باال رود. اصوال به عنوان 
فعاالن صنفي با هرگونه محدوديت و ممنوعيت مخالف 
هستيم و اميدواريم شرايط به گونه اي تنظيم شود كه با 
حمايت درست از توليدكنندگان داخلي انتقال تكنولوژي 
از شركت هاي مادر صورت بگيرد. از سوي ديگر با ايجاد 
نظم در پروسه ترخيص و تخصيص ارز مي توان اين بازار 
را بيشتر به سمت يك بازار پويا و رو به رشد هدايت كرد.

اصالح نرخ ارز
 به جراحي رسيده

سعيد ليالز از اصالحات دردناك 
اقتصادي در دولت سيزدهم مي گويد

در خصوص اصالح ارز ترجيحي و دستاوردها و پيامدهاي 
آن تعارف نداريم. آن چيزي كه در دولت آقاي خاتمي 
اصالح ب��ود و بايد انجام مي دادي��م و نكرديم در دولت 
آقاي روحاني مبدل به اصالح��ات دردناك و در دولت 
سيزدهم تبديل به جراحي شده است. اگر دوباره اين امر 
را به تعويق بيندازيم منجر به قطع عضو مي شود اينگونه 
نيست كه ش��ما از بيماري خودت فرار كني.   مي دانيم 
چه ماموريت س��نگيني بر عهده آقاي خاندوزي است 
بنابراين تا مي توانيم بايد از نظر تبليغاتي و سياسي از اين 
دولت حمايت كنيم چراكه بزرگ ترين برنده دالر ۴۲۰۰ 
رانتخوارها و دالل ها هس��تند نه مردم. آمارهاي بانك 
مركزي در دولت هاي قبل و فعلي مي گويد تا ۷۰ درصد 
سود ارز ۴۲۰۰ به جيب گروه معدودي مي رود همان كه 
مقام رهبري چن��د وقت پيش گفتند كه آقاي محمود 
حجتي وزيرس��ابق جهاد كش��اورزي گفته بودند يك 
آقايي هست كه نمي گذارد ما اين ارز را حذف كنيم ديگر 
اين موضوع به لسان رهبري رسيد. بنابراين سود اصلي 
را دالل ها و رانتخوارها مي برند. نمي توانيد تصور كنيد 
جلوي چشم من چه ثروت هاي ميلياردي يك شبه اي با 
دالرهاي رانتي شكل گرفت.۷۰ درصد استدالل من براي 
كوپني كردن كاالها همين رانت بود كه اين ارزپاشي كه 
براي دانه هاي روغني، شكر، نهاده هاي دامي و ساير اقالم 
انجام مي دهيد به دست مردم نمي رسد چرا اقتصاددان 
م��ا بايد از اين وضع دفاع كند؟ اگ��ر ارز ۴۲۰۰ را حذف 
نكنيم با شورش هاي بزرگ روبرو مي شويم، ممكن است 
ش��ما بگوييد اين وضع منجر به انقالب و دعوا مي شود 
من مي گويم بله مي دانم چون اين ارز را به موقع حذف 
نكرديم و به اين وضع دچار ش��ديم اما اگر باز هم نكنيم 
بايد با شورش هاي بزرگ روبرو شويم زيرا ما زيرساخت 
اين را نداريم كه دايما اين دالر ۴۲۰۰ را پرداخت كنيم. 
۱5 ميليون ايراني در خارج از كشور از يارانه  دولت ارتزاق 
مي كنند، ما مي گوييم اين يارانه بايد هوش��مند شود 
يك زماني كوپن مي داديم اين كوپن تقلبي بود؟ وقتي 
كس��ي از دنيا مي رفت نمي فهميديم وقتي تمام شد 8 
ميليون شناسنامه باطل شده داشتيم؛ اكنون نيز طرف 
به محض اينكه فوت مي كند تمام حساب هاي بانكي اش 
بسته مي شود پس قدرت و تكنولوژي اين را داريم.  ارز 
۴۲۰۰ عامل تالطم هاست اما بايد تدريجي حذف شود. 
راه حل اين وضعيت اين اس��ت كه پس از مهار تورم كه 
عامل اصلي اي��ن تالطم هاس��ت ارز ۴۲۰۰ را به مرور 
حذف كنيم نه يك شبه. هيچ كارشناس دلسوزي نبايد 
پيشنهاد شوك درماني به آقاي رييسي بدهد هر كس 
به آقاي رييس جمهور از اين پيشنهادات داد بايد به وي 
شك كرد. چراكه ساختار فعلي ايران تحمل اين قبيل 
اقدامات را ندارد ما بايد تدريجي دست به اين كار بزنيم. 
البته مقدار زيادي از اين روند تدريجي نيز طي شده است.

راه اندازي آزمايشي رمز پول ملي 
بانك مركزي طي ماه هاي آينده

در س��ومين جلس��ه همفكري ريي��س كل بانك 
مرك��زي ب��ا صاحب نظ��ران و اس��اتيد اقتصادي 
صالح آبادي از عملياتي ش��دن طرح رمز پول ملي 
به صورت آزمايش��ي در ماه هاي آين��ده خبر داد. 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه اولويت بانك 
مركزي در اين مقطع اصالح نظام بانكي در اضالع 
سه گانه است، ليكن موضوعات مهم كه اكنون در 
سطح جهان نيز مطرح است از جمله رمز پول ملي 
از نظ��ر بانك مركزي دور نمانده و در اين خصوص 
تصميمات و اقدامات مهمي انجام ش��ده اس��ت و 
در همين راس��تا طي ماه هاي آتي ش��اهد اجراي 
آزمايش��ي اين ط��رح در برخي مناطق از كش��ور 
خواهيم بود.  صالح آبادي بازه زماني آزمايشي بودن 
اين طرح را شش ماه اعالم كرد و گفت: بعد از اين 
بازه زماني ضمن آسيب شناس��ي موضوع، گزارش 
اين طرح در اختيار صاحبنظران اقتصادي و بانكي 
قرار مي گيرد تا از نقطه نظرات فرهيختگان در اين 

حوزه بهره گرفته شود.

خبر

مسدودي وجوه صادركنندگان 
چك  هاي برگشتي پاياني

بر صدور چك بالمحل
نايب رييس كميس��يون اص��ل نود مجل��س گفت: با 
اجراي ماده 5 مكرر قانون جديد چك و مسدودي وجوه 
حساب هاي صادركننده چك برگشتي به اندازه كسري 
مبلغ چ��ك، يك ضمانت اجرايي بس��يار كارآمد جهت 
اطمينان گيرندگان چك از پاس ش��دن چك  هايشان 
ايجاد مي  شود. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در رابطه با 
آثار اجراي قانون جديد چك بيان كرد: طبق گزارش هاي 
بانك مركزي، مشاهده مي شود كه با الزامي شدن اجراي 
قانون جديد چك از ابتداي سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و 
ارزش چك هاي برگش��تي به كل چك  هاي مبادله شده 
نسبت به  يك س��ال قبل از تصويب قانون جديد چك، 
به ترتيب با كاهش چش��مگير حدود ۴۰ و ۴5 درصدي 
همراه بوده است. وي  افزود: باوجود تاثيرات مثبت اجراي 
قانون جديد چ��ك، اما همچنان برخي تكاليف قانون از 
جمله »مسدودي حساب صادركننده چك برگشتي به 
اندازه كسري مبلغ چك« و »اتصال خودپردازها به سامانه 
صياد جهت ثبت، تاييد و انتقال چك« محقق نشده است. 
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس ضمن اشاره به 
ضروري بودن اجراي همه تكاليف قانون توس��ط شبكه 
بانكي، بيان كرد: ماده 5 مكرر قانون جديد چك صراحتا 
بيان كرده كه بانك  ها بايد بعد از ثبت غير قابل پرداخت 
بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، 
وجوه همه حساب  ها و كارت  هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به 
صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا موسسه اعتباري 
دارد، به ميزان كسري مبلغ چك و به ترتيب اعالمي از سوي 
بانك مركزي مسدود كنند.  پژمانفر در رابطه با روند قبل از 
اصالح قانون چك بيان كرد: تا قبل از اصالح قانون چك در 
سال ۱39۷ نه تنها الزاماتي جهت پيشگيري از صدور چك 
بالمحل توسط افراد وجود نداشت، بلكه اوضاع به گونه  اي 
بود كه در صورت برگشت خوردن چك صادركننده، حتي 
بعد از گذشت مدت 5 الي 6 ساله نيز همچنان گيرنده چك 
نمي  توانست طلب خود را از صادركننده اخذ كند؛ چنان 
كه برخي از گزارش  هايي كه كارشناسان كميسيون به 
من رسانده  اند، برخي از افراد هستند كه بعد از 9 سال هنوز 
نتوانستند طلب چك خود را از صادركننده دريافت كنند.

وي ضمن موثر دانستن مس��دودي وجوه حساب  هاي 
صادركننده چك در جهت كاهش ريس��ك معامالت از 
طريق چك، اذعان داشت: البته اكنون در صورت اجراي 
 ماده 5 مكرر قانون جديد چك و مسدودي وجوه حساب
  هاي صادركنندگان چك برگشتي به اندازه كسري مبلغ 
چك، يك ضمانت اجرايي بسيار كارآمد جهت اطمينان 
گيرندگان چك از پاس شدن چك  هايشان ايجاد مي شود. 

برخورد قضايي با مديران بانكي 
متخلف ضروري است

ع��الوه بر سياس��ت دريافت 
وثيقه در برابر اضافه برداشت 
بانك ها، اگر ريش��ه بخش��ي 
از اين مش��كالت به عملكرد 
بانك ها باز مي گ��ردد، نبايد 
اش��خاص و مديران بانك ها 
از پيگي��ري قضاي��ي مصون 
باش��ند و بار مسووليت فقط 
بر دوش ش��خصيت حقوقي 
بانك گذاشته شود. ۲۴ فروردين ماه امسال بانك مركزي 
به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعالم كرد »از اين پس، 
اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثيقه 
امكان پذير خواهد بود«.  اتفاق منحوس كه از قبل با نسبت 
كمي وجود داشت ولي در دهه 9۰ به رويه تبديل شد اين 
بود كه استقراض بانك ها از بانك مركزي به عامل مسلط در 
افزايش پايه پولي بدل شد؛ يعني بانك ها در پايه پولي هم 
ايفاي نقش كردند. البته بخشي از اين موضوع به اين علت 
بود كه دولت مي خواست به صورت غيرمستقيم تأمين مالي 
انجام دهد ولي مابقي آن داليل ديگري داشت، ولي به هر 
حال اين اتفاق به ضرر اقتصاد ملي بوده و هر اقدامي كه بتواند 
اين روند را كنترل كند به نفع اقتصاد است. دريافت وثايق 
براي اضافه برداشت كار درستي است اما مي خواهم تأكيد 
كنم كه عالوه بر اين ما بايد به سمت برخوردهاي كيفري و 
قضايي فردي برويم. همانطور كه وقتي تيغ تحريم در برابر 
ما خيلي تيز شد كه اوفك )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 
امريكا( نوك پيكان را سمت افراد نشانه گرفت. مثال عالوه 
بر تحريم شركت ها، اسامي مديران عامل را هم به ليست 
SDN اضافه كرد. يا اينكه در مقابله با شركت چيني هوآوي، 
دختر مديرعامل را هم بازداش��ت كرد. بازدارندگي روش 
برخورد فردي قابل مقايسه با اين نيست كه هزار تكليف 
بر دوش آن شخصيت حقوقي گذاشته شود. اگر تخلفي 
صورت گرفته كه نتيجه آن از بين رفتن بنيان هاي اقتصادي 
جامعه باشد و مردم بايد در زندگي فردي خود هزينه هاي 
گزاف آن را بپردازند، بايد افراد متخلف هدف مجازات قرار 
بگيرند. اگر ريشه بخشي از اين مشكالت به عملكرد بانك ها 
بازمي گردد، نبايد اشخاص و مديران بانك ها مصون باشند و 
بار مسووليت فقط بر دوش شخصيت حقوقي بانك گذاشته 
شود. تصويب و تنظيم قانون و مقررات الزم است ولي اين 
نوع برخورد موثرتر خواهد بود. گفته مي شود ممكن است 
وثايق بي كيفيت بانك ها براي بانك مركزي دردسر ايجاد 
كند. اوال ما در وضعيتي ق��رار گرفته ايم كه نمي توانيم به 
بهترين انتخاب برسيم و بايد بين بد و بدتر انتخاب كنيم. 
اما دو اتفاق بايد رخ دهد؛ نخست اينكه اموالي كه قرار است 
به عنوان وثيقه نزد بانك مركزي قرار گيرد بايد سهل البيع 
باشد وگرنه بانك مركزي را موقع نياز به فروش آن دارايي 
دچار دردسر مي كند. مثال يك مركز خريد كه مغازه هاي 
آن در وضعيت اقتصادي نامناسب فروش نمي رود نبايد 
به عنوان وثيقه دريافت شود. بانك ها ساختمان هاي 
اداري و مسكوني ارزشمندي دارند كه سهل البيع است 
و مي تواند به عنوان وثيقه دريافت شود. نكته ديگر اين 
است كه اين وثايق الزاما ملك نيست. بانك ها دارايي هاي 
ارزشمند ديگري اعم از طال و ارز و ... هم دارند، لذا بايد 

سبدي از دارايي ها به عنوان وثيقه دريافت شود.

احمد صالحي
پژوهشگر بانكي

ويژه

در راستاي انجام مسووليت هاي اجتماعي 
توسط بانك سپه صورت گرفت

آزادي 168 زنداني جرايم مالي 
غيرعمد وتهيه 4 هزار بسته معيشتي 

به خانواده هاي زندانيان نيازمند
پايگاه اطالع رس��اني بانك س��په: بانك س��په در 
راستاي ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي خود و با 
حمايت شركت هاي زيرمجموعه اين بانك در ماه 
مبارك رمضان نسبت به آزادي ۱68 زنداني جرايم 
مالي غيرعمد، تهيه ۴ هزار بس��ته معيشتي براي 
خانواده هاي زندانيان نيازمند و ساخت و نوسازي 
۷ مدرس��ه و يك خانه بهداشت در مناطق محروم 
كش��ور اقدام كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
بانك سپه؛ بانك س��په در ماه مبارك رمضان و در 
قالب برنامه تلويزيوني »در پناه عش��ق« شبكه دو 
س��يما با پرداخت بالغ بر 8۰ ميليارد ريال، شرايط 
آزادي ۱68 زندان��ي جرايم مالي غيرعمد را فراهم 
كرد. بسياري از زندانيان سرپرست خانوار در طول 
تحمل دوران محكوميت، خانواده هايشان متحمل 
دش��واري هاي زيادي مي شوند. به همين سبب ۴ 
هزار بسته معيشتي بين خانواده زندانيان نيازمند، 
همزمان با شب هاي ماه مبارك رمضان و با همكاري 
سازمان زندان ها توس��ط بانك سپه توزيع شده تا 
خانواده ها در نبود سرپرست آسيب نبينند. با توجه 
به نقش استراتژيك بانك سپه در محروميت زدايي، ۷ 
مدرسه در مناطق محروم كشور و يك خانه بهداشت 
نيزدر خوزستان به همت بانك سپه مورد ساخت و 

نوسازي قرار خواهد گرفت.



سهام ش��ركت هاي پااليشي حاضر در بازار سرمايه 
طي روزهاي گذشته با افزايش تقاضا مواجه شده و 
برخي از نمادهاي اين گروه در جريان معامالت روز 

گذشته نيز سبزپوش بودند. 
ن��ام س��هام ش��ركت هاي پااليش نف��ت اصفهان، 
بندرعب��اس، ته��ران و تبريز به ترتي��ب نمادهاي 
شپنا، شبندر، ش��تران و ش��بريز در كنار صندوق 
ETF دولتي پااليش، اين روزها در بازار س��رمايه بر 
سر زبان ها افتاده است. در صدر اين اخبار، شركت 

پااليش نفت تبريز قرار دارد. 

    دليل استقبال بازار از شبريز
نماد شبريز در سي ام فروردين ماه جهت برگزاري 
مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در 

خصوص افزايش سرمايه متوقف شد. 
پيش از مجمع، اخباري پيرامون افزايش س��رمايه 
س��نگين ش��ركت پااليش نف��ت تبريز ب��ه گوش 
مي رس��يد و افزايش تقاضا در س��هام اين ش��ركت 
در بازار س��رمايه، به اين ش��ايعات دامن مي زد. در 
نهايت، مجمع عمومي فوق العاده در نخس��تين روز 
ارديبهشت ماه برگزار ش��د و افزايش سرمايه 200 

درصدي آن توسط اعضا به تصويب رسيد. 
150 درص��د اين افزايش س��رمايه از محل س��ود 
انباشته و 50 درصد ديگر از محل مطالبات و آورده 
نقدي بود.  نماد ش��بريز پس از گذش��ت نزديك به 
دو هفت��ه از برگزاري مجمع، يازدهم ارديبهش��ت 
ماه و در اواخر زمان معامالت با رش��د 23 درصدي 
بازگشايي ش��د. با اين حال و بعد از ظهر همان روز، 
ناظر بازار معامالت شبريز را ابطال كرد و اين سهم 
پس از كش وقوس هاي فراوان در نهايت در روز 12 
ارديبهشت با مثبت 6 بازگشايي شد تا به صف خريد 

سنگين برسد. 
مهدي زماني، معاون عمليات بازار ش��ركت بورس 
اوراق بهادار در خصوص دليل ابطال معامالت نماد 
ش��بريز گفته بود: با توجه به اينكه زمان بازگشايي 
نماد و ارسال اطالعاتي از سوي شركت با هم مقارن 
بود، نماد را متوقف كرديم. اين احتمال وجود داشت 
كه به دليل همزماني ارس��ال اطالعات در س��امانه 
كدال و بازگشايي نماد، برخي از سهامداران از اين 
اطالعات آگاه نشده باش��ند. به همين دليل نماد را 
بار ديگر متوقف و معامالت را ابطال كرديم تا در روز 

معامالتي آتي نماد بازگشايي شود.
صف خريد نماد ش��بريز در جري��ان معامالت روز 
گذش��ته نيز تداوم يافت تا بر روي س��اير نمادهاي 
گروه پااليشي نيز اثر مثبت بگذارد. در مورد شبريز، 
بايد به اين نكته نيز اش��اره كرد كه تنها دو ميليون 
برگه س��هم ش��ركت پااليش نفت تبريز در جريان 
معامالت ديروز ميان سهامداران حقيقي و حقوقي 
دادوستد ش��د. اين در حالي است كه حجم مبناي 
ش��بريز بيش از هفت ميليون برگه سهم بوده و در 
اين شرايط، قيمت پاياني نماد شبريز به طور كامل 

ُپر نشد.

    افزايش قيمت نفت
با اين حال، صف خريد شبريز را نمي توان تنها دليل 
رش��د نمادهاي پااليشي دانس��ت. اخبار مثبتي كه 
پيرامون اين گروه وجود دارند، باعث ايجاد ديدگاهي 
مثبت نسبت به سهام پااليشي در ميان سهامداران 

شده است. 

يكي از اخبار مثبتي كه در مورد س��هام پااليش��ي و 
حتي پتروش��يمي وجود دارد، افزاي��ش بهاي نفت 
در بازارهاي جهاني اس��ت كه مي توان گفت تقريبًا 
موفق ش��ده خود را به طور كامل در باالي 100 دالر 

تثبيت كند.
روز گذشته بهاي هر بشكه نفت برنت به بيش از 113 
دالر رسيد كه بيشترين قيمت آن در حدود يك ماه 

گذشته به حساب مي آيد. 

   تكنيكال چه مي گويد؟
بررس��ي وضعيت تكنيكالي نمادهاي پااليشي، يك 
حرف مشترك دارد؛ عبور از مناطق مقاومتي حساس. 
نمادهاي تأثيرگذار گروه پااليش��ي از جمله ش��پنا و 
شبندر طي يكي، دو روز معامالتي اخير مقاومت هاي 
خود را پشت سر گذاشته اند كه از نظر تكنيكالي نقاط 

بسيار مهمي براي آنها به حساب مي آيد. 
از طرفي ديگر، ش��اخص گروه فرآورده هاي نفتي نيز 
مقاومت مهم خود را س��پري كرده و به سمت باال در 

حال حركت است.
در اين ش��رايط، كارشناسان معتقدند كه تداوم صف 
خريد در نماد شبريز مي تواند كمك بسزايي براي ادامه 

مسير نمادهاي گروه پااليشي باشد. 

    فصل مجامع در پيش است!
در كن��ار تمامي اين موارد، ي��ك دليل ديگر هم براي 
افزايش تقاضا در نمادهاي گروه پااليشي وجود دارد 

كه آن، در پيش بودن فصل مجامع است. 
معمواًل يك رسم هر ساله در بازار سرمايه وجود دارد 
كه س��هامداران در فصل مجامع نمادهاي گروه هايي 
مانند پااليش��ي ها و تا حدودي فلزات اساسي را بيش 
از س��اير گروه ها پسند مي كنند. دليل اين نظريه، پي 
بر اي پايين اين نمادها و البته، پرداخت زودهنگام سود 

مجامع باشد. 
»پي بر اي« پايين پااليشي ها در مقايسه با برخي ديگر 

از سهام بازار، باعث شده كه اين شركت ها در مجامع 
عادي عمومي ساالنه مقدار سود به مراتب بهتري را به 

سهامداران خود پرداخت كنند.
از طرفي ديگر، ش��ركت هاي پااليشي نسبت به ساير 
شركت هايي كه س��هام آنها در بازار سرمايه دادوستد 
مي ش��ود، از نظر زماني زودتر اقدام به پرداخت سود 

مجمع مي كنند.
در حالي كه برخي از ش��ركت ها با استفاده از بندهاي 
قانوني موجود در قانون تجارت، پرداخت سود مجمع 
را چند ماهي طول مي دهند، اما شركت هاي پااليشي 
نهايتًا يكي، دو ماه و شايد حتي كمتر از آن، سود مجمع 
را به حساب سهامداران واريز مي كنند. همين دو نكته 
طي س��ال هاي اخير به يكي از مهم ترين فاكتورهاي 
س��رمايه گذاران براي خريد س��هام در نزديكي فصل 

مجامع تبديل شده است.
حمزه كريمي، كارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره به 
استقبال سرمايه گذاران از نمادهاي پااليشي به خاطر 
در پيش بودن فصل مجامع، مي گويد: يكي از داليلي 
كه بازار به پااليش��ي ها اقبال نش��ان داده است، قطعًا 
مساله تقسيم س��ود آنها در مجامع است. با توجه به 
اينكه اين شركت ها سود هاي خوبي را در مجامع خود 
تقسيم مي كند بازار به س��مت اين گروه فعاًل تمايل 

پيدا كرده است.
وي ادام��ه مي دهد: پيش بيني من اين اس��ت كه اين 
افزايش رشد قيمت نماد هاي پااليشي تا قيمت تعادلي 
آنها ادامه داشته باشد و بايد ديد كه آيا رشد كلي بازار 
ادامه خواهد داشت يا خير، اما در هر صورت نماد هاي 
گروه پااليش��ي براي ميان م��دت و بلندمدت توصيه 
مي شود و اين گروه، گروهي با داراي ظرفيت رشد به 

حساب مي آيد.

