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يادداشت- 1

 تفاسير عجيب 
از روابط تجاري در جهان

اين روزها تفاس��ير عجيبي 
در برخي رسانه هاي اصولگرا 
در خصوص مناسبات چين 
با كش��ورهاي عربي مطرح 
مي ش��ود كه واقع��ا عجيب 
اس��ت. در اي��ن دس��ته از 
ارزيابي ها عنوان مي ش��ود 
ب��ا توجه ب��ه اينكه بس��تن 
قراردادهاي نجومي چين با كشورهاي حاشيه خليج 
فارس منجر به دوري اين كش��ورها از غرب و امريكا 
مي شود، بنابراين اين قراردادها به نفع منافع راهبردي 
ايران اس��ت! اساس��ا اينكه در تحليل يك خبر و يك 
رخداد سياسي، اين اندازه فضاسازي مي شود، يعني 
يك بازي سياسي جريان دارد. از اين نوع فضاسازي ها، 
در س��اير بخش ها و گزاره هاي ارتباطي نيز مشاهده 
شده است. متاسفانه حوزه سياسي ما، بدل به عرصه 
رقابت هاي جناحي شده است؛ وگرنه انجام يك سفر 
هر اندازه مهم باشد، آيا مي توان تصور كرد كه رويكرد 
كشوري مثل عربستان سعودي كه سال ها و دهه هاي 
متمادي با غرب روابط راهب��ردي دارد، به دليل يك 
س��فر تغيير يابد. اوال كه بايد توجه داش��ته باش��يم، 
سياست عربستان سعودي پس از به قدرت رسيدن 
محمد بن س��لمان به سمت موازنه مثبت ميل كرده 
است. يعني همچنان كه با غربي ها شامل امريكا و اروپا 
روابط نزديكي دارد، با روس��يه در حوزه نفت و انرژي 
همكاري مي كند. بر خالف ايران كه موازنه منفي مورد 
ريشه دارش را بدل به نوع خاصي از سياست يك جانبه 
كرد كه نتيجه آن امروز باعث دوري شركاي تجاري از 
ايران شده است. عربستان نه فقط با غرب بلكه با چين 
هم در بخش هاي مختلف اقتصادي همكاري دارد. از 
جمله به دنبال تاسيس نيروگاه هسته اي با مشاركت 
چين اس��ت. در واقع عربس��تان آن بخش هايي كه 
كشورهاي غربي حاضر به همكاري مشترك نيستند 
را با س��اير شركاي تجاري اش س��اماندهي مي كند. 
عربستان س��عودي، تالش مي كند تا موازنه مثبت با 
كشورهاي مختلف )غرب و ش��رق( ايجاد كند. بايد 
بدانيم عربستان هرگز روابط راهبردي اش با غرب را 
فداي رابطه با چين نمي كند. اين روابط ريشه دار است 
و دهه هاي مستمر و قرن ها سابقه دارد. ضمن اينكه 
عربس��تان نمي خواهد همه تخم مرغ هاي خود را در 
سبد چين و روسيه بگذارد. همه ديدند، عربستان در 
برابر درخواست امريكا براي افزايش توليد نفت بيشتر 
ايستادگي كرد و با هماهنگي با روسيه توليد نفت را 
افزايش نداد. تصميمي ك��ه هرچند باعث دلخوري 
بايدن شد، اما چون در راستاي منافع ملي عربستان 
بود، مورد قبول قرار گرفت و همه آن را درك و تاييد 
كردند. اين رفتارهاي عربس��تان پاسخي است براي 
همه افراد غيرآگاهي كه مي گويند، عربس��تان نوكر 
امريكاس��ت و آب ب��دون اجازه امري��كا نمي خورد و 
گاو ش��يردهي است كه فقط منفعت به امريكا و اروپا 
مي رساند. اين تلقي ها اشتباه است و كمكي به ايران 
نمي كند. ايران بايد تصوير واقعي از مناسبات ارتباطي 
خود با ساير كشورها و مناسبات ارتباطي ساير كشورها 
با هم داشته باشد. اگر واقع بينانه نگاه شود، عربستان 
به دنبال تامين منافع خود اس��ت . شركاي مختلفي 
را پيدا ك��رده و با همه كار مي كند. در س��وي ديگر، 
چين هم تالش مي كند در راس��تاي منافع ملي اش 
با عربستان وكش��ورهاي حاشيه خليج فارس رابطه 
برقرار كند تا طرح يك كمربند يك جاده را اجرا كند. 
چرا با ايران اجرا نمي كند؟ چون ايران تحريم اس��ت. 
اگر تحريم هاي ايران برداشته شود، شك نكنيد، چين 
هم با ما قرارداد مي بندد. برخ��ي افراد و جريانات در 
ايران تصور مي كنند با اتكا به چيني كه بيش از 2هزار 
ميليارد دالر در امريكا سرمايه گذاري كرده، مي توانند 
امريكا را دور بزنند يا يك سياست مستقل بين المللي 
ش��كل دهند. چين خودش آويزان امريكاست و بده 
بستان هاي بزرگ در اين كشور دارد. امريكا و چين هم 
رقابت دارند و هم همكاري دارند. آمار تجارت خارجي 
امريكا با چين اخيرا منتشر شده است. 470ميليارد 
دالر رقم تجاري ميان دو كشور است. اين رقم تجاري 
ميان دو كشور بي سابقه است. اين دو كشور هم با هم 
رقابت مي كنند و هم با هم همكاري دارند. ايران هم به 
جاي اينكه اينقدر ناراحت شود كه چرا چين با امريكا 
روابط اقتص��ادي باال دارد، روابطش را با عربس��تان، 
چين، اروپ��ا و امريكا بهتر كند. به هر حال روزي بايد 
مشكالت ايران و امريكا حل و فصل شود.اينگونه كه 
نمي توان ادامه داد. در كل عربستان، چين، قطر، مصر، 
بحرين و... همگي در راستاي منافع ملي خود روابط 
تجاري شان را س��اماندهي مي كنند. تنها ايران است 
كه در آن، مناس��بات سياسي و ايدئولوژيك بر روابط 

اقتصادي و راهبردي اش سايه انداخته است.
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 خستگي ذهني
 و عواقب آن

 توقف 
بورس

 ابهام 
در مفهوم صادرات

 كاري كه تورم 
با ايرانيان مي كند

اين روزها خس��تگي ذهني 
يك احساس بسيار رايج است. 
منفي بافي، سطح استرس باال 
و سبك زندگي ناسالم باعث 
مي شود ذهن ما كاماًل خسته 
ش��ود اما خس��تگي ذهني 
دايمي مي توان��د عواقبي بر 
زندگ��ي ما داش��ته باش��د. 
خستگي ذهني مانند خستگي جسماني است، با اين 
تفاوت كه به جاي عضالت، ذهن شما خسته مي شود. 
خستگي جسمي ممكن است با استراحت چندساعته 
برطرف ش��ود اما خس��تگي ذهني مي تواند خستگي 
جس��مي را به دنبال داش��ته باش��د و فرد را در شرايط 
روحي وخيمي قرار دهد. وقتي مغز احساس خستگي 
مي كند و نمي تواند به درستي كار كند، بهره وري، مهارت 
تصميم گيري، حافظه و به طوركلي زندگي تحت تأثير 
قرار مي گيرد. خستگي ذهني مي تواند از عوامل متعدد 
يا فقط يك عامل استرس زاي خاص ناشي شود. يافتن 
علت اصلي خستگي ذهني اولين قدم مهم براي درمان 
و غلبه بر آن است. بر اساس تحقيقات اضطراب، يكي از 
شايع ترين عالئم خستگي ذهني است. اضطراب به اين 
دليل ايجاد مي شود كه خستگي ذهني طوالني مدت 
باعث تحريك سيستم عصبي سمپاتيك مي شود و اين 
مساله باعث مي شود كه دائماً در حالت ترس يا نگراني در 
مورد آينده باشيد؛ بنابراين، احساس اضطراب دايمي به 
عنوان يك زنگ خطر، خبر از خستگي ذهني مي دهد. 
از سوي ديگر فرد ممكن است احساس بي حالي داشته 
باشد، يعني هيچ ميل و رغبتي به انجام كاري نداشته 
باشد. اين بي حالي را مي توان به عنوان احساس پوچي و 
نااميدي توصيف كرد. اين احساس زماني ايجاد مي شود 
كه ذهن شما احس��اس كند، انرژي ندارد. شخصي كه 
دچار بي حالي مي ش��ود، اغلب احس��اس بي تفاوتي و 
قطع ارتباط با دوستان و همكاران خود مي كند. اگر اين 
احساس ادامه يابد، مي تواند شما را به يك فرد منزوي 
و افسرده تبديل كند. همين طور خستگي ذهني، غلبه 
بر چالش ها را تقريبًا غيرممكن مي كند. فقدان قدرت 
دروني و اعتمادبه نفس باعث مي شود در مواجهه با يك 
عامل استرس زاي حاد كمتر انعطاف پذير باشيد. درواقع، 
انعطاف پذيري پايين باعث مي شود چالش هاي كاري يا 
زندگي را به جاي فرصتي براي يادگيري و رشد، به عنوان 
ادامهدرصفحه8 يك عقبگرد در...  

در مورد هر بازار بايد با توجه به 
اقتضائات همان ب��ازار نظر داد، 
به طور معمول سرمايه گذاران در 
بورس آينده شركت ها و صنايع 
را خريداري مي كنند.با توجه به 
كاه��ش پيش بيني پذيري در 
اقتصاد كشور، سرمايه گذاران 
نمي توانن��د آين��ده صنايع را 
پيش بيني كنند و به همين دليل از سرمايه گذاري در بازار 
سهام اجتناب مي كنند. در حقيقت ريسك هاي موجود در 
اقتصاد كشور، قدرت پيش بيني پذيري را از سرمايه گذاران 
گرفته و ترمز رش��د بازار سهام را كشيده است. مادامي كه 
سياست گذاري هاي حاكميتي در ايران به سمتي كه قابليت 
پيش بيني پذيري در اقتصاد كشور فراهم شود حركت نكند، 
اين شرايط ادامه خواهد داشت. البته كه حركت به سمت 
پيش بيني پذيري اقتصادي، كار س��ختي نيست و كافي 
است كه به چند نكته پايبند باشيم. يكي از نكات اين است 
كه در سياست گذاري ها، روندها را در نظر بگيريم. تا وقتي 
تصميم گيري هاي كالن در صنايع، درگير دستورالعمل هاي 
يك وزارتخانه يا كميس��يون اقتصادي دولت و... باش��د؛ 
سرمايه گذار قدرت پيش بيني پذيري نخواهد داشت اينگونه 
تصميم گيري ها، در بلندم��دت منجر به كاهش ظرفيت 
پيش بيني پذيري در صنايع مي شود و نمونه بارز آن را در مورد 
نرخ خوراك پتروشيمي ها، گاز صنايع، عوارض صادراتي و... 
شاهد بوده ايم. تا وقتي كه سياست گذاري هاي حاكميتي 
در ايران به سمتي كه قابليت پيش بيني پذيري در اقتصاد 
كشور فراهم ش��ود حركت نكند، اين شرايط ادامه خواهد 
داشت. هرچند حركت به سمت پيش بيني پذيري اقتصادي 
كار سختي نيست و كافي اس��ت كه به چند نكته پايبند 
باشيم. يكي از نكات اين اس��ت كه در سياست گذاري ها، 
روندها را در نظر بگيريم تا وقتي تصميم گيري هاي كالن 
در صناي��ع، درگير دس��تورالعمل هاي ي��ك وزارتخانه يا 
كميس��يون اقتصادي دولت و... باشد، سرمايه گذار قدرت 
پيش بيني پذيري نخواهد داشت. اينگونه تصميم گيري ها 
در بلندمدت منجر به كاهش ظرفيت پيش بيني پذيري 
در صنايع مي ش��ود و نمونه بارز آن را در مورد نرخ خوراك 
پتروش��يمي ها، گاز صنايع، عوارض صادراتي و... ش��اهد 
بوده ايم. به لحاظ تحليلي و با در نظر گرفتن روند سودآوري 
شركت ها و نسبت P/E و همين طور وضعيت دو متغير مهم 
تاثيرگذار بر بازار يعني تورم و نرخ ارز، بازار سرمايه قابليت 
ادامهدرصفحه8 رشد دارد. 

يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه در اقتصاد ايران و به طور خاص 
در حوزه تجارت نياز به برطرف 
ش��دن دارد، نوع نگاه به موضوع 
صادرات است. يعني اگر ما فرض 
كنيم كه تحريم ها كنار رفتند و 
مشكالت مربوط به اف اي تي اف 
برطرف شد و امكان دسترسي ما 
به تمام بازارها وجود دارد، اساسا ظرفيت صادرات براي ايران تا 
چه ميزان تقويت شده است؟ از گذشته دور تا امروز ما اين طور 
به صادرات نگاه كرده ايم كه كااليي را توليد مي كنيم، به ميزان 
نياز در بازار داخلي عرضه مي كنيم و اگر توليدي مازاد بر نياز 
داخلي وجود داشت آنگاه آن را صادر مي كنيم. اين در حالي 
است كه امروز بسياري از كشورهاي صادركننده دنيا نگاهي 
متفاوت به مساله دارند. در اين كشورها كااليي توليد مي شود 
كه در بازار خارجي براي آن ظرفيت وجود دارد و از همان ابتدا 
توليد با هدف صادرات انجام مي شود. براي مثال در بازار اوراسيا 
ما با ظرفيت بااليي براي صادرات مواجه هستيم اما اگر بنا باشد 
ما بر اساس همان نظر قديمي صرفا به دنبال فروش مازاد توليد 
خود باشيم راه به جايي نخواهيم برد. در واقع ما بايد ببينيم كه 
كشورهاي مقصد به چه كاال و محصولي نياز دارند و بر اساس 
همان نسبت به توليد اقدام كنيم و كاالها را به فروش برسانيم. 
تا زماني كه اين نگاه تغيير نكند، مشكالت به جاي خود باقي 
خواهد ماند. چه توافق تجارت ترجيحي با پاكس��تان و چه 
تجارت آزاد با اوراسيا هر يك در سطوح مختلف مي توانند براي 
ما گره گشا و مثبت باشند و قطعا ظرفيت خوبي در اين دو طرف 
وجود دارد. البته اين توقع كه مثال پاكستان توان پاسخ دادن 
به نيازهاي اقتصاد ما را دارد درست نيست و بايد هر كشوري 
را بر اساس ظرفيت هاي داخلي آن ارزيابي كرد. اوراسيا نيز از 
كشورهايي تشكيل شده كه هم جمعيت زيادي دارند و هم 
بازاري خوب براي كاالهاي ايراني به شمار مي روند اما اينكه 
ما چگونه از اين ظرفيت استفاده كنيم تا حد زيادي به توانايي 
داخلي مان و تصميماتي كه مي گيريم بستگي دارد. يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه بايد به آن توجه داشته باشيم، نحوه 
حضور در بازارهاي بين المللي است. هرچند ما مي توانيم كه با 
كشورهايي ارتباطات سياسي قوي داريم، تجارت گسترده نيز 
داشته باشيم اما در واقع در تجارت محدود شدن به يك يا چند 
كشور يا كشورهاي منطقه درست نيست، زيرا آسيب پذيري 
ما را باال مي برد و دستمان را از بسياري از بازارها دور مي كند. 
از اين رو آنچه كه بيشترين اهميت را دارد، تغيير اساسي نگاه 

به صادرات است.

تورم باال با ايرانيان چه مي كند؟ 
اين پرسشي اس��ت كه در اين 
روزها ك��ه نا آرامي، عدم ثبات، 
خش��م، نابرابري و...در جامعه 
مشاهده مي شود، بيشتر از قبل 
مط��رح اس��ت. صاحب نظران 
معتقدند تورم يك پديده  صرفا 
اقتصادي نيست و تبعات و اثرات 
اجتماعي و فرهنگي زيادي دارد. كلي تر كه بنگريم در جوامع 
سرمايه داري، اقتصاد بر جامعه تسلط دارد و تعيين كننده  
روابط اجتماعي است. افراد بر اساس معيارهاي اقتصادي 
به درجات مختلف تقسيم مي شوند و رفتارهاي اجتماعي 
و فرهنگي شان در طبقاتي كه اقتصاد به آنها ديكته كرده 
رقم مي خورد. در حالي كه هدف مي بايست تسلِط اجتماع 
بر اقتصاد باشد. به همين خاطر است كه محيط فرهنگي و 
اجتماعي افراد ضعيِف اقتصادي با افراِد باالدست، متفاوت 
است. بنابراين اقتصاِد ضعيف و اقتصاد تورمي مستقيما بر 
اجتماع و فرهنگ و انسان هايي كه در آن زندگي مي كنند 
تاثير مخرب مي گذارد. در اقتصاد تورمي بيشترين آسيب به 
دستمزدبگيران )كارگران و كارمندان( وارد مي شود زيرا كه 
غير از دستمزد روزانه )كارگران( معموال ثروت بااليي ندارند 
يا در حال پرداخت هزينه هاي شهرنش��يني )كارمندان( 
و مشغول زندگي روزمره هستند. تورم ايران خصوصا در 
يك دهه  اخير باعث ايجاد نابرابري و نارضايتي در اين دو قشر 
شده و باعث بر هم خوردن كنش هاي اجتماعي، فرهنگي 
و اخيرا سياسي شده است. براي كشور ما كه از نظر سني در 
پيك جواني قرار دارد اين حجم از سرخوردگي اقتصادي 
ناشي از تورم، تبعات اجتماعي زيادي داشته است. قبل از 
اينكه به بررسي آثار تورم بر زندگي اجتماعي مان بپردازم 
بايد عنوان كنم كه تورم ما يك تورم ساختاري است يعني 
ناشي از ساختار سياسي، فرهنگي حكومتي و اقتصادي 
اس��ت. تورم هاي س��اختاري معموال به علت شرايط زير 

اتفاق مي افتد.
 اول( نب��ود زيرس��اخت ها: در كش��ور م��ا سال هاس��ت 
زيرس��اخت هاي اقتصادي و اجتماعي به روز نشده است. 
دوم( دولتي بودن بخش اقتصاد و تضعيف بخش خصوصي: 
دول��ت بزرگ باعث رش��د هزينه ها در همه ابعاد و رش��د 
تورم مي ش��ود. سوم( كس��ري بودجه دولت: باعث اتخاذ 
سياس��ت هاي تورمي و چاپ پول و ... مي ش��ود. چهارم( 
گسترش شهرنشيني، رشد جمعيت و... از ديگر علل تورم 

ساختاري اقتصاد ايران هستند. 

رفتارهاي يك جامعه عموما بر اساس عادت  واره ها اتفاق 
مي افتد. يكسري رفتار آموخته شده كه باعث پاسخ سريع 
ما در برابر شرايط مي شود و اين رفتارها كم كم به عنوان يك 
رفتار اجتماعي، فرهنگ ما را هم شكل مي دهد. تورم بلند 
باعث ايجاد اشكاالتي در اقتصاد مي شود و جامعه راهكارها 
و رفتارهايي را به عنوان عادت واره ياد مي گيرد تا متناسب 
با اين معضالت يا خود را س��ازگار كند يا اين معظالت را 
حل كند يا دور بزند. دقيقا اينجاست كه فرهنِگ رفتاري 
ما دستخوش تغيير مي شود و عامل اصلي آن هم اقتصاد 
است. تورم و ناپايداري اقتصادي در چند سال اخير باعث 
تغيير رفتار اجتماعي و فرهنگ ما شده است. اينجاست 
كه اقتصاد، بر اجتماع تس��لط مي يابد و رفتار اجتماعي و 
فرهنگ را ديكته مي كند يا باعث تغيير شكل آن مي شود. 
تحقيقات نشان داده است كه تورم اثرات مخربي بر اجتماع 
مي گذارد و منشأ بسياري از مش��كالت رواني و رفتاري و 
كژرفتاري هاي جامعه است. اينها صرفا موارد محدودي از 

اين اثرات مخرب هستند: 
1-  بحران انگيزه )نااميدي، كم حوصلگي، پرخاشگري، 

احساس ناتواني، خودخوري، خودباختگي و ...( 
2- بزرگسالي زودرس )ترك تحصيل، ورود زودهنگام به 

سختي ها، مشاركت در تامين مخارج خانواده و ...( 
3- عطش پول )اولويت قراردادن پول، سوءاستفاده مالي، 

توهم مالي، بيش از اندازه كار كردن و ...( 
4- غرق ش��دن در ابهام )اضطراب، ترس از بيكاري، ترس 
از بي پولي، ترس از مخارج روزانه، كاهش قدرت خريد و...( 
5- قناعت پيشگي )حذف تفريحات، حذف سفر، رويا شدن 
خريد ملك و ماشين، ناممكن شدن ازدواج، كوچك كردن 
خواسته ها و ...( جالب است كه برخي اين قناعت پيشگي 
ناش��ي از تورم را يك ارزش مي شمارند در حالي كه منشأ 

بسياري از انحرافات جامعه است!
6- ناهنجاري رفتاري )افزايش فردگرايي، انزجار از ديگري، 
جرم و بزه و سرقت، تضعيف صميميِت افراد، عدم توانايي 
پش��تيباني والدين از فرزندان و ... بسياري موارد ديگر هم 

وجود دارد كه در اين نوشته نمي گنجد.
هدفم از بيان كردن اين اث��رات در درجه  اول تبيين آثار 
مخرب تورم بر تصميم گيران است؛ بدانند كه چرا جامعه 
به سمت خش��م و نااميدي مي رود و مسائل اقتصادي تا 
چه ان��دازه مي توانند بر فرهنگ و رفت��ار اجتماعي مردم 
تاثيرگذار باشند . بدانند كه تصميمات تورم زاي آنها با بدنه 
جامعه چه مي كند. بدانند كه چرا سرمايه اجتماعي ما از 
ادامهدرصفحه6 بين رفته است.  

مريمنجومي حميدرضاجيهاني عباسآرگون محسنعباسي

 وضعيت رجيستري آيفون ۱۴ 
در ايران مشخص نيست

 كمبود دارو بهانه اي براي ورود دولتي ها 
به حوزه واردات و فروش دارو

 سردرگمي خريداران 
گوشي هاي پرچمدار

صفحه 6     صفحه 8    

صفحه 5    

 نبود دارو  و  ورشكستگي 
داروخانه هاي خصوصي

در آستانه دي ماه، هنوز خبري از بودجه 
و برنامه توسعه نيست

»تعادل« بررسي مي كند

»طبق م��اده 1۸0 و 1۸2 قان��ون آيين نامه داخلي 
مجلس كه الزم االج��را و الزم اطاعت براي همگان 
اس��ت؛ همه دولت ها در جمهوري اسالمي موظف 
هستند برنامه را تا پايان خردادماه سال پاياني قانون 
برنامه 5 ساله توسعه و حداكثر اليحه بودجه ساالنه را 
تا 15 آذر تقديم مجلس كنند. بر همين اساس دولت 
جلس��ات فوق العاده اي براي بررسي اليحه بودجه 
سال آينده تشكيل داده تا بودجه هرچه سريع تر به 
سرانجام برسد.« اين بخشي از صحبتي است كه روز 
گذش��ته علي نيكزاد - نايب رييس مجلس شوراي 
صفحه2رابخوانيد اسالمي - مطرح كرد.  

پستي و بلندي هاي س��هام عدالت تمامي ندارد و 
مس��ووالن هر روز يك خبر جديد اعالم مي كنند. 
بارها مس��ووالن بورس��ي و اقتصادي كشور اعالم 
كردند كه سود سهام عدالت سال 1400 تا شب يلدا 
پرداخت مي شود؛ با يك سرچ به ده ها خبر و مصاحبه 
مي رسيم كه مسووالن وعده پرداخت سهام عدالت 
تا شب يلدا داده اند؛ اما پس از آن حسين قربان زاده، 
رييس سازمان خصوصي سازي اعالم كرد كه مرحله 
نخست سود سهام عدالت تا اواسط دي ماه و نوبت 
ديگر تا پايان سال به حساب سهامداران واريز خواهد 
شد. رييس سازمان خصوصي سازي روز گذشته گفت 
صفحه4رابخوانيد كه...  

 شرط مجلس 
براي اجراي طرح 

كاالبرگ

 گره كور 
سهام عدالت
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بي عملي صمت به رفتار چيني ها
چرا واردات خودرو از فرانسه ممنوع شد اما از چين نه؟



»طبق ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس 
كه الزم االجرا و الزم اطاعت براي همگان است؛ همه 
دولت ها در جمهوري اسالمي موظف هستند برنامه را تا 
پايان خردادماه سال پاياني قانون برنامه ۵ ساله توسعه و 
حداكثر اليحه بودجه ساالنه را تا ۱۵ آذر تقديم مجلس 
كنند. بر همين اساس دولت جلسات فوق العاده اي براي 
بررسي اليحه بودجه سال آينده تشكيل داده تا بودجه 

هرچه سريع تر به سرانجام برسد.«
اين بخشي از صحبتي است كه روز گذشته علي نيكزاد 
- نايب رييس مجلس ش��وراي اسالمي - مطرح كرد. بر 
اساس آنچه كه نيكزاد گفته مجلس بايد اليحه بودجه و 
قانون هفتم توسعه را براي بررسي در اختيار مي گرفت اما 
در حالي وارد هفته آخر آذر ماه مي ش��ويم كه هنوز هيچ 
يك از اين لوايح به بهارس��تان نرسيده و دولتي ها تنها بر 
اين تاكيد دارند كه با كار چند شيفته در حال آماده سازي 
لوايح هستند. به اين ترتيب در شرايطي كه بنا بود ماه ها و 
هفته هاي پاياني سال جاري، پركارترين روزهاي مجلس 
براي بررس��ي همزمان دو قانون مهم اقتصادي باشد، با 
وجود عبور از زمان بندي عادي س��االنه، هنوز س��ندي 
در اختيار مجلس براي بررس��ي قرار ندارد و اين مساله 
مي تواند برنامه ريزي براي اقتصاد ايران در ۱4۰۲ را با اما و 
اگر مواجه كند. پيش از اين نيز بنا بود مجلس ابتدا قانون 
هفتم توسعه را بررسي كند و براي بودجه، يك قانون چند 
دوازدهمي را به تاييد برساند تا تصويب نهايي به بهار سال 
آينده موكول شود اما با محدوديت زماني به وجود آمده 
مشخص نيست كه نمايندگان در چه بازه زماني مي توانند 
قانون هفتم توسعه را نهايي كنند، با اين وجود همچنان 

برنامه مجلس بدون تغيير باقي مانده است.
حسينعلي حاجي دليگاني عضو هيات رييسه مجلس 
ش��وراي اسالمي در تشريح جلس��ه اخير هيات رييسه 
درباره موضوع اولويت بررس��ي اليح��ه برنامه يا بودجه 
سال ۱4۰۲، اظهار كرد: طبق ماده ۱۸۰ آيين نامه داخلي 
مجلس قرائت و بررس��ي شد كه طبق آن دولت موظف 
اس��ت كه تا پايان خرداد ماه س��ال پاياني برنامه پنجم 
توسعه، اليحه توسعه بعدي را تقديم مجلس كند. وي 
خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه سال ۱4۰۰ سال پاياني 
برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمديد يك ساله 
ماه پيش،  آن طبيعتا دولت بايد تا خرداد امسال يعني ۶  
اليحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارايه مي كرد. عضو 
هيات رييسه مجلس با بيان اينكه بيشتر مباحث مطرح 
شده در نشست هيات رييسه اين بود كه مجلس بايد به 
قانون عمل كند، ادامه داد: صراحت قانون اين است كه 
اول برنامه و بعد اليحه بودجه به مجلس ارسال شود لذا 
دولت بايد اليحه برنامه را به مجل��س ارايه دهد و نكته 

بعدي اين بود كه بدون برنامه نمي ش��ود اليحه بودجه 
۱4۰۲ را رس��يدگي كرد. رييس جمه��ور هم به عنوان 
يك حقوقدان به اجراي قانون تاكيد دارد بنابراين هيات 
رييسه و نمايندگان هم بر اجراي قانون مصر هستند كه 
قانون موجود اجرا شود. وي با تاكيد بر اينكه جمع بندي 
جلسه هيات رييسه اين بود كه قانون مالك عمل ما است، 
گفت: دولت بايد اول اليحه برنامه را به مجلس ارايه دهد 
و با توجه به استقرار دولت از شهريور ماه سال گذشته و 
تمديد يك ساله برنامه ششم توسعه، دولت به ميزان كافي 
فرصت داشته تا برنامه را تهيه و تدوين كند. عضو هيات 
رييس��ه مجلس تاكيد كرد: نكته ديگري كه وجود دارد 
اين اس��ت كه موضوع اولويت اليحه برنامه در تذكرات، 
مذاكرات و مكتوبات مجلس و دولت نيز تاكيد شده است. 
به اين ترتيب هرچند نه به شكل مستقيم اما انتقادهايي 
از مجلس نس��بت به تاخير دولت در تحوي��ل لوايح به 
وجود آمده است. جدا از زمان بندي، موضوع ديگري كه 
مشخص نيست چه سرنوشتي پيدا مي كند، بحث اصالح 
ساختاري بودجه است كه با توجه به اينكه سال گذشته 
به شكل جدي در دستور كار قرار نگرفته بود، گمانه زني ها 
درباره تغييرات در سال جاري بود كه البته اين موضوع 
نيز تاكنون مس��كوت مانده است. در صحبت هاي اخير 
رييس جمهور نيز آنچه كه درباره اصالحات بودجه عنوان 
مي شود، بيشتر ناظر به جزييات است تا كليات. آيت اهلل 
دكتر سيد ابراهيم رييسي در جلسه هيات دولت بر توجه 
به اولويت ه��ا و ضرورت هاي كش��ور در تدوين بودجه 
س��ال ۱4۰۲ تاكيد كرد. رييس جمهور در اين جلسه با 

بيان اينكه دولت بايد در تدوي��ن بودجه توازن و تعادل 
در رشد را مورد توجه قرار دهد، بر توجه به ظرفيت هاي 
مردمي در پيشبرد برنامه هاي دولت تاكيد كرد و گفت: 
بودجه بايد با نگاه به مشاركت هاي مردمي تدوين شود 
تا دولت بتواند از همكاري مردم در تحقق اهداف بودجه 
در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بهره ببرد. 
آيت اهلل رييسي در همين راستا از متوليان تدوين بودجه 
خواس��ت در تنظيم بودجه سال آينده به منظور تأمين 
درآمدهاي مورد نياز دستگاه ها، به ظرفيت هاي اقتصادي 
مختلف همچون اقتصاد دريا، اقتصاد ديجيتال، اقتصاد 
گردش��گري و س��ايرحوزه ها توجه ويژه داشته باشند. 
رييس جمه��ور با تاكيد بر ض��رورت »توجه به اقدامات 
اساس��ي و زيربنايي و زيرس��اخت ها« در تدوين اليحه 
بودجه، دستور داد بسته مستقلي براي پيگيري جدي 
اين اقدامات و افزايش سرعت پيشرفت كشور تدوين شود. 
دكتر رييسي در بخش پاياني سخنانش از وزرا و مسووالن 
دستگاه ها خواست در ماه هاي منتهي به پايان سال براي 
انجام اقدامات اميد آفريني كه تاثير محسوسي در بهبود 
زندگي مردم داشته باش��د، برنامه ريزي كنند. با وجود 
بحث درباره برنامه هاي اقتصادي سال آينده، هنوز پرونده 
مسائل در سال جاري نيز بسته نشده است. در شرايطي 
كه اصالحات يارانه اي در ارديبهشت امسال اجرايي شد، 
دولت هنوز گام نهايي را در اين زمينه برنداشته و تكليف 
كاالبرگ مشخص نيست. مجلس در قانون بودجه امسال 
تاكيد كرده بود كه بايد مقدمات اجراي آن فراهم ش��ود 
اما فعال اين طرح تنها به اجراي آزمايشي در يك استان 

رسيده اس��ت. با اين وجود مجلس هنوز تاكيدات ويژه 
خود در اين زمينه را دارد و آن طور كه يكي از نمايندگان 
گفته بحث بر سر بازگشت قيمت به شهريور ۱4۰۰ نيز 
بسته نشده است. سيد محس��ن دهنوي در واكنش به 
خبري مبني بر اينكه قرار است دولت به منظور تقويت 
س��المت غذايي خانوارها اين ام��كان را براي آنها ايجاد 
كند كه به اعتبار يارانه بتوانن��د يك ماه زودتر كاالهاي 
اساسي را خريداري كنند و اين اقدام در راستاي اجراي 
طرح كاالبرگ الكترونيكي است، اظهار داشت: مجلس 
شوراي اسالمي در جريان بررس��ي اليحه بودجه سال 
۱4۰۱، دولت را مكلف كرد كه قيمت كاالهاي اساسي 
نبايد بيشتر از شهريور ۱4۰۰ به مردم عرضه شود و دولت 

