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يادداشت- 1

حمايت هاي اشتباهي
تالش براي اس��تفاده بهينه 
از مناب��ع مح��دود يك��ي از 
اصلي ترين سياس��ت هايي 
است كه در سال ها و دهه هاي 
گذش��ته به عن��وان يكي از 
محوري تري��ن رويكردها در 
اقتصاد ملي شناخته مي شود. 
دولت ها وقتي فهميدند كه 
ديگر امكان اجراي سياست هاي خودبسنده وجود ندارد 
و ناگزير به تجارت و همكاري مشترك با ساير كشورها 
براي رس��يدن به اهداف خود هستند، تالش كردند 
كه طوري برنامه ريزي كنند كه ب��ا كمترين هزينه، 
بيشترين عايدي را براي كشور خود به ارمغان بياورند.

براي هم��كاري بين الملل��ي و حض��ور در بازارهاي 
جهان��ي، يك��ي از اصلي تري��ن پيش نيازه��ا، بهبود 
سطح زيرس��اخت ها و ايجاد آمادگي در اقتصاد ملي 
براي حض��ور در عرصه هاي بين المللي اس��ت. امروز 
زيرساخت هاي حمل و نقل، زيرساخت هاي الزم براي 
افزايش تجارت، حمايت از سرمايه گذاران جديد و توليد 
براي صادرات بخش��ي از اهدافي است كه بسياري از 
كشورها براي اجرا در دستور كار قرار داده اند و از اين رو 
ديگر موضوعي مانند حم��ل و نقل يك اتفاق داخلي 
نيست و بيش��تر به امكانات كش��ور براي صادرات و 

ترانزيت رونق مي دهد.
ايران از نظر جغرافيايي در نقط��ه اي قرار گرفته كه 
امكان اتصال بسياري از كشورها به يكديگر را چه از 
ش��رق به غرب و چه از شمال به جنوب دارد و بهبود 
زيرساخت ها و ايجاد ظرفيت ها چه براي صادرات و 
چه براي ترانزيت يكي از اولويت هاي مهمي اس��ت 
كه بايد در دس��تور كار قرار بگيرد. متاسفانه با وجود 
آنكه بس��ياري از كش��ورهاي جهان حركت خود در 
اين مس��ير را از مدت ها قبل آغاز كرده اند، در ايران 
دولت ها درگير هزينه هاي روزمره هستند و آنقدر بار 
مالي سنگيني در بودجه براي حمايت وجود دارد كه 
عمال در بسياري از سال ها بودجه اي براي استفاده در 
ادامه در صفحه 8 زيرساخت ها باقي نمي ماند.  

علي اكبر نيكواقبال

پيش بيني ريزش قيمت طي روزهاي آينده چقدر محتمل است؟ 

سه سيگنال قوي به بازار خودرو 

يادداشت-3يادداشت-2

 رشد بورس 
با رفع ابهام اليحه بودجه

 فقر با دستور 
ريشه كن نمي شود

با گزارش هاي مطلوب بهمن 
ماه مي توانيم انتظار استقبال 
  p/s خريداران از شركت هاي
محور را داشته باشيم. ركود 
نسبتا طوالني در بازار به وجود 
آم��ده و س��رمايه داران براي 
سرمايه گذاري و ورود به يك 
معامله اي طبيعت��ا اقدام به 
ارزيابي ريسك هاي بازار مي كنند و بر اساس شرايط 
موجود سياست هاي مختص به خود را پيش مي گيرند. 
بس��ياري از صاحب نظران بازار سرمايه معتقدند كه 
مولفه هاي اصلي ب��ازار از لحاظ ارزندگي در س��طح 
خوبي قرار دارند و در گزارش عملكرد آنها فاكتورهايي 
همچون سودآوري شركت ها در سطح ارزنده اي قرار 
دارد و با كنار رفتن ريسك هايي همچون ابهامات اليحه 
بودجه و واهمه سهامداران از دست اندازي هاي دولت 
در سودآوري آنها مي توان انتظار تقويت كفه تقاضا و 
استقبال بيشتر خريداران را داش��ته باشيم. دولت با 
كسري بودجه مواجه بوده و همين موضوع باعث ترس 

سهامداران و گمانه زني هاي منفي آنها شده است.
در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ نظرات و انتظارات فعاالن 
بازار سرمايه در تعيين نرخ خوراك و گاز منعكس شده 
و در همين راستا ليميت سقف قيمت گذاري در نرخ 
خوراك ۵ هزار تومان و نرخ س��وخت را ۲ هزار تومان 
براي صنايع قرار داده است. اينگونه حمايت ها براي بازار 
سهام كارساز بوده و فكر مي كنم با برطرف شدن ابهامات 
مربوط به بودجه ، تهديد ديگري مواجه بازار نش��ود. 
موضوع رفع تحريم ه��ا و نتيجه مذاكرات وين يكي از 
ريسك هاي تاثيرگذار بر بازار سهام است. با شكل گيري 
توافقات برجامي، نرخ ارز كاهشي مي شود و عده اي بر 
اين باورند كه ش��ركت هايي كه فروش دالري دارند از 
اين كاهش نرخ ارز متضرر مي ش��وند و سودآوريشان 
تحت تاثير قرار مي گيرد اما با انتشار گزارش عملكردها 
در كنار تجربه كاهش نرخ دالر در هفته هاي اخير شاهد 
بوديم كه شركت هاي مذكور تحت تاثير قرار نگرفتند.

علت تاثير نپذيرفتن ش��ركت ها از اين موارد ناشي از 
دو عامل، عدم ريزش ش��ديد ارز طبق انتظار فعاالن 
بدبين به بازار و همچنين گپ عميق قيمت س��هام با 
س��طح ارزندگي واقعي آنهاست. در اين ميان دولت و 
بانك مركزي تدابير مناسبي را اتخاذ كردند. اين نكته 
را نيز بايد مدنظر داشت كه اساس��ا نرخ دالر نيمايي 
در س��ودآوري شركت هاي بورس��ي تاثيرگذار است 
و كاهش نرخ بازار آزاد تنها از نظ��ر رواني مي تواند بر 
رفتار س��هامداران تاثير بگذارد. كما اينكه در ماه هاي 
اخير ش��اهد بوديم برخالف كاه��ش ارز در بازار آزاد، 
نرخ دالر نيمايي رش��د داشته و در حال نزديك  شدن 
به نرخ آزاد است. در حقيقت تحت تاثير سياست هاي 
بانك  مركزي اين موضوع تهديدي براي بازار سهام به 

حساب نمي آيد.

رييس دولت دستورداده اند 
كه فقر مطل��ق طي دو هفته 
پاياني منتهي به سال ۱۴۰۰ 
بايد ريش��ه كن ش��ود. البته 
اين فقط يك دس��تور است 
كه در آن هيچ راهكار، نقشه 
راه، بررس��ي هاي اقتصادي 
و... لحاظ نش��ده و قاعدتا هم 
در حد همين دس��تور باقي خواهد ماند. واقعا چطور 
مي توانيم انتظار داشته باشيم بعد از اين همه تجربه به 
بن بس��ت خورده در مورد حل دستوري مشكالت باز 
هم به اين فكر كنيم كه مي توانيم با ابالغ يك دستور 
معضلي بزرگ به نام فقر را از سر راه خانواده ها برداريم. 
اصال عوامل به وجود آورنده فقر چقدر در اين دستور 
مورد توجه ق��رار گرفته اند، عواملي كه طي س��ال ها 
جامع��ه را از لحاظ اقتصادي و معيش��تي به وضعيت 
كنوني رس��انده اند اگر اينقدر راحت و سريع از سر راه 
برداشته مي شوند چرا تاكنون مسووالن اقدامي براي از 
ميان بردن آنها انجام نداده اند؟ مگر مي شود، با تعيين 
ضرب االجل فقر را از بين برد، فقري كه در گوش��ت و 
پوست اين مردم و زندگي هايشان ريشه دوانده است. 
فقر مطلق واژه اي اس��ت كه براي خيل��ي از افراد اين 
جامعه ديگر غريبه نيس��ت، خيلي از مردم اين روزها 
در حال گذراندن اين وضعيت هستند. در حال لمس 
كردن فقر مطلق، در ح��ال زندگي كردن فقر مطلق. 
كارگران، بازنشستگان، معلمان، آنهايي كه روزگاري 
مي توانستند كسب و كار كوچكي را اداره كنند اما حاال 
همان كسب و كار را هم از دست داده اند و گرفتار همان 
فقري ش��ده اند كه رييس دولت دستور پايان دادن به 
آن را طي دو هفته صادر كرده است. شايد باور نكنيد، 
اينجا ايران است، مسووالن وقتي توان حل مشكالت 
را ندارند، با دس��تور دادن آن را حل مي كنند. در واقع 
فكر مي كنند كه حل كرده اند، دوس��ت دارند اينگونه 
فكر كنند تا مس��ووليتي را كه بر دوش شان سنگيني 
مي كند، به زمين بگذارند. مانند همان رييس دولتي 
كه فكر مي كرد با پرداخت يارانه مي تواند بساط فقر را از 
كشور برچيند اما خود عاملي شد براي افزايش تورم و 
پولدارتر شدن پولدارها و فقيرتر شدن فقرا. اينجا تنها 
۱8 نماينده مجلس در يك روز تصميم مي گيرند كه 
به جاي 8۵ ميليون ايراني، تصميم بگيرند، چون فكر 
مي كنند خير صالح مردم را بهتر از خودشان مي دانند 
و وقتي با اعتراض مواجه مي ش��وند، مخالفان را سگ 

قالده بلند خطاب مي كنند. 
اينجا مسووالن دس��تور مي دهند، مردم بايد بچه دار 
ش��وند و تنها كاري كه براي اجرايي شدن اين دستور 
خود انجام مي دهند، جمع كردن وسايل پيشگيري 
از بارداري از سطح مراكز بهداشت و داروخانه هاست. 
آنها حتي به اي��ن فكر نمي كنند، بچه هايي كه متولد 
ادامه در صفحه 8 مي شوند، قطعا خانه اي براي...  

گزارش روز

خطر از دست رفتن بازار نفت ايران در چين با تخفيف عجيب  روسيه 

نفت 200 دالري از راه مي رسد

»از وزرا و مش��اوران رييس جمهور مي خواهم يك مقدار 
تسخيرشدگي را كنار بگذارند و بايسته هاي اقتصاد كشور 
را در اين شرايط خطير گوشزد كنند. متاسفانه تحت عنوان 
اقتصاد مقاومتي همه حرفي مي زنند به جز اصل ماجرا كه 
وقتي صداوسيما انديشه امثال شهيدان بهشتي و مطهري 
را به حاشيه مي برد و مداحان را نماد ترويج اسالم مي كند 
و وقتي در ساحت هاي مختلف تخصصي با كيفيت ترين 
آدم ها را بي رغبت كرده كه پاي خ��ود را در آنجا بگذارند، 
توان مقاومتي حاصل نمي شود.« نشست مجازي موسسه 
دين و اقتصاد با موضوع رونمايي از كتاب جهان گيري كرونا و 
پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن برگزار شد. فرشاد مومني، 
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه و اقتصاددان در ابتداي 
سخنان خود در اين نشست گفت: پديده كرونا براي اولين بار 
از زمان تاسيس سازمان جهاني بهداشت تاكنون باعث شده 
پديده همه گيري اعالم شود. ابعاد اين مساله بسيار وسيع تر 
از بعد بهداشتي-درماني آن است. پاندمي ها به عنوان يك 
ش��وك برون زاد معرفي مي ش��ود و از اين دريچه قدرت 
انعطاف نظام هاي ملي براي نشان دادن واكنش هاي مساعد 
و به موقع در برابر آن را يك مساله بسيار حياتي ذكر مي كنند. 
وقتي تجربه تاريخي ايران را در اين زمينه نگاه مي كنيم، 
مي بينيم كه كشورمان از گذش��ته تاكنون در مواجهه با 
هر گونه تغييري در خارج و داخل كشور دچار يك تصلب 
ساختاري مي شود. اگر از كل ماجراي كرونا همين درس 
را بگيريم كه تصلب ساختاري را در مركز توجه نظام هاي 
آموزشي و پژوهشي و قاعده گذاري و تخصيص منابع ملي 

قرار دهيم مي توانيم به آينده اميدوار شويم. 

وي اف��زود: در تجربه تاريخ��ي آنفلوآنزاي اس��پانيايي، 
آس��يب پذيري ايران در برابر اين مساله خيلي شديدتر از 
ميانگين جهاني بوده است مثال درحالي كه نرخ مرگ و مير 
جهان در اثر ويروس آنفلوآنزاي اسپانيايي چيزي حدود ۵ 
درصد بوده، در ايران نرخ مرگ و مير تا ۲۵ درصد جمعيت 
هم ذكر ش��ده است. يعني در س��ال هاي ۱۲96 تا ۱۲98 
شمسي كه كشور ازنظر سياس��ي در اوج هرج و مرج بوده 
است، گزارش هاي رسمي مي گويد بين 9۰۰ هزار تا ۲.۵ 
ميليون نفر از جمعيت ايران در اثر اين بيماري به كام مرگ 
كشيده شده اند.  در زمينه كرونا نيز بنا بر گزارشات رسمي، 
ايران يك قدرت انعطاف فاجعه آميزي در تصميم گيري، 
تخصيص منابع و امور اجرايي نشان داده است. براي مثال 
در گزارش رسمي رياست جمهوري در بهار ۱399 گفته 
ش��ده كه توانايي و ظرفيت آزمايش كرونا در ايران چيزي 
حدود يك دهم ظرفيت كش��ورهاي نسبتا موفق در اين 
زمينه بوده است. من مي خواهم از اهالي خرد استمداد كنم 
كه مساله تصلب ساختاري در ايران را مورد توجه قرار دهند 
چون در عصر شتاب تاريخ، هزينه فرصت اين تصلب مرتب 
باالتر مي رود. اگر ما به جاي انديشه پويا به سمت تعصب و 
ترويج خودمحوري برويم جامعه را با بحران يادگيري روبرو 
مي كنيم.  مومني با بيان اينكه رسانه ها به جاي پرداختن 
به مسائل كم اهميت، بابي براي پرداختن به مسائل بنيادي 
كشور باز كنند، گفت: حياتي ترين كاركرد كرونا براي ايران 
اين است كه شدت آسيب پذيري بنيه توليدي ايران پديدار 
شد. ش��ايد حياتي ترين و در عين حال تكان دهنده ترين 
قسمت ماجرا اين بود كه وقتي شوك كرونا ظاهر شد، اندازه 

فروريختن يا رشد منفي توليد صنعتي ايران چيزي نزديك 
به دوبرابر كاهش رشد توليد ناخالص داخلي بود.  اي كاش 
مسووالن ما كس��اني را بگمارند كه درباره پيام ها و هزينه 
فرصت اين مساله تحقيق كنند. وقتي ما مي گوييم توليد 
ايران آسيب پذيري هاي غيرعادي پيدا كرده است درواقع 
راجع به بي كفايتي ها در تعريف، تضمين و اجراي حقوق 
مالكيت و ناهنجاري هاي اجتماعي- فرهنگي كه كار نكردن 
و بهره مند شدن را زرنگي مي داند، صحبت مي كنيم بنابراين 
مساله را بايد با همه پيچيدگي هايي كه دارد بررسي كنيم. 
مومني خاطرنشان كرد: يكي از آسيب هاي خيلي بزرگ 
ديگري كه خائنان به كشور با اتكا به دالرهاي نفتي پنهان 
مي كردند، مساله كيفيت اشتغال در ايران بود. گزارش هاي 
رسمي كه در سال ۱399 منتشر شده است برآورد كرده 
است كه بين ۲ ميليون و 87۰ هزار نفر تا 6 ميليون و ۴3۱ 
هزار نفر از شاغالن كشورمان فقط به واسطه كرونا شغل 
خود را از دست داده اند يعني ما يك نظام اشتغال به غايت 
غيرمولد و شكننده داريم كه نه قادر به رفع فقر است و نه 

مي تواند عقب ماندگي هاي ما را جبران كند. 
من زماني كه دولت روحاني و سازمان برنامه بي كفايت او 
سند برنامه ششم را منتشر و ادعا كردند دريك دوره ۵ ساله 
مي خواهند ۲9۵ هدف كلي و 6۵۵ استراتژي را عملياتي 
كنند، صميمانه گوشزد كردم كه شما فقط يك هدف اعالم 
كنيد به نام ارتقاي بنيه توليد ملي و براي آن يك استراتژي 
اعالم كنيد به نام استراتژي گسترش فرصت هاي شغلي 
مولد و شرافتمندانه به تمام لوازم نهادي و اجرايي اين مساله 
پايبند باشيد. كشوري كه مي خواهد چنين كاري انجام 

دهد بايد هزينه مفت خوارگي را باال ببرد. اينطور نباش��د 
كه بهترين استعدادهاي انس��اني كشور به سمت رانت و 
سوداگري و واردات كشيده شوند.  وي افزود: در دولت فعلي 
نيز خطاهاي بسيار شكنندگي آوري شاهد هستيم. من 
صميمانه از س��ر خضوع، هم به آقاي رييس جمهور و هم 
به معاونين و وزراي اقتصادي ايشان مي گويم مواردي كه 
در بازديد از كارخانه ايران خودرو مطرح شدند، حكايت از 
ضعف بنيه انديشه اي فاجعه ساز در باالترين سطوح نظام 
تصميم گيري و اجرايي كشور دارد. اينكه هنوز عزيزان براي 
بهبود كيفيت صنعت راه حل آزادسازي واردات را توصيه 
مي كنند و به جاي اينكه بنيه توليد ملي ساقط شده كشور 
را ارتقا دهند دم از تس��هيل واردات مي زنند، نشانه بسيار 
خطرناكي اس��ت و بيانگر اين اس��ت در مركز قوه مجريه 
كشور دركي بسيار س��طحي تر از آنچه كه در ۱۰۰ سال 
پيش وجود داش��ته از الزامات بنيه توليد ملي ارتقا يابنده 
مشاهده مي شود.  من هشدار مي دهم كه هر وقت ديديد به 
نام رقابت و ارتقاي كيفيت و به نام تسهيل معيشت فرمان 
تسهيل واردات داده ش��د، يعني دالرهاي نفتي به تاراج 
مي روند. اين استاد دانشگاه همچنين افزود: در دوره دولت 
روحاني درفاصله سال هاي ۱39۴ تا ۱396 اين اتفاق رخ 
داد. رانتي ها معدني هايي را تشويق كردند كه به شدت آب بر، 
آلودگي ساز، كم اشتغال زا و سرمايه بر هستند درحالي كه 
اگر كشور استراتژي مي داشت نبايد به اين سمت مي رفت.

االن هم كه عالئمي از بهبود اوضاع در مناسبات ما با جهان 
مي شنويم باز مي بينيم مافياي واردات فعال شده اند. چگونه 
ادامه در صفحه 3 است كه... 

قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال امروز با ۱۰دالر 
و 77س��نت معادل 9.۱۲درصد رش��د به ۱۲8دالر و 
88س��نت رس��يد. روز گذش��ته رويترز درگزارشي از 
جهش بزرگ در قيمت نفت خبر داد .در حالي كه امريكا 
و متحدان اروپايي اش در حال بررسي ممنوعيت واردات 
نفت روسيه هستند و شايعاتي از طوالني شدن احياي 
توافق برجام به گوش مي رس��د قيمت نفت برنت روز 
دوشنبه شاهد رش��د بيش از ۱۰دالري بود و باالترين 
رقم ها از س��ال ۲۰۰8 تاكنون را تجربه كرد. قيمت هر 
بشكه نفت برنت درياي ش��مال امروز با ۱۰ دالر و 77 
سنت معادل 9.۱۲ درصد رشد به ۱۲8 دالر و 88 سنت 
رسيد. قيمت نفت برنت در معامالت اوليه صبح امروز 
رقم ۱39 دالر و ۱3 سنت را تجربه كرده است كه باالترين 
رقم ثبت شده از جوالي ۲۰۰8 تاكنون است. قيمت نفت 
وست تگزاس اينترمدييت امريكا هم براي تحويل در ماه 
آوريل امروز با 8 دالر و ۴9 س��نت معادل 7.3۴ درصد 
جهش به ۱۲۴ دالر و ۱7 س��نت رسيد. در دقايق اوليه 
آغ��از به كار بازار نفت در صبح امروز نفت خام امريكا به 
رقم ۱3۰ دالر و ۵۰ سنت رسيده بود. رقم هاي ثبت شده 
در دقايق اوليه معامالت امروز با قيمت هاي بي س��ابقه 
ثبت شده در جوالي ۲۰۰8 يعني ۱۴7 دالر و ۵۰ سنت 

براي نفت برنت و ۱۴7 دالر و ۲7 سنت براي نفت خام 
امريكا فاصله چندان��ي ندارد. آنتوني بلينكن وزير امور 
خارج امريكا گفت، واشنگتن و متحدان اروپايي اش در 
حال بررسي ممنوع كردن واردات نفت روسيه هستند 
و كاخ سفيد در حال هماهنگي با كميته هاي مختلف 
كنگره براي اجرايي كردن اين ممنوعيت در امريكاست. 
تحليلگران موسسه سي ام سي ماركتس گفتند: »تحريم 
نفتي روسيه فشار بسيار بااليي بر عرضه نفت و گاز جهان 
وارد خواهد كرد و اين در شرايطي است كه تقاضا براي 
مصرف انرژي رو به افزايش است.« قيمت گاز هم در اروپا 
روز دوشنبه براي اولين بار در تاريخ قاره سبز به بيش از 
39۰۰ دالر در هر ۱۰۰۰ مترمكعب رسيد. قيمت گاز 
در اروپا روز دوشنبه براي اولين بار در تاريخ قاره سبز به 
بيش از 39۰۰ دالر در هر ۱۰۰۰ مترمكعب رسيد. اين 
گزارش حاكي است كه قيمت ها همچنان به رشد خود 
ادامه مي دهند چرا كه بازيگران اصلي بازار به شدت نگران 
نتيجه تهاجم نظامي روسيه به اوكراين هستند. اين در 
حالي است كه ش��ركت گازپروم كه غول انرژي دولتي 
روس��يه و صادركننده بزرگ گاز اين كشور محسوب 
مي شود، روز دوش��نبه اعالم كرد كه طبق روال عادي 
به تأمين گاز اروپا از طريق خاك اوكراين ادامه مي دهد. 

س��رگئي كوپريان��وف، نماينده رس��مي گازپ��روم به 
خبرنگاران گفت: گازپروم گاز روس��يه را براي ترانزيت 
از طريق خاك اوكراين طبق روال و مطابق با درخواست 
مصرف كنندگان اروپايي )به مي��زان( ۱۰9.6 ميليون 
مترمكعب براي 7 مارس تأمين مي كن��د. با اين حال، 
اين نگراني وجود دارد كه بحران اوكراين ممكن اس��ت 
يا به دليل آس��يب احتمالي خط لوله يا تأثير ناش��ي از 
تحريم هاي اعمال شده عليه مسكو توسط كشورهاي 
غربي، به توقف تحويل گاز روس��يه به اروپا منجر شود.. 
مديرعامل بزرگ ترين شركت نفت شيل امريكا ضمن 
تأكيد بر عدم توانايي امري��كا در جايگزين كردن نفت 
روسيه هشدار داد تحريم نفت و گاز روسيه قيمت نفت را 

تا ۲۰۰ دالر در هر بشكه باال مي برد. به گزارش راشاتودي، 
»اسكات شفيلد«، مديرعامل بزرگ ترين شركت نفت 
ش��يل امريكا اعالم كرد: اگر نفت و گاز روس��يه تحريم 
ش��ود، قيمت نفت تا ۲۰۰ دالر در هر بشكه باال مي رود. 
وي گفت: »تنها راه متوقف كردن پوتين، تحريم صادرات 
نفت و گاز روسيه است. اما اگر دنياي غرب اعالم كند قصد 
تحريم نفت و گاز اين كشور را دارد، قيمت نفت مي تواند 
به راحتي تا ۲۰۰ دالر در هر بش��كه باال رود.« ش��فيلد 
با تأكيد بر اينكه ماه ها طول مي كش��د تا صنعت شيل 
امريكا افزايش توليد الزم را انجام دهد، هشدار داد امريكا 
نمي تواند در سال جاري ميالدي محموله هاي نفت خام 
ادامه در صفحه 3 روسيه را جايگزين كند. 

مريم شاهسمنديسياوش وكيلي

 حذف ارز ترجيحي 
چه عواقبي براي مردم دارد

 از يارانه سه برابري 
تا افزايش كف دريافتي

فرشاد مومني هشدار داد 

 فرار رو به جلو دولت 
يا بررسي دقيق بازار

صفحه 8     صفحه 2    

صفحه 7    

 چند گام 
تا پايان ماراتن بودجه

تسخيرشدگي مجريان 
 و تصميم گيران 
به دست غيرمولدها

تزريق 30 هزار ميليارد تومان به 
صندوق ملي مسكن تصويب شد

»تعادل« در گزارشي وضعيت بازار 
سرمايه را بررسي مي كند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 3۰۰ هزار ميليارد 
ريال به منابع صندوق ملي مس��كن براي س��اخت دو 
ميليون واحد مسكوني در سال ۱۴۰۱ افزودند. همچنين 
با تصويب مجلس، سازمان ملي مسكن مكلف شد بخشي 
از زمين هاي امالك خ��ود را براي بازآفريني بافت هاي 
فرسوده و حاشيه هاي شهر به شركت بازآفريني واگذار 
كند. مجلس همچنين براي اجراي مفاد قانون جهش 
توليد مسكن، يك ساز و كار اجرايي در بودجه سال آينده 
كشور پيش بيني كرد.به گزارش »تعادل«، صندوق ملي 
مسكن به موجب قانون جهش توليد مسكن راه اندازي 
صفحه 5 را بخوانيد شده و قرار است...  

بورس ته��ران دوباره وارد مدار صعودي ش��ده 
اس��ت. اين بار محرك هايي مانند حذف ۴۲۰۰ 
و اثر آن بر ش��ركت هاي كوچك تر، رشد قيمت 
جهاني كاالها و اثر آن بر بزرگان كااليي بورس 
تهران و اثر برجام بر صنايع بورسي فضاي مثبت 
را در بورس تهران ايجاد كرده است. با اين حال 
همچنان دغدغه نسبت به روند آتي وجود دارد. 
گزارش هفتگي كيان به ريسك ها و فرصت هاي 

پيش روي بازار سهام پرداخته است.
موقعي��ت پيچيده فعلي كه در آن اواًل ش��انس 
صفحه 4 را بخوانيد دستيابي به... 

