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آنومي اجتماعي و افزايش 
مرگ خود خواسته

 موانع پيش روي 
بازار سرمايه مافياي آب به دنبال تخريب سد چم شير 

آنوم��ي  اجتماع��ي يكي از 
عواملي است كه خودكشي 
را افزاي��ش مي ده��د و آن 
هنگامي اس��ت ك��ه نظارت 
و كنترل جامع��ه بر رفتار ها، 
ارزش ها وهنجار ها ضعيف يا 
حذف مي شود وافرادجامعه، 
به ويژه نوجوان��ان وجوانان، 
دچار سردرگمي مي شوند و درست از نادرست برايشان، 
مشخص نيس��ت. افراد از نظر ذهني عقيم مي شوند، 
وتنها به تمايالت خود مي پردازند و مس��ووليت هيچ 
كس وهيچ چيز را نمي پذيرن��د و به اخالقيات حاكم 
و خاستگاه جامعه پشت پا مي زنند وديگر اعتقادي به 
جمع و جامعه خود ندارند و خود را مجبور به تبعيت 
و پيروي از آنها، نمي بينند. چنانكه د رجامعه ما اتفاق 
افتاده است. از اين رو »بي هنجاري« يا »نابساماني«، 
ناش��ي از تضعيف وجدان اخالقي جامعه اس��ت، كه 
عموما با بحران هاي ب��زرگ اجتماعي چون جنگ يا 
بحران هاي اقتصادي، سياس��ي همراه اس��ت. وقتي 
قواعد اخالقي، ارزش ها در جامعه، ضعيف مي ش��ود، 
افراد دچار پريشاني مي شوند، در واقع نمي توانند حد و 
حدودي را براي اميال و آرزوهاي خود مشخص كنند، 
در اين حالت است كه قدرت تصميم گيري فرد از بين 
مي رود و در نتيجه زندگي برايش مفهوم خاصي ندارد. 
در ايران نيز اغلب خود كشي ها به علت آنومي اجتماعي 
است. عالوه برآن فشار تورم، وگراني وافزايش هزينه 
زندگي وعدم توان مال��ي اداره زندگي، نيز در افزايش 
خودكشي موثر است. در واقع هنگامي كه بين اهداف 
و وسايل، نا سازگاري وجود داشته باشد و توان بر آوردن 
آنها وجود نداشته باشد، فرد دچارنا هنجاري و درنتيجه 
به انواع آسيب هاي اجتماعي از جمله خودكشي روي 
مي آورد و خودكشي به وقوع مي پيوندد. مردم در چنين 
شرايطي دچار سردرگمي و نگراني مي شوند. از اين رو 
چون بعد از تالش بسيار، زندگي را سراب، پيروزي ها را 
بي فرجام و حيات را پوچ مي يابند، دست به خودكشي 
مي زنن��د. درجامعه هاي امروزي ك��ه ذهنيت مادي 
و حس��ي حاكم اس��ت و ارزش گذاري افراد، بر اساس 
دارايي هاي آنان صورت مي گيرد، افراد برده و اسير اشياء 
ادامه در صفحه 8 شده اند...  

در اي��ن مدت فعل��ي با چند 
موضوع روبرو هستيم؛ يكي از 
اين موضوعات، بحث افزايش 
قيم��ت دالر آزاد و نيماي��ي 
است. دالر نيمايي نيز به 30 
هزار تومان رس��يده و هرچه 
فاصله بين دالر آزاد و نيمايي 
كمتر شود، اين موضوع به نفع 
ش��ركت هاي صادرات محور خواهد بود. البته اگر اين 
فاصله به زودي پر نشود، به اين شركت ها لطمه زيادي 
وارد خواهد شد. موضوع بعدي بحث بودجه است كه 
عمال تاكنون نيز هيچ جزيياتي از آن منتشر نشده است. 
اين موضوع يكي از ريسك هاي اين روزهاي بازار است.

در كنار اين موارد، ش��رايط خوبي در معامالت بورس 
كاال درحال رقم خوردن است. اين موضوع كه هرچه 
سريع تر بحث قيمت گذاري از محصوالت حذف شود، 
موضوع بسيار خوبي است. اعالم شده كه خودروهايي 
مانند پژو 206 و دنا نيز قرار شده در بورس كاال عرضه 
ش��ود كه درمجموع هم��ه اين م��وارد مي تواند روي 
صورت هاي مال��ي خودرويي ها تاثيرات خيلي خوبي 
داشته باش��د. با ادامه اين ش��رايط به نظر مي رسد به 
جز ايران خودرو، ش��ركت هاي ديگ��ر خودرويي نيز 
محصوالتشان را در بورس كاال عرضه كنند كه درنهايت 
اين صنعت كه سال ها اس��ت با زيان مواجه است، به 
سوددهي برس��د. درمجموع اين موضوع مي تواند به 
دليل ليدر ب��ودن خودرويي ها، به بازار س��رمايه نيز 
كمك كند. در روند صعودي به ويژه روندهايي كه پس 
از نزول طوالني مدت آغاز مي شوند اصالح قيمت پس 
از موج هاي صعودي طبيعي اس��ت. گرچه در شرايط 
روز بازار س��رمايه رش��د بازارهاي موازي مي تواند در 
وضعيت بورس تاثيرگذار باشد. رشد اخير نرخ سكه و 
دالر آزاد مي توان��د برخي منابع مالي را به خود جذب 
كند و اين اتفاق خروج س��رمايه از بورس را رقم بزند. 
در بلندمدت اما به واس��طه هم بستگي ميان بورس و 
دالر و طال با يكديگر چش��م انداز رشد در سايه تورم 
براي بازار سرمايه نيز پيش بيني مي شود به ويژه در 
صنعت دالرمحوري نظير صنعت صادرات. قطعي گاز 
در زمستان پيش  رو ديگر موضوع مهم تاثيرگذار بر 
ادامه در صفحه 5 شرايط فعلي برخي... 

محمد آيتي| اين روزها تخريب سد چم شير در دستور كار 
برخي از فعاالن محيط زيست قرار گرفته است اما زاويه ديگر 
براي نگاه به مساله مي تواند از پشت پرده ماجراي تحريب 

سد چم شير پرده برداري كند. 

   واكاوي اطالعات غلط وارد شده 
به مساله سد چم شير 

بررس��ي دقيق محت��واي منتقدان س��د چم ش��ير 
بيان كننده آن اس��ت كه گزاره ه��اي غلط متعددي 
وارد مساله شده است، براي مثال، يك فعال رسانه اي 
اخيرا در گفت وگو با يك رس��انه اي از تاثير منفي سد 
چم شير بر تاالب ش��ادگان صحبت كرده بود. اين در 
حالي اس��ت كه حوضه آبريز تاالب شادگان مرتبط با 
رودخانه جراحي و مارون ب��وده و هيچ ارتباط آبي در 
س��طح و زير زمين ميان رودخانه زهره و سد چم شير 
با تاالب شادگان وجود ندارد.  همچنين يكي ديگر از 
گزاره هاي غلط نقد طرح چم ش��ير به مساله افزايش 
شوري رودخانه به ميزان 500 هزار تن در سال است 
در حالي كه هم اكنون رودخانه شور زهره بدون حضور 

س��د بيش از 2.5 ميليون تن نمك را به پايين دست 
انتقال مي دهد و اساس��ا سد چم شير با هزينه ساخت 
حدود 250 ميليون يورو به وسيله كنترل سيالب در 
فصل زمستان و رهاسازي تدريجي هدف كاهش شوري 

آب و ارتقاي كيفيت آن را دنبال مي كند. 

   چم شير راهكار به صرفه جايگزين
 شيرين سازي و انتقال آب از دريا 

فارغ از گزاره هاي غلط كارشناسي وارد شده به سد چم شير، 
اين سد در پازل يكي از مهم ترين برنامه هاي مديريت منابع 
آب در كشور ما به حساب مي آيد. براي بررسي دقيق اين 
مساله بهتر است بدانيم، ساالنه در جنوب كشور بيش از 
12 ميليارد مترمكعب آب بدون هيچ استفاده اي به دريا 
مي ريزد، در همين راس��تا برنامه كنت��رل منابع مذكور و 
اس��تفاده حداكثري از آن در كش��ور كم آب ايران يكي از 
مهم ترين راهبردهاي اين حوضه است.  اين راهكار برخالف 
توجيه اقتصادي و اجتماع��ي دقيق در مقابل يك راهكار 
پرطرفدار در فضاي سياسي ايران پيرامون حل مساله آب 
قرار دارد. به عبارت ديگر عده اي در كش��ور اعتقاد دارند، 

به جاي اس��تفاده حداكثري آب رودخانه هاي كشور بايد 
اجازه ريختن اين آب به دريا و ش��ور ش��دن آن تا 66 برابر 
حد اس��تاندارد را بدهيم و سپس با شيرين سازي آب دريا 
و ص��رف انرژي قابل توجه آب را به محل قبلي خود يعني 
محل هاي تمركز جمعيتي برسانيم.  طرح هاي مذكور بر 
اساس مستندات پروژه هاي نظير انتقال آب درياي عمان 
به خليج فارس، سرمايه گذاري حدود 14 ميليارد دالري را 
عمدتا از محل صندوق توسعه ملي به همراه دارند و همين 
مساله سبب شده تا فارغ از توجيه اقتصادي اين طرح ها، 
هس��ته هاي سياس��ي قدرتمندي در باالترين نهادهاي 

تصميم سازي و تصميم گيري پيگير اين پروژه ها شوند. 

   نگاهي به تخريب سد چم شير 
از يك زاويه ديگر 

با آگاهي از نكات ش��ده بياييد، بار ديگر به مس��اله سد 
چم شير نگاهي بيندازيم و از اين زاويه ديد آن را بررسي 
كنيم. بر روي يك رودخانه در كشور كه هيچ ابزار مديريت 
روي آن وجود ندارد، سدي به نام چم شير احداث شده كه 
ادامه در صفحه 6 زمينه استفاده از... 

امان اهلل قرايي مقدم كاويان عبداللهي

 مكانيسم تخريب مزيت رقابتي ريل با جاده 
چگونه كار مي كند؟ علت ضريب اشغال باالي ظرفيت پروازها چيست؟

 قانون هفتم يا بودجه 1402 
اظهارات متناقض ميركاظمي

 ماجراي قطارهاي خالي 
و هواپيماهاي ُپر

صفحه 5     صفحه 2    

 دولت در ارايه لوايح 
مجلس را دور مي زند؟

»تعادل« تحوالت بازار ارز را بررسي مي كند

   افشين خاني قرباني مناسبات بانك مركزي شد
  ريشه گراني ارز در سياست خارجه و برجام نهفته است

  آلبرت بغزيان: چشم بانك مركزي به چهارراه استانبول و ميدان فردوسي است 

 سر درگمي دولت 
صفحه 8    در بازار ارز

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

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
انتصاب بجا و شايسته جنابعالي را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی ،رسانه ای به شماره  30005320 در دسترس شماست

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ، صميمانه  تبريک  عرض  نموده ، توفيق 
روزافزون حضرتعالی را درخدمت به مردم  فهيم ، ش�ريف و شهيد پرور استان ، 

خصوصا جامعه فرهنگی و رسانه ای از درگاه خداوند متعال خواستارم.

برادر ارجمند
جناب آقای حجت اهلل شیروانی

حسين عسکرزاده 
 سرپرست  روزنامه تعادل در استان چهارمحال وبختياری

غالمرضا سالمي

 مشكالت اقتصادي 
و دعواهاي سياسي

از ت�م��ام  صرف نظ��ر 
مش��كالت تحليل��ي و 
سياست گذاري كوچك و 
بزرگ كه در اقتصاد ايران 
وج��ود دارد، اصلي ترين 
مش��كلي ك��ه در تم��ام 
سال هاي گذشته اقتصاد 
ما را با آسيب مواجه كرده 
محوريت دعواهاي سياسي و مس��ائل سياسي در 
رس��يدن به راه حل در اقتصاد بوده اس��ت. در واقع 
برخالف اين ش��عار كه ما اقتصاد را به عنوان محور 
مي بينيم، در تمام اين سال ها، اين مسائل سياسي 
بوده كه محوريت داش��ته و اقتصاد تحت تاثير اين 
مسائل تعيين تكليف ش��ده است. نگاهي به تجربه 
سال هاي گذشته نيز به خوبي اين موضوع را نشان 
مي دهد. موضوع هسته اي و مسائل تحريم مرتبط با 
آن، تاثير مستقيمي بر اقتصاد ايران گذاشته و هر تحول 
و نرخ جديدي كه بيرون مي آيد، ربطي به مس��اله 
تحريم پيدا مي كند. جدا از آن در تمام اين سال ها، 
دعواهاي سياسي نيز نقشي كليدي در اقتصاد داشته 
ادامه در صفحه 6 است.   

رس�انه هاي دولتي اعالم كردن�د، بزرگ ترين 
اشتباه افشين خاني، معاون ارزي بانك مركزي، 
حذف اداره صادرات به عنوان متولي برگشت ارز 

حاصل از صادرات بود

زهرا سليماني|نرخ دالر در بازار ارزي ايران مدام در 
حال صعود است؛ اين در حالي است كه دولت سيزدهم 
به جاي ارايه راهبردهاي مناس��ب ب��راي عبور از اين 
چالش، تنها ب��ا مهره هاي بانك مركزي بازي مي كند 
و گم��ان مي كند با تغيير مع��اون ارزي بانك مركزي 
مي توان��د، آبي بر آتش فروزان رش��د ن��رخ ارز بريزد. 
صبح ديروز خبر رسيد، افشين خاني از معاونت ارزي 
بانك مركزي بركنار شده است؛ معاوني كه رسانه هاي 
دولتي اعالم كردند، بزرگ ترين اش��تباهش، حذف 

اداره صادرات به عنوان متولي برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات بود. رسانه هاي همسو با دولت اين اشتباه را 
»خيانتي نابخشودني« ارزيابي كردند و تنها مجازات آن 
را بركناري دانستند. اما همزمان با اين تغييرات برخي 
ديگر از تحليلگران اعالم كردند، تصميماتي كه خاني 
در حوزه ارزي اتخاذ مي كرد كامال بر اساس منويات علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي، خاندوزي و البته 
مسعود ميركاظمي عملياتي مي شد. اما، تيم خاندوزي 
و صالح آب��ادي تصميم به بركن��اري خاني گرفتند تا 
فرصتي براي ادامه مديريت اقتصادي خود پيدا كنند. 
اين در حالي است كه تحليلگران معتقدند دليل اصلي 
مشكالت بازار ارز مرتبط با افراد نيست و مشكل اصلي 
در فقدان راهبرد موثر ارزي از سوي دولت است. ابراهيم 
رييس��ي اما در ش��رايطي س��كان هدايت بازار ارز را به 

دس��ت گرفت كه وعده هاي پرطمطراق��ي درباره ايده 
يكسان س��ازي نرخ ارز مي داد. نوسانات بازار ارز اما تنها 
مختص اين بازار نبود و شراره هاي اين آتش روز گذشته 
به بازار طالي كش��ور نيز سرايت كرد. بذر افشان رييس 
اتحاديه فروشندگان طال در جريان گفت وگو با »تعادل« 
اعالم كرد، دليل اصلي افزايش نرخ طال و سكه در بازارهاي 
كشور، نوسانات ارزي اس��ت و هر زمان كه رشد نرخ ارز 
متوقف شود، بازار طال هم آرام مي گيرد. اما ريشه اصلي 
اين نوسانات در بازار ارز كشور چيست؟ آيا دولت راهبرد 
مناس��بي در اين حوزه ندارد؟ موضوع ب��ه عدم اجراي 
برجام بازمي گردد يا اينكه مجموعه اي از همه اين عوامل 
تاثيرگذار اس��ت. تعادل در اين گزارش تالش مي كند با 
كنار هم قرار دادن، تحليل هاي كارشناسان اقتصادي، 
ادامه در صفحه 3 پاسخي براي اين ابهامات بيابد. 

 خطر رسيده به نقطه 
غيرقابل بازگشت 

پيمان مولوي

زماني كه يك اقتصاد به 
نقطه غيرقابل بازگشت 
برس��د، اص��الح بس��يار 
دشوار مي ش��ود. زماني 
اين روند آغاز مي ش��ود 
كه دوره اي از نوس��انات 
مستمر و تصميمات فشل، 
اقتص��اد را درب��ر گرفته 
باشد. مي گويند، خطرناك ترين جمله در اقتصاد 
اين است كه اين بار قضيه فرق دارد. متاسفانه هيچ 
چيز در اقتصاد متفاوت نيست. اقتصاد مسير خود را 
مي رود و به گزاره هاي فرامتني هيچ اهميتي )خارج 
از اصول اقتصادي( نمي ده��د. خلق نقدينگي در 
آلمان پس از جنگ جهاني اول بين سال هاي 1920 
تا 1921 از 3دهم مارك به 20ميليون مارك رسيده 
بود. اين روند آنقدر دهشتناك بود كه مردم آلمان 
تصور مي كردند تاريخ براي آنها به پايان رسيده است 
و هر آن انتظار ازهم گسستگي اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي را مي كشيدند. ارزش پول آلمان در برابر 
ارزهاي خارجي نزول كرده بود و اقتصاد در وضعيت 
فروپاش��ي كامل قرار داشت. بنابراين همه چيز در 
اقتصاد ممكن اس��ت و هيچ قلمرويي نيس��ت كه 
بگويد من از گزند واقعيت هاي علم اقتصاد، مصون 
خواه��م ماند. همان آلمان كه پ��س از جنگ هاي 
جهاني در وضعيت بحراني قرار داش��ت، زماني كه 
به اصل ثبات در اقتصاد تن داد، سياس��ت خارجي 
خود را مبتني بر راهبرد رفاه مردمش تنظيم كرد، 
ماجراجويي هاي اقتصادي نكرد و ريسك را كاهش 
داد به آنچنان درجه اي از رشد رسيد كه همه جهان 
را متحير س��اخت. آري اينگونه است كه هر عملي 
در اقتصاد عكس العملي به دنبال خواهد داش��ت. 
اگر دولتي به سياست خارجي توجه نكند، زمينه 
رشد توليد و صادرات را فراهم نسازد، به زمينه هاي 
رشد نقدينگي توجه نكند و... بدون ترديد مشكالت 
عديده اي در اقتصاد ظهور مي كند كه نرخ رشد ارز 

تنها يكي از اين تبعات است. 
موض��وع خطرناك در ايران، ندي��دن واقعيت هاي 
اقتصاد و ريسك هايي است كه 85 ميليون ايراني را 
به كام فقر كشانده است. نهاد بانك مركزي در ايران 
سال هاست در كنترل نقدينگي و اتخاذ سياست هاي 
ارزي مناسب ناموفق بوده اس��ت. همانطور كه در 
بودجه نويس��ي و برنامه ريزي صنعتي و صادراتي 
ناموفق بوده اس��ت. نتيجه اين روند معيوب منتج 
به اين شده كه رشد اقتصاد در ايران محقق نشود و 
هر روز از قدرت خريد مردم كاس��ته شود. خروجي 
اين وضعيت نامناسب باعث شده تا نرخ ارز افزايش 
شديدي پيدا كند، نقدينگي رشد يابد، تورم باال رود 
و نهايتا فقر مردم بيش��تر شود. تورم نقطه به نقطه 
اقتصاد اي��ران از 48درصد به باالي 50درصد، تورم 
ساالنه نيز امسال به 45 درصد و نقدينگي ساالنه به 
1800هزار ميليارد تومان و معادل 45ميليارد دالر 
ادامه در صفحه 6 رسيده است. 

 قيمت »آجيل، شيريني و ميوه« در بازار چند؟
آجيل 30 درصد گران تر شده!

 نگاهي ميداني به وضعيت ثبت شكايت يارانه 
و افزايش درخواست ها

صورتحساب گران يلدا

كاهش ارزش پول ملي 
كاهش توان خريد مردم

 30آذر ماه يعني چهارش��نبه هفته آينده شب يلدا يا 
همان شب چله است. طبق رسم هرساله ايرانيان تقاضا 
براي آجيل، شيريني وميوه در طوالني ترين شب سال 
افزايش مي يابد. به دنبال همين تقاضاي باال، ش��اهد 
افزايش قيمت اين اقالم در بازار نيز هستيم. بررسي هاي 

ميداني نشان مي دهد، قيمت هر كيلو شيريني تر در 
آستانه شب يلدا، بين 110 هزار تا 150 هزارتومان است 
كه كام مردم را تلخ كرده. البته قيمت شيريني برخي از 
شيريني فروشي هاي معروف سطح شهر به مراتب باالتر 
است. طوري كه...  صفحه 7 را بخوانيد



در ش��رايطي كه بر اساس دس��تورالعمل هاي موجود در 
همكاري ميان مجلس و دولت، هر ساله اليحه بودجه سال 
آينده حداكثر تا نيمه آذر ماه هر سال به مجلس مي رسد اما 
با رسيدن به روزهاي پاياني آذر هنوز خبري از اليحه بودجه 
نيست، اين در حالي است كه بر اساس خواسته مطرح شده 
از سوي مجلس، امسال دولت بايد كاري پيچيده تر نيز انجام 
مي داد و ابتدا اليحه هفتم توسعه را به مجلس مي فرستاد 
و سپس كار بر روي بودجه را نهايي مي كرد، موضوعي كه 
صحبت هاي جديد رييس سازمان برنامه و بودجه نشان 
مي دهد كه نه تنها توافقي بر سر آن وجود ندارد كه حتي 

شايد خواسته مجلس از سوي دولت كنار گذاشته شود.
مسعود ميركاظمي در 19 آبان امسال با گاليه اي تلويحي 
از خواسته رييس مجلس گفته بود: رييس مجلس نامه اي 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال كرده مبني بر اينكه ابتدا 
اليحه برنامه هفتم به مجلس ارس��ال ش��ود، در صورتي 
كه توافق ما با كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اين بود 
كه ابتدا اليحه بودجه 1۴۰۲ تقديم مجلس ش��ود. چون 
سياست هاي برنامه هفتم توس��عه با تأخير اعالم شد، به 
اندازه كافي زمان نداريم كه ابتدا قانون برنامه را ارايه دهيم، 
به دليل اينكه ابتدا بايد اليحه برنامه هفتم توسعه تدوين 
شود و سپس در دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد و 
بعد از آن هم نيازمند زماني براي بررسي در مجلس است كه 

قاعدتا به بودجه سال آينده نمي رسد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشورادامه داد: چون نظر 
رييس مجلس اين است كه اول اليحه برنامه ارايه شود، ما 
هر دو اليحه، بودجه 1۴۰۲ و برنامه هفتم را مورد بررسي 
قرار داده ايم و پس از اتمام بررسي اليحه بودجه، وزن و زمان 
بيشتري براي تدوين اليحه برنامه قرار مي دهيم كه بتوانيم 
در زمانبندي كوتاه تري به دولت برسانيم، قاعدتا در دولت 
زماني براي اليحه برنامه هفتم سپري خواهد شد و سپس 
به مجلس ارسال مي شود. اليحه بودجه 1۴۰۲ براساس 
سياست هاي كلي برنامه هفتم و قانون برنامه ششم تدوين 
شده است. ممكن است مجلس شوراي اسالمي نظرش اين 
باشد كه بودجه را ارايه دهيم، ما بودجه را نيز آماده كرديم 
و مشكلي از اين جهت وجود ندارد، برنامه زمان بيشتري 

مي برد و سياست ها هم به تازگي ابالغ شده است.
پس از مطرح شدن اين موضوع و مشخص شدن نارضايتي 
دولت از خواسته مجلس، به نظر مي رسيد كه امكان تغيير 
در اين سياست ها وجود خواهد داشت اما پس از آن اعالم 
شد كه در جلسه شوراي سران قوا تصميم بر اين شده كه 
ابتدا قانون هفتم توسعه در مجلس بررسي شود و سپس به 

سراغ بودجه ساالنه بروند. موافقان اين ايده مي گويند كه 
با توجه به باالدستي بودجه قانون توسعه، ابتدا بايد اين 
قانون نهايي شود و سپس برنامه يك ساله كشور بر اساس 
آن نهايي شود. مخالفان اما معتقدند با توجه به اينكه زمان 
زيادي از ابالغ سياست هاي كلي نگذشته، اصرار بر دولت 
براي نهايي كردن قانون هفتم توس��عه در مدتي كوتاه 
مي تواند به نوعي سر هم بندي قانون توسعه منجر شود و 
اين به صالح اقتصاد ايران در سال هاي آينده نخواهد بود.

با اين وجود و هرچند به نظر مي رسيد كه دولت خواسته 
مجلس را پذيرفته اما صحبت هاي جديد مقامات دولتي 
نشان مي دهد كه آنها همچنان كار بر روي اليحه بودجه را 
به عنوان يك اولويت دنبال مي كنند و فعال خبري از قانون 
هفتم توسعه نيست. مسعود ميركاظمي در حاشيه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه وزرا و معاونان 
رييس جمهور وارد به ريز بحث ش��ده اند، بعضي روزها از 
صبح تا شب روي تبصره هاي بودجه كار شده و فكر كنم 
يك جلس��ه ديگر برگزار و تبصره ها تمام مي شود، گفت: 
بودجه دو مرحله اي ش��ده است و آنچه براي مجلس قرار 
است بفرستيم با سال هاي قبل متفاوت مي شود. ما االن 
بايد تبصره ها و منابع و مصارف به شكل كالن را براي مجلس 
بفرستيم و پس از تصويب مجلس، جداول و ريز بودجه را 
تحويل مجلس بدهيم. در جلسه اي كه جمعه گذشته با 
رييس مجلس داشته ايم، بنا شد در اين هفته اين مراحل 

نهايي شود. ما هم بر همين اساس اقدام كرده و بودجه در دو 
مرحله تهيه مي شود. وي درباره برنامه هفتم توسعه نيز بيان 
كرد: براي تهيه قانون برنامه هفتم توسعه دارد كار مي شود. 
سياست هاي كلي تازه ابالغ شده و به سرعت نمي شود برنامه 
هفتم را نهايي كرد، هرچند موسسات تحقيقاتي ما از سال 
گذشته اقدامات خود را آغاز كرده اند. معموال به اين ترتيب 
است كه اطالعاتي كه از مراكز تحقيقاتي ما مي آيد به سازمان 
برنامه و بودجه مي رسد و بررسي ها از سطح كارشناسان 
تا معاونت ها آغاز مي شود و در ستاد تنظيم برنامه هفتم، 
جمع بندي انجام مي شود كه اين روند زمان بر است. وي 
خاطرنشان كرد: اميدواريم پس از آنكه سازمان برنامه 
و بودجه از تهيه برنامه بودجه آزاد شد، بالفاصله برنامه 
هفتم را با قوت و صرف نيروي بيش��تر در كوتاهترين 
زمان به دولت برسانيم. اميدوارم بررسي بودجه در دولت 
خيلي طول نكشد، البته بررسي بودجه در دولت طول 
كشيد و خيلي وارد بحث هاي جزئي و كارشناسي شده 

كه البته خوب است چون موضوعات پخته تر مي شود.
علي بهادري جهرمي س��خنگوي دولت نيز در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري 
1۵ جلسه فوق العاده دولت براي بررسي اليحه بودجه، 
اظهار كرد: امروز جلسه پانزدهم برگزار شد و ما تا پايان 
جلسه پيش، احكام و تبصره هاي بودجه 1۴۰۲ را كامل 
بحث و بررسي كرديم، اما بسياري از مفاد آنها وابسته به 

مفاد احكام دايمي هس��تند و تا بررسي آنها تمام نشود 
نمي توان جمع بندي از اليحه بودجه ارايه داد. به اين ترتيب 
به نظر مي رسد دولت اصل كار را بر روي بودجه گذاشته 
اس��ت و پس از آن به س��راغ قانون توسعه خواهد رفت، 
موضوعي كه به وضوح با موضع مجلس مخالف است و بايد 
ديد قاليباف به آن چه واكنشي نشان خواهد داد. صرف 
نظر از سرنوشت قانون توسعه اما آنچه كه بيشترين اهميت 
را دارد اين است كه دولت حتي در تحويل اليحه بودجه 
نيز از زمان بندي عقب است و در شرايطي كه به روزهاي 
پاياني آذر نزديك مي شويم، دولت به تازگي اعالم كرده 

كه در هفته آينده كار بر روي بودجه را ادامه خواهد داد.
جدا از بودجه سال آينده، هنوز تكليف كاالبرگ به عنوان 
يكي ديگر از خواس��ته هاي مجلس در بودجه امسال نيز 
معلوم نيست و فعال دولت تنها به اجراي اختياري كاالبرگ 
در ماه هاي پاياني سال رسيده است. صولت مرتضوي وزير 
كار در حاشيه جلسه هيات دولت، اظهار كرد: ما كاالبرگ 
الكترونيكي را آزمايشي در حال اجرا داريم. گفته ايم موضوع 
اختياري اس��ت و هم كاالبرگ وجود دارد و هم به صورت 
نقدي يارانه وجود دارد. قبل از زمان مقرر واريز يارانه نقدي، 
شبكه ملي پشتيبان ايجاد مي كنيم كه امكان خريد براي 
همه يارانه بگيران در اين شبكه وجود دارد و مي توانند11 
قلم كاال را خريد كنند كه اگر از اين كاال برگ استفاده نكردند، 
بعد از واريز يارانه نقدي، از اين يارانه استفاده كنند. اين اختيار 
مردم است كه كدام راه را انتخاب كنند. اين گام اول است تا 
اينكه به يك تصميم قطعي در حوزه اجرا برسيم. وي ادامه 
داد: يارانه نقدي فعال اصل است و كاالبرگ الكترونيكي هم 
وجود دارد. مرتضوي همچنين درباره قيمت كاالهايي كه در 
سبد كاالبرگ الكترونيكي قرار مي گيرند، اظهار كرد: تالش 
مي كنيم قيمت براساس زماني باشد كه ارز ترجيحي حذف 
شد و قيمت براس��اس مابه تفاوت تعيين شود، ولي هنوز 
تصميم نهايي گرفته نشده است، ما پيشنهاد خود را ارايه 
كرده ايم. وي در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما درباره 
ادغام صندوق هاي بازنشستگي يا افزايش سن بازنشستگي 
چيست، گفت: اينكه صندوق هاي بازنشستگي زيرنظر 
وزارت تعاون بيايند، تكليفي است كه ما در حال پيگيري 
آن هستيم. در مرود افزايش سن بازنشستگي هم هرچه 

مجلس تصويب كند، مالك عمل دولت است.
اختالفاتي كه ميان دو قوه در هفته هاي گذشته خود 
را نشان داده بود حاال در آستانه آغاز بررسي دو قانون 
مهم اقتصادي به اوج خود رس��يده و بايد ديد واكنش 
مجلس به برنامه جديد دولت رييسي چه خواهد بود. 

سياستراهبرد

خبر
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پيام رهبر انقالب در پي ربايش و 
شهادت مولوي عبدالواحد ريگي

در پ��ي حادثه ناگوار ربايش و ش��هادت جناب مولوي 
عبدالواحد ريگي، حضرت آيت اهلل خامنه اي طي پيامي 
ضمن اظهار تاثر از اين حادثه، بر تعقيب و مجازات سريع 
و جدي جنايتكاران از سوي دستگاه هاي مسوول تاكيد 
كردند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به شرح زير است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
حادثه  ناگوار ربايش جن�اب مولوي عبدالواحد 
ريگي رحمة اهلل عليه و به ش�هادت رساندن اين 
عال�م خيرخواه و ش�جاع موجب تأس�ف و تأثر 
اينجانب گرديد. اشراري كه اين جنايت را مرتكب 
شدند مزدوراني روسياهند كه در خدمت دشمنان 
سعادت هم ميهنان بلوچ و اتحاد اقوام ايراني قرار 
گرفته اند. وظيفه  دستگاه هاي مسوول تعقيب 
و مجازات جنايتكاران اس�ت و بايد با سرعت و 
جديت انجام ش�ود.  اينجانب به خاندان محترم 
آن شهيد و همه مردم بلوچستان به ويژه خاش و 
ايرانشهر تسليت عرض مي كنم و رحمت الهي را 

براي همگان مسألت مي نمايم.
سيد علي خامنه اي- ۱۴۰۱/۹/2۳«

مول��وي عبدالواحد ريگي امام جمعه اهل س��نت 
مس��جد امام حس��ين)ع( شهرس��تان خ��اش از 
مولوي هاي ش��اخص منطقه و استان سيستان و 
بلوچستان توسط افراد ناشناس ظهر روز پنجشنبه 

1۸ آذرماه 1۴۰1 ربوده و به شهادت رسيده است.

پيام تسليت رهبر انقالب براي 
درگذشت مرحوم رستم قاسمي

رهبر انقالب اسالمي در پيامي، درگذشت مرحوم 
رستم قاسمي را به عنوان يكي از مديران انقالبي و 
خستگي ناپذير تسليت گفتند. متن پيام حضرت 

آيت اهلل خامنه اي به اين شرح است: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

درگذش�ت مرحوم مغفور جناب آقاي رس�تم 
قاس�مي رحمة اهلل عليه را به خان�دان گرامي و 
دوستان و همكاران ايشان تسليت عرض مي كنم. 
ايش�ان از جمله مردان انقالب�ي و خدمتگزار و 
خس�تگي ناپذير كش�ور بودند و در عرصه هاي 
گوناگون خدمات ارزشمندي كردند و تا آخرين 

روزهاي حيات، تالش هاي خود را ادامه دادند.
از خداون�د متعال رحم�ت و مغف�رت و پاداش 

مجاهدتها را براي آن مرحوم مسألت مي كنم
سيد علي خامنه اي  - ۱۴۰۱/۹/2۳«

مهندس رستم قاسمي وزير سابق راه و شهرسازي 
و از يادگاران دوران دفاع مقدس، بعد از تحمل يك 

دوره بيماري 1۷ آذر 1۴۰1 درگذشت.

