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چرا نهادهاي باالدستي نسبت به گراني خودرو  بي تفاوت شده اند؟ 

پرايد 200.000.000 توماني و سكوت مسووالن! 

يادداشت-2يادداشت-1

 فراموشي 
زيرساخت هاي اقتصادي

 تفكيك جنسيتي عامل 
ناامني است

عقب نشيني از شعارها يا نگاه واقعي به مسائل؟
وزير اقتصاد: كاهش تورم زمان بر است يك��ي از مهم تري��ن عوامل 

ه  ين��د آ ه  تعيين كنن��د
اقتصادي كش��ورها، توجه 
به زيرس��اخت ها و توسعه 
امكاناتي است كه مي تواند 
براي كش��ور ارزش افزوده 
و درآمدزايي داش��ته باشد. 
در بس��ياري از كشورهاي 
توس��عه يافته حت��ي اي��ن فراين��د ني��ز از طريق 
سرمايه گذاري هاي بخش غيردولتي انجام مي شود 
اما در ايران با توجه ب��ه اينكه هنوز بخش مهمي از 
اقتصاد در اختيار دولت اس��ت، وظيفه ورود به اين 
حوزه را نيز بر عهده گرفت��ه و همين موضوع باعث 
شده وقتي مش��كالت بودجه اي جديدي به وجود 

آيد، توجه به زيرساخت ها رسما فراموش شود.
در عل��م اقتص��اد ام��روز عب��ور از ي��ك اقتص��اد 
تك محصولي به عنوان اولويتي غيرقابل انكار در نظر 
گرفته مي شود. اقتصاد ايران براي دهه هاي طوالني 
به پول نفت وابسته بوده و بخش مهمي از نيازهاي 
خود را از دل درآمدهاي همين محصول به دس��ت 
آورده است اما نفت نه بازار انحصاري ايران است و نه 
دسترسي به درآمدهاي آن صرفا با مديريت داخلي 
امكان دارد. در همه اين س��ال ها ديده ايم كه وقتي 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني افت مي كند يا بنا به 
تحريم ها، امكان دسترسي به اين درآمدها محدود 

مي شود، شرايط اقتصاد ما چگونه مي شود.
ديگ��ر موضوعي كه ام��روز تردي��دي در آن وجود 
ندارد، ل��زوم كوچك ش��دن و كاهش تصدي گري 
ش��ركت هاي دولت��ي اس��ت. در اين ح��وزه نيز ما 
براي س��ال هاي طوالني ش��عار داده ايم كه بخش 
خصوصي بايد كارها را در اختيار بگيرد اما در عمل 
وقتي به نتايج اين ش��عارها ن��گاه مي كنيم نه تنها 
خبري از خصوصي سازي گسترده نيست كه حتي 
تصدي گري دولت و نهادهاي حاكميتي گسترده تر 
نيز شده است. نگاهي به بودجه شركت ها و نهادهاي 
دولت��ي و حاكميتي ب��ه خوبي نش��ان مي دهد كه 
بخش مهم��ي از اقتص��اد در اختيار آنهاس��ت و با 
توجه به اينكه هر س��ال با پول نف��ت به آنها بودجه 
داده شده، عمال مشخص نيست چند درصد از آنها 
سودده هستند و چه درصدي زيان ده و ورشكسته 
هستند كه يا بايد تعطيل شوند يا نياز به اصالحات 

جدي دارند.
تا زماني ك��ه تصميم گيران اقتص��ادي در ايران به 
اين مسائل كالن به درستي نگاه نكنند و راهكاري 
براي تغيير ش��رايط ارايه ندهند، احتماال همچنان 
اصلي تري��ن دغدغه دول��ت ايران، فراه��م كردن 
مقدمات الزم براي هزينه هاي جاري است و حركت 
به سمت اهداف كالن و بلندمدت فراموش مي شود. 

متاس��فانه الگوبرداري ما از 
روش هاي اش��تباه هميشه 
برايم��ان دردسرس��از بوده 
اس��ت. اين مس��اله تفكيك 
جنسيتي و اصراري كه برخي 
افراد بر اين كار دارند و سعي 
مي كنند آن را به نوعي ايجاد 
امنيت ب��راي زنان در جامعه 
نشان دهند، يكي از همان الگو برداري هاي اشتباه است. 
اينكه ش��ما تنها فضاهاي سبز باقي مانده در شهر را با 
نرده كشي به بخش زنانه و مردانه تبديل كني، باعث 
امنيت نمي شود. زنان در تمام جامعه در حال رفت و 
آمد هستند. س��هم زنان امروز در گرداندن چرخ هاي 
اقتصادي كش��ور آنقدر پر رنگ است كه نمي توانيم و 
نبايد آن را ناديده بگيريم. اين رفتارها و تفكيك هاي 
جنس��يتي نه تنها امنيت و آرامش را براي اين قش��ر 
از جامعه فراهم نمي كند كه باع��ث بروز ناامني هاي 
بيشتري اجتماعي مي شود. در واقع وقتي زنان از اين 
حصارهاي تعيين شده براي آنها بيرون مي آيند بيشتر 
از قبل مورد آسيب قرار مي گيرند. ما نمي توانيم تمام 
خيابان ها را حصار كشي كنيم. سال هاست كه بسياري 
از م��ردم در مورد ناامني پل ه��اي هوايي براي رفت و 
آمد زنان صحبت مي كنند، چ��ه كار مفيدي در اين 
زمينه انجام شده است؟ چرا فكر مي كنيم كه تفكيك 
كردن زن و مرد در فضاهاي عمومي مي تواند امنيت 
را براي آنها به ارمغان بياورد در حالي كه اين مراودات 
اجتماعي است كه باعث مي شود افراد احترام گذاشتن 
به حقوق يكديگر را ياد بگيرند. از س��وي ديگر هرچه 
حضور زنان در شهر بيشتر باشد، نظارت اجتماعي بر 
روي شهروندان بيشتر شده و در نتيجه زنان احساس 
امنيت بيش��تري خواهند كرد كه اي��ن در تناقض با 
نرده كشي و جداس��ازي زنان از مردان است. يادآوري 
اين نكته نيز قابل توجه اس��ت كه در راستاي تامين 
امنيت زنان در فضاهاي عمومي شهر نظير بوستان ها، 
س��ند »امنيت زنان در شهر« توسط مديريت شهري 
دوره پنجم تدوين و رونمايي شده و شهرداري تهران 
مكلف اس��ت براي سياس��ت گذاري، تسهيل گري، 
اتخاذ اقدامات مقتضي در حوزه تامين امنيت زنان در 
فضاهاي عمومي شهري و با هدف رفع عوامل ناامني و 
تبعيض عليه زنان در شهر، مواد اين سند را در دستور 
كار خود قرار دهد. اما به جاي اينكه قانون فوق را اجرايي 
كند تصميم به حصاركشي در فضاهاي عمومي شهري 
كرده است. در واقع اختصاص دادن فضاهاي عمومي 
به بخش��ي از ش��هروندان يعني محروم كردن س��اير 
شهروندان از امكانات محدود درون شهر، چراكه ميزان 
امكانات و فضاهاي عمومي شهر محدود است. در حال 
حاضر اگرچه بالغ بر دو هزار بوستان در سطح شهر تهران 
ادامه در صفحه 8 داريم اما ...  

با گذشت بيش از هشت ماه از آغاز به كار دولت سيزدهم، 
به نظر مي رسد كه تيم اقتصادي اين دولت در حال تعديل 
بخشي از شعارهاي خود است، شعارهايي كه هرچند در 
ابتدا بر روي آنها مانور بسياري داده شد اما احتماال حتي 
در صورتي كه سياست ها به درستي تعريف شده باشد نيز 
به زمان بيشتري براي عملياتي شدن آنها نياز خواهد بود.

در ماه هاي پاياني دولت روحاني، نرخ تورم در اقتصاد ايران 
بار ديگر صعودي شده و به اعداد بااليي رسيد. در شرايطي 
كه بانك مركزي دولت قبل وعده تورم 22 درصدي داده 
بود، در نهايت نرخ تورم به بيش از 40 درصد رسيد و دولت 

سيزدهم نيز در شرايطي دشوار كار خود را آغاز كرد.
با اين وجود ابراهيم رييسي در جريان مبارزات انتخاباتي 
اعالم كرد كه براي كاهش تورم و افزايش قدرت خريد 
مردم برنامه هاي ويژه اي دارد و حتي به تك رقمي شدن 
تورم در دولتش به عنوان يك هدف دست يافتني فكر 
خواهد كرد. در ماه هاي گذشته هرچند روند سينوسي 
تورم ادامه داش��ته اما در بس��ياري از ماه ها، نرخ نهايي 
كاهش��ي بوده است. نرخ تورم س��االنه در فروردين ماه 
براي اولين بار در دولت سيزدهم به زير 40 درصد رسيد 
اما همزمان تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه افزايش پيدا 
كرد تا نگراني ها از افزايش دوب��اره اين نرخ در ماه هاي 

آينده بيشتر شود.
پيش از اين رييس جمهور در اظهارنظري اعالم كرده بود 
كه علت گراني ها را بايد از تورم چهار ساله گذشته دنبال 
كرد. رييس جمهور، دستور مهار اسب سركش تورم را 
برنامه اصلي معيشتي دولت در ۸ ماه گذشته عنوان كرد 
و ادامه داد: چهار سال تورم باالي 40 درصد و رشدهاي 
اقتصادي منفي يا نزديك به صفر، به قدرت خريد مردم 
به ويژه قشرهاي ضعيف آس��يب هاي جدي زده است؛ 
بنابراين فوري ترين دستور كار دولت به جلوگيري از سيل 

تورم و تالش براي بهبود قدرت خريد خانوار اختصاص 
پيدا كرد. اتخاذ تصميمات مهم پولي و مالي در اين مدت 
موجب شد كه نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶0 درصد 
در شهريور ۱400 به 4۶ درصد در اسفند ۱400 رسيده؛ 

يعني بيش از ۱۳ واحد درصد كاهش داشته است.
وي با بيان اينكه اقدامات انجام شده توسط دولت به اين 
معني نيس��ت كه در اين مدت قيمت كاالها و خدمات 
افزايش نداشته است، تصريح كرد: موفقيت دولت اين 
است كه ظرف هشت ماه توانسته تا حّدي جلوي سيل 
تورمي گذش��ته را بگيرد. ما در دولت س��يزدهم نشان 
داديم كه مي توانيم سرعت تورم را كم و در ماه هاي آينده 
نيز ان شاءاهلل كمتر و كمتر كنيم تا به تدريج اقتصاد ملي 
بتواند از زير آوار تورمي كمر راست كند. هرچند در رابطه 
با كاهش ۱۳ درصدي تورم حرف ها و بحث هايي مطرح 
ش��ده بود اما بانك مركزي چند روز قبل اعالم كرد كه 
اطالعات ارايه شده از سوي رييس جمهور درست است. 
با اين وجود احتماال راهي بس��يار طوالني تا تك رقمي 
شدن تورم باقي مانده و اين بار وزير اقتصاد توضيحاتي 
در اين باره ارايه داده است. خاندوزي گفته: اگرچه رفع 
تحريم مي تواند به دولت در كنترل تورم كمك كند، اما 
برخالف ديدگاه گذشتگان ما در دولت حل مشكالت 
معيشتي مردم را به رفع يا عدم رفع تحريم هاي ظالمانه 

بين المللي گره نزده ايم.
خاندوزي در پاس��خ به سوالي در خصوص ريشه اصلي 
گراني هاي اخير، با تأكيد بر ضرورت تمايز قائل ش��دن 
بين دو مفهوم گراني و تورم، اظهار داشت: تورم به افزايش 
سطح عمومي قيمت ها و گراني به كاهش قدرت خريد 
مردم براي چند كاال اطالق مي شود، درحالي كه مردم 
مفهوم گراني و تورم را معادل يكديگر دانس��ته و وقتي 
بحث كاهش ن��رخ تورم به ميان مي آي��د، آن را نه تنها 

احس��اس نمي كنند حتي به آمار و ارقام ارايه شده نيز 
ترديد مي كنند.  وي افزود: به همين دليل با وجوداين كه 
بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي و مركز 
آمار ايران، در چند ماه اخير تورم روندي كاهشي در پي 
گرفته )جز فروردين ۱40۱(، همچنان دولت با اين سوال 
از سمت مردم مواجه است كه چرا قيمت اجناس گران 
شده اس��ت؟ خاندوزي با بيان اينكه تورم عمدتًا منشأ 
پولي داشته و دليل عمده آن در ميان مدت و بلندمدت 
به عوامل طرف هزينه و رشد نقدينگي باز مي گردد، گفت: 
نرخ رشد باالي نقدينگي يك معضل ساختاري در كشور 
است كه در طي زمان ايجاد شده و برطرف كردن كامل 
اين معضل، پديده اي زمان بر بوده و نيازمند برنامه جامع 
سياست هاي پولي و ارزي است كه عمدتًا بر عهده بانك 
مركزي بوده و از سوي آن بانك در حال انجام است. وي 
همچنين به موضوع افزايش قيمت ها در كش��ورهاي 
همسايه اشاره كرد و گفت: به طور مثال در تركيه روغن 

200 درصد و نان ۸0 درصد گرانتر شده است.
خاندوزي همچنين به صفر شدن تعرفه واردات در برخي 
از آنها كه س��بب افزايش قاچ��اق صادراتي و در نهايت 
افزايش قيمتهاي داخلي شده است، اشاره كرد و افزود: 
افزايش تعرفه صادراتي برخ��ي كاالها در واقع واكنش 
دولت به اين موضوعات اس��ت و نس��بت به ممنوعيت 
صادرات كه دولت هاي قبل اعمال مي كردند بسيار براي 
تجار و صادركنندگان بهتر است.درباره افزايش هزينه 
توليد هم برخي نهاده ها در يك ماه اخير افزايش قيمت 
داشته اند كه روي هزينه تمام شده موثرند. وزير اقتصاد 
اظهار داش��ت: در صورت تس��هيل مناسبات خارجي، 
افزايش درآمده��اي ارزي و برگش��ت پول هاي بلوكه 
شده كشور، بديهي است مديريت بازار ارز و كنترل تورم 
تس��هيل خواهد ش��د. چون ما در داخل موتور كسري 

بودجه را به نفع كاهش تورم كنترل كرده ايم. همچنين 
با تأمين نيازهاي ارزي صنايع كشور، زمينه هاي افزايش 
رش��د اقتصادي ميسر مي ش��ود، اما اين به معناي گره 
خوردن رش��د اقتصادي كشور به مس��اله تحريم هاي 
خارجي نيس��ت و در هر صورت دولت با برنامه ريزي و 
اعمال سياس��ت هاي مناس��ب، به دنبال افزايش رشد 
اقتصادي و كنترل تورم است. خاندوزي در پاسخ به اين 
سوال كه مهم ترين اقدمات دولت براي حل گراني ها در 
مدت فعاليت خود چه بوده اس��ت؟ گفت: كنترل تورم 
و حصول رش��د غير تورمي از مهم تري��ن اهداف دولت 
سيزدهم اس��ت و از ابتداي ش��روع به كار دولت تالش 
شده كه در راستاي دستيابي به اين هدف گام برداشته 
شود. وي كاهش ش��تاب تورم در ماه هاي اخير با اتخاذ 
سياست هاي اقتصادي را مويد اين مطلب دانست و اظهار 
داشت: در واقع براي حل مشكالت ساختاري تورم الزم 
است مجموعه اي منس��جم از سياست هاي اقتصادي 
مدنظر قرار گيرد كه در حال حاضر در بسته رشد پايدار 
غيرتورمي در حال تعقيب اس��ت. وزير اقتصاد از جمله 
مهم ترين مولفه ها در اين بسته را »مديريت نقدينگي«، 
»اس��تفاده از اوراق بده��ي بجاي اس��تقراض از بانك 
مركزي«، »استفاده از عمليات ريپو بانك مركزي بجاي 
سياست گذاري پولي مستقيم«،  »مديريت واردات«، 
»تقويت زمينه هاي بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
غيرنفتي به كشور«، »تنوع بخشي به مشتريان نفتي« و 
»كاهش تدريجي نرخ تامين مالي در اقتصاد« عنوان كرد.

هرچند دولت اعالم كرده كه در جريان نهايي كردن 
قان��ون بودجه، به كاهش تورم توجه ويژه داش��ته اما 
با توج��ه به صحبت هاي جديد وزي��ر اقتصاد، به نظر 
مي رسد براي كاهش قيمت ها يا تك رقمي شدن تورم، 

جامعه همچنان بايد صبر كند.

يادداشت -3

گزارش روز

سيگنال قوي براي بورس
 بازار سهام از ابتداي سال روند 
مطلوبي در پيش گرفته است 
به طوري ك��ه در مقايس��ه با 
سال گذشته وضعيت بسيار 
بهتري دارد. افزايش قيمت 
كاموديتي        ها، افزايش قيمت 
جهان��ي نف��ت، عدم ريزش 
نرخ ارز و همچنين بازدهي 
نامطلوب شاخص كل در سال گذشته عواملي بودند 
كه دست به دست هم دادند و باعث شد كه از ابتداي 
س��ال،  هم جريان نقدينگي به بازار وارد و هم تمايل 
س��هامداران براي سرمايه        گذاري بيش��تر شود تا در 
شاخص حدود 200 هزار واحد رشد كند، اما با توجه 

به ش��واهدي كه وجود دارد به نظر مي رس��د بازار در 
ارديبهشت  ماه آرام        تر دنبال شود. در به وجود آمدن 
چنين شرايطي چند عامل مهم دخيل هستند. يكي 
از اين عوامل موضوع مذاكرات هس��ته        اي و مس��اله 
احياي برجام اس��ت. اكنون اخبار دقيق و مشخصي 
از مذاكرات وجود ندارد؛ برخي مي گويند اختالفات 
حل ش��ده و توافق صورت مي گي��رد و برخي اخبار 
نيز حاكي از ادام��ه        دار بودن مذاكرات اس��ت، اما از 
آنجا كه چشم        انداز مذاكرات در نهايت مثبت است، 
تعيين تكليف برجام مي تواند ب��ه بازار جهت دهد و 
روي برخي صنايع بسيار اثرگذار است؛ مخصوصا روي 
صنايع بانكي و خودرويي. با مشخص شدن وضعيت 
برجام بخش مهمي از ابهامات بازار برطرف مي شود.  

از آن س��و گمانه زني ها حاكي از آن است كه نرخ ارز 
در هر دو صورت )چه برجام احيا ش��ود و چه نشود( 
تغيير خاصي نمي كند و نهايت��ا تا ۱0 درصد تعديل 
داشته باشد، اما با تعيين تكليف برجام پيش بيني و 
تحليل بازار دقيق        تر خواهد شد. با توجه به اتفاقاتي 
كه تا به امروز رخ داده اگر برجام تعيين تكليف شود 
اين مهم اثرگذاري مثبتي بر كل بازار خواهد داشت. 
در مباحث مرتبط با برجام با توجه به اينكه موضوع 
تحري��م و جابه        جايي پول مطرح اس��ت، هزينه هاي 
جانبي شركت ها كاهش مي        يابد. عامل اثرگذار دوم 
قيمت هاي جهاني است كه پس از قرارگرفتن در اوج 
قيمتي، روزهاي گذش��ته با افزايش موارد كرونا در 
چين و وضعيت اقتصاد جهاني رو به نزول گذاشتند؛ 

با اين حال همچنان قيمت ها در محدوده مناس��بي 
معامله مي ش��وند. يكي از مس��ائل مهم ديگري كه 
مي تواند بازار س��رمايه را تحت تاثير قرار دهد مسير 
حركتي جنگ روس��يه و اوكراين است. در اين ميان 
اگر توافقي بين دو طرف جنگ صورت نگيرد، قيمت 
جهاني نفت ه��م ريزش چنداني نخواهد داش��ت و 
قاعدتا به تبع آن كاموديتي        ها نيز در مدار رشد باقي 
خواهن��د ماند. گزارش هاي دوازده ماهه ش��ركت ها 
نيز عامل اثرگذار بعدي اس��ت كه تغييرات بسياري 
را در بازار خواهد داش��ت. هم اكنون ب��ازار در انتظار 
گزارش         عملكرد شركت هاس��ت. بازار در اين يك ماه 
عقب        ماندگي قبل را تا حدودي جبران كرده و منتظر 
ادامه در صفحه 6 گزارش هاي دوازده ماهه است.  

علي اكبر نيكو اقبال

سينا عنايت اللهي

امان اهلل قرايي مقدم

 وزير راه و شهرسازي براي فعال سازي 
كريدور شمال-جنوب به روسيه رفت

صفحه 7    

صفحه 5 و 6    

 احياي گذرگاه »بي رونق«
معطل اقدامات داخلي

»تعادل« بررسي مي كند

اخبار مربوط به گراني نان و ماكاروني و 
شوك جديد به سبد غذايي خانوار

پس از آنكه فعاالن بازار سرمايه به اين باور رسيدند كه 
دالر ۱۵ يا 20 هزار توماني، وعده اي بيش نيست، بازار 
سرمايه هم كمي جان گرفت و از ابتداي امسال رشد 
ماليمي در كارنامه بازار سرمايه ثبت شده است. البته 
به رغم آنكه شاخص كل بورس بعد از مدت ها مجددا 
كانال يك ميليون و ۵00 ه��زار واحدي را از آن خود 
صفحه 4 را بخوانيد كرده، اما...  

 خبره��ا روي خروجي خبرگزاري ه��ا مي رود، در 
فضاي مجازي منتشر مي شود، بازار تكان مي خورد، 
مردم دل نگران و آشفته حال به فردايي كه قرار است 
گران تر از راه برسد فكر مي كنند. اما تنها با فاصله 24 
ساعت تكذيب مي شود، قرار نيست گراني در كار 
صفحه 8 را بخوانيد باشد، قرار نيست...  

 فرش سبز بورس 
براي مجامع

شايعاتي كه ريشه 
در واقعيت دارند

در »تعادل« امروز بخوانيد
روندشناسي مقاومت فلسطين 

 در سه دهه اخير با تاكيد 
بر مشكالت فراروي اسراييل

تهديدهاي اقتصادي رژيم 
صهيونيستي عليه جمهوري 

اسالمي ايران و جبهه مقاومت 
بررسي شد

3 چالش 
اقتصادي رژيم 

صهيونيستي

جنگ اقتصادي 
چند اليه عليه 

ايران

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار 
دانشجويان و تشکل های دانشجويی:

صفحه2    

 از مسووالن 
 کار جدی و واقعی 

مطالبه کنيد

 عقب نشيني از شعارها 
يا نگاه واقعي به مسائل؟

 وزير اقتصاد: 
 كاهش تورم
 زمان بر است

همين صفحه



حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب سه شنبه 
شب گذشته با نمايندگان تشكل هاي دانشجويي ديدار 
كردند. ايشان در اين ديدار پس از شنيدن نقطه نظرات 
نمايندگان دانشجويان به دانشجويان توصيه كردند 
ضمن پرهيز از برخورد تند و تيز، منش سازش��گري 

نيز نداشته  باشند. 
ايش��ان پس از شنيدن س��خنان دانشجويان گفتند: 
»مجموع اي��ن مطالبي كه گفتي��د، حرف هاي دلي 
اس��ت؛ حرف هاي دل است و انس��ان دوست مي دارد 
بش��نود اين حرف ها را، منتها خيلي از اين س��واالت 
پاس��خ هاي قانع كننده دارد؛ خيلي از اي��ن انتقادها 
پاس��خ هاي حل كننده مش��كل دارد؛ اي��ن جور هم 
نيست كه واقعا اين اشكالي كه حاال به ذهن خودتان 
يا مجموعه تان رس��يده و اينجا بيان كرديد، اين واقعا 
يك بن بست باشد؛ نه، خيلي از اينها پاسخ دارد. البته 
در صحبت هاي شما پيشنهادهايي هم بود كه ممكن 
است بعضي از آن پيشنهادها واقعا عملي و امكان پذير 
باشد لكن عمده اشكال و انتقاد بود. در خيلي از اشكال ها 
و انتقادها - نمي گويم همه  - مش��كل ما اين است كه 
شماها با مسووالن مربوطه گفت  و  شنود نداريد؛ اين 

بايد حل بشود.«
ايش��ان در ادام��ه با اش��اره به صحبت ه��اي يكي از 
نمايندگان دانش��جويي درباره مجلس گفتند: »حاال 
صحبت مجلس شد و اعتراض به مجلس و درخواست 
از من كه عن��وان انقالبيگ��ري را از اين مجلس پس 
بگيرم. نمايندگان اين مجلس، خيلي هايشان همين 
جوان ه��اي ديروز در جايگاه ش��ما  هس��تند. يعني 
خيلي شان جوان هايي هس��تند كه چند سال قبل از 
اين مثل شما مي آمدند مي ايستادند، انتقاد مي كردند، 
حرف مي زدند، اش��كال مي كردن��د؛ انقالبي اند، اين 
جور نيس��ت كه انقالبي نباش��ند. من البته يكايك را 
كه نمي شناسم، بلكه روي مجموعه قضاوت مي كنم؛ 
مجموعه بد نيست، خوب است؛ هم در دولت، هم در 
مجلس و در بعضي از بخش هاي ديگر، مجموعه خوب 
اس��ت. حاال ممكن اس��ت بر بعضي ها يك اشكاالتي 

وارد باشد.«
رهبر انقالب همچنين با اش��اره به در پيش بودن روز 
جهاني قدس تاكي��د كردند: با توجه به فداكاري هاي 
بزرگ مردم فلس��طين و اوج گي��ري رذالت و جنايت 
صهيونيس��ت ها، روز قدس امس��ال با سال هاي قبل 
متفاوت اس��ت و بايد با ابراز همدلي و همبس��تگي با 
مردم مظلوم و در عين حال مقتدر فلسطين، قدرت و 
روحيه آنها را افزايش داد. ايشان در آغاز سخنان شان با 
ابراز خرسندي از سخنان صادقانه و صريح نمايندگان 
تشكل هاي دانش��جويي افزودند: اين گونه سخنان، 
مفيد و لذت بخش اس��ت البته بسياري از اين مسائل 
پاس��خ دارد اما مشكل اين اس��ت كه گفت و شنودي 
ميان دانشجويان و مسووالن وجود ندارد كه ضروري 
است مسووالن، وزرا و مسووالن دستگاه هاي مختلف 
با حضور در دانشگاه ها به مطالبات و دغدغه ها پاسخ 
بدهند و اگر هم در مس��اله اي پاس��خي نداش��تند از 
پيشنهادها و سخنان دانشجويان براي حل آن مسائل 
بهره بگيرن��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به 
سخني از اميرمومنان در نهج البالغه، موعظه را احياگر 
دل خواندند و در مقام بيان يك موعظه، با اس��تناد به 
آيه اي از س��وره مريم گفتند: روز قيامت، روز حسرت 
اس��ت؛ به گونه اي زندگي كنيم كه در آن روز سخت، 
از انجام دادن يا انجام ندادن يك كار و گفتن يا نگفتن 
حرفي، حسرت نخوريم چرا كه جبرانش ممكن نيست.

 رهبر انقالب در بحث اصلي خود، مس��اله دانشگاه را 
مساله اي اساسي و چالشي دانستند و گفتند: از همان 
اول، دو نگاه كامال متضاد يعني »نگاه انقالب به رهبري 
امام خميني« و »نگاه جريان واپس گرا و ضدانقالبي« 
در مساله دانشگاه به رويارويي پرداختند. ايشان افزودند: 
نگاه انقالبي، دانشگاه را جايي براي نخبه پروري، حل 
مسائل و پيش��رفت كشور مي دانس��ت اما نگاه دوم، 
دانش��گاه را مكاني براي پرورش مهره هاي مورد نظر 
غ��رب مي ديد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در تبيين 
ابعاد ديگر چالش انقالب و ضدانقالب درباره دانشگاه 
افزودند: انقالب به دانشگاه به عنوان مركز توليد علم و 
رش��د علمي و در نتيجه تامين كننده اقتدار ملي نگاه 
مي كرد اما جريان واپس گراي ضدانقالبي، دانشگاه ها 
را مركز آموختن پس مانده هاي كم ارزش دانش غربي 
مي خواست تا با تربيت استاد و دانشمنِد مصرف كننده 
و مديريت جامعه به دست اين افراد، جامعه اي مصرفي 

براي غرب ايجاد كند.
ايشان تدين و در مقابل آن دين زدايي از دانشگاه را ُبعد 
سوم چالش جدي نگاه انقالب و جريان ضدانقالب به 
دانشگاه برشمردند و افزودند: البته به داليل مختلف، 
آنها قادر به دين زدايي كامل از دانش��گاه ها نش��دند و 
بسياري از سرداران و شهيدان دفاع مقدس و شهيدان 

هسته اي، دانش آموختگان قبل از انقالب بودند.
رهبر انقالب »هويت بخشي به دانشگاه« را كار بزرگ 
انقالب خواندند و افزودند: انق��الب به ملت »هويت، 
آرمان، شخصيت، اس��تقالل و افق ديد« بخشيد و به 
تبع آن، دانشگاه نيز از اين خصوصيات برخوردار شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهايي از احساس حقارت و 
ضعف، و ايستادگي در مقابل مستكبران غربي و شرقي 
را از نتايج احس��اس هويت و شخصيت يابي دانشگاه 
دانستند و افزودند: جوانان دانشجو، آن روزها شيريني 
احساس استقالل و ايستادگي در مقابل زورگويان را با 

همه وجود درك مي كردند.
ايش��ان حركت انقالب در قبال دانش��گاه را صحيح، 
مس��تحكم و تحس��ين برانگيز خواندند و با اشاره به 
موفقيت هاي بزرگ اين حرك��ت افزودند: بعدها نيز 
انجمن هاي اس��المي دانش��گاه ها و س��پس بسيج 

دانشجويي و بسيج اساتيد به عنوان پرچم هاي انقالب 
در دانشگاه ها برافراشته شدند و مباحث عميق فكري و 

نظري در دانشگاه ها شكل گرفت.
رهبر انقالب در جمع بندي بخش اول سخنان ش��ان 
گفتند: جمهوري اس��المي مي تواند به دانشگاه خود 
افتخار كند اما در عين حال مي تواند دغدغه دانشگاه 

را نيز داشته باشد.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي افزودن��د: وضعيت امروز 
دانش��گاه ها، از لحاظ كميت و تعداد دانش��جو، تعداد 
اس��اتيد، حركت و پيشرفت چشمگير علمي، تربيت 
نخبگان برجسته، حضور دانش آموختگان دانشگاه ها 
در عرصه ه��اي مختلف مديريت��ي و از لحاظ حضور 
دين در دانشگاه ها با اول انقالب غيرقابل مقايسه است 
و جمهوري اس��المي مي تواند حقا به دانش��گاه خود 

افتخار كند.
ايشان با طرح اين سوال كه چرا بايد در شرايط كنوني 
نسبت به دانشگاه دغدغه داشت، افزودند: آن جريان 
وابس��ته و واپس گراي ضدانقالب كه به ريش��ه هاي 
خارج��ي مرتبط بود، هنوز فعال اس��ت و با حمايت و 
هدايت سياست هاي نو اس��تعماري براي دانشگاه ها 
برنامه ريزي مي كند، بنابراين بايد دغدغه داشت. رهبر 
انقالب يكي ديگر از نكات غيرقابل مقايسه دانشگاه هاي 
امروز با اول انقالب را ميزان تاثيرگذاري بر مسائل كشور 
دانستند و افزودند: عرصه وسيعي كه امروزه دانشگاه ها 
دارند، تاثيرگذاري آنها بر مس��ائل كشور را به مراتب 
گسترده تر كرده و همين موضوع يكي ديگر از داليل 
لزوم دغدغه مندي در مورد دانشگاه ها است بنابراين 
بايد در خصوص دانشگاه ها، در دو حوزه دغدغه جدي 

داشت: ۱- هويت زدايي ۲- آرمان زدايي.
ايش��ان افزودند: هويت زدايي همان ايدئولوژي زدايي 
اس��ت كه ايدئولوژي نيز تفكر و ارزش ها و هويت يك 