 شارژ 
 انبوه سازي دولتي 

در بودجه 1401

ريسك و فرصت جديد 
براي سهامداران



جواد هاشمي|
نمايندگان مجلس در جلس��ات روز دوشنبه مصوباتي 
جديد را نهايي كردند ت��ا اليحه بودجه 1401 چند گام 
ديگر به تصويب نهايي نزديك ش��ود. ب��ه اين ترتيب در 
روزهاي آينده مجلس بررس��ي بخش هاي باقي مانده از 
بودجه را نيز ادامه خواهد داد و در صورتي كه اختالف نظر 
جديدي پيدا نشود، قانون بودجه براي اجرا از اول فروردين 
ماه سال آينده در اختيار دولت خواهد بود. مصوبات جديد 
مجلس همچنان تحت تاثير تصميمي بود كه در جلسه 
روز يكشنبه نهايي شد. نمايندگان مجلس در ابتداي هفته 
جاري مصوب كردند كه سرانجام ارز4200 توماني حذف 
شود و دولت به جاي آن، كاالبرگ الكترونيكي در اختيار 
مردم قرار دهد. هرچند هنوز مس��ووالن دولتي واكنش 
رسمي نسبت به مصوبه مجلس نشان نداده اند اما آنطور 
كه بهارستان نشينان گفته اند تنها در صورتي با حذف اين 
ارز موافق هستند كه دولت شيوه هاي جبراني دقيقي براي 

حمايت از مردم در دستور كار قرار دهد.
اين مصوبه در حالي نهايي شده كه هنوز برنامه دقيقي براي 
ارايه اين كاالبرگ الكترونيكي ارايه نشده است. دولت بايد 
در هفته هاي آين��ده اعالم كند كه اين كاالبرگ را به چه 
شكل و به چه گروه هايي تخصيص خواهد داد و در غير اين 
صورت اقتصاد كشور با اين مشكل مواجه خواهد شد كه 
نخست تكليف كاالهايي كه ارز مي گرفتند و ديگر در اين 
فهرست قرار ندارند چيست و از سوي ديگر گروه هايي كه 
به اشتباه از فهرست حمايت ها حذف شده اند بايد در چه 
ساختاري به شرايط اعتراض كنند. در كنار آن سرنوشت 
قيمت دارو نيز يكي ديگر از موضوعاتي است كه در روزهاي 
گذشته مطرح شده است. در شرايطي كه به نظر مي رسد 
اين حمايت ها در قالب بيمه ها جبران شود اما با توجه به 
اينكه چند ميليون ايراني رسما در فهرست تحت پوشش 
بيمه ها قرار ندارند، مش��خص نيست كه تكليف آنها چه 
خواهد ش��د. رحيم زارع در جمع خبرنگاران در واكنش 
به برخي اظهارنظرها درباره مصوب��ه مجلس درباره ارز 
ترجيحي گفت: حدود ۹ ميليون نفر در كشور از خدمات 
بيمه استفاده نمي كنند و در صورت تغيير سياست ارزي 
درباره دارو به اين جمعيت آسيب وارد مي شود،  نماينده 
مردم آباده تاكيد كرد: در مصوبه مجلس تاكيد شده كه 
اگر دولت بناي حذف دارو از سبد ارز ترجيحي را دارد بايد 
هزينه آن را از طريق بيمه يا روش هاي ديگر جبران كند، 
بنا براين به جز بيمه، از روش هاي ديگر نيز مي شود براي 
جبران هزينه ها استفاده كرد و ثانيا اگر زيرساخت الزم 
براي جبران افزيش احتمالي هزينه هاي ناشي از تغيير 
سياست ارزي فراهم نشود، براساس همين مصوبه دارو از 
سبد ارز ترجيحي حذف نمي شود و در اين زمينه دولت نيز 
حساسيت دارد.  زارع اضافه كرد: در متن مصوبه مجلس 
تصريح شده است كه »چنانچه دولت قصد دارد كااليي را 
از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد بايد قبال ترتيبات قانوني 
جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كاالهاي اساسي را 
از طريق كاالبرگ الكترونيكي در امور پزشكي از طريق 

بيمه ها يا طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد 
به طوري كه اف��راد بتوانند اين كاال و خدم��ات را به نرخ 
پايان ش��هريور 1400 و در س��قف سهميه تعيين شده 
تهيه كنند« اين متن كامال صريح اس��ت و اگر با حذف 
كااليي از سبد ارز ترجيحي دولت قادر به جبران افزايش 
هزينه هاي احتمالي آن نباشد، اين كاال يا خدمات شامل 
حذف نمي ش��ود.  سخنگوي كميس��يون تلفيق با بيان 
اينكه اميدوارم اين مصوبه انگي��زه الزم را ايجاد كند كه 
يكي از مشكالت قديمي كشور يعني بيمه نبودن همه 
مردم، يك بار براي هميش��ه حل شود گفت: در مجلس 
پيش بيني هاي الزم براي بيمه شدن ۹ ميليون نفري كه 
بيمه نيستند انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از 
خدمات بيمه استفاده كنند و هم دولت بتواند با اطمينان 
بيشتر وداشتن زير س��اخت الزم دست به جراحي ارزي 
بزند. در كنار بحث در رابطه با ارز 4200 توماني، مجلس 
مصوباتي را نيز در رابطه با حقوق و مزايا نهايي كردند. طبق 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي حقوق سربازان وظيفه از 
سال 1401 افزايش مي يابد. مشموالن باالي 2 فرزند در 
س��ال 1401 به صورت رايگان كارت معافيات دريافت 
مي كنند. بر اس��اس جزو 1 بند ال��ف تبصره 12؛ ضريب 
حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در دس��تگاه هاي 
اجرايي موضوع ماده )2۹( قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات، سازمان 
انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و 

قضات به ميزان ده درصد )10 درصد( براس��اس آخرين 
حكم كارگزيني بگونه اي افزايش يابد كه مجموع حكم 
كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد 
منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين )مشخص(، 
والدي��ن ش��هداء و كاركن��ان طرح خدمت پزش��كان و 
پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش ميليون ريال كمتر 
نباشد. در بند ز تبصره 12 ماده واحده اليحه بودجه آمده 
است: بنياد ش��هيد و امور ايثارگران مكلف است از محل 
اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره )7( اين 
قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اش��تغال معس��ر 
فاقد ش��غل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح 
مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه 
فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك  معيشت معادل 
حداقل حقوق كاركن��ان دولت پرداخت كند. آيين نامه 
اجرايي اين بند به پيشنهاد مش��ترك سازمان برنامه و 
بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي شود 
و به تصوي��ب هيات وزيران مي رس��د. در جزو 7 بند الف 
تبصره 12 م��اده واحده اين اليحه آمده اس��ت: پاداش 
پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت 
و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 
1375/2/26 با اصالحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان 
خدمت كاركنان مش��مول ماده )107( قانون مديريت 
خدمات كشوري با احتس��اب فوق العاده بند )10( ماده 
)68( قانون مذكور به مقامات، روسا، مديران و كاركنان 
كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )2۹( قانون برنامه 

ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح 
و س��ازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر 
تا سي سال و تا س��قف چهار ميليارد و هفتصد و بيست 
ميليون )4.720.000.000( ريال خواهد بود. در حوزه 
يارانه ها نيز نمايندگان مجلس امتيازاتي را براي اقشار كم 
درآمد تصويب كردند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها و با استفاده از 
پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان مكلف است حداكثر ظرف سه 
)3( ماه پس از ابالغ اين قانون، ضمن دهك بندي درآمدي 
كليه خانوارهاي يارانه بگير از طريق شاخص ها و اطالعات 
و داده هاي متقن و ثبتي قابل اتكاء نسبت به حذف يارانه 
نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد، 
شناسايي و دهك بندي توس��ط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي انجام مي گيرد. سه دهك باالي درآمدي نسبت 
به افزاي��ش يارانه فرزندان خانواده هاي دهك هاي اول تا 
چهارم داراي حداقل 3 فرزند تحت تكفل كه هيچكدام از 
والدين در دستگاه هاي مذكور ماده 2۹ قانون برنامه ششم 
توسعه ايران شاغل نمي باش��ند، به ميزان 3 برابر يارانه 
مصوب سايرين دريافت نمايند. با وجود شعارهايي كه 
درباره حمايت از اقشار كم درآمد مطرح شده در ماه هاي 
گذشته هنوز برنامه دقيقي براي حمايت از اين گروه ها در 
دستور كار قرار نگرفته است و از اين رو احتماال مصوباتي 
كه مجلس در بودجه نهايي كرده فعال تنها برنامه هايي 
است كه براي حمايت اين اقشار در بودجه نهايي شده 
و بايد ديد در س��ال آينده دولت سيزدهم چه طرحي 
براي حمايت از اين اقشار در دستور كار قرار خواهد داد.
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ماموريت جديد رييس جمهور 
به وزير كشاورزي

رييس جمهور با اش��اره به اهميت كاهش تنش هاي 
موجود در جهان، تالش همگاني ب��راي ايجاد تعامل 
اقتصادي در جه��ت حفظ منافع ملت ه��ا را ضروري 
دانست. در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به 
رياست آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي رييس جمهور، 
گزارشي از بررسي وضعيت بازار و قيمت كاالها و مواد 
غذايي ارايه شد. در اين گزارش با اشاره به ثبات نسبي 
قيمت اقالم خوراكي در هفته هاي اخير لزوم استمرار 
تالش و همكاري منسجم و نظام مند همه دستگاه هاي 
مسوول براي پايداري بيش��تر و جلوگيري از افزايش 
قيمت ها مورد تاكيد اعضا قرار گرفت. در اين گزارش به 
شرايط ناشي از تحوالت اخير و تاثير آن بر نرخ كاالها و 
مواد غذايي در بازارهاي جهاني اشاره و ابعاد آن بررسي 
شد. رييس جمهور به وزارت جهاد كشاورزي ماموريت 
داد با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط موضوع تامين 
اقالم غذايي و كاالهاي اساسي و اختصاص ارز الزم براي 
اين بخش ها را پيگيري كنند. در اين جلسه مقرر شد 
تيم اقتصادي دولت ظرفيت ه��ا و فرصت هاي تعامل 
بازرگاني و اقتصادي منطقه اي و بين المللي را بررسي 
و موافقت نامه هاي امضا شده با مقامات ديگر كشورها را 
پيگيري و اجرايي كنند. رييس جمهور با اشاره به اهميت 
كاهش تنش هاي موجود در جهان، تالش همگاني براي 
ايجاد تعامل اقتصادي در جهت حفظ منافع ملت ها را 
ضروري دانست. همچنين در اين جلسه گزارشي از بهبود 
شاخص ها در بازار بورس ارايه شد و دكتر رييسي تاكيد 
كرد اقدامات منس��جم تر و جدي تري در جهت حفظ 

منافع و سرمايه هاي مردم در بازار بورس انجام شود.

تالش وزارت اقتصاد
براي شكستن انحصار

وزير امور اقتص��ادي و دارايي يكي از اه��داف مهم اين 
وزارتخانه را تسهيل در صدور مجوز هاي كسب و كار به 
نحوي عنوان كرد كه با رقابتي كردن فضا، موجب شكستن 
انحصار كساني ش��ود كه صرفًا به جهت قدمت؛ دهه ها 
است در يك بازار، حاكم هستند. سيد احسان خاندوزي 
طي سخناني در »ششمين جشنواره نوآوري برتر ايراني« 
در دانشگاه صنعتي ش��ريف، نوآوري را به عنوان يكي از 
نياز ها و اركان پيشرفت اقتصادي، قلمداد و بيان كرد: تا 
چند دهه قبل، سبك اقتصاد و كسب و كار ها به نحوي 
بود كه اجازه مي داد، بازيگران اقتصادي، براي مدت هاي 
طوالني، بدون نوآوري، سهم بازار خود را حفظ كنند اما 
امروز، اساساً، بدون تمركز بر مساله نوآوري، ديگر قابليت 
ادامه حيات و بقاء در اكو سيستم اقتصادي براي آنها وجود 
ندارند و ظرف چند سال از گردونه رقابت حذف خواهند 
شد. وي اظهار داشت: »نوآوري« امروز ديگر يك كاالي 
لوكس و تشريفاتي نيست كه، تنها بتوان »هر از گاهي« به 
آن پرداخت و حتمًا بايد به چشم يكي از اصول پيشرفت 
اقتصادي به آن نگاه كرد. خاندوزي تصريح كرد: البته اين 
نو آوري در بس��تر، فضا و اكو سيستمي كه در آن رقابت 
و اجازه ورود آس��ان به بازار ها وجود دارد، به منصه ظهور 
مي رس��د.  وي افزود: در چنين بازاري و در فشار رقابت، 
حتماً آنهايي كه نوآوري و كيفيت بيشتر و بهتري دارند، 
پيشرو باقي خواهند ماند. وزير اقتصاد ادامه داد: يكي از 
اهدافي كه ما در وزارت اقتصاد در بحث تس��هيل صدور 
مجوز هاي كسب و كار دنبال مي كنيم و در اين ايام هم 
صحبت آن زياد شنيده مي شود؛ اين است كه، باب ورود 
به كسب و كار ها گشاده باشد تا فضا رقابتي بماند و آنها كه با 
كيفيت تر و نو آور تر هستند، پيشرو باشند و انحصار كساني 
كه صرفاً به جهت قدمت؛ دهه ها است در يك بازار مشغول 
هستند، تداوم پيدا نكند. وي تصريح كرد: البته ما مي دانيم، 
پيگيري اين سياست، موجب بروز ناخرسندي هايي از 
طرف بخش��ي از بازار خواهد شد كه حاكم شدن فضاي 
نوآوري و رقابتي و تبديل اين امر به پايه س��ودآوري، به 
ضرر آنها است. خاندوزي با بيان اينكه، به همين جهت 
شاهد مخالفت هاي جدي در برابر اين روند هستيم، اظهار 
داشت: اميدوارم با توجه به بلوغ جامعه اقتصادي و نخبگان 
كشور، بتوانيم بر اين مخالفت ها غلبه يابيم. وزير اقتصاد 
يادآور شد: در زمانه ما، به اندازه اي كه نوآوري هاي سخت 
در اقتصاد حائز اهميت است، محتاج نوآوري هاي نرم هم 
هستيم؛ به عبارت ديگر، »شيوه هاي حكمراني« اقتصادي 
ما هم محتاج نوآوري است. وي در ادامه با طرح اين سوال 
كه »چرا بسياري از اهداف گنجانده شده در برنامه هاي 
توسعه مختلف؛ محقق نشده اند؟« گفت: شايد پاسخ اين 
باشد كه ما نيازمند مسير هاي جديد هستيم و شايد اصوال 
ادامه فرآيند ها، س��از و كار ها و الگو هاي موجود؛ ما را به 
همين نقطه اي كه در آن هستيم، مي رساند.  وزير اقتصاد 
يادآور شد: اينكه تكرار كنيم كه نمي خواهيم در اين نقطه 
متوقف شويم و اينكه باب جديدي را هم براي نوآوري هاي 
نرم در حوزه سياس��ت گذاري اقتصادي، صنعتي و ... باز 
كنيم، بسيار مهم اس��ت. وي افزود: اميدوارم بتوانيم در 
دوره هاي آتي، يكي از برگزيدگان جشنواره دانشگاه را از 
بين اين دست نوآوري ها انتخاب كنيم كه اين امر، ثمرات 

بسيار بزرگي براي اقتصاد كشور خواهد داشت.

آخرين خبرها از ساماندهي 
كارتخوان ها

در راستاي ماده 11 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان، سازمان امور مالياتي بايد با همكاري بانك مركزي 
نسبت به ساماندهي كارتخوان ها و درگاه هاي پرداخت 
الكترونيك و اتصال آنها به پرونده مالياتي اقدام كند كه 
تاكنون حدود 6 ميليون دس��تگاه كارتخوان به پرونده 
مالياتي متصل شده اند و تا پايان فروردين ماه سال آينده 
كارتخوان هاي بدون پرونده مالياتي غيرفعال مي شوند. 
در راستاي اجراي ماده 11 قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه موديان، بانك مركزي بايد با همكاري سازمان 
مالياتي نسبت به ساماندهي دس��تگاه هاي كارتخوان 
بانكي يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي اقدام مي كرد.  
در اين زمينه، با اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان 
امور مالياتي و بانك مركزي كليه اش��خاص داراي ابزار 
پرداخت هاي بانك��ي مي توانند با ورود ب��ه درگاه ملي 
my.tax.gov. خدمات الكترونيك مالياتي به نشاني

ir فهرس��ت تمامي دس��تگاه هاي كارتخوان بانكي يا 
درگاه هاي پرداخت الكترونيكي خود را مشاهده و نسبت 
به الصاق آنها به پرونده هاي مالياتي قبلي يا تشكيل پرونده 
مالياتي جديد اقدام كنند كه فرصت اي��ن اقدام در 30 
بهمن ماه به پايان رسيد.  آمارها نشان دهنده اين است 
كه تا ابتداي اسفندماه، بالغ بر چهار ميليون و 700 هزار 
دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه الكترونيكي پرداخت 
به پرونده هاي مالياتي متصل شده اند. اما اعالم سازمان 
امور مالياتي حاكي از آن اس��ت كه درگاه ملي خدمات 
الكترونيك مالياتي از روز شنبه 7 اسفندماه براي اتصال 
كارتخوان هاي بانكي به پرونده مالياتي، مجددا بازگشايي 
ش��ده و در اين مرحله از ثبت اطالعات، موديان مالياتي 
صرفا امكان اتصال دستگاه كارتخوان به پرونده مالياتي 
را دارند كه پس از بررسي بانك مركزي و تشكيل پرونده 
مالياتي، آن دس��ته از دستگاه هاي كارتخوان بانكي كه 
مسدود شده اند، در اين مرحله فعال سازي خواهند شد. از 
سوي ديگر، تاكنون حدود 200 هزار دستگاه كارتخوان 
بانكي توس��ط بانك مركزي غيرفعال شده است. عالوه 
براين، تازه ترين اعالم ها در اين راستا بيانگر اين است كه 
در هفته گذشته حدود 1 ميليون و 300 هزار كارتخوان 
توسط پذيرندگان در سامانه جامع مالياتي ثبت و الصاق 
شدند و تاكنون حدود 6 ميليون كارتخوان پرونده مالياتي 
فعال دارند. همچنين، كاظم دهقان-  مديرعامل شركت 
شاپرك كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، اعالم 
كرده كه تالش همكاران بانك مركزي و س��ازمان امور 
مالياتي اين است كه ضمن حفظ كسب وكار پذيرندگان 
و كس��به تا آخر فروردين س��ال آينده كارتخوان بدون 
پرونده مالياتي وجود نداشته باشد. احسان خاندوزي، 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي نيز اعالم كرده بود كه تا 
پايان فروردين ماه بدون هيچگونه تمديد مهلت مجدد، 

پرونده ساماندهي كارتخوان ها بسته خواهد شد.

مسائل زيادي براي 
حل كردن باقي مانده است

مديركل آژانس بين المللي ان��رژي اتمي امروز در يك  
كنفرانس خبري در پي برگزاري جلسه شوراي حكام و 
سفر اخيري كه به ايران داشته است، گفت: در ايران درباره 
مسير پيش رو در تعامالت ايران و آژانس توافق شده است 
كه رضايت كلي درباره آن وجود دارد. رافائل گروسي در 
پاسخ به سوالي درباره نقش آژانس در زمينه مذاكرات 
وين با اشاره به اينكه آژانس عضو مذاكرات نيست، گفت، 
ما در جريان مذاكرات حضور داريم و نظراتمان را ارايه 
مي دهيم، واضح است اگر توافقي انجام شود، آژانس كار 
زيادي پيش رو خواهد داش��ت. او همچنين با اشاره به 
توافق هاي موقتي كه در مدت كاهش گام به گام پايبندي 
ايران به تعهدات داوطلبانه اش در توافق هسته اي پس 
از خروج امريكا از برجام انجام ش��ده بود و كارهايي كه 
آژانس پس از اجرايي شدن كامل برجام در پيش خواهد 
داش��ت، گفت: توان ما در بازرسي محدود شده بود و ما 
كوركورانه پيش مي رفتيم. شكافي ايجاد شده است كه 
ما بايد مطمئن شويم در اين بين چه اتفاقاتي در حال رخ 
دادن بوده است كه ما قادر به راستي آزمايي آن نبوده ايم. 
گروسي در اين باره گفت: مسائل زيادي وجود دارد كه 
بايد برطرف كنيم. گروسي همچنين در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه آيا ميان ايران و آژانس درباره تداوم همكاري 
آن دو در صورت انجام ش��دن يا انجام نشدن توافق در 
مذاك��رات وين براي احياي برجام )توافق هس��ته اي( 
صحبتي شده است يا نه، تش��ريح كرد كه »ما با ايران 
هميش��ه در حال گفت وگو هس��تيم«، چون هميشه 
مس��ائلي وجود دارد كه در غياب توافق هم آژانس بايد 
آنها را بررسي كند.  به گفته گروسي، آن چه در مذاكرات 
طرفين م��ورد توافق قرار مي گي��رد، توافقي پيچيده 
خواهد ب��ود كه توالي اموري كه بايد براي اجراي توافق 
انجام بگيرد، خواهد داشت، بين اين مراحل فعاليت هاي 
متعددي بايد انجام ش��ود، اقداماتي )هسته اي( وجود 
خواهد داشت كه بايد از سوي ايران اجرا شود و آژانس 

هم وظيفه راستي آزمايي آنها را بر عهده خواهد داشت.

جلسه اعضاي دولت تدبير و اميد
رييس دولت دوازدهم تاكيد كرد: مهم نيست كه اين 
توافق را چه كساني احيا مي كنند يا چه كساني مذاكره 
مي كنند، مهم آثار و تبعات آن اس��ت كه بايد در رشد 
كشور مشاهده شود. علي ربيعي درباره جلسه اخير برخي 
اعضاي كابينه تدبير و اميد با هدف بررسي برخي مسائل 
روز و از جمله، مواضع رييس جمهور سابق و اعضاي دولت 
او پيرامون مذاكرات كنوني وين و توافق احتمالي برجامي 
نوشت: چند روز پيش نوشتم مشكالت بنيادين ما نقصان 
در سامان سياسي است. احزاب قدرتمند شناسنامه دار 
و با برنامه اي وجود ندارند كه خط كشي براي قضاوت و 
معيار درباره سياست ها، برنامه ها و عملكردها به دست 
دهند. اكثر انتخابات ها به ويژه رياست جمهوري در يك 
ناشناختگي و ابهام و اقبال يك باره مردم نتيجه داده و 
از سويي گويي نفي گذشته توسط برخي جناح ها و به 
قدرت رسيدگان به يك سنت و كنش سياسي تبديل 
شده است. به هر ترتيب يك جامعه موفق هرگز تجربيات 
مديران ارشد خود را ناديده نمي گيرد. تجربه هاي انباشته 
بخش��ي از س��رمايه نظام هاي پويا محسوب مي شود. 
شنبه ش��ب با تعداد زيادي از اعضاي دولت دوازدهم و 
رييس جمهور پيشين جلسه اي آنالين داشتيم. هرچند 
اين روزها برخي همين جلس��ات را ت��اب نمي آورند و 
براي آن عبارات و اصطالحاتي به كار مي برند. اين اولين 
حضور من از چند جلس��ه برگزارش��ده اعضاي دولت 
دوازدهم بود و مناس��ب ديدم گزارشي از اين جلسه را 
بيان كنم. در اين ديدار در خصوص برخي از مباحث روز 
مانند نگراني فزاينده مردم از عدم گسترش پهناي باند 
و علل كندي اينترنت بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
همچنين گزارشي از بودجه و وضعيت اقتصادي كشور 
نيز در جلسه ارايه شد. مساله اوكراين نيز از موضوعات 
جلسه بود اما بحث برجام و اقدامات صورت گرفته براي 
احياي آن كان��ون اصلي گفت وگوها بود.  انگيزه اصلي 
م��ن از اين گزارش نيز مواضع اعضاي دولت دوازدهم و 
رييس جمهور پيشين در اين زمينه است. روحاني در 
اين باره گفت كه »مذاكرات هسته اي و احياي برجام« 

مهم ترين اتفاق و مساله كشور در چند ماه اخير است.

ازيارانهسهبرابريتاافزايشكفدريافتي

سخنگويوزارتخارجه:

رييسقوهقضاييهمطرحكرد

چند گام تا پايان ماراتن بودجه

خروج روسيه از برجام گمانه زني رسانه اي است

هماهنگيدولتوقوهقضاييهدرصيانتازحقوقعامه

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفت: رويكرد 
روس��يه در مذاكرات وين تا امروز س��ازنده بوده اس��ت. 
س��عيد خطيب زاده در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ 
به سوالي در مورد اظهارات سرگئي الوروف، وزير خارجه 
روسيه مبني بر اينكه امريكا بايد به ما تضمين بدهد كه 
تحريم هاي غرب عليه روسيه در مراودات ايران و روسيه 
در جريان اجراي برجام تأثير نمي گذارد و اينكه با توجه 
به اين اظهارات برخي معتقدند ك��ه روس ها مذاكرات 
وين را به نفع خود گروگان گرفته اند با توجه به مشكالت 
و مسائلي كه در حال حاضر بين آنها و غرب بر سر حمله 
روسيه به اوكراين پيش آمده است، اظهار كرد: اظهارات 
آقاي الوروف را در رسانه ها ديده ايم و منتظر هستيم كه 
از طريق مجاري ديپلماتيك جزييات آن را بشنويم. اين 
ديپلمات ارشد كشورمان در همين راستا ادامه داد: آنچه 
كه روشن است اين است كه مذاكرات و گفت وگوها در وين 
در مسير خودش در حال پيگيري است و همكاري هاي 
صلح آميز هس��ته اي ايران نبايد مح��دود يا تحت تأثير 
هيچ گونه تحريمي قرار بگي��رد از جمله همكاري هاي 

صلح آميز ايران در اين زمينه با چين و روسيه. وي افزود: 
در همين بستر اين اظهارات را مي فهميم. رويكرد روسيه 
تا به امروز در جريان مذاكرات وين براي رسيدن به توافق 
دسته جمعي در وين سازنده بوده است و منتظر هستيم 
كه در وين جزييات بيشتري را اگر دارند به ما بدهند. وي 
ادامه داد:  مردم ايران مي دانند كه مذاكره كنندگان شان 
در وين و دولت جمهوري اسالمي ايران در راستاي تحقق 
حداكثرسازي منافع ملت ايران قدم برداشته و در همين 
راستا كارش را به جلو مي برد. سخنگوي وزارت خارجه 
همچنين در مورد سفر اخير گروسي به تهران و توافقات 
حاصل شده در اين سفر و تأثير آن در مذاكرات وين تصريح 
كرد: سفر آقاي گروسي به تهران در چارچوب توافقات در 
حوزه فني بين ايران و آژانس انجام شد. وي ادامه داد: در 
سفر آقاي گروسي كه مقدمه آن گفت وگوهايي در وين 
بود همكاري هاي جامع فني بين ايران و آژانس توافق شد 
كه براساس آن يك توافق چند مرحله اي خواهيم داشت. 
خطيب زاده تصريح كرد: سواالتي از سوي آژانس در مورد 
برخي اماكن در ايران مطرح شده بود كه ايران پاسخ اين 

سواالت را جواب داده بود ولي الزم بود در يك بستر زماني 
تعيين و تعريف شده با چشم انداز روشن بدانيم كه اينها 
)پرونده سواالت( بسته خواهد شد. بر اين اساس توافقي 
صورت گرفت كه طي يكي، دو ماه آينده همه سواالت با 
همكاري فني بين ايران و آژانس و با رويكرد فني و فاصله 
گرفتن از رويكرد سياسي يا فشارپذيري آژانس پاسخ داده 

شود و اين موضوع انجام شود. 
خطيب زاده افزود: رابطه مستقيمي بين بسته شدن اين 
سواالت و توافق در وين است و ضمن اينكه مسير فني اين 
توافق حفظ مي شود اما روشن است كه اين توافق بايد به 
صورت همزمان و جزئي از آن توافق )توافق وين( لحاظ 
شود. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در مورد اظهارات الوروف مبني بر اينكه امريكا بايد 
به روسيه تضمين بدهد كه تحريم هاي اعمال شده از سوي 
اين كشور بر مسكو تأثيري بر مراودات ايران و روسيه در 
حوزه برجام نخواهد داشت، گفت: ما در ميانه مذاكرات 
س��خت و همه جانبه اي قرار داري��م و در اين مذاكرات 
در روزه��اي مختلف برخوردهاي مختلفي را از س��وي 

كنش گراني كه در اين مذاكرات حضور دارند مش��اهده 
كرده ايم. به عنوان مذاكره كنندگان جمهوري اسالمي 
ايران از مواضع كشورها، چه كشورهايي كه قبال برخي 
مواضع را اع��الم كرده اند يا اينكه مواضعي كه اين روزها 
مي شنويم شگفت زده نمي شويم و تعجب نمي كنيم. در 
ميانه مذاكرات بايد هم به اظهارات، هم به اقدامات و مواضع 
اعالمي و مسير اعمالي كشورها همزمان نگاه كرد. وي ادامه 
داد: مسير مذاكرات وين كامال روشن است. دستور كار 
آن رفع تحريم هاي غيرمرتبط با برجام كه از سوي امريكا 
عليه ايران اعمال شده است، مي باشد. طبيعي است كه ما 
طي 11 ماه گذشته حداكثر تالش خود را كرده ايم كه اين 
پرونده از ديگر پرونده هاي بين المللي با فاصله معناداري 
حرك��ت كند. ما با برخ��ي از اعض��اي 1+4 پرونده هاي 
اختالفي جدي در برخي از موضوعات داش��ته ايم ولي 
تالش كرده ايم حتي در حوزه هاي دوجانبه نيز اين پرونده 
خاص مذاكرات برجام را به عنوان پرونده خاص نگاه كنيم 
و فكر مي كنم در همين چارچوب و بستر بايد اجازه دهيم 

كه مذاكرات وين به پيش برود و حركت كند.

