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 زخم ناسور مسكن 
در ايران

زماني براي جايگزيني 
»بدترها« با »بدها«

يك��ي از مش��كالت ج��دي 
در اقتص��اد ايران، ع��دم توجه 
سياستگذاران به رويكردهاي 
علمي، تحليلي و كارشناس��ي 
است. مش��كلي كه باعث شده 
معموال اغلب تجربيات قبلي در 
اقتصاد ايران دوباره تكرار شوند. 
حدودا 5 ماه پس از اينكه دولت 
وعده س��اخت 4 ميليون مسكن طي 4 سال را مطرح كرد 
)آبان 1400( در گفت وگويي با رسانه ها اعالم كردم كه اين 
وعده امكان تحقق ندارد. وقتي از من سوال شد چرا بدبينانه 
به موضوع نگاه مي كنيد؟ ش��رح دادم كه براي اجراي يك 
چنين وعده اي حداقل نيمي از كل نقدينگي كشور )يعني 
حدود 3 الي 4 هزار هزار ميليارد تومان( بايد به كار گرفته 
شود. از سوي ديگر اش��اره كردم كه براي اجراي اين وعده 
با امكانات موجود نه 4 س��ال بلكه حداقل دو الي سه دهه 
زمان نياز است. در كنار اين گزاره هاي مهم گفتم مي بايست 
نظام تصميم سازي هاي كالن اقتصادي نيز دچار تحوالت 
چش��مگيري ش��وند. در هر جايي از جهان زماني كه يك 
چنين موضوعي توسط اساتيد دانشگاه يا تحليلگران مطرح 
مي ش��ود، مقامات دولتي و تصميم ساز به سرعت واكنش 
نشان مي دهند و بررسي مي كنند كه چرا فالن كارشناس 
و اس��تاد و تحليلگر چنين نظري را برخالف برنامه هاي ما 
ارايه كرده است؟ در واقع تالش مي كنند از نقدها استفاده 
كنند، اما در كشور ما نه تنها نسبت به يك چنين انتقاداتي 
بي توجهي شد، بلكه انگ هاي فراواني نيز به منتقدان زده 
شد كه برخوردهاي سياس��ي با وعده هاي دولت دارند و... 
نهايتا بي تفاوتي به اين واقعيت هاي علمي و كارشناس��ي 
باعث شد، زخم مسكن در جامعه ايراني به اندازه اي ناسور 
شود كه خانواده ها را وادار به اعتراض كند. امروز بسياري از 
ايرانيان براي بهره مندي از مسكن اجاره اي نيز با مشكالت 
عديده اي مواجه هستند و مي بايست بخش قابل توجهي 
از درآمد خ��ود را )حداقل باالي 50 درصد تا 80 درصد( را 
صرف تهيه مسكن كنند. اما با پايان گرفتن بيش از يك سال 
از عمر دولت، بسياري از محافل كارشناسي و رسانه اي بر 
همان واقعيتي صحه مي گذارند كه حدود يك سال پيش 
در گفت وگو با »تعادل« بر آن تاكيد كردم. با اين توضيحات 
اين پرسش مطرح مي شود كه چه بايد كرد؟ حاال كه دولت 
متوجه شده وعده مطرح شده اش قابليت اجرا ندارد، چه 
بايد بكند؟ در اين شرايط دولت به جاي اينكه به طرح هايي 
از اين قبيل بپردازد بايد در شاكله اقتصادي كشور تغييرات 
الزم را ايجاد كند. به گونه اي كه بخش خصوصي با استفاده 
از ابزارها و امكانات مالي مناسب بتواند توليد مسكن كند. 
در همه دنيا، هم توليد و ساخت مسكن و هم عرضه آن در 
اختيار بخش خصوصي اس��ت. دولت تنها كاري كه بايد 
انجام دهد آن اس��ت كه ابزارهاي مال��ي رايج در اقتصاد را 
فراهم كند. يعني يك سازنده مسكن بايد بتواند با ابزارهاي 
مالي روتين، نقدينگي مورد نياز خود را تامين كند و اقدام 
به ساخت مسكن كند. بنابراين همان طور كه 95 درصد 
توليد مسكن در همه جاي دنيا در اختيار بخش خصوصي 
ادامه در صفحه 5 است در ايران هم بايد يك...  

موضوع انتصاب يكي از مديران 
ناموفق گذشته در راس سازمان 
مناطق آزاد تجاري و اقتصادي 
كش��ور، يك ب��ار ديگ��ر اين 
پرسش را در محافل اقتصادي 
و مديريتي كشور شكل داده كه 
تا چه اندازه استفاده از مديران 
موفق، كاربلد و متخصص براي 
بهبود شاخص هاي رشد در بخش هاي گوناگون اهميت 
دارد و چنانچه ب��ه اين گزاره سرنوشت س��از بي توجهي 
ش��ود چه تبعاتي ممكن اس��ت در حوزه هاي اقتصادي و 
مديريتي ايجاد شود؟ همانطور كه استفاده از نيروي انساني 
متخصص، با تجربه و كارآمد در راس يك شركت و واحد 
اقتصادي يا كارخانه مهم است، به كار گماشتن يك مدير 
كارآزموده و متخصص و با دانش در راس هرم سازمان هاي 
اقتصادي كالن، وزارتخانه ها و معاونت هاي اقتصادي نيز 
داراي اهميت اس��ت. اما اين روند به هيچ وجه در اقتصاد 
ايران آنگونه كه بايد و شايد جدي گرفته نمي شود. در واقع 
در ايران سايه سنگين سياست و رويكردهاي جناحي بر 
اقتصاد سنگيني مي كند. نمونه اش را در رخدادهاي اخير 
ادامه در صفحه 6 مي توان ديد كه... 

بيت اهلل ستاريان

مرتضي عزتي

وضعيت تورم و انتظارات تورمي در شرايط افزايشي قيمت ارز

عوامل گراني دالر

يادداشت-7 يادداشت-6 يادداشت-5 يادداشت-4 يادداشت-3

 تعلق اجتماعي
 راه برون رفت از مشكالت

 بورس 
در انتظار وضعيت بهتر

پاشنه آشيل امنيت سايبري 
ايران، نيروي انساني است

 دالر 
و ثبات اقتصادي

 اقتصاد 
در سراشيبي

تعلق خاطر به جامعه به عنوان 
حس��ي بالنده ميان مردمي 
ك��ه از مناف��ع و سرنوش��ت 
مشترك برخوردارند، بسيار 
حياتي اس��ت و وجود جامعه 
متضمن عالقه و وابستگي و 
وفاداري افراد به آن و احساس 
پيوس��تگي به »ماي« كلي 
است اين همان پاسخ عاطفي نسبت به »ماي« بزرگ تر 
است كه تجلي عيني آن اين است كه فرد خود را جزئي 
از »م��اي« بزرگ تر و جامعه را خان��ه خود مي داند. به 
عبارتي اين احس��اس تعلق اجتماعي است كه ريشه 
تفاوت يك فرد از يك جامعه با افراد جوامع ديگر است 
و آنچه اس��اس تمييز يك ايراني از غيرايراني مي شود 
همين اس��ت. چرا كه در هويت يابي مل��ي، مردم يك 
جامعه در اين احساس با هم اشتراك دارند و به هم پيوند 
مي خورند. به نظر »آلن بيرو« از منظر جامعه شناس��ي 
بايد بين مش��اركت به عنوان عمل و تعه��د و به عنوان 
حالت يا وضع تمييز قائل ش��د. مش��اركت در واقع به 
فعاليت هاي اجتماعي نظر دارد و تعلق ايمان داش��تن 
به سهيم ش��دن در اين فعاليت هاي اجتماعي است. از 
سوي ديگر وابستگي احساسي موجب تقويت و تثبيت 
همبستگي گروهي مي شود زيرا حس تعلق گروهي، به 
عنوان عنصر اساسي و سازنده گروه، زمينه پيوند اعضاي 
گروه و در نتيجه پويايي گروهي را تضمين مي كند. از آنجا 
كه حس تعل��ق گروهي به كنش اجتماعي افراد جهت 
مي دهد، مسير دوام و توسعه گروه را نيز هموار مي كند و 
از اين رو، هرگونه تضعيف آن موجب تضعيف بنيان هاي 
اجتماعي گروه مي شود. از آنجا كه كلي ترين »مايي« كه 
فرد به آن تعلق دارد جامعه است، احساس تعلق نسبت 
به اين »ما« ش��رط بقا و پويايي زندگي اجتماعي است. 
ابن خلدون، جوهره حيات جمع��ي را تعلق اجتماعي 
و روح ياريگ��ري مي داند كه در باديه نش��يني از طريق 
اجتماع افراد بر اساس نظام خويشاوندي حاصل مي شود 
و در شهرنش��يني از طريق تأسيس و گسترش نهادها 
و س��ازمان هاي اجتماعي و روابط همس��ايگي صورت 
ادامه در صفحه 8 مي پذيرد. 

پس از چند روز متوالي حمايت 
از بازار و گذشت هفته اي مثبت 
در آخري��ن روز هفته دوم آبان 
ماه، بازار در مدار منفي شروع به 
كار كرد، اما از اواسط گذشته، 
بازار به س��مت بهب��ود تغيير 
جهت داد و در انتها شاهد صعود 
كم رمق شاخص ها بوديم. اين 
در حالي است كه در اواخر هفته گذشته نرخ دالر وارد كانال 
34 هزارتومان و ش��يب صعودي شد و اين سقف شكني 
بسيار موثر بر بازار بود؛ چراكه تمايل نقدينگي را به سمت 
بازار دالر و خروج از بازار س��رمايه جذب كرد. بعد از اعالم 
بسته حمايتي از جانب س��ازمان بورس در شنبه 7 آبان، 
صندوق توسعه بازار به اين خبر در جهت حمايت از بازار 
واكنش نشان داد؛ ضمن اينكه قرار است فرمان عرضه اوراق 
تبعي براي بيمه سهام حقيقي ها از شنبه شروع و سبد افراد 
كه زير 100 ميليون س��هام و حق تقدم دارند تا يك سال 
بيمه شود و سود حداقل ۲0 درصد توسط صندوق تثبيت 
و توسعه بازار براي آنها تضمين شود.بستر نوسان گيري در 
اين شرايط بازار همچنان فراهم است و معامالت كوتاه مدت 
خريد در كف و خالي كردن در سقف برخي معامله گران 
مي تواند براي بازار و برخي سهامداران ديگر آسيب زا باشد.  
اينكه هفته جاري اين حمايت نيز به هفته گذشته از بازار 
تداوم يابد مشخص نيست، اما آنچه اساس يك امنيت و 
اطمينان در وهله اول براي بازار اس��ت؛ توجه به حجم و 
ارزش معامالت مطلوب و ورود پول به بازار اس��ت، براي 
احتمال بيشتر يك چرخش اساسي و مثبت در بازار نياز 
است.  با توجه به آينده مبهم اين بازار سرمايه گذاري براي 
سرمايه گذاران و ريسك هاي متغير هاي بنيادي و عواملي 
چون مشخص نبودن وضعيت صنايع بزرگ ارزآور، دالر 
محور و كاموديتي بيس باتوجه به ابهاماتي چون نرخ خوراك 
پتروشيمي، تعرفه هاي مالياتي، قيمت گذاري دستوري، 
وضعيت كاموديتي ها، وضعيت نوس��انات ارز، چگونگي 
پوشش كسري بودجه و... نگراني بر اين صنايع همچنان 
غالب است و ترس از اين ابهامات از ورود پول به اين صنايع 
جلوگيري كرده؛ ضمن اينكه اي��ن صنايع براي حركت 
ادامه در صفحه 6 طبيعي نياز به پول بزرگ دارند.  

طي س��ال هاي اخير تمركز بر 
امنيت نه به اندازه كافي و شايد 
كمتر از مق��داري كه بايد بوده 
است. اشكال هم آنجاست كه 
امنيت در حوزه فناوري اطالعات 
بيش��تر با فرآيندها و روش ها 
پياده مي ش��ود نه با تجهيزات. 
اش��تباهي كه عموما در ميان 
مصرف كنندگان چه دولتي و خصوصي در اين زمينه وجود 
دارد، اين است كه گمان مي كنند اگر تجهيزات خوب و تاييد 
شده بگيرند، امنيت شبكه ها تامين خواهد شد؛ مثال يك 
اشتباه سال هاست در حال تكرار است كه تجهيزات وارداتي 
براي زيرساخت شبكه را براي تست امنيت و تاييد نمونه به 
آزمايشگاه ها مي فرستند اما پس از آن ديگر پيگيري براي 
نصب بهينه، تنظيم و پياده سازي فرآيندهاي صحيح روي 
آن انجام نشده يا به حدي كه الزم است تمركزي روي آن 
نمي شود. در حالي كه الزم است در همه سازمان ها امنيت 
زيرساخت شبكه چك و بعد از ورود تجهيزات به شبكه در 
داخل سازمان، به درستي نصب و تنظيم شود. همچنين 
به دليل تحريم ه��ا، تجهيزات و نرم افزاره��اي آنها به روز 
نمي شوند و قديمي هستند و در نهايت اين عوامل سبب 
مي شود نسبت به حمالت جديد بسيار آسيب پذير باشند. 
امنيت موضوع گران و هزينه بري است، بودجه هايي كه در 
سازمان ها وجود دارد، كافي نيستند كه هر سال حداكثر به 
اندازه تورم رشد دارند اما دو موضوع مهم در اين باره وجود 
دارد؛ اول اينكه قيمت تجهيزات امنيتي در جهان، جداي 
از نرخ ارز، به دليل كمبود چيپ ست طي سه سال اخير به 
دليل بيماري كرونا بيش از سه برابر افزايش داشته است. 
نكته دوم اينكه طي س��ال هاي اخير به داليل مختلف، 
تخصص امنيت و متخصصان آن در كشور ما هم محدود و 
معدود شده، بنابراين سازمان ها انتظار دارند يك تكنيسين 
متخصص شبكه كه فقط كارهاي ابتدايي را انجام مي دهد 
و حقوق آن به  طور مثال 10 ميليون تومان اس��ت، بتواند 
امنيت زيرساخت يك وب س��ايت دولتي را تامين كند. 
در حالي كه حق��وق همين متخصص در دنيا ماهيانه به 
 طور مثال 5 هزار دالر است و اين اصال با بودجه  سازماني 
ادامه در صفحه 3 سنخيت ندارد.  

اگر بنا باشد فعاالن اقتصادي 
يك عامل را به عنوان پيش نياز 
اصلي فعاليت هاي خود معرفي 
كنند، آن خواسته ثبات است. 
تا زماني كه ش��رايط به ثبات 
نرس��يده و اوضاع به ش��كلي 
نباش��د كه ام��كان تحليل و 
پيش بيني آينده وجود داشته 
باشد، عمال صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت 
ممكن نيست. اين ش��رايط به طور خاص تحت تاثير دو 
عامل به وجود آمده، نخست تحريم هايي كه تحت عناوين 
مختلف عليه اقتصاد ايران اعمال شده و اين موضوع باعث 
شده شرايط دش��وار و البته غيرقابل پيش بيني شود. از 
س��وي ديگر برخي تصميمات داخلي كه به جاي بهبود 
ش��رايط فعاالن اقتصادي، كار آنها را دشوار كرده نيز در 
رسيدن به اين شرايط سهيم بوده است. اقتصاد ايران به 
يك تغيير نگرش كالن احتياج دارد. نگاهي به وضعيت 
بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي به خوبي اين 
موضوع را نش��ان مي دهد. براي مثال ما در صنايع نفت 
و گاز يك مزيت نس��بي جدي داريم اما مي بينيم كه در 
تمام اين سال ها، جز خام سوزي و خام فروشي، كمتر به 
ديگر بخش ها توجه شده است. در حوزه تجارت نيز ما اين 
شرايط را مي بينيم. بخش خصوصي بارها از اين گفته كه 
بايد به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم، با وجود 
آنكه گام مثبت حذف ارز 4۲00 توماني از س��وي دولت 
نهايي شد، اما همچنان ارز چند نرخي باقي مانده است.  
در روزهاي گذش��ته، فاصله ميان نرخ ارز در بازار آزاد با 
نرخ ارز نيمايي دوباره به حدود 10 هزار تومان رسيده كه 
اصال نشانه خوبي براي آينده تجارت نيست و اين احتمال 
وجود دارد كه همان مش��كالتي كه ب��راي واردات با ارز 
ترجيحي به وجود آمده بود، در اين بخش نيز ديده شود. 
از سوي ديگر وقتي ما به يك بي ثباتي مي رسيم، شرايط 
براي تصميم گيري دشوار مي ش��ود. صادركنندگان ما 
حتي براي اعالم نرخ روزانه و بستن قرارداد با شركت هاي 
خارجي نيز با مشكل مواجه هستند زيرا نمي دانند كه نرخ 
در چه نقطه اي خواهد ايستاد و طوالني شدن اين شرايط 
ادامه در صفحه 3 قطعا به سود اقتصاد ما نيست.  

در ش��رايطي ك��ه ن��رخ ارز به 
باالي 3۶هزار تومان رس��يده و 
نقدينگي نيز بي��ش از 5هزار و 
500هزار تريليون تومان شده 
و نس��بت پول به نقدينگي هم 
به ۲3درصد رس��يده بسياري 
از ايرانيان مي خواهند بدانند، 
متغيرهاي كالن اقتصادي چه 
پيامي ارسال مي كنند و مهم تر از آن قرار دست چه بر سر 
زندگي و سفره هاي آنان بيايد؟ وقتي در اقتصادي زندگي 
مي كنيد كه اين اقتصاد تحريم اس��ت و نمي تواند روابط 
بين المللي دامنه داري را ايجاد كند، صحبت از چشم انداز 
پيش رو بسيار دشوار است. چرا كه در يك چنين اقتصادي 
هر متغير كوچكي مي تواند اثر پروانه اي ايجاد كند و باعث 
توفان و نوسان شود. وقتي كه كشوري تالش مي كند هدف 
رشد اقتصادي را محقق كند بايد سياست هاي متناسب با 
اين رشد اقتصادي داشته باشد.از دهه 90 كه درآمدهاي 
نفتي ايران به دليل سياست هاي اشتباه دولت دهم دچار 
تحريم ش��د، روابط بين المللي اش قطع شد و درآمدهاي 
نفتي اش متوقف شد اقتصاد ايران ديگر  كمر راست نكرد. 
در اين ش��رايط برخي اقتصاددانان نزديك به دولت مدام 
راهكارهاي عجيب��ي ارايه مي دهند تا به زعم خود، مدتي 
براي دولت زمان بخرند، اين دس��ته از مشاوران اقتصادي 
دولت، از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش 
ن��رخ ارز و افزايش ماليات تصور مي كنند مي توانند، زمان 
بيشتري بخرند در حالي كه اين روند فقط باعث وخيم تر 
شدن مشكالت مي شود. در واقع يگانه نسخه موجود براي 
اين دست از كارشناسان آزادسازي قيمت ها است، اين روند 
باعث مي شود حجم بااليي نقدينگي در اقتصاد ايجاد شود 

و نهايتا اين نقدينگي خود را به شكل تورم نمايان مي كند.
ما فرصت ها را يكي پس از ديگري از دس��ت مي دهيم اما 
همس��ايگان و رقباي ما از اين فرصت ها بيشترين بهره را 
مي برند. در ش��مال غربي ايران اقتصاد تركيه بزرگ ترين 
برنده مش��كالت اقتصادي ايران اس��ت. در جنوب ايران 
امارات و عربستان از مشكالت اقتصادي ايران بيشتري بهره 
را مي برند.در غرب عراق و در شمال نيز روسيه بيشترين 
ادامه در صفحه 5 بهره را از...  

امان اهلل قرايي هلن عصمت پناه آيدين عدالت مهرداد عباد پيمان مولوي

 مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
بررسي كرد

 عضو كميسيون عمران: دولت به وعده خود عمل نكند 
مجلس از ابزار نظارتي استفاده خواهد كرد

 ۱۲۰۰ فعال و ۱۳ تشكل صنفي 
 براي رفع محدوديت هاي اينترنتي 

به رييس جمهوري نامه نوشتند

 خصوصي سازي 
در تله درآمدزايي براي دولت

صفحه 7     صفحه 5    

صفحه 3    

 ارزيابي  منفي  مجلس  
از انبوه سازي  دولتي

چيزي به نام 
اينترنت نداريم

 حقوق  جديد 
در ميانه افزايش قيمت ها مي رسد

در يك گزارش بررسي شد

چند ماه پس از اعمال اصالحات يارانه اي از سوي 
دولت سيزدهم، به نظر مي رسد كه اقتصاد ايران بايد 
خود را آماده تكانه اي جديد كند، تكانه اي كه فعال با 
افزايش دوباره نرخ ارز آغاز شده و احتماال در آينده 
نه چندان دور به ديگر كاالها نيز منتقل خواهد شد. 
هرچند در تعريف اين رابطه قانون نوشته شده اي 
وجود ندارد اما در تمام سال هاي گذشته، نرخ دالر 
در اقتصاد ايران شبيه به يك دماسنج عمل كرده، 
به اين ترتيب كه با افزايشي شدن قيمت ارز و تثبيت 
ن��رخ دالر در كانال هاي باالت��ر، قيمت ها در ديگر 
صفحه 2 را بخوانيد بازارها نيز به... 

روند ارتباطات ايران و هند در قالب دو س��ناريو 
م��ورد واكاوي قرار گرفت. در س��ناريوي اول اگر 
برجام احيا شود؛ در اين صورت بازگشت ايران به 
بازار هند به داليل مختلف از جمله متنوع كردن 
منابع تامين عملي است. گرچه اين مدت، عمده 
محصوالت ايراني مانند نفت، اوره و پتروشيمي با 
كاالهاي عمدتا عربي جايگزين شده، ولي ايران 
و هند تا حدودي بازار يكديگر را فرصت مناسبي 
براي يكديگر مي شناس��ند. اما در سناريوي دوم 
يعني ع��دم احياي برجام دو حال��ت وجود دارد: 
نخست، ادامه وضع موجود و دوم، آنچه در واقعيت 
صفحه 7 را بخوانيد اتفاق خواهد افتاد.  

 اقتصاد ايران
در روياي ثبات

 تجارت با هند 
در دو سناريو 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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چند ماه پس از اعمال اصالحات يارانه اي از سوي دولت 
سيزدهم، به نظر مي رسد كه اقتصاد ايران بايد خود را 
آماده تكانه اي جديد كند، تكانه اي كه فعال با افزايش 
دوباره نرخ ارز آغاز شده و احتماال در آينده نه چندان 
دور به ديگر كاالها نيز منتقل خواهد شد. هرچند در 
تعريف اين رابطه قانون نوشته ش��ده اي وجود ندارد 
اما در تمام س��ال هاي گذش��ته، نرخ دالر در اقتصاد 
ايران شبيه به يك دماسنج عمل كرده، به اين ترتيب 
كه با افزايشي ش��دن قيمت ارز و تثبيت نرخ دالر در 
كانال هاي باالتر، قيمت ها در ديگر بازارها نيز به شكل 
جدي دس��تخوش تغيير مي شود و در اين بين جدا از 
كاالهاي وارداتي، كااله��اي داخلي نيز بعضا افزايش 
قيمت را تجربه مي كنند. براي مثال در روزهاي اخير 
و پس از گران ش��دن دالر، قيمت خودروهاي داخلي 
و خارجي نيز بار ديگر افزايش��ي شده و احتماال ديگر 
كاالها نيز از اين مسير پيروي خواهند كرد.  اين اتفاق 
در حالي رخ مي دهد كه دولت پس از حذف ارز 4200 
توماني، يك بار با ش��وك افزايش تورم مواجه ش��د و 
قيمت ها در خرداد و تير ماه امس��ال به ش��كل جدي 
افزايش پيدا كرد. پس از آن اما در ماه هاي گذشته روند 
صعودي تورم تا حدي كنترل شده، هرچند همچنان 
نرخ س��االنه بر اس��اس گزارش مركز آمار باالتر از 40 
درصد تخمين زده مي شود و به اين ترتيب در صورتي 
كه روند صعودي نرخ دالر متوقف نشود، احتمال آن 
وجود دارد كه تورم ماهانه و نقط��ه به نقطه در پايان 
آبان ماه، رش��د بزرگ تري را تجربه كنند. در صورتي 
كه چنين رخدادي در پيش باشد، بار ديگر برنامه هاي 
بازگشت ثبات به اقتصاد ايران به تعويق خواهد افتاد 
و اين موضوع ديگر سياس��ت هاي دولت را نيز تحت 
الشعاع قرار مي دهد. دولت پس از اصالحات يارانه اي، 
رقم ماهانه يارانه را به 400 و 300 هزار تومان افزايش 
داد اما در ص��ورت تداوم تورم، ميزان تاثيرگذاري اين 
يارانه خيل��ي زود كاهش خواهد ياف��ت. در كنار آن 
مجلس و دولت در هفته هاي گذشته بر روي افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشستگان نيز كار كرده بودند كه 
با وجود برخي اختالف نظرها سرانجام اجرايي خواهد 
شد. روز گذشته، رييس مجلس شوراي اسالمي قانون 
افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را براي 
اجرا به رييس جمهور اب��الغ كرد. محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس در نامه اي به حجت االسالم  والمسلمين 

س��يد ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور قانون اصالح 
قانون بودجه س��ال ۱40۱ كل كشور و ترميم حقوق 
كاركنان و بازنشستگان كش��وري و لشكري را براي 
اجرا اب��الغ كرد. رييس جمهور ني��ز در صحبت هايي 
بر ل��زوم حمايت از حقوق بگيران تاكي��د كرد و البته 
از لزوم فعال ش��دن ظرفيت هاي نظام اداري كش��ور 
س��خن گفت. رييس جمهور تحقق كامل نظام اداري 
در تراز جمهوري اس��المي را نيازمن��د نگاه و نگرش 
تحول گرايانه دانست و گفت: امروز همه صاحب نظران 
حوزه مديريت كشور، با هر سليقه سياسي معتقدند 
كه نظام اداري ما نيازمند تحول است و در دولتي كه 
پرچم تحول خواهي را برافراشته، ضرورت دارد نظام 
اداري و س��اختار حكمراني متحول و متناسب سازي 
شود. آيت اهلل رييس��ي بازنگري در فرايندها را الزمه 
تحول در نظام اداري كشور دانست و تاكيد كرد: تمام 
مراحل تحول اداري بايد دو ويژگي مهم داشته باشند، 
اول اينكه مباني آن از غنا و قطعيت علمي برخوردار و 
قابل دفاع باش��ند و دوم اينكه عزم عملي براي اجراي 
آن وجود داشته باشد. رييس جمهور سازمان اداري و 
استخدامي كشور را به ارايه بهترين و با كيفيت ترين 
خدمات اداري به مردم با كمترين هزينه، سالم سازي 
نظام اداري، تس��ريع در نظم دهي به س��ازمان اداري 
كشور و نيز در نظر گرفتن ديدگاه هاي مردمي در نظام 
ارزيابي ها براي كارآمدتر شدن شيوه ارزيابي عملكرد 

دستگاه هاي اجرايي مكلف كرد. پيگيري و حل و فصل 
تراكم نيروي انس��اني در برخي از دس��تگاه ها، جذب 
نخبگان در دس��تگاه هاي اجرايي، اجراي عدالت در 
پرداخت ها، واقعي كردن عنوان پرداخت اضافه كاري، 
جلوگيري از ايجاد س��ازمان براي اش��خاص ب��ا ابزاِر 
كارس��نجي و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به 
عملكردها از ديگر ماموريت هايي بود كه رييس جمهور 
سازمان اداري و استخدامي كشور را مكلف به اجراي 
آنها ك��رد. رييس جمهور همچنين به اهميت جايگاه 
هيات نظارت بر تخلفات اداري اشاره و خاطرنشان كرد: 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري يكي از كارآمدترين 
قوانين موجود در كشور اس��ت و اعضاي هيات عالي 
نظارت بر تخلف��ات اداري موظفند بدون تعارف نص 
صريح اين قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداري بدون 
مس��امحه برخورد كنند تا در دس��تگاه هاي اجرايي 
تخلف به جرم تبديل نشود. آيت اهلل رييسي همچنين 
قانون ارتقاي سالمت نظام اداري را از قوانين كاربردي 
دانست و بر اجراي كامل آن از طرف تمامي دستگاه ها و 
سازمان ها و پيگيري اين موضوع از سوي سازمان اداري 
و استخدامي تاكيد كرد. وي همچنين از سازمان اداري 
و استخدامي كشور خواس��ت تا با همكاري با وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات، گلوگاه هاي فس��اد را 

شناسايي و براي از بين بردن آنها اقدام كنند.
رييس جمه��ور با بي��ان اينك��ه در س��ازمان اداري و 

اس��تخدامي هم بخش اداري و هم اس��تخدامي بايد 
توأمان مورد توجه قرار گيرند، تصريح كرد: فعال تر شدن 
بخش اداري اين سازمان قطعا موجب افزايش بهره وري 
خواهد شد و بسياري از گره هاي كشور را باز و مشكالت 
را مرتفع خواهد كرد. آيت اهلل رييسي در ادامه با اشاره به 
اهميت وظايف و عملكرد مركز آموزش مديريت دولتي 
در سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: آموزش در 
دستگاه هاي اداري يكي از ضرورت ها است و كاركنان 
اداري و همه سطوح مديريتي بايد به صورت مستمر در 
معرض آموزش آيين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين، 
مصاديق تخلفات و همچنين افزايش آگاهي و دريافت 
تحليل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد 
تبيين و بصيرت افزايي قرار گيرند. به اين ترتيب مجلس 
و دولت، در كوتاه مدت برنامه ريزي براي بهبود وضعيت 
زندگي حقوق بگيران ثابت را در دستور كار قرار داده اند 
اما اين موضوع دو ابهام دارد. نخست آنكه ساير اقشار كم 
درآمد كه لزوما حقوق ثابت دريافت نمي كنند نيز بايد 
با شيوه هايي ديگر مورد حمايت قرار بگيرند و از سوي 
ديگر در صورتي كه بنا باش��د كشور با موج جديدي از 
تورم مواجه شود، كار دشوار خواهد شد. به دنبال همين 
موضوع است كه نماينگان مجلس از لزوم پيگيري هرچه 
س��ريع تر وضعيت بازار ارز و برنامه ريزي براي كاهش 
سخن گفته اند و حتي بناست اين موضوع به طور خاص 
در كميسيون اقتصادي نيز بررسي شود.  روز گذشته 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
ورود اين كميسيون به موضوع نوسانات بازار ارز و افزايش 
نرخ دالر در جلسه روز چهارشنبه اين كميسيون خبر 
داد. محمدرضا پورابراهيمي اظهار كرد: كميس��يون 
اقتصادي مجلس چهارشنبه هفته جاري جلسه اي با 
وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي براي بررس��ي 
وضعيت بازار ارز تش��كيل مي ده��د. آنطور كه فعاالن 
اقتصادي مي گويند، يكي از اصلي ترين معضالتي كه در 
تمام سال هاي گذشته اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار 
داده، عدم ثبات بوده است. موضوعي كه چه براي مردم 
در سطح مديريت معيشت و چه براي فعاالن اقتصادي 
براي برنامه ريزي هاي تازه و سرمايه گذاري هاي جديد 
مشكل آفرين شده است. بايد ديد آيا ماجراجويي جديد 
نرخ دالر، منج��ر به تالطم جدي��دي در اقتصاد ايران 
مي شود يا دولت و مجلس در كوتاه مدت، راهكاري 

كارگشا براي عبور از شرايط فعلي پيدا مي كنند. 
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واكنش ايران به اظهارات 
تهديدآميز زلنسكي

مشاور تيم مذاكره كننده ايران در صفحه توييترش به 
اظهارات تهديدآميز رييس جمهور اوكراين عليه ايران 
در زمينه ادعاي به كار رفتن پهپادهاي ايراني در جنگ 
روسيه عليه اوكراين، واكنش نشان داد. سيد محمد 
مرندي، مشاور تيم مذاكره كننده ايران در مذاكرات 
هسته اي در صفحه توييترش در واكنش به يك خبر 
شبكه بي بي سي مبني بر اينكه »كي يف درباره حمايت 
از روس��يه به ايران هشدار مي دهد«، نوشت: اوكراين 
در صورت هر گونه اق��دام خصمانه از جانب كي يف، 
با پيامدهاي بس��يار بزرگ تري مواجه خواهد ش��د. 
واكنش مرندي در پي اين مطرح مي شود كه به نوشته 
بي بي سي، ولوديمير زلنسكي، رييس جمهور اوكراين 
»به ايران درباره حمايت از روسيه هشدار داده و گفت 
كه اين كار نتيجه عكس خواهد داشت.« بي بي سي در 
ادامه به ادعاي زلنسكي مبني بر به كار رفتن پهپادهاي 
ايراني در جنگ روسيه عليه اوكراين پرداخته و به نقل 
از او نوشت: ما مي دانيم كه راهنماهاي ايراني طريقه 
اس��تفاده از اين پهپادها را به تروريس��ت هاي روس 
آموزش داده اند و تهران به كل در اين باره سكوت كرده 
است. زلنسكي در ادامه گفت: اگر ايران به دروغ گويي 
درباره اين موضوع واضح ادامه بدهد، به اين معناست 
كه جهان تالش هاي بيش��تري خواهد كرد تا درباره 
همكاري تروريستي ميان رژيم هاي روسيه و ايران و 
اينكه روسيه چه بهايي براي اين همكاري مي پردازد، 
تحقيق كند. اوكراين و متحدانش مدعي هستند كه 
روسيه از پهپادهاي ساخت ايران در جنگ عليه اين 
كش��ور استفاده مي كند. واش��نگتن چند ماه پيش، 
مدعي ش��ده بود اطالعاتي در دس��ت دارد كه نشان 
مي دهد ايران برنامه دارد به روسيه صدها پهپاد براي 
استفاده در جنگ اوكراين بفروشد و مقامات روس قرار 
اس��ت آموزش هاي الزم را براي روش استفاده از اين 
پهپادها در ايران درياف��ت كنند. عالوه بر اين، دولت 
امريكا پيش تر مدعي شده بود پهپادهاي ساخت ايران 
در يمن و اتيوپي نيز به كار رفته اند. مقامات روس��يه 
اين ادعا را »بي اساس« تلقي كرده و گفته اند، روسيه 
از پهپادهاي ساخت خودش در جنگ اوكراين استفاده 
مي كند. حسين اميرعبداللهيان روز شنبه در حاشيه 
نشست هماهنگ كنندگان ملي گروه دوستان دفاع 
از منش��ور ملل متحد در پاسخ به اين ادعاي مقامات 
غربي و امريكايي در مورد ارس��ال پهپاد و موشك از 
سوي ايران به روس��يه و اينكه تهران اين ابزارها را در 
اختيار مس��كو قرار داده است، تصريح كرد: اظهارات 
آنها در مورد بخش موشكي كامال غلط است و بخش 
پهپاد درست است. ما تعداد معدودي پهپاد ماه هاي 
قبل و پيش از جنگ اوكراين در اختيار روس��يه قرار 
داديم. او با اش��اره به موضع ايران در ارتباط با جنگ 
روس��يه و اوكراين و با تاكيد ب��ر اينكه »ما يك طرف 
جنگ در اوكراين نيستيم و اين موضوع را به مقامات 
اوكراين نيز اعالم كرده ايم« افزود: به مقامات اوكرايني 
تاكيد كرده ايم كه اگر مس��تنداتي در مورد استفاده 
از پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين توس��ط روسيه 
دارد در اختيار ما قرار بدهند. در همين چارچوب دو 
هفته پيش هيات دفاعي ما براي بررسي اين موضوع 
و برگزاري يك نشست مشترك با اوكرايني ها در اين 
زمينه به يك كش��ور اروپايي رفت ولي در دقيقه ۹0 
طرف اوكرايني  در جلس��ه حضور پي��دا نكرد و علت 
آن نيز فش��ار امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي به 
خصوص آلمان بود. آنها به طرف اوكرايني گفته بودند 
كه ما مي خواهيم اي��ران را به خاطر موضوع پهپادها 
تحريم كنيم و حاال شما مي خواهيد در يك نشست 
مش��ترك با ايراني ها حضور پيدا كنيد و با آنها قهوه 
بخوريد. اميرعبداللهيان همچني��ن به گفت وگوي 
چند روز پيش خود با وزير امورخارجه اوكراين اشاره 
و تصريح كرد: بار ديگر در اين گفت وگوي تلفني نيز 
تاكيد كرديم كه اگر طرف اوكرايني مستنداتي مبني 
بر استفاده از پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين توسط 
روسيه وجود دارد به ما ارايه كند و در اين زمينه توافق 
كرديم كه آنها مستنداتشان را در اختيار ما بگذارند و 
قرار اس��ت چنانچه طرف اوكرايني بر عهدش پايبند 
بماند طي روزهاي آينده بتوانيم اين موضوع را بررسي 
كنيم و مستندات آنها مورد توجه ماست. اين ديپلمات 
عاليرتبه ايراني گفت: اگر براي ما ثابت شود كه روسيه 
از پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين اس��تفاده كرده 

است ما نسبت به اين مساله بي تفاوت نخواهيم بود.

