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يادداشت- 1

دولتي با هزينه هاي بي شمار
يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه باعث شده مشكالت كليدي 
در اقتصاد ايران ناديده گرفته 
ش��وند، توج��ه به حواش��ي و 
پرداختن به موضوعاتي است 
كه اولويت نيس��تند. در كشور 
ما همواره نهادها و مس��ووالن 
به دنبال پيدا كردن مقصر براي 
مشكالت هستند و آنقدر اين دعواها باال مي گيرد كه بعضا 
توجه به مسائل كالن فراموش مي شود. در ماه هاي گذشته 
و با توجه به اينكه تمام قواي كشور از نظر سياسي به يكديگر 
نزديك شده و يك خط فكري را دنبال مي كنند، اين انتظار 
به وجود آمد كه مشكالت با سرعت بيشتري حل شوند 
اما همانطور كه در فرايند بررس��ي بودجه مشخص شد، 
همچنان اختالف نظرهاي فراواني باقي مانده و در تعيين 
يك مس��ير واحد براي آينده اقتصاد اي��ران اما و اگرهاي 
فراواني وجود دارد. از س��وي ديگر ما با دولتي طرفيم كه 
در بخش هاي مختلف اقتصادي حضور دارد و هزينه هاي 
فراوان��ي را در اين حوزه ها متحمل ش��ده و با وجود تمام 
شعارها و برنامه ها، هنوز راهكاري براي كاهش تصدي گري 
دولتي وجود ندارد. وقتي دولت بزرگ باش��د، قطعا پيدا 
كردن منابع مالي برايش دشوار خواهد شد و وقتي اوضاع 
به هم مي ريزد اين فش��ار تامين مناب��ع مالي در تمامي 
بخش هاي اقتصاد خود را نشان مي دهد. در سال هاي اخير 
و با توجه به تحريم هاي اقتصادي، بخشي از اين فشار خود 
را نشان داده اما بايد در نظر داشت كه تمام مشكالت اقتصاد 
ما به تحريم باز نمي گردد. در واقع در صورتي كه مذاكرات 
هسته اي به نتيجه دلخواه برسد، مي توان انتظار داشت كه 
در كوتاه مدت بخشي از مشكالت در تامين منابع اعتباري 
بهبود يافته و به اين ترتيب فشار به بخش هايي چون نظام 
بانكي كشور كاهش يابد اما در بلندمدت بايد فكري ديگر 
داشت. تا زماني كه ما برخي مباني اقتصاد خود را اصالح 
نكنيم و راه هايي براي خ��روج از بحران هاي داخلي پيدا 
نكنيم، ش��رايط تغيير نخواهد كرد. ايران براي سال هاي 
طوالني با مشكالتي چون تورم، ركود، بيكاري و فشار بر 
ادامه در صفحه 8 توليد مواجه بوده و راهكار اين... 
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جنجال هاي حذف ارز ترجيحي

يادداشت-3يادداشت-2

 بورس 
در فصل بهار 

 تاثيرات مخرب آلودگي هوا
 بر روان انسان

امسال بازار س��رمايه در ابتدا 
با رش��د 7 درصدي هفته اول 
خودش را س��پري ك��رد و در 
هفته دوم با كمي نوسان به عدد 
1.468 رسيد.   بازار سرمايه در 
حال حاضر هيج��ان خاصي 
ب��راي خريد و فروش س��هام 
ندارد. اما ش��اهد تغييرات در 
قوانين بازار سرمايه و جلب اعتماد از دست رفته اهالي بازار 
سرمايه هستيم تا رقابت بهتري در بازار سرمايه رقم بخورد. 
در سال جديد با تدابير جديدي براي رقابت عادالنه تر در 
بين سهامداران همچون با افزايش عمق مظنه بازار - كه 
يكي تصميم  هايي بود كه هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق  به��ادار گرفت - و از 15 فروردين نمايش نامحدود 
عمق مظنه در اختيار همگان قرار گرفت، به نحوي  كه 
تمامي معامله گران آنالين هم بتوانند از اين مزيت استفاده 
كنند، اجرايي شد. همچنين با تصميم مجلس، پرداخت 
سود سهامداران از طريق سامانه سجام اجباري شد و باعث 
نظم و يكپارچگي در بازار سرمايه خواهد بود. در صورت 
پرداخت سودهاي توزيعي از هر طريقي به جز سجام، ناشر 
مكلف است مبلغ سود را با بيست درصد )۲۰%( جريمه 
پرداخت كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است 
بر اجراي اين بند نظارت كند. مديران متخلف از اجراي 
اين حكم، با شكايت سازمان بورس اوراق بهادار به انفصال 
از خدمت در دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي سهامي 
عام به مدت 6 ماه تا دو سال محكوم مي شوند. همچنين 
تغيير دامنه نوس��ان كه در انتظار تصويب هيات مديره 
سازمان بورس است برنامه اي هست كه به هيات مديره 
سازمان بورس پيشنهاد شد، اين بود تا در هر فصل يك 
درصد و به صورت متقارن به دامنه نوسان اضافه شود كه 
اين تغيير تا س��قف 1۰ درصد ادامه خواهد داشت. فعال 
زمان مش��خصي را براي اجرايي شدن تغييرات اعمال 
شده در دامنه نوسان اعالم نشده است  در چند ماه اخير 
افزايش تقاضا انرژي در جهان و جنگ روسيه و اوكراين 
تاثير بس��زايي در بازار كاموديتي ها داشت به  طوري كه 
قيمت نفت واكنشش را به اعداد باالي 1۰۰ دالر هم نشان 
داده است. رشد نرخ انرژي در سطح دنيا منجر به افزايش 
هزينه هاي حمل ونقل مي شود قيمت هاي اوره، آلومينيوم 
و نيكل رشد قابل توجهي رو داشته اند. بنابراين با توجه به 
مشخص شدن نرخ انرژي براي صنايع مختلف در غالب 
بودجه 14۰1 و سقف ۲و5 هزار توماني براي نرخ سوخت 
و خوراك برخي صنايع از جمله پتروشيمي ها رشد نرخ ها 
در بازار كاموديتي منجر به افزايش درآمد در نهايت منجر 
به رشد سودآوري اين شركت ها مي شود. اجراي توافق 
برجام در كنار رشد كاموديتي ها باعث كاهش تخفيف 
شركت هاي صادراتي و كاموديتي محور داخلي مي شود 
كه با هم مي تواند منجر به رشد درامدهاي اين شركت ها 
شود.  بازار سرمايه در قرن جديد، بسياري از سهامداران را 
ادامه در صفحه 8 به آينده بازار اميدوار كرده است.  

براس��اس نتايج پژوهش هاي 
ه��وا  آلودگ��ي  پزش��كي، 
مي توان��د موج��ب افزاي��ش 
اضطراب، اس��ترس، خشونت 
و پرخاش��گري، كاه��ش توان 
فك��ري، يادگي��ري و تمركز، 
افس��ردگي و برخي اختالالت 
روان تن��ي و ذهني ش��ود. اين 
آلودگي همچنين آسيب هاي جسمي ناشي از روان تني 
را افزايش داده و به طور مستقيم سبب آسيب هاي مغزي 
و كاهش عملكرد مغز خواهد ش��د. برخي از آس��يب هاي 
روحي نظير خش��ونت و پرخاشگري همچنين سازگاري 
با محي��ط اجتماعي را كاهش داده و س��بب واكنش هاي 
آني )ف��وري( در برابر محرك هاي محيطي خواهد ش��د. 
آلودگي هوا تاب آوري اجتماعي در برابر فشارهاي محيطي 
را كاهش داده و بنابراين پرخاشگري را رواج مي دهد. يكي 
از مهم ترين چالش هاي جوامع صنعتي نيز مصائب ناشي 
از آلودگي هواست كه خانه نش��يني و... را به دنبال خواهد 
داشت. افزايش زودرنجي هم به عنوان يكي ديگر از تبعات 
مخرب آلودگي هوا كه گاه س��بب »خودبيماري انگاري« 
مي شود، بروز رفتارهاي وس��واس گونه را به دنبال خواهد 
داشت. براس��اس برخي تحقيقات، آلودگي هوا اختالالت 
عصبي شنوايي همچون كاهش شنوايي حسي حركتي، 
اختالالت يادگيري و حتي عالئم اوتيسم و بيش فعالي )در 
كودكان( را هم به دنبال داشته است. اين آلودگي همچنين 
با تاثير مستقيم بر سيستم عصبي مركزي كاهش اعتماد 
به نفس، رفتارهاي غيرس��ازگارانه، زوال عقل و فراموشي، 
آلزايمر و پاركينسون را سبب شده و هر يك از اين آسيب ها 
مي تواند خلق وخوي افسرده را افزايش دهد. تنفس ذرات 
آلوده در هوا و مش��اهده آس��مان آبي تيره نيز سبب خلق 
افسرده و تشديد احس��اس غم و اندوه مي شود. ارتباطات 
اجتماعي كاهش و حضور در اجتماعات كمرنگ مي شود. 
تنش، بي قراري، نگراني افزايش و س��طح كيفي زندگي و 
احساس رضايت نيز تضعيف شده و هر يك از اين مولفه ها 
سالمت روان را تحت تاثير قرار مي دهد.رشد مغز كودكان 
نيز در اثر تنفس اين ذرات آلوده )در صورت تداوم( با اختالل 
مواجه شده و اين اختالل مي تواند بهره هوشي كودكان را 
كاهش دهد. همچنين برخي از اختالالت روحي - رواني 
نظير ضعف عصبي، بيش فعالي، رفتارهاي پرخاش��گرانه 
و ضعف در برقراري ارتباطات در كودكان هم ناش��ي از اين 
آلودگي هواست. به طور كلي آلودگي هوا عالوه بر موارد ذكر 
شده باعث اختالالت روان تني و ذهني و اختالل در تمركز 
و موجب افزايش زودرنجي مي ش��ود كه در اين حالت فرد 
دچار خودبيمارانگاري خواهد شد و احساس نوعي ترس در 
فرد شكل مي گيرد و وسواس به ميزان قابل توجهي افزايش 
مي يابد، البته خود بيماري انگاري كه يكي از آسيب هاي مهم 
روحي و رواني آلودگي هوا است، چرا كه اين آسيب سبب 
اضطراب بيماري مي شود، به عبارت ديگر »خودبيمارانگار« 
ادامه در صفحه 8 علي رغم برخورداري از... 

سيده معصومه فتحي مقدمسهيال نقي پور

 شرايطوشكلرقابت
درصنعتاستخراجرمزارزهاعوضشدهاست

 تورمتوليدمسكن
بهبازارمعامالتيسرايتكرد؟

 ماينينگ 
ديگر در ايران نمي صرفد

صفحه 6     همين صفحه     

 علل جهش قيمت مسكن
 در اسفند 1400

شاخصآلودگيهوايتهران
براينخستينباربرايهمه
گروهها»خطرناك«شد

 »تعادل«
درگزارشيبررسيميكند

ديروز هواي تهران با آلودگي ش��ديد ناش��ي از گرد 
و غبار در وضعيت خطرناك قرار گرفت و ش��اخص 
برخي مناطق پايتخت به 5۰۰ رسيد. گرد و غبار البته 
در بس��ياري از مناطق غربي، مركزي و حتي شمالي 
در اس��تان هاي گيالن، مازندران، خراسان رضوي و 
صفحه 5 را بخوانيد گلستان نيز بروز كرد و...  

بازار س��رمايه به قرن جديد چراغ سبز نشان داد 
و در نخس��تين روزهاي فعاليت خود صعودهاي 
چشم گيري را پشت س��ر گذاشت؛ به طوري كه 
شاخص كل بورس توانست پس از مدت ها دوباره 
كانال يك ميليون و 4۰۰ هزار واحد را فتح و حتي 
از مرز يك ميليون و 45۰ هزار واحد نيز گذر كند. 
اما عمر اي��ن روند بازار به هفته اخير نرس��يد و... 
صفحه 4 را بخوانيد  

گرد و غبار 
 »خارجي« 

در ايران

 ركورد 
 ارزش  معامالت  

شكست

گزارش

تورم توليد مسكن به بازار معامالتي سرايت كرد؟

 علل جهش قيمت مسكن
 در اسفند 1400

گروه راه و شهرسازي|بازار شب عيد مسكن تهران، بر 
اساس تازه ترين گزارش آماري بانك مركزي از تحوالت 
بازار ملك پايتخت، از س��ويي دچار تورم 6.۲ درصدي 
قيمت مسكن ش��د و از س��وي ديگر، حدود ۲۰ درصد 
گستره معامالتي آن نسبت به بهمن ماه كوچك تر شد. 
از آنجا كه افزايش غيرمنتظره و جهش وار قيمت مسكن 
در اسفند سال گذشته ناشي از افزايش تقاضا نبود، بلكه 
بر عكس، منجر به افت تقاضا و معامالت ش��د، روزنامه 
»تعادل« در گزارش تحليلي خود از تحوالت آماري بازار 
مسكن تهران، علت جهش قيمت مسكن را در خارج از 
اين بازار و حتي در خارج از مناس��بات اقتصادي داخل 
كشور جست وجو كرد و به ريسك هاي »غيراقتصادي« 
مرتبط با مذاكرات هسته اي و اثر جنگ روسيه روي كند 
شدن يا توقف اين مذاكرات رسيد. مساله اي كه منجر به 
رشد مقطعي انتظارات تورمي در اسفند شد و بازارهاي 
موازي را نيز دستخوش نوسان كرد به گونه اي كه هريك 
از بازارهاي دالر، س��كه، و بازار سهام در آخرين ماه سال 
گذشته، به ترتيب 3.۲3 درصد، 4.۲4درصد و 4.9 درصد 

رشد قيمت را تجربه كردند. 
در عين حال، سعيد آسويار، كارشناس بازار مسكن گفت: 
علت افزايش قيمت مسكن ش��هر تهران در اسفندماه 
تقاضاي انباشته اي بود كه به قصد ارزاني يك سال منتظر 
مانده بود و با توجه به احتمال تورم 3۰ درصدي كاالها و 
خدمات، كساني كه خريد كردند برنده شدند. به گزارش 
»تعادل«، اين اس��تدالل با توجه به افت معامالت ملك 
در آخرين ماه از س��ال گذشته نمي تواند تفسير دقيقي 
از تحوالت بازار اسفند ملك به دست دهد. آسويار اما در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: مردم از آن جا كه ديدند برجام 
فعال به نتيجه نرسيده و قيمت دالر كاهش چشمگيري 
نيافته، مقداري نگران شدند و براي مصون ماندن از تورم 
احتمالي سال بعد اقدام به خريد مسكن كردند. اصلي ترين 
دليل رش��د 6 درصدي قيمت مسكن ش��هر تهران در 
اسفندماه، انجام خريدهايي بود كه طي يك سال به اميد 
ارزاني جمع شده بود. وي افزود: انتظارات تورمي همواره 
در اقتصاد ايران وجود دارد كه اواخر سال بروز پيدا مي كند. 
تصور عمومي اين بود كه در سال 14۰1 قيمت كاالها و 
خدمات حدود 3۰ درصد به طور ميانگين افزايش مي يابد. 
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به رشد تا 5۰ درصدي 
قيمت مصالح ساختماني در يك سال گذشته تاكيد كرد: 
كساني كه در اواخر سال گذشته اقدام به خريد مسكن 
كردند به نظر من برنده شدند؛ چرا كه قيمت تمام شده 

ساخت در سال جاري افزايش مي يابد.
آسويار بيان كرد: قيمت مصالح ساختماني 5۰ درصد و 
عوارض شهرداري 4۰ درصد افزايش يافته است. زمين 
شهري قابل ساخت نيز وجود ندارد. بنابراين قيمت زمين 

باال مي رود. نرخ دس��تمزد هم در ظاهر 57 درصد رشد 
داش��ته اما عمال وقتي وارد نيروي كار مي شود به 7۰ تا 
1۰۰ درصد مي رس��د؛ زيرا س��ازنده اي كه به طور مثال 
1۰۰ نفر پرس��نل در پروژه خود دارد در مواقع بيكاري و 
بارندگي بايد دستمزد بدهد. وي در تشريح وضعيت بازار 
ساخت و ساز در اواخر س��ال گذشته گفت: از نيمه دوم 
اسفندماه، دالالن آهن، كاشي،  سراميك و به طور كلي 
مصالح س��اختماني از فروش خودداري مي كردند؛ زيرا 
اگر مي فروختند بايد در ارديبهشت با قيمت هاي باالتري 
همان كاالها را مي خريدند. اين كارشناس بازار مسكن 
اظهار كرد: با فروكش ك��ردن هيجانات، مردم مقداري 
نسبت به اتفاقات مثبت در اقتصاد نااميد شده اند. البته 
ش��خصا به انجام كارهاي مهم در اين دولت اعتماد دارم 
و معتقدم اين نيروهايي كه صورت جه��ادي در وزارت 
راه و شهرسازي حضور يافته اند توانايي افزايش ساخت 

و ساز را دارند.

سيگنال افزايشي گزارش بانك مركزي
از سوي ديگر، خشايار باقرپور، كارشناس اقتصاد مسكن بر 
اين باور است كه انتشار گزارش هاي ماهانه بانك مركزي 
از متوسط قيمت مسكن در تهران، به بروز تورم انتظاري 
و افزايش احتمالي قيمت مسكن در ماه هاي آتي دامن 
مي زند. باقرپور در گفت وگو با مهر درباره تحليل گزارش 
بانك مركزي اظهار كرد: افزايش 6.۲ درصدي در اسفند 
سال گذشته ظرف 18 ماه گذشته بي سابقه بوده و طي 
يك سال و نيم گذشته ما در هيچ ماهي افزايش قيمت 
6.۲ درصدي را تجربه نكرده بوديم. وي افزود: اگر بخواهيم 
عوامل موثر بر اين افزايش قيمت در اسفند سال گذشته 
را شناسايي كنيم بايد بگوييم اين همان فنر فشرده شده 
قيمت ها در بهمن ماه است كه ديديم افزايش قيمت به 
زير نيم درصد رسيد. برخي كارشناسان اعالم كردند تورم 
بازار مسكن مهار شده و قيمت به سمت كاهشي حركت 
كرده است. درحالي كه در اسفند خيلي زود اين فنر آزاد 
و به رشد باالي 6 درصد قيمت ها انجاميد كه اصلي ترين 
دليل آن هم تورم حاكم بر فضاي توليد مس��كن است. 
كارشناس صنعت ساختمان يادآور شد: نكته مهم بعدي 
كاهش تعداد معامالت است، يعني در اصل همان ركود 
تورمي كه انتظار داشتيم در اسفندماه مجدداً نمود پيدا 
كرد و نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد تعداد معامالت كمتر 
شده است. وقتي بازار در اسفند ماه چنين افزايش قيمتي 
را تجربه مي كند ولو اينكه اين افزايش قيمت مربوط به 
چند منطقه خاص در تهران باش��د، قطعًا طي چند ماه 
آينده به دليل افزايش انتظارات تورمي، ش��اهد افزايش 
تعداد معامالت خواهيم بود. چراكه خريداراني كه منتظر 
ادامه در صفحه 8 كاهش قيمت بودند با... 

نظر اقتصاددان

حسين راغفر: افزايش باالي نرخ تورم 1401 نسبت به سال گذشته

 پيامدهاي اقتصادي واگذاري فروش نفت 
به نهادهاي قدرت

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: عوامل 
متعددي علت افزايش نرخ تورم هس��تند و يكي 
از آنها موادي اس��ت كه در بودج��ه 14۰1 ديده 
شده اس��ت به عنوان مثال در بودجه آمده بخش 
قابل توجه��ي از فروش نفت به نهادهاي دولتي و 
نظامي واگذار ش��ود كه اين پيامدهاي سنگيني 
براي اقتصاد كشور خواهد داشت و انتظار چنين 

موضوعي در دولت يكپارچه نمي رفت.
حسين راغفر در گفت وگو با ايلنا درباره پيش بيني 
و تحليل برخي از كارشناس��ان مبني بر تورم سه 
رقمي در س��ال جاري اظهار داشت: به طور قطع 
نرخ تورم امسال نس��بت به سال گذشته افزايش 
پيدا خواهد كرد اما بايد توجه داش��ته باشيم كه 
آماري كه دولت از روند ن��رخ تورم ارايه مي دهد 

با واقعيت هاي زندگي مردم بسيار فاصله دارد.
وي با اش��اره به داليل افزايش نرخ تورم در سال 
جاري گف��ت: عوام��ل متعددي عل��ت افزايش 
نرخ تورم هس��تند، يكي از آنها موادي اس��ت كه 
در بودجه 14۰1 ديده ش��ده ب��ه عنوان مثال در 
بودجه آمده بخش قابل توجه��ي از فروش نفت 
به نهادهاي دولتي و نظامي واگذار ش��ود كه اين 
پيامدهاي س��نگيني براي اقتصاد كشور خواهد 
داش��ت و در حالي ش��اهد آن در بودجه هستيم 
كه انتظ��ار چنين موضوع��ي در دولت يكپارچه 
نمي رفت.  اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 
واگذاري فروش نفت در واقع هزينه داد و س��تد 
در اقتصاد را به شدت باال مي برد، تاكيد كرد: اين 
اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام اين 
عوامل بر روي بي ثباتي اقتصاد كالن تاثير دارد و 
در نهايت باعث مي شود سرمايه گذاري در كشور 

كاهش يابد.
راغف��ر اف��زود: ضمن اينك��ه در صورت��ي كه در 
خوش��بينانه ترين حال��ت بتواني��م نف��ت را ب��ا 
قيمت ه��اي مناس��ب و بدون ش��رايط تحريمي 
به فروش برس��انيم و ارز در همي��ن قيمت باقي 
بماند، با اي��ن قيمت ارز، ميزان س��رمايه گذاري 

باال نخواهد بود. 
وي ادامه داد: با اين شرايط مي توان گفت، ركود 
تورمي كه در تمام دهه 9۰ بر اقتصاد حاكم بوده، 

كماكان ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي درباره راهكارهاي مهار 
تورم نرخ ارز اظهار داشت: يكي از راهكارها مساله 
خروج برخي نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت 
س��رمايه گذاري در كش��ور به وجود نخواهد آمد 
و اگر س��رمايه گذاري صورت نگيرد به طور قطع 

مش��كل كنوني درب��اره تورم ادام��ه و حتي بدتر 
مي ش��ود. چراكه در صورتي كه س��رمايه گذاري 
افزايش نيابد، توليد رش��د نخواهد داش��ت و در 
اين وضعيت نابرابري و فس��اد به ش��دت افزايش 

پيدا مي كند. 
راغفر درباره تاثير مذاكرات وين بر نوسانات نرخ 
ارز و نرخ تورم، گفت: معتقدم اگر مسائل اقتصاد 
خارجي حذف هم ش��وند نتايج چنداني بر روي 
اقتصاد كش��ور در اين چارچوب موجود نخواهند 

داشت. 
با وجود آن شايد درآمدهايي حاصل شود اما اين 
درآمد موجب افزايش س��رمايه گذاري و اشتغال 
در جامعه نخواهد شد. هر چند كه در حال حاضر 
بر روي مس��ائل داللي و سفته بازي مانند واردات 
خودرو و... تمركز ش��ده چراكه فعال اين حوزه ها 
بيش��ترين بازدهي را براي نهادهاي قدرت دارند 
و مناب��ع را معطوف چنين فعاليت هايي مي كنند 
ت��ا فعاليت هاي مول��د و اش��غالزا. وي ادامه داد: 
متاسفانه به دليل هزينه هاي باالي سرمايه گذاري 
از جمله نرخ باالي ارز و از س��وي ديگر سوددهي 
بااليي كه در حوزه هاي نامولد در دست نهادهاي 
قدرت وجود دارد بعيد مي دانم از اين مش��كالت 
اقتص��ادي عبور كنند و چش��م اندازي هم درباره 
رفع اين مشكالت در برنامه هاي دولت ديده نشده 
است. اين كارشناس اقتصادي درباره ايجاد تورم 
ناش��ي از حذف ارز 4۲۰۰ اظهار داش��ت: دولت 
اگر پرداخ��ت يارانه هاي كنوني را به 1۰ برابر هم 
برس��اند، اين اقدام جز افزايش ت��ورم در جامعه 
چيزي به دنبال نخواهد داشت و وضع اقتصادي 

يارانه بگيران را هم بدتر مي كند. 
معتقدم تورمي كه در اثر حذف ارز 4۲۰۰ توماني 
بر زندگي مردم به ويژه طبقات بازنشسته، سالمند 
و افرادي كه نياز به دارو در خانواده هايشان بيشتر 
اس��ت و هزينه هاي رقم معناداري درسبد خانوار 
آنها دارد، بيشتر است و قطعا ارايه و پرداخت يارانه 
دارو به اين خانوار و اين اقشار كمكي نخواهد كرد.

وي گفت: در برنامه هاي اين دولت اقدامات موثر 
براي رفع يا كاهش اين مشكالت ديده نمي شود. 
در حالي كه دنيا به س��مت برقي شدن خودروها 
مي روند، دولت اي��ران به دنب��ال توزيع بنزين و 
يارانه آن بين مردم اس��ت كه اين عامل افزايش 
فساد مي شود و باعث دامن زدن و اقتصاد داللي و 
سفته بازي خواهد شد و هيچ يك از اين برنامه ها 
و اقدام��ات دولت ب��ه بهبود وضع م��ردم كمكي 

نمي كنند.

