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خودروهايخارجيبهچهكسانيميرسد؟
قيمتهابهكدامسوميرود؟

بازار ايران ميزبان 
خودروهاي خارجي

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

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

فرشادمومنيازاصراربراستمرارسياستهاي
شكستخوردهابرازنگرانيكرد

كجايدنياباسياستهايتورمزا
توانستندعدالتبرقراركنند

 عدالت با 
شوك درماني؟

به گفته دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي، آثار فاجعه شوك نرخ ارز امسال برمال 
ش��ده و احتمااًل دولتمردان در سال آينده به سراغ نرخ ارز 
نمي روند، اما اين خطر در كمين اقتصاد و جامعه ماس��ت 
كه دوباره گروه هاي قدرت و ثروت ناعادالنه در راس��تاي 
حداكثر سازي منافع پرفساد خود و عليه تماميت ارضي 
و امنيت ملي ايران، به س��مت شوك دادن به قيمت هاي 

حامل هاي انرژي، حركت كنند.
مومني با تأكيد بر اينكه بدترين سال هاي عملكرد اقتصادي 
سال هايي بوده كه توزيع قدرت ناعادالنه شده است، بيان 
كرد، بسيار فاجعه آميز است كه ضد عادالنه ترين كارها را با 
عنوان اينكه مي خواهيم عدالت برقرار كنيم، انجام مي دهند 
و اين سناريوي تلخ به ويژه در مورد بنزين مكرر اجرا شده 
است. رويكرد ناعادالنه توزيع قدرت و ثروت باعث شده كه 
به واسطه فقدان تقاضاي موثر براي دانايي، بدنه حكومت از 
نظر كيفيت كارشناسي با يك سقوط بي سابقه رو به رو شود.

به باور مومني كانون اصلي مش��كالت اقتص��ادي ايران 

سقوط انديشه است و براي عبور از اين موقعيت و شرايط، 
بايد اعتماد انديش��ه ورزان را برگردانن��د و راه را باز كنند 
كه با عقل سليم و با موازين كارشناسي به سمتي برويم 
كه عل��م در فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 
فصل الخطاب شود. بعد از اينكه تكليف در سطح انديشه 
روشن شد، نوبت به نظام قاعده گذاري مي رسد؛ و بر اين 
اساس، قاعده گذاري هايي كه در ساختار اقتصادي عنوان 
شوك درماني پيدا مي كند، بايد متوقف شود. استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي، در گفت وگو با »شفقنا« اظهار 
ك��رد: آنچه در تجربه تاريخي ايران از اهميت بيش��تري 
برخوردار هست، اين است كه در تجربه از سال 1369 تا 
به امروز تحت عنوان رشد گرايي و رفاه گرايي، مهلك ترين 
ضربه ها به رشد اقتصاد ملي و معيشت مردم وارد شده و 
آنچه از دريچه علمي اهميت فوق العاده دارد، واكاوي اين 
مساله شگفت انگيز است كه چرا از سال 1369 تا به امروز 
تمام سياست هاي اقتصادي اصلي اتخاذ شده در ايران بدون 
صفحه 3 را بخوانيد استثناء شكست خوردند؟   

آمادگي۲۰درصدي
درزلزله۷ريشتريفاجعهاست رييسجمهوردرجلسههياتدولت:

 »فرونشست زمين« 
بحران دو سال آينده پايتخت

صفحه 5     صفحه 2    

 پرهيز از اقدامات تورم زا 
مهم ترين محورهاي تنظيم بودجه
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صفحه 7    

قانونهفتمنميرسد
برايارزدوماهمنتظربمانيد

ارزيابيسياستهاواقداماتارزيدولتدرمجلس

پورابراهيمي:پيشنهاداتمارا
اجراكنيدارزارزانميشود

رييساتاقايران:

  تالش رقبا 
 براي جايگزيني 
ترانزيت ايران 

 تمام كشور 
در خدمت دولت!

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: منابع ارزي كشور نسبت به 
گذشته بهبود يافته و پيش بيني ما اين است كه با اعمال مديريت صحيح در بازار شاهد كاهش 
نرخ ارز باشيم. محمد رضا پورابراهيمي در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي گزارش 
صفحه 2 را بخوانيد كميسيون اقتصادي پيرامون ارزيابي اقدامات و ...  
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 بورس 
در انتظار اخبار

 كارزار افزايش 
ارزش پول ملي

 زنگ خطر 
كاهش توليد نفت

 خورشيد حقيقت
 و ساعت شماطه دار!

 آينده تجاري 
ايران و آلمان

 با مردم 
مهربان باشيم

بودج��ه و ن��رخ به��ره در اين 
مقطع زماني مهم ترين عوامل 
تأثيرگذار بر روند بازار هستند 
و مي توانند وضعيت سود و زيان 
ش��ركت ها را تحت تأثي��ر قرار 
دهند، بنابراين در صورت عبور 
از اين مرحله و شفاف تر شدن 
فاكتورهاي اثرگ��ذار بر بودجه 
و اقتصاد كش��ور مي توان به بهبود وضعيت بازار سرمايه 
اميدوارتر بود. تأثير فاكتورهايي همچون هزينه هاي انرژي، 
تعرفه ه��اي واردات و صادرات محص��والت، نرخ خوراك 
شركت ها و هزينه هاي بهره مالكانه كه از يك سو بهاي تمام 
شده شركت ها را تحت تأثير قرار مي دهند و از سوي ديگر 
مربوط به نرخ گذاري فروش محصوالت شركت ها هستند، 
در روند بازار س��رمايه حائز اهميت است. چشم اندازي كه 
روي ن��رخ دالر بازار آزاد وج��ود دارد و نرخ دالر نيما كه به 
تبع آن انتظار مي رود اصالحاتي را تجربه كند، فاكتور مهم 
ديگري است كه مي تواند بر نوسانات آينده بازار تأثيرگذار 
باش��د. بنابراين تعيين تكليف موضوع ارز و خارج شدن 
آن از شرايط انقباضي و فشارهايي كه بانك مركزي براي 
مديريت بازار ارز اعمال مي كند، مي تواند روزهاي بهتري را 
براي بازار رقم بزند و شاهد بهبود وضعيت كلي بازار باشيم. 
به نظر مي رسد اين موضوع بايد به گروه ها و بازارهاي ديگر 
هم تعميم پيدا كند، زيرا هر قدر آزادي عمل فعاالن بازار 
بيشتر باشد مي تواند در روان تر شدن بازار و نقدشوندگي 
بهتر معامالت كمك مثبتي باشد. با تعيين تكليف بودجه 
و برخي وعده هاي داده شده از جمله بلوك خودروسازان و 
حذف نرخ گذاري دستوري برخي از محصوالت، در صورتي 
كه ريسك هاي جديدي به بازار از سمت مسائل سياسي و 
اجتماعي وارد نشود، زمستان بهتري در انتظار بازار سرمايه 
باشد. با افزايش قيمت سهام شركت ها، افزايش فشار فروش 
از سوي س��هامداراني اتفاق افتاد كه با ديد كوتاه مدتي در 
بازار حضور دارند و شايد اعتماد زيادي به پايداري جو بازار 
و موثر بودن اين شيوه حمايت از بازار ندارند. آنها احساس 
مي كنند اگرچه شايد بازار كف هاي قبلي را تجربه نكند، 
اما به رشد بازار نيز اعتقادي ندارند. طرفداران اين تحليل، 
بيشتر هستند و با افزايش نسبي قيمت ها، با انتظار خريد 
در قيمت هاي مناسب تر، دست به فروش سهام مختلف 
مي زنند. اگر اين فرصت به آنها داده نشده و اخبار مثبت به 
بازار مخابره شود تا به اعتماد سرمايه گذاران كمك كند، 
ادامه در صفحه 4 تقاضا افزايش مي يابد. 

چ��را ارزش پول مل��ي ايران تا 
اين اندازه در مس��ير نزول قرار 
گرفته و مهم تر از آن، آيا دولت 
راهبردي براي مهار نوس��انات 
ارزي دارد؟ اساس��ا راهب��رد 
ارزي دول��ت چگونه ترس��يم 
شده است؟ اين روزها كه نرخ 
ارز افزايش پيدا ك��رده، اغلب 
تحليل هاي اقتصادي تالش مي كنند پاسخي براي اين 
پرس��ش ها پيدا كنند. با توجه به تاثير ن��رخ ارز در نظم و 
نظامات بازارها، هرگونه نوسان ارزي باعث سرايت تكانه هاي 
تورمي به ساير بازارها مي شود. مسووالن وزارت صمت وقتي 
با اين پرسش مواجه مي شوند كه چرا خودرو گران شده، 
مي گويند، چون نرخ ارز باال رفته اس��ت. صاحبخانه ها به 
بهانه افزايش نرخ ارز و تورم، رقم اجاره را افزايش مي دهند. 
فروشندگان اقالم مصرفي به بهانه افزايش هزينه توليد و 
رشد نرخ دالر، محصوالت خود را گرانتر عرضه مي كنند. 
بنابراين نرخ ارز در تار و پود اقتصاد ايران تاثيرگذار است. 
معتقدم اصلي ترين دليل و ريش��ه افزاي��ش نرخ ارزهاي 
خارجي يا كاهش ارزش ريال، پايين بودن آمارهاي توليد 
و ضعيف تر ش��دن قدرت اقتصادي كش��ور است. وقتي 
اقتصادي مانند اقتصاد ايران، رشد اقتصادي منفي يا بسيار 
كم به صورت مستمر دارد، منطقي و معقول است كه نرخ 
ارز آن كشور، نزول كند. بنابراين ريال با كاهش ارزش مواجه 
مي شود و نرخ دالر باال مي رود. بايد بدانيم، تقاضاي هر ارز 
در سطح دنيا عامل مهمي است كه ارزش ارز مورد بحث را 
تعيين مي كند. چون توليد ايران بسيار اندك است، رابطه 
اقتصادي و راهبردي مناس��بي هم با دنيا ندارد و از سوي 
ديگر نمي تواند، كاالهاي توليدي خود را با قيمت مطلوب 
به دنيا بفروش��د، بنابراين ريال در سطح بين المللي هيچ 
تقاضايي ندارد و ب��ه اين دليل ارزش ريال در برابر ارزهاي 
خارجي و پرتقاضا هر روز بيشتر كاهش پيدا مي كند. اگر 
هدف اصلي اين باشد كه در اقتصاد ايران نرخ ارز خارجي 
كاهش و نرخ ريال افزايش پيدا كند، بايد به سمتي حركت 
كنيم كه ساير كشورها تقاضايي براي به دست آوردن ريال 
داشته باش��ند. براي اين منظور ايران يا بايد توليد خود را 
افزايش دهد، صادراتش را توس��عه دهد و رشد اقتصادي 
بااليي پيدا كند يا اينكه زمينه افزايش سرمايه گذاري ها در 
كشورمان فراهم شود. يعني ايران، هم در بخش درونزايي 
و هم در بخش بيروني اقتصادي بايد وضعيت مطلوب تري 
ادامه در صفحه 5 پيدا كند. 

اخي��را وزي��ر نفت كش��ور با 
خوش��حالي اعالم كردند كه 
توليد نفت كشور به 3 ميليون 
بش��كه در هر روز افزايش پيدا 
ك��رده. اظهارات��ي ك��ه هنوز 
مشخص نيست مبتني بر چه 
شرايطي مطرح شده است. واقع 
آن است كه ايران ظرفيت هاي 
فراواني براي افزايش توليد دارد و 3 ميليون بشكه توليد 
روزانه در برابر ظرفيت هاي ايران رقم قابل توجهي نيست. 
احتماال خوش��حالي آقاي وزير به اين دليل است كه طي 
ماه هاي اخير توليد نفت كش��ور كاهش پيدا كرده بود و 
بعد از يك دوره كاهشي، دوباره به 3 ميليون بشكه رسيده 
است. البته بيشترين توليد نفت كشورمان، حدود 6 ميليون 
بشكه نفت بوده است. در بيشتر مواقع هم توليد نفتي باالي 
5 ميليون بشكه اي در اقتصاد ايران تجربه شده است. اعداد 
و ارقامي حول و حوش 5.7 ميليون بشكه و 5.8 ميليون 
بشكه در س��ال هاي قبل از انقالب ثبت شده است.از اين 
اعداد حدود 600 الي 700 هزار بشكه براي مصرف داخلي 
تخصيص مي يافت و مابقي براي صادرات استفاده مي شد. 
در حال حاضر مصرف داخلي نفت در ايران بسيار افزايش 
پيدا كرده و به روزي حدود 1.8 ميليون بشكه رسيده است. 
بنابراين وقتي وزير نفت اعالم مي كند كه 3 ميليون بشكه 
نفت توليد مي شود با يك حساب سرانگشتي با كسر 1.8 
ميليون بشكه مصرف داخلي از 3 ميليون بشكه توليد شده، 
مي توان متوجه شد كه ايران حدودا 1.2 ميليون بشكه نفت 
صادرات دارد. البته همه اين پيش بيني ها احتماالت است 
و ممكن است اين اعداد با تغييراتي همراه باشند. به طور 
كلي و از منظر تاريخي مي توان گفت كه صادرات نفت و 
گاز ايران طي 30 الي 40 سال گذشته همواره با افت مواجه 
بوده است. افزايشي كه وزير نفت از آن صحبت مي كند، 
احتماال به نسبت ماه هاي گذشته بوده است. بخشي از اين 
كاهش در توليد نفت ناشي از تحريم ها است و بخشي ديگر 
نيز ناشي از عدم سرمايه گذاري و فرسودگي زيرساخت ها 
است. وقتي سرمايه گذاري صورت نمي گيرد، زيرساخت ها 
فرسوده شده، توليد نفت )و اساس هر محصول ديگري( 
دچار مشكل مي ش��ود و صادرات كاهش مي يابد. وقتي 
صادرات كاهش يابد سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي 
نفتي كم مي شود و نمي تواند س��رمايه گذاري مناسبي 
در صنايع نف��ت و گاز صورت بدهد. يكي از خروجي هاي 
ادامه در صفحه 4 تحريم ها هم اين است كه ... 

»تنها س��پر دفاعي ما در برابر 
ايده هاي بد اين است كه هوشيار 
و گوش به زنگ باشيم، در برابر 
فريب هاي آشكار مقاوم باشيم، 
نس��بت به معجزات وعده داده 
شده ش��ك كنيم، ش��واهد را 
زير س��وال ببريم، در مواجهه با 
پيچيدگي ها صبور باشيم و در 
نهايت درباره آنچه مي دانيم و نمي دانيم، روراست باشيم.« 
)اقتصاد خ��وب براي دوران س��خت- آبيجيت بنرجي و 

استر دوفلو( 
گزارش اخي��ر مركز آمار از وضعيت تورم كش��ور، بازتاب 
متفاوتي در رس��انه هاي خبري داشت. از يك سو بيشتر 
رسانه ها و كارشناسان و فعاالن اقتصادي اين گزارش را بيانگر 
وخامت هر چه بيشتر اوضاع اقتصادي و نشانه عدم موفقيت 
برنامه ها و اقدامات دولت دانس��ته اند و تورم 45 درصدي 
س��االنه و 48.5 درصدي نقطه اي و 1.9 درصد ماهيانه را 
دليل مدعاي خود عنوان كردند و از سوي ديگر رسانه هاي 
طرفدار دولت و در راس آنها روزنامه ارگان دولت قرار داشته 
كه اين گزارش را نشانه حركت رو به جلو و اميدآفرين و بيانگر 
موفقيت و كارآمدي دولت برآورد كردند. اتكاي اين رسانه ها 
براي اثبات ادعاي شان عدم رشد تورم ماهانه خوراكي ها بوده 
است. چنان كه روزنامه دولت در صفحه اول خود تيتر زد: 
»تورم خوراكي ها صفر درصد شد« )روزنامه ايران – 10/3( 
و روزنامه همشهري ارگان شهرداري تهران و حامي دولت 
همان تيتر روزنامه دولت را براي گزارش مركز آمار برگزيد: 

»تورم ماهانه خوراكي ها صفر شد« )همشهري- 10/3( 
اين برداشت هاي متضاد و 180 درجه اي از گزارش هاي 
آماري نهادهاي رس��مي، در مورد گ��زارش حوزه هاي 
ديگ��ر اقتصادي همچون رش��د اقتصادي، اش��تغال، 
سرمايه گذاري، فقر و ضريب جيني و... نيز قابل مشاهده 
اس��ت. چنانكه گويي با دو جهان موازي سروكار داريم. 
اما واقعيت كدام است و كدام رسانه و جريان اقتصادي 
سياسي حقيقت ماجرا را بازتاب مي دهد؟! پاسخ آن است 
اگر چه با كمي دقت و دانش اندك اقتصاد از طريق همين 
اعداد و ارقام منتش��ره مي توان تا حدود بسياري پي به 
واقعيت ماجرا برد اما فارغ از آن، قيمت ها در بازار به خوبي 
وضعيت اقتصادي را روايت مي كند. از دالر 40 هزار توماني 
و سكه 20 ميليون توماني تا پرايد باالي 200 ميليوني و... 
اينكه چون چند صباحي قيمت چند قلم ماده خوراكي 
ادامه در صفحه 4 )مرغ و ميوه به نقل از... 

كشورهاي اروپايي در ماه هاي 
گذشته، ش��رايط اقتصادي 
خاصي را تجربه كرده اند. من 
در تمام س��ال هاي گذشته 
كمتر به ياد مي آورم كه نرخ 
تورم در بسياري از كشورهاي 
اروپايي دورقمي شود و روند 
افزايشي هزينه ها براي چند 
ماه ادامه پيدا كند اما ش��وك هاي اقتصادي كه پس از 
آغاز جنگ روسيه و اوكراين خود را نشان داد، تاثيرات 
منفي را براي اقتصاد كش��ورهاي مختلف اروپايي به 

جا گذاشت.
در اين مي��ان آلمان نيز به عن��وان بزرگ ترين اقتصاد 
اتحاديه اروپا، فشار اقتصادي قابل توجهي را تجربه كرده 
و به طور خاص در حوزه انرژي با مشكالت جدي مواجه 
ش��ده اس��ت. افزايش هزينه هاي دولت براي حمايت 
از مردم و پايين نگه داش��تن قيمت انرژي يكي از اين 
سياست هاست كه مي تواند در بلندمدت شرايط را براي 
اين كش��ور دشوار كند، از اين رو اين تلقي كه آلمان در 
چنين فضايي ناگهان به سمت تصميماتي مانند قطع 
همكاري با ايران به طور كامل حركت كند، دشوار خواهد 
بود. پس از كنار رفتن دولت مركل دس��ت راس��تي ها 
در آلمان قدرت بيش��تري گرفتند و تحت تاثير فضاي 
رسانه اي كه در ماه هاي گذشته به وجود آمده با اعالم 
اين تصميم اخير تالش كردند خود را با آن جريان همراه 
نش��ان دهند. هر چند اين تصميم به هيچ عنوان قطع 
ارتباط تجاري ميان دو كشور نيست و تنها به تضامين 
اقتصادي ارتباط دارد. در اين چارچوب با توجه به اينكه 
ما در شرايط تحريم اساسا نمي توانيم از گزينه هايي مانند 
ال سي يا فاينانس استفاده كنيم بخش قابل توجهي از 
واردات خود از آلمان را با پيش پرداخت انجام مي دهيم 
كه اين خود موضوع تضمين اصلي صادر كنندگان آلماني 
است. از اين  رو در عمل شايد تغيير مهمي ايجاد نشود 
اما دولت آلمان معموال خطوط اعتباري را با محوريت 
بيمه تج��اري در نظر مي گيرد تا ش��ركت ها بتوانند با 
ايران تجارت كنند و در صورتي كه در تسويه حساب با 
مشكل مواجه شوند امكان استفاده از اين خط اعتباري 
را پيدا كنند. به اين ترتيب حتي اگر بنا باشد اين تصميم 
دولت آلمان را نه يك موضوع سياسي كه يك تصميم 
تاثيرگذار اقتصادي بدانيم نيز ضربه شركت هاي آلماني 
ادامه در صفحه 8 بزرگ تر خواهد بود. 

از خشونت، خش��ونت زاييده 
مي شود؛ يعني هرچه خشونت 
را تكرار كنند، اين خش��ونت 
نهادينه تر و گسترده تر خواهد 
ش��د؛ بنابراين با م��ردم بايد با 
ماليمت، مهرباني و مدارا رفتار 
كرد. مس��اله اينجاست كه ما 
دچار يك آش��فتگي در گفتار 
و رفتار شده ايم، اين آش��فتگي در بين سياستمداران و 
مسووالن بيشتر به چشم مي آيد، اظهارنظرهايي كه در 
هماهنگي با هم نيست، كسي از گفتمان سخن مي گويد و 
شخص ديگري از افزايش خشونت در جامعه، اين وضعيت 
مي تواند شرايط را بغرنج تر و گسست اجتماعي را بيشتر 
كند. رأفت و مالطفت با جوانان مي تواند اميدهاي از دست 
رفته را به جامعه باز گرداند، مي تواند امنيت و آرامش به 
جامع��ه تزريق كند، اما اگر قرار باش��د هر كس��ي در هر 
موقعيتي كه قرار دارد، بر اساس نظر شخصي خود حرفي 
بزند و كاري انجام بدهد، اين آش��فتگي بيشتر مي شود. 
در حال حاضر مس��ووالن بايد در مورد اظهارنظرهايي 
كه رسانه اي مي كنند بس��يار محتاط باشند، هر حرفي 
كه از روي خشم و ناآگاهي باشد، مي تواند نتايج بدي به 
دنبال داشته باشد، از سوي ديگر ما داريم در مورد جواناني 
صحب��ت مي كنيم كه زاده همين آب و خاك هس��تند، 
جواناني كه قرار اس��ت پويايي و رشد جامعه به پشتوانه 
حضور آنها صورت بگيرد. پس به جاي اينكه خشونت را 
در دستور كار قرار دهيم و رفتارهاي خشن و توهين آميز با 
آنها داشته باشيم، از در رأفت و معرفت وارد شويم و كاري 
كنيم كه خشم آنها خنثي شود نه اينكه آتش اين خشم 
را شعله ور تر كنيم. بهتر اين است كه رييس دولت، وزير 
كش��ور يا هر كسي كه در اين ش��رايط مسووليت دارد، 
نشس��تي با ديگر گروه ها و ارگان ها بگذارند، شرايط را 
بررس��ي كنند، بخواهند كه از اظهارنظرهاي شتابزده 
امتناع كنند، از ترويج خشونت در جامعه امتناع كنند. در 
اين شرايط نمي شود هر مسوولي ساز خودش را بزند، بايد 
همه با هم به يك اتفاق نظر برسند و در نهايت در جهت 
آرام كردن جوانان و گوش سپردن به خواسته هاي آنها 
گام بردارند. همچنين بايد حقوق فردي و اجتماعي افراد 
رعايت و به اين حقوق احترام گذاشته شود. اگر اين حق و 
حقوق ها رعايت شود، اصال اعتراضاتي صورت نمي گيرد 
كه بخواهد به خشونت كشيده شود و در ادامه پيوندهاي 
ادامه در صفحه 8 اجتماعي ضربه بخورد و...  
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با نزديك شدن به پايان هفته نخست دي ماه، هنوز هيچ 
اثري از اليحه بودجه 1402 نيست، دولت هيچ زماني براي 
تحويل برنامه هفتم توسعه به مجلس ارايه نداده و وضعيت 
هيچ يك از بازارهاي اصلي اقتصاد ايران نيز نه تنها به شرايط 
مطلوب نزديك نمي شوند كه حتي هر روز شرايط بدتري را 
تجربه مي كنند و با اين وجود نه تنها دولت توضيح دقيقي 
درباره چرايي رسيدن به اين شرايط ندارد كه حتي به نظر 
مي رسد با رايزني و دادن وعده هايي براي آينده نامعلوم، تنها 

در حال زمان خريدن است.
در روزهاي گذشته، قيمت دالر، هر روز ركوردي جديد را 
ثبت كرده و بدون هيچ مانعي كانال 40 هزار تومان را نيز 
فتح كرده است. قيمت سكه نيز از مرز 20 ميليون تومان 
گذش��ته و وضعيت در بازار خودرو و مس��كن نيز به هيچ 
عنوان قابل دفاع نيست. وعده هايي مانند پيگيري برجام 
يا آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي نيز 
ديگر دردي از اقتصاد ايران دوا نكرده و حتي فضايي مثبت 
در بازار نيز به وجود نياورده است. در چنين شرايطي، نه تنها 
دولت برنامه اي دقيق براي مديريت نوسان ها در بازار ارز ارايه 
نمي كند كه حتي برنامه يك ساله اقتصاد ايران در اليحه 
بودجه 1402 و برنامه پنج ساله در قالب قانون هفتم توسعه 

نيز وضعيتي نامشخص دارند.
در ش��رايطي كه مجلس بارها تاكيد ك��رده كه قصد دارد 
ابتدا قانون هفتم توسعه را بررسي كند و سپس بر مبناي 
اين سند باالدستي به سراغ اليحه بودجه برود، دولت هيچ 
زمان مشخصي را براي تحويل قانون توسعه در نظر نگرفته 
و صرفا مي گويد كه كار در اين زمينه ادامه دارد. از س��وي 
ديگر با وجود آنكه خواسته دولتي ها، بررسي اليحه بودجه 
پيش از برنامه توسعه اس��ت، هنوز رييسي اين متن را به 
مجلس تحويل نداده و تنها وعده روزهاي بعد را داده است. 
هرچند اعالم شده كه بودجه در هفته جاري آماده تحويل 
به مجلس است اما با پايان يك شنبه هيچ خبري از آن نشده 
و با توجه به يك روز تعطيلي در هفته جاري، تنها دوشنبه و 
چهارشنبه براي تقديم بودجه به مجلس باقي مانده است. 
در چنين شرايطي در حالي كه به نظر مي رسيد، مجلس 
بايد دولت را براي اين تاخير بازخواست كند، نه تنها خبري 
از اين موضوع نيست كه حتي بر اساس صحبت هاي يكي 
از نمايندگان مجلس، در شوراي سران سه قوه مقرر شده 
كه ابتدا بودجه بررسي شود و به اين ترتيب نمايندگان باز 

هم بايد به خواست دولت تمكين كنند.
نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: س��ران قوا تفاهمي كردند كه ابتدا اليحه 
بودجه 1402 تقديم مجلس شود؛ در اين شرايط از رهبري 
براي تمديد برنامه شش��م اجازه و اذني گرفته مي شود يا 
اينكه مجلس در قالب طرحي، برنامه شش��م را به مدت ۶ 
ماه يا يك سال تمديد مي كند. محسن زنگنه درباره آخرين 
وضعيت ارايه لوايح برنامه هفت��م و بودجه 1402 گفت: 
طبق آيين نامه داخلي مجلس بايد بررس��ي تبصره ها و 
ماده واحده بودجه ساالنه بر اساس برنامه توسعه باشد، اين 
الزام قانوني است بدان معنا كه حق تصويب يك حكم در 
مجلس مخالف با قانون برنامه وجود ندارد. بر همين اساس 

نقد رييس مجلس اين است كه با توجه به اتمام مدت برنامه 
ششم و تمديد يك ساله آن، ديگر برنامه توسعه اي براي سال 
آينده وجود ندارد لذا بايد اول اليحه برنامه هفتم به مجلس 
ارايه شود.وي ادامه داد: اما واقعيت قضيه اين است، نوشتن 
برنامه پنج ساله در فاصله اندك كاري غيرممكن است و اگر 
چيزي احصا و استخراج و تنظيم شود، بيم آن مي رود كه 
برنامه اي به تصويب برسد كه در نهايت اجرا نشود؛ چون در 
شرايط فعلي، نبود تعادل در اقتصاد، پيش بيني را سخت 
كرده و در كنار آن هم رهبري تاكيد داشتند كه بايد برنامه 
هفتم مساله محور بوده و بر اساس پيش بيني هاي درست 

و با عدد و رقم باشد.
نايب رييس كميسيون برنامه وبودجه خاطرنشان كرد: بر 
اين اساس دو بحث قانون و واقعيت وجود داشته و جدالي 
بين قانون و واقعيت است؛ اصرار مجلس بر اين بود كه دولت 
را تحت فشار قرار دهد تا از همه توان و ظرفيت خود استفاده 
كند و برنامه را همزمان با بودجه پيش ببرد اما واقعا چنين 
امكاني نيست يعني در سطح كارشناسي و دستگاه ها اين 
امكان وجود ندارد لذا سران قوا تفاهمي كردند كه اذني از 
رهبري براي تمديد دوباره برنامه ششم بگيرند يا اينكه در 
مجلس قانون برنامه ششم به مدت ۶ ماه يا يك سال تمديد 
شود تا بر اس��اس آن بتوان تكليف بودجه س��ال آينده را 
مشخص كرد. زنگنه اضافه كرد: در اين شرايط ديگر بودجه 
سال آينده به صورت چنددوازدهم نخواهد شد؛ بودجه يك، 
دو يا سه دوازدهم هم سيگنال مثبتي به جامعه نمي دهد و 
هم اينكه دولت را دچار مشكل مي كند چون در اين شرايط 

دولت تكليف خود را تا پايان سال نمي داند.
وي ادامه داد: بر اين اس��اس سران قوا تفاهمي كردند كه 
ابتدا اليحه بودجه 1402 تقديم مجلس شود؛ بحث اين 
است كه اگر واقعا ارايه برنامه هفتم براي دولت امكان پذير 
نباشد، قانون شرايط را مسدود نكرده است. در اين وضعيت 
سه كار مي توان انجام داد؛ مجلس در يك طرح دوفوريتي 
آيين نامه داخلي را تغيير دهد بدين شكل كه مثال قانون 
بودجه بر اساس برنامه توسعه يا اسناد باالدستي باشد كه 
چنين اسنادي در تمام حوزه ها وجود دارد. زنگنه ادامه داد: 
اقدام ديگر گرفتن اذن از رهبري براي تمديد يك سال ديگر 

برنامه ششم است. كار ديگر اينكه مجلس در طرحي برنامه 
ششم را شش ماه يا يك سال يعني تا زمان تصويب برنامه 
هفتم تمديد كند؛ اينكه كدام كار صورت مي گيرد منوط به 

تصميم هيات رييسه مجلس است.
به اين ترتيب همه چيز فراهم شده تا دولت خواسته خود 
را اجرايي كند و بايد ديد سرانجام اليحه آيا در هفته جاري 
تحويل خواهد شد يا باز هم شاهد تاخير آن خواهيم بود. در 
كنار آن، وضعيت بازار ارز و افزايش مداوم قيمت ها در اين 
بازار نيز انتقادات فراواني را سبب شده و در حالي كه به نظر 
مي رسيد خاندوزي – وزير اقتصاد – روز گذشته در مجلس 
براي ارايه برنامه هاي دولت حضور خواهد داشت، او بهبود 
وضعيت ارز را به دو ماه آينده موكول كرد. او با بيان اينكه در 
دو سال گذشته دولت نرخ ماليات را براي ايجاد گشايش 
توليدكنندگان كاهش داده است، گفت: در مساله مشخص 
ارزش پول ملي و ارز هم بانك مركزي برنامه هايي را در پيش 
گرفت به گونه اي كه تا قبل از ناآرامي ها و آشوب ها در كشور، 
بانك مركزي توانسته بود سياست هاي خود را در خصوص 
حواله و بازار را با كمترين ميزان افزايش نس��بت به شروع 
كار اين دولت پيش ببرد؛ در حوادث اخير و بعد از شكست 
دعوت به بستن اصناف، كسبه و بازارها، دشمنان به دنبال 
 انتقال ناآرامي ها به بانك ها و بازار ارز كش��ور هس��تند كه 
ان شاء اهلل با تدابير بانك مركزي در هفته ها و يكي دو ماه 
پيش رو شاهد س��اماندهي و بازگشت ثبات خواهيم بود. 
خاندوزي همچنين با بيان اينكه دولت همچون نمايندگان 
نگران نوسان در بازار ارز است، گفت: اين مسير، مسير جنگ 
در متغيرهاي اقتصادي است. بايد همه درآمدهاي ارزي 
صادركنندگان و منابع ما برگردد و در اختيار بانك مركزي 
قرار گيرد تا به ش��كل متمركز فرماندهي يكپارچه شود 
كه ان شاءاهلل اين موضوع در شبكه سياست گذاري ارزي 
كشور دنبال مي شود؛ جمعه گذشته رييس جمهور به طور 
ويژه تاكيداتي در اي��ن زمينه به رييس كل بانك مركزي 
داشت. اميدواريم با همدلي بين سه قوه از بي ثباتي موقت 
بگذريم. وي در پايان بيان كرد: 21 ش��هريور در نامه اي به 
رييس مجلس درخواست كردم ابزار كنترلي براي كنترل 
تقاضاهاي داللي، سفته بازي و س��وداگري بازار ارز ايجاد 

شود كه يك بار براي هميشه به اين وضعيت خاتمه دهيم. 
با تصويب طرح ماليات بر س��وداگري و عايدي سرمايه به 
دوران سوداگري و سفته بازي در بازار ارز پايان خواهيم داد.

