
يادداشت- 1

 پالن بعدي 
پرونده هسته اي 

گشايش اقتصادي اين روزها 
مهم ترين مساله اي است كه 
ايران ب��ه آن نياز دارد؛ ايران 
در شرايط تحريمي قرار دارد 
و اين روند فش��ار اقتصادي 
دامنه داري را متوجه مردم 
اي��ران ك��رده اس��ت. م��ن 
اقتصاددان نيستم اما اخبار 
حاكي از آن است كه بسياري از شاخص هاي اقتصادي 
در اثر تحريم ها و ساير مش��كالت در مديريت دچار 
رشد منفي شده اند. بنابراين مجموعه تصميم سازي ها 
در ايران بايد به گونه اي باشد كه نهايتا منجر به بهبود 
وضعي��ت اقتصادي و كاهش فش��ار بر مردم ش��ود. 
بسياري از كارشناس��ان معتقدند كه مي توان روند 
مطلوب تري را در پرونده هسته اي كشور شكل داد و 
معتقدند كه به درستي از ظرفيت هاي كشور استفاده 
نش��ده است. بايد از همه ظرفيت ها بهره برد تا نهايتا 
هدف نهايي كه رفع تحريم ها و توس��عه مناس��بات 
اقتصادي و ارتباطي با جهان پيراموني است، محقق 
شود. پس از قطعنامه هاي اخير آژانس، ايران تصميم 
گرفت تا غني س��ازي 60درصدي را در فردو توسعه 
دهد. ش��خصا معتق��دم، بهتر بود ب��ه گونه اي عمل 
مي شد كه كار به اينجا نمي رسيد؛ احتماال مسووالن 
دولتي تصور مي كنند كه با اي��ن تصميم و از طريق 
مصاحبه امروز آقاي اس��المي، كشورهاي اروپايي و 
امريكا عقب نشيني مي كنند و زمينه براي پيگيري 
مطالبات ايران فراهم مي شود.  اي كاش همين گونه 
مي شد، اما بسياري از تحليلگران معتقدند يك چنين 
احتمالي بسيار ضعيف است. ايران به جز احياي برجام 
و انتخاب تعامل، راه ديگري براي حل مشكل تحريم ها 
و توسعه مناسبات ارتباطي و اقتصادي با جهان ندارد. 
از اين فرصت مي بايست اس��تفاده شود تا كشور در 
مسير درستي قرار بگيرد. تا به امروز 2 قطعنامه عليه 
ايران در آژانس صادر ش��ده است. در واكنش به اين 
قطعنامه ها، ايران فعاليت هاي غني س��ازي خود را 
به 60درصد ارتقا داده اس��ت. در اين ميان، بسياري 
مي خواهند بدانند، پالن بعدي چ��ه خواهد بود؟ با 
توجه به اينكه فعاليت هاي آژانس انرژي اتمي با صلح 
و امنيت بين المللي در ارتباط است، اين نهاد زير نظر 
شوراي امنيت كار مي كند. از سال 93 كه كره شمالي، 
فعاليت هاي هسته اي خود را تش��ديد كرد، ارتباط 
آژانس و ش��وراي امنيت فشرده تر ش��د. لذا پرونده 
ايران در گام بعدي نهايتا به ش��وراي امنيت سازمان 
ملل ارسال مي شود و ديگر ارتباطي با آژانس ندارد. 
آژانس تنها قطعنامه صادر مي كند، هشدار مي دهد، 
اجماع ايجاد مي كند و پرونده را به ش��وراي امنيت 
ارس��ال مي كند. ايران اما با توج��ه به روابط نزديكي 
كه با چين و روسيه دارد به حمايت آنها دلگرم است. 
اگر كار به تصميم گيري شوراي امنيت برسد، ايران 
به مناسبات ارتباطي اش با چين و روسيه خوش بين 
است تا تصميمات شوراي امنيت را وتو كنند. اينكه 
آي��ا يك چنين حمايتي از ايران توس��ط روس��يه يا 
چين صورت مي گيرد يا نه، با گذشت زمان مشخص 
مي شود. هرچند ايران نگراني از شوراي امنيت ندارد، 
اما به عنوان كشوري كه مخاطب آژانس قرار گرفته 
است، جهان به سمت راهكارهايي حركت مي كند تا 
ايران را ناچار به پذيرش خواسته هاي بين المللي شود. 
مي توان پيش بيني كرد كه فشارهاي اقتصادي عليه 
ايران افزايش چش��مگيري پيدا كند و امكان فروش 
نفت حتي به صورت حداقلي براي ايران فراهم نشود. 
اين روند براي اقتصاد ايران كه سال هاس��ت، فش��ار 
زايدالوصف را تحمل مي كند به معناي افزايش نرخ 
ارز، نوس��انات در بازارها و افزايش مشكالت امنيتي 
اس��ت. در مرحله بعد طرف مقابل ب��ه جز راه اندازي 
مكانيسم ماشه براي بازگرداندن ايران از مسير خود 
مسيرهاي ديگري را نيز امتحان مي كند. اگر عملكرد 
ايران شفاف نباش��د، مشكل پادماني با آژانس حل و 
فصل نشود و روند دوري از فضاي بين المللي در پيش 
گرفته شود، فشارها بيشتر مي شود. غرب اعالم كرده 
كه مرحله گريز هس��ته اي را خ��ط قرمز مي داند و از 
هر ابزاري براي جلوگي��ري از آن بهره مي برد. بعيد 
اس��ت با تصميم ايران، غرب عقب نشيني كند، لحن 
خود را ماليم كند و به سمت گفت وگو گام بردارد. در 
اين صورت مي توان گفت كه بايد منتظر فش��ارهاي 
بيشتري باشيم؛ در مراحل بعدي نيز مكانيسم ماشه 
و تالش براي ايجاد اجماع جهاني عليه ايران در دستور 
كار خواهد بود. بايد ديد نهايتا در اين مس��ير، متغير 
تازه اي ظهور مي كند كه دو طرف را به هم نزديك تر 
كند و فضاي تخاصم ميان دو كش��ور را به وضعيت 
باثبات تري سوق دهد يا اينكه دو طرف همچنان به 

فاصله گرفتن از هم ادامه مي دهند.

يوسف مواليي
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روز گذش��ته 2 خبر در فضاي 
عمومي كشورمان منتشر شد 
كه به نظ��رم مي توان يك خط 
ارتباط��ي خاص را مي��ان آنها 
رديابي كرد. در خبر نخس��ت 
ب��ر اس��اس آماره��اي بان��ك 
مركزي اعالم شد، تورم ماهانه 
مصرف كننده در مهرماه سال 
جاري با 3دهم درصد افزايش نسبت به ماه قبل )2.6 دهم 
درصد( به 2.9درصد رسيده است. ضمن اينكه تورم نقطه 
به نقطه 44.7 درصد و تورم دوازده ماهه 39.6 درصد اعالم 
ش��ده است. از سوي ديگر، رش��د پايه پولي براي سومين 
ماه متوالي در كشور صعودي گزارش شده و در مقايسه با 
مهرماه 1400، 34.5 درصد رشد داشته است. در كنار اين 
اعداد و ارقام، خبري هم به نقل از يكي از نمايندگان مجلس 
رسانه اي شد كه در آن تاكيد شده بود، آقاي رييس جمهوري 
پذيرفته اند تيم اقتصادي شان نياز به ترميم و تغيير دارد و به  
زودي دست به تغييرات جدي در كابينه خواهند زد. به نظرم 
در محتواي اين دو خبر گزاره هايي وجود دارد كه با بررسي 
آنها مي توان تصويري از نظام تصميم سازي هاي اقتصادي 

كشور به دست آورد.
1( پايه پولي، يكي از متغيرهاي مهم در اقتصاد كشورها 
اس��ت كه تغيير در آن مي تواند باعث تحول در بسياري از 
متغيرهاي اقتصادي ديگر شود. افزايش يا كاهش اين متغير 
معموال توسط بانك هاي مركزي و از طريق سياست هايي 
چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ بهره و تغيير ذخاير قانوني 
انجام مي شود. مجموعه اي گزاره ها در اقتصاد ايران با ايرادات 
اساسي روبه روست. يعني بانك مركزي نه در حوزه تنظيم 
ذخاير ارزي، نه در بخش عمليات بازار باز و نه در حوزه تعيين 
نرخ بهره عملكرد مناسبي داشته و تصميمات مناسبي اتخاذ 
كرده است. اما چرا هم نرخ تورم و هم پايه پولي در اقتصاد 

ايران در حال رشد مستمر است؟
2( قبل از هر چيز بايد بدانيم، پايه پولي به پولي با بيشترين 
ويژگي نقدشوندگي در اقتصاد گفته مي شود. اين پايه از 
طريق اسكناس و س��كه هاي توليد شده بانك مركزي، 
مورد سنجش قرار مي گيرد. با توجه به اهميت و تاثيري 
كه اين گزاره در وضعيت اقتصاد دارد، بانك مركزي هر 
كش��وري مس��وول تنظيم مقدار پايه پولي براي بهبود 
شرايط اقتصادي است. وقتي پايه پولي ما در مسير رشد 
قرار دارد، يعني بانك مركزي كار خود را به درستي انجام 
ادامه در صفحه 3 نداده است.  

زماني كه اقتصاد رش��د كافي 
نداشته باشد و موضوع تحريم 
هم به آن افزوده شود، مسائلي 
چون كمب��ود درآمد، فش��ار 
نقدينگي و رشد 14 تا 15 برابري 
تورم، دور از انتظار نيست. زماني 
كه اقتصاد اولويت اول كش��ور 
نباشد، پيدا كردن راهكارهايي 
براي برون رفت از مشكالت از سوي كارشناسان و فعاالن 
بازار، كاري بيهوده است. بنابراين، براي رشد اقتصادي بايد 
سياست هاي اقتصادي مبتني بر رشد اقتصادي اتخاذ شود. 
زماني كه در يك چارچوب بسته به دنبال راه حل مي گرديم 
واقعيت اين اس��ت كه امكان پيدا كردن راه حل اساسي و 
بنيادي براي نجات اقتصاد كش��ور وجود نخواهد داشت. 
در اقتصاد هر كشوري دو نوع رقابت منطقه اي و كشوري 
وجود دارد، اگر از فرصت هاي موجود در كش��ور استفاده 
نش��ود، به طور حتم ديگران از آن اس��تفاده خواهند كرد. 
ارايه برخي راهكارها به منظور خروج كشور از فضاي بسته و 
چارچوب بندي شده كارشناسي نيست و تنها از دست دادن 
فرصت ها است. كشور نزديك به 30 سال با كسري بودجه 
بسياري مواجه اس��ت، طي 10 سال اخير ميزان كسري 
بودجه بيشتر شده است و اين موضوع نشان دهنده اين است 
كه اقتصاد در اولويت نيست و كشور همچنان درگير مسائلي 
چون قيمت گذاري دستوري و مسائل ديگر است. هرگونه 
فاصله گرفتن ارز بازار آزاد از ارز نيما باعث ايجاد مشكالتي 
خواهد شد كه طي سال هاي گذشته وجود داشته است. در 
اقتصاد ذي نفعانه، بسياري از افراد به دنبال فاصله ارز نيمايي 
با ارز بازار آزاد هستند. با توجه به رشد نقدينگي و رشد پايه 
پولي در كشور به نظر مي رسد كنترل تورم در كشور دور از 
انتظار باشد و حتي شرايط را بحراني كند. افزايش حامل هاي 
انرژي مي تواند بخشي از كسري بودجه را جبران كند اما 
ريسك بسيار زيادي را بر اقتصاد ايران كه تاكنون با آن روبرو 
نبوده است، تحميل خواهد كرد. تا زماني كه اقتصاد اولويت 
سياست گذاران و مديران ارشد كشور نباشد، كسري بودجه 
همچنان وجود دارد چرا كه اقتصاد بسيار پيچيده است و 
تبديل به اقتصاد ذي نفعانه شده است. اقتصاد كشور نيازمند 
دگرگوني در تفكر اقتصادي است به طوري كه از يك تفكر 
ذي نفعانه به يك تفكر رقابتي برسيم تا از منابع اقتصادي 
در جهت منافع اقتصادي استفاده كنيم. از سوي ديگر براي 
عبور از چالش هاي موجود اما بايد به اين چرخه بسته پايان 
ادامه در صفحه 3 دهيم و فضايي را... 

امنيت ي��ك فرآيند اس��ت نه 
يك عمليات و امنيت سايبري 
فرآيندي اس��ت كه به صورت 
كامل بايد انجام ش��ود تا بتوان 
يك ساختار امنيتي را به وجود 
آورد، حال اگر در بعضي از موارد 
نتوان به ساختاري كه مدنظر 
است، رس��يد. موضوع امنيت 
مي تواند مخاطرات خود را داش��ته باش��د. در حال حاضر 
شواهد اينگونه نشان مي دهد كه در مسائل امنيتي سايبري 
و در بعضي از موارد مشكالتي وجود داشته و اتفاقاتي افتاده 
است. دست اندركاران امنيت سايبري طي سال هاي اخير 
چه ميزان به صورت جدي به دنبال ساز و كارها و اقدامات 
پيشگيرانه و محافظتي در اين بخش بودند و از نظر امنيتي 
اقدامات بس��ياري انجام گرفته اما اينكه چقدر به نتيجه 
رسيده  اس��ت، بايد مورد بررس��ي قرار بگيرد؛ به عبارتي 
دست اندركاران اين حوزه به دنبال ساختار امنيتي بودند و 
اين موضوع مورد بررسي قرار داشته اما با مشكالتي كه در 
اين حوزه پيش آمده، بايد ديد آيا به هدف مورد نظر دست 
يافته ش��ده يا خير. زماني كه مشكالتي در زمينه امنيت 
س��ايبري وجود دارد، به اين معناس��ت كه قطعا تعدادي 
موانعي هم در اين بخش وجود داشته كه دست اندركاران 
امنيت سايبري نتواس��ته اند به اهداف مورد نظر برسند. 
هزينه يكي از مالك هاي مهم امنيت سايبري است، براي 
فرايند امنيت سايبري بايد هزينه انجام شود؛ اگر سازمان ها 
اين هزينه ها را نپردازند، قطعا در اين حوزه به مش��كالتي 
برخواهند خورد. بخش��ي از هزينه هم براي اين است كه 
سازمان ها مديران اليق تري در اين بخش داشته باشند زيرا 
در صورت نپرداختن هزينه، قطعا با مشكل مواجه خواهند 
شد. يكي ديگر از مالك هاي مهم در زمينه امنيت سايبري، 
وجود نيروهاي قابل، زبده و فني در سازمان هاست تا بتوانند 
به روزرس��اني هاي الزم را در زمان هاي الزم و مش��خص 
انجام بدهند، اطالعات به روز داشته باشند و مهم تر اينكه 
براي پابرجا نگه داش��تن ساختار امنيتي توانمند باشند. 
هزينه نكردن در حوزه امنيت سايبري مي تواند از جمله 
داليلي باش��د كه در نتيجه آن، ساده ترين نكات امنيتي 
و پش��تيبان گيري در فضاي مجازي رعايت نشده و به آن 
اهميت داده نشده است. برخي شركت هاي سرويس دهنده 
اينترنت و ميزباني سايت، فقط بر كميت تمركز كرده اند و 
به دنبال مشتري و ارايه سرويس بيشتر و افزايش سرورهاي 
ادامه در صفحه 8 خود بودند، اين... 

يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه مي تواند اقتصاد هر كش��ور 
را تعيي��ن تكلي��ف كن��د و از 
بروز مش��كالت جديد برهاند، 
برنامه ري��زي و ن��گاه كالن به 
مسائل بر اساس واقعيت هاست. 
در يك تركيب ساده اين موضوع 
به اين معناس��ت كه م��ا بايد 
داشته هاي خود را بشناسيم، از محدوديت ها و مشكالت 
آگاه باشيم، بدانيم كه در چه حوزه هايي مزيت داريم و سپس 

بر اساس تمام آنها برنامه ريزي كنيم.
يكي از اصلي ترين چالش هايي كه در تمام سال هاي گذشته 
براي اقتصاد ما وجود داشته، نامشخص بودن همين موضوع 
است. در ش��رايطي كه يك سرمايه گذار و فعال اقتصادي 
پيش از هرچيز براي تصميم گيري نياز ب��ه آن دارد كه از 
آينده آگاهي نسبي داشته باشد و بر اساس آنچه پيش بيني 
مي كند برنامه ريزي جديد خود را اجرايي كند، ما متاسفانه 
با اين موضوع مشكل داشته ايم و شرايط به شكلي جلو رفته 

كه تصميم گيري را دشوار كرده است.
يكي از موضوعات مهم و چالشي در اين زمينه به تحريم ها 
باز مي گردد. ما نبايد فراموش كنيم كه اقتصاد ايران در كنار 
تحريم هاي خارجي، با مشكالت و محدوديت هاي داخلي 
نيز مواجه بوده و بايد تحت تاثير واقعيت ها، محدوديت هاي 
داخلي كنار بروند. توليدكنندگان ما در حالي با فشارهاي 
خارجي روبه رو بودند كه همزمان فشار در داخل نيز افزايش 
يافت و از درگيري با مالي��ات و تامين اجتماعي گرفته تا 
افزايش هزينه مواد اوليه و هزينه نيروي كار، شرايط را دشوار 
كرد تا به نوعي ما فرصت اوج گيري بيشتر صادرات را از دست 
بدهيم. براي حضور قدرتمند در بازارهاي بين المللي ما بايد 
در ابتدا موانع داخلي را كنار بزنيم تا الاقل تحريم هاي داخلي 
از بين برود. در واقع چالش اصلي همين جاست. اگر ما بر 
اساس واقعيت ها و ظرفيت هاي داخلي اقتصاد برنامه ريزي 
كرديم و شرايطي كه در داخل كشور امكان ايجاد دارد براي 
سرمايه گذاران فراهم كرديم، قطعا مي توان انتظار داشت كه 
اوضاع بهتر شود. در چنين فضايي اگر تحريم ها كنار رفت، ما 
با اقتصادي مواجهيم كه مي تواند در حوزه هاي مختلف وارد 
عرصه بين المللي شود و اگر نشد الاقل ديگر محدوديت هاي 
داخلي كنار رفته و حداكثر امكان و ظرفيت خود را فعال 
كرده ايم. از اين رو به نظر مي رسد پيش از هر چيز بايد تالش 
كنيم كه برنامه هاي خود را بر اساس واقعيت هاي اقتصادي 

نهايي كرده و به دست اجرا بسپاريم.

توجه به مساله جامعه نيازها و 
خواس��ت هاي آن هميشه بايد 
در اولويت باشد، اگر مي خواهيم 
جامعه اي پويا، شاداب و موفق 
داش��ته باش��يم بايد به مسائل 
مش��كالتي ك��ه در آن جامعه 
وجود دارد توجه كنيم، بايد رفع 
اين مشكالت را در اولويت قرار 
دهيم، وقتي ما از آسيب هاي اجتماعي صحبت مي كنيم، 
وقتي مي گوييم فقر ريشه تمام گرفتاري هاي اجتماعي است 
اين جمالت از پس سال ها تجربه و تحقيق به دست آمده 
است و بايد به آنها توجه شود. هر گونه بي توجهي به مشكالت 
افراد جامعه، بي توجهي به خواس��ت افراد و بي توجهي به 
مطالبات آنها مي تواند باعث بروز مش��كالتي عميق تر در 
متن جامعه شود. متاسفانه سال هاي سال است كه بحث 
جامعه شناسي در كشور ما به حاشيه رانده شده است، جامعه 
شناسان و نظرات آنها در مورد علت ها و معلول هايي كه در 
جامعه وجود دارند ناديده گرفته شده و همين امر هم باعث 
مي شود تا هر از چند گاهي با اتفاقاتي از اين دست كه امروز 
شاهد آن هستيم مواجه شويم. در واقع دولتمردان اگر مساله 
جامعه شناسي و مشورت با جامعه شناسان را جدي بگيرند، 
مي توانند براي رفع بسياري از مشكالت كه ممكن است در 
آينده باعث بروز اتفاقاتي چون هرج و مرج در جامعه شود، 
آماده بوده و اصال كارهايي را انجام دهند كه اين هرج و مرج ها 
هيچگاه به وقوع نپيوندد. مس��اله همان شايسته ساالري 
است كه در تمام اين س��ال ها ناديده گرفته شده است. ما 
االن با نسلي طرف هستيم كه مطالبه گر است، بايد بتوانيم 
مطالبات اين نس��ل را شناسايي كرده و در بستر امن و آرام 
به آن پاسخ بدهيم. نسل هاي قبل بيشتر تاب آور بوده اند تا 
مطالبه گر. شايد همين اشتباه باعث شده تا مسووالن هم 
براي پاسخگويي به خواست ها و نيازهاي مردم آمادگي الزم 
را نداشته باشند. در واقع طي سال هاي متمادي تاب آوري 
مردم در مقابل كمبودها و كاستي هاي موجود در جامعه 
باعث شده تا نياز به مطالبه گري به فراموشي سپرده شود، 
اما نسلي كه ما االن با آن مواجه هستيم اصال تاب آوري 
را ياد نگرفته اس��ت. او از همان ابتداي كودكي ياد گرفته 
مطالبه گر باشد، در واقع همان نسل تاب آور فرزنداني را 
پرورش داده كه ديگر ت��اب آوري را در رفتار خود ندارند. 
به همين خاطر است كه وقتي اين مطالبه گري از سوي 
مسووالن ناديده گرفته مي شود باعث بروز چنين اتفاقاتي 
ادامه در صفحه 3 در جامعه مي شود.  
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رسيد

تكرار وعده هاي پرشمار وزير اقتصاد در نشست هفتگي

مركز آمار نرخ تورم را 48/1 درصد اعالم كرد
ادامه روند صعودي نقدينگي و پايه پولي

در شرايطي كه وزير اقتصاد از بهبود اوضاع تورم كشور 
در تابستان امس��ال خبر مي دهد، گزارش هاي رسمي 
مركز آمار نشان از آن دارد كه نه تنها تورم كنترل نشده 
كه حتي همچنان روند افزايشي آن ادامه دارد، تورمي 
كه جز در زماني محدود، در تمامي ماه هاي گذشته از 
دولت رييسي باالتر از 40 درصد بوده و به نظر مي رسد 
الاقل فعال سر ايستادن ندارد. با وجود وعده هاي پي در 
پي دولت براي كاهش تورم، آنچه كه پس از ارديبهشت 
امس��ال و اعمال اصالحات يارانه اي رخ داده شرايط را 
متفاوت كرده است. پس از ركورد شكني هاي ثبت شده 
در خرداد ماه امس��ال، هرچند دولت توانسته تا حدي 
س��رعت افزايش تورم را كاهش دهد اما هنوز نرخ تورم 
ساالنه صعودي است و تورم ماهانه نيز روندي پرنوسان 

را طي مي كند. در اين مدت هرچند تورم نقطه به نقطه 
روندي كاهشي داشته اما همچنان نرخ نهايي آن باالتر 
از 48 درصد تخمين زده مي شود.  مركز آمار روز گذشته، 
جزييات تورم در آبان ماه را منتش��ر كرد. منظور از نرخ 
تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي در 
آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨.١ درصد رسيده است؛ يعني 
خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٨.١ درصد بيشتر از 
آبان ١٤٠٠ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكس��ان« هزينه كرده  اند. نرخ تورم نقطه اي آبان ماه 
١٤٠١، در مقايسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد كاهش 
يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني  ها و دخانيات« با...  صفحه 2 و 3 را بخوانيد



در شرايطي كه وزير اقتصاد از بهبود اوضاع تورم كشور در 
تابستان امسال خبر مي دهد، گزارش هاي رسمي مركز آمار 
نش��ان از آن دارد كه نه تنها تورم كنترل نش��ده كه حتي 
همچنان روند افزايشي آن ادامه دارد، تورمي كه جز در زماني 
محدود، در تمامي ماه هاي گذشته از دولت رييسي باالتر از 
40 درصد بوده و به نظر مي رس��د الاقل فعال سر ايستادن 
ندارد. با وجود وعده هاي پي در پي دولت براي كاهش تورم، 
آنچه كه پس از ارديبهشت امسال و اعمال اصالحات يارانه اي 
رخ داده ش��رايط را متفاوت كرده اس��ت. پ��س از ركورد 
شكني هاي ثبت شده در خرداد ماه امسال، هرچند دولت 
توانسته تا حدي سرعت افزايش تورم را كاهش دهد اما هنوز 
نرخ تورم ساالنه صعودي اس��ت و تورم ماهانه نيز روندي 
پرنوسان را طي مي كند. در اين مدت هرچند تورم نقطه به 
نقطه روندي كاهشي داشته اما همچنان نرخ نهايي آن باالتر 
از 48 درصد تخمين زده مي شود.  مركز آمار روز گذشته، 
جزييات تورم در آبان ماه را منتشر كرد. منظور از نرخ تورم 
نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه 
مشابه سال قبل مي باش��د. نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه 
١٤٠١، به عدد ٤٨,١ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي 
كش��ور به طور ميانگين ٤٨.١ درصد بيشتر از آبان ١٤٠٠ 
براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه 
كرده  اند. نرخ تورم نقطه اي آبان ماه ١٤٠١، در مقايسه با ماه 
قبل ٠,٥ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني  ها و دخانيات« با كاهش 
٣.٠ واحد درصدي به ٦٧.٧ درصد رسيده و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« ب��ا افزايش ٠.٨ واحد درصدي به 
٣٦.٩ درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم 
نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٤٧,٣ درصد مي باشد كه 
نس��بت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٢.٣ درصد 
بوده كه نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد كاهش داشته 
است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصدتغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه آبان 
١٤٠١، به ٢,١ درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع 
در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد كاهش داشته است. تورم ماهانه 
ب��راي گروه ه��اي عم��ده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب 
١.٣ درصد و ٢.٧ درصد بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي ش��هري و روستايي ٢,١ 
درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل براي خانوارهاي شهري 
١.١ واحد درصد كاهش و براي خانوارهاي روستايي ٠.١ 
واحد درصد افزايش داشته است. منظور از نرخ تورم ساالنه، 
درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال 
منتهي به ماه جاري، نس��بت به دوره مش��ابه قبل از آن 
مي باشد. نرخ تورم ساالنه آبان ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي 
كشور به ٤٤,٠ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در 
ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين 
نرخ تورم س��االنه براي خانوارهاي ش��هري و روستايي به 

ترتي��ب ٤٣,٣ درص��د و ٤٧.٤ درصد مي باش��د كه براي 
خانواره��اي ش��هري ١.٠ واح��د درصد افزاي��ش و براي 
خانوارهاي روستايي ١.٢ واحد درصد افزايش داشته است. 
در گ��روه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»ميوه و خشكبار« و گروه »سبزيجات« )گوجه فرنگي و پياز( 
مي باشد. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، 
گروه »بهداشت و درمان« )انواع دارو( و اجاره بها بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. هم چنين در 
ماه جاري، گروه »روغن  ها و چربي  ها« )روغن نباتي جامد و 
روغن مايع( نسبت به ماه قبل كاهش قيمت داشته  است. 
دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در آبان ماه ١٤٠١ براي 
دهك هاي مختلف هزين��ه اي از ٤١,٧ درصد براي دهك 
دهم تا ٥٠.٢ درصد براي دهك اول اس��ت.به اين ترتيب 
تورمي كه در ابتداي دولت وعده داده شده بود كه مي توان 
آن را در كوتاه مدت نصف كرد و سپس به تك رقمي رساند، 
نه تنها كاهش نيافته كه به مرز 45 درصد نيز نزديك مي شود. 
از س��وي ديگر تورم ماهانه نيز هرچن��د كاهش يافته اما 
همچنان باالي دو درصد اس��ت و به اين ترتيب مقدمات 
كاهش جدي تورم در ماه هاي آينده نيز فراهم نيس��ت. از 
سوي ديگر تورم نقطه به نقطه 48 درصدي نيز نشان مي دهد 
كه چه ميزان فشاري بر روي سفره معيشت مردم باقي مانده 
اس��ت. با وجود باقي ماندن اين شرايط همچنان احسان 
خاندوزي – وزير اقتصاد و س��خنگوي اقتصادي دولت – 
معتقد اس��ت كه وضعيت چندان بد نيست و حتي دولت 
توانسته عملكرد خوبي در زمينه كنترل تورم به ثبت برساند. 
خاندوزي با اش��اره به كاهش تورم نقطه به نقطه در فصل 
تابس��تان، اظهار كرد: در تابس��تان ۱40۱ شاخص بهاي 
توليدكنندگان به ويژه در بخش كاالهاي صنعتي و معدني 
وضعيت خوبي دارد و شاهد كاهش آن بوديم. تورم فصلي 
در بخش صنعت در تابستان امسال ۱4.8 درصد كاهش 
پيدا كرده و به منفي ۲.۳ درصد رسيده است كه نشان دهنده 

نه تنها ثبات، بلكه اندكي كاهش در قيمت كاالهاي صنعتي 
در تابستان اس��ت. وي افزود: تورم نقطه به نقطه تابستان 
۱40۱ نسبت به فصل قبل ۱۶.۲ درصد كاهش پيدا كرده 
اس��ت و تورم ساالنه بخش صنعت در تابستان ۷.۶ درصد 
كاهش داشته است. در حوزه معدن هم شرايط به همين 
ترتيب است و تورم فصلي توليدكنندگان در بخش معدن 
۹.4 درص��د كاه��ش داش��ته و ت��ورم نقط��ه ب��ه نقطه 
توليدكنندگان اين بخش نيز ۱4 واحد درصد كاهش پيدا 
كرده و تورم س��االنه ۲۱.۷ درصد كاهش داش��ته است. 
خاندوزي اظهار كرد: اين اعداد و ارقام حكايت از اين دارد كه 
در حوزه محصوالت و كاالهاي مرتبط با صنعت و معدن در 
سمت توليدكنندگان شاهد كاهش قيمت ها هستيم كه 
اميدبخش است. و اميدواريم در فصل پاييز و زمستان شاهد 
افزايش قيمت كمتري در سمت مصرف كنندگان باشيم. 
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه در حوزه خدمات 
تورم افزايشي بوده است، اظهار كرد: اين ميزان از ۲.4 درصد 
بهار به ۱۶.۲ درصد تابستان افزايش يافته است. خاندوزي 
ادامه داد: گزارش هاي توليد كاالهاي صنعتي و معدني نشان 
مي دهد كه توليدات صنعتي و معدني به ش��كل كمي در 
شش ماهه اول امسال هم شركت هاي معدني بزرگ ما ۱۲.۷ 
درصد افزايش توليد داشتند و هم شركت هاي بزرگ صنعتي 
5.۳ درصد افزايش ميزان توليد را تجربه كرده اند و ميزان 
فروش هم ۹.۹ درصد در هفت ماهه اول سال بيشتر شده 
است . وزير اقتصاد تصريح كرد: اخيرا در حوزه تامين ارز دارو 
مشكالتي را شاهد بوديم كه در تامين بازار و قيمت دارو خود 
را نشان داد. دارو حساس ترين كااليي است كه دولت براي 
مديريت ارز آن همه جانبه پاي كار است، چراكه سالمت مردم 
شوخي بردار نيست. وي يادآور شد: مشكلي كه پيش  آمده 
بود با س��رعت و جديت بيشتر سعي ش��د جبران شود و 
نارضايتي ها با سرعت برطرف شود. اقدامات براي تخصيص 
دارو و تامين ارز براي واردات دارو و توليد دارو با سرعت خوبي 
پيش مي رود كه اميدواريم ظرف هفته هاي آينده مشكالت 

برطرف شود. خاندوزي تأكيد كرد: طبق اعالم بانك  مركزي 
بيش از سه ميليارد دالر تخصيص ارز به اين حوزه محقق شده 
است. براي تامين برخي كسري ها نيز اقدامات عاجلي براي 
واردات انجام شده و با گمرك هماهنگي صورت گرفته تا 
ترخيص اين محموله ها با اولويت انجام شود. وزير اقتصاد با 
اشاره به گاليه هاي پيمانكاران در پروژه هاي دولت در زمينه 
تخصيص اندك براي پروژه هاي عمران��ي، اظهار كرد: در 
شش ماهه اول سال 40 هزار ميليارد تومان تخصيص عمراني 
دولت ب��ود و در مهر و آبان 40 هزار ميلي��ارد تومان ديگر 
تخصيص عمراني صورت گرفت. سخنگوي اقتصادي دولت 
با اش��اره به اقدامات انجام شده براي تعيين تكليف اموال 
تمليكي اظهار كرد: در هفت ماهه امسال انهدام كاالي قاچاق 
4۷0 درصد و فروش كاالهاي متروكه ۶80 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. وزير اقتصاد ادامه 
داد: از محل بودجه عمراني براي هزينه هاي جاري استفاده 
نمي شود و طرح اين ادعا كه بودجه عمراني براي افزايش 
حقوق كاركنان دول��ت اختصاص يافته، صح��ت ندارد. 
خاندوزي همچنين اظهار كرد: بودجه اش��تغال از ۱۳00 
ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ به 4۶ هزار ميليارد تومان در 
سال ۱40۱ افزايش يافته است. وي همچنين در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا تحوالت اقتصادي را در آينده شاهد خواهيم 
بود؟ اظهار كرد: اساس��ا س��ند تح��ول دول��ت را با فصل 
چرخش ه��اي تحول آفرين آغاز كرديم ك��ه اين اقدامات 
مشخص نقطه عطفي است كه دولت بر اساس آن مي گويد 
در چهار س��ال خدمت چه اقداماتي انجام داده است. ابعاد 
تحوالت اقتصادي با تدوين سند برنامه هفتم توسعه و اليحه 
بودجه ۱40۲ تش��ريح خواهد ش��د. جدا از تكرار آمارها و 
وعده هاي تكراري كه احتماال مردم براي س��نجش آن به 
وضعيت معيشت خود نگاه مي كنند، وزير اقتصاد روز گذشته 
وعده جديدي درباره آينده يارانه ها نيز ارايه داد. بر اس��اس 
اظهارات او نه تنها طرح كاالبرگ كنار نرفته كه حتي دولت 
به شكل آزمايشي آن را در يك استان اجرا خواهد كرد و پس 
از آن اجراي كشوري اين برنامه در دستور كار قرار خواهد 
گرف��ت.  خاندوزي با بيان اينكه مس��اله ط��رح كاالبرگ 
الكترونيكي مشكلي در تامين  مالي ندارد، تصريح كرد: با توجه 
به اينكه اين امر، نظام پرداخت يارانه را متاثر مي كند، الزم بود 
دولت از مطمئن بودن زيرساخت فني اطمينان حاصل كند 
و تغييرات در وزارت كار قدري تاخير در بهره برداري پروژه 
انداخت  اما وعده داده شد كه پس از آنكه اين طرح در يك 
استان به شكل آزمايشي پياده شد، از ماه هاي آينده براي كل 
كشور انجام مي شود. وي ادامه داد: اين  طرح مشكلي ندارد 
و مشكلي در تامين بودجه هم موجود نيست، پيش بيني اين 
اس��ت كه دوره آزمايشي يك ماه به طول بيانجامد و بعد از 
يك ماه براي س��اير استان ها هم انجام شود. به اين ترتيب، 
دولت گام مهم ديگري نيز در راس��تاي اجراي اصالحات 
يارانه اي خواهد برداشت و ريسك كنار گذاشتن يارانه نقدي 
را به جان مي خرد، موضوعي كه بايد ديد از سوي جامعه چه 
واكنشي خواهد داشت و آيا از آن استقبال مي شود يا خير؟
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سپاه مقر گروهك تجزيه طلب 
»پاك« را در هم كوبيد

نيروي زميني س��پاه از س��اعاتي پي��ش دور جديد 
حمالت خود عليه گروهك هاي تروريستي مستقر در 
اقليم كردستان عراق را آغاز كرده است. در حمالت 
س��پاه، مقر گروهك تروريس��تي تجزيه طلب پاك 
)حزب آزاد كردس��تان( توسط موشك و پهپادهاي 
انتحاري در حومه كركوك مورد هدف گرفته است.

