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 نشست هاي خانوادگي
و كاهش ميزان خشم

 حال 
جديد بورس

 بانك مركزي 
و آينده ارز 

 آخرين ضربه 
بر پيكر نحيف اقتصاد ايران

هر چ��ه زندگي ه��ا رنگ و 
بوي ماش��يني تر ب��ه خود 
دور ش��دن  مي گيرن��د، 
آدم ها از هم بيشتر و بيشتر 
مي ش��ود، به خص��وص از 
وقتي گوشي هاي هوشمند 
به دست تمام افراد خانواده 
رس��يد ديگ��ر خب��ري از 
نشست ها و دورهمي ها نيس��ت، هر از گاهي شايد 
عاملي باعث اين دورهمي ها باشد اما در نهايت هم 
همه بيش��تر از آنكه به معاشرت با يكديگر بپردازند 
ترجيح مي دهن��د به صفحه گوشي هايش��ان نگاه 

كنند. 
اين مس��ائل باعث دوري اعضاي خانواده از يكديگر 
مي ش��ود، ديگر نه بزرگ ترها مي توانن��د در مورد 
مس��ائل مختلف ب��ا يكديگر تبادل نظ��ر كنند و نه 
بچه ها فضاي گرم خان��واده را تجربه مي كنند، هر 
چه هست زندگي مجازي اس��ت كه هر كدام براي 
خود ساخته اند و به اين ترتيب ديگر روابط به گرمي 
گذش��ته نخواهد بود. متاس��فانه اي��ن فقط فضاي 
مجازي نيس��ت كه افراد خان��واده را از يكديگر دور 
مي كند، بلكه مش��كالت زندگي ه��م خود از عمده 
داليل ديگري است كه باعث مي شود پدر و مادرها 
به دليل خستگي بعد از ساعت ها كار بيرون از منزل 
ديگر رمقي براي برگزاري دورهمي هاي خانوادگي 
با فرزندان و گپ و گفت در مورد مسائل روزانه آنها 

نداشته باشند. 
يكي از داليل اين اتفاق هم مش��كالت اقتصادي و 
معيشتي اس��ت، در واقع بزرگ ترها مجبورند براي 
تامين هزينه هاي زندگي يك يا دو شيفت بيرون از 
منزل كار كنند و بچه ها هم بيش��تر وقت خود را در 
مدرسه، كالس هاي آموزش��ي، مهدكودك و خانه 
پدر بزرگ و مادر بزرگ مي گذرانند و فرصتي براي 
همنش��يني با پدر و مادر خود ندارند. اين مس��ائل 
اعضاي خانواده را از هم دور مي كند، اما به مشكالت 

آنها هم دامن مي زند. 
اينكه پدر و مادر فرصت كافي براي فرزند يا فرزندان 
خود نداشته باشند، باعث مي ش��ود تا از روحيات، 
ادامه در صفحه 8 كارهايي كه انجام مي دهد...  

م��ا در ح��ال مواجه��ه با يك 
ابرتورم هستيم؛ بايد رشد دالر 
و تحرك بازاره��اي مالي را از 
چند بعد بررسي كنيم كه يك 
بعد آن جهاني است. 60 تا 70 
درصد بازار كاموديتي محور و 
صادرات محور است. از زماني 
كه پاندمي كرونا ش��روع شد 
و نگراني درباره تبعات اين بيماري سياست هايي اتخاذ 
شد كه البته نتايج خوبي داشت اما چالش هايي كه با آنها 
مواجهيم چالش هاي بسيار مهمي است. ابرچالش هاي 
اقتصاد امريكا و سياست هاي انقباضي و جنگ اوكراين 
سبب ايجاد بحران ش��ده بود. همچنين به دليل اينكه 
روسيه هم توليدكننده بزرگ انواع كاموديتي هاست در 
جريان جنگ با اوكراين به بازار كاموديتي ها فش��ار وارد 
كرد. طي اين مدت تورم جهان بي س��ابقه بوده اس��ت. 
تورم 9 درصدي را در امريكا ديديم كه در 40 س��ال اخير 
بي سابقه بوده اس��ت. در اروپا هم همين طور بوده است. 
تمام اقتصاددان��ان متفق القول تاكيد ب��ر وقوع حتمي 
ركود دارند. در زمان ركود نكته قابل توجه مواجه شدن 
با كاموديتي هاست. حال اين ركود جهاني چه تاثيري بر 
اقتصاد ما خواهد داشت؟ در زمان رخ دادن پاندمي كرونا 
تمام بانك هاي مركزي سياس��ت هاي شديد انقباضي 
پيش گرفتند و نرخ بهره به صفر رس��يد. اين باعث بسط 
داده ش��دن پول در جامعه شده است. تا به امروز كه خبر 
مهم شاخص قيمت مصرف كننده اعالم شد. حال طبق 
آمار اعالم شده تورم پايين تر از انتظار بود. اين اتفاق باعث 
كاهش سياست هاي انقباضي مي شود و كاهش گستردگي 
ركود را مي توان پيش بيني كرد. برخي كارشناسان عقيده 
دارند امسال نيز همانند سال 99 شرايط تورمي و رشد نرخ 
ارز بر بازار سرمايه حاكم است و شايد رشد نجومي سال 99 
تكرار شود. اما امسال بسيار با سال 99 متفاوت است چرا 
كه در دو سال پيش اعتماد عمومي به بازار سرمايه وجود 
داشت. اما دولت وقت با تامين مالي كردن از جيب مردم 
به طور كامل اعتماد عمومي را از بين برد. بحث زمان بسيار 
مهم است. زماني كه براي اتخاذ اين سياست هاي اصالحي 
انتخاب شد اصال مناسب نبود. بهتر بود برجام احيا و اقتصاد 
اندكي تقويت مي شد بعد دولت به سراغ اصالحات اساسي 
ادامه در صفحه 6 در اقتصاد مي رفت. 

يكي از موضوعاتي كه متاسفانه 
در اقتصاد ايران به تثبيت رسيده 
اين اس��ت كه قيمت ارز به يك 
موضوع سياس��ي تبديل شده 
است و در بسياري از موارد، آنچه  
به افزايش قيمت ارز يا تالطم در 
اين بازار منجر مي شود، عواملي 
بيرون از بازار و اقتصاد است. از 
سوي ديگر به درست يا به غلط، نرخ ارز در اقتصاد ايران به 
يك دماسنج تبديل شده كه بسياري از افراد جامعه صرف 
نظر از اينكه كارشان به ارز گره خورده يا نه، تصميمات خود 
را با توجه به وضعيت نرخ مي گيرند. در اقتصاد ايران، چه 
فردي كه صرفا قصد خريد كااليي مانند تبلت را دارد يا در 
سطحي باالتر قصد فعاليت اقتصادي دارد، با توجه به نرخ ارز 
تصميم گيري مي كند. هرچند قيمت كاالهايي مانند طال يا 
حتي خودرو نيز به نوعي وضعيت اقتصاد را نشان مي دهد اما 
در نهايت تمام تحليل ها باز هم به سمت قيمت دالر مي رود.

در چنين شرايطي، نحوه مديريت كردن بازار ارز و آنچه 
كه در بانك مركزي انجام مي شود، اهميت بسيار زيادي 
خواهد داشت. ما در سال هاي گذشته ديده ايم كه معاونت 
ارزي بانك مركزي، نقشي حياتي در اين حوزه ايفا كرده 
است و بعد از احكام قضايي كه در اين زمينه در دولت قبل 
صادر شد، توجه جامعه نيز به اين حوزه بسيار افزايش يافت. 
از اين رو وقتي بانك مركزي اين معاونت را تغيير مي دهد 
به دنبال فرستادن يك سيگنال مشخص به بازار است. 
در واقع پس از تحوالتي كه در ماه هاي گذشته به وجود 
آمده بود، به نظر مي رسيد از بين رييس كل بانك مركزي 
يا معاونت ارزي او، يك نفر بايد تغيير كند. سياست هايي 
كه در اين معاونت نهايي مي شود، مي تواند به عاملي براي 
تالطم هاي ارزي تبديل ش��ود. شايد محدوديت منابع 
ارزي بانك مركزي در مديريت بازار در اين حوزه يكي از 
عوامل باشد اما از سوي ديگر سياستي كه معاونت سابق 
ارزي بانك مركزي داشت، بعضا چه با سياست هاي كالن 
و چه در همكاري با فعاالن اقتصادي ناهماهنگي هايي را به 
وجود مي آورد كه خود عاملي براي افزايش قيمت ارز بود. 
جابه جايي صورت گرفته در بانك مركزي و معرفي معاون 
جديد ارزي اين نهاد مي توان��د به افزايش هماهنگي ها 
در اي��ن حوزه كمك كند. با آمدن مع��اون جديد ارزي و 
ادامه در صفحه 6 تجربياتي كه ايشان در... 

ن��رخ ارز در روز گذش��ته وارد 
داالن تقريب��ا 40 هزار توماني 
شده اس��ت. برخي نهادها نرخ 
39 هزار و 750  تومان را براي 
نرخ ارز اعالم كرده  و برخي ديگر 
نيز نرخ 40 هزار توماني را براي 
نرخ نهايي ارز اع��الم كرده اند. 
روز و روزگاري، حتي تصور نرخ 
ارز 40 هزار توماني نيز قابل تصور نبود. هر فردي كه يك 
چنين موضوعي را مطرح مي كرد، با ريشخند مخاطبان 
مواجه مي شد. اما نه تنها افزايش نرخ ارز تداوم پيدا كرد، بلكه 
پيش بيني دالر 40 هزار توماني هم محقق شده است. اما 
چشم انداز اين وضعيت در سال 1402 چگونه خواهد بود؟ 
اين روند در سال آينده چه شرايطي را براي اقشار مختلف 
ايجاد مي كند؟ معتقدم اگر از رشد و پيشرفت! اقتصاد ايران 
كه در برخي رسانه ها عنوان مي شود و از لكوموتيو توسعه 
سخن به ميان آيد، بگذريم بايد نگران سال 1402 باشيم 
جايي  كه احتماال زندگي ميليون ها ايراني دس��تخوش 
تغييرات اقتصادي س��نگين و ضربات مهلك اقتصادي 
خواهد شد. شخصا بيش از دو سال است كه نسبت به تورم 
سنگين در كشور هش��دار داده ام و تبعات روزافزون اين 
تورم را روزبه روز مشاهده كرده ايم. اين مريضي اقتصاد ما 
در حال باز كردن تمام پيچ و مهره هاي اقتصاد ايران است 
و ح��اال چيزي كه من براي ماه هاي آتي مي بينم بس��يار 
نگران كننده تر از قبل است. رشد نقدينگي شتاب بيشتري 
گرفته است و مانند سيلي ويرانگر در حال تخريب اقتصاد 
كشور و معيشت ايرانيان است. در خارج از كشور اوضاع بدتر 
است و تحريم ها به قدري گسترش يافته اند كه چين )مثال 
به عنوان شريك 25 ساله ما!( قرارداد سنگين با قطر امضا 
كرده و البته كه منافع ملي خودش را در نظر گرفته است. 
تورم سنگين از داخل، تحريم و عدم سرمايه گذاري خارجي 
باعث فشار چندجانبه به اقتصاد كشور شده است و اين  بار 
اين فشار به شكل بي سابقه اي خودش را در سال 1402 
نش��ان خواهد داد. منابع مالي داخلي و خارجي دولت ته 
كشيده و دولت به جهت وضعيت نامساعد سياسي داخلي 
نمي تواند به سمت اصالح قيمت حامل هاي انرژي حركت 
كند. فضا براي رشد قيمت ها مهيا نيست و فروش نفت هم 
وضعيت جالبي ن��دارد ضمن اينكه قيمت هاي نفت هم 
ادامه در صفحه 6 چنگي به دل نمي زند.  

ليال  همتي شهير محمدنيا علي شريعتي محسن عباسي

 عرضه و تقاضا
در بازار مسكن پايتخت نامتعادل تر شد

 وزارت صمت: 
قيمت هاي كاذب به زودي كاهش مي يابد!

 پتك قيمت
 بر سر الگوي مصرف مسكن

صفحه 5     صفحه 7    

 ۵  دليل گراني خودرو  
به روايت صمت

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست

رجوع به صفحه 6

نوبت دوم

شناسه:1424653

آگهی مناقصه  عمومی يک مرحله ای خريد 
يک دستگاه ليفتراک ۵تن تويوتا ديزل 

شماره 1-۷111-1401-20

زهرا سليماني| در شرايطي كه ديروز، نرخ ارز 
نزديك ركورد حدود 40هزار توماني شد، رييس 
كل بانك مركزي در اظهارنظري عجيب اعالم 
كرد، افزايش حقوق كارگران يكي از داليل تورم 
)و افزايش نرخ ارز( س�ال جاري بوده، بنابراين 
س�ال آينده چنين افزايش�ي وج�ود نخواهد 
داشت. علي صالح آبادي در ادامه گفت: »امسال 
با تورمي باالي ۵0 درص�د مواجه بوديم و طبق 
آمارها افزايش قيمت برخي مواد غذايي از ۷0 و 
80 درصد فراتر رفته است. كارگران مي گويند 
افزايش دستمزدها باعث جبران افزايش مخارج 
زندگي نمي شود و كاهش ارزش پول ملي هر روز 
زندگي را سخت تر مي كند. در همين حال رييس 
بانك مركزي امروز اعالم كرد كه در سال آينده 
خب�ري از افزايش حقوق مثل امس�ال نخواهد 
بود.« بخش نهايي اظهارات اين مقام مس�وول 
در كابينه از اين هم جالب تر مي ش�ود. او گفت: 
»به طور كلي؛ عامل نصف تورم امس�ال حذف 
ارز 4۲00 تومان�ي، افزايش ۵۷ درصدي حقوق 
كارگران و تغيير مبناي عوارض گمركي بود. ما 
س�ال آينده چنين چيزهايي نخواهيم داشت. 
ديگر ما شاهد شوك هاي تورمي نخواهيم بود 
و روند افزايش تورم نسبت به قبل خيلي خيلي 
كم تر و كاهشي خواهد بود و فرآيند طبيعي كه 
در گذشته داشتيم تكرار خواهد شد. در 4 سال 
گذشته روند تورم فزاينده بود، نه طبيعي.« اين 
اظهارنظر صالح آبادي موجي از انتقادات فراوان 
را از س�وي فعاالن حوزه كار و مسائل مرتبط با 
دس�تمزدها ايجاد كرد. حميد حاج اسماعيلي 
يكي از اين دس�ت كارشناس�ان اس�ت كه در 
گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد: »اين اظهارات 
رييس كل بانك مركزي به هيچ وجه قابل قبول 
نيست. به نظرم بايد پاس�خ مناسبي به ايشان 
داده شود. تورم در كشور ما حاصل سياست هاي 
غلط، عدم احي�اي برجام، س�وءمديريت هاي 
دولت، كس�ري بودجه باال و...است نه افزايش 
حقوق كارگران.« يكي از چهره هايي كه مي تواند 
درباره ابعاد گوناگون موضوع اظهارنظر داشته 
باشد، حس�ين راغفر اس�ت. او در گفت وگو با 
»تعادل« با اشاره به زمينه رشد تورم و افزايش 
نرخ ارز اعالم كرد كه اتفاقا يكي از داليل اصلي 

افزايش نرخ ارز تصميمات دولت است. او معتقد 
است در صورتي كه افزايش دستمزدها در سال 
1401 صورت نمي گرفت، امروز كارگران نيز در 

صف اعتراضات اخير حضوري فعال داشتند.

  ريي�س كل بانك مركزي اعالم كرده كه دليل 
اصلي افزايش نرخ ارز، افزايش دستمزد كارگران 
و حقوق بگيران در سال 1401 بوده و اعالم كرده 
براي سال 140۲ دولت هرگز اين اشتباه را تكرار 
نمي كن�د. اي�ن اظهارنظر از نظر ش�ما چقدر با 

واقعيت تطابق دارد؟
اين اظهارات نشان دهنده عمق دانش رييس كل بانك 
مركزي درباره ريشه هاي تورم در ايران و چرايي افزايش 
نرخ ارز است. اظهاراتي كه بسيار بسيار نگران كننده هم 
هس��تند. به اعتقاد من اگر اين واقعا باور علمي ايشان 
باشد، بايد نگران تصميم سازي هاي بانك مركزي باشيم، 
ضمن اينكه نبايد تعجب كنيم كه وضعيت ارزي كشور 
اينگونه است. تورم در ايران با هماهنگي بانك مركزي در 
كشور محقق مي شود. يكي از اصلي ترين خروجي هاي 
تورمي نيز افزايش نرخ ارز است. اين خواسته يك جريان 
سوداگر در كشور اس��ت كه در راس آنها بانك هاي به 
اصطالح خصوصي هستند. جالب اينجاست كه بانك 
مركزي مسوول نظارت بر رفتار آنهاست. در اين ميان 
برخي ساختارها در كشور وجود دارند كه نفع زيادي از 
افزايش نرخ ارز مي برند. اين افزايش ها هم از سوي اين 

ساختارهاي سوداگرانه آگاهانه انجام مي شود. 
   ولي افزايش نرخ ارز چه فايده اي براي سيستم 
دارد؟ مگر غير از اين اس�ت كه نوس�انات ارزي 

نارضايتي ها را افزايش مي دهد؟
ظاهرا منافعي ندارد، اما بارها گفته ام، سياست گذاران 
باي��د بين بقاي سيس��تم و بقاي س��وداگران يكي را 
انتخاب كنند. متاس��فانه اگر اين وضعيت ادامه پيدا 
كند و نش��اني هاي غلط به جامعه نش��ان داده شود، 
تسهيل كننده بروز مشكل براي كشور و سيستم خواهد 
ش��د. به نظرم اين افراد يا از جه��ل نمي دانند يا اينكه 
خودشان هم منافعي دارند. گزاره ديگري هم در اين 
ميان وجود ندارد. اگر افزايش دستمزد نيروي كار در 
سال گذشته محقق نمي شد، امروز كارگران هم مانند 
ساير اقشار مردمي در حال اعتراض كردن در خيابان ها 
بودند. اتفاقا شوراي عالي كار از بروز يك مشكل فراگير 
ادامه در صفحه 3 جلوگيري كرد.  

 حسين راغفر در گفت وگو با »تعادل« 
درباره ريشه هاي افزايش نرخ ارز و تورم مي گويد

 رشد نرخ ارز
تورم و دستمزدها

چين در هفته ه��اي اخير تح��ركات قابل توجهي در 
كشورهاي حاشيه خليج فارس به خصوص عربستان 
س��عودي، قط��ر و ام��ارات داش��ته و قرارداده��اي 
س��رمايه گذاري هنگفتي به امضا رسانده است كه در 
آينده كار را براي ايران سخت مي كند. از منظر تأثيرات 
اين س��فر بر منافع ايران، روشن است كه عربستان به 
مركز ثقل ديپلماس��ي منطقه اي چين در خاورميانه 
تبديل ش��ده و به نوعي جاي ايران را گرفته اس��ت. از 
نظر اقتصادي، توجه به اين نكته اهميت دارد كه ايران 
نه تنها اقتصادهاي غربي را از دست داده است، اكنون 
بيم آن مي رود اقتصاد چين را نيز از دست دهد و پس 
از كش��ورهاي عربي به عنوان بازيگري درجه دوم در 
خاورميانه در رادار ديپلماسي اقتصادي چين تلقي شود 
واين يك خطر بالقوه اس��ت و بايد آن را جدي گرفت. 
پرسش راهبردي از منظر منافع ملي اين است كه چرا و 
به چه داليلي علي رغم توافقنامه پرسروصداي همكاري 
راهبردي ميان ايران و چين، موسوم به توافق نامه 25 
ساله، چين عمده سرمايه گذاري هاي خود را در جهان 

عرب به ويژه در خليج فارس صورت مي دهد؟ 

  تبعات سرمايه گذاري چين در عربستان
در پنجاه و يكمين گزارش از سلسله گزارش هاي اتاق 
ايران در بخش تحوالت جهاني، گسترش روابط چين 
با عربستان سعودي مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
اخير در اتفاقي مهم، رييس جمهور چين در مهم ترين 
سفر خارجي خود در دوره پساكرونا، راهي عربستان 
شد تا اهميت اين كشور و به طوركلي جهان عرب در 
ديپلماس��ي اقتصادي چين را به نماي��ش بگذارد. در 
اين سفر، »توافقنامه مش��اركت استراتژيك جامع« 
ميان طرفين امضا شد. مهم تر آنكه چين و عربستان 
س��عودي 34 توافقنام��ه س��رمايه گذاري را به امضا 
رس��اندند. افزون بر اين، دو طرف از هماهنگي بيشتر 
ميان كالن پروژه راه ابريشم چين و چشم انداز 2030 
عربستان سخن گفته و خواستار پيشرفت در مذاكرات 
موافقت نامه تجارت آزاد ميان كش��ورهاي ش��وراي 
همكاري خليج فارس و چين ش��ده اند. اين س��فر كه 
مهم ترين سفر رييس جمهور چين پس از همه گيري كرونا 
به شمار مي آيد، نشان دهنده اهميت فزاينده جهان عرب و 
صفحه ۷ را بخوانيد به ويژه عربستان سعودي در...   

 از وعده جديد براي تحويل 
تا ايراد شوراي نگهبان به مجلس

 عدم پرداخت تسهيالت از سوي بانك ها 
چالش تازه توليد كنندگان دارو

موج بعدي كمبود دارو در راه است

ورشكستگي داروسازان يا تورم 
لجام گسيخته قيمت دارو

كسي از بودجه 1402 
خبر ندارد!

»بودجه در حال حاضر در مراحل نهايي ش��دن است 
جلسات متعدد 3 ش��يفت در دولت در حال برگزاري 
است و در خصوص بودجه بحث ش��ده و دولت آماده 
تقديم اليحه بودجه مجلس است اما درباره اينكه ابتدا 
برنامه هفتم بررسي شود يا بودجه در حال گفت وگو با 
مجلس هستيم. بودجه آماده است و در هفته جاري 

مي توانيم آن را تقديم مجلس كنيم.«

اين جديدترين صحبتي اس��ت كه از س��وي محمد 
حسيني- معاون پارلماني رييس جمهور - مطرح شده، 
صحبت هايي كه حتي در دل خود نيز تناقض داد. او در 
شرايطي خبر از آن داده كه با جلسات متعدد دولت به 
دنبال نهايي كردن بودجه است، در عين حال خبر داده 
كه كار بر روي بودجه تمام شده و دولت آمادگي دارد 
صفحه ۲ را بخوانيد كه آن را... 

 طرح دارويار هم بر خالف آن چيزي كه وزير بهداشت 
و درمان وعده داده بود نتوانس��ت مشكالت دارويي و 
تورم قيمت در ح��وزه دارو را كنترل كند. بزرگ ترين 
مشكل در حال حاضر در حوزه توليد دارو است. اينكه 

داروسازان با مش��كالت زيادي براي تهيه مواد اوليه و 
البته قيمت گ��ذاري داروها مواجه اند و ادامه اين روند 
مي تواند موج بعدي كمبود دارو را براي سال آينده هم 
صفحه 8 را بخوانيد رقم بزند و...  



»بودجه در حال حاضر در مراحل نهايي ش��دن است 
جلسات متعدد ۳ ش��يفت در دولت در حال برگزاري 
است و در خصوص بودجه بحث ش��ده و دولت آماده 
تقديم اليحه بودجه مجلس است اما درباره اينكه ابتدا 
برنامه هفتم بررسي شود يا بودجه در حال گفت وگو با 
مجلس هستيم. بودجه آماده است و در هفته جاري 

مي توانيم آن را تقديم مجلس كنيم.«
اين جديدترين صحبتي است كه از سوي محمد حسيني- 
معاون پارلماني رييس جمهور - مطرح شده، صحبت هايي 
كه حتي در دل خود نيز تناقض داد. او در شرايطي خبر از 
آن داده كه با جلسات متعدد دولت به دنبال نهايي كردن 
بودجه است، در عين حال خبر داده كه كار بر روي بودجه 
تمام ش��ده و دولت آمادگي دارد كه آن را تقديم مجلس 
كن��د. به اين ترتيب با گذش��ت بي��ش از 10 روز از موعد 
قانوني تحوي��ل بودجه به مجلس، هنوز روز نهايي حضور 
رييس��ي در مجلس و تقديم بودجه به نمايندگان معلوم 
نيست. از طرف ديگر در شرايطي كه به نظر مي رسيد دو 
قوه بر س��ر نحوه زمان بندي بررسي اليحه بودجه و قانون 
هفتم توسعه به جمع بندي رسيده اند و آن طور كه رييس 
مجلس خواسته، ابتدا قانون هفتم توسعه بررسي مي شود 
و سپس دو طرف كار بر روي بودجه را آغاز خواهند كرد. اين 
خواسته در پي آن مطرح شد كه مجلس اعالم كرد با توجه 
به باالدستي بودن قانون توسعه، ابتدا بايد اين قانون نهايي 
شود و سپس بودجه ساالنه بر مبناي آن نوشته شود. با اين 
وجود اما آنطور كه مقامات دولتي در روزهاي گذش��ته به 
شكل تلويحي اعالم كرده اند با توجه به اينكه سياست هاي 
كلي قانون توسعه به تازگي در اختيار آنها قرار گرفته به زمان 
بيشتري براي بررسي آن نياز خواهند داشت و احتماال به 
دنبال آن هستند كه با كنار گذاشتن خواسته مجلس، ابتدا 
بودجه را به نمايندگان برس��انند و البته اين موضوع نيز با 
تاخير انجام خواهد شد تا سرنوشت بودجه و قانون توسعه 
در آستانه زمستان همچنان نامشخص باشد. از سوي ديگر 
بر اس��اس اصالحاتي كه نماين��دگان در نظر گرفتند، بنا 
شده كه بودجه امسال به شكل دو مرحله اي بررسي شود 
و دولت جداول را پس از تحويل اليحه در اختيار مجلس 
قرار دهد، موضوعي كه هرچند دولت خود را ملزم به اجراي 
آن دانسته اما صحبت هاي روز گذشته سخنگوي شوراي 
نگهبان نشان مي دهد كه اساسا قانون مجلس نيز هنوز به 
تاييد اين شورا نرسيده و به اصالحاتي نياز دارد. وي با اشاره 
به اينكه »شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
درباره طرح بررس��ي دو مرحله اي اليحه بودجه ساالنه را 
مورد بررس��ي قرار داد«، گفت: بر اساس اين طرح، اليحه 
بودجه ساالنه در دو بخش بررس��ي مي شود. ابتدا احكام 
بودجه بررسي مي شود و سپس ارقام اليحه بودجه مورد 

رسيدگي قرار مي گيرد. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح 
كرد: شوراي نگهبان ايراداتي به اين طرح وارد كرد كه بايد 
در مجلس شوراي اس��المي اصالح شود. شوراي نگهبان 
در بررسي بودجه سنواتي همراهي هايي با مجالس دارد و 
بودجه بايد قبل از آغاز سال نهايي شود. اين مصوبه مغاير با 
اصل ۳ قانون اساسي شناخته شده است. وي افزود: مجلس 
در ابتدا مصوبه خود را اصالح كرد و ما موارد را مجددا بررسي 
كرديم و برخي از ايرادات برطرف شد ولي هنوز دو ايراد باقي 
است كه بايد اصالح شود. وي در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه اليحه بودجه و برنامه هفتم كه همزمان ارسال شده، 
به چه ترتيبي در شوراي نگهبان بررسي مي شود؟ گفت: 
قانون اساسي ترتيبات خاصي را براي اين كار پيش بيني 
نكرده و ما براي بررسي هر مصوبه اي 10 روز فرصت داريم و 
در صورت نياز 10 روز ديگر تمديد مي كنيم. درباره بررسي 
اين دو مصوبه كه هر دو مهم است هركدام زودتر برسد آن 
را بررسي مي كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
س��والي درباره اينكه افزايش حقوق ها در بودجه 1۴0۲ با 
توجه به وضعيت تورم و دغدغه مردم چگونه است؟ گفت: 
اين موضوع معلوم نيست و بايد صبر كرد و ديد اليحه اي 
كه از طرف دولت به مجلس ارسال مي شود چگونه است و 
نسبت به حقوق ها چه پيش بيني دارد و بعد از آن مجلس 
چه چيزي را تصويب مي كند. بعد از تصويب مجلس، شورا 
موضوع را بررسي كرده و اظهارنظر مي كند. به اين ترتيب 
در ش��رايطي كه به نظر مي رس��يد با توجه به محدوديت 
زماني، امسال بايد بررسي لوايح اقتصادي دولت زودتر در 
مجلس آغاز شود، نه تنها هنوز اصل اليحه نهايي نشده كه 
حتي مصوبه مجلس براي دو مرحله اي شدن بودجه نيز 
به قانون نهايي تبديل نشده است. به اين ترتيب خواسته 
اول بهارستان براي بررسي قانون توسعه پيش از بودجه، 

عمال به محاق رفت��ه و حاال حتي مصوبه چند هفته قبل 
نمايندگان نيز با مش��كل مواجه ش��ده و اگر در اين مدت 
اصالحات مدنظر شوراي نگهبان انجام نشود، در اين حوزه 
نيز كار به سياق سال هاي گذشته پيگيري خواهد شد. در 
كنار مسائل كالن، نمايندگان مجلس، در سياست گذاري 
نيز نكاتي را دارند كه بايد ديد از سوي دولت چگونه دنبال 
خواهد شد و مانند آنچه كه در جريان بودجه سال جاري رخ 
داد، احتماال بحث افزايش حقوق يكي ديگر از چالش هايي 
اس��ت كه دو طرف بر سر آن بحث خواهند داشت. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درباره اينكه 
آيا افزايش حقوق راهكاري براي حل مشكل مردم است، 
گفت: يك روش براي ايجاد رفاه و بهبود شرايط، افزايش 
حقوق و بيشتر شدن انتفاع نقدي و يارانه است، روش ديگر 
افزايش قدرت خريد مردم است كه آن هم با تغيير حقوق 
ميسر نمي شود به عبارت علمي، قدرت خريد امكان كسب 
دارايي به ازاي يك واحد مشخص از منابع مالي است پس 
كار ك��ردن بر روي قدرت خريد ب��ه مراتب خيلي بهتر از 
افزايش حقوق است و مردم هم راضي تر خواهند بود؛ اگر 
حقوق ها ۵0 درصد افزايش يابد اما تورم ۶0 درصد باش��د 
يعني عمال قدرت خريد نسبت به سال گذشته كمتر شده 
اس��ت پس بايد قدرت خريد مردم افزايش پيدا كند. وي 
ادامه داد: البته اگر درآمد كشور پايدار باشد و بعد به واسطه 
افزايش از محل درآمد پايدار، باز توزيع منابع صورت گيرد 
ديگر اثر تورمي وجود نخواهد داشت اما اگر درآمد بازتوزيع، 
از محل درآمد پايدار نباشد و سراغ كسري بودجه رويم به 
اين معناست كه ۳0 درصد حقوق اضافه شده اما تورم ۴0 
درصد مي شود كه به صالح كشور نيست؛ بايد بررسي شود 
كه آيا دولت امكان دسترسي به درآمد پايدار را دارد يا خير؟ 
پورابراهيمي گفت كه درآمد غير پايدار مثل آب شور خوردن 

است كه خوردن آب شور عطش را بيشتر مي كند پس اين 
رابطه منطقي نيست؛ تمامي تالش ما اين است كه با اصالح 
ساختار بودجه ناترازي بودجه را به حداقل ممكن برسانيم 
كه اي��ن رابطه به زودي اصالح مي ش��ود. وي ادامه داد: ما 
از روز اول سياس��ت تخصيص ارز ۴۲00 توماني را اشتباه 
مي دانس��تيم نه اينكه ارز به كاالهاي اساسي اختصاص 
پيدا نكند بلكه روش تخصيص اشتباه بود؛ بايد در شرايط 
تورمي كاالي ارزان به مردم داده شود. سفره مردم خط قرمز 
نظام باشد نه اينكه سفره نظام تبديل به سفره كشورهاي 
همسايه شود. پورابراهيمي با يادآوري اينكه سال گذشته 
1۸ ميليارد دالر ارز ترجيحي داده شد، افزود: پيش بيني ما 
اين است كه امسال در مقايسه با سال گذشته حداقل بين 
۴ تا ۵ ميليارد دالر صرفه جويي ارزي در تخصيص ارز براي 
كاالهاي اساسي رخ دهد؛ اينها يعني مجلس توانسته كاري 
براي صرفه جويي ارزي انجام دهد البته سيستم بازتوزيع 
اشكال داشته و نتوانستيم قيمت هاي ديگر را كنترل كنيم. 
وي درباره اينكه چرا كاالبرگ الكترونيكي اجرايي نمي شود، 
گفت: دولت براي اجراي كاالبرگ الكترونيك زيرساخت 
دارد و مي توان��د آن را اجرا كند؛ مدل اين كار همان كارت 
سوخت است كه مردم مي دانند با هر قيمت جهاني بنزين، 
ماهيانه ۶0 ليتر بنزين با قيم��ت 1۵00 تومان دارند و بر 
اساس آن برنامه ريزي مي كنند؛ اين همان اطمينان بخشي 
اس��ت. درباره كاالهاي اساسي هم س��رانه مصرف و سبد 
كااليي اعم از گوشت و برنج و روغن و دارو با مقدار و قيمت 
آن تعريف مي شود مثال در اين كارت مقداري براي خريد 
روغن با قيمت ليتري 100 تومان و گوشت كيلويي به نرخ 
1۵0 هزار تومان تعيين مي ش��ود  و اين روند در سال هاي 
آينده تكرار خواهد شد. در اين شرايط مثال اگر قيمت جهاني 
برنج پنج برابر شد دولت بايد ما به تفاوت آن را براي تامين 
در كارت خريد جبران كند و برعكس با كم شدن قيمت به 
نفع دولت تمام مي شود؛ پس اختصاص سبد خريد كاالهاي 
اساسي مهم ترين كار بود كه دولت به بهانه نبود زيرساخت 
آن را اجرا نكرد حال اينكه اگر سبد كااليي تا پايان سال با 
مقدار و قيمت مشخص در نظر گرفته مي شد تكليف مردم 
مشخص بود؛ مصوبه مجلس منطق و روش دارد. اين مدل 
آرامبخش در جامع��ه بود.به اين ترتيب هرچند اختالف 
نظرها ميان دو قوه همچنان پا برجاست اما پورابراهيمي در 
صحبت هاي اخير خود از عقب نشيني مجلس از خواسته 
ابتدايي اش خبر داده است. وي در پايان درباره روند بررسي 
دو اليحه برنامه هفت��م و بودجه 1۴0۲ در مجلس گفت: 
معتقدم با توجه به گذش��تن زمان بايد ابتدا مجلس وارد 
بررسي اليحه بودجه 1۴0۲ شود و بررسي برنامه هفتم به 
سال آينده موكول شود. با اين روش برنامه ششم يك سال 

تمديد شده و برنامه هفتم با تاخير اجرايي مي شود.
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راهبرد

پيام تسليت رهبر انقالب
درپي درگذشت

آيت اهلل سيد صادق روحاني
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت آيت اهلل 
آقاي حاج سيد صادق روحاني را تسليت گفتند. متن 

پيام تسليت رهبر معظم انقالب به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

ارتحال مرحوم مغفور آيت اهلل آقاي حاج سيد صادق 
روحاني رضوان اهلل علي��ه را به خاندان مكّرم و بيت 
شريف روحاني و ش��اگردان و ارادتمندان آن فقيه 
بزرگوار تسليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت 

الهي را براي ايشان مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي

سیاست

روشنگري، فرصت دروغ را
از دشمن مي گيرد

رييس جمهور حضور بانشاط و صميمي مردم خراسان 
جنوبي در استقبال از دولت خود را از جلوه هاي باشكوه 
نمايش دلبستگي و پيوند قشرهاي مختلف به انقالب و 
نظام اسالمي دانست و با تشكر از حضور انقالبي مردم بر 
اجراي سريع و كامل مصوبات اين سفرها تاكيد كرد. سيد 
ابراهيم رييسي در جلسه فوق العاده هيات دولت با اشاره 
به سفر دو روزه به استان خراسان جنوبي، حضور بانشاط 
و صميمي مردم در استقبال از دولت خود را از جلوه هاي 
باشكوه نمايش دلبستگي و پيوند قشرهاي مختلف به 
انقالب و نظام اسالمي دانست و با تشكر از حضور انقالبي 
مردم بر اجراي سريع و كامل مصوبات اين سفرها تاكيد 
كرد. رييس جمهور صداقت در گفتار و رفتار مسووالن را 
از عوامل مهم اعتمادسازي در جامعه برشمرد و گفت: 
در كنار تالش بي وقفه و به كارگيري سازوكارهاي موثر 
در حل مشكالت، روشنگري و تبيين بهنگام و درست 
مس��ائل، گره هاي ذهني افكارعمومي را مي گشايد و 
فرصت موج سواري و دروغ پردازي را از دشمنان مي گيرد. 
رييسي از دولتمردان خواست در دفاع از حقوق مردم و 
مقابله با سودجويي ها و سودجويان تمام قد در ميدان 
باشند و اگر در مواردي انجام اين وظيفه امكان پذير نبود 

داليل آن را براي مردم و مراجع ذيصالح تشريح كنند.