   آينده چه مي شود؟
طي روز گذشته، با وجود سبزپوشي پااليشي ها ساير 
شاخص سازها وضعيت مناسبي نداشتند، اما دماسنج 

بازار سرمايه به كمك شپنا توانست رشد قابل توجهي 
را به ثبت برساند. 

با اين حال، رشد بازار طي روزهاي اخير، سهامداران را 
نگران كرده و آنها احتمال اصالح در بازار را چندان دور 

از ذهن نمي دانند.
در اي��ن ميان، كارشناس��ان نيز بر ل��زوم احتياط در 
معامالت تأكيد دارند و تقريبًا اكثر آنها مي گويند كه 
»سهامداران نبايد به شكل هيجاني و در قيمت هاي 

باال اقدام به خريد سهام كنند.« 
در اين راستا، سهيل كالهچي، كارشناس بازار سرمايه 
مي گويد: از نظر تكنيكالي شاخص كل در ناحيه مهم 
مقاومتي نزديك به س��قف قبلي قرار دارد و مي توان 
منتظر اصالح در اين ناحيه ب��ود. در طول يك هفته 
گذش��ته اين روند كاماًل مش��خص بوده و با توجه به 
كاهش ارزش معامالت احتمال اصالح در بازار وجود 
دارد. با اين حال، در بازه بلندمدت و ميان مدت بازار رو 

به باال حركت خواهد كرد. 
وي ادامه مي دهد: البته ش��اخص ه��م وزن به عنوان 
نماينده سهم هاي كوچك، بسيار پايدارتر و منظم تر 
از شاخص كر به س��مت باال حركت مي كند و نگراني 
چنداني در مورد آن وجود ندارد. اگرچه سهام بزرگ تر 
بازار حركت چنداني نداشتند، اما انتظار مي رود كمي 
اصالح داشته باشند و نمادهاي كوچك رشد راحت تري 

را تجربه كنند. 
كالهچي يادآور مي شود: پيش بيني مي شود اصالح 
مدنظر در دو، سه هفته آينده در شاخص كل اتفاق 
بيفتد و بعد از آن حركت رو به باال را داش��ته باشيم. 
اين اص��الح و تش��خيص پاي��ان آن مي تواند براي 
سهامداران فرصت خريد تلقي ش��ود. تا زماني كه 
ارزش معامالت باالتر از محدوده كنوني نيامده باشد، 
خيلي نمي توان به رشد سهام بزرگ خوش بين بود. 
بهتر اس��ت صبر كرد تا ارزش معامالت باالتر بيايد 
يا به ديد بلندمدت به سهام بزرگ نگاه كرد؛ چراكه 

ريسك چنداني ندارند.
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دهك هاي پايين
سبد سهام مي گيرند

مع��اون اول رييس جمهور ضمن اعالم عدم حذف 
ياران��ه ن��ان و دارو، گفت: كمك  هزينه ه��ا قبل از 
آزادسازي قيمت ها واريز و براي دهك هاي پايين، 

سبد سهام در نظر گرفته مي شود.
محمد مخبر در خصوص كمبود مواد غذايي كه به 
دنبال شرايط جنگ اوكراين و روسيه پديد آمده بيان 
كرد: يارانه نان و دارو به هيچ وجه حذف نمي شود. 
براي نان سنتي يارانه اي در نظر  گرفته شده كه طبق 
مصوبه مجلس بايد به صورت كاالبرگ  الكترونيكي 
پرداخت ش��ود  و براي كاالهاي اساس��ي ديگر نيز 
مبلغي ماهانه در نظر گرفته شده تا افزايش قيمت ها 

جبران شود.
او تصريح كرد: اقش��ار ب��ا درآمد باالتر بخش��ي از 
هزين��ه تأمين اي��ن كاالها را پرداخ��ت مي كنند، 
اما اقش��ار نيازمند و كم درآمد به ط��ور كامل از اين 
كمك  هزينه ها به��ره مي برند و پولي ك��ه به آنها 
تعلق مي گيرد، آرامش آنها را تأمين مي كند. كمك  
هزينه ها قبل از آزادس��ازي قيمت ها به حس��اب 
سرپرستان خانوار واريز خواهد ش��د. در كنار اين 
تمهيدات براي دهك هاي پايين، سبد سهام نيز در 

نظر گرفته شده است.
مخبر، منشأ گراني برخي كاالها را الزامات قانوني 
بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجيحي كاالهاي 
اساسي دانست و افزود: دولت بر اساس الزام قانوني 
باي��د از اول فروردين اقدام ب��ه حذف ارز ترجيحي 
مي كرد ولي براي آنكه در اي��ام نوروز و ماه رمضان 
مردم متحمل سختي نشوند اين كار در آن مقطع 
صورت نگرفت. از سويي ديگر با اجراي قانون به دليل 
گراني آب، برق و گاز و افزايش ارزش افزوده كاالها و 
نيمايي شدن عوارض گمركي، به طور طبيعي تورم 

و گراني به بازار تحميل مي شد.

آخرين اخبار
از معامالت بورس كاال

شنبه 1۷ ارديبهش��ت ماه 12 هزار تن مس كاتد 
ش��ركت ملي صنايع مس اي��ران و 550 هزار تن 
وكي��وم باتوم ش��ركت پااليش نف��ت اصفهان به 
صورت قراردادهاي كشف پريميوم در بورس كاال 

عرضه شد.
اين عرضه ها در قالب 22 قرارداد كشف پريميوم در 
بورس كاالي ايران بودند كه زمان معامله نهايي اين 
قراردادها هم از 2۸ خرداد آغاز و تا 12 شهريور ادامه 
دارد؛ به اين ترتيب يك قرارداد در خرداد و ۴ قرارداد 
در تير، 5 قرارداد در مرداد و 2 قرارداد در ش��هريور 

نهايي مي شوند.
موعد تحويل نخستين قرارداد كشف پريميوم مس 
كاتد نيز 5 تير و تحويل ساير قراردادها 20 شهريور 

خواهد بود.
تسويه معامله نهايي، نقدي و اعتباري بوده و مهلت 
تسويه كش��ف پريميوم 3 روز كاري بعد از معامله 
نهايي اعالم شده و طبق روال ساير عرضه ها در اين 
روش، فرمول محاسبه قيمت پاياني، قيمت مبنا به 

اضافه پريميوم خواهد بود.
مرجع قيمت مبنا در معامالت مس كاتد، ميانگين 
موزون هفتگي معامالت 3 هفته آخر مس كاتد در 
بورس كاال قبل از معامله نهايي در نظر گرفته شده 
اس��ت. همچنين متقاضي خريد بايد داراي پروانه 
بهره برداري مجاز و معتبر واحد توليدي ش��مش 
فوالدي باشد و تحويل كاال به خريداران فاقد پروانه 

مقدور نيست.
اي��ن قراردادها در دو حجم حداقل��ي 10 هزار تن 
و ۹0 هزار تني عرضه ش��ده و تاريخ معامله نهايي 
قراردادها از 2۴ ارديبهش��ت تا 22 ش��هريور سال 

جاري ادامه دارد.
براس��اس اطالعيه عرضه كش��ف پريميوم وكيوم 
باتوم، در هر ماه 2 قرارداد نهايي و تحويل مي شود؛ 
به طوري كه در هر ماه از سال 1۴01 تا شهريور يك 
ق��رارداد 10 هزار تني و يك ق��رارداد ۹0 هزار تني 

نهايي و تحويل مي شود.
همچنين تاريخ تحويل نخس��تين قرارداد كشف 
پريميوم وكيوم باتوم، 31 ارديبهشت امسال اعالم 
شده و تحويل در ساير قراردادها تا 31 شهريور ادامه 
مي يابد. نوع تسويه معامالت به دو صورت نقدي و 
اعتباري بوده و مهلت تسويه كشف پريميوم 3 روز 
كاري بعد از معامله نهايي اعالم شده است و فرمول 
محاس��به قيمت پاياني، قيمت مبنا كه ۹5 درصد 
ميانگي��ن موزون وكي��وم بات��وم كل 2 هفته قبل 
معامالت نهايي به اضافه پريميوم خواهد بود. كل 
معامالت پريميوم در س��ال 1۴00 در بورس كاال، 
معامل��ه نزديك 23۷ هزار تن محص��ول به ارزش 
3 هزار و 23۹ هم��ت )هزار ميليارد تومان( بود كه 
215 هزار ت��ن آن به ارزش 2 ه��زار و ۹5۷ همت 
مربوط به ش��مش بلوم بود. البته براي تختال هم 
معامالت كش��ف پريميوم درنظر گرفته شد كه در 
س��ال 1۴00 معامله اي براي آن ص��ورت نگرفت. 
*كشف پريميوم قراردادي است كه در بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران معامله مي شود و به موجب آن، 
طرف هاي متعهد مي شوند كه در زمان مشخصي 
در آينده )تحويل، حمل يا بارگيري( كاال را براساس 
قيمت نهايي )قيمت مبنا به ع��الوه مابه التفاوت 
توافق ش��ده( معامله كنند. خريدار بخشي از بهاي 
معامله را در زمان توافق به فروشنده پرداخت كرده 
و تس��ويه مابقي وجه متعاقبًا و براساس شرايطي 
انجام مي ش��ود كه در زمان عقد قرارداد مشخص 
مي شود. س��ازوكار اين قرارداد به گونه اي است كه 
در ابت��داي انج��ام توافق، طرف ه��اي معامله بايد 
قسمتي از ارزش حدودي معامله را نزد اتاق پاياپاي 
به عنوان وجه الضمان توديع كنند. قيمت نهايي در 
اين قراردادها از فرمول توافق ش��ده بين طرفين و 

پريميوم كشف شده در تاالر قابل محاسبه است.

يك شركت جديد 
در بازار دوم فرابورس

شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير به عنوان دويست 
و هشتاد و دومين نماد معامالتي و يكصد و هفتاد و 
دومين شركت در بازار دوم در فهرست فرابورس ايران 
درج شد. شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير با نماد 
معامالتي »پارتا« از گروه الس��تيك و پالستيك و 
زيرگروه توليد تاير و بازسازي تايرهاي الستيكي در 

بازار دوم شركت فرابورس ايران درج شد.

آخرين خبر
از سودهاي رسوب شده

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: در جلسات 
مستمر و متعددي كه با نمايندگان سازمان بورس و اوراق 
بهادار و دستگاه هاي اجرايي داشتيم بر عمل به مّر قانون 
مجلس يعني واريز س��ودهاي رسوب شده شركت هاي 
بورسي به حساب سهامداران تاكيد شد كه در حال حاضر 
بخشي از اين موضوع اجرايي شده است. محمدرضا پور 
ابراهيمي داوراني با بيان اينكه س��ودهاي رس��وب شده 
شركت هاي بورسي به حساب سهامداران واريز مي شود، 
گفت: در جلسات مس��تمر و متعددي كه با نمايندگان 
سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه هاي اجرايي مرتبط 
به اين بخش داشتيم، بر عمل به مّر قانون تاكيد شد. نماينده 
مردم كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: هر 
عددي كه به عنوان سود به افراد اختصاص پيدا مي كند، از 
يك سو طبق قانون تجارت نبايد در شركت بورسي بماند و از 
سوي ديگر نيز منابع نبايد قبل از اينكه به دست افراد برسد، 
در سازمان بورس بلوكه شود. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم اضافه كرد: هرچند براس��اس گزارش هاي ارايه 
شده بخشي از اين موضوع اجرايي شده اما اجراي آن هنوز 
كامل نيست و بايد اقدامات الزم براي اجراي صددرصدي 
آن انجام شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه گزارش نظارتي مربوط به اين موضوع تدوين مي شود، 
ادامه داد: وزارت امور اقتصادي و دارايي ملكف است به مّر 
قانون عمل كند؛ جايز نيست كه حتي يك ريال براي يك 

روز هم در حساب ديگري به جز سهامدار نگهداري شود.

مثبت و منفي صندوق ها
در سايت فيپيران نقشه صندوق ها با بازدهي روزانه خوش 
رنگ بود و سبزي در اين نقشه بيشتر به چشم مي خورد. 
در نقشه درج شده در س��ايت فيپيران با فيلتر بازدهي 
روزانه در بخش صندوق هاي سهامي شاهد توازن ميان 
صندوق ها با بازدهي منفي و مثبت بوديم و هيچ يك از 
صندوق ها در بخش درآمد ثابت بازدهي منفي نداشتند و 
فقط يك صندوق در بخش مختلط منفي بود. در بخش 
صندوق ه��اي با درآمد ثابت با توج��ه به نبود صندوقي 
با بازدهي منفي در اي��ن بخش، تنها به صندوق اعتماد 
كارگزاري بانك ملي اشاره مي كنيم كه با بازدهي نزديك 
به 10 بهترين عملكرد را به نمايش گذاشته است. در بخش 
صندوق هاي سهامي، صندوق مشترك بانك خاورميانه 
با بازدهي روزانه 0.1۸- درصد كمترين بازدهي و ثروت 
آفرين تمدن با بازدهي 0.2۷+ درصد بيشترين بازدهي 
را به خود اختصاص داد. در بخش صندوق هاي مختلط، 
تنها يك صندوق بازدهي منفي داش��ت و آن هم زيتون 
نماد پايا با بازدهي 0.01- درصد بود و بهترين عملكرد را با 
بازدهي 0.32+ درصد به مشترك نيكي گستران مي رسد.

ارزش سهام عدالت
ارزش س��هام عدالت به 12 ميليون و ۷۷ هزار و 622 
تومان رس��يد كه نس��بت به آخري��ن روز معامالتي 
)دوشنبه هفته گذشته( 0.6 درصد معادل 6۸ هزار و ۷۷ 
تومان افزايش داشت.  با احتساب اين موضوع، ارزش 60 
درصد قابل فروش سبد 532 هزار توماني سهام عدالت 

به ۷ ميليون و 2۴6 هزار و 5۷3 تومان رسيده است.

رونق معامالت نفت خام 
در بورس

نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي گفت: 
پيش از اين پيشنهادات خود را براي رونق معامالت نفت 
خام در بورس ارايه كرده ايم و رس��يدن به اين هدف در 
انتظار ايجاد اصالحات بورس انرژي است. اميرحسين 
تبيانيان تاكيد كرد: ما در گذشته پيشنهادات خود را براي 
اصالحات در بورس انرژي ارايه كرده ايم، زيرا مشكالتي 
كه در اين زمين��ه وجود دارد مانع از موفق بودن عرضه 
نفت در بورس است. تبيانيان ادامه داد: با اين حال از سوي 
بورس انرژي هنوز اقدامي براي انجام اين اصالحات انجام 
نشده است. پيش از اين نيز مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران گفته بود كه شركت ملي نفت ايران آمادگي كامل 
براي عرضه نفت در ب��ورس انرژي را دارد و بايد الزامات 
قانوني آن حتمًا ديده شده باشد و هر زمان بورس اعالم 
آمادگي كند و بسترهاي قانوني عرضه نفت در بورس 
فراهم باشد شركت ملي نفت آمادگي كامل براي اجراي 
آن را دارد. ميانه هاي تابس��تان سال ۹۸ بود كه با توجه 
به افزايش تحريم هاي نفتي و تالش براي حضور بخش 
خصوص��ي در معامالت نفت خام، عرض��ه نفت خام و 
همچنين ميعانات گازي در بورس انرژي آغاز شد، اما 
با وجود عرضه مستمر اين محصوالت در بورس، به جز 
موارد محدودي، خريداري براي آنها وجود نداشت. البته 
بخش خصوصي مهم ترين دليل اين موضوع را بي تجربه 
بودن اين بخش در معامالت پيچيده نفت خام و همچنين 
تحريم هايي مي دانند. بر اساس قانون، خريداران نفت 
خ��ام و ميعانات در بورس، مي توانند تا س��ه ماه پس از 
انجام معامله، محموله را تحويل بگيرند و تحويل محموله 
در ديگر مناطق منوط به تاييد شركت ملي نفت ايران 
امكان پذير اس��ت. عرضه نفت خام در بورس انرژي به 
عنوان راهكاري براي دورزدن تحريم و همچنين براي 
تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر ايجاد تنوع 
در روش هاي فروش نفت و استفاده از ظرفيت هاي بخش 
غيردولتي به منظور صادرات نفت خام مطرح شده است.

گزارش »تعادل« از روند بازار سرمايه 

پااليشي هاي بورس در كانون توجه بازار

لزوم كنترل هيجان در بورس
ب��ر پايه معام��الت نخس��تين روز س��ومين هفته از 
ارديبهشت ماه، شاخص هم وزن با 3 هزار و ۸۴۹ واحد 
افزايش به رقم ۴26 هزار و 322 واحد رس��يد؛ اين در 
حالي بود كه شاخص كل بورس تهران با افزايش 1۴ 
ه��زار و ۷۸ واحدي به رقم يك ميلي��ون و 5۴3 هزار 

واحد رسيد.
همچنين ديروز بي��ش از 10 ميليارد و 52۴ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷5 هزار و ۴5 
ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد 
شد. ش��اخص بازار اول افزايش 12 هزار و 1۸ واحدي 
و ش��اخص بازار دوم، افزايش 23 ه��زار و ۷۴ واحدي 
را تجرب��ه كردند. گروه فراورده ه��اي نفتي در جريان 
معامالت روز گذشته با 6۴ هزار و 12 معامله به ارزش 
۸ هزار و ۴3۸ ميليارد ريال در صدر گروه هاي بورسي 
نشس��ت. همچنين، گروه خودرو ب��ا ۸2 هزار و 516 
معامله ب��ه ارزش 6 هزار و ۴۹۸ ميلي��ارد ريال، گروه 
شيميايي با ۴۸ هزار و ۷0۷ معامله به ارزش 3 هزار و 
۹۴5 ميليارد ريال، گروه بانك ها با 35 هزار و 25 معامله 
به ارزش 3 ه��زار و 636 ميليارد ري��ال و گروه فلزات 
اساس��ي با ۴6 هزار و ۹6۹ معامله ب��ه ارزش 3 هزار و 
530 ميليارد ريال در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند.

شركت پااليش نفت اصفهان با يك هزار و ۹0۹ واحد، 
ش��ركت پااليش نفت بندرعباس با يك هزار و 620 
واحد، ش��ركت گس��ترش نفت و گاز پارسيان با يك 
هزار و ۴0۴ واحد، شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و 
پتروش��يمي تأمين با يك هزار و 3۹2 واحد و شركت 
پااليش نفت تهران با يك هزار و 153 واحد بيشترين 

تأثير مثبت را بر رشد شاخص كل داشتند.
در مقابل، شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
با 31۹ واحد، ش��ركت ملي صنايع مس ايران با 201 
واحد، بانك پارسيان با 1۸۸ واحد، شركت كالسيمين 
با 12۸ واحد و بانك خاورميانه با 6۹ واحد بيش��ترين 

تأثير منفي را بر رشد شاخص كل داشتند.

    نگاهي بر معامالت فرابورس
در جريان معامالت ديروز  )شنبه، 1۷ ارديبهشت ماه( 
شاخص كل فرابورس با افزايش 15۷ واحدي به رقم 

21 هزار و ۷2 واحد رسيد.
همچنين، بيش از 3 ميليارد و 513 ميليون س��هم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 2۸ هزار و ۸05 
ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. در جري��ان معامالت 
فرابورس ايران، ش��ركت پليمر آريا ساس��ول با ۷2 
واحد، شركت پااليش نفت الوان با 16 واحد، شركت 
فراب��ورس ايران با 11 واحد، ش��ركت پتروش��يمي 
تندگويان با ۸ واحد و ش��ركت پتروشيمي زاگرس 
با ۷ واحد بيش��ترين تأثير مثبت را بر رشد شاخص 
داش��تند در مقابل، مجتمع جهان فوالد سيرجان با 
6.۷واحد، شركت آهن و فوالد ارفع با 6 واحد، شركت 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با ۴ واحد، شركت 
س��رمايه گذاري مالي س��پهر صادرات با 3.۸ واحد و 
شركت پخش البرز با 3 واحد بيشترين تأثير منفي را 

بر رشد شاخص داشتند.

    احتمال اصالح در بازار
بسياري از كارشناسان انتظار داشتند تعطيالت پياپي 
در هفته گذشته زمينه ساز درجا زدن بازار شود اما به 
نظر مي رسد پيش بيني ها عمدتًا درست از آب درنيامد 

و بازار كماكان روبه جلو مي تازد.
علي عصاري، كارش��ناس و فعال بازار س��رمايه روند 
معامالت بورس را بررس��ي كرد و گفت: رشد 1۴هزار 
واحدي شاخص كل و همچنين 3۸۴۹ واحدي شاخص 
هم وزن در بورس ديروز نشان از رشد منطقي بازار بود 
كه با رسيدن به انتهاي بازار هم اين روند كاهشي نشد.

وي ادام��ه داد: به ط��ور قطع��ي مي ت��وان گفت در 
بازار ديروز پااليش��ي ها در مقايس��ه با ساير صنايع 
بهترين عملكرد را داشتند. شيميايي ها، فراكاوي ها 
و همچني��ن غذايي ها عملكرد مطلوب��ي را به ثبت 

رساندند. در ميان نمادهاي حاضر در معامالت ديروز 
»شس��تا« حركات معقولي را به ثبت رساند و نهايتًا 
با رش��د 2.6درصدي و همچني��ن 6۹۸واحد تأثير 
مثبت در شاخص معامالت خود را به پايان برد. اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: در مجموع كليت بازار 
به غير از خودرويي ه��ا و بانكي ها كه روند معامالتي 
رنجي داش��تند، در مسيري تعادلي حركت كردند و 
رشد معقولي را به ثبت رساندند. در واقع شاخص كل 
و شاخص هم وزن همراه و همسو با هم حركت كردند 

و وزن يكساني در معامالت داشتند.
وي تش��ريح كرد: بيش��ترين ورود پ��ول حقيقي به 
بورس و فرابورس در سه گروه »فرآورده هاي نفتي«، 
»فعاليت هاي كمكي ب��ه نهادهاي مالي واس��ط« و 
»محصوالت شيميايي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فلزات اساس��ي« و »اطالعات و 

ارتباطات« به نفع حقوقي ها تمام شد.
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رس��د روند 
كنوني بازار همچن��ان ادامه يابد. اما انتظار مي رود در 
معامالت يكشنبه اصالحي جزئي در انتظار سهامداران 
باش��د و با رسيدن به انتهاي معامالت، روند بازار براي 

روزهاي پيشرو مشخص شود.
بازار س��رمايه در سال 1۴00 شرايط چندان مطلوبي 
را تجربه نكرد و با تداوم ركودي س��نگين در زمستان 
گذشته، اس��فندماه 1۴00 را نيز به اتمام رساند و به 
استقبال نخستين س��ال از قرن پانزدهم خورشيدي 

رفت.
بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه روند ركودي 
بازار س��رمايه در سال جديد هم ادامه دار خواهد بود و 
سهامداران بهتر است انتظار تحولي چشمگير را نداشته 
باش��ند. اما اتفاقاتي كه در سال 1۴01 رخ داده حاكي 
از برگشتن ورق به نفع اهالي بورس است كه توانسته 
بخشي از ضرر و زيان سنگين س��هامداران )هرچند 

ناچيز( در دو سال اخير را جبران كند.