بيانيه قوه قضاييه 
درباره شرايط محاربه

در بيانيه روابط عمومي قوه قضاييه آمده است:  طبق قانون 
شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نمي باشد. در پي اجراي 
احكام محكوميت برخي محكومين به اتهام محاربه و 
اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي بعضي از اشخاص و 
رسانه ها، موارد زير را به اطالع ملت شريف ايران مي رساند: 
1- مطابق اصل س��ي و ششم قانون اساسي حكم 
به مجازات و اجراي آن باي��د تنها از طريق دادگاه 
صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات 
اسالمي مصوب 1۳9۲ مقرر مي دارد: »هر رفتاري 
اع��م از فعل يا ترك فع��ل كه در قان��ون براي آن 
مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود«.

بنابراين، در قانون اسالمي و قانون مجازات اسالمي، اصل 
قانوني بودن جرم و مجازات به رسميت شناخته شده و بر 
اساس اصل 1۶۷ قانون اساسي: »قضات مكلف اند حكم 
هر دعوا را در قوانين مدون بيابند و اگر نيابد با استناد به 
منابع معتبر اسالمي با فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر 
نمايند و نمي تواند به بهانه س��كوت يا نقص يا اجمال يا 
تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم 
امتناع ورزد«. در ما نحن فيه قانون مجازات اسالمي حكم 
محاربه و مجازات آن را صريحاً بيان نموده است بنابراين 
قضات رسيدگي كننده موظف به عمل به قانون هستند

۲- شرايط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم 
محاربه در ماده ۲۷9 به بعد قانون مجازات اسالمي 
پيش بيني شده است. اين ماده مي گويد »محاربه به 
عبارت از كشيدن سالح به قصد جان، مال يا ناموس 
مردم يا ارعاب آنها است به نحوي كه موجب ناامني 
در محيط گردد. هرگاه كس��ي با انگيزه شخصي به 
سوي يك يا چند شخص خاص سالح بكشد و عمل 
او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي 
مردم سالح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب 

امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود«.
۳- ركن مادي جرم محاربه، كش��يدن سالح يعني 
آشكار كردن اس��لحه است؛ مش��روط به آنكه اواًل 
كشيدن سالح به قصد جان يا مال يا ناموس مردم يا 
ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانيًا موجب ناامني در 
محيط گردد و به موجب ماده ۲۷9، فعليت يافتن 

جرح يا قتل، شرط تحقق محاربه نمي باشد.
بنابراين طبق ماده مذكور، اگر فردي بي آنكه قصد 
جان، مال يا نام��وس مردم يا بدون قصد ارعاب آنها 
اسلحه بكشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنين 
اگر با مقاصد مذكور اسلحه بكشد، اما موجب ناامني 
محيط نشود، محاربه صدق نمي كند، قسمت دوم 

ماده ۲۷9 به روشني اين معنا را بيان مي كند.
۴- از منظر ركن رواني جرم، براي تحقق محاربه سوء نيت 
عام يعني همان عمد در كشيدن اس��لحه و قصد او در 
ارتكاب رفتار مجرمانه ضروري است؛ همچنين وجود 
قصد خاص يعني كشيدن اسلحه به قصد جان يا مال يا 
ناموس مردم يا ترساندن آنها ضرورت دارد. عالوه بر آن، 
اقدام مرتكب بايستي موجب ناامني در محيط شود. ماده 
1۴۴ قانون مجازات اسالمي مي گويد: »در تحقق جرايم 
عمدي عالوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او 
در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع 
آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد 

نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز گردد«.
۵- احراز علم، قصد خاص يا قصد نتيجه يا علم مرتكب 
به حصول نتيجه امري قضايي است و قاضي از مجموعه 
اقدامات و رفتارهاي مرتك��ب و اوضاع و احوال حاكم بر 

قضيه مي تواند اين امور را احراز كند.
۶- كلمه »سالح« در ماده ۲۷9 قانون مجازات اسالمي 
شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶1۷ كتاب پنجم 
قانون مجازات اس��المي )تعزي��رات و مجازات هاي 
بازدارنده( مي گويد: »هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع 
اسلحه ديگر تظاهر به قدرت نمايي كند يا آن را وسيله 
مزاحمت اش��خاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با 
كسي گالويز شود، در صورتي كه از مصاديق محارب 
نباشد به حبس از ش��ش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه 
شالق محكوم خواهد شد«. در تبصره الحاقي به ماده 
۶۵1 قان��ون تعزيرات )مص��وب 1۳۸۷.۰۸.۲۲( نيز 
اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو، پنجه 
بوكس و اسلحه سرد جنگي مانند كاردهاي سنگري 
مشمول عنوان »سالح« قرار گرفته اند. لذا نوع اسلحه 
به كار رفته از سوي محارب موضوعيت ندارد و مي تواند 

هر يك از مصاديق مذكور باشد.
۷- در ماده ۲۷9 قانون مجازات اسالمي تفاوتي بين 
ارتكاب جرم در روز و شب يا داخل شهر يا روستا و 

بيرون از آن وجود ندارد.
۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسالمي در مورد مجازات 
محارب مقرر مي دارد: »حد محاربه يكي از چهار مجازات 
عنوان شده است« و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسالمي 
به صراح��ت مقرر م��ي دارد »انتخاب هر ي��ك از امور 

چهارگانه مذكور در ماده ۲۸۲ به اختيار قاضي است«.
9- شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نمي باشد و مجازات 
محارب هم يك��ي از موارد چهارگانه در م��اده ۲۸۳ و 
انتخاب آن هم به اختيار قاضي رسيدگي كننده مي باشد.

درآمد دولت از ماليات و نقل  
وانتقال و شماره گذاري خودرو

آمارها حاكي از آن اس��ت كه ميزان درآمد دولت از دو 
محل نقل وانتقال اتومبيل و همچنين شماره گذاري 
خودرو در هشت ماه س��ال جاري نسبت به كل سال 
گذشته، به ترتيب ۲۰9 و 1۰۷ درصد افزايش داشته 
اس��ت. برابر بند )ط( از تبصره 1۰ اليحه بودجه سال 
1۴۰1 كه به امور قضايي، دفاعي و انتظامي اختصاص 
دارد، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف 
است از ابتداي سال 1۴۰1 سامانه تعويض پالك انواع 
خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد كند كه تمامي 
مراحل نقل و انتقال مالكيت به صورت برخط انجام شود 
و مراجعه حضوري اشخاص صرفا براي فك و نصب باشد.

بودجه

انتقاد از تاخير دولت 
در ارايه اليحه بودجه

نماينده محالت در مجلس شوراي اسالمي در انتقاد 
از عملكرد دول��ت در ارايه اليحه بودجه و برنامه هفتم 
توسعه، گفت: دولت و دس��ت اندركاران آن به نحوي 
رفتار نكنند كه تلقي رهاسازي امور، عدم برنامه ريزي 
درست، ناديده گرفتن اولويت ها از اقدامات و رفتارهاي 
آنها در ذهن خطور كند. عليرضا سليمي در نطق ميان 
دس��تور خود در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
ضمن اش��اره به اين جمله سردار شهيد سليماني كه 
»جمهوري اسالمي ايران حرم است«، گفت: دشمني 
كينه توزي و ع��داوت كور ۴۰ س��اله به خاطر همين 
نام مقدس و قرار گرفتن جمهوري اس��المي در محور 
حركت هاي شورآفرين است. اين درخت استوار همواره 
در معرض توفان هاي مختلف بوده اما آتش تطاول و باد 
مسموم توطئه ها نتوانسته ذره اي در صالبت آن خدشه 
وارد كند. وي با بيان اينكه امروز مسووليتي عظيم براي 
حفظ ميراث امام و شهدا بر عهده ما است، عنوان كرد: 
هر يك از اركان نظام در اين راس��تا وظايفي س��ترگ 
دارند. حاشيه س��ازي، جهت فرسايش انرژي متراكم 
و پيش برنده جز خيانت نام ديگ��ري نمي توان بر آن 
نهاد. هرگونه تقصي��ر يا قصور در انجام وظايف، فاصله 
گرفتن از ارزش ها، زندگي اشرافي و ناديده گرفتن فقرا 
در تصميم گيري، غرور و تكبر و بي توجهي به خانواده 
ايثارگران و ش��هدا با هيچ توجيهي پذيرفتني نيست. 
نماينده مردم محالت در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: دولت و دست اندركاران به نحوي رفتار نكنند كه 
تلقي رهاسازي امور، عدم برنامه ريزي درست، ناديده 
گرفتن اولويت ه��ا از اقدامات و رفتارهاي آنها در ذهن 
خطور كند. امروز ۲۳ آذرماه است و ۸ روز از زمان ارايه 
بودجه توسط دولت و ۶ ماه از موعد ارايه برنامه هفتم 
گذشته است و اين رفتار و تعلل با منطقي قابل توجيه 
نيست. سليمي به افزايش قيمت ارز، سكه و خودرو در 
كشور عنوان كرد: اين افزايش ها بالطبع در ساير بازارها 
نقش مستقيم خواهد گذاش��ت و با استانداردي قابل 
ارزيابي نيست. دولت نيازمند پااليشي از درون است. 
برخي عناصر ناتوان و بي انگيزه با رس��وب در اليه هاي 
مديريتي هنري جز خنجر زدن از پشت ندارند. مماشات 
با اين عناصر كه زندگي مردم را دچار مشكل كرده اند 
موجب تباهي ملك خواهد ش��د.  افزايش قيمت مواد 
غذايي نيازمند تدبيري ويژه اس��ت. عضو كميسيون 
تدوين آيين  نامه داخلي مجلس تاكيد كرد: به برخي 
كشورهاي منطقه و اتحاديه اروپا توصيه مي كنيم آب 
در هاون نكوبند و بدانيد مردم ما هيچگاه خيانت هاي 
شما را فراموش نخواهند كرد. افراد و جريان هايي كه به 
عنوان دنباله جريان هاي معاند به ايفاي نقش مي پردازند 
بدانن��د، اربابان بدنام زماني كه تاريخ مصرف آنها تمام 
ش��ود، با آنها به مثابه صدام، قذاف��ي و عرفات برخورد 
خواهند كرد. دريوزگي در آستان اين جانيان بين المللي 

جز خفت و خواري چيز ديگري در پي نخواهد داشت.

قانون هفتم يا بودجه 1402 ؛ اظهارات متناقض ميركاظمي

رييس قوه قضاييه در ديداربا دادستان كل فدراسيون روسيه:  رييسي در همايش مديران و فرماندهان قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا: 

دولتدرارايهلوايحمجلسرادورميزند؟

استقبال از گسترش همكاري هاي قضايي با روسيه ايران قوي بدون اقتصاد قوي ممكن نيست
رييس جمهور اظهاركرد: افتخاري كه قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا در آبرساني و برق رساني و گازرساني به مردم انجام 
داد موجب شده تا مردم احساس كنند سپاه در دوران دفاع 
مقدس و بعد از آن و در مواجهه با حوادث همواره گمنام و 
بي نشان كنار آنها بوده و در سازندگي نيز ميدان دار است. سيد 
ابراهيم رييسي در چهاردهمين همايش مديران و فرماندهان 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا كه با شعار »قرارگاه متعهد، 
سازندگي دانش بنيان، ايران قوي« در مركز همايش هاي 
نورالرضا)ع( تهران برگزار ش��د، از خدمات ۳۳ س��اله اين 
قرارگاه در عرصه س��ازندگي قدرداني كرد. رييس جمهور 
گفت: قرارگاه سازندگي از دل كار مهندسي در دوران دفاع 
مقدس برخاست و با نگاه »ما مي توانيم« و با انديشه و انگيزه 
سازندگي منشأ خدمات ماندگار و بزرگي شد. رييسي گفت: 
هنگامي كه در ۳1 شهريور ۵9 ايران اسالمي مورد تهاجم 
نظامي قرار گرفت، برخي تصور مي كردند كه ما امكان اداره 
جنگ را نداريم، اما كشور توسط نيروهاي دلداده به انقالب 
حفظ شد و با پيروزي عزتمندانه و غرورآفرين رزمندگان 
اسالم يك وجب از خاك ميهن در اختيار دشمن قرار نگرفت. 
رييس جمهور افزود: بعد از جنگ هم بالفاصله كار سازندگي 
در كشور آغاز ش��د و برخي باور نداشتند كه مي توانيم در 
عرصه سازندگي موفق شويم، اما با حضور نيروهاي متعهد و 
تالش هاي قرارگاه سازندگي كارهاي بزرگي صورت گرفت. 
رييسي گفت: عزيزان ما در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
قرارگاه سازندگي دانش و دانايي را ضميمه توانايي كردند و 
در پيوند علم و فناوري با كار و تالش منشأ تحوالت بزرگي 
شدند. رييس جمهور با بيان اينكه هر جا سخن از كار بزرگ 
شد قرارگاه خاتم االنبيا با روحيه و انگيزه و نقشه راه وارد ميدان 
شد، انجام پروژه هاي بزرگ همچون آبرساني به خوزستان 
و سنندج و همچنين ايجاد ش��بكه آبرساني در همدان را 
محصول تالش اين قرارگاه دانست. رييسي گفت: افتخاري 
كه قرارگاه سازندگي در آبرساني و برق رساني و گازرساني به 
مردم انجام داد موجب شده تا مردم احساس كنند سپاه در 
دوران دفاع مقدس و بعد از آن و در مواجهه با حوادث همواره 
گمنام و بي نشان كنار آنها بوده و در سازندگي نيز ميدان دار 
است. رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش گفت: 
دشمن در دهه نخس��ت انقالب اسالمي با نيروي نظامي 
در برابر ملت ايران صف آرايي كرد و ميهن ما را مورد هجمه 
قرار داد و امروز هم جنگي تركيبي عليه جمهوري اسالمي 
به راه انداخته اس��ت. رييس��ي يكي از مهم ترين ابعاد اين 
جنگ تركيبي را جنگ اقتصادي دانس��ت و اظهار داشت: 
امروز دشمن مي خواهد مانع اقتدار ايران اسالمي شود، اما 
مجاهدان ما در عرصه اقتصادي همانطور كه در دوران دفاع 
مقدس توليد قدرت كردند در اين عرصه نيز توليد قدرت 
مي كنند. رييس جمهور با بيان اينكه امروز در صنايع دفاعي 
با توليد پيچيده ترين تجهيزات حرف برتر را در منطقه و دنيا 
مي زنيم در عين حال متذكر شد كه افتخار ايران منحصر 
به ساخت موشك نيست و به توليد قدرت در همه زمينه ها 
توجه داريم. رييسي گفت: دش��من نمي خواهد در حوزه 
اقتصادي دست برتر را داشته باشيم، اما عزيزان ما در قرارگاه 
سازندگي با كارهاي بزرگ زيربنايي در حوزه اقتصاد دشمن 

را مأيوس كرده اند و با اخالص و انگيزه الهي و انديشه بلند 
كارهاي ماندگاري انجام دادند كه قدرت آفرين، ثروت آفرين، 
عزت آفرين و افتخارآفرين اس��ت. رييس جمهور با اشاره 
به بيانات مقام معظم رهبري در تحليل آشوب هاي اخير، 
گفت: دشمن از پيشرفت ما عصباني است و نمي خواهد ما 
پيشرفت داشته باشيم؛ همواره به گستردگي داشته هايمان 
تهديد مي شويم. رييسي افزود: بدخواهان مي خواهند با ايجاد 
ناامني ما را درگير حاشيه ها كرده و از متن كار كه پيشرفت، 
سازندگي و خدمت به مردم و گره گشايي از زندگي آنهاست 
بازدارند، اما بايد با روحيه و انگيزه مضاعف تهديد را به فرصت 
تبديل كنيم. رييس جمهور با بيان اينكه شكل گيري ايران 
قوي بدون اقتصاد و زيرس��اخت قوي امكان پذير نيست، 
تصريح ك��رد: همه ما در دولت و نهادهاي انقالبي به دنبال 
س��اختن ايران قوي هس��تيم كه قدرت اقتصادي يكي از 
ساحت هاي آن اس��ت.  رييسي با اش��اره به ظرفيت هاي 
كش��ورمان براي كار جهادي گفت: اروپايي ها دسترسي 
محدودي به دريا دارند، اما سهم توليد ناخالص ملي  آنها از 
دريا بيش از ۵۰ درصد است و ما با دسترسي گسترده به حريم 
دريا بهره  اندكي از اين موهبت الهي برده ايم. رييس جمهور 
افزود: برخي كشورهاي همسايه بعضًا به ميزان درآمد ما از 
نفت، از اقتصاد ديجيتال درآمد كسب مي كنند. همچنين 
در عرصه كشاورزي نيز با وجود برخورداري روستاهاي ما 
از ظرفيت ها و امكانات مناسب، هنوز به جايگاه قابل قبول 
دست نيافته ايم. رييسي با تأكيد بر لزوم توجه به همه ابعاد 
اقتصادي، خاطرنش��ان كرد: اگر اقتصاد و توليد روستايي 
شكوفا شد، جاذبه روستا نيز افزون مي شود و قطعاً در كاهش 
مهاجرت روستاييان تأثير بس��زايي خواهد داشت. برخي 
استان ها بهشت معدن هس��تند و توجه به اقتصاد معدن 
مي تواند بسياري از بخش ها را فعال و اقتصاد منطقه را شكوفا 
كند. رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه قرارگاه خاتم االنبيا 
در عرصه سازندگي منشأ اقدامات و تحوالت بزرگي بوده، 
اظهار داش��ت: امروز در اجتماع ش��ما حاضر شدم تا هم از 
زحمات تان تقدير كنم و هم بگويم راهي طوالني در پيش 
داريم و كارهاي بزرگ ديگري بايد انجام شود و سختي ها 
نبايد ما را از تالش و رس��يدن به هدف باز دارد. رييسي در 
پايان س��خنانش با بيان اينكه بايد توفيقات به دست 
آمده در عرصه سازندگي، همچون توفيقات دوران دفاع 
مقدس روايت شود، تصريح كرد: راه اندازي اردوي راهيان 
پيشرفت در كنار راهيان نور موجب آشنايي نسل جوان با 
دستاوردهاي عرصه سازندگي خواهد شد و شوق آفرين 
و انگيزه افزا خواهد بود پيش از سخنان رييس جمهور، 
سردار سيدحس��ين هوش الس��ادات فرمانده قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا گزارش��ي از ۳۳ سال فعاليت، 
خدمات و دستاوردهاي اين مجموعه ارايه كرد و گفت: 
قرارگاه خاتم االنبيا توانست از دل تهديدات فرصت سازي 
كرده و با خنثي سازي تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران 
در عرصه سازندگي و پيشرفت الگوساز و اميدآفرين باشد. 
رييس جمهور پيش از سخنراني در همايش مسووالن و 
مديران ارشد قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا از نمايشگاه 

اقدامات و دستاوردهاي اين قرارگاه نيز بازديد كرد.

رييس قوه قضاييه گفت: دس��تگاه قضايي جمهوري 
اسالمي ايران از گسترش همكاري هاي حقوقي و قضايي 
با نظامات قضايي كشورهاي همسايه و فدراسيون روسيه 
استقبال مي كند . حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي، رييس قوه قضاييه جمهوري اس��المي ايران در 
ديدار»ايگور كراسنوف« دادستان كل فدراسيون روسيه، 
ضمن خيرمقدم به اين مقام قضايي روس و هيات همراه، 
اظهار كرد: روابط دوجانبه ميان جمهوري اسالمي ايران و 
فدراسيون روسيه به ويژه طي دو سال اخير در بخش هاي 
سياسي و اقتصادي و ساير موضوعات، رو به ارتقا است؛ لذا 
توسعه و بسط ارتباطات حقوقي و قضايي ميان دو كشور 
نيز اجتناب ناپذير و ضروري مي باشد. رييس دستگاه قضا 
با اشاره به انعقاد دو سند همكاري حقوقي و قضايي در 
ديدار روز گذش��ته دادستان هاي كل ايران و روسيه، بر 
تعبيه سازوكارهاي مناسب براي عملياتي سازي جامع 
و كامل اين اس��ناد همكاري تاكيد كرد.  وي در ادامه با 
تبيين و تشريح اختيارات و كاركردهاي قوه قضاييه در 
س��اختار نظام جمهوري اسالمي ايران، گفت: دستگاه 
قضايي جمهوري اسالمي ايران از گسترش همكاري هاي 
حقوقي و قضايي با نظامات قضايي كشورهاي همسايه و 
فدراسيون روسيه استقبال مي كند و اميدواريم بتوانيم 
در راس��تاي مصالح و مناف��ع دو ملت ايران و روس��يه، 

معاضدت هاي قضايي و حقوقي را به پيش ببريم.
رييس قوه قضاييه با اشاره به شكست و ناكامي برخي مكاتب 
عمدتًا غربي مدعي در به ارمغان آوردن سعادت براي بشر، 
تصريح كرد: امروز جهان در حال تغيير است؛ ما نيز با عنايت 
به تعريف اصولي  و درستي كه از بشر و حقوق او داريم، بايد 

در اين تغيير و تحول جهاني، نقش آفرين و اثرگذار باشيم.
محسني اژه اي اظهار كرد: امروز شاهديم كه عده اي مشغول 
ارايه تعريفي ناقص و مغلوط از بشر هستند و در مقابل، هر 
جامعه اي را كه منكر اين تعريف غلط از بشر باشد، ناقض 
حقوق بش��ر مي نامند.  رييس قوه قضاييه تصريح كرد: 
مي توان با مساعدت يكديگر و مشاركت همه انديشمندان 
و نخبگان آزادانديش جهاني، مباني درست و اصولي از بشر 
و حقوق او، ارايه كرد و بدين واس��طه، مفاهيم و مصاديق 
حقوق بشر، ناقض حقوق بشر و حامي حقوق بشر، تعيين و 
ارزش گذاري شوند.  رييس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات 
تروريستي كه عليه مردم و كشور ايران طي بيش از چهار 
دهه اخير از ناحيه امريكا، رژيم صهيونيستي و ايادي و اذناب 
آنها صورت گرفته است، گفت: علي رغم همه دشمني ها و 
توطئه هايي كه عليه مردم و نظام جمهوري اسالمي ايران روا 
شد، امروز ما در سطح منطقه اي و جهاني از جايگاه و منزلت 
باال و برجسته اي برخورداريم و در زمينه هايي نظير مقابله 
با تروريسم و جريان هاي افراطي، مبارزه با انواع جنگ هاي 
سخت و نرم و همچنين خنثي سازي تحريم هاي غيرانساني 
و ظالمانه غربي ها از تبّحر و تجربيات گرانسنگي بهره منديم 
و درخصوص اين مقوالت نيز قوانين جامع و متناسبي را 
وضع كرده ايم.  رييس قوه قضاييه در ادامه به تشريح اهميت 
مقوله امنيت س��ايبري پرداخت و با يادآوري سفر سال 
1۳۸۴ خود به مسكو و شركت در اجالسيه اي تخصصي 

ناظر بر تهديدات و چالش هاي پيش روي امنيت بشر، گفت: 
من در جريان اجالسيه فوق الذكر در حدود دو دهه قبل، بر 
اهميت موضوع امنيت سايبري و تهديداتي كه در آينده از 
اين ناحيه متوجه كشورهاي مستقل مي شود، تاكيد كردم 
و اكنون نيز بر اتخاذ بهترين استراتژي ها در حوزه امنيت 
سايبري به گونه اي كه بيشترين زمينه بهره مندي براي 

مردم در فضاي مجازي فراهم شود، تاكيد دارم. 
محسني اژه اي در ادامه، موضوع محيط زيست را از ديگر 
مباحث بسيار مهم و حياتي براي بشر دانست و گفت: رويه ها 
و نظامات قضايي، واجد نقش��ي مهم در توسعه »حقوق 
محيط زيست« هس��تند؛ لذا ايران و روسيه مي توانند با 
كمك همديگر و تشكيل كارگروه هاي تخصصي، در زمينه 
توسعه حقوق محيط زيست، مساعي مشترك و مترقي 
داشته باشند. رييس قوه قضاييه در ادامه ديدار با دادستان 
كل فدراسيون روسيه، بر پيشبرد همكاري هاي طرفين 
جهت رفع مسائل و مشكالت حقوقي و قضايي اتباع ايراني 
ساكن روسيه و اتباع روسي ساكن ايران تاكيد كرد و تسهيل 
دستيابي اتباع دو طرف به مساعدت ها و معاضدت هاي 

حقوقي و قضايي را مورد تصريح قرار داد. 
در ادام��ه اين ديدار، »ايگور كراس��نوف« دادس��تان كل 
فدراس��يون روس��يه، ضم��ن قدردان��ي از مهمان نوازي 
مقامات ايراني و ابراز خشنودي از مالقات با حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي عالي ترين مقام قضايي جمهوري 
اسالمي ايران، اظهار كرد: تهديدات و چالش هاي مشتركي 
نظير افراطي گري و تروريسم، امنيت سايبري، جرم عليه 
اطفال و قاچاق سالح و موادمخدر وجود دارد كه ما در روسيه 
متمايل به تبادل تجربي��ات و اطالعات در اين زمينه ها با 
طرف ايراني هس��تيم و با عنايت به عضويت دائم ايران در 
سازمان همكاري هاي ش��انگهاي، اين تبادل تجربيات و 

اطالعات مي تواند گسترده تر و جامع تر باشد.
دادستان كل فدراسيون روسيه تصريح كرد: با عنايت به 
تالش هاي صورت گرفته از سوي روساي جمهور دو كشور 
ايران و روس��يه، در حال حاضر، رواب��ط دو طرف در تمام 
سطوح از جمله بخش دادگستري  و تعامالت قضايي، اهميت 
استراتژيك پيدا كرده است؛ بر همين مبنا ما تمايل داريم 
روابط قضايي و حقوقي خود را با جمهوري اسالمي ايران در 
تمام حوزه ها گسترش دهيم و اين بسط تعامالت في مابين 

در عرصه هاي جهاني نيز متجلي باشد.
دادستان كل فدراسيون روسيه با اشاره به مكانيسم هاي 
تعبيه شده در اين كشور براي مقابله با جرايم حوزه رمزارزها، 
اعالم آمادگي كرد كه در صورت تمايل طرف ايراني، مسكو 

اين سازوكارها را با تهران به اشتراك بگذارد.
وي با اشاره به تشكيل كارگروه مشترك ميان دادستاني 
كل روسيه و ايران براي پيشبرد همكاري هاي حقوقي و 
قضايي در بخش ها و زمينه هاي مختلف، تصريح كرد: 
كليد موفقيت بسط تعامالت حقوقي و قضايي ايران و 
روسيه، ايجاد س��ازوكارهاي همكاري هاست و روسيه 
از اين مهم، استقبال مي كند. دادستان كل فدراسيون 
روس��يه در پايان به ارايه توضيحاتي در باب ساختار و 

كاركرد نهاد قضايي و دادستاني در اين كشور پرداخت.



ادامه از صفحه اول
  بازي با اعداد در دولت

آلب��رت بغزيان در خصوص افزايش ن��رخ ارز به »تعادل« 
مي گويد: »بعد از تشكيل دولت سيزدهم، تغيير چنداني در 
راهبردهاي كلي اقتصاد رخ نداده است، دولت وعده هايي 
براي كاهش نرخ ارز، ثبات بيشتر، بهبود سياست گذاري هاي 
پولي و مالي و... داده است، اما عمال تاثيري ايجاد نشده است. 
رييس كل بانك مركزي هم بيشتر يك مدير بورسي است 
تا يك اقتصادخوانده. در خصوص بازار ارز ما مشاهده كرديم 
از زمان روي كار آمدن اين دولت دالر از ۲۴ هزار تومان به 
۳8 هزار رسيده، به لحاظ كاالهاي اساسي ما نه تنها شاهد 
هيچ ثبات قيمتي نبوده ايم بلكه از سويي ديگر زمزمه هايي 
از افزايش قيمت اين كاالها به گوش مي خورد، بازار خودرو 

و لوازم خانگي هم در هاله اي از ابهام قرار دارد.«
او ادام��ه مي دهد: »حت��ي تيم اقتص��ادي دولت متوجه 
تفاوت هاي يكسان سازي نرخ ارز با ارز تك نرخي نيستند. 
تنها اين عبارات براي وعده دادن استفاده مي شوند. دولت نه 
تنها راهبرد ارزي نداشته، بلكه حتي نرخ ارز شناور مديريت 
شده را نيز برنامه ريزي نكرده است. تحليلگران نمي دانند 
راهب��رد ارزي دولت چيس��ت؟اين روند در تمام ش��ؤون 
اقتصادي حاكم است. بانك مركزي به جاي منشگري در 
بازار ارز و اتخاذ سياست هاي مالي، چشم به بازار چهارراه 
اس��تانبول و ميدان فردوسي دوخته تا نسبت به تحوالت 
بازار واكنش شتاب زده نشان دهد.«بغزيان مي گويد: »يك 
روز برخي افراد را مي گيرند. روز ديگر مي گويند، معاون بانك 
مركزي خيانت كرده و بايد بركنار شود. بعد اعالم مي شود، 
رييس كل بانك مركزي بايد تغيير كند. اينها چاره س��از 

نيستند. اقتصاد به راهبرد ارزي نياز دارد، كه ندارد.«

  ريشه هاي گراني ارز 
سال 96 بود كه براي نخستين  بار خبري به نقل از حسين 
راغفر در خصوص افزايش نرخ ارز به بيش از ۴0 هزار تومان 
در رسانه ها منتشر شد. زماني كه راغفر اين اظهاراتش را بيان 
كرد، نرخ ارز حدود ۴ هزار تومان بود و اين اظهارنظر باعث 
شد بس��ياري از افراد راغفر را ريشخند كنند. اما هر چقدر 
زمان بيشتر پيش رفت، مشخص شد كه راغفر اين تحليل ها 
را مبتني بر واقعيت هاي بازار و نظام تصميم س��ازي هاي 
غلط كشور بيان كرده است. راغفر ديروز هم در خصوص 
افزايش نرخ ارز و طال، اظهارنظر داش��ت. او به ريشه هاي 
مشكالت اقتصادي كشور طي سال هاي 8۴ تا 9۲ اشاره 
كرده و مي گويد: »يك اقتصاد رفاقتي تشكيل داده اند كه 
اعتبارات بانكي را بين دوستان و رفقا توزيع كنند. زماني كه 
احمدي نژاد بر سركار آمد كل ديون بانكي ۱۲ هزار ميليارد 
تومان بود كه در زمان رفتن او اين رقم به ۲60 هزار ميليارد 
تومان رسيده بود. همين پول هاي از دست رفته به بحران 
اصلي بانكي در سال ۱۳9۲ تبديل شد.«  او ادامه داد: »همين 
تفكر براي اينكه منابع غارت شده از بانك ها را جبران كند، 
نرخ ارز و س��كه را افزايش داد. به روايتي ۷6 تن و به روايت 
ديگري 6۲ تن طالي كشور را آب كردند و به بانك ها دادند 
تا بتوانند با فروختن س��كه ها به قيمت باالتر، دزدي هاي 

صورت گرفته را جبران كنند. در سال ۱۳6۵ كل درآمدهاي 
ارزي كشور ۷ ميليارد دالر بود كه ۳ ميليارد آن صرف ارايه 
كاالهاي اساسي به مردم و با ۴ ميليارد دالر جنگ و جامعه 
را اداره مي كردند. چه اتفاقي افتاده كه االن 80 ميليارد دالر 
كفاف هزينه هاي آقايان را نمي دهد؟ تا اين اصالحات صورت 
نگيرد، حل مشكالت كشور منتفي است و يك آينده تاريك 

در انتظار حاكميت است.«

  قيمت ارز در بانك مركزي تعيين نمي شود
بعد از راغفر يكي ديگر از چهره هايي كه بعد از افزايش نرخ 
ارز تالش كرد تا روايت��ي در خصوص چرايي اين افزايش 
ارايه كند، معاون ارزي اس��بق بانك مركزي بود كه در اين 
خصوص مي گويد: »قيم��ت ارز در بانك مركزي تعيين 
نمي شود بلكه قاچاق و خروج سرمايه قيمت ارز را مشخص 
مي كنند و ۳۵ درصد ارز كشور مورد مصرف اين دو عامل 
اثرگذار هستند. كمال سيدعلي درباره وضعيت بازار ارز و 
اثرگ��ذاري افزايش نرخ ارز بر روي افزايش نرخ تورم اظهار 
داشت: رابطه تورم و دالر رابطه دوسويه اي است و هر دو بر 
هم اثر مي گذارند اما تورم را بايد علت و افزايش نرخ دالر را 
معلول بدانيم كه البته اين معلول بر علت هم اثر مي گذارد. 
تمام فاكتورهاي اقتصادي كه با مش��كل مواجه هستند 
مانند نقدينگي، كسري بودجه، افزايش پايه پولي موجب 
تورم شده اند و سه سال است كه با نرخ تورم باالي ۴0 درصد 
مواجه هس��تيم. در اين مدت اميد بر اين بود كه برجام به 
سرانجام برسد تا شايد نرخ تورم كاهش پيدا كند اما برجام 

