
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 9  No . 2390  Thu. December 22. 2022  پنجشنبه   اول دي ۱۴۰۱   ۲۷ جمادي االولي ۱۴۴۴  سال نهم  شماره ۲۳۹۰  ۸ صفحه  قيمت:۵۰۰۰ تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
١٨٧٠١٠٠٠

شاخص بورس
١٤٩٦٢٠٠

 چرا   نمايندگان   به   سراغ   وزارت   اقتصاد  
 براي   سياست گذاري هاي اشتباه  نمي روند؟

مقصر گراني 
خودرو؛ تورم 
دالر يا مردم 

يادداشت-٢ يادداشت-٤يادداشت-١ يادداشت-٣

رانت ارزي 
و حمايت هاي دولتي

فرار سرمايه ده ها ميليارد 
دالري از ايران

تاب آوري پديده ذاتي 
نيست

اتفاقات 
تكرار مي شود؟

ــائلي  يكي از اصلي ترين مس
ــاد ايران به  ــد در اقتص كه باي
ــرد، نحوه مواجهه  آن توجه ك
ــت و فعاالن  ــا فعالي ــت ب دول
ــت. اينكه چه  ــادي اس اقتص
ــته  حمايتي مهم ترين خواس
ــت، بايد  بخش خصوصي اس
ــك جمع بندي دقيق  مورد ي
قرار بگيرد. ما در سال هاي قبل شاهد آن بوديم كه دولت 
ــفره مردم و تامين نيازهاي داخلي،  براي حمايت از س
ــي را اجرايي كرد كه بخش خصوصي از  ارز ۴۲۰۰ تومان
همان ابتدا رسما اعالم كرد كه اين سياست راه به جايي 
نخواهد برد. بخش خصوصي در سال هاي گذشته بارها 
اعالم كرده كه براي اصالح ساختاري اقتصاد ايران، نياز 
ــادي خود را كاهش  ــت كه دولت تصدي گري اقتص اس
داده و به بخش خصوصي واقعي ميدان دهد. نگاهي به 
عملكرد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و موفق نشان 
ــورها بخش مهمي از اقتصاد در  مي دهد كه در اين كش
اختيار بخش خصوصي است و دولت تنها به عنوان ناظر 
ــت گذار كالن فعاليت مي كند. دولت يك اقدام  و سياس
مثبت و مهم را در دستور كار قرار داده و آن اصالح نظام 
ــذف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده  پرداخت يارانه يا همان ح
است. براي آنكه نتايج مثبت اين طرح خود را نشان دهد، 
بايد به سمت تك نرخي شدن نرخ ارز و تعيين قيمت  آن 
بر اساس واقعيت هاي اقتصادي حركت كنيم. موضوعاتي 
مانند سركوب نرخ ارز يا حفظ فاصله ميان نرخ بازار و نرخ 
ــد معضالتي جديد در اقتصاد منجر  نيمايي، باز به تولي
خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاكرات را نهايي كرده و 
تحريم ها را كنار بزند، راهي كه پيش روي اقتصاد ايران 
قرار دارد، كاهش تصدي گري و تسهيل شرايط اقتصادي 

و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي خواهد بود.
سرمايه گذاران اقتصادي پيش از هرچيز به يك ثبات 
در فضاي اقتصادي كشور نياز دارند. سرمايه آماده فرار 
ــاس كند كه شرايط خوب نيست،  است و هر جا احس
ــاي مختلف اقتصاد  ــور خود در بخش ه ديگر به حض
ادامه نمي دهد. ما متاسفانه در سال هاي گذشته برخي 
ــي كرده ايم كه نتيجه  ــت هاي داخلي را اجراي سياس
ــال غيرقابل پيش بيني  ــي اقتصادي و عم آنها بي ثبات
ــرايط است. آنچه كه بيشترين اهميت را دارد  شدن ش
ــدن آينده است تا  ثبات در نرخ ارز و قابل پيش بيني ش
ادامه در صفحه ۸ سرمايه گذاران بدانند كه...   

اخيرا يكي از رسانه هاي كشور در 
مطلبي اعالم كرد كه تنها طي 
ــال و نيم گذشته، بيش  يك س
از ۷۰ ميليارد دالر سرمايه هاي 
ايران به كشور كانادا ارسال شده 
است. اين خبر تلخ، يك بار ديگر 
بحث فرار سرمايه ها از كشور را 
در تيررس ارزيابي هاي تحليلي 
قرار داده است. طبيعي است اقتصادهايي مانند كشور ايران 
ــتند. فرار سرمايه از دو  نيازمند جذب سرمايه زيادي هس
طريق اصلي در ايران رخ مي دهد؛ يكي عدم جذب سرمايه 
است و ديگري خروج سرمايه هاي داخلي. در كشورهايي 
شبيه ايران اگر فرار سرمايه اتفاق بيفتد، معنايش بيشتر 
بودن نرخ استهالك سرمايه نسبت به سرمايه گذاري مولد 
است. به همين دليل رشد اقتصادي هم طي اين سال ها براي 
ايران مطلوب نبوده. اخيرا مركز آمار ايران گزارشي ارايه كرده 
كه بر اساس آن نرخ رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال 
جاري به نسبت نيمه اول سال قبل، دو واحد درصد با نفت و 
۴ دهم درصد واحد بدون نفت كمتر شده است. اين در حالي 
است كه اقتصاد ايران از وضعيت كرونا عبور كرده و مي شد 
فضاي كسب و كار را رونق بخشيد. علت اينكه رشد اقتصادي 
مناسب اتفاق نمي افتد اين است كه نه تنها جذب سرمايه 
اتفاق نيفتاده، بلكه فرار سرمايه هم رخ داده است. وقتي 
از فرار سرمايه صحبت مي كنيم، منظورمان خروج چند 
صد ميليون دالر يا چند ميليارد دالر سرمايه شركت هاي 
ــت؛ بلكه منظور اين است كه اقتصاد ايران  خارجي نيس
نيازمند جذب سرمايه چند ده ميليارد دالري است و اين 
امر رخ نمي دهد. اين ميزان سرمايه به خصوص در بخش 
نفت، گاز و پتروشيمي ضروري است. اما به دليل تحريم ها 
و عدم پيوستن ايران به اف اي تي اف و... اين سرمايه گذاري 
در ايران رخ نمي دهد. شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد، 
بر اساس آمارها بيشترين سرمايه گذاري در ايران را طي 
سال اخير، افغانستان انجام داده است. دانشجوياني كه از 
ايران خارج مي شوند و به مقصد كشورهايي چون كانادا، 
امريكا، تركيه، آلمان و... مهاجرت مي كنند، بخش قابل 
توجهي اين سرمايه ها را منتقل مي كنند. بر اساس برخي 
آمارها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ حدود ۸۰ هزار نفر جذب 
اين دانشگاه ها مي شوند. شما اگر حساب كنيد كه هزينه اي 
هم در بخش بهداشت و درمان و هم در بخش آموزش در 
مقاطع مختلف صورت گيرد، مبلغ قابل توجهي به دست 
ادامه در صفحه ۶ مي آيد.  

ــراي  ــي ب ــاب آوري ظرفيت ت
ــترس  ــر اس ــت در براب مقاوم
ــان  ــت. روانشناس و فاجعه اس
هميشه سعي كرده اند كه اين 
قابليت انسان را براي سازگاري و 
غلبه بر خطرو سختي ها افزايش 
دهند. افراد و جوامع مي توانند 
ــس از مصيبت هاي  ــي پ حت
ــازي زندگي خود بپردازند. تاب آور بودن  ويرانگربه بازس
ــت كه از اين طريق بتوانيد زندگي بدون  به اين معنا نيس
تجربه استرس و درد را داشته باشيد. مردم پس از گرفتار 
ــت دادن ها به احساس غم و  ــدن در مشكالت و از دس ش
اندوه و طيف وسيعي از احساسات ديگرمي رسند. مسير 
دستيابي به انعطاف پذيري از طريق كار و توجه برروي اثرات 
استرس و وقايع دردناك ايجاد مي شود. ارتقاي تاب آوري 
منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفكر و مهارت هاي 
ــتر مي شود. همچنين  خود مديريتي بهتر و دانش بيش
تاب آوري با روابط حمايتي والدين، همساالن و ديگران و 
همچنين با باورهاي فرهنگي و سنتي به افراد براي مقابله 
با ضربه هاي غير قابل اجتناب زندگي كمك تاب آوري در 
انواع رفتار ها، افكار واعمال مي تواند آموخته شود. هنگامي 
كه فاجعه از سر بگذرد و نيازهاي اوليه انساني تأمين شود، 
آن گاه تاب آوري احتمال ظهور مي يابد. مهم ترين نتيجه 
ــت كه مي توانيم توانمندي  كاربردي تاب آوري، اين اس
ــاس هويت و  افراد را ارتقا  دهيم بگونه اي كه آنها به احس
ــري، هدف گذاري و باور به  كارآمدي، توانايي تصميم گي
آينده دست يابند و از اين راه بتوانند نيازهاي اوليه انساني 
خود براي مهرباني، رابطه با ديگران، چالش، قدرت و معنا 
داري را در شرايط طاقت فرسا به عنوان كانون توجه هر 
ــگيرانه، آموزشي و رشد فردي قرار  گونه مداخالت پيش
ــاب آوري را مي توان مفهومي  ــارت بهتر، ت دهند. به عب
ــت كه مي خواهد توضيح دهد افراد  روان شناختي دانس
چگونه با موقعيت هاي غيرمنتظره كنار مي آيند. اوصاف 
تاب آوري نه تنها افزايش قدرت تحمل و سازگاري فرد در 
برخورد با مشكل، بلكه مهم تر از آن حفظ سالمت رواني و 
حتي تاب آوري افراد را توانمند مي سازد تا با دشواري ها 
ــغلي رو به رو شوند، بدون اينكه  ناماليمات زندگي و ش
آسيب ببينند و حتي از اين موقعيت ها براي شكوفايي و 
رشد شخصيت خود استفاده كنند. نكته اي كه بايد به آن 
توجه كرد اين است كه درست است تاب آوري به قابليت 
ادامه در صفحه ۸ تطابق انسان در... 

ــووالن  ــال ۹۸ بود كه مس س
ــي آن زمان  ــادي و دولت اقتص
ــرمايه گذاري در  مردم را به س
بورس دعوت كردند و در عرض 
چند روز سهم ها بازدهي بيش از 
۱۰۰ درصد را تجربه مي كردند؛ 
همين رشدهاي شارپي باعث 
شد كه مردم بدون دانش و تنها 
ــووالن تمام دارايي خود را نقد كنند  با تيكه به دعوت مس
ــوند اما اغلب اين افراد پس از چند هفته و  و وارد بورس ش
برداشت كمي سود با سقوط شاخص مواجه شدند و مردم 
روي سرمايه هاي خود زيان كردند. بيش از دوسال از اين 
موضوع مي گذرد و هنوز از جبران زيان سهامداران خبري 
نيست و مسووالن همانند سال ۹۹ وعده مي دهند. گذشته 
سخت گذشته اما هنوز تكرار مي شود و آن هم در بورس كاال. 
عرضه خودرو در بورس كاال تنها راهكاري است كه خريدار 
ــفاف كنار هم قرار مي دهد. به  و فروشنده را به صورت ش
نوعي عرضه خودرو در بورس با كشف قيمت انجام مي شود. 
قيمت گذاري دستوري از سوي وزارت صمت و حمايت هاي 
انجام شده باعث شد كه زيان  خودروسازها هر سال بيش 
ــود. اما اكنون با عرضه خودرو در بورس كاال  از گذشته ش
نقدينگي حاصل از فروش اين خودروها به جيب كارخانه و 
سهامداران مي رود. مساله مهم دستكاري است چرا بايد يك 
خودرو خيلي گران شود. چه كساني قيمت ديگنيتي را تا 
مرز دو ميليارد و چهارصد ميليون تومان باال بردند و آيا واقعا 
اين خودرو به اين قيمت ارزش دارد؟ چه كساني اين خودرو 
را خريداري كردند و به چه منظوري؟ من فكر مي كنم كه 
دالل ها و واسطه ها به نوعي با يك حلقه اضافه دوباره بين 
توليد كننده و مصرف كننده قرار گرفتند؛ قيمت هايي كه 
بر روي تابلوي معامالت ثبت مي كنند قيمت هايي است 
ــايد حتي مي شود به  كه در واقع كد دهند به بازار آزاد و ش
خودروسازها هم سوءظن داشت؛ بسياري از نمايندگي ها 
ــدد از بورس كاال  ــد كه با خريد چند ع خودروهايي دارن
مي توانند قيمت آنها را چند برابر كنند؛ اين نكته اي است 
كه اين روزها سوءظن نسبت به بورس كاال را باال برده است.
مشكلي كه اين روزها بورس با آن مواجه است، اين است 
كه مكانيزم بورس كاال واقعي نيست. خريدار واقعي خريد 
خود را از بورس كاال انجام نمي دهد يا تعداد كمي هستند 
ــاز هم دالالن با  ــد انجام مي دهند. فكر مي كنم ب كه خري
حباب سازي قيمت ها يك منفعت عجيب و غريب را به جيب 
ادامه در صفحه ۳ خود وارد كنند. 

عباس آرگون رويا صمديهادي حق شناس رقيه ندايي

هزينه فرصت ناكارآمدي اقتصادي- محيط زيستي 
حمل و نقل چيست؟

بانك مركزي : آبان ماه امسال حجم نقدينگي 
به ۵۸۰۶ هزار ميليارد تومان رسيد

حلقه مفقوده كاهش ترافيك 
و آلودگي هوا

صفحه ۵     صفحه ۳    

رشد ۳۴،۵درصدي نقدينگي 
و ۳۴،۶درصدي پايه پولي در آبان
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مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  ٣٠٠٠٥٣٢٠ در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

تعادل |فرشته فريادرس |
ــه باال وصعودي  ــت خودرو همچنان روب نمودار قيم
گزارش مي شود. اما چرا خودرو گران شد؟ كارشناسان 
ــي خودرو به بازار يعني  معتقدند با عرضه قطره چكان
شكاف عرضه و تقاضا، تورم حاكم بر اقتصاد وباالرفتن 
نرخ ارز، قيمت ها به روند صعودي خود ادامه مي دهند. 
البته وزير صمت معتقد است كه افزايش قيمت خودرو 
متاثر از افزايش قيمت تمام شده توليد آن در كارخانه 
ــت، بلكه متاثر از نگاه مردم به عنوان يك كاالي  نيس
سرمايه اي به خودرو بوده كه با افزايش نرخ ارز به دنبال 
خريد خودرو و حفظ ارزش سرمايه خود هستند. اما 
ــرده كه عرضه خودرو در  معاون وزير صمت عنوان ك
بورس يك راهكار موقت است وچنانچه تعداد توليد 
افزايش پيدا كند طبعا به فرآيند عرضه خودرو از طريق 
كارخانه باز خواهيم گشت. نايب رييس شوراي رقابت 

ــر اينكه يكي از كانال هاي عرضه خودرو  هم با تاكيد ب
مي تواند بورس باشد، تاكيد كرده كه تشكيل كميته 
خودرو راهگشا است تا نهايتاً با مشاركت همه ذي نفعان 
بهترين تصميمات در خصوص بازار خودرو اخذ شود. 
ــايت هاي آگهي و خريد و فروش  قيمت خودرو در س
ــود. قيمت  ــي گزارش مي ش خودرو همچنان افزايش
خودرو هم گام با افزايش نرخ دالر و سقف شكني هاي 
پي در پي با افزايش همراه شد و ركوردهاي جديدي 
ــن افزايش قيمت و ركوردزني ها  را ثبت كرد. البته اي
همچنان ادامه دارد و بازار خودرو را دچار شوك بزرگي 
كرده است. قيمت خودرو صفر داخلي تا لحظه تنظيم 
ــرح زير است: از ابتداي  اين گزارش در بازار ايران به ش
سال ۱۴۰۱ قيمت پرايد با ثبات نسبي همراه شده بود. 
ــكني تاريخي دالر اين  اما برخالف آن ماه ها، سقف ش
صفحه ۷ را بخوانيد ثبات را...  

زهرا سليماني| استادي داشتيم كه هرسال وقتي 
ــرد و مي گفت:  ــد، يادآوري مي ك نزديك يلدا مي ش
«بچه ها، طوالني ترين و سياه ترين شب سال يلدا نيست، 
طوالني ترين شب سال، شبي است كه در آن پدري از 
ــاري خانواده اش، روي آمدن به  فقر و نداري و شرمس
خانه را نداشته باشد. يك چنين شبي براي يك چنين 
پدري انگار هرگز به پايان نمي رسد.»در روزهايي كه 
بسياري از افراد و جريانات سياسي و غير سياسي تالش 
مي كنند، مردم و خانواده ها را به سمت شادي و سرور و 
جشن سوق دهند تا گرد و غبار ناشي از رخدادهاي تلخ 
اخير از پيكره جامعه پاك شود، هيچ كس به اين فكر 
نيست، خانواده هاي ايراني براي گذراندن يك شب يلدا 
چقدر بايد هزينه كنند و چه مصائبي را بايد پشت سر 
بگذارند؟ در شرايطي كه نرخ دالر و رشد تورم، سر به 
آسمان مي سايند و با غرور به انسان ايراني نگاه مي كنند، 
برگزار كردن يا نكردن آيين شب يلدا براي خانواده هاي 
ايراني بيشتر از اينكه يك مقوله سياسي باشد، مقوله اي 
اقتصادي و معيشتي است. اما بايد پرسيد، ايرانيان با 
آجيل كيلويي ۸۰۰هزار تا ۱ميليون و ۲۰۰هزار تومان، 
ــان، هندوانه كيلويي  ــار كيلويي ۳۰ تا ۶۰هزار توم ان
۳۰هزار تومان و... چگونه مي توانند يلدايي فراموش 
نشدني و دلپذير را پشت سر بگذارند؟ خبرنگار تعادل 
براي آگاهي مخاطبان از حال و هواي مردم و كسبه، 
ــطح شهر تدارك ديده و از مردم درباره  گزارش را از س
ــت آنها پرسيده است. گفتني  اوضاع اقتصاد و معيش
است مسووالن از طريق درد دل هاي مردم مي توانند، 
تصويري از واقعيت هاي زندگي اقتصادي و معيشتي 

آنان نيز به دست آورند.

  بهانه اي براي شادي
ــت كه از  ــازار تجريش تهران يكي از مكان هايي اس ب
ــاط فراواني در آن موج  ــته تا به امروز شور و نش گذش
ــتگاه متروي تجريش پياده مي شوم و  مي زند. از ايس
ــانم؛ با يكي از  ــاده خودم را به بازار تجريش مي رس پي
شهروندان كه در بازار آجيل فروشان پرسه مي زند، با 
فروشنده اي همكالم مي شود و فروشنده براي آماده 
كردن خواسته فرد به اتاقك پشت حجره مي رود. با او 
هم كالم مي شوم و در خصوص يلدا مي پرسم؛ مي گويد: 
«خانم جان، قيمت ها رو ببين، بعد فكر كن آيا مي شود 
با اين قيمت ها، جشن گرفت؟البته شادي و شادماني 
بهانه نمي خواهد و انسان بايد در همه حال، روحيه اش را 
حفظ كند، ولي مگر با اين قيمت ها مي شود، آب خوش 
از گلوي آدم پايين برود. جلوي هر مغازه اي كه مي روم، 
قيمت ها برق از سرم مي پراند. وقتي از فروشنده دليل 
آن را جويا مي شوم، به قيمت دالر اشاره مي كند. مگر 
قيمت پسته ايراني كه در كرمان و اصفهان و قم و...توليد 

مي شود به دالر ارتباط دارد. مگر انار ساوه و شهريار و 
ارك به دالر ارتباط دارد؟»

وقتي از اين پدر ايراني كه خود را «عزيز اهللا . ر» معرفي 
مي كند مي پرسم كه در بازار چه مي كند؟ مي گويد: 
«همه ما خانواده داريم، براي خوشحالي خانواده هم 
وظيفه داريم كه از جان مايه بگذاريم. منم، ۲تا پسر و 
يك دختر دارم كه جانم برايشان مي رود. آمده ام با كمال 
ميل براي شان خريد كنم. اتفاقا دخترم دوستانش را هم 
دعوت كرده به خانه ما و بايد براي ميهمانان هم خريد 
كنم.» آقاي روشني با اين جمله ليست بلند خريد شب 
يلداي خود را هم از جيبش در مي آورد و نشانم مي دهد 
و مي گويد: « خدا رو شكر من دارم و به حد توانم خريد 
مي كنم، اما خدا شاهده نگران خانواده هايي هستم كه 
توان گذراندن شب يلدا و نوروز و چهارشنبه سوري را 
ندارند. آنها چه مي كنند با اين درد و شرم و نداري؟ تو رو 
خدا بريد از يه مسوول بپرسيد اين دالر تا كجا قرار است 
باال برود، مسووالن پس چه مي كنند، نبايد يك فكري 

كنند براي اين تورم؟»
مشتري ديگر بازار، خانوم پا به سن گذاشته اي است 
كه در بازار ميوه سفارش خريد به فروشنده مي دهد و 
بعد منتظر مي ماند تا شاگرد مغازه همه خريدهايش 
را آماده كند. با روح انگيز خانوم هم صحبت مي كنم. 
وقتي از او درباره سن و سالش مي پرسم، اخم هايش 
در هم فرو مي رود و مي گويد: «يعني شما نمي دوني 
ــو  بپرسي؟ من ۱۸سالمه،  نبايد از يك خانوم سالش
ــتم درباره وضعيت بازار و تورم  كارتو بگو.»مي خواس
ــكالت از شما بپرسم، شما براي خريد مشكلي  و مش
ــتيم؛ در كنار هم  نداريد؟مي گويد: «ما آدميزاد هس
شادي را تجربه مي كنيم و در كنار هم غم را احساس 
مي كنيم. خدا رو شكر شوهر خدا بيامرز من براي من 
به اندازه اي دارايي گذاشته كه دستم پيش كسي دراز 
نباشه و بتوانم نيازهام رو برطرف كنم. اما به اين معنا 
ــحالم. من زماني حس خوشحالي و  نيست كه خوش
خوشبختي مي كنم كه همسايه ام، همشهري هايم، 
ــما  ــته باشند.ش ــم و...اوضاع خوبي داش هموطنان
ــهر، خيلي از خانواده ها  مي دونيد، امروز تو همين ش
ــتند كه براي تهيه نون شبشون محتاجند.»بله  هس
خانوم، گزارش هاي زيادي در اين زمينه تهيه كرده ايم. 
روح انگيز ادامه مي دهد: «خدا پدرت رو بيامرزه. پس 
ميدوني كه مردم چه وضعي دارند. آجيل شده كيلويي 
ــده كيلويي ۳۰۰هزار  ۱ميليون تومان، شيريني ش
تومان، قيمت هندوانه فالن قدر، برنج و گوشت و مرغ 
و... هم كه سر به فلك مي كشه. با اين وضعيت خيلي 
از ايراني ها، دلتنگ هستند؛ منم هرچقدر مي خوام 
خوشحال باشم، چون مردم خوشحال نيستند، دلتنگ 
ادامه در صفحه ۳ ميشم.» 