اروپا 20 سال است كه گامي 
براي ايران برنداشته است

رييس پارلم��ان اروپا گفت كه تا اطالع ثانوي ارتباطات و 
گفت وگوهاي مستقيم ميان اين نهاد اروپايي و جمهوري 
اسالمي ايران قطع مي ش��ود. به گزارش يورونيوز، روبرتا 
متس��وال همچنين تاكيد كرد كه »اروپا چشمان خود را 
روي معترضاني كه چشم اميد به ما دارند، نخواهند بست.« 
رييس پارلمان اروپا همچنين با انتقاد از صدور حكم اعدام 
براي برخي از حاضران در وقايع اخير از اعمال تحريم ها عليه 
ايران استقبال كرد و گفت: نمايندگان پارلمان در همين 
راستا تصميم گرفتند تا اطالع ثانوي هيچ تماس مستقيمي 
ميان پارلمان اروپا و همتايان رسمي ايران برقرار نكنند. 
مقامات ايراني در پاسخ به اقدامات كشورهاي غربي عليه 
ايران به بهانه هاي حقوق بشري اعالم كرده اند كه سياسي 
كردن موضوع حقوق بش��ر به هيچ وجه سازنده نيست و 
استفاده ابزاري از موضوع حقوق بشر نمي تواند به ارتقا و 
پيشبرد ارزش هاي اين موضوع در جامعه جهاني كمك 
كند. يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: اروپايي ها حدود ۲0 سال است كه هر چه در توان 
داشتند براي فشار اقتصادي و نظامي به ايران به كار بستند 
اما امروز به سراغ فشار حيثيتي رفته و قصد دارند وجهه 
ايران را در جامعه بين المللي تخريب كنند. هادي بيگي 
نژاد با اشاره به اقدام پارلمان اروپا مبني بر قطع ارتباطات و 
گفت وگوهاي مستقيم ميان اين نهاد اروپايي و ايران بيان 
كرد: اروپا مدت هاست كه رابطه خوبي با ايران ندارد، اينكه 
حاال پارلمان اروپا رابطه خود را با ايران قطع كرده اس��ت 
خيلي نمي تواند براي ايران اثرگذار باشد. غربي ها تا به امروز 
هر تحريمي كه مي توانستند عليه جمهوري اسالمي ايران 
اعمال كرده اند و از حدود سال 8۹ اروپايي ها اعالم كردند 
كه ديگر از ايران نفت  نمي خرند. وي در ادامه با بيان اينكه 
قطع روابط اروپا با ايران موضوع جديدي نيس��ت، اظهار 
كرد: اروپايي ها در حوزه هسته اي نيز هر قطعنامه اي كه 
توانستند در شوراي حكام و شوراي امنيت عليه ايران به 
تصويب رسانده اند. اروپايي ها طي ۲0 سال گذشته هيچگاه 
قدم براي ايران برنداشتند و تا توانستند ايران را تحريم كرده 
و با تقويت شبكه هاي منافقين و گروه هاي تروريستي به 
ايران ضربه زدند. اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي، تصريح كرد: از حدود ۲0 سال پيش تحريم هاي 
اروپا عليه ايران آغاز شد و اروپايي ها همواره عليه ايران بودند. 
اما نكته حائز اهميت اين است كه امروز اروپايي ها قصد دارند 
از بعد حيثيتي ايران را تحت فشار قرار دهند. اگر مسووالن 
براي حفظ جايگاه و شخصيت ايران در جايگاه بين المللي 
كاري نكنند، براي كشور خطرناك مي شود. مسووالن بايد 
از بعد حيثيتي به اين موضوع ورود كنند. بيگي نژاد تاكيد 
كرد: آبرو چيز مهمي است. قطع ارتباط پارلمان اروپا با 
اي��ران از بعد اقتصادي تاثيري ندارد اما از حيث آبرويي 
براي ايران بد است. تا حاال هرچه در توان داشتند براي 
فشار اقتصادي و نظامي به ايران به كار بستند اما امروز 
موضع فشار حيثيتي را پيش گرفته است. به دنبال اين 
هستند كه وجهه و شخصيت ايران را در دنيا خراب كنند.

تجهيز نيروي دريايي ارتش
به بالگرد هجومي

فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: 
براي اولين بار بالگردهاي هجومي و پهپادهاي به روز با برد 
بيش از۲ هزار كيلومتر در نيروي دريايي رونمايي مي شود. 
امير دريادار شهرام ايراني خود با گراميداشت روز هفتم آذر 
روز نيروي دريايي و بزرگداشت ياد شهداي دفاع مقدس 
و نيروي دريايي، اظهار كرد: امروز نيروي دريايي در دوره 
سازندگي گام برمي دارد و در همه حوزه هاي منطقه و بين 
الملل فعاليت دارد. در حوزه ساخت انواع شناورها، تجهيزات 
و پرنده ه��ا حرف داريم و توان خ��ود را در دريا به نمايش 
گذاشته ايم. شاهراه تجاري دريايي كشور را در امنيت حفظ 
كرده ايم. تمام كشتي هاي تجاري ما توسط نيروي دريايي 
اسكورت مي شوند. ش��ناورهاي نيروي دريايي در همه 
اقيانوس ها حضور دارند. نيروي دريايي در حال حاضر داراي 
فرماندهي ناوگان اقيانوس هند، فرماندهي ناوگان اقيانوس 
اطلس و فرماندهي ناوگان اقيانوس آرام است. وي ادامه داد: 
در حوزه افزايش توان رزمي ش��اهد پيشرفت هاي بسيار 
خوبي بوده ايم و به زودي شاهد الحاق دستاوردهاي جديد 
نيروي دريايي به بدنه اين نيرو خواهيم بود. براي اولين بار 
بالگردهاي هجومي و پهپادهاي به روز با برد بيش از ۲ هزار 
كيلومتر استفاده خواهيم كرد. امير ايراني خاطرنشان كرد: 
همزمان سه ناوگروه نيروي دريايي در حال انجام ماموريت 
هس��تند. اين توان را داريم كه صدها پهپاد را همزمان به 
پرواز درآوريم. در چند ماه آينده، اجراي رزمايش مركب 
در دستور كار داريم كه در منطقه شمال اقيانوس هند با 
حضور بيشتر كشورهاي عضو تفاهم نامه هاي دو يا چند 
جانبه هستند، اجرا خواهيم كرد. فرمانده نيروي دريايي 
 ارتش افزود: امروز صنعتگران، دانشمندان و شركت هاي 
دانش بنيان ما تمام تالش خود را به كار مي گيرند تا توان 
نيروي دريايي افزايش يابد. ارتقاي توان رزمي، س��اخت 
شناورهاي مجهز و افزايش برد عملياتي در اولويت ماست. 
وي درباره ماموريت ناوگروه8۶ نيروي دريايي، گفت: 
ناوگروه م��ا براي تامين امنيت كش��تيراني در تنگه 
ماالگا ماموريت دارد. ما اكنون در اقيانوس آرام حضور 
داشته و آمادگي حضور در همه اقيانوس ها را داريم. 
ايراني در واكنش به اعالم امريكا در استفاده از تعداد 
زيادي ش��هپاد در درياها، اظهار كرد: اين ش��هپادها 
ايمني دريان��وردي را به خطر انداخته اند و ما پيش از 
اين، شهپادها را جمع كرديم و چون امريكا تضمين 
داد كه شهپادها را جمع كند، آنها را بازگردانديم ولي 
اگر دوباره اين اتفاق بيفتد باز هم آن را جمع مي كنيم 
چون شهپادها امنيت دريانوردي را به خطر مي اندازند 
و خطري براي كشتي هاي تجاري و نفت كش هستند.

يك اقتصاددان تشريح كرد
نقش ارز در اقتصاد كشور

يك اقتصاددان با بيان اينكه نرخ ارز نقش بسزايي 
در ثبات اقتصادي كشور دارد، گفت: امكان توسعه 

اقتصادي، بدون ثبات نرخ ارز وجود ندارد.
مرتض��ي افقه در خصوص تاثير ن��رخ ارز بر ثبات و 
توسعه اقتصادي كشور، اظهار كرد: ثبات اقتصادي 
از عوامل توسعه است. يعني جامعه به جايگاهي برسد 
كه مردم براي تامين نيازهاي رفاهي و اساسي خود 

هيچ دغدغه اي نداشته باشند.
وي افزود: پيش نياز توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري 
است. يعني توليد ملي و درآمد سرانه افرايش پيدا 
كند و در كنار افزايش درآمد، توزيع درآمد نيز بهبود 
پيدا كند ت��ا حداكثر م��ردم از افزايش توليد ملي 
بهره مند شوند. چون امكان دارد توليد ملي افزايش 
پيدا كند اما افراد كمي از آن بهره مند ش��وند و عده 

زيادي محروم بمانند.
عضو هيات علمي دانشگاه ش��هيد چمران اهواز با 
بيان اينكه حتي اگر سرمايه گذاري انجام شود بايد 
اشتغالزا باشد، تصريح كرد: در مرحله بعد دولت و 
حاكميت بايد تالش كند ك��ه توليد ملي را به نحو 
نسبتا برابري توزيع كند. به اين معنا كه بايد فاصله 
طبقاتي كمتري ميان مردم وجود داشته باشد كه 
اين موضوع از طريق افزايش اشتغال امكانپذير است. 
بنابراين مجموع اين عوامل سبب مي شود كه سطح 

رفاه جامعه افزايش پيدا كند.

   با تشديد تحريم ها اغلب متغيرهاي اقتصادي 
تحت تاثير تغييرات نرخ ارز بي ثبات شدند

افقه با اش��اره به اينكه براي س��رمايه گذاري پيش 
نيازهايي وج��ود دارد ك��ه مهم تري��ن آنها ثبات 
اقتصادي، ثب��ات قوانين و ثبات مديريتي اس��ت، 
عن��وان كرد: ب��راي اينكه س��رمايه گذار تمايل به 
سرمايه گذاري داش��ته باشد بايد حداقل بتواند دو 
دهه آينده را پيش بيني كند تا س��رمايه آن دچار 

مشكل نشود.
وي با بيان اينك��ه نرخ ارز نقش بس��زايي بر ثبات 
اقتصادي كشور دارد، گفت: با توجه به اينكه اقتصاد 
كشور يك اقتصاد نفتي و وابسته به معامالت خارجي 
است و به دليل اينكه نفت توسط كشورهاي خارجي 
خريداري مي شود و در مقابل فروش آن ارز دريافت 
مي كنيم، نيازهاي بخش توليد و مصرف كش��ور با 

همان ارزها تامين مي شود.
عضو هيات علمي دانشگاه ش��هيد چمران اهواز 
ب��ا بيان اينكه ه��ر عامل و اتفاقي كه باعث ش��ود 
درآمدهاي ارزي كشور دچار مشكل شود مستقيما 
بر ثبات اقتصادي كش��ور تاثيرگذار است، تصريح 
كرد: از ابتداي انقالب، كش��ور تحريم شده بود اما 
اين تحريم ها محدود بوده اند. با تشديد تحريم ها از 
سال ۱۳۹۷ اغلب متغيرهاي اقتصادي كشور تحت 
تاثير تغييرات گاه و بي گاه نرخ ارز بي ثبات شدند و 
اين مساله باعث شد كه سرمايه گذار نتواند بازار ارز 
را پيش بيني كند و ريسك سرمايه گذاري باال رفت 

و تمايل به سرمايه گذاري كمتر شد.

  تعديل قيمت ارز چگونه؟
افقه گفت: زماني كه س��رمايه گذاري كم مي شود 
اشتغال نيز كمتر مي شود و همچنين فقر افزايش 
مي يابد و نابرابري باال مي رود. بنابراين نرخ ارز يكي 
از فاكتورهاي اساسي و تاثيرگذار در روند پيشرفت 
اقتصاد كشور اس��ت. وي افزود: زماني كه تقاضاي 
يك كاال افزايش پيدا كند و يا عرضه كم باشد، قيمت 
آن كاال افزايش مي يابد و از تعادل خارج مي ش��ود. 
در حال حاضر كشور ما با تحريم مواجه است و ديگر 
نمي توانيم نفت خود را بفروش برس��انيم و در اين 
شرايط عرضه ارز و درآمدهاي ارزي به شدت كاهش 
مي يابد و زماني كه درآمده��اي ارزي كاهش پيدا 
كرده و قيمت ارز افزايش پيدا كند، ديگر نمي توانيم 
نيازهاي بخش مصرف و توليد كشور را تامين كنيم.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان 
كرد: در صورتي كه نتوانيم نيازهاي بخش مصرف و 
توليد را تامين كنيم توليد كم مي شود و قيمت كاالها 
افزايش مي يابد و سبب تورم اقتصاد كشور مي شود.

وي عنوان كرد: ب��راي تعديل قيمت ارز بايد روابط 
تجاري و نفتي را با كشورهاي ديگر عادي سازي كنيم 
تا بتوانيم محصوالت داخلي و نفت كشور را بفروشيم. 
يكي ديگر از مشكالت نيز اين است كه روابط بانكي 
به دليل مساله FATF دچار مشكل شده است. پول 
ناش��ي از فروش كاالهاي داخلي و نفت را از طريق 
سيستم بانكي بايد وارد كنيم و در اين صورت زمينه 
ثبات نرخ ارز فراهم مي ش��ود و در غير اين صورت 
كشور همچنان با بي ثباتي نرخ ارز مواجه خواهد بود.

  بي ثباتي نرخ ارز
مهم تر از افزايش نرخ آن است

افقه با اش��اره به اينكه بي ثباتي ن��رخ ارز مهم تر از 
افزاي��ش نرخ ارز اس��ت، گفت: زماني ك��ه نرخ ارز 
افزايش پيدا كند كاال گران مي شود اما بعد از مدتي 
اقتصاد كشور خود را با قيمت جديد وفق مي دهد 
اما زماني كه نرخ ارز بي ثبات باشد باعث سردرگمي 
كارگزاران اقتصادي مي ش��ود و سبب مي شود كه 
نتوانند براي سرمايه گذاري برنامه ريزي كنند و در 
اين صورت اقتصاد كشور دچار مشكالت بيشتري 
مي شود؛ زماني كه نرخ ارز بي ثبات باشد در نهايت 
رشد و توسعه اقتصادي كشور دچار مشكل و اختالل 
مي شود. وي با بيان اينكه امكان توسعه اقتصادي، 
بدون ثبات نرخ ارز وجود ندارد، اظهار كرد: در شرايط 
فعلي كه اقتصاد كشور به شدت به درآمدهاي ارزي 
وابسته است توسعه اقتصادي امكانپذير نيست. با 
وجود اينكه در س��ه دهه گذشته تالش  كرديم كه 
پيشرفت اقتصادي كشور مستقل از درآمدهاي نفتي 
باشد يا وابستگي آن كمتر شود اما نتوانستيم اين 
وابستگي را كم كنيم و در حال حاضر بي ثباتي نرخ 
ارز در اقتصاد كشور از نقش كليدي برخوردار است.

تكرار وعده هاي پرشمار وزير اقتصاد در نشست هفتگي

رييس سازمان انرژي اتمي: 

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد

نرخ تورم به 44 درصد رسيد

غني سازي 60 درصدي در فردو آغاز شد

صدور ۱۱۱۸ كيفرخواست در ناآرامي هاي اخير

رييس س��ازمان انرژي اتمي توليد اورانيوم ۶0 درصدي در 
س��ايت فردو از روز دوشنبه را تاييد كرد. محمد اسالمي در 
حاشيه بازديد از بيستمين نمايشگاه محيط زيست درباره 
واكنش ايران به قطعنامه شوراي حكام گفت: گفته بوديم 
كه فشار و قطعنامه سياسي چيزي را تغيير نمي دهد و صدور 
قطعنامه واكنش جدي دارد و به همين خاطر توليد اورانيوم 
۶0 درصد در فردو از روز گذشته آغاز شده است. وي  گفت: 
بيش از هفت ميليون بشكه نفت از زمان بهره برداري از نيروگاه 
بوشهر صرفه جويي شده است و از لحاظ اقتصادي اين نيروگاه 
در هفت سال سه برابر پول سرمايه گذاري خودش را برگردانده 
است. با توجه به تاكيد مكرر مقام معظم رهبري در دو دهه 
گذشته بر استقاده از انرژي پاك، قانون هدف گذاري توسعه 
نيروگاه هاي اتمي را در دستور كار قرار داديم تا سهم انرژي 
هسته اي را به ۲0 درصد در كشور افزايش دهيم و اين هدف 

حكايت از سرمايه گذاري 50 ميليارد دالري دارد.  اسالمي 
ادامه داد: در بخش آب، خاك، پس��ماند خانگي و شيرابه ها 
سعي كرديم كه با فناوري پالسما در سطح پايلوت اقداماتي 
انجام دهيم و معتقدم با همكاري سازمان حفاظت محيط 
زيست مي توانيم اين پروژه را در سطحي وسيع فعال كنيم 
كه نتيجه اش خداحافظي با شيرابه خانگي  و صنعتي خواهد 
بود. همچنين تيم تحقيقاتي خودمان را براي كاهش آالينده 
حاصل از سوخت مازوت فعال كرديم و اميدواريم با همكاري 
شركت هاي مرتبط كار رسوب زدايي از مازوت را هم انجام 
دهيم. اسالمي گفت: ما در كشور با حجم سنگين آالينده ها 
مواجه هستيم، ديگر اين طور نيست كه مقابله با آالينده ها 
تكليف يك يا دو سازمان باشد بلكه تكليف همه دستگاه هاست 
كه از محيط زيست حفاظت كنند و از معيارهايي كه بايد به 
كار گرفته شود پاسداري كنند. رييس سازمان انرژي اتمي 

ادامه داد: در دنيا شاهد هستيم كه بسياري از كشورها كربن 
صفر را براي س��ال ۲050 هدف گذاري كرده اند. ما هم نياز 
داريم به اين س��مت برويم. وي گفت كه در سازمان انرژي 
اتمي در دو بخش توليد برق از فناوري هسته اي و ساخت و 
تجهيز دستگاه هايي براي كاهش آالينده ها به ويژه شيرابه ها 
اقدام مي كنيم. اس��المي گفت: تالش داشتيم كه ظرفيت 
طراحي و مهندسي نيروگاه هاي اتمي را در كشور ايجاد كنيم 
و اين مهم ترين تكليف ماست. در سال هاي گذشته به خاطر 
تحريم ها به ما در اين زمينه كمك نكردند. همچنين وقتي 
چرخه سوخت داريم و نيروگاه هاي هسته اي و بخش بهداشت 
و درمان هم به س��وخت هسته اي نياز دارند از اين رو بايد به 
سمت توليد سوخت هم برويم. وي گفت: در دو سال گذشته به 
مساله پسماندها و شيرابه ها توجه كرديم و توانستيم با فناوري 
پالسما يك نمونه آزمايشگاهي در ظرفيت ۱00 ليتر در ساعت 

را تست كنيم و با همكاري استانداري گيالن و سازمان محيط 
زيست سيستم صنعتي اين فناوري را در اختيار قرار مي دهيم 
تا بتوانيم حداقل استان هاي شمالي اين مشكل را رفع كنند. 
منتظريم استان هاي شمالي حجم شيرابه و نقاط مشخص را 
اعالم كنند تا در يك پروسه ساده و كم هزينه شيرابه را به آب 
قابل استفاده تبديل كنند. همچنين درباره سولفور زدايي از 
مازوت پروژه اي را تعريف كرديم. از هفته پيش هم وارد مذاكره 
ش��ديم با بخش هاي مربوطه. رييس سازمان انرژي اتمي 
اظهار كرد: ما در حد پايلوت اين پروژه ها را اجرايي كرديم و 
معتقديم از فناوري هاي نوظهور از جمله انرژي انمي به طور 
گسترده مي توان استفاده كرد. به داليل مشخصي كه با 
پيشرفت ما برخي ها مخالفند سعي مي شود با اين اقدامات 
برخورد شود اما ما داريم اين مسيرها را باز مي كنيم تا در 
زندگي مردم تاثير انرژي هسته اي بيش از پيش ديده شود.

ستايشي تاكيد كرد: به رگبار بستن مردم بي دفاع و حافظان 
امنيت و كشتن جوانان اين ملت با چاقو و قمه و سالح گرم 
در كف خيابان ها نشان از نقشه شومي مي دهد كه با آگاهي 
ملت ايران دفع خواهد شد. تروريست هاي رسانه اي كه از ابتدا 
صحنه آرايي را آماده كرده اند، تروريست هاي كف خيابان را 
تسليم مي كنند و خود دس��تور ترور مردم و زنان و كودكان 
بي دفاع و مدافعان مظلوم را صادر مي كنند. قاتالني كه در 
كف خيابان هلهله و شادي مي كنند اما دوباره با تغيير چهره 
فاز ديگ��ري را پيش گرفته اند، آنها بدانند مقابله ملت ايران 
با تروريست ها سخت پشيمان كننده است. تروريست ها و 
تروريست مخالن امنيت، همان تروريست هاي اقتصادي اند 
كه مانع فعاليت سالم امت اسالمي مي شوند. اين تروريست ها 
حتي حاضر نيس��تند هزينه اقدامات ناجوانمردانه خود را 
بپذيرند. ملت ايران سابقه سياه منافقين و ترورهاي كور آنان 
در دهه ۶0 و دهه هاي ديگر را از ياد نبرده اند.  وي تاكيد كرد: 
اطمينان مي دهم كه قوه قضايي��ه از خون عزيزان نخواهد 
گذشت و نمي گذارد خون عزيزان پايمال شود و بساط اين 
ش��رارت ها به زودي زود جمع خواهد ش��د. سخنگوي قوه 
قضاييه ادامه داد: علم خونخواهي خون هاي به ناحق ريخته 
شده در دستان قوه قضاييه است و براساس تدابير متخذه با 
سرعت و دقت و با متضمن مولفه صحت، بدون چشم پوشي 
از حق امنيت به وظيفه خود عمل مي كنيم و تروريست ها 
را در هر موقعيتي باشند بسزاي اعمالشان خواهيم رساند. 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره جرم الهام 

افكاري گفت: براساس گزارش هايي كه داريم الهام افكاري از 
نام برادرش استفاده و اقدام به تحريك عده اي از افراد مستعد 
و همراهي آنان در تجمعات كرده است. اين خانم قصد خروج 
از كشور هم داشت كه حكم جلبش صادر و در زمان خروج از 
كشور دستگير شد. اتهام او اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه 
امنيت كشور از طريق همراهي با فراخوان هاي معاندين نظام 
است و اين اتهام تفهيم شده و قرار تامين بازداشت موقت او 
صادر شد و در زندان است. او ارتباط گسترده اي با عناصر فعال 
رسانه اي و شاخص برانداز داخل و خارج در شبكه اينترنشنال 
داش��ته و اقدام به نش��ر اخبار كذب كرده و در اغتشاشات 
سال هاي اخير و آشوب هايي كه در فارس بوده نقش آفريني 
داشته است. ستايشي در پاسخ به سوالي درباره اقدام نماينده 
رهبر انقالب در دلجويي از مردم سيستان و بلوچستان و تاكيد 
بر ضرورت برخورد با مقصران حوادث خاش و زاهدان و اينكه 
آي��ا در مورد اين حادثه و حوادثي كه در جريان ناآرامي هاي 
اخير منجر به آسيب رسيدن به برخي اشخاص و اموال مردم 
شده پرونده اي تشكيل شده اس��ت؟ گفت: اين سفر، سفر 
موفقي ارزيابي مي شود. اين سفر براي بررسي اوضاع و احوال 
منطقه مورد بحث بوده است. ديدار چهره به چهره با مردم 
منطقه، معتمدين، علما و خانواده شهدا و جانباختگان اخير و 
استماع دغدغه ها و نگراني هاي آنان صورت گرفته است. اين 
سفر با استقبال گسترده مردم سيستان و بلوچستان مواجه 
شد. سران طوايف و بزرگان استان از اين سفر استقبال كردند.

وي ادامه داد: بر اس��اس مصوبات س��فر، باتوجه به سخنان 

نماينده مقام معظم رهبري، شوراي تامين استان و تاكيدات 
قوه قضاييه نسبت به پرونده متهمان اقدام كرديم كه 4۲ نفر 
از آنها آزاد شدند و بقيه افراد بنا بود تا ۱00 نفر تعيين تكليف 
شوند كه اين افراد تكليف شان محقق شد و در اين زمان ۱00 
نفر از آنها آزاد شدند و برخي هم با قرار تامين آزاد مي شوند و 
بايد حواس شان باشد مقررات و قوانين را رعايت كنند و نشان 
دهند پشيمان شده اند. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه در 
ناآرامي هاي اخير از اتباع خارجي فرانسه هم كسي بازداشت 
شده است؟ گفت: دو جاسوس فرانسوي بازداشت شده هنوز 
در بازداشت هستند و پرونده شان در مرحله تصميم نهايي 
است و اتهام شان اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت 
ملي كشور بود كه اتهام جاسوسي هم به آن اضافه شده است. 
وي افزود: 40 نفر ديگر از اتباع خارجي كه در اغتشاش��ات 
اخي��ر دخيل و حتي برخي از آنها در مي��دان و كف خيابان 
بودند، بازداشت ش��ده اند و اين افراد مطابق قوانين داخلي 
جمهوري اسالمي ايران محاكمه خواهند شد. ستايشي در 
پاسخ به سوالي درباره آراي محاكم اعم از برائت و محكوميت 
در كل كشور در ناآرامي هاي اخير گفت: طبق آمار ارايه شده 
در تهران تاكنون براي ۱۱۱8 نفر كيفرخواست صادر شده 
اس��ت. در مورد آمار محكوميت و برائت در سراس��ر كشور 
تاكنون ۲4۳۲ نفر راي بدوي اعم از محكوميت و برائت صادر 
شده است. ستايش��ي در خصوص آخرين وضعيت پرونده 
حادثه اوين گفت: در حال تحقيقات از 4۲ متهم هستيم و 
با توجه به شلوغي و ترافيك رسيدگي در آن مجموعه اين 

پرونده با جديت در حال رسيدگي است و واجد محرمانگي 
است و پس از مشخص شدن ابعاد آن، اطالع رساني خواهيم 
كرد. وي در خصوص »طرح دعوي در محاكم بين الملل به 
طرفيت رسانه هايي كه در آتش اغتشاشات مي دمند « گفت: 
اين رسانه ها اقدام به جنگ رواني مي كنند و بر اساس آن اقدام 
مجدانه و موثري در بحث جمع آوري مستندات از نهادهاي 
ذي مدخل كردي��م و به محض قطعي ش��دن جمع آوري 
مستندات، اقدامات قضايي الزم را انجام مي دهيم. معاونت 
حقوقي رياست جمهوري و وزارت امور خارجه هم اقداماتي 
در اين باره داشته اند. معاون بين الملل قوه قضاييه اخيراً سفري 
به نيويورك داشت و به صورت فردي و جمعي با نمايندگان 
۱00 كشور ديدار و گفت وگو كرده و نقش مخرب رسانه هاي 
 معاند را تبيين كرد. همچنين مصاحبه هايي انجام و اقدامات 
بي بي س��ي و سعودي اينترنش��نال در مصاحبه با عناصر 
جدايي طلب مطرح شد و سكوت كشورهاي غربي در خصوص 
حوادث تروريستي در شاهچراغ و ايذه مورد اشاره قرار گرفت 
و اعالم كردند كه فعاليت رسانه هاي فارسي زبان ضدايراني 
مغاير ضوابط بين المللي اس��ت و ما انگليس را مسوول آن 
مي دانيم. وي درباره مساله ايذه گفت: موضوع ايذه سخت 
و ناگوار بود و بعد از قضيه حرم مطهر شاه چراغ و حوادث 
ديگر كه نسبت به حافظان امنيت حاصل شد، ما شاهد خبر 
ايذه بوديم. احضارها و تذكرات الزم داده شد و ما كساني را 
كه توجه نكردند و به دستور قضايي بي توجه بودند تفهيم 

اتهام و بازداشت كرديم و قرار قانوني مناسب صادر شد.



بر اساس گزارش بانك مركزي، با وجود كاهش تورم هاي 
س��االنه و نقطه به نقطه، تورم ماهانه در مهر ماه صعودي 
شده است. نقدينگي و پايه پولي نيز روند صعودي خود را 

ادامه دادند.
نقدينگي در پايان مهر ماه امس��ال به ۵۶۷۶ هزار ميليارد 
تومان رسيد. به اين ترتيب حجم نقدينگي از ابتداي سال 
جاري ۱۷.۵ واحد درصد رشد كرده است. به عالوه نقدينگي 
نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۰ با افزايش ۳۴.۳ واحد درصدي 

مواجه شد.
حجم پايه پولي نيز از ابتداي س��ال با رشدي ۱۸ درصدي 
همراه شده و به ۷۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد 
حجم پايه پولي در مقايسه با مهر ماه سال گذشته نيز به 

۳۴.۵ درصد رسيد.
الزم به ذكر اس��ت كه گزارش منتش��ر شده توسط بانك 
مركزي، تنها آمار و ارقام كلي متغيرهاي پولي مهر ماه را در 
بر دارد و براي بررسي دقيق تر اين متغيرها، منتظر انتشار 
گزارش مفصل بانك مركزي از گزيده آمارهاي اقتصادي 

مهر ماه ۱۴۰۱ باشيم.
حجم پايه پول��ي در پايان مهرماه س��ال ۱۴۰۱ )معادل 
۷۱۲۹.۳ هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال ۱۴۰۰، 
رش��دي معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همچنين، نرخ 
رشد ۱۲ ماهه پايه پولي با ۱.۹ واحد درصد كاهش نسبت 
به رشد دوره مشابه سال قبل )۳۶.۴ درصد( به ۳۴.۵ درصد 

در پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسيد.
بانك مركزي گزارش »تحليل تح��والت اقتصاد كالن و 
اقدامات اين بانك در مهر ماه ۱۴۰۱« را منتش��ر كرد كه 
حاكي از تداوم كاهش رشد تورم و نقدينگي در اين ماه است.