بايد مابه التفاوت آن را به شكلي براي مردم جبران كند.
وي با اشاره به اينكه دولت براي اجراي اين مصوبه يا بايد 
به مردم يارانه نقدي يا كاالبرگ دهد، متذكر شد: دولت در 
ماه هاي گذشته براي اجراي اين مصوبه به صورت نقدي 
به مردم يارانه پرداخت كرد، اما اصرار مجلس از همان ابتدا، 
اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي بود. عضو هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: االن هم نظر مجلس 
شوراي اسالمي بر اين اس��ت كه دولت مي تواند در قالب 
كاالبرگ يا اعتباري از مردم حمايت معيشتي كند و براي 
ما اين موضوع محل اشكال نيست، بلكه مساله مهم اين 
است كه درباره آن بخشي كه سهم خريدار و مصرف كننده 
است و بايد از جيب مصرف كننده پرداخت شود، حتماً بايد 
قيد مجلس مبني بر توزيع كاالهاي اساسي به نرخ شهريور 
۱4۰۰ رعايت شود. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي با تاكيد مجدد بر اينكه قيمت كاالهاي اساسي 
بايد به نرخ ش��هريور ۱4۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس 
مابه التفاوت آن بايد از حساب يارانه اي پرداخت شود، گفت: 
ما مخالف خبر جديدي كه از سوي مسووالن وزارت رفاه 
مطرح شده است نيستيم، مشروط به اينكه سهم مشتري 
در خريد كاالهاي اساسي بايد به نرخ شهريور ۱4۰۰ باشد، 
مابه التفاوت آن هم بايد از اعتبار يارانه فرد در كارت پرداخت 
شود و مصوبه مجلس بايد به صورت دقيق اجرا شود. اگر 
طرح كاالبرگ آنگونه كه ما در قانون آورديم اجرا نشود، با 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي در بودجه ۱4۰۱ مغايرت 
دارد و حتمًا مجلس ورود مي كند چرا كه نبايد برخالف 
قانون عمل ش��ود. به اين ترتيب با باقي مانده چالش ها 
در س��ال ۱4۰۱، بايد ديد كه دو ق��وه چه طرحي براي 
۱4۰۲ خواهند ريخت. نخستين همكاري مشترك دو 
قوه تاكنون به كسري 3۰۰ هزار ميليارد توماني و تامين 
نشدن درآمدهاي دولت از جمله در بخش نفت منجر شده 
و بايد ديد آيا اين درسي براي كاهش وعده ها خواهد بود 
يا باز هم روال كسري سال هاي اخير ادامه پيدا مي كند.
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واكنش چين نسبت به تاثير
بيانيه مشترك با كشورهاي عربي

سخنگوي وزارت امور خارجه چين در يك نشست خبري 
به س��والي درباره تاثير بيانيه مش��ترك چين و شوراي 
همكاري خليج فارس بر روابط تهران-پكن پاس��خ داد. 
به گزارش وبگاه وزارت امور خارجه چين، وانگ ونبين، 
سخنگوي وزارت امور خارجه چين در يك نشست خبري 
در پاسخ به اينكه دولت چين چه توضيحي درباره تحليل ها 
و گمانه زني هاي مطرح ش��ده درباره روابط تهران-پكن 
در پي بيانيه مش��ترك جمهوري خلق چين و شوراي 
همكاري خليج فارس دارد، گفت: نشست چين-شوراي 
همكاري خليج فارس كه اخيرا برگزار شد، اهميت قابل 
توجهي براي طرفين دارد. در اين نشست، بيانيه مشتركي 
از سوي چين و شوراي همكاري خليج فارس صادر شد و 
برنامه اي اجرايي براي سال هاي ۲۰۲3 تا ۲۰۲۷ در زمينه 
گفتمان راهبردي ميان چين و شوراي همكاري خليج 
فارس تعيين شد. توسعه روابط ميان چين و كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس هدف تعميق همكاري هاي 
عمل گرايانه دوجانبه در بخش هاي متعدد و بهره مندي 
ملت اين كشورها از مزاياي آن را دنبال مي كند. ونبين 
گفت: چين و ايران دوستي ديرينه اي دارند. چين و ايران 
به اتفاق هم تصميم گرفتند شراكت جامع راهبردي شان 
را تحكيم كرده و ارتقا دهند. چين آماده افزايش ارتباطات 
و هماهنگي ها با ايران براي ايجاد پيشرفت بيشتر در روابط 
دوجانبه است. دو طرف برنامه اي براي همكاري جامع 
چين-ايران امضا كرده اند كه اجراي آن اوايل امسال آغاز 
شد. چين با ايران براي رشد خوب و پايدار همكاري هاي 
عمل گرايانه تالش خواهد كرد. او در ادامه با اشاره به سفر 
معاون نخست وزير چين به ايران گفت: سفر هو چون هوا، 
معاون نخست وزير به ايران امروز آغاز مي شود. ما بر اين 
باوريم كه اين سفر نقش مثبتي در تعميق شراكت جامع 
راهبردي ايران-چين خواهد داشت. سخنگوي وزارت 
امور خارجه چين همچنين بيان كرد: كشورهاي شوراي 
همكاري خلي��ج فارس و ايران همگي دوس��تان چين 
هستند؛ نه روابط چين-شوراي همكاري خليج فارس و 
نه روابط چين-ايران عليه هيچ طرف سومي نيست. چين 
از بهبود روابط كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با 
ايران بر اساس اصل همسايگي خوب، برقراري همكاري 
برد-برد با ايران و پيشبرد توسعه و ثبات در خليج فارس 
حمايت مي كند. چين حاضر است نقشي سازنده در اين 
زمينه ايفا كند. اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه 
چين در پي اين مطرح مي شود كه در بيانيه مشترك چين 
و شوراي همكاري خليج فارس، ادعاهايي درباره تماميت 
ارضي اي��ران و جزاير س��ه گانه، همچنين فعاليت هاي 
صلح آميز هسته اي ايران و سياست هاي منطقه اي تهران 

مطرح شده بود كه واكنش ايران را به همراه داشت.

يارانه كدام خانوارها
قطع شده است؟

سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه گفت: افرادي كه تا ماه 
پيش يارانه دريافت كردند، همچنان مش��مول هستند و 
به هيچ عنوان يارانه آنها قطع نشده است. حسيني گفت: با 
واريز ۱4۲ مرحله يارانه معيشتي، آخرين قسط تسهيالت 
قرض الحسنه ۱۰ ميليون ريالي كرونا به مبلغ 3۵ هزارتومان 
از حساب سرپرستان خانوار كسر شد. به گفته او، خانوارهايي 
كه ۲ مرحله تسهيالت كرونا را دريافت كردند، اقساط آن تا 
3۰ ماه آينده از يارانه معيشتي آنها كسر مي شود. حسيني 
مي گويد: افرادي كه ادعا مي كنند اين ماه ۱۰۰ هزارتومان 
از يارانه آنها كسر شده است، آنها تا ماه هاي قبل جزو دهك 
يك تا 3 بودند، اما به سبب آنكه دهك بندي امري پوياست، 
براس��اس تغيير ديتا جزو دهك 4 تا ۹ ش��ناخته شدند. 
سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه گفت: خانوارهايي كه تا 
ماه پيش يارانه دريافت مي كردند، همچنان مشمول يارانه 
هس��تند و يارانه هيچ خانواري قطع نشده است. تنها اين 
احتمال وجود دارد كه برخي افراد خانوار ازدواج كرده باشند 

كه به سبب تغيير دهك بندي، يارانه آنها قطع شده است.

كاهش عرضه گوشت مرغ
در بازار

وزن گوش��ت عرضه ش��ده ان��واع طي��ور ذبح  ش��ده در 
كشتارگاه هاي رسمي كشور در آبان ماه امسال ۱۵۰ هزار 
و ۶۲4 تن گزارش ش��ده، كه سهم گوشت ماكيان )مرغ و 
خروس( بيش از ساير انواع طيور بوده است. در گزارش مركز 
آمار ايران درباره عرضه گوشت انواع طيور در كشتارگاه هاي 
رسمي كشور در ماه گذشته آمده است كه بر اساس نتايج 
اين آمارگيري، گوشت ماكيان )مرغ و خروس( ۱4۷ هزار 
و ۸۱3 تن بوده كه سهم ۹۸.۱ درصدي از وزن كل گوشت 
طيور عرضه شده را به خود اختصاص داده است.   همچنين 
گوشت بوقلمون با ۱۲۶۶تن، شترمرغ با ۱3۲ تن و ساير 
انواع طيور ب��ا ۱4۱3 تن، به ترتيب ۰.۸ درصد، ۰.۱ درصد 
و يك درصد از وزن كل گوش��ت طيور عرضه شده دارند. 
مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي رسمي كشور در آبان ماه 
سال جاري با ماه مشابه سال گذشته نشان دهنده كاهش ١١ 
درصدي مقدار عرضه گوشت انواع طيور در كشتارگاه هاي 
رسمي كشور است. مقدار عرضه گوشت در آبان ماه نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل براي ماكيان )م��رغ و خروس( 
۱۱درصد، بوقلمون ۵۲ درصد، بلدرچين ۶۱ درصد كاهش 
يافته اما براي شترمرغ هشت درصد و براي ساير انواع طيور 
۲۰ درصد افزايش داشته است. همچنين نتايج حاصل از 
اين طرح آمارگيري نشان مي دهد كه مقدار عرضه گوشت 
طيور در كشتارگاه هاي رسمي كشور در آبان ۱4۰۱ نسبت 
به ماه قبل )مهر ماه( حدود ۱4 درصد رشد را نشان مي دهد.

ارايه گزارش عملكرد يك ساله 
مركز پژوهش ها

رييس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: 34۲ اظهارنظر 
راجع ب��ه طرح ها و لوايح و اراي��ه ۱۱۶ پيش نويس قانون 
دستاورد مركز پژوهش هاي مجلس طي يك سال گذشته 
اس��ت. وي افزود: از جمله كارهايي كه در اين مدت انجام 
شده تهيه نقشه بيش از ۱۰۱4 عامل دخيل در حكمراني 
از طريق سامانه مركز بوده است كه از اين طريق اين قابليت 
در مركز ايجاد شده كه طرح ها و لوايح ابتدا در اين سامانه 
تحليل و بررسي شود. رييس مركز پژوهش هاي محلس 
شوراي اس��المي در ادامه گفت: 34۲ اظهارنظر راجع به 
طرح ها و لوايح و ارايه ۱۱۶ پيش نويس قانون دستاورد مركز 
پژوهش هاي مجلس طي يك س��ال گذشته بوده است. 
نگاهداري در ادامه بيان كرد: اين اقدامات بنيه كارشناسي 
مركز را چند سطح ارتقا مي دهد و تفكر مركز را از حالت 
خطي به تفكر چرخه اي تبديل مي كند كه مجموعه عوامل 
مختلفي كه مي تواند در تصميم گيري ها ايفاي نقش كنند 
را جامع ببينيم. وي افزود: همچنين در يك سال گذشته 
ارتقاي بخش داده كاوي مركز پژوهش ها را دنبال كرديم 
كه با مشكالتي نيز روبرو هس��تيم كه در اين مدت ۱۷۰ 
داشبورد مديريتي را ايجاد كرديم و از همكاري دانشگاه ها و 
مراكز دولتي نيز در اين زمينه بهره برده ايم كه سامانه آن نيز 
امروز رونمايي مي شود. رييس مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه رويكرد دوم ما در مركز براي 
كارآمدسازي برنامه محوري بوده است، تصريح كرد: در ۶ 
ماه ۱4۰۰ برنام��ه آن را تدوين كرديم كه در 3۰۰ عنوان 
تهيه كرديم و براي سال ۱4۰۲ حدود ۷۰۰ عنوان را براي 
برنامه مركز در نظر گرفته ايم. از ابتداي سال برنامه محوري 
را در دستور كار خود قرار داده ايم. نگاهداري يادآور شد: در 
س��ال ۱4۰۰ نيز توانسته ايم ۷۵ درصد از برنامه هاي مان 
را به تحقق كامل برسانيم. با نگاهي به حجم فعاليت هاي 
مركز پژوهش ها گزارش آماري كه وجود دارد كه در نيمه 
سال ۱4۰۰، ۲۲3 اظهارنظر و لوايح داشتيم و ۱3۷ گزارش 
تحليل راهبردي داشته ايم. وي ادامه داد: براي خودمان 
ش��اخص تعيين كرديم و خروج��ي و ورودي هر دفتر را 
نيز در نظر گرفته اي��م كه كارنامه بهره وري در ۷ فصل در 
اختيار دفاتر گذاشته مي شود و ميزان بهره وري را پيگيري 
مي كنيم، رويكرد سوم در راستاي كارآمدسازي كميسيون 
محوري و كميته محوري بوده است و به برگزاري جلسات 
با كميسيون هاي تخصصي مجلس داشته ايم كه به صورت 
مستمر برگزار شده است. نگاهداري گفت: بازخورد عملكرد 
دفاتر را نيز بررس��ي مي كنيم و نشس��ت هايي با دبيران 
كميسيون ها تشكيل شده است تا ارتباط موثر و بهتري 
از گذشته داشته باشيم. همچنين وضعيت پاسخگويي 
در راستاي كميسيون محوري سعي كرديم نيازهاي مان 
را مرتفع كنيم كه بر اين اساس ۱۱۶ پيش نويس قانون را 
تهيه كرده و در اختيار آنها قرار داده ايم. وي افزود: س��عي 
كرده ايم مديريت زمان داشته باشيم و ارايه جمع بندي ها 
س��ريع تر انجام شود كه در س��ال ۱4۰۰، گزارشات ما تا 
مرحله كميسيون 4۰ درصد بوده است كه در مهر ۱4۰۱ 
اين ميزان را به ۶۸ درصد رس��انده ايم. حتي نمايندگان 
اعالم كردند كه كمتر وقت خواندن گزارش ها را دارند كه 
بر اين اساس پلتفرم ارايه محصول به نمايندگان را متنوع 
كرديم و در برخي موارد گزارشات را در يك صفحه تهيه 
و همچنين پادكست هاي صوتي براي ارايه گزارشات مان 
ارايه كرديم كه هر ماه كل چكيده همه گزارشات را در يك 
تك برگ منتشر كرده و در اختيار نمايندگان قرار داده ايم.

دارايي ما براي مقابله با دشمنان 
مردم هستند

سرلشكر سالمي با بيان اينكه امروز سپاه شيوه مقابله 
با دش��من در تمامي عرصه ه��ا را مي داند گفت: علمي 
كه سپاه به وس��يله آن اقدامات خود را صورت مي دهد 
الزاما دانش هاي رايج موجود در كتب نيست بلكه بخش 
مهمي از آن دانشي است كه س��پاه توليد مي كند و در 
ميدان مجاهدت به دس��ت آمده است. به گزارش سپاه 
نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در همايش هفته پژوهش 
كه با حضور جمعي از فرماندهان و مس��ووالن در ستاد 
فرماندهي كل س��پاه برگزار شد، با بيان اينكه رسالت و 
مسووليت هايي كه سپاه در پاسداري از انقالب اسالمي بر 
عهده دارد متاثر از شناخت كامل از محيطي چند وجهي با 
تاثيرگذاري عوامل متعدد است گفت: ما براي جهت دهي 
اصولي به ماموريت ها نيازمند شناخت دقيق از علوم، فني 
و مهندسي، ديني و روانشناسي، تاريخ و جغرافيا تا علوم 
اجتماعي و... هستيم.سرلشكر سالمي با بيان اينكه بدون 
مطالعه روندهاي تاريخي و شناخت دقيق نسبت به آنها، 
اتخاذ سياس��ت در قبال موضوعات مختلف در مقطع 
امروزي دشوار است گفت: به طور مثال اگر شناختي از 
روند اقدامات استعماري و استكباري انگليس و امريكا 
طي دهه هاي مختلف نداشته باشيم امتداد اقدامات و 
روندها برابر آنان را نمي توانيم به درستي تنظيم كنيم. 
وي افزود: اگر ما با فرهنگ ملت ها و جامعه شناسي رفتار 
و ارزش ها آش��نايي نداشته باشيم نمي توانيم بسياري 
از مراودات خود با س��اير ملت ها و كشورها را به درستي 
تنظيم كنيم و اين ش��ناخت علوم مختلف به ما در به 
كارگيري سياست ها كمك شاياني مي كند. فرمانده كل 
سپاه دانش را ثروت اصلي اين نهاد پيش رونده و پيش 
برنده خواند و گفت: علمي كه سپاه به وسيله آن اقدامات 
خود را صورت مي دهد الزاما دانش هاي رايج موجود در 
كتب نيست بلكه بخش مهمي از آن دانشي است كه سپاه 
توليد مي كند و در ميدان مجاهدت به دست آمده است. 
وي افزود: اگر در دوران دفاع مقدس مي خواس��تيم به 
اصول و قواعد رايج نظامي دنيا عمل كنيم آن علوم هرگز 
نمي توانست نظام دفاعي ما را براي موفقيت همراهي كند 
بلكه سپاه و نيروهاي مسلح ما دانشي را از دل تجربه توليد 
كردند كه امروز نيز به عنوان الگويي الهام بخش از آن نام 
برده مي شود. سرلشكر سالمي غافلگيري را محصول 
عدم اطالع دشمن نس��بت به سبك عمل ما دانست و 
گفت: نتيجه عدم تكيه بر قواعد مرسوم و توليد علم بومي 
نوآورانه، با اتكا به خداوند متعال توفيقات و دستاوردهاي 
ارزشمند دوران دفاع مقدس را براي ما رقم زد. فرمانده 
كل سپاه به كارگيري تاكتيك هاي ابداعي را مبتني بر 
بهره مندي از نيروي انساني مومن و مجاهد دانست و اظهار 
كرد: بومي سازي امنيت كه سپاه توسط آن امنيت مناطق 
مرزي در ش��مال غرب و جنوب شرق را تأمين مي كند 
با آگاهي دقيق از علوم مختل��ف اعم از تاريخ، جغرافيا، 
جامعه شناسي، روانشناس��ي و ساير حوزه ها مي باشد. 
سرلشكر سالمي امنيت را محصول درهم  تنيدگي تمامي 
علوم توصيف و تصريح كرد: تنها يكي از اجزاي امنيت 
علوم نظامي و امنيتي است اما مي بايست تمامي علوم 
را شناخت تا بر توطئه ها و ترفندهاي خصمانه دشمن 
غلبه كرد؛ دانشي كه سپاه بر پايه آن عمل مي كند از اين 
جنس است و مي بايست روزبه روز اين مهم را تقويت كرد.

درآستانهديماه،هنوزخبريازبودجهوبرنامهتوسعهنيست

سخنگويوزارتخارجه:رييسقوهقضاييه:

شرط مجلس براي اجراي طرح كاالبرگ

روابط مان با چين در حال گسترش استانتخاب حد محاربه به اختيار قاضي است
رييس قوه قضايي��ه گفت: در م��اده ۲۸۲ قانون مجازات 
اسالمي، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است 
و در ماده ۲۸3 نيز تصريح شده كه انتخاب هر يك از حدود 
چهارگانه مذكور به اختيار قاضي است. اين قانوني است كه 
وجود دارد و قضات بايد بر اساس آن عمل كنند رييس قوه 
قضاييه در ادامه ضمن تشريح و تبيين ابعاد و جوانب مختلف 
مقوله شفافيت، بيان داشت: وقتي فردي به عنوان متهم 
دستگير مي شود، اين با منطق و قانون سازگار نيست كه ما او 
را ملزم كنيم اصطالحاً سفره دلش را باز كند و همه كارهايي 
را كه در طول ساليان متمادي مرتكب شده بر زبان بياورد تا 
شايد در معرض افشاي موضوع مدنظر ما قرار گيرد. خداوند 
ستارالعيوب است. اين عمل خودش ضد شفافيت است. 
محسني اژه اي با تاكيد مجدد بر اينكه لزومي به محرمانه 
بودن همه گزارش هاي سازمان بازرسي وجود ندارد، گفت: 
البته بايد توجه داشت كه طبق قانون، يك سري از گزارش ها 
حتمًا بايد ممهور به مهر س��ّري يا محرمانه باشند و ما نيز 
مكلف به اجرا و پياده سازي قانون هستيم؛ اگر چه در صورت 
لزوم مي توانيم در اين رابطه، به اصالح قانون مبادرت ورزيم.  
رييس قوه قضاييه در ادامه نشس��ت با اشاره به »مطالبي 
كه اين روزها از س��وي برخي افراد درخصوص محاكمه و 
مجازات برخي عناصر اغتشاشات مطرح مي شود«  اظهار 
كرد: قضات و مسووالن قضايي بايد بر اساس عدل، انصاف 
و قانون مداري، امور را به پيش ببرند؛ محور ما قانون است؛ 
اگر به سليقه عمل كنيم ممكن است حجت نداشته باشيم 
حتي اگر سليقه ما درست و صواب باشد. محسني اژه اي 
افزود: مدار حركت دستگاه قضايي در مسير حق و قانون 
است؛ چنانچه مطابق قانون عمل كنيم، حجت خواهيم 
داشت اما چنانچه مطابق با سليقه خود يا فضاسازي ها و 
سليقه و خواست ديگران و بدون لحاظ قانون عمل كنيم، 
ممكن است به خطا برويم. رييس قوه قضاييه بيان داشت: 
اگر بر مدار قانون حركت نكنيم و به خواس��ت و سليقه و 
فضاسازي ديگران عمل كنيم، يك روز گفته مي شود چرا 
در قبال فالن موضوع قاطعيت وجود ندارد و روز ديگر بعد 
از اجراي احكام چنين گفته مي شود كه در كار شما اِشكال 
و ايراد است و هكذا. بعضًا مشاهده مي شود فردي با اغراض 
سياسي، بدون آنكه تفقهي در دين كرده باشد يا آشنايي 
با قرآن داشته باش��د، چنين مي گويد كه آن حكم صادر 
شده، منطبق با قرآن نيست! محسني اژه اي تصريح كرد: 
بنابراين بايد در همه امور و رسيدگي هاي قضايي، ضمن 
اِعمال موازين قانوني، نهايت دقت و در صورت لزوم، سرعت 
را لحاظ كني��م و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانيم و از 
شماتِت شماتت گران نگران نباشيم. رييس قوه قضاييه در 
ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسالمي 
و تشريح و تبيين اين مفاد قانوني ناظر بر جرايم »محاربه«، 
»افس��ادفي االرض« و »بغي« و مصادي��ق و مجازات آنها، 
توصيه هايي تخصصي را خطاب به مقامات قضايي مطرح 

كرد. محس��ني اژه اي گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات 
اسالمي )ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسالمي: حد محاربه يكي 
از چهار مجازات زير است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع 
دس��ت راس��ت و پاي چپ ت- نفي بلد(، ناظر بر محاربه، 
حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸3 نيز تصريح 
شده كه انتخاب هر يك از حدود چهارگانه مذكور به اختيار 
قاضي اس��ت. اين قانوني است كه وجود دارد و قضات بايد 
بر اساس آن عمل كنند. رييس قوه قضاييه بيان داشت: در 
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمي ناظر بر»افساد في  االرض« 
نيز قانون از صراحت برخوردار است. محسني اژه اي اظهار 
داشت: قضات ما ملزم به رعايت و لحاظ قانون هستند؛ البته 
اگر جايي ترديد يا ش��بهه داشتند مي توانند سوال كنند 
و احتياط كنند؛ در دماء نيز احتياط حتمًا الزم اس��ت.  در 
بخش دوم جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، حجت االسالم 
والمسلمين مرتضوي مقدم رييس ديوان عالي كشور طي 
سخناني گفت: ضرورت دارد براي رسانه هاي بيگانه اي كه 
در جريانات اخير مخاطبان شان را به ايجاد ارعاب و ساخت 
و استفاده از سالح هاي آتش زا ترغيب كردند وهمچنين 
افرادي كه برخي عناصر اغتشاشات را مسلح كردند، پرونده 
قضايي تشكيل شود و در مجامع عمومي عليه آنها شكايت 
صورت بگيرد. خداييان رييس سازمان بازرسي نيز با اشاره 
به سخنان روز گذشته رييس قوه قضاييه در همايش ملي 
ارتقاء شفافيت اظهار كرد: سازمان بازرسي بالفاصله پس از 
دستور رييس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن ُمهر محرمانه 
از روي نامه هاي اين سازمان، اقدامات مقتضي را انجام داد 
و از اين پس اصل بر عادي بودن نامه هاي سازمان بازرسي 
قرار خواهد گرفت البته موازين قانوني نيز در اين موضوع 
مدنظر قرار مي گيرد. وي افزود: تاكنون حدود ۹۵ درصد 
نامه هاي سازمان بازرسي ُمهر محرمانه داشتند و سامانه 
به صورت پيش فرض اصل را بر محرمانه بودن نامه ها قرار 
داده بود. خداييان در بخش ديگري از اظهارات خود، با اشاره 
به تاثيرگذار بودن ورود چندي پيش س��ازمان بازرسي به 
موضوع كمبود و گراني دارو در كشور اظهار كرد: در نتيجه 
اين امر و همت دولت هم اكنون شركت هاي داروسازي به 
صورت سه شيفته و فوق العاده در حال تامين دارو هستند؛ 
همچنين براي 4 شركت دارويي به اتهاماتي نظير اخالل در 
نظام دارويي، احتكار و گرانفروشي پرونده تشكيل شده و 
اين پرونده ها به زودي به مراجع قضايي ارجاع خواهند شد.

سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: ما به همكاري هاي 
منطقه اي مبتني بر اصول و منافع مشترك و همچنين 
سياست همسايگي پايبند هستيم . كنعاني همچنين 
در اين نشس��ت بار ديگر با انتقاد از موضع گيري برخي 
از مقامات غربي در مورد تح��والت و ناآرامي هاي اخير 
در ايران گفت: ليست تحريمي جديدي را امروز مرتبط 
با اتحاديه اروپا، برخي از ش��خصيت هاي اتحاديه اروپا 
و همچنين تحريم هايي را در م��ورد برخي از نهادهاي 
انگلستان و برخي از ش��خصيت ها و مقامات اين كشور 
اعالم و اعمال مي كني��م . وي ادامه داد: مداخله در امور 
داخلي ايران بدون واكنش نمي ماند و ايران تحت تأثير 
برخي از تهديدها و فش��ارهايي كه با هدف اخذ امتياز از 
تهران صورت مي گيرد، قرار نمي گيرد. سخنگوي وزارت 
امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به تازگي 
دادگاه بلژيك اجراي توافق صورت گرفته بين ايران و اين 
كشور را براي مبادله زندانيان به حالت تعليق در آورده، 
موضع جمهوري اسالمي ايران در اين ارتباط چيست؟ 
اظهار كرد: متاسفيم كه با يك نگاه سياسي موضوعات 
مرتبط با همكاري هاي قضايي دو كشور تحت تاثير قرار 
گرفته اس��ت. اين يك همكاري و توافق قضايي بين دو 
كشور بود و مي توانست يك اقدام س��ازنده بين ايران و 
بلژيك باشد. متاسفانه اين اقدام براساس نگاه سياسي 
صورت گرفته و اين نگاه سياسي باعث مي شود كه احيانا 
اجراي موافقت نامه اي كه براساس نگاه جهت كمك به 
شهروندان دو كش��ور منعقد شده با تعليق مواجه شود. 
اين اقدام و چنين نگاهي سازنده نيست. اين اقدام با نگاه 
كشور مورد اشاره و ادعاهايي كه اين كشور در مورد حقوق 
بش��ر مطرح مي كند نيز همخواني و هم راستايي ندارد. 
كنعاني همچنين در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با 
شعارنويسي انجام شده بر روي ديوار سفارتخانه انگليس 
در تهران و همچنين اقدامي كه عليه س��فارت ايران در 
انگيس چن��د روز قبل تر از آن انجام ش��ده بود، تصريح 
كرد: براساس كنوانسيون بين المللي ژنو و همچنين وين 
سفارتخانه ها و نمايندگي هاي ديپلماتيك در كشورهاي 
پذيرنده واجد حراست هستند. بايد حفاظت و مصونيت 
ش��وند نبايد به آنها تعرضي صورت بگيرد. س��خنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان با تاكيد بر اينكه جمهوري 
اسالمي ايران پايبند اين اصول است و به مسووليت خود 
عمل مي كند، اظهار كرد: ما بارها از كشورهاي پذيرنده 
خواسته ايم كه به مسووليت هاي خود در اين زمينه عمل 
كنند. ما نقض مصونيت سفارتخانه ها، ديپلمات ها و اماكن 
ديپلماتيك را نمي پذيريم و خود به اين اصول و قوانين 
بين المللي در اين ارتباط پايبند هستيم. وي در پاسخ به 
سوال ديگري مبني بر اينكه برخي رسانه ها مدعي شده اند 
كه ايران درخواست مستشار نظامي از روسيه كرده است، 
گفت: همانطور كه بارها گفته ام همكاري ايران با روسيه 

براساس منافع مشترك در زمينه هاي مختلف در حال 
گسترش است. همكاري هاي دفاعي روسيه و ايران نيز 
بخشي از همكاري هاي س��ازنده دو كشور در چارچوب 
منافع دو كشور اس��ت و عليه هيچ كشور ثالثي نيست. 
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار 
پرسش كننده مبني بر اينكه اين رسانه ها اعالم كردند 
كه ايران اين مستش��اران را براي سركوب اعتراضات در 
ايران و دادن آموزش هاي الزم در اين زمينه درخواست 
كرده اس��ت، گفت: اين حرف هاي سياسي رسانه هاي 
معلوم الحال است و توجهي به آن نبايد بشود. سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه در ادامه نشس��ت خب��ري خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه به نظر 
مي رسد موضع ايران در ارتباط با چين و بيانيه مشتركي 
كه با شوراي همكاري خليج فارس به امضا رسانده موضع 
نرمي بوده و اقدام قاطعي در برابر اين اقدام چين و مطالب 
مطرح شده در آن بيانيه عليه ايران صورت نگرفته است 
و از ديگر سو روابط ايران با چين را در بستر اين تحوالت 
را چه طور ارزيابي مي كني��د؟ اظهار كرد: رابطه ايران با 
كشور چين در سايه وجود اراده سياسي دو كشور مبتني 
بر منافع و مسائل مشترك در حال گسترش است و در 
همين چارچوب امروز ميزبان هيات عاليرتبه سياسي و 
اقتصادي از چين در ايران خواهيم بود كه اين سفر با هدف 
گسترش مناسبات دو كشور انجام شده است.وي با تاكيد 
بر اينكه نگاه ما در ارتباط با چين، نگاه ما در مسير توسعه 
مناسبات دو كشور است و آيا اين هدف مشترك تهران 
– پكن است، ادامه داد: همانطور كه پيش از اين گفتم در 
ارتباط با موضوعات منافع اساسي ايران و تماميت ارضي 
كشور با هيچ طرفي مصالحه نمي كنيم و نسبت به ادعاها 
و مسائل منتشر شده در اين زمينه واكنش جدي نشان 
مي دهيم و از همه ظرفيت هاي ديپلماتيك براي پيشبرد 
منافع دو كشور اس��تفاده مي كنيم. سخنگوي وزارت 
امور خارجه خطاب به خبرنگار پرس��ش كننده ادامه 
داد: در ارتباط با موضوع مطرح شده از سوي شما موضع 
رسمي جمهوري اسالمي ايران را اعالم كرديم. وزارت 
امور خارجه بالفاصله وارد عمل شد سفير چين در ايران 
را خواس��تيم و اعتراض خود را بيان كرديم. يادداشت 
اعتراض��ي داديم. در اين زمينه جمهوري اس��المي 
ايران با جديت عمل كرد و مواضع خود را بيان كرد. 



روند صعودي قيم��ت دالر كه از ۲ هفته گذش��ته با 
تحركات قيمتي آهسته و پيوسته آغاز شده در روزهاي 
گذشته تسريع شد. ديروز نيز اين روند صعودي ادامه 
داشت. آيا بازارساز توان مهار و كنترل قيمت را دارد؟ 
در سومين روز هفته بازار ارز نوساني و رو به باال بود. روند 
صعودي قيمت دالر كه از ۲ هفته گذشته با تحركات 
قيمتي آهسته و پيوسته آغاز شده در روزهاي گذشته 
تسريع شده و ديروز قيمت دالر در بازار معامالت تهران 
نزديك به ۴ پله در كانال جديد صعود كرد. قيمت دالر 
در بازار تهران ديروز در پل��ه ۳ كانال ۳۷ هزار توماني 
باز ش��د و تا لحظه نگارش اين گ��زارش از نيمه كانال 
مذكور عبور كرد. برخي معامله گ��ران بازار كه در ۱۰ 
روز گذش��ته انتظار روند نزولي در بازار ارز را داشتند، 
همچنان اميدوارند بازارساز با اقداماتي بازدارنده، براي 

اصالح نرخ در بازار اقدام كند.