«تعادل» 
در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند

از فراموشي قيمت هاي شهريور۱۴۰۰ 
تا تعلل كاالبرگي

حمايت هاي معيشتي 
قرباني مبارزه با رانت!

تكرار دست درازي  
دولت  در  بورس

 روز سه شنبه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نشست 
ــت  ــت و گفت كه قرار اس ــري با خبرنگاران داش خب
بخشي از بودجه به بازار سرمايه اختصاص داده شود. 
ــه تاثيري مي تواند روي بازار  اين اختصاص بودجه چ
سرمايه داشته باشد؟ سخنگوي اقتصادي دولت اظهار 
ــه وعده خود براي حمايت از  كرد: دولت براي اينكه ب
سهامدار خرد عمل كند از چهارم آبان ماه اعالم شد كه 

سهامداران خرد از سازوكار بيمه سهام استفاده كنند 
كه بيش از نيم ميليون نفر استفاده كردند و استقبال 
فراتر از انتظار سازمان بورس بود. براي اينكه سال آينده 
ــخصي در بودجه ۱۴۰۲  وضعيت بهتر شود عدد مش
توسط هيات وزيران تصويب شد كه براي سال آينده 
كنار گذاشته شود تا با استفاده از اين پشتوانه بودجه 
صفحه ۴ را بخوانيد حمايت ها انجام شود.  

از روزي كه ابراهيم رييسي با لقب سيد محرومان وارد 
ــك به ۲۰ ماه  ــد، نزدي رقابت هاي انتخاباتي ۱۴۰۰ ش
ــيزدهم نيز حدودا يك سال و نيم  مي گذرد و دولت س
است كه كار خود را رسما آغاز كرده اما نه تنها اوضاع براي 
محرومان بهتر نشده كه حتي شرايط براي طبقه متوسط 
نيز سخت تر از گذشته شده است. آمارها نشان مي دهد 
كه با وجود شعار دولت مبني بر گره نزدن معيشت مردم 

به مذاكره و برجام، قيمت ارز در طول ماه هاي گذشته 
به شكل قابل توجهي افزايش يافته و حتي دالر بارها 
ــده است،  به كانال تاريخي ۴۰ هزار تومان نزديك ش
هرچند دولت مي گويد كه اتفاقات قيمتي اخير بي مبنا 
بوده و حتي رييس كل بانك مركزي مي گويد كه نرخ 
ــه در عمل رخ داده،  ــازار را قبول ندارد اما آنچه ك ارز ب
صفحه ۲ را بخوانيد تبعيت بازارها از... 

يلدا  سيري چند؟
«تعادل» از حال و هواي مردم و قيمت اقالم يلدايي

در بازارهاي شهر گزارش مي دهد



از روزي كه ابراهيم رييس��ي با لقب س��يد محرومان وارد 
رقابت هاي انتخاباتي 1400 شد، نزديك به 20 ماه مي گذرد 
و دولت س��يزدهم نيز حدودا يك سال و نيم است كه كار 
خود را رسما آغاز كرده اما نه تنها اوضاع براي محرومان بهتر 
نشده كه حتي شرايط براي طبقه متوسط نيز سخت تر از 
گذشته شده است. آمارها نشان مي دهد كه با وجود شعار 
دولت مبني بر گره نزدن معيشت مردم به مذاكره و برجام، 
قيمت ارز در طول ماه هاي گذشته به شكل قابل توجهي 
افزاي��ش يافته و حتي دالر بارها به كانال تاريخي 40 هزار 
تومان نزديك شده است، هرچند دولت مي گويد كه اتفاقات 
قيمتي اخير بي مبنا بوده و حتي رييس كل بانك مركزي 
مي گويد كه نرخ ارز بازار را قبول ندارد اما آنچه كه در 
عمل رخ داده، تبعيت بازارها از قيمت ارز است و قيمت 
خودرو، طال و خانه نيز در هفته هاي گذشته همپاي دالر 
و حتي شديدتر از آن افزايش قيمت را تجربه كرده اند.

در چنين شرايطي دولت همچنان اصرار دارد كه از كاهش 
تورم در ماه هاي گذش��ته صحبت كند و البته بخش��ي از 
هزينه اين مبارزه با ت��ورم را نيز روي دوش حقوق بگيران 
ثابت گذاشته است. بناست در بودجه پيشنهاد افزايش 20 
درصدي حقوق ارايه شود كه در بهترين حالت، تنها نيمي 
از نرخ تورم رسمي اعالمي از س��وي مركز آمار را پوشش 
مي دهد. از سوي ديگر با وجود گذشت بيش از هفت ماه از 
اجراي طرح اصالحات يارانه اي و حذف ارز 4200 توماني، 
دولت هنوز تصميم نهايي در رابطه با اجراي طرح كاالبرگ 
را ارايه نكرده و البته به اين موضوع نيز اشاره نمي كند كه 

سياست هاي حمايتي به چه شكل ادامه خواهند يافت.
هرچند ب��ر روي كاغذ، يارانه نقدي ب��ه 300 و 400 هزار 
تومان افزايش يافت اما با توجه به افزايش قابل توجه قيمت 
كاالهاي اساس��ي و آنچه كه در سفره مردم اهميت دارد، 
مشخص نيست كه اين يارانه نقدي تا چه حد توان پوشش 
دادن به هزينه ها را دارد. در عين حال دولت اعالم كرده كه 
ارزيابي ها از اين حكايت دارد كه مردم يارانه نقدي را ترجيح 
مي دهند اما در عين حال اجراي كاالبرگ نيز آغاز ش��ده 
است. مجلس شوراي اسالمي در جريان تصويب بودجه 
1401 به دولت اجازه داد نسبت به اصالح نرخ ارز ترجيحي 
اقدام كند و آن را مشروط به توزيع كاالبرگ الكترونيكي 
براي كاالهاي اساسي آن هم به نرخ شهريور 1400 كرد. بر 
اساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده مي شود در سال 
1401 تا معادل سقف رديف )1۸( جدول مصارف تبصره 
)14( اين قانون را از طري��ق تأمين منابع مابه التفاوت ارز 

ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات 
مصرفي پزشكي اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد 
كااليي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد بايد قباًل ترتيبات 
قانوني جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كاالهاي اساسي 
را از طرق كاالبرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق 
بيمه ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد 
به طوري كه افراد بتوانند اين كاالها و خدمات را به نرخ پايان 

شهريور 1400 و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند.
با اين توصيف، مجلس دس��ت دول��ت را در نحوه اجراي 
قانون باز گذاش��ت و اجازه داد تا با توجه به شرايط كشور و 
منابع موجود، نسبت به پرداخت يارانه نقدي يا كاالبرگ 
الكترونيك اقدام كند. اما اكنون با گذش��ت هشت ماه از 
اجراي اين بند از قانون و با وجود آماده س��ازي زيرساخت 
كاالبرگ الكترونيك و اجراي آزمايشي آن در يك استان، 
برآيندها نشان مي دهد مردم به يارانه نقدي تمايل بيشتري 
دارند تا دريافت كاالبرگ الكترونيك. با اين وجود مجلس 
همچنان بر توزيع كاالبرگ الكترونيك تاكيد دارد؛ در اين 
رابطه رييس مجلس در يك گفت وگوي تلويزيوني خود در 
مورد حذف ارز ترجيحي در بودجه 1402 گفت: در اجراي 
قانون مربوط به حذف ارز ترجيحي اشكاالتي وجود داشت، 
بايد با سبد كاال معيشت مردم مورد حمايت قرار مي گرفت. 
وي با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي ناقص انجام شده است 
و بايد تكميل شود، تصريح كرد: دولت بستر فني انتخاب 
مردم بين س��بد كاال و يارانه نقدي را فراهم كرده اس��ت 

بايد قدرت خريد مردم حفظ شود، تثبيت قيمت اشتباه 
است. با اين وجود، سيدابراهيم رييسي رييس جمهور در 
نشست اخير هيات دولت به طور صريح اعالم كرد كه اجراي 
آزمايشي ارايه كاالبرگ الكترونيك از استان هرمزگان آغاز 
شده است؛ زيرس��اخت هاي الزم براي اجراي طرح توزيع 
كاالبرگ الكترونيك در زمان تصويب و آغاز اجراي قانون 
مردمي سازي يارانه ها فراهم نبود، لذا اجراي طرح توزيع 
كاالبرگ الكترونيك به گونه اي برنامه ريزي ش��د كه در 
مرحله اجراي سراسري آن براي مردم مشكلي ايجاد نشود.

به اين ترتيب در شرايطي كه دولت وعده داده بود كه يارانه 
نقدي را تنها براي دو ماه ادامه دهد و پس از آن كاالبرگ را 
به مرحله اجرا برساند، حاال از اين مي گويد كه پس از هفت 
ماه مقدمات الزم را براي آزمايش آن در يك استان نهايي 
كرده و در آينده امكان آنكه مردم يكي از دو شيوه را انتخاب 
كنند وجود خواهد داشت. در كنار آن اما فعال تنها دستاورد 
دولت از حذف ارز 4200 توماني، كاهش يا حذف رانتي بوده 
كه اين ارز به وجود آورده است. سخنگوي دولت گفت: در 
حاشيه جلسه هيات دولت گزارش هايي از برخي آمارهاي 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد و وزارت كار ارايه شد. گزارش 
وزير اقتصاد حاكي از آغاز نمايان ش��دن آثار مثبت ناشي 
از سياست مردمي س��ازي يارانه ها بود كه به عنوان نمونه 
در بخش توليدات كشاورزي واردات بسياري از كاالهاي 
اساسي مرتبط با اين بخش كاهش چشمگيري در همين 
مدت چندماه گذشته داشته است. بهادري جهرمي افزود: 

روغن آفتابگردان 40 درصد، گندم 2۸ درصد، كنجاله ۶0 
درصد و ذرت 1۶ درصد كاهش واردات داشته  است. رشد 
اقتصادي تابستان سال گذش��ته كه يك درصد بوده 
امس��ال به 3.۶ درصد رسيده است. وي يادآور شد: در 
حوزه ارزي هم با افزاي��ش ۶4 درصدي عرضه ارز در 
سامانه نيما در همين هشت ماه امسال به نسبت مدت 
مش��ابه سال گذشته مواجهيم. در س��ال پيش 1۹.۶ 
ميليارد دالر ارز در سامانه نيما عرضه شده بود و امسال 
32.1 ميليارد دالر ارز در سامانه نيما عرضه شده است.

سخنگوي دولت با اش��اره به ارايه گزارش پيشرفت طرح 
كاالبرگ الكترونيكي از سوي وزير رفاه، اظهار كرد: گزارش 
امروز وزير نش��ان داد كه آمادگي اجراي آزمايشي تقريبًا 
نهايي شده اس��ت و در يكي از استان هاي جنوبي كشور 
به زودي و به صورت اختياري براي شهروندان اين استان 
اجرايي مي ش��ود. بهادري جهرمي با اش��اره به مصوبات 
جلسه هيات دولت، اظهار كرد: در يكي از اين مصوبات همه 
دستگاه هاي اجرايي و همه زيرمجموعه هاي اين دستگاه ها 
مكلف ش��دند كليه كاركنان و كليه افرادي كه به هر نحو 
حقوق و مزايايي را از اين دستگاه ها دريافت مي كنند حتي 
اگر كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني نباشند، اطالعات 
آنان را با هدف افزايش انضباط مالي و س��اماندهي بهتر 
نيروي انساني در سامانه مربوط به اين حوزه ثبت كنند. 
وي تاكيد كرد: امروز مصوب شد حقوق و مزاياي اعضاي 
هيات مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي ساماندهي 
شود و همه اين شركت ها و موسسات انتفاعي و بانك هاي 
وابسته به دولت و شركت هاي تابع آنان و هر شركتي كه 
به هر نحو تحت مديريت دولت هستند مكلف شدند در 
چارچوب اين دستورالعمل صرفاً پرداخت ها به هيات مديره 
و مديران عامل و اعضايي كه منصوب دولت هستند را داشته 
باشند. همه اين شركت ها در سطوح تعيين شده كه پيش 
از اين در دس��تورالعمل احراز صالحيت مشخص شده، 
سقف دريافتي و شيوه هاي پرداختشان هم معلوم شده 
و هرگونه پرداخت وجهي خارج از دستورالعمل تحت هر 
عنوان ممنوع شده است. به اين ترتيب مبارزه با رانت فعال 
بر حمايت از معيشت اولويت پيدا كرده و دولت مي گويد 
كه كاهش واردات نش��انه موفقيت سياس��ت اصالحي 
ارديبهشت امسال است. چه در حوزه حقوق و چه در حوزه 
يارانه احتماال بايد برنامه ريزي دقيقي براي سال آينده در 
دستور كار قرار بگيرد و با اين شرايط چالش اصلي تعيين 

منابع مالي الزم و البته اجراي دقيق آنها خواهد بود. 
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گزارش سازمان ملل
درباره آلودگي هواي ايران

كارشناسان سازمان ملل با تاكيد بر اينكه تحريم هاي 
امريكا عليه ايران به مشكالت محيط زيستي در ايران 
و به ويژه آلودگي هوا در اين كشور دامن زده، خواستار 
برداشته شدن اين تحريم ها شدند. كارشناسان مستقل 
منصوب ش��ده از سوي س��ازمان ملل در جديدترين 
گزارش خود كه روز سه شنبه منتشر شده است، اعالم 
كردند كه تحريم هاي امريكا عليه ايران به محيط زيست 
اين كشور آسيب مي زند و مانع از آن مي شود كه همه 
آنها - از جمله مهاجران و پناهجويان افغان - از حقوق 
خود براي س��المتي و زندگي به طور كامل برخوردار 
شوند و اين تحريم ها به مسائل ديگري مانند افزايش 
آلودگي هوا كمك مي كند. بنابر گزارش وب س��ايت 
رسمي سازمان ملل، اين كارشناسان در گزارش خود 
آورده اند كه ايران نيز همانند بسياري از كشورها داراي 
مشكالت زيست محيطي است. تحريم ها نه تنها مانع 
از رس��يدگي موثر دولت ايران به آنها مي شود، بلكه به 
بدتر شدن چالش ها كمك مي كند.در ادامه اين گزارش 
آمده است: تعجبي ندارد كه تهران يكي از آلوده ترين 
شهرهاي جهان است. تحريم هاي اياالت متحده مردم را 
مجبور مي كند تا استفاده از وسايل نقليه قديمي تر را كه 
سوخت بيشتري مي سوزانند، طوالني تر كنند. تحريم ها 
همچنين دستيابي ايران به تجهيزات و فناوري براي 
كاهش آاليندگي خودرو را غيرممكن مي س��ازد.اين 
كارشناس��ان افزودند: تالش هاي امريكا براي اعمال 
تحريم هاي خود از طريق تهديد به مجازات شركت هاي 
خارجي كه در ايران تجارت مي كنند، س��بب شده تا 
خودروسازان خارجي اين كشور را ترك كنند. بنابراين، 
ايران بايد به موتورهاي داخلي و س��اير تجهيزاتي كه 
نمي توانند از آخرين فناوري ها استفاده كنند، تكيه كند 
كه اين شرايط نيز موجب تشديد آلودگي هوا شده است.

به گفته كارشناسان مستقل سازمان ملل، تحريم ها 
همچنين باعث ش��ده است كه ش��ركت هاي انرژي 
خارجي از پروژه هاي ساخت نيروگاه هاي خورشيدي 
بزرگ در ايران، در مقياسي كه شركت هاي داخلي قادر 
به انجام آن نيس��تند، صرف نظر كنند. اين هم نتيجه 
تحريم ها است، زيرا مانع از س��رمايه گذاري خارجي 
مي شود.همچنين در اين گزارش آمده است: تحريم ها 
مانع از مش��اركت دانش��مندان ايراني در پروژه هاي 
تحقيقاتي مشترك محيط زيس��ت در خارج از كشور 
مي ش��ود و حتي ايرانيان را از دسترسي به پايگاه هاي 
اطالعاتي آنالين و دوره هاي آموزشي در مورد مسائل 
زيس��ت محيطي و پايداري بازمي دارد. بنابراين، آثار 
تحريم ها بر حق آموزش و بهره مندي از پيشرفت علمي 
مانع پيشرفت در بهبود محيط زيست ايران مي شود. 
اين كارشناسان تصريح كردند: بديهي است كه اياالت 
متحده محيط زيست پاك را طبق قوانين سازمان ملل 
به عنوان حقي مي شناسد كه ساير حقوق بشر را تحت 
تأثير قرار مي دهد اما تحريم ها عليه ايران با آنچه كه به 
نظر مي رسد موضع آش��كار امريكا در اين مورد است، 
تناقض دارد. آنها در پايان تاكيد كردند: اكنون، زمان آن 
فرا رسيده است تحريم هايي كه مانع از توانايي ايران در 
بهبود محيط زيست و كاهش اثرات سوء بر سالمت و 
زندگي مي شوند، كاهش يابند يا به طور كامل برداشته 
شوند تا ايرانيان بتوانند به حق خود براي داشتن محيط 
زيست پاك، حق سالمت و زندگي و ساير حقوق مرتبط 
با شرايط محيط زيستي مساعد دسترسي داشته باشند. 

ديدار اميرعبداللهيان
با وزير خارجه عربستان

وزير خارجه كشورمان در حاش��يه نشست بغداد 2 
در اردن با وزير خارجه عربس��تان ديدار كرد. حسين 
اميرعبداللهي��ان وزير خارجه كش��ورمان در توييتر 
نوشت: من در كنفرانس »بغداد-2« براي تاكيد مجدد 
بر حمايت خود از عراق شركت كردم. در حاشيه اين 
نشست فرصتي براي ديدار با برخي از همتايانم از جمله 
وزراي خارجه عمان، قطر، عراق، كويت و عربس��تان 
سعودي فراهم ش��د. وزير خارجه عربستان سعودي 
نسبت به آمادگي كش��ورش براي ادامه مذاكرات با 
ايران ابراز اطمينان كرد. اميرعبداللهيان پيش از اين 
نيز با محمد شياع السوداني نخست وزير عراق، فواد 
حسين وزير خارجه عراق، شيخ سالم عبداهلل الصباح 
وزير خارجه كويت، عبدالفتاح السيسي رييس جمهور 
مصر، كاترين كولونا وزير خارجه فرانسه، شيخ محمد 
بن عبدالرحمان آل ثاني معاون نخس��ت وزير و وزير 
خارجه قطر، بدر بن سيف البوسعيدي وزير خارجه 
عمان، ديدار كرده بود. همچنين يك روزنامه لبناني 
از گفت وگوهاي غيرمس��تقيم ايران و عربس��تان با 
وساطت فرانسه و قطر خبر داد. روزنامه لبناني االخبار 
در گزارشي نوشت كه ايران و عربستان چند روز قبل 
از برگزاري نشس��ت »بغداد2« كه روز گذشته )سه 
شنبه( در اردن برگزار شد تماس هاي غيرمستقيمي 
باهم داش��تند ودرخصوص پرونده ه��اي مختلف از 
جمله پرونده لبنان رايزني كردند. در اين گزارش آمده 
است كه مساله انتخاب رييس جمهور لبنان  تشكيل 
دولت جديد در اين كشور در راس مسائل مورد رايزني 
دوطرف ايراني و سعودي بوده است. در بخشي از اين 
گزارش آمده اس��ت كه طرف هاي متعددي از جمله 
فرانس��ه و قطر براي منعطف كردن مواضع تهران و 
رياض درخصوص پرونده لبنان واسطه گري كرده اند. 
از سوي ديگر احمد الصحاف، سخنگوي وزارت خارجه 
عراق گفت كه گفت وگوهاي ايراني-سعودي از مرحله 
امنيتي به مرحله ديپلماتيك رسيد و اهميت اين گام 
نزديك كردن رويكردها و حل اختالفات ميان دو طرف 
است كه در راس��تاي منافع دو كشور و تمام منطقه 
است. س��خنگوي وزارت خارجه عراق تاكيد كرد كه 
اين كش��ور براي ايجاد فضاي مثبت و نزديك كردن 
رويكرده��ا تالش مي كند و آخرين نشس��ت ايران و 
عربستان در بغداد و تحت نظارت وزارت خارجه برگزار 
شد. وي گفت كه ما همچنان ميان دو طرف هماهنگي 
ايجاد مي كنيم تا امكان برگزاري نشست هاي آتي 

و رسيدن به توافقات بيشتر فراهم شود.

پرداخت سود سهام عدالت
تا شنبه ادامه پيدا مي كند

وزير اقتصاد با اعالم اينكه از روز گذشته پرداخت نيمي 
از سود سهام عدالت خانوارها آغاز شده گفت: پرداخت 
س��ود سهام عدالت تا ش��نبه ادامه پيدا مي كند. سيد 
احسان خاندوزي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: از روز گذشته پرداخت نيمي از سود 
سهام عدالت خانوارها آغاز شد وبراي برخي خانوارها به 
ازاي هر نفر ۵32 هزار تومان و براي برخي خانوارها ۶00 
هزار تومان به ازاي هر نفر از سوي بانك هاي رفاه، سپه، 
دي، رسالت، سامان و برخي ديگر پرداخت شان تمام 
شد و تا روز ش��نبه اين پرداخت ها ادامه پيدا مي كند. 
نيمي ديگر از سود سهام عدالت تا پايان سال يا ابتداي 
سال 1402 پرداخت خواهد شد. وي ادامه داد: با توجه 
به نارضايتي هايي كه از سقف تسهيالت بانك ها از سوي 
مردم وجود داش��ت، دولت امروز مصوب كرد رقم 3۵ 
هزار ميليارد تومن افزايش سرمايه بانك هاي دولتي به 
زودي از محل سهامي كه دولت از شركت هاي دولتي 
در اختيار داشت پرداخت شود. به طور خاص اولين بار 
در چند دهه اخير است كه جز دو بانك ملي و سپه 
كه تا سطح استاندارد جهاني كفايت سرمايه فاصله 
دارند، تمام بانك ها كفايت سرمايه شان تا ۸ درصد 
بر پايه صورت هاي مالي 1400 افزايش يابد. با اين 
كار بانك ها هم در توان تس��هيالت دهي به مردم و 
هم در مراودات بين المللي مي توانند از اين افزايش 
سرمايه استفاده كنند كه اتفاقي خوب در هفته ها و 
ماه هاي آينده خواهد بود. يعني دولت به جاي اينكه 
اين رقم را صرف كسري بودجه خودش كند، صرف 
افزايش توان تسهيالت دهي شبكه هاي بانكي كرد.