به نتيجه اي نرسيد. در طول سه ماه گذشته هم عالئم عدم 
توافق برجام مشخص شد و پس از آن فعاالن اقتصادي ديگر 
به انتظارات كاهش نرخ ارز توجهي نكردند.« معاون ارزي 
اسبق بانك مركزي گفت: با توجه به اينكه تورم بااليي در 
مدت سه سال گذشته مستمر بوده و در حالي كه قرار بوده 
تفاوت تورم داخلي و خارجي به لحاظ مدل هاي اقتصادي 
ب��ر روي كاهش نرخ ارز تاثير بگذارد، در اين ش��رايط بايد 
اول بدانيم نرخ ارز در اين وضعيت بايد چقدر باشد و بعد به 
عملكرد بانك مركزي دفاع يا حمله كنيم. در ابتدا بايد تورم 
۴0 درصدي به نرخ ۲0 تا ۱۵ درصدي كاهش پيدا كند و 
بعد از آن بتوان درباره سياست هاي ارزي بانك مركزي از 
جمله اينكه سياست هايي از جمله ارايه اسكناس ارز بابت 
حواله ارزي يا اختصاص ارز به هر كد ملي چقدر اثر داشتند، 
اظهارنظر داشت. هر چند اين اقدامات هم در نرخ ارز اثرگذار 
هستند اما موضوع اصلي در بحث مديريت ارزي چيز ديگري 
است. وقتي تمام پديده ها و فاكتورهاي اقتصادي قيمت ها را 
افزايش مي دهند، قيمت ارز هم در بحث كاالهاي وارداتي 
تاثير خود را خواهد گذاش��ت. از سوي ديگر مي بينيم كه 
تمام كاالهاي توليد داخل از جمله محصوالت كشاورزي 
هم دچار افزايش قيمت ش��ده اند. سيدعلي با بيان اينكه 
آنچه مشخص است اين است كه قيمت ارز در بانك مركزي 
تعيين نمي ش��ود بلكه قاچاق و خروج سرمايه قيمت ارز 
را مش��خص مي كنند و ۳۵ درصد ارز كشور مورد مصرف 
اين دو عامل اثرگذار هستند، تاكيد كرد: وقتي كااليي وارد 
كشور مي شود كه ارز مورد نياز از بانك مركزي و ارز نيمايي 

تامين نشده و از بازار آزاد تامين و خريداري شده بنابراين 
قيمت ارز آزاد تعيين كننده قيمت ها در داخل كشور است. 
او درباره افزايش قيمت ارز در طول يك سال دولت سيزدهم 
و رابطه آن با سياست هاي خارجي اظهار داشت: صددرصد 
افزايش نرخ ارز به سياس��ت هاي خارجي برمي گردد و در 
حالي كه وضعيت تمام كش��ورهاي نفتخيز در طول يك  
سال گذش��ته از لحاظ فروش نفت بهتر شده اما در ايران 
پديده هاي سياسي بر روي اقتصاد چنبره زده  و فروش نفت 
را آسيب پذير كرده  است. معاون ارزي اسبق بانك مركزي 
افزود: »در اين شرايط اگر نتوانيم ميزان باالتري از نفت را 
به فروش برسانيم، درآمد ارزي كمتري خواهيم داشت و 
منابع ارزي هم كاهش مي يابد و در نهايت عرضه و تقاضا در 
بازار ارز با هم تناسب نخواهند داشت. در اين شرايط كشور با 
كسري بوجه هم مواجه است كه تمام اين موضوعات ريشه 
در عوامل خارجي دارند چرا كه تجربه ثبات ارز در كشور را 
داريم. در حالي كه از سال هاي 80 تا 88 نرخ ارز ثابت بوده و 
يكسان سازي هم در آن دوره رخ داده بود و قيمت ارز كمتر 
از 800 تومان رشد داشت اما شاهد آن بوديم كه در سه ماه 
اخير نرخ ارز ۳۵ درصد افزايش يافت. از سوي ديگر در حالي 
كه تحت تحريم هستيم و تحريم عامل اين شرايط شده، 
امروز تنش هاي داخلي هم در خروج سرمايه هم اثر داشته 
كه اين موضوع هم در افزايش نرخ ارز اثرگذار بود.« بايد ديد 
نهايتا آيا اين كالف سردرگم نهايتا سامان پيدا مي كند يا 
روند فزاينده نرخ دالر همچنان ادامه خواهد داشت؟ پاسخ 

اين پرسش در تحوالت روز هاي آينده نهفته است.
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بازارها نظاره گر نشست فدرال رزرو 

افزايش جديد نرخ بهره در راه است 
نشس��ت روز چهارش��نبه كميته ب��ازار آزاد فدرال در 
مورد تعيين نرخ، مجموعه اي از حركت ها را به همراه 
خواهد داشت. عالوه بر انتظار افزايش نيم واحدي نرخ 
بهره، سرمايه گذاران نظاره گر نحوه اطالع رساني بانك 
مركزي از اهداف آينده خ��ود خواهند بود. به گزارش 
اقتصادآنالين، آن را نش��انه اي از زمان هايي بناميد كه 
افزايش نيم درصدي نرخ بهره از س��وي ف��درال رزرو 
سياست پولي انبس��اطي تري در نظر گرفته مي شد. 
پيش از اين سال، فدرال رزرو در ۲۲ سال گذشته نرخ 
اس��تقراض معيار را بيش از يك چهارم واحد افزايش 
نداده بود. در سال ۲0۲۲، آنها اين كار را چهار بار انجام 
داده اند- هركدام س��ه چهارم درص��د كه حركت 0.۵ 
واحد درصدي مورد انتظار روز چهارش��نبه، پنجمين 
تغيير اس��ت. نبرد قدرتمندانه عليه تورم هنجارهاي 
سياستي آنها را تغيير داده است. سرمايه گذاران اكنون 
مشروط به يك بانك مركزي تهاجمي شده اند، بنابراين 
هرگونه كناره گي��ري از اقدامات جديد اخير به عنوان 
تسهيل نسبي تلقي خواهد شد. نشست روز چهارشنبه 
كميته بازار آزاد فدرال درباره تعيين نرخ، مجموعه اي از 
حركت ها را به دنبال خواهد داشت. اين جلسه به همان 
اندازه كه در مورد افزايش نرخ فعلي است، در مورد اينكه 
فدرال رزرو در آينده چه برنامه ريزي مي كند و چشم انداز 
اقتصادي را در كجا مي بيند، خواهد بود. در اينجا نگاهي 
اجمالي ب��ه متغيرهاي متعددي ك��ه در نتيجه نقش 

خواهند داشت، داريم: 

   نرخ ها
به وي��ژه با توج��ه به گ��زارش تورم ش��اخص قيمت 
مصرف كننده در روز سه ش��نبه، بسيار شوك كننده 
خواهد بود اگر كميت��ه بازار آزاد ف��درال كاري غير از 
افزايش نيم واحدي نرخ وجوه بانك مركزي و رساندن 
معيار استقراض يك شبه به محدوده هدف گذاري شده 
۴.۵-۴.۲۵ درصد، باالترين س��طح در ۱۵ سال اخير، 
انجام دهد. در حالي كه راي كميته احتماال متفق القول 
يا نزديك به آن خواهد بود، همه در هيات مديره نيستند.

ويليام آيزاك، رييس س��ابق FDIC گفت: »اميدوارم 
جي پاول محكم بايس��تد و به انجام كاري كه بايد رخ 
دهد ادام��ه دهد.« »اميدوارم آنه��ا حداقل يك نقطه 
باالتر بروند« اما سمت ديگر هم وجود دارد. تام پورچلي، 
 RBC اقتصاددان ارشد ايالت متحده در بازارهاي سرمايه
نوش��ت: » اين چرخه افزايش بايد همين االن به پايان 
برسد. ما در ماه هاي اخير عالقه مند بوديم كه فدرال رزرو 
عليه تورم مي جنگد… در اين مرحله نيازي به ادامه 
افزايش نرخ ها نيست، اما البته آنها انجام خواهند داد.«

  سياست هاي ارتباطي
پش��ت آن راي متفق القول يا نزديك ب��ه آن در مورد 
نرخ ها، بحث جدي در مورد اينكه سياس��ت پولي بايد 
به كجا برسد، وجود دارد. اين بايد هم در بيانيه پس از 
جلس��ه و هم در كنفرانس خبري پاول منعكس شود. 
يكي از حوزه هايي كه بازار به دنبال تغيير آن هستند، 
در اين عبارت كه كميته ب��ازار آزاد فدرال رزرو »پيش 
بيني مي كند كه افزايش هاي مداوم در محدوده هدف 
مناسب خواهد بود« ممكن است به چيزي عمومي تر 
مانند »برخي افزايش ها« نياز باشد . اين به فدرال رزرو 
براي حركت بعدي انعطاف پذيري مي دهد و برخي در 
بازارها پيش بيني مي كنند كه فوريه آخرين افزايش نرخ 
بهره براي مدتي باشد. تصميم بعدي فدرال رزرو براي 
نرخ پس از اين تصميم در يكم فوريه است. پاول مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت تا مشخص شود كه كميته 
آينده مبارزه با تورم خود را در چه زمينه اي مي بيند. او 
احتماال تكرار خواهد ك��رد كه فدرال رزرو تا زماني كه 
تورم نشانه هاي ملموس��ي مبني بر بازگشت هدف ۲ 
درصدي بانك مركزي نشان دهد، نرخ ها را افزايش داده 
و آنها را باال نگه خواهد داش��ت. ويكتور ماسوتي، مدير 
معامالت ريپو در كلير اس��تريت گفت: معامله گران از 
نزديك پرسش و پاس��خ جي پاول را زيرنظر خواهند 
داشت، زيرا ما در فوريه به دنبال راهنمايي هستيم كه 
به طور بالقوه فق��ط ۲۵واحد مبنا افزايش دارد و برنامه 
كميت��ه بازار آزاد ف��دروال رزرو براي رس��يدن به نرخ 
نهايي باالتر در يك دوره طوالني تر چيست. اين كميته 
همچنين پيش بيني هاي خود را در مورد تورم، بيكاري 
و توليد ناخالص داخلي به روز خواهد كرد. چش��م انداز 
تورم و توليد ناخالص داخلي ممكن اس��ت براي سال 
آينده كاهش يابد و بيكاري ممكن است كمي باالتر رود.

  نرخ نهايي
ن��رخ نهايي كه ماس��وتي از آن صحبت كرد به نقطه 
پاياني مورد انتظار براي فدرال رزرو و چرخه افزايش 
نرخ فعلي آن اش��اره دارد. هنگامي ك��ه فدرال رزرو 
آخري��ن بار نم��ودار نقطه اي خ��ود را ب��ه روز كرد- 
نموداري كه در آن هر يك از اعضاي كميته بازار آزاد 
فدرال رزرو يك » نقطه« ناش��ناس براي چشم انداز 
تغييرات نرخ در چند س��ال آينده ارايه مي دهد، نرخ 
نهايي ۴.6 درصد تعيين ش��د. با وجود گزارش هاي 
اخير، با توجه ب��ه افزايش تورم، احتمااًل نقطه پاياني 
نيز رش��د خواهد كرد. اما شايد نه به اندازه اي كه بازار 
مي ترسيد. گلدمن ساكس گفت كه اين يك فراخواني 
نزديك بي��ن ۵.۲۵ - ۵ درصد و افزايش كوچك تر به 
۴.۷۵ – ۵ اس��ت. ما همچنان انتظار سه افزايش ۲۵ 
واحد درصدي در س��ال ۲0۲۳ را داريم. در حاشيه، 
گزارش سه ش��نبه CPI خطر افزاي��ش ۵0 واحدي 
در فوريه را كاهش مي ده��د. ايزاك كه در اوايل دهه 
۱980 رييس شركت بيمه سپرده فدرال بود، زماني 
كه تورم بيداد مي كرد و پل ولكر، رييس وقت فدرال 
رزرو مجبور به افزايش چش��مگير نرخ ها و كشاندن 
اقتصاد به ركود ش��د، گفت كه سيگنال دادن به يك 
رويكرد نرم تر مي تواند خطرناك باشد. آيزاك، رييس 
گروه سكيورا/آيزاك، يك ش��ركت مشاوره جهاني، 
گفت: »مردم بايد به فدرال رزرو اعتماد داشته باشند 
و اين چيزي است كه ولكر آورد. شما مي دانستيد كه 
منظور او از چيزي كه مي گويد چيست. اگر به دولت و 
به ويژه فدرال رزرو اعتماد نداشته باشيد، كار سخت و 

طوالني خواهد بود«.

  فشار پاول
در نهايت پ��اول روي صحنه مي رود. در چند جلس��ه 
گذشته، رييس از اين جلسه براي تقويت اعتبار فدرال 
رزرو براي مبارزه با تورم اس��تفاده كرده و قول افزايش 
نرخ بهره را تا زماني كه ثبات به قيمتها بازگردانده شود، 
داده اس��ت. اما بازار هميشه او را باور نكرده است. حتي 
در زمان هايي كه پاول از لفاظي هاي س��خت استفاده 
مي كرده، معامله گ��ران  و الگوريتم هاي الكترونيكي 
كه تمايل به ايجاد تكان هاي كوتاه مدت در بازار دارند   
ترجيح داده اند كه بر معيارهاي انبساطي تمركز كنند و 
سهام را باالتر ببرند. پس از يك سري گزارش هاي تورمي 
نسبتا مثبت، ممكن است پاول مجبور شود اين بار كمي 

بيشتر فشار بياورد.

از سوي مديرعامل شركت ملي گاز

مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درباره برخورد 
با مشتركان پرمصرف گاز ابالغ شد

مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران ب��ا تأكيد بر اينكه 
بخش خانگي و تجاري، اولويت نخس��ت گازرس��اني 
است، از ابالغ دستورعمل مصوب شوراي عالي امنيت 
ملي درباره برخ��ورد با مش��تركان پرمصرف دولتي 
و مص��ارف غيرض��روري و تجمالت��ي در بخش هاي 
دولتي و خصوصي خبر داد. به گزارش ايس��نا به نقل 
از ش��ركت ملي گاز ايران، مجيد چگني در نشس��ت 
جامعي ب��ا مديران عامل ش��ركت هاي گاز اس��تاني 
سراس��ر كش��ور كه به صورت ويديوكنفرانس برگزار 
ش��د، بر دس��تورعمل هاي وزارت نفت درباره تأمين 
پايدار سوخت زمستاني تأكيد كرد و با بيان اينكه اين 
نشس��ت با هدف اتخاذ تمهيده��اي الزم براي حفظ 
جري��ان پايدار گاز در بخش خانگ��ي و تجاري برگزار 
شده اس��ت، گفت: مديران عامل استان ها موظفند بر 
اساس مصوبه هاي ابالغي، با قطعيت درباره هدررفت 
گاز يا مصارف غيرض��روري گاز در اداره هاي دولتي و 
مجموعه هاي خصوصي پرمصرف، برخورد و گزارش 
روزانه عملك��رد خود را درب��اره اج��راي اين مصوبه 
اعالم كنند. وي افزود: دامنه اين ابالغيه ش��امل همه 
مجموعه هاي دولتي و خود ش��ركت ملي گاز ايران و 
شركت هاي تابع آن اس��ت؛ چنان چه هركدام از آنها 
ذيل موارد غيرض��روري و پرمصرف قرار گيرند، مانند 
ديگر مجموعه هاي دولتي و غيردولتي، مشمول قطع 
گاز خواهند شد. معاون وزير نفت در امور گاز با تأكيد 
بر اينكه اولويت ش��ركت ملي گاز ايران، گازرساني به 
منازل و حفظ جريان پايدار گاز براي مشتركان خانگي 
است، تصريح كرد: با توجه به كاهش دما و مصرف بيش 
از ۷0 درصدي گاز توليدي كش��ور در بخش خانگي و 
تجاري، ضروري است كه در گازرساني به بخش هاي 
مختلف، مديريت مصرف انجام شود. چگني با اشاره به 
موارد غيرضروري و پرمصرف گاز در بخش هاي دولتي 
و غير دولتي كه ش��امل قطع گاز خواهند شد، اظهار 
كرد: اين موارد در ابالغيه ها و دستورعمل هاي صادره 
به شركت هاي تابعه تشريح شده، اما به طور مشخص، 
مي توان به برخي مجموعه هاي تفريحي آبي از جمله 
اس��تخرهاي روباز آبگرم، گرماتابه هاي نصب شده در 

محيط باز و باغ ويالها و مراكز تجاري با اعمال مالحظات 
مربوط به هركدام، اشاره كرد. وي يادآور شد: در مسير 
مديريت مصرف گاز در دوره سرد، نيازمند هماهنگي و 
همكاري همه دستگاه هاي مسوول هستيم كه افزون بر 
همراهي دستگاه هاي اطالع رساني مانند صدا و سيما، 
با توجه به اينكه اين ابالغيه در ش��وراي عالي امنيت 
ملي تصويب ش��ده، به عنوان يك دس��تور باالدستي 
براي همه اداره هاي دولتي فرض خواهد شد و از اين رو 
انتظار داريم مديران استاني در همه رده ها با مديران 
عامل شركت هاي گاز اس��تان همكاري كامل داشته 
باشند تا ان شاءاهلل در حفظ جريان پايدار گاز در كشور 
و گرم نگه داشتن منازل هموطنان، خللي به وجود نيايد 
.جواد اوجي وزير نفت هم در حاشيه جلسه امروز هيات 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پيش بيني مي شود 
زمستان امس��ال سردتر از سال گذش��ته و سال هاي 
قبل است. تدابير خوبي در شركت گاز صورت گرفته 
و اميدواريم زمستان بدون چالش داشته باشيم. جواد 
اوجي وزير نفت در حاشيه جلسه امروز هيات در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: پيش بيني مي شود زمستان 
امسال سردتر از س��ال گذشته و سال هاي قبل است. 
تدابير خوبي در شركت گاز صورت گرفته و اميدواريم 

زمستان بدون چالش داشته باشيم.
وي افزود: هفته گذش��ته مصوبه اي در رابطه با تعرفه 
گاز مشتركان پرمصرف داشتيم. در اين رابطه ۱۲ پله 
تعريف شده اس��ت؛ پله هاي ۱ تا ۳ كه حدود ۵0 - 60 
درصد مي شوند، هيچ گونه افزايش قيمتي پيدا نخواهند 
كرد. وزير نفت خاطرنشان كرد: اما از پله چهار افزايش 
قيمت داريم. آنهايي كه خيلي باالتر از الگوي مصرف، 
گاز مصرف مي كنند، نقره داغ مي شوند. عدالت نيست 
مردمي كه الگوي مص��رف را رعايت مي كنند هزينه 
خانه هايي كه س��ونا و جكوزي دارند را بدهند. اوجي 
گفت: اين تعرفه از ۱6 آذر اجرايي شده و در قبض هاي 
جديد اعمال خواهد ش��د. تمامي خانوار هايي هم كه 
زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند و 
الگوي متناسب مصرف گاز را رعايت مي كنند، از تعرفه 

گاز رايگان برخوردارند.

»تعادل« تحوالت بازار ارز را بررسي مي كند

راغفر: عدالت اقتصادي محور اصلي شعارهاي انقالب بود

ردپاي علل اقتصادي انقالب 57 در قانون اساسي

سر درگمي دولت در بازار ارز

 بعد از جنگ قانون اساسي را در جوي آب انداختند
جماران| حس��ين راغفر اقتصاددان ب��ر وجود علل و 
زمينه هاي اقتصادي در شكل گيري انقالب اسالمي در 
سال ۱۳۵۷ تاكيد كرد. اين استاد دانشگاه پس از تشريح 
علل اقتصادي ش��كل گيري ناآرامي هاي اخير كشور از 
»خروج گروه هاي خاص از اقتصاد« و »اصالح منابع مالي 
و پولي« كشور به عنوان گام اول و دوم ضروري براي تحول 

شرايط كنوني كشور نام برد.
راغفر در نشست »ريش��ه هاي اقتصادي بحران كنوني 
كش��ور« با بيان اينكه انقالب اس��المي با انديش��ه هاي 
متفاوت��ي از آنچ��ه كه امروز حاكم اس��ت، ب��ه پيروزي 
رسيد، گفت: انقالب اسالمي با آرمان آزادي، استقالل و 
جمهوريت شكل گرفت. عدالت اقتصادي محور اساسي 
شعارهاي انقالب بود. كساني كه امروزه مي گويند انقالب 
به خاطر مسائل اقتصادي ش��كل نگرفته، دروغ آشكار 
مي گويند؛ چراكه نشانه هاي تاثير زمينه هاي اقتصادي 
بر انقالب، به وضوح در قانون اساسي قابل مشاهده است. 
ما پس از انقالب با جنگ تحميلي مواجه شديم و تعداد 
زيادي از بحران هاي مختلف با ريش��ه خارجي را تجربه 
كرديم. همچنين تحريم هاي گسترده اي از سال ۱۳۵8 
عليه كشورما اعمال شد. اما اين همگامي و همدلي مردم 
بود كه همه مشقات را پذيرفتند. بالفاصله كه جنگ تمام 
شد ما دو تغيير بزرگ در حوزه هاي اقتصادي و اعتقادي 

را مشاهده كرديم.

  كااليي شدن عرصه هاي زندگي 
در دوران پساجنگ

به گزارش پايگاه خبري جم��اران، او افزود: در حوزه 
اقتص��ادي يك بحثي به وجود آم��د كه رابطه جامعه 
با اقتص��اد را تعريف مي كند. اين نگاه مي گويد ما بايد 
تمام پديده هاي اجتماعي، سياس��ي، فرهنگي و ... را 
در مقول��ه عرضه و تقاضا بس��نجيم. چنين نگاهي به 
مسائل حيات فردي و جمعي، منجر به كااليي كردن 
همه عرصه هاي زندگي از جمله انسان ها مي شود. بر 
اين اساس تمام تعهدات قانون اساسي مانند آموزش 
رايگان، س��المت رايگان و... بع��د از جنگ تحميلي 
كنار گذاشته شد. جالب اس��ت بدانيد علي رغم همه 
مشكالتي كه در طول جنگ داشتيم، اگر كسي پس 
از تصادف به بيمارستان براي جراحي مراجعه مي كرد، 
فقط با يك امضا و بدون پرداخت پول بيرون مي آمد. 

در همه زمينه ها ما مي بينيم بعد از جنگ همين رويه 
صورت گرفت. قانون اساسي را در جوي آب انداختند 
و هركس��ي كه صاحب قدرت بود بر اساس تشخيص 
خود عمل مي كرد. همين موضوع خاس��تگاه انقالب 

اسالمي را تغيير داد.
 

  تشديد نابرابري در دوران پساجنگ
راغفر خاطرنش��ان كرد: بعد از جنگ آنهايي كه در 
قدرت قرار گرفتند منافع را براي دوس��تان خود در 
نظر گرفتند و منابع عمومي كشور به شكل نابرابري 
توزيع ش��د به اين صورت كه بخش قابل توجهي از 
كشور از مواهب اين سرزمين محروم شدند. هرروز 
با برچس��ب هاي مختلف دامنه خودي ها را تنگ تر 
كردند. در حوزه اعتقادي نيز شاهد رخ دادن همان 
اتفاقي بوديم ك��ه براي انقالب مش��روطه رخ داد. 
ي��ك گروهي از روحانيون بعد مش��روطه گفتند ما 
قانون الزم نداريم، ما شاه و عين الدوله مي خواهيم 
تا جايي كه همين مسائل باعث بروز اختالفاتي شد 
كه مجلس را بتوانند به توپ ببندند. اين انديشه ها 
بعد از جنگ تحميل��ي هم رخ داد. مي گفتند مردم 
كه هس��تند؟ ما قانون ش��رع داريم كه همه چيز را 

تبيين كرده است. 

  62 تن طال آب كردند 
تا دزدي ها مشخص نشود

عضو هيات علمي دانش��گاه الزهرا همچنين افزود: يك 
اقتصاد رفاقتي تشكيل داده اند كه اعتبارات بانكي را بين 
دوستان و رفقا توزيع كنند. زماني كه احمدي نژاد بر سركار 
آمد، كل ديون بانك��ي ۱۲ هزار ميليارد تومان بود كه در 
زمان رفتن او اين رقم به ۲60 هزار ميليارد تومان رسيده 
بود. همين پول هاي رفته، به بحران اصلي بانكي در سال 
۱۳9۲ تبديل شد. همين تفكر براي اينكه منابع غارت 
شده از بانك ها را جبران كند، نرخ ارز و سكه را افزايش داد. 
به روايتي ۷6 تن و به روايت ديگري 6۲ تن طالي كشور را 
آب كردند و به بانك ها دادند تا بتوانند با فروختن سكه ها 
به قيمت باالتر، دزدي هاي صورت گرفته را جبران كنند.

  گام اول برون رفت از شرايط كنوني
راغفر با بيان اينكه اتفاقات اخير، س��ال ها پيش توسط 
دلسوزان پيش بيني شده بود، گفت: حتي اينكه در نيمه 
دوم ۱۴0۱ بحران بي سابقه اي خواهيم داشت، پيش بيني 
شده بود. ما به حاكمان مي گوييم اگر گوش نكنند، وضع 
به مرات��ب خراب تر خواهد ش��د. االن نگراني ما مداخله 
خارجي ها است چراكه زمينه هاي آن توسط غرب در حال 
مهيا شدن است. راه حل براي شرايط كنوني وجود دارد 

كه مهم ترين آن خروج نظامي ها، امنيتي ها، بيوت علما 
و دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان و ... 
از اقتصاد است. مادامي كه اينها در اقتصاد حضور دارند، 
س��رمايه گذاران وارد گود نمي ش��وند. فقط در سه سال 
گذشته ۳ ميليارد دالر توسط ايراني ها براي خريد خانه در 
قبرس شمالي و ۱0 ميليارد دالر براي خريد خانه در تركيه 
سرمايه خارج شده است. اين آدرس غلط است كه بگوييم 
همه چيز توسط خارجي ها رقم خورده است. اين اتفاقات 
نتايج سياس��ت هايي اس��ت كه آقايان به نام آزادسازي 
اقتصادي اتخاذ كرده اند و زمينه خروج سرمايه را فراهم 
كرده اند چون خودشان منتفع هستند. مساله اصلي اين 
است كه نظام مالياتي ما يك نظام ورشكسته و فشل است 
كه كار نمي كند و فقط به نفع غارتگران كشور عمل مي كند 
كه از آنها مالياتي نمي گيرد اما از معلم، پرستار، پزشك و 
كارگر ماليات مي گيرد. هر روز از گلوي مردم زده ش��د تا 

يك سري اهداف در خارج كشور محقق شود.

  گام دوم حل مشكالت كشور
اين استاد دانشگاه در پايان سخنان خود گفت: امروز در 
كمال تاس��ف مي بينيم كه كانون هدايتي كه امروز در 
اتفاقات اخير ديده مي شود در خارج كشور است. هم از 
خارج و هم از داخل در آتش اين اتفاقات دميده مي شود. 
ما از زمان احمدي نژاد مي بينيم كه نفوذ عناصر خارجي 
در دستگاه تصميم گيري كش��ور باعث شده كه هرروز 
جامعه راديكال تر و مطرودتر ش��ود. اصل اساسي براي 
مقابله با فساد خروج نهادهاي خاص از اقتصاد است. بعد 
از خروج آنها، اصالح منابع كشور بايد در اولويت قرار گيرد 
و منابع در جهت منافع مردم سرمايه گذاري شود. بايد از 
برندگان اقتصاد كشور از زمان پايان جنگ تاكنون ماليات 
اخذ شود. تمام اين فس��ادها توسط نظام بانكي صورت 
مي گيرد. از اين رو، نظام بانكي نيز بايد اصالح ش��ود. در 
سال ۱۳6۵ كل درآمدهاي ارزي كشور ۷ ميليارد دالر 
بود كه ۳ ميليارد آن صرف ارايه كاالهاي اساسي به مردم 
و با ۴ ميليارد دالر جنگ و جامعه را اداره مي كردند. چه 
اتفاقي افتاده كه االن 80 ميليارد دالر كفاف هزينه هاي 
آقايان را نمي دهد؟ تا اين اصالحات صورت نگيرد، حل 
مشكالت كشور منتفي است و يك آينده تاريك در انتظار 
حاكميت است. ما بيش از هر چيزي نگران تماميت ارضي 

كشور هستيم.

اخبار



شاخص كل بورس مس��ير پر پيج و خمي را پشت سر 
گذاشت تا به رشد رسيد و اين روزها تقربيا روي يك مدار با 
ثبات حركت مي كند. در حال حاضر مهم ترين مشكل بازار 
سرمايه ابهامات است و احتماال پس از رفع اين ابهامات 
مسير رشد شاخص شروع خواهد شد.  بازار نگراني هاي 
خاص خود را دارد اما همچنان ارزندگي مهم ترين ركن 
بازار است؛ از سويي ديگر تفاوت قيمت 25 درصدي دالر 
نيمايي بازار آزاد نيز توانسته تاثير بسزايي روي بازار سرمايه 
داشته باشند و شايد بتواند در بلندمدت مسير معامالت را 
تغيير دهد.  ابهامات درخصوص وضعيت بازارهاي جهاني، 
بودجه، ن��رخ دالر آزاد و نيما، همگي در ترغيب و ترديد 
سهامداران نسبت به بازار سرمايه اثرگذار هستند. البته 
طي چند روز گذشته جريان نرخ ارز و رشد آن كمي سايه 
ترديد در بازار را كمرنگ تر كرده و موجبات توجه بيشتر به 
سمت بازار و افزايش حجم معامالت را فراهم كرده است. 
درهفته هاي گذشته به جهت كنترل بازارها به ويژه بازار 
دالر و همچنين كنترل تورم جلسات پي        درپي درخصوص 
تغيير ميزان نرخ بهره برگزار شد. اختالف نظرهاي بسياري 
در اين خصوص ميان كارشناسان وجود دارد، به طوري كه 
اغلب كارشناس��ان بر اين باورند كه براي نهيب زدن به 
بازارها و كنترل تورم، افزايش نرخ بهره و كاهش اختالف 
بين تورم و نرخ سود اسمي، امري الزم و ضروري است اما 
در مقابل بسياري معتقدند چنين تصميمي ضد توليد، 
ضد اشتغال و در نهايت منجر به كاهش تورم نشده و ركود 
را دامن مي زند. هرچند اختالف جدي ميان آنچه امروز 
در امريكا درخصوص نوسان هاي نرخ بهره بحث مي شود با 
آنچه در ايران اتفاق مي        افتد، هست اما به نظر مي رسد طي 
اين جلسات احتمال افزايش نرخ سود كمرنگ شده است.

    سرايت تب دالر به بازار سهام؟
افزايش قيمت دالر همواره براي س��هام دالرمحور بورس 
تهران فرصت مناسبي براي صعود بوده است. طي ماه هاي 
گذش��ته اغلب به داليل مختلفي از جمله ريزش قيمت 
كاموديتي ه��ا در بازارهاي جهاني، نگران��ي بابت بودجه 
۱۴۰2 و...، گروه ه��اي بزرگ ب��ازار عملكرد ضعيف تري 
نسبت به كوچك ها داشتند اما امروز بزرگان بازار به حركت 
در آمدند و روز سبزي را براي س��هامداران ارايه دادند كه 
افزايش بيشتر شاخص كل نسبت به شاخص هم وزن نيز 
گواهي بر تاييد اين موضوع اس��ت. نگاهي به روند گروه و 
س��هام مختلف در بازار امروز، به خوبي نشان مي دهد كه 
تقاضا به ميزان خوبي در گروه ه��اي بزرگ در جريان بود 
و نمادهاي شاخص ساز توانستند حتي تا صف خريد نيز 
افزايش پيشروي كنند. در بورس امروز، گروه هاي ريالي 
همچ��ون خودرويي ها و بانكي ها، برخ��الف دالري ها، از 
تقاضاي كمتري برخوردار بودند و از اواسط معامالت شاهد 
افزايش عرضه در آنها بوديم كه البته قدرت بااليي نداشت اما 
همچنان فاصله نزديك به ۳۰ درصدي نرخ نيما و فردوسي 
يكي از مهم ترين چالش هاي حال حاضر بورس تهران به 
شمار مي رود كه سياست هاي دولت در كنترل نرخ ارز در 
سامانه نيما همچنان چش��م انداز آتي بورس را در هاله اي 
از ابهام قرار داده اس��ت. هر چند ط��ي روزهاي اخير، دالر 
نيمايي نيز حركت هايي را در مسير صعودي آغاز كرده كه 

خود سيگنالي مثبت به فعاالن بورسي ارسال كرده است.