ملت است.
رهبر انقالب گفتن��د: امريكايي ها دائما بر ارزش هاي 
امريكايي يعن��ي همان ايدئولوژي خودش��ان تاكيد 
دارند؛ چگونه كس��اني كه از ايدئولوژي زدايي سخن 
مي گويند، حاضر نيستند اين موضوع يعني پايبندي به 
ايدئولوژي را از امريكايي ها ياد بگيرند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودن��د: هويت زدايي يعني تحقير مباني 
انديشه اي و رويكردهاي تاريخي و ملي كشور، تحقير 
گذشته كشور و انقالب، كوچك نمايي كارهاي بزرگ و 
بزرگ نمايي برخي عيوب. ايشان هدف از هويت زدايي 
را جايگزيني منظومه فكري غرب به جاي هويت ملي 
و ديني برش��مردند و با اشاره به سند ۲۰۳۰ به عنوان 
يكي از مظاهر س��لطه نو اس��تعمار غرب افزودند: بر 
اساس منظومه فكري غرب، بايد ميراث عظيم انديشه 
و فرهنگ در كشور كمرنگ يا محو شود، خيل عظيم 
جوانان آماده صعود به قله هاي شرف و عزت ملي مايوس 
و نااميد شوند و احساس بن بست به نسل جوان تزريق 
ش��ود بنابراين بايد دغدغه داشت و شجاعانه و با بيان 

خوب و منطق قوي در مقابل اين جريان ايستاد.
رهب��ر انقالب، دومي��ن دغدغه مه��م را آرمان زدايي 
دانس��تند و گفتند: يك��ي از مصادي��ق آرمان زدايي، 
بي تفاوت كردن نس��ل جوان و دانش��گاهي به »فقر و 
فس��اد و تبعيض« به عنوان سه ش��يطان بزرگ و سه 

عنصر پليد است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: از جمله مصاديق 
آرمان زدايي، بي تفاوت كردن جوانان به سلطه فرهنگي 
غرب و كم انگيزه كردن آنان به ش��اخص هاي انقالب 

اسالمي است.
ايشان ايستادگي در برابر ظلم و زير بار زور نرفتن را از 
شاخص هاي انقالب اسالمي برشمردند و خاطرنشان 
كردند: اين شاخص ها، دنيا را به لرزه درآورد و ملت ها را 
متوجه ايران اسالمي كرد و به دليل همين شاخص ها، 
در سال هاي گذشته هر رييس جمهوري و با هر گرايش 
سياسي كه بر س��ر كار بوده هنگامي كه در سفرهاي 
خارجي در ميان ملت ها حضور پيدا كرده، مردم براي 
آنها ابراز احساسات كردند و برخالف پرچم امريكا كه آن 
را مي سوزانند، پرچم جمهوري اسالمي را مي گشايند 

و باز مي كنند.
رهبر انقالب اسالمي، »بازگش��ت به اسالم ناب و رّد 
تحجر« و »موضوع فلسطين« را از ديگر شاخص هاي 

انقالب اس��المي دانس��تند و گفتند: هويت زدايي و 
آرمان زدايي دو دغدغه اصلي است كه بايد در قبال آنها 
هوشيار بود اما اينكه چه كساني به دنبال هويت زدايي، 
آرمان زدايي و استقالل زدايي هستند و تا چه حد موفق 
بوده يا نبوده اند، وظيفه دانش��گاهيان و صاحبنظران 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيان اهميت بسيار 
بيشتر اين دغدغه ها نسبت به گذشته افزودند: امروز 
جهان در آستانه يك نظم جديد بين المللي است كه 
اين نظم، بعد از دوران نظم دو قطبي جهان و نظريه نظم 
جهاِن تك قطبي در حال شكل گيري است كه البته در 
اين دوره امريكا روز به روز ضعيف تر شده است. ايشان 
افزودند: قضاياي جنگ اخير اوكراين را بايد عميق تر 
و در چارچوب ش��كل گيري نظم جديد جهاني ديد 
كه احتم��اال فرآيندهاي پيچيده و دش��واري، در پي 
آن ش��كل خواهد گرفت كه در چنين شرايط جديد 
و پيچيده اي وظيفه همه كشورها از جمله جمهوري 
اسالمي حضور سخت افزاري و نرم افزاري در اين نظم 
جديد به  منظور تامين منافع و امنيت كشور و به حاشيه 
نرفتن است. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: 
براي انجام چنين وظيفه بزرگي بيشترين مسووليت 
برعهده دانشجويان و دانش��گاهيان است و بر همين 
اس��اس اكنون دغدغه نسبت به دانشگاه ها از اهميت 
مضاعفي برخوردار مي ش��ود. رهبر انقالب اس��المي 
در پايان اين بخش از س��خنان خود، انديشه پردازان، 
صاحب نظران و نظريه پردازان را به برگزاري جلسات 
و بحث و بررس��ي درباره اين موضوعات فراخواندند. 
رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنان ش��ان چند 
توصيه كاربردي خطاب به دانشجويان و تشكل هاي 
دانش��جويي بيان كردند. توصيه اول ايشان »پرهيز 
كامل از انفعال و نااميدي« بود كه در اين زمينه گفتند: 
شما بايد كانون تزريق اميد به بخش هاي ديگر باشيد 
زيرا همچنان كه كشور در بخش هاي مختلف همچون 
علم و فناوري و سالمت در اين سال ها پيشرفت هاي 
خيره كننده اي داشته است در ساير بخش ها نيز همه 
نابساماني ها قابل رفع است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
نا اميدي جوانان و دانشجويان را موجب تاثير منفي بر 
ساير موتورهاي پيشرفت كشور دانستند و خاطرنشان 
كردند: در دوران دفاع مق��دس و در حالي كه عده اي 
اصرار داشتند كه نمي ش��ود در مقابل تجاوز دشمن 
ايس��تادگي كرد، جوانان هم سن و سال شما با همت 
خود كشور را نجات دادند و با آزاد كردن خرمشهر دنيا 
را متحير كردند. ايش��ان افزودند: البته بعضي از افراد 
نسل هاي گذشته، با دچار ش��دن به خطا و نااميدي، 
از ميدان خارج يا با ديگران همصدا ش��دند، بنابراين 
مراقب باشيد كه هيچگاه به قله و آرمان ها پشت نكنيد. 
توصيه بعدي رهبر انقالب »پرداختن به انديشه ورزي 
و تقويت تفكر« بود. ايشان محصول »علِم بدون تفكر« 
را پديده هاي خس��ارت بار بشري همچون سالح هاي 
كشتار جمعي خواندند و گفتند: تفكر صحيح به استاد 
و راهنما ني��از دارد كه به عنوان نمونه مرحوم آيت اهلل 
مصباح در مسائل فكري، يك استاد و راهنماي مرجع 
ب��ود. حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در توصيه بعدي، 
دانشجويان را به »عميق شدن در مسائل اصلي كشور 
و مماس ش��دن با آنها« فراخواندن��د و افزودند: وقتي 
با تمركز بر يكي، دو مس��اله، درباره آنها فكر و تحقيق 
كنيد، نتايج اين تحقيقات عميق براي دس��تگاه هاي 
مربوط قابل اس��تفاده خواهد بود. ايشان شعار امسال 
يعني دانش بنياني توليد را از جمله مسائل قابل تمركز 
براي تشكل هاي دانشجويي برش��مردند و گفتند: با 
تمركز روي اين مساله درباره آن گفتمان سازي و عليه 
مولفه هاي مخل دانش بنياني مانند خام فروشي اسف بار 
و رايج در كشور يا واردات مصرفي و غيرالزم يا قاچاق 

جريان سازي كنيد.
رهبر انقالب در ادامه طبيعت دانشجو را مطالبه گري 
دانستند و تاكيد كردند: از مسووالن، كار جدي و واقعي 

مطالبه كنيد و آنها را از كار نمايشي برحذر بداريد.
ايش��ان با تاكيد بر اينكه مطالبه گ��ري بايد با ادبيات 
منطقي، هوشمندانه و جدا به دور از دعوا و تند و تيزي 
باشد، گفتند: مطالبه گري مستدل مانع از اين مي شود 
كه بعضي ها در ش��رايطي كه تش��كيالت مديريتي 
كشور انقالبي است درباره اهميت نقش دانشجويان 

تشكيك كنند؛ چرا كه نقش شما در اين دوره بيشتر 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين زمينه افزودند: 
پرهيز از برخ��ورد تند و تيز به معناي سازش��گري و 
مجيزگويي نيست و من هرگز از اين گونه توصيه ها به 
جوانان و دانشجويان نكرده و نخواهم كرد بلكه مقصود 
از اين توصيه، پرهيز از ادبيات مضر و طعنه آميزي است 
كه متأس��فانه امروز در فضاي مجازي نيز بسيار رايج 
شده است. ايشان، عرصه مطالبه گري دانشجويان را 
عرصه متنوعي از مس��ائل عدالت اقتصادي، فرهنگ 
و س��بك زندگي خواندن��د و در بيان يك��ي ديگر از 
الزامات مطالبه گري صحيح گفتند: مباني اعتقادي 
و ايماني خود را با مطالعه و حضور در مجالس عالمان 
دين و اخالق، مس��تحكم كنيد. رهبر انقالب، نتيجه 
مطالبه گري صحيح را تفكيك ض��روري آرمان ها از 
عملكردهاي ضعيف برخي مديران دانستند و در بيان 
توصيه اي ديگر گفتند: مطالبه گري ش��ما به گونه اي 
باشد كه هم در بيان صورِت مسائل و هم در مقام ارايه 
راه حل ها، با دشمن مغرض، مخرج مشترك پيدا نكنيد.

»توس��عه فعاليت هاي بين المللي دانشجويي« نكته 
ديگري بود كه حض��رت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 
آن افزودند: گروه هاي جوان و دانش��جويي زيادي در 
اروپا و امريكا و همچنين در كشورهاي اسالمي عليه 
سياست هاي استكباري فعال هستند كه ارتباط سالم 
با آنها هم ب��ه اين فعاليت هاي ضد اس��تكباري توان 
بيشتري مي دهد هم با معرفي جمهوري اسالمي به 
آنها، يك سپر دفاعي براي كشور در مقابل امپراتوري 
خبري مستكبران ايجاد مي كند. البته تقويت ارتباط 
با دانشجويان كش��ورهاي همسايه يعني افغانستان، 

پاكستان و عراق مورد تاكيد بيشتري است.
توصيه آخر رهبر انقالب خطاب به جواناني بود كه در 
دوره جديد در رده هاي مديريتي قواي سه گانه مشغول 
به كار ش��ده اند. ايشان با تأكيد بر اينكه كار جمهوري 
اس��المي بدون نيروي جوان مومن و پر انگيزه پيش 
نخواهد رف��ت، افزودند: توصيه من ب��ه جوانان عزيز 
اين اس��ت كه اوال مس��ووليت كنوني را پل��ه اي براي 
مس��ووليت باالتر قرار ندهند و در هر جا كه هس��تند 
با تمركز بر مسائل آن حوزه براي خدا كار كنند، ثانيا 
هدف خود را حل مس��ائل كشور در بخشي كه به آنها 
واگذار ش��ده، قرار بدهند. رهبر انقالب اس��المي در 
بخش پاياني سخنان شان، با اشاره به در پيش بودن روز 
جهاني قدس، روز قدس امسال را متفاوت از سال هاي 
قبل دانس��تند و گفتند: مردم و جوانان فلس��طيني 
فداكاري هاي بزرگي از خود نش��ان مي دهند و رژيم 
صهيونيستي نهايت رذالت و جنايت را به كار بسته است 
و هر غلطي كه مي تواند انجام مي دهد و امريكا و اروپا 
نيز از او حمايت مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
ملت فلسطين را در عين مظلوميت، مقتدر خواندند و 
با اشاره به مجاهدت و ايستادگي جوانان فلسطيني كه 
نمي گذارند قضيه فلسطين به فراموشي سپرده شود، 
افزودند: روز قدس فرصت مناسبي براي اعالم همدلي 
و همبستگي با مردم مظلوم فلسطين و روحيه دادن 
به آنها است. ايشان با انتقاد شديد از عملكرد دولت هاي 
اسالمي در قبال موضوع فلسطين خاطرنشان كردند: 
متاسفانه دولت هاي اسالمي بسيار بد عمل مي كنند 
و حتي حاضر به س��خن گفتن در موضوع فلسطين 
نيس��تند و برخي از آنها تصور مي كنند، راه كمك به 
فلسطين، برقراري ارتباط با صهيونيست ها است، در 

حالي كه اين اشتباهي بزرگ است.
رهب��ر انقالب با اش��اره به ارتكاب اين اش��تباه بزرگ 
از جانب حكومت مصر در 4۰ س��ال قب��ل و برقراري 
ارتباط با صهيونيست ها افزودند: مگر برقراري ارتباط 
مص��ر با رژيم صهيونيس��تي باعث كاه��ش جنايات 
صهيونيست ها بر ضد ملت فلسطين و كاهش هتك 
حرمت مسجداالقصي شد كه اكنون برخي دولت هاي 
اس��المي مي خواهند همان اش��تباه انور س��ادات را 
تكرار كنن��د؟ حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تأكيد بر 
اينكه برق��راري ارتباط براي رژيم صهيونيس��تي نيز 
فايده اي نخواهد داش��ت، گفتن��د: اميدواريم با لطف 
خداوند عاقبت كار در فلسطين به نيكي و خوشي به 
سرانجام برسد و تسلط فلسطيني ها بر سرزمين خود و 

مسجداالقصي به زودي محقق شود.
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گسترش روابط راهبردي با چين
رييس جمهور با بيان اينكه سياست قطعي جمهوري 
اسالمي ايران گس��ترش روابط راهبردي بلندمدت در 
عرصه هاي مختلف با چين است، اظهار داشت: اين روابط 
راهبردي را فارغ از تحوالت بين المللي و براساس اعتماد 
سياسي متقابل دنبال مي كنيم و اجراي موفق برنامه 
همكاري هاي جامع ۲۵ ساله در اين راستا اولويت دارد.

آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در ديدار ژنرال »ويو فنگ« 
وزير دفاع جمهوري خلق چين با بيان اينكه تحوالت 
منطقه اي و جهاني، ارزش همكاري هاي راهبردي ايران 
و چين را بيش از گذشته نش��ان مي دهد، تأكيد كرد: 
يكجانبه گرايي و سلطه طلبي با هدف كنترل كشورها 
و ممانعت از رشد اقتصادي پايدار جهان شكل مي گيرد 
و مقابله با يكجانبه گرايي و ايج��اد ثبات و نظم صرفًا از 
طريق همكاري قدرت هاي مستقل و هم انديش ميسر 
است.رييس جمهور با بيان اينكه زمينه هاي مناسبي 
براي س��رمايه گذاري هاي بزرگ در ايران وجود دارد، 
افزود: ظرفيت ه��اي بي نظير اي��ران در حوزه حمل و 
نقل بين  منطقه اي، ظرفيت هاي ايران در امنيت انواع 
انرژي و همچنين همكاري هاي زيرساختي منطقه اي، 
بسترهاي جدي براي همكاري و سرمايه گذاري هستند.

رييس جمهور در ادامه س��خنانش با اش��اره به خروج 
يكجانبه امري��كا از برجام، تصريح ك��رد: امريكايي ها 
مي خواستند با نقض برجام ايران را تحت شديدترين 
فشارها قرار دهند اما امروز رسما اعتراف مي كنند كه در 
اعمال فشار حداكثري به ايران شكست مفتضحانه اي 
خورده اند.رييسي تاكيد كرد: ملت ايران نشان داد كه 
مي شود با مقاومت و ايستادگي به حقوق و خواسته هاي 
آرماني خود دس��ت يافت.ژنرال »ويو فنگ« وزير دفاع 
جمهوري خلق چين نيز در اين ديدار با ابالغ سالم هاي 
گرم رييس جمهور كشورش براي آيت اهلل رييسي گفت: 
تقويت روابط بين ايران و چين همواره و به خصوص در 
شرايط بحراني و ناآرام كنوني جهان براي منطقه و جهان 
امنيت آفرين اس��ت. وزير دفاع جمهوري خلق چين 
افزود: ايران و چين مي توانند در همه مسائل جهاني 
با يكديگر همكاري داشته و به توسعه صلح و آرامش 
در جهان كم��ك كنند.ژنرال ويو فنگ تصريح كرد: 
يكجانبه گرايي مانع رشد اقتصادي پايدار جهان است.

درخواست گشايش
راه هاي زميني عراق

رييس مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: مهم ترين 
خواس��ته ملت ايران بحث زيارت به خصوص باز شدن 
راه هاي زميني در ايام اربعين است كه از مجلس و دولت 
عراق اين درخواس��ت را داريم. قاليباف پس از در ديدار 
با محمد الحلبوس��ي رييس مجلس عراق با حضور در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: از اينك��ه در روزهاي اول 
تشكيل پارلمان و انتخاب رييس پارلمان عراق ميزبان 
رييس و تعدادي از نمايندگان هس��تيم، خوشحاليم. 
سياست جمهوري اس��المي ايران در مجلس يازدهم 
و دولت س��يزدهم توسعه روابط با كشورها، با اولويت با 
كشورهاي همسايه و منطقه است. به خصوص خواستار 
ارتباط عميق اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي و به ويژه 
همكاري در حوزه محيط زيست هستيم كه از فرصت 
سفر و مذاكرات بين من و رييس پارلمان عراق استفاده 
شد.  وي ادامه داد: اميد و آرزوي ملت ايران و مسووالن 
جمهوري اسالمي اين است تا همانطور كه پارلمان عراق 
كار خود را در سريع ترين زمان با توافق سياسي بين همه 
گروه هاي سياسي و آنچه خواست ملت عراق بوده تشكيل 
شده، در آينده دولت عراق نيز سرنوشت خود را مشخص 
كند. ملت، دولت و پارلمان ايران پشتيباني الزم از دولت 
و پارلمان عراق خواهد داشت. رييس مجلس گفت: آرزو 
داريم هميشه ايران قوي و عراق قوي كنار هم باشند و 
همه دست به دست هم دهيم چرا كه ايران و عراق نقش 
مهمي در مسائل منطقه اي، سياسي، امنيتي، اقتصادي 
و استحكام كشورهاي اسالمي دارند. روابط دو جانبه و 
قوي ايران و عراق در سطح منطقه و جهان موثر است و 
بايد در سطح پارلماني دو كشور، سطح قاره آسيا و سطح 
پارلمان هاي جهاني گام برداريم.محمد الحلبوس��ي 
رييس مجلس ع��راق در اين نشس��ت خبري مطرح 
كرد: در ابتدا تشكر مي كنم از استقبال گرم و دعوتي كه 
براي سفر به ايران انجام داده ايد، تأكيد مي كنم روابط 
دو كشور همس��ايه، دوست و برادر پايدار بوده و خواهد 
بود.وي تأكيد كرد: اميدوارم ب��ا تقويت روابط بتوانيم 
موانع پيِش روي توسعه و همكاري دولت ها را از پيِش 
رو برداريم و توس��عه روابط به نفع ملت دو كشور تمام 
شود. ثبات در ايران تأثير مثبتي در عراق و منطقه دارد 
همانطور كه ثبات در عراق بر ايران و منطقه تأثيرگذار 
اس��ت. رييس مجلس عراق بيان كرد: در عراق تالش 
مي كنيم مشكالت منطقه اي با ديپلماسي نيابتي حل 
شود و زمينه حل مشكالت بين همسايگان را نشست 
و مذاكره و تفاهم مي دانيم، بخش زيادي از مش��كالت 
نيازمند گفت وگو و رايزني اس��ت، ملت ها دنبال روابط 
بهتر هستند و بهبود زندگي، آينده و شرايط اقتصادي را 
طلب مي كنند و مي خواهند مانع بازگشت سايه جنگ 
شوند. الحلبوسي گفت: احترام به حاكميت كشورها، 
حس��ن همجواري و پاسداشت حقوق شهروندان بايد 
اصول روابط بين كشورها باشد و تالش كنيم روابط بين 
كشورهاي منطقه بهتر و توسعه يابد. در اين زمينه الزم 
است بستر روابط اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي 
و پارلماني كشورها فراهم شود.وي اظهار داشت: بايد در 
جوامع بين المللي جهاني، كشورهاي منطقه مواضع 
مشتركي داشته باش��د چرا كه چالش هاي مشتركي 
نيز داريم و بايد به منطق��ه آرامش و ثبات برگردد زيرا 
خداوند نعمت هاي مادي و معنوي بسياري به منطقه ما 
عطا كرده است و بايد رفتار ما متناسب با اين ظرفيت ها 
باشد و تالش كنيم به فتنه گران اجازه اقدام در منطقه را 
ندهيم. رييس مجلس عراق با اشاره به شرايط سخت 
اقتصادي سال هاي گذشته در كشورها بيان كرد: شاهد 
مشكالت اقتصادي ناشي از شيوع كرونا بوديم و سال هاي 
خوبي نبود، بايد پرونده اين سال ها بسته شود و به نقض 
حاكميت ملت ها پايان داده شود و موانعي كه باعث عدم 

توسعه روابط ملت ها است برداشته شود. 

آخرين وضعيت طرح شفافيت
سخنگوي كميسيون امورداخلي كشور و شوراها گفت: 
طرح شفافيت قواي سه گانه در كارگروه مربوطه مورد 
بررسي قرار گرفته و كميسيون روز شنبه گزارش كارگروه 
را بررسي مي كند. روح اهلل نجابت درباره آخرين وضعيت 
بررسي طرح  شفافيت قواي سه گانه در كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراها، بيان كرد: در روز دوشنبه هفته 
گذش��ته طرح شفافيت قواي س��ه گانه در كميسيون 
امورداخلي كشور و شوراها بررسي و در نهايت اين طرح به 
كارگروهي ارجاع شد و اين كارگروه نيز روز سه شنبه دو 
جلسه با مسووليت آقاي پيرهادي برگزار كرد.سخنگوي 
كميسيون امورداخلي كشور و شوراها در ادامه اظهار كرد: 
روز شنبه آينده گزارش كارگروه در نشست كميسيون 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت نهايي شدن 
جهت بررسي در صحن مجلس به هيات رييسه ارجاع 
مي شود. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز يكشنبه 
هفته گذشته با درخواست بررسي طرح شفافيت قواي 
سه گانه، وزارتخانه ها و ساير نهادها به صورت دو فوريت 
موافقت كردند كه بر اس��اس آيين نامه داخلي مجلس 
ش��وراي اس��المي طرح هاي دو فوريتي بايد ظرف ۷۲ 
ساعت در دستوركار صحن مجلس قرار گيرد، اما چون 
جلس��ات علني هفته جاري مجلس جهت رسيدگي 
نمايندگان به مسائل حوزه هاي انتخابيه تعطيل بود، اين 

طرح هفته آينده در دستور كار قرار مي گيرد.

تسهيل ورود ارز در بازار موثر است
كارشناس اقتصادي پيش بيني كرد كه افزايش قيمت 
نفت و فرآورده هاي نفتي و همچنين رشد قيمت فلزات 
و تسهيل ورود ارز به كشور سبب خواهد شد كه در سال 
جاري مشكالت تأمين ارز كاهش پيدا كند. وحيد شقاقي 
با بيان اينكه وضعيت صادرات غيرنفتي كش��ور بسيار 
بهتر شده است، گفت: طي سال جاري با افزايش قيمت 
نف��ت و فرآورده هاي نفت��ي و همچنين افزايش قيمت 
فلزات ش��اهد افزايش درآمدهاي ارزي كشور بوديم. در 
صورتي كه شاهد صدور بخشنامه هايي مربوط به عوارض 
صادرات نباشيم و در اين شرايط كه قيمت نفت و فلزات 
افزايش پيدا كرده، صادرات را تشويق كنيم، براي سال 
۱4۰۱ نبايد دغدغه اي در مساله درآمدهاي ارزي كشور 
داشته باشيم. وي افزود: قيمت نفت سال گذشته تا ۳۵ 
دالر نيز كاهش يافت اما اين عدد در حال حاضر به ۱۰۰ 
دالر رسيده است. قيمت فلزات و فرآورده هاي نفتي نيز 
افزايش قيمت قابل توجهي داشته اند. اين موارد مي تواند 
تأثير زيادي در افزايش درآمدهاي ارزي داشته باشد. اين 
كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: به صورت كلي وضعيت 
منابع ارزي كشور در طي سال جاري به سبب تحوالت 
بين المللي بهتر شده و حتي خواهد شد، مگر اينكه خود 
ما با بخشنامه هاي غيرمرتبط موانع صادراتي ايجاد كنيم. 
در غير اين صورت معتقد هستم كه امسال و در مقايسه با 
سال ۱4۰۰ نبايد مشكالت چنداني را در خصوص منابع 
ارزي داشته باشيم. شقاقي شهري با اشاره به بخشنامه 
اخير رييس س��ازمان مالياتي مبني بر تسهيل ورود ارز 
به كشور توسط اشخاص بيان كرد: اين بخشنامه از آنجا 
كه مي تواند منجر به ورود اسكناس به كشور در شرايط 
تحريمي شود مي تواند به مديريت بازار ارز توسط بانك 
مركزي نيز كمك كند. وي گفت: بخشي از ارز حاصل از 
صادرات غير رس��مي نيز ميتواند به صورت اسكناس از 
طريق مرزهاي ورودي و گمركات اجرايي به بازار ارز وارد 
شده و تسهيل اين روند در روند مديريت بازار ارز موثر است.

اما و اگرهاي
فهرست بدهكاران بانكي

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: بانك مركزي 
اطالعات مربوط به عملكرد بانك ها را در اختيار دارد و اگر 
قدرت كافي در اختيار داشت مي توانست با اين بانك ها 
برخورد كن��د اما در حال حاض��ر بانك مركزي چنين 
اختياري ندارد و نمي تواند با اين مفاس��د برخورد كند. 
حسين راغفر درباره انتشار ليست بدهكاران بانكي اظهار 
داشت: اگر بخواهيم نيمه پر ليوان را ببينيم، انتشار ليست 
بدهكاران بانكي يك اقدام مثب��ت بوده اما قطعا كافي 
نيست چراكه انتظار مي رود اگر هدف از اين اقدام، مبارزه 
با فساد و بازگرداندن منابع بانكي است، دستگاه قضايي 
هم مداخله كند.وي افزود: دستگاه قضاييه مي تواند با 
برخورد درست، مساله بدهكاري به بانك ها را حل كند 
اما در فضاي كسب و كار كنوني، اين انتظار زيادي است. 
اين كارشناس اقتصادي با اش��اره به اثرگذاري برخورد 
موثر قضايي با بدهكاران بانكي گفت: تصور مي شود اين 
اقدامات منجر به كاهش فساد در كشور شود چراكه عمده 
منابع بزرگ بانك ها به درخواست و از طريق مداخله هاي 
نهاد قدرت در اقتصاد و نظام بانكي صورت گرفته است و 
تا زماني كه مساله حضور نهادهاي قدرت در اقتصاد حل 
نشود، شفافيتي هم انجام نمي شود.راغفر ادامه داد: برخي 
نهادها در قالب بخش خصوصي و چهره هاي سرمايه گذار 
وارد اقتصاد مي شوند. در سال هاي گذشته كساني كه 
منابع نفتي كشور را در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصل 
از آن را به كشور بازنگردانده اند پاسخگو نبودند و اقدام قابل 
قبولي از سوي قوه قضاييه براي برخورد با اين افراد صورت 
نگرفت.اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: پرسش اصلي 
اين است كه انتشار ليست بدهكاران بانكي چه ضرورتي 
داشته و چه كمكي به مردم و اقتصاد مي كند؟ اين اعداد 
و اطالعات كامال مشخص است و بانك مركزي دسترسي 
به اين اطالعات دارد و مي تواند آن را در اختيار دستگاه 
قضايي  بگذارد. اگر در دستگاه قضاييه عزمي باشد بايد با 
ابربدهكاران بانكي برخورد قاطع داشته باشد وگرنه صرف 
اينكه ليستي از بدهكاران منتشر شود، نتيجه اي براي 
جامعه و اقتصاد نخواهد داشت. راغفر تاكيد كرد: سهم 
بانك هاي خصوصي در اين منابع از دست رفته بسيار 
بيشتر از بخش دولتي است اما نكته مهم اين است 
كه در مجموع چيزي به نام بانك خصوصي نداريم و 
بانك هاي خصولتي در نظام بانكي حاضر هستند. اين 
بانك ها سهم مهمي در چاپ پول و تخصيص اعتبارات 
و منابع به شكل غلط داشته اند و در مواردي به صورت 

سفارشي، اين اعتبارات را توزيع كرده اند. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل های دانشجویی:

از مسووالن کار جدی و واقعی مطالبه کنید



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه به گفته فعاالن صنعت حمل و نقل، س��رنخ 
فعال سازي كريدور ش��مال- جنوب در داخل كشور و در 
دست دستگاه هاي مرتبط با اين مساله اس��ت، وزير راه و 
شهرسازي ديروز با هدف رايزني درباره اين كريدور راهي 
مسكو شد.  »قيمت« و ساير »هزينه هاي پنهان« ترانزيت 
كاال از مرزهاي آبي، جاده اي و دريايي جنوبي و ش��مالي 
اي��ران از جمله عوامل اثرگذار ب��ر تصميم تجار خارجي 
براي حمل و نقل كاالهاي خود از كريدور شمال- جنوب 
ايران است. به گفته فعاالن بخش خصوصي، »قيمت« 
حمل و نق��ل در اي��ران گران اس��ت و همچنين برخي 
هزينه هاي پنهان از جمله طوالني شدن فرايندها و نبود 
زيرساخت هاي مناسب كه سبب طوالني تر شدن حمل 
و نقل كاال از اين مسير مي شود، از جمله مهم ترين عوامل 
اثر گذار بر تصميم تجار خارجي است. در كنار اين موارد، 
مي توان به نبود يا كمبود كشتي هاي كانتينربر در درياي 
خزر و همچنين نبود كاميون هاي يخچال دار نيز اشاره 
كرد. از اين رو، به باور فعاالن صنعت و حمل و نقل ايران، 
در صورتي كه اين مسائل حل و فصل نشود، بحث درباره 
كريدور شمال- جنوب روي كاغذ خواهد ماند و استفاده 
از ظرفيت هاي اين كريدور محقق نخواهد شد. بر اساس 
اين گزارش، كريدور شمال-جنوب از مسيرهاي راهبردي 
در نيم كره ش��رقي جهان اس��ت. موقعيت استراتژيك، 
ژئوپلتيك و ژئواكونوميك ايران مورد توجه كش��ورهاي 
بزرگ جهان بوده و هس��ت. موقعيت مناس��ب ريلي و 
جاده اي و دسترس��ي ايران به سواحل طوالني در خليج 
فارس، درياي مكران »عمان« و سواحل درياي مازندران 
»خزر« در سال هاي اخير بسيار مورد توجه توليدكنندگان 
بزرگ اقتصادي جهان بوده است. اگر بعضي مسيرهاي 
ناتمام ريلي و جاده اي ايران تكميل شود ايران مي تواند از 
عبور و ترانزيت كاال از خطوط ريلي و جاده اي خود درآمد 

سرشاري داشته باشد.

    گسترش همكاري هاي حمل ونقلي
 تهران و مسكو 

 با وجود اين، ديروز رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در 
بدو ورود به مسكو، با اعالم گسترش همكاري هاي ايران و 
روسيه در حوزه حمل و نقل اظهار كرد: در مراودات روسيه 
و ايران طي چند هفته گذشته اتفاقات مهمي رخ داده و در 
سفر اخير به روسيه جلس��ات متعددي پيش رو خواهيم 
داشت. وي با بيان اينكه اولين جلس��ه در اين سفر با وزير 
حمل و نقل روس��يه خواهد بود، عنوان كرد: در اين جلسه 
در خصوص موضوعات مختلف از جمله بحث هاي حمل 
و نقلي به گفت وگو خواهيم نشست. همچنين در اين سفر 
نهايي كردن قراردادهاي گذشته در حوزه حمل ونقل ريلي، 
دريايي، جاده اي و هوايي در دستور كار قرار دارد. وزير راه و 
شهرسازي با اشاره به اينكه موضوع اينچه برون و گرمسار 
از جمله مواردي است كه در گذشته مطرح و قراردادهايي 
بين اين دو كشور منعقد شده است، اظهار كرد: همچنين 
بحث هايي در خصوص ترانزيت نيز مي تواند در اين س��فر 
بين ايران و روسيه مورد توجه قرار گيرد.  قاسمي با اشاره به 
همكاري تهران و مسكو در طرح هاي مشترك ريلي تاكيد 
كرد: روس��يه از طريق دو خط ريلي در داخل ايران به بندر 
شهيد رجايي چابهار در خليج فارس متصل است؛ ضمن 
آنكه معامالت متقابلي بين ايران و روسيه در بحث صادرات 
و واردات و موضوع حمل و نقل وجود دارد كه اين مساله از 
دس��تور كارهاي مذاكرات خواهد بود. وي با اشاره به بحث 
گذرگاه ريلي شمال به جنوب در ايران، اظهار كرد: گذرگاه 
ش��مال به جنوب در دو نقطه ريل متصل است و مي تواند 
بالفاصله شروع شود كه اين دو نقطه از طريق اينچه برون 

متصل است كه هم اكنون مي تواند به خليج فارس متصل 
باشد، همچنين از طريق جلفا و نخجوان نيز متصل هستيم 

كه اين موضوع را جزو مباحث مذاكرات قرار مي دهيم.