اج��راي رويكرد جديد سياس��ت گذاري پولي و مديريت 
انتظارات تورمي از س��وي بانك مركزي، مس��تلزم ارايه 
اطالعات درس��ت و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد 
كالن است؛ چراكه در عمل، شكل گيري صحيح انتظارات 
در فعاالن اقتصادي و ايجاد شرايط بهتر براي بانك مركزي 
در جهت نيل به اهداف حفظ ارزش پول ملي )كنترل تورم( 
و مساعدت به رشد اقتصادي، در گرو ارايه و استفاده به هنگام 

از اطالعات وضعيت موجود اقتصاد خواهد بود.
بر اين اساس، خالصه اي از مجموعه تحوالت اقتصاد كالن 
و اقدامات بانك مركزي در راس��تاي دستيابي به اهداف و 
ماموريت هاي خود در مهر ماه ۱۴۰۱ به ش��رح ذيل ارايه 

مي شود.

  1- تحوالت اقتصاد كالن
بررسي تحوالت تورم ماهانه شاخص كل كاالها و خدمات 
مصرفي در سال جاري نشان مي دهد تورم ماهانه شاخص 
كل مصرف كننده در مهرماه سال جاري با ۰.۳ واحد درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل )۲.۶ درصد( به ۲.۹ درصد رسيد.

تورم هاي نقطه به نقطه و دوازده ماهه ش��اخص كل بهاي 
كااله��ا و خدمات مصرف��ي در مهرماه س��ال جاري نيز 
به ترتيب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت كرد كه نسبت 
به شهريورماه سال جاري به ترتيب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد 

درصد كاهش نشان مي دهد. 
بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
به تفكيك گروه هاي اختصاص��ي »كاال« و »خدمت« در 
مهرماه نشان مي دهد تورم ماهانه گروه  اختصاصي »كاال « 
با ۰.۳ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد 
رسيد. در مقابل تورم ماهانه گروه  اختصاصي »خدمت« در 
اين مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته 

به رقم ۵.۲ درصد رسيد.
بررس��ي تحوالت ت��ورم ماهانه گ��روه كاال ب��ه تفكيك 
»خوراكي ه��ا« و »غيرخوراكي ها« موي��د كاهش تورم 

ماهانه اقالم خوراكي در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل 
از آن است. 

به طوري كه ش��اخص بهاي خوراكي ها و آشاميدني ها )با 
ضريب اهميت ۲۵.۵ درصد( ب��ا ۰.۹ واحد درصد كاهش 
نسبت به شهريور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدي، سهمي 
معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل )۲.۹ 
درصد( در مهرماه سال جاري به خود اختصاص داده است.

بررسي بيشتر تحوالت شاخص خدمت نيز حاكي از 
آن است كه افزايش تورم ماهانه اين گروه عمدتًا متاثر 
از تحوالت ش��اخص هاي خدمت در گروه »مسكن و 
خدمات ساختماني« و »تحصيل« بوده است؛ به طوري 
كه سهم اين دو گروه  از تورم ماهيانه خدمت در مهرماه 
س��ال جاري )۵.۲ درصد( به ترتي��ب ۴.۴ و ۰.۶ واحد 

درصد بوده است.
در حوزه تجارت خارجي با توجه به اخبار منتشره از سوي 
گمرك، طي هفت ماهه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمركي 
برابر با ۲۸.۴ ميليارد دالر بود كه حاكي از افزايش حدوداً ۵.۶ 
درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. 
ارزش واردات گمركي نيز در اين دوره معادل ۳۱.۷ ميليارد 
دالر گزارش ش��ده اس��ت كه مويد افزايش حدوداً ۱۴.۴ 

درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه معامالت الكترونيكي 
ارز، بررس��ي تحوالت بازار ارز حاكي از آن است كه در مهر 
ماه متوس��ط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود ۲۷۱.۹ 

هزار ريال بود كه نسبت به شهريور ماه معادل ۱.۳ درصد 
افزايش نشان مي دهد.

در بخش اس��كناس نيز متوس��ط نرخ فروش دالر در اين 
ماه حدود ۲۸۷.۳ ه��زار ريال بود كه حاكي از افزايش ۱.۳ 

درصدي آن در مقايسه با شهريور ماه است. 

  افزايش ميانگين قيمت هر متر مسكن در تهران 
در مهر ماه

در بازار مسكن و بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت 
معامالت امالك و مستغالت كشور، متوسط قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
در ش��هر تهران طي مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۲ 
درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل نيز ۳۸.۲ درصد 

افزايش را تجربه كرد.
در بازار سهام نيز ش��اخص كل بورس اوراق بهادار در روز 
پاياني مهرماه ۳.۴ درصد نس��بت ب��ه روز پاياني ماه قبل 

كاهش يافت.
الزم به ذكر است سياست گذار پولي با رصد مستمر تحوالت 
قيمت دارايي ها و توجه به داللت هاي آن بر تغيير س��طح 
انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در 

دستور كار قرار خواهد داد. 
بررسي تحوالت بازار بين بانكي در مهرماه نشانگر كاهشي 
نسبي در حجم معامالت به دليل كاهش وجوه در دسترس 
بانك ها بود كه از جمله داليل آن مي توان به تداوم فروش 

اوراق دولتي به بانك ها اش��اره كرد. اين درحالي است كه 
بررسي تغييرات نرخ س��ود بازار بين بانكي گوياي تداوم 
ثبات نرخ مذكور و قرار داشتن آن در محدوده داالن از پيش 

تعيين شده است. 

  كاهش رشد تورم و نقدينگي در مهر ماه 
در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالي 
اسالمي دولتي با سررسيد يك، دو و سه ساله به ترتيب با 
۱.۰۷، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل 

به ۲۲.۶۳، ۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رسيده است.
همچنين شيب منحني بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت 
به شهريورماه و مرداد ماه تندتر شده و اين منحني نسبت به 

دو ماه گذشته در سطح باالتري قرار گرفته است.
حج��م نقدينگي در پاي��ان مهرماه س��ال ۱۴۰۱ معادل 
۵۶۷۶۹.۷ هزار ميليارد ريال بوده است كه به ترتيب ۱۷.۵ و 
۳۴.۳ درصد نسبت به پايان سال و پايان مهر ماه سال ۱۴۰۰ 
افزايش يافته است. رشد متغير مذكور در هفت ماهه نخست 
سال قبل و ۱۲ ماهه منتهي به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب 

معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.
الزم به ذكر اس��ت كه بخشي از رش��د نقدينگي در مهر 
ماه س��ال ۱۴۰۰ )معادل ۲.۳ واحد درصد از رش��د هفت 
ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد ۱۲ ماهه( مربوط به اضافه 
ش��دن اطالعات خالصه دفتر كل دارايي ها و بدهي هاي 
بانك مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفتر كل دارايي ها و 

بدهي هاي بانك سپه )بواسطه ادغام( بوده است.
حجم پايه پول��ي در پايان مهرماه س��ال ۱۴۰۱ )معادل 
۷۱۲۹.۳ هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال ۱۴۰۰، 
رش��دي معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همچنين، نرخ 
رشد ۱۲ ماهه پايه پولي با ۱.۹ واحد درصد كاهش نسبت 
به رشد دوره مشابه سال قبل )۳۶.۴ درصد( به ۳۴.۵ درصد 

در پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسيد.

  2- اقدامات بانك مركزي 
در مهرماه ۱۴۰۱ با هدف مديريت نقدينگي بازار بين بانكي 
ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات اعتباري 

زير را انجام داد: 
- انجام عمليات بازار باز با موضع توافق بازخريد طي چهار 
مرتبه ح��راج به ترتيب ب��ه ارزش ۶۷۳.۷، ۶۷۴.۰، ۶۸۵ و 
۶۸۴.۹ ه��زار ميليارد ريال مجموعًا ب��ه ارزش معامالتي 
۲۷۱۷.۶ هزار ميلي��ارد ريال در قالب تواف��ق بازخريد با 
سررسيد هفت روزه )مانده توافق بازخريد از محل عمليات 
بازار باز در پايان مهرماه معادل ۶۸۴.۹ هزار ميليارد ريال 

بوده است(.

  كاهش رشد تورم و نقدينگي در مهر ماه 
- استفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ سقف 
داالن براي رف��ع نيازهاي نقدينگي ط��ي ۱۷ روز كاري 
جمعًا به ارزش معامالتي ۳۲۵.۲ هزار ميليارد ريال )مانده 
اعتبارگيري قاعده مند در پايان مهرماه ۵۹.۳ هزار ميليارد 

ريال بوده است( . 

  كاهش رشد تورم و نقدينگي در مهر ماه 
- در مهرماه س��ال جاري، طي برگزاري چهار مرحله 
حراج و يك مرحله پذيره نويسي اوراق مالي اسالمي 
دولتي، جمعاً مبلغ ۲۷.۶ هزار ميليارد ريال اوراق توسط 
ايستگاه معامالتي بانك مركزي به فروش رسيد كه از 
اين مبلغ، ۲۳ هزار ميليارد ريال آن در پذيره نويسي 
و ۴.۶ هزار ميليارد آن در حراج تمامًا توس��ط س��اير 

سرمايه گذاران خريداري شد.
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معناي رشد پايه پولي مهرماه 
بانك هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته با استفاده 
از عمليات بازار باز )خريد و فروش اوراق قرضه دولتي( 
تالش مي كنند بر اين گزاره تاثير بگذارند. اما اين روند 
در اقتصاد ايران هرگز آن گونه كه بايد و شايد جدي 
گرفته نشده اس��ت. در زمان دولت اصالحات تالش 
شد تا رش��د پايه پولي متوقف شده و فضا براي ثبات 
نرخ تورم فراهم شود. اما ساير دولت ها اغلب با كسري 
بودجه بااليي مواجه بودند. از سوي ديگر با توجه به 
عدم بهره وري و افزايش هزينه هاي دولت، مدام از بانك 
مركزي استقراض مي شد و اين روند رشد نقدينگي و 

توسعه پايه پولي را در بر داشت.
۳( اما كسري بودجه دولت سيزدهم چه باليي بر سر 
اقتصاد كشورمان آورده است؟ دولت با هدف جبران 
كسري بودجه يا اقدام به استقراض از بانك مركزي يا 
چاپ اسكناس مي كند. از سوي ديگر سيستم بانكي 
هم ب��ا دادن وام و دريافت س��ود از آن، پول جديدي 
وارد چرخه اقتصادي كش��ورمان مي كند. طبيعي 
است كه بانك ها ذخاير مازادي كه در اختيار دارند را 
يا وام مي دهند يا سرمايه گذاري مي كنند. بنابراين، 
يك واحد پول توليد شده توس��ط بانك مركزي در 
طي چرخه اقتصاد تبديل به چند واحد مي شود كه 
به آن ضريب فزاينده پولي گفته مي ش��ود. اين روند 
باعث مي شود تا استقراض از بانك مركزي منجر به 
توليد يك پول پرق��درت در فضاي عمومي جامعه و 
متعاقب آن افزايش تورم و بروز مشكالت معيشتي 

براي مردم شود.
۴( از ابتداي تش��كيل دولت يازدهم كارشناس��ان 
اقتصادي دلسوز، هشدار مي دادند كه تيم اقتصادي 
كابينه متناسب با ش��رايط اقتصادي كشور نيست. 
استدالل اساتيد دانشگاهي اين بود كه با يك چنين 
تركيبي، نه تنها نمي توان روند نزولي ش��اخص هاي 
اقتصادي را متصور بود، بلكه با اين تركيب بايد توقع 
رشد مش��كالت را داشت. كافي اس��ت به وضعيت 
وعده هاي رييس جمهوري و واقعيت هاي اقتصادي 
كشور نگاهي انداخته شود تا به درستي پيش بيني 
كارشناسان پي ببريم. وعده هايي چون اشتغالزايي 
۱.۵ ميليوني، س��اخت يك ميليون مسكن، كاهش 
تورم به نصف، يكسان س��ازي نرخ ارز، حل مش��كل 
تحريم ها، توقف رشد نقدينگي و پايه پولي و... بخشي 
از وعده هايي است كه در اين دولت مطرح شده است. 
اما وقتي به دستاوردهاي دولت و نسبت عملكردها 
با وعده ها نگاهي انداخته مي شود، متوجه مي شويم 
كه دولت موفق نش��ده اس��ت حتي بخش اندكي از 

وعده هاي خود را محقق كند.
۵( دليل اين عدم تحقق وعده ها، نزول ش��اخص ها و... 
برآمده از اين واقعيت عيان است كه دولت تيم اقتصادي 
مناسبي را در اختيار نگرفته و به اصول علم اقتصاد وفادار 
نيست. من نمي دانم، آيا رييس كل بانك مركزي مي داند 
استقراض از بانك مركزي چه باليي بر سر اقتصاد ايران 
مي آورد؟ آيا مي داند توسعه پايه پولي منجر به افزايش 
تورم، رشد آسيب هاي اجتماعي و فقر بيشتر مي شود؟ 
شايد براي بسياري از مخاطبان باوركردني نباشد، اما من 
نمي دانم، پاسخ مديران بانك مركزي، وزارت اقتصاد و 
سازمان برنامه و بودجه به اين پرسش ها چيست؟ وقتي 
اين اندازه ابهام در فضاي تصميم سازي وجود داشته باشد، 

طبيعي است كه نتيجه منجر به نزول شاخص ها شود.

نسل امروز  مطالبه گر است
 در حال حاضر هم مي توان با ايجاد گفتمان درس��ت، 
نه گفتمان از باال به پايين يا گفتمان دس��توري به اين 
مطالبه گري ها پاسخ داد. بسياري از جامعه شناسان طي 
سال هاي گذش��ته در مورد اتفاقي كه امروز درجامعه 
رخ داده هشدار داده بودند. اما هر بار مسووالن از كنار 
اين هشدارها گذشته و آن را به هيچ انگاشتند. در واقع 
جامعه وقتي از ظرفيت هاي تاب آوري لبريز مي شود 
چنين اتفاقاتي چندان هم دور از ذهن نيست. فشارهاي 
اقتصادي طي سال هاي گذشته به خصوص در سه سال 
پاندمي كرونا خود به تنهايي مي تواند هرفردي را از پاي 
در بياورد، چند خانواده به خاطر همين مشكالت مالي 
و اقتصادي دوران كرونا از هم پاشيد. چند نفر به دليل 
همين مشكالت مالي و معيشتي دست به خودكشي 
زدند. ما نمي توانيم با دس��تور مشكالت را حل و فصل 
كنيم. حل و فصل كردن اين مشكالت نياز به رفتارهاي 
عملياتي دارد. وقتي تورم از حد توان افراد خارج مي شود، 
وقتي بسياري از خانواده ها كه تا همين چند سال پيش 
قشر متوسط جامعه را تشكيل مي دادند ناگهان به زير 
خط فقر س��قوط مي كنند، اينها همه مي تواند باعث 
ناآرامي اجتماعي ش��ود. همين سه سال پيش بود كه 
در مصاحب��ه اي اعالم كردم اگر به مش��كالت جامعه 
نرسيم ممكن اس��ت انفجار در جامعه رخ بدهد. نبايد 
از واقعيت ها فرار كنيم. اينكه مس��ووالن به جاي حل 
مش��كالت فرار رو به جلو را در دس��تور كار خود قرار 
مي دهند يكي از مش��كالتي اس��ت كه باعث مي شود 
تا آس��يب هاي موجود در جامعه نه تنها كاهش پيدا 
نكند كه رو به افزايش بگذارد. به هر حال هر جامعه اي 
ممكن است با مش��كالتي از اين دس��ت كه ما االن با 
آن مواجه هس��تيم رو به رو شود، اما اين نحوه برخورد 
دولتمردان و مس��ووالن است كه راهكار مناسب براي 
گذر از اين ش��رايط را تعيين مي كند. باز هم بر مساله 
شايسته س��االري تاكيد مي كنم چرا كه تنها توجه به 
همين مساله مي تواند باعث شود تا افرادي مسووليت 
گذر از اين روزها را به عهده بگيرند كه مي توانند بهترين 

راهكارها را ارايه دهند.

نرخ  ارز و بازار
 براي بهبود شاخص هاي اقتصادي از يك طرف و پايان 
دادن به تحريم ها از سوي ديگر آغاز كنيم. دولت در ايران 
به هيچ وجه كارآمد نيست، دولت هرچند كوچك نيست، 
اما در حوزه هاي مورد نياز مردم خدمتي ارايه نمي كند، 
بس��ياري تصور مي كنند مش��كالت اقتصادي ريشه 
اعتراضات اخير است اما من معتقدم حق انتخاب بخش 
مهمي از دليل ناآرامي هاست. براي عبور از چالش ها نيز 

بايد حق انتخاب مردم مورد توجه قرار بگيرد.

طوالني ترين قرارداد تاريخ 
گاز مايع ميان قطر و چين

رييس شركت قطر انرژي از بسته شدن يك قرارداد 
بلندمدت گاز طبيعي مايع با چين خبر داد كه طي 
آن ۴ ميليون تن گاز به مدت ۲۷ س��اله به شركت 
سينوپك چين عرضه مي شود.  به گزارش رويترز، 
شركت قطر انرژي يك قرارداد ۲۷ سال براي عرضه 
گاز طبيعي مايع به ش��ركت سينوپك چين امضا 
كرده  كه بزرگ ترين قرارداد گاز طبيعي تا به امروز 
اس��ت. بي ثباتي بازار خريداران را به سمت بستن 
قراردادهاي بلندمدت عرضه سوق مي دهد. از زمان 
حمله روسيه به اوكراين در ماه فوريه، رقابت براي 
به دس��ت آوردن محموله ه��اي گاز طبيعي مايع 
تشديد شده است. مخصوصًا اروپا براي جايگزيني 
گاز روسيه نياز ش��ديدي به منابع جايگزين دارد. 
روسيه ۴۰ درصد از واردات گاز اين قاره را تشكيل 
مي داد. س��عد كعبي، رييس ش��ركت قطر انرژي 
گفت: »شركت هاي اروپايي هم عالقه مند به بستن 
قرارداده��اي بلندمدت ش��ده اند. امروز يك نقطه 
عطف ب��راي اولين ق��رار داد خريدوف��روش براي 
پروژه شرق ميدان شمالي است. اين قرارداد شامل 
فروش ۴ ميليون تن گاز به مدت ۲۷ سال به شركت 
سينوپك چين مي شود.« وي با تأكيد بر اينكه اين 
قرارداد بزرگ ترين قرارداد خريدوفروش گاز طبيعي 
مايع اس��ت گفت: »اين قراردادهاي بلندمدت هم 
براي خريدار و هم فروشنده اهميت زيادي دارند.«  
ميدان گازي شمال بخش��ي از بزرگ ترين ميدان 
گازي دنياست كه بين ايران و قطر مشترك است. 
بخشي از اين ميدان كه متعلق به ايران است، پارس 
جنوبي ناميده مي شود.  كعبي گفت: »اين قرارداد 
روابط ما را وارد مرحله جديدي مي كند چون تا دهه 
۲۰۵۰ طول مي كشد. بسياري از خريداران آسيايي 
تمايل به بستن قراردادهاي بلندمدت دارند چون 
مي دانند از حجم گاز دنيا در آينده كاس��ته خواهد 
ش��د.« وي تأكيد كرد مذاكرات با ساير خريداران 
در چين و اروپا در حال انجام است. قطر بزرگ ترين 
صادركننده گاز طبيعي دنياس��ت و پروژه توسعه 
ميدان شمالي اين جايگاه را تقويت كرده و به تضمين 

عرضه بلندمدت گاز به اروپا كمك مي كند.
اين گاز قرار اس��ت از ميدان گازي س��احل شمال 
ش��رقي قطر به كنسرن چيني س��ينوپك ارسال 
شود. سينوپك اعالم كرده كه مي خواهد سهمي در 
ميدان گازي شمالي-جنوبي قطر به دست بگيرد.  
سه كنس��رن انرژي غربي؛ كمپاني ش��ل، توتال و 
كونوكو-فيليپ��س در حال حاض��ر ۲۵ درصد اين 
ميدان گازي را در اختيار دارند. شركت انرژي قطر 
اولين قرارداد انتقال گاز با شركت چيني سينوپك را 
در ماه مارس ۲۰۲۱ امضا كرد كه قراردادي ده  ساله 
است. قطر بزرگ ترين صادركننده گاز مايع جهان 
است و مي خواهد توليد اين ماده را تا سال ۲۰۲۷، 
۶۰ درصد افزايش دهد. به اين منظور اين كش��ور 
بايد ساالنه ۱۲۶ ميليون تن گاز مايع توليد كند. قطر 
پس از روسيه و ايران سومين كشور دارنده منابع گاز 
در جهان است. قطر در مالكيت بزرگ ترين ميدان 
گازي جهان كه در س��واحل اين كشور قرار دارد، با 

ايران شريك است؛ ميدان پارس جنوبي.

  مخمصه براي آلمان 
بخش بزرگ��ي از صادرات گاز قطر به كش��ورهاي 
آسيايي مي رود؛ بيش از همه به ژاپن، كره جنوبي و 
هند. پس از حمله روسيه به اوكراين و آغاز جنگ در 
اروپا، آلمان و ساير كشورهاي اروپايي نيز متقاضي 
انتقال گاز از قطر ش��ده اند. اما بس��تن قراردادهاي 
بلندمدت مانن��د آنچه با چين اتف��اق افتاده مورد 
نظر كشورهاي اروپايي نيست چرا كه براي آنها گاز 
مايع يك منبع انرژي موقتي است.  يك كارشناس 
 NTV شركت مشاوره انرژي »اِنِرويس« به سايت
آلمان مي گويد در بازارهاي جهاني قراردادهاي ۲۰ 
ساله عادي هستند و قراردادهاي باالتر از ۱۰ سال 
بيش��ترين قراردادها را تشكيل مي دهند.  به گفته 
سباستين گولبيس، عقد قرارداد بيشتر از ۲۰ ساله 
براي آلمان مغاير با برنامه دي  اكسيد كربن زدايي 
اين كشور است كه بر اساس آن، در ۲۰ سال آينده 
كاهش شديد مصرف گاز پيش بيني شده و هدف 
به صفر رساندن مصرف گاز مايع در عرض ۲۰ سال 
اس��ت. به نظر اين كارش��ناس، عق��د قراردادهاي 
بزرگ با طول بيش از ۱۰ سال مي تواند براي آلمان 
ريس��ك مصرف بيش از حد گاز را به همراه داشته 
باشد. آلمان و قطر در ماه مه يك قرارداد همكاري 
در بخش انرژي امضا كردند. بر اساس اين قرارداد، 
قط��ر مي تواند از س��ال ۲۰۲۴ گاز ماي��ع به آلمان 
ارس��ال كند اما اينكه قراداد اصلي ارس��ال گاز چه 
زماني منعقد مي شود، نامشخص است. سباستين 
گولبيس معتقد است قرادادي كه قطر با چين بسته 
مي تواند اين كشور را از فروش گاز به آلمان بي نياز 
كند چرا كه به حد كافي خريدار دارد و ممكن است 
ديگر چيزي براي آلمان باقي نماند. اين مساله قطر 
را در مذاكرات براي بستن قراداد اصلي فروش گاز 
به آلمان در موقعيت برتري قرار مي دهد. در بدترين 
حالت آلمان بايد آمادگي اين را داشته باشد كه گاز 
مايع مورد نيازش را در يك حجم بزرگ و در مهلتي 
كوتاه از بازارهاي كوچك جهاني تهيه كند؛ جايي 
كه قيمت در آن بس��يار باالست. كارشناس انرژي 
ش��ركت اِنِرويس مي گويد، اي��ن در مجموع براي 
آلمان به اين معناست كه اين كشور بايد مصرف گاز 
طبيعي را به شدت كاهش دهد، براي مثال از طريق 
به كارگيري پمپ هاي حرارتي در مقياس وسيع و 
نيز راهكارهاي موثر نوس��ازي سيستم هاي انرژي 
مانند اس��تفاده از جايگزين هايي چون هيدروژن. 
از نظر گولبيس اما دوگانگي ماجرا اينجاس��ت كه 
كاهش مصرف گاز در آلمان باعث تشديد اختالفات 
در مذاكرات با قطر مي شود و اين تناقض در نهايت به 

سختي قابل حل است.

بانك مركزي اعالم كرد

ادامه روند صعودي نقدينگي و پايه پولي

حركت طال بر مدار اونس جهاني
در اولين روز آذر قيمت طال و س��كه با روندي افزايشي بر 
مدار اونس جهاني طال قرار گرفت و گران شد. سكه امامي 
در پله ۳ كانال ۱۶ ميليون توماني قرار گرفت و حباب سكه 
نيز بزرگ داشت. قيمت طال و سكه گران شد. با وجود ثبات 
قيمت دالر اما اين فلز خوش رنگ بر مدار رشد قيمت اونس 
جهاني طال چرخيد و افزايش قيمت داشت. اونس جهاني 
طال در چند هفته گذشته به دنبال كاهش تورم امريكا به 
حوالي كانال ۱۸۰۰ دالري رسيده بود، اما در روز گذشته 
در مسير نزولي قرار گرفت و از قيمت ۱۷۸۶ دالر به قيمت 
۱۷۴۰ دالر رسيد. دالر جهاني در مسير صعودي قرار گرفت 
و تواونست حمايت ۱۰۷ واحدي را كسب كند. اين موضوع 
در روز گذش��ته باعث كاهش بي��ش از ۱۰ دالري قيمت 
طالي جهاني شد و ديروز محدوده حمايتي ۱۷۵۰ دالري 
را شكست. اما طالي جهاني بيش از ۷ دالر افزايش داشت و 
در حال حاضر قيمت هر اونس طال ۱.۷۴۵.۳۸ دالر است.

قيمت طال و س��كه در بازارهاي داخلي نيز روند رو به رشد 
داشت و گران شد. سكه امامي كه شنبه در پله ۲ و ۳ كانال 
۱۶ ميليون تومان ميان افزايش و كاهش قيمت سرگردان 
بود امروز به پله ۴ كانال مذكور صعود كرد. همچنين به دنبال 
رشد قيمت سكه، حباب سكه نيز بزرگ شد. قيمت طال و 
سكه دو روز گذشته در جريان قيمتي مخالف هم نوسان 
داشتند اما روند افزايش��ي را در هر دو بازار شاهد هستيم. 
قيمت سكه امامي، بيشترين سهم از افزايش قيمت را در بازار 
داشته است. معامله گران اين روند افزايشي را چندان قابل 
توجه نمي دانند و معتقدند روندهاي فعلي ذات بازار است 
و دليل بر افزايش و كاهش قابل توجهي در بازار نيست. آنها 
مي گويند تا زماني كه قيمت دالر توسط بازارساز خفه شده 
است، قيمت طال و سكه نيز در همين محدوده ها نوسان دارد. 
بازار طال و سكه به طور سنتي با دو روند قيمت دالر و اونس 
جهاني طال نوسان دارد. البته توجه به اين نكته نيز مهم است 
كه اين فلز زرد از ميان اين دو بازار بيشتر به بازاري تمايل پيدا 
مي كند كه روند افزايشي داشته باشد. سه شنبه نخستين 
روز آذر ماه ۱۴۰۱ قيمت س��كه امام��ي در پله ۴ محدوده 
۱۶ ميليون تومان قرار گرفت و نزديك به ۱۹۰ هزار تومان 

گران شد. ۱۶ ميليون و ۴۷۷ هزار تومان قيمتي بود كه در 
لحظه نگارش اين گزارش سكه امامي در بازار معامله مي شد.

  سكه امامي به نيمه كانال 1۶ ميليون نزديك شد
فعاالن بازار معتقدند نيمه كانال ۱۶ ميليون تومان محدوده 
مهمي براي اين قطعه از سكه است كه اگر بشكند سكه به 
كانال هاي باالتر راه  پيدا مي كند. سكه طرح قديم نيز بيش 
از ۱۵۰ هزار تومان گران  شد. اين در حالي بود كه اين قطعه از 
سكه در روزهاي گذشته با ۱۰ تا ۲۰ تومان افزايش و كاهش 
قيمت روند باثباتي داش��ت و بين روند نزولي و صعودي 
سرگردان بود. سكه طرح قديم با قيمت ۱۵ ميليون و ۶۵۹ 
هزار تومان در بازار معامله شد و از نيمه كانال ۱۵ ميليون 
توماني گذشت. نيم سكه ۶۰ هزار تومان گران شد، اين در 
حالي است كه روز گذشته اين قطعه از سكه تغيير قيمتي 
خاصي نداش��ت و در س��اعاتي نيز روند كاهشي داشت. 
قيمت نيم سكه در بازار معامالت تهران ۸ ميليون و ۸۸۰ 
هزار تومان شد. ربع سكه افزايش محدودتري داشت. اين 
قطعه سكه نزديك به ۵۰ هزار تومان گران شد و به قيمت ۵ 
ميليون و ۸۸۰ هزار تومان در بازار رسيد. امروز سكه گرمي 
كمترين رشد قيمت را داشت و با حدود ۵ هزار تومان صعود 
به قيمت ۳ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. روند رشد 
قيمت طال و سكه پس از ساعاتي سير صعودي بيشتري به 
خود گرفت و با ش��تاب بيشتري همراه بود. همچنين هر 
مثقال طال نزديك به ۵۰ هزار تومان گران شد و به قيمت 
۶ ميليون و ۵۰۴ هزار تومان رسيد. هر گرم طال نيز رشد 
محدودي داشت و با بيش از ۱۰ هزار تومان افزايش قيمت 
در حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. قيمت 
اين مقدار طال در روزهاي گذشته نسبت به نيمه كانال يك 
ميليون توماني مقاومت نشان مي داد كه امروز اين محدوده 

نيز در نخستين روز آذر شكسته شد.

  دالر در الك خود فرو رفت؟
قيمت دالر با ش��روع آذر ماه در محدوده ۳۴ هزار توماني 
نوسان دارد و تالش هاي بازارس��از اين كانال را فعال براي 

دالر تثبيت كرده اس��ت. از سوي ديگر اوراق ارزي چندان 
مورد اقبال مردم قرار نگرفت. در نخستين روز آذر ماه ۱۴۰۱ 
قيمت دالر با روندي با ثبات و بدون تحرك قيمتي خاص، 
در كان��ال ۳۴ هزار تومان قرار گرفت. به نظر مي رس��د در 
هفته اي كه رو به پايان است بازارساز قيمت دالر را در مشت 
دارد. بازار فعال در آرامش است و محدوده مذكور براي دالر 
تثبيت شده اس��ت. اما فعاالن بازار از اين آرامش بازار ارز با 
وجود اخبار سياسي نگرانند و آن را مقدمه اي براي توفان 

در ماه هاي آينده مي بينند.

  اوراق ارزي كارآيي دارد؟
اما تحليلگران بازارهاي مالي چه مي گويند؟ بسياري 
از كارشناس��ان تا قب��ل از عرضه اوراق ارزي از س��وي 
بانك مركزي آن را اب��زاري ناكارآمد براي مهار قيمت 
دالر مي داونس��تند و اكنون اين پيش بيني درست از 
آب درآمد. قيم��ت دالر فعال در كنترل اس��ت و زياد 
نشده، اما اوراق ارزي مورد استقبال قرار نگرفته است. 
بنابراين به نظر مي رس��د در حال حاضر فروش اوراق 
عامل مهار قيمت دالر نيس��ت. پژوهش��كده پولي و 
بانكي در گزارش��ي به داليلي پرداخته كه باعث شده 
اين اوراق از س��وي مردم مورد استقبال قرار نگيرد. در 
اين گزارش مهم ترين عامل، مشكل نقدشوندگي اين 
ابزار عنوان شده اس��ت. از نگاه پژوهشگران، »ريسك 
نقدش��وندگي اوراق«، »نبود  ساز و كار قابل اطمينان 
براي تسويه حساب«، »عدم شفافيت و بي اطالعي از 
ميزان ريسك«، »نااطميناني حاصل از نوسانات نرخ 
ارز«، »نبود  ساز و كار قوي و قدرتمند تعيين نرخ بهره« 
و»نبود قانون دايمي در ارتباط با انتش��ار اوراق بدهي 
دولتي« نقدش��وندگي اوراق را با انجم��اد روبرو كرده 
است. در اين گزارش راهكارهايي نيز براي اقبال دولت 
براي فروش اوراق ارزي مطرح شده است. نقدشوندگي 
باالي اوراق موجب مي ش��ود كه بانك مركزي به نرخ 
سود سياس��تي خود نزديك ش��ود و با استفاده از اين 
ابزار به تنظيم نرخ بهره و مه��ار تورم بپردازد. عالوه بر 

اين، نقدش��وندگي باالي اوراق موجب عميق تر شدن 
بازارهاي مالي در كشور مي شود.

