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 تالش بازار 
براي يافتن مسير جديد

 كسري بودجه 
و تورم

رشد بورس در دو ماه گذشته 
به واسطه رشد قيمت دالر در 
بازار آزاد و افزايش انتظارات 
تورمي بود كه بازارها را با خود 
همراه كرد و بورس تهران نيز 
از اي��ن موضوع منتفع ش��د 
اما در هفته گذشته به دليل 
تغيير رياست بانك مركزي 
و در پيش گرفتن سياس��ت هاي جدي��د ارزي، اين 
روند صعودي متوقف شد. سياست  ثبات دالر نيما در 
قيمت ۲۸۵۰۰ تومان تنها به دليل كنترل بازار ارز در 
كوتاه مدت است و دولت به علت دارا نبودن ذخاير ارزي 
كافي همچون دوره دالر ۴۲۰۰ توماني، نمي تواند اين 
مس��ير را بيش از چند ماه ادامه دهد و به زودي شاهد 

برداشته شدن آن خواهيم بود.
اختالف بين دالر فردوسي و نيما نيز نمي تواند تاثيري 
بر مس��ير حركتي سهام داشته باش��د چراكه  اكنون 
ارزش جايگزيني به متغير مهمي تبديل شده كه در 
كنار قيمت هاي ارزان سهام، محرك بسيار قدرتمندي 

خواهد بود.
س��رمايه گذاران همواره P بر E بازار سرمايه را با P بر 
E بازار پول مي س��نجند. P بر E در ب��ازار پول در حال 
حاضر حدود ۴ اس��ت. در اين ش��رايط قاعدتا انتظار 
اهالي بازار سرمايه اين است كه P بر E فوروارد بازار تا 
محدوده ۵ الي 6 رشد كند چرا كه بورس تهران بازاري 
دارايي محور است و انتظارات تورمي در اين بين نقش 
مهمي ايفا مي كند. بر طبق اين عامل بازار سهام ارزنده 
تلقي مي شود حتي در مقايسه با بازار پول و بدهي كه 
در حال حاضر P ب��رE  ارايه مي دهد. نكته ديگر اثري 
است كه رش��د نرخ ارز در صنايع صادراتي ما خواهد 
گذاشت. با نرخ ارزي كه در حال حاضر در اين بازار در 
حال معامله است، چشم انداز نرخ ارز براي سال آينده 
نرخ تسعير ميانگين باالي 3۰ هزار تومان را براي اين 

شركت ها فراهم مي كند.
درست اس��ت كه روند بازار عوض شده است اما هنوز 
شاهد برگشت اعتماد عمومي به اين بازار نيستيم. اگر 
رشد آغاز شده در بازار پايدار و به دور از رفتار هيجاني 
چه در س��مت حقوقي ها و چه در س��مت حقيقي ها 
باش��د، قابليت برگرداندن اعتماد و اعتبار عمومي به 
بورس وجود دارد. اما در س��وي ديگر اگر قرار باشد كه 
اين رش��د مقطعي باشد و صرفا به قصد نشان دادن به 
از بين نرفتن اعتماد در فضاي سرمايه گذاري ايران به 
فضاي بين الملل توسط دولت باشد نمي توانيم شاهد 
بازگشت اعتماد و اعتبار عمومي به بازار سرمايه باشيم. 
اميدواريم كه نگاه تقويت بازار سرمايه كه نگاه درستي 
نيز هست ادامه دار باشد و شاهد افزايش ارزش معامالت 
و افزايش ورود پول حقيقي به بورس مانند زماني كه 
اعتماد به بازار سرمايه وجود داشت باشيم؛ جايي كه 

ميانگين ورود پول روزانه ده هزار ميليارد تومان بود.

م��ا در اقتصاد مس��يري را 
رفته ايم كه نه تنها بسياري 
از كش��ورهاي موف��ق دنيا 
سال هاس��ت كه از آن عبور 
كرده ان��د ك��ه حت��ي براي 
موفقيت مس��يري برخالف 
آن را آغاز كرده اند. در واقع 
چن��گ زدن ما ب��ه برخي 
ايده ها كه سال هاس��ت شكست ش��ان قطعي شده 
ن��ه تنها براي ما راهگش��ا نبوده اند كه عمال حركت 
ما به س��مت دس��تيابي به اهداف اقتصادي كالن 
را نيز دش��وار كرده ان��د. در واقع تمام اين مس��ائل 
در يك اش��كال مهم خالصه مي ش��وند و آن دولت 

بزرگ است.
دولت ب��زرگ در اقتصاد ايران معاني متفاوتي دارد. 
در يك س��طح ما مي بينيم با دولتي طرفيم كه بايد 
در طول س��ال به نهادها و سازمان ها و شركت هاي 
مختلف بودجه بدهد. اين بودج��ه هيچگاه به طور 
دقيق مش��خص نش��ده كه چه كاراي��ي دارد و در 
صورتي كه دولت از آنها كنار برود چه سرنوش��تي 
پيدا خواهد كرد. در واقع اگر بخش خصوصي واقعي 
در اداره بس��ياري از اين شركت ها و سازمان ها وارد 
ش��ده بود، پول واريزي را بر اساس س��ود و زيان و 
نيازهاي واقعي مي داد و در نهايت تصميم مي گرفت 
كه يك بنگاه تا چه حد ب��راي روي پا ماندن نياز به 
سرمايه دارد و آيا اساسا بازدهي الزم را دارد يا بايد 
به تغيي��ر اصالح يا حتي تعطيل��ي آن فكر كرد. در 
نظر گرفتن اين تغييرات باعث ش��ده كه دولت در 
طول سال به ش��ركت ها و نهادهاي مختلف بودجه 
بدهد و وقتي دسترس��ي به منابع مالي كم يا قطع 
شود در تامين نيازها مش��كالتي به وجود مي آيد و 
همين مساله منجر به كسري بودجه مي شود و البته 
اصلي ترين عامل ت��ورم در اقتصاد ايران نيز همين 

كسري بودجه دولت هاست.
از سوي ديگر اصرار بر خودكفايي يا توليد همه چيز 
در داخل كش��ور نيز معضل ديگري است كه دولت 
ب��زرگ بازمي گردد و در سياس��ت هاي كالن براي 
مشكل ساز شده است. امروز بسياري از كشورهاي 
موفق دنيا، ديگ��ر به توليد تمام نيازها اصرار ندارند 
و با همكاري هاي همه جانبه و فعاليت در حوزه هاي 
تجاري، نيازهاي خود را تامين كرده و كاالهايي كه 
در آن مزيت نس��بي دارند را صادر كرده و درآمد به 
دس��ت مي آورند. اين رويكرد نيز با كوچك ش��دن 
دولت محقق خواهد شد و پس از آن اين شركت هاي 
خصوصي هستند كه تصميم مي گيرند كه نفع شان 
در كدام حوزه است و مي توانند واردات داشته باشند 
يا با توليد و صادرات امورات خود را پيگيري كنند، 
موضوع مهمي كه براي دوراني طوالني در اقتصاد ما 

فراموش شده است. 

بهمن فالح علي اكبر نيكو اقبال

صفحه 2    

 سواالت بي جواب زمستاني اقتصاد 
ادامه دارند

 فرشاد مومني با اشاره به تجربه هاي اقتصادي 
ايران، چين و روسيه معرفي كرد

 رونمايي از كسري بودجه 
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 »تعادل« در گفت وگو با فعالين اقتصادي 
 و نمايندگان مجلس آثار عرضه خودرو 

در بورس كاال را بررسي مي كند 

گزارش دوم

 كارشناسان: اقدامات وزارت صمت 
باعث كاهش قيمت ها نمي شود

 مهاجرت از روستا به شهر از سال 55 تا 95
رشد 300 درصدي داشته است

طي  سال هاي گذشته تمركز بر امنيت سايبري نه به اندازه كافي 
و شايد كمتر از مقداري كه بايد باشد، در اين حوزه بوده است

 خودرو 
چگونه رام مي شود؟

 پشت پرده 5 دهه 
تورم مسكن

 تب داغ 
حمالت سايبري

مژده ابراهيمي|
چند مدتي است كه بورس كاال عزم خود را در خصوص 
عرض��ه خودروها جزم كرده و قص��د دارد كه با اينگونه 
عرضه ها دست دالالن را قطع و رانت را از بين ببرد كه به 
نوعي شفافيت به وجود خواهد آمد، اما موضوعي كه مطرح 
است قيمت اين خودروها است و هنوز هم خريد خودرو از 
طريق بورس كاال گران است. به عقيده فعاالن بازارسرمايه 
جايگاه عرضه خودرو در بورس كاال نيست، اما در شرايط 
فعلي كه داللي در بازار خودرو بيداد مي كند؛ بهترين اقدام 
محسوب مي شود، به شرط اينكه اين اقدام مستمر باشد و 
نواقصي كه در اين حوزه وجود دارد، برطرف شود؛ از همه 
مهم تر اينكه سياست گذاران بايد اعتماد از دست رفته را 
برگردانند تا مردم به بازار سرمايه اعتماد كنند و از طرفي 
هم حقوقدانان معتقدند در جهت بهبود شرايط عرضه 
خودرو، بورس كاال بايد دس��تورالعملي شفاف به مردم 
ارايه كند تا تمامي موارد با شفافيت كامل انجام شود. در 
اين خصوص نظرسنجي با برخي مديران، كارشناسان و 
حقوقدانان بازارسرمايه و نماينده مجلس انجام شد كه 
اميدواريم توانسته باشيم در اين پرونده قدمي در جهت 

شفافيت بازارسرمايه و بورس كاال برداشته باشيم.

    ايجاد رقابتي شفاف در اتاق شيشه اي
 اشكان زودفكر 

كارشناس بازارسرمايه: 
در كشور ما سيستم خاص 
و مح��دود عرضه خ��ودرو 
ماهيت اين كاالي مصرفي 
را به سرمايه اي تغيير داده و 
افزايش پي درپي قيمت آن 
نيز مهر تاييدي بر اين تغيير جايگاه زده و اين شرايط تا 
جايي پيش رفته كه ديگر نگاه سرمايه اي به خودرو يك 
امر بديهي شده است و در عوض فروش اين كاال بصورت 
اقساطي به مشتري تغيير جهت داده و مشتريان به دنبال 
گرفتن تسهيالت با بهره جهت قرار گرفتن در صف خريد 
آن هم با هر كيفيتي ش��ده اند، ولي نكته اينجاست كه 
بهترين روش عرضه اين كاال در شرايط موجود چيست؟ 
رابطه بين عرضه و تقاضا بر قيمت بر هيچ اهل اقتصادي 
پوشيده نيست، زماني كه تقاضا بر عرضه پيشي بگيرد، 
قيمت افزايش مي يابد و برعكس. همچنين با توجه به اين 
اصل نمي توان انتظار كاهش قيمت كااليي را باتوجه به 
تقاضاي انبوه آن ناشي از تعداد افراد فاقد خودرو در جامعه 
)انباشت تقاضا( و توليد محدود آن )محدوديت عرضه( 
داشته باشيم و از طرفي نيز با محدوديت هاي موجود ارزي 
و سياست هاي دولت )فارغ از انگيزه آن( تنها راه موجود 

مديريت فعلي تعداد عرضه است.
بنابراين دو گزينه پيش روي سيستم توزيع است، روش 
اول اينكه ب��ا راه اندازي سيس��تم هاي مبتكرانه! چون 
قرعه كشي اقدام به توزيع تصادفي رانت در بازار كنيم )در 
بهترين حالت و درصورتي كه هيچ تخلفي در سيستم 
قرعه كشي انجام نپذيرد( و توليد كننده را در زيان انباشته 
افزايشي ساالنه نگه داشته و كل اكوسيستم خودرو سازي 
كشور را از قطعه سازان گرفته تا سيستم بانكي ناموفق در 
باز پس گيري تسهيالت پرداختي در زيان و مشكل نگه 

داريم و روش دوم اينكه با برگرداندن اين رانت ناشي از 
فاصله قيمتي به توليدكننده حداقل اكوسيستم را سودده 
كرده و مشكالت يك بخش عظيم را حل كنيم و اميدوار 
باشيم كه خودروساز از محل سود حاصله اقدام به بهبود 
كيفيت، تسويه با كليه بخش هاي اكوسيستم و افزايش 
توليد كند. آنچه سابقه نشان مي دهد اين است كه هيچ 
كدام از اين روش ها حداقل تاكنون و با بررسي گذشته 
منجر به بهبود شرايط نشده و در آينده هم نخواهد شد 
و تنها روش بهبود شرايط فعلي اصالح ساختار مديريتي 
و به تبع آن افزايش عرضه در بازار اس��ت، ولي با نگاهي 
دقيق تر در مي يابيم كه اينجا مس��اله انتخاب بين بد و 
بدتر است. وقتي كه مصرف كننده انتخابي ندارد، جبر 
به دادن امتياز به صاحب كاال و عرضه كننده را دارد و اين 
امر اجتناب ناپذير است، ولي در اين اكوسيستم بورس 
كجاي معادله است؟  نسبت دادن هر وزني از اين معادله 
به بورس كاال آدرس دهي اش��تباه از س��وي ذي نفعان 
قرعه كشي بليت بخت آزمايي رانت است و وظيفه بورس 
در اين اكوسيستم تنها و تنها حفظ كارايي بازار است؛ بدين 
معني كه رابطه بين عرضه و تقاضا را با رقابتي شفاف و در 
اتاقي شيش��ه اي به نحو عالي انجام مي دهد و با حركت 
دادن اهرم قيمت اين معادله را متوازن نگه داشته و هيچ 
دخالتي در توابع اصلي و تعيين كننده معادله قيمت بازار 
)عرضه و تقاضا( ندارد و در بدترين حالت اقدام به حذف 
درخواست مازاد و كاهش متقاضي با حذف تقاضاهاي 
سودجويانه مي كند كه اين نيز به نفع سمت تقاضاست. 
بورس نه توليد كننده كاالست كه سياست گذاري مربوط 
به كيفيت و ميزان توليد را مش��خص كند و نه خريدار 
كاالست كه بخواهد كاال را با قيمتي پايين تر تصاحب 
كن��د و وظيفه حركت نقطه ثقل قيمت را جهت حفظ 
موازنه دارد. بديهي است زماني كه هريك از المان هاي 
تاثيرگذار در دو طرف اين االكلنگ تغيير كند )عرضه و 
تقاضا(، بورس با ايجاد تناسب، قيمت را باز هم كارا نگه 
خواهد داشت؛ بدين معني كه اگر زماني با كاهش تقاضا 
يا افزايش توليد، جذابيت قيمت كاهش يابد، سيستم كارا 
و دقيق بورس كاال با كاهش قيمت ها تا سطح مورد نظر 
مصرف كننده قيمت ها را كاهش خواهد داد و برعكس. 
باتوجه به توضيحات فوق بديهي است كه سيستم عرضه 
بورس كاال بهترين و كاراترين راه حل فعلي بازار بوده و 
كساني كه در راستاي وارد كردن هجمه به اين سيستم 

شفاف و شيشه اي هستند از چه گروهي هستند.

    اتمام سودهاي نجومي دالالن
 حسن حسين نيا 

 كارشناس بازارسرمايه: 
خودرو، قيم��ت بازار آزاد و 
بورس كاال؛ واژه هاي مرتبط 
با ه��م در ماه هاي اخير كه 
همچنان به دليل آگاهي كم 
عموم مردم با مكانيسم هاي 
عملكردي دو بازار معامالتي يعني بازار آزاد و بورس 
كاال تحليل ها و نظرات متناق��ض را درباره علت ها و 

روند هاي قيمتي شاهد هستيم.    
ادامه در صفحه 4و5  

 زورآزمايي 
با  رانت و داللي

فرشاد مومني، استاد دانشگاه عالمه و اقتصاددان با نقد 
شوك درماني در ايران و روسيه و تحسين شوك درماني 
در چين كه منجر به كاهش سه چهارم از جمعيت فقير 
جهان شده اس��ت، از »غلط انگاري تمام انديشه هاي 
چپ« و »درس��ت انگاري تمام ايده هاي راس��ت« به 
عن��وان دو توهم بزرگ ياد كرد و گف��ت: با گونه هاي 
پرش��ماري از شوك روبرو هس��تيم كه بعضي از آنها 
مي تواند نيروي محركه نجات هم باشد. آن شوك هايي 
كه نيروي محركه جهش هاي توسعه اي است، اقتصاد 
را از يك وضعيت تعادلي موجود به يك س��طح باالتر 

هدايت مي كند.
دكت��ر مومني در نشس��ت مجازي موسس��ه دين و 
اقتصاد با موضوع »نقد و بررس��ي كتاب چگونه چين 
از شوك درماني گريخت؟« با بيان اينكه ساده انگاري 
افراطي و دم دستي كردن واقعيات پيچيده، ريشه اصلي 
فاجعه سازي هاي ناشي از شوك درماني در سطح دنيا 
است، گفت: بايد حواسمان باشد كه شوك درماني يك 
مشترك لفظي است. ما با گونه هاي پرشماري از شوك 
روبرو هستيم كه بعضي از آنها مي تواند نيروي محركه 
نجات هم باش��د. آن ش��وك هايي كه نيروي محركه 
جهش هاي توسعه اي است، اقتصاد را از يك وضعيت 
تعادلي موجود به يك سطح باالتر هدايت مي كند اما آن 
چيزي كه به عنوان يك پديده مضموم در اين خصوص 
معرفي شده، كادر برنامه تعديل س��اختاري با فشار 
برخي سازمان هاي بين المللي در برخي كشورهاي در 
حال توسعه اس��ت. به اسم اصالح بزرگ ترين فساد را 
رقم مي زنند به اين صورت كه به شرايط اوليه جامعه 
بي اعتنايي مي كنند، نسبت به مسووليت هاي حكومت 
در تمهيد بستر نهادي براي پيشبرد آن اهداف توجه 
نمي كنند و فقط با تمسك با تغييرات قيمتي ناگهاني و 

بي مقدمه بسنده مي كنند. 
او افزود: براي اينكه جلوي اين فريب ها گرفته شود بايد 
سطح شعور و دانايي نظام تصميم گيري را باال برد. ما 
بايد يك شاقول براي سنجش ادعاها و وعده هاي آنها 
لحاظ كنيم. آن شاقول چيست؟ اينها بايد بفهمند اگر 
واقعا قرار اس��ت اصالحي صورت بگيرد، ما بايد شاهد 
تعادل و توازن بيشتر نيروهاي اقتصادي و اجتماعي 
و بخش هاي مختلف اقتصادي باش��يم و به ويژه بايد 
ش��اهد بهبود و ارتقاي كيفيت مردم هم باشيم. عدم 
تعادل هايي مانند تورم و بيكاري بايد مرتبا جاي خود را 
به رشد مستمر بدهد. بايد با اين فريب هايي كه مافياها 
با دس��تكاري ذهن مخاطبان شان در ساختار قدرت 

انجام مي دهند، مبارزه كرد.
وي افزود: بالغ بر 1۰۰ س��ال است كه اقتصاد ايران در 
اسارت نااطميناني ها با منش��أ طبيعت و شوك هاي 
برون زا بوده است. تا زماني كه اين نااطميناني ها حل 
و فصل نش��ود ايران از چمبره توسعه نيافتگي خارج 
نخواهد شد. اين نااطميناني هاي برون زا با مناسبات 
اقتصاد سياس��ي بين المللي پيوند خورده اس��ت. در 
صدس��اله اخير كه اقتصاد ايران به نفت آلوده شده، با 
پديده شوك برون زا و نوسانات قيمت نفت هم روبرو 
بوده ايم. نوسانات قيمت نفت بيش از ۲ برابر نوسانات 
همه كاالها و خدماتي اس��ت كه در بازار هاي جهاني 

مبادله مي شود.
به گزارش پايگاه خبري جماران، استاد دانشگاه عالمه 
خاطرنش��ان كرد: چرا با اينكه در گزارش هاي رسمي 
نوش��ته ش��ده ايران از نظر نااطميناني هاي با منشأ 
طبيعت يكي از آسيب پذيرترين كشورهاي دنيا است، 
در هيچكدام از برنامه هاي توسعه، تمهيد بايسته اي 
نداريم و نسبت به آبا و نياكان خود پس رفت داشته ايم؟ 
متاسفانه قبل از اينكه ما به مصرف كننده فرآورده هاي 
مادي كشورهاي پيشرفته صنعتي تبديل شويم، بخش 
اعظمي از نظام آم��وزش و پرورش مان مصرف كننده 
فرآورده هاي انديشه اي آنها بوده است. چون در اين نظام 
آموزشي روش شناسي جايگاهي ندارد، ما مسائل آنها 
را به عنوان مسائل خود شناسايي مي كنيم و مسائل 
خود را هم تبيين نمي كنيم. بزرگ ترين فاجعه سازي 
ناشي از رواج بازارگرايي در كشورهاي در حال توسعه، 
حساسيت زدايي از مساله خطير نااطميناني ها است. 
كوتوله پسندي ساختار قدرت در گزينش افراد به تداوم 
اين مناس��بات كمك مي كند. انديشه كارشناسي و 
علم از جنس قدرت است بنابراين يكه تازي، علم را بر 
نمي تابد. ما دچار دو توهم بزرگ در س��اختار قدرت و 
بخش هايي از بدنه كارشناسي هستيم. يك توهم اين 
است كه هرچه چپ ها بگويند غلط است. در حالي كه 
انديشه ماركسيستي مانند هر انديشه بشري در عين 
حال كه كاستي هايي دارد، نقاط قوتي هم دارد. توهم 
ديگر اين است كه چون بلوك شرق سابق فروپاشيده، 

بگوييم هرچه راست گراها مي گويند درست است.
وي بيان كرد: جامعه يك كل به هم پيوس��ته اس��ت. 
بنابراي��ن توهم متحول ك��ردن جامعه با اب��زار پول و 
قيمت فاجعه مي س��ازد. مس��اله قيمت و ب��ازار تابع 
كيفيت و ماهيت دولت است. در صورت بندي نظري 
ش��وك درماني بايد بپرس��يم كدام دولت و تحت چه 
ش��رايطي مي خواهد دست به ش��وك درماني بزند؟ 
ش��وك درماني روي س��ه ركن آزادس��ازي قيمت ها، 
خصوصي سازي و آزادسازي تجاري استوار است اما در 
كشورهاي در حال توسعه آزادسازي و خصوصي سازي 
در غياب نهادهاي پشتيبان بازار و برنامه توانمند سازي 
دولت و بخش خصوصي صورت مي گيرد. توانمند سازي 
بخش دولتي حياتي تر است چون اگر شما يك دولت 
ضعيف داشته باش��يد، با بهاي اندك به صورت رشوه 
خودفروش��ي مي كند. همه بايد فهميده باشند مقام 
نظارت باالتر از مقام اجرا است و اگر حكومت بخواهد 
تنظيم گري كند سطح مهارت و تسلط او بر اقتصاد بايد 
باالتر از بخش خصوصي باش��د. مومني با بيان اينكه 
توصيه به آزادسازي تجاري قبل از تمهيد يك برنامه 
مبتني بر ارتقاي بنيه توليد ملي فاجعه ساز خواهد شد، 
گفت: در دهه 137۰ ش��وك قيمت ارز را با اين توهم 
كه انگيزه واردات كاهش پيدا كند، اجرا كردند اما در ۵ 
ساله اول بعد از ش��وك نرخ ارز، اندازه واردات كاالهاي 
لوكس در ايران ۵3 برابر رشد كرد. هر كس مي خواهد 
آزادس��ازي تجاري كند اول بايد برنام��ه ارتقاي بنيه 
توليدي را اجرا كند وگرنه تو كاري مي كني منابع ارزي 
اندكي كه داري صرف واردات لوكس ش��ود كه كينه و 
ادامه در صفحه 8 خشم را بسترسازي مي كند.    
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مانند بسياري از ديگر وعده هاي اقتصادي دولت سيزدهم 
كه در ماه هاي گذش��ته يا فراموش شده اند يا ديگر هيچ 
خبري از وضعيت پيگيري آنها منتشر نمي شود، به نظر 
مي رس��د اين بار دو قوه در يك سكوت خبري، پيگيري 
اليحه بودج��ه را نيز به آينده نامعل��وم موكول كرده اند. 
در شرايطي كه بيش از يك ماه از تاريخ 15 آذر به عنوان 
زمان رس��مي تحويل بودجه به مجلس گذشته، نه تنها 
اليحه به طور رس��مي اعالم وصول نشده كه حتي زمان 
مشخصي براي آغاز بررسي ها از سوي مجلس نيز مطرح 
نشده است. به نظر مي رسد پس از گمانه زني هاي طوالني 
و انتشار خبرهاي متناقض، سرانجام حرف ابتدايي رييس 
مجلس به كرس��ي نشس��ته و تا زماني كه برنامه هفتم 
توسعه به نتيجه نهايي نرسد و مجلس بررسي ها در اين 
زمينه را دنبال نكند، كار به اعالم وصول بودجه و بررسي 
آن نخواهد رس��يد و به اين ترتيب در شرايطي به دو ماه 
پاياني سال نزديك مي شويم كه نه برنامه هفتم به مجلس 
رسيده و نه كشور تصوير دقيقي از بودجه سال آينده دارد 
و اين موضوع با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نياز به 
برنامه ريزي دقيق براي حل مشكالت، مي تواند يك زنگ 
خطر جديد براي وضعيت اقتصادي ايران در سال 1402 
باش��د. هرچند در روزهاي قبل خبرهاي غير رسمي از 
بخش هايي از بودجه منتشر شد اما اين موضوع نه از سوي 
مجلس و نه از سوي دولت رسميت نيافت و صحبت هايي 
كه در روزهاي گذشته از سوي نمايندگان مجلس منتشر 
شده نشان از آن دارد كه حتي آنها نيز جمع بندي دقيقي 
از جزييات ندارند و صرفا بحث ها در حد گمانه زني باقي 
مانده اس��ت و حتي هنوز گرايش��اتي به بررسي بودجه 
پي��ش از برنامه هفتم نيز وجود دارد. جعفر قادري، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
منظور از كاالبرگ اين اس��ت كه يك سبدي از كاالها را 
دولت تعريف كند و همين مبل��غ نقدي كه االن به افراد 
مي ده��د را در قالب كاالبرگ الكترونيكي بدهد و امكان 
خريد 10 ال��ي 15 قل��م كاال را در آن در نظر بگيرد. اين 
شرايط شايد منطقي باشد كه انجام شود. اما همان روز اول 
معتقد بوديم كه دولت چنين توانايي را ندارد.  وي در ادامه 
در خصوص بودجه 1402 ادعا كرد: ما هنوز هيچ اطالعي 
از بودجه سال آينده نداريم. هيات رييسه اصرار مي كند كه 
اول برنامه بعد بودجه بررسي شود. اما از نظر من اين غلط 
است چون ما زمان را از دست مي دهيم. چون بودجه آمده 
و از نظر دولت كار بودجه انجام شده است، به نظرم اول ما 
بررسي بودجه را انجام دهيم، منتهي تصويب نهايي را به 
بعد از تحويل برنامه موكول كنيم. هر زماني هم كه برنامه 
آمد، بررسي بودجه را متوقف كنيم و برنامه را به تصويب 
برسانيم و بعد بودجه را متناسب با برنامه تصويب كنيم. 
همچنين اگر جايي بودجه نياز به اصالح و تغيير متناسب 
با برنامه داشت، تغييرات صورت گيرد. در مورد افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي در بودجه سال آينده، اين نماينده 
گفت: در بحث انرژي چون ارقام باال نيست، اگر 100 درصد 
هم اضافه شود عدد زيادي نخواهد بود و خيلي تاثيرگذار 
نيست. زيرا نرخ ارز شديداً افزايش پيدا كرده و فاصله بسيار 
زياد شده است. من اعتقاد دارم تعديل هايي بايد صورت 
بگيرد. يعني اگر تغييرهايي صورت گيرد در موارد ديگر 
فشار به قيمت ها وارد نمي شود. بنابراين درصد افزايش 
شايد خيلي زياد نباشد. در مورد افزايش بنزين در سال 
1۳۹۸ اين نماينده طرح كرد: اتفاقاتي كه در سال ۹۸ به 

دليل افزايش قيمت بنزين رخ داد به دليل عدم صداقت 
دولت بود. دولت صادقانه برخورد نكرد و اينكه گفتند من 
هم اطالع نداشتم، معني ندارد. دولت بايد صادقانه بگويد 
كه ناچار هستيم افزايش قيمت در حامل هاي انرژي داشته 
باشيم. من نمي دانم قيمت بنزين در بودجه سال آينده 
افزايش مي يابد يا خير؟ ولي فكر مي كنم بعضي حامل هاي 
انرژي كه به اصطالح فشار و اثر تورمي كمتري دارند را بايد 
تغيير قيمت دهي��م. به اين ترتيب اين نماينده مجلس، 
حتي وعده دولت براي ثابت ماندن قيمت حامل هاي انرژي 
را نيز به طور كامل تاييد نمي كند و معتقد است كه نه تنها 
شانس تغيير قيمت بنزين وجود دارد كه اگر دولت اين 
موضوع را تكذيب كند نيز احتمال تغيير در ساير قيمت ها 
وجود خواهد داشت. جدا از آن موضوع افزايش حقوق و 
يارانه نيز به عنوان يك موضوع ديگر در بودجه مطرح است 
و هنوز اعداد دقيق آن مشخص نيست و حتي نمايندگان 
مجلس نيز تنها در رابطه با آن گمانه زني مي كنند. ولي 
اسماعيلي نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي با اش��اره به پيش��نهادات دولت درباره 
حقوق و دستمزد در اليحه بودجه 1402 كل كشور گفت: 
براساس آنچه در بودجه سال آينده آمده، دولت به دنبال 
افزايش 20 درصدي حقوق و دس��تمزد كاركنان است.  
وي افزود: عالوه بر اين پيش بيني شده است كه 10 درصد 
بر ميزان يارانه ها به نسبت سال جاري اضافه شود. البته 
اين اعداد و ارقام پيشنهادات دولت است و بودجه بايد در 
مجلس نهايي شود. به همين دليل با توجه به اينكه هنوز به 
شكل رسمي بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن 
كميسيون تلفيق براي بررسي بودجه نيز تشكيل نشده، 
نمي توان راجع به اع��داد و ارقام دقيق بودجه اظهارنظر 
دقيقي كرد. نايب رييس كميسيون اجتماعي همچنين 
درباره جلسات شوراي حقوق و دستمزد كارگران گفت: 

آقاي صالح آبادي در يكي از آخرين اظهارنظرات خود به 
عنوان رييس كل بانك مركزي گفته بود كه افزايش حقوق 
5۷ درصدي كه براي كارگران در سال جاري اعمال شد 
كفاف سال آينده كارگران را هم مي دهد و بانك مركزي 
به دليل تبعات تورمي افزايش حقوق كارگران اجازه اين 
كار در س��ال آينده را نمي دهد. البته بالفاصله ما پاس��خ 
ايشان را داديم و تصريح كرديم كه بانك مركزي اختياري 
در تعيين ميزان افزايش حقوق كارگران ندارد و شوراي 
حقوق و دستمزد است كه بايد در اين رابطه تصميم گيري 
كند. اسماعيلي خاطرنش��ان كرد: در همين زمينه قرار 
اس��ت كه در روزهاي آتي جلس��ات مقدماتي با حضور 
نمايندگان كارگران، كارفرمايان و نماينده دولت برگزار 
شود. اما كميسيون اجتماعي به عنوان متولي پيگيري 
حقوق كارگران نسبت به افزايش حقوق 20 درصدي 
كه از سوي دولت پيشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر 
ما با توجه به تورم فعلي، اين افزايش حقوق نمي تواند 

تامين كننده نيازهاي جامعه كارگري كشور باشد.
در صورتي كه دولت بودجه را امروز )يك ش��نبه( يا در 
روزهاي آين��ده به مجلس تحويل دهد، امكان آنكه اين 
اعداد رسمي ش��وند وجود خواهد داشت اما در غير اين 
صورت بايد تا آينده نامعلوم صبر كرد. در كنار اين سواالت، 
آنچه كه بيش��ترين اهميت را دارد، نح��وه برنامه ريزي 
بودجه به شكلي است كه كمترين ميزان كسري بودجه 
را داشته باشد، با توجه به اينكه صحبت هاي جديد رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس نشان مي دهد كه عدد آن 
به شكل جدي افزايش يافته است. به گفته پورابراهيمي، 
متوسط نرخ تورم در كش��ور در 4 سال اخير ۳5 درصد 
بوده كه تداوم آن قطعا شرايط كشور را با وضعيت خاصي 
روبه رو خواهد كرد. نرخ رشد نقدينگي در كشور هر ساله 
متوسط ۳2 درصد افزايش پيدا كرده و اين زنگ خطري 

براي اقتصاد ايران است و استمرار آن در اين مسير ميسر 
نخواهد بود.  رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه بايد اقدامات ويژه اي در اقتصاد كشور اتخاذ كنيم، 
خاطرنش��ان كرد: اگر به صورت عادي سطح تورم را در 
كشورمان با كشور هاي همسايه مقايسه كنيد و مثال اگر 
اين تفاضل 20 درصد در سال باشد، عمال قدرت خريد 
كشورمان كاهش پيدا مي كند. پورابراهيمي، ناترازي در 
بودجه و نظام بانكي كشور را دليل اصلي تورم در اقتصاد 
كشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶0 
هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي است كه 
نقش مهمي در افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي و تورم 
دارد. البته معادل 5۷0 هزار ميليارد تومان طلب بانك ها 
از دولت را نيز بايد نظر بگيريم. وي تصريح كرد: در ناترازي 
بودجه انتظار داريم تا در بودجه امسال دولت احكام خوبي 
در نظر بگيرد تا 400 هزار ميليارد تومان كسري بودجه را 
مديريت كنيم. وي گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربيات 
گذشته و تجربيات ديگر كشور ها و نيز دانش اين حوزه 
بايد تصميم گيري كرد. رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس تصريح كرد: اخيرا اظهارنظر هايي از س��وي 
رييس كل بانك مركزي درباره تعيين نرخ ارز را شاهد 
بوديم و ما با سياست هاي ثبات در نرخ ارز موافق بوده و 
حمايت مي كنيم، اما سياست ثبات با تعيين نرخ ثابت 
متفاوت اس��ت و تعيين نرخ ثابت با قانون در مغايرت 
است و از سوي ديگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا 
تحريك تقاضا و سركوب عرضه را شاهد باشيم و آمار ها 
درباره ثبت سفارش ها از وزارت صمت نيز در هفته هاي 
اخير گواه همين است. با گذشت بيش از يك ماه از زمان 
تحويل بودجه، بايد ديد كه آيا سرانجام مجلس اليحه را 
اعالم وصول خواهد كرد يا باز هم براي مشخص شدن 

سرنوشت سواالت اقتصادي، بايد صبر كرد.