    در گفت وگو با مهر مطرح شد 
روند كند تكميل زيرساخت ها

در اين حال، به گفته سيد جليل جاللي فر، عضو اتاق ايران و 
روسيه، فعالسازي كريدور شمال_جنوب، در وهله نخست 
منوط به تامين و تجهيز زيرساخت ها و وهله دوم منوط به 
كاهش هزينه ها از س��وي راه آهن و سازمان بنادر است. به 
گفته جاللي فر، كريدور شمال-جنوب آن طور كه مدنظر 
است، فعال نشده اس��ت و هندي هايي كه خودشان پاي 
قرارداد اين كريدور را امضا ك��رده بودند، ترانزيت كاال را از 
طريق كانال سوئز انجام مي دهند زيرا تاجر به دنبال اين است 

كه با هزينه كم و سرعت باال، كاال را ترانزيت كند.
وي در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه زيرساخت هاي كريدور 
شمال-جنوب ما آماده نيست، افزود: يكي از اهدافي كه 
هندي ها در چابهار سرمايه گذاري كردند همين مساله 
ارسال كاال با هزينه كم و سرعت باال بود اما هنوز خط ريلي 
در اين منطقه آماده نيست. همچنين اگرچه بندرعباس 
فعال است اما فاصله كوتاهي كه از رشت تا بندر كاسپين 
بايد آماده مي شد هنوز آماده نشده و اين پروژه بسيار كند 
پيش مي رود. جاللي فر گفت: يكي ديگر از كمبود كاميون 
يخچالي و كشنده در حمل و نقل زميني داريم؛ در حوزه 
دريا نيز كمبود شديد كشتي به ويژه كشتي هاي كانتينربر 
و جنرال كارگوداريم، كاال در بنادر روس��يه و ايران وجود 
دارد اما با كمبود كشتي براي حمل كاال مواجهيم. وي با 
بيان اينكه در حوزه ريل نيز مشكالت زيادي داريم، افزود: 
ريل از آستارا به روسيه جاري است اما مونوپل آذري هاست 
بنابراين نياز به سرمايه گذاري داريم؛ سرمايه گذاران ايراني 
در رابطه با تأمين ري��ل ورود كنند و واگن هاي يخچالي 
تأمين شود تا كاال ارسال شود. عضو اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و روسيه ادامه داد: از سويي ديگر شاهد وضعيت بسيار 
نابسامان در پايانه مرزي و گمركي آستارا هستيم كه حتي 
براي توالت رانندگان تا مساله ظرفيت پارك ماشين ها و 

وجود دالالن و افراد غيرمرتبط مشكل داريم؛ همچنين در 
مرز بيله سوار طرف ايراني ريل دارد اما در طرف آذربايجان 
يك ريل هم نداريم تا كاال سريع تر عبور كند. بنابراين نياز 
به استفاده از ديپلماس��ي اقتصادي داريم تا طرف آذري 
هم م��رز را تجهيز كند. وي گفت: در حال حاضر يك مرز 
ورود و خروج كاميون در مرز مشترك آذربايجان با روسيه 
وجود دارد بنابراين با توجه به افزايش حجم مبادالت بايد 
با استفاده از ديپلماس��ي اقتصادي با روسيه و آذربايجان 
مذاكره شود كه به جاي يك مرز، دو مرز براي ورود و خروج 

كاميون داشته باشند.
جاللي فر اظهار كرد: ايجاد كريدور سبز نكته ديگري است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ با ايجاد اين گمرك كاميون ها 

با يك ضوابط راحت تري عبور كنند تا كارها سرعت گيرد.

   كريدور شمال-جنوب در حد حرف است
عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه تصريح كرد: 
بنابراين ت��ا زماني كه اين كارها انجام نش��ود، كريدور 
شمال_جنوب در حد حرف است. زماني اين كريدور 
فعال مي شود كه هندي ها از اين مسير كاال را ترانزيت 
كند وقتي اين كار را نمي كند يعني هزينه ها باالست. 
وي تاكيد كرد: ب��راي فعال كردن اين كريدور، راه آهن 
و سازمان بنادر تا مي توانند هزينه هاي بندري، تخليه 
بارگيري، هزين��ه حمل از بندرعباس تا س��رخس، از 
بندرعباس تا رشت و از بندرعباس تا اينچه برون و … 
را پايي��ن بياورند تا صاحب كاال انگيزه اس��تفاده از اين 
مسير را داشته باشد. در حال حاضر راه آهن حاضر است 
اين كريدور غيرفعال بماند اما هزينه ها را پايين نياورد. 
جاللي فر با بيان اينكه روي كاغذ كريدور شمال_جنوب 
فعال است، گفت: بنابراين براي فعالسازي كريدور شمال-

جنوب، مورد نخس��ت تأمين و تجهيز زيرساخت ها و 
مورد دوم كاهش هزينه ها از س��وي راه آهن و سازمان 
بنادر اس��ت تا صاحبان كاال انگيزه براي استفاده از اين 
مسير را داشته باشند. مي گويند بازه زماني حمل كاال 
در اين كري��دور ميانگين ۱۵ روز اس��ت اما با توجه به 
نبود امكانات تا ۵۰ روز هم طول مي كش��د. عضو اتاق 

بازرگاني مشترك ايران و روسيه تصريح كرد: دولت در 
حال تالش براي فعال سازي كريدور است اما كم و كند 
است؛ براي همگرايي اقتصادي با كشورهاي همسايه 
هفته اي دو جلسه در دولت برگزار مي شود اما بايد براي 
تكميل كريدور اقدامات بيشتري انجام شود. وي گفت: 
ترانزيت كاال به منزله درآمد بدون سرمايه گذاري بوده 
و بهترين تجارت است اما متأسفانه دولت قبل توجهي 
به اين موضوع نداش��ت و حتي براي راه اندازي راه آهن 
چابهار- زاهدان كارشكني هاي بسياري را شاهد بوديم.

    مزاياي احياي كريدور شمال-جنوب
در همين حال، عليرضا پيمان پاك، رييس كل س��ازمان 
توسعه تجارت ايران با بيان اينكه در سال هاي اخير توجه 
چنداني به كريدور ش��مال-جنوب نشده است، گفت: اگر 
ما اين كريدور را در تأمين كاال راه اندازي كنيم نه تنها براي 
ايران بلكه هند، كشورهاي حاشيه خليج فارس، كشورهاي 
شرق آفريقا، جنوب شرق آسيا نسبت به مسيري كه در حال 
حاضر از كانال سوئز و درياي سرخ و درياي سياه مي رود تا 
۳۰ درصد زمان و هزينه كمتري دارد و يك مزيت نس��بي 
محسوب مي ش��ود. وي اظهار كرد: كريدورها و ارتباطاتي 
كه كشورهايي مثل قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان با 
كشورهاي غربي داشتند اين فضا از آنها گرفته شد و مانع 
در اين بازارها از نظر ژئوپولتيكي، انتقال كاال، تأمين كاال با 
كشورهاي غربي و عماًل يك فضاي بسيار خوبي براي ما به 
وجود آمد. بر اس��اس اين گزارش، كريدور شمال-جنوب 
مهم ترين حلقه تجارت بين آسيا و اروپا است كه در مقايسه 
با مسيرهاي سنتي از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد كوتاه تر 
و از نظر هزينه تا ۳۰ درصد ارزان تر است. اين كريدور يكي از 
مسيرهاي مهم ترانزيتي در آسياي ميانه محسوب مي شود 
و كشورهاي در مسير اين راه گذر هر يك با تشكيل اتحاديه و 
انعقاد قراردادهاي همكاري در رقابتي همه جانبه به توسعه 
و تجهيز بنادر، جاده ها، ترمينال و مس��يرهاي ريلي خود 
مي پردازند. موافقتنامه كريدور شمال-جنوب در شهريور 
ماه ۱۳۷۹ در سن پترزبورگ به امضاي وزراي حمل و نقل 

سه كشور ايران، هند و روسيه رسيد.
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بزرگراه هاي »آزادگان« و »امام 
علي« داراي بيشترين تصادف

سرپرست اداره كل مهندسي و ايمني ترافيك معاونت 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران از شناسايي 
همه نقاط حادثه خيز معابر پايتخت براي افزايش ايمني 
حمل و نقل خبر داد. حسيني نژاد در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه گروه پايش تصادفات اداره كل مهندسي و 
ايمني شكل گرفته است كه نوع تصادفات، تعداد و تكرر 
آن را شناسايي مي كند، افزود: اين بازديدها در سطح 
مناطق ۲۲گانه فعال است، اما اولويت بازديد با مناطقي 
است كه براساس آمارها بيشترين تصادفات را به لحاظ 
نوع معبر داشته باشند، بگونه اي كه مناطق ۱۸ و ۱۹ كه 
درگير بزرگراه آزادگان هستند و همچنين مناطق ۱۵ 
و ۱۶ به علت ثبت بيش��تر تصادفات در آنها در اولويت 
رفع خطر و ايمن سازي معابر هس��تند. وي ادامه داد: 
بيشتر نوع تصادف در بزرگراه آزادگان برخورد خودرو 
با عابر پياده است و سهم عابرين پياده در فوتي هاي اين 
بزرگراه بيشتر است به همين دليل نصب پل عابرپياده 
و ايمن س��ازي مس��يرهاي ورودي و خروجي بزرگراه 
آزادگان در دستور كار قرار گرفته تا تصادفات با اصالح 
هندسي كاهش يابد كه اين موارد به مناطق ابالغ شده 
و اميدواريم با انجام اين اقدامات تصادفات كاهش يايد. 
وي با بيان اينكه بزرگ��راه امام علي دومين بزرگراهي 
است كه بيش��ترين تصادفات در آن رخ مي دهد و آمار 
فوت شدگان تصادفات در آن باال است، افزود: بررسي ها 
نشان داده است كه راكبان موتورسيكلت بيشترين سهم 
در فوتي هاي اين بزرگراه را دارند كه در بازديد مشترك با 
پليس راهور علل وقوع حوادث بررسي و نقاط حادثه خيز 
شناسايي و در راستاي افزايش امنيت معابر تصميماتي 
ارايه ش��د كه اين تصميمات در قالب بخشنامه اي به 
مناطقي كه بزرگراه امام علي از آن عبور مي كند، ابالغ 
ش��د. وي با اش��اره به جديت پيگري رفع نقاط حادثه 
خيز در ته��ران، افزود: هر هفت��ه از دو منطقه بازديد 
مي شود تا نقاط خطر ساز احصا شده و تصميماتي براي 
افزايش ايمني معابر اتخاذ شود كه فرصتي مشخص به 
مناطق داده مي ش��ود تا نسبت به رفع خطر و افزايش 
ايمني اقدام كنند و بعد از اتمام مهلت مجددا بازديدي 
توسط كارشناسان در مورد رفع نقاط جادثه خيز انجام 
مي ش��ود. وي درباره تعداد نقاط حادثه خيز تهران نيز 
گفت: به طور متوس��ط در هر منطقه ۳۰ تا ۳۵ نقطه 
كه احتمال بروز حادثه را داش��ته باشد يا براي افزايش 
ايمني نياز به اصالح هندسي دارد، مشخص مي شود 
كه در س��ال جاري يكي از اهداف مهم ما رفع اينگونه 
مخاطرات است كه اميدواريم با همراهي پليس و همت 
مناطق اين مهم رخ دهد، اما دقت داشته باشيد كه اين 
آمار صرفا براي نقاط حادثه خيز نيست، بلكه در راستاي 
پيشگيري اقداماتي صورت مي گيرد كه ظرفيت بروز 
حادثه كاهش يابد. وي در پاسخ به اينكه برخي از اعضا 
شورا كمبود و جانمايي بد تابلوهاي راهنمايي را علت 
بروز حوادث مي دانند، گفت: اتفاقا بررس��ي ها نشان 
مي دهد كه ما در بزرگراه ها با كمبود عالئم و تابلوهاي 
ترافيكي مواجه هستيم بگونه اي كه اگر اين كمبود رفع 
شود، رانندگان با آگاهي بيشتر در بزرگراه تردد، ورود 
يا خروج مي كنند و رانندگي ايمن تر خواهيم داشت.

صرفه جويي ۱۴ هزار ليتر سوخت 
با دوچرخه سواري

بر اساس گزارش سازمان فاواي شهرداري، شهروندان 
تهراني س��ال گذش��ته ۱۹۷ ه��زار كيلومتر ركاب 
زده اند كه اين امر منجر به صرفه جويي ۱۴ هزار ليتر 
سوخت شده است. به گزارش مهر، هم زمان با هفتم 
ارديبهش��ت ماه روز ايمني و حمل و نقل عمومي، 
سازمان فاواي ش��هرداري تهران، گزارش يك ساله 
عملكرد اپليكيش��ن »دوچرخه« را منتشر كرد و بر 
اس��اس اين گزارش مجموعه پيمايش انجام شده 
توسط كاربران دوچرخه سوار اپليكيشن »دوچرخه«، 
۱۹۷ هزار كيلومتر در بيش از ۱۶ هزار پيمايش بوده 
كه اين امر منجر به صرفه جويي در مصرف سوخت 
معادل تقريبي ۱۴ هزار ليتر ش��ده است. همچنين 
ارايه گزارش هاي كاربردي از طريق اين اپليكيشن، 
كاربران را از ميزان تأثيرگذاري دوچرخه سواري بر 
بهبود سالمت جسمي و زيست محيطي شهر آگاه 
مي سازد به طوري كه محاسبه ميزان تردد شهروندان 
طي س��ال ۱۴۰۰ در اپليكيشن »دوچرخه«، نشان 
مي دهد، پيمايش ۱۹۷ هزار كيلومتر با دوچرخه از 
سوي شهروندان تهراني منجر به پيشگيري از توليد 
بيش از ۴۳ هزار كيلوگرم دي اكس��يدكربن ش��ده 
كه معادل كاش��ت ۱۹۷ اصله درخت اس��ت. بر اين 
اساس، با توجه به كاهش محدوديت هاي كرونايي و 
حضور مجدد دانش آموزان و دانشجويان در مدارس 
و دانش��گاه ها، پيش بيني مي شود ميزان استقبال و 
استفاده شهروندان تهراني از دوچرخه سواري در شهر 
تهران افزايش يافته و شاهد تأثيرات بيشتري در حوزه 
كاهش آلودگي هوا، كاهش ترافيك و بهبود سالمت 

جسمي شهروندان تهراني باشيم.

خروج اصناف انباردارها، باراندازها 
و ضايعات از تهران كليد خورد

مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و مش��اغل 
شهر در راستاي ساماندهي صنوف   مزاحم شهري از 
مجتمع هايي با ظرفيت هاي مناسب در حاشيه جنوبي 
شهر بازديد كرد. به گزارش فارس، قدرت اهلل محمدي 
مديرعامل شركت ساماندهي مشاغل در حاشيه بازديد 
از منطقه قلعه نو اظهار ك��رد: انتقال صنوف مزاحم 
شهري اصلي ترين رسالت شركت ساماندهي است 
 و براي تحقق اين امر، بايد براي احداث مجتمع هاي 
صنفي برنامه ريزي كرد.  او از برررسي زمين ديگري به 
مساحت ۳۰۰هكتاري در محدوده آرادكوه براي ايجاد 
مجتمع صنفي انباردارها و باراندازها خبر داد و گفت: 
انباردارها اكنون به صورت پراكنده در سطح شهر تهران 
مستقر هستند و ايجاد شهرك صنفي مي تواند بسياري 

از مشكالت اصناف مزاحم در اين شهر را حل كند.

شركت ساخت: احداث آزادراه 
صرفه اقتصادي ندارد

يك مقام مس��وول شركت س��اخت از كمرنگ شدن 
همكاري بخش خصوصي براي مش��اركت در احداث 
آزادراه در سال هاي اخير خبر داد و گفت: به دليل تورم 
و افزايش چند برابري هزينه هاي س��اخت، جذابيت 
طرح هاي مش��اركتي آزادراهي براي سرمايه گذاران 
بخش خصوصي كاه��ش يافته و س��اخت آزادراه به 
سبب هزينه هاي بسيار باال آنگونه كه بايد براي بخش 
خصوصي مقرون به صرفه نيس��ت. محمود مالزينل 
ادام��ه داد: ت��وازن هزينه و درآمد س��رمايه گذاري در 
آزادراه را به هم ريخته  اس��ت و ب��ا توجه به هزينه هاي 
بسيار باال س��اخت آن نمي توان صرفا با اخذ عوارض از 
وسايل نقليه سرمايه صرف شده در ساخت را مستهلك 
كرد و ناگزير براي جذب سرمايه گذار بايد مشوق هاي 
ديگر براي بخ��ش خصوصي تعريف ك��رد. مديركل 
دفتر امور مجريان آزادراه ها با اش��اره ب��ه اينكه امروز 
س��اخت آزادراه به س��رمايه هنگفتي نياز دارد، اظهار 
كرد: براي جذب سرمايه گذار بخش خصوصي نياز به 
مشوق هاي جديد داريم، به طوري كه درآمد حاصل از 
آزادراه فقط اخذ عوارض از وس��ايل نقليه نباشد و بايد 
بسته هايي به عنوان مشوق سرمايه گذاري تعريف كنيم 
و سرمايه گذار را به طور شفاف و كامل از ماليات معاف 
كنيم تا سرمايه گذاران براي همكاري رغبت نشان دهند.

نامعادله رشد هزينه ها
و افزايش نرخ بليت قطار 

رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي 
مسافري از افزايش قيمت هر دستگاه واگن مسافري 
توليد داخل ب��ه ۱۷ و لوكوموتيو ب��ه ۱۰۰ ميليارد 
تومان خبر داد و گفت: در حالي كه رشد هزينه هاي 
شركت هاي ريلي ۲۶۰ درصد بوده است، نرخ بليت 
سفر ريلي ۲۰ درصد افزايش يافته است كه البته آن 
هم پس از اتمام ارديبهشت ماه اجرايي خواهد شد. 
محمد رجب��ي در گفت وگو با مهر اظه��ار كرد: اين 
افزايش ۲۰ درصدي هنوز به شركت هاي حمل و نقل 
ريلي ابالغ نشده است. متأسفانه روند قيمت گذاري 
نرخ بليت قطارهاي مسافري بسيار پيچيده است و 
مشخص نيست كدام دستگاه بايد نرخ هاي جديد را 
ابالغ كند؛ يا بايد سازمان حمايت آن را به شركت هاي 
ريلي ابالغ كند ي��ا معاون حمل و نق��ل وزارت راه و 
شهرسازي؛ در حال حاضر ش��وراي عالي ترابري از 
روند قيمت گذاري بليت قطار حذف و سازمان حمايت 
و ستاد تنظيم بازار نرخ هاي پيشنهادي معاونت حمل 
و نقل وزارت راه و شهرس��ازي را بررس��ي و تصويب 
مي كنن��د. آنچه قطعي اس��ت، تا آخر ارديبهش��ت 
قيمت هاي فعلي بليت قط��ار افزايش نمي يابد. وي 
خاطرنشان كرد: ۲۰ ماه است كه هيچ افزايش قيمت 
بليت قطار نداشته ايم؛ از سوي ديگر دستمزدها، قيمت 
قطعات، قيمت فوالد و ساير ملزومات سفرهاي ريلي 
هر ساله افزايش داشته اند؛ اين گراني ها شركت هاي 
ريلي مسافري را دچار بحران كرده است؛ به خصوص 
افزايش ۵۷ درصدي دستمزدها در سال جاري يكي 
از اصلي ترين مش��كالت شركت هاي ريلي خصوصًا 
مسافري است. وي با اشاره به افزايش ۲۶۰ درصدي 
هزينه هاي ش��ركت هاي حمل و نقل ريل��ي در دو 
س��ال اخير يادآور ش��د: اين ميزان افزايش هزينه را 
مي خواهند ب��ا افزايش ۲۰ درص��دي قيمت بليت 
جبران كنند. اين در حالي است كه شركت هاي حمل 
و نقل ريلي مسافري براي امرار معاش روزانه و تأمين 
هزينه هاي جاري خود هم به مشكل خورده اند. رييس 
انجمن شركت هاي حمل و نقل ريلي مسافري با اشاره 
به فشاري كه دوره كرونا بر شركت هاي ريلي وارد كرد، 
گفت: شركت هاي ريلي مسافري براي خريد ناوگان 
مشكل دارند در حال حاضر قيمت هر دستگاه واگن 
مس��افري به ۱۶ تا ۱۷ ميليارد تومان افزايش يافته 
است. يك رام قطار مس��افري شامل ۱۰ واگن است 
كه ارزش به ۱۷۰ ميليارد تومان مي رسد؛ قيمت هر 
دستگاه لكوموتيو هم به ۱۰۰ ميليارد تومان رسيده؛ 
يعني ارزش يك قطار مسافري كه از تهران به مشهد 
مي رود، ۲۷۰ ميليارد تومان است؛ آن وقت هر بليت 
قطار ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان قيمت گذاري و از مسافر 
گرفته مي ش��ود. وي گفت: پيش��نهاد ما در انجمن 
ش��ركت هاي ريلي مس��افري، افزايش ۶۰ درصدي 
قيمت بليت قطار بود؛ مديرعامل راه آهن با افزايش 
۵۰ درصدي موافقت ضمني كرد ولي نهايتًا سازمان 

حمايت با افزايش ۲۰ درصدي موافقت كرد.

ثبت اراضي پرديس
به منظور مقابله با زمين خواري

وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان ثبت اسناد و 
امالك درصدد رفع مشكالت ثبتي اراضي شهر جديد 

پرديس است تا برخورد با زمين خواران تسهيل شود.
به گزارش ايس��نا، آخرين پيگيري ه��اي وزارت راه و 
شهرس��ازي درخصوص دستور رييس جمهور مبني 
بر مقابله با زمين خواران پرديس حاكي از آن اس��ت 
كه هم اكنون اين وزارتخانه با هماهنگي سازمان ثبت 
درصدد رفع مش��كالت ثبتي زمين هاي شهر جديد 
پرديس و برخورد با زمين خواران است. حسين معصوم، 
نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق 
بيت المال با اعالم اين مطلب گفته اس��ت: اخذ سند 
مالكيت واگذار شوندگان اراضي از اهم مسائل مديران 
شهر جديد پرديس بوده و پيگيري اين موضوع جهت 
تسريع رفاه و رضايت شهروندان كه قانونا مالك هستند، 
انجام مي شود. معصوم پيش تر اعالم كرده بود كه يكي 
از مس��ائل عمده پرديس انجام معامالت غيرقانوني و 
انجام معامالت قولنامه اي با يك چندم قيمت اس��ت 
. همچنين فعاليت بنگاه هاي امالك بدون مجوز نيز 
از ديگ��ر معضالت پرديس عنوان ش��ده بود. به گفته 
معصوم، در پرونده هايي كه در دس��ت بررس��ي است 
باالي ۱۰۰۰ هكتار اراضي در دست اقدام قضايي است.

وزير راه و شهرسازي براي فعال سازي كريدور شمال-جنوب به روسيه رفت

»خشكسالي« در استان سرسبز شمالي در حال پيش روي است

احياي گذرگاه »بي رونق«؛ معطل اقدامات داخلي

وضعيت  وخيم بارندگي در مازندران
مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكس��الي سازمان 
هواشناسي كشور، ميانگين بارش باران در سه ماهه نخست 
امسال در مازندران را ۱۱۲ ميلي متر و در محدوده كمتر از 
نرمال پيش بيني كرد كه اي��ن امر به منزله تداوم كاهش 
بارندگي در چند سال اخير و پيش روي خشكسالي در برخي 
شهرهاي اين استان است. مطابق جدول پيش بيني فصلي 
اين مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان 
هواشناسي كشور، ميانگين بارش فروردين ماه امسال در 
مازندران ۲۰ ميلي متر بود كه اين ميزان نسبت به مدت 
مشابه دوره آماري بلندمدت كه حدود ۵۱ ميلي متر بوده، 
۹۱ درصد كاهش و مدت مش��ابه سال قبل كه ۱۸ ميلي 
متر بود، حدود ۱۱ درصد افزايش داشته است. به گزارش 
ايرنا، بر اساس جدول منتشر شده براي ماه فروردين ۲۰، 
ارديبهشت ۳۷ و خردادماه نيز ۲۵ و در مجموع در سه ماه 
فصل بهار امسال ۸۲ ميلي متر باران پيش بيني شده است و 
سياه بيشه در فروردين با ۸۱ و در ارديبهشت با ۶۰ ميلي متر 
بيشترين ميزان بارندگي را در سطح استان به خود اختصاص 
داده اس��ت و در ماه خرداد نيز بيشترين ميزان بارندگي با 
۴۹ ميلي متر در رامسر پيش بيني شده است. كجور با ۲۹ 
ميليمتر باران در فروردين ماه، بندراميرآباد و بابلسر با ۲۱ 
ميليمتر باران در ارديبهشت ماه و دشت ناز ساري و سياه 
بيشه نيز با ۱۹ ميلي متر باران در خرداد ماه امسال كمترين 
ميزان بارش را به خود اختصاص داده اند. همچنين در اين 
جدول ميانگين بارش باران در شهر ساري مركز مازندران 
در ماه فروردين امسال ۵۳، ارديبهشت ۳۷ و خرداد ماه نيز 

۲۵ ميلي متر پيش بيني شده است. 

    افزايش بارش ها در سال زارعي
ميانگين بارش ۷ ماهه سال زراعي جاري استان مازندران 
منتهي به فروردين ماه امس��ال نيز ۴۱۹ ميلي متر بود 

كه اين ميزان نيز نسبت به مدت مش��ابه دوره آماري 
بلندمدت كه حدود ۵۲ ميلي متر بود حدود ۷ درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال زراعي گذشته كه ۳۵۹ ميلي 

متر بوده، حدود ۱۸ درصد افزايش داشته است.

    بارش باران در سه ماهه امسال كمتر از نرمال
براس��اس خروجي ه��اي م��دل اقليم��ي پژوهش��كده 
اقليم شناسي سازمان هواشناسي كشور، كه اول فروردين 
ماه امسال منتشر شد، ميانگين بارش از فروردين تا نيمه اول 
ارديبهشت امسال گرايش به نرمال و از نيمه دوم ارديبهشت 
تا نيمه نخست خرداد در محدوده نرمال تا كمتر از نرمال و 
از نيمه دوم خرداد تا نيمه نخس��ت تيرماه نيز در محدوده 
نرمال و در مجموع و به طور ميانگين در سه ماهه نخست 
امسال كمتر از نرمال پيش بيني شده است. مركز ملي اقليم 
و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي كشور 
گزارش داد كه در سه ماهه نخست پارسال در مجموع ۹۵.۲ 
ميليمتر باران در مازندران باريد كه اين ميزان نسبت به دوره 
بلندمدت حدود ۲۴ درصد و نس��بت به سال گذشته نيز 
حدود ۴۲ درصد كاهش داشت. مقايسه بارش باران بهاري 
پارسال در شهرستان هاي مازندران، نسبت به مدت مشابه 
بلندمدت نشان مي دهد، به جز سوادكوه و سوادكوه شمالي 
كه به ترتيب با ۱۷ و ۶ درصد افزايش بارندگي داش��تند، 
در بقيه شهرس��تان هاي مازندران بارش كاهش داشت و 
بيشترين كاهش نيز مربوط به شهرستان هاي گلوگاه با ۶۳، 
بهشهر با ۵۹، جويبار با ۵۶ و مياندرود نيز با ۵۱ درصد بوده 
اس��ت. همچنين ميانگين بارش فصل بهار ۱۴۰۰ حدود 
۱۵ درصد بارش سال آبي بود كه اين ميزان كمتر از مقدار 
بارش بلندمدت كه حدود ۱۹ درصد بود عنوان شده است.

در فصلنامه بهار ۱۴۰۰ كه مركز ملي اقليم و مديريت بحران 
خشكسالي سازمان هواشناسي كش��ور آن را تهيه كرده 

است عنوان شد كه بهار پارسال از لحاظ بارش و دما شرايط 
متفاوتي از نرمال بود به طوري كه در فروردين ماه س��ال 
گذشته ميانيگن بارش حدود ۶۶ درصد كمتر از نرمال بود 
و ميانگين دماي هوا هم حدود ۲.۶ درجه سلسيوس افزايش 
داشت و در ارديبهشت ماه نيز هر چند ميزان بارش استان 
حدود ۱۹ درصد نسبت به نرمال افزايش داشت اما ميانگين 
دماي هوا حدود ۹/۱ درجه سلسيوس گرم تر از نرمال بود 
و ميزان ب��ارش آخرين ماه فصل بهار يعني خرداد ماه نيز 
حدود ۱۷ درصد كاهش و دماي هوا هم حدود ۱/۷درجه 
سلسيوس افزايش داشت. در مجموع بهار ۱۴۰۰، فصلي 
كم بارش و گرم بود كه اين امر باعث تسريع در ذوب برف در 
ارتفاعات و افزايش مصرف آب شد و در نتيجه كاهش ذخيره 

منابع آبي را به دنبال داشت.

    ثبت ميانگين ۶۱۳ ميلي متر باران 
در سال گذشته

در گزارش مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي 
سازمان هواشناسي كشور، ميانگين بارش باران در سال 
گذش��ته در مازندران ۶۱۳ ميلي متر اعالم شد كه اين 
ميزان نسبت به مدت مشابه دوره آماري كه حدود ۶۳۸ 
ميلي متر بود، حدود ۵ و نس��بت به مدت مشابه سال 
ماقبل آنكه حدود ۶۲۳ ميلي متر بوده نيز حدود س��ه 

درصد كاهش داشته است.

    پيش روي خشكسالي در شهرهاي مازندران
مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكس��الي سازمان 
هواشناسي كشور در اين فصلنامه اعالم كرد كه پهنه بندي 
خشكسالي هواشناسي در سطح استان بر اساس شاخص 
بارش، تبخير و تعّرق استاندارد ش��ده در ۶ ماهه منتهي 
به خرداد ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد، شهرستان هاي گلوگاه، 

بهش��هر، نكا، مياندرود، جويبار، سيمرغ، بابلسر، محمود 
آباد، فريدونكنار و نوار ساحلي و جلگه اي آمل، نور و نوشهر 
و قس��متي از دامنه ها و كوهپايه شهرستان هاي ساري، 
سوادكوه شمالي و بابل تحت تاثير خشكسالي شديد تا بسيار 
شديد بوده است. همچنين قسمتي از دامنه شهرستان هاي 
سوادكوه، سوادكوه شمالي، بابل، دامنه و ارتفاعات ساري، 
آمل، تنكابن، رامس��ر، مناطق جلگه اي ساري، بابل، نور، 
نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربي استان درجه خشكسالي 
خفيف تا متوسط و در قسمت كوچكي از دامنه شهرستان 
نور و قسمتي از جنوب شهرستان سوادكوه در جه ترسالي 
ضعيف تا متوسط و در ساير مناطق استان در محدوده نرمال 
ديده مي شود.  نگاهي به آمار دما و بارش در فروردين ۱۴۰۰ 
استان مازندران بيانگر آن است كه ميانگين دماي هوا نسبت 
به مدت مشابه بلندمدت ۶.۲ درجه سلسيوس افزايش را 
نشان مي دهد همچنين ميانگين بارش در اين ماه نسبت به 
فروردين سال قبل حدود ۸۳ درصد و نسبت به دوره آماري 

حدود ۶۶ درصد كاهش داشته است. 