كميسيون مشترك نيروهاي 
مسلح ايران و عراق تشكيل شود

رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح گفت: دو كشور 
ايران و عراق بايد در س��طوح مختلف رايزني هايي 
را به صورت برنامه ريزي ش��ده داش��ته باش��ند تا 
بتوانند با استفاده از تشكيل كميسيون مشترك، 
همكاري هاي بيش��تر و موثرتري را با هم داش��ته 
باشند. سردار سرلشكر محمد باقري رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با »ثابت 
محمدالعباسي« وزير دفاع جديد عراق كه به تازگي 
از مجلس رأي اعتماد گرفت، درباره همكاري هاي 
دفاعي و مبارزه با تروريسم به صورت تلفني گفت وگو 
كرد. سرلشكر باقري در ابتدا ضمن تبريك به »ثابت 
محمدالعباسي« به عنوان وزير دفاع جديد كشور 
عراق گفت: جنابعالي از افراد خوشنام و داراي سوابق 
مديريتي خوب و شايسته اي هستيد كه اين شاخصه 
مي تواند پشتوانه خوبي براي شما در اين مسووليت 
مهم و خطير باشد. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
با اش��اره به جايگاه مقام واالي ش��هدا، به خصوص 
شهيدان مبارزه با تروريسم و داعش، سردار سرلشكر 
شهيد حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس كه 
در تاريخ دو كشور ماندگار هستند، خاطرنشان كرد: 
وضع موجود روابط نظامي دو كشور در سطح انتظار 
بنده نيست و مردم و نيروهاي مسلح دو كشور بايد 
شاهد روابط بسيار عالي با يكديگر باشند و اين امر 

مهم از مسووليت هاي مهم من و شما است.

افزايش تورم خدمات 
در سال جاري

ش��اخص قيم��ت توليدكنن��ده در بخش ه��اي 
خدمات در تابس��تان امسال نسبت به فصل قبل 
١٦.٢ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
٥٦.١ درص��د و در چهار فص��ل منتهي به فصل 
جاري نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل ٤٩.٧ 

درصد افزايش داشته است.
بر اس��اس گزارش اخير مركز آمار اي��ران با عنوان 
»شاخص قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات- 
فصل تابستان ١٤٠١ )بر مبناي سال پايه ١٣٩٥(« 
آمده اس��ت كه در تابس��تان س��ال جاري درصد 
تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده بخش هاي 
خدمات نس��بت به فصل قبل )تورم فصلي( ١٦,٢ 
درصد است كه در مقايسه با همين اطالع در فصل 
قب��ل )١٣.٨درص��د(، ٢.٤ واحد درص��د افزايش 

داشته است.
ب��ه عبارت��ي، ميانگين قيم��ت دريافتي توس��ط 
ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد خدماتش��ان 
در داخل كشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به 
فصل قبل، ١٦.٢ درصد افزايش دارد. در اين فصل 
بيشترين تورم فصلي با ٣٠.٧ درصد مربوط به گروه 
»فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا« 
و كمترين تورم فصلي با ٤.٨ درصد مربوط به گروه 

»اطالعات و ارتباطات« است.
همچني��ن درص��د تغيي��رات ش��اخص قيمت 
توليدكننده بخش هاي خدمات نس��بت به فصل 
مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
تابستان امسال ٥٦,١ درصد بوده كه در مقايسه با 
همين اطالع در فصل قبل )٤٩.٤ درصد(، ٦.٧ واحد 

درصد افزايش داشته است.
ب��ه عبارت��ي، ميانگين قيم��ت دريافتي توس��ط 
ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد خدماتش��ان 
در داخل كشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به 
فصل دوره مشابه س��ال قبل، ٥٦.١ درصد افزايش 
دارد. در اين فصل بيش��ترين ت��ورم نقطه به نقطه 
با ١١٧.١ درص��د مربوط به گ��روه »فعاليت هاي 
خدماتي مرب��وط به تامين جا و غ��ذا« و كمترين 
تورم نقطه به نقطه ب��ا ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه 

»اطالعات و ارتباطات« است.
در فصل تابستان ۱40۱، درصد تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده بخش ه��اي خدمات در چهار 
فصل منتهي به تابس��تان امس��ال نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل ٤٩,٧ درصد است كه در مقايسه 
با همين اطالع در فصل قب��ل )٤٧.٣ درصد(، ٢.٤ 

واحد درصد افزايش داشته است.
ب��ه عبارتي، ميانگي��ن قيمت دريافتي توس��ط 
ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد خدماتشان 
در داخل كشور، در چهار فصل منتهي به تابستان 
١٤٠١ نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل، ٤٩.٧ 
درص��د افزاي��ش دارد. در اين فصل بيش��ترين 
تورم س��االنه ب��ا ٩٦.٤ درصد مربوط ب��ه گروه 
»فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا« 
و كمترين تورم س��االنه با ٢٥.٥ درصد مربوط به 

گروه »اطالعات و ارتباطات« است.

درگاه قديمي مجوزها
غيرفعال مي شود

وزارت اقتصاد در نامه اي به وزارت صمت خواستار 
تس��ريع در تعيين تكليف پروانه هاي صنفي شد و 
تأكيد كرد: با توجه به تعدد ش��كايات و اعتراضات 
كه از بزرگ ترين فعاالن اقتصادي كشور محسوب 
مي ش��وند، آخرين مهلت اتصال س��امانه ايرانيان 
اصناف ب��ه درگاه مل��ي مجوزه��ا ۱۵ آذر ۱40۱ 
 تعيين شده و بعد از اين تاريخ درگاه قديم مجوزها 

)asnaf.g4b.ir( غيرفعال خواهد شد.
هادي سبحانيان - معاون سياست گذاري اقتصادي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي - در نامه اي به س��يد 
مهدي نيازي - معاون هماهنگي محيط كسب و كار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت - با موضوع آخرين 
مهلت بروز رساني و غير فعال شدن درگاه قديمي 
مجوزهاي اصناف از آخرين مهلت اين دستگاه براي 

اتصال به درگاه جديد خبر داد.
در اين نامه تأكيد ش��ده اس��ت: پس از ابالغ قانون 
اصالح مواد )۱( و )۷( قانون اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل )44( مصوب اسفند ۱3۹۹، رويكرد درگاه 
ملي مجوزها )asnaf.g4b.ir قديم( براساس اين 
قانون، تغيير و فرآيند ثبت و درخواست مجوز براي 
متقاضيان با مالحظات جديد در نسخه جديد درگاه 
ملي مجوزها )mojavez.ir( طراحي و پياده سازي 
شد كه از اسفند۱400، ۵2 مجوز وزارت صمت به 

اين درگاه متصل شد.
وي همچنين در ادامه اي��ن نامه خطاب به معاون 
هماهنگي محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: پس از تغيير زيرساخت درگاه ملي 
مجوزها به نسخه جديد )mojavez.ir(، نسخه 
قديم آن صرفا به دليل ارايه خدمات به مجوزهاي 
صنفي كشور )احراز هويت و دسترسي به سرويس 
گواهي ۱۸۶ مالياتي( فعال ماند. لذا، ضرورت اتصال 
مجوزهاي صنفي به درگاه جديد مجوزها و مهلت 
تعيين شده براي تحقق اين موضوع طي مكاتبات 
در تاري��خ ۱400/۱۱/۱۶ و  ۱40۱/2/۵ به مراجع 
مربوطه در وزارت صمت و اتاق اصناف ايران اعالم 
شده، اما به دليل تاخير و عدم پاسخ به درخواست ها 
و مكاتبات اشاره شده، به نظر مي رسد، برنامه ريزي 

مناسبي براي اين منظور انجام نشده است.
سبحانيان در اين نامه همچنين تأكيد كرد: با توجه 
به تعدد شكايات و اعتراضات متقاضيان مجوزهاي 
صنفي كه از بزرگ ترين فعاالن اقتصادي كش��ور 
محسوب مي ش��وند؛ آخرين مهلت اتصال سامانه 
ايراني��ان اصناف ب��ه درگاه ملي مجوزه��ا از تاريخ 
۱40۱/۹/۱۵ تعيين و بعد از اين تاريخ درگاه قديم 

مجوزها )asnaf.g4b.ir( غيرفعال خواهد شد.

حقوقجديددرميانهافزايشقيمتهاميرسد

دربيانيهوزارتاطالعاتاعالمشد

رييسقوهقضاييه:

اقتصاد ايران، در روياي ثبات

دستگيري 26 تروريست تكفيري مرتبط با فاجعه شاهچراغ

محاكمهومجازاتعناصراغتشاشاتاخيرزودترانجامشود

وزارت اطالعات در اطالعيه دوم خود درباره فاجعه 
تروريستي حرم شاهچراغ از شناسايي و دستگيري 
كليه عوامل هدايت صحنه، عملياتي و پشتيباني آن 

اقدام تروريستي خبر داد.
پي��رو اطالعيه مورخ نهم آبان م��اه جاري پيرامون 
دستگيري تعدادي از عوامل عملياتي و پشتيباني 
فاجعه تروريستي حرم حضرت احمدبن موسي )ع(، 
اينك بخش ديگري از اطالعات به دست آمده را به 

استحضار مّلت شريف ايران مي رساند: 
۱. سلسله عملياتي كه سربازان گمنام امام زمان )عج( 
بالفاصله پس از وقوع فاجعه تروريس��تي چهارم آبان 
ماه آغاز كرده بودند، به صورت ش��بانه روزي و بي وقفه 
اس��تمرار پيدا كرده اس��ت. اين پيگيري ه��ا در ابعاد 
اطالعات��ي، ضداطالعاتي، امنيت��ي و فني در جريان 
بوده و يكي از پيچيده ترين و گس��ترده ترين عمليات 

ضدتروريستي اين وزارت را رقم زده است.
2. مجموعه رصدها، تحقيق��ات و عمليات صورت 
گرفته تاكنون منجر به شناس��ايي و بازداشت كليه 
عوامل هدايت صحنه، عملياتي و پشتيباني آن اقدام 
تروريستي شد. مضاف بر آن تعداد ديگري از عواملي 
كه براي عمليات مش��ابه وارد كشور شده بودند نيز 
بازداشت شدند. بدين ترتيب تاكنون 2۶ تروريست 

تكفيري دستگير شده اند.

3. كليه افراد دستگير ش��ده، غيرايراني و با مليت هاي 
جمهوري آذربايجان، تاجيكستان و افغانستان هستند.

4. عنصر اصل��ي هدايت و هماهنگ كنن��ده عمليات 
در داخل كش��ور، تبعه جمهوري آذربايجان بوده كه از 
فرودگاه بين المللي حيدرعلي اف در باكو پرواز و از مرز 
هوايي فرودگاه امام خميني )ره( وارد كشور شده است. 
اين فرد پس از رس��يدن به تهران خبر حضور خود را به 
عنصر هماهنگ كننده در جمه��وري آذربايجان اعالم 
نمود. بالفاصله از طريق س��رپل عمليات��ي داعش در 
افغانستان با شبكه اتباع خارجي داعش نيز ارتباط گرفته 

و حضور خود در تهران را به اطالع آنها رسانده است.
۵. عنصر پشتيباني كننده صحنه عمليات در شيراز، 
فردي افغانستاني به نام »محمد رامز رشيدي« با نام 
مستعار »ابوبصير« و عامل تيراندازي در حرم مطهر 
به نام »سبحان كمروني« با نام مستعار »ابوعايشه« 

كه تبعه تاجيكستان بود.
۶. تروريست هاي مذكور، در استان هاي فارس، تهران، 
البرز، كرمان، قم و خراس��ان رضوي مورد تعقيب قرار 
گرفته و دستگير شده اند. تعدادي از آنها نيز در مرزهاي 

شرقي و هنگام فرار از كشور بازداشت شدند.
۷. نفراتي از تروريست هاي يادشده، در حال آماده سازي 
و فراهم آوردن تمهيدات الزم براي عمليات تروريستي 
ديگري من جمله در زاه��دان بودند. به عبارت ديگر، 

خون هاي مطهر و به ناحق ريخته شهداي مظلوم حرم 
حضرت احمدبن موسي )ع( موجب كشف مقاصد 
و اهداف بعدي جنايت كاران تكفيري و پيش گيري 

از چند عمليات تروريستي ديگر شد.
۸. رص��د و تحقيق��ات همه جانبه اطالعات��ي و فني، 
همچنان به صورت همه جانبه، شبانه روزي و سراسري 
ادام��ه دارد و همانطور كه در اطالعيه هاي پيش��ين 
اشاره شد، تا شناس��ايي و مجازات آخرين تروريست 
تكفيري دخي��ل در فاجعه حرم ش��اهچراغ، چه در 
داخل و چه در خارج از كش��ور باش��ند، ادامه خواهد 
يافت. قطعًا »آرتين«هاي مغموِم وطن، گرفتِن انتقاِم 

»آرشام«هاي پرپر شده را خواهند ديد ان شاءاهلل. 
در پايان دو نكته را متذكر مي شويم: 

اواًل( چنان كه قباًل اعالم شد، سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در همه مراحل تحقيقات و عمليات پيش گفته، 
از همكاري تمام عيار مردمي برخوردار بودند كه ضمن 
تقدير خاضعانه و صميمانه به پيشگاه مردم عزيز، تقاضا 
دارد كه همچون گذشته فرزندان مجاهد و گمنام خود 

را در اين ماموريت حساس مساعدت فرمايند.
ثانيًا( پ��س از وقوع حادث��ه غمبار صدراالش��اره، 
تعدادي از بلندگوهاي وابسته به دشمناِن شناخته 
ش��ده مّلت ايران و دنباله هاي داخل��ي آنها، به طور 
مستقيم و غيرمس��تقيم عملياِت تروريستي شيراز 

را به جامعه اطالعاتي پرافتخار كشور منتسب كردند 
تا )به زعم آن ها( اغتشاشات داخلي را مهار نمايند!

وزارت اطالع��ات ضمن محفوظ دانس��تن حق پيگرد  
قانوني نس��بت به عناصر عنوِد دامن زننده به آن اتهام 
ناجوانمردان��ه و خائنانه، اعالم مي نماي��د كه يافته ها 
از اظه��ارات عناصر تكفيري بازداش��ت ش��ده، مبين 
سوءاس��تفاده تكفيري ها از فضاي اغتشاشات و ناامني 
براي انجام اقدامات تروريس��تي بوده اس��ت. اعترافات 
جداگانه چندتن از تروريست ها حاكي است كه به دنبال 
وقوع اغتشاشاتي در كشور، فراخواني از عناصر تكفيري 
براي انج��ام عمليات در جاي جاي كش��ورمان صورت 
گرفته است. اين دقيقًا مضموِن همان عمليات تركيبي 
است كه در بيانيه تبييني مش��ترك اين وزارت خانه و 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي مورد 
اش��اره قرار گرفت. بدين ترتيب كساني كه آن جنايت 
وحشيانه و بي سابقه را به جامعه اطالعاتي كشور منتسب 
كرده ان��د، در واقع نقش مكمل عمليات تروريس��تي و 
جنگ رواني داع��ش را ايفا نموده اند و از اين جهت بايد 
پاسخگوي مش��اركت خويش در س��ناريوي خون بار 

داعشي-صهيونيستي باشند.   
»و سيعلُم الذين ظلُموا اي ُمنقلٍب ينقِلُبون«

والسالم علي من اّتبع الهدي
روابط عمومي وزارت اطالعات

رييس قوه قضاييه گفت: همكاران قضايي هر چه زودتر 
در راستاي محاكمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببين 
اغتشاشات اخير اقدام كنند. حجت االسالم محسني اژه اي 
طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، ضمن 
قدرداني از مردم بصير و واليتمدار ايران اسالمي كه در 
روز سيزدهم آبان روز مبارزه با استكبار جهاني با حضور 
حماس��ي خود در راهپيمايي هاي سراسر كشور غيرت 
ديني و ملي خ��ود را به رخ جهانيان كش��اندند، اظهار 
كرد: مردم عزيز ايران اس��المي با حضور حماسي خود 
در راهپيمايي روز س��يزدهم آبان، چند موضوع و مقوله 
را به برجستگي هر چه تمام به منصه ظهور رساندند؛ كه 
از جمله آنها مي توان به پافش��اري بر اقامه حق و عدل، 
وفاداري به ارزش هاي ديني و انقالبي، پيروي از منويات 
امام راحل و مقام معظم رهب��ري، تنفر و انزجار قلبي از 
مستكبرين عالم و در رأس آنها امريكا، اشاره كرد. رييس 
قوه قضاييه كه در راهپيمايي روز ۱3 آبان در صفوف مردم 
حضور يافت و به صورت چهره به چهره هم با تعدادي از 
راهپيماي��ان گفت وگو كرد، اف��زود: همچنين مردم در 
جريان راهپيمايي هاي حماسي خود در سراسر كشور در 
روز سيزدهم آبان از تمامي نيروها و دستگاه هاي امنيتي 
خواستند تا با آشوبگران و مخالن امنيت كشور در ميدان 
يك برخورد قاطع داشته باشند و هرچه زودتر عناصر و 

مسببين اصلي قضاياي اخير را شناسايي و دستگير كنند.  
وي بيان داش��ت: مردم ما در همه راهپيمايي هاي اخير 
خود از جمله راهپيمايي روز سيزدهم آبان اين درخواست 
جدي را از قوه قضاييه داش��تند كه با عناصر و مسببين 
اصلي جنايت هاي صورت گرفته برخورد قاطع و سريع 
داشته باشد و محاكمه و مجازات بازدارنده آنها را مطابق 
با قانون، اجرايي و عملياتي كند. محسني اژه اي تصريح 
كرد: از همان روزهاي نخس��ت قضاي��اي اخير مقامات 
قضايي از دس��تگاه هاي امنيتي و انتظامي خواستند تا 
عناصر اصلي اغتشاشات و آشوب ها را شناسايي، دستگير 
و معرفي كنند؛ در اين زمينه، توفيقات خوبي حاصل شده 
و اي��ن روند ادامه دارد؛ بر همين اس��اس بار ديگر تاكيد 
مي كن��م عناصري كه در قضاياي اخي��ر مرتكب قتل و 
جرح ديگران شدند، با خود سالح به همراه داشتند، اموال 
مردم را به آتش كشيدند، در نظم اجتماعي اختالل ايجاد 
كردند، مانع از كسب و كار مردم شدند، خوف ايجاد كردند 
و آرامش مردم را به هم زدند، هر چه زودتر شناسايي و به 
دستگاه قضايي معرفي شوند.  رييس قوه قضاييه همچنين 
ضمن اشاره به دستگيري و آغاز فرآيند محاكمه برخي 
عناصري كه در جريان قضاياي اخير مرتكب قتل شدند، 
تصريح كرد: باي��د هر چه زودتر تمامي اف��رادي كه در 
جريان اغتشاشات اخير متركب قتل شدند، شناسايي و 

به دستگاه قضايي معرفي شوند. محسني اژه اي در ادامه 
مجدداً به مقامات ذيربط قضايي تاكيد كرد: همانطور 
كه از روز اول گفتيم صف معترضين و افراد تحت تأثير 
هيجانات از عناصر اصلي كه دست به جنايت زده اند 
و دس��تور گرفته از دش��من هس��تند جدا است؛ لذا 
همكاران قضايي هر چه زودتر در راس��تاي محاكمه 
و مجازات بازدارنده عناصر و مس��ببين اغتشاش��ات 
اخير اقدام كنند. رييس قوه قضاييه در همين راستا 
به معاون اول خود و دادستان كل كشور دستور داد تا 
روند تكميل پرونده هاي عناصر اصلي اغتشاشات اخير 
را به صورت روزانه پيگيري كنند و مس��اعدت هاي 
الزم را به مقامات ذيربط قضايي كه مسوول تكميل 

پرونده اين عناصر هستند، داشته باشند. 
محسني اژه اي با اشاره به »عيان شدن ماهيت قضاياي 
اخير براي تمامي قضات و مقام��ات ذيربط قضايي« به 
تبيين و تشريح موادي از قانون مجازات اسالمي و مشخصًا 
ماده 2۷۹ تا 2۸۸ اين قان��ون ناظر بر جرايم »محاربه«، 
»افس��ادفي االرض« و »بغي« و مصاديق و مجازات آنها 
پرداخت و در همين راستا توصيه هايي تخصصي را خطاب 
به مقامات قضايي مطرح كرد و گفت: در جريانات اخير 
كساني هستند كه مشمول يكي از اين مواد يا حتي بيش از 
اين مواد هستند؛ قضات اين موارد را با دقت تطبيق دهند؛ 

ممكن است فردي يك فعل مرتكب شده باشد كه عناوين 
متعددي ب��ر آن صدق كند؛ در اينجا هم قانون تكليف را 
روشن كرده است؛ براي نمونه، كسي كه سالح گرم يا سرد 
در دس��ت گرفته و از آن استفاده كرده و براي همراهي با 
دش��من يا به عنوان عامل دشمن، امنيت كشور را به هم 
زده و در مح��دوده اي خوف ايجاد ك��رده و در عين حال 
كسي را هم به قتل رسانده، اين فرد را هم مي توان قصاص 
كرد و هم عناوين ديگري ب��ر آن صدق مي كند. رييس 
قوه قضاييه در همين راس��تا گفت: اين موضوع روش��ن 
است كه مستكبرين عالم يعني امريكا، صهيونيست ها، 
انگليس و برخي ديگر با تمامي توان و با يك سري اقدامات 
تركيبي در راستاي مقابله با نظام و ضربه زدن به امنيت 
كشور ما، اقدام مي كنند و پشت قضاياي اخير هستند و 
در داخل نيز برخي وابس��تگان و نفوذي هاي آنها همان 
منويات را با همان نيت اجرا مي كنند.  محسني اژه اي با 
اشاره به سخن افرادي كه در داخل مي گويند نبايد همه 
اين قضاياي اخير را به دشمن نسبت داد، اظهار داشت: 
حتمًا اش��كاالتي نيز وجود دارد كه دش��من بخواهد از 
اين اشكاالت سوءاستفاده كند و بايد به اين موضوعات 
رسيدگي جدي داشت اما ترديد نداريم كه دشمن تمامي 
اقدامات سخت و نرم و تركيبي خود را در راستاي تالش 
براي متوقف كردن قطار پيشرفت انقالب به كار گرفت.



روز گذشته قيمت دالر با روند افزايشي آغاز به كار كرد 
و ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان در بازار معامله شد. 

با نزديك ش��دن به اواسط س��ومين هفته آبان ۱۴۰۱ 
قيمت دالر با حركت صعودي آغاز به كار كرد. اين روند 
كه روز گذشته اندكي نزولي بود حكايت از ورود جريان 

سرمايه به بازار كشور و افزايش تقاضا دارد.
تقاضايي كه به اعتقاد فعاالن بازار در ميدان فردوس��ي 
و صرافي هاي مجاز با تش��كيل صف هاي طوالني خود 
را نش��ان مي دهد و تح��ركات بازارهاي م��وازي نيز بر 
م��دار افزايش قيمت دالر در ب��ازار معامالت تهران در 

حركت است.
بانك مركزي اسامي ۳۱ شعبه از بانك هاي ملي، ايران، 
ملت، تجارت و صادرات را منتش��ر كرد كه متقاضيان 
مي توانند با مراجعه به آنها ۲ هزار يورو يا ۲ هزار دالر ارز 
سهميه اي دريافت كنند. بر اين اساس، متقاضيان ارز 
مي توانند عالوه بر مراجعه به صرافي ها به شعب منتخب 

بانك هاي مذكور مراجعه كنند.
به نظر مي رسيد اين ارزپاشي نهاد پولي كشور قيمت 
دالر را در ب��ازار معامالت ارزي كاه��ش دهد اما ديروز 
قيمت دالر بيش از پيش بيني دالر فردايي در روز قبل 
بازگشايي شد. در نخستين ساعات روز دوشنبه ۱۶ آبان 
۱۴۰۱ دالر با قيمت ۳۶ هزار و ۸۰ تومان معامله شد و در 

ساعات بعدي نيز با روند صعودي همراه بود.
قيمت دالر عص��ر ديروز با نوس��ان رو به ب��اال در بازار 
معامالت با قيمت ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان معامله شد و از 
نيمه كانال ۳۶ هزار تومان هم فراتر رفت. در بازارهاي 
موازي نيز قيمت دالر سقف هاي جديدي را پشت سر 
گذاش��ت. دالر هرات وارد كانال ۳۵ هزار تومان شد و با 
۸۰۰ تومان افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ 
۳۵ هزار و ۳۸۰ تومان معامله ش��د. درهم امارات نيز با 
روند افزايش��ي، با كانال ۱۰ هزار تومان فقط ۵۰ تومان 

فاصله داشت و به قيمت ۹ هزار و ۹۵۰ تومان رسيد.

   افزايش قيمت دالر
 با خريد چمدان هم سو شد

به گزارش تجارت نيوز، كارشناسان و تحليل گران بازار 
از ابتداي س��ال تاكنون چنين روزهايي را براي قيمت 
دالر پيش بيني كرده بودند اما معامله گران كف بازار از 
الگوي ابداعي چمدان مي گويند. الگويي كه پايه  علمي 
ندارد اما از روند افزايشي سفرها در روزهاي اخير حكايت 
دارد. آنها با توجه به اين الگوي ابداعي معتقدند در بازار 
همسايه يعني خيابان منوچهري، خريد ساك و چمدان 
سير صعودي گرفته اس��ت. از نگاه آنها اين رفتار يعني 
ميزان س��فر زياد است و بخشي از اين سفرها مي تواند 

تقاضاي ارزي را به همراه داشته باشد.
حتي برخي از معامله گران مدعي بودند فروشنده هاي 
چمدان به آنها گفته اند، در اين دو هفته مثل شب عيد 
كار كرده اي��م. اكو ايران همچني��ن از حضور و دخالت 
نيروي انتظامي براي متفرق ك��ردن خريداران ارز در 
ميدان فردوس��ي گفته كه در شرايط مش��ابه نيز اين 
نهاد به كمك بازارساز آمده است تا هيجانات آني بازار 
را كنت��رل كند. در كارزار صف متقاضي��ان دالر از يك 
سو و سياست هاي جديد بانك مركزي از سوي ديگر، 
فعال پيروز ميدان قيمت دالر است كه در حال تصاحب 
سطوح قيمتي جديد اس��ت و رسيدن به دالر ۳۲ هزار 
توماني را به رويا تبديل كرده است. اين در حالي است كه 
در ابتداي هفته بانك مركزي در مطلبي از عرضه سنگين 
ارز در معامالت نيمايي خبر داد كه تنها براي يك سوم 

آن تقاضا وجود داشت.

   افزايش انتظارات تورمي و قيمت دالر 
در همين راستا محمود جام س��از، كارشناس مسائل 
اقتصادي با تاكيد بر تاثير روند توافقات برجام بر قيمت 
دالر به تجارت نيوز گفت: اواخر مرداد ماه س��ال جاري 
روند قيمت دالر تحت تاثير اخبار مساعد از سوي طرف 
امريكايي درباره توافقات هسته اي برجام و نزديك شدن 
مذاكرات به نتيجه مطلوب، كاهش��ي شد. در مقابل با 
تغيير مطالبات ايران و تقاضاه��اي جديد قيمت دالر 

روند افزايشي به خود گرفت.
او ضمن تاكيد بر انتظارات تورمي جامعه بر قيمت دالر 
افزود: در شرايطي كه قيمت ها نوسان شديد دارد، تورم 
باالي ۵۰ درصدي داريم و بانك مركزي نيز ذخاير ارزي 
محدودي دارد توانايي نهادهاي پولي براي تعيين قيمت 
دالر كاهش مي يابد ضمن اينكه بانك مركزي نيز با وجود 
اختيارات نامحدود به دليل كمبود منابع ارزي توانايي 

كنترل بازار و قيمت  دالر را نمي تواند داشته باشد.
جام ساز با اش��اره به اوضاع نامساعد سياسي در سطح 
بين المللي، اعتراضات اجتماعي داخلي و عدم اطمينان 
از حصول توافق برجام خاطرنشان كرد: در اين شرايط 
انتظ��ارات تورمي بيش از گذش��ته در جامعه ش��كل 
مي گيرد و با وجود تنگناي ارزي ناش��ي از تحريم ها و 
كاه��ش درآمدهاي ارزي تواناي��ي كنترل قيمت دالر 

بسيار محدود مي شود اين در حالي است كه تصميمات 
و اختيارات بدون توجه به منابع گرفته ش��ده و نهاينا 
افزايش قيمت فعلي دالر را رقم زده است. اين كارشناس 
اقتصادي روند قيم��ت دالر را با وجود ش��رايط فعلي 
حاكم بر بازار افزايش��ي پيش بيني كرد. يك تحليلگر 
اقتصادي ضمن تش��ريح داليل افزايش قيمت  در بازار 
ارز، چند توصيه به بان��ك مركزي براي كنترل قيمت 

دالر عنوان كرد.
وحيد ش��قاقي ش��هري در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
تحوالت اخير بازار ارز اظهار كرد: سه عامل تاثيرگذار بر 
بازار ارز از جمله ناترازي ارزي، تجاري، انتظارات تورمي 
و نااطميناني هاي سياسي هس��تند كه درباره ناترازي 
ارزي بايد گفت كه اكنون منابع ارزي رو به بهبود است و 
در رابطه ناترازي تجاري نيز تحت تاثير افزايش صادرات 
نفتي و غيرنفتي، ناترازي تجاري نيز برطرف شده است.