رييس قوه قضاييه با اش��اره به وجود بالغ بر 8 هزار كانتينر 
كاالي تعيين تكليف نش��ده فقط در يكي از بنادر كش��ور 
گفت: ح��دود 4 هزار از اين 8 هزار كانتينر كاال براي تعيين 
تكليف تحويل سازمان اموال تمليكي شده است كه ضرورت 
دارد هرچه زودتر تعيين تكليف اين محموله ها انجام گيرد. 
با عنايت به هفت��ه منابع طبيعي و ت��داوم اقدامات عملي 
عدليه در آزادسازي اراضي ملي به نفع عامه و مشخصًا ورود 
قاطعانه قوه قضاييه به آزادسازي حريم روخانه ها و سواحل 
دريا، حجت االسالم والمسلمين محس��ني اژه اي در ادامه 
نشست امروز، بار ديگربه موضوع ساخت وسازهاي غيرمجاز 
در محدوده هاي ممنوع نظير بس��تر و حريم رودخانه ها و 
معضالت و مشكالتي كه از اين ناحيه ايجاد مي شود، اشاره 
كرد و از دولت سيزدهم و ش��خص رييس جمهور و وزراي 
كابينه كه با روحيه انقالبي و مسووليت پذيري براي رفع اين 
مشكل و معضل ورود كرده اند، تقدير به عمل آورد و تاكيد 
كرد: بايد به نقطه اي برسيم كه ديگر ساخت وساز غيرمجازي 
صورت نگيرد كه ما به حكم قانون مجبور به تخريب و قلع و 
قمع آن با صرف هزينه نباش��يم و هم اكنون در اين راه قدم 

بر مي دارد. رييس عدليه در ادامه بر مس��دود كردن تمامي 
بسترها و گلوگاه هاي فس��اد به ويژه در حوزه اراضي تاكيد 
ك��رد و بر همگرايي و هماهنگي هر س��ه قوه در تحقق اين 
مهم تصريح داش��ت و گفت: طي مدت اخير قوه قضاييه و 
دولت با هماهنگي و هم افزايي در راستاي صيانت از حقوق 
عامه و حفظ بيت المال در ح��وزه اراضي اقدامات ارزنده اي 
را صورت داده اند و بدون ترديد چنانچه در پيشبرد اين امر 
نياز به اصالح قانون و رفع خأل هاي قانوني باشد، مجلس نيز 
پاي كار خواهد بود. رييس قوه قضاييه در همين راس��تا به 
دستگاه هاي حكومتي و دولتي و همچنين اشخاص حقيقي 
و عادي كه داراي بناها و مس��تحدثات غيرمجاز هس��تند 
توصيه كرد كه خودشان در تخريب و قلع وقمع اين بناها و 
مستحدثات پيشقدم شوند و با اين كار هم از مزاياي مادي 
مصالح و ابزار س��اختماني به كار رفته در بناهاي شان براي 
صرف در امور ديگر بهره مند شوند و هم ارفاقات قانوني بعدي 
شامل حالشان شود. رييس عدليه در همين زمينه افزود: قوه 
قضاييه نيز به دس��تگاه ها و افرادي كه خود براي تخريب يا 
اصالح بناهاي غيرمجازشان پيشقدم شوند كمك و مساعدت 

خواهد داشت و در صورت نياز به آنها فرجه و مهلت خواهد 
داد. محسني اژه اي در ادامه نشست امروز شوراي عالي قوه 
قضاييه با قدرداني وافر از اقدامات دولت سيزدهم در امر اصالح 
و ساماندهي چرخه معيوب واردات و صادرات در كشور گفت: 
دولت در اين زمان كوتاه اقدامات خوب و مجدانه اي را براي 
اصالح و س��اماندهي فرآيندهاي وارداتي و صادراتي انجام 
داده است و در اين زمينه درصدد راه اندازي سامانه اي جامع 
است؛ همچنين ايجاد »سامانه جامع تجارت« نيز در تحقق 
اصالح و ساماندهي فرآيندهاي وارداتي و صادراتي بسيار موثر 
خواهد بود. رييس قوه قضاييه اتصال سامانه هاي الكترونيكي 
موجود در »گمركات«، »وزارت صمت«، »كشتيراني و بنادر« 
و »اموال تمليكي« به يكديگر را در رفع بسياري از مشكالت 
موجود و اصالح فرآيندهاي صادراتي و وارداتي موثر دانست 
و بر ضرورت تحقق كامل اين مهم تاكيد كرد.  محسني اژه اي 
در ادامه به يك روند و رويه هزينه ساز، غلط و بسترزاي فساد 
در امر واردات كاال به كشور اشاره كرد و گفت: با كمال تأسف، 
اموال و كاالهايي ضروري و مورد نياز با صرف هزينه و تحمل 
زحمت وارد كش��ور مي شوند، اما به سبب ناهماهنگي ها و 

قصورها و تقصيرها طي مدت طوالني در انبارهاي گمركات 
و بنادر مي مانند يا متروك و فاسد مي شوند يا در نتيجه اين 
نگهداري طوالني هزينه مضاعف به بار مي آورند كه اين امر به 
معناي تحميل خسارت و هدررفت بيت المال است و دستگاه 
قضايي به موجب وظيفه ذاتي خود در حفظ بيت المال به اين 
موضوع ورود جدي كرده است. رييس دستگاه قضا همچنين 
با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رييس جمهور به موضوع 
جلوگيري از تحميل خسارت به بيت المال به واسطه معيوب 
بودن فرآينده��اي وارداتي و صادراتي، اظه��ار كرد: بدون 
ترديد قوه قضاييه، هم از حيث مس��ووليت ذاتي خود و هم 
از باب كمك و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگيري از 
تضييع بيت المال بواسطه معيوب بودن فرآيندهاي وارداتي و 
صادراتي را پيگيري خواهد كرد و در اين زمينه چنانچه نياز به 
اصالح قانون باشد نيز قواي سه گانه همكاري و هم افزايي الزم 
را خواهند داشت. رييس عدليه همچنين از ضرورت تدوين 
برنامه زمان بندي شده با دولت براي اصالح فرآيندهاي 
وارداتي و صادراتي در كش��ور به منظور پيش��گيري از 

تحميل خسارت به بيت المال تاكيد كرد.



گروه بانك و بيمه|
  كميسيون تلفيق مجلس در بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۱، 
افزايش شديد تسهيالت تكليفي را مصوب كرد كه اين موضوع 
با انتقادات زيادي مواجه شد و رهبر انقالب دستور خودداري 
از تحميل تسهيالت تكليفي به بانك ها را به نمايندگان دادند، 
اما مجلس روز گذشته بخش��ي از آن را بدون تغيير مهمي 
تصويب كرد. دولت سيزدهم عدم استقراض از بانك مركزي 
در راستاي كنترل تورم و نقدينگي با هدف بهبود وضعيت 
معيشت مردم را يكي از اهداف اصلي خود اعالم كرده است؛ 
تحقق اين مهم اما صرفا در اختيار دولت نيست و بخش مهمي 
از آن به لوايح ساالنه بودجه برمي گردد كه مجلس دخل و خرج 
ساالنه دولت را تصويب مي كند. در اين بين موضوع تسهيالت 
تكليفي بانك ها از مهم ترين بخش هاي اليحه بودجه به شمار 
مي رود، چرا كه به اذعان كارشناسان اقتصادي بخش مهمي از 
ناترازي شبكه بانكي كشور و بالتبع آن اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي و عواقب بعدي آن نظير رشد پايه پولي، رشد 
نقدينگي و رشد تورم در گروي آن است. موضوعي كه با توجه 
به حساسيت آن، هشدار رهبر معظم انقالب را نيز در پي داشت 
و ايشان نمايندگان مجلس را از بار كردن تكاليف مااليطاق 
بر بانك ها بر حذر داشتند. اما اخباري كه اين روزها و پس 
از هشدارهاي مكرر مقام معظم رهبري، رييس كل بانك 
مركزي و كارشناسان اقتصادي از صحن علني مجلس و 
كميسيون تلفيق بيرون مي آيد، نشانگر عدم توجه كافي 
نمايندگان به اين موارد و پافشاري بر مواضع قبلي است. 
امري كه در صورت تصويب نهايي، برنامه هاي دولت براي 
كنترل تورم و سياست هاي بانك مركزي براي اصالح نظام 

بانكي را دچار خدشه خواهد كرد.

    كشاكش مجلس و دولت بر سر چيست؟
»علي صالح آبادي« رييس كل بانك مركزي در پنجم اسفند 
ماه ۱۴۰۰ در تبيين نامه ارسالي خود به رهبر معظم انقالب 
درخصوص حجم تسهيالت تكليفي در نظر گرفته شده براي 
بانك ها در سال آينده توسط كميسيون تلفيق مجلس عنوان 
كرده بود كه اين رقم بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان است 

و اين ميزان معادل بيش از ۵۰ درصد كل تسهيالت پرداختي 
شبكه در سال ۱۴۰۰ و مغاير با اليحه ارايه شده توسط دولت 
است وي نتيجه اين امر را ناترازي بانك ها و در نهايت افزايش 
تورم خوانده بود. صالح آبادي اين ميزان را مازاد بر توان شبكه 
بانكي خوانده ب��ود. به گفته او از ابتداي س��ال جاري تا اوايل 
اسفند ماه، مجموع تسهيالت پرداختي شبكه بانكي حدودا 
۲۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده كه حدود ۶۷ درصد آن مربوط 
به سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي بوده است.  البته طبق 
گفته رييس شوراي پول و اعتبار در بندهاي الحاقي ديگر نيز 
تكاليفي براي بانك ها در نظر گرفته شده كه مغاير با اليحه دولت 
است؛ چراكه آنچه در اليحه دولت براي سال ۱۴۰۱ تبصره ۱۶، 
يك بند كلي بود و قرار بر اين شده بود كه برابر آيين نامه هاي 
دولت و با توجه به منابع موجود بانك ها، اين موارد مشخص 
شود، اما در كميسيون تلفيق به جزييات اشاره شد و نيز بندهاي 
ديگري الحاق شد كه در اليحه دولت نبود. تسهيالت تكليفي 
مندرج در اليحه بودجه بعد از بررسي و تصويب در كميسيون 
تلفيق نشان مي دهد، حجم بزرگي از تسهيالت بلندمدت ۱۰ 
و ۲۰ ساله در قالب هاي مختلفي از جمله وام مسكن حدود ۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان، وام وديعه مسكن مجموعا ۶۰ هزار ميليارد 
تومان، وام ازدواج ۱۴۰ هزار ميليارد تومان، وام فرزندآوري ۵۰ 
هزار ميليارد تومان، وام اش��تغال نهادها و... حدود ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان و... و در كل ۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
تكليفي در قالب قرض الحسنه و ساير عقود بانكي به نظام بانكي 

تحميل شده است.

    دستور رهبر انقالب به مجلس
 درباره عدم تكليف مااليطاق به بانك ها

بنا بر اين گ��زارش، رهبر معظم انقالب در نامه اي دس��تور 
خودداري از تحميل تسهيالت تكليفي به بانك ها را به مجلس 
دادند كه نامه آن در جلسه علني روز چهارشنبه ۴ اسفند قرائت 
شد كه خواستند به هشدار رييس كل بانك مركزي توجه الزم 
شود. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي نيز در 
جلسه روز دوش��نبه دوم اسفند مجلس و در جريان بررسي 
بخش درآمدي اليحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: به دنبال نامه 

رييس كل بانك مركزي به رهبر معظم انقالب درباره تكاليف 
مازاد بر شبكه بانكي در مصوبات كميسيون تلفيق بودجه، 
حضرت آقا روز گذشته نيز در نامه اي به بنده و ساير نمايندگان 
به صورت مكتوب هشدار دادند كه تكليف مااليطاقي به بانك ها 
داده نشود. اين هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت 
است. وي افزود: گاهي دولت به ساير بانك ها فشار آورده و آن 
بانك ها نيز ناچار به فش��ار به بانك مركزي مي شوند درست 
است كه دراينجا دولت تكليفي به بانك مركزي نداشته است 
اما به طور غيرمستقيم بانك مركزي تحت فشار گذاشته است. 
قاليباف بيان كرد: هم مجلس شوراي اسالمي و هم دولت نبايد 
تكليف اضافي به بانك مركزي اعمال كنند و بازنگري مجدد 
تبصره ۱۶ در كميسيون تلفيق بايد به تذكر حضرت آقا توجه 
شده و تكليف اضافي به بانك ها تحميل نشود. دولت در ارايه 
اليحه بودجه و در تبصره ۱۶ اين اليحه س��قف تسهيالت 
بانك��ي را ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تعيي��ن كرده بود كه با 
تبصره هاي كميس��يون تلفيق بودجه اين مبلغ به ۱۳۰۰ 
ميليارد تومان افزايش يافت كه اين ميزان نسبت به تسهيالت 
پرداخت شده در سال جاري، افزايش چشمگيري را نشان 
مي دهد. در پي انتقادات اين بند براي اصالح به كميسيون 
تلفيق ارجاع شد، اما اين كميسيون مجددا بر مصوبه خود 

اصرار كرد و بدون اصالح به صحن مجلس بازگرداند.

    اصالحيه مجلس 
براي تسهيالت تكليفي بانك ها!

بررس��ي ها حاكي از آن است كه بندهاي بودجه در ساليان 
گذشته با جزيياتي دست و پاگير و بعضاً بدون توجه به ضوابط 
و قوانين حاكم بر شبكه بانكي نگارش يافته بود. نكته اي كه 
شايد از ديد كميسيون تلفيق نيز در بودجه ۱۴۰۱ مغفول 
مانده است؛ چراكه پرداخت بيش از اندازه به جزييات آن هم 
در بخش��ي كه مرتبط با سياست گذاري پولي است عواقب 
غيرقاب��ل جبراني را به همراه دارد. ب��راي اين مهم ضروري 
است نيم نگاهي به بودجه در نظر گرفته شده براي تسهيالت 
تكليفي در سال ۱۴۰۰ و تحقق ميزان مبلغ در نظر گرفته 
شده در همان سال جاري بيندازيم.  مجموع تكاليف بانك ها 

در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۱۷ هزار ميليارد تومان بوده كه ۱۱۳ 
هزار ميليارد تومان آن از محل منابع قرض الحس��نه و ۴۰۳ 
هزار ميليارد تومان آن از محل منابع عادي بانك ها بوده است. 

     سه اصالحيه مجلس 
براي تسهيالت تكليفي بانك ها!

اين در حالي است كه در اليحه بودجه سال آينده، كميسيون 
تلفيق با الحاق يك بند به اليحه بودجه، دولت را مكلف كرده 
بود ۲۰۰ هزار ميليارد توم��ان به بانك ها اختصاص دهد تا 
بانك ها در قالب تسهيالت به دستگاه ها براي اجراي پروژه هاي 
عمراني بپردازند. مجلس در ادامه جلسات خود براي بررسي 
اليحه بودجه در جلس��ه روز گذشته، بررسي بند الحاقي ۵ 
اليحه بودجه در دستور كار مجلس قرار داد كه با در جلسه 
نوبت صبح با تصويب پيشنهادي، تسهيالت تكليفي بانك ها 
از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد كاهش يافت، اما 
هيات رييسه مجلس بعد از حدود يك ساعت اعالم كرد كه اين 
پيشنهاد آراي الزم را كسب نكرده و مجددا مصوبه كميسيون 
اصل قرار گرفت و رقم تسهيالت تكليفي ۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان مصوب شد. در جلسه نوبت عصر روز گذشته مجلس 
نيز، با پيشنهاد ديگري تسهيالت تكليفي بانك ها در سال 
۱۴۰۱ به ۱۵۰ هزار ميليارد كاهش يافت؛ در حالي كه صحن 
مجلس سه بار رقم تسهيالت تكليفي را تغيير داد كه در عمل 

تغيير مهمي در ميزان اين تسهيالت صورت نگرفته است.

   آيا منابع بانكي كفاف پرداخت 
اين ميزان تسهيالت تكليفي را مي دهد؟

براساس تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۱، اليحه پيشنهادي 
دولت كه در قالب  بندي كلي آورده ش��ده است، »بانك 
مركزي از طريق بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات 
اعتب��اري غيربانك��ي مكلف ب��ه پرداخت تس��هيالت 
قرض الحس��نه از محل صد درصد مانده س��پرده هاي 
قرض الحس��نه و پنجاه درصد سپرده هاي جاري شبكه 
بانكي پس از كسر سپرده قانوني به موارد مندرج در قوانين 
مجلس شوراي اسالمي از جمله قانون برنامه ششم توسعه 

است.«  اين در حالي است كه عملكرد بانك ها در اجراي 
تبصره ۱۶ و ساير تكاليف بانكي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
حاكي از آن است كه منابع بانك ها قطعاً تكافوي تسهيالت 
تكليفي درنظر گرفته شده را نخواهد داشت.  از طرفي نيز 
رويكرد به منابع حساب جاري بانك ها نيز به گونه اي است 
كه گويي اين منابع بايد به صورت قرض الحسنه اعطا شود. 
بايد به ياد داشت، زماني كه منابع جاري بانك ها را صرف 
تسهيالت قرض الحسنه مي كنيم دو مشكل رخ مي دهد. 
نخست، هزينه تمام شده بانك ها افزايش مي يابد، چراكه 
بانك به دليل كسري منابع و نيز ماندگاري پايين منابع 
جاري، ناچار اس��ت منابع جاري را با پول سپرده تركيب 
 كند و حاصل آن را كه پول با هزينه تمام شده پايين است، 
وام  دهد. دوم آنكه اگر پول جاري را بابت اعطاي تسهيالت 
قرض الحسنه در نظر بگيريم، آنگاه عماًل تسهيالتي كه 
بابت بخش هاي ديگر اعطا شود، نرخ بااليي خواهد داشت 
و با توجه به اينكه هزينه عملياتي بانك هاي ما باالست، 

هر نرخ تسهيالت كه اعطا مي شود، بايد در مقابل با نرخ 
باالتر سپرده نيز به مشتري اعطا شود و اينگونه بانك دچار 
مشكل نقدينگي مي شود و ذخايرش كاهش مي يابد و بانك 
به اضافه برداشت روي مي آورد. البته در چنين حالتي نيز 
عماًل شايد مشتري موفق به دريافت وام نيز نشود، چراكه 
نتيجه كاهش منابع بانكي، افزايش صف هاي تقاضاي وام 
از هر نوع تكليفي و غيرتكلفي و متعاقب آن سخت گيري ها 
در تضامين براي اطمينان از بازگشت منابع و تخصيص 
آنها به مشتريان است. حاال و در شرايطي كه به روزهاي 
پاياني تصويب اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ نزديك مي شويم 
مجلس شوراي اسالمي بايد امتحان خود را در همراهي با 
دولت و شبكه بانكي در مسير اصالح اقتصادي يا تصويب 
تسهيالتي فراتر از توان بانك ها كه نتيجه اي جز افزايش 
تورم براي ۸۰ ميليون ايراني نخواهد داشت پس دهد. و 
سوال اينجاست كه آيا كميسيون تلفيق تبعات ناشي از 

تصميم خود را خواهد پذيرفت؟.
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تسخيرشدگي مجريان و تصميم گيران به دست غيرمولدها

نفت200دالريازراهميرسد

 اينها به سهولت مي توانند عالي ترين مقامات كشور را هر 
كجا مي خواهند مي برند. مع��اون اول دولت قبل در اوج 
بحران آب چند فوالدس��ازي را در كم آب ترين مناطق 

ايران افتتاح كرد.
عالئم شديدي از تسخيرشدگي مجريان و تصميم گيران 
به دس��ت غيرمولدها وجود دارد و براي برطرف كردن 
آن بايد در گام نخس��ت هزينه مفت خوارگي را باال برد و 
در گام برد يك برنامه ملي پيش��گيري از فساد را تدوين 
كرد. تا اين دوكار انجام نشود، امكان ندارد بنيه توليد ملي 

افزايش پيدا كند. 
مومني در ادامه افزود: از وزرا و مش��اوران رييس جمهور 
مي خواهم يك مقدار تسخيرش��دگي را كنار بگذارند و 
بايسته هاي اقتصاد كشور را در اين شرايط خطير گوشزد 
كنند. متاس��فانه تحت عنوان اقتص��اد مقاومتي همه 
حرفي مي زنند به جز اصل ماجرا كه وقتي صداوس��يما 
انديشه امثال ش��هيدان بهشتي و مطهري را به حاشيه 
مي برد و مداحان را نماد ترويج اس��الم مي كند و وقتي 
در ساحت هاي مختلف تخصصي با كيفيت ترين آدم ها 
را بي رغبت كرده كه پاي خ��ود را در آنجا بگذارند، توان 
مقاومتي حاصل نمي شود. قدرت انعطاف از دل انباشت 
دانش ضمني و قدرت انعطاف از دل انباشت دانش ضمني 

و ظرفيت هاي سازماني ايجاد مي شود. 
در كشوري كه نزديك به ۹۰ درصد بنگاه هاي اقتصادي آن 
يك نفره است، دانايي محوري يك لطيفه توخالي خواهد 
بود. اين مسائل در مقاله نويسي هايي كه هيچ مابه ازايي در 
كيفيت زندگي مردم و رفع عقب ماندگي هايشان نداشته 

باشد، مشاهده نمي شود. 
من مي خواهم بگويم  اي كاش نظام تصميم گيري هاي 
اساس��ي كش��ور درباره ابعاد آثار اجتماعي، اقتصادي، 
سياس��ي و امنيت مل��ي كرونا بيش��تر تام��ل كنند و 

گفت وگوهاي ملي در اين زمينه راه بيندازند. 
مومني با اش��اره به اينكه كرونا يك بار ديگر ضعف هاي 
فاجعه آميز نظام حمايت��ي ايران را برم��ال كرد، گفت: 
مس��ووالن كش��ور آيا مي دانند ۷۰ درصد اشتغالزايي 
سال هاي اخير اشتغال هاي اغلب خدماتي، غيرمولد، در 
كارگاه هاي زير ۵ نفر و عمدتا به صورت غيررسمي بوده 
است؟ اين يعني آسيب پذيري كشور در برابر هر شوكي 
از جمله كرونا، تحريم، افزايش قيمت ارز و... در حد بااليي 

قرار دارد. 
در دوران كرونا كارشناسان شرافتمندي در كشور از دريچه 
شكنندگي ها و آس��يب پذيري هاي نظام حمايت هاي 
اجتماعي س��خن گفتند كه در دهك اول درآمدي ۸۷ 

درصد شاغالن غيررسمي هستند يعني كساني كه هيچ 
گونه بهره مندي از هيچ سياست حمايتي دولتي ندارند را 
به نام عدالتخواهي به حاشيه پرتاب مي كنيم اما دودش به 
چشم خودمان مي رود. شما مي بينيد در حاشيه شهرها 
چه ابعاد فاجعه آميزي از هزينه ه��اي اجتماعي ظاهر 
مي ش��ود تا جايي كه مقامات رسمي كشور مي گويند 
ويژگي مشترك ۷۵ درصد از زندانيان ما اين است كه در 
حاشيه شهرها زندگي مي كنند.  وي افزود: ما در اثر كرونا 
متوجه شديم بحران پوشش بيمه اي چه ابعادي در كشور 
دارد. رسما گزارش هايي منتشر شده است كه مي گويد 
حدود ۶۰ درصد شاغالن ايران اساسا بيمه نيستند و نظام 
حمايتي از اين دريچه بايك پارادوكس بزرگي روبرو است 
مبني بر اينكه هرچه شدت نياز به حمايت هاي اجتماعي 
باالتر مي رود شدت پوشش كاهش پيدا مي كند. درك 
فقرزايي كرونا از اين دريچه بهتر امكان پذير است چون 
بخش اعظم كساني كه شغل از دست دادند اساسا بيمه 
نبودند و در چنين شرايطي نظام تصميم گيري هاي كشور 
آمد تخفيف بيمه اي اعمال كرد. چطور متوجه نمي شويد 
اين تخفيف ها اصال به افراد بدون بيمه اصابت نمي كند؟ 
حكومت گرامي از دلسوزي آمد برنامه هاي حمايتي از 
مشاغل را ارايه كرد اما به اين نكته دقت نكرد كه برنامه هاي 

دولت فقط بخش رسمي را پوشش مي داد. 
كرونا مانند تحريم رفتار كرد. تحريم هم خطاهاي رانت 
محور و فسادساز ما را برمال كرد و شكنندگي هاي كشور 
ما را نشان داد؛ بنابراين نياز به كار جدي است. بازارگرايي 
مبتذل در ايران مرتبا دم از آزادسازي بازارها مي زنند و در 
يك ساخت رانتي و نابرابر دم از سركوب قيمت ها مي زنند! 
شما وحشي گري هاي سرمايه س��االري رانت محور را 
در تجربه كرونا هم ديديد. شما ديديد كه اينها چگونه 
به مايحتاج درماني و ايمني بخش��ي مردم سوداگرانه 

برخورد كردند.
سطح فهم و هوش��مندي تصميم گيران اساسي كشور 
نيازمند تقويت است. اگر با فساد برخورد پيش گيرنده 
نشود، حتي مقامات مسوول كشورمان تحريك مي شوند 
كه دست به سوداگري بزنند و با جان مردم به قصد منفعت 
شخصي بازي مي كنند. ما در جريان كرونا تني چند از با 
كيفيت ترين انسان هاي اين سرزمين را از دست داديم و 

بايد از اين تجربه بيشتر درس بگيريم. 
وي با بيان اينكه كرونا شكست نظام هاي سالمت مبتني 
بر درمان در جهان را عريان كرد، افزود: به محض اينكه 
كرونا در يك سطوحي تحت كنترل درآمد مجمع اقتصاد 
جهاني گزارشي منتشر كرد كه در آن گفته بود مطالعات 

نشان مي دهد اگر نظام هاي سالمت به جاي درمان بر 
پيشگيري استوار شوند هزينه ها يك پانصدم تقليل پيدا 
مي كند. آيا صداي اين مطالعه تاريخ ساز در زمان تدوين 
برنامه هفتم توسعه به گوش مسووالن ما مي رسد؟ آيا 
آنهايي كه نقد هاي مشفقانه را بر نمي تابند مي توانند 
بفهمند چاپلوس پروري چه هزينه اي براي كش��ور به 

همراه خواهد داشت؟ 
مومني در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ا انتقاد از 
سوءاس��تفاده كنندگان از مفاهيم مبتني بر بازار آزاد 
گفت: در دوران كرونا دولت ها در افراطي ترين نظام هاي 
سرمايه ساالرانه مسووالنه تر با مردم خود برخورد كنند 
بر خالف م��ا كه مي گفتيم در خانه بمانيد و كار نكنيد 
اما از گرس��نگي مرديد ما مس��ووليتي در قبال ش��ما 
نداريم. شما نظام هاي امداد و حمايت را در آن كشورها 
ببينيد كه قضيه كرونا چگونه يك سرشكستگي براي 
نئوكالس��يك هاي وطني در ايران به وجود آورد. اينها 
همچنان بر طبل توخالي ترساندن حكومت از كسري 
مالي مي كوبند. وقتي حكومت مي خواهد شرافتمندانه 
با مردم خود برخورد كند و آنها را از فقر و مسكنت نجات 
بدهد، نگران مي ش��وند و مي گويند واويال كه كسري 
بودچه چه ها ك��ه نمي كند. هم اكنون هم فرياد س��ر 

مي دهند كه افزايش دستمزدها چه ها كه نمي كند. بارها 
گفته شده كه سهم مزد در ساختار هزينه هاي بنگاه هاي 
توليدي نزديك به يك سوم سهم رباخوار ها است يعني 
هزينه هاي تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه ها سه 
برابر دستمزد است اما اين عزيزان براي قيمت تمام شده 
پول كه ۱۰ برابر ميانگين جهاني است، آشفته نمي شوند 
اما اگر فقرا يك مقدار بيشتر مزد دريافت كنند كه زنده 
بمانند نگران مي شوند. اين يك سرشكستگي بزرگ بود 
كه اينها در مسير خدمت رساني به سرمايه ساالري تا كجا 

آماده اند كه به مردم پشت كنند. 
مومني در پايان سخنان خود گفت: حياتي ترين درسي 
كه از كرونا مي توانيم بياموزيم اين اس��ت كه كش��ورها 
هرچقدر بي برنامه تر بوده اند شدت آسيب پذيري بيشتري 
داشته اند. مس��اله اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين 
اس��ت كه از زمان روي كار آم��دن احمدي نژاد قباحت 
بي قانون عمل كردن ريخته شد و پس از آن كساني كه 
به نام انتقاد از احمدي نژاد روي كار آمدند بيش��تر اداي 
قانون محوري را درآوردند. بنابراين صميمانه و خاضعانه 
از همه موسسه هايي كه به نام دانايي در اين سرزمين تالش 
مي كنند مي خواهم بر محور ابعاد نياز ما به يك برنامه با 

كيفيت ميان مدت مجهز شوند.