خاندوزي از برخي دستاوردهاي ديگر دولت نيز رونمايي 
كرد. وي با اش��اره به عملك��رد و خروجي نتايج مربوط به 
سياست هاي مالي دولت سيزدهم گفت: كسري بودجه 
از عوام��ل تورم و بي ثباتي اقتصادي اس��ت كه با حمايت 
خوب مجلس در قان��ون بودجه و اعمال سياس��ت هاي 
جدي و س��خت گيرانه در سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
 امور اقتصاد و دارايي اين مشكل رفع شده است؛ در ابتداي 
دي ماه سال گذشته بيش از 40 هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانك مركزي بود 
كه اول ديماه 1401 يعني سه روز قبل، استقراض دولت 
بابت كسري از محل تنخواه و بانك مركزي به صفر رسيد؛ 
براي اولين بار در طي ايام گذشته مساله كسري بودجه و 
استقراض از بانك مركزي به كمترين عدد ممكن نزول پيدا 
كرده است. وي با اش��اره به آمار ۹ ماهه سال جاري گفت: 
با كشف فرارهاي مالياتي و افزايش موديان مالياتي موفق 
شديم عملكرد بيش از 100 درصد يعني 101 درصد در 
پايان ۹ ماهه داشته باشيم آن هم براي كساني كه تا امروز 
از ت��ور ماليات دهندگان بيرون بودند و در مقابل كس��به، 
كارگران و كارمندان ماليات پرداخت مي كردند. همچنين 
فروش اموال دولتي و س��هام دول��ت 2۷ برابر ۹ ماهه اول 
سال قبل شده است. با توجه به اراده جدي وزارت اقتصاد، 
دولت و رييس جمهور، اموال مازاد بانك ها هم به سرعت 
به فروش مي رس��د و ان شاءاهلل سال 1401 ركورد 4 سال 
فروش اموال مازاد بانك ها و دستگاه هاي اجرايي را پشت 

سر خواهيم گذاشت.
خاندوزي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي شفافيت 
در عملكرد شركت هاي اقتصادي گفت: اگر شفافيتي وجود 
نداشت، اين شركت ها با اس��تفاده از آب گل آلود افزايش 
قيمت طال و ارز، در صف ايستاده و خودشان عامل افزايش 
بيشتر قيمت اين كاالها مي شدند؛ همچنين ابربدهكاران 
بانكي شفاف شدند. وي با بيان اينكه بزرگ ترين واگذاري 
سالم، تخصصي و كامال رقابتي صورت گرفته است، افزود: 
افزايش س��رمايه بانك ه��اي دولتي ب��راي افزايش توان 
تسهيالت دهي صورت گرفته كه شامل 10 هزار ميليارد 
براي بانك هاي مسكن و كشاورزي و ۳ هزار و ۵00 ميليارد 
تومان براي بانك صنعت و معدن اس��ت. همچنين دو بار 
سود سهام عدالت در يك سال گذشته با بيش از ۵00 هزار 
تومان به ازاي ۵0 ميليون نفر مردم پرداخت شده و تا چند 
ماه آينده براي دومين بار در س��ال جاري بخش دوم سود 

سهام عدالت پرداخت مي شود.
در شرايطي كه اين توقع وجود داشت كه پس از وعده هاي 
بزرگ دوره انتخابات، دولت به عنوان خادم ملت كار خود 
را آغاز كند اما آنچه كه در هفته ها و روزهاي گذشته خود 
را نش��ان داده، اين فرضيه را به ذه��ن متبادر مي كند كه 
نمايندگان مجلس و گروه هاي مختلف اقتصادي و سياسي، 
همگي تالش مي كنند خواسته دولت را پوشش دهند و تا 

آينده اي نامعلوم براي بهبود شرايط صبر كنند.
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پرهيز از اقدامات تورم زا از 
مهم ترين محورهاي تنظيم بودجه

رييس جمهور با بي��ان اينكه دولت همه تالش خود 
را ب��ه كار گرفت تا اليحه بودج��ه واقع بينانه تدوين 
ش��ود، »پرهيز از تورم زايي« را محوري ترين مساله 
مورد توجه در تنظيم بودجه سال آينده عنوان كرد. 
سيد ابراهيم رييس��ي در جلسه هيات دولت با بيان 
اينكه دولت همه تالش خود را به كار گرفت تا اليحه 
بودجه واقع بينانه تدوين شود، »پرهيز از تورم زايي« 
را محوري ترين مساله مورد توجه در تنظيم بودجه 
س��ال آينده عنوان كرد و گف��ت: دولت همه تالش 
خود را ب��ه كار گرفته تا از هر تصمي��م و اقدامي كه 
موجب تورم زايي در كشور مي شود از جمله افزايش 
نقدينگي و خلق پول، پرهيز شود. رييسي بر تسريع 
در تدوي��ن برنامه هفتم توس��عه ني��ز تأكيد كرد و 
 اف��زود: دولت و مجلس با همت مضاعف و به صورت 
تمام وقت تالش خواهند كرد قانون بودجه و برنامه 
توس��عه در موعد مقرر تصويب شوند. در اين جلسه 
همچنين اعضاي هيات دولت به آقاي محمد كرمي 
به عنوان استاندار جديد سيستان و بلوچستان راي 
اعتماد دادند. رييسي با قدرداني از تالش هاي آقاي 
مدرس خياباني استاندار سابق در امر توسعه سيستان 
و بلوچس��تان، بر ضرورت تداوم توس��عه اقتصادي 
اين استان تاكيد و به استاندار جديد توصيه كرد: با 
بهره گيري از ظرفيت هاي متنوع انساني سيستان و 
بلوچستان و با همراهي همه قشرها، اقوام و مذاهب 
همت خود را بر حل مشكالت اقتصادي قرار دهيد 
و در اي��ن زمينه از كمك و هم��كاري اعضاي هيات 
دولت نيز اس��تفاده كنيد. رييس جمهور با اشاره به 
اهميت استان سيستان و بلوچستان در نقشه آمايش 
سرزميني كش��ور افزود: وجود مرزهاي طوالني در 
استان براي ما فرصت است و اميدواريم با مشاركت 
عمومي و گس��ترش و رونق فعاليت هاي اقتصادي 
شاهد نشاط و پيش��رفت هر چه بيشتر سيستان و 
بلوچستان باشيم. رييس جمهور در ابتداي سخنان 
خود با تسليت ايام ش��هادت بانوي دو عالم حضرت 
فاطمه زهرا)س(، اخالص، توجه و گره گشايي از كار 
مردم، شجاعت در دفاع از واليت، استقامت در مسير 
حق و حضور در عرصه سياسي و اجتماعي در كنار 
توجه به تعالي خانواده را از ويژگي هاي ش��خصيتي 
حضرت صديقه طاهره )س( عنوان كرد و با توصيه 
همگان به الگوگيري از سيره فاطمي اظهار داشت: 

مردم انتظار دارند دولتمردان فاطمي زندگي كنند.

انتقادات صريح »قاليباف«
از مديريت بازار ارز

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه وضعيت 
ارز قابل قبول نيس��ت، گفت: در جلسه سران قوا بنا 
شد كه موضوع ارز به طور خاص دنبال شود و بازار ارز 
را سر و سامان خواهيم داد. محمدباقر قاليباف بعد از 
گزارش كميسيون اقتصادي درباره ارزيابي سياست ها 
و اقدامات ارزي دولت و همچنين توضيحات رييس 
بانك مركزي و وزير اقتصاد در جمع بندي گفت: در 
موضوع مربوط به ارز در ايران بايد كار را به سه بخش 
دس��ته بندي و س��پس جمع بندي كرد؛ يك سري 
موضوعات اقتصادي است بدان معنا كه بايد موضوع 
چاپ پول و نقدينگي و روند آن در مدار درست خود 
قرار گيرد. وي افزود: موضوع ناترازي بودجه و اصالح 
س��اختار بودجه هم مباني اقتصادي اس��ت كه بايد 
به آن توجه ش��ود. بايد اين موضوع سياس��ت دولت 
و مجلس باش��د و آنها بر آن اص��رار كنند. همچنين 
موضوع نرخ گذاري ارز هم مشخص شود كه قرار است 
تك نرخي، شناور يا دستوري باشد. اينها موضوعات 
مهمي اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد. رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد بر اينكه در تمامي 
اين موارد فصل الخطاب قانون اس��ت، گفت: امسال 
قانون تصويب كرديم اما اجرا نش��د كه اين هم جزو 
اشكاالت است. بحث ديگر مربوط به آقاي صالح آبادي 
و موضوعات مربوط به حوزه مديريتي است. ما قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را تصويب كرديم. عالوه بر 
آن موضوع ارز و سكه و ريال و سياست هاي اتخاذي 
در حوزه مديريتي بانك مركزي است. البته كه بايد 
دست بانك مركزي از جهت مديريتي هم باز باشد تا 
بتواند ام��ور خود را دنبال كند. وي افزود: بحث ديگر 
درباره فرآيند فروش و درآمدهاي ارزي در سبد ارزي 
و همچنين نوع ارزها، درخواست ها و ثبت سفارش ها 
است كه بايد همه مديريت شود كه حوزه مديريتي 
هم متوجه بانك مركزي اس��ت. قاليباف با اشاره به 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه گفت: ان شاءاهلل فردا 
موضوع ماليات بر سفته بازي و سوداگري در مجلس 
مورد بررسي قرار مي گيرد. البته كه بيش از يك سال 
است كه اين موضوع در كميسيون اقتصادي بررسي 
شده و حتما در بازار هم تاثيرگذار خواهد بود اما همه 
موضوع نيس��ت كه بگوييم با اين طرح همه مشكل 
حل مي ش��ود؛ بخش مربوط به حوزه مديريتي هم 
مهم اس��ت. رييس مجلس ادام��ه داد: موضوع مهم 
ديگر بحث مربوط به كنترل در ميدان است. ما نبايد 
در ميدان تعدد ارزي داشته باشيم؛ همه بايد به بانك 
مركزي كمك كرده و از ابزارهاي نظارتي هم استفاده 
كنيم. رييس مجلس همچني��ن توضيح داد: بحث 
ديگر كاالهايي است كه با ريال خريداري مي شود و 
صادر شده و ارز آن در داخل تهيه مي شود. ما در كشور 
مشكل ارزي نداريم اما دليل نمي شود كه مديريت و 
كنترل ارزي نداشته و از ظرفيت ارزي بانك مركزي 
و ذخيره ارزي اس��تفاده كنيم. بايد درآمدها حفظ 
ش��ده و با ارز حاصل از صادرات تامين ارزي صورت 
گيرد. اين ظرفيت در كشور وجود دارد پس نيازي 
نيست كه از ذخيره ارزي استفاده شود. قاليباف در 
پايان گفت: امروز وضعيت ارز براي مردم، ما و اقتصاد 
كشور قابل قبول نيست. در جلسه سران قوا بنا شد 
كه اين موضوع با حضور بانك مركزي، وزارت اقتصاد 
و مسووالن دخيل در موضوع ارز به طور خاص دنبال 

شود؛ مطمئنا سر و ساماني به بازار ارز مي دهيم.

نگاهي به تاريخچه ۴۲ ساله بودجه
اليحه بودجه س��ال 1402 هنوز به مجلس ارس��ال 
نشده و با توجه به همزماني آن با برنامه هفتم توسعه 
و اختالف نظر بين متوليان امر در دولت و مجلس، بايد 
ديد قانون بودجه سال آينده، امسال به تصويب خواهد 
رسيد يا آنكه مانند برخي سال ها، سرنوشت آن در سال 
بودجه مش��خص خواهد شد؟ در 42 سال گذشته كه 
لوايح بودجه از سوي دولت به مجلس شوراي اسالمي 
ارس��ال و نهايتا قانون بودجه به تصويب رسيده است، 
فراز و نشيب هاي بسياري وجود داش��ته اما به غير از 
سال هاي ابتدايي تاريخ بودجه ايران پس از انقالب كه 
كشور و ساختارهاي قانوني آن از جمله دولت و مجلس 
شوراي اسالمي با مشكالت و ناهماهنگي هايي مواجه 
بوده است، تقريبا نظم و انضباطي در سال هاي پس از 
آن بر بودجه و فرآيند تدوين و تصويب و ابالغ آن حاكم 
شده است كه البته در اين ميان استثناهايي هم وجود 
داشته كه در تاريخ به ثبت رسيده است. اولين اليحه 
بودجه مربوط به اليحه بودجه س��ال 1۳۶0 است كه 
سي ام فروردين  همين سال از سوي محمد علي رجايي 
- نخس��ت وزير وقت - به رييس مجلس اول آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني تقديم شد. نكته جالب اينكه قانون 
بودجه س��ال 1۳۶0 كش��ور در هفتم مردادماه همان 
سال به تصويب رسيد و همين مجلس در تاريخ چهارم 
بهمن  ماه اليحه بودجه سال 1۳۶1 را از دولت تحويل 
گرفت و در روزهاي پاياني اسفندماه همين سال 1۳۶0 
قانون بودجه سال بعد را به تصويب رساند. بودجه سال 
1۳۶2 نيز دقيقا در همين روزها در سال 1۳۶1 از مرحله 
تحويل تا تصويب به طول انجاميد. پ��س از آن لوايح 
بودجه از س��ال هاي بعد به مدت 1۷ سال در فرآيندي 
مش��خص و به موقع در ماه هاي آذر يا دي ماه تحويل 
مجلس مي شد و نمايندگان هم قانون بودجه را نهايتا تا 
روزهاي پاياني سال به تصويب مي رساندند. البته در اين 
ميان اليحه بودجه سال 1۳۶۹ اول اسفندماه 1۳۶۸ از 
سوي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رييس جمهور وقت 
به مجلس شوراي اس��المي تقديم شد و سريع ترين 
زمان تصويب قانون بودجه را در تاريخ 42 س��اله اخير 
شاهد بوديم، چراكه 2۸ اسفندماه قانون بودجه سال 
1۳۶۸ به تصويب مجلس سوم رسيد. در تقويم بودجه 
سال هاي گذشته، از سال 1۳۷۹ تا سال 1۳۸2 لوايح 
بودجه با وجود اينكه تقريبا به موقع به مجلس رسيده 
بودند با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد اما 
مجلس وقت اين ايرادات را نپذيرفت يا آنطور كه مدنظر 
شوراي نگهبان بود، موارد مطرح شده را اصالح نكرد. 
نتيجه آن شد كه نهايتا قانون بودجه سال هاي 1۳۸0 
تا 1۳۸۳ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
رسيد.نگاهي گذرا به اين تاريخچه نشان مي دهد كه 
بدون ش��ك دولت دهم بي نظم ترين دولت در ارسال 
اليحه بودجه به مجلس بود، چرا كه به مدت سه سال 
در سال هاي 1۳۸۹ تا 1۳۹1 لوايح بودجه سال بعد را در 
اسفند ماه و بهمن ماه به مجلس شوراي اسالمي تحويل 
داد و مجلس نيز ارديبهش��ت ماه و خردادماه سال بعد 
قانون بودجه  سالي را تصويب مي كرد كه شروع شده 
بود.البته دولت يازدهم نيز در سال 1۳۹4 اليحه بودجه 
سال 1۳۹۵ را اواخر دي ماه به مجلس شوراي اسالمي 
تحويل داد و مجلس 2۷ ارديبهشت ماه 1۳۹۵ قانون 
بودجه همين سال را به تصويب رساند. آخرين بودجه اي 
كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد 
هم مربوط به قوانين بودجه سال هاي 1۳۹۷ و 1۳۹۸ 
بوده است.مسعود ميركاظمي - رييس سازمان برنامه 
و بودجه - در نشس��ت خبري مرداد ماه امسال اعالم 
كرد كه بايد سياست هاي برنامه هفتم توسعه تدوين 
و در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي آن نهايي 
شود و آن را براي مقام معظم رهبري بفرستيم تا ايشان 
آن را ابالغ كنند. از سوي ديگر تدوين و تقديم اليحه 
بودجه س��ال آينده به مجلس را نيز پيش رو داريم 
كه با توجه به مش��غله هاي موجود، دو راه داريم كه 
منتظر ابالغ سياست هاي برنامه هفتم توسعه باشيم 
و پس از آن بودجه را ببنديم كه در آن صورت تقديم 
اليحه بودجه به مجلس به آذرماه نمي رسد يا آنكه 
بايد برنامه ششم توسعه را يكسال ديگر تمديد كنيم 
تا بودجه را بتوانيم به موقع به مجلس بفرس��تيم و 
قبل از پايان سال قانون بودجه تصويب و ابالغ شود.

ساماندهي ۸۰ درصد
انبارهاي اموال تمليكي

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سيزدهم براي 
فعال شدن و احياي اين سازمان تصريح كرد: 1۶ هزار 
متر قفسه بندي انبارها انجام شده و اميدواريم تا پايان 
سال ۸0 درصد س��اماندهي انبارها انجام شود.سيد 
عبدالمجيد اجتهادي در همايش مديران س��تادي 
و استاني اين سازمان گفت: اتفاقات مثبتي در يك 
سال گذش��ته بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم 
در بخش اموال تمليكي اتفاق رخ داده كه مورد توجه 
بوده و همه در جريان هستند.وي ادامه داد: با اينكه در 
يكسال گذشته تالش هاي زيادي انجام شد اما هنوز 
تا نقطه مطل��وب فاصله داريم، يعني هنوز ۶0 تا ۷0 
درصد كار پيش نرفته و بايد بيشتر براي اين بخش 
تالش كنيم.اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد بيان 
كرد: آقاي رييس جمهور براي اين سازمان سه برنامه را 
ابالغ كرد، اول اليحه اي است كه تا يكي - دو روز آينده 
به صورت دوفوريتي با عنوان اصالح تاسيس سازمان 
اموال تمليكي نهايي شده و به مجلس ارسال شود و 
در صورت تصويب بايد منتظر اتفاقات خوبي در اين 
بخش باشيم.طبق اعالم سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي، وي در ادامه گفت: وظيفه ديگري كه 
رييس جمهوري به ما محول كرده اند، يعني تعيين 
تكليف و س��اماندهي انبارها در استان ها، 1۶هزار 
متر قفس��ه بندي را در انبارها گسترش داديم و به 
زودي نيز تا پايان سال بيش از ۸0 درصد استان ها 
قفسه بندي را تكميل مي كنيم و گام بعدي بر عهده 
مديران استاني است.اجتهادي افزود: موضوع بعدي 
بحث شناس��ه كاالها و كد رهگيري يا ساماندهي 

كاالها است كه بايد با جديت پيگيري شود. 

قانون هفتم نمي رسد، براي ارز دو ماه منتظر بمانيد

ارزيابي سياست ها و اقدامات ارزي دولت در مجلس

تمام كشور در خدمت دولت سيزدهم!

پورابراهيمي: پيشنهادات ما را اجرا كنيد، ارز ارزان مي شود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، تاكيد 
كرد: منابع ارزي كش��ور نسبت به گذش��ته بهبود يافته و 
پيش بيني ما اين است كه با اعمال مديريت صحيح در بازار 
شاهد كاهش نرخ ارز باش��يم. محمد رضا پورابراهيمي در 
جلسه علني مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون 
اقتصادي پيرامون ارزيابي اقدامات و سياس��ت هاي ارزي 
دولت، بيان كرد: س��ه محور مهم و اساسي درباره مباحث 
مرتبط با گزارش كميسيون بايد مورد توجه قرار گيرد. اول 
اينكه در بند )ت( ماده )20( قانون احكام دايمي مطرح شده 
كه نرخ ارزي كه در كشور بر اساس آن اقدام مي كنيم نرخ ارز 
شناور مديريت شده است. بنده تعجب مي كنم افرادي كه 
خودشان را در مجلس اقتصاددان مي دانند نسبت به حكم 
قانوني كه خودشان در مجلس تصويب كردند متفاوت عمل 
مي كنند. وي در ادامه اظهار ك��رد: حكم احكام دايمي در 
سياست ارزي كشور اشاره مي كند مبنا نرخ شناور مديريت 
شده اس��ت. ضمن اينكه تورم را در محاسبات اعمال كنيم 
عوام��ل مرتبط با حوزه تورم را ني��ز بايد اعمال كنيم، يكي 
از عوامل اثرگذار در كاهش ارزش پول ملي تورم ناش��ي از 
كسري بودجه است. برخي از آقاياني كه در صحن اظهارنظر 
كرده اند در جريان بررسي بودجه عددهايي براي تسهيالت 
پيشنهاد مي دادند كه چند برابر بود و با نامه رييس كل بانك 
مركزي به مقام معظم رهبري اين اعداد اصالح شد. نماينده 
مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: ناترازي 
بودجه و ناترازي نظام بانكي ريشه اصلي تورم است كه حتي 
اگر مراودات خود با طرف هاي خارجي را نيز اصالح كنيم و 
حتي تحريم ها نيز برداشته شود، اين مشكل ساختاري است. 
بايد براي رفع و اصالح آن اقدام كرد. اولين موضوع مهم و پايه 
و اساسي در اصالح سياست ارزي در كشور، اصالح ساختار 
بودجه و مشكل ناترازي بودجه است كه بايد اصالح شود. در 
صورت ادامه اين ناترازي اثرات آن استمرار پيدا خواهد كرد. 
وي در ادامه تاكي��د كرد: اكنون ماليات بر عايدي به عنوان 
يكي از مهم ترين موضوعات بايد در دستور كار قرار گيرد و 
من از هيات رييسه براي اينكه اين موضوع را در دستور كار 
قرار داده و ظرف روزهاي آينده بررسي شود، تشكر مي كنم. 
اين موضوع بايد عملياتي و اجرايي شود. اگر مي خواهيم نرخ 
ارز را مديريت كنيم، اين سياستي كه تجربه آن در سال هاي 
گذشته بوده در زمان آقايان سيف و همتي و ساير زمان ها بوده 
و اكنون اين افراد به عملكرد دولت و مجلس انتقاد مي كنند. 
افرادي كه اكنون صحبت كردند، مباحثي را مطرح كردند 
كه بايد از آنها پرسيد حدود 2۸0 ميليارد دالر منابع صرف 

مداخالت شد كه نتيجه آن را مي بينيد، در نرخ ارز ترجيحي 
چه كساني مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجيحي استمرار پيدا 
مي كرد، امروز حتما 2۵ ميليارد دالر منابع براي اين سياست 
نياز بود در حالي كه اكنون حدود 4 ميليارد دالر به دليل تغيير 
همين سياست صرفه جويي ارزي صورت گرفته است كه اين 
موضوع را بانك مركزي به دستگاه هاي نظارتي اعالم مي كند. 
پورابراهيمي در ادامه خاطرنش��ان كرد: سياست سركوب 
قيمتي در نرخ نيمايي ام��روز دو پديده را ب��ه دنبال دارد. 
خروجي اين سياست موجب سركوب عرضه در طرفي كه 
نيازمند يك دالر در طرف عرضه هستيم؛ شده و از سوي ديگر 
تحريك تقاضا براي طرفي كه فقط ثبت سفارش مي دهد 
2۵ درصد نرخ بازده دارد را ايجاد كرده است. رانت عجيبي 
در رانت نيمايي در اقتصاد كش��ور در حال توزيع است. نرخ 
نيمايي امروز به نرخ ارز ترجيحي دوم در اقتصاد تبديل شده 
است كه بايد براي آن چاره اي انديشيد. رييس كميسيون 
اقتصادي در ادامه بيان كرد: اگر پيش��نهادات كميسيون 
اقتصادي اجرايي شود حتما نرخ ارز كاهش مي يابد. عوامل 
رواني و مسائل بازار را نيز مدنظر قرار داديم. تصميم دولت بايد 
تعيين تكليف نرخ نيمايي در نظام اقتصادي باشد، موضوع 
بحث نرخ هايي كه ذيل اين نرخ قرار گرفته نيز يكي از مباحث 
مهم در اين زمينه است. سوال من از رييس كل بانك مركزي 
اين است كه نرخ سنا كه مبناي تصميم گيري است بر اساس 
چه مولفه اي است؟ اين موضوع تبديل به محاسبه پايه براي 
حوزه تصميم گيري در بورس هاي كااليي ش��ده است كه 
عمال توزيع رانت در اقتصاد كشور است كه بايد از اين اقدامات 
جلوگيري شود. پورابراهيمي در پايان بيان كرد: شرايط 
اقتصادي كش��ور در حوزه ارز ش��رايطي است كه منابع 
ارزي ما نسبت به گذشته بهتر شده است. پيش بيني ما 
كاهش نرخ با مديريت صحيح در بازار است، اميدواريم اين 
مسير بتواند با همكاري دولت و مجلس، كاهش التهابات 
ارزي باشد. ما گزارش هفتگي نظارتي خود در خصوص 

مديريت بازار ارز و نقدينگي را پيگيري  مي كنيم.

   انتقادات از عملكرد دولت
در حوزه اقتصادي

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي مشكالت اصلي 
اقتصادي كش��ور را در عدم عمل دولت به قانون دانست و 
تاكيد كرد: تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيست، چراكه اگر 
چنين بود مشكالت فعلي ايجاد نمي شد.حسينعلي حاجي 
دليگاني در نطق ميان دستور خود در جلسه علني مجلس 

شوراي اسالمي در تذكري خطاب به وزراي نيرو و نفت در 
خصوص آاليندگي ناشي از سوخت مازوت توسط نيروگاه 
شهيد منتظري اصفهان در شهرستان هاي شاهين شهر، 
ميمه و برخوار و اصفهان، گفت: از وزراي مربوطه درخواست 
دارم در برنامه هاي خ��ود تجديد نظر كنند. همچنين از 
رييس جمهور انتظار م��ي رود جلوي مصوباتي كه در اين 
خصوص اتخاذ شده را بگيرد. وي با بيان اينكه مشكالت 
اصلي اقتصادي كشور در عدم عمل دولت به قانون است كه 
به چند نمونه از قوانين اجرا نشده اشاره و عنوان كرد: بيش 
از يك سال از تصويب قانون جهش توليد مسكن مي گذرد؛ 
دولت اعالم كند چه اقدام��ي در اين خصوص انجام داده 
است؟ وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن و بانك ها براي 
اجراي قانون مذكور چه اقدامي داشته اند و در سال آينده 
چه پاسخي به مردمي كه براي خانه هاي طرح نهضت ملي 
مسكن پول واريز كرده اند، دارند؟ نماينده مردم شاهين شهر 
به عدم اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو اشاره كرد و 
گفت: دولت به شفافيت بيان كند چرا اين قانون را تاكنون 
اجرايي نكرده تا امروز چنين باليي به س��ر جامعه بيايد؟ 
همچنين قانون توليد دانش بنيان چرا اجرايي نشده است؟ 
اگر دولت در هماهنگي ها ناتوان است چرا بيان نمي كند؟ 
رييس جمهور كه خود فردي حقوقدان است، چرا توجهي به 
عدم اجراي قانون ندارد و چرا هماهنگي ميان دستگاه هاي 
مختلف براي اجراي قانون انجام نمي شود؟حاجي دليگاني 
در ادامه اظهار ك��رد: فردا اليحه بودجه 1402 به مجلس 
ارسال مي شود و مجلس تقريبا ۳ ماه براي بررسي آن وقت 
صرف خواهد كرد. حال اگر قرار است بودجه تصويب شود اما 
دولت كار خودش را انجام داده و قانون بودجه را اجرا نكند، 
چه دليلي وجود دارد كه وقت مجلس گرفته ش��ود؟وي 
خطاب به رييس جمهور گفت: در قانون بودجه چند مصوبه 
داشتيد كه تاكنون اجرا نشده است؟  همچنين تبصره هاي 
مختلف آن نيز چرا اجرا نشده است؟ موضوع ثبات اقتصادي 
كه در قانون بودجه 1401 مد نظر قرار گرفته بود و در همين 
راستا نيز مصوب كرديم كه چند قلم از كاالهاي اساسي با 
قيمت شهريور 1400 باقي بمانند، آيا ماند؟ چرا اين مهم 
اجرايي نشد؟ مگر بنا نبود س��امانه ارزي ايجاد و بازارهاي 
ارزي يكپارچه شوند؟ مگر بنا نبود بودجه ريزي نيز نظام مند 
شود؟ چرا اين موارد محقق نشد؟عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه پيشنهادهاي دولت براي 
نرخ ارز در لوايح بودجه قيمت ها را باال مي برد، تصريح كرد: 
دولت در سال گذشته براي نرخ ارز پيشنهاد قيمت 2۵ الي 

2۶ هزار توماني داشت اما پيش بيني شده در اليحه بودجه 
س��ال آتي نرخ پيش��نهادي دالر بيش از اين مقدار است. 
اي��ن امر پيامي براي گراني ب��وده و دولت بايد به آن توجه 
كند. حاجي دليگاني خطاب به رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: تيم اقتصادي شما هماهنگ نيست كه اگر بود چنين 
مشكالتي ايجاد نمي شد. بدانيد برخي از گزارش هايي كه 
وزرا و روساي سازمان ها به شما مي دهند دقيق نبوده و با 
وضعيت جامعه تطابق ندارد. آقاي رييس جمهور؛ چرا به 
وعده هاي خود عمل نمي كنيد؟ مگر دي ماه سال گذشته 
اعالم نكرديد كه اليح��ه نظام هماهنگ پرداخت حقوق 
كاركنان را به مجلس ارايه مي كنيم ؟ در يك سال اخير فاصله 
حقوقي كاركنان برخي از دستگاه ها و واحدهاي صنعتي 
چندين برابر شده است. در برخي از واحدهاي صنعتي 
راننده  ۶ ميليون تومان دريافتي داشته، اما فردي ديگر 
در ذوب آهن يا فوالد مباركه ۶0 ميليون تومان حقوق 

دريافت مي كند و در بانك ها وضعيت بدتر است.

   با دالر۴۰ هزار توماني
روزبه روز پول مردم دود مي شود

يك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دالر شده 40 هزار تومان و روز به روز پول مردم دود 
مي شود و به هوا مي رود؛ در اين خصوص تيم اقتصادي دولت 
كه تيمي نا هماهنگ و فاقد فرماندهي مشخص است، بايد 
حتما به مجلس پاسخگو باشند.سيدغني نظري در جلسه 
علني مجلس در جريان رس��يدگي به گزارش كميسيون 
اقتصادي در مورد ارزيابي سياست ها و اقدامات ارزي دولت 
و پس از اس��تماع گزارش رييس كل بانك مركزي گفت: 
در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با مردم در حوزه هاي 
انتخابيه داشتيم هيچكدام پاسخ قانع كننده اي در توجيه 
وضع كنوني بازار ارز و طال نداشتيم و حتي دولت و شخص 
آقاي رييس جمهوري نيز در اين زمينه پاسخ قانع كننده اي 
ندارند.وي افزود: كميسيون اقتصادي مجلس را زير سوال 
مي برند اما سوال نمي شود كه اين كميسيون تا چه حدي 
اختي��ار دارد و در كدام تصميمات ارزي نقش داريم و اصال 
آيا طي 2 و نيم سال گذش��ته درباره سياست هاي پولي و 
بانكي از اين كميسيون نظري خواسته شده است؟اين عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: متأسفانه هنوز براي 
مجلس مشخص نيست كه فرمانده اقتصادي دولت كيست؟ 
و متاسفانه سازمان هايي نظير برنامه و بودجه، معاون اول و 

معاون اقتصادي و افراد متعددي تصميم گيري مي كنند.



به گفته دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي، آثار فاجعه ش��وك نرخ ارز امسال برمال 
ش��ده و احتمااًل دولتمردان در سال آينده به سراغ نرخ ارز 
نمي روند، اما اين خطر در كمين اقتصاد و جامعه ماس��ت 
كه دوباره گروه هاي قدرت و ثروت ناعادالنه در راس��تاي 
حداكثر سازي منافع پرفساد خود و عليه تماميت ارضي 
و امنيت ملي ايران، به س��مت شوك دادن به قيمت هاي 

حامل هاي انرژي، حركت كنند.
مومني با تأكيد بر اينكه بدترين سال هاي عملكرد اقتصادي 
سال هايي بوده كه توزيع قدرت ناعادالنه شده است، بيان 
كرد، بسيار فاجعه آميز است كه ضد عادالنه ترين كارها را با 
عنوان اينكه مي خواهيم عدالت برقرار كنيم، انجام مي دهند 
و اين سناريوي تلخ به ويژه در مورد بنزين مكرر اجرا شده 
است. رويكرد ناعادالنه توزيع قدرت و ثروت باعث شده كه 
به واسطه فقدان تقاضاي موثر براي دانايي، بدنه حكومت از 
نظر كيفيت كارشناسي با يك سقوط بي سابقه رو به رو شود.

به باور مومني كانون اصلي مشكالت اقتصادي ايران سقوط 
انديشه است و براي عبور از اين موقعيت و شرايط، بايد اعتماد 
انديشه ورزان را برگردانند و راه را باز كنند كه با عقل سليم و 
با موازين كارشناسي به سمتي برويم كه علم در فرايندهاي 
تصميم گيري و تخصيص منابع فصل الخطاب شود. بعد از 
اينكه تكليف در س��طح انديشه روشن شد، نوبت به نظام 
قاعده گذاري مي رسد؛ و بر اين اساس، قاعده گذاري هايي 
كه در ساختار اقتصادي عنوان شوك درماني پيدا مي كند، 

بايد متوقف شود.