اما عده اي از متخصصان اعتقاد دارند رش��د شاخص 
كل در س��ال جديد نش��ات گرفته از بهب��ود اوضاع 
اقتص��ادي و متعاقب��ًا فضاي كس��ب و كار نيس��ت 
كه بتواند زمين��ه را براي ايج��اد جهش هاي بلند و 
چش��مگير در بازار س��رمايه فراهم كند. به باور اين 
دسته از تحليلگران حتي پولي هم كه اين روزها در 
بورس جريان داش��ته و باعث رشد دو برابري ارزش 
معامالت شده، متعلق به بازار سهام نيست و به همين 
دليل اعتقاد دارن��د كه اين پول باالخره دير يا زود به 
خاس��تگاه اصلي خود باز خواهد گشت و اوضاع بازار 
به شرايطي كه سهامداران در اسفند و بهمن 1۴00 

شاهدش بودند بازمي گردد.
البته عده زيادي از تحليلگران چنين نكته اي را اساسًا 
مردود دانس��ته و هرگونه اظهارنظري در اين راستا را 
برخالف منافع بازار و س��هامداران تلقي مي كنند. به 
باور اين دسته از فعاالن و كارشناسان بازار سهام، رشد 
بازار به هر نحوي كه شده مي تواند به سود سهامدار تمام 
شده و قطعًا بايد از آن استقبال كرد. برخي ديگر نيز پا 
را فراتر گذاشته و از دخالت دولت و سازمان بورس در 
جهت سبز شدن تابلوها نيز استقبال كرده و نسبت به هر 
تحركي در راستاي نقد اين دست اقدامات را در تقابل و 

تعارض با منافع بازار و فعاالنش مي دانند.
بدون هيچ قضاوتي نس��بت به دليل رش��د شاخص 
كل مي توان گف��ت آنچه اين روزه��ا مي تواند براي 
بازار مثبت و مفيد فايده قرار گيرد باز ماندن درهاي 
ب��ازار و گوش س��هامداران به روي منتقدان اس��ت. 
چراكه تجربه تابس��تان ۹۹ نشان داد كه بي توجهي 
به اظهارنظرات منتق��دان مي تواند در نهايت به يك 
فاجعه ختم شود كه نخستين و بزرگ ترين متضرران 
آن دقيقًا همان مردمي هس��تند كه با فريب عده اي 
كارشناس نما تتمه س��رمايه خود را در اين شرايط 
ركود اقتصادي وارد بازاري كردند كه با دس��تكاري 

توانسته بود روند رو به رشدي را تجربه كند.



گروه راه و شهرسازي|
در غياب سياست گذاري هاي منسجم در بخش هاي 
مختلف اقتصاد، طرح »ساخت 4 ميليون مسكن در 
4 سال« بيش از پيش دست نيافتني تر مي نمايد. اگر 
تا پيش از اين، اتهام »تورم زايي« به طرح انبوه سازي 
دولتي مي چسبيد و كارشناسان در پي انتقادهاي 
متعدد به اين جمله مي رسيدند كه »بله، مي شود در 
هر سال يك ميليون مسكن ساخت اما به چه قيمتي 
و با چ��ه تبعات اقتصادي؟« حاال به نظر مي رس��د، 
موج تورم به اندازه اي بزرگ شده است كه روي سر 
چنين طرح هايي آوار مي شود به گونه اي كه مجال 
بلندشدن و بلندتر كردن موج هاي تورمي بعدي را 

نخواهد داد.
پس از گذشت بيش از 6 ماه از آغاز به كار طرح ساخت 
4 ميليون مسكن در 4 سال، هنوز مساله زمين رايگان 
براي اين طرح نهايي نشده اس��ت، از اين مساله كه 
بگذريم، به مساله »هزينه ساخت« مشتمل بر هزينه 
تهيه مصالح ساختماني و هزينه نيروي كار مي رسيم.

وزارت راه و شهرس��ازي »هزين��ه س��اخت« را 4.7 
ميلي��ون تومان اعالم كرده اس��ت اما نتيجه حاصل 
از چرتك��ه اندازي هاي انبوه س��ازان، رقمي كمتر از 
10 ميليون تومان نيست، آن هم با قيمت هاي سال 
1400! البته به گفته مهندسان و فعاالن ساختماني، 
با افزايش تعداد طبقات، هزينه س��اخت نيز افزايش 

مي يابد.
در همي��ن چهارچ��وب، چن��دي پي��ش، يك��ي از 
كارشناسان س��اختماني فعال در منطقه 22 تهران 
اعالم ك��رده بود كه هزينه س��اخت ه��ر متر مربع 
آپارتمان در اين منطقه به بيش از 30 ميليون تومان 
رسيده است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، راه 
براي پيشرفت و پيشبرد اين طرح دولتي پر سنگالخ تر 

از آن چيزي است كه پيش از اين تصور مي شد.
وزارت راه و شهرس��ازي بر اساس فهرست بهاي سه 
ماهه چهارم سال 13۹۹ هزينه ساخت هر متر مربع 
از واحدهاي نهضت ملي مسكن را 4.7 ميليون تومان 
برآورد و اعالم كرده كه در صورت كاهش يا افزايش 
هزينه ها، قيمت در زمان تحويل واحد به متقاضيان 

كاهش يا افزايش مي يابد.
روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي توضيحاتي در 
خصوص قيمت واحدهاي طرح نهضت ملي مسكن، 
هزينه تامين زمين، خانوارهاي مش��مول يارانه اين 

طرح و نحوه تامين مصالح ساختماني ارايه كرد.

در اين توضيحات كه در پاسخ به گزارش ايسنا با عنوان 
»قيمت خانه هاي نهضت ملي مسكن ميلياردي شده 
است؟« ارايه شده، آمده است: »به استحضار مي رساند 
كه واحدهاي مس��كوني طرح نهضت ملي مسكن بر 
اساس قيمت تمام شده ساخت به متقاضيان واگذار 
مي شود، از اين رو سياس��ت گذاران حوزه مسكن با 
علم به اينكه گروه هاي ه��دف برنامه هاي حمايتي 
مسكن در طبقات متوسط و پايين جامعه قرار دارند، 
در اجراي برنامه هاي حمايتي حداكثر توان اجرايي، 
اعتباري و امكانات دولتي را به منظور كاهش هزينه 
ساخت به كار گرفته اند تا هزينه قابل پرداخت توسط 

متقاضيان در حداقل ممكن باشد.
در اي��ن راس��تا الزم به توضيح اس��ت قيمت زمين 
بيشترين سهم در هزينه ساخت واحد مسكوني را 
به خود اختصاص مي دهد. به منظور كاهش فش��ار 
مالي به متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن، در اين 
طرح اراضي دولتي تامين شده حسب قانون جهش 
توليد مسكن به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضيان 
واگذار مي شود كه اين رويكرد منجر به كاهش قابل 
مالحظه  هزينه تامين مسكن براي خانوارهاي هدف 
مي شود. در حوزه ساخت و احداث نيز حسب برنامه 
تدوين شده، متقاضيان واقع در دهك هاي مختلف 
درآم��دي، با توجه به ش��رايط مال��ي از حمايتهاي 
هوشمند برخوردار مي گردند. به گونه اي كه نرخ سود 
تسهيالت قابل پرداخت به دهك هاي 1 تا 3 درآمدي 
در كمترين ميزان ممكن تعيين ش��ده است كه اين 
موضوع فشار مالي وارده به متقاضيان را به كمترين 

ميزان كاهش مي دهد.
همچني��ن حس��ب قانون جه��ش توليد مس��كن 
متقاضي��ان برنامه هاي حمايتي تامين مس��كن، از 
تخفيف در عوارض پروانه س��اختماني و هزينه هاي 
نظام مهندسي برخوردار هس��تند و ماليات متعلقه 
براي ساخت واحدهاي اين طرح در كمترين ميزان 

ممكن )يك ميليون تومان( تعيين شده است.
در خصوص مصالح س��اختماني نيز كه بخش قابل 
توجهي از هزينه هاي س��اخت را به خود اختصاص 
مي ده��د الزم به توضيح اس��ت كه مي��زان مصالح 
س��اختماني مورد نياز اجراي طرح هم در بعد زمان 
و در بعد مكان برآورد و طي جلس��ات كارشناس��ي 
ب��ا وزارت صمت مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت و 
تفاهماتي ب��ا وزارت صنعت، مع��دن و تجارت براي 
تأمين به موقع مصالح مورد نياز اجراي طرح با قيمت 

مناس��ب نيز صورت پذيرفته است. از اين رو با توجه 
به موارد فوق الذكر به نظر مي رسد كه هزينه تامين و 
احداث واحدهاي مسكوني به كمترين ميزان ممكن 

كاهش يابد.
در خصوص تامين خدم��ات زيربنايي و روبنايي نيز 
ش��ايان ذكر اس��ت وفق تبصره ماده ۹ قانون جهش 
تولي��د مس��كن، وزارتخانه هاي مربوط��ه مكلف به 
تامين زيرساخت هاي الزم در حوزه وظايف خود در 
اراضي معرفي شده براي اجراي طرح تامين مسكن 
مي باشند. لذا از اين حوزه نيز هزينه اي بر متقاضيان 

طرح نهضت ملي مسكن تحميل نمي گردد.
الزم به ذكر اس��ت حس��ب برآوردهاي كارشناسي 
صورت پذيرفته بر اس��اس فهرس��ت بهاي سه ماهه 
چهارم 13۹۹ هزينه ساخت به طور ميانگين براي هر 
مترمربع 4.7 ميليون تومان برآورد و به متوليان اجراي 
طرح ابالغ شده است و بديهي است در صورت كاهش 
يا افزايش هزينه هاي ساخت در طول دوره ساخت، 
قيمت تمام شده احداث واحدها نيز در زمان تحويل 

واحدها به متقاضيان كاهش يا افزايش مي يابد«.

    هزينه ساخت
 به متري ۱۰ ميليون تومان رسيده است

در اين حال، حسن محتشم، عضو هيات مديره انجمن 

انبوه سازان اس��تان تهران از افزايش هزينه ساخت 
مس��كن به متري 10 ميليون تومان بدون احتساب 

قيمت زمين خبر داده است.
محتشم در گفت وگو با مهر درباره افزايش هزينه هاي 
تمام شده ساخت و ساز گفت: بسياري از سازندگان 
از افزايش هزينه هاي ساخت و ساز ناراضي اند چون 
با گران ش��دن مس��كن نوس��از، قدرت خريد مردم 

كاهش مي يابد.
وي مس��كن را مجموعه اي از انواع كاالها و خدمات 
دانست و افزود: نهاده هاي ساختماني وقتي افزايش 
مي يابد، قيمت مسكن بيش��تر مي شود ولي قدرت 
 خريد خانوارها مرتبًا كاهش مي يابد؛ بنابراين انبوه ساز
 امكان ف��روش محصول خود را ن��دارد؛ به خصوص 
كه خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمين را 
گران تر خريداري كند و بايد نقدينگي بيشتري تأمين 
كند ام��ا در مقابل با ناكامي در فروش واحدهايي كه 

ساخته است مواجه مي شود.
فعال صنعت ساختمان ادامه داد: سازنده ها از افزايش 
قيمت نهاده هاي س��اختماني استقبال نمي كند اما 
اين افزايش ناشي از تصميمات اشتباه دولت هاست 
كه س��بب تورم عمومي شده است. لذا ضرورت دارد 
دولت براي كنترل هزينه تمام شده ساخت مسكن، 
ابتدا تورم عمومي را كنترل كند كه در حال حاضر با 

نرخ 40 درصدي، يك افزايش قيمت افسارگسيخته 
را رقم زده است. وي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد 
تورم در س��ال جاري با همان نرخ سال گذشته ادامه 

داشته باشد.
محتش��م درباره هزينه تمام شده ساخت مسكن در 
نهضت ملي، اظهار كرد: وزارت راه و شهرسازي براي 
س��اخت واحدهاي اين طرح نرخي بين 4.2 تا 4.7 
ميليون تومان به س��ازندگان اعالم كرده اس��ت كه 
10 درصد نوس��ان دارد و ممكن است تعديل هايي 
هم به آن وارد ش��ود؛ ولي به نظر مي رسد اين رقم به 
متري 6 ميليون تومان قيمت تمام شده ساخت هر 
واحد )بدون مشاعات( برسد. اين در حالي است كه 
با احتساب مشاعات به 7.۵ تا ۸ ميليون تومان برسد.

وي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه قرار اس��ت هزين��ه زمين از 
مصرف كنن��ده نهايي در نهضت ملي مس��كن اخذ 
نشود، گفت: خود ساختمان شامل هزينه نهاده هاي 
س��اختمان و خدم��ات )ني��روي كار( از 4.2 تا 4.7 
ميليون تومان با احتساب نرخ تعديل به اضافه ساير 

موارد به 6 تا 6.۵ ميليون تومان خواهد رسيد.
البته اين ارقام براي سال گذشته است چون امسال 
شهرداري ها عوارض س��اختماني و پروانه ساخت را 
افزايش داده اند؛ دستمزد كارگران هم به آن افزوده 
مي ش��ود؛ هزينه توليد مصالح ساختماني هم براي 
كارخانجات افزايش يافته اس��ت؛ سرجمع همه اين 
مسائل در قيمت تمام شده ساخت و ساز خود را نشان 
مي دهد و اين موض��وع خود را در قالب افزايش تمام 
شده قيمت هر متر مربع واحد مسكوني به متري 10 

ميليون تومان برسد.

    هزينه ساخت واحد لوكس
 چند ۱۰ ميليون تومان است

محتشم اين رقم )متري 10 ميليون تومان( را براي 
قيمت تمام شده هر واحد نهضت ملي مسكن دانست 
اما براي بخش خصوصي و همچنين ساخت مسكن 

لوكس، اين ارقام تا چند برابر افزايش مي يابد.
وي بيان كرد: انبوه سازان و سازنده و پيمانكاراني كه با 
وزارت راه و شهرسازي براي ساخت نهضت ملي مسكن 
با رقم متري 4.۵ ميليون تومان قرارداد امضا كرده اند، 
به نظر نمي رسد كه بتوانند با اين ارقام به ساخت و ساز 
ادامه دهند يا پروژه را به پايان برسانند؛ يا ممكن است 
در قراردادها تجديدنظر شود يا حتي موارد حقوقي بين 

پيمانكاران با ادارات كل راه و شهرسازي پيش بيايد.
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هدف گذاری
به جای تشکيل قرارگاه

سيد جعفر تشکری هاشمی، رييس کميسيون عمران 
و حمل نقل شورای شهر تهران گفت: شهرداری ها ديگر 
قادر به خريد اتوبوس نيستند و تنها می توانند نگهداشت را 
انجام دهند و در نتيجه دولت بايد به اين موضوع ورود کند. 
تشکری هاشمی در گفت وگو با ايلنا درباره ميزان موفقيت 
ش��هرداری تهران در تشکيل قرارگاه حمل و نقل گفت: 
معتقدم اسم ها تعيين کننده نيستند و نحوه پيگيری ها 
و سياس��ت گذاری های اجرائی و عملياتی، برنامه هايی 
که تدوين می شوند و تعهدی که برای انجام آن ماموريت 
است، دارای اهميت است.  او ادامه داد: اينکه فکر کنيد نام 
قرارگاه را به مساله ای اختصاص داديم و فکر کنيم مشکل 
حل می شود و يا اگر قرارگاه نباشد مشکالت باقی خواهد 
ماند، اينگونه نيست.  تشکری هاشمی با بيان اينکه اين 
نوع قرارگاه ها در مورد مسائلی است که چند نهاد متفاوت 
که در يک چارچوب و سازمان قرار ندارد شکل می گيرد 
تا بتوانند با همديگر ارتباط برقرار کنند، گفت: در بحث 
حمل و نقل حتما نيازمند همکاری و کمک دولت و پليس 
هستيم، اما به معنی آن نيست که تنها از طريق قرارگاه اين 
اتفاقات رخ دهد.  او اضافه کرد: اگر به جای عبارت قرارگاه 
دنبال هدف گذاری ها برويم و بگوييم که چه راهبردها و 
هدف هايی برای بلندمدت و کوتاه مدت دنبال می کنيم، 
مسير نيز روشن می شود. تنوع عناوين قرارگاه اگر از آن 
خروجی خوبی دربيايد حتما موافق آن خواهيم بود، اما 
اينکه ندانيم دقيقا هر کدام از قرارگاه ها چه کاری را بايد 
انجام دهند و مشکالت کدام قسمت را قرار است حل کنند 
به نظرم به آن ايراداتی وارد اس��ت.  او افزود: شهرداری ها 
ديگر قدرت خريد اتوبوس ندارن��د. در تهران با توجه به 
هزينه خريد يک اتوبوس که رقمی معادل ۵ ميليارد است 
و 7 هزار اتوبوس کم داريم، يعنی 3۵ هزار ميليارد تومان 
برای خريد اين تعداد اتوبوس بودجه الزم است که عمال با 
توجه به بودجه شهرداری نمی توان اين رقم را تامين کرد. 

۳ طرح برای برخورد با تخلف 
موتوری ها در ۱۰۰ نقطه تهران

س��ردار حس��ين رحيم��ی، ريي��س پليس ته��ران از 
اجرای همزمان س��ه طرح ب��رای برخ��ورد با تخلفات 
موتورسيکلت س��واران در 100 نقطه تهران خبر داد. به 
گزارش تسنيم، رحيمی با اشاره به آغاز اجرای سه طرح 
توسط پليس راهور تهران بزرگ در 100 نقطه تهران، اظهار 
کرد: اين طرح ها شامل طرح »موتوريار«، طرح ساماندهی 
عبور و م��رور در معاب��ر تهران و طرح انضباط بخش��ی 
تردد موتورسيکلت س��واران است. رئيس پليس تهران 
افزود: با اجرای اين طرح ها تالش می کنيم اس��تفاده از 
موتورسيکلت را سامان داده، سوانح و موتورسيکلت ها 
را کاهش داده و هم اينکه به تردد موتورس��يکلت ها در 
تهران انضباط ببخشيم. وی با اشاره به افزايش استفاده از 
موتورسيکلت مخصوصاً در زمان گرم تر شدن هوا، گفت: 
در دو شيفت صبح و بعدازظهر اين طرح ها در تهران اجرا 
می شود، در اين طرح ها موتورسيکلت سواران بايد قوانين 
را رعايت کنند، پالک آن ها نبايد مخدوش يا ناخوانا باشد 
و با هرگونه حرکت آن ها در پياده رو يا محدوده عبور و مرور 
عابرپياده برخورد می شود. اين مقام انتظامی تصريح کرد: 
در اي��ن طرح حداقل در 100 نقطه که همکاران حضور 
دارند، با عبور موتورس��يکلت ها از چ��راغ قرمز برخورد 
می شود همچنين حمل بار غيرمتعارف توسط راکبان 
موتورسيکلت ها ممنوع اس��ت و با آن برخورد می شود. 
رحيمی با اشاره به برخورد پليس با حرکات مخاطر ه آميز 
راکبان موتورسيکلت در طرح های مذکور، گفت: بالغ 
بر 46 درصد کشته های سوانح رانندگی تهران در سال 
گذشته راکبان موتورسيکلت بودند که با اجرای اين 
طرح ها اميدواريم کشته های راکبان موتورسيکلت 

در سوانح رانندگی کاهش يابد.

7 سرفصل اقدامات محيط زيستی 
برای بهبود زندگی شهروندان

ش��ينا انصاری، مديرکل محيط زيس��ت و توس��عه 
پايدار ش��هرداری تهران  با اش��اره به بررسی اقدامات 
 حوزه محيط زيس��ت و توسعه پايدار مناطق 22 گانه، 
برنام��ه ريزی اقدام��ات اجرايی س��ال 1401 را در 7 
سرفصل تشريح کرد.به گزارش فارس، او ترويج استفاده 
از انرژی های نو، بهبود سيستم های روشنايی گرمايشی 
و سرمايشی با هدف کاهش مصرف انرژی، اجرای طرح 
جمع آوری آب های سطحی و استفاده از پساب تصفيه 
شده فاضالب به منظور صرفه جويی و مديريت منابع 
آبی در خدمات شهری، بهره گيری از همه ظرفيت ها 
برای کاهش آلودگی هوا، کنترل و کاهش آلودگی های 
زيست محيطی )هوا، آب، خاک و صدا( و پايش آنها در 
شهر تهران، ترويج آموزش های همگانی و ارتقاء سطح 
مشارکت و فرهنگ عمومی شهروندان در مديريت و 
نگهداشت پايدار شهر، بهبود مستمر راندمان بازيابی 
 منابع و انرژی بر پايه اصول توسعه پايدار را سرفصل های 
کلی اقدام��ات اجرايی اين اداره کل عن��وان کرد. وی 
افزود: اداره کل محيط زيس��ت و توس��عه پايدار برای 
بررسی اقدامات انجام شده سال 1400 و برنامه ريزی 
اقدامات اجرايی سال 1401 اقدام به برگزاری سلسله 
جلسات با مناطق 22 گانه در حوزه های برنامه ريزی، 
آموزش و توانمند سازی، مديريت انرژی، شناسايی و 
پايش منابع آالينده و ارزيابی و استانداردها نموده است.