عرضه كاال به قيمت شهريور ۱۴۰۰ 
فاقد منطق اقتصادي است

عطا بهرامي كارش��ناس اقتصادي مي گويد: در قانون 
بودجه امسال، مجلس دس��ت دولت را براي پرداخت 
جبراني به مردم در ازاي اصالح قيمت ارز ترجيحي باز 
گذش��ت؛ قانون مي گويد يا مي توان پرداخت نقدي به 
مردم داش��ت يا كاالهاي اساس��ي و مصرفي به صورت 
كاالبرگ الكترونيك به مردم عرضه كرد. وي افزود: اقتصاد 
ايران تجربه هر دو نوع پرداخت يارانه را داشته است؛ در 
دهه هاي ۶0 و ۷0 كوپن كاال به مردم عرضه مي شد و از 
سال ۸۹ به سمت يارانه نقدي حركت كرديم. اين تحليلگر 
مسائل اقتصادي با بيان اينكه پرداخت يارانه مستقيم 
به مردم اثرگذاري بهت��ري بر كاهش ضريب جيني به 
عنوان يكي از شاخص هاي بهبود معيشت داشته است، 
افزود: در دوره اي كه يارانه نقدي به مردم پرداخت شد، 
ضريب جيني به 0.3۶ رسيد كه نوعي ركورد بود و نشان 
مي داد كه پرداخت يارانه نقدي نسبت به كاالبرگ برتري 
كاملي در ترميم معيشت مردم دارد. بهرامي با يادآوري 
اين نكته كه دولت دست مصرف كننده را از استفاده از 
يارانه نقدي يا كاالبرگ الكترونيك باز گذاش��ته است، 
افزود: آنچه اهميت دارد، اين است كه سيستم كاالبرگ 
انتخاب مصرف كننده را از بين مي برد زيرا سبد مصرف 
خانوار شامل ده ها و صدها قلم كاالست و ممكن است 
يك مصرف كننده به يك نوع كاال نيازي نداشته باشد يا 
بخواهد يارانه خود را صرف خريد خدمات يا بازپرداخت 
تسهيالت بانكي كند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: هدف 
پرداخت يارانه و سيستم هاي حمايتي در همه اقتصادها، 
ارتقاي تقاضاي كل در بازار است و بنابراين هر اقدامي كه به 
تقويت تقاضاي مصرف كننده كمك كند، نوعي پرداخت 
يارانه و حمايت از خانوار محسوب مي شود. اين كارشناس 
اقتصادي با تاكيد بر اينكه نبايد دست مصرف كننده را 
در انتخاب كاال ببنديم، افزود: تامين كاالهاي اساسي و 
ايجاد سامانه ها براي توزيع آن عالوه بر هزينه اي كه براي 
دولت دارد، باز هم مي تواند به توليد رانت بينجامد و شايد 
شاهد شكل گيري صف كوپن فروش ها باشيم و بنابراين 
نمي توان مدعي شد كه روش كاالبرگ الكترونيك 100 
درصد سالم خواهد بود.بهرامي درباره اينكه بيشتر مردم 
خواهان دريافت يارانه نقدي هستند تا تخصيص كاال، 
اظهار داشت: مجلس به روش هايي اصرار دارد كه تجارب 
ملي و بشري درباره آن روشن است و منطق نظري هم 
در علم اقتصاد ندارد.وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اصرار 
بر توزيع كاالبرگ الكترونيك در ش��ان دولت و مجلس 
نيس��ت، افزود: در زمان جنگ به خاطر شرايط كشور 
توزيع كوپن در دستور كار دولت بود اما اكنون چه شرايط 
ويژه اي است كه بخواهيم دوباره وضعيت اقتصادي آن 
زمان را بازتوليد كنيم؟وي تاكيد كرد: امروز هيچ كس از 
شكل گيري مجدد طبقه كوپن فروش ها و تجارت سياه 
ناشي از آن دفاع نمي كند.اين كارشناس اقتصادي درباره 
اينكه مجلس اصرار دارد كاالهاي اساسي بايد به قيمت 
شهريور 1400 در قالب كاالبرگ به مصرف كننده عرضه 
شود نيز توضيح داد: در شرايط تورمي، اگر بخواهيم كاال 
گران نشود به اين معناست كه مي خواهيم توليد آن كاال 
مقرون به صرفه نشود.بهرامي اظهار داشت: براي مهار 
تورم بايد راه ها و موتور توليد تورم متوقف شود نه اينكه 
قيمت كاالها و خدم��ات را ثابت نگه داريم. نكته اي كه 
مجلس به آن توجهي ندارد همين منطق اقتصادي است 
و به همين دليل اصرار دارد قيمت ها به شهريور 1400 
بازگردد.وي تاكيد كرد: تا وقتي كه تورم وجود دارد، اگر 
جلوي افزايش قيمت متناسب با آن را بگيريم جز زيان 
انباشته سودي براي كشور نخواهد داشت و همان راهي 
را خواهد رفت كه امروز در صنعت خودرو شاهد هستيم. 
وي گفت: متاسفانه دوستان در مجلس توجيه نيستند 
همانطور كساني كه روزي از تخصيص ارز 4200 توماني 
دفاع مي كردند ام��روز مي بينند كه قيمت مرغ در بازار 
نزولي شده و توليدكنندگان براي خريد به مردم التماس 
مي كنند. بهرامي اظهار داشت: از اين نوع اشتباهات 
در تصميم گيري اقتصادي در سال ۹۷ و در دولت قبل 
بسيار شاهد بوديم؛ در آن زمان نيز به بهانه تحريم ها 
ارز 4200 توماني را پايه گذاري كردند اما به ارز چند 
نرخي و فساد اقتصاد ايران منجر شد. وي يادآور شد: 
امروز نيز مجلس از خلق پول و نقدينگي س��خن 
مي گوي��د در حالي كه دولت تنه��ا 11 درصد در 
خلق پول نقش دارد و بقيه در دست بانك هاست.

از فراموشي قيمت هاي شهريور1400 تا تعلل كاالبرگي

ادعاي جديد امريكا

رييس قوه قضاييه: 

حمايت هاي معيشتي قرباني مبارزه با رانت!

ايران از بازگشت متقابل به برجام عقب نشيني كرد

مجرم در برابر ِاعمال مجازات قانوني از حيز انتفاع ساقط نشود

س��خنگوي وزارت امورخارج��ه امريكا با تك��رار مواضع 
مداخله جويانه واشنگتن در امور داخلي ايران تاكيد كرد 
كه برجام در حال حاضر در دستور كار دولت نيست و آنها 

روي ناآرامي ها در ايران متمركز هستند.
به گزارش ايسنا، ند پرايس سخنگوي وزارت امورخارجه 
امريكا در يك نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه »بازگشت به توافق هسته اي با ايران در حال حاضر 
اولويت چندم دولت است؟« اظهار داشت: ما چند ماه است 
كه مي گوييم برجام در دس��تور كار نيست. البته مواردي 
وجود داشته كه فكر مي كرديم در آستانه بازگشت متقابل 
به پايبندي به برجام بوده ايم اما متوجه شديم كه ايراني ها 
به توافقي كه روي ميز بود پشت كرده اند، توافقي كه به هر 
حال توسط بقيه تاييد شده بود. بنابراين، ماه هاست كه در 

دستور كار ما قرار نگرفته و تمركز ما نبوده است.
بنابر گزارش وب سايت رسمي وزارت امورخارجه امريكا، 
ند پرايس در ادامه  مواضع مداخله جويانه واش��نگتن در 
امور داخلي كش��ورمان و با تكرار ادعاها درباره استفاده از 
پهپادهاي ايراني در اوكراين گفت: از س��پتامبر، مطمئنًا 
تمركز ما بر دفاع از آزادي هاي اساسي مردم ايران و مقابله 
با مش��اركت نظامي ايران با روسيه و حمايت اين كشور از 

روسيه در تهاجم وحشيانه اش به اوكراين بوده است.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه »آيا تواف��ق را مرده اعالم 
مي كنيد؟ يا در كما است؟ « مدعي شد: مطمئناً اين ايراني ها 

بودند كه فرصت بازگشت س��ريع به پايبندي متقابل به 
برجام را از دست دادند. آنها در ماه سپتامبر اين فرصت را 
از بين بردند. زماني كه فكر مي كرديم به دستيابي به توافق 
نزديك هستيم و همه طرف هاي ديگر توافق كرده بودند 
اما ايراني ها به جاي اينكه ما را در موقعيتي قرار دهند كه 
جلو برويم، عقب نش��يني كردند. اين ديپلمات امريكايي 
افزود: ما همچنان بر اين باوريم كه ديپلماسي موثرترين 
و پايدارترين راه براي اطمينان از عدم دس��تيابي ايران به 
سالح هسته اي و اطمينان از قابليت راستي آزمايي اقدامات 
ايران است. در همين حال، ما يك جعبه ابزار بزرگ داريم 
و هيچ گزين��ه اي را از روي ميز حذف نكرده ايم. پرايس در 
پاسخ به اين سوال كه»اگر ايراني ها به توافق بازگردند شما 
هم بازمي گرديد؟ «مدعي شد: ايراني ها بارها و بارها نشان 
داده اند كه براي بازگشت متقابل به پايبندي به برجام آماده 
نيستند و اخيراً در سپتامبر نيز فرصت بازگشت سريع به 
پايبندي دوجانبه به برجام را از بين بردند. ما در حال حاضر 
روي آن چه در خيابان هاي ايران اتفاق مي افتد؛ اعتراضات 
و كمك نظامي ايران به روسيه متمركز هستيم. در حالي كه 
تحريم هاي ظالمانه واشنگتن عليه مردم ايران همچنان به 
قوت خود باقي است، سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا 
در ادامه اظهارات خود مدعي حمايت از حقوق مردم ايران 
شد و همچون ساير مقامات كشورش دخالت امريكا در امور 
داخلي ايران را مورد تاييد قرار داد. وي گفت كه دولت بايدن 

در ماه هاي گذش��ته تحريم هايي را عليه افرادي در ايران 
كه به ادعاي او مس��وول سركوب اعتراضات در اين كشور 
هستند، وضع كرده و به دنبال گام هاي ديگري براي اعمال 
تحريم عليه افراد بيشتر است. پرايس همچنين در پاسخ 
به سوالي درباره بازداش��ت ترانه عليدوستي در اظهاراتي 
مداخله جويانه، اين اقدام ايران را محكوم كرد و خواس��تار 
آزادي او و ساير افرادي شد كه در جريان ناآرامي هاي اخير 
و به دليل اغتشاش بازداشت شده اند. سخنگوي دستگاه 
ديپلماسي امريكا در بخش ديگري از اين نشست خبري 
در پاسخ به سوالي درباره ادعاي وزير دفاع انگليس مبني 
بر اينكه روسيه در قبال دريافت پهپادهاي جديد از ايران 
تجهيزات نظامي پيشرفته به اين كشور مي دهد، مدعي شد: 
ما پيشتر در اين باره صحبت كرديم كه اين همكاري يك 
جاده دو طرفه است. ما اخيراً در مورد ماهيت دو طرفه اين 
رابطه و اينكه روسيه در ازاي اين پهپادها سطح بي سابقه اي 
از پشتيباني نظامي و فني را به ايران ارايه مي دهد، صحبت 
كرديم. اين، رابطه آنها را به يك مشاركت دفاعي تمام عيار 
تبديل مي كند. ما در مورد چالش هايي كه اين مشاركت نه 
تنها براي اوكراين، بلكه براي همسايگان ايران در منطقه 
نيز ايجاد مي كند، صحبت كرده ايم كه باتوجه به س��وابق 
ايران و اقداماتش در منطقه بسيار نگران كننده است. يك 
ديپلمات ارشد روس امتناع امريكا از مذاكرات احياي برجام 
را غير مسووالنه توصيف كرد. ميخاييل اوليانوف، نماينده 

دايم روس��يه نزد س��ازمان هاي بين المللي در وين امروز 
)چهارش��نبه( در يك كنفرانس خبري به اظهارات اخير 
مقامات امريكايي مبني بر اينكه برجام در دستور كار اين 
كشور نيست و در حال حاضر در اولويت برنامه هاي دولت 
قرار ندارد، واكنش نشان داد. وي گفت كه باتوجه به امتناع 
اياالت متحده از ادامه مذاكرات بر سر احياي برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( خطر تشديد اوضاع افزايش مي يابد. 
اوليانوف در ادامه اين رويكرد امريكا را غير مسووالنه توصيف 
و تصريح كرد: اگر مذاكرات به شكلي مثبت تكميل نشود در 
آن صورت خطر تشديد اوضاع به ميزان قابل توجهي افزايش 
خواهد يافت كه مي تواند منجر به بروز يك فاجعه شود.اين 
ديپلمات روس همچنين در واكنش به ويدئوي جو بايدن 
رييس جمهور  امريكا كه در آن تاييد مي كند برجام مرده 
است، توييتي منتشر كرد و نوشت: اگر اين درست باشد، 
بسياري از طرف ها ممكن است دچار مشكل شوند - ايران، 
امريكا، اسراييل، امنيت منطقه اي و بين المللي و همچنين 
عدم اشاعه هسته اي. برجام ضروري است، درحالي كه 
بايدن در ويدئويي كه به تازگي منتشر شده، مذاكرات 
ايران را مرده اعالم مي كند.روز گذشته يك ويدئو از جو 
بايدن منتشر شد كه در آن در پاسخ به سوال فردي كه 
از او مي پرسد »آيا مي خواهد برجام را مرده اعالم كند؟ 
« جواب منفي مي دهد و مي گويد: ُمرده اما نمي توانيم 
اعالم كنيم. داليل زيادي دارد، داستانش طوالني است.

رييس قوه قضاييه گفت: پژوهشگاه قوه قضاييه با اِعمال ابتكار 
و خالقيت، در راس��تاي مفاهيم و معاني و مصاديق موجود، 
طرحي نو دراندازد و ما از اين طريق بتوانيم در نظم نويني كه 
در دنيا در حال ترس��يم و وقوع است، ابتكار عمل و رويكردي 
آفندي داشته باش��يم حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي، در نشست با مديران و كاركنان پژوهشگاه دستگاه قضا، 
ضمن اشاره به كارهاي متنوع و متكثر اين پژوهشگاه، اظهار 
كرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نس��بتًا برابر با تعداد آقايان 
است كه اين امر مايه خرس��ندي مي باشد و بيانگر آن است 
كه بانوان پژوهشگر و انديشمند ما در پژوهشگاه قوه قضاييه 
حضوري فعال و اثرگ��ذار دارند. وي ادامه داد: نتايج حاصل از 
پژوهش بايد ملموس و عيني باشد؛ در اثر يك پژوهش بايد 
امور، فرآيندها و رويه ها بهب��ود و ارتقاء يابند و كم هزينه تر و 
آسانتر گردند؛ پژوهشي كه در كتابخانه بماند و صرفًا به يك 
سند تبديل ش��ود، از ارزش و اعتبار بااليي برخوردار نيست. 
پژوهشگاه قوه قضاييه بايد تحوالت آينده را پيش بيني كند 
و بر مبناي اين تحوالت، امور پژوهشي خود را به پيش ببرد. 
نبايد صرفاً اينگونه باشد كه بخش هاي مختلف دستگاه قضايي، 
نيازها و اشكاالت خود را عرضه كنند، تا پژوهشگاه براي رفع 
آنها مبادرت به پژوهش كند بلكه خود پژوهشگاه بايد براي 
شناسايي نقاط ضعف و پژوهش در راستاي رفع آنها، پيشگام 
باش��د. وي اظهار كرد: گاهي يك پژوهش صرفًا معطوف به 

اصالح و رفع معايب يك روش متعارف و شناخته شده است؛ 
گاهي نيز يك پژوهش معطوف به طرحي نو درانداختن است 
و سبب مي شود كه افقي نو گشوده شود و امور با صرف وقت و 
هزينه كمتر و به صورت بهينه تر به پيش بروند. لذا انتظار است 
پژوهشگاه قوه قضاييه در پژوهش هاي خود با اِعمال خالقيت 
و ابتكار، طرحي نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضايي 
ميّسرتر و سهل الوصول تر باشد. محسني اژه اي بيان داشت: 
منابع و مآخذ غني و پربار اس��الم، يك��ي از بهترين ابزارهاي 
ممكن براي پژوهش��گاه قوه قضاييه است تا به واسطه آن و با 
اِعمال ابتكار و خالقيت، در راستاي مفاهيم و معاني و مصاديق 
موجود، طرحي ن��و دراندازد و ما از اين طريق بتوانيم در نظم 
نويني كه در دنيا در حال ترس��يم و وقوع است، ابتكار عمل 
و رويكردي آفندي داشته باشيم؛ چرا ما بايد اجازه دهيم در 
قبال مقوالتي نظير حقوق بشر، ديگران براي ما مفهوم سازي 
و واژه سازي كنند؟ رييس قوه قضاييه با بيان اينكه »يكي از 
مسووليت هاي اصلي و اساس��ي دستگاه قضايي، گسترش 
عدالت است«، تصريح كرد: ما بعضاً در قبال يك سري مقوالت، 
حركات سينوسي و پرنوسان داريم و علت اين امر آن است كه 
از همه جانبه نگري برخوردار نيستيم و به تاثير و تأثر مسائل بر 
يكديگر توجه نمي كنيم؛ در قضيه گسترش عدالت، علي رغم 
قدم هاي بسيار بلندي كه طي 4 دهه اخير برداشته شده اما ما 
نتوانسته ايم به يك جامع نگري در قبال ابزارهاي بسط عدالت 

نائل شويم و به نقطه مطلوب در اين مقوله برسيم؛ لذا پژوهشگاه 
عدليه مي تواند در اين مهم، به ايده پردازي و ارايه راهكار بپردازد.  
وي در ادام��ه به تحوالتي كه در عرصه حكمراني به واس��طه 
پيشرفت هاي فناورانه و تكنولوژيك به وجود آمده اشاره كرد و 
گفت: پژوهشگاه قوه قضاييه با عنايت به پيشرفت هاي حاصله 
در عرصه هاي فناورانه و تكنولوژيك، مي تواند ايده هاي بديع و 
نغزي در ابعاد حقوقي، قضايي، كيفري، جرم شناسي و عدالت 
ترميمي ارايه كند. وي به يك��ي از عارضه هاي عرصه تدوين 
اسناد و سياست ها اشاره كرد و عدم توجه به زمينه هاي اجراي 
اسناد و سياس��ت هاي تدويني را يك آسيب و آفت دانست و 
گفت: اسناد زيادي در كشور ما تدوين و تهيه شده اما به برخي 
از آنها خيلي كم عمل شده است؛ نبايد اينگونه باشد كه با صرف 
وقت و انرژي و هزينه، برنامه و س��ندي به رشته تحرير درآيد 
اما در مقام اجرا، توفيقات الزم كسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه 
قضاييه بايد در تدوين و تنظيم اسناد به مقوله زمينه هاي اجرايي 
شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرايطي را فراهم آورد 
كه محصول كارش سريعًا در معرض ديد و نظر انديشمندان 
و منتقدان قرار گيرد تا پس از انجام اصالحات الزم، به مرحله 
عملياتي برسد.محسني اژه اي در ادامه به برخي از حوزه هاي 
بديع اشاره كرد كه پژوهشگاه قوه قضاييه مي تواند در قبال آنها 
به پژوهش هاي كاربردي و ايده پردازي مبادرت ورزد؛ يكي از 
اين حوزه ها چگونگي تجميع ميان دو مقوله »كشف توطئه ها 

و افراد نفوذي« و در عين حال ضرورت»حفظ حريم خصوصي 
افراد« بود.رييس دستگاه قضا در ادامه بيان داشت: همه انسان ها 
ممكن است كم يا زياد مرتكب خطا و جرم شوند؛ حال سوال 
اساسي آن اس��ت كه چه تدابيري اتخاذ كنيم كه اين انسان 
خطاكار يا مجرم در عين اِعمال مجازات قانوني در قبال او، از 
حيز انتفاع ساقط نشود؛ در برخي موارد نحوه برخورد با يك فرد 
خطاكار يا مجرم به گونه اي است كه راه بازگشت براي او مسدود 
مي شود و او ناگزير غرق در خطا و جرم خود مي شود؛ پژوهشگاه 
قوه قضاييه در اين حوزه نيز مي تواند مبادرت به ايده پردازي 
و پژوهش كاربردي كند. پژوهش��گاه قوه قضاييه در راستاي 
حل و فصل چالش هاي قضايي، الگوي سه گانه پيوند ميان 
پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستري را ايجاد كرده است.پيش از 
سخنان رييس دستگاه قضا، حجت االسالم والمسلمين مهدي 
هادي رييس پژوهش��گاه قوه قضاييه به ارايه گزارشي از اهم 
اقدامات اين پژوهشگاه در حوزه هاي مختلف پرداخت و گفت: 
پژوهشگاه قوه قضاييه از سال 13۹1 تا به امروز 30 عنوان كتاب 
را به چاپ رسانده است.وي با بيان اينكه »در نتيجه مكاتبات 
صورت گرفته ميان پژوهشگاه قوه قضاييه با دادگستري ها 
و معاونت ه��ا و بخش هاي مختلف قضايي، بيش از 200 
عنوان نياز پژوهشي به پژوهشگاه قوه قضاييه واصل شد«، 
عنوان كرد: در حال حاضر 30 برنامه ملي در س��طح قوه 
قضاييه و در سطح پژوهشگاه، تبيين و تعريف شده است.



در آبان ماه امس��ال، حجم نقدينگي معادل ۵۸۰۶.۸ 
هزار ميليارد تومان بوده كه ب��ه ترتيب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ 
درصد نسبت به پايان سال و پايان آبان ماه سال ۱۴۰۰ 

افزايش يافته است.
بانك مرك��زي، در گزارش تحليل تح��والت اقتصاد 
كالن بانك مركزي در آبان ماه آمده اس��ت: مديريت 
انتظارات تورمي به عنوان يكي از اركان مهم در زمينه 
هدايت نرخ تورم به س��مت تورم هدف، مستلزم ارايه 
اطالع��ات درس��ت و به هن��گام از مجموعه تحوالت 
اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي به آحاد جامعه 
و فعاالن اقتصادي است. اين امر موجب خواهد شد تا 
عالوه بر شكل گيري درست انتظارات، بانك مركزي 
در شرايط بهتري اهداف حفظ ارزش پول ملي )كنترل 
تورم( و مس��اعدت به رشد اقتصادي را پيگيري كند. 
بر اين اساس، خالصه اي از مجموعه تحوالت اقتصاد 
كالن و اقدامات بانك مركزي در راستاي دستيابي به 
اهداف و ماموريت هاي خود در آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح 

ذيل ارايه مي شود.