    اصرار مشكوك 
بر »سياست هاي شكست خورده« 

استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي، در گفت وگو با 
»شفقنا« اظهار كرد: آنچه در تجربه تاريخي ايران از اهميت 
بيشتري برخوردار هس��ت، اين است كه در تجربه از سال 
1369 تا به امروز تحت عنوان رش��د گرايي و رفاه گرايي، 
مهلك ترين ضربه ها به رشد اقتصاد ملي و معيشت مردم وارد 
شده و آنچه از دريچه علمي اهميت فوق العاده دارد، واكاوي 
اين مساله شگفت انگيز است كه چرا از سال 1369 تا به امروز 
تمام سياست هاي اقتصادي اصلي اتخاذ شده در ايران بدون 
استثناء شكست خوردند؟ غم انگيزترين و تلخ ترين قسمت 
ماجرا اين اس��ت كه در هر زمينه اي كه حكومت بيش��تر 
از حيثيت خود مايه گذاش��ته، گستره، عمق و شدت اين 
شكست بيشتر بوده است مثاًل در ماجراي شوك حامل هاي 
انرژي در سال 89 حتي نيروهاي نظامي و انتظامي و ائمه 
جمعه و تمام رسانه ها را به خط كردند، اما شدت شكست در 
آن زمينه به طور نسبي از زمينه هاي ديگر بيشتر شد و شما 
ديديد كه علي رغم تمام اين شكست ها، اصرار مشكوك و 
غيرمتعارف نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور براي 
استمرار اين سياست ها همواره مش��اهده شده است. در 
اصطالح فني به اين پديده قفل شدگي به تاريخ يا وابستگي 
به مسير طي شده، اطالق مي ش��ود و به عبارت دقيق تر 

وابستگي به مسير سياستي شناختي است.
او با طرح اين سوال كه چرا اين مناسبات علي رغم شكست 
بدون وقفه همچنان ادامه دارد؟ گفت: آخرين تجربه در اين 
سياست، تجربه شوك چند اليه به نرخ ارز در اليحه و قانون 
بودجه 1۴01 بود. بعد از 30 سال شكست شوك درماني 
از ناحيه نرخ ارز، اين دولت نيز مانند همه دولت هاي پس از 
جنگ، اولين اقدام جدي اش شوك درماني بود و با وجود 
اينكه كارشناسان مستقل و صاحب صالحيت پرشماري 
مخاطرات اين سياست و هزينه ها و فاجعه سازي ها را گوشزد 
كردند، مي بينيد كه به شيوه هاي دور از شأن يك ملت با 
فرهنگ كه بايد داراي يك دولت با فرهنگ باشد، متوسل 

شدند و اين سياست را اجرا كردند.
مومني افزود: شايد بد نباشد ذكر كنم كه اين پوست خربزه 
يعني وسوسه شوك درماني در سال هاي جنگ هم پرشمار 
مطرح بود، اما استاد فقيد مرحوم ميرمصطفي عالي نسب 
يك تنه در برابر تمام وسوسه ها، اغواگري ها و فريبكاري هايي 
كه در ش��وك درماني وجود دارد، ايس��تادگي كرد، ما در 
موسسه مطالعات دين و اقتصاد به پاسداشت زحمات اين 
استاد فقيد در فصل بررسي بودجه 1۴01 بيش از ۷ جلسه 
روي هشدارها درباره مخاطرات اين سياست تمركز كرديم 
كه اين بحث ها انعكاس عمومي نيز پيدا كرد؛ اما متأسفانه 
گوشي براي شنيدن وجود نداش��ت. وقتي گوشي براي 
شنيدن مطالب علمي وجود ندارد، الجرم از ديدگاه تحليل 
اقتصاد سياسي پيوند اصرار بر يك سياست غلط، با منافع 
گروه هاي پر نفوذ موضوعيت پيدا مي كند. ما از اين دريچه 
نيز هشدار داديم و گفتيم كه به قاعده تجربه بالغ بر 30 سال 
گذشته در هر شوك قيمتي بازنده هاي بزرگ به ترتيب ماليه 
حكومت است كه دچار كسري هاي وحشتناك مي شود، 

معيشت مردم و بنيه توليدي خواهد بود.

     نابرابري در ثروت به تبع نابرابري در قدرت
در بخش��ي از اين گفت وگو، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي اظهار كرد: براي فهم اينكه مفهوم س��لطه و 
حكومت يكدست چه بر سر ايران آورده، به مطالعه اي كه 
در مهر 139۲ در مركز پژوهش مجلس انجام شد، مراجعه 
كنيد. محاسبه هاي آن مطالعه نشان داده بود كه در دوره 
احمدي نژاد، ارزبري هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران 
نسبت به دوره سيدمحمد خاتمي،  ۵ برابر افزايش پيدا كرده 
كه اين بي سابقه ترين جهش در عمق يابي وابستگي هاي 
ذلت آور به دنياي خارج در توليد ناخالص داخلي در ايران 

بوده است.
بنابراين ماجراي نابرابري در ثروت به تبع نابرابري در قدرت 
ظاهر مي شود و به عنوان يك جمله معترضه مي گويم كه 
واي بر كساني كه ادعاي پيروي از علي ابن ابي طالب)ع( دارند 
و مهجورترين بحث در ساحت نظر و عمل نزد ايشان عدالت 

اجتماعي است.
او افزود: بنابر داليلي كه از بحث امروز خارج است، به اتفاق 
استاد ارجمند جناب دكتر سيدمحمدباقر نجفي در كتاب 

»اقتصاد دانش بنيان« توضيح داديم كه قرن ۲1 قرن ظهور 
بي سابقه ترين ابعاد نابرابري ها در درون و بين كشورهاست 
و با اين مبنا مطالعه هاي گسترده و تمركز ويژه در ميان همه 
انديشه ورزان علوم انساني و اجتماعي و در قله آنها متفكران 
توسعه در اين زمينه را شاهد هستيم. مثاًل يك نمونه مطالعه 
درخشان توما پيكتي با عنوان »سرمايه در قرن ۲1« است. 
در كنار ده ها داللت و راهنمايي و پيام هاي الهام بخشي كه 
در اين كتاب به قاعده تجربه هاي عملي مشاهده شده در 
دنيا وجود دارد، پيكتي مي گويد كه نابرابري هاي ناموجه 
در درون جوامع نفرت، حذف، س��تيز و خشونت ورزي را 
حاكم مي كند و بين كش��ورها هم وقت��ي نابرابري از يك 
حدودي فراتر رود تا آس��تانه ابتالي جهان به جنگ هاي 

جهاني استعداد دارد.

    هشدار درباره شوك جديد به اقتصاد
به گفت��ه مومن��ي، فاجعه آميزترين قس��مت بازتوليد 
نابرابري هاي ناموجه در ايران در بخش پولي اس��ت و در 
باالترين سطح هم دو متغير هستند كه اين پديده فاجعه ساز 
را توضيح مي دهند. او در اين باره گفت: اين دو متغير يكي، 
اصرار غيرمتعارف حكومتگران به شوك درماني است كه 
يك سال شوك نرخ ارز و يك سال شوك حامل هاي انرژي 
را وارد مي كند و از همين زاويه هم بايد از همين امروز هشدار 
داد كه دوباره بساطي تحت عنوان نياز به شوك جديد براي 
قيمت حامل هاي انرژي پهن نشود. چون آثار فاجعه شوك 
نرخ ارز امسال برمال شده و احتمااًل در سال آينده به سراغ 
ن��رخ ارز نمي روند، اما اين خطر در كمين اقتصاد و جامعه 
ماست كه دوباره همان گروه هاي قدرت و ثروت ناعادالنه 
در راستاي حداكثر سازي منافع پرفساد خودشان و عليه 
تماميت ارضي و امنيت ملي ايران، دوباره به سمت شوك 
به قيمت هاي حامل هاي انرژي وارد كردن، حركت كنند. 
بسيار فاجعه آميز است كه ضد عادالنه ترين كارها را با عنوان 
اينكه مي خواهيم عدالت برقرار كنيم، انجام مي دهند و اين 

سناريوي تلخ به ويژه در مورد بنزين مكرر اجرا شده است.
 اوافزود: داده هاي رسمي بانك مركزي مي گويد در حالي كه 
نزديك به 8۵ درصد كل نقدينگي ما را سپرده هاي مدت دار 
تشكيل مي دهد، از كل سپرده گذاراني كه صاحب سپرده 
مدت دار هس��تند، يك درصد آنها مال��ك ۷۴ درصد اين 
سپرده ها هستند يعني اين ابعاد شكنندگي آور را به عينه و 

به فاجعه آميزترين شكل در بازار پول مي بينيد.

     بدترين سال هاي عملكرد اقتصادي 
او افزود: عنص��ر دوم بانك هاي خصوصي در اقتصاد ايران 
است كه خود مجال مستقلي را مي خواهد تا نشان دهيم كه 
چگونه از نقطه عطف راه افتادن بانك هاي خصوصي در ايران 
تا به امروز، اقتصاد ايران ديگر روز خوش نديده و هر روز بدتر 
از ديروز شده و براي اينكه ببينيد تمركز قدرت و ثروت كه 
كانون هاي اصلي تصميم گيري را به تسخير گروه هاي غير 
مولد در مي آورد و منافع رانت خوارها، رباخوارها و دالل ها و 
وارداتچي ها را به منافع ملي و توليدكنندگان و مردم و دولت 
مرجح مي ش��مارد، چه كرده است. به مطالعه اي كه سال 
گذشته كميسيون اقتصادي مجلس منتشر كرد، استناد 
مي كنم؛ در آن مطالعه آورده شد كه در ۲0 سال اول فعال 
شدن بانك هاي خصوصي در ايران در حالي كه رشد توليد 
در اين ۲0 س��ال 36 درصد بوده، رشد نقدينگي به خاطر 
طرز عمل بانك هاي خصوصي در زمينه خلق پول از هيچ 
در باالترين سطح و در بعضي از سال ها حتي فراتر از شوك 
درماني، 10 هزار و ۲۵0 درصد بوده است. در كل دوره بعد از 
انقالب بدترين سال هاي عملكرد اقتصادي دقيقاً سال هايي 

بوده كه توزيع قدرت ناعادالنه شده است.

    2 پيشنهاد براي برون رفت از بحران
دكتر مومني در پاس��خ به اينكه راه حل پيشنهادي شما 
چيست؟ اظهار كرد: در سطح نظري گفته مي شود كه هر 
اقدام اصالحي ابتدا نيازمند يك بلوغ انديشه اي است. وقتي 
ساختار قدرت و ثروت متصلب مي شود، يكي از كاركردهاي 
آن اين است كه آزادي هاي مش��روع، مدني و قانوني را به 
سمت تضييق غيرعادي مي كشاند و هزينه فرصت ابراز 
آزادانه نظرهاي كارشناس��ي را باال مي برند؛ بنابراين گام 

نخست اين است كه بايد از انديشه شروع كرد. 
او افزود: بسيار متاسفم كه بگويم اين رويكرد ناعادالنه توزيع 
قدرت و ثروت باعث شده كه به واسطه فقدان تقاضاي موثر 
براي دانايي، بدنه حكومت از نظر كيفيت كارشناسي با يك 
سقوط بي سابقه رو به رو شده است و من كانون اصلي ماجرا 
را سقوط انديشه اي مي دانم و راه نجات را هم اين مي دانم 
كه اعتماد انديشه ورزان را برگردانند و راه را باز كنند كه با 
عقل سليم و با موازين كارشناسي به سمتي برويم كه علم 
در فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع فصل الخطاب 
شود. تا اين لحظه هم در دولت و هم در مجلس شاهد اين 
هستيم كه به نظرم اراده جدي براي فصل الخطاب كردن 
علم در فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع وجود 
ندارد، اما در زمينه روندهاي نگران كننده معكوس در اين 
زمينه يعني به حاشيه راندن علم و محور قرار دادن رانت ها، 

شواهد و گواه هاي بسياري وجود دارد.
به گفته اي��ن اقتصاددان، بعد از اينكه تكليف در س��طح 
انديشه روشن ش��د، نوبت به نظام قاعده گذاري مي رسد. 
قاعده گذاري هايي كه مثاًل در ساختار سياسي عنوان آن 
نظارت استصوابي است و در ساختار اقتصادي عنوان شوك 
درماني پيدا مي كند، بايد متوقف ش��ود. يعني در ترسيم 
مسير نجات، آنچه بسيار حياتي مي باشد اين است كه ما بايد 
ساختار قدرت و ثروت را متوجه كنيم كه اين روند قابل تداوم 
نيست و براي اينكه تالش براي ارتقاء كيفيت زندگي مردم و 
كاستن از عقب ماندگي ها قابليت تداوم پيدا كند، راه نجات 
اين است كه اجازه ورود و دسترسي در بازارهاي سياست و 
اقتصاد افزايش پيدا كند. نمي شود يك اقليت كوچك فاقد 
بنيه انديشه اي الزم اراده خود را به اكثريت جامعه كه بخش 
بزرگي از آنها تحصيالت دانشگاهي دارند، تحميل كند و جز 

يأس و سرخوردگي درو نكند.

     »بي عدالتي« و حاكميت »ارزش ها« 
دكتر مومني اظهار كرد: اينكه ع��رض مي كنم ابتدا بايد 
مس��اله از جنبه انديشه اي حل و فصل شود چون با كمال 
تأسف مشاهده مي كنيم كه برخي به نام اسالم، رويه هاي 
ضداسالمي را توجيه مي كنند و بي عدالتي را تحت عنوان 

حاكم كردن ارزش ها در دستور كار قرار مي دهند.
او افزود: بالغ بر ۴0 سال پيش استاد شهيد مرتضي مطهري 
در بحثي درخصوص گفتارهايي درباره جمهوري اسالمي 
هشدار داد و گفت در طول تاريخ اسالم هر بار كه خواستند 
ظلم را جايگزين عدل كنند، پرچم دفاع از ارزش ها را بلند 
كردند تا آزادي هاي مشروع و قانوني را محدود كنند. ايشان 
مي گويد كه اين جمالت را از من به يادگار داشته باشيد كه 
مطالعات من نشان مي دهد كه در طول تاريخ اسالم در هر 
دوره اي كه اجازه انديشه ورزي و مشاركت آزادانه سياسي 
و اقتصادي از مردم سلب شده، اولين و بزرگ ترين قرباني 

»ارزش ها« بوده است.

 كساني كه وعده دروغ دادند
بازخواست شوند

در بخشي ديگر از گفت وگوي استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي با »شفقنا«، اين اقتصاددان با طرح اين سوال 
كه آيا نبايد كسي بازخواست شود، اظهار كرد: آيا نبايد با 
كساني كه وعده هايي در بهترين حالت غيركارشناسي و 
در بدترين حالت دروغ مي دادند و به دس��تگاه هاي روابط 
عمومي زي��ر مجموعه خود مي گفتند كه با پاس��خ هاي 
بي پايه و حرف هاي شرم آور به اسم پاسخ به اهل علم و به راه 
انداختن جوسازي رسانه اي، برخورد شود. دولت عالوه بر 
تعهد ۴۵۵00 توماني، بين 300 تا ۴00 هزار تومان هم تعهد 
جديد پذيرفته كه جزيي ترين و شرافتمندانه ترين قسمت 
از مجموعه هزينه اي است كه اين سياست تا همين امروز 
به كشور تحميل كرده است. همان طور كه ما پيش بيني 
كرده بوديم، وقتي ناآرامي ها شروع شد، وقتي اين ميزان 
نيروي انتظامي را روزانه چندين ساعت به حالت فوق العاده 
آماده مي كنيد، صرف نظر از آثاري كه اين كار روي الگوي 
رابطه مردم و حكومت دارد، آيا راجع به بار مالي اين مساله 

تصوري وجود دارد؟!
او افزود: اينكه رابطه مردم با حكومت را خدشه دار مي كنيد 
و اين امر آثار خود را در همه عرصه هاي حيات جمعي نشان 
مي دهد و جزو الفباي حكومت داري است كه وقتي رابطه 
مردم با حكومت دچار اختالل مي شود، به طرز تصاعدي 
هزينه هاي اداره جامعه افزايش پيدا مي كند، آيا هيچ كدام 
از اين داليل موجه نيس��ت براي بازخواس��ت كساني كه 
آنقدر بي پروا حرف هاي سست بنياد مي زدند و وعده هاي 
دروغين مي دادند و وقتي اين وعده ها را محقق نمي كنند، 
آبرو و مشروعيت حكومت را به چالش مي كشند؟! تنها زلف 
خانم ها عقوبت دارد؟! اين طرز اداره كشور شايسته عنوان 

جمهوري اسالمي است؟!

    فراخوان حساب كشي
مومني گفت: اين مسائل را به اين دليل برجسته مي كنم 
چون اين خطر وجود دارد كه دوباره ابعاد جديدي از شوك 
درماني در تصميم گيري هاي جديد ظاهر شود، بنابراين 
همه كساني را كه درد دين، ملت، كشور، آينده و مردم اين 
جامعه را دارند، فرا مي خوانم تا از تمام كساني كه وعده هاي 
مخرب و غيركارشناس��ي مي دهند و با منتقدان خود تا 
توانستند يا بي اعتنايي كردند يا وقتي هم اعتنا كردند همراه 

با هتاكي بود، حساب كشي كنند.
او افزود: مي توانم عينا عبارت هايي كه رييس بانك مركزي، 
وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس جمهور 
و معاون اول رييس جمهور درباره علل وارد كردن ش��وك 
به قيمت هاي كليدي براي حذف رانت و برقراري عدالت 
گفته اند را براي ش��ما بيان كنم؛ خوِد مردم قضاوت كنند 
آيا اينان آبروي »علم و دين« را با اين شيوه قاعده گذاري به 

سخره نگرفته اند؟

    عدالت با شوك درماني؟ 
اين اقتصاددان اظهار كرد: البته اغلب افراد پشت پرده ترغيب 
حكومت به سياست هاي غيرعالمانه صالحيت تخصصي 
ندارند بنابراين خدشه اي به حريم علم وارد نمي شود بلكه 

خدشه به حريم سياست و مشروعيت حكومت وارد مي شود 
ولي كجاي دنيا يك سياستگذار سطح باال مي گويد كه من 
با شوك و سياست تورم زا عدالت برقرار مي كنم! بر اساس 
تعريفي كه از تورم وجود دارد، تورم، ظالمانه ترين مالياتي 
است كه ساختار قدرت از خون فقرا مي مكد و تقديم اغنيا 
مي كند. كجاي دنيا با سياست هاي تورم زا توانستند عدالت 

برقرار كنند!
او افزود: بيش از يك ساعت مي توان درباره حواشي همين 
يك سياست صحبت كرد، مثال اينها گفتند مي خواهند با 
حذف فاصله قيمت ارزهاي مختلف رانت را كنترل كنند، 
امروز فاصله ارز نيمايي با ارز بازار سياه يا به قول خودشان 
بازار آزاد كه آنها آزادي را در سياهي اسير كردند، اين فاصله 
در اين مدت كمتر شده است. بنابراين اگر قرار است رانت 
به اين شيوه توزيع شود، ببينيد آيا آن را كنترل كرديد يا به 

صورت چنداليه شدت بخشيديد.
مومن��ي اظهار كرد: آيا غايت مبارزه ش��ما با رانت اين بود 
كه از جيب مردم و توليدكنندگان بيرون بكشيد و تقديم 
وارد كنندگان كنيد؟ ش��ما با اين س��طح از درايت ادعاي 
مقابله با نظام سلطه بين المللي را هم داريد، در صورتي كه 
شما به آنها پاس گل مي دهيد! شما به واردات رونق داديد 
و توليد ملي را با تش��ديد بحران تأمين سرمايه در گردش 

روبرو كرديد.
او افزود: چند هفته پيش يك گزارش رس��مي منتش��ر و 
 اعالم شد كه در فاصله تابستان 1۴00 تا تابستان 1۴01،

 ۷11 هزار نفر از كس��اني كه در جست وجوي شغل بودند 
دچار سرخوردگي شدند و از جست وجو براي شغل انصراف 
دادند. شما مي توانيد بفهميد در ش��رايطي كه اين تورم 
دهشتناك را به مردم تحميل كرديد، نان آورهاي خانوارها 
را هم از يافتن شغل مأيوس و سرخورده مي كنيد و بخش 
بزرگي از اينها كه افراد با كيفيتي هم هستند با سرخوردگي 
روانه خارج از كشور مي شوند، اين شيوه مردم داري و مبارزه 
با نظام سلطه جهاني است؟! بابت اين مسائل نبايد كسي 

مواخذه شود؟!
او تصريح كرد: وقتي سياستگذاري هاي منحط و مخرب و 
بارها شكست خورده را دوباره با وعده هاي دروغ و پوشالي 
به اين اقتصاد تحميل مي كنند و آثار آن ظاهر مي ش��ود، 
پيشنهاد عملي من اين است كه يك بار از اينان بازخواست 
كنيد و هزينه فرصت ابراز نظر و توصيه هاي غيركارشناسي 
در مديريت اقتصادي كشور را باال ببريد. چه كسي گفته 
كه بار همه اين ناداني ها و جهل ها و فسادها را بايد مردم و 

توليدكنندگان به دوش بكشند؟
مومني افزود: مگر رييس بانك مركزي و رييس سازمان 
برنامه و بودجه به كرات نگفتند كه ما با اطمينان مي گوييم 
كه به هر ميزان كه مردم از تورم ناشي از اين سياست آسيب 
ديدند، جبران مي كنيم. راجع به جبراني كه كرديد، گزارش 
بدهيد تا مشخص شود كه در اين چند ماه كه پرداخت هاي 
ويژه خود را متوقف كرديد، روند تورم كاهشي بوده؟! ميزان 
فشار تورم بر مردم كاهش پيدا كرده؟! اجاره خانه ها كمتر 

شده؟! قيمت مواد غذايي كاهش يافته است؟!
او اظهار كرد: اين افراد مش��روعيت حكومت را اين چنين 
ارزان مي سوزانند و سپس به دنبال اين هستند كه هوشيار 
باشيم استكبار جهاني چه مي كند. با اين گونه كارهاي شما، 
نيازي به زحمت استكبار جهاني نيست، خودتان كارهاي 
غيرمتعارف انجام مي دهيد. اگر اهل خرد و دانايي را از اين 
سرخوردگي خارج كنيد و اعتماد آنان را جلب كنيد، آبروي 
خودتان افزايش پيدا مي كند، مملكت بهتر و كم هزينه تر 
اداره مي شود و آن زمان طمع خارجي ها نيز بريده مي شود.

استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي اظهار كرد: اگر 
حساب و كتابي در كار بود، در حيطه اقتصاد افرادي كه از 
موضع مسووليت حكومتي بي ضابطه اظهارنظر مي كنند، 
بازخواست مي شدند. راجع به قراردادهاي استراتژيك با 
روس��يه و چين با وجود ابراز نگراني كارشناسان، نيازمند 
پاسخگو كردن مسببان آن هستيم. متحدان استراتژيك 
شما كساني بودند كه در كشورهاي شان به همسر مسعود 
رجوي و پسر محمدرضا پهلوي تريبون دادند، دركي كه از 
سياست خارجي و انتخاب متحد استراتژيك وجود داشت، 
اين بود؟! كسي كه شما را در هزينه هاي تجاوز به اوكراين به 
صورت ناجوانمردانه سهيم مي كند، قرار است نقش متحد 
استراتژيك را براي ش��ما ايفا كند و با او قرارداد بلندمدت 

مي بنديد؟!
معتقدم كه اگر باب حساب كشي كارشناسي و علمي باز 

ش��ود، آنقدر بي پروايي در اتخاذ سياست هاي نسنجيده 
موضوعيت پيدا نمي كند و مي توان گام هاي بعدي را بسيار 

با جزييات دقيق تر تصوير كرد.
او تصريح كرد: پيشنهاد مشخص من اين است كه از همه 
اهل خرد و دانايي درخواس��ت كنيم تا مسووالن كشور را 
درباره توقف سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
غلط متقاعد كنند. برخوردي كه با جامعه علمي مي كنند 
را ببينيد، علنا ب��ا بي پروايي تصمي��م گرفتند كه نقش 
گروه هاي تخصصي آموزش��ي در استخدام نيروي جديد 
براي هيات هاي علمي صفر ش��ود. اين گونه مي خواهيد 
كش��ور را دانايي محور كنيد؟! با تعرض به دانش��گاه ها و 
سركوب دانشجوياني كه فرزندان ما و نخبگان اين مملكت 
و اميدهاي آينده كشور هستند، مي خواهيد دانايي محوري 
را در ايران ايجاد كنيد؟! وقتي حساب و كتاب و ضابطه در كار 
بيايد، آن زمان در همه ابعاد حيات جمعي اين مساله قابل 
رد گيري خواهد ب��ود و با جزييات مي توان توضيح داد كه 
چه كارهايي بايد متوقف شود و چه روندهاي مختل شده و 
متوقف شده اي بايد جريان پيدا كند و چه روندهايي هم بايد 

استمرار پيدا كند تا ما بتوانيم در مسير نجات قرار بگيريم.
دكتر مومني در پاس��خ به اينك��ه صحبت هاي متناقض 
درباره تأثير تحريم ها بر اقتصاد ايران و معيش��ت مردم از 
سوي مسووالن شنيده مي ش��ود كه برخي هم دور زدن 
تحريم ها را الزم مي دانند. از منظر كارشناسي و علمي اين 
امر شدني و منطقي است؟ گفت: برآيند همه كارهايي كه 
تحت همه اين عنوان ها )دور زدن تحريم ها( انجام داديد به 
صورت كارنامه اقتصاد ايران در دهه 1390 وجود دارد. اگر 
از دريچه كارنامه اقتصاد ايران در دهه 1390 به اين مساله 
نگاه كنيم، اين كارنامه نش��ان مي دهد كه حدود ۷۲0 تا 
900 ميليارد دالر در اين 10 س��ال به اقتصاد ايران تزريق 
شده و حاصل آن رشد صفر درصدي در يك دهه شده است. 
درآمد سرانه ايرانيان در اين دهه، چيزي حدود 3۴ درصد 
كاهش پيدا كرده يعني يك سوم سفره هاي مردم در اين 
دهه نابود و كوچك شد و هر چه به سال هاي اخير نزديك تر 
مي شويم، شدت اين شكنندگي افزايش يافته است؛ به  طور 
مثال وزارت كار گزارش داده كه براي اولين  بار در ۷0 سال 
گذشته، طي سال هاي 9۷ تا 99 ميزان جمعيت فقير ايران 

دو برابر شده است.
او افزود: از دريچه تحليل هاي توس��عه ني��ز، هر كاري كه 
رويه هاي پنهانكارانه را در ايران ترويج كند، يقينا به ضرر 
كشور است و در اين ترديدي نيست. رانت و فساد و تبعيض 
و سقوط عملكرد و مشروعيت سوزي و تعميق وابستگي هاي 
ذلت آور به دنياي خارج، همه به دليل تحميل عدم شفافيت 
است و آن مفهوم درس��تي كه در اقتصاد سياسي كنوني 
ايران متداول شده، تحت عنوان منافع كاسبان تحريم از اين 
دريچه قابل درك است. دريچه اي كه نشان مي دهد وقتي 
عدم شفافيت در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 
تحت عنوان دور زدن تحريم موجه مي شوند، از دل آن فساد، 

رانت و نا كارآمدي ظاهر مي شود.
مومني اظهار ك��رد: رمز عظمت ايران در اداره افتخارآميز 
جنگ اين بود كه در آن دوره براي اولين  بار و تا امروز براي 
آخرين بار، يك دولت به واقع مردمي داوطلبانه اجازه داد 
درباره حياتي ترين منبع رانت يعني درآمدهاي ارزي كشور، 
مجلس تصميم بگيرد. استاد فقيد مرحوم آقاي عالي نسب 
اين را خوب فهميده بود و مهندس موسوي نيز شرافتمندانه 
از اين مساله تا پاي جان حمايت كرد و چون هر تصميمي 
كه از كانال مجلس عبور مي كرد به اعتبار آن درايت تاريخي 
شهيد بهشتي كه »هر چيزي كه به مجلس مي آيد شفاف 
مي شود«، ما يكي از پاكدست ترين دولت ها و كارآمدترين 

ايام را در آن دوره تجربه كرديم.
اين اقتص��اددان تصريح كرد: وقتي من اين بحث را مطرح 
كردم، كساني به من اين نقد را وارد كردند كه ما تصميم گيري 
درباره تخصيص دالرهاي نفتي را به اين مجلس با اين كيفيت 
بدهيم! من به آنها عرض كردم كه اوال نمايندگان مجلس از 
نظر كيفيت چندان فاصله اي با كساني كه غيرشفاف تصميم 
مي گيرند ندارند، ولي چون اراده و تدبير شهيد بهشتي به 
صورت نهادمند شفافيت را ايجاد مي كرد، كارآمدي هايي 
را با خود به همراه داش��ت و اين نيز هديه اي اس��ت كه اگر 
واقعا عزيزان كاسبي شخصي ندارند و ماجراهاي ديگري 
هم نيست، به سراغ تنش زايي نروند و به تبع آن توجيه براي 
پنهانكاري درست نكنند، راه نجات ايران از مسير »شفافيت، 

صداقت و عدالت ورزي« با مردم مي گذرد.

اخبار
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توقف همكاري با آلمان 
جايگزيني دارد؟

يك فعال اقتصادي مي گويد با توجه به ش��رايطي كه در 
تج��ارت ميان ايران و آلمان وجود دارد به نظر مي رس��د 
تصمي��م اخير دولت آلمان در راس��تاي توقف توس��عه 
همكاري ها، بيشتر شرايط را براي شركت هاي اين كشور 
دشوار مي كند. سيد حميد حسيني در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در اين ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد آلمان 
شرايط خاصي دارد و چه از نظر توان صنعتي و چه در حوزه 
صادرات تجهيزات پيچيده در ميان كشورهاي اروپايي 
سرآمد است. اقتصاد ايران نيز در تمام سال هاي گذشته 
همواره با آلمان مبادالت تجاري خاص خود را داش��ته و 
بسياري از صنايع زيرساختي ما در ايران با استفاده از صنايع 
و فرمول هاي آلماني ساخته شده اند. وي با بيان اينكه آلمان 
در سال هاي گذشته نيز جزو اصلي ترين شركاي اروپايي 
اقتصاد ايران بوده است بيان كرد: بخش مهمي از تجارت 
مشترك دو كشور به واردات ما از آلمان مربوط مي شود و 
در صورتي كه بنا باشد تغييري در اين رويه به وجود بيايد 
بيشتر به همين آمار وارداتي مربوط خواهد شد. عضو هيات 
رييسه اتاق بازرگاني ايران و عراق با اشاره به تغييراتي كه در 
دولت آلمان به وجود آمده توضيح داد: پس از كنار رفتن 
دولت مركل دس��ت راستي ها در آلمان قدرت بيشتري 
گرفتند و تحت تاثير فضاي رسانه اي كه در ماه هاي گذشته 
به وجود آمده با اعالم اين تصميم اخير تالش كردند خود 
را با آن جريان همراه نشان دهند. هر چند اين تصميم به 
هيچ عنوان قطع ارتباط تجاري ميان دو كشور نيست و 
تنها به تضامين اقتصادي ارتباط دارد. حسيني ادامه داد: 
در اين چارچوب با توجه به اينكه ما در ش��رايط تحريم 
اساسا نمي توانيم از گزينه هايي مانند ال سي يا فاينانس 
استفاده كنيم بخش قابل توجهي از واردات خود از آلمان 
را با پيش پرداخ��ت انجام مي دهيم كه اين خود موضوع 
تضمين اصلي صادر كنندگان آلماني است. از اين  رو در 
عمل شايد تغيير مهمي ايجاد نشود اما دولت آلمان معموال 
خطوط اعتباري را با محوريت بيمه تجاري در نظر مي گيرد 
تا شركت ها بتوانند با ايران تجارت كنند و در صورتي كه در 
تسويه حساب با مشكل مواجه شوند امكان استفاده از اين 
خط اعتباري را پيدا كنند. به اين ترتيب حتي اگر بنا باشد 
اين تصميم دولت آلمان را نه يك موضوع سياسي كه يك 
تصميم تاثيرگذار اقتصادي بدانيم نيز ضربه شركت هاي 
آلماني بزرگ تر خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا در صورت كاهش تجارت با آلمان امكان آن وجود دارد 
كه از ظرفيت كش��ورهاي همسايه براي جايگزيني اين 
كشور استفاده ش��ود؟ نيز گفت: آلمان جزو كشورهايي 
است كه در برخي حوزه هاي صنعتي توانايي و ظرفيت 
بس��يار بااليي دارد كه اساسا جايگزين كردن آن حتي با 
برخي كشورهاي اروپايي نيز دشوار است. از اين رو شايد 
ما بتوانيم براي مثال از ظرفيت كشوري مانند تركيه در 
برخي حوزه ها استفاده كنيم اما ديگر كشورهاي همسايه 
توان جانشين شدن با آلمان را ندارند و حتي تبادل با چين 
نيز در برخي بخش ها نمي تواند اين موضوع را جبران كند. 
حسيني خاطرنشان كرد: خوشبختانه دولت در روزهاي 
گذشته سيگنال از سرگيري مذاكرات هسته اي را فرستاده 
و اين اميد وجود دارد كه پيش از تشديد اختالف نظرها 
با كشورهاي مختلف بازگشت به توافق هسته اي بتواند 
ارتباط ما را بهبود ببخش��د و از اين مسير شانس ما براي 
بهبود سطح تجارت با كشورهاي مختلف افزايش پيدا كند.