ظرفيت غني سازي ايران
دو برابر شده است

رييس سازمان انرژي اتمي در ديدار با اعضاي فراكسيون 
راهبردي مجلس گفت: قانون اق��دام راهبردي، قانون 
خوبي براي توسعه صنعت هسته اي بود و امروز اجراي اين 
قانون غني سازي را به سطحي رساند كه در حال حاضر 
ظرفيت غني سازي كش��ور به بيش از دو برابر كل تاريخ 
اين صنعت رس��يده است. اعضاي فراكسيون راهبردي 
مجلس شوراي اسالمي با حضور در سازمان انرژي اتمي 
و دي��دار با رييس و متخصصان و مديران اين س��ازمان 
از نزديك در جريان پيش��رفت هاي صنعت هسته اي و 
آخرين تحوالت فني و سياس��ي در خصوص مذاكرات 
با طرف هاي خارجي و همچنين تاثيرات اجراي قانون 
اقدام راهبردي مصوب مجلس قرار گرفتند. در ابتداي 
اين ديدار ميرتاج الديني، رييس فراكسيون در سخناني 
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هسته اي گفت: 
با توجه به نزديكي به ايام بررسي لوايح بودجه و برنامه و 
نگاه راهبردي اعضاي فراكسيون به موضوعات كشور بر 
آن شديم تا طي جلسه اي از نزديك با پيشرفت ها و البته 
مطالبات و انتظارات س��ازمان انرژي اتمي آشنا شويم. 
وي افزود: با وجود تالش دشمنان براي خاموش كردن 
مشعل فروزان دانش و فناوري هسته اي كشور، همه ساله 
شاهد ثمرات جديدي در اين صنعت به دست متخصصان 
داخلي هستيم و شهداي هسته اي با خون خود حق مسلم 
صنعت هس��ته اي صلح آميز مارا اثبات كردند. نماينده 
مردم تبريز تاكيد كرد: ما از حق  هس��ته اي خود كوتاه 
نمي آييم و با وجود دشمني ها و مانع تراشي هاي غرب و 
شرق دنيا، در راه كسب دانش و فناوري هسته اي با تالش 
دانشمندان ايراني به جايي رسيديم كه هم به دانش بومي 
و هم بازدارندگي دست پيدا كرديم. در اين نشست محمد 
اس��المي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي 
اتمي اظهار داشت: قانون اقدام راهبردي قانون خوبي براي 

توسعه صنعت هسته اي بود و به خوبي اجرا شده است.

احتمال ديدار بن سلمان
و رييسي در حاشيه نشست اردن

يك رسانه لبناني به نقل از منابع مطلع مدعي شد كه در 
حاشيه نشست اردن مس��ووالن ايراني و سعودي ديدار 
مهمي خواهند داشت. پايگاه خبري النشره در گزارشي 
اعالم كرد كه بعد از برگزاري نشست بغداد در ماه آگوست 
گذشته، امان پايتخت اردن قرار است در بيستم ماه جاري 
ميالدي )دسامبر( ميزبان نشستي منطقه اي در خصوص 
عراق باش��د. در اين نشست قرار اس��ت ايران و تركيه و 
تعدادي از كشورهاي عربي از جمله عربستان مشاركت 
داشته باشند. برخي منابع لبناني با اشاره به اينكه قرار است 
در اين نشست موضوع انتخاب رييس جمهور لبنان بررسي 
شود مدعي شدند كه محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
و سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور ايران در حاشيه اين 
نشست باهم ديدار خواهند كرد.اين در حالي است كه منابع 
ايراني تاكنون چنين خبري را تاييد نكرده اند. همچنين 
منابع مطلع از فضاي مذاكرات اخير ايران و عربس��تان 
مدعي اند كه نشست هاي تهران و رياض در بغداد به نتايج 
ملموسي نرسيده است. اين منابع مي گويند كه مطالبات 
عربس��تان براي باز كردن صفحه جديد روابط با ايران بر 
روي مس��اله جنگ يمن متمركز است اما ايران خواهان 
بازگشايي سفارتخانه ها و توقف مذاكرات در اين حد است. 
اين منابع مي گويند كه در مذاكرات ايران و عربس��تان 
به هيچ وجه به پرونده لبنان پرداخته نشده است. منابع 
مطلع با اش��اره به اهميت نشست اردن كه با نظارت 
فرانسه برگزار خواهد شد از ديدار مهم ميان مسووالن 

ايراني و سعودي در حاشيه اين نشست خبر دادند.

آغاز اجراي گام دوم
قانون پايانه هاي فروشگاهي

رييس سازمان امور مالياتي از آغاز اجراي گام دوم قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان خبر داد و گفت: 
شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ 
قانون كشوري از اول دي ماه به سامانه مي پيوندند. داوود 
منظور در همايش تبيين نظام پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه موديان براي شركت هاي دولتي و دستگاه هاي 
اجرايي، با بيان اينكه قرار اس��ت دومين گام اجرايي در 
ارتباط با قانون پايانه هاي فروش��گاهي برداشته شود، 
توضيح داد: قرار ش��د از تاري��خ اول دي ماه، مجموعه 
دستگاه هاي دولتي به اجراي اين قانون ملحق شوند. در 
س��ال اول پس از شروع به كار دولت سيزدهم، امكانات 
س��خت افزاري، نرم افزاري و مقرراتي الزم براي اجراي 
قانون را انجام داديم و قانوني كه دو سال بر زمين مانده 
بود را اجرا كنيم.وي با تاكيد بر اينكه همه ملزوماتي كه 
براي اجراي قانون نياز بود تصويب و ابالغ شد، عنوان كرد: 
در گام اول از اول آبان ماه شركت هاي بورسي را فراخوان 
كرديم و از انجايي كه ۵۲0 شركت بورسي بخش بزرگي 
از توليد كاال و خدمات را بر عهده دارند، با پيوستن اين 
ش��ركت ها بخش بزرگي از اقتصاد را به سامانه موديان 
متصل كرديم.رييس س��ازمان امور مالياتي ادامه داد: 
البته بالغ بر 100 ش��ركت بورسي مشمول اجراي اين 
قانون نمي شوند كه عمدتا نهادهاي مالي و صندوق هاي 
سرمايه گذاري هستند.منظور از ارسال صورت حساب 
الكترونيكي توسط ۲00 شركت بورسي خبر داد و افزود: 
۲00 شركت بورسي ش��روع به ارسال صورت حساب 
كردند و طي مدت كم تر از دوماه بالغ بر ۵۳0 هزار صورت 
حساب صادر شده كه بالغ بر ۳00 هزار صورت حساب 
فروش به مصرف كننده نهايي بوده است. ساير صورت 
حس��اب ها نيز در ارتباط با اشخاص تجاري صادر شده 
است.وي ادامه داد: ارزش صورت حساب هايي كه صادر 
شده بالغ بر 1۲0 همت بوده و ۸۶00 ميليارد تومان ارزش 
افزوده  ثبت شده است. به طور كلي بالغ بر ۶۶۸ حافظه 
الكترونيكي دريافت شده است. ۲00 شركت ديگر نيز 
درحال آماده سازي هستند.رييس سازمان امور مالياتي 
با بيان اينكه صورت حساب هايي كه براي اشخاص تجاري 
صادر شده بايد به تاييد اين اشخاص برسد، عنوان كرد: 
درواقع در اين قانون هم فروشنده صورت حساب صادر 
مي كند هم اشخاص تجاري به عنوان خريدار تاييديه 
مي دهند. در اين راستا ۷0 درصد صورت حساب هايي كه 
ارسال شده، تاييد هم شده است. به نام ۲۲ هزار خريدار 
به صورت حساب صادر شده است.به گفته منظور، در 
آينده نزديك مبناي تعامل با موديان اطالعاتي است كه 
به صورت الكترونيكي دريافت مي شود.وي با بيان اينكه 
در گام دوم اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي ۷0 درصد 
اين قانون جلو رفته است، عنوان كرد: در اين گام تا پايان 
سال جاري بخش بزرگ افتصاد به سامانه موديان ملحق 
شوند.رييس س��ازمان امور مالياتي از توليد بالغ بر 10 
كارپوشه خبر داد و عنوان كرد: همه مي توانند با مراجعه به 
درگاهي ملي خدماتي وارد كارپوشه خود شوند و صورت 
حساب ها را مشاهده كنند. در درگاه خدمات الكترونيكي، 
موديان مي توانند اظهارنامه بدهن��د، اعتراض كنند، 
پرداخت ماليات انجام دهند و اطالعات مربوط به خريد و 
فروش خود را مشاهده كنند.به گفته منظور، اجراي قانون 
پايانه هاي فروشگاهي تا پايان سال اينده تكميل مي شود.

وي در ادامه از ارس��ال يك اصالحيه براي اجراي قانون 
پايانه هاي فروشگاهي به مجلس خبر داد و گفت: حس 
كرديم اجراي اين قانون به انعطاف بيشتري نياز داريم. 
يك فوريت تصويب شد و آماده مي شويم كه اصالحيه 
به صحن بيايد. ما درخواست كرديم اختيارات سازمان 
در بخش��ودگي جرايم براي يك تا دو سال اينده بيشتر 
شود. در اين قانون پيش بيني شده است كه كساني كه 
صورت حساب صادر نكنند 10 درصد فروش را جريمه 
شوند، ما اعتقاد داريم ممكن است در مراحل اوليه اجرا 
مشكالتي ايجاد شود بنابراين درخواست كرديم اختيارات 
سازمان در بخشودگي جرايم كامل باشد. رييس سازمان 
امور مالياتي ادامه داد: همچنين سازمان امور مالياتي 
درخواست كرد كه قانون تدريجي اجرا شود. اجرا در قانون 
يكجا ديده شده و طبق قانون از زمان اجرا جريمه ها بايد 
اعمال شوند. اما سازمان خواستار اصالح است. منظور 
ادامه داد: همچنين سازمان درخواست كرده است 
صورت حساب هايي كه مشاغل خرد دستگاه هاي پوز 
ثبت مي كنند به عنوان صورت حساب الكترونيكي 
پذيرفته ش��ود؛ اين اقدام كار ح��دود ۴ تا ۵ ميليون 
واحد مشاغل خرد را تسهيل مي كند. وي تاكيد كرد: 
همچنين درخواست كرديم صورت حساب هايي كه 
در دوره اجراي تدريجي خارج از سامانه ايجاد مي شود 
را هم بپذيريم. تمهيد ديگر كه درخواس��ت كرديم 
مربوط به ارزش افزوده است. بخش بزرگي از فعاالن 
اقتصادي را مكلف به دريافن ماليات بر ارزش افروده 
نكرديم، با شروع اين قانون ارزش افزوده اجرا مي شود. 
سازمان درخواست كرد كه ارزش افزوده طبق روال 
قبلي و با فراخوان س��ازمان اجرا شود. بر اين اساس 
همه افرادي كه ماليات ب��ر ارزش افزوده پرداخت 

مي كنند از اول تير سال آينده فراخوان مي شوند.

كدام كشور اروپايي
باالترين نرخ تورم را دارد؟

تورم منطقه يورو در ماه نوامبر به 10.1 درصد بازنگري 
ش��د. به گزارش بيزنس، بر اس��اس گ��زارش نهايي 
 )EA1۹( يورواستات، نرخ تورم ساالنه در منطقه يورو
در ماه نوامبر به 10.1 درصد رسيد كه 0.۵ واحد درصد 
نسبت به ماه قبل كاهش داشته است. رقم نهايي نرخ 
تورم براي م��اه نوامبر 0.1 درصد بيش��تر از رقم اوليه 
بود. نرخ تورم س��االنه انرژي به ۳۴.۹ درصد رسيد كه 
بيشترين سهم را در نرخ تورم كل در منطقه يورو دارد.

نرخ تورم غذا، نوشيدني و دخانيات 1۳.۶ درصد و تورم 
خدمات ۴.۲ درصد بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
ت��ورم كاالهاي صنعتي غير انرژي در اي��ن ماه به ۶.1 
درصد رسيد.در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا، باالترين 
نرخ تورم در ماه نوامبر در مجارستان با ۲۳.1 درصد و 

كمترين آن مربوط به اسپانيا با ۶.۷ درصد بوده است.

از وعده جديد براي تحويل تا ايراد شوراي نگهبان به مجلس

معاون سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا: 

رييس مجلس: 

كسي از بودجه 1402 خبر ندارد!

در حال حاضر روي برجام متمركز نيستيم

تحركات امروز دشمن، نتيجه اقتدار نظام است

معاون سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا با بيان اينكه »دولت 
بايدن متعهد به عدم دستيابي ايران به سالح هسته اي است« 
اظهار داشت: اما به صراحت گفته ايم كه در حال حاضر روي 
برجام متمركز نيستيم. ودانت پاتل معاون سخنگوي وزارت 
امورخارجه امريكا در نشس��ت خبري هفتگي خود با اعالم 
دوباره حمايت واشنگتن از ناآرامي هاي اخير در ايران ادعاها 
درخصوص نحوه برخورد با افراد حاضر در اين ناآرامي ها را تكرار 
كرد. بنابر گزارش وب سايت وزارت امورخارجه امريكا، وي در 
ادامه ادعاهاي خود گفت: ما به شدت درخصوص گزارش هاي 
مربوط به دس��تگيري هاي دس��ته جمعي، محاكمه هاي 
ساختگي و در حال حاضر صدور احكام اعدام براي معترضان 
و همچنين اجراي آن نگران هستيم. واضح است كه اكنون 
چشم جهان به ايران و حقوق بشر است. آنچه كه دولت ايران 
بر مردم خودش تحميل كرده، نبايد بدون پاسخ بماند. پاتل با 
اشاره به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران در طول ماه هاي 
گذشته به بهانه ناآرامي ها در كشورمان افزود: اياالت متحده 

از زمان فوت مهسا اميني براي رسيدگي به نقض حقوق بشر 
در ايران اقدامات قاطعي انجام داده اس��ت، ازجمله تحريم 
دس��تگاه هاي امنيتي، تحريم افراد خاص، تحريم نهادهاي 
داخلي ايران و صدور مجوزهايي كه س��بب شد مردم ايران 
دسترسي بهتري به جريان آزاد اطالعات داشته باشند. وي 
همچنين گفت: م��ا ابزارهايي در اختي��ار داريم كه نه تنها 
حكومت ايران را پاسخگو خواهد كرد، بلكه به مردم ايران نيز 
در تالش هايشان كمك مي كند. دولت امريكا به اين اقدامات 
خود ادامه خواهد داد. اين ديپلمات امريكايي درباره موضع 
رژيم صهيونيستي درقبال برنامه هسته اي ايران اظهار داشت: 
همانطور كه مي دانيد رييس جمهور بايدن و وزير امورخارجه 
او از زمان روي كار آمدن اين دولت آشكارا گفته اند كه هرچه 
در توان داش��ته باشند براي اطمينان از عدم دستيابي ايران 
به سالح هس��ته اي انجام خواهند داد اما اكنون بايد به طور 
شفاف بگويم كه در حال حاضر تمركز ما روي برجام نيست و 
ما كماكان نسبت به هر چيزي كه در اين رابطه از سوي تهران 

انجام مي گيرد بسيار بدبين هستيم، چه در ارتباط با مسائل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي باش��د و چه موضوعات ديگر. 
معاون سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا همچنين درباره 
نشست پيش روي ش��وراي امنيت سازمان ملل در رابطه با 
قطعنامه ۲۲۳1 اين شورا و گزارش مربوط به آن با تاكيد بر 
اينكه »اين گزارش هنوز به طور علني منتشر نشده است« 
مدعي ش��د: ما همانطور كه قبال گفته ايم خريد پهپادهاي 
ساخت ايران توسط روسيه به طور جدي با قطعنامه ۲۲۳1 
شوراي امنيت سازمان ملل كه محدوديت هايي براي انتقال 
فناوري هاي مرتبط با موش��ك به يا از ايران ايجاد مي كند، 
در تضاد اس��ت و به طور خاص، وقتي صحبت از انتقال اين 
پهپادها شد به دليل نوع و برد اين پهپادها بوده است. ادعاي 
انتقال پهپادهاي ايران به روسيه براي استفاده در جنگ عليه 
اوكراين در حالي به طور مكرر از سوي مقامات غربي و به ويژه 
امريكايي ها تكرار مي شود كه جمهوري اسالمي ايران و روسيه 
قويا آن را رد مي كنند. واسيلي نبنزيا نماينده دايم روسيه در 

سازمان ملل به تازگي در نشستي در سازمان ملل ارسال سالح 
از ايران را اتهامي بي اساس خواند و گفت كه مجموعه صنعتي و 
نظامي روسيه مي تواند بدون كمك گرفتن از ديگران به اهداف 
خود دس��ت پيدا كند. اين در حالي است كه صنعت نظامي 
اوكراين از اس��اس وجود ندارد و از سوي صنعت غرب تامين 
مي شود. نبنزيا در ادامه اظهار داشت: ما تحت تاثير سخنان 
ش��ركاي س��ابق غربي قرار نمي گيريم. آنها سعي مي كنند 
توجهات را به سمت اتهامات بي اساس درباره انتقال سالح از 
ايران به روسيه معطوف كنند. ما بارها اين اتهام را رد كرده ايم. 
حسين اميرعبداللهيان وزير امورخارجه كشورمان نيز در پاسخ 
به اين ادعاهاي اثبات نشده مقامات غربي و امريكايي تصريح 
كرد كه جمهوري اسالمي ايران تنها تعداد معدودي پهپاد 
ماه هاي قبل و پيش از جنگ اوكراين در اختيار روسيه قرار 
داده است. وي عالوه براين خاطرنشان كرد: اگر براي ما ثابت 
شود كه روسيه از پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين استفاده 

كرده است ما نسبت به اين مساله بي تفاوت نخواهيم بود.

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به عدم تحقق 
برنامه هاي سوم تا ششم توسعه با تأكيد بر لزوم مساله محوري 
در تدوين برنامه هفتم توسعه كش��ور گفت: با وجود همه 
مشكالتي كه داريم با يك برنامه پنج ساله كه به صورت مساله 
محور و منطبق بر ظرفيت هاي كش��ور نوشته شود، ثبات 
اقتصادي در كشور برقرار مي شود.محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس شوراي اسالمي در نشست سراسري دبيران و اعضاي 
شوراي مركزي مجمع جوانان انقالب اسالمي، ضمن تسليت 
به مناسبت فرا رسيدن شهادت حضرت زهرا )س(، با بيان 
اينكه همه اين مشكالتي كه االن داريم به اين بر مي گردد 
كه نظام جمهوري اس��المي يك نظام قوي و مقتدر است، 
تصريح كرد: در حقيقت اين حركت هايي كه امروز به صورت 
يكپارچه از رژيم صهيونيستي، امريكا و اروپا و در يك كالم از 
جبهه غرب مي بينيم، به دليل اين است كه مهم ترين مزاحم 
بر سر راه خود و مهم ترين قدرتي كه در مقابل آنها ايستاده 
و به صورت موثر گام برداشته را انقالب اسالمي و جمهوري 
اسالمي مي دانند.رييس نهاد قانونگذاري كشورمان در ادامه 
س��خنان خود عنوان كرد: به نظر من دهه اول انقالب دهه 
مقاومت نظام مقدس جمهوري اسالمي بود، اما بدانيد در 
همان دهه با وجود اينكه تجربه و اقتدار ما كمتر بود اما اتفاقات 
بسيار سخت تر را پشت سر گذاشتيم.وي با اشاره به تحوالت 
سال ۶0 گفت: ما روزهايي داشتيم كه هر روز در جبهه ها، 
دشمن با قدرت به يكي از شهرهاي ما حمله مي كرد، يك 
بخشي سقوط مي كرد، مهماتي كه الزم داشتيم نبود، انسجام 
الزم نبود، كسي مانند بني صدر فرماندهي كل قوا دستش 

بود، نيروهاي سپاه و بسيج به اين شكل نبودند، تجربه كافي 
نداشتيم، صنعت مان در اين حد نبود، انسجام و سازماندهي 
وجود نداشت و... در اين شرايط در بهار سال 1۳۶0 منافقان 
هر روز يك انفجار در خيابان ها و در سراس��ر كش��ور انجام 
مي دادند و از مسووالن تا افراد حزب اللهي كه آدم هاي موثر 
در محالت بودند را ترور مي كردند. رييس مجلس شوراي 
اسالمي افزود: من به عنوان يك راوي از آن زمان مي گويم در 
آن برهه دو ركن اساسي مردم باوري و خداباوري در انقالب 
اسالمي حاكم بود؛ خداباوري به معناي اعتماد به سنت هاي 
الهي در ذهن، روح، روان و جسم همه بود يعني همه مطمئن 
بودند وقتي براي خدا كار مي كنند، خدا تضمين كرده كه اگر 
در اين راه گام برداريد، پيروز هستيد؛ اينكه ما بتوانيم با حداقل 
امكانات در مقابل حداكثر توان دشمن بايستيم باور همه ما 
بود، يعني فضاي انقالب و روحيه انقالب اينگونه بود و بعد 
هم در عمل اين اتفاق افتاد.رييس نهاد قانونگذاري كشورمان 
در ادامه خاطرنشان كرد: در پي همه تحوالت اين ۴ دهه اما 
امروز نگاه كه مي كنيم، مي بينيم كه انقالب اسالمي و جبهه 
مقاومت از شبه قاره هند تا حاشيه مديترانه ايستاده و اجازه 
قدرت نمايي به امريكا در منطقه را نمي دهد.وي در بخش 
ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ترامپ خود اذعان كرد 
كه ما در فشار حداكثري به ايران شكست خورديم، ادامه داد: 
امروز ما در شرايطي كه در بيشترين فشار اقتصادي هستيم 
توانستيم ۶0 ميليارد دالر صادرات در بخش هاي مختلف 
انجام دهيم و اين موضوع در فشارهاي موجود نشان دهنده 
قدرت و حركت ما اس��ت اما در مقابل بايد بگوييم كه ما در 

حوزه مس��ائل داخلي مان به خصوص در دهه هاي اخير در 
بخش اقتصادي، بحث فرهنگ، بحث اجتماعي، در روش 
حكمراني مان، به دليل تضعيف دو اصلي كه باالتر اشاره كردم 
يعني اعتماد به سنت هاي الهي و مردم باوري، ضعف هايي 
پيدا كرديم.قاليباف در تشريح معناي مردم باوري عنوان كرد: 
مردم باوري يعني اينكه ما قدرت خود را در مردم مي بينيم 
يعني وقت��ي رهبر معظم انقالب مي فرماين��د ايران قوي، 
 ايران قوي به دولت قوي نيست، ايران وقتي قوي است كه 
تك تك مردم ايران قوي باش��ند. مردم بايد قوي باشند نه 
دولت به معناي عام. اگر مردم قوي بودند دولت قوي است. 
اگر مردم حضور داشته باشند نتيجه آن اين مي شود كه ما در 
مقابل امريكا و رژيم صهيونيستي مي توانيم بايستيم.قاليباف 
در تشريح دو شيوه حكمراني در كشور به بيان مثالي پرداخت 
و ادامه داد: سال گذشته در سالگرد شهيد طهراني مقدم در 
صنايع هوافضا به بيان اين نكته پرداختم كه اكنون در اين 
مجموعه در شمال جاده كرج، گيربكس هايي ساخته مي شود 
كه از جهت حجمي، تعداد دور و تكنولوژي كه در آن به كار 
گرفته ما را جزو ۵كشور اول دنيا در حوزه موشكي قرار داده 
است اما در جنوب جاده كرج، صنايع خودروسازي كشور قرار 
دارد كه شرايطش را همه مي دانيم و اين دو روش حكمراني 
است.رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: بايد روشن بگويم 
امروز سه قوه ما چه بخواهيم چه نخواهيم تحت تأثير يك قوه 
ديگر است كه اين قوه چهارم نظام بروكراسي است كه بر هر 
سه قوه ديگر ما مسلط است و مهار و مديريت آن دست انقالب 
اسالمي و نظام انقالب اسالمي نيست، بلكه اسب چموشي 

اس��ت كه هر كجا خواس��ت مي رود و حكمراني مي كند.
وي با اشاره به صحبت يكي از حاضران مبني بر اينكه رشد 
اقتصادي مان در سال هاي اخير منفي يا صفر بوده، با بيان 
اينكه من به عنوان خدمتگزار شما مي گويم مي شود اينها را 
حل كرد و هر كسي كه گفت نمي شود حل كرد، اين سخن 
را از وي نپذيريد، ادامه داد: هر چند ممكن است بحث هايي 
از مسائل به سياست خارجي ارتباط داشته باشد، اما حتمًا 
در حوزه خنثي سازي، بخشي از آن به اقتصاد ما برمي گردد؛ 
اقتصاد بايد مردمي شود، اقتصاد مردمي، اقتصاد خصوصي 
نيست، اقتصاد مردمي، اقتصاد تعاوني نيست و به طريق اولي 
اقتصاد دولتي هم نيس��ت.رييس مجلس شوراي اسالمي 
همچنين با اش��اره به تحقق ۲۵ تا ۳0 درصدي برنامه هاي 
توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم گفت: اين ميزان تحقق 
يعني اگر )برنامه را( رها مي كرديم نيز خود به خود ۲۵ درصد 
اهداف محقق مي ش��د حتي من مي گويم حتي اگر در آن 
دخالت نيز نمي كرديم ش��ايد ۳۵ درصد محقق مي شد و 
چون دخالت كرديم ۲۵ تا ۳0 درصد شد.رييس قوه مقننه 
كشورمان با بيان اينكه در اقتصادي كه معلوم نباشد، 
پيشران آن كجاست، به جايي نمي رسيم، ادامه داد: ما 
مي توانيم 10مساله را حل كنيم، اما آن 10مساله بايد 
مسائلي باشند كه وقتي حل شد، هر كدام 100 مساله 
ديگر را حل كنند. ما قادريم اين كار را انجام دهيم. اين 
كشور سرمايه هاي مادي و سرمايه هاي انساني مناسبي 
براي تحقق اين دو موضوع دارد و در يك برنامه پنج ساله 

بدون شك مي توانيم به ثبات اقتصادي برسيم.



رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه انتظارات تورمي 
مردم در س��ال آينده كاهش��ي و روند تورم آرام بوده و 
شوك هاي تورمي تكرار نخواهد ش��د، افزود: تا پايان 
امسال رشد نقدينگي ما به كمتر از ۳۰ درصد مي رسد.

علي صالح آبادي با حضور در ي��ك برنامه تلويزيوني، 
آخرين تحوالت نقدينگي و پايه پولي و مديريت بازار 
ارز در دولت سيزدهم را تشريح كرد. وي درباره تحوالت 
نقدينگي توضيح داد: يكي از اقدامات بانك مركزي در 
كاهش نقدينگي حذف تنخواه دول��ت بود؛ در دولت 
سيزدهم بايد 6۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي به بازار 
تزريق مي شد اما با هماهنگي دولت اين كار انجام نشد 
و دولت از منابع خود نزد بانك مركزي اس��تفاده كرد، 

در نتيجه رشد نقدينگي در فروردين ماه منفي شد.
رييس كل بانك مركزي اظهارداشت: برنامه پولي ماهانه 
در دولت سيزدهم تدوين شد و مقرر شد تا پايان امسال 
رشد نقدينگي كمتر از ۳۰ درصد شود؛ هم اكنون پايه 
پولي 2۰.5 درصد و نقدينگي 2۰.2 درصد اس��ت و تا 
پايان امس��ال به كمتر از ۳۰ درصد خواهد رسيد. وي 
افزود: روند رش��د نقدينگي در دولت س��يزدهم روند 
كاهنده بود و از 42.8 درصد به ۳4.۳ درصد در آبان ماه 
رسيد يعني حدود 9 درصد كاهش يافته است و سال 

آينده پيش بيني مي شود به كمتر از 25 درصد برسد.
علي صالح آبادي گفت: در بحث كنترل پايه پولي، كنترل 
ترازنامه بانك ها اهميت دارد و براي اينكه كنترل كنيم، 
ضمانت اجرايي گذاشتيم. وي هشدار داد: چنانچه بانكي 
از اين مساله تخطي كند سپرده قانوني آن را به 15 درصد 
افزايش خواهيم داد. وي افزود: امسال بانك هاي دولتي 
۳5 هزار ميليارد تومان افزايش س��رمايه داشتند براي 
بانك هاي ديگر نيز الزاماتي را در نظر گرفته ايم كه افزايش 
سرمايه دهند. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: همه 
بانك ها برنامه اصالحي دارند و اين برنامه ها را براي كنترل 
نقدينگي و پايه پولي به ش��دت پيگيري مي كنيم و هر 
برنامه ساخت ساختار، نيروي خاص خود را دنبال مي كند 
كه يكي از آنها فروش اموال مازاد بانك ها است. وي ادامه 
داد: اموال مازاد بانك ها شامل سهام ساختمان و امالكي 
كه در اختيار دارند، مي باشد كه اين فرايند از سوي بانك 

مركزي به صورت ماهانه رصد و پيگيري مي شود.