انصاری خاطر نشان ساخت: در سال 1401 بالغ بر 7۵2 
ميليارد ريال بودجه جهت انج��ام پروژه های محيط 
زيس��تی به اداره کل محيط زيس��ت و توسعه پايدار و 
ادارات محيط زيست مناطق 22 گانه اختصاص داده 
شده است.او يادآور ش��د: بيشترين بودجه مصوب در 
حوزه محيط زيست متعلق به توسعه انرژی های نو و 
طراحی و اجرای روش های بازيافت و بازچرخانی آب و 
سيستم های تصفيه فاضالب است که در مجموع حدود 
نيمی از اعتبارات موجود اس��ت. در اين جلسات تمام 
اقدامات محيط زيستی مناطق 22 گانه در سال 1400، 
 چالش ه��ا و فرصت های موجود در اج��رای پروژه ها 
در س��طح ش��هر تهران مورد بررس��ی و راهکارهای 

پيشنهادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

فاصله 100 درصدي از برآورد قيمتي وزارت راه تا تخمين انبوه سازان

چالش »هزينه ساخت« در انبوه سازي دولت

يكي از ضاربان شهردار ناحيه ۳ منطقه 19 دستگير شد

واكنش به ادعاي ساختگي بودن 
ضرب و شتم »شهردار«
عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران 
از دستگيري يك نفر در ماجراي ضرب و شتم شهردار 
ناحي��ه 3 منطق��ه 1۹ خب��ر داد. او همچنين ادعاي 
ساختگي بودن ضرب و ش��تم اين شهردار را تكذيب 
كرد و گفت: اگر رد اين دست خبرها را پيگيري كنيد 
به مافياي ساخت و سازهاي غيرقانوني در شهر تهران 
مي رس��يد. محمدخاني در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره 
جزييات چرايي ضرب و جرح شهردار ناحيه سه منطقه 
1۹ اظهار كرد: شهردار ناحيه سه منطقه 1۹ با عده اي 
در ساختماني كه تخلفات متعدد ساختماني داشته با 
اكيپي مراجعه مي كنند، اما متاسفانه مورد حمله قرار 
مي گيرند. سخنگوي ش��هرداري تهران پيش از اين 
خبر داده بود كه روز پنجش��نبه س��يد جواد هاشمي 
شهردار ناحيه 3 منطقه 1۹ در هنگام ماموريت مقابله 
با ساخت وسازهاي غيرمجاز با ضربات چاقو از ناحيه سر 
به شدت مجروح شد. همچنين بنابر اعالم محمدخاني، 
چند روز پيش از آن نيز به ماش��ين شهردار ناحيه 3 
منطقه 1۹ تيراندازي شده بود. او ادامه داد: همانطور كه 
خود ايشان گفتند ضاربين اول تالش كردند كه ايشان را 
از بلندي پرت كنند و بعد با قمه به ايشان حمله كردند. 
ضربات متعددي به س��ر آقاي هاشمي اصابت كرده و 
فيلم و عكس آن موجود است و در شبكه هاي اجتماعي 
فيلمي منتشر شد كه وي در بيمارستان و در حال بخيه 
خوردن است. سخنگوي شهرداري تهران در واكنش 
به ادعاي ساختگي بودن اين ماجرا اظهار كرد: اينكه 
عده اي سعي مي كنند ماجرا را ساختگي نشان دهند 
غير از اينكه از پيچيدگي س��اخت و ساز در تهران و به 
ويژه در منطق��ه خالزير چقدر اطالع دارند و مي تواند 
براي انتشار دروغ و جلوگيري از انتشار حقيقت هزينه 

كنند چيز ديگري را نشان نمي دهد.
محمدخاني با تاكيد مجدد بر اينكه فيلم ها و عكس هاي 
اين حادثه موجود است، گفت: فيلم ها و عكس ها گواه 
آس��يب ديدگي جدي ايشان اس��ت و آقاي هاشمي 
نيز در پاكدس��تي و تعهد در كار در منطقه مش��هور 
هستند. سخنگوي ش��هردار تهران در پاسخ به اينكه 
گفته مي شود چرا نيروهاي شهربان و حريم بان در اين 
محله حضور نداشتند و شهردار ناحيه شخصا به اين 
تخلف ورود كردند، اظهار كرد: اينكه خود شهردار در 
صحنه حضور پيدا كند بايد م��ورد تقدير قرار بگيرد. 
اينكه مديري به منطقه تحت مديريت خود سر مي زند 
و تا جزئي ترين مس��ائل را بررسي و شجاعانه برخورد 
مي كند و بعد مورد انتقاد قرار مي گيرد مي گويند چرا 
كارمند او حضور پيدا نكرده و اينها صحنه سازي است 
از حرف هاي عجيبي است كه گفته مي شود. سخنگوي 
شهرداري تهران تاكيد كرد: اگر رد اين دست خبرها را 
پيگيري كنيد به مافياي ساخت و سازهاي غيرقانوني 
در شهر تهران مي رس��يد. او درپاسخ به اينكه در اين 

اتفاق به جز شهردار فرد ديگري نيز آسيب ديده است؟ 
گفت: تا جايي ك��ه مي دانم خود ش��هردار و يك نفر 
ديگر در مجموع آسيب ديده اند. سخنگوي شهرداري 
تهران درباره شناسايي ضارب يا ضاربين گفت: يك نفر 
دستگير شده است و نيروي انتظامي و دستگاه قضايي 

نيز اين موضوع را پيگيري خواهند كرد. 

    برخورد با ضاربان »شهردار« 
در همين حال، اقبال شاكري، نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: مجمع نمايندگان 
تهران ضمن حمايت از اقدامات فساد ستيز همكاران 
در مديريت شهري، برخورد با ضاربان شهردار ناحيه 3 
منطقه 1۹ را مجدانه پيگيري خواهد كرد. به گزارش 
ايسنا، شاكري با انتظار پس��تي در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام، نوشت: »به دنبال حمله عوامل 
و متخلفين به جناب آقاي مهندس هاشمي شهردار 
محترم ناحيه 3 منطقه 1۹ ته��ران در زمان بازديد 
ايشان از تخلفات صورت گرفته، بر خود واجب ديدم 
كه همراه با آقاي دكتر هدايت شهردار محترم منطقه 
1۹ به صورت حضوري از ايش��ان عيادت و دلجويي 
نمايم.ضمن حمايت قاطع از مبارزه با هرگونه تخلف 
در ساخت و ساز شهري و اينگونه اقدامات فساد ستيز 
همكاران مديريت شهري، خواستار برخورد قاطع و 
فوري با اين اشرار و قلع و قمع بناهاي غيرقانوني در 
اسرع وقت هستم و مجمع نمايندگان استان تهران 
مجدان��ه پيگير برخورد با متخلفين مي باش��د. بايد 
با متخلفين و مس��ببين اين حادثه با اش��د مجازات 
برخورد شود تا مديران پاكدست و توانمند شهرداري، 
قانون را حامي و پشتيبان خود ببينند. در عين حال 
اصالح ماده 100 قانون ش��هرداري ها در دستور كار 

اين هفته صحن مجلس مي باشد.«

    واكنش زاكاني
 به حمله متخلفان ساخت و ساز غيرقانوني 

عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران نيز نس��بت به حمله 
تعدادي از متخلفان س��اخت و س��از ب��ا چاقو و قمه 
به ش��هردار ناحي��ه 3 منطقه 1۹ واكنش نش��ان داد 
و گفت: اين مس��اله در 3 س��طح در دس��ت پيگيري 
است. به گزارش تسنيم، زاكاني در حاشيه افتتاحيه 
هجدهمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه و تجهيزات 
پاركي و صنايع وابسته به  آن، در جمع خبرنگاران در 
خصوص اتفاق صورت گرفته در منطقه 1۹ اظهار كرد: 
جمعه شب بنده به عيادت شهردار ناحيه 3 رفتم كه 
خوشبختانه حال عمومي وي مساعد است. شهردار 
تهران با تاكيد بر مبارزه با فساد از پيگيري اين اتفاق در 
3 سطح خبر داد و گفت: قطعا ما اين موضوع را پيگيري 

خواهيم كرد و با خاطيان آن برخورد خواهد شد.

آگهی مزایده شماره ۱۴۰۱۰۴۳۱۶۰۴5۰۰۰۰۳۲ اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده کالسه ۹۴۰۱۹۷۷ به موجب پرونده کالسه اجرایی ۹۴۰۱۹۷۷ )متعهد: شرکت 
تولیدی و صنعتی ایوان لنت به مدیریت آقایان فرج دارابی )رئیس هیئت مدیره( و رستم دارابی) مدیر عامل( - متعهدله: بانک صادرات ایران ( وضعیت ثبتی پالک ثبتی 
۱5۷۷ فرعی از ۱۴۸ اصلی بخش ۹۹ )پالک ثبتی هزار و پانصد و هفتاد و هفت فرعی از صدو چهل و هشت اصلی بخش نود و نه بدین شرح می باشد: مشخصات ملک یک 
قطعه کارخانه نوع ملک طلق به پالک ثبتی ۱5۷۷ فرعی از ۱۴۸ اصلی )پالک ثبتی هزار و پانصد و هفتاد و هفت فرعی از صدو چهل و هشت اصلی( ، مفروز و مجزا شده 
از فرعی از اصلی مذکور ، واقع در بخش یک حومه حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک استان کرمانشاه به مساحت۱۶۸۷/5  متر مربع. متن ملک ، توضیحات ملک : 
به حدود: شماال: بطول ۴5 متر دیوار اشتراکی با پالک ۹۱5 فرعي شرقا بطول ۳۷/5۰ متر درب و دیوار به خیابان ۲۰ متری جنوبا: بطول ۴5 متر دیوار به دیوار پالک ۶۰۱ 
فرعی غربا:بطول ۳۷/5۰   متر دیوار به دیوار پالکهای 5۹۷و5۶۰فرعی، مشخصات مالکیت ۶ دانگ شرکت تولیدی و صنعتی ایوان لنت در عرصه و اعیان پالک ثبتی 
فوق بدین شرح می باشد ؛ مالکیت تولیدی و صنعتی ایوان لنت شماره ثبت ۷۶۶۷ تاریخ ثبت  ۱۳۸۱/۰۶/۱۸دارای شماره ملی ۱۰۶۶۰۰۷۹5۴۹ بعنوان مالک سه دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۹۹۷۳۰ تاریخ ۱۳۸۱/۷/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱ شهر کرمانشاه استان کرمانشاه، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۰۹۶۷5 سری سال که در صفحه 5۹۳ دفتر امالک جلد ۳۲5 ذیل شماره ۶5۱۹۸ ثبت گردیده است. محدودیت: محدودیت دفتر 
امالک : رهنی شماره ۱۴۲۸55 مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۳ شهر کرمانشاه استان کرمانشاه که بنفع بانک صادرات به مبلغ ۲۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
به مدت ۱۲ ماه ثبت شده . پالک ۱5۷۷ فرعی از ۱۴۸ اصلی در اجرای بخشنامه شماره ۲۳5۱۱ مورخ  ۱۳۹۱/۱/۲۹سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و گواهی شعبه بایگانی 
جایگزین پالک باقیمانده 5۹۶ فرعی از ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلی گردیده است. طبق نظر کارشناسان رسمی در امور ساختمان به شماره ۱۴۰۰/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به وارده 
۴5۰۳۴5۳۶ -۱۴۰۰/۱۱/۱۹ نتیجه ارزیابی پالک ثبتی فوق بدین شرح می باشد: ملک مذکور یک واحد صنعتی به آدرس کرمانشاه، شهرک صنعتی کرمانشاه )جاده 
سنندج(- خیابان خیام شرکت ایوان لنت می باشد و در حال حاضر فاقد فعالیت و تولید می باشد و براساس تصویر سند ارائه شده عرصه ملک دارای مساحت۱۶۸۷/5 
متر مربع است، مستحدثات و اعیان واحد صنعتی در عرصه ملک مذکور سوله ای فلزی به مساحت تقریبی 5۷5 متر مربع احداث گردیده است . کفپوش سوله بتنی و 
دیوارها دارای نازک کاری پالستر سیمان هستند. در منتهی الیه عرصه ساختمانی دو طبقه متروکه بصورت اداری نیز احداث شده که مساحت هر طبقه آن حدود ۱۱۷ 
متر مربع می باشد ، واحد مذکور دارای حصار کشی می باشد . با توجه به موقعیت محلی و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
و یا ادارات و محاکم قضایی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بدون در نظر گرفتن هر گونه مبالغ رهنی و بازداشتی و با فرض بالمعارض بودن و بدون درنظر گرفتن 
هرگونه  منع قانونی، ثبتی و حقوقی ارزش ۶ دانگ ملک مذکور بدین شرح برآورد و اعالم می گردد : ارزش هر متر عرصه ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در مجموع۱۶۸۷/5  متر مربع 
۳۳۷5۰۰۰۰۰۰۰ ریال  ارزش سوله احداثی از قرار هر مترمربع ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در مجموع 5۷5 متر مربع5۷5۰۰.۰۰۰۰۰ ریال ، ارزش هر متر ساختمان اداری۷۰۰۰۰۰۰ریال 
و در مجموع دو طبقه و مساحت مجموع تقریبی ۲۳۴ متر مربع مبلغ ۱۶۳۸۰۰۰۰۰۰ ریال , ارزش محوطه سازی و دیوار کشی پیرامونی و ... مجموعا مبلغ ۱۸۶۲۰۰۰۰۰۰ 
ریال ، مجموع ارزش ۶ دانگ ملک مذکور مشتمل بر عرصه و اعیان و امتیازات محوطه سازی مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد 
می گردد و طبق نظر کارشناسان رسمی در امور برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات به شماره ه/ک/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به وارده به شماره ۴5۰۳۰۳۶۶ -۱۴۰۰/۹/۳ 
نتیجه ارزیابی تجهیزات و ماشین آالت و تاسیسات و انشعابات شرکت ایوان لنت بدین شرح می باشد -  الف ( ارزیابی تجهیزات و ماشین آالت شرکت ایوان لنت جمع 
كل بند )) الف (( مطابق بدین شرح ۹۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال )نه میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال ( برآورد می شود: شامل ۱- کوره باز پخت لنت ترمز به ارزش ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال ۲- آس�یاب 5۰۰ کیلویی مواد کائوچو ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳- آسیاب س�انتریفوژ مواد اولیه ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- پرس هیدرولیک ۲طبقه پخت حرارتی لنت ترمز 
دیسکی ۲5۰ تن۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال 5- دو دستگاه پرس هیدرولیک پیش فرم سرد ۲۰۰ تن ۱۷5۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶- پرس هیدرولیک برش لنت از کفشک 5۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
۷- سایکون فیلتر شات بالست۱۳۰۰۰۰۰۰۰ریال ۸- سایکون فیلتر آسیاب ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ریال۹- سایکون فیلتر دستگاه ساب و شیارزن ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ - دستگاه 
بنبوری ، غلطک کائوچو ۲5۰ کیلویی ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱- دو دستگاه میکسر مواد ۱5۰ کیلویی ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲- سرند ، الک اتومات ۲۰۰ کیلویی ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
۱۳- س�اب دوار لنت دیسکی ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴- شیار زن لنت دیسکی 5۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱5- شات بالست ۳۰۰ کیلویی۱۰5۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۶- پخ و زاویه زن لنت 
دیسکی۶۳۰۰۰۰۰۰۰ریال ۱۷ - دستگاه تست لنت ترمز، اندازه گیری مقدار اصطکاک همراه با دستگاه کالیبراسی  لنت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )مجموع ارزش کل تجهیزات و 
ماشین آالت: ۹۳۴۰۰۰۰.۰۰ریال(. ب- ارزیابی تاسیسات و انشعابات شرکت ایوان لنت :ب-۱( تاسیسات برق رسانی : شامل ترانس هوایی ۲۰۰KVA با تمامی متعلقات 
مربوطه شامل برقگیر و کت اوت فیوز و پایه های بتنی و سیستم اتصال به زمین و وسایل اندازه گیری - انشعاب برق با قدرت قرار دادی ۱۰۰ کیلو وات با شماره اشتراک 
۸۱۱۷۰ و روشنایی داخلی و محوطه ) ضمنا قابل یادآوری است که بخش زیادی از کابل کشی ها و تابلو های اصلی و فرعی تغذیه خط تولید دچار نقص بوده و یا در محل 
موجود نبودند ( ، ارزش این قسمت در مجموع ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )یک میلیارد و ششصد میلیون ریال (. ب-۲( تاسیسات آب رسانی شامل امتیاز و انشعاب آب از شهرک 
صنعتی شامل سیستم لوله کشی داخلی ) کنتور آب در محل موجود نبود ( ، مجموعا به ارزش ۱5۰۰۰۰۰۰۰ ریال از یکصد و پنجاه میلیون ریال (( جمع بند )ب( ۱۷5۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال ) یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال و در پایان ارزش کل ماشین آالت و تاسیسات شرکت تولیدی و صنعتی ایوان لنت ) مجموع بندهای الف و ب ( به شرح 
فوق ، مبلغ ۱۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ریال ) یازده میلیارد و نود میلیون ریال ، معادل با یک میلیارد و یکصد ونه میلیون تومان، برآورد و اعالم می گردد که برابر گزارش مامور اجرا 
به شرح وارده ۴5۰۳۶۳۱۰ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۸آدرس ملک کرمانشاه، کیلومتر ۹ جاده سنندج، شهرک صنعتی کرمانشاه، خیابان خیام، می باشد و ملک به صورت یک 
شرکت متوقف می باشد. و با تحقیقات به عمل آمده از اهالی محل، محرز گردید که ملک مذکور در تصرف راهن می باشد. پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ 
۱۴۰۱/۲/۳۱ در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه، خیابان بنت الهدی ، روبروی فرمانداری، اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه - از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده ۶ دانگ ملک مذکور مشتمل بر عرصه و اعیان )مستحدثات و اعیان واحد صنعتی ایوان لنت( از مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )چهل و سه میلیارد 
ریال معادل چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان( و مزایده ماشین آالت و تاسیسات شرکت تولیدی و صنعتی ایوان لنت از مبلغ ۱۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) یازده میلیارد و نود 
میلیون ریال ( معادل با یک میلیارد و یکصد و نه میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است. و نیمعشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. ضمنا با توجه اعالم وکیل 

بستانکار به شرح وارده ۴5۰۰۲۹۴۶-۱۴۰۱/۲/۱۰ملک مورد وثیقه بیمه نمی باشد .
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۲/۱۸

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد رهنی(



بيت كوين كه هفته گذشته سعي در شكستن مقاومت 
۴۰ هزار دالري داشت، از پس اين كار برنيامد و با سقوط 
زير حمايت ۳۸,۵۰۰ دالري حال موج جديدي از كاهش 
قيمت را از س��ر گرفت و در مقاطعي تا ۳۵ هزار دالر هم 
سقوط كرد. درواقع روند كلي بازار بيت كوين در ۶ هفته 
گذشته نزولي بوده است و اكنون قيمت در آستانه سقوط 
به زير يك حمايت مهم قرار دارد كه ممكن است ريزشي 

به بزرگي بازار نزولي سال ۲۰۱۸ را رقم بزند. 
قيمت بيت كوين طي يك روز ۸ درصد افت كرده و اكثر 
آلت كوين هاي اصلي بازار نيز كاهش قيمت شديدي را 
تجربه كرده اند. حمايت هاي اتريوم در محدوده ۲,۷۸۰ 
و ۲,۷۵۰ دالر نتوانستند در مقابل شدت سقوط قيمت 
دوام بياورند. ايكس آرپي )XRP( حمايت خود در ۰.۶۰ 
دالر را از دس��ت داده و حتي خطر سقوط حمايت ۰.۵۸ 
دالري اش را نيز حس كرد. كاردانو نيز با ۱۱ درصد كاهش، 

حال پايين تر از ۰.۸ دالر معامله مي شود. 
پس از س��قوط قيمت بيت كوين در آس��تانه رسيدن به 
۴۰,۰۰۰ دالر، محدوده ۳۸,۵۰۰ دالر هم آزمايش شده 
و قيمت زير س��طح ۳۶,۵۰۰ دالر رسيد. اولين مقاومت 
پيش  روي بيت كوين در محدوده ۳۷,۰۰۰ دالر و مقاومت 
كليدي بعدي اكنون در ۳۷,۵۰۰ دالر در حال شكل گيري 
اس��ت. حمايت كليدي بيت كوين در محدوده ۳۵,۴۰۰ 
دالر قرار دارد. در صورت شكسته شدن اين حمايت ها روند 
سقوط قيمت بيت كوين شدت مي گيرد. قيمت اتريوم نيز 
پيش از عبور از مقاومت ۲,۹۵۰ دالري، س��قوط كرد و تا 
۲,۷۰۰ دالر پايين آمد، هرچند توانس��ت اندكي از ضرر 
را جبران كند و اكنون در نزديكي سطح ۲,۷۵۰ دالر در 
حال تثبيت قيمت است. اتريوم در محدوده ۲,۸۰۰ دالر 
با مقاومت روبروس��ت. در صورتي كه روند اتريوم نزولي 
بماند، اولين حمايت در محدوده ۲,۷۰۰ دالر در انتظار 
اس��ت. حمايت كليدي بعدي در محدوده ۲,۶۸۰ دالر 
قرار دارد كه در صورت شكسته شدن آن قيمت احتمااًل 
ت��ا ۲,۶۲۰ دالر پايين بيايد. كاردانو ني��ز روند صعودي 
اخير خود را كامال معكوس ك��رد و به زير حمايت ۰.۸۵ 
دالري اش كاهش يافت. به نظر مي رس��د قيمت كاردانو 
تا ۰.۸۰ دالر نيز كاه��ش يابد و احتمال عبور از مقاومت 
۰.۷۵ دالري نيز وجود دارد. بي ان بي )BNB( با كاهشي 
بالغ بر ۶ درصد، حمايت ۳۸۰ دالري اش را از دس��ت داد. 
اگر طرفداران سقوط قيمت ها يا به اصطالح خرس هاي 
بازار فعال بمانند، احتمال سقوط قيمت تا ۳۶۵ دالر نيز 
وجود دارد. اما اگر اين ارز ديجيتال روندي صعودي به خود 
بگيرد، در محدوده ۳۸۵ دالر با مقاومت روبرو خواهد شد. 
قيمت سوالنا نيز پيش از رسيدن به ۹۰ دالر سقوط كرد 
و با كاهش��ي ۱۲ درصدي به زير حمايت ۸۵ دالر رسيد. 
حمايت كليدي بعدي در محدوده ۸۰ دالر ديده مي شود. 
دوج كوين حمايت ۰.۱۳۰ دالري خود را از دس��ت داد و 
حتي تا حمايت ۰.۱۲۵ دالري پايين آمد. اگر اين حمايت 
نيز شكسته شود قيمت تا ۰.۱۲۲ دالر نيز كاهش خواهد 
يافت. ايكس آرپ��ي )XRP( نيز پايين تر از حمايت ۰.۶۰ 
دالري اش معامله شد و حتي تا ۰.۵۸ دالر نيز افت كرد؛ اما 
دوباره بازيابي شد. قيمت اين ارز ديجيتال ۷ درصد نسبت 
به روز گذشته كاهش يافته است. براي اينكه به شروع موج 
صعودي قيمت اين ارز ديجيتال اميدوار باشيم، بايد قيمت 
از ۰.۶۳۲ دالر فراتر رود. همه ۱۰۰ ارز ديجيتال برتر بازار 

در روزهاي گذشته نزولي بودند و بسياري از آنان نيز بيش 
از ۸ درصد كاهش قيمت را تجربه كرده اند. خالصه آنكه 
قيمت بيت كوين به شدت كاهش يافته و حمايت كليدي 
۳۷,۵۰۰ دالري آن شكسته شده است. اگر موج بازبابي 
قيمت ها آغاز شود، اين حمايت هاي ازدست رفته در نقش 

مقاومت ظاهر خواهند شد.

   ترس سرمايه گذاران از
 افزايش هم زمان تورم و ركود در جهان

بازار ارزهاي ديجيتال مدتي اس��ت كه نوس��اناتي بدون 
جهت را تجربه مي كند. در روزهاي اخير اما، سياست هاي 
كشورهاي تأثيرگذار در اقتصاد جهان، عمدتًا به افزايش 
نگراني و احساسات منفي در بازار منجر شده است. البته 
روز گذشته قيمت بيت كوين در نزديكي سطح ۳۶هزار 
دالر تثبيت شد و بازار در مقايسه با روزهاي قبل تر نوسان 
زيادي نداش��ت؛ اين در حالي اس��ت كه بيت كوين روز 
پنجشنبه با فشار فروش قابل توجهي مواجه شد. حركات 
بدون جهت قيمت در طول هفته گذش��ته تا به اينجاي 
كار ادامه پيدا كرده اس��ت و همين موضوع نشان دهنده 
بي اعتمادي سرمايه گذاران به وضعيت فعلي بازار است؛ 
خصوصًا با توجه به اينكه از نظر اقتصادي و در ابعاد كالن، 
همچنان خطراتي بازارهاي مالي را تهديد مي كند. روز 
پنجشنبه بانك مركزي انگلس��تان نرخ بهره بانكي را به 
باالترين سطح در ۱۳ سال گذشته افزايش و هم زمان با 
آن در رابطه با رشد ركود اقتصادي هشدار داد. اين اقدام 
بانك مركزي انگلستان باعث شد تا ترس سرمايه گذاران 
از مواجه با رك��ود تورمي )وجود هم زمان تورم و ركود در 
اقتصاد( يا به عبارتي افزايش تورم و كاهش سرعت رشد 
اقتصادي، بيشتر شود. بدبيني بانك مركزي انگلستان 
نسبت به آينده اقتصاد، دقيقًا نقطه مقابل ديدگاه بانك 
مركزي امريكاس��ت كه چهارش��نبه هفته گذش��ته با 
خوش بيني تالش مي كرد تا به سرمايه گذاران اطمينان 
دهد اقتصاد امريكا تحمل نرخ هاي بهره باالتر را دارد. در 
مجموع، تغيير سياست پولي كشورها از مدل انبساطي 
به انقباضي، به كاهش تمايل سرمايه گذاران به معامالت 
سودجويانه و كوتاه مدت منجر شده است؛ موضوعي كه 
مي تواند به ضرر بازار سهام و ارزهاي ديجيتال تمام شود. 