ركود در بازار لپ تاپ
حداقل قيمت ۸،۵ ميليون تومان

رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران از ركود در بازار لپ تاپ 
خبر داد و گفت كه در حال حاضر حداقل قيمت به هشت 
ميليون و ۵00 هزار تومان رسيده است. در هفته هاي اخير 
نرخ ارز سير صعودي داشته و اين وضعيت بر بازارهاي ديگر 
از جمله مسكن، خودرو و غيره هم اثر داشته است. اما به 
نظر مي رسد اين وضعيت مربوط به بازار كاالهايي است كه 
قابليت سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي افراد را دارند، 
نه كاالهاي مصرفي با دوام. چرا كه روساي اتحاديه هاي 
فروش��ندگان موبايل و لوازم خانگي از افت تقاضا در اين 
بازاره��ا در پي افزايش نرخ ارز خب��ر داده اند. محمدرضا 
فرجي تهراني رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران نيز در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه كاالهاي اين صنف وارداتي 
است و نرخ ارز مستقيم بر قيمت آنها تاثير دارد، اظهار كرد: 
در حال حاضر حداقل قيمت لپ تاپ هشت ميليون و ۵00 
هزار تومان اس��ت. اين مدل لپ تاپ در حد استفاده يك 
بچه دبستاني است. وي در پاسخ به اينكه افزايش قيمت ها 
چه تاثيري بر تقاضا در بازار داشته است، گفت: با توجه به 
افزايش قيمت ها با افت تقاضا مواجه شديم و بازار در ركود 
كامل به سر مي برد. رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران در 
ادامه با اشاره به لزوم كاهش و ثبات نرخ ارز، تصريح كرد: در 
اين صورت مي توان انتظار داشت توان خريد مردم باال رود.

ضرر مرغداران به دليل
جمع نشدن مرغ هاي مازاد

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي كشور گفت: وزارت 
جهادكش��اورزي هنوز فرصت نكرده مرغ م��ازاد از بازار را 
جم��ع آوري كند و مرغ��داران به دليل م��ازاد مرغ و عدم 
جمع آوري آنها دچار ضرر و زيان شده اند. حبيب اسداهلل نژاد 
در گفت وگو با ايسنا، آخرين وضعيت بازار مرغ را تشريح 
كرد و گفت: در مقطعي درخواس��ت كرديم كه مردم مرغ 
خريداري و ذخيره كنند تا به وزارت جهادكشاورزي فرصتي 
داده شود به وسيله شركت پشتيباني امور دام مرغ مازاد را از 
بازار جمع كند كه البته تاكنون اين اتفاق نيفتاده و مرغداران 
به دليل مازاد مرغ و عدم جمع آوري آنها دچار ضرر و زيان 
شده اند. وي با اشاره به اينكه قيمت تمام شده هر كيلو مرغ 
زنده بين 36 تا 39 هزار تومان است، اظهار كرد: مرغداران 
در ازاي فروش هر كيلو مرغ 6000 تا ۷000 تومان در ضرر 
هستند. مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي كشور اضافه 
كرد: مشكلي در تامين نهاده وجود ندارد، ولي هنوز برخي 
مرغداران نهاده هايي كه تا ۲1 ارديبهش��ت س��ال جاري 
طلبكار بودند را دريافت نكرده اند. اميدواريم دولت به تعهدات 
خود عمل كند. وي در پايان با اشاره به كاهش قيمت جوجه 
يكروزه گفت: حدود يك ماه است كه قيمت جوجه يكروزه 

كاهش يافته و به كمتر از 10 هزار تومان رسيده است.



سال 99 بود كه آوازه سهام عدالت در بازار سرمايه 
بلند شد و اين سهام وارد بورس شد اما از سال 1399 
تاكنون دادوس��تد س��هام عدالت در بورس متوقف 
شده است و علت آن به ترس از ريزش بازار سرمايه 
برمي گردد؛ چرا كه سهام عدالت دارايي نزديك به 
50 شركت سرمايه پذير است و مي تواند روند بازار 
را بر هم بزند. از سوي ديگر از روزي كه سهام عدالت 
آزادسازي ش��د تا امروز 20 ميليون تومان از ارزش 
واقعي آن كم شده است. عمده سهام به ارزش اسمي 
يك ميليون توماني متعلق به افراد مشمول كميته 
امداد و بهزيس��تي اس��ت كه در يك سال گذشته 
ارزش س��هم آنها از نزديك 40 ميلي��ون تومان به 
حدود 20 ميليون تومان سقوط كرد و اين افراد هر 

روز شاهد نابودي سرمايه خود هستند. 
قرار بود شب يلدا سود س��هام عدالت واريز شود اما 
يك بار اعالم كردند كه اين سود نيمه دي ماه پرداخت 
خواهد شد و بار ديگر گفتند كه پرداخت سود شب 
يلدا انجام مي ش��ود چندين بار زمان پرداخت سود 
تغيير كرد و در نهايت بخشي از اين سود شب يلدا به 

حساب دارندگان سهام واريز شد.

   علت واريز نشدن سود سهام عدالت
واريز سود س��هام عدالت تمام ش��ده اما تعدادي از 
دارندگان سهام عدالت هيچ سودي دريافت نكردند. 
پيگيري ها نش��ان مي دهد احتماال اين گروه همان 
افرادي هستند كه شماره شباي آنها نامعتبر است. 
واريز نشدن سود سهام عدالت مشكل امسال نيست 
و اين مس��اله هر بار تكرار مي شود و علت آن اشتباه 
بودن اطالعات شماره شباي سهامداران است. رييس 
س��ازمان بورس هم علت واريز نش��دن سود سهام 
عدالت براي برخي را همين موضوع ذكر كرده و گفته: 
دارندگان س��هام عدالت براي دريافت س��ود، حتما 
بايد اطالعات خود را در سامانه سجام تكميل كرده 
باشند. تاكنون حدود 44 ميليون نفر اطالعات خود را 
تكميل كرده و حدود 1.5 ميليون نفر اطالعات خود 
را در سامانه سجام تكميل نكرده اند، كه امكان واريز 

سود براي اين افراد وجود ندارد.
مدير پرداخت سود سپرده گذاري مركزي هم علت 
واريز نشدن سود سهام عدالت را همين نكته عنوان 
كرده و گفته سود سهام عدالت از طريق شبكه بانكي 
به حساب سهامداران واريز مي شود و در صورت وجود 
هرگونه اشكال در حساب ش��باي افراد، مبلغ واريز 
شده برگش��ت خورده و تا زماني كه حساب مذكور 
اصالح نشود امكان واريز س��ود سهام عدالت وجود 
ندارد. اما كدام حس��اب ها حساب ايراددار محسوب 
مي شود و چه كساني نمي توانند سود سهام عدالت 
خود را دريافت كنند؟ افرادي كه شماره شباي آنها 

نامعتبر است.
شماره حساب ارزي دارند.

شماره حساب به نام دو نفر است.
بيش از ش��ش ماه حساب راكد بوده و هيچ گردشي 

نداشته باشد.
اين موارد از مهم ترين داليلي است كه باعث مي شود 
سود به حساب سهامداران سهام عدالت واريز نشود.

   جاماندگان سهام عدالت
افرادي كه به دليل مش��كل حساب نتوانسته اند سود 
س��هام عدالت خود را بگيرند، الزم نيس��ت به جايي 
مراجعه كنند. اين گروه بايد توجه داشته باشند كه سود 

سهام عدالت به صورت سجامي واريز مي شود و نياز به 
مراجعه به هيچ مكان خاصي نيس��ت و بايد به سامانه 
مراجعه كنند. افرادي كه سود سهام عدالت نگرفته اند 
sahamedalat. ي��ا sejam.ir بايد ب��ه س��امانه

ir مراجعه و نس��بت به ثب��ت نام و اح��راز هويت در 
اين س��امانه اقدام كنند تا سود س��هام عدالت خود را 
دريافت كنند. افراد براي اطالع از درس��تي ش��ماره 
 ش��باي خود مي توانند به س��امانه س��جام به آدرس

 www.sejam.ir مراجع��ه كنند و در صورتي كه 
شماره شبا ايراد داشته باش��د مي توانند آن را اصالح 
كنند.همچني��ن اين افراد مي توانن��د با مركز تماس 
سپرده گذاري مركزي با شماره 15۶9 تماس بگيرند.

اما س��ود س��هام عدالت جاماندگان چه زماني وازيز 
مي شود؟ افرادي كه سود سهام عدالت آنها واريز نشده 
است، بايد تا اسفند ماه منتظر واريز سود سهام عدالت 
خود بمانند.يعني همزمان با واريز دومين مرحله واريز 
سود سهام عدالت. اما پيش از اين الزم است كه اين افراد 
اطالعات حساب خود را اصالح كنند. پس از آن اسفند 
ماه س��ود مرحله اول و دوم سهام عدالت سال 1400 

يكجا به حساب افراد واريز مي شود.

   سهام عدالت متوفيان به كجا رسيد؟
بيش از سه ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت طي 
سال هاي گذش��ته فوت شده اند و س��هام آنها پس از 
فرآيند انحصار وراثت بايد به وراث تعلق بگيرد. البته 
برخي از وراث نيز فوت شده اند و همين موضوع فرآيند 

را پيچيده تر كرده است.
براي انتقال سهام اين روش پيشنهاد شده بود كه وراث 
به صورت حضوري به دفاتر خدمات الكترونيك مراجعه 
كنند كه اين روش بسيار زمان بر بود. بنابراين قرار شد 
اين فرآيند به صورت الكترونيكي و با همكاري شركت 
سپرده گذاري مركزي و قوه قضاييه تا شهريورماه انجام 
شود. اما به نظر مي رسد قوه قضاييه در ارسال اطالعات 
به سپرده گذاري كمي از برنامه عقب است. در اين راستا، 

پيمان حدادي، مشاور رييس س��ازمان بورس اعالم 
كرد: در ماه هاي آينده درمورد مراجعه وراث مشموالن 
سهام عدالت اطالع رساني خواهد شد. زيرساخت هاي 
اين انتقال درحال آماده سازي است و وراث همچنان 

بايد صبر كنند.
وي به اين س��وال كه ايا فرآيند انتقال س��هام عدالت 
متوفيان به وراث در سال جاري صورت خواهد گرفت، 
پاسخ داد: همه تالش اين است كه انتقال سهام عدالت 

به وراث سريع تر انجام شود.
سود سهام عدالت متوفيان در اين نوبت واريز نمي شود 
و افراد وارث بايد منتظر باشند. بعد از درگيري هاي زياد 
 سود سهام عدالت از صبح روز چهارشنبه با استفاده از 
سامانه  سجام به حساب 44 ميليون مشمول واريز شد، 
البته طبق گفته وزير اقتصاد واريز سود تا امروز 3دي 
ادامه دارد. جاماندگان از ثبت نام سهام عدالت و كساني 
كه س��هام عدالت به آنها به ارث رسيده است، در اين 
نوبت س��ودي دريافت نمي كنند، چون اگرچه دولت 
وعده داده به 3.5 ميليون نفر جامانده، س��هام عدالت 
بدهد، اما روند پرداخت سهام عدالت به اين گروه هنوز 
طي نشده و اين افراد همچنان مشمول سهام عدالت 
نشده اند و بايد منتظر باشند، براساس وعده ها اين گروه 
تا پايان سال مش��مول دريافت سهام مي شوند. وراث 
متوفيان نيز جزو همين گروه هس��تند و بايد تا پايان 

سال براي دريافت سود منتظر بمانند.
همچنين پيش تر مشاور رييس س��ازمان بورس در 
رابطه با سهام عدالت متوفيان گفت: آراي صادر شده از 
ميزان متوفيان به صورت الكترونيكي و سيستماتيك 
نيست، بلكه در شهرستان ها آمار ها به صورت كاغذي 
اعالم شده كه حدود سه و نيم ميليون از دارندگان سهام 
عدالت فوت شدند. براي تعيين تكليف سهام عدالت 
فوت شدگان بايد هماهنگي بين شركت سپرده گذاري 
و مركز آمار قوه قضاييه انجام ش��ود ت��ا آرا به صورت 
سيس��تمي و الكترونيكي به ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي داده شود. عالوه بر فوت شدگان اين سود براي 

افراد ديگري نيز واريز نشد كه اين افراد احتماال اطالعات 
خود را در سامانه سجام تكميل نكردند به همين منظور 
امكان واريز س��ود براي آنها وجود نداش��ت، بنابراين 
 اين افراد براي تكميل اطالعات خود بايد به س��امانه

 sejam.ir مراجعه كنند.
پيش تر نيز مشاوررييس سازمان بورس در امور سهام 
عدالت اعالم كرده بود كه، كساني كه شماره حساب 
آنها دچار مشكل است بايد در مدت باقي مانده نسبت 
به اصالح شماره حس��اب خود در سامانه سجام اقدام 
كنند، سود س��هام عدالت براي همه سهامداران چه 
در روش مديريت مستقيم يا مديريت غير مستقيم به 
صورت يكجا از طريق همان شماره حساب اعالم شده 
در سجام واريز مي شود. كساني كه ايراد شماره حساب 
خود در سجام را رفع كنند، سود هاي ماقبل خود را هم 

دريافت مي كنند.
در اين ميان تعدادي از افراد از دريافت س��هام عدالت 
جاماندند كه شامل تحت پوشش نهاد هاي حمايتي 
مثل كميته امداد امام خميني، س��ازمان بهزيستي 
كل كشور و س��ه دهك درآمدي اول جامعه كارگران 

مي شود.
طبق گفته راضيه ذوالنوريان مديركل دفتر امور سهام 
عدالت سازمان خصوصي س��ازي، تعداد جاماندگان 
س��هام عدالت حدود 3.5 ميليون نفر اس��ت، احراز 
هويت افراد جامانده با كمك ثبت احوال كشور انجام 
مي شود در اين راستا از نظرهويتي براي تعدادي از افراد 
مشكلي وجود داشت كه آن را به كميته امداد و سازمان 
بهزيس��تي ارس��ال كرديم تا از نظر بانك اطالعاتي 
مشكلي نداشته باشيم تا بعد از طي كردن اين مراحل 
كار توزيع سهام را شروع كنيم. مشاور رييس سازمان 
بورس گفت: جاماندگان سهام عدالت نيز مانند افراد 
داراي س��هام عدالت بايد در ابتداي دوره 10 س��اله 
اقساط شان را سپري كنند و بعد از 10 سال كه به لحاظ 
شرايط روز آزادس��ازي انجام مي دهند سهام شان در 

اختيار خود سهامداران قرار خواهد گرفت.
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سود ۵۰  ميليون توماني 
خريداران پژو ۲۰۷ در بورس كاال

بورس كاال| در بازار ديروز )يكشنبه( 2 هزار دستگاه پژو 
20۷ در بورس عرضه و با 410 ميليون تومان و قيمت تمام 
شده 4۶9 ميليون تومان معامله شد در حالي كه قيمت 
اين خودرو در بازار حداقل 520 ميليون تومان است و با 
اين تفاسير مصرف كنندگان امروز حداقل 50 ميليون 
تومان زير قيمت بازار غيررسمي موفق به خريد شدند. 
در ادامه عرضه خودرو در بورس كاالي ايران امروز 2 هزار 
دستگاه پژو 20۷ دستي سفيد متعلق به ايران خودرو با 
قيمت پايه 1۸5 ميليون و 500 هزار تومان روي تابلو رفت 
كه ثبت تقاضاي ۸۷۷5 دستگاه، اين خودرو با قيمت 410 
ميليون و 523 هزار تومان فروخته شد. هزينه هاي جانبي 
شامل بيمه و شماره گذاري و هزينه ثابت جمعا به مبلغ 
4 ميليون و 3۷1 هزار و 310 تومان به عالوه 13 درصد 
بابت ماليات و عوارض قانوني كه بر اساس مبلغ معامله 
محاسبه و توسط خريدار بايد پرداخت شود. براين اساس 
قيمت تمام شده پژو 20۷ دستي به 4۶9 ميليون تومان 
مي رسد. بررسي قيمت هاي اين خودرو در شبكه فروش 
اينترنتي خودرو بيانگر قيمت حداقل 520 ميليون تومان 
است و به اين ترتيب خريداران حداقل 50 ميليون تومان 
ارزان تر از بازار غيررسمي موفق به خريد شدند. خريداران 
جهت ادامه مراحل خريد بايد همزمان با تسويه در بورس 
كاال )حداكثر تا پايان مهلت مجاز تسويه در بورس كاال( با 
مراجعه به آدرس esale.ikco.ir اقدام به ايجاد و تكميل 
پروفايل ش��خصي كرده و در زمان مقرر كه طي پيامك 
)تكميل وجه هزينه هاي متعلقات قانوني( اطالع رساني 
مي ش��ود عالوه بر انتخاب يكي از نمايندگي هاي 
مجاز، بيمه گر مورد نظر خود را در سايت انتخاب و 
نسبت به واريز وجه هزينه هاي جانبي اقدام كنند.

جبران بخشي از عقب ماندگي 
بورس تا پايان سال ۱۴۰۱

بازار سرمايه| حميد عليخاني با تاكيد بر اينكه نرخ ارز 
به عنوان محرك مي تواند در صعود چند روز گذشته بازار 
سرمايه تاثيرگذار بوده باش��د، افزود: نبايد بين نرخ ارز و 
روند بازار سرمايه رابطه خطي ترسيم كرد، كما اينكه در 
ماه هاي قبل هم كه نرخ ارز ش��يب افزايشي داشت، بازار 
سرمايه نزولي بود و در واقع، بورس متناسب با نرخ ارز رشد 
نكرده كه در صورت كاهش نرخ ارز در بازار آزاد، الزاماً روند 
بازار سرمايه هم منفي شود. وي اظهار داشت: به طور قطع 
متغيرهاي متعددي در تعيين روند بازار سرمايه تاثيرگذار 
هس��تند كه نرخ ارز، فقط يكي از اين متغيرها است. اين 
كارشناس بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: به هر حال 
افت 2۸ماهه بورس در كنار رشد بازارهاي موازي در همين 
مدت، در ش��كل گيري يك روند مثبت در بازار سرمايه 
تاثيرگذار بوده است. عليخاني تاكيد كرد: در شرايطي كه به 
 P/E لحاظ تحليلي، بسياري از سهم ها ارزنده بوده و نسبت
بعضي سهم هاي بازار حتي به كمتر از 3 رسيده؛ طبيعي 
است كه بورس مورد استقبال سرمايه گذاران قرار بگيرد. 
ضمن اينكه ب��ه لحاظ تكنيكالي هم انتظار مي رود موج 
صعودي در بازار سرمايه تداوم داشته باشد و در صورتي كه 
اتفاق غيرمنتظره اي رخ ندهد و ريسك جديدي به بازار 
تحميل نشود، شاخص بورس تا چند ماه آينده، قله هاي 
باالتري را فتح خواهد كرد.يك كارشناس بازار سرمايه 
ضمن تاكيد بر ضرورت در نظر گرفتن همه متغيرهاي 
تاثيرگذار در تحليل وضعيت بورس، تصريح كرد: فعاالن 
بازار سرمايه بايد از اين بازار كه در 2۸ ماه گذشته مورد 
بي مهري قرار گرفته و با وجود عدم رشد آن در مقايسه با 

ديگر بازارها طي 2 سال گذشته، صيانت كنند.

جدال بورس و بانك
براي جذب پول

تجارت نيوز| هفته گذشته بود كه علي صالح آبادي، 
رييس بانك مركزي اعالم كرد معتقد اس��ت نرخ سود 
بانكي بايد اصالح شود. وي در همين باره اظهار كرده بود: 
روسيه نرخ بهره را يك شبه دو برابر كرد و به 20 درصد 
رساند. در ايران به اين مقوله به عنوان ابزار سياست پولي 
نگاه نش��ده و بايد اصالح شود. صالح آبادي مدعي شده 
بود از س��ال 99 ديگر اصالحاتي در خصوص نرخ سود 
انجام نشده است و بايد حتما از اين ابزار استفاده شود كه 
اين امر منوط به تاييد شوراي پول و اعتبار است. او عنوان 
كرده بود كه بانك مركزي در حال پيگيري و بررسي اين 
موضوع است. اين صحبت هاي رييس بانك مركزي خبر 
از افزايش از نرخ بهره بانكي مي دهد و اين افزايش يعني 
يك ضربه س��نگين تر به بورس؛ چرا كه جذب پول به 
جدالي ميان بانك و بورس بدل خواهد شد. صالح آبادي 
البته افزايش نرخ سود را رد كرده و گفته است كه فعال 
هيچ نرخ جديدي براي سود سپرده ها تعيين نشده است. 
اما برخي از فعاالن حوزه بانكي عقيده دارند كه نرخ سود 
دست كم 5 درصد افزايش خواهد يافت و نكته اصلي در 
اين ميان تاييد شوراي  پول و اعتبار است. اين گمانه زني 
در صورتي درست است كه شوراي پول و اعتبار به طور 
رسمي با اصالح يا افزايش نرخ سود بانكي موافقت كند. 
پيگيري ها نشان مي دهد كه برخي از مسووالن بانكي نيز 
خواهان افزايش نرخ سود بانكي هستند و تنها در انتظار 
تاييد شوراي پول و اعتبار نشسته اند. از آنجا كه در شرايط 
فعلي اقتصاد ايران، بانك ها به عنوان بنگاه هايي غيربهره ور 
شناخته مي شوند، زماني كه ساالنه 20 درصد نرخ بهره 
بانكي تعيين مي ش��ود به معناي آن است كه حداقل 
سالي 20 درصد رش��د نقدينگي در بازار رخ مي دهد و 
اين موضوع تعيين نرخ س��ود بانكي را كمي حساس تر 
مي كند. اما مساله اصلي اينجاست كه افزايش نرخ سود 
بانكي به زيان بورس است؛ چرا كه با افزايش نرخ سود، 
س��رمايه ها از بورس خارج و وارد بانك مي شود و اين 
موضوع يك معضل سنگين براي بازار سرمايه است. 
اكنون هم كه مدت هاست شاهد خروج سرمايه از بورس 
و صندوق هاي با درآمد ثابت هستيم و بازار به خودي 
خود با مشكل جذب س��رمايه مواجه است؛ بر همين 
اساس افزايش نرخ سود بانكي به عنوان ريسك جديدي 
براي بازار خواهد بود و خروج سرمايه را تشديد مي كند.

خورشيد حقيقت 
و ساعت شماطه دار!

 تيتر روزنامه همشهري( افزايش نيافته را مالك بگيريم 
و ش��اهدي بر روند بهبود اوض��اع و موفقيت »جراحي 
اقتصادي« چن��د ماه قبل دولت بداني��م، جز توهين به 
شعور مردم چيز ديگري نيست. براي همه كارشناسان 
اقتصادي روشن بود و از همان ابتدا به آن تاكيد مي كردند 
كه آثار تورم��ي آن جراحي غلط اقتص��ادي در ماه هاي 
ابتدايي متوجه كاالهاي اساس��ي خواهد بود و سپس به 
سبب دستكاري ناش��يانه همان غدد چركين )افزايش 
پايه پولي و نقدينگي ناشي از كسري بودجه شديد دولت 
و كاهش توان توليد به واسطه تداوم سركوب قيمت ها و...( 
بايد منتظر اوج گيري تورم در كاالهاي سرمايه اي و بادوام 
به واسطه افزايش تقاضاي جامعه براي خريد اين كاالها 
جهت حفظ ارزش پول شان باشيم كه متاسفانه چنين 
نيز شد. افزايش سونامي وار قيمت خودرو و لوازم خانگي و 
مسكن و...  اما سويه ديگر ماجرا رفتاري است كه از سوي 
وزراي اقتصادي با واقعيات بازار سر زده است. وزير اقتصاد 
و رييس بانك مركزي به نفي بازار آزاد ارز پرداخته و آن را 
نتيجه اعتراضات ايام اخير يا هيجانات كاذب و زياده خواهانه 
مردم يا تردستي دالالن و واسطه ها و دشمنان خارجي 
و... دانسته و وزير صمت نيز معيار ارزش واقعي خودرو را 
ارزش گذاري در بورس كاال عنوان و به شهروندان توصيه 
كرده كه از رجوع به بازار آزاد خودداري كنند. اما جامعه 
و بازار بي اعتنا به اين توجيه و توصيه ها، متاس��فانه جبرا 
همان راهي را مي رود كه همين مسووالن آن را كوبيده 
و س��نگفرش كرده اند، راه افزايش بار هزينه اي دولت با 
ولخرجي ها و پول پاشي ها و... كاهش بار درآمدي كشور 
با به سرانجام نرساندن برجام و تداوم تحريم ها و افزايش 
ريسك هاي اقتصادي و نااطميناني هاي آتي و ... به  نظر راه 
گريزي از قبول واقعيت بس ناگوار بحراني بودن وضعيت 
اقتصادي و سونامي تورمي در صورت تداوم وضعيت فعلي 
نيست و راه چاره اي نيز جز پذيرش اصول علم اقتصاد و 
تحول نظام حكمراني و بهبود حكمراني اقتصادي و تعامل 
پايدار و متوازن با جهان وجود ندارد. باور كنيم با يك دكمه 
)صفر شدن تورم ماهيانه كاالهاي خوراكي( نمي توان براي 
اقتصاد بحران زده كش��ور كت دوخت و بر طبل ناآگاهي 
مردم كوفت: »خورشيد را گذاشته / مي خواهد/ با اتكا به 
ساعِت شماطه داِر خويش/ بيچاره خلق را متقاعد كند/ كه 

شب از نيمه نيز برنگذشته ست«- احمد شاملو 

زنگ خطر كاهش توليد نفت
شركت هاي خارجي وارد كشورمان نمي شوند. بخش 
قابل توجهي از افزايش توليدها در سراسر جهان، توسط 
كارتل هاي خارجي برنامه ريزي شده و تداوم مي يابند. 
ورود شركت هاي خارجي در حوزه نفت هيچ ايرادي هم 
ندارد. در قطر، عربستان، امارات و... هم اين كارتل هاي 
بين المللي س��رمايه گذاري مي كنند. هيچ كشوري به 
تنهايي افزايش توليد ندارد، شركت هاي بين المللي با 
بهترين متخصص ها، فناوري ها و با س��رمايه مطلوب 
وارد كشورها مي شوند و سرمايه گذاري انجام مي دهند. 
اين شركت ها پس از سرمايه گذاري و افزايش توليدها، 
سهمي را براي خود برمي دارند. اما اگر روند تحريم ها و 
فقدان سرمايه گذاري ها از سوي شركت هاي بزرگ بر 
روي صنايع نفت و گاز ايران ادامه داشته باشد، ايران در 
سال هاي بعد با مشكالت عديده اي مواجه مي شود. البته 
بايد ديد چه راهبردي براي مقابله با اين شرايط تدارك 
ديده مي شود. اگر دولت بتواند به جاي كارتل هاي بزرگ 
از ش��ركت هاي كوچك تر براي فناوري، تجهيزات و... 
استفاده كند و سرمايه هاي مورد نياز را مثال از چيني ها 
تامين كند، مي تواند بخشي از اين كمبودها را پوشش 
بدهد. اما اگر قرار باشد، تحريم ها بر صنايع نفت و گار ايران 
ادامه داشته باشد، هيچ سرمايه گذاري دروني و بيروني هم 
صورت نگيرد، زيرساخت ها به روز آوري نشوند و اصالحات 
الزم صورت نگيرد، در سال هاي بعد با مشكالت عديده اي 
مواجه خواهيم شد. نبايد فراموش كرد كه كشورهاي 
همسايه ايران سبد سرمايه گذاري هاي خود را با حضور 
شركت هاي امريكايي، اروپايي، چين و... تنوع ساخته اند 
و از اين فرصت ها براي بهره برداري بيشتر به خصوص در 
ميادين مشترك استفاده مي كنند. ايران هم بايد بتواند 
صنايع نفت و گار خود را ب��ه روز آوري كند، به بازارهاي 
صادرات نفت بازگردد و زمينه حضور شركت هاي بزرگ 
را در اقتصاد فراهم سازد. تخصص، تجهيزات و فناوري ها 
نزد اين شركت ها اس��ت و ايران مي تواند با برنامه ريزي 
مناس��ب حضور خود را در بازار نف��ت و گاز بين المللي 

پررنگ كند.

بورس  در انتظار اخبار
آن چه از آمار فوق برمي آيد، اينكه جايگاه صندوق هاي 
درآمد ثابت و مقبوليت آن نزد س��رمايه گذاران در اين 
ايام پرچالش بازار س��رمايه به عنوان گزينه كم ريسك 
و پربازده ت��ر بازار تقويت ش��ده و س��رمايه گذاري در 
صندوق ها به دليل ماهيت تخصصي مديريت آنها ضمن 
بهره مندي از سود بازارها مي تواند ريسك پايين تري به 
سرمايه گذاران تحميل كند و به عنوان جايگزين ورود 
مستقيم سرمايه گذاران زمينه را براي كاهش هيجانات 
ناشي از رخدادهاي پيراموني و عملكرد كارآتر بازار فراهم 
آورد.  صندوق هاي س��هامي هم كه تحت تاثير فضاي 
كلي بازار سرمايه نتوانسته اند بازدهي جذابي را نصيب 
سرمايه گذاران خود كنند با تكميل ابزارهاي معامالتي 
و دوطرفه ش��دن بازار شانس بيش��تري براي عملكرد 
حرفه اي تر و كسب بازدهي بيشتر از بازار خواهند داشت 
و بدون ترديد از بهبود بازار طي ادوار گذش��ته بهره مند 
خواهند شد، اما بدون ترديد  الزم است فرهنگ سازي 
مناسب و رشد و تنوع انواع ابزارهاي سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه و تقويت كننده جذابيت بازار و به طور كلي 
زيرس��اخت هاي موثر بر كارآيي عملياتي بازار در ايام 
ثبات نسبي كه رفتارهاي احساسي در آن كمتر به چشم 
مي خورد بيش از گذشته مورد ترميم و ارتقا قرارگيرند تا 
زمينه را براي ورود منابع با ساليق و رويكردهاي مختلف 
و تقويت بازارسرمايه و عملكرد منطقي تر آن در دوران 

ركود و هم در دوران رونق آتي بازار سرمايه فراهم كند.

»تعادل«حواشيسهامعدالترابررسيميكند

داستان ناتمام عدالت براي مردم

شاخص كل روي مدار رشد
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يكشنبه، چهارم دي ماه با 25 هزار و 5۶3 واحد افزايش، 
در ارتف��اع يك ميليون و 5۶3 هزار واحدي ايس��تاد. 
شاخص هم وزن با ۶ هزار و 4۷9 واحد افزايش به 4۶2 
هزار و ۷53 واحد و ش��اخص قيمت با سه هزار و ۸5۶ 

واحد رشد به 2۷5 هزار و 4۶0 واحد رسيد.
شاخص بازار اول، 19 هزار و ۸۶1 واحد و شاخص بازار 
دوم، 4۷ هزار و 943 واحد افزايش را ثبت كردند. ديروز 
در معامالت بورس تهران، بيش از 12 ميليارد و ۷14 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷0 هزار 

و ۸13 ميليارد ريال معامله شد.
همچنين معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با 2 هزار 
و 52۷ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين )تاپيكو( با 
يك هزار و ۶3۷ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( 
با يك هزار و 425 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير 
)وغدير( با ي��ك هزار و 393 واحد، توس��عه معادن و 
فلزات )ومعادن( با يك هزار و 3۷1 واحد، پتروشيمي 
پارس )پارس( با يك هزار و 292 واحد و پتروش��يمي 
نوري )نوري( ب��ا يك هزار و 202 واحد تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داشت. در مقابل سرمايه گذاري گروه 
توسعه ملي )وبانك( با 3۸0 واحد، بانك صادرات ايران 
)وبصادر( با ۷5 واحد، بانك پارس��يان )وپارس( با 42 
واحد، شركت س��رمايه گذاري آتيه دماوند )واتي( با 
3۶ واح��د و بيمه دانا )ددانا( با 35 واحد تاثير منفي بر 

شاخص بورس به همراه داشت.
بر پايه اين گزارش، روز يكش��نبه نم��اد ايران خودرو 
)خودرو(، گس��ترش س��رمايه گذاري اي��ران خودرو 
)خگستر(، سايپا )خساپا(، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا(، پااليش نفت تهران )شتران(، معدني 
و صنعتي گل گهر )كگل( و پااليش نفت اصفهان )شپنا( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت اين روز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه سه ميليارد و 2۶۶ ميليون برگه سهم 

به ارزش 11 هزار و ۷3 ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. 
شاخص فرابورس نيز روز يكشنبه بيش از 229 واحد 
افزايش داشت و به 19 هزار و ۷۶۸ واحد رسيد. در اين 
بازار بيش از ۶ ميليارد و ۸4 ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت روز گذشته 
فرابورس بيش از 32۷ هزار و 2۶0 نوبت بود.س��نگ 
آهن گهرزمين )كگهر(، پليمر آرياساس��ول )آريا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شركت آهن و فوالد 
ارفع )ارفع(، پويا زركان آق دره )فزر( و پتروشيمي 
تندگوي��ان )ش��گويا( تاثير مثبت بر اين ش��اخص 
داشتند. در ادامه بيمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشيمي 
مارون )مارون(، كشت و دامداري فكا )زفكا(، بانك 

دي )دي( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.