   1- تحوالت اقتصاد كالن
بررس��ي تحوالت تورم ماهانه ش��اخص كل كاالها و 
خدمات مصرفي در س��ال جاري نشان مي دهد تورم 
ماهانه ش��اخص كل مصرف كننده در آبان ماه س��ال 
جاري با ۰.۷ واحد درصد كاهش نس��بت به ماه قبل 
)۲.۹ درص��د( به ۲.۲ درصد رس��يد. در همين مقطع 
تورم  نقطه به نقطه نيز ب��ا ۰.۴ واحد درصد كاهش به 
رقم ۴۴.۳ درصد رس��يد. اين در حالي است كه تورم 
دوازده ماهه شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
در آبان ماه سال جاري با ۰.۴ واحد درصد افزايش رقم 

۳۹.۹ درصد را ثبت كرد.
بررسي تورم ماهانه ش��اخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي ب��ه تفكيك گروه ه��اي اختصاصي »كاال« و 
»خدمت« در آبان ماه نشان مي دهد تورم ماهانه هر دو 
گروه كاهش يافته است، به طوري كه گروه  اختصاصي 
»كاال« و »خدمت« به ترتيب با ۰.۵و ۱.۴ واحد درصد 
كاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۱ و ۳.۹ درصد 
رسيد. بررسي تحوالت تورم ماهانه گروه كاال به تفكيك 
»خوراكي ها« و »غيرخوراكي ه��ا« نيز مويد كاهش 
آهنگ تورم ماهانه اقالم خوراكي و افزايش تورم ماهانه 
اقالم غيرخوراكي در آبان ماه سال جاري نسبت به ماه 
قبل است. در همين ارتباط، شاخص بهاي خوراكي ها 
و آش��اميدني ها و غيرخوراكي ها به ترتيب )با ضرايب 
اهمي��ت ۲۵.۵ و ۲۲.۹ درص��د( ب��ا ۰.۹ واحد درصد 
كاهش و ۰.۲ واحد درصد افزايش نس��بت به مهرماه، 
با ثبت تورم ماهانه ۰.۳و ۲.۳ درصدي، سهمي معادل 
۰.۱ و۰.۶ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل )۲.۲ 
درصد( در آبان ماه سال جاري به خود اختصاص داده اند.

بررسي تحوالت شاخص خدمت نشان مي دهد تورم 
ماهانه اين ش��اخص با ۱.۴ واحد درصد كاهش از ۵.۲ 
درصد در مهرماه به ۳.۹ درصد در آبان ماه سال جاري 
رسيده اس��ت. بررسي بيش��تر تحوالت اين شاخص 
حاكي از آن اس��ت كه تورم ماهانه اي��ن گروه عمدتًا 
متاثر از تحوالت ش��اخص  خدمت در گروه »مسكن 

و خدمات ساختماني« بوده اس��ت؛ به طوري كه اين 
شاخص سهمي معادل ۳.۲ واحد درصد از تورم ماهانه 
گروه خدمت را در آبان ماه سال جاري )۳.۹ درصد( به 

خود اختصاص داده است.
در حوزه تجارت خارجي با توجه به اخبار منتش��ره از 
سوي گمرك ج.ا.ايران، طي هشت ماهه سال ۱۴۰۱ 
ارزش صادرات گمركي برابر با ۳۲.۴ ميليارد دالر بود 
كه حاكي از افزايش حدوداً ۴.۴ درصدي آن در مقايسه 
با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمركي 
نيز در اين مقطع معادل ۳۷.۱ ميليارد دالر گزارش شده 
است كه مويد افزايش حدوداً ۱۵.۲ درصدي آن نسبت 

به دوره مشابه سال قبل است.
مطاب��ق با اطالع��ات من��درج در س��امانه معامالت 
الكترونيكي ارز، بررسي تحوالت بازار ارز حاكي از آن 
اس��ت كه در آبان ماه متوسط نرخ فروش دالر در بازار 
حواله حدود ۲۷۵.۹ هزار ريال بود كه نس��بت به مهر 
ماه معادل ۱.۴ درصد افزايش نشان مي دهد. در بخش 
اسكناس نيز متوسط نرخ فروش دالر در اين ماه حدود 

۲۸۹.۰ هزار ريال بود كه حاكي از افزايش ۰.۶ درصدي 
آن در مقايسه با مهر ماه است.

در بازار مسكن و بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه 
ثبت معامالت امالك و مس��تغالت كش��ور، متوسط 
قيم��ت خريد و فروش يك متر مرب��ع زيربناي واحد 
مسكوني معامله شده در شهر تهران طي آبان ماه ۱۴۰۱ 
نسبت به ماه قبل ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قب��ل نيز ۴۵.۹ درصد افزايش را تجرب��ه كرد. در بازار 
سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز پاياني 
آبان ماه ۷.۶ درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل افزايش 
يافت. الزم به ذكر اس��ت سياس��ت گذار پولي با رصد 
مستمر تحوالت قيمت دارايي ها و توجه به داللت هاي 
آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات 

سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.
بررس��ي تحوالت بازار بين بانك��ي در آبان ماه بيانگر 
افزايش��ي اندك در حجم معام��الت و تثبيت نرخ در 
مقدار ماه هاي گذشته و محدوده داالن از پيش تعيين 

شده است.

همچنين، وضعيت منحني بازده اوراق خزانه نش��ان 
مي دهد به تبعيت از وضعيت انتظارات تورمي موجود 
و افزايش تقاضاي نقدينگي و در نتيجه عرضه بيشتر 
اوراق مال��ي در بازارها )و به تب��ع آن افزايش نرخ هاي 
بازده تا سررس��يد اين اوراق(، اين منحني در آبان ماه 
در سطوح باالتري قرار گرفته است. با اين حال، كاهش 
تفاوت نرخ هاي بلندمدت و كوتاه مدت در آبان¬ماه 
سال جاري نس��بت به ماه قبل، نشان دهنده مطالبه 
نرخ هاي بازده تقريبًا يكسان در تمامي سررسيدها از 

سوي سرمايه گذاران است.
حجم نقدينگي در پايان آبان ماه س��ال ۱۴۰۱ معادل 
۵۸۰۶۸.۴ هزار ميليارد ريال بوده است كه به ترتيب 
۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد نسبت به پايان سال و پايان آبان 
ماه سال ۱۴۰۰ افزايش يافته است. رشد متغير مذكور 
در هشت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهي 
به آبان ماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۲۴.۲ و ۴۲.۰ 
درصد بوده است. الزم به ذكر است كه بخشي از رشد 
نقدينگي در آبان ماه س��ال ۱۴۰۰ )معادل ۲.۴ واحد 
درصد از رشد هش��ت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد 
دوازده ماهه( مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه 
دفتر كل دارايي ها و بدهي ه��اي بانك مهراقتصاد به 
اطالعات خالصه دفتر كل دارايي ها و بدهي هاي بانك 

سپه )بواسطه ادغام( بوده است.
حج��م پايه پولي در پايان آبان ماه س��ال ۱۴۰۱ )معادل 
۷۲۷۶.۰ هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال ۱۴۰۰، 
رشدي معادل ۲۰.۵ درصد داشته است. همچنين، نرخ 
رش��د دوازده ماهه پايه پولي با ۱.۲ واحد درصد كاهش 
نسبت به رشد دوره مشابه س��ال قبل )۳۵.۸ درصد( به 

۳۴.۶ درصد در پايان آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسيد.

   2- اقدامات بانك مركزي 
- در آبان ماه ۱۴۰۱ ب��ا هدف مديريت نقدينگي بازار 
بين بانكي ريالي، بانك مرك��زي در تعامل با بانك ها 

اقدامات اعتباري زير را انجام داد: 
- انجام عملي��ات بازار باز با موضع توافق بازخريد طي 
پنج مرتبه حراج به ترتيب به ارزش ۶۹۵، ۶۹۵، ۶۹۵، 
۶۸۵ و ۶۷۵ ه��زار ميلي��ارد ريال مجموع��ًا به ارزش 
معامالت��ي ۳۴۴۵ هزار ميليارد ري��ال در قالب توافق 
بازخريد با سررس��يد ۷ روزه )مانده توافق بازخريد از 
محل عمليات بازار باز در پاي��ان آبان ماه معادل ۶۷۵ 

هزار ميليارد ريال بوده است(.
- اس��تفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ 
سقف داالن براي رفع نيازهاي نقدينگي طي ۲۲ روز 
كاري جمعًا به ارزش معامالتي ۴۷۱ هزار ميليارد ريال 
)مانده اعتبارگيري قاعده مند در پايان آبان ماه ۳۸.۹ 

هزار ميليارد ريال بوده است(.
- در آبان ماه س��ال جاري، طي برگزاري چهار مرحله 
حراج و يك مرحله پذيره نويسي اوراق مالي اسالمي 
دولتي، جمعاً مبلغ ۸۷.۱ هزار ميليارد ريال اوراق توسط 
ايستگاه معامالتي بانك مركزي به فروش رسيد كه از 
اين مبلغ، ۱۵ هزار ميليارد ريال آن در پذيره نويسي و 
۷۲.۱ هزار ميليارد آن در حراج كه اغلب توسط ساير 

سرمايه گذاران خريداري شد.
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بررسي بودجه همزمان با تدوين 
برنامه هفتم به پايان رسيده است

برادر ارجمند جناب آقاي حضرتي مدير مسوول 
محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام
گزارش��ي با عنوان »دولت س��يزدهم سردرگم 
در برنامه ري��زي بالتكلي��ف در اج��را« م��ورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ آن روزنامه منتشر شده مقتضي 
اس��ت بر اس��اس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به 
منظور رفع ابهام و روش��ن ش��دن افكار عمومي 
دس��تور فرماييد اين پاس��خ در همان صفحه با 
همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اس��رع وقت 

در آن روزنامه منتشر شود.
بررس�ي بودجه همزمان با تدوي�ن برنامه 

هفتم به پايان رسيده است
سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته تحقيقات 
وس��يعي در م��ورد آسيب شناس��ي برنامه هاي 
توس��عه؛ ش��يوه هاي جديد برنامه ريزي و ديگر 
مختصات برنامه هفتم را توسط دو بال پژوهشي 
خ��ود يعني موسس��ه عالي آم��وزش و پژوهش 
مديري��ت و برنامه ري��زي و مرك��ز پژوهش هاي 
توس��عه و آينده نگري آغاز كرد تا تدوين برنامه 
هفتم هنگام ابالغ سياس��ت هاي كل��ي برنامه از 
پش��توانه خوب علمي برخوردار باش��د؛ تنها در 
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري اقدامات 
نوزده گانه اي انجام ش��د كه مهم ترين آنها شامل 
بررسي سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه پس 
از انقالب اس��المي )مباني، آس��يب ها، مسائل(؛ 
مطالعه تطبيقي تجربه برنامه ريزي توس��عه در 
جه��ان گسس��ت ها و گذارها مطالع��ه تطبيقي 
برنامه هاي توسعه در ايران و كشورهاي منتخب 
راهبرد هندوستان نوين؛ بخش اول پيشران ها؛ 
گ��زارش تفصيلي وضعيت ش��اخص پيش��رفت 
لگات��وم در ده��ه ۲۰۲۰-۲۰۱۰؛ داللت ه��ا و 
امكان هاي هدف گ��ذاري برنامه هفتم توس��عه 
بر رش��د اقتص��ادي ۸ درصدي، رويكرد رش��د 
فراگير در بن پيكره برنامه هفتم توسعه الزامات 
و چارچوب ها؛ فراتحليل مطالعات هفتاد س��ال 
برنامه ريزي توس��عه در ايران به منظور كاربست 
در تنظيم نظام نامه تدوين برنامه هفتم توس��عه 
كشور؛ الگوي تدوين برنامه عملياتي برنامه هاي 
پنج س��اله توسعه؛ ريش��ه يابي آسيب هاي نظام 
برنامه ري��زي براي كاربس��ت در تدوي��ن نظام 
برنامه ري��زي مطلوب و شناس��ايي هس��ته هاي 
كلي��دي خط دهن��ده در برنامه هفتم توس��عه 

هستند.
اما كار بررسي و تصويب سياست هاي كلي برنامه 
هفتم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به درازا كشيد و به همين علت سياست ها بسيار 
دير يعني در روزهاي آخر تابس��تان ابالغ ش��د؛ 
درس��ت زماني كه يك ماه از آغ��از فعاليت هاي 
دولت براي تدوين اليحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته 

بود.
با اين وجود س��ازمان برنامه و بودجه كار تدوين 
اليحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اس��اس سياست هاي 
كلي برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطه نظر 
مجلس يعني تقدم اراي��ه اليحه برنامه بر اليحه 
بودجه مواجه ش��د؛ اين در حالي است كه دولت 
س��يزدهم نمي خواهد آخرين برنامه توسعه اي 
كه بر اساس س��ند چشم انداز نوش��ته مي شود 
سرنوشت برنامه هاي پنجم و ماقبل با درصدهاي 

تحقق پايين را پيدا كند.
از اين رو دولت عالوه بر مداقه بيش��تر بر تدوين 
اليحه برنامه هفت��م كار اليحه بودجه را هم جلو 
برد تا اداره كشور در سال آينده دچار وقفه نشود 
و همزمان برنامه هفتم را با اس��تفاده از ظرفيت 
دس��تگاه ها و كارشناسان داخل و خارج سازمان 

دنبال كرد. 
از آنجا كه براي ايجاد ش��فافيت در اليحه بودجه 
قوانين دايم از قوانين يك س��اله جدا ش��ده اند و 
دولت امسال براي بودجه دو اليحه به مجلس ارايه 
خواهد كرد كار بررس��ي و تصويب آن در دولت 
اندكي طوالني ش��د؛ هم اكنون كار تصويب تمام 
تبصره ها در دولت به پايان رس��يده و با بازشدن 

مجلس اليحه ارسال خواهد شد.
اينكه برخ��ي جريان ها بدون دقت در زمان ابالغ 
سياست ها و تغييراتي كه در اليحه بودجه دولت 
ايجاد ش��ده اند چند روز تأخي��ر در ارايه اليحه 
بودجه را به بي برنامگي دولت تش��بيه مي كنند 
نش��ان دهنده انگيزه هاي جناحي و سياسي آنها 
است؛ واال آنان كه نقد دلسوزانه را در دستور كار 
خود دارند نيك مي دانن��د كه از دل برنامه ريزي 
دو س��ه ماهه همان چي��زي در مي آي��د كه در 
دولت هاي پيش��ين موفقيت چنداني در تحقق 

آن پيدا نكردند.
دول��ت همچنان ب��ا همراهي مجل��س دو هدف 
مهم را دنبال مي كند؛ ادامه اصالحات ساختاري 
بودج��ه به خص��وص در حوزه ش��فافيت و دوم 
تدوين برنامه اي كه به جاي كلي گويي گره اي از 

مشكالت كشور باز كند.
مركز اطالع رساني روابط عمومي 
و امور بين الملل

اتفاقات  تكرار مي شود؟
 اتفاقاتي كه در بورس اوراق بهادار در س��ال ۹۹ 
ش��اهد بوديم، اكنون در بورس كاال در حال رخ 

دادن است. 
اميدورم س��ازوكاري طراحي ش��ود كه بتوانند 
ب��ورس كاال را به بهترين نح��و مديريت كنند تا 

خريدار بتواند خريد منصفانه اي انجام دهد.

حذف دالرهاي سفيد از چرخه 
معامالتي كذب است

دبيركل كانون صراف��ان گفت: برخي اخباري كه 
در فضاي مجازي مبني بر خارج ش��دن دالرهاي 
س��فيد از چرخه معامالتي و فاقد ارزش بودن اين 
نوع اس��كناس گفته شده يك ش��ايعه بي اساس 
است كه براي ايجاد دغدغه براي خريداران ارز از 

صرافي ها مي باشد.
ب��ه گ��زارش كان��ون صراف��ان اي��ران، »كامران 
س��لطاني زاده« اظهار داش��ت: برخي اخباري كه 
در فضاي مجازي مبني بر خارج ش��دن دالرهاي 
س��فيد از چرخه معامالتي و فاقد ارزش بودن اين 
نوع اس��كناس گفته شده يك ش��ايعه بي اساس 
است كه براي ايجاد دغدغه براي خريداران ارز از 

صرافي ها مي باشد.
وي اف��زود: اين اخبار بر اس��اس گزارش جعلي از 
خبرگزاري هاي رس��مي به نق��ل از بانك مركزي 
امريكا پخش شده بود. هرگاه هر ارزي بخواهد از 
چرخه معامالتي خارج گ��ردد بازده زماني حدود 
يك دهه يا بيش��تر براي جم��ع آوري آن ارز داده 

مي شود.
كام��ران زاده افزود: به كلي��ه هموطنان اطمينان 
مي دهي��م تمام��ي ارزه��اي خريداري ش��ده از 
صرافي هاي مج��از تحت نظر بانك مركزي داراي 
صحت و ضمانت كامل مي باشد وهيچ دغدغه اي 
از اين لحاظ نداش��ته باشند. هموطنان مي توانند 
هرگونه س��والي در اين مورد را ب��ا كانون صرافان 

مطرح نمايند.

يلدا سيري چند؟
     يادآوري مشكالت

در زمان خروج از بازار اخم هاي درهم مردي كه با 
سرعت از يكي از غرفه ها خارج مي شود، توجهم 
را جلب مي كند، با او هم صحبت كوتاهي مي كنم. 
درباره يلدا و اينكه اين شب را چطور مي گذرانيد، 
مي پرس��م، مي گويد: »من از هرچي عيد و يلدا و 

چهارشنبه سوري و كال اين نوع مراسم بيزارم. 
چون بدبختي ها و كمبوده��ا و نداري ها رو يادم 
مياره. متوجه مي ش��م كه بايد ب��راي خانواده ام 
كاري كن��م و چون نمي تونم اونجور كه مي خوام 
براش��ون تدارك ببين��م، از اين ش��ب ها و ايام و 
مناسبت ها بيزار ش��دم. براي آدم فقير و بدهكار 
و مس��تاصل، عيد يعن��ي آين��ه دق. ولمون كن 

خانوم.«

     كمبودي در عرضه آجيل 
و خشكبار نداريم

هر اندازه كه مردم نسبت به گراني ها و كمبودها و 
نوسانات بازار گاليه مندند، مسووالن از وضعيت 
راضي هستند و ش��رايط را ايده آل تصوير سازي 
مي كنند. از مقامات دولتي مانند سخنگوي دولت 
و وزير اقتص��اد و رييس كل بانك مركزي گرفته 
تا معاونان وزارت صمت و روس��اي اتحاديه ها و 
اصناف تالش مي كنند وضعيت را عادي نش��ان 

دهند. 
عليرضا ارزاني ممقاني ريي��س اتحاديه آجيل و 
خشكبار يكي از همين مسووالن صنفي است كه 
مي گويد: »علي رغم آنكه بازار ش��ب يلدا نزديك 
برداش��ت محصول اس��ت، اما هيچ كمبودي در 
توزيع وج��ود ندارد. مردم ب��ه راحتي مي توانند 
اقالم مورد نظر خود را خريداري كنند!« به گفته 
او، طي سال هاي اخير، بازار آجيل و خشكبار به 
سبب شيوع كرونا رونقي نداشت، اما امسال بعد از 
كرونا اولين سالي است كه مردم مي خواهند شب 
يلدا را همانند سنوات قبل دور هم جشن بگيرند.

ارزاني ممقاني در پاسخ به اين پرسش كه تورم باال 
اما خانواده ه��ا را آزار مي دهد، اين روند را چطور 
مي بينيد؟ مي گويد: »عل��ي رغم تورم باالي ۴۰ 
درصد، اما قيمت آجيل و خش��كبار نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل تنها ۱۵ درصد رشد داشته 
است. درست اس��ت اوضاع تورم مناسب نيست 
اما ما س��عي كرده ايم وضعيت را آرام نگه داريم و 
تاثير تورم در بازار آجيل و خشكبار را كم كنيم.« 
رييس اتحاديه آجيل و خش��كبار قيمت هركيلو 
پس��ته را ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، بادام هندي 
۴۰۰ تا ۵۴۰ هزار تومان، مغز گردو ۲۹۰ تا ۵۸۰ 
هزار تومان، مغ��ز بادام ۳۴۰ تا ۴۲۰ هزار تومان، 
كدو گوش��تي ۲۲۰ تا ۳۸۰ ه��زار تومان، تخمه 
ژاپني ۱۹۰ ت��ا ۲۹۰ هزار تومان، كش��مش ۹۰ 
ت��ا ۱۲۵ هزار تومان، برگه زردآل��و ۱۲۰ تا ۲۸۰ 
هزار تومان، بادام زميني ۸۰ تا ۱۶۰ هزار تومان 
و آجي��ل را ۱۶۰ تا ۷۰۰ ه��زار تومان اعالم كرد. 
اين مس��وول صنفي در شرايطي قيمت آجيل را 
اينگونه تصويرسازي مي كند كه در برخي مناطق 
تهران، آجيل حتي با قيمت هاي  ۹۰۰ تا ۱ميليون 
و ۱۰۰هزار تومان نيز عرضه مي شود. با توجه به 
فروش فوق العاده اصناف به مناسبت شب يلدا و 
همچنين تشديد بازرسي ها، بازار اقالم شب يلدا 

در آرامش به سر مي برد.
در ميان اين همه اخبار ضد و نقيض از سطح شهر 
در شب يلدا بيرون بازار تجريش، اما كودكي ۹-۸ 
ساله همراه با پدرش تنبكي به دست گرفته و بر 
روي آن مي كوبند و نغمه هاي شاد مي خوانند. پدر 
و كودكي كه انگار ش��ادي مي فروشند و به مردم 
يادآور مي شوند كه در هر شرايط و وضعيتي نبايد 
خنده و شادي را از ياد ببرند. حتي اگر قيمت دالر 
سر به آسمان مي س��ايد و قيمت اقالم مورد نياز 
يلدا نجومي شده. اما در اين شرايط مگر مي شود 

خنديد؟ مگر مي شود شاد بود؟

گزارش بانك مركزي : آبان ماه امسال حجم نقدينگي به ۵۸۰۶ هزار ميليارد تومان رسيد

قيمت سكه وطال تحت تاثيرآخرين تغييرات قيمت دالر قرار گرفت

رشد ۳۴.۵درصدي نقدينگي و ۳۴.۶درصدي پايه پولي

سرگيجه بازار ارز از اخبار برجامي
روز سه شنبه قيمت دالر به دنبال اخباري از مذاكرات برجام 
در اردن براي يك ساعت كاهش داشت. اين ريزش قيمت 
اما طوالني نبود و نهايتا اين اسكناس امريكايي به محدوده 
قيمتي قبل برگشت. روند قيمت دالر در سرگيجه ميان 
افزايش و كاهش قيمت در نوسان است. معامله گران هم به 
دنبال مذاكرات اردن و اخباري كه روز گذش��ته به بازار ارز 
روانه مي شد، سردرگم بودند. قيمت دالر در محدوده ۳۸ 
هزار تومان در نوسان بود و اخبار و توييت هاي طرف هاي 
مذاكرات هس��ته اي برج��ام مانند چوب جادو ب��ازار را از 
معامله گران پر و خالي مي كرد. در نهايت روز س��ه شنبه 
قيمت دالر با نرخ نخستين ساعات معامالتي بسته شد. 
اخبار مذاكرات اردن هم به غير از ميانه روز نتوانست بر قيمت 
اين اسكناس امريكايي در بازار معامالت تهران اثر بگذارد. 
فعال افزايش انتظارات تورمي، بازار را در روند صعودي قرار 
داده و خريداران دست باال را دارند. ديروز قيمت دالر مطابق 
يك  هفته گذشته در محدوده باالي ۳۸ هزار توماني آغاز به 
كار كرد. فعال حالت انتظاري در بازار وجود دارد و مهم ترين 

سيگنال بر بازار ارز مذاكرات هسته اي برجام است.
مذاكرات از شهريورماه سال جاري تاكنون در حال تعليق 
است. اگر اعتراضات اخير داخلي را نيز بر آن بيفزاييم، به نظر 
مي رسد اميد به پيشبرد اهداف ايران براي رسيدن توافق 
در چشم انداز نزديكي قرار ندارد. كما اينكه به نظر مي رسد 
در شرايط فعلي ايران، امريكا نيز به دنبال امتيازگيري است 
و اظهارنظر بايدن مبني بر اينكه »برجام مرده  اس��ت اما 

نمي توانيم آن را اعالم كنيم« مويد اين اظهارنظر است.
سه شنبه قيمت دالر در بازار متشكل ارزي تا محدوده ۳۴ 
هزار تومان پايين آمد. ديروز اما قيمت اين دالر ۳۶ هزار و 
۲۴۰ تومان شد. قيمت دالر توافقي هم به ۳۶ هزار و ۶۳۳ 

تومان رسيد.
قيمت در بازارهاي موازي روند صعودي دارد. دالر سليمانيه 
به نيمه كانال ۳۹ هزار توماني نزديك شده و فردايي اين ارز 
هم باالي نيمه كانال ۳۹ هزار توماني در حال معامله است.