داليلافزايشتورمازنظرصالحآبادي
رييس كل بانك مركزي در تشريح تورم كشور و عوامل 
افزايش آن، گفت: تورم توليدكننده در ابتداي دولت 

حدود 82.6 دهم درصد بود و هم اكنون ۳9.1 درصد 
رسيده اس��ت همچنين ش��اخص نقطه به نقطه در 
ارديبهشت 14۰۰ برابر 1۰۳ درصد بود و االن به ۳2.9 

درصد رسيده است.
وي اضافه كرد: نرخ تورم ساالنه مصرف كننده نيز در 
ابتداي دولت برابر 59.۳ درصد و االن به ۳9.9 درصد 
رسيد همچنين تورم نقطه به نقطه از 65.۳ درصد به 

44.۳ درصد رسيد.
صالح آبادي درباره افزايش نرخ تورم در ابتداي س��ال، 
گفت: مردمي س��ازي يارانه ها افزاي��ش حقوق ها در 
شوراي عالي كار به 57 درصد و تغيير مبناي عوارض 
گمركي موجب شد تا تورم در ابتداي امسال رشد يابد 
اما س��ال آينده اين افزايش رخ نخواهد داد و نرخ تورم 

روند كاهشي در پيش خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: تورمي كه در كشور اتفاق افتاد در واقع 
تورم انباشته سال هاي گذشته بود و يك بار قيمت ها 
آزاد ش��د و تغيير كرد اما اين روند در سال آينده اتفاق 

نمي افتد و شوك هاي تورمي تكرار نخواهد شد.
ريي��س كل بانك مركزي گفت: ت��ورم در واقع تغيير 
قيمت نسبت به قبل است در گذشته نرخ تورم روال 
افزايشي داشت و در سه چهار سال گذشته روند رشد 
نرخ تورم فزاينده بود ام��ا از اين پس فرايند نرمال آن 

ادامه مي يابد.
وي تاكيد كرد: در بحث كنترل نقدينگي بخشي مربوط 
به انضباط بانك ها و دولت است و بايد بودجه اي كه در 
مجلس ش��وراي اسالمي تصويب مي ش��ود متوازن و 
واقعي باشد و كسري نداشته باشيم همچنين ناترازي 
بانك ها صفر شود، براي اين موضوع كثرت تك كيفي 
در قانون بودجه درج شده است كه محاسبات دقيق را 
انجام داديم تا براساس توان بانك ها وام اختصاص دهيم 
براي اين منظور از مجلس شوراي اسالمي انتظار داريم 
تس��هيالت تكليفي را در چارچوب مبلغ تعيين شده 

تصويب كند.

فروش46.5ميليارددالرارزدربازار
صالح آب��ادي در بحث كنترل ب��ازار ارز گفت: يكي از 
بازارهاي مهم، بازار نيمايي است كه در آن حجم بااليي 
از معامالت ارزي انجام مي ش��ود و دولت ارز حاصل از 
فروش نفت و فراورده ها و ميعانات گازي را در اختيار 
وارد كننده قرار مي دهد، بنابراين نرخ اين بازار بسيار 

مهم است.

وي اظهار داشت: حجم معامالت از ابتداي سال تا آبان 
ماه ۳2.1ميليارد دالر بود و اين رقم در مدت مش��ابه 
سال گذشته 19.6 ميليارد دالر بود. رييس كل بانك 
مركزي افزود: در مجموع از ابتداي امسال تاكنون 46.5 
ميليارد دالر ارز در بازار فروخته ش��ده و ارز مورد نياز 
واردكنندگان تامين شده است. به گفته صالح آبادي 
درآمدهاي ارزي امسال 1۰ ميليارد دالر افزايش داشت.
وي درباره داليل افزايش نرخ ارز در ماه هاي گذشته، 
گفت: يك��ي از اين داليل به تقوي��ت دالر برمي گردد 
زيرا نرخ اين ارز در بازارهاي دنيا رشد يافت و نرخ بهره 
امريكا و 9۰ كش��ور ديگر به دالي��ل جنگ اوكراين و 

روسيه صعودي شد.
ريي��س كل بانك مرك��زي ادامه داد: ح��وادث اخير 
در كش��ور، پديده قاچاق و نوس��انات فصلي همچون 

تعطيالت كريسمس نيز براين موضوع تاثير داشتند.
وي در توضي��ح ن��رخ ارز در بازار غيررس��مي، گفت: 

معتقديم كه قيمت ها در بازار غيررسمي واقعي نيست 
و افزايش بها در آن به دليل هيجاناتي است كه به وجود 
مي آيد بانك مركزي به عنوان بازارساز و سياست گذار 
در نظر دارد كه نرخ ارزها متعادل شود و ثبات قيمت ها 
را در بازار شاهد باش��يم. صالح آبادي درباره اقدامات 
بانك مركزي براي كنترل بازار ارز، گفت: نخس��تين 
برنامه و اقدام ما اين است كه نقشه ارزي و تجاري با هم 
منطبق شود و براي اين منظور كميته مشتركي بين 
بانك مركزي و وزارتخانه هاب نفت و صمت ايجاد شده 
است و اين برنامه به صورت جدي از روز شنبه پيگيري 

مي شود تا ارز هاي پرطرفدار بيشتر عرضه شود.
وي افزود: در اقدامي ديگر، تالش كرديم تخصيص ارز 
به كاالهاي اساسي و اصلي روز را به 48 ساعت كاهش 
دهيم همچنين در بحث ساير كاالها نيز تخصيص ارز 

از ۳۰ روز به 2۰ روز رسيده است.
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: همچنين تالش 

كرديم تا صادركنندگان و توليدكنندگان را در بازارهاي 
نيما به همديگر وصل كنيم تا وارد كننده بتواند ارز مورد 
نياز خود را پس از عرضه ارز توسط صادركننده تامين 
كند. صالح آبادي بيان ك��رد: درآمدهاي ارزي دولت 
سيزدهم افزايش يافته است و توانستيم منابع غيرقابل 
استفاده را كه ش��امل 1.7ميليارد دالر بود به مرحله 

وصول برسانيم.
وي با اشاره به اتفاقات اخير در بحث ارتباط با چين نيز 
گفت: روابط ايران و چين راهبردي است همچنين در 
رفت وآمد هاي اخير كه انجام شد برنامه ها و توافقات 

خوبي در حوزه بانكي با اين كشور امضا شد.
رييس كل بانك مركزي درباره انتصاب جديد معاون 
ارزي اين بان��ك، گفت: انتخاب مع��اون ارزي جديد 
متناسب با سياست ها و تحوالت اخير انجام شده است 
و اميدواريم كه تحوالت مثبت، ثبات قيمت  و آرامش 

بر بازار ارز حاكم شود.

رويداد

آمارفروشاوراقارزيدرابهام
ف��روش اوراق ارزي يكي از اقدام��ات بانك مركزي براي 
مديريت بازار ارز است كه تاكنون آماري از ميزان فروش 
اين اوراق منتش��ر نشده اس��ت. به گزارش ايسنا، بانك 
مركزي همزمان با افزايش هاي قابل توجه قيمت ارز در 
فصل پاييز از اوراق ارزي خود رونمايي و اعالم كرد كه اين 
اوراق با عامليت بانك ملي در ش��عب ارزي آن به فروش 
مي رسد. شرايط خريد اين اوراق به اين صورت است كه 
سر رسيد آنها سه ماهه و حداقل و حداكثر ميزان خريد 
اوراق توسط هر شخص حقيقي ايراني باالتر از 18 سال، 
به ترتيب معادل ريالي 1۰۰۰ دالر و 4۰۰۰ دالر اس��ت. 
همچنين، هر مشتري مي تواند تنها يك بار با كد ملي خود 
اقدام به خريد اين اوراق كند و متقاضيان خريد، بايد وجه 
ريالي آن را با نرخ پاياني روز قبل دالر توافقي )اسكناس بازار 
متشكل معامالت ارزي( بپردازند. در اين بين، بررسي ها از 
ش��عب بانك ملي در روزهاي ابتدايي فروش اوراق ارزي 
حاكي از آن بود كه اين شعب با تاخير به فروش اين اوراق 
اقدام كردند كه دليل آن، تعريف نش��دن كد مربوطه در 
سامانه برخي از شعب اين بانك براي فروش اوراق ارزي 
اعالم شد. از سوي ديگر، از زمان اعالم جزييات و شرايط 
فروش اوراق ارزي بانك مركزي، انتقادات كارشناسي به 
اين موضوع مبني بر اينكه با پرداخت حق الوكاله هفت 
درصدي مبلغ ريالي در زمان سررسيد اين اوراق و تحويل 
سه ماهه اس��كناس ارز، از اوراق ارزي استقبالي صورت 
نمي گيرد، مطرح ش��د. در اين زمينه، با گذشت يك ماه 
از آغاز ف��روش اوراق ارزي در بانك ملي و ابهامات درباره 
ميزان فروش اوراق ارزي در بانك ملي تاكنون اين بانك به 
پيگيري هاي خبرنگار ايسنا در اين راستا پاسخ نداده است

  جهش مانده سپرده ها؛ دستاورد بانك مركزي 
يا نتيجه رشد نقدينگي؟ 

گزارش بانك مركزي حاكي از افزايش نقطه به نقطه ۳2 
درصدي مانده سپرده ها در آبان ماه است. اما آيا اين رشد 
نشان دهنده موفقيت سياست هاي انقباضي دولت و بانك 
مركزي است؟ به گزارش تجارت نيوز، روز گذشته بانك 
مركزي گزارش وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري در آبان ماه 14۰1 
را منتشر كرد. نكته اي كه در اين گزارش بيش از همه به آن 
تاكيد شده، رشد مانده سپرده ها در آبان ماه است. مطابق 
آمار بانك مركزي، مانده كل سپرده هاي ارزي و ريال در 
پايان اين ماه به 65۳1 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
اين در حالي است كه اين رقم از ابتداي سال جاري 18.1 
درصد رشد كرده است و در مقايسه با آبان سال گذشته 
افزايش��ي ۳2 درصدي را رقم زده است. اما علت افزايش 
مانده سپرده ها چيست و آيا اين رشد مي تواند نشان دهنده 
موفقيت سياست هاي انقباضي دولت سيزدهم و بانك 
مركزي باش��د؟ به نظر مي رس��د كه عوامل متعددي بر 
افزايش مانده سپرده در آبان ماه موثر بوده اند. با اين حال، 
مي توان علت اصلي آن را در رشد نقدينگي پيگيري كرد. 
با وجود اينكه همچنان آمار پايه پولي و نقدينگي در آبان 
14۰1 از سوي بانك مركزي منتشر نشده است، مي توان 
انتظار داش��ت كه رش��د اين متغيره��ا از افزايش مانده 
سپرده ها پيشي بگيرد. چرا كه حجم نقدينگي در پايان 
مهر ماه 14۰1 از ابتداي امسال 17.5 درصد و از آبان سال 
گذشته ۳1.5 درصد افزايش يافته است. اين ارقام اختالف 
بسيار كمي با ميزان رشد مانده سپرده ها تا آبان ماه دارند و 
با توجه روند صعودي نقدينگي در اقتصاد، پيشي گرفتن 
رشد نقدينگي از رش��د س��پرده ها در آبان 14۰1 قابل 
پيش بيني است. وقتي نقدينگي در اقتصاد افزايش پيدا 
مي كند، بديهي است كه حجم سپرده هاي نزد بانك هاي 
نيز رشد مي كنند و به نظر مي رسد كه اين موضوع ارتباطي 
با رويكرد انضباط گرايانه دولت و سياس��ت هاي پولي و 

نظارتي فعال بانك مركزي ندارد.
  نقش تورم و افزايش دستمزدها

از سوي ديگر، رشد تورم و افزايش دستمزدها نيز نقش 
بسزايي را در افزايش مانده سپرده نزد بانك ها ايفا مي كنند. 
تورم و در كنار آن، حذف ارز 42۰۰ توماني باعث ش��ده 
كه ميزان هزينه ها براي بس��ياري از ش��ركت ها با رشد 
چشمگيري مواجه شود. از سوي ديگر رشد حقوق ها در 
سال 14۰1 باعث شده كه اين شركت ها پول بيشتري را 
نزد بانك ها نگه دارند تا بتوانند در كوتاه مدت از اين منابع به 
عنوان سرمايه در گردش استفاده كنند. به عالوه، بي ثباتي 
اقتصاد ايران، باعث شده كه صاحبان سرمايه، بخشي از پول 
خود را در حساب هاي بانكي كوتاه مدت خود نگه دارند تا 
در صورت به وجود آمدن فرصت مناسب، اين منابع را به 

بازارهاي موازي مدنظر خود منتقل كنند.
  سيگنال افزايش نسبت پول به نقدينگي

بررس��ي گزارش هاي بانك مركزي نيز به اين كوچ پول 
به حس��اب هاي كوتاه مدت، مهر تايي��د مي زند. يكي از 
شاخص هاي بررسي تركيب س��پرده ها، نسبت پول به 
نقدينگي است. اين نسبت در آبان ماه سال 14۰۰ معادل 
19.46 درصد بوده و در مهر ماه امسال رقم 22.54 درصد را 
ثبت كرده است. افزايش نسبت پول به نقدينگي در اقتصاد 
مي تواند نش��ان دهنده افزايش انتظارات تورمي در ميان 
فعالن اقتصادي باشد. از آنجا كه مردم انتظار افزايش تورم 
در آينده نزديك را دارند، ترجيح مي دهند كه سپرده هاي 
بلندمدت خود را به سپرده هاي كوتاه مدت تبديل كنند 
تا بتوانند از اين منابع براي برطرف كردن نيازهاي روزمره 
خود استفاده كنند. به اين ترتيب، اين سپرده ها در بانك ها 
محبوس نشده اند و مي توانند در كوتاه مدت تورم زا باشند. 
از طرف ديگر، همانطور كه پيش تر ذكر شد، رشد نسبت 
پول به نقدينگي مي تواند حاكي از افزايش نااطميناني ها در 
فضاي اقتصادي كشور باشد. چرا كه اين نااطميناني باعث 
مي شود كه مردم پول خود را به صورت نقد نگه دارند تا در 
مواقع مناسب، آن را وارد بازارهاي موازي از جمله مسكن، 

خودرو، ارز، طال و … كنند.
  ناتواني دولت در هدايت نقدينگي

يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد به آن توجه كرد، انفعال 
دولت و بانك مركزي در قبال افزايش سپرده ها است. در 
اوضاع نابس��امان اقتصاد ايران، رشد مانده سپرده بانكي 
موضوعي كامال طبيعي است اما هنر دولت و بانك مركزي 
در چنين شرايطي، هدايت اين سپرده ها به مسير توليد و 
رشد اقتصادي است. با اين حال، در شرايط كنوني، ناترازي 
شديد بانك ها باعث شده كه آنها توانايي پرداخت وام به 
مشتريان خود نداشته باشند. به عبارت ديگر، پرداخت 
وام كه يكي از اصلي ترين منابع تامين مالي توليد است، 
در بسياري از بانك ها متوقف شده و دولت سيزدهم در اين 

امر هم ناموفق بوده است..

رييس كل يانك مركزي:كاهش رشد نقدينگي به زير ۳۰ درصد تا پايان امسال

حسين راغفر در گفت وگو با »تعادل« درباره ريشه هاي افزايش نرخ ارز و تورم مي گويد

شوكهايتورميسالآيندهتكرارنميشود

روندصعوديقيمتدالردرنخستينروزاينهفتهنيزادامهداشت

رشد نرخ ارز تورم و دستمزدها

قيمت دالر ديروز در بازار آزاد وارد كانال ۳9 هزار توماني شد. 
در بازار متشكل ارزي، قيمت فروش دالر توافقي ۳6 هزار و 

۳56 تومان اعالم شده است.
در بازار متشكل ارزي، قيمت فروش دالر توافقي ۳6 هزار 
و ۳56 تومان و قيمت خري��د دالر توافقي ۳6 هزار و ۳4۳ 
تومان اعالم ش��ده است. قيمت فروش يوروي توافقي نيز 

معادل ۳8 هزار و 6۰8 تومان اعالم شده است.
قيمت دالر در آخرين هفته آذر ماه 14۰1 در نخس��تين 
ساعات معامالتي در بازار تهران با روند كاهشي آغاز به كار 

كرد اما در ادامه روز با افزايش به خود گرفت.
روند كاهش��ي قيم��ت دالر در ابت��داي روز بس��ياري از 
معامله گران را به اين ظن انداخت كه به جهت س��فر روز 
يكشنبه نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران، 
دالر مسير كاهشي به خود گرفته اس��ت. اما در ادامه روز 
قيمت دالر در بازارهاي موازي، اين اسكناس امريكايي را 
نيز به كانال هاي قيمتي كه هرگز نديده، كشاند. پيش از اين 
قيمت دالر سليمانيه بيشترين نرخ را در بازارهاي همسايه 
داشت اما حدود 2 هفته اي اس��ت كه دالر تهران پيشتاز 
بازارهاست. قيمت درهم امارات هم تقريبا هر 2 ساعت يك 
پله در كانال 1۰ هزار تومان افزايش دارد. همچنين احتمال 
اينكه تا پايان امروز به كانال 11 هزار تومان ورود كند، بسيار 
است. درهم امارات اكنون با قيمت 1۰ هزار و 84۰ تومان 

معامله مي شود.
قيمت دالر سليمانيه ۳9 هزار و 5۰ تومان بود و براي فردايي 
آن نيز قيمت ۳9 هزار و 45۰ توماني پيش  بيني شده است. 

قيمت دالر هرات نيز ۳8 هزار و 45۰ تومان است.
در يك ماه  گذشته با توجه به شتاب گيري قيمت دالر، سكه 
و طال در بازار تالش مردم براي تبديل سرمايه هايشان به 

دارايي هايي با ريسك پايين بيشتر شده است.
بازار معامالت تهران شاهد فضاي انتظامي بود. حجم 
معامالت خرد افزايش يافت و ارز توسط بانك مركزي 
مستمر تزريق مي شود. اين در حالي است كه در هفته  

گذشته بس��ياري از معامله گران، اخبار مربوط به سفر 
گروس��ي، نماينده آژآنس بين الملل��ي انرژي اتمي به 
ايران را س��يگنال كاهشي قيمت دالر در ابتداي هفته 

جاري مي دانستند.
به نظر مي رسد فعال بازار ارز و طال و سكه به تالش هاي 
بازارساز واكنش نشان نمي دهد و روند افزايشي قيمت 

دالر همچنان ادامه دارد.

بازارمنتظربرجاماست
امروز 26 آذر 14۰1، روند معام��الت فردايي افزايش 
داش��ت. برخي معامله گران معتقد بودند اين افزايش 
معامالت فردايي با هدف فروش دالر در نرخ هاي باالتر 
توسط معامله گران حرفه اي است، زيرا قيمت دالر در 
روزهاي آينده با س��فر گروسي به ايران كاهش خواهد 

داشت.
از س��وي ديگر در هفته  گذشته بازدهي بازار ارز مثبت 
بود و تقاضا نيز روند صعودي داشت. اين چراغ سبز بازار 
سرمايه از سوي تحليلگران بازار، زنگ خطري بود براي 
كاهش قيمت دالر و سكه در روزهاي آينده، زيرا بخشي 
از سرمايه ها به سوي بورس سرازير مي شود و از حجم 

تقاضا در بازار سكه كم مي شود.
با پايان معامالت نقدي امروز و بسته شدن قيمت دالر 
در باالترين نرخ تاريخ معامالتي خود، فعال خريداران، 
معامله گران و تحليلگران در فضايي انتظاري به س��ر 
مي برند تا فردا. بايد ديد بازار نس��بت به از س��رگيري 
مذاكرات هسته اي برجام در تهران و با ميانجي گري قطر 

چه واكنشي نشان مي دهد.

خريداراندستباالرادارند
در همين راستا مجتبي ديبا، كارشناس بازارهاي مالي 
درباره قيم��ت دالر در روزهاي پيش رو به تجارت نيوز 
مي گويد: »به نظر مي رس��د محدوده قيمتي ۳85۰۰ 

و 4۰7۰۰ تومان مناطق مهم آينده دالر باشد. با توجه 
به قدرت حركتي دالر در روزهاي اخير، عده اي عقيده 
دارند دولت با توجه به كس��ري بودج��ه اي كه دارد در 
مناطق ياد ش��ده به ايجاد حركت هاي مصنوعي اقدام 

مي كند و بازار را به تالطم مي اندازد.«
او با اشاره به رفتار خريداران در پي اقدامات دولت مي افزايد: 
»در پي تالطم بازار و افزايش قيمت ها خريداران به صرافت 
خريد مي افتن��د. با تصميمي كه معامله گران براي حفظ 

سرمايه شان مي گيرند، دالر روند افزايشي مي گيرد.«
ديبا در مورد عوامل تاثيرگذار بر قيمت دالر در هفته آخر آذر 
مي گويد: »تنها يك خبر حتي از جنس اخبار فيك مي تواند 
بازار را كم��ي آرام كند و از اين سراس��يمگي و خريداران 
پرحرارت خالي كن��د. اما در مجموع عوامل سياس��ي و 
ريسك هاي سيستماتيك حاضر در جامعه به ما مي گويد 

كه خريداران دست باال را دارند.

روند قيمت طال و س��كه با قيمت دالر همراه ش��د و روند 
افزايشي داشت. نيم و ربع سكه باز به كانال 12 و 9 ميليون 
برگشتند و سكه امامي هم به كانال 19 ميليوني نزديك شد. 
اما آيا طال ارزان مي شود؟ قيمت سكه امامي در نخستين 
س��اعات معامالتي خود بيش از 5۰۰ هزار تومان افزايش 
داشت. قيمت طال نيز گران تر شد. تحليلگران بازار با توجه 
به بازدهي مثبت بازار بورس در هفته گذشته اميد داشتند 
اين هفته قيمت طال و سكه روند كاهشي يا حداقل باثباتي 
داشته باشد، اما اين بازار همچنان پرتقاضا و افزايشي است. 
قيمت دالر روز گذشته افزايش داشت و اين موضوع بازار طال 

و سكه را نيز به طور سنتي تحت تاثير قرار داد.
هر چند در سايت اتحاديه طال و جواهر قيمت طال و سكه 
به طور رس��مي اعالم مي ش��ود، اما مخاطبان تجارت نيوز 
قيمت هاي بازار را متفاوت از قيمت هاي رسمي اعالم شده 
مي دانند. برخي از مخاطبان نوشته اند اين قيمت ها توسط 

دولت به طور نمايشي باال مي رود تا اندك سرمايه مردم به 
طال و سكه تبديل شود و بانك مركزي سكه هايش را بفروشد. 
در چنين شرايطي نقدينگي از دست مردم خارج مي شود و 
بعد قيمت سكه برمي گردد. فردا گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به تهران س��فر مي كند و به اعتقاد 
تحليلگران بازار، اين سفر مي تواند مسير قيمت دالر و به تبع 
آن قيمت طال و س��كه را نيز تحت تاثير قرار دهد. بايد ديد 
بازارها فردا چه واكنش��ي به سفر گروسي نشان مي دهند. 
قيمت سكه امامي با بيش از 5۰۰ هزار تومان افزايش قيمت، 
به 18 ميليون و 9۰۰ هزار تومان رسيد. البته اين قيمت در 

پله 8 و 9 كانال 18 ميليون تومان نوسان دارد.
قيمت س��كه بهار نيز روند صعودي داش��ت. اين قطعه از 
سكه روز گذشته از نيمه كانال 18 ميليون توماني گذشت 
و 64۳ هزار تومان افزايش قيمت داشت. در لحظه نگارش 
اين گزارش، س��كه بهار با قيمت 18 ميليون و 61۰ هزار 

تومان معامله شد.
نيم و ربع سكه در نخستين ساعات معامالتي )شنبه( در 
كانال 11 و 8 ميليون توماني معامله مي شدند. در ادامه 
معامالت اما اين قطعات سكه به كانال باالتر برگشت و با 
25۰ هزار تومان افزايش قيمت، نيم سكه به 12 ميليون 

و 2۰۰ هزار تومان رسيد.
ربع س��كه نيز 9 ميليون و 2۰۰ هزار تومان شد. سكه 
گرمي هم مانند روزهاي گذشته كمترين افزايش قيمت 
را داشت. اين قطعه از سكه با 2 هزار تومان رشد قيمت 

به 4 ميليون و 252 هزار تومان رسيد.
قيمت طال ديروز افزايش داش��ت. ه��ر گرم طالي 18 
عيار 25 هزار تومان گران شد و با قيمت يك ميليون و 
715 هزار تومان معامله شد. طالي دست دوم هم يك 
ميليون و 697 هزار تومان شد. هم اكنون اختالف قيمت 
طالي نو و دست دوم در حدود 18 هزار تومان است. اين 
اختالف قيمت نسبت به روزهاي پاياني هفته گذشته 
كه بيش از 2۰ هزار تومان بود، امروز كاهش داشته است.

  شما در تيرماه 97 پيش بيني افزايش نرخ ارز 
به 40هزار تومان را داش�تيد، امروز پيش بيني 
ش�ما با كمي تاخير به وقوع پيوس�ت. چطور 
اس�ت كه ش�ما مي توانيد پيش بيني درستي 
داشته باش�يد، اما دولت ها با اين همه بودجه و 
دس�تگاه هاي عريض و طويل از تحليل آينده 

عاجز است؟
در تيرم��اه 97 كه يك چنين پيش بيني را داش��تم، 
مبتني بر داده هايي كه در آن برهه وجود داشت، اين 
مس��اله را مطرح كردم. چرا اين حرف را زدم؟ چون 
ظرف 6م��اه يعني از دي ماه 96 كه رش��د قيمت ارز 
توسط دولت انجام گرفته بود، پيش بيني مي شد كه 
اين روند تداوم داشته باش��د. بنده هم گفتم كه اين 

افزايش نرخ ارز توسط دولت وقت صورت مي گيرد. در 
آن زمان هشدار دادم اگر همين روند كه از دي ماه 96 
شروع ش��ده بود، ادامه يابد، تا پايان سال 1۳97 اين 
رقم به 4۰هزار تومان مي رسد. نگفتم اتفاق خواهد 
افتاد، بلكه گفتم اين روند به اين نقطه مي رسد. بعدها 
ارزيابي بنده اين بود كه دولت مي خواست زودتر، نرخ 
ارز را به محدوده 4۰هزار توماني برس��اند، اما همان 
مصاحبه و س��ر و صداهاي بعدي باعث شد تا برخي 
جناح هاي داخل حاكميت در اين مسير ترديد كنند 

و رشد نرخ ارز را به تاخير اندازند. 
  اي�ن روند از س�ال 1400 و حض�ور دولت جديد 
چگونه ادامه پيدا كرد. آي�ا تغيير مثبتي در روند 

تصميم سازي هاي اقتصادي مشاهده شد؟

بعدها با روي كار آمدن دولت سيزدهم شخصا متقاعد 
ش��دم كه اراده اي جدا از دولت ها خواس��تار افزايش 
قيمت ها است. اين خواسته هم فقط از طريق افزايش 
نرخ ارز محقق مي ش��ود. و آن منافع سوداگراني كه با 
برخي ساختارهاي داراي نفوذ هم ارتباط نمي گيرند 
تالش مي كنند قيمت ها را افزايش داده و س��ودهاي 
كالني به جيب بزنند. در يك چنين شرايطي نه صدايي 
از سوي مجلس درباره گراني ها بلند مي شود و نه دولت 
به بح��ث ورود مي كند. نهاده��اي نظارتي نيز به طور 
جدي كاري صورت نمي دهند. اين در حالي است كه 
با توجه به ناآرامني هاي اخير، دستگاه هاي امنيتي بايد 
بيشترين حساسيت را نسبت به افزايش نرخ ارز داشته 
باشند. بايد اين ساختارهاي سوداگر شناسايي شوند و 

اجازه داده شود كه با آنها برخورد شود.
  قرباني اصل�ي افزايش ن�رخ ارز در جامعه كدام 

اقشار و گروه ها هستند؟
اصلي ترين بازندگان اين افزايش قيمت ها، مردم، طبقات 
مح��روم و البته توليد و توليدكنندگان ايراني هس��تند. 
توضيح اينكه چرا در اين 1۰س��ال گذش��ته كه رهبري 
معظم هر س��ال نامگذاري با محتواي توليد داشتند، اما 
برخي جريانات تالش مي كنند تا توليد كشور ضربه ببيند، 
نسبت اين اقشار با منافع بنيادين كشور را نشان مي دهد. 
اگر واقعا كسي وطن پرست باش��د، براي توليد كشور و 
بهبود وضعيت زندگي اقش��ار محروم قدم بر مي دارد، نه 

براي تضعيف توليد.
  اين روند افزايش نرخ ارز تا كجا مي تواند ادامه 

داشته باشد؟ در ش�رايطي كه دولت هم مدام از 
لوكوموتيو پيشرفت صحبت مي كند، آيا اين روند 

تناسبي با واقعيت هاي كشور دارد؟
به نظر من اين وضعيت بخش��ي از آمي��زه جهل و نفوذ 
و طمع اس��ت. در ح��ال حاضر تاثير نف��وذ را در افزايش 
نرخ ارز بس��يار پررنگ مي بينم، معتقدم هيچ تصميمي 
به اندازه تصميماتي كه منجر به افزايش نرخ ارز ش��ود، 
براي كش��ور مخاطره آميز نيس��ت. اگر اين تحليل هاي 
ساده انگارانه رييس بانك مركزي قرار باشد، دستورالعمل 
سياس��ت گذاران س��طح بااليي قرار بگيرد، بايد شاهد 
پيش بيني هزينه هاي بسيار س��نگين تري براي كشور  
باشيم. بايد هزينه هاي بسيار سنگين تري را كه متوجه 

اساس نظام سياسي خواهد بود، بپذيرند.

ادامه از صفحه اول
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بورس اين روزها وضعيت نس��بتا خوبي را پش��ت س��ر 
مي گذارد و به نوعي ش��اخص كل بورس روي مدار سبز 
حركت مي كند. اما همچنان ريسك  در بورس وجود دارد 

و نبايد اين ريسك ها را ناديده گرفت.
معضل بودجه براي بورس هر س��ال تكرار مي شود و اين 
موضوع در فصل پاييز چالش سنگين تري با بورس دارد. 
دولت موظف است مطابق هر س��ال بودجه را تا روز 15 
آذر ماه تحويل مجلس دهد اما امسال اين اتفاق رخ نداد.

روابط عمومي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در توييتي 
اعالم كرد: بسته اصالح احكام بودجه اي حمايت از توليد 
و بازار س��رمايه كه از ماه ها قبل در جلس��ات مشترك با 
كانون ها و نمايندگان صنايع، توس��ط س��ازمان بورس 
تهيه و به كميسيون اقتصادي ارسال شده بود، با حضور 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و ا وراق بهادار در اين 
كميسيون بررسي و جمع بندي شد. به طور كلي عواملي 
چون كسري بودجه، تورم، نرخ خوراك، نرخ ارز، ماليات، 
ع��وارض و ... مي تواند روي بازار س��رمايه تاثير بگذارد و 
مسير س��رمايه گذاري را تغيير دهد. همانطور كه گفته 
شد هر ساله 15 آذر ماه بايد اليحه بودجه تقديم مجلس 
شود، امسال برخالف سال هاي اخير اخبار زيادي از بودجه 
به گوش نمي رس��د. تنها چند روز پيش بود كه مسعود 
ميركاظمي، رييس سازمان برنامه بودجه گفت كه دولت 
در بودج��ه 1۴۰۲ هيچ برنامه اي ب��راي افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي ندارد و افزايش ۲۰۰ هزار ميليارد توماني 
منابع هدفمندي يارانه ها با توجه به عدم افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي در سال جاري و سال آينده، موهوم است 

و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت.
بررسي اليحه بودجه نشان مي دهد كه بودجه عالوه بر 
پيش بيني هزينه و درآمدهاي دولت، زيرمجموعه هاي 
آن و طرح ه��اي دولتي عواملي همچون نرخ خوراك، 
كس��ري بودجه، ن��رخ ارز، عوارض، مالي��ات، بودجه 
عمراني و حتي تورم را مي تواند پوش��ش مي دهد كه 
تمامي درآمد بودجه هر س��اله  از قيمت فروش نفت 
به پااليش��گاه ه ا اعالم مي ش��ود كه اغلب 95 درصد 
قيمت نفت خليج فارس است. قيمت فروش خوراك 
پتروش��يمي ها به  خصوص نرخ خوراك گاز طبيعي 
كه هر سال در بودجه تصويب مي شود، بر هزينه هاي 
شركت هاي پتروش��يمي تأثير خواهد گذاشت كه با 
نرخ تصويب قيمت دالر در بودجه مشخص مي شود. 
در همين حال شركت هاي استخراج كانه هاي فلزي به 
دليل انتفاع از حق بهره برداري از منابع طبيعي موظف 
هستند هر ساله بخشي از فروش خود را به خزانه داري 
كشور واريز كنند كه با اين ميزان تغيير، سودآوري اين 
شركت ها نيز به شدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت. در 
خصوص نرخ ماليات بايد گفت كه افزايش ماليات ها يا 
تغيير آن مي تواند سودآوري شركت ها با خطر مواجه 
كند. از س��وي ديگر ميزان انتشار اوراق نيز در بودجه 
تعيين مي شود. ميزان انتشار اوراق با توجه به تورم و 
كسري بودجه كشور تعيين مي شود و افزايش و كاهش 
آن مي تواند تاثير بسزايي روي بازار سرمايه داشته باشد.