   رشد متغيرهاي مهم در آذر ماه
طي 22 روز معامالت��ي در آذر م��اه به طور ميانگين 
روزان��ه ۶.5 ميليارد برگه ان��واع دارايي مالي به ارزش 
40 هزار ميليارد تومان دس��ت به دست ش��د. از اين 
رق��م به طور ميانگي��ن در ه��ر روز 4.5 ميليارد برگه 
سهم به ارزش يك هزار و ۷00 ميليارد تومان توسط 
سهامداران خريد و فروش شده است. به طور كلي طي 
22 روز كاري در آذرم��اه بي��ش از 143 ميليارد برگه 
انواع دارايي مالي ب��ه ارزش بالغ بر ۸۸۷ هزار ميليارد 
تومان در حدود 5 ميليون نوبت معامالتي دس��ت به 
دست شد كه رشد ۸9 درصدي ارزش معامالت، 159 
درصدي حجم معامالت و ۶ درصدي تعداد معامالت 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.

در بازارهاي سهام فرابورس، بازار اول طي اين مدت با 
معامالتي به ارزش 1۷ هزار و 3۸۷ ميليارد تومان رشد 
11۶درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت 
كرد. اين در حالي اس��ت كه ارزش معامالت بازار دوم 
19 درصد كاهش داشته و در بازار پايه نيز با معامالتي 
به ارزش 12 ه��زار و 3۶9 ميليارد توماني رش��د ۶۶ 

درصدي اين متغير را نس��بت به معامالت آذر 1400 
ش��اهديم. ارزش معامالت خرد بازار سهام )مجموع 
 )SME معامالت در بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه و
در آذرماه بي��ش از 2۶ هزار ميليارد تومان بود كه 10 
درصد آن يعني حدود 2 هزار و ۶00 ميليارد تومان از 
اين معامالت به صنعت خودرويي اختصاص داشت.

همچنين گروه سرمايه گذاري ها ۸ درصد و سه گروه 
»محصوالت شيميايي«، »هتل و رستوران« و »فلزات 
اساسي« هركدام به صورت جداگانه ۷ درصد از ارزش 
معامالت خرد را در اختيار گرفتند. به اين ترتيب حدود 
40 درصد از ارزش معامالت خ��رد در اختيار اين 5 
صنعت بود. بررسي بازارهاي فرابورس در اين مدت 
نشان مي دهد بازار ابزارهاي مشتقه آذرماهي شلوغ 
را تجربه كرده است. ارزش معامالت اين بازار طي ماه 
گذشته نزديك به 55 ميليارد تومان بود كه نسبت به 
ارزش معامالت 200 ميليون توماني آذرماه سال قبل، 

افزايش حدود 2۷ هزار درصدي را ثبت كرده است.

   يك ماه خوب براي ETF ها
آم��ار معامالت ب��ازار ابزارهاي نوين مال��ي در آذرماه 
نش��ان مي دهد طي اين مدت ارزش معامالت اوراق 
بدهي نس��بت به آذر سال قبل رش��دي ۸۷ درصدي 
داشته است. در ماه گذشته بيش از ۸10 هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي در اين بازار مورد معامله قرارگرفته 
اس��ت. همچنين در آذرماه معام��الت صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله پررونق بود. به اين ترتيب 
ك��ه در اين م��دت 3۸ ه��زار و 244 ميلي��ارد تومان 
واحد س��رمايه گذاري اين صندوق ها مورد دادوستد 
قرارگرفته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي 
2۸2 درصدي داشته است.همچنين در 22 روز كاري 
آذرماه ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن 
نيز با رشد 1۸ درصدي مواجه شد. در اين مدت 552 
ميليارد تومان اوراق »تسه« در بازار خريد و فروش شد.

   كارنامه ۹ ماهه فرابورس در يك نگاه
پرونده 9 ماهه بازارهاي فرابورس در حالي بسته شد 
ك��ه فرابورس ايران در آخرين روز كاري آذرماه و در 
انته��اي 9 ماه كاري 9 درصد بزرگ تر ش��د و ارزش 
بازاري آن با افزايشي بالغ بر ۷0 هزار ميليارد تومان به 
عدد 1.۸ ميليون ميليارد تومان رسيد. بدين ترتيب 
كارنامه 9 ماهه فراب��ورس ايران حاكي از افزايش 9 
درصدي ارزش بازار و 4.3 درصدي شاخص كل اين 
بازار است. طي اين مدت همچنين حجم معامالت 
۷5 درصد و ارزش معامالت 1۸0 درصد رش��د را به 
ثبت رسانده اس��ت. به اين ترتيب كه از ابتداي سال 
جاري تا پايان آذرماه بيش از ۷92 ميليارد برگه انواع 
دارايي مالي به ارزش ۷.1 ميليون ميليارد تومان طي 

1۸1 يك روز معامالتي داد وستد شد.
بررس��ي ها از ارزش معامالت به تفكيك بازارها نشان 
مي دهد در حالي طي اين مدت ارزش معامالت بازار 
اول 3 درصد و بازار دوم 34 درصد كاهش داش��ته كه 
بازار ابزارهاي مشتقه فرابورس با افزايش 219 درصدي 
ارزش معامالت نسبت به 9 ماهه سال گذشته، عملكرد 
موفقي را ثبت كرده است. همچنين ارزش معامالت 
بازار پايه نيز 29 درصد بيشتر شده و ارزش معامالت 
بازار ابزارهاي نوين مالي نيز 202 درصد باال رفته است.

در پايان فصل پاييز بازار دوم فرابورس با ارزش بازاري 
۸4۶ هزار و ۸90 ميليارد توماني، 45 درصد سهم ارزش 
ب��ازار از كل را در اختي��ار دارد و همچنان بزرگ ترين 
بازار فرابورس اس��ت. پس از آن بازارهاي پايه و اوراق 
مالي اس��المي هركدام س��هم 21 درصدي از ارزش 
بازار فرابورس را به خود اختص��اص داده اند. در پايان 
9 ماهه امسال بررس��ي بزرگ ترين صنايع فرابورس 
نشان مي دهد پس از اوراق تأمين مالي با سهمي 21 
درصدي، محصوالت شيميايي با ارزش بازاري حدود 
3۸0 هزار ميليارد تومان 20 درصد از كل ارزش بازار 

را در اختيار دارد و بزرگ ترين صنعت فرابورس است.



گروه راه و شهرسازي|
اگرچه اظهارنظر مسووالن درباره امور غيرمرتبط به حوزه 
كاري آنها به معضلي اساسي در نظام حكمراني جمهوري 
اسالمي تبديل شده است، اما بي گمان گاليه از اثرگذاري دالر 
گران بر مناسبات مالي مديريت شهري از زبان رييس شوراي 
شهر تهران ُپر بيراه نيس��ت. طبيعي است كه نه تنها دالر 
40 هزار توماني كه تمام قله هاي قيمتي دالر از اوايل سال 
1397 تاكنون زندگي مردم، سازمان ها و نهادهاي مختلف را 
دستخوش تغيير و نوسان آزاردهنده كرده است. شهروندان 
اما نخستين قربانيان چنين وضعيتي بوده و هستند. كساني 
كه با دستمزدهاي پايين به ريال كسب درآمد مي كنند اما 
هزينه هاي دالري مي پردازند و البته در برخي موارد همچون 
خريد »خودرو« هزينه هايي به مراتب باالتر از معادل دالري 
قيمت كاال مي پردازند. حاال اما اين مساله آزاردهنده براي 
نخس��تين بار و در نقطه جوش قيمت دالر، از زبان يكي از 
مسووالن ارشد شهري روايت شده است. چه آنكه شهرداري 
نيز مانند يك خانوار ايراني، درآمدهاي ريالي دارد اما در موارد 
متعددي بايد به دالر هزينه بپردازد. بگذريم از اينكه اين دولت 
محلي همانند دولت ملي فاقد قدرت چاپ پول و استقراض 
از نظام بانكي است و در عين حال، تنها منبع پرقدرت خود 
يعني كسب درآمد از ساخت و ساز در شهر را نيز به واسطه 
ركود در اين بازار از دست داده است و از همين رو، عبور از 

تنگناي مالي براي آن به آساني مقدور نيست.

    هزينه هاي دالري شهرداري
مهم ترين هزينه هاي دالري شهرداري به ويژه در شرايط 
كنوني، خريد ناوگان نو براي مترو و اتوبوسراني است. چه 
آنكه هم اينك آلودگي هوا و ترافيك دو معضل و به عبارت 
دقيق تر دو بحران اساسي پايتخت به شمار مي روند. نكته 
قابل توجه اينكه اين دو بحران صرفا با تزريق منابع دالري 
قابل توجه براي خريد فوري ناوگان مترو و اتوبوس از خارج 
از كشور، در كوتاه مدت درمان خواهد شد. در ميان مدت و 
طوالني مدت نيز كارخانه هاي توليد واگن مترو و اتوبوس 
داخل كشور بايد فعال شوند و هم براي تهران و هم براي 

ساير كالنشهرها ناوگان مورد نياز را توليد كنند.

    تحميل هزينه به شهروندان 
غفلت از نوسازي انواع ناوگان حمل ونقل شهري و غيرشهري 
و به عبارت روشن تر، عدم به كارگيري تكنولوژي هاي مدرن 
در حوزه حمل و نقل، جدا از اينكه هزينه هاي سنگين مادي 
همچون آلودگي هوا، به خطر انداختن سالمت شهروندان، و 
هدر رفتن ميليون ها ساعت وقت مردم در ترافيك را به همراه 
دارد، منجر به از دست رفتن فرصت صادرات سوخت و كسب 
درآمدهاي دالري براي كشور نيز مي شود. از اين رو، استفاده 
از سيستم هاي حمل و نقل موجود در كشور نه تنها ناكارآمد 
هستند و پيامدهاي منفي متعددي دارند، بلكه فرصت هاي 
اقتصادي و مالي قابل توجهي را نيز از كشور سلب مي كند و 
به اين ترتيب، فرصت به كار گيري منابع مالي حاصل از فروش 
سوخت را از اقتصاد ايران مي گيرد و منابع مالي مورد اشاره 
به جاي صرف رشد و توسعه كش��ور، دود مي شود و به هوا 
مي رود. از اين رو، همان قدر كه در قرن گذشته حمل و نقل 
براي توسعه كشور داراي اهميت بود و هست، به همان ميزان، 
در قرن جديد، استفاده از حمل و نقل انبوه و مدرن و پاك نيز 
مهم است و بدون آن، نمي توان به اهداف توسعه دست يافت.  

15 ميليون موتورسيكلت در سطح كشور كارت سوخت 
دارند كه مجموعاً روزانه حدود 15 ميليون ليتر بنزين مصرف 
مي كنند! اگر موتورسيكلت برقي با بنزيني جايگزين شود، 
روزانه 15 ميليون ليتر بنزين، معادل 10.5 ميليون دالر در 
هر روز از اين صرفه جويي، عايد كشورمان مي شود! اين يك 
نمونه از اثرگذاري تكنولوژي هاي مدرن بر كاهش مصرف 
سوخت و در پي آن كاهش آلودگي هوا است.  هم اكنون بالغ 
بر 3 ميليون دستگاه موتورسيكلت در سطح شهر تهران تردد 
مي كنند كه عمدتاً براي حمل كاال )پيك(، مسافر و به عنوان 
وسيله نقليه شخصي استفاده مي شوند؛ موتور سيكلت  ها 
سهمي در حدود 6 درصد از حمل و نقل روزانه در تهران را بر 
عهده دارند اما با توجه به اينكه عمده موتورسيكلت هاي سطح 
شهر كاربراتوري هستند، نقش اين وسيله نقليه در انتشار 
گازها و ذرات آالينده بسيار باالست. به علت آاليندگي باالي 
زيست محيطي، استفاده از موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
در ش��هرهاي مختلف دنيا كاماًل منسوخ و ممنوع شده 
است؛ اين در حالي است كه استفاده از موتورسيكلت هاي 
برقي تجربه موفقي در دنياست اما متأسفانه در كشور ما 
توجه به توس��عه و استفاده از موتورسيكلت هاي برقي 
مغفول مانده و كماكان سهم عمده ناوگان موتورسيكلت 
در سطح شهر به انواع بنزيني كاربراتوري اختصاص 

يافته است كه آاليندگي بسيار بااليي دارد.

    رشد هيجاني دالر!
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران ديروز در حاشيه 
نشس��ت علني اين شورا با اش��اره به قيمت ارز در كشور 
گفت: دالر تبليغي و هيجاني رشد پيدا مي كند و بايد اين 
اتفاق مهار شود. ما در كشورهاي همسايه چنين چيزي را 
شاهد نيستيم. با اين قيمت نه تنها در خريدهاي خارجي 
به مشكل بر مي خوريم؛ بلكه در مسائل و مصارف داخلي 

نيز با مشكل مواجه مي شويم.  به گزارش »تعادل«، رشد 
»تبليغي و هيجاني« دالر از زب��ان چمران البته يكي از 
مصاديق سخنراني مسووالن در حوزه هاي غيرتخصصي 
خود به شمار مي رود. رشد دالر نه تنها هيجاني نيست، 
بلكه علل متعددي اقتصادي و غيراقتصادي دارد كه اغلب 
رسانه هاي اقتصادي كشور و از جمله روزنامه تعادل بارها 
اين علل را با بازتاب نظر كارشناسان بررسي كرده اند. علل 
رش��د قيمت دالر را بايد در تحريم هاي يكجانبه امريكا، 
كاهش شديد درآمدهاي نفتي، رشد شديد نقدينگي در 
كشور، افت شديد رشد اقتصادي كشور طي دهه 1390، 
منفي ش��دن س��رمايه گذاري در اقتصاد اي��ران، خروج 
سرمايه هاي مالي و انساني از كشور و غيره جست وجو كرد.

    ناآرامي هاي خياباني 
و ركود موقت در شهرداري 

در همين حال، عليرض��ا زاكاني، ش��هردار تهران گفته 
است، متأسفانه در خرداد ماه و با توجه به آسيب رساندن 
به زيرساخت هاي فناورانه شهرداري تهران و همچنين 
اغتشاش��ات چند ماه��ه اخير دچار رك��ود در مجموعه 
ش��هرداري ش��ديم اما هم اكنون ش��رايط خوبي فراهم 
شده اس��ت. زاكاني در گفت وگو با تسنيم درباره تحقق 
بودجه امسال شهرداري تهران اظهار كرد: بودجه مصوب 
ش��هرداري تهران امسال از سوي ش��وراي شهر 50 هزار 
ميليارد تومان مصوب شده است كه اگر خدا بخواهد بيش 
از اين رقم محقق خواهد ش��د. ش��هردار تهران در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا بودجه 1401 شهرداري تهران نياز 
به اصالحيه بودجه توسط شوراي شهر دارد، تصريح كرد: 
بودجه دو سقفي بسته شده است و تا 60 هزار ميليارد تومان 
نياز به اصالحيه بودجه ندارد اما جابه جايي اعتبارات نياز به 
اصالحيه از سوي شورا دارد. زاكاني با بيان اينكه متأسفانه 

در خرداد ماه و با توجه به آسيب رساندن به زيرساخت هاي 
فناورانه شهرداري تهران و همچنين اغتشاشات چند 
ماهه اخير دچار ركود در مجموعه شهرداري شديم، 

گفت: اما هم اكنون شرايط خوبي فراهم شده است.

    واكنش به انتقاد شورا: محبت دارند
شهردار تهران همچنين درباره طرح برخي گاليه ها از سوي 
برخي اعضاي شوراي شهر تهران درباره تصميم گيري داماد 
خود در برخي مجموعه هاي شهرداري گفت: به هيچ عنوان 
تصميمات خاصي اتخاذ نمي كند و اعضاي ش��وراي شهر 
تهران محبت دارند و بنده نيز از همه ظرفيت ها براي پيشبرد 
برنامه ها در شهرداري استفاده مي كنم. به گزارش »تعادل«، 
سه شنبه هفته گذشته، برخي از اعضاي شوراي شهر تهران 
پس از ش��نيدن گزارش داود گودرزي، رييس س��ازمان 
بازرسي شهرداري درباره فسادستيزي در اين نهاد شهري، 
انتقادات تندي درباره انتصابات و رشد فساد در شهرداري 
مطرح كردند. مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي 
شوراي شهر تهران اما در واكنش به گزارش گودرزي با بيان 
اينكه گزارش هايي داريم كه يك فرد خاصي در سازمان ها 
و ش��ركت هاي ش��هرداري نفوذ و دخالت مي كند، گفت: 
اين فرد در انتصابات و حس��اب هاي مالي وارد شده و بايد 
جلويش را بگيريم. چرا كه هم براي ما و هم براي شهرداري 
دردسر مي شود. ما توقع داريم كه مصوبه تعارض منافع در 
هر سطحي توسط بازرسي اجرا شود و با هيچ كس تعارف 
نداشته باشيد. او با بيان اينكه گزارش هايي داريم كه نشان 
مي دهد به لحاظ شكلي و اداري ممكن است تعارض منافع 
رعايت شود؛ اما فرد خاصي در س��ازمان ها و شركت هاي 
شهرداري نفوذ و دخالت مي كند، گفت: اين فرد در انتصابات 
و حساب هاي مالي وارد شده و بايد جلويش را بگيريم. چرا كه 

هم براي ما و هم براي شهرداري دردسر مي شود.

ايرانشهردر شهر
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فرمانده مبارزه با آلودگي هوا 
كيست؟

 در حالي كه به گفته يك عضو شوراي شهر تهران، 
شهردار پايتخت تاكنون دو بار شفاهي گفته  كه از 
رييس جمهور در خصوص آلودگي هواي پايتخت 
حكمي دريافت كرده است، اما رييس شوراي شهر 
تهران مسووليت زاكاني در بحران آلودگي هوا را رد 
مي كند. اين در حالي است كه سابقه خبر دريافت 
حكم ماموريت شهرداري تهران براي آلودگي هوا در 
رسانه ها موجود است. ۲9 آذرماه سال جاري مهدي 
چمران، رييس ش��وراي ش��هر تهران در پاسخ به 
سوال مهر مبني بر اينكه آيا عليرضا زاكاني، شهردار 
تهران از آيت اهلل ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور 
براي رفع آلودگي هوا حكمي دريافت كرده اس��ت 
يا خير، گفت: شهردار تهران اين حكم را نداشته و 
وزير كشور كشور موضوع را دنبال مي كند. اين در 
حالي است كه ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران 
مدعي است، شهردار تهران تاكنون دو بار اعالم كرده 
كه در خصوص موض��وع آلودگي هواي پايتخت از 
رييس جمهور حكمي دريافت كرده است. اين عضو 
شوراي شهر تهران در همين رابطه گفت: شهردار 
تهران تاكنون دو بار به طور ش��فاهي گفته اند كه از 
رييس جمهور در خصوص آلودگي هواي پايتخت 
حكمي درياف��ت كرده اند. وي اظهار ك��رد: آقاي 
زاكاني اين ادعا را مطرح كرده است و در اوايل زمان 
حضور در شهرداري تهران، مدعي شدند كه موضوع 
مبارزه با آلودگي هواي پايتخت را رييس جمهور به 
ش��هردار تهران تفويض كردند. اماني عنوان كرد: 
همان زمان به ش��هردار تهران تذكر داديم كه اين 
كار يك كار ملي است و شهرداري تهران صرفًا يكي 
از سازمان هايي اس��ت كه در ارتباط با اين موضوع 
درگير اس��ت و به تازگي نيز ايشان پذيرفتند كه 
اين كار صرفًا مربوط به شهرداري نيست و به نظر 
مي رس��د كه اين موضوع تا زمان خروج از بحران 

بايد از سوي رييس جمهور پيگيري شود.

توقيف اموال شهرداري تهران 
توسط تامين اجتماعي

يك عضو شوراي ش��هر تهران از توقيف بخشي از 
اموال شهرداري تهران توسط تامين اجتماعي بابت 
يك طلب 4 هزار ميليارد توماني خبر داد. س��ابقه 
توقيف اموال شهرداري تهران به نيمه دهه 1390 
برمي گردد. وقتي كه نخستين بار تامين اجتماعي 
بابت مطالبات جاري خود از ش��هرداري بخشي از 
اموال اين س��ازمان را توقيف كرد. حاال نيز بار ديگر 
اين مساله تكرار شده است.  به گزارش ايسنا، ناصر 
اماني ديروز در حاش��يه جلسه شوراي شهر تهران 
با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: هفته گذشته 
رييس سازمان بازرسي ش��هرداري تهران گزارش 
مفصل��ي را در خصوص روند بازپس��گيري امالك 
اراي��ه و عنوان كرد كه تاكنون 101 ملك توس��ط 
شهرداري پس گرفته شده است. وي افزود: اما هنوز 
گزارش��ي در مورد اين 101 ملك به شوراي شهر 
تهران داده نش��ده است و از شهرداري مي خواهيم 
كه گزارشي مكتوب از امالكي كه شناسايي كرده و 
بازپس گرفته اند را به شوراي شهر ارايه كند. اماني 
با بيان اينكه بر اساس قانون، شهرداري بايد مجوز 
شوراي شهر را در واگذاري حق بهره برداري امالكش 
داشته باش��د، گفت: يك سري از ساختمان ها اين 
روند را طي نكردند و بايد بازپس گرفته شوند. وي 
درباره مشكالتي كه براي دو ملك بورسي شهرداري 
تهران ايجاد شده، گفت: اين دو ملك با طي مراحل 
قانوني و با اطمينان از اينكه سند متعلق به شهرداري 
است در بورس عرضه شد اما بعد از آن سازمان تامين 
اجتماعي با حكم��ي، 4000 ميليارد تومان از اموال 
ش��هرداري را توقي��ف كرد كه اي��ن دو ملك نيز در 
رديف توقيفي هاي سازمان تامين اجتماعي بودند. 
عضو شوراي ش��هر تهران در پاسخ به اين سوال كه 
گفته مي شود دو خريدار ملك شهرداري در بورس 
ش��كايت كردند، گفت: برابر تعهد شهرداري سند 
مالكيت اين دو ملك بايد به نام مالك زده شود و اگر 
ضرر و زياني متوجه خريداران شده، شهرداري بايد 
پاسخگو باش��د و ما نيز از شهرداري مي خواهيم كه 
سريعا اين موضوعات را پيگيري كند. بر اساس اين 
گزارش، عليرضا نادعلي نيز ديروز در پايان جلس��ه 
شوراي ش��هر با حضور در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه امروز ش��وراي ش��هر ميزبان رييس سازمان 
مديريت بحران شهر تهران بود، همچنين در ادامه 
جلسه بررسي اصالحيه بودجه سال 1401 شوراي 
شهر مورد بررسي قرار گرفت كه عمدتا هزينه ها از 
5000 ميليارد تومان اضافه، 4900 ميليارد تومان 
متعلق به بحث اضافه ش��دن حقوق و دستمزد كه 
مصوبه مجلس بود، را ش��امل مي ش��د. سخنگوي 
ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه برنامه مديريت 
شهري چالش محور اس��ت و اولويت ما نيز موضوع 
حمل و نقل عمومي است، گفت: همه اعضاي شوراي 
شهر بر مساله توسعه و نوسازي حمل و نقل عمومي 
تاكيد دارن��د و آن را اولويت ي��ك، برنامه هاي خود 
مي دانند. وي در مورد افزايش بودجه برج ميالد نيز 
با بيان اينكه گود برج ميالد با اقدام به موقع مديريت 
شهري ايمن سازي شد، گفت: بايد بودجه شان تغيير 
مي كرد تا مي توانستند اين مقاوم سازي را به خوبي 
انجام دهند. نادعلي در پاسخ به سوالي مبني بر تنش زا 
شدن محيط شورا در چند جلسه اخير، گفت: با اينكه 
اعضاي شورا به لحاظ سياسي گرايش يكساني دارند 
اما در فكر و تخصص، نظرات مختلفي دارند و گاهي 
در بيان نظرات تخصصي دچار تعارض و حتي تضاد 
مي شوند كه البته اين مساله خوب است. چرا كه اگر 
همه در مس��ائل كارشناسي يكصدا بودند تبديل به 
شوراي فرمايشي مي شدند كه قابل قبول و پذيرش 
نيست. البته اين نكته كه چرا برخي اعضا به نتايجي 
مي رسند را بايد از خودش��ان سوال كنيم كه بر چه 

اساسي به اين نظراتي كه بيان مي كنند، مي رسند.

ورود سامانه بارشي تازه 
به كشور از فردا

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
با بيان اينكه دوشنبه شهركرد با كمينه دماي 14 
درجه زير صفر سردترين مركز استان خواهد بود، 
گفت: بعدازظهر سه ش��نبه 6 دي سامانه بارشي 
جديدي از جنوب غرب وارد كشور مي شود. صادق 
ضيايي��ان در گفت وگو با فارس، درب��اره آخرين 
وضعيت جوي كش��ور اظهار كرد: امروز و فردا در 
اس��تان هاي س��احلي خزر، شمال ش��رق و شرق 
كش��ور و ارتفاعات البرز بارش باران داريم، عالوه 
بر اين، بارش باران تا چهارش��نبه در بخش هايي 
از سيس��تان و بلوچس��تان، كرم��ان و هرمزگان 
ادامه دارد. ضياييان افزود: بعدازظهر سه ش��نبه 6 
دي سامانه بارش��ي جديدي از جنوب غرب وارد 
كشور مي ش��ود و موجب بارش باران در جنوب و 
جنوب غرب، ارتفاعات و دامنه هاي زاگرس مركزي 
خواهد شد، در مناطق سردسير و كوهستاني نقاط 
ذكر ش��ده، بارش برف خواهيم داشت. مديركل 
پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي با بيان 
اينكه س��امانه بارشي تازه روز چهارشنبه در نيمه 
جنوبي كش��ور  فعال خواهد بود، ادام��ه داد: روز 
پنجشنبه 8 دي از شدت بارش ها در نيمه جنوبي 
كشور كاس��ته مي ش��ود و در ارتفاعات كرمان و 
بخش هايي از سيس��تان و بلوچستان و هرمزگان 

بارش خواهيم داشت. 
وي درباره وضعيت جوي پايتخت گفت: آس��مان 
تهران روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري گاهي با وزش 
باد پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دما فردا در 
پايتخت 9 درجه و يك درجه زير صفر خواهد بود. 
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
افزود: دوشنبه در 18 مركز استان كمينه دما صفر 
و زير صفر درجه است كه شامل بجنورد، بيرجند، 
تبريز، تهران، خرم آباد، زنجان، سنندج، شهركرد، 
شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه، مشهد، 

همدان، ياسوج و يزد خواهد بود.

كارزار افزايش ارزش پول ملي
 متاس��فانه طي س��ال هاي اخير يعن��ي حداقل 
15س��ال اخير، دولت هاي ايران اهميتي به رشد 
اقتصادي كش��ور نداده اند. در واقع رشد اقتصادي 
براي تصميم س��ازان به عنوان يك اولويت مطرح 
نبوده اس��ت. در برخي برهه ها ه��م كه دولت ها 
مي خواستند به سمت رشد اقتصادي باال حركت 
كنند، راهبردهاي كلي مانع اين شده كه ايران رشد 
اقتصادي مطلوب��ي را تجربه كند. در ايران يكي از 
مهم ترين پارامترهايي كه مي تواند تصميم گيري 
سياستمداران و سياس��ت گذاران كالن را نشان 
دهد، بهبود مناس��بات ارتباطي با جهان اس��ت. 
ارسال اين پيام به سطح جهاني كه ايران به دنبال 
احياي برجام و توسعه مناسبات با جهان پيراموني 
است تا حد زيادي مش��كالت اقتصادي ما را حل 
مي كند. اما دولت س��يزدهم در عين اينكه اعالم 
مي كند، به دنبال احياي برجام اس��ت، به گونه اي 
رفتار مي كند كه نشانه اي از توافق احتمالي نمايان 
نشود. البته بخشي از اين تاخير به طرف مقابل هم 
بازمي گردد. بايد توجه داش��ت، وقتي برجام احيا 
شود، در نخستين گام انتظارات تورمي در اقتصاد 
ايران كاهش پي��دا مي كند، ايران به بازار صادرات 
نفت و س��اير اقالم بازمي گردد، س��رمايه گذاران 
خارجي، اقبال بيشتري براي سرمايه گذاري نشان 
مي دهن��د و در كل زمينه هاي بهب��ود در فضاي 
اقتصادي كشور، بيشتر فراهم مي شود. اما زماني 
كه اين زمينه فراهم نشود، ريسك سرمايه گذاري 
در اي��ران ب��اال م��ي رود، انتظارات تورمي رش��د 
پي��دا مي كن��د و نهايتا ن��رخ ارز باال م��ي رود. در 
شرايط فعلي براي مهار رشد قيمت ارز، ايران بايد 
پالس هاي مثبتي به فضاي بين المللي فراهم كند. 
زمينه احي��اي برجام را به ص��ورت واقعي فراهم 
كند و به فضاي ارتباط��ي و اقتصادي بين المللي 
بازگردد. زمان��ي كه اين فضا فراهم ش��ود، بدون 
ترديد شاخص هاي اقتصادي در مسير بهبود قرار 
مي گيرد و زمينه تعديل و ثبات نرخ ارز هم فراهم 
مي شود. اما اينكه دولت چه راهبردي براي حوزه 
ارزي در نظر گرفته است، هنوز نشانه برجسته اي 
كه مبتني بر آن بتوان از سياست هاي ارزي دولت 
آگاه شد، مشاهده نشده است.آگاهي از اين رويكرد 
نيازمند شفاف سازي و ارايه برنامه ها دارد. براي اين 
منظور بايد كارزياري در عرصه عمومي و مديريتي 

شكل بگيرد كه ارزش پول مالي ارتقا پيدا كند.

چمران: رشد تبليغي و هيجاني ارز مهار شود

آمادگي ۲۰ درصدي در زلزله ۷ ريشتري فاجعه است

تركش دالر 40 هزار توماني بر  دامن شهرداري

»فرونشست زمين« بحران دو سال آينده پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

اگرچه ش��هر تهران هم اينك با مش��كالت و بحران هاي 
متعددي همچون آلودگي هوا و ترافيك فلج كننده دست 
به گريبان است اما رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران بر اين باور است كه بحران يك يا دو سال 
آينده تهران، فرونشست زمين است.  علي نصيري رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران كه ديروز 
در صحن علني شوراي شهر تهران حضور يافته بود، تاكيد 
كرد: فرونشس��ت هاي زمين به س��رعت در حال نزديك 
شدن به مركز تهران است، چراكه آبفا ناچار شده چاه هاي 
آب را اضافه كند. بحران فرونشست در شيب جنوب غربي 
و شمال شرقي پيش مي رود و بحران يك يا دو سال آينده 
تهران، فرونشست است و در سطح چند هكتار پيش مي رود 
و مي تواند شريان هاي حياتي را تحت تاثير قرار دهد و يك 
مساله جدي اس��ت.  وي با بيان اينكه در حوزه بين الملل 
با ژاپن، الجزاير و تركيه، اقداماتي انجام داده ايم، گفت: در 
خصوص گودهاي پرخطر، اقدامات با جديت دنبال مي شود. 
او همچنين در پاسخ به پرسش هاي اعضاي اين شورا درباره 
حضور مديريت بحران در امداد كوهس��تان گفت: عمده 
بار امداد كوهس��تان بر عهده جمعيت هالل احمر است، 
بخشي از مس��ووليت ها نيز بر عهده سازمان آتش نشاني 
است. ما سوله اي را در منطقه دربند در اختيار قرار داده ايم 
و البته بايد حمايت بيشتري را در اين زمينه داشته باشيم. 
وي با اشاره به استان هاي معين تهران ادامه داد: هر نقطه 
شهر تهران يك معين از استان هاي كشور دارد. تهران پنج 
پهنه دارد و هر پهنه بر عهده يك استان است. نشست هاي 
استان هاي معين در حال برگزاري است. رييس سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه وجود 
دستگاه هاي حاكميتي در زمان بحران بسيار مهم است، 
خاطرنشان كرد: حجم كار در سازمان سه برابر شده است 
اما بضاعتي در سازمان وجود دارد و اگر بودجه و ساختارها 
تقويت شود اقدامات بيشتري انجام خواهيم داد. هيچ جاي 
دنيا حاكميت نمي تواند مسووليت كامل را بر عهده بگيرد 
و بايد ظرفيت مردمي را به كار بگيريم و زيرس��اخت هاي 
مديريت بحران جامعه محور را توسعه دهيم. نصيري گفت: 
در بخش اراضي ذخيره ش��هر، سياس��ت هاي شهرداري 

تهران با سياس��ت هاي اين حوزه مطابقت دارد. ما ابزاري 
براي نظارت بر كميسيون ماده پنج هستيم و عضو آن نيز 
نيستيم. بعضا مجوزي بدون رعايت دستورالعمل ها صادر 
شده و در حال حاضر براي صدور مجوزها فشارهايي وجود 
دارد. اقدامات الزم در اين زمينه انجام خواهد شد. وي با بيان 
اينكه در بخش هشدار سيل به صددرصد نزديك شده ايم، 
تصريح كرد: در بخش هشدار آب 15 درصد، گاز 80 درصد 
و زلزله 65 درصد رشد داشته ايم. رييس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران با تأكيد بر اينكه فروچاله ها به 
دليل ساخت و سازها ايجاد مي شود، گفت: جديدا رديف ۲0 
ميليارد توماني از سوي شهردار براي دستگاهي در زمينه 

فروريزش ها اختصاص داده شده است.