دالر هرات براي نخستين بار به كانال ۳۹ هزار توماني نزديك 
شده و پله ۸ و ۹ محدوده مذكور براي اين ارز در معامالت 
فردايي پيش بيني شده است. امروز درهم امارات با قيمت 

۱۰ هزار و ۸۱۰ تومان در بازار معامله شد.
برخي تحليلگران بازارهاي مالي معتقدند قيمت دالر فعال 

در پايين كانال ۴۰ هزار تومان مي ماند. اين روند در صورت 
مخابره اخبار نامس��اعدي از مذاكرات هس��ته اي برجام 
شكسته خواهد شد و به قيمت هاي باالتر ورود پيدا مي كند.

   اميد به توافق چقدر است؟
علي طباطبايي، كارشناس بازارهاي مالي به تجارت نيوز 
مي گويد»متغيرهاي اصلي احتمال تواف��ق در بازارهاي 
مالي ديده نمي شود. بازار دالر، حتي در شركت هاي بزرگ 
بازارهاي مالي هنوز واكنشي به خبر احتمال توافق مذاكرات 
برجام نشان نداده است.« او افزود: »بايد به اين نكته نيز اشاره 
كرد كه تغيير استراتژي بنگاه هاي اقتصادي نيز در رابطه با 
وقوع توافق در بازارها مشاهده نمي شود. يعني بنگاه هايي كه 
تاثيرپذيري بيشتري از توافق برجام دارند، هيچ نوع تغييري 

در سياست ها نداشتند.«
اين كارش��ناس بازارهاي مالي در ادامه توضيح داد: »اين 
پديده، احتمال وقوع يك توافق اثرگذار در بازارها را كاهش 
مي دهد. اما قطع��ا وقوع توافق در دو مرحله بر قيمت دالر 
تاثير مي گذارد. مرحله اول تاثيرپذي��ري قيمت دالر در 
صورت توافق مربوط به هيجان اوليه است. در اين مرحله 
ممكن است كه قيمت ها با شدت بيشتري كاهشي شود.«

او ادامه داد: »مرحله دوم مربوط به تعادل بخشي در قيمت 
دالر است. در اين مرحله، اگر توافق مثبتي شكل بگيرد، 
ممكن است قيمت دالر تغيير پيدا كند. اما در كل به نظر 
مي رس��د حتي در صورت امضاي برجام، بازارهاي مالي 

كمترين واكنش را نشان دهند.«
به نظر مي رسد اخبار مربوط به مذاكرات هسته اي برجام 
به ابزاري براي كنترل بازار آشفته ارز توسط بازارساز تبديل 
شده است. در صورت توافق كامل نيز شايد اين قيمت چند 
روزي بشكند اما اين راهكاري براي طوالني مدت نيست 
و واضح است كه قيمت دالر برمدار عوامل كالن اقتصادي 

مي چرخد.

   سد دالر مقابل كاهش قيمت فلز زرد
قيمت طال و سكه امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۱ افزايشي بود.

امروز برخالف روز گذشته روند قيمت طال و سكه افزايشي 
بود. باال رفتن قيمت در بازار فلز زرد متاثر از قيمت دالر در 
بازار معامالت تهران است و فعال اونس جهاني طال بازيگر 

فعالي براي قيمت طال و سكه نيست.
به گزارش تجارت نيوز، قيمت طال و سكه در آخرين روز آذر 
ماه با روند افزايشي همراه بود. در يك ماه گذشته قيمت ها در 
بازار فلز زرد روند صعودي داشت. به اعتقاد تحليلگران بازار 
اين تاثير مستقيم قيمت دالر است كه قيمت طال و سكه را 
در مسير رشد قرار داده است. قيمت دالر بعد از ظهر ديروز 
به دنبال اخبار مذاكرات ايران روند كاهشي بود. درست در 
همين زمان قيمت طال و سكه نيز كاهش داشت. به طوري 
كه سكه بهار به كانال ۱۷ ميليون توماني و ربع و نيم سكه نيز 

به محدوده ۱۱ و ۸ ميليون توماني برگشتند.
اين روند كاهشي اما ديروز باز هم بر مدار قيمت دالر چرخيد 

و افزايش داشت و قيمت طال و سكه گران شد.
هر چند اون��س جهاني طال نيز با روند صعودي همراه بود 
و باالي مح��دوده ۱۸۰۰ دالري باقي مان��د اما به اعتقاد 
كارشناسان تاثير اونس طال بر بازار داخلي فلز زرد به اندازه 
تاثير دالر نيست. نسبت اثرگذاري اين دو فاكتور بر قيمت 
طال و س��كه در بازار داخلي، به اعتقاد برخي از آنها ۷۰ به 

۳۰ است.
در لحظه ن��گارش اين گزارش اونس جهاني طال با قيمت 

۱.۸۱۲.۳۱ دالر معامله مي شود.
قيمت سكه امامي در پله ۶ و ۷ كانال ۱۸ ميليون توماني 
نوسان داشت. اين قطعه از سكه كه روز گذشته در انتهاي 
پله چهارم كانال مذكور بسته شد، امروز كار خود را با روند 

صعودي آغاز كرد.
در لحظه ن��گارش اين گزارش س��كه امامي با قيمت ۱۸ 

ميليون و ۷۰۴ هزار تومان معامله مي شود.
سكه بهار آزادي با افزايش ۱۵۸ هزار توماني به قيمت ۱۸ 
ميليون و ۱۴۵ هزار تومان رس��يد. اين قطعه از سكه روز 
گذشته بيشترين رش��د قيمت را در خانواده خود داشت. 
سكه بهار روز گذشته در پله آخر كانال ۱۷ ميليون توماني 

بسته شد.
نيم سكه ۵۰ هزار تومان گران شد و با قيمت ۱۲ ميليون 
تومان در بازار معامله شد. البته به نظر مي رسد قيمت اين 

قطعه از سكه تا پايان ساعات معامالتي تغيير كند.
ربع سكه كاهش محدود ۲۵ هزار توماني داشت. اين قطعه 
از سكه فعال در كانال ۸ ميليون توماني نوسان دارد و با قيمت 
۸ ميليون و ۹۲۵ هزار تومان معامله مي شود. سكه گرمي 

روز گذشته ۳۲ هزار تومان ارزان شد و به قيمت ۴ ميليون 
و ۲۹۸ هزار تومان رسيد.

قيمت طال نيز ديروز گران شد. هر مثقال طالي ۱۸ عيار با 
افزايش ۱۰۹ هزار توماني به قيمت ۷ ميليون و ۶۵۵ هزار 

تومان رسيد.
هر گرم طال هم ۲۶ هزار تومان گران ش��د و با قيمت يك 
ميليون و ۷۶۷ هزار تومان مبادله ش��د. طالي دست دوم 

نيز ديروز به قيمت يك ميليون و ۷۴۴ هزار تومان رسيد.
حباب سكه ديروز كاهش داشت. بيشترين مقدار كاهش 
حباب سكه مربوط به س��كه گرمي با بيش از ۱۵۰ تومان 
كاهش و كمترين مربوط به سكه امامي با ۱۲ هزار تومان 

كاهش بود.

   مذاكرات يا تحريم ها؛ كفه كدام 
سنگين تر است؟

به نظر مي رسد با وجود تحريم هاي اخير بين المللي عليه 
ايران، معامله گران توجه بيشتري به پيام هاي مربوط به آغاز 

دوباره مذاكرات برجام نشان داده اند.
پيش از اين جواد فالحيان، كارش��ناس بازارهاي مالي به 
تجارت نيوز گفته بود: »در صورت احياي برجام، بازارهاي 
مالي موقتا كاهش��ي مي ش��وند اما در صورت شكس��ت 

مذاكرات، احتماال فنر قيمتي آنها شكسته خواهد شد.«
ب��ه اعتقاد او، آينده بازارهاي مالي ب��ه اخبار برجام و تاثير 
ش��اخص هاي كالن اقتص��ادي بس��تگي دارد كه دومي 

سيگنال صعودي را ارسال مي كند.
البته برزو حق ش��ناس، كارش��ناس بازاره��اي مالي نيز 
در گفت وگو با تجارت نيوز گفته بود: »به نظر نمي رس��د 
تحريم هاي امريكا و اروپا در كوتاه مدت تاثيري داشته باشد. 
در يك ماه آينده روند بازار ارز كشور به همين صورت ادامه 
دارد اما تحريم گلوگاه هاي صادراتي كش��ور مي تواند در 

درازمدت بر دالر اثر بگذارد.«
همچنين نادر بذرافشان، دبير هيات مديره اتحاديه طال و 
جواهر تهران نيز در گفت وگو با تجارت نيوز گفت: »عوامل 
تاثيرگ��ذار در قيمت طال و س��كه، افزايش اونس جهاني 
و ميزان تقاضا در بازار اس��ت. اونس جهان��ي در چند روز 
گذشته حدود ۵۰ دالر افزايش پيدا كرد اما بازار طال بيشتر 

به نوسانات قيمت دالر توجه دارد.«

 هم نقدينگي و هم پايه پولي اندكي بيشتر از ماه 
قبل رشد كردند. بر اساس گزارش تحليل تحوالت 
اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در آبان ماه 
۱۴۰۱، نقدينگي 3۴.۵درصد افزايش يافت. رشد 
3۴.۵درصدي نقدينگ�ي و 3۴.۶درصدي پايه 
پولي در آب�ان ماه / هم نقدينگي و هم پايه پولي 
اندكي بيشتر از ماه قبل رشد كردند.به گزارش 
اقتصاد آنالين، حجم نقدينگي در پايان آبان ماه 
س�ال ۱۴۰۱ معادل ۵۸۰۶.۸ هزار ميليارد تومان 
بوده كه به ترتيب ۲۰.۲ و 3۴.۵ درصد نس�بت به 
پايان سال و پايان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزايش يافته 
است. اين در حالي است كه نرخ رشد نقدينگي در 
ماه گذشته هم برابر 3۴.3درصد بود. رشد متغير 
مذكور در هشت ماهه نخست سال قبل و دوازده 
ماهه منتهي به آبان ماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب معادل 
۲۴.۲ و ۴۲.۰ درصد بوده اس�ت. بخش�ي از رشد 

نقدينگي در آبان ماه سال ۱۴۰۰ )معادل ۲.۴ واحد 
درصد از رشد هش�ت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از 
رشد دوازده ماهه( مربوط به اضافه شدن اطالعات 
خالصه دفت�ر كل دارايي ه�ا و بدهي هاي بانك 
مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفتر كل دارايي ها 
و بدهي هاي بانك س�په )بواس�طه ادغام( بوده 
است. حجم پايه پولي هم در پايان آبان ماه سال 
۱۴۰۱ )معادل ۷۲۷.۶ هزار ميليارد تومان( نسبت 
به پايان سال ۱۴۰۰، رش�دي معادل ۲۰.۵ درصد 
داشته است. همچنين، نرخ رش�د دوازده ماهه 
پايه پولي با ۱.۲ واحد درصد كاهش نسبت به رشد 
دوره مش�ابه س�ال قبل )3۵.۸ درصد( به 3۴.۶ 
درصد در پايان آبان ماه س�ال ۱۴۰۱ رسيد. رشد 
اين متغير در انتهاي مهرماه هم برابر 3۴.۵ درصد 
بوده است كه بنابراين در آبان ماه رشد ۰.۱واحد 

درصدي را نشان مي دهد.

برش



رقيهندايي|
 روز سه شنبه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نشست خبري 
با خبرنگاران داشت و گفت كه قرار است بخشي از بودجه به 
بازار سرمايه اختصاص داده شود. اين اختصاص بودجه چه 
تاثيري مي تواند روي بازار سرمايه داشته باشد؟ سخنگوي 
اقتصادي دولت اظهار كرد: دولت براي اينكه به وعده خود 
براي حمايت از سهامدار خرد عمل كند از چهارم آبان ماه 
اعالم شد كه سهامداران خرد از سازوكار بيمه سهام استفاده 
كنند كه بيش از نيم ميليون نفر استفاده كردند و استقبال 
فراتر از انتظار س��ازمان بورس بود. براي اينكه سال آينده 
وضعيت بهتر شود عدد مشخصي در بودجه ۱۴۰۲ توسط 
هيات وزيران تصويب شد كه براي سال آينده كنار گذاشته 
شود تا با استفاده از اين پشتوانه بودجه حمايت ها انجام شود.

اختص��اص بخش��ي از بودجه به بازار س��رمايه و يك 
تكليف جديد براي اقتصاد كش��ور مشكل زاست. در 
حال حاض��ر دولت تكليف هاي خ��ود را نمي تواند به 
صورت كامل عملي كند و افزايش يك تكليف جديد 
به بدنه اقتصاد آسيب مي زند.از سوي ديگر ما هر سال 
با كس��ري بودجه مواجه هس��تيم و بر اساس برآورد 
كارشناس��ان و اقتصاددانان كه كس��ري بودجه سال 
۱۴۰۲ بيش از سال هاي ديگر خواهد بود. حال سوال 
اينجاست كه نقدينگي الزم براي اين تكليف جديد از 
چه محلي تامين مي شود؟ افزايش تكاليف دولتي به 
اقتصاد كشور فشار مي آورد و نهايت آن افزايش تورم 
در كشور است. از س��وي ديگر تصويب بودجه خاص 
را مي توان دخالت مس��تقيم در بورس دانست؛ يعني 
دولت با اختصاص بودجه دست خود را براي دخالت 
در بورس باز مي گذارد و نتيجه آن ش��ديدتر از فاجعه 
س��ال 99 خواهد بود. به عقيده كارشناسان نيازي به 
اختصاص بودجه به بورس نيست و همين كه دولت در 
بازار سرمايه دخالت نكند و اجازه دهد كه بازار سرمايه 
روند معقول خ��ود را پيش ببرد يك ب��رد براي بازار 
سهام است. بررسي بيشتر كارشناسان بازارسرمايه 
در گفت وگو با »تعادل« وضعيت را بررسي كرده اند.

   جبران كسري بودجه از بورس
سعيد اميرشاكرمي، كارشناس 
بازار س��رمايه در يادداش��تي 
نوشت: معموال حمايت از بورس 
توس��ط دولت ها در همه جاي 
دنيا رواج دارد اما نكته مهم اين 
اس��ت كه جنس اين حمايت 
نبايد به صورت مستقيم باشد بلكه دولت بايد شرايط 
الزم براي رونق بورس را فراهم كند. در شرايط كنوني 
كشور و با توجه به تحريم هاي گسترده عليه ايران، بازار 
سرمايه مي تواند نقش مهمي را براي توليدكنندگان ايفا 
نماي��د. ام��ا متاس��فانه دخالت ه��اي بي م��ورد و  
سياست گذاري هاي نامناسب اقتصادي دولت باعث 
شده بازار سرمايه از مسير اصلي خود كه كمك به بخش 
توليد است به انحراف كش��يده شده و  مردم به بورس 
بي اعتماد شوند. با توجه به رشد ۳/۳۴ درصدي حجم 
نقدينگي در يك س��ال منتهي به مهر م��اه ۱۴۰۱ و 
رسيدن اين حجم به عدد ۵۶، ۷۷۰ هزار ميليارد ريال، 
دولت مي توانست با حمايت غيرمستقيم خود از بازار 
سرمايه، اين حجم سنگين نقدينگي  را كنترل و هدايت 
كند و از گراني اغلب كاالهاي ضروري و س��رمايه اي 
جلوگيري كند. اما متاسفانه دولت با استفاده ار ابزارهاي 
مالي و انتشار اوراق گوناگون، بازار سرمايه را تبديل به 
محلي براي جبران كسري بودجه خود نمود تا آثار سوء 
اين تصميمات باعث شود آحاد جامعه به سرمايه گذاري 
در بازارهاي موازي مانند ارز، س��كه، مسكن و خودرو 
تمايل پيدا كنند. با اين تفاس��ير به نظر مي رسد بهتر 

است دولت به جاي حمايت نقدي و مستقيم از بورس، 
اوال دخالت ه��اي بي م��ورد و ناهماهنگي هاي اركان 
دولتي و سياس��ت هاي ضد و نقيض خود را اصالح 
نمايد دوما با اصالح قوانين مرتبط با بازار سرمايه و 
طراحي بسته هاي حمايتي از توليدكنندگان فعال 
در بورس، موجبات افزايش سودآوري آنها  و به دنبال 

آن رونق مجدد اين بازار را فراهم كند.

   راهكار درمان موقت بورس
 پيام الياس كردي، تحليلگر بازار 
سرمايه نوشت: بورس از اقتصاد 
كشور و اخبار مختلف تاثيرپذير 
اس��ت و نمي توان��د روي كليت 
كشور تاثير داشته باشد. به طور 
كلي بورس از شرايط توليد، رونق 
اقتصادي، بهبود شرايط سياست خارجي، بهبود شرايط 
كسب و كار و امثال اين موارد تاثير مي پذيرد. تورم روي 
بورس اثر مثبت دارد؛ يعني زماني كه تورم افزايش پيدا 
مي كند بورس نيز مثبت مي ش��ود. اين بدان معناست 
بورس مي تواند از شرايط تورمي و رونق تاثير بپذيرد. اگر 
ما ش��رايط اقتصادي خوبي را در كشور داشته باشيم، 
ناخودآگاه شرايط بازار س��رمايه نيز خوب مي شود. در 
كشورهاي توسعه يافته همسايه P/E سهم ها از عدد ۲۰ 
شروع تا نهايتا به بيش از ۱۰۰ مي رسد؛ اين درحالي است 
كه اين عدد در ايران نزديك ۵ است و در مقايسه با ساير 
كشورها بسيار پايين است. در زماني كه شرايط اقتصادي 
خوبي را تجرب��ه كنيم و تصميمات اقتصادي كش��ور 
بلندمدت باشد؛ شرايط بازار سرمايه نيز خوب مي شود. 
در غير اين صورت به نظر بنده حمايت هاي دستوري براي 
جلوگيري از ريزش بازار تصميم درمان كوتاه مدت است. 
درخصوص تاثير اين موضوع در بلندمدت بايد گفت كه 
هر چقدر پول در بازار سرمايه تزريق شود تاثير مثبت روي 
بورس دارد. دولت به مردم قول هايي براي حمايت از بازار 
سهام داده است اما اينكه يك سيستم جدا در نظر بگيريم 
و به بازار فش��ار بياوريم و به نوعي حق بورس را ندهيم 
درست نيست. چرا كه در بسياري از شرايط حق بورس 
خورده ش��ده اس��ت؛ ب��راي نمون��ه بح��ث خوراك 

پتروشيمي ها، خودرو، فوالدي ها، قطعي گاز و امثال اين 
موارد حق بورسي ها خورده شده است ولي بورسي ها 
مي  گويند كه اگر دولت از دس��تكاري و قيمت گذاري 
دستوري دست بكشد و حتي پولي به بازار سرمايه ندهد 

بورس تهران مي تواند مسير خود را پيدا كند.

   دستكاري در بازار سرمايه
 هلن عصمت پناه، مدرس دانشگاه 
گفت: اختصاص بودجه را مي توان 
صرفا يك حرف براي آرامش مردم 
و س��هامداران است. اكنون با اين 
وضعيت ت��ورم و افزاي��ش دالر 
بازاره��اي موازي بورس بس��يار 
جذاب هس��تند و به نوعي پول از بورس وارد ساير بازارها 
مي شود.  از سوي ديگر اگر نرخ بهره افزايش يابد به زيان 
بورس خواهد خواهد بود. گپ قيمتي بسيار زيادي بين ارز 
نيما و آزاد وجود دارد و هر چقدر هم قيمت دالر افزايش پيدا 
كند نمي توانيم بگوييم به نفع صنايع دالري است شايد در 
كوتاه مدت صنايع دالري از افزايش قيمت دالر سود كنند 
اما در بلندمدت شرايط فرق دارد. بيمه كردن سهم و امثال 
اين موارد مي تواند تاثير هيجاني روي بازار سرمايه داشته 
باشد. بازار سرمايه به صورت ريشه اي دچار مشكل است و 
تا زماني كه اين مش��كل برطرف نشود حمايت  ها جواب 
نمي دهد. در حال حاضر هر اتفاقي كه در بورس مي افتد 
كامال مديريت شده است و بورس تهران روند طبيعي اي 
ندارد؛ ش��اخص و نمادها دستكاري مي شود و به صورت 
مديريت شده رشد مي كنند حتي تحليل نيز روي نمادها 
پاسخگو نيست و نمادها روي تحليل حركت نمي كنند. اگر 
مشكالت اساسي بازار سرمايه حل شود و پس از آن اجازه 
دهند كه بازار سرمايه طبق روال عادي خود يعني عرضه و 
تقاضا حركت كند؛ شرايط بهتر مي شود. بايد فاصله قيمتي 
بين دالر نيما و آزاد برداشته شود و دالر به سمت تك قيمتي 
شدن برود و اگر هم تك نرخي نمي شود؛ دالر نيمايي بايد 
به بيش از ۳۰ هزار تومان برسد؛ اين گپ قيمتي به صنايع 
و روند سودآوري آنها ضربه مي زند. بورس تهران يك بازار 
سرمايه گذاري اس��ت و افراد نگاهشان به سود بلندمدت 
است. كسري بودجه نيز بسيار زياد است؛ بخش عظيمي از 

صنايع دوست توسط اداره مي شود و به نوعي دولتي است. 
به واسطه همين موضوع دوباره صنايع دالري بازار سرمايه 
پناهگاه امني براي كسب سود مي شود. اين موضوعات بايد 
به آرامي اصالح ش��ود و برداش��ته شدن اين مشكالت 
مي تواند به حيات بازار سرمايه كمك كند. به نوعي بازار با 
اخبار مي چرخد و حركت مي كند و اين موضوع نمي تواند 
معيار بازار س��رمايه باشد. چرا كه س��ودآوري صنايع و 

تقسيم سود مجامع براي سرمايه گذاران مهم است.