  تورم و بورس
افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي منتج به افزايش تورم 
در كشور مي ش��ود. اين اتفاق مي تواند بازارهاي مالي را 
تحت تاثير قرار دهد كه در اين ميان بازار س��رمايه نيز از 
اين موضوع متاثر خواهد ش��د و نرخ ب��ازده موردانتظار 
س��رمايه           گذاران و فعاالن اقتص��ادي را تحت تاثير قرار 

مي دهد.
به اين ترتيب كه اگر اثر افزايش نرخ تورم بر بهاي تمام شده 

توليد زياد باشد و نرخ محصوالت و خدمات به آن نسبت 
يا بيشتر رشد نداشته باشد، س��ود شركت كاهش پيدا 
مي كند، در نتيجه قيمت سهام آن نيز به تبع آن كاهش 
پيدا مي كند، اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه افزايش 
نرخ شركت هاي توليدكننده كاالهاي اساسي مي تواند 
در كوتاه مدت بر حاشيه سود تاثيرگذار باشد. همچنين 
اين اتفاق به لحاظ سرمايه درگردش نيز مي تواند ريسكي 
را متوجه ش��ركت كند، اما در كل در چنين ش��رايطي 
به نظر مي رس��د كه اين اتفاق، تاثير مثبتي بر سودآوري 
اين صنايع داش��ته باش��د. در رابطه با شرايط فعلي بازار 
سرمايه نيز بايد اين موضوع مطرح شود كه در حال حاضر، 
بازار س��رمايه متاثر از عوامل مختلفي چ��ون نرخ بهره، 
درآمدهاي نفتي، نرخ ارز، نرخ تورم، حذف ارز ترجيحي 
و خارج شدن دولت از صنايع خودرويي است، در نتيجه 
تركيب اين عوامل و تاثير           گذاري آنها به گونه           اي است كه 
هنوز نتوانسته نقدينگي قابل توجهي را براي رونق بيشتر 
بازار س��رمايه جذب كند. با توجه به اينكه روند رشد نرخ 
تورم در سال هاي اخير باال بوده است، اثر تورم روي بازدهي 
دارايي هاي مالي از موضوعات مهم و قابل توجه است كه 

مي توان از نظريه فيشر بر اين اثر استفاده كرد.

  جدال تاالر شيشه اي با نرخ بهره
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، ميانگي��ن موزون نرخ 
بهره بازار بين بانكي در هفته چه��ارم آذر ماه با افزايش 
قابل توجه ۰.11 واحد درصدي مواجه شده است. به اين 
ترتيب اين نرخ در پايان روز ۲3 آذر ماه 1۴۰1 به ۲۰.99 

درصد رسيد.
از س��وي ديگر مطابق اعالم بان��ك مركزي، حداقل نرخ 
توافق بازخريد پس از 1۴ هفته درجا زدن در س��طح ۲1 
درصد، اين هفته با كاهش ۰.۲ واحد درصدي همراه شد. 
به اين ترتيب حداقل نرخ ريپو در پايان اين هفته رقم ۲۰.8 
درصد را به ثبت رساند. رشد ۰.11 واحد درصدي نرخ بهره 
بين بانكي در هفته جاري، باعث شد كه اين نرخ بار ديگر 
در مرز ۲1 درصد قرار بگيرد؛ مرزي كه نرخ سود بازار بين 

بانكي، ۲۰ هفته است كه پشت آن قرار دارد.
به نظر مي رسد كه جهش نرخ بهره بين بانكي به آستانه 
كان��ال ۲1 درصدي بي دليل نيس��ت و علت آن كاهش 
س��ركوب اين نرخ توس��ط بانك مركزي اس��ت.مطابق 
بررسي هاي انجام ش��ده، بانك مركزي كه مدت هاست 
با تزريق منابع خود به بازار شبانه، سياست سركوب نرخ 
بهره بين بانك��ي را اتخاذ كرده، اين اقدام را متوقف كرده 
است. چرا كه در اين هفته هيچ پولي از بانك مركزي وارد 

بازار بين بانكي نشده است.
برخي از فعاالن اقتصادي مي گويند كه اقتصاد فداي بورس 
مي ش��ود. مهم ترين عاملي كه باعث شده بانك مركزي 
سياست كنترل نرخ سود بين بانكي را پيش بگيرد، تامين 
منافع سهامداران بازار سرمايه است. نرخ بهره بين بانكي 
از اواخر سال گذشته در يك روند نزولي قرار گفت و در 3۰ 
تير ماه به اوج خود در ۲1.31 درصد رسيد. درست پس 
از همين ركوردش��كني بود كه جلسه اي بين علي صالح 
آبادي، رييس كل بانك مركزي و مجيد عشقي، رييس 
سازمان بورس، براي تعيين تكليف نرخ سود بين بانكي 
برگزار شد. زيرا سهامداران بورسي معتقد بودند كه افزايش 
نرخ بهره بين بانكي تاثير منفي بر معامالت بازار سهام دارد 
و سعي داشتند با اعمال فشار براي كاهش اين نرخ، شرايط 

بازار را بهتر كنند.

  بورس در روز گذشته
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز يعني 
شنبه، ۲۶ آذرماه با ۲ هزار و 8۴۰ واحد كاهش در ارتفاع 
يك ميليون و ۴۶9 هزار واحدي ايستاد. شاخص هم وزن 
با ۲ هزار و ۷1۴ واحد افزايش به ۴3۶ هزار و ۴۷۷ واحد و 
شاخص قيمت با يك هزار و ۶15 واحد رشد به ۲59 هزار 
و 8۲1 واحد رسيد. شاخص بازار اول، سه هزار و ۶1۷ واحد 

و شاخص بازار دوم، 959 واحد كاهش را ثبت كردند.
در روز گذش��ته در معامالت بورس تهران، بيش از هفت 
ميليارد و ۶۲ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۴۲ هزار و ۶5۲ ميليارد ريال معامله شد. همچنين 

صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با 5۲9 واحد، 
بانك ملت )وبملت( با ۴88 واحد، بانك پارسيان )وپارس( 
با ۲3۲ واحد، بانك صادرات ايران )وبصادر( با ۲۰8 واحد، 
ايران خودرو )خودرو( با 195 واحد، پتروش��يمي بوعلي 
سينا )بوعلي( با 18۲ واحد و بانك تجارات )وتجارت( با 

1۶9 واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت.
در مقابل فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار و 1۰۲ 
واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 8۲1 واحد، معدني 
و صنعتي گل گهر )كگل( با ۷5۶ واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با ۷5۶ واحد، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا( با ۴8۶ واحد و پتروشيمي نوري )نوري( 
با ۴18 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پايه اين گزارش، روز شنبه نماد گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگستر(، ايران خودرو )خودرو(، پااليش 
نفت اصفهان )ش��پنا(، شركت س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شس��تا(، ب��ورس كاالي اي��ران )كاال(، نوش 
مازندران )غنوش( و بانك مل��ت )وبملت( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت 
ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك ميليارد و 191 ميليون برگه سهم به ارزش چهار 
هزار و ۷31 ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص فرابورس 
نيز ديروز كمتر از يك واحد كاهش داش��ت و به 18 هزار 
و 85۷ واحد رسيد. در اين بازار بيش از پنج ميليارد و ۶۴ 
ميليون برگه س��هم و اوراق مالي دادوس��تد شد و تعداد 
دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از ۲39 هزار و ۷۲1 
نوبت بود. توليد نيروي ب��رق دماوند )دماوند(، فرابورس 
ايران )فرابورس(، تجلي توسعه معادن و فلزات )تجلي(، 
بانك دي )دي(، بيمه سامان )بساما( و تهيه توزيع غذاي 
دنا آفرين فدك )گدنا( تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند. 
در ادام��ه بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، پاالي��ش نفت الوان 
)شاوان(، آهن و فوالد غدير ايرانيان )فغدير(، پتروشيمي 
تندگويان )شگويا(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، پااليش 
نفت شيراز )ش��راز( و صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 

)شجم( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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رشد نرخ بازدهي اوراق
 تا ۳۰ درصد

سنا| در هفته هاي اخير نرخ بازدهي تا سرسيد اوراق 
دولتي )مانند اخ��زا( و خصوصي )مانند گام( افزايش 
قابل توجهي پيدا كرده ان��د. نرخ هاي مذكور معموال 
به عن��وان پيش بيني بازار از ش��رايط آتي متغيرهاي 
اقتصادي مانند تورم تحليل مي ش��وند. اين در حالي 
است كه عامل اصلي باال رفتن هزينه نقدشوندگي اوراق 
)نرخ تنزيل(، روند كاهشي وجوه نقد )ذخاير اضافي( 
در دسترس بانك ها، ناشي از سياست انقباضي سفت 
و سخت بانك مركزي است. رابطه ميان بازدهي هاي 
اوراق )نرخ هاي بهره( با زمان باقيمانده تا سررسيدشان، 
به منحني بازده يا ساختار زماني نرخ هاي بهره مشهور 
اس��ت. مطابق با نظريه هاي اقتصادي، ساختار زماني 
نرخ هاي بهره بيانگر مكانيسم انتقال سياست پولي در 
بازار اوراق است. مقام پولي به طور مستقيم بر نرخ بهره 
بين بانكي )به عنوان كوتاه مدت ترين نرخ بهره بازاري( 
اثرگذاري مي كند و نرخ هاي بلندمدت تر توسط بازار و بر 
اساس انتظارات سرمايه گذاران از روند آينده متغيرهاي 
اقتصادي از جمله تورم، نرخ ه��اي بهره كوتاه مدت و 
ريس��ك هاي اقتصادي ش��كل مي گيرد. شرح غالب 
ادبيات اقتصادي درباره ارتب��اط ميان نرخ هاي بهره 
كوتاه مدت با بلندمدت، مبتني ب��ر نظريه انتظارات 
است كه در آن نرخ بهره بلندمدت ميانگين موزوني از 
نرخ  بهره كوتاه مدت فعلي و مورد انتظار آتي است. اما 
نه تنها تطبيق نظريه مذكور با واقعيت در اكثر مواقع 
رد مي ش��ود بلكه بازار اوراق در كش��ور ما نيز از عمق 
آنچنان بااليي برخوردار نيست تا بتوان نظريه مذكور 
را عاملي موجه براي افزايش بازدهي هاي اوراق دانست. 
عامل بسيار مهمي كه در نظريات اقتصادي غالبا مورد 
غفلت واقع مي شود )به دليل فرضيه بازارهاي كارا( و 
مي تواند دليل اصلي افزايش نرخ هاي بهره بلندمدت 
)بازدهي ه��اي اوراق( در اقتصاد اي��ران را نيز توضيح 
دهد، دسترسي بانك ها به منابع نقد )ذخاير اضافي( 
اس��ت. بازدهي تا سررسيد و نرخ تنزيل اوراق دو روي 
يك سكه هستند. از منظر خريدار آنچه كه در هنگام 
خريد اوراق حائز اهميت است، اختالف ميان قيمت 
روي تابلو و قيمت اس��مي اوراق است كه نرخ بهره يا 
بازدهي تا سررسيد اوراق را تعيين مي كند. اما از منظر 
فروش��نده، اختالف قيمت خريد روي تابلو با قيمت 
اسمي اوراق، بيانگر نرخ تنزيل يا هزينه نقدشوندگي 
اوراق است )معاوضه سپرده هاي بانكي با اوراق )تعهد 
به پرداخت در آينده(( . نرخ تنزيل در بازار اوراق رابطه 
مستقيمي با وضعيت تنگنايي و گشايش در بازار پول 
دارد. هنگامي كه موجودي ذخاير اضافي در ش��بكه 
بانكي كاهش پيدا مي كند و قيمت دسترسي به ذخاير 
در بازار بين بانكي باال مي رود، هزينه نقدشوندگي اوراق 
)نرخ تنزيل( نيز افزايش مي يابد. آخرين آمارهاي بانك 
مركزي نشان مي دهد نسبت ذخاير اضافي شبكه بانكي 
به كل س��پرده ها از خرداد 1۴۰1 تا مهر تقريبا نصف 
شده و نسبت اس��كناس و مسكوك نزد شبكه بانكي 
نيز 3۰ درصد تقليل يافته است. به اذعان بانك مركزي 
كاهش وجوه نقد در دس��ترس شبكه بانكي منجر به 
كاهش نس��بي در حجم معامالت بازار بين بانكي در 
مهرماه نيز شده است. از آنجايي كه سپرده هاي بانكي، 
تعهدي به پرداخت پول عمومي هستند؛ هر چه ذخاير 
مازاد شبكه بانكي كمتر شود، ريسك و هزينه تبديل 
سپرده ها به پول عمومي براي بانك نيز افزايش مي يابد. 
منظور از ريسك مذكور، تبديل سپرده ها به اسكناس 
و مسكوك و تبديل س��پرده ها به ذخاير براي تسويه 
بين بانكي، با بانك مركزي و خزانه داري است. به همين 
دليل با كاهش ذخاير اضافي ش��بكه بانكي، هر بانك 
سعي مي كند با افزايش بهره سپرده ها )و بنابراين نرخ 
تسهيالت( بخشي از ريس��ك مذكور را پوشش دهد. 
هدف بانك از افزايش نرخ بهره اين است كه اوال انگيزه 
س��پرده گذارانش براي انتقال سپرده ها به بانك هاي 
ديگر را كاهش دهد تا در بازار بين بانكي كمتر بدهكار 
شود و ثانيا بتواند سپرده ها را از بانك هاي رقيب بستاند 
و در بازار بين بانكي بستانكار گردد. اما از آنجايي كه در 
واقعيت همه بانك ها دست به چنين عملي مي زنند )و 
موجودي ذخاير نيز در كل شبكه بانكي ثابت است(، 
اقدام مذكور نتيجه اي جز رقابت مخرب بر سر افزايش 
نرخ بهره در كل شبكه بانكي ندارد. با افزايش نرخ بهره 
در كل شبكه بانكي، نرخ تنزيل اوراق در بازار سرمايه 
به عنوان هزينه دسترسي به نقدينگي نيز باال مي رود. 
زيرا خريد و فروش اوراق )توسط بانك يا ديگر افراد و 
نهادهاي غيربانكي( به معني انتقال سپرده ها و بدهكار 

شدن بانك خريدار اوراق به فروشنده اوراق است .

6 توافق بورس و صمت
براي تعادل بازار خودرو

ايسنا| در جلسه مشترك وزارت صمت و بورس كاال 
كه با حض��ور منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و 
نقل وزارت صمت، عب��داهلل توكلي، مديركل صنايع 
خودروي وزارت صمت و رضا محتش��مي پور معاون 
معادن وزارت صمت و همچنين مديران بورس كاالي 
ايران در محل بورس كاال برگزار شد، شش توافق مهم 
براي تعادل بازار خودرو صورت گرفت. براس��اس اين 
گزارش؛ مقرر ش��د جدول كف عرضه خودرو و برنامه 
توليد ماهانه به تفكيك مدل، توسط وزارت صمت به 
بورس كاال اعالم شود و مبناي تاييد عرضه ها و معامالت 
قرار گيرد. همچني��ن بورس كاال ميزان عرضه ها را به 
صورت هفتگي، دو هفته اي و ماهانه به گونه اي تاييد 
كند تا كف عرضه هاي ماهانه رعايت شود. در خصوص 
نحوه عرضه ها نيز قرار شد تجميع عرضه ها براساس 
كالس خودروها، پرتيراژها و كم تيراژها و خودروهاي 
تجاري انجام شود. تعيين پيش دريافت خريد خودرو به 
گونه اي متناسب با شرايط بازار باشد تا تقاضاي خودرو 
متعادل تر شود و آن دسته از كدهاي ملي در بورس كاال 
امكان خريد خودرو دارند كه از ابتداي سال 98 از بورس 
كاال يا س��امانه هاي وزارت صمت خريد نداش��ته اند. 
همچنين مقرر شد شرايط ضمانت خودروسازان براي 
عرضه در بورس به منظور رشد عرضه ها تسهيل شود.

تداوم رونق بورس؛ نيازمند 
ورود نقدينگي هاي تازه به بازار

ايرنا| علي جبل عاملي، كارشناس بازار سرمايه به رشد 
اين روزهاي شاخص بورس در بازار اشاره كرد و افزود: 
پس از افت و خيزهايي كه بازار در چند وقت اخير تجربه 
كرد، اكنون اكثر فعاالن بازار سرمايه معتقدند كه سهام 
حاضر در بازار در نقاط ارزشمندي قرار دارند و به اصطالح 
به كف قيمتي رسيده  است. وي، به ديگر عامل تاثيرگذار 
در بهبود روند اين روزهاي معامالت بورس اشاره كرد و 
گفت: در كنار عواملي كه در اين روزها باعث تغيير مسير 
شاخص بورس شده است، افزايش نرخ ارز نيز توانسته 
چشم انداز مثبتي را براي بازار كاموديتي ها فراهم كند. 
جبل عاملي ادامه داد: در اين ميان كاهش شاخص قدرت 
دالر، كاهش محدوديت هاي كرونايي در چين و اميد به 
تقويت اقتصاد اين كشور، افزايش قيمت هاي كاموديتي 
از جمله فلزات اساسي، فوالد و نفت هم كمك كننده 
به ايجاد چش��م انداز روش��ن در بازار ش��ده است. اين 
كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: عرضه محصوالت 
توليدي در بورس كاال از جمله خ��ودرو و نيز افزايش 
حاشيه سود شركت هاي گروه خودرو، اميدها را براي 
تداوم روند مثبت در بازار تقويت كرده است. وي تاكيد 
كرد: اكنون در بازار شاهد وجود مسائلي مانند فاصله 
بين نرخ ارز نيمايي و آزاد، ريسك هاي سيستماتيك و 
عدم اطمينان به پايان ركود تورمي جهاني هستيم كه 
اين مساله مي تواند تا حدودي روند بازار را در اين روزها 
تحت تاثير خود قرار دهد. جبل عاملي خاطرنشان كرد: 
مساله ديگر مربوط به بازارهاي موازي مانند مسكن، 
ارز، طال و ارزهاي ديجيتال است كه مي تواند همزمان 
با افزايش ارز در بازار آزاد توجه سرمايه گذاران را به خود 
جلب كند و نقدينگي را به جاي بازار سرمايه به سمت 
اين بازارها سوق دهد. اين كارشناس بازار سرمايه، مساله 
اعتماد را اصلي ترين عام��ل در رونق بازار عنوان كرد و 
گفت: با اعتماد دوباره س��رمايه گذاران به بازار سرمايه 
مي توان اميدوار به تداوم سبزپوشي شاخص بورس و 
نيز صعود آن در اين بازار باش��يم. وي معتقد است كه 
اكنون نقدينگي موجود در بازار ناشي از سرمايه هاي افراد 
قديمي بازار و افرادي است كه در مدت اخير از بازار خارج 
نشده اند. جبل عاملي اضافه كرد: از طرف ديگر بايد توجه 
داشت كه انتخاب سبد مناسب در بازار سرمايه مطابق با 
ريسك پذيري افراد مي تواند بازده بيشتري را نسبت به 
ساير بازارها نصيب سرمايه گذاران كند. وي اعالم كرد: 
س��هم هاي بدون زيان انباش��ته، داراي حاشيه سود و 
تقسيم سود باال، شركت هايي كه تأثير پذيري كمتري 
نسبت به كسري بودجه و سياست هاي محدود كننده 
دارند و كاموديتي محوره��اي صادركننده مي توانند 
مدنظر سرمايه گذاران قرار گيرند. اين كارشناس بازار 
سرمايه تاكيد كرد: اكنون ابزارهاي متنوعي در بازار از 
قبيل صندوق هاي با درآمد ثابت، صندوق هاي سهامي، 
شاخص محور، اختيار خريد، سكه و غيره وجود دارند 
كه مي توانند عالوه بر پوش��ش ريس��ك، پاسخگوي 
سرمايه گذاري درس��ت افراد مختلف در بازار باشند. 
وي اظهار داشت: سياست گذاران بايد توجه داشته 
باشند، بازار سرمايه مناسب ترين بازار براي هدايت 
نقدينگي، تأمين مالي و پاسخ به نيازهاي مختلف 
سرمايه گذاران است كه در محيطي شفاف مي توانند 
از هجوم سرمايه هاي سرگردان به بازارهاي موازي 
جلوگيري كرده و اين سرمايه ها در جهت تخريب 

اقتصاد كشور مورد استفاده قرار نگيرند.

چرا پرداخت سود
سهام عدالت به تعويق افتاد؟

تجارتنيوز| سال 99 بود كه فرآيند آزادسازي سهام 
عدالت انجام شد و تا به امروز همچنان سهامداران عدالت 
در بالتكليفي به س��ر مي برند. چند هفته پيش بود كه 
وزير اقتصاد و رييس س��ازمان خصوصي سازي وعده 
دادند كه اولين مرحله سود سهام عدالت تا پايان آذرماه 
واريز مي شود اما به يك باره وضعيت تغيير كرد و قرار شد 
تا نيمه دي ماه قسط اول سود پرداخت شود.داستان از 
اين قرار است كه 3۶ شركت در پرتفوي بورسي سهام 
عدالت قرار دارند كه 3۴ شركت مجامع خود را برگزار 
كرده اند و ۲9 ش��ركت سود نقدي واريزي را اختصاص 
دادند ولي همچنان زمان پرداخت سود مشخص نيست. 
بر اساس اطالعات منتشر شده 5 شركت هنوز سودي 
براي توزيع ميان سهامداران در نظر نگرفته اند و همچنين 
8 شركت تا چند روز پيش سود خود را واريز نكرده  بودند. 
هفته گذش��ته بود كه اعالم شد كه بانك هاي تجارت، 
صادرات، ملت و پست بانك در فرصت فوري سود خود 
را واريز كردند اما هنوز اين پرداخت قطعي نشده است. 
از سوي ديگر خبري از زمان پرداخت سود شركت هاي 
پتروشيمي تندگويان، پارس سوئيچ، نيروترانس و حمل 
و نقل پتروش��يمي نيست. س��ازمان خصوصي سازي 
مسوول پيگيري وصول س��ود شركت هاي موجود در 
پرتفوي سهام عدالت اس��ت. قرار بود تا پايان آذر سود 
س��هام عدالت واريز شود اما برخالف تهديدهاي انجام 
شده و انتشار اسامي شركت ها تمايلي به پرداخت سود 
ندارند. از سويي دولت نيز فشاري به اين شركت ها براي 
پرداخت سود نمي آورد و به واسطه همين موضوع برخي 
از فعاالن بازار مي گويند كه دولت نيز تمايلي به پرداخت 
سود ندارد. بر اساس اظهارات وزير اقتصاد، سود پرداختي 
امسال بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان است يعني دو برابر 
سال گذشته و همين موضوع باعث شده كه پرداخت سود 
سهام عدالت دو مرحله اي شود. البته زمان دقيق پرداخت 
اين سود مشخص نيس��ت چرا كه چند شركت هنوز 
مجمع خود را برگزار نكرده اند. گفته مي شود افرادي كه 
پرتفوي 53۲ هزار توماني دارند حدود يك ميليون تومان 
سود دريافت مي كنند. دارندگان سهام يك ميليوني نيز 
بيش از دو ميليون سود خواهند گرفت. بر همين اساس 
يك خانوار چهار نفره كه سهام 53۲ هزار توماني دارند تا 
نيمه دي ماه، چهار ميليون تومان سود دريافت خواهند 
كرد. خانوار چهار نفره داراي سهام عدالت يك ميليون 
توماني هم تا پايان دي ماه 8 ميليون تومان سود دريافت 
مي كنند. آنگونه كه مس��ووالن وعده  داده اند اين 
سود شامل همه دارندگان سهام عدالت مي شود.

»تعادل«گزارشميدهد

تكرار مكررات در بورس

لغو خريد اعتباري پتروشيمي؛ رانت خواري جديد يا خطاي تشخيص؟
افزايش شديد تقاضاي محصوالت پتروشيمي در بورس 
كاال باعث ش��ده در برخي م��وارد مانند پي وي س��ي و 
پلي پروپيلن، رقابت تا بيش از 5۰ درصد قيمت پايه صورت 
گيرد. اتفاقي كه گروه هاي مختلف توليدي و اهالي بورس 
كاال را به دليل گراني هايي كه در محصوالت پايين دست 
ايجاد مي كند نگران كرده است. دو عامل به طور هم زمان 
ريشه هاي اصلي اقتصادي اين اتفاق هستند. اول از همه، 
جهش ش��ديد نرخ دالر بازار آزاد اس��ت كه اكنون بيش 
از 3۰ درص��د گران تر از نرخ دالر نيما معامله  مي ش��ود. 
بنابراين، خريد از بورس كاال كه قيمت پايه آن بر مبناي 
دالر نيماس��ت، جذابيت زيادي دارد تا اين پليمرها را با 
اندكي ارزش افزوده به خارج از مرزها قاچاق كرد. دومين 
عامل، باالتر بودن قيمت منطقه اي محصوالت پليمري 
در كشورهاي همسايه تركيه و عراق نسبت به نرخ فوب 
خليج فارس به عنوان مبناي قيمت پايه بورس كاالست.

بر اس��اس گزارش فرداي اقتصاد؛ ب��ه بهانه جلوگيري از 
التهاب، كميته تخصصي پتروشيمي طي مصوبه اي عرضه 
اعتباري محصوالت پليمري در بورس كاال را متوقف كرده 
اس��ت. اين ماجرايي بحث برانگيز ميان توليدكنندگان 
پايين دس��تي ش��ده كه هم زماني آن با يك اتفاق ديگر، 
يعني حذف ش��دن اطالعات بهين ياب به عنوان پروسه 
تفكيك كنن��ده توليدكنندگان واقع��ي و غيرواقعي به 
شبهات افزوده است. طبق نامه ۲۴ آبان 1۴۰1 از سوي 
مديرعامل ش��ركت ملي پتروشيمي، حداقل ۲5 درصد 
از عرضه محصوالت پتروش��يمي در بورس كاال بايد به 
روش هاي اعتباري انجام شود. شركت هاي توليدكننده 
كه داراي سابقه توليد ثبت شده و تاييدات مالياتي هستند 
از اين اعتبارات براي خريدهاي خود استفاده مي كردند. 
اين توليدكنندگان مي گويند، آنها در تمام طول سال، چه 
رونق و چه ركود باشد براي تامين نياز كارگاه هاي داخلي 
و حفظ سهم بازار مشتري ثابت بورس كاال بوده اند. فروش 
آنها به اين مش��تريان خرد نيز عمدتا به صورت اعتباري 
صورت مي گرفت��ه و حاال با ممنوعي��ت خريد اعتباري 

از بورس كاال، امكان خريد از آنها س��لب و كارخانه ها به 
تعطيلي نزديك ش��ده اند. بحث دوم اين ش��ركت هاي 
توليدي آن است كه عدم تخصيص ۲5 درصد عرضه به 
ش��ركت هاي توليدي، منجر به جايگزين شدن تقاضا از 
سوي دالالن يا توليدكنندگان صوري شده كه ماده اوليه 
را بدون تامين نياز داخل از مبادي غيرقانوني از كشور خارج 
مي كنند. اين گروه از سوداگران كه نه صورت هاي شفاف 
مالياتي دارند و نه حقوق گمرك��ي مي پردازند از طريق 
همدستي با تجار كشورهاي همسايه، عمدتا عراق، مواد 
اولي��ه را از بورس كاال خريده و بدون ارزش افزوده به طور 
غيرمستقيم خروج سرمايه انجام مي دهند. بنابراين، لغو 
عرضه اعتباري در بورس كاال نيز تحت نفوذ البي هاي اين 

افراد ذي نفع بوده است.
اما در مصوبه كميته تخصصي پتروشيمي نوشته شده »با 
هدف كنترل التهاب قيمت در بورس كاال« اين خريدهاي 
اعتباري متوقف شده اند. مدافعان اين اقدام به دو مساله 
اشاره مي كنند. اوال، خريد اعتباري باعث مي شود تا پول 

بيشتري در سمت تقاضاي بورس كاال ايجاد شود. ثانيا، 
اطالعات مربوط به ش��ركت هاي توليدي ناقص است و 
برخي از آنها ش��ركت هاي صوري هستند كه به ويژه در 
نبود سامانه بهين ياب، سهميه ش��ان در اختيار دالالن 
قرار گرفته كه اگر امكان خريد اعتباري داش��ته باشند، 
س��وداگري بيش��تري انجام مي دهند. يك نكته بسيار 
مهم و ش��ايد مغفول در تيم كارشناسي اين مصوبه آن 
اس��ت كه تقاضاي خريد اعتباري در بورس كاال با بورس 
سهام ممكن است اشتباه گرفته ش��ده باشد. در دوران 
التهاب بازارهاي س��هام، يكي از اقدامات رايج كاهش يا 
توقف كامل خريدهاي اعتباري است. زيرا خريد اعتباري 
به طور عمومي توسط همه بازيگران بورس انجام مي شود 
و در نتيجه در شرايط التهاب، امكان خريد اعتباري يعني 
باال رفتن تقاضاي كاذب. به بيان س��اده، اگر فرض كنيم 
بورس بازها 1۰۰ واحد پول دارند و 5۰ درصد هم مي توانند 
خريد اعتباري انجام دهند، يعني تقاضاي سهام معادل 
15۰ واحد مي شود. اتفاقي كه به رشد مصنوعي قيمت ها 

از طريق سفته بازي بيشتر در دوران التهاب كمك مي كند.
اما به نظر مي رس��د تفاوتي مهم در خريدهاي اعتباري 
بورس كاال وجود دارد. به اين صورت كه خريدهاي اعتباري 
را در بورس كاال شركت هاي توليدي انجام مي دهند كه 
ماده خريداري شده را نه براي سوداگري، بلكه براي توليد 
يك محصول نهايي استفاده مي كنند. بنابراين، اگر توقف 
عرضه اعتباري منجر به حذف اي��ن متقاضيان از بازار و 
جايگزين شدن آنها با دالالني شود كه از اختالف نرخ آزاد 
و نيما بهره مند مي شوند، بر خالف قصد سياست گذار، به 
نحوي در تنور التهاب بازار دميده شده است. پاسخ به اين 
بحث كارشناسي كه توقف خريد اعتباري زمين را براي 
سوداگري هموارتر كرده يا خير اهميت بااليي دارد. نقش 
گروه هاي ذي نفع در تصميم سازي هاي اقتصاد ايران به 
كرات قابل مشاهده است؛ افرادي كه با تئوري سازي هاي 

شبه واقعي، تصميمات را به نفع خود تغيير مي دهند.
حاال نيز يك تصميم غلط، توليدكننده واقعي را مجبور 
كرده ماده اوليه خ��ود را از بورس كاال پس از رقابت هاي 
ش��ديد با معادل نرخ دالر آزاد بخرد و سپس در صورت 
صادرات بايد ارز خود را با نرخ نيمايي تسويه كند. بنابراين، 
داللي و قاچاق معكوس كاال به خارج از مرزها كه چيزي 
جز خروج سرمايه نيست انگيزه كافي پيدا كرده است. پس 
به سادگي نمي توان از گاليه توليدكنندگان داخلي مبني 
بر دست هاي پش��ت پرده و هم زماني اين واقعه با حذف 

فرآيند استفاده از اطالعات بهين ياب عبور كرد.
نكته مهم پاياني آنكه بايد متهم اصلي كه جهش نرخ 
دالر است به وضوح در جلسات كارشناسي روشن شود. 
در غير اين صورت، نگراني وجود دارد كه مانند برخي 
تجربيات گذش��ته، گروهي از ذي نفعان كه به دنبال 
فضاي غيرشفاف هستند، كاس��ه و كوزه را سر بورس 
كاال بشكنند و خواستار خروج محصوالت از اين بازار 
شفاف شوند. فاجعه اي كه در چند بار خروج دارايي ها از 
فضاي شفاف بورس، هزينه هاي سنگيني را براي بخش 
واقعي اقتصاد و به نفع سوداگران به همراه داشته است.