  آمادگي ۲۰ درصدي در برابر زلزله
به گزارش »تعادل«، دي��روز در جريان برگزاري يكصد و 
هفدهمين جلسه علني ش��وراي شهر تهران و در جريان 
ارايه گزارش رييس س��ازمان بحران شهرداري تهران در 
صحن ش��ورا مهدي اقراريان عضو ش��وراي شهر تهران 
در تذك��ري در واكنش به اين گ��زارش گفت: تجمع يك 
جمعي��ت 9 ميليون نفري در ش��ب در جغرافيايي مانند 
تهران با چنين زيرساخت هاي حمل و نقل، آب، ترافيك 
و... خود يك بحراني جدي اس��ت. او همچنين در واكنش 
به گ��زارش تفصيلي ارايه ش��ده رييس س��ازمان بحران 
شهرداري درصحن شورا ادامه داد: ما در شهرداري تهران 
دو مدل برنامه داريم؛ يكي 4 س��اله و يكي ساالنه؛ گزارش 
دهي هاي اينچنيني خوب است اما بايد با پيوست برنامه 
عملياتي و ش��اخص محوري همراه باشد و اين معطوف 
به كل گزارش هاي س��ازمان هاي شهرداري تهران است. 
وي ادامه داد: مصوبه ساماندهي و توسعه خدمات امداد و 
كوهستان كه شوراي شهر تصويب كرده، كامال ساكت و 
تعطيل است. در ادامه مهدي عباسي رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز با 
بيان اينكه رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران مدير 
جهادي است، اظهار كرد: اگر بحران واقعي در تهران روي 
دهد و دامن مديران را بگيرد، چه كس��ي قرار است بحران 
را در تهران اداره كند؟ آيا در كشور، استان هاي معين براي 

بحران هاي محالت آموزش ديده و با تجهيزات آشنا هستند 
كه در زمان بحران خدمت رس��اني كنند؟ وي با تأكيد بر 
نظارت بر نگهداري تجهيزات و استانداردهاي الزم توسط 
نيروها، يادآور شد: مي توان براي ساختمان هايي كه در شهر 
ساخته مي شوند با سياست هاي تشويقي زمينه را ايجاد 
كرد كه حداقل نيازها و مشكالت اوليه را براي جلوگيري از 
بحران برطرف كنند و بتوانند نياز خود را از برق سوالر تأمين 
كنند. به گفته عباسي، اراضي ذخيره شهري كاركردي براي 
آيندگان است و بايد مراقبت شود؛ چراكه روزي كه نياز به 
استفاده از آنها باشد روز تلخ و مصيبت باري خواهد بود. وي 
همچنين تصريح كرد: پروانه اي در شهر تهران صادر و در 
كميس��يون ماده 5 در خصوص يكي از ساختمان هاي پر 
اهميت كه سالن اجتماعات، طبقات باال، اقامتگاه و رستوران 
دارد، مطرح شد كه روي يكي از گسل هاي خطرناك تهران 
قرار گرفته و سوال من اين اس��ت كه چه اقدامي از سوي 
سازمان مديريت بحران براي پيشگيري از ساخت و ساز 
يا ايمني كامل اين ساختمان صورت گرفته است؟ ناصر 
اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا با اشاره به فصل 
چهارم برنامه پنج ساله سوم توسعه مبني بر افزايش تاب 
آوري گفت: نظارت، هماهنگي و پيگيري اجراي 5 تا 6 حكم 
اين فصل متوجه سازمان مديريت بحران شهرداري است. 
16 هدف و شاخص راهبردي نيز تعريف شده كه حداقل به 
دو برنامه پنج ساله براي اجرا نياز دارد. وي خاطرنشان كرد: 
بر اساس برنامه بايد، ظرفيت مكان هاي اسكان موقت به 
38 هزار عدد اضافه مي شد و بايد بدانيم كه ظرفيت اسكان 
موقت در تهران به چه ميزان است؟ اماني تاكيد كرد: انتظار 
داشتيم كه گزارش ها بر اساس 16 شاخص راهبردي ارايه 
مي ش��د، ما يقينا توقع نداريم كه ايمني در اين برنامه به 
80 درصد برسد. بايد بر اساس جدول شاخص ها گزارش 
تاب آوري ارايه شود. مهدي پيرهادي رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي 
شهر تهران نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به روند ساخت 
مخازن آب اضطراري، گفت: اي��ن اقدام به خوبي در حال 
انجام اس��ت و تا پايان دوره شوراي ششم 370 مخزن آب 
اضطراري در محل هاي مناسب نصب خواهد شد و تا 7۲ 
س��اعت اين امكان را به ما مي دهد كه آب شرب در اختيار 

مردم قرار دهيم. در صورت تكمي��ل اين طرح، ما يكي از 
كشورهاي پيشرو در آس��يا خواهيم بود. وي ادامه داد: تا 
پايان امسال هزار و ۲00 ش��ير هيدرانت در تهران نصب 
خواهد شد؛ در اماكن پرخطر همچون بازار و جايگاه هاي 
سوخت بايد حداقل يك شير هيدارنت نصب مي شد. زماني 
كه اين اقدام به نتيجه برسد، وضعيت ايمني شهري تهران 
چند قدم پيش خواهد رفت. س��پس ميثم مظفر رييس 
كميته بودجه ش��ورا نيز با بيان اينكه مديريت، پايش و 
واكنش سريع فرونشست ها در پايتخت نياز به تجهيزات 
دارد، گفت: اين تجهيزات به نظر تنها در اختيار شركت 
نفت است و شهرداري اين تجهيزات را ندارد. ضرورت دارد 
كه تجهيزات در اين حوزه از سوي شهرداري خريداري 
شود. سيد محمد آقاميري رييس كميته عمران شوراي 
اسالمي شهر تهران درباره وقوع زلزله در تهران گفت: اگر 
خوش شانس باشيم كه كانون زلزله از تهران دورتر باشد، 
خسارات كمتري خواهيم داشت، آمادگي ۲0 درصدي 

براي ايمني در زلزله 7 ريشتري يك فاجعه است.

آقایان عبدالقادر ویس�ی فرزند س�عید و محمد نظری فرزند مصطفی ، درخواس�ت رسیدگی به 
قولنامه ی عادی خود و صدور سند مالکیت را از پالک 106 فرعی از 1  اصلی جوانرود واقع در بخش 
13 کرمانش�اه } که از مالکین اولیه ی پالک 106 فرعی از 1 اصلی جوانرود خریداری نموده { تقدیم 
اداره ی ثبت اس�ناد و امالک شهرس�تان جوانرود نموده اس�ت و پرونده ای، تحت کالسه ی 76 و 
77 س�ال 1400 تش�کیل و به هیأت موضوع قانون فوق الذکرارجاع و هیأت موضوع قانون مذکور، 
پس از رسیدگی ، برابر رأی ش�ماره ی 140060316007001017  مورخ 1400/12/26 و رأی شماره ی 
140060316007001019  مورخ 1400/12/26 ) هرکدام نس�بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطع زمین مزروعی( حکم به صدور س�ند مالکیت ششدانگ ) هرکدام 3 دانگ ( یک قطعه زمین 
مزروعی ، به مساحت 12230.15 متر مربع به نام آقایان عبدالقادر ویسی فرزند سعید و محمد نظری 
فرزند مصطفی را صادر نموده و نام مالکین اولیه ی پالک مزبور، آقای فتح اله عزیزی می باشد. لذا 
مراتب،  در دو نوبت ، به فاصله پانزده روز آگهی می گردد. تا چنانچه شخص یا اشخاصی، نسبت به 
مورد تقاضا، اعتراض داشته باشند، ازتاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ، به مدت دوماه، اعتراض خود 
را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض، باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است؛پس از انقضاي مدت مقرر، اداره ی ثبت برابر مقررات، 
سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقایان عبدالقادر ویسی فرزند سعید و محمد نظری فرزند مصطفی 
) هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع( صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت ، مانع از مراجعه متضرر 

احتمالی به داده نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/21

آگهی موضوع ماده ی 3 قانون تعيين تکليف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
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گاليه كاربران طي روزها و هفته گذش��ته نسبت به كاهش 
محسوس سرعت اينترنت، باز هم نوك پيكان انتقادها را به 
سمت وزير ارتباطات نشانه گرفت اما اين وزارتخانه هرگونه 
كاهش سرعت اينترنت را انكار مي كند و به نظر مي رسد گفته ها 
و پاسخ هاي مسووالن اين حوزه هم نتوانسته كاربران را قانع 
كند. كاهش سرعت اينترنت در ايران مساله تازه اي نيست و 
حتي در دولت هاي گذشته هم با اين موضوع روبرو بوديم اما اين 
امر زماني بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه از اواخر شهريورماه 
جاري، دسترسي به دو پلت فرم خارجي طبق دستور مراجع 
ذي صالح با محدوديت روبرو ش��د. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، همان موقع درباره علت كاهش س��رعت اينترنت 
و پهناي باند گفته ب��ود، پهناي باند كاهش پيدا نكرده و اين 
موضوع را به صورت مس��تمر رصد مي كنند. وي همچنين 
تأكيد كرده بود به خاطر مسائل امنيتي و برخي از بحث ها، 
ممكن اس��ت گاهي محدوديت هايي توسط دستگاه هاي 
امنيتي تصميم گيري و اعمال شود، ولي در كل ما هيچ كاهش 
پهناي باندي نداش��ته ايم و پهناي باند مورد نياز كشور را به 
صورت روتين تامين مي كنيم. بعد از اين جريان، گزارش هاي 
غيررسمي از قطع اينترنت بين الملل در برخي مناطق و در 
بعضي از ساعات و به دنبال آن اخباري از آسيب هاي كسب 
و كارهاي اينترنتي و شركت هاي دانش بنيان و غيره پس از 
اين محدوديت ها به منتشر ش��د. اما به اعتقاد كارشناسان، 
مش��كالت اخير اينترنت )بازه زماني يك هفت��ه تا ۱۰ روز 
گذشته( در كشور نمي تواند به ماجراي اتفاقات بعد از ناآرامي ها 
ارتباطي داشته باشد زيرا تقريبا بيش از دو هفته است شرايط 

عمومي كشور آرام شده و اتفاق خاصي مشاهده نمي شود.

    گاليه دانش آموزان و دانشجويان
از سرعت پايين اينترنت

با وجود اين، طي هفته گذشته كاربران، به ويژه دانش آموزان 
و دانشجويان كه كالس هايشان به دليل تعطيلي هاي ناشي 
از آلودگي هوا، به صورت مجازي بود، از سرعت پايين اينترنت 
گاليه داشته و اعالم مي كردند كه به سختي مي توانند فايلي 
را آپلود يا دانلود كنند. بر اين اساس، تالش براي بارگذاري 
و ارس��ال يك فايل چند مگابايتي بدون موفقيت به پايان 
مي رسيد يا دانش آموزان به دليل سرعت پايين اينترنت 
چند ساعت بايد منتظر باش��د تا بتوانند ويديوي حاوي 
مطالب درس��ي خود را دانلود كنند. اين كندي به حدي 
است كه بسياري از كارهاي ساده بر بستر اينترنت قفل شده 
و كسب و كارهاي اينترنت پايه به شدت از اوضاع گاليه دارند. 
طبق اظهارات برخي كاربران، فايل هاي فلش نيز كه عمدتا 
آگهي هاي اينترنتي را شامل مي شوند بعضا باز نمي شوند و 

 cache فايل هاي فلشي كه هم اكنون ديده مي شدند از
رايانه ها نمايش داده مي ش��وند كه در صورت پاك شدن 
 cache، آنها نيز غيرفعال مي شود. اين در حالي است كه 
شواهد نشان مي دهد، در خارج از كشور سايت هاي ايراني 
بدون مشكل باز مي شوند و شايد اين مورد دليلي باشد بر 
اينكه، مشكل در شبكه داخلي كشور است و اين اميدواري 

وجود دارد كه اين وضعيت طي چند روز آينده حل شود.

    آمار اسپيدتست هم گوياي
 كاهش سرعت اينترنت است

در اين ش��رايط اي��ن كن��دي را مي توان در آمار س��ايت 
اسپيدتست كه شاخص هاي جهاني اينترنت را در كشورها 
بررس��ي مي كند نيز مش��اهده كرد؛ آمار اخير اين سايت 
حاكي از آن بود اينترنت موبايل دو پله و اينترنت ثابت سه 
پله افت كرده است. بر اين اساس، در زمان بررسي شده ميانه 
سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران ۴۰.۹۷ مگابيت بر 
ثانيه، ميانه سرعت آپلود اينترنت موبايل ۱۱.۳۹ مگابيت 
بر ثانيه و تأخير ۲۹ ميلي ثانيه است كه رتبه ايران را به ۴۸ 
از ميان ۱۴۲ كشور رسانده است. اين سايت نشان مي دهد 
كه در بازه زماني بررسي شده اينترنت موبايل ايران درحال 
حاضر از لهستان و ژاپن سريع تر و از مجارستان و روماني 
كندتر است. در حوزه اينترنت ثابت نيز ميانه سرعت دانلود 
در ايران ۱۱.۶۲ مگابيت بر ثانيه، ميانه سرعت آپلود ۲.۱۱ 
مگابيت و تأخير ۲۹ ميلي ثانيه است كه رتبه ايران را به ۱۴۴ 
از ميان ۱۸۰ كشور مي رساند. با وجود اين و امكان سنجش 
سرعت ازطريق ابزارهاي موجود، اپراتورهاي تلفن همراه 
اعالم مي كنند كه تغييري در ميزان سرعت بارگذاري رخ 

نداد و از سمت اپراتورها محدوديتي وجود ندارد. 

    وضعيت اينترنت ثابت مناسب نيست
در اين خص��وص زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا طي چند 
روز اخير شاهديم كه دوباره سرعت اينترنت بيش از پيش 
كند شده است، اظهار كرد: چرا مي گوييد كه سرعت اينترنت 
پايين آمده اس��ت؟ بر چه اساسي مي گوييد سرعت پايين 
آمده است؟ وي سپس سايت اسپيدتست را با گوشي  بررسي 
كرد و درباره آمار اين سايت گفت كه نتايج اين سايت براي 
ماه نوامبر بوده و چند روز قبل منتشر شده است و طبق آن 
ميانه جهاني سرعت اينترنت همراه ۳۳.۹۷ و با نگاه به ليست 
كشورها مشاهده مي كنيم ايران در جايگاه ۴۸ قرار دارد. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: روي اين سايت با كليك بر 
گزينه كشور ايران، مي بينيم وضعيت در يك سال گذشته با 
توجه به اينكه گفته مي شود سرعت اينترنت كاهش پيدا كرده 
چگونه است؛ بر اين اساس، در كنار اينكه اينترنت همراه ايران 
دو پله كاهش پيدا كرده است، ساير كشورها مانند ژاپن سه 
پله، ايتاليا يك پله، مالزي پنج پله يا كشورهايي مانند روماني 
سه پله افزايش پيدا كرده است و اين تغييرات طبيعي است 
اما بايد روند يك ساله را در نظر گرفت و مشاهده كرد وضعيت 
ايران در يك سال اخير به چه صورت بوده است. زارع پور گفت: 
سرعت ايران ۴۰ است و ميانه جهاني ۳۳.۹۷ با نگاه به روند 
يك سال گذشته ما رتبه اي كه تحويل گرفتيم، ۸۰ بوده و تا 
رتبه ۴۶ ارتقاء پيدا كرده ايم. درواقع اينترنت ايران در يك سال 
گذشته ۳۴ پله ارتقاء پيدا كرده و بهتر شده است. در ماه نوامبر 
ما دو پله پايين آمده ايم و هيچ كس نمي گويد كه در يك سال 
گذشته ۳۴ پله اينترنت كشور بهتر شده است، بنابراين تنزل 
در رتبه امري طبيعي است، البته اين رتبه براي اينترنت موبايل 
است. وي تأكيد كرد: در زمينه اينترنت ثابت قبول داريم كه 

وضع خيلي نامناسب است و اين براي امروز و ديروز نيست و 
من از روز اول وزارت گفتم كه ۱۰ سال است در اينترنت ثابت 
وضع نامناسب است كه آن هم رو به بهبود بوده و سرعت در 
حال افزايش است اما در اين حوزه هميشه ته جدول بوديم، ان 
شاءاهلل با پروژه فيبر نوري منازل و كسب و كارها شرايط حتما 
بهتر مي شود. او درباره اينكه گفته مي شود اين كندي اينترنت 
مقدمه اي براي ملي شدن شبكه اينترنت است؟ اظهار كرد: 
س��رعتي كه ۳۴ پله در طول س��ال افزايش داشته، چگونه 
مي تواند مقدمه اي براي شبكه ملي اطالعات باشد؟ اين چه 
حرفي است كه گفته مي شود؟ من به عنوان متخصص از شما 
خواهش مي كنم اگر مرجع و مالك اسپيدتست است، بررسي 
كنيد كه روند در اين يك سال اخير چگونه بوده است. چرا 
هر وقت خوب مي شويم، مي گويند اين مالك  نيست و گفته 
مي شود مردم چيز ديگري مي بينند اما هروقت كه مي گوييم 
آمده ايم پايين، مي گويند  اي واي وضعمان خراب شده و غيره.

    معيار اسپيدتست
اينترنت داخلي كشورهاست

اين اظهارات وزي��ر ارتباطات در حالي اس��ت كه به گفته 
كارشناسان، پيشفرض معيار سنجيدن وضعيت اينترنت 
اي��ران در س��ايت اسپيدتس��ت، صرفا اينترن��ت داخلي 
كشورهاس��ت و داده هاي آن نمي تواند س��رعت اينترنت 
بين الملل را بسنجد اما اذعان وزير ارتباطات به اوضاع نامناسب 
در بخش اينترنت ثابت موضوعي است كه پيشتر هم به آن 
اشاره شده است، مساله اي كه صادق عباسي شاهكوه - رييس 
سابق سازمان تنظيم مقررات ارتباطات - درباره اش گفته 
بود: طي دو سال و با شيوع كرونا، نياز به سرعت هاي باالتر 
بر همگان آشكار شد. در سال هاي اخير ما در حوزه موبايل 
توسعه خوبي داشتيم، اما در حوزه ثابت عقب ماندگي داريم. 
در دنيا در سال هاي اخير توسعه بيشتر در حوزه فيبر نوري و 
وايرلس بوده و اينترنت مبتني بر سيم مسي كاهش پيدا كرده 
شبكه مسي در بسياري از كشورها در حال جمع آوري است. 
حتي توسعه وايرلس هم در اين كشورها بيشتر مبتني بر فيبر 
نوري بوده است. در شرايط كنوني كه با استناد به گزارش هاي 
سايتي مانند اسپيدتست از سوي مسووالن تاكيد مي شود كه 
ايران در حوزه اينترنت موبايل جايگاه بدي ندارد، سوال و ابهام 
كاربران درباره سرعت اينترنت همچنان وجود دارد و به نظر 
مي رسد گفته ها و پاسخ هاي مسووالن اين حوزه هم نتوانسته 
آنها را قانع كند و عالوه بر آن شايعاتي نظير اينترنت طبقاتي، 
داخلي ش��دن دس��ته بندي DNS و عدم ايجاد ارتباطات 
امن، اين نگراني  را دامن زده كه آيا كندي اينترنت هم مانند 
فيلترينگ تلگرام، اينستاگرام و واتساپ ماندگار خواهد شد؟
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استفاده ۶۴ درصد بزرگساالن
از پرداخت هاي ديجيتالي

اتحاديه بين المللي مخابرات اعالم كرد ۶۴ درصد از افراد 
باالي ۱۵ سال از پرداخت هاي ديجيتالي در سال ۲۰۲۱ 
استفاده كردند و بيش از ۱.۳۵ ميليارد حساب موبايلي ثبت 
شد؛ رقمي كه نشان دهنده رشد ۱۰ برابري نسبت به ۱۳۴ 
ميليون حساب در ۲۰۱۲ است. به گزارش اتحاديه جهاني 
مخابرات، سرعت استفاده از امور مالي و پرداخت ديجيتالي 
در جهان از سال ۲۰۱۷ و بعدتر به  دليل كوويد-۱۹ افزايش 
چشمگيري پيدا كرد. در گزارش »تسريع پهن باند براي 
تحقق واقعيت هاي جديد« كه نتيجه كار مشترك اتحاديه 
جهاني مخابرات و يونسكو است و با همكاري گروه هاي 
مختلف از جمل��ه نوكيا، جي اس ام اي، ه��واوي، ورايزن، 
ودافون و غيره تهيه شده است، اهداف مختلف در زمينه 
پهن باند و سطح رسيدن به اين اهداف بررسي شده است.

    افزايش استفاده از خدمات مالي
 و پرداخت ديجيتالي 

 QR امكان پرداخت با تلفن همراه، اس��كن ك��ردن كد
و اس��تفاده از كارت ه��اي اعتب��اري و نق��دي در قالب 
پرداخت هاي بي تماس، بهره مندي از خدمات دولتي و 
مالي و همچنين خريد را تسهيل مي سازد. تراكنش هاي 
ديجيتال��ي عالوه بر اينك��ه راحت تر از حم��ل پول نقد 
هستند، تماس نزديك را كاهش مي دهند؛ نكته اي كه 
در دوره همه گيري در كانون توجه قرار گرفت. به گزارش 
جديدتري��ن تحقيق بان��ك جهاني به نق��ل از اتحاديه 
بين المللي مخابرات، ۶۴ درصد از افراد باالي ۱۵ س��ال 
از پرداخت هاي ديجيتالي در جهان )۲۰۲۱( اس��تفاده 
كردند. سرعت اس��تفاده از امور مالي ديجيتالي از سال 
۲۰۱۷ و بعدتر به  دليل كوويد-۱۹ افزايش چشمگيري پيدا 
كرد. همه گيري كرونا استفاده از خدمات مالي ديجيتالي 
را به اوج رس��اند، چهار نفر از ه��ر ۱۰ نفر در اقتصادهاي 
در حال توس��عه )به  اس��تثناي چين( براي اولين بار در 
دوره همه گي��ري به روش ديجيتال��ي، پرداخت پول را 
انجام دادند. بررس��ي هاي صورت گرفته نشان مي دهد 
افزايش استفاده از خدمات مالي ديجيتالي به دليل رشد 
تجارت الكترونيكي و استقبال مردم از خريدهاي آنالين 
در دوره همه گي��ري كرونا بوده اس��ت. در اصل تجارت 
الكترونيكي )E-commerce( به مش��تريان كمك 
كرد پرداخت هايشان را آنالين انجام دهند. در اين ميان، 
پرداخت نقدي كه در كش��ورهاي درحال توسعه روش 
محبوبي بود به دليل هراس از انتشار ويروس، كاهش يافت. 
عامل ديگر پرداخت مزايا و وام هاي دوره كرونا از س��وي 
دولت ها به حساب هاي ديجيتالي بود. تقريباً ۶۰ دولت در 
بين كشورهاي با درآمد متوسط و پايين، براي كمك 
به شهروندان خود در دوران همه گيري، يارانه يا هزينه 
مشخصي را به صورت ديجيتالي پرداخت مي كردند؛ 
مث��اًل در پاراگوئه ح��دود ۳۰۰ هزار نف��ر يارانه هاي 
اورژانسي را از دولت و از طريق پلتفرم هاي پولي متعلق 

به شركت هاي مخابراتي اين كشور دريافت كردند. 

ممنوعيت استفاده از پيام رسان هاي 
خارجي براي بانك هاي روسيه

موسس��ات مالي در روس��يه اجازه نخواهند داش��ت از 
طريق پيام رس��ان هايي كه خارج از اين كشور مستقرند، 
با مشتريانش��ان تماس بگيرند. به گزارش ايس��نا، طبق 
مقررات جديدي كه توسط پارلمان روسيه تصويب شده 
است، بانك ها در فدراسيون روسيه اجازه نخواهند داشت 
با مشتريانشان در شماري از پيام رسان هاي پراستفاده كه 
مقر آنها خارج از اين كشور است، تماس بگيرند. همچنين، 
قانون جديدي كه توس��ط دوماي روس��يه تصويب شد، 
استفاده از چت براي ارس��ال اطالعات شخصي و اسناد 
پرداخت را براي بانك ها ممن��وع مي كند. طبق گزارش 
روزنامه كومرسانت، فهرست اپليكيشن هاي پيام رسان  
كه شامل اين ممنوعيت مي شوند، هنوز از سوي سرويس 
فدرال نظارت ب��ر ارتباطات، فناوري اطالعات و رس��انه 
جمعي روس��يه )روس كومنادزور( منتش��ر نشده است 
اما پيام رس��ان هايي نظير تلگرام، واتس اپ، وايبر و نظاير 
آنها، تحت اين تعريف قرار مي گيرند. اين ممنوعيت فقط 
شامل بانك ها نمي شود و براي ساير موسسات مالي شامل 
كارگزاري ها، ش��ركت هاي فعاليت كننده در بازار سهام، 
ش��ركت هاي مديريت، صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
صندوق هاي بازنشستگي خصوصي و سپرده گذاري ها 
صدق مي كند. آناتولي آكساكوف، مدير كميته بازار مالي 
پارلماني اعالم كرد وزارت توس��عه ديجيتالي، ارتباطات 
و رسانه جمعي روسيه مسوول نظارت بر اين ممنوعيت 
خواهد بود نه بانك مركزي روس��يه. بر اس��اس گزارش 
وب س��ايت بيت كوين، با اين حال، اعضاي صنعت مالي 
در گفت وگو با كومرس��انت اظهار كردند: پيام رسان هاي 
خارجي به ندرت براي ارتباط با مشتريان مورد استفاده قرار 
مي گيرند به خصوص بازيگران بزرگ كه اپليكيشن هاي 

خود را با قابليت پشتيباني از چت، طراحي كرده اند.

در خشش مخابرات منطقه 
مركزي در ارزيابي عملكرد 

مناطق مخابراتي كشور 
مخابرات منطقه مركزي موفق به كسب رتبه دوم كشوري 
در ارزيابي عملكرد مناطق مخابراتي شد. به گزارش اداره 
رواب��ط عمومي مخابرات منطقه مركزي، نشس��ت هم 
انديشي و تقدير از فعاالن عرصه ارتباطات شركت مخابرات 
ايران با حضور اعضاي هيات مديره، مديرعامل، معاونان و 
مديران شركت مخابرات ايران و مديران مناطق مخابراتي 
كشور، روز يكش��نبه ۲۹ آبان ماه در تهران برگزار شد. بر 
اساس اين گزارش در اين نشست يك روزه، نتيجه ارزيابي 
عملكرد ش��ش ماهه اول س��ال جاري اعالم و مخابرات 
منطقه مركزي در بين مناطق مخابراتي رتبه دوم كشوري 

را در عملكرد بهينه در حوزه مديريت امالك كسب كرد.

كاربراناينترنتي،تجربهكاهشسرعتاينترنترابااظهاراتمسووالنحوزهارتباطات،متناقضميبينند

نوك پيكان انتقادات به سمت وزير ارتباطات

نوبت اولآگهي  فراخوان عمومی ارزيابی کيفی مزايده شناسايی سرمايه  گذار 
شناسه آگهي : 1430772

شركت آب منطقه اي گلستان
)سهامي خاص(

معیارهای ارزیابی کیفی

بومی بودنتوان مالی وتامین اعتبارارائه  ساختار سازمانی و نفرات مرتبطاجرا و بهره برداری پروژ ه ها

سرمایه گذاران می توانند به منظور دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا  قبل از پایان مهلت اسناد به سایت شرکت آب منطقه ای گلستان به آدرس www.gerw.ir مراجعه نمایند و پس از 14 روز 
تاریخ درج آگهی نوبت دوم نسبت به ارسال و تحویل مدارک به نشانی دبیرخانه شرکت )به آدرس استان گلستان، شهرستان گرگان،شرکت آب منطقه ای ، ابتداری جاده آق قال کد پستی  4913933165 اقدام نمایند . 
   متن آگهی فوق به همراه تاریخ ،مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی در سایت اطالع رسانی معامالت شرکت مدیریت منابع ایران به آدرس: http: //tender.wrm.ir  و پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

به آدرس  http://iets.mporg.ir  درج شده است. 
)) ضمنا بارگذاری اسناد از زمان چاپ اگهی نوبت دوم بر روی سایت انجام می گیرد.((

 مزایده گران براي دریافــت اطالعات بیشتـر مناقصه مي  توانند با شمـــاره همراه 09111704165 )جدیدی :دبیر کارگروه گردشگری ( یا با شماره تلفن 32687168-017 )دفتر قراردادها (تماس حاصل فرمایید.

* مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی وارسال پاسخ ارزیابی کیفی: به مدت حداقل  14 روز پس از چاپ دوم آگهی روزنامه )در اسناد ارزیابی کیفی درج خواهد شد.(
* زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: در اسناد ارزیابی کیفی درج خواهد شد.

»الزم به یادآوری است که بارگذاری اسناد از زمان چاپ آگهی نوبت  دوم  بر روی سایت شرکت آب منطقه ای گلستان به آدرس : www.gerw.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقضات به آدرس  http://iets.mporg.ir  انجام می گیرد«

روابط عمومي شركت آب منطقه اي گلستان

در راستای اجرای شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آن ها، شرکت آب منطقه ای گلستان در نظر دارد مخزن و اراضی حریم  سرمایه گذاری در طرح گردشگری 
پیرامون  تغذیه مصنوعی استون آباد را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده جهت انجام فعالیت های گردشگری به متقاضیان واجد صالحیت به صورت BLOT )ساخت، اجاره، بهره برداری، انتقال( واگذار نماید.

دستگاه مزایده  گزار )سرمایه  پذیر(: شرکت آب منطقه  ای گلستان

نشانی مزایده  گزار )سرمایه  پذیر(: استان گلستان، شهرستان گرگان، 4913933165

موضوع مزایده:  سرمایه  گذاری در طرح گردشگری پیرامون تغذیه مصنوعی استون آباد 

مدت زمان تامین مالی: 12 ماه )قابل تمدید(

محل اجرا: استان گلستان، شهرستان بندرگز ، محدوده روستای استون آباد

شـرح موضوع سـرمایه  گذاری: طراحی، اجرا، اجاره، بهره برداری و انتقال طرح گردشگری پیرامون تغذیه مصنوعی استون آباد به روش BLOT )ساخت، اجاره، 
بهره برداری، انتقال(

سایر شرایط

سرمایه  گذار می  بایست اسنادی دال بر توانایی مالی و اهلیت سرمایه گذاری که  مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه دهد.

سرمایه   پذیر )شرکت آب منطقه  ای گلستان( نسبت به رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می  باشد.

رعایت شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آن ها توسط سرمایه گذار و سرمایه پذیر الزامی است. 

 آگهی مزايده  فروش  نه قطعه زمين
 با کاربری مسکونی واقع  در شهرک بهار کامياران

به شماره مزايده ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۱

نوبت اول

فرشاد منبری   شهردار کامیاران

شهرداری کامیاران در نظر دارد فروش نه قطه زمین با کاربری مسکوني واقع در شهرک بهار توبره ریز 
کامیاران را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001005116000001 به صورت الکترونیکی 

واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 401/10/04مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  401/10/04 تا 401/10/13 ساعت 19:00
تاریخ بازدید : از تاریخ401/10/04 تا 401/10/22     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت19:00  

تاریخ 401/10/24
زمان بازگشایی: ساعت 09:00صبح  401/10/25     زمان اعالم برنده:401/10/25

ضمنًا رعایت موارد زیرالزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2- مبلغ ضمانت نامه شـرکت در مزایده : به شرح جدول زیر تهیه و ضمیمه اسناد نمایند. که بصورت 
ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره  0105877913000 بانک ملی در وجه شهرداری 

کامیاران سپرده می باشد لذا پرداخت هر نوع سپرده به جز یکی از آن دو مردود اعالم می گردد.