صفحه 2 و 3و 7 را بخوانيد    

تعادل|  حذف ارز ترجيحي دارو تقريبا به قطعيت 
رس��يد، در اين بين حتي مي توان تاثي��رات آن را بر 
قيمت برخي از داروها نيز مشاهده كرد. كافي است 
يكي از مس��ووالن يا نماين��دگان مجلس براي چند 
ساعت چرخي در داروخانه هاي شهر بزند و حالي از 
مردمي كه به دنبال دارو هستند بپرسد. قيمت داروها 

را ارزيابي كند و...
در واقع تا زماني كه مسووالن از پشت ميزها و پشت 
ديوارهاي مجلس بخواهند در مورد مس��ائلي از اين 
دس��ت تصميم بگيرن��د و نه خود تحقي��ق ميداني 
در رابطه با مش��كالت مردم داش��ته باش��ند و نه از 
كارشناس��ان خبره بخواهند كه در اين زمينه به آنها 
مشورت دهند، در بر همين پاشنه مي چرخد و اوضاع 
هر روز بدتر از ديروز مي ش��ود. چطور ممكن اس��ت 
وقتي نماينده مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار در 
مورد قيمت يكي از داروهاي هموفيلي سوال مي كند 
و جوابي نمي گيرد، وقتي حتي اين نماينده مجلس 
نمي داند كه طي 5 ماه گذشته قيمت اين دارو چقدر 
افزايش پيدا كرده است، در حالي كه عضو كميسيون 

بهداشت و درمان اس��ت و از جمله كساني است كه 
با ح��ذف ارز ترجيحي موافق اس��ت چطور مي توان 
انتظار داشت قوانين تصويب شده در اين نهاد به نفع 
مردم باشد و با توجه به شرايط اقتصادي و معيشتي 
آنها رقم بخورد. هر چند برخي از نمايندگان در دفاع 
از اين طرح خود از قاچ��اق دارو صحبت مي كنند و 
معتقدند حذف ارز ترجيحي مي تواند مانع از قاچاق 
دارو شود و طي روزهاي گذش��ته براي اينكه نشان 
دهند تا چه اندازه به ش��رايط اش��راف دارند خبر از 
قاچاق يك كاميون دارو به يكي از كشورهاي همسايه 
را هم منتش��ر كرده اند. اما سوال اينجاست آيا نبايد 
نهادي مستقل وجود داشته باشد كه با بحث قاچاق 

مبارزه كند، چطور ممكن است يك كاميون دارو از 
مرزهاي كشور عبور كند بدون اينكه مرزباني، نيروي 
انتظامي و ... از آن باخبر ش��وند؟ آيا تاوان بي توجهي 
ديگر مسووالن را مردم بايد با پرداخت مبالغ هنگفت 
براي تامين داروهاي مورد نيازشان به دليل حذف ارز 

ترجيحي دارو بپردازند؟

     چه كسي مسووليت تبعات اين تصميم را 
برعهده مي گيرد

احمد قويدل، عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي 
در اين باره ب��ه »تعادل« مي گويد: مس��اله كمبود 
دارو و گراني آن هر روز بيشتر از روز قبل به بيماران 

ب��ه خصوص بيم��اران خاص فش��ار وارد مي كند و 
حاال با ح��ذف ارز ترجيح��ي بس��ياري از بيماران 
نگران آينده خود و چگونگي تامين داروهايش��ان 
هستند. اينكه تعداد انگشت شماري براي جمعيت 
بزرگ��ي از بيماران كش��ور تصميم بگيرن��د و البته 
اين تصميم گيري ب��دون در نظر گرفتن ش��رايط 
كارشناسي ش��ده باش��د، مي تواند تبعات بدي به 
همراه داشته باشد، حال سوال اينجاست چه كسي 
مسووليت اين تبعات را كه از جمله مي تواند خارج 
شدن بيماران از چرخه درمان و حتي مرگ آنها باشد 
بر عهده خواهد گرفت.  مساله ارز دارو و مشكالتي 
كه در اين زمينه عنوان مي شود و اينكه باعث قاچاق 
دارو ش��ده يا باعث مي ش��ود در زمينه خودكفايي 
دارو پيشرفت نكنيم، مسائلي است كه نمي توان به 
يك باره در مورد آن تصميم گرفت.  او مي افزايد: در 
م��ورد همين بيماران هموفيلي باره��ا و بارها بيان 
ش��ده كه بيماران با كمبود داروه��اي انعقادي و به 
خصوص فاكتور 8 مواجه مي شوند، وزارت بهداشت 
ادامه در صفحه 8 و... 

تبعاتحذفارزترجيحيداروراچهكسيبرعهدهخواهدگرفت

درمان در خطر



رييس جمهور در خصوص حذف ارز ترجيحي گفت: از 
اوايل سال به اين فكر بوديم تا اين موضوع را نيز به نحوي 
مديريت كنيم كه شوك اقتصادي وارد نشود و ثبات بر 
بازار حاكم باشد و به نحوي باشد كه كار اقتصادي دنبال 
ش��ده و اصالح اقتصادي هم انجام شود. وي به موضوع 
بودجه در سال گذشته و مش��كالت اقتصادي اشاره و 
تصريح كرد: مش��كل دولت را مقام معظم رهبري حل 
كردند و با اختيارات خود اجازه دادند چند ماه باقي مانده 
س��ال ۱۴۰۰ را با حذف نكردن ارز ترجيحي وضعيت 
اقتصادي را دچار ش��وك نكنيم و با موفقيت ۱۴۰۰ را 
تمام كرديم و قانون بودج��ه ۱۴۰۱ را تصويب كرديم. 
رييس جمهور ادامه داد: از اوايل سال به اين فكر بوديم 
تا اين موضوع را نيز به نحوي مديريت كنيم كه ش��وك 
اقتصادي وارد نشود و ثبات بازار حاكم باشد و به نحوي 
باشد كه كار اقتصادي دنبال و اصالح اقتصادي هم انجام 
شود. وي گفت: در خصوص حذف ارز ترجيحي در دولت 
تصميم گيري از اول روشن بود و با ترديد سخن نگفتيم 
ضمن اينكه دولتمردان و تيم اقتصادي هم نظرش��ان 
همين است ولي اطالع رساني زودهنگامي انجام شد كه 
بايستي يك ماه بعد از آن انجام مي شد. اين اطالع رساني 
به دليل عدم هماهنگي بود. وي با تاكيد به اصل ش��عار 
»ما مي توانيم« براي رسيدن به وضع مطلوب در جامعه 
اظهار كرد: نخبگان و فرهيختگان جامعه نقش مهمي 
دارند و وجودشان، بيانش��ان و تاثيرگذاري سخنشان 
در اجتماعات موثر اس��ت چرا كه نگاه م��ردم امروز به 
نمايندگان و مسووالن و فرهيختگان و نامداران است كه 
چگونه آنها سلوك مي كنند و رفتارشان در مردم بسيار 
تاثيرگذار است؛ چه مسووالن و چه آنان كه در اجتماع 
به عنوان چهره شاخص مطرح هستند و تاثير بسزايي 
در جامعه سازي قرآني دارند. رييسي تاكيد كرد: كارهاي 
بسياري در كشور انجام شده و در اين ۴۰ سال گام هايي 
برداشته شده كه از تمام كساني كه در اين مسير نقش 
داشته اند تقدير مي كنيم، ولي راه بسيار است كه بايد آن 
را با اعتماد و اتكا به خدا پيمود. وي گفت: در اين گام دوم 
كه جوانان را هم بايد باور داشت و در اين مسير عليرغم 
وجود موانع مي توانيم و ما مي توانيم نه در ش��عار بلكه 
در عمل كه جلوه داش��ته باشد. رييس جمهور تصريح 
كرد: كشور با ظرفيت هاي بسياري كه دارد در گام دوم 
مي تواند با تجربه از گام اول اين گام را حس��اب شده و با 
دراي��ت، جهادي و انقالبي طي كن��د. وي با بيان اينكه 
راهبرد دشمن ايجاد يأس است، خاطرنشان كرد: آنچه كه 
اينجا خيلي نقش دارد، اميد به آينده و ديدن چشم انداز 
روشن است و كساني كه در جامعه اميدآفريني مي كنند 
در اين راهبرد عمل مي كنند و هر كسي با فكر و عملش 
امي��د در جامعه تزريق مي كند و از طرفي هر كس��ي با 
رفتار و اقدامش يأس و نااميدي را در جامعه مي اندازد، در 
راهبرد دشمن حركت مي كند. وي گفت: اينها هيچكدام 
منطق ما نيست؛ چرا كه منطق ما را امام به ما آموخت و 
رهبري بر آن تاكيد كردند و سرداران رشيد اسالم آن را 
طي كردند. رييس جمهوري از شهيدان »شرع پسند« و 
»سلطاني« و ديگر شهداي شاخص استان البرز ياد كرد 
و افزود: شهدا به همه ما آموختند كه در اين مسير روشن 
باي��د گام نهاد و با اميد زندگي ك��رد و امنيت و صيانت 
از كش��ور و نظام را به ارمغان آورد . رييس��ي با تاكيد بر 
اينكه شهدا پيشتازاني هستند كه به ما درس ايستادگي 
آموختند و بايد اين راه را طي كرد، اظهار كرد: روحانيت 
و بان��وان و فرهيخت��گان بايد با همكاري مس��ووالن و 

دولتمردان و با مشاركت همه دلسوزان و دغدغه مندان 
براي اعتالي نظ��ام تالش كنند. وي گفت: براي تحقق 
اين تحول مطلوب، راه رفتن معمولي نياز نيس��ت بلكه 
نياز به حركت جهادي و متف��اوت با حركت و اقدامات 
معمولي است؛ چرا كه دشمن كمين كرده و پيشرفت 
 م��ا را نمي خواهد ببين��د. وي بر توجه نخب��گان براي 
بهره مندي از فيوضات ماه مبارك رمضان جهت حركت 
در مسير تحول مطلوب جامعه تاكيد كرد و گفت: توجه 
به فيوضات و بركات ماه مبارك رمضان بسيار براي همه 

و به ويژه براي نخبگان جامعه اهميت دارد.
رييس دولت س��يزدهم اظهار كرد: قرار است در اين ماه 
مبارك از بهترين آنچه كه نزد اوست از بندگانش پذيرايي 
كند كه مقام رباني حضرت حق است و او با مقام ربانيش 
مي خواهد از بندگان��ش پذيرايي كند و بنده را با صيام و 
قيام و ليله القدر و فهم آي��ات نوراني قرآن به مقام رباني 
برس��اند و او را جلوه رب در زمين قرار دهد و ماه مبارك 
رمضان اگر توجه براي انسان نس��بت به بركات اين ماه 
باش��د بر راهوار ليله القدر مي تواند ره صدساله برود و ره 

يك عمر را طي كند.
رييسي خاطرنشان كرد: سليمان پيامبر در صبح گاهان 
يا شامگاهان ره چند ماه را در راهوار باد طي مي كرد ولي 
انسان س��الك الي اهلل مي تواند به آنچه خداوند براي اين 
امت ق��رار داده و در راهوار ليله القدر صيام و قيام و توجه 
به ماه مبارك رمضان ره يك عمر را يك شبه و يك ماهه 

طي كند، 
وي با بيان اينكه اميرالمومني��ن در يك بياني نوراني به 
كميل بن زياد نخعي مي فرمايند كه اين قلوب ظرف ها 
هستند و بهترين قلوب با ظرفيت ترين قلوب است، تصريح 
كرد: شهدا و سرداران رش��يد ما ظرفيت داشتند و حاج 
قاسم سليماني نيز چهره اي شاخص بود كه ظرفيت بااليي 
داشت و اين ظرفيت در ماه مبارك رمضان و در عبوديت 
پروردگار ايجاد مي شود. رييسي اضافه كرد: كساني كه 

داراري ظرفيت هستند در جامعه از تهديد هراس ندارند 
و از تطميع از ميدان به در نمي روند و همواره در مسير و در 
طريق انجام وظيفه هستند. وي گفت: اين عرصه ممكن 
است كه آسان نباشد ولي با ايثار و مقاومت و پايداري طي 
خواهد شد؛ چرا كه وعده الهي اين است كه پاداش از آن 
كساني است كه در اين مسير با ايستادگي و با مقاومت و با 
اصرار بر حق مسير را هموار مي كنند و موانع را برمي دارند.

    اولويت انتصاب 
با نيروهاي كارآمد بومي است

رييس جمهور در خصوص مس��ائل مطرح شده در اين 
نشست نيز گفت: بعضي از مس��ائل را بايستي استاندار 
البرز پيگيري كنند و همانطور ك��ه پيش از اين گفته ام 
در هر استاني ايجاد تغييراتي ضرورت دارد ولي آنچه كه 
به آن تاكيد ك��رده ام در انتصاب مديران به ظرفيت هاي 
بومي توجه شود و اولويت انتصاب ها با نيروهاي كارآمد 

بومي باشد.
وي با تاكيد بر اينكه اس��تاندار و مديران بايستي اولويت 
انتصاب ه��ا را ظرفيت ها و نيروه��اي تحصيلكرده قرار 
دهند، افزود: اگر افرادي از ادوار گذش��ته هنوز هس��تند 
كه كارآمدي دارن��د بمانند و اگر ندارند س��ريع و بدون 
فوت وقت تغيير يابند. رييسي به يكي ديگر از موضوعات 
مطرح شده در نشست توسط يكي از حاضران كه موضوع 
معلمان و طرح رتبه بندي آنان بود اشاره و اظهار داشت: 
معلمان داراي منزلت و ش��ان هستند ولي موضوع طرح 
رتبه بندي معلمان را بيشتر براي وجهه مالي آن مطرح 
مي كنند كه يك موضوع حاش��يه اي اس��ت. وي گفت: 
مس��اله مالي م��ورد دغدغه خيلي از كاركنان و دس��ت 
اندركاران در كشور اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و متناسب س��ازي حقوق ها و درآمدها خيلي مهم است 
ولي مهم ترين مس��اله در اين طرح مساله شأن و منزلت 
و باالرفتن كيفيت كار معلمان است تا دانش آموزان خود 

را بهتر پرورش دهند. رييس جمهور يكي ديگر از مسائل 
مطرح شده را موضوع تربيتي در مهدكودك ها دانست و 
افزود: نگاه كردن به مسائل تربيتي از دوره مهدكودك ها 
بسيار درس��ت است كه در دستور كار دولت است ضمن 
اينكه در دس��تور اخير مقام معظم رهبري در ش��وراي 
انقالب فرهنگي، تعريف جايگاه مهدكودك ها به صورت 
جدي در نظام آموزشي و پرورشي كشور ديده شود. وي به 
موضوع جوان و جوانگرايي نيز اشاره و اظهار داشت: يكي 
از دغدغه ها در به كارگيري جوانان در بدنه دولت موضوع 
تجربه آنان است كه نبايد اين موضوع براي جوانان دغدغه 
باشد كه اين موضوع را تجربه كرده ايم و خسارتي از كار با 
جوانان نديده ايم. وي با بيان اينكه در به كارگيري جوانان 
گام برداشته ايم، به موضوع وجود زندان ها در كالن شهر 
كرج و برخي شهرهاي استان كه مورد دغدغه بسياري از 
مردم است اشاره كرد و گفت: زمانيكه اين زندان ها ايجاد 
شدند شهرهاي استان اينگونه و به اين جمعيت نبود ولي 
بايد تدابير الزم براي انتقال زندان ها از كالبد ش��هرها به 
بيرون از شهرها اتخاذ شود كه يكي از موضوعات مهمي 
است كه بايستي در البرز دنبال شود. وي با بيان اينكه تيم 
هماهنگي اقتصادي دولت سيزدهم نسبت به دوره هاي 
قبلي بهتر است، به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
نيز اشاره كرد و افزود: بر روي سند تحول خيلي كار شده و 
۱۶ انديشكده كشور در خصوص اين سند نظر دارند ضمن 
اينكه بيش از ۵۰۰ صاحب نظر و استاد تمام دانشگاهي 
در حوزه هاي مختلف دانشگاهي و حوزوي نسبت به آن 

نظر داده اند.
رييسي اظهار كرد: اين سند، سندي است كه روي آن كار 
شده و انسان ها آن را نوشته اند و اگر نظر اصالحي داريد به 

دفتر رياست جمهوري اعالم شود.
وي در خص��وص انحصار صنعت خودرو ني��ز گفت: در 
بازديدي كه از ايران خودرو داش��تم هشت نكته را اعالم 

كردم كه يكي از مسائل موضوع انحصار اين صنعت بود.
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 با جريان تكفيري 
به شدت برخورد مي شود

وزير كشور ضمن محكوم كردن جنايت تروريستي در 
حرم مطهر رضوي تاكيد كرد: با جريان تروريس��تي و 
تكفيري و ترويج دهندگان اين تفكر به شدت برخورد 
خواهد شد. احمد وحيدي ضمن محكوم كردن جنايت 
روز سه شنبه در حرم مطهر رضوي، بر پيگيري و محاكمه 
عامالن اين جنايت تروريستي تاكيد كرد و افزود: اين 
اقدام يك عمليات تروريستي بسيار شنيع بود كه عليه 
سه نفر مجاهدان پرتالش و خدمتگزار مردم رخ داد كه 
ما به شدت آن را محكوم مي كنيم و شهادت شهيد بزرگوار 
اين حادثه را تبريك و تسليت عرض مي كنم. وزير كشور 
ادامه داد: اين واقعه زشت، تلخ و تروريستي نشان داد كه 
دشمن دست از ترويج تروريسم در منطقه ما برنداشته 
است. وي در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما، با اشاره 
به اينكه تروريسم منطقه ما، يك تروريسم تكفيري و 
با يك نگاه استكباري اس��ت، افزود: آنها داعش و ديگر 
گروه هاي تروريستي را ايجاد كرده اند و آبشخور فكري 
آنها هم به شكل مستقيم يا غير مستقيم همان جريان 
اس��تكباري اس��ت كه در قالب جريان تكفيري عمل 
مي كند. وحيدي گفت: جريان تكفيري به خود اجازه 
مي دهد افراد تالش��گر و خدمتگ��زار را در يك مكان 
مقدس و در ماه مبارك رمضان بدون دليل و بدون هيچ 
جرمي مورد حمله تروريستي قرار دهد. وزير كشور افزود: 
جريان تكفيري يك جريان كامال ساخته غربي است كه 
اين نوع تفكرات تروريستي را ترويج مي كند، بدون شك 
اين جريان شاخه اي از عملكرد استكبار جهاني است كه 
ما اين جريان را محكوم مي كنيم. وي تاكيد كرد: البته 
اين واقعه نشان مي دهد روحانيت هميشه در صف اول 
مقدم خدمت و همچنين در خط مقدم مقابله با دشمن 
بوده و هس��ت. وزير كشور گفت: روحانيت همچنان با 
قدرت در صحنه هس��ت و ما به مجاهدت اين عزيزان 
افتخار مي كنيم كه در مناطق محروم زحمات زيادي را 
متحمل مي شوند. وحيدي ادامه داد: دشمن تالش دارد 
با ايجاد اين جريان هاي تروريستي به اختالفات مذهبي 
و قومي ملت هاي دوست دامن بزند، اما در تحقق اهداف 
خود موفق نخواهد شد. وي افزود: بهترين جوانان افغان 
در مبارزه با تكفيري ها جان خود را از دست دادند و ملت 
مبارز و مقاوم افغانستان در مقابل جريانات استكباري 
ايس��تادند و امريكا را از منطقه اخراج كردند. وحيدي 
همچنين گفت: اين حادث��ه و جنايت به جايگاه ملت 
افغانستان هيچ گونه خدش��ه اي وارد نمي كند و مردم 
ايران و افغانستان داراي سابقه تاريخي مشترك تمدني 
هستند و ارتباطات خوبي بين دو كشور برقرار است. وزير 
كش��ور تصريح كرد: استكبار جهاني تالش دارد كه 
روابط ايران با كشورهاي همسايه از جمله افغانستان 
را بر هم بزند كه حتما در اين راه موفق نخواهند شد. 
وحيدي تاكيد كرد: اقدام تروريستي در حرم مطهر 
رضوي از سوي تمامي مقامات و علماي اهل سنت 
افغانستان محكوم شده اس��ت، اما ما از كشورهاي 
غربي انتظار محكوميت اين جنايت را نداريم چرا كه 

آنها پشتيبان وقايع تروريستي هستند.

 دغدغه اصلي دولت 
رفع مشكالت مردم است

معاون امور مجلس رييس جمهور گفت دغدغه اصلي 
دولت، به رغم تنگناهاي اقتصادي كه وجود دارد، رفع 
مشكالت مردم است دولت تالش دارد تا با برنامه هاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ۴ س��اله براي رفع 
مشكالت يك سلسله اقدامات انجام دهد. وي تصريح 
كرد: در دفاع مقدس هم اگر اين شهامت، رشادت، ايثار و 
روحيه شهادت طلبي نبود قطعاً با حمايت همه جانبه اي 
كه شرق و غرب و ارتجاع منطقه از صدام مي كردند در 
جنگ نابرابر موفق نمي شديم و نمي توانستيم هشت 
سال ايستادگي و از تماميت ارضي، عزت و شرافت خود 
دفاع كنيم. معاون پارلماني رييس جمهور تاكيد كرد: 
بايد رش��ادت ها و ايثارگري هاي رزمندگان و شهدا را 
همواره يادآوري كرد مخصوصًا براي نسل جوان كه در 
آن دوران حضور نداشتند و امروز سخت محتاجند كه با 
فرهنگ ايثار و شهادت آشنا شوند و متوجه شوند كه شهدا 
و رزمندگان چگونه تربيت شدند و در چه خانواده هايي 
پرورش يافتند كه توانستند دنيا را شگفت زده عظمت 
خود سازند. بر اين اساس رهبر معظم انقالب كه خود 
رزمنده و جانباز دوران جنگ هستند اين همه بر ادبيات 
دفاع مقدس تاكيد مي كنند چون پيشرفت و سعادت 
جامعه در گرو داشتن انسانهايي فداكار، ازخودگذشته، 
پارس��ا و دالور است. حسيني در ادامه با محكوم كردن 
حادثه تروريس��تي در حرم مطهر رضوي و با اشاره به 
شهادت دو روحاني وارسته حجج اسالم اصالني و دارايي؛ 
گفت: اين دو عزيز افراد مبارز، انقالبي و خدوم به مردم 
علي الخصوص فقرا و حاشيه نشينان بودند و مسووليت 
دولتي هم نداشتند، امام جماعت بودند و زندگي خود 
را وقف خدم��ت صادقانه به مردم ك��رده بودند معاون 
پارلماني رييس جمهور تصريح ك��رد: اين دو روحاني 
ش��هيد و روحاني مجروح ديگري كه در بستر بيماري 
است، پيشتاز جهاد تبيين و خدمت بي مزد و منت بودند 
و خالصانه بدون هياهو و چشمداشت در حال گره گشايي 
از مشكالت مردم بودند. وي در بخش ديگري از سخنانش 
با اشاره به عملكرد دولت، ادامه داد: دولت سيزدهم يك 
دولت مردمي، واليي، عدالت محور، تحول گرا، انقالبي 
و دلسوز است كه در مديريت جهادي از مسلك و مكتب 
سردار دل ها شهيد سليماني الگو گرفته و مي كوشد تا 
وظايف خود را به نحو مطلوب ايفا كند تا از شرايط دشوار 
كنوني گذر كنيم و شاهد وضعي مناسب جايگاه ملت 
بزرگ ايران باشيم . حسيني اظهار داشت: اين وظيفه 
دولتمردان است كه با تمام توان در خدمت مردم خوب 
كشورمان باشند و براي برطرف كردن مشكالت مردم 
آرام و قرار نداشته باشند. وي اضافه كرد: دغدغه اصلي 
دولت رفع مش��كالت و گرفتاري هاي مردم اس��ت و 
عملكرد و كارنامه ۷ ماهه دولت آيت اهلل رييسي نشانگر 
عزم جزم دولت بر تغيير وضع موجود با اجراي س��ند 
تحول اس��ت تا بر چالش هاي فراروي نظام فائق آيد و 

اوضاع را به نفع مردم دگرگون سازد.

تعيين تكليف مالكيت اراضي
در اختيار مردم

رييس مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: مجلس 
ريل گذاري قانوني الزم براي حل اصلي ترين معضل 
سراس��ري و دامنه دار بافت هاي ناكارآمد ش��هري 
و حاشيه نش��يني كه همانا تعيين تكليف مالكيت 
اراض��ي در اختيار مردم اس��ت را در بودجه ۱۴۰۱ 

فراهم كرده است. 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي 
در رشته توييتي در صفحه شخصي خود در توييتر، 

نوشت: 
 »يك��ي از مهم تري��ن تصميم��ات مجل��س ك��ه 
فرصت��ي ب��زرگ و تاريخي براي حل مش��كالت 
حاشيه نش��يني براي دولت محت��رم فراهم كرده 
اس��ت، در  بودجه۱۴۰۱ محقق شده است. فعاالن 
حوزه هاي محروميت زداي��ي و كنش گران عرصه 
آس��يب هاي اجتماعي به خوبي مطلعند كه موانع 
قانوني بر سر راه تغيير وضعيت سكونتگاه هاي غير 
رسمي چه نقشي در تبديل شدن حاشيه نشينان و 
ساكنان بافت هاي مس��اله دار به شهروندان درجه 
دو و بي اثر ش��دن اقدامات حمايتي داش��ته است. 
مجلس يازدهم در بودج��ه ۱۴۰۱، الف/ به وزارت 
راه و شهرسازي نسبت به واگذاري اراضي در اختيار 
خود با قيمت هاي نازل منطقه اي به اقشار ضعيف 
كه از سال هاي دور ساكن سكونتگاه هاي غيررسمي 
هستند، مجوز داده است. براين اساس مشكل اخذ 
پروانه ساخت )با رعايت طرح هاي توسعه شهري(، 
بهره مندي ازامكانات عمومي وبازش��دن دس��ت 
شهرداري ها درارايه خدمات، حل شده وهمچنين 
باحل مشكل اسناد مالكيت، امكان اخذ وام براي اين 

شهروندان فراهم خواهدشد.  
ب/ ۲۳ ه��زار ميلي��ارد تومان اعتبار ب��راي اجراي 
طرح ه��اي بازآفريني اختصاص يافته اس��ت. ج/ و 
همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف به واگذاري 
۲۰ درص��د از زمين ه��اي در اختي��ار خ��ود براي 
بازآفريني بافت هاي فرسوده و حاشيه اي شهر است.  