وي ادامه داد: قيمت جهاني نفت طي دو سال از ۳۵ دالر 
در هر بشكه به ۹۰ دالر افزايش يافته كه تحت تاثير اين 
موضوع، صادرات نفت نيز افزايش يافته اس��ت. عالوه 
بر اين، از آنجاكه قيمت نف��ت افزايش يافته، صادرات 

فرآورده هاي نفتي و غيرنفتي نيز افزايش يافته است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه منابع ارزي بانك 
مركزي نسبت به دو سال گذشته وضعيت بهتري دارد، 
گفت: در زمينه انتظارات تورمي و نااطميناني ها اوضاع 
مناسب نيست و علت عمده اينكه در روزهاي اخير بازار 
ارز با افزايش  قابل توجه قيمت مواجه ش��ده، انتظارات 
تورمي و عدم ثبات سياس��ي است. در اين زمينه، بايد 
گفته شود كه برجام عمال از دستور خارج شده و امريكا 
و همپيمانانش بر تشديد تحريم ها بر ايران تاكيد دارند. 
همچنين، در روزهاي آينده انتخاب��ات ميان دوره اي 
امريكا انجام مي شود كه با پيروزي جمهوري خواهان، 
آنها دولت بايدن را در مس��ير برجام تحت فش��ار قرار 
مي دهند. شقاقي براي كنترل قيمت دالر چند توصيه 
به بانك مركزي كرد و گفت: با تجربه چند ساله حضورم 
در جلسات بانك مركزي و وزارت اقتصاد، چند توصيه 
به بانك مركزي ب��راي كنت��رل دالر دارم. يكي اينكه 
محدوده نوس��ان قيمت دالر را براساس ذخاير و منابع 
ارزي و ساير متغيرهاي اقتصادي مشخص كند. البته 
بانك مركزي بايد محدوده اي را مشخص كند كه توان 
كنترل و مديريت نرخ دالر در آن محدوده را داشته باشد.

اين تحليلگر اقتصادي افزود: قدم بعدي بانك مركزي 
بايد اين باش��د كه مديريت س��ختگيرانه اي بر واردات 
كااله��اي غيرضروري و س��اماندهي واردات كاالهاي 
ضروري داشته باش��د. عالوه بر اين، مقابله جدي بايد 
با قاچاق كاال و ارز انجام دهد. در اين زمينه، الزم است 
سامانه اي براي اولويت بندي واردات و نظارت بر آن ايجاد 
ش��ود. همچنين، اولويت بعدي بانك مركزي بايد اين 
باشد كه اخبار را مديريت كند و وزارت اقتصاد و وزارت 
صمت و ساير نهادهاي اقتصادي نيز براي انتشار اخبار و 

مطالب با بانك مركزي هماهنگ باشند.
وي ادامه داد: توصيه آخر براي كنترل قيمت دالر اين 
است كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي هماهنگ عمل 
كنند تا شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه نباشيم. 
با توجه به اينكه بازار س��رمايه همانند اسفنج كه آب را 
جذب مي كن��د، مي تواند نقدينگي را جذب كند؛ الزم 
است بانك مركزي و وزارت اقتصاد با هماهنگي هايي 
عالوه بر ايجاد تعادل بين بازار سرمايه و پول، نقدينگي 
را جذب بازار س��رمايه كنند تا نقدينگي سرگردان به 
سمت س��فته بازي حركت نكند. در شرايطي كه نرخ 

دالر بصورت روزانه تغيير مي كند، اين س��وال مطرح 
مي ش��ود كه در روزهاي گذشته چه اتفاق جديدي در 
اقتصاد كشور افتاده كه ما شاهد چنين جهش هايي در 
نرخ دالر هس��تيم؟ در وهله اول بايد توجه داش��ت كه 
ارزش دالر مانند هر كاالي ديگري تابع نرخ تورم است؛ 
بنابراين علي رغم اينكه دولت ها اجازه دهند ارزش دالر 
تدريجي افزايش يابد يا سعي كنند بصورت دستوري و 
براي مدتي، نرخ آن را سركوب كنند، طبيعي است كه 
همزمان با افزايش نرخ تورم، نرخ دالر هم مانند قيمت 
ساير كاالها افزايش يابد. همچنين در روزهاي گذشته 
و همزمان با جهش ارزش دالر، شاهد اظهاراتي از سوي 
برخي از كارشناس��ان بوده ايم مبني بر اينكه با كاهش 
ارزش ريال در برابر دالر، ايرانيان فقيرتر مي شوند. اين 
درحالي است كه كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ 
دالر، خود معلول نرخ باالي تورم و رشد اقتصادي پايين 
است و نه علت فقيرتر شدن افراد جامعه؛ به عبارت ديگر، 
اين نرخ باالي تورم است كه هم سبب افزايش قيمت دالر 
و هم فقيرتر شدن ايرانيان نسبت به گذشته شده است.

اما درخصوص جهش هاي اخير ارزش دالر، اين سوال 
پيش مي آيد كه در شرايطي كه همواره اقتصاد كشور با 
شرايط تورمي مزمن دست و پنجه نرم كرده است، چرا 
در روزهاي گذش��ته قيمت دالر بصورت روزانه شاهد 
چنين جهش هايي بوده اس��ت؟ اين سوال را مي توان 
اينگونه نيز مطرح كرد كه شاخص هاي اقتصادي در طي 
روزهاي گذشته، در مقايسه با ماه گذشته چه تغييرات 
معناداري را تجربه كرده اند كه ما درحال حاضر شاهد 
جهش نرخ دالر هستيم؟ براي مثال كشوري را تصور 
كنيد كه مردمان آن به داليل مختلف از جمله كيفيت 
سياست گذاري، س��رمايه اجتماعي، قابل پيش بيني 
بودن تصميمات سياست گذاران، عدم تاثيرپذيري از 
شرايط ساير كشورها، استقالل بانك مركزي و عملكرد 
مثبت آن و ... انتظار افزايش قيمت ها را ندارند و به طور 
كلي، پيش بيني مي كنند ش��رايط اقتص��ادي ثباتي 
نسبي خواهد داش��ت. در چنين شرايطي خريداران و 
سرمايه گذاران در بازارهاي مختلف عجله اي براي خريد 
كاالهاي مختلف ندارن��د و در نتيجه مكانيزم عرضه و 

تقاضا در يك حالت تعادلي قرار مي گيرد.
اين درحالي است كه در س��ال ميالدي جاري و حتي 
در كشورهايي با ثبات نسبي اقتصادي، جنگ روسيه 
و اوكراين و احتمال قطع صادرات گاز از س��وي روسيه 
به كش��ورهاي اروپايي، نقش مهمي در ش��كل گيري 
انتظ��ارات تورمي و افزايش نرخ تورم در اين كش��ورها 
بازي كرد.  به گزارش اقتصاد آنالين در كش��وري مثل 
ايران نيز انتظارات تورمي نوسان بسيار و همچنين نقش 
مهمي در تعيين نرخ دالر دارند. با وجود اينكه نرخ تورم 
در سال هاي گذشته همواره باال بوده است، اما رويدادها 
و اخبار مختلف همواره بر ثابت ماندن موقتي يا جهش 

ناگهاني نرخ دالر بسيار موثر بوده اند.
ش��ايد يكي از مهم ترين داليل تاثيرگذار بر انتظارات 
تورمي در ايران در طول س��ال هاي گذشته، مذاكرات 
براي احياي برجام بوده است. براي مثال زياد شنيده ايم 
كه همزمان با مذاكرات برجامي، بازارها راكد مي شوند؛ 
در چنين ش��رايطي خريداران با اميد به احياي برجام، 
گشايش هاي ارزي، افزايش فروش نفت و ... براي خريد 
دس��ت نگه مي دارند و تقاضا براي بس��ياري از كاالها 
كاه��ش مي يابد. مهم تري��ن عاملي كه در يك س��ال 
اخير نيز باعث ثبات بازار ارز شده بود، اميدواري به لغو 

تحريم ها در خالل مذاكرات بود.

اما در هفته هاي گذشته، همزماني ناآرامي ها در كشور و 
بي سرانجام ماندن مذاكرات برجامي سبب شده است كه 
انتظارات تورمي منفي و گمانه زني هايي مبني بر احتمال 
افزايش بيشر نرخ دالر در ميان فعاالن بازار شكل بگيرد. 
در چنين شرايطي افراد ترجيح مي دهند كه كمتر پول 
نقد نگه دارند و هر چه سريع تر آن را تبديل به يك كاالي 
امن مانند دالر كنن��د. به اين ترتيب تقاضا براي خريد 
دالر افزايش مي يابد و بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا، 
زماني كه تقاضا براي يك كاال بيش از عرضه آن باشد، 

قيمت آن كاال افزايش مي يابد.
همچنين مفهوم ديگري در اقتصاد تحت عنوان »لنگر 
اس��مي تورم« وجود دارد. اين مفه��وم همانطور كه از 
نامش مشخص است به اين واقعيت اشاره دارد كه نرخ 
تورم به چه عاملي لنگر مي شود. براي مثال در امريكا، 
با افزايش نرخ بهره، چنين تصوري به وجود مي آيد كه 
نرخ تورم كاهش خواهد يافت. اين درحالي است كه در 
ايران، نرخ تورم به نرخ ارز لنگر شده است! به عبارت ديگر 
با افزايش نرخ ارز، فع��االن بازار اينطور تصور مي كنند 
كه نرخ تورم نيز باالتر خواهد رفت و همين موضوع بر 
ش��دت تقاضا براي خريد ارز مي افزايد و سبب جهش 
قيمتي مي شود. چنين تفكر اشتباهي درخصوص قيمت 
حامل هاي انرژي نيز وجود دارد؛ براي مثال اين تصور 
وجود دارد كه با افزايش قيمت بنزين، نرخ تورم افزايش 
خواهد يافت. اين درحالي است كه اين نرخ تورم است كه 
عامل افزايش قيمت كاالهاي مختلف است و نه بالعكس.

بنابراين فارغ از انتظارات تورمي و جهش هاي روزهاي 
گذش��ته نرخ دالر، نبايد فراموش كرد كه عامل اصلي 
افزاي��ش قيمت تم��ام كاالها، نرخ باالي تورم اس��ت؛ 
چالش بنيادين و اصلي اقتصاد كش��ور كه تا براي حل 
آن اقدامات��ي اصولي و در س��طح كالن صورت نگيرد، 
نمي توان انتظار كاهش ارزش دالر يا هر كاالي ديگري 
را داشت. همچنين ش��ايد دولت ها بتوانند به صورت 
كوتاه مدت و با عرض��ه دالر تعادلي در مكانيزم عرضه 
و تقاضا و كاهش موقتي ارزش دالر ايجاد كنند؛ مانند 
سياستي كه دولت يازدهم، همزمان با امضاي برجام، 
رفع تحريم هاي بين المللي و گشايش هاي ارزي در پيش 
گرفت. اما بايد توجه داشت كه همين سياست سبب از 
بين رفتن منابع ارزي كشور و وارد كردن ضررهاي بسيار 
به توليدكنندگان داخلي شد و زمينه را براي اثرگذاري 
هر چه بيشتر بازگشت تحريم ها در سال ۹۷ فراهم كرد.

همانطور كه گفته ش��د كس��ري بودجه دولت سبب 
افزاي��ش نرخ تورم و ب��ه دنبال آن باال رفت��ن نرخ دالر 
مي ش��ود. بنابراين تنها راه حل بنيادين و اصولي براي 
كنترل و كاهش نرخ تورم، رفع كسري بودجه از طريق 
افزايش درآمدهاي عموم��ي دولت و كاهش هزينه ها 
است؛ نكاتي كه انتظار مي رود دولت سيزدهم در آستانه 
ارايه بودجه سال ۱۴۰۲ و در اين شرايط كه با جهش هاي 
پي در پي نرخ دالر روبرو بوده ايم، به آن توجه ويژه بورزد. 
همچنين براي تحقق هدف كنترل نرخ تورم و به دنبال 
آن كنترل ن��رخ دالر نبايد نق��ش تعيين كننده بانك 
مركزي و اهميت استقالل آن را فراموش كرد؛ زيرا يك 
بانك مركزي مستقل مي تواند در مقابل بريز و بپاش هاي 
دولت ها مقاومت كند و به نوعي آنها را به صرفه جويي 
در هزينه ها وادار كند. نتيجه چنين سازوكاري سبب 
مي شود كه دولت با كسري بودجه كمتري روبرو باشد 
و اس��تقراض از بانك مركزي كاه��ش يابد و در نتيجه 
كاهش رش��د نرخ پايه پولي و نقدينگي، تورم نيز قابل 

كنترل است.

اخبار 
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خوش بيني خاندوزي
 نسبت به آينده بازار ارز

وزي��ر امور اقتصادي و دارايي از به نتيجه رس��يدن 
اقدامات بانك مركزي در مورد ساماندهي بازار ارز 
اظهار خوش بيني كرد و گفت: طي روزهاي آينده 
شاهد به ثمر نشستن اين اقدامات در مديريت بازار 

ارز خواهيم بود.
س��يد احس��ان خاندوزي در گفت وگو با ايس��نا، 
درمورد افزايش قيمت دالر طي روزهاي گذشته و 
آينده اين بازار اظهار كرد: بانك مركزي جمهوري 
اسالمي به عنوان متولي اصلي مديريت بازار ارز براي 

سامان دهي اين بازار برنامه هاي جدي دارد.
وي تاكيد كرد: ظرف روزهاي آينده ش��اهد به ثمر 
نشستن نتيجه زحمات همكاران در حوزه مديريت 

بازار ارز خواهيم بود

هشدار قوه قضاييه به مردم درباره 
اجاره كارت ملي به دالل هاي ارز

گفتني اس��ت، برخي افراد با اجاره كارت ملي خود 
از صرافي ه��ا ارز درياف��ت مي كنند ت��ا حدود يك 
ميليون تومان س��ود كنند، اما همانطور كه اشاره 
ش��د اين موضوع مي تواند تبعات ديگري در حوزه 
يارانه، ماليات و جرايم مبارزه با پولشويي براي آنها 

داشته باشد.
مت��ن پيامك معاونت پيش��گري از وقوع جرم قوه 

قضاييه يه شرح زير است: 
»با توجه به مشاهده موردي از سوءاستفاده دالالن 
از كارت ملي افراد براي خريد ارز با هدف سودجويي 
و تبعات اين اقدام غيرقانوني ب��راي دارنده كارت، 
دقت داش��ته باش��يد خريد ارز صرفا براي مصارف 
شخصي صورت گيرد. بديهي است اطالعات هويتي 
خريداران براي سازمان هدفمندي يايانه ها و سازمان 
امور مالياتي ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعايت 
ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولش��ويي و قانون 
مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز برعهده دارند كارت ملي 

خواهد بود.«

پاشنه آشيل امنيت سايبري 
ايران، نيروي انساني است

همچنين نقش و ميزان استفاده از كارشناسان فني كه 
توانايي امن سازي يك شبكه و سايت داخلي سازمان يا 
شركت را نداشته و از اطالعات به روز شده اي استفاده 
نمي كنند. در موضوع امنيت سايبري بسيار زياد است؛ 
شايد مهم ترين موضوع بحث نيروي انساني است كه 
مهره ايجاد امنيت در زيرساخت شبكه به شمار مي رود 
و هرچه قدر هم تجهيزات مناسب فراهم باشد با فقدان 
نيروي انساني متخصص و متناس��ب با آن سازمان، 
تمام هزينه هاي قبلي ب��ه هدر مي رود. به عقيده من 
بزرگ ترين پاشنه آشيل امنيت سايبري در ايران بحث 
نيروي انساني در حوزه فناوري اطالعات است و بايد 
به مشكالت موجود در اين بخش توجه شود. وضعيت 
زيرساخت هاي شبكه هاي ما به دو دليل، يكي به دليل 
تحريم ها و ديگري گران شدن نرخ براي ارز در حوزه 
زيرساختي با مشكل مواجه است. يعني شبكه با رشد 
تقاضا و سرويس ها رشد نكرده و سرمايه گذاري الزم 
برايش انجام نشده است. در بسياري از ديتاسنترها، 
سرورها و وب سايت ها صرفا هزينه نگهداري براي زنده 
نگه داشتن آن انجام شده و به اندازه اي سرمايه گذاري 
نش��ده كه قابليت اطمينان اين س��رويس ارتقا پيدا 
كند؛ در نتيجه بايد براي سرويس هاي پشتيان گيري 
و تجهي��زات امنيتي، تأمين س��خت افزار و نرم افزار، 
نيروي انس��اني و براي به روز رس��اني آنها به صورت 
مستمر هزينه شود. متاسفانه اين هزينه ها در گذشته 
انجام نش��ده و تجهيزات نه تنها به روز نمي شود بلكه 
به س��مت اس��تهالك هم مي روند و كارايي خود را 
از دس��ت مي دهند. به خصوص در زمينه امنيت كه 
هر روز حمالت جديد با روش ه��اي جديد به وجود 
مي آيد و اگر به روزرساني انجام نشود، متاسفانه بسيار 
آسيب پذير خواهند بود. يك اتفاقي كه در دنيا رخ داده 
اين است كه زيرساخت فناوري اطالعات از حالت يك 
ابزار خارج شده و عمال به يكي از پايه هاي حكمراني 
سازماني تبديل شده اما در كشور ما هنوز به آن توجه 
نشده است. زماني بود كه ش��مول فناوري اطالعات 
به رايانه، پرينتر و اينكه ش��بكه اي سرپا باشد، لحاظ 
مي ش��د. اما اكنون فناوري اطالعات در تار و پود تمام 
سازمان ها گسترده شده و همه را به خود وابسته كرده 
است و اين نياز دارد كه اين رشد و اهميت در ساختار 
سازماني شركت هاي دولتي و خصوصي بزرگ ديده 
ش��ود. يكي از موارد مورد توجه اين است كه در همه 
س��ازمان ها، معاونت فناوري اطالعات وجود داشته 
باشد اما اين گونه نيس��ت؛ معتقدم مساله اي كه بايد 
حداقل در سازمان هاي دولتي اتفاق بيفتد اين است 
كه اهميت دادن به حوزه فاوا در سطح معاونت ارتقا پيدا 
كند. مديران ارشد هم قطعا اگر در سطح معاونت افراد 
متخصصاني داشته باشند كه به زيرساخت فناوري و 
امنيت آن اهميت بدهند، خود به خود به موضوع توجه 
مي كنند هم مطلع تر مي شوند و از نزديك در جريان 

موضوع قرار مي گيرند.

دالر و ثبات اقتصادي
بر اس��اس اعالم دولت و مجلس، كشور در آستانه 
نهايي ش��دن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. 
ما بايد اين سوال را بپرسيم كه قوانين توسعه قبلي 
به چه شكل و تا چه حدي اجرايي شده اند و داليل 
عدم موفقيت آنها در برخي بخش ها چه بوده است. 
با اس��تفاده از اين تجربه و ت��الش براي يك تغيير 
نگرش كالن، مي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران 
از مشكالتي كه امروز با آنها مواجه شده خارج شود.

اكونوميستبررسيكرد
حتي ركود هم ممكن است 

تورم اروپا را كم نكند
تشخيص قله هنگامي كه در مه پياده روي مي كنيد، 
دشوار است. آنچه در كوه هاي آلپ صادق است براي 
سياست گذاراني كه با تورم دست و پنجه نرم مي كنند 
نيز صادق است. در منطقه يورو، قيمت مصرف كننده 
در ماه اكتبر ۱۰.۷ درصد بيش از سال قبل بود. بانك 
مرك��زي اروپا براي دومين جلس��ه متوالي، نرخ بهره 
را ۰.۷۵ واح��د درصد افزاي��ش داده چرا كه اين بانك 
با وظيفه شناس��ي مس��يري را كه فدرال رزرو امريكا 
پيموده، دنبال مي كند. مقامات بس��يار اميدوارند كه 

اوج تورم در همين حدود باقي بماند.
به گزارش اقتصادآنالين از اكونوميست، كساني كه به 
اين مساله خوشبين هستند اشاره مي كنند كه منطقه 
يورو پ��س از همه گيري كوويد – ۱۹ بر خالف امريكا 
هيچ مح��رك مالي عمده اي اعمال نك��رد، كه به اين 
معني است كه تورم نه به دليل گرم شدن بيش از حد 
اقتصاد، بلكه ناشي از شوك هاي عرضه و قيمت انرژي 
بوده اس��ت. بسته هاي هزينه اي اخير در اروپا با هدف 
كاهش ضربه ناشي از قيمت هاي چشمگير انرژي و نه 
هزينه هاي محرك بوده است. در سه ماهه دوم سال، 
مصرف كمتر از ۲ درصد بيش��تر از مدت مشابه سال 

۲۰۱۹ بود. در امريكا اين ميزان ۷ درصد بود.
عالوه بر اين، ش��اخص هاي احس��اس مصرف كننده 
نش��ان مي دهد كه اقتصاد اروپا به سمت ركود پيش 
مي رود. دس��تمزدها رشد متوس��طي داشته و نشانه 
كمي از مارپيچ دستمزد – قيمت وجود دارد. قيمت 
فعلي و آتي انرژي در بازارهاي عمده فروش��ي نسبت 
به اوج تابس��تان كاهش يافته اس��ت. تنگناهايي كه 
همه چيز را از ريزتراش��ه گرفته تا مبلمان تحت تاثير 
قرار مي دهد، كاهش يافته است. ش��ايد اوج واقعا در 

همين نزديكي باشد.
متاس��فانه، اي��ن خوش بين��ي احتماال بي اس��اس 
خواهد بود. كاهش قيمت ان��رژي نياز به زمان دارد تا 
مصرف كنندگان آن را احساس كنند. بيشتر آنها هنوز 
شاهد افزايش چشمگير هستند. فرانسه با ۷.۱ درصد 
در ماه اكتبر كمترين ت��ورم را در اين بلوك دارد كه تا 
حدي به اين دليل اس��ت كه دولت قيمت گاز و برق را 
محدود كرده است. با اين حال، در سال آينده قيمت ها 
۱۵ درصد افزايش مي يابد و به تورم اضافه مي ش��ود. 
در آلمان، بسياري از خانوارها قراردادهاي بلندمدتي 
دارند كه به تدريج تمديد مي شود تا قيمت هاي باالتر 

را منعكس كنند.
اگرچه، در آفتاب درخش��ان اكتبر گرم، قيمت هاي 
عمده ان��رژي كاهش يافت، پيش بين��ي ميان مدت 
براي زمستان، سرد و خش��ك است كه به اين معني 
اس��ت كه احتماال دوباره افزايش خواهد يافت. بدتر 
از آن، والديمي��ر پوتين ممكن اس��ت جنگ انرژي را 

تشديد كند.
قيمت انرژي و مواد غذايي كمتر از يك س��وم س��بد 
كاالها و خدمات مورد استفاده براي اندازه گيري تورم 
را تش��كيل مي دهد. اما اين روند در ساير اجزاي سبد 
نيز نگران كننده است. قيمت خدمات و كاالهاي غير 
از غذا و انرژي طي س��ه ماه گذشته س��االنه ۶ درصد 
افزايش يافته است. اگرچه قيمت انرژي ممكن است 
در پشت بخشي از اين تغيير قرار داشته باشد – براي 
مثال رستوران ها به گرما نياز دارند – اندازه اين افزايش 
نشان مي دهد كه تورم در حال گسترش است. همانطور 
كه كريس مارش از ش��ركت تحقيقاتي اگزانت اشاره 
مي كند، وضعيت متاسفانه مشابه چند ماه پيش امريكا 

به نظر مي رسد.
افزاي��ش دس��تمزدها احتماال ب��ه ت��ورم مي افزايد. 
دستمزدها در اروپا تاكنون اندكي افزايش يافته است. بر 
خالف امريكا، از هر ۱۰ كارگر، ۶ نفر داراي قراردادهاي 
چانه زني دسته جمعي هستند كه معموال براي يك 
سال يا بيشتر اجرا مي ش��ود – به اين معني كه زمان 
مي برد تا شرايط اقتصادي بر حقوق آنها تاثير بگذارد. 
مذاكره كنندگان اتحاديه هاي كارگري خواسته هاي 
محدودي دارند، زيرا مي دانند كه يك مارپيچ دستمزد 
– قيمت دوباره در مسير آنها قرار خواهد داشت. اما صبر 
مذاكره كنندگان در حال كم شدن است. اتحاديه هاي 
بخش دولتي آلمان براي افزاي��ش ۱۰.۵ درصدي به 

مذاكرات آتي وارد خواهند شد.
مش��كل روسا اين اس��ت كه بازار كار به شدت فشرده 
است. سهم شركت هايي كه گزارش مي دهند كمبود 
پرسنل توليد آنها را محدود مي كند، هم در بخش هاي 
توليدي و ه��م در بخش خدمات، نزدي��ك به ركورد 
بااليي اس��ت. يكي از داليل آن انباشت حجم عظيم 
سفارش��ات ناشي از همه گيري اس��ت. بر اساس يك 
نظرس��نجي اخير، ش��ركت هاي توليدي به صورت 
متوس��ط بيش از پنج ماه در دفتر س��فارش خود كار 
مي كنند كه از چهار ماه قبل از ش��يوع كوويد بيشتر 
اس��ت. گروهي از كارگراني كه هر ساله در كشورهاي 
پيري مانند ايتاليا و آلمان بازنشسته مي شوند را به آن 
اضافه كنيد، و دستورالعملي براي بازار كار فشرده در 

سراسر سال ۲۰۲۳ خواهيد داشت.
همه اينها به اين معني اس��ت كه اوج تورم احتماال تا 
حدودي دور اس��ت. همچنين تسكين زيادي در اوج 
تورم وجود نخواهد داش��ت، زيرا مسير فرود به همان 
اندازه دشوار خواهد بود. قيمت انرژي بايد سال آينده 
در س��طح پايين تري قرار گيرد كه تورم كل را كاهش 
مي دهد. اما تورم در بقيه اقتصاد ممكن است همچنان 
در حال شتاب باش��د و كاهش فوري را محدود كند، 

بنابراين هواي مه آلود همچنان باقي خواهد ماند.
حتي يك ركود، اگر مردم انتظار داشته باشند كه كوتاه 
باشد، ممكن است تورم را رام نكند. در اين صورت، بانك 
مركزي اروپا بايد يك بار ديگر شرايط را انقباضي تر كند. 
آقاي مارش خاطرنشان مي كند »بوندس بانك در دهه 
۱۹۷۰ حتي وقتي اقتص��اد ضعيف بود، از پا درنيامد. 
آنها در غلبه بر تورم موفق بودند. اين بار، ممكن است 
چيزي مشابه از بانك مركزي ديگري در فرانكفورت 

گرفته شود.«

وضعيتتورموانتظاراتتورميدرشرايطافزايشيقيمتارز

آخرينجزيياتازتغييراتافراديارانهبگير

عوامل گراني دالر

حدود۳ميليوننفرمشموليارانهشدند
براساس اطالعات سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها از 
مجم��وع ۵ميليون و ۹۳۰هزار نفري ك��ه يارانه آنها در 
ارديبهشت قطع شده بود، ۳ميليون نفر مجدداً مشمول 
يارانه شدند. به گزارش تسنيم  يكي از معيارهاي تعيين 
دهك بندي خانواره��ا كه اخيرا مورد تأكيد قرار گرفته 
است، دريافت س��هميه ۲۰۰۰دالري است، به عبارت 
ديگر اگر فردي اين س��هميه را دريافت كند، اطالعات 
مربوط به آن تحت عنوان فعاليت اقتصادي فرد در سامانه 
رفاه ايرانيان ثبت خواهد شد و ممكن است دهك بندي 

افراد را دس��تخوش تغيير كند. پيگيري ها از س��ازمان 
هدفمندسازي يارانه ها حاكي است، اطالعات هويتي 
افرادي كه اقدام به خريد دالر با كارت ملي خود مي كنند، 
به عنوان فعاليت اقتصادي خانوار در سامانه ثبت خواهد 
ش��د و معياري براي دهك بندي ق��رار خواهد گرفت. 
معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در پيامكي 
ضمن هشدار به كساني كه كارت ملي خود را براي خريد 
۲۰۰۰ دالر به ديگ��ران اجاره مي دهند، هش��دار داد، 
بديهي است اطالعات هويتي خريداران براي سازمان 

هدفمندي يارانه ها و سازمان امور مالياتي ارسال خواهد 
ش��د. اين بخش از پيام معاونت پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضاييه اين شائبه را ايجاد مي كند كه ممكن است، 
يارانه افرادي كه ۲۰۰۰ دالر را مي خرند، دچار تغييراتي 
مثل تغيير دهك يا حذف يارانه ش��ود. خبرنگار ما اين 
موضوع را از سازمان هدفمندسازي يارانه ها پيگيري كرد 
كه پاسخ دادند، در خصوص پيامك معاونت پيشگيري 
از وق��وع جرم قوه قضاييه، باتوجه ب��ه اينكه خريد دالر 
بخش��ي از عملكرد اقتصادي خانوار مي باشد اطالعات 

اين افراد جهت ثبت در پايگاه اطالعات اقتصادي خانوار 
به س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها و جهت ثبت در 
پايگاه رفاه ايرانيان به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ارسال مي شود. به عبارت ديگر، اطالعات خريد دالر از 
اين جهت كه يك فعاليت اقتصادي محسوب مي شود 
به عنوان يك��ي از معيار هاي دهك بندي در نظر گرفته 
خواهد شد؛ بنابراين ممكن است افرادي كه كارت ملي 
خود را در اختيار ديگران قرار مي دهند، به واس��طه اين 

فعاليت در دهك باالتري قرار بگيرند.



همواره اخبار و سياس��ت هاي موجود تاثير بسزايي در 
روند س��رمايه  گذاري و معامالت بازارها داش��ته است. 
بورس نيز همانند ساير بازارهاي مالي از اخبار و اتفاقات 
تاثير مي گيرد و نوع سرمايه گذاري سهامدار نيز به همين 
واسطه تغيير مي كند. اما چه اخباري و چگونه مي توانند 
روي بورس تاثير بگذارند؟ عوامل متعددي بر وضعيت 
بورس اثر مي گذارن��د و باعث ايجاد افت و خيز در روند 
شاخص بورس مي شوند اما اگر به طور كلي عواملي چون 
رشد نقدينگي و افزايش قيمت ارز )تورم(، سياست هاي 
اقتصادي دولت، انتظارات تورمي، قيمت هاي جهاني 
و احساس��ات و هيجانات س��هامداران مي توانند تاثير 
بسزايي در روند بازار بگذارد. اولين مورد تاثيرگذار روي 
معامالت بازار رشد نقدينگي و افزايش قيمت ارز و باال 
رفتن تور رشد نقدينگي و افزايش قيمت ارز و به دنبال 
آن، باال رفتن ميزان تورم در جامعه است. سوالي كه در 
اينجا پيش مي آيد اين اس��ت كه علت به وجود آمدن 
تورم هاي سنگين در ايران چه چيزي مي تواند باشد؟  
پاسخ به اين سوال را با نقل قولي از اقتصاد دان برجسته 
امريكايي يعني ميلتون فريدم��ن آغاز مي كنيم؛ اين 
اقتصاد دان معتقد اس��ت كه تورم در همه جا و در همه 
زمان ها يك پديده پولي است. به اين معنا كه اگر شما به 
دنبال سرچشمه تورم ايجاد شده در جامعه هستيد، بايد 
رد پول و رشد پايه پولي و نقدينگي تورم زا در جامعه را 
دنبال كنيد. ممكن است سوالي ديگر براي شما پيش 
آمده باشد، سوالي مبني بر اينكه چرا دولت ها نقدينگي 
را در جامعه افزايش مي دهند؛ با اينكه مي دانند اين رشد 
پايه پولي و نقدينگي موجب تورم مي شود؟ پاسخ اين 
سوال بسيار ساده است و آن هم كسري بودجه است. 
در ايران به علت عواملي همچون تحريم و... درآمدهاي 
دولت به شدت كاهش يافته است و اصطالحا دخل و 
خرج دولت با يكديگر همخواني ندارد. به همين دليل 
دولت ها براي جبران كس��ري بودجه ناشي از كاهش 
درآمد ها، اقدام به افزايش نقدينگي در جامعه مي كنند 
كه اين عامل باعث به وجود آمدن تورم هاي سنگين 
در اقتصاد ايران مي شود.  مطمئنا تورم ايجاد شده در 
جامعه به عنوان يك��ي از عوامل تاثيرگذار بر وضعيت 
بورس، اثرات خود را بر روي كاالها، خدمات، صنايع و 
توليدات و هر آنچه كه با اقتصاد ايران در ارتباط است، 
خواهد گذاش��ت. بازار سرمايه نيز از اين امر مستثني 
نيس��ت و قطعا از اين افزايش ت��ورم در جامعه تاثير 
مي پذيرد و قيمت سهام شركت ها و شاخص كل بورس 
نيز افزايش پيدا مي كند. هنگامي كه نقدينگي در جامعه 
افزايش پيدا مي كند، قيمت ارز )دالر( نيز باال مي رود 
و اين باال رفتن قيمت ارز موجب افزايش قيمت ها در 
تمامي بازارهاي مالي، كاال، خدمات و... مي شود. بازار 
سرمايه ايران نيز تحت تاثير قيمت دالر و تورم است. 