   توقف جريان گاز روسيه به آلمان 
از طريق خط لوله يامال

اخت��الل در زنجيره هاي عرضه باعث محدود ش��دن 
فعاليت توليدكنندگان نفت امريكا شده و وال استريت 
هم ترجيح مي دهد شركت هاي نفتي از درآمد فروش 
نفت خود براي  پرداخت سود سرمايه گذاران استفاده 
كنند تا حف��اري چاه هاي جديد. ش��فيلد گفت: »ما 
نمي توانيم روند كار خود را در س��ال جاري ميالدي 
تغيير دهيم. من در مورد يك برنامه ۲ تا ۳ ساله صحبت 
مي كنم. حتي اگر چاه هاي جديد حفاري شود، ۶ ماه 
طول مي كش��د تا به اولين توليد برسند. ما با كمبود 
ني��روي كار، كمبود تجهي��زات حمل ونقل و كمبود 
چاه هاي نفتي مواجه هس��تيم.« وزي��ر امور خارجه 
امريكا در روز جمعه تقاضا براي تحريم انرژي روسيه 
را رد ك��رد و گفت اين اقدام بيش از مس��كو به امريكا 

آسيب مي رساند.

   مراقب باشيد روسيه 
جاي ايران را در چين نگيرد

 در همين حال س��يد حميد حس��يني معتقد است: 
ريس��ك معامالت نفتي روس��يه در بازارهاي جهاني 
افزايش يافته و همين مس��اله سبب ش��ده است كه 
فرصت��ي تازه پي��ش روي اي��ران قرار گي��رد. وي به 
خبرآنالين مي گويد هر چند روس��يه با تحريم نفتي 
روبرو نيست اما همين حاال ريسك خريد نفت از روسيه 
باال رفته و شاهد اين هستيم كه شركت هاي كشتيراني 
هزينه حمل نفت از روسيه را باال برده اند و شركت هاي 
بيمه اي نيز، قيمت هايش��ان را براي روس��يه افزايش 
داده اند .  وي با اشاره به اينكه بسياري از كشورها بدون 
آنكه تحريمي اعالم كنند خريد نفت از روس��يه را به 
خاطر تبعات احتمالي بعدي متوقف كرده اند، گفت: 
اي��ن وضعيت هم فرصتي براي ايران تلقي مي ش��ود 

و هم تهديد. نكته اينجاس��ت كه م��ا فرصت ورود به 
بازاره��اي جهاني را داريم اما اگ��ر از اين فرصت بهره 
نبريم مطمئن باش��يد با تهديد بزرگي روبرو خواهيم 
شد .  وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: شرايط كنوني 
سبب مي شود روسيه به رقيب ما در بازار چين تبديل 
شود و به خاطر ش��رايط ويژه اي كه ايجاد شده است، 
فروش نفت خ��ود را به چين افزايش دهد. به هر حال 
بازار چين در سخت ترين روزهاي تحريمي بازار مهمي 
براي ايران بود و اگر ما از اين فرصت براي بازگشت به 
بازارهاي جهاني استفاده نكنيم با رقيب قدرتمندي كه 
تخفيف هاي بسيار باالتري از ما مي دهد، در بازار چين 

مواجه مي شويم.

   روسيه دو برابر ايران تخفيف مي دهد
وي گفت: همين حاال روسيه تخفيف بيست درصدي 
روي محموله هاي نفت خود اعالم كرده اس��ت، اين 
تخفيف در همين شرايط دو برابر تخفيف هايي است 
كه ايران به مشتريان خود مي دهد و در نتيجه موضع 
ما در تنها بازار مهمي كه داريم نيز تضعيف خواهد شد.

وي در پاسخ به اين س��ئوال كه آيا در شرايط جديد و 
ش��كل گيري معادالت تازه در عرصه سياست، توافق 
در وين و احياي برجام محتمل است يا خير گفت: اول 
بايد ببينيم در چه شرايطي قرار داريم . من فكر مي كنم 
اگر به توافقي در وين نرسيم، به خاطر وضعيت جديد 
همين فروش نفتي كه داريم را نيز از دست مي دهيم و 
وضعيت بدتر مي شود چرا كه روسيه  جاي ما را مي گيرد 
اما از سوي ديگر، س��يگنال ها حاكي از آن است كه با 
وجود كارش��كني روسيه و چين، مس��اله برجام حل 

مي شود و ما مي توانيم به توافق دست پيدا كنيم .
 وي با تاكيد بر اينكه مش��كل ما با غرب نبايد منجر به 
باج دهي به روسيه و چين شود، ادامه داد: مطمئن هستم 
كه چنين باجي نخواهيم داد و براي بحث هاي اجرايي 

مانند مساله اورانيوم غني شده و... نيز راه حل مطمئني 
پيدا ش��ده و مشكل سياس��ي اين مذاكرات حل شده 
است. حسيني در جواب اين پرسش كه احياي برجام با 
بازار نفت ايران چه مي كند؟ گفت: ما بازاري ۶۰۰ هزار 
بشكه اي در اروپا داريم كه به محض توافق قابل بازيابي 
و احياست. در ضمن تركيه، هند و كره جنوبي نيز با لغو 

تحريم و توافق در وين از ما نفت خواهند خريد.

   ۱۰ ميليارد دالر نفت در بازار است 
حس��يني به ظرفيت صادرات نفت ايران اشاره كرد و 
ادامه داد: با احتس��اب ميعانات، ايران قادر به صادرات 
نزديك به دو ميليون بش��كه نفت و ميعانات است. از 
س��وي ديگر هفتاد تا هشتاد ميليون بشكه نفت روي 
آب داريم كه به س��رعت قابل تبديل ب��ه هفت تا ده 
ميليارد دالر نقدينگي براي كش��ور است و نبايد اين 
فرصت از دست برود. حسيني گفت: بازار نفت امروز 
ديگر بازار فروشنده است نه بازار خريدار و در اين فضا 
اين فروشنده است كه تعيين مي كند با چه شرايطي 
نفت را بفروشد. او در توضيح اين مطلب افزود: به عبارت 
ديگ��ر از اين فرصت براي كس��ب درآمد بايد بهترين 
بهره را ب��رد. بايد بپذيريم كه فرصت فعلي، ش��رايط 
ويژه اي اس��ت كه هر روز تكرار نمي شود.  وي احياي 
برجام را قابل حصول دانست و گفت: من فكر مي كنم 
تصميم در تهران گرفته شده و ايران به هيچ روي خود 
را معطل چين و روسيه نمي كند و براي عادي سازي 
ش��رايط خود گام برم��ي دارد.  به گفت��ه وي پيش از 
نوروز توافق حاصل مي شود و پس از چهل ماه تحريم 
فلج كننده كه با سربلندي مردم ايران و تحمل بسيار 
قابل تقديرش��ان روبرو بود، وارد دوره اي مي شويم كه 
مي توان به بهبود وضعيت اقتصادي اميد داشت، البته 
الزم است دولتمردان اين اولويت را براي خود تعريف 

كنند كه بايد اقتصاد را سامان دهند.
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تجدید مناقصه 
شماره 73

عمليات اجرایی تهيه و اجرای خط انتقال و اصالح شبکه توزیع 
 تاسيسات مکانيکی ، انتقال و توزیع 10.321.137.778اراکآب قسمتی از روستای خيرآباد از توابع شهرستان اراک

516.056.888پایه 5 آبآب سال 1400

تجدید مناقصه 
شماره 74

عمليات تهيه و اجرای بخشی از خط انتقال مجتمع اميرکبير 
شهرستان اراک از خط انتقال کمال صالح اراک )رنگ شمالی( 

به سمت جاده فراهان 
انتقال و توزیع آب روستایی 54.823.790.738اراک

2.741.189.536پایه 5 آبسال 1400

عمليات تهيه و اجرای قسمتی از شبکه آبرسانی و نصب تجدید مناقصه
ابنيه ، تاسيسات مکانيکی ، انتقال و 12.311.129.332شازندانشعابات روستای لنجرود از توابع شهرستان شازند

615.556.466پایه 5 آبتوزیع آب سال 1400

تجدید مناقصه 
شماره 93

عمليات تهيه و اجرای خط انتقال آب از مخزن قردین به سمت 
انتقال و توزیع آب   و تاسيسات 14.229.837.569ساوهروستای یل آباد شهرستان ساوه مجتمع سرداران یل آباد

711.491.878پایه 5 آبمکانيکی و ابنيه سال 1400

تجدید مناقصه 
شماره 84

عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شهر خمين به 
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 19.156.146.334خمينصورت پراکنده به طول 2000 متر

957.807.316پایه 5 آبسال 1400

تجدید مناقصه 
شماره 79

عمليات اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب 
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 29.424.891.395شازندشهر شازند به صورت پراکنده

1.471.244.569پایه 5 آبسال 1400

تجدید مناقصه 
شماره 78

عمليات تهيه و اجرای اصالح و توسعه شبکه توزیع آب و 
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ادامه از صفحه اول



بورس تهران دوباره وارد مدار صعودي ش��ده است. 
اين بار محرك هايي مانن��د حذف ۴۲۰۰ و اثر آن بر 
شركت هاي كوچك تر، رش��د قيمت جهاني كاالها 
و اثر آن بر ب��زرگان كااليي بورس تهران و اثر برجام 
بر صنايع بورس��ي فضاي مثبت را در بورس تهران 
ايجاد كرده است. با اين حال همچنان دغدغه نسبت 
به روند آت��ي وجود دارد. گ��زارش هفتگي كيان به 
ريس��ك هاي و فرصت هاي پيش روي بازار س��هام 

پرداخته است.
موقعيت پيچيده فعلي كه در آن اواًل شانس دستيابي 
به توافقي بين ايران غرب بسيار باالست و ثانيًا شرايط 
ژئوپليتيك بازارهاي جهاني را بسيار متالطم كرده و 
از طرف سوم هر دم از باغ دولت بري به شركت هاي 
بورسي و س��هامداران آنها مي رسد تصميم گيري را 
براي حضور در بازار سرمايه سخت كرده است و در 
نتيجه سرمايه گذاران به سختي براي حضور در بازار 
سرمايه تصميم مي گيرند. براي سرمايه گذاراني كه 
در برزخ تصميم گيري براي سرمايه گذاري در بورس 
و نقد بودن قرار گرفته اند موقعيت كنوني را مي توان 

در چهارچوب ۲ ريسك و ۴ فرصت تشريح كرد.
يا اولين فرصت رش��د قيمت كاالهاي پايه است. بر 
همين اس��اس قيمت محصوالت و كاالهاي پايه به 
بيشترين س��طح تاريخي خود رسيده اند. اين رشد 
تاريخي كه بخش��ي از آن بنيادين )و ناشي از تورم 
اقتص��اد جهاني و همچنين س��رمايه گذاري پايين 
در خطوط توليد اين كاالها در س��ال هاي گذشته( 
و بخشي از آن هم ناشي از شرايط ژئوپليتيك است 
طي��ف بزرگ��ي از توليدكنندگان بورس��ي را متأثر 
مي س��ازد. بورس ته��ران هنوز اي��ن قيمت ها را به 
خصوص رشد س��ه ماه گذشته را جدي نگرفته و در 

محاسبات لحاظ نكرده است.
دومين مورد فرصت را مي ت��وان بهبود رابطه مالي 
دولت با بنگاه ها دانس��ت. توافق احتمالي سياس��ي 
ايران دست دولت را از نظر مالي به شدت باز مي كند 
و انتظار مي رود در يكي دو سال آينده از فشارهايي 
كه در ماه هاي گذش��ته از سوي دولت بر بنگاه ها به 

عناوين مختلف وارد آمده كاسته شود.
فرصعت بعدي س��رعت گرفتن اج��راي پروژه هاي 
بنگاه ها است. طبق اين موضوع تغيير شرايط سياسي 
ايران در يك تا دو س��ال آينده بهار بنگاه هايي است 
كه س��رمايه گذاري هاي خود را در س��ال هاي اخير 
به تأخير انداخته اند. موفقيت بنگاه ها در پيش��برد 
پروژه ها سودآوري واقعي آنها را رشد مي دهد و اين 

از ديد سرمايه گذاران پنهان نمي ماند.
چهارمين فرصت ارزش گذاري مناس��ب بازار است.

حتي با فرض قيمت كاالهاي پايه در س��طح س��ه 
ماه گذش��ته )كه حدود ۲۰ درص��د از امروز به طور 
متوس��ط پايين تر بود( ارزش��گذاري بازار در پايان 
سال مالي اغلب ش��ركت ها در محدوده پنج است. 
كمتر از ميانگين تاريخ��ي و نزديك به يك چهارم 

پيك تاريخي!
اولين ريسك قيمت دالر طي دو سال آينده است. به 
دنبال توافق احتمالي و با باز شدن دست دولت دور 
از انتظار نيست كه قيمت دالر براي مدتي كه احتمااًل 
بيش از دو سال نخواهد بود كمتر از ۳۰ هزار تومان 
باقي بماند. معني اين گزاره آن اس��ت كه مهم ترين 
عامل تاريخي رش��د بازار سهام يعني محيط تورمي 
در يك تا دو سال آينده احتمااًل وجود نخواهد داشت.

دومين ريس��ك نگاه دولت جديد به اداره اقتصاد و 
حاكميت شركتي بنگاه هاي خصولتي است. دولت 
جديد به وضوح رويكرد مداخله جويانه تري نسبت 
به اقتص��اد آزاد و اداره بنگاه ها اتخاذ كرده اس��ت و 

قيمت گذاري ها در همه سطوح تشديد شده است. 
توقعات دولت از بنگاه ها براي مش��اركت در تأمين 
زيرس��اخت ها به وضوح بيشتر شده و اينطور به نظر 
مي رسد كه مديران دولتي در دولت جديد بيشتر از 
دولت هاي گذش��ته خود را نماينده دولت مي دانند 
تا وكيل همه سهامداران. مسلمًا اين موقعيت براي 

سرمايه گذاران خوشايند و مطلوب نيست.
بنابراين از طرفي فرصت هاي قدرتمندي براي رشد 
سودآوري واقعي بنگاه ها ديده مي شود و از طرف ديگر 
ريس��ك هاي فوق الذكر ممكن است همه رشته هاي 
سرمايه گذاران را پنبه كند. آيا در يكي دو سال آينده 
تجربه سال هاي ۸۸ و ۸۹ كه علي رغم ثبات قيمت دالر 
و به دليل رش��د قيمت كاالهاي پايه و موقعيت خوب 
اقتصاد كالن بازار سهام ايران ۳ برابر شد تكرار خواهد 
شد يا شاهد شرايط سال هاي ۹۳ تا ۹۵ خواهيم بود؟ 
در حال حاضر به نظر ما پيچيدگي اين موقعيت آنقدر 
هست كه با احتياط نسبت به ريسك هاي ياد شده و 
به اميد كسب بازدهي مناسب در يكي دو سال آينده 

سرمايه گذاري خود را در بازار سهام حفظ كنيم.

    وضعيت رويايي شاخص
بر اس��اس داده هاي موجود س��ردرگمي ناش��ي از 
طوالني ش��دن روند مذاكرات اتمي س��بب ش��ده 
ت��ا گروه ه��اي كاموديتي         محور كمتر م��ورد اقبال 
معامله         گران بورس��ي قرار گيرند. بس��ياري بر اين 
باور هس��تند كه در ش��رايط كنوني با توجه به رشد 
قيمت هاي جهاني در س��ايه تورم و جنگ در شرق 
اروپ��ا، موقعيت مناس��بي براي س��هام دالري بازار 
فراهم شده تا در جريان افزايش قيمت ها در وضعيت 
كنوني بخشي از زيان روزها و  ماه هاي اخير را جبران 
كنند، با اين حال به رغم سرعت گرفتن افزايش بهاي 
كاموديتي در دنيا، بورس��ي ها همچنان نس��بت به 
كاهش قيمت در بازار ارز و سايه افكندن اين كاهش 

احتمالي بر نمادهاي متاثر از دالر واهمه دارند.
در حال حاضر گفته مي شود كه شركت هاي ريالي بازار 
مي توانند به دو صورت كوتاه مدت و بلندمدت از حصول 
توافق و احياي برجام نفع ببرند. بر اين اساس مي توان 

گفت كه بازار در يك حالت دوگانه تحليلي قرار گرفته 
كه در آن صنايع داخلي با توجه به انتظار بهبود وضعيت 
آنها در صورت به ثمر نشستن مذاكرات اتمي با احتمال 
افزايش تقاضا همراه هستند و صنايع دالري نيز ممكن 
است در صورت افت هيجاني قيمت ارز با كاهش قيمت 
مواجه شوند. همين امر سبب شده تا رويكرد بازار به اين 

دو نوع نماد متفاوت باشد.

    اوكراين و بورس
با نگاهي به تح��والت رويدادها طي يك هفته اخير 
مي توان دريافت كه اگرچ��ه تحول قابل توجهي در 
عرصه معامالت سهام رخ نداده با اين حال در طول 
روز ه��اي معامالتي هفته قبل در عرصه سياس��ت 
بين الملل و اقتصاد جهان��ي تحوالتي روي داده كه 
مي تواند در بازه ه��اي زماني كوتاه مدت و بلندمدت 
بر چهره بورس تهران نيز اثر بگذارد. ش��روع جنگ 
اوكراين و روسيه به عنوان دو تامين         كننده مهم غالت 
در جهان در كنار تحت تاثير قراردادن بازارهاي انرژي 
سبب شده تا بسياري از تحليلگران بازار هاي جهاني 
و بازار ه��اي داخلي منتظر رس��يدن موج تحوالت 

روي داده بر صورت هاي مالي شركت ها باشند.
 در تجربه برجام از شروع مذاكرات تا زمان سرانجام 
رسيدن آن طي س��ال هاي ۹۲ تا ۹۴ سبب شده تا 
در برهه كنوني بس��ياري از فعاالن بازار سهام صرفا 
چشم به راه خروجي مذاكرات وين باشند. در عرصه 
بين الملل نيز تحوالت ژئوپليتيك در اروپاي شرقي 
و آثار بلندمدت آن بر بودجه هاي نظامي بسياري از 
مفس��ران را به تغيير رويكرد هاي تحليلي واداشته 
است. اين تغيير بودجه مي تواند با توجه به تغييرات 
هزينه هاي كالن دولت ها بر بازارهاي كااليي نيز اثر 
بگذارد. در حال حاضر تركيب عامل ياد شده در كنار 
فربه ش��دن ترازنامه بانك هاي مركزي اقتصاد هاي 
عمده جهان سبب شده تا انتظارات تورمي در عرصه 
كاموديتي ها بيش از پيش افزايش يابد و بس��ياري 
از تحليلگران اين حوزه بر اين باور باش��ند كه روند 
قيمتي كاالهاي اساس��ي در ميان م��دت صعودي 
خواهد بود. روز گذش��ته قيمت نف��ت در محدوده 

۱۱۰دالر در هر بشكه قرار گرفت؛ اين در حالي است 
كه همين چند  ماه قبل يعني آگوس��ت سال ۲۰۲۱ 
بهاي طالي سياه در محدوده ۶۲ دالر نوسان مي كرد.

 افزايش قيمت نفت و گاز س��بب شده تا انتظارات در 
جهت رشد بهاي محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي 
پااليشي تقويت شود كه در صورت تداوم مي تواند اثر 
قابل توجهي بر ش��ركت هاي فعال در حوزه ياد شده 
در بازار سهام كشور داش��ته باشد. به جز اين موارد در 
حوزه فلزات اساسي و فلزات رنگي نيز روند معامالت 
همچنان صعودي است. انتظار مي رود تا در محصوالتي 
نظي��ر روي، آلومينيوم، مس و فوالد ش��اهد افزايش 
قيمت باشيم. طبيعتا تمامي محصوالت يادشده كه 
نمايندگاني در بورس تهران دارند در هفته هاي پيش رو 
از اين روند صعودي تاثير مثبت خواهند گرفت و اگر 
فرض را بر اين بگذاريم كه خيال بازار س��هام و فعاالن 
آن از مذاكرات هس��ته         اي پيرامون احي��اي برجام تا 
حدي راحت خواهد شد، مي توان انتظار داشت كه آثار 
تحوالت يادشده بر صورت هاي مالي شركت ها و قيمت 
سهام آنها در بورس و فرابورس نيز مشهود و واضح باشد. 
ب��ا اين ح��ال پاي��ان مذاك��رات هس��ته         اي ك��ه در 
روزهاي واپس��ين هفته گذش��ته در اظهارنظرهاي 
مذاكره كنن��دگان اروپاي��ي خودنمايي كرد، نش��ان 
مي دهد كه كالف سردرگم معادله هسته اي به سبب 
پابرجايي اختالفات ميان ايران و اياالت متحده امريكا 
فعال به حال خود باقي مانده است. همين امر احتماال 
سبب خواهد ش��د تا ترس بازار از كاهش يك باره نرخ 
ارز بر تحوالت بازارهاي جهاني چربش داشته باشد و 
در هفته پيش رو نتوانيم آن طور كه بايد تاثير نوسانات 
قيمت در بازار هاي بين المللي را در بهاي سهام داخلي 
شاهد باشيم. بررسي معامالت بورس كاال نيز حكايت 
از آن دارد كه به رغم بهبود وضعيت در بازارهاي جهاني 
قيمت هاي داخلي همچنان رش��د نكرده اند. ترس از 
افت قيمت دالر مانع از آن شده تا تحوالت يادشده در 
تاالر نقره اي نمود جدي داش��ته باشد؛ اگرچه در پايه 
محصوالت پتروشيمي اندكي افزايش قيمت مشاهده 
شده، با اين حال همچنان خريد در اين بازار از جذابيت 

كافي براي فعاالن برخوردار نيست.
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آغاز معامالت بازار 
قراردادهاي آتي نفتا و متانول

علي نق��وي، مديرعامل بورس انرژي اي��ران با اعالم » 
معامالت قراردادهاي آتي »متانول« و »نفتاي سبك«، 
با انتشار اطالعيه  آنها در تابلوي قراردادهاي آتي بورس 
انرژي ايران رسما از روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه آغاز 
مي ش��ود.« گفت: در روز اول معامالت، ش��ش قرارداد 
آتي منتشر مي شود كه سه قرارداد با سررسيدهاي ۱۷ 
خردادماه، ۱۷ تيرماه و ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱ براي كاالي 
متانول و سه قرارداد نيز با سررسيدهاي ۱۷ خردادماه، ۱۷ 
تيرماه و ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱ براي نفتاي سبك منتشر 
خواهد شد. او اضافه كرد: دوره معامله اولين قرارداد ۲ ماه 
و دوره تحويل آن يك ماه است، دومين و سومين قرارداد 
نيز به ترتيب سه ماه و چهارماه دوره معامله و يك ماه دوره 
تحويل دارند. مديرعامل بورس انرژي ايران با بيان اينكه 
بند ۱۳ سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر متنوع سازي 
روش هاي فروش و تبديل شدن جمهوري اسالمي ايران 
به مرجع قيمت گذاري حامل هاي انرژي در منطقه تاكيد 
دارد، اظهار كرد: استفاده از اين ابزار مالي ظرفيتي جديد 
براي فروش فرآورده هاي نفتي است و همچنين امكان 
مصون ماندن در مقابل نوسانات باالي قيمت يا به عبارتي 
پوشش ريسك قيمت را در اين صنعت فراهم مي آورد او 
ادامه داد: استاندارد شدن قراردادها در قالب مشخص، 
كاهش ريسك نكول طرفين با تضمين معامالت توسط 
اتاق پاياپاي، جلوگيري از هزينه هاي اضافي، استفاده از 
اهرم مالي و ورود طيف وسيع تر معامله گران، افزايش 
شفافيت قيمت و كش��ف عادالنه قيمت ها بخشي از 
مزاياي اين بازار جديد اس��ت. نقوي همچنين ضمن 
تاكيد بر اينكه يكي از برنامه هاي مهم در چشم انداز سال 
آينده بورس انرژي ايران، گسترش اين معامالت است، 
گفت: قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده براساس 
آن متعهد مي شود در سررسيد معين، مقدار معيني از 
كاالي مشخص را به قيمتي كه هم اكنون تعيين مي كند 
بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي شود 
آن كاال را با آن مش��خصات خريداري كند. مديرعامل 
بورس انرژي ايران درباره معامله گران اين بازار گفت: تمام 
كساني كه داراي كد سهام داري از شركت سپرده گزاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه هستند، مي توانند از 
طريق مراجعه به كارگزاران مجاز به صورت برخط در اين 
معامالت مشاركت كنند. او در پايان با اشاره به اينكه با 
راه اندازي قراردادهاي آتي براي نخستين بار سهام داران 
حقيقي به بورس انرژي ورود مي كنند، توضيح داد: اين 
بازار براي تازه واردان به بازار سرمايه ريسك بااليي دارد و 
الزم است عالقه مندان به معامله در اين بازار از دانش مالي 
و تحليلي كافي برخوردار باشند ضمن آنكه تمام ضوابط 
معامالتي قراردادهاي آتي در سايت بورس انرژي ايران به 
نشاني www.irenex.ir و در بخش قوانين و مقررات 
و اطالعيه هاي بازار مش��تقه درج ش��ده اند كه توصيه 
مي شود معامله گران به آنها توجه الزم را داشته باشند 
و بدون اطالع و آموزش اقدام به معامله اين ابزار نكنند. 

سرخابي ها تعاوني مي شوند؟
ايسنا| مهدي مس��كني، معاون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي درباره طرح تعاوني شدن سرخابي ها 
و برخي مقاومتها نسبت به تعاوني شدن دو باشگاه 
اس��تقالل و پرس��پوليس اظهار كرد: اين مقاومت 
نسبت به تعاوني شدن است نه تعاوني سهامي عام و 
دستگاه ها به تعاون باور ندارند ولي اين مساله منتفي 
نشده و در حال بررسي است. وي با اشاره به جلسه با 
مديرعامل باشگاه پرسپوليس اظهار كرد: ايشان از اين 
موضوع استقبال و حمايت كردند و اين عالقه مندي 
وجود دارد كه در اين راس��تا مقرر شده كارگروهي 
مشترك براي بررسي موضوع تشكيل شود. استقالل 
نيز از قديم تعاوني داشته و آقاي اوليايي مديرعامل 
اين تعاوني هستند و تعاوني پيشكسوتان بوده است. 
به گفته مسكني در بحث واگذاري سهام سرخابي ها 
به مردم و هواداران، موضوع تعاوني داش��تن نيست 
بلكه اين اس��ت كه آي��ا اراده اين كار وج��ود دارد يا 
نه؟ معاون وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي درباره 
واگذاري ۱۰ درصد سهام دوباشگاه نيز گفت: اين به 
منزله آن اس��ت كه ۹۰ درصد ديگر در دست دولت 
است و همچنان دولتي است ولي ما تالش مي كنيم 
كه با تبديل سرخابي ها به تعاوني سهام عام مشاركت 

مردم و هواداران را داشته باشيم.