راهبرد

سیاست
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با حكم فرمانده معظم كل قوا انجام شد؛ 
انتصاب سردار سرتيپ رادان

به فرماندهي كل انتظامي
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در حكمي س��ردار 
س��رتيپ احمدرض��ا رادان را ب��ه فرماندهي كل 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران منصوب كردند. 

متن حكم فرمانده كل قوا به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سردار سرتيپ احمدرضا رادان
با پايان يافتن دوران ماموريت س��ردار اش��تري و با ابراز 
قدرداني و رضايتمندي از خدمات ايش��ان، ش��ما را به 
فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسالمي ايران منصوب 
مي كنم. توصيه اكي��د اين جانب، جلب رضايت خداوند 
متعال و در امتداد آن، جلب رضايت مردم عزيز در حراست 
از امنيت و تأمين آسايش عمومي است. ارتقاء توانايي هاي 
س��ازمان و صيانت از ش��أن كاركنان و پ��رورش پليس 
تخصصي براي بخش هاي گوناگون امنيت توصيه مهم 
ديگر است. از دستگاه هاي گوناگون كشوري انتظار مي رود 

با سازمان انتظامي كشور، همكاري الزم را مبذول دارند.
توفيق همگان را از خداوند متعال مسألت مي كنم.

سيدعليخامنهاي
۱۷دي۱۴۰۱

حكم اعدام ۲ تن از عوامل 
شهادت عجميان اجرا شد

قوه قضاييه اعالم كرد كه محمد مهدي كرمي و سيدمحمد 
حس��يني، عوامل اصلي جنايتي كه منجر به ش��هادت 
مظلومانه، س��يدروح اهلل عجميان ش��د صب��ح روز 1۷ 
دي ماه 1401 به دار مجازات آويخته شدند. مركز رسانه 
قوه قضاييه اعالم كرد: دوازدهم آبان ماه بود كه تعدادي 
از اغتشاش��گران در اطراف آرامس��تان بهشت سكينه و 
كمالش��هر كرج به بهانه شركت در مراسم چهلم يكي از 
جانباختگان اغتشاشات با ايجاد ناآرامي و ريختن سنگ 
و چوب و نخاله هاي س��اختماني، اقدام به بستن آزاد راه 
كرج – قزوين و اختالل در عبور و مرور خودروها، تخريب 
اموال عمومي و خصوصي و ضرب و جرح مامورين كردند. 
در حوادث اين روز، سيدروح اهلل عجميان يكي از حافظان 
امنيت مظلومانه به شهادت رسيد. شهيد عجميان بدون 
هيچ سالحي به همراه تعدادي از مردم كه به جهت انسداد 
آزادراه در ترافيك مانده بودند در حال كمك جهت رفع 
انسداد بود و در اين حين به صرف اينكه لباس بسيجي بر 
تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار مي گيرد و تعدادي 
از آنها با قساوت و بي رحمي وي را به شهادت مي رسانند. در 
پي اين حادثه تلخ و ناگوار، بالفاصله پرونده اي در دادسراي 
امور جنايي و جرايم خاص كرج تشكيل و بازپرس مربوطه 
دس��تورات قضايي الزم را جهت شناس��ايي و بازداشت 
متهمان به اداره كل اطالعات استان البرز صادر مي كند. 
در اين پرونده در مجموع براي 1۶ نفر از متهمان قرار جلب 
به دادرسي و كيفرخواست صادر و در تاريخ ۹ آذر جلسات 
دادگاه انقالب اسالمي و دادگاه كيفري يك استان البرز 
براي رس��يدگي به اتهام افراد دخيل در شهادت روح اهلل 
عجميان و حوادت آن روز بهشت سكينه كرج آغاز شد. 
در جلسات دادگاه متهمان صراحتا نحوه شهادت سيد 
روح اهلل عجميان را تشريح و به نقش خود در اين جنايت 
اعتراف كردند. همچنين تصاوير و اسناد مرتبط با اين واقعه 
نيز در دادگاه به نمايش در آمد. پس از دستگيري عوامل 
شهادت سيدروح اهلل عجميان، در بازسازي صحنه جرم 
متهمان نحوه قتل را بازسازي كردند. همچنين اظهارات 
و اقارير صريح و متعدد متهمان مبني بر ارتكاب جرايم و 
تشريح صحنه جرم، كشف آالت و ادوات جرم از متهمان، 
بازبيني تلفن همراه آنها و كشف مطالب مجرمانه، تصاوير 
و فيلم هاي منتشر شده از روز حادثه مبني بر نحوه به 
ش��هادت رساندن مدافع امنيت ش��هيد سيد روح اهلل 

عجميان نيز تماما اتهامات متهمان را اثبات مي كرد.

راهبرد دشمنان گسترش فقر
در كشورمان است

فرمانده كل سپاه پاسداران با بيان اينكه ساختن يك ايران 
قوي هدف اصلي ما است گفت: همه رسالت اصلي ما در 
موضوع ايران ساختن ايران قوي، مستحكم، مستقل، آباد 
و پيشرفته با مردماني كه در آسايش و رفاه زندگي كنند 
است. سرلشكر حسين س��المي در مراسم افتتاحيه ۳ 
هزار و 50 طرح محروميت زدايي مردم پايه سازمان بسيج 
سازندگي كه به صورت سراسري در كشور برگزار شد، با 
بيان اينكه ساختن يك ايران قوي هدف اصلي ما است، 
تصريح كرد: هدف ما ساختن ايران قوي و مستحكم است 
اما ايراني پيشرفته با مردماني كه در آسايش و رفاه زندگي 
كنند؛ يك ايران مستقل اما آباد و پيشرفته اين همه رسالت 
اصلي ما در موضوع ايران عزيز است. وي افزود: عزم و اراده 
جدي براي رفع فقر و محروميت يكي از اهداف انقالب 
اسالمي ما است كه به وجود آمده است. امروز كه مساله 
پيشرفت طرح هاي محروميت زدايي را در سطح كشور 
مرور مي كنيم ش��اهد هستيم همه مسووالن عاليرتبه 
نظام در سطح ملي؛ دولت محترم، دستگاه هاي تقنيني و 
سيستم قضايي ما گرفته تا عموم مردم خدمتگزار و خير و 
مسووالن استاني و شهرستان ها يك اراده به هم پيوسته و 
يك اراده جدي، استواري، استحكام و روحيه جهادي در 
آنها به وجود آمده تا اينكه فقر از جامعه ما ريشه كن شود. 
فرمانده كل سپاه پاسداران با اشاره به راهبرد دشمنان ايران 
اسالمي گسترش فقر در كشورمان است، اظهار كرد: امروز 
همه هدف دشمنان اين است كه فقر را در جامعه گسترش 
دهند. تحريم اقتصادي نسخه فقيرسازي جامعه ما بود كه 
ما با رسالت پاسداري از انقالب به جنگ فقر و محروميت 
رفته ايم و اين نبرد را تا در هم شكستن همه ابعاد آن ادامه 
خواهيم داد. سالمي يادآور شد: همه تالش ما بايد اين 
باشد تا روستاها را به يك محيط دل انگيز براي زندگي 
تبديل كنيم چراكه روستا چشمه سار اصلي اقتصاد 
ملي است. ما اين راه را تا انتها خواهيم رفت و تمام غبار 
محروميت را از چهره روس��تاها خواهيم زدود. تمام 
مشكالت جامعه با حضور ميداني بسيج حل شده است. 

متن طرح ممنوعيت
خروج مسووالن از كشور

طرح ممنوعيت خروج مس��ووالن نظام پس از اتمام 
مس��ووليت از كشور كه در دس��تور كار هفته جاري 
مجلس قرار گرفته اس��ت، به دنبال صيانت از اموال و 
اسناد مردم كشور است. جالل رشيدي كوچي با بيان 
اينكه طرح ممنوعيت خروج مس��ووالن نظام پس از 
اتمام مسووليت از كش��ور در دستوركار هفته جاري 
مجلس قرار دارد، بيان كرد: بنده اين طرح را در ابتداي 
ش��روع به كار مجلس مطرح كردم و هدف نظارت بر 
مسووالني بود كه بعد از اتمام مسووليت به هر دليلي 
قصد خروج از كشور را دارند. اين طرح به دنبال صيانت 
از اموال و اسناد مردم و كشور است تا ديگر كسي كه 
در اين كشور مسووليت دارد به راحتي مانند خاوري ها 
نتواند بعد از پايان مسووليت با پول هاي نامشروعي كه 
از اختالس و ارتشا و غيره به جيب زده است از كشور 

خارج شود.  متن كامل اين طرح به شرح زير است: 
ماده۱:مديراني شامل اين طرح مي شوند كه در آيين نامه 
ذيل اصل 142 قانون اساسي يا همان آيين نامه ثبت اموال 

مسووالن اسامي آنها ذكر شده است.
م�اده2: بازه زمان��ي انجام اين طرح در يك س��ال آخر 
مس��ووليت اش��خاص حقوقي و سه س��ال بعد از اتمام 

مسووليت وي مي باشد.
م�اده۳:طبق اين ط��رح افرادي كه ش��امل ماده يك 
مي باشند، بايد ضمن شفاف سازي و ثبت اموال خود در 
س��امانه ثنا قوه قضاييه، از هر گونه فروش و خروج اموال 

خود از كشور خودداري كنند.
ماده۴:خروج شخص مسوول منوط به اجازه نهادهاي 
نظارتي و امنيتي يعني قوه قضايي��ه، وزارت اطالعات، 
س��ازمان اطالعات س��پاه و اطالعات ني��روي انتظامي 

مي باشد.
تبصره:در صورت ضرورت براي خروج از كشور، شخص 
بايد با هماهنگي كامل و اجازه كتبي از نهادهاي نظارتي 
و روش��ن بودن اهداف سفر و تاريخ رفت و برگشت، سفر 
مذكور را انجام داده تا بعد از پايان مدت ممنوعيت خروج 
از كش��ور و رس��يدگي به اموال آنها، از موضوع اين طرح 

خارج شود.
م�اده۵:اموالي كه در اين طرح بايد مورد بررس��ي قرار 
گيرند شامل همان اموالي است كه در ايين نامه ذيل ماده 
142 قانون اساسي يا همان ايين نامه ثبت اموال مسووالن 

هست  مي باشد.
ماده۶:اولويت اجراي اين طرح با افرادي است كه داراي 
دو تابعيت مي باشند يا افرادي كه خويشاوندان نزديك آنها 

در خارج از كشور به سر مي برند.

    درآمد عوارض خروج از كشور
بيشتر از پيش بيني دولت

درحالي مي��زان درآمد دولت از محل ع��وارض خروج از 
كشور در ۹ ماه سال جاري به بيش از 1500 ميليارد تومان 
رسيده است كه دولت در بودجه، ميزان درآمد از اين محل 
را براي كل سال 1500 ميليارد تومان پيش بيني كرده 
بود. عملكرد درآمدهاي مالياتي كل كش��ور طي س��ال 
1400 نشان مي دهد كه ميزان عوارض خروج از كشوري 
كه دريافت ش��د 1204 ميليارد تومان بود. اين درحالي 
است كه در شش ماهه نخست سال جاري بيش از 10۸5 
ميليارد تومان عوارض خروج از كشور دريافت شده است 
كه اين ميزان در هفت ماه امس��ال به بيش از 12۶1 و در 
هشت ماه سال 1401 نيز به 141۳ ميليارد تومان رسيده 
است. اين ارقام و آمار حاكي از آن است كه ميزان مالياتي 
كه دولت از مس��افران براي خروج از كشور اخذ كرده، در 
هشت ماه سال جاري از كل سال 1400 بيشتر است. بر اين 
اساس و طبق آمار، مسافران در ۹ ماه سال جاري نيز 15۶۳ 
ميليارد تومان عوارض پرداخت كرده اند. عوارض خروج از 
كشور يكي از منابع درآمدي براي دولت است كه ميزان 
آن هر سال در اليحه بودجه تعيين مي شود. اما در اليحه 
بودجه سال 1401 بر خالف سال هاي گذشته ميزان 
عوارض خروج از كشور براي هر نفر مشخص نشد و فقط 
به طور كلي در بخش درامدهاي دولت در بخش ماليات 
بر كاالها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهاي 

كشور هزار و 500 ميليارد تومان پيش بيني شده بود.

سومين اقتصاد بزرگ جهان 
بهبود يافت

يك نظرس��نجي تج��اري در روز جمعه نش��ان داد كه 
فعاليت بخش خدمات ژاپن در ماه دس��امبر با توجه به 
رونق گردش��گري بين المللي و داخلي به دليل كاهش 
محدوديت هاي كوويد، بهبود يافت. شاخص نهايي مديران 
خريد خدمات بانك ژاپن از 50.۳ در نوامبر به 51.1 افزايش 
يافت، اگرچه در ماه دسامبر كمتر از 51.۷ بود. اين شاخص 
براي چهارمين ماه متوالي باالي م��رز 50 باقي ماند كه 
انبساط را از انقباض جدا مي كند. لورا دنمن، اقتصاددان 
در S&P Global Market Intelligence اظهار كرد 
كه بهبود با افزايش تعداد گردشگران بين المللي و همچنين 
كمپين تخفيف براي مسافران داخلي پشتيباني مي شود. 
اين نظرسنجي نشان داد كه تقاضاي شركت هاي خدماتي 
با قوي ترين سرعت از جوالي 201۸ افزايش يافته است. بر 
اساس داده هاي دولتي، بازديدكنندگان ژاپن در ماه نوامبر 
به حدود يك ميليون نفر رسيد. دنمن گفت: با برنامه تحت 
رهبري دولت كه قرار است در ژانويه ادامه يابد، مي توان 
اميدوار بود كه در سال جديد شاهد گسترش سطح فعاليت 
در بخش خدمات ژاپن باشيم اما فشارهاي تورمي بدتر 
شد، به طوري كه هزينه هاي ورودي و قيمت ها افزايش 
يافتند. دنمن عنوان كرد: طبق گزارش ها، شركت ها آثار 
بازنگري افزايشي نرخ حداقل دستمزد در ماه دسامبر را در 
كنار افزايش هزينه هاي سوخت، برق و موادخام احساس 
كردند. از آنجايي كه ش��ركت هاي بيشتري قيمت هاي 
خرده فروش��ي اق��الم مواد غذاي��ي و ان��رژي را افزايش 
مي دهند، قيمت هاي اصلي مصرف كننده ژاپن در نوامبر 
با سريع ترين س��رعت در س��ال 1۹۸1 افزايش يافت و 
دستمزدهاي واقعي را كه فشارسنج قدرت خريد خانوارها 
بود، كاهش داد. بر اساس گزارش رويترز، فوميو كيشيدا، 
نخست وزير ژاپن و هاروهيكو كورودا، رييس بانك مركزي 
ژاپن، پيش از مذاكرات دستمزد ساالنه بين شركت ها و 
اتحاديه هاي كارگري، خواستار افزايش دستمزدها براي 

دستيابي به رشد اقتصادي و تورم پايدار شدند.

سواالت بي جواب زمستاني اقتصاد ادامه دارند

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كرد

رونمايي از كسري بودجه 400 هزار ميليارد توماني

ايراد به اليحه الحاق ايران به سازمان همكاري شانگهاي
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اليحه معافيت مواد اوليه 
دارويي و شير خش��ك و تجهيزات پزشكي از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده تاييد شد. هادي طحان نظيف 
در نشست خبري با اش��اره به بررسي 11 طرح و اليحه 
كه از س��وي مجلس و ۷ اساسنامه كه از سوي دولت به 
شوراي نگهبان ارسال شده بود و در شورا مورد بررسي 
قرار گرفت، گفت: اليحه معافيت مواد اوليه دارويي و شير 
خشك و تجهيزات پزشكي از پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده كه به شوراي نگهبان ارسال شده بود مورد بررسي 
قرار گرفت و مغاير موازين شرع شناخته نشد و در شورا 
تاييد شد. وي درباره طرح بانك مركزي كه مشتمل بر ۶۷ 
ماده بود و در شورا بررسي شد گفت: اين مصوبه به دليل 
اينكه حجيم بود جلسات زيادي را به خود اختصاص داد. 
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: عمده ابهامات اين طرح 
اين بود كه اختيارات موسعي در اين طرح به اركان بانك 
مركزي داده ش��ده بود كه اين اختيارات موسع را مغاير 
اصول قانون اساسي مي دانستند يا يك مرجعي را براي 
رسيدگي به حل اختالفات بانكي خارج از دستگاه قضا 
معرفي كرده بودند كه واجد ابهامات بود و اين موارد مغاير 
اصول قانون اساسي شناخته شد. همچنين در برخي جاها 
مجازات هاي نامتناسب پيش بيني شده بود كه جاهايي 
سنگين تلقي مي شد و عدم تناسب بين جرم و مجازات 
مغاير امنيت قضايي عادالنه شناخته شد. همچنين در 
برخي موارد هزينه هايي را براي دولت پيش بيني كرده 
بود و ابهامات گسترده اي در اين مصوبه بود و مورد ايراد 
ش��وراي نگهبان قرار گرفت و به مجلس اعالم شد و اگر 
اصالح كنند مورد توجه قرار خواهيم داد. وي ادامه داد: 
همچنين مصوبه مجلس درب��اره اليحه الحاق ايران به 
سازمان همكاري ش��انگ هاي بسيار مفصل بود كه در 
شوراي نگهبان بررسي شد و اين اليحه ايرادات و ابهاماتي 
داشت كه به مجلس شوراي اسالمي جهت اصالح، ارسال 
شد؛ البته اغلب اين موارد ايرادات شكلي است و گويا در 
يكي از كميس��يون هاي مجلس در حال اصالح است. 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاس��خ به سوالي درباره 
آخرين وضعيت طرح بانك مركزي گفت: اين طرح راجع 

به ساختار و وظايف بانك  مركزي است و همانطور كه 
گفتم با اشكاالت شوراي نگهبان مواجه شد و ان شاءاهلل 

ايرادات را برطرف كنند ما مجددا بررسي مي كنيم.
وي درباره اص��الح اليحه بودجه و برنامه گفت: دو اليحه 
بودجه و برنامه مهم هس��تند و هر مصوبه اي را كه زودتر 
دريافت كنيم مبناي كار قرار مي گيرد. سخنگوي شوراي 
نگهبان درباره افزايش تعداد نمايندگان در مجلس گفت: 
اين موضوع هن��وز در مجلس تصويب نش��ده و گويا در 
كميسيون نهايي ش��ده ولي در صحن هنوز به تصويب 
نرسيده است. در ش��وراي نگهبان تاكنون نسبت به اين 
موضوع صحبتي نشده اس��ت.  وي درباره طرح شفافيت 
قواي سه گانه گفت: اين طرح در مجلس است و بايد ديد 
نمايندگان چه برنامه اي نسبت به طرح دارند. مصوبه در 
مجلس است و ما ديگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه را 
ديگر دريافت نكرديم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ 
به س��والي درباره اينكه برخي هيات عالي نظارت مجمع 
تشخيص را به عنوان شوراي نگهبان دوم تعبير كردند و 
جايگاه اين هيات كجاست؟ گفت: بارها صحبت كردم و 

ممكن است در كيفيت رسيدگي اين هيات نكاتي باشد ولي 
جايگاه اين هيات، قانوني است و بايد توجه كنيم براساس 
قانون اساسي وقتي سياس��ت كلي از طرف رهبري ابالغ 
مي شود بايد مبناي عمل قرار گيرد. هر نهادي صالحيت 
خود را دارد و شوراي نگهبان مصوبات را از نظر قانون اساسي 
و شرع بررس��ي مي كند و اين هيات مصوبات را براساس 
سياست هاي كلي بررسي مي كند. وي درباره اينكه برخي 
اين هيات را ش��وراي نگهبان دوم مي دانند گفت: بله اين 
موضوع را ش��نيدم ولي هر كدام از نهادها صالحيت هاي 
خود را دارند. طحان نظيف درباره اقدامات انجام شده براي 
آشنايي مردم با قانون اساسي گفت: قانون اساسي ميثاق 
ملي است و بايد همه مس��ووالن آن را مطالعه و در ترويج 
آن تالش كنند. در ترويج قانون اساسي زحماتي كشيده 
شده ولي كافي نيست و شوراي نگهبان هم كارهايي در 
اين خصوص انجام داده و كارگاه هايي برگزار كرده است. 
وي درباره اينكه اعضاي شوراي نگهبان براي گراني هاي 
افسارگسيخته چه اقداماتي مي كنند گفت: اعضاي شورا 
جزو مردم هستند و دغدغه هاي مردم را مورد توجه قرار 

مي دهيم و در چارچوب وظايف قانوني خود با ساير قوا در 
حل مشكالت كشور همكاري مي كنيم. من معتقدم حل 
مشكالت كشور جز از طريق همراهي همه مسووالن حاصل 
نمي شود. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه اخيرا آقاي حميدرضا ترقي در گفت وگويي 
اعالم كرده بود خبرنگاران نبايد نظر مراجع تقليد را درباره 
محاربه بپرسند، چه تفاوتي ميان فقهي كه شوراي نگهبان 
تعيين مي كند با فقهي كه مراجع تقليد تعيين مي كنند، 
وجود دارد؟ گفت: ش��وراي نگهب��ان در قبال اظهارنظر 
افراد مسووليتي ندارد و اگر سوال اين است كه در بررسي 
مصوبات مجلس كدام نظر مالك است، طبق قانون اساسي، 
تشخيص اين امر با فقهاي شوراي نگهبان است و اگر قانون 
مدنظر باشد در مرحله اجرا تصميم قاضي مدنظر است و اگر 
تفسير قانون عادي مدنظر باشد آنجا قانون اساسي تكليف 
كرده و تفسير قانون عادي با مجلس است. وي درباره اينكه 
شوراي نگهبان در بررسي مصوبات بودجه اي مجلس چه 
م��واردي را مورد توجه قرار خواهد داد، گفت: بودجه بايد 
چارچوب مشخصي داشته باشد و جامع و نظارت پذير باشد. 
بودجه بايد متعادل باشد و هزينه هاي و درآمدهاي دولت 
بايد با هم هم خواني داشته باشد و واقعي باشد. سخنگوي 
شوراي نگهبان درباره پژوهشكده شوراي نگهبان گفت: 
اين پژوهشكده در چند سال گذشته در قالب ها، كارگاه ها و 
دوره هاي مختلف به دنبال آشنايي همه اقشار مردم به ويژه 
جوانان با قانون اساسي كه ميثاق ملي است، بوده و است. وي 
افزود: شوراي نگهبان سال ها است داوطلبانه و بدون الزام 
قانوني مشروح مذاكرات بررسي مصوبات خود را منتشر 
كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح تشكيل 
سازمان پدافند غيرعامل نيز گفت: اين طرح دو ايراد و چند 
ابهام دارد كه براي رفع آن به مجلس بازگشت. سخنگوي 
شوراي نگهبان در خصوص اصالح قانون انتخابات و نحوه 
برگزاري انتخابات گفت: اين قوانين نيازمند اصالح هستند 
اما قانونگذار بايد اين اهتمام را داشته باشد و موضوع را در 
دس��تور كار خود قرار دهد. ارتباطات كارشناس��ي در 
حد معمول با وزارت كش��ور وجود دارد اما نسبت به 
انتخابات 1400 پيشنهاد جديدي مطرح نشده است.



گروه راه و شهرسازي|
بررس��ي روند تحوالت اقتص��ادي- اجتماعي طي 
5 دهه اخير نش��ان مي دهد، »رشد و تغيير تركيب 
جمعيت«، »وابستگي بودجه شهرداري كالن شهرها 
به س��اخت و س��از« و »جذب اثرات تورمي بيماري 
هلندي در مس��كن« از ش��اخص هاي مهم و عمده 

اثرگذار بر قيمت مسكن هستند.
به گزارش »تعادل«، طي 5 دهه اخير، وفور درآمدهاي 
نفتي، ساختار و بافت جامعه ايراني را دستخوش تغيير 
كرد. با وصول اين درآمدها، از سويي ميل به كاالهاي 
مصرفي و از س��وي ديگر، تولي��د كاالها و محصوالت 
صنعتي و نيمه صنعتي و حتي صنايع مونتاژي در كشور 
افزايش يافت. به اين ترتيب، توليدكنندگان به دنبال 
جذب نيروي كار بودند و روستاييان نيز در پي تحول 
در مالكيت زمين و پيامدهاي منفي آن، به دنبال شغل 
راهي شهرها شدند. شهرهايي كه خود تفاوت اندكي با 
روستاها داشتند. در هر صورت، محل و كانون توليد از 
روستاها به شهرها، و از دامپروري و كشاورزي به صنايع 
منتقل ش��د. اين تحوالت عظيم در نتايج سرشماري 
نفوس و مسكن منعكس شده است. بر اساس آمارهاي 
يادشده، مهاجرت روستاييان به شهرها از سال  55 تا 
سال ۹5 رشد ۳۰۰ درصدي داشته است. اين در حالي 
است كه طي اين سال ها جمعيت كشور با رشد 14۰ 
درصدي از حدود ۳5 ميليون نفر در سال 55 در اين 
روزها به بيش از 84 ميليون نفر رسيده است. تغيير 
تركيب جمعيت البته محدود به مهاجرت به شهرها 
نيس��ت، بلكه افزايش ازدواج و طالق ها و همچنين 
رواج زندگي انفرادي يا رواج مالكيت و اس��تفاده از 
اقامتگاه دوم و حتي س��وم ب��راي دهك هاي باالي 
درآمدي ني��ز در زمره اثرات تغييرات روي تقاضاي 

مسكن و در نتيجه قيمت آن به شمار مي رود.
در س��ويه ديگ��ر ماج��را، با رش��د شهرنش��يني، 
ش��هرداري هاي ناگزي��ر از يافت��ن درآمدهاي تازه 
براي س��اماندهي امور ش��هرهاي به ش��دت شلوغ، 
آلوده و سرش��ار از مسائل و ناهنجاري هاي تازه بروز 
يافته بودن��د. همزمان، مهاجران نيازمند مس��كن 
بودن��د. به اين ترتيب، ناخودآگاه، مس��كن به حلقه 
وصل شهرداري و ش��هروندان تبديل شد. به دليل 
ارزان س��ازي س��اخت خانه، و همچنين پيشرفت 
تكنولوژي ساخت س��اختمان هاي بلند، آپارتمان 
نشيني رواج يافت. با ارتفاع گرفتن ساختمان ها، اگر 
چه درآمد ش��هرداري ها از محل شهرفروشي رشد 
يافت و آنها توانستند حمل و نقل عمومي را توسعه 
دهند، اما همزمان قيمت »زمين« به ش��دت رش��د 
كرد و خود به رشد قيمت مسكن دامن زد. همزمان 
با تحوالت دنياي واقعي، در دنياي اقتصاد نيز تبديل 
دالري هاي نفتي به ريال، پايه پولي و حجم نقدينگي 
در دوري از رشد فزاينده و الينقطع گرفتار آمد و تورم 
مزمن دو رقمي به مدت 5 دهه را شكل داد. با چنين 
تورمي، نوك پيكان نقدينگي سرگردان، »مسكن« 
را نش��انه گرفت و اين كاالي مصرفي به مرور زمان 
به كااليي سرمايه اي تبديل ش��د.  اگر چه فعاليت 
مداوم و پرقدرت سه مولفه تغيير تركيب جمعيت، 
وابس��تگي ش��هرداري ها به تراكم فروشي و تبعات 

بيماري هلندي همگي اثرات مضاعفي روي قيمت 
مس��كن گذاش��ته اند، اما بي گمان، اين سه مولفه 
خود در اقتصاد نفت سوز ايران و نحوه مواجهه غلط 

دولت ها با درآمدهاي نفتي ريشه دارد.