تحقق اين هدف در چارچ��وب قانون، ضمن رفع 
مش��كالت چندين ساله اقش��ار ضعيف جامعه و 
س��اماندهي بافت هاي ناكارآمد و فرسوده، امكان 
صدور پروانه مقاوم س��ازي و نوسازي واقع در اين 
محدوده ها را فراه��م نموده، امكان ايجاد تعريض 
ش��بكه ارتباطي و دس��ترس پذيري بيش��تر اين 
بافت ها را در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي و بهبود 
ايمني و توانمندسازي ساكنين اين سكونتگاه ها 
فراه��م مي كند و ب��ه محدوديت دس��تگاه هاي 
عمومي براي ارايه خدمات عمومي در اين مناطق 
پايان خواه��د داد مجلس ريل گذاري قانوني الزم 
براي حل اصلي ترين معضل سراسري و دامنه دار 
بافت هاي ناكارآمد ش��هري و حاشيه نشيني كه 
همانا تعيي��ن تكليف مالكيت اراض��ي در اختيار 
مردم است را فراهم نموده است.  با توجه به تجربه  
و ش��ناختي كه از اين موض��وع دارم و با توجه به 
گس��تردگي آن در سراسر كشور، انتظار مي رود با 
اهتمام دولت محترم در ميان مدت، تحولي شگرف 
در بحث محروميت زدايي، توانمندسازي و افزايش 
كيفيت زندگي ميليون ها هموطن آسيب پذير و 

كمتر برخوردار پديد  آيد.«

پيش بيني نرخ دالر  و تورم
در 1401

كامران ندري، پژوهش��گر اقتص��ادي در رابطه با 
وضعيت شاخص هاي اقتصادي مهم در سال جاري 
گفت: در س��ال ۱۴۰۱، اگر درآمدهاي نفتي خوب 
باش��د و بتوانيم از آنها استفاده كنيم، ثبات نرخ ارز 
مي تواند به كنترل تورم و تا حدودي به رشد توليد 

نيز كمك بكند.
وي افزود: اگر برجام حل ش��ود و درآمدهاي نفتي 
افزايش پيدا بكند، بانك مرك��زي بايد نرخ ارز را در 
سطح درستي تعيين بكند در اين صورت مي توان 
اميد داشت در ادامه سال كاهش تورم مستمر باشد.
به گفته ندري تعيين نرخ درست براي ارز به صورتي 
كه جلوي نوسان آن گرفته شده و ثبات داشته باشد 
مهم ترين وظيفه بانك مركزي در سال ۱۴۰۱ است.

اين كارشناس ادامه داد: مديريت رشد نقدينگي، 
اصالح نظام بانكي و اقدامات زيربنايي از ديگر وظايف 
بانك  مركزي  در بلند مدت اس��ت اما در كوتاه مدت 
اتخاذ استراتژي هاي درست ارزي مهم ترين موضوع 

است.
اين استاد دانشگاه در رابطه با نرخ واقعي ارز در سال 
۱۴۰۱ گفت: براي اعالم رقم دقيق بايد از مدل هاي 
اقتصادي استفاده كرد اما من بر اساس حدس خودم 
مي گويم كه در صورت حصول برجام، نرخ دالر بايد 
در محدوده ۲۳ تا ۲۵هزارتومان قرار گيرد. زيرا اگر 
به زير ۲۰هزارتومان بيايد با افزايش واردات به توليد 

ما آسيب خواهد زد.
ندري در رابط��ه با وضعيت تورم در س��ال ۱۴۰۱ 
گفت: به نظ��ر من در س��ال ۱۴۰۱، تورمي حدود 
۲۵درصد را تجربه خواهيم كرد. با توجه به وضعيت 
رش��د نقدينگي، نظام بانكي، صندوق هاي تامين 
اجتماعي و بازنشستگي، بودجه ريزي دولت و مسائل 
فرابودجه اي نمي توان انتظار كاهش شديد تورم را 
داشت؛ تنها اميد به افزايش تجارت خارجي و كنترل 
نرخ ارز است كه مي تواند تا حدودي تورم را كاهش 
دهد كه البته بعيد مي دانم كمتر از ۲۲درصد برسد.

اين كارش��ناس همچنين در رابطه با برنامه دولت 
براي ف��روش ارزهاي خ��ود از طري��ق بانك هاي 
دولتي گفت: اگر بانك مركزي بتواند ارزهاي دولت 
را خريداري نكند و بر روي سياس��ت هاي خودش 
تمركز كند يا اينكه بانك هاي دولتي يا بانك مركزي 
الزامي براي خريد ارزهاي دولت نداشته باشند و به 
اختيار خود به خريد و فروش آن بپردازند، تحولي 
صورت خواهد گرفت كه البته بعيد مي دانم در سال 

جاري اين موضوع شدني باشد.

رييس جمهور: 

بيم و اميدهاي تغيير قيمت در 1401

موضع دولت درباره ارز ترجيحي مشخص بود

سونامي 44 ساله تورم
جواد هاشمي|

 تورم باال يك��ي از اصلي ترين نگراني هايي اس��ت كه در 
طول س��ال ها و حتي دهه هاي گذشته، هيچگاه دست 
از گريبان اقتصاد ايران برنداشته است. نگاهي به وضعيت 
اين شاخص در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه جز در 
دوره هايي كوتاه و گذرا، نرخ تورم در اقتصاد ايران همواره 
دو رقمي بوده و همين موضوع فشاري قابل توجه بر اقشار 
مختلف مردم وارد كرده است. هرچند در دهه هاي گذشته 
اقتصاد ملي بسياري از كشورها دوره هايي از تورم باال را ثبت 
كرده و از آن گذشته است اما در ايران نرخ باالي تورم كه 
از ابتداي دهه ۵۰ آغاز شده، همچنان به عنوان يك چالش 
جدي مطرح است و با وجود جابه جايي ميان دولت هاي 
مختلف، هيچ يك نتوانسته اند براي آن درماني دايمي پيدا 
كنند. البته آنچه در اقتصاد ايران رخ داده، بيش از يك تورم 
ساده بوده است. در بسياري از كشورهايي كه با تورم باال 
مواجه بوده اند، دولت ها با اجراي سياست هاي انقباضي و 
محدود كردن سرعت رشد نقدينگي، راه را بر تورم جديد 
بسته و بعد از مدتي كوتاه به مدار ثبات بازگشته اند. در ايران 
اما به طور خاص در يك دهه گذشته، تورم معموال با ركود 
همراه شده است. يعني در شرايطي كه با افزايش نقدينگي، 
قيمت كاالها در اقتصاد ايران افزايشي شده، در عين حال، 
با به وجود آمدن ركود، حركت  چرخ هاي اقتصادي كشور 
نيز كند شده و همين موضوع باعث پيچيده شدن فرآيند 
سياست گذاري هاي جديد شده اس��ت. در زمان ركود، 
دولت ها معموال به اجراي سياس��ت هاي انبس��اطي رو 
مي آورند و با تزريق بيشتر منابع مالي، حركت اقتصاد را 
سرعت مي بخشند اما در ايران با توجه به همزماني ركود 
و تورم، دولت براي اجراي هر سياس��ت تازه اي با تشديد 

بحران در آن سوي نمودار مواجه شده است.
از طرف ديگر اقتصاد ايران همچنان در حوزه سياست هاي 
كالن نيز با مشكل مواجه است. يعني با جابه جايي دولت ها، 
بعضا بسياري از سياست هاي كالن اقتصادي تغيير كرده 
و مسيري كه براي مدتي دنبال شده، به طور كلي فراموش 

شده اس��ت و به اين ترتيب به جاي بهبود شاخص ها در 
بلندمدت، نوسان دايمي نصيب آنها شده است و تورم نيز 
يكي از همين حوزه هاست كه براي مدت طوالني مشكل 
آفرين باقي مانده است. بر خالف بسياري از كشورها كه 
براي كاهش بار مالي دولت به سمت كوچك سازي حركت 
كردند و بخش خصوصي سهم مهمي از اقتصاد اين كشورها 
پيدا كرده و به اين ترتيب نقدينگي رسمي با سرعت كمتري 
در اقتصاد پمپاژ مي ش��ود اما در اي��ران همچنان بخش 
مهمي از اقتصاد در اختيار دولت اس��ت و همين موضوع 
باعث ش��ده كه همزمان با نهايي شدن هر بودجه ساالنه 
جديد، ميزان رشد نقدينگي نيز افزايش پيدا كند و همين 
امر باعث شد در طول چهار دهه گذشته، نرخ تورم همواره 
باال باشد.  تورم باال يكي از اصلي ترين معضالتي است كه 
در دوره هاي گذشته، تقريبا تمامي دولت ها با آن رو به رو 
بوده اند و با وجود وعده هايي كه در اين زمينه ارايه ش��ده، 
بس��ياري از آنها در پايين آوردن اين نرخ با مشكل مواجه 

شده اند. در سال هاي اخير نيز در دولت روحاني تنها براي 
مدتي كوتاه تورم تك رقمي شد اما پس از آن بار ديگر به 
روند صعودي خود ادامه داد. بر اساس بررسي هاي صورت 
گرفته از سوي اتاق بازرگاني تهران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ 
اقتصاد ايران همواره با نرخ تورم دو رقمي دست و پنجه نرم 
كرده است. بر اساس آمارها، در طول اين ۴۳ سال، اقتصاد 
ايران تنها در چهار سال تورم تك رقمي را تجربه كرده و در 
ديگر سال ها اين نرخ باال بوده است. بر اين اساس، تورم در 
۲۰ سال، بين ۱۰ تا ۲۰ درصد، در ۱۳ سال بين بين ۲۰ تا 
۳۰ درصد، در پنج سال بين ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دو سال 
بيش از ۴۰ درصد بوده است. بررسي نرخ تورم در ۱۰ سال 
گذشته نشان مي دهد كه نرخ تورم در دو سال تك رقمي 
بوده اما در ديگر سال ها همچنان اعدادي دورقمي را ثبت 
كرده است. در سال ۱۳۹۱، تورم ساالنه ۲۹.۵ درصد، در 
س��ال ۱۳۹۲، ۳۲.۸ درصد، در سال ۱۳۹۳، ۱۴.۶ درصد 
و در س��ال ۱۳۹۴، ۱۱.۱ درص��د بوده اس��ت. اين نرخ در 

سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تك رقمي ش��ده به ۶.۹ و ۸.۲ 
درصد رسيده اما مجددا از سال ۱۳۹۷ صعودي شده و با 
عبور از اعداد ۲۶، ۳۴ و ۳۶ درصد، سرانجام در سال ۱۴۰۰ 
به بيش از ۴۰ درصد رسيده است. به اين ترتيب باالترين 
تورم ساالنه ثبت شده در ۱۰ سال گذشته به سال گذشته 
اختصاص دارد. همچنين پس از سال ۱۳۷۴ و ثبت تورم 
۴۹ درصدي، سال ۱۴۰۰ دومين سالي است كه اقتصاد 
ايران در آن تورم باالي ۴۰ درصد داش��ته است. بر اساس 
برآوردهاي صورت هاي گرفته، در ثبت اين نرخ تورم، گروه 
خوراكي ها و آشاميدني ها، باالترين نقش را داشته اند و پس 
از آن مسكن و حمل و نقل قرار دارد. در گروه خوراكي ها و 
آشاميدني ها نيز نان و غالت، گوشت قرمز و گوشت ماكيان، 
سبزيجات و لبنيات و تخم مرغ بيشترين تاثير را در ثبت 
اين تورم داشته اند. اين آمارها نشان مي دهد كه با وجود 
آنكه دولت رييس��ي از موفقيت در حوزه تورم مي گويد 
و به آمارهاي كاهشي ماه هاي گذشته استناد مي كند، 
همچنان راهي بس��يار طوالني تا پايي��ن آوردن قطعي 
اين نرخ باقي مانده است. در واقع آنچه كه در پايان سال 
۱۴۰۰ به ثبت رسيده، يكي از باالترين نرخ هاي تورم در 
۴۰ سال گذشته است و اگر دولت تنها در چند سياست 
خود شكست بخورد، احتمال ثبت ركوردهاي جديد در 

اين حوزه نيز وجود خواهد داشت.
هرچند بخش مهمي از اتفاقات رخ داده در ماه هاي گذشته 
بيش از آنكه به دولت فعلي ارتباط پيدا كند، نتيجه عملكرد 
غلط سال هاي طوالني گذشته است اما با توجه به اينكه 
تيم اقتصادي فعلي بارها وعده كاهش تورم در مدت زماني 
كوتاه را داده، بايد ديد در سال جاري چه راهي براي متوقف 
كردن سونامي تورم پيدا خواهد شد. دولت روحاني توانست 
در دوره اجراي برجام و براي حدود دو سال نرخ تورم را يك 
رقمي كند اما با بازگشت تحريم ها، بار ديگر روند صعودي 
تورم آغاز شد. بايد ديد آيا دولت رييسي نيز براي كاهش 
جدي اين نرخ چشم اميد به مذاكرات وين و بهبود مناسبات 
اقتصادي بسته است يا راهي ديگر در پيش خواهد گرفت.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 هفت ميليارد دالر از ارزهاي مسدودي ايران با توافق 
امضاشده، به طور انتقال بانكي به حساب هاي ايران 
واريز خواهد ش��د. بر اس��اس توافق ص��ورت گرفته 
با برخي كش��ورهاي طرف قرارداد ايران، چارچوب 
الزم براي رفع مسدودي بخش قابل توجهي از منابع 
ارزي مسدودشده كشور، مشخص و مورد توافق قرار 
گرفته اس��ت. بر اس��اس اين چارچوب توافق شده، 
وجوه مس��دودي بايد در يك بازه زماني مش��خص 
طي چند هفته، در حس��اب هاي ايران وصول شود.  
چارچوب اين مسير براي رفع مسدودي منابع ارزي، 
مش��ابه چارچوب توافق ش��ده با انگليس است كه 
در آن قال��ب رقمي در ح��دود ۴۷۰ ميليون يورو در 
حساب هاي ايران وصول شد. ميزان منابع ارزي كه با 
اجراي موافقت نامه اخير آزادسازي خواهد شد، هفت 
ميليارد دالر برآورد شده است. اين هفت ميليارد دالر 
به حساب هاي ايران واريز مي شود، كه نشانه هايي از 
باز شدن تدريجي محدوديت هاي بانكي عليه ايران 
است به نحوي كه حتي پس از برجام نيز چنين نقل 
و انتقال بانكي س��ابقه نداشته اس��ت.يك مقام آگاه 
اعالم كرد؛ وجوه مس��دودي تا چن��د هفته ديگر به 

حساب هاي ايران واريز مي شود.
به تازگ��ي و در گامي ديگر، چارچ��وب و فرآيند الزم 
ب��راي رفع مس��دودي بخش قابل توجه��ي از منابع 
ارزي مسدود شده ايران، مشخص شده و مورد توافق 
طرفين قرار گرفته اس��ت. روز گذشته نيز خبري در 
يكي از رسانه ها مبني بر آزادي بخش زيادي از منابع 
ارزي مسدود ش��ده ايران منتشر شد، گفته مي شود 
دارايي هايي مذكور، چندين برابر ۴۷۰ميليون يورويي 
بوده كه به تازگي پس از توافق ايران و انگليس، وصول 
شد. بنابر اطالعات دريافتي، براساس اين توافق كه به 
امضا و قطعيت رسيده است، چارچوب و فرآيند الزم 
براي رفع مسدودي بخش قابل توجهي از منابع ارزي 
مسدود شده ايران، مشخص شده و مورد توافق طرفين 
قرار گرفته است. طبق اين فرآيند، وجوه مسدودي در 
يك بازه زماني مشخص طي چند هفته در حساب هاي 

ايران وصول خواهد شد. 
چارچوب اين توافق، شبيه به توافق اخير است كه طي 
آن، رقمي در حدود ۴۷۰ ميليون يورو در حساب هاي 
ايران وصول ش��د. طبق خبرهاي دريافتي از منابع 
موثق، رقمي كه با اجراي موافقتنامه اخير آزادسازي 
خواهد شد، چندين برابر مبلغي است كه پس از توافق 
با انگليس وصول شد؛ بنابراين گزارش، روز گذشته 
نيز »شهريار حيدري« عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي درباره با آزاد سازي منابع بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي به يكي از خبرگزاري هاي داخلي 
گفته بود: در جلس��ه غير رس��مي روز سه شنبه ۱۶ 
فروردين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
با اعضاي وزارت خارجه، بيان شد كه طي تالش هاي 
صورت گرفته منابع بلوكه شده ايران در كره جنوبي 
قرار اس��ت آزاد ش��ود، ولي زمان آن را بيان نكردند؛ 
بنابراين گزارش دولت س��يزدهم پيش از اين نيز در 
چهارچوب هاي ديپلماسي فعال خود موفق شده بود 
برخي منابع ارزي ايران در كشورهاي مختلف را آزاد 

كند و اين تالش ها همچنان ادامه دارد.

    وزارت صمت حذف ارز ترجيحي 
دارو را تكذيب كرد

پيرو انتشار اخباري درباره حذف ارز ترجيحي دارو به 
نقل از مسووالن وزارت صمت در برخي رسانه ها، اين 
وزارتخانه به منظور تنوير افكار عمومي ضمن رد چنين 

موضوعي، توضيحاتي ارايه كرد.
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اعالم كرد: به تازگي 
تفاهم نامه همكاري مش��ترك ميان معاونت صنايع 
عمومي وزارت صمت با س��تاد توسعه زيست فناوري 
معاونت علمي رياس��ت جمهوري به امضا رس��يد كه 
تفاهم نامه اي راهبردي در سطح كالن با هدف افزايش 

نفوذ فناوري در سطح صنعت است.
در تفاهم نامه ياد شده، ۶ هدف مطرح شده كه يكي 

از آنها حوزه داروست با اين مقصود كه در افق چهار 
ساله )تا سال ۱۴۰۴( به س��متي حركت كنيم تا با 
اس��تفاده راهبردي از فناوري و دانش بنيان كردن 
صنعت، ضمن افزايش صادرات، ارزبري دارو را نيز 

كاهش دهيم.
اين دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ ميليون 
دالر ب��وده كه اكنون اين رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ ميليون 
دالر و حداكثر ۱۰۰ ميليون دالر است، درحالي كه در 

سال گذشته، اين رقم كمتر هم بوده است.
از ديگر سو، تحقق اين راهبرد، ارزبري دارو را نيز كاهش 
خواهد داد )منظور كاهش واردات دارو نيست(، براي 
مثال داروي فاكتور ۸ كه اكنون در ايران توليد مي شود، 
ساالنه حدود ۵۰ ميليون يورو صرفه جويي ارزي دارد.

بنابراين يكي از موضوعات شش گانه اين تفاهم نامه، 
تهيه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده كه زمينه ساز 
صادرات ۴۰۰ ميليون دالري ايجاد زيرس��اخت براي 
حركت به س��مت كاهش ۵۰ درص��دي ارزبري دارو 
در افق چهارس��اله است، از اين رو بحث قطع ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ تومني دارو در گفته هاي مسووالن وزارت 

مطرح نبوده است.
بديهي است تصميم گيري درباره حذف ارز ترجيحي 
بر عهده نهادهاي قانوني مشخص و داراي مسووليت 

است.

    حذف ارز ۴۲۰۰ از حقوق ورودي 
كليد خورد

با ابالغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرك ايران، دس��تور 
حذف نرخ ۴۲۰۰ توماني از محاسبه حقوق ورودي و 

جايگزيني نرخ ارز حاشيه بازار صادر شده است.
با ابالغ قانون بودجه امس��ال از سوي رييس جمهور، 
گمرك ايران نيز اعمال تغييرات را آغاز كرده اس��ت 
كه در اهم آن تغيير نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودي 
 ETS قرار دارد؛ به طوري كه نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه
كه نزديك به بازار است، افزايش پيدا مي كند كه طي 
آن ماليات بر ارزش افزوده نيز با نرخ جديد محاس��به 

خواهد شد.
طبق جزء ۱ بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ 
ارز محاسباتي ارزش گمركي كاالهاي وارداتي در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري 
نرخ ارز اعالم شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادالت 
الكتروني��ك )ETS( در روز اظهار و مطابق ماده )۱۴( 

امور گمركي است.
اين در حالي اس��ت كه در مكاتب��ه ۱۴ فروردين ماه 
وكيلي-مديركل دفتر واردات گمرك- با باقري پور- 
مديركل دفتر فناوري اطالعات و امنيت فضاي مجازي 
گمرك- با اشاره به الزام قانون بودجه در مورد اعمال 
نرخ ETS در س��امانه جامع گمركي جهت محاسبه 
ارزش گمركي كاالي اعالم ش��ده است كه با توجه به 
هماهنگي و مكاتبات سال گذش��ته با بانك مركزي 
در اين رابطه و با عنايت به تكليف فانوني و بار مالي آن 
براي س��ازمان، به قيد فوريت نسبت به اجراي قانون 
بودجه در تبص��ره ۷ پيرامون اعمال نرخ ارز س��امانه 

مبادله الكترونيك در سامانه جامع گمركي اقدام الزم 
انجام ش��ود. بر اس��اس اين گزارش، درآمد دولت در 
بودجه از محل عوارض واردات شامل حقوق گمركي 
و سود بازرگاني است كه مقرر شده محاسبات حقوق 
گمركي از ۴۲۰۰ به نرخ حاشيه بازار افزايش پيدا كند 
ولي با توجه به اثر تورمي كه بر روي كاالهاي وارداتي 
به دليل افزايش بهاي تمام شده واردات خواهد داشت، 
قرار بر اين است كه سود بازرگاني از سوي وزارت صمت 
تعديل شود تا بخشي از اثر تورمي را پوشش دهد كه 

البته هنوز نهايي نشده است.
اما قانون بودجه، تمامي سال را شامل خواهد شد و از 
اين جهت در مورد كاالهايي كه از ابتداي امس��ال و بر 
اساس قواعد سال گذشته ترخيص شده اند، از صاحبان 
كاال تعهد الزم جهت دريافت اختالف نرخ بعد از اعمال 
قانون بودجه دريافت ش��ده و بايد آن را با نهايي شدن 

ارقام سال جديد پرداخت كنند.

   ۴  اقدام دولت براي ممانعت از شوك 
قيمتي كاالهاي وارداتي با تغيير نرخ ارز مبنا

ريي��س كل گمرگ با اش��اره به ۴ اق��دام دولت براي 
ممانعت از ش��وك قيمتي در كاالهاي وارداتي در پي 
اعمال مبناي جديد محاسبات تعرفه گمركي گفت: 
حقوق گمركي و س��ود بازرگاني كااله��اي وارداتي 

كاهش مي يابد.
عليرضا مقدس��ي معاون وزير اقتص��اد و رييس كل 
گمرك اي��ران، اظهار ك��رد: كاهش و تعديل س��ود 
بازرگاني و حقوق گمركي ساير كاالها، انجام محاسبات 
كمافي الس��ابق تا ابالغ موارد جديد به گمرك و اخذ 
ضمانتنامه از وارد كنن��دگان به جاي دريافت نقدي، 
چهار اق��دام مهم براي ممانعت از ش��وك قيمتي در 
كاالهاي وارداتي اس��ت كه دولت، س��تاد هماهنگي 
اقتصادي، گمرك و وزارت صمت در دستور كار خود 
قرار دادند تا شاهد افزايش نامتناسب در وجوه مربوط 

به واردات نباشيم.
وي با بيان اينكه در س��ال ۱۴۰۰ بيش از ۵3 ميليارد 
دالر كاال با وزن بيش از ۴۱ ميليون تن وارد كشور شد 
كه با تخصيص۱۵.۱ميليارد دالر از منابع ارز ترجيحي 
و ما بقي ب��ا ارز آزاد و نيمايي صورت پذيرفته اس��ت، 
گفت: اين حجم از واردات در س��ال قبل در مقايسه با 
سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعيت واردات كاالهاي 
مصرفي، لوكس وخودرو بيانگر گرايش واردات كشور 
به سمت تامين كاالهاي اساسي، مواد اوليه، ضروريات 
و ملزومات براي توليد ملي، در شرايط تحريم و نهادينه 

شدن اصالحات قيمتي در زنجيره توليد بوده كه نويد 
بخش فصل جديدي دراستحكام و شكوفايي اقتصادي 
است. رييس كل گمرك ايران در خصوص مبناي جديد 
محاسبات تعرفه گمركي در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
گفت: براساس جزو ۱ بند )ه�( تبصره ۷ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ ابالغي از س��وي رييس مجلس شوراي 
اس��المي به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبناي محاسبه 
ارزش گمركي كاال هاي وارداتي در همه موارد از جمله 
محاس��به حقوق ورودي، بر اس��اس براب��ري نرخ ارز 
اعالم شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي 
)ETS( در روز اظه��ار و مطابق م��اده ۱۴ قانون امور 
گمركي صورت پذيرد .و طبق جزو ۲ اين بند در سال 
۱۴۰۱ نرخ چهار درصد )۴%( حقوق گمركي مذكور در 
صدر بند )د( ماده )۱( قانون امور گمركي براي كاال هاي 
اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و 
همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد 

)۱%( تقليل مي يابد.
وي تاكيد كرد: بديهي اس��ت كه به كارگيري اين نرخ 
براي محاس��بات گمركي از يك سو باعث شفافيت و 
تقويم ريالي صحيح ارزش كاالهاي وارداتي و از سوي 
ديگر منجر به تصحيح و اص��الح مباني كنترل هاي 
تعرفه اي و ميزان درآمده��اي مالياتي دولت خواهد 
شد.در اين ميان تغيير مبناي برابري نرخ ارز از ترجيحي 
به اي تي اس براي محاس��بات گمركي، ضمن واقعي 
شدن هزينه ها منجر به افزايش وجوه قابل پرداخت در 
گمرك و كمك به توليد كاال در كشور با برابري هزينه ها 

به تناسب نوع كاالها خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در تشريح اقدامات صورت گرفته 
ب��راي ممانع��ت از ش��وك قيمتي گفت: ب��ه منظور 
پيشگيري از بروز شوك قيمتي، چهار اقدام در دستور 

كار قرار گرفته است.
وي افزود: اولين اقدام فارغ از بحث كاالهاي اساس��ي 
دارو و تجهيزات پزش��كي كه در قانون بودجه حقوق 
گمركي يك درصد برايش��ان پيش بيني شده و بعضا 
معاف از ماليات ارزش افزوده نيز هس��تند يا حداكثر 
ميزان آن يك درصد است، همكاران ما در وزارت صمت 
در اقدامي جامع نسبت به كاهش سود بازرگاني كليه 
كاالهاي قابل ورود به تناس��ب اهميت آنها در توليد و 
نياز كش��ور و نيز كاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام 
كرده كه در هفته آتي به تصويب دولت خواهد رسيد .