بهبود بورس با مصوبه 
افزايش نمايش عمق مظنه 

سنا| همايون دارابي، كارشناس ارشد بازارسرمايه در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا عملياتي شدن اين تصميم و 
نمايش عمق مظنه، تاثيري در كشف قيمت يا تغيير رفتار 
مردم در خريد و فروش سهام دارد، اظهار كرد: تا چندي 
پيش يكي از انتقادات به سامانه هاي آنالين و عدم تقارن 
اطالعاتي ميان فعاالن مختلف بازارسهام به مساله »ديدن 
مظنه سهام« باز مي گش��ت، زيرا اين سيستم ها تنها 
امكان مشاهده ۵ رديف عرضه و تقاضا را براي سهامدار 
فراهم مي كردند. او افزود: اكنون نيز فقط استيشن هاي 
معامالتي مي توانن��د كل مظنه ها را ببينند كه همين 
مساله نوعي عدم تقارن اطالعاتي را در بازار سهام فراهم 
كرده است. اين كارشناس ارشد بازارسرمايه در بررسي 
نمايش عمق مظنه در بازارسهام ساير كشورها، گفت: 
در بازارسهام ساير كش��ورها مشاهده عمق مظنه ها با 
دريافت هزينه در اختيار معامله گران و فعاالن بازار قرار 
مي گيرد. دارابي تصريح كرد: اجراي مصوبه مش��اهده 
عمق مظنه ها به ۲۰ مظنه مي تواند چشم انداز بهتري را 
به سهامداران در هنگام معامالت بدهد. اين كارشناس 
ارشد بازارسرمايه در پايان ضمن اظهار اميدواري نسبت 
به وضعيت بازارسهام در سال آينده، گفت: مطابق اصول 
اقتصاد مالي هر گامي كه در راس��تاي شفافيت و ثبات 
بازارسهام برداشته شود به نفع سهامداران خواهد بود؛ 
از س��وي ديگر نيز اكنون وضعيت بازارسهام نسبت به 
چندسال گذشته كامال متفاوت تر شده و به همين دليل 
ضروري است مس��ووالن در اخذ تصميمات اقتصادي 

توجه بيشتري داشته باشند.

آمادگي بورس براي عرضه اوليه 
۱۷ شركت در سال آتي

سنا| محمد امين قهرماني، مدير پذيرش بورس 
و اوراق بهادار در خص��وص نحوه عرضه هاي اوليه 
طي سال آتي، اظهار كرد: تعيين زمان دقيق براي 
عرضه هاي اوليه از ابتداي س��ال به دليل مواردي 
شامل اثرگذاري شرايط بازار، آماده سازي مدارك و 
مستندات متعدد از سوي شركت ها، انجام اقدامات 
الزم از قبيل برگزاري جلس��ات معارفه بر اس��اس 
رويه هاي جديد در قالب Road Show و س��اير 
عوامل اثرگذار امكان پذير نيس��ت. او افزود: بورس 
ته��ران برنامه ريزي ه��اي الزم ب��راي عرضه اوليه 
س��هام ۱۰ شركت درج ش��ده و ۷شركت  پذيرفته  
ش��ده را انجام داده تا در فرصت مناسب نسبت به 
عرضه آنها اق��دام كند. مدير پذيرش بورس و اوراق 
بهادار تهران گفت: فهرست شركت هاي مذكور در 
تارنماي بورس تهران، قسمت »ناشران و پذيرش« 
و بخش »پرونده هاي پذيرش سهام« در دسترس 
عموم قرار گرفته است. قهرماني تاكيد كرد: فرآيند 
پذيرش و درج س��هام ش��ركت ها به عنوان يكي از 
ماموريت هاي اصلي بورس تهران همواره در جريان 
بوده و پيگيري مي شود. او گفت: پيرو انجام پاره اي 
از اصالحات در دس��تورالعمل پذيره نويسي اوراق 
به��ادار در ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس 
ايران، بورس تهران رويه ه��اي مربوط به برگزاري 
جلسات معارفه )Road Show( و نحوه پرسش و 
پاسخ در اين جلسات را تهيه و تصويب كرده است. 
مدير پذيرش بورس و اوراق بهادار تهران تاكيد كرد: 
همچني��ن تارنمايي مختص عرضه ه��اي اوليه به 
آدرس https: //ipo.tse.ir/dossier راه اندازي 
شده كه مي تواند زمينه مشاركت فعاالن بازارسرمايه 
را در حوزه گزارش هاي ارزشگذاري سهام شركت ها 
و س��اير موارد فراهم كند.قهرماني در پايان گفت: 
در بورس ته��ران هيچ فرآيندي در راس��تاي درج 
يا پذيرش ش��ركت ها متوقف نش��ده و اكنون نيز 
بسترسازي هاي الزم در راس��تاي عرضه اوليه ۱۷ 
شركت در سال آينده انجام شده است. از سوي ديگر 
نيز اميد مي رود با بهبود شرايط بازارسرمايه شاهد 
ارتقا در بحث ارزش گذاري عرضه هاي اوليه باشيم.

صندوق هاي سرمايه گذاري 
آپشن دار مي شوند

مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، امكان اتخاذ موقعيت در معامالت قراردادهاي 
اختيار معامله گواهي سپرده كااليي توسط صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را ابالغ كرد.در نامه اين مديريت آمده 
اس��ت: به منظور پوشش نوسان قيمت گواهي سپرده 
كاالي��ي در پرتفوي صندوق هاي س��رمايه گذاري كه 
مطابق اميدنام��ه مجاز به س��رمايه گذاري در گواهي 
سپرده كااليي هس��تند، مديران صندوق هاي مذكور 
مجاز به اتخاذ موقعيت در معامالت قراردادهاي اختيار 
معامله گواهي سپرده كااليي خواهند بود.به اين ترتيب 
صندوق هاي سرمايه گذاري مشروط به اينكه حداكثر 
ميزان س��رمايه گذاري آنها در گواهي سپرده كااليي و 
موقعيت خريد در معامالت قراردادهاي اختيار معامله 
خريد گواهي س��پرده كااليي از حداكثر نصاب تعيين 
ش��ده در اميدنامه صندوق جهت س��رمايه گذاري در 
گواهي س��پرده كااليي بيشتر نباش��د، مجاز به اتخاذ 
موقعيت خريد در معامالت قراردادهاي اختيار معامله 
خريد گواهي سپرده كااليي هستند.همچنين اتخاذ 
موقعيت خريد در معامالت قراردادهاي اختيار معامله 
فروش گواهي سپرده كااليي، حداكثر به تعداد گواهي 
س��پرده كااليي موج��ود در پرتفوي س��رمايه گذاري 
صندوق ام��كان پذير اس��ت.عالوه بر اي��ن، صندوق 
مجاز به اتخاذ همزمان موقعي��ت فروش در معامالت 
قراردادهاي اختي��ار معامله خريد و موقعيت خريد در 
معام��الت قراردادهاي اختيار معامل��ه فروش گواهي 
سپرده كااليي، به تعداد گواهي سپرده كااليي موجود 
در پرتفوي س��رمايه گذاري صندوق است.در انتهاي 
اين ابالغيه آمده اس��ت: در صورتي كه مجمع صندوق 
مطابق اساس��نامه برگزار ش��ده و مصوبات آن تنها در 
خصوص اصالح تركيب دارايي هاي صندوق، موضوع 
اين ابالغيه باشد، ارسال صورتجلسه به منزله ثبت نزد 
سازمان خواهد بود و اعمال آن از تاريخ ارسال با رعايت 
قوانين و مقررات امكانپذير است. همچنين آخرين حد 
نصاب هاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
در تارنماي سازمان، بخش نهادهاي مالي تحت نظارت، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل بهره برداري است.

براساس اين گزارش، ابزار گواهي سپرده كااليي در جهت 
تكميل زنجيره ابزارهاي معامالتي روي كاالها در بورس 
كاالي ايران طراحي شده است. همچنين وجود زنجيره 
كامل از ابزارهاي معامالتي در ب��ورس كاال، موجبات 
بهينه سازي س��رمايه گذاري براي فعاالن بازار سرمايه 
در ح��وزه كااليي را فراهم و معامالت آنان را تس��هيل 
كرده است.به عنوان نمونه در حال حاضر براي محصول 
زعفران در بورس كاالي ايران ابزارهاي معامالتي مختلف 
شامل گواهي سپرده كااليي، قراردادهاي آتي و اختيار 
معامله جهت س��رمايه گذاري مس��تقيم در دسترس 
سرمايه گذاران است و براي سرمايه گذاري غير مستقيم 
نيز سرمايه گذاران قادر به سرمايه گذاري در صندوق هاي 
كااليي كشاورزي تأسيس شده در بورس كاالي ايران 
جهت انتفاع از نوسانات قيمت كاالهاي كشاورزي اعم از 
زعفران خواهند بود. عالوه بر صندوق هاي سرمايه گذاري 
كااليي كشاورزي در حال حاضر شاهد حضور روزافزون 
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار گواهي سپرده 
كااليي هستيم. ابزار گواهي سپرده كااليي به عنوان يك 
دارايي با نوس��انات متفاوت با سهام و ساير دارايي هاي 
موجود در بازار سرمايه مي تواند براي متنوع سازي سبد 
سرمايه گذاري صندوق هاي كااليي به كار گرفته شود. 
بنابراين صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند بخشي 
از سرمايه خود را به گواهي س��پرده كااليي و انتفاع از 
نوسانات قيمت كاالها كه تابعي از نوسانات قيمت هاي 

جهاني كاال و تورم داخلي مي باشد، اختصاص دهند.

»تعادل«درگزارشيوضعيتبازارسرمايهرابررسيميكند

ريسك و فرصت جديد براي سهامداران

نماد سرخابي ها چه زماني باز مي شود؟
تا قبل از ورود سرخابي ها به بازار سرمايه، هواداران 
اي��ن دو تيم انتظار زي��ادي براي ورود آنه��ا به بازار 
سرمايه كش��يدند. باالخره، روز گذشته انتظارها به 
سر آمد و واگذاري س��رخابي ها به نقطه پايان خود 
رس��يد، اما هجمه ه��اي رس��انه اي و صحبت هاي 
غيركارشناس��انه برخي از افراد س��بب ترس مردم 
و ع��دم حضور م��ورد انتظار هواداران س��رخابي ها 
براي مشاركت در اين پذيره نويسي شد. با اين حال 
پذيره نويسي سهام س��رخابي ها آغاز و در اين اتفاق 
تاريخي ركورد حضور در پذيره نويس��ي هاي سال 
۱۴۰۰ فرابورس شكسته شد. طبق آمار اعالم شده 
از سوي فرابورس، در باشگاه استقالل، ۱۶۷ ميليون 
و ۴۰۳ هزار و ۹۰۳ س��هم، توسط ۱۷۹ هزار و ۱۸۵ 
نفر و در مورد باش��گاه پرس��پوليس ۱۶۲ ميليون و 
۲۲۹ هزار و ۱۳۶ سهم توسط ۲۰۱ هزار و ۲۵۴ نفر 

خريداري شد.
اكثر مس��ووالن مربوطه اعالم كرده ان��د كه در روز 
گذش��ته تعداد زي��ادي از هواداران اي��ن ٢ تيم كه 
به دنب��ال ورود به بازار س��رمايه بودن��د هنوز قادر 
 ب��ه دريافت كد بورس��ي و ني��ز مش��اركت در اين 
پذيره نويسي نشدند، اين موضوع در كنار هجمه هاي 
رسانه اي جزو عواملي بود كه منجر به برآورده نشدن 
انتظارات موجود درباره حضور گسترده هواداران در 

پذيره نويسي شد.

    انگيزه بيشتر سهامداران براي مشاركت 
در عرضه اوليه

در اين زمينه، حس��ين قربان زاده، رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي در گفت وگو با تجارت نيوز اعالم 
كرد: مهلت پذيره نويسي سهام سرخابي ها ۳۰ روزه 

اس��ت و اين اتفاق از روز گذشته به عنوان نخستين 
روز بين ساعات ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ آغاز شد، در همان 
دو ساعت بيش از ۲۰۰ هزار نفر سهامدار به باشگاه 
پرسپوليس و حدود ۱۸۰ هزار نفر سهامدار به باشگاه 

استقالل اضافه شدند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه اين موض��وع بايد مورد توجه 
قرار گيرد كه روز گذش��ته عرضه سهام سرخابي ها 
ب��ه صورت عرضه اولي��ه نبود، بلكه خريد س��هام از 
طريق پذيره نويس��ي انجام ش��د، افزود: در عرضه 
اوليه انگيزه خريدار بيشتر است؛ چراكه سهامداران 
از روز بع��د از خريد مي توانند معامله انجام دهند اما 
در پذيره نويسي اينگونه نيس��ت و خريدار مي داند 
كه تا مدت ها براي ثبت پذيره نويس��ي نماد بس��ته 

خواهد بود.
قرب��ان زاده ب��ا بي��ان اينكه مش��اركت م��ردم در 
پذيره نويس��ي روز گذشته س��رخابي ها، بيشترين 
مش��اركت را در روز نخست ديگر پذيره نويسي هاي 
فرابورس در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد، گفت: 
در آخرين پذيره نويس��ي كه مرب��وط به نماد وفردا 
)بيمه فردا( بود ۳۵ هزار نفر ش��ركت كردند. قبل از 
آن براي اتكاتهران، ۴۴ هزار نفر شركت كردند و براي 

آواپارس ۸۸ هزار نفر مشاركت داشتند.
مع��اون وزير ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي ادامه داد: 
بيشترين مش��اركت پذيره نويس��ي در روز نخست 
در س��ال ۱۴۰۰ فرابورس، مربوط به تامين سرمايه 
خليج فارس اس��ت كه حدود ۱۵۰ هزار نفر شركت 
كردند و مشاركت كمتر از اين دو باشگاه بود؛ بنابراين 
ركورد مشاركت مردم در پذيره نويسي روز نخست 

فرابورس امسال به سرخابي ها اختصاص دارد.
وي با بيان اينكه پيش بيني ما براي مشاركت مردم 

بيشتر از اين اعداد بود و توقع داشتيم كه طرفداران 
و هواداران بيش��تري در اين پذيره نويس��ي شركت 
كنند، تصريح كرد: اين اتفاق ناش��ي از داليل خاص 
از جمله تفاوت پذيره نويس��ي و عرضه اوليه و بسته 
شدن نماد بود؛ همچنين اعالم فرصت ٣٠ روزه براي 
خيلي از اف��راد اين امكان را فراهم كرد كه با آرامش 
و در روزهاي آتي براي خريد سهام مشاركت كنند.

 قربان زاده گفت: به رغم تعيين فرصت ٣٠ روزه، هر 
زمان كه آن مبلغ كل پذيره نويسي اعالم شده، يعني 
حدود ۳۵۰ ميليارد تومان تامين شود، پذيره نويسي 

متوقف خواهد شد. 

   تعيين سقف خريد، عاملي در عدم مشاركت 
مردم براي خريد سهام سرخابي ها

رييس سازمان خصوصي س��ازي با اشاره به اينكه از 
سوي ديگر نداشتن كد بورس��ي و عدم ثبت نام در 
سجام باعث شد تا تعداد زيادي از هواداران با اطالع 
از روند ۳۰ روزه، خريد خود را به روزهاي آتي و بعد 
از اخذ كد بورسي موكول كنند، گفت: سقف خريد 
۳۰۰ هزار تومان براي هر فرد هم مزيد بر علت ش��د 
تا افرادي كه مايل بودند سهام بيشتري خريد كنند، 

قادر به خريد ميزان بيشتر از اين سهام نباشند.
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه م��ا ب��ه عنوان س��ازمان 
خصوصي سازي به هيچ عنوان وعده سودآوري براي 
خريد سهام سرخابي ها را نداديم، افزود: ما هميشه 
مردم را دعوت به مطالعه اسناد از جمله صورت هاي 

مالي باشگاه ها در سايت كدال كرده ايم.
قربان زاده خاطرنش��ان كرد: بس��ياري از كس��اني 
كه مخالف واگذاري و برقراري ش��فافيت در اين ٢ 
باش��گاه بودند، دائما در اين مدت بر طبل بي ارزش 

بودن س��هام اي��ن دو باش��گاه كوبيدند و ب��ا آمار و 
اطالعات نادرست تالش كردند تا مردم و هواداران 

را منصرف كنند. 

    پرسپوليس سال گذشته از زيان خارج شد
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: برخي 
هم كه تهييج اشتباه سال ۹۹ براي ورود به بورس و 
خريد صندوق پااليشي و دارا يكم را به اشتباه به سهام 
سرخابي ها تسري دادند از آن طرف بام افتادند و دائم 
اعالم مي كنند كه مردم اين سهام را خريداري نكنند، 
حتي شنيدم متاسفانه برخي هم در روزهاي اخير با 
دعوت از رسانه ها اين كار را انجام داده اند.وي با اعالم 
اينكه پرسپوليس سال گذش��ته از زيان خارج شد و 
۱۴ ميليارد تومان سود داده است، گفت: همچنين 
زيان سال گذشته استقالل نيز به ۱۲ ميليارد تومان 
كاهش پيدا كرده و اوضاع اقتصادي هر ٢ باشگاه رو به 
بهبود است. قربان زاده اعالم كرد كه درآمد عملياتي 
پرسپوليس سال گذشته حدود ۱۰۰ ميليارد تومان 
و اس��تقالل حدود ۸۰ ميليارد تومان افزايش داشته 
است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان 
كرد: حدود ۲۰۰ ميليارد تومان از بدهي هاي مالياتي 
آنها اخيرا بخشيده شده و به احتمال زياد در ماه هاي 
آينده مصوباتي از مراجع عالي در جهت كاهش زيان 
انباشته و افزايش درآمد عملياتي آنها صادر خواهد 
شد. وي با بيان اينكه درخصوص وضعيت نامطلوب 
اين باشگاه ها اغراق ش��ده است، گفت: اكنون اين ٢ 
باشگاه نس��بت به گذشته در قله شفافيت قرار دارند 
و هر كدام حدود ۶۰ اطالعيه و ۸۰۰ صفحه گزارش 
مستند منتش��ر كردند كه به تاييد مراجع ذيربط از 

جمله سازمان حسابرسي رسيده است.



نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، ۳۰۰ هزار ميليارد ريال 
به منابع صندوق ملي مسكن براي ساخت دو ميليون واحد 
مسكوني در سال ۱۴۰۱ افزودند. همچنين با تصويب مجلس، 
سازمان ملي مسكن مكلف شد بخشي از زمين هاي امالك 
خود را براي بازآفريني بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهر 
به شركت بازآفريني واگذار كند. مجلس همچنين براي اجراي 
مفاد قانون جهش توليد مسكن، يك س��از و كار اجرايي در 
بودجه سال آينده كشور پيش بيني كرد.به گزارش »تعادل«، 
صندوق ملي مسكن به موجب قانون جهش توليد مسكن 
راه اندازي ش��ده و قرار است، با تجميع برخي منابع از جمله 
منابع حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسكن و همچنين منابع 
بودجه اي دولت، منابع مالي مورد نياز براي ساخت ۴ ميليون 
مسكن در ۴ س��ال را تجهيز كند. اگر چه با توجه به كسري 
بودجه شديد دولتي طي س��ال هاي اخير و به ويژه در سال 
آينده، رقم ۳۰ هزار ميليارد تومان، فشار مضاعفي بر بودجه 
ساالنه وارد مي كند و به طور قطع شكاف آن را بيشتر خواهد 
كرد اما واقعيت آن است كه ساخت ساالنه يك ميليون مسكن، 
هزينه هاي بسيار سرس��ام آوري دارد و به گفته كارشناسان 
اقتصادي به ط��ور قطع منجر به دور جدي��د از جهش هاي 
تورمي در اقتصاد ايران خواهد شد. چندي پيش، معاون وزير 
راه و شهرس��ازي، ارزش ريالي ساخت ۴ ميليون مسكن در 
۴ س��ال را بيش از ۳2۰۰ هزار ميليارد )حدود 8۰ درصد از 
نقدينگي موجود در كشور( اعالم كرده بود. همين مساله به 
تنهايي حجم و اندازه اين پروژه دولتي را نشان مي دهد. با 
توجه به اين مساله و همچنين با توجه به ساخت 2 ميليون 
مسكن مهر كه تحويل بخشي از آن تاكنون انجام نشده و 
۱2 سال به درازا كشيده است، كارشناسان پروژه جديد 
انبوه سازي دولتي را طرحي از پيش شكست خورده عنوان 
مي كنند. به اين معنا كه انجام آن، خود منجر به دور تازه اي 

از مشكالت اقتصادي در كشور خواهد شد.

   تزريق پول به انبوه سازي دولتي
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني صبح 
دوشنبه و در جريان بررسي بخش هزينه اي اليحه بودجه 
۱۴۰۱، پيش��نهاد الحاقي رضايي كوچي به تبصره ۱۱ 
اليحه را بررسي كرده و در نهايت با آن موافقت كردند. بر 
اساس اين بند الحاقي به تبصره ۱۱، در راستاي اجرايي 
شدن قانون دايمي جهش توليد مسكن مبني بر ساخت 
يك ميليون مسكن در سال و ايجاد صندوق ملي مسكن 
در وزارت راه و شهرسازي از محل اعتبارات تبصره ۱8 اين 
قانون ۳۰۰ هزار ميليارد ريال به اين صندوق اختصاص 

مي يابد تا در راستاي اجراي اين قانون هزينه گردد.

    تكليف سازمان ملي مسكن  
در واگذاري زمين 

در تحولي ديگر، با تصويب مجلس، س��ازمان ملي مسكن 
مكلف شد بخشي از زمين هاي امالك خود را براي بازآفريني 
بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهر به شركت بازآفريني 
واگذار كند. به گزارش ايسنا، در جلسه علني ديروز مجلس 
و در جريان بررس��ي بخش هزينه اي اليحه بودجه ۱۴۰۱، 

بندهاي الحاقي ۴ و ۵ تبصره ۱۱ به شرح زير تصويب شد.
بندالحاقي۴- سازمان ملي مس��كن مكلف است تا سقف 
2۰ درصد از زمين هاي امالك در اختي��ار خود در حريم و 
محدوده هر يك از ش��هرها را با تأييد وزير راه و شهرسازي 
به شركت بازآفريني واگذار نمايد تا براساس قوانين موجود 
نسبت به بازآفريني بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهر 
اقدام نماي��د. بندالحاقي۵- وزارت راه و شهرس��ازي مجاز 
اس��ت از محل منابع صندوق ملي مس��كن مبل��غ 2 هزار 
ميليارد )2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال اعتبار جهت توسعه 
سامانه هاي بخش مسكن از جمله سامانه ملي امالك و اسكان 
كشور، سامانه ثبت نام و پااليش متقاضيان و سامانه كنترل 
پروژه برنامه هاي توليد مسكن و همچنين پشتيباني نظارت 

و پايش پروژه هاي طرح جهش توليد مسكن هزينه نمايد.

    سازوكار اجراي مفاد قانون 
جهش توليد مسكن

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همچنين ساز وكاري را 
براي اجراي موارد ديده شده در قانون جهش توليد مسكن 

در سال آتي پيش بيني كردند.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي بخش هزينه اي اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۱، بندهاي ال��ف و ب در تبصره ۱۱ اليحه را 
بررسي كرده و آنها را به تصويب رساندند. بر اساس بند الف 
در تبصره ۱۱؛ به دولت اجازه داده مي شود، براي عمليات 
آماده س��ازي، محوطه س��ازي، تأمين خدمات روبنايي و 
زيربناي��ي و تكميل واحدهاي مس��كن مه��ر، طرح هاي 
بازآفريني ش��هري و احياي بافت هاي فرسوده و تاريخي 
موجود در بافت فرسوده، مصالي تهران، طرح هاي مسكن 
و س��اير موارد پيش بيني ش��ده در قان��ون جهش توليد 
مس��كن مصوب ۱7 مرداد ۱۴۰۰ اقداماتي را به شرح زير 

را به عمل آورد: 
۱- وزارت راه و شهرسازي )از طريق شركت مادر تخصصي 
عمران ش��هرهاي جديد، س��ازمان ملي زمين و مسكن و 
شركت بازآفريني شهري ايران( مجاز است تا سقف 2۳۰ 
هزار ميلي��ارد ريال از محل منابع داخل��ي يا تهاتر اراضي 
و امالك متعلق به ش��ركت هاي فوق الذك��ر را به قيمت 

كارشناس��ي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ 
كارب��ري بعد از واگذاري و با س��از و كار گ��ردش خزانه، از 
طريق صندوق ملي مس��كن صرف اجراي طرح هاي فوق 
كند. 2۰ هزار ميليارد ريال براي تكميل عمليات اجرايي 
مصالي تهران و مصال هاي نيمه تمام كشور هزينه مي شود. 
همچنين مبلغ ۱9 هزار ميليارد ريال براي احداث حوزه هاي 
علميه و مبلغ هزار ميليارد ريال براي احداث خانه هاي عالم 

در روستاها هزينه مي شود.
2- در اج��راي ماده )۶8( قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مال��ي دول��ت )2( در صورت 
درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت 
مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين 
و مس��كن مكلف به واگذاري قطعي زمينه اي اجاره اي 99 
س��اله متعلق به خود مي باشند. منابع حاصل پس از واريز 
به حساب صندوق ملي مسكن نزد خزانه داري كل كشور، 

صرف اجراي طرح هاي فوق خواهد شد.
۳- وزارت راه و شهرس��ازي مكلف است زمينه اي متعلق به 
شركت مادر تخصصي عمران ش��هرهاي جديد و سازمان 
ملي زمين و مس��كن و شركت بازآفريني شهري را تا سقف 
۵ هزار ميليارد ريال ط��ي قراردادهايي با بانك هاي عامل و 
صندوق هاي تأمين مالي در رهن آن قرار داده و متناسب با 
آن، تسهيالت الزم براي اجراي طرح هاي جامع، تفصيلي، 
بافت هاي فرسوده و آماده سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل 
را صرف تكميل اين طرح ها نمايد و از محل فروش عرصه و 
اعيان طرح هاي تكميل ش��ده با رعايت قوانين و مقررات و 
گردش خزانه، با بانك هاي عامل تسويه كند و باقي مانده را به 

اجراي طرح هاي صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.
۴- مالكين واحدهاي تكميل شده مسكن مهر كه داراي 
خدمات زيربنايي هستند، موظفند تا پايان خردادماه سال 
۱۴۰۱ براي تبديل تسهيالت دريافتي از بانك مسكن به 
تسهيالت فروش اقساطي به بانك مسكن مراجعه نمايند. 
بانك مسكن مجاز اس��ت در صورت عدم مراجعه مالكان 
فوق، نسبت به افزايش نرخ سود تسهيالت اين واحدها از 
نرخ مصوب كنوني به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار ۱8 

درصد اقدام نمايد.
۵- ماليات مسكن مهر )شامل آماده سازي، محوطه سازي، 
زيربنايي و روبنايي( در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود 
مالك كه توسط پيمانكاران پرداخت مي گردد، معادل سه 
ميليون ريال به ازاي هر واحد مس��كوني تعيين مي گردد. 
سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي 
پس از دريافت اين ماليات است. بر اساس بند ب در تبصره 
۱۱؛ به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي 

سطح بهره وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي از طريق 
ش��ركت ها و س��ازمان هاي تابعه مجاز به مولدسازي اموال 
منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و فروش 
زمين هاي مازاد در اختيار تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال 
است. تهاتر اموال مذكور با طلبكاران طرح هاي اين بند مجاز 
است. منابع حاصله پس از واريز به حساب صندوق توسعه 
حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور صرف تكميل، توسعه 
و نگهداري زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي، 
دريايي و تجهيزات و ناوگان مي شود. مبلغ هزار ميليارد ريال 

از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي شود.