    چند ميليون درصد رشد مسكن؟
بررسي هاي »تعادل«، نش��ان مي دهد، تحت تاثير 
اين س��ه مولفه عمده و س��اير ش��رايط و عوامل، از 
س��ال 1۳57 تا ابتداي ديماه 14۰1 قيمت مسكن 
در تهران 6 ميليون و 24۹ هزار و ۹۰۰ درصد رشد 
يافته است. بر اساس آمارهاي در دسترس، ميانگين 
قيمت يك متر مربع مسكن در سال 1۳57 حدود 
8۰۰ تومان بوده است، اين ش��اخص در پايان آذر 
سال جاري به 5۰ ميليون تومان رسيده است. به اين 
ترتيب، مشاهده مي شود كه تورم موجود در مسكن 
طي 44 سال گذشته بيش از 6 ميليون درصد بوده 
است. درصدي كه نشان دهنده سبقت تورم مسكن 
از تورم عمومي و ساير بازارهاي موازي بوده است و 
اين بازار به خوبي توانسته پناهگاهي براي نقدينگي 

سرگردان و سفته بازي و داللي باشد.

    جزييات تغييرات جمعيتي
محمدهادي منصوري، مشاور اسبق معاون رييس جمهور 
 در مورد حاشيه نشيني و مهاجرت از روستاها بيان كرد: 
در س��ال 55 با ش��روع اصالحات ارض��ي و اوج گرفتن 
مهاجرت روس��تاييان به شهرها، ۳ ميليون و 265 هزار 
خانوار در مناطق شهري و ۳ ميليون و 446 هزار خانوار 
در مناطق روس��تايي زندگي مي كردند كه بر اس��اس 
سرشماري س��ال ۹5 تعداد خانوارهاي شهري نسبت 

به خانوارهاي روستايي ۳ برابر شد و به ازاي 18 ميليون 
و 125 هزار و 488 خانوار شهري، 6 ميليون و 7۰ هزار 
خانوار در مناطق روستايي زندگي مي كنند كه اين آمار 
بيانگر رشد ۳۰۰ درصدي مهاجرت از شهرها به روستا 
اس��ت. به گزارش ايسنا، وي افزود: در حال حاضر از 84 
ميليون نفر جمعيت كشور حدود 26 درصد معادل 2۰ 
ميليون نفر را جمعيت روس��تايي و يك ميليون نفر را 
جمعيت عشايري تشكيل مي دهد و 74 درصد مابقي 
جمعيت حدود 6۹ ميليون نفر جمعيت شهري هستند.

    جمعيت ميانگين هر روستا ۳۰۰ نفر
منصوري كه در يك برنامه راديويي سخن مي گفت، در 
ادامه با تأكيد بر اينكه در حال حاضر بر اساس آمار، رقم 
ميانگين جمعيت هر روستا حدود ۳۰۰ نفر است، بيان 
كرد: 26 درصد جمعيت غيرشهري كشور در 62 هزار 
آبادي و روس��تا ساكن هستند كه از اين تعداد روستا، 
۳۹ هزار روستا جمعيت باالي 2۰ هزار نفر و 2۳ هزار 
روستا داراي كمتر از 2۰ خانوار است. وي تصريح كرد: 
روستاهاي كمتر از 2۰ خانوار به دليل نبود امكانات 
و عدم تأمين نيازهاي س��اكنين مس��تعد مهاجرت 
هستند. مشاور اسبق معاون رييس جمهور ادامه داد: 
در بازه سال هاي ۹5 تا ۹8 به دليل رشد جاذبه هاي 
گردشگري در روستاها و توسعه اقامت هاي روستايي 
و بوم گردي نيز مهاجرت معكوس رشد داشته؛ ولي با 
شيوع كرونا و تحت شعاع قرارگرفتن گردشگري اين 
رشد متوقف شد. منصوري اظهار كرد: بر اساس آمار و 
سرشماري سازمان نفوس و مسكن در سال ۹۰ براي 
اولين بار بعد از س��ال 55 مهاجرت از شهر به روستا 
منفي و مهاجرت معكوس را در كشور شاهد بوده ايم، 

به گونه اي كه در سال ۹۰ تعداد افرادي كه از شهرها 
به روستاها مهاجرت كردند 755 هزار و 564 نفر بوده 
و تعداد افرادي كه از روس��تاها به شهرها مهاجرت 
كردند 655 هزار و 251 نفر بوده است. وي با تأكيد 
بر ض��رورت ايجاد امكانات آموزش��ي و بهداش��تي 
در روس��تاها براي كاهش مهاجرت، اف��زود: رابطه 
معناداري بين سطح توسعه روستا و سطح مهاجرت 
وجود دارد و هر چه در روستاها سطح توسعه افزايش 

يابد ميزان مهاجرت به شهرها كاهش مي يابد.

    بيماري مزمن »بزرگ سري« شهري
دكتر محمود مشفق، مديرگروه جمعيت دانشگاه عالمه 
طباطبايي نيز گفت: مش��كل اساس��ي كشور در بحث 
سكونت، بيماري »ماكروسفالي يا بزرگ سري« شهري 
است. وي افزود: در اين بيماري مزمن اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي كه كشور گرفتار آن شده است، كالن شهرها 
به اندازه جمعيت، رتبه، سرمايه و امكانات خود بر فضاي 
ملي و جغرافياي كشور مسلط مي شوند و بخش اعظم 
منابع داخلي را به خود اختصاص مي دهند. مديرگروه 
جمعيت دانشگاه عالمه طباطبايي ادامه داد: در قوانين 
و برنامه هاي توسعه كشور برنامه ها و تكاليفي در مورد 
مهاجرت، انتقال پايتخت، تقويت ش��هرهاي مختلف، 
تقويت روستاها و... وجود دارد؛ ولي متأسفانه هيچ كدام 
اجرايي نشده است. مشفق تصريح كرد: در برنامه هاي 
دوم، چهارم و ششم توسعه برنامه هايي اعم از بازتوليد 
فضاي جمعيت برنامه ريزي در س��طح ملي، بررس��ي 
قابليت هاي هر منطقه، تهيه سند ملي آمايش سرزميني، 
تقويت مبادي مهاجرت و... وجود دارد كه اگر اجرايي شود 
مي توان جلوي مهاجرت از روستاها به شهرها را گرفت.
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دفاع از پرداخت 
دستمزد نجومي به يك خواننده

ش��هردار تهران در حالي كه حقوق و دستمزد يك 
م��اه كارگران كمت��ر از 1۰ ميليون تومان اس��ت و 
همچنين شهرداري تهران با انواع تنگناهاي مالي 
براي توسعه حمل و نقل عمومي و ارايه ساير خدمات 
به ش��هروندان مواجه اس��ت، از پرداخت دستمزد 
يك ميليارد و 68۰ ميليون توماني به يك خواننده 
براي اجراي يك برنامه دفاع كرد. به گزارش ايسنا، 
عليرضا زاكاني در جمع خبرنگاران، درباره قرارداد 
يك ميليارد و 6۰۰ ميليون توماني سازمان فرهنگي 
هنري شهردار تهران با يكي از خواننده ها گفت: اين 
كاري اس��ت فاخر براي حاج قاسم خوانده شده كه 
هم دكلمه بوده و هم شعر داش��ته، كار ارزشمند و 
بزرگي بوده اس��ت. او با اش��اره به بودجه شهرداري 
تهران و برنامه چهارم توس��عه گفت: برنامه را ارايه 
كرديم و ان شاءاهلل جمع بندي نهايي آن را در شورا 
انجام خواهيم داد. مقدمه بودجه آماده ش��ده و بعد 
از آماده س��ازي مقدمه در انتهاي هفته با معاونت ها 
جلسه انتهايي را برگزار مي كنيم. وي در خصوص 
ميزان بودجه نيز گفت: قطعا بيش از 6۰ هزار ميليارد 
تومان است و قرار است براي شهر اقدامي بزرگ انجام 
دهيم.  زاكاني درباره انتشار ليست امالك واگذار شده 
در شهرداري تهران گفت: مي خواهيم حق و حقوق 
ش��هر را بازگردانيم. اين امالك در گذش��ته دست 
مجموعه اي بوده اما اكنون آن را از مجموعه ها پس 
گرفته ايم. وي با تاكيد بر اينكه منعي براي انتش��ار 
ليس��ت وجود ندارد، افزود: اين ليست بايد صحت 
سنجي ش��ود. ما برخوردهاي قانوني خود را انجام 
مي دهيم و هم��واره گفته ايم بايد با گردن كلفت ها 
و قويترين ها برخورد كرد اما اينكه بخواهيم اس��م 
بياوريم را نمي توانم؛ از من ليست و اسامي افراد بزرگ 
را بخواهيد. من حق ن��دارم آبروي فردي را ببرم. در 
2۰ سال گذشته اس��امي متعددي از جمله معاون 
رييس جمهور را برده ام اما عده اي مي خواهند التهاب 
در جامعه ايجاد كنند. وي تاكيد كرد: ساليان گذشته 
در حوزه امالك واگذار شده اغماض صورت گرفته 
بود و قراردادهاي اشتباهي نوشته شده بودند. زاكاني 
تاكيد كرد: لوگوي شهروند 6۰۰ ميليارد تومان بود 
اما ۳ ميليارد تومان فروخته شد و به گونه اي فروخته 
شده بود كه مي گفتند امكان ندارد بتوان اين لوگو را 

پس گرفت اما ما اقدام كرديم و لگو را پس گرفتيم.

توسعه وسايل نقليه كوچك برقي 
در دستور كار

رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
ش��هر تهران گفت: در اين دوره اقدامات و تدابير و 
تمهيداتي براي اس��تفاده از اتوبوس برقي، تاكسي 
برقي، موتورسيكلت برقي، اسكوتر برقي و دوچرخه 
برقي و ال  آر تي در نظر گرفته شده است. به گزارش 
تس��نيم، س��يد جعفر تشكري هاش��مي؛ رييس 
كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي 
شهر تهران با توجه به بحران آلودگي هواي تهران، 
تمركز به اين پديده رو به گسترش از ابعاد و زواياي 
مختلف از جمله برقي ش��دن وسايل نقليه به ويژه 
ناوگان حمل و نقل عمومي و توسعه وسايل نقليه 
كوچك برقي را م��ورد تأكيد قرار داد و گفت: قطعًا 
يك��ي از راهكارهاي��ي كه در كاه��ش آلودگي هوا 
مي تواند موثر باشد، استفاده از وسايل نقليه برقي 
اعم از موتورس��يكلت، س��واري، اتوب��وس و حتي 
وسايل نقليه باري به جاي ناوگان آالينده و فرسوده 
شخصي، عمومي و باربري است، طبعًا وسايل حمل 
و نق��ل عمومي به دليل پيماي��ش چندين برابري 
نسبت به وسايل نقليه شخصي و تردد بسيار باالتر 
روزانه وس��ايل نقليه عمومي در مقايسه با حمل و 
نقل ش��خصي از اولويت باالتر و اهميت بيش��تري 
برخوردارند. وي با اش��اره به برنامه هاي شهرداري 
تهران تا پايان س��ال 14۰4 براي افزايش وس��ايل 
نقليه برق��ي اظهار كرد: اين برنامه ها ش��امل ورود 
اتوبوس هاي برق��ي، موتورس��يكلت هاي برقي و 
تاكسي هاي برقي و هيبريد و  نيز حمايت از بخش 
خصوصي در س��رمايه گذاري و تروي��ج اين نوع از 
وسايل خواهد بود و احجام هر يك از وسايل نقليه 
در برنامه چهار س��اله چهارم قطعي خواهد ش��د. 
تشكري هاشمي با بيان اينكه پيشنهادات شهرداري 
تهران در برنامه ارس��الي به شوراي شهر با آنچه در 
كميسيون عمران و حمل و نقل مطرح شده است، 
همسو و  هماهنگ است، تصريح كرد: در جلسات 
متعددي كه با حوزه حمل و نقل داشته ايم، تفاهم 
كامل در اين خصوص وجود دارد. عضو شوراي شهر 
تهران با اش��اره به اينكه مسير روشن و برنامه هاي 
اثربخشي براي كنترل آالينده هاي حمل و نقلي در 
برنامه چهارم شهرداري تهران در نظر گرفته شده 
است كه با تصويب نهايي نسبت به اجرايي شدن آنها 
از سوي شهرداري تهران اقدام مي شود، اظهار كرد: 
با آغاز اجراي اين برنامه از س��ال آينده، اميدواريم 
تعداد روزهاي آلوده كم ش��ده و روزهاي كمتري با 
غلظت آالينده ها مواجه باش��يم. تشكري هاشمي 
با بيان اينكه مديريت شهري در اين دوره اقدامات 
و تدابير و تمهيداتي براي استفاده از اتوبوس برقي، 
تاكسي برقي، موتورسيكلت برقي، اسكوتر برقي و 
دوچرخه برقي و ال  آر تي در نظر گرفته است، اضافه 
كرد: اين موضوع در برنامه هاي مصوب سال جاري 
و همين طور برنامه چهار ساله شهرداري تهران كه 
در سير مراحل تصويب ش��وراي شهر قرار دارد، به 
عنوان يك رويكرد اساسي و مهم، مورد توجه قرار 
گرفته است. وي با اشاره به اينكه با توجه به قيمت 
حداقل دو برابري وسايل نقليه برقي نسبت به وسايل 
مشابه با س��وخت بنزين و گازوييل، ترجيح اول ما 
تأمين كسري ناوگان فعلي و به دنبال آن، جايگزيني 
تدريجي ناوگان برقي خواهد ب��ود، اظهار كرد: در 
شرايط موجود، بازسازي و نوسازي ناوگان اتوبوسي 
و ريلي از اهميت و ضرورت ويژه اي برخوردار است.

تشديد كنترل مسافران در مرزهاي 
هوايي با موج جديد كرونا

مديركل روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: مسافران بايد حتما دو دز واكسن را تزريق كرده 
باشند و تست Pcr منفي ارايه دهند. به گزارش مهر، با 
توجه به افزايش مرگ و مير كرونايي در كشورهاي چين 
و كره پروازها از اين دو كش��ور همچنان برقرار است با 
توجه به اينكه ورودي فرودگاه ها زيرنظر وزارت بهداشت 
كنترل مي شود. در اين خصوص مقام مسوول به خبرنگار 
مهر توضيح داد. ميراكبر رضوي مديركل روابط عمومي 
سازمان هواپيمايي كش��وري با توجه به افزايش مرگ 
و مير كرونا در چي��ن و كره و محدوديت پ��رواز از اين 
دو كش��ور به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر هيچ 
دستورالعملي به سازمان هواپيمايي ابالغ نشده است و 
همان دستورالعمل هاي سابق اعمال مي شود. وي افزود: 
در دستورالعمل كلي آمده كه مسافران بايد دو دز واكسن 
را تزريق كرده باشد و همچنين اگر واكسن نزده باشند 
بايد تست Pcr منفي باشد و اين تست 72 ساعت قبل 
بايد گرفته شده باشد در نهايت ماموران وزارت بهداشت 
نيز چكاپ نهايي را انجام مي دهند. اين مقام مسوول 
بيان كرد: پروازها مانند روال سابق اعمال مي شود 

فقط مراقبت ها طبق دستورالعمل اعمال مي شود.

اسفند ۱۴۰۰
نقطه آرامش بازار مسكن

آمار پنج سال گذشته نشان مي دهد كه بازار مسكن 
ش��هرتهران آبان 1۳۹۹ باالترين و اسفند 14۰۰ 
پايين ترين ميزان تورم نقطه به نقطه را تجربه كرده 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، آمارها گوياي آن است 
كه در دوره اخير نوس��ان بازار مسكن شهر تهران 
كه از اوايل س��ال 1۳۹7 آغاز شده، قيمت مسكن 
در ارديبهش��ت 1۳۹8 اولين قله  قيمتي را با 112 
درصد رش��د نقطه به نقطه تجربه كرده و س��پس 
مسير كاهشي به خود گرفته اس��ت. مجددا روند 
افزايش قيمت ها از خرداد 1۳۹۹ كليد خورده و آبان 
همان سال ركورد رشد نقطه به نقطه با 118 درصد 
كه باالترين ميزان افزايش قيمت در 57 ماه گذشته 
)فروردين 1۳۹7 تاكنون( بوده به ثبت رسيده است. 
طبق آمار بانك مركزي، كمتري��ن ميزان تورم در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن هم به اسفند 
14۰۰ مربوط مي شود كه تورم نقطه به نقطه بازار 
مسكن ش��هر تهران به 16 درصد رسيد. هفت ماه 
قبل از آن يعني م��رداد 14۰۰ قانون جهش توليد 
و تامين مسكن به تصويب رسيد و پس از آن دولت 
سيزدهم پروژه نهضت ملي مسكن را آغاز كرد. به 
نظر مي رسد بخشي از آرامش بازار مسكن در اواخر 
سال 14۰۰ متاثر از برنامه ساخت يك ميليون خانه 
در س��ال باش��د. در ادامه مجددا بازار مسكن شهر 
ته��ران روند صعودي به خود گرفت��ه و پس از طي 
نوساناتي در آذر 14۰1 تورم نقطه به نقطه مسكن 
پايتخت در آذر 14۰1 به 47.5 درصد رسيده است. 
به اعتقاد كارشناسان، نوس��انات بازارهاي موازي، 
تورم عمومي و انتظارات تورمي از مهم ترين عوامل 
اثرگذار بر نوسانات بازار مسكن است. اسفند 14۰۰ 
كه بازار مسكن با رشد 16 درصدي به آرامش نسبي 
رسيده بود نرخ تورم نقطه به نقطه كاالها و خدمات 
۳4 درصد بود. اما به تدريج با افزايش نرخ تورم، بازار 
مسكن نيز روند افزايشي يافت. در حال حاضر نرخ 
تورم نقطه به نقطه كااله��ا و خدمات 48.5 درصد 

و تورم بازار مسكن شهر تهران 47.5 درصد است.

مهاجرت از روستا به شهر از سال 55 تا 95، رشد 300 درصدي داشته است

پشت پرده 5 دهه تورم مسكن

روسيه تبعيض در پهلودهي به كشتي هاي ايران را تكذيب كرد

مصايب صادرات كاال از درياي خزر
گروه راه و شهرسازي|

اگر چه طي ماه هاي اخير اظهارات مثبت متعددي 
هم از سوي مسووالن ايران و هم از سوي مسووالن 
روسي مبني بر لزوم تقويت كريدور شمال- جنوب 
شنيده ايم، اما به نظر مي رسد، اين كريدور حتي در 
همين حالت نيمه تكميل خود با مشكالت متعددي 
از جمله كمب��ود ناوگان درياي��ي و عدم هماهنگي 
طرف هاي روس��ي مواجه اس��ت.  در همين رابطه، 
علي اكبر صفايي، رييس سازمان بنادر و دريانوردي 
درباره رفتار مس��ووالن بندر آس��تاراخان در مقابل 
پذيرش كش��تي هاي ايراني و ترجيح روس ها براي 
جابه جايي بار ايران با ن��اوگان خود تاكيد كرد: اين 
موضوع را از معاون وزير حمل و نقل روسيه پيگيري 
كردم و در جلسات آينده هم مطرح خواهيم كرد اما 

روس ها اين موضوع را به شدت تكذيب مي كنند.
در همين حال، جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت 
س��ازمان راهداري درب��اره ترافي��ك كاميون ها در 
مرزهاي آبي اظهار كرد: مهم ترين مش��كل كمبود 
ناوگان دريايي است و صاحب بار كشتي براي انتقال 
كاال پيدا نمي كند. از سوي ديگر كرايه حمل دريايي 
از هر تن 2۰ تا ۳۰ دالر به حدود 12۰ دالر رسيده و 
بسيار افزايش يافته و حمل دريايي براي صاحب كاال 
نمي صرفد اما با همين كرايه هاي گران هم صاحب 

بار كشتي براي انتقال كاال پيدا نمي كند.

   انباشت كاال در بنادر شمالي كشور
صفاي��ي در گفت وگو با ايلنا درب��اره وضعيت بنادر 
ش��مالي و انباش��ت كاال در اين بنادر اظهار كرد: در 
بن��ادر ش��مالي ظرفيت هايي را مهي��ا كرديم البته 
مش��كالتي در بخش تجهيزات بندر وجود داش��ت 
كه در ح��ال رفع اين مش��كالت هس��تيم. يكي از 
محدوديت هاي ما در درياي خزر، كمبود كش��تي 
بود. براي اينكه كش��تي ها به ميزان مناسب در خزر 
تردد داشته باش��ند، اقداماتي براي افزايش ناوگان 
انجام شد. وي ادامه داد: بار مازادي كه در حوزه خزر 
وجود دارد چه صادرات به روسيه چه كاالهاي روسيه 

براي واردات كه عمدتا از كاالهاي اساسي هستند، 
در روند و فراين��د جابه جايي قرار دارند. تمام كاالها 
چه كاالهايي كه از روسيه در پروسه تجارت خارجه 
اين كشور بايد به صورت ترانزيت از سرزمين ما عبور 
كند و چه س��اير كاالها در ايران به مقصد روسيه در 

حال جابه جايي هستند.
مع��اون وزير راه وشهرس��ازي با اش��اره ب��ه افزايش 
ناوگان خزر گفت: براي تامين 8 فروند كش��تي باري 
سرمايه گذاري و اين تعداد كش��تي تامين شده  اند و 
عالوه بر اين، چندين فروند كشتي هم خريداري شده 
و در دس��ت انتقال است و بعد از اينكه رودخانه ولگا از 
حالت يخ زدگي خارج شد يعني احتماال ارديبهشت 
ماه، انتقال كشتي هاي جديد انجام خواهد شد.صفايي 
اف��زود: 4 فروند هم در حال س��اخت داري��م و به اين 
ترتيب تعدادي كشتي وارد درياي خزر مي شوند كه در 
امتداد اين برنامه ها، كشتي سازي خزر و گردشگري 

و مسافرت هاي دريايي در خزر را هم دنبال مي كنيم.
رييس س��ازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به اين 
تجارت دريايي با روسيه بعد از آغاز جنگ اين كشور 
با اوكراين از مسير ايران افزايش نيافته و روسيه تنها 
يك درص��د تجارت دريايي خ��ود را به منطقه خزر 
اختصاص داده كه گفته مي ش��ود كه يكي از داليل 
اين روند ناكافي بودن زيرساخت هاي بنادر شمالي 
و ناوگان دريايي در خزر ب��وده، اظهار كرد: در خزر 
ميزان جابه جايي كااله��اي صادراتي افزايش پيدا 
كرده و كاالهاي وارداتي هم از روسيه به ايران افزايش 
يافته اس��ت به طوري كه در بندر انزلي در حالي كه 
حدود 6 ماه گذشته با رشد منفي 45 درصدي مواجه 
بوديم، امروز كه با شما صحبت مي كنم اين عدد به 
رش��د منفي 1.5 درصد رسيده  و اميدواريم تا پايان 

سال مثبت هم شود.
وي درباره مشكالت ناوگان ايراني در بندر آستاراخان 
روسيه و همچنين يخ زدگي مس��ير ولگا و نامناسب 
نبودن شرايط بندر ساليانكا براي پذيرش كشتي هاي  
ايراني و اينكه چرا در اين شرايط شركت هاي كشتيراني 
بنادري مانند عليا را براي انتقال كاال استفاده نمي كنند، 

گفت: تردد كشتي ها از سوي شركت هاي كشتيراني 
چه كش��تيراني خزر و چه ساير ش��ركت ها با نظارت 
س��ازمان بنادر انجام مي شود و ش��ركت كشتيراني 
جمهوري اس��المي اي��ران چه يك ش��ركت دولتي 
محسوب ش��ود و چه ش��ركت خصوصي؛ سازمان به 
عملكرد اي��ن مجموعه ورود مي كن��د. اما بايد توجه 
داشت كه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در اين 
منطقه حدود 28 فروند كش��تي دارد حال اينكه در 
خزر 5۳ فروند كشتي در حال فعاليت هستند كه با 8 
فروند كشتي جديد تعداد ناوگان فعال در اين حوزه به 
61 فروند مي رسد كه بخش عمده اي از اين كشتي ها 

در اختيار بخش خصوصي هستند. 

   تشريح داليل ترافيك كاميون ها
در مرز آستارا

ج��واد هدايتي، مدي��ركل دفتر ترانزيت س��ازمان 
راهداري نيز درب��اره صف كاميون ه��اي حامل بار 
فسادپذير در مرز آستارا اظهار داشت: از دو ماه قبل از 
ژانويه و فصل پيك، اوج تردد بار از مسير پايانه مرزي 
آستارا آغاز مي شود و معموال تا پايان اسفندماه اين 
افزايش ميزان تردد كاميون ها در اين مس��ير ادامه 
دارد و اتفاقات چند س��ال گذشته به افزايش تقاضا 

براي عبور از اين مسير اضافه كرده است.
وي ادامه داد: با توجه به موافقت نامه تجاري اوراسيا 
كه به تس��هيل تجارت كمك مي كن��د روند تجارت 
و ارتباطات تجاري بين اوراس��يا و روسيه رو به رشد 
بوده و همچنين يكي از پيامد هاي جنگ بين روسيه 
و اوكراين افزايش مبادالت بي��ن ايران و اين منطقه 
بوده ك��ه همين عوامل باعث افزاي��ش تقاضا و تردد 
كاميون ها دراين مسير شده   است. البته با توجه به اين 
شرايط پيش بيني هايي براي تسهيل تردد كاميون ها 
در ماه هاي پيك داشتيم و اجراي تمهيداتي را پيگيري 
مي كنيم. مديركل دفتر ترانزيت س��ازمان راهداري 
گفت: از س��وي ديگر موضوع اين اس��ت ك��ه پايانه 
مرزي آستارا در داخل ش��هر آستارا است و اين صف 
كاميوني معضالت ترافيكي براي س��اكنان اين شهر 

هم ايجاد مي كند و اين توفق��ات باعث آزار ترافيكي 
ساكنان مي شود. هدايتي با تاكيد بر اينكه 5۰ درصد 
داليل ترافيك كاميون ها به مسائل موجود در طرف 
ايران و 5۰ درصد هم به مشكالت مرزي طرف مقابل 
برمي گردد، اظهار داش��ت: اگر هيچ مانعي در طرف 
ايران براي تردد كاميون ها وجود نداشته باشد موضوع 
اين اس��ت كه پايانه مرزي طرف مقابل هم بايد توان 
پذيرش كاميون هاي خروجي را داشته باشد. از اين رو 
هر دو طرف در شرايط پيك به دنبال انجام اقدامات 
مضاعفي براي تس��هيل تردد كاميون ها هستند و 
مسائلي كه مانع از تسهيل تردد و تردد روان مي شود 
را از دست اندركاران از جمله رانندگان، شركت هاي 
حمل و نقل، مقامات اس��تاني و ط��رف مقابل و از 
مجراهاي ديپلماتيك مانند س��فارت ايران و رايزن 
اقتصادي در آذربايجان را به طور مس��تمر بررسي و 
پيگيري مي كنيم و بخش قابل توجهي از مسائل و 

مشكالت شناسايي و برطرف شده اند.

خانم لیلی سلیمی برابر وکالتنامه بشماره 32997  مورخ  1401/10/14 تنظیمی 
دفتر اس�ناد 173 کرمانش�اه به وکالت از آقای منصور غالمی طبق درخواست 
وارده به شماره 35130 مورخ  1401/09/29  و با تقدیم دو برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده به شماره 13965  مورخ تنظیمی دفتر اسناد رسمی 140 کرمانشاه 
مدعی اس�ت که س�ند مالکیت ش�ش دانگ پالک 17459  فرعی از 93 اصلی 
بخش یک حومه کرمانش�اه در صفحه 8 دفتر 1/26 بشماره ثبت  3853  به نام 
محمد اسمعیل عباس�ی ثبت گردیده و سپس برابر سند قطعی بشماره 19815 
- مورخ 1396/02/14 - تنظیمی دفتر 144 کرمانش�اه به منصور غالمی ثبت و 
منتقل گردیده و س�ند مالکیت به شماره س�ریال  61772 ب 94 به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است ، مراتب طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت در نزد خود- می باشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب 
را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
رونوشت: جهت اطالع و اقدام به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(

آگهی فقدان سند مالکيت

علیرضا محمدیان
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

2571/م الف/12
1401/10/17

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

اما و اگرهاي ورود
بخش خصوصي به مسكن دولتي

عضو هيات مديره كانون انبوه سازان با بيان اينكه وزارت 
راه و شهرس��ازي تاكنون برنامه اي ب��راي ورود بخش 
خصوصي به طرح مسكن ملي نداشته است، گفت: در 
حال حاضر تنها راه حل پيش رو دولت براي س��اخت 
پروژه مسكن ملي مهيا كردن شرايط مناسب براي ورود 
بخش خصوصي به اين طرح است. فرشيد پورحاجت 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: بخش خصوصي در 
حال حاضر تمايل چنداني براي ورود به پروژه نهضت 
ملي مسكن ندارد ولي اگر شرايط مساعد شود حتما در 
اين حوزه ورود خواهد كرد. وي افزود: بخش خصوصي 
هم توان، هم بضاعت و هم تخصص ورود به پروژه هاي 
مس��كن ملي را دارد اما تاكنون وزارت راه و شهرسازي 
برنامه اي براي ورود بخش خصوصي نداشته است و فقط 
در تالش است تا با برنامه هاي دستوري اين پروژه را پيش 
ببرند. عضو هيات مديره كانون انبوه سازان گفت: براي 
مثال دولت و وزارت راه و شهرس��ازي بايد قيمت هايي 
را كه براي س��اخت و اجراي پروژه مسكن ملي مطرح 
مي كنند با ساختار توليد كشور همخواني داشته باشد 
تا بخش خصوصي براي ورود به اين حوزه ترغيب شود.