در حال حاضر وضعيت كنوني تأيي��دي بر نزولي بودن 
احساسات معامله گران است؛ درست مانند اتفاقي كه در 
جريان ريزش هاي قبلي قيمت رخ داده بود. نوسان محدود 
بيت كوين بين ۳۵ تا ۴۰ هزار دالر در چند ماه گذشته با 
سقوط مداوم نسبت حجم سفارش هاي خريد به فروش 
همراه بوده است. اين يعني بخشي از خريداران در جريان 

تثبيت قيمت، از ورود به بازار خودداري كرده اند.

    افزايش ارزش اتريوم در برابر بيت كوين
اتريوم در طول هفت روز گذش��ته نزدي��ك به ۶ درصد 
از ارزش خود را از دس��ت داده و اين در حالي اس��ت كه 
بيت كوين در بازه زماني مش��ابه سقوطي ۷.۵ درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. در جريان بازارهاي نزولي معمواًل 
اتري��وم عملكردي بهت��ر از بيت كوي��ن دارد. اين بار اما 
حركات بدون جهت و ادامه دار، قيمت را در بازار »اتريوم/ 
بيت كوين« در يك بازه نوساني تنگ گرفتار كرده است. 
شكسته شدن حمايت يا مقاومت اين بازه مي تواند افزايش 
يا كاهش ميزان ريسك پذيري در بازار را مشخص كند. 
نرخ تسلط بيت كوين يا نسبت ارزش بازار بيت كوين به 
ارزش ب��ازار ديگر ارزهاي ديجيت��ال، در طول چند روز 
گذشته اندكي كاهش يافته است. اين يعني آلت كوين ها 
در اين مدت با فشار فروش كمتري نسبت به بيت كوين 
مواجه شده اند و مي توان از آن اين طور برداشت كرد كه 
س��رمايه گذاران تا حدي ريس��ك پذيري خود را حفظ 
كرده اند. در جريان بازارهاي صعودي، ريزرش مقطعي 
قيمت براي آلت كوين ها معموالً كمتر از بيت كوين است و 
دليل آن مي تواند اين باشد كه سرمايه گذاران اين ارزهاي 
ديجيتال تمايل و تحمل بيشتري براي پذيرش ريسك 
دارند. مانند وضعيت قيمت در بازار اتريوم/ بيت كوين، 
شكسته شدن حمايت يا مقاومت بازه نوساني نرخ تسلط 
بيت كوين، مي تواند تأييد براي شروع يك دوره جديد 

در بازار ارزهاي ديجيتال باشد.

    خطر تكرار سقوط سال ۲۰۱۸
روند كلي بازار بيت كوين در ۶ هفته گذشته نزولي بوده 
است. اكنون قيمت در آستانه سقوط به زير يك حمايت 
مهم قرار دارد كه ممكن اس��ت ريزش��ي به بزرگي بازار 

نزولي س��ال ۲۰۱۸ را رقم بزند. هم زمان با نزولي ش��دن 
بازار، قيمت بيت كوين به تازگي به زير يك موج صعودي 
كوتاه مدت سقوط كرده اس��ت. اين حركت رو به پايين 
ممكن است در ادامه با سقوط بيت كوين تا سطح ۳۰هزار 
دالر همراه شود كه كف بازه نوساني قيمت در يك سال 
گذشته است. بيت كوين در ماه هاي گذشته موفق به حفظ 
حمايت ۴۰ هزار دالري نشده و اكنون با اوج تاريخي ۶۹ 
هزار دالري خود فاصله اي ۴۷ درص��دي دارد. از قدرت 
حركت صعودي بلندمدت قيمت كاسته شده است و به 
همين خاطر مي توان گفت روند صعودي امسال احتمااًل 
محدود و كم فروغ خواهد ب��ود. در نماي ۱ هفته اي بازار 
بيت كوين، خطر سقوط قيمت به زير ميانگين متحرك 
ساده ۱۰۰ هفته اي )س��طح ۳۶ هزار و ۲۴۷ دالر( وجود 
دارد. بسته شدن كندل هفتگي زير اين ميانگين متحرك 
براي دومين بار، ممكن است به سقوط قيمت تا سطح ۳۰ 
هزار و پس از آن ۱۷ هزار و ۸۲۳ دالر منجر شود. چنين 
حركتي به معني سقوط تقريبًا ۸۰ درصدي قيمت از اوج 
تاريخي اخير است كه از اين نظر با بازار نزولي سال ۲۰۱۸ 
برابري خواهد كرد. ماه مه )ارديبهشت( در گذشته معمواًل 
يك��ي از دوره هاي خوب بازار س��هام و ارزهاي ديجيتال 
بوده و همين موضوع ممكن است خريداران را تا حدي به 
فعاليت در نزديكي كف هاي قيمتي تشويق كند؛ هرچند 
كه در حال حاضر معامله گران باور چنداني به تغيير روند 

نزولي اخير ندارند.

   كسي در كف هاي جديد خريد نمي كند
آن طور كه پيداست معامله گران بازار ارزهاي ديجيتال 
تصور مي كنند كه قيمت ها در ادامه سقوط عميق تري 
را تجربه خواهند كرد به همين خاطر از انجام خريد هاي 
جديد در كف هاي اخير خودداري مي كنند. دو شاخص 
كليدي نيز اين فرضيه را به نوعي تأييد مي كنند. نمودار 
ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال ۲۴ روز است كه در يك 
كانال نزولي قرار دارد. داده هاي موجود نشان مي دهد كه 
اين نمودار در ۶ مه )۱۶ ارديبهش��ت( باز هم به حمايت 
۱.۶۵ تريليون دالري خود رسيده و آن را آزمايش كرده 
اس��ت. ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال زماني به سطح 
۱.۶۵ تريليون دالر رس��يد كه قيمت بيت كوين تا كف 
خود در ۷۰ روز گذشته، يعني ۳۵,۵۵۰ دالر كاهش يافت. 
مجموع ارزش ب��ازار تمام ارزهاي ديجيتال در هفت روز 
گذشته ۶ درصد كاهش يافته است. با اين حال، اين اصالح 
اندك در رابطه با آلت كوين هايي كه ارزش بازار متوسطي 
دارند و در اين مدت ۱۹ درصد )يا بيشتر( از آن را از دست 
داده اند، صدق نمي كند. در هفت روز گذشته، قيمت بيت 
كوين ۶.۵ درص��د و قيمت اتريوم ۵ درصد كاهش يافته 
است. عالوه بر اين، آلت كوين ها وضعيتي را تجربه كردند 
كه فقط مي توان اسمش را حمام خون گذاشت. در حالي 
كه تقاضاي معامله گران خرد پايين است، با در نظر گرفتن 
نرخ تأمين سرمايه منفي آلت  كوين ها، معامله گران تمايلي 
ندارند در ب��ازاري كه ارزش كل آن در منطقه مهم ۱.۶۵ 
تريليون دالر است، خريد جديد انجام دهند. به طور كلي 
به نظر مي رسد كه خريداران فكر مي كنند قيمت ارزهاي 
ديجيتال بيشتر كاهش مي يابد و تمايلي ندارند وارد بازار 
شوند. به همين خاطر، مي توان گفت كه ارزهاي ديجيتال 

احتمااًل با اصالح قيمتي عميق تري مواجه خواهند شد.

اخبار
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استعالم هويتي، در صدر خدمات 
كاربردي  دولت الكترونيك

خدمت »استعالم هويتي ثبت احوال«، كاربردي ترين 
خدمت نخستين ماه سال ۱۴۰۱ شد. به گزارش ايسنا، 
سامانه دولت همراه به عنوان مسير مكمل ارايه خدمات 
دولت الكترونيكي است. كارپوشه ملي ايرانيان، واريزي 
مستمري بگيران بهزيستي و آخرين سابقه بيمه تامين 
اجتماعي در فهرست خدمات پركاربرد سكوي دولت 
همراه قرار دارد و در اين زمينه سازمان فناوري اطالعات 
ايران، سازمان بهزيستي و سازمان تامين اجتماعي به 
عنوان برترين سرويس دهنده ها بر بستر سكوي دولت 
 )GSB( همراه بودند. همچنين گذرگاه خدمات دولت
يكي از اركان اصلي توسعه زيرساخت دولت الكترونيك 
است كه وظيفه بسترسازي به استعالمات بين دستگاهي 
را بر بس��تر شبكه ملي اطالعات بر عهده دارد و در سال 
۱۴۰۰ تبادل اطالعات بيش از دو ميليارد و دويس��ت 
ميليون استعالم الكترونيكي بين دس��تگاهي از اين 
طريق ثبت شده كه يعني به طور متوسط ماهيانه ۲۰۰ 
ميليون تراكنش رخ داده اس��ت. در اين راستا به نقل از 
سازمان فناوري اطالعات ايران، آخرين وضعيت تبادل 
اطالعات در گذرگاه خدمات دولت )GSB( كه به مبادله 
اطالعات ميان سازمان هاي دولتي در كوتاه ترين زمان 
ممكن مي پردازد، نشان داد در فروردين ۱۴۰۱، سازمان 
ثبت احوال كشور با ارايه خدمت استعالم هويتي با ثبت 
حدود ۶۷ ميليون تراكنش به دستگاه هاي متقاضي، 
نخستين سرويس دهنده ماه گذشته شد. اين خدمت به 
احراز اقالم هويتي اشخاص از پايگاه داده ثبت احوال در 
پيشخوان ها و مشاغل بر حسب نياز مي پردازد. دومين 
سرويس دهنده برتر فروردين سال جاري به وزارت كشور 
و به خدمت »استعالم بيماري كروناي سكوي ايران« 
تعلق گرفت. اما سومين دستگاه برتر، سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي اس��ت كه با ارايه خدمت 
شاهكار به تطبيق شماره تلفن همراه و كدملي مي پردازد. 

با مردم صحبت كنيد
 ارز را حذف كند اما با گذش��ت نزدي��ك به پنج ماه از 
آن تاريخ هنوز مشخص نيس��ت كه برنامه نهايي در 
اين زمينه چگونه تدوين و اجرايي خواهد شد. يعني 
اگر مجلس در همان زمان با پيشنهاد دولت موافقت 
مي كرد آيا مس��ووالن اجرايي برنامه اي در اين زمينه 
نداش��تند؟ آنچه كه در جراحي هاي بزرگ اقتصادي 
اهميت فراواني دارد، صحبت و گفت وگو با مردم است. 
اگر ارز ۴۲۰۰ توماني يا نظام پرداخت يارانه فعلي بي اثر 
بوده يا موجب فساد و رانت ش��ده است، بايد گزارش 
دقيق آن به مردم ارايه ش��ود تا آنها در جريان كار قرار 
بگيرند. اگر بناست يك بسته حمايتي جديد در دستور 
كار قرار بگيرد، بايد به مردم توضيح داده شود كه اين 
برنامه در چه بازه زماني، با چه هدفي و به چه ش��كل 
اجرايي خواهد شد، اگر اين اتفاق رخ دهد، هم نگراني 
جامعه كمتر مي شود و هم مردم با اصالحات اقتصادي 
همراه مي شوند اما اگر اين توضيحات ارايه نشود، كار 

دولت براي اجراي گام هاي بعدي دشوار خواهد شد. 

تيم جديد گوگل براي پشتيباني 
از توسعه دهندگان بالك چين 

گوگل مشغول تشكيل تيمي اس��ت تا سرويس هاي 
پشتيبان براي توسعه دهندگان بالك چين بسازند. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، اين شركت اميدوار است 
 )google Cloud Platform( »پلتفرم ابر گوگل«
را ب��ه مقصد نهايي براي اف��رادي تبديل كند كه قصد 
راه اندازي اپ هاي Web۳ را دارند. آميت زاوري نائب 
رييس گوگل كالد در اين باره مي گويد: »ما سعي نداريم 
به طور مستقيم به بخشي از موج رمزارز تبديل شويم. ما 
 Web۳ فناوري هايي براي شركت ها فراهم مي كنيم تا از
در كسب وكارهاي فعلي و شركت هايشان استفاده كنند 
و سود ببرند.« زاوري در ايميلي به كارمندان اعالم كرد 
بازارWeb۳ نشانه هايي از پتانسيل زيادي دارد و بسياري 
 Web۳ از مشتريان از ما مي خواهند تا پشتيباني مان از
و فناوري هاي مرتبط با رمزارز را ارتقا دهيم. تيم مذكور 
شامل كارمنداني است كه در پروژه هاي Web۳ چه در 

گوگل يا به صورت جداگانه فعاليت كرده اند. 

 راهكارهاي تقويت ارزش
 پول ملي و قدرت خريد مردم

 موقع بازگش��ت و ص��رف واردات كاالهايي همچون 
واكسن كرونا شد كه در كشور ما ضروري است، سياست 
مطلوبي خواهد بود. در حقيقت اگر اين اتفاق افتاد، تراز 
ارزي كشورمان تقويت شده و مي توان گفت كه اين نوع 

صادرات در خدمت كشور قرار گرفته است.
راهكار اساس��ي در جهت بهره مندي كشور از افزايش 
حجم صادرات اين اس��ت كه تم��ام صادركنندگان به 
بخشنامه هاي بانك مركزي نسبت به بازگشت ارزهاي 
صادراتي عمل كنند و نظام قضايي كشور در كنار بانك 
مركزي، اين ضابطه مندي را تقويت كند. يعني انتظار 
داريم كه اگر بانك مركزي تخلفي را گزارش مي كند به 
سرعت با آن برخورد شود. در كشور تحريم شده هيچ 
معنا و مفهومي ندارد كه صادركننده و واردكننده خارج 
از ضوابط بانك مركزي ارز را به گ��ردش دربياورند و از 

ورود آن به چرخه رسمي اقتصاد كشور ممانعت كنند.
دو واقعيت را مي توانيم براي ارزيابي سال ۱۴۰۱ در نظر 
بگيريم. واقعيت اول؛ اثر تحريم است. اين اثر خود به خود 
در حال كاهش است. ذاتا ماهيت اثر تحريم ها، كوتاه مدت 
است و امكان اينكه تحريم بتواند تا مدت ها اثر خودش را 
حفظ بكند در شرايط امروز دنيا وجود ندارد. مورد دوم، 
سياست هاي تورم زاي دولت است. بندها و تبصره هايي 
از بودجه و قوانيني كه دولت اعمال و اجرا مي كند بعضا 
تورم زا هستند. مثال افزايش حداقل نرخ دستمزد كارگران 
با وجود اينكه يك سياست عدالت محور ممكن است 
تلقي ش��ود، اما تبعاتي دارد. يكي از اين تبعات افزايش 
قيمت كاالهاي كاربر مي باشد. طبيعتا اينگونه سياست ها 
تبعاتي در اقتصاد خواهد داشت. بنده فكر مي كنم در 
س��ال جاري حداقل در شش ماهه اول، تورم باالي ۳۰ 
درصد خواهد بود. اما اگ��ر دولت بتواند ضابطه مندي 
تجارت داخلي و تج��ارت خارجي و همچنين تقويت 
توليد را دنبال كند، به نظر مي رسد كه بعد از شش ماه، 
امكان كاهش نرخ تورم به كمتر از ۳۰ درصد وجود دارد. 
همچنين در بخش داخلي بايد تس��هيالتي كه شبكه 
اي مختلف اقتصاد تخصيص مي دهد،  بانكي به بخش ّ
هدفمند و به سمت توليد باشد. تسهيالتي كه خارج از 

فضاي توليد باشد، اثري جز خسارت ندارد.

»مردم« را فراموش نكنيد
 اموال ملي ايران بهره مند مي ش��وند، ترديدها را كنار 
گذاش��تند و راي به ح��ذف ارز ترجيح��ي آرد دادند، 
غافل از اينكه در كوتاه مدت، بازار محصوالت وابس��ته 
به آرد دستخوش نوس��ان هاي شديد قيمتي خواهد 
شد و شهروندان كشور به ش��دت از اين مساله آسيب 

خواهند ديد.
۴- ش��تاب زدگي و پرهيز از تالش براي همراه كردن 
مردم در اجراي برخي سياست هاي منطقي در گذشته 
و در غائله بنزين در سال ۱۳۹۸ نيز ديده شده است، اما 
متاسفانه مسووالن از تجربه هاي گذشته نياموخته اند و 
به همين دليل، نه تنها از همراهي مردم كه از همراهي 
گروه هاي سياسي وابس��ته به جناح خود نيز بي بهره 
مانده اند. حال كه چنين تجربه تلخي بار ديگر تكرار شده 
است، اميد مي رود، مسووالن در ادامه مسير حذف ارز 
ترجيحي كاالهاي اساسي كه به واقع به معني انسداد 
يكي از معابر اصلي رانتخواري است، در بسترسازي هاي 
الزم، مداقه و تالش داشته باشند تا زندگي مردم بيش 
از پيش دچار نوس��ان و گرفتاري نش��ود. همچنين از 
مسووالن انتظار مي رود، انجام چنين سياست هايي را به 
»شرايط خاص« گره نزنند و بر اساس برنامه اي مدون، 

منسجم و همه جانبه به پيش روند.

سرمايه گذاري جديد در بورس
مزيت ديگري كه اين صندوق ها دارند، اين اس��ت كه با 
كارمزد پايين و بدون ماليات، خريد و فروش مي شوند. 
بنابراين صندوق هايETF دولتي فرصت خوبي براي 
س��رمايه گذاري هس��تند و تصميمات جديد سازمان 
بورس در مورد اين صندوق ها، به ويژه ايجاد امكان رأي 
غيردولتي   ها جذابيت سرمايه گذاري در اين صندوق ها 
را به دنبال خواهد داش��ت. راهكار سازمان بورس براي 
اعمال نظر غيردولتي   هاي داراي سهم در اين صندوق ها 
و هر اقدام مشابه ديگري    براي توسعه خصوصي سازي 
و كاهش حض��ور دولت، مي تواند به بهبود عملكرد اين 
صندوق ها منجر ش��ود و راهكار س��ازمان بورس براي 
حضور بخش خصوصي در مجامع و اعمال نظر در مجامع 
جذابيت س��رمايه گذاري در اين صندوق ها را افزايش 
مي دهد. عالوه بر جذاب  ش��دن صندوق هاي دارا يكم 
و پااليشي  يكم، به عنوان گزينه مناسب سرمايه گذاري 
احياي اين دو صندوق از س��وي سازمان با تصميمات 
درس��ت و مثبت مي تواند سبب جلب مجدد اعتماد از 
دست  رفته عموم مردم به بازار شود و زمينه حضور پول 
افراد حقيقي و استقبال بيشتر از بازار سرمايه را فراهم كند 
كه اين مهم، باعث تحريك مجدد تقاضا و افزايش قيمت 
و شاخص ها در آينده مي شود. به همين داليل مي توان 
جمع بندي كرد كه در صورت احياي صندوق هاي قابل 
معامله دولتي دارا يكم و پااليش، شاهد تاثير مثبت بر ساير 

صنايع بورسي خواهيم بود.

زمان جبران نرسيد!
درحال حاضر س��هامداران بورسي سعي دارند به هر 
روشي شده زيان ش��ون جبران  بشه و از بورس خارج 
بش��ن. اين خروج نقدينگي از بورس احتماال به زيان 
بازارهاي ديگه تموم ميش��ه و درنهايت سرمايه مردم 
اين وسط نابود بشه. دولت سيزدهم بايد رويكردهاي 
اقتصادي خود را در حوزه بورس تغيير بده؛ چراكه اين 
بازار جاي افت و نزول بيشتر نداره و در زمان تورم نيز 
مي تونه بهترين ابزار براي پوش��ش ريسك باشه. بايد 
منتظر موند و ديد دولت س��يزدهم در اين س��ه سال 
و اندي باقي مانده به وع��ده خود براي جبران زيان ها 

عمل مي كند يا نه؟

فعاليت كم خريداران هم زمان با سقوط ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال

تكامل بازار تلفن همراه در ۳۰  سال گذشته

بيت كوين  در آستانه يك سقوط ديگر

از سقوط موتوروال  تا ظهور آيفون
 س��ير تكامل بازار تلفن همراه در ۳۰ سال گذشته، 
نشان مي دهد كه سهم ۵۰ درصدي موتوروال به ۲.۲ 
كاهش يافته و جاي آن را گوشي هاي اندرويدي مانند 
سامسونگ و آيفون  اپل گرفته است. به گزارش ايسنا، 
چشم انداز تلفن همراه امروز به شدت متفاوت از سه 
دهه قبل به نظر مي رس��د. در سال ۱۹۹۳، موتوروال 
بيش از نيمي از بازار تلفن همراه را به خود اختصاص 
مي داد، اما تا سال ۲۰۲۱، سهم بازار آن به ۲.۲ درصد 
كاهش يافته اس��ت. ويژوآل كپيتاليست به بررسي 

اتفاقاتي كه در ۳۰ سال گذشته در صنعت موبايل رخ 
داده، پرداخته و سير تحول بازار تلفن همراه و ظهور 
و س��قوط توليدكنندگان مختلف را نشان مي دهد. 
اين داده ها از دس��امبر ۱۹۹۲ تا دس��امبر ۲۰۲۱ را 
شامل مي ش��ود. در روزهاي اوليه تلفن هاي همراه، 
موتوروال به عنوان پيش��گام در صنعت تلفن همراه 
شناخته شده است. اين ش��ركت امريكايي در سال 
۱۹۸۳، يكي از اولين تلفن هاي همراه تجاري موجود 
در جهان را به نام ۸۰۰۰X DynaTAC عرضه كرد. 