    درصد تامين سال آبي 
ميانگين بارش بهاري مازندران در س��ال گذش��ته ۱۴.۸ 
درصد بارش سال آبي بود كه اين ميزان كمتر از مقدار بارش 
بلندمدت بود و ميانگين بارش مدت مشابه بلندمدت نيز 

۱۹.۵ درصد عنوان شده است. 
س��هم بارش شهرس��تان هاي مازندران در فصل بهار به 
جز شهرستان هاي س��وادكوه و سوادكوه شمالي در ساير 
شهرستان هاي استان مازندران كمتر از ميانگين بلندمدت 
خود بود و نس��بت به مقادير نرمال بيش��ترين كاهش در 
شهرستان هاي بهش��هر، گلوگاه، نكا، مياندرود و مناطق 
ساحلي و جلگه اي شهرستان هاي جويبار، آمل و چالوس و 
بيشترين افزايش در شهرستان سوادكوه مشاهده مي شود.



پس از آنكه فعاالن بازار سرمايه به اين باور رسيدند كه دالر 
۱۵ يا ۲۰ هزار توماني، وعده اي بيش نيست، بازار سرمايه هم 
كمي جان گرفت و از ابتداي امسال رشد ماليمي در كارنامه 
بازار سرمايه ثبت شده اس��ت. البته به رغم آنكه شاخص 
كل بورس بعد از مدت ها مجددا كانال يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار واح��دي را از آن خود كرده، اما هنوز تا جبران ضرر و 
زيان سهامداراني كه سال ۹۹ وارد اين بازار شده بودند، راه 
درازي باقي است. امير سيدي كارشناس بازار سرمايه در 
اين خصوص بيان كرد: عوامل تاثيرگذار بر بازار سرمايه را 
مي توان به چند دسته تقسيم بندي كرد اما نكته اينجاست 
كه بازار سرمايه ما به طور سنتي قبل از شروع مجامع، سبز 
مي شود و معموال هرساله از فروردين ماه تا پايان فصل مجامع 
بازار سرمايه روند مثبتي دارد. نكته بعدي اين است كه بازار 
سرمايه يك دوره اصالح نسبتا بلندمدت را پشت سر گذاشته 
اس��ت؛ البته تجربه اصالح يا روندهاي نزولي و فرسايشي 
بلندمدت تر هم در كارنامه بازار سرمايه وجود دارد. سيدي 
كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: از منظر عوامل بنيادي، 
تورم در اقتصاد ايران كاهش نداشته و ضمن اقتصاد جهاني 
هم در حال تجربه كردن يك موج تورمي اس��ت و اگر در 
اقتصاد جهاني تورم شكل بگيرد، در كشورهايي همچون 
كش��ور ما كه اقتصاد ضعيف تري دارند، تورم به اندازه پايه 
تورم قبلي به عالوه تورم جهاني خواهد بود. سيدي گفت: 
به طور مثال اگر پايه تورم ما به طور ميانگين ۲۰ درصد باشد 
و تورم مواد غذايي در امريكا به ۲۰ درصد برسد، ما تورم ۴۰ 
درصدي خواهيم داشت! نكته بعدي اين است كه قيمت 
كاموديتي ها در بازارهاي جهاني رش��د كرده و بسياري از 

صنايع و شركت هاي بورسي ما كاموديتي محور هستند.

    ريسك هاي بورس
سيدي اظهار كرد: به هرحال با ريسك بزرگي به نام دولت 
هم مواجه هستيم و هر لحظه امكان دارد كه دولت با يك 
تصميم ناگهاني، سودآوري شركت هاي صنايع بورسي را 
تحت تاثير قرار دهد. مثل تصميمي كه در مورد صادرات 
گروه فلزات اتخاذ شد و كل زنجيره فلزات را تحت تاثير قرار 
داد. اين فعال بازار در گفت وگو با بورس نيوز با اشاره به اينكه 
در شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه است، چنين 
اتفاقاتي دور از انتظار نيست تاكيد كرد: به دليل همين 
نگراني هاست كه صنعت پااليشي با وجود افزايش قيمت 
نفت و پتانسيل باال براي رشد سودآوري، رشد چنداني 
نكرده است و اقبال سرمايه گذاران عمدتا متوجه سهامي 
است كه دولت كمتر امكان دستكاري در سود آنها را داشته 
باشد. وي اضافه كرد: حتي صنعت خودرو به رغم اخبار 
مثبت مربوط به اين صنعت، همچون هميشه به خبرهاي 
مثبت واكنش نشان نمي دهد و هرچند كه صنعت خودرو 
پتانسيل رش��د دارد و قيمت خودرو هم افزايش داشته 
و اگر در دو ش��ركت بزرگ خودروس��ازي كشور اصالح 
ساختاري صورت بگيرد، شاهد رش��د و سودآور شدن 
اين شركت ها هم خواهيم بود. كمااينكه به جز دو شركت 
ايران خودرو و س��ايپا، ساير ش��ركت هاي خودروسازي 
خصوصي زيان ده نيستند. سيدي در ادامه در پيش بيني 
وضعيت گروه پتروشيمي گفت: برخي سهم هاي گروه 
پتروشيمي ما با توجه به اتفاقاتي كه در بازارهاي جهاني 
رخ داده، چشم انداز روشن پيش رو دارند؛ چراكه برخي 
محصوالت پتروشيمي در حالت عادي هم در بازارهاي 
جهاني با كمبود عرضه مواجه بوده و تحت تاثير جنگ 
روسيه و اوكراين، اين كمبود تشديد شده است. البته 
اين نگراني وجود دارد كه در سال هاي آينده نرخ خوراك 

پتروشيمي ها مجددا دستكاري شود و سقفي كه براي 
خوراك پتروشيمي ها تعيين شده بلندمدت نيست.

    اشتباه دولت در اخذ ماليات سنگين
 از بورسي ها

اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: دولت به لحاظ 
مباحث ماليات و ماليات بر ارزش افزوده، شريك تمامي 
كس��ب وكارهاي فعال در كشور است و به همين دليل 
هرچقدر سودآوري شركت ها افزايش يابد، سهم دولت 
از درآمدهاي مالياتي هم بيشتر خواهد شد. همه جاي 
دنيا دولت ها مسائل و مشكالت خود را با همين سهم 
مالياتي برطرف مي كنند و دوباره اقدام به دستكاري در 
سود شركت ها براي سهم بيشتر نمي كنند. رويكرد فعلي 
دولت ما اشتباه است و اميدواريم دولت به همان سهمي 

كه از درآمدهاي مالياتي دارد، قناعت كند.

    ارزنده هاي بورس و سهم هاي كوچك
س��يدي در خصوص وضعيت سهم هاي كوچكي كه از 
رشد بازار سرمايه جامانده اند، اظهار كرد: به نظر مي رسد 
بازار س��رمايه با در نظر گرفتن احتمال دستكاري سود 
شركت هاي بزرگ بازار توسط دولت، به درستي به سمت 
گروه هاي كوچك تر بازار متمايل ش��ده ضمن اينكه از 
منظر ارزندگي در حال حاضر اكثريت س��هم هاي بازار 
س��رمايه ارزنده هستند. اين كارشناس بازار سرمايه در 
ادامه با اشاره به ارزندگي سهم ها، تاكيد كرد: قيمت ها 
نسبت به سال ۹۹ حداقل رش��د ۱۰۰ درصدي داشته 
و اگرچه نرخ ارز در مقايسه با ساير بازارها رشد كمتري 
داشته، اما كماكان چشم انداز نرخ ارز هم افزايشي است. 
وي همچنين اضافه كرد: با توجه به تورم داخلي و جهاني، 
ارزش جايگزيني شركت هاي بورسي نسبت به سال ۹۹ 
افزايش قابل توجهي داشته است و حتي اگر بعضي از اين 
كسب وكارها ازجمله شركت هاي پااليشگاهي با ريسك 

احتمال نوسان سودآوري مواجه باشند، اما به دليل ارزش 
جايگزيني باال، پتانسيل رشد دارند. به طور كلي راه اندازي 
هر يك از اين شركت ها و صنايع بورسي در حال حاضر 
نيازمند س��رمايه گذاري قابل توجهي خواهد بود و بازار 

سرمايه ما در قيمت هاي فعلي قطعا ارزنده است.

   گروه هاي مناسب براي سرمايه گذاري
س��يدي در معرفي س��اير گروه ه��اي مناس��ب براي 
سرمايه گذاري عنوان كرد: هنوز برخي صنايع ارز ۴۲۰۰ 
توماني دريافت مي كنند و اگرچه دولت به سبب برخي 
نگراني ها، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را به تعويق مي اندازد، 
ولي به نظر مي رس��د دول��ت بايد ب��ه زودي تكليف ارز 
۴۲۰۰ توماني را مش��خص كند. در ص��ورت حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني، بعضي صنايع )غذايي، دارويي و زراعي( 
كه تاكنون ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت مي كرده اند، متاثر 
شده و رش��د خوبي در درآمدهاي فروش و به دنبال آن 
سودآوري خواهند داشت و به همين علت هم اخيرا مورد 
اقبال بازار قرار گرفته اند. اين فعال بازار سرمايه همچنين 
افزود: عالوه بر اين تك سهم هايي در گروه فني- مهندسي 
و تجهيزات و… در بازار سرمايه وجود دارند كه هم در بازار 
س��رمايه و هم خارج از اين بازار، بي رقيب بوده و از مزيت 
برخوردار هستند. در شرايطي كه زنجيره توليد كاال در 
دنيا دچار اختالل جدي شده و تحت تاثير جنگ روسيه 
و اوكراين در برخي حوزه ها كمبودهايي هم ايجاد شده، 
خودبه خود هم در بازار داخل و هم در بازارهاي صادراتي 
تقاضاي خوبي براي كاالهاي توليدي صنايع بورسي ايجاد 
خواهد شد و انتظار مي رود قيمت اين كاالها با قيمت هاي 
جهاني همراستا شود، چراكه نمي توان قيمت ها را خيلي 
آربيتراژي تعيين و داللي را تقويت كرد. اين كارشناس بازار 
سرمايه تصريح كرد: با در نظر گرفتن كليه شرايط و عوامل 
تاثيرگذار بر بازار سرمايه، به رغم رشد چند هفته اخير در 
بازار سرمايه اين بازار هنوز از منظر بنيادي پتانسيل رشد 

دارد. انتظار مي رود شاخص كل بورس رشد خوبي داشته 
باشد، اما اين رش��د احتماال با تعداد محدودي از نمادها 
انجام خواهد شد. البته هر شركتي كه پتانسيل هايي داشته 
باشد، در حال رشد است، اما رشد سهم هاي كوچك تر بازار 

اثر چنداني روي شاخص كل بورس ندارد.

    بورس صعودي مي ماند
نيما ميرزايي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: پيش بيني 
براي بازه زماني يك ساله، دشوار بوده و مي تواند خطاهايي 
داشته باشد. اما محتمل ترين سناريوها اين است كه برجام 
در هفته هاي ابتدايي سال وارد فاز جديد و گام بعدي اجرايي 
شدن مي شود. دولت نيز دالر نيما را در طول سال ۱۴۰۱ 
به طور ميانگين در حوالي ۲۵ هزار تومان كنترل خواهد 
كرد. بنابراين از طرفي ديگر، بازارهاي گوناگون از جمله 
بورس با ركود غير تورم��ي روبرو خواهند بود. همچنين 
احياي برجام نويد افزايش سودآوري شركت هاي بورسي را 
مي دهد. جمع بندي تمامي اين عوامل، پيام آور روند نوساني 
بورس با برآيند رشد بيشتر از تورم تا پايان سال است. با توجه 
به ركود موجود در بازار نمي توان انتظار رشدهاي دسته 
جمعي در تمام گروه ها را داشت و پول بين صنايع مختلف 
در گردش خواهد بود. خوش بين هستم كه با توجه به اخبار 
مربوط به برجام و اخبار قوي حمايتي مربوط به صنايع بانكي 
و خودرويي، در ابتداي سال و با پول محدود موجود، بازار 
روي خوش به صنايع ريالي نشان دهند و صنايع دالري 
ريزش و صعود سنگين نداشته باشند. پيش بيني مي شود 
در ادامه با نزديك ش��دن به فصل مجامع، بازار به سمت 
سهم هاي سود س��از و اصطالحا دالري سوق پيدا كند. 
همچنين به نظر مي رسد امسال نيز سود شركت ها علي 
رغم افت دالر در بازار آزاد و ركود نسبي بازارها، با رشد روبه 
رو شود و سود مناسبي را نصيب سهامداران كند. براي ۶ ماه 
دوم سال بايد اخبار و تحوالت جديد را رصد كرده و بدانيم 
كه جريان نقدينگي به سمت كدام بخش از بازار تمايل دارد.

بازار سرمايه4 اخباررويداد   Thu. Apr 28. 2022  2204   پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401    26 رمضان 1443  سال هشتم    شماره 

رشد ۵۹ درصدي ارزش بازار 
بدهي فرابورس در سال ۱۴۰۰

ميثم زارع  زاده، مدير ابزاره��اي مالي فرابورس 
ايران با اعالم رشد ۴ درصدي تامين مالي مبتني 
بر بازار بدهي فرابورس در س��ال گذشته عنوان 
كرد: در سال۱۴۰۰، حدود ۲,۵۰۰ هزار ميليارد 
ريال تأمين مالي مبتني بر بدهي در بازار سرمايه 
انجام شده كه بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس 
ايران ميزب��ان نزديك به ۸۰ درص��د آن معادل 
۲,۰۰۴ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي بوده است.

وي با تاكيد ب��ر نقش بهادارس��ازي بدهي ها بر 
انضباط مالي و نظم بخشي به حساب هاي دولت 
عنوان داش��ت: دولت در س��ال۱۴۰۰ با انتشار 
۸۴۰ ه��زار ميلي��ارد ري��ال اوراق مرابحه عام و 
۱,۰۶۵ هزار ميليارد ريال اس��ناد خزانه اسالمي 
در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران سعي 
در اص��الح، بهبود كيفي��ت و تركيب بدهي هاي 

خود داشت.
ب��ه گفت��ه زارع زاده، دولت در س��ال ۱۴۰۰ در 
مجموع ۱,۹۰۵ هزار ميليارد ريال اوراق مرابحه 
ع��ام در نماده��اي »اراد ۸۵ ال��ي اراد ۱۰۳« و 
اس��ناد خزانه اس��المي در نمادهاي »اخزا ۹۱۶ 
الي اخ��زا ۹۱۸« و »اخزا ۰۰۱ ال��ي اخزا ۰۱۱« 
در بازار ابزارهاي مالي فرابورس ايران منتش��ر و 
پذيرش كرده است؛ از س��وي ديگر حدود ۹۲۴ 
هزار ميليارد ريال بابت اصل و سود اوراق منتشر 
شده اعم از اوراق مشاركت، مرابحه، مرابحه عام، 
منفعت و اسناد خزانه اسالمي توسط خزانه داري 

كل كشور با دارندگان اوراق تسويه شده است.
او در ادام��ه ب��ا اعالم اينكه تس��ويه بخش��ي از 
بدهي هاي مسجل دولت با پيمانكاران با استفاده 
از اسناد خزانه اسالمي در سال ۱۴۰۰، رشد ۱۰۶ 
درصدي را به نسبت س��ال ۱۳۹۹ داشته است، 
افزود: از سوي ديگر دولت در زمينه تامين مالي 
با بهره گيري از سازوكار اوراق مرابحه عام در سال 
۱۴۰۰ كاهش ۳۸ درصدي را تجربه كرده است.

زارع زاده با ياد كردن از بازار بدهي به عنوان يكي 
از بال هاي مهم نظام تأمين مالي در كشور، بيان 
كرد: اين بازار نقش��ي پررنگ و بهينه را در رونق 
توليد، پيش��برد و تحقق شعار س��ال ۱۴۰۰ ايفا 
كرده اس��ت كه در صورت استفاده موثر و كارا از 
ظرفيت هاي اين بازار مي توان منابع قابل توجهي 
را ب��راي تخصيص به صنايع مولد كش��ور تامين 
ك��رد. زارع زاده ب��ا تاكيد بر نگاه وي��ژه فرابورس 
ايران به نظام تأمين مال��ي بنگاه هاي اقتصادي 
به دليل چالش برانگيز ب��ودن اين موضوع براي 
بخش خصوصي بيان كرد: با در اختيار گذاشتن 
طيف وس��يعي از ابزارهاي بدهي، بازار ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس ايران در س��ال۱۴۰۰ شاهد 
تأمين مالي ۹۹ هزار ميليارد ريال از طريق اوراق 
بدهي ب��راي بخش خصوصي بود كه نس��بت به 
سال گذشته رشد ۵۷ درصدي را نشان مي دهد. 
همچنين ب��ه لحاظ تنوع ابزاره��اي مالي نوين، 
سهم اوراق اجاره ۷۳.۵ هزار ميليارد ريال، اوراق 
مرابحه ۲۴.۵ هزار ميليارد ري��ال و اوراق خريد 
دين يك ه��زار ميليارد ريال بوده اس��ت. مدير 
ابزارهاي مالي فرابورس با اش��اره به رش��د قابل 
توجه بازار بدهي در س��ال هاي اخي��ر به عنوان 
يك��ي از اركان مهم در نظام تأمي��ن مالي اظهار 
داشت: علي رغم اين رشد، اين بازار در مقايسه با 
نظام بانكي و بازار س��هام هنوز مراحل اوليه رشد 
خود را طي مي كن��د و ظرفيت هاي زيادي براي 

توسعه بيشتر دارد.
او در تش��ريح وضعي��ت ارزش و حجم معامالت 
ب��ه عن��وان يك��ي از خط كش ه��اي مرتب��ط با 
نقدش��وندگي عنوان كرد: در پايان اس��فندماه 
س��ال ۱۴۰۰ بازار اوراق بدهي شركت فرابورس 
ايران ارزش��ي معادل ۳,۷۸۱ هزار ميليارد ريال 
را به ثبت رس��انيد كه نسبت به زمان مشابه سال 
گذش��ته ش��اهد رش��د ۵۹ درصدي بوده است. 
همچني��ن روزانه به طور متوس��ط ۱۹۳ ميليون 
ورقه بدهي در س��ال ۱۴۰۰ در ب��ازار ابزارهاي 
نوين مالي شركت فرابورس ايران معامله و دست 
به دس��ت ش��ده و تا پايان اس��فندماه ۱۴۰۰ در 
مجموع ۴۶ ميليارد ورقه بدهي مورد معامله قرار 
گرفته اس��ت. زارع  زاده با تاكيد بر افزايش ۵۷۵ 
درصدي حج��م معامالت اوراق بده��ي تا پايان 
۱۴۰۰، گفت: از كل حجم معامالت اوراق بدهي 
در بازار ابزارهاي نوين م��ال يفرابورس ايران در 
سال ۱۴۰۰ معادل ۹۵ درصد يعني۴۳ ميليارد 
و ۸۶۶ ميليون ورق��ه از نوع معامالت عمده بوده 
كه ۹۸ درصد اين معام��الت معادل ۴۲ ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون ورقه مرب��وط به عمليات بازار باز 
اس��ت، همچنين ۱,۶۰۱ ميلي��ون ورقه در بازار 
خرد معامله شده و مابقي معامالت در بازار بلوك 

صورت گرفته است
مدي��ر ابزارهاي مال��ي فرابورس اي��ران يكي از 
مهم ترين مزيت ه��اي معامل��ه اوراق بدهي در 
يك بازار ش��فاف و رقابت��ي را تجمي��ع و توليد 
اطالعات مرب��وط به قيمت ها در يك س��ازوكار 
قابل اتكا دانس��ته و عن��وان كرد: اي��ن رويكرد 
شفافيت بيش��تري را به نرخ هاي موجود در بازار 
مي دهد. در همين راستا روند ميانگين نرخ بازده 
تا سررسيد اسناد خزانه اس��المي به عنوان ابزار 
بدهي كه كمترين ريسك را دارد، در سال۱۴۰۰ 
در بازه ۲۰.۵ درصد تا ۲۵.۳ درصد قرار داشته كه 
آيينه اي  از نرخ سود تعادلي شكل گرفته در شبكه 
بانكي است. زارع  زاده در پايان اقدامات فرابورس 
اي��ران در جهت توس��عه بازار بده��ي را معرفي 
ابزارهاي نوين مالي، تسهيل فرآيندهاي تأمين 
مالي و فراهم آوردن زيرساخت هاي الزم دانست 
و عنوان كرد: اميد است با ريل گذاري هاي صحيح 
صورت گرفته شاهد تعميق بازار بدهي و افزايش 

كارايي اين بازار در عرصه هاي اقتصادي باشيم.

7۰ درصد سودهاي بورسي 
درست پرداخت نمي شود

راداراقتص�اد| نويد خاندوزي، مدي��ر اقتصادي و 
سرمايه گذاري بيمه كوثر و كارشناس ارشد بازار سرمايه 
درباره تاخير در پرداخت سود مجامع شركت ها اظهار 
كرد: از نظر ساختاري سود مجامع شركت هاي بورسي 
به ۲ بخش تقسيم مي شود؛ در يك بخش بحث سجام 
و الزامي شدن پرداخت ها از اين طريق مطرح بوده كه 
رخدادي مطلوب براي سهامداران بوده و بخش ديگر 
نيز مربوط به نحوه تقسيم سود مي شود كه متاسفانه 
ساختار و سازوكار معيوبي در فرآيند آن وجود دارد. اين 
كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: افرادي كه در ميان 
مدت سهام نگهداري مي كنند و مشغول سهام بازاري 
نمي شوند با اين نحوه تقسيم سود به نوعي متضرر و 
گويا جريمه مي شوند. خاندوزي بيان كرد: متناسب با 
ساختار شركت ها، نمادهاي معامالتي معموال چند ماه 
بسته مي مانند و پس از آن نيز سود مجامع سهامداران را 
نگه داشته و پرداخت نمي كنند؛ اين موضوع سهامداران 
را با زيان مواجه مي كند و سهامداران حقيقي خرد كه 
ارزش دارايي شان كاهش پيدا كرده، بيشترين آسيب را 
مي بينند. وي تشريح كرد: عالوه بر از بين رفتن ارزش 
دارايي سهامداران، جذابيت سرمايه گذاري نيز كاهش 
پيدا مي كند؛ در اين بين قيمت سهام بعد از مجمع نيز 
به اندازه سودي كه تقسيم شده، كاهش پيدا مي كند 
كه تمامي اين م��وارد در كنار يكديگر اين موضوع كه 
سياست گذاري ها در تقسيم سود سياستي تنبيهي 
براي سرمايه گذاران است را القا مي كند. در حقيقت 

سرمايه گذاران بنيادي از اين طريق متضرر مي شوند.
كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد: قانون تجارت بايد 
حداقل به نفع س��هامداران خرد تسهيل بشود و بايد 
سازوكاري براي آن تعبيه بشود كه زمان تقسيم سود 
كوتاه تر باشد و در نخستين فرصت دارايي سهامداران 
به دستشان برسد. فكر مي كنم اگر شركتي در انجام 
اين موضوع تعلل كرد بايد مش��مول جرايم بشود يا 
سود بيش��تري به س��هامداران پرداخت كند. اجراي 
تمام اين س��ازوكارها مس��تلزم اصالح قانون تجارت 
است. خاندوزي درمورد اين پرسش خبرنگار كه آيا در 
گذشته اقدامي براي اصالح قانون تجارت انجام شده 
است؟ پاسخ داد: به نظر مي رسد پيگيري هايي انجام 
شده و س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز به دنبال رفع 
معايب مذكور و نتيجه بخش��ي مباحث كارشناسي 
ش��ده است اما اين موضوع بايد به تاييد و راي مجلس 
برسد. طبق آخرين گفته ها نهايي سازي اصالح قانون 
تجارت در كميسيون هاي تخصصي معطل باقي ماند 
و به همين جهت تاكنون شاهد به تصويب رسيدن آن 
نشديم. وي افزود: گفته مي شود كه مجلس طي چند 
مرتبه در خصوص بررسي اين موضوع در كميسيون ها 
اقدام كرده اما به نتيجه نهايي نرسيده و به منظور ايجاد 
تغيي��رات جديد معطل مانده اس��ت. گمان مي كنم 
حداقل بايد بخش كوچكي از مباحث مربوط به قانون 
تجارت ك��ه در اولويت ق��رار دارن��د )همانند اصالح 
زمان پرداخت س��ود مجامع( در گام نخست بررسي 
و مصوب بش��ود و در گام هاي بعدي به تغييرات مورد 
نياز ديگر پرداخته شود. كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: البت��ه ناگفته نماند كه برخي از ش��ركت ها براي 
افزايش جذابيت سرمايه گذاري و استقبال خريداران 
از نمادهايشان اين مساله را در عمل حل كرده اند و در 
زمان كوتاهي دارايي سهامداران را پرداخت مي كنند. 
پرداخت به موقع و سريع سودهاي تقسيمي موجب 
تشويق سرمايه گذاران و افزايش تمايل آنها به نگهداري 
سهام مي شود و به همين واسطه سرمايه هاي جديدي 
را نيز جذب مي كنند وي بيان كرد: متاسفانه حدود ۷۰ 
درصد شركت هاي بورسي پرداخت سود را به ديرترين 
زمان ممكن موكول مي كنند و حداقل ۳ ماه تس��ويه 
آنها به طول مي انجامد و تنها ۳۰ درصد صنايع پرداخت 
س��ريعي دارند كه از جمله آنها مي توان به گروه هايي 
همچون پتروشيمي ها، پااليشي ها، هلدينگ ها و برخي 
از نمادهاي سنگ آهني ها اشاره كرد. خاندوزي در پايان 
اين گفت وگو ضمن اشاره به برخي از گفته ها مبني 
بر اينكه مهلت ۸ ماهه و طوالني پرداخت سودها به 
منظور تقويت بنيه شركت ها بوده، تصريح كرد: اگر 
سياس��ت گذاري ش��ركت مبني بر حفظ وجه نقد 
باشد مي تواند ميزان سود كمتري )مقدار حداقلي 
۱۰درصد( را مابين سهامداران تقسيم و توزيع كند 
و به اين واسطه عمده سودساخته شده به طور پايدار 
در شركت  باقي مي ماند و محدود به زمان مشخصي 
نمي شود؛ بنابراين گفته هايي مبني بر تقويت بنيه 
ش��ركت ها با پرداخت ديرهنگام اشتباه است و اين 
اقدام تنها براي مدت مقرري سرمايه را حفظ مي كند 
و پايدار نيست و در اين بين تنها سهامداران خرد زيان 

مي برند و نفعي براي شركت ها ندارد.

رشد اقتصادي چيست؟
سنا| محسن طباطبايي مزدآبادي، اقتصاددان گفت: 
زماني كه از نرخ رش��د اقتصادي صحبت مي شود، به 
اين معناست كه بايد تمام شاخص هاي تاثيرگذار بر 
اقتصاد كش��ور رونق داده ش��ود كه اين مهم نيازمند 
بازنگري اس��ت تا رشد و توسعه محقق شود. البته در 
اين مسير نيازمند عمليات راهبردي مطلوب هستيم 
كه با واقع نگري همراه باش��د. طباطبايي مزدآبادي 
افزود: رشد در بخش هاي مسكن، خودرو، حوزه هاي 
صنعتي، كشاورزي و زيرساخت هاي كشور كه همگي 
بر اقتصاد تاثيرگذار هستند بايد براي رشد اقتصادي 
مورد توجه قرار گيرند. اي��ن اقتصاددان گفت: آنچه 
كه مسلم اس��ت، مشكالت بخش هاي اقتصادي نياز 
دارند به شكل واقع بينانه ديده شوند. به عنوان مثال، 
آيا دستيابي به وصول ۶۶ درصد ماليات امكان پذير 
است؟ با وجود فرارهاي مالياتي و ماليات هايي كه هنوز 
اخذ نشده  است، آيا دولت توان پرداخت بدهي هايي 
كه به قطعه س��ازان و پيمانكاران و هر بخشي كه در 
زيرساخت هاي خودرو دخيل است را دارد؟ بدهي 
در بخش صنعت و كشاورزي و ساير بخش ها بسيار 

زياد بوده و نيازمند يك برنامه جهشي است.

»تعادل« بررسي مي كند

فرش سبز بورس براي مجامع

سياه و سفيد بازار در آخرين روز معامالتي هفته
ش��اخص كل بازار بورس ته��ران ديروز چهارش��نبه، ۷ 
ارديبهشت ماه با يك هزار و ۴۳۳  واحد كاهش، در ارتفاع 
يك  ميليون و ۵۲۱ هزار واحدي قرار گرفت. بر اساس گزارش 
ايرنا در معامالت اين روز بازار سهام )بورس و فرابورس( بيش 
از ۱۶ ميليارد و ۵۹۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۱۸۱ هزار و ۹۱۴ ميليارد ريال نوبت معامله شد.در 
آخرين روز كاري هفته در ادامه معامالت بورس تهران، بيش 
از ۱۲ ميليارد و ۶۸۰ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۶۳ هزار و ۹۹۹ ميليارد ريال و در ۶۸۹ هزار و ۴۱۸ 
نوبت معامله شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك 
هزار و ۳۷۹ واحد افزايش به ۴۱۱ هزار و ۶۹۲ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با ۸۵۸ واحد رش��د به ۲۵۶  هزار و ۲۲۱ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲ هزار و ۲۶۰ واحد كاهش و 
شاخص بازار دوم، ۸۵۹ واحد افزايش داشت. عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، نماد پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
با ۲۸۲ واحد، شركت سرمايه گذاري دارويي تامين با نماد 
»تپيكو« با ۲۵۳ واحد، فوالد آلياژي ايران با نماد »فوالژ« 
با ۲۳۷ واحد، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد 
»خگستر« با ۱۷۹ واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»شبندر« با ۱۶۶ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« 
با ۱۲۹ واحد، پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي« با 
۱۲۹ واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شستا« با ۱۲۱ واحد و صنايع پتروشيمي خليج فارس با 
نماد »فارس« با ۱۲۱ واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس 
همراه ش��دند. در مقابل گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۴۵۵ 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر ب��ا نماد »كگل« با ۳۴۶ 
واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« با ۳۳۶ واحد، 
فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با ۲۶۷ واحد، پتروشيمي 
پرديس با نماد »شپديس« با ۲۳۴ واحد، گسترش نفت 
و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با ۲۰۰ واحد، بانك ملت 
با نماد »وبملت« با ۱۹۹ واحد و پتروش��يمي جم با نماد 
»جم« با ۱۹۶ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند. 
بر پايه اين گزارش، طي روز چهارشنبه شركت گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر«، شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، ايران 

خودرو با نماد »خودرو«، سايپا با نماد »خساپا«، توسعه و 
عمران اميد با نماد »ثاميد«، شركت سرمايه گذاري رنا با نماد 
»ورنا« و آريان كيميا تك با نماد »كيمياتك« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه سه 
ميليارد و ۶۷۴ ميليون برگه سهم به ارزش ۱۱ هزار و ۹۰۶ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز در آخرين روز كاري هفته بيش از 
۱۵ واحد افزايش داش��ت و به ۲۰ هزار و ۹۱۶ واحد رسيد. 
در اين بازار س��ه ميليارد و ۹۱۹ ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي به ارزش ۶۹ هزار و ۹۶۶ ميليارد ريال داد و ستد شد، 
تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از ۳۹۸ هزار و 
۸۶۰ نوبت بود. نمادهاي صنعتي مينو با نماد »غصينو«، 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، موسسه اعتباري 
ملل با نماد »وملل«، نفت پاسارگاد با نماد »شپاس«، توزيع 
داروپخش با نماد »دتوزيع«، صنايع ماديران با نماد »ماديرا«، 
كلر پارس با نماد »كلر«، ش��ركت س��رمايه گذاري مس 
سرچشمه با نماد »سرچشمه« و بيمه تجارت نو با نماد »بنو« 

با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.همچنين 
توليد ني��روي برق دماوند با نماد »دماوند«، پتروش��يمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تامي��ن با نماد »صب��ا«، بهمن ديزل با نم��اد »خديزل«، 
توليد برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا«، گروه توسعه مالي 
مهر آيندگان با نماد »ومهان« و پااليش نفت الوان با نماد 

»شاوان« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    عرضه اوليه آسياتك به پايان رسيد
عرضه اوليه »آسياتك« چهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ در 
دامنه قيمتي ۵۴۶۰ريال تا ۶۶۶۰ريال عرضه شد و بيش از 
يك ميليون و ۵۸۰ هزار و ۱۳۲كد معامالتي در اين عرضه 
اوليه شركت كردند. در مجموع حدود ۱۹۶ سهم به هر كد 
معامالتي اختصاص يافت. مشاركت كنندگان در اين عرضه 
اوليه ركورد عرضه اوليه »فزر« را شكستند و حضور قابل 
توجهي در خريد سهام »آسياتك« داشتند. بازار در روزي 
كه نخستين عرضه اوليه سال را به خود مي ديد وضعيتي 
كامال آرام و متعادل را تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه 
انتظار مي رفت با از س��ر گرفتن عرضه هاي اوليه جديد، 
تحركات جديدي در بورس ديده شده و نقدينگي جديد به 

بازار وارد شود. البته در ساعات پاياني معامالت شاهد ثبت 
خروج نقدينگي از سمت صندوق هاي درآمد ثابت بوديم اما 
در نهايت خروج نسبتا باالي پول حقيقي باعث شد تا اندكي 
روند بازار تغيير كرده و با وجود صعودي بودن شاخص در 
نيمه نخست معامالت روز چهارشنبه، سهامداران شاهد 
كاهش ۱۴۰۰ واحدي شاخص باش��ند. البته با توجه به 
تمديد عرضه اوليه آسياتك تا ساعت ۱۳ انتظار مي رود اين 
اتفاق بتواند بخشي از پولي را كه از صندوق هاي درآمدثابت 
خارج شده را به خود جذب كرده و از خروج كامل نقدينگي 

از بازار جلوگيري كند.