گروه راه و شهرسازي|
پس از ناكام��ي در خريد واگن ب��راي متروي تهران، 
به تازگي طرح اجاره واگن از س��وي مسووالن شهري 
طرح شده اس��ت. اجاره به شرط تمليك اما به عنوان 
گزينه سوم تامين واگن براي متروي پايتخت ديروز 
از سوي مديرعامل شركت متروي پايتخت رونمايي 
ش��د. اگر چه خريد واگن اولين و درست ترين گزينه 
توسعه ناوگان مترو به ش��مار مي رود، اما در شرايطي 
كه توان مالي دولت و شهرداري بسيار محدود است، 
گزينه سوم معقول ترين راه به نظر مي رسد. در ميان 
تاييد و تكذيب هاي اجاره واگن مترو توس��ط اعضاي 
شوراي شهر تهران، سرانجام ديروز مديرعامل شركت 
متروي پايتخت از مذاكره با تعدادي از ش��ركت هاي 
خارجي با هدف اجاره دادن واگن و اعالم آمادگي آنها 
براي انج��ام اين كار خبر داد و گفت: تا دو هفته ديگر، 
جزييات طرح واگن هاي استيجاري را اعالم خواهيم 
كرد. به گزارش »تعادل«، دوشنبه هفته پيش، يكي 
از اعضاي شوراي شهر از فعاليت واگن هاي اجاره شده 
توس��ط بخش خصوصي در متروي ته��ران خبر داد، 
مهدي چمران رييس اين شورا اما يك روز پس از اين 
اظهارنظر، اعالم ك��رد، »واگن هاي اجاره اي تنها يك 
پيشنهاد اس��ت«. رييس كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي ش��هر نيز با مخالفت نسبت به استفاده از 
واگن اجاره اي براي مترو گفت: اگ��ر پول براي اجاره 
واگن داريم، پس پول براي خريد آن هم وجود دارد.  با 
اين حال، قرار است، اعضاي شوراي شهر در يك نشست 
ويژه امروز صبح، يكشنبه 27 آذر اين مساله را بررسي 
كنند. به گزارش »تع��ادل«، محمد آقاميري، رييس 
كميته عمران شوراي شهر دوشنبه هفته گذشته در 
گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي درباره ورود 
واگن هاي اجاره اي به متروي تهران كه چندي است 
از سوي مديران ش��هري مطرح مي شود، اظهار كرده 
بود: واگن اجاره اي در حال حاضر در خطوط راه آهن 
شهري در حال كار است و بخش خصوصي واگن هايش 
را به ش��ركت راه آهن اجاره داده است. يك روز پس از 
اين اظهارات، اما سيد جعفر تشكري هاشمي رييس 
كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي اسالمي 
ش��هر تهران در حاشيه يكصد و چهاردهمين نشست 
علني شوراي شهر تهران و در جمع خبرنگاران درباره 
واگن هاي اج��اره اي براي متروي ته��ران گفت: اين 
موضوع براي اولين بار مطرح شده و شهرداري تهران 
در اين زمينه مشورتي با شوراي شهر نداشته است و 
به همين دليل، نمي دانيم اين تصميم به چه منظور 
اتخاذ شده اس��ت. وي با بيان اينكه بايد بررسي شود 
كه آيا در صورت اجرا، مقرون به صرفه اس��ت يا خير 
اظهار كرد: اصواًل طرح موضوع واگن اجاره اي، مبهم 
است و احتمااًل بر اساس يك سري فرضيات و به عنوان 
نظريه اي ابتدايي مطرح شده است. واگن استيجاري 
بايد به صورت دقيق بررس��ي ش��ود و ت��ا زماني كه 
ابهامات آن رفع نش��ده باشد، اجرايي نخواهد شد. به 
همان صورت كه نبايد به س��مت اتوبوس هاي دست 
دوم برويم، در حوزه مترو نيز نبايد به سوي واگن هاي 
اجاره اي برويم و به جاي انج��ام اقداماتي كه به هيچ 
عنوان راه حل مش��كل ترافيك تهران نيستند، بايد 
راهكارهاي مصوب شورا، دولت و شهرداري، اجرا شود.

   دوسوم قطارها نيازمند تعمير
با وج��ود نياز مبرم پايتخت به گس��ترش حمل و نقل 
عمومي براي كاهش ترافيك و آلودگي هوا، در سال هاي 
اخير روند توسعه ناوگان متروي تهران با كندي مواجه 
شده است و قطارهاي زيرزميني موجود، ديگر نياز اهالي 
پايتخت را جواب نمي دهد. به خصوص كه بس��ياري 

از واگن هاي مترو بر اثر استفاده مداوم و طوالني مدت 
دچار فرس��ودگي ش��ده اند و به گفته عليرضا زاكاني، 
شهردار تهران دو س��وم قطارهاي مترو نياز به اورهال 
دارند. آنگونه كه ايلنا گزارش كرده اس��ت، در سنوات 
گذشته راهكارهاي مختلفي براي جبران كمبود قطار 
در خطوط متروي تهران مطرح ش��ده است، از جمله 
اينكه از سال ۹۶ زمزمه بستن قرارداد براي ساخت ۶۳۰ 
واگن مورد نياز متروي پايتخت توس��ط يك ش��ركت 
چيني به گوش رسيد و در سال ۱۴۰۰ نيز قرار شد كه 
شركت واگن سازي تهران، به توليد ۴2۰ واگن مترو در 
داخل كشور بپردازد. اما تا امروز نه قرارداد شهرداري با 
چيني ها براي واردات واگن مترو به ثمر نشسته است 
و نه توليد داخلي توانسته جوابگوي نياز باالي خطوط 
متروي تهران به واگن هاي جديد باشد. به همين دليل، 
در ماه ه��اي اخير مس��ووالن ش��هري پايتخت، طرح 
واردات واگن هاي استيجاري را به عنوان ايده اي جديد 
براي حل مشكل كمبود قطار در خطوط متروي تهران 
مطرح كرده اند. براساس اين طرح، قرار است تا زماني 
كه قرارداد واردات ۶۳۰ واگن از چين به نتيجه مي رسد 
يا ظرفيت توليد انبوه واگن مترو در داخل كشور فعال 
مي شود، از اجاره واگن از ساير كشورها به عنوان راه حل 
كوتاه مدت رفع معضل كمبود واگن مترو استفاده شود.

   اجاره يا اجاره به شرط تمليك
ديروز سرانجام، محسن هرمزي، مديرعامل شركت 
متروي تهران درباره جزييات اعالم كرد: ما همچنان 
در ح��ال ارزيابي جزيي��ات ط��رح واردات واگن هاي 
اس��تيجاري هس��تيم و تا امروز س��ه تا چهار شركت 
خارجي براي اجاره واگن به متروي تهران اعالم آمادگي 
كرده اند. وي تصريح كرد: ما هنوز به جمع بندي كاملي 
درباره طرح واردات واگن هاي استيجاري نرسيده ايم، 
چون پيشنهادات موجود در اين زمينه بسيار متفاوت 
هستند، زيرا هم واگن هاي پيشنهاد شده از نظر فني 
تفاوت هاي زيادي باهم دارند و هم شرايط مالي اجاره 
واگن هاي پيشنهادي توسط اين شركت ها با يكديگر 
متفاوت است. همچنين پيشنهاداتي هم براي اجاره 
به شرط تمليك واگن مترو مطرح شده است كه بايد 

در كنار ساير پيش��نهاداتي كه صرفا اجاره واگن ها را 
مد نظر قرار داده اند، بررسي شود. مديرعامل متروي 
تهران تاكيد كرد: اكنون در حال مذاكره با شركت هايي 
هس��تيم كه براي اجاره دادن واگن به متروي تهران 
اعالم آمادگي كرده اند و تا دو هفته ديگر به جمع بندي 
بهتري درباره اين طرح دست پيدا مي كنيم و جزييات 
آن را اعالم خواهيم ك��رد. هرمزي با تاكيد بر كمبود 
محس��وس واگن در خطوط مت��روي پايتخت گفت: 
در حال حاضر ناوگان متروي تهران براي رس��يدن به 
وضعيت مطلوب به حدود ۱۵۰۰ دستگاه واگن جديد 
نياز دارد و اين يعني در شرايط كنوني، خطوط متروي 
پايتخت با كمبود بيش از 2۰۰ رام قطار مواجه است. 
وي تاكيد كرد: اجاره به ش��رط تمليك يا اجاره واگن 
مترو از كش��ورهاي خارجي فقط يكي از راهكارهايي 
است كه براي جبران كمبود واگن دنبال مي كنيم و ما 
به صورت همزمان براي به نتيجه رساندن قراردادهاي 
مربوط به واردات واگن و البته افزايش ظرفيت توليد 

واگن مترو در داخل كشور نيز برنامه ريزي كرده ايم.

   از قرارداد واردات ۶۳۰ واگن چيني
 چه خبر؟

مديرعامل متروي تهران درباره آخرين وضعيت قرارداد 
واردات ۶۳۰ واگن مترو از چين توضيح داد: توافق اوليه 
واردات ۶۳۰ دستگاه واگن از كشور چين مربوط به سال 
۹۶ است كه متاسفانه تا امروز پيش پرداخت اين قرارداد 
را انجام نداده ايم. البته در ماه هاي اخير گشايش مناسبي 
براي پرداخ��ت ۱۵ درصد رقم اين قرارداد از محل منابع 
مالي دولت حاصل شده است و رييس جمهور محترم نيز 
با اين مساله موافقت كرده اند و اكنون فرآيند اداري اين 
كار در سازمان برنامه و بودجه پيش مي رود و اميدواريم 
بتوانيم تا ماه آينده اين رقم را از هيات دولت دريافت كنيم. 
وي تصريح كرد: شركت واگن س��ازي تهران هم اكنون 
مشغول تعميرات اساسي بخش زيادي از واگن هايي است 
كه پيش از اين اعالم ش��ده بود كه به اورهال نياز دارند. 
همچنين ما در حال تبديل واگن هاي نسل اول مترو به 
واگن هاي جديد هستيم كه خوشبختانه توان علمي الزم 

براي انجام اين كار در داخل كشور وجود دارد.

   صرفه جويي ۲۰۰۰ ميلياردي 
مصرف سوخت 

در همين حال، مس��عود درس��تي، مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه با تاكيد بر لزوم توسعه و 
تقويت حمل و نقل عمومي اعم از مترو، اتوبوس و تاكسي 
براي كاهش آلودگي هوا و ترافيك اعالم كرد: در هفت 
ماه منتهي به مهرماه استفاده از مترو باعث صرفه جويي 2 
هزار و ۴۵۰ ميليارد توماني در مصرف سوخت شده است.

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه با بيان 
اينكه ساخت خطوط مترو چند پيش نياز اصلي همچون 
منابع مالي دارد، گفت: ۵۰ ميليون دالر به ازاي هر يك 
كيلومتر بايد هزينه شود. در بخش ساخت مترو وابستگي 
وجود ن��دارد و همه چي��ز بومي اس��ت. در بخش هاي 
داخلي نيز قسمتي ارزبري دارد به طوري كه در بخش 
سيگنالينگ با اينكه توليد داخلي است براي تجهيزات 
اوليه ارزبري دارد. وي ادامه داد: متروي تهران به پيش از 
انقالب باز مي گردد و به صورت جدي از سال ۱۳۶۵ آغاز 
به كار كرده اما از اسفند 77 اولين افتتاح در خط ۵ انجام 
شده است. قرار بوده 2۰ ساله كار انجام شود كه تا امروز 
صورت نگرفته است. واقعيت اين است كه يكي از نكات 
مهم در مترو سرمايه گذاري سنگين است و مهم ترين 
و كليدي ترين كار سرمايه گذاري مناسب در اين حوزه 
است و درآمدهاي شهرداري به تنهايي پاسخگو نيست.

  سبقت تورم از مترو
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با بيان اينكه در برخي كالن شهرها نگهداري خطوط 
دغدغه اس��ت، اظهار كرد: بهاي بليتي كه از مس��افر 
دريافت مي شود كمتر از بهاي تمام شده است. كمتر از 
2۰ درصد بهاي تمام شده از مسافر دريافت مي شود و 
چهار برابر آن بايد در اختيار مترو قرار بگيرد كه خدمات 
به صورت بهينه ارايه ش��ود. درستي با بيان اينكه قرار 
بوده يك سوم بهاي بليت از مردم، يك سوم از شهرداري 
و يك سوم از دولت دريافت شود، گفت: يك سوم سهم 
مسافر بسيار كمتر شده و به يك پنجم كاهش يافته 
اس��ت؛ قرار نيست مردم تحت فش��ار قرار بگيرند و با 

همين رويكرد سهم مردم روند كاهشي داشته است.
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وعده مانع زدايي از ورود
بخش خصوصي به سفرهاي شهري

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
اعالم كرد: ع��زم خود را ج��زم كرده ايم تا موانع 
موج��ود ب��راي ورود و س��رمايه گذاري بخ��ش 
خصوصي را از پيش پاي اي��ن بخش برداريم. به 
گزارش ايس��نا، جالل بهرامي به مناس��بت روز 
حمل ونقل اع��الم ك��رد: 2۶ آذر، فرصتي براي 
قدرداني از خدمات ارزش��مند رانندگان خدوم و 
شريف و ساير ش��اغالن و فعاالن پرتالش بخش 
حمل و نقل كشور است و بر خود الزم مي دانم از 
يكايك اين عزيزان كه با تالش هاي شبانه روزي 
و خستگي ناپذير خود، در خدمت مردم هستند، 
قدرشناس��ي كن��م. وي ب��ا بيان اينك��ه تمامي 
خدمت گزاران و دس��ت اندركاران اين عرصه به 
خوبي آگاه هستند كه مسير توسعه و پيشرفت، 
همواره با فراز و فرودهايي همراه اس��ت اما يكي 
از اصلي ترين اه��داف و مهم ترين ماموريت هاي 
مديريت ش��هري، تالش براي توس��عه و تكميل 
شبكه حمل و نقل و ارتقاء و بهبود خدمات حمل 
و نقلي اس��ت، گفت: در مس��ير نه چندان هموار 
برطرف كردن مس��ائل و مشكالت موجود بر سِر 
راه حركت ناوگان حمل و نقل عمومي و بازسازي 
و نوسازي ناوگان در حوزه هاي مترو، اتوبوسراني 
و تاكس��يراني، تمام توان خود را به كار گرفته ايم 
تا ش��هروندان قادر به استفاده از ُمد حمل و نقلي 
باشند كه در شأن آنهاس��ت. بهرامي با تاكيد بر 
اينكه عزم خ��ود را جزم كرده ايم تا موانع موجود 
براي ورود و س��رمايه گذاري بخش خصوصي - 
چه در حوزه اجراي زيرساخت هاي حمل و نقل 
و چه در ح��وزه بهره ب��رداري از خدمات حمل و 
نقلي - را از پيِش پاي اين بخش برداريم و با روي 
باز، پذيراي حضور و مشاركت حداكثري بخش 
خصوصي باش��يم، گفت: موفقيت و پيشرفت در 
عرصه حمل  و نقل شهري را مرهون حمايت هاي 
همه جانب��ه از اين بخش ك��ه ورود اتوبوس هاي 
جدي��د با اس��تفاده از تس��هيالت دولت��ي و نيز 
همراهي و همكاري شوراي اسالمي شهر تهران از 
توسعه حمل و نقل عمومي از مصاديق اميدبخش 

آن است، هستيم.

لزوم برخورد قضايي با متخلفان
از اجراي قانون هواي پاك

رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران از قوه 
قضاييه خواست با سازمان هاي متخلف كه قانون 
هواي پاك را اجرا نكرده و عزم جدي براي اجراي 

اين قانون ندارند، برخورد كند.
س��وده نجفي در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به 
اينكه س��ازمان محيط زيس��ت متولي آلودگي 
هوا اس��ت اما به دليل نقش س��اير سازمان ها در 
موضوع آلودگي هوا مثل سوخت صنايع بزرگ و 
كارخانه ها يا خودروهاي فرسوده، سازمان هاي 
مس��وول نيز طبيعتا درگير موضوع مي ش��وند، 
گفت: به همين منظور نيز قانوني به عنوان قانون 
ه��واي پاك وضع ش��ده كه وظايف ه��ر كدام از 
دس��تگاه ها در آن مشخص شده اس��ت اما عزم 
جدي براي اجرا وجود ندارد كه انتظار مي رود قوه 
قضاييه به موضوع ورود و با سازمان هاي متخلف 

برخورد كند.
وي با بيان اينكه به نظر مي رس��د يكي از داليل 
عدم اج��راي قانون هواي پ��اك موضوع بودجه 
اس��ت، ادامه داد: به عنوان مث��ال در اين قانون 
بر تعويض خودروهاي فرس��وده يا اس��تفاده از 
خودروهاي برقي به جاي خودروهاي بنزين سوز 
تاكيد ش��ده اس��ت. از س��وي ديگر به تغيير نوع 
س��وخت صنايع بزرگ و آالينده اشاره شده كه 
اين تغيير هزينه هايي به همراه دارد كه همين امر 
سبب شده تا قانون هواي پاك در اجرا مشكالتي 

به همراه داشته باشد.
نجفي ادامه داد: توس��عه حمل و نقل عمومي نيز 
با مش��كل بودجه مواجه است. ش��هرداري براي 
افزايش واگن هاي مترو و اتوبوس مشكل بودجه 
دارد و س��هم دولت از توسعه ناوگان عمومي بايد 
تامين شود كه شوراي شهر ششم بر اين موضوع 
تاكيد دارد و ش��هردار تهران هم الزم اس��ت كه 
پرداخت س��هم دولت از افزايش ناوگان عمومي 
را در هيات دول��ت پيگيري كند. چراكه افزايش 
واگن هاي مترو و اتوبوس قطعا در كاهش ترافيك 
روزانه كه اين روزها در نقاط مختلف شهر شاهد 
آن هس��تيم، تاثيرگذار خواهد بود و ش��هرداري 
هم بايد نس��بت به اين موضوع توجه بيش��تري 

داشته باشد.
وي با بيان اينكه تاثي��ر بلندمدت آلودگي هوا بر 
س��المت مردم نيز از عواملي است كه باعث شده 
سازمان ها نسبت به انجام تكليف خود كم توجه 
ش��وند، افزود: اگر تاثير آلودگي هوا بر س��المت 
مردم مث��ل كرونا كوتاه مدت و س��ريع بود قطعا 
همانن��د موضوع كرون��ا همه ق��وا و نهادها براي 

اجراي دقيق اين قانون وارد عمل مي شدند.
عضو ش��وراي ش��هر تهران اف��زود: آلودگي هوا 
درست است كه سريع بر روي سالمت شهروندان 
تاثي��ر نمي گذارد اما همي��ن بي توجهي ها باعث 
مي ش��ود كه تاثي��رات مخرب هر روز بيش��تر و 
بيشتر شود و فرد رفته رفته زمان طاليي درمان 
را از دس��ت بدهد. اين چرخه ب��ه گونه اي عمل 
مي كند كه بر اس��اس آمار س��ازمان حفاظت از 
محيط زيست، س��ال ۱۴۰۰ بيش از ۶ هزار نفر 
قرباني آلودگي هوا داشته ايم كه در بلندمدت كه 
نگاه مي كنيم مي بينيم كه تعداد قربانيان آلودگي 
هوا بسيار بيش��تر از مثال ويروس كرونا است، اما 
همانطور كه گفته ش��د چون تاثير سريع بر روند 
س��المت فرد ندارد به همين دلي��ل كمتر به آن 

توجه مي شود.

آغاز ماليات ستاني
از  سالطين مسكن

رييس سازمان مالياتي از آغاز ماليات ستاني از اشخاص 
حقوقي داراي بيش از ۵۰ خانه خالي خبر داد و در مورد 
ساير خانه هاي خالي گفت: منتظر هستيم وزارت راه 
و شهرس��ازي اطالعات ويرايش شده خانه هاي سال 
۱۴۰۰ را به ما بدهد. به گزارش تسنيم، داوود منظور 
رييس س��ازمان امور مالياتي در جمع خبرنگاران در 
خصوص ارايه اطالعات براساس تعداد خانه هاي خالي 
اش��خاص گفت: در اجراي قانون هيچ گونه ترتيبات 
اينچنين پيش بيني نشده است. در قانون هر كسي 
خانه خالي دارد بايد ماليات بپردازد. ما تابع اطالعاتي 
هستيم كه وزارت راه و شهرسازي ارايه مي كند. اگر 
اولويت آنها براساس ترتيبات قانوني ارايه اطالعات افراد 
داراي بيشترين خانه خالي است سازمان امور مالياتي 
اقدامات بعدي را پيگيري خواهد كرد. در حال حاضر 
سه مجموعه اطالعات از اشخاص حقوقي كه بيش 
از ۵۰ خانه خالي داشته اند را ارايه كردند و سازمان 
پيگير مطالب��ه ماليات آنها اس��ت. منظور گفت: 
همچنان منتظر هس��تيم وزارت راه و شهرسازي 
اطالعات ويرايش شده خانه هاي سال ۱۴۰۰ را به 
ما بدهد. تير ماه بيش از ۵۰۰ هزار ركورد به ما اعالم 
شد اما اعتراضات زيادي صورت گرفت و همچنان 

منتظر دريافت اطالعات ويرايش شده هستيم.

افزايش ۴ درصدي
سفرهاي جاده اي

متوسط تردد روزانه بين استاني در هفته گذشته حدود 
۱.۵ ميليون وسيله نقليه بوده كه نسبت به هفته پيش 
از آن ۵ درصد افزايش داشته است و وسايل نقليه سبك 
)عموم��ا خودروهاي مردمي( هم ب��ا ۴ درصد افزايش 
تردد مواجه شده اند. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين 
آمارهاي منتشرشده از س��وي مركز مديريت راه هاي 
كشور، متوسط تردد روزانه بين استاني در هفته گذشته 
)جمعه ۱۸ تا پنجش��نبه 2۴ آذر ماه سال ۱۴۰۱( يك 
ميليون و ۵۵۹ هزار و ۴۴ وسيله نقليه بوده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته )بازه جمعه ۱۹ تا پنجشنبه 
2۵ آذر ۱۴۰۰( ش��ش درصد افزايش داشته و نسبت 
به هفته گذش��ته )بازه جمعه ۱۱ تا پنجشنبه ۱7 آذر 
۱۴۰۱( پنج درصد افزايش داشته   است. همچنين سهم 
وسايل نقليه س��بك )يعني خودروهاي مردم( در بازه 
زماني ۱۸ تا 2۴ آذر ماه، در مقايسه با مدت مشابه هفته 
گذشته، چهار درصد افزايش و در مقايسه با مدت زمان 
مشابه سال گذشته، هفت درصد افزايش داشته است. 
در هفته گذش��ته حدود ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار پالك 
يكتا در محورهاي مواصالتي مش��اهده شده  است. در 
اين ميان بيش��ترين مبدأ پالك هاي مشاهده  شده در 
محورهاي مواصالتي با سهمي حدود 2۵ درصد مربوط 
به استان هاي تهران و البرز بوده و پس از آن، خودروهايي 
با پالك مازندران، فارس، خراس��ان رضوي، اصفهان و 

آذربايجان شرقي مشاهده شده است.

مجلس به دنبال مديريت 
قيمت ها در صنعت هوايي

احمد دنيامالي، عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
اين كميس��يون به دنبال اين است كه تا جاي ممكن 
قيمت تمام شده در صنعت هواپيمايي كشور را كاهش 
داده تا افزايش قيمت ها در اين حوزه مديريت ش��ود. 
دنيامالي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به گراني قيمت 
بليت هواپيما و اثرات آن بر صنعت گردشگري كشور، 
بيان كرد: در موضوع مس��افرت هوايي آنچه كه قبل از 
قيمت بليت براي ما مهم است، بحث ايمني است، به هر 
حال استانداردهايي كه در اين حوزه وجود دارد بسيار 
محكم است. با توجه به اينكه محدوديت زيادي براي 
تامين قطعات هواپيما داريم، قيمت تمام شده تامين 
قطعات باالتر از حد معمول است. وي اظهار كرد: از يك 
طرف ما الزام داريم كه مسائل ايمني را رعايت كنيم تا 
سوانح هوايي نداشته باشيم از سوي ديگر اقتصادي بودن 
قيمت بليت هواپيما براي ما مهم است. صنعت هوانوردي 
جزو صنايع تعيين كننده در حوزه گردش��گري است. 
اگر اين صنعت دچار اختالل ش��ود حداقل ما در حوزه 
گردشگري ملي دچار مشكل جدي خواهيم شد. نماينده 
مردم بندرانزلي در گفت: قيمت بليت ايرالين هاي مطرح 
خارجي نيز افزايش يافته اس��ت. ما هم مش��كل گران 
شدن صنعت هواپيمايي در س��طح دنيا را داريم و هم 
مشكل نرخ برابري كه در تبديل ريال به ارزهاي خارجي 
وجود دارد. اين گراني ها سبب شده تا هم گردشگرهاي 
ورودي به كشور و هم گردشگرهاي خروجي تحت تاثير 
قرار بگيرند. از طرف ديگر ما معتقد هس��تيم كه بايد 
گردشگري داخلي را با برخي از تسهيالت تقويت كرد. 

هشدار نارنجي درباره تداوم 
آلودگي هوا در تهران و كرج 

سازمان هواشناسي درباره تداوم آلودگي هوا در تهران 
و كرج تا روز سه شنبه هشدار سطح نارنجي صادر كرد.

به گزارش ايرنا از سازمان هواشناسي، تداوم پايداري 
جو، آلودگي همراه با انباش��ت آالينده هاي هوا تا روز 
سه ش��نبه در تهران و كرج ادامه خواهد داش��ت. نوع 
مخاطره، س��كون هوا، پيش بيني افزايش شاخص و 
كاهش كيفيت هوا خواهد بود. اثر مخاطره نيز افزايش 
شاخص هاي آلودگي هوا، افزايش غلظت آالينده ها، 
كاهش كيفي��ت وضع هوا در حد ناس��الم براي همه 
گروه ها و در صورت ع��دم مهار منابع آالينده )ثابت و 
متحرك( در مناطق پرتردد تا حد بسيار ناسالم اعالم 
شد. س��ازمان هواشناس��ي به كاهش تردد خودروها 
و كنترل فعالي��ت واحدهاي صنعتي، مديريت منابع 
آالين��ده، تاكيد بر عدم تردد غيرض��روري براي همه 
گروه ها، پرهيز از فعاليت فيزيكي و ورزشي در فضاي باز 
و اتخاذ تدابير مديريتي الزم براي جلوگيري از افزايش 
غلظت آالينده ها تا حد بسيار ناسالم توصيه كرده است.

۴ شركت خارجي براي اجاره واگن به متروي پايتخت اعالم آمادگي كردند

عرضه و تقاضا در بازار مسكن پايتخت نامتعادل تر شد

گزينه سوم تامين واگن مترو روي ميز

پتك قيمت بر سر الگوي مصرف مسكن
گروه راه و شهرسازي|

ذوب شدن متراژ مصرفي مسكن در شهر تهران در كوران 
تورم به فاز تازه اي وارد شده اس��ت. از سويي، حدود ۸۰ 
درصد آپارتمان هاي عرضه شده براي فروش در تهران، 
باالي ۱۰۰ متر مربع مس��احت دارند؛ در حالي كه سهم 
اين گروه متراژي از معامالت فقط 2۵ درصد اس��ت و از 
س��وي ديگر، تب تورم آپارتمان در منطقه ۱۰ كه كانون 
واحدهاي كوچك متراژ پايتخت به شمار مي رود، به ۶۰ 
درصد رسيده است. در حالي كه متوسط افزايش قيمت 
در شهر تهران ۴۶ درصد و در منطقه يك ۳۰ درصد بوده 
است. آنگونه كه ايسنا به نقل از گزارش رسمي از تحوالت 
بازار مسكن گزارش كرده اس��ت، آبان امسال معامالت 
مس��كن در تهران مقداري رونق گرفت اما عمده تقاضا 
براي آپارتمان هاي كوچك متراژ بود؛ زيرا اثر جهش قيمت 
مسكن در پنج سال اخير منجر به ركود واحدهاي بزرگ 
متراژ ش��ده است. در واقع هرچه قيمت مسكن باال رفته 
توان طرف تقاضا كاهش يافته و اين فاصله باعث س��وق 
يافتن معدود متقاضيان بازار مسكن به سمت واحدهاي 
كوچك متراژ متناسب با قدرت خريد خانوارها شده است. 
بررسي ها نشان مي دهد، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد 
آپارتمان هاي عرضه ش��ده براي فروش در بازار مسكن 
ش��هر تهران بيش از ۱۰۰ متر مربع مس��احت دارند؛ در 
حالي كه سهم اين گروه متراژي از معامالت قطعي 2۵.۳ 
درصد است. آپارتمان هاي باالي ۱۵۰ متر نيز فقط ۵.۹ 
درصد از كل معامالت شهر تهران را در آبان ۱۴۰۱ به خود 
اختصاص دادند. آمار و ارقام گوياي آن است كه در حال 
حاضر با حجم قابل توجهي از واحدهاي بزرگ متراژ در 
بازار مسكن پايتخت مواجهيم؛ در حالي كه فشار تقاضا 

براي خانه هاي كوچك متراژ است. برخي از آپارتمان هاي 
با مساحت باالي ۱۵۰ متر مربع بعضا با گذشت بيش از 
سه سال از س��اخت آنها همچنان كليدنخورده هستند. 
اين در حالي اس��ت كه طرف عرضه تحت تاثير انتظات 
تورمي مرتبا قيمت را به روز مي كند. بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد، پس از ارايه آمار تحوالت بازار مسكن در 
آبان ماه كه رشد ۶.۸ درصدي قيمت را به تصوير كشيد، 
برخي فروشندگان، قيمت هاي پيشنهادي را باال برده اند. 
از طرف ديگر كمبود فايل هاي مرغوب در بازار مش��هود 
است. به دليل ركود ساخت و ساز در سال هاي اخير، عمده 
واحدهاي عرضه شده براي فروش از نوع قديمي و داراي 
نقص هستند. كمبود آپارتمان هاي كوچك متراژ كه از 
امكانات كافي برخوردار باشند باعث شده تا قيمت اين نوع 
واحدها رشد بيشتري را در مقايسه با آپارتمان هاي بزرگ 
متراژ تجربه كند. آبان امسال رشد ساالنه قيمت مسكن 
در منطقه ۱۰ كه كانون واحدهاي كوچك متراژ در تهران 
محسوب مي شود ۶۰ درصد بوده؛ در حالي كه متوسط 
افزايش قيمت در شهر تهران ۴۶ درصد و در منطقه يك 
۳۰ درصد بوده است. عمده آپارتمان هاي منطقه يك از 
نوع بزرگ متراژ هس��تند. مجموعه عواملي كه منجر به 
انتظارات تورمي شد، بخش��ي از سرمايه ها را در آبان ماه 
۱۴۰۱ به سمت بازار مسكن كشاند و رونقي نصفه و نيمه 
به اين بازار داد. در اين ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خريد 
و فروش آپارتمان در تهران منعقد شد كه از افزايش ۴7.۸ 
درصد نس��بت به مهر امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت به 
آبان پارس��ال حكايت دارد. متوسط قيمت هم به ۴۶.7 
ميليون تومان در هر متر مربع رسيد كه نسبت به ماه قبل و 
مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزايش 

يافته است. پيش از اين، مهدي روانشادنيا، كارشناس 
بازار مسكن درباره داليل نوسان افزايشي اين بازار در آبان 
ماه گفته بود: مردم معموال تحوالت بازار ارز را نماگري 
از تورم آتي تلقي مي كنند و در چنين مواقعي به خريد 
كاالهايي مي پردازند كه قابليت محافظت از سرمايه آنها 
در برابر تورم را دارد. بر اين اساس نوسانات قيمت ارز كه 
از مهرماه آغاز شد تغييراتي در انتظارات تورمي به وجود 
آورد كه به سوق يافتن سرمايه ها به سمت بازار مسكن 
انجاميد و در آبان ماه بروز پيدا كرد. بديهي است كه تا 
وقتي روند نرخ ارز و تورم افزايشي باشد رشد قيمت در 

بازارهاي موازي مثل طال و مسكن نيز ادامه مي يابد.

   افزايش ۸  ميليون توماني در ۵  ماه 
در همين حال، يك بررس��ي ديگر از تحوالت آمار بازار 
مسكن تهران نشان مي دهد، قيمت هر متر مربع مسكن 
در تهران در ۵ ماه بيشتر از ۸ ميليون تومان گران شد.  به 
گزارش ايلنا، آمارها و گزارش هاي رس��مي دولت نشان 
مي دهد كه افزايش قيمت مس��كن در طول بيش از يك 
س��ال گذش��ته متوقف نمانده و بدون ارتباط معناداري 
نس��بت به ميزان معامالت قيمت مسكن صعودي بوده  
است. در حالي كه خرداد ۱۴۰۰ هر متر مربع مسكن در 
تهران 2۹ ميليون و ۶7۳ هزار تومان بود اين رقم در خرداد 
ماه امس��ال به ۳۹ ميليون و ۴۱۴ هزار تومان رسيد و در 
ادامه سريالي افزايش قيمت ها، نرخ هر متر مربع مسكن 
در تهران به طور متوس��ط به ح��دود ۴۸ ميليون تومان 
رسيده  است. يعني تنها در ۵ ماه هر خانه در هر متر به طور 
متوسط بيشتر از ۸ ميليون تومان گرانتر شد. گزارش هاي 
مركز آمار نش��ان مي دهد در ماه گذش��ته تورم نقطه به 

نقطه قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به عدد 
۵۰ درصد رسيد و تورم نقطه به نقطه آبان ماه در مقايسه 
با ماه قبل )۴۴.7درصد( ۵.۳ واحد درصد افزايش داشته 
است. نرخ تورم ساالنه آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
در آبان ماِه امسال به عدد ۳۵ درصد رسيده كه نسبت به 
ماه قبل 2.۶ واحد درصد افزايش داشته كه همين عدد در 
ماه گذشتِه آن نزديك به ۳2.۶ درصد بود.  البته عدد ۴۸ 
ميليون توماني در قيمت هر متر مربع ميانگين قيمت ها 
و آمار رسمي نشان مي دهد گران ترين معامله در منطقه 
يك با حدود ۹7 ميليون در هر متر مربع و ارزان ترين هم 
در منطقه ۱۸ تهران با قيمت 2۴ ميليون تومان بوده و اين 
در حالي است كه در خرداد ماه همين امسال گران ترين 
قيم��ت در منطقه يك ۸۱ ميليون توم��ان و ارزان ترين 
قيمت ه��م در منطقه ۱۸ ح��دود ۱۹.۵ ميليون تومان 
بوده است.  اين اعداد و ارقام نشان مي دهند كه همچنان 
نقدينگي به سمت مسكن در حال حركت است و مسكن 
از يكي از بازارهاي پيشرو نسبت به ساير بازارهاي موازي 
اس��ت. مي دانيم كه بازار مسكن پايتخت رهبر بازارهاي 
مسكن در كشور اس��ت و گراني از بازار مسكن تهران به 
بازار مسكن ساير استان ها سرايت مي كند و هر استاني 
با ش��رايط منحصر به فرد خود از جمله جمعيت، مزيت 
رقابتي جغرافيايي و... نسبت به افزايش قيمت مسكن در 
تهران واكنش نشان مي دهد. نكته جالب توجه اين است 
كه حالي كه قيمت نهايي مس��كن متاثر از افزايش نرخ 
تورم، افزايش قيمت مصالح ساختماني و ... هر روز در حال 
افزايش است، دولت همچنان معتقد است كه ۴ ميليون 
مسكن در ۴ سال را مي تواند با قيمت هر متر مربع كمتر 
از ۸ ميليون تومان احداث كند و به متقاضي تحويل دهد.