قيمت اين تلفن آنالوگ انقالبي نزديك به ۴۰۰۰ دالر 
بوده و قبل از نياز به ش��ارژ مجدد، تا ۳۰ دقيقه زمان 
مكالمه را به كارب��ران ارايه مي داد. موتوروال در چند 
 MicroTAC سال آينده چند دستگاه ديگر مانند
 International ۹۸۰۰ در س��ال ۱۹۸۹ وX
۳۲۰۰ در س��ال ۱۹۹۲ را روانه بازار كرد و به سرعت 
به يك بازيگر مس��لط در اين صنعت نوپا تبديل شد. 
در روزهاي اوليه بازار، تنها رقيب جدي اين شركت، 
نوكياي چندمليتي فنالندي بود كه پيشگام شبكه 
تلفن همراه موبيرا را خريده بود. اما در اواس��ط دهه 
۱۹۹۰، رقباي ديگري مانند سوني و زيمنس شروع 
به كسب جايگاه محكمي كردند كه تسلط موتوروال را 
از بين برد، در سپتامبر ۱۹۹۵، سهم بازار اين شركت 
به ۳۲.۱ درصد كاهش يافت.  در ژانويه ۱۹۹۹، نوكيا 
از موتوروال پيشي گرفت و ۲۱.۴ درصد از سهم بازار 
جهاني را به خود اختص��اص داد. اين آمار البته تنها 
كمي باالتر از موتوروال با سهم ۲۰.۸ درصد بود. يكي 
از داليل محبوبيت فزاينده نوكيا پيشرفت بزرگي بود 
كه اين شركت در حوزه تلفن هاي ديجيتال داشت. 
در سال ۱۹۹۹، اين ش��ركت نوكيا ۷۱۱۰ را عرضه 
كرد، اولين تلفن همراهي كه داراي مرورگر وب بود. 
اما اين فقط نوآوري هاي نوكيا نبود كه موتوروال را با 
مشكل مواجه كرد. در سال ۱۹۹۹، موتوروال پس از 
اعالم ورشكستگي يكي از پروژه هاي فرعي آن به نام 
Iridium SSC، در روزهاي سختي قرار گرفت. اين 
موضوع فشار مالي زيادي بر ش��ركت وارد كرد و در 
نهايت پس از شكست پروژه، بخش زيادي از نيروي 
كار خود را اخراج كرد. از آن زمان به بعد، س��هم بازار 
موتوروال بين ۱۴ تا ۲۰ درصد در نوسان بود تا اينكه 
آيفون اپل در س��ال ۲۰۰۷ وارد صحنه شد و صنعت 
تلف��ن همراه را تغيير داد. همه چي��ز با عرضه آيفون 
در سال ۲۰۰۷ ش��روع به تغيير كرد. استيو جابز در 
 Macworld يك سخنراني كليدي در نمايشگاه
سانفرانسيسكو در س��ال ۲۰۰۷، آيفون را به عنوان 
س��ه محصول پيچي��ده در يك دس��تگاه ارايه كرد: 
يك آي پد صفحه لمس��ي، يك تلفن همراه انقالبي 

و يك دس��تگاه ارتباط اينترنتي. يك سال بعد، اپل 
اپ اس��تور را راه اندازي كرد كه به كاربران اين امكان 
را مي داد ت��ا برنامه ها و بازي ه��ا را روي آيفون خود 
دانلود كنند. اين موضوع نه تنه��ا عملكرد آيفون را 
ارتقا بخش��يد، بلكه به مصرف كنن��دگان اين امكان 
را داد كه دس��تگاه هاي تلفن همراه خود را به سليقه 
خود سفارشي كنند. اين موضوع، آغاز عصر جديدي 
از گوش��ي هاي هوش��مند بود، دوراني كه موتوروال 
نتوانست با آن همراه ش��ود. كمتر از دو سال پس از 
عرضه آيفون، اپل ۱۷.۶ درصد از بازار تلفن همراه را 
در اختيار گرفت و در مقابل، س��هم بازار موتوروال به 
۴.۹ درصد كاهش يافت. تا پايان س��ال ۲۰۲۱، اپل 
حدود ۲۷.۳ درصد از بازار جهاني موبايل را در اختيار 
داشته و آيفون بخش كليدي رشد اين غول فناوري 
اس��ت و بيش از ۵۰ درصد از درآمد كلي اين شركت 
را به همراه دارد. در حالي كه عوامل زيادي در سقوط 
موتوروال نقش داش��تند، اما در مي��ان آنها يك مانع 
اصلي وجود دارد: شكس��ت شركت در تغيير محور. 
ظهور آيفون ش��روع يك دوره جديد نرم افزارمحور 
بود. موتوروال در دوران س��خت افزاري تس��لط پيدا 
كرده بود، اما با تغييرات رخ داده، نتوانست آن را ادامه 
دهد. شركت هاي ديگري هم بودند كه در اين سال ها 
نتوانستند خود را با تغييرات تطبيق دهند يا اصوال به 
فعاليتشان ادامه دهند، از جمله بلك بري )ريم سابق(، 
پالم، سوني و ال جي. البته اپل اكنون در بازار موبايل 
تنها نيست. محبوبيت سيستم عامل موبايل اندرويد 
گوگل به رقبايي مانند سامس��ونگ در كره جنوبي و 
هوآوي و شيائومي چيني كمك كرده است و هر يك 
از اين ش��ركت ها جاي پاي محكمي در بازار جهاني 
تلفن همراه ايج��اد كرده اند. اما واضح اس��ت كه در 
دنياي پرسرعت امروز، اگر كسب وكارها مي خواهند 
در بازار رقابت باقي بمانند، توانايي چرخش و تغيير 
محور برايشان ضروري است، چيزي كه ممكن است 
در س��ال هاي آينده، در صدر ب��ودن غول هاي تلفن 
همراه امروزي مانند اپل و سامسونگ يا شركت هايي 

مانند هواوي را تغيير دهد. 
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تعادل |
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، بخش نف��ت اقتصاد ايران 
در س��ال 1400 رش��د باالي 14.3 درصدي داشته و 
پيش بيني شده كه رش��د اين بخش در سال 1401 
به 8.1 درصد و در س��ال 140 به 1.6 درصد برسد كه 
معادل با ميانگين رشد مشابه طي بازه زماني 1380 الي 
1398 است. بهبود صادرات نفت خام ايران موجب شد 
تا ذخاير ارزي ايران نيز افزايش يابد و برآورد مي شود 
ميزان آن در سال 1400 با رشد حدود 72 درصدي به 
21.3 ميليارد دالر رسيده باشد. همچنين پيش بيني 
مي شود در س��ال 2022 نيز ذخاير ارزي ايران با رشد 
ب��االي 94 درصدي به 41.4 ميليارد دالر و در س��ال 
2023 با كاسته ش��دن از سرعت رش��د )حدود 19 

درصد( برابر با 49 ميليارد دالر شود. 

توصيههايسياستيبراينفتيها
در گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
تالش شده تا ضمن ارايه تصويري از وضعيت متغيرهاي 
اقتصادي گروه كش��ورهاي صادركننده نفت منطقه 
 خاورميانه و شمال افريقا و آسياي مركزي، به توصيه  هاي 
مهم سياستي صندوق بين المللي پول براي اين منطقه 

نيز پرداخته شود.
بهبود شرايط اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه و 
شمال افريقا و آسياي مركزي در سال 2021، در 2022 
نيز استمرار خواهد يافت و قيمت باالتر انرژي موجب 
خواهد شد تا شاهد رونق نسبي در گروه اقتصادهاي 
صادركننده نفت باشيم. كشورهاي صادركننده نفت 
با چشم اندازهاي روشن تري روبرو هستند، زيرا انتظار 
مي رود كه درآمدهاي بادآورده ناشي از افزايش قيمت 
نفت و اقدامات موفق در حوزه واكسيناس��يون باعث 
تقويت تع��ادل مالي و خارجي و پش��تيباني از بهبود 
اقتصادي آنها شود. به طور متوسط درآمدهاي نفتي و 
تراز حساب جاري اين گروه اقتصادها به ترتيب 3.5 و 
2.7 واحد درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2022 

نسبت به سال 2021، افزايش و بهبود خواهد يافت. 
 افزاي��ش بهاي مواد غذايي مح��رك اصلي افزايش 
ت��ورم در اين منطق��ه خواهد بود و در كش��ورهاي 
صادركننده نفت به دليل وجود يارانه ها و قيمت هاي 
دس��توري، افزايش بهاي جهاني انرژي تاثير قابل 
توجهي بر افزاي��ش نرخ تورم نخواهد داش��ت.  در 
اين ش��رايط تحت كنترل درآوردن تورم با تعديل 
سياس��ت پولي بدون اينكه اختالل ي��ا انحرافي در 
روند بهبود ايجاد كند، اقدام مهم قابل انجام توسط 
دولت هاي منطقه خواهد بود. اعمال سياست هاي 
انقباضي در ش��رايطي كه تهدي��د عدم اهرم كردن 
انتظارات تورمي و افزايش فشارهاي قيمتي وجود 
دارد، ضروري است. در عين حال اقتصادها مي بايد 
از مداخالت در بازار ارزهاي خارجي )به اس��تثناي 
بروز شرايط بحراني( خودداري كنند. اقتصادهاي 
صادركنن��ده نفت ب��ر خالف س��اير اقتصادها، اين 
فرصت را دارن��د تا با هدف حف��ظ پايداري بدهي، 
بافره��اي مال��ي را بازس��ازي كنن��د و اصالحات 
ساختاري مورد نياز را پياده سازي و عملياتي كنند.   
در اقتصادهاي غيرنفتي در شرايطي كه براي مبارزه 
با تور به يك سياس��ت و موضع پولي س��خت تري 
نياز اس��ت و در عين حال فضاي سياس��ت گذاري 
كالن اقتصادي محدود اس��ت يا بهبودي شكننده 
مورد انتظار اس��ت مانند مصر و تونس، بايد ضمن 
ايج��اد و اطمينان از وجود س��ازگاري و هماهنگي 
دقيق ميان سياست هاي مالي، پولي و تامين مالي، 
چارچوب هاي سياست ميان مدت را براي تسهيل 
مبادالت و برنامه هاي تعديل مالي تقويت و مجددا 
كاليبره كرد تا آثار نامطلوب بر رشد به حداقل برسد. 

رشدبخشنفت
متوسط نرخ رش��د اقتصادي كشورهاي صادركننده 
نفت در س��ال 2022 برابر با5.0 درصد و براي س��ال 
2023 نيز حدود 3.3 درصد پيش بيني ش��ده است. 
انتظار مي رود رش��د اقتصادي اكثر كشورهاي گروه 
مزبور در س��ال جاري بهبود يابد. بيش��ترين رش��د 
اقتصادي در س��ال 2022 متعلق به كشورهاي عراق 
با نرخ 9.5درصد، كويت با نرخ 8.2 درصد، عربستان 
سعودي با نرخ 7.6درصد و عمان با نرخ 6و 5.6درصد 

خواهد بود. 
در گزارش 28 آوريل 2022 صندوق بين الملي پول با 
فرض بهبود توليد و صادرات نفت ايران به چين و ثبات 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، نرخ رشد مورد انتظار براي 
ايران در سال 1401 نسبت به سال 1400، يك واحد 
درصد كاهش يافته و برابر با 3 درصد پيش بيني شده 
است. در مقايسه با رشد بلندمدت )سال هاي1380 الي 
1398،( رشد اقتصادي مورد انتظار براي ايران در سال 

1401 و 1402 ارقام كمتري هستند.
با رف��ع نگراني ها در رابطه با همه گيري كرونا به دليل 
كس��ب موفقيت نس��بي در حوزه واكسيناس��يون و 
همچنين افزايش قابل توجه بهاي نفت در بازارهاي 
جهاني، بخش نفت در اقتصادهاي صادركننده نفت 
منطقه منا در سال 2022 تقويت شده و انتظار مي رود 
ميانگين نرخ رشد اين بخش در اين گروه اقتصادها در 

اين سال به7.5 درصد برسد. 
در سال 2022 براي اقتصادهاي عربستان سعودي و 
عراق رشدهاي بااليي براي بخش نفت آنها به ترتيب 
برابر 13.1 و 12.8 درصدي پيش بيني شده است. با اين 
حال انتظار ميرود در سال 2023 با تعديل بازار نفت و 
تقاضاي جهاني ضمن كاسته شدن از شدت بحران ها، 
سرعت رش��د بخش نفت در اقتصادهاي صادركننده 
نف��ت كاهش يابد. بخش نفت اقتصاد ايران در س��ال 
1400 رشد باالي 14.3 درصدي داشته و پيش بيني 
شده كه رشد اين بخش در سال 1401 به 8.1 درصد و 
در سال 140 به 1.6 درصد برسد كه معادل با ميانگين 

رشد مشابه طي بازه زماني 1380 الي 1398 است.

رشدبخشغيرنفتي
در حالي كه انتظ��ار براي رش��د ارزش افزوده بخش 
نفت در اقتصادهاي صادركننده نفت در سال 2022 
باالست، ولي پيش بيني شده است كه از سرعت رشد 
بخش بدون نفت اين گروه اقتصادها در س��ال مزبور 
كاسته ش��ده و به ميانگين 3.5درصد برسد كه كمتر 
از متوسط رشد طي بازه زماني 2000 الي 2018 نيز 
است.  باالترين رشد بخش بدون نفت در سال 2022 
در گروه اقتصادهاي مورد بررسي متعلق به كشور عراق 

با نرخ 5 درصد و عربس��تان سعودي با نرخ 4.2درصد 
خواهد بود. رش��د ارزش افزوده بخش غيرنفتي ايران 
در س��ال 1400 حدود 3 درصد براورد ش��ده و براي 
سال 1401 نيز برابر با 2.5 درصد و براي سال 1402 
معادل 2.1 درصد پيش بيني شده كه كمتر از ميانگين 
رشد بلندمدت 4.1 درصدي طي سال هاي 1380 الي 

1398 است. 

ذخايرارزي
افزايش توليد و صادرات نفت خا همراه با رش��د بهاي 
نف��ت در بازارهاي جهاني موجب ش��د تا درآمدهاي 
ارزي و به تبع آن ذخاير ارزي اقتصادهاي صادركننده 
نفت در سال 2021 افزايش يابد و در مجموع به 940 
ميليارد دالر برسد كه تقريبا نيمي از اين ذخاير متعلق 
به كشور عربستان سعودي است كه بعد از آن در مرتبه 
دو كش��ور امارات متحده عربي ب��ا 131 ميليارد دالر 
ذخيره ارزي قرار دارد. با استمرار افزايش بهاي نفت، 
انتظار مي رود ذخاير ارزي اين گروه اقتصادها در سال 
2022 با افزايش قابل توج��ه 35 درصدي به 1270 
ميليارد دالر و در س��ال 2023 با رشد 15 درصدي به 

1465 ميليارد دالر برسد.
بهبود صادرات نفت خام ايران موجب ش��د تا ذخاير 
ارزي ايران نيز افزايش يابد و برآورد مي ش��ود ميزان 
آن در سال 1400 با رشد حدود 72 درصدي به 21.3 
ميليارد دالر رسيده باشد. پيش بيني مي شود در سال 
2022 نيز ذخاير ارزي ايران با رشد باالي 94 درصدي 
به 41.4 ميليارد دالر و در سال 2023 با كاسته شدن از 
سرعت رشد )حدود 19 درصد( برابر با 49 ميليارد دالر 
شود. با وجود رشد باالي ذخاير ارزي، رقم مورد انتظار 
براي ايران كمتر از ميانگين ارقام متناظر طي سال هاي 
1380 الي 1398 حدود 74 ميليارد دالر است در حالي 
كه براي كل گروه اقتصاده��اي صادركننده نفت و از 
جمله عربستان سعودي، عراق و امارات متحده عربي، 

به مراتب بيشتر از دوره بلندمدت است. 

صادراتووارداتكاالهاوخدمات
ص��ادرات و واردات كااله��ا و خدم��ات اقتصادهاي 
صادركننده نفت در س��ال 2020 به دليل تش��ديد 
همه گيري كرون��ا و ركود اقتصاد جه��ان، به ترتيب 
حدود 317 ميلي��ارددالر و 170 ميليارد دالر كاهش 
ياف��ت كه افت مزبور براي اكثر كش��ورهاي اين گروه 
نيز صادق بود. در س��ال 2021 با رونق نسبي اقتصاد 
جهان و افزايش تقاضا ب��راي كاالها به خصوص اقالم 
نفتي، صادرات و واردات كاالها و خدمات اقتصادهاي 
صادركننده نفت بهبود يافت و حتي صادرات به رقمي 
باالتر از سال 2019 هم رسيد. پيش بيني مي شود در 

س��ال 2022 مجددا ارزش صادرات و واردات كااليي 
اين گروه كش��ورها با افزايش 583 ميليارد دالري به 
1879 ميليارد دالر و صادرات خدمات با افزايش 187 
ميليارد دالري به 1137 ميليارد دالر برسد اگرچه در 
سال 2023 با تعديل تقاضاي جهاني و بهاي نفت خام، 
انتظار ميرود صادرات به سطح 1750 ميليارد دالري 
كاهش، ولي روند افزايشي واردات، همچنان استمرار 
يابد. دو اقتصاد امارات متحده عربي و عربستان سعودي، 
عوامل مهم افزايش صادرات كاالي گروه كشورهاي 
صادركننده نفت در س��ال 2022 ب��ه ترتيب با ارقام 
صادرات 530 ميليارد دالر و 361 ميليارد دالر خواهند 
بود.  ارزش كل صادرات و واردات كاالها و خدمات ايران 
در سال 1400 به ترتيب حدود 91 ميليارد دالر و 63 
ميليارد دالر برآورد شده كه نسبت به سال 1399 به 
ترتيب حدود 69 درصد و 15 درصد افزايش داشته و 
رقم صادرات، بيش از متوس��ط ارزش صادرات كاالها 
و خدمات ايران طي بازه زماني 1380 الي 1398 نيز 
محقق ش��ده است. پيش بيني ش��ده است كه ارزش 
صادرات و واردات ايران در س��ال 1401 به ترتيب به 
140 ميليارد دالر و 81 ميليارد دالر افزايش و سپس به 
ترتيب به 114 ميليارد دالر و 79 ميليارد دالر در سال 
1402 كاهش يابد كه رفتاري مشابه ساير اقتصادهاي 

صادركننده نفت خواهد داشت.

توليدوصادراتنفت
ميانگي��ن توليد س��االنه نف��ت خام در كش��ورهاي 
صادركننده نفت طي س��ال هاي 2000 الي 2018 
حدود 26.8 ميليون بش��كه در روز ب��وده كه 6.19 
ميليون بش��كه آن در روز صادر ش��ده اس��ت؛ يعني 
حدود 73 درص��د از ميزان توليد. ط��ي دوره مزبور، 
دو كش��ور با باالترين متوس��ط توليد ساالنه شامل 
كشورهاي عربستان سعودي و ايران به ترتيب با ارقام 
9.1 ميليون بشكه در روز و 3.6 ميليون بشكه در روز 
بودند. در سال 2020 با بروز بحران جهاني سالمت، 
ركود اقتصاد جهان و كاهش تقاضا، توليد و صادرات 
نفت كش��ورهاي صادركننده نفت كاهش يافت و به 
ترتيب به 26 ميليون بش��كه در روز و 18.8 ميليون 
بشكه در روز رسيد كه در سال 2021 با برگشت اقتصاد 
جهان به وضعيت رونق و رفع نسبي بحران همه گيري، 
مجددا تقاضا براي نفت خام و ميزان توليد و صادرات 
گروه اقتصادهاي صادركننده نفت نيز افزايش يافت.  
انتظار مي رود عليرغم انتظار كاهش س��رعت رش��د 
اقتصاد جهان در س��ال 2022، توليد و صادرات نفت 
خام اين گروه از اقتصادها همچنان روند افزايشي خود 
را طي دو سال 2022 و 2023 ادامه دهد و به سطوح 
جديد توليد و صادرات به ترتيب 30.3 ميليون بشكه 
در روز و 22.6 ميليون بش��كه در روز در سال 2022 
برسد كه به مراتب بيشتر از ميانگين ساالنه بازه زماني 
2000 الي 2018 اس��ت.  به علت تحميل تحريم ها 
بر اقتصاد ايران، توليد و صادرات نفت خام ايران طي 
دهه 1390 كاهش يافت و موجب شد تا كشورهاي 
عراق، امارات متحده عربي و كويت، بعد از عربستان 
سعودي به ترتيب رتبه هاي دو تا 4 توليد نفت خام را 
در ميان كشورهاي صادركننده نفت منطقه، كسب و 
ايران با توليد 2.0 ميليون بشكه در روز در سال 1399 
به رتبه پنجم تنزل يابد. در سال 1400 با خروج از ركود 
اقتصاد ايران و افزايش صادرات به برخي اقتصادهاي 
آسيايي، توليد و صادرات نفت خام ايران بهبود يافت 
و به ترتيب به 2.5 ميليون بش��كه در روز و 700 هزار 
بشكه در روز رسيد. پيش بيني مي شود افزايش توليد 
و صادرات نفت خام ايران در سال 1401 استمرار يابد 
و از توليد 2.8 ميليون بشكه در روز حدود يك ميليون 

بشكه آن صادر شود. 
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صادرات۲۵ميليارددالري
فرآوردههاينفتي

رييس اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشيمي از سهم 25 ميليارد دالري فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروش��يمي از رقم 48 ميلياردي صادرات كش��ور 
خبرداد.حميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي در نشست خبري 
پانزدهمي��ن همايش س��االنه اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي افزود: اين سهم قابل 
توج��ه فرآورده هاي حوزه نفت و گاز و پليمري كش��ور از 
مجموع صادرات 48 ميليارد دالري سال گذشته با وجود 
شرايط سخت تحريم محقق شده اس��ت. وي گفت: اين 
حجم از صادرات در راستاي حمايت از صنايع پايين دستي 
و براي حفظ منافع ملي و شكوفايي اقتصادي كشور محقق 
شده اس��ت.   بنابر آمار اعالمي از سوي حسيني، در سبد 
صادراتي كشور سهم صادرات گاز مايع در سال گذشته 3 
ميليارد 285 تن بود كه كه قرار است 10 ميليون تن هم به 
عنوان صادرات گاز مايع را يه سبد انرژي كشور اضافه شود. 
به گفته رييس اتحاديه صادركنندگان فراورد هاي نفت گاز 
و پتروشيمي ايران، نفت گاز و پتروشيمي نيز بخش زيادي 
از نياز كشور را تامين مي كند به طوري كه صادرات پايين 
دستي كشور به خصوص در زمينه نفت و پتروشيمي 25 
ميليارد درآمد طي س��ال گذشته بوده است به طوري كه 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا 10 سال آينده 
ظرفيت توليد نفت خام كشور به 5 ميليون بشكه در روز و 
توان توليد گاز كشور نيز به يك و نيم ميليارد مترمكعب در 
روز خواهد رسيد. آمارهاي اعالمي از سوي او نشان مي دهد، 
در 8 ماه گذشته سال گذشته ميزان صادرات محصوالت 
پايين دستي نفت 18 ميليارد دالر از مجموع 31 ميليارد 
دالر كل صادرات كش��ور بوده است ماهانه 4 ميليارد دالر 
صادرات داريم و پيش بيني مي شود كه ميزان كل صادرات 
غير نفتي در امسال به 48 ميليارد دالر برسد كه حدود 58 
درصد آن در بخش فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي است. 
همچنين افزايش صادرات قير كمتر از 100 هزار تن بوده، 
اما ارزش صادرات دو برابر ش��ده و آن هم همانند نفت به 
دليل افزايش قيمت جهاني بوده است، پليمر ها بيشترين 
حجم ص��ادرات را به ميزان 3 ميليارد و 770 ميليون دالر 
را داش��ته اند. همچنين بنابر اعالم حسيني، پانزدهمين 
همايش ساالنه اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي 19 ارديبهشت با موضوع تعارض منافع، 

مانع تنظيم گري و شفافيت برگزار مي شود.