    زشت و زيباي عرضه هاي اوليه
بي ثباتي بورس در ماه هاي گذش��ته و افت قيمت شديد 
بخش عمده عرضه هاي اوليه دو سال گذشته، باعث شده 
تا بخشي از كارشناسان اين حوزه، عقيده داشته باشند كه 
عرضه  اوليه سهام در شرايط كنوني، نه تنها اقدام مثبتي براي 
بازار نيست، بلكه مي تواند اثراتي منفي از خود بجا بگذارد.اين 
دسته از كارشناسان معتقدند كه بخشي از معامله گران براي 
شركت در عرضه هاي اوليه، پول جديدي وارد بازار نمي كنند 
و سهم هاي ديگر خود را مي فروشند. در نتيجه فشار فروش 
در اين نمادها افزايش يافته و باعث افت آنها مي شود. از سوي 
ديگر اما گروهي از كارشناسان بورسي اعتقاد دارند كه كه 
در شرايط متعادلي همچون وضعيت كنوني، عرضه اوليه 
س��هام مي تواند تاثير مثبتي بر بازار داشته باشد. به عالوه، 
شركت هاي زيادي در صف عرضه سهام خود هستند و تاخير 
در اين روند، مي تواند رويه تامين مالي اين شركت ها را به 
خطر انداخته و به ضرر آنها تمام شود. البته بايد به اين نكته 
توجه كرد كه عرضه هاي اوليه به تنهايي نمي توانند باعث 
سقوط يا صعود بورس شوند و بسياري از متغيرهاي بنيادي 
هستند كه تاثير بيشتري از عرضه اوليه بر بازار دارند. با اين 
وجود، نبايد فراموش كنيم كه رسالت بورس و بازار سرمايه 
چيست. عرضه س��هام در بازار سرمايه، روشي براي تامين 
مالي امن، ارزان و از همه مهم تر، سريع شركت هاست و به 
تاخير انداختن اين فرآيند، حتي اگر براي جلوگيري از زيان 
عده اي از معامله گران باشد، بورس را از ذات خود دور مي كند.



ب��ه  دليل تصنعي ب��ودن، با ش��كاف ها، چالش ها و 
معضالت غيرعادي مواجه است. پارلماني بودن نظام 
حكومتي اين رژيم س��بب مي شود كه چالش هاي 
سياس��ي، اجتماعي و امنيتي به  سهولت از سطوح 
پايي��ن جامعه ب��ه رأس هرم يعن��ي كابينه منتقل 
شود و ازهمين رو، نظام سياسي � حكومتي همواره 
با چالش هاي متع��ددي مواجه بوده اس��ت. تعدد 
احزاب به س��بب تع��دد و تكثر قوميت ه��ا، يكي از 
زيربنايي ترين چالش هاي سياسي است كه در كنار 
نبوِد قانون اساس��ي، بي اعتمادي سران به يكديگر، 
نقش خاص اح��زاب مذهبي، س��هم  خواهي هاي 
حزبي، ناديده گرفتن فلسطيني هاي اراضي ۱۹۴۸ 
و ظهور و س��قوط احزاب در اين رژيم، درمجموع، 
س��بب تش��كيل كابينه هاي كوتاه مدت و برگزاري 
انتخابات زودرس مي شود؛ ازهمين رو، طي 7۴سال 
گذش��ته به جاي هيجده كابينه چهارس��اله، شاهد 
فعاليت 36 كابينه هستيم. براين اساس، چشم انداز 
مثب��ت و روش��ني در ميان م��دت ب��راي حل اين 

معضالت پيش بيني نمي شود.

  چالش هاي اقتصادي اسراييل
مهم تري��ن چالش ه��اي اقتص��ادي اس��راييل در 
س��ال هاي اخبر عبارتن��د از: پيامدهاي ناش��ي از 
كرونا، چالش ناشي از اختالف طبقاتي، چالش هاي 
ناشي از بحران ها يا اقدامات سياسي همچون وقوع 
يك درگيري جديد بين اسراييلي ها و فلسطيني ها 
در نوار غزه يا كرانه باختري، فروپاشي كابينه و ورود 
مجدد اي��ن رژيم به انتخاب��ات بي نتيجه و افزايش 
بودجه نظام��ي به خاط��ر سياس��ت ها و اقدامات 

نظامي گري اين رژيم.

۱- چالش كرونا
اقتصاد اس��راييل مبتني بر بازار و تكنولوژي است. 
از زمان ش��يوع ويروس كرونا، اقتصاد اس��راييل به 
موازات اقتصاد جهاني به دليل فراز و نش��يب هاي 
متعدد و شديد دچار تحوالت زيادي شده است. در 
س��ال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اسراييل چهار بار شيوع 
قابل توجه ويروس كرونا را تجربه كرد كه سه مورد 
از آنها ب��ا قرنطينه و محدوديت هاي گس��ترده در 
فعاليت هاي اقتصادي همراه ب��ود. اين امر تجارت 

خارجي اس��راييل را تحت تاثير ق��رار داد و تجارت 
كاال با اياالت متحده امريكا و اتحاديه اروپا به ميزان 
قابل توجهي كاهش يافت، ام��ا تجارت خدمات به 
رشد خود ادامه داد. اين قرنطينه ها موجب كاهش 
فعاليت هاي اقتصادي و بيكاري حدود ۲۵ درصد از 
نيروي كار اين رژيم ش��د و اين امر بر روابط تجاري 
خارج��ي و اقتصاد آن تاثير منفي جدي گذش��ت. 
در اين ميان، گردشگري تقريبًا به طور كامل فلج و 
صنعت هوايي زمينگير شد. به عنوان مثال در حالي 
كه تجارت خارجي اسراييل به استثناي الماس در 
س��ال ۲۰۱۸ بيش از ۱۱7 ميليارد دالر و در س��ال 
۲۰۱۹ ب��ه بيش از ۱۱۹ ميليارد دالر رس��يد اما در 
سال ۲۰۲۰ و همزمان با شيوع كرونا به كمتر از ۱۱۱ 
ميليارد دالر بالغ شد و اين رقم در هشت ماهه اول 

۲۰۲۱ به 76 ميليارد دالر رسيد. 
شركت هواپيمايي اسراييلي »ال آل« با شروع كرونا 
خس��ارت هاي س��نگيني ديد. اين شركت در سال 
۲۰۲۰ حدود ۵3۰ ميليون دالر ضرر داد كه اين امر 
كاهِش درآمِد 7۰ درصدي نسبت به سال ۲۰۱۹ را 
نشان مي دهد. اين خس��ارت ها در سال ۲۰۲۱ نيز 

كمابيش ادامه داشته است.
اس��تمرار پيامدهاي منفي كرونا باعث شد تا بدهي 
ملي اسراييل در پايان دوره نتانياهو مانند آنچه در 
ابتدا بود، باش��د. به لطف نظم ش��ديد مالي، بدهي 
دولت اس��راييل از ۹۱ درصد توليد ناخالص داخلي 
در زمان وزارت دارايي نتانياهو در س��ال ۲۰۰3 به 
7۱ درصد در سال ۲۰۰۸ كاهش يافت و در آستانه 
ش��يوع ويروس كرونا اين امر به 6۰ درصد كاهش 
يافت، اما اقدامات الزم براي كمك به اقتصاد با هدف 
مقابله با اين بحران، نسبت مذكور را در پايان دوره 
نتانياهو يعني از اواسط س��ال ۲۰۲۱ به 73 درصد 

رساند و در نتيجه ده سال كاهش را از بين برد.
ادامه ش��يوع كرونا ب��ه معناي ادام��ه توقف چرخه 
ص��ادرات و واردات و كاهش تقاض��اي جهاني نيز 
مي باش��د. از آن جاي��ي ك��ه ۴۰ درص��د صادرات 
رژيم صهيونيس��تي مرب��وط ب��ه الماس و وس��ايل 
الكترونيكي اس��ت و در س��ايه بحران مالي كنوني 
كه جه��ان را فرا گرفته و تقاضاي چنداني براي اين 
كاالها ارايه نمي ش��ود، اين امر بيش از همه اقتصاد 
اسراييل را تحت تأثير قرار داده است و بحران هاي 

آن را تشديد خواهد كرد. 
عمده س��رمايه گذاري هاي خارجي در فلس��طين 
اش��غالي از جانب امريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا 
انجام مي گيرد. بنابراين در سايه بحران مالي امريكا 
و اروپا بر اثر شيوع كرونا، كاهش سرمايه گذاري هاي 
خارجي براي صهيونيس��ت ها كه منبع اصلي ورود 
ارزهاي خارجي براي آنها به شمار مي رود در آينده 
اجتناب ناپذير خواهد بود. همان گونه كه ادامه شيوع 
كرونا و ع��دم توانايي در كنترل آن موجب تعطيلي 
مهم تري��ن بخش ه��اي اقتصاد اس��راييل از جمله 
بخش هاي خدمات مالي و گردشگري و لجستيك 
شده است. بر اساس آمار بانك جهاني به دليل شيوع 
كرونا رشد توليد ناخالص داخلي رژيم اسراييل در 

سال ۲۰۲۰ به منفي يك رسيده است. 

۲- چالش تشديد شكاف طبقاتي
طي سال هاي اخير ش��اهد اعتراضات متعدد عليه 
سياست هاي اقتصادي ليبراليستي رژيم اسراييل از 
سوي ساكنان عمدتًا حاشيه نشين شهرهاي بزرگ 
اين رژيم بوده ايم. اين اعتراضات كه عمومًا در قبال 
افزايش هزينه هاي زندگي به ويژه مس��كن صورت 
گرفته سبب شد تا سياس��ت هايي با هدف كاهش 
نابرابري ها و شكاف ها از سوي سياست گذاران اين 
رژيم صورت بگي��رد. با اين وجود اينكه بر اس��اس 
اعالم س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي با آنكه 
نابرابري ها در درآمدها كاهش يافته است اما كماكان 
نابرابري هاي اقتصادي و پراكندگي هاي اجتماعي 
در اين رژيم وجود دارد. به نظر مي رسد بروز شكاف 
طبقاتي و تعميق آن در جامعه صهيونيس��تي اول 
اينكه موجب خواهد شد حكومت هاي ائتالفي اين 
رژيم بيش از پيش با خطر انحالل روبرو شوند چراكه 
اين ش��كاف ها و س��پس اعتراضات موجب كاهش 
پايگاه اجتماعي دولت حاكم و افزايش پايگاه احزاب 
حامي اعتراض��ات خواهد ش��د. دوم اينكه با تكثر 
قوميتي در جامعه صهيونيس��تي، وقوع اعتراضات 
م��داوم به دلي��ل گرفتاري هاي اقتص��ادي، دور از 
انتظار نيس��ت و درگيري اخير يهوديان روس تبار 
و اوكرايني تبار ش��اهد اين مدعا است و سوم اينكه 
وضعيت نابسامان اقتصادي موجب خواهد شد كه 
روند مهاجرت به اين رژيم متوقف ش��ده و متقاباًل 

پديده مهاجرت معكوس تشويق و افزايش يابد.
يكي از مصادي��ق تاثير اقتصاد بر ش��كاف طبقاتي 
دستمزد ماهيانه بر اساس گروه هاي قومي مذهبي 
اس��ت. به عنوان مثال در حالي كه اش��كنازي ها با 
حدود ۱7۰۰۰ شيكل بيش��ترين حقوق دريافتي 
را داشته اند اما ش��هروندان عرب يا فلسطيني هاي 
۱۹۴۸ با كمتر از ۸ هزار شيكل، در حقيقت حدود 
نيمي از دريافتي اش��كنازي ها را داشته اند. از زاويه 
شكاف جنس��يتي- اقتصادي نيز، رژيم اسراييل از 
ميان اعضاي س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
باالترين ش��كاف مذكور را به خ��ود اختصاص داده 
است. بر اس��اس يكي از گزارش هاي تهيه شده اين 
رژيم در س��ال ۲۰۲۰ نس��بت به دو سال قبل از آن 
در رتبه بندي برابري جنسيتي ۱۸ پله سقوط كرده 
و از جايگاه چهل و ششم در سال ۲۰۱۸ به جايگاه 

شصت و چهارم در سال ۲۰۲۰ رسيده است. 
افزايش فقر در جامعه صهيونيستي سبب شده كه 
با وجود رشد اقتصادي اين رژيم در سال هاي اخير، 
نابرابري هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي تشديد 
ش��ود و اشكنازها در راس و فالش��اها در پايين اين 
چينش قرار دارد. بر اساس گزارش مركز تحقيقاتي 
ادوا، ۲6 درصد از خانوارهاي اسراييلي در خط فقر 

يا نزديك به خط فقر به سر مي برند.
اين در حالي اس��ت كه س��ايت اقتص��ادي گالبس 
در اوائل آوري��ل ۲۰۲۱ در مطلبي اع��الم كرد كه 
۲۱ اس��راييلي در ليس��ت ميلياردره��اي فوربس 
۲۰۲۱ قرار دارند. در اين ليس��ت، استف ورتهايمر 
با ثروت��ي به ارزش 6 ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون دالر 
در رتب��ه ۴3۲ قرار دارد. ضم��ن اينكه دو ميلياردر 
با تابعيت اس��راييلي باالت��ر از ورتهايمر قرار دارند. 
رومن آبراموويچ از روس��يه ب��ا ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ 
ميلي��ون دالر در رتب��ه ۱۴۲ و پاتري��ك دراهي از 
س��وييس با ۱۱ ميلي��ارد و ۸۰۰ ميلي��ون دالر در 
جايگاه ۱۸6 قرار دارند. ضمن اينكه شري اريسون 
س��هامدار كنترل كننده بانك اس��راييلي  هاپوآليم 
ثروتمندترين زن اسراييل است و با ۴ ميليارد و ۴۰۰ 

ميليون دالر در مكان 6۵۵ قرار دارد. 

3- چالش گازي
رژيم اس��راييل پس از كش��ف ميادي��ن گازي در 
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تعادل/ اگر در روندشناس��ي مقاومت فلسطين در 
س��ه دهه اخير به مقايس��ه حجم و مق��دار قدرت 
نظامي فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي بپردازيم 
طبيعتًا رژيم اش��غالگر قدس به پشتوانه بيش از 7 
ده��ه حمايت هاي جهان غرب در وضعيت بس��يار 
متفاوتي از فلس��طيني ها ق��رار دارد. اما اگر در اين 
مقايس��ه و تطبيق، به ش��اخص هايي چون ميزان 
پيش��رفت نظامي گروه هاي مقاومت فلسطيني با 
وجود همه تحريم ها و محاصره ها در 3۵ سال اخير 
و ميزان بازدارندگي رژيم صهيونيس��تي در مقابل 
فلسطيني ها مراجعه كنيم به اين نتيجه مي رسيم 
كه فلس��طيني ها در انتفاضه اول از س��نگ و چاقو 
براي دفاع از خود استفاده مي كردند اما هم اكنون از 
تفنگ و موشك. همچنين اگر به ميزان بازدارندگي 
رژيم صهيونيس��تي، از اي��ن زاويه ن��گاه كنيم كه 
صهيونيست ها در آن زمان هر وقت اراده مي كردند 
قادر به دس��تگيري فلس��طيني ها بوده ي��ا پس از 
سيطره حماس بر نوار غزه به دفعات به اين منطقه 
تجاوز نمودند اما هم اكنون آن��ان از ورود به جنين 
براي دس��تگيري مبارزان عاجز مانده و در مقابله با 
مقاومِت نوار غزه ابتكار عمل را به طرف مقابل واگذار 
نموده اند، چرا كه برخالف دفعات پيش��ين، جنگ 
۱۱ روزه س��يف القدس با هشدار حماس و حمالت 
موش��كي مقاومت نوار غزه آغاز شد. پس، برخالف 
نظِر سازش��كاراني همچون ابومازن كه مقاومت را 
بي فايده مي دانس��تند اما مقاومت فلس��طين ثابت 
كرد كه مي تواند به تدريج و با فداكاري، بر بسياري 
از موانع و بن بست ها فائق آيد چرا كه در اين روند 3۵ 
ساله با به چالش كشيدن بازدارندگي رژيم اسراييل، 

اين ادعا را ثابت نمود.
آن گون��ه كه »جمعي��ت دفاع از ملت فلس��طين« 
بررسي كرده اس��ت، چالش هاي متعددي فراروي 
رژيم صهيونيستي وجود دارد. در عرصه اقتصادي، 
رژي��م صهيونيس��تي داراي نق��اط ضع��ف و قوت 
متعددي اس��ت. در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد 
از درآمد ناخالص داخلي اسراييل از بخش خدمات 
است. پس اگر بتوان بر روي شركت هاي خدماتي كه 
در فضاي مجازي به شدت فعال هستند و عمدتًا از 
سوي شركت هاي بزرگ امريكايي و اروپايي حمايت 
مي ش��وند تاثيرگذار بود، بخش قابل مالحظه اي از 
درآمد اين رژي��م تحت تاثير ق��رار خواهد گرفت. 
نكته بعدي اينكه عدم ارتب��اط اقتصادي و تجاري 
مناسب با همسايگان و جمعيت اندك، موجب شد 
تا روابط تجاري و اقتصادي اسراييل عمدتًا با امريكا، 
اروپا و چين باشد. در چنين شرايطي سازمان هاي 
غيردولتي حامي تحريم اس��راييل يا همان جنبش 
ب��ي دي اس بهترين اب��زار الزم براي تح��ت تاثير 
قراردادن شركت هاي اروپايي و امريكايي از تعامل 
اقتصادي با اسراييل است. ش��يوع ويروس كرونا و 
تحت تأثير قرار گرفتن اقتصاد اس��راييل به موازات 
اقتصاد جهاني، نش��انه اي دال بر پيوستگي ارتباط 

اسراييل با اقتصاد غربي است.
حساس��يت امريكا به گس��ترش رواب��ط اقتصادي 
اسراييل با چين از ديگر موضوعاتي است كه مي توان 
در رس��انه هاي غربي روي آن مانور داد. انتشار آمار 
و ارقامي جديد از گس��ترش روابط بين اين دو و به 
ويژه تاكيد بر داد وستدهاي صنعتي و اقالم حساس 
مي توان��د امريكايي ها را نس��بت به اي��ن موضوع 
حس��اس تر نموده و روابط اقتصادي رو به گسترش 
اسراييل با چين را محدود نمايد. كاهش تنش هاي 
منطقه غرب آس��يا ميان ايران و كشورهاي عربي و 
سپس انتقال گاز از خليج فارس به كشورهايي چون 
اردن و تركيه مي تواند مانع از س��رمايه گذاري هاي 
رژيم اسراييل بر روي منابع گازي با هدف صادرات 

به كشورهاي منطقه باشد.
كمك ه��اي دولت ه��اي اروپايي و اي��االت متحده 
امريكا به رژيم اسراييل كه بخشي از پيشرفت هاي 
اقتص��ادي اين رژي��م مدي��ون آن اس��ت از ديگر 
موضوعاتي اس��ت كه در حال حاض��ر مي تواند در 
فضاي مجازي و حقيقي توس��ط كارشناسان بدين 
ش��كل مورد هدف قرار گيرد كه ب��ا توجه به درآمد 
س��رانه باالي اين رژي��م، نيازي به كمك از س��وي 
اين كش��ورها و اخذ ماليات مردمان آن براي رژيم 
اسراييل نمي باشد. بلكه اين فلسطيني هاي مظلوم 
و تحت س��تم مي باشند كه مستحق دريافت كمك 
دولت ها و سازمان هاي اروپايي و امريكايي هستند.

در عرصه سياس��ي- اجتماعي، رژيم صهيونيستي 

روندشناسي مقاومت فلسطين در سه دهه اخير با تاكيد بر مشكالت فراروي اسراييل

3 چالش اقتصادي رژيم صهيونيستي

رييس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي خبر داد

برگزاري راهپيمايي روز قدس در 900 شهر ايران
نماينده ولي فقيه و رييس شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي گفت: رژيم صهيونيستي امروز از نظر داخلي 
و منطق��ه اي و بين المللي در وضعيت خوبي به س��ر 
نمي برد. االن تل آويو بايد س��اعت خودش را به وقت 
امريكا تنظيم كند و اين هم به خاطر اين اس��ت كه 

امريكا تصميم به خروج از منطقه گرفت.
حجت ااالسالم محمد حسين موسي پور در نشست 
خبري خود ادامه داد: رژيم صهيونيس��تي با كشور 
روسيه روابط خوبي داش��ت اما در ماجراي اوكراين 
اين روابط به هم ريخت و روسيه رسما به آنها اخطار 
داد و حتي آنها را به خاطر اشغالگري محكوم كرد كه 

كم سابقه بود.
وي  گفت: اي��ن رژيم به لحاظ داخلي هم به ش��دت 
ش��كننده اس��ت؛ يك جمع نامتجانس در سرزمين 
غصب شده جمع شده اند و گفته مي شود، تقابل بين 
احزاب چپ و راست در اسراييل از اختالف بين اعراب 
و يهود بيشتر است. سرمايه هاي اجتماعي به شدت در 
اين رژيم كاهش يافته اس��ت و تحليلگران خودشان 
مي گويند اس��راييل م��رگ خ��ودش را امضا كرده 

است. خطر فراروي اس��راييل مساله هسته اي ايران 
و حزب اهلل نيست بلكه مشكالت داخلي و فروپاشي 
از درون خطر مهم براي اين رژيم اس��ت. موسي پور 
ادامه داد: هيچ وقت اف��كار عمومي دنيا اينقدر عليه 
رژيم صهيونيس��تي برانگيخته نبوده است. نماينده 
ولي فقيه اظهار كرد: از زمان انقالب اس��المي افول 
رژيم صهيونيستي آغاز شد و با تعيين روز قدس در 
آخرين روز جمعه ماه رمضان توس��ط امام خميني 
)ره(، اين افول تضمين شد. رژيم صهيونيستي بر اين 
تصور بود كه جناياتش طي زمان فراموش مي ش��ود 
اما حركت امام خمين��ي كاري كرد كه اين جنايات 
فراموش نشود. وي با بيان اينكه دفاع از فلسطين يك 
آرم��ان قرآني و باور ديني براي ماس��ت افزود: ما در 
آستانه برگزاري روز قدس كه بعد از دو سال به خاطر 
مسائل كرونايي راهپيمايي مردمي نداشتيم امسال 
راهپيمايي حضوري و مردمي است. در ستاد برگزاري 
راهپيمايي روز قدس سياست ها و برنامه ها بحث شد. 
محوري ترين برنامه راهپيمايي روز قدس اس��ت كه 
روز جمعه س��اعت ۱۰ صبح از مسيرهاي ده گانه در 

تهران آغاز و به سمت دانشگاه تهران انجام مي شود. 
همچنين درط��ول مس��ير اقدام��ات و برنامه هاي 
فرهنگي داريم. يكي از اعضاي جبهه مقاومت و سردار 

سالمي سخنران هاي مراسم خواهند بود.
موسي پور اظهار كرد: بيش از پنج هزار نفر تصويربردار 
و خبرنگار از رسانه هاي داخلي و خارجي اين مراسم را 
پوشش مي دهند. وي گفت: همايش بزرگ “فلسطين 
مظلوم “در محل استاديوم ورزشي غزه با حضور مردم 
مظلوم غزه و به شكل تصويري با سخنراني سيدحسن 
نصراهلل، سردار قاآني و ديگر رهبران مقاومت همراه 
خواهد ب��ود .رييس ش��وراي هماهنگ��ي تبليغات 
اس��المي گفت: پويش يك س��طل آب تا محو رژيم 
صهيونيستي را در فضاي مجازي خواهيم داشت كه 
تا روز جمعه ادامه دارد. وي  گفت: راهپيمايي همزمان 
ب��ا تهران، در بيش از ۹۰۰ ش��هر كش��ور و با رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي و رنگبندي استان ها از 
مساجد بزرگ و ميادين اصلي به سمت ميعادگاه هاي 
نماز جمعه تدارك ديده شده است. اين مراسم حتي 
در بسياري از روس��تاهايي كه از برپايي نماز جمعه 

برخوردار نبوده به ش��كل تجمع و محكوميت رژيم 
كودك كش صهيونيستي و در دفاع از مردم مظلوم 
فلس��طين و قدس شريف برگزار خواهد شد . موسي 
پور افزود: امسال همچنين مراسم روز جهاني قدس 
به ش��كل راهپيمايي يا تجمع مردمي در بيش از ۹۰ 
كشور جهان با حضور مردم مسلمان و آزادگان ديگر 
اديان الهي در حمايت از قدس ش��ريف و فلس��طين 
مظل��وم و محكوميت رژيم ددمنش صهيونيس��تي 
برگزار مي شود . وي تصريح كرد: ۴۲۰ ساعت برنامه 
توليدي در قالب ۹۴۸ برنامه از راديو و تلويزيون هاي 
اس��المي پخش خواهد ش��د . همچنين ۴۵۰ مقاله 
به زبان ه��اي عربي و نمايش��گاه ۱۰7 پوس��تري با 
زبان عربي نيز در س��ايت هاي عرب زبان اين راديو و 
تلويزيون ها بارگذاري شده است. وي گفت: همچنين 
كنگره قدس شريف در روز پنجشنبه )فردا( و با حضور 
دانش��جويان و طالب جوان و ديگر اقشار مردمي در 
سالن اجتماعات النه جاسوسي سابق شيطان بزرگ 
برگزار مي ش��ود. برگزاري نشس��ت هاي روشنگري 
و جه��اد تبييني در بس��ياري از مس��اجد كش��ور و 

پايگاه هاي بسيج و از جمله اجراي سرودهاي پاتوقي 
در نقاط مختلف ش��هر تهران در هفته منتهي به روز 
قدس، بسيار ارزش��مند و آماده سازي مردمي براي 
حضور در راهپيمايي روز قدس خواهند بود. موسي 
پور گفت: امسال نيز راهپيمايان با در دست داشتن 
تصاوير چهار ديپلمات ربوده ش��ده ايراني توس��ط 
صهيونيست ها ياد و خاطره بيش از چهل سال اسارت 

آنان را گرامي خواهند داشت. شعار اصلي راهپيمايان 
روز قدس امسال، همچون سال هاي گذشته، مرگ بر 
امريكا، مرگ بر اسراييل، مرگ بر آل سعود و خائنين 
منطقه و تداوم شعار آزادي فلسطين و قدس شريف 
خواهد بود. همچنين در پايان راهپيمايي امس��ال، 
قطعنام��ه پايان��ي راهپيمايي به تأيي��د ملت ايران 

خواهد رسيد.

سواحل حيفا به سرعت به سمت توليد و صادرات آن 
حركت كرد. ضمن اينكه اسراييل يكي از باالترين 
نرخ هاي رش��د مص��رف گاز در جهان را داراس��ت. 
دليل اين امر رش��د جمعيت، بس��تن نيروگاه هاي 
برق ناشي از زغال سنگ و استفاده وسيع از صنايع 
سنگين و حمل و نقل اس��ت. طبق پيش بيني ها و 
برنامه ريزي ها قرار بود تا سال ۲۰۲۲، ۸۵ درصد از 
برق اس��راييل از گاز طبيعي تامين شود. در حالي 
ك��ه تا پيش از ش��يوع كرونا از موضوعات اساس��ي 
در برنامه ريزي ه��اي اقتص��ادي اس��راييل، ميزان 
اس��تحصال گاز و مقدار و نحوه صادرات آن بود اما 
طي دو س��ال اخير به يك باره اي��ن اخبار در محاق 
فرو رفت. چالش هاي متعددي فراروي استحصال 
و ص��ادرات گاز رژيم اس��راييل وجود داش��ته كه 
همچنان مطرح مي باش��د. در عرصه داخلي هزينه 
باالي استحصال گاز كه در ۱3۰ كيلومتري سواحل 
قرار دارد و نگراني هاي زيست محيطي از جمله اين 
چالش ها است. اما در عرصه منطقه اي چالش هاي 
بيشتري وجود دارد. نگراني هاي اجتماعي- امنيتي 
منطقه اي، مشكالت سياسي امنيتي مصر به عنوان 
يكي از مصرف كنندگان گاز اسراييل و مخالفت هاي 
مردمي در اردن در مقابل صدور گاز اسراييل به اردن 
از جمله چالش هايي اس��ت كه همچنان بر سر راه 
صدور گاز اسراييل به كشورهاي همسايه به ويژه به 
سمت كشورهاي اروپايي در سال هاي آينده مطرح 
مي باش��د. هر چند كه با سفر اخير مايكل هرتزوك 
رييس جمهور اسراييل به تركيه تالش شده است تا 
با توجه به بحران اوكراين و تحريم سوخت روسيه، 
بار ديگر موضوع انتقال گاز اسراييل به اروپا مجددا 
مطرح شده است. در عرصه فرامنطقه اي چالش هاي 
مهم ت��ر و جدي تري وجود دارد. قيمت پايين گاز با 
ح��دود 3 دالر در هر متر مكع��ب يكي از مهم ترين 
چالش هاس��ت. هزينه باالي انتقال گاز از سواحل 
فلسطين اش��غالي به اروپا با حدود ۲۰۰۰ كيلومتر 
و هف��ت ميلي��ارد دالر هزينه از ديگ��ر چالش هاي 
پيش رو اس��ت. رقباي گازي اسراييل در اين زمينه 
كشورهايي چون روسيه و آذربايجان در شرق اروپا 
و الجزاير و ليبي در جنوب اروپا مي باشند. كشورهاي 
اروپايي در حال حاض��ر از اين دولت ها گاز دريافت 
مي كنند. س��رانجام انرژي هاي تجديدپذير كه در 
حال حاضر دولت هايي مثل آلمان به ش��دت در پي 
جايگزيني آن با س��وخت گاز و ديگر سوخت هاي 
فس��يلي هس��تند از چالش هاي فراروي صدور گاز 
اسراييل به اروپا محسوب مي شود. به نظر مي رسد 
اين چالش ها در سال ۲۰۲۱ وجود داشته و در سال 

۲۰۲۲ نيز مطرح خواهند بود.
۴- چالش دخالت امريكا در روابط اسراييل با چين

طي دو دهه اخير، روابط اقتصادي چين و اسراييل 
به صورت مداوم افزايش يافت. در اين سال ها، چين 
به دومين ش��ريك تجاري بزرگ اس��راييل و باالتر 
از هر كش��ور اروپايي به صورت انفرادي قرار گرفته 
است. در حالي كه حجم تجارت اسراييل و چين در 
سال ۲۰۰۱ حدود يك ميليارد دالر بود، اما در سال 
۲۰۱۸ به بي��ش از ۱۱ ميليارد و 6۰۰ ميليون دالر 
رسيد. با وجود تاثير كرونا بر اقتصاد جهاني، تجارت 
بين اس��راييل و چين در س��ال ۲۰۲۰ ثابت بوده و 
به نظر مي رسد در س��ال ۲۰۲۲ بيشتر از سال هاي 

گذشته باشد. 
در سال هاي اخير بيش از 3۰۰ شركت بين المللي 
فعال در بخش فناوري اس��راييل، ايجاد ش��ده و در 
واقع بازار اس��راييل، س��رمايه گذاران را از سراس��ر 
جه��ان از جمله ش��ركت هاي غول پيك��ر در خط 
مق��دم فناوري جهان��ي به ويژه در دهه گذش��ته و 
سرمايه گذاراني از چين را جذب كرده است. با اين 
وجود از زمان ش��روع به كار ترامپ در كاخ س��فيد 
و افزايش رقابت بين چي��ن و امريكا، دولت امريكا 
اس��راييل را تحت فش��ار قرار داد تا در روابط خود 
با چي��ن تجديد نظر كند. اين فش��ارها از جمله در 
هش��دارهاي مايك پمپئو وزير خارجه وقت امريكا 
در سفر نيمه اول س��ال ۲۰۲۰ به اسراييل به ويژه 
در مورد سرمايه گذاري هاي چيني ها در بخش هاي 
خاص، خود را نش��ان داده است. به نظر مي رسد در 
س��ال ۲۰۲۲ در دوران رياست جمهوري جو بايدن 
اين فش��ارها ادامه يابد چرا كه اين موضوعي است 
كه مورد توجه ويژه دولت امري��كا قرار گرفته و در 
چارچوب روابط سه جانبه چين، اسراييل و امريكا از 

اهميت زيادي برخوردار است.