   اسكناس به جاي حواله ارزي
روز گذش��ته بانك مركزي با هدف كنت��رل افزايش 
قيمت ارز موافقت كرد كه نس��بت به مبادله و معادل 
حواله ارزي دريافتي صادركنندگان از محل صادرات 
محصوالت كش��اورزي، صنايع دستي و محصوالت 
دانش بنيان، اس��كناس در اختي��ار صادركنندگان 
قراردهد. ه��ر چند نهاد پولي كش��ور تاكيد دارد اين 
اقدام در جهت تشويق و توسعه صادرات كشور صورت 
گرفته است. دنياي اقتصاد اين اقدام را با دو هدف مورد 

بررسي قرار داده است: 
اول آنك��ه صادركنندگان مي توانند اس��كناس خود 
را با نرخ نيماي��ي از بانك مرك��زي دريافت كنند و با 
ن��رخ توافقي دربازار بفروش��ند. با توج��ه به اختالف 
قيمتي دو نرخ مذكور، هدف بانك مركزي از تشويق 

صادركنندگان محقق مي شود.
از س��وي ديگر ف��روش ارز صادركنن��دگان در بازار 
متشكل موجب مي ش��ود كه عرضه ارز افزايش يابد 
و اين مس��اله مي تواند در كنت��رل افزايش قيمت آن 
تاثيرگذار باش��د. مي توان گفت اين سياست گذاري 
در راس��تاي تعادل بخش��ي به بازار ارز است. براساس 
آخرين اخبار منتشرشده از س��وي بانك مركزي، در 
حال حاضر صادركنندگان گروه هاي خاص ذكرشده 
مي توانند حواله ارزي خ��ود را با بانك مركزي مبادله 
كنن��د و مابه ازاي آن اس��كناس درياف��ت كنند. اين 
مس��اله از چند جنبه قابل بررس��ي اس��ت. اول آنكه 
صادركنندگان مي توانند حواله ارزي خود را به بانك 
مركزي تحويل دهند و با نرخ نيمايي اسكناس دريافت 
كنند. در مرحله بعدي اين اجازه را خواهند داشت كه 
اسكناس هاي دريافت شده را در معامالت بازار توافقي 

به فروش برسانند.
تفاوت نرخ اين دو بازار مي تواند اهميت چنين اجازه اي 
را مشخص كند. در حال حاضر نرخ خريد حواله نيما 
۲۸هزار و ۲۷۹تومان اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
نرخ فروش اس��كناس دالر به ن��رخ نيمايي ۲۹هزار و 
۹۵۲تومان اس��ت. بر اس��اس گزارش دنياي اقتصاد، 
نكته حائز اهميت آن است كه مجوز فروش اسكناس 
دالر توسط صادركنندگان نه به نرخ نيمايي، بلكه به 

نرخ بازار متشكل است.

   بازار دالر راه خود را مي رود
بايد در نظر داشت كه در نيمه دوم سال بانك مركزي 
تالش زيادي براي مهار قيمت ارز و س��اماندهي بازار 

معامالت انجام داد. آنچه از برآيند بازار مي توان نتيجه 
گرفت اين موضوع است كه؛ هر چه بازارساز و نهاد پولي 
كشور تالش بيشتري مي كنند واكنش بازار به اصالح و 

كاهش قيمت كمتر است.
به عنوان مثال؛ پيش از اين بانك مركزي به صرافي ها 
مج��وز داده بود كه ارز صادركنندگان را با نرخ توافقي 
خريداري كرده و به متقاضيان بازار ارز بفروشند. اين 
سياست باعث شد تا چند روز نرخ دالر كاهشي شود 
اما در طوالن��ي مدت قيمت دالر راه خ��ود را رفت. از 
ابتداي سال تاكنون بسياري از كارشناسان هشدار داده 
بودند كه نرخ ت��ورم در بازار كاالها و خدمات با قيمت 
دالر همخواني ندارد و فنر فش��رده دالر در مقطعي از 
دس��ت دولت در مي رود. به نظر مي رسد با نزديكي به 
تعطيالت ژانويه و سال نوي ميالدي اين روند صعودي 
در ب��ازار معامالت داخلي ش��تاب بيش��تري گرفته 
است. هر چند برخي معامله  گران نيز معتقدند مقطع 
پسانوساني قيمت دالر و يورو بعد از كريسمس منجر 
به كاهش تقاضا مي شود و اين دوره افزايشي تا اواخر 

آذرماه ادامه دارد.

   ليدري بازار ارز به دست درهم افتاد؟
فعال فعاالن ب��ازار، ليدر ب��ازار ارز را درهم مي دانند و 
معتقدند تا تقاضاي حواله قوي اس��ت، اصالح قيمت 

رخ نخواهد داد.
روز گذش��ته قيمت دالر در بازارهاي موازي افزايشي 
بود اما درهم پس ۳ ماه نوس��ان در مح��دوده ۹ هزار 
توماني به كانال ۱۰ هزار تومان ورود كرد. از روز گذشته 
اين اس��كناس با قيمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله 
مي ش��ود و اين يعني بيش از ۴ پله صعود در يك روز! 
اين گروه از معامله گران معتقدند اگر درهم محدوده 
۱۰ هزار و ۵۰۰ توماني را بشكند دالر در بازار معامالت 
ته��ران در كانال ۳۷ هزار تومان كف س��ازي مي كند. 
ديروز دالر هرات مح��دوده مقاومتي ۳۶ هزار و ۵۰۰ 
توماني را شكست و در نخستين ساعات معامالتي امروز 
باالي مرز مقاومت باز ش��د و با قيمت ۳۶ هزار و ۶۰۰ 
تومان معامله شد. اين در حالي است كه در معامالت 
فردايي قيمت دالر هرات با نرخ ۳۷ هزار و ۱۸۰ تا ۲۰۰ 
تومان پيش بيني و معامله مي شود. اين سيگنال براي 
معامله گران بازار تهران حاكي از روند افزايشي قيمت 
براي روزهاي آينده دالر در پايتخت است. قيمت دالر 

سليمانيه نيز ديروز ۳۷ هزار و ۴۲۰ تومان بود و اين روند 
در لحظه نگارش اين گزارش به صورت پله اي صعودي 
بود. براي فردايي اين ارز نيز روند افزايشي پيش  بيني 
شده است. قيمت دالر فردايي در بازار معامالت تهران 
نيز روند افزايشي دارد. بايد ديد با توجه به پيش بيني 
كارشناسان از ابتداي سال مبني بر روند افزايشي قيمت 
دالر در ماه هاي پاياني سال بازارس��از با چه سازوكار 
جديد در روزهاي آينده وارد بازار مي شود تا قيمت را 

مديريت كند؟

   ورود نيم و ربع سكه به كانال جديد قيمت
روند افزايشي قيمت طال و سكه مانند روزهاي گذشته 
همچنان ادامه دارد. اين صعود قيمت ديروز در سكه 
امامي در برخي س��اعات اين قطعه از سكه را تا نيمه 
كان��ال ۱۸ ميليون تومان نيز برد. آيا قيمت طال ارزان 

مي شود؟
به گ��زارش تجارت نيوز، روند افزايش��ي قيمت طال و 
سكه ديروز در حالي رو به باالست كه روند قيمت دهي 
در لحظه نگارش، گزارش را مدام با تغيير قيمت همراه 
كرده اس��ت. قيمت س��كه امامي امروز در كانال  ۱۷ 
ميليون تومان باز شد اما در ادامه روز با نزديك به ۷۰۰ 
هزار تومان رشد قيمت، اين قطعه از سكه را وارد كانال 
۱۸ ميليون توماني كرد. اين مقدار افزايش قيمت در 
يك سال گذشته طي چند ساعت بي سابقه بوده است. 
هر چند با مقايسه س��ايت هاي رسمي قيمت دهي و 
معامالت كف ب��ازار، قيمت طال و س��كه در بازار آزاد 
بيشتر است. به گونه اي كه فاصله قيمت سكه امامي و 
بهار آزادي در بازار يك ميليون تومان است. در حالي 
كه اين تفاوت نرخ در سايت هاي رسمي نزديك به ۳۰۰ 
هزار تومان يا كمتر اس��ت. اين موضوع نشان مي دهد 
نرخ سكه امامي در اتحاديه پايين نگه داشته شده است.

   طلاي جهاني كاهشلي و طلاي داخلي 
افزايشي است

قيمت اونس جهاني طال به عنوان يكي از فاكتورهاي 
تاثيرگذار بر قيمت طال و س��كه در ب��ازار، امروز روند 
كاهشي بيش از ۵ دالري داشت. قيمت هر اونس طال 
۱.۷۹۱.۸۲ دالر شد. همچنين ديروز قيمت دالر با روند 
افزايش��ي همراه بود و اين اسكناس امريكايي امروز از 
نيمه كانال ۳۷ هزار توماني نيز عبور كرد. قيمت طال و 

سكه در هفته هاي گذشته فارغ از فاكتورهاي اثرگذار 
بر اين بازار يعني دالر و انس جهاني طال روند افزايشي 
داشت. ديروز اما روند افزايش قيمت دالر جهش نرخ در 

بازار فلز زرد را بيشتر از روزهاي گذشته كرد.

   تقاضا زياد و عرضه كاهشي است
برخي معامله گ��ران بازار افزايش تقاض��ا در بازار را 
عامل اصلي افزايش قيمت ه��ا مي دانند و معتقدند 
مردم از ترس از دس��ت رفتن ارزش دارايي هايشان 
س��رمايه  ريالي خود را تبديل به طال، س��كه و دالر 
مي كنند. از س��وي ديگ��ر برخي فعاالن ب��ازار نيز 
معتقدند يكي از مهم ترين عوامل نوسانات سنگين 
در بازار سكه، كمبود فيزيكي اين فلز گران بهاست. 
كمتر معامله گ��ري در روزهاي ابتدايي هفته جاري 
حاضر بوده در موقعيت فروش قرار بگيرد. در همين 
راس��تا اكوايران در گزارشي نوش��ته كه اين كمبود 
عرضه به اندازه اي بود كه ديروز سكه در بازار نقدي 
باالي س��طح ۱۸ ميليون و ۵۰۰ ه��زار تومان قرار 
داش��ت ولي در ب��ازار فرداي��ي، معامله گران حاضر 
به خريد س��كه باالي مح��دوده ۱۸ ميليون تومان 
نبودند. بر اس��اس اين گزارش، احتمال مي رود كه 
تقاضاي احتياطي تازه اي وارد بازار نقدي شده باشد، 
ول��ي معامله گران بزرگ همچنان س��عي مي كنند 
بااحتياط گام هاي خريد خود را تنظيم كنند. اين در 
حالي است كه با نگاه به فراز و فرودهاي قيمت طال و 
سكه در سال هاي گذشته؛ برخي خريداران از ترس 
سياست بازارس��از و بانك مركزي براي جمع آوري 
نقدينگي از بازار و كاهش يك باره قيمت طال و سكه 
در بازار، فعال دس��ت نگه داشته اند؛ نه مي خرند و نه 
مي فروشند. امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ قيمت سكه امامي 
در پله  ۸ كانال ۱۷ ميليون تومان باز شد اما در ادامه 
معامالت، روند افزايش��ي قيمت اين قطعه از سكه 
افزايش��ي بود به طوري كه در محدوده ۱۸ ميليون 
و ۵۹۳ هزار توماني معامله ش��د يعني بيش از ۸۰۰ 
هزار تومان رش��د قيمت در چند ساعت و همچنان 
نوسان دارد. سكه بهار آزادي هم امروز همين مقدار 
نوسان داش��ت. در لحظه نگارش اين گزارش، سكه 
بهار در حدود ۴۰۰ هزار تومان رشد قيمت داشت و 
با سكه امامي در يك كانال معامله شد. قيمت سكه 
بهار ۱۸ ميليون و ۲۰۶ ه��زار تومان در بازار معامله 
ش��د. نيم س��كه نيز به كانال ۱۱ ميليون توماني راه 
يافت و ۴۵۰ هزار تومان گران شد. اين قطعه از سكه 
با قيمت ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار داد و 
ستد مي شود. ربع سكه هم به كانال ۸ ميليون توماني 
رسيد و يك پله رشد كرد. ربع سكه امروز ۴۵۰ هزار 
تومان گران ش��د و به قيمت ۸ ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان رسيد. ديروز سكه گرمي ۲۰ هزار تومان تغيير 
قيمت داش��ت. اين قطعه از سكه ديروز نيز با نرخ ۳ 
ميليون و ۸۷۰ هزار تومان معامله شد. حباب سكه 
ديروز در تمامي قطعات سكه به غير از سكه گرمي با 
روند افزايشي همراه بود. حباب ربع سكه با افزايش 
قيمت ۲۵۵ هزار توماني وارد كانال ۴ ميليون توماني 
شد و همچنان بيشترين حباب قيمتي را در خانواده 
خود دارد. قيمت طال روز گذشته نيز روند افزايشي 
داشت. قيمت هر مثقال طال با افزايش قيمت بيش از 
۸۰ هزار توماني، ۷ ميليون و ۲۰۵ هزار تومان شد. هر 
گرم طالي ۱۸ عيار هم ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان گران 
شد و به قيمت يك ميليون و ۶۶۴ هزار تومان رسيد.
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صالح آبادي: من هستم و 
كارهايم را دنبال مي كنم

ريي��س كل بانك مركزي ضمن تكذي��ب خداحافظي و 
قهرش از اين بانك به تشريح سياست هاي ارزي پرداخت 
و از پرداخت مطالبات ارزي ايران به برخي كش��ورها خبر 
داد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، علي 
صالح آبادي ظهر ديروز و در حاش��يه امضاي تفاهم نامه 
انطباق سياست هاي تجاري با ارزي كشور با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در خصوص شايعه قهر 
و خداحافظي از بانك مركزي كه در برخي رسانه ها مطرح 
شده، گفت: من هستم و با قدرت هم كار هايمان را دنبال 
مي كنيم و تمام اين موارد تكذيب مي شود. او تأكيد كرد: 
گفته ش��ده بود من امروز نخواهم آمد، اما آمدم و در ابتدا 
جلسات بودجه را شركت و بعد هم به بانك مركزي آمده ام. 
طي هفته گذشته بازار شايعات درباره بركناري رييس كل 
بانك مركزي داغ شده بود اما صالح آبادي اخبار مربوطه را 
همان ايام و در جمع خبرنگاران تكذيب كرد. با اين حال اما 
برخي رس��انه ها امروز از عدم حضور او در ساختمان بانك 
مركزي و لغو جلساتش طي ۳ روز گذشته خبر دادند اين 
درحالي است كه طبق اعالم سخنگوي بانك مركزي، او در 
جلسه هيات عامل بانك مركزي شركت كرده بود. ضمن 
اينكه ظهر ديروز نيز صالح آب��ادي تفاهم نامه اي را با وزير 
صمت در حضور رسانه ها امضا كرد. صالح آبادي در ادامه 
گفت وگوي خود با خبرنگاران ب��ا بيان اينكه در بازار نيما 
هيچگونه مشكلي در عرضه ارز وجود ندارد گفت: همانطور 
كه در اطالع رساني ها نيز تاكيد مي شود تعادل خوبي بين 
ميزان عرضه با ميزان تقاضا وجود دارد و مشكلي در بازار 
نيما نداريم. وي افزود: سفارش هايي كه در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ثبت و به بانك مركزي ارس��ال مي ش��ود 
تامين ارز آنها به خوبي در حال انجام است. صالح آبادي گفت: 
خوشبختانه در سال جاري سطح صادرات كشور در حوزه 
نفتي و غيرنفتي نسبت به سال گذشته وضعيت بهتري 
دارد و حتي بهبود نيز يافته است و بر اين اساس مشكلي در 
تامين ارز نداريم در همين راستا بعضي از معوقات نفتي مثال 
از كشور عراق وصول شد حتي بدهي هاي ارزي به كشورهاي 
طلبكار نيز واريز شده است. وي در پاسخ به سوالي مبني 
بر معطل ماندن برخي كشتي هاي حاوي كاالهاي اساسي 
به دليل عدم تامين ارز آنها نيز گفت: اين كاالهايي كه در 
بنادر وجود دارد ارز آنها موجود اس��ت اما نكته بحث ريال 
اين دسته از كاالهاست به اين معنا كه اين كاالها ترخيص 
شوند و بعد از فروش، ريال آنها به بانك مركزي تحويل داده 
شود تا ارز آنها در اختيار قرار گيرد، بنابراين تاكيد مي شود 
در تامين ارز هيچگونه مشكلي وجود ندارد. وي در خصوص 
حواله هاي ارزي و مكانيزم تحويل انها و دريافت ارز گفت: 
هدف بانك مركزي براي خريد حواله ارزي از صادركنندگان 
تشويق صادرات غيرنفتي است كه مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي در همين زمينه نيز وجود دارد، بر همين اساس 
صادركنندگاني كه در خارج از كشور حواله ارزي دارند با 
تحويل حواله ارزي به بانك مركزي به همان ميزان اسكناس 
دالر دريافت مي كند و صادركننده مي تواند ارز دريافت شده 
را در بازار متشكل ارزي به قيمت روز به فروش برساند و در 
مقابل حواله ارزي كه در اختيار بانك مركزي اس��ت براي 
واردات مورد استفاده قرار مي گيرد. رييس كل بانك مركزي 
در پاسخ به سوالي در اين زمينه كه برخي صادركنندگان 
نسبت به ارز نيمايي اعتراض دارند چرا كه هزينه هاي آنها 
با ارز آزاد است اما مجبورند ارز حاصله را به قيمت نيمايي 
عرضه كنند گفت: سازوكاري كه براي محصوالت كشاورزي 
و دانش بنيان طراحي شده است در واقع حمايت تشويقي 
است ضمن آنكه نرخ ارز نيمايي نيز نرخ خوبي است و براي 
صادركنندگان نيز مي تواند بر مبناي محاسبه واقعي ارز 
جذابيت داشته باشد. رييس كل بانك مركزي در خصوص 
بانك هايي كه اموال مازاد خود را واگذار نكرده اند نيز تصريح 
كرد: در بانك مركزي بر اس��اس ماده ۱۶ و ۱۷ قوانين رفع 
موانع توليد بانك هايي كه اموال مازاد خود را واگذار نكرده اند 
به سازمان امور مالياتي معرفي و جريمه مي شوند و ضمن 
آنكه سهام مازاد بانك ها نيز بايد واگذار شود و بانك مركزي 
در اين زمين��ه مكرراً در حال پيگيري اس��ت. رييس كل 
بانك مركزي با تأكيد بر »مش��كلي در تأمين ارز واردات 
نداريم« گفت: براي رفع محدوديت واردات كاالهايي كه 
واردات شان به كشور ممنوع است، تصميم گيري خواهد 
شد. به گزارش تسنيم، در آيين امضاي تفاهم نامه اي كه 
ظهر امروز با حضور رييس كل بانك مركزي و وزير صمت 
برگزار ش��د، هماهنگي و انسجام سياس��ت هاي ارزي و 
تجاري مورد تأكيد صالح آبادي و فاطمي امين قرار گرفت. 
علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي در اين نشست با 
بيان اينكه در دولت سيزدهم هماهنگي كاملي بين وزارت 
صمت و بانك مركزي در بخش هاي مختلف به ويژه در حوزه 
ارزي وجود دارد، گفت: بانك مركزي و وزارت صمت دو بال 
سياست گذاري ارزي و تجاري كشور محسوب مي شوند 
كه تصميماتش��ان بايد هماهنگ و منطبق باش��د و اين 
تفاهم نامه با هدف تطبيق نقشه راه تجاري و ارزي كشور، از 
اين پس سند و نقشه راه اين دو نهاد خواهد بود. وي افزود: 
بر اين اساس كميته مش��تركي بين اين دو نهاد تشكيل 
مي ش��ود و تصميمات اين كميته مبناي همكاري هاي 
اين دو دس��تگاه و ساير دستگاه ها در حوزه ارزي و تجاري 
خواهد بود. صالح آبادي خاطرنش��ان كرد: به عنوان مثال 
براي رفع محدوديت واردات كاالهايي كه واردات شان به 
كشور ممنوع اس��ت در اين كميته تصميم گيري خواهد 
شد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به مشوق هاي اخير در 
نظر گرفته شده در راستاي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
گفت: صادركنن��دگان محصوالت كش��اورزي، صنايع 
دس��تي و دانش بنيان كه حواله ارزي دارند مي توانند آن 
را به اسكناس تبديل كنند و در بازار متشكل ارزي عرضه 
كنند يا اينكه حواله خود را به بانك مركزي بدهند و بانك 
مركزي، اسكناس معادل آن حواله را به صادركنندگان ارايه 
مي كند و آنها مي توانند نسبت به فروش اسكناس در بازار 
متش��كل ارزي اقدام كنند. صالح آبادي با اعالم اينكه تراز 
تجاري كشور با احتساب درآمدهاي حاصل از فروش نفت، 
گاز، ميعانات و فرآورده ها مثبت است، گفت: بر اين اساس 
مشكلي در تأمين ارز واردات نداريم. وي ضمن تأكيد بر لزوم 
پيش بيني پذيري آينده اقتصاد كشور در حوزه صادرات 
و واردات گف��ت: تدوين اين نقش��ه راه پيش بيني آينده 
تجارت خارجي كشور را براي فعاالن اقتصادي امكان پذير 
مي سازد و اين سند مبناي تجارت خارجي كشور خواهد 
بود. صالح آبادي همچنين از هماهنگي و همراهي وزارت 
صمت با بانك مركزي قدرداني كرد و ابراز اميدواري كرد اين 

همكاري ها بيش از پيش تداوم داشته باشد.

پيش داوري ها از اليحه بودجه 
۱۴۰۲ صحيح نيست

برادر ارجمند جناب آقاي حضرتي 
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام
گزارش��ي با عنوان »دولت براي بودجه ۱۴۰۲ چه 
خوابي ديده اس��ت؟« م��ورخ۱۴۰۱/۹/۱۷  در آن 
روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 
۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن 
شدن افكار عمومي دس��تور فرماييد اين پاسخ در 
همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در 

اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
پيش داوري ه�ا از اليحه بودج�ه ۱۴۰۲ صحيح 

نيست
اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز به مجلس ارايه نشده 
و پيش داوري هاي انجام ش��ده در رسانه ها در مورد 
مفاد آن صحيح نيس��ت و تصوير درستي از اليحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۲ ارايه نمي دهد. نويس��نده اين 
گزارش با طرح مواردي در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ 
معتقد است با وجود اينكه صحبت از تحول در نظام 
بودجه ريزي مي شد اما بودجه سال ۱۴۰۱ تفاوتي با 
بودجه سال هاي قبل نداشت اين مطالب در شرايطي 
عنوان شده كه بودجه سال ۱۴۰۱ زماني به مجلس 
تحويل شد كه تنها چند ماه از استقرار دولت سيزدهم 
مي گذشت و انتظار تحول بزرگ در بودجه ۱۴۰۱ 
نش��ان از عدم آشنايي وي با مفاهيم بودجه نويسي 
و بودجه ريزي دارد و به گفته اكثر كارشناسان تيم 
اقتصادي دولت با توجه به زمان اندك تا ارايه اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۱ به مجلس جراحي هاي ش��جاعانه 

اقتصادي را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ كردند.
گفتني اس��ت با وج��ود زمان كم تي��م اقتصادي 
دولت در تدوين اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ مهم ترين 
و بزرگ تري��ن اصالحي��ه بودجه در م��ورد طرح 
هدفمند سازي يارانه ها و حذف ارز ترجيحي لحاظ 
و دول��ت در جراحي اقتصادي ب��زرگ كانال هاي 
فس��اد و رانتي كه در پرداخ��ت ارز ۴۲۰۰ توماني 
شكل گرفته بود را مسدود و پرداخت يارانه نقدي به 
اقشار كم درآمد را تا مبلغ ماهيانه ۴۰۰ هزار تومان 
افزاي��ش داد. كاهش رديف ه��اي بودجه، افزايش 
ش��فافيت اليحه بودج��ه ۱۴۰۱، نظارت پذيري 
بيشتر بودجه ۱۴۰۱، مقاومت در برابر چاپ پول و 
استقراض از بانك مركزي از مهم ترين دستاوردهاي 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ به گواه كارشناسان اقتصادي 

بوده است.
نويسنده همچنين در بخش ديگري از گزارش به 
بودجه س��ال ۱۴۰۲ پرداخته و گمانه زني كرده در 
بودجه سال ۱۴۰۲ تحوالتي اساسي وجود نخواهد 
داشت. اين پيش��داوري از اليحه بودجه ۱۴۰۲ آن 
هم در ش��رايطي كه هنوز اليحه بودجه به مجلس 
ارايه و قطعا اطالعاتي از مفاد اليحه منتش��ر نشده 
است نشان مي دهد كه نويس��نده با رويكرد كامال 
سياسي پيش��داوري از متن اليحه بودجه ۱۴۰۲ 

انجام داده است.
مركز اطالع رساني روابط عمومي و امور 
بين الملل

 عوامل چهار گانه 
در افزايش قيمت گوشت قرمز

مشاهدات ميداني حاكي از افزايش قيمت گوشت 
قرمز نس��بت به هفته هاي گذش��ته است. رييس 
اتحاديه گوشت گوسفندي علت اين افزايش قيمت 
را افزايش تقاضا، باال بودن قيمت نهاده هاي دامي، 

صادرات و قاچاق دام عنوان مي كند.
به گزارش ايسنا، بر اس��اس مشاهدات ميداني از 
خرده فروشي سطح ش��هر تهران قيمت هركيلو 
شقه گوس��فندي ۲۲۸ هزار تومان، ران با راسته 
۲۴۸ هزار توم��ان، ران با گردن ۲۴۸ هزار تومان، 
ران خالي ۲۶۸ هزار تومان، سردس��ت ۲۴۸ هزار 
توم��ان، ماهيچه اع��ال ۲۹۸ هزار تومان، راس��ته 
گوسفندي ۲۴۸ هزار تومان، مخلوط گوساله ۲۶۸ 
هزار تومان، سردست گوساله ۲۶۸ هزار تومان، ران 
گوساله ۲۸۸ هزار تومان و ماهيچه گوساله ۲۹۸ 

هزار تومان است.
گفتن��ي اس��ت قيمت گوش��ت قرمز نس��بت به 
هفته هاي گذشته روند افزايش��ي به خود گرفته 
اس��ت و قيمت هر كيلو شقه گوس��فندي از ۱۹۸ 
هزار تومان از دو هفت��ه پيش به حدود ۲۳۰ هزار 
تومان رسيده است. علي اصغر ملكي در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه قيمت گوشت قرمز هفته قبل 
افزايش يافت، اظهار كرد: در حال حاضر قيمت هر 
كيلو شقه گوس��فندي كيلويي حدود ۲۳۰ هزار 

تومان است.
وي علت افزايش قيمت گوشت قرمز را تشريح كرد 
و گفت: وقتي هوا س��رد مي شود مصرف پروتئين 
باال مي رود. از طرفي قيمت نهاده هاي دامي گران 
اس��ت و همين موضوع هزينه تولي��د را باال برده 
است. همچنين مقداري صادرات انجام شد كه در 
حال حاضر قطع ش��ده و قاچاق دام از غرب كشور 

همچنان در حال انجام است.
رييس اتحاديه گوشت گوسفندي در پاسخ به اينكه 
گفته مي ش��ود صادرات تاثي��ري در گراني قيمت 
گوشت ندارد، گفت: چنين چيزي امكان ندارد زيرا 
وقتي بحث صادرات مي شود دامدار ديگر انگيزه اي 
براي فروش دام در بازار داخلي ندارد. ملكي در پاسخ 
به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا قيمت گوشت باز 
هم افزايش خواهد يافت يا خير؟ گفت: قيمت گوشت 
افزايشي نخواهد شد زيرا قرار است شركت پشتيباني 
امور دام مقاديري گوشت منجمد از ذخاير خود وارد 

بازار كند تا جلوي تالطم بازار را بگيرد.

طاليجهانيكاهشيوطاليداخليافزايشياست

پيشبينيخوشبينانهاكونوميستازاقتصادايران

تثبيت دالر در كانال جديد،رشد قيمت سكه و طال

 تورم 3۰ درصدي در سال ۲۰۲3
نشريه اكونوميست تورم ۳۰ درصدي را براي اقتصاد 
ايران در س��ال آين��ده پيش بيني كرده ك��ه به نظر 
مي رسد كمي خوش بينانه باش��د. پيشتر، صندوق 
بين المللي پ��ول اعالم كرده بود ك��ه در صورتي كه 
كس��ري بودجه و كاهش ارزش پول ملي ايران ادامه 
يابد، رشد تورم طي دو سال آينده به طول مي انجامد. 
به گزارش تجارت نيوز، نشريه اكونوميست در تحليل 
جديد خود از اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۳، پيش بيني 
كرده اس��ت كه تورم به عنوان ي��ك بيماري مزمن 
كماكان در س��طوحي باال خواهد ماند. اين نش��ريه 
تورم ۳۰ درصدي را براي س��ال آين��ده پيش بيني 
كرده كه به نظر مي رس��د كمي خوش��بينانه باشد. 
پيش تر، صندوق بين المللي پول اعالم كرده بود كه 
در صورتي كه كس��ري بودج��ه و كاهش ارزش پول 
ملي ايران ادامه يابد، رشد تورم طي دو سال آينده به 
طول مي انجامد. اين نهاد بين المللي پولي نرخ تورم 
را بيش از ۵۰ درصد پيش بيني كرده است. البته اين 
برآورد از نرخ تورم با شرط و شروطي نيز همراه است؛ 
اينكه اگر تحريم ها لغو شوند، نرخ ارز به ثبات برسد 
و صادرات نفت افزاي��ش يابد، تورم به زير ۱۰ درصد 
مي رسد. هرچند واقعيات اقتصادي ايران خط بطالني 

بر اين تحليل مي كشد.
نشريه اكونوميست با انتشار يك ويژه نامه به مناسبت 
پايان س��ال ۲۰۲۲ به پيش بيني وضعيت اقتصادي 
جهان اقدام كرده اس��ت. بخش��ي از اين ويژه نامه، به 
اقتصاد ايران اختصاص دارد كه در آن پيش بيني شده 
نرخ تورم ايران در سال ۲۰۲۳ همچنان در سطوحي 
باال خواهد ماند و عدد ۳۰ درصد براي سال آينده ايران 
پيش بيني شده است. به گزارش اكونوميست فارسي، 
توقف تالش براي احياي توافق ايران با قدرت هاي غربي 
درباره مسائل هس��ته اي باعث مي شود كه تحريم ها 
همچنان پابرج��ا بماند و رش��د بالق��وه را محدود و 

گزينه هاي مالي دولت را محدود كنند. در ادامه گزارش 
اكونوميست آمده اس��ت كه با اين حال، بازار نفت در 
تنگنا قرار دارد و قيمت هاي باالي نفت تا حدودي براي 
اقتصاد ايران تسكين خواهد بود. اين نشريه همچنين 
اشاره مي كند كه ممكن است كاهش استانداردهاي 
زندگ��ي جرقه اعتراضات اجتماعي ت��ازه اي را در پي 
داشته باشد.پيش بيني نش��ريه اكونوميست از توليد 
ناخالص داخلي ايران براي س��ال ۲۰۲۳ نيز حكايت 
از يك رش��د ۲.۳ درصدي دارد. آنطور كه اين گزارش 
بررسي كرده اس��ت، جمعيت ايران در سال آينده به 

حدود ۸۸ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر مي رسد.

   تورم كشورهاي صنعتي چقدر است؟
اما شايد مقايس��ه نرخ تورم در ايران -بررسي ها نشان 
مي دهد ميانگين س��االنه به حدود ۴۵ درصد رسيده 

اس��ت- با تورم كشورهاي صنعتي، نتايج بهتري را به 
نمايش بگذارد.