مقدس��ي در مورد دومين اقدام گفت: از اقدامات مهم 
ديگر كاهش چش��م گير حقوق گمركي ساير كاالها 
است كه در هفته پيش رو با رويكردي كلي و از طريق 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب خواهد شد تا 
شاهد افزايش هاي نامتناسب در ميزان وجوه متعلق 
به واردات نباشيم. رييس كل گمرك ايران در خصوص 
س��ومين اقدام گفت: براي تثبي��ت در واردات و عدم 
ايجاد وقفه در تامين نيازهاي كش��ور و حفظ حقوق 
وارد كنن��دگان تا انجام اصالح��ات الزم و ابالغ آن به 
گمرك، انجام محاسبات كما في السابق انجام مي شود.

مقدس��ي در خصوص چهارمين اقدام اف��زود: براي 
تسهيل تشريفات و تقويت بنيه مالي توليدكنندگان 
و واردكنندگان دس��تورالعمل دريافت ضمانتنامه به 

گمركات اجرايي كشور ابالغ شده است.
معاون وزير اقتصاد تاكيد ك��رد: گمرك جمهوري 
اس��المي ايران با همكاري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت كه متولي تجارت خارجي مي باشد استفاده 
از ظرفيت ه��اي قانوني موجود براي پيش��گيري از 
تغيي��ر نامتعارف به��اي تمام ش��ده كاالهاي قابل 

ترخيص را با جديت دنبال مي كند.
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دالر 27600 تومان معامله شد

گ�روه بانك و بيمه |قيمت دالر در روز پنجشنبه و 
جمعه در بازار آزاد ۲۷۶۰۰ تومان معامله شد و به دنبال 
آن قيمت سكه )پنجشنبه، ۱۸ فروردين ماه ۱۴۰۱( با 
افزايش ۲۰ هزار توماني نس��بت به روز گذشته به ۱۲ 
ميليون و ۷۸۰ هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز با قيمت ۱۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون 
و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۲۸۷ هزار تومان رسيد و 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و ۵۷۸ هزار تومان 
شد. اونس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و ۹۲۶ دالر 
و 33 سنت معامله شد. رشد بهاي اونس جهاني طال 
پس از جنگ روسيه و اوكراين ركورد جديد قيمتي را 
براي اين فلز زرد ثبت كرد و اين امر بر قيمت انواع سكه 
و طال در بازار داخل نيز تاثير گذاشته و موجب افزايش 
قيمت فلز زرد در داخل كشور شده است. سكه طرح 
جديد در ماه هاي پاياني سال گذشته در كانال ۱۱ و ۱۲ 
ميليون تومان نوسان داشته و اين رويه در سال جديد 
نيز ادامه داشته است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)پنجشنبه، ۱۸ فروردين ۱۴۰۱( با ۱3 تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته، ۲۵ هزار و ۲۴3 تومان معامله شد. 
قيمت فروش يورو با ۵۴ تومان افزايش نسبت به روز 
كاري گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۵۹۲ تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۹۹۲ تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز ۲۸ هزار و 3۰۷ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار و ۸۲ تومان و 
نرخ فروش آن ۲۵ هزار و 3۰۹ تومان بود.اين در حالي 
اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۷ هزار و 3۶۷ 
تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۷ هزار و ۶۱۵ تومان اعالم 
شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲۶ هزار و ۸۵۵ تومان فروخته و حواله دالر به 

بهاي ۲۴ هزار و ۶۱3 تومان معامله شد.

   هيجان خريد سكه و طال 
در هفته سوم فروردين افزايش يافت

قيمت انواع سكه و طال در ابتداي هفته سوم فروردين ماه 
سير صعودي داشت و هيجان براي خريد فلز زرد دوباره 
افزايش يافت اما در روزهاي پاياني هفته دوباره شاهد 
كاهش قيمت انواع سكه و طال در بازار بوديم و پيش بيني 

مي شود اين روند در هفته آينده نيز ادامه داشته باشد. 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز يكشنبه 
چهاردهم فروردين در مقايس��ه ب��ا پيش از تعطيالت 
سيزدهم فروردين ماه ۷۰ هزار تومان كاهش داشت و با 
رقم ۱۲ ميليون و ۴3۰ هزار تومان معامله مي شد اما با 
افزايش ن��رخ ارز دوباره بر مدار صعود قرار گرفت، در روز 
سه شنبه شانزدهم فروردين تا ۱۲ ميليون و ۸۸۰ هزار 
تومان رسيد اما دوباره بهاي آن كاهش يافت و در آخرين 
معامالت روز پنجشنبه هجدهم فروردين به قيمت ۱۲ 
ميليون و ۸۵۰ هزار تومان رسيد.  قيمت هر گرم طالي 
۱۸ عيار نيز در هفته گذشته بين يك ميليون و ۲۵۰ هزار 
تومان تا يك ميليون و 3۰۰ هزار تومان نوسان داشت.  
براس��اس اين گزارش قيمت هر مثقال طالي آب شده 
نيز در هفته گذشته نوسان داشت و در محدوده قيمتي 
پنج ميليون و ۴۰۰ هزار توم��ان تا پنج ميليون و ۵۷۹ 
هزار تومان در افت و خيز بود.  نابب رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران اظهارداشت: در هفته دوم فروردين ماه 
قيمت اونس جهاني همچنان تحت تاثير جنگ اوكراين 
و روسيه در محدوده ۱۹۱۹ دالر تا ۱۹۴۰ دالر در نوسان 
بود.  محمد كشتي آراي افزود: اما هفته گذشته قيمت طال 
و سكه تحت تاثير افزايش قيمت ارز قرار گرفت به طوري 
كه روز سه ش��نبه قيمت ارز به باالترين سطح خود در 
سال جديد يعني ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسيد كه ركورد 
جديدي در شروع سال ۱۴۰۱ بود.  به گفته وي افزايش 
قيمت ارز موجب شد در حالي كه بهاي سكه و طال كه 
در حال كاهش بود مجددا افزاي��ش يابد.  نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: قيمت اونس جهاني 
طال در آخرين معامالت ۱۹۲۶ دالر است كه نسبت به 
ابتداي هفته يك دالر افزايش قيمت داشت و سكه طرح 
جديد به طور متوسط 3۸۰ هزارتومان و ربع سكه ۵۰ هزار 
تومان افزايش قيمت داشت اما نيم سكه و سكه هاي يك 
گرمي بدون تغيير قيمت در روز پنجشنبه دادوستد شد. 

كاهش ۲۵ درصدي فروش اوراق 
در بودجه اشتباه بود

از آنجا كه كشور در دهه گذشته با شرايط ركود مواجه 
بوده براي خروج از آن بايد ميزان تزريق پول به اقتصاد 
بيش از برداشت آن باشد. غالمرضا مرحبا؛ سخنگوي 
كميسيون اقتصادي و نماينده مردم آستارا در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره 
منابع و مصارف قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مساله مهم 
در بودجه امسال با وجود نقاط مثبت بسيار، كسري و 
چگونگي تأمين مالي آن است زيرا از آنجا كه كشور در 
دهه گذشته با شرايط ركود مواجه بوده براي خروج از 
آن بايد ميزان تزريق پول به اقتصاد بيش از برداشت آن 
باشد. به اين صورت درآمدي كه در قالب ماليات از مردم 
گرفته مي شود بايد كمتر از ميزان تزريق باشد. وي در 
ادامه اضافه ك��رد: ركود اقتصادي يك پديده معمولي 
است كه در اقتصاد تمام كشورهاي دنيا اتفاق مي افتد و 
براي خروج از آن بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد، آيا 
منابع تعريف شده مي تواند ما را از ركود و تورم موجود 
خارج سازد و آن را به كنترل درآورد؟ براي روشن شدن 
موضوع مي توان منابع موجود در بودجه امسال را در سه 
قالب گنجاند. يك سوم منابع از درآمدهاي مالياتي و ساير 
درآمدهاي دولت حدود چهارصد هزار ميليارد تومان، 
يك س��وم ديگر آن از درآمد نفت و ساير فرآورده هاي 
نفتي كه آن هم حدود چهارصد هزار ميليارد تومان و 
يك سوم ديگر هم مربوط به واگذاري دارايي هاي مالي 
)در قالب اوراق( است.  سخنگوي كميسيون اقتصادي 
در رابطه با اينكه در بودجه سال ١۴٠١ چه تغييري در 
اين سه نوع درآمد حاصل شده و آيا در راستاي خروج 
از ركود و كنترل تورم بوده اس��ت، چنين توضيح داد: 
همانطور كه در ابتدا اش��اره كردم، براي خروج از ركود 
بايد منابع بيشتري به جامعه تزريق كرد و منابع كمتري 
از آن گرف��ت. در بودجه ۱۴۰۱ جاي��ي كه منابع از آن 
گرفته مي شود مانند ماليات ها و ساير درآمدهاي دولت، 
به ش��دت افزايش پيدا كرده است. كل ماليات به طور 
متوسط ۶٢ درصد و ماليات بر شركت ها ١٢۶ درصد 
رشد داشته كه اين ارقام نشان مي دهد افزايش درآمد ها 

غيرواقعي است و بودجه با چالش مواجه خواهد شد.

افزايش تسهيالت قرض  الحسنه 
توليد تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان

معاون توس��عه مديريت و منابع وزير امور اقتصادي 
و دارايي گفت: تمام تالش ما اين اس��ت كه بتوانيم 
قدرت خريد مردم را افزايش دهيم؛ به عنوان مثال در 
خصوص افزايش تسهيالت قرض الحسنه به بانك هاي 
عامل اجازه داده ش��ده تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان 

افزايش تسهيالت قرض الحسنه داشته باشند.
ذبيح اهلل س��لماني ك��ه روزپنجش��نبه همزمان با 
سفررييس جمهور به البرز آمده است با بيان اينكه 
در اين سفر بيشتر مسووالن ستادي در حوزه اقتصاد 
از جمله مديران بانك ها، بورس، گمرك، بيمه هاي 
دولتي و خصوصي، س��ازمان ام��ور مالياتي و ديگر 
واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي حضور 
دارند، افزود: با توجه به اينكه در استان ها در خصوص 
دس��تورات اجرايي محدوديت هايي وج��ود دارد، 
اين حضور باعث رفع مش��كالت و صدور دستورات 
الزم براي رفع مش��كالت مردم در حوزه اقتصاد در 
اس��تان خواهد بود. وي در پاسخ به سوالي در مورد 
برنامه هاي دولت براي كاهش نرخ تورم در س��ال 
جاري اظهار كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي هفت 
محور را براي اجرا در سال جاري ترسيم كردند كه 
يكي ازاساسي ترين اين محورها كاهش نرخ تورم و 
رشد غير تورمي خواهد بود. سلماني با بيان اينكه 
يكي از مهم ترين مواردي كه در راستاي اين اهداف 
اتفاق افتاده تصويب كاهش پنج درصدي ماليات 
بر توليد اس��ت كه با اجراي آن شاهد توليد ارزان 
قيمت و به دنبال آن كاهش قيمت ها خواهيم بود.

آخرين تحوالت در رفع تحريم ها نشان مي دهد 

وجوه مسدودي تا چند هفته ديگر با انتقال بانكي در حساب ايران

آگهی تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي 
شماره : ۵۲۴۴1۴37 

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : حمل حدود 100 هزار تن سنگ آهن مخلوط از شرکت فوالد خوزستان به پادگان شهيد رستم پور

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 4 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/01/25 )با ارسال  ايميل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود ، مستندات و مدارک 

الزم خود را پيوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد کميته ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1401/01/30 به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ  500,000 ريال )غيرقابل 
استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عمليات / خريد اسناد 

تخصصی (
دريافت الکترونيک فايل اسناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات/ 

عمليات / اسناد تخصصی (
تاريخ تحويل پيشنهادات : روز شنبه مورخ 1401/02/10

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز يکشنبه مورخ 1401/02/11
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1,750,000,000 ريال

نوع تضمين :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز -  کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
 KO.NARIMANI@KSC.IR: کارشناس: کبری نريمانی                       تلفن: 6435-3213-061                              ايميل

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

 قيمت سكه به 1۲ ميليون
و 7۸۰ هزار تومان رسيد

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 

٭  مناقصه گزار: شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان 
٭ موضوع مناقصه: انجام بازديد هاي تخصصي سرويس هاي صنعتي از مصرف كنندگان عمده جزء و مجاري عرضه منطقه لرستان )نيروي انساني ،خودروباراننده(  
ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی)فشرده( مناقصه فوق را از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرسsetadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت 
مذکور و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهار شنبه تاريخ 1401/01/10 می باشد. 

٭  شرايط متقاضيان شرکت در مناقصه :  
1- داشتن گواهينامه صالحيت اداره كار

2- ارائه گواهي صالحيت ايمني معتبر از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي
3- ارائه اساسنامه شركت ، آگهي ثبت شركت و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ) اسناد و مدارك شركت (

٭ اطالعات تماس: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه:  آقاي مسعود بهاري و خانم پورسليم  33335850 – 3319596066هماهنگ نمايند.
٭ اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سامانه setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفايل تامين کننده / مناقصه گر موجود است.

انتشار يك نوبت :  1401/01/20

http://iets.mporg.ir                                                          http://monaghese.niopdc.ir                                             http://setadiran.ir              :٭ آدرس سايت

شناسه آگهي : 1296343

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان شبكه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(
www.shana.ir

با ارزيابي شكلي به شماره مجوز :  1۴۰1-3۸   

ستاد  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستانمحل اجرای مناقصه
مبلغ برآورد  6،956،320،000 ريال )شش ميليارد و نهصد و پنجاه و شش ميليون و سيصد و بيست هزار مبلغ برآورد 

ريال ( از تاريخ 01/ 03/ 1401 لغايت 1401/02/30 به مدت يك سال شمسي مي باشد. 
ارائه ضمانت نامه هاي بانكي معتبر ) مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 94/9/22( يا نوع تضمين و مبلغ شرکت در مناقصه

ارائه رسيدوجه مبني بر واريز 347،816،000 ) سيصد و چهل و هفت ميليون و هشتصد و شانزده هزار ( 
ريال به حساب جام بانك ملت به شماره 92000351/88 با كد شناسه  35161 به نام شركت ملي پخش 

فراورده هاي نفتي منطقه لرستان 
تا ساعت 19 سه شنبه : 1401/01/23 مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت

ساعت و تاريخ توضيح اسناد ) جلسه توجيهي و 
محل بازديد و جلسه (

يكشنبه : 1401/01/28 ساعت 10صبح استان لرستان ، خرم  آباد، خيابان شريعتي )جنب اداره پست(، 
شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان .

مهلت زمانی ارسال پيشنهاد ) بارگذاري 
پيشنهاد(

تا ساعت 19 سه شنبه : 1401/02/06

 ساعت 9 صبح چهارشنبه 1401/02/07زمان بازگشايی پاکت ها 

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه لرستان



گروه بازار سرمايه|
بازار س��رمايه به قرن جديد چراغ سبز نشان داد و در 
نخستين روزهاي فعاليت خود صعودهاي چشم گيري 
را پشت س��ر بگذارد؛ به طوري كه شاخص كل بورس 
توانست پس از مدت ها دوباره كانال يك ميليون و ۴۰۰ 
هزار واحد را فتح و حتي از مرز يك ميليون و ۴۵۰ هزار 

واحد نيز گذر كند.
اما عمر اين روند بازار به هفته اخير نرس��يد و هرچند 
نخستين روز فعاليت خود را با چراغ سبز به پايان برد 
اما در نهايت نزولي هفته را به پايان برد. بر اين اساس 
ش��اخص كل بورس در روز يكش��نبه، نخستين روز 
فعاليت خ��ود در هفته جاري، با ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحد 
افزايش تا رقم يك ميليون و ۴۶۱ واحد افزايش يافت. 
در اين روز ش��اخص كل با معيار ه��م وزن هم ۶۸۰۸ 
واحد صعود كرد و به رقم ۳۷۲ هزار و ۷۱۲ واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل فرابورس با ۳۱۵ واحد افزايش 

در رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد ايستاد.
شاخص كل بورس در س��اعات ابتدايي معامالت روز 
يكش��نبه توانس��ت تا يك ميليون و ۴۷۶ هزار واحد 
افزايش يابد ام��ا در نهايت در رقم يك ميليون و ۴۶۸ 
هزار واحد متوقف شد. در اين روز شاخص كل بورس 
امروز با ۶۸۶۸ واحد افزايش به رقم يك ميليون و ۴۶۸ 
هزار واحد رس��يد. شاخص كل با معيار هم وزن هم با 
۵۶۳ واحد صعود در رقم ۳۷۳ هزار و ۲۶۷ واحد ايستاد. 
شاخص كل فرابورس هم ۵۶ واحد افزايش يافت و در 

رقم ۱۹ هزار و ۶۹۰ واحد ايستاد.
روز سه شنبه براي شاخص كل بورس روزي پرنوسان 
بود و در حالي كه در س��اعات ابتدايي معامالت تا يك 
ميليون و ۴۶۵ هزار واحد كاه��ش يافته بود در ادامه 
توانس��ت روندي صعودي به خود بگيرد و به رقم يك 
ميليون و ۴۷۱ هزار واحد برس��د. اين شاخص در اين 
روز ب��ا ۲۶۳۳ واحد افزايش تا رقم يك ميليون و ۴۷۱ 
هزار واحد افزايش يافت. شاخص كل با معيار هم وزن 
هم با ۲۵۶۲ واحد صعود به رقم ۳۷۵ هزار و ۸۲۸ واحد 
رس��يد. همچنين ش��اخص كل فرابورس هم كه در 
ساعات ابتدايي معامالت روندي نزولي داشت در ادامه 
توانس��ت روندي صعودي به خود بگيرد و در نهايت با 

۹۱ واحد افزايش به رقم ۱۹ هزار و ۷۸۱ واحد رسيد.
در نهايت بازار س��رمايه در روز چهارشنبه نزولي بود 
و ش��اخص كل بورس با ۷۶۷۷ واحد كاهش تا رقم 
يك ميليون و ۴۶۳ واحد كاهش يافت اين در حالي 
است كه شاخص كل با معيار هم وزن توانست روند 
صعودي خود را حفظ كرده و با ۱۵۴۲ واحد افزايش 
تا رقم ۳۷۷ هزار و ۳۷۱ واحد صعود كند. در اين روز 
ش��اخص كل فرابورس پس از طي كردن يك روند 
نوساني در نهايت با ۶۹ واحد افزايش در رقم ۱۹ هزار 

و ۸۵۰ واحد ايستاد.

    ارزش معامالت شكست
روز دوشنبه ارزش معامالت خرد سهام به باالترين ميزان 
در شش ماه گذشته رسيد. بررسي آمارهاي معامالتي 
بازار س��هام در روز دوشنبه نش��ان مي دهد ارزش كل 
معامالت بازار س��رمايه در اي��ن روز ۱۹۲ هزار و ۶۲۸ 
ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان تنها چهار درصد از 
دادوستدها )معادل هشت هزار و ۱۸۵ ميليارد تومان( 
به معامالت خرد س��هام اختصاص داشته است. با اين 
حال اما ثبت همين رقم، طي ماه هاي اخير بي س��ابقه 
ارزيابي مي شود؛ به نحوي كه بازار سهام توانست با ثبت 
اين افزايش، در روز دوشنبه ركورد معامالت خرد شش 
ماه اخير را شكس��ته و باالتر از ميزان معامالت خرد در 
تاريخ دهم مهرماه سال گذشته قرار گيرد.  گفتني است 
در اين تاريخ ارزش معامالت خرد بازار به هشت هزار و 
۱۳۴ ميليارد تومان رسيده بود. تحليلگران بازار سرمايه 
بر اين باورند كه در صورت پايداري و ثبات متغيرهاي 
اثرگذاري همچون نرخ ارز، بازار سهام مي تواند با تكيه 
بر ارزندگي شركت ها شروع دوباره اي را تجربه كند و در 
مسير صعودي متعادلي قرار گيرد. با اين حال اما تنها 
ورود نقدينگي است كه مي تواند به عنوان ضامن تداوم 
رشد بورس عمل كند. اين در حالي است كه بازار در روز 
دوشنبه با وجود ركوردشكني در حوزه ارزش معامالت 

خرد،  شاهد خروج پول حقيقي يا همان تغيير مالكيت 
از حقيقي به حقوقي بوده است. اگرچه گفته مي شود 
اين دادوستدها نيز به معناي وجود نقدينگي و گردش 
پول در بازار است اما كمرنگ شدن سرمايه حقيقي ها 
در ب��ورس و عدم ورود پول هاي هوش��مند، به معناي 
عملكرد ناموفق مس��ووالن دولتي و سازمان بورس در 
اعتمادس��ازي بوده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد 
بازار سرمايه هنوز نتوانسته اس��ت سرمايه اجتماعي 
از دست رفته را بازيابد.روز دوشنبه شاخص كل از ابتداي 
س��اعت معامالتي با جهش مواجه بود، به نحوي كه تا 
س��اعت ۹ و ۴۵ دقيقه به پله يك ميليون و ۴۷۶ هزار و 
۹۰۰ واحدي رسيده و معادل يك درصد رشد كرده بود. 
با اين حال اما به تدريج اين روند نزولي شد تا در انتهاي 
ساعت معامالتي شاخص كل با شش هزار و ۸۶۸ واحد 
رشد در پله يك ميليون و ۴۶۸ هزار و ۸۰۰ واحدي قرار 
گيرد. بدين ترتيب در نهايت شاخص كل بورس توانست 
رشدي معادل ۰/۴۷ درصد را ثبت كند. شاخص هم وزن 
نيز روز دوش��نبه ۰/۱۵ درصد رشد كرد. شاخص هاي 
آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتيب رشد ۰/۶۵ 
درص��دي، ۰/۸۳ درص��دي و ۰/۰۱ درصدي را تجربه 
كردند. در اين روز نمادهاي فوالد، شپنا، شبندر، شتران 
و رمپنا بيشترين تاثير مثبت و نمادهاي فملي و نوري 

بيشترين تاثير منفي را در شاخص كل بورس داشتند. 
در همين حال، خودرو، شس��تا، خساپا، شپنا،  شتران، 
فوالد و شبندر پرتراكنش ترين نمادهاي بورسي بوده اند. 
بورس در اين روز معامالتي به ارزش هشت هزار و ۹۸۷ 
ميليارد تومان را ثبت كرد. در آن سوي بازار، فرابورس 
هم شاهد رش��د ۵۶ واحدي ش��اخص كل بود. در اين 
بازار نمادهاي كگهر، ارفع، ومهان و ش��راز بيش��ترين 
تاثير مثبت و نمادهاي زاگرس، آريا و غصينو بيشترين 
تاثير منفي را در شاخص كل فرابورس داشته اند. در اين 
بازار همچنين فرابورس، آريا، فزر، كرمان، گدنا، تجلي 
و فجهان پرتراكنش ترين نمادهاي فرابورس��ي بودند. 
فرابورس در اين روز شاهد معامالتي به ارزش ۱۸۵ هزار 

و ۲۴۹ ميليارد تومان بوده است.

    روند خروج پول
طي هفت روز معامالتي سال جديد، بازار سهام به مدت 
سه روز شاهد ورود پول حقيقي بوده است. با اين حال 
اما طي چهار روز نيز خروج هنگفت پول را )در قياس 
با ميزان ورود پول( تجربه كرده است. بر همين اساس 
روز دوشنبه نيز ۳۴۷ ميليارد تومان تغيير مالكيت از 
حقيقي به حقوقي در بازار س��هام رقم خورد. در اين 
ميان بررس��ي آماري تغيير مالكيت ها نشان مي دهد 

كه خ��روج بيش از ۱۸۱ ميلي��ارد تومان از نقدينگي 
حقيقي ها در نمادهاي با ارزش بازار كمتر از ۴۰ هزار 
ميليارد تومان رخ داده و نمادهايي با ارزش بازار بيش 
از ۴۰ هزار ميليارد تومان نيز شاهد خروج ۱۶۵ ميليارد 

تومان بوده اند.
آمار معامالت روز دوشنبه بازار سهام همچنين حاكي 
از آن اس��ت كه حقيقي ها در دو سمت خريد و فروش 
دست برتر را داشته اند، به نحوي كه در سمت خريد ۸۳ 
درصد از معامالت را حقيقي ها رقم زده اند و در سمت 
فروش هم ۸۷ درصد را سهم خود كرده اند. بر اين اساس 
روز دوشنبه هفته اخير حقوقي هاي بازار نقش اندكي را 

در معامالت ايفا كرده اند.

    معامالت صنايع
روز دوشنبه گروه خودرويي با ثبت هزار و ۱۳۸ ميليارد 
تومان معامله، بيشترين ارزش معامالت خرد بازار را به 
خود اختصاص داد. پس از آن ETFهاي سهامي با ۹۵۷ 
ميليارد توم��ان در رده دوم قرار گرفتند. فرآورده هاي 
نفتي نيز س��ومين گروه بازار بودند كه با معامالتي به 
ارزش ۹۲۹ ميليارد تومان توجه معامله گران را به خود 
جلب كردند. در ميان نمادها اما نماد پااليش توانست با 
معامالتي به ارزش ۴۸۰ ميليارد تومان در صدر ارزش 
معامالت خرد بازار در در اين روز قرار گيرد. پس از آن 
نيز نماد خودرو با ۴۶۱ ميليارد تومان و ش��پنا با ۴۲۲ 
ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت خرد بازار را به 
خود اختصاص دادند. گفتني است خساپا با معامالتي به 
ارزش ۴۰۶ ميليارد تومان ديگر نمادي بود كه توانست 
معامالتي با ارزش باالي ۴۰۰ ميليارد تومان را ثبت كند.