    وزارت راه مكلف به ارايه زمين 
براي احداث پاسگاه 

طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي، وزارت راه و شهرسازي 
نيز مكلف به ارايه زمي��ن در مناطق كم برخ��وردار براي 
احداث پاسگاه و سالن هاي ورزش��ي شد. به گزارش مهر، 
نمايندگان در جلس��ه علني امروز )دوش��نبه ۱۶ اسفند 
ماه( مجلس شوراي اس��المي و در جريان بررسي بخش 
هزينه اي اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، با بند )ب( 
تبصره ۱۱ اين اليحه موافقت كردن��د. طبق اين مصوبه، 
به منظور توس��عه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي 
س��طح بهره وري در اين بخش، وزارت راه و شهرس��ازي از 
طريق شركت ها و سازمان هاي تابعه مجاز به مولدسازي 
اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و 
فروش زمين هاي مازاد در اختيار تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد 

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال است. تهاتر اموال مذكور 
با طلبكاران طرح هاي اين بند مجاز است. منابع حاصله پس 
از واريز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه داري 
كل كشور صرف تكميل، توسعه و نگهداري زيرساخت هاي 
حمل و نقل جاده اي ، ريل��ي، هوايي ، دريايي و تجهيزات و 
ناوگان مي شود. مبلغ هزار ميليارد )۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي شود. براساس 
بند )ج( اين تبصره، وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين 
مورد نياز براي احداث پاسگاه، كالنتري، پايگاه و حوزه هاي 
مقاومت و سالن هاي فرهنگي ورزشي بسيج و ورزشگاه هاي 
پانزده هزار نفري در مناطق محروم را به صورت رايگان در 
اختيار مراكز متولي در طرح هاي مس��كن مهر، مس��كن 
ملي و طرح هاي بازآفريني شهري در مناطق كم برخوردار 
قرار دهد. مطابق با بند )د( تبصره مذكور، براي ساماندهي 
سكونتگاه هاي غيررس��مي موضوع بند )الف( ماده )۵9( 
قانون برنامه ششم توس��عه، بهسازي محيط هاي اسكان 
واقع در حاشيه شهرها و تأمين زيرساخت و فراهم كردن 
حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، 
روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كالنتري در اين 
مناطق، شوراي توس��عه و برنامه ريزي استان ها، موظفند 
معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت 
هر استان را بر اساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيات 
وزيران مي رسد، از محل عوارض ماده )۳9( قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ صرف محروميت زدايي و 

بهسازي مناطق فوق الذكر در همان استان نمايند.
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همزمانباهفتهدرختكاري
»آيين درخت باني«

در شهر اصفهان برگزار مي شود 
همزمان با ۱۵ اس��فندماه، آيين درخت باني به همت 
سازمان پارك ها و فضاي سبز ش��هرداري اصفهان و 
با همكاري اداره توس��عه فرهنگ ش��هروندي و اداره 
كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان در 
دو محل پارك جنگلي ناژوان و خيابان س��پاه برگزار 
مي شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، در اين آيين كه به مناسبت هفته درختكاري 
و با رويكرد پاسداشت درختان كهنسال شهر تدارك 
ديده شده از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقيقه روز ۱۵ اسفندماه، 
جمعي از خانواده معظم شهدا و جانبازان، هنرمندان 
اصفهاني و مسووالن شهري در پارك جنگلي ناژوان 
به كاش��ت درخت نارنج كه با شرايط اقليمي اصفهان 
سازگار است، خواهند پرداخت.  پس از آن، از ساعت ۱۶ 
و ۳۰ دقيقه در خيابان سپاه واقع در ميدان امام حسين 
عليه الس��الم، ويژه برنامه اي با عنوان »گذر زندگي« 
برگزار مي شود كه شامل بخش هايي همچون اجراي 
هنر چيدمان با موضوع درختان، پرفرمنس و فرم هاي 
نمايشي، كارگاه گروهي تصويرسازي و كاريكاتور و... 
خواهد بود. در اين برنامه همچنين با حضور شهردار 
اصفهان، اعضاي شوراي اسالمي شهر و مديران شهري 
به صورت نمادين، شناسنامه و مدال افتخار بر سينه 
چند درخت كهنسال شهر كه بيش از 8۰ سال از عمر 

آنها مي گذرد، نصب خواهد شد.
يك��ي ديگر از برنامه ه��اي آيين گراميداش��ت اعياد 
شعبانيه و هفته درختكاري، »ميراث زمين« نام دارد 
كه روز ۱۵ اس��فند در پارك كردآباد، ۱7 اس��فند در 
امامزاده سلطان ابراهيم )ع( و روز ۱8 اسفند در ميدان 
سواردز برگزار مي ش��ود. اين برنامه از سوي سازمان 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان راس 
ساعت ۱۶ در مكان هاي مذكور برگزار مي شود. ويژه 
برنامه ديگري كه سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شهرداري اصفهان برپايي اش را برعهده دارد »لبخند 
زمين« نام دارد كه با موضوع آموزش كاشت و نگهداري 
گل و گياهان آپارتماني و اجراي مسابقه همراه است. 
اين برنامه روز ۱۵ اسفند ساعت 9 صبح در باغ بانوان 

طلوع برگزار مي شود.
ويژه برنامه لبخند زمين در اجراي ديگري كه با آموزش 
رايگان كاشت سبزه همراه است روز ۱۵ اسفند ساعت 
9 صب��ح در باغ بانوان پرديس برگزار مي ش��ود. خانه 
كودك وابسته به سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شهرداري اصفهان نيز برنامه اي را با نام »گل و گلدون« 
ويژه كودكان تدارك ديده كه روز ۱۵ اسفند ساعت ۱۶ 
در محل خانه كودك برگزار مي شود. اين ويژه برنامه ها 
تالش مي كند توجه به درختان و حفظ و نگهداري از 
فضاي سبز را به عنوان ركن مهمي از فرهنگ شهروندي 

در ميان مخاطبان، نهادينه كند.

تزريق30هزارميلياردتومانبهصندوقمليمسكنتصويبشد
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از شروع سال ۲۰۲۲ ميالدي بيت كوين حدود ۲۰ درصد 
از ارزش خود را از دس��ت داده و اين در حالي اس��ت كه 
قيمت طال در اين مدت حدود ۱۰ درصد بيش��تر ش��ده 
است. اين فلز گرانبها كه اكنون با قيمتي نزديك به ركورد 
تاريخي خود معامله مي شود، از گذشته هاي دور به عنوان 
ابزاري براي ذخيره ارزش و مقابله با تورم مورد اس��تفاده 
قرار گرفته است و در جريان جنگ ميان روسيه و اوكراين 
نيز اين موض��وع را ثابت كرد؛ اما اينكه آيا بيت كوين هم 
مي تواند ابزاري براي ذخيره ارزش در نظر گرفته شود يا 
اينكه اين عنوان مختص دارايي هاي سنتي است، محل 

مناقشه است.
در ابتداي هفته جاري، بيت كوين نتوانست جهش هايي 
دورقمي داشته باشد و به زير محدوده ۴۰,۰۰۰ دالر رسيد 
كه از نظر رواني، سطح بسيار مهمي محسوب مي شود. 
داده هاي پلتفرم س��انتيتمنت )Santitment( نشان 
مي دهد كه با افزايش بي اعتمادي نسبت به دارايي هاي 
پرريسك در جهان، رقابت قديمي بين بيت كوين و طال به 
عنوان بهترين ابزار براي ذخيره ارزش همچنان ادامه دارد. 
سانتيمنت در توييتر خود نوشته است: »در ابتداي هفته، 
بيت كوين به محدوده ۳۸,۹۰۰ دالر برگشت و شاخص 
سهامي »S&P5۰۰« نيز از آن پيروي كرد. همبستگي 
اين دو تا زماني كه بيت كوين بتواند يك جهش قابل توجه 
داشته باش��د، ادامه خواهد داشت. در عين حال، قيمت 
طال با آغاز جنگ بين روسيه و اوكراين رشد كرده است.« 
با افزايش احتمال درگيري بين روس��يه و اوكرين، روند 
قيمت بيت كوين و ش��اخص S&P5۰۰ نزولي شده و از 

سوي ديگر طال تقريبًا ۴ درصد رشد كرده است.

    عملكرد بيت كوين و طال در سال ۲۰۲۲
لحظه اي كه روسيه به اوكراين حمله كرد، رشد طال سريع تر 
شد و به اوج قيمتي مربوط به اوت ۲۰۲۰ )مرداد ۹۹( رسيد. 
با اين حال، قيمت بيت كوين كه به  گفته مايكل س��يلور، 
مديرعامل ش��ركت مايكرواستراتژي، بهترين منبع براي 
ذخيره ذخيره ارزش است، در يك روز ۱۴ درصد سقوط كرد. 
رشد قيمت طال و سقوط قيمت بيت كوين در ۲۴ فوريه )5 
اسفند( پايان ماجرا نبود. پس از آنكه دولت اوكراين به طور 
رسمي اعالم كرد از طريق بيت كوين و اتريوم كمك مالي 
جمع آوري مي كند، قيمت طال تقريباً خيلي سريع كاهش 
يافت و بيت كوين بيش از ۱۷ درصد رشد كرد. كمك هايي 
كه در قالب ارز ديجيتال براي اوكراين فرستاده شد، خيلي 
سريع نقد و به پول هاي فيات تبديل شد. دولت اين كشور 
هرگز قصد نداشت اين بيت كوين ها را انباشت كند و به محض 
دريافت ارزهاي ديجيتال آنها را مي فروشد. اين نياز به تأمين 
مالي جنگ در اوكراين بود كه باعث شد كه فشار فروش بازار 
افزايش يابد. رقابت بين بيت كوين و طال در ابتداي هفته هم 
ادامه داشت. امروز، طال از نظر بازدهي از بيت كوين سبقت 
گرفت و در باالترين سطح به ۲,۰۰۲ دالر رسيد. با اين حال، 
طال فقط 5 درصد از اوج تاريخي خود در ۲,۰۷5 فاصله دارد 
و به احتمال قوي، اين س��طح به عنوان مقاومت محكمي 
عمل خواهد كرد. در عين ح��ال، بيت كوين رفته رفته به 

حمايت هاي ۳۷,۷۰۰ و ۳5,۲5۴ دالري نزديك مي شود 
كه سطوح حمايتي تاريخي آن محسوب مي شوند. تماشاي 
اتفاقاتي كه در آينده قرار است رخ دهد، خيلي هيجان انگيز 
خواهد بود، اما پرسشي كه مطرح مي شود، اين است كه اين 
اتفاقات روي اين ادعا كه بيت كوين بهترين ابزار براي ذخيره 

ارزش است، تأثيري مي گذارد يا خير.

  طال ابزار بهتري براي ذخيره ارزش اس�ت 
يا بيت كوين؟

سال هاست كه بس��ياري از معامله گران درباره اين بحث 
مي كنند كه بيت كوين براي ذخيره ارزش بهتر است يا طال. 
برخي از افراد معتقدند كه پتانسيل باالي بيت كوين براي 
رشد نشان مي دهد كه مي تواند عملكرد بهتري نسبت به 
طال داشته باشد. با اين حال، اين نظريه كه بيت كوين واقعًا 
وسيله اي براي ذخيره ارزش است، در زمان هاي آشفته اي 
مثل اكنون، هنوز به درستي بررسي نشده است. پيتر شيف، 
منتقد معروف بيت كوي��ن، دو روز پيش در توييتي گفته 
بود: »مردم روس��يه مي خواهند ثروت خود را به گونه اي 
ذخيره كنند كه دولت نتواند آن را توقيف كند. آنها به جاي 
بيت كوين، طال را انتخاب خواهند كرد. بيت كوين همچنان 
ريس��ك زيادي دارد و پناهگاه امني ب��راي ذخيره ارزش 
محسوب نمي ش��ود. بيت كوين نتوانس��ت اولين آزمون 
مهم خود را ب��ا موفقيت بگذراند. فكر نمي كنم كه اين ارز 
ديجيتال بتواند شانس دومي به دست بياورد.« با توجه به 
اتفاقات اقتصادي خردي ك��ه در روزهاي خاصي رخ داده 

است، نمي توان ادعا كرد كه بيت كوين يا هر دارايي ديگري 
قابليت ذخيره ارزش براي بلندم��دت را دارند يا نه. براي 
بررسي اين ادعا بايد نگاهي به فناوري بالك چين بيندازيم 
و سرعت توس��عه فضاي آن را بررسي كنيم. تحليلگران 
انتظار دارند كه اندازه بازار بالك چين )منظور خوِد فناوري 
بالك چين است( طي چهار سال پيش رو به ۶۷ ميليارد 
دالر برسد. در اين صورت، نرخ رشد مركب ساالنه اين بازار 
۶۸.۴ درصد خواهد ب��ود. عالوه بر اين، مردم »به راحتي« 
مي توانند بيت كوين خود را براي اعضاي خانواده، دوستان 
و خيريه هايي در سراسر جهان ارسال كنند و اين يكي از 
ويژگي هاي اين ارز ديجيتال است. اين در حالي است كه 
انسان براي هزاران س��ال از طال به عنوان وسيله اي براي 
ذخيره ارزش استفاده مي كند و هنوز نمي تواند خوِد طالي 
فيزيكي را با استفاده از برنامه اي در موبايلش براي اعضاي 
خانواده اش بفرستد. با اين حال، هر انساني مي تواند ارزش 
بيت كوين را تنها در چند دقيقه براي كساني بفرستد كه 
دوستشان دارد. حال سوال اين است كه چه چيزي باعث 
مي شود يك دارايي در سال ۲۰۲۲ وسيله اي براي ذخيره 
ارزش باشد؟ اگر اين وسيله قرار باشد از ما در برابر نوسانات 
روزانه بازارهاي مالي محافظ كند، نمودار باال نشان مي دهد 
كه نه طال و نه بيت كوين قابليت انجام اين كار را ندارند. از 
طرف ديگر، اگر تعريف ما از ابزار ذخيره ارزش چيزي است 
كه مي تواند در يك بازه زماني طوالني مدت ارزشمندتر شود 
يا اينكه حداقل ارزش��ش را حفظ كند، مي توان گفت كه 

بيت كوين هنوز در آزمونش مردود نشده است.

     بيت كوين و ارزهاي ديجيتال 
همچنان نزولي

قيمت طال روز گذشته در بازارهاي جهاني پس از مدت ها 
مجدداً به باالي ۲,۰۰۰ دالر رسيد. طال اكنون فاصله بسيار 
كمي با ركورد تاريخي خود دارد و اين در حالي است كه 
وضعيت در ب��ازار بيت كوين و ديگ��ر ارزهاي ديجيتال 
همچنان نزولي به نظر مي رسد. با وجود مذاكرات متعدد، 
جنگ روسيه و اوكراين همچنان بعد از ۱۲ روز ادامه دارد. 
اين آشفتگي باعث شده است كه طال، قديمي ترين ابزار 

ذخيره ارزش در تاريخ، ب��راي اولين بار در ماه هاي اخير 
رشد درخورتوجهي داشته باشد و قيمت هر اونس آن به 
بيش از ۲,۰۰۰ دالر برسد. والديمير پوتين، رييس جمهور 
روسيه، در ۲۴ فوريه )5 اسفند( اعالم كرد كشورش يك 
»عمليات نظامي ويژه« در اوكراين انجام خواهد داد كه 
به گفته كشورهاي غرب، يك جنگ تمام عيار است. اين 
حركت روسيه، بازارهاي جهاني سهام و ارزهاي ديجيتال 
را با سقوط هاي شديدي مواجه كرد و اين دارايي ها بخش 
زيادي از ارزش خود را از دست دادند. با اين حال، قيمت ها 
در روزهاي بعدي تا حد زيادي بازيابي شدند؛ اما اكنون 
اين طور به نظر مي رسد كه اين جهش موقتي هم به پايان 
خود نزديك ش��ده اس��ت. در هر صورت، ميان همه اين 
اتفاق ها، قيمت طال افزايش يافته و بار ديگر به اين پناهگاه 
امن س��رمايه، اعتبار بيشتري بخش��يده است. در زمان 
نگارش اين خبر، طال اندكي كمتر از ۲,۰۰۰ دالر معامله 
مي ش��ود، اما س��اعاتي پيش، پس از ۱۸ ماه به باالترين 
قيمت خود، يعني حدوداً ۲,۰۰۲ دالر رسيد. طال آخرين 

بار در اوت ۲۰۲۰ )مرداد ۹۹( با اين نرخ معامله مي شد.

     سقوط بيت كوين و بازار جهاني سهام
در حالي كه قيمت طال س��ر به فلك كش��يده اس��ت، 
دارايي هاي پرريسك دوران خوبي را سپري نمي كنند. 
ارزش بيت كوين در ش��ش روز گذش��ته حدود ۱۳.5 
درصد افت كرده اس��ت و در زمان نوش��تن اين خبر با 
قيمت حدوداً ۳۸,۷۰۰ دالر معامله مي شود. به عبارت 
ديگر، به سطحي برگشته ايم كه بيت كوين قبل از بهبود 
قيمت در زمان شروع جنگ معامله مي شد و بايد ديد كه 
قيمت در ادامه چطور نوسان مي كند. بازارهاي سهام نيز 
وضعيت بسيار بدي دارند. شاخص معامالت آتي بورس 
داو جونز )DOW( در س��اعات پيش از شروع بازار در 
روز دوشنبه، يك درصد كاهش يافت و همين اتفاق براي 
شاخص هاي »S&P5۰۰« و نزدك )Nasdaq( افتاده 
است. با اين حال، بايد منتظر بود تا ببينيم پس از بازشدن 
وال اس��تريت، بازارها در جريان ساعت هاي معامالتي 

امريكا چه عملكردي خواهند داشت. 
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درخواست سهامداران از آمازون 
براي ارتقاي شفافيت مالياتي

۲۴ س��رمايه گذار آمازون از اين شركت خواسته اند تا 
ميزان شفافيت در اظهارنامه مالياتي را افزايش دهد و 
استانداردهاي گزارش دهي جديد به كار گيرد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، چند صندوق بازنشستگي بزرگ 
امريكايي و شركت رويال لندن از جمله سرمايه گذاراني 
هس��تند كه از آمازون خواسته اند با توجه به استاندارد 
مالياتي GRI، گزارش شفافيت خود را منتشر كند. اين 
عده از سرمايه گذاران اعالم كردند: روش هاي تهاجمي 
مالياتي ممكن است شركت و س��رمايه گذارانش را در 
معرض تحقيقات دقيق از س��وي مقام��ات مالياتي و 
ريسك هاي اصالحات قرار دهد و از سوي ديگر موضع 
ش��ركت ها در تغييرات مربوط به قواني��ن مالياتي را 
شكننده تر مي كند. طبق گزارشي كه فايننشال تايمز 
منتشر ش��ده اين اقدامات در حالي انجام مي شوند كه 
كش��ورهاي مختلف به دنبال راهي براي محافظت از 
منابع مالياتي خود هستند. گروهي شامل ۱۰۰ شركت 
و سازمان در همين راستا نامه اي به آمازون نوشته اند كه 
در حوزه هاي مختلف از جمله محيط زيست فعاليت 
مي كنند، هرچند تمام آنها سرمايه گذار آمازون نيستند.

اعتراض به قانون ضدتحريك و 
توهين در فضاي مجازي استراليا

نهادهاي مدني در استراليا به تالش هاي مجلس اين 
كشور براي تصويب يك قانون براي مقابله با مطالب 
توهين آمي��ز و تحريك كننده اعت��راض كرده اند. به 
گزارش مهر به نقل از زد دي نت، اين س��ازمان ها و در 
رأس آنها بنياد مرزهاي الكترونيكي استراليا معتقد 
هستند اين اليحه كه مورد حمايت دولت اين كشور 
نيز هست تنها به نفع افراد قدرتمند، ثروتمند و مشهور 
تنظيم شده و نيازها و نگراني هاي عموم مردم را برطرف 
نمي كند. قانون ضد تحريك و توهين در فضاي مجازي 
كه ماه گذشته به مجلس استراليا ارايه شد، شبكه هاي 
اجتماعي را ملزم مي كند تا سازوكارهايي براي شكايت 
افراد در صورت انتشار مطالب توهين آميز در مورد آنها 
ايجاد كنند و اطالعات مورد نياز براي ش��روع مراحل 
قانوني و قضايي رس��يدگي به اين ش��كايات را فراهم 
آورند. مخالفان اين اليحه مي گويند تنظيم شكايت 
حقوقي به علت انتشار مطالب توهين آميز در استراليا 
بين ۲۰ تا ۸۰ هزار دالر اين كش��ور هزينه در بر دارد و 
همين مساله باعث مي شود اكثر اهالي استراليا نتوانند از 
مزاياي چنين قانوني بهره مند شوند و اين قانون تنها به 
نفع يك عده ثروتمند باشد. بر اساس بيانيه بنياد مرزهاي 
الكترونيكي استراليا تصويب اين اليحه به افراد قدرتمند 
فرصت مي دهد تا ب��ه بهانه هاي مختلف براي تهديد 
كساني كه از آنها انتقاد مي كنند اقدام كنند و سازوكاري 
براي اس��تخراج اطالعات ش��خصي افراد با همكاري 
ش��بكه هاي اجتماعي به بهانه رسيدگي به شكايت 
فراهم مي كند كه به نوبه خود مي تواند براي اعمال فشار 
بيشتر مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه اين بيانيه آمده 
است: اليحه ضد ترولينگ هيچ كاري براي جلوگيري 
از سوءاستفاده از افراد عادي انجام نمي دهد و تنها به افراد 
قدرتمند اجازه مي دهد براي كساني كه سعي در انتقاد 
از آنها دارند قلدري كنند. نظرات اين سازمان به كميته 
دايمي امور حقوقي و قانون اساسي استراليا ارايه شده 

كه وظيفه بررسي اين قانون را بر عهده دارد.

محصول جراحي از راه دور 
همراه اول بر بستر 5G، برگزيده 

جشنواره نوآوري برتر ايراني
يوزكيس جراحي از راه دور مبتني بر تكنولوژي نس��ل 
پنج همراه اول كه با ربات بومي جراح ش��ركت نوآوران 
رباتيك و پزش��كي سينا ارايه ش��د، محصول برگزيده 
ششمين جش��نواره نوآوري برتر ايراني شد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، صبح روز 
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ »ششمين جشنواره نوآوري 
برتر ايراني« با حضور سيداحسان خاندوزي، وزير امور 
اقتصادي و دارايي، رسول جليلي رييس دانشگاه صنعتي 
شريف در اين دانش��گاه برگزار و از همراه اول به عنوان 
متولي توسعه راهكار و سامانه »جراحي رباتيك بر بستر 
تكنولوژي نسل 5 تلفن همراه« با اهداي لوح و تنديس 
به حميد بهروزي قائم مقام مديرعامل اپراتور اول تقدير 
شد. سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي 
در اين رويداد در س��خناني با تاكيد بر اينكه در عصري 
به سر مي بريم كه كسب و كارها بدون نوآوري، قابليت 
ادامه حيات در اكوسيستم اقتصادي را نخواهند داشت، 
اظهار كرد: بنابراين نوآوري را نبايد به چشم لوكس نگاه 
كرد. نوآوري يكي از اصول پيش��رفت اقتصادي است. 
وي خاطرنش��ان كرد: يكي از اهداف م��ا در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، اصالح مجوزهاي كسب و كار است 
تا به اين طريق باب ورود به كسب و كارها گشوده باشد و 
فضا رقابتي بماند؛ اين روشي است كه باعث مي شود آنها 
كه نوآورتر هستند، پيش��رو باشند. وزير امور اقتصادي 
و دارايي همچنين در حاش��يه اين رويداد كه هر ساله 
به معرفي برترين نوآوري ها و محصوالت شركت هاي 
ايران��ي مي پردازد و نمايش��گاهي از برنده��اي فناور و 
محصوالت آنها نيز برگزار مي ش��ود، با حضور در غرفه 
همراه اول و آش��نايي با »يوزكيس جراحي از راه دور«، 
ضمن ابراز عالقه مندي، تاثير اين قبيل تكنولوژي ها و 
كاربردهاي فناورانه بر فضاي اقتصاد ديجيتال را بسيار 
زياد ارزيابي كرد. هم��راه اول كه به عنوان »لوكوموتيو 
پرقدرت مسير حركتي ايران ديجيتال« از سال ۱۳۹5 
ورود به فناوري 5G را زمينه چيني كرده بود، توانست 
يكي از يوزكيس هاي مهم مرتبط با اين نسل از فناوري 
كه همان »جراحي از راه دور« است را براي نخستين بار در 
نمايشگاه ايران تلكام سال ۱۳۹۷ رونمايي كند و به نمايش 
عمومي بگذارد. به دنبال اين فرآيند توسعه اي، در تيرماه 
سال جاري براي نخستين بار در كشور شاهد استفاده از 
يوزكيس مذكور به صورت واقعي روي يك حيوان بوديم 
تا زمينه اي فراهم شود، پزش��كان در آينده اي نزديك 
بتوانند جراحي روي انسان را بر بستر شبكه پرسرعت 
همراه اول تجربه كنند. بنابراين نخستين پروژه جراحي از 
راه دور با سامانه جراحي رباتيك سينا بر بستر شبكه امن و 
پرسرعت همراه اول از فاصله ۷ كيلومتري بين بيمارستان 
امام خميني )ره( و بيمارس��تان سينا انجام شد. اجراي 
موفقيت آميز اين پروژه فرصتي ش��د تا همراه اول اين 
يوزكيس كاربردي و بسيار مهم مرتبط با صنعت پزشكي 
را در نمايشگاه ايران تلكام سال جاري نيز به صورت واقعي 
در معرض ديد عموم مردم و بازديدكنندگان قرار دهد. 
اپراتور اول تلفن همراه كشور پيش از اين و با همكاري 
دانشگاه هاي برتر كشور نيز توانسته بود ربات جراحي را 
در نمايشگاه ايران تلكام ۲۰۱۸ ارايه كند كه در آن ضمن 
طراحي و ساخت ربات بومي، جراحي كرانيوتومي براي 
خونريزي مغزي حاد )هماتوم اپيدورال( به صورت از راه 
دور انجام مي شد. ربات جراح سينا به نام »ابوعلي سينا« 
دانشمند ايراني نامگذاري شده و در واقع اين ربات متناظر 
با ربات داوينچي كه در امريكا ساخته شده، طراحي شده 
است كه عملكرد آن، يك سيستم پيشرفته جراحي از 
راه دور است كه از طريق يك مانيتور و دو بازوي رباتيك 
انجام مي شود. اين ربات داراي يك كنسول جراحي 
است كه جراح در پشت آن قرار مي گيرد و با استفاده 
از دو بازوي رباتيك قادر به كنترل و هدايت جراحي 
است. در كنار كنسول يك مانيتور قرار دارد كه جراح 

مي تواند تاثير عمل جراحي را مشاهده كند.

قيمتطالپساز۱۸ماهبه۲۰۰۰دالررسيد؛بيتكوينوارزهايديجيتالهمچناننزولي

از ابتداي ۲۰۲۲ ، طال به بيت كوين غلبه كرده است

آگهی مناقصه عمومي
این شرکت بر اساس مفاد قانون برگزاری مناقصات ، مصوب 83/11/17 در نظر دارد ، مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن کارگیت فاضالبی کوپلردار و دریچه 
چدن داکتیل را با مشخصات زیر برگزار نماید . تولید کنندگان و تامین کنندگانی که مایلند در این مناقصه ها شرکت نمایند با عنایت به توضیحات و مشخصات 
ذیل می توانند از تاریخ 1400/12/08 لغایت 1400/12/12 جهت دریافت اوراق مناقصه به س�امانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند . ضمنا جهت کسب 
اطالعات بیشتر می توانید به سایت شرکت آب و فاضالب استان و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره تلفن های 32024167-32430990-

05632213490 تماس حاصل نمایید .

توضیحات ضروری:
1-مهلت تحویل : آخرین مهلت ارس�ال اسناد ساعت 14 روز دو شنبه 1400/12/23 می باشد  و زمان گشایش پیشنهادات روز سه شنبه 1400/12/24 ساعت 10 

صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد .
2-صرفا تضمین هایی که بر اساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 مورخ 94/09/22 تنظیم شده باشند قابل قبول خواهد بود .