پس از اعالم ارس��ال نامه مركز مل��ي فضاي مجازي به 
شركت متا و مشخص كردن مهلت ۱۰ روزه براي تعيين 
نماينده اي در ايران، به نقل از يك رسانه خارجي و از قول 
شركت مالك اينستاگرام و واتس اپ اينطور اعالم شد 
كه ظاهرا پاسخ اين ش��ركت به درخواست ايران منفي 
است. حاال رييس مركز ملي فضاي مجازي مي گويد كه 
عدم پاسخ متا به نامه ايران، مقدمه اي براي فيلتر قانوني 
اينستاگرام اس��ت. او همچنين بار ديگر ۱۰ روز به اين 
شركت فرصت داد تا به خواست ايران جواب مثبت دهد. 
معرفي نماينده قانوني توسط پيام رسان هاي خارجي در 
كشور موضوع جديدي نيست و مسووالن به مراتب درباره 
الزام اين امر طي س��ال هاي گذشته تأكيد كرده بودند. 
مساله اي كه رييس مركز ملي فضاي مجازي هم به آن 
اشاره كرده بود و گفته بود معتقديم رسانه هاي خارجي 
كه بيش از يك ميليون كاربر دارند، حتما بايد داخل كشور 
نماينده داشته باشند و همان قوانيني كه در اروپا وجود 
دارد و اينگونه پيام رسان ها حق ندارند اطالعات مردم اروپا 
را از اروپا خارج كنند، آنها هم نبايد حق داشته باشند كه 
اطالعات اجتماعي و اقتصادي و حريم خصوصي مردم 
ايران را از كشورمان خارج كنند. سياست ما اين است كه 
اينس��تاگرام هم بايد در كشور نماينده پاسخگو داشته 
باشد و اطالعات شهروندان ما را از كشور خارج نكند. اما 
اين موضوع زماني دوباره پررنگ تر مطرح شد كه چند 
ماهي است دو پلت فرم خارجي واتس آپ و اينستاگرام 
بنا به دس��تور مراجع ذي صالح ب��ا محدوديت روبه رو 
شده اند. عيس��ي زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات - در اين باره گفته بود: پلت فرمي كه قواعد 
جمهوري اسالمي ايران را به رسميت نمي شناسد و 
هر از چند گاهي نقش محوري در آشوب ها به عهده 
دارد و موجب ناامني در كشور مي شود، طبيعتًا بستر 

مناسبي براي سرمايه گذاري در كشور نيست. 

   مهلت ۱۰ روزه مركز ملي فضاي مجازي 
به اينستاگرام

چندي پيش مركز مل��ي فضاي مجازي اع��الم كرد كه 
نامه اعتراضي رسمي در رابطه با بسترسازي براي توسعه 
اغتشاشات اخير و عدم پاسخگويي و مسووليت پذيري در 
خصوص مكاتبات رسمي پيشين توسط نهادهاي مسوول 
ايراني به ش��ركت متا )اينستاگرام( ارس��ال كرده است. 
اين مركز با ارس��ال نامه خطاب به مارك زاكربرگ، مدير 
ارشد شركت متا در راس��تاي عدم رعايت قوانين مصوبه 
كشور ايران و قوانين داخلي پلت فرم از طريق دفتر حافظ 
منافع كشور جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن نسبت 
به عملكرد سكوهاي اين ش��ركت اعتراض كرد. بنابراين 
گزارش، در اين نامه اهم اعتراضات مطرح ش��ده توس��ط 
جمهوري اسالمي در خصوص انتشار سازمان يافته اخبار 
خالف واقع، ترويج رفتارهاي تبعيض آميز و نفرت پراكني، 
ترغيب خشونت و ناآرامي هاي اجتماعي، نقض حاكميت 
ملي و نقض حقوق كاربران از طريق اعمال استانداردهاي 
دوگانه و زمينه سازي فعاليت تبليغي و عملياتي گروه هاي 
تروريستي بر روي سكوهاي وابسته به شركت متا، تعميق 
شكاف هاي اجتماعي و تبعيض نژادي و قومي، تجزيه طلبي 
و زمينه سازي براي جرايم س��ازمان يافته از جمله نقل و 
انتقال و معامله سالح جنگي و موادمخدر مطرح شده است. 

همچنين در اين نامه، مركز ملي فضاي مجازي به شركت 
متا فرصت داده تا به منظور فراهم ش��دن امكان فعاليت 
پايدار سكوهاي مذكور اقدامات الزم از جمله معرفي نماينده 
رسمي مسووليت پذير مستقر در ايران حداكثر تا ۱۰ روز 
پس از دريافت نامه از س��وي آن شركت وفق سياست ها 
و مقررات كش��ور درخصوص نحوه فعاليت شركت هاي 
خارجي در حوزه فضاي مجازي كشور صورت پذيرد. پس 
از اين اقدام، خبري هفته پيش توسط برخي رسانه ها به نقل 
از يك نماينده مجلس مبني بر اينكه اينستاگرام و واتس آپ 
به ايران مي آيند منتشر شد؛ اين نماينده مجلس گفته بود 
طبق گزارش هايي كه داده شده، احتمال زياد اينستاگرام 
و واتس اپ به ايران مي آيند و تا جايي كه مطلع هستم به 
اجمال ش��رايط ايران را قبول كرده اند. اما پس از اين ادعا، 
عيس��ي زارع پور- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- در 
حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه هفته گذشته در 
جمع خبرنگاران از پذيرش شروط ايران توسط اينستاگرام 
اظهار بي اطالعي كرد و گفت: من اطالعي ندارم و اين موضوع 
را از نماينده اي كه مطرح كرده است، سوال كنيد؛ چيزي به 
ما واصل نشده است. وي بيان كرد: واتس اپ و اينستاگرام 
در كشورهايي كه پلت فرم غالب هستند، به درخواست 
آن كشور دفتر داشته و قواعد آن كشور را مي پذيرند. نامه 
را مركز ملي زده است و من صبح )چهارشنبه ۲۳ آذر( از 
آنها سوال كردم كه گفتند هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم 
و آنچه از سوي يك نماينده مجلس مطرح شده، حدس 
و گمان است. از سوي ديگر خبري هم به نقل يك رسانه 
خارجي و از قول شركت متا، مالك فيسبوك، اينستاگرام 
و واتس آپ در فضاي مجازي منتشر شد كه طبق آن، اين 
شركت تلويحا نسبت به پذيرش به درخواست ايران براي 
تعيين نماينده اي در تهران پاسخ منفي داده و گفته شده 

بود كه سرگرم اين درخواست نخواهند شد.

   اولتيماتوم مركز ملي فضاي مجازي 
تمديد شد

اما در آخرين اظهارنظرها درباره وضعيت پيام رس��ان ها 
و پلتفرم ه��اي خارجي، ابوالحس��ن فيروزآبادي، رييس 
مركز ملي فضاي مجازي در گفت وگو با هفت صبح درباره 

فيلتر اخير اينستاگرام و واتس اپ گفت: »تا االن مجوزي 
براي بس��تن اينس��تاگرام در هيچ جا به تصويب نرسيده 
اس��ت. آن چيزي كه منجر به محدودسازي دسترسي به 
پيام رسان هاي متا شده، درخواست شوراي امنيت كشور 
بوده و به ش��رايط خاص امنيتي كشور برمي گردد.« او در 
ادامه به نامه نگاري صورت گرفته با زاكربرگ، مديرعامل 
متا اش��اره كرد و گفت: »محتواي نامه اي كه ارسال شده، 
دعوت متا به معرفي نماينده خود در ايران بوده اس��ت. در 
اين نامه به موارد قابل بحثي كه بين م��ا و متا وجود دارد، 
اشاره شده است. به آنها اعالم كرده ايم كه ما حتي بر اساس 
اصولي كه خود متا دارد، ش��اهد تخطي هاي اينستاگرام 
هس��تيم. در هفته اول بعد از حادثه مهسا اميني، هزاران 
عكس خشونت آميز در اينستاگرام منتشر شد. در همين 
اينستاگرام تعداد خيلي بااليي از صفحات با محتواي ساخت 
مواد انفجاري وجود دارد. طبق آنچه شمارش شده است و 
در نامه هم به آن اشاره شده، بيش از سه ميليون و 5۰۰ هزار 
پست با محتواهايي در حوزه هاي خريد، فروش و آموزش 
استفاده از سالح و مواد مخدر وجود دارد. همچنين تعداد 
صفحه هاي غيراخالقي اينستاگرام فارسي به حدود ۱۱ 
ميليون مي رس��د.« فيروزآبادي تأكيد دارد آنها به دنبال 
راهي هستند كه منجر به ادامه فعاليت پايدار پلتفرم هاي 
خارجي از جمله اينستاگرام شود. او در پاسخ به اين سوال 
كه اگر متا به درخواست ايران جواب ندهد، چه سرنوشتي 
در انتظارش هست، اظهار داشت: »فعاًل تصميمي درباره 
آن نگرفته ايم. اين نامه را بر اساس مصوبه سال ۱۳96 شوراي 
عالي فضاي مجازي فرستاديم كه پيام رسان هاي خارجي را 
ملزم به داشتن نماينده در كشور مي كند؛ اگر جواب ندهند 
در حقيقت مقدمه اي براي مجوز قانوني انسداد اينستاگرام 
است.« رييس مركز ملي فضاي مجازي در پاسخ به چرايي 
ارايه مهلت ۱۰ روزه به اين ش��ركت نيز عن��وان كرد: »ما 
موضوعمان كمك به مردم اس��ت. مي خواهيم كسي كه 
فعاليت خبري، اقتصادي يا فعاليت هاي ديگر دارد، مطمئن 
باشد كه مي توان از جرم در اين فضا جلوگيري كرد.« به گفته 
فيروزآب��ادي نامه نگاري با متا در دو مرحله صورت گرفته 
اس��ت. نس��خه الكترونيكي آن هجدهم اكتبر )۲6 مهر( 
ارسال شده و نامه فيزيكي نيز ۲۳ نوامبر )۲ آذر( به دستشان 

رسيده است. اين در حالي است كه مركز ملي فضاي مجازي 
چهارشنبه ۱6 آذر ماه اين نامه نگاري را رسانه اي كرده. او با 
تأكيد بر اينكه ۱۰ روز فرصت داده ش��ده به اتمام رسيده 
است، بار ديگر ۱۰ روز به متا فرصت داد تا نماينده معرفي 
كنند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال 
كه مطمئن هستيد نامه به دستشان رسيده است، اظهار 
داشت: »بله رسيدي كه از طريق پست به دستمان آمده، 
تأييد مي كند كه تحويل آنها داده ش��ده است.« خسارت 
فيلترينگ به كسب وكارها بر هيچ كس پوشيده نيست، آيا 
اين موضوع در تصميم مركز براي فيلتر دايمي اينستاگرام 
تأثيرگذار است؟ فيروزآبادي در پاسخ به اين سوال گفت: 
»قطعًا اين ضرر و زيان در تصميم گيري ها موثر است. اين 
پيام رسان برخالف قوانين كشور ما فعاليت مي كند و اگر 
خسارتي در ميان نبود كه ما مقابلش احتياط نمي كرديم. 
احتياطات ما به اين دليل اس��ت كه مي خواهيم همه 
تبعات قضيه را در نظر بگيريم و كمترين خسارت مادي 
و معنوي براي مردم داشته باشد. مسووالن بايد درباره 
فيلتر دايمي تصميم بگيرند. االن از لحاظ امنيتي به اين 
نتيجه رسيده اند كه به دليل زيان هاي امنيتي، همان 
بهتر كه فعاًل بسته باشد؛ چرا كه چيزي كه در واتساپ و 
اينستاگرام اتفاق مي افتد، ارتباط مستقيمي با خشونت 
دارد.« به گفته وي انس��داد فعلي اينس��تاگرام تاريخ 

انقضايي ندارد و به شرايط خيابان بستگي دارد.

   اولويت هاي درخواست از متا
فيروزآب��ادي مهم تري��ن موض��وع در مذاك��ره ب��ا متا را 
سياست هاي متعارض با جمهوري اسالمي و جهت گيري ها 
دانست و گفت: »ما مشكلي با پيام رساني كه فقط مي خواهد 
به كارش برس��د، نداري��م. حتي اس��تقبال مي كنيم كه 
پلتفرم هاي خارجي در كنار ايراني ها فعاليت كنند، ولي 
اينستاگرام كه پست هاي تشييع جنازه را حذف مي كرد، 
االن تصاوير خشونت هاي خياباني را منتشر مي كند. فقط 
در دو هفته اول پنج هزار و 6۰۰ فيلم خشونت آميز كه در 
آن خون، آتش و سالح وجود دارد، منتشر شد. اين تصاوير 
نه تنها برداشته نمي شوند، بلكه به كاربران پيشنهاد داده 
مي شوند.« وي تأكيد كرد در فاز اول مذاكره اول مي خواهند 
كه آنها )ش��ركت متا( اس��تاندارد دوگانه نداشته باشند و 
دوم اينكه الگوريتم هايش��ان را عليه جمهوري اسالمي 
دستكاري نكنند. فيروزآبادي همچنين گفت بخش اعظمي 
از هشتگ هاي توييتر كار ربات هاست: »موسسات بخش 
خصوصي كه كار داده كاوي را انجام مي دهند، اطالع داده اند 
كه 8۳ درصد از هشتگ ها در توييتر مربوط به كساني است 
كه در ماه بيش از دو هزار توييت دارند و اين رفتاري است 
كه ربات ها انجام مي دهند.« او در پاس��خ به اين سوال كه 
موضع مركز ملي فضاي مجازي درباره حق ناشناس ماندن 
در پيام رسان هااي بومي چيست؟ گفت: »گاهي اين حق 
ناشناس ماندن براي جامعه است و گاهي براي حكومت. 
اولي را مي شود به رسميت شناخت، اما ناشناس ماندن براي 
حكومت معني ندارد؛ يعني براي حكومت فرد بايد مشخص 
باشد. پلتفرم هاي خارجي در همه كشورها اين سرويس 
را به دولت ها مي دهند، ام��ا از همكاري با ايران خودداري 
مي كنند. همين اينستاگرام با تركيه و هند همكاري كامل 
دارد. واتس اپ امكاني را در اختيار هند قرار داده است كه 

خود دولت مي تواند مطلبي را در كانال و گروه پاك كند.«

اخبار

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري
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حال  جديد بورس
دولت نه تنها اكنون با كس��ري بودجه دست كم ۲۰۰ 
هزار ميليارد توماني روبروست كه حاال افزايش حقوق 
اجباري را هم در برنامه قرار داده كه به معناي افزايش 
كسري بودجه مضاعف است. افزايش قيمت دالر تا اين 
ميزان كه طي روزهاي اخير صورت گرفت يك فرصت 
آربيتراژي بود كه به خودي خود فسادزاست. اگرچه ارز 
آزاد اثر خود را روي شركت ها مي گذارد ولي اثر بزرگ تر 
از سمت دالر نيمايي است كه با سرعت خيلي كمتري 
نس��بت به دالر آزاد حركت مي كند و به نظر مي رسد 
دولت بر كنترل قيم��ت دالر نيمايي با وجود معايب و 

زيان آن اصرار دارد.
س��وال اصلي كه درباره سازمان بورس مطرح مي شود 
اين اس��ت كه چ��را به س��مت اس��تاندارد ها حركت 
نمي كنيم؟ب��راي مثال م��ا اكنون ام��كان معامالت 
shortsell )اس��تقراضي( كه مي تواند عامل مهمي 
براي افزايش شناوري سهام شود را نداريم. بحث دوم 
internal information يا ب��ه بيان ديگر رانت 
اطالعاتي است. چرا رييس س��ازمان در مورد قيمت 
ETFها اظهارنظر مي كند؟ در مورد اطالعات داخلي 
شركت ها بايد استانداردها رعايت شود. چرا كه يكي از 
عوامل از بين رفتن اعتماد همين توزيع رانت بين برخي 
افراد است كه اهالي بازار سرمايه را از بازار نااميد مي كند.

بانك مركزي و آينده ارز 
 حوزه هاي مختلف بانكي داشته اند، اين اميد به وجود 

آمده كه در اين بخش گشايش جديدي به وجود بيايد.
در كنار سيگنالي كه جابه جايي در بانك مركزي به بازار 
مي دهد، برخورد با حساب هاي بانكي مشكوك و نظارت 
بر اين بازار از يك سو و تغييراتي كه در كشورهاي همسايه 
مانند  دستورالعمل ارزي اخير طالبان كه معامله فردايي را 
نرخ ارز را ممنوع كرده از سوي ديگر مي تواند بر بازار ارز ما 
تاثير مثبت بگذارد و احتماال در هفته آينده شاهد كاهشي 
شدن نرخ ارز و جبران افزايش هاي ثبت شده در روزهاي 
اخير خواهيم بود. البته اين توقع كه بدون مشخص شدن 
سرنوشت تحريم ها و برجام و عضويت در اف اي تي اف، 
ناگهان قيمت ارز به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كند 

از واقعيت به دور خواهد بود.

آخرين ضربه بر پيكر نحيف 
اقتصاد ايران

فشار بيشتر مالياتي براي وصوِل مالياِت بيشتر هم در 
اين شرايط، نارضايتي ها را بيش��تر خواهد كرد. در اين 
شرايط به نظرم دولت فعال چاپ اوراق و حتي چاپ پول 
را دنبال خواهد كرد )سناريوي رشد بورس هم روي ميز 
است البته!( و اين به معناي تورم بيشتر در ماه هاي آتي 
است. تورم بيشتر باعث فقر بيشتر و فشار بر عموم مردم 
خواهد شد. دولت در ماه هاي آينده يكي از بي سابقه  ترين 
فش��ارهاي اقتصادي و سياس��ي را به خود خواهد ديد. 
با اين وضعي��ت تورمي دولت فقط به دنبال هزينه هاي 
جاري خواهد بود و بعيد است در حوزه عمراني و مسكن 
و... بتوان��د كاري از پيش ببرد. به نظرم اگر دولت فكري 
نكند بار ديگر در ماه هاي آتي ش��اهد كمبود كاالهاي 
اساسي و برخي اقالم ديگر خوراكي خواهيم بود و احتماال 
شركت ها در سال ۱۴۰۲ دوباره به سراغ افزايش قيمت 
محصوالت شان بروند. قبال هم هشدار دادم، تورمي كه 
االن در ارز و طال و بازار خودرو و مسكن و ساير كاالهاي 
بادوام و سرمايه اي مي بينيم تورمي است كه چند ماه قبل 
با تشديد رشد نقدينگي اتفاق افتاد و اول كاالهاي اساسي 
و خوراكي نظير گوشت، مرغ، ماكاروني و... را درنورديد و 

حاال به ارز و مسكن و خودرو رسيده است.

عدم ثبت جراحات وارد شده به 
كاركنان حين كار توسط آمازون

وزارت كار امريكا در بخشي از تحقيق ادامه دار خود 
درباره سياس��ت هاي ايمني آمازون اعالم كرد اين 
ش��ركت جراحت و بيماري هاي مرتب��ط با كار در 
6 انب��ار واقع در 5 ايالت اين كش��ور را اعالم نكرده 
است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، »اداره ايمني 
و بهداشت شغلي امريكا« )OSHA( كه بخشي از 
وزارت كار اين كشور به حساب مي آيد، اعالم كرد 
آمازون ۱۴ مورد جداگانه نقض قانون داش��ته و با 
۲9 هزار دالر جريمه روبرو اس��ت. به طور معمول 
جريمه هاي OSHA  به ازاي هر تخلف نبايد بيش از 
۱۴5۰۰ دالر باشد و بيشتر اوقات براي تخلفات ثبت 
شده، بسيار كمتر است. در اين گزارش به انبارهاي 
آمازون در كل��ورادو، فلوريدا، آيداهو، ايلينوي و دو 
واحد در نيويورك اش��اره شده است؛ اداره ايمني و 
بهداشت شغلي امريكا اعالم كرد همچنان مشغول 

بررسي تخلفات ايمني در انبارهاي آمازون است.

اپل با بهمني از فروشگاه هاي 
اپ روبرو مي شود

كارشناسان پيش بيني مي كنند پس از اجازه نصب 
 ،iOS فروشگاه هاي اپ طرف سوم روي دستگاه هاي
انبوهي از آنها مانند بهمن به بازار سرازير مي شوند و 
به رقبايي بالقوه براي اپ استور تبديل مي شوند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، در حالي كه اپل آماده 
مي شود تا در اتحاديه اروپا اجازه دهد فروشگاه هاي 
اپليكيشن مختلف روي دستگاه هايش نصب شوند، 
رقباي اين شركت خود را آماده مي كنند تا جايگزيني 
براي »اپ استور« ش��وند. قانون بازارهاي ديجيتال 
اتحادي��ه اروپ��ا )DMA( اپل و گ��وگل را مجبور 
مي كند فضايي براي فروشگاه هاي اپ طرف سوم در 
دستگاه هايي با سيستم عامل  iOSو اندرويد فراهم 
كنند. تحت اين قانون كه طي دو سال آينده اجرايي 
مي شود، فروش��گاه هاي اپ طرف س��وم از روشي 
ساده تر به دستگاه هاي آيفون و اندرويد نفوذ مي كنند. 
از س��وي ديگر با اجرايي شدن بندهاي مختلف اين 
قانون، رقبايي از استارت آپ هاي كوچك تر گرفته 
تا آمازون و مايكروس��افت ممكن است سعي كنند 
مش��تريان و توس��عه دهندگان اپ را از اپل و گوگل 
برباين��د. بن وود مدير ارش��د بازاريابي در ش��ركت 
تحليلي »سي سي اس اينسايت« پيش بيني مي كند 
انبوهي از فروشگاه هاي اپ مانند يك بهمن در آينده 
نزديك وارد بازار شوند. او در اين باره مي گويد: اكنون 
همه شركت ها تمايل به فعاليت در اين حوزه دارند 
و هم��ه آنها ديگر نمي خواهند كميس��يوني به اپل 
پرداخت كنند كه در حقيقت آن را نوعي »ماليات« 
مي دانند. هم اكنون كاربران اندرويد مي توانند تمام 
اپليكيش��ن ها را از منابع جايگزين گوگل پلي روي 
دستگاه هايشان نصب كنند. اما براي انجام اين كار 
بايد برخ��ي تنظيمات امنيتي دستگاه هايش��ان را 
خاموش كنند. به نظر مي رسد كوتاه آمدن اپل در 
خصوص اجازه فعاليت به فروشگاه هاي اپليكيشن 
در اتحاديه اروپا، نش��انه اي از برد برخي پيشروان 
صنعت فناوري مانند ايالن ماس��ك )مدير ارشد 
اجرايي توئيتر( و دانيل اك )مدير ارش��د اجرايي 
اسپاتيفاي( باشد. هر دو آنها از پرداخت كميسيون 
۳۰ درصدي به اپل از طريق اپ استور گله داشتند.

تبريك همراه اول به مناسبت 
قهرماني تيم فوتسال ناشنوايان 

ايران در رقابت هاي جهاني
تيم ملي فوتسال ناشنوايان كشور با حمايت همراه اول 
»قهرمان جهان« ش��د. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، تيم فوتسال ناشنوايان 
ايران توانست روز گذش��ته )جمعه ۲5 آذر ۱۴۰۱( در 
فينال نخستين دوره جام جهاني فوتسال زير ۲۱ سال 
كه در كشور مالزي برگزار شد، به مقام قهرماني جهان 
دست يابد. تيم ملي فوتسال ناشنوايان ايران در فينال 
اين رقابت ها به مصاف تيم قزاقس��تان رفت و در پايان 
با نتيج��ه يك بر صفر حريف خود را شكس��ت داد و بر 
سكوي قهرماني جهان ايس��تاد.  تيم ملي ايران در اين 
رقابت ها جمهوري آذربايجان را 8 بر يك، مالزي را 8 بر 
صفر، عربستان را 9 بر ۲، ازبكستان را ۴ بر ۳ و در نهايت 
قزاقس��تان را يك بر صفر از پيش روي خود برداشت و 
به مقام قهرماني رس��يد. به اين مناسبت همراه اول به 
عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور 
و همچنين حامي تيم هاي ملي ناشنوايان كشور، اين 
موفقيت جهاني را به اعضاي تيم ملي فوتسال ناشنوايان، 

كادر فني و عموم مردم ايران تبريك گفته است.

زمان اجراي سرويس هاي 5G  در 
ورزشگاه هاي ايران نرسيده است؟

به گزارش ايلنا، تجربه اس��تفاده از اينترنت 5G در 
ايام برگزاري مسابقات جام جهاني ۲۰۲۲ قطر براي 
ايرانياني كه از سيمكارت هاي همراه اول و رومينگ 
 Vodafone و Ooredoo اين اپراتور ايراني ب��ا
استفاده مي كردند، فضايي را باز كرد و سطح توقع 
را تا جايي ب��اال برد كه تماش��اگران فوتبال هم به 
صف مطالبه گران اينترنت نس��ل پنجم بپيوندند. 
ديداره��اي جام جهاني فوتب��ال ۲۰۲۲ كه از ۲۰ 
نوامبر آغاز شده و تا چندي ديگر )۲۷ آذر ماه( به كار 
خود پايان مي دهد، ب��ا حال و هواي متفاوتي براي 
ايرانيان حاضر در اين رويداد بين المللي رقم خورد 
و توانستند شانه به شانه ساير تماشاگران از اقصي 
نقاط دنيا، به تماشاي رقابت هاي جهاني بنشينند و 
با كيفيت ارتباطات به اصطالح در حد بوندس ليگا، 
به گزارش و مخابره زنده بازي ها از محل سكوهاي 
حاضر در ورزشگاه هاي قطري اقدام كنند. پايداري 
و كيفي��ت ارتباطات س��يمكارت هاي ايراني كه از 
رومينگ با اپراتورهاي قطري استفاده مي كردند، 
با توجه به اينكه براساس برخي آمارهاي ارتباطي 
تا ۷۰ درصد اين كشور تحت پوشش 5G درآمده، 
بي نظي��ر بود و به گفته بس��ياري از ايرانيان حاضر 
در ورزش��گاه ها، احس��اس غرور مي كردند. اما اين 
تجربه، تبعاتي را به دنبال داشت؛ اكنون كسانيكه 
همراه با تيم ملي كشورمان و براي تشويق كاروان 
ملي پوشان به قطر س��فر كرده بودند، توقع دارند 
تا بازي هاي ليگ را نيز با همان امكانات و كيفيت 
برگ��زار كنيم. آن��ان معتقدند وقت��ي اپراتوري با 
بيش از ۱۰۰ ميليون س��يمكارت واگذار ش��ده و 
سطح پوشش تا ۴5 هزار روس��تاي دور و نزديك 
در كش��ور داريم كه تمامي شهرها را تحت شبكه 
نس��ل نوين خود دارد و همچني��ن فناوري 5G را 
روي شبكه واقعي خود پياده سازي كرده و اكنون 
»ركورددار سرعت اينترنت ايران« است، پس امكان 

پياده سازي فناوري هاي نوين ورزشي را نيز دارد.

رييس مركز ملي فضاي مجازي: عدم پاسخ متا به نامه ايران مقدمه اي براي فيلتر قانوني اينستاگرام است

فرصت 10 روزه ديگر به متا

نسل جديد تحريم ها عليه ايران؛ آينده اينترنت اشيا و فناوري اطالعات در خطر است؟
شركت كويكتل قصد دارد مانع فعال شدن ماژول هايش 
در ايران و روسيه ش��ود، اما تبعات اين تصميم چيست؟ 
به گزارش ديجياتو، ايميل يك ش��ركت سازنده ماژول به 
ش��ركاي تجاري اش از احتمال اعمال نس��ل جديدي از 
تحريم ها عليه ايران حكايت دارد. بر اين اساس از ابتداي 
س��ال ۲۰۲۳، ماژول هاي توليدي ش��ركت »كويكتل« 
)Quectel(، يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي س��ازنده 
ماژول هاي حوزه فناوري، در كش��ورهاي روسيه و ايران 
فعال نخواهند شد. تحقق چنين موضوعي مي تواند تبعات 
 IoT بسياري براي كس��ب وكارهاي دانش بنيان و آينده
داشته باش��د، اما تداوم اين تحريم ها مي تواند حتي بازار 
موبايل در ايران را با مشكل مواجه كند. شركت كويكتل 
يكي از توليدكنندگان ماژول ه��اي مخابراتي و ارتباطي 
اس��ت كه محص��والت آن در اي��ران مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند. بررسي ها نشان مي دهد اين شركت تحريم هاي 
جديدي عليه ايران و روسيه تدارك ديده است تا استفاده از 
محصوالتش در اين دو كشور غيرممكن شود. تصويري از 
ايميل اين شركت نشان مي دهد كه به نظر مي رسد كويكتل 
قصد دارد از ابتداي س��ال ۲۰۲۳، مانع رجيس��تر شدن 

ماژول هاي ارتباطي اين ش��ركت در روسيه و ايران شده و 
ماژول هاي GNSS نيز پس از دريافت آپديت جديد، امكان 
موقعيت يابي نداشته باشند. اما پرسش اصلي اينجاست 
كه چنين تحريمي تا چه حد عملي و جدي اس��ت و چه 
تبعاتي به دنبال دارد؟ بايد بدانيم چند شركت بزرگ در دنيا 
همچون كوالكام و مدياتك در زمينه توليد تراشه فعاليت 
مي كنند. شركت هاي تكنولوژي محور ديگري نيز هستند 
كه براي استفاده از قابليت هاي اين چيپست ها، آنها را روي 
يك ُبرد مدار الكترونيكي از پيش طراحي شده قرار داده و 
به اصطالح »ماژول« توليد مي كنند. براي توليد محصوالت 
و كاالهايي كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد نيز 
به اس��تفاده از اين ماژول ها نياز اس��ت. در اكثر كاالهاي 
الكترونيكي از ماژول هاي مختلفي اس��تفاده شده است؛ 
به طور مثال يك دستگاه ردياب خودرو نياز به يك ماژول 
GPS براي مشخص كردن مختصات جغرافيايي و ماژول 
GSM جهت ارسال نقطه به سرور دارد. شركت كويكتل 
)Quectel( يك��ي از توليدكنندگان مطرح ماژول هاي 
M۲M است كه س��هم بازار تقريبًا ۳۷ درصدي در دنيا 
دارد. ماژول هاي  5G ،۴G ،GSM  و GPS اين ش��ركت 

در محصوالت مختلف داخلي و خارجي مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرند. ش��ركت هاي ايراني سازنده محصوالتي 
كه نياز به هر نوع ارتباط )اينترنت اشيا، SMS، تماس( يا 
تشخيص موقعيت جغرافيايي دارند، مي توانند به راحتي از 
ماژول هاي Quectel در محصوالت خود استفاده كنند.