  دولت خوش عهدي خود را ثابت كند
به نظر مي رسد قبل از هر ابزاري دولت بايد بر اعتمادسازي 
در بازاره��اي مالي، خوش عهدي در تعهدات و ممانعت از 
زور تاكيد كند و پايبند باشد. اين نكته اي است كه از سوي 
فعاالن بازار ارز مطرح مي شود. قيمت دالر در اولين روز آذر 
۱۴۰۱ در بازاره��اي موازي نيز بر مدار قيمت دالر در بازار 
معامالت تهران مي چرخد. درهم امارات روندي مش��ابه 
دالر تهران دارد و در روزهاي اخير با قيمت ۹۷۰۰ تا ۹۷۲۰ 

تومان معامله مي شود.

  دالر گران مي شود؟
فردين آقابزرگي، كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به نگه 
داشتن قيمت دالر با خبردرماني و ابزارهاي متعدد بيشترين 
ضرر را به بازار مي رساند، به تجارت نيوز مي گويد: »اگر قيمت 
افزايش يابد و در س��قفي منطقي متوقف شود، بازار ضرر 
كمتري مي بيند. اين نوسان و خبردرماني به توليدكننده، 

صنعت گر، صادركننده و حتي واردات آسيب مي رساند.«
او با اشاره به تورم ۵۰ درصدي از ابتداي سال جاري تاكنون 
مي افزايد: »نرخ كنوني ارز با ارزش واقعي پول كشور تطابق 
ندارد. با توجه به نرخ تورم از ابتداي سال، چطور نرخ ارز طي 
اين مدت فقط ۲ تا ۳ درصد رشد داشته است!« اين تحليلگر 
بازار با تاكيد بر اينكه دولت تنها بازيگر بازار ارز در كشور است 
و آينده اين بازار قابل پيش بيني نيست، مي گويد: »حجم 
نقدينگي و رشد اقتصادي در كش��ور با وجود درآمدهاي 
نفتي حدود يك درصد رشد داشته است. به اهداف برنامه 
كه ۴ درصد رشد بود نيز نرسيده ايم. بنابراين معيار و مبناي 

محاسبه قيمت دالر بعد از عرضه و تقاضا بايد تورم باشد.«
آقابزرگي اب��راز عقيده كرد: »قيم��ت دالر در هفته هاي 
آينده افزايش��ي است و بانك  مركزي با توجه به اختيارات 
نامحدودي كه دارد، به هر ابزار ممكن تا االن مانع تحقق اين 

موضوع شده است.«

رييس پيشين بانك مركزي با انتشار توييتي از افزايش 
نرخ تورم نقطه اي و كاهش ارزش پول ملي انتقاد كرد.

عبدالناصر همتي، رييس پيشين بانك مركزي در توييتي 
نوشت: »تورم نقطه اي از3۴/7٪ ابتداي سال، به ٪۴۸/1 

درپايان آبان رسيد.
 دالر، از ۲۶۲۰۰ تومان ابتداي س�ال به 3۵۴۰۰ تومان در 

پايان آبان رسيد.
 پايه پولي )چاپ پول( فقط در مهر ماه، ۲۲ ه.م.ت. )٪3/۲( 

افزايش يافت.
 بابت عم�ل به وعده هايتان در مهارت�ورم و تقويت پول 

ملي خسته نباشيد!
وعده مسكن،... بماند.

انتقاد تند همتي ازعملكرد اقتصادي دولت 
بابت مهار تورم و تقويت پول ملي خسته نباشيد!

واكنش



روز هاي پاياني مرداد ماه امسال بود كه عرضه خودرو در 
بورس كاال آغاز شد، اولين عرضه خودرو هاي ديگنيتي 
و فيدليتي آغاز شد كه اين خودرو ها ۱۳ درصد ارزان تر 

از بازار آزاد بودند.
پس از آن عرضه خودرو هاي مختلف در بورس كاال آغاز 
شد و هر يك به گونه اي مورد استقبال قرار گرفت. حتي 
برخي از خودرو ها در كمتر از يك ساعت فروش رفت. 
اين نوع فروش و كاهش قيمت خودرو مي تواند اقتصاد 
كشور را از قيمت گذاري دستوري خارج كند و به نوعي 

بازار ها و پس از اقتصاد كشور به ثبات برسد.
راهكار ثبات در كش��ور عرضه خودرو ه��اي پرتيراژ 
در بورس اس��ت. البته در راس��تاي اين عرضه س��اير 
محصوالت نيز بايد وارد بورس كاال شده تا قيمت گذاري 
دس��توري به پايان برس��د. به جز اي��ن موضوع ورود 
محصوالت و خودرو هاي جديد به بازار سرمايه به نفع 
بورس اس��ت. چرا كه پول جديد به بازار مي رسد و از 
سويي گردش نقدينگي نيز افزايش مي يابد. با ورود پول 
و گردش نقدينگي مسير شاخص نيز تغيير مي كند و به 

نوعي وضعيت بورس بهتر از گذشته مي شود.
درحال حاضر بازار سرمايه از كمبود نقدينگي و اعتماد 
رنج مي برد و با عرضه هاي بيشتر ميزان ورود نقدينگي 
به بازار افزايش و در راستاي آن اعتماد سهامداران نيز 
افزايشي مي شود و در نهايت وضعيت سرمايه گذاري 
در بورس مي شود. اين يعني به واسطه همين عرضه 

روز هاي روشن به بورس باز مي گردد.
از سوي ديگر و طبق اعالم مسووالن سازمان بورس، 
عرضه پژو ۲۰۷ آغاز ورود س��اير خودرو هاي عمومي 
و پرتي��راژ در ب��ورس كاال اس��ت و متقاضيان خودرو 
مي توانند به جاي امتحان كردن شانس خود در سيستم 
قرعه كش��ي، از بورس خودرو بخرند. طبق وعده هاي 
دولت مبني بر كنار گذاشتن قيمت گذاري دستوري و 
تأكيدات وزير اقتصاد براي حذف سايه قيمت گذاري 
از صنعت خودرو، آمار ها نشان مي دهد كه روند عرضه 

و فروش خودرو در بورس كاال در حال افزايش است.
فروش خ��ودرو در بورس يك روي��داد مهم را مخابره 
مي كن��د كه تصمي��م دولت ب��راي كنار گذاش��تن 
قيمت گذاري دس��توري به عنوان بازيگ��ر اصلي در 
زيان دهي سود ش��ركت هاي توليدي، كاماًل جدي و 

برنامه ريزي شده است.

    چقدرخودرو در بورس فروخته شد؟
آمار ه��اي بورس كاال حاكي از آن اس��ت كه از ابتداي 
عرضه نخستين خودرو در بورس تاكنون در مجموع 
۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو روي تابلو معامالت رفته 
است و در نهايت ۴ هزار و ۸۰ دستگاه از اين خودرو ها 
مورد معامله قرارگرفته است. فروش اين تعداد خودرو 
در بورس كاال كه قيمت كاال ها در آن بر اس��اس نظام 
عرضه و تقاضا كشف مي ش��ود، يك رويداد مهم را به 
بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله فعاالن صنعت 
خودرو و بازار سرمايه مخابره مي كند كه تصميم دولت 
براي كنارگذاشتن قيمت گذاري دستوري به عنوان 
بازيگر اصلي در زيان دهي سود شركت هاي توليدي، 

كاماًل جدي و برنامه ريزي شده است.
خودرو در ادامه جريان واقعي س��ازي قيمت زنجيره 
فوالد، س��يمان، شيشه و س��اير محصوالت با اتكا به 

س��ازوكار عرضه و تقاضا در بورس قرار گرفته و حتي 
تاير خودرو نيز براي احياي اين صنعت و س��ودآوري 
واحد هاي توليدي در صف ورود گس��ترده به بورس 

كاال قرار دارد.
طي روز هاي گذش��ته نيز به دليل فراگيري بيش��تر 
محصول خودرو در ميان عموم مردم، اس��تقبال قابل 
توجهي از عرضه پژو ۲۰۷ تولي��دي ايران خودرو در 
بورس كاال صورت گرفت به طوري كه در برابر عرضه 
يك هزار دس��تگاه، تقاضايي معادل پنج هزار و ۹۰۰ 
دستگاه به ثبت رسيد كه به گفته كارشناسان استمرار 
عرضه ها و اطمينان خريداران از برنامه عرضه منظم 
در بورس كاال قطعًا مي تواند در مدت زمان كوتاهي به 

تعادل بازار خودرو كمك كند.
ديروز پ��ژو ۲۰۷ با ميانگين قيمت��ي ۳۴۲ ميليون و 
۸۴۲ هزار تومان كشف ش��د كه با احتساب ماليات و 
هزينه هاي جانبي قيمت تمام ش��ده ۲۰۷ در بورس 
به ۳۹۱ ميليون تومان رسيد؛ اما اين محصول در بازار 
آزاد ح��دود ۴۴۰ ميليون تومان قيم��ت دارد و اينجا 
مشخص مي شود كه چرا شفافيت و حذف رانت به سود 
مصرف كننده واقعي است. همه مردم بايد بدانند كه 
در سازوكار بازار سرمايه، خبري از شانس و قرعه كشي 
نيست؛ بلكه رقابت و شفافيت در اين بازار حرف اول را 
مي زند و معامالت ۲۰۷ نيز ۶۰ دقيقه ميان خريداران 

به طول انجاميد.
شيوه معامالت نيز به اين شكل است كه همه خريداران 
با علم و آگاهي كامل نسبت به ساير قيمت ها، اقدام به 
رقابت مي كنند كه همين رقابت به معناي برداشتن 
گام��ي بزرگ در جهت حذف رانت از ب��ازار خودرو به 

شمار مي رود.
به گفته مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه 

پژو ۲۰۷ آغاز ورود ساير خودرو هاي عمومي و پرتيراژ 
در بورس كاال است و به اين ترتيب متقاضيان خودرو 
نيز مي توانند به جاي امتحان كردن ش��انس خود در 
سيستم قرعه كش��ي در سازوكاري قانونمند و شفاف 

يعني بازار سرمايه به خريد خودرو روي بياورند.
در پايان اينكه همانطور ك��ه از تابلوي معامالت بازار 
سهام و گروه خودرويي ها برمي آيد، سهامداران نيز به 
اهميت موضوع ورود خودرو به بورس كاال و رس��يدن 
سود حاصل از توليد به خودروس��ازان واقف شده اند 
و با ادامه اين روند مي توانند به رش��د س��ودآوري اين 

صنعت اميدوار باشند.

    بازار از دريچه معامالت
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
سه شنبه با ۹۳۹ واحد كاهش در ارتفاع يك ميليون 
و ۴۰۷ هزار واحدي ايس��تاد. ش��اخص هم وزن با يك 
هزار و ۱۵ واحد افزايش ب��ه ۴۰۵ هزار و ۴۸۵ واحد و 
شاخص قيمت با ۶۰۴ واحد رشد به ۲۴۱ هزار و ۵۲۳ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول، يك هزار و ۲۱۴ واحد 

و شاخص بازار دوم، ۲۶۱ واحد كاهش را ثبت كردند.
ديروز در معام��الت بورس تهران، بيش از ۶ ميليارد و 
۸۰۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۲ 
هزار و ۶۰۲ ميليارد ريال معامله شد. همچنين سايپا 
)خساپا( با ۳۳۸ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۲۸۳ 
واحد، آلومينيوم ايران )فايرا( با ۲۱۵ واحد، ايران خودرو 
)خودرو( با ۱۷۱ واحد، به پرداخت ملت )پرداخت( با 
۱۲۷ واحد، سرمايه گذاري سايپا )وساپا( با ۹۵ واحد و 
پتروشيمي پرديس )شپديس( با ۸۵ واحد تأثير مثبت 

بر شاخص بورس داشت.
در مقابل ف��والد مباركه اصفهان )ف��والد( با ۴۲۹ 

واحد، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۴۱۰ واحد، 
پااليش نفت تهران )ش��تران( ب��ا ۳۳۴ واحد، ملي 
صناي��ع مس ايران )فملي( ب��ا ۳۲۴ واحد، پااليش 
نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۱۷ واحد، پتروشيمي 
نوري )ن��وري( ب��ا ۱۶۷ واحد، معدن��ي و صنعتي 
گل گهر )كگهر( با ۱۰۸ واحد و كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران )حكشتي( با ۶۹ واحد تأثير منفي بر 

شاخص بورس به همراه داشت.
بر پايه اين گزارش، ديروز نماد ايران خودرو )خودرو(، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، سايپا 
)خس��اپا(، شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي 
)شستا(، گروه بهمن )خبهمن(، پااليش نفت اصفهان 
)شپنا( و پااليش نفت تهران )ش��تران( در نماد هاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
روز سه شنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه سه ميليارد و ۷۹ ميليون برگه سهم به 

ارزش هشت هزار و ۲۱۲ ميليارد ريال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز روز گذش��ته بيش از ۳۲ واحد 
افزايش داشت و به ۱۸ هزار و ۵۴۲ واحد رسيد. در اين 
بازار بيش از س��ه ميليارد و ۶۶۷ ميليون برگه سهم و 
اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز 
فرابورس بيش از ۲۵۸ هزار و ۱۸۲ نوبت بود. پااليش 
نفت شيراز )شراز(، صنعتي مينو )غصينو(، بهمن ديزل 
)خديزل(، مديريت ان��رژي تابان هور )وهور(، توليد 
نيروي برق دماوند )دماوند( و صنايع ماديران )ماديرا( 
با تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند. 
همچنين پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، ش��ركت 
س��رمايه گذاري صبا تأمين )صبا(، بانك دي )دي(، 
توليدات پتروشيمي قائد بصير )شبصير( و داروسازي 

دانا )ددانا( تأثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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شكايت از حسن روحاني
به دستگاه قضايي وصول شد

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر روز ۳۰ آبان، در نشست 
خبري با اصحاب رس��انه كه در سالن جلسات ديوان 
محاسبات خراسان رضوي برگزار شد، با تاكيد بر لزوم  
حمايت از توليدكنندگان انرژي پاك اظهار كرد: به اين 
منظور در راستاي تشويق به توليد اين نوع از انرژي در 
قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر شد كه به ازاي هر واحد انرژي 
توليد شده در نيروگاه هاي فسيلي و سيكل تركيبي، 
چه مقدار گاز و گازوئيل مصرف مي ش��ود. س��پس به 
توليدكنندگان انرژي پاك نيز به به ازاي هر واحد انرژي 
توليد شده، به همان ميزان گاز و گازوئيل با همان نرخ 
داده ش��ود تا اين توليدكنن��دگان آن را در بازار آزاد به 
فروش برس��انند. در سال ۱۴۰۰ عدد تخصيص يافته 
براي اين موضوع ۲۵۰۰ ميليارد تومان بود كه طي ماه 
گذشته اين رقم به كليه مجموعه هاي توليدكننده انرژي 
پاك اعطا شد. وي با اشاره به اقدامات كميته سياسي 
كميسيون اصل ۹۰ افزود: نس��بت به جزاير سه گانه 
ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك پرونده هايي در دست 
بررسي و پيگيري است كه توانسته در زمينه حقوقي 
كمك خوبي به وزارت امور خارجه باش��د. همچنين 
پرونده هاي��ي در مورد قانون اق��دام راهبردي و بحث 
FATF داشته ايم. رييس كميسيون اصل ۹۰ با اشاره 
به حوادث اخير كش��ور نيز عنوان كرد: در كميسيون 
پرونده اي را در اين خصوص در دس��ت بررسي داريم و 
نشستي با دادستان كل كشور براي اين منظور برگزار شد 
و حوادث چند وقت اخير كشور مورد بررسي قرار گرفت. 
پژمانفر بيان كرد: همچنين ما در حال پيگيري پرونده اي 
در خصوص ايجاد يك تحول بنيادين در خدمت وظيفه 
عمومي هستيم و در تالشيم سربازي به معناي متداول 
امروز برچيده شود. براي اين منظور جلساتي با ستاد كل 
نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع 
و كميسيون امنيت ملي مجلس برگزار شده است. به 
اعتقاد ما الزم اس��ت با افزايش حقوق سربازان، آنان را 
با قراردادهاي پنج ساله يا بيشتر به كار گرفت و اگر در 
حوزه نظامي استخدام ش��دند، مي توان از تجربيات و 
توانمندي آنان استفاده كرد. وي با اشاره پيگيري هاي 
كميس��يون اصل ۹۰ براي بازگش��ت ارزهاي حاصل 
صادرات غير نفتي اضافه كرد: همچنين پرونده اي در 
مورد اتباع بيگانه در دستور كار است. با ورود كميسيون 
اصل ۹۰ به موضوع صدور كارت هاي ملي تاكنون هفت 
ميليون كارت ملي به دست مردم رسيده است. نماينده 
مردم مش��هد و كالت در مجلس با اشاره به مشكالت 
موجود در مورد حقابه ايران از رود هيرمند ادامه داد: به 
واسطه حضور طالبان در افغانستان، ميزان حقابه اي كه 
از رود هيرمند به سمت ما روانه مي شد، محقق نشده 
اس��ت. اين هم يكي از پرونده هاي در حال پيگيري در 
كميسيون اصل ۹۰ مجلس است. وي با اشاره به ورود 
كميسيون اصل ۹۰ به موضوع تهديدات بيولوژيكي نيز 
اظهار كرد: اين هم از موضوعاتي است كه در ذيل موضوع 
پدافند غير عامل در حال بررسي است. همچنين نسبت 
به بررس��ي عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت خارجه در مورد ديپلماسي اقتصادي ورود پيدا 
كرده ايم. بايد توجه داشت نصب رايزن هاي اقتصادي 
ي��ك ض��رورت در سفارتخانه هاس��ت و از اين طريق 
مي توان تبادالت اقتصادي كش��ور با ساير كشورها را 
مورد پيگيري قرار دارد. رييس كميس��يون اصل ۹۰ 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اهميت فعال سازي 
سامانه هايي به منظور شكل گيري شفافيت اظهار كرد: 
شفافيت بسياري از مشكالت را حل مي كند. قبال اين 
كارها انجام نمي شد و گاهي رانت هايي شكل مي گرفت. 
شهرداري ها و تمام نهادهاي عمومي غيردولتي ملزمند 
معامالت خود را به سامانه ستاد منتقل كنند. پژمانفر 
با اشاره به بررس��ي پرونده اي در مورد عملكرد وزارت 
نيرو در حوزه آب در كميس��يون اصل ۹۰ عنوان كرد: 
ما در حال بررسي عملكرد سدها، چاه ها و انتقال آب در 
كشور نيز هستيم. همچنين موضوع انتقال آب از طريق 
آب شيرين كن ها از بندر عباس و درياي عمان يكي از 
مباحث مهمي است كه كميسيون به آن ورود پيدا كرده 
است. هفته گذشته در بررسي يكي از سدهاي كشور كه 
چندين هزار ميليارد هزينه صرف ايجادش شده بود، 
متوجه مشكالتي ش��ده و از ادامه فعاليت آن ممانعت 
كرديم. وي با اشاره به راه اندازي چك هاي الكترونيك 
هم بيان كرد: امروز تعداد زندانيان چك نسبت به گذشته 
به يك سيزدهم كاهش يافته و چك معناي واقعي خود 
را يافته است. همچنين سامانه جامع حدنگار از ديگر 
پرونده هايي است كه نشست هايي در رابطه با آن برگزار 
شده اس��ت. عضو مجمع نمايندگان استان با اشاره به 
تالش هاي انجام شده براي كاهش جمعيت كيفري 
كشور گفت: همچنين ما نظارت بر عملكرد سازمان  امور 
زندان ها را در دستور كار داريم. موضوع تغيير كاربري 
زمين هاي زراعي، اس��قاط خودرو و نظارت بر كيفيت 
هوا نيز از ديگر موضوعات مورد بررسي در كميسيون 
اس��ت. پژمانفر با بيان اينكه يكي ديگر از پرونده هاي 
كميسيون اصل ۹۰ موضوع علت عدم توسعه ميادين 
نفت و گاز است، خاطرنشان كرد: همسايگان در حال 
برداشت از اين ميادينند و ما در حال بررسي هستيم كه 
اگر كوتاهي هاي در راستاي توسعه برداشت كشورمان 
از ميادين مشترك صورت گرفته، پيگيري شود. وي 
با اش��اره به ورود كميسيون به بحث مصرف بي رويه 
سموم و كودهاي شيميايي، افزود: پرونده ديگري در 
ارتباط با تبديل وضعيت ايثارگران داريم. همچنين 
در پرونده اي در مورد شركت مخابرات، مقرر شده اين 
شركت ديون خود نسبت به بازنشستگان و كارمندان 
خودش پرداخت و تبديل وضعيت ايثارگران را اجرا 
كن��د. افزايش تعرفه نيز بايد به س��مت اجراي فيبر 
نوري و افزايش سرعت اينترنت حركت كند. رييس 
كميسيون اصل ۹۰ ادامه داد: بر خالف تمام دنيا در 
كشور ما بر اساس سياست هاي غلط بيش از ۸۰ درصد 
 ADSL مردم ما از اينترنت همراه و كمتر از ۲۰ درصد از
استفاده مي كنند. ما بايد به سمت توسعه فيبر نوري 
حركت كنيم. وزارت ارتباطات و ش��ركت مخابرات 
براي اين موضوع بايد اقدام��ات جدي انجام دهد تا 

سرعت اينترنت افزايش و قيمت آن كاهش يابد.

4.7 همت سود سنواتي
واريز شد

س�مات| تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده از س��وي 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
حاكي از آن است كه از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پايان هفته 
سوم آبان ماه، ۲۲۴ ناشر سود سنواتي سهامداران خود 
را از طريق اطالعات سامانه جامع مشتريان »سجام« 
پرداخت كردند. بر اس��اس اين گ��زارش، در اين دوره 
زماني ۲۲۴ ناشر، ۴ هزار و ۷۰۵ ميليارد تومان مطالبات 
سنواتي ۲۷ ميليون و ۲۰۷ هزار و ۲۰۱ سهامدار را پس 
از سال ها با استفاده از س��جام به حساب سهامداران 
واريز كردند. افزون بر اين، آمارهاي منتشر شده نشان 
مي دهد كه از ابتداي امسال تا پايان هفته سوم آبان ماه، 
سود جاري ۳۱۶ ناشر به مبلغ ۴۶ هزار و ۴۶۸ ميليارد 
تومان با استفاده از طريق سامانه سجام به حساب ۴۲ 

ميليون و ۵۰۵ هزار و ۴۳۳ سهامدار واريز شده است.

افت معنادار شاخص فروش 
شركت هاي صنعتي بورسي در مهر ماه
مركز پژوهش هاي مجلس گزارش پايش بخش حقيقي 
اقتصاد ايران را در مهر ماه امس��ال منتشر كرد. شاخص 
توليد، ف��روش و قيمت صنايع بورس��ي با اس��تفاده از 
داده هاي ماهيانه شركت هاي صنعتي بورسي پذيرفته 
شده در بورس محاسبه مي شود. در تهيه اين شاخص ها 
از اطالعات ماهيانه ۳۰۲ شركت بورسي استفاده مي شود 
و عالوه بر اندازه گيري تغيي��رات ميزان توليد، فروش و 
قيمت در بخش صنعت، در محاس��بات ملي نيز نقش 
مهمي ايف��ا مي نمايند و ب��رآوردي از تغييرات ماهيانه 
ارزش افزوده ايجاد ش��ده را در صنايع مختلف و به دنبال 
آن در كل اقتصاد منعكس مي كنند. بر خالف شهريور 
ماه كه شاهد رشد قابل توجه ش��اخص توليد و فروش 
شركت هاي صنعتي بورسي بوديم، در مهرماه ۱۴۰۱، 
اگرچه شاخص توليد و فروش اين شركت ها نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته با افزايش ۶.۵ و ۹.۲ درصدي همراه 
بوده اما نسبت به ماه قبل با كاهش ۴.۳ و ۱۵.۸ درصدي 
مواجه شده است. هچنين نتايج طرح شامخ اتاق بازرگاني 
ايران نيز نشان مي دهد، شاخص مديران خريد صنعت در 
مهر ماه كاهش يافته اما نسبت به مهر سال قبل افزايش 
داشته اس��ت. همچنين انتظار براي ماه آينده كاهشي 
است. در مهر ماه در بخش صنعت به دليل تقاضا پايين 
مشتريان كه ناشي از كاهش قدرت خريد و اتفاقات اخير 
است،  ميزان فروش شركت ها با كاهش شديد روبرو شده 
اس��ت كه منجر به افزايش موجودي انبار شده است. از 
سوي ديگر به دنبال بي ثباتي نرخ ارز در تامين مواد اوليه 
خود با مشكل روبرو هستند. طي مهر ماه امسال نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته، از ميان ۱۵ رشته فعاليت صنعتي 
بورسي، ۱۲ رشته فعاليت افزايش در شاخص توليد و ۳ 
رشته فعاليت كاهش در شاخص توليد را تجربه كردند. 
رشته فعاليت هاي»خودرو و قطعات«، »محصوالت فلزي 
به جز ماشين آالت و تجهيزات«، »ساير كاني غيرفلزي« 
و »دارو« بيش��ترين افزايش در ش��اخص توليد و رشته 
فعاليت  هاي »شيميايي )بجز دارو( «، »غذايي و آشاميدني 
به جز قند و شكر« و »الستيك و پالستيك« كاهش در 
ش��اخص توليد را تجربه كرده اند. همچنين در اين ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بين ۱۵ رشته فعاليت 
صنعتي بورسي ۱۰ رش��ته فعاليت افزايش در شاخص 
فروش و ۵ رش��ته فعاليت كاهش در شاخص فروش را 
تجربه كرده اند. رشته فعاليت هاي »تجهيزات برقي«، 
»خودرو و قطعات« و »كاش��ي و سراميك« بيشترين 
افزايش در شاخص فروش را داشته اند و رشته فعاليت هاي 
»ش��يميايي )بجز دارو( «، »دارو« و »چ��وب و كاغذ« 

بيشترين كاهش در شاخص فروش را تجربه كرده اند. 

بازار سهام در نقطه ارزندگي
بازارس�رمايه| عليرضا قدرتي در خصوص وضعيت 
فعلي و پيش بيني آينده بازار سرمايه بيان كرد: بر اساس 
داده ها و اطالعات و آمارهاي تاريخي، قطعًا بازار سرمايه 
ما ارزنده است، چراكه معيار ارزندگي سهام، روند و تداوم 
سودآوري شركت ها است و نسبت P/E اين بازار در كف 
تاريخي ۱۰ ساله خود قرار گرفته و همين موضوع خود 
گواه ارزندگي اين بازار است. وي تفاوت اصلي بازار سهام 
با بازار پول را در ميزان ريسك هاي اين بازار عنوان كرد و 
گفت: فعاالن و سرمايه گذاران در بازار سهام، ميزان قابل 
قبولي از ريسك را پذيرفته اند و سال هاست كه بازيگران اين 
بازار با طيف مختلفي از ريسك هاي اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي مواجه بوده اند و اتفاقاً همين ريسك هاست كه 
موجب جذابيت بازار سرمايه براي عده اي از سرمايه گذاران 
مي شود. قدرتي با بيان اينكه در مجموع تصور مي كنم با 
در نظر گرفتن ريسك هاي موجود در اين بازار نيز قيمت 
سهام ارزنده است، اظهار داشت: شرايطي كه اكنون در بازار 
سرمايه ما حاكم است، شرايط خيلي نادر و عجيبي نيست، 
در سال هاي قبل هم بازار سرمايه با ريسك هاي مختلفي 
دست و پنجه نرم كرده؛ ضمن اينكه در اين سال ها همواره 
با نزديك ش��دن به فصل ارايه اليحه بودجه به مجلس، 
نگراني هايي براي فعاالن بازار سرمايه ايجاد شده و امسال 
هم همين شرايط حاكم است. اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: فعاالن اين بازار در همه اين سال ها از اين 
شرايط با موفقيت گذر كرده اند و اميدواريم اين بار هم با 
اندكي صبر و بردباري از وضعيت فعلي گذر كنيم و بازار 
سرمايه به رشد و پويايي الزم برسد. وي استراتژي مناسب 
براي س��رمايه گذاري در بورس گفت: نمي توان فعاالن 
بازار سرمايه را تشويق به سرمايه گذاري با يك استراتژي 
خاص مثاًل س��رمايه گذاري بلندم��دت و ميان مدت در 
بورس كرد. قدرتي تاكيد كرد: به هرحال بازار س��رمايه 
بازيگران كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دارد و اينكه 
به همه فعاالن اين بازار توصيه كنيم با يك اس��تراتژي 
اقدام به خريد و فروش و انتخاب سهم كنند، اشتباه است. 
قدرتي خاطرنشان كرد: بررسي ها نشان مي دهد غالب 
سرمايه گذاران در بازار سهام كشور ما، سرمايه گذاران 
ميان مدت و بلندمدت هستند، اما نكته اينجاست كه 
سرمايه گذاران با استراتژي بلندمدت و ميان مدت هم 
گاهي تحت تاثير جو رواني بازار س��رمايه، تصميمات 
كوتاه مدت مي گيرند و چنين رفت��اري قطعًا بازدهي 

مطلوب براي سرمايه گذاران به همراه نخواهد داشت.

»تعادل«گزارشميدهد

رونق بورس با عرضه خودرو

تغيير روند بورس با گمانه زني درباره بودجه 1402
بودجه سال ۱۴۰۲ طبق اعالم مسووالن سازمان برنامه 
و بودجه در روزهاي آينده به مجلس ارس��ال خواهد 
شد، در ديگر سو بازار سهام در طول ساليان اخير نشان 
داده اس��ت كه اثر پذيري بااليي از مساله بودجه دارد. 
بورس كه به نوعي بازتاب تاثير بسياري از تصميمات 
اقتصادي در قيمت سهام شركت ها و صنايع مختلف 
است، از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملي مهم 
در تصميمات خود لحاظ مي كند كه دولت به عنوان 
يك نهاد پرهزينه در اقتصاد ايران مي تواند با افزايش 
يا كاهش دخل و خرج خود اثر مهمي بر س��ودآوري 

شركت هاي بورسي بگذارد.
عالوه بر اين، عامل تورم و نقدينگي نيز كه در سال هاي 
اخير تحت  تاثير كسري بودجه بر بورس و اقتصاد كالن 
اثر داشته است، از جمله عواملي است كه سمت  و سوي 
آتي آن تا حد زيادي با بودجه دولت ها معين مي شود.

    بودجه هايي كه بورس را زير و رو مي كند
انتش��ار جزيي��ات بودجه در نيم��ه دوم هر س��ال با 
خبرسازي هاي زيادي همراه است. در روزهاي اخير 
نيز با تغيير روند ش��اخص بورس، يك چشم فعاالن 
ب��ازار به نرخ دالر و فلزات اساس��ي و چش��م ديگر به 
خبرهايي اس��ت كه از بودجه س��ال ۱۴۰۲ منتش��ر 
مي شود. تحليلگران بازار سرمايه پيش بيني مي كنند 
كه جزييات اليحه بودجه تأثير زيادي بر روند صنايع 
در ماه هاي آتي خواهد داش��ت. اين اتفاق در هر سال 
و ب��ا ورود بودجه به مجلس براي بازار س��هام مي افتد 
و اصطالح��ا در ماه منتهي ارايه بودجه، س��هامداران 
محتاط تر به معامله مي پردازن��د. به عبارت ديگر، در 
برخي سال ها و با تغييرات عمده در اعداد و ارقام بودجه 
نس��بت به سال گذش��ته، بورس نيز زير و رو مي شود 
و برخي صنايع با رش��د و برخي ديگر ب��ا افت همراه 
مي شوند. بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه 
و بودجه كشور، تهيه و تنظيم مي شود و دولت موظف 
اس��ت تا ۱۵ آذر ماه اليحه بودجه را به مجلس تسليم 
كند، در روزهاي اخير و با نزديك شدن به موعد تقديم 
اليحه بودجه، مس��عود  ميركاظمي، رييس سازمان 
برنامه و بودجه اعالم كرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هيچ 

برنامه اي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ندارد. در 
اين ميان ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه نيز 
منتشر شد كه گمانه زني هاي زيادي را به دنبال داشت. 
در اين ارقام پيشنهادي صادرات نفت ۱.۲ ميليون بشكه 
 ETS در روز با قيمت ۷۰ دالر و با نرخ تسعير ارز بر مبناي
اعالم شده كه در سال جاري ۶۰ دالر بوده است و نرخ 
ETS نيز در سال جاري ۲۳ هزار تومان است. اما اين نرخ 

براي سال آينده ۲۶ هزار تومان پيشنهاد شده است.
متوسط افزايش حقوق كارمندان ۲۰ درصد پيشنهاد 
شده و بودجه عمراني نيز كه در سال جاري ۵۱۹ هزار 
ميليارد تومان بود، براي سال آينده با كاهش شديدي 
به ۲۸۰ هزار ميليارد تومان رس��يده است. اين ارقام 
پيشنهادي و خبر رشد نكردن قيمت حامل هاي انرژي 
و شايد كاهش نرخ خوراك پتروشيمي ها، موجب شده 
تا فعاالن بازار بيش از پيش چشم به تأثيرات احتمالي 
بودجه سال آينده بر بازار سرمايه چشم داشته باشند.