گامجديدفوالدمباركه
درعرصهايجاداشتغال

 رهبر معظم انق��الب در پيام نوروزي، س��ال 1401 را 
»توليد؛ دانش بنيان، اش��تغال آفرين« عن��وان كردند. 
اش��تغال آفريني يكي از مهم ترين شاخصه هاي رشد 
اقتصادي است و بسياري از مشكالت اجتماعي جامعه با 
كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار حل مي شود. بنابراين 
دولتم��ردان و بنگاه هاي اقتصادي بايد بنا به ش��رايط 
و موقعيت خود براي ايجاد اش��تغال ت��الش كنند. در 
حال حاضر يك��ي از بنگاه ها موف��ق در عرصه توليد و 
اشتغال آفريني شركت فوالد مباركه بوده است. فوالد 
مباركه به عن��وان بزرگ ترين بنگاه اقتصادي كش��ور 
كه از آن به عنوان الگوي ملي بنگاه داري ياد مي ش��ود، 
درصدد تحقق اشتغال پايدار در كشور است و اين مهم 
را بزرگ ترين مسووليت اجتماعي خود مي داند كه در 
همين راستا با برنامه ريزي هاي انجام شده در مرحله اول، 
12 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم در سراسر كشور 
ايجاد خواهد كرد. فوالد مباركه برنامه هاي متعددي براي 
سرمايه گذاري جهت احداث نيروگاه هاي خورشيدي 
نيروگاه بادي و بس��ياري از موارد ديگر را در دستور كار 
خود قرار داده است. اين اقدام براي كشور بسيار مسرت 
بخش است و بايد ساير بنگاه هاي اقتصادي نيز در سالي 
كه مزين به نام »توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين« است 
با الگو برداري از بنگاه هاي اقتصادي موفق عالوه بر افزايش 
توليد در راستاي اشتغال آفريني نيز گام بردارند. اين امر 
عالوه بر حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي باعث ايجاد 
انگيزه در جوانان و استفاده از ظرفيت هاي جوانان خالق 
خواهد شد. خوشبختانه شركت فوالد مباركه با جذب 
جوانان خالق باعث كاهش واردات و بومي سازي بسياري 
از قطعات فوالد سازي شده است كه جا دارد مسووالن نيز 
در اين راستا شركت هاي همچون فوالد مباركه را حمايت 

كرده و آن را از حاشيه سازي دوري كنند.

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مركزي  خواستار شد 
همافزايياهاليرسانه

برايتبيينفرهنگايمني
وترافيكدراستانمركزي

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
در نشست خبري به مناسبت روز ايمني حمل و نقل 
در جمع خبرنگاران استان مركزي به تشريح اقدامات 
بعمل آمده در راس��تاي ارتقاي ايمني راه ها در سال 
1400 و بي��ان برنامه هاي اجرايي براي ايمن س��ازي 
محورهاي مواصالتي استان در سال جاري پرداخت.  
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي از استان 
مركزي، »مه��رداد جهاني مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان مركزي« در نشست خبري به 
مناسبت روز ايمني حمل و نقل در جمع خبرنگاران 
استان مركزي ضمن تشريح اقدامات انجام شده براي 
ارتقاي ايمني در سطح راه هاي استان در سال 1400 
و بيان برنامه هاي هدف در س��ال جاري بر هم افزايي 
اصحاب رس��انه در زمينه ارتقاي فرهن��گ ايمني و 
ترافيك تأكيد ك��رد. وي بيش��ترين علت تصادفات 
جاده اي را عامل انساني برشمرد و افزود: بايد همسو با 
اقدامات فيزيكي براي افزايش ضريب ايمني در سطح 
راه ها، اقدامات بنياديني براي ارتقاي فرهنگ ايمني 
و ترافيك در اليه هاي مختلف جامعه به انجام رساند. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
در همين راستا با اشاره به تالش مستمر كارگروه هاي 
تخصصي در حوزه هاي مختلف مهندس��ي راه، امور 
فرهنگ��ي و اجتماعي، ارتباط��ات عمومي و آموزش 
فرهنگ ايمني و ترافيك خاطرنش��ان ك��رد: توليد 
محتواهاي فرهنگي با محوريت آگاه سازي عمومي در 
قالب رسالت اجتماعي، اطالع رساني مستمر با استفاده 
از ظرفيت فضاي مجازي، رسانه  و بيلبوردهاي تبليغاتي 
و برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف را از 
جمله اقدامات شاخص بعمل آمده در حوزه فعاليتهاي 
زيرس��اختي عنوان كرد. وي تصريح ك��رد: برگزاري 
دوره هاي آموزش ك��ودكان در مدارس، اجراي طرح 
ارتقاي ايمني براي راكبين موتورسيكلت، وانت بارها 
و ادوات كش��اورزي در روس��تاها، اهداي كاله ايمني 
رايگان به موتورسواران، برگزاري دوره هاي آموزشي 
براي رانن��دگان و برگزاري آزمونه��اي متمركز بدو 
خدمت رانندگان، توليد و پخش برنامه هاي مشاركتي 
با صدا و سيماي استان از مهم ترين اقداماتي است كه 
بصورت مستمر توس��ط اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان مركزي در راستاي ارتقاي فرهنگ 
ايمني و ترافيك انجام مي شود. جهاني در ادامه از تالش 
ش��بانه روزي راهداران براي برقراري ترددي ايمن و 
تأمين آرامش براي كاربران جاده اي در شبكه راه هاي 
ارتباطي استان خبر داد و افزود: 380 نفر راننده و راهدار 
در اس��تان مركزي بصورت شبانه روزي در تالشند تا 
مس��افرين جاده اي بس��المت به مقصد خود برسند. 
وي در ادامه به تش��ريح اقدامات انجام ش��ده در سال 
1400 پرداخت و به برنامه هاي هدف در سال جاري 
براي مديريت هوشمند راه ها، ارتقاي ايمني و روكش 
آسفالت و توسعه ابنيه فني راه ها اشاره كرد. مديركل 
راه��داري و حمل و نقل جاده اي اس��تان مركزي از 
اختص��اص يك هزار و 500 ميلي��ارد ريال اعتبار به 
بهسازي جاده اراك-بروجرد در سال جاري خبر داد 
و گفت: عمليات لكه گيري در برخي از نقاط اين جاده  
سال گذشته در قالب دو قرارداد به مبلغ 450 ميليارد 
ريال انجام شده و اميد است با اختصاص اين اعتبارات 
روكش آس��فالت اين جاده در سال جاري عملياتي 
شود. وي يادآور ش��د: اين استان از نظر برخورداري 
از راه هاي روستايي آسفالته در زمره استان هاي برتر 
كشور است و ميزان برخورداري راه هاي روستايي در 
اين اس��تان باالتر از ميانگين كشوري است. جهاني 
ادامه داد: 68 روستاي باالي 20 خانوار فاقد آسفالت 
در اس��تان مركزي وج��ود دارد و با تخصيص اعتبار 
آسفالت اين راه ها در دستور كار اداره كل راهداري و 

حمل و نقل جاده اي استان قرار دارد.

چشم انداز اقتصادهاي صادركننده نفت بررسي شد

وزير صمت خبر داد

پيش بيني ارز نفتي ايران تا 2023

ترسيمنقشهراهتجاريبااندونزي
وزير صمت در ديدار با نايب رييس مجلس نمايندگان 
جمهوري اندونزي در امور صنعت و توسعه با اشاره به 
اينكه حجم مبادالت تجاري يك ميليارد دالر است، 
بيان كرد: بايد با تشكيل كارگروهي، نقشه راه افزايش 
مبادالت تجاري و اقتصادي دو كشور، براي استفاده از 
ظرفيت ها و سرمايه گذاري هاي مشترك، تدوين شود. 
به گزارش شاتا، سيدرضا فاطمي امين اظهار كرد: دو 
كشور ايران و اندونزي در منطقه خود معتبر و بزرگ 
هس��تند و روابط فرهنگي و سياس��ي عميقي نيز با 
همديگر دارند. اميدواريم بتوانيم روابط اقتصادي دو 
كش��ور را همپاي روابط فرهنگي و سياسي، تعميق 

بخشيم. 
وزير صمت با اش��اره به هدف گذاري ب��راي افزايش 
مبادالت اقتصادي دو كش��ور، توضيح داد: در س��فر 
رييس جمه��وري اندونزي به ايران در س��ال 2016، 
هدف گ��ذاري افزاي��ش مب��ادالت دو ميلي��ارد دالر 
تعيين ش��ده بود؛ اما اكنون حجم مب��ادالت تجاري 
ميان دو كشور به يك ميليارد دالر رسيده است و بايد 
با تشكيل كارگروهي، نقشه راه براي افزايش مبادالت 

تجاري دو كشور تدوين شود. 
فاطمي امين با ابراز عالقه نسبت به افزايش سريع روابط 
اقتصادي ميان دو كشور، تصريح كرد: اقتصاد ايران و 
اندونزي مكمل همديگر هستند به اين صورت كه هر دو 

كشور به برخي محصوالت يكديگر نياز دارند.
وي با تأكيد ب��ر ضرورت انجام س��رمايه گذاري هاي 
مش��ترك مي��ان دو كش��ور بي��ان ك��رد: انج��ام 
سرمايه گذاري هاي مش��ترك روابط ميان دو كشور 

را عميق تر و گس��ترده تر خواه��د كرد.وزير صمت به 
توانمندي هاي اندونزي در ساخت لوكوموتيو اشاره كرد 
و ادامه داد: اندونزي مي تواند در اين حوزه در كشورمان 
براي تأمين نياز داخل و صادرات به كشورهاي هم جوار، 

سرمايه گذاري انجام دهد.
فاطمي امين در ادامه، گفت: اندونزي در حوزه توليد 
كائوچو، روغن پال��م و كاغذ، ظرفيت هاي خوبي دارد 
و مي تواند از بن��در چابهار به عنوان هاب منطقه براي 
پوشش صادراتي اس��تفاده كند.وي با اشاره به اينكه 
اي��ران ظرفيت هاي ترانزيتي بس��يار خوبي در حوزه 

كريدور ش��مال به جنوب دارد، ادامه داد: روسيه نيز 
عالقه مند به توس��عه اين كريدور از طرف ايران است، 

زيرا اين مسير ارزان و كم هزينه است. 
وزير صمت با بيان اينكه فرصت هاي بسيار زيادي در 
كشور براي همكاري مشترك وجود دارد، تصريح كرد: 
صنايع فوالد و لوازم خانگي ما پيش��رفت هاي خوبي 
داشته اس��ت، حوزه هايي از جمله صنايع تجهيزات 
پزش��كي، خودرو و زيس��ت فناوري نيز ظرفيت هاي 
مناس��بي براي افزايش مراودات هستند.وزير صمت 
همچينن در حاش��يه نشس��ت ديدار با نايب رييس 

مجلس نمايندگان اندونزي در امور صنعت و توسعه 
در جمع خبرنگاران، ارتباط ميان كسب وكارهاي دو 
كشور، كاهش تعرفه ها در تجارت ترجيحي و تسهيل 
نق��ل و انتقاالت پولي و مالي را س��ه راه��كار افزايش 

مراودات تجاري با اندونزي برشمرد.
رحم��ت گوب��ل، نايب ريي��س مجل��س نمايندگان 
جمهوري اندونزي در امور صنعت و توسعه نيز گفت: 
اين س��فر براي پيگيري رايزني هاي قبلي ما با طرف 
ايران��ي براي افزاي��ش مراودات تجاري اس��ت و پيرو 
تأكيدات روس��اي جمهوري دو كشور، براي تعميق 

روابط اقتصادي آماده هستيم. 
وي با اشاره به حضور رسانه ها و بخش خصوصي كشور 
اندونزي در اين سفر، اظهار كرد: جلسات مختلفي نيز 
با بخش خصوصي و شركت هاي فناور و دانش بنيان 

ايران داشتيم. 
نايب رييس مجلس نماين��دگان جمهوري اندونزي 
در امور صنعت و توس��عه با اش��اره به توانمندي ها و 
پيش��رفت هاي ايران در حوزه دانش بنيان، فناوري 
و نانو، اعالم كرد: البته اين پيش��رفت ها نه تنها براي 
ايران، بلكه براي تمام امت اس��المي اس��ت و اينكه 
ايران در اين ش��رايط سخت توانسته فناوري خود را 
ارتقا دهد، قابل تحس��ين اس��ت. گوبل، ضمن اعالم 
عالقه مندي اندونزي براي استفاده از پيشرفت ايران 
در حوزه نانو فناوري و دانش بنيان، افزود: با همكاري 
مشترك در اين حوزه ها به ويژه در حوزه فناوري هاي 
سالمت، مي توانيم كارهاي بسيار ارزشمندي براي دو 

كشور و همچنين امت اسالم انجام دهيم. 

بنبستتوليدباالزام
خودروسازانخصوصی

بهقرعهکشیرقممیخورد

به نقل از خبر خودرو عضو کميس��يون صنايع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی با تاکيد بر اينک��ه نمی توان 
خودروس��ازان خصوص��ی را مل��زم به تبعيت از ش��يوه 
قرعه کش��ی نمود، گفت: اين الزام با توجه به سقف تيراژ 
فعلی خودروس��ازان بزرگ، محدودي��ت تيراژ در بخش 
خصوصی و ممنوعيت واردات بن بست توليد در کشور را 
رقم می زند. علی جدی با تصريح اينکه بر اساس اعالم وزير 
صمت، راه اندازی س��امانه يکپارچه فروش خودرو و الزام 
خودروسازان دولتی و همچنين بخش خصوصی بر عرضه 
از طريق اين سامانه و تبعيت از شيوه قرعه کشی، مشکلی از 
صنعت، بازار و مصرف کنندگان خودرو را مرتفع نمی سازد، 
بر اين نکته تاکيد کرد که نمی توان خودروسازان خصوصی 
را ملزم نمود تا از شيوه فروش مبتنی بر قرعه کشی تبعيت 
نمايند.وی با توجه به اينکه خودروسازان خصوصی اکنون 
در موعد مقرر و در فواصل زمانی کمتر از سه ماه نسبت به 
تحويل خودرو به مش��تريان خود اقدام می کنند، افزود: 
بخش خصوصی ش��رايط خاص خود را دارد و الزام آنها بر 
قرعه کش��ی به معنای ايجاد محدوديت در شرايط توليد 
بوده که منجر به کاهش تيراژ می ش��ود. بدين ترتيب بن 
بست توليد خودرو در کشور رقم می خورد که تصميمی 
غيرمنطقی خواهد بود.نماينده مردم شيروان در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه بيان کرد:مشکل اساسی بازار در 
حال حاضر،عدم تناسب ميان عرضه و تقاضای خودرو است 
و اينکه اين امکان فراهم نيست تا مردم خودروی مورد نياز 
خود را به س��هولت تامين نمايند. تا زمانی که تيراژ توليد 
افزايش نيافته و تناسب ميان عرضه و تقاضای خودرو برقرار 
نشود، راه اندازی اين سامانه مشکلی را حل نمی کند.  جدی 
ضمن رد تعريف و تعيين مدل فروش برای خودروسازان 
خصوصی، نسبت به اين تصميم و اجرای آن انتقاد کرد و در 
خصوص ادامه روند قرعه کشی گفت: در حال حاضر با وجود 
ازدياد تقاضا راهکار ديگری غير از قرعه کشی وجود ندارد. 
ابتدا می بايست با حذف تقاضای کاذب، تقاضای موجود 
در بازار واقعی شود و از آنجايی که تقاضای واقعی نيز بيش 
از عرضه بوده، اجرای شيوه قرعه کشی اجتناب ناپذير است.  
وی در ادامه با تاکيد بر اينکه حذف قرعه کش��ی در سال 
جاری قطعا عملياتی نخواهد شد، بيان کرد: با وجود ثبت نام 
ميليونی برای خريد چند هزار دستگاه خودرو، مشخص 
است که قرعه کشی حذف نخواهد شد و حتی در صورت 
حذف قرعه کشی، با توجه به مابه التفاوت قيمت کارخانه 
و ب��ازار بر رانت موجود در بازار و فعاليت های س��وداگری 
افزوده می شود.  عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در پايان خاطرنشان کرد: در شرايط فعلی، 
خودروسازان داخلی قادر به افزايش تيراژ نيستند، توليد 
بخش خصوصی نيز محدود بوده و در عين حال واردات نيز 
انجام نمی شود، بدين ترتيب خودروی موردنياز کشور از چه 
محلی می بايست تامين شود. متوليان اين امر می بايست در 
اين زمينه پاسخگو باشند چرا که تغيير مدل عرضه و ايجاد 

سامانه يکپارچه چندان راهگشا نخواهد بود.
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خبرروز

گوشي فروش اينستاگرامي كالهبردار از آب درآمد
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات تهران بزرگ از دستگيري كالهبردار اينستاگرامي كه تحت پوشش فروش گوشي هاي 
ارزان قيمت از شهروندان 5 ميليارد ريال كالهبرداري كرده بود خبر داد. سرهنگ داود معظمي گودرزي اظهار داشت: شخصي به 
پليس فتا پايتخت مراجعه و مدعي شد افرادي ناشناس از طريق يك صفحه اينستاگرامي فروش تلفن هاي همراه ارزان قيمت از بنده 
كالهبرداري كرده اند. او با اشاره به اينكه متهم بيش از 5 ميليارد ريال از مردم كالهبرداري كرده بود، افزود: متهم پس از حضور در پليس 
فتا اظهار داشت با راه اندازي يك صفحه اينستاگرامي و تبليغات اين صفحه به بهانه فروش تلفن هاي همراه با قيمت بسيار مناسب 
مراجعه كنندگان را با ترفند فروش فوري ترغيب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال كرده و پس از واريز وجه ديگر پاسخگوي تلفن نبود.

ادامهازصفحهاول

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
 با مردم سر و كار دارد. اينكه ما هر از گاهي در جامعه 
شاهد رفتارهاي خشن و غير اصولي از سوي افرادي 
هس��تيم كه اتفاقا خودش��ان مامور قانون به شمار 
مي روند، به اين خاطر اس��ت كه هي��چ حد و مرزي 
براي آنها تعيين نشده اس��ت. وقتي به فرد يا افرادي 
مي گوييم كه دستفروشان را از خيابان جمع كنيد، 
براي آنها دس��تورالعمل چگونگي انج��ام اين كار را 
تشريح نمي كنيم. در واقع از آنجايي كه همه انتظار 
دارند زودتر به نتيجه برس��ند بر اينكه هدف وسيله 
را توجيه مي كن��د، اعتقاد فراواني دارن��د و اين آغاز 
اشتباهي اس��ت كه باعث مي شود چنين رفتارهاي 

خشني را در جامعه شاهد باشيم.
اين كه ما در فيلمي نحوه دستگيري زني را مي بينيم 
كه نه تنها درست نيست كه از نظر شرعي هم اشكال 
دارد، به اين خاطر است كه مامور مورد اشاره در اين 
فيلم تنها به انجام وظيفه اش به هر شكل فكر مي كند 
و البته در بسياري از موارد مافوق هم همين انتظار را 
از او دارد. در واقع ايراد كار از آنجايي است كه ما سعي 
نمي كنيم قبل از اينكه مسووليتي را به فردي بدهيم 
توانايي ه��اي او براي انجام درس��ت، تاكيد مي كنم 
انجام درست آن عمل مورد بررسي قرار دهيم. بارها 
اين اتفاق رخ داده كه در مدارس دانش آموزان مورد 
خشونت جس��مي از سوي معلم و ناظم مدرسه قرار 
مي گيرند. اين مساله كه بايد معلمان قبل از استخدام 
از نظر سالمت روان مورد بررسي قرار بگيرند، به نوعي 
توهين به معلم به حس��اب مي آيد در حالي كه اين 
مساله در بسياري از كشورهاي دنيا رعايت مي شود. 
وقتي قرار است فردي آموزش آينده سازان كشور را 
در دست بگيرد بايد نه تنها از نظر علمي مورد تاييد 
باشد كه از نظر رواني هم توانايي ارتباط برقرار كردن 
با دانش آموزان را داشته و در كنار آموزش درس هاي 
مكتوب مهارت هاي زندگي را نيز به آنها آموزش بدهد. 
اما وقتي دانش آموزان در مدرس��ه احساس امنيت 
و آرامش نداشته باش��ند، مورد توهين و تحقير قرار 
بگيرند ديگر نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه آن 
دانش آموز هم به انساني سالم تبديل شده و در جامعه 
مفيد واقع شود. حتي اگر تمامي مدارج ترقي را طي 
كند ممكن است در جايي از زندگي اش اين توهين و 
تحقير هاي مخفي شده در اليه هاي زيرين اخالقي اش 
را با رفتارهايي هنجار شكنانه به معرض نمايش بگذارد. 
برخوردهاي خشونت بار از سوي هر شخصي در هر 
مقام و جايگاهي كه باشد، مي تواند در دراز مدت نتايج 
بد اجتماعي و اخالقي به دنبال داشته باشد. در واقع 
ترويج خشونت به هر شكل در جامعه خطرناك است 
به خصوص اگر اين ترويج خش��ونت از سوي افرادي 
صورت بگيرد كه مس��ووليتي هم بر عهده دارند. در 
واقع وقتي فعلي اتفاق مي افتد، تشكيل كميته تحقيق 
و بررسي تنها رفع و رجوع كردن اتفاقي است كه نبايد 
مي افتاد، در واقع ما اگر مي خواهيم جامعه سالم داشته 
باشيم بايد تالش خود را بر پيشگيري از بروز چنين 
وقايعي متمركز كنيم. در واقع تشكيل كميته بررسي 

مي شود نوشدارو بعد از مرگ سهراب.

رويداد

احتمال وجود اختالل ژنتيكي در توله يوزهاي ايران

دامپزشك متخصص مامايي و بيماري هاي توليدمثل با 
اشاره به تعجيل رسانه اي براي اعالم جنسيت اين توله ها 
مي گويد: مس��اله اي كه هم اكنون مهم تر از جنس��يت 
توله هاست، هشدار وجود اختالل ژنتيكي در اين گونه 
است چرا كه يكي از توله ها به همين علت تلف شده است. 
بهرنگ اكرامي ضمن تشريح فرايند تشخيص جنسيت 
توله يوزهاي نوزاد اظهاركرد: تشخيص اشتباه جنسيت 
توله يوزها به دليل تعجيل بخش رسانه بود كه پيش از 
تاييد فني اين موضوع را اعالم كردند. نبايد چنين مواردي 
بدون تاييديه منتش��ر ش��ود چرا كه مردم آن را دنبال 
مي كنند و اخبار اشتباه باعث ايجاد بازتاب هاي مختلفي 
مي شود. او با اش��اره به روند تشخيص جنسيت توله ها 
اظهار كرد: در زمان اعالم اوليه جنس��يت توله ها من در 
اتاق مربوط به »ايران« و در حال جراحي آن بودم. توله ها 
نيز براي مراقبت به باكس مخصوص منتقل شده بودند. 
با توجه به اينكه توله ها بعد از زايمان بايد تا ۴۸ ساعت در 
آغوش مادر باشند، ما اجازه داديم تا مقداري زمان بگذرد. 
پس از دو روز كه من توله ها را معاينه كردم متوجه شدم 
كه نر هستند. اين اتفاق باعث ايجاد بازتاب بدي درباره اين 
موضوع شد. اكرامي افزود: نظر كارشناسان ما در روز اول 
اين بود كه توله ها ماده هستند. من نيز در حال مراقبت از 
يوز مادر بودم. يكي از توله ها نيز در تنفس مشكل داشت 
و با احيا زنده ماند. حتي وزن توله نيز پس از شيرخوردن 
بيشتر نشد و حتي كاهش وزن نيز در آن مشاهده شد بعد 
از چند روز متوجه شديم كه اين توله از ناهنجاري ريه رنج 
مي برد.او با اشاره به احتمال وجود اختالالت ژنتيكي در 
اين گونه گفت: در گربسانان به علت اختالالت ژنتيكي و 
هم خوني احتمال بروز اين مشكالت وجود دارد. نر بودن 
اين س��ه توله دليلي بر افزايش ضريب هم خوني است. 
هر چه خانواده ها به يكديگر نزديك تر باش��ند، ضريب 
هم خوني باالتر مي رود و باال رفتن ضريب هم خوني سبب 
باال رفتن احتمال بروز اختالالت ژنتيكي مي شود. اكرامي 

ادامه داد: »فيروز« - يوزپلنگ نر- از توران و »ايران« از 
مياندشت گرفته شده بود و احتمال اينكه خويشاوندي 
زيادي بين آنها وجود داش��ته باشد، باال است. لذا الزم 
اس��ت كه نمونه ژنتيكي از اين گونه ها گرفته شود.اين 
يك نشانه است كه به ما هشدار مي دهد كه بايد نگران 

اختالالت ژنتيكي اين گونه باشيم.