 )OECD( سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه
در جديدتري��ن گ��زارش خود از رك��ورد جديد تورم 
در كش��ورهاي صنعتي خب��ر داده اس��ت. البته اين 
گزارش اعالم مي كند كه نرخ تورم ۳۸ عضو س��ازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توس��عه در اكتبر ۲۰۲۲ به 
۱۰.۷ درصد رسيده كه بازهم از سال ۱۹۸۸ بي سابقه 
بوده اس��ت. متوس��ط نرخ تورم اين اعضا در سپتامپر 
امسال ۱۰.۵ درصد بود. فرداي اقتصاد طي گزارشي 
در اين ب��اره آورده اس��ت: نرخ ت��ورم ۱۰.۷ درصدي 
كشورهاي صنعتي بيش از ۲ برابر تورم ثبت شده براي 
اين كش��ورها در مدت مشابه سال قبل بوده است. در 
اكتبر سال قبل اين كشورها تورم ۵.۲ درصدي را تجربه 
كرده بودند. بر اساس اين گزارش ۲۰ كشور از ۳۸ عضو 

سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه با افزايش نرخ 
تورم در اكتبر ۲۰۲۲ مواجه ش��ده و ۱۸ كشور تورم ۲ 
رقمي در اين ماه داشته اند. استوني، مجارستان، لتوني، 
ليتواني و تركيه نيز از جمله كش��ورهايي هستند كه 

در ماه مورد گزارش، تورم باالي ۲۰ درصد داشته اند.

   تورم در كشورهاي صنعتي ركورد زد
س��اير داده هاي موج��ود در اين گزارش هم نش��ان 
مي دهد كه نرخ تورم در هفت كشور صنعتي همچنان 
رو به افزايش داش��ته و از ۷.۷ درصد در ماه سپتامبر 
به ۷.۸ درصد در اكتبر افزايش يافته است. در امريكا 
نرخ تورم كاهش داش��ته و در كان��ادا ثابت بوده، اما 
بقيه اعضاي گروه هفت با افزايش نرخ تورم در اكتبر 
مواجه ش��ده اند. ايتاليا بيشترين رش��د تورم در اين 
ماه را ش��اهد بوده، به طوري كه نرخ تورم اين كشور 
سه درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافته و به ۱۱.۸ 
درصد رسيده است. نرخ تورم فرانسه در اكتبر به ۶.۲ 
درصد رس��يده كه نس��بت به تورم ۵.۶ درصدي ماه 
قبل افزايش داشته اس��ت. انگليس در ماه سپتامبر 
با تورم ۸.۸ درصدي مواجه ش��ده بود كه اين رقم در 
ماه اكتبر به ۹.۶ درصد افزايش يافته است. آلمان به 
عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا براي دومين ماه متوالي 
با تورم دو رقمي مواجه شده است. نرخ تورم اين كشور 
كه در سپتامبر ۱۰ درصد اعالم شده بود در ماه اكتبر 
به ۱۰.۴ درصد افزايش يافته است. نرخ تورم برخي 
ديگر از كش��ورهاي صنعتي در اكتبر ۲۰۲۲ عبارت 
است از: اتريش ۱۱ درصد، كانادا ۶.۹ درصد، استوني 
۲۲.۵ درصد، مجارستان ۲۰.۱ درصد، لتوني ۲۱.۸ 
درصد، ليتوان��ي ۲۳.۶ درصد، هلن��د ۱۴.۳ درصد، 
نروژ ۷.۵ درصد، لهستان ۱۷.۹ درصد، پرتغال ۱۰.۱ 
درصد، س��وئد ۱۰.۹ درصد، تركي��ه ۸۵.۵ درصد و 

اسپانيا ۷.۳ درصد.



پستي و بلندهاي سهام عدالت تمامي ندارد و مسووالن 
هر روز يك خبر جديد اعالم مي كنند. بارها مسووالن 
بورسي و اقتصادي كش��ور اعالم كردند كه سود سهام 
عدالت سال 1400 تا شب يلدا پرداخت مي شود؛ با يك 
سرچ به ده ها خبر و مصاحبه مي رسيم كه مسووالن وعده 
پرداخت سهام عدالت تا شب يلدا داده اند؛ اما پس از آن 
حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي اعالم 
كرد كه مرحله نخست سود سهام عدالت تا اواسط دي 
ماه و نوبت ديگر تا پايان سال به حساب سهامداران واريز 
خواهد شد. رييس سازمان خصوصي سازي روز گذشته 
گفت كه مرحله نخست سود سهام عدالت تا اواسط دي 
ماه و نوبت ديگر تا پايان سال به حساب سهامداران واريز 
خواهد شد. امسال مجموع سود سهام عدالت به بيش از 
۶0 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ در حالي كه اين رقم 
سال گذشته حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان بود. اين ارقام 
نشان دهنده افزايش ۲ برابري سود سهام عدالت نسبت 
به سال گذشته است. رييس سازمان خصوصي سازي 
اظهار كرد: با مطرح شدن اين موضوع در شوراي عالي 
بورس و تاكيد وزير اقتصاد، قرار بر اين است تا سود سهام 
عدالت در ۲ نوبت واريز شود كه اميدواريم نوبت نخست 
آن تا اواسط دي ماه و نوبت ديگر تا پايان سال انجام شود.

    چه خبر از جاماندگان سهام عدالت
حسين خدرويسي، معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد از محروميت بيش از يك ميليون نفر از مددجويان از 
سهام عدالت خبر داد. براساس ليست كميته امداد، يك 
ميليون و 44۹ هزار و ۵۵0 نفر از مددجويان تحت پوشش 
كميته امداد از جاماندگان س��هام عدالت هستند، اظهار 
كرد: پروسه اختصاص سهام عدالت به جاماندگان از يك 
سال گذشته شروع شده است. وي با اشاره به اينكه دولت 
از نهادهاي حمايتي از جمله كميته امداد تعداد مددجويان 
جامانده را براي اقدامات و برنامه ريزي ها خواسته بود، بيان 
كرد: كميته امداد در گذش��ته ليست آماري جاماندگان 
س��هام عدالت را به دولت ارايه كرده است و اكنون دولت 
بعد از رفت و برگش��ت ها، آيين نامه اجرايي آن را مصوب 
كرده است. روز يكشنبه )1۳ آذرماه( اعالم شد كه طبق 
تصويب نامه هيات وزيران با معرفي افرادي كه به عنوان 
جامانده سهام عدالت شناسايي شده اند، ميزان سهامي كه 
به اين افراد اختصاص خواهد يافت و نام شركت هايي كه 
سهام خود را به جاماندگان تخصيص مي دهند، مشخص 
شد. طبق اين تصويب نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)سازمان خصوصي سازي( مكلف شد در مرحله اول از محل 
باقي مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه هاي قابل واگذاري 
نسبت به واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت 
تحت پوش��ش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان 
بهزيستي كل كشور و سه دهك اول ايثارگران اقدام كند. 
مبلغ سهام مورد واگذاري به هر يك از مشموالن معادل 
حداكثر يكصد ميليون ريال با اعمال ۵0 درصد تخفيف 

به صورت اقساط ساالنه و به مدت 10 سال است.

    سوءاستفاده از سهام عدالت
عليرضا تاج بر، كارشناس بازار سرمايه درخصوص سهام 
عدالت نوشت: آزادشدن فروش سهام عدالت فعال منتفي و 
اعالم شده فلسفه اصلي سهام عدالت، نگهداري اين سهام 
اس��ت و قصد از واگذاري سهام عدالت اين نبوده است كه 
اين سهام در اختيار مردم قرار گيرد و مردم آن را بفروشند؛ 
بلكه هدف اين بوده است كه مردم به       صورت بلندمدت اين 
سهام را نگهداري كنند و از عوايد آنكه همان سود ساالنه 
آن است و هر سال  از سال قبل بيشتر مي شود بهره ببرند، 
اما اينكه اختيار فروش اين سهام مجددا كي آزاد مي شود 
و در اختيار دارندگان آن قرار مي گيرد، بستگي به مصوبات 
شوراي عالي بورس در اين خصوص دارد كه هنوز چنين 
تصميمي اتخاذ نشده است. در اين رابطه ذكر چند نكته 
ضروري است؛ ابتدا اينكه سهام عدالت متعلق به افراد حقيقي 
زيادي است و حق اين افراد است كه اين سهم را نگه دارند 
يا بفروش��ند. عدم آزادسازي اين س��هام به نظر موضوعي 
موقتي اس��ت و بايد برطرف ش��ود. اينكه اعالم شده فعال 
منتفي است بايد به دليل شرايط بازار باشد؛ چراكه ممكن 
است بازار سرمايه در حال حاضر توان اين حجم از عرضه را 
نداشته باشد. از طرف ديگر خاطره ناخوشايند آزادسازي 
س��هام عدالت در س��ال ۹۹ نيز وجود دارد. در آن زمان در 
آزادسازي سهام عدالت شتاب       زده عمل شد، در نهايت نيز 
به نفع بازار سرمايه و سهامدار سهام عدالت عمل نشد و هر 
دو طرف متضرر شدند.در اين ميان نهايتا اين موضوع منجر 
به سوءاستفاده هايي شد. به هر حال در نهايت ما ناچار به 

آزادسازي فروش سهام عدالت با يك تدبير ويژه خواهيم 
بود، چراكه سهامدار سهام عدالت حق دارد دارايي خود را 
در بازاري كه شعار نقدشوندگي مي دهد به وجه نقد تبديل 
كند، اما براي تحقق اين موضوع نياز به هم       انديشي، سنجيدن 
شرايط بازار و بازاريابي وجود دارد. خيلي از بخش هاي سهام 
عدالت مي تواند به صورت بلوك واگذار شود و اين بلوك       ها نيز 
متقاضيان خوبي خواهند داشت. به نظر من اين موضوع به 
زمان نياز دارد اما در نهايت اين اتفاق خواهد افتاد. طبق قانون 
تجارت سهامدار حقوقي دارد و با توجه به اينكه ۹۶ درصد از 
سهام عدالت در بازار سرمايه كه بازاري با شعار نقدشوندگي 
است، پذيرفته  شده است، ما نمي توانيم سهامدار را از حقوق 
خود محروم كنيم. به صورت موقت امكان آن هس��ت اما 
به صورت دايمي اين موضوع غيرقانوني است و تبعات دارد و 
منظور از منتفي شدن نيز در شرايط فعلي است. بايد توجه 
داشت كه شرايط بازار سهام در حال حاضر اجازه اين حجم 
از عرضه را نمي دهد. بازار س��رمايه شرايط متزلزلي دارد و 
طبيعي است كه سازمان بورس تصميم بگيرد اين حجم از 
عرضه را فعال وارد بازار سهام نكند. از نظر من بهتر است كه 
يك بازاريابي براي فروش هاي بلوك       هاي حاصل از سهام 
عدالت ايجاد شود. من مطمئنم براي برخي از اين سهم       ها 
خريداران ج��دي وجود دارد و مي توان آن بخش را پس از 
پشت سر گذاشتن شرايط حساس كنوني آزاد كرد. بايد در 
فراغت مناسبي كارگروهي تشكيل شود و در مورد كليات 
سهام عدالت بررسي انجام شود، براي بلوك       هاي حاصل از 
عرضه احتمالي سهامداران بازاريابي انجام شده و آزادسازي 

به اين شكل انجام شود. الزم به ذكر است كه سهام موجود در 
پرتفوي سهام عدالت از بهترين هاي كشور است. در كشور ما 
برخي از صنايع مزيت نسبي دارند كه سهام عدالت برخي از 
اين شركت ها را دربر مي گيرد، بنابراين سهام عدالت نسبت 
به ساير سهام داراي مزيت نسبي است؛ منتها االن شرايط 
فراهم نيست، در غير اين صورت در وقت مناسب مي توان 
از دل س��هام عدالت بلوك       هاي ارزش��مندي خارج كرد و 
مطمئنا خريدارها نيز منتظر اين زمان هستند. اين زمان 
مناسب مي تواند همين االن باشد.  با توجه به اينكه الزامي 
براي فروش سهام عدالت در بازار سهام وجود ندارد، مي توان 
كارگروهي تش��كيل داد تا در مورد تجميع سهام عدالت 
بررسي انجام شود و براي بلوك       هاي احتمالي بازاريابي انجام 
شود، زماني كه اين كار انجام شد خريدار و بلوك تجميع شده 
در تابلوي دوم معامله مي شود و اثر خاصي در بازار سهام هم 
نخواهد داشت. بازار سهام در حال حاضر شرايط خاصي دارد 
و نيازمند اين اس��ت كه اعتماد رخت بسته به سهامداران 
برگردد، بنابراين بايد از هر اقدامي كه ممكن است به اين 
اعتماد خدشه وارد كند پرهيز ش��ود. اين اقدام مي تواند 
تامين مالي بيش از اندازه دولت از بازار سهام يا فروش بيش 
از اندازه سهام توسط حقوقي       ها باشد و مي تواند آزادسازي 
بخشي از سهام عدالت باشد، بنابراين من موافقم كه در 
ش��رايط فعلي به اين مورد فكر نكنيم و تمركزمان را 
براي بازگرداندن اعتماد به بازار سهام داشته باشيم و 
مطمئنا اگر اعتماد به بازار برگردد، يكي از پيامدهاي 
بازگشت اعتماد آزادسازي سهام عدالت خواهد بود.
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آسيب به اعتماد سرمايه گذاران 
با قطعي گاز

صداي بورس| يحيي آل اسحاق، رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق از شكست اعتمادسازي دولت ها در 
بورس سخن گفت و ادامه داد كه قطعا گاز يكي از عوامل 
مهم براي ادامه كار واحدهاي صنعتي است. مشخص 
اس��ت كه اگر گاز با قطعي مواجه شود ادامه كار صنايع 
و بسياري از واحدها غيرممكن مي شود و به نوعي از كار 
خواهند افتاد. همچنين كه جايگزيني گاز با سوخت هاي 
ديگري همچون گازوييل بسيار كار سختي است از اين 
حيث كه هم براي محيط زيست خطرناك است و هم از 
بعد نقل و انتقال و هم از بعد ذخيره سازي كاري است كه 
قطعا براي واحدهاي توليدي مشكل ساز است و به آنها 
لطمه وارد مي كند. زماني بحث قطعي گاز مطرح است و 
زماني ديگر بحث تغيير نرخ و قيمت گاز، آنچه كه مشهود 
است اين است كه به علت مصرف زياد گاز خانگي يا به 
نوعي اولويت داشتن گاز خانگي راه چاره را در اين موضوع 
ديده اند كه گاز صنعتي و واحدهاي توليدي را قطع كنند 
يا تغيير جهت دهند اما در هر صورت نقش بسيار زيادي 
خواهند داشت در قيمت تمام شده كه اگر قيمت ها را در 
حوزه توليد افزايش دهند و قطع شود، واحدهاي بسياري 
مجبور مي شوند كه كار خود را تعطيل كنند. بنابراين به 
نظر مي رسد كه هم در مساله توليد و هم در حوزه نقل و 
انتقال بايد سرمايه گذاري جدي انجام شود و اين ممكن 
است به كمك خود واحدهاي صنعتي و توليدي انجام 
ش��ود يعني اينكه نقل و انتقال گاز و زيربناهاي الزم را 
توسعه دهند و چه بسا كه از اين واحدها هم بتوان كمك 
گرفت اما قطعي آن قطعا بدون ضرر نخواهد بود. نكته 
ديگري كه وجود دارد، اين اس��ت كه زماني كه افرادي 
وارد بخش خصوصي ش��دند و واحدهايي را تاسيس 
كردند با اين پيش فرض بوده كه گازشان تامين مي شود 
يعني اگر قرار بود كه گاز نباشد از ابتدا مسائلي همچون 
برآورد اقتصادي به صورت ديگري انجام مي ش��د و به 
نوعي در حال حاضر كه سرمايه گذاري انجام شده، قطعي 
گاز لطمات زيادي به سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها 
وارد مي كند و اعتماد را نيز از بين مي برد، عالوه بر 
آنكه تعطيلي واحدهاي اقتصادي در شرايطي كه 

بايد از توليد حمايت كرد، بسيار خطرناك است.

دولت براي افزايش قدرت 
صادرات، نرخ خوراك صنايع را 

اصالح كند
بازارسرمايه| فريدون عباسي دواني، عضو كميسيون 
انرژي مجلس درباره قيمت خوراك گاز پتروشيمي ها 
و تأثير آن بر بازار گفت: به طور كلي دولت بايد از صنايع 
حمايت كند؛ چرا كه اين حمايت عالوه بر اشتغال زايي، 
ثروت كشور را افزايش مي دهد. اين حمايت هم نبايد 
به گونه اي باش��د كه بعضي افراد خاص از آن بهره مند 
شوند. اگر همه جامعه از اين حمايت بهره مند شوند، 
معقول  و منطقي خواهد بود. اين عضو كميسيون انرژي 
مجلس با بيان اينكه قيمت  حامل هاي انرژي تا حدودي 
تحت تأثير قيمت هاي جهاني است، گفت: با اين حال 
دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي در بخش صنعت را 
به گونه اي تنظيم كند كه قدرت صادرات داشته باشيم. 
اين يعني قيمت بايد با كشورهاي ديگر قابل رقابت باشد؛ 
اما اين بدان معنا نيست كه راندمان كارخانه ها و صنايع 
و روابط كار را در نظر نگيريم. به عنوان مثال بايد مهارت، 
مصرف برق و راندمان كلي صنايع را در نظر داشته باشيم. 
اين عضو مجمع نمايندگان استان فارس درباره فرمول 
محاسبه خوراك گاز صنايع گفت: فرمول تعيين خوراك 
گاز پتروشيمي ها بايد ضريب انعطاف داشته باشد. زماني 
كه مي خواهد سودجويي اتفاق بيفتد يا مي خواهد بر 
قيمت كاال يا حامل هاي داخلي تأثير بگذارد، ضريب 
تخفيف داشته باشد. قيمت گاز در كشور ما با نفت تعيين 
مي ش��ود؛ اما بايد ببينيم توليد آن كارخانه يا صنعت 
چيس��ت و چه قدر از قيمت محصول را منبع انرژي 
تعيين مي كند. اين موضوع بايد به تعادل برسد. قيمت 
انرژي بايد بر مبناي ميزان سهم انرژي در آن محصول 
تعيين شود. نماينده مردم كازرون در مجلس يازدهم 
با اشاره به جنگ روسيه و اوكراين و افزايش قيمت گاز 
در اروپا گفت: روند افزايش قيمت گاز در اروپا ادامه پيدا 
نكرد. علتش هم اين بود كه اروپا ماجرا را مديريت كرد. 
اين كشورها صاحب علم تجارت هستند و فورا از يك 
طرف به سمت زغال سنگ رفتند و از طرف ديگر رايزني 
اقتصادي كردند. اين در حالي اس��ت كه ما در شرايط 
تحريمي هس��تيم. بنابراين با وجود نزديك شدن به 
فصل سرما، قيمت انرژي در اروپا بعد از يك دوره افزايش 
كاهش يافت؛ چرا كه مديريت آنها مثبت بود. اين عضو 
كميسيون انرژي مجلس با اشاره به ضرورت بررسي و 
پيش بيني رفتار روسيه در اقتصاد جهاني اظهار كرد: ما 
بايد رفتار روسيه در قبال نفت و فوالد را بررسي كنيم. 
ممكن است روسيه بخواهد زير قيمت تجارت كند كه 
قطعا بر روي بازار ما تاثير مي گذارد. اروپايي ها خيلي زود 
خود را تطبيق مي دهند. آنها هنوز مستعمره دارند و 
منابعشان را تأمين مي كنند. اروپا ارتباطات وسيع دارد. 
دولت بايد روي تعرفه صادرات برنامه ريزي داشته 
باشد. مثال يك كش��اورز يا صنعت گر بايد بداند 
كه تا سه سال آينده چه اتفاقي قرار است بيفتد.

عرضه ال اچ سي صادراتي 
پارس بهين پااليش نفت قشم

در بورس
 بورس انرژي| ديروز شركت پارس بهين پااليش نفت 
قشم براي نخستين بار ۲0 هزار تن از فراورده ال اچ سي 
)برش سبك حاصل از پااليش��گاه نفت و پتروشيمي 
به جز بنزين و گازوئي��ل( را در رينگ بين الملل بورس 
انرژي ايران عرضه مي كند. نوع معامله براي اين عرضه 
كشف پريميوم در نظر گرفته شده است و تحويل آن به 
صورت دريايي خواهد بود. فرآورده ال اچ سي درجه اي 
از فرآورده ال اف اس )برش سبك حاصل از پااليشگاه 

نفت و پتروشيمي به جز بنزين و گازوئيل( است.

ادامه قطع گاز صنايع
 نرخ ارز را باالتر مي برد

سنا| حسين دروديان، كارشناس اقتصادي در 
مورد قطعي گاز صنايع بيان ك��رد: قطعًا راهكار 
سياست گذاران در مواجهه با كمبود گاز، تبعاتي 
در اقتصاد كشور به همراه داشته و نرخ ارز را هم 

تحت تاثير قرار خواهد داد.
وي افزود: مشكل بازار ارز ايران، در سمت عرضه 
اس��ت. هر عاملي كه عرضه ارز را مختل كند، در 
نهايت سبب تحريك تقاضاي سرمايه اي در بازار 
ارز و افزايش نرخ ارز خواهد شد. شايد تاثير قطعي 
گاز و توق��ف توليد در ش��ركت هاي توليدي، در 
كوتاه مدت اثر خود را بر روي بازار ارز نشان ندهد؛ 
اما در بلندمدت كاهش توليد و به تبع آن كاهش 

صادرات حتمًا نرخ ارز را نيز متاثر خواهد كرد.
دروديان در رابطه با تجربه س��اير كش��ورها در 
چنين شرايطي اظهار كرد: البته كه اخيراً تجربه 
كمب��ود گاز در اروپا و قطعي گاز برخي صنايع را 
داش��ته ايم، اما نكته اينجاس��ت كه در كشور ما، 
فاصله قابل توجهي بين قيمت گاز مش��تركين 
خانگي و ن��رخ گاز صنايع وج��ود دارد و همين 
اختالف قيمت، باعث ش��ده قطعي گاز صنايع با 
هدف تامين كام��ل گاز خانگي، عدم النفع قابل 
توجهي براي اقتصاد كشور به بار آورد. اين موضوع 
براي ساير كشورها كه نرخ گاز صنايع با نرخ گاز 
مش��تركان خانگي اختالف آنچنان��ي ندارد، به 

اندازه ما خسارت ايجاد نمي كند.
وي در خاتمه تصريح كرد: مصرف گاز در كشور 
ما نيازمند بهينه سازي است. هم نيروگاه هاي ما 
مي توانند طرح هايي در راستاي افزايش راندمان 
و كاهش مص��رف گاز اجرا كنن��د و هم مصرف 
گاز خانگي نيازمند اصالح اساس��ي است. ضمن 
اينكه مي بايست سرمايه گذاري هايي در راستاي 
افزايش عرضه گاز در كش��ور نيز صورت بگيرد. 
عالوه بر اين با توجه به قيمت فعلي كاموديتي ها 
و شرايط اقتصادي كشور، ش��ايد واردات گاز به 
منظ��ور تامين س��وخت مورد ني��از نيروگاه ها و 
صنايع توليدي، توجيه اقتصادي نيز داشته باشد.

بورس در دوران قطعي گاز
اكواي�ران| ت��ا روز يكش��نبه ۲0 آذرماه خبر 
محدوديت و قطعي گاز براي ۵ شركت از صنعت 
پتروشيمي و يك شركت از صنعت فلزات اساسي 
منتشر شده است. در گزارش هاي اخير اكوايران 
به بررسي شرايط توليد اين شركت ها در روز هاي 
محدودي��ت گاز پرداخته ايم. پتروش��يمي هاي 
زاگرس، خراسان، شيراز، پرديس و كرمانشاه؛ ۵ 
شركت از صنعت پتروشيمي هستند كه تا حال 
حاضر با قطعي يا محدوديت هاي گاز مواجه اند. از 
صنعت فلزات اساسي نيز نماد فسبزوا كه متعلق 
به ش��ركت پارس فوالد سبزوار است در روز هاي 
گذشته اعالم كرده كه به دليل قطعي گاز توليدات 
خود را متوقف كرده اس��ت. مدير ديس��پچينگ 
ش��ركت ملي گاز اي��ران در روزهاي گذش��ته با 
بيان اينكه درحال حاضر اعمال محدوديت براي 
صنايع فوالد و پتروشيمي در اولويت است، گفت: 
به غير از اين دو، مواردي نيز وجود دارد كه پس 
از هماهنگي با وزارت صمت اگر الزم باشد اعمال 

خواهيم كرد.
حال با توج��ه به كاهش توليدات ش��ركت هاي 
مذكور به وس��يله محدوديت ه��اي گازي ايجاد 
شده، سهام اين ش��ركت ها با چالش هايي روبرو 
است. در دو روز طي ش��ده از هفته جاري كه دو 
روز معامالتي پس از خبر قطعي گاز صنايع نيز به 
شمار مي رود، قيمت اين سهم ها با كاهش همراه 
بوده و خروج پول حقيقي ش��ديدي در معامالت 

روزانه آنها مشاهده مي شود.
س��هام »كرماش��ا« كه متعلق به شركت صنايع 
پتروشيمي كرمانشاه است در روز شنبه و قبل از 
افشاي خبر قطعي گاز اين پتروشيمي 1.۲ درصد 
كاهش قيمت داشت و امروز نيز به دليل اين افشا، 
با توقف نماد خود مواجه بود. سهام خراسان نيز 
كه روز شنبه به دليل افشاي خبر محدوديت هاي 
گازي پتروشيمي خراسان متوقف شده بود امروز 
بازگشايي ش��د و افت قيمت 1.84 درصدي را با 
۲.۳۲ ميلي��ارد تومان خروج پول حقيقي تجربه 
كرد. س��هام ش��پديس نيز در دو روز گذشته به 
ترتيب ۲.۶۵ و 1.1۵ درصد كاهش قيمت داشته 
و خروج پول حقيقي ۹.87 ميليارد توماني را در 

اين دو روز تجربه كرده است.
سهام شيراز نيز كه متعلق به شركت پتروشيمي 
شيراز است، دو روز معامالتي گذشته را با كاهش 
قيمت ۲.۹۵ درصدي و 1.۳۳ درصدي پشت سر 

گذاشته است.
نماد ش��يراز در اين دو روز ۵.7۹ ميليارد تومان 
خروج پول حقيقي داشته است. سهام پتروشيمي 
زاگرس نيز در دو روز گذش��ته به ترتيب ۳.44 و 
1.۶۲ درصد كاهش قيمت داش��ته اس��ت. نماد 
زاگرس در اين دو روز ۵.۶۳ ميليارد تومان خروج 

پول حقيقي به ثبت رسانده است.
نماد فس��بزوار كه متعلق به سهام شركت پارس 
فوالد سبزوار است، در اين دو روز ۲.۵۲ درصد و 
1.۹۶ درصد كاهش قيمت داش��ته و خروج پول 
حقيق��ي بيش از ۶۳0 ميلي��ون توماني را تجربه 

كرده است.
با ش��رايطي كه مخازن گاز كش��ور و مصرف گاز 
خانگي در اين روز ها دارند، بايد منتظر باشيم تا 
نمادهاي بيشتري به اين شش نماد افزوده شود.

از س��وي ديگر با افزايش احتم��ال قطعي گاز در 
شركت ها پتروشيمي و فوالدي، تحليلگران بورس 
تهران معتقدند كه نماده��اي اين دو صنعت در 
حال حاضر ريس��ك بااليي براي سرمايه گذاري 

كوتاه مدت و ميان مدت دارند.

»تعادل«بررسيميكند

گره كور سهام عدالت

دستاورد قديمي دولت سيزدهم!
روز شنبه نخستين همايش ملي ارتقاي شفافيت با حضور 
رييس جمهور يعني سيد ابراهيم رييسي برگزار شد. رييس 
دولت در اين همايش مدعي شد كه انتشار صورت مالي هاي 
شركت هاي بورسي و غيربورسي دستاورد دولت سيزدهم 
است.  وي انتشار صورت هاي مالي نزديك به 400 شركت 
بورس��ي و غيربورس��ي و انتشار حس��اب افراد بدحساب و 
ابربده��كاران بانكي را از اقدامات دولت س��يزدهم در حوزه 
شفافيت برشمرد و عنوان كرد كه اين موضوع تا پيش از اين 
دولت، سابقه نداشته است. در صورتي از سال 8۶ انتشار صورت  
مالي شركت هاي بورسي در كدال انجام مي شده و اين ادعا 
كمي عجيب است.  اين جمالت و صحبت هاي ابراهيم رييسي 
واكنش هاي زيادي در پي داش��ت و بسياري از فعاالن بازار 
سرمايه و اقتصادي كشور از هيات دولت و مشاوران رييسي 
انتقاد كردند كه دانش و تخصص كافي براي بررسي موارد خرد 
اقتصادي ندارند. از سويي برخي از اقتصاددان رييس جمهور 
را مقصر مي دانند و مي گويند مطالعه كم در حوزه اقتصادي 
باعث شده كه رييسي كدال را دست آورد خود بداند.  جمله 
روز گذشته ابراهيم رييسي موجب تعجب خيلي ها شد.  برخي 
از اهالي بازار سرمايه ادعاي رييسي را مصداق بي اطالعي 
او از سازوكارهاي بازار سرمايه دانستند و هيات دولت و 
مشاوران رييسي را مقصر خطاي رييس دولت مي دانند. 
برخي نيز مشاوران رييس جمهور را به دستاوردسازي 
متهم كردند، منتقدان مي گويند دولت از تحقق بخشيدن 
به وعده ها نااميد شده و به دستاوردسازي روي آورده است، 
تا جايي كه سامانه كدال كه 1۳ سال از فعاليت آن مي گذرد 

را به عنوان دستاورد دولت سيزدهم معرفي كنند. 

    كدال چيست؟
طبق م��اده ۲ قان��ون ب��ازار اوراق بهادار مص��وب يك آذر 
1۳84 سازمان بورس و اوراق بهادار براي حمايت از حقوق 
سرمايه گذاران و با هدف س��اماندهي، حفظ و توسعه بازار 
ش��فاف، منصفانه و كارآمد اوراق بهادار و به منظور نظارت 
بر حسن اجراي اين قانون تشكيل شد. بر اساس ماده 7 اين 
قانون، اتخاذ تدابير الزم براي پيش گيري از وقوع تخلفات در 
بازار اوراق بهادار و نيز نظارت بر افشاي اطالعات مهم توسط 
شركت هاي ثبت شده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار بر 
عهده هيات مديره اين س��ازمان است. در همين راستا و به 
منظور افزايش ش��فافيت اطالعات در بازار سرمايه ايران و 
كاهش فاصله زماني بين تهيه اطالعات تا انتشار آن به عموم، 
ايجاد سامانه جامع اطالع رساني ناش��ران از آبان 1۳8۵ در 
دستور كار س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. تمام 
شركت هاي بورسي ملزم هستند تمام گزارش هاي خود را 
در سامانه كدال جهت دسترسي عموم معامله گران منتشر 

كنند. اين گزارش ها شامل صورت هاي مالي دوره اي و ساالنه، 
اطالعيه هاي افزايش سرمايه، اطالعيه هاي ماهانه شركت 
و... است. بنابراين كاربرد كدال در دسترسي سريع، راحت 
و مطمئن به اطالعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
است. بنابراين نيازي به مراجعه به سايت شركت يا تماس با آن 
براي اطالع از آگهي هاي شركت نيست. اگرچه ممكن است 
اطالعيه ها در سايت اختصاصي شركت نيز درج شود. كدال 
ابتدا با 14 شركت پذيرفته شده در بورس كار خود را آغاز كرد تا 
اطالعات و صورت هاي مالي شركت هاي بورسي و غير بورسي 
زير مجموعه اين شركت ها در دسترس عموم قرار بگيرد و 
افراد چه حقيقي و حقوقي بهتر بتوانند در رابطه با خريد و 
فروش هاي خود تصميم گيري كنند. انتشار صورت هاي 
مالي و گزارش ه��اي مالي براي تمامي ش��ركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بازار »بورس اوراق به��ادار تهران« از 
سال 1۳88 الزامي شد و در 1۳ سال گذشته شركت ها 

اطالعات مالي خود را در سامانه كدال منتشر كرده اند.

    بورس از دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز دوشنبه، 
۲1 آذرماه با ۲0 هزار و 1۲ واحد افزايش در ارتفاع يك ميليون 
و 40۹ هزار واحدي ايس��تاد. بر اساس گزارش ايرنا شاخص 
هم وزن با ۶  هزار و 1۵۳ واحد افزاي��ش به 4۲0 هزار و ۳۹۹ 
واحد و شاخص قيمت با سه هزار و ۶۶۳ واحد رشد به ۲۵0 
هزار و ۲۵0 واحد رسيد. بررسي آمار مالكيت افراد حقيقي 
حكايت از ورود سرمايه اين افراد به بازار سهام دارد. شاخص 
ورود و خروج سرمايه از ورود ۲۲0 ميلياردي پول افراد حقيقي 
به بورس مي دهد. اتفاقي كه بعد از اولين روز آذرماه باالخره 
پس از 1۳ روز كاري متوالي خروج سرمايه، به وقوع پيوست. 