    صندوق هاي با درآمد ثابت
صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت طي هف��ت روز كاري 
گذش��ته عموما با خروج پول روب��رو بوده اند. بر اين 
اساس تنها در تاريخ دهم فروردين ماه بوده است كه 
درآمد ثابت ها توانس��تند مجددا پول حقيقي جذب 
كنند. اين در حالي است كه اين روند در سال گذشته 
عكس بوده و سرمايه گذاران عموما دارايي هاي نقدي 
خود را در اين صندوق ها سرمايه گذاري كرده بودند. 
روند ورود پول ب��ه صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت در 
روزهاي پاياني اسفند نيز ادامه دار بود با اين حال اما از 
ابتداي سال جاري و با آغاز معامالت سهام در بازه هاي 
مثبت، به نظر مي رسد سرمايه گذاران تمايل خود را 
براي پارك پول در اين صندوق ها از دست داده باشند. 
بر اين اس��اس اهالي بازار سرمايه اميدوارند هرگونه 
خروج پول از صندوق هاي ريسك گريز درآمد ثابت 
راه خود را به سمت بازار سهام باز كند. گفتني است 
روز دوش��نبه نيز صندوق هاي با درآمد ثابت خروج 

۲۶۱ ميليارد توماني پول حقيقي را تجربه كرده اند.
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تاثير حذف ارز ترجيحي
بر صنايع بورسي چيست؟

باشگاه خبرنگاران| مهدي تودوئي، كارشناس بازار 
سرمايه گفت: تاكنون ارز ترجيحي تعدادي از نماد هاي 
دارويي در بورس همچون درهاورد، دكپسول، دفرا و 
دقاضي حذف ش��ده اس��ت. دولت تاكنون به صورت 
پلكاني ارز مواد بسته بندي را حذف و به ارز مكمل هاي 
غذايي و در نهايت به تعدادي از دارو ها پرداخته است. 
دولت سياست حذف ارز ۴۲۰۰ را در دستور كار خود 
قرار داده كه به نظر من همچنان به سياس��ت حذف 
ارز ترجيحي پلكاني خ��ود ادامه خواهد داد.  به گفته 
كارش��ناس بازار س��رمايه، در س��ال ۱۴۰۰ شاخص 
صنعت دارو رون��د نزولي را در پيش گرفته بود كه اگر 
دولت در س��ال ۱۴۰۱ ارز ترجيحي را به طور كامل از 
اين صنعت حذف كند، باعث افزايش سود ريالي اين 
شركت ها مي شود كه در نهايت منجر به افزايش بازدهي 
اين صنعت براي س��هامداران و مثبت شدن شاخص 
اين صنعت خواهد ش��د. اما دولت هنوز زير س��اخت 
مشخصي براي پشتيباني از مصرف كننده و حذف ارز 
ترجيحي اين صنعت ارايه نكرده و همچنان اين موضوع 
با ابهاماتي رو به رو است. او مي گويد: صنعت دارويي با 
ريسك نقدينگي مواجه است كه با حذف ارز ترجيحي 
ش��ركت هاي توليد كننده نياز بسياري به سرمايه در 
گردش دارند. اين موضوع مستلزم اين است كه دولت 
به اين شركت ها تسهيالت كم بهره بدهد. همچنين 
ريسك ديگر اين صنعت، نوس��انات نرخ ارز است. به 
علت اينكه بخش��ي از مواد اوليه صنعت دارو كشور از 
كشور هاي چين و هندوستان تامين مي شود و نوسانات 
ارزي مي تواند به ضرر شركت ها تمام شود. ريسك ديگر 
تاثير عوامل خارجي است. هم اكنون به علت تحريم، 
ش��ركت ها نمي توانند واردات مواد اوليه را به راحتي 

انجام دهند و شركت ها با مشكل مواجه مي شوند.

تكليف سودهاي رسوب شده 
در شركت ها چيست؟

ايرنا| طبق قانون تجارت، شركت هاي بورسي چهار 
ماه براي برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه و هشت 
ماه پس از برگ��زاري مجمع، براي پرداخت س��ود به 
سهامداران فرصت دارند. عالوه بر اين فرصت كه چالشي 
براي سهامداران محسوب مي شود، نحوه پرداخت سود 
در س��ال هاي اخير نيز، با حواش��ي زيادي همراه بوده 
است. در روش سنتي پرداخت سود توسط شركت ها، 
سهامداران بايد شعب بانكي مراجعه كنند. در اين روش، 
سهامداري كه چندين شركت در پرتفوي خود دارد، 
بايد براي دريافت سود هر شركت به بانك هاي متفاوت 
مراجعه كند. اين در حالي است كه مراجعه حضوري 
سهامداران به بانك ها با وجود شيوع گسترده ويروس 
كرونا، تنها منجر به ضرر و زيان آنها خواهد شد. از سوي 
ديگر، با وجود اينكه بيش از سه سال از راه اندازي سامانه 
سجام مي گذرد و بسياري از سهامداران خواستار دريافت 
سود خود از طريق اين سامانه هستند، اما هنوز برخي 
از شركت ها از پرداخت سود خود از اين طريق امتناع 
مي كنند. اين موضوع كه منجر به رس��وب مبلغ قابل 
توجهي از سود سهامداران در شركت ها شده، حقوق 
بسياري از اين افراد را تضييع كرده است. با توجه به بروز 
چنين مشكالتي، در جلسه علني ۱۵ اسفندماه سال 
۱۴۰۰ مجلس شوراي اس��المي و در جريان بررسي 
بخش هزينه اي اليحه بودجه ۱۴۰۱، در صورت پرداخت 
سودهاي توزيعي از هر طريقي به جز سجام، ناشر مكلف 
است مبلغ س��ود را همراه با جريمه پرداخت نمايد و 
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي اين 
بند نظارت كند. بنابراين، تمامي ناشران ثبت شده نزد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي تسهيل امور 
سهامداران موظف شدند سود تقسيمي مصوب مجمع 
عمومي را با همكاري شركت سپرده گذاري مركزي و 
تسويه وجوه از طريق سامانه جامع اطالعات مشتريان 
)سجام( به سهامداران پرداخت كنند و مديران متخلف 
از اجراي اين حكم با شكايت سازمان بورس به انفصال 
از خدمت در دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي سهامي 
عام به مدت ش��ش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. به 
گفته محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، سودهاي رسوب شده 
در حساب شركت ها ناشي از چند عامل است كه بايد 
مورد بررسي قرار بگيرند. در ابتدا ممكن است سودهاي 
رسوب ش��ده تحت تاثير تخلف صورت گرفته از سوي 
ناشر باش��د كه اقدام به پرداخت سود شركت ها نكرده 
است. وي، نبود شماره حساب معتبر در اختيار ناشران 
را ديگر عامل سودهاي رسوب شده شركت ها عنوان 
كرد و گفت: تحت تاثير چنين اتفاقي، سود به حساب 
س��هامدار پرداخت  شده، اما س��ود پرداختي به دليل 
عدم اعتبار شماره حساب به حساب شركت، برگشت 
خورده است. به گفته انصاري مهياري، سازمان بورس 
و اوراق بهادار اكنون در حال انجام برنامه ريزي جامعي 
است تا ضمن تهيه س��امانه اي معتبر، سودهاي سال 
گذشته شركت ها را از طريق شركت سپرده گذاري به 
حساب سهامداران واريز كند و بر اين اساس بايد سود 
مشخص شده شركت ها در مجامع سال ۱۴۰۱ از طريق 
سامانه سجام به حساب سهامداران پرداخت شود. مدير 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به 
تغييراتي در بودجه ۱۴۰۱ در مورد جريمه شركت هاي 
متخلف گفت: پيشنهاد اليحه بودجه ۱۴۰۱ اين بود كه 
ناشران متخلف كه از پرداخت سود سهامداران از طريق 
س��جام خودداري مي كنند، س��ود را با اعمال جريمه 
۲۰درصدي پرداخت كنن��د. اما اين جريمه در قانون 
بودجه با تغيير همراه شد. در قانون بودجه اعالم شده تا 
اگر تخلفي از سوي شركت ها در زمينه پرداخت سود 
صورت گرفت، اعض��اي هيات مديره آن بين ۶ ماه تا ۲ 
سال سلب صالحديد شوند. با توجه به اين قانون، سازمان 
بورس نظارت ه��اي الزم را در اين زمينه انجام خواهد 
داد و به محض مالحظه تخلف از س��وي شركت ها در 
سال ۱۴۰۱، مراتب را براي سلب صالحيت كل اعضاي 

هيات مديره به قوه قضاييه ابالغ خواهد كرد.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

ركورد  ارزش  معامالت  شكست

تاالر نقره اي ميزبان اتفاقات جديد
در هفته گذش��ته ش��اهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه ب��ورس كاالي اي��ران بوديم كه از 
مهم ترين عناوين آنها مي توان به توافق وزارت صمت 
و نفت براي عرضه كامل محصوالت پتروش��يمي در 
بورس كاال، نقش بورس كاال در رونق صنعت سيمان، 
اخبار جدي��د درباره عرضه ش��اهين در بورس كاال و 
تسهيل تامين مواد اوليه توليد از طريق ابزارهاي مالي 
بورس اشاره كرد. بر اساس گزارش كاال خبر در هفته 
گذشته قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگاني با بيان اينكه مطابق توافق انجام ش��ده بين 
وزارت صمت و وزارت نفت، همه محصوالت زنجيره 
پتروشيمي در بورس كاال عرضه مي شود و در صورتي 
كه محصولي داراي م��ازاد بود، اجازه صادرات خواهد 
يافت، گفت: همه محصوالت زنجيره پتروشيمي در 
يك برنامه زمان بندي ش��ده طي يك��ي دو ماهه وارد 
بورس كاال خواهد شد. محمدصادق مفتح تاكيد كرد: 
امروز فقط توليدكنندگان محصوالت پتروش��يمي 

مي توانند كد بورسي دريافت كرده و در بورس كاال به 
خريد بپردازند، بنابراين رقابت تنها بين توليدكنندگان 
خواهد بود و دالالن و واسطه ها فرصتي براي سوداگري 
نخواهند يافت. علي بهادري جهرمي پنجشنبه شب 
در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: جهش ۱۳۰ 
درصدي حجم معامالت بورس كاال در سال ۱۴۰۰ و 
رسيدن ارزش معامالت آن به ۶۳۰ هزار ميليارد تومان 
حاكي از ارتقاي  ش��فافيت  و مقابله با س��هميه بندي 

نورچشمي ها است.
با عرضه كاالهاي متنوع تر در بورس كاال بازهم مي توان 
به س��وي حذف رانت ها و مقابله عملي با فساد رفت. 
دبير انجمن كافرمايان صنعت سيمان اگرچه نسبت 
به عرضه سيمان در بورس كاال به عنوان موفقيت براي 
اين صنعت ياد مي كند اما تاكيد مي كند سياست گذار 
تا جايي كه مي تواند بايد محدوديت ها بر سر توليد و 
عرضه س��يمان را كاهش دهد. عبدالرضا شيخان در 
خصوص عملكرد صنعت سيمان در سال ۱۴۰۰ گفت: 

سال ۱۴۰۰ براي صنعت سيمان سال نسبتاً خوبي بود، 
زيرا س��يمان وارد بورس كاال شد و از فروش سنتي به 
فروش نظام بازار مبتني بر عرضه و تقاضا در بستر بورس 
كاال ارتقا يافت كه اين امر يكي از موفقيت هاي صنعت 

سيمان در سال ۱۴۰۰ محسوب مي شود.

    اخبار جديد درباره عرضه شاهين
در بورس كاال

احمد رحيمي، مدير عمليات عرضه بورس كاالي ايران 
با بيان اينكه خودروي شاهين در بورس كاال در روزهاي 
پاياني سال گذشته پذيرش شد، اظهار كرد: با توجه به 
مستنداتي كه ارايه شده و انجام همه مراحل قانوني، 
طبق مصوبات ش��وراي عالي بورس، پذيرش انجام و 
مقرر شده است كه ۸۰ درصد از توليد ساالنه اين خودرو 
از طريق بورس عرضه شود. به گفته رحيمي عرضه كاال 
به صورت فيزيكي است و اينكه چطور عرضه مي شود، 
ميزان پرداخت اوليه چقدر است يا اينكه چه كساني 

مي توانند ثبت نام كنند، در روزهاي آينده مش��خص 
مي ش��ود. وي در پاسخ به اين پرسش كه خودروهاي 
ديگري در بورس كاال پذيرش خواهند ش��د يا خير؟ 
گفت: ش��اهين به صورت نمونه پذيرش شده است. 
زماني كه عرضه صورت گيرد و معامالت انجام شود، 
مزايا و معايب آن بررسي مي شود و اگر اين روند قابليت 
و كشش عرضه و تقاضا داشته باشد، براي پذيرش ساير 

خودروها در بورس كاال اقدام مي شود.

    تامين مواد اوليه توليد
از طريق ابزارهاي مالي بورس كاال

مدير عمليات بازار بورس كاالي ايران گفت: بهره گيري 
وزارت صم��ت از ابزارهاي مالي ب��ورس كاال از جمله 
قرارداده��اي بلندمدت فلزات )كش��ف پريميوم( در 
راستاي تسهيل تامين مواد اوليه صنايع پايين دست در 
كنار توسعه ابزارهاي مالي و ورود دارايي هاي جديد به 
قراردادهاي آتي و گواهي سپرده كااليي در بورس كاال 
به گسترده شدن دايره شفافيت  در بازار كاالي كشور، 
رشد رقابت، حذف قيمت گذاري دستوري در اقتصاد 

و در پايان، افزايش توليد منجر مي شود.
عباس يعقوبي خاطرنش��ان كرد: همچنين در كنار 
عرضه كامل زنجيره توليد محصوالت فوالدي، عرضه 
محصوالت پتروشيمي نيز از طريق بورس كاال انجام 
مي ش��ود و براي آن دسته از محصوالتي كه با كمبود 
توليد در داخل مواجه هستيم، وزارت صمت با همكاري 
وزارت نفت درصدد اس��ت تا از طري��ق واردات اقالم 
داراي كمبود نسبت به تامين از طريق خود واحدهاي 

توليدكننده يا ساير روش ها اقدام نمايد.

    كشف نرخ عادالنه برنج و حذف واسطه ها 
در بورس كاال

مدير توس��عه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران با بيان 

اينكه ورود برنج به بورس كاال باعث حذف واسطه ها و 
كشف نرخ عادالنه اين محصول شد، گفت: همه افراد 
داراي كد سهامداري مي توانند اقدام به خريد برنج از 
بورس كاال كنند. به گفته جواد فالح در ۱۴ فروردين 
سال ۱۴۰۰ به صورت آزمايشي معامالت برنج آغاز و 
در آن دوره حدود ۱۳۰ تن برنج، وارد انبار پذيرش شده 
بورس كاال ش��د و مورد معامله قرار گرفت كه تجربه 
موفقي بود. كشف نرخي كه در اين بازار صورت مي گيرد 
با توجه به اينكه بازار دست اول است، قاعدتا قيمت آن 
از بازار خرده فروش��ان تهران كمتر و مناسب تر است، 
زيرا در اين بازار واسطه اي وجود ندارد، بنابراين سطح 

قيمت ها مناسب است.

    نخستين پذيرش انبار سيمان در سال ۱۴۰۱
در هفته گذشته انبار سيمان مازندران در بازار گواهي 
س��پرده كااليي بورس كاال به عنوان نخس��تين انبار 
سيماني در سال ۱۴۰۱ پذيرش شد و نماد معامالتي آن 

از دوشنبه هفته آينده ۲۲ فروردين گشايش مي يابد.
با پذيرش انبار سيمان مازندران در بازار گواهي سپرده 
كااليي بورس كاال به عنوان نخس��تين انبار سيماني 
در سال ۱۴۰۱، مشتريان ُخرد از دوشنبه هفته آينده 
)۲۲ فروردي��ن ۱۴۰۱( امكان خريد س��يمان با كد 
سهامداري و به صورت آنالين را براي موجودي انبار ۳۷ 
شركت سيماني پيدا مي كنند.  قرارداد اختيار معامله 
زعفران با سررسيد مرداد ۱۴۰۱ از چهارشنبه هفته 
جاري راه اندازي مي شود. مديريت توسعه بازار مشتقه 
بورس كاالي ايران از راه اندازي قرارداد اختيار معامله 
زعفران نگين با سررس��يد مرداد ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

براساس اطالعيه بورس كاال، قراردادهاي اختيار خريد 
و فروش زعفران نگين سررسيد مرداد سال جاري، از 
روز چهارش��نبه ۱۷ فروردين ماه راه اندازي مي شود، 

تاريخ سررسيد قرارداد مذكور ۴ مرداد ۱۴۰۱ است.



گروه راه و شهرسازي|
ديروز هواي تهران با آلودگي ش��ديد ناش��ي از گرد 
و غبار در وضعيت خطرناك قرار گرفت و ش��اخص 
برخي مناطق پايتخت به ۵۰۰ رسيد. گرد و غبار البته 
در بس��ياري از مناطق غربي، مركزي و حتي شمالي 
در اس��تان هاي گيالن، مازندران، خراسان رضوي و 
گلس��تان نيز بروز كرد و از همين رو، در فوري ترين 
واكنش به اين پديده »خطرن��اك« و مرموز جوي، 
مسووالن دولتي از شهروندان درخواست كردند، از 
تردد غيرضروري در خيابان ها خودداري كنند. حتي 
رييس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت 
دي��روز اعالم كرد، با توجه به تداوم ش��رايط جوي تا 
روز شنبه در مناطقي از جمله تهران، خوزستان و... 
وزارت بهداشت درخواست مي كند تا مدارس شنبه 
۲۰ فروردين به صورت غيرحضوري و مجازي فعال 
باشند. معاون اس��تاندار تهران نيز با توجه به شرايط 
جوي از »احتمال تعطيلي مدارس و ادارات« در روز 
ش��نبه خبر داد اما تا لحظه نگارش اين گزارش خبر 

تازه اي از مراجع تصميم گير مخابره نشده است.
به گفته مسووالن س��ازمان هواشناسي، منشأ گرد و 
غبار تهران و ساير استان هاي طي روزهاي اخير، عراق، 
شمال عربستان سعودي و سوريه است. در عين حال، 
از برخي از كانون هاي فوق بحراني در مناطق جنوب 
غربي كشور از جمله هورالعظيم نيز به عنوان منشأ گرد 

و غبار روزهاي اخير ياد مي شود.
به گزارش »تعادل«، گرد و غبار، اگر چه از ابتداي دهه 
139۰ اغلب مناطق جنوبي و غربي و مركزي كشور 
را تحت تاثير قرار داده و گهگاه نيز خود را به پايتخت 
رسانده است، اما پديده جوي تازه اي براي ايران به شمار 
مي رود. پديده اي كه يكي از آثار »تغييرات اقليمي«، 
»گرمايش زمين« و »فرس��ايش خ��اك« در منطقه 

خاورميانه ارزيابي مي شود.
م��وج تازه گرد و غبار بر فراز ش��هر تهران منحصر به 
روزهاي اخير نيست و نخستين بار در هفته اول سال 
جديد، هواي بهاري و دل انگي��ز پايتخت را، البته با 
ش��دت بس��يار كمتر آلوده كرد. در همان روزها نيز 
برخي از منابع خبري غربي به نقل از »ناسا« )سازمان 
فضانوردي امريكا( اعالم كردند كه برخي از كشورهاي 
خاورميانه و از جمل��ه ايران، در پي تغييرات اقليمي 
و گرمايش تا 3۰ آينده »غيرقابل سكونت« خواهند 
شد. اگر چه چنين ادعاهايي مستلزم راستي آزمايي 
علمي از سوي دانشمندان ايراني است، اما بي گمان، 

زنگ خطر و هش��داري اس��ت به مس��ووالن دولتي 
ايران و برخي ديگر از كش��ورهاي همسايه كشور كه 
نه تنها در حفظ محيط زيس��ت خود كوش��ا باشند، 
بلكه ش��رايط احياي مناطق تخريب شده و از جمله 
تخري��ب برخي تاالب ها و زمين هاي كش��اورزي به 
بيابان و كانون هاي گرد و غبار را فراهم آورند. به گفته 
كارشناسان، راهكارهاي مقابله با گرد و غبار زمانبر و 
مستلزم بودجه و انجام پروژه هاي تحقيقاتي متعددي 
است. در عين حال، خوشبختانه، به گفته مقام هاي 
مس��وول در نيمه نخس��ت دهه 139۰ كانون هاي 
بحراني و فوق بحراني كشور شناسايي شده اند و برخي 
اقدام هاي اوليه براي مقابله با آنها صورت گرفته است. 
اما به طور كل، برخي از كانون ها نيازمند كاشت نهال 
هستند و برخي نيازمند سيالب و برخي نيز نيازمند 
»مالچ پاشي« هستند. به گفته كارشناسان، در كنار 
توصيه به شهروندان براي عدم تردد در شهرها طي 
روزهاي بحراني، يكي ديگر از اقدامات فوري مي تواند 
مال��چ پاش��ي در كانون هاي گرد و غبار باش��د. اما از 
آنجا كه مالچ مبتني ب��ر »نفت« خود داراي عوارض 
زيست محيطي است، گروه هاي علمي كشور در حال 
تحقق و بررسي و ابداع نوعي مالچ هستند كه عالوه 
بر ماندگاري باال در طبيعت، مضرات مالچ مبتني بر 

نفت را نيز نداشته باشد.

    سه قطعنامه درباره گرد و غبار
 به گفته مس��ووالن سابق س��ازمان محيط زيست، 
اگر چه ت��ا نيمه ده��ه 139۰ به همت ايران س��ه 
قطعنامه درباره مبارزه عليه گرد و غبار در سازمان 
ملل تصويب ش��ده اس��ت، اما پيچيدگي ش��رايط 
كش��ورهاي همس��ايه از جمله ناامن��ي و بي ثباتي 
سياس��ي در عراق و همچنين سدس��ازي تركيه و 
صدمه آن به زمين هاي كشاورزي در عراق، شرايط 
را براي مبارزه با اين پديده جوي علي رغم شناسايي 
كانون هاي گرد و غبار در كش��ور همس��ايه غربي، 
دشوار كرده است. از اين رو، از وزارت خارجه انتظار 
مي رود تا موارد مربوطه را در مناسبات ديپلماتيك 

با همسايگان پيگيري كند.

     وضعيت »خطرناك« در تهران
اگرچه موج تازه آلودگي ناش��ي از ذرات معلق در هوا 
دامن اغلب استان هاي كشور را گرفته است، اما ديروز 
براي نخس��تين بار، كيفيت هواي شهر تهران با عبور 

شاخص از عدد ۵۰۰ در وضعيت خطرناك قرار گرفت 
و به همين دليل از ش��هروندان درخواست مي شود تا 
از فعاليت هاي خ��ارج از منزل خودداري كنند. پيش 
بيني مي شود، اين ش��رايط امروز شنبه ۲۰ فروردين 

نيز ادامه داشته باشد.
ديروز عصر آلودگي هوا در پايتخت به اوج خود رسيد و 
17 ايستگاه سنجش كيفيت هوا در تهران در وضعيت 
خطرناك، 9 ايس��تگاه در وضعيت بسيار ناسالم و دو 
ايس��تگاه در وضعيت ناس��الم براي همه گروه ها قرار 
گرفت، در اين بين مناطق 1، ۲، 7، 8، 9، 13، 18، 19 

و ۲۲ شاخص ۵۰۰ را ثبت كردند.
روز پنجشنبه نيز كيفيت هواي تهران با شاخص 19۰ 
با نشانگر وضعيت ناس��الم براي همه گروه ها سپري 
ش��د و طبق پيش بيني صورت گرفته روز ش��نبه نيز 
كيفيت هوا در وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس 
جامعه خواهد بود.  به گزارش تسنيم، محمد اصغري، 
كارشناس سازمان هواشناس��ي درباره آلودگي هوا، 
اظهار كرد: در روز هاي قبل اعالم كرديم كه چشمه هاي 
توليد گردوخاك در شمال عراق و كشور هاي سوريه و 
عربستان همچنان باقي است و متأسفانه استان هاي 
مرزي را از جمله كردستان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان 

و آذربايجان غربي درگير مي كند.
وي اف��زود: براس��اس تصاوير ماهواره اي منش��أ اين 
گردوخ��اك در كش��ور عراق اس��ت كه متأس��فانه 
استان هاي آذربايجان غربي، كرمانشاه، مركزي، البرز، 
زنجان، قم، تهران و قزوين را تحت تأثير قرار داده است.

كارشناس سازمان هواشناسي تصريح كرد: از آخر وقت 
جمعه از سمت شمال غربي جبهه هوايي وارد كشور 
خواهد شد كه س��بب بارش مي شود و تا روز يكشنبه 
استان هاي زنجان، تهران، قم، مركزي، همدان، البرز، 
مركزي و استان هاي شمال شرق و آذربايجان غربي، 
آذربايجان شرقي، تهران، البرز، قم، همدان و اردبيل 
را تح��ت تأثير ق��رار خواهد داد و باعث مي ش��ود كه 

گردوخاك شسته شود.
گفتني است، ش��اخص كيفيت هوا )AQI( به پنج 
دس��ته اصلي تقسيم بندي مي ش��ود. بر اساس اين 
تقسيم بندي از عدد صفر تا ۵۰ هوا »پاك«، از ۵1 تا 
1۰۰ هوا »قابل قبول )سالم( يا متوسط«، از 1۰1 تا 
1۵۰ هوا »ناسالم براي گروه هاي حساس«، از 1۵1 تا 
۲۰۰ هوا »ناسالم براي همه گروه ها«، از ۲۰1 تا 3۰۰ 
هوا »بسيار ناس��الم« و از 3۰1 تا ۵۰۰ شرايط كيفي 

هوا »خطرناك« است.