   اصالحات مهم تر از بودجه
 برزو حق ش��ناس، كارش��ناس 
بازارهاي مالي نيز نوشت: بودجه 
براي هم��ه مردم اس��ت و مردم 
مي توانند به اختصاص بودجه به 
بازار سرمايه اعتراض كنند. اقتصاد 
كشور با كسري بودجه مواجه است 
و زماني كه بودجه به سختي تامين مي شود گنجاندن چنين 
رديف هايي منطقي نيست.  به جاي اينكار بهتر است كه نرخ 
دالر نيما و بازار آزاد، نرخ خوراك، معافيت مالياتي و امثال 
اين موارد اصالح شود. به نوعي با اصالح موارد مهم براي بازار 
سرمايه سودآوري صنايع افزايش يابد. منطقي نيست كه 
هزينه هاي بودجه اي كه با كسري مواجه است افزايش يابد؛ 
از نظر بنده اصالح نرخ نيما مي تواند بزرگ ترين كمك براي 
بازار سرمايه باشد. به واسطه نرخ نيما يك رانت عجيب و 
غريبي از جيب سهامداران به واردكنندگان داده مي شود؛ 
حتي اين ترس وجود دارد كه با اين روند اين ارز به جاي ارز 
۴۲۰۰ هزار توماني آقاي جهانگيري بنشيند. آن زمان هزينه 
زيادي به بودجه و كشور تحميل شد و تورم افزايش يافت و 
اكنون نيز همين اتفاق در حال رخ دادن است و يك فاصله 
در حدود ۳۰ درصدي در اين بين ايجاد شده و ممكن است 
مشكل ساز باشد. پيشنهاد مي شود كه مسووالن دولتي به 
جاي اختصاص بودجه؛ دالر را تك نرخي كنند چرا كه دالر 
چند نرخي دس��ت كردن در جيب س��هامدار است. نرخ 
خوراك بايد منطقي شود و فرمول معقولي گذاشته شود، 
قرار نيس��ت فرمول هاي ايران بر اساس هاب هاي اروپايي 
حساب ش��وند. معافيت هاي مالياتي را براي شركت هاي 

توليد كننده افزايش يابد و به آنها تسهيالت تعلق بگيرد. 
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وزارت صمت از عرضه خودرو 
در بورس كاال دست نمي كشد

ايرنا|اميد قاليباف با بيان اينكه انتقاد به عملكرد بورس 
كاال در فروش خودرو منصفانه نيست، افزود: در اين بستر 
عرضه ها تسهيل شده و مطمئناً به دست مشتريان واقعي 
مي رس��د؛ در واقع مكانيزم بورس كاال منجر به تامين 
منافع مصرف كننده و توليدكننده مي شود و افزايش 
قيمت اخير خودرو ارتباط چنداني با اين سازوكار ندارد. 
وي مطرح كرد: وزارت صمت اخيراً توافق اميدبخشي 
را با بورس كاال داشته كه مطابق مفاد آن قرار بر رعايت 
كف عرضه ها و مراقبت در كشف قيمت ها شده است؛ 
پيش بيني مي شود با تداوم عرضه خودرو در بورس كاال 
مشكالت گذشته اين صنعت ديگر تكرار نشود. قاليباف 
تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصل بحث 
عرضه خودرو در بورس كاال موافق بوده و از اين موضوع 
حمايت مي كند و تا زماني كه منافع توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان حفظ شود دست از حمايت هاي خود 
بر نمي دارد. سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه عرضه خودروهاي 
پرتيراژ در بورس كاال به كجا رسيد؟ بيان كرد: موضوع 
ورود خودروهاي پرتيراژ به بازار سرمايه در جريان بوده 
و اكنون در مرحله بحث هاي كارشناسي به سر مي برد؛ 
اما در حال حاضر سازوكار قانوني فروش آنها، قرعه كشي 
اس��ت و تقريبًا ۷۰ درصد ظرفيت توليد اين خودروها، 
صرف طرح جواني جمعيت و جايگزيني با خودروهاي 
فرسوده مي شود. وي بيان كرد: نقطه قوت بورس كاال 
حذف دالالن و شفافيت جريان مالي خريد و فروش 
بوده و خوشبختانه در مورد عرضه خودرو اين اهم رخ 
داده است، بنابراين واكنش افرادي كه سود نامشروع و 
منافع آنها به خطر مي افتد طبيعي، و بديهي است كه 
خواهان پيش كشيدن بحث هاي حاشيه اي هستند. 
قاليباف خبر داد: روز گذشته جلسه اي درون سازماني 
در وزارت صمت تش��كيل ش��د كه در آن جلس��ه 
موضوعاتي از جمله التهاب بازار خ��ودرو و افزايش 
قيمت آنها مورد بررس��ي قرار گرفت. از رسانه هاي 
بورس��ي و تخصصي انتظار داريم ك��ه در خصوص 
اظهارات عده اي كه به اشتباه افزايش قيمت خودرو 
را به بورس كاال وصل مي كنند، واكنش نشان دهند و 
براي تفكيك اين مساله بي تفاوت نباشند. التهاب بازار 
خودرو با افزايش سمت عرضه از طريق ازدياد واردات، 
توليد داخلي و تقويت خودروسازان ممكن مي شود. 

بدترين بورس دنيا در ۲۰۲۲
فرداياقتص�اد|در س��ال جاري مي��الدي پس از 
دردسرهايي كه پاندمي كرونا براي سرمايه گذاران ايجاد 
كرد، آوار حمله روسيه به اوكراين بر سر بازارها خراب شد 
و در ادامه تورم فزاينده در اقتصاد جهاني و سياست هاي 
قاطعانه بانك هاي مركزي براي مقابله با شيطان تورم، 
روندي كاهش��ي را به بازارها تحميل كرد و بسياري از 
احتمال بروز يك ركود ديگر اقتصادي سخن مي گويند. 
۱۰ ماه از حمله روسيه به اوكراين مي گذرد و در كنار تمام 
مشكالتي كه اين جنگ بر سر بازارها و اقتصاد دنيا آورد، 
حاال جديدترين گزارش بلومبرگ حاكي از كاهش ۴۴ 
درصدي شاخص  MOEX )شاخص بورس مسكو( در 
سال جاري و ثبت بدترين عملكرد ساالنه اين نماگر از 
سال ۲۰۰۸ است و گفته مي شود جنگ، كنترل سرمايه 
و تحريم ها در سال ۲۰۲۳ بر بازار تاثير مي گذارد. حمله 
والديمير پوتين به اوكراين باعث سقوط سهام روسيه در 
ماه فوريه شد. تقريباً ۱۰ ماه از زمان تحريم هايي كه باعث 
مهاجرت سرمايه گذاران از بورس مسكو شد، مي گذرد و 
همين وضعيت اين بازار را به بدترين  بورس جهان تبديل 
كرد و همچنان چش��م اندازي از بهبود وجود ندارد. در 
حالي كه اقتصاد روسيه در برابر تحريم هاي اعمال شده 
توسط اياالت متحده و متحدانش تا حد زيادي بهتر از 
حد انتظارات ايستاده است، بازار سهام تصوير متفاوتي 
را ترسيم مي كند.طي ماه هاي گذشته، سهام روسيه از 
معيارهاي جهاني حذف ش��ده اند و صندوق هاي قابل 
معامله در بورس كه در سهام اين كشور سرمايه گذاري 
كرده اند، يا مسدودند يا بسته شده اند. فروش هاي سنگين 
در بورس روسيه در ماه فوريه باعث تعطيلي طوالني مدت 
بازار مسكو شد. شاخص RTS دالري آن در حال حاضر 
۳۵ درصد در سال جاري سقوط كرده است، كه بدترين 
عملكرد را در بين 9۲ شاخصي كه بلومبرگ در سطح 
جهان از نظر ارز محلي رديابي مي كند، دارد. ش��اخص 
MOEX روسيه كه به روبل قيمت گذاري شده، در مسير 
شديدترين افت ساالنه از سال ۲۰۰۸ تاكنون، ۴۴ درصد 
از ارتفاع خود را از دست داده است. پيوتر ماتيس، تحليلگر 
 ،InTouch Capital Markets Ltd ارش��د ارز در
گفت: »سهام حاضر در بورس روسيه چشم انداز تيره اي را 
منعكس مي كنند، زيرا تحريم هاي غرب شروع به افزايش 
فشار بر اقتصاد داخلي كرده است. به خصوص در زماني كه 
اتحاديه اروپا به طور كامل متعهد به كاهش اتكاي خود به 
كاالهاي روسيه است«. اتحاديه اروپا و كشورهاي عوض 
گروه G-۷ توافق كرده اند كه شركت هاي اين بلوك را از 
ارايه خدمات كليدي از جمله بيمه به كشتي هاي حامل 
نفت خام روس��يه در صورت خريد باالي سقف قيمت 
۶۰ دالر در هر بشكه منع كنند. ذخاير نفت روسيه نيز 
تحت تاثير قيمت هاي بي ثب��ات نفت خام قرار گرفته، 
به طوري كه شاخص برنت حدود ۴۰ درصد از باالترين 
قيمت خود در ماه مارس كاهش يافته است.دو شركت 
Lukoil PJSC و Gazprom PJSC به عنوان پروزن ترين 
اعضاي شاخص MOEX، به ترتيب ۳۰درصد و ۵۳درصد 
در سال جاري كاهش قيمت داشته اند. در همين حال، 
س��هام بزرگ ترين بانك حاضر در بورس مسكو به نام 
Sberbank of Russia PJSC، ب��ه دليل تحريم هاي 
بين المللي همه چيز )از توانايي روسيه براي دسترسي 
به ذخاير خارجي تا سيستم ارتباط بانكي سوئيفت(، ۵۴ 
درصد سقوط كرده است.اسكندر لوتسكو، استراتژيست 
ارشد سرمايه گذاري در ITI گفت: به نوعي، من عملكرد 
ضعيف بازار سهام روسيه را شگفت آور مي بينم، زيرا 
همه ريسك هاي ژئوپليتيكي در ابتدا قيمت گذاري 
شده اند و تحريم هاي ديرهنگام، حتي سقف قيمت، 

تغييري در بازي براي سهام روسيه ايجاد نمي كند. 

مشكل سريالي بازار سرمايه
بورسني�وز|حمزه كريمي، كارش��ناس بازار 
س��هام بيان ك��رد: بحث بودجه همه س��اله براي 
بازار اهميت ويژه اي داش��ته اس��ت، تا جايي كه 
بسياري از منابع تأمين شده در بودجه مربوط به 
شركت هاي بورسي مي شود. دولت سال گذشته 
تحقق بااليي 9۰ درصد از مبحث ماليات داش��ته 
است و اين موضوع، گمانه زني براي تأمين منابع 
دولتي از بورس را باال مي برد. در بودجه سال آينده 
احتمال اينكه موارد زيادي براي بورس ديده شود، 
وجود دارد كه يكي از آنها بيمه سهام خواهد بود 
البت��ه اضافه ك��ردن بند جدي��د در بودجه براي 
بورس چندان عملياتي به نظر نمي رس��د. چراكه 
دولت تا پايان س��ال ج��اري ۳۰۰ همت كمبود 
بودجه دارد و به نظر نمي رسد كه براي بازار سهام 

تصميمي بگيرد.
وي افزود: ش��ايد با تورمي كه ب��ا دالر بااليي ۳9 
هزار تومان تشكيل ش��ده اس��ت، دولت بي ميل 
نيس��ت همانند س��ال 99 با يك نوسان گيري از 
بازار سرمايه انجام دهد و بار ديگر تأميني مالي را 

از بورس داشته باشد.
اين فعال بورسي تشريح كرد: براي نتيجه گيري 
از تبعات هم زماني انتشار بودجه با برنامه توسعه 
هفتم، بايد بررسي كرد كه برنامه هاي توسعه قبل 
چه تأثيري داش��ته اند، به نظر مي رس��د بودجه 
س��ال آينده به جاي��ي ۱.۱۲ دو مرحله منتش��ر 
مي ش��ود و با ۲ مرحله شدن آن محتمل است كه 
كسري بودجه در فصل بهار بررسي شود. البته كه 
باوجود رشد افسارگسيخته نقدينگي بسياري از 
برنامه ها به س��ادگي محقق نمي شود. هم زماني 
انتشار بودجه با برنامه توسعه هفتم مي تواند براي 
وضعيت اقتصادي كشور راهگشا باشد، اما باوجود 
تحريم، ابهام برجام، رشد نقدينگي و نرخ دالر اين 

دست طرح ريزي ها به سادگي محقق نمي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به شركت هاي 
ص��ادرات محور عنوان كرد: به نظر مي رس��د كه 
ش��ركت هاي ص��ادرات مح��ور واز ط��رف ديگر 
ش��ركت هاي توليدي فعال در ب��ورس با چالش 
قوانين روبرو هس��تند و نياز به تس��هيل در آنها 
دارند. بايد اقدامي شود كه شركت هاي اين چنيني 
تأمين مالي ك��م هزينه انجام دهن��د تا منجر به 
ارزان شدن قيمت نهايي محصول توليدي شود. 
از طرفي اگر در بخش صادرات هم تسهيل ايجاد 
و مشوق هاي صادراتي ديده شود به نظر مي رسد، 
بس��ياري از بحران ش��ركت هاي فع��ال در بازار 
سرمايه مرتفع مي شود. كريمي گفت: به صورت 
كلي محقق ش��دن تمام اين اقدام��ات خود را در 
تابلوي معامالت نشان مي دهند. توصيه مي شود، 
سهامداران همانطور كه تابه حال صبوري كردند 
بازهم مقداري صبور باشند چراكه با توجه به نرخ 
دالر و باال رفتن بازار هاي موازي اعداد باالتري را 
در س��هام مي توان، ديد. فروش س��هام در مقطع 
فعلي كار درس��تي به نظر نمي رس��د، بايد گفت 

نگهداري از آن منطقي تر است.

واريز سود ۱،۷ ميليون سهامدار 
عدالت، در گرو اصالح شبا بانكي

ايرن�ا| محمد باغس��تاني، مديرعامل ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)س��مات( به جزييات پرداخت مرحله نخس��ت 
س��ود س��هام عدالت اش��اره كرد و افزود: شركت 
سپرده گذاري مركزي بر اس��اس مصوبه شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار كه روز ۶ آذرماه جاري 
به اين شركت ابالغ شد، مكاتباتي را با ۳۶ شركت 
سرمايه پذير سهام عدالت انجام داد كه در نهايت 
بخشي از سود عملكرد س��ال مالي منتهي به ۲9 
اسفندماه ۱۴۰۰ به حس��اب هاي شركت سمات 
واريز ش��د. وي ادامه داد: در مجموع ۱۲ ش��ركت 
بخشي از سود و ۱۱ ش��ركت كل سود مشموالن 
س��هام عدالت را پرداخت كردند تا ش��رايط براي 
واريز س��ود علي الحس��اب در پايان آذرماه جاري 
مهيا ش��ود. باغس��تاني با بيان اينكه كارشناسان 
شركت سپرده گذاري مركزي در روزهاي گذشته 
محاسبات الزم براي پرداخت بخش اول سود سهام 
عدالت را انجام دادند، افزود: خوشبختانه با توجه 
به تعامالت خوبي كه با شبكه بانكي از ۲ سال قبل 
فراهم شده اس��ت، اطالعات سهامداران امروز در 
اختيار ۱9 بانك قرار گرفت تا س��ودها به حساب 

سهامداران واريز شود.
مديرعام��ل س��مات در خصوص مبال��غ واريزي 
به حساب س��هامداران س��هام عدالت نيز گفت: 
سهامداراني كه در پرتفوي سهام خود ۴۵۲، ۴9۲ 
و ۵۳۲ هزار تومان دارن��د به ترتيب ۵۱۰، ۵۵۵ و 
۶۰۰ هزار تومان و افرادي كه پرتفوي يك ميليون 
توماني در اختيار دارند، مبلغ يك ميليون و ۱۲۸ 

هزار تومان سود علي الحساب دريافت مي كنند.
وي با بيان اينكه س��ود علي الحس��اب به حساب 
هر دو گروه مس��تقيم و غيرمس��تقيم مشموالن 
س��هام عدالت واريز مي ش��ود، گفت: حدود يك 
ميلي��ون و ۷۳۰ ه��زار نفر از س��هامداران عدالت 
همچنان با مش��كل ش��باي بانكي معتب��ر روبرو 
هس��تند كه اين افراد مي توانند با ثبت نام و احراز 
 هوي��ت در س��امانه جام��ع اطالعات مش��تريان 
)sejam.ir( يا درج شماره شباي معتبر خود در 
س��ايت sahamedalat.ir در فرايند دريافت 

سود سهام در مراحل بعدي قرار بگيرند.
باغس��تاني در مورد پرداخت مابقي س��ود سهام 
عدالت گفت: س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
شركت سپرده گذاري مركزي رايزني هاي خود را 
براي دريافت تمام سود مشموالن سهام عدالت 
انجام خواهن��د داد و اميدواريم بتوانيم در اواخر 
اس��فندماه امس��ال باقيمانده س��ود اين گروه از 
سهامداران را از طريق اين شركت پرداخت كنيم.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

تكرار دست درازي  دولت  در  بورس

راه اندازي بازار مديريت مصرف در بورس انرژي
علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران در اولين همايش 
تخصصي انرژي در صنعت فوالد بي��ان كرد: تجربه ماده 
۱۲ قانون رفع موانع توليد ثابت كرد كه مباحث مربوط به 
صرفه جويي از محل بودجه هاي دولتي قابل پيگيري نيست، 
به همين دليل گواهي صرفه جويي انرژي با تمركز بر حوزه 
بهينه سازي و فروش س��وخت صرفه جويي شده در بازار 
طراحي  شده  است. بنابر اعالم نهادهاي تخصصي، مصرف 
سوخت ش��ركت هاي فوالدي از الگوي اس��تاندارد باالتر 
است و به نظر مي رسد استفاده از ظرفيت بازار بهينه سازي و 

صرفه جويي راه حلي مناسب براي آنان باشد.
نقوي ضمن بيان اين نكته كه سياست گذاران در سازمان 
برنام��ه و بودجه از پيش با چالش هاي ناترازي حامل هاي 
انرژي آشنا بودند و براي آنان برنامه ريزي كردند، افزود: در 
سال ۱۳9۶ مصوبه راه اندازي بازار بهينه سازي مصرف انرژي 
از طريق شوراي عالي انرژي ابالغ شد، ولي پس از گذشت 
چهارسال و در سال ۱۴۰۰ آيين نامه اجرايي آن به  تصويب 
رسيد. مديرعامل بورس انرژي ايران به مشكالت كشور در 
زمينه ناترازي گاز و برق اشاره كرد و گفت: بروكراسي بسيار 
زيادي كه در شركت هاي ملي گاز ايران و توانير وجود دارد و 
همچنين مقاومت آنان نسبت به راه اندازي بازار بهينه سازي، 
به صورت توامان باعث شده است كه بورس انرژي ايران تا 
امروز موفق به راه ان��دازي بازار گواهي صرفه جويي انرژي 
در كشور نشود. وي با اشاره به ظرفيت هاي ارزنده گواهي 
صرفه جويي انرژي در حوزه بهينه سازي مصرف سوخت، 
گفت: ش��ايد هم اكنون امكان افزايش توليد گاز در كشور 
وجود نداشته باشد، اما مي توان با راهكارهاي بهينه سازي 

مصرف بخش قابل توجهي از نياز صنايع را برطرف كرد.
نقوي با بيان اينكه وضعيت مطلوب، وضعيتي اس��ت كه 
فعاالن صنعت ف��والد وظيفه  تخصصي خود يعني توليد 
فوالد را ادامه دهند و ساخت نيروگاه به نيروگاه سازها سپرده 

شود، به ظرفيت هاي ابزار بورس انرژي ايران در اين حوزه 
اشاره كرد. وي ادامه داد: در اين چارچوب، بورس انرژي ايران 
به همراهي وزارت نيرو درحال پيش برد طرحي كارآمد است 
كه طبق آن با راه اندازي صندوق هاي پروژه، ش��ركت ها و 
صنايعي كه به نيروگاه  نياز دارند، مي توانند واحدهاي اين 
صندوق ها را خريداري كنند و در پايان دوره يعني زماني كه 
نيروگاه ساخته مي شود، ظرفيت برق اين نيروگاه در اختيار 
صاحبان واحدها قرار مي گيرد و صندوق پروژه تبديل به 
يك شركت سهامي مي شود. مديرعامل بورس انرژي ايران 
با تاكيد بر اينكه به  واسطه كمبود گاز هم اكنون مهم ترين 
فرصت توليد برق در نيروگاه هاي تجديدپذير است كه به نظر 
مي رسد باتوجه به محدوديت هايي كه در حوزه گاز در كشور 
وجود دارد، نمي توان سرمايه گذاري جدي روي نيروگاه هاي 
حرارتي داشت و صندوق پروژه نيروگاه هاي خورشيدي در 
بورس انرژي ايران درحال پيگيري است. نقوي ادامه داد: 
سازوكار ديگري كه در بازار برق بورس انرژي ايران در حال 
طراحي است، امكان خريد برق به صورت ساعتي است. با 
تفاوت قيمتي كه برق در ساعات مختلف شبانه روز دارد، 
صنايع مي توانند بخشي از مصرف خود را از طريق اين امكان 
مديريت كنند. به گفته وي، بورس انرژي ايران در راستاي 
تامين گاز پايدار صنايع، طراحي بازار گاز طبيعي را نيز انجام 
داده است و پيشنهادهاي تاسيس اين بازار جديد به شركت 
ملي گاز ايران داده شده است. مديرعامل بورس انرژي ايران 
با يادآوري اين نكته كه در بودجه ۱۴۰۰ به راه اندازي بازار 
گاز جديد اشاره ش��ده  بود، گفت: متاسفانه اين مساله از 
سوي شركت ملي گاز ايران پيگيري نشد و عرضه گاز اتفاق 
نيفتاد. نقوي درباره مزاياي بازار گاز جديد تصريح كرد: در 
چارچوب راه اندازي بازار گاز، هم گواهي صرفه جويي گاز 
در وضعيت مطلوبي مبادله مي ش��ود و هم باعث مي شود 
كه شاخص هاي قيمت گذاري گاز صنايع و پتروشيمي ها 

از هاب هاي اروپا و امريكا به شاخص هاي داخلي برگردانده 
شود و درنهايت نيز امكان تبادل گاز بر اساس شرايط پيك 
و غيرپيك به وجود مي آيد. او ادامه داد: يك پيشنهاد ديگر 
براي تامين برق پايدار اين است كه امكان واردات برق در 
بازار مديريت مصرف توسط بخش خصوصي و فروش آن به 
صنايع ايجاد شود. مديرعامل بورس انرژي ايران در پايان 
گفت: بنا بر مصوباتي كه در دو سال گذشته در بودجه وجود 
داشت، صنايع مكلف بودند كه در تمام ساعات و فصول 
برق را به نرخ ECA )خريد تضميني( خريداري كنند؛ اما 
در سازوكار رقابتي، نرخ قيمت متناسب با ساعات، روزها و 
فصول تعيين مي شود و محاسبات بورس انرژي ايران نشان 
مي دهد اين ميانگين به مراتب پايين تر از نرخ ECA )خريد 
تضميني( خواهد بود. همچنين در سازوكار بازار رقابتي، 

بحث تامين پايدار به نحو مطلوب تري اتفاق مي افتد.