ادامه از صفحه اول|
مش��كل خودروس��ازان و جهش قيمتي از سال ۹۱ 
و با افزايش تحريم ها عليه كش��ور ش��روع شد و در 
الگ��وي تحريمي طراحان، يك��ي از صنايع محوري 
همين صنعت بود.  تا قبل از س��ال ۹۱ شركت هاي 
خودروسازي با س��ودآوري مناسب در فصل مجامع 
س��ود خوبي تقس��يم مي كردند و عرضه خودرو در 
بازار نيز در تعادل نسبي با تقاضا قرار داشت.  واردات 
خ��ودروي خارجي نيز با نظم خاصي و البته همراه با 

انتقادهايي صورت مي گرفت.
بعد از س��ال ۹۱ رش��د نرخ دالر و جهش هزينه هاي 
تولي��د همراه با س��ختي واردات قطع��ات مورد نياز 
در كنار نقش آفريني هاي معي��وب دولتي در اركان 

مديريت اين صنعت به معضلي جدي تبديل شد. 
افزاي��ش هزينه هاي توليد با گس��ترش هزينه هاي 
اداري و هزينه هاي سنگين مالي، صورت هاي مالي 

شركت هاي خودروساز را دگرگون و زيان ده كرد. 
كاهش جريان نقدينگي كه عام��ل موثر در توليد و 
بهبود عملكرد شركت ها است ميزان توليد و عرضه را 
كاهش داد، بار مالي تامين مالي از طريق نظام بانكي 
اين س��اختار را معيوب تر كرد و ساختار سهامداري 
تودرتوي اين صنعت به حيف و ميل بيش��تر منابع 
انجامي��د. همچنين قيمت گذاري دس��توري نيز به 
پاشنه آشيل خودروسازها تبديل شد، دولت و شوراي 
رقابت براي حفظ وجهه و جل��ب رضايت عمومي و 
فرار از پاسخ دقيق به علت ها با تحميل زيان و شروع 
التاري، عم��ا فرهنگ غلط��ي را تعميق كردند كه 
بسياري از افراد به جاي اشتغال در حرفه هاي توليدي 
و خدماتي به انتخاب س��بكي تح��ت عنوان داللي و 

تعريف عجيب آن به عنوان شغل مبادرت كردند.
داللي به شكل هاي مختلف وجود دارد و مذموم ترين 
آن ورود به بازارهايي مصرفي است كه با عدم تعادل 
عرضه و تقاضا مواجه است، به ويژه اينكه يكي از داليل 
عدم تعادل ياد شده ناشي از كمبود نقدينگي و دوره 
طوالني چرخه نقدينگي در صنعت مذكور اس��ت. با 
راه اندازي التاري خودرو، ثروت هاي عظيم بادآورده به 
كام دالالن و از جيب جامعه ميليوني و مصرف كننده 
جابه جا ش��د. همچنين حجم ثبت نام در التاري ياد 
شده كه با وجود ش��رايط سختگيرانه چند ميليوني 
ب��ود و با تقاض��اي واقعي همخواني نداش��ت و خود 
نش��ان دهنده به جريان افتادن جريان كدملي هاي 

اجاره اي بود. 
ب��ا عرضه خودرو در بورس كاال ش��رايط به نحو قابل 
توجهي تغيي��ر پيدا كرد، ديگر اس��تفاده از كد ملي 
اجاره اي به راحتي امكان پذير نشد و اين امر با بررسي 
نس��بت عرضه و تقاضا قابل مش��اهده است؛ يكي از 
علت ها، لزوم واريز وجه به حس��اب در اختيار بورس 
كاال تحت عنوان قسمتي يا كل قيمت پايه بود، چون 
حس��اب در اختيار بورس كاال به نام دارنده حساب 

است، همچنين در صورت عدم خريد برگشت پول 
به حساب شخصي خود فرد است و اين مساله براي 
دالالن بسيار پرريس��ك هست كه يكي از علت هاي 
مخالفت و بهانه هاي بني اسراييلي دالالن عليه بورس 

كاال همين مورد است. 
عرضه در ب��ورس كاال كه عما ب��ه تقاضاي واقعي 
جامعه پاسخ مي دهد باعث كنترل هيجانات قيمتي 
ش��د و مابه التف��اوت قيمت عرضه ش��ده با قيمت 
دستوري و كارخانه به حساب خودروساز و در واقع 
سهامداران ميليوني آنها اعم از سهام عدالت و دولت 
و بخش خصوصي واريز مي ش��ود، همان بخشي از 
جامعه كه بجاي درگير كردن سرمايه خود در داللي 
و احت��كار، نقدينگي خود را صرف توليد و توس��عه 
صنعت مي كند و سال ها متضرر قيمت گذاري هاي 
دولتي بوده اس��ت؛ اما همچون س��ال هاي قبل در 
مقاطعي مانند يك ماه گذش��ته شاهد جهش دالر 
داخل��ي بوديم كه بافاصله عموم را به تاطم حفظ 
ارزش س��رمايه در برابر تورم وا م��ي دارد و در اين 
مس��ير همه بازارها اعم از ملك، خودرو طا و غيره 

در نورديده مي شود. 
اين جهش دالر كه به صورت تصادفي با عرضه خودرو 
در بورس كاال تقارن پيدا كرده، ملعبه اي براي مغلطه 
و فريب اذهان شده و به جاي تعريف علت هاي اصلي؛ 
همچون نبود تعادل عرضه و تقاضا و تقاضاي انباشته 
و افزاي��ش بهاي تمام ش��ده و رش��د دالر و تورم، به 

علت سازي مي پردازند !
س��وال اصل��ي كه پي��ش مي آي��د اين اس��ت؛ چرا 
خودروسازان كه داراي جامعه سهامداري گسترده 
و ذي نفعان بس��يار اس��ت به س��يبل دالالن تبديل 
ش��ده اس��ت؛ چرا از تورم خيره كننده بازار ملك يا 
جهش قيمتي س��اير وس��ايل حمل و نقل همچون 
موتورسيكلت يا دوچرخه و غيره صحبت نمي شود؟! 
عامل اصلي از بين رفتن مكانيس��م بس��يار ساده و 
س��ودهاي نجومي بود كه جي��ب دالالن را مملو از 
پول هاي بادآورده كرده بود، اگر مكانيسم التاري در 
بازارهاي ديگر هم راه اندازي مي ش��د قطعا آنجا هم 
صداي دالالن و مخالفان شفافيت باال مي رفت؛ كما 
اينكه مالي��ات cgt نيز از االن و در مراحل اوليه خود 

داد بسياري از دالالن را درآورده است.

    زورآزمايي بورس كاال و قيمت خودرو
محمد حسين شهيدزاده
كارش�ناس ارش�د بازار 

سرمايه: 
افزاي��ش قيم��ت دالر اين 
روزه��ا ب��ه دغدغ��ه اصلي 
بسياري از توليدكنندگان 
تبديل ش��ده است؛ چراكه 
قيمت تمام ش��ده توليد كه بخشي از آن مواد اوليه 

وابسته به قيمت ارز است، تاثيرپذير از آن است. در 
اين بي��ن، خودرو بيش از هم��ه كاال ها  مورد توجه 
قرار گرفته؛ چراكه سياست حمايتي دولت از قيمت 
مصرف كننده حاشيه سود بنگاه را كم و حاشيه سود 
س��وداگران را حداكثر مي سازد. همچنين مكانيزم 
عرضه و تقاضا سبب مي شود تا اختاف زيادي بين 
قيمت واقعي بازار و قيمت هاي دستوري ايجاد شود. 
نفس دخالت يا حمايت دولت در قيمت ها توس��ط 
اقتصاددانان مورد تاييد اس��ت، اما س��وال اساسي 
نحوه ورود و ميزان اثر تصميمات دولت نيز بس��يار 

اثرگذار است.
دولت به جاي سياس��ت گذاري و اصاحات اساسي 
و اصولي با عرضه قطره چكاني خودرو در بورس كاال 
شرايطي را براي سوداگران به وجود آورده است تا از 
افت قيمت بازار خودرو جلوگي��ري كنند. از طرفي 
عرضه كم خودرو در بورس كاال باعث مي ش��ود تا با 
ثبت س��فارش هاي با قيمت باالت��ر، اقدام به كنترل 
قيمت بازار داشته باشند؛ به عاوه بايد توجه داشت 
كه باتوجه ب��ه تاثيرپذيري ذاتي قيم��ت كاالها در 
اقتصاد اي��ران از نرخ دالر، افزاي��ش قيمت خودرو و 
ديگر كاالهاي مصرفي اجتناب ناپذير است.  خودرو 
نيز به دليل تاثيرپذيري و چسبندگي به نرخ ارز كاالي 
جايگزين سرمايه اي براي دالر نيز در بازار ايران است؛ 
بنابراين به دولت پيش��نهاد مي شود به جاي تعيين 
نرخ هاي دس��توري براي كارخانجات تاش خود را 
در جهت اصاحات اثرگذار نظير تقويت و حكمراني 
ريال و همچنين افزايش توليد ناخالص ملي به عنوان 

پشتوانه دولت كند.

    خداحافظي با رانت و داللي
 حميدرضا جيهاني 

كارش�ناس بازارسرمايه: 
موض��وع افزاي��ش قيمت 
خودرو در م��اه اخير براي 
هم��ه م��ردم و فع��االن 
اقتصادي م��ورد توجه قرار 
گرفت و از آن سوال دارند، 
قاعدت��ا باتوجه ب��ه اينكه بحث عرض��ه خودرو در 
بورس كاال اقدامي نوين اس��ت و قيمت هاي فروش 
كارخانه ها را كمي باالتر برده است؛ بعضي افراد كه 
مخالف ش��فافيت هستند و فلش گراني را به سمت 
بورس كاال گذاشته اند؛ در اين باره بايد به چند نكته 
اشاره كرد، نخست اينكه بازار خودرو و خريد آن در 
همه دنيا يك بحث مصرفي است؛ چون تورم ساير 
كشورها بسيار پايين است كه البته چند سال اخير 
ك��ه در اروپا هم نرخ تورم افزاي��ش يافته خودرو به 
عنوان كاالي س��رمايه اي در حال پيشرفت است و 
فروش خودرو ها براي يك سال بعد هم انجام شده 
و كارخانه ها خودرويي نداش��تند، اما درباره كشور 

ما، خ��ودرو باتوجه به اينكه معامات راحتي دارد و 
با روندهاي جهشي تورم نوسان قيمت پيدا مي كند 
و از جمله كاالهاي سفته بازانه در كشور است؛ پس 
افراد به سمت و س��وي خريد براي پوشش ريسك 
دارايي هاي خود رفتند، در سيكل هاي قبلي تورمي 
هم س��رعت حركت گراني خودرو بيش��تر از ديگر 

كاالها بوده است.
 نكته ديگر اينكه اگر نس��بت رش��د قيمت دالر در 
فصل اخير با افزايش قيمت خود و در سال هاي اخير 
را نس��بت بندي كنيم با سال هاي گذشته اتفاقا بايد 
بگوييم خودرو رش��د آنچناني و تورم چش��مگيري 
نداشته است؛ بايد بازارهاي س��فته بازي را از طريق 
ابزارهاي نظارت��ي كنترل كنيم ك��ه مهم ترين آن 
موضوع عايدي بر س��رمايه اس��ت كه مي توانند در 
كنار هوشمند سازي بانك هاي اطاعاتي كشور يك 
پكيجي ايجاد كنند كه فضاي س��فته بازي در حوزه 
خودرو را بشكند و به سمت و سوي كاالي مصرفي با 
دوام ببرد، يك نكته بسيار مهم اين است كه از طريق 
بورس كاال التاري و قرعه كش��ي خودرو و برداش��ته 
مي شود و با شفافيت كامل معامات دنبال مي شود؛ 
از طرف��ي مابه التفاوتي كه از طريق قرعه كش��ي در 
جيب دالالني كه كارت ملي از مردم اجاره مي كردند، 
مستقيما وارد جيب خودروسازان و سهامداران آنها 
مي شود، همچنين ظرفيتي كه از طريق بورس كاال 
ايجاد شده، مصرف كنندگان واقعي حدود ۲۰ درصد 
پايين تر از قيمت بازار داخلي مي توانند خودرو مورد 
نظر را در يك رقابت س��الم با قيمت مش��خص تهيه 
كنن��د و از اين طري��ق هزينه هاي دول��ت پرداخت 
مي ش��ود؛ همچنين تضامين الزم هم اجرا مي شود، 
يعني تضمين هايي كه بورس كاال به خودرو س��ازان 
داده انجام مي ش��ود و خودرو سازان تعهدات خود را 
در نظر مي گيرند؛ در حقيقت يك بازي برد- برد بين 
فروشنده و خريدار اتفاق مي افتد؛ چون هزينه هايي 
كه توس��ط بورس كاال به عن��وان كارمزد معامات 
اخذ مي شود، بسيار بس��يار ناچيز تر از ارقامي است 
ك��ه دالالن و نمايش��گاه داران بازار خ��ودرو از افراد 
مي گيرند، اينها از جمله ظرفيت هاي صنعت خودرو 
براي سرمايه گذاران و سهامداران خودرو كه هميشه 

در زيان بودند، است.
هميشه عنوان مي شده كه چون خودرو داخلي رقابت 
ندارد منجر به عدم افزايش كيفيت آن مي شود، اما با 
ظرفيت هاي ايجاد شده مي توان شاهد رشد كيفيت 
خودرو هم بودن در بودجه س��ال ۱۴۰۲ بخش��ي از 
درآمدهاي حاص��ل از خودروهاي وارداتي به عنوان 
هزينه خزانه دولت قرار است، واريز شود كه بسترساز  
اس��ت و  اين كار درآمد خوبي براي دولت و ظرفيت 
خوبي براي افرادي كه متقاضي خودروهاي خارجي 
هس��تند، ايجاد مي كن��د و رانت هاي ش��ركت هاي 

وارداتي يا امضاهاي طايي را از بين مي برد.

گزارش

بازار سرمايه
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»تعادل« گزارش مي دهد 
دو راهي  شاخص براي مسيريابي

چند وقتي مي شود كه شاخص كل بورس تهران وضعيت 
نوساني دارد و حتي چندين بار به محدوده يك ميليون و 6۰۰ 
هزار واحدي رسيده و دوباره بازگشته است؛ اين تغيير روند 
باعث شده كه برخي بگويند با توجه به عدم سياست گذاري 
درست مسيرشاخص مشخص نيست. سياست گذاري دقيق 
و درستي درحوزه بورس نيست و تصميمات بازارهاي موازي 
باعث مي شود كه بورس تهران نتواند مسير معقولي در پيش  
بگيرد و هر روز مس��يري جديد در پيش مي گيرد. درست 
است نبايد اقتصاد كشور را فداي بورس كرد اما حداقل بايد 
به سهامداران بازار سرمايه نيز اهميت داد و اجازه زيان بيشتر 
آنها را نداد؛ در حال حاضر شاخص رشد مي كند اما پرتفوي 
سهامداران در حال ثبت زيان روزانه است. به طور كلي اعمال 
سياست هاي درست مي تواند اعتماد سرمايه گذاران را نسبت 
به بورس افزايش دهد و در نهايت به رشد و سودآوري پرتفوي 
سرمايه گذاري در بورس كمك خواهد كرد. يكي از مهم ترين 
مشكات اين روزهاي بورس كمبود نقدينگي و اعتماد در 
بازار سرمايه است و با افزايش اعتماد ورود نقدينگي و پس 
از رشد واقعي ش��اخص را خواهيم داشت. چرا كه اكنون با 
رشد شاخص پرتفوي سرمايه گذاران تغييري نكرده است و 
احتماال با رشد واقعي شاخص سهامداران نيز به سوددهي و 
خروج از زيان برسند. حسين تقي نژاد؛ كارشناس بازار سرمايه 
نيز گفت: در هفته هاي اخير وضعيت چشم انداز اقتصادي 
چين بهبود پيدا كرده است و اكثر موسسات مالي، چشم انداز 
خود را نسبت به رشد اقتصادي چين افزايش داده اند كه اين 
افزايش رشد اقتصاد چين )GDP( مي تواند باعث افزايش 
تقاضا شود كه منجر به افزايش قيمت نفت و حتي برخي از 
كاموديتي ها مانند فلزات اساس��ي خواهد گرديد كه براي 
بورس ايران خبر خوبي مي باشد. اين تحليلگر بازار سرمايه 
با تأكيد بر اينكه شاخص تا زماني كه محدوده يك ميليون و 
۵۴۰ هزار واحدي را به سمت پايين نشكند همچنان توانايي 
رشد و شكست مقاومت يك ميليون و 6۰۰ هزار واحد تا يك 
ميليون و 6۵۰ هزار واحد را دارد، گفت: چنانچه ش��اخص 
از محدوده يك ميليون و ۵۴۰ هزار واحد به س��مت پايين 
عبور كند مي توان گفت وارد فاز ترس در بين معامله گران و 
سرمايه گذاران بورس مي شويم در غير اين صورت مي توان 
نوسان در اين محدوده را فاز اصاح زماني و جمع آوري قدرت 
براي شكس��ت محدوده يك ميلي��ون و 6۰۰ هزار واحد تا 
محدوده يك ميليون و 6۵۰ هزار واحدي در نظر گرفت. تقي 
نژاد با بيان اينكه در اين روزها با عرضه خودرو در بورس كاال 
شاهد بهبود وضعيت گروه خودروسازي و قطعات هستيم، 
تصريح كرد: با پيشتازي گروه خودروسازي، شاخص كل 
همچنان مثبت مانده و به رشد خود اميدوار است، به نظر 
مي رسد در هفته هاي آتي همچنان گروه پتروشيمي با توجه 
به نرخ دستوري ۲۸۵۰۰ تومان مورد استقبال بازار قرار نگيرد 
و گروه خودرو به ليدري و پيشتازي خود ادامه دهد، در اين 
بين تك سهم هايي كه از ارزندگي بااليي برخوردار هستند يا 
به دليل شناوري كمي كه دارند مورد سفته بازي قرار گرفته اند 
مي توانند بازدهي بسيار باالتري از بازده شاخص كل بدهند 
هر چند ورود با سرمايه باال به اين سهام پيشنهاد نمي شود 
چون بازيگران اين سهام ممكن است بعد از رشد بخواهند 
سهام خود را خالي كنند. اين كارشناس بازار سرمايه در حالي 
كه در چشم انداز بازار طي هفته هاي آتي، شكست محدوده 
يك ميليون و 6۰۰ هزار واحدي تا يك ميليون و 6۵۰ هزار 
واحدي به باال و سپس رشد تا محدوده يك ميليون و ۸۰۰ 
هزار واحدي را متصور است، خاطرنشان كرد: در صورتي كه 
شاخص بتواند به اين محدوده برسد مجدداً بايد مورد ارزيابي 
قرار گيرد، به نظر نمي رس��د كه شاخص بخواهد محدوده 
يك ميليون و ۵۴۰ هزار واحد را از دس��ت بدهد مگر اينكه 
خبر خاصي در هفته هاي آتي منتش��ر شود كه چشم انداز 
بازار را منفي كند. فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه 

درخصوص وضعيت بازار نوشت: وضعيت سياست هاي پولي 
در بازار داخلي به گونه اي است كه همچنان احتمال ركود در 
بازارهاي دارايي محتمل است. در چنين شرايطي بورس 
تهران نيز تحت تاثير سركوب نرخ ارز نيمايي و سياست هاي 
دستوري، احتماال از رشدهاي چشم نواز بازمي ماند. درحالي 
كه بازار سهام اكثر مولفه هاي الزم براي قرارگرفتن در مدار 
صعودي را در اختيار دارد، سياست هاي دستوري و دخالت 
مستقيم بانك مركزي در بازار منجر به افزايش ريسك پذيري 
در بازار سرمايه شده است. اما با توجه به اينكه پيش بيني ها از 
مقطعي بودن روند كاهشي قيمت دالر در بازار آزاد حكايت 
مي كند، روند منفي ب��ورس را مي توان مقطعي و زود گذر 
تلقي كرد. بررسي روند دادوستدهاي سهام نشان مي دهد از 
ابتداي هفته نااطميناني و ترديد در جريان معامات افزايش 
يافته است. از سوي ديگر نرخ تورم، ميزان نقدينگي و رشد 
اقتصادي با سركوب و سياست هاي چكشي بانك مركزي 
همخواني ندارد اما به نظر مي رسد بازار سهام به زودي همسو 

با انتظارات تورمي، در روند صعودي گام بردارد.
    چه خبر از معامالت بازار

شاخص كل بورس تهران در پايان معامات اولين روز كاري 
هفته شنبه، ۱۷ دي ماه با ۱۸ هزار و ۹۳۹ واحد افزايش در 
ارتفاع يك ميليون و ۵۹۸ هزار واحدي ايس��تاد. شاخص 
هم وزن با هش��ت هزار و ۹۲۴ واحد افزايش به ۴۸۲ هزار و 
۱۲۴ واحد و شاخص قيمت با پنج هزار و ۳۱۰ واحد رشد به 
۲۸6 هزار و ۸۹۰ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۱۷ هزار و 
۳۴۲ واحد و شاخص بازار دوم، ۲۷ هزار و ۴۲۳ واحد افزايش 
را ثبت كردند. ديروز در معامات بورس تهران، بيش از ۲۲ 
ميليارد و ۳۸۳ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۱۰۹ هزار و ۷۵۵ ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار و ۴۳۵ واحد، ايران 
خودرو )خودرو( با يك هزار و ۳۱۵ واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با يك هزار و ۳۰۰ واحد، معدني و صنعتي گل 
گهر )كگل( با يك هزار و ۳۰۰ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا( با يك هزار و ۲۸۵ واحد، بانك ملت 
)وبملت( با يك هزار و ۴۳ واحد و بيمه پاسارگاد )وپاسار( با 
۷۸۰ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل 
شركت سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۲۹۲ واحد، پااليش 
نفت بندرعباس )شبندر( با ۱۰۹ واحد، پتروشيمي خارك 
)شخارك( با ۷۳ واحد، پتروشيمي خراسان )خراسان( با 6۱ 
واحد و پااليش نفت تبريز )شبريز( با ۵۹ واحد تاثير منفي 
بر شاخص بورس به همراه داشت. بر پايه اين گزارش، روز 
شنبه نماد ايران خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگس��تر(، بانك تجارت 
)وتجارت(، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
بانك پاسارگاد )وپاسار( و بانك ملت )وبملت( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامات روز 
اخير صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه س��ه ميليارد و ۹۷۳ ميليون برگه سهم به ارزش ۱6 
هزار و ۱۵۵ ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص فرابورس 
نيز روز شنبه بيش از ۵۱ واحد افزايش داشت و به ۲۰ هزار 
و ۲6۷ واحد رسيد. در اين بازار بيش از پنج ميليارد و 6۱۹ 
ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات 
معامات اولين روز كاري هفته فرابورس بيش از ۳۲۲ هزار 
و ۳۳۴ نوبت بود. پليمر آرياساسول )آريا(، بانك دي )دي(، 
توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، بهمن ديزل )خديزل(، 
آهن و فوالد غدير ايرانيان )فغدير( و توسعه و عمران استان 
كرمان )كرمان( تاثير مثبت بر اين ش��اخص داشتند. در 
ادامه بيمه پاسارگاد )بپاس(، سنگ آهن گهرزمين )كگهر(، 
پااليش نفت شيراز )شراز(، تهيه و توزيع غذاي دنا آفرين 
فدك )گدنا(، پااليش نفت الوان )شاوان( و بيمه كوثر )كوثر( 

تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.

مانع بازگشت رانت به بازار خودرو شويد
فعاالن بازار س��رمايه در اين نامه  با اس��تناد به آمار رسمي 
معامات خودرو در بورس كاال، حمايت هم زمان اين اقدام 
از توليدكننده، س��هامدار و مصرف كننده را يادآور شده اند 
به طوري كه نتيجه فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ خودرو در بورس 
كاال تا نيمه دي ماه، انتقال ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سود 
از جيب دالالن به خودروساز و خريدار خودرو بوده است. متن 
نامه به شرح زير است: آيت اهلل سيدابراهيم رييسي- رياست 

محترم جمهور
حجت االسام والمسلمين محسني اژه اي- رياست محترم 

قوه قضاييه
محمدباقر قاليباف- رياست محترم مجلس شوراي اسامي

با سام و احترام
التهاب بازار خودرو به دليل اجراي سياست هاي نادرست از 
دولت هاي قبل تاكنون ادامه دارد و انواع روش ها براي سركوب 
بازار به نيت كنترل قيمت ها آزموده شده و نتيجه اي در پي 
نداشته است؛ از سپردن قيمت ها به شوراي رقابت تا شوراي 
سياس��ت گذاري اقتصادي دولت و قرعه كشي هاي عجيب 
همه اقداماتي بوده كه سياست گذار با هدف كنترل بازار به كار 
گرفته اما اين دس��ت تاش ها نه تنها به تعادل بازار كمكي 
نكرده، بلكه بر اساس اعام فعاالن صنعت خودرو رانت ۲۵۰ 
هزار ميليارد توماني ناشي از قيمت گذاري دستوري را نصيب 
ويژه خواران كرده اس��ت. همچنين طبق آمارهاي رسمي، 
پديده شوم قيمت گذاري دستوري، صنعت خودرو را با زيان 
۱۲۰ هزار ميليارد توماني مواجه س��اخته كه اين مشكات 
باعث شد تا مسير شفاف و قانوني به نام بورس كاال براي رهايي 
اين صنعت از قيمت گذاري دستوري انتخاب شود. واكاوي 
جزييات معامات ب��ورس كاال از آغاز عرضه خودرو تاكنون 
)ارديبهشت ماه تا نيمه دي ماه( حكايت از احياي سودآوري 
در صنعت خودروسازي و در مقابل حمايت از مصرف كنندگان 
نهايي دارد كه با ادامه اين روند و البته رشد عرضه خودروسازان 
در بورس كاال اين آمارها بهبود نيز خواهد يافت؛ اميد مي رود 
سياس��ت گذار با حمايت سران محترم س��ه قوه از فروش 
بدون واسطه خودرو زير نورافكن هاي بازار سرمايه حمايت 
كند. بررس��ي روند معامات خودرو در بورس كاال از ابتداي 
عرضه يعني ۲۸ ارديبهشت ماه تا ۱۵ دي ماه روند سودآوري 
خودروس��ازان و مصرف كنندگان نهايي را نشان مي دهد. 
طبق آمار در مجموع ۷ شركت خودروسازي موفق به فروش 

۲۵ هزار و ۷۴۲ دس��تگاه خودرو در بورس كاال شده اند كه با 
احتساب اختاف قيمت كارخانه با بازار آزاد، نزديك به ۷ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس 
كاال به خودروس��از، خريداران نهايي و دولت رسيده است. 
از اين ميزان ۴.۷۴ همت ناش��ي از اختاف قيمت دستوري 
كارخانه و قيمت كشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ 
همت ناشي از اختاف قيمت بازار غيررسمي و قيمت بورس 
به مصرف كننده نهايي و ۴۳۰ ميليارد تومان به عنوان درآمد 
شناس��ايي ش��ده از طريق ماليات بر ارزش افزوده به دولت 
رسيده اس��ت )نمودار شماره ۱(؛ به عبارت ديگر اگر همين 
حجم محدود خودرو در بورس كاال معامله نمي ش��د، ۷.۵ 
همت به دليل سازوكار سراسر نادرست قرعه كشي و اجبار 
خودروسازان به فروش با قيمت هاي دستوري به جيب عده اي 
واسطه روانه مي شد. به واسطه عرضه خودرو در بورس ۳.۱۱ 
هزار ميليارد تومان سود نصيب ايران خودرو شده است و سود 
حاصل از فروش محصوالت در بورس كاال براي بهمن موتور 
يك هزار ميليارد تومان، مجتمع صنعتي آرين پارس موتور 
۳۵۰ ميليارد تومان، بهمن ديزل ۹۰ ميليارد تومان، سايپا 
۹۰ ميليارد تومان و براي سيباموتور ۷۰ ميليارد تومان برآورد 
مي ش��ود. در مقابل مصرف كنندگان نيز از اين فرآيند سود 
برده اند و اين سود در خودروهاي مختلف متفاوت بوده است 
همانطور كه ذكر شد بررسي ميزان سود همه خريداران خودرو 
از بورس كاال به جز يك محصول ايران خودرو و يك محصول 
گروه بهمن كه براي نخستين بار در بورس كاال عرضه شدند 
و قيمت بازار براي آنها موجود نيست، قابل محاسبه است و 
در مجموع خريداران خ��ودرو معادل ۲ هزار و ۷۴۰ ميليارد 
تومان محصوالت مورد نيازشان را ارزان تر از بازار غيررسمي 
خريده اند. بخش زيادي از افزايش قيمت خودرو در كش��ور 
ناشي از ممنوعيت واردات تا همين چند هفته گذشته است 
كه سياست گذار در حمايت از توليد داخلي وضع كرده بود. 
همچنين به دليل محاسبه تعرفه واردات بر اساس آخرين نرخ 
ارز الجرم هزينه فرصت خريد خودرو در بازار آزاد با نرخ ارز فارغ 
از مكانيزم عرضه نوسان خواهد كرد؛ بنابراين بخشي از افزايش 
قيمت خودرو در بازار ناشي از اين مساله بوده است اما حاميان 
رانت خودرو به دليل هم زماني افزايش نرخ ارز با عرضه خودرو 
در بورس كاال طي چند هفته اخير، به اشتباه يا آگاهانه مكانيزم 

شفاف عرضه در بورس كاال را زير سوال مي برند.

»تعادل« در گفت وگو با فعالين اقتصادي و نمايندگان مجلس آثار عرضه خودرو در بورس كاال را بررسي مي كند 

استمرار عرضه ها يا خودنمايي بورس كاال؟!
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حذف رانت 7500 ميلياردي خودرو در بورس كاال
تجارتنيوز| با مصوبه قانوني شوراي عالي بورس و اوراق 
بهادار پيرامون عرضه خودرو در بورس كاال در تيرماه امسال، 
نخستين گام در راستاي كمرنگ شدن نظام قيمت گذاري 
دستوري در دستور كار قرار گرفت. اكنون با گذشت حدود 
۵ ماه از عرضه خودرو در بورس كاال، ۲۵ هزار و ٧٤٢ دستگاه 
خودرو فروخته شده است كه بررسي ميانگين قيمت كشف 
ش��ده در بورس كاال با قيمت هاي بازار آزاد نش��ان مي دهد 
۷۵۰۰ ميليارد تومان رانت به جاي دالالن به خودروسازان، 
خريداران خودرو و دولت رسيده است اما عده اي در تالش 
هستند تا اين اتفاق بزرگ را ناديده بگيرند و مجددا سيستم 
معيوب قرعه كش��ي و پرابهام بازگردد. اكنون كارشناسان 
و طيف زيادي از افكار عمومي به اين نتيجه رس��يده اند كه 
س��ازوكار بورس كاال مي تواند با ش��فافيت در بازار خودرو، 
هم نفع توليدكننده )خودروساز( و هم نفع مصرف كننده 
واقعي و نهايي )مردم( را در نظر گيرد. تداوم و افزايش عرضه 
خودرو در بورس كاال كه بس��تر شفاف معامالت شناخته 
مي ش��ود، مي تواند در همان گام  نخست، حذف رانت بازان 
و نفع توليدكننده و مصرف كننده را به دنبال داشته باشد. 
سازوكار شفاف بورس كاال در زمينه عرضه خودرو مي تواند 
تصوير شفاف و روشني در اختيار سياست گذار قرار دهد كه 
با افزايش توان سمت عرضه، بازار را به سمت تعادل بكشاند. 
با س��ود حاصل از فروش خودرو در بورس كاال، خودروساز 
مي تواند اقدام به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه و افزايش 
توليد از نظر كمي و كيفي كند. تداوم اين وضعيت مي تواند در 
نهايت بهبود كيفيت محصول خودروساز و تعادل بازار خودرو 
را در صورت سازوكارهاي افزايش عرضه و محيط رقابتي به 
دنبال داشته باشد. علي يكه فالح، عضو هيات مديره انجمن 
صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان خودرو در اين باره 
گفت: در شيوه عرضه خودرو در گذشته به صورت قرعه كشي 
يا عرضه از طريق كارخانه عرضه خودرو به قيمت كارخانه اي، 
بخشي از اين عرضه ها توسط دالالن و واسطه گران خريداري 
مي شد؛ لذا واسطه هاي خودرو با قيمت كارخانه اي خودرو 
را خريداري و به قيمت ب��اال در بازار عرضه مي كردند اما در 
ش��يوه جديد عرضه خودرو در بورس كاال، واسطه ها حذف 
شده اند و به مرور شاهد رشد عرضه ها نيز هستيم. وي افزود: 
نتيجه عرضه پرحجم خودروها در ب��ورس، تعادل بازار در 
كوتاه مدت، حذف رانت قيمتي و شفافيت اطالعات است 
تا مردم برنده اصلي باشند. احمد نعمت بخش، دبير انجمن 
خودروسازان هم در اين باره اظهار كرد: با عرضه خودرو در 
بورس كاال مانع توزيع رانت مي شويم. بدون شك استمرار 
عرضه خودرو و البته حمايت همه جانبه از اين موضوع، عالوه 
بر كاهش زيان خودروسازان، حذف رانت و احياي توليد، به 

نفع مصرف كنندگان تمام مي شود. محمدرضا نجفي منش، 
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان 
خودرو نيز گفت: عرضه خودرو در بورس كاال نه تنها مي تواند 
بخش��ي از زيان توليدكنندگان را جبران كند، بلكه به نفع 
مصرف كنندگان واقعي تمام مي شود. داليل افزايش قيمت 
خودرو در بازار آزاد اساس��ا به عوامل��ي همچون انتظارات 
تورم��ي، افزايش حجم نقدينگي و نوس��ان نرخ ارز مرتبط 
است و ارتباطي به مقوله عرضه خودرو در بورس كاال ندارد. 
وي اظهار كرد: اكنون به سبب شفافيت، كاهش سوداگري 
و ران��ت و افزايش س��وددهي خودروس��ازان و روند تعادل 
قيمت ها در بورس، عده اي كه در سيستم غيرشفاف و  رانتي 
گذشته سود مي بردند بانگ مخالفت با شفافيت معامالت سر 
مي دهند. عيسي حسين پناه، عضو هيات مديره بهمن موتور 
هم گفت: امروز و با گذشت چند مرحله از عرضه خودروها در 
بورس كاال، تمام عوامل فعال در بازار خودرو اعالم مي كنند 
كه عرضه خودرو در بورس كاال به نفع توليد، مصرف و بازار 
است زيرا با عرضه اين محصول در بورس كاال، رانت حاصل 
از تفاوت قيمت بين كارخانه و بازار آزاد به سمت توليد روانه 
شده و زماني كه پول وارد چرخه توليد شود، افزايش ظرفيت ها 
ايجاد مي شود و در نتيجه بازار نيز به سمت تعادل مي رود. وي 
اضافه كرد: عرضه خودرو در بورس كاال از دو جنبه در تعادل 
بازار خودرو اثر مثبت داشته است، يكي از نظر امكان افزايش 
ظرفيت و افزايش توليد و ديگري از جهت شفافيت معامالت 
خودرو؛ ب��ه گونه اي كه در معامالت ب��ورس كاال، خودرو با 
قيمتي عادالنه كشف مي شود و بدون دغدغه به دست مردم 
مي رس��د. عباس كريم زاده، مدير سرمايه گذاري شركت 
سرمايه گذاري آريان پارس گفت: در مجموعه ايران خودرو و 
سايپا تنها نقطه اي كه مي تواند در آينده وضعيت سودآوري 
اين دو شركت را متحول كند و بسيار به نظر من تاثيرگذار 
است، عرضه خودرو در تعداد قابل توجه در بورس كاال است. 
همين موضوع باعث مي شود قيمت هاي عرضه و قيمت هايي 
كه در فصل ها و سال هاي قبل انجام شده تفاوت چشمگيري 
داشته باشد و منجر به رشدسودآوري اين دو شركت شود. 
اكبر حامدي ميخوش، مديرعامل كارگزاري بورسيران نيز 
در اين باره گفت: قيمت گذاري دستوري، معضل بزرگي براي 
شركت هاي توليدي بوده و به نظر مي رسد با عرضه محصول ها 
در بورس كاال، بازار سرمايه كم كم از قيمت گذاري دستوري 
هم فاصله خواهد گرفت و اين هم اتفاق مثبتي براي بازار است. 
او  افزود: صنعت خودرو بيش از هر صنعت ديگري از عرضه 
محصول ها در بورس كاال منتفع شده و اگر روند عرضه خودرو 
در بورس كاال با عرضه كل توليدات ادامه داشته باشد، روزهاي 

بسيار بهتري در اين صنعت را خواهيم بود.