   تداوم آلودگي هواي تهران تا يكشنبه
در عين حال، مازيار غالمي، معاون اداره كل هواشناسي 
استان تهران در گفت وگو با ايسنا از افزايش گردوخاك 
و ذرات معلق و كاهش كيفيت هوا و انباشت آالينده هاي 
جوي به ويژه ذرات معلق در عصر روز جمعه خبر داد 
و گفت: اين شرايط تا ش��نبه۲۰فروردين ادامه دارد 
و هواي ش��نبه هم مثل روز جمعه در بعضي ساعات 
به خصوص اوايل صبح براي گروه هاي حس��اس و در 

بعضي ساعات براي تمامي گروه ها ناسالم است.
وي ادام��ه داد: اي��ن توده گرد و غبار در كش��ور عراق 
تشكيل شده است و از سمت مرزهاي غربي طي ۶ تا 9 

ساعت اخير وارد تهران شده است.
بر اساس اين گزارش، اداره كل هواشناسي استان تهران 
نيز با صدورهشدار نارنجي رنگ از وزش باد شديد گاهي 
خيلي ش��ديد در پاره اي نقاط به ويژه نيمه جنوبي و 
مركزي همراه با خيزش و توفان گردوخاك و كاهش 
كيفيت هوا، رگبار باران و رعد و برق در مناطق مستعد 
بارش تگرگ به ويژه در نيمه ش��مالي استان تهران از 
ظهر شنبه )۲۰ فروردين( تا يكشنبه )۲1 فروردين( 
در استان تهران خبر داد. در اين شرايط جوي شكستن 
درختان فرسوده و نهال ها، احتمال آسيب رسيدن به 
سازه هاي موقت و سس��ت و پوشش گلخانه ها، خطر 
سقوط اجس��ام و تابلوهاي تبليغاتي، كاهش ميدان 
ديد، خطر برخورد صاعقه و احتمال بارش تگرگ دور 

از انتظار نيس��ت. اداره كل هواشناسي استان تهران 
براي كاهش آس��يب هاي احتمالي، پرهيز از پرواز با 
هواپيماهاي سبك و گاليدرها، پرهيز از كوهنوردي، 
محكم كردن س��ازه هاي موقت و پوشش گلخانه ها، 
پرهيز از سفرهاي برون شهري با توجه به كاهش ديد، 
پرهيز از كار روي سازه هاي مرتفع، خودداري از تردد 
از كنار س��ازه هاي نيمه تمام، قرار نگرفتن در مناطق 
خيلي مرتفع غير مسقف با توجه به پديده رعد و برق و 

صاعقه را توصيه مي كند.

   گردوخاك پروازها را لغو نكرد
در تحولي ديگر، فرشيد گليج، مديركل دفتر نظارت 
بر مقررات فرودگاهي، بح��ران و پدافند غيرعامل 
ش��ركت فرودگاه ها ديروز اعالم كرد: شرايط جوي 
پيش آمده باعث لغو پروازها نشده است. به گزارش 
مهر، گليج گفت: ديد زير ۵۰۰ متر به صورت مقطعي 
در برخي استان ها ايجاد شد كه در آن زمان پروازي 
صورت نگرفته كه شرايط جوي باعث لغو آن شود. 
پروازهاي برنامه اي همه اس��تان ها برقرار اس��ت و 
اگر ديد در فرودگاهي كاهش پيدا كرده به صورت 
مقطعي است و در بيشتر فرودگاه ها با ديد ۴۰۰ متر 
پرواز صورت مي گيرد، بهتراس��ت مسافران قبل از 
عزيمت به فرودگاه براي كس��ب اطالعات بيشتر با 

شما ره 199 تماس بگيرند.
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15 ميليون تومان؛ بار مالي 
استخدام هر نفر در شهرداري 

در شرايطي كه هفته گذشته شهردار و معاون او از 
سه شفيته ش��دن برخي از حوزه هاي شهرداري با 
استفاده از اضافه كار كارمندان موجود يا استخدام 
اف��راد جديد در آين��ده نزديك خب��ر دادند، ناصر 
اماني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران اعالم كرد، 
اس��تخدام هر يك نفر در شهرداري تهران، حداقل 
1۵ ميليون تومان بار مالي دارد و ساالنه ۲۰ تا ۲۵ 
درصد به آن افزوده مي شود. او تصريح كرد: درباره 
استخدام ها در ش��هرداري تهران بايد با شفافيت و 

شجاعت با مردم صحبت كرد.
اماني در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: در دوره قبلي 
شوراي شهر تهران، اعالم كردند كه ۶۰۰ تا 7۰۰ نفر 
نيرو به شهرداري تهران جذب شده اما آنچه تاكنون 
مشخص ش��ده بدون آمار س��ازمان ها و شركت ها 
حدود يك هزار ني��رو در دوره قبلي وارد مناطق و 

معاونت هاي شهرداري تهران شده اند.
وي با بيان اينكه ش��هرداري ته��ران حدود ۵۰ 
شركت و سازمان تابعه دارد و آمار استخدام هاي 
دوره گذش��ته مديريت ش��هري در سازمان ها و 
ش��ركت ها را هم جمع آوري مي كني��م، عنوان 
كرد: تنها در يك سازمان و يك شركت شهرداري 

تهران حدود ۶۰۰ نيرو جذب شده اند.

شاخص آلودگي هواي تهران براي نخستين بار براي همه گروه ها »خطرناك« شد

گرد و غبار »خارجي« در ايران

ويژه

تقدير مديرعامل شرکت توزيع 
نيروی برق استان مرکزی از 

مديرعامل شرکت گازاستان مرکزی 
محمد ال��ه داد ريي��س هيات مدي��ره ومديرعامل 
شرکت توزيع نيروی برق اس��تان مرکزی با اهدای 
ل��وح س��پاس ازمحمدرضاس��ميعی مديرعام��ل 
ش��رکت گازاس��تان مرکزی جهت حفظ وصيانت 
ازمنابع انرژی کش��ورتقدير وتش��کربه عمل آورد.  
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت گازاس��تان 
 مرک��زی درل��وح ارس��الی چني��ن آمده اس��ت : 
بدينوس��يله تالش وهمکاری صميمانه جنابعالی 
بامجموعه وزارت نيرو درامرمديريت مصرف بهينه 
انرژی برق درتابستان1۴۰۰را ارج نهاده،به پاسداشت 
خدم��ات ارزنده وتالش ه��ای صميمانه  جنابعالی 
وهمکاران درحفظ وصيانت ازمنابع انرژی کشورواميد 
 به استمرارمساعدت ها اين لوح تقديرتقديم حضورتان 
می گردد. اميداس��ت باايمان به اراده خداوندمتعال 
ودرجهت کس��ب رضايت حضرت دوس��ت وحفظ 
منافع عموم موفق باشيد ودورانی سرشارازکاميابی 

رادرتمامی عرصه های زندگی برايتان آرزومنديم.



صنعت ماينينگ در ايران طي س��ال هاي اخير، توانست 
توجه هاي زيادي را به خود جلب كن��د و با وجود اين، در 
موارد بسياري هم مسووالن كشور ديواري كوتاه تر از آن 
براي انداختن مشكالت كشور به گردنش پيدا نكردند، از 
مشكالت زيرساختي تامين برق گرفته تا تهديدات زيست 
محيطي، همه و همه به پاي فعاليت ماينرها در ايران نوشته 
ش��د و دولت با دست دست كردن، بهترين فرصت جهت 
بهره برداري از اين تكنولوژي را به راحتي از دست داد. حال 
به نظر مي رسد با توجه به ش��واهد و قراين موجود، ديگر 
صنعت ماينينگ در ايران نفس هاي آخر را مي كشد. طبق 
نظر كارشناسان و فعالين اين حوزه، با سرمايه گذاري هاي 
اخير امريكا در اين صنعت، بي تكليفي فعالين ايراني و عدم 
عزم جدي دولت براي ساماندهي، ماينينگ ديگر در ايران 
به صرفه نخواهد بود مگر اينكه چيزي در حد معجزه رخ 
دهد. به صرفه بودن استخراج بيت كوين در ايران همواره 
محل سوال بوده اس��ت و افراد در روياي كسب سودهاي 
بزرگ روزگار مي گذراندند؛ اما واقعيت براي مردم عادي 
چيز ديگري بود. شايد با يك حساب سرانگشتي و محاسبه 
قيمت ب��رق و توان ماينر، س��ودهاي آنچناني روي كاغذ 
ثبت مي شد اما استهالك دستگاه و بحث سرمايش آن در 
كنار برخي موارد به افراد ثابت كرد كه ماينينگ آن چنان 
تالش سودآوري نيست. اما مزارع بيت كوين و شركت هاي 
خصوص��ي در ايران مي توانس��تند ش��رايط متفاوتي را 
تجربه كنند اگر دولت س��ردرگم نبود. چين س��ال ها به 
يك دليل ساده، مركز جهاني اس��تخراج بيت كوين بود: 
انرژي ارزان. اما آنها استخراج بيت كوين را در اواسط سال 
2021 ممنوع كردند تا امريكا كه طي يكي دو سال اخير 
سرمايه گذاري هاي بزرگي را در صنعت ماينينگ انجام داده 
بود بتواند از اين فرصت طاليي، بهترين بهره را ببرد. فرصتي 
كه مي توانست در اختيار ايران نيز قرار بگيرد و درآمد ارزي 
سرشاري را به سمت كش��ور روانه سازد، اما دولت آن قدر 
اين پا و آن پا كرد تا به نظر سرانجام به خواسته خود رسيد؛ 

استخراج رمزارزها ديگر در ايران صرفه نداشته باشد.

     صرفه ماينينگ در ايران
امريكا به آرامي و طي دو سال گذشته در صنعت ماينينگ 
سرمايه گذاري و زيرساخت ها را به خوبي فراهم كرد. پس از 
ممنوعيت استخراج ارز ديجيتال در چين، توزيع هش ريت 
اس��تخراج بيت كوين در امريكا شتاب گرفت و توانست به 
سهم قابل توجهي دس��ت يابد. پيش بيني ها حاكي از آن 
است كه اياالت متحده امريكا تا پايان سال 2022 نزديك 
به 40 درصد از هش ريت جهاني را در اختيار خواهد داشت. 

اما سهم ايران از استخراج رمزارزها   طي سال هاي اخير ثابت 
ماند و نه تنها هيچ زيرساختي در اختيار فعالين اين حوزه قرار 
نگرفت، بلكه با سنگ اندازي هاي زيادي پيش پايشان رو به رو 
شدند تا جايي كه اكنون اين سوال مطرح شده كه آيا با توجه 
به سرمايه گذاري كالن امريكا در بحث ماينينگ، مي توان با 
چرخش دولت و رفتار منطقي با فعالين اين حوزه، همچنان 

صعنت استخراج رمزارز را در ايران به صرفه دانست يا خير.

     سرمايه گذاري روي صنعت ماينينگ
در ايران منطقي نيست

اميد علوي، فعال استخراج رمزارزها و رييس هيات مديره 
انجمن بالك چين ايران اعتقاد دارد عدم ثبات قوانين و نرخ 
انرژي در كشور موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري شده 
است. او مي گويد بستر مناسب و امني براي سرمايه گذاري در 
ايران وجود ندارد، باالخص امروزه كه سختي شبكه با سرعت 
زيادي افزايش يافته و رقابت جدي تر و حرفه اي تر شده است. 
از همين رو به نظر مي رسد سرمايه گذاري روي ماينينگ در 
ايران منطقي نيست. او با تاكيد بر اينكه امروز شرايط و شكل 
رقابت در صنعت استخراج رمزارزها عوض شده است، گفت: 
با حضور شركت هاي بزرگ و سرمايه گذارهاي جدي باالخص 
امريكايي در بازار ماينينگ، رفتار بازار تغيير كرده است. به طور 

مثال زماني كه شاهد افت قيمت بيت كوين بوديم، قيمت 
دستگاه هاي ماينينگ كاهشي نشد چرا كه سرمايه گذاراني 
وجود داشتند كه در اين ايام در حال خريد تجهيزات و دستگاه 
بودند. به گفته وي طي سال هاي اخير پول هايي از بورس و 
بانك امريكا بازار ماينينگ سرازير شده است كه نشان دهنده 
برنامه بلندمدت امريكايي ها در بحث اس��تخراج رمزارزها 
دارد. علوي اعتق��اد دارد آب وهواي گرم و خش��ك ايران و 
باال بودن هزينه س��رمايش و استهالك دستگاه ها موجب 
شده است تا سرمايه گذاري جديدي روي استخراج ارزهاي 
ديجيتال در ايران انجام نشود. اما رييس هيات مديره انجمن 
بالكچين ايران در پاسخ به اينكه در صورت تحقق چه عواملي 
مي توان به ادامه صنعت ماينينگ در ايران و سودبردن از اين 
تكنولوژي اميدوار بود؟ گفت: زمينه فعاليت در صورتي در 
ايران وجود خواهد داشت كه دولت بتواند تصميمي درست 
و عاقالنه اتخاذ كند. يعني نرخ حامل انرژي به گونه اي تعيين 
شود كه قابليت رقابت با كشورهايي همچون امريكا، كانادا 
و روسيه شكل بگيرد. او ابراز اميدواري كرد در صورتي كه 
دولت جديد سردرگمي دولت قبل را تكرار نكرده و تصميم 
صحيح و عقالني پيرامون اين حوزه اتخاذ كند، مي توان از 
مزاياي اين صنعت و تكنولوژي در سال هاي پيش رو بهره مند 
شد. علوي مرداد سال گذشته و پس از ممنوعيت استخراج 

بيت كوين در چين، از دولت جديد خواسته بود تا فرصت 
تجارت و ماينينگ در حوزه رمزارزها را از دست ندهد.

     ماينينگ ديگر رقابتي منصفانه نيست
پدرام بيراك، فعال حوزه بالك چين و رمزارزها در پاس��خ 
به اينكه آيا ماينينگ ديگر در ايران به صرفه نيست، گفت: 
زماني كه تقريبا 9 ماه از س��ال دستگاه ها خاموش است و 
اجازه فعاليت ندارند، چالش هاي ريز و درش��تي نيز پيش 
پاي  فعالين اين حوزه قرار دارد، طبيعتا استخراج رمز ارز از 
نظر اقتصادي در ايران مقرون به صرفه نيست. اما با توجه به 
شرايط فعلي در جهان، ديگر از نظر فني نيز توجيه ندارد. او 
با اشاره به عدم فعاليت ماينرهاي قانوني در ايران با توجه به 
مشكالت زيرساختي شبكه توزيع برق، اظهار كرد: طي دو 
سال اخير امريكا در حال تامين زيرساخت هاي اين صنعت 
بود، شركت هاي بزرگ فعال در حوزه استخراج رمزارز سهامي 
شدند و توانستند خود را گس��ترش دهند. آنها همچنين 
مشكلي در زمينه قوانين، برق مصرفي و تامين تجهيزات 
خود ندارند. موضوعي كه باعث شده تا رقابت در اين صنعت 
ديگر منصفانه نباشد. بيراك در ادامه عدم امكان دسترسي 
به پنج استخر ماينينگ را از ديگر چالش هاي فعالين ايراني 
دانست و گفت: از نظر فني در داخل شبكه به استخر، ماينر 

گفته مي ش��ود و مالكان دستگاه هاي ماينر، هش دستگاه 
خود را به استخر اجاره مي دهند. در اين حالت قدرت استخر 
افزايش يافته و شانسش براي باز كردن بالك ها و دريافت 
پاداش افزايش مي يابد. بنابراين مزارع استخراجي كه بتوانند 
به استخرهاي برتر متصل شوند، سود بيشتري عايدشان 
مي شود. اما در ايران حتي اگر هزينه برق مصرفي را با امريكا 
يكسان در نظر بگيريم، با توجه به تحريم ها امكان دسترسي 
به پنج استخر اولي كه بيشترين هش ريت شبكه را دارند، 
وجود نداشته از همين رو مجبور به همكاري با استخرهاي 
ضعيف تر هستيم كه مساوي با درآمد كمتر است و مقرون 
به صرفه نيست. اين فعال حوزه بالكچين با تاكيد بر اينكه در 
فرآيند ماينينگ، هر بالكي كه باز مي شود، بازگشايي بالك 
بعدي از نظر زماني و هزينه اي سخت تر خواهد شد، افزود: 
ماينينگ يك سيستم رقابتي بين المللي است و هر چقدر رقبا 
بزرگ تر مي شوند، درآمد نيز به نسبت افزايش مي يابد. اما در 
ايران فقط شاهد عقب افتادگي فعالين اين حوزه هستيم و 
رقابت در حال حاضر ديگر منصفانه نيست.  او اعتقاد دارد تا 
حداكثر هشت ماه الي يك سال ديگر، سرمايه گذاري روي 
صنعت استخراج رمزارز در ايران اشتباه است. بيراك در پاسخ 
به اينكه آيا دولت مي تواند با اقداماتي، فرصت بهره برداري از 
اين صنعت را حفظ كند؟ گفت: دولت تنها توانايي كاهش 
قيمت برق را داش��ته و اينكه اجازه دهد تا ماينرها در طول 
سال به فعاليت خود ادامه دهند، اما با توجه به اهميت بحث 
اس��تخر و تحريم ها، چالش تامين قطعات و دستگاه هاي 
ماينينگ و... اين اقدام��ات بي فايده خواهد بود. همچنين 
سرمايه گذاران با توجه به شرايط كشور، ترجيح مي دهند در 
حوزه هاي كم ريسك تري سرمايه گذاري كنند. به اعتقاد وي، 
دولت طي دو سال گذشته فرصت مناسبي را از دست داده كه 
مي شد پيش از بهره برداري امريكا از اين صنعت، ما نيز سود 
الزم را از ماينينگ كسب كنيم. بيراك در پاسخ به اينكه آيا 
صنعت ماينينگ در هاوينگ بعدي با چالش روبرو خواهد 
شد، گفت: هاوينگ بيشترين تاثير را روي قيمت دارد. 
اتفاقي كه رقم خواهد خورد اين است كه فعالين قوي تر، 
قدرت بيشتري خواهند يافت و ضعيف ها نيز از دور خارج 
خواهند شد؛ زيرا استخراج ديگر براي شان به صرفه نخواهد 
بود. پاداش اس��تخراج در هاوينگ نه به صورت خطي يا 
نمايي بلكه به صورت پلكاني كاهش مي يابد، علت آن هم 
اين است كه فعالين اين فرصت را داشته باشند تا هر چهار 
سال، تجهيزات خود را آپگريد كنند. اين سخنان گواهي 
آن هستند كه ديگر ماينينگ در ايران آنچنان به صرفه 
نخواهد بود و فرصت طاليي كه سال هاي اخير ايجاد شده 

بود، با تعلل مسووالن به سادگي از دست رفت. 
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فيس بوك اخبار رسانه هاي 
روسيه را سانسور مي كند

 فيس بوك تالش همه جانبه اي را براي حذف اخبار جنگ 
اوكراين كه از طريق رس��انه هاي داخلي روس��يه منتشر 
مي ش��ود آغاز كرده تا روايت يك طرف��ه اي از اين جنگ 
منتشر ش��ود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، فيس بوك 
مدعي شده فعاليت هاي هكري، شبكه هاي تأثيرگذاري و 
حمايتي و فعاليت هاي مخربي را در اين شبكه اجتماعي در 
ارتباط با جنگ اوكراين شناسايي و حذف كرده است. اين 
شركت افزوده فعاليت هاي بيشتري را انجام خواهد داد تا 
جلوي انتشار اخبار جنگ اوكراين توسط صفحات وابسته 
به دولت روسيه را بگيرد. فيس بوك تمامي مطالبي كه از 
سوي رسانه هاي داخل روسيه منتشر مي شوند را اخبار غلط 
و دروغين ناميده است. نيك كلگ رييس امور جهاني متا كه 
فيس بوك را اداره مي كند، تصريح كرده: ما به طور دايمي در 
حال مرور و بررسي سياست هاي خودمان بر مبناي شرايط 
در حال تغيير هستيم و فعاالنه گام هاي اضافي برخواهيم 
داشت تا با انتش��ار اخبار غلط و دروغ كه توسط صفحات 
دولتي روسي منتشر مي شوند مقابله كنيم. در عين حال 
روس��يه نيز در برابر سانسور خبري ش��ركت هاي بزرگ 
فناوري و تالش آنها براي كنترل جريان اطالعات جنگ 
اوكراين ساكت ننشسته است. روسيه ضمن مسدود كردن 
فيس بوك و اينستاگرام و محدود كردن توئيتر تالش دارد 
اخبار و اطالعات جنگ را از طريق رسانه هاي مستقل وابسته 
به خود به اطالع جهانيان برساند. در عين حال فيس بوك 
هكرهاي وابسته به روسيه را به تالش براي هك كردن ده ها 
حساب كاربري وابسته به نظاميان اوكرايني متهم كرده 
اس��ت. فيس بوك افزوده كه حدود 200 حساب كاربري 
روسي را كه اخبار دروغين منتشر كرده يا عامل نفرت پراكني 
بودند، حذف كرده است. فيس بوك مي گويد براي شناسايي 
اين حس��اب ها از گزارش هاي جمعي ديگ��ر كاربران نيز 

استفاده كرده كه مشخص نيست چقدر دقيق باشند.

مايكروسافت: حمالت 
جاسوس هاي روسيه را برهم زديم

مايكروس��افت اعالم كرد حمالت هك جاسوس هاي 
نظامي روسيه براي رخنه به اوكراين، اتحاديه اروپا و اهداف 
امريكايي را برهم زده است. به گزارش ايسنا، اين شركت 
نرم افزاري امريكايي در يك پست بالگ اعالم كرد گروهي 
با نام »استرونتيوم« از هفت دامنه اينترنتي در راستاي 
تالش براي جاسوسي از نهادهاي دولتي و انديشكده ها 
در اتحاديه اروپا و امريكا و همچنين موسسات اوكرايني 
مانند سازمان هاي خبري استفاده مي كرد. مايكروسافت 
به هويت اهداف اين هكرها اش��اره اي نكرد. گروهي كه 
مايكروسافت از آن به عنوان »استرونتيوم« نام برده است، 
در واقع گروه هكري »فنسي بير« يا ATP2۸ است كه 
به سازمان اطالعاتي ارتش روسيه وابسته است. بر اساس 
گزارش رويترز، اوكراين از زمان حمله نظامي مسكو، هدف 

حمالت هك متعددي قرار گرفته است.

شرايط و شكل رقابت در صنعت استخراج رمزارزها امروز عوض شده است

ماينينگديگردرايراننميصرفد

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت برق منطقه اي فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد مناقصه » خريد برق از طريق احداث و بهره برداري نيروگاه 3 مگاواتي در منطقه نوجين 
شهرستان فراشبند استان فارس « به شماره » 2001001046000005 «  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل فرايند مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و گشايش پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. لذا مناقصه گران در زمينه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به ترتيب اطالعات زماني ذكر شده در ذيل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را 
دريافت و پس از تكميل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت  نام در سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهاي واصله خارج 
از سامانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتيب اثر 

داده نخواهد شد. ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مي گردد. 
1- تاريخ اولين انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 30: 11 روز يك شنبه مورخ 1401/01/21 

2- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 24 /1401/01 
3- آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 14 روز يك شنبه مورخ 1401/02/04 

4- آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پيشنهاد: تا ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1401/02/05  
5- تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 05 /1401/02 

6- نوع كميت و كيفيت كاالي مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود
7- نحوه برگزاري مناقصه: عمومي يك مرحله اي )همراه با ارزيابي ساده( 

8- مدت قرارداد: 12 ماه هجري شمسي
9-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: تضمين قابل قبول كارفرما )شامل يك يا تركيبي از تضامين بندهاي الف، ب، پ، ج، چ، ح ,خ ماده 4 آيين نامه 
تضمين معامالت دولتي به شـماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و اصالحيه شماره 5211/ت 57592  هـ   مورخ 1400/1/22 مصوب هيات وزيران( به 
مبلغ دو ميليارد و سيصد و چهل و پنج ميليون )2,345,000,000( ريال مي باشد و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان 

مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
10- مدت اعتبار پيشنهادها: پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت 90 روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر باشند و اين مدت براي 90 روز 

ديگر قابل تمديد مي باشد.
11- نشاني اين شركت جهت ارسال پاكتهاي » الف «  و » ب «  و » ج « : شيراز - خيابان زند -  نبش خيابان فلسطين - شركت برق منطقه اي فارس- دبيرخانه مركزي 
)تذكر مهم، ارسـال يك نسخه از اصل پاكتهاي » الف )اصل ضمانتنامه( « و » ب به صورت CD «  و » ج )برگ پيشنهاد قيمت موجود در اسناد و جداول مقادير و 

قيمت ها به صورت فيزيكي( به صورت الك و مهر شده الزامي است.( 
12- محل برگزاري مناقصه: شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

 13- ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته باشد 
مي توانند به صورت كتبي با شماره فكس 32359047- 071 دبيرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمايند. 

14-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: تلفن مركز راهبري و پشتيباني 1456 مي باشد.   

شناسه آگهي: 1298164

 شركت برق منطقه اي فارس 

به شماره مرجع 1400-136

 خريد برق از طريق احداث و بهره برداري نيروگاه 3 مگاواتي در منطقه نوجين شهرستان فراشبند استان فارس

 شركت سهامي  برق منطقه اي فارس 

وزارت نيرو

 نظر به دستور مواد او3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20   امالک متقاضيان واقع 
در قريه کليج خيل پالک 495 فرعی 137 –اصلی بخش 15 حوزه ثبت سوادکوه شمالی   به مالکيت معظمه قربانی نسبت به شش دانگ يک قطعه 

زمين با بنای احداثی به مساحت 134/02 متر مربع خريداری بدون واسطه ازآقای بهرام سياوشی ارات نبی مالک رسمی .
لذا مطابق ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه فوق ، اين آگهی در 2 نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثيراالنتشار و محلی منتشر و در روستاها 
رای هيئت الصاق می شود تا اگر اشخاص ذی نفع به آن اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهی و نيز در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل ، تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـليم و رسيد اخذ نمايند. سپس ظرف 1 ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل ارائه نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض درسند می نمايد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهی است 
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تعادل | فرشته فريادرس |
حذف دالر ۴۲۰۰ از حقوق ورودي گمرك كليد خورد. 
با ابالغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرك ايران، دس��تور 
حذف نرخ ۴۲۰۰ توماني از محاس��به حقوق ورودي 
وجايگزيني نرخ ارز حاشيه بازار صادر شد. حال با توجه 
ب��ه اثر تورمي كه اين دس��تورالعمل بر روي كاالهاي 
وارداتي به دليل افزايش بهاي تمام شده واردات خواهد 
داشت، مقرر شده كه س��ود بازرگاني از سوي وزارت 
صمت تعديل شود تا بخشي از اثر تورمي را پوشش دهد 
كه البته هنوز نهايي نشده است. البته بنابر قانون بودجه، 
در مورد كاالهايي كه از ابتداي امسال و بر اساس قواعد 
سال ۱۴۰۰ ترخيص شده اند، از صاحبان كاال تعهد الزم 
جهت دريافت اختالف نرخ بعد از اعمال قانون بودجه 
دريافت شده و بايد آن را با نهايي شدن ارقام سال جديد 
پرداخت كنند. حال با توجه به اينكه 85درصد كاالهاي 
موجود در گمركات، نهاده هاي مرتبط با توليد اعم از 
مواد اوليه و مواد واسطه اي يا ماشين آالت خط توليد 
هستند، اعمال حقوق ورودي بودجه ۱۴۰۱ بيشترين 
تأثير را بر نهاده هاي توليد خواهد گذاش��ت. بنابراين 
به نظر مي رس��د با توجه به چند برابر شدن پرداختي 
حق��وق ورودي، آثار تورمي اجراي قانون بودجه براي 
بخش توليد با وضعيت فعلي، حداقل ۲۰ درصد خواهد 
بود كه بايد فكر اساسي در اين باره كرد. برخي از فعاالن 
اقتصادي نيز نسبت به اين مصوبه واكنش نشان داده 
وعنوان كردند كه افزايش حقوق گمركي باعث افزايش 
5 تا 6 درصدي قيمت كاالهاي آي تي كه ماخذ گمركي 
آنها 5 درصد است، خواهد شد. به دنبال جنجال حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني از محاسبات عوارض واردات، رييس 
كل گمرك از تعديل حقوق گمركي ساير كاالها عالوه 
بر كاالهاي اساس��ي خبر داد كه قرار است به زودي از 

طريق ستاد هماهنگي اقتصادي دولت انجام شود. 