    اليحه بودجه 
چگونه بربازار سهام تاثير مي گذارد؟

در اليح��ه بودجه عالوه ب��ر پيش  بين��ي هزينه ها و 

درآمد هاي دولت و طرح ه��اي دولتي، عناويني مثل 
نرخ تعرفه هاي اعمالي بر كاال هاي وارداتي، نرخ ماليات 
بر كسب و كار، بودجه عمراني و مسائل متعدد ديگري 
مطرح مي شوند كه مي توانند موجب ايجاد تغييرات 
مهمي در سودآوري شركت هاي بورسي شوند. هر ساله 
در بودجه كش��ور، قيمت فروش نفت به پااليشگاه ها 
اعالم مي شود كه معموال ۹۵ درصد قيمت فوب ناحيه 
خليج فارس است، در صورتي كه اين مقدار كمتر شود، 
تأثيرات مثبتي بر سودآوري پااليشي ها خواهد داشت.

قيمت فروش خوراك پتروشيمي ها به خصوص نرخ 
خوراك گاز طبيعي كه هر س��ال در بودجه تصويب 
مي ش��ود، بر هزينه هاي ش��ركت هاي پتروشيمي 
تأثير خواهد گذاشت كه با نرخ تصويب قيمت دالر 
در بودجه مشخص مي شود. شركت هاي استخراج 
كانه هاي فلزي به دليل انتف��اع از حق بهره برداري 
از منابع طبيعي موظف هس��تند هر ساله بخشي از 
فروش خود را به خزانه داري كش��ور واريز كنند كه 
با تغيير اين ميزان، س��ودآوري اين ش��ركت ها نيز 

به شدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
نرخ ماليات ها در بودجه براي صنايع مختلف ممكن 

است هر س��ال تغيير داش��ته باش��د. اين تغيير نرخ 
ماليات نيز مي تواند براي صنايع تغييرات شديدي را 
در س��ودآوري آنها ايجاد كند. بخشي از بودجه دولت 
هر س��اله به عمران و آبادي كشور اختصاص مي يابد 
كه افزايش اين ميزان نيز مي تواند موجب رشد فروش 
شركت هاي سيماني و فوالدي شود و حتي تأثيراتي 
را بر صنعت انبوه سازي دارد.عالوه بر اين موارد، انتشار 
جزييات اليحه بودجه مي تواند موجب پيش بيني بهتر 
متغيرهاي اقتصاد كالن مثل تورم يا رشد اقتصادي شود 
كه خود بر تصميم��ات فعاالن بازار در خصوص محل 
سرمايه گذاري اثرگذار است. ميزان انتشار اوراق بدهي 
نيز كه هر ساله با توجه به مصوبات اليحه بودجه منتشر 
مي شود، تأثيرات زيادي را بر تورم و شرايط اقتصادي 
كشور دارد. ميزان مصوب انتشار اين اوراق براي سال 
آين��ده نيز از بخش هاي مهم اليحه بودجه به ش��مار 
مي رود كه تأثير بااليي بر بازار سرمايه خواهد گذاشت.

    پيش بيني تاثير مثبت بودجه 1402 
بر بورس

مجتبي دانشي، كارشناس بازار سرمايه به فارس درباره 
تاثير بودجه بر بازار سرمايه، مي گويد: بورس را مي توان 
بازاري تأثيرپذير از اخبار سياسي و اقتصادي دانست 
كه يكي از اين خبرها مربوط به بودجه است. باتوجه به 
افزايش قيمت دالر در بازار آزاد و به تبع آن رشد نرخ 
دالر نيما، بحث بودجه و نرخ آن در ۱۴۰۲ بسيار مهم و 
حياتي است. وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اگر در 
بودجه ۱۴۰۲ فاصله قيمتي دالر نيما و آزاد باال باشد، 
شرايط مطلوبي براي بازار سرمايه رقم نخواهد خورد. 
به طور كلي تعداد نمادهايي كه از اليحه بودجه سال 
آينده تاثير مثبت مي گيرند بسيار بيشتر از نمادهايي 
اس��ت كه تاثير منفي مي گيرند. اين كارشناس بازار 
سرمايه تاكيد كرد: در صورتي كه نرخ هاي مطرح شده 
در خصوص قيمت نفت و گاز و خوراك پتروشيمي ها 
در بودجه ۱۴۰۲ درست باشد، مي توان گفت هزينه 
تمام شده شركت هاي بورسي با كاهش همراه خواهد 
بود و همين مساله نيز سبب خواهد شد تا بودجه سال 

آينده تاثير مثبتي بر بازار سهام داشته باشد.



گروه راه و شهرسازي|
س��رانجام ديروز پس از كش و قوسي چندين ماهه، 
رييس جمهور با استعفاي »رستم قاسمي« وزير راه 
و شهرسازي موافقت كرد و »شهريار افندي زاده« را 
به عنوان سرپرس��ت اين وزارتخانه برگزيد. اگر چه 
علت استعفاي قاسمي »بيماري« عنوان شده است، 
اما اين مس��اله در همان ماه هاي اول آغاز به كار او از 
سوي مسووالن وزارت راه و شهرسازي تكذيب شد. 
در اين حال، طي ماه هاي اخير وزارت راه و شهرسازي 
و شخص رستم قاسمي در ارتباط با مساله بازداشت 
يكي از مديران ارشد اين وزارتخانه و در پي آن انتشار 
تصاوير خصوصي او در خارج از كش��ور دچار حاشيه 
ش��د. اما فراتر از اين حاشيه ها، به نظر مي رسد، عدم 
تحقق وعده رييس دولت س��يزدهم براي س��اخت 
س��االنه يك ميليون مس��كن يك��ي از علل كليدي 
استعفاي رستم قاس��مي و پذيرش اين استعفا بوده 
اس��ت. بنا بر اعالم برخي از نمايندگان مجلس، هم 
اينك كه بيش از يك س��ال و چند ماه از آغاز فعاليت 
دولت جديد گذش��ته اس��ت، تنها 166 هزار واحد 
مسكوني ذيل طرح نهضت ملي مسكن با پيشرفت 
ح��دود 30 درصد در دس��ت احداث اس��ت. بر اين 
اس��اس، پيش بيني شده است كه در پايان سال دوم 
دولت )شهريور 1402( به جاي تحقق وعده ساخت 
و تحويل دو ميليون واحد مسكوني، تنها 200 هزار 
واحد مسكوني س��اخته و تحويل شود. در اين حال، 
طي يك ماه اخير وزارت راه و شهرسازي براي سرعت 
بخشي به اجراي اين وعده، تالش كرد تا با استفاده از 
مفاد قانون جهش توليد مسكن و با اعطاي زمين و وام 
به »خودمالكان«، فرآيند ساخت و ساز را تسريع كند. 
با وجود اين، اعضاي كميسيون عمران مجلس كه از 
نزديك روند اجرايي اين طرح را پيگيري مي كنند، 
از اجراي اين قانون رضايت ندارند و آن را عقب تر از 
برنامه زمان بندي شده ارزيابي مي كنند. در اين ميان، 
مساله تفكيك »مسكن« از »راه« نيز از سوي برخي 
از نمايندگان مجلس هر از گاه مطرح شده اما هنوز 
به طور رسمي اين طرح در مجلس شوراي اسالمي 
به جريان نيفتاده است. در عين حال، مسووالن ارشد 
دولت سيزدهم هفته گذشته اعالم كردند، در صورتي 
كه مجلس چنين طرحي را در دستور كار خود قرار 
دهد، دولت نيز آن را در كابينه طرح و بررسي خواهد 
كرد اما دولت راس��ا برنامه يا اليح��ه اي براي انتزاع 
وزارت راه و شهرس��ازي ندارد. نخستين بار، اعضاي 
كميس��يون عمران مجلس پيش از معرفي وزيران 
كابينه دولت سيزدهم به مجلس، از دولت خواستند 
كه قبل از معرفي وزير راه و شهرسازي، اين وزارت را 
به وزارت »مسكن« و »راه« تفكيك كند، اين مساله 
اما از سوي دولت با استقبال مواجه نشد، اما به تازگي 
دولت اعالم كرده كه طرح مجلس را بررسي خواهد 
كرد. به باور طرفداران انتزاع »مس��كن« از »راه«، 
هم اينك وزارت راه و شهرسازي حوزه هاي متنوع 
و گسترده اي را تحت پوش��ش دارد و اين در حالي 
اس��ت كه وزير مربوطه نمي تواند به طور همزمان با 
اين مشغله زياد اين وزارتخانه مواجه شده و مساله 

مهم مسكن را نيز به سرانجام برساند.

   بيماري، علت استعفاي قاسمي
س��رانجام ديروز آيت اهلل »س��يد ابراهيم رييسي« 
ضم��ن قدرداني از تالش هاي رس��تم قاس��مي در 
دوران مس��ووليتش در وزارت راه و شهرس��ازي با 
اس��تعفاي وي به دليل تشديد بيماري اش موافقت 
كرد. رييس جمهور با آرزوي س��المتي براي رستم 
قاسمي ابراز اميدواري كرد بتوان از توانمندي هاي 

وي پس از بهبودي كامل استفاده شود.
در پي قبول اس��تعفاي قاس��مي، آيت اهلل رييس��ي 

»شهريار افندي زاده« معاون حمل و نقل اين وزارتخانه 
را با حفظ س��مت ب��ه عنوان سرپرس��ت وزارت راه و 
شهرسازي منصوب كرد. سيدمحمد حسيني، معاون 
پارلماني رييس جمهور نيز دوش��نبه شب با اشاره به 
تغييرات جدي مديريتي در وزارت راه، به ايرنا گفته بود 
كه گزينه پيشنهادي براي جايگزيني رستم قاسمي 

يكشنبه 6 آذر 1401 به مجلس معرفي مي شود. 

   بذرپاش وزير مي شود؟
در حالي كه معاون پارلمان��ي رييس جمهور اعالم 
كرده كه وزير پيش��نهادي راه و شهرسازي 6 آذر به 
مجلس معرفي مي شود، رييس كميسيون عمران 
مجلس از مه��رداد بذرپاش ريي��س كنوني ديوان 
محاسبات به عنوان گزينه دولت براي اين وزارتخانه 
خبر داد. رضايي كوچ��ي در گفت وگو با ايرنا اظهار 
كرد: اعالم ش��ده كه مهردادبذرپاش رييس ديوان 
محاسبات به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 

هفته آينده به مجلس معرفي خواهد شد.

   2 سناريو پيش روي وزارت راه و شهرسازي
با توجه به اينكه مساله تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
طي هفته هاي اخير همچنان روي ميز بوده و دولت 
نيز تمايل به بررس��ي آن را نفي نكرده است، برخي از 
ناظران بر اين باورند كه احتماال دولت همزمان با ارايه 
اليحه براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي بذرپاش را 
به عنوان وزير مسكن و افندي زاده را به عنوان وزير راه 
و ترابري به مجلس معرفي خواهد كرد و از همين رو 
است كه از ميان معاونان پرتعداد وزير راه و شهرسازي، 
معاون حمل و نقل به عنوان سرپرس��ت معرفي شده 
اس��ت. برخي اما وزن زيادي براي اين س��ناريو قايل 
نيستند و بر اين باورند كه بذرپاش يا هر گزينه ديگري 
صرفا براي وزارت راه و شهرسازي معرفي خواهد شد 

و انتزاع اين وزارت در شرايط كنوني منتفي است.

   وضع واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر 
هم بهبود نيافت

اگ��ر چه طي 15 ماه گذش��ته، كارنام��ه مثبتي در 
توليد مسكن دولتي از سوي رستم قاسمي بر جاي 
نماند، اما پرون��ده پروژه هاي مس��كن مهر هم كه 

قرار بود در سال 1400 بس��ته شود، بسته نشد. به 
گزارش تسنيم، اوايل شهريور ماه سال گذشته )10 
شهريور 1400( رس��تم قاسمي چهارمين وزير راه 
و شهرس��ازي در نامه اي خطاب به معاونان، روسا و 
مديران عامل سازمان ها و شركت هاي تابعه با ابالغ 
10 راهبرد وزارت راه در حوزه مسكن و حمل ونقل 
دس��تور داد نحوه اج��راي برنامه ه��اي هركدام از 
اقدامات راهبردي توسط متولي يا متوليان حداكثر 
يك هفته تهيه و به هم��راه اطالعات كامل و منابع 
اعتباري موردني��از به دبيرخانه مرك��زي اقدامات 
راهب��ردي وزارت راه و شهرس��ازي در معاون��ت 

برنامه ريزي و مديريت منابع ارسال شود.
راهبرد شماره 2 وزير، نهضت ملي مسكن بود؛ متولي 
اين بخش معاونت مسكن و ساختمان است. بخشي از 
اقدامات مورد انتظار در اين بخش نيز شامل پيگيري و 
نهايي سازي جدول اقدام مبتني بر قانون جهش توليد 
و تأمين مسكن، تدوين نقشه راه مبتني بر اولويت بندي 
چگونگي اجراي طرح هاي پشتيبان اقدام ملي مسكن، 
زمان بندي اجرايي عمليات طرح اقدام ملي با حداكثر 
س��رعت ممكن، معرفي افراد واجد شرايط به بانك ها 
جهت اخذ تسهيالت س��اخت مسكن موضوع قانون 
بودجه، و تش��كيل فوري صندوق مس��كن و تجهيز 
منابع مالي مطرح در قانون جهش توليد مسكن است. 
همچنين، تكميل همه واحدهاي باقيمانده مسكن 
مهر تا پايان 1400، ايجاد سامانه ثبت اطالعات برخط 
واحدهاي تكميل نشده مسكن مهر، تسريع در اجراي 
خدمات روبنايي موردنياز پروژه هاي مس��كن مهر از 
محل تهاتر اراضي وزارت راه و شهرسازي، پاسخگويي 
به نيازسنجي مسكن در چارچوب طرح هاي جامع و... 

از جمله برنامه هاي ابالغي وزير راه و شهرسازي بود.

   وجود 235هزار واحد مسكن نيمه تمام 
در كشور

يك ماه بعد از اين ابالغ رستم قاسمي، قائم مقام سابق 
وزير راه و شهرس��ازي تع��داد واحده��اي باقيمانده 
مسكن مهر را 235 هزار واحد اعالم كرد. احمد اصغري 
مهرآبادي گفت��ه بود: كل واحدهاي مس��كن مهر 2 
ميليون و 200 ه��زار واحد بود ك��ه از اين تعداد يك 
ميليون و 76 ه��زار و 600 واحد دولتي بود، به عبارت 

ديگر اين واحدها در اراضي دولتي س��اخته شده بود 
اعم از تفاهمنامه هاي سه جانبه و تعاوني هاي مسكن، 
از اين تع��داد 843 هزار واح��د پروژه هاي خودمالك 
ب��ود كه در قالب آن واحدهاي مس��كن مهر در زمين  
مردم س��اخته شده و فقط از تس��هيالت ارزان قيمت 
دولتي براي ساخت وساز استفاده شده است، اين قالب 
پروژه ها هيچ مشكلي نداشتند و هزينه اي را به دولت 
تحميل نكردند. وي با اعالم اينكه 262 هزار واحد هم 
در بافت هاي فرسوده اجرا شده كه به اتمام رسيده است، 
تصريح كرده بود: اين تركيب پروژه هاي مسكن مهر 
بوده است. از واحدهاي دولتي، كار ساخت 970 هزار و 
782 واحد به اتمام رسيده و 105 هزار واحد نيمه تمام 
است، البته اين به دو قسمت تقسيم مي شود؛ 25 هزار 
واحد از اين واحدها كم عارضه هستند، يعني چيزي كه 
از مسكن مهر باقي مانده و عارضه اي ندارد همين تعداد 
است. مهرآبادي تأكيد كرد: بنابراين ساخت 80 هزار 
واحد مسكن مهر به اتمام رسيده است،  20 هزار واحد 
تحويل شده است كه 135 هزار واحد از آن 235 هزار 
واحد اعالم شده بانك مس��كن مي ماند، از 135 هزار 
واحد باقيمانده نيز 20 هزار واحد مشكل حقوقي دارند.

   وعده اي كه محقق نشد
در حالي بيش از 2 ماه از وعده مديرعامل شركت عمران 
شهرهاي جديد ايران براي تكميل و تحويل واحدهاي 
مسكن مهر مي گذرد كه وي در جديدترين اظهارنظر 
خود بدون اشاره به خلف وعده تحويل از نياز به حدود 
23 هزار ميليارد تومان براي تكميل اين واحدها خبر 
داده اس��ت. برخي متقاضيان مس��كن مه��ر بيش از 
13 سال اس��ت كه در انتظار تحويل واحدهاي خود 
به خصوص در شهرهاي جديد هستند، انتظاري كه با 
ابالغ 10 راهبرد رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي 
بارقه هاي اميد را در دل اين متقاضيان بي خانمان زنده 
نگه داشت، اما به نظر مي رسد فعالًً تكميل اين واحدها 
و تحويل آنها به خالف برخي اظهارات خوشبينانه در 
اولويت زيرمجموعه هاي وزارت راه و شهرسازي قرار 
ندارد. به نظر مي رس��د 15 ماه بعد از ابالغ وزير راه و 
شهرسازي، معاونان، روسا و مديران عامل سازمان ها 
و شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي برنامه اي 

براي اتمام پروژه هاي مسكن مهر ندارند.
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تكذيب نقش افراد بانفوذ 
در ساخت وسازهاي غيرمجاز 

معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران بر 
عدم دخالت افراد صاحب نفوذ در ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در پايتخت تاكيد كرد. حميدرضا صارمي 
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران در 
گفت وگو با ايلنا درباره انتشار اخباري مبني بر ساخت 
و ساز غيرمجاز در ماه هاي اخير در تهران گفت: به طور 
معمول در زمان هايي كه بحران هاي اجتماعي شكل 
مي گيرد، يك نوع ساخت و ساز توده وار انجام مي شود 
و هيچ فرد متنفذ يا صاحب قدرتي در آن دست ندارد 
و افرادي هستند كه قدرت سوداگري داشته و به هيچ 
جا وصل نيستند و صرفا به دنبال منافع خود هستند. 
وي تاكيد كرد: تاكنون نيز هيچ گزارش��ي مبني بر 
اينكه يك فرد ذي نفوذي در اين بين نقش داش��ته، 
به ما ارايه نش��ده است. معاون شهرسازي و معماري 
ش��هرداري تهران در پاس��خ به اينكه به طور كلي در 
ساخت وس��ازهاي غيرمجازي كه در تهران صورت 
مي گيرد، آيا موردي از نقش افراد صاحب  نفوذ در اين 
زمينه گزارش ش��ده است؟ گفت: خير، به هيچ وجه 
چنين آماري ما نداريم. صارمي ادامه داد: خداراشكر 
در حال حاضر وضعيت ثبات دارد و س��اخت و س��از 
غيرمج��از نداريم، عمده آنهايي هم كه انجام ش��ده 
تخريب شده و مابقي آن نيز تخريب خواهد شد. يعني 
سازندگان غيرمجاز بدانند كه شهرداري درخصوص 
ساخت و غيرمجاز با كسي مصامحه ندارد. وي تصريح 
كرد: در شرايطي كه همه مي گفتند شرايط مناسبي 
نيست نيروهاي ش��هرداري با دس��تور دادستان و 
همكاري نيروهاي انتظامي و ش��هربان حدود 600 
تا 700 واحد را در همين يك هفته گذشته تخريب 
كرده اند و مابقي آنها نيز تخريب خواهد شد. معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران خاطرنشان 
كرد: در مناطقي مانند خالزير كه از گذشته ساخت و 
ساز غيرمجاز وجود داشته اقدامات شهرداري چگونه 
است؟ گفت: آنها را نيز به مرور تخريب مي كنيم. يعني 
در ساخت و ساز غيرمجاز همه مردم بدانند كه امكان 

اينكه بخواهيم آن را تثبيت كنيم وجود ندارد.

قانون پيش فروش ساختمان 
دقيق اجرا شود

رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران از پشتيباني 
همه جانبه از ش��هرداري ته��ران در جهت صيانت از 
حقوق مردم و بيت المال خبر داد. به گزارش ايس��نا، 
نشست مش��ترك رييس كل و معاونين دادگستري 
استان تهران با ش��هردار و مديريت شهري پايتخت 
در راس��تاي تعامل، هم فكري و هم افزايي در س��الن 
واليت مجتمع قضايي امام خميني )ره( برگزار شد. 
علي القاصي در اين نشست، اجراي دقيق و صحيح 
قانون پيش فروش س��اختمان را از سوي شهرداري 
تهران خواستار شد و گفت: پرونده هاي زيادي ناظر 
بر اين موضوع در محاكم تهران تشكيل شده كه ناظر 
بر اختالفات با انبوه سازان است. وي ادامه داد: قانون 
در اين زمين��ه ظرفيت خوب��ي دارد و نقش نظارتي 
ش��هرداري در اعطاي مجوزها و نظ��ارت بر عمليات 
س��اخت در اين قانون به خوبي ديده شده و از جمله 
قوانيني است كه اگر به صورت صحيح و دقيق عملياتي 
ش��ود، حتما از بروز بس��ياري از مشكالت و تخلفات 
پيشگيري خواهد شد. القاصي با تاكيد بر اينكه اجرايي 
شدن قانون پيش فروش ساختمان و نظارت بر حسن 
اج��راي آن از ايجاد بس��ياري از پرونده هاي قضايي 
جلوگيري خواهد كرد، گفت: دادگستري كل استان 
تهران آمادگي دارد تا در اجراي موثر اين قانون در كنار 
شهرداري باشد. رييس كل دادگستري استان تهران 
در بخش ديگري از اين نشست توليد در ساير بخش ها 
گيرند. وي با اش��اره به اقدامات انجام شده در جهت 
جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در پوشش 
اغتشاش��ات اخير اذعان كرد: بايد زمينه س��اخت و 
ساز غيرمجاز در تهران از بين رود؛ چرا كه تا زماني كه 
زمينه ها احصاء و نابود نشود، ساخت و ساز غيرمجاز 
استمرار خواهد داشت. القاصي در ادامه سخنان خود به 
مساله ساختمان هاي ناايمن در شهر تهران اشاره كرد 
و گفت: ساختمان هاي ناايمن موجود در شهر تهران 
حاصل ترك فعل هايي است كه در سال هاي گذشته 
رخ داده و بر همين اساس اولويت گذاري در اين زمينه 
يك ضرورت است تا به مراتب اهميت تحت پيگيري 
قانون��ي قرار گيرن��د؛ در همين زمينه از ش��هرداري 
تهران خواس��ته مي شود تا در اس��رع وقت فهرست 
ساختمان هاي ناايمن بنا بر درجه اهميت در اختيار 
دادگستري استان تهران قرار داده شود تا مورد پيگيري 
قضايي قرار گيرد. رييس كل دادگستري استان تهران 
در بخش ديگري از س��خنان خود به موضوع امالك 
شهرداري اش��اره كرد و گفت: شهرداري در قبال اين 
امالك مسوول است و خوشبختانه مديريت شهري 
اين اراده و اهتمام را دارد كه اقدامات الزم را در جهت 
استيفاي حقوق بيت المال انجام دهد.  وي در همين 
زمينه از شهرداري تهران خواست تا فهرست امالكي 
كه از سوي اشخاص تصرف شده اند، تهيه و در اختيار 
دادگستري كل استان تهران قرار دهند تا پس از اعالم 
به واحد قضاي��ي مربوطه، به طور ويژه تحت پيگيري 
قرار گيرد. القاصي در پايان سخنان خود گفت: هدف 
مشترك دادگستري و ش��هرداري تهران خدمت به 
مردم و صيانت از حقوق شهروندان و بيت المال است. 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز در اين ديدار از اعاده 
بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان از امكانات شهرداري به 
بيت المال با مساعدت دستگاه قضايي خبر داد و گفت: 
دستگاه قضايي در جهت بازگشت حقوق شهرداري 
مساعدت هاي ويژه اي داشته كه از اين جهت قدردان 
قوه قضاييه هس��تيم. وي »تحول مرتبط با مديريت 
شهري«، »تحول كالبدي شهر«، »تحول نرم شهر« 
و »تحول فناورانه و هوشمندس��ازي شهر« را چهار 
تحولي ناميد كه در دستور كار شهرداري تهران قرار 
دارد و گفت: به منظور تحقق اين چهار رويكرد تحولي، 

از دادگستري كل استان تهران استمداد مي طلبيم.

ابالغ سياست كاهش تراكم 
واحدهاي نهضت ملي مسكن

ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري در مكاتبه با 
استانداران سراس��ر كشور سياست هاي كلي دولت 
را براي كاهش تراكم ناخالص واحدهاي مس��كوني 
نهضت ملي مس��كن ابالغ ك��رد. به گ��زارش ايرنا، 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مكاتبه 
با اس��تانداران 31 استان كش��ور مصوبه شورا را در 
خصوص سياست هاي كلي دولت مبني بر كاهش 
تراكم ناخال��ص واحدهاي مس��كوني نهضت ملي 
مسكن ابالغ كرد. در متن مصوبه آمده است: شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
21 ش��هريور 1401 خود، پي��رو مباحث مربوط به 
تامين اراض��ي مورد نياز نهضت ملي مس��كن و در 
ذيل سياست هاي كلي دولت مبني بر كاهش تراكم 
ناخالص شهرها و احداث واحد مسكوني در حداقل 
تراكم ساختماني ممكن، بنا بر تاكيد وزير و رييس 
شوراي عالي به شرح زير اتخاذ تصميم كرد:  1- در 
شهرهايي كه الگوي تراكمي پهنه تراكمي غالب شهر 
بر اس��اس طرح مصوب مالك عمل قطعات وياليي 
يك و دو طبقه اس��ت، در صورتي ك��ه محدوديت 
زمين دولتي وجود ندارد و امكان تامين زيرساخت 
وجود دارد، واحدهاي مربوط به نهضت ملي مسكن 
به صورت قطعات مستقل حياط دار يك يا دو طبقه 
احداث شود. 2- در ساير شهرهاي كشور كه متوسط 
تراكم ساختماني شهر بيش از دو طبقه است، احداث 
بنا در مجتمع هاي مسكوني مربوط به نهضت ملي 
مسكن وفق تراكم ساختماني پهنه تراكمي غالب شهر 

بر اساس طرح مصوب مالك عمل صورت پذيرد.

شهرك سازي 
در مناطق داراي بحران آب

مشكل كم آبي مجموعه شهرهاي تهران و كرج با 17 
ميليون نفر جمعيت سال هاس��ت كه مطرح مي شود 
اما ظاهرا بدون توجه به هشدارهاي كارشناسي، قرار 
است شاهد بارگذاري جمعيت بيشتر از طريق احداث 
دست كم سه شهرك جديد در فاز اول باشيم. به گزارش 
ايس��نا، موضوع ساخت 40 ش��هر و شهرك جديد در 
كشور از سال گذشته مطرح شد. اين برنامه به عنوان 
يكي از راهكارها در تامين مسكن در دستور كار شركت 
عمران شهرهاي جديد قرار گرفت. اولين قدم شناسايي 
زمين هاي قابل ساخت است كه بايد از سوي سازمان 
ملي زمين و مسكن شناسايي و به تاييد شوراي عالي 
معماري و شهرسازي برسد. اما به نظر مي رسد منابع آبي 
تهران پاسخگوي بارگذاري جمعيت جديد نيست. طبق 
آخرين اخبر در برخي استان ها مثل البرز، مكان يابي 
شهرهاي اطراف تهران انجام و 47 هزار و 343 هكتار 
زمين براي احداث شهرك و بارگذاري شناسايي شده 
است. ساخت 4 شهرك معادل 1715 هكتار زمين به 
دستگاه هاي مربوطه ابالغ شده، 8 شهرك در كارگروه ها 
در حال بررسي است و 2 شهرك نيز مورد مخالفت قرار 
گرفته است. اوايل مهرماه، عليرضا جعفري مديرعامل 
شركت عمران شهرهاي جديد به ايسنا گفت كه براي 
تهران س��ه ش��هر جديد »خوارزمي«، »ف��ردوس« و 
»اعتماديه« را داريم كه طرح خوارزمي و فردوس آماده 
شده و در دستور كار ش��وراي برنامه ريزي استان قرار 
گرفته است. ان شاءاهلل بعد از تصويب براي شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ارسال مي شود و عمليات اجرايي 
آغاز خواهد شد. صحبت از ساخت شهرك هاي جديد 
در حالي توسط مسووالن مطرح مي شود كه هم اكنون 
شهرهاي پرديس، پرند، هشتگرد و ايوانكي در اطراف 
تهران قرار دارند و حتي تناس��بي بين افق جمعيتي 
پرديس كه از آب و هواي بهتري در مقايسه با سه شهر 
ديگر برخوردار است با منابع آبي آن وجود ندارد. گفته 
مي ش��ود پرديس براي حدود 50 هزار نفر آب دارد در 
حالي كه قرار اس��ت در آينده بيش از 500 هزار نفر در 
آن جا ساكن شوند. در شهر جديد پرند نيز همين امسال 
بسياري از مردم نسبت به قطعي مكرر آب گاليه داشتند. 
تأمين و انتقال آب استان تهران از طريق دو سامانه شرق 
و غرب صورت مي گيرد كه سامانه شرق شامل سدهاي 
الر، لتيان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهاي اميركبير 
و طالقان مي شود اما به نظر مي رسد مساله آب تهران 
به تدريج به يكي از چالش هاي پايتخت تبديل ش��ده 
اس��ت. اين موضوع را به راحتي مي توان از هشدارهاي 
كم آبي در تابس��تان 1401 متوجه شد و سرانجام به 
سختي از مشكل كم آبي در فصل گرما گريختيم. عمده 
كارشناسان معتقدند بايد برنامه اي براي انتقال جمعيت 
از تهران داشته باشيم تا بتوانيم بخشي از فشاري آبي به 
پايتخت را كاهش دهيم. با اين حال ظاهرا برنامه ريزي ها 
دارد برعكس طي مي شود. سياست احداث شهرهاي 
جديد و شهرك سازي از اواخر دهه 60 مورد توجه قرار 
گرفت. سال 1368 ش��ركت عمران شهرهاي جديد 
تاسيس شد. اما برنامه ها به داليلي همچون نبود شغل، 
كمبود امكانات، كمبود منابع آبي و مشكل رفت و آمد 
شهرهاي جديد با شهر مادر، آن طور كه بايد و شايد به 
اهداف خود نرسيد. هدف اوليه آن بود كه تا سال 1395 
حدود ش��ش ميليون نفر در ش��هرهاي جديد ساكن 
ساكن شوند اما حاال در سال 1401 كمتر از يك ميليون 
و 200 هزار نفر در 21 شهر جديد زندگي مي كنند. جدا 
از بحث زيرساخت ها و امكانات، يكي از مهم ترين مسائل 
درخصوص احداث شهرك هاي جديد، جمعيت پذيري 
آن بر اس��اس اس��تعدادهاي ايجاد زيرس��اخت ها به 
خصوص موضوع تامين آب است. با توجه به سكونت 
17.5 ميليون نفر در مجموعه ش��هري تهران و كرج، 
آيا بارگذاري مجدد جمعيت در اين استان ها منطقي 
است؟ تورج كشاورز، كارشناس ارشد حوزه منابع آبي 
مي گويد: عمده كالن شهرهايي مثل تهران، اصفهان و 
شيراز چندين سال است كه با معضل تامين آب شرب 
مواجه هستند اما با توجه به شرايط خشكسالي اخير و 
رش��د جمعيت اين موضوع هر سال تشديد مي شود، 
هرچند اولويت تامين منابع آب در ابتدا شرب، صنعت 
و بعد از آن كشاورزي است اما به دليل رشد جمعيت، 
اضافه برداشت و خشكسالي منابع آبي پاسخگو نيست.