آدرس شهرداری کامیاران : استان کردستان– شهرستان کامیاران- خیابان صالح الدین ایوبی، نبش چهارراه 
ادهم مظفری، واحد قراردادهای  شهرداری کامیاران  تلفن35531790-087 و 08735522610

شماره 
قطعه

پالک 
فرعی

پالک 
اصلی

آدرس 
معروفیت

موقعیت 
مساحتملک

قیمت پایه 
کارشناسی 
قطعه )ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 

مزایده ریال
شماره مال مورد 

مزایده

1606,480,000,000324,000,0002101005116000001جنوبیکانی خوار دی1194651

1606,480,000,000324,000,0002101005116000002جنوبیبان ده روه ن12119751

1405,740,000,000287,000,0002101005116000004جنوبیبان ده روه ن2996451

1606,640,000,000332,000,0002101005116000005جنوبیبان ده روه ن4798251

1706,630,000,000331,500,0002101005116000006شمالیبان ده روه ن5699151

1706,630,000,000331,500,0002101005116000007شمالیبان ده روه ن5899351

1525,928,000,000296,400,0002101005116000008شمالیبان ده روه ن97103251

1526,308,000,000315,400,0002101005116000009جنوبیبان ده روه ن146108151

1606,720,000,000336,000,0002101005116000003شمالیبان ده روه ن265120051

آگهی مزايده  اجاره مجتمع رفاهی-  خدماتی
 خروجی شهر به سمت سنندج به شماره مزايده 

۵۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۵۲

نوبت اول

فرشاد منبری  - شهردار کامیاران

شهرداری کامیاران در نظر دارد اجاره یک باب مجتمع خدماتی رفاهی شامل دو اتاق نمازخانه و دو واحد سرویس بهداشتی 
زنانه و مردانه  و دو دهنه مغازه با کاربری تجاری در مجموعه گردشـگری واقع در خروجی شـهر به سمت سنندج جهت 
راه اندازی سوپر مارکت و عرضه مواد خوراکی را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001005116000052 به صورت الکترونیکی 

واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 401/10/04                       مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  401/10/04 تا 401/10/13 ساعت 19:00

تاریخ بازدید : از تاریخ401/10/04 تا 401/10/22     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت19:00  تاریخ 401/10/24
زمان بازگشایی: ساعت 10:00صبح  401/09/25     زمان اعالم برنده:401/10/25

ضمنًا رعایت موارد زیرالزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می¬باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسـناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده : به مبلغ 84/000/000 ریال تهیه و ضمیمه اسناد نمایند. 

آدرس شهرداری کامیاران : استان کردستان– شهرستان کامیاران- خیابان صالح الدین ایوبی، نبش چهارراه ادهم مظفری، 
واحد قراردادهای  شهرداری کامیاران  تلفن35531790-087 و 08735522610



تعادل| فرشته فريادرس |
بازار ايران ميزبان خودروهاي خارجي شد. اولين محموله 
خودروهاي وارداتي با برند كياي كره به بندر لنگه رسيد. با 
ورود نخستين محموله خودروهاي وارداتي اما چند پرسش 
كليدي مطرح مي شود از جمله اينكه: »خودروهاي وارداتي 
با چه قيمتي عرضه خواهد شد؟ آيا اين خودروها به دست 
مردم عادي مي رسد؟ ورود محصوالت خارجي به بازار چه 
تأثيري روي قيمت خودروها در بازار ايران مي گذارد؟ و اينكه 
وزارت صمت با واردكردن 22 خودرو كره اي مي تواند مقابل 
افزايش قيمت خودرو بايستد؟« هرچند درباره نحوه عرضه 
و قيمت اين محصوالت اختالف نظر وجود دارد. اما تحليل ها 
نشان مي دهد، با توجه به تعداد و تنوع محدود خودروهاي 
وارداتي، اين محصوالت به دس��ت مردم عادي نمي رسد و 
احتماالً كارتل بازار خودرو اين محصوالت را هم به نفع خود 
مصادره كنند. درباره قيمت خودروهاي وارداتي هم با توجه 
به اينكه خودروهاي توليد داخل در بازار آزاد با سه برابر قيمت 
به فروش مي رسد، به گفته فعاالن بازار، خودروي وارداتي 
كه20 هزار دالر قيمت دارد، قطعا كمتر از سه ميليارد تومان 
به دست مردم نمي رس��د. از طرفي، واردات قطره چكاني 
70هزار دستگاه خودروي خارجي نمي تواند تاثير چنداني 
بر بازار بگذارد و شكاف تقاضا و عرضه را پر كند. شكافي كه 
ماه هاست منجر به رشد عجيب و غريب قيمت خودرو شده. 
هرچند برخي از كارشناسان معتقدند، براي مدت محدودي 
بازار برخي خودروها ممكن است از اين فرايند تاثير بپذيرند، 
اما از آنجايي كه قيمت خودرو در ب��ازار ايران چه داخلي و 
خارجي با نوسان ارز، تغيير مي كند، بعيد است كه با افزايش 
نرخ دالر در وضعيت كنوني، قيمت ها كاهش پيدا كند. بانگاه 
به اين مسائل، به نظر مي رسد بازار خودرو ايران، با ورود 
خودروهاي واردتي به روند قبلي خود ادامه دهد و حتي 
اين محصوالت نتوانند نقش ُمسكن را در بازار ايفا كنند، 
اما شايد بتواند وزير صمت را از مهلكه استيضاح برهاند. 

  پاي خودروهاي خارجي به ايران باز شد
وزارت صمت طرح واردات خودرو را بعد از قريب به 5سال 
ممنوعيت، از آغاز سال جاري كليد زد وشهريور امسال اين 
طرح بعد از نهايي شدن به مجلس رفت. پس از رفع ايرادات 
واردشده از سوي بهارستان آيين نامه واردات خودرو از ابتداي 
آبان ماه وارد فاز اجرايي شد. از اين رو، شركت هاي تأييد شده 
از س��وي وزارت صمت ثبت سفارش واردات را آغاز كردند. 
اوايل آذرماه س��خنگوي وزارت صمت به طور غيررسمي 
و در يكي از صفحات اجتماعي خود از رس��يدن نخستين 
محموله خودروهاي خارجي به پشت مرزهاي كشور خبر 
داد، اما براساس اعالم سخنگوي گمرك، تا هفته گذشته 
خودرويي وارد گمركات كشور نشده بود.  حال اما پس از ماه ها 
كشمكش، سرانجام پاي خودروهاي خارجي به ايران باز شد. 
در سومين روز از زمستان 1401 اولين محموله خودروهاي 
وارداتي در بندر لنگه تخليه شد. گرچه وزارت صمت وعده 
داده تا پايان س��ال 100 هزار دس��تگاه خودرو خارجي به 
بازار ايران برسد، اما آن طور كه منابع محلي مي گويند شب 
شنبه )سوم دي ماه( تنها 22 دستگاه خودرو به بندر لنگه 
رسيده است. بدين ترتيب پس از گذشت حدود 6 سال بازار 
خودرو ايران باز ميزبان خودروهاي خارجي اس��ت. برخي 
منابع اعالم كردند كه دومين محموله خودروهاي وارداتي 
نيز در مسير ايران قرار دارند. گويا اين محموله هم شامل 30 
دستگاه خودرو كيا شامل مدل هاي »سراتو، پيكانتو، ريو، 
پگاس، سونت و اسپورتيج« است كه به بندر لنگه مي رسد 
و پس از طي تش��ريفات گمركي به بازار عرضه مي ش��ود. 
به گفته سخنگوي وزارت صمت، خودروهاي ديگر نيز از 
»كره جنوبي، ژاپن و چين« به مقصد ايران بارگيري شده 
است.  در اخباري كه تاكنون به صورت رسمي و غيررسمي 
درباره خودروهاي خريداري شده منتشرشده نامي از شركت 
واردكننده نيامده، اما از آنجايي كه طي يك ماه گذشته يكي 
از شركت هاي واردكننده به نام كوشا خودرو تبليغات برند 
كيا را در بيلبوردهاي محيطي انجام داده، به نظر مي رسد 
خودروهاي نزديك ش��ده به ايران، خريدهاي اين شركت 
باشند. هرچند در آيين نامه واردات خودرو بازه قيمت 10تا 
20هزار يورو براي خودروهاي خريداري شده تعيين شده اما 
وزارت صمت بارها اعالم كرده، تمركز واردات بر خودروهاي 
اقتصادي 7تا 10هزار يورويي خواهد بود، با اين حال گفته 
شده محموله اي كه در حال ورود به كشور است، در محدوده 
قيمت 20هزار دالري است و خودروهاي اقتصادي را شامل 
نمي شود.  »هيوندا اكسنت، هيوندا  آي 10، ميتسوبيشي 
ميراژ، چانگان سي اس 35، ام جي3 و  ام جي6، سيتروئن 3 

ومحصولي از شركت فولكس واگن )سئات( « خودروهايي 
بودند كه در اعالم اوليه وزارت صمت به عنوان اهداف وارداتي 
معرفي شدند. در ادامه جزييات بيشتري درباره مدل ها و 
برندهاي وارداتي مطرح شد كه البته تا امروز هيچ يك نهايي 
نشده است. غيراز شركت كوشا كه گفته مي شود محصوالت 
كيا را در راه كش��ور دارد، اخبار تأييد نش��ده اي از واردات 
محصوالت هيوندايي توسط »كرمان خودرو، واردات تويوتا 
ياريس توسط شركت ايرتويا، واردات 4 مدل از محصوالت 
ميتسوبيشي توسط آرين موتور پويا« نيز منتشر شده كه بايد 
ديد تا چه حد عملي خواهد شد.  از سوي ديگر، به رغم اينكه 
اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت، در گفت وگويي اعالم 
كرد كه در سه ماه پاياني سال جاري، 100 هزار خودرو وارد 
كشور مي شود، اما با نگاهي به محموله  خودروهاي وارداتي 
مي توان پي برد ك��ه اجراي اين وعده براي ش��ركت هاي 
واردكننده و وزارت صمت مشكل خواهد بود. با اين حال، به 
نظر مي رسد واردات اين تعداد خودرو به كشور به نوعي عمل 
به وعده آزادسازي واردات خودرو تا پايان سال 1401 است و 

اجراي كامل اين طرح سال آينده صورت گيرد.

  ارزان ترين خودرو وارداتي چقدر است؟ 
با ورود نخستين محموله خودروهاي وارداتي اين پرسش 
مطرح مي ش��ود كه اين خودروها با چه قيمتي به عرضه 
مي ش��ود؟ آيا اين وزارت صمت با واردكردن 22 دستگاه 
خودرو كره اي مي تواند مقابل افزايش قيمت خودرو بايستد؟ 
برخي از كارشناسان با اش��اره به تعداد و تنوع محدود اين 
خودروها تأكيد دارند كه اين محصوالت به دست مردم عادي 
و مصرف كننده نهايي نمي رسد و احتماالً كارتل بازار خودرو 
اين محصوالت را هم به نفع خود مصادره كنند. از طرفي، 
قيمت خودروهاي وارداتي به ايران نيز مش��خص نيست. 
چراكه دولت هنوز تعرفه درس��تي را به مردم اعالم نكرده 
است. اما از آنجايي كه خودروهاي توليد كشور در بازار آزاد 
با سه برابر قيمت به فروش مي رسد، خودرويي كه قرار است 
وارد شود و 20 هزار دالر قيمت داشته باشد، با هزينه هاي 
حمل و نقل، تعرفه، سود واردكننده و احتساب دالر 40 هزار 
توماني ارزان ترين خودروي وارداتي كمتر از س��ه ميليارد 
تومان به دست مردم نمي رس��د. از آنسو، همزمان با ورود 
نخستين محموله خودرو به كشور، كار پذيرش خودروهاي 
وارداتي در بورس از هفته گذشته آغاز شده و اين هفته نهايي 
مي شود و بنابراين از نظر بستر فروش نيز آمادگي الزم ايجاد 
شده است. نكته مهم در رابطه با قيمت خودروهاي وارداتي 
اين اس��ت كه ش��ركت هاي واردكننده پس از واردكردن 
خودروها، سود 15 درصد را كسب كرده و آنها را در بورس 
كاال عرضه مي كنند. در همين رابطه، عماد جعفري، تحليلگر 
بازار خودرو، با اشاره به قيمت 930 ميليون توماني ديگنيتي 
پرستيژ كه بعد از عرضه در بورس كاال به دو ميليارد تومان 
رسيد، به تجارت نيوز مي گويد: اين بازار را هم محل مناسبي 
براي عرضه نمي داند و معتقد است وزارت صمت با اين روش 

عرضه صرفًا بر گراني محصوالت وارداتي در بازار مي دمد. 

  اثر واردات بر بازار داخل
اما برگرديم به بازار خودروي ايران كه ماه هاس��ت كه در 
ركود به سر مي برد. نه خريدي در بازار انجام مي شود و نه 
فروشي. هرچند قيمت خودرو براي چند ماه متوالي قفل 
بود اما چندين هفته اس��ت يخ بازار شكسته و مشتريان 
وارد بازار ش��ده اند و قيمت ها هم رش��د عجيبي داشته 
اس��ت. به طوري كه در يكماه اخير بار ديگر روند نجومي 
ب��ه خود گرف��ت و قيمت محصوالت مختل��ف پيش از 
ورود خارجي ها به بازار حتي تا 50 درصد رشد قيمت را 
تجربه كردند. بازاري كه وزير صمت را پاي ميز استيضاح 
كشاند، حاال برخي نمايندگان مانند لطف ا... سياهكلي 
از احتمال استيضاح مجدد وزير صمت به دليل وضعيت 
آشفته بازار خودرو خبر داده است. گرچه قرار بود بهبود 
وضعيت اين بازار برگ برنده رضا فاطمي امين براي بقا بر 
صندلي مديريت اين وزارتخانه باشد، اما همين بازار خودرو 
مي تواند يك بار ديگر پاي او را به جلسه استيضاح دوم باز 
كند.  اما مهم ترين سوال مشتريان كه براي خريد دست 
نگه داشته اند، اين است: آيا خودروهاي وارداتي خورو بر 
بازار داخل اثرگذار خواهد بود؟ براي پاس��خ به اين سوال 
توجه به چند نكته مهم مورد تاكيد است. اولين نكته اينكه 
در بهترين حالت تنها 70 هزار دستگاه خودرو وارد كشور 
مي شود. از طرف ديگر علي جدي، نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفته توليد ما 500 هزار دستگاه 
كمتر از نياز داخلي اس��ت. اما ميزان واردات خودروهاي 
خارجي يك هفتم اين عدد است. از طرف ديگر، اين عدد 
معادل يكماه توليد خودروي دو خودروساز كشور است. 
بنابراين واردات 70 هرار خودروي خارجي نمي تواند تاثير 
چنداني بر بازار بگذارد و شكاف تقاضا و عرضه را پر كند. 
شكافي كه ماه هاست منجر به رشد عجيب قيمت خودرو 
ش��ده اس��ت. در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند 
ك��ه واردات خودرو مي تواند براي م��دت محدودي بازار 
خودروهاي خارجي را تحت تاثير قرار دهد اما تاثيري بر 
قيمت خودروهاي داخلي ندارد. چراكه متوسط قيمت 
خودروهاي وارداتي بين 10 تا 20 هزار دالر است. يعني 
احتماال رقمي بين 800 ميلي��ارد تا يك ميليارد و 500 
ميليون تومان. پس اگر بنا بر تاثير واردات بر قيمت خودرو 
باشد، همين بازار را تحت تاثير قرار مي دهد و نه خودروهاي 
ارزانتر داخلي را. نكته بعدي اينكه قيمت خودرو در بازار 
ايران چه داخلي و خارجي با نوس��ان ارز، تغيير مي كند. 
پيش بيني ها نيز بيانگر اين است كه قيمت دالر در حال 
افزايش است و آخرين آمارها از رسيدن قيمت دالر به 41 
هزار تومان در بازار آزاد خبر مي دهد. پس هر نوساني در 
قيمت دالر بر قيمت خودروهاي خارجي اثر مي گذارد. 
با توجه ب��ه پيش بيني افزايش��ي قيم��ت دالر، قيمت 
خودروهاي خارجي هم افزايشي خواهد بود و بعيد است 
كه قيمت ها كاهش پيدا كند.  بانگاه به مسائل، به نظر 
مي رسد بازار خودرو ايران با روود خودروهاي واردتي 
هم به روند قبلي خود ادامه دهد و محصوالت خارجي 

حت��ي نتوانند نقش ُمس��كن را در ب��ازار ايفا كنند. 
چراكه اواًل اين خودروها به صورت قطره چكاني در 
حال ورود به بازار هس��تند. دوم��ا اينكه در با توجه 
به قيمت هاي ميلياردي كه ب��راي آنها پيش بيني 
مي شود قطعًا نمي توانند روي محصوالت پرتقاضاي 

بازار برندهاي داخلي تأثير چنداني داشته باشند.

  كارشناسان در اين باره چه مي گويند؟ 
مهدي دادفر، رييس انجمن واردكنندگان خودرو 
در اين باره تاثير ورود خودروهاي خارجي بر قيمت 
خودرو در بازار ايران مي گويد: بايد ديد آيا اين اقدام 
در عمل نتيجه اي در زندگي، افزايش س��طح رفاه 
خانوار، كاهش قيمت خودرو و افزايش پاسخ گويي 
به تقاضاي بازار خواهد گذاش��ت ي��ا خير، كه بايد 
گفت، اين ارزاني و كاهش قيمت خودرو بعيد است.

فربد زاوه، كارشناس خودرو نيز عنوان كرده كه خودروهايي 
مانند »س��انتافه، ان��واع بنز و بي ام و عم��ده محصوالت 
هيونداي كيا و تويوتا« از اين واردات تاثيري نمي گيرد. بازار 
خودروهاي چيني مونتاژي هم تحت تاثير قرار نمي گيرد 
و همچنان با سودآوري خوبي بي تهديد خواهند ماند. تنها 
خودروهاي وارداتي كوچك قديمي مانند انواع خودروهاي 
هاچ ب��ك و مونتاژي هاي كوچ��ك و خودروهاي جديد 
داخلي از اين مصوبه متاثر مي شوند و قيمت آنها كاهشي 
مي ش��ود. به گفته او، در اين بين خصوصا مونتاژي هاي 
كره اي پسابرجامي و وارداتي هاي هاچ بك كره اي ژاپني 
بيش��ترين تاثير كاهش قيمت را تحرب��ه مي كنند. اين 
كارشناس صنعت خودرو همچنين در اظهارنظري گفته 
اس��ت: خودروهاي داخلي هم تاثير كمي از اين مصوبه 
خواهند داشت. در بازه قيمتي 350 تا 600 ميليون تومان، 
بيشترين تاثير بر محصوالت بازار خواهد بود و محصوالت 
پايين تر، تاثيرپذيري كمتري خواهد داش��ت. كريمي 
سنجري كارش��ناس خودرو نيز معتقد است كه واردات 
خودروي خارجي تاثير چندان��ي بر قيمت خودروهاي 
داخلي نخواهد گذاشت! چراكه به اين صورت رقابتي ميان 
توليدكنندگان خودروي داخلي ايجاد نمي شود. درواقع 
عموم مردم جامعه تواناي��ي خريد خودروهاي لوكس را 
ندارند اما با وجوداين عمده خودروهاي وارداتي ش��امل 

خودروهاي لوكس با قيمت هاي گران هستند. 
در نهايت اينكه به نظر مي رس��د، وزير صمت با واردكردن 
تع��داد محدودي خ��ودرو از كره جنوبي تنه��ا قصد دارد 
عملي شدن وعده واردات خودرو را در كارنامه خود بگنجاند. 
وگرنه فاطمي امين و همرانش بهتر از هر شخص ديگري 
مي دانند كه نه منابع الزم براي ت��داوم واردات وجود دارد 
و نه عزمي براي آن. حتي اگر اين دو مورد نيز مهيا ش��ود، 
ورود اين خودروها براي گروهي خاص اس��ت كه حتي در 
روزهاي ممنوعيت واردات، مشكل چنداني براي استفاده از 
خودروهاي خارجي نداشتند. همان كساني كه رضايتشان 
مي تواند جلوي استيضاح و استعفاهاي تحميلي او را بگيرد. 

خبرجوابيه
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واكنش صمت به گزارش 
روزنامه تعادل

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
موضوع: جوابيه روزنامه تعادل ركوردزني قيمت ها 

در سكوت خودروسازان
سالم عليكم

احتراما با عنايت به درج مطلبي با عنوان »ركوردزني 
قيمت ه��ا درس��كوت خودروس��ازان«در م��ورخ 
١٤٠١/٩/١٢ در آن روزنامه، مقتضي اس��ت وفق 
قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي 
از س��وي مركز ارتباط��ات وزارت صنعت، معدن 
وتجارت در همان صفحه )اول( در اسرع وقت اقدام 

الزم صورت پذيرد.
درخص��وص گ��زارش روزنام��ه تعادل ب��ا عنوان 
»خودروهايي كه يك ش��به 3 تا 35 ميليون تومان 
گران ش��دند؟ ركوردزن��ي قيمت ها در س��كوت 
خودروسازانه« توضيحات به شرح ذيل براي آگاهي 

و هرگونه اقدام الزم به حضور ارسال مي شود.
روزنام��ه تعادل درحال��ي از افزايش قيمت خودرو 
توأم با ركود تورمي عميق و بالتكليفي و سردرگمي 
ب��ازار )كه از س��ايت هاي آگهي خ��ودرو به عنوان 
مرجع بررس��ي روند قيمت ها در بازار ياد ش��ده!( 
خبر داده اس��ت، كه به اذعان نايب  رييس اتحاديه 
نمايشگاه  داران تهران در همين گزارش: »در حال 
حاضر در بازار خودرو متقاضي زياد است و هر چقدر 
كه قيمت ه��ا افزايش پيدا كند، اين ميزان از تقاضا 
كاهش نخواهد يافت.« همچنين: »مردم در شرايط 
فعلي بدون توجه به كيفيت و م��دل خودرو، آن را 
صرفًا براي سرمايه گذاري و كسب سود خريداري 
مي كنند، و تا زماني كه خريد و فروش به اين دليل 

صورت بگيرد، افزايش قيمت نيز ادامه دارد.«
 اما تحوالت بازارها طي سنوات اخير نشان مي دهد 
كه نوس��انات نرخ ارز در كوتاه مدت، موجب برهم 
خ��وردن وضعيت تعادلي و ب��روز بي ثباتي در بازار 
كاالهاي س��رمايه اي و كاالهاي مصرفي بادوام، از 
جمله بازار خودرو مي ش��ود. تغيي��رات نرخ ارز در 
بازار آزاد )غيررس��مي( به عنوان يك فاكتور موثر 
در جهت  دهي به انتظ��ارات تورمي و موازنه بازارها 
نقش  آفرين اس��ت، لذا كنترل اين متغير كليدي 
اقتصادي براي حفظ ثبات بازار انواع كاال و خدمات 

از جمله بازار خودرو حائز اهميت است.
 با وجود اين مالحظه، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دولت سيزدهم به عنوان متولي سياست گذاري 
و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها در حوزه صنعت 
خودرو، به دنبال كاهش اثرپذي��ري بازار خودرو از 
نوسانات نرخ ارز، بر دو راهبرد كليدي متمركز شده 
است؛ راهبردهايي كه تقويت طرف عرضه و ايجاد 
دسترس��ي آس��ان تر مصرف كننده به محصوالت 

خودروسازان را سبب مي شود.
 راهبرد نخست، برنامه ريزي و نظارت بر »افزايش 
ميزان توليد، تجاري  س��ازي و فروش محصوالت 
خودروس��ازان« ك��ه گزارش پژوهش��كده پولي و 
بانكي درباره وضعيت صنايع بورسي در مهر 1401 
به خوبي نشان مي دهد كه صنعت خودرو و قطعه، 
با 24 درصد رشد توليد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، پيشتاز رشد توليد در ميان تمامي صنايع 
بورسي اس��ت. لذا تالش خواهد شد، مسير مذكور 
در حوزه رشد توليد خودروس��ازان تقويت شود و 

پايدار بماند.
 راهب��رد دوم، »خروج محصوالت خودروس��ازان 
از فرآيند قرعه كشي« اس��ت كه با جديت درحال 
پيگيري مي باشد و از مهر س��ال جاري، به واسطه 
افزايش توليد گروه خودروس��ازي س��ايپا، تمامي 
محصوالت خودروساز مذكور از فرآيند قرعه كشي 
خارج شده است. شاهد مثال اثر اين سياست، تالطم 
قيمتي كمتر خودروهاي كوييك و شاهين از گروه 
خودروسازي س��ايپا نس��بت به محصوالت ايران 
خودرو اس��ت. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با پيگيري برنامه هاي منجر به رشد توليد، درصدد 
خروج الباقي محصوالت خودروس��ازان از فرآيند 

قرعه كشي مي باشد.
 درخصوص فراز ديگر اين گزارش نيز خاطرنش��ان 
مي س��ازد، از بدو آغاز به كار دولت سيزدهم، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در همكاري تنگاتنگ با وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي نس��بت به تمهيد مقدمات 
چگونگي واگذاري دو شركت بزرگ خودروسازي و 
بررسي الزامات و پيش نيازهاي اجراي آن، از جمله: 
اصالح س��ازوكار قيمت گذاري خودرو، جبران زيان 
انباشته، اصالح حاكميت شركتي و واگذاري سهام 

چرخه اي خودروسازان اقدام نموده است.
 همچنين نسبت دادن تمام زيان هاي خودروسازان 
به قيمت گذاري دستوري از اساس نادرست است؛ 
چه بس��ا آنكه پديده قيمت گذاري دستوري خود 
معلول افزايش بي رويه قيمت محصوالت داخلي در 
سطح بازار و از دست رفتن مزيت رقابتي محصوالت 
صنعت خودروي كش��ور به سبب عوامل متعددي 
نظير مديري��ت در داخل بن��گاه و زنجيره تأمين، 
عدم اس��تفاده بهينه از ظرفيت توليد موجود، باال 
بودن هزينه هاي سربار، غفلت از تحقيق و توسعه، 
عدم پرداختن به حوزه توسعه محصوالت جديد و 
همچنين ساير مواردي كه در طرح تحول خودروي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخته شد، 
مي باشد. لذا تمركز اصلي كاهش زيان خودروسازان 
مي بايست از طريق تمركز بر راه حل هايي براي رفع 

عارضه هاي برشمرده انجام شود.
 بر اين اس��اس حتي با فرض پذي��رش قيمت گذاري 
دس��توري، از آن جا ك��ه اين امر صرفًا براي گس��تره 
مح��دودي از محص��والت موج��ود خودروس��ازان 
صدق مي نمود، انتظار مي رفت و مي رود تا براس��اس 
سياس��ت گذاري انجام شده توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر مبناي مديريت صحيح زنجيره تأمين 
و ايجاد س��ازندگان رده يكمي، تركيب مناسب سبد 
محصوالت، افزودن محصوالت جديد در كنار كاهش 

هزينه هاي سربار، زيان هاي عملياتي متوقف شود.

بهانه تراشي بانك ها
در تسهيالت دهي به توليد

عضو كميس��يون صنايع مجلس ضمن اشاره به 
بهانه تراشي بانك ها در تسهيالت دهي به توليد، 
گف��ت: مجلس در ص��ورت لزوم پيگي��ر چرايي 
بهانه تراش��ي در اعطاي تسهيالت به بخش مولد 

خواهد بود.
اله ويردي دهقاني در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
مورد ارتباط بانك ه��ا با بخش توليد، اظهار كرد: 
متأسفانه بانك ها به مثابه ترمز توسعه و پيشرفت 
در كشور هستند. شبكه بانكي بايد حامي توليد 
بوده و با ارايه تس��هيالت ارزان كمك رس��ان به 
بخش مولد كشور باش��د اما متأسفانه تسهيالت 
گ��ران بانك ها تبدي��ل به گ��ره بزرگ تري براي 
اين بخش ش��ده البته كه بهانه تراشي در اعطاي 

تسهيالت نيز خود معضالت مهم تري است.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس افزود: 
ن��گاه مديران بانك��ي و مالي در خص��وص ارايه 
تسهيالت به توليد اين است كه اين اقدام صرفه 
اقتصادي چنداني ندارد، هم��ه بانك ها به جاي 
اينكه به عن��وان منبع تأمين مال��ي توليد ظاهر 
شوند با سرمايه هاي مردمي به مثابه رقيب بخش 

مولد و سرمايه گذاري حضور داشته اند.
وي ادامه داد: تعطيلي و توقف فعاليت واحدهاي 
مولد و پيش��ران اقتص��ادي عمدت��ًا نتيجه عدم 
همكاري ش��بكه پولي و بانكي كشور بوده است. 
ادامه فعاليت ش��بكه بانكي به اين شكل قطعًا به 
صالح نبوده و مضرات بس��ياري براي اقتصاد به 
همراه خواهد داشت از اين رو الزم است تدبيري 

در اين باره صورت بگيرد.
دهقاني تاكيد كرد: مجل��س حامي توليد بوده و 
در اين راس��تا در صورت لزوم با دعوت و احضار 
وزرا و ريي��س كل بانك مرك��زي پيگير چرايي 
بهانه تراشي در اعطاي تسهيالت به بخش مولد 

خواهد بود.
وي تصري��ح كرد: تأمين مال��ي توليد بايد جدي 
گرفته ش��ود تا به اين واسطه وضعيت اقتصادي و 
حتي معيش��ت مردم نيز بهبود يابد زيرا توجه به 
بخش پيشران اقتصادي اشتغال آفريني و توسعه 
را تضمين مي كن��د. عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس يادآور شد: بنگاه داري شبكه بانكي 
بايد خاتمه يابد تا بانك ها به رس��الت اصلي خود 

يعني تسهيالت دهي به بخش توليد برگردند.

تقدير معاون سياسي، امنيتي، 
اجتماعي استاندار از مدير منطقه 

چهارمحال و بختياري
محسن حسين ميرزايي معاون سياسي، امنيتي، 
اجتماعي اس��تاندار از ساس��ان تيم��وري مدير 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
چهارمح��ال و بختي��اري با اهداي لوح س��پاس 
تقدير ب��ه عمل آورد. به گ��زارش روابط عمومي 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
چهارمحال و بختياري، در اين لوح كه به منظور 
قدرداني تالش ها و مساعي مدير منطقه در عرصه 
سوخترساني در سطح استان به ساسان تيموري 

اهدا شده است.

تقدير مدير منطقه
چهارمحال و بختياري  ازمديران

حمل و نقل سوخت بري
مقارن با گراميداش��ت هفته حمل و نقل ساسان 
تيموري مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي منطقه چهارمحال و بختي��اري از مديران 
عامل ش��ركت ها و تك پيمان هاي ناوگان حمل 
و نقل سوخت بري طرف قرارداد منطقه با اهداي 
لوح س��پاس تقدي��ر به عم��ل آورد. ب��ه گزارش 
روابط عمومي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه چهارمحال وبختياري، در نشس��ت 
تجليل از مديران ش��ركت ها و ت��ك پيمان هاي 
ناوگان حم��ل و نقل فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
با مطلوب دانس��تن عملكرد ناوگان سوخت بري 
در تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي، تالش هاي 
بي شائبه و شبانه روزي اين قشر زحمتكش صنعت 
نفت را بي بديل دانس��ت و اظه��ار نمود زحمات 
هم��ه رانندگان نفتكش منطقه با وجود ش��رايط 
سوخت رس��اني در اس��تاني سردس��ير همچون 
چهارمحال و بختياري با مس��يرهاي سخت گذر 
قابل تقدير است. ساسان تيموري با اشاره همدلي 
و همسويي نمايندگان و مديران عامل شركت هاي 
حمل ونقل سوخت طرف قرارداد در راستاي تامين 
اهداف سوخترساني شركت ملي پخش اظهار كرد: 
در سخت ترين وضعيت سوخترساني حضور فعال 
مديران عامل ش��ركت هاي حم��ل فرآورده هاي 
نفت��ي نش��ان دهنده تعهد و تش��خيص به موقع 
اين عزيزان از ش��رايط مختلف است كه همچون 
بازويي كارآمد در كنار مسووالن و كاركنان منطقه 
خدماتي شايسته از خود نش��ان داده اند.در ادامه 
مدير منطقه به پرسش هاي نمايندگان و مديران 
حمل و نقل پاسخ داد و با ارايه راهبردهاي الزم، رفع 
مسائل رانندگان نفتكش و شركت ها را دردستور 
كار مسووالن واحدهاي مرتبط قرار داد. در پايان 
مراسم ساسان تيموري با اهداي تقديرنامه از طرف 
مديريت منطقه وهمچنين لوح سپاس به امضاي 
محسن حسين ميرزايي معاونت سياسي, امنيتي 
و اجتماعي استاندار چهارمحال و بختياري از اين 

قشر خدوم طرف قرارداد منطقه تقدير نمود.