     داستان حذف دالر4200 از حقوق ورودي 
بر اس��اس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
نرخ ارز محاس��به ارزش گمركي كاالهاي وارداتي در 
همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودي بر اساس 
نرخ ارز اعالم ش��ده بانك مركزي، نرخ سامانه مبادله 
الكترونيكي )نرخ سامانه اي. تي. اس؛ نرخي نزديك به 
بازار اس��ت( در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور 
گمركي است. همچنين در سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد 
حقوق گمركي ياد شده در صدر بند )د( ماده )۱( قانون 
امور گمركي براي كاالهاي اساس��ي، دارو، تجهيزات 
و ملزومات مصرفي پزش��كي و همچنين نهاده هاي 
كشاورزي و دامي به يك درصد تقليل مي يابد. اما در 
مورد ساير كاالها هيچ تصميمي اتخاذ نشده؛ اين در 
حالي ب��ود كه در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ در مورد 
س��اير كاالها مجلس حقوق گمركي ساير كاالها را ۲ 

درصد تعيين كرد. 
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همين قانون تصويب 
شد، اما به دليل انتقادات فراوان و برخي ابهامات اجرايي 

نشد. چراكه گفته مي شود اين موضوع طيف وسيعي 
از توليدكنندگان و واردكنن��دگان را تحت تاثير قرار 
مي دهد و سال گذش��ته هم اعتراض هاي زيادي را به 
دنبال داشت و بسياري از فعاالن اقتصادي پيش بيني 
كرده بودن��د، كه اجراي اين مصوب��ه قيمت كاالها را 

افزايش خواهد داد. 
با اين حال، در مكاتبه ۱۴ فروردين ماه وكيلي، مديركل 
دفتر واردات گمرك، با باقري پور، مديركل دفتر فناوري 
اطالعات و امنيت فضاي مجازي گمرك با اش��اره به 
الزام قانون بودجه در مورد اعم��ال نرخ اي تي اس در 
سامانه جامع گمركي جهت محاسبه ارزش گمركي 
كاالي اعالم ش��ده: »با توجه به هماهنگي و مكاتبات 
سال گذشته با بانك مركزي در اين رابطه و با عنايت به 
تكليف فانوني و بار مالي آن براي سازمان، به قيد فوريت 
نس��بت به اجراي قانون بودجه در تبصره ۷ پيرامون 
اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الكترونيك در سامانه جامع 

گمركي اقدام الزم انجام شود.«
بر اساس اين گزارش، درآمد دولت در بودجه از محل 
عوارض واردات شامل حقوق گمركي و سود بازرگاني 
است كه مقرر شده محاسبات حقوق گمركي از ۴۲۰۰ 
به نرخ حاشيه بازار افزايش پيدا كند، اما با توجه به اثر 
تورمي كه بر روي كااله��اي وارداتي به دليل افزايش 
بهاي تمام شده واردات خواهد داشت، قرار بر اين است 
كه سود بازرگاني از سوي وزارت صمت تعديل شود تا 
بخشي از اثر تورمي را پوشش دهد كه البته هنوز نهايي 
نش��ده اس��ت. اما قانون بودجه، تمامي سال را شامل 
خواهد شد و از اين جهت در مورد كاالهايي كه از ابتداي 
امسال و بر اساس قواعد سال ۱۴۰۰ ترخيص شده اند، از 
صاحبان كاال تعهد الزم جهت دريافت اختالف نرخ بعد 
از اعمال قانون بودجه دريافت شده و بايد آن را با نهايي 

شدن ارقام سال جديد پرداخت كنند.

    كاالها گران مي شوند؟ 
در اينجا ط��رح چند نكته ضروري به نظر مي رس��د، 
نخس��ت اينكه كاالهاي واردات��ي كاالهاي گروه يك 
شامل كاال هاي اساس��ي، دارو، تجهيزات و ملزومات 
مصرفي پزش��كي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و 
دامي تاكنون با ارز ۴۲۰۰توماني وارد كشور شده اند، 
كه در صورت عدم تخصيص ارز ترجيحي و تخصيص 
دالر ۲3 هزار توماني يا نيمايي بهاي خريد كاال نيز از 

لحاظ ريالي افزايش خواهد داشت. 
موضوع مهم ديگ��ر اينكه فارغ از كاالهاي اساس��ي، 
85 درصد كاالهاي موجود در بنادر و گمركات كشور 
نهاده ه��اي مرتبط با تولي��د اعم از م��واد اوليه و مواد 
واسطه اي يا ماش��ين آالت خط توليد هستند، از اين 
رو، اعمال حقوق ورودي بودجه ۱۴۰۱ بيشترين تأثير 
را بر نهاده هاي توليد خواهد گذاشت. بنابراين به نظر 
مي رس��د با توجه به چندبرابر شدن پرداختي حقوق 
ورودي، آثار تورم��ي اجراي قانون بودجه براي بخش 
توليد با وضعيت فعلي، حداقل ۲۰ درصد خواهد بود 

كه الزم است فكر اساسي براي اين موضوع شود. البته 
برخي از فعاالن اقتصادي هم نسبت به اين تغييرنرخ 
حقوق ورودي واكنش نش��ان داده وعنوان كردند كه 
منجر به تش��ديد قيمت برخي از كااله��اي وارداتي 
مي شود. به طوري كه برخي فعاالن اقتصادي پيشتر 
هم عنوان كردند كه با تغيير مبناي محاس��به حقوق 
گمركي از دالر ۴۲۰۰ به نرخ س��نا در بودجه ۱۴۰۱ 
هزينه واردات كاال جز دارو و نهاده هاي دامي وضروري 
حدود 6 برابر خواهد ش��دو قيمت كاالهاي وارداتي و 
قيمت تمام شده كاالهاي ساخت داخل كه مواد اوليه 

آنها وارداتي است، افزايش مشهودي خواهد داشت.«
در همين حال، رييس اتحادي��ه صنف فناوران رايانه 
تهران، به تازگي با اش��اره به افزاي��ش 5۴۰ درصدي 
حقوق گمركي در س��ال ج��اري در اظهاراتي عنوان 
كرده كه افزايش حقوق گمرك��ي باعث افزايش 5 تا 
6 درصدي قيم��ت كاالهاي آي تي كه ماخذ گمركي 
آنها پنج درصد است، خواهد شد. محمدرضا فرجي، با 
بيان اينكه نرخ گفته شده براساس دالر ۴۲۰۰ توماني 
محاسبه  مي شد، اما قرار است ارز نيمايي مبنا قرار گيرد، 
تصريح كرد: اين در حالي است كه كاالي آي تي در همه 
دنيا جزو كاالهاي ضروري و آموزشي است و به همين 
دليل در كشورهاي پيشرفته از ماليات برارزش افزوده 
معافند. اما ماليات ارزش افزوده كاالهاي ديجيتال در 
كشور ما همانند س��اير كاالها ۹ درصد است. اتحاديه 
هم درصدد نامه نگاري با مجلس است تا ماليات ارزش 
افزوده كاالهاي ديجيتال را حذف كند يا كاالي اي تي 
جزو كاالي ضروري حس��اب و ماخذ گمركي اصالح 

شود تا جلوي گراني آن گرفته شود.
البته ايرنا خبرگزاري وابس��ته به دولت در پايان سال 
۱۴۰۰ درگزارش��ي مدعي ش��ده كه ب��ا افزايش نرخ 
محاسبه ارز گمرك به ۲3 هزار تومان، قيمت كاالهاي 
وارداتي براي واردكنن��ده ۱۷ درصد افزايش مي يابد. 
بنابراين ادعاي پنج برابر شدن قيمت كاالهاي وارداتي 
با حذف ارز ۴۲۰۰ بهانه تراش��ي واردكنندگان براي 
گران كردن كاالهاست؛ چراكه تاكنون نيز نرخ فروش 
كاالها بازار بر مبناي ارز آزاد بوده، نه ۴۲۰۰ توماني و اين 
ارز تنها مبناي محاسبه تعرفه گمركي اين كاالها بوده 
است. به نوش��ته اين خبرگزاري، براساس محاسبات 
انجام ش��ده بهاي تمام ش��ده كاال براي واردكننده و 
عرضه به بازار و مردم با ارز ۴۲۰۰ تومان ۲3 هزار و 88۲ 
ميليارد تومان و با حذف اين ارز ۲۷ هزار و 83۰ ميليارد 

تومان خواهد شد.
براساس بررس��ي ايرنا با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني رقم 
واردات هي��چ تغييري نخواهد داش��ت و نرخ حقوق 
گمركي بدون تغيير ۰.۰۴ خواهد بود. براس��اس اين 
گزارش رقم حق��وق ورودي كه با وجود ارز ترجيحي 
۱68 ميليارد تومان بود كه با حذف اين ارز به مبلغ ۹۲۰ 
ميليارد تومان مي رسد. نرخ سود بازرگاني سال آينده 
با حذف ارز ترجيحي تغييري نخواهد داشت و همان 
۰.۰8 درصد خواهد بود، اما مبلغ سود بازرگاني از 336 

ميليارد تومان در سال جاري به يك هزار و 8۴۰ ميليارد 
تومان در سال آينده خواهد رسيد. همچنين مجموع 
حقوق ورودي، سود بازرگاني و مالياتي ارزش افزوده 
امس��ال با وجود ارز ۴۲۰۰ تومان برابر 88۲ ميليارد 
تومان است كه با حذف آن در سال آينده چهار هزار و 

83۰ ميليارد تومان مي شود. 

    گمرك: از شوك قيمتي در وارداتي ها 
جلوگيري مي كنيم

اما جنجال حذف دالر ۴۲۰۰ از حقوق ورودي كاالها، 
واكنش گمرك را در پي داشت. به طوري كه روز گذشته 
رييس گمرك در خبري فوري در مورد جريان اعمال 
قانون بودجه براي تغيير نرخ مبناي محاسبه عوارض 
واردات از ۴۲۰۰ به نرخ س��امانه مبادالت الكترونيك 
يا همان اي ت��ي اس، به اراي��ه توضيحاتي پرداخت و 
گفت: در س��ال ۱۴۰۰ بي��ش از 53 ميليارد دالر كاال 
با وزن بيش از ۴۱ ميليون تن وارد كش��ور ش��د كه با 
تخصيص۱5.۱ميليارد دالر از منابع ارز ترجيحي و ما 
بقي با ارز آزاد و نيمايي صورت پذيرفته است. اين حجم 
از واردات در سال قبل در مقايسه با سنوات گذشته و 
با لحاظ ممنوعيت واردات كاالهاي مصرفي، لوكس 
وخودرو بيانگر گرايش واردات كشور به سمت تامين 
كاالهاي اساسي، مواد اوليه، ضروريات و ملزومات براي 
توليد ملي، در شرايط تحريم و نهادينه شدن اصالحات 
قيمتي در زنجيره توليد بوده است. عليرضا مقدسي 
درباره مبناي جديد محاسبات تعرفه گمركي در قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ معتقد است كه به كارگيري اين 
نرخ براي محاسبات گمركي از يك سو باعث شفافيت 
و تقويم ريالي صحيح ارزش كاالهاي وارداتي و از سوي 
ديگر منجر به تصحيح و اص��الح مباني كنترل هاي 
تعرفه اي و ميزان درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد. 

او عنوان كرده كه در اين ميان تغيير مبناي برابري نرخ 
ارز از ترجيحي به اي تي اس براي محاسبات گمركي، 
ضمن واقعي شدن هزينه ها منجر به افزايش وجوه قابل 
پرداخت در گمرك و كمك به توليد كاال در كش��ور با 
برابري هزينه ها به تناسب نوع كاالها خواهد شد. رييس 
كل گمرك در تش��ريح اقدامات صورت گرفته براي 
ممانعت از شوك قيمتي گفت: به منظور پيشگيري 
از بروز ش��وك قيمتي، چهار اقدام در دستور كار قرار 

گرفته است. 
اولي��ن اقدام ف��ارغ از بحث كاالهاي اساس��ي دارو و 
تجهيزات پزشكي كه در قانون بودجه حقوق گمركي 
يك درصد برايش��ان پيش بيني شده و بعضا معاف از 
ماليات ارزش افزوده نيز هستند يا حداكثر ميزان آن 
يك درصد است، وزارت صمت نسبت به كاهش سود 
بازرگاني كليه كاالهاي قابل ورود به تناسب اهميت 
آنها در توليد و نياز كشور و نيز كاهش تعداد طبقات 
ماخذها اقدام كرده كه در هفته آتي به تصويب دولت 
خواهد رسيد. از اقدامات مهم ديگر كاهش چشم گير 
حقوق گمركي ساير كاالها است كه در هفته پيش رو 
با رويكردي كلي و از طريق ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت مص��وب خواهد ش��د تا ش��اهد افزايش هاي 
نامتناسب در ميزان وجوه متعلق به واردات نباشيم. 
رييس كل گمرك ايران در خصوص سومين اقدام هم 
بيان كرد كه براي تثبيت در واردات و عدم ايجاد وقفه 
در تامين نيازهاي كشور و حفظ حقوق وارد كنندگان 
ت��ا انجام اصالحات الزم و اب��الغ آن به گمرك، انجام 
محاسبات كما في السابق انجام مي شود. چهارمين 
اقدام به گفته مقدس��ي: براي تس��هيل تشريفات و 
تقويت بني��ه مالي توليدكنن��دگان و واردكنندگان 
دستورالعمل دريافت ضمانتنامه به گمركات اجرايي 

كشور ابالغ شده است.
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فعاالن اقتصادي: قيمت كاالها چند برابر گران مي شود

جنجال حذف دالر4200 از واردات 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

امارات متحده به دنبال جذب 
قطعه سازان ايراني

ب��ه نقل از دنياي اقتصاد ام��ارات متحده عربي از نظر 
مساحت، سهم بسيار اندكي در بين كشورهاي جهان 
دارد اما اقتصاد آن جزو اقتصاد كش��ورهاي تاثيرگذار 
به ش��مار مي رود؛ حال اين كشور، به دنبال گسترش 
صنعت خودروي خود، از سرمايه داران ايراني خواسته 
است در اين كش��ور سرمايه گذاري كنند و گويا قصد 
دارد صنعت خودروي خود را با كمك س��رمايه داران 

ايراني ارتقا دهد.
سرمايه داراني كه اكنون با جان و دل در ايران به دنبال 
پيشرفت صنعت خودرو هستند، اما به داليل زيادي 
از جمل��ه عدم حماي��ت الزم و مدام م��ورد اتهام قرار 
گرفتن، به فكر سرمايه گذاري در مناطقي هستندكه 
مقرون به صرفه تر باشد. اكنون دوبي يكي از كشورهاي 
هدف قرار گرفته و اين كشور نيز تالش مي كند خود را به 
عنوان يك قطب بين المللي خودرو معرفي كند و قصد 
دارد به صنايع خودروسازي مطرح دنيا بپيوندد. اما اين 
كار را چگونه انجام خواهد داد؟ با سرمايه داران، نخبگان 
خودرويي و قطعه سازان ايراني؟ بله اين كشور به وسيله 
نمايندگان��ش در ايران، از موقعيت خودروس��ازان و 
قطعه سازان و سرمايه داران ايراني اطالع پيدا كرده و 

حال برنامه دارد آنها را جذب كند.
ام��ارات كه قب��ال نيز طعم ش��كوفايي اقتص��ادي با 
س��رمايه هاي ايراني را چش��يده، دوباره دست به كار 
شده و اين بار حربه اي جديد براي جذب صنعتگران 
ايراني دارد؛ اين بار و با داغ ش��دن تب صنعت خودرو 
در شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس در پي جذب 
قطعه سازان ايراني برآمده است. برخي از تحليلگران 
صنعت مي گويند موقعيت ايده آل، افزايش تقاضاي 
زياد براي خودروها و بخش لجس��تيكي قوي، امارات 
را ب��ه صادركننده مجدد خودرو تبديل كرده اس��ت 
كه همين موضوع مي تواند نگراني در دل ايجاد كند. 
س��عود ابوالشاورب، مدير عامل ش��هر صنعتي دوبي 
معتقد است موقعيت جغرافيايي منحصربه فرد دوبي 
بين شرق و غرب، مزاياي متعددي را براي شركت هاي 
خودروسازي در سراسر جهان ارايه مي كند. الشاورب 
استدالل مي كند: به همين دليل است كه دوبي به يك 
حلقه حياتي در ش��بكه تجارت جهاني و دروازه اي به 
منطقه تبديل ش��ده است. بخش خودروسازي دوبي 
نقش مهمي  در دستيابي به برنامه پنج ساله اين كشور 
براي افزايش تجارت خارجي دوبي دارد و از اين رو جاي 
تعجب نيست كه برخي سرمايه داران ايراني به دنبال 
فعاليت در اين كشور باشند، اما آيا اين كار باعث فرار 
نخبه ها و سرمايه داران نمي شود؟ چرا وقتي خودمان 
در كش��ورمان نيروهاي كاركرده، مهندسان نخبه و 
سرمايه داران بزرگ داريم نبايد از آنها حمايت كنيم 
تا به فكر مهاجرت نيفتند. حمد بواميم، مدير عامل و 
رييس اتاق دوبي، گفته دفاتر نمايندگي ما در سراسر 
جهان نقش كليدي در شناسايي فرصت هاي صادراتي 
براي اعضاي اتاق دوبي و جامعه تجاري گسترده تر در 
دوبي دارند؛ اين يكي از صحبت ها در خصوص جذب 
سرمايه دار بوده است. به ايران و به دهه ۷۰ برويم، زماني 
كه پروژهاي ايران خودرو در اواخر اين دهه متوقف شد، 
بيش از 5۰ درصد مهندسان و مديران نخبه فعال در 
مركز تحقيقات و توسعه ايران خودرو كه در اين شركت 
رشد يافته بودند، براي ادامه فعاليت در حوزه تخصصي 

خود وارد شركت هاي خودروسازي خارجي شدند.
حتي مهندساني كه در آن زمان روي پروژه مهم سمند و 
موتور ملي در شركت تحقيق و توليد موتور ايران خودرو 
فعاليت مي كردند به دليل تغييرات پي در پي مديريتي 
و تغيير استراتژي اين ش��ركت به ناچار ايران را ترك 
كردند و در شركت هايي مانند فولكس واگن، مرسدس 
بنز، تسال، بوئينگ و ناسا موفقيت هاي بسيار خوبي به 
دست آوردند. نكته جالب اينجاست پيمان كارگر يكي 
از مديران ايراني بود كه در شركت نيسان موفقيت هاي 
زيادي كسب كرد و در حال حاضر مديرعاملي شركت 
اينفينيتي را بر عهده دارد. او در گذشته مديريت شركت 
رنو پارس را در ايران برعهده داشت. سال ها قبل بخش 
زيادي از مديران ش��ركت هاي خارجي معتقد بودند 
پروژه هاي ايران بايد پايان يابد چون زيان ده و خطرناك 
است اما سرمايه داران و مهندسان ايراني تالش زيادي 
كردند تا نظر اين ش��ركت ها را نسبت به ايران تغيير 
دهند. كارشناسان صنعت خودرو مي گويند تا زماني 
كه نگاه دولتي به صنعت خودرو وجود داش��ته باشد 
و مديران ارش��د خودروس��ازي ها از طريق دولت و با 
انگيزه هاي سياسي تغيير كنند، مشكالت اين صنعت 
برطرف نخواهد ش��د بلكه با ادامه اي��ن روند صنعت 
خودروي كشور به مرز ورشكستگي نزديك تر مي شود.

ابراهيمي نژاد عضو هيات علمي  دانشگاه علم و صنعت 
مي گويد نياز رشد و توسعه صنعت خودرو اجراي دقيق 
و كارشناسي برنامه بلندمدت براي خصوصي سازي 

واقعي، ايجاد بازار رقابتي و آزادسازي واردات است.
حال چرا وقتي خودمان سرمايه داراني داريم كه با تمام 
وجود براي اين مرز و بوم تالش كرده اند تا اين صنعت 
روي پا بايس��تد، بايد نيروي كشور ديگري همچون 
امارات شود؟ اگر از كيفيت خودروهاي داخلي انتقاد 
مي كنند، چرا از فعاليت مثبت خودروسازان صحبت 
به ميان نمي آورند؟ خودروس��ازان و قطعه سازاني كه 
اكنون باعث ش��ده اند هزاران نفر از آدم هاي اين مرز و 
بوم مشغول به كار شوند و اگر در اثر اين انتقادها، فعاليت 
خود را مح��دود كنند، افراد زيادي بيكار مي ش��وند. 
وقتي در كش��ور نيروهايي داريم كه از سرمايه خود، 
براي صنعت سرمايه گذاري كرده اند، جاي دارد مورد 
تقدير قرار گيرند و به دنبال جذب بيشتر آنها و ارتقاي 

اين صنعت باشيم.
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ادامهازصفحهاول

تاثيرات مخرب آلودگي هوا بر روان انسان

دولتي با هزينه هاي بي شمار

علل جهش قيمت مسكن در اسفند 1400

بورس  در فصل بهار 

سالمت جسماني نگران بيماري است و به طور مداوم 
به پزشك مراجعه مي كند و خواستار ارزيابي است و 
اين نگراني زندگي فرد را دچار مشكالت فراواني خواهد 
كرد. آلودگي هوا مي تواند باعث شيوع آلزايمر، دمانس 
)زوال عقل( و پاركينس��ون شود، چرا كه به طور كلي 
به نظر مي رسد سيس��تم عصبي مركزي در مقابل با 
آلودگي هوا آسيب پذير مي ش��ود و حتي اختالالت 
روحي مانند افس��ردگي، اضط��راب و… را به دنبال 
دارد، شواهد نشان مي دهد آلودگي هوا احتمال بروز 
عالئم افس��ردگي و اضطراب را بيشتر مي كند، زماني 
ما در هواي آل��وده قرار مي گيريم به وي��ژه در هوايي 
كه ذرات آن بيشتر از ۲۵ ميكرون باشد ممكن است 
شكايت هايي مبني بر احساس غمگيني، كاهش ارتباط 
با ديگران، عدم حضور در اجتماعات، احساس تنش، 
احساس بي قراري در افراد بيشتر ديده شود و مشاهده 
اين عالئم كيفيت زندگي و رضايت افراد را كم مي كند 
و مي تواند سالمت روان و احس��اس خوب بودن را در 
افراد كاهش دهد. هنگامي كه ما در معرض هواي آلوده 
قرار مي گيريم مشاهده شده در چنين مواقعي احتمال 
اينكه دچار خستگي ذهني شويم و توانايي سازگاري 

مرسوم خودمان را با مشكالت داشته باشيم كمتر شده 
اس��ت و افراد با محرك هاي كمت��ري دچار اضطراب 
مي شوند و واكنش هاي مبتني بر اضطراب را بيشتر از 
خود نشان مي دهند، كاهش دسترسي بدن و مغز به 
هواي سالم و اكسيژن كافي نيز مي تواند سبب افزايش 
بروز واكنش هاي مبتني بر اضطراب، تصميم گيري هاي 
آني و رفتارهاي تكانش��ي ش��ود، در چنين شرايطي 
احتمال خستگي و كاهش عملكرد ذهني افراد افزايش 
پيدا مي كند و به عبارتي آلودگي هوا مي تواند سازگاري 
افراد با شرايط معمول را دشوارتر كند. اما نبايد فراموش 
كنيم كه مهم ترين عارضه آلودگي هوا استرس است، 
استرس عامل تسريع كننده بر بيماري هاي جسمي 
و رواني است كه باعث احس��اس درماندگي، ناكامي 
و كاهش رضاي��ت از زندگي مي ش��ود، اين در حالي 
است كه آلودگي هوا استرس را به ميزان قابل توجهي 
افزايش مي دهد و دي اكسيد كربن نيز كه از مصرف 
سوخت فسيلي توليد مي ش��ود، اضطراب را تشديد 
كرده و بيماري هاي روحي را به شدت افزايش مي دهد. 
آالينده هاي هوا نيز بيشترين ميزان آسيب روحي را بر 

روان افراد ايجاد مي كند.

 مش��كالت تنها زماني پيدا خواهد شد كه با در كنار 
هم قرار دادن تم��ام ظرفيت ها، كاهش اختالفات و 
رسيدن به يك نگاه ملي و جمعي براي آنها چاره پيدا 

ش��ود، در غير اين صورت حتي اگر تصميم درستي 
گرفته شود نيز در بلندمدت قدرت تاثيرگذاري خود 

را از دست خواهد داد.

گزارش اخير بانك مركزي اين س��يگنال را دريافت 
كردند كه قيمت مسكن رو به افزايش است بنابراين 
با هر بودجه اي به سمت بازار مسكن حركت خواهند 

كرد.