   رشد دوباره بورس
 ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يعني چهارشنبه، ۳۰ آذرماه با چهار هزار و ۱۰۴ واحد 
افزاي��ش در ارتفاع يك ميلي��ون و ۴9۶ هزار واحدي 
ايستاد. شاخص هم وزن با سه هزار و ۳۲۲ واحد افزايش 
به ۴۴۵ هزار و ۷۲۰ واحد و شاخص قيمت با يك هزار 
و 9۷۷ واحد رش��د به ۲۶۵ هزار و ۳۲۳ واحد رس��يد. 
شاخص بازار اول، چهار هزار و ۶۰۱ واحد و شاخص 
بازار دوم، سه هزار و ۳۲۳ واحد افزايش را ثبت كردند.

ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از هفت ميليارد 
و ۷۵۰ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۴۲ هزار و ۸۶۸ ميليارد ريال معامله شد.
همچنين شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )وبانك( 
با ۵۸۱ واح��د، بانك ملت )وبملت( ب��ا ۵۳۸ واحد، بانك 
پاس��ارگاد )وپاس��ار( با ۳۸9 واحد، كشتيراني جمهوري 

اسالمي ايران )حكشتي( با ۳۴9 واحد، بانك صادرات ايران 
)وبصادر( با ۳۲۲ واح��د و بانك تجارت )وتجارت( با ۳۱۴ 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل توسعه 
معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با ۳۴۰ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۲۸۶ واحد، پااليش نفت 
تهران )شتران( با ۲۶۰ واحد، پتروشيمي پارس )پارس( 
با ۲۵۷ واحد، پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۲۵۴ 
واحد و معدني و صنعتي چادرملو )كچ��اد( با ۲۲۵ واحد 
تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت. بر پايه اين 
گزارش، روز گذش��ته نماد پااليش نفت تهران )شتران(، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شس��تا(، ايران خودرو 
)خودرو(، بانك تجارت )وتج��ارت(، بانك صادرات ايران 
)وبصادر( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت روز گذشته صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و ۱۶۱ ميليون برگه 
سهم به ارزش چهار هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال دادوستد شد.

ش��اخص فرابورس نيز در آخرين روز كاري هفته بيش از 
۱۰9 واحد افزايش داشت و به ۱9 هزار و ۱۷۲ واحد رسيد. 
در اين بازار بيش از پنج ميليارد و ۲۳۸ ميليون برگه سهم 
و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز 
فرابورس بيش از ۲۲۱ هزار و ۷۵۱ نوبت بود. مجتمع جهان 
فوالد سيرجان )فجهان(، گروه توسعه مالي مهر آيندگان 
)ومهان(، صنعتي مينو )غصينو(، سنگ آهن گهرزمين 
)كگهر(، بيمه كوثر )كوثر(، بهمن ديزل )خديزل( و فرابورس 
ايران )فرابورس( تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند. در ادامه 
پليمر آرياساس��ول )آريا(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، 
شركت سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات )وسپهر(، توزيع 
داروپخش )دتوزيع(، مجتمع صنعتي آرتاويل تاير )پارتا( 

و توكاريل )توريل( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
غفلت از نوس��ازي ان��واع ناوگان حمل ونقل ش��هري و 
غيرش��هري و به عبارت روش��ن تر، ع��دم به كارگيري 
تكنولوژي هاي مدرن در حوزه حمل و نقل، جدا از اينكه 
هزينه هاي سنگين مادي همچون آلودگي هوا، به خطر 
انداختن سالمت شهروندان و هدر رفتن ميليون ها ساعت 
وقت مردم در ترافيك را به همراه دارد، منجر به از دست 
رفتن فرصت صادرات سوخت و كسب درآمدهاي ارزي 
براي كشور نيز مي شود. از اين رو، استفاده از سيستم هاي 
حمل و نقل موجود در كش��ور نه تنها ناكارآمد هستند 
و پيامده��اي منفي متعددي دارن��د، بلكه فرصت هاي 
اقتصادي و مالي قابل توجهي را نيز از كشور سلب مي كند 
و به اين ترتيب، فرصت به كار گيري منابع مالي حاصل از 
فروش س��وخت را از اقتصاد ايران مي گيرد و منابع مالي 
مورد اش��اره به جاي صرف رش��د و توس��عه كشور، دود 
مي ش��ود و به هوا مي رود. از اين رو، همان قدر كه در قرن 
گذشته حمل و نقل براي توسعه كشور داراي اهميت بود 
و هست، به همان ميزان، در قرن جديد، استفاده از حمل و 
نقل انبوه و مدرن و پاك نيز مهم است و بدون آن، نمي توان 
به اهداف توسعه دس��ت يافت. به گزارش »تعادل«، در 
سال هاي گذش��ته، توجه به مس��اله نوسازي ناوگان 
حمل و نقل شهري و غيرشهري در قوانين باالدستي 
مورد توجه بوده است به گونه اي كه وزارت نفت مكلف 
شده بود با اعطاي يارانه و تسهيالت به نوسازي ناوگان 
جاده اي و حتي متروي ش��هري كمك كند. اساس��ا 
تعهدات دولتي كه شهرداري كالنش��هرها هر از گاه 
به آن اشاره مي كنند كه دولت سهم خود براي خريد 
اتوبوس يا مترو را نداده است، ريشه در اين مساله دارد. 
از آنجا كه ناوگان هاي فرسوده چند برابر ناوگان سالم و 
با كيفيت سوخت مصرف مي كنند، عايدي اين نوسازي 

در يك دوره كوتاه مدت دوباره به دولت بازمي گردد.

   تكنولوژي هاي نوين
 با انرژي هاي تجديدپذير

افزون بر نوس��ازي ناوگان حمل و نقل، اس��تفاده از 
تكنولوژي هاي نوين حمل و نقل مانند وسايط نقليه 
برقي نقش موثري در كاهش آلودگي و ترافيك دارند. 
البته ورود اين تكنولوژي ها مستلزم برقراري ارتباط 
بيش��تر توليدكنندگان داخلي با همتايان خارجي 
با ه��دف انتقال فناوري مورد نظر اس��ت و همزمان 
مس��تلزم پرداخت هزينه هاي س��نگين – بخوانيد 
سرمايه گذاري- از سوي دولت يا شهرداري ها است. 

   صرفه جويي روزانه ۱۵ ميليون ليتر بنزين
15 ميليون موتورسيكلت در سطح كشور كارت سوخت 
دارند كه مجموعًا روزانه ح��دود 15 ميليون ليتر بنزين 
مص��رف مي كنند! اگر موتورس��يكلت برق��ي با بنزيني 
جايگزين شود، روزانه 15 ميليون ليتر بنزين، معادل 1۰.5 
ميليون دالر در هر روز از اين صرفه جويي، عايد كشورمان 
مي شود! اين يك نمونه از اثرگذاري تكنولوژي هاي مدرن 
بر كاهش مصرف سوخت و در پي آن كاهش آلودگي هوا 
است.هم اكنون بالغ بر 3 ميليون دستگاه موتورسيكلت 
در سطح شهر تهران تردد مي كنند كه عمدتًا براي حمل 
كاال )پيك(، مس��افر و به عنوان وس��يله نقليه شخصي 
اس��تفاده مي شوند؛ موتور سيكلت  ها س��همي در حدود 
6 درصد از حمل و نقل روزان��ه در تهران را بر عهده دارند 
اما با توجه به اينكه عمده موتورسيكلت هاي سطح شهر 
كاربراتوري هستند، نقش اين وسيله نقليه در انتشار گازها 
و ذرات آالينده بسيار باالس��ت.به علت آاليندگي باالي 
زيست محيطي، استفاده از موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
در شهرهاي مختلف دنيا كاماًل منس��وخ و ممنوع شده 
است؛ اين در حالي است كه استفاده از موتورسيكلت هاي 
برقي تجربه موفقي در دنياست اما متأسفانه در كشور ما 
توجه به توسعه و استفاده از موتورسيكلت هاي برقي مغفول 
مانده و كماكان سهم عمده ناوگان موتورسيكلت در سطح 

شهر به انواع بنزيني كاربراتوري اختصاص يافته است كه 
آاليندگي بسيار بااليي دارد.ابوالفضل حجازي رييس سابق 
انجمن سازندگان موتورسيكلت در گفت وگو با تسنيم در 
اين باره گفت: حدوداً بيش از 15 ميليون موتورسيكلت در 
سطح كشور كارت سوخت دارند كه اين موتورسيكلت ها 
روزانه چيزي حدود يك ليتر بنزين مصرف مي كنند؛ اين 
يك ليتر براي 15 ميليون موتورسيكلت، روزانه معادل 15 
ميليون ليتر بنزين مي شود كه اگر مابه التفاوت هزينه بنزين 
اين موتورها را نس��بت به قيمت صادراتي بنزين مقايسه 
كنيم، رقم بسيار بزرگي مي شود.او افزود: قيمت صادراتي 
بنزين حدود 7۰ سنت است. اگر اين عدد 15 ميليون ليتر 
مصرف روزانه موتورسيكلت ها در سطح كشورمان را در 
7۰ سنت ضرب كنيم، روزانه عدد 1۰ ميليون و 5۰۰ هزار 
دالر مي شود! اين عدد مي تواند در منافع ملي تأثير زيادي 
داشته باشد. عالوه بر صرفه اقتصادي در صورت جايگزيني 
موتورس��يكلت هاي بنزيني با موتورسيكلت هاي برقي، 
مساله مهم كاهش بس��يار محسوس آلودگي هوا، حفظ 
سالمت جاني موتورسواران، كاهش تصادفات جاده اي و 
هزينه هاي بهداشتي آن نيز عايد كشور مي شود.حجازي 
اظهار كرد: همه اين موارد با توس��عه موتورسيكلت هاي 
برقي بهبود پيدا مي كند البته من بيشتر طرفدار استفاده از 
دوچرخه هاي برقي هستم كه از موتور برقي نيز بهتر است. 
جا افتادن فرهنگ اس��تفاده از موتورسيكلت و دوچرخه 
برقي تنها نيازمند طرح هاي حمايتي و فرهنگ س��ازي 
رسانه به ويژه از س��وي خبرگزاري ها و رسانه ملي است. 
فرهنگ دوچرخه سواري در كشورهاي اروپايي در دوران 
كرونا به بهترين شكل، جا افتاد. در آن زمان كارخانه هاي 
چيني 3 شيفت دوچرخه توليد مي كردند و به اروپايي ها 
مي فروختند! مردم اروپ��ا در زمان اوج كرون��ا 3 تا 4 ماه 
در نوبت بودند تا دوچرخه بخرند! به گفته رييس س��ابق 
انجمن س��ازندگان موتورسيكلت، توس��عه دوچرخه و 
موتورس��يكلت هاي برقي بايد از خود دولت شروع شود؛ 
خريد موتورس��يكلت هاي بنزيني باي��د در ارگان هاي 
دولتي و زيرمجموعه هاي آنها ممنوع يا محدود شود. اين 
تصميم گيري ها بايد در هيات دولت انجام شود و نيازي به 
ورود و مصوبه مجلس ندارد؛ سازمان هاي دولتي، بانك ها 
و ادارات بايد به متقاضيان دوچرخه و موتورسيكلت برقي 
وام بدهند. اس��تفاده از دوچرخه هم نوعي ورزش است و 
هم اينكه احتمال تصادفات را كاهش مي دهد.او افزود: اگر 
تنها قشر كارمندان در تهران كه با خودرو، موتوسيكلت 

يا تاكس��ي رفت و آمد مي كنند را به استفاده از دوچرخه 
برقي تش��ويق كنيم، حجم بس��يار زيادي از آلودگي هوا 
كاهش پيدا مي كند. بر اساس آمار، فاصله منزل تا محل 
كار 7۰ درصد كارمندان در شهر تهران كمتر از 5 كيلومتر 
است و اين مس��ير را مي توان به راحتي با دوچرخه برقي 
طي كرد. در صورت استفاده از دوچرخه نياز نيست همه 
مسير را پا زد و مي توان از موتور برقي آنها هم استفاده كرد.

او اظهار كرد: توسعه استفاده از وسايل حمل و نقل برقي 
تا حد زيادي، مشكل ترافيك را هم حل مي كند و با كمك 
به كاهش آلودگي هوا در بحث سالمتي نيز از بسياري از 
بيماري ها  پيشگيري مي كند همچنين مصرف بنزين هم 
به صورت بسيار محسوسي كم شده و به عنوان يك ذخيره 
اس��تراتژيك براي نسل هاي آينده باقي مي ماند.به گفته 
رييس سابق انجمن سازندگان موتورسيكلت، در چين و 
بسياري از كشورها، موتورسيكلت هاي پليس برقي شده 
است و پليس كشور ما نيز مي تواند از موتورسيكلت برقي 
استفاده كند. ادارات پست مي توانند پيش قراول جايگزيني 
موتورسيكلت هاي برقي شوند و رستوران ها نيز ظرفيت 
خوبي دارند و مي توان امتيازاتي را براي رستوران هايي كه 
پيك هاي خود را موظف به استفاده از موتورسيكلت برقي 
مي كنند، در نظر گرفت. كافي است بگوييم بيمه پرسنل 
آنها، رايگان مي ش��ود يا عوارض ش��هرداري آنها نصف يا 
رايگان مي شود.او اظهار كرد: شهرداري بايد ايستگاه هاي 
شارژ موتور برقي را با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 
راه اندازي كند؛ اگر تنها فضاي الزم ب��راي راه اندازي اين 
ايستگاه ها را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد نيز كافي 
است چرا متقاضي براي اين كار زياد است و بازدهي آن از 
اعطاي باتري موتورسيكلت هاي برقي رايگان هم بهتر است.

قيمت دوچرخه برقي در كش��ور ما حدود 2۰ ميليون 
تومان و موتورسيكلت برقي نيز به طور ميانگين 5۰ تا 6۰ 
ميليون تومان قيمت دارد. اگر بانك ها را موظف كنيم كه 
تسهيالت الزم را در اختيار متقاضيان موتورسيكلت هاي 
برقي قرار دهند، به راحتي مي توان بخش زيادي از اين 

مبالغ را در اختيار متقاضيان قرار داد.

   اثر مترو بر مصرف سوخت
آن گونه كه مس��عود درس��تي، مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه در هفت ماه منتهي 
به مهرماه 14۰1 استفاده از مترو باعث صرفه جويي 
2 ه��زار و 45۰ ميليارد توماني در مصرف س��وخت 

شده اس��ت.او با تأكيد بر اينكه در خطوط مترو پس 
از س��اخت، امكان س��نجي صورت مي گيرد، يادآور 
ش��د: در مطالعات، صرفه جويي در مصرف سوخت، 
كاه��ش آلودگي، اس��تهالك و وقت م��ردم در نظر 
گرفته مي شود. چهار خط ما منافع بيشتري نسبت 
به هزينه ه��ا دارد و بايد بپذيريم ك��ه خطوط مترو 

سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود.

   4 ميليارد دالر صرفه جويي ارزي
عليرضا احمدي فيني، سرپرس��ت ستاد مديريت 
حمل و نقل و س��وخت كش��ور نيز پيش از اين در 
خصوص اثر ناوگان سنگين باري و مسافري درون 
و برون ش��هري در مصرف س��وخت گفته بود: 7۰ 
درصد ناوگان سنگين ما مشمول فرسودگي است. 
به اين معنا كه اگر مصرف س��وخت بهينه و ميزان 
آاليندگي حداقل ش��ود و نيز ايمني و بهره وري به 
حداكثر وضع موجود برسد، 7۰ درصد ناوگاني كه در 
حوزه سنگين باري، مسافري، درون و برون شهري و 
نفت گاز سوز، مشمول اين فرآيند نوسازي خواهند 
شد.در حال حاضر تنها 3۰ درصد ناوگان سنگين ما 
از نظر مصرف سوخت، ميزان آاليندگي، بهره وري 
و ايمني بهينه هس��تند.احمدي فيني يادآور شده 
بود: ميانگين صرفه جويي در مصرف س��وخت كه 
از بهينه سازي 7۰ درصد ناوگان غير بهينه حاصل 
مي ش��ود حدود 2۰ درصد از كل مصرف س��وخت 
ماس��ت. بنابراين روزانه نزديك به 1۰ ميليون ليتر 
بهينه سازي مصرف سوخت اتفاق مي افتد كه ساالنه 
به 4 ميليارد ليتر مي رسد.به گفته او، اين رقم، تنها 
صرف��ه جويي حاصل از كاهش مصرف س��وخت با 
نوس��ازي ناوگان است و اگر س��اير آيتم هاي بسته 
4 گانه كه از محل نوس��ازي ن��اوگان اتفاق مي افتد 
)شامل كاهش مصرف سوخت، كاهش آاليندگي و 
ارتقاي بهره وري و ايمني( بوده و اگر س��اير آيتم ها 
را هم در نظر بگيريم، اعداد و ارقامي كه به دس��ت 
مي آيد، بسيار چش��مگيرتر خواهد بود. سرپرست 
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور همچنين 
تصريح كرده بود: ب��ا توجه به قيمت يك دالري هر 
ليتر نفت گاز )گازوئيل( بر اساس فوب خليج فارس 
)Free On Board( چيزي حدود 4 ميليارد دالر 
در سال صرفه جويي يا درآمد ارزي خواهيم داشت.
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زاكاني: ليست ساختمان هاي 
ناايمن هيچگاه وجود نداشته است

شهردار تهران با بيان اينكه ليست ساختمان هاي 
ناايمن هيچگاه وجود نداشته است، گفت: اقدامات 
الزم در حوزه ايمن س��ازي س��اختمان هاي سطح 
پايتخت در 22 منطقه شهر تهران آغاز شده است. 
عليرضا زاكاني شهردار تهران در گفت وگو با مهر، در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه فهرست ساختمان هاي 
ناايمن چه زماني در اختيار دادگستري قرار خواهد 
گرفت، گفت: مدتي است كه اقدامات الزم در حوزه 
ايمن سازي س��اختمان هاي سطح پايتخت در 22 
منطقه شهر تهران آغاز شده است. شهردار تهران با 
اشاره به ليست ساختمان هاي ناايمن تهران اظهار 
كرد: اصل كار ش��هرداري در حوزه ساختمان هاي 
ناايمن شناسايي است؛ چرا كه ليست ساختمان هاي 
ناايمن هيچ وقت وجود خارجي نداشته است. زاكاني 
درباره وضعيت ساختمان هاي ناايمن طي ساليان 
گذش��ته بيان كرد: هر آنچه در س��ال هاي گذشته 
وجود داشته، ناظر بر بررسي ساختمان ها از حوزه و 
منظر آتش نشاني بوده است. اما اكنون عالوه بر حوزه 
آتش نشاني در حوزه شهرسازي، ايمني و ساختماني 
نيز ساختمان ها مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 
شهردار تهران با تاكيد بر اينكه تيم هاي شهرداري 
تهران در حال بررسي ساختمان هاي بلندمرتبه و 
تا شش طبقه هستند، گفت: بررسي ساختمان هاي 
بلند ب��ا اولويت اول آغاز مي ش��ود و در حال انجام 
كاري هس��تيم تا در بس��تر آن شناس��نامه براي 
س��اختمان ها تدوين ش��ود. وي عنوان كرد: پس 
از صدور شناسنامه براي س��اختمان ها مشخص 
مي ش��ود كه كدام س��اختمان ها نا ايم��ن و كدام 
ساختمان ها ايمن هستند و به دنبال آن نيز اقدام به 
بازسازي، نوسازي و تخريب ساختمان ها مي كنيم.

اعالم شرايط جديد
پيش فروش قبر در بهشت زهرا)س( 
سازمان بهشت زهرا)س( شرايط جديد پيش فروش 
قبر را اعالم كرد. بر اس��اس شرايط جديد، هزينه 2 
طبقه از سه طبقه پيش فروش شده، در زمان فروش 
دريافت خواهد ش��د. به گزارش ايرنا، طبق شرايط 
جدي��د، اولويت حق اس��تفاده از قبرها در قطعات 
قديمي به افرادي واگذار مي شود كه يكي از بستگان 
درجه يك متقاضي، در آن قطعات مزار داشته باشد. 
همچنين براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده 
در اين بخش، به هر كدمل��ي صرفا يك پالك قبر 
واگذار مي شود و شرايط انتقال سند قبر به ديگران 
نيز برداشته شده است. براس��اس اين گزارش، در 
پيش فروش قبرها، هزينه 2 طبقه از سه طبقه پيش 
فروش شده، در زمان فروش دريافت خواهد شد و 
هزينه يك طبقه ديگر نيز در آينده با اولين دفن، به 
نرخ مص��وب روز از خانواده متوفي دريافت خواهد 
ش��د. اين گزارش آورده اس��ت: از سوي ديگر 3۰ 
درصد از ظرفيت قبرهاي خالي قطعات قديمي به 
عنوان ذخيره دفن روز، پيش فروش نخواهد شد 
تا امكان دفن در قطعات قديمي در آينده نيز براي 

متقاضيان همچنان وجود داشته باشد.