    ردپاي اختالالت ژنتيكي
 در ماجراي تلف شدن يكي از توله ها

دامپزشك متخصص مامايي و بيماري هاي توليدمثل 
اضافه كرد: در اين شرايط نر و ماده بودن توله ها اهميت 
زيادي ندارد. در واقع مشاهده اختالل ژنتيكي در يكي 
از توله ها اهميت باالت��ري دارد. اگر توله ها ماده بودند 
شرايط نسبتا بهتر بود اما نر شدن توله ها تلنگري مبني 
بر باالرفتن نرزايي به ما مي زند. مساله مهم هم اكنون 
نرزايي است و مهم تر از آن، از سه توله يكي مشكل داشته 
است. او ضمن تشريح پديده نرزايي گفت: نرزايي يعني 
ازدياد نس��ل در گونه انجام مي ش��ود اما جنس زادآور 
كه ماده اس��ت، كم خواهد ش��د. جمعيت اندك ماده 
در كاهش تكثير گونه موثر است. علت بروز نرزايي نيز 
كاهش جمعيت پايه اس��ت. اين يعني يك نر مي تواند 
با دختر خود نيز جفت گيري كند چرا كه جنس نر در 
منطقه غالب است. به اين ترتيب خويشاوندي بيشتر 
مي شود و ضريب همخوني باالتر مي رود. اين دومينو 
در نهايت منجر به بروز ناهنجاري در اندام ها، ناهنجاري 
ژنتيكي در اسپرم ها، عدم تكامل ريوي دوره جنيني، 
كوري، ناهنجاري فك و دن��دان و در حتي ناهنجاري 

اندام هاي حركتي گونه مي شود.

    راهكار افزايش تنوع ژنتيكي يوز
 ازدواج فاميلي ممنوع

او با اشاره به راهكار مقابله با اين چالش گفت: ما بايد 

نرها را از منطقه خارج كني��م و تنوع ژنتيكي را باال 
ببريم. الزم است ببينيم چگونه مي توانيم جمعيتي 
توليد كنيم كه در منطقه پايدار باشند. بدون شك 
تن��وع ژنتيكي باالتر مش��كالت ژنتيكي كمتري را 
در پي خواهد داش��ت. هرچه فاصله ها بيشتر شود 
اختالالت ژنتيكي كمتر مي شوند. نرزايي چالشي 
است كه جمعيت گوزن هاي زرد نيز دچار آن هستند. 
دوس��وم جمعيت فعلي گوزن زرد در كش��ور ما نر 
هستند. اين دامپزشك افزود: »فيروز« ۱۰ سال در 
توران بوده و ممكن است ماده هاي منطقه دختران او 
باشند. در واقع امكان دارد كه بيرون كشيدن »فيروز« 
از توران خدمتي به تنوع ژنتيكي منطقه بوده باشد. 
بايد از نرهاي مناطق ديگر استفاده و تنوع ژنتيكي 
بيشتر شود.اين طرح بسيار باارزش است و عالوه بر 
اينكه اين توله هاي نر بالغ مي شوند و براي ما توليد 
اسپرم مي كنند، موضوع اختالالت ژنتيكي را نيز به 
ما يادآوري مي كنند. اين در حالي است كه »فيروز« 
و »كوشكي« -يوزپلنگ هاي نر- سن بااليي دارند و 

كارايي سابق را ندارند.

     براي مخابره خبرهاي خوب عجله نكنيد
اكرامي در پايان ضمن انتقاد از فرايند اطالع رساني 
درباره وضعيت توله ها گفت: متاسفانه سازمان براي 
انتقال سريع خبرهاي خوب عجله مي كند و باعث 
مي شود صحبت هايي كه در يك اتاق كوچك انجام 
شده منتشر شود. مش��خص نيست كه اين عجله 
براي ايج��اد كمپين نام براي توله ه��ا به چه علت 
بوده اس��ت. بايد حداقل يك ماه مي گذشت و روز 
س��وم براي ايجاد كمپين نامگذاري زود است. اين 
اتفاق سبب شد تا تشخيص ما نيز زير سوال برود. 
اعالم جنسيت توله ها بايد به صورت كارشناسي و 
با تشكيل يك كارگروه رسانه اي فني انجام مي شد.

تعادل|
 خسارت خشكس��الي به محيط زيست 
به طور مستقيم و غير مستقيم در زندگي 
تمام ما تاثير مي گذارد. وقتي پوش��ش گياهي از بين 
مي رود، وقتي منابع آب زير زميني تمام مي شود، وقتي 
بارش ها اندك اما س��يل آسا هستند، اينها باعث بروز 
حوادث طبيعي و غير طبيعي و البته خس��ارت هاي 
بسيار بااليي براي ما هس��تند. اين اتفاق طي سال ها 
بي توجهي به منابع آبي در كشور رخ داده است. حاال اما 
انگار كار از كار گذشته است، فرونشست زمين در اقصي 
نقاط كشور زنگ خطر جدي است براي اينكه مشكل 
خشكسالي و از بين رفتن آب هاي زير زميني را جدي 
بگيريم. وقتي به آمار بارش ها نگاه مي كنيم با واقعيت 
تلخي مواجه مي شويم، بر اساس آمارهايي كه از سوي 
سازمان هواشناسي كشور منتشر شده است، طي سال 
جاري كمتر از ۱۰ درصد كشور بارندگي در حد نرمال 
داشته و بقيه مناطق با نوعي خشكسالي درگير هستند. 
اين در حالي است كه بالغ بر 7۰ درصد مساحت كشور 
با خشكسالي شديد يا بسيار شديد دست و پنجه نرم 
مي كند. شدت خشكسالي در مناطقي مثل زاگرس 
كه هم منبع تامين آب كشور است و هم رويشگاه هاي 

جنگلي زيادي دارد، بسيار مخرب است.

    خسارت هاي خشكسالي به محيط زيست
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيست، خسارت خشكسالي به محيط 
زيست كشور را ۲۸7۸5 هزار ميليارد ريال برآورد كرد و 
گفت: براي تكميل زيرساخت هاي مقابله با خشكسالي 
به ۱۰۰۰ ميليارد تومان نياز داريم. حس��ن اكبري با 
بيان اينكه خشكسالي يك رخداد طبيعي است كه با 
تكرارهاي مختلف اتفاق مي افتد اما وقتي ش��دت آن 
زياد باشد يا براي سال هاي متمادي استمرار پيدا كند، 
مي تواند اثرات جبران ناپذيري داش��ته باش��د، اظهار 
كرد: وقتي عوامل انساني مثل برداشت بي رويه آب از 
س��فره هاي زيرزميني  همراه با خشكسالي بروز پيدا 

مي كند، اثر اين پديده بر طبيعت بيشتر و باعث مي شود 
ما بخش هايي از طبيعت را از دست بدهيم به نحوي كه 

در ترسالي ها هم امكان احياي آن فراهم نيست.
 

    اختالل در زنجيره غذايي حيات وحش
 با ضعف پوشش گياهي

او با اش��اره به عواقب خشكس��الي بر مناب��ع طبيعي و 
محيط زيست گفت: شايد اولين و مهم ترين آسيب هاي 
خشكسالي، ضعيف شدن پوشش گياهي است كه اختالل 
جدي در زنجيره غذاي حي��ات وحش به وجود مي آورد 
اين در حالي است كه امسال در بخش هاي فالت مركزي 
ايران، رويش فصلي نداشتيم و در مناطق البرز و زاگرس هم 
رويش فصلي اندك بوده است. اين موضوع، زادآوري حيات 
وحش را با مش��كل جدي مواجه كرده است. همچنين 
افزايش آفات گياهي در مناطق جنگلي از ديگر پيامدهاي 
خشكسالي اس��ت كه حيات جنگل ها به ويژه در منطقه 
زاگ��رس را تهديد مي كند عالوه بر اين رطوبت خاك نيز 
افت مي كند و دشت ها توان مقابله با فرسايش را از دست 
مي دهند. پس از آنجا كه اغلب رويشگاه ها آسيب ديده اند، 
دامداران و عشاير براي تامين غذاي دام هاي خود به سمت 
مناطق حفاظت شده كه طبيعت بكرتري دارند، حركت 
مي كنند و اين امر چالش هاي اجتماعي را افزايش مي دهد 

و منجر به تخريب بخش هايي از اين مناطق مي شود.

     افزايش تصادفات جاده اي و شكار غيرمجاز 
با كوچ حيات وحش

اكبري تشديد آتش سوزي ها در مواقع بروز خشكسالي 
را اجتناب ناپذير دانس��ت و افزود: با وقوع خشكسالي ها، 
ب��اروري و مي��زان توليد مث��ل حيات وح��ش كاهش 
چشمگيري پيدا مي كند چون غذاي كافي در دسترس 
آنها قرار نمي گيرد. جمعيت هاي بالغ هم به علت كم آبي 
و كم غذايي اقدام به كوچ مي كنند و از زيستگاه اصلي خود 
فاصله مي گيرند. اين موضوع مشكالت زيادي براي ما به 
وجود مي آورد و باعث ازدياد تصادفات جاده اي و ش��كار 
غيرمجاز مي شود.  وي بيماري هاي حيات وحش را از ديگر 

پيامدهاي مهم خشكسالي ذكر و تصريح كرد: ما هرگاه 
دچار خشكسالي مي شويم، هم به دليل ضعف بيولوژيك 
حيات وحش و هم گرايش دامدارها براي استفاده از مراتع 
مناطق حفاظت شده، برخورد دام اهلي و وحشي بيشتر 
و درگير بيماري ها مي ش��وند. در سال گذشته ۱۰ مورد 
كانون ppr يا طاعون نشخواركنندگان كوچك در كشور 
داشتيم در حالي كه امسال آبله هم به آن اضافه شده است 
و نگران تب برفكي و بيماري هاي ديگر هم هستيم كه اين 
بيماري ها مي توانند به تدريج حيات وحش را به س��وي 

نابودي سوق دهند.

    درمان حيات وحش بي معني است
 پيشگيري بايد كرد

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيست با بيان اينكه اصال درمان در 
حيات وحش معناي چنداني ندارد، گفت: وقتي حيات 
وح��ش در طبيعت درگير بيم��اري به ويژه بيماري 
ويروسي مي شود، درمان تقريبا محال است و اقدامات 
ما اثر بسيار كمي دارد بنابراين تنها راهكار، پيشگيري 
اس��ت. با وجود جلس��ات متعددي كه با س��ازمان 
دامپزشكي داشتيم هنوز امكان كنترل بيماري در دام 
اهلي فراهم نشده است چون جابه جايي و حتي قاچاق 
دام در كشور اتفاق مي افتد و بعضي از دامداران تمايلي 
به واكسيناسيون دام ها ندارند. اين در حالي است كه 
هنگام خشكسالي بسياري از پرندگان شاخص مثل 
كبك و تيهواصال زادآوري نمي كنند و اصطالحا جفت 
نمي شوند و اين وضعيت با توجه به تلفات قبلي و توقف 
س��يكل توليد مثل، روي جمعي��ت آنها تاثير منفي 
مي گذارد. اكبري با بيان اينكه خشكسالي، كانون هاي 
فرس��ايش را افزايش مي دهد، تصري��ح كرد: وقتي 
تاالب ها حق آبه خود را دريافت نمي كنند، بخش هايي 
از آنها خش��ك مي شوند و دش��ت هاي سيالبي  هم 
رطوبت كافي به دست نمي آورند بنابراين پديده گرد 
و غبار گسترش مي يابد كه نتيجه آن افزايش تعداد 

روزهاي ناسالم است.

    خسارت 28785 هزار ميليارد ريالي 
خشكسالي به محيط زيست 

او درباره زيان اقتصادي خشكس��الي به محيط زيس��ت 
اظهاركرد: برآورد رقم واقعي خس��ارت خشكس��الي به 
محيط زيست بسيار دشوار است چون خدمات اكولوژيك 
گس��ترده اي را از طبيعت و تنوع زيستي مي گيريم كه 
بسياري از آنها قابل بيان با رقم و ريال نيستند اما براي اينكه 
حدود خسارت هاي خشكسالي بر پيكره محيط زيست 
كشور تبيين شود، ۱۱ شاخص و آيتم را تعريف و پنج مورد 
آن را به رقم و ري��ال تبديل كرده ايم كه با در نظر گرفتن 
حداقل ها براي اين پنج آيتم، خس��ارت وارده بر محيط 
زيست بالغ بر ۲۸7۸5 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود. 
به گفته اكبري، چنانچه اعتبارات مورد نياز در فصول گرم 
سال در اختيار قرار نگيرد، تخصيص اعتبار بعد از اين مدت 

هم كمك چنداني نمي كند.

    تكميل زيرساخت هاي مقابله با خشكسالي 
با 1000 ميليارد تومان

او با اش��اره به مي��زان اعتبار م��ورد نياز ب��راي تكميل 
زيرساخت هاي مقابله با خشكس��الي گفت: براي ايجاد 
زيرس��اخت هاي تامين آب و آبرس��اني، س��طوح آبگير 
ذخيره آب باران، تجهيزات انتقال آب و علوفه و توزيع آنها، 
مقابله با بيماري ها، اطفاي حريق، پيشگيري از تعارضات 
حيات وحش با مردم و حفظ لكه ها و نقطه هاي داغ تنوع 
زيستي، جبران بخش هايي از خس��ارت وارده به مزارع، 

انجام كارهاي احيايي تاالب ها و رودخانه ها، تنوير افكار 
عمومي و مستندسازي و مطالعه اثربخشي اقدامات مقابله 
با خشكسالي به اعتباري بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد تومان نياز 
داريم كه معموال عددي كه به محيط زيست اختصاص 
مي يابد بسيار بسيار كمتر از اين رقم است و نكته مهم تر 

اينكه هيچ وقت اعتبارات به موقع به دست ما نمي رسد. 

    بدنه كارشناسي سازمان براي مقابله با 
چالش هاي محيط زيست ناچيز است

معاون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در خصوص بحث زنده گيري و 
بيهوشي حيات وحش نيز متذكر شد: متاسفانه سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت بدنه كارشناسي ناچيزي براي 
مقابله با انواع چالش هاي محيط زيست به همراه دارد. ما 
بيش از ۲۰۰ گونه پستاندار در كشور داريم كه برخي از آنها 
مثل يوزپلنگ به يك كارشناس ويژه نياز دارند؛ در حالي كه 
تنها چهار كارشناس براي مديريت كل پستانداران كشور 
در ستاد سازمان داريم يا بيش از 5۰۰ گونه پرنده در كشور 
داريم كه وضع برخي از آنها بحراني است و براي مديريت 
آنها نياز به كارشناس ويژه است در حالي كه ما تنها پنج 
كارشناس ستادي در حوزه پرندگان داريم. اكبري با بيان 
اينكه بسياري از شهرستان هاي كشور اصال كارشناس 
ندارند و بعضًا رييس اداره با يك نفرمحيط بان تمام امور 
از جمله كل استعالم ها و مديريت حيات وحش را انجام 
مي دهند، تصريح كرد: در چنين شرايطي انجام كارهاي 

تخصصي مثل زنده گيري و بيهوشي، تكثير و جابه جايي 
حيات وحش بسيار سخت مي شود؛ در حالي كه انتظار 
مردم و دوستداران محيط زيست از سازمان بسيار بيشتر 
از ظرفيت كارشناسي و اعتبارات و امكانات در اختيار است 
اما گذشته از مساله تكميل چارت كارشناسي كه سال هاي 
سال پيگيري شده و نتيجه چندان مثبتي نداشته است، 
وظيفه آموزش كارشناس��ان موجود با سازمان حفاظت 

محيط زيست بوده است.

    برگزاري 12 دوره آموزشي اختصاصي 
براي زنده گيري حيات وحش 

او افزود: به طور خاص در مورد موضوع بيماري هاي 
حيات وحش و آش��نايي با س��الح بيهوشي و نحوه 
عملكرد آن، سوابق موجود در سازمان را مرور كردم 
و دريافتم كه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۴۴ 
دوره آموزش��ي با موضوع پيشگيري از بيماري هاي 
ش��ايع در حيات وحش برگزار ش��ده ك��ه در اغلب 
آنها اش��اره اي به مباح��ث زنده گيري حيات وحش 
و مقيدسازي آنها ش��ده اس��ت. از مجموع اين ۴۴ 
دوره، ۱۲ دوره آموزشي اختصاصي با موضوع سالح 
بيهوشي، نحوه عملكرد آن و زنده گيري حيات وحش 
از سوي سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شده 
كه در تمام آنها نمايندگاني از اس��تان هاي مختلف 
حضور داشته اند و در اين دوره ها مباحث هم به صورت 

تئوري و هم به صورت عملي ارايه شده است.

گزارش

خشكسالي و برآورد خسارتي كه به محيط زيست كشور وارد كرده است

30  هزار ميليارد ريال خسارت؛ بودجه مورد نياز 1000 ميليارد تومان
زمينتشنهقربانيميگيرد

فوت ۸  نفر بر اثر كوويد 1۹ در كشور
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت بهداش��ت از ف��وت ۸ بيم��ار 
كووي��د۱۹ در كش��ور خب��ر داد. بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۲7۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناس��ايي و ۶۳ نفر از آنها 
بس��تري ش��دند. مجم��وع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور ب��ه 7 ميليون و 

۲۲۴ ه��زار و 7۰۱ نفر و مجم��وع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۴۱ هزار و ۱۶5 نفر رسيد. ۹۱۶ 

نفر از بيم��اران مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در بخش ه��اي مراقبت ه��اي وي��ژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقب��ت قرار 
دارند. تاكنون 5۱ ميليون و ۴۴۶ هزار 
و ۹۶۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام ش��ده است. در حال 
حاض��ر صفر شهرس��تان در وضعيت 
قرم��ز، ۴ شهرس��تان در وضعي��ت 
نارنجي، ۳۱۹ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۲5 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

جمع آوري ۵00  معتاد متجاهر در پايتخت 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از ايجاد 
ظرفيت ب��راي پذي��رش ۲۰۰ معتاد 
متجاهر زخم باز و جم��ع آوري 5۰۰ 
معتاد متجاه��ر در پايتخت خبر داد. 
سردار حس��ين رحيمي گفت: امروز 
5۰۰ معتاد متجاهر از س��اكنين اين 
محالت جمع آوري ش��دند و البته ما 
اين تع��داد را براس��اس ظرفيتي كه 

به ما اعالم ك��رده بودند شناس��ايي و جمع آوري 
كرديم. در واقع اگر به ما آمار ۲۰۰۰ نفري را اعالم 
مي كردن��د ما اين آمادگي را داش��تيم كه ۲۰۰۰ 
نفر را جم��ع آوري كنيم و اين 5۰۰ نفر با توجه به 
ظرفيتي جمع آوري ش��ده كه به ما اعالم كردند. 
رحيمي با بيان اينكه همچن��ان حدود 7۰۰۰ تا 
۸۰۰۰ هزار معتاد متجاهر در سطح تهران داريم 
كه بايد ساماندهي شوند، گفت: همچنين حدود 
7۰۰۰ خرده فروش داريم كه اي��ن افراد نيز بايد 

دستگير ش��وند و با آنها برخورد شود. 
من تاكيد كردم كه بايد براي اين افراد 
فراتر از سازوكار اداري وارد عمل شويم 
چرا كه در واقع خرده فروش ها راه هاي 
فرار از قان��ون را ياد گرفته اند. فرمانده 
انتظام��ي تهران ب��زرگ ادام��ه داد: 
متاسفانه برخي از اين خرده فروش ها 
معت��اد متهاجر بوده و حت��ي اقدام به 
س��رقت نيز كرده اند. ما اين معت��ادان متجاهر را 
جمع آوري مي كنيم و ب��از در يك چرخه معيوب 
به سمت معابر و خيابان ها باز مي گردند. رحيمي 
با بيان اينكه در مجموع ۳۰۰ خانه پالك قرمز در 
تهران قرار دارد كه ۱۰7 خانه در محدوده شوش، 
مولوي و هرندي قرار گرفته است، گفت: ما از اين 
تعداد توانس��تيم با پيگيري هاي زياد هفت باب از 
اين منازل را كه به پاتوق و محل مصرف مواد مخدر 

تبديل شده بود، تخريب كنيم. 

۵۲۷ هزار دانش آموز اتباع خارجي در ايران تحصيل مي كنند
معاون آم��وزش مركز امور بين الملل 
و م��دارس خ��ارج از كش��ور وزارت 
آموزش و پرورش گف��ت: 5۲7 هزار 
دانش آم��وز اتباع خارج��ي در ايران 
تحصي��ل مي كنند ك��ه از ميان اين 
تعداد، بيش��تر آنه��ا افغانس��تاني و 
تعدادي هم از كشورهاي بنگالدش، 
پاكس��تان، عراق و س��اير كش��ورها 

هستند. ابوالفضل كمالي درباره شرايط تحصيل 
دانش آموزان اتباع خارجي در ايران اظهار داشت: 
آموزش و پرورش سياس��ت هاي مناسبي براي 
اين دانش آموزان درنظر گرفته اس��ت. او با بيان 
اينك��ه دانش آم��وزان اتباع خارج��ي مي توانند 
در مدارس ع��ادي ايران در كن��ار دانش آموزان 
ايراني تحصي��ل كنند، افزود: ۲۲ مدرس��ه ويژه 
دانش آموزان اتباع هم راه اندازي ش��ده است كه 
دانش آموزان اتباع مي توانند به صورت مجزا به آن 

مدارس وارد شوند. معاون مركز امور 
بين الملل و مدارس خارج از كش��ور 
وزارت آموزش و پ��رورش ادامه داد: 
تعداد دانش آموزان اتباع در شهرهاي 
مهاجرپذير بس��يار اس��ت، بنابراين 
مدارس ويژه اتباع راه اندازي شد. يك 
سرمايه گذار ايراني در بخش فرهنگي 
يك مدرس��ه ويژه دانش آموزان اتباع 
افغانستاني راه اندازي كرده است. او با بيان اينكه 
نزديك به ۱۰ ه��زار دانش آموز اتباع در مدارس 
وي��ژه آنها تحصيل مي كنند، گف��ت: آنها در اين 
مدارس مطاب��ق نظام آموزش و پ��رورش ايران 
آموزش مي بينند. همچنين با س��اخت مدارس 
ويژه اتباع در نظ��ر داريم تا بخش عظيمي از اين 
دانش آموزان آس��ان تر تحصيل كنن��د، چرا كه 
سياست آموزش و پرورش اين است كه حتي يك 

دانش آموز هم از تحصيل جا نماند.

رويخطخبر
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