    كمبود مسكن نوساز و تورم انتظاري
وي با بيان اينكه برداش��ت جامع��ه از گزارش هاي 
ماهانه بانك مركزي از بازار مس��كن، صرفًا به ارقام و 
آمارهاي نشانگر افزايش ميانگين قيمت در تهران 
توجه مي كنند، گفت: اگرچه اين افزايش متوس��ط 
ماهانه قيمت مسكن به واسطه چند منطقه خاص 

مانند مناطق ۱، ۳ يا ۵ ايجاد شده، اما مردم تنها همين 
عدد رشد قيمت يا متوسط كل تهران )۳۵ ميليون 
تومان در هر مت��ر( را مي بينند و اين گزارش ها تنها 
اثري كه دارد ايج��اد تورم انتظاري و افزايش قيمت 
مس��كن در ماه هاي آينده اس��ت؛ از آنجايي هم كه 
پروژه ساخت و ساز در پايتخت وجود ندارد و كمبود 
مسكن نوساز مصرفي داريم، ممكن است سرمايه ها 
)عمدتاً سرمايه هاي خرد( به سمت وعده ها و تبليغات 
پيش خريد مسكن و از دست دادن سرمايه هايشان در 
بسياري از پروژه هاي واهي و غير واقعي كه با مبالغ كم 

اقدام به تبليغات پيش فروش مي كنند، است.

 رشد ش��ارپي مانند دو سال گذش��ته نخواهد داشت 
پس به ديد گذشته براي خريد عجله نكنيد و با بررسي 
گزارش هاي ماهيانه و ساالنه نمادها در سامانه كدال و 
همچنين اطالعات تابلو اقدام به انتخاب س��هم كنيد. 
درآمد بخش كااليي بورس تهران، شركت هاي صادراتي 
رابطه مستقيمي با نرخ دالر دارد . دالر ميانگيني زير ۲۴ 
هزار تومان در سال آتي نخواهد داشت. اين مساله براي 
قسمت بزرگي از بازار سهام حائز اهميت است. ميانگين 
نرخ دالر نيمايي در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ هزار تومان 
بوده اس��ت. با اين وجود در رابطه با ميزان تغيير س��ود 
ش��ركت ها در نظر گرفتن ديگر متغيرها مانند رش��د 
هزينه ها و نرخ ها جهاني ضروري است. از لحاظ تحليل 
تكنيكال، ش��اخص  كل بعد از رسيدن به مقاومت يك 
ميليون و ۴۰۰ هزار واحدي، امروز سه ش��نبه با بيشتر 
شدن عرضه قرمز ش��د. نكته مثبت در شرايط كنوني 
خروج نمودار شاخص كل از كانال نزولي زرد رنگ است 
و تا زماني كه برگشت به داخل اين كانال اتفاق نيفتد، 
جايي ب��راي نگراني وجود ندارد. ك��ف كانال صعودي 
قديمي به خوبي حفظ شده و قرمز شدن بازار مي تواند 
به دليل پولبك به مقاومت شكس��ته شده حوالي يك 
ميليون و ۳۵۰ هزار واحد باشد. متاسفانه با نزول هاي 

پياپي كه اخيرا در شاخص كل و بازار بورس ايران اتفاق 
افتاده مقاومت هاي زيادي س��ر راه صعود ساخته شده 
است، اما با اعتماد و اقبال دوباره مردم به بورس ايران و 
ورود پول بيشتر به بازار احتمال شكست اين مقاومت ها 
بسيار زياد است. شاخص كل بورس سال ۱۴۰۰ را در 
محدوده نزديك به يك ميليون و ۳۶۰ هزار واحد به پايان 
برده و بازدهي ۲۰ درصد اين شاخص به معناي شاخص 
بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحدي در پايان سال 

۱۴۰۱ است.
حمايت: يك ميليون ۳۵۰ هزار واحد
مقاومت: يك ميليون ۴۵۰ هزار واحد

پيش بيني: افت امروز بازار به معناي تغيير روند در شرايط 
فعلي نيس��ت و صرفا يك روز طبيعي در بازار ارزيابي 
مي شود. سطحي از دست نرفته و سطحي شكسته نشده 

است، همچنان اين تحليل پابرجا است.
احتماال پربازده ترين فصل بورس در اين سال تابستان 
- يا نيمه دوم س��ال به عنوان نيمه برنده بورس - باشد. 
كما اينكه اين موضوع رو هم بايد در نظر داشته باشيم 
بيشترين تاثير در بازار سرمايه مربوط به وزن تنش هاي 
سياسي و ريسك هاي نظامي هست تا عواملي مانند نرخ 

سود نيز در رابطه با معامالت سهام.

رويداد

معاون حفاظت و پيش��گيري از حريق س��ازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري تهران 
ضمن تاكيد بر نا ايمن بودن مدارس پايتخت گفت: 
بر اساس بررسي كه انجام ش��د به ترتيب بدترين 
ش��رايط ايمني مربوط به م��دارس منطقه ۱۵، ۳، 
۲۰ و منطقه ۴ است. كامران عبدولي در خصوص 
بازديدهايي كه سازمان آتش نشاني تهران قبل و پس 
از شيوع كرونا از مدارس انجام داده است اظهار كرد: 
سازمان آتش نشاني تهران نه فقط مدارس، بلكه به 
صورت مستمر از ساختمان هاي ناايمن شهر تهران 

بازديد مي كند.

    شناسايي ۹۳0 مدرسه نا ايمن در تهران 
معاون حفاظت و پيش��گيري از حريق س��ازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري تهران 
ادامه داد: متاسفانه مي توان گفت كه مدارس تهران 
در ش��رايط ناايمني قرار دارند. براساس آماري كه 
از س��ازمان نوسازي مدارس ش��هر تهران دريافت 
كرده ايم، تاكنون حدود ۲۰۰۰ مدرسه به ما معرفي 
شده البته تعداد مدارس بيش از اين است و حدود 
۲۵۰۰ مدرسه وجود دارد كه مابقي آن ۵۰۰ مدرسه 
در وضعيت ناپايدار و تخريب هس��تند. چندين بار 
آمار و آدرس ۲۰۰۰ مدرس��ه را ب��ه صورت كامل 
درخواس��ت كرديم اما هنوز براي ما ارس��ال نشده 
اس��ت؛ با اين حال س��ازمان آتش نشاني به صورت 
خودجوش و ميداني در ش��هر حضور پيدا كرده و 
درقالب طرح هاي متفاوت از جمله طرح هاي نظام 
بازرس��ي و ايس��تگاه  محوري حدود ۹۳۰ مدرسه 
ناايمن را شناسايي كرده است. براي تمامي اين ۹۳۰ 
مدرسه دس��تورالعمل ايمني و اخطارهاي متعدد 

ارسال شده است.

    آم�ار وحش�تناك ناايمن�ي در مدارس 
تهران 

وي با بيان اينكه عمده ۹۳۰ مدرسه شناسايي شده 
دولتي هس��تند، گفت: از اين مدارس درخواست 
كرديم كه به آتش نش��اني مراجعه كنند و پرونده 
تشكيل بدهند اما متاس��فانه از اين تعداد فقط ۱۱ 
مدرس��ه براي تش��كيل پرونده مراجعه كرده اند و 
ساير موارد مراجعه اي نداش��ته اند. ۱۱ مدرسه اي 
هم كه مراجعه كردند هيچ كدام به مرحله دريافت 
تاييديه ايمني نرسيده اند يعني مي توان گفت كه 
متاسفانه هيچ كدام از مدارس تهران تاييديه ايمني 
و آتش نشاني ندارند. از نظر آتش نشاني ساختماني 
كه تاييديه ايمني ندارد، ناايمن محسوب مي شود و 

اين آمار واقعا وحشتناك است.

    ۷۹ درصد حوادث مدارس تهران 
به دليل فرسودگي است

عبدولي با بيان اينكه طي دو سال گذشته شرايط 
بس��يار خوبي فراه��م بود ك��ه ضواب��ط ايمني و 
آتش نش��اني در مدارس اجرا شود اما اين فرصت از 
دست رفت، اظهاركرد: براساس آمار واحد عمليات 
س��ازمان آتش نش��اني تهران ۵۰ درصد حريق در 
مراكز آموزشي ناشي از ناايمني در تاسيسات برقي و 
گازي است. در خصوص ساير حوادث نيز دليل ۷۹ 
درصد از وقوع حوادث در مراكز آموزشي مربوط به 
عدم نگهداشت و فرسودگي ساختمان است. سقوط 

درخت، سقوط اجسام معلق، سقوط از پرتگاه، نشت 
گاز، آب گرفتگي، ريزش چاه، سقوط افراد در گودال 
از جمله داليل حوادث بوده اس��ت همچنين طبق 
آمار سال هاي گذشته ۵۰ درصد حوادث در مدارس 

ابتدايي )دوره اول( رخ داده است. 

    مدارس كدام منطقه
شرايط ايمني بدتري دارند؟ 

اوادامه داد: بر اساس بررسي كه انجام شد به ترتيب 
بدترين ش��رايط از نظر ايمني مرب��وط به مدارس 
منطقه ۱۵، ۳، ۲۰ و منطقه ۴ است. معاون حفاظت 
و پيشگيري حريق آتش نشاني تهران در ادامه اظهار 
كرد: مراكز آموزش��ي بايد در مرحله ساخت از نظر 
ضوابط ايمني و آتش نش��اني كنترل مي شدند كه 
نشده اند و فاقد حداقل هاي ايمني هستند. با توجه 
به اين موضوع تا زمان ايمن س��ازي بهترين راهكار 
فراگيري مهارت هاي چگونگ��ي مقابله با حريق و 
حوادث به مربيان، معلمان، سرايدار و نگهبان اين 
مدارس است. سازمان آتش نشاني آمادگي خود را 
جهت بازديد، صدور دستورالعمل متناسب با شرايط 
مدرسه و مشاوره الزم جهت اجراي ضوابط ايمني را 
اعالم مي كند. به گفته وي با توجه به تجمعي بودن 
و اينكه همتي براي ايمن سازي مراكز آموزشي وجود 
ندارد، اين مراكز در دسته اماكن پرخطر طبقه بندي 
مي ش��وند. او با بيان اينكه ش��اخص خطر پذيري 
يك س��اختمان با تعداد افراد و توانايي افراد تعيين 
مي ش��ود، گفت: در خصوص م��دارس، با توجه به 
تراكم جمعيت و اينكه بچه ها قدرت تصميم گيري 
در زم��ان حريق و حادثه را ندارند، ريس��ك حادثه 
باالست پس الزم است كه حتما اقدامات پيشگيرانه 
براي جلوگيري از وقوع حريق و حوادث در اين نوع 

اساختمان ها انجام شود. 

    عدم اجراي مقررات 
در خصوص استعالم ايمني مدارس 

او گفت: بر اساس پيوست يك نظامات اداري مبحث 
سه مقررات ملي س��اختمان، ساختمان هاي غير 
مسكوني بايد در مرحله صدور پروانه و پايان كار نيز 
از آتش نشاني استعالم ش��ود اما واقعيت اين است 
كه در مورد مدارس مطابق ضوابط و مقررات عمل 

نمي شود و ما در اين خصوص نگران هستيم.

    عمده ترين ناايمني در مدارس چيست؟ 
به گفته وي عمده ترين ناايمني ها در مدارس راه هاي 
خروج و مسير هاي فرار، ناايمني برق، عدم اجراي 
سيستم اعالم و اطفاي حريق است همچنين سازه 
آنها در برابر حريق مقاوم سازي نشده و منطقه بندي 
حريق براي جلوگيري از توسعه حريق و انتقال دود 
صورت نگرفته است . عبدولي با اشاره به فضاهاي 
پرخطر موجود در مدارس گفت: در برخي از موارد 
مشاهده مي ش��ود كه موتورخانه كنار يك كالس 
درس قرار دارد يا مثال آزمايشگاهي كه داراي مواد 
شيميايي است در مسير خروج دانش آموزان واقع 
شده اس��ت. جانمايي اين فضاها نيز بايد به صورت 
دقيق بررسي و اصالح شود. برخي از مدارس در معابر 
باريك واقع شده اند كه خودروهاي آتش نشاني در 
زمان حريق و حوادث نمي توانند به آنها دسترسي 

پيدا كنند.

مدارس تهران تاييديه ايمني ندارند
رويخطخبر

افزايش چشمگير بيماران سرپايي كرونا در پايتخت 

احتماال اگر قرار باشد موج هفتم به وقوع بپيوندد اين 
زمان براي هفته اول ارديبهشت ماه پيش بيني مي شود، 
اما چندان سهمگين نخواهد بود و بيشتر به شكل يك 
موج در افزايش موارد سرپايي خواهد بود. معاون درمان 
ستاد كروناي استان تهران ضمن تشريح وضعيت شيوع 
اين بيماري در پايتخت، گفت: موضوعي كه در دهه دوم 
فروردين با آن مواجه شديم افزايش موارد سرپايي بود 
و تعداد بيماران س��رپايي به شدت افزايش پيدا كرده 
است؛ البته هنوز منجر به افزايش بستري نشده است. 
تعداد مراجعين ح��وزه درمان به حدود ۳۵۰۰ نفر در 
روز رس��يده است و اين در حالي است كه پيش تر اين 
عدد حتي به زير ۲۰۰۰ مراجعه هم رسيده بود. اكنون 
تعداد كل بس��تري كمتر از ۱۰۰۰ نفر است و مرگ و 
مير هم كه به زير ۱۰ نفر در روز رسيده بود، اكنون بين 
۱۳ تا ۱۵ مورد در روز در نوسان است. دكتر نادر توكلي 
افزود: عالئم فعلي بيماران مانند آبريزش بيني، سرفه، 
گلودرد و سردرد نشان مي دهد كه درصدي ويروس 
كروناي اوميكرون و درصدي آنفلوآنزا در گردش است. 
او با تاكيد بر لزوم تكميل واكسيناسيون كرونا، تصريح 
كرد: در دنيا ثابت شده است افرادي كه واكسن دز سوم 

را تزريق كرده اند تقريبا ۳۰ تا ۵۰ برابر نسبت به افرادي 
كه واكس��ينه نش��دند، مرگ و مير كمتري داشتند؛ 
بنابراين توصيه به تكميل واكسيناسيون مهم ترين 
عامل پيشگيرانه از بيماري ش��ديد است و مي تواند 
حاش��يه امني ايجاد كند كه بيماري شديد و مرگ و 
مير نداشته باشيم. مسافرت ها و ديد و بازديدها در عيد 
آزادانه انجام شد و طبيعتا اين موجي از افزايش را ايجاد 
كرده است؛ اما اينكه بخواهيم تحت عنوان پيك هفتم 
از آن ياد كنيم، هنوز زود است. در حال ارزيابي هستيم 
تا هفته آينده ببينيم روند به چه صورت پيش مي رود. 
توكلي درباره بازگشايي مدارس نيز گفت: در مجموع 
ستاد ملي به اين نتيجه رسيده است كه بازگشايي 
صورت گيرد. مضرات عدم بازگشايي مدارس مانند 
افت آموزشي به ويژه در سنين زير ۱۵ سال زياد بود 
و تصميم در اين زمينه گرفته شده است و بايد تمام 
حوزه ها در اين زمينه همراهي كنند. موضوع حائز 
اهميت اين اس��ت كه دانش آموزان و معلميني كه 
عالمت دار مي ش��وند در مدرسه حاضر نشوند و اگر 
اولياي مدرسه هم در كنترل صبحگاهي متوجه شدند 

كودكي عالمت دارد او را به منزل بازگردانند.

ارتقاي امنيت عمومي با استفاده از يگان پهپادي
سخنگوي فرماندهي انتظامي كشور درباره يگان 
پهپادي انتظامي كش��ور گفت: راه ان��دازي يگان 
پهپادي بخشي از اقدامات انتظامي كشور در مسير 
هوشمندسازي اس��ت و ظرفيت پليس را در بحث 
ارتقاي امنيت عمومي باال مي برد. س��ردار مهدي 
حاجيان درب��اره يگان پهپادي ناج��ا گفت: يگان 
پهپادي انتظامي كشور با اهداف مختلفي ايجاد شد. 
او با بيان اينكه اين يگان با اهداف مختلفي راه اندازي 
شد، ادامه داد: يكي از اين اهداف اشرافيت در مرزها 
بود و در واقع كنترل تردد در مرزها از طريق پهبادها 

يكي از اهداف ما بود. 
سخنگو فرماندهي انتظامي كش��ور تصريح كرد: 
همچنين در بحث ترافيك اس��تفاده از تجهيزات 
پهپادي براي كنترل ترافيك و براي امنيت شهرها و 
مرزها استفاده مي شود. سردار حاجيان با بيان اينكه 
اين يگان راه اندازي شده است، گفت: راه اندازي اين 
يگان از ضرورت هاي ما بود و در سال گذشته نيز اين 
يگان افتتاح شد و در كنترل ترافيك از يگان پهپادي 

استفاده شد، امسال هم از يگان پهپادي براي كنترل 
ترافيك استفاده شد. 

او ادامه داد: اين يگان در حال توس��عه است و يك 
يگان مس��تقلي است و در س��اختار جديد هم اين 
يگان جايگاه مش��خصي دارد و به دنبال توسعه آن 
نيز هس��تيم معاون فرهنگي اجتماعي فرماندهي 
انتظامي كشور خاطرنش��ان كرد: راه اندازي يگان 
پهپادي بخشي از اقدامات انتظامي كشور در مسير 
هوشمندسازي اس��ت و ظرفيت پليس را در بحث 

ارتقاي امنيت عمومي باال مي برد. 

ادامهازصفحهاول

    رايزني ها براي حذف نشدن 
ارز ترجيحي  ادامه دارد

حسينعلي ش��هرياري، نماينده مجلس اما در اين 
ب��اره به تع��ادل مي گويد: هنوز هي��چ چيز قطعي 
نيس��ت، رايزني ها ب��ا دولت درباره حذف نش��دن 
ارز دارو ادام��ه دارد و اميدواري��م كه در اين زمينه 
بتوانيم به نتايج خوبي دس��ت پيدا كنيم. البته اگر 
مي خواهيم ارز ترجيح��ي دارو را حفظ كنيم بايد 
نظارت دقيق تر و بيشتري بر صادرات و واردات دارو 
داشته باشيم تا كس��ي در اين زمينه سوءاستفاده 

نكند.
او در بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: مساله 
اينجاس��ت كه هم��ه بايد به يك نتيج��ه واحد در 
اين زمينه برس��يم. در حال حاضر در بس��ياري از 
كشورهاي دنيا مساله درمان از تمامي مسائل ديگر 
جدا ش��ده و توجه ويژه اي به آن مي ش��ود. چرا كه 
شرايط اقتصادي مي تواند بر توانايي افراد در درمان 
بيماري ها تاثير مستقيم داشته باشد. در كشور ما 
كه داعي��ه حمايت از مس��تضعفان را داريم توجه 
ويژه به محرومان و مس��تضعفان باي��د در اولويت 

تصميم هايي كه مي گيريم باشد. 

    اما و اگرهايي 
كه باعث سرگرداني است

هنوز تعطيالت نوروز به پايان نرسيده بود كه وزير 
بهداش��ت ودرمان از حذف ارز ترجيحي دارو خبر 
داد، اين در حالي اس��ت كه از اس��فند ماه گذشته 

كه اين مساله عنوان ش��د، قيمت برخي داروها به 
خصوص داروهاي س��رطاني به طرز چشم گيري 
افزايش داش��ت، حتي داروه��اي داخلي، اما حاال 
نماينده مجلس از رايزني با دولت براي جلوگيري 
از حذف ارز ترجيحي دارو خبر مي دهد، نماينده اي 
ديگر از اين طرح اس��تقبال مي كن��د و آن را باعث 
جلوگيري از قاچ��اق دارو مي داند، كارشناس��ان 
حوزه هاي بهداشتي و درماني معتقدند اين اتفاق 
مي تواند باعث افزايش بي س��ابقه نرخ دارو شده و 
مش��كالت تازه اي را براي مردم به دنبال داش��ته 

باشد.

    افزايش قيمت دارو اجتناب ناپذير است
پوريا محمدعلي، كارشناس اقتصادي در اين باره 
به تعادل مي گويد: ب��ا حذف ارز ترجيحي افزايش 
قيمت دارو اجتناب ناپذير اس��ت و مي تواند تاثير 
بس��زايي در روند درماني بيماران داش��ته باش��د. 
اينكه نمايندگان مجلس اعالم مي كنند تعهداتي 
از دولت مي گيرند كه چني��ن اتفاقي رخ ندهد، بر 
روي كاغذ اس��ت و در عمل نمي توانند مانع از اين 
افزايش قيمت باش��ند. در واقع مس��اله اقتصاد به 
گونه اي نيس��ت كه با اما و اگرها همخواني داشته 
باشد مساله بايد كامال روشن و واضح مورد بررسي 
قرار بگيرد. از سوي ديگر مساله كارآمدي بيمه ها 
هم هس��ت. بيمه ها بايد به نحوي باشد كه در همه 
مراكز درماني خصوص��ي و دولتي و داروخانه ها به 
راحت��ي مورد مقبوليت قرار بگي��رد يعني بيمه به 
مثابه كارت بانكي عمل كند اما آي��ا واقعًا اينگونه 
اس��ت؟ ما ارز را ب��ه بيمه هايي مي دهي��م كه فعاًل 

۲۰ درصد جامعه را تحت پوشش قرار نمي دهند. 
بنابراين اواًل بايد همه افراد جامعه تحت پوش��ش 
بيمه قرار بگيرند، ثانيًا تفاوتي در ارايه خدمات بين 
سازمان هاي بيمه گر نباش��د اما آيا چنين چيزي 
مقدور اس��ت؟ پاسخ منفي اس��ت. بنابراين باز هم 
مشكل جامعه حل نمي شود. بايد با حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني خريد خدمت از بيمه ها به ش��كل هدفدار 
باشد. ما نمي توانيم پول را در اختيار جايي بگذاريم 
ك��ه نمي دانيم چق��در مقبولي��ت دارد و از طرفي 
پوش��ش دهي بيمه ها براي پزشكان متخصص نيز 
همراه با سقف تعيين شده اي است. نزديك به ۵۰ 
درصد افراد تحت پوشش بيمه، عماًل هيچ نفعي از 
خدمات بيمه ها نمي برند بنابراين سيستم بيمه اي 
ناقص است و سرمايه گذاري روي چيزي كه ناتوان 

است مقداري رهاكردن جامعه به حساب مي آيد.
او مي افزايد: به ه��ر حال االن زمان مناس��بي براي 
اجراي��ي ك��ردن اين طرح نيس��ت، من ه��م مانند 
بس��ياري ديگر از كارشناس��ان حوزه اقتصاد بر اين 
باورم كه اين ارز دولتي بايد حذف شود، اما چگونه و 
طي چه مراحلي مساله اي است كه بايد به آن توجه 
كرد. در ش��رايط اقتصادي كنوني كشور، با توجه به 
اينكه تورم هر روز رو به افزايش است و قدرت خريد 
افراد ه��ر روز كمتر از روز قبل مي ش��ود نمي توانيم 
به يك باره ارز دولت��ي را حذف كنيم، چنين اتفاقي 
مي تواند به افزايش بيش��تر تورم و شدت گرفتن فقر 
در جامعه دامن بزند. چالش هاي زيادي در گذش��ته 
وجود داشت كه يكي موضوع رانت و فساد بود كه اگر 
هم دولت مي خواست در آن ورود كند يا عزمي براي 
جلوگيري آن وجود داش��ت يا عمال امكان پذير نبود 

كه دول��ت ارزي كه اختصاص پيدا مي كرد را تعقيب 
كند تا دريابد اين ارز به آن كاالي ثبت سفارش شده 
تخصيص پيدا كرده است يا خير و اينكه كاالي وارد 
شده آيا در اختيار مردم قرار مي گيرد يا اينكه از يك 
مسير ديگر با قيمت چند برابر و ارز آزاد به دست مردم 
مي رسد؛ لذا كنترل اين موضوعات براي دولت خيلي 
سخت بوده و هست. اما نكته قابل توجه اينجاست كه 
بايد شرايط براي اجرايي شدن اين طرح از قبل فراهم 
شود. تاكيد مي كنم كه چه بگوييم حذف انجام نشود 
و برود تا دولت بعدي و چه بگوييم همين امس��ال يا 
شش ماهه ديگر بايد انجام دهيم، هر دو اشتباه است؛ 

بلكه بايد تمام فضاها ديده ش��ود و كار را روي اصول 
و حساب ش��ده جلو ببريم. يك نكته اي كه از سوي 
موافقان مطرح مي شود آن است كه مي گويند مثال 
افزايش قيمت بنزين روي ساير كاالها خيلي اثرگذار 
نيس��ت، ولي عمال تبعات رواني كه ايجاد كرد منجر 
به تورم افس��ار گسيخته در كشور شد كه اين تبعات 
هنوز هم ادامه دارد؛ لذا در اين مساله هم اين نگراني 
به حق وجود دارد كه حذف يارانه ۴۲۰۰ توماني روي 
بخش هاي مختلف كشور به لحاظ رواني اثرگذار است 

و بايد روي اين موضوع، مراقبت شود.
درمان و س��ازمان غ��ذا و دارو اع��الم مي كنند كه 

داروهاي هموفيلي ايران��ي در داروخانه ها موجود 
است اما بارها و بارها ما نيز اعالم كرده ايم كه براي 
برخي از بيماران داروهاي داخلي جوابگو نيست و 
روند درمان را كند مي كند يا اصال اثر بخشي ندارد. 
حال اگر قرار باش��د ارز دارو حذف ش��ود بيماري 
كه مجبور اس��ت از داروهاي خارجي استفاده كند 
چه ميزان بايد هزينه پرداخت كند. در اين شرايط 
اقتصادي بس��ياري از بيماران همي��ن االن هم از 
تامين داروهاي خود عاجز مانده اند و در بس��ياري 
از مواقع مجمع سعي مي كند، از آنها در اين زمينه 

حمايت كند.

گزارش

تبعات حذف ارز ترجيحي دارو را چه كسي بر عهده خواهد گرفت

درمان در خطر

دعايروزهفتمماهمباركرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماعّنيفیِهعلىِصیاِمِهوقیاِمِهوجّنبنيفیِهمنهفواِتِهوآثاِمِهواْرُزْقنيفیِهِذكركِبدواِمِه
بتوفیِقكياهاديالُمِضّلین.

خداياياريكنمرادراينروزبرروزهگرفتنوعبادتوبركنارمداردرآنازبیهودگيوگناهانو
روزيمكندرآنيادترابرايهمیشهبهتوفیقخودتايراهنمايگمراهان.
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