   ماجراي تحريم ايران 
از سوي كويكتل چيست

همانط��ور كه پيش از اين به آن اش��اره ش��د، كويكتل 
تصميم گرفته است تا از ابتداي سال آينده ميالدي ايران 
را در فهرس��ت تحريمي هاي ماژول هاي خود قرار دهد. 
»محس��ن عادلي«، هم بنيان گذار مجموعه سيسوگ، 
مرجع متن باز آموزش الكترونيك و توليدكننده محتوا 
درباره اين صنعت و درباره جزييات اين اتفاق گفت: »اين 
شركت حدوداً سه هفته پيش اعالم كرد از اول سال ۲۰۲۳ 
با اعمال تغييرات��ي در  firmware )يك نوع نرم افزار 
واسط است كه به وسيله آن مي توان با دستگاه كار كرد( 
محصوالت خود، مانع از فعال شدن هر ماژول مخابراتي 
توليدي خود )مثل ماژول هاي ۴G ،GSM ياGPS( در 
روس��يه و ايران شود. همچنين آنها اعالم كرده اند از اين 
تاريخ به بعد، هر آپديت firmware هم كه منتش��ر 
كنند، با چنين قابليتي خواهد بود.« به گفته وي همچنين 
قابليت دانگريد )پايين آوردن نسخه firmware( از اين 
محصوالت گرفته خواهد شد تا نتوان با اين تحريم، مقابله 
كرد. اگر سري به سايت اين شركت بزنيد، خواهيد ديد 
امكان ثبت نام با هويت ايراني در آن فراهم نيست و اين 
شركت به طور مستقيم به ايران محصول عرضه نمي كند. 
عادلي با تأييد اين موضوع گفت: »خيلي از هسته ها و 
نيازهاي اوليه اين شركت از سوي شركت هاي ديگري 
همچون كوالكام كه ش��ركتي امريكايي است، تأمين 
مي شود. كويكتل يك شركت چيني است كه تحت 
تأثير هر اتفاق و تحريمي مي تواند بازار جهاني خود را 
از دست داده و به ورطه نابودي كشيده شود. سهم بازار 
ايران براي آنها ناچيز است و اصاًل تمايلي ندارند هيچ 
ريسكي را در اين زمينه تحمل كنند. اين شركت چند 
سال پيش در دوران برجام در ايران فعاليت كرده، اما 
زماني كه تحريم ها بازگشت، در كمتر از چند روز كليه 

ارتباطاتش را با مشتريان ايراني خود قطع كرد.«

   نسل جديد تحريم ها
اگرچه در اين سال ها محصوالت اين كشور به طور 
غيرمستقيم وارد كشور مي شد، چه شد كه كويكتل 
ناگهان تصميم ب��ه اعمال چنين تحريم س��فت و 
سختي گرفت؟ عادلي در اين باره به ديجياتو گفت: 
»تحريم هاي روس��يه موجب ش��د تا حساسيت و 
نگراني اين شركت براي اس��تفاده از محصوالتش 
در روسيه افزايش يابد. همين موضوع سبب شد تا 
روسيه را در فهرست تحريمي خود قرار داده و اعالم 
كند محصوالتش از سال ۲۰۲۳ در اين كشور فعال 
نخواهد ش��د، اما در حالي كه در ابتدا نامي از ايران 
در فهرس��ت چنين تحريمي نبود، فعل و انفعاالتي 
موجب مي شود تا كويكتل تصميم به غيرفعالسازي 

ماژول هايش در ايران نيز بگيرد.«

   سرنوشت ماژول هاي قديمي چه مي شود؟
عادلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ماژول هايي 
كه تاكنون در ايران مورد اس��تفاده قرار گرفته اند هم 
از كار خواهن��د افتاد يا خير، گفت: »مش��كلي براي 
محصوالتي كه تاكنون فروش رفته اند، پيش نمي آيد، 
اما اگر آنها به روزرساني جديدي دريافت كنند از كار 
خواهند افتاد. البته اكثر شركت ها زماني كه يك ماژول 
و محصول توليدي با آن به پايداري مي رس��د، ديگر 
تمايلي به ارايه آپديت ندارند؛ مگر اينكه بخواهند آن را 
ارتقا دهند يا مشكلي براي محصول پيش بيايد.« وي با 
تأكيد بر اينكه اين شركت ماژول هاي متفاوت و به روزي 
  Smart Modules توليد مي كن��د به يك س��ري
اشاره كرد كه پس از تحريم ها، امكان ارتقاي آنها سلب 
خواهد شد: »اين ماژول ها از هر نظر كامل و گاه شبيه 
يك موبايل بوده كه مجهز به سيستم عامل اندرويد يا 
لينوكس هستند. اس��مارت ماژول ها با قرار گرفتن 
روي ُبرد، امكان ارتباط با دوربين، نمايش��گر و... را 
فراهم مي كنند كه موجب كاهش هزينه و تسهيل 
تولي��د محص��ول نهايي مي ش��ود. ه��رگاه چنين 
ماژول هايي با مشكلي مواجه شده يا نياز به عملكرد 
خاصي داش��تند، به طور غيرمس��تقيم مي ش��د به 
فريمورهاي جديد دست پيدا كرد، اما از سال ۲۰۲۳ 

نيز اين امكان از مشتريان ايراني سلب مي شود.«
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تعادل|
چين در هفته هاي اخير تحركات قابل توجهي در كشورهاي 
حاشيه خليج فارس به خصوص عربستان سعودي، قطر و 
امارات داشته و قراردادهاي سرمايه گذاري هنگفتي به امضا 
رسانده است كه در آينده كار را براي ايران سخت مي كند. 
از منظر تأثيرات اين س��فر بر منافع ايران، روش��ن است 
كه عربستان به مركز ثقل ديپلماسي منطقه اي چين در 
خاورميانه تبديل شده و به نوعي جاي ايران را گرفته است. از 
نظر اقتصادي، توجه به اين نكته اهميت دارد كه ايران نه تنها 
اقتصادهاي غربي را از دست داده است، اكنون بيم آن مي رود 
اقتصاد چين را نيز از دست دهد و پس از كشورهاي عربي به 
عنوان بازيگري درجه دوم در خاورميانه در رادار ديپلماسي 
اقتصادي چين تلقي ش��ود واين يك خطر بالقوه است و 
بايد آن را جدي گرفت. پرس��ش راهبردي از منظر منافع 
ملي اين است كه چرا و به چه داليلي علي رغم توافقنامه 
پرسروصداي همكاري راهبردي ميان ايران و چين، موسوم 
به توافق نامه ۲۵ ساله، چين عمده سرمايه گذاري هاي خود 

را در جهان عرب به ويژه در خليج فارس صورت مي دهد؟ 

  تبعات سرمايه گذاري چين در عربستان
در پنج��اه و يكمين گزارش از سلس��له گزارش هاي اتاق 
ايران در بخش تحوالت جهاني، گس��ترش روابط چين با 
عربستان سعودي مورد بررسي قرار گرفته است. اخير در 
اتفاقي مهم، رييس جمهور چين در مهم ترين سفر خارجي 
خود در دوره پساكرونا، راهي عربستان شد تا اهميت اين 
كش��ور و به طوركلي جهان عرب در ديپلماسي اقتصادي 
چين را به نمايش بگذارد. در اين سفر، »توافقنامه مشاركت 
اس��تراتژيك جامع« ميان طرفين امضا شد. مهم تر آنكه 
چين و عربستان سعودي 34 توافقنامه سرمايه گذاري را 
به امضا رساندند. افزون بر اين، دو طرف از هماهنگي بيشتر 
ميان كالن پروژه راه ابريش��م چين و چش��م انداز ۲030 
عربستان سخن گفته و خواس��تار پيشرفت در مذاكرات 
موافقت نامه تجارت آزاد ميان كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس و چين ش��ده اند. اين سفر كه مهم ترين سفر 
رييس جمهور چين پس از همه گيري كرونا به شمار مي آيد، 
نشان دهنده اهميت فزاينده جهان عرب و به ويژه عربستان 
سعودي در رادار ديپلماسي چين است. برگزاري نخستين 
اجالس سران چين و جهان عرب در رياض و نيز اجالس 
چين- شوراي همكاري خليج فارس نشان مي دهد، پكن 
مي كوشد تا به عربستان سعودي براي ايفاي نقش رهبري 
در جهان عرب كمك كند و اين كشور را به كانون ديپلماسي 
منطقه اي خود در خاورميانه بدل كند. پيش از اين، مصر 
چنين نقشي در ديپلماسي چين در جهان عرب بر عهده 
داشت؛ در حالي كه با اين سفر، اينگونه به نظر مي رسد كه 
اين نقش به عربستان سعودي محول شده است. از ديگر 
سو، با سردي فزاينده رابطه عربستان با متحد سنتي خود، 
يعني اياالت متحده، اين كشور مي كوشد تا آزادي عمل 
بين المللي خود را با نزديك شدن به چين و روسيه افزايش 
دهد. از منظر تأثيرات اين سفر بر منافع ايران، روشن است 
كه آثار منفي به همراه خواهد داش��ت. عربستان سعودي 
همان گونه كه اشاره شد، به مركز ثقل ديپلماسي منطقه اي 
چين در خاورميانه تبديل شده است و به نوعي جاي ايران را 
گرفته است. پيش از تحريم هاي بين المللي، ايران مهم ترين 
شريك تجاري چين و در كنار عربستان سعودي از مهم ترين 
صادركنندگان نفتي به اين كشور بود. با اعمال تحريم هاي 
بين المللي و تداوم بيش از ي��ك دهه اي آنها، نه تنها روابط 
تجاري چين و اي��ران رو به كاهش نهاد، بلكه ايران جايگاه 

خود را در بازار انرژي چين نيز از دس��ت داد و از يكي از سه 
عرضه كننده بزرگ نفت اين كش��ور به يكي از كشورهاي 
كم اهميت در صادرات نفت به چين بدل ش��د. در شرايط 
كنوني، كش��ورهاي كليدي صادر كننده نفت به چين در 
خاورميانه جملگي كش��ورهاي جهان عرب اند. در همين 
راستا، كش��ورهايي مانند امارات و عراق جايگزين ايران در 
بازار نفتي چين ش��ده اند. افزون بر اين، عربستان سعودي 
بدل به مهم ترين ش��ريك تجاري چين در خاورميانه شده 
است. براساس اطالعات منتشر شده در گزارش اتاق ايران، 
حجم تجارت دو كش��ور از ۵0 ميليارد دالر در سال ۲0۱۷ 
به 8۷ ميليارد دالر در س��ال ۲0۲۱ افزايش يافته است كه 
جهش قابل توجهي را نشان مي دهد. عربستان سعودي در 
س��ال ۲0۲۱ برابر۵۶ ميليارد دالر به چين صادرات داشته 
است كه رقم قابل توجهي محسوب مي شود؛ اين در حالي 
اس��ت كه در همين بازه زماني، روابط تجاري ايران و چين 
پيوسته رو به كاهش بوده است. در كنار عربستان سعودي، 
امارات عربي متحده نه تنها بدل به هاب لجس��تيك جاده 
ابريشم در خاورميانه شده است، بلكه ميزبان بيش از ۶000 
ش��ركت چيني اس��ت و تا پيش از بحران كرونا 4۵0 هزار 
شهروند چين در اين كشور زندگي مي كردند. عالوه بر اين، 
۶۶ درصد صادرات چين به كشورهاي خاورميانه از طريق 
امارات صورت مي گيرد. در تصوير كالن، حجم تجارت چين 
و جهان عرب در سال ۲0۲۱ حدود 330 ميليارد دالر بوده 
اس��ت كه نسبت به سال پيش از آن، حدود 3۷ درصد رشد 
كرده است. از زمان اجرايي شدن ابتكار كمربند و راه يا كالن 
پروژه ابريشم تاكنون، چين حدود ۲00 پروژه در حوزه هاي 
مختلف با كشورهاي عربي را اجرايي كرده است؛ اين در حالي 
است كه در طي همين مدت، هيچ پروژه مهمي ميان ايران و 
چين در حوزه كالن پروژه ابريشم اجرايي نشده است. از جمله 
پروژه هاي ميان چين و كشورهاي عربي، احداث نخستين راه 
آهن سريع السير و برقي مصر است كه سال گذشته توسط 
شركت هاي چيني در اين كشور وارد فاز اجرايي شد؛ درحالي 

كه برقي كردن راه آهن مشهد- تهران از سال ۲0۱۷ تاكنون 
در پيچ و خم قرار دارد و هنوز شركتهاي چيني در اين باره 
فعاليت چنداني انجام نداده اند. تبديل شدن جهان عرب و به 
ويژه عربستان سعودي و امارات به كانون ديپلماسي اقتصادي 
چين در خاورميانه، براي دول��ت و بخش خصوصي ايران 
هشدار دهنده است. در صورتي كه موقعيت اين كشورها به 
عنوان شركاي اصلي چين در خاورميانه تثبيت شود و آنان 
از آزادي عمل كامل در تعامل با غرب و روسيه نيز برخوردار 
باشند، سرعت رشد و توس��عه اقتصادي آنها بسيار فراتر از 
ايران خواهد بود. اين رش��د در ميان مدت، ثروتي را در اين 
كشورها توليد مي كند و چنان پيوندهاي آنها با قطب هاي 
قدرت و ثروت را تنگاتنگ مي سازد كه ايران توان رقابت با آنها 
را نخواهد داشت. از نظر اقتصادي، توجه به اين نكته اهميت 
دارد كه ايران نه تنها اقتصاد هاي غربي را از دست داده است، 
اكنون بيم آن مي رود اقتصاد چين را نيز از دست دهد و پس 
از كشورهاي عربي به عنوان بازيگري درجه دوم در خاورميانه 
در رادار ديپلماسي اقتصادي چين تلقي شود. در دو هفته 
اخير چين يك قرارداد ۶0 ميليارد دالري ۲۷ ساله با قطر 
امضا كرده است و اكنون حدود 30 ميليارد دالر موافقتنامه 
و قرارداد با عربستان سعودي امضا كرده است؛ در حالي كه 
در سال هاي اخير توافق معناداري در حوزه اقتصادي ميان 
ايران و چين صورت نگرفته است. تبديل شدن كشور به 
يك بازيگر درجه دوم در ديپلماسي اقتصادي چين 

يك خطر بالقوه است و بايد آن را جدي گرفت.

  رويدادهاي مهم ديگر
كه به نفع ايران نيست

در بخ��ش ديگري از اين گزارش آمده اس��ت: پيامدهاي 
اعمال سقف قيمت براي فروش نفت روسيه، تالش روسيه 
براي اتحاديه گازي با آسياي مركزي و ايجاد ساختارهاي 
مالي در بريكس و درنهايت هشدار آلمان نسبت به جنگ 
تجاري امريكا با اتحاديه اروپا، از ديگر اخبار مهم بين المللي 

است كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. در 
تحوالت منطقه اي، يك بار ديگر ضعف ديپلماسي اقتصادي 
ايران خود را نشان مي دهد. داده هاي جديد دولت قزاقستان 
نشان مي دهد كه حمل ونقل كاال از مسير كريدور مياني كه 
چين و آسياي مركزي را با عبور از خزر و از طريق آذربايجان 
به تركيه و اروپا وصل مي كند در ۱0 ماه نخست سال ۲0۲۲ 
رشد 800 درصدي داشته است. اين كريدور در رقابت با 
موقعيت ژئواكونوميك ايران، به ويژه كريدور شمال- جنوب 
و كريدور چين -آسياي مركزي-غرب آسيا قرار مي گيرد و 
پيشرفت آن به معناي تضعيف موقعيت ژئواكونوميك ايران 
است. تالش دولت تركيه براي تضمين جريان ارزي جديد 
از كشورهاي »دوست«، از جمله عربستان سعودي و قطر 
از ديگر تحوالت منطقه است. با نزديك شدن به انتخابات 
سرنوشت ساز اين كشور در ماه ژوئن ۲0۲3، اقدامات در 
جهت حمايت از لير تركيه و ممانعت از ايجاد توفان ديگري 
از افزايش قيمت ها، در تعيين سرنوش��ت انتخابات حائز 
اهميت است. كمبود منابع ارزي، به عنوان يكي از عوامل 
اصلي آشفتگي اقتصادي تركيه به شمار مي رود. از جمله 
رويدادهاي مهم ديگر بايد به فعال تر ش��دن اسراييل در 
منطقه اشاره كرد. همكاري اسراييل و قطر در ميدان گازي 
صيدون و تقويت مبادالت تجاري اين كشور با مصر از اين 
منظر قابل توجه است. در بخش داده هاي تازه آمارهاي اداره 
كل گمرك چين حاكي از اين است كه واردات طالي روسيه 
به چين در ماه اكتبر به ۲.۱۶ تن رسيد كه باالترين رقم در 
هفت سال گذشته به شمار مي رود. تحريم طالي روسيه 
از سوي غرب، زمينه را براي توجه فزاينده توليدكنندگان 
روس به ب��ازار چين فراهم آورده اس��ت. داده هاي تازه 
گمرك چين همچنين نشان مي دهد كه تجارت بين 
روسيه و چين در سال جاري به رشد خود ادامه داده است 
و در 9 ماه نخست، به ۱۲9 ميليارد دالر رسيده است. در 
همين راستا، گردش مالي تجاري در سه فصل نخست 

سال جاري، نزديك به 30 درصد افزايش يافته است.
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مطالبه ارزي صادركنندگان
از دو قوه

با هدف ايجاد امنيت غذايي، افزايش س��طح صادرات 
محصوالت كشاورزي و حفظ بازارهاي صادراتي، حذف 
پيمان سپاري ارزي در حوزه كشاورزي از سوي بخش 
خصوصي دنبال مي شود. طي نشستي كه با پيگيري 
كميسيون كشاورزي اتاق ايران در مجلس برگزار شد، 
صادركنندگان محصوالت كش��اورزي به ويژه اعضاي 
انجمن خشكبار، دغدغه هاي خود را كه منجر به كاهش 
ميزان صادرات در اين حوزه شده است، تشريح كردند. 
پيمان س��پاري ارزي مهم ترين مانعي بود كه از منظر 

فعاالن بخش كشاورزي بايد به طور كامل حذف شود.
به اعتقاد آنها برگرداندن ارز در شرايط كنوني منجر به 
طوالني شدن روند صادرات و در نتيجه از دست رفتن 
بازارها شده است كه در نتيجه كاهش ميزان صادرات 
را به دنبال دارد. بخش خصوصي با نگاه به شرايط حاكم 
بر منطقه، معتقد است كه ايران مي توانست پررنگ تر 
از قبل در تامين نيازهاي ساير كشورها به محصوالت 
كشاورزي ايفاي نقش كند؛ اما متاسفانه به دليل وضع 
قوانين بازدارنده، فرصت ها را براي ارزآوري به كشور از 
دس��ت داده و مي دهد و بازار را به رقبايي چون تركيه، 
امريكا و اسپانيا كه در بحث خشكبار و زعفران پيش رو 
هستند، واگذار مي كند. در اين بين محسن اميني، رييس 
كميسيون كشاورزي اتاق ايران نيز به اهميت امنيت 
غذايي در كشور كه امروز به يكي از دغدغه هاي اصلي 
در جامعه جهاني تبديل شده است، اشاره و تصريح كرد: 
متناسب با وضعيت موجود، انتظار بخش خصوصي اين 
است كه دولت و مجلس در كنار هم تمام ظرفيت هاي 
خود را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند تا ارزآوري 
الزم به كش��ور اتفاق افتد و س��طح صادرات غيرنفتي 
افزايش يابد؛ اما در عمل عكس آن را شاهد هستيم. اين 
فعال اقتصادي از مش��كالتي گفت كه صادركنندگان 
خش��كبار با آنها دست به گريبان هس��تند. بر اساس 
اظهارات او شكافي قيمتي به ارز آزاد و ارز نيمايي و تاكيد 
بانك مركزي به تداوم روند پيمان سپاري ارزي موجب 
شده تا رغبت صادركنندگان به نام و واقعي براي ادامه اين 
مسير از بين برود و افراد جديدي كه صادركننده نبودند 
وارد ميدان شوند. اين معضل موجب شده تا عالوه بر 
كاهش ميزان صادرات، شاهد از دست رفتن بازارها 
باشيم. اميني بر لغو پيمان سپاري ارزي تاكيد كرد و 
گفت: صادركننده براي ادامه حركت بايد ارز صادراتي 
را به كشور برگرداند؛ اما اين روند با نظام هاي تعريف 

شده توسط بانك مركزي امكان پذير نيست.

قيمت آجيل شب يلدا؛ 
حداكثر ۳۵۰ هزار تومان

رييس اتحاديه فروش��ندگان آجيل و خشكبار تهران 
گفت: قيمت آجيل يلداي ممت��از حداكثر 3۵0 هزار 
تومان است. غالمرضا خدامي در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه عرضه و تقاضا قيمت اصلي اجناس را مشخص 
مي كند، اظهار كرد: كمبود خاصي در زمينه خشكبار 
نداريم به جز چند نوع كه رايزني به جهت واردات اين 
نوع محصوالت در حال انجام است. وي ادامه داد: قيمت 
آجيل يلداي ممت��از حداكثر تا مبلغ 3۵0 هزار تومان 
است. رييس اتحاديه فروشندگان آجيل و خشكبار 
تهران اضافه ك��رد: با توجه به اينكه مق��دار و درصد 
استفاده از اجناس تشكيل دهنده آجيل در مخلوط 
كردن قيمت واقعي را مشخص مي كند بعضا به جهت 
اينكه قيمت آجيل شب يلدا ارزان تر تمام شود برخي 
كسبه سليقه اي عمل كرده و بادام زميني ريز يا درشت، 
ميوه خشك ارزان قيمت، انواع برگه، فندق خام به جاي 
مغز فندق و نخودچي را در آجيل ش��ب يلدا مخلوط 
كرده و قيم��ت را كمتر مي كنن��د. وي تصريح كرد: 
كسبه آجيل فروش با توجه به درصد مخلوط كردن 
آجيل نهايت همراهي و مش��تري مداري را همچون 
سال هاي كرونا با مردم دارند تا همه خانواده ها در كنار 

هم بزرگ ترين شب سال را به خوشي سپري كنند.

بي اثري نوسانات نرخ دالر
 بر قيمت لوازم خانگي 

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينكه 
افزايش نرخ ارز تاثيري بر قيمت لوازم خانگي و تقاضا 
در اين بازار نداشته، گفت كه مغازه داران هم نمي توانند 
قيمت ها را باال ببرند، چراكه به دليل ركود حاكم بر بازار، 
افزايش قيمت، خودزني است. در هفته هاي اخير نرخ 
ارز سير صعودي داشته و اين وضعيت بر بازارهاي ديگر 
از جمله مسكن، خودرو و غيره هم اثر داشته است. اكبر 
پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار 
لوازم خانگي گفت: افزايش نرخ ارز تاثيري بر قيمت 
لوازم خانگي و تقاضا در اين بازار نداشته است. به گفته 
وي قيمت ها تغيير نكرده، چرا كه اگر شركت ها قيمت 
محصوالت خود را افزايش دهند، كسي كاال نمي خرد. 
البته زمزمه هايي براي افزايش قيمت شنيده مي شود، 
اما تاكنون ش��ركتي قيمت ها را افزايش نداده است. 
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينكه 
قدرت خريد هم افزايش نداش��ته كه انتظار افزايش 
تقاضا يا كاهش ركود داشته باشيم، تصريح كرد: اينكه 
مردم نگران افزايش بيش��تر قيمت ها باشند و خريد 
كنند هم درست نيست، چون مردم در حال حاضر هم 
پول ندارند و مي دانند گران تر هم شود اتفاقي نمي افتد. 
پازوكي در پاس��خ به اينكه آيا مغازه داران، با افزايش 
نرخ ارز قيمت كاالهاي خود را افزايش نداده اند، گفت: 
مغازه داران هم نمي توانند قيمت ها را باال ببرند، چرا كه 
دنبال مشتري هستند. ركودي كه براي كارخانه دار 
هس��ت، براي آنها هم وجود دارد و افزايش قيمت در 
اين وضعيت خودزني است. گفتني است اواخر خرداد 
امس��ال س��خنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( از صدور مجوز افزايش ۱۵ درصدي قيمت 
براي تلويزيون و ۱0 درصدي براي يخچال، يخچال 

فريزر و ماشين لباسشويي و ظرفشويي خبر داده بود.

ريشه هاي بازگشت آرامش
به بازار مرغ

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
كاهش حضور دستوري دولت در صنعت مرغ و عمل 
به خواس��ته فعاالن اقتصادي، عامل��ي براي كاهش 
التهابات و بازگشت آرامش نسبي به بازار بوده است. 
احمدرضا فرشچيان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ما 
در بخش خصوصي و اتاق بازرگاني، بارها اعالم كرده ايم 
كه وقتي نقش دولت در تصدي گري اقتصادي كاهش 
پيدا كرده و بازار بر اس��اس واقعيت هاي خود حركت 
كند، مي توان انتظار داش��ت كه ش��رايط چه به نفع 
توليدكننده و چه به نفع مصرف كننده تغيير وضعيت 
پيدا كند. در واقع آنچه كه در ماه هاي گذشته در بازار 
مرغ ديده ش��ده، نش��انه اي از جنبه هاي مثبت اين 
رويكرد است. وي با بيان اينكه نسبت به سال گذشته، 
ميزان التهابات بازار مرغ به حداقل رسيده است، بيان 
كرد: اين در حالي است كه دولت صرفا نقش خود در 
تامين ارز نهاده هاي دامي را كنار گذاش��ت اما همين 
اصالح باعث شد كه ما ديگر مشكالتي مانند كمبود 
مرغ در ب��ازار، تغيير جدي قيمت ه��ا در كوتاه مدت 
و نگراني هاي جامعه را نداش��ته باشيم و امروز حتي 
مي توان گفت كه ما مازاد بر نياز داخلي نيز مرغ توليد 
مي كنيم. عضو اتاق بازرگاني تهران در پاس��خ به اين 
سوال كه آيا كاهش قدرت خريد نيز در رسيدن به اين 
مازاد توليد نقش داشته؟ گفت: قطعا همين طور است 
و البته اين موضوع به شرايط اقتصادي ما بازمي گردد. 
در كنار آن ما با يك اصالح الگوي مصرف نيز مواجه 
بوده ايم و در كنار هم قرار گرفتن اين شرايط همراه 
با بهبود ش��رايط توليد با كاهش نقش دولت باعث 
رسيدن به اين عملكرد شده است. فرشچيان درباره 
امكان صادرات مرغ ايراني نيز تصريح كرد: ما تا چند 
س��ال قبل صادركننده مرغ بوده ايم و قطعا در اين 
حوزه هم تجربه كافي وجود دارد و هم ظرفيت هاي 
خوب��ي داريم. با اي��ن وجود اما دول��ت بايد تكليف 
صادركنندگان را روشن كند. يعني اين طور نباشد كه 
صادركننده سرمايه گذاري كرده، توليد كند و وقتي 
قصد صادرات داشت ناگهان با ممنوعيت مواجه شود. 
اينكه ما هر چند ماه يك بار سياست صادراتي را تغيير 
دهيم قطعا به ضرر توان صادراتي ما تمام خواهد شد.

ويژه

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مركزي: 

۹۳ تقاطع در جاده هاي اصلي 
استان مركزي ايمن سازي شد

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
گفت: 93 تقاطع راه هاي روستايي با جاده هاي اصلي 
اين استان امسال ايمن سازي شد.  »مهرداد جهاني« 
افزود: ۱۵ تقاطع روس��تايي به جاده ه��اي اصلي در 
شهرستان ساوه، چهار تقاطع در شهرستان زرنديه، 
۶ تقاطع در شهرستان  غرق آباد و تفرش، ۱0 تقاطع در 
جاده هاي شهرستان آشتيان، ۲ تقاطع در شهرستان 
فراهان و س��ه تقاطع در شهرس��تان هاي كميجان و 
خنداب ايمن سازي ش��دند. وي ادامه داد: همچنين 
۱۵ تقاطع در جاده هاي شهرس��تان شازند، ۶ تقاطع 
در شهرستان اراك، ۱۵ تقاطع در شهرستان خمين، 
هش��ت تقاطع در شهرستان محالت و هشت تقاطع 
راه هاي روستايي به جاده هاي اصلي شهرستان دليجان 
امس��ال در راستاي كاهش حوادث جاده اي در استان 
مركزي ايمن سازي شدند. مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان مركزي خاطرنشان كرد: ۱04 
پل نيز امس��ال در جاده هاي اين استان تعمير شد كه 
۱۲ پل در شهرستان س��اوه، ۱۵ پل در زرنديه و غرق 
آباد، هفت پل در شهرس��تان هاي تفرش و آشتيان، 
۱۷ پل در شهرستان هاي فراهان و كميجان و ۱۱ پل 

در شهرستان هاي خنداب و شازند تعمير شده  است. 

رفع ۶۳  نقطه حادثه خيز
در همدان

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان با 
بيان اينكه رفع ۶3 نقطه حادثه خيز شناسنامه دار و نقاط 
حادثه خيز بدون شناسنامه در اولويت است، گفت: تالش 
معاندان در به چالش كشاندن حمل و نقل استان راه به 
جايي نبرد.  صفر صادقي راد در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: طي دو سال گذشته اعتبارات سازمان راهداري 
رشد چشمگيري داشته به طوري كه از مصوبات سفر 
رييس جمهور مبلغي معادل سه هزار و ۵00 ميليارد 
تومان تخصيص يافته كه بناست براي رفع ۶3 نقطه 
حادثه خيز شناسنامه دار و نقاط بدون شناسنامه هزينه 
شود.  وي با بيان اينكه اعتبارات استاني كفاف نمي دهد 
اما با اين حال اقدامات درخوري صورت گرفته اس��ت، 
افزود: يكي از اقدامات مه��م پرداخت به موقع حقوق 
نيروهاي حجمي است به نحوي كه در اين رابطه هيچ 
مشكلي وجود ندارد.  مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اس��تان همدان با تاكيد بر اينكه سامانه هاي 
هوشمند همدان دو برابر ميانگين كشوري است، عنوان 
كرد: هم اكنون ۶۷ سامانه دوربين كنترل سرعت فعال 
است و تا پايان س��ال اين عدد به حدود يكصد سامانه 
خواهد رس��يد.  وي در ادامه به اخذ مجوز 3۱ سامانه 
جديد اش��اره كرد و گفت: اين مهم از محل اعتبارات 
راهداري تامين شده است.  صادقي راد در بخش ديگري 
از سخنانش خاطرنشان كرد: در سال جاري 40 هزار 
دستگاه كاميون از همدان به بنادر جنوبي اعزام شده 
كه نشان از سرآمد بودن استان دارد، به ويژه اينكه اين 
تعداد كاميون عالوه بر تامين نياز استان به ديگر استان ها 
نيز خدمات رس��اني كردند.  وي با بيان اينكه تالش 
معان��دان در بحث به چالش كش��اندن حمل و نقل 
استان راه به جايي نبرده اس��ت، ادامه داد: امسال 
يكصد هزار تن افزايش حمل بار صورت گرفته است.

تبعات سرمايه گذاري چين در عربستان؛ ايران بازيگر درجه دوم در رادار ديپلماسي اقتصادي چين در خاورميانه مي شود؟

 پاتك  اقتصادي  چين  به  ايران 

وزارت صمت: قيمت هاي كاذب به زودي كاهش مي يابد!

۵  دليل گراني خودرو  به روايت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشي به واكاوي علل 
نابسامان شدن بازار خودرو طي سال هاي اخير پرداخت و 
اعالم كرد: معضل بازار خودروي كشور از سال 9۷ تاكنون 
وجود داشته اس��ت و داليل ذيل باعث ايجاد تالطم در 
بازار خودرو در چند سال اخير بوده است. اين وزارتخانه 
در گزارشي ضمن برشمردن ۵ دليِل گراني خودرو طي 
سال هاي اخير، اعالم كرد كه با تدابير همه جانبه وزارتخانه 
از جمله تس��هيل واردات خودرو بزودي شاهد كاهش 

قيمت هاي كاذب در بازار خواهيم بود.
۱. كاهش توليد خودروسازان داخلي از سال 9۷ به ميزان 
نصف س��ال ۱39۶ و عدم اهتمام دولت گذشته براي رفع 
مشكالت اين صنعت، در حالي كه دولت سيزدهم در يك 

سال اخير عرضه و توليد خودرو را به شدت افزايش داد.
۲. تولي��د خودروهاي ناق��ص و دپ��وي آن در پاركينگ 
خودروسازان كه به سبب نقص و كامل نبودن امكان عرضه 

به بازار را نداشتند.
3. تبديل خودرو به كاالي سرمايه اي. در شرايط ناشي از 

متغيرهاي كالن اقتصادي كشور و شرايط تورمي.
4. هجوم دالالن به اين بازار به سبب قيمت گذاري دستوري 
در محصوالت خودروسازان داخلي و تفاوت ايجادشده در 

بازار و رونق سوداگري.
۵. عدم وجود اهرم هاي الزم براي اخذ ماليات بر درآمدهاي 
اتفاقي و سودهاي بادآورده ناشي از سوداگري )به علت عدم 

تصويب آن در مجلس( .
عوامل فوق الذكر سبب شدند كه مساله خودرو از سال 
9۷ تا پايان سال گذشته به گره كوري تبديل شود. از 
پايان سال گذشته با اجراي برنامه هاي تحولي وزارت 
صمت تاكنون تحويل خودرو در سال جاري بيش از ۵0 
درصد رشد داشت و عماًل جريان توليد در سال جاري 
تاكنون تثبيت شد. از سوي ديگر از شهريور سال جاري 
عماًل توليد خودروهاي ناقص متوقف شد و خودروهاي 
دپو ش��ده در پاركينگ ها هم به صفر رسيد. بنابراين 
يك��ي از عوامل و يك عارضه مزم��ن كه بيش از چهار 

سال بازار خودروي كش��ور را متالطم مي كرد؛ كاماًل 
درمان شد اما مساله بازار خودروي كشور جنبه هاي 
ديگري نيز دارد. در پي افزايش توليد و سپس با اجراي 
طرح موفق فروش از طريق سامانه يكپارچه خودرو؛ 
محصوالت يكي از خودروس��ازان بعد از چهار سال از 
قرعه كشي خارج شد و عماًل ديگري نيازي به ادامه طرح 
نبود چون تنها عرضه يك خودروس��از در قرعه كشي 
مانده بود و تاكنون نيمي از ظرفيت توليد محصوالت 
خودروس��ازان از فرآيند قرعه كشي خارج و در بورس 
كاال عرضه مي شود. در چند ماه گذشته، طرح عرضه 
خودرو در بورس كاال به آزمون گذاشته شد و به عنوان 
يكي از شيوه هاي قيمت گذاري و عرضه خودرو به بازار 
مورد پذيرش قرار گرفت، با اعالم شرايط عرضه توسط 
وزارت صمت كه الزم االجرا بود تا در كنار افزايش توليد 
خودروس��ازان و تنظيم گري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و شركت بورس كاالي ايران، پاسخگوي بخشي 

از تقاضاي مصرف كنندگان واقعي باشد.