همچنين 4۹8 نماد مثبت و 1۳8 نماد منفي تابلوي معامالتي 
ديروز بورس، نش��ان از برتري واضح خريداران در بازار امروز 
دارد. همچنين امروز ۹7 نم��اد در صف خريد و ۲۵ نماد در 
صف فروش صف هاي بورس را تشكيل دادند. شاخص بازار 
اول، ۲0 هزار و ۹۵ واحد افزايش و شاخص بازار دوم، ۲۳ هزار 
و 44۲ واحد افزايش را ثبت كردند. ديروز در معامالت بورس 
تهران، بيش از هشت ميليارد و 7۳0 ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 4۳ هزار و ۳۵8 ميليارد ريال معامله 
شد. همچنين ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۲ هزار و 484 
واح��د، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و 4۳۳ واحد، 
بانك ملت )وبملت( با ۹۶۹ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شس��تا( با ۹۲7 واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر )كگل( با 7۵۶ واحد و صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس )فارس( با ۶۶1 واحد تاثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داشت. در مقابل توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو( با ۹4۵ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۶4 واحد، پرداخت 
الكترونيك سامان كيش )سپ( با 40 واحد، فوالد خراسان 
)فخاس( با ۳7 واحد و پتروش��يمي خراس��ان )خراسان( با 
۲0 واحد تاثير منفي بر ش��اخص بورس به همراه داشت. بر 
پايه اين گزارش، روز اخير نماد ش��ركت سرمايه گذاري رنا 
)ورنا(، ايران خودرو )خودرو(، گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو )خگستر(، بورس كاالي ايران )كاال(، سايپا )خساپا(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( و گروه بهمن 
)خبهمن( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.گروه خودرو 
هم در معامالت روز دوشنبه صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه ۲ ميليارد و ۳08 ميليون برگه سهم 
به ارزش هفت هزار و 1۶8 ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص 
فرابورس نيز دوشنبه بيش از 114 واحد افزايش داشت و به 

18 هزار و ۶0۲ واحد رسيد. در اين بازار بيش از ۶ ميليارد و ۵۲ 
ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات 
معامالت ديروز فرابورس بيش از ۲0۵ هزار و پنج نوبت بود.
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، پااليش نفت شيراز )شراز(، 
فرابورس ايران )فرابورس(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين 
)صبا(، پتروشيمي تندگويان )شگويا( و سنگ آهن گهرزمين 
)كگهر( تاثير مثبت بر اين ش��اخص داشتند. در ادامه بيمه 
پاسارگاد )بپاس(، آهن و فوالد غدير ايرانيان )فغدير(، بيمه 
كوثر )كوثر(، توسعه سرمايه و صنعت غدير )سغدير( و مجتمع 
صنعتي آرتاويل تاير )پارتا( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند. 
اغلب كارشناسان تكانه هاي پتروشيمي رو عامل مثبت شدن 
بورس ميدانند. بحران قطعي گاز شايد امسال بيش از سال 
گذشته به چشم بيايد، البته اين نبود گاز تنها در ايران نيست 
و حتي اروپا نيز با مشكل گاز مواجه شده است. امسال قطعي 
گاز احتماال تاثير بيشتري روي صنايع بورسي داشته باشد. از 
آخرين روزهاي هفته اخير قطعي گاز شروع شد و اين موضوع 
باعث مي شود كه ميزان توليدات صنايع نيز كاهش يابد. تا اين 
لحظه كاهش ظرفيت گاز پتروشيمي خراسان 70 درصد، 
پتروشيمي پرديس 8۵ درصد و توقف كامل توليدات پارس 
فوالد سبزوار منتشر شده است. جواليي، مدير ديسپچينگ 
شركت ملي گاز ايران نيز اعالم كرده كه محدوديت گاز براي 
صنايع فوالد و پتروشيمي در اولويت است. اين مقام مسوول 
گفت: ميزان اعمال محدوديت بستگي به افزايش مصرف 
خانگي و تجاري دارد؛ پيش بيني ها نيز حكايت از اين دارد 
كه طي يك هفته آينده هوا س��ردتر مي شود و در قبال اين 
سردشدن اگر مصرف افزايش��ي باشد شروع محدوديت ها 
اس��تارت مي خورد. وي ادامه داد: دو سوم نياز نيروگاه ها از 
طريق گاز و يك سوم از طريق سوخت مايع تامين مي شود؛ 
باتوجه ب��ه ذخايري كه داريم ميزان س��وخت مايع را براي 
نيروگاه ها كنترل مي كنيم. شركت ملي گاز تاكيدي ندارد 
كه حتما نيروگاه ها از مازوت استفاده كنند، وزارت نيرو بايد 
حسب نياز خود تصميم بگيرد، ما فقط محدوديت گاز اعمال 
مي كنيم و هيچ محدوديتي در شرايط فعلي براي تخصيص 
گازوييل وجود ندارد. مدير ديس��پچينگ شركت ملي گاز 
ايران در خصوص مازوت س��وزي گفت: براي مازوت هم ما 
نگراني نداريم خودشان بايد تصميم بگيرند كه مي خواهند 
از مازوت استفاده كنند يا خير، ممكن است وزارت نيرو به 
سوخت ديگري به جز گاز كه وزارت نفت اختصاص مي دهد 
نياز نداشته باشد و نيروگاه را تعطيل كند اگر الزم داشته باشد 
نيز بايد از فرآورده مصرف كند. نكته اساسي اينجاست كه 
مازوت سوزي به محيط زيست نيز آسيب مي زند و نمي تواند 
جايگزين درستي براي گاز باشد. همين عدم جايگزيني باعث 

مي شود كه صنايع نيز سوددهي مطلوبي نداشته باشند.



مجيد اعزازي|
گزارش تازه و البته ديرهنگام مركز آمار ايران از تحوالت بازار 
مسكن شهر تهران طي آبان 1401، گزارش بانك مركزي 
مبني بر رشد همزمان قيمت اسمي مسكن و حجم معامالت 
ملكي در ماه ياد شده را تاييد كرد. تازه ترين گزارش مركز آمار 
ايران حاكي است، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در 
شهر تهران طي آبان ماه سال جاري با 5 درصد رشد نسبت 
به مهر ماه، به حدود 48 ميليون تومان )47 ميليون و 938 
هزار و 800 تومان( رسيده است و به اين ترتيب، تورم نقطه 
به نقطه 50 درصدي و تورم س��االنه 35 درصدي را ثبت 
كرده است. با اين حال، از آنجا كه تورم عمومي ساالنه در 
آبان سال جاري 44 درصد گزارش شده، مشاهده مي شود، 
تورم ساالنه مسكن 9 درصد از تورم عمومي جامانده است. 
البته از آنج��ا كه قيمت نهادهاي توليد طي ماه هاي اخير 
به شدت افزايش يافته اس��ت و طبعا قيمت ذاتي مسكن 
روندي صعودي دارد، نه تنها نمي توان گفت  اين جاماندگي 
 9 درصدي به معني تخليه حباب مسكن است، بلكه انتظار 
مي رود، طي ماه هاي آينده، قيمت مسكن اين جاماندگي را 
جبران و اصالح كند. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، حجم 
معامالت ملكي پايتخت در آبان سال جاري نيز 7 هزار و 392 
هزار فقره گزارش شده است. به گزارش »تعادل«، پيش از 
اين، بانك مركزي اعالم كرده بود، متوسط قيمت هر متر 
مسكن شهر تهران طي آبان سال جاري با 6.8 درصد رشد 
نسبت به مهرماه به 46 ميليون و 700 هزار تومان رسيده 
است. تعداد معامالت ملكي نيز با رشد 47.8 درصدي 

نسبت به مهرماه 8 هزار و 5 فقره گزارش شده بود.

    افزايش تورم ماهانه، نقطه اي و ساالنه
به گزارش مركز آمار ايران، در آبان ماه 1401 تورم ماهانه 
قيمت آپارتمان هاي مسكوني ش��هر تهران 5 درصد بود. 
تورم ماهانه آبان ماه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل 
)0.1- درصد(، 5.1 واحد درصد رشد داشته است. همچنين 
در آبان ماه 1401 تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به عدد 50 درصد رسيده است. تورم 
نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل )44.7درصد( 5.3 
واحد درصد افزايش داشته است. همزمان، نرخ تورم ساالنه 
آبان ماه 1401 آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران نيز به 
عدد 35 درصد رسيده است كه نسبت به همين اطالع در ماه 
قبل )32.4 درصد(، 2.6 واحد درصد افزايش داشته است.

در ماه مورد اشاره، منطقه يك با ميانگين وزني قيمت 96 
ميليون و 778 هزار تومان بيشترين و منطقه 18 با ميانگين 
وزني قيمت 24 ميليون و 262 هزار تومان كمترين قيمت را 
در بين مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده  اند.

    رشد دسته جمعي همه دارايي ها
به گزارش »تعادل«، در آبان سال جاري، صرفا اين بازار 
مسكن نبود كه جهش قيمتي را تجربه كرد، بلكه تمام 
دارايي هاي ش��ناخته ش��ده از جمله دالر، سكه، طال، 
خودرو و حتي پس از 5 ماه طي كردن روند نزولي، بازار 
سهام نيز توانستند بازدهي جهش گونه اي را تجربه كنند. 
در ش��رايطي كه نرخ تورم عمومي در آبان سال جاري 
2.1 درصد ثبت شده است، در اين ماه تمام دارايي هاي 
يادشده رش��دي باالتر از 6 درصد را تجربه كردند. اين 
فاصله حداقل 4 درصدي ميان نرخ تورم عمومي و تورم 

حاكم بر بازارها نشان مي دهد كه در زيرپوست اقتصاد، 
»انتظارات تورمي« در حال غليان بوده است و از همين 
رو، فعاالن بازارها و سرمايه گذاران خريدهاي قابل توجهي 
در اغلب بازارهاي يادشده داشته اند و به اين ترتيب، تقاضا 
براي خريد انواع دارايي رشد جهش گونه اي داشته است.

    جزييات كارنامه بازارهاي موازي
بررسي هاي »تعادل« حاكي است، در آبان ماه سال جاري، 
بازار س��رمايه بازدهي مثبت 7.65 درصد را ثبت كرد، به 
گونه اي كه شاخص كل بورس از محدوده يك ميليون و 
308 هزار واحد در اول آبان به يك ميليون و 409 هزار واحد 
در پايان ماه مزبور رسيد. اين در حالي بود كه خروج پول 
حقيقي از بازار سهام همچنان در آبان ماه نيز تداوم داشت و 
برخالف بازدهي 7.65 درصدي بازار سهام، خروج پول 0.8 
درصد نيز افزايش يافت. در آبان، سكه نيز بازدهي مثبت 
8.7 درصد را به ارمغان آورد و قيمت هر قطعه سكه امامي 
از 15 ميليون تومان به باالي 16 ميليون و 250 هزار تومان 
پرواز كرد. دالر امريكا نيز بازدهي 8.1 درصدي را تجربه كرد. 
برخي برآوردها نيز حاكي از رشد قيمت خودرو به نزديك 6 
درصد طي آبان سال جاري است. آمارهاي مربوط به خريد 
سكه )صرفا( از طريق بازار سهام و همچنين خريد اسكناس 
دالري )صرفا( از بازار متشكل ارزي حاكي از رشد قابل توجه 
در آبان ماه دارد. از اين رو، مي توان گفت كه در ماه گذشته، 
اغلب بازارهاي دارايي همچون بازار مسكن، به موازات رشد 
قيمت ها، شاهد رشد تعداد معامالت نيز بوده اند و از اين رو، 
نقدينگي سرگردان، صرفا به بازار مسكن كوچ نكرده است. 
آمارهاي تازه از بازار پول نيز نشان مي دهد كه از سويي سهم 
پول از كل نقدينگي در پايان شهريور افزايش يافته است و به 
عبارت بهتر، پول از سپرده هاي بلندمدت خارج شده و در 

دارايي هاي نقدشونده تر مانند سكه و دالر سرمايه گذاري 
شده اند. همزمان، رشد نقدينگي 12 ماهه در پايان شهريور 
1401 به 37.5 درصد و رشد پايه پولي نيز به 33.1 درصد 
رسيده است. اگر چه دو عدد اخير نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بهبود يافته اند، اما نسبت به افت در تيرماه، طي 
ماه هاي مرداد و شهريور بار ديگر روند صعودي در پيش 
گرفته اند. اگر چه داده هاي بازار پول نسبت به تحوالت آبان 
ماه بازار مسكن كمي قديمي تر هستند، اما روند صعودي 
و تورم زاي حاكم بر بازار پول نشان مي دهد كه مسكن به 
عنوان مطمئن ترين سپرتورمي مستعد رشد بيشتر قيمت 
در ماه هاي آتي است. در عين حال، برخي عوامل از جمله 
لزوم داشتن توان مالي باالتر براي معامله در بازار مسكن، 

مانع از جذب حداكثري نقدينگي در اين بازار شده است.

    نقش مخرب نوسان ارز بر بازار مسكن
به باور اغلب كارشناس��ان رش��د جهش وار 8.1 درصدي 
نرخ دالر امريكا طي آبان سال جاري، موتور محرك اغلب 
بازارها بوده اس��ت. نرخي ك��ه در اقتصاد اي��ران به نماگر 
»انتظارات تورمي« تبديل شده اس��ت. در همين رابطه، 
سعيد آسويار، كارشناس بازار مسكن اظهار كرد: افزايش 
قيمت ارز و نهاده هاي ساختماني شامل مصالح، دستمزد، 
عوارض و قيمت زمين اثرات تورمي در بازار مسكن ايجاد 
كرده است. البته نقش عوارض ساختماني و زمين، كمتر 
بوده و دس��تمزد و قيمت مصالح نقش پررنگ تري داشته 
اس��ت. با توجه به ضريب نقدشوندگي ارز احتمال گسيل 
سرمايه هاي بيشتري به اين بازار وجود دارد و بايد اقداماتي 
براي ثبات قيمت آن انديشيده شود. او در گفت وگو با ايسنا 
افزود: بخش��ي از پروژه هاي بخ��ش عمراني به دليل نبود 
بودجه تقريبا متوقف است. بخش زيادي از بودجه عمراني 

صرف هزينه هاي جاري، حقوق، دستمزد و بدهي هاي قبلي 
مي شود. به نظر مي رسد طرح جديدي تعريف نمي شود و 
بودجه  كافي براي تكميل طرح هاي نيمه كاره وجود ندارد. 
اين كارش��ناس بازار مسكن با بيان اينكه بانك ها به دليل 
تراز منفي، تسهيالت قابل توجهي به بخش هاي اقتصادي 
نمي دهند گفت: عملكرد سيستم بانكي ناشي از نبود منابع 
باعث ورود س��رمايه ها به بازارهاي ارز، طال و مسكن شده 
است. قيمت ارز كه باال مي رود هزينه هاي توليد و زندگي 
افزايش مي يابد. آسويار ادامه داد: به طور كلي بخش ساخت 
و ساز خارج از حيطه  دولت است؛ چرا كه بيش از 90 درصد 
آن در اختيار بخش خصوصي قرار دارد كه آن هم به داليلي 
از س��رمايه گذاري در اين حوزه امتناع مي كند. وي تاكيد 
كرد: ساخت و س��از در حال حاضر توجيه اقتصادي ندارد؛ 
چرا كه با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني و ركود 
معامالت، بازگشت سرمايه در بخش مسكن، دير و ريسك 
سرمايه گذاري در آن باال است. سياست هاي اشتباه مالياتي 
نيز به مشكالت سازندگان دامن زده است. نايب رييس انجمن 
انبوه س��ازان استان تهران، عمده خريدها در بازار مسكن را 
از نوع تبديل به احسن دانست و گفت: به طور كلي جامعه، 
مسكن را يك دارايي امن مي داند. آسويار تصريح كرد: عمده 
معامالت در مناطق جنوبي و مياني براي خانه هاي كوچك 
متراژ و ارزان قيمت انجام مي شود. بخشي از متقاضيان اجاره 
مسكن در شمال تهران هم كساني هستند كه سرمايه  خود 
را به خريد ملك در كشورهاي تركيه، امارات، يونان، اسپانيا و 
قبرس سرمايه اختصاص داده اند و اينجا اجاره نشين هستند. 
وي راهكار ثبات قيمت مسكن را كنترل بازار ارز دانست 
و گفت: تثبيت قيمت دالر مي تواند بازار مسكن را دست 
كم در كوتاه مدت به آرامش برساند تا دولت زمان داشته 
باشد طرح هاي موثرتري در حوزه  توليد مسكن پياده كند.
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ورود بخش خصوصي به مترو
با واگن اجاره اي 

رييس كميته عمران ش��وراي ش��هر ته��ران در مورد 
واگن هاي اجاره اي مترو كه مديران شهرداري در مورد 
آن صحبت كردند توضيحاتي ارايه كرد. محمد آقاميري 
در گفت وگو با ايسنا، در مورد ورود واگن هاي اجاره اي به 
متروي تهران كه چندي است از سوي مديران شهري 
مطرح مي شود، اظهار كرد: واگن اجاره اي در حال حاضر 
در خطوط راه آهن ش��هري در حال كار اس��ت و بخش 
خصوصي واگن هايش را به ش��ركت راه آهن اجاره داده 
اس��ت. وي اضافه كرد: بر اساس اين مدل در شركت راه 
آهن، ريل از دولت و واگن ها براي بخش خصوصي است و 
بر اساس پيمايشي كه قطارها دارند از دولت اجاره دريافت 
مي كنند. رييس كميته عمران شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه شهرداري تهران نيز در حال پيگيري قرارداد 630 
واگن براي متروي تهران است اما از زمان انعقاد قرارداد 
دو س��ال طول مي كشد كه واگن ها روي ريل هاي مترو 
حركت كنن��د، گفت: در اي��ن فاصله بخش خصوصي 
پيشنهاد داده كه واگن هايي را از كشورهاي ديگر تهيه 
كند و در قالب پيمايش، قرارداد همكاري با شهرداري 
تهران ببندد. آقاميري تاكيد كرد: البته قطعا قطارهايي در 
ناوگان متروي تهران به صورت اجاره اي وارد خواهند شد 
كه استانداردهاي مترو را پاس كرده و مورد تاييد باشد. 
وي اضافه كرد: اين مدل اجاره اي همچون اتوبوس هاي 
شركت واحد است چرا كه همه اتوبوس هاي شهر تهران 
براي شهرداري نيس��ت و عمده اتوبوس ها متعلق به 
بخش خصوصي است كه شهرداري آنها را اجاره كرده 

و در قالب پيمايش با آنها حساب و كتاب مي كند.

هنوز ون هاي رونمايي شده 
وارد تهران نشده اند

عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
گفت: هنوز ون هايي كه در س��يزدهمين شنبه اميد و 
افتخار در تاريخ 28 آبان س��ال جاري رونمايي ش��دند 
را در تهران مش��اهده  نكرده ايم. علي اصغر قائمي عضو 
كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران 
در گفت وگو با مهر، با اش��اره به تأمين خودروي سورن 
براي ناوگان تاكسيراني گفت: هنوز اين خودروها براي 
به كار گيري به عنوان تاكسي تأمين نشده اند، مذاكراتي 
با ش��ركت س��ازنده صورت گرفته و قول هاي داده شده 
اس��ت اما اينكه اين تاكس��ي ها را در خيابان هاي تهران 
مشاهده كنيم هنوز محقق نشده است. قائمي با اشاره به 
اظهارات معاون حمل و نقل ترافيك مبني بر حق انتخاب 
شهروندان براي تعيين نوع تاكسي گفت: داشتن آرزوي 
خوب اش��كالي ندارد. وي با اش��اره به ون هاي جديدي 
كه در س��يزدهمين ش��نبه اميد و افتخار به شهرداري 
تهران تحويل داده شد گفت: مطابق با اظهارات سازمان 
تاكسيراني مشخص ش��د اين مراسم برگزار شده نقطه 
آغاز برنامه و نوسازي ون هاي بوده است يعني شهرداري 
و وزارت كش��ور در آن برنامه پول خود را تحويل شركت 
خودروس��از داده اند و ون ها پالك مي شوند و وارد شهر 
خواهند شد. عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر تهران درباره زمان ورود ون ها در تهران اظهار كرد: 
با توجه به قولي كه مسووالن شهرداري داده اند احتمااًل 
ظرف يك ماه آينده اين ون ها وارد سطح شهر تهران شوند.

شناسايي ٩ كانون اثرگذار
بر كيفيت آب پايتخت

معاون پايش اداره كل محيط زيس��ت و توس��عه پايدار 
شهرداري تهران از شناسايي ٩ گروه از اصناف و واحدهاي 
خدماتي- توليدي به عنوان كانون هاي اثرگذار بر كيفيت 
مناب��ع آب پايتخت خبر داد . به گزارش فارس، س��عيد 
احمري با بيان اينكه محدود بودن منابع آب و ضرورت 
ت��الش براي حفظ منابع آبي، نيازمند ش��ناخت منابع 
آلودگي بس��ترهاي آبي و راهكاره��اي كنترل و حذف 
آلودگي هاي آن اس��ت، گفت: ب��راي مديريت بهينه و 
موثر منابع آب ابتدا الزم است اين منابع شناسايي و طي 
طرح هاي پايشي وضعيت آنها از طريق نمونه برداري و 
آناليزهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي مشخص شود. 
وي با بيان اينك��ه بدون اط��الع از وضعيت كيفي يك 
منبع آب نمي توان در مورد مي��زان و نحوه بهره برداري 
از آن تصميم گيري كرد، اظهاركرد: در بسياري از موارد 
بي اطالعي از وضعيت كيفي يك منبع آب مي تواند منجر 
به تصميم گيري نادرست درباره نحوه استفاده از آن منبع 
شود و عالوه بر اثرات نامطلوب روي محيط  آبي و محيط  
زيست وابسته به آن، خسارت سنگيني براي انسان نيز به 
همراه داشته باشد. معاون پايش اداره كل محيط زيست 
و توسعه پايدار ش��هرداري تهران در ادامه تصريح كرد: 
اداره كل محيط  زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
به منظور بهبود كيفيت محيط  زيست شهري براساس 
وظايف محوله، اسناد فرادستي )ماده ٨٤ برنامه ٥ ساله 
سوم( و تاكيد شوراي اسالمي شهر تهران، از سال ١٣٩٣ 
در قالب تهيه اطلس محيط  زيستي اقدام به »شناسايي 
و پايش منابع آالينده محيط زيست شهر تهران از جمله 
منابع آالينده  آب« در مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران 
كرده است. احمري با اشاره به شناسايي ٩ گروه از اصناف 
و واحدهاي خدماتي- توليدي به عنوان كانون اثرگذار بر 
كيفيت منابع آب تصريح كرد: تعميرگاه ها و مراكز خدمات 
خودرو بيشتر )داراي پساب ها و پسماندهاي شيميايي 
و آلودگي هاي مربوط به مش��تقات نفتي(، كارواش ها 
)سيستم تصفيه و دفع فاضالب(، تصفيه خانه ها، مراكز 
بازيافت، بيمارس��تان ها )آلودگي ميكروبي منابع آب(، 
بوستان ها و مراكز پرورش گل و گياه )استفاده بي رويه از 
كودها و سموم شيميايي(، كارخانه ها و اصناف توليدي 
)رهاسازي پس��اب (، اس��تخرها و مراكز شست وشوي 
فرش )پس��اب-آلودگي شيميايي و ميكروبي( از جمله 
كانون هاي شناسايي ش��ده اند.  وي يادآور شد: تاكنون 
از ٦٢٢ نقطه آب )س��طحي و زير زميني( نمونه برداري 
شده كه بيشترين تغييرات آلودگي مربوط به كانال ها و 
مسيل هاي شرق و جنوب شهر است و كانال هاي شمالي 

از نظر وضعيت بيولوژيك وضعيت مطلوب تري دارند.

دولت نمي تواند قانون جهش 
توليد مسكن را اجرايي كند

نايب رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه 
دولت ب��ه تنهايي نمي تواند قان��ون جهش توليد 
مس��كن را اجرايي كند، تاكيد ك��رد: دولت بايد از 
ظرفيت بخش خصوصي، انبوه سازان و تعاوني ها 
براي ساخت مسكن و تامين مالي آن استفاده كند. 
به گزارش »تع��ادل«، كمال عليپور خنكداري در 
حالي از ناتواني دولت براي اجراي طرح ساخت 4 
ميليون مسكن در 4 سال سخن گفته كه مجلس 
و به طور مشخص كميس��يون متبوع او به عنوان 
ارايه دهنده طرح اوليه، در م��اده يك قانون توليد 
جهش توليد مس��كن، دولت را به طور مس��تقيم 
مكلف به اجراي اين طرح كرده اس��ت.  عليپور در 
گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت ايجاد همكاري 
بين بخش��ي براي س��اماندهي بازار مسكن، بيان 
كرد: از نظر بنده دولت و وزارت راه و شهرسازي به 
تنهايي نمي توانند مشكل بازار مسكن را حل كنند. 
مجلس قانون جهش توليد مس��كن را به تصويب 
رس��اند كه براي دولت در اين قان��ون نقش هايي 
پيش بيني شده اس��ت، به عنوان مثال مي تواند با 
تهاتر زمين قيمت ساخت مسكن را كاهش دهد. 
نايب رييس كميسيون عمران اظهار كرد: از سوي 
ديگر الزم است كه از ظرفيت انبوه سازان، تعاوني ها 
و شركت هاي خصوصي فعال در اين حوزه استفاده 
ش��ود، اگر دولت قصد داشته باش��د كه 4 ميليون 
واحد مسكوني بس��ازد بايد از ظرفيت انبوه سازان 
و تعاوني ها استفاده كند در غير اين صورت موفق 
نخواهد ش��د، حتي دولت مي تواند در قالب تامين 
مالي زمين را تهاتر كند. نماينده مردم قائمش��هر 
در مجلس با بيان اينكه بن��ده معتقدم كه وزارت 
راه به تنهايي نمي تواند در س��اخت مسكن موفق 
شود، تصريح كرد: همكاري بانك ها صد در صد در 
ساخت مسكن موثر است، در قانون جهش توليد 
مسكن به همه بانك ها مسووليتي داده شده است و 
بانك ها بايد 14 درصد از تسهيالت خود را به سبد 
مس��كن بياورند اما متاسفانه بانك ها در اين حوزه 
چندان همكاري ندارند. عليپور تاكيد كرد: از نظر 
بنده آقاي بذرپاش كه به تازگي تصدي وزارت راه 
را بر عهده گرفته اس��ت بايد به اين سمت برود كه 
بانك ها را براي اجراي قانون جهش توليد مسكن به 
ميدان بياورد، از سوي ديگر وزارت امور اقتصادي و 
دارايي نيز در اين حوزه نقش مهمي بر عهده دارد.

ورود سامانه بارشي جديد
به كشور از امروز

سازمان هواشناسي اعالم كرد: امروز با ورود سامانه 
بارشي، بارش ها در غرب كشور آغاز مي شود و از روز 
چهارشنبه به جنوب كش��ور گسترش مي يابد.  به 
گزارش ايرنا، بر اس��اس اعالم سازمان هواشناسي 
امروز سه ش��نبه 22 آذر ماه با ورود سامانه بارشي 
به كش��ور در برخي مناطق غرب و ش��مال غرب، 
ارتفاعات جنوب و غرب و دامنه هاي جنوبي البرز در 
استان هاي تهران، قزوين و البرز رگبار باران، ابرناكي 
و وزش باد رخ خواهد داد كه در مناطق سردس��ير 
و ارتفاعات بارش ها همراه با برف اس��ت. براي روز 
چهارش��نبه )23 آذر ماه( در غرب كشور و شمال 
خوزس��تان بارش ها به صورت پراكنده پيش بيني 
مي شود. براي روز پنجشنبه هفته جاري نيز در غرب 
و جنوب غرب كشور ميزان بارش ها تقويت خواهد 
شد و به مناطق شمالي بوش��هر و جنوب اصفهان 
گس��ترش پيدا مي يابد. روز جمعه هم در ش��مال 
استان بوشهر و فارس مجدد بارش خواهيم داشت.

ساخت ۷۶۴۴ مسكن بدون 
پروانه ساختماني در اصفهان

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به ساخت 
7644 واحد مسكوني بدون پروانه ساختماني در 
اصفهان تاكيد كرد: مراتب انطباق همه مستحدثات 
فاقد پروانه بايد از منظر مقررات ملي ساختمان و 
آيين نامه 2800 به تاييد سازمان نظام مهندسي 
ساختمان برسد. به گزارش تسنيم، فرزانه صادق 
مالواجرد در ابالغي به اس��تاندار و رييس شوراي 
برنامه ريزي و توسعه اس��تان اصفهان با تاكيد بر 
مطالعات عارضه س��نجي ترافيكي ط��رح و نحوه 
اتصال شبكه دسترسي در محدوده طرح به شبكه 
حمل و نقل شهر، پيش از ابالغ طرح به شهرداري 
به تايي��د ش��وراي ترافيك كالن ش��هر اصفهان 
رسانده شود، يادآور شد: با عنايت به فاصله حدود 
3.1 كيلومتري برج هاي مسكوني واقع در شمال 
محدوده، تاييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح مبني بر عدم اختالل در استاندارد پروازي 
فرودگاه بدر، پيش از ابالغ طرح توسط دبيرخانه 
ش��وراي عالي اخذ ش��ود.  وي افزود: با عنايت به 
اينكه براس��اس گزارش اداره كل راه و شهرسازي 
استان، متاسفانه 7644 واحد در قالب 27 بلوك 
ساختماني بدون پروانه احداث شده اند، لذا مقرر 
مي دارد مرات��ب انطباق همه مس��تحدثات فاقد 
پروان��ه با ضواب��ط و مقررات مالك عم��ل اعم از 
مباحث مقررات ملي س��اختمان )به ويژه مبحث 
حريق( و نيز آيين نامه 2800 به تاييد سازمان نظام 
مهندسي استان رسانده شود. معاون شهرسازي 
و معماري وزير راه و شهرسازي يادآور شد: تعيين 
كارب��ري حدود 16 هكت��ار اراض��ي )در خارج از 
محدوده 170 هكتاري موض��وع بند 2 مصوبه 5 
مرداد 1394 شوراي عالي شهرسازي و معماري 
پيرامون طرح تفصيلي اراضي شهيد كشوري( در 
حريم ش��هر اصفهان و تخصيص آن به »كاربري 
خدماتي« در دو بخش غرب و جنوب شرق مطابق 
مصوبه ش��وراي برنامه ريزي و توسعه استان و به 

شرح نقشه پيوست مورد تاييد قرار گرفت.

»تعادل«درگزارشمركزآمارازتحوالتبازارمسكنتهرانشناساييكرد

مديرعاملسازمانصنايعهواييوزارتدفاعاعالمكرد

نشانه تداوم رشد قيمت ملك

ساخت هواپيماي مسافربري تا 3 سال آينده
گروه راه و شهرسازي|

مديرعامل س��ازمان صنايع هواي��ي وزارت دفاع گفت: تا 
3 س��ال آينده در حوزه س��اخت هواپيماي مسافربري به 
توفيقات عملي مناس��بي دست خواهيم يافت. در همين 
حال، معاون وزير راه و شهرسازي نيز اظهار كرده است، در 
بحث ساخت قطعات هواپيما در حال ايجاد زيرساخت ها 
هستيم و مجوزهاي مورد نياز در حال صدور هستند. البته 
با مجوزهاي دريافت شده هزاران قطعه مربوط به ساخت 
هواپيما در حال حاضر در كش��ور در حال توليد است و در 
بحث س��اخت و طراحي خبرهاي خوبي داريم و گام هاي 
مهمي در اين حوزه برداش��ته ش��ده  اس��ت.  امير افشين 
خواجه فرد مديرعامل سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 
در حاشيه بازديد از غرفه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در چهارمين نمايش��گاه ايران ساخت، در خصوص 
ساخت هواپيماي مس��افربري اظهار كرد: امروز سازمان 
صنايع هوايي به دنبال دس��تور رياست محترم جمهوري 
جهت ساخت هواپيماي مسافربري، مسير حركت خود را 
در راستاي توسعه اين ناوگان قرار داده است و تالش دارد تا 
سطح تاب آوري اين ناوگان را افزايش دهد و همچنين در 
اين رابطه محصوالت مورد نياز را با بهره گيري از ظرفيت هاي 
داخل كشور توسعه داده و البته به خارج از كشور نيز توجه 
داريم. وي عنوان كرد: در عرصه ساخت هواپيماي مسافربري 
س��عي مي كنيم حداقل تا 3 س��ال آينده در اين حوزه به 
توفيقات عملي مناسبي دس��ت يابيم؛ البته در ساخت و 
توسعه هواپيماي مس��افربري راهبرد درون زا و برون نگر 
را دنبال مي كنيم و انتظار است هم افزايي خوبي در سطح 

ملي ايجاد شود كه نش��انه هاي خوبي به ويژه در همراهي 
و همكاري سازمان هواپيمايي كشوري شاهد هستيم. به 
گزارش مهر، مديرعامل سازمان صنايع هوايي در خصوص 
روند آماده سازي هواپيماي سيمرغ گفت: هواپيماي سيمرغ 
را كه ارديبهش��ت ماه با حضور وزير دفاع رونمايي كرديم، 
امروز مراحل تاكسي را انجام داده و براي پرواز آماده مي شود.