از دو دي��دگاه مي توان ب��ه تاثير تورم و ن��رخ ارز بر 
افزايش قيمت سهام صنايع بورسي ايران نگاه كرد: 
نخس��ت؛ ش��ركت هاي فعال در بازار س��رمايه ايران، 
دارايي ه��اي بس��يار زي��ادي دارن��د؛ از تجهي��زات و 
ماشين آالت خطوط توليد تا ساختمان ها و زمين هاي 
ارزشمند. همانطور كه گفته ش��د، تورم ايجاد شده در 
جامعه، بر روي كاالها و دارايي هاي مختلف تاثير گذار 
اس��ت؛ بنابراين ب��ه دنب��ال افزايش قيم��ت و ارزش 
دارايي هاي يك شركت، سهام شركت مذكور نيز از اين 
افزايش قيمت دارايي هاي زير مجموعه، تاثير گرفته و 
رش��د مي كند. براي نمونه يك شركت توليد فوالد در 
بورس ايران، يكي از ماش��ين آالت خطوط توليد خود 
را در سال 1385 به قيمت يك ميليون دالر خريداري 
كرده است؛ با توجه به نقدينگي و تورم موجود در سال 
1385، قيمت دالر در آن زمان هزار تومان بوده است و 
هم اكنون پس از گذشت 15 سال از آن زمان، به دليل 
رشد نقدينگي و تورم ايجاد ش��ده ناشي از آن، قيمت 
دالر حدود 27 هزار تومان شده است؛ يا به عبارت ديگر 

قيمت دالر نسبت به سال 1385، 27 برابر شده است.
بنابراين قيمت ماشين آالت خطوط توليد فوالدسازي 
مذك��ور، بدون در نظر گرفتن مس��تهلك ش��دن اين 
تجهي��زات، حدود 27 برابر ش��ده اس��ت. ب��ه عبارت 
ديگر مي توان گفت ك��ه دارايي هاي زيرمجموعه اين 
فوالدس��ازي نيز، همگام ب��ا تورم، 27 برابر ش��ده و به 
دنبال آن با يك حس��اب سرانگشتي، مي توان نتيجه 
گرفت كه قيمت سهام اين ش��ركت نيز بايد 27 برابر 
ش��ود. )محاسبات حدودي اس��ت و هزينه استهالك 
اين تجهيزات در نظر گرفته نشده است.(  دومين مورد 
نيزافزايش س��ودآوري ش��ركت ها به دليل تورم؛ يكي 
ديگر از داليلي كه تاثير تورم را بر افزايش ارزش سهام 

موجود در بازار سرمايه نشان مي دهد، افزايش سودآوري 
شركت هاس��ت. به عنوان مثال يك شركت در ده سال 
پيش به ازاي هر سهم 100 تومان سود داشته است و با 
P/E معقول حدود 6، سهام مذكور، 600 تومان ارزش 
داشته اس��ت اما در حال حاضر با افزايش تورم و به تبع 
آن با افزايش سودآوري شركت مذكور، سود هر سهم به 
500 تومان رسيده است و با P/E حدود 6 واحدي، هر 

سهم بايستي 3000 تومان قيمت داشته باشد. 
از ديگر عوامل تاثيرگذار بر وضعيت بورس در ايران، 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت هاي مختلف است. 
تجربه ساليان گذشته بازار سرمايه نشان داده است 
كه دست دولت هاي مختلف براي دخالت ها يا تشويق 
به س��رمايه گذاري در بازار سرمايه بسيار باز است و 
اينكه رفتار تصميم گيران دولتي با بازار س��رمايه به 
چه شكل است، مي تواند در رونق يا افت بازار سرمايه 
نقش اساسي داشته باشد. دولت و زيرمجموعه هاي 
آن، با اس��تفاده از ابزارهاي مختلفي كه در دس��ت 
دارند، مي توانند به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر 

وضعيت بورس، نقش خود را بازي كنند. 
نرخ بهره بين بانكي يكي از ابزارهاي بانك مركزي است. 
در واقع بهره بين بانكي كه خود به عنوان زير مجموعه اي 
از عوامل تاثيرگذار بر وضعيت بورس شناخته مي شود، 
يك بازار كوتاه مدتي اس��ت و همانطور كه از اس��مش 
پيداست، يك تراكنش بين بانك هاي مختلف محسوب 
مي ش��ود؛ به اين صورت كه بانك ها منابعي كه احتياج 
ندارند و مازاد هستند را به طور روزانه به بانك هايي كه 
كسري نقدينگي دارند، قرض مي دهند و اين منابع را با 
يكديگر تبادل مي كنند. اين قرض گرفتن از يكديگر، 
همواره با يك نرخ مشخص، انجام مي شود كه اصطالحا 
به آن نرخ بهره بين بانكي مي گويند و مس��وول اصلي 

تعيين اين نرخ نيز، بانك مركزي است.
تجربه ها نشان داده است كه ميزان نرخ بهره بين بانكي 
اثر معكوسي با بازار س��رمايه دارد؛ به اين صورت كه با 
افزايش نرخ بهره بين بانكي، بازار سهام نزولي مي شود و 
در طرف مقابل نيز، با كاهش نرخ بهره بين بانكي، بازار 
سرمايه رونق گرفته و رشد مي كند.  علت نزولي شدن 
بازار سرمايه با افزايش نرخ بهره بين بانكي، اين است كه 
افزايش نرخ بهره بين بانكي مطمئنا در بلندمدت باعث 
افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي مي شود چرا كه با 
افزايش نرخ بهره بين بانكي، بهاي تمام شده پول بين 
بانك ها افزايش مي يابد و به دنبال آن در چنين شرايطي، 
بانك ها ناچار مي شوند نرخ سود س��پرده خود را براي 

جذب نقدينگي باالتر ببرند.
بنابراين پس از افزايش نرخ بهره بين بانكي و به دنبال 
آن، باال رفتن نرخ س��ود س��پرده هاي بانك ها، بازار 
س��رمايه جذابيت هاي خود را براي سرمايه گذاري از 
دست مي دهد؛ به اين دليل كه اغلب سرمايه گذاران 
همواره به دنبال كسب سودهايي هستند كه ريسك 
كمتري دارند؛ به عنوان مث��ال هنگامي كه بانك ها 
سود س��پرده 25 درصد به مشتريان خود مي دهند، 
بديهي است كه سرمايه گذاران، اقبال كمتري به بازار 
سرمايه نش��ان مي دهند و ترجيح مي دهند كه پول 
خود را در سپرده هاي بدون ريسك بانكي قرار بدهند. 
به اين ش��كل اس��ت كه نرخ بهره بين بانكي همواره 
خود را به عنوان يك��ي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار 
بر وضعيت بورس، معرفي كرده است. قيمت گذاري 
دستوري مطمئنا يكي ازمهم ترين عوامل تاثيرگذار 
بر وضعيت بورس اس��ت كه تاثير منف��ي بر اين بازار 
دارد؛ ب��ه اين صورت ك��ه دولت با ه��دف حمايت از 

مصرف كننده و با توجيه اينكه قشر ضعيف و متوسط 
بايد توان خريد كاالهاي توليد شده را داشته باشند، 
اقدام به قيمت گذاري دستوري بر روي برخي از كاالها 
و خدمات مي كند؛ در حالي كه نه تنها قيمت نهايي 
براي مصرف كننده كنترل نمي ش��ود، بلكه موجب 
رانت و فساد عظيم در چرخه عرضه و تقاضا مي شود.  
به عنوان مثال، اثرات قيمت گذاري دستوري بر روي 
خودرو سازان بزرگ ايران كه در بازار سرمايه فعاليت 
مي كنند، كامال مشخص است؛ به گونه اي كه نه تنها 
اين كارخانه ها توان به وجود آوردن سود ندارند؛ بلكه 
در س��اليان اخير و به علت قيمت گذاري دستوري، با 
مشاهده صورت هاي مالي آنها متوجه زيان هاي بزرگ 
در اين صنعت خواهيم شد. بنابراين تصميم هاي دولت 
در خصوص قيمت گذاري دستوري به عنوان يك عامل 
تاثيرگ��ذار بر بورس، مي تواند آس��يب هاي جدي بر 

صنايع مختلف فعال در بازار سرمايه وارد كند. 
فروش سهام و دارايي هاي دولت از اصلي ترين عوامل 
تاثيرگذار بر وضعيت بورس اس��ت. دولت ها به علت 
هزينه هاي فراواني كه دارند، هر ساله در قانون بودجه 
كشور، بخش��ي از هزينه هاي خود را از طريق فروش 
س��هام و دارايي هاي خ��ود در بازار س��رمايه جبران 
مي كنند. الزم به ذكر است كه ساختار بازار سرمايه 
ايران در طول س��ال ها به اين س��مت رفته است كه 
همواره بخش بزرگي از س��هام شركت هاي فعال در 
بازار سرمايه مخصوصا س��هم هاي بزرگ در اختيار 
خود دولت اس��ت. بنابراين دولت بخشي از سهام در 
اختيار خود را در طي سال براي تامين مالي و جبران 
هزينه هاي جاري خود، در بازار سرمايه مي فروشد. 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه از 2 ديدگاه مي توان به 
موضوع فروش س��هام توسط دولت به عنوان يكي از 

عوامل تاثيرگذار بر وضعيت بورس اشاره كرد: 
نخست؛ از آنجا كه دولت جمهوري اسالمي ايران، معموال 
به عنوان سهامدار عمده و درصدي در شركت هاي بزرگ 
محسوب مي ش��ود، بنابراين فروش سهام در اين حجم 
بسيار زياد توس��ط دولت )اگر معامالت بلوكي نباشد(، 
باعث ايجاد فشار فروش و همچنين به وجود آمدن ترس 
در سهامداران خرد ش��ده و به تبع آن بازار سرمايه دچار 
نزول مي شود. دوم؛ همه ما مي دانيم كه فروش سهام در 
ابعاد گسترده توسط هر شخص يا هر سازماني، در بازاري 
كه رونق كافي ندارد و حجم معامالت آن پايين اس��ت، 
امكان پذير نيست؛ بنابراين دولت براي فروش سهام مد 
نظر خود بايد در بازار سرمايه رونق ايجاد كند تا بتواند سهام 
در اختيار خود را به راحتي بفروشد. دولت ها معموال براي 
جبران كسري بودجه خود، اقدام به فروش اوراق بدهي 
)اخزا و...( مي كنند. الزم به ذكر است كه فروش اين اوراق از 
طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد؛ بنابراين سياست هاي 
اقتصادي دولت براي فروش اوراق بدهي، مي تواند يكي 

از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر وضعيت بورس باشد. 

   انتظارات تورمي
از ديگر عوامل تاثيرگذار ب��ر وضعيت بورس مي توان 
به انتظارات تورمي در جامعه اشاره كرد. تحليلگران و 
سرمايه گذاران بازار سرمايه، بيش از آنكه به وضعيت 
فعلي سهام مورد نظر يا كليت اقتصاد نگاه كنند، آينده 
سهام و پيش بيني ها را مد نظر قرار مي دهند. بنابراين 
انتظارات جامعه از آينده اقتصاد و مخصوصا انتظارات 
مردم از تورم در آينده نقشي اساسي در رونق يا ركود 
بازار سرمايه دارد. به عنوان مثال هنگامي كه تحليلگران 
و سرمايه گذاران، كس��ري بودجه دولت را مي بينند، 

به راحت��ي مي توانند پيش بيني كنند كه در آينده نه 
چندان دور، اين كسري بودجه با افزايش نقدينگي در 
جامعه جبران مي ش��ود و به تبع آن تورم باال مي رود؛ 
پس بنابراين سرمايه گذاران سعي مي كنند از همين 
االن اقدام به خريد سهام كنند تا سرمايه خود را در برابر 
توفان تورم حفظ كنند كه اين خريد سهام موجب رونق 
بازار سرمايه مي شود.  يا وقتي كه به دليل تحريم ها، 
آينده اي روش��ن براي افزايش درآمدهاي كش��ور 
نمي توان متصور ش��د، مطمئنا انتظارات تورمي در 
جامعه ش��كل مي گيرد و اين انتظارات تورمي خود 
را در باال رفتن قيمت كاالها، خدمات يا دارايي هاي 

مختلف از جمله بازار سرمايه نشان مي دهد. 

   قيمت هاي جهاني
قيمت ه��اي جهاني از مهم ترين عوام��ل تاثيرگذار بر 
وضعيت بورس محسوب مي شود. وقتي كه با ديدگاهي 
كلي و همه جانبه به بازار سرمايه ايران نگاه مي كنيم، اين 
بازار تحت تاثير دو عامل اصلي است؛ اول نرخ دالر و دوم 
قيمت هاي جهاني. الزم به ذكر اس��ت كه شركت هاي 
فعال در بازار س��رمايه ايران از لحاظ نرخ هاي فروش، 
به دو دسته تقسيم مي شوند؛ دس��ته اول را اصطالحا 
سهم هاي ريالي مي نامند چرا كه اين سهم ها نرخ گذاري 
متناسب با دالر و قيمت هاي جهاني ندارند و محصوالت 
آنها متناسب با شرايط افزايش نرخ مي گيرند. از جمله 
اين س��هم ها مي توان به سهم هاي گروه خودرو سازي، 
غذاي��ي، قندي و... اش��اره كرد. الزم به ذكر اس��ت كه 
قيمت هاي جهاني به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر 
وضعيت بورس، بر دسته دوم سهم ها در بازار سرمايه اثر 
مي گذارد؛ دسته دوم را اصطالحا سهام دالري مي نامند؛ 
به اين صورت كه نرخ هاي اين سهام تحت تاثير قيمت 
دالر و قيمت هاي جهاني اس��ت و با نوسانات قيمت ارز 
و بازارهاي جهاني، ميزان فروش و درآمد اين س��هم ها 
نيز تغيير مي كند. از جمله صنايع دالري بازار سرمايه 
مي توان به فوالدي ها، پتروش��يمي ها و...اش��اره كرد. 
موضوع قيمت جهاني از اين جهت بر بازار س��رمايه 
ايران اثرگذار است كه بخش عظيمي از صنايع فعال 
در بازار بورس ايران، مرتبط با كاموديتي ها هستند 
و اغلب ش��ركت هاي ب��زرگ فعال در بازار س��رمايه 
ايران در حوزه هاي س��نگ آهن، فلزي، پتروشيمي، 
پااليشي و... كه متاثر از قيمت هاي جهاني هستند، 
قرار مي گيرن��د و به طور كلي افت و خيز قيمت ها در 
بازارهاي جهاني، مي تواند تاثير جدي بر بورس ايران 
داشته باشد؛ بنابراين قيمت هاي جهاني از اصلي ترين 
عوامل تاثيرگذار بر وضعيت بورس محسوب مي شود.

   احساسات و هيجانات ناشي از اخبار
از ديگر عوام��ل تاثيرگذار بر وضعيت بورس، مي توان 
به موضوع احساسات و هيجانات ناشي از اخبار اشاره 
ك��رد. اين هيجانات ممكن اس��ت ناش��ي از اتفاقات 
گوناگوني باش��د كه در ادامه مبحث، ب��ه اين عوامل 
تاثيرگذار بر وضعيت بورس اشاره مي كنيم. نه تنها بازار 
س��رمايه ايران، بلكه تمامي بورس هاي جهان نسبت 
ب��ه اخبار مختلف واكنش لحظه اي نش��ان مي دهند 
و از اين جهت مي توان گفت كه ب��ازار بورس در تمام 
دنيا، هوشمندترين بازار مالي در هر كشور محسوب 
مي شود. در خصوص تاثير اخبار بر بازار سهام فرضيه اي 
Efficient-( وجود دارد تحت عنوان: فرضيه بازار كارا

market hypothesis( . به اين شكل كه فرضيه 
بازار كارا بيانگر آن است كه بازارهاي مالي به لحاظ اخبار 
و اطالعات كارا هستند. طبق اين فرضيه قيمت هاي 
سهام تمامي اطالعات و اخبار شناخته شده را منعكس 
مي كنند. در ارتباط با فرضيه بازارهاي كاراي نيمه قوي، 
كه از مقبوليت باالتري برخوردار است گفته مي شود كه 
قيمت هاي سهام فوراً منعكس كننده تمامي اطالعات 
و اخباري هستند كه در دسترس عموم قرار دارند. اين 
تحت تاثير قرار گرفتن هم از لحاظ اخبار منفي و هم 
از لحاظ اخبار مثبت است. به عنوان مثال هنگامي كه 
اخبار بد مانند احتمال وقوع جنگ، ابهامات و تنش هاي 
سياسي و... به بازار سرمايه منعكس مي شود، اين بازار 
واكنش منفي از خود نش��ان مي دهد و س��هامداران 
آن دچار هيجان و احساس��ات مي ش��وند. در طرف 
مقابل نيز وقتي كه اخبار مثبت مانند برداشته شدن 
قيمت گذاري دستوري يا اعالم حمايت دولت از بازار 
س��رمايه و... به اين بازار منعكس مي شود، معامالت 
جهتي مثبت به خود مي گيرد و س��هامداران تمايل 
بيشتري براي خريد در اين بازار از خود نشان مي دهند.
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بورس درگير دالر دو نرخي
تجارتنيوز| با شروع س��ومين هفته آبان ماه روند 
صعودي بورس نيز آغاز شد. اين صعود داليل متعددي 
مي تواند داشته باش��د اما مهترين دليل آن به نرخ ارز 
بازمي گردد. در اين هفته قيمت دالر بازار آزاد به محدوده 
36 هزار تومان رسيد و اين عامل باعث شد كه برخي از 
سهامداران نسبت به آينده بورس اميدوارتر از گذشته 
ش��وند. البته نكته مهم اينجاست كه معامالت بورس 
براساس دالر نيمايي است و اين روزها قيمت اين دالر 
در محدوده 27 هزار تومان نوس��ان مي كند و دالر بازار 
آزاد تنها مي تواند به صورت هيجاني روي بازار سهام تاثير 
داشته باشد. بررسي عملكرد يك ماهه دالر نيمايي نشان 
مي دهد كه اين ارز در اين مدت روند افزايشي داشته است 
و با توجه به افزايش نرخ دالر بازار آزاد احتماال افزايش آن 
ادامه دار باشد. در نهايت با اين افزايش قيمت در بلندمدت 
بازار سرمايه مي تواند صعودي شود. قيمت دالر بازار آزاد 
در فردوس��ي در روزهاي گذشته تا محدوده 36 هزار و 
200 تومان رسيد و در مقابل قيمت دالر نيمايي نيز در 
محدوده 27 هزار و 400 تومان معامله مي شود. تفاوت 
قيمت دالر بازار آزاد و صرافي بيش از 8 هزار تومان است. 
اين گپ قيمتي را دو منظر مي توان بررسي كرد. نخست 
با افزايش قيمت دالر بازار آزاد سهامداران نسبت به بازار 
اميدوار مي ش��وند و در برخي از موارد هيجاني و براي 
مثبت ش��دن بورس معامله مي كنند. چرا كه عقيده 
دارند با افزايش دالر نيمايي، قيمت دالر در بازار آزاد نيز 
افزايش خواهد يافت. در مقابل افزايش قيمت دالر باعث 
مي شود كه سرمايه گذاران بازارهاي مالي يا سهامداران 
بورسي، س��رمايه خود را به صورت موقت از بازار مبدا 
خارج كرده و وارد بازار ارز كنند. زيرا سود بيشتري دارند 
و با اين اختالف مي توانند سود بيشتري به جيب بزنند. 
اين دو فرضيه را مي توان درست دانست و سرمايه گذار 
بايد استراتژي معامالتي خود را تعيين كند. نكته اساسي 
اينجاس��ت كه اگر اعتماد بورس��ي مردم افزايش يابد 
استراتژي مردم سرمايه گذاري در بورس خواهد بود. از 
سوي ديگر اختالف نظر زيادي ميان فعاالن بازار سرمايه 
وجود دارد. برخي نگران اند كه اتفاقات سال 99 در بازار 
رخ دهد و مي گويند رشد معامالت واقعي نيست و تنها 
عدد و رقم رشد كرده و معامالت بازار عوض نشده است. 
برخي از تحليلگران با اش��اره به P/E و نمودارهاي بازار 
مي گويند پس از رسيدن شاخص به كف يك ميليون و 
200 هزار واحدي و كمترين P/E ممكن به نظر مي رسد 
كه نظر آماري شاخص آماده صعود خوبي باشد. با بررسي 
نظرات كارشناسان و عوامل تاثيرگذار روي بازار سهام 
مي توان گفت كه اگر دخالت خاصي در بورس رخ ندهد 
اين بازار آماده رشد است. يعني سهامداران در ميان مدت 
مي توانند سود خوبي از معامالت خود به دست بياورند.

»پي پاد« در آستانه عرضه اوليه
بورسني�وز| رضا علياني، معاون مالي و پش��تيباني 
ش��ركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد اظهار كرد: اين 
شركت در تاريخ 30 بهمن ماه سال 1384 با هدف تكميل 
سبد محصوالت و خدمات بانك پاسارگاد تاسيس شد 
كه عمده هدف آن ايجاد بس��تر امن جهت پرداخت و 
تامين اين بستر براي مشتريان بانك پاسارگاد بود. وي 
افزود: 10 درصد از سهام شركت در مرحله عرضه اوليه 
به بازار س��هام وارد مي ش��ود و 15 درصد نيز طبق نظر 
سازمان و توافق سهامدار عمده به مرور به بازار سرمايه 
وارد خواهد ش��د و در نهايت 25 درصد از سهام شركت 
پرداخت الكترونيك پاسارگاد به بازار سهام عرضه خواهد 
شد. معاون مالي و پشتيباني شركت پرداخت الكترونيك 
پاس��ارگاد درخصوص تغيير س��هامدار عمده در زمان 
عرضه بيان كرد: در زمان عرضه تغيير س��هامدار عمده 
نداريم و س��هامدار عمده به ميزان دارايي سهام، عرضه 
خواهد داشت. علياني درباره استقبال از محصوالت »پي 
پاد« به بورس نيوز گفت: محصوالت شركت در بستر هاي 
مختلفي عرضه مي شود كه يكي از آنها اپليكيشن خود 
شركت است كه بالغ بر 3 ميليون و 700 هزار كاربر دارد 
و اين ميزان هر روز در حال افزايش است. در قسمت پوز 
تقريبا 20 درصد از بازار كل كشور را در اختيار داريم كه 
اين مبين رضايت پذيرنده ها است. در قسمت پرداخت 
خرد نيز تقريبا عمده بازار در اختيار ش��ركت است. وي 
درخصوص تاثير ركود اقتصادي موجود در اقتصاد كالن 
تاثير آن بر درآمد شركت خاطرنشان كرد: اين ركود بر 
وضعيت »پي پاد« بي تاثير نيست اما در شركت با تبديل 
اين تهديد ها به فرصت س��عي كرديم اثر آن را كمرنگ 
كنيم و حتي در برخي مواقع با بهره وري بتوانيم اثر آن را 
بر درآمد كمتر نشان دهيم. اين يكي از همان تهديد هايي 
بود كه توانستيم به فرصت تبديل كنيم. معاون مالي و 
پشتيباني شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد در اين 
باره ادامه داد: در مرحله اول با گذاشتن كالس هاي مشاوره 
مالياتي براي تعدادي پذيرنده VIP مستقيما ورود كرديم 
و سعي كرديم ديد آنها را نسبت به اتفاقي كه در جامعه 
رخ داده روشن تر كنيم. بازار اين تراكنش ها را چه روي 
بستر پوز و چه درگاه هاي مختلف الزم دارد. نكته دوم اين 
است كه با جمع آوري پوز هاي كم تراكنش و بازگرداندن 
آنها به بازار و قسمت هاي پرتراكنش توانستيم بهره وري 
بيش��تري از پوز ها داشته باش��يم. وي با اشاره به سهم 
ش��ركت در صنعت پرداخت توضيح داد: سهم شركت 
از بازار تقريبا 9 درصد روي تعداد تراكنش و 11 درصد 
روي مبلغ تراكنش بوده كه در جايگاه چهارم شركت هاي 
PSP ها هستيم البته اين موضوع قطعا براي راضي كننده 
نيست و رشد بيش��تري خواهيم داشت. علياني درباره 
سوددهي صنعت پرداخت عنوان كرد: صنعت پرداخت 
يك صنعت سرمايه بر است و براي داشتن يك شركت 
PSP نياز به سرمايه گذاري بااليي است. مخصوصا اينكه 
بيشتر دارايي هاي اين ش��ركت از جنس دارايي هاي 
وارداتي است. اگرچه اين صنعت سرمايه بر است، اما در 
مقابل صنايعي كه به همين اندازه سرمايه نياز دارند، به 
خصوص اگر در كوتاه مدت در نظر بگيريم، سوددهي 
قابل قبولي دارند. در چند سال اخير سود خوبي را بين 
سهامداران تقسيم كرديم و در 5 سال گذشته با مراجعه به 
صورت و گزارش هاي مالي، تقسيم سود ها، تكميل شدن 
بهره برداري از پروژه هاي جديد، كامال مشخص است كه 

شركت و صنعت بهره ور است و سوددهي خوبي دارند.

عرضه جديد ۵۸۴ دستگاه 
فيدليتي و ديگنيتي در بورس كاال

كاالخبر|براساس اطالعيه عرضه بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران، 196 دس��تگاه فيدليتي 5 نف��ره و 196 
دستگاه فيدليتي 7 نفره روز يكشنبه 22 آبان ماه و 192 
دستگاه ديگنيتي روز دوشنبه 23 آبان عرضه مي شود 
كه مبلغ پي��ش پرداخت براي ش��ركت در حراج، 30 
درصد مبلغ پايه است. در عرضه روز يكشنبه 22 آبان، 
از 196 دس��تگاه فيدليتي 5 نفره، 98 دستگاه به رنگ 
سفيد و 98 دستگاه مشكي خواهد بود و قيمت پايه نيز 
براي هر دو رنگ، 758 ميليون و 500 هزار تومان اعالم 
شده است. به قيمت فوق، هزينه هاي ديگري همچون 
9 درصد ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي قيمت نهايي 
فروش و ساير هزينه ها جمعا 171ميليون و 919 هزار 
و 27 ريال )شامل 131 ميليون ريال ماليات و عوارض 
ش��ماره گذاري، 435 هزار ريال هوشمندسازي كارت 
خودرو، 500 هزار ريال هزينه خدمات پست، 2 ميليون 
و 800 هزار ري��ال توليد پالك و ش��ماره گذاري و 37 
ميليون و 184 هزار و 27 ريال بيمه شخص ثالث( اضافه 
مي شود.در عرضه روز يكشنبه 23 آبان، همچنين 196 
دستگاه فيدليتي 7 نفره شامل 98 دستگاه سفيد و 98 
دستگاه مشكي به قيمت پايه 772 ميليون تومان روي 
تابلو عرضه مي رود. به قيمت فوق، هزينه هاي ديگري 
همچون 9 درص��د ماليات بر ارزش اف��زوده بر مبناي 
قيمت نهايي فروش، ساير هزينه ها جمعا 173 ميليون 
و 919 هزار و 27 ريال )شامل 133 ميليون ريال ماليات 
و عوارض شماره گذاري، 435 هزار ريال هوشمندسازي 
كارت خودرو، 500 هزار ريال هزينه خدمات پست، 2 
ميليون و 800 هزار ريال توليد پالك و شماره گذاري و 
37 ميليون و 184 هزار و 27 ريال بيمه شخص ثالث( 
اضافه مي ش��ود. در عرضه روز دوش��نبه 23 آبان نيز از 
192 دستگاه خودروي ديگنيتي كه قرار است عرضه 
شود، 48 دستگاه س��فيد با تريم مشكي، 48 دستگاه 
سفيد با تريم قرمز، 48 دستگاه سفيد با تريم مشكي و 48 
دستگاه مشكي با تريم قرمز است. قيمت پايه ديگنيتي 
821 ميليون و 500 هزار تومان اعالم شد. به قيمت فوق، 
هزينه هاي ديگري همچون 9 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده بر مبناي قيمت نهايي فروش و س��اير هزينه ها 
جمعا 394 ميليون و 419 هزار و 27 ريال )شامل 353 
ميليون و 500 هزار ريال ماليات و عوارض شماره گذاري، 
435 هزار ريال هوشمندسازي كارت خودرو، 500 هزار 
ريال هزينه خدمات پست، 2 ميليون و 800 هزار توليد 
پالك و شماره گذاري، 37 ميليون و 184 هزار و 27 ريال 
بيمه شخص ثالث( افزوده مي شود. در مشخصات عرضه 
فيدليتي و ديگنيتي قيد شده كه هر كد ملي صرفا مجاز 
به ثبت سفارش روي يكي از كدهاي عرضه شده در تاريخ 
عرضه و صرفا براي يك دستگاه خودرو است. همچنين 
درصد پيش پرداخت س��فارش خريد 30 درصد اعالم 
ش��د. صدور سند و ش��ماره گذاري خودرو فقط به 
اسم شخص خريدار خواهد بود و خريداران جهت 
تحويل خودرو بايد يك��ي از نمايندگي هاي مجاز 
شركت را )به شرح ليست پيوست( از طرق پورتال 
bahman.( فروش بهمن موتور ب��ه آدرس اينجا

iranecar.com( انتخ��اب كنند. ع��الوه بر اين، 
خريداران ملزم به واريز وجه هزينه هاي اعالمي همزمان 
با تسويه اصل مبلغ به شماره حساب بهمن موتور هستند.

اختالف قيمت ارز آزاد و نيمايي
منجر به افزايش سفته بازي

سنا| اشكان زودفكر، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با 
وجود همگرايي بين نرخ ارز آزاد و قيمت سهام گفت: در 
اكثر اوقات همگرايي بين قيمت نرخ ارز آزاد و قيمت سهام 
در بازار وجود داشته است و اين همگرايي باعث شده كه 
نقدينگي از بازار سرمايه به بازارهاي رقيب موازي انتقال 
پيدا نكرده و در نتيجه توازن بين نقدينگي در اين بازارها 
حفظ شود. وي افزود: اين موضوع كه چرا در شرايط فعلي 
و با وجود افزايش قيمت ارز، قيمت سهام پايين مانده و 
بازار سرمايه دچار خروج نقدينگي شده، موضوعي مهم و 
قابل بررسي است. اين كارشناس عنوان كرد: ارزش ذاتي 
سهام شركت هاي بازار سرمايه از 2 قسمت، دارايي ها 
و سود با كيفيتي كه اين شركت ها مي سازند تشكيل 
مي شود. به گفته زودفكر، در قسمت مربوط به دارايي هاي 
اين شركت ها، با افزايش قيمت ارز، انتظارات تورمي ايجاد 
مي شود؛ به طوري كه قيمت دارايي هاي اين شركت ها باال 
رفته و به تبع آن افزايش قيمت سهم دور از انتظار نيست. 
ولي در قسمت دوم كه قسمت اصلي و مد نظر اقتصاد 
و مربوط به كاركرد و س��ود اين شركت هاست مساله 
پيچيده تر اس��ت. در اين بخش شركت ها به دو دسته 
شركت هاي مصرف كننده ارز و شركت هاي توليدكننده 
يا فروشنده ارز تقسيم مي شوند.زودفكر با اشاره به اينكه 
گروه اول، گروه كوچكي در بورس بوده و اكثر آنها صنايع 
تبديلي هستند كه كااليي را وارد و با اعمال تغييراتي 
به فروش مي رسانند يا در مواد پايه تغييراتي اعمال و ايجاد 
ارزش افزوده مي نمايند ادامه داد: مساله اينجاست كه اين 
شركت ها تنها درصد كوچكي از شركت هاي بورسي را 
تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه شاكله اصلي 
بورس را ش��ركت هاي زيرساختي و باالدستي صنعت 
كشور و شركت هاي بزرگ بورسي كه عمدتا فروشنده 
ارز هستند و جزو گروه دوم هستند تشكيل مي دهند، 
وقتي كه سرمايه گذار بورسي مي بيند ارز اين شركت ها 
كه در آنها سرمايه گذاري كرده به قيمت 27 هزار تومان 
به فروش مي رسد ولي ارز در بازار آزاد و بازارهاي موازي با 
قيمت هاي به مراتب بيشتر فروش مي رود، جهت حفظ 
ارزش پول خود اقدام به خروج سرمايه از بازار سرمايه و 
ورود به بازارهاي موازي مي كند تا از تورم عقب نمانده 
و ارزش دارايي خود را حفظ كند. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه در پاس��خ به اين پرسش كه باال يا پايين رفتن 
نرخ ارز چه تأثيري بر عملكرد شركت هاي توليدي دارد؟ 
اظهار كرد: زماني كه سرمايه گذار اقتصادي نتواند از بخش 
اصلي اقتصاد سود بگيرد به دنبال گرفتن سود از بخش 
تورمي است. بنابراين روي بخش تورمي سرمايه گذاري 
مي كند و نتيجه ورود پول به بخش تورمي افزايش تورم 

و مشكالت عديده اقتصادي در معيشت مردم است. 