بر اساس فرداي اقتصاد، به نظر مي رسد اين روزها مهم ترين 
محرك بازار، رشد نرخ دالر و افزايش انتظارات تورمي است 
كه در صورت تداوم يا ثبات، مي تواند توجه معامله گران را به 
متغيرهاي بنيادي جلب كرده و چشم انداز مثبتي را براي 
بازار سرمايه ايجاد خواهد كرد اما همچنان ابهامات مهمي 
در بازار سرمايه وجود دارد كه مي تواند روند صعودي شكل 
گرفته بورس را در ميان مدت تهديد كند. يكي از اين موارد 
انتشار گزارش هاي فصلي و ماهانه شركت ها در كمتر از 
2 ماه آينده است، البته گزارش هاي فصلي منفي ارزيابي 
نمي ش��ود اما در گزارش هاي ماهانه و افشاي اطالعات 
شركت ها به ويژه گروه شيميايي، فلزي ها و سيماني ها 
اخبار منفي از كاهش توليد ناشي از قطع گاز وجود دارد 
كه مي تواند روند كلي بازار را تغيير دهد. در كنار ريسك 
قطعي گاز براي برخي صنايع، به نظر مي رسد همچنان 
نكات منفي ديگري در بازار وجود دارد كه مي تواند ادامه 
روند صعودي را به خطر بيندازد. در كنار ابهامات مربوط 
به سياست خارجي و مذاكرات هسته اي، گفته مي شود 
با توجه به كسري بودجه دولت كه ناشي از كمبود منابع 
ارزي و نامسخص بودن گشايش هاي سياسي است، دولت 
به سمت افزايش نرخ حامل هاي انرژي براي بهبود وضعيت 
منابع بودجه حركت كرده اما از سوي ديگر براي كنترل 
تورم نرخ هاي فروش بسياري از شركت ها سركوب شده 
است و اين موارد حاشيه سود صنايع را به شدت تحت تاثير 
قرار مي دهد. در اين ميان اخبار و شايعات در خصوص نرخ 
خوراك پتروشيمي ها همچنان ادامه دارد و از هر منبعي 
عددي متفاوت به گوش مي رسد. بنا بر اظهارات منابع آگاه 
در مجلس شوراي اسالمي مطلع شد در جلسات مشترك 
دولت و مجلس درباره نرخ خوراك  پتروشيمي ها تصميم 

گرفته ش��ده تا س��قف نرخ خوراك  پتروشيمي ها براي 
واحدهاي توليدي اوره ۴هزار تومان باش��د. پيش از اين 
هم كميسيون اقتصادي مجلس عدد ۳5۰۰ تا ۴۰۰۰ 
تومان را براي نرخ خوراك پيشنهاد داده بود. با اين حال 
دولت ظاهرا خواهان قيمت هاي باالتري است. به طور 
مثال صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در آيين بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري با تاكيد بر 
اينكه براي سوخت پتروشيمي هاي داخلي رقم زيادي 
نمي گيريم، گفته: ديروز در جلسه  هيات دولت گفته 
شد هر متر مكعب گاز را ۴5 تا 5۰ سنت صادر مي كنيم 

و به پتروشيمي ها 5هزار تومان خواهيم داد.

    پايان سبز بورس
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معام��الت ديروز 
چهارشنبه، 2۳ آذرماه با ۱۸ هزار و 2۹۱ واحد افزايش در 
ارتفاع يك ميليون و ۴۷2 هزار واحدي ايستاد. شاخص 
هم وزن با س��ه هزار و ۶۷5 واحد افزايش به ۴۳۳ هزار و 
۷۶۳ واحد و شاخص قيمت با 2 هزار و ۱۸۷ واحد رشد به 
25۸ هزار و 2۰۶ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۱۱ هزار 
و ۸۱5 واحد و ش��اخص بازار دوم، ۴۱ هزار و ۷2۸ واحد 
افزايش را ثبت كردند. ديروز در معامالت بورس تهران، 
بيش از ۱۰ ميليارد و ۸۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۶۳ هزار و ۱۸2 ميليارد ريال معامله شد. 
همچنين صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با چهار 
هزار و 2۳2 واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 2 هزار 
و 5۷۷ واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با يك هزار 
و ۱۸۸ واحد، معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با ۷۰۷ 
واحد، شركت سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۶۸۰ واحد 

و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با 
۶۸۰ واحد، تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داش��ت. در 
مقابل بانك پاسارگاد )وپاسار( با ۳5۴ واحد، بانك ملت 
)وبملت( با 2۶۹ واحد، بانك تجرات )وتجارت( با ۱۷5 
واحد، بانك صادرات ايران )وبصادر( با ۱۶5 واحد و بانك 
پارس��يان )وپارس( با ۸۸ واحد تاثير منفي بر شاخص 
بورس به همراه داشت. بر پايه اين گزارش، روز گذشته 
نماد گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، ايران 
خودرو )خودرو(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، بورس 
كاالي ايران )كاال(، پااليش نفت اصفهان )شپنا( وملي 
صنايع مس ايران )فملي( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت روز اخير صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و 
۳۳۶ ميليون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۳۱۶ ميليارد 
ريال دادوستد شد. ش��اخص فرابورس نيز روز گذشته 
بيش از ۳۷ واحد افزايش داشت و به ۱۸ هزار و ۸5۸ واحد 
رسيد. در اين بازار بيش از ۶ ميليارد و ۸۱۳ ميليون برگه 
سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
روز اخير فرابورس بي��ش از 25۶ هزار و ۸۳۰ نوبت بود. 
پليمر آرياساسول )آريا(، پتروشيمي تندگويان )شگويا(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، تجلي توسعه معادن و 
فلزات )تجلي(، گروه توسعه مالي مهر آيندگان )ومهان(، 
فرابورس ايران )فرابورس( و بهمن ديزل )خديزل( تاثير 
مثبت بر اين شاخص داشتند. در ادامه بيمه پاسارگاد 
)بپاس(، صنعت��ي مينو )غصينو(، بان��ك دي )دي(، 
داروس��ازي دانا )ددانا( و صنايع شيميايي كيمياگران 

امروز )شكام( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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اختالف نرخ ارز نيما و آزاد
به ۲۵ درصد رسيد!

بازارسرمايه| سام حمزه اي، كارشناس بازار سرمايه 
اظهار كرد: رشد چشمگير نرخ ارز در روزهاي اخير باعث 
تالطم هاي اقتصادي ش��ده و به همين واسطه، شاهد 
حركت قيمت خودرو، طال و حتي مسكن هستيم؛ در 
حقيقت دالر به عنوان دراي��ور قيمتي براي اين بازارها 
عمل مي كند. حمزه اي تشريح كرد: اصلي ترين عوامل 
تاثيرگ��ذار بر روي قيم��ت دالر را مي ت��وان به ترتيب 
نقدينگي، تراز تجاري، تورم و انتظارات تورمي دانست. 
در شرايط كنوني كشور متاسفانه شاهد تاثير حداكثري 
هر يك از اين عوامل بر روي نرخ دالر هستيم و در حقيقت 
شاهد رس��يدن قيمت دالر به سقف تاريخي و جابه جا 
شدن ركوردهاي پي درپي آن هستيم. نرخ دالر اكنون 
در بازار آزاد به ۳۸ هزار تومان و در بازار توافقي به ۳۶ هزار 
تومان رسيده و اين در حالي بوده كه نرخ دالر در سامانه 
نيم��ا همچنان 2۸ هزار تومان اس��ت و همين موضوع 
ضمن اينكه فسادزاست، بازار سهام را نيز تحت الشعاع 
قرار مي دهد. كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: دالر طي 
۳ سال اخير حدود 225 درصد رشد داشته و از محدوده 
۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان )در آبان ماه ۹۸( به ۳۸ هزار تومان 
)در آذر ماه ۱۴۰۱( رسيده است كه همين موضوع باعث 
تغييرات بسيار گسترده در سطح اقتصاد كالن كشور 
شده است. حمزه اي مطرح كرد: مطابق آخرين گزارش 
بانك مركزي در مهر ۱۴۰۱ نقدينگي كشور به 5 هزار 
و ۶۷۶ همت رس��يده كه رشد ۳5 درصدي را نسبت به 
مهر ماه سال گذشته نشان مي دهد و در اين بين بايد به 
اين نكته  توجه داشت كه نرخ رشد نقدينگي كشور طي 
۳ سال اخير به صورت ميانگين بيش از ۳5 درصد بوده و 
اين مقدار از ميانگين ده الي پانزده سال اخير باالتر است.

وي ضمن بيان اينكه نسبت پول به نقدينگي به باالترين 
سطح يك دهه اخير رسيده است، تاكيد كرد: رسيدن 
نسبت پول به نقدينگي به محدوده 2۳ درصد يك هشدار 
براي بانك مركزي و سياست پولي بوده چراكه اين مساله 
به منزله افزايش چشمگير انتظارات تورمي در اقتصاد 
كشور است. حمزه اي معتقد است: نقدينگي مانند انرژي 
جنبش��ي از بين نمي رود بلكه در ميان بازارها گردش 
مي كند، بنابراين نمي توان  انتظار داشت رشد نقدينگي 
فعلي در سايه عدم رشد GDP بر روي بازارهايي چون 
طال و ارز و حتي مس��كن تاثير نگذارد. وي تصريح كرد: 
هجوم نقدينگي به بازار هاي سوداگرانه همچون دالر و 
سكه در نهايت باعث خروج نزديك به ۴.5 ميليارد دالر 
نقدينگي حقيقي ها از بازار سرمايه شد. كارشناس بازار 
سرمايه بيان كرد: نقدينگي در كشور عمدتا در ارقام ۱۴۰ 
تا ۱۶۰ ميلي��ارد دالر در حالت تعادلي بوده و هرگاه اين 
تعادل بر هم خورد، حركت هاي ارزي )رشد يا نزول( را 
پس از آن شاهد بوده ايم. حمزه اي با اشاره به اينكه كاهش 
قيمت هاي جهاني و اصطالحا زيرفروشي شركت هاي 
روسي نيز بر رشد نرخ دالر تاثيرگذار است، افزود: يكي 
ديگر از پارامترهاي تاثيرگذار بر قيمت اين روزهاي ارز پس 
از نقدينگي، تراز تجاري و شرايط ارزي بانك مركزي بوده، 
تراز تجاري كشور در آبان ماه امسال مشمول كسري 5.5 
ميليارد دالري است. همچنين از جمله عوامل تاثيرگذار 
بر صادرات كشور را مي توان به فاصله معني دار دالر نيما 
و آزاد اش��اره كرد كه اين فاصله 25 درصدي هم باعث 
افزايش بهاي تمام شده محصوالت شركت ها و همچنين 
عدم رغبت شركت ها به صادرات شده است. كارشناس 
بازار س��رمايه ابراز كرد: مهم ترين و سهل الوصول ترين 
راهكار براي بهبود وضعيت بازار ارز كشور، كاهش سريع 
فاصله نرخ دالر نيما با آزاد است چراكه اين امر مي تواند 
موجب افزايش رغبت به صادرات و بهبود تراز تجاري شود 
و در نهايت منجر به افزايش حجم عرضه دالر كه عامل 
ثبات اين بازار بوده، مي ش��ود. حمزه اي البته ذكر اين 
نكته ضروريست كه تصويب قانون ماليات بر عايدي نيز 
مي تواند به كنترل معامالت سوداگرانه در بازار دالر و 
طال كمك كند و در نهايت هدايت نقدينگي به سمت 
توليد و حتي بازار سرمايه، راهكاري بلندمدت و مناسب 
براي كنترل پول )س��پرده هاي ديداري، اسكناس  و 

مسكوك  نزد اشخاص( از نقدينگي كشور است.

بورس تهران درگير ابهامات
تجارتنيوز| مشكالت صنايع تمامي ندارد و در 
هر فصل با يك معضل مواجه مي شوند. براي نمونه 
در فصل تابستان برق صنايع و در فصل زمستان نيز 
گازشان قطع مي ش��ود و هيچ برنامه مشخصي نيز 
وجود ندارد. اين موضوع باعث مي ش��ود كه صنايع 
به جاي س��ودآوري زيان ده ش��وند. در حال حاضر 
مشكل قطعي گاز باعث ش��ده كه ميزان توليدات 
صنايع كاهش يابد و از سوي ديگر نيز مازوت سوزي 
نيز به بدنه ش��هرها و زندگي شهرنش��يني آسيب 
مي زند. نكته بعدي اينجاس��ت ك��ه بودجه تا چند 
روز آينده تقديم مجلس مي ش��ود و عواملي چون 
نرخ گاز براي صنايع بس��يار مهم است. به طور كلي 
تعيين منصفانه نرخ انرژي مي تواند مسير سودسازي 
صنايع را تعيين كند. همچنين در پتروشيمي ها، گاز 
به عنوان مواد اوليه محس��وب مي شود در حالي كه 
براي شركت هاي فوالدي اين طور نيست؛ در واقع 
در كارخانه هايي كه آهن سازي صورت مي گيرد گاز 
به عنوان خوراك مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه 
سنگ آهن به عنوان مواد اوليه اين حوزه به حساب 
مي آيد و در آهن سازي، گاز يك كاتاليزگر به شمار 
مي آيد؛ يعني نقش��ي بين مواد اوليه و س��وخت را 
ايجاد مي كند. به نوعي گاز نقش مهمي در صنايع ايفا 
مي كند. آن طور كه گفته ش��د گاز نقش اساسي در 
صنايع دارد و تعيين نشدن نرخ آن مي تواند آسيب 
بسيار شديدي به صنايع مي زد. در حال حاضر صنايع 
پتروشيمي، سيمان، فوالد و ... در ابهام به سر مي برند. 
چرا كه در وهله نخس��ت گاز صنايع سهميه بندي 
ش��ده و پس از آن ابهامات بودجه سال آينده باعث 
شده كه سهامداران براي خريد صبر كنند. در حال 
حاضر قطع گاز پتروشيمي و فوالد در اولويت است 
و با توجه به وضعيت اين دو گروه در بورس كاهش 
توليدات مي تواند به بورس آسيب سنگيني وارد كند.

سامانه افشا تخلفات مديران سازمان 
بورس، الگويي براي ساير نهادها

سنا| حس��ن نوروزي، نماينده مردم رباط كريم و 
بهارستان در مجلس با تأكيد بر اجرايي شدن بند 
چ ماده ۳۶ قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه 
كشور گفت: فلس��فه وضع اين قانون، بازدارندگي 
اس��ت و مديران بايد توجه كنن��د كه اگر تخلفاتي 
داشته باشند، اسامي آنها براي جامعه افشا خواهد 
شد. وي افزود: مجلس خواستار اين است كه بانك 
مركزي و تمامي سازمان هاي اقتصادي كشور نيز 
سامانه هايي به منظور افش��اي تخلفات مديراني 
راه اندازي كنند كه بدون توجه به قوانين و مقررات 
حاكم بر آن سازمان دست به تخلف مي زنند. نوروزي 
در ادامه با تاكيد به اينكه ضروري است سازمان ها 
سامانه هاي خود را به سامانه پولشويي كشور مستقر 
در وزارت اقتصاد متصل كنند، گفت: توقع مجلس از 
سازمان بورس براي راه اندازي اين سامانه بسيار است 
كه اميدواريم در آينده نزديك شاهد راه اندازي آن 
باشيم. اين نماينده خاطرنشان كرد: سازمان بورس 
بايد نسبت به اجراي اين ماده و راه اندازي سامانه 
با جديت برخ��ورد كند. چرا كه اين موضوع باعث 
مي شود انگيزه فعاالن بازار تقويت و اعتماد مردم 
به اين حوزه افزايش ياب��د و همچنين با عملياتي 
شدن اين سامانه، عالوه بر افزايش شفافيت در بازار 

سرمايه اعتماد سهامداران نيز جلب خواهد شد.

سهام مديريتي سرخابي ها 
به زودي واگذار مي شود

ايرن�ا| حس��ين قرب��ان زاده، ريي��س س��ازمان 
خصوصي سازي به آخرين وضعيت سهام سرخابي ها 
در فرابورس اشاره كرد و افزود: بزودي سهام مديريتي 
اين دو باشگاه عرضه مي ش��ود كه پيش از مزايده با 
متقاضيان ش��ركت در مزايده، گفت وگو و مذاكره 
خواهد شد. وي گفت: لذا فرصتي براي اين مذاكره 
و پذيرش تقاضاها تعيين ش��ده كه پايان مهلت آن 
چهاردهم دي ماه است. قربان زاده اظهار داشت: هفته 
آينده موضوع واگذاري سهام مديريتي اين دو باشگاه 
در هيات عالي واگذاري موردبحث قرار مي گيرد كه 
در صورت تصويب شرايط و قيمت، بالفاصله مزايده 
برگزار مي شود. مس��اله خصوصي سازي دو باشگاه 
استقالل و پرس��پوليس قصه اي قديمي و پرماجرا 
است كه در ارديبهش��ت ۱۳۸۸ و در جهت اجراي 
اصل ۴۴ قانون اساسي كليد خورد، اما نهايي شدن اين 
واگذاري در دولت هاي مختلف به باد فراموشي سپرده 
ش��د و هيچگاه اقدام جدي براي نهايي شدن آن در 
دستور كار مسووالن قرار نگرفت. با آغاز به كار دولت 
س��يزدهم، تصميم گيري و انجام برخي از اقدامات 
براي واگذاري هر چه سريع تر سرخابي ها موردتوجه 
وزرا و س��ازمان خصوصي س��ازي بود و درنهايت با 
برگزاري جلسات هفتگي گره كور واگذاري سهام 
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس با تالش گسترده 
مس��ووالن حاضر در دولت س��يزدهم بازگشايي و 

پرونده واگذاري آن در سال ۱۴۰۰ بسته شد.

عوامل تاثيرگذار بازار
تا پايان سال كدامند؟

بورسنيوز| حسن حسين نيا، كارشناس بازار سهام 
عنوان كرد: با توجه به اينكه ريسك هاي سيستماتيك 
باال رفته و مباحث مربوط به بودجه سال آينده مطرح 
شده است، شاهد مشوق خاصي براي هيچ يك از بازار ها 
نيستيم. از سويي ديگر با تعطيلي بعضي از صنايع ناشي 
از قطعي انرژي و گاز نمي توان زياد ايده آل فكر كرد. در 
اين بين خودروسازان ش��ايد حركت خاصي را نشان 
بدهند چراكه در سطح مديريت تغييراتي ايجاد كرده اند 
و عرضه خ��ودرو در بورس كاال داش��ته اند. وي افزود: 
كليات صنايع مثل صنعت پااليشي آن ظرفيت هاي 
الزم براي رشد سودآوري را دارند. باتوجه به رشد نرخ 
دالر هم )با توجه به اينكه بورس كشور صادرات محور 
است( امكان رش��د سودآوري در آنها بيشتر مي شود. 
ولي بحثي كه مطرح مي ش��ود، اراده بازيگران اصلي 
بازار است كه آن هم متاثر از ريسك هاي سيستماتيك 
آن چنان نمود پيدا نكرده اس��ت و ما ش��اهد حمايت 
قوي از زير مجموعه ها نيس��تم. حسين نيا با اشاره به 
نوس��انات قيمت نفت تبيين كرد: بازار سهام متاثر از 
كاموديتي هاس��ت و به خصوص بخش بزرگي از آن 
همانند پااليش و پتروش��يمي متأثر از قيمت جهاني 
نفت است. بايد در نظر داشته باشيم كه بيشتر از خود 
قيمت نفت، كرك اس��پرد محصوالت مهم است. در 
بحث پااليش��گاهي كرك اسپرد تا اين لحظه مغلوب 
اين صنعت بوده، ولي در رشد قيمت ها تاثيرگذار نبوده 
است و شاهد تقويت تقاضا در اين قسمت نبوديم. وي 
ادامه داد: در محصوالت پتروش��يمي عالوه بر قيمت 
جهاني بايد نيم نگاهي هم به شرايط آنها داشته باشيم. 
بحث كاهش ظرفيت توليد و گازي كه در اختيارشان 
قرار مي گيرد هم در روند توليد و محصوالتشان تاثير 
مي گ��ذارد. يعني س��رمايه گذاري عالوه بر ريس��ك 
قيمت هاي جهاني با ريس��ك هاي داخلي هم مواجه 
است. اين فعال بورس��ي تشريح كرد: براي تحليل در 
بلندمدت شرايط متفاوت است؛ يك طرف بايد هميشه 
اطالعات اقتصادي قدرت هاي جهاني مثل فدرال رزرو 
و بانك مركزي هاي اروپايي را در نظر داش��ته باشيم، 
بعد از پاندمي كرونا ش��اهد اتفاق��ات خاصي در اين 
كشور ها بوديم؛ در بازار هاي داخلي و صنايع مربوطه 
در كش��ورمان، همچنان ريسك هاي سيستماتيك، 
تحريم، ريسك هاي سياسي و همچنين نرخ داخلي 
ارز هم مشكالتي را به وجود مي آورد و برنامه هايي كه 
دولت براي بازار سرمايه و شركت هاي توليد محور ديده 
است از اين دست مشكالت است. حسين نيا در پايان 
گفت: به همين داليل، هرچند كه شاهد رشد قيمت 
كاموديتي ها باش��يم، در داخل كشور متأثر از تحريم 

چندان اتفاق خاصي در اين صنعت رخ نمي دهد.

»تعادل«گزارشميدهد

ابهامات؛ پاي ثابت  بورس 

طرح ماليات بر عايدي سرمايه و  بازارها
طرح ماليات بر عايدي سرمايه باگذشت 2 سال معطلي 
در مجلس شوراي اسالمي زمينه جوالن سوداگران در 
بازارهاي خودرو، ارز و مسكن را فراهم كرده است و بازار 
داللي را در روزهاي سرد پاييزي با افزايش قيمت ها داغ 
كرده اس��ت و كارشناسان نسبت به معطل ماندن اين 
طرح در مجلس انتقاد دارند. بر اساس نوشته ايرنا؛ گزارش 
شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه يكي از دستور كارهاي نشست علني در 
اين هفته مجلس شوراي اسالمي بود كه اين بار نيز اين 

طرح همچنان در راهروهاي مجلس سرگردان ماند.
طرح ماليات بر عايدي سرمايه در تيرماه ۱۳۹۹ توسط 
مجلس اعالم وصول ش��د و در كميسيون هاي صنايع 
و معادن و اقتصادي مجلس اعالم پاس��كاري شد و در 
نهايت امسال ضمن تأكيد دولت سيزدهم در رسيدگي 
به اين طرح در انتظار تصميم گيري نمايندگان مجلس 
است. ماليات بر عايدي سرمايه طرحي است كه در آن 
اگر فردي مسكن، خودرو، طال و ارز خريداري و سپس 
اقدام به فروش آن كند، بايد از محل سود حاصله، بخشي 
را به عن��وان ماليات بر عايدي س��رمايه پرداخت كند. 
بي ترديد اخذ اين ماليات جلوي سوداگري، سفته بازي، 
افزايش قيمت ها از محل س��وداگري را كاهش داده و 
مي بندد ضمن اينكه مهم ترين هدف اين طرح آرامش 
در بازار، كنترل نقدينگي و جلوگيري از تورم است كه 
به عدالت مالياتي كمك خواهد كرد. بارها دولتمردان 
سيزدهم با جديت خواستار رسيدگي بهارستان نشينان 
به طرح ماليات بر عايدي سرمايه شده اند؛ اما مجلسي ها 
زبان انتقاد نسبت به گراني ها باز كرده اند بدون اينكه با 

تصويب اين طرح آرامش را به بازار برگردانند.
سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت صبح 
سه ش��نبه 22 آذرماه در صحن علني مجلس در پاسخ 
به سوال نمايندگان مجلس درباره بازار خودرو، راهكار 
مهار سوداگري در بازار خودرو را عالوه بر افزايش عرضه، 
تصويب ماليات بر عايدي سرمايه از سوي مجلس خواند 
و گزارشي از موفقيت در افزايش توليد و عرضه خودرو در 
يك س��ال اخير ارايه كرد. طبقه گفته وزير صمت، بين 
عرضه و تقاضاي خودرو شكاف وجود دارد و بازار خودرو 
به بازار سوداگري تبديل شده است. وي راهكار كنترل 
بازار آزاد خودرو را افزايش عرضه خودرو و تصويب ماليات 
بر عايدي سرمايه عنوان و تأكيد كرد كه طرح ماليات بر 

عايدي سرمايه در دستور كار مجلس است بايد اين طرح 
زودتر در مجلس تصويب ش��ود تا به دولت كمك آمده 
و بازارهاي س��وداگري را مهار كند. تأكيد وزير صمت از 
يك سو و تأكيد سخنگوي اقتصادي دولت درباره طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه از سوي ديگر، نشانگر اهتمام 
وزراي دولت در تصويب و اجرايي شدن اين طرح است تا با 
همكاري مجلس و دولت شاهد نفس هاي آخر سوداگران 
در بازارهاي داغ خودرو، مسكن و ارز باشيم. سيد احسان 
خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت عنوان كرد كه اين 
طرح موجب كاهش انگيزه براي نقدينگي هاي غيرمولد 
و سفته بازي در كشور مي شود. وي تأكيد كرده است 
كه جزييات اين طرح امسال در كميسيون اقتصادي 
دولت نهايي شد و در دستور كار مجلس نيز قرار دارد و 
به محض تصويب، دولت آن را اجرايي خواهد كرد. در 
كنار وزراي دولت سيزدهم، كارشناسان اقتصادي نيز بر 
تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه تأكيد كرده اند و 

اين معطلي در مجلس را مورد نقد قرار داده اند.
علي ملكزاده كارشناس اقتصادي در مورد اهميت طرح 
ماليات بر عايدي س��رمايه مي گويد: ماليات بر عايدي 
سرمايه در بيش از ۱۸۰ كشور جهان در حال اجراست و 
از سال ۱۹۱۳ يعني ۱۰۹ سال قبل اين ماليات در امريكا 
به طور قانوني اجرايي مي شود. وي ادامه مي دهد: برخالف 
صحبت هاي عدهاي، ماليات بر عايدي سرمايه اساساً ضد 

تورم و موجب كنترل خلق پول و نقدينگي مي ش��ود به 
عنوان مثال در امريكا وقتي با نقدينگي زياد و سرگردان 
مواجه شدند، ابتدا بانك مركزي امريكا را تأسيس كردند 
و در اقدامي همزمان در س��ال ۱۹۱۳، ماليات بر عايدي 
سرمايه نيز براي كنترل نقدينگي اجرايي شد. وي تأكيد 
مي كند: بايد توجه داشت كه اين ماليات به دارايي هاي 
مصرفي تعلق نمي گيرد، بلك��ه دارايي هايي كه به قصد 
س��وداگري خريده و فروخته مي ش��وند، مشمول اين 
ماليات مي ش��وند تا منابع مالي به سمت فعاليت هاي 
غيرمولد نرود. ملكزاده ماليات بر عايدي سرمايه را همسو 
با كاهش تقاضاي سوداگرانه عنوان كرده و مي گويد: اين 
نوع ماليات با موتور ايجاد نقدينگي و خلق پول نيز مقابله 
مي كند و آرام��ش را به بازارهاي خودرو، مس��كن و ارز 
بازمي گرداند. ب��ه گفته وي، اين نوع ماليات به عموم 
مردم لطمه اي نمي زند؛ بلكه مربوط به سودجوياني 

است كه موجب فاصله طبقاتي در جامعه شده اند.

    طرح ماليات بر عايدي؛ سد راه سفته بازان
يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي در گفت وگوي با ايرنا 
ضمن انتقاد از معطل ماندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
در مجلس مي گويد: در صورتي كه اين طرح به زودي در 
مجلس تصويب ش��ود، جلوي سفته بازي و داللي گرفته 
مي شود. سپهر عبداهلل پور اضافه مي كند: طبق اين طرح، 

كساني كه از خريدوفروش هر كااليي سود كسب مي كنند، 
بايد ماليات پرداخت كنند اين طرح شامل خريدوفروش 
خودرو، مسكن و ساير كاالهاس��ت و دالالن بايد ماليات 
بپردازند. وي بيان مي كرد: طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
هنوز در مجلس به اجماع كارشناس��ي نرس��يده است و 
بعضي ها معتقد هستند كه در شرايط تورمي نمي شود، 
ماليات از دارايي ها دريافت كرد؛ بلكه بايد مابه التفاوت و 
نقش تورم را در آن كاال در نظر داشت، در اين طرح، ذينفعان 
هم نقش دارند و به دنبال تغييرات و تأخير در تصويب اين 
قانون هستند.  اين نظرهاي كارشناسي در حالي مطرح و بر 
سرعت عمل تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد دارد كه مجلس��ي ها امروز و فردا مي كنند. مهدي 
طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه تا پايان سال خبر داد و اعالم 
كرد كه مجلس شوراي اسالمي 2 وظيفه مهم پيشرو دارد 
كه طبق آيين نامه مجلس بايد به سرعت به آن رسيدگي 
شود. نخستين وظيفه برنامه هفتم توسعه و ديگري تصويب 
اليحه بودجه ۱۴۰2 است. وي با بيان اينكه طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه مدت هاست در دستور مجلس قرار دارد، 
عنوان كرد كه شلوغي دستور كار مجلس شوراي اسالمي 
و فوريت هاي گاه و بيگاهي كه پيش مي آيد، علت به تعويق 
افتادن تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه شده است. 
طغياني ادامه داد: مجلس طي 2 يا س��ه هفته گذشته به 
صورت 2 شيفت تشكيل جلسه مي داد كه هفته جاري و 
هفته آينده هم جلسات مجلس به همين صورت خواهد 
بود تا بتوانيم بخش��ي از دس��تورها را به نتيجه برسانيم. 
نوسان هاي نرخ خودرو، مسكن و طال و ارز باعث شده 
است تا سوداگران با سوداي سود بيشتر بازار را متالطم 
و آش��فته كنند درحالي كه طرح مالي��ات بر عايدي 
سرمايه تير خالصي اس��ت كه مي تواند به كم شدن 
نوسان قيمت ها در بازارها، قابل پيش بيني بودن قيمت 
و كاهش نرخ تورم كمك كند. مزيت هاي ماليات گرفتن 
از عايدي سرمايه شامل كم شدن نوسانات قيمتي در 
بازارهاي متفاوت و باالرفتن قابليت پيش بيني بودن 
بازارها، كاهش يافتن نرخ تورم در كش��ور، كم كردن 
موارد فرار مالياتي است. همچنين دولت ها مي توانند 
با دريافت كردن اين نوع ماليات، درآمدها را به صورت 
عادالنه بين مردم تقسيم كنند و به اين طريق از ايجاد 

اختالف و شكاف طبقاتي پيشگيري مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي ك��ه افزايش نرخ دالر اثر مس��تقيمي روي 
هزينه هاي تعمي��ر و نگهداري ن��اوگان حمل و نقل 
عموم��ي از جمله ناوگان هوايي و ريل��ي دارد و با فتح 
هر قله قيمتي توسط دالر امريكا، هزينه هاي ناوگان 
به طرز ملموس��ي افزايش مي يابد و تمايل ايرالين ها 
و شركت هاي ريلي براي افزايش نرخ بليت هاي خود 
بيشتر مي شود، اما موارد و عوامل ديگري نيز در رشد 
قيمت هزينه س��فر يا حمل بار هوايي و ريلي دخيل 
هستند. ورود و حاكميت افراد غيرمتخصص در صنعت 
هواي��ي و  افزايش تمايل اين افراد براي بهره برداري از 
شرايط تحريمي و مشكالت اقتصادي يكي از عوامل 
موثر بر رش��د قيمت بليت هاي هوايي يا زمين گيري 
مصنوعي ناوگان هوايي به شمار مي رود. در اين حال، 
قيمت گذاري حمل بار و مسافر ريلي بيشتر از قيمت 
ترابري جاده اي نيز منجر به غيرجذاب شدن اين مود 
حمل و نقل براي مسافران و صاحب كاال شده است، به 
گونه اي كه مزيت رقابتي حمل و نقل ريلي در قياس با 

جاده اي در حال از بين رفتن است.

   بهانه زمين گيري ناوگان هوايي
آرمان بيات، كارش��ناس صنعت هوايي ب��ا بيان اينكه 
زمين گي��ري ناوگان ب��ه دليل تحريم ها و مش��كالت 
اقتص��ادي، بهانه اي براي افزايش ن��رخ بليت پروازها از 
سوي ايرالين هاست، گفت: امروز نزديك به ۳۳۲ فروند 
هواپيما در ناوگان هوايي تجاري كش��ور موجود است 
و تا س��ال ۱۴۰۶ با اتمام عمر عملياتي يا LOV برخي 
هواپيماهاي ناوگان موجود، نزديك به ۴۰ درصد ناوگان 
از چرخه عملياتي خارج مي شوند.بيات در گفت وگو با 
ايس��نا، با بيان اينكه صنعت هوانوردي و فرودگاهي از 
جمله صنايع پيشرفته و پيچيده است كه تخصص هاي 
مختل��ف در جوانب آن ديده مي ش��ود، اف��زود: محور 
مشترك اين صنعت قوانين و مقررات بين المللي است. 
در چنين شرايطي و با توجه به پيچيدگي هاي آن، نظارت 
و درك نظام حاكم به حداقل مي رسد و همواره مسبب 
عدم دخالت هاي باالدست و به انزوا رسيدن اين صنعت 
مهم ش��ده اس��ت.وي ادامه داد: از طرفي ديگر شرايط 
حاكم ب��ا تحريم هاي بين المللي و عدم تخصص برخي 
اشخاص، فرصتي براي سودجويي فراهم كرده كه منجر 
به فس��اد در پشتيباني و تداركات فني و تأمين قطعات 
شده است. در واقع منافع برخي از افراد در تداوم شرايط 
تحريم اس��ت.  اين كارشناس صنعت هوايي با اشاره به 
مشكالت كاهش ميزان عرضه صندلي حمل ونقل هوايي 
و افزايش بهاء و نرخ بليت پروازهاي داخلي در سال هاي 
گذشته بيان كرد: ميانگين ساالنه ضريب اشغال صندلي 
در حمل ونقل هواي��ي جهاني، بين ۷۳ ت��ا ۷۸ درصد 
است كه اين نرخ در ايران به بيش از ۹۵ درصد رسيده و 
نشان دهنده كمبود در ناوگان هوايي است. اين وضعيت 
عمدتا به منظور كاهش عرضه و افزايش س��هم بازار 
شركت هاي هواپيمايي است. از اين رو، در چنين حالتي 
رقابت در حمل ونقل هوايي شكل نخواهد گرفت و در 
نتيجه كيفيت حمل ونقل هوايي نيز رشد نخواهد كرد.