    توليد هزاران قطعه مرتبط با هواپيما
در كشور

در همين حال، معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: 
در بحث ساخت قطعات هواپيما در حال ايجاد زيرساخت ها 
هستيم و مجوزهاي مورد نياز در حال صدور هستند. البته 
با مجوزهاي دريافت شده هزاران قطعه مربوط به ساخت 
هواپيما در حال حاضر در كشور در حال توليد است و در بحث 
ساخت و طراحي خبرهاي خوبي داريم و گام هاي مهمي 
در اين حوزه برداش��ته شده  است. محمد محمدي بخش، 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري در گفت وگو با ايلنا درباره 
مجوزهاي دريافت شده براي توسعه ناوگان و زيرساخت هاي 
مورد نياز در صنعت هوايي اظهار داشت: توسعه ناوگان يك 
موضوع چندوجهي است و براي تحقق اهداف توسعه ناوگان 
به طور همزمان خريد هواپيماهاي نو وهواپيماهاي دست 
دوم،  بازگردان��دن هواپيماهاي زمين گير به خط پروازي و 
همچنين حفظ و نگهداري ناوگان موجود را دنبال مي كنيم 
و توسعه را يك موضوع تك ُبعدي و يك وجهي نمي بينيم 
و به طور همزمان بر روي هر چهار اقدام تمركز داريم.  وي با 
بيان اينكه انجام هر يك از اقدامات به مجوزهايي نياز دارد، 

ادامه داد: براي انجام هر يك از وجوه و اقدام براي توس��عه 
ناوگان اختيارات و امتيازاتي الزم است كه براي صدور اين 
مجوزها مكاتباتي انجام شده و در حال انجام است كه البته 
يكسري از مجوزها صادر شده اند اما انجام هر چهار اقدام به 
صورت موازي پيگيري مي شود و پيشروي مي كند.  معاون 
وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اقدامات انجام شده در 
بخش تعميرات هواپيماها گفت: عمده اقدامات و اهداف 
در بخش تعميرات محقق شده  و امروز هيچ هواپيما از انواع 
تايپ موجود در ناوگان و هيچ موت��وري از اين هواپيماها 
براي تعمير از كش��ور خارج نمي شود و تمام هواپيماها در 
داخل كشور تعمير مي شوند.  محمدي بخش درباره تامين 
قطعات در صنعت هوانوردي اظهار داش��ت: بحث تامين 
قطعات به چند گروه تقسيم مي شود. يك گروه مربوط به 
تامين قطعاتي از طريق خريد مي شود و گروه ديگر قطعاتي 
هستند كه در داخل كشور ساخته مي شوند و اجازه ساخت  
آنها وجود دارد. همچنين يكسري هم از جمله اقالم مصرفي 
هس��تند كه هر يك از اين موضوعات در زيرگروه تعريف 
شده نيازي به اختيارات و مجوزهايي دارد. رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري افزود: در بحث ساخت قطعات در حال 
ايجاد زيرساخت ها هستيم و مجوزهاي مورد نياز در حال 
صدور هستند و البته با مجوزهاي دريافت شده هزاران قطعه 
مربوط به ساخت هواپيما در حال حاضر در كشور در حال 
توليد است و در بحث س��اخت و طراحي خبرهاي خوبي 
داريم و گام هاي مهمي در اين حوزه برداش��ته شده  است.  
وي درباره محل تامين مالي اجرا و انجام 4 اقدام توس��عه 
ناوگان افزود: بخشي از تامين مالي توسط بخش خصوصي 

تامين مي شود و شركت هاي خصوصي براي انجام هر اقدام 
مرتبط با فعاليت هاي خود تامين مالي خريد يا تعميرات را 
انجام مي دهند و شركت هاي مركز تعميرات از محل فروش 
قطعات، منابع مورد نياز را تامين مي كنند. البته بخش��ي 
از سرمايه گذاري ها هم از س��وي دولت انجام شده است و 
بخشي از تامين مالي ها هم محقق شده اند. محمدي بخش 
همچنين درباره تاخير در انتشار و ابالغ دستورالعمل حقوق 
مسافر و گفته هايي مبني بر اينكه اين دستورالعمل به نفع 
شركت هاي هواپيمايي در حال تغيير است، تاكيد كرد: به 
هيچ وجه اينگونه نيست كه اين دستورالعمل و آيين نامه 
به نفع شركت ها تغيير كرده باشد و تغييرات حتما به نفع 
مسافران است و اگر تدوين و تنظيم آن زمان بر شده به اين 
دليل بوده كه بايد مطابق با آيين نامه هاي بين المللي، آيين 
نامه هاي داخلي، حقوق مسافر، حقوق عامه، حقوق جزا و... 
تنظيم شود كه پيچيدگي هاي زيادي دارد. به طور قطع به 
دنبال اين هستيم بخش عمده اي از موضوعات مطرح شده 
در اين دستورالعمل به نفع مردم كشور تغيير كند چراكه 
مردم بايد از اين ظرفيت قانوني اس��تفاده كنند و اين براي 
س��ازمان هواپيمايي موضوع بس��يار مهمي است.  معاون 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به تغييرات انجام شده به نفع 
مس��افران و مردم گفت: از جمله تغييرات انجام شده اين 
است كه در بحث پرداخت استرداد، در بحث تاخيرات و لغو 
پروازها مالحظاتي در نظر گرفته و جريمه شركت ها نسبت 
به گذشته تغيير كرده و افزايش يافته است. اين اقدامات هم 
جنبه بازدارندگي دارند و هم اينكه اگر مردم در اين موارد 
دچار زياني شدند از اين محل بخشي از ضرر آنها جبران شود.



وضعيت رجيس��تري آيفون ۱۴ مش��خص نيس��ت 
و عالقه من��دان ب��ه داش��تن آخرين گوش��ي اپل در 
ايران، هنوز س��ردرگم هس��تند. آخرين اظهارنظرها 
پيرامون رجيستري آيفون توسط اتحاديه فروشندگان 
دس��تگاه هاي صوتي و تصويري مطرح ش��ده است. 
رييس اين اتحاديه به مردم توصيه كرده تا آيفون ۱۴ 

نخرند چرا كه اين گوشي قرار نيست رجيستر شود.
شرايط رجيستري آيفون ۱۴ پيچيده شده، گمرك 
گوش��ي هاي مس��افري را ارزش گذاري كرده ولي 
رجيستري آن هنوز امكان پذير نيست. از سوي ديگر 
فروش��ندگاني كه به صورت مسافري اين گوشي ها 
را وارد كرده ان��د، تأكيد دارند كه رجيس��تري اين 
موبايل ها به زودي فعال مي ش��ود و از آن سو سامانه 
همتا بيانيه داده است كه هيچ مدلي از آخرين سري 
آيفون، رجيس��تر نش��ده و همگي قاچاق هستند. 
سهم گوش��ي هاي اپل در بازار موبايل ايران هميشه 
در بخش واردات مس��افري، بيش��تر بوده و اين بار 
هم از اين قاعده مس��تثني نيس��ت. اما حاال به نظر 
مي رسد كه واردات مس��افري آيفون ۱۴ با مشكل 
مواجه شده و اين سوال مطرح است كه باالخره اين 
گوشي كي رجيستر مي شود. چندي پيش ابراهيم 
درستي، نماينده اسبق وزير صمت در اصناف كشور، 
در گفت وگو با تجارت نيوز با اشاره به اينكه در حال 
حاضر آيفون ۱۴ در بازار به ص��ورت فراوان موجود 
اس��ت، گفت: »حدود ۳۰۰ هزار گوشي آيفون ۱۴ 
دس��ت مصرف كننده اس��ت كه غالبًا از طريق رويه 
مس��افري يا قاچاق وارد كشور ش��ده اند.« تكليف 
صدها هزار دارنده اين گوشي در ايران هنوز به طور 
دقيق مشخص نيست؛ هرچند مي توان با مروري به 
اظهارات و وقايعي كه پيرام��ون آيفون ۱۴ رخ داده 

است، تا حدي آينده آن را حدس زد.

  آيفون ۱۴ مسافري كه اظهار شده باشد
 كاالي قاچاق نيست

در هفته هاي گذشته سامانه همتا خبري مبني بر اينكه 
گوش��ي هاي آيفون ۱۴ كه در ايران هستند، همگي 
قاچاق بوده و رجيستر نشده اند، منتشر كرد. اين بيانيه 
بازار اين گوشي را در ماه گذش��ته در ايران تكان داد، 
هرچند چند روز پس از انتشار اين بيانيه، سخنگوي 
وزارت صمت اعالم كرد روند رجيس��تري آيفون ۱۴ 
در حال انجام اس��ت و نتيجه آن بزودي اطالع رساني 
خواهد شد و البته اين »بزودي« هنوز فرا نرسيده است؛ 

هرچند كه او تأكيد كرد واردات مسافري گوشي آيفون 
۱۴ انجام شده و وزارت صمت براي آن راه  حل نقطه اي و 

محدود انديشيده و به آن رسيدگي خواهد كرد.

     ارزش گذاري آيفون ۱۴ در سامانه گمركي
در مبادي ورود به كش��ور، اين گوش��ي در ابتدا ثبت 
مي ش��ود و حتي ارزش گذاري آيفون ۱۴ در سامانه 
پنجره واحد گمركي انجام شده است. تفاوت اينجاست 
كه در حال حاضر مانند قبل، هر مسافر مهلت يك ماهه 
ندارد تا گوش��ي خود را ثبت كند و پرداخت گمركي 
آن را انجام دهد؛ بلكه بايد به صورت آني گوشي را در 
فرودگاه اظهار كند. اين كار باعث مي ش��ود تا مانند 
سابق، نتوان با پاسپورت مسافرين ديگر، گوشي را در 
شبكه به ثبت رس��اند. پس مي توان گفت وارد كردن 
مسافري گوشي آيفون ۱۴، قاچاق به حساب نمي آيد؛ 
البته به ش��رط آنكه در مبادي گمركي اظهار ش��ده 
باشد. اما در هر حال نبايد فراموش كرد كه هر مسافر 
در س��ال فقط يك گوشي مي تواند با خود وارد كند و 
طبق قوانين جديد، پرداخت عوارض گوشي هم بايد 
با كارت بانكي به اس��م مسافر صورت بگيرد. با وجود 
اين؛ رويه تجاري اين محصول هنوز شروع نشده است.

  مشكلي از سمت واردكنندگان شركتي 
وجود ندارد

محمدرضا عاليان، س��خنگوي انجمن واردكنندگان 
موبايل تأكيد دارد كه هنوز روي��ه تجاري وارد كردن 

آيفون ۱۴ مش��خص نش��ده و آنها هر روز پيگير اين 
موضوع هستند. به گفته عاليان، تا به امروز هيچ شركتي 
مجوز واردات تجاري آيفون ۱۴ را نگرفته است و دليل 
آن هم اصاًل مشخص نيست: »ما پيگيري زيادي كرديم، 
ولي به ما هيچ اطالعي داده نش��ده است كه چرا اين 
مجوز صادر نمي شود. داليل مختلفي مي تواند پشت 
اين موضوع باشد، اما به ما هيچ دليل رسمي اعالم نشده 
است.« مواردي مانند كمبود ارز يا سياست هاي دولت 
و مجلس در قبال گوشي امريكايي مي تواند از جمله 
داليل عدم واردات رسمي آيفون ۱۴ باشد؛ اما به نظر 
مي رسد فعاًل هيچ دليل مشخصي اعالم نشده است. 
 فروش��ندگان خرد موبايل كه گوشي هاي آيفون ۱۴

 را به صورت مس��افري وارد كشور كرده اند، همچنان 
باور دارند كه دود مش��كالت بر س��ر رجيستر نشدن 
گوشي هاي مس��افري آيفون ۱۴، از چندين جا بلند 
مي شود و يكي از آنها، اقدامات واردكنندگان رسمي 
است. عاليان همچنين درباره اينكه آيا واردكنندگان 
رسمي مانع از واردات گوش��ي به صورت مسافري 
و ثبت ش��دن آن در بازار ش��ده اند يا خي��ر، گفت: 
»فروش آيف��ون به صورت تجاري اص��اًل رقابتي با 
آيفون به صورت مسافري ندارد. اين راهي است كه 
اگر باز ش��ود، براي هر دو گروه باز مي شود. در واقع 
ه��رگاه بتوانيم رويه تج��اري را راه بيندازيم، قطعًا 
رويه مس��افري هم راه خواهد افتاد. اين ش��ائبه كه 
واردكنندگان رسمي مانع از تحقق واردات مسافري 
و رجيستري گوشي هاي جديد اپل هستند، درست 

نيست و گير اين موضوع ربطي به ما ندارد.«

  ارزش گذاري انجام شده
اما امكان رجيستري نيست

فروش��ندگان موبايل تأكي��د دارد كه آنه��ا هنگام 
وارد كردن گوش��ي از گمركات كش��ور، با مشكل يا 
هشداري مواجه نشدند؛ چرا كه آيفون ۱۴ در پنجره 
واحد خدمات گمركي تعريف ش��ده و قيمت گذاري 
هم شده است. فروش��نده اي به ديجياتو گفته: »در 
روزهاي اول اين گوش��ي اصاًل قيمت گذاري نش��ده 
بود. س��پس قيمت اش��تباهي روي آن خ��ورد و در  
نهايت اصالح ش��د و قيمت ۱۱۹۰ دالر ثبت شد. در 
حال حاضر هم گوش��ي ها به راحتي در گمرك ثبت 
مي شوند و به ما وعده داده مي شود كه بزودي مشكل 
رجيس��تري حل خواهد شد.« از طرف ديگر گمرك 
فرودگاه امام مشكل را مربوط به سامانه همتا مي داند 
و مي گويد خريداران مي توانند در فروشگاه و در دفتر 
رياست، شكايت خود را ثبت كنند تا شايد اين موضوع 
پيگيري شود. به نظر مي رسد اگر تعداد اين شكايات 
بيشتر باشد، احتمال رسيدگي به آن نيز قوت خواهد 
گرفت. يكي ديگر از فروشندگان موبايل كه واردات 
مسافري آيفون انجام داده است، مي گويد مدل هاي 
متنوعي از انواع گوشي ها در بازار موبايل كشور وجود 
دارند كه عمدتًا به صورت مسافري وارد شده اند و اصاًل 
رويه تجاري ندارند: »گوشي هاي موتوروال يا پيكس 
و حتي فولد ۴ سامس��ونگ با همين رويه وارد كشور 
مي شوند و هيچ مشكلي براي رجيستري ندارند. حتي 

مدل هايي كه اصاًل در گمرك و همتا تعريف نشده اند 
را مي توان به راحتي درخواس��ت ثب��ت داد و پس از 
بررس��ي چند روزه، آنها هم وارد چرخه رجيستري 
در كشور مي شوند. چطور تكليف رجيستري گوشي 
بزرگ ترين برند موباي��ل در دنيا كه هواداران زيادي 
هم در ايران دارد، تا به امروز مشخص نشده است؟« 
اين فروش��نده تأكيد دارد كه تنها كمك دولت تا به 
امروز براي گوش��ي هاي آيفون ۱۴ مسافري كه وارد 
كشور ش��ده اس��ت، اين بوده كه دوره خاكستري، 
يعني آن دوره يك ماه هاي را كه بدون رجيس��تري 
در ش��بكه موبايل، آنتن دهي به اين گوشي ها تعلق 
خواهد گرفت، تمديد كرده اس��ت: »ما از اوايل مهر 
اين گوشي ها را وارد كرده بوديم و استرس اينكه مدت 
يك ماهه  فعاليت آنها بدون ثبت در شبكه تمام شود و 
گوشي ها ديگر هيچ وقت در شبكه رجيستري شوند، 
براي همه خريداران و دارندگان اين گوشي ها وجود 
داشت. هيچ كس هم پاسخگوي سوال ما نبود. حاال 
اين مدت به طور خودكار تمديد شده است، اما بازهم 
تكليف رجيستري مشخص نيس��ت و باز در اواخر 
اين ماه، اين چالش براي همه گوشي هايي كه وارد 
شده اند، وجود دارد.« او اشاره مي كند كه دولت به 
احتمال زياد، اگر نتواند به جمع بندي واحدي براي 
رجيس��تري اين گوش��ي ها تا پايان اين ماه برسد، 
مج��دداً اين دوره را تمديد مي كن��د؛ موضوعي كه 
چندان دور از ذهن هم نيس��ت. عدم اجازه واردات 
گوش��ي آيفون ۱۴ باعث شده كس��به فعال در اين 
زمينه ضررهاي زيادي را در اين وضعيت اقتصادي 
ببينند. اين موضوع به حدي گران تمام ش��ده است 
كه بر اساس برخي شنيده ها، تعدادي از كسبه هاي 
بازاره��اي موباي��ل و فروش��ندگان آن اعتراضات 
زيادي در اتحاديه هاي مربوطه و واحدهاي صنفي 

داشته اند تا اين مشكل برطرف شود.

   در نهايت آيفون ۱۴ بخريم يا نه؟
واقعيت اينجاست كه خريد آيفون ۱۴ در حال حاضر 
يك ريسك است و با يك سري اقدامات مي توان ريسك 
آن را كاهش داد. ما دو نوع واردات گوشي آيفون ۱۴ در 
ايران داريم؛ يكي گوشي هايي كه به صورت مسافري 
وارد ش��ده و در گمرك اظهار شده اند و در حال حاضر 
به صورت موقت دوره خاكستري آنها تمديد مي شود. 
در واقع دارن��دگان اين گوش��ي ها ب��ا خارج كردن و 
وارد كردن س��يم كارت مي توانند س��ي روز از گوشي 
خود اس��تفاده كنند و اين موض��وع از مهرماه تا امروز 
انجام ش��ده اس��ت. وزارت صمت هم تأكيد كرده كه 
تكليف رجيستري اين گوش��ي ها كه از فرودگاه وارد 
شده اند، بزودي مش��خص خواهد شد. پس اگر قصد 
خريد اين مدل گوش��ي را داريد، بهتر است خودتان 
به صورت مسافري آن را وارد كنيد؛ چرا كه تنها با كارت 
بانكي صاحب پاسپورت مي توانيد پرداخت گمركي آن 
را انجام دهيد. اما از آن سو عده زيادي از خرده فروشان، 
آيفون ۱۴هاي��ي را وارد بازار كرده ان��د كه به صورت 
چمداني و عمدتًا از مرزهاي عراق وارد كشور شده است. 
اين فروشندگان با خيال اينكه مانند سابق مي توانند 
با استفاده از پاسپورت مسافران ديگر، گوشي ها را در 
شبكه رجيستر كنند، اقدام به واردات انبوه اين مقدار 
گوشي كرده اند. با اين حال به نظر مي رسد عزم دولت 
براي مقابله با اين گوش��ي ها بس��يار باالست و حتي 
اجازه رجيستري موقت هم به اين گوشي ها نمي دهد. 
شنيده مي شود هزاران مدل از اين گوشي ها در بازار 

وجود دارد كه در حال حاضر از كار افتاده اند.
از همي��ن رو، خري��د گوش��ي هاي آيف��ون ۱۴ از 
خرده فروشان، ريسك هايي به همراه دارد؛ با اين حال 
دوستداران اپل آنقدري به اين برند وفادار هستند كه 
احتمااًل اين ريسك ها را به جان خريده و اين گوشي را 
بين ۵۰ تا ۹۰ ميليون تومان، تهيه مي كنند. اما اينكه 
اس��تفاده از فناوري روز كمپاني اپل براي آنها با اين 
حد از ممنوعيت مواجه شده، مشكلي است كه پاسخ 
شفافي براي آن وجود ندارد و به نظر مي رسد زمان كه 
بگذرد، همه چيز به طور دقيق تر مشخص خواهد شد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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از تجربه آلمان براي
تست سيستم هشدار درس بگيريم

ظهر روز چهارشنبه شانزدهم آذرماه امسال بود كه پيامي 
تحت عنوان »هش��دار زلزله« روي گوشي تلفن همراه 
برخي از شهروندان نقش بست و از آنان خواست كه آرام 
باشند و پناهگاهي را در اطراف محل حضور خود پيدا كنند 
كه در نهايت، معلوم شد اين پيام نادرست بوده است. به 
گزارش ايسنا، بنا بر توضيحاتي كه ارايه شد، تيم تحقيقاتي 
همراه اول در حال اقدام فني بودند كه براي شرايط بحراني 
مثل سيل و زلزله پيام هشدار ارسال كنند. زماني كه اين 
كار آماده شد در گروه فني خودشان مي خواستند به صورت 
آزمايشي اين پيام را ارسال كنند، ولي به دليل غفلت فني، 
اين پيام براي برخي شهروندان ارسال شد. اتفاق مذكور 
بهانه اي ش��د تا در اين گزارش، تجرب��ه آلمان در زمينه 
سيستم هشدار اضطراري و برگزاري روز هشدار ملي در اين 
كشور به منظور تست آمادگي و درستي عملكرد سيستم 
هشدار در صورت وقوع شرايط فوق العاده را بررسي كنيم. 
در روز هش��دار ملي ۲۰۲۲ آلمان كه پنجشنبه گذشته 
برگزار شد، دولت مركزي، ايالت هاي اين كشور به همراه 
مناطق روستايي، مناطق شهري و شهرداري ها، در يك 
مانور مشترك، دستگاه هاي هشدار خود را تست كردند. 
در ساعت ۱۱ به وقت آلمان، همه دستگاه ها و نيروهاي 
عملياتي شركت كننده در اين مانور، به صورت همزمان 
دس��تگاه هاي هشدار مختلف ش��امل راديو، تلويزيون، 
تابلوهاي نمايش ديجيتالي يا اپليكيشن هاي هشدار را 
فعال كردند. با اين كار، رويه هاي فني به كار گرفته شده 
در صورت اعالم هشدار و خود دستگاه هاي هشدار دهنده 
چك شدند تا عملكرد درس��ت و نقاط ضعف احتمالي 
آنها بررسي شود. متعاقب آن، مقرر شد مقامات مسوول 
اقدامات الزم را براي بهبود سيستم انجام داده و سيستم 

هشدار عمومي را مطمئن تر و بدون عيب و نقص كنند.

    در روز هشدار ملي چه اتفاقي مي افتد؟
روز هش��دار عمومي در آلمان با ه��دف مطلع كردن 
مردم اين كش��ور درباره هشدار عمومي برگزار شده و 
به اين ترتيب، آگاهي عمومي درب��اره اين موضوع را 
باال مي برد. در اين روز، هشدار آزمايشي در قالب يك 
متن هشدار، به همه نشردهندگان هشدار شامل راديو، 
تلويزيون و فراهم كنندگان اپليكيشن كه به سيستم 
هشدار متصل هستند، ارسال شد و اين نشردهندگان، 
هشدار آزمايشي را به دستگاه هايي مانند تلويزيون، 
راديو و تلفن هاي هوشمند كه افراد مي توانند از طريق 
آنها پيام هاي هشدار را خوانده يا بشنوند، ارسال كردند. 
همزمان دستگاه هاي هشدار عمومي مانند خودروهاي 
مجهز به بلندگو و آژيرها در سطح ايالت هاي فدرال، 

مناطق شركت كننده و شهرداري ها، به كار افتادند.

    هشدار چگونه منتشر مي شود؟
پيام هشدار حاوي اطالعات مهمي است و بايد تا حد امكان، 
توسط افراد زيادي شنيده يا خوانده شود. بنابراين، پيام 
هشدار از طريق بسياري از دستگاه ها و كانال هاي هشدار 
مختلف مانند راديو و تلويزيون، وب سايت ها، شبكه هاي 
اجتماعي، اپليكيش��ن هاي هش��دار، تابلوهاي نمايش 
ديجيتالي، خودروهاي مجهز به بلندگو يا آژير منتش��ر 
مي شود. شمار زياد دستگاه هايي كه براي انتشار هشدار 
استفاده مي شوند، به منظور اطمينان از انتشار آن در ميان 
عده زيادي از مردم است. به عنوان مثال، اگر شهرداري، 
آژير هشدار را به صدا درنياورد، دستگاه هاي هشدار ديگر 
در صورت وجود خط��ر، مردم را مطلع مي كنند. بعالوه، 
دستگاه هاي هشدار جديد مرتبا بررسي، ساخته و به كار 
گرفته مي شوند. آماده سازي الزم براي روز هشدار توسط 
دولت فدرال و ايالت هاي فدرال آلمان با همكاري مقامات 
محلي انجام مي گيرد. در سطح فدرال، مسووليت بر عهده 
اداره فدرال حفاظت مدني و كمك در باليا )BBK( است، 
در حالي ك��ه ايالت هاي فدرال، اين وظيف��ه را به وزارت 
كشور خود محول مي كنند. در سطح شهرداري، اين 
مسووليت بر عهده مقامات محلي كنترل باليا است.

    مشكالتي كه با تست آزمايشي 
سيستم هشدار نمايان شد

اما در مانور امسال كه پنجشنبه گذشته برگزار شد، مشكالت 
مختلف در سيستم هشدار اضطراري آلمان شناسايي شدند. 
قرار بود همه كاربران تلفن همراه با اتصال يا بدون اتصال 
به اينترنت، پيام هشدار دريافت كنند. اما گوشي بعضي از 
كاربران تلفن همراه، هشداري نگرفتند. حتي هشداري 
كه براي س��اعت ۱۱ و ۴۵ دقيقه صبح برنامه ريزي شده 
بود، به دس��ت همه نرسيد. طبق اطالعات اوليه، بسياري 
از مشتركان شركت تلكوم، هشداري دريافت نكردند. 

واتس اپ به قابليت امنيتي 
ارسال محتواي متني يك بار 

قابل مشاهده مجهز مي شود
واتس اپ به ويژگي امنيتي جديدي مجهز مي شود كه 
به موجب آن كاربران مي توانند پيام هاي متني يك بار 
قابل مش��اهده را براي مخاطبان خود ارسال كنند. 
واتس اپ به ويژگي امنيتي جديدي مجهز مي شود 
كه به موجب آن كارب��ران مي توانند پيام هاي متني 
يك بار قابل مش��اهده را براي مخاطبان خود ارسال 
كنند. گيرنده پيام متني، امكان گرفتن اسكرين شات، 
كپي كردن پيام يا فوروارد كردن آن را ندارد و پيام بعد 
از دريافت توسط گيرنده، حذف مي شود. اين ويژگي 
به حفظ حريم خصوصي كارب��ران كمك مي كند. 
مردادم��اه امس��ال، واتس اپ قابليت امنيت��ي را در 
دسترس كاربران نسخه بتا قرار داد كه به موجب آن، 
آنها مي توانستند عكس ها و ويديوهاي يك بار قابل 
مش��اهده را براي مخاطبان خود ارسال كنند. نكته 
جالب توجه در مورد اين ويژگي آن است كه گيرنده 
اجازه گرفتن اسكرين شات از عكس دريافتي يك بار 
قابل مشاهده يا امكان ذخيره كردن آن را ندارد. قابليت 
مذكور، تنها از ارس��ال عكس يك بار قابل مش��اهده 
پشتيباني مي كرد و چنين امكاني براي محتواهاي 
متني در دس��ترس نبود. اكنون براساس اطالعات 
 ،WABetaInfo منتشر شده از سوي وب س��ايت
كاربران واتس اپ نسخه بتا ۲.۲۲.۲۵.۲۰ اندرويدي 
مي توانن��د محتواهاي متني يك بار قابل مش��اهده 
براي مخاطبان خود ارس��ال كنن��د. دريافت كننده 
امكان ذخيره، كپي ك��ردن، فوروارد كردن يا گرفتن 

اسكرين شات از اين محتواهاي متني را ندارد. 

كاري كه تورم  با ايرانيان مي كند
ت��ورم و ناپايداري اقتص��ادي مي تواند تمام طيف يك 
جامعه رانابود كند. از تضعيف و بي انگيزگي فرد، تضعيف 
بنيان خانواده و تضعيف يك قشر گرفته تا عموم مردم را 

تحت تاثير قرار دهد.
هدف ديگرم روشن كردن ذهن شخص خواننده  است. 
اينكه بدانيد اگ��ر اين عالئم رفتاري ب��اال را داريد، اگر 
احساس اظطراب و روان پريشي و افسردگي و... داريد 
اينها واكنش طبيعي فيزيك و روان ش��ما به ش��رايط 
اقتصادي موجود كش��ور ماست. اين يك رفتار انساني 
است كه اگر مردم سوييس هم اينجا بودند به آن دچار 
مي شدند مشكل از مردم نيست و آنها نبايد خود را مقصر 
خشم و نارضايتي بدانند. مشكل از جاي ديگري است؛ از 
نظام تصميم سازي هاي اقتصادي كه تورم را مي آفريند 

و به آن شكل مي دهد.

وضعيترجيستريآيفون۱۴درايرانمشخصنيست

سردرگمي خريداران گوشي هاي پرچمدار

 شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه ارزش ها 
و ریشله های انقالب اسلالمی و اسالم ناب 
باید تبیین شود، گفت: هجمه مبانی اخالقی 

مرحله جدیدی از جنگ نرم دشمنان است.
دکتر نادر نوروزی شهردار کالنشهر کرمانشاه 
در نخسلتین جلسه نشسلت جهاد تبیین 
در شهرداری کرمانشاه با اشاره به تأکیدات 
مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین 
و همچنین معنای لغلوی جهاد که به معنای 
تلالش و تبیین به معنای بیان کردن اسلت، 
اظهار داشلت: منظور مقام معظلم رهبری 
از جهاد تبییلن بیان ارزش ها و ریشله های 
انقالب اسالمی و اسالم ناب است. وی با اشاره 
به اینکه رسلانه های معاند تصویر غلطی از 
گذشته را برای نسل جوان امروز ترسیم کرده، 
افزود: برای بیان ارزش هلای امروز باید یک 
تصویر و زمینه واقعی برای نسل های جدید 

ترسیم شود.
شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه 
دین زدایی از دوران رضا شلاه آغاز شد و در 

دوران محمدرضلا پهلوی هلم ادامه یافت، 
تصریح کرد: اسلتقالل و هلر نمونه دیگری 
از ایسلتادگی، هزینله دارد. وی ادامله داد: 
امروز جمهوری اسلالمی در دنیا اقتدار دارد 
و دشلمنان این انقالب با بکارگیری شلبکه 
صد در صد سلعودی و نوکر آمریکا به دنبال 
ضربه به افکار مردم و خدشله دار کردن این 

اقتدار هستند.
دکتر نوروزی با اشاره به اتفاقات و ناآرامی های 
اخیر، خاطرنشان کرد: برخالف هزینه های 
انجلام شلده و همله هجمه های رسلانه ای 
دشلمن باز هم می بینیم کسانی که به دنبال 

هنجارشلکنی و ضربله به ارزش هلا در این 
اتفاقات بودند اقلیت هستند.

وی ادامله داد: اسلاس و بنیلان خانواده های 
و  هنجارشلکنی  بلا  مخالفلت   ایرانلی 
حرمت شکنی است. شهردار کرمانشاه از دفاع 
مقدس به عنوان بهترین مثلال برای روحیه 

ایستادگی و از خودگذشتگی مردم یاد کرد.
وی به هجمه فرهنگی دشلمنان بعد از ایام 
دفلاع مقدس و تأکیلدات رهبلر انقالب در 
۲دهه گذشته اشلاره و خاطرنشان کرد: اوج 
هجمه های رسلانه ای و فرهنگی دشلمنان 
امروز با استفاده از فضای مجازی و هجمه علیه 

مبانی اخالقی تجلی یافته است.
دکتلر نلوروزی با اشلاره به اهمیلت قدرت 
ارتباطلات در دنیای املروز، تاکیلد کرد: با 
قدرت ارتباطات می شود سلایر جوامع را با 
خود همفکر کلرد و تاثیر زیلادی در جوامع 
دیگر گذاشت. وی در پایان یادآور شد: جهاد 
تبیین از داخل منازل خود ما باید آغاز شود و 

ارزش ها تبیین کرد.