عرضه  بلوكي سرخابي ها به كجا  رسيد؟
حسين قربانزاده جمعه شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني 
اظهار داشت: مهم  بود كه كنترل دو باشگاه را واگذار كنيم و 
سهم دولت را به حداقل برسانيم . بعد از آن ۱۰ درصدي كه 
در فرابورس عرضه شد، مابقي سهام تا پايان سال و سال آتي 

عرضه و سهم دولت به حداقل مي رسد.
وي ادامه داد: در جلسه هيات عالي واگذاري مصوب شد كه 
۵۱ درصد از سهام استقالل و پرسپوليس به صورت سه ۱۷ 
درصد همزمان عرضه شود كه به صورت يكجا و اين اختيار به 
سازمان خصوصي سازي داده شد كه در ۱۰ روز آينده بررسي 
كارشناسي انجام مي ش��ود به جمع بندي برسيم كه كدام 
يك از اين دو حالت را اس��تفاده كنيم. اين عرضه در اواسط 
بهمن ماه خواهد بود. اين غي��ر از آن ۱۰ درصد ابتدايي بود. 
رييس سازمان خصوصي سازي گفت: معموال در واگذاري 
حصه نقدي ۳۰ درصد است اما استثنائا براي اينكه رقابت 
جذابيت داشته باشد حصه نقدي ۲۰ درصد در نظر گرفته 
شده است. مزيت ديگر اين است كه از ابتداي امسال كه حصه 
نقدي پرداخت مي ش��ود، بعد از دو سال اقساط را پرداخت 
مي كند. انتهاي ۱۴۰۳ تا ۶ س��ال آتي اقساط آغاز مي شود. 
وي افزود: ارقام را ح��دودي مي گويم. براي مثال بلوك ۱۷ 
درصدي استقالل چيزي حدود ۵۵۰ ميليارد تومان خواهد 
شد. بلوك ۱۷ درصدي پرسپوليس هم حدود ۶۵۰ ميليارد 
تومان. اي��ن اختالف هم به خاطر ارزش گ��ذاري اوليه بود. 
مثال براي استقالل ۲۰ درصدش حدود ۱۱۰ ميليارد تومان 
مي شود كه انتهاي امسال خريدار پرداخت مي كند و ديگر تا 
دو س��ال آينده چيزي پرداخت نمي كند و از سال ۱۴۰۳ تا 
۱۴۰۹ تقريبا سال ۸۵ ميليارد تومان قسط براي اين بلوك ۱۷ 
درصدي پرداخت مي كند. قربانزاده اضافه كرد: براي بلوك ۵۱ 
درصدي براي باشگاه استقالل ۲۳۰۰ ميليارد خواهد بود. ۲۰ 
درصد آن حدود ۴۵۰ الي ۴۶۰ ميليارد تومان. كه اين مبلغ 
را پايان امسال خريدار پرداخت مي كند و از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ 
خريدار ساالنه مبلغي حدود ۳۶۰ ميليارد پرداخت خواهد 
كرد. فردي كه مي آيد كنترل باشگاه را در اختيار بگيرد تنها 
در وهله اول ۴۵۰ ميليارد پرداخت مي كند. وي اضافه كرد: 
در مورد پرسپوليس هم بلوك ۱۷ درصدي كه ۶۵۰ ميليارد 
ارزش دارد، ۲۰ درصدش حدود ۱۳۰ ميليارد تومان خواهد 
بود كه اين مبلغ را انتهاي امسال پرداخت مي كند و از ابتداي 
۱۴۰۳ ساالنه حدود ۱۰۰ ميليارد تومان پرداخت مي شود. 
ارزش بلوك ۵۱ درصدي هم ۲۷۰۰ ميليارد خواهد بود كه 
۲۰ درصد آن ۵۵۰ ميليارد تومان انتهاي امسال از خريدار 
گرفته مي شود و از دو س��ال آينده اقساط آن ساالنه حدود 
۴۳۰ الي ۴۴۰ ميليارد تومان تا سال ۱۴۰۹ خواهد بود. رييس 
سازمان خصوصي س��ازي اضافه كرد: اساسا تقاضا و ديدن 
فوتبال است كه ارزش دارد. فوتبال بر خالف ديگر حوزه ها 
معدنش در خودش نهفته است. اين اتفاقي كه در ليگ رخ 
مي دهد، باشگاه هاي ما يا با خيريه اداره مي شوند يا با قرض به 
اشكال مختلف و شبه نزول و قرض هاي عجيب و غريب كه 
بعدها به پرونده هاي قضايي تبديل مي شود. يا از طريق نفت 
و گاز و مس و ... اين يعني از جايي اين پول تهيه مي ش��ود و 
در جاي ديگر خرج مي شود. وي ادامه داد: همين باشگاه هاي 
آلومينيوم، مس، فوالد، سپاهان، گل گهر، ايران خودرو، سايپا 
و ديگر شركت هايي كه تيم دارند، اينها بورسي هستند و در 
سهام ش��ناور آنها صدها هزار نفر سهم دارند. آيا اين صدها 
هزار نفر راضي هستند كه تيمي تشكيل شود و شركت براي 
آن هزين��ه كند؟ يا بايد خودش پول دربي��اورد؟ وي تاكيد 
كرد: راه دور نرويم. در سهام عدالت ۴۹ ميليون نفر سهام دار 

شركت هاي مس، فوالد، فوالد مباركه و ساير شركت هاي 
سهام عدالتي هستند كه االن تيم دارند. كجا چنين توافقي 
صورت گرفته كه اين باشگاه ها چند صد ميليارد هزينه كنند 
كه يك پنجمش از تبليغات دربيايد. قربانزاده اضافه كرد: براي 
مثال باشگاه سپاهان نود تيم دارد اما ۹۰ درصد آن براي تيم 
فوتبالش هزينه مي شود. اين باشگاه با  ۳۲۵ ميليارد تيم را 
بسته است كه تنها ۵۰ ميليارد هزينه تبليغات درمي آيد. دو 
مس داريم كه يكي از آنها حدود ۲۰۰ ميليارد تومان بسته 
شده و ديگري حدود ۲۰ ميليارد كمتر. آلومينيوم اراك هم 
۱۲۰ الي ۱۳۰ ميليارد تومان اعالم ش��د. البته برخي از اين 
هزينه ها در سايت كودال اعالم شد. همه هواداران مي توانند 
رقم ها را در سايت ببينند. ساير باشگاه هاي صنعتي را حضور 
ذهن ندارم. اعداد آن تيم ها پايين تر است. برخي ادعا مي كنند 
كه آن اصالحيه مي خورد اما دوستان مي گويند اصالحيه اي 
در كار نيست. وي با اشاره به شرايط باشگاه استقالل گفت: 
مصوبات به امضاي مديرعامل وقت باشگاه رسيده بود و آنچه 
خود او )مصطفي آجورلو( امضا كرده رعايت نش��ده است. 
استقالل اين ۲۵ درصد را توس��عه داده است. باشگاه آمده 
دوجا هزينه كرده و براي خودش استدالل كرده كه من هزينه 
دارم. براي تيم بستن و پرداخت بدهي . براي من كه مسوول 
كميته مصارف هس��تم اين حرف ها قابل پذيرش نيست. 
رييس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: استقالل ۳۵۰ 
ميليارد هزينه كرده است. ۱۰۰ ميليارد هم روي آن وام گرفته 
كه شده ۴۵۹ ميليارد تومان. روزي هم كه آجورلو رفت ۱۲۳ 
ميليارد در حساب استقالل بوده است. اين در حالي است كه 
از آن ۳۵۰ ميليارد تنها ۲۵درصد بايد كس��ر مي شد و ساير 
آن بايد در حساب باقي  مي ماند. استقالل حدود ۲۳۰ الي ۴۰ 
ميليارد تومان اضافه خرج كرده است. براي مثال ۳۰ ميليارد 
به تامين اجتماعي پرداخت شده و ۱۰ ميليارد ماليات داده 
اس��ت. من بزرگ ترين منتقد عدم رعايت كميته مصارف 
هستم. وي تاكيد كرد: ما با باشگاه استقالل طرف هستيم. 
حاال قبال آجورلو بوده و االن فتح اهلل زاده. مديريت با وزارت 
ورزش اس��ت. يك پولي در فرابورس تهيه شده و به حساب 
باشگاه آمده. كميته مصارف چارچوب را مشخص مي كند ما 
االن ضمانت اجرا را پيگيري مي كنيم. اين هزينه ها )۲۳۰ الي 
۲۴۰ ميليارد( خارج از چارچوب بوده است. قربانزاده گفت: 
استقالل با اين هزينه ليدر باالترين رقم كادرفني و بازيكنان 
در فصل جاري ش��ده است. در فصل هاي گذشته هميشه 
تيم هاي صنعتي و معدني پيشتاز بودند اما استقالل اين بار 
پيشتاز شد و اشتباه كرد. شما نمي توانيد شرايط اوضاع تان 
خوب نباشد و بوقلمون بخوريد.كسي كه هشتش گرو نهش 
اس��ت بوقلمون نمي خورد. اين اتفاق در مورد استقالل رخ 
داده. البته پرسپوليس هم مستعد اين اتفاق بود. پرسپوليس 
با اين موانع و سنگالخي كه دارد تالش مي كند شرايط فعلي 
را مديريت كند. وي ادامه داد: متاسفانه از اعضاي هيات مديره 
استقالل و پرسپوليس هيچ چيز خاصي نديديم. شما عضو 
هيات مديره هستيد. فقط به خاطر اسم و رسم و عكس و اينها 
كه نيستيد. عضو هيات مديره بايد نظارت كند و باري از دوش 
باشگاه بردارد نه اينكه خودش هر روز برگه بياورد كه پول فالن 
بدهكار را پرداخت كنيد. اگر اين اتفاق ادامه پيدا كند، اعضاي 
هيات مديره اگر منفعل باشند، حتما سه عضوشان تغيير 
مي كنند. من اين را به حميد سجادي و خاندوزي هم گفتم 
كه سه عضو مالي بيايند شرايط را رصد كنند كه مديرعامل 
راه گذش��ته را نرود. االن مردم مي توانند نظارت كنند عضو 

هيات مديره هم همين وظيفه را دارد اما شديدتر.

»تعادل« در گفت وگو با فعالين اقتصادي و نمايندگان مجلس آثار عرضه خودرو در بورس كاال را بررسي مي كند 

استمرار عرضه ها يا خودنمايي بورس كاال؟!
    عدم سراشيبي قيمت خودرو

در بورس  كاال
محسنبشردوست

مديركاالييكارگزاري
بورسيران:

اتفاقي كه پ��س از مدت ها 
ب��ازار س��رمايه و اقتصاد ما 
منتظر بود، رخ داد و چند ماه 
است كه به سرانجام رسيده؛ 
همچنين خودرو در بورس كاال عرضه و بخشي از آن 
تحويل داده ش��د. در نتيجه بايد سه رسالت در اين 
موضوع در نظر داشت كه دو مورد آن به ثمر رسيده و 
يكي از آن همچنان به سرانجام نرسيده است؛ نخست 
كوتاه شدن دست دالل و رانت از بازار بزرگ خودرو 
كه حجم چرخش پول در آن بس��يار زياد است. دوم 
ش��فافيت معامالت در خودروهايي كه عرضه شده، 
وجود دارد؛ مشخص است كه چه ميزان مورد معامله 
قرار مي گيرد و س��ومين مورد كه بس��يار مهم است 

كه متاسفانه به نتيجه نرسيده، قيمت خودرو است.
عرضه خودرو در بورس كاال مصادف شده با افزايش 
ش��ديد نرخ دالر و جوي كه در جامعه ايجاد شد و به 
بازار خودرو هم س��رايت كرد كه ش��اهد رشد چند 
برابري ن��رخ خودرو طي چند ماه اخي��ر بوديم. بايد 
گفت عمده دليل آن رشد قيمت دالر بود و تب و تابي 
كه به بازار خودرو منتقل ش��د كه راهكار آن كنترل 
قيمت از طريق بورس كاال بود، اما متاسفانه با توجه به 
عرضه هاي كم در بورس كاال نمي توان كنترل قيمت 
داشت؛ حتي از جهتي باعث رشد قيمت هم مي شد 
و در بورس كاال رقابت به صورت حراج باز اس��ت؛ اما 
زماني مي توان گفت انتظارات ما برآورده مي شود كه 

انحصار در بخش عرضه نباشد.
 متاسفانه چه بخواهيم بپذيريم يا خير بايد گفت بازار 
خودرو از سوي عرضه در انحصار است و با عرضه هاي 
بيشتر مي شد كنترل قيمت داشته باشيم، البته كه 
براي چند هفته آينده ش��اهد عرضه هاي بيشتري 
خواهيم بود كه مي توان گفت اثرگذار است و با توجه 
به اينكه توليدات خودرو نس��بت به س��ال گذشته 
افزايش بس��ياري داش��ته، واردات خودرو را شاهد 
بوديم و با توجه به همه اين پارامترها به نظر مي رسد 
خودروس��ازان مي توانند عرضه هاي بيش��تري در 
بورس كاال داش��ته باشند و اميدواريم كه در ماه هاي 
آتي اين موضوع عملي ش��ود. نمونه بارز اين موضوع 
در عرضه خودرو ديگنيتي بهمن خودرو اتفاق افتاد 
كه دور اول عرضه بسيار محدود بود و روي تابلو تا ۲ 
ميليارد تومان هم قيمت نمايان شد، اما خوشبختانه 
آن معامله تاييد نش��د و مجددا معامله انجام شد و با 
عرضه ۴ برابري نسبت به دور اول ديديم كه قيمت ها 
حدود ۲۰ درصد كاه��ش يافت؛ پس عرضه و تقاضا 
يكي از مهم ترين اركان بازار است و زماني كه سمت 

عرضه درس��ت باشد و انحصار كاهش يابد، قيمت ها 
هم كنترل مي شود.

در بحث س��هامداري و حمايت از بازارسرمايه، بازار 
سهام رشد مختصري داشته كه سهم هاي خودرويي 
رشد بيشتري داشته و رشدي منطقي با دليل و علت 
چون شاهد افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت فروش در 
عرضه هايي كه داشتيم، بود. در موضوع التاري خريد 
خودرو كه با قيمت به طور مثال ۱۷۰ ميليون تومان 
خودرو به فروش مي رسيد، در بورس كاال با توجه به 
رقابتي كه وجود دارد، با قيمت ۴۰۰ ميليون تومان 
همان خودرو به فروش رسيده است و بخشي از اين 
مبلغ به خزانه يا ديگر جاها منتقل مي شود، اما بخش 
عمده آن نصيب خودروساز و سهامداران ميليوني آنها 
خواهد شد؛ پس مي توان گفت اتفاق مثبتي بود كه 

اميدواريم ادامه دار باشد.
البته كه جاي معامالت خودرو در بورس كاال نيست؛ 
اما به هر حال با توجه به محدوديت ها، رانت و انحصار 
سنگيني كه در خودرو سازي كشور ما وجود دارد بين 
راهكارهاي موجود، فعال بهترين است؛ به شرطي كه 
عرضه ها هم افزايش داش��ته باشد و شاهد به تعادل 
رس��يدن قيمت خودرو باشيم تا بتوان معامالت را از 
بورس كاال خارج كنيم و مانند گذشته با عرضه باال و 

كنترل قيمت معامالت انجام شود.
نكته اي كه درباره عرضه خودرو در بورس كاال وجود 
دارد، فشاري است كه در بخش كااليي به كارگزاري ها 
وارد مي ش��ود و اين مورد مس��اله اي جديدي است؛ 
چون افرادي كه خودرو خريداري مي كنند، آشنايي 
با بورس كاال ندارند و نياز اس��ت كه به هر مش��تري 
ي��ك مرتبه به  طور كامل توضيح داده ش��ود و اينكه 
فشاري كه به پرسنل كااليي كارگزاري ها ايجاد شده 
زياد اس��ت كه اميدواريم در اين زمينه هم تدبيري 

انديشيده شود.

    جايگاه خودرو در بازار سرمايه نيست
محمدمهديخانيپور

كارشناسبازارسرمايه:
در هيچ نقطه از دنيا ش��اهد 
عرضه خودرو در بورس كاال 
نيس��تيم؛ البته با توجه به 
شرايطي كه عرضه خودرو 
دركش��ور ما به وجود آورده 
و خ��ودرو را از ذات مصرفي بودن خود خارج كرده و 
به حالت سرمايه اي تبديل كرده چاره اي جز عرضه 
خودرو در بورس كاال وجود نداشت. نكته ديگر اينكه 
با بيشتر شدن عرضه ها در بورس كاال مي توانيم شاهد 
حذف دالالن و افرادي كه پول هاي س��نگيني از اين 

بازار مي گرفتند، باشيم.
درباره تاثير عرضه خ��ودرو در بورس كاال و تاثير آن 
بر قيمت ها بايد گفت موردي كه باعث رش��د قيمت 
خودرو در بازار آزاد شد، انتظارات تورمي است و اگر 
س��رمايه اي بودن خودرو اصالح ش��ود، شايد مانند 
س��اير نقاط دنيا ابتدا س��فارش خودرو انجام شود و 
س��پس توليد انجام ش��ود؛ همچنين خودروهايي 
كه ايران ديزل ه��م توليد مي كن��د، وارد عرضه در 
بورس كاال كنند كه مي تواند منجر به رش��د كيفيت 

خودروها شود.
اگر از منظر خودروس��ازان به اين م��ورد نگاه كنيم 
خودروس��ازاني كه با قيمت هاي دستوري خودرو را 
عرضه مي كردند و كفاف هزينه هاي اصلي ش��ان را 
نمي داد، به نوعي مكلف به پوشش هزينه هاي زيان بار 
بودند؛ همچنين براي آنها معادله سه سر باخت ايجاد 
ش��ده بود؛ يعني هم براي دولت، هم مصرف كننده و 
هم توليدكنن��ده؛ در نتيجه با عرضه در بورس كاال و 
آزاد ش��دن قيمت خودرو، وضعيت بهتري را شاهد 

خواهيم بود.
بايد ورود خودرو هاي واردات��ي را براي ايجاد رقابت 
ب��از كرد تا كيفيت خودرو ها بهتر ش��ود؛ در مجموع 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال هم به نفع دولت و هم 
به نفع خودروس��ازان اس��ت؛ چون خودروسازان از 
اين محل زيان انباش��ته خود را مي توانند، پوش��ش 
بدهند و اميدوارم كه خودرو س��ازان از اين فرصتي 
ايجاد شده، استفاده الزم را كنند و كيفيت خودروها 

افزايش بدهند.

    بورس كاال
 ابزاري در جهت تعديل قيمت ها

محمدرضااسالمي
مديركاالييكارگزاري

سهمآشنا:
قب��ل از صحب��ت درب��اره 
معامالت خودرو در بورس 
كاال باي��د به س��ابقه بورس 
كاال در انج��ام معامالت در 
رينگ هاي پتروش��يمي، صنعت��ي، معدني، فلزي و 
كشاورزي و... انواع قراردادهاي اوراقي و سلف موازي 
و... اش��اره كرد. بورس كاال يك بس��تر امن با هزينه 
معامالتي پايين، كشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا 
داشته كه توانسته در سال هاي متمادي خوب عمل 
كند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه قبل از ورود خود 
و به معامالت بورس كاال، تجربه بس��يار موفق روي 
عرضه س��يمان با تعداد مش��تريان باالي حقيقي و 
حقوقي داشت كه توانست بسترهاي آنالين و موارد 
ثبت سفارش، تسويه معامالت و پيگيري ساير امور 

به خوبي انجام بدهد.
معامالت خودرو و ش��فافيت اين معامالت، كش��ف 
قيمت تعادلي، كنار رفتن تقاضاهاي كاذب، تسهيل 
ب��راي مصرف كنن��دگان خودرو، ضمان��ت اجرايي 
تعهدات طرفين معام��الت، حمايت از بخش توليد، 
از جمله مواردي است كه بايد در معامالت خودرو به 
آنها توجه كرد؛ بنابراي��ن اين نوع معامالت يك بازار 
بس��يار خوب براي طرفين معامالت اس��ت. به بيان 
ديگر باي��د گفت موارد ذكر ش��ده مزاياي معامالت 

بورس كاال است.
درباره بحث قيمت ك��ه مهم ترين پارامترهاي امروز 
كشور است؛ بايد گفت قيمت در بورس كاال بر اساس 
ميزان عرضه تقاضا كشف مي شود و مصرف كنندگان، 
خري��داران، دالالن و همه افرادي ك��ه اقدام به ارايه 
قيمت در بورس كاال ب��راي خريد خودرو مي كنند؛ 
ب��ا توجه به قيمت خودرو در ب��ازار آزاد اقدام به ارايه 
قيمت مي كنند كه در بحث قيم��ت خودرو در بازار 
آزاد مباحثي چون نرخ دالر، ش��اخص هاي تورمي، 
وضعيت كلي خودرو در كش��ور و... وج��ود دارد و به 
هيچ عنوان نمي توان گفت بورس كاال موتوري براي 
افزايش قيمت در بورس كاال شده است. بورس كاال 
بازاري جهت كش��ف قيمت خودرو و تامين خودرو 
براي مصرف  كنندگان شده است و اينكه خودرو در 
بازار آزاد با قيمت هايي بر اساس، موج هاي تورمي... 
پيدا مي كنند، بورس  كاال ابزاري ش��ده براي تعديل 

قيمت ها.

    پيش شرط هاي الزم
در جهت بهبود قيمت ها 

شهرامعجمي
ش�ركت مديرعام�ل
ن�ور س�رمايهگذاري

همدانيان:
عرضه خودرو در بورس كاال 
باع��ث ش��فافيت در عرضه 
و تقاض��ا و قيمت گ��ذاري 
مي شود؛ بدين صورت كه اوال تقاضاي واقعي در اين 
بازار ش��كل گرفته كه عمدتا نياز مصرفي خريداران 
هست و خبري از سرمايه گذاري و تقاضاي سوداگرانه 
نيست. ثانيا باعث افزايش حاشيه سود خودروسازان 
و خروج يا كاهش زيان خودروس��ازان مي ش��ود كه 
افزايش تولي��د و كيفيت را در پ��ي دارد؛ همچنين 
باعث مي شود با توجه به تقاضا وعرضه واقعي شكل 
گرفته خودروهاي عرضه شده در بورس  كاال به قيمت 
مناس��ب تري از بازار باش��ند و اينكه افراد بيشتري 
از عرضه هاي ش��كل گرفته نس��بت به شرايط قبل 
)قرعه كشي( منتفع ش��وند كه اين موارد با توجه به 
مدت زمان كوتاه از ش��روع عرضه خودرو در بورس 
كاال قابل مش��اهده و راستي آزمايي اس��ت. الزم به 
ذكر اس��ت براي بهبود روند عرضه و بهبود قيمت ها 
نياز به پيش ش��رط هايي هست؛ مثال تمام توليدات 
خودروس��ازان بايد فقط و فقط از طريق بورس كاال 
انجام بگيرد و از طرف ديگر از ارايه طرح هاي تشويقي 
و طرح هاي عرضه خاص و تبصره ها جلوگيري شود 
تا سمت عرضه با مشكل مواجه نشود كه اين مورد به 
نظر مي رسد در حال حاضر باعث محدوديت در عرضه 
شده اس��ت. البته بايد توجه داشت كه راه حل اصلي 
براي رس��يدن به تعادل در بازار خودرو و همچنين 
افزايش كيفيت، ايجاد رقابت و رفع انحصار هس��ت 
كه اين مهم با كاهش تعرفه و محدوديت هاي واردات 
خودرو و به تبع آن افزايش واردات امكان پذير است.

    اقدامي برد - برد
مرتضيشهيدي

حقوقدانبازارسرمايه:
در خص��وص عرضه خودرو 
در بورس كاال هر چند بايد 
گفت كه اين محصول فاقد 
ويژگي هاي يك كاالي قابل 
پذيرش و معامله در بورس 
اس��ت، ول��ي در وضعيت موج��ود يك��ي از بهترين 
روش ه��اي مقابله با رون��ق بازارهاي س��ياه و بدون 
شفافيت است كه از دو طرف خريدار و فروشنده داراي 
منفعت هس��ت و متضرر از اين فرآيند هم دالل هاي 
في مابين توليدكننده و خري��داران خودرو بوده كه 
طبيعتا در اين شرايط بايد نسبت به معامالت خودرو 

در بورس كاال معترض باشند.
در وضعيت��ي كه مابه التفاوت قيم��ت پايه خودرو و 
قيمت مكشوفه در بورس به جيب توليدكننده مي رود 
و از طرفي ديگر هم قيمت كشف شده در بورس كاال 
كمتر از قيمت بازار ش��ده و به نفع خريدار مي شود؛ 

قطعا هر دو طرف اين بازار منتفع خواهند شد.
سفته بازي روي محصوالت و كاالهاي مورد نياز عموم 
مردم فاقد توجيه و مطلوبيت اس��ت،  اما بنا بر داليل 
ضعف كالن در اين بازار و س��ودآوري خريد و فروش 
در آن موجب سوق دادن سرمايه گذاران به اين بازار 
مصرفي و تبديل آن به يك محيط س��فته بازي شده 
اس��ت و در اين وضعيت بهتري��ن واكنش نهادهاي 
عمومي ايجاد شفافيت در اين معامالت كه منحصرا 
در بورس قابل تحقق است، مي باشد. ضمن اينكه با 
ايجاد برخي محدوديت ه��ا در بين خريداران تا حد 
امكان از ورود اشخاصي با نگاه سفته بازي جلوگيري 

به عمل مي آيد.
وضعيت مطلوب زماني پيش مي آيد كه از يك طرف 
مواجه ب��ا توليدكنندگان و فروش��ندگان متعددي 
در س��مت عرضه و از طرفي ديگر ب��ا خريداران فاقد 
محدوديت در س��مت تقاضا باشيم تا محصول مورد 
معامله در بورس كشف قيمت عادالنه و منصفانه شده 
و به بازار واقعي نيز جهت ده��ي كند و در عين حال 
از ابزارهاي مشتقه نيز مي توان در بورس بره برداري 
كرده و نياز س��فته بازي و كسب سود را به اين سمت 

سوق داده و تامين كرد.

    ضرورت دستورالعملي شفاف 
حميداسدي

حقوقدانبازارسرمايه:
يكي از موارد ش��فافيت در 
نظام اقتصادي هر كش��ور 
رقابت پذي��ري و ام��كان 
كش��ف قيمت در بازارهاي 
مال��ي اس��ت. همچني��ن 

عرضه خودرو در بورس كاال در همين راس��تا توسط 
شركت هاي سازنده و با هماهنگي اركان بازار سرمايه 
صورت گرفته اس��ت؛ آنچه به عن��وان مقرره قانوني 
در خصوص قيمت گذاري خودرو جاري مي ش��ود، 
ممنوعي��ت قيمت گذاري اين كاال توس��ط دولت به 
استناد ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي 
جديد به منظور تس��هيل اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي اس��ت. در واقع با اين مقرره 
قانوني الزم االجرا هر كااليي )به استثناي دارو( كه در 
بازار سرمايه و هر يك از بورس ها وارد شده و پذيرفته 
مي شود از قلمروي قيمت گذاري دولت خارج بوده و 

دولت از دخالت در اين موضوع منع مي شود.
ام��روز كه بورس كاال محل كش��ف قيمت و عرضه و 
خريد و فروش خودرو است، شاهد شفافيت اين امر 
و ممنوعيت مداخله دول��ت و دالالن در اين عرصه 
هس��تيم؛ همچنين نكته حائز اهميت در خصوص 
معامالت خودرو در بورس كاال لزوم تدوين مقررات 
هرچ��ه ش��فاف تر و دس��تورالعمل هاي قانوني در 

خصوص اين معامالت هستيم.
در واقع آنچه نخبگان اقتصادي از بورس كاال انتظار 
دارند ايجاد شبكه شفاف جهت كشف قيمت به ويژه 
قيمت پايه محصوالت و اعالم مصاديق دستكاري در 
خصوص تاييد يا ابطال معامالت در اين بورس است؛ 
همچنين نهادهاي روابط عمومي در بازار سرمايه بايد 
به تبلور آثار مثبت اين موضوع براي بازار س��رمايه و 
اقتصاد كشور پرداخته و اين مساله قانوني در عموم 

جامعه و نخبگان پذيرفته و اجرا شود.