»رستم« رفت، »شهريار« سرپرست شد

60 تا 70 درصد از مخارج خانوار مربوط به سرپناه است

مسكن؛ پاشنه آشيل وزارت راه 

3 راهكار درون بخشي رفع معضل مسكن 
گروه راه و شهرسازي |

اگر چه از »كنترل قيمت مسكن با حذف قيمت زمين 
و عرضه آن توس��ط دولت«، »جلو گيري از سوداگري 
در بازار مسكن« و »ساخت مسكن يك طبقه به روش 
تدريجي« به عنوان سه راهكار اساسي براي رفع معضل 
مسكن نام برده مي شود اما واقعيت اين است كه ريشه 
جهش قيمت زمين و مسكن، همچون جهش قيمت 
ساير كاالها طي 5 سال اخير، در جهش شاخص قيمت ها 
)تورم( نهفته اس��ت. تورم نيز ريشه در كسري بودجه 
دولت و سياست هاي آن دارد. از اين رو، اگر چه مي توان 
براي اجراي چنين راهكارهايي اثر اندكي متصور شد اما 
در واقع، تا زماني كه فضاي اقتصاد كالن از طريق اصالح 
مكانيس��م هاي تورم زا به آرامش و ثبات نرسد، شاهد 
تغيير اساس��ي در رفع معضل مسكن نخواهيم بود. بر 
اساس اطالعات مركز آمار، قيمت زمين و مسكن طي 
سال هاي 1393 تا سال 1400 از نرخ تورم پيشي گرفته 
و اين حوزه به پيشراني براي افزايش فشار معيشتي به 
خانواده ها بدل ش��ده است. بخش مس��كن را از جمله 
مهم ترين بخش ها در برنامه  توسعه يك كشور به حساب 
مي آيد و داراي ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قابل 
توجه اس��ت. در اين رابطه به واسطه تورم هاي مزمن و 
باال و درنتيجه افزايش قيمت مسكن، بعد اقتصادي اين 
كاالي اساسي در حال حاضر پررنگ تر از گذشته شده 
است . به گزارش فارس، بر اساس داده هاي منتشره از 
سوي مركز آمار ايران، هزينه مسكن بزرگ ترين هزينه  
خانوار در طول زندگي تلقي مي شود. در حال حاضر سهم 

مسكن در سبد هزينه خانواده در برخي شهرها به باالي 
60 درصد رسيده است. شواهد عيني افزايش قيمت 
اجاره بها و كاهش قدرت خريد مسكن نيز اين موضوع 
را ثابت مي كند.  س��هم باالي مسكن در سبد هزينه 
خانواده باعث شده  است حتي تغييرات كوچك قيمت 
مسكن و اجاره، تاثيري بزرگ بر هزينه ها داشته باشد. 
از طرف ديگر سهم 30 درصدي مسكن در محاسبه  
تورم عمومي، آن را به عاملي تبديل كرده كه افزايش 
قيمت ان باعث افزايش تورم شده و در صورت كاهش 

قيمت مي تواند به عنوان لنگر تورمي عمل كند.

   افزايش سهم مسكن در سبد هزينه خانوارها
در همين رابطه، علي نادري ش��اهي، كارشناس حوزه 
اقتصادي در گفت وگو فارس، در بيان اينكه، روند سهم 
مسكن در س��بد مصرفي خانواده شهري ايران به دليل 
افزاي��ش قيمت زمين و مس��كن افزايش يافته اس��ت، 
گفت: در سال 1397 نس��بت هزينه خالص مسكن به 
كل هزينه هاي خانوار يا نس��بت اجاره بها به كل هزينه 
خانوار هاي شهري معادل 35.52 درصد بوده است. وي 
اف��زود: به عبارت ديگر 35.52 درص��د از مخارج خانوار 
مربوط به بخش مسكن بوده اما براساس گفته رييس مركز 
پژوهش هاي مجلس در همايش الزامات و ساز و كارهاي 
فني اجتماعي و اقتصادي تحقق نهضت ملي مسكن، در 
سال 1400 س��هم اين بخش در سبد مصرفي خانواده 
شهري ايران به 60 تا 70 درصد افزايش يافته است. اين 
كارش��ناس اقتصادي تاكيد كرد: اين امر بيانگر كاهش 

س��هم س��اير بخش هاي مصرفي و كاهش رفاه خانوار 
به حس��اب مي آيد. نادري ش��اهي اضافه كرد: از طرفي 
ميانگين شاخص سهم هزينه مسكن در سبد خانوار در 
جهان 18درصد است و دامنه نوسانات آن به طور تقريبي 
بين 15 تا 25 درصد اس��ت، اين آم��ار بيانگر وضعيت 
نا بسامان مس��كن در ايران مي باش��د كه عالوه بر بعد 
اقتصادي بر بعد اجتماعي نيز اثرات منفي خواهد داشت.

   زمين و مسكن پيشران رشد تورم در كشور
بر اس��اس نمودار سهم هزينه بخش مسكن در سبد 
مصرفي خانوار شهري ايران را در مقايسه با شاخص 
جهاني طي بازه زماني 1373 تا 1400 در اكثر سال ها 
روند رشد قيمت زمين و روند رشد قيمت مسكن از 
نرخ تورم باالتر اس��ت. به طوري كه از سال 1375 تا 
1386، 1388 و از سال 1393 تا 1400 رشد قيمت 
زمين و مسكن بيشتر از نرخ تورم بوده است. بر اساس 
اين گزارش، تورم مسكن همواره باالتر از تورم عمومي 
بوده  و تورم مسكن نقش پيش��ران در تورم عمومي 
داشته است. البته جز در سال هايي كه طرح مسكن 
مهر با افزايش عرضه مسكن، تورم اين بخش را كنترل 
كرد.  باالتر بودن تورم مسكن نسبت به تورم عمومي 
به معناي افزايش بيشتر هزينه مسكن نسبت به ساير 
هزينه هاس��ت؛ اين موضوع به معناي كاهش سهم 
ساير كاالها به خصوص مواد مفيد خوراكي در سبد 
خانواده اس��ت و باعث كاهش رفاه خانواده مي شود. 
افزايش بهاي مس��كن و افزايش اجاره بها سبب بروز 

مش��كالت اجتماعي از جمله حاش��يه نش��يني بد 
مسكني و س��كونت گاه هاي غير رسمي و مشكالت 
فرهنگي ازجمله باال رفتن س��ن ازدواج كاهش بعد 
خانواده و پيري جمعيت شده است. با توجه به اينكه 
هزينه مسكن در ايران باال تر از ميانگين جهاني است 

بنابراين دولت بايد در بازار مسكن مداخله نمايد.

   مسكن چگونه از تهديد 
به فرصت تبديل مي شود

با توجه به اظهارنظر كارشناسان حوزه اقتصاد و مسكن، 
استفاده از مس��كن به عنوان يك لنگر تورمي و تبديل 
تهديد آن براي جامعه به فرصت كاهش تورم در قالب 3 
دسته راهكار امكان پذير است. نخست  »كنترل قيمت 
مسكن با حذف قيمت زمين و عرضه آن توسط دولت« 
اس��ت، زيرا زمين بيشترين سهم را در قيمت تمام شده 
مس��كن دارد.  عامل بعدي »جلو گيري از سوداگري در 
بازار مسكن« است كه از طريق  اجراي ماليات هاي اين 
بخش از جمله ماليات بر عايدي سرمايه )CGT( محقق 
مي شود. سومين مساله، موضوع »ساخت مسكن يك 
طبقه به روش تدريجي« در راستاي كاهش هزينه ساخت 
و افزايش استطاعت مالي متقاضيان است. به نظر مي رسد 
اجراي اين راهكار ها از جمله مهم ترين آنكه حذف قيمت 
زمين توسط دولت اس��ت، با عرضه زمين هاي دولتي و 
غيردولتي قابل حل است و مي  توان افزايش قيمت اين 
حوزه را كنترل كرد و با كاهش تورم آن، عامل لنگر تورمي 

را در مسكن ايجاد كرده و رفاه عمومي را افزايش داد.



زمزمه هاي حمايت از پلت فرم هاي داخلي طي س��ال هاي 
گذش��ته مطرح بود اما اين موضوع زماني ش��دت گرفت 
كه چند س��ال پيش يك��ي از پيام رس��ان هاي خارجي با 
محدوديت هايي روبرو شد و همين موضوع لزوم حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي را داغ كرد. در اين ميان اگرچه عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد دارد با رفع مسائل امنيتي 
بايد اينستاگرام و واتس اپ رفع فيلتر و سپس با مديرانشان 
مذاكره شود. اما مي گويد كه ظاهرا قصدي براي رفع فيلتر از 
سوي مراجع تصميم گير وجود ندارد. نزديك به دو ماه از فيلتر 
اينستاگرام و واتس اپ و محدوديت هاي اينترنتي در كشور 
مي گذرد، اما با وجود خسارات زياد به كسب وكارها، هنوز اين 
شرايط ادامه دارد. لطف اهلل سياه كلي، نماينده مجلس شوراي 
اسالمي مي گويذ تا زماني كه نهادهاي امنيتي احساس كنند 
امنيت كشور مش��كل دارد، به وزارت ارتباطات مي گويند 
فيلترينگ همچنان ادامه داشته باشد. به گفته سياه  كلي 
تاكنون جلسه اي هم درباره طرح صيانت يا طرح قانون فضاي 
مجازي هم تشكيل نش��ده است. سياه كلي در گفت وگو با 
انتخاب در پاسخ به پرسش��ي مبني بر اينكه با گذشت دو 
ماه از فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي، دولت چه تصميمي 
در اين خصوص دارد، با تاكيد بر اينكه رفع فيلتر وابس��ته 
به امنيت كشور است، گفت: »تصميم گيرنده در اين مورد 
وزير ارتباطات نيست. اين امور را نهادهاي امنيتي تصميم 
مي گيرند. تا زماني كه نهادهاي امنيتي احساس كنند امنيت 
كشور مشكل دارد، به وزارت ارتباطات مي گويند فيلترينگ 
همچنان ادامه داشته باشد.« پيش از اين نيز وزير ارتباطات 
در پاسخ به پرسش ها مبني بر چرايي فيلترينگ اينستاگرام 
و واتساپ و زمان رفع فيلتر آن اذعان كرده بود تصميم گيرنده 
درباره اين موضوع وزارت ارتباطات نيست. او گرچه به طور 
مستقيم دليل فيلترينگ را شرايط امنيتي كشور عنوان نكرده 
بود، اما تصميم درباره فيلترينگ يا رفع فيلتر را موضوعي در 
اختيار مراجع ذي صالح دانس��ته بود. حاال با توضيح اين 
نماينده مجلس به نظر مي رس��د فيلترينگ اين دوره 
به طور مستقيم مربوط به مسائل امنيتي اعالم شده است.

تصميممراجعذيصالح
30 شهريور امسال بررسي وضعيت اينترنت همراه و ثابت 
نشان داد كه دسترس��ي به پلتفرم اينستاگرام با IP ايران 
امكان پذير نيست. اينستاگرام و واتساپ فيلتر شد و هيچ 
نهاد مسوولي، مسووليت اين فيلترينگ را بر عهده نگرفت. 
هرچند در پي اين فيلترينگ پر دردسر، بسته هاي تشويقي 
براي مهاجرت كاربران به ش��بكه هاي اجتماعي داخلي 
طرح شدند. اين بسته ها آنچنان مورد توجه كسب وكارها 
قرار نگرفت. اين در حالي است كه تا امروز بيكاري فعاالن 
اي��ن حوزه در حال افزايش اس��ت و ض��رر و زيان از فيلتر 
كسب وكارها تا 150 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. 
تا امروز اظهارنظر مس��تقيمي درباره ارتباط فيلترينگ 
با وضعيت امنيت كش��ور عنوان نش��ده بود اما اظهارنظر 
س��ياه كلي نماينده مجلس دليل فيلترينگ را وضعيت 
امنيت در كش��ور عنوان كرده است. سياه كلي همچنين 
با تاكيد بر اينكه چنين برخوردهايي در ش��رايطي خاص 
ماجرايي است كه در تمام دنيا دنبال مي شود، گفت: »در 
تمام دنيا همينطور است؛ وقتي بحران كنار گذاشته شود 

معموال به شرايط عادي برمي گردند. ايران هم به نظرم به 
همين شكل است چون شرايط ناامني وجود دارد و از اين 
دو پلتفرم استفاده هاي ضد امنيتي مي شد، فيلتر هستند. 
اميدواريم كشور هرچه سريع تر به شرايط عادي بازگردد و 
مردم هم زندگي عادي خود را از سر گيرند.« او همچنين 
در واكنش به اظهارات اخير چند تن از نمايندگان مبني بر 
از سرگيري كميسيون مشترك طرح صيانت و برگزاري 
جلسه در اين كميسيون، گفت: »خير، هنوز در اين رابطه 
هيچ تصميمي گرفته نشده است. جلسه اي از باب اينكه 
قوانين بررسي شود، تشكيل نشده بلكه جلسات معمول 
براي هماهنگي و اينكه چه كنيم مطرح ش��ده است ولي 
جلس��ه اي در خصوص طرح صيانت يا طرح قانون فضاي 
مجازي تاكنون برگزار نشده است.« نزديك ترين اظهارنظر 
درباره وضعيت اينستاگرام را رييس جمهور )چهارشنبه 25 
آبان ماه( در جلسه هيات دولت مطرح كرده بود. رييسي با 
تأكيد بر ضرورت حمايت از كسب و كارهاي ديجيتال اعالم 
كرده بود كه دشمن با استفاده از فضاي مجازي ايجاد ناامني 
مي كند، از همين رو بايد پلتفرم هاي داخلي تقويت شوند. 
البته عصر روز سه شنبه 24 آبان هم كه جلسه شوراي عالي 
فضاي مجازي با حضور رييس جمهور برگزار شد، او بر لزوم 
حمايت هاي بيشتر از پلتفرم هاي داخلي تأكيد كرد. حاال 
هم بايد ديد با توجه به وضعيت امنيتي كشور و از سوي 
ديگر بحران اشتغال و معيشت كه خود نارضايتي جامعه 
را تشديد مي كند، مراجع ذي صالح چه تصميمي درباره 

روند فيلترينگ اينستاگرام و واتساپ خواهند گرفت.

اصرارمسووالن
بهحمايتازپلتفرمهايايراني

يكي از داليلي كه در گذش��ته براي محدود كردن تلگرام 
اعالم شد، رفع انحصار از اين پيام رسان بود كه موجب شد 
موضوع حمايت از پيام رسان هاي داخلي داغ شود. به همين 
دليل، مس��ووالن روش هاي مختلف��ي را براي حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي در نظر گرفتند. در اين راستا شوراي 
عالي فضاي مجازي مصوبه اي را در راس��تاي اين حمايت 
در نظر گرفت و همچنين شركت ارتباطات زيرساخت با 
اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي براي حمايت 
از پيام رس��ان هاي داخلي اعالم كرد براساس اين مصوبه، 

كمك هايي مانند وام پنج ميليارد توماني، پهناي باند مناسب 
و فضاي هم مكاني به صورت رايگان ارايه و تعرفه مصرف ديتا 
به يك سوم تعرفه اينترنت كاهش يافت. وزارت ارتباطات 
براي حمايت از زيست بوم پيام رسان هاي داخلي و توليد 
داخل دست به كار شد و وزير ارتباطات همه دستگاه هاي 
زيرمجموعه خود را ملزم كردند كه به اين كار كمك شود. به 
همين دليل جلسات متعددي براي رفع موانع قانوني ناشي 
از واگذاري رايگان امكانات به پيام رس��ان هاي داخلي در 
هيات مديره زيرساخت برقرار شد و بعد از تصويب موضوع 
در هيات مديره، اختصاص پنج ميلي��ارد تومان وام وجوه 
اداره ش��ده، ارايه 50 گيگابيت ب  ثانيه پهناي باند داخلي 
براي هركدام از پيام رسان ها به صورت پلكاني 10 گيگابيتي 
و در نظر گرفتن پنج گيگ اينترنت به صورت پله هاي يك 
گيگي به تصويب رسيد كه مس��تلزم آن بود كه هريك از 
پيام رسان ها درخواست هاي خود را در هر بخش ارايه كنند. 
حمايت دولت براي ارتقاء و حمايت از پلت فرم هاي داخلي 
ادامه داشت اما اين روند طي دو ماه گذشته به دليل ايجاد 
محدوديت براي واتس اپ و اينس��تاگرام از سوي مراجع 
ذي صالح شتاب بيش��تري به خود گرفت به گونه اي كه 
طرح حمايت از كس��ب و كارهاي اينترنتي در تاريخ 10 
آبان س��ال جاري با حضور عيسي زارع پور، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات- رونمايي ش��د. درب��اره جزييات اين 
آيين نامه مي توان گفت شامل 14 ماده و 30 نوع حمايت 
دولتي از كسب و كارها و پلت فرم هاي داخلي است. طبق 
اين گزارش، در مراسم رونمايي از اين طرح گفته شد يكي 
از ماموريت هايي كه رييس جمهور به وزرا دادند، در بخش 
اقتصاد ديجيتال است. ما اعتقاد داريم بحث اقتصاد ديجيتال 
سهم بزرگي در اقتصاد كل كشور دارد. 35 تا 40 درصد از 
توليد ناخالص ملي در بعضي از كشورها را اين بخش تشكيل 
مي دهد؛ آمارها در كشور ما هم نشان مي دهد كه اين بخش 
حدود ۷ درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد. طبق 
گفته زارع پور، اقتصاد ديجيتال سه اليه دارد، اليه اول بخش 
ارتباطات و فناوري اطالعات، اليه دوم بحث اقثصاد مبتني 
بر پلتفرم و اليه سوم كاربرد ارتباطات و فناوري اطالعات 
در بخش هاي ديگر مانند كش��اورزي هوشمند، پزشكي 
هوشمند و غيره است؛ براي دست يابي به هدف حداقل 10 
درصدي از توليد ناخالص ملي در هر سه اليه، تالش هاي 

بسياري از سوي دوستان دنبال مي ش��ود و مصوبات آن 
به مرور نهايي خواهد شد. در اين آيين نامه تسهيالتي در 
بخش هاي گوناگون پيش بيني شده است كه به اعتقاد وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات گام بسيار بزرگ و بلندي براي 
حمايت كسب و كارهاي اينترنتي است كه اگر اين مصوبه به 
شكل كامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگي در كشور خواهد 
افتاد. صرف نظر از اينكه در ادامه براي دو پلت فرم خارجي چه 
اتفاقي رخ مي دهد، اين مسير دنبال مي شود و اين ظرفيت 
را براي كسب و كارهاي اينترنتي فراهم مي شود كه بتوانند 
خود را ارتقا دهند؛ همچنين دولت حامي كسب وكارهاي 

اينترنتي است و حتما اين مسير را دنبال خواهد كرد.

مردمتقصيريبابتاستفادهاز
اپليكيشنهايبينالملليندارند

همچنين اصغر سليمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس، 
در گفت وگو با ديده بان ايران با اش��اره به ضربه س��نگين 
قطعي اينترنت به كسب وكارهاي مجازي، گفت: »قبول 
داريم كه يك س��ري مسائل امنيتي سبب شد تا تصميم 
به محدوديت هاي اينترنتي و فيلترينگ گرفته شود، ولي 
مي توان از تكنولوژي هاي نوين بهره مند شويم. اين درست 
نيست كه 9 ميليون كسب وكار با بالتكليفي روبرو باشند و 
تعطيل شوند.« او معتقد است پيش از مذاكره با مديران اين 
پلتفرم ها، ابتدا بايستي آنها رفع فيلتر شوند: »به محض رفع 
مسائل امنيتي، بايد واتس اپ و اينستاگرام رفع فيلتر شود. 
سپس با مديران اين اپليكيشن ها براي ايجاد نمايندگي 
در ايران مذاكره شود يا در رابطه با برخي مسائل امنيتي با 
آنها اتمام حجت كنند.« اما اين عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس باور دارد كه نهادهاي تصميم گير، ظاهرا قصدي 
براي رفع فيلتر ندارن��د: »نمايندگان مجلس از زمان رفع 
فيلتر، اطالع دقيقي ندارند؛ زيرا شوراي عالي فضاي مجازي 
و سيس��تم هاي امنيتي تصميم گير هستند، ولي ظاهرا 
قصدي براي رفع فيلتر ندارند.« با شرط تقريبا محالي كه 
وزير ارتباطات و ساير مقامات براي رفع فيلتر اين پلتفرم ها 
گذاشتند، اين احتمال مي رفت كه مسووالن اراده اي مبني 
بر پايان محدوديت ها ندارند. سليمي به اظهارنظر برخي 
مسووالن بابت انتقاد از مردم جهت فعاليت در پلتفرم هاي 
بين المللي اشاره كرد و گفت: »زيرساخت هاي الزم را براي 
ايجاد پلتفرم هاي فضاي مجازي نداشتيم، از همين رو مردم 
مجبور هستند كه از پلتفرم هاي خارجي استفاده كنند. 
بنابراين اظهارنظر برخي از مس��ووالن در رابطه با مقصر 
دانستن مردم براي اس��تفاده از اپليكيشن هاي خارجي 
بيهوده است.« وي تاكيد دارد به يك باره نمي توان اينترنت 
را قطع كرد و انتظار داش��ت همه به سمت پلتفرم هاي 
داخلي سرازير شوند: »بايد مهلت 6 ماهه يا يك ساله اين 
امكان را هم براي فعالين فضاي مجازي و هم شركت هاي 
داخلي براي آماده سازي زيرساخت ها در نظر گرفت.« 
اين نماينده مجلس، نبود زيرساخت را بزرگ ترين مساله 
موجود دانست: »در ناآرامي هاي سال 1398 كه به دليل 
مسائل امنيتي اينترنت قطع شد، براي ايجاد و تشويق 
مردم جهت استفاده از برنامه هاي داخلي، پلتفرم هاي 
داخلي مثل سروش، بله و ايتا هزينه هاي زيادي دريافت 

كردند ولي نتوانستند زيرساخت ها را آماده كنند.«

اخباردنیای فناوری

ويژه

دانش و فن6   Wed. November 23. 2022  2365   چهارشنبه 2 آذر 1401    28 ربيع الثاني 1444  سال نهم    شماره

ضرر۱۰ميليارددالريآمازون
ازالكساومحصوالتديگر

فروشگاه اينترنتي آمازون امسال 10 ميليارد دالر ضرر از 
بعضي دستگاه هايش از جمله دستيار صوتي الكسا متحمل 
خواهد شد. به گزارش ايسنا، دستيار صوتي آمازون زماني 
يكي از پروژه هايي بود كه سريع ترين رشد را داشت اما اكنون 
در ميان محصوالتي است كه امسال حدود 10 ميليارد دالر 
ضرر به اين شركت وارد مي كنند. واحد »ديجيتال جهاني« 
آمازون كه شامل دستگاه هاي الكسا، اكو )Echo( و سرويس 
يكپارچه پرايم ويدئو است، در سه ماهه نخست امسال سه 
ميليارد دالر ضرر عملياتي داشت. يك منبع آشنا از فعاليت 
واحد »ديجيتال جهاني« به بيزنس اينسايدر گفت: عمده 
اين ضرر به دليل الكسا و دس��تگاه هاي ديگر آمازون بود. 
دستيار صوتي، ايده جف بزوس، بنيانگذار آمازون بود و او 
از تيمي كه روي اين محصول كار مي كرد، حمايت مي كرد 
و در ساخت آن مشاركت داشت و بر كارزارهاي بازاريابي 
ايميلي براي الكس��ا نظارت داشت. هنگامي كه الكسا در 
س��ال 2014 عرضه شد، آمازون مي خواست با استفاده از 
الكسا به افراد فروش داشته باش��د نه از طريق افرادي كه 
دستگاه هاي اكو مجهز به دستيار صوتي الكسا را خريداري 
مي كنند. اما چهار سال پس از ورود الكسا به بازار، مشتريان 
از اينكه اين دستگاه، پيام هاي ضبط شده را به افراد اشتباهي 
ارسال مي كنند، شكايت دارند و همچنين، گزارش هايي 
منتشر شده است كه كاركنان آمازون به آنچه به الكسا در 
دستگاه هايشان مي گويند، گوش مي كنند. با اين حال، 
الكسا به نقطه اي رسيده است كه يك ميليارد تعامل 
در هفته دارد و افراد به عنوان مثال درباره وضعيت هوا 
سوال مي كنند كه پولي نيست. طبق گزارش روزنامه 
نيويورك تايمز، الكسا و اكو در سال 2018 حدود پنج 
ميليارد دالر ضرر كردند. به گفته س��ه كارمند سابق 
آمازون، همان سال آمازون 10 هزار كارمند داشت كه 
روي محصوالت الكسا و اكو كار مي كردند. تا پايان سال 
2019، استخدام براي اين تيم متوقف شد و سال بعد، 
بزوس مشاركت در توسعه اين محصول را متوقف كرد. 
ديويد ليمپ، نايب رييس دستگاه ها و خدمات آمازون 
در سال 2019 در ديداري گفت: تعامل و امنيت الكسا 
بايد بهبود پيدا كند تا اين محصول بتواند به سطح بعدي 
برسد. وي پيش از اين در بيانيه اي به بيزنس اينسايدر 
گفته بود آمازون همچنان به اكو و الكسا پايبند است و 
به سرمايه گذاري باال در اين محصوالت ادامه مي دهد. 

قانونجديدهندبانقدهاي
جعليبازارآنالينمقابلهميكند

هند مقابله با نقدهاي جعلي مش��تريان و رده بندي هاي 
تاييد نشده كاالها و خدمات در پلتفرم هاي آنالين را آغاز 
كرده تا دنياي تجارت آنالين را ايمن تر و از گمراه ش��دن 
كاربران جلوگيري كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، در 
همين راستا دولت اين كشور پيش نويس دستورالعملي را 
براي شركت هاي مختلف از گوگل، فيس بوك، اينستاگرام 
و آمازون گرفته تا اپ هاي سفر و تحويل غذا تهيه كرده كه 
براساس نقدهاي كاربران محصوالت و سرويس هايشان 
فعاليت مي كنند. نقدهاي مثبت به فروش بيشتر و تمايل 
از س��وي خريداران احتمالي منجر مي شود. كارشناسان 
صنعتي و مشتريان از برخي شركت ها به دليل نمايش ندادن 
نقدهاي منفي يا قبول رده بندي هاي جعلي انتقاد كرده اند 
كه فرايند راستي آزمايي براي خريداران را سخت تر مي كند. 
طبق بيانيه وزارت امور مصرف كننده، غذا و توزيع عمومي 
هند، اداره امور مصرف كننده در ماه ژوئن 2022 ميالدي 
تصميم گرفت چهارچوبي براي كنترل نقدهاي جعلي و 
فريبكارانه در ح��وزه تجارت الكترونيك ايجاد كند. البته 
جزييات كامل اين پيشنهاد هنوز به طور علني مطرح نشده 
است. روهيت كومار سينگ وزير امور مصرف كننده غذا و 
توزيع عمومي در هند به خبرنگاران گفت: ما قصد تهديد 
و ارعاب نداريم. در درج��ه اول خواهان پيروي داوطلبانه 
از دستورالعمل هستيم. اگر متوجه شويم فرايند اشتباه 
همچنان در حال گسترش اس��ت احتمااًل دستورالعمل 
را اجب��اري كنيم. دفتر اس��تانداردهاي هند همخواني با 
قوانين را ارزيابي مي كند. شركت هاي آنالين ادعا مي كنند 
فرايندهاي كنت��رل داخلي براي مقابله با نقدهاي جعلي 
دارند اما در حال حاضر نتوانسته اند از آن جلوگيري كنند. 
اگر دستورالعمل الزم االجرا شود، احتماالت شركت ها براي 
عملكردهاي تجاري ناعادالنه، س��ركوب كردن نقدهاي 
منفي يا فعال سازي نقدهاي جعلي با اقداماتي روبرو شوند.

اپلدربارهرديابيكاربرانش
دروغميگويد

گروهي از محققان ادعاي اپل براي ناشناس ماندن شيوه 
مصرف ديتا در دستگاه هاي اين شركت را نقض كرده اند 
زيرا آنها متوجه شدند يك شناسه ديجيتال مخصوص 
فعاليت در دس��تگاه را به اپل آي دي مرتبط مي كند. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، حس��اب توييتري گروه 
محققان Mysk ادعاي اپل درباره تمركز بر حفظ حريم 
خصوصي را به چالش كشيده اند. توسعه دهندگان نرم افزار 
ادعا مي كنند قابليت استفاده از داده ناشناس اپل براي 
برخي اپليكيشن ها شامل يك شناسه خدمات فهرست 
)DSID( اس��ت كه به طور انحصاري ب��ه اپل آي دي و 
داده هاي اي كلود فرد مرتبط مي ش��ود. طبق اطالعات 
Mysk اپ��ل مي تواند ب��ا كم��كDSID عادت هاي 
جست وجوي شما در اپ استور را رديابي كند. اين امر با 
ادعاي اپل مبني بر اينكه »هيچ كدام« از داده ها شناسايي 
شخصي نيس��ت، در تضاد اس��ت و به نظر مي رسد كه 
در iOS 16 نيز فعال اس��ت. محققان قبال يافته هايي را 
منتشر كرده بودند كه نشان مي داد در iOS14.6 حتي اگر 
قابليت تحليل دستگاه غير فعال يا جمع آوري داده محدود 
شده باش��د، انبوهي از داده هاي مربوط به فعاليت هاي 
اپليكيشن هاي طرف اول به اپل فرستاده مي شود. اين 
اطالعات شامل مدل آيفون، زبان كيبورد و ديگر جزيياتي 
مي شود كه به طور فرضي براي رديابي فرد به كار مي رود. 
نشريه گيزمودو نيز اشاره كرده پس از انتشار آن گزارش، 
كاربران يك شكايت دسته جمعي عليه اپل ثبت كردند. 
اين در حالي اس��ت كه اپل در iOS14.5 ابزاري براي 
جلوگيري از رديابي كاربران توس��ط اپليكيشن هاي 
طرف ثالث ارايه كرد. بنابراين گزارش جديد ش��امل 
نرم افزارهاي ديگري كه روي دستگاه كاربر نصب است، 
نمي شود. البته هنوز مشخص نيست اپل چه اطالعاتي 
را به طور دقيق مي بيند. گيزمودو در گزارشي نوشته 
اپل مصرف ديتا را رمزگذاري مي كند و لزوما داده هاي 

خصوصي و عمومي را با هم فراوري نمي كند.

رونمايیهمراهاولاز»ستاره
2۰22مربع«باطيفوسيعیاز
سرويسهایويژهجامجهانی

همراه اول در راستای همراهی تيم ملی کشورمان در 
رويداد جام جهانی قطر و ايرانيان عالقه مند به اين رويداد 
ورزشی، سامانه ستاره 2022 مربع را با طيف وسيعی 
از خدمات رونمايی کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات 
ش��رکت ارتباطات س��يار ايران، همراه اول که با هدف 
همراهی ملی پوشان فوتبال کشورمان در رقابت های 
جام جهانی 2022 قطر، طرح قرعه کشی جام جهانی 
خود را با فراخوان سراسری آغاز کرد، اکنون کددستوری 
»س��تاره 2022 مربع« را به عنوان بس��تر جامع ارائه 
س��رويس های جديد و مبتنی بر اين رويداد ورزش��ی 
معرفی کرده است.  شرکت در »کمپين قرعه کشی 11 
توپ طال 80 گرمی«، خريد »بسته اينترنتی ويژه جام 
جهانی«، تماشای »پخش زنده مسابقات«، شرکت در 
»مسابقه پيش بينی« و »بسته رومينگ ويژه مسافران 
قطر« از جمله بخش های تدارک ديده شده برای اين 
سامانه کددس��توری است.  تمامی مشترکان دائمی و 
اعتباری همراه اول و مشترکان انارستان، می توانند با 
شماره گيری کددستوری ستاره 2022 مربع، ضمن 
اطالع از تمامی سرويس های خدماتی اپراتور اول تلفن 
همراه کشور ويژه جام جهانی قطر، نسبت به خريداری 
و فعالس��ازی »بس��ته ترکيبی 15 روزه 20 گيگابايت 
اينترنت و 22 ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت« 
با تخفيف ويژه و قيمت 80 هزار تومان اقدام کنند.  طرح 
ويژه جام جهانی همراه اول برای ايرانيان از 16 آبان کليد 
خورد که تا پايان آذر 1401 نيز ادامه دارد.  گفتنی است 
طرح قرعه کش��ی جام جهانی که به صورت امتيازی 
برگزار خواهد شد، شيوه های متنوعی را برای مشترکان 
همراه اول در راستای کسب امتياز در نظر گرفته است 

تا شانس برنده شدن تمامی مشترکان افزايش يابد. 