   علت بي ميلي به توسعه ناوگان؟
اين كارش��ناس صنع��ت هواي��ي خاطرنش��ان كرد: 
ش��ركت هاي فعلي و فعال هواپيمايي، عالقه اي براي 
توسعه ناوگان ندارند يا توان اقتصادي چنين اقدامي را 
ندارند و از طرفي افزايش استهالك سرمايه در اقتصاد 
تورمي با نرخ بهره بيش از ۲۰ درصد، توان سرمايه گذاري 

نقدي جهت تمل��ك ناوگان مطلوب و جوان را س��لب 
مي كند و لذا ش��ركت ها در صورت توس��عه ناوگان، به 
دنبال هواپيماهاي مس��ن ب��ا ارزش كمتر از ۵ ميليون 
دالر هستند. اگرچه محاسبات تحليلي نشان از آن دارد 
س��رمايه گذاري نقدي در ش��رايط فعلي، امكان خريد 
ناوگان باريك پيكر كمتر از ۱۷۰ صندلي تا ۱۵ ميليون 
دالر را توجيه پذير مي كند كه از جهات س��ن تقويمي، 

ناوگاني با ميانگين سني ۱۲ تا ۱۵ سال خواهد بود.
 

   نقش دالر در هزينه هاي حمل و نقل ريلي
در تحولي ديگر، مسعود باقري، كارشناس حمل ونقل 
ريلي با انتقاد از تعيين نرخ حمل و نقل با قطار توسط 
راه آهن در حالي كه بخش قابل توجهي از آن متعلق 
به بخش خصوصي اس��ت، گفت: عم��ده هزينه هاي 
نگهداري و تعمير ديزل ها وابس��ته به ن��رخ ارز بوده و 
تامين قطعات از خارج از كشور با وجود تحريم با هزينه 
غيرمتعارف همراه اس��ت. باقري اظهار كرد: شركت 
راه آه��ن ايران به عنوان يك ش��ركت دولتي و متولي 
راه آهن در كشور مس��تفاد از تبصره )۱( ماده ۶ قانون 
دسترس��ي آزاد به ش��بكه حمل ونقل ريلي بايد نرخ 
بهره برداري از شبكه ريلي را به گونه اي تعيين كند كه 
ضمن تأمين هزينه هاي بهره برداري از شبكه در بخش 
ريلي براي صاحبان كاال و س��رمايه گذاران نسبت به 
ديگر شقوق حمل ونقل داراي مزيت باشد؛ اما متاسفانه 
در سال هاي اخير شركت راه آهن بدون توجه به ماده 
قانون فوق االشاره و صرفاً با منطق اقتصادي كوتاه مدت، 
نسبت به تعيين تعرفه بهره برداري اقدام كرده و عماًل 
مزيت رقابتي حمل و نقل ريل��ي در قياس با جاده اي 

به طور كامل در حال از بين رفتن است.

   جاده معيار قيمت گذاري ريل
وي خاطرنشان كرد: فرايند نرخ گذاري شركت راه آهن 
در سال هاي اخير بدين صورت است كه با استخراج نرخ 
حمل جاده اي در مسيرهاي اصلي حمل ريلي، تعرفه 

بهره برداري راه آه��ن را به گونه اي تعيين مي كند كه 
نرخ حمل ريلي )مجموع تعرفه بهره برداري راه آهن و 
نرخ مالكانه( كاماًل نزديك به نرخ حمل جاده اي باشد 
و حتي در برخي مسيرهايي كه صاحبان كاال ناگزير از 
حمل ريلي هستند، نرخ حمل ريلي )در به در( باالتر از 

جاده اي نيز تعيين شده است.
اين كارشناس حمل ونقل ريلي ادامه داد: اين در حالي 
است كه در عموم كش��ورها و بر اساس سياست هاي 
كالن دولت ها نرخ حمل ريلي در مقايس��ه با جاده اي 
از مزيت باالتري برخوردار ب��وده و صاحبان كاال را به 
استفاده از حمل با شيوه ريلي ترغيب مي كنند. بخشي 
از اين تفاوت نرخ نيز به جهت جبران معايبي اس��ت 
كه حمل ريلي نس��بت به حمل جاده اي براي برخي 
صاحبان كاال داشته و در محاسبات انتخاب بين شيوه 
حمل ريلي و جاده اي آنها تاثيرگذار است. از جمله اين 
ويژگي ها -كه اتفاقًا براي صنعت حمل ريلي كشور ما 
پررنگ تر است- شامل كندي سير حمل ريلي در قياس 
با جاده اي، عدم اتصال ريل به مبادي و مقاصد و ضرورت 
حمل تركيبي، افت كيفي و كمي محموالت ناشي از 
ترانش��يپمنت هاي احتمالي و انعطاف پذيري اندك 

حمل ريلي در قياس با جاده اي مي شود.
باقري افزود: مقايس��ه نس��بت نرخ حم��ل ريلي به 
جاده اي براي هر تن-كيلومتر بار طي پنج سال اخير 
نشان دهنده افزايش اين نسبت به بيش از ۱۰۰ درصد 
بوده و بيانگر آن اس��ت كه متاسفانه در ايران برخالف 
بس��ياري از كش��ورها نرخ حمل ريلي در مقايس��ه با 
جاده اي باالتر بوده و عماًل راه آهن مزيتي براي اين شيوه 

حمل باقي نگذاشته است.
وي اظهار كرد: اين شيوه نرخ گذاري راه آهن اگرچه 
در كوتاه م��دت نيز اثر منفي خود را داش��ته و باعث 
خروج برخي از صاحبان كاال از ش��يوه ريلي به شيوه 
جاده اي شده و در حال حاضر برخي از مالكان واگن 
ب��ا كمبود بار مواجه ش��ده اند، اما اي��ن اثر منفي در 
ميان مدت و بلندمدت بس��يار بيش��تر خواهد شد و 

صنعت حمل بار ريلي را با مش��كل جدي كمبود بار 
مواجه خواهد س��اخت. توضيح آنكه در ميان مدت و 
بلندمدت صاحبان بار داراي سيستم هاي حمل ريل 
پايه از جمله بس��ياري از ش��ركت هاي فوالدي، در 
صورت تداوم اين شيوه نرخ گذاري راه آهن ناگزير به 
تغيير سيستم هاي خود از ريل به جاده خواهند شد.

اين كارش��ناس حمل ونقل ريلي با بيان اينكه تعيين 
تعرف��ه بهره ب��رداري راه آه��ن در س��ال ۱۴۰۱ براي 
بسياري از صاحبان كاالها و شركت هاي مالك واگن و 
نيز شركت هاي مالك ديزل با شگفتي بيشتري همراه 
بود، گفت: در اين سال راه آهن برخالف رويه سال هاي 
قبل بدون مش��ورت با بخش خصوصي و بدون لحاظ 
حق مالكانه عادالنه براي واگن هاي بخش خصوصي، 
با افزايش بيش از ۵۰ درصدي حق دسترس��ي )براي 
گروه هاي كااليي اصلي و ريل پسند( اقدام به سهم گيري 
از نرخ تمام شده حمل ريلي كرده و عماًل امكان افزايش 
درخور و متناسب با تورم را براي نرخ مالكانه شركت هاي 
ريلي غيرممكن كرد. باقري ادامه داد: با وجود مصوبه 
ش��وراي رقابت مبني بر ضرورت تعيين نرخ لكوموتيو 
توسط آن ش��ورا، راه آهن به روال سال هاي قبل اقدام 
به تعيين نرخ لكوموتيو -كه بخش قابل توجهي از آن 
متعلق به بخش خصوصي است- با افزايش ۳۵ درصدي 
نسبت به س��ال قبل كرده است. اين درحالي است كه 
عمده هزينه هاي نگهداري و تعمير ديزل ها وابسته به 
نرخ ارز بوده و تامين قطعات از خارج از كشور با وجود 
تحريم با هزينه غيرمتعارف همراه اس��ت، بنابراين در 
مقايسه با هزينه هاي حق دسترسي بايد با رشد بيشتري 
همراه مي شد. وي همچنين خاطرنشان كرد: به نظر 
مي رس��د راه آهن صرفًا بر اساس سياست روزمرگي 
و به جه��ت تامين هزينه هاي جاري خود سياس��ت 
نادرستي را در نرخ گذاري خدمات خود اتخاذ كرده 
و نهايتًا با ادامه اين روي��ه در ميان مدت و بلندمدت 
ضربات جبران ناپذي��ري را از منظر كمبود تقاضاي 
خدمات حمل ريلي به صنعت ريلي وارد خواهد كرد. 

در شهر

ادامه از صفحه اول
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امروز هم هواي پايتخت
آلوده است

در پنجمين روز متوالي، ش��اخص كيفيت هواي 
پايتخت روي عدد ۱۶۵ يعني بازه ناس��الم براي 
همه افراد جامعه – وضعي��ت قرمز- قرار گرفت. 
به گزارش مهر، بر اس��اس اعالم ش��ركت كنترل 
كيفيت هوا ديروز عصر ش��اخص آلودگي هواي 
پايتخت روي عدد ۱۶۵ يعني بازه ناس��الم براي 
همه افراد قرار دارد و طي ۲۴ ساعت قبل از آن نيز 
اين شاخص روي عدد ۱۴۲ يعني بازه ناسالم براي 
گروه هاي حس��اس قرار داشته است.آلودگي هوا 
از روز شنبه هفته جاري بر آسمان پايتخت سايه 
انداخته اس��ت به گونه اي كه طي ۵ روز گذشته 
مدارس و برخي از مراكز آموزشي تعطيل بودند و 
به صورت غيرحضوري برگزار شدند. بر اساس اين 
گزارش، پايتخت نش��ينان از ابتداي سال تاكنون 
۱۴۴ روز هواي قابل قبول، ۱۰۶ روز هواي ناسالم 
براي گروه هاي حساس، ۱۲ روز هواي ناسالم براي 
همه افراد جامعه، دو روز هواي بسيار ناسالم، دو 
روز ه��واي خطرناك و تنه��ا دو روز هواي پاك را 
تجربه كردند. در مقايس��ه با س��ال قبل پايتخت 
نشينان ۱۹۵ روز هواي قابل قبول، ۶۵ روز هواي 
ناسالم براي گروه هاي حساس، دو روز هواي پاك 
و ش��ش روز هواي ناسالم را تجربه كرده بودند. بر 
اين اس��اس، افراد مبتال به بيماري قلبي يا ريوي، 
سالمندان و كودكان بايد از فعاليت هاي طوالني 
يا سنگين خارج از منزل خودداري ورزند و افراد 
ديگر بايد فعاليت هاي طوالني يا س��نگين خارج 
از منزل را كاهش دهن��د. اين گزارش همچنين 
حاكي اس��ت، دي��روز عصر منطق��ه ۱۵ تهران با 
شاخص آلودگي ۱۹۲ آلوده ترين منطقه تهران و 
منطقه ۶ تهران با شاخص آلودگي ۱۴۸ كم ترين 
ميزان آلودگي را داشتند. بر اين اساس، وضعيت 
كيفيت هواي ته��ران در تمامي نق��اط به غير از 
منطقه ش��ش تهران در محدوده شهرك والفجر، 
قرمز شد. بر اساس اعالم شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران، براي روز پنجش��نبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱ 
پيش بيني مي ش��ود با افزايش نس��بي تندي باد 
تا صبح پنجش��نبه تا ح��دودي از ميزان غلظت 
آالينده ها كاسته خواهد شد، اگرچه با آغاز تردد 
خودروه��ا افزايش غلظت آالينده ه��ا و برقراري 
وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس در بيشتر 
مناطق دور از انتظار نخواهد بود. حاكميت شرايط 
پايدار ج��و و عدم وزش باد موث��ر در طول روز از 
پراكندگي آالينده ها جلوگيري خواهد كرد. اين 
شرايط جوي تا پايان وقت پنجشنبه ادامه خواهد 
داش��ت و با توجه به كاهش تندي ب��اد همراه با 
افزايش ترافيك شامگاهي، افزايش غلظت ذرات 
معلق و برقراري وضعيت ناس��الم و ناس��الم براي 
گروه هاي حساس در بيش��تر مناطق پيش بيني 
مي شود. شامگاه ديروز ش��اخص آلودگي هواي 
پايتخت روي عدد ۱۷۱ يعني بازه ناس��الم براي 

همه افراد قرار گرفت و قرمز شد.

 موانع پيش روي 
بازار سرمايه

 صنايع نظير پتروش��يمي ها، صنعت س��يمان و 
فوالد است. اگرچه چالش قطعي گاز در سال هاي 
گذشته نيز وجود داشته است و موضوع جديدي 
به ش��مار نمي رود، گذر از زمستان پيش رو قطعا 
ب��ر مي��زان تولي��د و هزينه هاي جانب��ي صنايع 
ذك��ر ش��ده تاثيرگذار اس��ت. صنعت خ��ودرو با 
وج��ود عملك��رد خنثي خ��ود در روز س��بز بازار 
سرمايه، چشم انداز مثبتي پيش روي خود خواهد 
داشت. در گزارش هاي مالي ماه هاي آتي دو غول 
خودروسازي به ويژه شركت ايران خودرو مي توانيم 
منتظر نرخ فروش نزديك به نرخ آزاد باشيم و اين 
به معني افزايش سود آوري و كاهش زيان انباشته 
آنهاست كه در ساليان متوالي فقط و فقط افزايش 

يافته است.

حفظ باغات با انتقال حق توسعه
مهدي عباس��ي، رييس كميس��يون شهرسازي 
شوراي شهر تهران درباره سرانجام طرح شوراي 
ش��هر براي حفظ باغات باقي مانده تهران گفت: 
طرحي در راستاي حفظ باغات باقي مانده تهران با 
تكيه بر حق انتقال توسعه در كميسيون شهرسازي 
ش��وراي ش��هر در حال بررسي اس��ت كه پس از 
بررس��ي در صحن و تصويب آن، اين طرح را براي 
تصويب نهايي در اختيار شوراي عالي شهرسازي 
ق��رار مي دهيم. رييس كميس��يون شهرس��ازي 
شوراي شهر تهران افزود: ما مي خواهيم به منظور 
حفظ باغات تهران از حق انتقال توس��عه استفاده 
كنيم، به اي��ن معنا كه حقوق مال��كان باغات در 
پالك هاي مس��تعد پذيرش، جبران ش��ود. او در 
گفت وگو با ايسنا درباره جزييات اين طرح با بيان 
اينكه در اين شيوه، باغات ارزشمند حفظ خواهند 
شد و از حق انتقال توسعه براي حفظ حقوق آنها 
استفاده مي شود، گفت: بر اين اساس پالك هايي 
كه داراي درخت ارزش��مند بوده يا در س��ه دهه 
گذش��ته باغ بودند و درخت ارزش��مند داشتند، 
اجازه ساخت و ساز ندارند چراكه اين پالك ها، باغ 
محسوب مي شوند. عباسي ادامه داد: در اين ميان 
برخي پالك ها نيز وجود دارند كه براساس تصاوير 
هوايي از س��ال ۵۸ و به قبل درختي نداشته و باغ 
نبودند اما بر اساس سند يا رأي كميسيون ماده ۱۲ 
اين پالك ها رأي باغ گرفتند در حالي كه درختي 
در آن نيست. با اين روش حقوق مالكان صاحبان 

باغات نيز حفظ مي شود.

ماجراي فروش خيالي بليت پرواز
در حالي كه يك سالي مي گذرد كه مسافران بخش 
هواي��ي در انتظار ابالغ »آيين نام��ه جديد حقوق 
مسافر« هستند اما برخي شركت هاي هواپيمايي در 
غياب اين غيبت طوالني، به تضييع حقوق مسافر 
ادامه مي دهند. به گزارش ايرنا، يكي از مس��افران 
شركت هواپيمايي كيش به تازگي در تماس با اين 
خبرگزاري درباره »سبد متنوع اما خيالي فروش 
بليت« از سوي اين شركت در مسير كيش گاليه 
كرد. وي توضيح داد: اكثر شركت هاي هواپيمايي 
در مس��ير جزيره كيش، روزانه يك يا دو پرواز در 
برنامه دارند؛ اما هواپيمايي كيش براي مشتريان 
پيش��نهادهاي زيادي را به نماي��ش مي گذارد كه 
در ابتدا دس��ت ش��ما را براي انتخاب ساعت و نوع 
صندلي در هر روز باز اس��ت و با خود فكر مي كنيد 
چه رقابت سالمي و چه ايرالين بزرگي كه توانسته 
با تامين هواپيما و ارايه بسته اي از سفر در ساعات 
صبح، عصر و شب خدمات سفر ارايه كند، اما به روز 
و ساعت پرواز خود كه نزديك مي شويد، حقيقت 
هم مشخص مي شود. وي به ايرنا مي گويد: تصميم 
گرفت��م با پ��رواز ۱۰ صبح كيش اير س��فر خود را 
در يكي از روزه��اي آذرماه انجام ده��م و بليت را 
تهيه مي كنم. از آنجايي كه كيش اير س��اعت هاي 
متنوعي در طول روز براي س��فر به جزيره كيش 
پيش��نهاد داده بود، در رقابت با ساير شركت هاي 
هواپيمايي جلب توجه كرده و موفق به جلب نظرم 
به عنوان مش��تري و فروش بليت شد. اين مسافر 
مسير تهران- كيش اضافه كرد: اما چند ساعت بعد 
از خريد بليت برايم پيامك ارسال شد كه پرواز هفته 
آينده شما از س��اعت ۱۰ صبح به ۱۵ عصر همان 
روز تغيير كرده است، البته اين همه ماجرا نيست؛ 
پررنگ شدن رقابت ناسالم اين شركت هواپيمايي 
با فروش بليت به مشتري در ساعتي كه هيچ پروازي 
ندارد، زماني آشكار مي شود كه تغيير ساعت پرواز 
براي بار دوم و س��وم هم ادامه پيدا كرد. هم زمان با 
ارسال پيامك و تغيير زمان پرواز، همچنان بليت 
ساعت ۱۰ و ساعت ۸ صبح در حال فروش بود. به 
گفته اين مسافر رفتار كيش ژ اير تداعي كننده اين 
موضوع اس��ت كه اين ايرالين اين استراتژي را در 
فروش بليت دارد كه مردم به دليل نياز به پرواز در 
ساعت هاي صبح، بليت را خريداري كنند و پس از 
خريد، به او اطالع مي دهد كه س��اعت پرواز تغيير 
پيدا كرده اس��ت و سفر در س��اعت ديگري انجام 
مي ش��ود. وي مي گويد: در چند نوبت اول، تصور 
مي كردم كه اين تغييرات اجتناب ناپذير است، اما 
به دليل تكرار چندباره اين ماجرا، متوجه شدم كه 
ظاهراً استراتژي فروش اين شركت بر اساس تقلب 
و فريب برنامه ريزي ش��ده است. بعد از روايت اين 
مسافر از فروش بليت در ساعتي كه پروازي از ابتدا 
وجود نداشت، اين سوال را مطرح كرد كه چرا دست 
ايرالين ها براي »فروش خيالي بليت پروازها« باز 
اس��ت و به راحتي با ارسال يك پيامك »تاخير« و 
نه »ابطال« سفر مي توانند مسافر را در ساعتي كه 
خود مي خواهند به مقصد برسانند. پاسخ اين سوال 
در آيين نامه فعلي حقوق مسافر وجود دارد؛ جرايم 
تاخير پروازي آنقدر ناچيز اس��ت كه ايرالين ها را 
براي تضييع حقوق مسافر ياري مي دهد. موضوعي 

كه بارها از سوي خبرگزاري ايرنا دنبال شد.

فعاليت تعاوني مسكن 
بدون مجوز ممنوع است

معاون وزير تع��اون، اعالم ك��رد: هرگونه فعاليت و 
ثبت نام در حوزه مس��كن، صرفًا با داش��تن مجوز از 
مراجع ذيصالح و رعايت همه مفاد قانون پيش فروش 
ساختمان و آيين نامه اجرايي آن امكان پذير است و 
غير از اين تخلف محسوب مي شود. به گزارش ايسنا، 
مهدي مسكني، معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، در جريان نظارت ميداني و بازديد 
س��رزده اي كه اخيرا از برخي ش��ركت هاي تعاوني  
عمراني انبوه س��از منطقه ۲۲ تهران داشته، سامانه 
جامع و هوش��مند بخش تع��اون را مهم ترين ابزار 
نظارت بر تعاوني ها ن��ام برده و نظارت پيش از وقوع 
تخلف را مقدم بر نظارت هاي بعدي دانس��ته است. 
وي معتقد است: براي انجام وظيفه درست در حوزه 
نظارتي بايد با حضور ميداني بر عملكرد و اجراي كامل 
قوانين نظارت شود تا با بررس��ي مشكالت و موانع 
پيش رو تخلفات در تعاوني ها به حداقل برسد. معاون 
امور تع��اون وزارت كار در عين حال نظارت ميداني 
بر تعاوني هاي مسكن و انبوه ساز را مورد تاكيد قرار 
داده و گفته است: هرگونه فعاليت و ثبت نام در حوزه 
مسكن، صرفًا با داش��تن مجوز از مراجع ذيصالح و 
رعاي��ت همه مفاد قانون پيش فروش س��اختمان و 
آيين نامه اجرايي آن امكان پذير اس��ت، در غير اين 
صورت تخلف محسوب مي شود. مسكني همچنين 
پايبندي تعاوني هاي عمراني ب��ه قانون و تطبيق و 
به روزرساني اساسنامه تعاوني هاي عمراني انبوه ساز 
در اسرع وقت را خواستار شده و گفته است: برابر ماده 
۴ قانون پيش فروش ساختمان، اجازه پيش فروش 
واحدهاي مس��كوني مس��تلزم حداقل ۳۰ درصد 
پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات است. بي ترديد 
نظارت ميداني، كارآمدتر از نظارت ابالغي و مكاتبه اي 
و تقويت كننده اعتماد عمومي است و آموزش حقوقي 
به تعاونگران مي تواند اولين گام نظارت بر تعاوني ها 
به شمار آيد. در حال حاضر مهم ترين مزيت سامانه 
هوشمند بخش تعاون اين است كه نيازي به حضور 
افراد در مجموعه نيست، بلكه همه فعاليت ها به شكل 
الكترونيك انجام مي شود. به گزارش ايسنا، سامانه 
جامع و هوشمند تعاون كشور با هدف ارايه خدمات 
غير حضوري به كليه مديران، اعضاي ش��ركت ها، 
بازرس��ان و اعضاي مربوط ب��ه اتحاديه هاي تعاوني 
راه اندازي شده و افرادي كه قصد استفاده از خدمات 
غير حضوري اين سامانه را دارند، مي توانند به نشاني 
taavoni.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام كنند.

مكانيسم تخريب مزيت رقابتي ريل با جاده چگونه كار مي كند؟ علت ضريب اشغال باالي ظرفيت پروازها چيست؟

از خرابي ۴۴ درصدي شريان هاي جاده اي تا خطر فرونشست فرودگاه ها

ماجراي قطارهاي خالي و هواپيماهاي ُپر

چالش هاي نگهداري سرمايه هاي ملي در حمل و نقل
در جلسه نگهداش��ت ابنيه و زيرساخت هاي حمل و 
نقل، عنوان شد ۴۴ درصد ش��ريان هاي حمل و نقل 
داراي خرابي متوس��ط تا شديد هستند، همچنين با 
وجود ارزش ۳۰۰۰ هزار ميليارد توماني زيرساخت ها 
در بخش جاده اي كش��ور، به طور متوسط ۴.۳ درصد 
از اين رقم بايد ساالنه صرف نگهداري از اين مجموعه 
شود اما نمي ش��ود و حدود يك دهم اين مبلغ در اين 

حوزه هزينه مي شود.
به گزارش ايس��نا، با توجه به اهميت موضوع حفظ و 
نگهداري ساختمان ها و زيرساخت هاي حمل و نقل 
به عنوان بخش بزرگي از س��رمايه هاي ملي، نشست 
شوراي تخصصي دفتر مطالعات امور زيربنايي مركز 
پژوهش هاي مجلس با محوريت نگهداش��ت ابنيه و 

زيرساخت هاي حمل و نقل در اين مركز برگزار شد.
در اين جلسه نمايندگاني از حوزه هاي مختلف حمل 
و نقل كش��ور اعم از س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كشور، ش��ركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران، شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سازمان 
بنادر و دريانوردي ايران، ش��ركت س��اخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كش��ور و جمعي از اس��تادان 
دانش��گاهي حضور داشتند كه به بيان نقطه نظرات و 

چالش هاي حوزه هاي تخصصي خود پرداختند.
عليرضا رهايي، مديركل دفتر مطالعات زيربنايي مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين جلسه با توجه به اهميت 
موضوع، عنوان كرد: امروزه ساخت و راه اندازي خطوط 
حمل و نقل هزينه بسيار زيادي در بر دارد و همين امر 
سبب شده است كه زيرساخت هاي حمل و نقل اعم 
از زميني، دريايي و هوايي ج��زو دارايي هاي مهم هر 
كشور به شمار آيند.وي افزود: حفظ اين سرمايه هاي 
ارزشمند، نيازمند تدوين برنامه اي منسجم و هدفمن�د 
چه در زمينه س���اخت و چه به منظور به�ره برداري 

و نگه��داري از آنها اس��ت.مديركل دفت��ر مطالعات 
زيربنايي مرك��ز پژوهش هاي مجل��س، در تبيين 
ارزش زيرس��اخت هاي حمل و نقل كش��ور، گفت: 
طبق ب��رآورد موجود ارزش زيرس��اخت ها فقط در 
بخش ج��اده اي حدود ۳۰۰۰ ه��زار ميليارد تومان 
است كه بنا به استانداردهاي جهاني بايد ۳ تا ۶ درصد 
آن صرف امور نگهداشت زيربناها شود ولي تاكنون 
حدود ۱۰ درصد اين اعتبارات تخصيص پيدا كرده 
است. در همين راستا الزم است جايگاه ويژه اي براي 
اين مبحث در قانون پنجساله برنامه هفتم توسعه و 
بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود.عليرضا سياهپور 
مديركل نگهداري راه و ابنيه فني سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي نيز در اين نشست عنوان كرد: در 
حال حاضر، طول راه هاي برون شهري اعم از آزادراه، 
بزرگراه، راه اصلي، فرعي و روستايي در كشور حدود 
۲۹۳ هزار كيلومتر اس��ت كه ارزش مجموع آن در 

حدود ۲۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.

   خرابي 44 درصد شريان هاي حمل و نقل 
وي اف��زود: نگهداري س��االنه از زيرس��اخت ها طبق 
اس��تاندارد هاي جهاني نياز به اعتباري در حدود ۳ تا 
۶ درصد ارزش دارايي هاي زيرساختي دارد. مجموع 
دارايي هاي س��رمايه اي حوزه حم��ل و نقل جاده اي 
بالغ بر ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه 
به طور متوسط ۴.۳ درصد از اين رقم بايد ساالنه صرف 
نگهداري از اين مجموعه شود. بر اساس نتايج تحليل 
سال ۱۴۰۱، حدود ۵۶ درصد راه هاي شرياني داراي 
خرابي كم يا بدون خرابي و باقي مانده آنها داراي خرابي 
متوسط تا شديد گزارش شده اند.مديركل نگهداري راه 
و ابنيه فني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، با 
بيان اينكه ساالنه حدود ۱۳ درصد رويه شبكه راه هاي 

ش��رياني و اصلي كش��ور وارد محدوده خرابي شديد 
و متوسط مي ش��ود، گفت: بر اساس خروجي سامانه 
مديريت روسازي، بهس��ازي و نگهداري رويه راه هاي 
ش��رياني و اصلي با فرض تامين ۱۴۵۰ هزار تن قير، 
حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است كه 

ميزان در دسترس آن كمتر از ۱۰ درصد است.
وي با بيان اينكه در حوزه نگه��داري ابنيه فني راه ها 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور متولي 
نگهداري و تعمير بالغ بر ۳۶۰ هزار دستگاه پل و آبرو 
و ۳۹۴ دستگاه تونل به طول ۲۲۰ كيلومتر در سطح 
كشور است، توضيح داد: ارزش كل دارايي هاي موجود 
در حوزه زيرساخت هاي ابنيه فني راه هاي كشور بالغ 
بر ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است. در حالي كه در سال 
ج��اري اعتبار نگهداري و تعمي��رات ابنيه فني صرفا 
حدود ۷۰۰ ميليارد تومان بوده اس��ت كه حدود يك 
دهم درصد از ارزش دارايي ه��ا و معادل ۵.۶ درصد از 
كل اعتبارات مورد نياز معادل حداقل ۱۲۵۰۰ ميليارد 
تومان است.سياهپور با توجه به محدوديت اعتبارات 
در سال هاي اخير و همچنين انباشت خسارات سيل، 
يادآور شد: رويكرد سازمان راهداي و حمل و نقل براي 
حفظ پل ها به سمت تعميرات اضطراري و گران قيمت 
سوق داده شده اس��ت در صورتي كه بايد نگهداشت 
پيشگيرانه و به هنگام ابنيه فني مالك عمل قرار گيرد.

مصطفي داوودي، مع��اون فني و زيربنايي راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران، نيز در اين جلسه عنوان 
كرد: طول كل خطوط شبكه ريلي كشور حدود ۱۵ 
هزار كيلومتر اس��ت كه با در نظر گرفتن سازه هاي 
فني متعدد اع��م از تونل، پل، ترانش��ه، گالري و ... 
به بي��ش از ۲۲۰۰۰ كيلومتر مي رس��د.وي افزود: 
نگهداري و تعميرات شبكه خطوط حمل و نقل ريلي 
كشور در دو بخش خط و سازه هاي فني و ارتباطات و 

عالئم الكتريكي آن هم صرفا در قسمت هاي بحراني 
و الزام آور س��االنه اعتباري بالغ ب��ر ۶۰۰۰ ميليارد 
تومان بر اس��اس حفظ حداقل ضريب ايمني سير و 

حركت و حذف نقاط بحراني نياز دارد.

   ۹۰ درصد كمبود اعتبار 
داوودي با بيان اينكه ميزان اعتبار مورد نياز براي بهسازي، 
نوس��ازي و نگهداري خطوط راه آهن ۱۱۰ هزار ميليارد 
ريال است، گفت: صرفا ۱۱ هزار ميليارد ريال آن تامين 
ش��ده اس��ت و حدود ۹۰ درصد كمبود اعتبار در زمينه 
بهس��ازي و نگهداري ش��بكه ريلي وجود دارد.نماينده 
سازمان بنادر و دريانوردي ايران نيز در اين جلسه با بيان 
اينكه ۳۸ كيلومتر اسكله در بنادر كشور وجود دارد، تصريح 
كرد: در بودجه س��ال ۱۴۰۱ صرفا ۵۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است، در حالي كه پيش بيني 

نياز موجود برابر با يك هزار ميليارد تومان اعتبار است.

   خطر فرونشست فرودگاه ها
علي رس��تمي، مش��اور امور عمراني مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي اي��ران نيز با توجه به مبحث 
فرونشس��ت و تهديدهاي پيش روي فرودگاه ها و ابنيه 
مرتبط با آن، خاطرنش��ان كرد: نياز اس��ت متناس��ب با 
نوع س��ازه، وضعي��ت آب و هوايي و ن��وع بهره برداري و 
زمان ساخت، دس��تورالعمل يا پيوست ويژه نگهداري و 
مقاوم سازي براي سازه ها و ساختمان هاي مختلف تهيه 
گردد.در ادامه اين نشست مباحثي در خصوص اهميت 
نگهداري و لزوم تدوين دس��تورالعمل هاي بهره برداري 
و نگهداري از س��اختمان ها و زيرساخت ها و همچنين 
ضرورت وجود سامانه هاي برخط و هوشمند براي هشدار و 
كنترل زيرساخت ها جهت جلوگيري از خسارات احتمالي 

ناشي از عدم نگهداشت مناسب و به موقع، عنوان شد.