»تعادل«گزارشميدهد

تاثير اخبار روي معامالت بورس 

تأمين مالي ۳۵ هزار ميلياردي از بورس
حسين قربان زاده، رييس س��ازمان خصوصي سازي 
با اش��اره به انجام بزرگ ترين مزاي��ده تاريخ ايران در 
روزهاي اخير تأكيد كرد: اين مزايده فقط از حيث ارزش 
معامله بي س��ابقه نبود، بلكه براي اولين بار يك بلوك 
12 درصدي كه حتي در بخشنامه بورس و استاندارد 
بين المللي KPMG نيز يك صندلي هيات مديره تلقي 
نمي شود، س��ه برابر قيمت تابلو فروخته شد؛ تاكنون 
سابقه نداشته كه 200 درصد اضافه ارزش بلوكي براي 

يك بلوك 12 درصدي درنظر گرفته شود.
وي يادآور ش��د: چهارش��نبه هفته قبل از مزايده، 
قيمت هر سهم 611 تومان و روز پاياني مزايده قيمت 
نهايي سهم فروخته شده دولت 1851 تومان يعني 
بيش از سه برابر بود. قربان زاده با يادآوري اتفاقي كه 
در سال 99 درباره بورس رخ داد و دولت با دعوت از 
مردم براي سرمايه گذاري در بورس، حدود 35 هزار 
ميليارد توم��ان تأمين مالي كرد، گفت: اكنون همه 

گله دارند مبني بر اينكه نبايد دعوت عمومي صورت 
مي گرفت و راه ه��اي بهتري براي س��رمايه گذاري 
مردم در بازار س��رمايه وجود داشت. رييس سازمان 
خصوصي سازي تأكيد كرد: سازمان خصوصيسازي 
امسال با يك مزايده بلوكي بدون اينكه لطمه اي به 
بازار سرمايه بزند، همان حدود درآمد سال 1399 را 
براي دولت تأمين كرد و دولت طي چهار سال آينده 
هم ساالنه حدود 27 هزار ميليارد تومان ديگر نيز از 

اين مزايده، كسب درآمد خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: مزايده تاريخي چرخ هاي بازار سرمايه 
را به حركت درآورد وقتي س��هام 611 توماني فارس 
1851 تومان يعني سه برابر فروخته شد همه فعاالن 
بازار و تحليل گران و عموم مردم به ارزنده بودن قيمت 
سهام در بازار سرمايه پي بردند سهمي كه صف فروش 
بود االن صد ميليون صف خريد است شتران كه وارد 
معامله شد االن صف خريد سنگين است. قربان زاده با 

تأكيد بر اينكه اين مزايده تاريخي هرگز رقابت صوري 
نبود، توضي��ح داد: اتفاقًا رقابت بس��يار تنگاتنگ و 
نفسگيري بود و از رهگذر اين رقابت تمام عيار در سه 
روز متوال��ي بيش از 27 هزار ميليارد تومان افزايش 

نسبت به قيمت پايه نصيب دولت شد.
شركت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگي نفت و 
شركت پااليشگاه نفت تهران يك رالي بي نظير را در 
سه روز پشت سر گذاشتند كه نهايتًا شركت اهداف 
برنده اين رقابت بود.رييس سازمان خصوصي سازي 
همچنين تصريح كرد: در خصوص شايستگي و اهليت 
خريدار نيز هيچ حرف و حديثي وجود ندارد، چرا كه 
اين شركت خودش سهامدار هلدينگ خليج فارس 
است و اساسًا همه تجربه و تخصصش در اين صنعت 
بوده و پرتفوي بسيار ارزندهاي در اين صنعت دارد. 
وي گفت: كارگروه پايش اهليت مركب از نمايندگان 
هيات واگذاري، نهادهاي نظارتي و دستگاه تخصصي 

نيز اهليت خريدار را تأييد كرده اند. قربان زاده افزود: 
اين تأمين مالي با مالحظ��ه قيمت ارزنده، وضعيت 
بازار سرمايه و صالحيت خريدار در حالي انجام شد 
كه دولت به اين فروش بسيار نياز داشت و اين تأمين 
مالي غيرتورمي باعث مي شود كه از استقراض از بانك 
مركزي و افزايش پايه پولي جلوگيري ش��ود. رييس 
سازمان خصوصي سازي درخصوص نگراني ها درباره 
توقف طرح هاي توسعه اي ش��ركت و ايفاي وظايف 
حاكميتي ش��ركت نيز گفت: از سال 1392 كه اين 
شركت واگذار ش��ده به همان نس��بت سودآوري و 
توسعه شركت بيش��تر شده اس��ت. وي با تأكيد بر 
اينكه دولت بايد نقش تنظيم گري داش��ته باش��د و 
تصدي گري را رها كند، افزود: در اين حوزه نيز دولت 
بايد از طريق ابزار وضع قاع��ده و تنظيم گري بتواند 
وظايف حاكميتي خود را ايف��ا كند؛ اين موضوع در 

ستاد اقتصادي دولت نيز تصويب شده است.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بر اس��اس آمارهاي رسمي، انبوه سازي 
دولت��ي در پايان س��ال اول اج��راي آن تنها حدود 
30 درصد پيشرفت داشته اس��ت، برخي از اعضاي 
كميس��يون عم��ران مجلس به عنوان كميس��يون 
پيشنهاددهنده قانون جهش توليد مسكن موسوم 
به ساخت 4 ميليون مس��كن در 4 سال، اجراي اين 
قانون از منظر »مجلس« را »غيرقابل قبول« توصيف 
كرده و نسبت به استفاده از ابزارهاي نظارتي خود در 
اين باره به دولت هش��دار داده اند. همزمان، برخي از 
انبوه سازان نيز كه نسبت به مصايب اين پروژه گاليه 
دارند، به تفكيك وزارت مس��كن از وزارت راه اصرار 
دارند و بهبودي شرايط توليد آپارتمان را در »جدايي 
مس��كن از راه« جس��ت وجو مي كنند. در اين ميان، 
مديران و كارشناسان وزارت راه و شهرسازي كاهش 
هزينه هاي توليد مس��كن را از طريق اعطاي زمين و 
تس��هيالت به متقاضيان خودمالك با هدف ساخت 
خانه هاي وياليي يك طبقه دنبال مي كنند. در اين 
چارچوب، تاكنون 56 هزار خودمالك براي دريافت 

تسهيالت به بانك عامل معرفي شده اند.

   قابل قبول نيست
آنگونه كه منصور آرامي، عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اس��المي گفته ارزيابي مجلس از روند اجراي 
قانون جهش توليد مسكن با گذشت حدود يك سال و 
اندي از تصويب آن خوب نيست. آرامي در گفت وگو با 
ايسنا، اظهاركرده: تاكنون جلسات متعددي با حضور 
وزير راه و شهرس��ازي چه در داخل وزارتخانه و چه در 
كميس��يون عمران در خصوص مسكن برگزار شده و 
برداشت ما اين است كه روند اجراي قانون جهش توليد 
مسكن شرايط خوبي ندارد. دولت مدعي است كه روند 
ساخت مسكن در حال طي شدن است و طبق قانون 
سالي يك ميليون واحد مسكوني را تحويل خواهد داد.

او با بيان اينكه ارزيابي هاي مجلس با گذش��ت حدود 
يك سال و اندي از تصويب قانون جهش توليد مسكن 
روند مناسبي را در حوزه اجرايي نشان نمي دهد و هنوز 
پروژه اي افتتاح نشده است، اظهار كرد: بحث ساخت 
مسكن يك موضوع است و بحث فراهم كردن امكانات 
زيرساختي و زيربنايي در مناطقي كه شهرك سازي 
نيز صورت گرفته است، مساله ديگري است. اين عضو 
كميس��يون عمران مجلس گفت: اميدوار هس��تيم 
دولت با يك جهش در حوزه س��اخت مس��كن گام 
بردارد. آرامي در پايان تصريح كرد: مجلس در قانون 
مصوب خود ضرب االجل معيني تعيين كرده است 
تا ساالنه يك ميليون واحد مسكوني ساخته شود كه 
اگر دولت نتواند به وعده خود در ساخت مسكن عمل 
كند مجلس از ابزار نظارتي خود استفاده خواهد كرد.

   چرا بايد وزارت راه و شهرسازي
تفكيك شود؟

عضو هيات مديره كانون انبوه سازان با تاكيد بر اهميت 

تفكيك وزارت راه و شهرسازي گفت: در شرايط فعلي 
اگر وزارت راه و شهرسازي تفكيك شود قطعا شرايط 
بهتري در دو حوزه مس��كن و راه در كش��ور خواهيم 
داشت.فرشيد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا، عنوان 
كرد: كمبود توليد مس��كن در كش��ور نشات گرفته 
از سياس��ت هاي كالني اس��ت كه بايد در مجموعه 
وزارت راه و شهرس��ازي در خصوص آنها برنامه ريزي 
و تصميم گيري ش��ود اما شاهد چنين اتفاقي در اين 
مجموعه نيس��تيم. وي با اشاره به عملكرد نامطلوب 
وزارت راه و شهرس��ازي در حوزه بازآفريني ش��هري 
گفت: در حوزه بازآفريني شهري برنامه هاي مختلفي 
دنبال ش��ده اس��ت اما به رغم اينكه قرار بوده در اين 
برنامه ها همه سكونتگاه هاي ناايمن بازآفريني و احيا 
ش��وند و شرايط شهرس��ازي مطلوب تر شود، چنين 
مس��اله اي رخ نداده اس��ت و حت��ي در مناطقي كه 

وضعيت بهتر بوده نيز اكنون دچار چالش هستيم.
عضو هيات مديره كانون انبوه سازان با تاكيد بر اهميت 
تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي گفت: س��ازمان ها، 
شركت ها و بخش هاي بسيار متعددي در زير مجموعه 
حوزه فعاليت وزارت راه و شهرس��ازي وجود دارد كه 
يك وزير بايد درگير فعاليت همه آنها باشد و اين كار را 
بسيار دشوار مي كند و تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
مي تواند به كاهش ماموريت هاي وزارتخانه كمك كند.

پورحاجت ادامه داد: بيش از ۲5 معاونت و سازمان فقط 
در حوزه مسكن زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي 
و شخص وزير هستند. همچنين 3۱ استان وجود دارد 

كه هر كدام يك مديركل با مش��كالت مختلف دارند. 
در اين زمينه بايد پذيرفت كه يك وزير شرايط بسيار 
سختي را براي مديريت و فعاليت در اين زمينه دارد و 
از اين رو تفكيك وزارت راه و شهرسازي ضروري است.

   هزينه ساخت وياليي بيشتر است 
يا آپارتمان ؟

كاهش هزينه س��اخت در كنار ام��كان خود تامين 
شدن واحدهاي مس��كوني از منظر انرژي و احياي 
بافت معماري ايراني - اسالمي از مهم ترين مزاياي 
حركت دولت به سوي ساخت خانه هاي يك طبقه 
است. ساخت مسكن يك طبقه مزاياي زيادي براي 
خان��واده متقاضي و دولت دارد و در عمل يك بازي 
برد-برد به حس��اب مي  آيد. در اين راستا مهم ترين 
آورده ساخت واحدهاي مسكوني يك طبقه كاهش 

قابل توجه هزينه ساخت است.
در اين رابطه، احمد حميدي، كارشناس حوزه مسكن 
در گفت وگو با فارس گفت: اولين مساله كاهش هزينه 
ساخت در هر متر مربع است.   بر همين مبناي هزينه 
ساخت هر متر مربع ساختمان در واحدهاي مسكوني 
بلند مرتبه نس��بت به واحدهاي مسكوني يك طبقه 
بسيار بيش��تر است. بر اس��اس آمار موجود از فرآيند 
س��اخت، در حالي هزينه ساخت يك متر مربع واحد 
مسكوني يك طبقه در پايتخت معادل 5.۲6 ميليون 
تومان اس��ت. هزينه س��اخت يك متر مرب��ع واحد 
مس��كوني در واحد ۱8 طبقه ۱۱.04 ميليون تومان 

است. حميدي تاكيد كرد: به عبارت ديگر هزينه ساخت 
هر متر مربع مسكن در واحدهاي ۱8 طبقه بيش از ۲ 

برابر واحدهاي مسكوني يك طبقه خواهد بود. 
بر اساس اين گزارش، علت كاهش قيمت هزينه ساخت 
با كاهش طبقه واحدهاي مسكوني، به دليل تجيهزات 
بيشتر و همچنين الزامات قابل توجه فني و ايمني در 
واحدهاي مسكوني بلند مرتبه تلقي مي شود. براي مثال 
ساخت يك واحد مسكوني يك طبقه نياز به ابزاري به 
نام آسانسور ندارد، اما واحد مسكوني بلند مرتبه هزينه 

آسانسور را هم بايد در مجموع هزينه ها لحاظ كرد.
از طرفي، با افزايش تعداد طبقات و بار وارده به زمين 
و المان هاي س��ازنده ساختمان، ميزان مصالح مورد 
استفاده در پي و المان ها با افزايش طبقات ساختمان 
اضافه شده و زمينه افزايش هزينه ساخت مسكن را 
به وجود مي آورد. بنابراين ساخت واحدهاي مسكوني 
يك طبقه منجر به كاهش قابل توجه هزينه ساخت 
مس��كن خواهد ش��د. مطابق با آخرين بررسي هاي 
انجام ش��ده توس��ط وزارت راه و شهرس��ازي براي 
بازنگري در طرح جامع مس��كن، در حال حاضر در 
كشور ايران بيش از ۱۱.۲ ميليون نفر در 76.4 هزار 
هكتار بافت فرسوده شهري زندگي مي كنند. بنابراين 
با يك ب��رآورد حداقلي و اختصاص هر ۱50 متر مربع 
عرصه به يك واحد مس��كوني، مي توان گفت، زمين 
واقع ش��ده براي حداقل 5 ميليون واحد مسكوني در 
بافت فرسوده در مناطق شهري وجود دارد كه مي تواند 
بار قابل توجهي از مساله تامين زمين را به دوش بكشد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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علل بهره وري حداقلي
از متروي پايتخت

مديرعامل ش��ركت مترو تهران از امكان افزايش 
۲ برابري بهره وري از ش��بكه موج��ود مترو خبر 
داد. به گزارش مهر، مس��عود درستي مديرعامل 
ش��ركت مترو تهران كه در جمع اعضاي اتحاديه 
شركت هاي قطار شهري كشور سخن مي گفت، با 
بيان اينكه هزينه هاي سنگيني براي ساخت مترو 
در كالنشهرها و خصوصًا در پايتخت صورت گرفته 
است اما متناس��ب با مخارج انجام ش��ده، شاهد 
بهره وري حداكثري از ش��بكه موجود نيس��تيم، 
عنوان كرد: ۲ نكته اساسي در زمينه ميزان كارايي 
خطوط مترو در هر ش��هر وجود دارد؛ يكي اينكه 
راه آهن ريلي درون شهري در صورت بهره مندي 
از يك شبكه و هم افزايي خطوط مختلف است كه 
راندمان الزم را پيدا مي كند و مساله بعد هم آنكه 
موضوع اصلي در جذب حداكثري مسافر، فراهم 
بودن زيرساخت مهمي به نام ناوگان حمل و نقلي 
به ان��دازه و باكيفيت اس��ت. وي ادامه داد: به طور 
نمونه، در حال حاضر شبكه مترو تهران از اين دو 
ويژگي به شكل مطلوب بهره مند نيست؛ يعني اواًل 
ايستگاه هاي مترو در اقصي نقاط شهر وجود ندارد 
و دوم آنكه در همين خطوط جاري، نياز به ناوگان 
بهتري از لحاظ استانداردهاي كمي و كيفي داريم 
تا شرايط بهره وري از خطوط ساخته شده يا در هر 

حال احداث، ارتقا يابد. 
درس��تي در ادامه به راه حل عملي براي حل اين 
دو مس��اله اش��اره كرد و اف��زود: در زمينه ايجاد 
ايس��تگاه هاي فراگير براي پايتخ��ت، راهي جز 
حركت به سوي ساخت خطوط چهارگانه جديد 
نداريم ت��ا پراكندگي ايس��تگاه ها، ش��امل حال 
تمام مناطق ش��هر ش��ود. اما در مورد بهره مندي 
از تعداد واگن هاي مكف��ي و باكيفيت، قطعًا بايد 
افق ديد متولي��ان امر، تكيه ب��ر توليدات داخلي 
باشد؛ در حقيقت منتظر ماندن براي ورود ناوگان 
از كش��ورهاي ديگر آن هم در دوران تحريم هاي 
بين المللي، از يك سو به معناي دست روي دست 
گذاش��تن بوده و از س��وي ديگر فرسوده ش��دن 

قطارهاي موجود را در بردارد.

زخم ناسور مسكن در ايران
چنين فضايي براي مشاركت بخش خصوصي در 
حوزه ساخت و ساز شكل بگيرد. بايد از دولتمردان 
پرس��يد كه چرا بخش خصوصي در كش��ورهاي 
همس��ايه ايران مث��ل تركيه، ام��ارات، جمهوري 
آذربايجان و... در حوزه س��اخت مسكن مي توانند 
پاس��خگوي نياز جامعه خ��ود باش��ند اما بخش 
خصوصي ايران نمي تواند؟ در كشوري مانند تركيه 
نه تنها نياز داخلي ساماندهي مي شود، بلكه حتي 
براي نياز ساير كشورها نيز ساخت و ساز مي شود تا 
سرمايه گذاران ايران و روسيه و... براي خريد ملك 
راهي تركيه شوند. آيا بخش خصوصي ايران سواد 
الزم را ندارد؟ تخصص ندارد؟ بضاعت ندارد؟ پاسخ 
اين است كه بخش خصوصي در تركيه در يك اقتصاد 
باز فعاليت مي كند و انواع و اقس��ام ابزارهاي مالي 
براي توليد مسكن در اختيارش است، اما در ايران 
اين گونه نيست. بايد توجه داشت كه اين ابزارهاي 
مالي يك بس��ته كامل هستند. از اوراق مشاركت و 
سكوك گرفته تا بازارهاي رهني و تسهيالت بانكي و 
سرمايه گذاري خارجي و... در يك اقتصاد بسته مثل 
اقتصاد ايران، امكان فراهم سازي يك چنين بسته اي 
نيس��ت. امكان ندارد با اين ساختارهاي اقتصادي 
بتوان يك ميليون مس��كن در هر سال توليد كرد. 
سقف توليد مس��كن در اين اقتصاد 300  الي 400 
هزار واحد است كه بخش خصوصي قادر به تحقق 
آن است. براي رس��اندن اين تعداد به يك ميليون 
واحد ابتدا بايد شاخص هاي كالن اقتصادي اصالح 
شوند و بعد برنامه ريزي براي ساخت آغاز شود. اين 
روند هم در كوتاه مدت قابل تحقق نيست. ابتدا 400 
هزار واحد توليد مسكن به 500 هزار واحد مي رسد، 
سال بعد ۱00 هزار واحد به اين تعداد افزوده مي شود 
و س��ال بعد ۱00 هزار واحد ديگ��ر و تا در يك افق 
ميان مدت اي��ن ارتقا صورت بگيرد. البته اين روند 
رش��د هم در صورتي شكل مي گيرد كه اصالحات 
الزم در اقتصاد شكل بگيرد. تحريم ها پايان پذيرد 
و س��رمايه گذاران خارجي به كش��ور ورود كنند؛ 
اصالحات مالي اجرايي ش��ود و نهايتا زمينه براي 
ارتقا در ساخت مسكن فراهم شود. اما آيا مي توانيم 
اميدوار باش��يم متوليان اجرايي اين واقعيت ها را 
درك كنند؟ حداقل بايد يك سال منتظر بمانيم تا 
سياستگذاران به نقطه تحليلي امروز برسند و اين 

تاخير يعني از دست دادن فرصت ها.

اقتصاد در سراشيبي
 مش��كالت اقتصادي ما مي برند. تركيه و امارات و 
روسيه و... سرمايه هاي ايراني ها را جذب مي كنند، 
مناف��ع انرژيك ايران را صيد مي كنند، مش��تريان 
صادراتي ايران را به خود اختصاص مي دهند و در كل 
برنده مشكالت اقتصادي ما هستند.  براي عبور از 
چالش هاي موجود اما بايد به اين چرخه بسته پايان 
دهيم فضايي را 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 مشكالت اقتصادي ريشه اعتراضات اخير 
اس��ت 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.

فعاليت هاي مشترك بندري 
ايران و قزاقستان آغاز شد

مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان از آغاز فعاليت هاي 
بندري مشترك ايران و قزاقستان در بندر شهيد رجايي 
و اجراي آزمايشي ترانزيت دريايي- ريلي بين دو كشور تا 
آغاز سال نو ميالدي خبر داد. به گزارش تسنيم، حسين 
عباس نژاد يادآور شد: پس از شرايط پيش آمده براي 
روسيه و اوكراين يكي از موضوعات مهم و مورد توجه 
در بخش ترانزيت براي كشورهاي مشترك المنافع و 
آسياي ميانه، استفاده از كريدور شمال- جنوب و جايگاه 
ويژه ايران براي صادرات و واردات كاال است. وي ادامه 
داد: قزاقس��تان يكي از كشورهايي است كه به صورت 
جدي اين موضوع را دنبال مي كند و معاون نخس��ت 
وزير قزاقستان در بازديد اخير خود از بندر شهيد رجايي 
براي فعاليت ترانزيتي در اين بندر اعالم آمادگي كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه ايران با توجه به شرايط ويژه اي 
كه دارد بايد حجم مبادالت كاال در حوزه ترانزيت را 
افزايش دهد، افزود: فعاليت هاي سرمايه اي مشترك 
به منظور توسعه ترانزيت با سرمايه گذاري خارجي 

يكي از مواردي است كه در دستوركار قرار دارد.

مصايب بخش خصوصي
در حوزه ريلي

دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل ريلي با بيان 
اينكه راه آهن موظف اس��ت بر اساس فرمول اعالمي 
شوراي رقابت نرخ گذاري كند، گفت: جايي كه بخش 
خصوصي ش��ريك و رقيب شركت راه آهن است، اين 
شركت نرخ رشد را پايين تر در نظر گرفته اما جايي كه 
انحصار ۱00 درصدي دارد، نرخ را باالتر در نظر گرفته؛ 
كه باعث مي شود بخش عمده كيك كوچك سودآوري 
در بخش حمل ونقل ريلي نصيب دولت شود. سبحان 
نظري در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به اخطار شوراي 
رقابت به شركت  راه آهن اظهار كرد: شوراي رقابت سال 
۱400 براي اولين بار اعالم كرد كه تشخيص داده بازار 
خدمات نيروي كشش توسط لكوموتيوهاي حمل بار 
ريلي يك بازار انحصاري است و راه آهن قدرت اصلي را 
در اختيار دارد، بنابراين به اين موضوع ورود كرده و براي 
تعيين قيمت خدمات لكوموتيو فرمول تعيين مي كند 
و راه آهن ه��م بايد به اين مصوبه عمل كند؛ اما اخطار 
شوراي رقابت ناشي از آن است كه شركت راه آهن به 
دستوري كه اين شورا سال گذشته صادر كرد، عمل 
نكرده اس��ت.وي با بيان اينكه حدود 70 درصد بازار 
حمل ونق��ل ريلي در اختيار راه آه��ن دولتي و حدود 
30 درصد در اختيار بخش خصوصي اس��ت، افزود: با 
وجود اين، بخش خصوصي به صورت مستقيم اجازه 
فروش خدمات را ندارد. به دليل تعاريف فني در شركت 
راه آهن، بخش خصوصي بايد لكوموتيو خود را به اين 
شركت اجاره دهد كه اين خدمات را در بازار بفروشد، 
به همين دليل بخش خصوصي امكان برقراري ارتباط 
مستقيم با مشتريان اين خدمت را ندارد و از همين رو 
مجبور اس��ت هر نرخي را كه راه آهن تعيين مي كند، 
بپذيرد.او ادامه داد: راه آهن از سال گذشته موظف بود 
بر اساس فرمول اعالمي شوراي رقابت نرخ گذاري كند 
اما اين كار را انجام نداده و نرخي كه تعيين مي كند از 
نرخ قابل محاسبه با آن فرمول كمتر است. نرخي كه 
راه آهن سال گذشته اعالم كرد، ۱۱7 تومان يا ۱۱70 
ري��ال به ازاي هر تن كيلومتر حمل ب��ار ريلي بود، در 
صورتي كه طبق فرمول ش��وراي رقابت اين عدد بايد 
۱۲۹0 ريال مي بود، يعني ۱0 درصد بيشتر از نرخي 
كه توس��ط راه آهن اعالم شد. نظري ادامه داد: امسال 
راه آهن ۱580 ري��ال را مالك نرخ خدمات لكوموتيو 
قرار داده كه قطعا از نرخي كه با فرمول مد نظر شوراي 
رقابت محاسبه مي شود، بيشتر است؛ البته هنوز اين 
عدد محاسبه نش��ده چون كارگروهي در جلسه اي با 
مديران راه آهن بايد اين محاس��بات را انجام دهد، اما 
راه آهن متاسفانه به اين دستورالعمل شوراي رقابت 
متعهد نيست. اصل هشدار شوراي رقابت هم ناشي از 
اين بوده كه چرا راه آهن به اين دستور عمل نمي كند. 
او گفت: اتفاقا راه آهن در بخشي كه بخش خصوصي 
حضور ندارد، درصد رشد بيشتري نسبت به پارسال 
اعمال كرده اس��ت. ب��راي نرخ لكوموتي��و كه بخش 
خصوصي با 30 درصد سهم شراكت دارد، رشدي كه 
نسبت به پارسال اعمال كردند 35 درصد بود، اما در حق 
شبكه يعني تعرفه دسترسي به شبكه ريلي كه كامال 
در اختيار دولت اس��ت، نرخ رشدي كه اعمال كرده از 
درصدهاي پايين تا درصدهاي ۹0 درصد متغير است 
و براي بارهاي عمده، متوسط حدود 50 درصد افزايش 
اعمال كرده اس��ت. نظري اظهار كرد: يعني جايي كه 
بخش خصوصي شريك و رقيب شركت راه آهن است، 
اين شركت نرخ رشد را پايين تر در نظر گرفته اما جايي 
كه به تنهايي يكه تاز اس��ت و انحص��ار ۱00 درصدي 
دارد، اين نرخ را باالتر در نظر گرفته؛ اينها تصميماتي 
است كه باعث مي ش��ود بخش عمده كيك كوچك 
س��ودآوري در بخش حمل ونقل ريلي نصيب دولت 
شود. وي با بيان اينكه روابط شركت راه آهن با بخش 
خصوصي تخريب شده، افزود: اين شركت همنشيني 
خوبي با بخش خصوصي نداشته كه بتوانيم تشخيص 
دهيم مشكل آنها چيست و همين موضوع هم مورد 
اعتراض ماست و به وزير راه هم نامه زديم و اعتراض 
كرديم. در حالي كه هر سال راه آهن با مشورت بخش 
خصوصي نرخ لكوموتيو و شبكه ريلي را تعيين مي كرد 
چون بخش خصوصي هم در اين بازار فعال است و بايد 
انگيزه فعاليت داشته باشد.او ادامه داد: راه آهن در يك 
سال اخير و در دوران مديرعامل جديد به اين جلسات 
خاتمه داده و حاضر به همنشيني با بخش خصوصي 
نيست، در حالي كه همين اقدام هم غيرقانوني است. 
در بخشنامه ابالغي معاون رييس جمهور خطاب 
به س��ازمان هاي دولتي آمده هر جايي تصميمي 
مي گيريد كه منافع بخش خصوص��ي متاثر از آن 
تصميم اس��ت، وظيفه داريد ب��ا بخش خصوصي 
گفت وگو و محاسبات كارشناس��ي انجام دهيد تا 
نهايتا توافق مشترك حاصل شود كه متاسفانه اين 
موضوع رخ نداده و ما هم به رفتار راه آهن معترضيم.
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گزارش »ناسا« راستي آزمايي مي شود؟
گروه راه و شهرسازي|

بحث وجود گاز متان يا عدم وجود آن بر فراز آرادكوه 
همچنان در محافل كارشناسي و رسانه اي داغ است. 
اگر چه مسووالن رده باالي شهرداري يكسره گزارش 
»ناس��ا« را تكذيب كرده اند، اما رده ه��اي مياني اين 
سازمان از بررسي علمي اين پديده استقبال كرده اند. 
البته معلوم نيست تا چه حد اين بررسي فاقد سوگيري 
خواهد بود، چه آنكه رييس دانش��كده محيط زيست 
دانشگاه تهران به عنوان مرجع احتمالي اين بررسي، 
اظهار كرده كه روش طيف سنجي به وسيله ماهواره 
خيلي قابل استناد نيست. او در عين حال گفت: آمادگي 
داري��م، در جايگاه يك نهاد علمي و در يك بازه زماني 
يك ماهه ادعاي وجود ابر گاز متان را در جنوب تهران 
مورد بررسي قرار دهيم. در سوي ديگر، ماجرا برخي از 
مديران و اعضاي شوراي شهر تهران در دوره گذشته 
بر اين باورند كه اين مساله قابليت صحت سنجي دارد 
و از همين رو، بايد به جاي انكار، از فرصت ايجاد شده 
استفاده كرد و با كمك نهادهاي بين المللي اين بحران 
را ح��ل كرد. آنها به تالش هايي ب��راي جلب برخي از 
كشورها از جمله كره جنوبي براي توليد انرژي از اين 
گاز گلخانه اي در حدود ۱0 سال پيش اشاره مي كنند 
و بر اين باورند كه وجود متان در منطقه آرادكوه از نگاه 
كارشناسان داخلي امري ثابت شده است.آنگونه كه 
فارس گزارش كرده است، دستگاه طيف سنج ناسا كه 
گفته مي ش��ود اين روزها يك ابر متان را در محدوده 
جنوبي تهران شناسايي كرده است، سروصداي زيادي 
به پا كرده و مسووالن محيط زيست و شهرداري را به 
واكنش واداش��ته است.گفته شده اين دستگاه طيف 
سنج تصويربرداري )EMIT( كه در ايستگاه فضايي 
بين المللي با قابليت تش��خيص گاز هاي گلخانه اي از 
جمله متان و دي اكس��يدكربن، ابري از گاز متان را به 
طول 5 كيلومتر، در آسمان جنوب تهران و بر باالي يك 
مجتمع دپوي زباله شناسايي كرده و طبق تصاوير به 
دست آمده، اين ابر 5 كيلومتري در هر ساعت حدود 
8500 كيلوگ��رم متان به هوا مي فرستد.مس��ووالن 
شهرداري تهران ادعاي انتشار اين گاز را در محدوده 
مورد اش��اره كه در واقع مح��دوده مجتمع پردازش 
پسماند آرادكوه است را رد كردند. با وجود رد اين ادعا 
از سوي شهرداري، محمد عزيزي مديرعامل سازمان 

مديريت پسماند شهرداري از دانشگاه هاي كشور به 
ويژه دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران خواسته كه 
به صورت علمي اين ادعاي مطرح شده از سوي ناسا را 
بررسي كند.علي نورپور رييس دانشكده محيط زيست 
دانشگاه تهران درباره اين موضوع گفت: نخستين نكته 
اين اس��ت كه بر روي صحت  و سقم اين گزارش بايد 

بررسي دقيق و علمي انجام گيرد.
نورپور با اش��اره به اينكه روش طيف سنجي كه ناسا 
اخيرا از آن اس��تفاده كرده است، يك روش جديد و با 
كمك ابزارهاي ماهواره اي است، اظهار كرد: اين روش 

اندازه گيري را نمي توان دقيق دانست.
رييس دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران با بيان 
اينكه تاكنون به منبع انتش��ار اين گاز در هيچ مرجع 
علمي اشاره نش��ده است و معلوم نيس��ت چرا نوك 
پيكان ها به سمت مركزآرادكوه رفته است، اظهار كرد: 
منابع مختلفي مي تواند عامل توليد متان باشد كه از 
مراكز دامداري تا فعاليت هاي صنعتي دامنه دار است.

نورپ��ور ب��ا تاكيد بر اينك��ه صرفا مركز پ��ردازش را 
نمي توان عامل توليد متان دانست و اين نوع قضاوت 
عجوالنه اس��ت، يادآور ش��د: روش طيف سنجي به 
وسيله ماهواره خيلي قابل استناد نيست، و از طريق 
اي��ن روش زماني مي تواني��م اظهارنظ��ر كنيم كه 
مانيتورينگ انجام داده باشيم.رييس دانشكده محيط 
زيست دانش��گاه تهران با بيان اينكه توان علمي اين 
دانش��كده براي بررسي صحت و س��قم بررسي هاي 
ناسا و منش��ايابي احتمالي انتشار گاز متان قابل اتكا 
است، گفت: گزارش منتشر شده كامل نيست و اينكه 
در يك محدوده به صورت پيوس��ته گاز متان ديده 
شود، جاي ترديد دارد و بايد اين ادعا با صورت علمي 
بررسي شود.نورپور تاكيد كرد: ما آمادگي داريم در 
يك بازه زماني يك ماهه اين ادعا را مورد بررسي قرار 
داده و با كمك دستگاه هاي سنجش موجود، وجود 

گاز متان در اين محدوده را تاييد يا رد كنيم. 