ظاهرا مسووالن قصدي براي رفع فيلتر پلتفرم هاي خارجي ندارند

محدوديت هاي اينترنتي از دو ماه گذشت

ايالنماسكحاالبهدنبالاستخدامنيروهايجديداست
ايالن ماسك همچنين اخيراً يك بار ديگر دست به تعديل 
نيرو در توييتر زده و به نظر مي رس��د كه حاال حدود دو سوم 
كارمندان اين ش��ركت از كار بيكار ش��ده اند. با اين حال، او 
باالخره اعالم كرده كه فرايند تعديل نيرو به پايان رس��يده 

و استخدام نيروهاي جديد دوباره آغاز مي شود. منابع آگاه 
به ماجرا مي گويند ايالن ماس��ك اخيراً دوب��اره تعدادي از 
كارمندان توييتر را اخراج كرده اس��ت، اما تعداد دقيق آنها 
مشخص نيست. البته گفته شده كه واحد فروش بيشترين 

خروجي را در اين نوبت داشته است. از جمله اخراجي هاي 
جديد مي توان به »رابين ويلر«، رييس تيم فروش تبليغات 
و »مگي مك لين ساني ويك«، معاون همكاري هاي توييتر 
اش��اره كرد كه نپذيرفته بودند كارمندان بيشتري را اخراج 
كنند. »س��ارا رزن«، رييس واحد همكاري هاي محتوايي 
شعبه امريكا هم جمعه اين شركت را ترك كرد. از سوي ديگر 
اما مديرعامل جديد توييتر در جلسه اي با كارمندان خود اعالم 
كرد كه فرايند تعديل نيروها به پايان رسيده و او حاال به دنبال 
استخدام نيروهاي جديد در بخش مهندسي و فروش است. 
ماسك گفته: »از نظر استخدام هاي حياتي، بايد بگويم افرادي 
كه در برنامه نويسي تبحر دارند، باالترين اولويت ما هستند.« 
ثروتمندترين فرد جهان در اين جلسه اعالم كرد كه قصد ندارد 
مقر اصلي توييتر را از سانفرانسيسكوي كاليفرنيا به تگزاس 

منتقل كند، اما دور از ذهن نخواهد بود اگر اين شركت دو مقر 
اصلي در كاليفرنيا و تگزاس داشته باشد: »اگر بخواهيم مقر 
اصلي شركت را به تگزاس منتقل كنيم، فكر مي كنم اين ايده 
قوت بگيرد كه توييتر از يك شركت چپ گرا به يك شركت 
راست گرا تبديل ش��ده، در حالي كه چنين نيست. اتفاقي 
كه افتاد تصاحب توييتر توسط راست گراها نبود. توييتر به 
تصاحب ميانه روها درآمده است.« ماسك كه قباًل گفته بود 
مي خواهد توييتر يك ميدان عمومي براي گفت وگوي 
تمام مردم باشد، تأكيد كرد كه براي رسيدن به اين هدف، 
افراد با گستره وسيعي از ديدگاه ها بايد در اين پلتفرم حضور 
داشته باشند، حتي اگر با نظر آنها موافق نباشيم. او در پاسخ 
به سوال يكي از كارمندان گفت بخش هاي بزرگي از پشته 

فناوري اين شركت بايد از اول دوباره ساخته شوند. 
اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین در نظر دارد  موارد مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران 

واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1401/09/02

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 1401/09/15

زمان بازگشایی پاکت ها  : ساعت 9 صبح  روز چهارشنبه  مورخ 1401/09/16
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 1401/09/15 به آدرس ذیل می باشد.

متقاضی�ان ش�رکت در مناقصه می توانند ب�رای دریافت اطالعات بیش�تر ب�ه نش�انی قزوین-انتهای بلوار نوروزیان پش�ت 
 صداوسیما- اداره کل راه شهرسازي استان قزوین اداره پیمان  و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن 33659474-028 تماس

 حاصل نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل تامین کننده/
مناقصه گر« موجود است.

رتبه مورد نیاز : مجوز فعالیت در امور حفاظتی  از مراجع نظامی یا انتظامی

وزارتراهوشهرسازي
ادارهکلراهوشهرسازياستانقزوين

آگهیمناقصه۱4۰۱/۱9
يکمرحلهای

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

نوبت اول
شناسه آگهي : 1415193

وزارت راه و شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي 

استان قزوین

توضیحاتمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(عنوان مناقصهردیف

1
حفاظت و نگهداری از اراضی و 
امالک تحت مالکیت دولت در 

سطح استان
  11،743،429،603588/000/000

برمبنای برنامه اجرایی 1401 و آنالیز 
قیمت اعالم شده از طرف سازمان ملی 

زمین ومسکن 

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

لذا كلیه شركتهایي كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست میباشد میبایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه 
به سایت www.setadiran.ir، نسبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به 
همراه مدارك و مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.

كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.
اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.

ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه  000ر110ر134ر5   ریال مي باشد.
***مدارک ارزیابی کیفی می بایست در قالب یک فایل بصورت PDF بارگذاری گردد.
واحد برق و ابزار دقیق اداره تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 23911 -061-341(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام : 88969737-021  و 021-85193768

فراخوانارزيابیکيفیجهتبرگزاریمناقصهعموميدومرحلهای
0031329881540001DT2شماره
تقاضايشماره:3۱-988۱5-4۰-۰۰۱

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق  نفتخیز جنوب

)سهامي خاص(

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد اقالم

5

 WELL HEAD CONTROL PANEL 3000 PSI
 AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 3.000 PSI PANELS

INSTALLATION KIT )ALL REQUIRED 1/4 “ 3/8 “ 316 S.S(
COMMISSIONING SPARE PARTS FOR 3.000 PSI PANELS

 RECOMMENDED TWO YEARS SPARE PARTS FOR 3,000 PSI 25% OF
TOTAL COMPONENT PARTS/ REPAIR KITS USED IN CONTROL PANEL

از سازندگان داخلي مجاز تامین گردد
بازرسي سطح 2 مورد نیاز است

20
ST

000ر110ر134ر20000922880007985
ریال

نوبت اول
شناسه آگهي : 1412228



تعادل|
بررس��ي آمار و اطالعات مربوط ب��ه صادرات خرما 
نشان دهنده آن اس��ت كه ايران، در سال 1399 با 
رقمي حدود 297 ميليون دالر دومين صادركننده 
بزرگ خرما در جهان بوده است. بااين حال، با توجه 
به پايين بودن متوس��ط قيمت خرم��اي صادراتي 
ايران به كش��ورها )حدود 88 س��نت ب��ه ازاي هر 
كيلو( در سال 2020 در مقايسه با قيمت صادراتي 
كش��ورهاي ديگر نظير »تونس، عربستان، فرانسه، 
هلند و امريكا« ارزآوري به نسبت كمتري دارد. به 
عبارتي ديگر، صادرات خرماي ايران با ارزش افزوده 
پايين تري همراه اس��ت و معمواًل خرماي ايران بعد 
از صادرات به كش��ورهاي هدف، در آنج��ا با انجام 
فراوري هاي مختلف، مجدداً بس��ته بندي ش��ده و 
با الصاق برچس��ب مربوط به انواع اس��تانداردهاي 
كيفي و بهداشتي حالل، ايزو 22000، ايزو 9002 
و HACCP، با برند و بس��ته بندي ه��اي ديگر به 
بازار عرضه مي شود. حتي به كشور ايران نيز صادر 
مي شود. بازوي پژوهش هاي مجلس نسبت به عدم 
توجه شركت هاي صادركننده به الزامات، ويژگي ها، 
س��اليق و ني��از بازارهاي هدف به وي��ژه از نظر نوع 
بسته بندي محصول، يكي از مهم ترين داليل ضعف 
نظام بازاريابي محصول خرماست هشدار داده است. 

   چالش هاي صادرات خرما
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي طي 
گزارشي به آسيب شناس��ي زنجيره ارزش خرما در 
ايران و ارايه راهكارهاي سياس��تي پرداخت. هدف 
اين گزارش بررسي اجمالي زنجيره ارزش محصول 
خرماي كش��ور و شناس��ايي چالش ه��اي مختلف 
توسعه اين زنجيره و نهايتًا ارايه راهكارهاي سياستي 
به سياس��ت گذاران، برنامه ري��زان، قانونگذاران و 

مجريان است.
در اين گزارش با اشاره به اين نكته كه ايران با توليد 
س��االنه حدود 3/1 ميليون تن محص��ول خرما، به 
عنوان سومين توليدكننده خرما در جهان شناخته 
مي شود، تصريح شده كه با اين وجود توليد خرما در 
كش��ور با چالش هايي در زمينه اصالح و جايگزيني 
ارقام مناس��ب تجاري، توسعه ارقام از طريق كشت 
بافت، مكانيزه كردن عمليات داش��ت و برداشت به 
ويژه با استفاده از باالبرها و ناكارآمدي تعاوني هاي 

مرتبط با نخلداران روبه رو است.
اين پژوهش تاكيد دارد كه ظرفيت جذب خرما در 
صنايع فراوري كش��ور، كمي بي��ش از يك ميليون 
تن است؛ با مقايس��ه اين رقم با مقدار توليد خرما، 
مي توان گفت كه »ضريب فراوري خرما« يا همان 
نسبت توليد خرما در كش��ور به ميزان فراوري آن، 

در كشور 7/78 درصد است.
اين بخش از زنجيره نيز از مش��كالت متعددي رنج 
مي برد ك��ه از آن جمل��ه مي توان ب��ه ناهماهنگي 
وزارتخانه هاي صمت و جهاد كشاورزي براي صدور 
جواز تأسيس )برخالف تأكيد قانون تمركز وظايف 
و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي در وزارت 
جهاد كشاورزي مصوب 1391/11/14 با اصالحات 
بع��دي(، ناكافي ب��ودن ظرفيت صناي��ع فراوري 
و بس��ته بندي خرما )به ويژه در زمين��ه فراوري(، 
پراكنش نامناسب احداث اين صنايع )عدم احداث 
آنها در قطب هاي توليد(، پايين بودن سطح فناوري 
و ع��دم اس��تفاده از فناوري هاي م��درن و بروز در 

واحدهاي بسته بندي خرما، نوآوري پايين در توليد 
محص��والت متنوع از خرما به ويژه در بس��ته بندي 
انواع فراورده ها و محص��والت، عدم رعايت اصول و 
الزامات مرتبط با برچسب زني محصوالت منطبق 
با اس��تانداردهاي ملي يا بين الملل��ي، تأمين مالي 
نامناس��ب كس��ب و كارهاي مرتبط با خرما )بهره 
بانك��ي باال، تأمين مال��ي ناكافي صناي��ع( و نهايتًا 
كمبود ظرفيت سردخانه اي در بعضي از استان هاي 
خرماخيز نظير سيستان و بلوچستان و خوزستان 

اشاره كرد. 

   از بازار فروش تا ارز آوري پايين 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آخرين حلقه از 
زنجيره ارزش خرما، »ب��ازار فروش خرما« معرفي 
كرده و مي افزايد براساس آمار موجود، مقدار مصرف 
انواع خرماهاي تازه بيشتر از خرماهاي خشك بوده 
و س��رانه مصرف خرما در داخل كش��ور در مقايسه 
با س��ال هاي گذش��ته به دليل افزايش قيمت اين 

محصوالت، در حال كاهش است.
همچنين بررسي آمار و اطالعات مربوط به صادرات 
خرما نشان دهنده آن است كه ايران، در سال 1399 
با رقمي حدود 297 ميليون دالر دومين صادركننده 
بزرگ خرما در جهان بوده است. بااين حال، با توجه 
به پايين بودن متوس��ط قيمت خرم��اي صادراتي 
ايران به كش��ورها )حدود 88 س��نت ب��ه ازاي هر 
كيلو( در سال 2020 در مقايسه با قيمت صادراتي 
كش��ورهاي ديگر نظير تونس، عربستان، فرانسه، 

هلند و امريكا، ارزآوري به نسبت كمتري دارد.
 ضمن اينكه خرم��اي ايران عمدتًا به صورت فله اي 
و در بس��ته بندي ه��اي بزرگ 5 ال��ي 10 كيلويي 
به كش��ورهاي ديگر صادر مي ش��ود كه هم از نظر 
بازارپس��ندي مناسب نيس��ت و هم اينكه فرصت 
و زمينه انج��ام فراوري ه��اي مختل��ف را محدود 
مي س��ازد. ازاين رو، صادرات خرماي ايران با ارزش 

افزوده پايين تري همراه اس��ت. ب��ه بياني دقيق تر 
بايد گفت ك��ه معمواًل خرماي ايران بعد از صادرات 
به كش��ورهاي هدف، در آنجا با انجام فراوري هاي 
مختلف، مجدداً بسته بندي شده و با الصاق برچسب 
مربوط به انواع اس��تانداردهاي كيفي و بهداش��تي 
حالل، ايزو22000، ايزو 9002 و HACCP، با برند 
و بسته بندي هاي ديگر به بازار عرضه مي شود. حتي 

به كشور ايران نيز صادر مي شود.
در ادام��ه اين گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
نس��بت به عدم توجه ش��ركت هاي صادركننده به 
الزامات، ويژگي ها، س��اليق و ني��از بازارهاي هدف 
به ويژه از نظر نوع بس��ته بندي محص��ول، يكي از 
مهم ترين دالي��ل ضعف نظ��ام بازاريابي محصول 
خرماست هشدار داده و تاكيد شده است كه كمبود 
نقدينگي و سرمايه در گردش صادركنندگان، حضور 
دالالن خارج��ي )خصوصًا هندي و پاكس��تاني(، 
نبود تش��كل هاي تجاري صادراتي حرفه اي، عدم 
تماي��ل صادركنندگان ب��ه ايجاد ارتباط مس��تمر 
و س��ازمان يافته با نخلدارها، مش��كالت مربوط به 
تأمي��ن مالي خصوصًا دريافت آس��ان، به موقع و به 
اندازه نياز تس��هيالت و مش��كالت مربوط به اخذ 
گواهي هاي س��المت و بهداش��ت نبات��ي، از ديگر 
چالش هايي است كه تجارت و فروش خرماي ايران 

را با محدوديت هايي مواجه ساخته است.

   چه بايد كرد؟ 
در اين گزارش، با بررس��ي وضعيت زنجيره ارزش 
در برخي كش��ورهاي برت��ر توليدكنن��ده خرما از 
قبيل »عربستان س��عودي، تونس، امريكا و امارات 
متحده عربي«، به اين نكته اشاره شده است كه اين 
كشورها اقدام هاي مناس��بي براي توسعه زنجيره 
ارزش خرما همچون اختصاص تس��هيالت مناسب 
)به اندازه كافي، ارزان قيمت و با بازپرداخت طوالني 
مدت(، برپاس��ازي نظام بازاريابي مناسب، توسعه 

امكانات كش��ت بافت )امارات و عربستان(، احداث 
صنايع تبديلي بزرگ خرما، احداث نخلستان هاي 
مدرن با استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار 
)امارات و عربس��تان(، برندس��ازي خرماها حتي با 
اس��تفاده از عناوين مقدس نظير ف��روش خرماي 
عربستان در تركيه با عناويني مثل خرماي پيامبر، 
خرم��اي مدين��ه و خرماي ق��دس يا شناس��اندن 
خرم��ا در ام��ارات به گردش��گران به عن��وان يك 
كادوي محل��ي و ملي، ايجاد و توس��عه تعاوني ها و 
اتحاديه هاي قوي از نخلداراني كه مالك واحدهاي 
بسته بندي هم هستند )امريكا(، بهبود سيستم هاي 
بسته بندي و تغيير آنها از بسته هاي صادراتي بزرگ 
فله اي به بس��ته بندي هاي كوچك گرمي )تونس( 
س��اماندهي جمع آوري كنندگان خرم��ا به عنوان 
واسطه اي بين نخلدار و صادركننده يا بخش صنعت 
)تونس(، زمينه سازي براي برقراري ارتباط منظم و 
سازمان دهي شده بين صادركنندگان يا واحدهاي 
فراوري خرما با نخلداران به منظور توليد محصوالت 
باكيفيت م��ورد نظر، ايجاد نخلس��تان هاي مدرن 
با مالكيت كارخانج��ات بزرگ )امارات(، توس��عه 
توليد خرماي ارگانيك و صادرات آن و پياده سازي 
سيستم هاي كنترل كيفيت و ايمني مواد غذايي، از 
مهم ترين برنامه هاي اجرايي در كشورهاي مذكور 
است كه دستاورد اجرايي شدن اين اقدام ها، افزايش 
سهم كشورهاي مذكور از بازارهاي جهاني و افزايش 

ارزش صادراتي خرماي آنهاست.
دفت��ر مطالعات��ي زيربناي��ي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس در اين گزارش ضمن اش��اره به چالش هاي 
يادش��ده در بخش ه��اي زنجي��ره ارزش خرما در 
كشور و درس آموخته هاي كش��ورهاي برتر توليد 
و صادركننده خرما، راهكارهايي را در زمينه ايجاد 
و توسعه زنجيره ارزش پايدار محصول خرما در دو 
ح��وزه تقنين و نظارت و حوزه اج��را به نمايندگان 

مجلس پيشنهاد كردند. 
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كشتار دام كاهش يافت
رييس مجمع صادركنندگان دام زنده در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا نتوانستيم دام زنده به قطر صادر كنيم؟ 
گفت: سال گذشته قطري ها با تعاوني روستايي ايران 
قراردادي را منعقد كردن��د كه بنا به آن اين مركز بايد 
اقدام به تعيين مباش��ر و مبادرت به صادرات دام كند. 
منصور پوريان در گفت وگو با ايلنا، مباشري كه تعاوني 
روستايي براي صادرات دام انتخاب كرده بود را ناكارآمد 
معرفي كرد و افزود: 2 سال است كه تعاوني روستايي 
مسوول صادرات دام به قطر شده اما در اين 2 سال كارنامه 
موفقي نداشت؛ در س��ال جاري نيز اتحاديه دامداران 
به عنوان مباشر از سوي تعاوني روستايي انتخاب شد 
اما از آنجايي كه آنها تجربه الزم را نداش��تند و از سوي 
ديگر صاحب دام نبودند نتوانستند در اين زمينه موفق 
عمل كنند. پوريان ب��ا بيان اينكه صادركنندگان بايد 
ادبيات تجارت را بلد باشند، خاطرنشان كرد: قطري ها 
از تعاوني روستايي تعهد دولتي گرفته بودند به همين 
دليل با بخش خصوصي وارد معامله نشدند در حالي 
كه صادرات دام به قطر براي جام جهاني فرصت خوبي 
براي صادركنندگان واقعي محسوب مي شد. به گفته 
رييس مجمع صادركنندگان دام؛ دامپزش��كي قطر 
براي صادركننده ايراني بايد برگه درخواست صادر كند 
كه صدور اين برگه در اختيار تعاوني روستايي است از 
اين رو 2 سال است كه دامي به قطر صادر نكرديم و اگر 
صادر ش��ده و دام ايراني با واسطه و كشور ثالث به قطر 
رفته است. وي تصريح كرد: ورود شركت هاي دولتي به 
موضوع صادرات كه در واقع ورود دالل ها و واسطه گران 
است و آنها نمي توانند كار را درست پيش ببرند چراكه 
تجربه الزم در اين زمينه را ندارند. تاكنون حدود 100 
ه��زار راس دام از ايران به كش��ورهاي كويت، عمان، 
عراق و امارات صادر شده اس��ت. پوريان با بيان اينكه 
بخش اعظمي از دام صادرشده نيم گوشت است، افزود: 
استان هايي كه گرفتار خشكسالي، كم آبي و كمبود علوفه 
بودند دام آنها نيم گوشت شده است از اين رو بايد اين دام 
صادر شود. در استان خوزستان نزديك به 1.5 ميليون 
راس دام نيم گوش��ت وجود دارد كه بايد خارج شود. 
وي با اشاره به نبود تقاضا براي دام زنده در بازار داخلي، 
گفت: بازار داخلي جوابگوي اين ميزان دام در دامداري ها 
نيست سال گذشته در فصل پاييز حدود 4 ميليون راس 
دام كشتار شد اما امسال با گذشت 2 ماه از فصل پاييز 
كمتر از 2 ميليون راس دام كشتار كرديم كه از اين عدد 
30 درصد آن بره نر و بقيه آن ماده بوده است. اين آمار 
نشان مي دهد كه بازار نتوانس��ت دام موجود را جذب 
كند؛ از سوي ديگر خريد تضميني نيز انجام نمي شود و 
خط صادرات تنها راه ادامه حيات دامدار تلقي مي شود.

افزايش ۶ برابري
حقوق دولتي معادن

فعاالن بخش معدن با انتقاد از افزايش ۶ برابري حقوق 
دولتي مع��ادن در طول يك س��ال معتقدند در بحث 
حقوق دولتي طبق قانون بايد، ماده معدني استخراج 
شده مبنا باشد. سعيد عسكرزاده در نشست كميسيون 
معادن و صنايع معدني اتاق ايران كه با دستور كار بررسي 
نحوه تعيين حقوق دولتي معادن برگزار شده، با بيان 
اينكه موضوع حقوق دولتي در 11 اس��تان كه معادن 
سنگ آهن دارند، چالش برانگيز شده است، اظهار كرد: 
اعداد عجيبي براي حقوق دولتي مطرح مي ش��ود كه 
بيشتر ناشي از اختالف ها درباره قيمت پايه معدني است. 
وي ادامه داد: ما در شهريور با بخشنامه اي براي محاسبه 
قيمت پايه معدني مواجه شديم كه اگرچه مشكل ساز 
ب��ود و انتقادات زي��ادي به آن وارد ب��ود؛ اما بعد ديديم 
همان هم مبناي محاسبه قرار نگرفته است. بلكه براي 
محاسبه به آمار سامانه جامع تجارت استناد شده است. 
ايرادي كه معدنكاران با آن مواجه هستند اين است كه 
آنچه استخراج مي كنند با آنچه به فروش مي رود خيلي 
متفاوت اس��ت. اگر مبنا بخشنامه است كه ايرادات آن 
مشخص است، اما اگر مبنا سامانه است بايد به نوع ماده 
فروش رفته توجه شود. در ادامه فرهادي يكي از فعاالن 
حوزه معدن نيز با تأكيد بر اينكه مبناي تبعيض ميان 
معادن سنگ آهن مشخص نيست، گفت: حقوق دولتي 
معادن در يك سال ۶ برابر شده كه اين فاجعه است. وي 
افزود: بايد سود ترجيحي معدن در تعيين حقوق دولتي 
لحاظ شود. اگر قرار است به بخش معدن رونق بدهيم اين 
تصميمات باعث مي شود معادن فعال كنوني هم به ۶ هزار 
معدن تعطيل اضافه شوند. همچنين محمدرضا بهرامن 
رييس خانه معدن نيز با بيان اينكه در بحث حقوق دولتي 
طبق قانون بايد، ماده معدني استخراج شده مبنا باشد، 
گفت: ذهنيت نادرستي وجود دارد كه گمان مي كند 
درآمد معادن روز به روز رو به افزايش است. بر اساس اين، 
مجلس مصوبه اي گذاشت كه سازمان برنامه در شوراي 
معادن در رابطه با حقوق دولتي كسب درآمد كند. اين 
ذهنيت ها باعث ش��ده بخش معدن مدام مورد هجمه 
قرار گيرد. حميدي سرپرس��ت دفتر كل بهره برداري 
معادن وزارت صمت نيز با بيان اينكه در تعيين حقوق 
دولتي در قانون توجه به بحث زيرس��اخت ها، ذخيره 
قطعي و احتمالي، كيفيت و عيار، شرايط باطله برداري، 
دسترسي به آب، جاده و بازار و همچنين سود ترجيحي 
قيد شده است، گفت: ما معتقديم بايد عدالت در دريافت 
حقوق دولتي معادن اجرا شود. حقوق دولتي معدن شن 
و ماسه در مازندران و تهران بايد متفاوت از معدن شن 
و ماسه در ايالم محاسبه شود. وي اضافه كرد: سازمان 
نظام مهندسي معدن، عوامل افزاينده و كاهنده در 
ضريب حقوق دولتي را مشخص كرده است. ضرايب 
و درصد و تغييرات اين عوامل را هم مشخص كرده 
و حتي نرم افزار آن هم آماده ش��ده است. بررسي ها 
نهايي شده و سه هفته ديگر در جلسه شوراي معادن 
رونمايي خواهد شد. براي تعيين سود ترجيحي نيز 
قيمت هاي جهاني، گمرك و خانه معدن به عنوان 
مرجع در نظر گرفته شده است. البته قطعاً وقتي اين 
بن سازه )پلتفرم( نهايي شد با بخش خصوصي مطرح 
و نظرات آنها را نيز دريافت خواهيم كرد. وي با تأكيد بر 
اينكه ضرايب حقوق دولتي از سال 99 تاكنون تغييري 

نكرده، گفت: آنچه تغيير كرده سود ترجيحي است.

تغييرات در تركيب هيات مديره 
ذوب آهن اصفهان

دو عضو هيات مديره
ذوب آهن اصفهان تغيير كرد

به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي 25 تيرماه 
سال جاري و در جلس��ه 30 آبان ماه هيات  مديره 
ذوب آهن اصفهان دو عضو هيات مديره اين شركت 
تغيير كرد.  براساس تصميمات هيات مديره شركت، 
مهدي كوهي به نمايندگي از شركت فراورده هاي 
نس��وز ايران به عن��وان رييس، اي��رج رخصتي به 
نمايندگي از هلدينگ سرمايه گذاري صدرتامين 
به عنوان نايب رييس و مديرعامل، مهرداد توالييان 
به نمايندگي از شركت توسعه معادن پارس تامين 
به عنوان عضو، مجيد كريمي ريزي به نمايندگي از 
شركت سرمايه گذاري صباتأمين به عنوان عضو و 
محسن زيوه به نمايندگي از شركت پويش بازرگان 
ذوب آهن اصفه��ان به عنوان عض��و هيات مديره 
ذوب آهن اصفه��ان انتخاب ش��دند. آيين توديع 
و معارفه دو عضو اس��بق هيات مدي��ره ذوب آهن 
اصفهان در محل هلدين��گ صدرتأمين با حضور 
مس��ووالن اين هلدينگ و اعض��اي هيات مديره 
شركت برگزار شد. در اين آيين با تقدير از زحمات 
منصور يزدي زاده، رييس و مرتضي يزدخواستي 
نايب رييس پيشين هيات مديره ذوب آهن اصفهان، 
مه��دي كوهي و مجي��د كريمي ري��زي به عنوان 
اعضاي جدي��د هيات مديره اين ش��ركت معرفي 
ش��دند. مهدي كوهي، رييس جديد هيات مديره 
ذوب آهن اصفهان با بيان اينكه عضوي از خانواده 
بزرگ فوالد كشور هستم، گفت: با همدلي، تالش 
جمعي، برنامه هاي دانش محور و بهره گيري از توان 
و تجربيات يكايك هم��كاران، روند موفقيت هاي 
ذوب آهن اصفهان اس��تمرار خواه��د يافت. وي 
ذوب آهن اصفهان را نماد صنعت فوالد دانس��ت 
و افزود: اين ش��ركت باني شكوفايي معادن كشور، 
تامين زيرس��اخت هاي الزم براي احداث و توسعه 
صنايع نوين و آموزش و تامين منابع انساني مورد 
نياز صنايع در كشور محسوب مي شود. يزدي زاده 
رييس پيشين هيات مديره شركت نيز همدلي و 
همبستگي مجموعه ذوب آهن اصفهان را عامل 
گ��ذر از بحران ه��ا و اس��تمرار موفقيت ها عنوان 
نمود و حمايت هيات مديره شركت از برنامه هاي 
مهندس رخصتي را خواستار شد. ايرج رخصتي 
نيز با قدردان��ي از زحمات منصور ي��زدي زاده و 
مرتضي يزدخواستي دو عضو سابق هيات مديره 
ذوب آهن اصفهان، به شرايط اين شركت پرداخت 
و گف��ت: ذوب آهن در طول فعالي��ت خود فراز و 
فرود هاي زيادي داش��ته اس��ت و هميشه با اتكا 
به نيروهاي توانمند خود رو به جلو حركت كرده 
و دس��تاوردهاي بزرگي به دس��ت آورده اس��ت. 
وي افزود: با حضور اعض��ا جديد هيات مديره و با 
بهره گيري از تجربيات و همدلي يكايك همكاران، 
مش��كالت موجود حل خواهد ش��د و ذوب آهن 

اصفهان به مسير بالنده خود ادامه خواهد داد.

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 
در هجدهمين دوره جام برتر 

ايمني و آتش نشاني شركت ملي 
پااليش و پخش عنوان نخست را

از آن خود نمود
در هجدهمين جشنواره ايمني و آتش نشاني هاي 
ش��ركت ملي پاالي��ش و پخ��ش كه ب��ا حضور 
مدي��ران ارش��د HSE وزارت نف��ت، مهن��دس 
س��االري معاون وزير و مديرعامل ش��ركت ملي 
پااليش و پخ��ش، كليه مديران عامل، رييس��ان 
و كارشناس��ان ش��ركت هاي پااليش��ي، خطوط 
لوله، مهندسي، س��اختمان و پخش فرآورده هاي 
نفتي برگزار گرديد، پااليش��گاه امام خميني)ره( 
شازند، لوح تقدير و تنديس مقام نخست ايمني و 
آتش نشاني اين دوره از جشنواره را از آن خود نمود. 
به گزارش روابط عمومي پااليشگاه، در ابتداي اين 
مراسم كه در صبح روز چهارشنبه بيستم مهرماه 
در سالن اجتماعات ساختمان غدير شركت ملي 
پااليش و پخش برگزار گرديد، پس از ارايه گزارش 
دكتر نريمان نژاد مدير HSE و پدافند غير عامل 
شركت ملي پااليش و پخش، مهندس ساالري در 
جايگاه قرار گرف��ت و با بيان اينكه بايد صالحيت 
مديريت HSE در زيرمجموعه، مورد تاييد ستاد 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران قرار گيرد 
گفت: » در راستاي اصل 44 قانون اساسي، اقدام 
به بنگاه داري همس��و با منافع ملي كشور زماني 
اتفاق مي افت��د كه مديريت مجموع��ه را به افراد 
صاحب صالحيت واگذار كنيم و اكنون در بخش 
قراردادهاي��ي كه في ما بين در نظر گرفته ش��ده 
است، انتخاب مديرعامل و مديريت HSE با نظر 
حاكميت ديده خواهد شد ورابطه تنگاتنگي ميان 
حوزه HSE و مديريت منابع مالي وجود دارد.  وي 
در ادامه بيان داشت: »برگزاري هجدهمين دوره 
جام برتر ايمني متفاوت تر از گذش��ته است و بايد 
مديريت HSE حضور پررنگي در مناطق داش��ته 
باشد و در مباحث آموزش، تدوين دستورالعمل ها 
و نظ��ارت و انتخ��اب مديران شايس��ته در حوزه 
HSE ورود نماي��د.« س��االري كيفي س��ازي در 
بخ��ش فرآورده ها و به خص��وص افزايش توليد 
فرآورده هاي رنگي را يك وظيفه دانست و تصريح 
نمود: »در زمينه سامانه ها نيز تكاليفي داريم كه 
بايد به روزرساني ش��وند و شركت ملي پااليش و 
پخش و ش��ركت هاي زير مجموعه در اين زمينه 
س��رآمد بوده اند.« وي در پايان خاطرنشان كرد: 
»از مديران HSE انتظار داريم تا سرآمد باشند و 
در تمام مناطق و ش��ركت هاي پااليشي، ارزيابي 
از عمكرد آنان داشته باشيم و اميدواريم مسيري 

كه شروع شده است رو به توسعه باشد.«

چرا زنجيره ارزش خرما لنگ مي زند؟

 واردات عجيب خرماي صادراتي

در گزارش اتاق ايران بررسي شد 

براي كاهش حقوق گمركي

تالش هاي جديد امريكا براي محدود كردن اقتصاد چين

قانون و مجري آماده اند، فهرست كاالها اعالم نشده!