اولتيماتوم اخير شوراي عالي فضاي مجازي به متا و فرصت 
10 روزه براي معرفي نماينده در ايران، احتمال فيلتر دايمي 
اينستاگرام و واتس اپ را قوت بخشيده است. درخواستي كه 
پيش از اين به صورت جدي در طرح صيانت پيگيري مي شد. 
اكنون يك هفته از نامه نگاري مركز ملي فضاي مجازي با 
متا مي گذرد و حرف هاي ضد و نقيضي در اين باره مطرح 
شده است؛ در حالي كه روز گذشته وزير ارتباطات گفت كه 
مركز ملي فضاي مجازي هنوز پاسخي از متا دريافت نكرده 
است. زارع پور اعالم كرد بنابر پيگيري هايش از مركز ملي 
فضاي مجازي، هنوز شركت متا پاسخي به نامه نگاري 

انجام شده و درخواست معرفي نماينده نداده است.
مركز ملي فضاي مجازي چهارشنبه 16 آذر ماه اعالم كرد 
با مديرعامل شركت متا نامه نگاري كرده است. در اين نامه 
رسمي ضمن اعتراض به نقش پلتفرم هاي اين شركت در 
ناآرامي هاي اخير و عدم پاسخگويي به نامه هاي پيشين، 
حداكثر 10 روز به متا مهلت داده ش��ده است تا نماينده 
رسمي مس��ووليت پذير مس��تقر در ايران را معرفي كند. 
آن طور كه در اين نامه آمده، معرفي نماينده ش��رط ادامه 
فعاليت اينستاگرام و واتس اپ در ايران است؛ خواسته اي 
كه پي��ش از اي��ن به صراحت در ط��رح صيانت پيگيري 
مي شد. يك هفته از نامه نگاري مركز ملي فضاي مجازي 
با مديرعامل متا مي گذرد و طي روزهاي گذشته گذشته 
حرف هاي ضد و نقيضي در اين باره به گوش مي رسد. عيسي 
زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در حاشيه جلسه 
روز گذشته هيات دولت درباره اين نامه نگاري گفت: »در 
مورد اين موضوع بنده اطالعي ن��دارم، چون نامه را مركز 
ملي فضاي مجازي زده اس��ت. صبح از اين مركز پيگيري 
كردم و گفتند هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.« به گفته 
وي، اينستاگرام و واتس اپ در عمده كشورهايي كه جزو 
پلتفرم هاي غالب هستند، دفتر نمايندگي دارند و قواعد آن 
كشور را پذيرفته اند. اين در حالي است كه جواد نيك بين، 
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي روز سه 
شنبه گفته بود طبق گزارش هاي داده شده، به احتمال زياد 
اينستاگرام و واتس اپ به ايران مي آيند: »تا جايي كه مطلع 
هستم، به اجمال شرايط ايران را قبول كرده اند.« زارع پور 
در واكنش به اين سخنان نماينده مجلس گفت: »ما چنين 
خبري نداريم و چيزي به ما واصل نش��ده است. صحبتي 
كه اين روزها از س��وي يكي از نمايندگان مجلس مطرح 
شده بود، ظاهراً حدس و گمان است.« البته شب سه شنبه 
نيك بين در مصاحبه اي جديد با تجارت نيوز گفت آمدن 
اينستاگرام به ايران در حد رايزني است: »اين رايزني ها هم 
به صورت تلفني و هم به صورت حض��وري، از طريق نهاد 

مربوطه در ايران با نهاد مربوطه در آن كشور است.«

    نماينده مخالف طرح صيانت: اينستاگرام 
در حوادث اخير با دشمن همكاري كرد

در اين ميان اعالم ش��د رش��يدي كوچي ك��ه از مخالفان 
سرسخت طرح صيانت بود به نوعي از فيلتر اخير اينستاگرام 
حمايت كرد. رشيدي كوچي كه از مخالفان سرسخت طرح 
صيانت بود به نوعي از فيلتر اخير اينستاگرام حمايت كرد. او 
با بيان اينكه اين پلتفرم در حوادث اخير با دشمنان همكاري 
كرده است، گفت اينستاگرام حتي پروتكل هاي خود را در 
ايران زير پا گذاشت. جالل رشيدي كوچي، نماينده مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با انتخاب در پاسخ به اين سوال 
كه اين نامه آيا مقدمه اي براي فيلتر دايمي اينس��تاگرام و 
واتس اپ اس��ت، گفت: »من اين نامه را نخوانده ام و االن از 
شما مي شنوم؛ نمي دانم در متن چه بوده؛ آيا قيد شده است 
كه اگر نماينده اي نداشته باشند، شبكه هاي اجتماعي باز 
مي ماند يا بسته؟ آنچه مشخص است، اين است كه با توجه 
به گفته مسووالن مربوطه، شوراي عالي فضاي مجازي و 
شوراي عالي امنيت ملي فيلترينگ اين دو شبكه مربوط به 
ناآرامي هاي اخير بوده است.« او كه از مخالفين سرسخت 
طرح صيانت بود و به اين واسطه در ميان كاربران توييتر و 

اينستاگرام شناخته شد، از رفتار اخير اينستاگرام انتقاد و 
خاطر نشان كرد: »ناگفته نماند كه اينستاگرام در اين زمينه 
كمال همكاري را با دشمنان كشور داشت؛ حتي شاهد بوديم 
كه صفحاتي را كه بيشترين تحريك و تشويق به خشونت 
مي كردند، مانع فعاليتش��ان نش��د. در واقع اگر ما داريم از 
موازيني دفاع مي كنيم، بايد همه جانبه آن را ببينيم. اين در 
حالي است كه ما مي بينيم اينستاگرام در تركيه بالفاصله بعد 
از عمليات تروريستي، تقريباً همكاري كاملي را با مسووالن 
اين كشور داشته است.« رشيدي معتقد است اينستاگرام 
حتي پروتكل هايي كه خود در مورد خش��ونت تدوين 
كرده بود را در اين مدت زير پا گذاشته است: »وقتي در 
فضاي كشور ما قرار گرفتند، با اين هدف كه در ايران دارد 
براندازي مي شود، اين قوانين را زيرپا گذاشتند.« او با ابراز 
تأسف از اينكه به دليل عدم برنامه ريزي، خيلي از افراد در 
همين شبكه فعاليت اقتصادي دارند، اظهار داشت كه 
اگر قرار است اقدامي انجام شود، بايد اين مهم را مدنظر 
داد كه عده اي از طريق اين فضا درآمد كسب مي كنند: 
»در عين حال كه نگاه ما به امنيت ملي بايد كامل و دقيق 

باشد، بايد در حوزه اقتصادي هم توجه داشته باشيم.«

    فيروزآبادي: شبكه هاي اجتماعي 
باعث چندقطبي شدن جامعه  شده اند

همچنين ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي در اظهارنظري، مديريت شبكه هاي اجتماعي توسط 
امريكايي ها را موجب »قطبي شدن جامعه« دانست و گفت: 
مردم بايد توجيه شوند تا درگير چالش هاي تصنعي عليه 
دين، فرهنگ و جامعه نش��وند. فيروزآبادي روز گذشته در 
مراسمي در مورد مديريت شبكه هاي اجتماعي توسط امريكا 
گفت: مديريت شبكه هاي اجتماعي كه در ايران فعال است 
توسط امريكايي ها صورت مي گيرد كه همين امر باعث شده 
تا بر اساس سياست هاي اعمالي در آن باعث مساله سازي در 
جامعه و در نهايت با تعميق آن منجر به قطبي  شدن جامعه 
شوند كه اتفاق هاي اخير در همين راستا در اين فضا صورت 
گرفته است. فيروزآبادي ادامه داد: در اين سكوها، شبكه ها 
به شكلي طراحي ش��ده كه صداها موجب پژواك يكديگر 
شوند و گروه هاي همس��ان تجميع و تقويب شوند كه اين 
گروه بندي ها باعث ايجاد قطبي سازي و دسته بندي مردم در 
جامعه مي شود. همچنين ايجاد حباب از ديگر پديده هايي 
است كه در اين فضا تعميق ايجاد مي كند. او همچنين گفت: 
با بزرگ نمايي اتفاق هاي اخير و قطبي سازي فضا به دنبال 

تجزيه سازي جامعه هستند كه بايد در اين فضا مردم توجيه 
شوند تا درگير چالش هاي تصنعي آنها عليه دين، فرهنگ و 
كليت جامعه توسط صاحبان سكوها نشوند. دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي در انتها گفت: بايد از طريق نخبگان 
و انتشار مطالب صحيح در فضاي مجازي قلمروسازي 
كنيم و براي اين مهم نياز به همت عالي ملي در كشور 

بوده و بايد تمامي آحاد جامعه نقش داشته باشند.

    دسترسي به فضاي مجازي حق مردم 
و صيانت از آنها وظيفه دولت است

دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور همچنين در نخستين 
كارگروه هم انديشي دبيران شوراي فضاي مجازي استان ها 
تاكيد كرد: توسعه زيرساخت ها براي دسترسي تمامي آحاد 
مردم به فضاي مجازي در كش��ور حق طبيعي آنهاست تا 
بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند و وظيفه دستگاه هاي 
اجرايي و دولت است كه از حقوق مردم در اين فضا صيانت 
ك��رده و از خطرات و آس��يب هاي آن جلوگي��ري كنند. 
فيروزآبادي با تاكيد بر اهميت نقش شوراهاي فضاي مجازي 
در استان ها گفت: شوراهاي فضاي مجازي در استان هاي 
كشور در راستاي گسترش فضاي مجازي در تمامي ابعاد 
زندگي مردم و نياز كشور به فعاليت ناظري هوشمند در اين 
حوزه به صورت بومي تشكيل ش��ده و به زودي آيين نامه 
آن در صحن شوراي عالي فضاي مجازي كشور به تصويب 
خواهد رسيد. وي با اشاره به اهميت نقش فضاي مجازي در 
اس��تان ها در حوزه هاي هوش مصنوعي و IOT )اينترنت 
اشياء( افزود: با توجه به اينكه فضاي مجازي پيشران توسعه 
كش��ور درحوزه هاي مختلف همچون علمي، اقتصادي و 
همچنين سبك زندگي مردم است بايد از فرصت هاي آن 
استفاده كرد و برهمين اساس نياز است كه استان ها نگاه 

توسعه اي همه جانبه به فضاي مجازي داشته باشند.

    نماينده مجلس: براي صفحه اينستاگرام 
مجلس هم از فيلترشكن استفاده مي كنيم

البته در اي��ن ميان نمايندگان مخالف��ان فيلترينگ هم 
همچنان وجود دارند. ذبيح اهلل اعظمي ساردويي، نماينده 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به سرعت پايين اينترنت و 
وضعيت پلتفرم هاي داخلي، گفت حتي براي اس��تفاده از 
صفحه اينستاگرام مجلس هم بايد از فيلتر شكن استفاده 
كنيم. ساردويي درباره افزايش خريد و فروش فيلترشكن، به 
خريد و فروش آن حتي در بقالي ها اشاره كرد. اين نماينده 

مجلس در گفت وگو خود با شفقنا با تأكيد بر اينكه وضعيت 
سرعت اينترنت اصالً مطلوب نيست، گفت: »سرعت اينترنت 
به شدت پايين است؛ به طوري كه حتي كار كردن با ايميل يا 
پلتفرم هاي داخلي هم با مشكل مواجه هستند. زماني هم كه 
از وزير ارتباطات در خصوص زمان افزايش سرعت اينترنت 
يا رفع فيلترينگ س��وال مي پرسيم، توپ را به زمين ساير 
وزارتخانه ها، از جمله وزارت كشور مي اندازد كه قابل قبول 
نيست.« او با تأكيد بر اينكه وزير ارتباطات بايد فكري اساسي 
در اين خصوص داشته باشد، گفت: »در غير اين صورت بعد 
از تعطيالت مجلس، طرح سوال خواهم داشت و قطعاً امضا 

هم به اندازه كافي براي اين سوال جمع آوري خواهد شد.«

    وزير بايد نسبت به سرعت اينترنت 
واكنش نشان دهد

اين نماينده مجلس در ادامه توضيح��ات خود با گاليه 
از بي توجهي وزير ارتباطات نس��بت به كاهش سرعت 
اينترنت، گفت: »من فكر مي كنم يا وزير از اين وضعيت 
خبر ندارد يا اطالعاتش كافي نيس��ت. شما حتي اگر به 
بقالي ها هم مراجعه كنيد، در كنار تبليغات ماست شيرين، 
تبليغات فروش فيلتر شكن را هم مي توانيد ببينيد.« او 
گفت: »با اينكه فيلترينگ پلتفرمي مانند اينستاگرام باعث 
كاهش آمار بازديدكنندگان آن شده، اما االن اين تعداد رو 
به افزايش است؛ زيرا همه مردم به دنبال نصب فيلترشكن 
هس��تند؛ بنابراين وزير ارتباطات بايد فكري به حال اين 
مساله بكند.« اعظمي ساردويي با بيان اينكه راه حل مسائل 
كشور، فيلتر كردن نيست، گفت: »كساني كه به هر دليلي 
به دنبال استفاده از پلتفرم ها هستند، راه آن را پيدا مي كنند؛ 
ضمن اينكه اگر هدف تقويت پلتفرم هاست، غير از يك يا دو 
مورد، بقيه آنها سرويس دهي بسيار ضعيفي دارند. توصيه 
ما اين است كه پلتفرم هاي داخلي، خصوصًا آنهايي كه 5 
سال پيش يارانه هاي زيادي گرفته اند، بايد به فكر تقويت 
زيرس��اخت ها باش��ند، در غير اين صورت به محض رفع 
فيلترينگ پلتفرم هاي خارجي، مردم قطعاً به سراغ استفاده 
از آنها خواهند رفت.« او در بخش ديگري از توضيحات 
خود به هوش و ذكاوت ايراني ها اشاره كرد و گفت: »هوش 
ايراني ها بسيار باالست و نخبگاني كه توانستند پهپاد 
امريكا را زمين بنشانند، يعني قدرت ساخت پلتفرم هاي 
بسيار بهتر از انواع خارجي را هم دارند؛ اما عدم انجام اين 
كار نشان مي دهد كه اين يارانه هايي كه به پلتفرم هاي 

داخلي داده اند، در جاي ديگري هزينه شده است.«
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خطر رسيده به نقطه غيرقابل 
بازگشت 

 اين روند فزاينده نقدينگي خودش را در افزايش 
نرخ ارز، گراني مس��كن، التهابات بورس، گراني 
خودرو و سكه نشان مي دهد. همه اين اعداد چه 
مي گويند؟ يعني مردم بايد آرزوها و آينده خود را 
فراموش كنند و فقط به دنبال زنده ماندن باشند. 
وقتي اعتبار بازار )مثال بازار ارز( خدشه دار شود و 
نرخ ارز روند صعودي مستمر داشته باشد، ممكن 
اس��ت، اقتصاد به روند غيرقابل بازگشت برسد. 
آنچه كه باعث مي شود دولت ها كنترل بازار را تا 
حدي در دست داشته باش��ند، اعتبار عمومي و 
مشاركت مردم شان است. اين روزها تصميمات 
بانك مركزي به گونه اي است كه فعاالن اقتصادي 
را از آينده مي ترساند. بسياري از فعاالن اقتصادي 
دارايي خود را وارد بازارهاي كشورهاي خارجي 
كرده اند. دولت هم انگار متوجه نيس��ت كه اين 
وضعي��ت در ادامه چ��ه مش��كالتي مي آفريند. 
روس��اي بانك هاي مركزي در ايران طي سال ها 
و دهه ها هر كدام وعده هايي داده اند )و همچنان 
نيز مي دهند( بدون اينكه به اجراي اين وعده ها 
فكر كنند. در اين دولت هم در سال اول تشكيل 
كابينه، ن��رخ ارز از 24ه��زار تومان ب��ه بيش از 
38هزار تومان رس��يده است. اين ميزان افزايش 
نرخ ارز در ميان دولت هاي گذشته بي سابقه است. 
در دولت يازدهم در س��ال ابتدايي مهار مناسبي 
در نرخ ارز وجود داشت. اما رفته رفته با بازگشت 
تحريم ها از سال 97 رش��د دالر آغاز شد. اما اين 
دولت در همان سال نخست فعاليت هايش دالر 
را به شدت نوساني كرده است. همه اين گزاره ها 
نش��ان مي دهد كه ما به يك رون��د اصالحي در 

اقتصاد نياز داريم. 
اقتصاد ايران با روش هاي فعلي هيچ سرانجامي 
نخواهد داش��ت. مش��خص نيس��ت مسووالن و 
تصميم سازان تا كجا اين مسير را ادامه مي دهند؟ 
چ��ه اتفاقي بايد بيفتد تا آنها متوجه ش��وند بايد 
راهبردها و تاكتيك هاي متفاوتي بينديش��ند؟ 
اي كاش اين پاس��خ ها را داشتيم تا مي توانستيم 

تصويري از آينده ارايه كنيم.

 مشكالت اقتصادي 
و دعواهاي سياسي

اختالفات سياس��ي ميان دولت و مجلس در تمام 
سال هاي گذشته باعث شده همراهي قابل تاملي در 
بسياري از سياست هاي كالن شكل نگيرد و همين 
موضوع كار را براي پيشبرد اهداف اقتصادي دشوار 
كند. در واقع يكي از موضوعاتي از سال قبل مطرح 
ش��د، بحث كاهش اختالف ها به نفع مردم بود. در 
سال هاي گذشته همواره اختالف نظرهايي ميان 
قوه ه��اي مختلف از جمله دول��ت و مجلس وجود 
داشت و همين موضوع پيگيري برخي سياست ها 
را دش��وار مي كرد اما از سال گذش��ته اين اميد به 
وجود آمد كه الاقل با كاهش اختالف نظرها، امكان 
دستيابي به اهداف كالن فراهم شود اما متاسفانه 
به نظر مي رسد همچنان توجه به مسائل سياسي 
و حاشيه اي در صدر برنامه هاست. مشكالتي مانند 
تورم گس��ترده و طوالني، رش��د اقتصادي پايين، 
جذب محدود س��رمايه گذاري و دشواري هايي كه 
در توليد وجود دارد، مس��ائل كالني هس��تند كه 
ارايه راهكار براي آنها نياز به يك همراهي جمعي و 
نگاه همه جانبه دارد. در واقع در اين حوزه ها ما بايد 
با كنار زدن اختالفات، با رس��يدن به نگاهي كالن، 
كارشناسي و استفاده از تجارب سال هاي گذشته، 
اقداماتي را در دستور كار قرار دهيم كه بتوانند شرايط 
سخت فعلي را تغيير دهند. در غير اين صورت و تا 
زماني كه اختالفات سياسي و شعارهاي غير اجرايي 
محوريت داش��ته باشند، ما بايد انتظار آن را داشته 
باشيم كه مشكالت به جاي خود باقي بمانند و هيچ 

راهكار تازه اي پيدا نشود.

مافياي آب 
به دنبال تخريب سد چم شير 

 2 ميليارد متر مكعب آب را فراهم مي كند. اين پروژه 
عظيم به عنوان بزرگ ترين س��د بتني غلتكي غرب 
آسيا در مقابل راهكاري قرار دارد كه معتقد است، بايد 
اجازه داد، آب اين رودخانه از كنار مراكز جمعيتي گذر 
كرده، به دريا ريخته و شاخص شوري آن حداقل 10 
برابر شود، سپس ما با صرف هزينه  3 يورويي براي هر 
متر مكعب اين آب را ش��يرين كرده و با انرژي بسيار 
بار ديگر به مراكز جميعيت برسانيم. به معناي ديگر، 
سد چم شير سبب شده تا معادل 2 ميليارد متر مكعب 
آب طي هر سال از تقاضاي پروژه هاي شيرين سازي 
و انتقال آب از دريا كاسته ش��ود كه ضرري معادل 6 
ميليارد يورو در هر س��ال براي آنه��ا به همراه خواهد 
داشت.  عالوه بر اين، طرح شيرين سازي و انتقال آب 
از دريا، هسته هاي پيگيري سياسي بسيار قوي  و قابل 
توجهي دارد كه احتماال از اتخاذ تصميم هاي جايگزين 

پروژه شيرين سازي راضي نباشند. 

  آيا مافياي آب با ارايه اطالعات غلط 
از تخريب سد چم شير منتفع مي شوند 

در چنين فضايي هيچ بعيد نيست كه اين هسته هاي 
سياس��ي با ارايه اطالعات غلط به يك��ي از قوي ترين 
قوه هاي رسانه اي كشور، يعني فعاالن محيط زيستي، 
زمينه تخريب سد چم ش��ير را مهيا كرده و به عبارت 
ديگر با هرس��ال تعويق در آبگي��ري همچنان بازار 6 
ميليارد دالري فروش آب را براي خود زنده نگه دارند. 
به معناي ديگر، فضاي كارشناسي كشور بايد اين سوال 
را از خود بكند، چرا بايد با اطالعات غلط متعدد، زمينه 
تخريب سدي فراهم شود كه دقيقا راهكاري جايگزين 

براي پيگيران پروژه انتقال آب از دريا است. 

كمك ۱۴۳ميليارد دالري چين
 به شركت هاي تراشه سازي 

به گفت��ه 3 منب��ع آگاه چين تصمي��م دارد بيش 
از يك هزار ميلي��ارد يوان )مع��ادل 143 ميليارد 
دالر( براي پشتيباني از صنعت نيمه رساناي خود 
سرمايه گذاري كند. به گزارش خبرگزاري مهر به 
نقل از رويترز، اين گامي مهم به سمت خودكفايي 
در حوزه تراش��ه و مقابله ب��ا اقدامات امريكا جهت 
كند كردن پيشرفت هاي فناوري اين كشور است. 
دولت پكن تصمي��م دارد براي قدرت بخش��ي به 
توليد نيمه رس��انا و فعاليت هاي تحقيقاتي در اين 
زمينه، بزرگ ترين بسته مشوق خود را طي 5 سال 
و به طور كلي به ش��كل يارانه و اعتبار مالياتي ارايه 
كند. به گفته 2 منبع آگاه اين طرح به زودي و از سه 
ماهه نخست سال آينده ميالدي )2023 ميالدي( 
اجرايي مي شود. بخش اعظم كمك مالي به شكل 
يارانه خريد تجهيزات نيمه رساناي داخلي به وسيله 
ش��ركت هاي چيني )به طور كلي واحدهاي توليد 
نيمه رسانا( است. چنين شركت هايي مي توانند تا 
20 درصد هزينه خريد را يارانه دريافت كنند. برنامه 
پشتيباني مالي چين در حالي اجرا مي شود كه وزارت 
بازرگاني امريكا در اكتبر سال جاري ميالدي قوانين 
وس��يعي تصويب كرد كه احتمااًل اجازه نمي دهد 
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و مراكز داده هاي تجاري 
به محصوالت مختلف از جمله تراشه هاي پيشرفته 

هوش مصنوعي دسترسي يابند.

اليحه ممنوعيت تيك تاك 
در امريكا ارايه شد

ماركو روبيو س��ناتور امري��كا دي��روز اليحه اي با 
پشتيباني دو حزب دموكرات و جمهوري خواه براي 
ممنوعيت اپ تيك تاك ارايه كرد. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، به اين ترتيب فش��ارها بر بايت دنس 
)مالك تيك تاك( دوباره افزايش يافته و امريكا بيم 
آن دارد ك��ه از اين اپ براي جاسوس��ي عليه مردم 
امريكا و سانسور محتوا اس��تفاده شود. دفتر روبيو 
اعالم كرد طبق اين اليحه تم��ام تراكنش ها با هر 
شبكه اجتماعي كه تحت تاثير چين و روسيه باشد، 
مسدود خواهد شد. عالوه بر آن يك اليحه همراه آن 
به مجلس نمايندگان ارايه شده كه مايكل گالگر و 
راجا كريشنامورتي از آن پشتيباني مي كنند. اليحه 
مذكور در حالي ارايه مي شود كه تالش دولت ترامپ 
براي ممنوعيت اين اپ اشتراك گذاري ويدئو كوتاه با 
شكست روبرو شد. از سوي ديگر كريس وراي مدير 
اف بي اي نيز چن��دي قبل اعالم كرد عمليات هاي 
تيك تاك در امريكا نگراني هاي امنيت ملي را در پي 
دارند و درباره ريسك دولت چين براي تاثيرگذاري بر 
كاربران يا كنترل دستگاه هاي آنها هشدار بود. پس 
از آن ايالت هاي مختلفي در سراسر امريكا اين اپ را 

روي دستگاه هاي دولتي ممنوع كردند.

هفته اي ۵۰۰۰  وب سايت 
در روسيه فيلتر مي شود

روسيه در سال 2022 تاكنون، هر هفته به طور ميانگين 
4900 وب س��ايت را مس��دود كرده است. به گزارش 
ايس��نا، طبق آمار نهاد غيردولتي روس كومزوبودا كه 
توسط روزنامه كومرسانت منتشر شد، مقامات روسيه 
هفته گذش��ته 14 هزار و 800 وب س��ايت را مسدود 
كردند كه ركورد چند ساله باالترين آمار فيلترينگ در 
مدت يك هفته را شكست. اين نهاد غيردولتي فهرست 
640 هزار وب سايت را منتشر كرده كه در حال حاضر، 
در روسيه مسدود شده اند. مقامات مالياتي )47 درصد( 
و دادستانهاي فدرال )11 درصد(، در ميان نهادهاي 
دولت��ي بزرگ ترين س��هم را در دس��تور فيلترينگ 
وب س��ايت ها دارند.. ديده بان اينترنت دولتي روسيه 
)روس كومنادزور( ماه جاري اليحه اي را ارايه كرد كه 
به دفتر دادستان كل اجازه مي دهد اطالعات مربوط 
به تصميماتش را منتش��ر نكند. ددستان هاي فدرال 
روس��يه در فاصله آغاز جنگ اوكراين در فوريه و اوت، 
مسدود كردن يا حذف 138 هزار وب سايت را افزايش 
دادند. از زمان جنگ اوكراين، تقريبا همه رسانه هاي 
مستقل روس��يه يا مسدود ش��ده يا دستور تعطيلي 
آنها صادر ش��ده است. بر اساس گزارش مسكو تايمز، 
پلتفرم هاي شبكه اجتماعي غربي مانند فيس بوك، 

اينستاگرام و توييتر هم مسدود يا محدود شده اند.

اپل مجبور شد از قانون رقابت 
اتحاديه اروپا پيروي كند

اپل تصميم دارد اجازه نصب فروشگاه هاي اپليكيشن 
جايگزين در آيفون و اي پدهايش را در اتحاديه اروپا صادر 
كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين تصميم احتمااًل 
اواخر سال آينده ميالدي )2023( براي پيروي از قوانين 
جديد رقابت اتحاديه اروپا انجام مي ش��ود. بلومبرگ به 
نقل از منابع آگاه در اين زمينه اعالم كرده اس��ت اجازه 
فعاليت فروشگاه هاي اپ خارجي ممكن است تهديدي 
جدي براي سرويس هاي در حال گسترش اپل باشد، اما 
رقبا نخست بايد با مشكل قانع كردن مشتريان به ترك 
ايمني و سهولت استفاده از فروشگاه اپليكيشن اپل، دست 
و پنجه نرم كنند. طبق تغييري كه اپل قرار است ايجاد 
كند، مشتريان اين شركت مي توانند هرگونه اپليكيشني 
را بدون اس��تفاده از فروشگاه اپ مخصوص اين شركت 
روي دستگاه هايشان نصب كنند. البته توليد كننده آيفون 
هنوز درباره آنكه از ديگر بخش هاي قانون )مانند اجازه 
فعاليت سيستم هاي پرداخت جايگزين( هيچ تصميمي 
نگرفته است. در صورتيكه اپل اجازه دهد توسعه دهندگان 
اپليكيشن سيس��تم پرداخت داخلي آن را دور بزنند با 
ريس��ك از دس��ت دادن ميلياردها دالر درآمدي روبرو 
مي شود كه از كميسيون خريد در اپ به دست مي آيد. 
اين درحالي است كه سقف كميسيوني كه اپل به ازاي هر 
خريد از توسعه دهنگان دريافت مي كند 30 درصد است.

وزير ارتباطات: ادعاي پذيرش شروط ايران توسط اينستاگرام حدس و گمان است

احتمالفيلتردايمياينستاگرامقوتميگيرد

پيش بيني وضعيت صنعت تبليغات در نيم سال دوم 1401:

فيلترينگ درآمدها را ۵۰  درصد كاهش مي دهد

گام نهايي مذاكرات ايران و روسيه در حوزه فضايي

فيلترينگ و محدوديت هاي اينترنتي بيش��ترين آسيب 
را به صنعت تبليغ��ات وارد كرده اس��ت. محدوديت هاي 
اينترنتي و فيلتر اينستاگرام به عنوان يكي از بسترهاي اصلي 
ديجيتال ماركتينگ ضربه بزرگي به صنعت تبليغات زده 
است. شرايط اخير كشور و مشكالت اقتصادي نيز از ديگر 
چالش هاي اين صنعت اس��ت و مارت��ك 360 پيش بيني 
كرده تا پايان سال، درآمدهاي تبليغاتي در مقايسه با شش 
ماه نخس��ت، نصف ش��ود. به گزارش ديجياتو، فيلترينگ 
شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار و همچنين سرويس هاي 
گوگل، به حوزه هاي مرتبط با ديجيتال ماركتينگ، تيم هاي 
شبكه هاي اجتماعي و حوزه سئو خسارت زده است. حوزه 

تبليغات و ماركتينگ لبه هزينه كرد شركت هاست؛ از اين رو 
جزو نخستين بخش هايي است كه در شرايط اضطراري، 
بودجه آن در سياس��ت هاي بنگاهي مورد تجديد نظر قرار 
مي گيرد. شرايط فعلي و عدم مشخص بودن سرنوشت فيلتر 
اينستاگرام، چشم انداز صنعت تبليغات را مبهم كرده است. 
نگاهي به رفتار عمومي شركت ها در هفته هاي اخير نيز از 
نوعي سردرگمي در ميان كسب وكارها حكايت دارد. با اين 
وجود مي توان براس��اس آمارهاي اعالم شده از سوي چند 
شركت فعال در حوزه تبليغات، آينده اين صنعت را تا پايان 
سال پيش بيني كرد. براساس گزارشي كه تكراسا منتشر 
كرده و مارتك 360 به بازنش��ر آن دست زده است، حجم 

كل هزينه تبليغات در ايران در سال 1399 بيش از 34 هزار 
ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه حدود 17 درصد از اين 
مبلغ، معادل 5731 ميليارد ريال به حوزه آنالين اختصاص 
يافته و 29000 ميليارد آن به س��اير حوزه ها اعم از راديو و 
تلويزيون– تبليغات محيطي و شهري و چاپي اختصاص 
يافته است. براساس تحقيقات صورت گرفته در ايران، راديو 
و تلويزيون با 53 درصد، تبليغات محيطي و ش��هري با 28 
درصد، ديجيتال با 17 درصد به ترتيب بيشترين سهم از بازار 
تبليغات كشور را به خود اختصاص داده اند. به دليل عدم انتشار 
ميزان درآمد صداوسيما از تبليغات به عنوان مجموعه اي كه 
بيشترين سهم از درآمد بازار تبليغات ايران را دارد و نيز عدم 

اطالع رساني دقيق در خصوص ميزان درآمد شهرداري هاي 
كالن شهرها از درآمد حاصل از واگذاري فضاهاي تبليغات 
محيطي، دقت در انتش��ار آمار به ش��دت كاهش مي يابد. 
تخمين ها در اين حوزه حاكي از آن است كه در سال 1400 
راديو و تلويزيون نزديك به 24 هزار ميليارد ريال، محيطي 
و ش��هري 12.6هزار ميليارد ريال و ديجيتال نيز 7.5 هزار 
ميليارد ريال درآمد را به خود اختصاص داده اند. همچنين با 
توجه به نرخ تورم در سال 1401 پيش بيني مي شد در حوزه 
راديو و تلويزيون 33.5 هزار ميليارد ريال در حوزه محيطي 
و ش��هري 17.7هزار ميليارد ري��ال و همچنين در حوزه 
ديجيتال 10.7 هزار ميليارد ريال تا پايان سال هزينه شود.

سخنگوي سازمان فضايي ايران با بيان اينكه مذاكرات اين 
سازمان با آژانس فضايي روسيه تا پايان ديروز چهارشنبه 23 
آذرماه ادامه داشت، گفت: قرار است نتايج مذاكرات كارشناسي 
در جلسه سران دو سازمان فضايي طرح شود. حسين دليريان 
در گفت وگو با ايسنا در خصوص برگزاري مذاكرات سازمان 
فضاي��ي ايران با آژانس فضايي روس��يه، گف��ت: جمهوري 
اسالمي ايران و كشور روسيه از گذشته همكاري هاي خوبي 
در زمينه ه��اي مختلف در حوزه فضايي داش��ته اند، به اين 
معنا كه روابط از س��طح خوبي برخوردار بود، اما هر دو طرف 
تصميم گرفتند كه سطح همكاري ها را افزايش داده و سطح 
مناسبات، روابط و همكاري ها را در زمينه هاي بيشتري نسبت 
به قبل توسعه دهند. وي اظهار كرد: در همين زمينه طي يك 
برنامه ريزي مقرر شد مواردي كه بايد در حوزه فضايي مشمول 

توسعه شوند، تعيين شده و مورد تفاهم دو طرف قرار گيرند؛ 
بر همين مبنا مذاكراتي پيش بيني شد كه دو طرف در اين 
مذاكرات، توسعه مناسبات را پيگيري كنند. دليريان با بيان 
اينكه مذاكرات سازمان فضايي ايران و آژانس فضايي روسيه 
كه در حاشيه يازدهمين نمايشگاه بين المللي هوافضاي كيش 
در حال برگزاري است، در همين زمينه طرح ريزي و اجرا شده 
است، خاطرنشان كرد: طبعا اين توسعه همكاري ها شامل 
حوزه هاي مختلفي خواهد شد. سخنگوي سازمان فضايي 
ايران، محور اصلي اين مذاكرات را توسعه همكاري ها دانست 
و يادآور ش��د: در اين زمينه مذاك��رات خوبي تاكنون انجام 
شده و مذاكرات چهارشنبه 23 آذرماه به عنوان دومين روز، 
اين مذاكرات ادامه دارد. وي با اشاره به برگزاري روز نخست 
مذاكرات كيش، توضي��ح داد: در روز اول، مذاكرات متنوعي 

در سطح كارشناسي ميان كارشناسان سازمان فضايي ايران 
و آژانس فضايي روسيه انجام شد و دو طرف مذاكرات بسيار 
خوبي با يكديگر داشتند و قرار است نتايج مذاكرات كارشناسي 
در جلسه سران دو س��ازمان فضايي طرح شود. سخنگوي 
سازمان فضايي ايران يادآور شد: مذاكرات روز دوم شامل دو 
پنل تخصصي با موضوعات متنوع فضايي و با حضور روساي 
دو سازمان فضايي ايران و روسيه در پرديس دانشگاه صنعتي 
شريف، در حال برگزاري است و كارشناسان دو طرف در اين 
پنل ها با حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاه به طرح مباحث 
مختلف فني و علمي مي پردازند. به گفته وي، اين مذاكرات 
در روز چهارشنبه با ديدار نهايي دكتر ساالريه رييس سازمان 
فضايي ايران و يوري باريسف رييس آژانس فضايي روسيه به 
پايان مي رسد. به گزارش ايسنا، طبق اين سند، ايران و روسيه 

با يكديگر تفاهم كرده اند كه درباره توس��عه همكاري ها در 
زمينه هاي طراحي و ساخت مشترك ماهواره هاي سنجشي 
و مخابراتي، توسعه زيرساخت ها به صورت مشترك، برگزاري 
دوره هاي مشترك آموزشي و در مجموع توسعه همكاري ها 
اقدام كنند. همچنين براساس مذاكرات صورت گرفته ميان 
ايران و روسيه و س��ند امضا شده، چارچوب همكاري هاي 
آينده دو كشور در زمينه فضايي مشخص شده و دو طرف 
گام بلندي در زمينه همكاري مش��ترك در حوزه فضايي 
برداشته اند كه اين همكاري ها سطح مناسبات دو كشور را هم 
افزايش خواهد داد. طبق تفاهمات صورت گرفته، دور جديد 
مذاكرات كارشناسي در آينده نزديك ميان ايران و روسيه 
آغاز خواهد شد و دو طرف جزييات تفاهمات را مشخص 

كرده و مقدمات امضاي قرارداد را تسهيل خواهند كرد.