خودروهاي خارجي به چه كساني مي رسد؟/ قيمت ها به كدام سو مي رود؟ 

بازار ايران ميزبان خودروهاي خارجي

رييس اتاق ايران: تالش رقبا براي جايگزيني ترانزيت ايران 
رييس اتاق ايران مي گويد: در حالي ما دچار فرصت سوزي 
در حوزه ترانزيت ش��ده ايم كه هم زمان رقبا از همه طرف 
با صرف هزينه ه��اي هنگفت در حال ايجاد مس��يرهاي 
جايگزين كشورمان هستند و بايد تدبيري انديشيد. رييس 
اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران گفت: 
فرصت س��وزي هايي كه در بخش ترانزيت طي سال هاي 
گذشته رقم خورده، مزيت هاي نسبي كشورمان را در اين 
حوزه مس��تمراً محدودتر كرده و امروز شاهديم كه رقبا با 
صرف هزينه هاي هنگفت در تالش براي جايگزين كردن 
ايران در اين حوزه هستند. غالمحسين شافعي در ديدار با 
اعضاي كميسيون حمل ونقل و ترانزيت اتاق مشهد، افزود: 
صنعت حمل ونقل و ترانزيت، ام��روز با عمده بخش هاي 
اقتصادي و حتي متن زندگي اجتماعي در پيوند اس��ت؛ 
به گونه اي كه حتي توقف چندساعته اين حوزه، چه در عرصه 
عمومي و چه در بخش اقتصادي، بحراني جدي را براي تداوم 
فعاليت جامعه رقم مي زند و بخش بزرگي از فعاليت ها را به 
تعطيلي مي كشاند. او ادامه داد: باوجود اين سطح از اهميت 
صنعت حمل ونقل و ترانزيت، به نظر مي رسد اولويتي كه 
براي اين بخش در عرصه سياست گذاري كشورمان تعريف 

شده؛ تناسبي با پتانسيل هاي آن ندارد و اين روند باعث شده 
تا ايران در برنامه ريزي هاي آين��ده براي ترانزيت جهاني، 
سهمي كسب نكند و فرصت هاي اين حوزه مستمراً از دست 
بروند. شافعي با اشاره به تفاهماتي كه اخيراً در سومين مجمع 
ارتباطات زيرساختي چين و تركيه در استانبول حاصل شده 
است، گفت: در اين گفت وگوها موضوع ادغام بهتر كريدور 
مياني يا ترنس كاس��پين در پروژه راه ابريشم چين مطرح 
شده است. رييس اتاق ايران با بيان اينكه تركيه تالش هاي 
متعددي را براي تقويت كريدور فراخزر جهت انتقال كاال 
ميان شرق و غرب صورت داده است، افزود: با ادغام كريدور 
ترنس كاسپين در پروژه راه ابريشم، اين كريدور با كريدور 
چين-آسيايمركزي-غرب آسيا كه از ايران عبور مي كند، در 
رقابت قرار مي گيرد. تالش و صرف هزينه هاي مضاعف از 
سوي رقبا براي قرار گرفتن در كانون هاي ترانزيتي در حالي 
پيگيري مي ش��ود كه ايران باوجود هم��ه مزيت ها در اين 
بخش، به غفلت جدي دچار اس��ت. او اضافه كرد: هم زمان 
چندي پيش در سفر رييس جمهوري چين به كشورهاي 
حوزه خليج فارس نيز مباحثي در خصوص مسير ترانزيتي 
و حمل ونقل تركيبي براي تعامل تجاري با اين كش��ورها 

مطرح ش��د كه بازهم جاي ايران در امتداد مس��ير مذكور 
خالي ب��ود. رييس اتاق ايران، ضمن تقدير از پيگيري هاي 
مستمر مشكالت بخش حمل ونقل تجاري در كميسيون 
تخصصي مربوطه در اتاق مش��هد و انجمن ش��ركت هاي 
حمل ونقل بين المللي خراسان رضوي، تالش هاي انجام 
گرفته را يك مطالبه گري مس��تمر توصيف كرد و گفت: 
سال هاست كه بعضي مشكالت، مستمر و مكرر در جلسات 
مختلف با مقامات دولتي مطرح و پيگيري مي ش��ود؛ اما 
ش��اهديم كه فهرست اين مس��ائل بعضًا كهنه، همچنان 
بلندباالست و باوجود وعده هاي مطرح شده، چاره درستي 
براي آن انديشيده نمي شود. يكي از اين نمونه ها در بحث 
نوسازي ناوگان حمل ونقل جاده اي است كه گره هاي آن 
باوجود پيگيري هاي مكرر، همچن��ان به قوت خود باقي 
است. شافعي همچنين با اشاره به تغييرات در نظم جهاني 
و تعامالت اين بخ��ش، اظهار كرد: ب��روز بعضي اتفاقات، 
تغييراتي را در مسيرهاي ترانزيتي، نياز بازارهاي هدف و ... 
رقم مي زند كه جنگ روسيه و اوكراين از اين شمار هستند. 
در اين بازه، با توجه به تغيير مسير ناوگان هاي حمل ونقل 
جاده اي، فرصت هايي براي ما فراهم آمده؛ اما مغتنم شمرده 

نشده است. از يك سو، اگر همين حاال نيز بند از پاي تعامالت 
اقتصادي ايران با ديگر كش��ورهاي جهان گشوده شود و با 
يك استقبال باال مواجه شويم، آيا زيرساخت هاي ما توان 
آن را دارند تا اين حجم فرصت را بر شانه بكشند و به مقصد 
برسانند؟ او از ضرورت قاعده گذاري در بخش حمل ونقل و 
ترانزيت سخن گفت و تأكيد كرد: با اصالحات در اصطالح 
وصله پين��ه اي، نمي توان مش��كالت موج��ود را از ميان 
برداشت. اقتصاد ما به مثابه آن ديواري است كه بنيانش 
تضعيف شده اما جاي چاره جويي و تعميرات اساسي، رنگي 
بر چهره آن مي زنند و سيمايش را قابل تحمل مي سازند. 
اين رويه غل��ط ما را با حجم بزرگي از مش��كالت مواجه 
مي سازد. شافعي، ضعف جدي در زيرساخت هاي ريلي را 
نيز يادآور شد و گفت: اگر پتانسيل الزم در اين حوزه فراهم 
بود، امروز بخش بزرگي از هزينه هاي كشور در بخش هاي 
مختلف مهار مي شد. او در پايان با يادآوري اين نكته كه 
در شرايط موجود »زبان گويا« پرشمار است و گوش شنوا 
اندك، گفت: باوجود همه دش��واري هاي موجود، باور 
داريم كه زبان در مطالبه گري نبايد الكن باشد و مسير 

پيگيري صريح و مستمر مشكالت بايد تداوم پيدا كند.
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خبرروز

رشد ۱۷ درصدي اهداي خون در تهران
مديركل انتقال خون استان تهران از اهداي خون ۲۸۷ هزار پايتخت نشين در بازه زماني عيد نوروز تا يلداي ۱۴۰۱ خبر داد و 
گفت: بالغ بر ۳۶۲ هزار و ۴۱۰ نفر از مردم پايتخت در ۹ ماه گذشته جهت اهداي خون به مراكز اهداي خون استان تهران مراجعه 
كرده اند. بايد توجه كرد كه ميزان مراجعه مردم به مراكز اهداي خون تهران طي ۹ ماه گذشته در سال جاري، نسبت به زمان 
مشابه در سال گذشته، افزايشي ۱۹ درصدي داشته است. دكتر سيد منتظر ُشّبر افزود: از بين داوطلبان اهداي خون در پايتخت، 
۲۸۷ هزار و ۵۸۴ نفر موفق به اهداي خون شده اند كه نسبت به آمار اهداي خون تهراني ها در سال قبل، حدود ۱۷ درصد رشد 
داشته است. مديركل انتقال خون استان تهران همچنين از رشد ۱۷ درصدي اهداي خون بانوان از نوروز تا يلداي ۱۴۰۱ خبر داد.
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نوبت اولآگهي تجديد مزايده عمومي

اجراي نامناسب حذف ارز ترجيحي دارو و مشكالت پيش رو

زيرسايهافزايشقيمتدالرداروگرانترميشود
تعادل|

 برخ��ي معضالت ت��ا روزي كه از بين 
نروند، موضوعي هس��تند ك��ه بايد به 
آن پرداخته شود، مساله گراني و كمبود دارو از آن 
دست معضالتي است كه هر روز دامان بسياري از 
هموطن��ان را مي گيرد و در اين بين چرخه درمان 
برخي افراد را با مشكل مواجه مي كند، اينكه وزير 
بهداشت در يك اظهارنظر غير كارشناسي از مملو 
ب��ودن دارو در داروخانه ها خب��ر مي دهد و وعده 
تامين كمبودهاي داروي��ي را تا دو ماه آينده بيان 
مي كند، مساله اي است كه بايد از سوي كارشناسان 
و متخصصان اين حوزه مورد بررس��ي قرار بگيرد. 
اين س��خنان وزير بهداشت در حالي بيان مي شود 
كه بارها و بارها مردم و البته مسووالن داروخانه ها 
از كميابي داروهاي س��اده گاليه داش��ته اند. اين 
در حالي اس��ت كه بس��ياري از افراد ب��راي تامين 
داروه��اي عزيزانش��ان كه مبتال ب��ه بيماري هاي 
خاص هس��تند با مشكالت بيش��تري مواجه اند. 
نبود و گراني برخي از اين داروها روند درمان افراد 
مبتال را با اختالل مواجه كرده اس��ت، دارويي كه 
نبودش حتي يك هفته هم مي تواند جان بيماري 
را به خطر بيندازد، اما وزير بهداشت از تامين آن تا 
دو م��اه آينده خبر مي دهد. مانند همان اتفاقي كه 
براي بيماران SMA رخ داد، در دوراني كه منتظر 
بودند تا دارو به دستش��ان برسد ۶ نفر از مبتاليان 
جان خود را از دست دادند. به اين ترتيب زمان براي 
برخي از بيماران بس��يار حياتي است و مسووالن 
وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو ديگر 
مجموعه هاي ذي ربط بايد ب��ه اين موضوع توجه 

ويژه داشته باشند. 

    برخالف وعده ها مشكالت بيشتر مي شود
افزايش قيمت دالر اين روزها مي تواند اولين ضربه را 
به واردات و توليد دارو در كشور وارد كند، اين مساله اي 
نيست كه مسووالن بتوانند آن را انكار يا تكذيب كنند، 
»چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است«. در 
واقع هر روز كه قيمت دالر افزايش پيدا كند، صنعت 
دارويي كشور با مشكالت بسياري مواجه خواهد شد، 

از س��وي ديگر واردات دارو نيز ب��ه معضلي تازه بدل 
مي شود و از تمام اينها گذشته اين مردم هستند كه 
براي تامين داروي مورد نياز خود بايد پول بيشتري 
پرداخت كنند و زير بار فشارهاي معيشتي حاال بايد 

مشكالت درماني و دارويي را هم تحمل كنند. 

    دولت و مجلس پاسخگو باشند
دكتر همايون جهانش��اهي، داروس��از، در اين باره 
به »تع��ادل« مي گوي��د: روزي كه دول��ت با دادن 
تعهد به مجلس براي جلوگي��ري از افزايش قيمت 
دارو ارز ترجيح��ي دارو را حذف ك��رد، بايد به بروز 
چنين مش��كالتي هم فكر مي كرد. در شرايطي كه 
كش��ور از ثبات اقتصادي مناسبي برخوردار نيست 
نباي��د مجلس به اي��ن امر تن م��ي داد و باعث بروز 
مش��كالتي اينچنين در حوزه دارو مي شد. در حال 
حاضر بس��ياري از توليد كنندگان داخلي دارو توان 
تامين هزينه هاي مواد اوليه را با دالر آزاد ندارند، اگر 
هم داشته باشند، مجبورند قيمت داروها را افزايش 
بدهند كه در اين صورت اين مردم هستند كه دچار 
آسيب مي ش��وند، چرا كه وقتي فردي براي تامين 
معاش خود هم با مشكل مواجه است چطور مي تواند 

افزايش هزينه هاي درماني را پرداخت كند. 
او مي افزايد: متاسفانه آمار بااليي از بيماراني داريم 
كه به دلي��ل همين افزايش هزينه ها از ادامه درمان 
خود سر باز زده اند. در واقع آنها هم بايد رنج بيماري 
را تحمل كنند و ه��م رنجي را در نبود دارو يا گراني 

دارو به آنها تحميل مي شود. 
اين پزش��ك دارو ساز مي گويد: مس��اله االن فقط 
داروهاي بيماران خاص نيس��ت، داروهاي اعصاب 
و روان هم با كمبود مواجه شده است. براي افرادي 
كه از اين داروها استفاده مي كنند نبودن و مصرف 
نكردن آنه��ا مي تواند پيامده��اي جبران ناپذيري 
داشته باشد. از سوي ديگر حتي داروهاي معمولي 
مثل آنتي بيوتيك ها يا حتي اسپري هاي تنفسي كه 
براي بيماران آس��م استفاده مي شود هم اين روزها 
با كمبود مواجه است. اگر وزير بهداشت مي گويند 
داروخانه ها مملو از دارو است حتما آمارهاي اشتباه 
به ايشان مي دهند، چون واقعيت اين است كه مردم 

براي تهيه هر نوع دارويي با مشكل مواجه اند و اين 
روند افزايش��ي قيمت دالر ه��م مي تواند تاثيرات 

بيشتري بر اين وضعيت داشته باشد.

    اجراي نامناسب برنامه 
حذف ارز ترجيحي از حوزه دارو

عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه اجراي نامناسب برنامه حذف ارز ترجيحي از 
حوزه دارو، عامل اصلي مشكالت امروز بازار دارويي 
كشور است، گفت: مساله كمبود دارو فقط به برخي 
انواع آنتي بيوتيك يا سرم محدود نيست و متاسفانه 
اكنون بس��ياري از داروهاي س��اده و پركاربرد نيز 
كمياب ش��ده اند و فقط در داروخانه هاي مرجع و 

دولتي پيدا مي شوند.
همايون سامه يح نجف آبادي اظهار داشت: متاسفانه 
عدم اجراي مناس��ب برنامه ح��ذف ارز ترجيحي از 
صنعت دارو باع��ث كمبود داروي��ي در حوزه هاي 
مختلف در ماه هاي اخير شده است؛ زيرا وقتي وزارت 
بهداشت اين برنامه را اجرا كرد، بايد برنامه ريزي الزم 
را براي تخصيص بودجه كافي به شركت هاي دارويي 
و بيمه ه��اي پايه انجام مي داد، ول��ي اين كار انجام 
نشد و وزارت بهداشت ساير جنبه هاي اجراي طرح 
دارويار را نيز در نظر نگرفت و به همين دليل، اكنون 
با كمبود شديد دارو مواجه هستيم. او افزود: حذف 
ناگهاني ارز ترجيحي توسط دولت صرفا باعث كمبود 
دارو نش��ده است، بلكه مش��كالت ديگري را نيز در 
حوزه گراني كاالهاي اساسي پديد آورده و افزايش 
مبلغ يارانه نقدي نتوانس��ته است، اين مشكالت را 
جبران كند. همچنين در هفته هاي اخير، دولت در 
كنترل بازار ارز ناكام بوده و اكنون شاهد گراني شديد 
دالر هس��تيم كه باعث تشديد روند افزايش قيمت 
بسياري از كاالهاي ضروري از جمله دارو خواهد شد.

    نقش انكارناپذير احتكار دارو و مواد اوليه 
در كمبودهاي اخير 

س��امه يح با بيان اينكه افزايش قيم��ت دالر و اجرا 
نش��دن مناس��ب برنامه حذف ارز ترجيحي باعث 
به مشكل خوردن ش��ركت هاي دارويي در واردات 

مواد اوليه شد، عنوان كرد: با وجود اينكه بسياري از 
داروها از جمله انواع آنتي بيوتيك در كشورمان توليد 
مي ش��ود، اما مواد اوليه الزم براي توليد ماده موثره 
عمده اين داروها از خارج از كشور وارد مي شود. در 
چنين شرايطي وقتي قيمت دالر باال مي رود و دولت 
نمي تواند سياست هاي جايگزين حذف ارز ترجيحي 
را به درس��تي اجرا كند، شركت هاي دارويي نيز در 
گردش مالي خود به مشكل مي خورند و بعضا ناچار 
به كاهش توليد دارو مي ش��وند. عضو كميس��يون 
بهداش��ت و درمان مجلس ادامه داد: با وجود اينكه 
عدم تخصيص بودجه كافي و برنامه ريزي مناس��ب 
براي حذف ارز ترجيح��ي از حوزه دارو باعث ايجاد 
مش��كل در نظام دارويي كش��ور ش��ده اس��ت، اما 
نمي توان از تخلفات برخي ش��ركت هاي دارويي در 
زمينه احتكار دارو و مواد اوليه در ماه هاي اول اجراي 
طرح دارويار نيز صرف نظر كرد. وقوع اين تخلفات 
باعث ش��ده اس��ت كه اكنون پرونده چهار شركت 
دارويي بزرگ كش��ور در دستگاه قضايي در دست 
بررس��ي باشد و بررسي ها نش��ان مي دهد كه قطعا 
احتكار دارو و مواد اوليه نيز در بروز كمبودهاي اخير 
نقش مهمي داشته اس��ت. اوعنوان كرد: متاسفانه 

برخي افراد به صنعت دارو فق��ط به عنوان منبعي 
براي درآمدزاي��ي خود نگاه مي كنند، اين در حالي 
اس��ت كه توليد و توزيع كاف��ي دارو به جان مردم 
بستگي دارد. بنابراين حتما نهادهاي نظارتي بايد 
با هر ش��ركتي كه به احتكار دارو پرداخته يا بدون 
توجيه منطق��ي، توليد دارو را با وج��ود در اختيار 
داشتن مواد اوليه كاهش داده است، برخورد كنند. 

    حتي داروهاي ساده و پركاربرد نيز
 دچار كمبود هستند 

سامه يح با تاكيد بر اينكه عالوه بر انواع آنتي بيوتيك، 
در بس��ياري از داروهاي ديگر نيز با كمبود ش��ديد 
مواجه هستيم، گفت: متاس��فانه در شرايط حاضر 
بس��ياري از داروهاي ضروري مورد نياز مردم يا در 
داروخانه ها پيدا نمي شود يا به شدت كمياب است؛ 
به طور مثال، در گذش��ته شركت هاي دارويي براي 
توزيع دارويي مثل »كوآموكسي كالو« به داروخانه 
تخفيف مي دادند، اما اكنون متصديان داروخانه ها 
مي گويند كه حتي اين داروي ساده نيز به ندرت در 
داروخانه ها پيدا مي شود و مردم براي تهيه آن فقط 

بايد به داروخانه هاي منتخب مراجعه كنند. 

    داروهاي اعصاب و روان 
در داروخانه هاي عادي پيدا نمي شود

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: 
اين روزها بسياري از داروهاي اعصاب و روان، بخش 
زيادي از داروهاي مورد نياز بيماران خاص و بسياري 
از ف��رآورده تزريقي و استنش��اقي در داروخانه هاي 
عادي پيدا نمي ش��ود و مردم ناچارند كه براي تهيه 
اين داروها حتما به داروخانه هاي مرجع يعني همان 
داروخانه ه��اي دولتي خاص مراجعه كنند. بنابراين 
اين طور نيست كه مساله كمبود دارو فقط به برخي 
انواع آنتي بيوتيك يا س��رم محدود باشد و متاسفانه 
اكنون بسياري از داروهاي ساده و پركاربرد نيز كمياب 
ش��ده اند. او تصريح كرد: برنامه ريزي براي افزايش 
توليد دارو با حمايت از توليدكنندگان سالم توسط 
وزارت بهداش��ت و همزمان برخورد با شركت هاي 
احتكاركننده دارو توسط قوه قضاييه و البته واردات 
عاجل داروهايي كه شديدا مورد نياز مردم هستند، 
از جمل��ه راهكارهاي جب��ران كمبودهاي كنوني 
در حوزه دارو محس��وب مي ش��ود كه ب��ا توجه به 
كمبودهاي اساسي اين روزهاي بازار دارويي كشور، 

بايد سريعا توسط مسووالن امر پيگيري شود.

گزارش

رويداد

ابرتوده »متان« قابل كتمان نيست
مساله آلودگي هواي تهران حتي با بارش برف و باران هم 
حل نشد، اين يعني وضعيت بسيار بغرنج تر از آن است كه 
مسووالن با منتظر ماندن براي بارش برف و باران دلخوش 
به پاك شدن هواي تهران باشند. همانطور كه وجود اكسيد 
گوگرد در هواي تهران مساله اي است كه نمي توان آن را 
كتمان كرد ابر توده »متان« هم بر فراز شهر تهران قابل انكار 
نيست و مسووالن بايد در اين زمينه تدبيري بينديشند.  
داريوش گل عليزاده - سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
سازمان حفاظت محيط  زيست - درباره انتشار گاز متان 
اظهاركرد: متان گاز گلخانه اي است كه اكنون از مراكزي 
مانند دامداري ها، گاوداري ها و مراكز دفن زباله متصاعد 
مي ش��ود. مركز آرادكوه نيز بيش از ۶۰ سال است كه به 
محل دفن زباله تبديل شده و مقدار قابل توجهي گاز متان 
در آن مكان وجود دارد كه البته اين موضوع ظرفيت بسيار 
خوبي است.  سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان 
حفاظت محيط  زيست ضمن اشاره به اينكه ابرمتان در 
جنوب تهران قابل كتمان نيست، گفت: از شهرداري تهران 
درخواس��ت مي كنيم كه ايستگاه هايي جهت سنجش 
ميزان انتشار اين گاز قرار دهد همچنين پروژه هايي 
را جهت اس��تحصال گاز متان تعريف كند چراكه 
به راحتي در حال از دست دادن اين ظرفيت هستيم.

    شركت  كره اي و استحصال انرژي 
از گاز متان

اوافزود: در س��ال ۹۵ قرار بود يك شركت كره اي براي 
اس��تحصال از گاز مت��ان اقدامات��ي را در اي��ران انجام 
دهد چراكه درآمد بس��ياري را مي توان از اين طريق به 
دس��ت آورد. از اين گاز مي توانيم براي توليد انرژي در 
كشور استفاده و تهديد فعلي را به فرصت تبديل كنيم. 
گل عليزاده ضمن اش��اره به مكاتبات انجام شده درباره 
تصاعد گاز متان اظهار كرد: ما از گذشته پيگير استحصال 
گاز متان توسط شهرداري تهران بوده ايم. به همين دليل 
قرار بود قراردادي با شركتي كره اي بسته شود كه البته 
منعقد نشد. در سال ۹۸ نيز شهردار تهران مكاتبه اي را با 
دولت انجام داد كه اين قرارداد منعقد شود تا از گاز متان 
در حال انتشار استحصال و به نحو احسن استفاده كنيم.

    ساماندهي آرادكوه
نياز به كمك مالي دارد؟

او در پاس��خ به اينكه آيا س��اماندهي آراد كوه نياز به 
كمك مال��ي دارد، توضيح داد: نياز ب��ه منابع مالي 
جديد نداريم چراكه شركت هاي سرمايه گذار داخلي 
براي تامين منابع مالي وجود دارند. با اين كار منافع 
مشتركي نيز براي بخش خصوصي و شهرداري  تهران 

ايجاد مي شود تا بتوانند آرادكوه را سامان دهند.

    ابر توده متان ۵ كيلومتري
 قابل كتمان نيست

سرپرس��ت مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت 
محيط  زيست در ادامه درباره طيف سنج استفاده شده در 
گزارش ناسا گفت: اين سنجده در تيرماه امسال به كار گرفته 

شد. به وسيله آن ۵۰ نقطه در دنيا شناسايي شد كه از آنها گاز 
متان متصاعد و باعث تشكيل ابر متان شده است. او تاكيد 
كرد: تشكيل ابر متان و انتشار اين گاز از مراكز پسماند قابل 
كتمان نيست و قطعا اين پديده وجود دارد. من فكر مي كنم 
به شهردار تهران اطالعات درستي منتقل نشده است البته 
انتظار اين بود كه همكاراني كه در بخش مديريت پسماند 
شهرداري تهران فعاليت مي كنند، اطالعات دقيق تري را 
در اختيار مديران باالدستي شان و شوراي شهر قرار دهند. 
گل عليزاده درباره صحت ميزان ابر توده متان به طول پنج 
كيلومتر گفت: تصاوير ماهواره اي سال هاس��ت كه مانند 
مستندات، پژوهش ها و تحقيقات مراكز دانش بنيان كشور 
است و قابل كتمان نيست. ما اگر اين مساله را نپذيريم، در 
نتيجه به دنبال راه حل آن نيز نخواهيم رفت. بايد اين واقعيت 
را قبول كنيم كه چنين مشكلي وجود دارد البته اين گاز 
آالينده نيست و گلخانه اي است. گاز بسيار موثري نيز 

است اما حتما بايد به فكر جلوگيري از انتشار آن باشيم.

    درخواست محيط زيست
از شهرداري تهران

سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت 
محيط  زيست با اشاره به درخواست محيط زيست 
از ش��هرداري تهران گفت: درخواست مي كنيم كه 
شهرداري تهران ايستگاه هايي جهت سنجش ميزان 
انتشار اين گاز قرار دهد همچنين پروژه هايي را جهت 
استحصال گاز متان تعريف كند چراكه به راحتي در 
حال از دس��ت دادن اين ظرفيت هس��تيم. او تاكيد 
كرد: انرژي در كشور ما ارزان است. اگر قيمت انرژي 
واقعي سازي مي شد، ما از تمام ابزار و منابع در اختيار 
استفاده مي كرديم تا از اين منبع انرژي استفاده كنيم.

    رفع مشكل آرادكوه؛ 
برعهده شهرداري يا محيط زيست؟

گل عليزاده در پايان در پاس��خ به اين سوال آيا محيط 
زيس��ت نيز براي رف��ع مش��كل آرادك��وه مي تواند 
همكاري هاي الزم را داشته باشد يا اين كار تنها به عهده 
شهرداري اس��ت؟ گفت: مديريت اجرايي آن به عهده 
شهرداري است. سازمان محيط زيست نيز در كنارشان 
است. محيط زيست پروژه هاي در حال انجام را هم راستا 
با اهداف هر دو سازمان مي كند همچنين به عنوان يك 
دستگاه نظارتي بازديد و نظارت هاي خود را نيز انجام 
مي دهد. به عالوه كارگروه ملي پسماند نيز مي تواند از 
ظرفيت خود براي تامين منابع مالي  از طريق دولت براي 
پروژه ها و طرح هايي كه نياز به منابع مالي دارد، اقدام كند.

رويخطخبر

اجراي قانون نظ��ام رتبه بندي معلمان طي چندماه 
اخير ب��ا فراهم ش��دن زيرس��اخت هاي فني و طي 
مراحل گوناگوني اعم از بارگذاري مستندات از سوي  
معلمان و تاييد مدارك توس��ط مديران مدارس وارد 
فاز عملياتي شده و اكنون فرايند تعيين رتبه  نهايي 
معلمان در قال��ب اين قانون در جريان اس��ت. زمان 
اج��راي قانون نظام رتبه بندي معلمان از مهر س��ال 
۱۴۰۰ درنظر گرفته ش��ده و تاخير بيش از يك ساله 
در اج��راي اين قانون، گاليه ه��ا و اعتراضات جامعه 
فرهنگيان را به همراه داشته است. اين در حالي است 
كه وزارت آموزش و پرورش در تابستان جاري مبلغ 
علي الحسابي را به منظور جبران اين تاخير و پرداخت 
بخشي از معوقات اجراي طرح رتبه بندي به حساب 
معلمان واريز كرد و پس از آن تصميم گرفت تا زمان 

تعيين رتبه نهايي، مزاياي رتبه يك )آموزشيار معلم( 
را براي همه مشموالن منظور كند و در نهايت پس از 
تعيين رتبه نهايي، معوقات باقي مانده را نيز محاسبه 
كرده و بپ��ردازد تا قانون نظ��ام رتبه بندي روي ريل 
بيفتد و سامان يابد. صادق س��تاري فرد، سرپرست 
معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و 

پرورش در گفت وگو با ايس��نا، در اين باره اظهار كرد: 
مزاياي رتبه يك )آموزشيار معلم( را تقريبا براي همه 
مشمولين پرداخت كرده ايم. ۷۴۰ هزار معلم از مزاياي 
اين رتبه برخوردار ش��ده اند. او افزود: فرايند تعيين 
رتبه نهايي معلمان از مدتي پيش آغاز و تاكنون ۵۰ 
هزار نفر از همكاران توسط هيات هاي مميزه مناطق 
تعيين رتبه  شده اند و در ادامه از اين ماه اين فرايند را به 
صورت جدي براي تعيين رتبه قطعي و نهايي معلمان 
ادامه مي دهيم. ستاري فرد درباره روال كار هيات هاي 
مميزه مناطق و استان ها توضيح كوتاهي ارايه كرد و 
گفت: دو رتبه »آموزشيار معلم« و »مربي معلم« در 
هيات مميزه مناطق، رتبه »استاديار« در هيات مميزه 
استاني و دو رتبه »دانشيار معلم« و »استاد معلم« در 
هيات مميزه ستاد مركزي وزارتخانه تعيين مي شود. 

پرداخت مزاياي پايه رتبه بندي به ۷۴۰ هزار معلم
ادامهازصفحهاول

با مردم مهربان باشيم
 بي اعتمادي و زخم هاي حاص��ل از نبود اعتماد 
جامعه را ويران كند. يكي از مسائل مهمي كه طي 
سال هاي گذش��ته به آن بي توجهي شده، حفظ 
هويت ملي است. سال هاست كمرنگ شده است. 
مدت هاس��ت در اين خصوص مقاله مي نويسم. 
بيگانگي با هويت ملي از كودكس��تان ها ش��روع 
مي شود، در جايي كه كودكان و بعد از آن نوجوانان، 
هر روز از كتاب هاي درسي شان، حجم داستان ها 
و شعرهايي با مضمون آشنايي با هويت ملي كم تر 
مي شود. شعر آرش كمانگير، داستان حالج و... از 
جمله اين موارد هستند. اينگونه مي شود كه االن، 
حتي دانش��جوها يك شعر از سعدي را هم حفظ 
نيستند. سياستمداران، به جاي اينكه به هويت 
ملي كه مايه انس��جام، همبس��تگي و اتحاد بين 
مردم است تاكيد كنند، در اين سال ها، با ناديده 
گرفتن ميراث فرهنگي و عناصر فرهنگي، باعث 
ش��دند تا به جوان ايراني، اصال هويتي داده نشود 
كه بخواهد االن آن را بروز دهد يا از آن دفاع كند. 
نتيجه اين شده است كه وقتي جوانان بي هويت 
ش��دند، االن با فرياد به دنب��ال آن مي گردند. در 
نهايت سياس��تمداران بايد در نظر داشته باشند 
كه در عين حفظ س��نن و آداب خاص خودمان، 
از پيشرفت نسبت به جامعه جهاني عقب نمانند. 
بايد با رعايت انصاف و البت��ه تعادل كاري كنيم 
كه جامعه را رو به پويايي و شادابي هدايت كنيم، 
جامعه اي كه در آن خشونت و رفتارهاي قهر آميز 
جايگزين پويايي و ش��ادي شود محكوم به عقب 
ماندگي اس��ت. ما بيش از هر چيز بايد شرايط را 
براي ابراز عقيده، نظر و خواس��ت جوانان هموار 
كنيم، در كنار اينكه به خواس��ت هاي آنها توجه 
مي كنيم، شرايط را براي پيشبرد اهداف جامعه 
هم فراهم كنيم، آنچه خواست اكثر قريب به اتفاق 
افراد جامعه است، حركت رو به جلو و پيشرفت در 
تمامي زمينه هاست. فراهم آوردن اين شرايط هم 
وظيفه اي است كه بر عهده مسووالن گذاشته شده 
و بايد آن را به درستي انجام دهند. در اين صورت 
است كه مي توانيم از اين مرحله هم عبور كنيم و 

به آرامش برسيم.

آينده تجاري ايران و آلمان
با اين وجود ما بايد در نظر داشته باشيم كه در تمام 
سال هاي گذشته، آلمان همواره به عنوان يكي 
از اصلي ترين ش��ركاي تجاري ما در اروپا مطرح 
بوده و نمي توان تصور كرد ك��ه در مدتي كوتاه 
جايگزيني براي آن پيدا شود. از اين رو ضمن آنكه 
بايد فشارهاي اقتصادي دولت آلمان در ماه هاي 
گذشته و همچنين خطر شيوع دوباره كرونا در 
جهان را كه به اين كشور نيز فشار وارد مي كند، 
در نظر گرفت، ما نيز در ايران بايد تالش كنيم با 
استفاده از تمام فرصت ها مانند برجام و توسعه 
همكاري ها، مانبع از قطع كامل ارتباط ها شويم.
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