    لزوم استمرار عرضه ها
عليرضاشهبازي
نمايندهمجلس:

عرضه خودرو در بورس كاال 
حركت��ي مثب��ت در جهت 
ش��فافيت و جلوگي��ري از 
داللي محس��وب مي شود. 
همان طور كه مي دانيد در 
حوزه هاي مس��كن و خودرو داللي بي��داد مي كند؛ 
بنابراين اين عرضه در بورس كاال اقدامي ارزش��مند 

است، اما استمرار آن بسيار مهم است.
با اين گونه اقدامات حداقل مي توانيم بگوييم خودروها 
به دس��ت مصرف كنندگان واقعي خواهد رس��يد و 
به نوعي دس��ت دالالن قطع خواهد شد؛ همچنين 
اميدوارم نواقص موجود در اين عرضه برطرف شود. 

الزم اس��ت خودروهاي خارجي هم وارد بورس كاال 
شوند و اميدواريم اين امر به كاهش قيمت خودروها، 
رقابت بيشتر و بهبود كيفيت خودروها سوق پيدا كند؛ 
همان طور كه مي دانيد خودروهاي داخلي از كيفيت 
پاييني برخوردارند و مردم هم ناراضي هس��تند؛ به 
همين خاطر الزم اس��ت خودروهاي خارجي هم در 

بورس كاال عرضه شوند تا رضايت مردم جلب شود.
ب��ه نظرم با عرضه خ��ودرو در ب��ورس كاال توليدات 
و واردات خودرو س��ر و س��امان داده خواهد ش��د و 
التهابات بازار خودرو كنترل مي شود؛ البته كه اعتماد 
و اطمينان در بورس هم بس��يار بس��يار مهم است و 
همان طور كه شاهد هستيد با توجه به اقدامات دولت 
گذشته، اعتماد در بازار سرمايه بسيار كاهش يافته 
ولي مي ت��وان با اقدامات مس��تمر و خردمندانه اين 

اطمينان را در مردم جلب كرد.
در نتيجه به نظ��رم اكثر نمايندگان مجلس با عرضه 
خودرو در بورس كاال موافق هستند و اين امر به توسعه 

و كيفيت بهتر خودروها خواهد انجاميد.

    ضرورت حذف قيمت گذاري دستوري
در صنايع

حسينمحمودياصل
ش�د ر ا س ش�نا ر كا

بازارسرمايه:
بدون ترديد اتفاقاتي كه در 
چند دهه اخي��ر در صنعت 
خ��ودرو و قيمت گذاري رخ 
داده است، باعث شده تا روند 
توليد اين صنعت كاهش پيدا كند كه اگر اين اتفاق در 
صنعت فوالد و پتروشيمي نيز افتاده بود و در بورس 
كاال عرضه نمي شدند، در حال حاضر شاهد آن بوديم 
كه اين بخش ها نيز با كاهش توليد روبه رو و نيازمند 
واردات بودند. بورس كاال به كشف داللي كمك و رانت 
را نيز حذف مي كند، همچنان كه بسياري از حواله ها 
در صنعت فوالد و پتروشيمي حذف شده و منابع به 
سمت توليد حركت كرده است و به عبارتي منابعي 
كه دالل ه��ا به جيب خود مي زدند ب��ه عرصه توليد 
بازگشته است؛ بنابراين در صنعت فوالد و پتروشيمي 
شاهد هستيم كه در چندين سال گذشته توليد رشد 
داشته و نقدينگي براي واحدهاي توليدي كافي بوده 
است؛ مجموع اين موارد باعث شد تا عالوه بر تقويت 
توليد و توسعه خطوط توليد بخش اعظم درآمدهاي 
ارزي كش��ور نيز بر عهده بخش فوالد و پتروشيمي 
قرار بگيرد، اما قيمت گذاري دستوري باعث شده تا 
در بخش هاي مختلف و به ويژه در بخش خودرو مازاد 

تقاضا ايجاد شود.
به طور متوس��ط نياز خودرو در كشور يك ميليون و 
۴۰۰هزار دستگاه است، در سال هاي پيش از تحريم 
خودروسازان حدودا يك و نيم ميليون خودرو توليد 
داشتند كه بخشي از آن را به نوعي با سختي و اقساط 
چند  ساله به فروش مي رساندند، اما در شرايط تحريم 
و به ويژه در شرايط قيمت گذاري دستوري توليدات 
به ش��دت كاهش پيدا كرده و دچار كمبود نقدينگي 

نيز شده اند. 
زمان��ي كه قيمت گذاري دس��توري ب��ا قيمت بازار 
بيش از ۱۵۰درصد فاصله دارد، باعث مي ش��ود كه 
مازاد تقاضا ايجاد ش��ود و اين موضوع باعث مي شود 
تا س��يگنال به دالالن برسد و قيمت ها نيز روزبه روز 

افزايش پيدا كند.



 با شروع حركات يك گروه هكري همزمان با ناآرامي ها در 
كشور بود كه ادعاي هك شدن زيرساخت هاي اينترنتي 
نهادهاي دولت��ي ايران هم بعضا مطرح ش��د. البته بعدا 
كارشناسان فني اظهار كردند آنچه آن گروه هكري انجام 
مي داد درواقع هك كردن س��ايت و دسترسي به محتوا و 
خروجي آن نبوده، بلكه ايجاد ترافيك كاذب براي اخالل در 
سرور پشتيباني كننده و درنتيجه از دسترس خارج شدن 
سايت ها بوده است؛ حمله به زيرساخت هاي شبكه هاي 
بانكي نيز تقريبًا از تابس��تان اوج گرفته اما تاكنون شبكه 
بانكي اعالم كرده اس��ت توانس��ته تمامي آن حمالت را 
كنترل كند و در روزهاي گذش��ته ه��م اخباري مبني بر 
حمله به شبكه هاي اجتماعي ايراني منتشر شد و درنهايت 
مديرعامل زيرساخت اعالم كرد اين حمله دفع شده است.
بستر مجازي اينترنت، فضاي مناسبي را براي مجرمين 
فراهم آورده است و كاربران براي آنكه سيستم و رايانه خود 
را از آسيب اين افراد محافظت كنند، بايد برخي راهكارهاي 
امنيتي را به كار ببندند. طبق آمارهاي رسمي، بدافزارها و 
حمالت فيشينگ مي توانند به طور متوسط ۲.۴ ميليون 
دالر به شركت  ها و كسب وكارها خسارت وارد كنند و اين 
رقم روز به  روز در حال افزايش اس��ت، زيرا شمار كاربران 
اينترنت نيز دايما ب��اال مي رود. در واقع رش��د روزافزون 
سايت ها و كاربران اينترنتي، پاي افراد سودجو و سارقين 
را به اين حوزه باز كرده است. كاربران ممكن است هر لحظه 
مورد حمله سايبري قرار بگيرند و اطالعات يا اموال خود را 
از دست دهند. بنابراين براي در امان ماندن از اين حمالت 
بايد راهكارهايي از قبل به كار گرفته شود تا گرفتار تله اين 
افراد سودجو نشوند. حمالت س��ايبري معموال با چهار 
روش كلي امنيت سيس��تم يا وب سايت كاربران را تحت 
تاثير قرار مي دهند. بدافزارها، آس��يب پذيري وصله هاي 
امنيتي، ترافيك غيرانساني و مهندسي اجتماعي. در اين 
روش مجرمان از طريق ايميل يا هر چيز ديگري با مخاطب 
خود ارتباط برقرار كرده و ب��ا قانوني جلوه دادن عملكرد 
خود آنها را فريب مي دهند، سپس كاربران اطالعات خود 
را در اختيار اين افراد ق��رار مي دهند، بدون آنكه از پيامد 
اين كار خود مطلع باشند. مثال مجرمي با مخاطب خود 
تماس گرفته و به او مي گويد قصد دارد كه براي سايتش 
به صورت رايگان تس��ت امنيت را انجام دهد در نتيجه به 
داده ها نياز دارد. از اين طريق كاربران مجاب مي شوند كه 
اين كار قانوني است و بهتر است داده ها در اختيار اين فرد 
قرار بگيرند. غافل از اينكه حمله سايبري صورت گرفته و 
امنيت سايت زير مي رود. اما شهريور امسال اخباري مبني 
بر هك چند سايت دولتي مانند بانك مركزي، درگاه ملي 

دولت هوشمند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر 
ش��د و برخي كاربران اعالم كرده بودند نمي توانند به اين 
سايت ها دسترسي داشته باشند. پيگيري ها در آن زمان 
نشان داده بود هكي انجام نشده بلكه سايت ها درحال به 
روزرساني بودند يا با ارس��ال حجم باالي درخواست اين 
صفحات از دسترس خارج شده  و مانع از دسترسي كاربران 
عادي شدند. پس از اين موضوع مركز ملي فضاي مجازي 
در اطالعيه اي اعالم كرد كه ادعاهاي گروه هكري موسوم 
به آنانيموس درخصوص حمالت سايبري به سايت هاي 
دولتي كشور صحت ندارد. بر اساس اين اطالعيه، گروه 
آنانيموس مدعي ش��ده بود كه برخي از س��ايت هاي 
مراكز دولتي از جمله مجلس شوراي اسالمي، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، وزارت نف��ت و اپراتور همراه 
اول را مورد حمله س��ايبري قرار داده است كه پس از 
بررسي هاي كارشناس��ي به عمل آمده، اعالم شد اين 

اخبار صحت نداشته و قويا تكذيب مي شود.

  پشت پرده گروه هكري انانيموس چه بود؟ 
كارشناسان حوزه امنيت س��ايبري در اين زمينه اعالم 
كرده اند آس��يب زيرس��اختي اتفاق نيفتاده و اصطالحا 
حمالتي كه انجام شده بود به آن حمالت ddos مي گويند. 
اين حمالت صرفا درخواست هاي بسيار زيادي به سمت 
سرورها و سايت هاي دولتي مي فرستد و سايت هاي دولتي 

چون توان پاسخگويي به اين حجم از درخواست را ندارند، 
از دسترس خارج مي شوند. اين گروه كه در اين مدت اين 
اقدامات را انجام م��ي داد، درواقع هك واقعي انجام نداده 
و صرفا يك عمليات رس��انه اي و رواني براي مردم انجام 
مي دهند. بنابراينچنين مس��اله اي س��بب مي شود كه 
گمان شود اطالعات از دسترس خارج يا منتشر شده اما 
اين اتف��اق رخ نداد و عمال با اين كار زندگي روزمره مردم 
را بهم ريخته اند زيرا با حمله به سايت ها، سرويس دهي 
به مردم را مختل مي كنند. هك كردن به صورت كلي يا 
براي باج گيري است كه اطالعات منتشر نمي شود يا براي 
درخواست هايي است كه خودشان مطرح مي كنند كه 
بالفاصله منتشر مي شود. كارشناسان بر اين باور هستند 
حتي س��ايت هايي كه گفته شده توس��ط گروه هكري 
آنانيموس هك شده اند، دوباره در دسترس قرار مي گيرند، 
پس عمال هكي انجام نشده است. در همين رابطه- عيسي 
زارع پور- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات-، با بيان اينكه 
پدافند غيرعامل در حوزه فناوري اطالعات بسيار پررنگ تر 
از ساير حوزه ها است، گفت: در اين عصر تمام زندگي مردم 
وابسته به فناوري اطالعات شده و اين نشان مي دهد كه 
حوزه كاري ما با لحظه به لحظه زندگي مردم در ارتباط 
اس��ت و لذا رعايت اصول پدافن��دي و تامين امنيت اين 
زيرساختها و اطمينان حاصل كردن از عدم آسيب پذيري 
آنها از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است. وي با اشاره 
به ناكامي حمالت سايبري متعددي كه زيرساخت هاي 
كش��ور انجام مي ش��ود، گفته بود: در بخش ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات ما هر لحظه با حمالت دش��من به 
حوزه هاي زيرساختي و پلتفرم هاي داخلي مواجه هستيم 
كه عموماً با هوشياري و تدابير بخش هاي ذيربط با ناكامي 
روبرو مي شوند. همچنين چندي پيش سردار غالمرضا 
جاللي- رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور- با بيان 
لزوم آم��وزش مديران در حوزه س��ايبري تصريح كرده 
بود: مديراني كه تداوم كاركرد دس��تگاه تحت مديريت 

آنان وابس��ته به فضاي سايبري اس��ت، بايد سواد الزم 
امنيت و پدافند سايبري را كسب كنند تا از آن براي رفع 
آسيب پذيري هاي سايبري در برابر تهديدات بهره ببرند. 

  تمركز بر امنيت سايبري، كافي نبوده است
به اعتقاد كارشناسان زماني كه زيرساخت هاي مهم يك 
كشور مورد حمله سايبري قرار مي گيرد، به اين معناست 
كه نوعي جديد از جنگ در حوزه سايبري شكل گرفته و 
اين ميان مديران و مسووالن س��ازمان ها بايد از حداقل 
اطالعات امنيت سايبري برخوردار باشند. طي سال هاي 
گذشته تمركز بر امنيت سايبري نه به اندازه كافي و شايد 
كمتر از مقداري كه بايد باش��د، در اين حوزه بوده است و 
اشكال هم آنجاست كه امنيت در حوزه فناوري اطالعات 
بيشتر با فرآيندها و روش ها پياده مي شود نه با تجهيزات. 
همچنين بودجه هايي كه در س��ازمان ها وجود دارد هم 
قديمي هستند و هر سال حداكثر به اندازه تورم رشد دارند 
اما دو موضوع مهم در اين باره وجود دارد؛ اول اينكه قيمت 
تجهيزات امنيتي در دنيا، جداي از نرخ ارز، به دليل كمبود 
چيپ ست طي سه سال اخير، به دليل بيماري كرونا بيش 
از س��ه برابر افزايش داشته است. مس��اله ديگر محدود و 
معدود شدن تخصص امنيت و متخصصان آن است يعني 
سازمان ها انتظار دارند يك تكنسين متخصص شبكه كه 
فقط كارهاي ابتدايي را انجام مي دهد و حقوق آن به طور 
مثال ۱۰ ميليون تومان است بتواند امنيت زير ساخت يك 
وب سايت دولتي را تأمين كند. بنابراين شايد مهم ترين 
موضوع بحث نيروي انساني باشد كه به عنوان مهره ايجاد 
امنيت در زير س��اخت شبكه به شمار مي رود و به عقيده 
كارشناس��ان بزرگ ترين پاشنه آشيل امنتيت سايبري 
در ايران نيروي انساني اس��ت و بايد به مشكالت موجود 
در اين بخش توجه ش��ود. يكي از اتفاقات مخل امنيت، 
عدم سياست گذاري درس��ت در رابطه با اينترنت است. 
اينكه ش��بكه ملي اطالعات در كشور وجود داشته باشد 
خيلي اتفاق خوبي است و سبب كاهش هزينه و افزايش 
دسترسي و به بالطبع افزايش امنيت مي شود ولي متأسفانه 
اتفاقي كه بعض��ا در زمينه اينترنت رخ داده مخصوصا در 
مواقعي كه مش��كل امنيت در ج��اي ديگر جامعه وجود 
دارد، بستن پهناي باند اينترنت، يا مسدود و محدودسازي 
سايت هاست؛ در حالي كه اين موضوع كاربران را به سمت 
استفاده از ابزاري مانند وي پي ان سوق مي دهد و استفاده 
از وي پي ان هم تمام پيش بيني ها و الزامات ديده ش��ده 
در شبكه ديده ش��ده را ميان بر زده و از آن عبور مي كند. 
دركنار موارد ذكر شده هزينه يكي از مالك هاي مهم امنيت 
سايبري است، به عبارتي براي فرايند امنيت سايبري بايد 
هزينه انجام شود؛ اگر سازمان ها اين هزينه ها را نپردازند، 
قطع��ا در اين حوزه به مش��كالتي برخواهند خورد البته 
بخشي از هزينه هم براي اين است كه سازمان ها مديران 
اليق تري در اين بخش داش��ته باش��ند چون در صورت 
نپرداختن هزينه، قطعا با مشكل مواجه خواهند شد. به 
عبارتي سازمان هايي كه از نظر امنيت سايبري به مشكل 
برمي خورند احتماال براي بخش هاي خود در حوزه امنيت 

فناوري اطالعات به اندازه مورد نياز هزينه نمي كنند.
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قطعي سراسري اينترنت به دليل 
برگزاري كنكور معنايي ندارد

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي گفت: معنايي ندارد به دليل برگزاري كنكور، 
اينترنت در كل كش��ور قطع شود؛ اگر هم بنا به قطعي 
اينترنت باش��د بايد در محدوده حوزه ه��اي برگزاري 
آزمون و در يك ش��عاع خاص آن منطقه اعمال شود. 
محمد وحيدي در گفت وگو با ايسنا در واكنش به طرح 
موضوع قطع اينترنت سراسري به دليل برگزاري كنكور 
گفت: سازمان سنجش در دو سال گذشته و در برگزاري 
كنكور اقدام خوبي در راستاي رديابي برخي از تجهيزات 
الكترونيكي انجام داد؛ بدين شكل كه در محل برگزاري 
حوزه آزمون كنكور سيستم هاي رديابي تعبيه شد تا در 
صورت وجود تجهيزات مربوطه آنها را كشف كنند. وي 
ادامه داد: اخيرا پيشنهادي براي قطعي اينترنت در سطح 
كشور در روزهاي برگزاري كنكور به ويژه در حوزه هايي با 
تراكم بيشتر داوطلبان مطرح شده است البته كه وزارت 
ارتباطات اعالم كرده مي تواند در شعاع و محدوده نقاط 
برگزاري آزمون، اينترنت را قط��ع كند در اين صورت 
عمال در آن محدوده، سيگنال هاي ورودي و خروجي 
اينترنت دريافت نمي شود. اين عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اگر 
عملكرد ابزارهاي رديابي برخي از تجهيزات الكترونيكي 
مورد تاييد سازمان سنجش است، ديگر قطع اينترنت 
در آن حوزه ها معنا ندارد اما اگر به ابزارهاي خودش��ان 
اطمينان ندارند و احتماال باعث نگراني مي شود، اين كار 
انجام شود. وي بيان كرد: بر اين اساس قطعي اينترنت 
در كل كشور به دليل برگزاري كنكور معنايي ندارد لذا 
پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات اين است كه 
اينترنت نقطه اي و در محدوده حوزه هاي برگزاري كنكور 
قطع شود و كنكور هم در روزهاي جمعه برگزار شده تا 
با قطع نقطه اي اينترنت، كسب و كار مردم دچار آسيب 
نشود. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي همچنين با 
اشاره به محدوديت هاي اجتماعي همچون ممنوعيت 
تردد خودرو در برخي از كشورها در زمان برگزاري كنكور 
گفت: اعمال محدوديت ها فقط مختص كشور ما نيست 
مثال در كره، بوق زدن در روز برگزاري كنكور ممنوع است 
و در تعداد ديگري از كش��ورها كنترل هاي رفت و آمد، 
آلودگي هاي صوتي و محيطي اعمال مي شود؛ طبيعتا 
براي كمك به داوطلبان بايد آرامش نسبي اجتماعي را 
ارتقا داد. وحيدي  گفت: سازمان سنجش بعد از اعالم 
نتيجه كنكور با استناد به ماده ۱۱ بررسي تخلفات، 
برخي از داوطلبان را به دليل تشابهات پاسخنامه ملزم 
به برگزاري آزمون مجدد كرده اما اگر سازمان سنجش 
به افرادي مشكوك است، اعالم نتيجه كنكور آنها را 
منوط به بررسي نهايي كند نه اينكه نتايج اعالم شده 
و بعد بررسي ها را انجام دهند؛ اگر هم اين تشابهات 
پاسخنامه به دليل استفاده از ابزارهاي الكترونيكي 

باشد يعني عملكرد ردياب ها درست نيست.

اولتيماتوم آلمان به توييتر
وزي��ر ديجيتال آلمان در ديدار با ايالن ماس��ك، براي 
مالك ميلياردر توييتر روشن كرد كه برلين از اين شبكه 
اجتماعي چه انتظاراتي به خصوص در زمينه مبارزه با 
نشر اطالعات نادرست، دارد. به گزارش ايسنا، سخنگوي 
وزارت ديجيتال آلمان اعالم كرد ولكر ويسينگ، وزير 
ديجيتال و حمل و نقل آلمان كه ابتداي س��ال ۲۰۲۳ 
در كاليفرنيا بوده است، با ايالن ماسك ديدار كرده و به 
او گفته است انتظار دارد توييتر به صورت داوطلبانه، از 
تعهدات براي مقابله با اطالعات نادرست، پيروي كند. 
اين وزير آلماني به مديرعامل توييتر گفته است انتظار 
دارد اين پلتفرم در آينده به قانون خدمات ديجيتالي 
پايبند بماند. اين قانون در آوريل س��ال ۲۰۲۲، مورد 
موافقت ۲۷ كش��ور عضو اتحاديه اروپا ق��رار گرفت و 
پلتفرم هاي آنالين را ملزم مي كند در زمينه محتواي 
غيرقانوني، نظارت بيشتري در اينترنت انجام دهند. بر 
اساس گزارش رويترز، سخنگوي وزارت ديجيتال آلمان 
با بيان اين كه، اين ديدار بسيار باز و طوالني بود، اظهار 

كرد: دولت آلمان وضعيت در توييتر را زيرنظر دارد.

هكرهاي روسي سراغ
دانشمندان هسته اي امريكا رفتند

يك تيم هك روسي معروف به رودخانه سرد )كولد ريور(، 
سه البراتوار تحقيقات هس��ته اي امريكا را در تابستان 
گذشته هدف حمله قرار داد. به گزارش ايسنا، طبق آمار 
اينترنتي كه توسط رويترز مشاهده شده است و اظهارات 
پنج كارشناس امنيت سايبري، در فاصله اوت تا سپتامبر 
سال ۲۰۲۲ كه والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
اعالم كرد روسيه براي دفاع از سرزمين خود از تسليحات 
هس��ته اي اس��تفاده خواهد كرد، گروه كولد ريور، سه 
البراتوار بروك هون، آرگون و البراتوارهاي ملي الرنس 
اليومور را هدف قرار دادند. اين هكرها صفحات ورود به 
سيستم جعلي براي هر كدام از اين موسسات ساختند و 
به دانشمندان هسته اي ايميلي ارس��ال كردند تا از اين 
طريق بتوانند به كلمه عبور آنها دست پيدا كنند. رويترز 
در بررسي خود موفق نشد دريابد آيا اين البراتوارها هدف 
قرار گرفته اند يا رخنه به آنها موفقيت آميز بوده اس��ت 
يا خير. موسس��ات مذكور هم حاضر نشدند در اين باره 
توضيح دهند. به گفته محققان امنيت سايبري و مقامات 
دولتي غربي، گروه كولد ريور از زمان آغاز جنگ اوكراين، 
كمپين هك عليه متحدان كي يف را تشديد كرده است. 
اين گروه كه نخس��تين بار پس از حمله به دفتر وزارت 
خارجه انگليس در سال ۲۰۱۶، مورد توجه متخصصان 
اطالعاتي قرار گرفت، ده ها عمليات نفوذ مهم در سال هاي 
اخير انجام داده است. رد حساب هاي ايميل مورد استفاده 
در عملياتهاي هك كه در فاصله س��ال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ 
انجام شده اند، به يك كارمند فناوري اطالعات در شهر 
سيكتيوكار رسيده است. سرويس امنيت فدرال روسيه كه 
سازمان امنيت داخلي اين كشور است، هم كمپين هاي 
جاسوس��ي براي مس��كو انجام مي دهد. مقامات غربي 
مي گويند دولت روسيه، سرمدار هك و جاسوسي سايبري 
براي جاسوسي از دولت ها و صنايع خارجي با هدف برتري 
رقابتي است. با اين حال، مسكو مكررا دست داشتن در 
عمليات هاي هك را انكار كرده است. بر اساس گزارش 
رويترز، پنج كارشناس امنيت سايبري بر اساس اثر 
انگشت ديجيتالي كه محققان متعلق به گروه كولد 
ريور مي دانند، دست داشتن اين گروه در تالش براي 

هك البراتوارهاي هسته اي امريكايي را تاييد كردند.

طي  سال هاي گذشته تمركز بر امنيت سايبري نه به اندازه كافي و شايد كمتر از مقداري كه بايد باشد، در اين حوزه بوده است

تب داغ حمالت سايبري

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد اجرای عمليات ساخت مخزن 200 متر مکعبی روستای ورکش طالقان را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از 
طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نمايد.

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت 
)س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2001005186000168  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , 

مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهينامه امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه , نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : برآورد براساس فهارس بهاء ابنيه و تاسيسات مکانيکی سال 1401, مبلغ 
10,954,267,659 ريال و مدت اجراي کار 8 )هشت( ماه و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار 547,713,383 ريال بصورت يکی از تضامين ذکر شده 

در آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه� مورخ 94/09/22 مي باشد.
مهلت تحويل اس�ناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايلهای PDFتا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/11/08, موظف به ارائه اسناد ارزيابی کيفی و 

تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 16 همان روز  به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت 13 روز يکشنبه مورخ 1401/11/09 خواهد بود.

نحوه دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي  توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/10/18 تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/22  از طريق 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 026-32117150  

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است%

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي )شماره 168/م ع/1401(
سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/02/ف

شرکت آب وفاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

نوبت اول

شناسه آگهي :1437946
شرکت آب و فاضالب 

استان البرز

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه در نظر دارد واگذاری  غرفه صدور 
کارت الکترونيکی به مساحت 9,15 متر مربع در پايانه مرزی پرويزخان  را به صورت اجازه بدون 
اخذ سرقفلی با مبلغ اجاره بهای پايه ساليانه 1/800/000/000 ريال                   ) يک ميليارد و هشتصد 

ميليون ريال( به مدت يک سال از طريق مزايده عمومی واگذارنمايد.
لذا متقاضيان واجد شرايط می توانند ضمن بازديد از محل پيشنهادی برای اخذ اطالعات بيشتر و 
دريافت فرم شرکت در مزايده از تاريخ 1401/10/18 به نشانی  کرمانشاه – خيابان بنت الهدی صدر 
– روبروی فرمانداری – دبيرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه  ويا 
سايت اينترنتی  setadiran.ir  مراجعه نمايند. ويا با شماره تلفن : 14-38249912 ) اداره امور 

بازرگانی و سرمايه گذاری( تماس حاصل نمايند.
ضمنًا آخرين مهلت ارائه پيشنهادات ساعت 13:00 مورخ 1401/11/08 و زمان بازگشايی پاکات 

ساعت 10 صبح مورخ 1401/11/09 می باشد.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

)) آگهی تجديد مزايده عمومی يک مرحله ای
 به شماره 5001001111000013  ((

نوبت دوم

) احتياط و گذشت را درهنگام رانندگی فراموش نکنيم (

جمهوري اسالمي ايران
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

 استان كرمانشاه

ش�ركت مجتمع گاز پارس جنوبي  پااليشگاه هش�تم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با ش�رايط ذيل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزيابی )يکپارچه( از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نمايد:

بديهی است کليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه 
ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های9661-07731319665 تماس حاصل فرمايند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزيابی )يکپارچه(  

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم
شناسه آگهي : 1435881

200109641200039 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

R8 / 1401/008 تقاضای 0040034 مناقصه شماره شماره مناقصه و تقاضا 

CENTRIFUGAL COMPRESSOR SBW موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

50,002,057,489 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد. نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

3/751/218.72 يورو   مبلغ برآوردي مناقصه

1401/11/04 ساعت 19:00 آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد 

1401/11/21  ساعت 19:00 آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي  )رزومه(  و پاکات 
الف، ب ، ج )رزومه( در سامانه ستاد

1401/12/02 ساعت 09:00 زمان بازگشايی پيشنهادات فنی در سامانه ستاد 

1401/12/16 ساعت 09:00 زمان بازگشايی پيشنهادات مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پااليشگاه هشتم- ساختمان انبار کاال-طبقه اول -اداره خريد  آدرس مناقصه گذار

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي



تعادل | فرشته فريادرس| 
عوامل اصلي نوسان قيمت خودرو در بازار كشور »تورم 
ودالر« است؛ به گفته كارشناسان، شرط ثبات در بازار 
خودرو، ايجاد ثبات در بازار ارز اس��ت و اگر دولت بتواند 
اين موضوع را مديريت كند، ب��ازار نيز آرامش خواهد 
داش��ت. البته ثابت نگه داش��تن بازار ارز خود به پيش 
نيازهايي چون كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم نياز 
دارد؛ چراكه اقداماتي مانند عرضه خودرو در بورس كاال، 
واردات خودرو و افزايش توليد خودرو، تاكنون تاثيري بر 
كاهش قيمت ها نداشته است. اگرچه وزارت صمت در 
مورد گراني خودرو، به عدم توازن عرضه و تقاضا اشاره 
مي كند اما نكته اين است كه تا وقتي تورم مهار نشود هر 
قدر هم عرضه خودرو زياد شود، باز ماهيت سرمايه اي 
خودرو تغيير نمي كند. از اين رو، كارشناسان بر اين باورند، 
اقداماتي كه وزارت صمت با هدف رقابتي ش��دن بازار 
خودرو انجام مي دهد، باعث كاهش قيمت ها نمي شود.

  رصد قيمت خودرو در بازار
بررسي ها نشان مي دهد، بازار خودرو پس از چند ماه سكوت 
و ثبات نسبي كه از اواخر خرداد ماه شروع شده بود، از اوايل 
آبان ماه و با اوج گرفتِن پاييزه قيمت دالر به يك باره ترمز بريد 
و طي حدود ۲ ماه گذشته ميانگين ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون 
تومان دچار نوس��ان قيمتي شد. در همين رابطه مقايسه 
قيمت ها در يك آبان ماه با چهارشنبه ۱۴ دي ماه بيانگر رشد 
محسوس قيمت هاست؛ به عنوان نمونه خودروي پژو ۲۰۶ 
تيپ ۲ اگرچه در يك آبان ۳۰۹ ميليون تومان بود اما طي 
۷۴ روز به حدود ۴۵۰ ميليون تومان رسيده است. همچنين 
مي توان به قيمت دنا پالس اش��اره كرد كه در اول آبان ماه 
۴۷۰ ميليون تومان در بازار معامله مي ش��د اما هم اكنون 
قيمت اين خودرو به حدود ۶۶۰ ميليون تومان رس��يده 
است. البته قيمت اين ۲ خودرو به ترتيب تا مرز ۳۰۰ و ۷۰۰ 
ميليون تومان نيز رسيده بود اما با كاهش جزئي قيمت دالر 
در هفته جاري، مقداري افت كرد. درهمين حال، بررسي ها 
نشان مي دهد قيمت خودرو در روزهاي گذشته با ريزش 
عجيب و ناگهاني همراه شد. اما اين ريزش ادامه دار نبود و 
محصوالت مختلف در بازار با نوسان قيمتي مواجه شده اند. 
قيمت خودرو صف��ر داخلي در لحظه نگارش اين گزارش 
در بازار ايران به ش��رح زير اس��ت: پرايد ۱۴۱ كه توليد آن 
مدت هاست متوقف شده، وارد بازه جديد قيمتي شد. اين 
خودرو صبح ديروز در قيمت ۲۷۴ ميليون تومان به فروش 
مي رسد. پرايد ۱۱۱ نيز به نرخ ۲88 ميليون تومان عرضه 
مي شود. تارا اتوماتيك هم كه در هفته هاي گذشته با افزايش 
قيمت قابل توجهي همراه بود، به نرخ ۷۲8 ميليون تومان 
در بازار خريد و فروش ش��د. پژو ۲۰۷ اتومات پس از روزها 
افزايش قيمت، امروز در محدوده قيمتي ۷۷۰ ميليون تومان 
قيمت گذاري آرام گرفت. دنا معمولي هم كه روزها بود كه با 
ثبات قيمت همراه شده بود، ديروز در قيمت ۵۹۰ ميليون 
تومان به بازار عرضه شد. پژو پارس اتوماتيك كه در روزهاي 
گذش��ته جهش قيمتي زيادي را تجربه كرد، اما امروز با 
قيمت ۶۴۲ ميليون تومان در بازار خودرو كشور معامله شد.