3- لطفا اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکرونیک دولت دریافت نمائید .
www.abfa-khj.ir                                         http://setadiran.ir                    http://iets.mporg.ir

 شرکت آب و فاضالب
استان خراسان جنوبی

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

شماره های 59-14۰۰و 14۰۰-58

شناسه آگهي :1288812

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت برق منطقه اي فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد مناقصه » خرید برق از طریق احداث و بهره برداري نیروگاه 6 مگاواتي در منطقه شنبه 
شهرستان دشتي استان بوشهر «  به شماره » 2000001046000096 «  را از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید. كلیه مراحل فرایند مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكتها از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. لذا مناقصه گران در زمینه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زماني ذكر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را 
دریافت و پس از تكمیل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الكترونیكي دولت بارگذاري نمایند الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلي در سامانه، مراحل ثبت  نام در سامانه و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهاي واصله خارج 
از سامانه تداركات الكترونیكي دولت و همچنین به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم مي گردد. 
1- تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 

2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 21 /1400/12 
3- آخرین مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/01/06 

4- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد: تا ساعت 9 روز یكشنبه مورخ 1401/01/07  
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10 روز یك شنبه مورخ 07 /1401/01 

6- نوع كمیت و كیفیت كاالي مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود
7- نحوه برگزاري مناقصه: عمومي یك مرحله اي )همراه با ارزیابي ساده( 

8- مدت قرارداد: 12 ماه هجري شمسي
9-نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: تضمین قابل قبول كارفرما )شامل یك یا تركیبي از تضامین بندهاي الف، ب، پ، ج، چ، ح ,خ ماده 4 آیین نامه 
تضمین معامالت دولتي به ش�ماره 123402/ت 50659 ه�   مورخ 94/9/22 و اصالحیه شماره 5211/ت 57592ه�   مورخ 1400/1/22 مصوب هیات وزیران( به 
مبلغ چهار میلیارد و ششصد و نود میلیون )4,690,000,000( ریال مي باشد و به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر، 

چك شخصي و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث براي مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت براي 90 روز 

دیگر قابل تمدید مي باشد.
11-نشاني این شركت جهت ارسال پاكتهاي » الف « و »ب  « و » ج  «: شیراز -خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شركت برق منطقه اي فارس- دبیرخانه مركزي 
)تذكر مهم، ارس�ال یك نسخه از اصل پاكتهاي » الف )اصل ضمانتنامه( « و » ب به صورت CD « و » ج )برگ پیشنهاد قیمت موجود در اسناد و جداول مقادیر و 

قیمتها به صورت فیزیكي( به صورت الك و مهر شده الزامي است( 
12- محل برگزاري مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

13- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالي وجود داشته باشد 
مي توانند به صورت كتبي با شماره فكس 32359047- 071 دبیرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمایند. 

14-به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مركز راهبري و پشتیباني 1456 مي باشد.   

 شركت سهامي  برق منطقه اي فارس 

 شركت  برق منطقه اي فارس 

شناسه آگهي: 1288770

به شماره مرجع 14۰۰-13۲

شماره 
مشخصات نام کاالمناقصه

تعداد/استانداردفنی
تضمین شرکت مبلغ برآورد)ریال(مدت تحویلمقدار

در مناقصه
سطح 
بازرسی

محل تأمین 
محل تحویل کاالاعتبار

1400-58

لوله پلی اتیلن 
کارگیت فاضالبی 
کوپلردار به قطر 

200mm

Ex3
Pe80

RS31.5

9116-1
9116-2
9116-3

23670متر
4 ماهه در 2 

مرحله) با فاصله 
زمانی 2 ماهه (

عمرانیسطح یک23،670،000،0001،183،500،000
)نقدی(

 امور های بیرجند ،
فردوس و سربیشه

1400-59
دریچه چدن داکتیل 
آدمرو به قطر داخلی 
60cm با قاب مربوطه

400Dوزن 
65kg قطر 
60cm بازشو

550 عدد14976
2 ماهه در 2 

مرحله) با فاصله 
زمانی 1 ماهه (

عمرانیسطح یک16،500،000،000825،000،000
)نقدی(

 امور های بیرجند ،
فردوس و سربیشه



تعادل  |
رصد بازار خودرو حاكي از اين اس��ت بازار خريد و فروش 
خودرو، برخالف تمام سال هاي گذشته كه در شب عيد بايد 
رونق قابل توجهي داشت در ركود به سر برده و معامالت 
اندكي در  آن انجام مي شود. نكته قابل توجه اينجاست اكثر 
خريداران دست از معامله كشيده و منتظر تعيين و تكليف 
مذاكرات و برنامه دولت و مجلس ب��راي واردات خودرو 
هستند؛ همين موارد عاملي شده تا خودروهاي وارداتي با 
كاهش 15 ميليون توماني و خودروهاي داخلي با كاهش 
يك تا سه ميليون توماني قيمت روبرو شوند. به نظر مي 
رسد، بازار خودرو متاثر از قيمت كاهشي دالر و سيگنال 
مثبت بازار به تصويب طرح واردات خودرو در مجلس روند 
قيمت ها كاهش��ي خود را آغاز كرده است. اما سيگنال 
قوي تري به بازار خودرو از وين مخابره مي شود. بر همين 
اساس، بازار كم كم در آستانه تعيين تكليف توافق احتمالي 
برجام روش��ن تر به دورنما مي نگرد. برهمين اساس، در 
صورت توافق احتمالي وين، مس��ير بازار خودرو دوباره 
دستخوش تغييرات معنادار شود. در واقع خودروبازان از 
روند قيمت دالر الگوبرداري مي كنند و اين در حالي است 

كه با توافق احتمالي وين شرايط تغيير مي كند. 

  ريز جزييات قيمتي دو خودروساز 
قيمت خودرو در آخرين ماه سال با ثبات نسبي همراه است. 
اما ثبات حاكم در بازار ركودي اس��ت و به نظر مي رسد تا 
پايان هفته تغييري نمي كند. با اين حال رصد بازارخودرو 
نشان مي دهد، روند ريزش��ي قيمت ها در بازار خودرو كه 
روزهاي گذش��ته آغاز ش��ده بود ادامه دارد؛ به طوري كه 
در بين خودروهاي پژو موجود در ب��ازار پژو ۲۰۷ دنده اي 
مدل 1۴۰۰ در ۲۴ ساعت گذشته دو ميليون تومان ارزان 
شده است و اين خودرو در حال حاضر ۳۶5 ميليون تومان 
قيمت خورده اس��ت و مدل 1۳۹۹ اين خودرو نيز از ۳55 
ميليون تومان در دو روز گذش��ته به ۳5۳ ميليون تومان 
رسيده است و پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتيك نيز با كاهش 5 
ميليون توماني به قيمت ۴۸5 ميليون تومان رسيده است. 
قيمت خودرو صفر داخلي در روز 1۶ اسفند 1۴۰۰ با توجه به 
آمارها و قيمت روزانه سايت باما با تغيراتي همراه است. قيمت 
خودرو صفر داخلي روز 1۶ اسفند 1۴۰۰ در بازار ايران به 
شرح زير است؛ خودروي پرايد 111 به نرخ 1۸5 ميليون 
تومان رس��يد. پرايد 1۳1 نيز به نرخ 1۷۰ ميليون تومان 
به فروش مي رس��د. خودروهاي دنا اما روز گذشته مانند 
روز هاي ماقبل بيشترين ريزش قيمت ها را تجربه كردند 
به طوري كه دنا پالس اتوماتيك توربو مدل 1۴۰۰ از ۴۸۲ 
ميليون تومان در روز گذشته امروز به ۴۸۰ ميليون تومان 
رس��يده است و مدل 1۳۹۹ اين خودرو نيز در اين مدت ۲ 
ميليون تومان ارزان شده است و ۴۶۶ ميليون تومان قيمت 
خورده اس��ت و دنا پالس دنده اي توربو مدل 1۴۰۰ نيز از 
۴5۸ ميليون تومان به ۴55 ميليون تومان رسيده و مدل 
1۴۰۰ اين خودرو نيز در اين مدت ۴ ميليون تومان ارزان 
شده اس��ت و به ۴۷۰ ميليون تومان رسيده است. اما دنا 
معمولي به ۳۶5 ميليون تومان رسيد. خودروهاي پرطرفدار 
حاكي از اين اس��ت كه خودروهاي تيبا نيز از اين كاهش 
قيمت ها در اين مدت در امان نبوده اند به طوري كه تيبا ۲ 
مدل 1۳۹۹ از 1۷۶ ميليون تومان به 1۷5 ميليون تومان 
رسيده است و مدل 1۴۰۰ اين خودرو نيز در اين مدت يك 

ميليون تومان ارزان شده است و 1۸۴ ميليون تومان قيمت 
خورده است. همچنين نرخ خودرو تيبا هاچ بك پالس به 
نرخ ۲1۰ ميليون تومان رسيده است.  همچنين پژو ۲۰۶ 
تيپ دو به قيمت ۲۶5 ميليون رسيد. پژو ۲۰۶ تيپ پنج به 
قيمت ۳۲۲ ميليون تومان رسيد. از سوي ديگر، خودرو پژو 
پارس اتوماتيك به ۴۳5 ميليون تومان رسيد. تارا اتوماتيك 
سه ميليون تومان نسبت به دو روز گذشته كاهش داشت 
و به 5۴5 ميليون تومان رس��يد.  همچنين در بازار ديروز 
رانا پ��الس با قيمت ۳۰۹ ميليون توم��ان، دنا معمولي با 
قيمت ۳51 ميليون تومان و دنا پ��الس توربو اتوماتيك 
با قيمت ۴۸۸ ميليون تومان به فروش مي رس��د. قيمت 
محصوالت سايپا دوشنبه 1۶ اسفند 1۴۰۰ كاهشي بين 
دو تا ۹ ميليون تومان داشت. پرايد 111 با سه ميليون تومان 
كاهش به 1۸5 ميليون تومان، پرايد 1۳۲ با چهار ميليون 
تومان كاهش قيمت به 1۶1 ميليون تومان، سايپا 151 با 
۹ ميليون تومان كاهش 1۶۰ ميليون تومان و سايپا 151 
پالس با دو ميليون تومان كاهش قيمت به 1۷۹ ميليون 
تومان رسيد.  خودروهاي تارا نيز كاهش قيمت ها را تجربه 
كردند؛ به طوري كه تارا اتوماتيك مدل 1۴۰۰ در ۴۸ ساعت 
گذش��ته ۳ ميليون تومان ارزان شده اس��ت و اين خودرو 
در حال حاضر 5۴5 ميليون تومان قيمت خورده اس��ت و 
مدل دنده اي اين خودرو نيز از ۴۰5 ميليون تومان به ۴۰۰ 
ميليون تومان در روز گذشته رسيده است. روند قيمت ها در 
بازار خودروهاي چيني از آخرين روز هفته گذشته تا ديروز 
ريزشي گزارش شده است؛ به طوريكه در بين خودروهاي 
برليانس قيمت برليانس كراس 1.۶5 ليتر مدل 1۳۹۹ در 
اين مدت 5 ميليون تومان كاهش يافته است و اين خودرو 
در حال حاضر 5۷5 ميليون تومان در بازار قيمت خورده 
است و قيمت برليانس H۳۲۰ 1.۶5 اتوماتيك مدل 1۳۹۹ 
و 1۴۰۰ نيز در اين مدت 5 ميليون تومان كاهش يافته است 

و اين خودروهاي به ترتي��ب 5۳5 و 5۶۰ ميليون تومان 
قيمت خورده اند. در بين خودروهاي جك نيز اين كاهش 
قيمت ها مشهود است به طوري كه قيمت جك جي ۴ در 
اين مدت ۳ ميليون تومان كاهش يافته است و اين خودرو 

در حال حاضر ۴55 ميليون تومان قيمت خورده است.

  پيش بيني قيمت خودرو در روزهاي آتي
همراستا با كاهش قيمت ها در بازار خودرو، رييس جمهور 
در 11اسفندماه بازديدي از ايران خودرو داشت و دستوراتي 
را به صنعت خودرو داد از جمله افزايش 5۰ درصدي توليد 
خودرو در سال 1۴۰1، خروج خودروهاي قديمي از چرخه 
توليد و عرضه خودروهاي جديد. اما بخشي از دستورات 
سيدابراهيم رييسي. نيز مي تواند سيگنالي براي بازار باشد. 
از جمله تامين قطعات مورد نياز و ترخيص و عرضه فوري 
خودروهاي دپوشده در انبارهاي شركت هاي خودروساز به 
بازار و ايجاد زمينه واردات خودرو. همچنين او، دستور داد 
كه ضمن حذف تدريجي روند قرع كشي با افزايش عرضه، 
فرآيند فعلي عرضه خودرو )از طريق قرعه كشي( فوراً اصالح 
و شفاف س��ازي الزم در اين زمينه صورت گيرد. از سوي 
دگر، مشتري بايد از ابتداي سال 1۴۰1 پس از تكميل وجه، 
خودروهاي پيش ف��روش را بدون تاخير بالوجه، تحويل 
بگيرد. حال، گفته مي شود قيمت خودرو در بازار خودروي 
كشور از زماني كه رييس جمهور از ايران خودرو بازديد كرد 
با كاهش همراه شد. در واقع از ابتداي اسفند افزايش قيمت 
خودرو متوقف شد و در روزهاي اخير نيز روند كاهشي ادامه 
داشته است. آيا ديدار رييسي از ايران خودرو باعث كاهش 
قيمت خودرو در بازار شد يا بازار روال طبيعي خود را طي 
مي كند؟ سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودروي تهران در اظهاراتي گفته اس��ت كه در اين مدت 
قيمت خودرو ريزش داش��ته ودر سايت هاي ثبت آگهي 

كاهش قيمت قابل مش��اهده اس��ت. او افزود: در ابتداي 
اس��فند قيمت دالر ۲۶ هزار تومان بود. امااكنون به كانال 
۲5 هزار تومان وارد شده است. كاهش نرخ ارز و دستورات 
رييس جمه��ور در كاهش قيمت تاثيرگذاش��ت. رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودروي تهران توضيح داد: با اينكه 
قيمت ها كاهشي اس��ت اما خريدار در بازار نيست. به نظر 
مي رسد قيمت خودرو اگر مذاكرات وين به نتيجه برسد 
كاهش قيمت بيشتري دارد. حميدرضا حيدري، رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو مشهد گفت: بازار خودروي 
كشور از زماني كه مذاكرات وين آغاز شد، در وضعيت ركود 
قرار گرفت. او افزود: در حال حاضر يك ثبات ركودي در بازار 
مشاهده مي شود. كه حداقل تا پايان هفته تغييري نمي كند. 
پيش از اين فيروز نادري، كارشناس خودرو به تجارت نيوز 
گفته بود: بازار در حال حاضر راكد است و خريد و فروشي 
انجام نمي گيرد. معامله هايي كه در بازار صورت مي گيرد 
براي سرمايه گذاري اس��ت. چون خريد خودرو مي تواند 
در عرض يك ساعت نيز انجام شود. مردم به دليل شرايط 
ركودي بازار خريد مي كنند تا ارزش سرمايه شان افت نكند.
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سه سيگنال قوي به بازار خودرو 

ويژه

بحران نقدينگي، مانع رشد صنعت خودرو
همايش زنجيره صنعت خودرو در س��ال 1۴۰1 با حضور 
بي��ش از ۶۰۰ نف��ر از فع��االن صنعت خ��ودرو، مديران 
ش��ركت هاي قطعه سازي سراسر كش��ور، مديران ارشد 
گروه هاي خودروس��ازي و تعدادي از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي عصر روز يكشنبه 15 اسفندماه در هتل 
المپيك تهران برگزار ش��د. در اين همايش كه با استقبال 
قابل توجه و باش��كوهي از سوي فعاالن صنعت خودروي 
كشور مواجه شد معصومه پاشايي عضو كميسيون صنايع، 
حس��ين محمد صالحي داراني عضو كميسيون شوراها و 
عفت شريعتي عضو كميسيون اقتصادي، علي آذري عضو 
كميس��يون تحقيق، عزت اهلل اكبري تاالر پشتي رييس 
كميس��يون صنايع، الهويردي دهقاني عضو كميسيون 
صنايع و معادن، سيدكاظم موسوي نايب رييس كميسيون 
اقتصادي و س��يد محمدرضا مير تاج الديني نايب رييس 
دوم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي حضور يافتند. اين همايش با مدنظر قرار دادن 
موضوعاتي از قبيل چش��م انداز صنعت خ��ودرو، ارتقاي 
كيفيت، چالش ه��اي قيمت گ��ذاري، برنامه ريزي براي 
افزايش تيراژ و افزايش عمق ساخت داخل آغاز به كار كرد و 
در برگيرنده پنل هاي متعددي براي تبادل نظر ميان فعاالن 
و صاحب نظران اين صنعت بود. اميرحسين جاللي دبير 
همايش زنجيره خودروس��ازي در افق 1۴۰1 گفت: طي 
سال هاي گذشته موضوعات مختلفي از قبيل تحريم هاي 
ظالمانه، كرونا و... معضالت بسياري را براي ما ايجاد كرد اما 
امروز فرصت مناسبي فراهم شده است تا در كنار مسووالن 
كشور مسائل را مطرح كنيم. او با تاكيد براين كه اين صنعت 
جز يي صنايع بالنده و موتور محركه كشور است افزود: شواهد 
حاكي از آن است كه همزمان با مثبت بودن رشد اقتصادي 
شاهد رشد مثبت در صنعت خودرو بوده ايم. در حقيقت 
ما مي توانيم قطعه باكيفيت توليد داخل داش��ته باشيم 
اما متاسفانه شرايط مناسبي فراهم نيست. بنابر اظهارات 
دبير همايش زنجيره خودروس��ازي در افق 1۴۰1 يكي از 
داليل برگزاري اين همايش باشكوه همفكري با نمايندگان 
مجلس، مس��ووالن و اصحاب رسانه درخصوص اقدامات 
انجام شده طي چند سال اخير و همينطور برنامه هاي مدنظر 
درراستاي افزايش كيفيت و تيراژ خودرو براي سال آينده 
است.  طي سال هاي گذشته موضوعات مختلفي از قبيل 
تحريم هاي ظالمانه، كرونا و... معضالت بسياري را براي ما 

ايجاد كرداما حاال فرصت مناسبي فراهم شده است تا در 
كنار مسووالن كشور مسائل را مطرح كنيم. آرش محبي 
نژاد دبير انجمن همگن قطعه سازان كشوري در همايش 
زنجيره خودروسازي در افق 1۴۰1 با بيان اينكه بحث قيمت 
گذاري دستوري منجر به زيان انباشه اي به مبلغ 1۰۰ هزار 
ميليارد تومان براي خودروسازان شده است گفت: بخشي 
از ۴۶ هزار ميليارد توماني كه مربوط به بحث مطالبات است 
هنوز تعيين تكليف نشده است. به گفته او از سال ۹۰ تا كنون 
شاخص بورس 5۹ برابر، مواد اوليه ۲۰ برابر، قيمت خودرو 
درب كارخانه ۸ برابر و قيمت خ��ودرو در بازار آزاد به طور 
متوسط 1۶ برابر افزايش قيمت را تجربه كرده اند. محبي 
نژاد بحران نقدينگي، حل مشكل قيمت خودرو و قطعات، 
دشواري تامين مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته داخلي و 
خارجي، انرژي و خدمات را از جمله مشكالت حاد زنجيره 
تامين خودرو عنوان كرد. بنابر اظهارات دبير انجمن همگن 
قطعه سازان كشوري متوسط ارزبري ايران خودرو 1۷15 
يورو و س��ايپا 15۰5 يورو است كه در صورت عدم تامين، 
نمي توان انتظار توليد خودرو را داشت. محبي نژاد با تاكيد 
بر اين نكته كه كيفيت تنها وابسته به دستور نيست رسيدن 
به آن را وابسته به عواملي همچون قيمت متناسب، مواد 
اوليه، نقدينگي، دانش و فناوري و... دانست. او با بيان اينكه 
حاكميت بايد قوانين ضد انحصار و زيرساخت ها را فراهم كند 
بر موضوع داشتن تخصص و تجربه حضور در صنعت خودرو 
توسط سهامدار تاكيد كرد. از ديدگاه محبي نژاد قطعه سازان 
سربازان جنگ اقتصادي هستند كه طي ادوار مختلف مورد 
حمله قرار گرفته اند و چه بسا كه در اين راه عمر و زندگي خود 
را هزينه كرده اند. بحران نقدينگي، حل مشكل قيمت خودرو 
و قطعات، دشواري تامين مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته 
داخلي و خارجي، انرژي و خدمات را از جمله مشكالت حاد 

زنجيره تامين خودرو هستند.

روز گذشته همايش زنجيره خودروسازي در افق ١۴٠١ با 
حضور جمعي از فعاالن صنعت خودروسازي و قطعه سازي، 
نمايندگان و اعضاي كميس��يون صنايع مجلس ش��وراي 
اسالمي، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع، معاون 
قضايي دادستان كل كشور و... به همت انجمن صنايع همگن 
نيرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور و قطعه سازان تهران 
برگزار ش��د. اين همايش با حضور ۶۰۰ نف��ر از بزرگان اين 
حوزه و با محورهاي پيش بيني محيط عمومي و چشم انداز 
فعاليت زنجيره، برنامه ريزي براي افزايش تيراژ، اصالح سبد 
محصوالت و راهكارهاي ارتقاي كيفيت برگزار شد. در اين 
همايش مش��كالت اصلي مجموعه صنعت خودروسازي 
)خودروسازي و قطعه سازي( اعالم شد. از جمله اين مشكالت 
مي توان به بحران نقدينگي، تسهيالتي كه شوراي پول و اعتبار 
تمامي قطعه سازان را منتظر نگه داشته، سركوب قيمت  فروش 
خودرو و قطعات، بحث كيفيت، دشواري تامين  مواداوليه و 
قطعات نيم ساخته كه مستقيمًا بر قيمت و انحصار ويژه در 
خصوص مواد اوليه موثر است، اشاره شد. در همايش » زنجيره 
خودروسازي در افق ١۴٠١ « قطعه سازان بيانيه اي در راستاي 
اعالم نظرات خود براي حفظ صنعت خودروسازي و حمايت 

از توليد با كيفيت اعالم كردند.
متن بيانيه به شرح ذيل است: 

ما قطعه سازان خودرو كشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادي، 
تمام قد ايستاده ايم و از سنگر توليد و خودكفايي دفاع مي نماييم 
و از وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به نمايندگي از دولت 
محترم و متولي صنعت كشور در كنار مجلس محترم به عنوان 
قانونگذار دعوت نموده در كنار خانواده بزرگ قطعه س��ازي 
با لبيك ب��ه فرمان مقام معظم رهبري، در حمايت از توليد با 

كيفيت، ما را در اين راه ياري نموده تا تالش هاي ما منجر به 
حفظ صنعت خودرو نيز گردد. فلذا انتظارات خود را از مجموعه 

حاكميت محترم به شرح ذيل اعالم مي داريم: 
1- تصدي گري دولتي در مديريت خودروس��ازي كش��ور 
جاي خود را به سياست گذاري و حمايت راهبردي حاكميت 
بدهد و در راس��تاي اجراي صحيح سياست هاي اصل ۴۴ 
قانون اساسي، خصوصي سازي واقعي صورت پذيرفته و امور 
غير حاكميتي به بخش خصوصي واگذار گردد و همچنين 
با سياست زدايي از اين صنعت عظيم، معيارهاي نظارت بر 
عملكرد خودروسازان، شاخص هاي اقتصادي و بنگاه داري 
انتفاعي به جاي ش��اخص هاي امنيتي و سياسي با در نظر 
گرفتن منافع ذينفعان اين صنعت قرار گيرد و صنعت خودرو 

مطابق قانون تجارت و ساير قوانين جاري كشور اداره شود.
۲ - مش��كل قيمت گذاري دستوري خودرو و قطعات آنكه 
باعث تحميل ضرر و زيان انبوه به صنع��ت خودرو و از بين 
رفتن سرمايه در گردش جاري اين صنعت گرديده به صورت 
اساسي و فوري حل شود و به تبع آن قيمت گذاري قطعات 
به صورت شناور با تغيير 5 ± % نرخ نهاده هاي توليد بدون قيد 

و شرط تغيير نمايد.

۳-  تهيه و تدوين نقش��ه راه خودروس��ازي كشور و پايش 
برنامه ه��اي بلندمدت با نگاه به توليد با كيفيت و توس��عه 
خودروهاي كم مصرف و خودروهاي برقي و زمينه س��ازي 
براي تعامل با خودروس��ازان و قطعه سازان جهاني و بومي 

سازي فناوري ها و كسب سهم از زنجيره تامين.
۴-  » طرح ساماندهي واردات خودرو و قطعات آن « با توجه به 
احتمال گشايش قريب الوقوع مراودات سياسي و احياي برجام 
و آزاد شدن ارزهاي بلوكه شده پشت سدهاي تحريم، تدوين 
و اجرايي شود تا از سيل واردات بي رويه كاالي ساخته شده 
و ضربه به توليد داخل جلوگيري گردد و ارزهاي آزاد شده در 
خدمت توليد داخل و به روز آوري تجهيزات و ماشين آالت و 

تامين مواد اوليه قرار گيرد.
5- م��واد اوليه توليدي كش��ور ك��ه عمدتاً دولتي اس��ت، 
 كافي و با قيمت مناس��ب دراختيار قطعه ساز قرار گيرد و با 
داخلي سازي س��اير مواد اوليه وارداتي به خودكفايي داراي 

كيفيت باال ي داخلي كمك شود.
۶- تصويب »  بسته مشوق ساخت داخل«  پيشنهادي اين 
انجمن در راستاي حمايت از نهضت ساخت داخل و ترغيب 
سرمايه گذار بخش خصوصي در صنعت قطعه سازي كه الزمه 
آن تنظيم و اجراي مقررات جهت جلوگيري از ورود قطعاتي 

است كه ساخت داخل دارند.
۷-  بحران حاد نقدينگي ناش��ي از مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان و زيان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل 
شود و تخصيص ارز كافي از كليه روش هاي موجود از جمله 
مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهيل و تسريع در امر ثبت 
سفارش و خريد مايحتاج قطعه سازان و رفع مشكالت مرتبط 

با گمرك صورت پذيرد.

600تنازمديرانزنجيرهقطعهسازيونمايندگانمجلسدربيانيهايمشتركتاكيدكردند

الزامخصوصيسازيواقعي،راهنجاتصنعتخودروكشور

سد گاران مريوان سرريز كرد
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي كردس��تان گفت: در 
پي بارندگي هاي اخير در منطقه مريوان، س��د گاران اين 
شهرستان سرريز كرد. به گزارش روابط عمومي شركت آب 
منطقه اي كردستان، مهندس آرش آريانژاد اظهار كرد: سد 
گاران در ۲۰ كيلومتري شمال شرقي شهر مريوان واقع شده 
و حجم نرمال اين سد ۸۴.۴۲ ميليون متر مكعب، ارتفاع آن 
از پي ۶۲ متر، طول تاج 5۰۴ متر و عرض تاج آن نيز هشت 
متر است. وي افزود: اين سد با هدف تامين آب كشاورزي 

نواحي عمراني پاياب و قزلچه س��و به ميزان ۴ هزار و 5۰۰ 
هكتار و تأمين آب ش��رب و صنعتي شهرستان مريوان به 
ميزان ۲۰ ميليون متر مكعب، در سال ۹۲ آبگيري شد. در 
پي بارندگي هاي اخير تراز اين سد به 1۴1۹.11 رسيد كه 
در حالت معمول تراز نرمال آن 1۴1۹.۰۶ مي باشد. وي ادامه 
داد: حجم مفيد سد در تراز نرمال ۸۴.5 ميليون متر مكعب و 
دبي حال حاضر سرريز نيز 1 متر مكعب بر ثانيه بوده كه منجر 

به سرريز اين سد در روز يكشنبه 15 اسفند 1۴۰۰ گرديد.
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خبرروز

۱۶۸ هموطن ديگر بر اثر كرونا فوت كردند
بنا بر اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي ۱۶۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۸ هزار و ۱۱۶ نفر رس��يد و ۶ هزار و ۴۲۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به هفت ميليون و ۹۶ هزار و ۳۱۸ نفر رسيد، تاكنون ۶ ميليون 
۷۳۹ هزار و ۸۱۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و ۵۷۲ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۴۷ ميليون و ۸۰۸ هزار و ۲۸۴ 

آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

 فقر با دستور
ريشه كن نمي شود

حمايت هاي اشتباهي

 زندگي كردن مي خواهند، غذايي براي خوردن، 
نياز به امكانات بهداش��تي و درمان��ي دارند، بايد 
شرايط تحصيل رايگان براي تمام آنها فراهم باشد. 
اينها مشكالتي است كه مردم خودشان بايد آن 
را حل و فصل كنند و تنها مس��ووليت مسووالن 
همان جمع آوري وسايل پيش��گيري از بارداري 
و صدور ابالغيه براي افزايش فرزند آوري اس��ت. 
اينجا قانون هاي مهمي مثل منع خشونت عليه 
زنان، منع خش��ونت عليه كودكان و ... سال ها در 
مجلس خاك مي خورد، اما قانوني مانند صيانت از 
فضاي مجازي كه اين همه مخالف دارد در عرض 
يك سال چندين بار در صحن علني مجلس مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد و در نهايت هم به صورت 
چراغ خام��وش اجرايي مي ش��ود. آقاي رييس 
دولت! باور كنيد فقر را نمي توان با دس��تور ريشه 
كن كرد. نمي توان به بهانه افزايش تورم از افزايش 
حقوق كارگران س��ر باز زد و در نهايت بگوييم كه 
فقر بايد ريشه كن شود. نمي توان قانون رتبه بندي 
معلمان را هر سال به سال ديگر موكول كرد و در 
نهايت خواهان ريشه كني فقر شد. نمي توان بدون 
همسان سازي حقوق بازنشستگان كه اين روزها 
از ضعيف ترين اقش��ار جامعه به لحاظ اقتصادي 
هستند، سر باز زد و در نهايت براي ريشه كن كردن 
فقر نقشه كشيد. تا اين مشكالت و معضالت يك به 
يك و اصولي حل نشوند، هيچ دستوري نمي تواند 
فقر را از اين سرزمين ريشه كن كند. نمي تواند مانع 
افزايش تورم شود، نمي تواند شرايط اقتصادي و 
معيشتي مردم را بهبود بخش��د. دستور ندهيد، 

عمل كنيد!