ات��اق بازرگاني ايران در جديدتري��ن تحليل خود از 
وضعيت اقتص��اد جهاني، به پيگي��ري دولت بايدن 
براي اعمال محدوديت هايي جديد در مسير اقتصاد 
چين پرداخته اس��ت. در چه��ل و نهمين گزارش از 
سلسله گزارش هاي »پايش تحوالت تجارت جهاني«، 
گلچيني از تحوالت اخير در دو اليه جهاني و منطقه اي 
محيط ژئواكونوميك ايران ارايه شده و آخرين روندها و 
پيش بيني هاي اقتصادي تهيه شده توسط بزرگ ترين 
نهادهاي اقتصادي بين المللي، در قالب داده هاي تازه 
مورد واكاوي قرارگرفته اند. در بخش تحوالت جهاني، 
به چش��م انداز انرژي جهان در سايه حمله روسيه به 
اوكراين پرداخته شده است. آژانس بين المللي انرژي 
در گزارش »چش��م انداز س��االنه انرژي جهان« كه 
اخيراً منتشر شد، اعالم كرد اين احتمال وجود دارد 
كه در پي تحريم غرب در واكنش به حمله روسيه به 

اوكراين، روس��يه »هرگز« قادر به بازيابي موقعيت 
خود در بازار جهاني انرژي نگ��ردد. همچنين ادامه 
جنگ هاي اقتصادي امريكا و چين از ديگر تحوالت 
مهم جهاني اس��ت كه در اين گزارش مورد بررسي 
قرار گرفته اس��ت. اخيراً اياالت متح��ده از اتحاديه 
اروپا خواس��ته تا ممنوعيت صادرات نيمه هادي ها 
را به چين اعمال كند. دول��ت بايدن از اتحاديه اروپا 
خواس��ته اطالعات صادرات اين محصوالت به چين 
را به اشتراك بگذارد و اجراي آن را هماهنگ كند تا 
محدوديت هاي دوجانبه اياالت متحده در صادرات 
به چين، مش��ابه آنچه امريكا و اتحاديه اروپا در اوايل 
امسال با مسكو انجام دادند، را تقويت كند. از آن سو 
وزير امور خارجه چين، اخيراً اياالت متحده را به دليل 
اعمال كنترل هاي جديد صادرات��ي بر پكن، ناقض 
قوانين تجارت آزاد دانست. از منظر وي، اياالت متحده 

مقررات جديدي را براي كنت��رل صادرات به چين، 
محدود كردن سرمايه گذاري در چين، نقض جدي 
قوانين تجارت آزاد و آسيب جدي به حقوق و منافع 
مشروع چين، وضع كرده است كه بايد اصالح شود. در 
چهل و نهمين گزارش پايش تحوالت تجارت جهاني، 
اعالم شده است كه كشورهاي اتحاديه اروپا به دنبال 
تقويت موقعيت خود در مذاكرات با تأمين كنندگان 
و »معقول« شدن قيمت نهايي گاز هستند. در همين 
راستا، آنها از ارايه يك طرح »موقت« با هدف كاهش 
قيمت گاز حمايت كرده اند و روند خريد مشترك گاز 
خ��ود را افزايش مي دهند. در خب��ري ديگر و در پي 
ضرب االجل روس��يه به منظور تعيين تكليف سهام 
شركت سودكو تا 11 نوامبر، اين شركت انرژي ژاپني 
تصميم به حفظ 30 درصد از س��هام خ��ود در نهاد 
جديدي كه پروژه نفت و گاز ساخالين-1 در خاور دور 

روسيه را مديريت مي كند، گرفته است. اين گزارش 
در بخش تح��والت منطقه اي به تج��ارت تركيه و 
پاكس��تان پرداخته ش��ده است. س��فير تركيه در 
اسالم آباد اخيراً اعالم كرده كه اين كشور مي كوشد 
تجارت با پاكستان را به حداقل 5 ميليارد دالر طي 
دو تا سه سال آينده افزايش دهد؛ زيرا هر دو كشور 
پتانس��يل قابل توجهي براي گس��ترش تجارت در 
بس��ياري از كاالها دارند. ايران حلقه وصل تركيه و 
پاكستان محسوب مي شود و خط ريلي اسالم آباد- 
تهران- اس��تانبول سال هاس��ت مطرح شده است. 
كوشش اين دو كشور براي توسعه روابط براي ايران 
به عنوان حلق��ه وصل از منظ��ر ترانزيتي مي تواند 
واجد اهميت باشد. توسعه گفت وگوهاي سه جانبه 
بر محور روابط تجاري ميان پاكستان تركيه و ايران 

مي تواند مسير گسترش روابط را تسهيل كند.

درحالي كه برخي فعاالن اقتصادي از اجرايي نش��دن 
كاهش حقوق گمركي گاليه دارند، گمرك اعالم كرد 
كه اجرايي ش��دن اين موضوع در گروي ارايه فهرست 
كاالها از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
اواخر مهرماه ب��ود اليحه كاهش »نرخ حقوق گمركي 
مواد اوليه، واس��طه اي، اجزاء و قطعات و ماشين آالت 
و تجهي��زات« به يك درصد به تاييد ش��وراي نگهبان 
رسيد. اين اليحه به اين دليل تصويب شد كه افزايش 
نرخ مبناي محاس��به تعرفه، افزايش مضاعف ماليات 
ب��ر ارزش افزوده كاالهاي وارداتي را در پي داش��ته كه 

در مجموع باعث افزايش هزينه ه��اي توليد، افزايش 
قاچاق، افزايش نياز به نقدينگي، كاهش توليد و افزايش 
تورم مي ش��د. به همين دليل وزير صمت در نامه اي به 
رييس جمهور، خواس��تار كاهش حقوق گمركي براي 
مواد اوليه، واس��طه اي، اجزا، قطعات، ماش��ين آالت و 
تجهيزات كه با احتساب سود بازرگاني، حقوق ورودي 
آنها حداكثر 10 درصد بوده به يك درصد شد. با اين حال 
و درحالي كه از س��وم آبان نرخ ماليات بر ارزش افزوده 
واردات مواد اوليه دارو، شيرخشك اطفال و تجهيزات و 
ملزومات پزشكي و توانبخشي به يك و دو درصد كاهش 

يافته است، همچنان فعاالن اقتصادي از عدم اجرايي 
شدن اين موضوع گاليه دارند. در اين راستا و بر اساس 
اطالعاتي كه گمرك در اختيار ايس��نا قرار داده است، 
»وزارت صمت هنوز فهرس��ت كاالهايي كه مشمول 
كاهش حقوق گمركي مي ش��وند را در اختيار گمرك 
قرار نداده است. درحالي كه وزارت بهداشت ليست اين 
كاالها را اعالم كرد و در پي آن نرخ ماليات بر ارزش افزوده 
واردات مواد اوليه دارو، شيرخشك اطفال و تجهيزات و 
ملزومات پزشكي و توانبخشي به يك و دو درصد كاهش 
يافت. گمرك مجري بخشنامه ها است و هر زماني كه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه هاي كااليي را اعالم 
كند، گمرك آن را اجرايي خواهد كرد.« بر اساس اين 
اطالعات، گمرك تاكنون دو نامه در راس��تاي موضوع 
مذكور به اداره كل مقررات ص��ادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز ارسال كرده و خواهان اعالم 
فهرست كاالها از سوي اين وزارت خانه شده اما تاكنون 
نتيجه اي نداشته است. بنابراين و درحالي كه مجلس 
اين قانون را تصويب و به دولت ابالغ كرده است، تا زماني 
كه فهرست كاالها از سوي وزارت صمت به گمرك اعالم 

نشود قانون مجلس قابل اجرا شدن نيست.
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خبرروز

شناسايي ۴۸ بيمار جديد كوويد ۱۹
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، ۳ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۴ هزار و ۶۳۰ نفر رس��يد. ۱۴۰۱ و بر اس��اس معيارهاي 
قطعي تش��خيصي، ۴۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۲۶ نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۵۹ هزار و ۴۱۶ نفر رس��يد. تاكنون ۷ ميليون ۳۳۴ هزار و ۸۷۴ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۷۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۴ ميليون و ۵۲۱ هزار و ۸۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.
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ادامهازصفحهاول

در وصف امنيت سايبري
 شركت ها بيشتر به دليل هزينه هاي ديگري كه دارند، 
سعي مي كنند قيمت ها را پايين تر بياورند و درنتيجه 
مجبورند كيفيت را كاهش بدهند و به تبع آن به كميت 
اهميت بدهند. از سوي ديگر براي اينكه در اين موقعيت 
بتوانند با همرديف هاي خود رقابت كنند، مجبورند كه 
قيمت ها را كاهش بدهند و كاهش قيمت هم دليل بر 
اين است كه حتما كيفيت مقداري پايين آمده است. هر 
سازمان بايد يك تيم امنيتي دايمي و مستقر در سازمان 
خود داشته باشد تا بتواند مرتبا مسائل امنيتي و نكات 
ضعف را رصد، گزارش گيري و حل كند، در اين زمينه 
هم اگر س��ازمان ها بخواهند تيم امنيتي قوي داشته 
باشند، بايد در مواردي مانند آموزش و فرهنگ سازي 
نيروها هزينه كنند. خود موضوع فرهنگ س��ازي در 
مجموعه ها، عامل مهمي است تا نيروهايي تربيت شوند 
كه از نظر فني و درك مسائل امنيتي باال باشند و بتوانند 
امنيت سايبري را حفظ را كنند. سازمان هايي كه از نظر 
امنيت سايبري به مشكل برمي خورند، احتماال براي 
بخش هاي خود در حوزه امنيت فناوري اطالعات، به 
اندازه مورد نياز هزينه نمي كنند. امسال در زمينه پروژه 
شبكه ملي اطالعات اقداماتي در حال انجام بوده و خوب 
پيش مي رود اما موضوعي كه وجود دارد اين است كه در 
هر صورت به كمك شركت توليدكننده داخلي هم نياز 
دارند و اگر واقعا توليدكننده تجهيزات امنيتي و تجهيزات 
زيرساخت شبكه وجود داشته باشد، اين موضوع كامال 
پيش خواهد رفت اما به عقيده ش��خصي فكر مي كنم 
تجهيزات امنيتي و زيرس��اختي مناسبي براي توليد 
داخل نداش��تيم. بسياري از ش��ركت ها به علت نبود 
سرويس هاي خوب در كشور به سراغ سرورهاي ارزان 
قيمت خارجي مي روند و در نتيجه به راحتي امكان هك 
و از دسترس خارج شدن شان وجود دارد. در اين زمينه 
هم در داخل كشور زيرساخت هايي وجود دارد اما باز هم 
به دليل اينكه هزينه  كردن مناسب در اين بخش مقرون 
به صرفه نيست، چنين اتفاقي رخ مي دهد. همچنين 
برخي اين سرورهاي داخلي را قبول ندارند و به سمت 
سرورهاي خارجي مي روند و در نتيجه با مشكل روبرو 
مي شوند؛ در صورتي كه در ايران هم امكان و پتانسيل آن 
وجود دارد. با توجه به مشكالتي كه در زمينه تحريم ها 
وجود دارد و ساير مسائل، بودجه هاي موجود سازمان ها، 
تقسيم بندي مي شود و در نتيجه ممكن است بودجه 
الزم به امنيت س��ايبري و زيرساخت شبكه نرسد. به 
همين دليل اين موضوع هم يكي از معضل هايي است 
كه در حال حاضر علت آن به بحث تحريم ها باز مي گردد. 
همچنين موضوع عدم به روزرس��اني نرم افزارها و وب 
س��رويس هاي حوزه امنيت سايبري، هم به كادر فني 
آنها مربوط مي ش��ود زيرا بسياري از شركت ها درحال 
به روزرساني هستند و زيرساخت هاي مناسبي هم دارند 
اما در عين حال در برخي شركت ها و سازمان ها به دليل 
اينكه نيروي هاي فني در اين زمينه تخصص الزم ندارند 
و هزينه اي هم براي اين كار انجام نشده است، كار را به 
همين شكل پيش مي برند و معتقدم سايت ها و سرورها 
با نرم افزارها و وب سرويس هاي سه سال قبل كار مي كنند 

و آنقدر هم قديمي نيستند.

رويداد

ريي��س اداره بيماري ه��اي قاب��ل پيش��گيري 
ب��ا واكس��ن وزارت بهداش��ت از احتم��ال ورود دو 
واكس��ن »پنوموكوك« و »روتاويروس« به برنامه 
واكسيناسيون كشوري از سال آتي خبر داد و گفت: در 
تالشيم ضمن تامين اعتبار در بودجه سال آتي براي 
واردات اين واكسن ها، در عين حال بتوانيم به توليد 
داخلي اين دو واكسن برسيم تا از سال آينده به برنامه 
واكسيناسيون كودكان زير يك سال اضافه شود. دكتر 
سيد محسن زهرايي با اشاره به اينكه پنوموكوك يكي 
از باكتري هايي است كه افراد از اوايل دوران كودكي با 
آن مواجهه پيدا مي كنند، گفت: اين باكتري مي تواند 
در ناحيه حلق كلونيزه شود و مدتي در مجراي تنفسي 
فوقاني فرد وجود داشته باشد. در واقع مواجهه با آن 
ضرورتا به معناي بيمار شدن فرد نيست. او با اشاره به 
اينكه پنوموكوك  انواع و سوش هاي متفاوتي دارد، 
تصريح كرد: پنوموكوك س��روتايپ هاي متعددي 
دارد كه ممكن است بيماري زايي متفاوتي داشته 
باشند. برخي تمايل به تهاجم و بيماري زايي باالتر 
دارند. گروه هاي س��ني كودكان زير ۵ سال، گروه 
سني سالمندان باالي ۶۵ سال، افراد داراي بيماري  
زمينه اي، ضعف سيستم ايمني، شكستگي قاعده 
جمجمه، كس��اني كه طحال خود را برداشته اند، 
بيماران پيوندي و... در معرض ابتال به عفونت هاي 

جدي و شديدتر پنوموكوك هستند.

    چرايي بروز 
همزمان آنفلوآنزا و پنوموكوك

وي در خصوص بروز همزمان پنوموكوك و آنفلوآنزا، 
بيان ك��رد: احتمال بروز عفونت ه��اي ديگر به دنبال 
ابتال ب��ه آنفلوآنزا افزاي��ش مي يابد. در واق��ع يكي از 
عوارض ج��دي آنفلوآنزا بروز س��ينه پهلو يا پنوموني 
است كه مي تواند در اثر خود ويروس آنفلوآنزا يا ابتالي 
همزمان به عفونت هاي باكتريايي ايجاد شود كه يكي از 
باكتري هاي اصلي كه به دنبال عفونت آنفلوآنزا مي تواند 
سبب عفونت ريه ش��ود، پنوموكوك است. با توجه به 
اينكه طي دو ماه گذشته شاهد افزايش موارد آنفلوآنزا 
در كش��ور بوديم طبيعتا عوارض عفونت هاي تنفسي 
مي تواند بيشتر ديده شود كه يكي از آنها كه مي تواند 

قابل انتظار باشد بروز عفونت پنوموكوكي است. 

    انواع واكسن هاي موجود پنوموكوك
او با بيان اينكه عليه باكتري پنوموكوك ۲ نوع واكسن 
وج��ود دارد، بيان كرد: يك��ي از انواع واكس��ن، پلي 
ساكاريدي اس��ت كه سال ها اس��ت در دنيا استفاده 
مي ش��ود. نوع ديگر واكس��ن كنژوگه اس��ت كه اين 
واكس��ن ها مي توانند در سنين پايين زير دو سال هم 
تزريق شود كه ايمني زايي خوبي هم دارد. از آنجايي كه 
پنوموكوك انواع متعددي دارد، در واكسن هاي مختلف 
كنژوگه ك��ه كارخانه هاي مختل��ف توليد مي كنند 
مي توانند برحس��ب توانمندي تعداد سروتايپ هاي 

متفاوت و بيشتري در واكسن را تحت پوشش بياورند. 
واكس��ن هايي كه اكنون در بازار ايران و جهان وجود 
دارد، واكس��ن هاي ۱۰ و ۱۳ ظرفيت��ي پنوموكوك 
اس��ت. منظور از ظرفيت اين اس��ت كه مثال واكسن 
۱۳ ظرفيتي ۱۳ سروتايپ رايج از باكتري را پوشش 
مي دهد. افراد با توصيه پزشك مي توانند اين واكسن 
واردات��ي را از بخش خصوصي تهيه ك��رده و تزريق 
كنند. او به برنامه وزارت بهداشت براي توليد واكسن 
پنوموكوك اش��اره كرد و گفت: اين مهم با اين هدف 
دنبال مي شود كه بتوانيم همه بچه ها را تحت پوشش 
برنامه واكسيناسيون پنوموكوك ببريم و چند سال 
است كه اين كار را دنبال مي كنيم؛ هرچند كه مي دانيم 

با تاخير و عقب ماندگي در اين برنامه مواجه هستيم.

    سرانجام توليد واكسن پنوموكوك
 و روتاويروس به كجا رسيد؟

رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 
وزارت بهداش��ت، ادامه داد: در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۷ با تصويب مجلس ش��وراي اس��المي ۱۰۰ 
ميليون دالر مصوب ش��د تا براي توليد دو واكسن 
پنوموك��وك و روتاويروس هزينه ش��ود كه اين دو 
واكسن به برنامه واكسيناسيون كودكان كشور اضافه 
شود. به دنبال اين مصوبه مقرر شد تا انستيتو پاستور 
ايران توليد اين دو واكسن را دنبال كند. به هر دليلي 
هنوز توليد داخلي اين دو واكسن به سرانجام نرسيده 
است و مي خواهيم به موازات اينكه در تالش هستيم 
تا در بودجه س��ال آتي اعتبار مورد نياز براي واردات 
اين واكس��ن ها را تامين كنيم، در عين حال بتوانيم 
به توليد واكس��ن داخلي پنوموكوك و روتاويروس 
برسيم تا از س��ال آينده اين دو واكس��ن به برنامه 

واكسيناسيون كودكان زير يك س��ال اضافه شود تا 
قدمي رو به جلو براي ارتقاي سالمت كودكان برداريم.

    تزريق همزمان واكسن پنوموكوك
و آنفلوآنزا منعي ندارد

وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ام��كان تزريق 
همزمان واكسن آنفلوآنزا، پنوموكوك و كرونا وجود 
دارد يا خير؟، بيان كرد: فاصله زماني نياز نيس��ت و 
قابليت تزريق همزمان وجود دارد درواقع واكس��ن 
پنوموكوك تداخلي با واكسن هاي كرونا و آنفلوآنزا 
ندارد. ايمني حاصل از تزريق واكس��ن پنوموكوك 
كنژوگه بلندمدت است و عموما ديگر نيازي به تكرار 
تزريق واكسن وجود ندارد، مگر اينكه افراد دچار نقص 
ايمني بوده يا در سنين بااليي باشند. در گروه سني 
باالتر از كودكان معموال تركيب تزريق دو واكس��ن 
پنوموكوك كنژوگه و پلي ساكاريد توصيه مي شود.

    كاهش مقاومت ميكروبي
به دنبال تزريق واكسن پنوموكوك

زهرايي با اشاره به اينكه تزريق واكسن پنوموكوك 
در كاهش مقاومت ميكروبي موثر اس��ت، تصريح 
كرد: وقتي بتوانيم با روش پيش��گيري اوليه يعني 
واكسيناسيون با باكتري پنوموكوك مقابله كنيم 
تا حد زيادي از بار بيماري پنوموكوك كم مي شود 
و طبيعت��ا عفونت هاي ناش��ي از اي��ن باكتري هم 
كاهش يافته و درنتيجه پزشكان در موارد بستري 
يا س��رپايي بيماري، كمتر با اين ميكروارگانيسم 
مواجه مي شوند. به دنبال اين موضوع تجويز آنتي 
بيوتيك كاهش يافته و در نهايت ريسك پيدايش 

موارد مقاوم به آنتي بيوتيك نيز كاهش مي يابد.

احتمال ورود واكسن »پنوموكوك« و »روتاويروس« به برنامه واكسيناسيون كشوري 
رويخطخبر

الزام تامين ۳۰ درصدي برق كشور از انرژي پاك
ريي��س س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت در 
نمايش��گاه بين المللي محيط زيست گفت: براي 
تامين ۳۰ درصد انرژي برق كشور بايد از انرژي 
پاك اس��تفاده كنيم كه در اين راس��تا استفاده 
از پتانس��يل انرژي اتمي بس��يار مهم است. علي 
س��الجقه اظهار ك��رد: ارتب��اط تنگاتنگي ميان 
سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان انرژي 

اتمي وجود دارد.
او ادامه داد: انرژي اتمي به عنوان يك انرژي پاك 
نقش مهم��ي در ارتقاي اس��تانداردهاي محيط 
زيس��تي دارد و با توجه به تحريم هاي هسته اي 
بايد تنوع انرژي داشته باشيم. در اجالس كاپ ۲۷ 
نيز تاكيد كرديم كه كشورها بايد به دنبال تنوع 
انرژي باش��ند و حذف سوخت هاي فسيلي براي 
كشور ما به دليل بهره مندي از منابع گسترده اين 

سوخت ها به هيچ وجه قابل قبول نيست.
 رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت افزود: 
در همكاري دو سازمان گام هاي خوبي درجهت 
كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي، كربن صفر، 
حفاظت از آب و خاك و حل مش��كل پس��ماند 

برداشته شده است.
در نشستي هم كه هفته گذشته با حضور استاندار 
گيالن برگزار ش��د، راهكارهاي خوبي در زمينه 

معضل شيرابه هاي استان به كمك فناوري هاي 
س��ازمان انرژي اتمي مطرح ش��د. او ادامه داد: 
همانطور كه در برنامه شش��م توسعه آمده است، 
بايد براي تامين ۳۰ درصد انرژي برق كش��ور از 
انرژي پاك استفاده كنيم و در اين راستا استفاده 
از پتانس��يل س��ازمان ان��رژي اتمي نكت��ه قابل 

توجهي است.
س��الجقه همچنين در پاسخ به س��والي درباره 
پيروز و هزينه هايي كه براي نگهداري آن صرف 
مي شود، گفت: خبرهاي منتش��ر شده مبني بر 
عدم هزينه براي نگهداري پيروز صادق نيس��ت. 
پيروز يك دس��تاورد علمي است و براي ما بسيار 

ارزشمند است.
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نوبت اول

هر روز 1۰ بيمار در نوبت پيوند عضو جان خود را از دست مي دهند

اهدا يا فروش؛ بوي خون، طعم فقر

گليماندگار|
 همه ما اين جمله معروف را ش��نيده ايم 
»اهداي عضو اهداي زندگ��ي« اما وقتي 
پاي عمل به ميان مي آيد بسياري از خانواده ها از اينكه 
اعضاي بدن عزيزانشان را اهدا كنند سر باز مي زنند. بر 
اساس آمارهاي رسمي هميشه تعداد افرادي كه با مرگ 
مغزي از دنيا مي روند بيشتر از افرادي است كه به دليل 
عدم پيوند عضو جان خود را از دست مي دهند، اين مساله 
نشان مي دهد كه ما در زمينه فرهنگ سازي اهداي عضو 
هنوز راه درازي را در پيش داريم. اينكه مسووالن چقدر 
در اين زمينه تالش كرده اند، اينكه سازمان ها و نهادهاي 
مربوطه چقدر توانس��ته اند در جا انداختن اين فرهنگ 
موفق عمل كنند، همه اينها با توجه به آمارهاي منتشر 
شده نش��ان مي دهد، كاري از پيش نبرده ايم. بر اساس 
آمارها س��االنه بين ۵ تا ۸ هزار نفر بر اثر مرگ مغزي در 
كشور جان مي بازند و اين در حالي است كه با اهداي عضو 
نيمي از اين افراد مي توان جان بيماران نيازمند به پيوند 
عضو را نجات داد. بر اساس همين آمارها ساالنه بين ۲ 
هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار ۶۰۰ بيمار نيازمند پيوند عضو در 
كشور جان مي بازند. مساله اينجاست كه هر بيمار مرگ 
مغزي مي تواند به طور متوس��ط جان ۸ بيمار نيازمند 
به پيوند را نجات دهد، اما مس��اله اين است تا وقتي كه 
فروش اعضاي بدن در كش��ور ما امري عادي به حساب 
مي آيد، انتظار اينكه چنين فرهنگي در كشور همه گير 
ش��ود بيهوده به نظر مي رسد. در واقع اينجا هم كه پاي 
مرگ و زندگي افراد در ميان اس��ت اين دالالن هستند 
كه تصميم مي گيرند چه كسي زنده بماند و چه كسي 
بميرد. خيلي از ما وقتي از كنار بيمارستان ها مي گذريم 
حتما آگهي هايي مبني بر فروش اعضاي بدن را ديده ايم. 
آگهي هايي كه نشان از استيصال افراد دارد. افرادي كه به 
دليل فقر يا مشكالت معيشتي و مالي حاضرند اعضاي 
بدن خود مثل كليه، مغز استخوان، بخشي از كبد و ... را 
به فروش برسانند، حتي آگهي هايي براي اهداي قلب 
هم به چشم مي خورد. اين يعني يك فرد براي تامين 
آينده خانواده اش مي خواهد از جان خود بگذرد، البته 
كه چنين اتفاقي در عمل ش��ايد رخ ندهد، اما مساله 

اينجاست كه چرا تاكنون نتوانسته ايم بساط اين خريد 
و فروش اعضاي بدن در كشور را جمع كنيم. با اينكه 
خريد و فروش اعضاي بدن در كشور غيرقانوني است 
اما همچنان انجام مي شود و اين مساله نشان مي دهد 

كه قانون در اين باره كارايي الزم را ندارد.

    قوانين ضمانت اجرايي الزم را ندارند
دكتر گوهر مرادبيگي، متخصص غدد، درباره وضعيت 
اهداي عضو و خريد و فروش اعضاي بدن به »تعادل« 
مي گويد: مس��اله اين است كه متاسفانه تا وقتي پاي 
دالالن در ميان باش��د، قانون ضمان��ت اجرايي الزم 
در اين زمينه را ندارد. خريد و فروش عضو در كش��ور 
به طور غيرقانوني انجام مي شود، آگهي هاي بسياري 
به در و ديوار ش��هرها در اين رابطه ديده مي ش��ود اما 
مساله اينجاس��ت كه چرا قانون مداري در اين زمينه 
وجود ندارد. مس��اله اينجاس��ت كه وقتي پاي جان 
عزيزي در ميان باش��د، اعضاي خانواده او براي نجات 
جانش حاضرند هر كاري انجام بدهند، همين مساله 
 باعث مي شود تا دالالن اعضاي بدن در اين بين از آب 
گل آلود ماهي بگيرند و از سوي ديگر به دليل مشكالت 
اقتصادي هس��تند افرادي كه حاضرند اعضاي بدن 
خود را به فروش برسانند، پس هم تقاضا وجود دارد و 
ه��م عرضه و به اين ترتيب باز هم در اين زمينه قانون 
آن توانايي الزم براي جلوگيري از اين مساله را ندارد. 

او مي افزايد: در تمام كشورهاي ديگر خريد و فروش 
اعضاي بدن به صورت كامل غيرقانوني است، يعني 
اگر فردي هم داوطلب اهداي عضو مي شود، اين كار را 
كامال به صورت رايگان انجام مي دهد، از سوي ديگر 
هميشه اين افراد كه داوطلب اهدا مي شوند از سوي 
پزشكان مورد بررس��ي قرار مي گيرند كه هم از نظر 
جسمي ثابت شود توانايي انجام اين كار را دارند و هم 
از نظر روحي آمادگي انجام چنين عملي را داش��ته 
باش��ند. در واقع اهداي عضو در تمام دنيا يك عمل 
انسان دوس��تانه اس��ت و اهداي عضو بيماران مرگ 
مغزي هم در بس��ياري از كش��ورهاي جهان به يك 

فرهنگ پايدار تبديل شده است.

    جرايم مربوط به فروش اعضا
معلول چند علت است

 فريدون معمارزاده، كارش��ناس حقوق در رابطه با 
جرم ان��گاري خريد و فروش اعضاي بدن به تعادل 
مي گويد: مساله فقط خريد و فروش نيست، ما در 
كش��ورمان حتي با قاچاق اعضاي بدن هم مواجه 
هس��تيم، اما چرا چنين اتفاقات��ي رخ مي دهد، به 
داليلي اس��ت كه اين داليل بايد مورد بررسي قرار 
بگيرد. ابتدا بايد ريشه اين جرايم را پيدا كنيم. در 
حال حاضر ش��ايد اين اتفاق كمتر رخ بدهد اما در 
بازه زمان��ي بود كه ما با ربايش ك��ودكان و قاچاق 
اعضاي بدن آنه��ا مواجه بوديم. حاال هم با خريد و 
فروش اعضاي بدن به صورت اينترنتي و آگهي هايي 

كه به در و ديوار شهر زده مي شود.
او مي افزايد: اينكه فقط بگوييم يك مساله اي از نظر 
قانوني جرم اس��ت، مانع بروز آن نمي شود، خيلي از 
آسيب هاي اجتماعي جرم انگاري شده اند اما باز هم 
اتفاق مي افتد. مس��اله اينجاست كه خريد و فروش 
اعضاي بدن در بسياري از موارد به دليل مال اندوزي 
صورت نمي گيرد، بلكه ريشه آن در فقر است. ريشه 
آن در بيكاري افراد است، همين داليل باعث مي شود 
كه اين جرم در كش��ور همچنان انجام ش��ود. مثل 
اعتياد، دزدي و... اين كارش��ناس حقوقي مي گويد: 
پس قانون به تنهايي نمي تواند مانع از بروز جرم شود. 
در واقع اين فرهنگ سازي در جامعه است كه مي تواند 
ميزان جرايم را در كشور كاهش دهد، از سوي ديگر 
بايد ش��رايط زندگي افراد به گونه اي باشد كه ديگر 
ب��راي تامين معاش خ��ود مجبور ب��ه ارتكاب جرم 
نباشند. اين جمله براي تطهير مجرمان نيست، بلكه 
مساله اي است كه دولتمردان بايد به آن توجه كنند. 
معم��ار زاده در پاي��ان مي گوي��د: قواني��ن زماني 
مي توانند موف��ق عمل كنند، ك��ه زمينه عمل به 
آنها در جامعه فراهم باش��د، اينكه ما برخي اعمال 
را جرم انگاري كنيم، اما زمين��ه بروز اين جرم در 
جامعه فراهم باشد، ديگر نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه قوانين به تنهايي مانع انجام جرم باشند.

    فروش كليه تحت نظارت دولت
بر اساس آمارها هر ۳ ساعت يك نفر در انتظار پيوند 
عضو جان خود را از دست مي دهد. به همين خاطر 
است كه نيازمندان پيوند اعضا به بازار خريد و فروش 
روي مي آورند. در حال حاضر كليه، مغز استخوان 
و يك چهارم كب��د از ۱۰۰ ميليون تا ۸۰۰ ميليون 
تومان فروخته مي ش��ود. البته قائ��م مقام انجمن 
اه��داي عضو ايرانيان مي گويد ف��روش كليه ديگر 
مانند سابق نيس��ت. فروشنده ها بايد تحت نظارت 
دولت اين كار را انجام دهند. در واقع اين اتفاق تحت 
نظارت انجمن پيوند كلي��ه اتفاق مي افتد و قيمت 

دولتي اين پيوند ۸۰ ميليون تومان است. 
قائم مق��ام انجمن اهداي عض��و ايرانيان مي گويد: 
س��از و كار فروش اعضاي بدن تغيير كرده اس��ت. 
اميد قبادي مي گويد: حدود يك س��ال و نيم است 
كه دول��ت پيوند كليه از فرد زن��ده را در تخصيص 
خود قرار داده اس��ت. اگر مردم آگهي فروش اعضا 
روي در و ديوار ديدند بدانند كه كالهبرداري است. 
پيش از اين روال اينگونه بود كه نيازمند كليه يك 

اهداكننده پيدا مي كرد. ب��ا او هماهنگ مي كرد و 
رقمي هم پول پرداخت مي كرد. س��پس به انجمن 
بيماران كليوي مراجعه مي كردند و كارهاي ديگر 
انجام مي شد. حاال تخصيص كليه از فرد زنده توسط 
وزارت بهداشت انجام مي شود. اهدا كننده و گيرنده 
ديگ��ر همديگر را نمي بينن��د. او مي افزايد:  دهنده 
و گيرن��ده كليه باي��د در انجمن حماي��ت بيماران 
كلي��وي ثبت نام كنن��د. اينكه كليه به چه كس��ي 
تخصيص يابد را وزارت بهداش��ت بر اساس ميزان 
وخامت حال نيازمندان انجام مي دهد. قيمت را هم 
وزارت بهداش��ت نظارت مي كند. از طريق ثبت نام 
قيمت كليه ۸۰ ميليون تومان است. پول از خريدار 
گرفته مي شود و به حساب فروشنده واريز مي شود. 
اميد قبادي در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
با وجود پيش��رفت اهداي عضو در ايران، هنوز هر 
دو تا سه ساعت، يك بيمار در ليست انتظار پيوند 
اعضا، جان خود را از دس��ت مي دهد. به اين دليل 
كه عضو مناس��ب پيوندي به آنها نمي رسد. يعني 
روزي هفت تا ۱۰ نفر و در سال حدود سه هزار نفر.

    حرف آخر
برخي آمارها ش��ايد در گفتار چندان مهم به نظر 
نيايند، ام��ا وقتي صحبت از جان انسان هاس��ت، 
ديگر فقط مس��اله عدد و رقم نيس��ت، در واقع هر 
بيماري ك��ه به دليل عدم رس��يدن عضو پيوندي 
جان مي سپارد، خانواده اي دارد كه با مرگ او دچار 
مشكالت بسياري مي ش��وند. اينجا حرف از اعداد 
و ارقام نيس��ت، اينجا حرف از جان انسان هاست، 
اينكه خانواده بيماران مرگ مغزي به اهداي عضو 
رضاي��ت دهند يا اينك��ه دس��ت دالالن از بخش 
سالمت و جان انسان ها كوتاه شود، اتفاقي نيست 
كه يك شبه بتوان به آن رسيد، تمام اينها نيازمند 
راهكارهايي مناسب و مداوم است. راهكارهايي كه 
بايد ريش��ه بروز اين اتفاقات را از بين ببرد، فقري 
كه باعث مي ش��ود فرد اعضاي بدنش را به فروش 
برساند. باورهاي اشتباهي كه فكر مي كنند اهداي 
عضو باعث مي ش��ود پيكر درگذشته شان سالخي 
ش��ود و خيلي بايدها و نبايدهاي ديگر كه نيازمند 

صرف زمان براي رسيدن به نتيجه است.

گزارش
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