اما خودروهايي كه در بازار بيش��تر مورد معامله قرار 
مي گيرند و خريدار بيشتري دارند با چه قيمتي به بازار 
عرضه مي شوند؟ تيبا هاچ بك  پالس كه از خودروهاي 
پرطرفدار اين روزهاس��ت، دي��روز در محدوده ۲۹۴ 
ميليون تومان قيمت گذاري شد. قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 
حاال ۴۴8 ميليون تومان ارزش دارد. در اين ميان، تيپ 

۵ اين مدل پژو در نرخ ۴8۵ ميليون تومان به بازار عرضه 
شد. كوييك كه جايگزين پرايد شده و به قشر متوسط 
جامعه اختصاص يافته، در روزهاي گذش��ته ركورد 

جديدي را ثبت كرد و به ۲۹8 ميليون تومان رسيد.

  چند نكته مهم درباره قيمت خودرو
نكته قابل توجه در مورد قيمت خ��ودرو در بازار آزاد آنكه 
اگرچه وزارت صمت از تريبون هاي مختلف اعالم كرده كه 
اين قيمت ها را قبول نداشته و آنها را به رسميت نمي شناسد 
اما واقعيت آن است كه به دليل تورم باال در اقتصاد ايران كه 
در نهايت منجر به عرضه كم و ۳ نرخي شدن قيمت خودرو 
)قيمت مصوب كارخانه، قيمت كش��ف شده در بورس و 
قيمت بازار آزاد( شده است، خودرو بر خالف روال مرسوم 
در ساير كشورها، از يك كاالي مصرفي تبديل به يك كاالي 
سرمايه اي شده و از همين رو نسبت به نوسانات نرخ دالر، به 
صورت لحظه اي واكنش نشان مي دهد و حتي اگر وزارت 
صمت اين قيمت ها را قبول نداشته باشد اما بازار آزاد ويترين 

اصلي قيمت ها در تمام حوزه ها محسوب مي شود.
صاحبنظران وكارشناس��ان مي گويند: تا وقتي نرخ تورم 
باال باشد خودرو همچنان به عنوان يك كاالي سرمايه اي 
شناخته مي شود زيرا هر چقدر هم كه خودرو به بازار عرضه 
شود اگر تورم كنترل نشود، مردم سعي مي كنند با خريد 
و احتكار خودرو ارزش پول خود را حفظ كنند. از اين رو، 
راه��كار اصلي درمان بازار خ��ودرو را مهار تورم مي دانند 
و مي گويند كه بعد از مهار تورم باي��د براي جلوگيري از 
تبديل كاالي مصرفي به سرمايه اي به سراغ ابزار ماليات بر 
عايدي سرمايه و ماليات بر نقل و انتقال برويم. برخي هم 
مي گويند، عليرغم اينكه برخي بر اين باورند كه افزايش 
نرخ ارزهاي خارجي نمي تواند در قيمت خودروهاي داخلي 
آن چنان موثر باشد، اما بايد دانست كه افزايش نرخ ارز كه 
خود معلول افزايش تورم است، به مفهوم افت ارزش ريال 

بوده و اين دقيقًا به معناي افزايش قيمت كاالها است، به 
ويژه كاالهايي همچون خودروست كه ماهيت سرمايه اي 
ثابت دارن��د. در اين ميان، فيروز نادري، نمايش��گاه دار و 
كارشناس صنعت خودرو به تجارت نيوز گفته است: اوايل 
هفته قيمت خودرو با كاهش ش��ديدي مواجه شد. اين 
كاهش قيمت به گونه اي بود كه برخي از خودروها، مثل 
پژو ۲۰۷ طي يك روز ۱۰۰ ميليون تومان كاهش قيمت 
را تجربه كرد. به گفته او، يكي از داليل اين ريزش ناگهاني 
قيمت ها، روي كار آمدن مدير جديد بانك مركزي است 
كه در اولين صحبت هاي خود وعده كاهش نرخ ارز را داد. 
البته در همان روز قيمت دالر ريزشي نيز شد و اين عامل 
بس��يار تاثيرگذاري در بازار خودرو است. اين كارشناس 
صنعت خ��ودرو توضيح داده: با ري��زش قيمت ها، تعداد 
فروشنده ها در بازار دوچندان شده است. اين درحالي است 
كه خريداري در بازار يافت نمي ش��ود. خريداران منتظر 
كاهش بيشتر قيمت ها هستند. به نظر مي رسد اگر نرخ 
دالر در همين كانال هاي فعلي كنترل يا كاهشي شود، در 
بازار خودرو تاثير مي گذارد و روند كاهش قيمت ها ادامه 
مي يابد. محمدرض��ا نجفي منش، رييس انجمن صنايع 
همگن قطعه سازي متهمان اصلي تبديل شدن خودرو به 
كاالي سرمايه اي را نقدينگي، تورم و قيمت ارز مي داند و 
مي گويد: وقتي ما شاهد آن هستيم كه قيمت ارز در يك 
مدت كوتاه افزايش بين ۲۰ تا ۳۰ درصدي پيدا مي كند، 
قطعًا بايد انتظار داشته باش��يم كه قيمت خودرو نيز به 
همين شكل باال برود و البته وقتي روند كاهشي قيمت ارز 
شروع شد، ديديم كه قيمت ها در بازار خودرو نيز بار ديگر 
پايين آمد. نجفي در گفت گو با »خبرگزاري مهر« گفته 
اس��ت: ش��رط ثبات در بازار، ايجاد ثبات در بازار ارز است 
و اگر دولت بتواند اين موض��وع را مديريت كند، بازار نيز 
آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود 
به پيش نيازهايي در عرصه اقتصاد كالن از جمله كنترل 

نقدينگي و كاهش نرخ تورم نياز دارد. در اين بين وزارت 
صمت هم اگرچه اش��اره مشخصي به نرخ تورم نمي كند 
اما خود نيز اعتقاد دارد كه خودرو در ايران تبديل به يك 
كاالي سرمايه اي شده از اين رو با كوچك ترين نوساني چه 
در بخش ارز و چه در بخش اخبار به ويژه اخبار سياسي و 
اقتصادي سريع دچار هيجان مي شود؛ در اين رابطه سيد 
رضا فاطمي امين وزير صمت عدم توازن عرضه و تقاضاي 
خودرو را متهم اصلي وضع آش��فته بازار خودرو مي داند 
و مي گويد كه خودرو به نادرس��تي تبديل به يك كاالي 
سرمايه اي شده است و در اين بين وقتي قيمت دالر افزايش 
پيدا مي كند قيمت خودرو نيز باال مي رود بنابراين افرادي 
كه مي خواهند ارزش پول خود را حفظ كنند به سراغ خريد 
خودرو مي روند. وي راهكار خروج از اين بن بست را افزايش 
عرضه مي داند و تاكيد مي كند كه در درجه اول بايد بين 
عرضه و تقاضا در بازار تعادل ايجاد شود كه وزارت صمت 
در حال حركت به اين سمت است. از سويي ديگر سعيد 
موتمني رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو هم مانند مسووالن وزارت صمت معتقد است كه 
عرضه كم عامل آشفتگي بازار خودرو شده و مي گويد: 
بارها گفته ايم كه مشكل خودرو، ميزان عرضه آن است، 
عرضه قطره چكاني خ��ودرو و نابرابري عرضه و تقاضا 
موجب افزايش قيمت خودرو مي شود ضمن اينكه در 
اين شرايط عوامل مختلف از جمله افزايش قيمت ارز 
نيز بر روي قيمت خ��ودرو تأثير مي گذارد. وي معتقد 
است كه خودرو به غلط به يك كاالي سرمايه اي تبديل 
شده است، بنابراين نوسانات نرخ ارز در قيمت خودرو 
اثرگذار اس��ت و لذا افزايش قيمت ارز تأثير بسزايي در 
افزايش قيمت خ��ودرو مي گذارد.با اين حال، برخي از 
كارشناسان خودرويي معتقدند كه هيچ كدام از اقداماتي 
كه وزارت صمت با هدف رقابتي شدن بازار خودرو انجام 
مي دهد، كافي نيست و باعث كاهش قيمت ها نمي شود. 
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تجارت ۵۱ ميليون دالري
ايران و امريكا در ۱۱ ماه

 مبادالت تجاري ايران و امريكا در ۱۱ماهه سال 
۲۰۲۲ با رشد ۳8 درصدي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل از آن ب��ه ۵۱.۳ ميليون دالر رس��يد. 
به گ��زارش ايرنا، دفتر آمار امري��كا در تازه ترين 
گزارش خود اعالم كرد: مبادالت تجاري ايران و 
امريكا در ۱۱ماهه سال ۲۰۲۲ به ۵۱.۳ ميليون 
دالر رسيده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن ۳8 درصد افزايش داشته است. در 
ماه هاي ژانويه تا نوامبر سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۷.۲ 

ميليون دالر كاال بين دو كشور مبادله شده بود.
بر اس��اس اين گزارش در ۱۱ماهه ۲۰۲۲ ارزش 
ص��ادرات امري��كا به اي��ران رش��د ۱۱ درصدي 
داشته اس��ت. در ۱۱ماهه س��ال ۲۰۲۱ بالغ بر 
۳۶.8 ميلي��ون دالر كاال از امريكا به ايران صادر 
ش��ده بود كه اين رقم در مدت مشابه ۲۰۲۲ به 
۴۰.۳ ميليون دالر افزايش يافته اس��ت. واردات 
اين كش��ور از ايران در ماه هاي ژانوي��ه تا نوامبر 
۲۰۲۲ رشد ۱۰ برابري داش��ته و به ۱۱ ميليون 
دالر رسيده است. امريكا در ۱۱ماهه سال ۲۰۲۱ 
تنها ۱.۱ ميلي��ون دالر كاال از اي��ران وارد كرده 
ب��ود. ميزان تج��ارت ايران و امريكا در مقايس��ه 
با كل مبادالت تجاري دو كش��ور ب��ا جهان رقم 
قابل توجهي نيست. ايران در بين مقاصد صادراتي 
امري��كا در ۱۱ماهه ۲۰۲۲ رتب��ه ۱۷۵ و در بين 
مناب��ع تأمين كاالهاي وارداتي اين كش��ور رتبه 

۱۷۱ را به خود اختصاص داده است.
بر اس��اس اين گزارش در نوامبر ۲۰۲۲ صادرات 
امري��كا به ايران ۴.۷ ميلي��ون دالر و واردات اين 
كشور از ايران ۰.۱ ميليون دالر اعالم شده است.

رانت بزرگ در واردات موز
رييس اتحاديه بارفروشان با اشاره به تالش هاي 
بخ��ش خصوصي در زمينه كاه��ش قيمت پياز، 
گفت: بعد از اينكه تنظيم بازار پياز از سوي وزارت 
كشاورزي به بخش خصوصي واگذار شد قيمت 
اين محصول از كيلويي ۳۰ هزار تومان به كيلويي 
۱۵ هزار تومان رسيد و اميدواريم كه در ۲ هفته 
آينده قيمت ها همچنان روند كاهش��ي داش��ته 
باشند تا در نهايت قيمت آن مانند سابق شود؛ ما 
تالش داريم كه دس��ت دالل ها و واسطه ها را در 

بازار حذف كنيم.
به گفته مصطفي دارايي نژاد؛ اختيار تنظيم بازار 
۶۶ قلم ميوه و صيفي ج��ات به بخش خصوصي 
واگذار شده اس��ت و فعاالن بخش خصوصي نيز 
هم قس��م شده اند كه امسال ش��ب عيد آرامي با 
قيمت هاي متعادل و توزيع فراوان رقم بزنند. ما 
اجازه نخواهيم داد كه قيمت ها در آس��تانه عيد 

افزايش پيدا كنند.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه تجربه س��ال گذش��ته در 
ذخيره سازي ميوه شب عيد دولت را به اين نتيجه 
رس��اند كه اين مهم را به بخش خصوصي واگذار 
كند، به »ايلنا« گفت: تخلف هاي انجام ش��ده در 
ذخيره سازي ميوه شب عيد در سال گذشته باعث 
شد عده اي بازداشت و عده اي ديگر از سمتي كه 
داشتند بركنار ش��وند اما اميدواريم كه در سال 

جاري آن تجربيات تكرار نشود.
دارايي ن��ژاد با اش��اره به طرح تنظيم ب��ازار موز، 
گفت: در قبال صادرات س��يب و پرتقال موز وارد 
كش��ور مي شود اما به وزير كش��اورزي پيشنهاد 
داديم كه مج��وز واردات م��وز در قبال صادرات 
تمامي محصوالت كش��اورزي داده شود؛ چراكه 
اين موضوع براي ح��دود 8 نفر رانت ايجاد كرده 
بود به اي��ن معنا افرادي كه س��يب صادر كردند 
نمي توانند موز وارد كنند از اين رو حواله خود را 
كانتينري ۱۰۰ ميليون تومان به واردكنندگان 
موز مي فروشند و اينگونه كيلويي ۵ هزار تومان 

به قيمت موز اضافه مي شود.
رييس اتحاديه بارفروشان ادامه داد: تقاضا براي 
موز ۵۰ درصد نس��بت به تابس��تان در بازارهاي 
جهاني افزايش پيدا كرده است و همين موضوع 
قيمت  جهاني اين محصول را افزايش داده است. 
ما براي اينكه از خروج ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دالر 
ارز براي واردات موز جلوگيري كنيم طرح كشت 
موز را سيستان و بلوچستان به صورت گلخانه اي 
و فضاي باز پيشنهاد داده ايم از اين  رو وارياته موز 

را از اكوادور وارد كرده ايم.
اين فعال صنفي با اشاره به دنبال كردن سياست 
كشت فراسرزميني براي كشت هندوانه، افزود: 
امكان كشت هندوانه در افغانستان، ازبكستان و 
تاجيكستان براي كشاورزان فراسرزميني وجود 
دارد و در اين شرايط آبي مصرف نكرديم و اينگونه 
عالوه بر اينكه مي توانيم محصول را داشته باشيم 
آب زيادي ه��م در اين تنش هاي آب��ي كه با آن 

درگيريم را مصرف نكرده ايم.
دارايي نژاد با بيان اينكه هزينه هاي كش��اورزي 
۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ درصد افزايش پيدا كرده اس��ت، 
گفت: به نظر مي رسد بهترين راهكار براي توسعه 
صادرات و كاه��ش ضايعات بخش كش��اورزي 
اين اس��ت كه دولت س��م و كود را از كشوري كه 
مي خواه��د محصول را در نهايت ب��ه آنجا صادر 
كند وارد كن��د به عنوان مثال اگ��ر مي خواهيم 
فلفل دلمه اي به روس��يه صادر كنيم سم، بذر و 
كود اين محصول را از روس��يه وارد كنيم در اين 
شرايط ديگر روسيه نمي تواند نسبت به سالمت 

آنها ادعايي را طرح كند.
وي ادامه داد: دولت نيز س��م و كود را مجاني در 
اختيار كش��اورز قرار بدهد اما از سوي ديگر ۱۵ 
درص��د از عايدي ص��ادرات نصيب دولت ش��ود 
اين اقدام از س��وي تركيه و اروپا دنبال مي شود و 
اينگونه عالوه بر ارزآوري محصول توليدي جايگاه 

خود را در بازار خارجي تصاحب خواهد كرد.

از طرح هاي تشويقي مشتركان 
كم مصرف تا اخطار به بدمصرف ها

مديرعامل ش��ركت گاز چهارمحال و بختياري گفت: 
مش��تركان خانگي ب��ه ازاي ه��ر يك واح��د درصد 
صرفه جويي نس��بت به مصارف س��ال گذشته خود 
معادل س��ه درصد تخفيف گازبه��ا دريافت مي كنند 
همچنين گاز مشتركان بس��يار پرمصرف در پله هاي 
۱۱ و ۱۲ درصورت عدم كاهش نسبت به سال گذشته 
و قرار گرفتن در اين دو پله قطع خواهد شد.جهانبخش 
س��ليميان ۱۳ دي ماه در نشس��ت خبري با اصحاب 
رس��انه چهارمحال و بختياري، اظهار كرد: گاز يكي از 
سوخت هاي تجديدناپذير است كه سرانجام روزي به 
پايان خواهد رس��يد بنابراين مردم عصر حاضر بايد با 
استفاده بهينه از اين سوخت هاي تجديدناپذير اين وديعه 
را به نسل هاي آينده انتقال دهند.مديرعامل شركت 
گاز چهارمحال و بختياري افزود: درحال حاضر روزانه 
۹۵۰ ميليون مترمكعب گاز در كشور توليد مي شود اما 
حدود ۲۰۰ ميليون مترمكعب ناترازي ميان مصرف و 
توليد وجود دارد، شركت ملي گاز درواقع هيچ نقشي 
در توليد گاز و ميزان مصرف آن ندارد و تنها داراي نقش 
توزيع كننده است اما اين وظيفه را نيز برعهده دارد تا به 
مردم اطالع رساني كند كه با مصرف بي رويه گاز افراد قادر 
نيستند به وظايف اجتماعي خود يعني حفاظت از محيط 
زيست، وظيفه ملي در قبال كمك به تامين گاز ساير 
هموطنان و همچنين وظيفه فردي در جهت كاهش 
هزينه هاي اقتصادي خود عمل كنند.وي ادامه داد: در 
چهارمحال و بختياري درحال حاضر حدود ۳۵۵ هزار 
مشترك گاز وجود دارد كه از اين تعداد حدود ۳۲۵ هزار 
مشترك در بخش خانگي هستند، اگر اين مشتركان 
كه بخش عمده اي از مصرف كنندگان گاز را تشكيل 
مي دهند حدود ۱۰ درصد صرفه جويي در مصرف گاز 
داشته باشند كشور در اين زمينه با كمبود مواجه نخواهد 
شد و شرايط الزم جهت گازرساني به خانواده هايي كه 
از اين نعمت محروم هستند فراهم مي شود.سليميان 
عنوان كرد: به دلي��ل وجود الزام ب��راي صرفه جويي 
در مصرف گاز بخش خانگي گازبه��ا در اين بخش به 
صورت پلكاني محاسبه مي شود درصورتي كه در ساير 
بخش ها اعم از صنعت، محيط هاي آموزشي و دولتي 
گازبها داراي مبلغ ثابت بوده كه اين مبلغ در فصل هاي 
تابستان و زمستان متفاوت است.مديرعامل شركت گاز 
چهارمحال و بختياري اضافه كرد: براي مصرف كنندگان 
گاز در بخش خانگي ۱۲ پله تدوين و ابالغ شده است كه 
تعرفه هاي گازبها نيز با توجه به همين ۱۲ پله محاسبه 
مي شوند، در سه پله ابتدايي مشتركان كم مصرف قرار 
دارند كه مصرف آنها ۴۲۵ مترمكعب يا كمتر از آن بوده 
و گازبهاي اين مشتركان افزايش قيمتي نداشته است، 
مشتركان پله هاي چهار، پنج و شش كه مصرف گاز آنها 
۶۵۰ مترمكعب يا كمتر است و گازبهاي آنها نسبت به 
سال گذش��ته ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده است.وي 
تصريح كرد: مشتركان گازي كه در پله هاي ۷، 8، ۹ و 
۱۰ قرار دارند در ماه بين ۶۵۰ تا ۹۵۰ مترمكعب مصرف 
گاز دارند و گازبهاي آنها نس��بت به س��ال گذشته ۵۰ 
درصد افزايش داشته است، مشتركان پله هاي ۱۱ و ۱۲ 
نيز درواقع افراد بدمصرف هستند كه از ۹۵۰ تا ۱۰۲۵ 
مترمكعب در ماه گاز مصرف مي كنند و گازبهاي آنها با 
نرخ هر مترمكعب پنج هزار تومان محاسبه مي شود، 
بيشترين نرخ گازبها نيز به ازاي هر يك مترمكعب شش 
هزار تومان است كه براي مشتركاني كه بيش از پله هاي 

۱۱ و ۱۲ مصرف دارند مورد استفاده قرار مي گيرد.

امضاي تفاهم نامه همكاري شركت 
آب منطقه اي مركزي با اداره كل 

آموزش و پرورش استان
با حضور مديرعامل ش��ركت آب منطق��ه اي مركزي و 
مديركل آموزش و پرورش اس��تان تفاهم نامه همكاري 
به منظور اجراي ط��رح ملي دانش آم��وزي نجات آب 
)داناب( امضا شد. مديرعامل ش��ركت در اين مراسم با 
ابراز خرسندي از همكاري هاي دو دستگاه در سال هاي 
اخير گفت: آموزش هاي آبي يكي از مهم ترين نيازهاي 
امروز و آينده كشور مي باش��د و سعي بر اين است كه با 
استمرار و تداوم، اين طرح را سال به سال بهتر از سال هاي 
گذش��ته انجام دهيم. مهندس عزت اهلل آمري افزود: در 
كشورمان ايران طي سال هاي اخير بدليل تغيير اقليم، 
رشد جمعيت، تغيير الگوي زندگي و افزايش جدي در 
نياز به آب و از سوي ديگر توسعه روز افزون فعاليت هاي 
صنعتي و كشاورزي، تعادل ميان آب در دسترس و مصارف 
به شدت برهم خورده است. اين بر هم خوردن تعادل و عدم 
توجه به ظرفيت منابع آب، عدم توجه به محدوديت هاي 
توسعه و افزايش مصارف و حفاظت از منابع آب، تبعات 
بسيار گسترده اي از قبيل كاهش سطح آب در سفره هاي 
آب زيرزميني، شور و كم كيفيت ش��دن آب در چاه ها، 
فرونشست زمين، افزايش هزينه هاي توليد، گسترش 
مهاجرت ها و در نهايت نابودي بس��ياري از دشت هاي 
كش��ورمان را به دنبال خواهد داش��ت. مهندس آمري 
ادامه داد: در چنين شرايطي، براي تغيير سمت و سوي 
بي توجهي به آب و تخريب منابع آبي، نياز به گسترش 
مش��اركت و ش��كل گيري يك عزم و همت در همه، از 
مديران و تصميم گيران تا بهره برداران و آينده سازان در 
ح��وزه آب داريم و چه بهتر كه به جاي تاكيد بر »بحران 
آب«  از »نجات آب « بگوييم. عبارتي كه نه تنها حكايت 
از وجود مشكالتي اساسي دارد بلكه نوعي اميدبخشي 
را نيز براي حركت به سوي اصالح و تغيير نويد مي دهد 
لذا فرهنگ سازي اس��تفاده بهينه از آب يكي از وظايف 
متوليان منابع آبي بوده تا چالش هاي پيش رو كمتر شود 
كه الزمه آن برنامه ريزي هاي طوالني مدت مي باش��د. 
وي خاطرنش��ان كرد: در همين راس��تا افزايش آگاهي 
دانش آموزان درباره روش هاي مصرف بهينه آب، ارزش آب 
و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني الزامي است . مهندس 
آمري ضمن تاكيد بر ضرورت مشاركت و همراهي كليه 
آحاد مردم جامعه در صيانت از منابع آبي و استفاده صحيح 
اضافه كرد: هرچقدر اطالع رساني، فرهنگ سازي و افزايش 

آگاهي بيشتر باشد اين هدف زودتر محقق خواهد شد.

كارشناسان:اقداماتوزارتصمتباعثكاهشقيمتهانميشود

خودروچگونهرامميشود؟

دبيراتحاديهلوازمخانگي:صمتمطلعاست/صمت:هيچگونهمجوزافزايشقيمتيصادرنشده

درنشستكارگروهتخصصيشورايگفتوگومطرحشد

گراني لوازم خانگي بدون مجوز!

انتقادصنايعپاييندستيفوالدازبورسكاال

تعادل|
تغيير قيمت لوازم خانگي نياز ب��ه اخذ مجوز دارد اما 
با اين حال توليدكنندگان بدون اخذ مجوز نسبت به 
افزايش قيم��ت اقدام كرده و صمت نيز در نامه نگاري 
با توليدكنندگان، منتظر دريافت داليل گراني است. 
به گزارش خبرنگار مهر، آخرين بار تير ماه سال جاري 
قيمت لوازم خانگي بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافت؛ 
پس از آن وزارت صمت اعالم كرد كه فعاًل قيمت اين 
محصول دستخوش تغيير نخواهد شد زيرا در صورت 
گراني نه تنها بازار داخل بلكه بازار خارج هم از دست 
مي رود. محمدمهدي برادران معاون صنايع عمومي 
وزير صمت در اين ارتب��اط به خبرنگار مهر گفته بود 
كه »قيمت ها بايد به گونه اي باشد كه بتوان بازار هدف 
صادراتي تعريف و كاالها را به كشورهاي ديگر نيز صادر 
كرد. در حال حاضر تالش ما بر اين است كه قيمت ها 

به گونه اي باش��د كه كاال قابليت صادرات پيدا كنند و 
در كشورهاي منطقه حضور فعالي داشته باشيم. اگر 
قيمت ها غيرمنطقي افزايش ياب��د بازار داخلي را هم 
از دس��ت مي دهيم چه برسد به بازارهاي خارجي.« با 
اين حال پس از جهش ارزي كه از حدود دو ماه پيش 
شروع ش��د، ۳ توليدكننده اقدام به افزايش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدي قيمت محصوالت خود بدون نظرخواهي از 
وزارت صمت كردند و اين در حالي است كه براي تغيير 
قيمت لوازم خانگي، توليدكنندگان بايد مستندات و 
مدارك مربوطه را به سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ارجاع و پس از بررسي، در ستاد تنظيم 

بازار در مورد تغيير قيمت تصميم گيري شود.

  صمت مطلع است
در همين ارتباط محمدحسين رحيمي دبير هيات مديره 

اتحاديه لوازم خانگي با بيان اينكه توليدكنندگان با گران 
شدن ارز قيمت ها را س��ريع باال مي برند ولي وقتي ارز 
پايين مي آيد مدعي مي ش��وند كه جن��س را در زمان 
گراني ارز خريده ايم، گفته است: گراني لوازم خانگي را به 
وزارت صمت هم گزارش داديم و آنها هم از گران كردن 
اجناس باخبر هس��تند. به گفته وي، متوليان وزارت 
صمت به توليدكنندگان نامه فرس��تاده اند كه داليل 
افزايش قيمت را براي ما بفرستيد و اگر موجه بود مجوز 
آن را صادر مي كنيم. رحيمي لزوم ورود وزارت صمت 
به اين قضيه را الزامي دانست و نسبت به افزايش بيشتر 
قيمت ها با نزديك شدن به شب عيد هشدار داد. بر اين 
اساس، افزايش خودسرانه قيمت لوازم خانگي در حالي 
است كه طبق اذعان فعاالن بازار، در حال حاضر وضعيت 
خريد و فروش مناسب نبوده و بازار به نوعي در ركود به 
س��ر مي برد؛ اكبر پازوكي رييس اتحاديه فروشندگان 

لوازم خانگي تهران در اي��ن ارتباط گفته بود كه »افت 
قدرت خريد مردم در تقاضا تأثير مس��تقيم گذاش��ته 
و فروش ح��دود 8۰ درصد افت كرده اس��ت، بنابراين 
افزايش قيمت مي تواند به نوعي خودزني باش��د.« در 
همين حال، اميد قاليباف به خبرگزاري فارس گفته 
اس��ت: در تيرماه امسال مجوز افزايش ۱۵ درصدي 
قيمت ب��راي تلويزيون و همچني��ن مجوز افزايش 
۱۰ درصدي براي يخچال، يخچال فريزر، ماش��ين 
لباس شويي صادر ش��د و بعد از آن هيچگونه مجوز 
افزايش قيمتي براي لوازم خانگي صادر نشده است. 
سخنگوي وزارت صمت با تاكيد بر اينكه هرگونه افزايش 
قيمت در لوازم خانگي بايد براس��اس دريافت مجوز از 
سازمان هاي مربوطه انجام شود، گفت: توليد كنندگان 
اگر درخواس��ت افزايش قيمت دارند بايد درخواست 

خود را به سازمان حمايت ارايه دهند تا بررسي شود.

بررس��ي تعارض مناف��ع در زنجيره ف��والد و عملكرد 
بورس كاال در اين وادي، موضوع نشست اخير كارگروه 
تخصصي شوراي گفت وگو بود. در اين نشست صنايع 
پايين دس��تي فوالد با انتقاد از عملكرد بورس كاال به 
دليل عدم رعايت تعارض منافع زنجيره فوالد و وجود 
انحصار در اين بازار، خواستار بازنگري و اصالح روندها 
در بورس كاال ش��دند. واحدهاي پايين دس��تي فوالد 
معتقدند بورس كاال منافع همه بازيگران زنجيره فوالد 
را لحاظ نمي كند و بيش��تر منافع باالدستي هاي اين 
زنجيره پوش��ش مي دهد كه اين موضوع نيز از حضور 
نمايندگان اين ح��وزه در بين هيات مديره بورس كاال 
ناش��ي مي ش��ود. اعضاي انجمن نوردكاران فوالدي 
خواستار پيگيري اين موضوع شده و از انحصار در اين 
بازار س��خن گفتند، به باور آنها دولت در تنظيم گري 

زنجيره نقش دارد و مانع از تصميم گيري درست بخش 
خصوصي مي شود، بنابراين به اعتقاد آنها ساختار بورس 
كاال بايد تغيير كند و از انحصار خارج ش��ود. مديريت 
بازار به گونه اي كه تقاضا ۲.۹ تا ۳.۲ برابر عرضه باش��د 
و اجازه دادن به شركت هاي بازرگاني براي خريد مواد 
اوليه و ايجاد رقابت بين تاجر و توليدكننده كه در هيچ 
كشوري چنين روندي ديده نمي شود از جمله مورادي 
بودند كه در اين جلس��ه مورد توجه ق��رار گرفتند. در 
واكنش به آنچه مطرح شد، نماينده بورس كاال اين نهاد 
را خصوصي خواند كه اعضاي هيات مديره در مجمع آن 
تعيين مي شوند و رعايت تعارض منافع در آن موضوع 
بس��يار مهمي است. در همين راس��تا سازمان بورس 
با استفاده از تجربيات گذش��ته، مصوبه اي در همين 
رابطه در س��ال ۱۴۰۰ ارايه كرده است كه به جد اجرا 

مي شود. از سوي ديگر بهين ياب زيرنظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بوده و بورس كاال دخالتي در آن ندارد. 
قيمت هاي پايه هم تنها در برخي موارد از سوي بورس 
كاال تعيين شده و در موارد ديگر توسط ساير دستگاه ها 
تعيين و اعالم مي شود. در ادامه موضوع تغيير نرخ ارز در 
نرخ پايه مطرح شد كه بر اساس اظهارات نماينده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بورس كاال مجوز صدور اين 
ابالغيه را نداشته و از آنجايي كه اين موضوع حاكميتي 
است، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو آن 
ش��د. اين ابالغيه ۷۰ هزار ميليارد تومان سهام بورس 
اوراق بهادار را مي توانست جابه جا كند كه خوشبختانه 
لغو شد. در اين بين نماينده سازمان تعزيرات حكومتي 
نيز بر لزوم بازنگري در ساختار بورس تاكيد كرد چراكه 
معتقد اس��ت تنها كاالهايي با شاخص هايي خاص و 

مش��خص بايد در بورس عرضه ش��وند و دليلي ندارد 
كاالي نهايي توليد شده در بورس عرضه شود. اين بازار 
به كاالي نهايي اختصاص ندارد و امروز مسير نادرستي 
را در پيش گرفته  كه بايد اصالح شود. در نهايت محمد 
اسكندري، مدير دبيرخانه شوراي گفت وگو بازار رقابتي 
را اصل ماجرا دانس��ت كه به دليل نبود آن امروز بازار 
فوالد دچار مش��كل شده است. بر اس��اس اظهارات او 
تعدد خريدار و فروشنده يكي از ويژگي هاي بازار رقابتي 
است و اگر اين تعداد زياد نباشد، نشان از انحصار است. 
از طرفي توان چانه زني بين زنجيره و امكان خروج از آن 
يك ويژگي مهم است. دسترسي به اطالعات شفاف و 
كامل نسبت به بازار يكي ديگر از مالك هاي بازار رقابتي 
است. عدم حضور مستقيم و غيرمستقيم دولت در بازار، 
محدوديت هاي قانوني و... را نيز بايد مورد توجه قرار داد.
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چهرهروز

شناسايي ۱۰۷ بيمار جديد كرونا در كشور
به دنبال شناسايي سويه هاي جديد اميكرون در كشور، از هفته گذش��ته و بعد از چند ماه آرامش كرونايي، مجددا موارد شناسايي 
بيماران جديد كرونا در كشور سه رقمي شده؛ مسووالن نسبت به افزايش شمار مبتاليان در روزهاي آتي هشدار مي دهند و نسبت به 
رعايت موارد بهداشتي و تكميل واكسيناسيون به ويژه در گروه هاي پرخطر تاكيد دارند. به گزارش ايسنا، از ۱6 تا ۱۷ دي ماه ۱۴۰۱ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و 6۵ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵6۱ هزار و ۸۰۸ نفر رسيد. همچنين متاسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهي به ۱۷ دي ماه، 

۲ نفر از بيماران كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان  باختگان اين بيماري به ۱۴۴ هزار و ۷۰6 نفر رسيد.