 تحريم هاي بين المللي و محدوديت در دسترسي 
به درآمدها نيز خود به عاملي بدل شده تا اقتصاد 

ايران از اين فرايند جهاني جا بماند.
ما براي چابك سازي اقتصاد خود بايد تالش كنيم 
كه نقش دولت را در حوزه ه��اي اجرايي كاهش 
دهيم و اگر بنا بر استفاده از منابع دولتي در اقتصاد 
است، اين پول بايد به جاي استفاده در طرح هاي 
حمايتي كه بعضا به سازمان ها و نهادهايي تعلق 
مي گيرد كه هيچ آورده اي ندارند، اين پول ها را در 
طرح هاي زيرس��اختي هزينه كنيم. با آزاد شدن 
منابع دولتي و البته ميدان دادن به سرمايه گذاران 
غير دولتي مي توان انتظار داش��ت ك��ه ايران از 
فرصت هاي خود در عرصه جهاني اس��تفاده كند 
و بيش��ترين آورده را از اين حوزه داشته باشد اما 
در صورت ادامه دادن ش��يوه هاي غلط گذشته، 
عمال زيرساخت ها فراموش شده و حمايت هايي 
كه بس��ياري از آنها محل اصابت اشتباهي دارند 

همچنان اصلي باقي مي مانند.

رويداد

اين روزها مثل سابق حال و هواي تميز كردن خانه ها 
از بيرون پيدا نيس��ت، اغلب ديگر فرش هايشان را 
براي شستش��و به قاليشويي مي س��پارند و از در و 
ديوار خانه اي قالي هاي رنگارنگ آويزان نيست. اما 
س��نت خانه تكاني همچنان ادامه دارد، پاك كردن 
ديوارها و شستن كاشي ها و تميز كردن زمين خانه 
كه حاال يا س��راميك است يا پاركت. اما مساله فقط 
اين تميزكاري ها نيس��ت، مس��اله مواد شوينده اي 
اس��ت كه اغلب مادرها براي اين تميزكاري ها از آن 
استفاده مي كنند. كافي است از كنار برخي خانه ها 
در ش��هر بگذري، ب��وي تند وايتك��س و ديگر مواد 
پاك كننده تا وسط خيابان هم مي رسد، اين روزها 
اگر مادري را در تره بار يا سوپرماركتي محل ببينيد، 
از بوي��ي كه مي ده��د مي توانيد بفهمي��د، در حال 
خانه تكاني عيد بوده، انگار هم��ه مادرها اين روزها 
عطر وايتكس استفاده مي كنند. اين بو را با خودشان 
به همه جا مي برند و از نظر آنها بوي وايتكس و ديگر 
مواد پاك كننده يعني بوي تميزي خانه اي كه قرار 
است براي سال نو، پاكيزه باشد. اما استفاده بي رويه 
از اين مواد همانق��در كه مي تواند به پاكيزگي خانه 
كمك كند مي تواند عامل بيماري براي افراد خانه و 
به خصوص فرد استفاده كننده و البته كودكان باشد.

   از مواد شوينده استاندارد استفاده كنيد
رييس مركز س��المت محيط كار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي گفت: در آستانه سال نو 
و همزمان با س��نت خانه تكاني در كشورمان توجه 
به اصول ايمني در مصرف مواد شوينده براي حفظ 
سالمت امري ضروري است. جعفر جندقي ايرنا افزود: 
بدترين شكل استفاده از مواد پاك كننده و شوينده 
آن است كه آنها را با آب گرم مخلوط كنيم يا از آنها در 

محيط هاي بسته اي كه بخار آب وجود دارد، استفاده 
شود. او اظهار داشت: ضرورت دارد هنگام خانه تكاني 
از پاك كننده استاندارد استفاده شود. از مصرف مواد 
شوينده و پاك كننده ها در فضاهاي بسته خودداري 
كنيد، بخار متصاعد ش��ده از تركيب جوهرنمك و 
وايتكس بس��يار براي چشم، پوست و ريه خطرناك 
اس��ت و بايد از تركيب اين دو ماده جداً پرهيز شود. 
جندقي ادامه داد: هنگام شستشوي حمام و سرويس 
بهداشتي از ماس��ك هاي محافظ اس��تفاده كنيد، 
پنجره ها را باز و تهويه را روش��ن كنيد تا جريان هوا 
برقرار شود. تهويه مناسب محل، روشن كردن هواكش 
و بازكردن پنجره ها، استفاده نكردن از محلول هاي 
غليظ و استفاده از ماسك مخصوص يا بستن دستمال 
ضخيم مرطوب بر روي دهان و بيني مي تواند تا حد 
زيادي از بروز آلرژي ها و پيشگيري از اين مشكالت 
كمك كند. پوش��يدن دس��تكش و ماسك هنگام 
استفاده از اين مواد امري ضروري است. او خاطرنشان 
كرد: استفاده از مواد شوينده شيميايي ممكن است 
باعث تشديد بيماري هاي قلبي- عروقي و ريوي شود. 
اين مواد براي زنان باردار، افراد مسن و كودكان بيشتر 
آسيب رسان است. به اين نكات به صورت ويژه بايد 
توجه ش��ود، مطمئن شويد كه استفاده، نگهداري و 
دفع موادش��يميايي، مطابق با دستورالعمل سازنده 
است. جندقي تصريح كرد: اين مواد بايد در مكاني دور 
از دسترس كودكان نگهداري شوند. درب محصوالت 
شيميايي و پاك كننده ها را محكم ببنديد. در صورت 
جابه ج��ا كردن م��واد، بقيه م��اده را در ظرف اصلي 
بازگردانيد. فرآورده هاي حاوي اين مواد را در ظروف 
ويژه نگهداري كنيد. هرگز برچسب روي ظروف مواد 
شيميايي را برنداريد، اگر برچسب روي ظروف از بين 

رفته مجدداً روي آن برچسب بزنيد.

    اقدام ضروري در مسموميت هاي ريوي
او با بيان اينكه اولين و بهترين اقدام براي مسمومان 
ريوي، خروج سريع فرد از محل سربسته و استفاده 
از هواي آزاد و قرار گرفتن در معرض جريان هواست، 
گفت: چرا كه استنشاق هواي تازه، تنفس را تسهيل 
مي كند و باعث ايجاد آرامش مي شود. خودداري از 
صحبت كردن، مفيد است. ارجاع هرچه سريع تر به 

پزشك يا تماس با اورژانس ضروري است.
جندقي اف��زود: انواع مواد ش��يميايي مي توانند به 
چشم آسيب برسانند، مواد شوينده و رنگبر از جمله 
خطرناكترين مواد براي چش��م به ش��مار مي روند 
و در ص��ورت تماس با چش��م به س��رعت به قرنيه 
آسيب جدي وارد مي كنند. مواد شوينده همچنين 
مي توانند موجب ايجاد زخم هاي شديد در پلك شده 
و اس��تفاده ازعينك حفاظتي جهت كاهش آسيب 

چشم ها توصيه مي شود.

    خطرمسموميت كودكان با مواد شوينده
رييس مركز س��المت محيط كار وزارت بهداشت، 
خاطرنشان كرد: كودكان به علت كنجكاوي ممكن 
اس��ت در تماس با اين مواد ق��رار گيرند، بي دقتي و 
سهل انگاري در استفاده، نگهداري يا جابه جا كردن 
مواد پاك كننده و سفيدكننده كودكان را در معرض 
خطر قرار مي دهد. مصرف اتفاقي اين مواد منجر به 
التهاب و سوختگي دستگاه گوارش مي شود و عمل 
بلع را با مشكل مواجه مي كند. جندقي در پايان اظهار 
داشت: محصوالت شيميايي و شوينده را هميشه در 
ظرف اصلي آن نگه��داري كرده و هيچگاه اين مواد 
را در ظ��روف موادخوراكي )مانند بطري نوش��ابه( 
نگه��داري نكنيد. اين عمل س��بب خورده ش��دن 

اشتباهي اين مواد توسط كودكان مي شود.

مخاطراتتنفسيوچشمياستفادهازشويندههاجدياست
رويخطخبر

كشفبيشازيكميليونو۴۵۰هزارقلمدارويقاچاق
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات تهران 
بزرگ از كش��ف بيش از يك ميليون و ۴۵۰ هزار 
قلم انواع دارو از افراد س��ودجو در فضاي مجازي 
خبر داد. سرهنگ داوود معظمي گودرزي درباره 
اقدامات پليس فتا در مقابله با خريد و فروش دارو 
در فض��اي مجازي گفت:  براب��ر قوانين و مقررات 
خريد و فروش دارو در فضاي مجازي جرم بوده و 
پليس با آن برخورد مي كند. خريد دارو همانطور 
كه بارها اعالم ش��ده بايد از طريق داروخانه هاي 
معتبر تهيه ش��ود تا محل خريد آن مش��خص و 
قاب��ل پيگيري باش��د. او با بيان اينك��ه در دوران 
ش��يوع كرونا برخي از افراد سودجو فعاليت خود 
را در فضاي مج��ازي افزايش دادند، گفت: در اين 
ميان افرادي هم بودند سعي داشتند با وعده هايي 
 مانند فروش واكس��ن كرونا، فروش داروي كرونا 
و ... اقدام ب��ه كالهبرداري و س��ودجويي از افراد 
كنند. همچني��ن گروه هايي ديگر ني��ز اقدام به 
ف��روش داروهاي جعل��ي و تقلبي ك��رده بودند. 
رييس پليس فت��اي تهران بزرگ ب��ا بيان اينكه 
پلي��س فتا طرحي ويژه را ب��راي برخورد با خريد 
و فروش دارو در فضاي مجازي اجرا كرده اس��ت، 
گفت: ماموران پليس فتاي ته��ران بزرگ عالوه 
بر رسيدگي به ش��كايات به طور آنالين نيز اقدام 
به رصد و گش��ت زني در فضاي مجازي كرده و با 
متخلفان در اين ح��وزه برخورد كردند. معظمي 
گودرزي ادامه داد: در همين راس��تا نيز ماموران 

از ابتداي س��ال تا پايان بهمن ماه امسال بيش از 
يك ميليون و ۴۵۰ ميليون قلم انواع دارو ش��امل 
داروهاي تقلبي، غيرمجاز، تاريخ مصرف گذشته، 
قاچاق، خارج از شبكه توزيع و ... را كشف و ضبط 
كردند. او با بيان اينكه در مجموع ۲۶ انبار نگهداري 
داروهاي قاچاق نيز مورد شناس��ايي قرار گرفت، 
گفت: همچنين ۲۲۰ نفر نيز به اتهام جرايم مرتبط 
با خريد و فروش دارو در فضاي مجازي دس��تگير 
شدند. همچنين تعدادي ديگر از افراد سودجو هم 
كه ب��ا وعده فروش دارو اقدام ب��ه كالهبرداري از 
شهروندان كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند. 
رييس پليس فت��اي تهران ب��زرگ ارزش ريالي 
داروهاي كشف ش��ده را ۷۰۰ ميليارد ريال اعالم 
كرد و گفت: افراد دستگير شده با پرونده تشكيل 
شده به دادسرا معرفي ش��دند و داروهاي كشف 
شده از آنان نيز در اختيار دستگاه هاي مسوول قرار 
گرفت تا تصميمات الزم در مورد آن اتخاذ شود. 

تغييراقليمموجبتغييرجهتجرياناتجويميشود
دبير س��تاد ملي  سياس��ت گذاري و هماهنگي 
 مديري��ت  مقابله با  پديده گردوغبار با اش��اره به 
منش��أ كاماًل بيروني گردوغبارهاي اخير، گفت: 
مطالعات نش��ان مي دهد كه بح��ث تغيير اقليم 
موجب تشديد و نيز تغيير جهت جريانات جوي 
شده است.علي محمد طهماسبي بيرگاني، بابيان 
اينكه گردوغبارهاي اخير در كشور تمامًا منشأ 
بيروني داشته است، اظهار كرد: گردوغبارهايي 
كه به تازگي كش��ور ما را تحت تأثي��ر قرار داده 
است ناشي از شكل گيري جبه هاي از گردوغبار 
بين ۳ كشور اردن، سوريه و عراق است. او افزود: 
اين جبهه ابتدا بخش ه��اي زيادي از عراق را در 
برگرفته و بعد وارد كش��ور ما ش��ده است. دبير 
ستاد ملي سياست گذاري و هماهنگي مديريت 
مقابل��ه با پديده گردوغب��ار دو علت عمده براي 
بروز اين پرد و غبارها برشمرد و گفت: علت اول 
بحث جريانات جوي است كه در اثر تغيير اقليم 
به وجود آمده اند و دومي��ن دليل هم مربوط به 
خش��كيدگي مناطق غربي عراق به ويژه استان 
اال نبار و رهاش��دگي اراضي كشاورزي و كمبود 
آب در اين كش��ور اس��ت. طهماس��بي تصريح 

كرد: در حال حاض��ر جريانات جوي قوي در آن 
منطقه شكل گرفته است كه قباًل جهت متفاوتي 
داش��تند. مطالعات نش��ان مي ده��د كه بحث 
تغيير اقليم موجب تش��ديد و ني��ز تغيير جهت 
اين جريانات ش��ده اس��ت. او بابيان اينكه براي 
۸ كانون گردوغبار پيراموني كش��ور، يك برنامه 
عمل منطقه اي تهيه ش��ده اس��ت، خاطرنشان 
كرد: برنامه عمل منطقه اي منشأهاي گردوغبار 
برون مرزي منطبق بر مطالعات شناسايي مناطق 
در خارج از كش��ور اس��ت و بر اين اساس ۲ زير 
برنامه يكي براي غرب آسيا و ديگري براي بخشي 

از آسياي ميانه تهيه شده است. 

رييس دولت در حالي دس��تور ريشه كن 
ش��دن فقر را مي دهد كه مجلس در پي 
ح��ذف ارز ترجيحي اس��ت و اين روزها 
دوباره بحث بر س��ر اين ماجرا باال گرفته است. مساله 
اينجاس��ت كه آيا راه حل هاي ارايه شده اعم از احياي 
نظام كوپني به شيوه جديد تا تامين برخي اقالم خاص 
به جاي پوشش همه اقالم مي تواند براي جامعه امروز 
ايران كه از لح��اظ اقتصادي كامال بحران زده اس��ت، 
مناسب باش��د. فروردين ۱۳۹۷ بود كه دالر ترجيحي 
ي��ا هم��ان ارز ۴۲۰۰ توماني با دس��تور و توضيحات 
جهانگيري )معاون رييس جمه��ور وقت( پا به عرصه 
اقتصاد ايران گذاشت. به همين علت تا سال ها نرخ ارز 
)كه دولت در شرايط اضطراري خروج ترامپ از برجام 
آن را مطرح كرده ب��ود( به »دالر جهانگيري« معروف 
ش��د؛ دالري كه بعدها موجبات بحث ه��ا و آفت هاي 
اقتصادي متعددي را فراهم كرد و البته توانست شرايطي 
را رق��م بزند كه دولت بتواند با مناب��ع باقي مانده خود 
مدتي قيمت ها را با سوبس��يدي كه به واردات مي داد، 

كنترل نمايد. 
ابتداي هفته گذشته در ميان تمامي اما و اگرها و موافقت 
و مخالفت ها، سرانجام دولت طرح تخصيص جديدي 
براي ارز را به مجلس برد. هرچند عليرضا پاك فطرت 
)نماينده مردم ش��يراز( با اص��رار گفت كه تصويب ارز 
ترجيحي بدون كار كارشناسي ظرف چند دقيقه انجام 
شد و با وضعيت مالي فعلي، دولت به تعهدات جبراني 
خود در مقابل ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني عمل نخواهد 
كرد، با اين همه، دولت مدعي اس��ت كه در اين رابطه 

كارشناسي كاملي انجام داده است. 
برخي نمايندگان مجلس البته روايت آرام تري از صحنه 
داشته و به دولت اطمينان كاملي دارند. هرچند برخي 
كارشناسان چنين تلقي مي كنند كه مجلس قرار است 
از زير تعهدات خود به كارگران و فرودستان جامعه در 
اين شرايط معيشيتي خاص شانه خالي كند، اما برخي 
نمايندگان اين طرح را به نفع كشور و به خصوص اقشار 
آسيب پذيري مي دانند كه از فساد ناشي از تخصيص 
رانتي ارز ۴۲۰۰ آس��يب ديده ان��د. علي جدي )عضو 
كميس��يون صنايع مجلس و رييس س��ابق دانشگاه 

كشاورزي ايران( بر استقالل تشخيص اقتصادي دولت 
در برابر مجلس تاكيد دارد. اين كارشناس حوزه اقتصاد 
كشاورزي با اش��اره به اين نكته كه »بحث ما اين است 
كه ارز ترجيحي حذف نش��ده بلكه منابع آن به سمت 
گروه هاي هدف مصرف كننده گردش كرده است«، به 
ايلنا گفت: ما عمال دست دولت را براي توزيع منابعي 
كه مجلس به جاي تامين ارز ترجيحي مقرر كرده، باز 
گذاش��تيم زيرا دولت به دليل شرايطي كه دارد، بهتر 
است خود تشخيص دهد آيا مي تواند براي واردات ارزان 
كاالها رقمي تخصيص دهد يا بهتر است مستقيم كاال يا 

مبلغي را به دست مصرف كننده برساند؟
عل��ي ج��دي ضم��ن تاكيد ب��ر اينك��ه »دول��ت با 
زيرس��اخت هايي ك��ه دارد بهتر مي تواند تش��خيص 
دهد ك��ه منابع را چطور تخصيص ده��د«، بيان كرد: 
ما به عنوان مجلس در اين امر دخالتي نمي كنيم زيرا 
دولت اين توانايي را دارد كه تصميم بگيرد و ما براي آن 
تكليف نمي كنيم.  او در پاسخ به اين سوال كه »ترجيح 
نمايندگان مجلس در سياست گذاري براي اختصاص 
منابع حاصل از صرفه جويي ارزي دولت چيس��ت؟« 
بيان كرد: ترجيح مجلس��ي ها اين اس��ت كه دولت به 
نحوي منابع خود را اختصاص دهد كه قيمت ها در بازار 
كنترل شود و التهابي ايجاد نشود. كااليي كه به دست 
مصرف كننده مي رس��د نبايد با اكنون تفاوت قيمتي 
داشته باشد. ما تنها نظارت مي كنيم كه اين منابع خارج 

از اين حوزه تامين كاال تخصيص نيابد. 

    دولت با بي اخالقي توپ  حذف
 ارز ترجيحي را به زمين مجلس انداخت

البته همه نمايندگان خانه ملت مانند علي جدي فكر 
نمي كنند. برخي از نمايندگان آش��كارا طرح دولت و 
س��پردن فوري آن به مجلس را نوعي ف��رار رو به جلو 
تلقي مي كنن��د. در اين زمينه معين الدين س��عيدي 
)سخنگوي كميس��يون كش��اورزي و نماينده مردم 
چابهار( در پاسخ به سوالي در رابطه با نحوه تخصيص 
منابع ناشي از سياست جديد ارزي دولت به ايلنا گفت: با 
رايزني هاي متعددي كه دولت انجام داد، در نهايت آقاي 
الياس نادران پيشنهادي دادند كه فعال از سوي دولت 

پذيرفته شده است. به اين ترتيب كه قرار است كاالهاي 
اساس��ي با كاالبرگ الكترونيكي ب��ه گروه هاي هدف 
ارايه شود. اعتبار اجراي اين طرح نيز ۲۵۰هزار ميليارد 
تومان است كه ش��امل قيمت گندم، دارو و نهاده هاي 
دامي و كنجاله ها است. به اين ترتيب از سال آينده به 
جاي ارز ترجيحي، دالر اختصاصي در بودجه براساس 
س��امانه  اي. تي. اس يا س��امانه معامالت الكترونيكي 
است. به عبارت بهتر، برخالف مصوبه ۹ميليارد دالري 
كميسيون تلفيق، ما به اين رقم رسيده ايم. اكنون ۱۹۴ 
نماينده مجلس نيز به پيشنهاد مطرح شده توسط آقاي 
نادران راي مثبت داده اند و دولت نسبت به اجراي اين 

طرح مكلف است.  
نماين��ده مردم چابهار با اش��اره به اينك��ه »اين طرح 
هم فوايدي خواهد داش��ت و هم عوارض��ي را از خود 
نش��ان خواهد داد«، اظهار كرد: هيچ كدام از كس��اني 
كه موضوعات اقتصادي را در ش��رايط فعلي اقتصادي 
كش��ور دنبال مي كنند، انكار نمي توانند بكنند كه ارز 
۴۲۰۰توماني سياستي از ابتدا اشتباه بوده و مشخص 
نيست اين رقم چرا ۴۲۰۰تومان تعيين شده است. اين 
رقم هم موجبات فساد و هم سوءاستفاده هايي را فراهم 
مي كرد و در نهايت نمي توانست ادامه يابد. ليكن مساله 
بر سر شكل تخصيص منابعي است كه به جاي تامين ارز 
ترجيحي ۴۲۰۰توماني قرار است توزيع شود. بسياري 
از كساني كه ارز دونرخي دريافت كردند درگير فساد و 

سوءاستفاده ناشي از دوقيمتي بودن ارز شدند. 
اين نماينده مجلس با بيان »اينكه دولت مكلف شده تا 
قيمت كاالهاي اساسي را در سطح قيمت هاي شهريور 
ماه ۱۴۰۰ نگه  دارد« افزود: ما نبايد شاهد شوك تورمي 
حذف اين ارز باش��يم. سياست تثبيت قيمت ها البته 
بنابر تجربه تاريخي سياستي شكست خورده است، لذا 
مجلس موظف است تا نظارت خود بر منابع حاصل از 
صرفه جويي هزينه هاي پرداخت ارز ترجيحي را افزايش 
داده و مراقبت الزم را در برابر عملكرد دولت انجام دهد. 

    دولت قبل از پرداخت يارانه يا كاالبرگ 
بازار را مطالعه كند

در اين مي��ان برخي از كارشناس��ان اقتصادي پس از 

طرح بحث سياس��ت جديد ارزي دولت براي بودجه 
سال آينده، نگراني هاي خاص خود را داشته و با توجه 
به تجربه حذف سوبسيدهاي دولتي، چندان به طرح 
خوش بين نيس��تند. يكي از اين افراد مصطفي شريف 
)استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي و كارشناس 
مسائل اقتصاد كشاورزي( است كه نسبت به آينده طرح 

و راهكارهاي مطرح شده ابراز نگراني مي كند. 
اين اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي تهران با 
اش��اره به طرح حذف ارز ترجيح��ي و توزيع منابع آن 
ميان جامعه از س��وي دولت به ايلنا گفت: هر طرحي 
براي پياده س��ازي و اجرا بايد حول آن مطالعه صورت 
بگيرد. يكي از مشكالت اساس��ي ما اين است كه ما از 
ايده اقتصادي ذهن سياست مداران به طرح اقتصادي 
و محاس��بات مي رس��يم؛ درحالي كه برعكس، بايد از 
مطالعه و محاسبه به طرح اقتصادي برسيم و اين طرح 
را به تاييد سياست گذاران برسانيم. ما در ايران معموال 
بعد از اجراي يك سياست به اين جمع بندي و مطالعه 
مي رسيم كه آيا طرح يا سياست مان درست بوده يا از 

اساس قابل اجرا بوده يا خير!
شريف با تاكيد بر اينكه »مسير ناهمواري كه در مسير 
اجراي طرح هايي از اين قبيل ايجاد مي ش��ود، مسير 
ناهموار فساد و سوءاستفاده است كه در ايران هر طرح 
اقتصادي را تهديد مي كند«، اضافه كرد: بايد مواظب بود 

و در هر سياست اقتصادي نبايد بي گدار به آب زد. دولت 
اكنون دو راهكار دارد؛ يا بايد بازار را به حال خود رها كند 
تا خود قيمت ها به يك نقطه نهايي برسند يا اينكه خود 
انحصار بازار كاالهاي اساسي را برعهده بگيرد. هركدام 
از اين دو سياست معايب و مزايايي دارند كه در اين ميان 
دولت بايد با مطالعه وضعيت اقتصاد به اين نتيجه برسد 

كه معايب كداميك براي او كمتر است. 

     دولت از لحاظ نظري و عملي
 اراده كنترل بازار رها و ولنگار را ندارد

اين فقط اقتصاددانان كاركش��ته و قديمي نيس��تند 
كه با يادآوري م��دل مديريتي اقتصاد در زمان جنگ، 
وضعيت آن روز را به ام��روز ترجيح داده و راه حل را در 
احياي برخي مديريت هاي متمركز و كنترل حداكثري 
دولت بر قيمت ها و احياي توجه به كارگران و گروه هاي 
فرودست اجتماعي قلمداد مي كنند. برخي از فعاالن 
كارگري از هر طيف و عقيده اقتصادي و سياس��ي نيز 
بر اين باور هستند كه تجربه س��ال هاي ابتدايي پس 
از انقالب تا حد زيادي توانس��ت شرايط دشوار جنگي 
و برهم ريختگي ه��ا و محروميت ه��اي باقي مانده را با 
امكانات اندك رفع كند. هرچند امكان احياي شرايط 
آن روز به زعم كارشناسان و كارگران كمتر از ديروز مهيا 
باشد، با اين حال افق پيش رو مي تواند پس از سه دهه 

تجربه سياست هاي اقتصادي بازارگرا قابل ترسيم تر از 
گذشته باشد.  عبداهلل وطن خواه )فعال كارگري( تقريبا 
عقيده مشابهي دارد. او با اشاره به سياست جديد ارزي 
مجلس و دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را عامل افزايش تورم 
و يك شوك اقتصادي به بخش هاي فرودست جامعه؛ 
ارزيابي و الزمه اجراي هر سياست اقتصادي براي جبران 
اين شوك در شرايط خطير فعلي كشور را اداره متمركز 
اقتصادي با مش��اركت اجتماعي ارزيابي مي كند. وي 
در اين رابطه به ايلنا گفت: اين اقدام دولت با آن ادعاي 
رييس جمهور مبني بر از بين بردن فقر مطلق طي دو 
هفته نمي خواند و غيرمنطقي است كه با اين وضعيت 
ولنگاري اقتصادي و بازار اميد داش��ته باشيم تا بحث 
جبران مافات ضربه حاصل از ارز ۴۲۰۰توماني به سفره 

كارگران و مستمندان حل شود.
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه براي حل مساله 
توزي��ع اقالم يا كاالهاي اساس��ي بايد تعاوني هاي 
مصرف كارگري احيا شوند، افزود: در شرايط فعلي 
كه چند دهه اس��ت تعاوني ه��اي مصرف كارگري 
تعطيل شده، امكان رس��يدن به اين هدف ممكن 
نيس��ت. تا زماني كه تعاوني هاي متمركز كارگري 
مانند سال هاي ابتداي انقالب وجود نداشته باشند، 
هرگونه ادعا درباره توزيع عادالنه و منطقي اقالم و 

كاالهاي اساسي ادعايي بيش نيست.

گزارش

حذفارزترجيحيچهعواقبيبرايمردمدارد

فرار رو به جلو دولت يا بررسي دقيق بازار


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