   گاز متان به سالمتي آسيب نمي رساند
اين اس��تاد دانش��گاه درباره نگراني هاي پيش آمده 
از انتش��ار گاز متان در جنوب تهران نيز توضيح داد: 
اين گاز به طور معمول در همه جا هس��ت و مس��اله 
نگران كننده  اي از نظر آسيب به سالمتي شهروندان 

از اي��ن بابت وج��ود ن��دارد.وي اف��زود: گاز متان در 
پااليش��گاه ها، مراكز دامداري و صنعت��ي به صورت 
معمول به عنوان يك گاز گلخانه اي وجود دارد. كه در 
اليه هاي بااليي جو تاثيرگذار بوده و باعث افزايش دماي 
هوا مي شود.رييس دانشكده محيط زيست دانشگاه 
تهران، گفت: در دنيا قوانين محدود كننده توليد گاز 
متان به طور اخص وجود ندارد، اما براي كنترل توليد 
اي��ن گاز در محدوده مراكز دفن زبال��ه مثل آرادكوه، 
كاهش ورودي پسماند اس��ت كه شهرداري تهران با 

احداث مراكز MRF به سمت آن حركت كرده است.

   قابليت صحت سنجي
در اين حال، آرش ميالني، رييس كميته محيط زيست 
شوراي ش��هر پنجم پايتخت معتقد است كه به جاي 
انكار اين پديده و مطالعات مي توان از آن براي منشأيابي 

درست گاز متان در تهران استفاده كرد.
ميالني در گفت وگو با ايس��نا، در واكنش به گزارش 
ناسا درباره توده 5 كيلومتري گاز متان در جنوب شهر 
تهران، گفت: به طور كلي يكي از پيامدهاي مراكز دفن 
زباله انتشار گاز متان ناش��ي از دفن زباله هاست و در 
آرادكوه نيز چندين س��ال است كه زباله ها به صورت 
چند اليه روي هم دفن شده اند و به صورت بي هوازي 
گاز متان را از خود متصاعد كردند.وي با بيان اينكه در 
مراكز دفن زباله گاز متان استحصال مي شود، گفت: 
گاز متان ناشي از زباله استحصال شده و به نيروي برق 
تبديل مي شود و به طوركلي گاز متان قابليت كنترل و 
مديريت را دارد و حاال گزارشي منتشر شده كه نشان 
مي دهد در مح��دوده آرادكوه كه يك مركز دفن زباله 
قديمي اس��ت ابري از متان تشكيل شده است و براي 
حل اين مشكل حدود ۱0 سال است كه شهرداري و 
سازمان پسماند به دنبال جذب سرمايه گذار و استفاده 
از تكنولوژي هاي جديد هستند تا بتوانند گاز متان را 
اس��تحصال كنند و آن را به نيروي برق تبديل كنند 
اما هنوز موفق نشده اند.رييس كميته محيط زيست 
شوراي شهر پنجم با بيان اينكه در دوره پنجم مديريت 
شهري پيگيري هاي زيادي براي جذب سرمايه گذار 
انجام شد و حتي يك ش��ركت متعلق به كره جنوبي 
اعالم آمادگي كرد كه در اين زمينه سرمايه گذاري كند، 
اظهار كرد: به دليل تحريم هايي كه در دوره ترامپ عليه 

ايران وضع شد سرمايه گذار كره اي دچار مشكل شد 
و نتوانست نسبت به مديريت گاز متان در تهران به ما 
كمك كند. گاز متان يكي از گازهاي آالينده است كه در 
بحث تغيير اقليم بسيار مورد توجه قرار گرفته، چرا كه 
چند برابر دي اكسيد كربن اثر منفي در گرمايش زمين 
دارد و در سطح بين المللي نيز به طور كلي از پروژه هايي 
است كه موجب كاهش گاز متان مي شود.وي با بيان 
اينكه در مورد س��نجش تغيير اقليم س��نجنده هاي 
مختلفي را براي س��نجش گازها پرتاب مي كنند كه 
يكي از آنها سنجنده ناسا بوده كه امسال به فضا پرتاب 
شده اس��ت و گزارش هايي را در اين خصوص منتشر 
كرده، گفت: ناسا گزارشي را در مورد انتشار گاز متان در 
تهران منتشر كرده كه در محدوده آرادكوه است. منتهي 
داده هاي اصلي و س��ورس آن را منتشر نكرده است و 
اين داده ها منتشر مي شود تا كارشناسان و اساتيد كه 
مايل به بررسي بيشتر هستند اقداماتي انجام دهند، 
اما در اين مورد سورس )منبع( تصاوير منتشر نشده 
است ولي اين يك فرصت بين المللي است تا با استفاده 
از اين داده ها منش��أيابي گاز متان را بهتر انجام دهيم 
و فعاليت هاي محيط زيستي در راستاي كاهش اين 
گاز متمركز شود و مي توانيم از اين فرصت بين المللي 
استفاده كنيم تا برنامه ها و تصميم گيري هايي در اين 
زمينه داشته باشيم.ميالني با بيان اينكه در طرح جامع 
پسماند در مورد منشأ گاز متان در آرادكوه برنامه اي 
تدوين شده است، ادامه داد: در برنامه پنج ساله طرح 
جامع پسماند آمده است كه در سال چهارم بايد فرآيند 
استحصال گاز متان آغاز شود و شهرداري نيز بايد در 
زمينه بودجه ريزي تزريق امكانات و... تدابيري داشته 
باش��د.وي در مورد دروغ خواندن گزارش ناسا، گفت: 
اين گزارش قابليت صحت س��نجي دارد و بجاي انكار 
آن مي توانيم از ظرفيت هاي بين المللي براي حل اين 
بحران زيست محيطي استفاده كنيم.اين عضو شوراي 
ش��هر پنجم تهران در واكنش به اي��ن ادعا كه برخي 
انتشار اين گاز را به گاوداري هاي اطراف آرادكوه نسبت 
مي دهند، گفت: مي تواند اين فرضيه نيز مورد بررسي 
قرار گيرد، اما حتما بايد منشأيابي گاز متان صورت گيرد 
تا بتوان برنامه ريزي دقيق تري براي حل اين موضوع 
داشت و استفاده از اين اطالعات و تصاوير ماهواره اي 

به جاي انكار آن، مي تواند كار را براي ما تسهيل كند.



نامه اي با امضاي بيش از ۱۲۰۰ نفر از مديران كسب وكارهاي 
حوزه فناوري اطالعات به رييس جمهوري ارسال شده و از 
اين مقام سياسي كشور خواسته شده تا محدوديت هاي 
اينترنت متوقف شود. در اين نامه همچنين خواسته شده تا 
فعاالن بازداشت شده صنعت آي تي نيز آزاد شوند. همچنين 
يكي از اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران معتقد 
است اكنون چيزي به نام اينترنت نداريم و آنچه كه وجود 
دارد يك شبكه دست و پا شكسته و ناپايدار است و توسعه 
شبكه ملي اطالعات در نبود دسترسي آزاد به اينترنت به 
بهانه استقالل، يك فريب بزرگ و اشتباه تاريخي خواهد 
بود. از زمان شروع اختالالت اينترنتي در كشور، انجمن ها و 
نهادها و تشكل هاي مختلفي خواستار رفع اين اختالل ها 
شده اند. در تازه ترين اين اقدامات نصر تهران گزارش داده، 
نامه اي با امضاي ۱۲۰۰ فعال صنف آي تي نوش��ته شده 
است. امضاكنندگان اين نامه متشكل از ۱۳ انجمن و مجمع 
صنفي فعال هستند، از جمله سازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران، س��نديكاي صنعت مخابرات ايران، كميس��يون 
اقتصاد نوآوري و تح��ول ديجيتال اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران، انجمن تج��ارت الكترونيك 
اتاق تهران، انجمن توليدكنن��دگان نرم افزار تلفن همراه 
ايران، انجمن مديريت فن��اوري ايران و انجمن فين تك. 
امضاكنندگان اين نامه از رياست جمهوري خواسته اند تا از 
اختيارات قانوني خود استفاده كرده و از ايجاد محدوديت 
در دسترسي به اينترنت جلوگيري كند. آنها به وعده ابراهيم 
رييسي در زمان انتخابات اشاره كردند و تاكيد داشتند كه 
»دسترس��ي به اينترنت بدون محدوديت« از شعارهاي و 
وعده هاي او بوده است. در اين نامه اعالم شده كه دسترسي 
به اينترنت براي پنجاه ميليون از م��ردم ايران مترادف با 
دسترسي به ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها است و 
معيشت ميليون ها فرد به اين ابزارها گره خورده: »طبيعي 
است كه هرگونه فيلترينگ يا ايجاد اختالل و محدوديت 
در اين دسترسي منجر به نارضايتي آحاد شهروندان شده 
و نارضايتي هاي جدي ايجاد كند.« نويسندگان اين نامه 
به تاثير مثبت صنعت آي تي روي رش��د اقتصاد كش��ور 
نيز تاكيد كردند و گفتند كه در س��اليان گذشته هزاران 
شركت كوچك و بزرگ دانش بنيان به وجود آمده كه ده ها 
هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند و حاال با وجود اين 
اختالالت اينترنتي، صنعت آنها با مشكل مواجه شده است. 
در اين نامه آمده است كه »اقتصاد ديجيتال بدون وجود 
زيرساخت اينترنت امن و پايدار و به صرفه معنا ندارد.« در 
بخشي از نامه به اين مساله اشاره شده كه ادامه شرايط حال 
حاضر به اعتم��اد كاربران نيز لطمه مي زند، موضوعي كه 
از ديدگاه امضاكنندگان نامه، سرمايه شركت هاي دانش 
بنيان حساب مي شود و همين اعتماد مردم باعث شده كه 
كاركنان اين شركت ها اميد به ادامه كار داشته باشند: »اما 

ادامه اين وضعيت هم اعتماد كاربران را لطمه مي زند و هم 
اميد كاركنان را از بين مي برد.« در بخش پاياني اين نامه 
تاكيد شده كه خواسته اين هزار تن خواسته اي خيرخواهانه 
و وطن دوستانه است؛ آنها رفع محدوديت پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار و همچنين آزادي افرادي 
كه صرفا به دليل فعاليت در اين صنعت بازداشت شده اند 
را خواستار ش��ده  و اعالم كردند اين موارد اولين گام براي 
بازسازي اعتماد از دست رفته كاربران است. پيش از اين 
رييس نصر كشور نيز از رييس جمهوري طي يك نامه 
خواسته بود تا به محدوديت هاي اينترنتي رسيدگي كند 
و آن را پايان ببخشد. همچنين فعالين رسانه اي نيز در مهر 
ماه گذشته بيانيه اي منتشر كردند و در آن خواستار رفع 
محدوديت هاي اينترنت و آزادي سازي بازداشت شدگان 
فعالين حوزه آي تي شدند. پيش تر نصر تهران و انجمن 
كس��ب و كاره��اي الكترونيك و انجمن كس��ب و 
كارهاي مجازي و... نيز در نامه هاي جداگانه نسبت 
به محدوديت هاي اعمال ش��ده در اينترنت واكنش 

نشان دادند و خواستار برطرف شدن آنها بودند.

  عضو هيات مديره نصر تهران: 
اكنون چيزي به نام اينترنت نداريم

اين در حالي است كه عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران تاكيد دارد اكنون چيزي به نام اينترنت نداريم 
و آنچه كه وجود دارد يك شبكه دست و پا شكسته و ناپايدار 
است. جامه بزرگ اعتقاد دارد توسعه شبكه ملي اطالعات 
در نبود دسترس��ي آزاد به اينترنت به بهانه استقالل، يك 
فريب بزرگ و اشتباه تاريخي خواهد بود. كيوان جامه بزرگ، 
عضو هيات مديره اين س��ازمان در واكن��ش به فيلترها و 
محدوديت هاي اخير در اينترنت كش��ور، گفت: »در حال 

حاضر چيزي به نام اينترنت نداريم. چيزي كه وجود دارد يك 
شبكه دست و پا شكسته و ناپايدار است كه مسووالن هم به 
صراحت گفتند هيچ حسابي روي تداوم فعاليت پلتفرم هاي 
بين المللي آن باز نكنيد. نتيجه اين سياست اين است كه 
در آينده، اقتصاد ديجيتال هم نخواهيم داش��ت و پيرو آن 
ساير صنايع كشور نيز در اين ش��كاف ديجيتالي سال ها 
عقب  مي افتند.« او با تاكيد بر توسعه و تكميل شبكه ملي 
اطالعات به عنوان يك زيرساخت ضروري براي هر كشور، 
اعتقاد دارد اين شبكه بدون وجود اينترنت پايدار و دسترسي 
آزاد مردم و كسب و كارها به آن عقيم و بي فايده خواهد بود: 
»چه اينكه سياست هاي تحديدي حاكميت، آن  را در نگاه 
شهروندان به نهادي مذموم بدل مي كند.« اين فعال صنفي با 
بيان اينكه در سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران طرح 
ديدگاه ها، نقد و پيشنهاد سياست ها و همچنين پيگيري 
تحقق خواسته هاي بخش خصوصي را وظيفه خود مي داند، 
اظهار داشت شبكه ملي اطالعات يك الزم غيركافي است كه 
در نبود دسترسي آزاد به اينترنت و پلتفرم هاي بين المللي 
به يك امر زائد غيركاربردي تبديل مي شود. توسعه آن به 
بهانه حركت در مسير استقالل يا تحقق اقتصاد ديجيتال، 
نيز يك فريب بزرگ و اشتباه تاريخي در كشور خواهد بود. 
جامه ب��زرگ باور دارد ش��بكه هاي اجتماعي بين المللي، 
امروزه درگاه تعامل با بس��ياري از منابع علمي، آموزشي، 
سرگرمي، خبري و... اس��ت. واقعيتي كه هيچگاه در يك 
پلتفرم بسته داخلي محقق نمي شود: »روزانه ميليون ها 
عنوان محتواي تخصصي در شبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي منتشر مي شوند و متخصصان دنيا از همين طريق 
با يكديگر شبكه سازي مي كنند و از يكديگر مي آموزند. مگر 
مي شود به دانشگاه ها و مدارس كسب و كار، انجمن هاي 
تخصصي علمي، نشريات معتبر بين المللي، افراد شاخص 

و تاثيرگذار بر صنايع گفت بياييد در پلتفرم هاي داخلي 
ما فعالي��ت كنيد؟ مگر مي توان به ش��ركاي بين المللي 
گفت در پيام رسان هاي ايراني فعاليت كنيد؟« وي با بيان 
اينكه بسياري از ارتباطات روزانه كسب و كارها با شركاي 
تجاري بين المللي بر بستر همين شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان ها صورت مي گيرد، اينها را بديهياتي دانست كه 
از جانب متوليان امر فيلترينگ و صيانت گران انكار مي شود.

  اقتصاد ديجيتال 
فراتر از كسب و كارهاي اينترنتي است

عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران 
اعتقاد دارد اگر قدري دايره نگاه وس��يع تر شود، فاجعه اي 
بزرگ تر عيان مي شود، بيان كرد: »به نظر مي رسد، از آنجا 
كه فهم برخي از مسووالن از اقتصاد ديجيتال صرفاً محدود 
به ش��ركت هاي اينترنتي و خدمات عمومي است، تصور 
مي كنند با داخلي كردن آنها مردم مجبور به اس��تفاده از 
آن شده و نهايتًا اين فضا را كنترل  مي كنند. ولي واقعيت 
اين اس��ت كه اقتصاد ديجيتال فراتر از كس��ب و كارهاي 
اينترنتي است و ظرفيت نقش آفريني به عنوان پيشران 
توسعه س��اير بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور را داراست.« وي تاكيد دارد پايه هاي اصلي انقالب 
صنعتي چهارم، فناوري هاي ديجيتالي همچون رايانش 
ابري، ه��وش مصنوعي و اينترنت اش��يا اس��ت: »بدون 
اينها در بهترين حالت اساس��ًا ما يك نسل از صنايع دنيا 
عقب خواهيم ماند. چون تحول در س��اير صنايع نيازمند 
توسعه فناوري هاي پيش گفته است كه همگي بر بستر 
تعامالت بين المللي و اقتصاد مقياس پذير فراسرزميني 
رشد مي كنند و موضوعيت مي يابند. انقالب چهارم صنعتي 
كه هيچ، عقب ماندگي صنايع كشور و بهره وري پايين آن 
مگر جز با نفوذ اين فناوري ها در ذات صنعت قابل جبران 
است؟ اين يعني با تداوم وضع موجود، نه تنها كسب سهم 
۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد كش��ور يك 
روياي مرده است، بلكه اقتصاد ديجيتالي شده كه مي تواند 
تا ۳۰ درصد اقتصاد كشور را متحول كند نيز دست نيافتني 
مي شود.« جامه بزرگ معتقد است از آنجايي كه بسياري 
از تصميم گيران نهادهاي ذيصالح دغدغه پايداري و رشد 
كسب و كارهاي خصوصي و حتي دولتي را نداشته اند، اصوال 
تصوري از اهميت اين مس��ائل هم ندارند. اين فعال حوزه 
فناوري با ابراز تاسف از اينكه مسووالن مورد نظر ضرورتي 
هم براي تعامل با بخش خصوصي و نهادهاي تخصصي براي 
چاره جويي و راهكار گزيني نمي بينند، گفت: »ماجرا صرفا 
به يك گفت وگوي يك طرفه و نهايتا دريافت سياه هاي از 
مشكالت فني تقليل مي يابد و در مواجهه با اين دغدغه ها به 
طيفي از ضدسياست هايي نظير لوگوتراپي )حرف درماني( 

تا خطابه درماني )رتوريك تراپي( پناه مي برند.«
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زماني براي جايگزيني 
»بدترها« با »بدها«

 اينترنت با اهداف سياسي مسدود شد بدون اينكه براي 
كسي مهم باشد اين تصميم چه بر سر اقتصاد و اشتغال 
كشور مي آورد.متاسفانه دولت سيزدهم دايره معدودي از 
افراد و چهره ها را براي مديريت بر ساختارهاي مهم كشور 
در اختيار دارد و اغلب از همين افراد اس��تفاده مي كند. 
افرادي كه نه تنه��ا از دانش كاف��ي، تخصص و تجربه 
مديريت كالن برخوردار نيستند، بلكه حتي مقدمات 
حوزه مديريت��ي را نيز پيش از اين طي نكرده اند. بر اين 
اساس بسياري از افرادي كه براي مديريت بر بخش هاي 
گوناگون كشور انتخاب مي شوند، توان و كارايي الزم را 
ندارند. اين انتصاب ها اما تبعاتي در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، مديريتي و راهبردي به جاي مي گذارند كه بد 

نيست به آنها اشاره شود: 
۱( نخستين تاثير اين نوع انتصاب هاي غير تخصصي 
آن اس��ت كه بي اطميناني را در جامعه ترويج مي كند. 
س��رمايه گذاران، فعاالن اقتصادي و در كل عموم مردم 
وقتي مي بينن��د اف��راد غيرمتخص��ص در راس هرم 
ساختارهاي مهم اقتصادي مي نشينند، اعتماد آنها به 
سيس��تم كاهش مي يابد. )اگر نگوييم از ميان مي رود( 
اين روند اثراتي چون خروج س��رمايه، افزايش ريسك 

اقتصادي، مهاجرت نخبگان و... را به دنبال دارد.
۲( تاثير بعدي اين نوع گزينش ها در مواجهه نهادهاي 
نظارتي با سوءمديريت ها است. به عنوان نمونه مجلس 
مدتي قبل تصميم گرفت، وزير صمت را استيضاح كند 
اما اين استيضاح راي نياورد. برخي معتقدند دليل اين 
موضوع اين بود كه نمايندگان مي ترسيدند در صورت 
راي به عدم اعتماد فاطمي امين، فردي با درجه مديريتي 
پايين تر از او راهي وزارت مهم صمت شود. بنابراين ترجيح 
دادند، بدتر را جايگزين بد نكنند. اين روند در بلندمدت 
باعث تهي شدن ساختار مديريتي كشور از افراد داراي 

تخصص مي شود.
۳( مساله بعدي اخالل در گردش نخبگاني است. بسياري 
از افراد در يك سازمان، نهاد، بخش و...با اين هدف ورود 
مي كنند كه بتوانند سلسله مراتب مديريتي را طي كنند. 
وقتي فردي بيرون از مجموعه، ب��دون تخصص الزم و 
فقط به دليل حضور در ستاد انتخاباتي فالن فرد پيروز 
در انتخابات، سكان هدايت مديريت را به دست مي گيرد، 
اين پيام به همه كاركنان ارسال مي شود كه براي ترقي 
و پيشرفت به تخصص، سواد، دانش و تجربه نياز نيست، 
بلكه به پشت هم اندازي، روابط خارج از محدوده و نفوذ نياز 
است. بنابراين گردش نخبگاني در كشور مختل مي شود.

4( مس��اله بعدي از دست دادن فرصت ها است. حضور 
هر فرد غيرشايسته، فرصت را از بسياري از افراد شايسته 
مي گيرد و زمان را به نفع رقبا شكل مي دهد.ايران در يك 
منطقه حساس قرار گرفته است و نيازمند رشد مستمر 
است. هر روز كه به دليل عدم حضور يك چهره متخصص 
در راس هرم هاي اقتصادي و راهبردي تلف مي ش��ود، 
رقب��اي ايران از اي��ن فرصت به نفع خ��ود بهره برداري 
مي كنند. اين ليست خس��ارات را مي توان در خصوص 
ساير موضوعات كليدي نيز گسترش داد، اما نتيجه نهايي 
اين نوع گزينش ها در نزول شاخص هاي اقتصادي خود 
را نمايان مي كنند. بسياري از مشكالت اقتصادي امروز 
كشور برآمده از تصميمات اشتباه مديراني است كه كار 
خود را به درس��تي انجام نداده اند.اين روند گزينشي در 
دولت س��يزدهم نيز ادامه دارد. دولت تنها افراد نزديك 
به خود، متوليان ستادهاي انتخاباتي اش و برخي افراد از 
دانشگاه ها و احزاب خاص را شايسته مديريت مي داند. 
طبيعي است كه اين روند نه تنها كمكي به رشد اقتصادي 
كشور نمي كند، بلكه چالش هاي فراواني ايجاد مي كند.

البته تجربه ثابت كرده اس��ت كه اغلب اين هشدارها با 
بي توجهي دولت مواجه مي شود. در واقع كارشناسان 
هشدار خود را مي دهند و متوليان هم راه خود را مي روند.

بورس  در انتظار وضعيت بهتر
همچنين آيا اين نرخ دالر امروز بازار، بيانگر ارزش ذاتي 
دالر است! آيا مخارج سرمايه اي و مواد اوليه و تجهيزات 
اين شركت ها با دالر صوري خريداري مي شود يا با ارزش 
واقعي دالر و آيا درآمد صادراتي اين ش��ركت ها با دالر 
صوري است يا واقعي! و اينكه اين همه آيا ها، در وضعيت 
سودآوري اين شركت هاي بزرگ موثر مي باشد يا خير؟! 

خود مبحثي گسترده، مبهم و نگران كننده است.
 اميدوارم رنگ س��بز بازار كوتاه مدت و موقت نباشد و 
حمايت از بازار ريشه اي و اساسي انجام گيرد تا توانايي 
تحليل هاي مطمئن تر و ش��فاف تري از اين بازار براي 

تحليلگران فراهم شود.

استقبال همراه اول از 
جام جهاني 2022 با 11 توپ طال

همراه اول با هدف همراهي ملي پوشان فوتبال كشورمان 
در رقابت هاي جام جهاني ۲۰۲۲ قطر، طرح قرعه كشي 
جام جهاني خ��ود را با فراخوان سراس��ري آغاز كرد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
همراه اول به مناسبت بيست و دومين دوره جام جهاني 
فوتبال، طرح ويژه جام جهاني خود را كليد زد كه تمامي 
ايرانيان بتوانند از امروز ۱6 آبان تا پايان آذر ۱4۰۱ با كسب 
امتيازات الزم، در آن شركت كنند. جام جهاني فوتبال 
۲۰۲۲ قرار است از ۲۰ نوامبر تا ۱8 دسامبر )۲9 آبان تا 
۲7 آذر ۱4۰۱( به ميزباني قطر برگزار شود و در نخستين 
بازي روز ۳۰ آبان، تيم ملي كش��ورمان با تيم انگليس 
ديدار خواهد كرد. طرح قرعه كش��ي جام جهاني كه به 
صورت امتيازي برگزار خواهد شد، شيوه هاي متنوعي 
را براي مشتركان همراه اول در راستاي كسب امتياز در 
نظر گرفته است تا شانس برنده شدن تمامي مشتركان 
افزايش يابد. در راستاي اجراي اين طرح سراسري »خريد 
و فعال سازي سيم كارت دايمي ۲۰۰ امتياز«، »خريد و 
فعال سازي سيم كارت اعتباري 5۰ امتياز«، »خريد بسته 
مكالمه، ديتا، پيامك يا تركيبي هر ۱۰ هزار تومان ۱۰ 
امتياز«، »روشن كردن سيمكارت خاموش 5۰ امتياز«، 
»پرداخت قبض هر ۱۰ هزار تومان ۱۰ امتياز«، »خريد 
شارژ هر ۱۰ هزار تومان ۱۰ امتياز« و »تبديل سيمكارت 
به يوسيم 5۰ امتياز« دارد. همچنين »نصب اپليكيشن 
همراه من يا اوانو 5۰ امتياز«، »تبديل سيم كارت اعتباري 
به دايمي ۱۰۰ امتياز«، »ترابرد مشتركان دايمي از ساير 
اپراتورها ۲۰۰ امتياز«، »ترابرد مشتركان اعتباري از ساير 
اپراتورها 5۰ امتياز« و »فعالسازي بسته ويژه قرعه كشي 

جام جهاني در باشگاه مشتريان ۱۰ امتياز« دارد.

پيشرفت شبكه 4G  و
اتفاق عجيب در شبكه 2G  كشور

مقايس��ه گزارش جدي��د وزارت ارتباطات )س��ازمان 
رگوالت��وري( از آخري��ن پيش��رفت ها و ضريب نفوذ 
زيرساخت هاي ارتباطات كشور در بازه زماني سه ماهه 
دوم سال جاري با سال قبل و به طور مشخص در شاخص 
ايجاد آنتن هاي BTS از سوي اپراتورهاي موبايل كشور 
به ويژه آنتن هاي پيشرفته نسل 4، كه نقش اساسي در 
ارتقاي سرعت اينترنت، ايجاد عدالت ارتباطي و افزايش 
بهره وري در اقتصاد ديجيتال كشور دارد حاوي نكات 
جالبي اس��ت. به گزارش آي تي آناليز، اين آمار نش��ان 
مي دهد كه همراه اول همچنان و با اختالف بيشترين 
تالش، اقدام و سرمايه گذاري را در توسعه شبكه نسل 4 
كشور داشته است. بر اين اساس تعداد آنتن هاي نسل 
4 و پيش��رفته همراه اول از ۱6 هزار و 9۱9 آنتن در سه 
  4G ماهه دوم س��ال قبل، به عدد ۱8 هزار ۳۲5 سايت
رسيده است و اين اپراتور همچون سال هاي قبل پيشران 
ارتباطات كشور است.  بررسي اين وضعيت در خصوص 
اپراتور دوم يعني ايرانس��ل نيز نشان مي دهد كه تعداد 
سايت هاي نس��ل 4 اين اپراتور در سال قبل از عدد ۱4 
هزار و 8۲7 آنتن در سه ماهه دوم سال جاري به ۱5هزار 
و 9۳6 سايت رسيده است. به عبارت ديگر همراه اول 
در سال گذشته موفق به ايجاد ۱4۰6 سايت جديد 
4G  ش��ده است و ايرانسل نيز ۱۱۰9 سايت نسل 4 
ايجاد كرده است. به اين ترتيب در اين شاخص همراه 
اول 8درصد رشد و ايرانسل 7درصد رشد داشته است.

قهرماني تيم ملي كشتي
فرنگي ايران در مسابقات جهاني 

با حمايت همراه اول
تيم ملي كش��تي فرنگي كشورمان با شكست ميزبان 
رقابت هاي جهاني باكو در فينال، براي شش��مين بار 
عنوان قهرماني جهان را كسب كرد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، تيم ملي كشتي 
فرنگي كشورمان يكشنبه ش��ب )۱5 آبان ۱4۰۱( با 
شكست دادن تيم ميزبان در فينال جام جهاني ۲۰۲۲ در 
باكو، براي ششمين بار قهرمان جهان شد. فرنگي كاران 
ايران توانس��تند با شكس��ت تيم هاي تركيه )قهرمان 
پيكارهاي جهاني سال ۲۰۲۲ صربستان( و قرقيزستان، 
جايگاه خود در فينال را تثبيت كنند و امشب توانستند 
كش��تي گيران آذربايجاني را در خاك خود، شكست 
دهند و روي سكوي نخست قرار گيرند. شاگردان حسن 
رنگرز در وزن هاي 55، 6۰، 6۳، 67، 7۲، 77، 8۲، 87، 
97 و ۱۳۰ كيلوگ��رم در اين دوره از رقابت ها به ميدان 
رفتند و در پايان هم بر سكوي قهرماني ايستادند. گفتني 
است، تيم ملي كش��تي فرنگي ايران تيم هاي تركيه و 
قرقيزستان را به ترتيب با نتايج 6 بر 4 و 8 بر ۲ شكست 
داد و در دور فينال آذربايجان را با نتيجه 5 بر 5 و با نتيجه 
فني ۲۲ بر ۱9 شكست داد. همراه اول به عنوان حامي 
رسمي تيم هاي ملي كشتي كشورمان، اين موفقيت 
را به تمامي ايرانيان و ملي پوشان تبريك گفته است.

۱۲۰۰فعالو۱۳تشكلصنفيبرايرفعمحدوديتهاياينترنتيبهرييسجمهورينامهنوشتند

چيزي به نام اينترنت نداريم

چگونه ماهي 100 هزار دالر از شبكه هاي اجتماعي پول درمي آورند؟
براي به دس��ت آوردن ماهانه ۱۰۰ هزار دالر از يوتيوب، 
اينستاگرام و تيك تاك، بايد تعداد مشخصي دنبال كننده 
داشته باشيد و از قوانين اين شركت ها پيروي كنيد. به 
گزارش ايسنا، اينفلوئنسرها در شبكه هاي اجتماعي مثل 
تيك تاك، اينستاگرام و يوتيوب مي توانند پول زيادي را به 
دست بياورند اما اين امر وابسته به تعداد دنبال كننده ها و 
نيز ميزان بازديد محتوايي است كه به اشتراك مي گذارند. 
ستاره هايي مثل دوئين جانسون )د راك(، كايلي جنر و 
كريستيانو رونالدو كه هر كدام بيش از ۲۰۰ ميليون فالوور 
در اينستاگرام دارند، در قبال هر ُپستي كه منتشر مي كنند 
مي توانند بيش از يك ميليون دالر درآمد داشته باشند، 
اما اينفلوئنسرهاي معمولي براي به دست آوردن پول از 
فضاي مجازي ني��ازي به اين تعداد دنبال كننده ندارند. 
الجزيره گزارش��ي به نقل از »سي ان بي سي« را منتشر 
كرده كه در آن به اين موضوع پرداخته ش��ده اس��ت كه 
اينفلوئنسرهاي هر كدام از شبكه هاي اجتماعي براي به 
دست آوردن ماهانه ۱۰۰ هزار دالر به چند دنبال كننده 
نياز دارند؟ در اين گزارش تعداد دنبال كننده الزم براي 

كسب درآمد از هر شبكه اجتماعي عنوان شده است. 

  يوتيوب
تع��داد دنبال كننده هاي اينفلوئنس��ر يوتيوب نبايد 
كمتر از ۱۰۰۰ نفر باش��د و نيز ساالنه بايد ۲4 ميليون 
بازديد داش��ته باش��د تا بتواند هر ماه ۱۰۰ هزار دالر 

از فعاليت��ش در يوتيوب كس��ب درآمد كن��د. براي 
كس��ب درآمد از كانالتان در يوتيوب باي��د در برنامه 
» YouTube’s Partner Programme« )YPP( 

  كه ش��ريك يوتيوب هس��ت هم ثبت نام كنيد و بعد 
از طريق تبليغات همراه با ويديوهايي كه به اش��تراك 
مي گذاريد، كسب درآمد كنيد. براي پيوستن به يوتيوب 
پارتنر، بايد حداقل هزار نفر كانال يوتيوب شما را دنبال 
كنند و در خالل ۱۲ ماه قبل از ارسال درخواست، بيش 
از 4 هزار ساعت بازديد گرفته باشيد. همچنين بايد يك 
حساب مرتبط با كانال خود در »AdSense«  هم 
داشته باشيد. متوسط درآمد يوتيوبرها 7.6۰ دالر 
براي هر هزار بازديد تخمين زده شده است كه 45 

درصد آن به شركت گوگل تعلق مي گيرد.