  شروط عرضه خودرو در بورس كاال
عرضه محصوالت خودروسازان در بورس كاال در راستاي 

تنظيم بازار با رعايت اين شرايط بايد صورت پذيرد: 
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار 
دستگاه در هر محصول براي دو شركت بزرگ خودروساز 
و براي ساير شركت هاي خصوصي حداقل به ميزان ۵00 

دستگاه است.
۲- شركت هاي خودروساز موظف اند فهرست خريداران 
محصوالت طي 48 ماه گذشته را پيش از هر عرضه به بورس 
كاال اعالم نمايند تا تمامي افراد فهرست تجميع شده مذكور 
و همچنين خريداران دوره هاي پيش در بورس كاال )كه 
اطالعات آنها نزد س��ازمان بورس موجود است( از شمول 

خريد در هر عرضه جديد خارج شوند.
3- خودروسازان موظف اند تعهدات قانوني ابالغي )نظير 
طرح جواني جمعيت، اس��قاط خودرو و …( را متناظر با 

عرضه ها در بورس كاال انجام دهند.
4- خودروسازان موظف اند برنامه ريزي الزم در خصوص 

عرضه در بورس را مطابق مجوزهاي فروش اعطا ش��ده به 
گونه اي انجام دهند كه خدشه اي در تعهدات پيشين ايشان 

ايجاد نشده يا تعهدات معوق جديد ايجاد نشود.
 ۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده يا مشتقات 
مالي وابسته به خودرو اعم از گواهي سپرده، معامالت سلف و 
سلف موازي استاندارد يا هر نوع اوراق بهادار يا پشتوانه دارايي 
)ABS( مبتني بر خودرو در ب��ورس كاال با توجه به آنكه بر 
تعهدات آتي هر خودروس��از تأثير مي گذارد، مستلزم اخذ 
مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در اين راستا، 
با توجه به عدم رعايت بند اول اين بخش��نامه در عرضه يك 
محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنايع 
حم��ل و نقل وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در نامه اي به 
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي ايران، خواس��تار ابطال 
معامالت اين روز و رعايت تمامي شرايط بخشنامه ابالغي 
به خودروسازان ش��د. همچنين در پي عدم رعايت شرايط 
رقابت و ميانگين قيمت يك محصول ديگر گروه بهمن در 
روز چهارشنبه ۲3 آذر، كميته معامالت شركت بورس كاالي 
ايران، معامالت اين روز را تأييد نكرد. لذا نهادهاي حاكميتي 
ناظر و تنظيم گر بازار كاالي فيزيكي خودرو با رصد دقيق و 
بررسي نحوه عرضه خودرو در بورس كاال، از تمامي امكانات 
و اختيارات خود براي مقابله با شكل گيري تقاضاي كاذب در 
دوگانه »قيمت بورسي قيمت بازار« و افزايش قيمت ها استفاده 
مي كنند تا از بروز رفتارهاي انحصاري و شبه انحصاري پس 
از عرضه خودرو در بورس كاال جلوگيري شود. از سوي ديگر، 
با بررسي روند تغييرات قيمت خودرو و ارز در شش ماه اخير، 
همبستگي افزايش قيمت خودرو در بازار به واسطه افزايش 
قيمت ارز قابل مشاهده است. همچنين روند تغييرات دالر و دو 
خودروي نمونه ايران خودرو و سايپا در شش ماهه اخير نسبت 
به قيمت آن در تير سال جاري، بيانگر رشد ۱۷ درصدي دالر 
در ماه آذر نسبت به ماه تير بوده، كه به تبع آن، قيمت خودرو 
نهايتاً 9درصد رشد داشته است. بنابراين پيش بيني مي شود 
با تدابير همه جانبه وزارت صمت از جمله تس��هيل واردات 
خودرو بزودي شاهد كاهش قيمت هاي كاذب در بازار باشيم.
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خبرروز

نخستين تزريق داروي بيماران SMA انجام شد
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اعالم كرد: نخستين تزريق داروي بيماران SMA )بيماري آتروفي نخاعي عضالني( در مركز طبي 
كودكان مفيد تزريق شد. بيماري آتروفي نخاعي عضالني )SMA( از بيماري هاي ژنتيك پيشرونده سيستم عصبي عضالني است كه 
در سال هاي اخير درمان دارويي نوين براي پيشگيري از پيشرفت بيماري در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اكنون در كشور ما 
بيماراني با سن كمتر از ۲ سال مي توانند از طرح درمان بهره مند شوند. اين دارو در پنج تزريق اول هر ۲ هفته يك بار انجام مي شود و 
ششمين تزريق به فاصله چهار ماه از آخرين تزريق انجام خواهد شد و در طول اين مدت، وضعيت باليني بيمار پيگيري و پايش مي شود. 

ميزان اثرگذاري دارو بر روي بيمار با سن بيمار رابطه معكوس دارد يعني هرچه سن كمتر باشد بيمار پاسخ بهتري خواهد گرفت. 

رويداد

گوزن زرد ايراني گونه اي در خطر انقراض است، تا چند 
سال گذشته بيش از ۵۰۰ راس در مراكز تكثير وجود 
داشت اما اكنون به حدود ۲۷۰ راس كاهش يافته است و 
مساله مهم تر اينكه از اين تعداد فقط ۷۰ راس ماده و بقيه 
نر هستند كه زنگ خطري براي بقاي اين گونه ارزشمند 
خواهد بود. با توجه به توسعه زندگي شهري و همچنين 
تاثير تغييرات اقليمي بر طبيعت طي چند دهه اخير 
شاهد كاهش جمعيت تعدادي از گونه گوزن ها و حتي 
از بين رفتن جمعيت برخي از آنها هس��تيم كه زماني 
گستره وسيعي از طبيعت زير سم آنها بود كه خرامان 
بر آن گام مي گذاش��تند، يكي از اين گونه ها گوزن زرد 
ايراني است كه بومي كشور ما است، اين حيوان زيبا با 
خال هاي سفيد بر روي بدنش هر بيننده اي را محسور 
زيبايي خود مي كند، تا مدت ها اينطور به نظر مي رسيد 
كه اين گونه ارزشمند منقرض شده اما دهه ۴۰ بود 
كه مشخص شد گوزن زرد در مناطقي از دز و كرخه 
خوزس��تان وجود دارد؛ در آن زمان بارقه اميد در 
دل ها درخشيد و كانون وقت شكار در سال ۱۳۴۲ 
زنده گي��ري و انتقال تعدادي از اي��ن گوزن ها را به 
مناطق جديد با هدف تكثير در دستور كار قرار داد.

    دشت ناز و جزيره اشك 
خانه دوم گوزن هاي زرد ايراني

بع��د از اين تصميم، گروه��ي متخصص به همراه 
تجهيزات م��ورد نياز از كانون ش��كار با همراهي 
پارك وحش تهران به منطقه كرخه اعزام شدند و 
با نصب تور زنده گيري حيوانات و تالش ۶ هفته اي 
موفق به زنده گيري چهارراس گوزن زرد ايراني )۲ 
ماده و ۲ نر( شدند، چند ماه بعد از آن دوباره همان 

گروه موفق به زنده گيري دو گوزن ديگر يك نر و 
يك ماده شدند و آنها را به باغ وحش تهران منتقل 
و بعد از آنجا به منطقه اي ۵۵ هكتاري در مازندران 
بردند. آن زمان بود كه پارك كوچكي در دش��ت 
ناز مازن��دران خانه دوم تعدادي از گوزن هاي زرد 
ايراني شد و بعد از آن تعدادي ديگر از اين گوزن ها 
به جزيره اشك در درياچه اروميه منتقل شدند تا 
در محيطي كنترل شده نگهداري و تكثير شوند.

    تهديد گونه به دليل فقر ذخيره ژنتيك
در كنار اين عوامل، اما مساله مهم ديگري كه حيات 
گوزن هاي زرد ايراني را تهديد مي كند نبود تناسب 
جنس��يت و فقر ذخيره ژنتيك آنها است كه معاون 
محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيس��تي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست در اين باره گفت: گوزن زرد 
ايراني بيش از نيم قرن اس��ت كه در اسارت زندگي 
مي كند و در اين مدت جمعيت آن نوس��ان زيادي 
داشته به طوري كه در دوره اي به بيش از ۵۰۰ راس 
در س��ايت هاي تكثير رسيد اما اكنون جمعيت اين 
گونه ارزشمند به حدود ۲۷۰ راس كاهش يافته است. 
حس��ن اكبري افزود: از زماني كه احس��اس كرديم 
جمعيت گ��وزن زرد ايراني كاهش يافته و به حدود 
۲۷۰ راس رس��يده است بررسي ها را براي علت اين 
كاهش و راهكارهاي افزايش جمعيت آغاز كرديم اما 
در اين روند به مس��اله مهمي برخورديم و آن عدم 
تناسب جنس��يتي اين گونه است، به طوري كه از 
۲۷۰ راس حدود ۲۰۰ راس نر و فقط ۷۰ راس ماده 
است كه اين تمايل جنسيتي به سمت نر بودن ما را 
خيلي نگران كرد، از سوي ديگر چون اين جمعيت 

۲۷۰ راسي تنوع ژنتيكي چنداني هم ندارد از اين 
رو اگر نتوانيم اين شرايط را مديريت كنيم در آينده 

نه چندان دور با مشكل مواجه خواهيم شد.

    از ۲۷۰ راس فقط ۷۰ راس ماده است 
او اظهارداشت: تقريبا تمام جمعيت گوزن زرد ايراني كه 
در سايت هاي تكثير زيست مي كنند از چهار راس گوزن 
زرد است كه قبل از انقالب به مراكز تكثير منتقل شدند 
بنابراين تنوع ژنتيكي پايين، جمعيت زياد نر و جمعيت 
كم ماده و رو به پايين بودن شيب جمعيت هشدارهاي 
جدي بود كه ما از اين گونه گرفتيم اين در حالي است كه 
براي بقاي اين گونه نيم قرن در اسارت هزينه شده است. 
اكبري ادامه داد: اكنون سه سايت پويا و فعال تكثير و 
پرورش گوزن زرد در كش��ور وج��ود دارد كه زادآوري 
خوبي دارند از جمله دش��ت ناز ساري كه اولين سايت 
تكثير گوزن زرد در ايران بوده، ديگري سايت ايالم كه 
زادآوري خوبي دارد و به عنوان سايتي كه توانسته مولد 
خيلي از سايت هاي ديگر را تامين كند شناخته مي شود 
و سايت بعدي در ارسنجان فارس است. اكبري درباره 
اينكه پايين بودن تنوع ژنتيكي مي تواند بر سالمت و 
طول عمر گوزن هاي زرد ايراني اثر داشته باشد گفت: 
در مجموع در بقاي جمعيت تاثي��ر دارد اما بر روي 
ي��ك راس گوزن، در واقع ژن ها ابزاري هس��تند كه 
مي توانند در مقابل ناماليمات طبيعي مانند بيماري، 
خشكسالي، كم آبي و سرماي شديد مقاومت كنند، 
وقت��ي جمعيت تمام گوزن هاي موج��ود در مراكز 
تكثير كش��ور فقط از چهار راس گوزن باشد يعني 
ژنتيك آنها پايين اس��ت و اين ابزارهاي كافي براي 
اينكه با اين سختي ها در بلندمدت مقابله كنند ندارند.

نگراني از جمعيت غالب جنس نر گوزن زرد ايراني
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 نشست هاي خانوادگي
و كاهش ميزان خشم

 كس��اني ك��ه ب��ا آنه��ا رف��ت آم��د مي كند، 
سرگرمي هايي كه براي خود در نظر مي گيرد 
و از هم��ه مهم تر ميزان درگي��ري او با فضاي 
مجازي را بي خبر بمانند. اين بي خبري گاهي 
مي تواند به مس��ائل و مشكالت بزرگي تبديل 
شود. افسردگي از نش��انه هاي بارزي است كه 
مي توان به آن اش��اره كرد. فرزندان وقتي خود 
را در كانون توجه پدر و مادر نبينند و حتي در 
برخي مواقع از زبان آنها اين جمله را بش��نوند 
كه تمام تالش��ي كه مي كنند براي تامين يك 
زندگي راحت براي اوس��ت ي��ا در رفتار پدر و 
مادر خود احس��اس كنند كه ب��اري اضافه بر 
دوش آنها هس��تند، تمام اينها مي تواند دنياي 
ذهني كودك يا نوجوان را به هم ريخته و باعث 
شود تا او با احساساتي متضاد دست به گريبان 
ش��ده و دس��ت به رفتارهايي بزند كه طبيعي 
به نظر نرس��ند. در كودكان اين رفتارها عموما 
با بهانه گيري، بدخلقي و ب��د غذايي بروز پيدا 
مي كند ام��ا در نوجوانان مس��اله مي تواند به 
مراتب بغرنج تر باش��د و باعث بروز رفتارهايي 
شود كه ش��ايد جبران آنها كار چندان راحتي 
نباش��د. اينكه نوجوانان در اي��ن مواقع ممكن 
است بيش��تر به جمع دوستان خود پناه ببرند 
و در اين بين دس��ت ب��ه كارهاي��ي بزنند كه 
بخواهند خ��ود را در مركز توجه ق��رار دهند، 
اقدام به مصرف مواد يا س��يگار كشيدن يكي 
از اين روش هاس��ت. از س��وي ديگر اگر ميزان 
بي توجهي والدين بيش از حد معمول باش��د 
هم مي تواند عواقب وخيم ت��ري مثل اقدام به 
خودكشي يا آسيب جس��مي به خود يا حتي 
اطرافيان باش��د. پرخاشگري در جوانان بسيار 
خطرناك اس��ت و بايد به اي��ن موضوع توجه 
ويژه كرد. آنه��ا اگر ياد نگيرند خش��م خود را 
كنترل كنند ي��ا براي اينكه م��ورد توجه قرار 
بگيرند دست به خش��ونت بزنند، ممكن است 
عواقب بسيار بدي داشته باشد، نوجواناني كه 
در سنين ۱۵ يا ۱۶ س��الگي مرتكب قتل هاي 
ناخواسته مي شوند، اغلب به همين دليل عدم 
كنترل خشم اس��ت كه زندگي خود و يك فرد 
ديگر را تباه مي كنند. به هر حال مس��اله توجه 
كردن به خانواده در هر شرايطي بايد مهم باشد. 
اينكه مشكالت اقتصادي و معيشتي زياد شده 
نمي تواند دليل خوبي براي بي توجهي والدين 
به فرزندان باش��د و اينكه پدر و مادر مجبورند 
س��اعات زيادي را بيرون از خانه كار كنند هم 
نمي تواند دليل خوب��ي براي دوري فرزندان از 
والدين باشد، هر دو بايد به اين مهم توجه كنند 
كه بسياري از مشكالت را مي توان با تنها چند 
دقيقه بحث و تبادل نظر حل و فصل يا حداقل 
در مورد آنها بيشتر فكر كرد و به نتيجه رسيد.

تمديد مهلت ثبت نام دانش آموزان در المپيادهاي علمي
مهلت ثبت ن��ام دانش آم��وزان در المپيادهاي علمي 
كش��ور كه از ۱۶ ت��ا ۲۵ آذر م��اه تعيين ش��ده بود، تا 
پايان روز دوش��نبه، ۲۸ آذرماه تمديد شد. طبق اعالم 
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ثبت نام در 
 آزمون المپيادهاي علمي دانش آموزي سال تحصيلي

۱۴۰۲ - ۱۴۰۱، تا پايان روز دوش��نبه مورخ ۲۸ آذرماه 
تمديد شده اس��ت و دانش  آموزان دوره دوم متوسطه 
ك��ه متقاضي ش��ركت در آزم��ون المپيادهاي علمي 
دانش آموزي س��ال  تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ هستند، 
مي توانند با مراجعه به سامانه my.medu.ir نسبت به 
ثبت  نام اقدام كنند. بر اساس اين گزارش، ثبت نام صرفًا 
به صورت اينترنتي بوده و براي اين منظور عالقه مندان 
داخل و خارج از كشور مي توانند در زمان مقرر با مراجعه به 
my.medu.سامانه ثبت نام المپيادهاي علمي به نشاني

ir اقدام كنند. مبلغ ثبت نام ب��راي هر المپياد ۸۰ هزار 
تومان است كه صرفاً از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي 
سامانه ثبت نام دريافت مي شود و ضروري است داوطلبان 
پس از طي فرآيند ثبت نام و پرداخت، شماره پيگيري را 
كه به منزله ثبت نام قطعي اس��ت دريافت كرده و آن را 
جهت استفاده در مراحل بعدي نزد خود نگهداري كنند. 

ثبت نام آزمون مرحله دوم المپيادها: پذيرفته شدگان 
مرحل��ه اول بدون نياز به ثبت نام مج��دد مي توانند در 
آزمون مرحله دوم المپيادهاي علمي ش��ركت كنند. 
اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول پس از اعالم در سامانه 
my.medu.ir به صورت مكتوب به اداره كل آموزش و 
پرورش استان ها ارسال مي شود. اسامي پذيرفته شدگان 
مدارس خارج از كشور نيز به مركز امور بين الملل و 
مدارس خارج از كشور اعالم مي شود. دوره آموزشي 
تابستان ۱۴۰۲ المپيادها: پذيرفته شدگان مرحله 
دوم المپياده��اي علمي جهت اط��الع از چگونگي 
 شركت در دوره آموزشي تابستان ۱۴۰۲ به نشاني
 sampad.medu.ir و my.medu.ir مراجعه كنند.

واريز »كمك هزينه نگهداري« مراكز بهزيستي

معاون توس��عه مديريت و منابع س��ازمان بهزيستي 
كش��ور از واريز كمك هزينه نگه��داري آذرماه براي 
مراكز شبانه روزي، مراكز روزانه، كارگاه هاي توليدي و 
حمايتي، مراكز پشتيباني شغلي و مراكز رفع اختالالت 
ده��ان و بلع خبر داد. عليرضا انجالس��ي با اش��اره به 
اينكه در اجراي مصوب��ه هيات وزيران موضوع ماده ۷ 
قانون، فرآيند پرداخت كمك هزينه هاي نگهداري و 
توانبخش��ي افراد داراي معلوليت با سرانه جديد آغاز 
شده است، گفت: در اين بين كمك هزينه نگهداري 
آذرماه در مراكز شبانه روزي، روزانه، كارگاه هاي توليدي 
و حمايتي، مراكز پشتيباني شغلي و مراكز رفع اختالالت 
دهان و بلع به حس��اب مراكز واريز شده و واريز كمك 
هزينه هاي نگهداري در منزل و ويزيت در منزل نيز در 
حال انجام است. او افزود: مابه التفاوت دو ماهه مراكز نيز 
پس از اخد تخصيص آذر ماه در هفته جاري پرداخت 
مي شود كه البته اين موضوع منوط به ابالغ تخصيص از 

سوي سازمان برنامه و بودجه و تامين نقدينگي از سوي 
خزانه خواهد بود. اين در حالي است كه همزمان با هفته 
گراميداشت افراد داراي معلوليت، كمك هزينه مراكز 
شبانه روزي به ميزان ۵۰ درصد، مراكز روزانه به ميزان 
۳۵ درصد، مراكز ارايه خدمات تخصصي توانبخشي در 
منزل به ميزان ۴۶ درصد و مراكز مراقبت در منزل به 
ميزان ۵۰ درصد براي سال جاري افزايش يافت. براين 
اس��اس كمك هزينه مراكز شبانه روزي از دو ميليون 
تومان براي هر نفر در ماه به ۳ ميليون تومان و كمك 
هزينه مراكز روزانه با رشد ۳۵ درصدي از يك ميليون 
و ۳۵۰ ه��زار تومان براي هر نفر در ماه به يك ميليون 
و ۸۲۰ هزار تومان افزايش يافت. همچنين مراكز ارايه 
خدمات تخصصي توانبخش��ي در منزل با رش��د ۴۶ 
درصدي از ۵۰۰ هزارتومان به ۷۳۰ هزار تومان و كمك 
هزينه مراكز مراقبت در منزل از يك ميليون تومان به 

يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزايش يافت.

عدم پرداخت تسهيالت از سوي بانك ها چالش تازه توليد كنندگان دارو

موج بعدي كمبود دارو در راه است
ورشكستگي داروسازان يا تورم لجام گسيخته قيمت دارو

تعادل|
 طرح دارويار هم بر خالف آن چيزي كه وزير 
بهداش��ت و درمان وعده داده بود نتوانست 
مشكالت دارويي و تورم قيمت در حوزه دارو را كنترل كند. 
بزرگ ترين مشكل در حال حاضر در حوزه توليد دارو است. 
اينكه داروسازان با مشكالت زيادي براي تهيه مواد اوليه و 
البته قيمت گذاري داروها مواجه اند و ادامه اين روند مي تواند 
موج بعدي كمبود دارو را براي سال آينده هم رقم بزند و از 
همين حاال زنگ خطر اين موج كمبود به صدا در آمده است. 
ماه هاست كه كارشناسان حوزه دارو درباره وضعيت نابه 
سامان اين حوزه هشدار مي دهند، از زماني كه ارز ترجيحي 
دارو حذف شد و دولت بر خالف آن چيزي كه وعده كرده 
بود نتوانست كمك هزينه هاي اين بخش را تامين كند، هر 
روز شرايط توليد و واردات دارو با مشكالت بيشتري مواجه 
شد. از سوي مردم با افزايش قيمت روزانه دارو مواجه شدند 
و اين افزايش بي رويه قيمت باعث شد تا بيماران عالوه بر 
رنج بيماري با مشكالت نبود نقدينگي براي تامين داروهاي 
مورد نياز خود دست و پنجه نرم كنند و از سوي ديگر باعث 
كمبود دارو در داروخانه ها شد و اين مساله هم سرگرداني 
بيماران به دنبال دارو را رقم زد. اين در حالي است كه قرار 
بود بانك ها تسهيالتي را در اختيار داروسازان قرار بدهند 
تا بتوانند ضمن واردات مواد اوليه مانع افزايش قيمت تمام 
شده داروها شوند. اما حاال با توجه به افزايش قيمت دالر، 
نبود ارز ترجيحي دارو، ندادن تسهيالت از سوي بانك ها به 
دارو سازان و البته بحران هاي اقتصادي موجود در كشور بايد 
منتظر موج ديگري از كمبود دارو در كشور باشيم. موجي 
كه در اين ميان تنها بيماراني را در بر مي گيرد كه براي ادامه 
حيات خود به اين داروها نياز دارند و بود و نبودشان به بود و 

نبود داروهاي مورد نيازشان گره خورده است.

    سودجويان هميشه حضور دارند
در اين شرايط اما هستند كساني كه به گفته مسووالن 
س��ازمان غذا و دارو، با احتكار و گران فروش��ي مواد 
اوليه دارويي به آش��فتگي اين ب��ازار دامن مي زنند و 
به هم ريختگ��ي وضعيت عرضه و تقاض��اي دارو را 
تشديد مي كنند. البته در اين بين يك بار ديگر كلمه 

»اخالگران« اين بار براي نظام دارويي كشور به كار رفته 
و قرار است ۴ شركت دارويي كه به اين مساله متهم 

شده اند به دستگاه هاي قضايي معرفي شوند. 

    خطر كمبود دارو در زمستان
با اين حال مشخص است كه بهبود وضعيت كمبودهاي 
دارويي مي تواند مقطعي و زودگذر باشد؛ چراكه صنعت 
داروسازي كشور در شرايط سختي به سر مي برد؛ كمبود 
نقدينگي، طلب هاي بيمه اي و در كنار اين موارد افزايش 
روز افزون قيمت ها وضعيت اقتصادي آشفته اي را براي 
صنايع داروسازي كش��ور رقم زده است. در اين شرايط 
باوجود اينكه طبق بندهاي مطرح ش��ده در طرح ملي 
داروياري، بنا بود كه تسهيالت ويژه بانكي تا سقف ۱۵ هزار 
ميليارد تومان به كمك داروسازان كشور بيايد تا تامين 
داروي مردم با وقفه مواجه نش��ود، اما اين بار بانك ها هم 
كارشكني كرده و با وجود دستور مستقيم بانك مركزي 
در اين باره، در مسير ارايه تسهيالت به صنايع داروسازي 
كشور، سنگ اندازي مي كنند؛ موضوعي كه مي تواند در 
مس��ير تامين دارو در ماه هاي آينده سدي محكم ايجاد 
كرده و بيماران را در رنج و سرگرداني تامين دارو قرار دهد. 
اين در حالي است كه طبق پيش بيني وزارت بهداشت در 
بهمن ماه امسال نيز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهيم شد 
و در عين حال احتماال كرونا نيز در زمستان امسال روندي 
افزايشي خواهد داشت؛ پيش بيني هايي كه نياز كشور را به 

دارو و تقاضا را براي دارو فزاينده مي كند.

    وعده هاي بي سرانجام بانكي به داروسازان 
بر اين اس��اس همانطور كه ذكر ش��د، اكنون تامين 
نقدينگي ب��راي تامين دارو، دغدغ��ه اصلي صنعت 
داروسازي كشور است. از آنجايي كه بروز چنين چالشي 
پيش از اجراي داروياري پيش بيني مي شد، قرار بود 
كه بعد از اجراي طرح، با توجه به افزايش مابه التفاوت 
ارز دولتي و نيمايي، تسهيالت بانكي به توليدكنندگان 
دارو تعلق گي��رد و مصوباتي در اين زمينه به تصويب 
رسيده بود؛ به طوري كه طبق اعالم مسووالن سازمان 
غذا و دارو يكي از مصوبات اين بود كه اجازه پرداخت 

تسهيالت بانك ها به ش��ركت هاي دارويي، از ۲۰ 
به ۴۰ درصد سرمايه پايه شركت ها افزايش يابد.

    وعده هايي كه هرگز عملي نشد
همچنين بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو فرمول ديگري 
هم براي ارايه تسهيالت بر اساس فروش شركت ها وجود دارد 
و بانك ها مجاز بودند كه به ميزان 9۰ درصد فروش سال قبل 
شركت ها، به آن شركت تسهيالت بپردازند كه بعد از اجراي 
داروياري و با ابالغ معاون اول رييس دولت، اين عدد به ۲۰۰ 
درصد رسيد. بر اين اساس اعالم شد كه بانك ها مي توانند به  
جاي 9۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شركت هاي 
داروس��ازي به آنها تسهيالت ارايه كنند؛ وعده اي كه البته 
به گفته داروسازان هرگز عملي نشد. با اين حال متاسفانه 
بانك هاي عامل علي رغم مصوبات و دستور صريح معاون اول 
رييس دولت، همچنان در ارايه تسهيالت بانكي به داروسازان 
كارشكني مي كنند كه اين موضوع تامين داروهاي اساسي 
بيماران را با چالش مواجه كرده و بيماران رنجور را سرگردان 
اين داروخانه و آن داروخانه مي كند. نظام بانكي كشور بايد 
بداند كه هرگونه تاخير در پرداخت اين تسهيالت مي تواند 
به قيمت به خطر افتادن جان بيماران نيازمند دارو تمام شود.

    خطر جدي كمبود نقدينگي
صنعت داروسازي 

سومين نشست بررسي مشكالت صنعت داروسازي كشور 
در سال ۱۴۰۱، با حضور رييس سازمان غذا و دارو و برخي 
اعضاي سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، 
برگزار و چالش عدم ارايه تسهيالت بانكي به صنعت دارويي 
كشور مورد بررسي قرار گرفت؛ به طوري كه دكتر محمد 
عبده زاده-رييس هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع 
داروهاي انس��اني ايران، بزرگ ترين مشكل حال حاضر 
صنعت داروسازي كشور را بحث نقدينگي دانست و اعالم 
كرد كه خطر كمبود نقدينگي بسيار بزرگ تر از چيزي است 
كه تصور مي شود. او با بيان اينكه با آزادسازي نرخ ارز نياز به 
نقدينگي براي تامين نهاده هاي توليد و هزينه هاي جاري 
به شدت افزايش يافته و شركت هاي داروسازي نياز جدي 
به تسهيالت بانكي دارند، اظهار كرد كه اين در حالي است 

كه بانك ها )غير از بانك هاي ملي، ملت و صادرات( در اين 
زمينه همكاري نمي كنند. به گفته عبده زاده، قيمت داروها 
بايد ۲۳۰ درصد تغيير مي يافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد 
تغيير كرد و همين روند بود كه باعث شد پنج سال پياپي 
نرخ استهالك از نرخ سرمايه گذاري در صنعت عقب بيفتد.

    دولت دست از توليد مشكل
در حوزه دارو بردارد

در عين حال دكتر عباس كبريايي زاده- عضو هيات مديره 
سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران نيز در اين 
جلسه اعالم كرد كه دولت به جاي حواله دادن مشكالت به 
ارگان هاي مختلف، بايد خود از توليد مشكل دست بردارد؛ 
دولت به شكلي عمل كرده كه نياز به نقدينگي صنعت دارو 
چند برابر شود و بعد به بانك ها دستور تامين نقدينگي را 

مي دهد؛ در حالي كه آنها توان انجام اين كار را ندارند.

    پيگيري دستوري كه اجرا نمي شود!
بدعهدي در ارايه تسهيالت بانكي به صنعت داروسازي 
كشور و خطر ايجاد مانع در مسير تامين داروي بيماران، تا 
جايي جدي است كه دكتر سيد حيدر محمدي- رييس 
س��ازمان غذا و دارو نيز زبان به انتقاد از بانك ها گشوده و 
ضمن اشاره به مش��كالت بانك ها، اعالم كرده است كه 
وظيفه ما در سازمان غذا و دارو پيگيري دستوري است كه 
براي حل مشكالت صنعت داروسازي صادر شده است. 

او همچنين به عدم تحقق تسهيالت ۱۵ هزار ميليارد 
توماني وعده داده ش��ده به صنعت داروسازي اشاره و 
اظهار كرده است كه ۱۳ بانك عامل قرار بود نقدينگي 
شركت ها را با ارايه تسهيالتي افزايش دهند، اما هنوز ۱۱ 
بانك به تعهدات خود عمل نكرده اند. به طوري كه از ۱۵ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت در نظر گرفته شده فقط 

حدود ۲.۵ تا ۳ هزار ميليارد تومان تحقق يافته است.

    ابرچالش صنعت داروسازي كشور
در عين حال طبق اعالم چند تن از روس��اي شركت هاي 
دارويي، بانك ها در اقدامي تازه و البته تعجب برانگيز، طي 
جلساتي با برخي شركت هاي داروسازي از آنها خواسته اند 
تا تسهيالت قبلي خود را به سرعت تسويه كنند تا مجددا به 
آنها تسهيالت ارايه دهند، اما بعد از تسويه تسهيالت قبلي از 
سوي شركت ها، بانك هاي عامل اعالم كرده اند كه برخالف 
وعده هايشان ديگر به اين شركت ها تسهيالتي حتي به 
اندازه تسهيالت بانكي گذشته ارايه نمي كنند و اين موضوع 
شركت هاي داروسازي را با ابرچالش كمبود نقدينگي و 
خطر ورشكستگي مواجه كرده است.  در اين زمينه دكتر 
برديا فرزام فر، مديرعامل شركت زيست داروي ِمدوك، به 
ايسنا مي گويد: ما دو شركت داريم؛ يكي شركت نوآوري 
زيستي است كه در قسمت دارويي آن قطره هاي چشمي 
توليد مي ش��ود كه در حال حاضر متاسفانه برخي از اين 
قطره ها كمبود دارند. يكي هم شركت مدوك زيست دارو 

است كه توليدكننده فرآورده هاي خوني است كه در اين 
فرآورده ها هم كمبود وج��ود دارد. بايد توجه كرد كه در 
طول سال ۱۴۰۰ بحث اين بود كه ارز دولتي فسادآور بوده 
و منجر به رانت مي شود و بر همين اساس در راستاي مبارزه 
با فساد درخواست شد كه ارز دولتي برداشته شود و ارز دارو 
نيمايي شود و مابه التفاوت آن را بيمه ها بپردازند. زيرا در آن 
زمان ارز دولتي هم هميشه كمبود داشت و شركت هايي 
كه رانتي نداشتند، نمي توانستند ارز دولتي را به موقع و به 

ميزان كافي دريافت كنند و اين مشكل ساز شد.

    افزايش گردش مالي داروسازان
 بعد از حذف ارز دولتي

او مي افزايد: بر اين اساس ارز دولتي دارو از ابتداي سال 
۱۴۰۱ برداشته شد. بر اين اساس هر ماده اوليه اي كه 
ما قبال با دالر ۵ هزار توماني خريداري مي كرديم، حاال 
بايد با دالر نيمايي خريداري مي كرديم. طبيعي است 
كه با اين اقدام گردش مالي شركت ها افزايش مي يابد. 
به طوري كه گردش مالي يك شركت پيش از اين ۵۰ 
ميليارد تومان بود، اما امس��ال با تغيير قيمت ها ۱۰۰ 
ميليارد تومان شده اس��ت. حال فرض كنيد كه سال 
گذشته تامين مواد اوليه با ۵۰ هزار يوروي ۵ هزار توماني 
۲۵۰ ميليون تومان مي شد، اما اكنون كه مي خواهم ۵۰ 
هزار يورو ماده اوليه خريداري كنم، ۱.۵ ميليارد تومان 
مي شود. بنابراين گردش مالي شركت ها بهم مي ريزد. 

گزارش
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