تعادل|
 30آذر ماه يعني چهارشنبه هفته آينده شب يلدا يا همان 
شب چله است. طبق رس��م هرساله ايرانيان تقاضا براي 
آجيل، شيريني وميوه در طوالني ترين شب سال افزايش 
مي يابد. به دنبال همين تقاضاي باال، شاهد افزايش قيمت 
اين اقالم در بازار نيز هستيم. بررسي هاي ميداني نشان 
مي دهد، قيمت هر كيلو شيريني تر در آستانه شب يلدا، 
بين ۱۱0 هزار تا ۱۵0 هزار است كه كام مردم را تلخ كرده. 
البته قيمت شيريني برخي از شيريني فروشي هاي معروف 
سطح شهر به مراتب باالتر است. طوري كه اختالف قيمت 
در اين شيريني فروشي ها نسبت به ساير هم صنفي هاي 
خود حتي تا باالي ۷0 هزار تومان در هر كيلو نيز مي رسد. 
از آنس��و، خريد آجيل شب يلدا هم كيلويي ۲00 تا ۶00 
هزار تومان براي مردم آب مي خورد. اما گراني آجيل شب 
يلدا سبب شده كه بسياري از فروشگاه ها از آجيل اقتصادي 
رونمايي كنند كه قيمت آن بسيار متفاوت است. برخي 
فروشگاه ها قيمت آجيل اقتصادي يلدا را ۱۹۹ هزار تومان 
اعالم مي كنند و برخي ديگر نزديك به۶00 هزار تومان. 
اين درحالي است كه مش��اور اتحاديه آجيل و خشكبار 
تهران، قيمت هر كيلوگرم آجيل مخلوط درجه يك شب 
يلدا )آجيل ش��يرين( را حداكثر 3۵0 هزار تومان اعالم 
كرده وگفته كه مردم گران تر نخرند. ارزيابي ها نيز حاكي از 
اين است كه قيمت آجيل شب يلدا امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بين ۲۵ تا 30درصد افزايش قيمت را 
تجربه كرده. به طوري كه سال گذشته قيمت تعيين شده 
آجيل و خشكبار شب يلدا بين ۱۸0 تا ۲۷۵ هزار تومان 

تعيين شده بود.

  قيمت آجيل يلدايي
با نزديك ش��دن به شب يلدا و افزايش تقاضا براي خريد 
آجيل به ويژه آجيل موسوم به يلدايي اين محصول در بازار 
به قيمت هاي بسيار متفاوتي عرضه مي شود به طوري كه 
حتي بيش از ۱00 درصد نيز اختالف قيمت دارند؛ البته 
نمي توان از اين موضوع صرف نظر كرد كه اين محصوالت 
با چه كيفيتي و حتي تركيب بندي از خشكبار مختلف 
در بازار عرضه شده است. براس��اس گزارش »تسنيم«، 
فروشنده اي در تهران كه عنوان آجيل يلدايي اقتصادي 
را براي محصول خود انتخاب كرده، اين محصول را ۱۹۹ 
هزار تومان به فروش مي رساند كه تقريبا مخلوطي از همه 
آجيل هاي ش��ور و شيرين شب يلدايي است؛ بايد توجه 
داشت كه اين فروش��نده برخي از آجيل هاي خود را به 
صورت با پوست به فروش مي رساند.   فروشنده اي ديگر 
قيمت هركيلوگرم آجيل شب يلدا را 3۹۹ هزارتومان اعالم 
كرده و در كنار مغز هاي آجيلي، ميوه هاي خشك شده 
نيز وجود دارد. فروشگاه ديگري قيمت آجيل اقتصادي 
يلدايي را 300 هزار تومان، آجيل مخلوط ممتاز را 3۴۲ 
هزار تومان و آجيل لوكس را ۶۸۸ هزار تومان قيمت گذاري 
كرده است. فروشنده اي نيز آجيل چهار مغز را ۵۷۵ هزار 
تومان و فروش��گاه ديگري نيز اين محصول را ۵۲۵ هزار 
تومان عرضه مي كند كه شامل سه مغز بادام درختي، بادام 
هندي و فندق و پسته با پوست است. فروشگاهي ديگر 
در منطقه شرق تهران، قيمت هر كيلوگرم آجيل چهار 
مغز شامل پسته، بادام زميني، بادام درختي و فندوق را 
۶۶0 هزار تومان قيمت گذاري كرده و فروشگاه ديگري 
در اين محله آجيل را با اين مشخصات ۵۷۶ هزار تومان 
قيمت گذاري كرده اس��ت. اين فروشگاه ها آجيل شب 
يلدا را نيز 3۷۵ ه��زار تومان و ۴۱0 هزار تومان به فروش 
مي رسانند. در همين حال اما فروشگاهي در يكي از مناطق 
غرب تهران، آجيل ش��ب يلدا را 3۵0 هزار تومان تا ۴00 
هزار تومان به فروش مي رساند و فروشگاه ديگري در اين 
منطقه آجيل شب يلدا را ۴۶0 هزار تومان قيمت گذاري 
كرده اس��ت. قيمت هر كيلوگرم آجي��ل چهار مغز اعال 
)پسته با پوست( درمناطق جنوبي تهران ۵۲۵ هزار تومان 
قيمت گذاري شده است؛ قيمت آجيل يلدايي در اين محله 

همچنين در فروش��گاه هاي ديگري با قيمت هاي ۲۴۲ 
هزار تومان و ۴۱0 هزار تومان عرضه مي شود. فعاالن اين 
حوزه، علل افزايش قيمت آجيل و خشكبار را نوسان نرخ 
ارز، استمرار خشكسالي ها و كم آبي در كشور مي دانند و 
عنوان كردند: امسال توليد برخي اقالم مربوط به خشكبار 
در كشور بين 30 تا 3۵ درصد افت داشته، كه با توجه به 
كاهش عرضه، قيمت افزايش مي يابد، البته در برخي اقالم 
همچون فندق، مغز فندق و تخمه ژاپني با كاهش قيمت ها 
روبرو ش��ده ايم. به گفته وي، صادرات و واردات آجيل و 
خشكبار كشور با نوسان نرخ ارز ارتباط مستقيم دارد.  در 
همين حال، مشاور اتحاديه آجيل و خشكبار تهران، قيمت 
هركيلوگرم آجيل مخلوط درجه يك ش��ب يلدا )آجيل 
شيرين( را حداكثر 3۵0 هزار تومان اعالم كرده وگفته كه 
مردم گران تر نخرند. به گفته وي، قيمت آجيل شب يلدا 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بين ۲۵ تا 30 
درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. اين مقام صنفي 
با بيان اينكه ما در كشور نرخ مصوبي براي خشكبار نداريم 
و قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي كند، گفته است: اين 
موضوع ارتباطي به شب يلدا ندارد، اما از آنجايي كه تقاضا 
در برخي ايام همچون ش��ب يلدا و نوروز افزايش مي يابد 
تصور براي مردم ايجاد مي شود كه قيمت ها براي اين ايام 
افزايش پيدا كرده است. احمدي توصيه كرد مردم آجيل 
مورد نياز شب يلداي خود را از فروشگاه هاي معتبر و داراي 
پروانه كسب خريداري كنند تا در صورت هرگونه تخلف 
اين موضوع قابل پيگيري باشد، در عين حال به جاي خريد 
مغز و خشكبار تفكيكي آجيل مخلوط و درهم شب يلدا را 

با قيمت هاي مناسب تر تهيه كنند.

  قيمت شيريني چند؟ 
هر ساله با نزديك ش��دن به شب يلدا، تقاضا براي خريد 
شيريني هم افزايش مي يابد و با توجه به شرايط حاكم، 
احتمال رش��د قيمتي در اين ايام وجود دارد. البته علي 
بهره مند ريي��س اتحاديه دارندگان قنادي، ش��يريني 
فروش��ي و كافه قنادي تهران در مورد قيمت ش��يريني 
گفته است كه از سال گذشته اتحاديه براي شيريني قيمت 
دستوري تعيين نمي كند و از اين رو عرضه و تقاضا در بازار 
تعيين كننده قيمت هس��تند. اما از آنجا كه قيمت مواد 
اوليه )روغن، شكر و آرد( افزايش نيافته افزايش قيمتي 
در شب يلدا نخواهيم داشت. وي تصريح كرده است كه 

قيمت يك كيلوگرم شيريني خشك در محدوده ۱00 تا 
۱30 هزار تومان و شيريني تر هم از كيلويي ۱۲0 تا ۱۶0 
هزار تومان است كه اين قيمت ها در شب يلدا گران نخواهد 
شد. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد، قيمت هر كيلو 
شيريني تر در آستانه شب يلدا، بين ۱۱0 هزار تا ۱۵0 هزار 
است. قيمت شيريني خشك شامل دانماركي، پاپيوني، 
مارماالد بين ۹0 هزار تا ۱۱0 هزار تومان عرضه مي شود.

در اين بين، قيمت شيريني برخي از شيريني فروشي هاي 
معروف سطح ش��هر به مراتب باالتر اس��ت. طوري كه 
اختالف قيمت در اين شيريني فروشي ها نسبت به ساير 
هم صنفي هاي خود حتي تا باالي ۷0 هزار تومان در هر 
كيلو نيز مي رسد . البته آنطور كه خبرگزاري مهر گزارش 
داده: قيمت ه��ا اگرچه در مناطق مختلف بين ۱0 تا ۲0 
هزار تومان تفاوت قيمتي دارند اما به گفته قنادان با توجه 
به عدم تغيير قيم��ت مواد اوليه، احتمال افزايش قيمت 
در ش��ب يلدا بعيد است.ليست قيمتي انواع شيريني به 
گزارش اين رسانه به اين ش��رح است: »متوسط قيمت 
هر يك كيلوگرم شيريني زبان ۱0۵ تا ۱3۵ هزار تومان، 
شيريني دانماركي ۱00 تا ۱۱0 هزار تومان، كيك يزدي 
۷۵ تا ۹0 هزار تومان، مربايي ۱۱۵ هزار تومان، بهشتي 
۱0۹ هزار تومان، كلمپه ۷0 هزار تومان، كشمشي ۱۱0 
تا ۱۴0 هزار تومان، نخودچي ۱۸0 هزار تومان، پاپيوني 
۱30 هزار تومان و برنجي ۱۸۵ هزار تومان است. همچنين 
متوسط قيمت هر يك كيلوگرم شيريني خامه اي ۱3۵ تا 
۱۵0 هزار تومان، لطيفه ۱3۵ تا ۱۵0 هزار تومان، رولت 
۱۲۵ ت��ا ۱۴۵ هزار تومان، ناپلئون��ي ۱۲۵ هزار تومان و 

چيزكيك ۱۱0 هزار تومان..«

  از ميوه هاي يلدايي چه خبر؟ 
از س��وي ديگر، رييس اتحاديه بارفروشان با بيان اينكه 
كمبودي در پرفروش ترين ميوه هاي شب يلدا يعني انار و 
هندوانه نخواهيم داشت، به ايسنا گفته: امسال ۱.۵ برابر 
سال قبل توليد هندوانه داريم. هندوانه هاي سياه، پلنگي 
و آرژانتيني از ميناب بندرعباس، جاسك وارد بازار خواهند 
شد و بار فراوان است. همچنين بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده از ۲۵ آذر روزانه ٢٠٠٠ تن هندوانه ورودي 
تهران خواهد بود تا مشكلي ايجاد نشود. مصطفي دارايي 
نژاد ادامه داد: انار نيز از ساوه، كاشمر، يزد، شيراز و دماوند 
وارد بازار خواهد ش��د. روز گذشته ۱۵00 تن ورودي انار 

داشتيم و تا شب يلدا ادامه خواهد يافت. رييس اتحاديه 
بارفروشان اضافه كرد: براي شب يلدا ذخيره سازي ميوه 
صورت گرفته اس��ت و از ۲۵ آذر نيز عرضه بار در ميادين 
حدود ۲برابر افزاي��ش خواهد يافت تا قيمت ها باال نرود. 
همچنين پرتقال نيز از مازندران به ميزان كافي وارد تهران 
و در بازار عرضه خواهد شد. به گفته وي قيمت هندوانه 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار از كيلويي ٥٠٠٠ تومان تا 
٩٠٠٠ تومان خواهد بود. دارايي نژاد در پايان با بيان اينكه 
از تاريخ ۲۵ آذرماه تا شب يلدا هيچكس اجازه ندارد بدون 
فاكتور يك قلم بار به مردم يا مغازه داران بفروشد، اظهار 
كرد: به تمام اعضاي صنف اتحاديه بارفروشان اعالم كرديم 
كه هيچكس اجازه فروش بار بدون فاكتور ندارد. اگر چنين 
اتفاقي افتاد مردم يا خريداران مي توانند به اتحاديه مراجعه 
كنند و ما نيز پيگير آن خواهيم بود. در حقيقت كنترل و 
نظارت را براي اين بيشتر مي كنيم كه ميوه در شب يلدا 
گران به دست مردم نرسد. وقتي از مبدا فاكتور داده شود 
خرده فروشان نيز مي توانند با اعمال سود 30 تا 3۵ درصد 

محصوالتشان را بفروشند.

  آغاز طرح تشديد نظارت بر بازار شب يلدا
در همين حال، سرپرس��ت دفتر بازرس��ي و نظارت بر 
كاالي اساس��ي وزارت جه��اد كش��اورزي از آغاز طرح 
تشديد نظارت بر بازار شب يلدا با نظارت از مراكز اصلي 
تامين كننده و عمده فروشي كاالهاي مصرفي شب يلدا 
خبر داده است. مسعود امراللهي در گفت وگو با »تسنيم« 
اظهار كرده: از بيس��ت آذر ماه سال جاري طرح تشديد 
نظارت بر كاالهاي مصرفي در بازار ش��ب يلدا آغاز و به 
سراسر استان هاي كش��ور ابالغ شده است. به گفته او، 
اين نظارت ب��ر بازار درمورد ميوه هايي مانند »هندوانه، 
ان��ار و مركبات و آجيل« انجام مي ش��ود و چنانچه اين 
محصوالت با قيمت هاي باالتري از نرخ مصوب اعالمي 
سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده به فروش 
برسد براي متخلفان پرونده تشكيل و به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارسال مي شود. او ادامه داد: بازرسي هاي انجام 
شده از تامين كننده هاي اصلي و مراكز عمده فروشي آغاز 
مي شود و تا سطح خرده فروشي ادامه مي يابد. به گفته 
وي، وضعيت عرضه در بازار محصوالت مورد نياز شب 
يلدا مناسب است و مشكلي بابت افزايش تقاضايي كه 
به طور معمول در اين ايام صورت مي گيرد، وجود ندارد. 
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دستورالعمل نوسازي و 
بازسازي صنايع تصويب شد

كارگروه طرح نوس��ازي و بازس��ازي صنايع كشور 
در چهارمين جلسه خود دس��تورالعمل نوسازي و 
بازسازي صنايع در كارگروه بند )ح( ماده ۴۶ قانون 
برنامه شش��م توس��عه را تصويب كرد. ب��ه گزارش 
خبرگزاري تسنيم، در اين جلسه كليات فرآيند اجرا، 
وظايف واحدهاي صنعتي و صنوف توليدي متقاضي 
نوسازي و بازسازي و عوامل اجرايي شامل سازمان 
برنامه و بودجه، بانك مركزي، سازمان ملي استاندارد، 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و معاونت علمي 
و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياس��ت جمهوري 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب اعضاي 
كارگروه رسيد. مطابق با ماده )3( تصويب نامه شماره 
۱3۷0۵۲/ت ۵۴۸۹3 ه� هيات وزيران، دستورالعمل 
نوسازي و بازسازي صنايع كشور در هفته هاي آتي از 
سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شد. 
جلس��ات كارگروه طرح نوسازي و بازسازي صنايع 
كشور به رياس��ت »علي نبوي« معاون وزير صمت 
و رييس هيات عامل س��ازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران و با حضور نمايندگان س��ازمان برنامه 
و بودج��ه، بانك مركزي، وزارت جهاد كش��اورزي، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت تعاون، 
 كار و رفاه اجتماعي، سازمان حفاظت محيط زيست، 
سازمان ملي اس��تاندارد، معاونت علمي و فناوري و 
اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و اتاق بازرگاني، 

صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار مي شود.

واردات يك ميليون و
۳۰۰ هزارتن برنج در ۸  ماه

اخوان اكبري گفت: بنابرآمار ۸ ماهه گمرك، يك 
ميليون و 300 هزارتن برنج وارد كشور شده است 
و تا پايان سال300 هزارتن ديگر بايد وارد شود. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران، كريم اخوان اكبري 
گف��ت: بنابر آم��ار ۸ ماهه گمرك ي��ك ميليون و 
300 هزارتن برنج وارد كشور شده است و همواره 
تا پايان س��ال 300 هزارتن ديگر بايد وارد شود تا 
در تنظيم بازار ش��ب عيد مشكلي نداشته باشيم. 
به گفته او، وزارت جهاد كش��اورزي ثبت سفارش 
برنج هندي را به س��بب برهم خوردن تراز تجاري 
با هند از س��ه هفته گذشته ممنوع كرده است كه 
اين موضوع مي تواند در التهاب بازار برنج داخلي و 
خارجي اثر بگ��ذارد. اخوان اكبري قيمت هركيلو 
برنج هندي ۱۱۲۱ ب��راي مصرف كننده ۴0 هزار 
تومان و پاكس��تاني را ۴۴ تا ۴۸ هزار تومان اعالم 
كرد. رييس انجمن واردكنندگان برنج با بيان اينكه 
ن��رخ بازارهاي جهاني، هزينه گمركي و نرخ ارز در 
بازار برنج خارجي اثر گذار است، گفت: قيمت برنج 
خارجي فعال تغييري نداشته اس��ت، اما استمرار 
توقف ثبت سفارش در اين موضوع اثر گذار خواهد 
بود چرا كه توقف ثبت س��فارش به يك باره اتفاق 

افتاد و مهلتي به واردكنندگان داده نشد.

استقبال بخش خصوصي از 
گسترش تجارت با پكن

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران گفت: اي��ران و چين رابطه اي 
قديمي در حوزه اقتصادي با يكديگر دارند و تاكنون 
نيز بخش خصوصي مراودات خوبي را با اين كشور 
انجام داده است. »مهراد عباد« در گفت وگو با ايرنا 
با بيان اينكه تجارت ايران و چين قدمت بس��ياري 
طوالني دارد، خاطرنش��ان ك��رد: در طول دهه ها 
بخشي عظيمي از مواد اوليه مورد نياز از اين كشور 
براي ايران تامين مي شد و بخش خصوصي تبادالت 
كااليي را ب��ه خوبي و با س��هولت انج��ام مي داد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه بخش خصوصي از گس��ترش 
تجارت با چين استقبال مي كند، خاطرنشان كرد: 
ارزاني توليدات و دريافت حمايت هاي يارانه اي در 
تعرفه هاي تجاري موجب توجه بيش��تر به توسعه 
روابط اقتصادي با اين كشور است، البته در سال هاي 
اخير برخي مشكالت موجب برهم خوردن تعادل 
تجاري دو كشور شده بود. عضو اتاق بازرگاني تهران 
با تاكيد بر اينكه دو كشور بايد منافع ملي را در اولويت 
قرار دهند، تصريح كرد: ايران بايد بتواند در كنار چين، 
سطح روابط خود با ساير كشورهاي جهان و حضور 
در جوامع بين الملل��ي را افزايش دهد. عباد با تاكيد 
بر اينكه نبايد ارتباط با ايران براي كش��ورهاي ديگر 
هزينه ساز باشد، اظهار داشت: چين به دنبال صادرات 
فناوري و خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها 
است و اين فرصتي اس��ت كه مي توان براي توسعه 
روابط از آن بهره مند شد، زيرا ظرفيت استفاده از اين 

موقعيت در كشورهاي اطراف ايران نيز وجود دارد.

رشد شاخص توليد خودرو
 و قطعات در آبان 

تولي��د خ��ودرو و قطعات رك��ورد دار رش��د در 
بين صنايع ش��د. در آبان ماه امس��ال ش��اخص 
تولي��د صنعت خودروس��ازي و قطعات و صنعت 
ماشين آالت و تجهيزات نسبت به سال قبل ۲۷.۸ 
درصد رشد داشته اس��ت. به گزارش پژوهشكده 
پول��ي و بانك��ي بانك مركزي، رش��د ش��اخص 
تولي��د صنعت خودروس��ازي و قطعات و صنعت 
ماشين آالت و تجهيزات در چند ماهه اخير نسبت 
به سال قبل بيش��تر از ساير صنايع بوده است. در 
آبان ماه هم شاخص توليد صنعت خودروسازي و 
قطعات و صنعت ماشين آالت و تجهيزات نسبت 
به سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد داشته كه در چند 
سال اخير بي س��ابقه است. بر اساس اعالم وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ركورد پنج س��ال اخير 

توليد خودرو در آبان ماه شكسته شده است.

اگر صادرات افزايشي است، 
چرا كمبود ارز داريم؟ 

رييس مجمع عالي واردات معتقد است: نگاه بسته 
به اقتصاد باعث شده است كه امروز توليد در ايران با 
چالش هاي جدي درگير باشد؛ نوع نگرش به مسائل 
اقتصادي و معيشتي كارساز نيست و نمي دانم چرا 
براي اين شرايط فكري نمي كنند. عليرضا مناقبي در 
گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه نوسان هاي نرخ ارز در 
نهايت باعث افزايش قيمت ها مي شود، گفت: نرخ ارز 
در شرايط بي ثباتي قرار گرفته است و فكري براي آن 
نمي شود و اين عدم ثبات مشكالت عديده اي براي 
جامعه ايجاد كرده و كسي براي اين معضل چاره اي 
نمي انديشد. وي با اشاره به لزوم تغيير ديدگاه ها در 
تفكر اقتصاد، خاطرنش��ان كرد: ادامه مسير فعلي 
در نهايت به حل مساله منجر نخواهد نشد و بيش 
از پيش تغيير در ديدگاه ها احس��اس مي شود كه 
افراد جديد با تفكرات سازنده وارد عرصه حاكميت 
اقتصادي شوند. رييس مجمع عالي واردات با بيان 
اينكه نمي توان انتظار داش��ت در ي��ك بازه زماني 
كوتاه مدت ش��رايط اقتصاد بهبود پيدا كند، گفت: 
تفكري كه در يك س��ال اخير در ايران حاكم شده 
باعث شد نرخ دالر از ۲۴ هزار ۵00 تومان به نزديك 
۴0 هزار تومان رسيده است. مناقبي در پاسخ به اين 
پرسش كه چه ميزان افزايش نرخ دالر در توليد تاثير 
مي گذارد؟ تصريح كرد: نگاه بسته به اقتصاد باعث 
شده اس��ت كه امروز توليد در ايران با چالش هاي 
جدي درگير باشد؛ نوع نگرش به مسائل اقتصادي 
و معيشتي كارساز نيست و نمي دانم چرا براي اين 
شرايط فكري نمي كنند. اين فعال اقتصادي ادامه 
داد: در مسيري قدم گذاش��تيم كه انتهاي خوبي 
نمي توان براي آن متصور شد و اين نشان مي دهد 
كه مس��ير درس��تي را انتخاب نكرديم و با سخن 
و ح��رف درماني نمي توان مش��كالت اقتصادي و 
معيش��تي مردم را حل كرد. امروز روز عمل است و 
براي عملگرايي نيازمند ايجاد يك اجماع كلي ميان 
حاكميت و مردم هستيم و مس��ووالن كشور بايد 
بدانند كه تنها آنها نيستند كه مي دانند و مي توانند 
مردم نيز در اين ميان بايد ايفاگر نقش باشند. رييس 
مجمع عالي واردات با اشاره به كوچك شدن روزانه 
سبد خانوارها، گفت: يكي از داليلي كه باعث شده 
است حركت اقتصادي درس��ت انجام نشود سبد 
هزينه اي مردم س��نگين و جيب آنها كوچك شده 
است به تبع چرخه ايستا مي شود. آحاد مردم جيب 
آنها تحليل رفته اس��ت زماني كه مصرف كننده اي 
نباش��د توليد مي خوابد و واردات انجام نمي شود. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت اعالم مي كند 
در يك س��الي كه دولت را در اختيار گرفته اس��ت 
روند ص��ادرات رو به جلو رفته آيا اين گفته را تاييد 
مي كنيد؟ تصريح كرد: اگر صادرات رونق پيدا كرده 
اس��ت چرا كمبود ارز داريم؟ بايد توجه داشت كه 
جمعيت ايران در اين بازه زماني از ۸0 ميليون نفر 
به ۱00 ميليون نفر نرس��يده است. مناقبي تاكيد 
كرد: صادرات از چه منظر افزايش پيدا كرده؛ از نظر 
ارزي، ريالي يا وزني باال رفته است؟ اگر از نظر ريالي 
باال رفته باش��د اين نقيصه در اداره اين مسير است و 
اين مساله به كاهش ارزش پول ما باز مي گردد. اگر از 
لحاظ وزني حجم صادرات ما افزايش پيدا كرده باشد 
و پولي كه در ازاي آن دريافت كرديم بيشتر شد در آن 
ش��رايط مي توان ادعا كرد روند صادرات ما رو به جلو 
بوده است. وي با بيان اينكه زنجيره واردات، صادرات 
و توليد به يكديگر متصل است، افزود: امروز در مسير 
اقتصادي به غير افرادي كه به رانت و ارتباط هاي خاص 
مرتبط هستند ساير بدنه هاي اقتصادي از شرايط فعلي 
رضايت ندارند. اميدوارم كه زودتر به اين نتيجه برسند 
كه شرايط بايد اصالح امور شود با اين سيستم مديريتي 

از نظر اقتصادي به جاي خوبي نخواهيم رسيد.

ويژه

هشدار زلزله به دنبال آزمايش 
چه سرويسي منتشر شد؟!

ايسنا | اميد توكلي گفت: بعد از هشدارهايي كه سازمان 
هواشناس��ي درباره تغيير ناگهاني شرايط آب وهوا در 
برخي مناطق كشور داد، تيم فني مركز تحقيق و توسعه 
اپراتور اول كه سامانه هشدار عمومي اين اپراتور را توسعه 
داده، تالش كرد تا هر چه سريع تر آزمون هاي نهايي اين 
سامانه را انجام داده و آن را به شكل عملياتي در اختيار 
نهادهاي واجد صالحيت ارسال هشدارهاي عمومي 
مانند س��ازمان مديريت بحران و سازمان هواشناسي 
قرار دهد.  رييس اداره س��امانه ها و تجهيزات ش��بكه 
مركز تحقيق وتوس��عه اين اپراتور افزود: اين تيم بعد 
از انجام آزمون هاي الزم در محيط هاي شبيه س��ازي 
شده، در حال تس��ت محصول بودند كه به دليل يك 
اشتباه فني، به جاي ارس��ال پيام در محيطي ايزوله، 
در سطح وسيع تري ارسال كردند كه متاسفانه باعث 
ايجاد نگراني برخي هموطنان شد.  وي گفت: سامانه 
 Cell ًهشدار عمومي در بستر پخش سلولي يا اصطالحا
Broadcast Center به دليل نوع فناوري كه در آن 
استفاده مي شود، اين امكان را فراهم مي كند كه تحت 
هر شرايطي ارسال پيام هشدار و آگاهي رساني به موقع 
به مشتركان در منطقه اي كه تحت تاثير شرايط بحراني 
هستند، امكان پذير باشد.  توكلي تصريح كرد: اين سامانه 
امكان پيش بيني زلزله را نداش��ته و ادعايي هم در اين 
مورد ندارد. همان گونه كه مردم مطلع هستند موضوع 
پيش بيني زلزله همچنان جزو مسائلي است كه روش 
علمي تأييد  شده اي براي آن وجود ندارد و توانمندي اين 
سامانه اين است كه هشدار زودهنگام را فراهم مي كند.  
وي درباره فرآيند اعالن و هشدار هم گفت: سازمان واجد 
صالحيت ارسال هشدار كه اصطالحاً به آن واسط ارسال 
هشدار يا CBE مي گويند، بعد از تاييد وقوع رخداد به 
سرور CBC فرمان ارسال هشدار و محلي كه بايد در آن 

منطقه هشدار ارسال شود را مشخص مي كند.

قيمت »آجيل، شيريني و ميوه« در بازار چند؟/آجيل 30 درصد گرانتر شده!

صورتحساب گران يلدا

يك فعال صنفي: 

بازار خودرو ديگر كشش افزايش قيمت را ندارد
اتحاديه صنف نمايشگاه داران اتومبيل كرج خاطرنشان 
كرد: به نظر مي رسد بازار خودرو كشش افزايش قيمت بيش 
از اين را ندارد و به انتهاي خود رس��يده است و تنها راه حل 
اين است كه كارخانه هاي داخلي عرضه را دو برابر كنند و 
از سوي ديگر خودرو وارد شود. حميد كريمي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به آشفتگي بازار خودرو، 
گفت: نوس��ان هاي نرخ ارز درصدي مي تواند در افزايش 
قيمت خودرو تاثير بگذارد؛ به نظر مي رسد كه عدم تناسب 
عرضه خودرو از س��وي كارخانه هاي داخلي روند افزايش 

قيمت ها را تشديد كرده است.
وي بازار خودرو را كاذب خواند و افزود: سال هاس��ت كه 
من در بازار خودرو فعال هستم اما حال امروز اين بازار را 
هيچگاه تجربه نكرده بودم. در حال حاضر نمي توان هيچ 

منطقي را براي افزايش قيمت خودرو در اين بازه زماني در 
نظر گرفت. رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران اتومبيل 
كرج با بيان اينكه مسووالن بايد در بيان اظهارنظرهايشان 
دقت نظر بيشتري داشته باشند، گفت: سخنان نسنجيده 
آش��فتگي بازار را تش��ديد مي كند، نمي دانم بنا به چه 
منطقي تكليف خودروهايي ك��ه در گمركات خوابيده 
است مشخص نمي شود اگر اين خودروها و خودروهايي 
كه در پاركينگ هاي ايران خودرو و س��ايپا موجود است 
را وارد بازار كنند تاحدودي ش��رايط بهبود پيدا مي كند. 
كريمي با اشاره به قيمت هاي نجومي خودروهاي وارداتي، 
گفت: چرا قيمت يك خودرو بايد ميلياردي شود؟ مگر 
ميليارد پول خرد شده است. فروشندگان خودرو گمان 
مي كنند كه در اين شرايط دارند كاسبي مي كنند اما در 

واقع چنين نيست چراكه خودرويي كه امروز فروختند 
نمي توانند فردا با هم��ان قيمت خريداري كنند و اين را 
نمي توان كسب وكار دانست. اين فعال صنفي با انتقاد از 
عملكردهاي وزير صمت، كسبه و خريداران، خاطرنشان 
كرد: درصدي از نوس��ان هاي بازار را مي توان به افزايش 
نرخ دالر نسبت داد و نرخ دالر نمي تواند تا اين ميزان در 
قيمت خودروي داخلي موثر باشد. همچنين كسبه اي 
كه خودرو را به اميد گران شدن نرخ آن عرضه نمي كند 
اشتباه مي كند و از سوي ديگر هجوم مردم براي خريد در 
زمان گراني نيز روند افزايش قيمت ها را تشديد مي كند و 
بايد در اين زمينه آموزش و فرهنگ سازي صورت بگيرد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست عرضه خودرو 
در بورس مي تواند بازار را به تعادل برساند، گفت: چنين 

برنامه اي در هيچ جاي دنيا تجربه نش��ده است و به نظر 
مي رسد نمي تواند چندان راهگشا باشد. به گفته رييس 
اتحاديه صنف نمايشگاه  داران اتومبيل كرج؛ بازار خودرو 
مانند بازي مار و پله شده است البته يك تفاوت دارد كه 
افزايش قيمت ها با سرعت باال و با شيب كم پايين مي آيند؛ 
در اين هفته قيمت خودرو حدود ۵ درصدي گران شد، در 
اين شرايط پرايد آقايي مي كند خودرويي كه در سال هاي 
گذشته چندان اقبال عمومي با آن همراه نبود. كريمي از 
مسووالن درخواست كرد كه اجازه ندهند قيمت ها بي پايه 
افزايش پيدا كند، گفت: به نظر مي رسد بازار خودرو كشش 
افزايش قيمت بيش از اين را ندارد و به انتهاي خود رسيده و 
تنها راه حل اين است كه كارخانه هاي داخلي عرضه را دو 

برابر كنند و از سوي ديگر خودرو وارد شود.