تعادل|»جمعيت دفاع از ملت فلسطين« با بررسي 
سياس��ت ها و اقدام��ات رژيم صهيونيس��تي عليه 
جمهوري اس��امي ايران و جبه��ه مقاومت به اين 
نتيجه دس��ت يافته است كه اين رژيم در چارچوب 
توانمن��دي و قدرت خود، ب��ه مجموعه اي اقدامات 
تهاجمي عليه ايران و جبهه مقاومت در عرصه هاي 
نظام��ي، امنيتي، سياس��ي، حمات س��ايبري و 
اقتصادي اقدام كرده است. اين حمات و تهديدها به 
دو شكل مستقيم يا غيرمستقيم و در قالب همراهي 

با ديگر كشورها بوده است. 
بر اس��اس اين بررس��ي ها، نبرد اقتص��ادي يكي از 
مهم ترين حوزه هايي اس��ت كه اي��ن رژيم عمدتا با 
اتكا ب��ه توانمن��دي امريكا و اروپ��ا عليه جمهوري 
اس��امي ايران در پيش گرفته اس��ت. تحريم هاي 
قوي و همه جانبه اي كه طي اين سال ها بر پروژه هاي 
صنعتي، نف��ت و گاز، بيم��ه، كش��تيراني و بانكي 
چنبره انداخته اس��ت و موجب س��ختي معيشت و 
فعاليت ه��اي اقتصادي در ايران ش��ده در حقيقت 
با نفوذ صهيونيست ها و البي هاي صهيونيستي در 
امريكا به انجام رسيده است. اين رويه در حال حاضر 
نيز از سوي س��ران رژيم اسراييل به  شدت در حال 
پيگيري است كه انعقاد مجدد برجام، در صورتي كه 
موجب آزادي اموال بلوكه شده ايران بشود و درآمد 
روزانه ۳۰۰ ميليون دالري نصيب آن بكند، طبيعتا 
مطلوب آنها نيست. از همين رو گفت وگوهاي وين 
نبايد به موفقيت بينجامد. البته رژيم صهيونيستي 
جنگ اقتصادي را مدل موفقي مي داند و به همين 
دليل آن را به لبنان و سوريه و ديگر كشورهاي محور 

مقاومت تعميم دادند.

  نگراني از لغو تحريم هاي تحميلي 
 يكي از ابع��اد رفت��اري رژيم صهيونيس��تي عليه 
جمهوري اسامي و جبهه مقاومت در قالب جنگ 
اقتصادي است. جنگ اقتصادي كه بيشتر در قالب 
تحريم ها و تروريسم اقتصادي تحميلي غرب عليه 
جبه��ه مقاومت صورت مي گيرد. اي��ن اقدامات در 
چند محور قابل پردازش اس��ت نخس��ت اقداماتي 
است كه در چارچوب تحريم ها از سوي غرب عليه 

ايران اجرا مي شود. 
تحريم هايي كه به رغم امضاي برجام در سال 2۰15 
نيز لغو نش��د و ترامپ در سال 2۰18 با خروج از آن 
و فشار حداكثري، به تش��ديد آنها پرداخت. مساله 
تحريم ها براي رژيم صهيونيستي چنان اهميت دارد 
كه در روند مذاكرات وين در سال 14۰۰ در دولت 
س��يزدهم، اين رژيم بارها نگراني و نارضايتي اش را 
از لغ��و تحريم ها مطرح و عنوان ك��رد كه اين امر به 
تشديد اقدامات منطقه اي ايران منجر خواهد شد. 
اين امر چنان بوده ك��ه همزمان با مذاكرات، تيمي 
از رژيم صهيونيستي راهي وين شده و با طرف هاي 
برجامي از جمل��ه امريكا، روس��يه و اتحاديه اروپا 

ديدار كرد. 

درياي سرخ خط انتقال انرژي به جاي خليج فارس
نكته ديگر، اقداماتي اس��ت ك��ه در بلندمدت رژيم 
صهيونيستي با همگرايي برخي كشورهاي عربي و 
حتي تركيه براي مقابله با ايران در پيش گرفته اند. 
ايران مانند بسياري از كشورهاي غرب آسيا وابسته 
به اقتصاد تك محصولي و نفت است. ايران در حالي 
در جمع دارندگان برتر نفت و گاز جهان اس��ت كه 
وابس��تگي به درآمدهاي آن به ابزار فش��اري عليه 
آن مبدل شده اس��ت. عملكردهاي سال هاي اخير 
رژيم صهيونيس��تي و غربي ها حكايت از طرح آنها 
براي محدود سازي وابستگي جهان به انرژي ايران 
دارد. در اين چارچوب درياي س��رخ به عنوان خط 
انتقال انرژي به جاي خليج فارس مطرح شده است 
و كش��ورهايي مانند عربس��تان و امارات بخشي از 
نفت خود را از درياي سرخ منتقل مي كنند.  امارات 
متحده  عربي روز يكش��نبه )15 ج��والي 2۰12( 
بهره برداري از خط لوله  نفتي تازه خود را آغاز كرد كه 
تنگه  هرمز را دور مي زند. اين خط لوله  نفتي در پي 
تهديدهاي ايران براي بستن تنگه  هرمز ساخته شده 
است. خط لوله نفتي امارات متحده عربي كه از ميان 
مناطق صحرايي مي گذرد در سال 2۰۰8 آغاز شد و 
بيش از ۳ ميليارد دالر هزينه در برداشته است. اين 
خط، ميدان هاي نفتي ابوظبي را از طريق كوه هاي 
حجار به فجيره واقع در كرانه درياي عمان و اقيانوس 
هند منتقل مي كن��د. ظرفيت انتقال نفت اين خط 
لوله قرار اس��ت بعدها به 1/8 ميليون بشكه در روز 
افزايش يابد. بدين سان ۷۰ درصد نفت صادراتي از 

ابوظبي مي تواند از طريق فجيره منتقل شود.
در همين حال »خالد الفالح« وزير انرژي عربستان 
كه به تازگي به هند س��فر كرده بود در سال 1۳98 
در يك كنفرانس خبري در اين كش��ور گفت: ما در 
نظر داريم با گس��ترش خطوط لوله هاي نفتي خود 
از ش��رق به غرب، بخش عظيم��ي از صادرات خود 
را از طريق درياي س��رخ پيگيري كنيم كه در اين 
صورت صادرات ما از طريق تنگه هرمز به طور قابل 
توجهي كاهش مي يابد. در س��ال گذشته ميادي 
2.1 ميليون بش��كه در روز از ظرفيت اين خط لوله 
استفاده شده بود پتروالين يا خط لوله شرق - غرب 
در عربس��تان سعودي از ميادين نفتي در شرق اين 
كشور به بندر ينبع در درياي سرخ در غرب امتداد 
پيدا كرده است و ظرفيت انتقال روزانه پنج ميليون 

بشكه نفت را دارد.

  تالش براي تبديل شدن به هاب انرژي منطقه
از س��وي ديگر رژيم صهيونيس��تي با سرقت منابع 
انرژي غ��زه، لبنان و رود ليطان��ي، منابع انرژي در 
مديترانه از جمله در حريم قبرس و يونان، دس��ت 
اندازي به منابع نفتي كشورهاي آفريقايي به دنبال 
تبديل ش��دن به هاب انرژي منطقه و انتقال آن به 
اروپاست. همزمان به دنبال طرح مشتركي با تركيه 
در اين حوزه است كه س��رقت نفت سوريه و عراق، 
تحركات تركيه در آس��ياي مركزي و قفقاز به بهانه 
پان تركيسم، اقدامات تركيه در حوزه انرژي افريقا 

به ويژه در ليبي، توسعه مناسبات گازي قطر و تركيه 
و نيز جنگ افروزي ناتو در اوكراين در اين چارچوب 
قابل ارزيابي اس��ت.  گزارش هاي منتش��ره نشان 
مي دهد كه تركيه با همكاري رژيم صهيونيستي به 
دنبال انتقال انرژي به اروپا با سرمايه گذاري امارات 
اس��ت و رويكرد اردوغان به احياي روابط با امارات 
و رژيم صهيونيس��تي در اين چارچوب قابل تعريف 
است. سفر اردوغان به امارات و سفر هرتزوگ، رييس 
رژيم صهيونيستي به تركيه مبناي اين رفتار است. 
رجب طي��ب اردوغ��ان، رييس جمه��ور تركيه در 
آستانه س��فر هرتزوگ، رييس رژيم صهيونيستي 
گفت كه كش��ورش اميدوار است فصل جديدي را 
ب��ا حكومت هاي خليج ف��ارس و خاورميانه به ويژه 
اس��راييل و امارات متحده عربي ب��از كند. اردوغان 
اميدوار است با اسراييل در زمينه انتقال گاز مسروقه 
فلس��طين به اروپا از طريق تركيه همكاري كند، به 
ويژه ك��ه در اين زمينه با يون��ان و قبرس به عنوان 
دش��منان تاريخي اش رقابت دارد لذا آماده اس��ت 
كارهاي بيش��تري براي اس��راييل انجام دهد. وي 
آرزوي سرمايه گذاري اماراتي در خط لوله گاز رژيم 
صهيونيس��تي را دارد چرا كه وخي��م بودن اوضاع 
اقتصادي تركيه، كاه��ش 4۰ درصدي ارزش ليره 
در كمتر از يك س��ال و افزايش نرخ تورم به بيش از 
۳2 درصد باعث كاه��ش محبوبيت حزب اردوغان 

)عدالت و توسعه( شده است.

  توسعه روابط اقتصادي با امارات 
ُبعد ديگ��ر اقدامات اقتصادي رژيم صهيونيس��تي 
عليه ايران را در روابط اين رژيم با كشورهاي عربي 
مي توان مش��اهده ك��رد. يكي از مباح��ث مطرح 
تاثيرات رواب��ط اين رژيم با كش��ورهايي همچون 
امارات و بحرين بر اقتصاد ايران است به ويژه اينكه 
دوبي يكي از مراكز اصلي اقتصادي ايران را تشكيل 
مي ده��د.  هر چند كه رژيم صهيونيس��تي س��عي 
دارد تا توس��عه روابط اقتصادي با امارات را تضعيف 
اقتصادي ايران بنامد اما آمارها نشان مي دهد كه اين 
تاثيرگذاري موقت بوده و امارات توان اجراي عملي 
دوري از ايران را ندارد. سرمايه 4۰۰ ميليارد دالري 
ايرانيان در دوبي، درآمد باالي امارات از ترانزيت كاال 
به ايران در كنار نگراني امارات از پاسخ نظامي ايران 
به تهديدات اقتص��ادي و وجود بازيگري جايگزين 
ب��راي ايران به ن��ام قطر كه سال هاس��ت به عنوان 
رقيب امارات ايفاي نقش مي كند، عما امارات را در 
چرخه روابط اقتصادي با ايران قرار داده و روابط آن 
با رژيم صهيونيس��تي نتوانسته تاثير خاصي بر اين 
مناسبات نداشته باش��د. در همين چارچوب عضو 
هيات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران و رييس مركز تجاري ايران در 
امارات گفت: تجار و بازرگانان كشور امارات متحده 
عربي از تجارت با كش��ورمان استقبال بااليي دارند 
كه حجم مبادالت 2 كشور طي 9 ماهه سال 14۰۰، 

15 ميليارد دالر بوده است.
بر اين اس��اس مي توان گفت ك��ه تهديدات روابط 

ام��ارات با رژيم صهيونيس��تي براي ايران بيش��تر 
در عرص��ه امنيتي و اطاعاتي اس��ت ت��ا در حوزه 
اقتصادي. چون ام��ارات با گزينه هاي محدودي در 
قبال ايران برخوردار است و لذا قدرت مانور چنداني 
براي همراهي رژيم صهيونيستي ندارد. نكته ديگر 
بخش قابل توجهي از سياس��ت هاي اقتصادي ضد 
ايراني صهيونيست ها كه با همراهي كشورهاي عربي 
صورت مي گيرد در قالب اعمال تحريم ها و فشارها 
عليه جبهه مقاومت است. اعمال تحريم هاي امريكا 
عليه س��وريه به عنوان تحريم هاي سزار، تحريم و 
محاصره اقتصادي عليه لبنان در حالي كه همزمان 
ريش��ه اين بحران نيز حزب اهلل معرفي مي ش��ود از 
ابعاد اين رفتار اس��ت. اين رويكرد چنان اس��ت كه 
ارسال سوخت از سوي ايران براي لبنان به خواست 
حزب اهلل با موجي از فضاسازي رسانه اي همراه بوده 
و با القاي ق��رار گرفتن لبنان تحت حاكميت ايران، 
به دنبال اهميت زدايي از اين اقدام انسان دوستانه 

ايران و فشار به حزب اهلل بوده اند. 

  جنگ اقتصادي چند اليه
محاصره و قحط��ي تحميلي به يمن ك��ه به اذعان 
س��ازمان ملل بيش از 2۰ ميلي��ون يمني نيازمند 
كمك هاي بش��ر دوستانه هس��تند ُبعد ديگر اقدام 
اقتص��ادي عليه مقاومت اس��ت. ب��ه عبارتي ديگر 
مي توان گفت كه رژيم صهيونيس��تي جنگي چند 
الي��ه را عليه ايران به پا كرده ك��ه از تاثيرگذاري بر 
روابط منطقه اي ايران تا تحريم هاي غرب را شامل 
مي شود. اين رويكرد اقتصادي ضد ايراني چنان است 
كه به رغم اعتراض شديد امريكايي ها در نهايت رژيم 
صهيونيستي رويكرد اقتصادي گسترده اي با چين 
را در پيش گرفته تا ابزاري باش��د براي تاثيرگذاري 
بر روابط تهران - پكن. رويه اي كه با اعتراض شديد 
امريكا همراه ش��ده و آن را شكس��تن تحريم چين 
دانسته اند. در همين چارچوب رسانه هاي اسراييل 
گزارش دادند كه دولت امريكا به دليل ناخشنودي 
از موافقت اسراييل با ادامه سرمايه گذاري هاي چين 
در اين كشور، به دولت نفتالي بنت »هشدار« خواهد 
داد. همزمان يك مقام ارشد وزارت امور خارجه در 
دولت جو بايدن تاييد كرد كه آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه، در ديدار روز چهارشنبه 1۳ بهمن 14۰۰ با 
يايير الپيد، وزير خارجه اسراييل، »در مورد خطرات 
ناش��ي از همكاري هاي اسراييل و چين، با صراحت 
سخن خواهد گفت«. مقام امريكايي تاكيد كرد كه 
آنتوني بلينكن »صادقانه« به همتاي اسراييلي خود 
خواهد گفت كه ادامه همكاري و س��رمايه گذاري 
چيني ها در اسراييل »خطري مشترك براي منافع 
ملي« امريكا و اس��راييل اس��ت. به نوشته روزنامه 
جروزالم پس��ت، مقامات دولت جو بايدن به تازگي 
نيز با ايال خوالطا، مشاور امنيت ملي دولت اسراييل 
كه به واشينگتن سفر كرده بود، درباره همكاري هاي 
اسراييلي- چيني س��خن گفته اند. اسراييل روابط 
با چي��ن را اقدامي براي اج��راي تحريم عليه ايران 

مي داند. 

دنياي فناورياخبار
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قرنطينه كرونا در چين
به درآمد تراشه سازان آسيب زد

 جن��رال الكتري��ك، ۳M، تگزاس اينس��ترومنت و
SK Hynix هش��دار داده اند س��ختگيري ها براي 
كنترل شيوع كوويد19 در چين بيش از پيش زنجيره 
تامين ذخاير را مختل كرده و به درآمد آنها آس��يب 
زده اس��ت. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، جنرال 
 SK ۳  همراه تگزاس اينس��ترومنت وM الكتريك و
Hynix )توليدكنندگان تراش��ه( هش��دار داده اند 
سختگيري هاي جديد براي كنترل شيوع كوويد19 در 
چين بيش از پيش زنجيره تامين ذخاير را مختل كرده 
و به درآمد آنها آسيب زده است. سياست »كوويدصفر« 
چين براي مقابله با شيوع سويه اوميكرون به قرنطينه 
بسياري از شهرها و اجبار كارخانه ها به تعطيلي منجر 
شده اس��ت. اين روند زنجيره ذخاير جهاني را مختل 
كرده اس��ت. در حالي كه ش��ركت ها س��عي دارند با 
افزايش هزينه هاي توليد از نيروي كار گرفته تا مواد 
خام دست و پنجه نرم كنند، حمله روسيه به اوكراين 
و تحريم هاي غرب عليه روسيه نيز به افزايش قيمت 
انرژي منجر شده است. لري كالپ مدير ارشد اجرايي 
جنرال الكتريك در اين ب��اره مي گويد: در كل تاثير 
چالش هاي زنجيره ذخاير، جنگ روس��يه و اوكراين 
و شيوع كوويد19 در چين تاثير بدي بر درآمدهاي ۳ 
ماهه داشته و به ۶ درصد كاهش آن منجر شده است. 
از سوي ديگر ش��ركت ۳M ديگر شركت امريكايي 
اعام كرد قرنطينه در چين و بحران روسيه و اوكراين 
به كاهش فروش محصوالتش در آوريل منجر ش��ده 
اس��ت. اين ش��ركت كه هم اكنون با كمبود تراشه و 
هزينه باالي مواد خام دس��ت و پنج��ه نرم مي كند، 
قيمت محصوالتش را افزايش مي دهد تا فشار زنجيره 
ذخاير و تورم را كاهش دهد، SK Hynix كره، دومين 
تراشه س��از بزرگ جهان اعام ك��رد قرنطينه چين 
بزرگ ترين عامل ريسك اس��ت كه به كاهش تقاضا 
براي تراشه در موبايل و رايانه منجر مي شود. هرچند 
اين شركت پيش بيني مي كند تقاضا در نيمه دوم سال 
همزمان با رونمايي از محصوالت جديد رشد مي كند.

پيشنهاد پرداخت يارانه
براي اينترنت

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسامي، 
با بيان اينكه بايد تعرفه هاي اينترنت منطقي باش��د تا 
سرمايه گذاري در شبكه براي توسعه ظرفيت اينترنت 
داخل ممكن شود، پرداخت يارانه از طرف دولت به منظور 
منطقي شدن تعرفه ها را به عنوان راهكار مطرح كرد. رضا 
تقي پور انوري، با توضيح درباره افزايش اخير تعرفه هاي 
اينترنت توسط اپراتورها، گفت: بايد تعرفه هاي اينترنت 
منطقي باشد تا سرمايه گذاري در شبكه براي توسعه 
ظرفي��ت اينترنت داخل ممكن باش��د، بنابراين براي 
منطقي شدن تعرفه ها، بايد دولت مستقيما وارد ميدان 
ش��ود و يارانه ارايه دهد. اپراتورها بر اساس تعرفه هايي 
كه س��ال 95 به آنها اباغ شده، نسبت به تعيين سقف 
قيمتي تعرفه ها اقدام مي كنند و در كميسيون صنايع 
نيز مديران وزارت ارتباط��ات و اپراتورها اين موضوع را 
مطرح كرده اند. اين عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس، با اشاره به اينكه اپراتورها قبا در بحث رقابتي 
تخفيف هاي زيادي مخصوصا در بسته ها ارايه مي دادند، 
گفت: در سال هاي اخير با رشد هزينه هاي تحميلي به 
اپراتورها، اينگونه موارد محدود ش��د و با توجه به رشد 
شديد نرخ ارز و از آنجا كه مبناي سرمايه گذاري ها در اين 
حوزه ارزي است، اپراتورها نتوانستند سرمايه گذاري هاي 
مناسبي در زيرساخت ها و توسعه شبكه انجام دهند. اين 
اظهارنظر تقي پور انوري در شرايطي نسبت به افزايش 
تعرفه اينترنت مطرح شده كه در روزهاي پاياني سال 
14۰۰ رييس كميسيون اينترنت سازمان نصر تهران، با 
بيان اينكه هزينه هاي شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنت، مدام در حال افزايش اس��ت ب��ر لزوم اصاح 
تعرفه ها از سوي وزارت ارتباطات تاكيد كرد و افزايش 
1۰۰ درصدي تعرفه ها را تنها راه ادامه كار شركت هاي 
ارايه دهنده خدم��ات اينترنت عنوان كرد. محمدعلي 
يوسفي زاده، تاكيد كرده بود كه بر اساس تجربيات دنيا 
تعرفه اينترنت در ايران بر اساس رشد هزينه ها و تورم 
جامعه مديريت نشده است. اين تعرفه خيلي بيشتر از 
جريان تورم كاهشي بوده است. از سويي ديگر در تاطم 
موافقت ها و مخالفت ها با افزايش تعرفه اينترنت مصطفي 
آقاميرس��ليم، نماينده مجلس نيز اعام كرد اين روند 
افزايش تعرفه منطقي نيست و موضوع در مجلس مورد 
بررسي و پيگيري قرار خواهد گرفت. اين روزها واكنش 
نسبت به افزايش تعرفه ها تا جايي ادامه پيدا كرده كه 
حتي برخي كاربران در شبكه هاي اجتماعي اين موضوع 
را نوعي دخالت در جريان دسترسي مردم به اينترنت 
و به دنبال آن جريان باز اطاعات و حتي پيش��برفت 
كسب وكارهاي كوچك عنوان كرده اند. آنها بر اين باورند 
كه اين روند به نظر مي رسد نوعي طرح صيانت با چراغ 
خاموش باشد. وزير ارتباطات هم در مصاحبه تلويزيوني 
چند ش��ب قبل خود اعام كرد: »افزايش اخير قيمت 
اينترنت و حذف برخي بس��ته ها در چارچوب مصوبه 
سال 1۳95 كميسيون تنظيم مقررات بوده اما اپراتورها 
به دنبال تعريف بسته با تعرفه هاي جديد تا سقف همان 
مصوبه هستند. موضوعي كه البته وزارت ارتباطات با آن 
مخالفت كرده و برايش شرط گذاشته است. حاال با وجود 
همه حواش��ي پيش آمده در روند تغيير قيمت  تعرفه 
اينترنت بايد ديد در نهايت اپراتورها امكان دريافت يارانه 
از دولت را پيدا خواهند كرد، يا در نهايت اين مصرف كننده 
است كه بايد به مانند ديگر بخش ها با افزايش تعرفه كنار 

بيايد و همه هزينه ها را خود پرداخت كند.

جنگ اوكراين كسب وكار 
آلفابت را كساد كرد

آلفابت درآمد س��ه ماه��ه نخس��ت2۰22 را اعام 
كرد ك��ه ارق��ام آن كمتر از مي��زان پيش بيني هاي 
كارشناسان بود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، طي 
دو سال گذشته به دليل همه گيري ويروس كرونا و 
بسته ش��دن مغازه ها و آناين شدن مردم، به ثروتي 
عظيم دس��ت يافت. اما در سال جاري جنگ روسيه 
و اوكراين، افزايش تورم و كمبود محصوالت س��بب 
شده تبليغ كنندگان برنامه هاي بازاريابي خود را رها 
كنند و به همين دليل دس��تيابي به درآمدي باالتر 
از س��ال هاي قبل براي گوگل مشكل شده است. به 
گفته روث پورات مدير اشد مالي آلفابت، هنوز براي 
پيش بيني درباره رشد دوباره تبليغات پس از كاهش 
فروش آن به دليل جنگ زود است. همچنين او هشدار 
داد قدرتمندتر شدن دالر در سه ماهه جاري ميادي 
بيش از پيش به فروش آسيب زده است. ارزش سهام 
آلفابت كه طي دو سال گذشته حدود 9۰ درصد رشد 
كرده بود، روز سه شنبه 2.5 درصد كاهش يافت. اين 
شركت اعام كرد در سه ماهه نخست 2۰22 ميادي 
فروش آن به ۶8.۰1 ميليارد دالر رسيده كه 2۳ درصد 
باالتر از س��ال گذشته اس��ت. اما اين رقم پايين تر از 
متوسط پيش بيني تحليلگران مالي )۶8.1 ميليارد 
دالر( است. از سوي ديگر فروش تبليغات يوتيوب نيز 
۶.9 ميليارد دالر اعام شده كه اين رقم از پيش بيني 
۷.5 ميليارد دالري تحليل گران بازار كمتر بوده است.

همكاري همراه اول
و استانداري هرمزگان

براي هوشمندسازي استان
تفاهم نامه سه جانبه تسري هوشمندي و پايداري در 
استان هرمزگان منعقد و همراه اول به عنوان راهبر فني 
و عملياتي اين پروژه انتخاب ش��د. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، نشست امضاي 
تفاهم نامه س��ه جانبه »همكاري تسري هوشمندي 
و پايداري در اس��تان هرمزگان« صبح روز سه شنبه ۶ 
ارديبهش��ت 14۰1، با حضور مهدي دوستي استاندار 
هرم��زگان، مهدي اخوان بهاب��ادي مديرعامل همراه 
اول، فريبرز دول��ت آبادي مديرعامل مركز مطالعات و 
تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، بابك تراكمه عضو 
هيأت مديره و حميد بهروزي قائم مقام اپراتور اول تلفن 
همراه در برج همراه برگزار شد. استانداري هرمزگان در 
نظر دارد همسو با سياست هاي جامع كشور در راستاي 
بهره وري حداكثري از فناوري هاي نوين، توسعه پايدار و 
تحقق مديريت يكپارچه هوشمند شهري، از توانايي هاي 
شركت ارتباطات سيار ايران در »طرح توسعه منطقه 
چند مركزي هوش��مند غرب هرمزگان« با محوريت 
بندر تاريخي كنگ و جزيره هرمز استفاده كند. نقش 
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران به 
عنوان مشاور طرح تسري هوشمندي است؛ اين طرح به 
دنبال بهره برداري از دستاوردها و امكانات بروز فناوري 
مطابق با ويژگي هاي بومي شهر و در راستاي مواجهه 
با چالش ه��اي موجود و حركت به س��مت پايداري و 
تاب آوري در محيط شهري است. ايجاد پلتفرم مديريت 
يكپارچه و هوشمندي شهري به صورت گام به گام بر 
بستر فناوري هاي نسل هاي چهارم و پنجم با بهره گيري 
از فناوري هاي اينترنت اشياء - هوش مصنوعي، توسعه 
زيرساخت هاي مورد نياز ايجاد الگوي هوشمند زيست 
شهري، ايجاد پلتفرم مديريت هوشمند و يكپارچه منابع 
آب و پسماند و همچنين توسعه پلتفرم بوم گردشگري 

منطقه بخشي از موضوعات تفاهم امروز بود.

تهديدهاي اقتصادي رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسالمي ايران و جبهه مقاومت بررسي شد

جنگ اقتصادي چند اليه عليه ايران

سيگنال قوي براي بورس
با ارايه گزارش هاي دوازده ماهه در اين  ماه يا در نهايت اوايل  
ماه آينده بازار قطعا واكنش نشان خواهد داد. پيش بيني 
مي شود كه گزارش صنايع پااليشي         مثبت باشد. واقعيت 
امر آن اس��ت كه اگر اتف��اق خاصي رخ نده��د، ليدر بازار 
پااليشي        ها خواهند بود. ساير صنايع نيز به همين منوال 
به نظر مي رسد گزارش بدي در كارنامه كاري خود نداشته 
باشند. مثا پتروشيمي        ها مشكل گاز ندارند كه قطعي گاز 
داشته باشند، بنابراين گزارش اين صنايع هم احتماال مثبت 
است، اما وضعيت صنايع فوالدي         به دليل عوارض صادراتي 
كه روي آنها بسته شد تا حدي مي تواند تغييركند. حساسيت 
بازار نسبت به اين بخشنامه به تعديل اين موضوع انجاميده و 
احتماال در اين گروه نيز شاهد تحركات مثبتي خواهيم بود. 

در ب��ازار هلدينگ        ها نيز گرچه رش��د خاصي را پشت س��ر 
نگذاشته اند اما با توجه به پرتفويي كه دارند، وضعيت مطلوبي 

پيش رو خواهند داشت. صنايع خودرويي نيز معموال جهت و 
هيجان به بازار مخابره مي كنند اما با توجه به اينكه بحث عرضه 
بلوكي آنها مطرح است كه همچنان در مورد خريداران آنها 
ابهاماتي وجود دارد، بايد صبر كرد تا اين موضوع تعيين تكليف 
و شفاف شود. در كل مي توان گفت گزارش هاي دوازده ماهه 
مي تواند بازار را به حالت يك ماه گذشته بازگرداند، با اين حال 
پيش بيني مي شود بازار ارديبهشت ماه آرام        تري داشته باشد، 
يعني نه نزول ش��ديد و نه صعود ش��ارپي را در پيش بگيرد 
تا از يك سو وضعيت برجام مشخص ش��ود و از سوي ديگر 
اخبارگزارش هاي دوازده ماهه منتشر شود. اكنون بازار منتظر 
محرك است و تا قبل از اينكه اين محرك ايجاد نشود، بازار باال 
و پايين خاصي را تجربه نخواهد كرد. البته بعد از افزايش نرخ ها 
بعد از  ماه رمضان كه در اكثر صنايع خواهيم داشت، حركت 

بازار تا حدي بهتر خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومی 
شركت شير پاستوريزه پگاه لرستان ) سهامي خاص ( در نظر دارد نسبت به خريد اقالم بسته بندي مشروحه ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .

- انواع دبه ماست 2  كيلوگرمي 
- انواع بطر شير ودوغ ) پت 250 سي سي ، يك ليتري ، 1/5 ليتري ، 2 ليتري و 5/3  ليتري ( و بطر خمره اي 2200 گرمي

- انواع ليبل شيرينگ بطر ودبه 
- فويل دوجزئي درب دبه ، فويل درب پنير 13*9 و پنير های uf  ، 400 و450 وپروبيوتيک 

- ني خم 8 سانتيمتر ، 10 سانتيمتر
- انواع كفي سلولزي 

- انواع ليبل پشت برچسب وopp  وشيرينگ
- انواع كارتن های صادراتي ) لمينتي ( 

 - ليد درب كاپ پنير  وليد کشک  
- انواع درب بطر دهانه هاي 28 ، 38، 45 ودستگيره بطر دهانه 45

- انواع ليوان p.p  در اوزان 100 ،260 ،700 ، 900 ليوان پنير ) کاپ (  300-350- 400- 450 -500 گرمی 
- انواع کارتن پنير در اوزان 300 ، 350 ، 400 ، 450 و500 گرمی و کارتن دوغ ، دبه وکره 

 )  mpc -با نی وبدون نی – انواع حلب فلزی پنير – سطل 12 کيلويی و4 کيلويی پالستيکی – چسب کريستال 5 سانت 90 و500 يارد – پاکات محصوالت پودری ) شير خشک – پودر آب پنير    UHTسينی -
كارفرما در رد ويا قبول مدارك پيمانكاران در تمام مراحل اختيار تام دارد .

هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه وكسب اطالعات بيشتر از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز به دبيرخانه اين شركت واقع در لرستان – خرم آباد ، كيلومتر 12 جاده خوزستان جنب 

فرودگاه مراجعه ويا از طريق فاكس 06633470604 درخواست خود را اعالم نمايند . 
مدير عامل   شركت شير پاستوريزه پگاه لرستان

متقاضيان محترم در سراسر کشور؛
باسالم:

احتراما در راستای تصويب نامه نحوه فعاليت 
دس�تگاه های اجرايی در سامانه تدارکات 
اکترونيکی دولت ، به استحضار می رساند 
ش�هرداری منطقه3 شهر سنندج،تمامی 
ام�ورات خدماتی،خريدها،پروژه ه�ای 
عمران�ی و غير عمرانی که ج�زو وظايف و 
اختيارات شهرداری ها می باشد را کمافی 
سابق از طريق سامانه س�تاد ايران برگزار 
می نمايد لذا در صورت تمايل به همکاری با 
اين شهرداری جهت شرکت در استعالم ها 
 و مناقص�ات بارگ�ذاری ش�ده به س�ايت

 www.setadiran.ir)س�امانه تدارکات 
الکترونيکی دولت-سايت س�تاد ايران(

مراجعه فرمائيد.
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ادامه از صفحه اول



تعادل |
ثبت ركورده��اي جديد قيمت در ب��ازار خودرو. همين 
ارديبهشت ماه 99 بود كه پرايد 100ميليون توماني به 
داغ ترين س��وژه خبري تبديل شد. اما حاال همين پرايد 
كه توليدش هم متوقف ش��ده همچنان مرزهاي گراني 
را درمي نوردد؛ به طوريكه اين عزيز 100 ميليون توماني 
س��ال 99 حال رخت قيمتي 200 ميليون توماني بر تن 
كرده اس��ت. ديگر خودروهاي پرف��روش هم با افزايش 
قيمت چند 10 ميليوني گرانتر از هرزمان ديگري معامله 
مي شوند. مثل سمند EF7 دوگانه ۳۶0 ميليون توماني يا 
پژو 207 اتوماتيك ۵۶۵ ميليوني. پول هايي كه اين روزها 
بابت خريد وفروش خودرو در بازار دست به دست مي شد، 
سال 9۶ مي شد با آن در تهران خانه خريداري كرد. اگرچه 
متوليان وعده كنترل قيمت خودرو در بازار را داده بودند اما 
قيمت اين محصول بي توجه به اظهارات، راه خود را مي رود. 
كارشناسان معتقدند فاصله زياد بين عرضه و تقاضا قيمت 
خودرو را باال نگه داشته و شكاف قيمت كارخانه تا بازار را 
هر روز عميق تر مي كند. به باور آنان ركود بازار شب عيد 
كه ناشي از انتظار براي احياي برجام، كاهش نرخ دالر و 
آزادس��ازي احتمالي واردات خودرو، با ابهام روبرو شده و 
انتظارات تورمي، حال جاي خود را به شتاب براي خريد 
داده است. بنابراين متقاضيان با يك ماه تأخير وارد بازار 
شده اند و اين به فشار براي افزايش قيمت خودرو دامن زده 
است. برخي فعاالن صنفي هم مي گويند كه قيمت هاي 
آگهي ش��ده با واقعيت بازار متفاوت اس��ت. اما آنطور كه 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي 
ته��ران مي گويد، كاهش ۳۵ درص��دي عرضه خودرو از 
سال 97 به بعد باعث شده خودرو در بازار بسيار گرا ن تر از 
كارخانه باشد. آنچه مشخص است اينكه هيچ اراده اي براي 
تنظيم بازار خودرو از سوي نهادهاي باالدستي گرفته تا 

متوليان خودرويي وجود ندارد.

   روزهاي پرتالطم بازار خودرو 
افزايش قيمت خودرو در بازار كه از نخس��تين روزهاي 
س��ال جديد ش��تاب گرفته، با ورد ماه مياني فصل بهار 
نيز ادامه يافته اس��ت به طوري كه اين روزها بازار خودرو 
ركودهاي جدي��د در قيمت به ثبت مي رس��اند. حال از 
آنجايي كه خودرو در ايران ب��ه دليل توليد و عرضه كم، 
از يك كاالي مصرفي تبديل به يك كاالي س��رمايه اي 
شده و كوچك ترين خبري چه مثبت و چه منفي، روي 
اين بازار تأثير مي گذارد؛ در همي��ن رابطه نيز از ابتداي 
س��ال جاري بازار خودرو متأثر از انتشار اخباري از جمله 
تداوم ممنوعيت واردات خودرو، عدم حذف قرعه كشي، 
كاهش عرضه، طوالني ش��دن روند مذاكرات و… دچار 
نوس��ان قيمتي ش��د. آنطور كه فعاالن بازار مي گويند، 
قيمت خودروهاي داخلي چه نو و چه كاركرده طي يك 
ماه گذشته بين 10 تا 1۳ درصد افزايش قيمت خورده اند 
و مصرف كنندگان نيز به اميد كاهش قيمت و البته كاهش 

قدرت خريد، از بازار خارج شده اند. 
رش��د قيمت اگرچه در تمام انواع و مدل هاي خودرو 
مشاهده مي شود، اما شتاب افزايش نرخ در خودروهاي 
پروفروش چشمگيرتر است. به طوري كه پرايد كانال 
200ميليون تومان را در نورديد و با قيمت 201ميليون 
تومان آگهي ش��د. ديگ��ر خودروه��اي پرفروش نيز 

افزايش قيمت چند ده ميليوني داش��تند. آنطور كه 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان كاهش 
۳۵ درصدي عرض��ه عامل گراني خ��ودروي تهران 
در اين زمينه گفته اس��ت: قيمت اعالمي در آگهي ها 
به ويژه ب��راي خودروهايي مثل پرايد كه از س��ال99 
توليد نمي ش��ود، قيمتي نيس��ت كه معامله ش��ود. 
س��عيد موتمني افزود: كل خودروها نسبت به هفته 
پاياني اسفند بين 10 تا حدود 1۳درصد رشد قيمت 
داشته اند كه به افزايش قيمت ارز و عرضه كم خودرو از 
سال 97 بازمي گردد. آمارها نشان مي دهد اين ميزان 
عرضه جوابگوي بازار نيست و اين خأل، فاصله قيمت 
بازار ب��ا كارخانه براي بعضي از خودروها ازجمله 20۶ 
به 100درصد هم رس��يده و يك خري��دار20۶ بايد 
1۵0ميليون تومان بيش از قيمت اصلي براي خريد 

اين خودرو در بازار پول پرداخت كند.
اين فعال صنفي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا پرايد 
201ميليون��ي در ب��ازار خري��دار دارد يا خي��ر، گفت: 
متقاضيان، اين خ��ودرو را با قيمت 19۶ تا 19۸ميليون 
تومان خري��داري مي كنند و به اعتقاد من كس��ي براي 
پرايد 201ميليون تومان نمي پردازد. اين ش��رايط براي 
20۶ هم صادق است كه قيمت كارخانه 1۴9تومان است 
و در بازار تا ۳01ميليون هم آگهي ش��ده ولي خريداران 
تا 29۸ميليون تومان اين خودرو را خريداري مي كنند، 
يا پژو پارس كه قيمت اعالمي ۳1۴ميليون را هم داشته 
اغلب با ۴ تا ۵ميليون تومان اختالف معامله مي ش��ود و 
نه بيش��تر، زيرا در بازار خودرو خريدار صف نكش��يده و 
با توجه به وضع موجود آنهايي ك��ه واقعا احتياج دارند، 

خريد مي كنند.
به گفته موتمني، در اسفندماه فروشنده بيشتر بود چون 

احساس مي كردند مذاكرات به ثمر بنشيند و قيمت ارز 
هم پايين بود اما اين طرف سال فروشنده ها كم شده اند و 
با روند افزايش قيمت، عجله اي براي فروش ندارند و اگر 
فردا قيمت ارز كاهش يابد دوباره فروشنده بيشتر خواهد 
شد. رييس اتحاديه فروشندگان خودرو معتقد است قول  
شركت هاي خودروس��از براي افزايش توليد از يك سو و 
خبرهايي كه از احتم��ال واردات دوباره خودرو حكايت 
دارد، اخبار مثبتي براي بازار خودرو اس��ت و مي تواند بر 

كاهش قيمت خودرو تأثيرگذار باشد.

   آخرين قيمت خودروهاي پرطرفدار
سمند EF7 امروز چهارشنبه هفتم ارديبهشت 1۴01 با 
دو ميليون تومان افزايش به ۳2۳ ميليون تومان رسيد. 
قيمت سمند EF7 دوگانه با پنج ميليون تومان افزايش به 
۳۶0 ميليون تومان رسيد. دنا پالس دنده اي توربو با 10 
ميليون تومان افزايش امروز ۴70 ميليون تومان به فروش 
رسيد. قيمت پژو 207 اتوماتيك هم پنج ميليون تومان 
گرانت��ر از روزهاي قبل بود و ۵۶۵ ميليون تومان معامله 
شد. تندر 90 هم با پنج ميليون تومان افزايش قيمت به 

۴۶۵ ميليون تومان رسيد. 
د رهمي��ن ح��ال، قيمت س��اينا چهارش��نبه هفتم 
ارديبهش��ت ماه دو ميليون تومان گران تر از روز مقابل 
خود گزارش مي ش��ود و 212 ميليون تومان به فروش 
رسيد. ساينا S هم با سه ميليون تومان افزايش قيمت به 
217 ميليون تومان رسيد. تيبا نيز يك ميليون تومان 
ارزانت��ر از روزهاي بود و 19۶ ميليون تومان و تيبا دو با 
يك ميليون تومان افزايش قيمت 199 ميليون تومان به 
فروش رسيد. پرايد 1۵1 با چهار ميليون تومان افزايش 
قيمت به 179 ميليون تومان و پرايد 111 با يك ميليون 

تومان افزايش به 201 ميليون تومان رسيد. پرايد 1۳1، 
حدود 1۸0ميلي��ون تومان اس��ت، 20۶تيپ 2 مدل 
1۴01حدود ۳01 تا ۳02ميليون تومان هم درآگهي ها 
قيمت خورده ولي 29۸ميليون تومان معامله مي شود، 
۴0۵مدل 99 در بازار 27۵ميليون تومان اس��ت، پژو 
SLX ۳10ميليون تومان، پژو پارس ساده ۳12ميليون 
توم��ان و پژو پارس TU۵ ح��دود ۳77ميليون تومان 
اس��ت. در ميان مونتاژي ها هم ج��ك S۵ مدل 1۴01 
با قيمت 9۳0ميلي��ون تومان و هايم��ا 910ميليون 
تومان آگهي مي ش��ود. حداكثر تغييرات قيمت براي 
انواع خودروها را زير 1۳درصد اس��ت. به طوري كه به 
گفته رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروش��ندگان 
خودروي آرشيو قيمت هاي اسفند تا امروز را كه مقايسه 
مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه تغييرات قيمت چه 
براي توليدات شركت هاي داخلي و چه مونتاژي ها به 
1۳درصد هم نرسيده و بين 10 تا 1۳درصد بوده است. 
براي خودروهايي كه كم است، قيمت هاي بااليي اعالم 

مي شود اما خريداري نيست.
فعاالن بازار هم مي گويند كه در حال حاضر مشتري در 
بازار نيست اما قيمت هاي اعالمي از سوي فروشندگان 
باالست زيرا مي دانند كه شركت ها نمي توانند نياز بازار 
را تأمين كنند و واردات هم معلوم نيس��ت چه زماني 
آزاد شود؛ بنابراين توصيه آنها براي بهبود فرايند بازار 
افزايش عرضه است. اين وضعيت در حالي است كه آبان 
ماه سال گذش��ته سيد رضا فاطمي امين وزير صمت 
وعده كاهش قيمت خودرو در بازار آزاد را تا پايان سال 
1۴00 داده و نه��م آبان ماه 1۴00 اعالم كرده بود كه 
»موج جديد افزايش توليد خودرو از دو هفته آينده آغاز 

خواهد شد و مردم آن را خواهند ديد.«
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ممنوعيت ويرايش
ثبت سفارش بعد از ترخيص كاال

مديركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت 
صمت طي نامه اي ويرايش ثبت س��فارش، بعد از 
ترخيص كاال را ممنوع اعالم كرد. سعيد عباسپور 
طي نامه اي به معاون ارزي بانك مركزي و معاون 
فني گمرك ب��ه مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات 
و واردات اشاره كرده و گفته با توجه به اينكه ورود 
كاال به صورت تجاري منوط به اخذ ثبت سفارش 
بوده و بان��ك مركزي و گم��رك موظفند مطابق 
ثبت سفارش صادره از س��وي وزارت صمت اقدام 
به صدور كد س��اتا و اظه��ار كاال كنند و در صورت 
مش��اهده هر گونه مغايرت، قبل از صدور كد ساتا 
و اظهار، متقاضي را نسبت به اصالح ثبت سفارش 
ملزم كنند، بنابراين هرگونه ويرايش بعد از ترخيص 
كامل كاال، به دليل مغايرت اطالعاتي ثبت سفارش 
با منشأ ارز و اظهار، از سوي اين دفتر قابل پذيرش 
و اقدام نيس��ت . مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صم��ت همچني��ن تاكيد كرده كه 
تمامي مسووليت ناشي از اين امر با بانك مركزي 
و گمرك اس��ت و از اين دو مقام مسوول خواسته 
كه مراتب ياد ش��ده به بانك هاي عامل و گمركات 
اجرايي ابالغ شود تا از انجام هر گونه مكاتبه مشابه 

و ارجاع متقاضيان به اين دفتر جلوگيري شود.

مذاكره براي تعيين
فهرست تجارت كااليي با اوراسيا

مش��اور امور بين المل��ل و توافق نامه هاي تجاري 
سازمان توسعه تجارت ايران از برگزاري دور جديدي 
از مذاكرات ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در مسكو 
براي نهايي ك��ردن متن موافقت نامه تجارت آزاد و 
تعيين فهرس��ت كااليي خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي سازمان توس��عه تجارت ايران، ميرهادي 
س��يدي با بيان اين خبر گف��ت: مذاكره كنندگان 
كشورمان از سوي سازمان توسعه تجارت ايران در 
مسكو حضور پيدا كردند و دور ديگري از مذاكرات 
با نمايندگان ۵ كشور عضو اتحاديه اوراسيا برگزار 
شد. س��يدي افزود: مذاكرات بين ايران و اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا مربوط به تبديل موافقت نامه فعلي 
تجارت ترجيحي به موافقت نامه تجارت آزاد است. 
وي ادامه داد: در موافقت نامه تجارت آزاد مقرر شده 
تعرفه ح��دود ۸0 درصد كاالها از ه��ر دو طرف به 
تدريج به صفر برسد و تعرفه 20 درصد باقي مانده 
كاالها بدون تغيير باقي بماند. مشاور امور بين الملل 
و توافق نامه هاي تجاري س��ازمان توسعه تجارت 
ايران با بيان اينكه تاكنون مذاكرات عمدتا متمركز 
به نهايي كردن متن موافقت نامه تجارت آزاد بود، 
افزود: مذاكرات در اين دور وارد موضوع فهرست هاي 
كااليي دو طرف شده اس��ت.   سيدي ادامه داد: در 
حال حاضر متن موافقت نامه تا حدود زيادي نهايي 
ش��ده و موارد معدودي در آن باقي مانده كه نياز به 
تامل بيشتر از سوي دو طرف است. وي گفت: در اين 
دور از مذاكرات كه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
در مسكو برگزار مي شود، دو طرف ضمن مرور موارد 
باقي مانده مربوط به متن موافقت نامه تمركز اصلي 
مذاكرات را حول محور فهرست هاي كااليي متمركز 
كرده اند. مش��اور امور بين الملل و توافق نامه هاي 
تجاري سازمان توسعه تجارت ايران افزود: مذاكرات 
بين دو طرف در ماه هاي آتي ادامه پيدا خواهد كرد 
تا پيش از پايان س��ال جاري ميالدي موافقت نامه 

تجارت آزاد بين دو طرف امضا شود.

لغو معافيت توليد 
از پرداخت حقوق ورودي!

بعد از حذف ارز ۴200 از محاسبه حقوق ورودي كه 
خود موجب افزايش هزين��ه واردات اقالم توليدي 
شد؛ اين بار با لغو معافيت ماشين آالت و تجهيزات 
توليدي از پرداخت حق��وق ورودي، هزينه واردات 
اقالم مرتبط با توليد باز هم افزايش يافت كه بهاي 
تمام ش��ده كاالي نهايي را باال مي ب��رد. به گزارش 
ايسنا، طبق بند )غ( ماده 119 قانون امور گمركي، 
ماشين آالت و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و 
كشاورزي از پرداخت حقوق ورودي معاف است اما 
در بودجه سال جاري اين معافيت لغو شد؛ در بند 
)ص( تبصره ۶ قانون بودجه 1۴01 وزارت اقتصاد 
موظف شده كه حقوق ورودي كليه ماشين آالت و 
تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي را 
وصول كند. بر همين اساس در فروردين ماه امسال 
گمرك ايران از خزانه داري كل كشور در اين رابطه 
استعالم و خواسته تا با توجه به تصريح قانون امور 
گمركي مبني بر معافيت اين اقالم از پرداخت حقوق 
ورودي، اعالم نظر كند. خزانه داري كل كش��ور نيز 
در پاسخ به اين استعالم گمرك، تاكيد كرده است 
كه تكليف قانون بودجه الزم االج��را بوده و بايد با 
لغ��و معافيت، حقوق ورودي كليه ماش��ين آالت و 
تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كش��اورزي 
دريافت شود. بر اين اس��اس در ششم ارديبهشت 
ماه س��ال جاري، گمرك اي��ران اين لغو معافيت را 
به گمرك هاي اجرايي ابالغ و در دس��تور كار قرار 
گرفته است. اين اقدام موجب افزايش هزينه واردات 
ماش��ين آالت و تجهيزات توليدي خواهد ش��د. از 
س��وي ديگر با حكم تبصره 7 قانون بودجه مبني 
ب��ر حذف نرخ ۴200 از محاس��به حقوق ورودي و 
افزايش آن به نرخ حاش��يه بازار، بهاي تمام ش��ده 
واردات مواد اوليه و اقالم مرتبط با توليد با افزايش 
مواجه ش��ده بود. از اين رو، اكن��ون نه تنها افزايش 
چند براب��ري در نرخ ارز حق��وق ورودي اين اقالم 
ايجاد شده بلكه معافيت پرداخت حقوق ورودي در 
ماشين آالت خط توليد نيز حذف شده كه بر هزينه 
واردات اين اقالم و در نهايت قيمت توليد در داخل 

تاثير مي گذارد و آن را گران مي كند.

شاخص بهره مندي
  روستاهاي كردستان از

آب شرب به۸۶ درصد مي رسد
رييس مركز جهاد آبرس��اني وزارت نيرو گفت: با اجراي 
پروژه بزرگ آبرساني به 1۶9 روستاي كردستان شاخص 
بهره مندي روستاهاي استان از 7۶ به ۸۶ درصد خواهد 
رس��يد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب 
استان كردستان مهندس ميثم جعفرزاده مشاور وزير و 
رييس مركز جهاد آبرساني وزارت نيرو چهارشنبه هفتم 
ارديبهشت ماه با حضور در شهرس��تان مريوان از پروژه 
آبرساني به روستاهاي با تنش آبي استان كه با مشاركت سپاه 
انجام مي شود بازديد نمود. در اين بازديد كه شالپوش معاون 
بهره برداري و توسعه آب آبفا كردستان نيز حضور داشت از 
دو روستاي ينگيجه و كاني سپيد بازديد انجام شد. مهندس 
جعفرزاده در اين بازديد اظهار كرد: با توجه به رويكرد جديد 
وزارت نيرو در حوزه آبرس��اني به مناطق محروم، يكي از 
پروژه هاي مهم حوزه آبرساني در اين استان اتفاق افتاده 
 اس��ت. وي افزود: از محل اعتبارات محروميت زدايي

 1۶9 روستاي استان با جامعه هدف ۶7 هزار نفر طي ۳ 
سال و با اعتبار ۵27 ميليارد تومان با همكاري مشترك 
آبفا و قرارگاه امام حسن مجتبي از آب شرب بهداشتي 

به صورت پايدار بهره مند مي شوند.

رييس جمهور از نفت پارس به 
عنوان واحد نمونه ملي تقدير كرد 
پااليشگاه نفت پارس به عنوان واحد نمونه صنعتي كشور 
در سي و سومين جشنواره ملي امتنان كه براي تقدير از 
كارگران، گروه هاي كار و واحدهاي نمونه ملي در س��ال 
1۴00، همزمان با آغاز هفته كارگر با حضور رييس جمهور 
برگزار شد، انتخاب گرديد . به گزارش روابط عمومي نفت 
پارس، در اين مراسم از مديرعامل شركت نفت پارس در 
سال 1۴00، به عنوان مدير برتر كشور با حضور رياست 
محترم جمهور تجليل به عمل آمد.  در متن لوح اهدا شده 
آمده است؛ در سالي كه از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي 
مزين به عنوان توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين گرديده 
است لوح تقدير سي و سومين جشنواره ملي كارگران، 
گروه هاي كار و واحدهاي نمونه ملي در س��ال 1۴00 به 
شما تقديم مي شود. اين مراس��م عصر روز سه شنبه )۶ 
ارديبهشت ماه( با حضور وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
صنعت، معدن و تجارت و مسووالن انجمن ها و تشكل هاي 
صنفي كارگران و جمعي از واحدهاي نمونه ملي، كارگران 

و گروه هاي كار برتر كشور برگزار شد.

چرا نهادهاي باالدستي نسبت به گراني خودرو بي تفاوت شده اند؟ 

پرايد 200.000.000 توماني و سكوت مسووالن! 

به بخش خصوصي اجازه نفس كشيدن نمي دهند

سايپا و ايران خودرو در فهرست واگذاري

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
در اقتصاد ايران تمام تصميمات از سوي دولت گرفته 
مي شود و بخش خصوصي در اين فرايند هيچ نقشي 
ندارد. مهدي معصومي اصفهاني اظهار كرد: در كشور 
ما تقريبًا همه كارها در دست دولت است و حتي اموري 
كه ظاهراً در اختيار بخ��ش خصوصي قرار دارد از اين 
قاعده مستثني نيست. به بيان ساده تر، بخش خصوصي 
فقط مجري اس��ت و مس��ووالن دولتي در اتاق هاي 
دربس��ته براي همه مردم تصميم مي گيرند و اجازه 
نمي دهند كه مخاطبان اين تصميمات حتي در جريان 
آن قرار گيرند و از اين تصميمات آگاه شوند. براي مثال 
به ما توليدكنندگان اعالم  مي شود كه اين كاال را به اين 

ميزان و با اين روش توليد كنيد. در واقع، اگرچه توليد 
توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد اما اختياري 
راجع به اينكه چه كاري را انجام دهد، ندارد. من به اين 
نمي گويم بخش خصوصي، بلكه فعاالن اقتصادي رابه 
عنوان مجري اوامر دولتي مي شناسم. وي در ادامه با 
اشاره به اينكه تنها جايي كه اكنون  مي تواند به عنوان 
تريبون بخش خصوصي مورد اتكا باشد، اتاق بازرگاني 
اس��ت، گفت: البته در س��ال هاي گذش��ته، برخي از 
مهم ترين اختيارات اتاق ها نظير صدور و تمديد كارت 
بازرگاني نيز سلب ش��ده و تنها اختيار باقيمانده ارايه 
مشاوره به قواي سه گانه است. طبيعتا وقتي اين وظيفه 
را هم از آن سلب كنند، ديگر هيچ كاركردي نخواهد 

داش��ت. در واقع، اين آخرين پايگاه بخش خصوصي 
نيز اكنون در معرض انواع هجمه ها قرار گرفته است.

عضو اتاق بازرگاني تهران اف��زود: مباحثي هم كه در 
مورد تقويت بخش خصوصي در محافل دولتي شنيده 
مي شود، از اين س��نخ است كه »ما مي گوييم، بخش 
خصوص��ي اجرا كند.« اين دولت اس��ت كه دس��تور 
 مي ده��د به حقوق كارمن��دان 10 درصد و به حقوق 
كاركنان بخش خصوصي ۵۸ درصد اضافه شود. دولت 
فرمان مي دهدكه قيمت كاالها نبايد نسبت به قبل از 
عيد باال برود، اما در مقابل حقوق پرسنل در كنار ساير 
هزينه ها از جمله هزينه حمل و نقل حدود ۵0 درصد 
افزايش مي يابد. بايد و نبايدها از دستگاه هاي اجرايي 

صادر  مي ش��ود و بخش خصوصي تنها مجري است و 
در اين ميان مشاوره هاي اتاق هاي بازرگاني نيز چندان 
مورد توجه ق��رار نمي گيرد. اين رويكرد تنها به دنبال 

تضعيف اتاق بازرگاني است.
معصوم��ي اصفهان��ي به س��ايت اتاق ته��ران گفت: 
هجمه هاي امروز تنها تالش��ي اس��ت براي تضعيف 
اتاق هاي بازرگاني. اگر اين هجمه ها را بررسي كنيد، 
درمي يابيد كه اي��ن رويكرد بر جملگ��ي آنها حاكم 
اس��ت كه فعاالن بخش خصوصي افرادي خالفكار و 
سوءاستفاده گر هستند و دولت نيز در سلب اختيارات 
آنها، صحيح عمل كرده و اينگونه در حال پاك كردن 

صورت مساله بخش خصوصي هستند.

امير آبادي فراهاني گفته است: » شركت هايي مانند 
ش��ركت زيرساخت توس��عه و نگهداري ورزشگاه ها 
مانند شيرودي و مجموعه انقالب، نيشكر هفت تپه 
از زيرمجموعه وزارت جهادكشاورزي و بسياري ديگر 
از اموال و دارايي هاي دولتي در فهرس��ت واگذاري 

سال1۴01 به صورت قطعي قرار گرفته اند.«
يك هفته بعد از انتشار گزارش عملكرد ۳1۳شركت 
دولتي كه نشان مي داد بخش زيادي از اين شركت ها 
زيان ده هستند روز دوشنبه هيات واگذاري، فهرست 
جديد خصوصي س��ازي  براي سال1۴01 را تصويب 
كرد. هنوز مش��خص نيست تعداد شركت هاي قابل 
واگذاري چقدر است و كداميك از شركت هاي دولتي 
در اين فهرست هستند اما آنطور كه عضو ناظر مجلس 
در هيات واگذاري خبر داده قرار است شيوه جديدي 
براي خصوصي س��ازي به كار گرفته شود. هفته قبل 
براي نخس��تين بار وزارت اقتصاد صورت هاي مالي 
۳1۳شركت دولتي را در سامانه اطالعات ناشران كه 
با نام كدال شناخته مي شود، منتشر كرد. بعد از انتشار 
اين اطالعات مشخص شد تعداد زيادي از شركت هاي 
دولتي زيان  ده هس��تند. بررسي هاي اجمالي نشان 
مي دهد زيان انباش��ته فقط ۳0ش��ركت دولتي به 
2۵هزار ميليارد تومان مي رسد؛ به طور مثال مطابق 

صورت هاي مالي منتشر شده زيان انباشته شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي 9هزار و 200ميليارد 
تومان و شركت راه آهن 7هزار ميليارد تومان است. 
بخش زيادي از اين زيان ها در طول چند سال گذشته 
ايجاد ش��ده، درحالي كه برخي از اين شركت ها در 
همين مدت در فهرست واگذاري ها قرار داشته اند اما 
به داليلي يا واگذار نشده يا از فهرست خصوصي سازي  
حذف شده اند. به نظر مي رسد مقاومت مديران دولتي 
بر سر واگذاري سهام اين شركت ها و همچنين موانع 
ساختاري براي فروش س��هام آنها، مانع از واگذاري 
س��هام ش��ركت هاي دولتي شده اس��ت. در چنين 
ش��رايطي اما گويا رويك��رد وزير اقتصاد اين اس��ت 
كه بخشي از اين ش��ركت ها خصوصي شوند، به نظر 
مي رسد انتشار گزارش عملكرد شركت هاي دولتي 
نيز با همين هدف انجام شده است. بر همين اساس 
اين هفته هيات واگذاري با برگزاري نشستي فهرست 
جديد واگذاري ها را تصويب كرد. گفته شده قرار است 
روش جديدي نيز براي خصوصي سازي  شركت هاي 
دولتي به اجرا در بيايد اما هنوز نام و تعداد شركت هاي 
قابل واگذاري مشخص نيست و روشن نيست روش 
جديد خصوصي سازي  از چه الگويي تبعيت مي كند.