دکترنادرنوروزیشهردارکرمانشاه:

ارزش ها و ريشه های انقالب اسالمی و اسالم ناب بايد تبيين شود/ هجمه به 
مبانی اخالقی مرحله  جديدی از جنگ نرم دشمنان است

شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر در نظر دارد به منظور اجراي پروژه ذیل مطابق مشخصات زیر نسبت به انتخاب پیمانكار ذیصالح اقدام نماید، لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت كه داراي سابقه كاري مرتبط هستند 
دعوت مي شود از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت8 براي خرید اسناد ارزیابي كیفي و اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تجديد آگهي مناقصه عمومي  همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( 
وزارت نیرو 

شركت مدیریت منابع آب ایران
شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر

نوبت اول

۱-  قیمت خرید اسناد ارزیابي و مناقصه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد كه مي بایست به حساب شماره IR 6۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۳۴۰۳۰۱88۱8 به نام تمركز وجوه درآمد شركت آب منطقه اي بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ایران و شناسه حساب ۳۱5۱۰۳۴7۳۲۹5۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واریز و فیش واریزي آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحویل گردد.

۲-  ضمانتنامه شركت در مناقصه مي بایست به صورت ضمانتنامه بانكي یا واریز وجه نقد به شماره حساب IR ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۳۴۰6۳75۹8۳ و شناسه حساب ۹۴۱۲۹5۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به نام تمركز سپرده جاري 
شركت آب منطقه اي بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران ارایه گردد.

۳- آخرین مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونیكي در سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح روز یكشنبه مورخ ۱۰/۰۴/ ۱۴۰۱ مي باشد.
توجه: تنها پاكت الف )تضمین شركت در مناقصه( عالوه بر فایل الكترونیكي مي بایست به صورت فیزیكي به دبیرخانه محرمانه شركت آب منطقه اي بوشهر )دفتر حراست( تحویل گردد.

۴- پاكت ها در ساعت ۱۰ صبح روز یكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ گشوده خواهد شد. حضور یك نفر نماینده از طرف پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهاد آزاد است.
5- هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- كلیه اسناد ارزیابي و مناقصه و مدارك ارایه شده مي بایست به مهر )الكترونیكي( و امضاء مجاز تعهدآور )امضاي دیجیتالي( برسد.

8-  ارایه كد شناسایي ملي الزامي مي باشد.
۹- ارایه گواهي صالحیت ایمني توسط پیمانكاران الزامي مي باشد.

۱۰-  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: ۳ ماه

محل تامین اعتبارتضمین شركت در مناقصه )ریال(رشته و حداقل پایهمدت اجرامحل اجرامنابع برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصهشماره فراخوانردیف

پر و مسلوب  المنفعه نمودن ۱5۰ حلقه ۱۲۰۰۱۰۰۱۴۳۱۰۰۰۰۲۲
اعتبارات ملي5۱/۱7۱/۰۰۰/۰۰۰- آب6 ماهاستان بوشهر۲۳/۴۱۴/۴۰۰/۰۰۰چاه غیرمجاز در سراسر استان بوشهر



تعادل|
موض��ع اخير چين در قب��ال جزاير ايران��ي تنب بزرگ، 
تنب كوچك و ابوموسي و حمايت اين كشور از ادعاهاي 
امارات در مورد اين س��ه جزيره، اين پرسش مهم را براي 
افكار عمومي ايجاد كرد كه واكنش دولت به اقدام چيني ها 
به خصوص در حوزه خودرو چه خواه��د بود؟ آيا واردات 
خودرو از چين ممنوع مي شود؟ دليل طرح اين پرسش 
واكنش چندي پيش وزارت صمت به موضع فرانسوي ها 
در قبال اعتراضات در ايران بود. حدود يك ماه پيش بود كه 
اين وزارتخانه در واكنش به ديدار رييس جمهور فرانسه با 
يكي از افراد اپوزيسيون و همچنين مواضع دولت اين كشور 
در قبال اعتراضات در ايران، واردات خودروهاي فرانسوي 
را ممنوع اعالم كرد. حال اما وزارت صمت در واكنش به 
ابهامات مطرح شده در مورد واردات خودروي هاي چيني 
و قياس آن با ممنوعيت واردات خودروهاي فرانس��وي 
به كش��ور توضيحاتي ارايه و عنوان كرده كه فرانسوي ها 
سهمي در بازار بزرگ خودروي كشورمان نخواهند داشت 
و واردات هرگونه خودرو از اين كشور ممنوع خواهد بود اما 
اين ممنوعيت شامل كشوري نظير چين كه پروژه هاي 
مختلفي با صنعتگران كشور دارند نيست. بنابه اعالم وزارت 
صمت، ممنوع شدن واردات خودرو از چين، خميرمايه 
سياس��ي دارد. اگرچه از منظر اقتص��ادي، ممنوعيت و 
محدوديت واردات خودرو از ديگر كشورها معنا ندارد، اما 

مساله برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است.

    رفتار چيني ها و پاسخ صمت 
در بند ۱۲ بيانيه مش��ترك رييس جمهور چين و سران 
ش��وراي همكاري خليج فارس كه جمعه گذشته صادر 
شد، آمده بود: رهبران از تمامي تالش   هاي مسالمت   آميز 
شامل ابتكارها و پيش��نهاد   هاي امارات براي رسيدن به 
راهكار صلح آميز براي حل مساله سه جزيره تنب بزرگ، 
تنب كوچ��ك و ابوموس��ي از راه مذاك��رات دوجانبه بر 
مبناي قوانين بين المللي، حمايت مي كنند. اين بيانيه 
جدا از اينكه موج��ي از واكنش هاي منفي را به خصوص 
در شبكه هاي اجتماعي به دنبال داشت، به طوريكه اين 
پرسش طرح شد كه دولت ايران چه پاسخي به چيني ها 
به ويژه در حوزه»خودرو« خواهد داد؟ البته دليل طرح اين 
پرسش واكنش تند چندي پيش وزارت صمت به موضع 
فرانسوي ها در قبال اعتراضات در ايران بود. حدود يك ماه 
پيش بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش 
به ديدار رييس جمهور فرانسه با يكي از افراد اپوزيسيون 
و همچنين مواضع دولت اين كشور در قبال اعتراضات در 
ايران، واردات خودروهاي فرانسوي را ممنوع اعالم كرد. 
هرچند وزارت صمت ابت��دا اعالم كرد دليل ممنوعيت 
ورود خودروهاي فرانس��وي، رفتار پژوسيتروئن و رنو در 
دوران تحريم است، اما چندي بعد، وزير صمت خود نيز به 
ماجراي مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ايران 
و نقش آن در ممنوع الورودي خودرو از اين كشور، تلويحا 

اش��اره كرد. از طرفي، تا قب��ل از آن ديدار رييس جمهور 
فرانس��ه و مواضع اين كش��ور، خودروهاي فرانسوي در 
صدر ليست واردات قرار داشتند، بنابراين ممنوعيت ورود 
آنها پس از اين اتفاقات، نشان داد كه اين ممنوع الورودي 
ربطي به رفتار خودروس��ازان فرانسوي در دوران تحريم 
ندارد. حاال با توجه به بيانيه اخير چيني ها و دخالت آنها در 
تماميت ارضي ايران، در مقام مقايسه بايد گفت كه اتفاق 
قبلي )ديدار رييس جمهور فرانس��ه با اپوزيسيون( قابل 
مقايسه با اقدام اخير چيني ها مبني بر دخالت در تماميت 
ارضي ايران نيس��ت. حال اما وزارت صمت در واكنش به 
ابهامات مطرح شده در مورد واردات خودروي هاي چيني 
و قياس آن با ممنوعيت واردات خودروهاي فرانس��وي 
ب��ه كش��ور توضيحاتي به ش��رح زير ارايه ك��رد. »علت 
ممنوعيت واردات خودروهاي فرانس��وي به ايران، رفتار 
خالف قرارداد و تعهدات خودروس��ازان فرانسوي پس از 
خروج امريكا از برجام است. خروج فرانسوي ها از صنعت 
خودروسازي ايران پس از دور جديد تحريم هاي امريكا 
عليه كشورمان در س��ال ۱۳۹۷، هزينه هاي زيادي را بر 
صنعت خودروسازي و قطعه سازي ايران تحميل كرد و 
سرمايه گذاري هاي انجام ش��ده را ابتر گذاشت. هرچند 
نبايد خوش بيني مفرط دولتمردان قبلي به فرانسوي ها 
را فراموش كرد كه بازار خ��ودروي ايران را راحت و آماده 
در اختيار خودروسازان فرانس��وي قرار دادند و در خيال 

خام خود تصور مي كردند فرانسوي ها به دنبال اشتغال 
جوانان ايراني هستند. با اين حال، شركت هاي فرانسوي 
همچون غالم حلقه به گوش امريكا، سريع تر از هر شركتي 
بالفاصله پس از تشر دونالد ترامپ، از ايران خارج شدند و 
تمام قراردادهاي خود با ايران و اصول توافقات بين المللي 
را زير پا گذاشتند و طرح هايشان در صنعت خودروي ايران 
و همينطور صنعت نفت را رها كردند و هيچ خسارتي هم 
ندادند و آبرويي براي آنان كه تصور مي كردند فرانسه به 
دنبال اشتغال جوانان ايراني است، باقي نگذاشتند. هرچند 
اين خروج مانع از تالش و همت صنعتگران و مهندسان 
ايراني نشد و با تالش مثال زدني خود توانستند توليدات را 
افزايش دهند، اما جبران خسارت هاي ناشي از اين خروج 
همچنان به عنوان يك مطالبه از س��وي خودروسازان و 
قطعه س��ازان ايراني باقي مانده اس��ت. اكنون كه پس از 
پنج س��ال ممنوعيت واردات خودرو به كشور، با تالش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو با سازوكار 
مش��خص اجازه داده ش��ده، ايرانيان وطن پرست قطعًا 
خواهان نقره داغ شدن همراهي كنندگان با تحريم هاي 
ظالمانه امريكايي هس��تند و تنها بلندگوهاي تبليغاتي 
غربي ها و غربزده هاي داخلي همچنان به دنبال بازاريابي 
براي فرانسوي ها هستند.  آنچه قطعي است خودروهاي 
فرانسوي در زمانه حاضر راهي به بازار كشورمان نخواهند 
يافت، زيرا شركت هاي فرانسوي نظير رنو و پژو سابقه خوبي 

در زمان اعمال تحريم ها ندارند و با وجود تعريف پروژه ها و 
سرمايه گذاري هاي مشترك، به راحتي از كشورمان خارج 
شدند. تا پيش از تحريم هاي ظالمانه امريكايي، فرانسوي ها 
با سايپا از طريق شركت پارس خودرو و با ايران خودرو از 
طريق شركت »ايكاپ« پروژه هاي مشترك تعريف كرده 
بودند، اما در ميانه راه خودروسازان ايراني را تنها گذاشتند 
و از اين طريق خس��ارت هاي زيادي به صنعت خودروي 
كشورمان وارد كردند. تا زماني كه خودروسازان فرانسوي 
اين خسارت ها را جبران نكنند، هيچ سهمي در بازار بزرگ 
خودروي كشورمان نخواهند داش��ت و واردات هرگونه 
خودرو از اين كش��ور ممنوع خواهد بود. اين ممنوعيت 
شامل كشوري نظير چين نخواهد شد، چون پروژه هاي 
مشتركي با صنعتگران ايراني تعريف نكرده بودند، قرارداد 
سرمايه گذاري نداش��تند كه آن را نيمه كاره رها كنند و 
حتي پس از تحريم هاي امريكا ني��ز روابط خود را قطع 
نكردند و به همكاري ها ادامه دادند. ضمن آنكه دولت در 
مصوبه واردات خودرو، شرايط و ويژگي هاي خودروهاي 
وارداتي را تعيين كرده و واردات منحصر به هيچ كشوري 
نخواهد بود. بنابراين ممنوع ش��دن واردات خودرو از 
چين، خميرمايه سياسي دارد.« ذكر اين نكته ضروي 
اس��ت كه از منظر اقتصادي، ممنوعيت و محدوديت 
واردات خودرو از ديگر كش��ورها معنا ندارد، اما مساله 
افكار عمومي برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است.
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افزايش بودجه تجهيزات
كمك توانبخشي بهزيستي همدان

معاون امور توانبخشي بهزيستي استان همدان گفت: با 
پيگيري هاي صورت گرفته بودجه تامين وسايل كمك 
توانبخشي استان در س��ال جاري از سه ميليارد تومان به 
پنج ميليارد تومان افزايش يافت. امير كوكاييان در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينكه توزيع عادالنه امكانات كمك 
توانبخش��ي در گروي نيازس��نجي دقيق، پايش، رصد و 
برنامه ريزي است اظهار كرد: اندام مصنوعي، ويلچر، توالت 
فرنگي، باتري سمعك، تشك مواج، عصا، واكر، سمعك و 
ساعت گويا از جمله تجهيزات توانبخشي توزيع شده بين 
مددجويان زير پوشش استان همدان در سال جاري است. 
وي با اشاره به فعاليت ۲۱ مركز روزانه بهزيستي در استان 
همدان افزود: سه مركز خدمت رساني به سالمندان، دو مركز 
توانبخشي و آموزش به معلوالن ذهني و بيماران رواني مزمن 
در طيف اوتيسم در همدان و نهاوند، يك مركز روزانه كودك 
كم شنوا و خانواده به ۹۰۶ نفر از مددجويان خدمت رساني 
مي كند. معاون امور توانبخشي بهزيستي استان همدان 
گفت: ۱۴ مركز شبانه روزي شامل شش مركز نگهداري 
معلوالن ذهني، سه مركز نگهداري سالمندان، سه مركز 
نگهداري بيماران رواني مزمن و دو خانه حمايتي كوچك 
براي سالمندان و بيماران روان ياريگر سازمان بهزيستي 
در نگهداري مددجويان هس��تند. كوكاييان افزود: يارانه 
مراكز شبانه روزي ۵۰ درصد و در مراكز روزانه ۳۵ درصد 
افزايش يافته است. وي با اشاره به اينكه نرخ معلوليت در 
استان همدان ۱.۶۶ و در كشور ۱.۸ ثبت شده است، گفت: 
۲۹ هزار و ۳۵۴ مددجو با معلوليت هاي مختلف جسمي، 
حركتي، شنوايي، ضايعه نخاعي و از كارافتادگي از خدمات 
تخصصي و حمايتي بهزيستي اين استان بهره مند هستند. 

پروژه بندر خشك استان مركزي 
در آستانه اجرايي شدن

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
گفت: در حال حاضر بندر خشك جانمايي و جلساتي در 
اين خصوص گذاشته شده و در آستانه اجرايي شدن قرار 
گرفته است.  مهرداد جهاني در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در ۸ ماهه س��ال جاري در سطح استان مركزي 
بيش از ۱۳ ميليون تن كاال جابه جا شده است. وي با 
بيان اينكه عمده ترين كاالها از شهرستان هاي اراك 
و ساوه و دليجان به اصفهان، تهران و خوزستان ارسال 
شده افزود: در اين راستا بيش از ۸ هزار بارنامه صادر شده 
است. جهاني اضافه كرد: با توجه به اينكه يكي از وظايف 
ما جابه جايي كاالهاي اساسي از بندر امام است در اين 
رابطه استان مركزي رتبه نهم كش��وري را داراست و 
روزانه ۱۲۳ دس��تگاه از اس��تان اعزام شده است. وي 
خاطرنشان كرد: اين ميزان جابه جايي از لحاظ تناژ ۲ 
درصد و از لحاظ بارنامه ۶ درصد افزايش داشته است. 

بانددولتيپارلمانبخشخصوصي
راهممحاصرهميكند؟

رزومه سازي
براي ورود به اتاق  بازرگاني

اسفندماه امس��ال، انتخابات اتاق بازرگاني شهرستان ها 
برگزار مي ش��ود و در بهار ۱۴۰۲ نيز كرسي هاي هيات 
رييسه اتاق ايران تعيين تكليف مي شوند. حال آن طور كه 
علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني، مي گويد: دولت سيزدهم 
مدتي است كه مشغول رزومه سازي براي افراد نزديك به 
خود، براي ورود به اتاق بازرگاني دارد. به گزارش تجارت نيوْز 
در حالي قرار است اسفند امسال انتخابات اتاق بازرگاني در 
شهرهاي مختلف برگزار شود كه دولت سيزدهم از ابتداي 
فعاليت خود تحركات خود را براي محاصره پارلمان بخش 
خصوصي آغاز كرده است. مسووالن و تصميم گيران اين 
دولت كه غالبًا برخاسته از دانشگاه امام صادق يا نهادهاي 
خصولتي هستند حاال قصد دارند افراد نزديك به خود را در 
رأس بخش خصوصي هم قرار دهند تا عالوه بر مجلس و قوه 
قضاييه، به عنوان دو ركن ديگر حاكميت، بخش غيردولتي 
اقتصاد را هم با خود هم سو كنند. تا جايي كه برخي فعاالن 
ات��اق بازرگاني از رزومه س��ازي دولت ب��راي افرادي كه 
تخصص، سابقه و تجربه چنداني ندارند، خبر مي دهند. 
در همين زمينه علي شريعتي، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني، به تجارت نيوز گفت: حتما انتقاداتي به شاكله 
امروز اتاق  بازرگاني وارد است. اما مي توانيم مدعي شويم 
كه قاطبه افراد از بخش خصوصي هستند. از سوي ديگر در 
انتخابات اتاق هاي مشترك اتفاقاتي مي افتد كه اميدواريم 
در انتخابات پيش روي اتاق ها رخ ندهد. او درباره جزييات 
اين اتفاقات توضيح داد: در انتخابات كس��اني ورود پيدا 
مي كنند كه فاقد رزومه يا هرگونه سابقه عملياتي هستند. 
اين افراد صرفًا با مصاحبه در چند رس��انه خاص صاحب 
رزومه ش��ده اند. اكثر آنها نيز طيف هاي نزديك به دولت 
هستند و دليل حضورشان به دليل اعمال نظرهايي است 
كه صورت مي گيرد. وي تشريح كرد: ما اعتقاد به حضور 
جوانان در عرصه هاي مختلف داريم. اما نه جواناني كه هيچ 
رزومه اي ندارند و مي خواهند با ادعاي ارتباط با فالن نهاد 
خود را وارد اتاق بازرگاني كنند. اين فعال بخش خصوصي 
ضمن تاكيد بر اينكه تمام دولت ها تالش مي كنند اتاق 
بازرگاني همراه آنها باشد، تأكيد كرد: نفوذ در اتاق بازرگاني 
محدود به اين دولت نيست. اما دولت جديد اصل را بر اين 
گذاشته است كه مديران جوان و تازه كار به كار بگمارد. 
نمي خواهد مديرانش در دولت هاي قبلي رزومه داشته 
باشند. به عالوه ممكن است شاهد تأكيد صرف بر حضور 
فارغ التحصيالن دانشگاه امام صادق در اتاق بازرگاني باشد. 
شريعتي به انتخابات پيشين اشاره و عنوان كرد: انتخابات 
اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و چي��ن نمونه بارز ادعاي 
ماست. در اين انتخابات كساني راي نياوردند كه چندين 
كمپاني، تجارت  خانه بزرگ و دفتر در چين دارند. در ازاي 
آن، برخي افراد بي هويت و ناكارآمد انتخاب شدند كه حتي 
يك سفر به چين نداشته اند. اشخاصي كه تاكنون صادراتي 
به چين يا وارداتي از اين كشور نداشتند. اين افراد صرف ارايه 
رزومه در صنايعي كه قابل رديابي نيست و به وسيله يك باند 
به اتاق راه پيدا كردند. وي خاطرنشان كرد: دولت به تحميل 
اين افراد به اتاق بازرگاني تمايل ويژه اي دارد؛ اما اينكه چقدر 
كار را پيش ببرند، بستگي به همت اعضا دارد. البته دولت 
مي تواند نفوذ خود را قه��راً هم اعمال كند. او اضافه كرد: 
بعضي از اشخاص نزديك به دولت كنوني مدام بر »كراواتي 
بودن« اعضاي اتاق بازرگاني تأكيد دارند! اما الزم است از 
اين افراد بپرسيم كدام از عامالن دستگاه هاي جاسوسي 
در ۴۴ سال اخير كراواتي بوده اند؟ اگر دولت بخواهد اتاق 
بازرگاني را به حياط خلوت خود تبديل كند، پارلمان بخش 
خصوصي كارايي خود را در بعد جهاني از دست مي دهد. 
بر اس��اس اين گزارش، انتخابات اتاق بازرگاني هر چهار 
سال يك بار برگزار مي شود. بر اساس اين انتخابات ۴۰ 
عضو براي تهران و ۱۵ عضو براي هر شهرستان تعيين 
مي شود. در اين انتخابات دو گروه امكان حضور دارند؛ 
نخست كساني كه كارت عضويت دارند و دوم صاحبان 
كارت ه��اي بازرگاني. حال به نظر مي رس��د عالوه بر 
چهره سازي از برخي جوانان نزديك به دولت بر اساس 
مصاحبه  با برخي رسانه ها، اين افراد يكي از اين شرايط 
را هم پيدا كرده اند تا ورود راحت تري به اتاق بازرگاني 
داشته باشند. حال آيا با دولتي  سازي بخش خصوصي، 

اتاق بازرگاني هويت خود را از دست مي دهد؟

پاسخ وزارت جهاد به گزارش 
»تعادل«

سردبيرمحترم روزنامه تعادل
با سالم

احتراماً؛ نظر به مطلب منتشر شده در آن روزنامه مورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ كد خبر ۱۹۴۷۶۳ باعنوان »چالش 
جديد توليدكنندگان مرغ با دولت« مقتضي اس��ت 
دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات 
وزارت جهادكشاورزي، درآن روزنامه درهمان صفحه 

وستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر شود.
برنامه ري��زي توليد در حلقه هاي مختلف گوش��ت 
مرغ ب��راي توليد پايدار بر اس��اس س��رانه مصرف 
داخلي تعريف شده )۳۲ كيلوگرم(، ذخيره سازي و 
درراس��تاي حمايت از توليد داخلي نيز در مقاطعي 
اقدام به صادرات در س��ال ۱۴۰۱ انجام شده است، 
معاونت امور توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي 
متولي توليد در بخش طيور بوده و اقدامات الزم در 
خصوص مديريت توليد و حمايت از توليدكنندگان 
محترم در اين بخش را همواره در دستور كار داشته 
است.در اين راستا نيز با توجه به برنامه ريزي توليد 
گوش��ت مرغ دركش��ور، ميزان جوجه ريزي ماهانه 
متناسب يا مصرف سرانه صورت مي گيرد، در صورت 
نوسانات پيش بيني نشده توليد و در نتيجه كمبود يا 
مازاد توليد گوشت مرغ، شركت پشتيباني امور دام به 
منظور تنظيم بازار و حفظ قيمت در محدوده قيمت 
مص��وب، موظف به عرضه يا خريد وذخيره س��ازي 

محصول گوشت مرغ مي باشد.

توليد روزانه ۵۴ تن تخم مرغ 
در همدان

معاون توسعه بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي همدان 
گف��ت: در حال حاضر ۳۱ واحد توليدي مرغ تخم گذار در 
اس��تان فعال اس��ت و روزانه ۵۰ تا ۵۴ تن تخم مرغ توليد 
مي شود.  حسين فضلي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: به 
جز شهريورماه و مقطعي از مهرماه، روزانه به طور متوسط 
۱۳۰ تا ۱۴۰ تن توليد مرغ داش��تيم. وي گفت: آبان ماه 
۲ ميليون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجه ريزي انجام ش��ده كه 
بيشتر از نياز استان است و احتمااًل ۱۸۰ تا ۲۰۰ تن توليد 
داشته باشيم. معاون توسعه بازرگاني جهاد كشاورزي استان 
همدان با بيان اينكه در حال حاضر نياز استان ۸۰ تا ۹۰ تن 
اس��ت اضافه كرد: به دليل افزايش توليد، الشه مرغ و مرغ 
زنده به ساير استان ها صادر مي شود. فضلي گفت: بخشي از 
مرغ مازاد را نيز پشتيباني امور دام طبق قرارداد و بر اساس 
قيمت گذاري كه در كميته كشوري و استاني انجام شده 
است خريداري مي كند.  وي با بيان اينكه در حال حاضر مرغ 
آرين به صورت ويژه خريداري مي شود گفت: آنچه مسلم 
است بازار قيمت را تعيين مي كند، مرغدار نهاده را با قيمت 
آزاد مي خرد و توليد هم با قيمتي كه بازار تعيين مي كند 
انجام مي شود.  معاون توسعه بازرگاني سازمان جهاد 
كشاورزي همدان افزود: در دوره قبل كه مرغدار قيمت 
مصوب را رعايت نكرد با توجه به اينكه مرغ كم و تقاضا 
بيشتر بود قيمت باالتر رفت. فضلي گفت: ۲۵ واحد 
مرغداري، پرونده تعزيراتي داشتند كه در جلسه اي 
با حضور استاندار و دستگاه هاي حاكميتي و نظارتي 
براي آنها تخفيف گرفتيم تا انگيزه اي براي توليدكننده 

شود و اين موضوع مشوق بهبود جوجه ريزي شد. 

چراوارداتخودروازفرانسهممنوعشداماازچيننه؟

بيعمليصمتبهرفتارچينيها

وزيرصنعت،معدنوتجارتاعالمكرد

عضوهياتنمايندگاناتاقتهرانپاسخميدهد

معاونصنايعحملونقلوزيرصمتابالغكرد

 زمان قطعي واردات اولين خودروها

هزينه۷برابريوارداتبهضررچهكسياست؟

قوانينجديدعرضهخودرودربورس

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انجام ثبت سفارش 
واردات خودرو كه مقرر شده توسط چهار مجموعه انجام 
شود، از واردات اولين محموله خودروهاي وارداتي در هفته 
آينده به گمرك خبر داد تا كارهاي مربوط به ترخيص آنها 
انجام شود. سيدرضا فاطمي امين روز گذشته در حاشيه 
امضاي تفاهم نامه تهيه نقش��ه راه تطبيق سياست هاي 
تجاري و ارزي ب��ا بانك مركزي، در رابطه با زمان  واردات 
اولين خودروها به كش��ور، گفت: هفته آينده  نخستين 
محمول��ه خودروهاي وارداتي، وارد كش��ور مي ش��ود. 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت با بيان اينكه از ميان ۴۰۰ 

مجموعه اي كه درخواست واردات داشته ۲۷ مورد داراي 
حداقل شرايط بوده اما تنها چهار مجموعه ثبت سفارش 
خود را كامل كرده اند كه تاييد نهايي براي واردات شده اند، 
گفت: خودروهاي يك مجموعه هفته آينده وارد گمرك 
مي شود تا امور مربوط به ترخيص را طي كند. وي تاكيد 
كرد: در تامين يك ميليارد يورو ارز مورد نياز براي واردات 
خودرو مش��كلي وجود ندارد و توافق ه��اي الزم با بانك 
مركزي صورت گرفته اس��ت. وزير صمت ضمن تاكيد 
بر اولويت اص��ل وزارت صم��ت در واردات خودروهاي 
اقتصادي، گفت: ام��ا در مرحله اول تاكي��دي روي اين 

موضوع نداريم؛ چرا كه براي ما در اين مرحله زمان واردات 
مهم است تا آن ذهنيتي كه گفته مي شود، واردات صورت 
نمي گيرد از بين برود. فاطمي امين تاكيد كرد: بنابراين در 
اين مرحله هر وارد كننده اي كه توان عقد قرارداد خودرو 
زير ۲۰ هزار يورو داش��ته، كار ثبت سفارش را آغاز كرده 
است. وزير صمت ضمن اشاره به اينكه ديگر هيچ خودروي 
ناقصي در كشور توليد نمي شود، گفت: تمامي خودروهاي 
توليدي عبور مستقيم و آماده فروش هستند، در رابطه 
با مش��كل صادركنندگاني كه با ارز آزاد مواداوليه تهيه 
مي كنند، گفت: هيچ موردي در صنعت وجود ندارد كه 

مواداوليه خود را از ارز آزاد تهيه كند. تمامي توليدكنندگان 
مواداوليه را با ارز نيما تهيه مي كنند و اگر موردي وجود 
دارد، به وزارت صمت معرفي شود. وزير صمت در پايان 
افزود: در بخش كشاورزي مشكلي درباره تفاوت قيمت 
نيم��ا و آزاد وجود دارد كه در م��ورد آن، صادركنندگان 
معتقدند صادرات با ارز نيما س��بب كاهش توان رقابتي 
مي شود و س��ودي ندارد. نيمه آذر ماه بود كه سخنگوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با اش��اره به س��رعت 
گرفتن فرآيند واردات خودرو به كشور، از رسيدن برخي 

مدل ها به پشت مرز و آغاز تبليغات براي آنها خبر داد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد كه پس از حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني و تغيير آن به نرخ نيمايي، هزينه مجوزهاي 
واردات به ۷ برابر و حق پرچم به حدود ۲۰ برابر افزايش يافته 
كه اين هزينه ها با باال بردن قيمت تمام شده محصول به زيان 
مصرف كننده نهايي تمام مي شود. احمدرضا فرشچيان، با 
انتقاد از عدم تعديل هزينه هاي ورود كاال پس از تغيير نرخ 
ارز، خواستار بازنگري در اين نرخ ها توسط وزارت صمت شد. 
احمدرضا فرشچيان درگفت وگو با روابط عمومي اتاق تهران 
گفت: وزارت صمت هزينه هايي را بابت ثبت سفارش و ورود 
كاال دريافت مي كند كه اين هزينه ها در گذشته با ضرايب 
معقولي محاسبه مي شد و قابل پذيرش بود. متاسفانه بعد 
از ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني و تغيير آن ب��ه ارز نيمايي، اين 
وزارتخانه تمام نرخ هاي خود را بر اساس اين تغيير افزايش 

داده است؛ به طوري كه در حال حاضر هزينه هاي اخذ مجوز 
واردات و ورود كاال به كشور، تقريبا به ۷ برابر افزايش پيدا كرده 
است كه اين افزايش نرخ، روي قيمت تمام شده اثر گذاشته و 
به ضرر مصرف كننده خواهد بود. او ادامه داد: البته همزمان با 
مبنا قرار گرفتن نرخ نيمايي به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني، دولت 
براي تعديل آثار اين تغيير، اقدام به كاهش برخي تعرفه ها 
كرد. اما وزارت صمت اين تعديل را در هزينه هاي مربوط به 
خود اعمال نكرده است. در عين حال، ساير وزارتخانه ها نيز 
كه هزينه هاي خود را بر اساس ارزش كاال محاسبه مي كردند، 
اكنون به رغم آنكه، ارزش كاال به ۷ برابر افزايش يافته، ضرايب 
را تغيير نداده اند و انتظار اين است كه براي كاهش هزينه تمام 
شده كاالها، در اين زمينه تجديدنظر صورت گيرد. فرشچيان 
سپس با انتقاد از آنچه به عنوان حق پرچم از فعاالن اقتصادي 

دريافت مي شود، گفت: در گذشته ۱۰ درصد از كرايه حمل 
كاال به عنوان حق پرچم براي حمايت از كش��تيراني هاي 
داخلي، به ويژه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران توسط 
س��ازمان بنادر دريافت مي شد. اين حق پرچم براي آن بود 
كه قدرت رقابت كشتيراني هاي ايران در مسيرهاي مشابه 
با خطوط خارجي حفظ شود و واردكنندگان خدمات مورد 
نياز خود را از كشتيراني هاي ايراني دريافت كنند. او افزود: 
مساله اين اس��ت كه اكنون كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران به دليل تحريم ها فعاليتي نداشته و به بسياري از بنادر 
دنيا نمي تواند سفر كند يا اجازه بارگيري در بنادر بين المللي 
را ندارد. در حقيقت شبكه گسترده كشتيراني ايران كه در 
گذشته مي توانست همه مس��يرها را پوشش دهد، تقريبا 
غيرفعال شده است؛ بنابراين اكنون چه حمايتي از آن صورت 

مي گيرد؟ از سوي ديگر، اين حق پرچم بر اساس ۱۰ درصد از 
كرايه پرداختي است كه بر اساس دالر رسمي كشور محاسبه 
 مي شد. در شرايطي كه نرخ ارز رسمي به ۷ برابر افزايش يافته 
است و كرايه هاي بين المللي پس از شيوع ويروس كرونا دو تا 
سه برابر شده است، حق پرچم نيز بسته به مسيرهاي مختلف 
بين ۱۵ تا ۲۰ برابر افزايش پيدا كرده اس��ت در حالي كه ما 
نمي دانيم اين حق پرچم براي حمايت از چه نهادي دريافت 
مي شود؟  او گفت: اين افزايش هزينه، به قيمت تمام شده 
كاال افزوده ش��ده و مصرف كننده نهايي بايد آن را پرداخت 
كند. از اين رو، اين ضابطه هم از جمله مواردي است كه بايد 
مورد بازنگري قرار گيرد. وقتي كه كشتيراني فعاليتي ندارد 
و خدماتي ارايه نمي دهد چرا بايد از جيب فعاالن اقتصادي 

و مصرف كنندگان نهايي مورد حمايت قرار گيرد؟

طبق ابالغيه وزارت صمت حداقل عرضه هر محصول در 
بورس كاال در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دس��تگاه براي دو 
خودروساز بزرگ و براي ساير شركت هاي خصوصي حداقل 
به ميزان ۵۰۰ دستگاه تعيين شد. منوچهر منطقي معاون 
صنايع حمل و نقل وزير صمت در نامه اي به شركت هاي 
ايران خودرو، سايپا، بهمن موتور و آرين پارس موتور اعالم 
كرد: نظر به عرضه محصوالت آن شركت در بورس كاال، 
الزم است در راستاي تنظيم بازار، اقدامات ذيل براي براي 

هر گونه عرضه محصوالت در بورس كاال رعايت گردد: 
۱- حداق��ل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ 
هزار دس��تگاه در هر محصول براي دو شركت بزرگ 
خودروساز و براي ساير شركت هاي خصوصي حداقل 

به ميزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲- شركت هاي خودروساز موظفند ليست خريداران 
محصوالت طي ۴۸ ماه گذشته را پيش از هر عرضه به 
بورس كاال اعالم كنند تا كليه افراد ليست تجميع شده 

مذكور و همچنين خريداران دوره هاي پيش در بورس 
كاال )ك��ه اطالعات آنها نزد س��ازمان بورس محفوظ 
است( از شمول خريد در هر عرضه جديد خارج شوند.