  اينستاگرام
اگر مي خواهيد از اينستاگرام هر ماه ۱۰۰ هزار دالر درآمد 
كس��ب كنيد بايد بيش از 5 هزار دنبال كننده و نيز ۳۰8 
پست در طول يك سال در اين شبكه اجتماعي معروف 
داش��ته باش��يد. به نظر مي آيد درآمدزايي از شبكه هاي 
اجتماعي كار چندان سختي نيست. اچ بي او در مستند 
جديدي كه توليد كرده به اين مي پردازد كه چگونه افراد 
عادي مي توانند از طريق فعاليت در شبكه هاي اجتماعي 
درآمدزايي كنند و به شهرت برسند. اينفلوئنسري كه بيش 
از يك ميليون فالوور دارد مي تواند به ازاي هر پست تبليغاتي 

كه منتشر مي كند، بيش از ۲5۰ هزار دالر به دست آورد.

  تيك تاك
تيك تاكرها بايد بي��ش از ۱۰ هزار دنبال كننده و س��االنه 
۲7۰ ميلي��ون بازديد داش��ته باش��ند تا بتوانن��د ماهانه 
۱۰۰ ه��زار دالر از اين ش��بكه اجتماعي ب��ه جيب بزنند. 
مانند يوتي��وب، تيك تاك هم يك برنامه اش��تراكي به نام 
»TikTok Creator Fund« دارد كه اينفلوئنسرها بايد 
عضو آن باشند. پيوستن به اين شبكه اجتماعي شرايطي دارد 
از جمله اينكه توليدكننده محتوا بايد مقيم يكي از كشورهاي 
امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، اسپانيا يا ايتاليا باشد، زير ۱8 
سال نباشد، كمتر از ۱۰۰ هزار دنبال كننده نداشته باشد، هر 
محتوايي كه در تيك تاك منتشر مي كند در طول ۳۰ روز 
حداقل ۱۰۰ هزار بازديد بخورد و همچنين صفحه او بايد از 
دستورالعمل هاي تيك تاك پيروي كند. براي آگاهي از اينكه 
با تعداد دنبال كننده هاي خود در شبكه هاي اجتماعي چقدر 
مي توانيد درآمد كسب كنيد، مي توانيد از ماشين حسابي 

كه سايت )Lickd.co( ارايه كرده، استفاده كنيد.

آگهي تجديد  مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 1401/29 
همراه با ارزيابی کيفی

1- مناقصه گزار : شركت   گاز استان   چهار محال  و بختياري
2- موضوع مناقصه: انجام عمليات مقاوم سازی و بازسازی در شهرستان لردگان

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم به ذکر است کد فراخوان در پايگاه ملی مناقصات     5۳۱۳۱۱۰۰  می باشد.
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۱۰ روز چهارشنبه تاريخ ۱4۰۱/۰8/۱8 می باشد.

5-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱8 روز شنبه تاريخ ۱4۰۱/۰8/۲۱ می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱8 روز شنبه تاريخ۱4۰۱/۰9/۰5 می باشد. 

7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز يکشنبه تاريخ  ۱4۰۱/۰9/۰6   
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 8:۳۰ روز سه شنبه تاريخ ۱4۰۱/۰9/۰8   

9- نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع كار  : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه شماره ۱۲۳4۰۲/ت5۰659ه�  مورخ 94/۰9/۲۲ هيات محترم وزيران به مبلغ۳.75۰.۰۰۰.۰۰۰ 
)سه ميلياردو هفتصدو پنجاه ميليون ( ريال مي باشد.

   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری واقع در شهركرد � خيابان فارابي شمالي به 
شماره تلفن 4-۳۳۳۳9۰۰۲-۰۳8 )داخلی ۲۰8۱(

چاپ نوبت اول : روز سه شنبه مورخ 1401/08/17
چاپ نوبت دوم : روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18

نوبت اول

شناسه آگهي : 1406538 شركت ملي گاز ایران  
شركت گاز استان چهار محال و بختیاري

 )سهامي خاص(  شماره ثبت :5500

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

 آگهي تجديد مناقصه عمومي
1( دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

2( موضوع مناقصه: تأمین، نصب و راه اندازی دکل های بی سیم شهرداری اصفهان 
3( مهلت خرید و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان مي توانند از تاریخ 1401/08/16 جهت اخذ اسناد مناقصه با 

شماره تماس 36617325-031 داخلی 290، تماس حاصل فرمایند.
4( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 750.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقدي

5( اعتبار قیمت ها: حداکثر دو ماه شمسي
6( مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 1401/09/01 به نشاني اصفهان، 

بلوار آئینه خانه، ابتداي بن بست سپیده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحویل نمایند.
7( زمان گشایش پاكت ها: حداكثر یكماه پس از پایان تحویل اسناد و مدارك مي باشد.

سازمان فناوری شهرداری اصفهان
اطالعات و ارتباطات 

شهرداری اصفهان

دفتر خدمات مسافرت هوایی پیکاک -  مدیریت المیرا شاه چراغی

آگهی تبديل وضعيت دفتر خدمات مسافرت هوايی
نظر به اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی پیکاک در شهر 
تهران با صاحب امتیاز خانم المیرا شاه چراغی در شرف تبدیل وضعیت دفتر 
از حقیقی به حقوقی می باشد؛ از کسانی که از دفتر مذکور ادعا و یا شکایتی 
دارن�د دعوت می گردد مراتب را در نهایت بمدت دو ماه از تاریخ این آگهی 
بطور کتبی به سازمان هواپیمایی کشوری -  دفتر نظارت بر شرکت های حمل 

و نقل هوایی و امور فرودگاه ها اعالم نمایند.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این 

سامانه پیامك نمایند. 



روند ارتباطات ايران و هند در قالب دو سناريو مورد 
واكاوي قرار گرفت. در سناريوي اول اگر برجام احيا 
شود؛ در اين صورت بازگش��ت ايران به بازار هند به 
داليل مختلف از جمله متنوع ك��ردن منابع تامين 
عملي اس��ت. گرچه اين مدت، عم��ده محصوالت 
ايراني مانند نفت، اوره و پتروشيمي با كاالهاي عمدتا 
عربي جايگزين شده، ولي ايران و هند تا حدودي بازار 
يكديگر را فرصت مناسبي براي يكديگر مي شناسند. 
اما در سناريوي دوم يعني عدم احياي برجام دو حالت 
وجود دارد: نخست، ادامه وضع موجود و دوم، آنچه در 
واقعيت اتفاق خواهد افتاد. با شكست مذاكرات نبايد 
تصور شود كه وضع موجود نيز ادامه خواهد داشت. 
چون رويكرد هندي ها را بايد با وجود »اس��نپ بك 
« يا »مكانيس��م ماش��ه« يعني احياي تحريم هاي 
ش��وراي امنيت در نظر گرفت ك��ه در اين صورت 
هند تمايلي ندارد كه بخشي از نقض كنندگان روند 
چندجانبه و مشروع باشد. بنابراين اگر تحريم هاي 
س��ازمان ملل متحد و شوراي امنيت فعال شود، به 
احتمال زي��اد هند نيز از آن تبعي��ت مي كند و كار 
ايران براي دور زدن تحريم ها را س��خت مي كند و 

احتماال دهلي نيز تمايلي به آن نداشته باشد.

   جزييات روابط تجاري تهران – دهلي 
اتاق فك��ر ژئوپلتيك ات��اق بازرگاني، ب��ا نگاهي به 
رونده��اي تاريخ��ي در رابطه با اي��ران و هند آورده 
است: از نظر تاريخي رابطه ايران و هند با وجود نقاط 
تاريك��ي مانند حمله نادرش��اه و محم��ود غزنوي و 
حمايت محمدرضاشاه پهلوي از پاكستان در جنگ 
سوم دهلي-اسالم آباد، داراي يك سرمايه عظيم قابل 
بهره برداري است. از نظر استراتژيكي نيز اين رابطه 
تاريخي ي��ك دارايي گران بها در سياس��ت خارجي 
ايران بوده كه تهران بايد از آن بهره بگيرد اما به دليل 
درگيري در غرب آس��يا، تهران هنوز نتوانس��ته اين 
ظرفيت بالقوه فرهنگي، تمدني و زباني را به فرصتي 

بالفعل تبديل كند.
تحليل گران اتاق فك��ر ژئوپلتيك اتاق ته��ران در اين 
گزارش به چهار موضوع اس��تراتژيك براي هند اشاره 
كرده اند كه امنيت و حفظ يكپارچگي س��رزميني كه 
عمدت��ًا تحت تاثير اخت��الف با پاكس��تان و گروه هاي 
مسلمان و چين تهديد مي شود، يكي از اين موضوعات 
است. همچنين تامين مواد اوليه و خام براي تضمين و 
استمرار رشد اقتصادي، تقويت نقش و حضور در زنجيره 
تامين جهاني و افزايش وابستگي و عالقه ديگران به هند 

از ديگر موارد حائز اهميت عنوان شده است.
اين گ��زارش ب��ا اش��اره به اينك��ه ذخاي��ر عظيم 
هيدروكربني ايران و مصرف انرژي رو به رشد هند، 
اساس همكاري اقتصادي هند و ايران را در دهه هاي 

اخي��ر تش��كيل داده، در ادام��ه آورده اس��ت: آغاز 
تحريم هاي امريكا از سال ۲۰۱۸ ضربه سنگيني بر 
روند تج��ارت دوجانبه به ويژه در بخش انرژي وارد 
كرد. اين گزارش در ادامه به مالحظات راهبردي در 
روابط ايران و هند اشاره كرده و در مورد چشم انداز 
همكاري، دو سناريو را در نظر گرفته است. چنانچه 
برجام احيا ش��ود، در اين صورت بازگشت ايران به 
بازار هند به داليل مختل��ف از جمله متنوع كردن 
منابع تامين عملي است. گرچه در اين مدت، عمده 
محصوالت ايراني مانند نفت، اوره و پتروش��يمي با 
كاالهاي عمدتًا عربي جايگزين ش��ده ولي ايران و 
هند تا حدودي بازار يكديگر را فرصت مناسبي براي 
يكديگر مي شناس��ند. به ع��الوه، تعرفه باالي هند 
براي كاالهاي ايراني به ويژه كشاورزي باعث كاهش 
قدرت رقابت پذيري آن ش��ده كه با س��ازوكارهاي 
اقتصادي از جمله موافقت نام��ه تجارت ترجيحي 

قابل حل وفصل است.
اما ب��راي رابطه هند و ايران در ش��رايط عدم احياي 
برج��ام دو حالت وج��ود دارد؛ نخس��ت، ادامه وضع 
موجود و دوم، آنچه در واقعيت اتفاق خواهد افتاد. با 
شكست مذاكرات نبايد تصور شود كه وضع موجود 
ني��ز ادامه خواهد داش��ت. چون رويك��رد هندي ها 

را بايد با وجود »اس��نپ بك« يا »مكانيس��م ماشه« 
يعن��ي احياي تحريم هاي ش��وراي امني��ت در نظر 
گرفت كه در اين صورت هند تمايلي ندارد بخشي از 
نقض كنندگان روند چندجانبه و مشروع باشد. البته 
اين موضع برخ��الف تحريم ه��اي يك جانبه ايالت 
متحده است كه هميشه هندي ها راهي بر دور زدن 
آن يافته اند. بنابراين اگر تحريم هاي س��ازمان ملل 
متحد و شوراي امنيت فعال شود، به احتمال زياد هند 
نيز از آن تبعيت مي كند و كار اي��ران براي دور زدن 

تحريم ها را سخت مي كند.
نكته حائز اهميت اينكه پي��ش از تحريم ها، تجارت 
دوجانبه ايران و هند به مي��زان ۱۸ ميليارد دالر نيز 
رسيده بود اما هند به دليل همكاري با امريكا، سطح 
كار با اي��ران را محدود كرد. در نتيج��ه اگر برجام با 
شكس��ت مواجه شود و مكانيس��م ماشه فعال شود، 
تاثير قابل ذكري بر تجارت محدود فعلي هند نخواهد 
داش��ت زيرا ايران براي هند در سياس��ت منطقه اي 

نقشي متعادل كننده دارد.
اتاق فكر ژئوپلتيك اتاق تهران در ادامه، پيشنهاداتي 
نيز براي توسعه مراودات با هند ارايه كرده است؛ در 
اين بخش تاكيد مي ش��ود كه چ��ه در زمان حاضر و 
چه در آينده، چابهار بايد محور و كانون مناس��بات 

اقتصادي و سياسي ايران و هند بايد قرار گيرد. به اين 
منظور ايجاد هم گرايي در حاكميت و بخش خصوصي 
نسبت به اهميت چابهار، اولويت قرار گرفتن و تسريع 
در طرح هاي بين المللي مانند راه آهن چابهار-زاهدان 
در پس كرانه، مجاب كردن هند براي سرمايه گذاري 
كالن در مكران، توسعه زيرساخت هاي بندري چابهار 
و تمركز و تس��ريع در تدوين سند تعرفه ترجيحي با 
هند با همكاري اتاق بازرگاني و بخش خصوصي جزو 

اقدامات پيشنهادي است.
اين گزارش در ادامه ب��ه حوزه هاي تجاري مطلوب 
براي هم��كاري با هند پرداخته ك��ه برطرف كردن 
مش��كالت و موانع مربوط به اس��ناد پاي��ه اي مانند 
حمايت از س��رمايه گذاري متقابل يا كاربست تعرفه 
ترجيحي، گس��ترش همكاري در زمينه دارو و مواد 
اوليه دارويي، هم��كاري ايران و هند در زمينه توليد 
داروهاي گياهي، راه اندازي فورواردرهاي حمل ونقلي 
با هند و س��رمايه گذاري هند در زمينه پايين دستي 
نفت و پتروش��يمي ايران به هدف بازار هند در شمار 
اين حوزه ها قرار گرفته است. در عين حال، اقدامات 
پيشنهادي براي نقل و انتقاالت مالي در صورت عدم 
احياي برجام، توس��عه تهاتر و به ويژه حالت فله اي با 

هند و استفاده از روپيه در مبادالت دوجانبه است.
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ورود مافياي خودرو
 با شرايط ديگري به بازار واردات 
يك عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
گفت: مافيايي كه در صنعت خودروسازي وجود 
دارد با شرايط ديگري به واردات خودرو ورود پيدا 
كرده و با ش��گردهاي مختلف به دنبال در دست 
گرفتن بازار واردات هس��تند. سيد علي موسوي، 
با اشاره به گام مجلس در راستاي واردات خودرو 
و روند اجراي آن، بيان كرد: مجلس براي واردات 
خودرو قانون شفافي را مصوب كرد اما از نظر بنده 
همچنان درآيين نامه نوش��ته شده براي واردات 
خودرو انحصار وجود دارد و مافيايي كه در صنعت 
خودروسازي حكمفرما هستند با شرايط ديگري 
ب��ه واردات خودرو ورود پي��دا كرده اند. اين عضو 
كميسيون صنايع مجلس مدعي شد: مافيايي كه 
در دو خودروس��ازي بزرگ كشور در حال تاختن 
هس��تند امروز به بحث واردات خودرو ورود پيدا 
كرده اند و قصد دارند با شگردهاي مختلف واردات 
خودرو را نيز در دست خود بگيرند. نماينده مردم 
ملكان در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مجلس 
در قانون مصوب خود ساز وكار واردات را پيش بيني 
كرده و در نوع خودروه��اي وارداتي انحصاري قائل 
نشده اس��ت، تصريح كرد: به نظر مي رسد شروطي 
كه در بنده��اي مختلف آيين نام��ه واردات خودرو 
پيش بيني شده است، دس��ت مافياها را باز گذاشته 
است، ما به عنوان نماينده مردم تذكر داده و مطالبه 

داريم حتما اين بندهاي آيين نامه اصالح شود.

 قيمت يك شانه تخم مرغ
 ۱۰۵ هزار تومان

بر اساس مش��اهدات ميداني از مغازه هاي سطح 
شهر تهران قيمت هر شانه ۳۰ عددي تخم مرغ به 
وزن حدود ۲ كيلوگرم به ۱۰۵ هزار تومان رسيده 
اس��ت. اين يعني هر عدد تخم مرغ حدود ۳۵۰۰ 
تومان براي مصرف كننده هزينه دارد. به گزارش 
ايس��نا، يكي از ارزانترين و پرمصرف ترين كاالي 
پروتئيني يعني تخم مرغ، اين روز ها با قيمت هاي 
متفاوتي در بازار به فروش مي رسد. قيمت يك شانه 
۳۰ عددي تخم مرغ به وزن حدود ۲ كيلوگرم بيش 
از ۱۰۰ هزار تومان در مغازه ها عرضه مي شود.  بر 
اساس مشاهدات ميداني از مغازه هاي سطح شهر 
تهران قيمت هر شانه ۳۰ عددي تخم مرغ به وزن 
حدود ۲ كيلوگرم به ۱۰۵ هزار تومان رسيده است.

قيمت تخم مرغ هاي بسته بندي طلقي ۶ عددي، 
۹ عددي و ۱۵ عددي در برند هاي مختلف نيز به 
ترتيب ۲۷ هزار تومان، ۴۱ هزار تومان و ۶۹ هزار 
تومان است. گفتني اس��ت قيمت هاي ذكر شده 
حدودي بوده و ممكن است در برخي مناطق بيشتر 
يا كمتر باش��د. در ميادين ميوه وت��ره بار نيز بنا بر 
اعالم نرخ نامه سازمان ميادين، قيمت هر شانه ۳۰ 
عددي ۸۱ هزار تومان است. مهدي يوسف خاني - 
رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي - نيز در 
گفت وگو با ايسنا، اعالم كرد كه قيمت مصوب هر 
كيلو تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ 

عددي براي مصرف كننده ۸۰ هزار تومان است.

توافق با اوراسيا درهاي واردات 
لوازم خانگي را باز مي كند؟

دبيركل انجمن صنايع ل��وازم خانگي ايران با بيان 
اينكه توافق با اوراسيا به شرط برنامه ريزي درست 
منجر به افزايش صادرات مي ش��ود، گفت كه براي 
جلوگيري از ورود لوازم خانگي از س��اير كشورها با 
اين توافق، بايد بر اصالت كاال هوش��مندانه نظارت 
كرد. اخيرا رييس س��ازمان توس��عه تجارت گفته 
بود كه با دريافت مصوبه سران قوا، ممنوعيت هاي 
واردات ايران در رابطه با كش��ورهاي اوراس��يا، لغو 
خواهد شد. در رابطه با تاثير اين موضوع بر واردات و 
صادرات لوازم خانگي، عباس هاشمي در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: اين موضوع در ح��وزه لوازم 
خانگي هم مطرح شده، اما قرار است به شكل تهاتر 
و تعرفه هاي ترجيحي بين كشورها انجام شود. براي 
تجارت با اوراسيا قرار است تعرفه ها در برخي موارد 
صفر ش��ود.وي افزود: با توجه به اينكه كشورهاي 
اوراس��يا در حوزه لوازم خانگي و به خصوص اجزا و 
قطعات خيلي صاحب نام نيستند، اين توافق نامه به 
نفع كشورخواهد بود. به عبارت دقيق تر صفر شدن 
تعرفه هاي ترجيحي با كشورهاي اوراسيا در قطعات 
لوازم خانگي مي تواند منجر به افزايش صادرات شود.

همچنين به گفته دبير انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران به دليل تحريم هاي غرب، خيلي از برندهاي 
معتبر لوازم خانگي از اين كش��ورها خارج شدند و 
با توجه به اين جاي خالي، مي توان در كش��ورهاي 
اوراسيا نفوذ و طي دو تا سه س��ال برنامه ريزي جا 
خوش كرد. بنابراي��ن در حوزه لوازم خانگي امكان 
كاهش يا صفر شدن تعرفه ها وجود دارد. هاشمي در 
پاسخ به اينكه آيا با اين توافق احتمال واردات لوازم 
خانگي برندهاي معروف از كشورهاي اوراسيا به ايران 
وجود دارد؟ تصريح كرد: يكي از اصول مورد توافق 
در حوزه تعرفه ترجيحي اين است كه اصالت كاال 
بايدبراي كشور طرف قرارداد باشد. بايد هوشمندانه 
بر اي��ن موضوع نظارت كرد و اج��ازه نداد حتي كه 
كااليي اصالت آن در كش��ور طرف قرارداد هست، 
از كش��ور ديگري وارد شده باشد. وي همچنين در 
پاسخ به اينكه اين توافقنامه چقدر ظرفيت افزايش 
صادرات براي كش��ور ايجاد خواه��د كرد؟ گفت: 
بازار اوراسيا بازار بزرگي است. با توجه به جمعيت، 
بازار منطقه ميلياردها دالر ام��كان صادرات دارد. 
حاكميت و سازمان توسعه تجارت بايد برنامه ريزي 
درستي داشته باشند و كمك كنند تا هوشمندانه 
بهره برداري كنيم. در اين ش��رايط ايران مي تواند 

حضور موثري در حوزه لوازم خانگي داشته باشد.

نگاهي بر بازار برنج
از ايراني تا خارجي چند؟

مش��اهدات ميداني حاكي از آن است كه قيمت هر 
كيلو برن��ج ايراني بيش از ۱۰۰ ه��زار تومان و برنج 
خارجي نيز كمتر از ۴۰ ه��زار تومان قيمت دارد. بر 
اساس مش��اهدات ميداني از مغازه هاي سطح شهر 
تهران هر كيلو برنج هاش��مي درجه يك ۱۳۰ هزار 
تومان، طارم محلي اعال ۱۲۰ هزار تومان، دم س��ياه 
صدري ۱۶۰ هزار تومان، عل��ي كاظمي۱۵۰ هزار 
تومان و ش��يرودي دودي س��نتي ۱۱۰ هزار تومان 
است. برنج خارجي نيز با قيمت هر كيلو ۳۰ تا ۴۰ هزار 
تومان در مراكز عرضه به فروش مي رسد. گفتني است 
قيمت هاي ذكر شده حدودي بوده و ممكن است در 
برخي مناطق بيشتر يا كمتر باشد. يك فعال حوزه 
برنج روز گذشته در گفت وگويي با ايسنا، از ركود در 
بازار برنج خبر داد و گفت كه ركود بازار برنج چند ماه 
است كه اتفاق افتاده و علت آن نيز ورود بار جديد به 
بازار است. در حقيقت بار زياد شده و برنج كشت دوم 
نيز به زودي اضافه خواهد شد. وي همچنين اضافه 
كرد كه امس��ال در برنج، س��طح زيركشت خوبي 
داشتيم و برداشت هاي خوبي نيز انجام شده است. 
در حقيقت به مي��زان كافي برنج ايراني و خارجي 

در بازار وجود دارد و بازار نوساني نخواهد داشت.

توسعه اقتصادي 
بدون ثبات نرخ ارز ممكن نيست

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
تا زماني ك��ه نرخ ارز ب��ه يك ثبات نرس��د، فعاالن 
اقتصادي توان تصميم گي��ري جديد ندارند و حتي 
تصميمات روزمره نيز ممك��ن نخواهد بود. مهرداد 
عباد در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: اگر بنا باشد 
فع��االن اقتصادي يك عامل را به عن��وان پيش نياز 
اصلي فعاليت هاي خود معرفي كنند، آن خواس��ته 
ثبات اس��ت. تا زماني كه ش��رايط به ثبات نرسيده و 
اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش بيني 
آينده وجود داشته باش��د، عمال صحبت از فعاليت 
اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست. وي با اشاره 
به برخي مش��كالت طوالني مدت اقتصاد ايران در 
سال هاي گذشته، تش��ريح كرد: اين شرايط به طور 
خاص تحت تاثير دو عامل به وجود آمده، نخس��ت 
تحريم هايي كه تحت عناوين مختلف عليه اقتصاد 
ايران اعمال ش��ده و اين موضوع باعث شده شرايط 
دش��وار و البته غيرقابل پيش بيني ش��ود. از س��وي 
ديگر برخ��ي تصميمات داخلي كه ب��ه جاي بهبود 
شرايط فعاالن اقتصادي، كار آنها را دشوار كرده نيز 
در رس��يدن به اين شرايط س��هيم بوده است. عضو 
اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه اقتصاد ايران به يك 
تغيير نگرش كالن احتياج دارد، توضيح داد: نگاهي به 
وضعيت بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي به 
خوبي اين موضوع را نش��ان مي دهد. براي مثال ما در 
صنايع نفت و گاز يك مزيت نس��بي ج��دي داريم اما 
 مي بينيم كه در تمام اين س��ال ها، جز خام س��وزي و 
خام فروشي، كمتر به ديگر بخش ها توجه شده است. 
در حوزه تجارت نيز ما اين شرايط را مي بينيم. بخش 
خصوصي بارها از اين گفته كه بايد به سمت تك نرخي 
شدن ارز حركت كنيم، با وجود آنكه گام مثبت حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني از سوي دولت نهايي شد، اما همچنان ارز 
چند نرخي باقي مانده است. عباد ادامه داد: در روزهاي 
گذشته، فاصله ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز نيمايي 
دوباره به حدود ۱۰ هزار تومان رسيده كه اصال نشانه 
خوبي براي آينده تجارت نيست و اين احتمال وجود 
دارد كه همان مشكالتي كه براي واردات با ارز ترجيحي 
به وجود آمده بود، در اين بخش نيز ديده شود. از سوي 
ديگر وقتي ما به يك بي ثباتي مي رسيم، شرايط براي 
تصميم گيري دشوار مي شود. صادركنندگان ما حتي 
براي اعالم نرخ روزانه و بس��تن قرارداد با شركت هاي 
خارجي نيز با مشكل مواجه هستند زيرا نمي دانند كه 
نرخ در چه نقطه اي خواهد ايستاد و طوالني شدن اين 
شرايط قطعا به سود اقتصاد ما نيست. وي خاطرنشان 
كرد: بر اس��اس اع��الم دولت و مجلس، كش��ور در 
آستانه نهايي شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار 
دارد. ما بايد اين سوال را بپرسيم كه قوانين توسعه 
قبلي به چه ش��كل و تا چه حدي اجرايي شده اند و 
داليل عدم موفقيت آنها در برخي بخش ها چه بوده 
است. با استفاده از اين تجربه و تالش براي يك تغيير 
نگرش كالن، مي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران 

از مشكالتي كه امروز با آنها مواجه شده خارج شود.

دريكگزارشبررسيشد

تجارت با هند در دو سناريو 

مركزپژوهشهاياتاقايرانبررسيكرد

خصوصي سازي در تله درآمدزايي براي دولت
به جاي سياس��ت رد ديون مس��تقيم به بدهكاران 
دولت، واگذاري س��هام بنگاه هاي دولتي به صورت 
عرض��ه عمومي در بورس مورد توجه باش��د. منابع 
حاص��ل از اين واگذاري ب��ه بازپرداخت بدهي هاي 

دولت تخصيص يابد.
دفت��ر مطالع��ات حقوق��ي و اجتماع��ي مرك��ز 
پژوهش هاي اتاق ايران با انتش��ار گزارش »بررسي 
وضعيت واگذاري ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل 
كشور«، روند خصوصي سازي در ايران را بررسي و 

پيشنهادهايي براي اصالح اين روند ارايه كرد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد رويكرد 
دول��ت در واگذاري بنگاه هاي دولت��ي، به رد ديون 
مس��تقيم بنگاه هاي دولتي و سهام آنها بابت بدهي 
دولت به اش��خاص و نهاده��اي عمومي غيردولتي 
)عمدت��ًا صندوق ه��اي بازنشس��تگي و بانك ه��ا( 
منحصر ش��ده كه اين موضوع، برخالف روح حاكم 
بر سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است. 
بر اين اس��اس، مناس��ب اس��ت كه رويك��رد فعلي 
خصوصي س��ازي كه مبتني ب��ر قانون هاي بودجه 
س��نواتي و عموم��ًا ناظر ب��ه تأمين مال��ي دولت و 
رفع كس��ري شديد بودجه اس��ت، اصالح شده و بر 
اهداف سياست هاي كلي اصل ۴۴ يعني شفافيت، 
به��ره وري، كارايي و ارتق��اي رقابت پذيري اقتصاد 

متمركز گردد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران، عملكرد اجراي��ي دولت در خصوص تكاليف 
بند الف تبصره ۲ قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ مورد 

ارزيابي قرارگرفته است. 
نتيجه بررس��ي اقدامات دولت پيرامون اين تكليف 

نش��ان مي دهد اگرچ��ه برنامه واگذاري س��هام و 
بنگاه هاي مش��مول واگذاري در س��ال ۱۴۰۱ كه 
فهرستي فراگير از شركتهاي قابل واگذاري ميباشد، 
در تاريخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در هيات واگذاري مصوب 
شده ليكن تاكنون تنها آگهي عرضه بلوكي و يكجا 
۱۲ درصد سهام ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج 
فارس و ۷/۱۳ درصد س��هام ش��ركت پارس فوالد 
سبزوار از طريق بورس منتشر شده است و بنابر اين 
طي مدت ۷ ماهه گذشته از فهرست مفصل تصويب 
ش��ده فوق هنوز واگذاري كامل هيچ بنگاه دولتي و 
تغيير ش��خصيت آن از دولتي ب��ودن به خصوصي 

محقق نشده است.

اين گزارش، مصوبه ۵ ارديبهشت سال جاري هيات 
عال��ي واگذاري مبني بر تعيي��ن ۱۰۰ درصد اضافه 
ارزش بابت امكان تصرف يك كرسي مديريتي براي 
خريدار بلوك ۱۲ درصدي ش��ركت بس��يار بزرگ 
هلدينگ پتروشيمي خليج فارس به ارزش بالغ بر ۸۲ 
هزار ميليارد تومان و را مصوبه نادرستي مي داند. زيرا 
از يك سو به ناتواني تأمين منابع مالي بخش خصوصي 
براي رقابت در اين سطح مي انجامد و موضوع انتقال 
مديريت شركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي 
را با چال��ش جدي��دي مواجه مي س��ازد. آن هم در 
شرايطي كه هدف اصلي واگذاري ها، نه صرف انتقال 
مالكيت شركت ها به بخش خصوصي؛ بلكه بهره گيري 

حداكثري از ظرفيت هاي مديريتي اين بخش است. 
از س��وي ديگر بس��ياري از تصميم گيري ها ازجمله 
مصوبه يادشده هيات عالي واگذاري، در عمل بخش 
خصوصي را كنار گذاشته و ميدان رقابت را به صحنه 
جوالن انحص��اري نهادهاي حاكميت��ي غيردولتي 
تبديل مي كن��د. در چنين ش��رايطي، اهداف عاليه 
خصوصي سازي محقق نمي شود و چه بسا الزم است 
دور جديدي از خصوصي س��ازي از طريق واگذاري 
شركت هاي تحت تملك نهادهاي عمومي غيردولتي 

به خريداران بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد.
مرك��ز پژوهش هاي ات��اق ايران در ادامه پيش��نهاد 
مي كن��د تا به جاي سياس��ت رد ديون مس��تقيم به 
بدهكاران دولت، واگذاري س��هام بنگاه هاي دولتي 
به صورت عرضه عمومي به خريداران و سرمايه گذاران 
داراي اهليت در بورس مورد توجه باشد و سپس در 
صورت ل��زوم، منابع حاصل از اي��ن واگذاري پس از 
گردش خزانه كل كشور به طور شفاف به بازپرداخت 

بدهي هاي دولت تخصيص يابد.
در بخش ديگ��ري از اين گزارش آمده اس��ت: »در 
سنوات گذش��ته با توجيهات مختلف، شركت هاي 
دولتي بسياري از شمول طبقه بندي ذيل گروه هاي 
۱ و ۲ قانون اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل ۴۴ 
قانون اساسي خارج شده و در گروه ۳ قرارگرفته اند 
و درنتيجه از واگذاري مس��تثني ش��ده اند. بخش 
خصوصي با توجه به اين رويه غيررقابتي، درخواست 
بازنگري جام��ع و با قيد فوريت در طبقه بندي فوق 
را دارد ت��ا با توجه به توانمن��دي اين بخش، امكان 
تملك و اداره اين ش��ركت ها فراهم گردد و بار مالي 

و مديريتي دولت كاهش يابد.«

مديريتپذيرشبورسكااليايراناعالمكرد

تاراو۲۰۷دربورسكاالپذيرششدند
درحالي جزييات پذيرش دو خودروي س��واري پژو 
۲۰۷ و تارا توليدي ش��ركت ايران خ��ودرو در بورس 
كاال اعالم شده است كه حدود دو هفته پيش نيز اين 
خبر از س��وي مدير پذيرش بورس كاالي ايران اعالم 
و از سوي ايران خودرو رد شده بود. مديريت پذيرش 
بورس كاالي ايران در دو اطالعيه جداگانه اعالم كرد 
كه پذيرش خودرو س��واري پژو ۲۰۷ و تارا متعلق به 
ايران خودرو پس از بررس��ي مدارك و مستندات در 

يكصد و چهل و چهارمين جلسه هيات پذيرش كاال و 
اوراق بهادار مبتني بر كاال در بازار اصلي بورس كاالي 
ايران به تصويب رس��يد. در اميدنام��ه خودروي پژو 
۲۰۷ آمده است: »حداقل درصد عرضه در بورس كاال 
۱۰۰ درصد توليد ساالنه )پس از كسر فروش خارج 
از بورس كاال: ش��امل طرح ويژه حماي��ت از خانواده 
و جواني جمعي��ت و طرح جايگزين��ي خودروهاي 
فرسوده( معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تعيين شده 

است. توليد واقعي )برابر با ظرفيت اسمي( ساالنه پژو 
۲۰۷ معادل ۱۰۵ هزار دستگاه است.« طبق اميدنامه 
خودروي تارا نيز »حداقل درصد عرضه در بورس كاال 
۱۰۰ درصد توليد ساالنه )پس از كسر فروش خارج 
از بورس كاال ش��امل طرح ويژه حماي��ت از خانواده 
و جواني جمعي��ت و طرح جايگزين��ي خودروهاي 
فرسوده( معادل ۳۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه تعيين شده 
اس��ت. توليد واقعي )برابر با ظرفيت اسمي( ساالنه 

تارا معادل ۶۷ هزار دس��تگاه اس��ت.« اين درحالي 
اس��ت كه اول آبان ماه، مدير پذيرش بورس كاالي 
ايران از پذيرش دو محصوالت تارا  و ۲۰۷ ش��ركت 
ايران خودرو در بورس كاالي ايران خبر داده بود، اما 
ايران خودرو اين موض��وع را در اطالعيه اي »رد« و 
اعالم كرد كه فعاًل ورود اين دو محصول به بورس كاال 
امكان پذير نيست و اين عرضه زماني صورت خواهد 
گرفت كه روند توليد و عرضه آنها بيشتر شده باشد.