ادامهازصفحهاول

   رمز نجات چين از شوك  درماني 
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: حياتي ترين رمز نجات 
چين از ش��وك  درماني اين است كه راه حل غلبه بر 
بحران كميابي در يك كش��ور داراي فقر گس��ترده 
و عقب ماندگي مزمن تاريخي، ارتقاي بنيه توليدي 
و راه اندازي بس��تر نهادي مشوق تحقق صرفه هاي 
ناشي از مقياس است، در حالي كه بازارگرايي مبتذل 
و برنامه تعديل ساختاري به جاي ارتقاي بنيه ملي، 
كنترل تقاضاي محروم ترين گروه هاي اجتماعي را 
در دس��تور كار قرار مي دهد. در اقتصادي كه دولت 
بزرگ ترين مصرف كننده و بزرگ ترين سرمايه گذار 
باشد، ش��وك هاي قيمتي حكومت را دچار افالس 
مالي كرده و آن را به ي��ك موجود خطرناك تبديل 
مي كند كه ب��راي تامين نيازهاي مال��ي به صورت 
م��ردم و توليدكننده ها چنگ مي ان��دازد. حكومت 
مفلس قادر نيس��ت از عهده تعهدات خود بر بيابد. 
صندوق بين المللي پول گزارش��ي منتش��ر كرد كه 
در آن مي گويد فقط ۵ كش��ور هستند كه در زمينه 
مسووليت پذيري حكومت در زيرساخت هاي فيزيكي 
و انساني توسعه اش نسبت به توليد ناخالص داخلي 
شان از ايران كوچك تر است. از جهتي شوك درماني 

به ورشكستگي مولدها هم منجر مي شود. 

   قانون فقط براي زلف خانم ها است؟
 مومني افزود: گزارش هاي رسمي مي گويد در ۱۵ 
سال گذشته حدود ۱۰ هزار واحد صنعتي در ايران 
ورشكسته ش��ده و 6۱ درصد ظرفيت هاي صنعتي 
در ايران بالاس��تفاده است. آنهايي كه براي ما ژست 
اس��المي مي گيرند چطور مي توانند ب��ه اين همه 
اسراف حساس نشوند؟ اين بالاستفاده ماندن يعني 
دولت انس��ان تربيت كرده است، همه  چيز را فراهم 
كرده و ماشين آالت را وارد كرده اما به خاطر شوك 
 درماني 6۱ درصد ظرفيت هايش بالاس��تفاده شده 
است. چرا براي مسببان اين ماجراها تنبيهي در نظر 
گرفته نمي شود؟ قانون فقط براي زلف خانم ها وجود 
دارد؟ اين همه تخطي از قانون مجازات ندارد يا فقط 
يك دانشجويي كه مي گويد اين چه بساطي است، 

بايد تنبيه شود؟
به گزارش جماران، اين اقتصاددان با اشاره به اينكه 
براي توجيه ش��وك  درماني از تمثيل هاي واحدي 
اس��تفاده مي ش��ود، گفت: تا مي گوييم چرا داريد 
زندگي مردم را به هم مي ريزيد، مي گويند اين يك 
پيچ خطرناك است كه بايد از آن عبور كنيم. هر بار در 
ايران از شوك  درماني استفاده مي شود، اين تمثيل ها 
به كار برده مي ش��ود. يك تمثيل ديگر اين است كه 
مي گويند يك فنر در حال در رفتن است. ماجراي نرخ 
ارز تابع سياست هاي پولي، مالي، تجاري و صنعتي 
است كه اگر اصالح شوند، فنري در كار نخواهد بود. 
االن دوباره زمزمه هاي درب��اره ماجراي فنر قيمت 
حامل هاي انرژي و سوخت به گوش مي رسد گويي 

كه زخم هاي سال ۱3۹۸ التيام يافته و چون عزيزان 
در مع��رض زخم ه��اي ۱۴۰۱ هس��تند، مجددا به 
سراغ آن رفته اند. شما چگونه انتظار بهبود وضعيت 
در اثر ش��وك  درماني داريد وقتي ب��ه آن جراحي و 
مجروح س��ازي و... مي گوييد؟ مي گويند همه  چيز 
را بر عهده بازار بگذاريم چون بازار از عقل سليم بهتر 
عمل مي كند. مگر ما در طول تاريخ بازار منهاي دولت 
داشته ايم؟ اينكه طرز عمل بازار به چه سمت و سويي 
كشيده مي شود، تابع نهادهاي پشتيبان بازار است. 
براي ارتقاي وضعي��ت و بهبود كيفيت زندگي بايد 
زحمت كشيد. اينكه كركره عقل را پايين بكشيم جز 

فاجعه چيزي به بار نمي آورد.

   سقوط سهم روسيه از توليد جهان
وي با اشاره به بخش هايي از كتاب گريز چين از شوك  
درماني افزود: سهم روسيه از توليد ناخالص جهاني 
در پايان عمر اتحاد شوروي سابق 3.۷ درصد بود اما 
بعد از سه دهه ش��وك  درماني اين سهم به ۲ درصد 
رسيد يعني حدود ۵۰ درصد سقوط رخ داده است. 
درهمان سال ۱۹۹۰ سهم چين از اقتصاد جهاني ۲.۲ 
درصد بود كه در س��ال ۲۰۱۷ به ۱۵ درصد رسيده 
است. هزينه فرصت تمسك به شوك  درماني با اين 
اعداد قابل درك اس��ت. دراين گ��ذار، چين بيش از 
۵۰۰ ميليون نفر را از خط فقر خارج كرد. سه چهارم 
جمعيت فقراي دنيا كه در اين سه دهه كاهش پيدا 
كرده، مرب��وط به چين بوده اس��ت. در همين دوره 
اندازه جمعيت فقير روسيه ۵ برابر شده است. برخي 
براي توجيه مطامع رانت جويان از ش��وك  درماني 
آدرس هاي غلط مي دهن��د. مي گويند پديده تورم 
صرفا پولي است. حياتي ترين مولفه تورم ساختاري 
ضعف بنيان هاي توليد فناورانه است. نئوكالسيك ها 
در ايران مي گويند كل تورم به نقدينگي ربط دارد و 
نقدينگي حاصل كسري بودجه دولت است. نقدينگي 

و كسري بودجه را پررنگ مي كنند تا شوك  درماني 
ب��ه عنوان عامل اصلي ظاهر نش��ود. بعد از ش��وك 
 درمان��ي هيچ عنصري به اندازه فاجعه س��ازي هاي 
رانتي و پرفس��اد بانك هاي خصوصي در دامن زدن 
به تب سوداگري هاي ضدتوسعه در ايجاد تورم نقش 
نداشته است. به ما مي گفتند مومن از يك سوراخ دو 
بار گزيده نمي شود اما برخي هر سال از ناحيه شوك 
 درماني گزيده مي شوند و چرت شان پاره نمي شود. 
متاسفانه در ايران براي اينكه كسي تضعيف نشود، 
فرآيند تصميم گيري ه��ا، اهداف و نتايج آنها ثبت و 
ضبط نمي شود. وقتي مي خواستند افتضاح امسال 
را در زمينه شوك ارزي توجيه كنند رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه مي گفت، چيزي نيس��ت! حول و 
حوش ۷ درصد تورم ايجاد مي شود. متاسفانه آنقدر 
س��هل انگاري كه تنه به تنه ناداني مي زند در اينجا 

وجود دارد.

   فهم سريع توالي ها
مومني در پاي��ان گفت: يكي از حياتي ترين راه هاي 
نجات، فهم س��ريع توالي ها است. اول بايد به سمت 
جايي برويد كه اكثريت جمعيت و فعاليت ها در آنجا 
اس��ت. بازارگراهاي افراطي مانند فريدمن و هايك 
مي گفتند اول بايد آزادي قيمت در دستور كار قرار 
بگيرد تا بتوان استبداد را كنترل كرد. رابينز كه خود 
بازارگرا بوده مي گويد فاشيسم و نازيسم زاده رها سازي 
قيمت ها و افزايش تورم بوده اند. اينكه چيني ها انقالب 
ناسيوناليس��تي را كنار زدند و سراغ كمونيست ها 
رفتند به خاط��ر قابليت كمونيس��ت ها در كنترل 
تورم ها بود. نجات چين از شوك  درماني نشان از اين 
آگاهي داشت كه هيچ چيز مقدم بر كنترل نيست 
چون تورم ثبات و امنيت را به چالش مي كشد. كليد 
حل مساله سياست هاي تورم زا در طراحي يك نظام 

توزيع قدرت قرار دارد.

شوك درماني  نجات بخش  
رويخطخبر خبر

 وضعيت اهداي خون 
در ۹ ماه گذشته

سخنگوي س��ازمان انتقال خون ايران با اشاره 
به شرايط اهداي خون در ۹ ماه نخست امسال، 
گفت: در اين م��دت حدود پنج ميليون واحد از 
فرآورده هاي خون مورد نياز مراكز درماني كشور 
فرآوري و تأمين ش��ده است. عباس صداقت در 
گفت وگو با ايس��نا، درباره وضعيت ذخاير خون 
و فرآورده ه��اي آن در ۹ ماه��ه س��ال ۱۴۰۱، 
گفت: در ۹ ماهه ابتدايي س��ال جاري حدود دو 
ميليون و ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان به مراكز و 
كلينيك هاي اهداي خون سراسر كشور مراجعه 
كرده اند كه از اين تع��داد، حدود يك ميليون و 
۷۰۰ ه��زار نفر موفق به اهداي خون ش��ده اند. 
وي افزود: خوش��بختانه با احساس مسووليت 
هموطنان نوع دوست و اهداكنندگان هميشه 
همراه، سازمان انتقال خون ايران توانسته است 
در ۹ ماهه نخست سال جاري، حدود پنج ميليون 
واحد محصوالت و فرآورده هاي خون مورد نياز 
مراكز درماني كشور را فرآوري و تأمين كند كه به 
اين ترتيب، شبكه ملي خون رساني كشور در اين 
شاخص رشدي حدود ۱۰.۲۵ درصدي را نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته كسب كرده است. 
صداقت ادامه داد: استان هاي خراسان شمالي، 
كردس��تان و كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب با 
3۵.66 درص��د، ۲۴.6۸ درصد و ۲۲.۲۲ درصد 
بيشترين رشد ش��اخص اهداي خون را نسبت 
به ساير اس��تان هاي كش��ور در ۹ ماهه ابتداي 
سال جاري نسبت به همين بازه زماني در سال 
گذشته، به خود اختصاص داده اند. وي همچنين 
گفت: با همراهي هموطنان عزيزمان، در استان 
تهران نيز ش��اهد ۱6.۸۸ درصد رشد شاخص 
اهداي خون در ۹ ماه اول س��ال جاري نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته بوده ايم. صداقت با 
بيان اينكه مش��اركت بانوان در شاخص اهداي 
خون در كش��ور در ۹ ماهه نخست سال جاري 
همچنان به صورت چشمگيري كمتر از متوسط 
كشورهاي توس��عه يافته و تقريبا حدود ۴.6۹ 
درصد برآورد مي شود، گفت: بانوان استان هاي 
كردستان، لرستان، خراسان شمالي و قزوين به 
ترتيب با ۹.۵۱ درصد، ۹.۲۹ درصد، ۷.6۲ درصد 
و ۷.۰۸ درصد بيشترين مشاركت را در امر اهداي 
خون در بين ديگر اس��تان هاي كشور در ۹ ماه 
نخست سال جاري داشته اند. سخنگوي سازمان 
انتقال خون ايران با بيان اينكه در ۹ ماه اول سال 
جاري ح��دود ۲6۰ هزار نف��ر از اهداكنندگان 
خون، اهداكنن��ده بار اول بوده ان��د، گفت: اين 
اهداكنندگان ح��دود ۱۵ درص��د از كل موارد 
اهداي خون را در طي اين مدت شامل مي شوند. 
بر همين اساس در همين بازه زماني حدود ۸۵ 
درصد از اهداكنندگان را اهداكنندگان مستمر 

و با سابقه تشكيل داده اند. 

پيگيري كاهش ساعت كاري كارمندان »زن«

مشاور امور زنان و دبير قرارگاه جواني جمعيت وزارت 
آموزش و پرورش برنامه ريزي ها و اقدامات انجام شده 
در راس��تاي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت را تش��ريح و از پيگيري تقليل ساعت كاري 
بانوان فرهنگي خبر داد. رابعه امامي رضوي در گفت وگو 
با ايسنا، درباره روند اجراي قانون حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت در دس��تگاه آموزش و پرورش اظهار 
كرد: فعاليت هاي مختلفي در آموزش وپرورش در زمينه 
اجرايي س��ازي قانون مذكور انجام داده و برنامه هايي 
در دس��ت اقدام داريم. وي افزود: تمام س��ازمان ها و 
مجموعه معاوني��ن آموزش وپرورش به نوعي همكار 
و بازوان اجرايي ما در قرارگاه جواني جمعيت هستند 
و قرار اس��ت فهرس��ت برنامه ها و اعتباراتي كه براي 
اجراي آنها نياز دارند را در اختيار ما قرار دهند. مشاور 
امور زنان وزارت آموزش وپرورش با بيان اينكه احداث 
مهدكودك و فضايي كه هم��كاران ما براي نگهداري 
فرزندانشان نياز دارند در دستوركار قرار گرفته است 
گفت: حضور زنان جوان در آموزش و پرورش نيازمند 

امكانات و تس��هيالتي چون مهدكودك است تا بابت 
فرزندانشان آسوده خاطر باشند. امامي رضوي ادامه 
داد: اح��داث و احياي مهدكودك هاي��ي كه در دهه 
۸۰ تعطيل ش��ده بودند، در تمام دستگاه ها در دست 
اجراست و آموزش و پرورش نيز از آن مستثني نيست. 
وي همچنين از تالش براي تقليل ساعت كاري بانوان 
در بخش اداري خبر داد و گفت: مكاتباتي انجام شده 
و پيگير هستيم بتوانيم در داخل وزارتخانه به نتيجه 
مشخصي برسيم؛ پاسخ اوليه وزارتخانه در اين باره اين 
بوده كه چون پنجشنبه ها تعطيل شده، ساعات موظفي 
اداري تا ساعت ۱6 افزايش يافته است. مشاور امور زنان 
وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: كاهش ساعت كاري 
مختص زنان شاغل در ادارات است و تالش مي كنيم 
به عنوان قرارگاه جواني جمعيت اين امكان را برايشان 
فراهم كنيم؛ چراكه رويك��رد قانون جواني جمعيت 
حضور پررنگ تر زنان در خانواده به خصوص در سنين 
فرزندآوري است و اميدواريم بتوانيم در اين زمينه كمك 

حالشان باشيم.

IVF  حذف بيماري هاي مادرزادي جنين« با تكنيك«
مديرمركز درمان ناباروري ابن س��ينا با اشاره به اينكه 
انجام IVF در زوجيني كه مش��كل باروري ندارند هم 
ممكن است، در عين حال درباره اين عمل توضيحاتي 
ارايه ك��رد. علي صادقي تب��ار در گفت وگو با ايس��نا، 
در خصوص انج��ام  IVF، توضي��ح داد: هرگاه لقاح يا 
ش��كل گيري جنين در خارج از بدن مادر و در محيط 
آزمايشگاه انجام شود، به آن عمل آي وي اف مي گويند. 
اين عمل به ط��رق مختلف مي تواند انجام ش��ود كه 
شايع ترين روش آن ميكرواينجكشن است. در اين روش 
يك سلول اسپرم را با استفاده از سوزن هاي خيلي ظريف 
زير ميكروس��كوپ به سلول تخمك تزريق مي كنند. 
وي افزود: انجام IVF حتي براي افرادي كه مشكلي در 
باروري ندارند هم ممكن است. بر اين اساس در كساني 
كه توانايي بچه دار ش��دن دارند اما دچار بيماري هاي 
ارثي هستند و الزم است كه ژن هاي معيوب آنها اصالح 
ش��ود از تكنيك IVF اس��تفاده مي كنيم. شايع ترين 
تغيير ژن ها براي كس��اني كه مي خواهند فرزندي با 
تعيين جنسيت خاص داشته باشند، انجام مي شود؛ اما 
در مجموع درصد كمي از مراجعين به مراكز ناباروري 

اين موضوع را در دستور كار خود قرار مي دهند. او تاكيد 
كرد: البته در آينده با پيشرفت دانش ژنتيك، احتمال 
داده مي شود كه با انتخاب ژن هاي خاص و دسترسي 
به انتخاب اين ژن ها، تكنيك IVF براي تولد فرزنداني 
سفارشي استفاده شود؛ به عنوان مثال از IVF استفاده 
شود تا فرزنداني به دنيا بيايند كه ضريب هوشي باالتري 
دارند، قدشان بلندتر است، رنگ چشم خاصي دارند. 
صادقي تبار با اشاره به اينكه انتخاب ژن ها امروزه يك 
رويا تلقي مي شود، تصريح كرد: اما با پيشرفت علم، بروز 
اين اتفاق دور از انتظار نيست و ما شاهد خواهيم بود كه 

تكنيك IVF بيشتر براي افراد سالم انجام شود.

كمبودهاي دارويي كه در ابتداي پاييز امسال به اوج خود رسيده بود، كاهش يافته است

كمياب شدن اسپري هاي تنفسي وارداتي در ايران
نايب ريي��س انجمن داروس��ازان ايران 
ضمن تاكيد بر كاه��ش ميزان كمبود 
انواع آنتي بيوتيك در كش��ور گفت: در 
حال حاضر اسپري هاي تنفسي وارداتي به خصوص 
انواع كورتوني آنها دچار كمبود شده است و بيماران 
به س��ختي مي توانند اين اسپري ها را در داروخانه ها 
پيدا كنند. به گزارش ايلنا، كمبودهاي دارويي كه در 
ابتداي پاييز امسال يعني حدود سه تا چهار ماه بعد 
از آغاز اجراي طرح دارويي جديد وزارت بهداشت در 
اقالم مختلف نظير سرم، آنتي بيوتيك، شربت هاي 
كودكان، داروهاي شيمي درماني و داروهاي مورد نياز 
بيماران خاص به اوج خود رسيده بود، در هفته هاي 
اخير تا حد زيادي كمتر ش��ده است، اما با اين وجود، 
بازار دارويي كش��ور همچن��ان در بعضي اقالم دچار 
كمبودهاي محسوسي اس��ت كه از جمله اين اقالم 
مي توان به داروهاي اعصاب و روان و البته اسپري هاي 
تنفس��ي مورد نياز مبتاليان آسم اش��اره كرد كه به 
خصوص در شرايط تشديد آلودگي هوا، نياز به مصرف 
آنها افزايش يافته است، اما بيماران به سختي آنها را 
در داروخانه ها پيدا مي كنند. البته سيد علي فاطمي، 
نايب رييس انجمن داروسازان ايران در گفت وگو با ايلنا 
تاكيد دارد كه كمبود اسپري هاي تنفسي صرفا مربوط 
ب��ه هفته هاي اخير كه آلودگي هواي كالن ش��هرها 
تش��ديد شده، نيس��ت و چند ماهي است كه بعضي 
انواع اين اسپري ها دچار كمبود شده اند. او در توضيح 
بيشتر گفت: در حال حاضر اسپري هاي تنفسي توليد 
داخل نظير اسپري استنشاقي سالبوتامول، چندان 
دچار كمبود نيستند، اما اسپري هاي تنفسي وارداتي 
به خصوص ان��واع كورتوني آنها نظي��ر مومتازون و 
بكلومتازون دچار كمبود محسوسي شده اند. البته اين 
داروها هنوز ناياب نشده اند، اما به صورت سهميه اي 
به داروخانه ها تحويل داده مي شوند و بيماران براي 
پيدا كردن آنه��ا بايد به چندي��ن داروخانه مراجعه 
كنند. نايب رييس انجمن داروسازان ايران ادامه داد: 
اسپري هاي تنفس��ي مورد نياز بيماران آسم، بدون 
ارايه نسخه پزشك به بيماران تحويل داده نمي شود، 
اما با توجه به تشديد شرايط آلودگي هوا، ممكن است 
بيماران بعضا نياز پيدا كنند كه اين داروها را به صورت 

آزاد تهيه كنند كه البته با توجه به حذف ارز ترجيحي 
دارو در ماه ه��اي اخير، در چنين ش��رايطي قيمت 
اسپري تنفس��ي براي اين بيماران بسيار گران تمام 
مي شود، بنابراين براي تمام بيماران به صرفه است كه 
حتما با نسخه الكترونيك به تهيه اين داروها بپردازند. 
وي افزود: تش��ديد آلودگي هوا تاثير محسوسي در 
افزايش مصرف اسپري هاي تنفسي داشته و به كمبود 
اين اسپري ها دامن زده اس��ت. البته اساسا در حال 
حاضر، بخش زيادي از اقالم دارويي تا حد و اندازه هاي 
مختلفي دچار كمبود هستند و كمياب شدن داروها 
صرفا مربوط به اسپري هاي تنفسي نيست، اما اكنون 
شرايط به گونه اي است كه بيماران آسم براي يافتن 
اسپري هاي مورد نياز خود صرفا بايد به داروخانه هاي 
دولتي و مرجع مراجعه كنند و بعيد است كه بتوانند 

اين اسپري ها را در ساير داروخانه ها پيدا كنند.

  كمبود نسبي داروهاي اعصاب 
و روان در كشور

فاطمي در بخش ديگ��ري از صحبت هايش به نامه 
انجمن علمي روانپزشكان خطاب به رييس جمهور 
درباره كمبود داروهاي اعصاب و روان اش��اره كرد و 
گفت: در نامه انجمن علمي روانپزشكان به كمبود ۴۰ 
نوع دارو اشاره شده است كه اگر شكل هاي مختلف 
اين داروها را حساب كنيم، تقريبا مي توان گفت دچار 
كمبود 6۰ قلم داروي حوزه اعصاب و روان هس��تيم. 
البته ميزان اين كمبود در داروهاي مختلف متفاوت 
است و در بعضي موارد مشكل چندان حاد نيست، اما 
در هر صورت اكنون كمبود نسبي داروهاي اعصاب و 
روان در داروخانه ها مشاهده مي شود كه اين مساله، 
مش��كالتي را براي بيماران اين ح��وزه ايجاد كرده 
اس��ت. نايب رييس انجمن داروس��ازان ايران ادامه 
داد: داروهاي آرام بخش، داروهاي ضد افس��ردگي، 
 داروهاي ضد اضطراب، داروهاي ضد جنون و داروهاي 
خ��واب آور از جمل��ه اق��الم دارويي هس��تند كه به 
استناد نامه انجمن علمي روانپزشكان دچار كمبود 
ش��ده اند؛ البته با توجه به اينكه بخش زيادي از اين 
داروها سال هاس��ت در داخل كشور توليد مي شود، 
در حال حاضر كمبود شديدي در اين داروها مشاهده 

نمي شود، اما در برخي انواع خارجي داروهاي اعصاب 
و روان دچار كمبود هستيم كه البته وضعيت كمياب 
شدن اين داروها مانند اسپري هاي تنفسي خارجي 
بحراني نيس��ت. وي در ادامه تاكيد كرد: چون اغلب 
داروهاي اعصاب و روان قابل جايگزين شدن هستند 
و اگ��ر يك دارو دچار كمبود ش��ود، مي ت��وان از نوع 
مشابه آن دارو به صورت موقت استفاده كرد، كمبود 
اين داروها معموال به صورت يك مشكل حاد به چشم 
نمي آيد، ولي چون در حوزه آنتي بيوتيك ها دست ما 
براي جايگزين كردن دارو به اندازه داروهاي اعصاب 
و روان باز نيس��ت، معموال كمبوده��ا در آن حوزه به 

صورت شديدتري خود را نشان مي دهند.

  افزايش توليد آنتي بيوتيك با راضي كردن 
شركت هاي دارويي توسط دولت

 فاطمي همچني��ن درباره آخري��ن وضعيت كمبود
 آنتي بيوتيك در ايران توضيح داد: اوايل پاييز امسال 
وضعيت انواع آنتي بيوتيك ها بحراني بود و بس��ياري 
از انواع اين داروها كامال ناياب بودند، اما خوش��بختانه 
ب��ا واردات برخي ان��واع آنتي بيوتي��ك از هند و البته 
راضي كردن كارخانجات داخلي توسط دولت به توليد 
دوشيفته يا سه شيفته آنتي بيوتيك، كمبودهاي شديد 
چند ماه گذش��ته تا حد زيادي بهتر شده است، البته 
درباره برخي انواع آنتي بيوتيك هنوز به وضعيت قابل 
قبول نرسيده ايم. وي در توضيح بيشتر گفت: كاهش 
توليد آنتي بيوتيك ها در تابس��تان و ابتداي پاييز، به 
دليل اين بود ك��ه بعد از ح��ذف ارز ترجيحي از مواد 
اوليه دارويي در تيرماه امسال، توليد اين داروها براي 
كارخانجات داخلي به صرفه محسوب نمي شد، اما با 
توجه به اينكه آبان ماه امسال، قيمت دارو با توافق بين 
وزارت بهداشت و توليدكنندگان افزايش يافت، توليد 
آنتي بيوتيك ها ب��راي كارخانجات داخلي به صرفه تر 
شد و اكنون وضعيت اين داروها به وخامت مهر و آبان 

امسال نيست.

   شربت هاي  كودكان مرگ بار هندي
  وارد ايران نشده است

فاطمي با تاكيد بر اينكه شربت هاي كودكان مرگ بار 

هندي وارد ايران نش��ده است، عنوان كرد: اخيرا يك 
ش��ركت دارويي هندوس��تان، انواعي از شربت هاي 
سوسپانسيون ضد س��رماخوردگي، ضد سرفه و ضد 
حساسيت را توليد كرده وبه برخي كشورهاي جنوب 
شرق آسيا، آسياي ميانه و آفريقا صادر كرده است كه 
به دليل وجود مشكل در ميزان اتيلن گاليكول موجود 
در آنها، اين شربت ها متاسفانه باعث مرگ تعداد زيادي 
از كودكان شده است. ولي خوشبختانه اين شربت ها 
به هيچ وجه وارد ايران نش��ده است و شربت هايي كه 
كش��ورمان در ماه هاي اخير وارد ش��ده، شربت هاي 
خش��ك آنتي بيوتيك بوده اس��ت كه اص��ال اتيلن 
گاليكول در آنها وجود ندارد. وي در پايان تصريح كرد: 
شربت هاي هندي كه در برخي كشورها باعث مرگ 
كودكان شده، از نوع آنتي بيوتيك نبوده است، اما ايران 
در ماه هاي اخير برخي انواع آنتي بيوتيك را از هند وارد 
كرده است كه اساسا فرمول توليد آنها با شربت هاي 
ديگر متفاوت است، بنابراين خيال مردم راحت باشد 

كه شربت هاي هندي موجود در ايران هيچ مشكلي 
ندارد و به تاييد مراجع بهداشتي كشور رسيده است.

  كم بودن منابع ارز ترجيحي
از طرفي طرح داروي��اري به عنوان يكي از مهم ترين 
طرح هاي دولت سيزدهم در حوزه سالمت شناخته 
مي شود. راين راستا ميثم سيدي فر دبير كميته دارو و 
غذاي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر وجود مسائل 
مختلف ارز ترجيحي عن��وان كرد: به دليل كم بودن 
منابع ارز ترجيحي، پروسه نظارت بعضاً تا سه ماه طول 
مي كشيد و ماده اوليه صنعت دير به دست توليدكننده 
مي رسيد و لذا شاهد كمبود دارويي در بازار بوديم. دبير 
كميته دارو و غذاي مجلس افزود: حاشيه سود پايين 
ناش��ي از ارز ۴۲۰۰ توماني، منجر به خروج سرمايه 
از حوزه توليد دارو ش��ده بود و بعض��ًا داروهاي برند 
بيولوژيك وارداتي از توليد داخل ارزان تر تمام مي شد 
و اين يك چالش براي صنعت توليد شده بود؛ لذا براي 

تأمين كافي دارو الزم اس��ت قيمت آن براي صنعت 
داروسازي منطقي شود و ارز را به شيوه اي درست و با 
قيمت مناسب تخصيص دهيم تا صنعت بتواند اين 
دارو را توليد بكند. در ادامه سيدي فر در زمينه وجود 
فاصله ميان طراح��ي و اجراي اين طرح، عنوان كرد: 
يكي از نقايص اي��ن طرح اين بود كه گزارش هاي آن 
بيشتر بر اساس محاسبات صرفاً اقتصادي ارايه مي شد 
و به نظر بيشترين آس��يبي كه به طرح وارد شده، در 
بحث مديريت كالن و اجرا است كه عوامل مختلفي 
در آن نقش داشته است. سيدي فر در ادامه در زمينه 
تمهيدات اتخاذ شده براي حفاظت مالي از مردم در 
برابر تغيير قيمت دارو، گفت: در اين راس��تا با در نظر 
گرفتن مابه التفاوت قيمت قبل و بعد از آزادسازي ارز، 
براي طرح داروياري در بودجه رديفي تعريف خواهد 
شد و چون عدد به صورت دالر است، اگر مابه التفاوت 
هم بر اساس دالر لحاظ شود، در صورت تغيير قيمت 

ارز، بودجه طرح هم تغيير مي كند.

گزارش
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