وزارت صمت گزارش داد

جزييات رشد شاخص توليد صنعتي در ۱۴0۱
شاخص توليد صنعتي ش��ركت هاي بورسي در آبان ماه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۶.۵ درصد رشد كرد تا 
براي ششمين ماه متوالي شاهد رشد مثبت اين شاخص 
مهم بخش صنعت باشيم. به گزارش وزارت صمت، بيش 
از ۲۸0 شركت صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
و فرابورس كه به صورت ماهانه گزارش توليد خود را منتشر 
مي كنند بيش��تر از نصف توليد كشور را در اختيار دارند. 
لذا با توجه به بررسي آمار اين شركت ها مي توان وضعيت 

تغييرات توليد صنعت كشور را رصد كرد. بررسي ها نشان 
مي دهد كه شاخص مستخرج از داده هاي اين شركت ها 
هم راستا با ش��اخص توليد صنعتي كل كشور است. لذا 
اين شاخص در زماني كه شاخص هاي رسمي كل كشور 
با تأخير منتشر مي ش��وند و تواتر فصلي دارند، مي تواند 
جايگزي��ن خوبي ب��راي آنها باش��د و وضعيت تغييرات 
ماهانه صنعت را نش��ان دهد. بر اساس آمار پژوهشكده 
بانك مركزي، پس از كاهش قابل توجه توليد صنعتي در 

نيمه دوم سال ۱3۹۷ و ابتداي سال ۱3۹۸، رشد توليد 
اين بخش از فصل چهارم ۱3۹۸ صنعت روند صعودي به 
خود گرفت و اين روند صعودي تا خردادماه ۱۴00 ادامه 
داشت. در سه فصل تابستان، پاييز و زمستان سال ۱۴00 
متأثر از آثار به جامانده از سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
گذشته، روند رشد شاخص توليد صنعتي يك روند بدون 
نوسان در حول و حوش صفر بود. اما بهار سال ۱۴0۱ با به 
ثمر نشستن سياست هاي وزارت صمت دولت سيزدهم 

با رش��د مثبت شاخص توليد صنعتي آغاز شد. اين روند 
مثبت در ماه هاي تابس��تان نيز ادامه پيدا كرد و شاخص 
توليد صنعتي در ماه هاي تابستان ۱۴0۱ بين ۶ تا بيش 
از ۷ درصد رشد كرد. شاخص توليد صنعتي در اولين ماه 
پاييز ۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد كرد 
كه بيشترين نرخ رش��د در يك سال اخير بوده است. در 
آبان ماه رشد شاخص توليد صنعتي به ۶.۵ درصد رسيد 

كه همچنان رقم بااليي محسوب مي شود.
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خبرروز

تشكيل كميته  شناسايي ترك فعل دستگاه ها در اجراي قانون هواي پاك 
رييس كل دادگستري استان تهران در پي تشديد آلودگي هواي تهران و به مخاطره افتادن سالمت عمومي جامعه به عنوان يكي 
از مصاديق حقوق عامه دستور تشكيل كميته مشترك به منظور شناسايي اهمال و ترك فعل احتمالي دستگاه ها در حوزه قانون 
هواي پاك را صادر كرد. علي القاصي مهر به يكي از معاونان قضايي خود ماموريت داد تا ضمن تشكيل كميته اي متشكل از دادسراي 
عمومي و انقالب تهران، اداره كل بازرس��ي استان تهران و در صورت لزوم ساير دستگاه ها، نسبت به شناسايي اهمال و ترك فعل 
احتمالي دستگاه ها در حوزه قانون هواي پاك اقدام كند. او تاكيد كرد: در صورت احراز هر گونه ترك فعل و كوتاهي در حوزه عملكرد 

دستگاه هاي مسوول در زمينه قانون هواي پاك، وفق قوانين و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضايي الزم انجام خواهد شد.

رويداد

رييس پليس راهور فراجا با انتقاد از برخي دستگاه ها در 
موضوع ترافيك، آلودگ��ي هوا و تصادفات گفت: هنوز 
خودروسازها در موضوع ايمني خودرو و ارتفاي كيفيت 
آن گام جدي برنداشته اند. سردار سيدكمال هاديانفر در 
حاشيه برگزاري رزمايش طرح زمستاني پليس كه در 
دانشگاه علوم انتظامي امين برگزار شد، با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: امروز رزمايش طرح زمستاني پليس 
و ديگر دس��تگاه هاي خدماتي و امدادي در جاده هاي 
كش��ور برگزار ش��د. افرادي كه در اين مراسم حضور 
داشتند، نمايندگان بيش از ۷۸ هزار نفري هستند كه 
در اجراي اين طرح مشاركت دارند. او همچنين از همه 
مردم خواس��ت كه در طول زمستان از انجام سفرهاي 
غير ضروري پرهيز كرده و در صورت ضرورت با اطالع از 
وضعيت جوي و ترافيكي جاده ها سفر خود را آغاز كنند.

     مسووليت ۳۲ دستگاه
در كاهش حوادث ترافيكي

هاديانفر با بيان اينكه ۸۲ درصد از تصادفات رانندگي به 
دليل سرعت و سبقت غيرمجاز و عدم توجه به جلو رخ 
داده است، گفت: در اين ميان استفاده از كمربند ايمني 
تاثير بسياري در كاهش تعداد جانباختگان داشته است. 
از اين رو تاكيد داريم كه استفاده از كمربند ايمني براي 
تمام سرنشينان خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومي 
در جاده ها الزامي اس��ت. رييس پليس راهور فراجا در 
پاس��خ به پرسش��ي درباره تعداد نقاط حادثه خيز نيز 
گفت: در مجموع ۲۰۰۰ نقطه در شهرها و حدود ۳۲۰۰ 
نقطه حادثه ساز در جاده ها داريم كه مشكل تعدادي از 
اين نقاط برطرف شده است. از اين رو بايد تالش جدي 
صورت بگيرد و اعتبارات الزم نيز تامين ش��ود تا نقاط 
حادث��ه خيز نيز كاهش پيدا كند. هاديانفر با اش��اره به 
مس��ووليت ۳۲ دس��تگاه در كاهش حوادث ترافيكي، 
گفت: ما از برخي از اين دستگاه ها گله داريم. تنها هشت 
دستگاه هستند كه واقعا مجاهدانه در اين خصوص تالش 
مي كنند و الزم است ديگر دستگاه ها نيز پاي كار بيايند.

     افزايش ۹ درصدي
تصادفات فوتي و جرحي در سال جاري

هاديانفر با بيان اينكه در هشت ماهه امسال ۳۵ درصد 
افزايش تردد داش��تيم، گف��ت: در اي��ن افزايش تردد 
متغيرهايي نظير رش��د جمعيت، افزايش افراد داراي 
گواهينامه هاي جديد، تعداد وسايل نقليه و ... موثر است. 
او با بيان اينكه متاسفانه در اين مدت تصادفات فوتي و 
جرحي ۹ درصد افزايش داشته است، گفت: ما بايد تمام 
تالش خود را بكنيم تا با كمك ديگر دستگاه ها مجموع 
تصادفات و به خصوص تصادفات فوتي و جرحي را كاهش 
دهيم. البته پيش بيني كاه��ش ۵۰ درصدي قربانيان 
حوادث رانندگي در طول برنامه هفتم توسعه را كرده ايم 
و پيشنهاد آن نيز ارايه شده است و معتقديم كه مي توان 

با مشاركت تمام دستگاه ها چنين اقدامي را انجام داد.

    ۸۰  درصد ناوگان مسافربري شهرها
در سن فرسودگي است

هاديانفر در پاسخ به پرسشي درباره آلودگي هوا نيز گفت: 
معضل آلودگي هوا يك بحث اساس��ي است. ۸۰ درصد 
ناوگان مسافربري ما در شهرها در سن فرسودگي است 
و نوسازي آن رخ نداده است. امروز از ۱۲ ميليون دستگاه 
موتورس��يكلت در كش��ور ما بيش از ۱۰.۵ ميليون آن 
كاربراتوري و آالينده است. در بحث خودروهاي سواري 
نيز وضعيت خوبي نداريم و نسبت تردد خودروي سواري 
به سرنشين ۱.۵ نفر است يعني در هر خودرو كه در حال 
حركت اس��ت تنها ۱.۵ نفر حضور دارد كه اين به نوعي 
نشان مي دهد كه اكثر خودروهاي ما تك سرنشين است. 

در حالي كه در هيچ جاي دنيا اينطور نيست.

     در كشور سن فرسودگي خودرو نداريم
هاديانفر با بيان اينكه متاسفانه در كشور ما سن فرسودگي 
نداريم، گفت: زماني يك نفر رفت و درباره سن فرسودگي 
اعتراضي را مطرح كرد و بعد هم گفتند سن فرسودگي 
نداريم در نتيجه هيچ برنامه اي هم براي اسقاط نداريم. 

امروز خودرويي كه ۵۰ سال تردد كرده و در شهر چرخيده 
با يك گواهي معاينه فني مي تواند ۵۰ سال ديگر هم در 

شهر بچرخد و تردد كند. آيا اين درست است.

     اسقاط خودرو بايد جدي گرفته شود
رييس پليس راهور فراجا به دو پيشنهاد وزارت صمت 
در موضوع اسقاط خودروها نيز اشاره كرد و گفت: يكي 
از پيشنهادات وزارت صمت رعايت ۱.۵ درصد براي 
اسقاط خودرو است يعني به ازاي ۱.۵ درصد از قيمت 
يك خودروي وارداتي، امكان شماره گذاري آن فراهم 
شده و طرح اجرا شود كه ما با آن مخالفت كرديم مثال 
اگر قيمت يك خودرو ۳۰۰ ميليون باشد با سه ميليون 
تومان مي خواهد خودرويي را وارد كند. اين ش��دني 
نيست. يك پيشنهاد هم در مورد گواهي هاي صوري 
بود كه ما با آن هم مخالفت كرديم. اسقاط خودرو بايد 
جدي گرفته ش��ود و تا زماني كه اسقاط خودرو در 
دس��توركار دولت و مجلس نباشد ما هر روز شاهد 

ترافيك سنگين و آلودگي هوا خواهيم بود.

     تحريم بهانه تغيير
 استانداردهاي خودروهاي وارداتي نباشد

هاديانفر در پاس��خ به پرسش��ي درب��اره صرف نظر از 
اس��تاندارد يورو۶ براي برخ��ي از خودروهاي وارداتي 
گفت: ما با اين موضوع هم مخالفت كرديم. اين درست 
نيست كه ما به بهانه تحريم استانداردها را تغيير بدهيم. 
البته وزارت نفت هم درباره توليد سوخت يورو۶ تالش 
مي كند اما به هر حال به اين موارد بايد توجه كرد و ما با 
تصميمات غيركارشناسي مخالفيم.  رييس پليس راهور 
فراجا با تاكيد بر اينكه بايد به معضل ترافيك و آلودگي 
هوا توجه كنيم، گفت: من از دولت و مجلس مي خواهم 
كه بروند و آمارها را از همين اورژانس بگيرند كه ساالنه 
چند نفر به خاطر آلودگي هوا به آنان مراجعه كرده و 
حتي جان خود را از دس��ت مي دهند. اينها مواردي 

است كه بايد اصالحات جدي براي آن انجام شود.

مخالفت پليس با ۲ پيشنهاد وزارت صمت براي اسقاط خودرو
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

آنومي اجتماعي و افزايش 
مرگ خود خواسته

شخصيت و مقام افراد براس��اس پول و ثروت آنها 
سنجيده مي ش��ود و روابط صوري و مادي به جاي 
روابط معن��وي برجامعه حاكم اس��ت و معنويات 
كمرنگ شده و معيار ها وهنجار هاي سنتي بي آنكه 
توسط هنجار هاي جديد، جايگزين گردند، تضعيف 
مي شوند، بدون شك؛ خودكشي افزايش مي يابد. در 
جامعه اي كه شادي و نشاط، چندان مورد توجه قرار 
نمي گيرد و غم افزايي، بي اعتمادي، يأس و نا اميدي 
وبد بيني سوءظن، بدگماني، پرخاشگري افزايش 
پيدا مي كند، بايد انتظار افزايش خودكشي داشت. 
بايد دانست كه، گرچه خودكشي در نگاه نخست، 
يك ناهنجاري رواني به نظر مي رسد اما در واقع يك 
ناهنجاري اجتماعي است. زيرا افرادي كه خودكشي 
مي كنند، مرگ را بهتر از زندگي مي دانند. در حالي 
كه اكثريت افرادجامعه، تص��وري خالف آن دارند 
و براي گريز از مش��كالت، راه هاي بهتري را نسبت 
به خودكش��ي انتخاب مي كنند. اما وقتي ضريب 
نااميدي در جامعه افزايش پيدا مي كند، پيدا كردن 
راه هاي بهتر دشوار مي ش��ود. ضريب نااميدي در 
چه شرايطي افزايش پيدا مي كند؟ در شرايطي كه 
فاصله طبقاتي در جامعه زياد مي شود. در شرايطي 
كه افراد براي رس��يدن ب��ه پيش پ��ا افتاده ترين 
خواسته هاي خود هم با مشكالت زيادي بايد دست 
و پنجه نرم كنند. وقتي جوانان و نوجوانان باالترين 
آمار خودكشي را به خود اختصاص مي دهند، اين 
زنگ خطري است كه بيخ گوش جامعه ما به صدا 
در آمده است. ما از يك طرف مي خواهيم با افزايش 
جمعيت جواني جمعيت خ��ود را حفظ كنيم و از 
طرف ديگ��ر نمي توانيم همي��ن جمعيت جوان و 
نوجوان خود را به سامان برسانيم. تضاد در برنامه ها 
و اعمال خ��ود باعث بروز بي اعتم��ادي اجتماعي 
مي شود. در بسياري از موارد خودكشي ها به دليل 
مشكالت اقتصادي اتفاق مي افتد، در حالي كه در 
سال هاي دور عوامل ديگري در اين زمينه دخيل 
بودند. در ح��ال حاضر اين حس س��رخوردگي و 
نااميدي كه به دليل ش��رايط اقتصادي موجود در 
جامعه افزايش پيدا كرده باعث شده تا ما شاهد بروز 
چنين اتفاقات تلخي باش��يم. مساله اين است كه 
مسووالن برنامه اي براي جلوگيري از اين وضعيت 
ارايه نمي دهند، در واقع يكي از حلقه هاي گم شده 
در جامعه ما ش��ادي است كه كس��ي به آن توجه 
نمي كند، شما به جامعه هند نگاه كنيد، ميزان فقر در 
اين جامعه كامال مشهود است اما آيا آمار خودكشي 
در اين كشور باالس��ت؟ يكي از مسائلي كه باعث 
ش��ده تا مردم ميل به زندگي داشته باشند، شادي 
است كه در جامعه آنها نهادينه شده است. مرگ هاي 
خودخواسته زير سايه فقر امري اجتناب ناپذير به 
نظر مي رسد، اما اگر اميد و شادي در جامعه جريان 
داش��ته باش��د، فقر به تنهايي نمي تواند عامل اين 

مرگ هاي خود خواسته باشد. 

شايعات مطرح شده در مورد يوزها تكذيب شد
رييس س��ازمان محيط زيست شايعات 
مطرح ش��ده درباره يوزهاي يافته شده 
در منطق��ه توران را تكذي��ب كرد. علي 
سالجقه درباره ش��ايعات مطرح شده از 
وضعيت يوزها اظهار ك��رد: ما در همان 
س��اعات اوليه تا چهار روز بعد مديركل 
اس��تان، تيم حيات وحش و دامپزشك 
و محيط ب��ان در منطقه بودن��د و كامال 

شايعات و حواشي مطرح شده در مورد يوزها را تكذيب 
مي كنم. براي يوزهاي مادر وضعيت خيلي خوبي اتفاق 

افتاده و چندين يوز مادر در منطقه توران 
هس��تند. او ادامه داد: يوزها چون در دو 
هفته اول از ش��ير مادر استفاده كردند، 
خوشبختانه وضعيت خوبي دارند و تحت 
نظر دامپزشكان داخلي و خارجي هستند 
و با پيروز قابل مقايسه نيستند. سالجقه 
تاكيد كرد: ما نس��بت به پرورش پيروز 
از بودجه اس��تفاده مي كني��م و در مورد 
منطقه توران هم حتمًا به شكل شفاف موارد را اعالم 

مي كنيم و هيچ نقطه ابهامي وجود ندارد.

طغيان هايي از يك ويروس تنفسي در اطفال
مدير آزمايش��گاه ملي آنفلوآنزا و استاد 
ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران با بيان اينك��ه در حال حاضر در 
زمين��ه بيماري هاي آنفلوآن��زا و كرونا، 
ش��رايط آرامي را داريم، گفت: در حال 
حاضر طغيان ها و موج هاي يك ويروس 
تنفس��ي ديگر به ن��ام RSV كه مربوط 
به كودكان و نوزادان اس��ت، در كش��ور 

گزارش مي ش��ود. دكتر طلعت مختاري آزاد درباره 
وضعي��ت آنفلوآنزا در كش��ور، گف��ت: آنفلوآنزا يك 
بيماري فصلي است كه در فصول سرد رخ مي دهد. 
در ايران معموال آنفلوآنزا اواخر آذر ديده مي شد، اما 
به دليل ش��يوع كوويد ۱۹ و رعايت هاي ناشي از آن، 
تغييرات��ي در گردش ويروس هاي تنفس��ي ايجاد و 
باعث شد كه براي مدتي بسياري از ويروس ها به دليل 
كوويد ۱۹ كمتر ديده ش��وند. يكي از اين ويروس ها 
آنفلوآنزا بود. او افزود: اكنون كه كوويد كاهش يافته، 
اين عفونت هاي تنفسي مانند آنفلوآنزا، زودتر از زمان 
مورد انتظار، خودش را نش��ان داد. به عنوان مثال در 
ايران يك ماه قبل اوج اپيدمي آنفلوآنزا را شاهد بوديم، 

اما اكنون موارد آن كاهش يافته است و 
مواردش بس��يار كم است. در حالي كه 
در ش��رايط معمولي، از االن به بعد بايد 
موج آنفلوآنزا را مي ديديم. مختاري آزاد 
درباره احتمال شيوع مجدد آنفلوآنزا در 
زمستان، گفت: نمي توان به طور دقيق 
اي��ن موضوع را اعالم كرد. كافي اس��ت 
كه ويروس تغييراتي كند و ممكن است 
مجددا شيوع يابد. بنابراين نمي توان كامال اين موضوع 
را پيش بيني كرد. او درباره وضعيت كرونا در كش��ور 
نيز گفت: در كرونا تعداد مواردمان بسيار كم است و 
در مطالعات ما تنها پنج درصد از نمونه ها مربوط به 
كروناست. البته در برخي كشورها مانند هند، برخي 
اياالت امريكا و... مواردي از سويه هاي خاص اُميكرون 
ديده شده است. حال بايد تعدادي نمونه جمع شود 
تا متوجه ش��ويم كه اين سويه ها در كشور وارد شده 
يا نه و س��ويه غالب ما در كرونا چيست. در عين حال 
بايد توجه كرد كه برخي از سويه ها ممكن است اصال 
جهاني نشوند و شايد هم انتقال شان بيشتر شود كه در 

اين صورت به سرعت مشخص مي شود.

وجود ۱۰۰۰ كودك معلول فاقد »سرپرست« در بهزيستي
مديركل كودكان و نوجوانان سازمان 
بهزيستي كشور گفت كه حدود ۱۰۰۰ 
ك��ودك داراي معلوليت ي��ا نيازمند 
درمان زير ۱۶ سال در مراكز بهزيستي 
به سرمي برند كه بي سرپرست يا فاقد 
سرپرست موثرند. سعيد بابايي مديركل 
كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور با بيان اينكه حدود هزار كودك 

داراي معلوليت يا نيازمند درمان زير ۱۶ س��ال در 
مراكز بهزيس��تي به س��رمي برند كه بي سرپرست 
يا فاقد سرپرس��ت موثرن��د، گف��ت: خانواده هاي 
متقاضي اين كودكان خارج از نوبت در اولويت قرار 
مي گيرند. معموال خانواده هايي به سمت پذيرش 
اين كودكان مي روند كه آمادگي بيشتري نسبت 

به ساير خانواده ها دارند. بعضي از اين 
كودكان عالوه بر نياز مالي براي درمان، 
نياز به توجه ويژه والدين دارند. به گفته 
اين مقام مسوول، در حال حاضر تعداد 
محدودي ب��راي فرزندپذيري كودك 
داراي معلوليت يا نيازمند درمان اقدام 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه سال 
گذش��ته حدود ۲۰۰ خانواده و امسال 
بالغ ب��ر ۱۰۰ خانواده اقدام به پذيرش اين كودكان 
كه بعضًا داراي اختالل اتيس��م، HIV، هپاتيت و 
فلج مغزي بودند، كردند. او ادام��ه داد: در برخي از 
اين فرزندخواندگي ها ديده مي شود كه كودك پس 
از ورود به خانواده، مراحل درمان را س��ريع تر طي 

مي كند و شرايط بهتري پيدا مي كند.

نگاهي ميداني به وضعيت ثبت شكايت يارانه و افزايش درخواست ها

كاهش ارزش پول ملي؛ كاهش توان خريد مردم

گليماندگار|
هم��ان روزهايي كه ت��ازه يارانه ها به 
۳۰۰ هزار توم��ان افزايش پيدا كرده 
بود، صدا و س��يما اق��دام به پخ��ش گزارش هايي 
ك��رد كه مردم براي خريد مايحت��اج يك ماه خود 
با همي��ن يارانه ه��اي ۳۰۰ تا 4۰۰ ه��زار توماني 
به فروش��گاه هاي ب��زرگ مراجعه ك��رده بودند و 
از خريدش��ان كام��ال راضي بودن��د و حتي برخي 
مي گفتند كه با وجود خريد تمامي مايحتاج مبلغي 
هم برايشان باقي مانده است. البته آن روزها هنوز 
دالر حول و حوش ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان بود و كسي 
هم نمي توانست قيمت ۳۹ هزار توماني اين روزها را 
پيش بيني كند، در آن روزها هنوز برنج هاي هندي 
و پاكس��تاني هم به كيلويي ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان 
نرسيده بودند و مي شد اين برنج ها را با كيلويي ۳۵ 
تا 4۰ هزار توم��ان تهيه كرد، برنج ايراني هم هنوز 
به كيلويي ۱4۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نرس��يده بود و 
خالصه اينكه مي شد تا حدودي آن گزارش را باور 
كرد. اما حاال وضعيت فرق كرده اس��ت، حاال ديگر 
تورم آنقدر افزايش پيدا كرده كه ديگر يارانه ۳۰۰ 
تا 4۰۰ هزار توماني و حقوق ۶ تا ۷ ميليون توماني 

هم جوابگوي اين وضعيت نيست.
اين در حالي اس��ت كه برخي اف��راد به داليلي كه 
هنوز مشخص نشده يارانه ش��ان قطع شده است، 
افرادي كه همي��ن ۳۰۰ يا 4۰۰ ه��زار تومان هم 
برايشان مبلغي اس��ت تا حداقل براي چند ساعت 
در ماه سرشان را از زير خط فقر باال بياورند و نفسي 
تازه كنند. كافي است سري به وزارت كار بزنيد تا با 
اين وضعيت از نزديك آشنا شويد، اغلب افرادي كه 
به بخش رسيدگي به شكايات يارانه هاي معيشتي 
مراجعه كرده اند، افراد بازنشس��ته اي هستند كه 
نمي توانند ش��كايت خود را به ط��ور الكترونيكي 
ثبت كنن��د و مجبورن��د براي پيگي��ري وضعيت 
خود به صورت حضوري مراجعه كنند، اما مس��اله 
اينجاست كه رس��يدگي به وضعيت اين افراد هم 

شرايط مناسبي ندارد. 

     سه روز است مي آيم 
و دست خالي برمي گردم

حسين آقا، ۷۲ ساله و بازنشسته است. او با ۱۰ سال 
سابقه بازنشس��ته شده است و حقوقي كه مي گيرد 
كف��اف خرج يك هفت��ه را نمي دهد چه برس��د به 
يك ماه، او به »تع��ادل« مي گويد: براي من كه يك 
خانواده ۳ نفره دارم همين ۳۰۰ يا 4۰۰ هزار تومان 
هم مبلغي اس��ت كه به معيشت ما كمك مي كند، 
اما متاسفانه ۲ ماه اس��ت كه يارانه من قطع شده و 
حاال س��ه روز اس��ت كه براي ثبت شكايت به اينجا 
مي آيم و هر س��ري دس��ت خالي برمي گردم چون 
تعداد مراجعه كننده ها زياد است و تعداد كساني كه 
بايد به اين كار رس��يدگي كنند كم است، از ۷ صبح 
مي آيم و تا ساعت ۳ بعدازظهر اينجا مي نشينم و در 
نهايت مي گويند وقت تمام شد برويد و فردا بياييد. 
اين بازنشسته ۷۲ س��اله مي افزايد: براي يك خانه 
نمور ۳۰ متري ماهي يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
اجاره مي دهم، همسر و پسرم بيمار هستند، بعضي 
وقت ها همسايه ها به ما كمك مي كنند، وگرنه بايد 
از گرسنگي بميريم، حاال هم كه معلوم نيست چرا 
يارانه من را قطع كرده اند، حتما ملك و امالكي به نام 

من پيدا كرده اند كه خودم خبر ندارم.

     قرار بود كوپن بدهند آن هم فراموش شد
فاطمه احدي، بازنشسته نيز از جمله افرادي است 
كه براي رسيدگي به ش��كايت يارانه خود به وزارت 
كار آمده اس��ت. او ني��ز مي گويد: من سرپرس��ت 
خانوار هستم، حقوق بازنشستگي كارگري دريافت 
مي كنم، سال ها در يك شركت خصوصي آبدارچي 
بودم، دو فرزند دارم كه ش��رايط مناس��بي ندارند، 
نمي توانن��د كار كنن��د. خيلي ت��الش كردم تحت 
پوشش بهزيس��تي قرار بگيرم اما نشد، نه خانه اي 
از خودم دارم و ن��ه پس اندازي، همان حقوق ماهي 
۶ ميليون توم��ان را مي گيرم، ب��راي اجاره خانه ۲ 
ميليون مي دهم، يارانه ۳۰۰ توماني براي من در نظر 
گرفته اند در حالي كه با اين ش��رايط بايد 4۰۰ هزار 

تومان به من بدهند، گفتند بايد ش��كايت كني، دو 
روز اس��ت كه مي آيم و موفق به ثبت شكايت خود 
نمي شوم، نمي دانم بايد چه كار كنم؟ مگر قرار نبود 
كوپن بدهند پس چه شد، اين را هم فراموش كردند، 
حداقل دلمان خوش ش��ده بود كه ش��ايد با كوپن 

بتوانيم كمي مايحتاج زندگي فراهم كنيم. 

     افزايش فقر در جامعه
و نياز به دريافت يارانه

بهرام علياري، كارشناس اقتصادي در مورد وضعيت 
معيشتي مردم و بحث يارانه به »تعادل« مي گويد: 
در حال حاضر ما ش��اهد مراجعه كساني براي ثبت 
نام يارانه هستيم كه طي س��ال هاي گذشته چون 
در اين زمينه احس��اس نياز نمي كردند، اقدامي هم 
نكردند، اما حاال كه وضعيت معيشتي به اين شكل 
در آمده حتي اين افراد هم ب��راي ثبت نام دريافت 
يارانه اقدام كرده اند، چرا كه ميزان مبلغ دريافتي با 
توجه به تعداد افراد خانوار مي تواند تا حدي در رفع 
مشكالت معيش��تي به آنها كمك كند و اين يعني 
فقيرتر شدن مردم.  او مي افزايد: متاسفانه رفتارهاي 
اشتباه پيامدهاي اشتباه هم به دنبال دارد، از همان 
ابتدا بس��ياري از كارشناس��ان اقتص��ادي در مورد 
بحث يارانه ها اين هش��دار را داده بودند كه چنين 
تصميمي مي تواند يك��ي از عوامل افزايش تورم در 
جامعه شود، اما كسي به اين اخطارها توجه نكرد. در 
شرايط كنوني هم پرداخت همين ميزان يارانه براي 
دولت بسيار سخت است، بايد باور كنيم كه وضعيت 
نقدينگ��ي دولت خوب نيس��ت، چاپ پ��ول بدون 
پشتوانه مي تواند براي اقتصاد بسيار خطرناك باشد. 

     افزايش نقدينگي بدون پشتوانه
 خطرناك است

اين كارش��ناس اقتص��ادي در بخ��ش ديگري از 
س��خنانش مي گويد: اين افزاي��ش بي رويه قيمت 
سكه و دالر يكي از عواقب افزايش نقدينگي بدون 
پشتوانه در كشور اس��ت. به هر حال اگر بخواهيم 

به زبان س��اده و بدون پيچيدگي هاي علم اقتصاد 
وضعيت كنوني را تفسير كنيم، بايد بگوييم كشور 
به ورشكس��تگي اقتصادي نزديك مي شود و اين 
مساله بايد جدي گرفته ش��ود. بانك مركزي اين 
روزها به صندوق اعانه دولت تبديل ش��ده است. با 
اين سرعت افزايش تورم در كشور، ديگر يارانه 4۰۰ 
هزار توماني هم نمي تواند دردي را از مردم دوا كند، 
دولت مجبور مي ش��ود، قيمت حامل هاي انرژي و 
حتي سوخت را افزايش دهد، كه در شرايط كنوني 
خطاي بزرگي خواهد بود، اما اگر قرار باشد، بودجه 

دولت تامين شود گريزي از اين وضعيت نيست. 

     مردم در مضيقه مالي هستند
بهرام علي��اري مي افزايد: بايد ب��اور كنيم كه اكثر 
مردم به ش��دت در مضيقه مالي ق��رار دارند و اين 
وضعيت روزبه روز وخيم تر مي شود، اينكه قرار باشد 
به بهانه دوري از س��ياه نمايي واقعيت هاي جامعه 
را ناديده بگيريم اشتباه بزرگي است كه نمي توان 
از كنار آن به راحتي گذشت. دولت در حال حاضر 
با مشكالت عديده اي دس��ت به گريبان است و از 
سوي ديگر وزراي انتخابي نتوانسته اند به خوبي از 

عهده مسووليتي كه به آنها محول شده بربيايند و 
اخطارهايي هم از سوي مجلس دريافت كرده اند. 
در اي��ن بين تيم اقتص��ادي دولت هم نتوانس��ت 
كارايي خوبي داشته باش��د و بايد هر چه سريع تر 

درباره آن تصميم درستي اتخاذ شود.

     كاهش ارزش پول ملي؛ 
كاهش توان خريد مردم

مس��اله اصال پيچيده نيس��ت، براي فهميدن اينكه 
وقت��ي ارزش پول مل��ي پايين مي آي��د و به تبع آن 
مردم توانايي خريد خود را از دست مي دهند، نياز به 
بحث و بررسي اساتيد اقتصادي نيست، اين را ديگر 
همه مردم تا ام��روز به خوبي ياد گرفته اند. وقتي هر 
روز سفره هايشان كوچك تر و سبدهاي خريدشان 
خالي تر مي شود و از طرف ديگر شاهد پايين آمدن 
هر روزه ارزش پول ملي هستند مي دانند كه اين دو 
با هم ارتباط مستقيم دارند. حاال ديگر حتي قيمت 
دالر در قيمت نان هم تاثيرگذار اس��ت. هر چند كه 
نبايد باشد. اين روزها كه شرايط زندگي براي خيلي از 
مردم سخت شده است، سوال اينجاست كه مسووالن 
مشغول چه كاري هستند كه اينگونه كنترل قيمت ها 

از دستش��ان در رفته. چه چيزي مي تواند بيشتر از 
معيش��ت مردم و البته سالمت آنها در اولويت باشد. 
اين قطار توسعه و پيشرفتي كه رييس دولت در تمام 
سخنراني هايش��ان به آن اش��اره مي كند، چرا هيچ 

تاثيري در بهبود شرايط زندگي مردم ندارد.

     اولويت هايي كه فراموش شده اند
در اي��ن آش��فته بازاراقتص��ادي، اولويت هايي كه 
بايد به آن توجه ش��ود همگي به دس��ت فراموشي 
س��پرده ش��ده اند. كس��ي ديگر در مورد گراني و 
كمبود دارو حرفي نمي زند چون كاري از دس��ت 
كس��ي بر نمي آيد، كس��ي در م��ورد وضعيت بد 
معيش��تي مردم سخني نمي گويد چون انگار هيچ 
برنامه و راهبردي ب��راي بهبود اين وضعيت وجود 
ندارد. ترميم دس��تمزد كارگران و بازنشستگان به 
فراموشي سپرده شده چون دولت امكان اين كار را 
بدون داش��تن نقدينگي ندارد. آلودگي هوا هر روز 
بدتر و بدتر مي شود اما قانون هواي پاك باز هم به 
دليل عدم تخصيص بودجه مورد نياز قابل اجرايي 
شدن نيست. تمام اين مشكالت دست به دست هم 

داده اند تا مردم روزهاي سختي را سپري كنند. 

گزارش

افزايش نقدينگي بدون پشتوانه خطرناك است
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