ويژه

مديرعاملشركتگازاستانمركزي:
تحويل بيش از 96 ميليون 

متر مكعب گاز به جايگاه هاي 
سوخت CNG استان مركزي

محمدرضا س��ميعي مديرعامل ش��ركت گاز استان 
مركزي گفت: تحويل بيش از ۹۶ ميليون و۲۷۰ هزار 
متر مكعب گاز به ۶۲ جايگاه س��وخت CNG استان 
درشش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ انجام پذيرفته است 
كه نشان ازگس��تردگي و سهولت در دستيابي به اين 
سوخت در سطح اين استان مي باشد.  به گزارش روابط 
عمومي شركت گاز استان مركزي سميعي ادامه داد: 
تعدد جايگاه هاي تامين گاز CNG در س��طح استان 
موجب س��هولت در دسترسي به س��وخت ارزان و به 
صرفه مشتريان گرامي شده است.  مديرعامل شركت 
گاز استان مركزي در آخر تاكيدكرد: مزاياي اقتصادي 
و صيانت از محيط زيست، استفاده ازگازطبيعي نسبت 
به ساير سوخت هاي فسيلي را افزايش داده وهمچنين 
توسعه تكنولوژي مايع سازي گاز براي آحاد مردم اثبات 
شده اس��ت واين امر  گرايش مصرف كنندگان به اين 

سوخت را درصنعت حمل ونقل افزايش داده است.
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خبرروز

ميزان بودجه پيشگيري از اعتياد در كشور »ناچيز« است
رييس گروه پيش��گيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر لزوم افزايش بودجه پيشگيري از اعتياد در سال ۱۴۰۲ گفت: براي 
افزايش ضريب نفوذ و تحت پوشش قرار گرفتن گروه هاي مخاطب در راستاي اهداف سازمان بهزيستي بايد اعتبارات اين حوزه افزايش يابد. 
ماريت قازاريان با انتقاد از اعتبارات بودجه اي در بخش پيشگيري از اعتياد اظهار كرد: بودجه حوزه پيشگيري از اعتياد نسبت به سال قبل 
اندكي افزايش يافته، اما باتوجه به تورم ها، اين ميزان افزايش تاثيري نداشته است. او تصريح كرد: ميزان كم اعتبارات تخصيص داده شده به 
حوزه پيشگيري از اعتياد هميشه با جمله »پيشگيري از اعتياد بهتر از درمان است« مغايرت داشته است. ما نيازمند افزايش ۵۰۰ درصدي 

هستيم، چراكه بايد ميزان بودجه در اين بخش افزايش چشمگيري داشته باشد تا بتوان برنامه ها را براي گروه هاي مخاطب تعريف كرد.

رويداد

دارويار طرح كارشناسي و سنجيده اي بود كه با همت 
دولت س��يزدهم حدود پنج ماه از اجراي آن مي گذرد، 
اما اين روزها با چالش هايي از جمله نقدينگي يا كمبود 
اقالم دارويي مواجه شده كه نيازمند رفع موانع و نظارت 
دقيق تر است. از مزاياي اين طرح مي توان به توزيع يارانه 
دارو متناسب با نياز بيماران، بهره مندي همه دهك ها 
از يارانه، تغيير نكردن پرداخت از جيب بيماران، اجراي 
بيمه همگاني براي آحاد مردم، برقراري پوشش بيمه اي 
براي داروهايي كه پيش از اين در ش��مار حمايت هاي 
بيمه اي نبوده اند، اصالح الگوي مصرف دارو و كاهش 
تقاضاي القايي، كنترل قاچاق معكوس و رشد صادرات 
رسمي دارو و همچنين حمايت ويژه از داروهاي مصرفي 
بيماران خاص و صعب العالج اش��اره كرد. در راستاي 
اجراي طرح دارويار مبل��غ ۶ هزار ميليارد تومان براي 
پوشش افراد بدون بيمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصويب 
شده است كه سه دهك اول جامعه با جمعيتي حدود ۶ 
ميليون نفر بدون مراجعه حضوري و به صورت رايگان از 
سوي سازمان بيمه سالمت تحت پوشش قرار گرفتند. 

   راه هاي بهره مندي از يارانه دارو
با توجه به ضرورت كنترل مصرف دارو و مديريت منابع 
عموم��ي، يارانه دارو عموما به اف��رادي تعلق مي گيرد 
كه نس��خه پزشك داشته باش��ند. البته بايد گفت كه 
خريدهاي آزاد در داروخانه براي بيماران مزمن مشمول 

دريافت يارانه خواهد شد.
همچنين براي پايش طرح نيز اقدامات جدي صورت 
مي گيرد كه استقرار تيم بازرسي ويژه در وزارت بهداشت 
براي تصمين بهره مندي مردم از خدمات طرح، اعالم 
عمومي قيمت دارو در برنامه كاربردي تيتك و سايت 
رسمي سازمان غذا و دارو، امكان گزارش موارد تخلف 
از طريق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت يا برنامه كاربردي 

تيتك از جمله اين موارد است.

   بدقولي بيمه ها مشكل اصلي طرح دارويار
گزارش هاي ميداني حاكي از آن است كه داروخانه ها 
بدقولي بيمه ها را مشكل اصلي اجراي طرح دارويار 
مي دانند و تاخير در پرداخت بودجه اوليه اين طرح 
يعني چهار هزار ميليارد تومان و واريز آن در ۲ بخش 
دليل تداوم اين چالش در همين ابتداي كار اس��ت. 
مهدي رحماني مسوول فني يكي از داروخانه هاي 
تهران گفت: در حال حاضر برخي از ش��ركت هاي 
دارويي با مش��كالت ترخيص مواد اوليه دارويي از 
گمرك و تامين نقدينگي ب��راي ارز نيمايي مواجه 
هستند و در حالي كه بودجه دارويار نشان  مي دهد 
كه هزين��ه اضافه اي به صنايع داروس��ازي تحميل 
نمي ش��ود اما در عمل چنين چيزي وجود نداشته 
اس��ت. او اظهار داش��ت: اگر اقدامات اساسي براي 
جلوگيري از مش��كالت دارويي انجام نشود، طرح 
داروي��ار مي تواند در آينده با چالش همراه باش��د و 
ضرر آن را بيماران در گراني و كمبود دارو مي بينند.

در كش و قوس هايي كه اين روزها درباره عدم تس��ويه 
حساب سازمان تامين اجتماعي در اجراي طرح دارويار 
با داروخانه ها وجود دارد، ميرهاشم موسوي مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي از همراهي و همكاري مراكز 
طرف قرارداد تامين اجتماع��ي قدرداني كرد و گفت: 
صيانت مالي از بيمه شدگان در بخش درمان و كاهش 
پرداخت از جيب مردم، از اولويت هاي ما بوده و هست 
و وزارت بهداش��ت ودرمان نيز طرح دارويار را با هدف 
كاهش پرداخت از جيب مردم در بخش دارو آغاز كرد.

او اظهار داش��ت: در آغاز اجراي ط��رح دارويار، ۲۴۰۰ 
ميليارد تومان در اختيار تأمين اجتماعي قرار گرفت كه 
ما از محل منابع داخلي خود هزار ميليارد تومان به آن 
اضافه كرديم و به داروخانه ها تزريق كرديم اما منابعي 
كه قرار بود در اختيار ما قرار گيرد تا بدهي معوقه تا آن 
مقطع به داروخانه ها را تسويه كنيم تأمين و پرداخت 

نش��د؛ در حالي كه بيمه هاي ديگر مثل بيمه سالمت 
منابع خوبي دريافت كردند و كل بدهي معوقه خود را 
تسويه كردند. موس��وي تصريح كرد: در آغاز اين طرح 
ما توانستيم بدهي معوقه تا خرداد ماه را تسويه كنيم 
و ح��دود يكهزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بدهي ما باقي 
ماند در ابتداي آبان، جمع بدهي ما به داروخانه ها به رقم 
سه هزار ميليارد تومان رسيده بود كه هفته گذشته هزار 
ميليارد تومان آن را پرداخت كرديم و امروز نيز بيش از 
هزار ميليارد تومان ديگر پرداختي داشتيم و كل بدهي 
معوقه تا پايان شهريور ماه را تسويه كرده ايم و تنها مبالغ 
مربوط به مهر ماه باقي مانده است. حسن شمالي، معاون 
برنامه ريزي اداره كل دارو در سازمان غذا و دارو نيز در 
اين زمينه گفت: در طرح دارويار، افزايش قيمت براي 
داروهاي خارجي نبوده و افزايش يك مرحله اي قيمت  
داروهاي داخلي در سال ۱۴۰۱ هم به طور كامل تحت 
پوشش بيمه ها قرار داشته است. با اجراي اين طرح، پايه 

قيمتي تعهد بيمه ها هم اصالح شد.

   در طرح دارويار افزايش قيمت
براي داروهاي خارجي نبوده 

او تاكيد ك��رد: در گذش��ته بيمه ها داروي��ي را تحت 
پوش��ش قرار مي دادند كه كمترين قيمت موجود در 
بازار را داشت اما اكنون پوشش بيمه اي براي داروهايي 
اس��ت كه بيشترين س��هم بازار را دارند. بنابراين ريال 
پرداختي بيماران حتي براي بيم��اران خاص هم كم 
شده است. ش��مالي اظهار داش��ت: در طرح دارويار با 
اصالح سياس��ت هاي تخصي��ص ارز، تمامي افزايش 
قيمت ها در اين طرح پوشش داده شد تا هيچ افزايش 
هزينه اي براي بيماران نباشد و مبناي اصلي در اين طرح، 
ثابت ماندن ريال پرداختي براي تمام بيماران )خاص و 
غيرخاص( اس��ت و در برخي موارد قيمت دارو كاهش 

هم داشته است.

چالش»دارويار«؛نقدينگيياكمبوداقالمدارويي
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 تعلق اجتماعي
راه برون رفت از مشكالت

 احساس تعلق اجتماعي مربوط به سالمت رواني، 
فيزيك��ي و اجتماعي افراد اس��ت و به عنوان يك 
كاتاليزور ب��راي تغييرات جامع��ه عمل مي كند. 
بس��ياري از مطالعات نش��ان داده اند كه احساس 
تعلق اجتماعي مثب��ت، به افزاي��ش ارتباطات و 
مشاركت مدني در جامعه منجر مي شود با توجه به 
اينكه انسان ها به خودي خود پتانسيل مشاركت را 
با هدف دستيابي به خواسته هاي فردي، جمعي، 
دس��تيابي به عدل، همبس��تگي، امنيت، كنترل 
محيط خود و… دارا هس��تند. احس��اس تعلق و 
درگير ش��دن در ساخت و س��از امور جامعه، يك 
»هويت جمعي« را در جامعه شكل مي دهد كه به 
عنوان عامل انگيزش اصلي براي مش��اركت است 
.بنابراين، حس تعلق اجتماعي مجموعه عواطفي 
است كه در جريان ش��كل گيري شخصيت فرد، 
توسط جامعه و جريان جامعه پذيري ايجاد مي شود 
و عوامل اجتماعي سبب تغيير آن مي شود. تعلق 
اجتماعي عبارت است از حس دلبستگي، وابستگي 
و وفاداري به جامعه كه موجب همبستگي بين افراد 
و ايجاد پيوستگي يا »احساس ما« شده به نحوي 
كه فرد، خود را بخش جدايي از جامعه مي داند. در 
كش��ورهاي در حال توسعه از جمله ايران به دليل 
قرار گرفتن در دوران گذار، بسترها و عوامل ايجاد 
احساس تعلق اجتماعي، دچار تغيير مي شود، چرا 
كه در دوران گذار، هنجارهاي موجود در جامعه در 
معرض تغيير و تحول ق��رار خواهند گرفت كه در 
نتيجه آن احتمال كم رنگ شدن تعلقات اجتماعي 
افراد به جامعه و به تبع آن تغيير الگوهاي همكاري 
در امور مختل��ف اجتماعي، سياس��ي، فرهنگي 
و… قوت خواهد يافت و اين در صورتي است كه 
مسووليت پذيري و مشاركت يكي از مهم ترين ابعاد 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي در هر جامعه خصوصًا 
جوامع در حال توسعه است و بسياري از مشكالت 
س��اختاري و عملكردي برنامه ريزي ها ناش��ي از 
نارسايي هايي اس��ت كه در اين حوزه وجود دارد. 
آنچه در اين ميان بر مس��ائل موجود مي افزايد 
اين است كه نه مفهوم مش��اركت و ابعاد آن به 
خوبي تعريف ش��ده و نه عوامل تقويت كننده 
ي��ا در طيف ديگر تضعيف كنن��ده آن موضوع، 
مورد بررس��ي جدي قرار گرفته است. پس اگر 
مي خواهيم تعلق اجتماعي را تقويت كنيم بايد 
به نيازهاي جامعه در دوران گذار بيشتر از پيش 
توجه داشته باشيم. ش��نيدن صداها و نظرات 
متفاوت مي تواند اين تعلق اجتماعي را افزايش 
دهد. تمام اف��راد يك جامعه ميزان��ي از تعلق 
خاطر را به سرزميني كه در آن زندگي مي كنند 
دارند، اين ميزان شايد كم و زياد شود اما از بين 
نمي رود، به همين خاطر است كه از نظر جامعه 
شناسان بها دادن به تعلق اجتماعي مي تواند راه 
برون رفت از بسياري مشكالت در جامعه باشد.

طرحساماندهي»نيروهايغيررسمي«درآموزشوپرورش
معاون حقوقي و امور مجل��س وزارت آموزش و 
پرورش جزيياتي از طرح س��اماندهي نيروهاي 
غيررس��مي در آموزش وپرورش اع��الم و تاكيد 
كرد كه همچنان مس��ير جذب ني��رو به آموزش 
و پ��رورش، دو دانش��گاه تربيت معلم و ش��هيد 
رجايي هس��تند. قاس��م احمدي الشكي درباره 
ط��رح س��اماندهي نيروه��اي غيررس��مي در 
آموزش وپرورش كه در مجلس شوراي اسالمي 
در جريان است توضيحاتي ارايه و اظهار كرد: اين 
طرح در رديف چهاردهم است كه در كميسيون 
آموزش تصويب ش��ده و مدت زمان زيادي است 
كه آن را در دستور گذاش��ته اند. او افزود: تمركز 
اين طرح بر ساماندهي نيروي انساني و بنايشان 
بر اين اس��ت كه از اين پس وقت��ي مي خواهند 
آزم��ون اس��تخدامي برگ��زار و طبق م��اده ۲۸ 
اساسنامه دانش��گاه فرهنگيان، فارغ التحصيالن 
ليس��انس به باالتر دانش��گاه هاي ديگر را جذب 
كنند، امتيازاتي براي معلمان غيررسمي به جهت 
اينكه سال هاي سال خدماتي داشته و با آموزش و 
پرورش همكاري داشته اند درنظر بگيرند. معاون 
حقوقي و ام��ور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينك��ه منتظريم مجلس نتيج��ه را به ما 

اعالم كند، درباره به كارگيري و اختصاص امتياز 
ويژه به معلمان مدارس غيردولتي گفت: اكنون 
نمي توانيم به تفكيك اعالم كنيم؛ در طرح مذكور 
تمام معلمان غيررس��مي ذكر ش��ده اند و مانند 
دوره گذشته نيست كه مشموالن با جزييات و به 

تفكيك مشخص شده باشند.
 بايد ببينيم اين طرح در نهايت به كجا مي رسد. 
الش��كي تاكيد كرد كه همچنان مس��ير جذب 
نيرو به آم��وزش و پرورش، دو دانش��گاه تربيت 
معلم و ش��هيد رجايي هس��تند و تمام هّم و غم 
ما هم همين اس��ت كه نيرويي غير از اين مسير 
پذيرش نشود. كس��ي كه مي خواهد معلم شود 
بايد دوره چهارس��اله معلمي در اين دو دانشگاه 

را گذرانده باشد.

عشايراستانتهراندرمناطقگرمسيرمستقرشدند
مدير امور عش��اير اس��تان تهران گف��ت: پس از 
حضور ۱۰۰ روزه عشاير استان تهران در مناطق 
سردسير با سردشدن هوا در مناطق گرمسير در 
شهرس��تان هاي ورامين، پاكدشت، پيشوا، ري، 
مالرد و ش��هريار مستقر ش��دند. فرشيد ذبيحي 
افزود: عش��اير اس��تان تهران به همراه عش��اير 
اس��تان هاي همجوار همچون مازندران، سمنان 
و قم تا نيمه ش��هريور در مناطق سردسير استان 
در شهرستان هاي شميرانات، فيروزكوه و دماوند 
مشغول زندگي بودند. اكنون همه خانوار عشاير 
اين استان در مناطق گرمسير در شهرستان هاي 
ورامين، پاكدشت، پيش��وا، ري، مالرد و شهريار 

مستقر شدند. 
به گفت��ه ذبيح��ي، دام هاي عش��ايري هنوز در 
مناط��ق ميانبند بي��ن ييالق و قش��الق حضور 
دارند ك��ه خدماتي همچون آبرس��اني س��يار و 
توزي��ع نهاده هاي دامي در حال انجام اس��ت. او 
خاطرنش��ان كرد: عمده فعاليت ه��ا و توليدات 
عشايري در مناطق گرمس��ير انجام مي شود و با 
توجه به امكانات الزم و ارايه تس��هيالت مناسب 
بانكي پيش بيني مي ش��ود امس��ال ني��ز ميزان 
توليدات محصوالت عش��ايري در استان تهران 
افزايش يابد. مدير امور عش��اير اس��تان تهران با 
بيان اينكه يكي از مشكالت جدي عشاير تامين 
نهاده اس��ت، گفت: هماهنگي ه��اي الزم براي 

تامين نهاده عشاير در فصل زمستان انجام شده و 
اميدواريم با تصميمات اتخاذ شده مشكلي در اين 
زمينه وجود نداش��ته باشد. او يادآور شد: در يك 
س��ال اخير ميزان قابل توجهي نهاده در اختيار 
عش��اير قرار گرفته كه در هفت ماه امس��ال نيز 
حدود ۶ هزار تن نهاده و ۴۰۰ تن آرد خوراكي در 
اختيار عشاير استان تهران قرار گرفت. ۱۴ هزار 
و ۳۱۵ هزار نفر از عش��اير كشور در استان تهران 
زندگي مي كنند و بر اس��اس گزارش مركز آمار 
ايران جمعيت عشاير استان در ۴۰ سال گذشته 
تا حدودي ثابت بوده و دليل آن هم اين است كه 
ظرفيت مراتع جوابگوي جمعيت بيشتر نيست.

اين جامعه توليدكننده در س��ال گذشته بيش از 
۶۷ هزار تن انواع محص��والت لبني، پروتئيني، 
دامي و كش��اورزي توليد كردند. عش��اير استان 
تهران با داش��تن ۷۰۰ هزار راس دام س��بك از 

توليدكنندگان عمده گوشت قرمز هستند.

نفوذشيرابهزبالهبهآبهايزيرزمينيخطرناكترازگازمتاناست

نمي توان منكر واقعيت شد
گليماندگار|

 چند سالي مي شود كه بوي نامطبوعي 
از جنوب تهران به ديگر محله ها مي رسد 
و در اين س��ال ها بارها و بارها هر ك��دام از نهادهاي 
ذي ربط ماج��را را به گ��ردن ديگ��ري انداخته اند و 
هيچ كس حتي نتوانس��ته به درستي منبع اين بو را 
تشخيص دهد، اما عكس هايي كه ناسا منتشر كرد، 
واقعيتي تلخ را نشان مي داد، تجمع گاز متان بر فراز 
جنوب غربي ش��هر تهران، نزديك به آراد كوه جايي 
كه محل تجميع زباله هايي است كه قرار بود، به جاي 
دفن در مخازن زباله س��وز به انرژي تبديل ش��وند، 
اين هم از آن وعده هايي اس��ت كه هر چند در زمان 
رياست محمد باقر قاليباف در شهرداري تهران داده 
ش��د اما هنوز كه هنوز است هيچ اتفاق عملي در اين 
زمينه رخ نداده و اين در حالي است كه ايران يكي از 
بزرگ ترين كشورهاي توليد زباله در جهان است و اگر 
مي توانست از فناوري تبديل زباله به انرژي استفاده 
كند ش��ايد حاال خيلي از مشكالت موجود در كشور 
رفع ش��ده بودند. تامين انرژي آن هم در فصل هاي 
سرد سال هميشه معضلي براي كش��ور بوده است، 
اينكه در برخي شهرها، در سردترين روزهاي سال گاز 
قطع مي شود، يا در گرم ترين روزهاي سال برق قطع 
مي شود همه و همه به كاهش ميزان انرژي در كشور 
بر مي گردد. انرژي كه سال هاست در اكثر كشورهاي 
دنيا ديگر از سوخت هاي فصيلي به دست نمي آيد و 
راه هاي پيشرفته تري براي آن در نظر گرفته شده است. 
البته اينكه شهرداري تهران در يك اتفاق غيرمنتظره 
گزارش و تصوير منتشر شده از ناسا را به طور كلي انكار 
كرد. اما آيا مي توان منطقه اي وسيع مانند آراد كوه را 
ناديده گرفت و منكر وجود آن شد، منطقه اي كه بيش 
از ۶۵ سال است كه به محل دفع و كمپوست زباله هاي 
تهران تعلق دارد، محلي كه هنوز زباله به صورت سنتي 
در آن دفع و سوخت يا كمپوست مي شود و اين مساله 
باعث بروز انواع و اقس��ام بيماري ها براي افرادي كه 
در نزديكي آن زندگي مي كنند شده است. تصويري 
كه ناسا منتش��ر كرده دقيقا منطقه آراد كوه را نشان 
مي دهد. جايي كه حاال شيرابه هاي زباله ها نيز در آن 
به آب هاي زير زميني راه پيدا كرده اند و اين آلودگي 

مي تواند صدها برابر از گاز متان هم خطرناك تر باشد. 
 

   جنوب تهران يكي از 3 نقطه اصلي
 توليد متان در جهان است

صفحه رسمي »ناسا« با انتشار گزارشي از مناطق ابرانتشار 
گاز متان در كره زمين، نقط��ه  اي در جنوب تهران را به 
عنوان يكي سه نقطه اصلي توليد اين گاز آالينده بسيار 
مخرب معرفي كرده است؛ جايي از تهران كه »زباله هاي 
توليدش��ده در ش��هر تهران، در آنجا انباشت و بازيافت 
مي ش��ود«. آدرس ناس��ا از »متان« در تهران مجتمع 
پردازش و بازيافت زباله )پسماند( در اطراف فرودگاه امام، 
مدت هاست محل انتشار بوي نامطبوع است؛ به طوري كه 
ش��دت بو به قدري است كه مسافران فرودگاه در اتوبان 
تهران-قم، آن را احساس مي كنند. »ناسا« در ماموريتي به 
نام »اميت«  )EMIT( كه با هدف بررسي منبع گردوغبار 
معدني سطح زمين انجام مي شود درحال نقشه برداري از 
شيوع مواد معدني مهم در بيابان  هاي غبارزاي سياره زمين 
است كه مي تواند درك دانشمندان از اثرات غبار موجود بر 
آب  و هوا را ارتقا دهد. اما اميت قابليت مهم ديگري نيز دارد: 
تشخيص محل انتشار و ابرانتشار گاز متان كه از گازهاي 
گلخانه  اي بسيار قوي )اثر تخريبي بسيار باال بر اليه ازون 
و افزايش دماي سطح زمين( است. تيم ناسا همچنين 
يك توده متان را در جنوب شهر تهران به طول حداقل ۳ 
مايل )۸/ ۴ كيلومتر( از يك مجتمع بزرگ پردازش زباله 
شناسايي كرده اس��ت. متان يكي از محصوالت جانبي 
تجزيه يكسري مواد است و محل دفن زباله مي تواند از 
منابع اصلي آن باشد. دانشمندان نرخ جريان در مجتمعي 
در جنوب شهر تهران را ۱۸۷۰۰ پوند )۸۵۰۰ كيلوگرم( 
در ساعت تخمين زده  اند. نرخ جريان در سايت پرمين 
نيز حدود ۴۰۳۰۰ پوند )۱۸۳۰۰( در س��اعت تخمين 

زده شده است. 

   نمي توان منكر واقعيت شد
اصغر نادري، كارشناس آب و محيط زيست درباره وجود 
گاز متان در جنوب غربي تهران و تاثير زباله هاي آراد كوه 
بر آب هاي زير زميني به تعادل مي گويد: ما نمي توانيم با 
يك تكذيب ساده مساله را ناديده بگيريم و واقعيت را انكار 
كنيم، سال هاس��ت كه فعاالن حوزه محيط زيست و به 

خصوص كارشناسان حوزه آب به جريان شيرابه زباله هاي 
انبار شده در آراد كوه هشدار داده اند، مساله اينجاست كه 
مس��ووالن فقط در مورد اين منطقه به وعده هايي اكتفا 
كرده اند كه هيچ كدام به اجرا در نيامده اند. آراد كوه ديگر 
ظرفيت پذيرش زباله را ندارد، نمي توانيم به دستگاه هايي 
كه عمر مفيد آنها به اتمام رسيده و به روش سنتي اقدام 
به سوختن زباله ها كنيم اين كار نه تنها هيچ نفعي براي ما 
ندارد كه ضرر آن چندين برابر بيشتر است و آلودگي هوا 
را هم به دنبال خواهد داش��ت. سال هاست كه مسووالن 
مي گويند مي خواهند سيستم دريافت انرژي از سوخت 
زباله را راه اندازي كنند اما هنوز كه هنوز است اين امكان به 

صورت درست فراهم نشده است.
او مي افزايد: ما نمي توانيم در مورد نفوذ شيرابه هاي 
محل هاي پسماند زباله به آب هاي زير زميني بي تفاوت 
باشيم، اين اتفاق فاجعه بار خواهد بود، در واقع بروز 
چنين اتفاقي مي تواند چندين برابر گازهاي متان براي 
سالمتي مردم خطرناك باشد. ما مناطقي را در كشور 
داريم كه به صورت كامال غير استاندارد محل دفن زباله 
شده اند و شيرابه اين زباله ها به آب هاي زير زميني نفوذ 
پيدا كرده است. اگر همين االن هم اقدامات الزم در 

اين زمينه را اجرايي كنيم باز هم دير است. 
اين كارشناس مي افزايد: متاسفانه مساله آلودگي آب از 
سوي مسووالن چندان جدي گرفته نمي شود، اينكه در 
شهرهاي جنوبي و حتي شمالي كشور در مدت زمان هايي 
آب ش��هري هم آنقدر آلوده است كه قابل استفاده حتي 
براي استحمام هم نيست زنگ خطري را به صدا در آورده 
كه بايد آن را شنيد. ما در حال حاضر با كمبود آب در كشور 
مواجه هستيم، حال اگر همين آب هم به دليل بي تدبيري 
و بي توجهي ما آلوده شود بايد منتظر شيوع بيماري هاي 

عفوني مختلف در بين مردم باشيم. 

   آلوده شدن آب و خاك خطرناك تر از 
تشكيل ابر گاز متان است

از سوي ديگر معاون دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست 
با اشاره به خطر نفوذ شيرابه زباله هاي موجود در محل هاي 
دفن پسماند به سفره هاي زيرزميني، اين معضل را بسيار 

خطرناك تر از تشكيل ابر گاز متان دانست.
تورج فتحي با بيان اينكه يكي از مهم ترين آلودگي هاي 

محل هاي دفع پسماند، آلودگي آب هاي زير زميني است، 
اظهار كرد: اگر االن ناسا تصاويري بگذارد از تشكيل ابر ۵ 
كيلومتري گاز متان بر فراز آرادكوه بايد گفت، آنقدري كه 
آلودگي آب هاي زيرميني به دليل اين پسماندها اهميت 

دارد، تشكيل اين ابر گاز متان اهميت ندارد.

   »محل  هاي دفن زباله« يكي از عوامل 
آلوده كننده آب هاي زيرزميني است

او اف��زود: محل  هاي دف��ن زباله همواره يك��ي از عوامل 
آلوده كننده آب هاي زيرزميني است. معموال زباله ها چه 
در سايت هاي دايمي و چه در محل هاي موقت باشد، هر 
زمان انباشته و تلنبار شوند، شيرابه اين زباله ها در بستر 
جايي كه تخليه مي شوند به درون زمين و آب خوان ها نفوذ 
كرده و در نتيجه سفره هاي آب زيرزميني را آلوده مي كنند. 
فتحي يادآور شد: بيشتر ش��هرهاي بزرگ كشور مانند 
تهران، قزوين، مشهد، اصفهان، اروميه، تبريز و... در مناطق 
دشت قرار گرفته اند. در بيشتر مناطق دشتي آب خوان و 
سفره آب زيرزميني وجود دارد، بنابراين وقتي وزارت نيرو 
به متقاضيان حفر چاه مجوز مي دهد به اين موضوع توجه 

كرده و عمده چاه ها در محدوده دشت ها حفر مي شوند، چرا 
كه در محدوده دشت ها آب خوان داريم و براي بهره برداري 

از آب خوان ها از طريق چاه يا حفر قنات اقدام مي كنند.
معاون دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست ادامه داد: 
اگر محل هاي دفن زباله در محدوده دشت ها بر روي اين 
آب خوان ها قرار گرفته باش��ند به ضرس قاطع مي توان 
گفت كه آلودگي آب زيرزميني ناشي از شيرابه  زباله هاي 
انباشته در محل دفن وجود دارد. در واقع هر جايي كه محل 
دفن زباله وجود داشته باش��د و اين محل روي آب خوان 
قرار داشته باشد، مخاطرات ناشي از نشت و نفوذ شيرابه 
زاباله هاي دفن ش��ده در محل هاي دفن وجود دارد، مگر 
اينكه محل دفع و دفن پس��ماند به صورت مهندسي و با 

زيرسازي مناسب ساخته شده باشد.

   نفوذ شيرآبه زباله ها
به آب هاي زيرزميني قزوين

او ادامه داد: متأسفانه پايشي در محل هاي دفن زباله انجام 
نشده است. اين وظيفه سازمان محيط زيست است و بايد 
اين كار را انجام دهد تا مشخص كند كه چه سايتي بر روي 

آب خوان قرار دارد و آالينده آب هاي زيرزميني است. تقريبا 
محل دفن زباله اي در كشور نداريم كه آب هاي زيرزميني 
آن به لحاظ آلودگي پايش شده باشند. استثنائا در سال 
۹۹ يك سري پروتكل ها به استان هاي كشور براي پايش 
اين آب ها ابالغ ش��د و ازآنها خواستيم كه از شهرداري ها 
بخواهند اين كار را انجام دهند. قزوين از جمله اين شهرها 
بود كه پايش را انجام داد و سايت دفن زباله محمدآباد قزوين 
آالينده آب زير زميني بوده و شيرآبه هاي آن به آب خوان 
نفوذ كرده و آب زيرزميني را آلوده كرده است. تقريبا محل 
دفن زباله اي در كش��ور نداريم كه آب هاي زيرزميني آن 
به لحاظ آلودگي پايش شده باشند. فتحي با بيان اينكه 
شيرآبه ها گستره اي از خطرناك ترين آالينده ها را همراه 
خود دارد، گفت: بنابراين ريس��ك نفوذ اين شيرآبه ها به 
آب هاي زيرزميني بس��يار باال ب��وده و اگر چنين اتفاقي 
رخ دهد، پاكسازي اين آب ها اقدامي فوق العاده پيچيده، 
پرهزينه و زمان بر است و چندين سال طول خواهد كشيد 
تا محلي كه آب هاي زيرميني آن به وسيله شيرآبه آلوده 
شده، پاكسازي شود و در صورت پاكسازي هم هيچگاه اين 

آب كيفيت اوليه را نخواهد داشت.

گزارش
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