ديروز عضو ناظر مجلس در هيات واگذاري بنگاه هاي 

دولتي گفت: جلسه هيات واگذاري با حضور احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد برگزار ش��ده و در اين جلسه 
فهرس��ت واگذاري ها براساس يك روند جديد بسته 
ش��ده اس��ت. احمد اميرآبادي فراهاني تأكيد كرد: 
در اين نشس��ت يك بار ديگر فهرس��ت شركت هاي 
واگذاري بررسي و مورد تجديدنظر قرار گرفت و در 
ادامه بسياري از شركت هاي دولتي و مقداري از اموال 
دولت در فهرست نهايي واگذاري ها قرار گرفتند. او 
با بيان اينكه در واگذاري ها تالش ش��ده تا در س��ال 
جاري هيچ شركتي از فهرست نهايي هيات واگذاري 
خارج نش��ود، گفت: همه اموال و دارايي هاي دولتي 
بايد در فهرست باشد حتي اگر روند خصوصي سازي  
نسبت به آنها انجام نشود. او افزود: همچنين سازمان 
خصوصي سازي  و وزير اقتصاد به عنوان نماينده دولت 
بايد بر روند عملكرد آنها نظارت كند زيرا برخي از اين 
شركت ها زيان ده هستند و بايد به سوددهي برسند. از 
هفته هاي آينده موضوع واگذاري براساس يك روش 

جديد انجام خواهد شد.
هنوز از فهرست و اسامي شركت هايي كه قرار است 
براساس مصوبه هيات واگذاري در سال جاري واگذار 
شوند اطالعاتي در دست نيست اما اطالعات دريافتي 
نشان مي دهد در اين فهرست نام شركت هاي ايران 

خودرو و سايپا كه زيان انباشته آنها از مرز 100هزار 
ميليارد تومان هم عبور كرده نيز ديده مي شود. احمد 
اميرآبادي فراهاني به »خانه ملت« گفته در اين جلسه 
ليست واگذاري   ها بر اساس يك روند جديد بسته شد 
و شركت هايي از جمله ايران خودرو و سايپا در ليست 

واگذاري هاي 1۴01 قرار گرفتند.
وزارت صنعت از چند ماه پيش اعالم كرده؛ تصميم 
دارد باقيمان��ده س��هام دولت در 2ش��ركت بزرگ 
خودروساز را بفروش��د و اين موضوع حواشي زيادي 
در بازار س��رمايه ايجاد كرده است. پيش تر سازمان 
خصوصي اعالم كرده بود چون سهام دولت در اين دو 
شركت به  دليل دريافت وام هاي بانكي در وثيقه بانك 
است، قابل واگذاري نيست. حاال اما به نظر مي رسد با 
مصوبه جديد هيات واگذاري راه براي واگذاري سهام 

اين سايپا و ايران خودرو باز شده است.
امي��ر آب��ادي فراهان��ي همچنين گفته اس��ت: » 
ش��ركت هايي مانند شركت زيرس��اخت توسعه و 
نگهداري ورزش��گاه ها مانند ش��يرودي و مجموعه 
انق��الب، نيش��كر هفت تپ��ه از زيرمجموعه وزارت 
جهادكشاورزي و بسياري ديگر از اموال و دارايي هاي 
دولتي در فهرس��ت واگذاري سال1۴01 به صورت 

قطعي قرار گرفته اند.«

ون اينرودز، محصول متمايز
از بهمن موتور

در اکثر کش��ور ه��ای دنيا ون های باری ب��ا ابعاد مختلف 
نقش بس��يار حائز اهميتی را در توس��عه و رونق کسب و 
کارهای جديد ايفا کی کنن��د. توجه به مواردی همچون 
افزايش کارآمدی حمل و نقل بار و اطمينان از سالمت بار 
در حمل و نقل درون و برون ش��هری و افزايش بهره وری 
سوخت باعث شده اس��ت تا فقدان اين محصول بيش از 
پيش احساس ش��ود. ونهای باری برای کسب و کارهای 
 بس��ياری مورد اس��تفاده قرار م��ی گيرن��د. از آن جمله 
می توان به انواع توزيع فروشهای آنالين، پخش و توزيع مواد 
غذايی، خدمات پستی، گلفروشی ها،بنگاه های اقتصادی 
فعال در زمينه تعميرات و نگهداری و... اشاره کرد. بديهی 
است اين نوع از خودرو های حمل بار مزايای زيادی نسبت 
به وانت دارند از جمله حفاظت از بارکه ميتواند مهمترين 
دليل انتخاب ونهای باری به جای وانت باش��د؛ يا به بيان 
ديگر در مواردی که حفاظت از ب��ار برای بنگاه اقتصادی 
حائز اهميت است؛ ناگزير از ون های باری استفاده ميکنند. 
همچنين رشد روز افزون فروشگاه های آنالين که نتيجه 
پيش��رفت تکنولوژی و اپيدمی کرونا ميباشد باعث شده 
اس��ت که احتياج به ونهای باری در شبکه مويرگی توزيع 
برای اين کسب و کارها بيش از پيش احساس شود. دليل 
ديگر ظاهر ش��کيل تر و حرفه ای تر ونهای باری نسبت به 
وانتها است.  لذا بنگاه های اقتصادی يا استارت آپهايی که 
قصد دارند حرفه ای بودن خود را به نمايش بگذارند از اين 
ونها استفاده خواهند نمود. متأس��فانه در طی سال های 
گذشته شرکتهای خودروساز داخلی توجهی به اين نياز از 
بازار نداشته و همواره بخش مسکوت بازار تلقی شده است. 
با شناختی که از گروه بهمن داريم متمايز بودن در عرضه 
محصوالت متنوع يکی از ويژگيهای آن شرکت ميباشد. 
شرکت بهمن موتور در اواسط اواخر سال 1۴00 از ورود ون 
باری تحت عنوان »اينرودز« در بيلبوردهای سطح شهر 
خبر داد و نهايتا در اس��فندماه از اين خودرو رونمايی کرد. 
اينرودز به تنهايی ميتواند بخش عمدهای از خأل بازار مذکور 
را پوش��ش دهد و همچنين رقيب سرسخت خودروهای 
باری س��بک خواهد بود. همانطور که گفته شد ون های 
باری مزيتهای قابل توجهی نسبت به خودروهای حمل بار 
سبک دارند و در اين ميان اينرودز ميتواند نقش بسزايی در 
راستای ارتقای سيستم حمل و نقل درون شهری و برون 
شهری در ايران ايفا نمايد.  خودروی اينرودز دارای موتور 
پرقدرت 1.۵ ليتری )NA 0۶-DK1۵( با حداکثر قدرت 
موتور 10۵ اس��ب بخار و حداکثر گشتاور N.m( 1۴0( و 
گيربکس ۵ سرعته دستی ميباش��د. از امکانات رفاهی و 
ايمنی اين خودرو ميتوان به فرمان برقی، سيستم نمايش 
لحظهای فشار باد تايرها )TPMS(، 2 کيسه هوا، دوربين 
عقب، سيستم مولتی مديا 9 اينچی و ... اشاره نمود. با توجه 
ب��ه تجربه ای توليد خودروهای تج��اری در گروه بهمن 
همچنين هوش اقتصادی اين گروه در شناس��ايی خأل 
بازار، پيش بينی ميشود اين شرکت بتواند سهم بااليی از 
نياز جامعه را با معرفی اينرودز پوشش دهد. با توجه به روند 
قيمت گذاری ارزنده و منطقی محصوالت بهمن، به نظر 
قيمت معقولی برای اين خودرو در نظر گرفته خواهد شد.
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 تفكيك جنسيتي 
عامل ناامني است

بس��ياري از مناط��ق با محدودي��ت پارك ها و 
بوس��تان ها مواجه اند و همين ام��ر نگراني ها 
از اختصاصي س��ازي پارك ه��ا را نيز بيش��تر 
مي كند. وقتي ش��هردار از حق طبيعي زنان در 
اختصاص بخش��ي از چند پارك به آنها سخن 
مي گويد در واقع از ك��دام حق و حقوق زنان و 
كودكان صحبت مي كند؟ بوستان ها فضاهاي 
عمومي شهر هستند و شهروندان نيز مي دانند 
بايد در اي��ن فضاهاي عمومي لباس مناس��ب 
آن فضا را بپوش��ند. مگر ساير ش��هروندان در 
فضاي عمومي چط��ور لباس مي پوش��ند كه 
زنان بايد طور ديگري لباس پوش��يده و از اين 
فضا استفاده كنند؟ پارك متعلق به تمام افراد 
اس��ت و نمي توان گفت زنان درخواست پارك 
اختصاصي دارند. اعضاي خان��واده با يكديگر 
به پارك مي روند، چرا بايد م��ردان از خانواده 
جدا ش��ده و به اي��ن پارك ها نياين��د؟ چنين 
اختصاصي س��ازي هايي ن��ا خ��ود آگاه روحيه 
تقاب��ل را در درون جامع��ه ايجاد ك��رده و به 
نوعي تعارض ايجاد مي ش��ود چراكه پارك ها 
فضاه��اي عمومي ش��هر هس��تند و فضاهاي 
عمومي متعلق به همه ش��هروندان اند. اين چه 
تلقي از مديريت شهري اس��ت كه بايد زنان را 
از ش��هر و معابر عمومي و فضاهاي عمومي دور 
كنيم؟ اگر به دنب��ال راحتي مادران و كودكان 
در فضاهاي عمومي هستيم بايد مناسب سازي 
عموم��ي را گس��ترش دهيم. امني��ت زنان در 
ش��هر توس��ط رفع فضاهاي بي دفاع ش��هري، 
تهيه دستورالعمل هاي مناسب براي استفاده 
از فضاه��اي عموم��ي و مناسب س��ازي معابر 
و توس��عه روش��نايي در معابر ش��هري تامين 
مي شود. جدا س��ازي ها و فاصله اندازي ها تنها 
امنيت كاذب ايج��اد مي كند. امنيت واقعي در 
ذه��ن و فرهنگ افراد ايجاد مي ش��ود و ما بايد 
ذهن اف��راد را از طريق آم��وزش اصالح كنيم 
ت��ا نگاه هاي جنس��يتي از بين برود. از س��وي 
ديگرهم مردان بزهكار و هم زنان بزهكار در اين 
كالن شهر هستند. براي مثال مگر با نرده كشي 
بخش��ي از پارك عمومي، مساله توزيع مواد يا 
سرقت كم مي ش��ود يا اينكارها را فقط مردان 
مرتكب مي شوند؟ امنيت اجتماعي و اخالقي و 
شهروندي بوستان ها و فضاهاي عمومي شهري 
مساله اي مهم است و در اين امر همگي هم راي 
هس��تيم. اينكه باي��د كار موثري انجام ش��ود 
سخن درستي است ولي از س��ويي بايد توجه 
كرد كه اتفاقا امنيت در جايي بيش��تر است كه 
جامعه حضور متعادل و نظارت عمومي بهتري 
دارد. بخش��ي از امنيت در اين اس��ت كه مردم 
ميان زندگي خصوصي و حضور اجتماعي شان 

تعارض و فاصله زيادي نداشته باشند.

رويداد

مروري بر آمارهاي تصادفات به بهانه روز »ايمني حمل و نقل«

روز ايمني حمل و نقل در س��ال ۱۴۰۱ درحالي فرا 
رسيده كه آمارها و تحليل هاي انجام شده، زنگ خطر 
افزايش جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگي را 

به صدا درآورده است.

    مرگ روزانه ۴۶ نفر 
در تصادفات رانندگي سال ۹۹

آمارهاي رسمي پزش��كي قانوني نشان مي دهد كه 
در س��ال ۱۳۹۹ كه به نوعي سال پيك كرونا و اعمال 
محدوديت هاي تردد ب��ود، ۱۶ ه��زار و ۹۴۶ نفر در 
حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه حاكي 
از ميانگين مرگ روزان��ه ۴۶ نفر در حوادث ترافيكي 
شهري و جاده اي است. آمار كلي جانباختگان حوادث 
رانندگي در سال ۱۴۰۰ تاكنون از سوي پزشكي قانوني 
منتشر نشده و طبق روال بايد در ميانه ارديبهشت ماه 
اعالم شود، اما آمار ۹ ماهه از قربانيان حوادث رانندگي 
نش��ان دهنده افزايش شمار قربانيان به نسبت مدت 
مشابه در سال ۱۳۹۹ است، برابر اعالم پزشكي قانوني 
از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ تا پايان آذر ماه ۱۴ هزار و ۳۴۹ 
نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده اند، 
آماري كه در مقايس��ه با ۱۲ه��زار و ۸۷۴ جانباخته 
حوادث رانندگي در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزايش 

هزار و ۴۷۵ نفري يا ۱۱.۵ درصدي را نشان مي دهد.

    معلوليت ۶۰ هزار نفر 
در حوادث رانندگي سال ۹۹

اين اما تنها آمار فوت شدگان حوادث رانندگي بود و 
نبايد از آمار مصدومان اين حوادث نيز غافل ش��ويم، 
مصدوماني كه به گفته رييس پلي��س راهور حدود 
۲۰ درصدشان براي هميشه دچار معلوليت شده و تا 
پايان عمر خود و اطرافيانشان مجبور به دست و پنجه 
نرم كردن با عوارض ناشي از آن هستند. آمارهايي كه 

پزشكي قانوني در اختيار ايسنا قرار داده حاكي از آن 
اس��ت كه ۳۴۷ هزار و ۳۰۷ نفر در حوادث رانندگي 
دچار مصدوميت شده اند. بر اساس درصد اعالم شده 
از سوي رييس پليس راهور اين آمار نشان مي دهد كه 
تنها در سال ۹۹ حدود ۶۰ هزار نفر به جمعيت معلوالن 
كشور آن هم صرفا به دليل تصادف افزوده شده است.

     ضرر تصادف به اقتصاد كشور چقدر است؟
سردار سيدكمال هاديانفر، رييس پليس راهور ناجا در 
اين خصوص به ايسنا گفت: گزارش سازمان بهداشت 
جهاني، عواقب مالي سوانح ترافيكي نيز فراوان بوده و در 
كشورهاي با درآمد كم و متوسط، مرگ ومير ناشي از 
سوانح ترافيكي، بين دو تا هفت درصد از توليد ناخالص 
داخلي را به خود اختصاص مي دهد. او هزينه تصادفات 
در ايران را معادل ۸ درصد توليد ناخالص ملي دانست و 
گفت: نتايج تحقيق مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي نشان مي دهد هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي 
تصادفات رانندگي در كشور ما بالغ بر ۸ درصد توليد 
ناخالص داخلي است. هزينه مذكور براي سال ۹۰ فقط 

معادل ۵۱۹ هزار ميليارد ريال بوده است.

    چالش نداشتن ايمني حمل و نقل
اما چالش هاي ايمني حمل و نقل و ترافيك در كشورما 
چيست، پرسش��ي كه سردار س��يد تيمور حسيني، 
جانشين رييس پليس راهنمايي و رانندگي در گفت وگو 
با ايسنا به آن پاسخ داد. حسيني گفت: مهم ترين چالش 
ما در اين حوزه، نداشتن ايمني است. اين جمله ساده اي 
به نظر مي رسد اما تمام مشكالت ما در همين جمله ساده 
اس��ت و اگر بتوانيم آن را حل كنيم؛ هم آمار تصادفات 
كاهش پيدا مي كند، هم آمار فوتي ها و مصدومان كمتر 
مي ش��ود. متاس��فانه ما به اندازه جايگاهي كه حمل و 
نقل در كش��ورمان دارد، به آن توجه نكرده ايم. ببينيد 

در تصادفات رانندگي انس��ان، خودرو و محيط داراي 
نقش و سهم هس��تند. ما چقدر به اين مولفه ها توجه 
داش��تيم؟ چقدر به ايمني  آنها توجه كرديم؟ او ادامه 
داد: براي ايمني حمل و نقل بايد به ايمني هر سه عامل 
توجه كنيم، اين سه عامل هم همگي در ارتباط با هم 
تعريف مي شوند، نمي شود بگوييم خودرو ناايمن است 
اما راننده ايمن باشد، همه اينها تا حدي با هم در ارتباط 
است و گرچه سهم عامل انساني بيشتر از بقيه عوامل 
اس��ت، اما باقي عوامل بايد اصطالحا بخش��نده بوده و 
خطاي انس��ان را جبران كند و نگذارد آس��يبي به وي 
وارد شود، نه اينكه آن خطا را به آخرين خطا و خطايي 
غيرقابل جبران بدل كند. به هر حال هر انساني احتمال 
ارتكاب خطا دارد، اما س��هم خودرو و راه چه مي شود؟ 
حسيني درباره فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و به 
خصوص حمل و نقل عمومي نيز گفت:  اين موضوع هم 
وجود دارد و ما بارها نس��بت به آن هشدار داده ايم. بايد 
به مساله فرسودگي هم توجه شود، اسقاط خودرو انجام 
شود و مواردي از اين دست كه بارها گفته است. اما تمام 
اين موارد برمي گردد به همان موضوعي كه اشاره كردم، 
اينكه آيا به اندازه اهميت حمل و نقل در زندگي امروز بشر 
به ايمني آن هم فكر كرده ايم يا خير؟ در اين خصوص 
هم فقط پليس مسوول نيست، چندين و چند دستگاه 
مس��ووليت دارند، از وزارت راه تا وزارت كشور و وزارت 
صنعت و وزارت بهداشت گرفته تا صداوسيما و رسانه ها 
و آموزش و پرورش و... همه اينها هم در قانون مشخص 
شده اس��ت. اين بار نبايد منتظر نتيجه ماند تا برايش 
برنامه ريزي كنيم، تمام شواهد و قرائن از افزايش احتمال 
مرگ و مصدوميت ش��هروندان در حوادث رانندگي و 
ترافيكي حكايت دارد و الزم اس��ت تمام دستگاه هاي 
داراي مسووليت وظايف خود براي افزايش آگاهي مردم، 
افزايش كيفيت خودروها، رفع نواقص جاده ها و در يك 

كالم كاهش حوادث ترافيكي انجام دهند.

رويخطخبر

تخلف در ميانكاله ادامه دارد

عليرغم دستور دادستاني مبني بر ضرورت توقف احداث 
كارخانه پتروشيمي ميانكاله، تصاويري كه از اين منطقه 
و توسط افراد محلي گرفته شده است نشان مي دهد كه 
همچنان فعاليت هايي توسط كارگران اين پروژه در حال 
انجام است. ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ كلنگ احداث كارخانه 
پتروش��يمي در بهشهر اس��تان مازندران و در نزديكي 
شبه جزيره ميانكاله از سوي احمد وحيدي - وزير كشور 
- زمين زده ش��د. در روزهاي ابتدايي سال جاري علي 
سالجقه - رييس سازمان حفاظت محيط زيست - گفت 
كه پتروشيمي ميانكاله هنوز مجوزي از سازمان محيط  
زيست نگرفته است. ۲۳ فروردين ماه با حكم دادستاني 
اجراي عمليات احداث اين كارخانه متوقف شد و از آن 
زمان تاكنون مس��ووالن بر اين توق��ف تاكيد كرده اند 
يكي از اين اظهارنظرها مربوط به وزير كشور است. او ۲۸ 
فروردين ماه اعالم كرد بر اساس دستور رييس جمهوري 
تا بررس��ي مجدد ابهامات زيس��ت محيط��ي، احداث 
پتروشيمي ميانكاله متوقف خواهد ماند. ۳۰ فروردين 
ماه نيز حسينعلي ابراهيمي كارنامي - مديركل محيط 
زيست استان مازندران - اظهار كرد كه اين پروژه فعال 
متوقف ش��ده و احداث آن منوط به نظر نهايي سازمان 
محيط زيست است. بنا به گفته حر منصوري – ديده بان 
ميانكال��ه – حدود ۳۰ نفر از ني��روي خدماتي تا راننده 
كاميون و تراكتور مشغول كار هستند. حدود ۱۵ روز پيش 

دست اندركاران پتروشيمي ميانكاله اظهار كرده بودند كه 
۷۰ ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه كرده اند. با توجه 
به اينكه اين پول از جيب دولت و مردم مي رود، الزم است 
به طور كامال قانوني اجازه هر نوع فعاليت گرفته شود. بنابر 
گفته هاي مردم محلي هرروز يك ميني بوس از كارگران 
اين پروژه براي آب دادن به نهال هاي اكاليپتوس و سپيدار 
راهي محل احداث مجتمع مي ش��وند اي��ن در حالي 
است كه اكاليپتوس و سپيدار جزو گونه هاي غيربومي 
محسوب مي شوند واكاليپتوس به علت مصرف زياد آب 
و گستراندن ريش��ه در دل خاك و تخريب راه هاي آبي 
زير زميني، منجر به تخريب محيط  زيست مي شود. اين 
فعاليت ها در حالي انجام مي شود كه بنا به گفته محمد 
داسمه - وكيل اين پرونده - احداث كارخانه پتروشيمي 
به داليل مختلف در ميانكاله غيرقانوني اس��ت. اراضي 
ميانكاله جزو اراضي مرتعي غيرمشجر است اين در حالي 
است كه براس��اس در تبصره يك ماده ۳۱ اجاره اراضي 
مرتعي غيرمشجر درجه يك ممنوع است عالوه بر آن 
بر اساس بند ۵۹ مصوبه كارگروه زيربنايي و شهرسازي 
۹۸/۴/۱۵ تاييد ش��ده در دوازدهمين جلس��ه شوراي 
توسعه و برنامه ريزي استان مازندران مورخه ۹۸/۸/۹هر 
گونه تخصيص، واگذاري و تغيير كاربري در اراضي درجه 
يك و دو ممنوع است همچنين واگذاري زمين با آراي 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم در تضاد است.

تفنگ بيهوشي در ترافيك گير كرده بود
رييس سازمان محيط زيس��ت كشور گفت: مشكلي 
در تامين تفنگ بيهوش��ي در شمال نداشتيم اما اصاًل 
تفنگ بيهوشي در ترافيك گير كرد و نرسيد و به هرحال 
پلنگ هم كشته شد! علي سالجقه با اشاره به تلف شدن 
پلنگ قائم شهر و اس��تفاده نكردن از تفنگ بيهوشي 
براي زنده گيري، اظهار كرد: مشكلي در تامين تفنگ 
بيهوشي در شمال نداشتيم. اما اصاًل تفنگ بيهوشي در 
ترافيك گير كرد و نرسيد! پلنگ هم به مردم حمله كرده 
بود و شرايطي بود كه آن پلنگ حتي دو نفر از نيروهاي 
انتظامي را هم زخمي كرده بود و حتي به خود دوستان 
محيط زيست هم حمله كرده بود ولي تا تفنگ برسد آن 
پلنگ هم كشته شد! در دولت هم اين موضوع را مطرح 
كرديم كه تامين الزم تفنگ بيهوشي در سراسر كشور 

انجام گيرد. او با اشاره به كمبود هليكوپتر براي اطفاي 
حريق اظهار كرد: در مورد هشدار و اطفاي حريق هم اين 
امر به وزارت دفاع سپرده شده است كه پايگاه هاي آنها در 
حال تجهيز شدن هستند. قرار شد حتماً هرجا هليكوپتر 

و هواپيما نياز است بتوانيم تامين كنيم.

دعايروزبیستوششمماهرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْجعلس�ْعیيفیِهمْش�كوراًوذْنبيفیِهمْغفوراًوعمليفی�ِهمْقبواًلوعیبيفیِه
مْستوراًياأْسمِعالّسامعین.

خداياقراربدهكوش�شمرادراينماهقدردان�يشدهوگناهمرادراينماهآمرزيدهو
كردارمرادرآنموردقبولوعیبمرادرآنپوشیدهايشنواترينشنوايان.

گليماندگار|
 خبره��ا روي خروج��ي خبرگزاري ها 
م��ي رود، در فض��اي مجازي منتش��ر 
مي ش��ود، بازار ت��كان مي خورد، م��ردم دل نگران و 
آشفته حال به فردايي كه قرار است گران تر از راه برسد 
فكر مي كنند. اما تنها با فاصله ۲۴ س��اعت تكذيب 
مي شود، قرار نيست گراني در كار باشد، قرار نيست 
ش��اهد افزايش قيمت نان و مرغ و... باشيم. اما همان 
اخبار اولي كار خودش را كرده است. اينكه مسووالن 
مي گويند هر كسي پول بيشتري از مردم طلب كند 
خالف كرده بيشتر به يك شوخي شبيه است. اگر قرار 
بود نظارت دقيقي در بازار كاالهاي اساسي باشد كه 
اين همه سبد خانوارها هر روز خالي تر نمي شد. چه 
كسي مي خواهد بر قيمت نان كه از هزار تومان شروع 
شد و حاال به ۴ تا ۵ هزار تومان در طي زماني محدود 
رسيده است، نظارت داشته باشد. كدام نانوايي، كدام 
توزيع كنن��ده آرد و كدام مس��وول بابت اين افزايش 
قيمت چشمگير مواخذه شده اند. باال رفتن قيمت ها 
با شايعه شروع مي شود و به حقيقت تلخي مي رسد 
كه نامش محروميت مردم اس��ت. نامش فقر مطلق 
است. نامش گرسنگي اس��ت. باال رفتن قيمت ها با 
شايعه شروع مي شود و در نهايت اين سبد خانوار است 
كه خالي تر از هميش��ه به خانه بازگردانده مي شود، 
اين معيشت مردم فرودس��ت است كه در خطر قرار 
مي گيرد. اين س��رهاي گرسنه كودكاني است كه به 
خاطر فقر و نداري شب ها بر بالين نهاده مي شود بدون 

آنكه كسي از آن با خبر باشد. 

   كساني كه فقر را باور ندارند
تلخي بعضي حرف ها تا سال ها در ياد باقي مي ماند. 
اينكه هستند كس��اني كه در اين سرزمين زندگي 
مي كنند، نف��س مي كش��ند و حاال به ه��ر دليلي 
دستشان به دهانش��ان مي رس��د، يا زد و بندهاي 
اقتص��ادي را خوب بلدند، ي��ا ارث و ميراث دارند يا 
حتي با كار و تالش به جايگاهي امن از نظر اقتصادي 

رسيده اند، اما اينكه به زبان بياورند باور نمي كنند فقر 
واقعي در ايران وجود داشته باشد، نشان از بي سوادي 
و بي توجهي به ش��رايطي اس��ت كه در حال حاضر 

بسياري از مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 

   آرد گران مي شود؟ 
اين روزها اما خبري كه دست به دست مي شود، مربوط 
به گراني آرد اس��ت، قرار اس��ت آردي ك��ه براي تهيه 
نان هاي صنعتي و ماكاروني و... استفاده مي شود تا ۵۰ 
درصد افزايش قيمت داشته باشد. اين يعني مردم بايد 
با فقر بيشتري دست و پنجه نرم كنند. افزايش قيمت 
آرد يعني افزايش قيمت قوت اليموت مردم. اين روزها 
كه قيمت برنج سر به فلك كشيده بسياري از خانواده ها 
ماكاروني را جايگزين آن كرده اند و حاال با اين خبر اين 
جايگزين��ي هم ديگر معنايي ن��دارد، با افزايش قيمت 
آردي كه براي تهيه ماكاروني استفاده مي شود، قيمت 
اين غذاي جايگزين هم بيش از چند برابر خواهد شد و 
به اين ترتيب يكي ديگر از اقالم خوراكي از سبد خانوار 
حذف خواهد شد. سوال اينجاست در اين شرايط مردم 
بايد با چه چيزي ش��كم خود را سير كنند. وقتي هزينه 
تنها يك وعده غذاي س��اده به بيش از ۱۰۰ هزار تومان 
مي رسد، تكليف يك خانواده ۳ نفره كه خط فقر براي آنها 
۱۲ ميليون تومان تعريف شده و درآمد نان آور خانواده 
كه كارگر ساده اي بيش نيست به سختي به ۶ ميليون 

تومان مي رسد، چيست؟

    قيمت نان قيمت مصوب 
سال گذشته است و افزايش قيمتي نداريم

معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار تهران گفت: 
قيمت نان قيمت مصوب سال گذش��ته است و افزايش 
قيمتي نداريم. حشمت اهلل عسگري در جلسه كارگروه آرد 
و نان استان اظهار داشت: قيمت نان در سال جاري همان 
مصوبه سال گذشته است و هيچ گونه افزايش قيمتي در 
اين زمينه نداريم. او با تاكيد بر ضرورت بازرسي و نظارت 
بيشتر دستگاه هاي نظارتي و اجرايي ذي ربط و همكاري 

اتحاديه نانوايان افزود: هرگونه افزايش قيمت نان مبناي 
قانوني ن��دارد و قطعا با متخلفين برخورد قانوني صورت 
خواهد پذيرفت. معاون اقتصادي استاندار تهران عنوان 
كرد: گستره نظارت ها نبايد مختص به روزهاي خاصي 
باش��د؛ چراكه اين موضوع باعث تعطيلي، كم فروشي و 
سوءاس��تفاده متخلفين به وي��ژه در ايام تعطيل خواهد 
گرديد.عسگري از فرمانداران شهرستان ها خواست ضمن 
تقويت اكيپ هاي گشت و بازرسي در حوزه آرد و نان نسبت 
به مديريت اين حوزه حساسيت دوچنداني داشته و اداره 
غله نيز با همكاري و تعامل بيشتر با فرمانداران نسبت به 
افزايش اختيارات و تصميم گيري هاي اين حوزه نهايت 
همكاري را به عمل آورند. معاون استاندار تهران با تاكيد 
بر ضرورت بازرسي هاي بهداش��تي در سطح خبازي ها 
گفت: چرخه بازديد بهداشتي بايد از سيلوي ذخاير گندم، 
كارخانجات آرد و خبازي ها به صورت مستمر و زنجيره اي 

با شدت بيشتر استمرار يابد.

    مسووالن بي خبر از همه جا
معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار تهران اعالم 
كرده كه قرار نيست نان گران ش��ود، قرار است قيمت 
نان به همان قيمت س��ال گذشته باقي بماند، اين مقام 
مس��وول هم مانند همان همكاري كه در وزارت رفاه و 
امور اجتماعي فعاليت مي كرد و سال گذشته رقم خط 
فقر را در رسانه ملي بين ۴ تا ۵ ميليون تومان اعالم كرد 
در حالي كه رقم واقعي اعالم شده از سوي دستگاه هاي 
دولتي ۱۱ ميليون تومان بود، خبر از واقعيت هاي جامعه 
ندارد. قيمت ن��ان از ابتداي س��ال ۱۴۰۱ افزايش پيدا 
كرده است. نان بربري كه سال گذشته ۳ هزار تومان بود 
امسال به ۴ هزار تومان رسيده است. برخي نانوايي ها به 
بهانه استفاده از خشخاش اضافه بر روي نان آن را به مبلغ 

۵ هزار تومان مي فروشند و اين يعني افزايش قيمت.

    نظارت واقعي وجود ندارد
علي نراقي زاده، كارش��ناس اقتصادي درباره تفاوت 
اظهارنظر مسووالن اقتصادي با آنچه در واقعيت وجود 

دارد به »تعادل« مي گويد: متاسفانه نظارت واقعي بر 
بازار وجود ندارد، به همين خاطر است كه بسياري از 
مسووالن از قيمت هاي واقعي خبر ندارند. آنها براي 
خريد به بازار مراجعه نمي كنند، آمارهايي كه به آنها 
اعالم مي شود يا قديمي است يا واقعي نيست. به همين 

خاطر اظهارات آنها با واقعيت تناقض دارد. 
او در مورد شايعه گراني ها و تاثير آن بر بازار مي افزايد: 
اينكه اخبار گران شدن آرد، گوشت و... به صورت شايعه 
پخش مي شود و بر بازار تاثير مي گذارد هم به نوعي به 
بي عملي و عدم نظارت مسووالن باز مي گردد. قبل از 
آغاز سال جديد قرار بود كه قيمت برنج كنترل شود 
يعني از ۱۰۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان برسد اما اين 
اتفاق رخ نداد، حاال برنج ايراني در برخي نقاط با قيمت 
۱۲۰ هزار تومان فروخته مي شود. مردم حتي ديگر 
توان خريد برنج هاي خارجي را هم ندارند. برنج هندي 
به كيلويي ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسيده است. افزايش 
فقر در جامعه به همين موارد بستگي دارد. در شرايطي 
كه مس��ووالن هر روز دس��تور مي دهند تا قيمت ها 
كنترل شود اما بازار دستوري عمل نمي كند. عوامل 
زيادي بر افزايش قيمت ها دخيل هستند. تا اين عوامل 
مورد شناسايي قرار نگيرند و كنترل نشوند نمي توان 

قيمت ها در بازار را كنترل كرد. اگر وضعيت به همين 
منوال ادامه پيدا كند، شرايط دشوارتر خواهد شد. 

   تاثير شوك ارز بر بازار
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش به 
افزايش قيمت دالر اشاره كرده و اظهار مي دارد: عوامل 
خارجي و داخلي بر قيمت دالر اثرگذار هستند. دسته 
نخس��ت متاثر از درآمدهاي ارزي كش��ور و دسته دوم 
شامل سياست هاي دولت در رابطه با بازار ارز و تجارت 
است. براي مثال اگر تجارت تسهيل شود، ميزان واردات 
و توان خريد مردم افزايش مي يابد و قيمت ارز در همين 
محدوده فعلي باقي مي ماند. احتماال دولت انگيزه خواهد 
داش��ت كه حتي در صورت افزايش درآمدهاي ارزي، از 
كاهش قابل توجه نرخ ارز جلوگيري كند. بهترين حالت 
وجود ثبات نسبي در بازار ارز است كه شرايط الزم براي 
تحقق آن وجود دارد. دولت در كوتاه مدت و براي بازه يك 
تا دو ساله مي تواند قيمت ارز را تا حدودي كنترل كند. 
اما واقعيت هاي اقتصادي ايران نشان مي دهد كه فاصله 
ميان شوك هاي ارزي كاهش يافته است. پيش از اين، 
باالترين فاصله ميان ورود دو شوك افزايشي به قيمت 
دالر، حدود سال هاي ۷۳ تا ۸۸ بود. از ۸۸ به اين سو، چند 

شوك ديگر اتفاق افتاده و با توجه به نرخ فزاينده تورم، 
آن فاصله زماني  ۱۵ س��اله ديگر بعيد است ايجاد شود. 
پس بايد منتظر شوك هاي بعدي باشيم و همين مساله 

بر ميزان تورم تاثيرگذار خواهد بود.

   تكليف مردم و خط فقر چه مي شود
حاال اينكه مسووالن از يك سو و كارشناسان از سوي 
ديگر در مورد افزايش قيمت ها اظهارنظر كنند و هر 
كدام اين افزايش قيمت ها دليل بروز يك علت بدانند، 
هيچ فرقي به حال مردمي كه قرار اس��ت با اين تورم 
دس��ت و پنجه نرم كنند، ندارد. در واق��ع اين مردم 
هستند كه تمام اين فشارها را تحمل مي كنند، افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي، افزايش قيمت دارو، افزايش 
قيمت خدمات درماني و... اما در اين بين آن چيزي كه 
افزايش ناچيزي پيدا كرده درآمدهايي است كه البته 
در سايه نبود امنيت شغلي هر روز بيشتر از پيش رنگ 
مي بازد. كارگران نگران بيكاري اند، توليد كنندگان 
نگران از كار افتادن چرخ كارخانه هايشان و مردم نگران 
معيش��ت خود. در اين بين اما مسووالن فقط شعار 
مي دهند و معلوم نيست چه كسي مسوول رسيدگي 

به وضعيت مردم زير خط فقر است.

گزارش

اخبار مربوط به گراني نان و ماكاروني و شوك جديد به سبد غذايي خانوار

تكليف مردم با خط فقر چيست؟
شايعاتي كه ريشه در واقعيت دارند
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