۳- خودروس��ازان موظفند تعهدات قانوني ابالغي 
)نظير طرح جوان��ي و...( را متناظر ب��ا عرضه ها در 

بورس كالت انجام دهند.
۴- خودروسازان موظفند برنامه ريزي الزم در خصوص 
عرضه در بورس را مطابق مجوزهاي فروش اعطا شده به 

گونه اي انجام دهند كه خدشه اي در تعهدات پيشين 
ايشان ايجاد نشود يا تعهدات معوق جديد ايجاد نشود.

۵- ه��ر گونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ ش��ده يا 
مشتقات مالي وابسته به خودرو اعم از گواهي سپرده، 
معامالت سلف و سلف موازي اس��تاندارددو يا هر نوع 
اوراق بهادار يا پشتوانه دارايي )ABS( مبتني بر خودرو در 
بورس كالت با توجه به آنكه بر تعهدات آتي هر خودروساز 
تأثير مي گذارد مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.

مديريت هوشمند تخصيص 
و توزيع عادالنه آب در سامانه 

آبرساني اصفهان بزرگ
با اجراي فاز اول پروژه مديريت هوشمند تخصيص و توزيع 
آب در سامانه آبرساني اصفهان بزرگ، توزيع عادالنه آب در 
شهرها و روستاهاي تحت پوشش طرح كه به اين سامانه 
مجهز ش��دند، صورت گرفت. مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: پروژه مديريت هوشمند 
سامانه آبرس��اني ابتدا در شهر تودشك و سپس در شهر 
خوانسار پياده سازي شد و نتايج ارزشمند آن به صورت 
مقاالت متعدد در مجالت و كنفرانس هاي متعددي ارايه 
گرديد و هم اكنون فاز اول اين پروژه، در مدار بهره برداري 
قرارگرفته اس��ت. حس��ين اكبريان افزود: آبفاي استان 
اصفهان، همواره در به كارگيري فناوري هاي نوين در صنعت 
آب و فاضالب پيشتاز بوده است به طوري كه هم اكنون اين 
شركت با كمك سامانه تله متري، امكان كنترل اتوماتيك 
كليه تاسيسات آبرساني تحت پوش��ش طرح آبرساني 
اصفهان بزرگ را دارد. وي خاطرنشان ساخت كه هم اكنون 
با توجه به قرار گرفتن سامانه تله متري در سطح مناسبي 
از پايداري و اطمينان پذيري، و نيز اهميت تحليل داده ها 
در فرآيندهاي تصميم گيري و بهبود بهره وري سازماني، 
اين شركت وارد مرحله جديدي از به كارگيري داده ها در 
اتخاذ تصميمات مديريتي و توسعه بهره وري سازماني 

در بخش بهره برداري از آب شرب شده است.
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خبرروز

شناسايي ۵۵ بيمار كوويد ۱۹ در كشور
وزارت بهداشت در اطالعيه اي از شناسايي ۵۵ بيمار كوويد۱۹ در كشور خبر داد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵۵ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۳۸ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۶۰ هزار و ۲۱۷ 
نفر رسيد. همچنين هيچ يك از بيماران كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان اين بيماري، در عدد 
۱۴۴ هزار و ۶۵۸ نفر ثابت ماند. تاكنون ۷ ميليون ۳۳۵ هزار و ۵۳۷ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۶۱ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر صفر شهرستان 

در وضعيت قرمز، ۲ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۹۵ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۵۱ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.
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نوبت اول

كمبودداروبهانهايبرايوروددولتيهابهحوزهوارداتوفروشدارو

نبود دارو  و  ورشكستگي داروخانه هاي خصوصي
تعادل|

 اين روزها كمبود ي��ا نبود دارو به يكي 
از مشكالت روزمره تبديل شده است. 
روزي نيست كه بيماراني به دليل نبود داروي مورد 
نياز خود در مقابل وزارت بهداش��ت يا سازمان غذا و 
دارو دست به تجمع نزنند، از بيماران SMA گرفته تا 
بيماران تاالسمي. مساله كمبود دارو هر روز مشكالت 
بيش��تري را براي اين بيماران رق��م مي زند و اين در 
حالي است كه بسياري از مس��ووالن سعي دارند با 
طبيعي جلوه دادن مش��كالت موجود در حوزه دارو 
يا از اهميت آن بكاهند ي��ا در نهايت همه تقصيرها 
را به گ��ردن تحريم ها بيندازن��د و در اين بين هيچ 
كس مسووليت اشتباهاتي را كه در اين زمينه ها رخ 
مي دهد به عهده نخواهد گرفت. در اين شرايط و طي 
ماه هاي گذشته بارها و بارها بحث ورود هالل احمر 
به حوزه دارويي مطرح شده است، از واردات گرفته تا 
توزيع برخي داروها. اينكه مشكالت مردم در زمينه 
دارو به هر نحوي حل و فصل شود باعث خوشحالي 
است اما مس��اله اين اس��ت كه آيا در اين بين فقط 
نفع مردم در نظر گرفته مي شود يا اينكه باز عده اي 
هس��تند كه مي خواهند از اي��ن آب گل آلود ماهي 
بگيرند و به سودهاي كالن دست پيدا كنند. مساله 
اينجاست كه داروهاي خاص تنها در داروخانه هاي 
دولتي ارايه مي شود، اما اگر قرار باشد بسياري ديگر 
از داروه��ا كه هيچ ربطي به بيماران خاص ندارند اما 
اي��ن روزها مردم با كمبود آنها هم مواجه ش��ده اند، 
تهيه ش��ان به همين داروخانه هاي دولتي س��پرده 
شود پس تكليف داروخانه هاي خصوصي چه خواهد 
شد؟ اينكه دولت ها هميشه در ابتداي كار خود دم 
از افزايش خصوصي سازي مي زنند و در نهايت هم 
آنچه اتفاق مي افتد، افزاي��ش بنگاه هاي خصولتي 
است مساله اي است كه حاال دامن گير داروخانه هاي 
 خصوصي هم ش��ده اس��ت. مس��ال اينجاست كه 
بر خالف آنچه دولتم��ردان تصور مي كنند، كمبود 
دارو در كش��ور ربطي به تع��داد داروخانه ها ندارد و 
مس��اله عدم اختصاص به موقع ارز براي خريد مواد 
اوليه داروهاي توليدي و تعل��ل در واردات به موقع 

داروهايي است كه از خارج وارد مي شوند.

    تمايل به فعاليت در حوزه عرضه دارو
در همين ارتباط نايب رييس انجمن داروس��ازان 
ايران درباره تاس��يس داروخانه  از سوي نهادهاي 
دولتي و حمايتي همچون هالل احمر و گسترش 
داروخانه هاي دولتي در كشور، گفت: تجربه نشان 
داده كه گ��ردش مالي برخي داروخانه هاي دولتي 
معادل ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ داروخانه خصوصي اس��ت؛ 
بنابراين متاس��فانه فعاليت اين ارگان ها در حوزه 
دارو ب��ه تدريج از حالت فوريتي و خدمت رس��اني 

خارج شده و به بنگاه تجاري بدل مي شوند.
دكتر س��يد علي فاطمي درباره تاسيس داروخانه  از 
سوي نهادهاي دولتي و حمايتي همچون هالل احمر 
و گس��ترش داروخانه هاي دولتي در كش��ور، گفت: 
يكي از نتايج س��وئي كه معموال كمبودهاي دارويي 
به همراه دارد، اين اس��ت كه خيلي ها با اين نيت كه 
مشكل كمبود دارو را رفع كنند، تمايل دارند در حوزه 
عرضه دارو فعاليت كنند. برخي از اين فعاليت ها در 
ظاهر مجاز است؛ مانند تاس��يس داروخانه از سوي 
ه��الل احمر، برخي ارگان ه��اي نظامي، خيريه ها و 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و ... كه تقاضاي تاسيس 
داروخانه مي كنند. برخي از اين اقدامات نيز غيررسمي 
و غيرمجاز است كه به وفور ديده مي شود. مانند انواع 
كانال هاي تلگرامي، پيج هاي اينس��تاگرامي و... كه 
شروع به عرضه داروهاي قاچاق مي كنند كه همه اين 
موارد از تبعات كمبود دارو بوده و اگر دارو دچار كمبود 

نباشد، انگيزه اي براي انجام اين اقدامات نيست.

    عرضه دارو از سوي ارگان هاي حمايتي 
»فقط« در شرايط بحران و فوريت

وي با بيان اينكه در اساسنامه ارگان هاي امدادي مانند 
هالل احمر اشاره ش��ده كه فقط در فوريت ها و موارد 
بحراني مي توانند در حوزه عرضه دارو فعاليت كنند، 
افزود: ش��رايط بحران و فوريت هم مش��خص بوده و 
شامل حوادث غيرمترقبه، جنگ، سيل، زلزله و... است، 
 اما زماني كه كشور در شرايط ثبات به سر مي برد و بنا 
به داليلي كمبودهاي دارويي ايجاد مي شود، توجيهي 
وجود ن��دارد كه بخواهي��م عرض��ه دارو را در اختيار 

ارگان هاي دولتي مانند هالل احمر قرار دهيم.

    گردش مالي برخي داروخانه هاي دولتي 
معادل 300 داروخانه خصوصي!

فاطمي ادامه داد: تجربه نش��ان داده كه گردش مالي 
برخ��ي داروخانه ه��اي دولتي مع��ادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
داروخانه خصوصي است كه اين موضوع در استان هاي 
زيادي هم ديده مي شود؛ هم در تهران و هم در اصفهان، 
 شيراز، مشهد و... بنابراين متاسفانه فعاليت اين ارگان ها 
به تدريج از حالت فوريتي و خدمت رساني خارج شده 
و به بنگاه تجاري بدل مي ش��وند. زي��را دارند با بخش 
خصوصي رقابت مي كنند. اكنون هر داروخانه دولتي 
مانن��د ۲۹ فروردين، ۱۳ آبان، هالل احمر و... معادل 
چند صد داروخانه خصوصي بوده و مي توانند جلوي 

فعاليت چندصد فارغ التحصيل داروساز را بگيرند.

    لزوم كاهش تصدي داروخانه هاي دولتي 
در عرضه دارو

او با تاكيد بر لزوم كاهش تصدي داروخانه هاي دولتي 
در بحث عرضه دارو، گفت: ما درخواست داشتيم كه بر 
اساس سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي، به 
تدريج داروخانه هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار 
شوند. عمال در كش��وري كه ثبات وجود دارد، بايد اين 
اتفاق بيفتد، اما متاسفانه به بهانه كمبودهاي دارويي، 
ام��ا در واقع به دليل بحث هاي اقتص��ادي خيلي ها از 
اين موضوع سوءاستفاده مي كنند و تقاضاي تاسيس 
داروخان��ه مي كنند كه در بلندمدت ب��ر روي اقتصاد 
داروخانه ه��اي خصوصي و نظام داروي��ي ايران اثرات 
سوئي مي گذارد. فاطمي ادامه داد: اگر بخواهيم در همه 
صنايع شاهد ترقي، پيشرفت، رقابت و افزايش كيفيت 
باشيم، بايد به س��مت خصوصي سازي حركت كنيم، 
نه اينكه خالف اين موضوع حركت كنيم. نايب رييس 
انجمن داروسازان ايران با بيان اينكه اگر پروانه تاسيس 
داروخانه و پروانه مسوول فني براي ارگاني صادر شود، 
سازمان غذا و دارو بر آن نظارت دارد، گفت: وقتي پروانه 
تاسيس داروخانه براي ارگاني دولتي صادر مي شود، آنها 
همه نوع دارويي مي آورند. در حالي كه طبق اساس نامه 
هالل احمر ايران و هالل احمر جهاني، اين داروخانه ها 
نبايد كار انتفاعي انجام دهند، بلكه در زماني كه فوريتي 
باشد، آن هم به درخواست وزارت بهداشت مي توانند 

اقدام كنند. به عنوان مثال وزارت بهداشت اعالم كند كه 
نياز داريم هالل احمر دارويي را وارد كند، مي توانند اين 
اقدام را انجام دهند. چندي پيش سوسپانسيون هاي 
آنتي بيوتيكي كه از هند وارد ش��د، بنا به درخواست 
وزارت بهداشت و از سوي شركت وابسته به هالل احمر 
انجام شد. در عين حال در مواقع حوادث غيرمترقبه، 
جنگ و... در مدتي كه بحران وجود دارد، به درخواست 

وزارت بهداشت مي توانند دارو را تامين كنند.

    افزايش 30 درصدي داروخانه ها
طي يك سال اخير 

فاطمي افزود: در حال حاضر مش��كل كمبود دارو، به 
دليل كم بودن داروخانه نيس��ت، بلكه داروخانه هاي 
ما بيش از قبل هستند. به طوري كه در يكسال اخير، 
حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش داروخانه  را در استان ها 
داش��ته ايم؛ مثال آن ضرب المثلي است كه مي گويد 
»يك ده آباد، بهتر از صد ش��هر ويران اس��ت«. قبال 
داروخانه ها كمتر بود، اما داروي مردم پيدا مي ش��د، 
اما اكنون داروخانه ها زياد ش��ده و به هركدام هم كه 
مراجعه مي كنيد، دارو ندارد كه منجر به سرگرداني 
بيشتر مردم مي ش��ود. به ويژه اگر دولتي بيشتر شود 

كه نتايج آن فاجعه بار است. زيرا بخش خصوصي عمال 
از بين مي رود. دولت هم معموال ابتدا داروهايش را به 

بخش دولتي داده و بعد به بخش خصوصي مي دهد.

    كاهش توليد؛ دليل اصلي كمبود دارو
او در ادامه درباره كاهش برخي الزامات تاسيس داروخانه 
نيز گفت: در آيين نامه اي كه در سال ۱۴۰۰ ابالغ شد، 
برخي الزامات تاسيس داروخانه كاهش يافت و همين 
موضوع منجر به افزايش يك ب��اره ۲۵ تا ۳۰ درصدي 
داروخانه هاي ما در يك س��ال شد. در حالي كه پيش از 
آن حدنصاب جمعيتي وجود داشت و امتيازبندي بود 
كه بر اساس آن ابتدا افراد در شهرهاي كمتر برخوردار 
داروخانه تاس��يس كنند و امتي��از جمع كنند و بعد به 
شهرهاي بزرگ بيايند، اما اكنون عمال اين طور نيست 
و خيلي ها بالفاصله بعد از فارغ التحصيلي در شهرهاي 
بزرگ و برخوردار داروخانه تاسيس مي كنند. در حالي 
كه عمال برخي ش��هرهاي كوچك كه نياز به داروخانه 
دارند، اما تاس��يس داروخانه در آنه��ا متقاضي ندارد. 
فاطمي درباره تصويب كلي��ات اليحه معافيت واردات 
مواد اوليه دارويي، شيرخش��ك و تجهيزات پزشكي از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه روز گذش��ته اعالم 

ش��د نيز گفت: بعد از اجراي طرح داروياري، ماليات بر 
ارزش افزوده باعث شده بود كه ۱۶ درصد به قيمت نهايي 
دارو اضافه شود كه عدد بزرگي است كه اگر كاهش يابد، 
اثر بسيار خوبي داش��ته و بهره وري و سود شركت هاي 
دارويي را افزايش داده و مي توانند بهتر و بيشتر فعاليت 
كرده و داروي بيشتري توليد كنند. وقتي توليد دارو به 
صرفه باشد، كمبود هم برطرف مي شود. متاسفانه در 
دو ماه مرداد و شهريور، دليل اصلي كمبود دارو، كاهش 
توليد دارو بود كه به دليل بحث هاي قيمت گذاري بود. 
اگر با كاهش ماليات بر ارزش افزوده بتوانند به صنعت 
دارو كمك كنند، ۱۵ تا ۱۶ درصد روي قيمت تمام شده 

دارو تاثيرگذار بوده و توليد دارو به صرفه تر مي شود.

    آخرين وضعيت كمبودهاي دارويي
 او در ادامه درباره آخرين وضعيت كمبودهاي دارويي 
در كشور نيز گفت: وضعيت كمبودهاي دارويي نسبت 
به ي��ك ماه قبل، به طور مش��هودي درباره س��رم ها و 
آنتي بيوتيك ها رو بهبود اس��ت. البته در برخي اقالم 
مانند برخي اسپري هاي تنفسي كه كورتوني و وارداتي 
هستند، مقداري كمبود وجود دارد. با اين حال در كل 

وضعيت كمبودهاي دارويي رو به بهبود است.

گزارش

رويخطخبر

برايپرستاراِنبيكارشدهفكريكنيد
يك فعال كارگري گفت: اين چه رويه اي 
است كه دولت، نيروهاي مورد نياز خود را 
از طريق نيروهاي شركتي جبران مي كند 
و با حقوق ناچيز آنها را به خدمت مي گيرد 
و بعد به راحتي آنه��ا را كنار مي گذارد؟! 
اين سيستِم جبراِن كمبود نيرو هم در 
وزارت بهداشت وجود دارد و هم در وزارت 
آموزش و پرورش. معاون وزارت بهداشت 

از مهاجرِت ۵۰۰ پرس��تار در ماه خبر داد و به كمبود 
۱۰۰هزار نفري پرستار در كشور اشاره كرد. اين آمار 
البته بارها از سوي فعاالن اين حوزه مطرح شده است. 
در واقع نه آماري كه در مورد كمبود پرستار در ايران 
مي دهند تازه است و نه آمار مربوط به اخراج پرستاران. 
اوايل امسال سازمان نظام پرستاري از بيكاري بيش از 
ده هزار پرستار خبر داد. پرستاراني كه در دوراِن شيوع 
كرونا با عناوين مختلِف ش��ركتي و ۸۹ روزه و تمديد 
طرح و… آمدند تا مش��كِل كمبوِد پرستار را جبران 
كنند اما بعد از فروكش كردِن شيوع كرونا بيكار شدند! 

    پرستاران كارگران فصلي نيستند
برخ��ورد با پرس��تاران مثل كارگ��ران فصلي، محِل 
انتقاد فعاالن اين حوزه به وزارت بهداشت است. آنها 
مي گويند وزارت بهداشت نمي تواند هر زمان كه نياز 
داشت پرستاران را به خدمت بگيرد و بعد آنها را كنار 
بگذارد. چنين برخوردي با نيروهايي كه در اين دو سال 
در سخت ترين شرايط كار كردند و جسم و روحشان 
تحليل رفت، بي انصافي است. وزارت بهداشت البته 
مشكل را سازماِن امور اس��تخدامي كشور و كمبود 
بودجه مي داند. نمايندگان مجلس نيز براي حل اين 
مشكل، طرح ساماندهي را پيش مي كشند و مي گويند 
جذب اين پرستاران با تصويب طرح ساماندهي انجام 
خواهد شد. اما نه تنها وضعيِت طرح ساماندهي هنوز 
مشخص نيست بلكه بهانه نبود اعتبار و بودجه همچنان 

يكي از مهم ترين موانع جذب پرستاران است. 

    چشم انتظاري پرستاران
فاطمه بحريني )رييس خانه پرستار مشهد( به بيكاري 
پرستاران اشاره مي كند و مي گويد: پرستاراني كه قبل از 
كرونا دعوت به كار شدند از كار بيكار شده اند. البته تعداد 
كمي از اين پرستاران كه معموال جزو ايثارگران به حساب 
مي آمدند تبديل وضعيت شده اند اما ساير پرستاران كه 
در اين مدت در شرايط سخت مشغول به كار بودند كنار 
گذاشته شدند. آنها اكنون منتظرند ببيند چه تصميمي 
براي آنها گرفته مي شود و چطور مي توانند به كار برگردند. 

    بي انصافي در حق پرستاران
احسان سهرابي )فعال كارگري( با تأكيد بر اينكه اخراج 
اين پرس��تاران بعد از كار در دوران سخت شيوع كرونا 
بي انصافي است، گفت: در شرايط بسيار سخت كرونا 
كه دس��تگاه هاي دولتي با دستورالعمل ها و مصوبات 
دوركار مي شدند، پرستاران نه تنها در خطرناك ترين 

شرايط كار مي كردند بلكه حتي به دليِل 
كمبود نيرو امكاِن اس��تفاده از مرخصي 
اس��تحقاقي هم نداشتند. آنها هفته ها از 
خانواده دور مي ماندند. هر پرستار با فشار 
س��نگيِن كار، وظيفه چندين پرستار را 
انجام مي داد. او گفت: شنيدِن خبر تعديِل 
پرستاراني كه در خط مقدِم تالش براي 
نجات جان انس��ان ها بودند و بيش از دو 
سال سخت ترين فشارها را تجربه كردند، نااميد كننده 
است و نشان داد مس��ووالني كه در دوراِن كرونا بارها 
از تكريم پرستاران گفتند امروز ديگر به صحبت هاي 
خود پايبند نيس��تند و حاال كه نيازشان به اين نيروي 
زحمتكش تمام شده آنها را به خانه هاي خود فرستادند. 
اين فعال كارگري بيان كرد: اين چه رويه اي است كه 
دولت، نيروهاي مورد نياز خ��ود را از طريق نيروهاي 
شركتي جبران مي كند و با حقوق ناچيز آنها را به خدمت 
مي گيرد و بعد به راحتي آنها را كن��ار مي گذارد؟! اين 
سيستِم جبراِن كمبود نيرو از طريق به استثمار كشيدِن 
نيروي كاِر جوان هم در وزارت بهداشت وجود دارد و هم 
در وزارت آموزش و پروش. اين درحالي اس��ت كه هم 
پرستاران و هم معلمان، جزو نيروهاي تحصيلكرده اي 

هستند كه مستقيم با جامعه در ارتباط هستند. 

    روند افزايشي مهاجرت پرستاران
س��هرابي تصريح كرد: اينكه هر روز مي شنويم تعداد 
پرس��تاراني كه به دنبال مهاجرت هستند روز به روز 
افزايش پيدا مي كند، ب��ه دليِل همين رفتار با نيروي 
كار است. متأسفانه افزايش تعداد بيكاران باعث شده 
كارفرماي بخش دولتي و خصوص��ي هر رفتاري كه 
مي خواهد با نيروي كار انجام دهد. اين رويه به شدت 
غل��ط امروز تاثير خود را در جامعه گذاش��ته اس��ت. 
مهاجرِت نيروي كار، عدم گرايش براي انجام كارهاي 
توليدي و رفتن به س��مِت كاره��اي داللي و كاهش 
كيفيِت خدمات حاصل چنين سيس��تمي است كه 
نيروي كار را به استثمار مي كشد. سهرابي بيان كرد: 
امنيت ش��غلي يك مطالبه جدي است. نمايندگان 
مجلس حل مش��كِل معلمان، پرس��تاران، كارگران 
دولتي، كارگران ش��هرداري و... را در گروي تصويب 
طرح س��اماندهي مي دانند اما ب��ه بهانه هاي مختلف 
بيش از يك سال است كه اين طرح را در مجلس معلق 
نگه داشته اند. اين چه رفتار دوگانه اي است؟ اين فعال 
كارگري گفت: يكي از راه هاي رشد هر جامعه اي توجه 
به نيروي كار است. ما از رشد اقتصادي و توسعه صحبت 
مي كنيم اما مهم ترين مولفه آن را كه نيروي انس��اني 
است، ناديده مي گيريم. در واقع نه تنها نيروي كار را 
ناديده مي گيريم بلكه گاهي فراتر مي رويم و نيروي 
كار را مقابل توسعه و رشد اقتصادي قرار مي دهيم! 
به تكرار شنيده ايم كه افرادي پرداخِت حداقلي ترين 
حقوق كارگران را مانع رشد توليد دانسته اند. تا زماني 
كه چنين ديدگاهي حاكم است، انتظار پيشرفت و 

رفتِن به سمت توسعه انتظاري بعيد است.

جوابیه

پيرو انتشار گزارشي در روزنامه »تعادل« با تيتر »نفس 
كشيدن سخته« كه به آلودگي هوا و استفاده از مازاد 
در نيروگاه ها اشاره مي كرد؛ روابط عمومي شركت برق 
حرارتي از زيرمجموعه هاي وزارت نيرو پاسخي را به 

دفتر نشريه ارسال كرده است كه در زير مي خوانيد:

جناب آقاي الياس حضرتي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

موضوع: ارسال توضيحات 
با سالم و احترام، 

پيرو مطلب مندرج در روزنامه تعادل با عنوان »نفس 
كشيدن سخته« مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ توضيحات زير 
جهت اس��تحضار و درج در آن روزنامه وزين ارسال 
مي گردد. خواهش��مند است دس��تور فرماييد اين 

توضيحات طبق قانون مطبوعات جهت اطالع رساني 
به افكار عمومي در آن روزنامه منتشر گردد.

به استناد اطالعات استخراج شده از نرم افزار سوخت 
كش��ور، ميزان مازوت مصرفي نيروگاه هاي اطراف 
تهران در س��ال ۹۹ و ۱۴۰۰، صف��ر درصد و ميزان 
گازوئي��ل مصرفي در مهر و آبان س��ال ۱۴۰۰، ۲.۵ 
درصد بوده است و افزايش شاخص دي اكسيد گوگرد 
طي ماه هاي اخير به دليل مصرف سوخت مازوت در 

نيروگاه هاي اطراف تهران نيست.
مساله آلودگي هواي كالن ش��هرها از جمله تهران 
ناشي از پارامتر ذرات  ) PM ۲.۵( بوده كه به استناد 
اطالعات درج شده در ترازنامه انرژي، ۸۰.۸ درصد از 
آاليندگي ناشي از ذرات مرتبط با بخش حمل و نقل و 

۶.۵۱ درصد ناشي از بخش نيروگاهي است.

همچنين به استناد مطالعات انجام شده توسط آقاي 
دكتر حجت از دانش��گاه تربيت مدرس كه به تاييد 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت نيز رسيده است 
از سال ۹۴ تاكنون س��هم آالينده تركيبات اكسيد 
گوگردي در تعداد روزهاي ناسالم كالن شهر تهران 
صفر درصد بوده كه در انطباق با عدم مصرف مازوت از 

سال ۹۳ در نيروگاه هاي بخاري تهران است.
الزم به توضيح اس��ت كه مازوت به عنوان س��وخت 
جايگزين تنها در نيروگاه هاي بخاري قابليت مصرف 
دارد كه تنها ۱۸% از ظرفيت ش��بكه برق كش��ور را 
تشكيل مي دهند و ممنوعيت مصرف مازوت در اين 
نيروگاه ها به معناي تك سوخت شدن اين نيروگاه ها 
بوده و س��وخت گازوئيل به عنوان سوخت دوم آنها 

قابليت مصرف ندارد.

پاسخشركتبرقحرارتيبهگزارشروزنامه»تعادل«
ادامهازصفحهاول

 خستگي ذهني
 و عواقب آن

 نظر بگيريد. اما بسياري از روانشناسان خستگي ذهني 
را از عاليم افسردگي به حساب مي آورند. افسردگي 
هم به دليل عواملي مانند استرس، اضطراب و نااميدي 
ايجاد مي شود. اما مساله فقط صدمات روحي نيست 
كه بر اثر خستگي ذهني ايجاد مي شود. اين خستگي 
مي تواند سالمت جسمي شما را هم به خطر بيندازد. 
در واقع تاثير مستقيم بر سالمت جسم هم دارد. شما 
وقتي دچار خستگي ذهني هستيد، دچار افسردگي 
مي شويد، فرد افسرده نمي تواند خواب راحتي داشته 
باشد، تغذيه مناس��ب هم ندارد، همين عوامل باعث 
مي شوند تا سالمت جسمي فرد هم در معرض خطر 
قرار بگيرد، اغلب دردهاي مرضي به سراغ فرد مي آيند. 
بر خ��الف آن چيزي ك��ه اكثر اف��راد فكر مي كنند، 
بيماري هاي روحي را نبايد دست كم گرفت و از درجه 
اهميت ساقط كرد. بيماري هاي روحي در بسياري از 
موارد زمينه ساز بيماري هاي جسمي هستند و اين 

بيماري ها مي تواند به درجات خطرناك هم برسد. 
براي اينكه بتوانيم هم جسمي سالم داشته باشيم و هم 
از نظر روحي انسان سالمي باشيم بايد راه هاي مقابله با 
اتفاقات دردناك در زندگي را ياد بگيريم. هر كدام از ما 
ممكن است در طول زندگي خود ناكامي هاي زيادي را 
تجربه كنيم، اگر با هر شكست از پا در بياييم و ديگر ميل 
و رغبتي به ادامه مسير نداشته باشيم به فردي افسرده با 
ذهني خسته تبديل مي شويم كه اين آغاز راهي بسيار 
خطرناك براي سالمت جسمي و روحي فرد است و 
مي تواند به خودكشي هم منجر ش��ود. افرادي كه از 
اين بيماري رنج مي برند، بايد سعي كنند منبع بروز 
اين بيماري را در زندگي خود شناسايي كرده و سعي 
در بر طرف كردن آن داشته باشند. مثال ممكن است 
فردي به دليل شرايط شغلي در معرض استرس باشد، 
شغل هاي پر اس��ترس معموال باعث بروز اختالالت 
رواني در افراد مي شود. شايد امكان تغيير شغل براي 
همه وجود نداشته باشد اما مي توانيم با انجام كارها و 
تدارك ديدن برنامه هايي كه ذهن ما را از اين شرايط 
پر استرس رها مي كند، تا حدودي از تاثيرات مستقيم 
شغل خود بر روانمان جلوگيري كنيم. توجه به تغذيه 
مناسب براي افراد بسيار مهم اس��ت، از سوي ديگر 
دامن نزدن به شرايط استرس زا مي تواند مانع از بروز 
اختالالت شود. بايد برنامه هاي خود مراقبتي را جدي 

گرفته و با يك مشاور در اين زمينه صحبت كنيم.

توقف  بورس
اين بازار از بازارهاي رقيب جامانده و به لحاظ وجود 
برخي فرصت ها بايد حركت كند، اما نمي توان گفت 
شروع حركت اين بازار چه زمان زده خواهد شد.به نظر 
مي رسد در كوتاه مدت به صورت مقطعي گروه ها مورد 
اقبال سرمايه گذاران قرار مي گيرند و همانطور كه اين 
روزها شاهد اقبال گروه خودرويي بوديم، گروه هاي 
ديگري مثل گروه دارويي و بانكي هم مورد اقبال واقع 

خواهند شد.
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