پيشنهادي براي شفاف سازي
در سامانه شفافيت!

عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: 
در خصوص ثبت نش��دن برخي اطالعات در س��امانه 
شفافيت، از شهردار تهران مي خواهيم كه شخصا مساله 
را بررسي كنند و تذكرات الزم را به مديران زيرمجموعه 
خود بدهند تا ش��اهد تكميل اطالعات اين س��امانه و 
شفافيت بيشتر شهرداري با شهروندان باشيم.  نادعلي 
در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه چرا با وجود مصوبه 
قانوني ش��وراي ش��هر تهران درباره الزام شهرداري به 
بارگذاري و به روزرساني اطالعات الزم در سامانه شفافيت 
و درخواست رسمي كارگروه ستاد ارتقاي سالمت اداري 
از شهرداري در اين زمينه، ش��هرداري هنوز به برخي 
تكاليف قانوني خود عمل نكرده است؟ گفت: شوراي 
شهر يك نهاد تقنيني و نظارتي است، اما شهرداري يك 
نهاد اجرايي محسوب مي شود. معموال مديراني كه در 
حوزه اجرا فعاليت مي كنند، مساله نظارت را در درجه دوم 
اهميت مي بينند و افرادي كه در حوزه نظارتي فعاليت 
مي كنند، نگاهي جدي به اين مس��اله دارند. به همين 
دليل اس��ت كه اعضاي شوراي شهر نسبت به مديران 
شهرداري اهميت بيش��تري براي تمام ابعاد نظارتي 
از جمله تكميل و به روزرس��اني سامانه شفافيت قائل 
هستند و تاكيد دارند اشكاالتي كه در حوزه شفافيت در 
فرآيند مديريت شهري تهران وجود دارد، بايد برطرف 
شود و اطالعات سامانه اي كه در اين خصوص طراحي 
شده است، بايد همواره تكميل و به روز باشد. وي تاكيد 
كرد: قطعا تكميل و به روزرس��اني هم��ه اطالعات در 
سامانه شفافيت شهرداري تهران يك گام رو به جلو در 
شفافيت مالي و اداري شهرداري محسوب مي شود كه 
مي تواند سطح عدالت اجتماعي در فرآيندهاي اجرايي و 
عملياتي شهرداري تهران را افزايش دهد تا تمام جمعيت 
1۰ ميليوني پايتخت از منافع اين اتفاق بهره مند شوند. 
نادعلي ضمن درخواس��ت از ش��هرداري تهران براي 
تكميل سريع تر سامانه شفافيت گفت: با توجه به اينكه 
پيش از راه اندازي سامانه شفافيت شهرداري تهران، 
تجربه مشابهي در حوزه ارايه شفاف اطالعات مالي و 
مديريتي شهرداري به عموم شهروندان وجود نداشت، 
در چند س��الي كه از راه ان��دازي و تكميل بخش هاي 
مختلف اين سامانه مي گذرد، رفته رفته نارسايي هايي 
كه در روند اجرايي تكميل و بارگذاري اطالعات در اين 
سامانه وجود دارد، مشخص شده است كه بايد برطرف 
شود. در واقع، اين نارسايي ها عامل اصلي تكميل نشدن 
سامانه شفافيت هستند و رويكرد كلي مديران دوره 
جديد شهرداري تهران، اين نيست كه عمدا از انتشار 

برخي اطالعات در سامانه جلوگيري كنند.

علت عجيب تأخير
در پرواز شيراز- تهران 

مديركل فرودگاه هاي استان فارس از تاخير سه ساعته 
پرواز شيراز - تهران به دليل وجود بيمار اعصاب و روان 
خبر داد. غالمرضا كريم آقايي در گفت وگو با تس��نيم 
در ش��يراز، اظهار كرد: پرواز ش��يراز به تهران شركت 
هواپيمايي س��پهران كه س��اعت 9 و 25 دقيقه صبح 
چهارشنبه طبق برنامه زمانبندي بايد فرودگاه شيراز را 
به مقصد تهران ترك مي كرد به دليل وجود مسافر بيمار 
اعصاب و روان با سه ساعت تاخير انجام شد. وي با اشاره به 
اينكه اين افراد سه نفر بوده و در حال ايجاد اخالل در پرواز 
بودند افزود: به دليل رعايت الزامات امنيتي، پرواز به تاخير 
افتاد و مشكل اعصاب و روان آنها از سوي اورژانس تاييد 
شد. مديركل فرودگاه هاي استان فارس گفت: فرودگاه 
بين المللي شهيد دستغيب شيراز پس از مهرآباد تهران 

و مشهد سومين فرودگاه پرترافيك كشور است.

اولين قرارداد ريلي
ايران و افغانستان امضا شد

اولين قرارداد حمل و نقل ريلي ميان جمهوري اسالمي 
ايران و كش��ور افغانستان با مساعدت نمايندگي ويژه 
رييس جمهور در امور افغانس��تان به امضا  رس��يد. به 
گزارش ايسنا، مصطفي رضايي مديرعامل كنسرسيوم 
توسعه ريلي افغانستان در اين زمينه اظهار كرد: پروژه 
راه آهن خواف – هرات پروژه اي اس��ت كه تا عمق 65 
كيلومتري افغانس��تان اجراي آن به عهده جمهوري 
اس��المي ايران اس��ت در واقع فارغ از اينكه حاكميت 
افغانس��تان جمهوري باش��د يا امارت اسالمي تعهد 
جمهوري اس��المي به كشور افغانس��تان است تا آن 
مرحله را تكميل كند. وي همچنين بيان كرد: پس از 
ناآرامي هايي كه در افغانستان اتفاق افتاد خطوط ريلي 
صدمات زيادي ديد و طي شش ماهه گذشته مذاكراتي 
توسط كنسرسيوم توسعه ريلي افغانستان به دستور 
آقاي كاظمي قمي انجام و توافق ش��د تا كنسرسيوم 
تعهدات ريلي ايران به افغانستان را انجام دهد. رضايي 
ادامه داد: در واقع س��ه تفاهم نامه نهايي ش��د كه يكي 
مربوط به قرارداد تكميل قطعه 3 با راه آهن افغانستان بود، 
ديگري انعقاد اولين قرارداد حمل و نقل ريلي بين ايران 
و افغانس��تان و مورد سوم هم پيشنهاد سرمايه گذاري 
ايران و اعالم آمادگي كنسرسيوم ريلي افغانستان براي 
زيرس��اخت هاي ريلي بود كه در اين جلسه ارايه شد. 
مديرعامل كنسرسيوم توسعه ريلي افغانستان اضافه 
كرد: در واقع بخش خصوصي جمهوري اسالمي ايران 
متقاضي سرمايه گذاري در خطوط راه آهن افغانستان 
است و پيش��نهادي كه ارايه داديم از منطقه روزنك تا 
هرات است كه اميدواريم تا شش ماه آينده به بهره برداري 
عملياتي برسد. وي تصريح كرد: سرمايه گذاري كامال 
با طرف ايراني در فاز اول 15۰ ميليارد تومان، در فاز 
دوم 42 ميليون دالر براي قطعه چهارم و در فاز سوم 
هم دو ميليارد دالر براي راه آهن هرات – مزارشريف 
اس��ت در واقع به ازاي اين اقدامات سرمايه گذاري 

معدن در اختيار كنسرسيون قرار مي گيرد. 

هشدار نارنجي
بارش برف و باران در ۱۰ استان

سازمان هواشناسي كشور نسبت به بارش برف و باران 
در 1۰ اس��تان هش��دار داد. به گزارش ايسنا، سازمان 
هواشناسي كشور با صدور هشدار نارنجي رنگ نسبت 
به بارش باران در مناطق گرمس��ير با رعد و برق و وزش 
باد شديد موقتي در مناطق سردسير بارش برف هشدار 
داد. اين وضعي��ت در روز پنجش��نبه )اول دي ماه( در 
ايالم، خوزستان، لرس��تان، نيمه شمالي چهارمحال 
و بختي��اري، روز جمع��ه )2 دي ماه( در خوزس��تان، 
ايالم، لرس��تان، چهارمحال و بختي��اري، كهگيلويه و 
بويراحمد، بوشهر، غرب و جنوب اصفهان، نيمه شمالي 
و غربي فارس و ش��نبه )3 دي ماه( در ايالم، لرس��تان، 
خوزس��تان، بوش��هر، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، 
چهارمحال و بختياري، جنوب و غرب اصفهان، جنوب 
همدان، جنوب كرمانش��اه مورد انتظار است. براثر اين 
مخاطرات احتمال خس��ارت به محص��والت و ادوات 
كش��اورزي وجود دارد. س��ازمان هواشناسي تسريع 
در كش��ت هاي تاخيري گندم در مناطق سرد استان 
اصفهان، آخرين زمان كاش��ت محصوالت ديم پاييزه 
)گندم، ج��و، گلرنگ و ...( تا پاي��ان آذر در مناطق گرم 
استان لرستان، تسريع در برداشت چغندرقند و انتقال 
سريع به كارخانه در استان لرستان، تسريع در برداشت 
مزارع ذرت و نيش��كر باقيمانده در استان خوزستان را 
توصيه مي كند. اين س��ازمان براي مناطق سردس��ير 
قطع آبياري در باغاتي كه محصول آنها برداشت شده با 
توجه به بارندگي و سردي هوا، كنترل، بررسي و بازديد 
ضديخ در رادياتور ماشين آالت كشاورزي، موتورهاي 
چاه آب و تخليه محتويات داخل سمپاش ها، تسريع در 
جمع آوري لوله ها و تجهيزات آبياري تحت فشار و انتقال 
ادوات و ماشين آالت كشاورزي به مكان هاي مسقف، 
انتقال دام ها به اماكن سرپوشيده و حفاظت از بره ها و 
گوس��اله هاي تازه متولد شده در مقابل سرما و سوز باد 
را توصيه مي كند. همچنين اجتناب از توقف عشاير در 
حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، حفاظت از كندوهاي زنبور 
عسل در برابر بارندگي و سرما با استفاده از پوشش هاي 
مناسب و انتقال كندوها به مكان هاي امن و دور از جريان 
روان آب ها و حاش��يه رودخانه ها، عدم محلول پاشي و 
سمپاشي باغات و مزارع با توجه به بارش هاي پيش رو، 
تسريع در استفاده از كودهاي مغذي قبل از شروع بارش، 
بستن دريچه ها و منافذ پوشش گلخانه و دوپوش كردن 
جداره پاييني گلخانه ها جهت جلوگيري از نفوذ سرما 
و بارندگي توصيه مي ش��ود. بر اساس اين گزارش، در 
هشدار نارنجي رنگ سازمان هواشناسي پيش بيني 
مي ش��ود كه پديده اي جوي اثرات منفي به دنبال 
داشته باشد و خسارت هاي احتمالي را سبب شود. 
هشدار نارنجي براي آماده باش دستگاه هاي مسوول 

براي مقابله با يك پديده خسارت زا صادر مي شود.

هزينه فرصت ناكارآمدي اقتصادي- محيط زيستي حمل و نقل چيست؟

معاون وزير راه: جمعيت درگير بافت فرسوده به ٢٢ ميليون نفر رسيد

حلقه مفقوده كاهش ترافيك و آلودگي هوا

اعالم جزييات مشوق هاي نوسازي در بافت فرسوده
آنگونه كه معاون وزير راه و شهرسازي گفته، براساس 
آمار سال ٩5 جمعيت 19.5 ميليون نفر در بافت فرسوده 
مستقر هس��تند كه برآورد مي ش��ود اين آمار در سال 
١4٠١ به ٢٢ ميليون نفر برسد. محمد آييني، معاون 
وزير راه و مديرعامل ش��ركت بازآفريني شهري ديروز 
در يك نشست خبري با بيان اينكه ٣٠ درصد جمعيت 
شهري در بافت فرسوده ساكن هستند، ادامه داد: يك 
سوم جمعيت شهري در بافت فرسوده حاضر هستند و 
در حال حاضر ٢ ميليون و 6٨٠ هزار واحد هيچ سازه اي 
ندارند و اين سقف هاي لرزان در معرض خطرات بالياي 
طبيعي مانند زلزله قرار دارند و بسيار خطر پذير هستند.  
مديرعامل شركت بازآفريني شهري تاكيد كرد: واحدها 
در بافت هاي فرسوده از لحاظ ويژگي هاي نفوذناپذيري 
و ريزدانگي مستعد بحراني ترين خطرات هستند.  آييني 
افزود: از زمان آغاز نوسازي بافت هاي فرسوده يعني از 
سال ٨4 تا به سال 14۰۰ حدود ٢٢٠ هزار از واحدها در 
بافت فرس��وده تخريب شده اند و به جاي آن ٧٢٠ هزار 
واحد جديد ساخته شده است.  وي با بيان اينكه با حجم 
بااليي از واحد ها در بافت فرسوده مواجه هستيم و براي 
بهبود شرايط چاره اي جز مردمي سازي اجراي نوسازي 
بافت فرس��وده نداريم، گفت: بايد به جريان نوسازي 
سقف هاي لرزان شتاب ببخشيم و موضوع اين است 
كه اقشار س��اكن اين بافت، از اقشار كم درآمد جامعه 
هستند و از سوي ديگر به دليل شرايط اين بافت، ورود 
انبوه سازان و سرمايه گذاران به اين بافت ها و مناطق به 

صرفه نيست و نسبت به ساير مناطق مرغوبيت الزم را 
ندارند و از اين رو انبوه سازان رغبتي به سرمايه گذاري 
در اين مناطق را ندارند، از اين يك بسته تشويقي براي 

نوسازي بافت هاي فرسوده تدوين و ابالغ كرده ايم. 

   جزييات تخفيف ها
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به جزييات طرح 
تش��ويقي گفت: اولين موضوع كاه��ش هزينه هاي 
غير س��اختماني ب��وده و در اين اق��دام تخفيفات 5٠ 

درصدي براي صدور پروانه، انشعابات و ... در نظر گرفته 
ش��د و اين تخفيفات به طور ميانگين در سطح كشور 
هزينه تمام شده ساخت را در هر مترمربع تا 5٠٠ هزار 
تومان كاهش مي دهد.  وي ادامه داد: از ديگر مشوقات 
تس��هيالت بانكي اس��ت به طوري كه هر واحدي كه 
سرمايه گذاري به تامين مالي اضافه كند به همان اندازه 
بانك هم آورده خواهد داش��ت و تسهيالت هم ارزان 
قيمت خواهد بود.  مديرعامل شركت بازآفريني شهري 
گفت: مشوق سوم بحث اسكان موقت براي متقاضيان 

نوسازي بافت فرسوده هستيم و از ديگر برنامه هاي در 
نظر گرفته شده اجراي طرح كليد به كليد است. بسته 
پنجم هم مشوق هاي شهرسازانه و كالبدي بوده به اين 
معنا كه وابس��ته به اعتبارات نبوديم و مشوق هايي از 
جنس تراكم و سطح اشغال در نظر گرفته ايم.  آييني در 
توضيح هر يك از مشوق ها تاكيد كرد: واحد هاي كمتر 
از 5٠ متر نبايد در طرح نوسازي بافت فرسوده رها شوند 
و مشوق هايي براي واحد هاي تجميعي كه به بيشتر از 
5٠ متر مي رسد ابالغ شده همچنين به واحد هاي ١5٠ 
متر و ٢٠٠ متر يك پاركينگ رايگان داده مي ش��ود و 
همچنين با پاركينگ كامل امكان نصب درب دوم را هم 
خواهند داشت. وي افزود: از ديگر مشوق ها براي تجميع 
واحدها اين اس��ت كه يك تراكم تش��ويقي خواهند 
داشت و در بحث نفوذ ناپذيري به معابر ١٢ متري باالتر 
يك طبقه تراكم تشويقي و امكان يك طبقه همكف 
غيرمسكوني و تجاري مشوق داده شده است.  معاون 
وزير راه و شهرسازي گفت: همچنين براي تجميع 
بلوكي دو طبقه تراكم تش��ويقي و دو طبقه همكف 
غير واحدي به عنوان مش��وق در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. همچنين اين واحدها ام��كان پاركينگ رو 
باز هم خواهند داش��ت. وي با بيان اينكه در دو ماه 
گذشته از ابالغ اين طرح تشويقي روند نوسازي بافت 
فرسوده سرعت پيدا كرده، گفت: در ٣٠ آذر امسال 
نسبت به ٣٠ آذر پارسال صدور پروانه 5٧ درصد و 

تعداد واحد 46 درصد افزايش يافته است.



وزير ارتباطات كاهش سرعت اينترنت در روزهاي اخير را 
ناشي از اختالل هاي جزيي دانسته و مي گويد اختالل هاي 
جزيي موجب كاهش سرعت اخير اينترنت شده بود و اكنون 
مشكلي نيز وجود ندارد و از آن طرف رييس جمهوري تاكيد 
كرده كه راه اندازي شبكه ملي اطالعات از اولويت هاي فضاي 
مجازي است كه بايد با جديت پيگيري و هر چه سريع تر 
راه اندازي شود. از ۳۰ شهريور ماه و با آغاز اخالل دولتي در 
اينترنت، كسب وكارهاي كشور، روزانه حداقل ۵۰ ميليون 
تومان و حداكثر ۵۰۰ ميليون تومان آسيب ديده اند. بيش 
ــركت ها، ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در  از ۴۱درصد ش
ــت داده اند و حدود ۴۷ درصد نيز، بيشتر  اين مدت از دس
ــته اند. بررسي داده هاي  از ۵۰ درصد كاهش فروش داش
ــازمان امور مالياتي كشور، نشان  ــي س معاونت پژوهش
مي دهد كه قطعي اينترنت در ايران روزانه ۳۰۰۰ ميليارد 
تومان خسارت به بار آورده است. يعني هزينه ۳ماه قطعي 
اينترنت در ايران، برابر با ۴۳درصد يك سال درآمد نفتي 
كشور (۲۵ميليارد دالر) است. اظهارات مسووالن كشور، 
به ويژه عيسي زارع پور، وزير ارتباطات در رابطه با حمايت 
از كسب وكارهاي كشور، با عملكرد سياست گذاران فضاي 
ــا امروز، در  ــيزدهم ت ــازي از ابتداي فعاليت دولت س مج
تناقض است. قطعي و كندي گسترده اينترنت و فيلترينگ 
بي رحمانه حاال دامن شهروند ايراني را گرفته و تاثيرش در 
ــت. با وجود همه اين ها، نه  زندگي روزمره نيز ملموس اس
ــم اندازي براي رفع محدوديت هاي فضاي  تنها هيچ چش
مجازي وجود ندارد، بلكه به نظر مي رسد وضعيت اينترنت 
در روزهاي آينده نامطلوب تر خواهد شد. حاال زارع پور اعالم 
كرده اين اختالل ها اكنون رفع شده و مشكل خاصي وجود 
ندارد. به گزارش ديجياتو، طي روزهاي اخير كاهش سرعت 
ــياري از كاربران در  و كيفيت اينترنت شدت گرفته و بس
شبكه هاي اجتماعي از كندي اينترنت گاليه كرده اند. حال 
وزير ارتباطات مي گويد اين موضوع ناشي از اختاللي بوده 
كه اكنون حل شده. عيسي زارع پور در حاشيه جلسه هيات 
دولت در واكنش به كاهش كيفيت و سرعت اخير اينترنت 
گفت: «اختالل هاي جزيي داشتيم، اما برطرف شده است. 
االن مي توانيد تست كنيد و خواهيد ديد مشكل خاصي 
وجود ندارد.» وزير ارتباطات طي يك سال گذشته بارها 
از افزايش سرعت اينترنت در ايران به استناد آمارهاي 
اسپيد تست خبر داده است در حالي كه مردم معموًال 
چنين سرعتي را در زمان استفاده از سرويس هاي مورد 
ــد. فيلترينگ در ماه هاي  عالقه خود تجربه نمي كنن
ــكن ها نيز در اين مدت  اخير و مبارزه دولت با فيلترش
مزيد بر علت شده است تا كيفيت اينترنت كاهش يابد. 
استارتاپ  حوزه خدمات ابري «ابر دراك» اواسط مهر ماه 
گزارشي از وضعيت اينترنت كشور منتشر كرد كه نشان 
ــتفاده در ماه اخير بر  مي داد روش فيلترينگ مورد اس
ساير سرويس ها و وب سايت ها تأثير منفي گذاشته و 

دسترسي كاربران را با اختالل مواجه كرده است.

   به دنبال رفع نيازهاي كشور
 با بومي سازي هستيم

زارع پور همچنين در واكنش به فراخوان وزارت ارتباطات 
ــازي  ــب ايراني اندرويد، گفت بومي س ــراي توليد رقي ب
ــت: «اولويت هاي  تنها مختص به وزارت ارتباطات نيس
ــازي تجهيزات، زيرساخت هاي سخت افزاري و  بومي س
ــور را ما، وزارت صمت و معاونت  نرم افزاري مورد نياز كش
ــور براي  علمي اعالم كرده ايم تا همه ظرفيت هاي كش
بومي سازي به كار گرفته شوند.» او با بيان اينكه در بخش 
سخت افزار مخصوصاً تجهيزات شبكه اتفاقات خيلي خوبي 
افتاده است، اظهار داشت: «نه تنها نياز خودمان رفع شده 
است، بلكه بخشي از آنها به خارج از كشور صادر مي شود. 
بخش زيرساخت هاي نرم افزاري مثل سيستم عامل و ساير 
بخش هاي مورد نياز نيز در صف ارزيابي و بومي سازي قرار 
دارند.» به گفته زارع پور فراخوان منتشر شده براي توليد 
ــتم عامل بومي تلفن همراه در راستاي شناسايي  سيس
ظرفيت هاست تا نيازهاي كشور در اين بخش را رفع كنند.

   پين پنگ بازي هاي محبوب 
تا يك چهارم كاهش پيدا خواهد كرد

وزير ارتباطات همچنين وعده داد كه پين پنگ بازي هاي 
محبوب تا يك چهارم كاهش پيدا خواهد كرد. زارع پور اين 
اقدام را در راستاي وعده انتخاباتي رييس جمهور دانست و 
تاكيد كرد CDN صد و پنجاه بازي محبوب وارد ايران شده 
است. وزير ارتباطات مدعي شد CDN صد و پنجاه بازي 

پرمخاطب به داخل كشور منتقل شده و زمان پين پنگ اين 
بازي ها تا يك چهارم كاهش پيدا خواهد كرد. زارع پور اين 
اقدام را در راستاي وعده انتخاباتي رييس جمهور به گيمرها 
عنوان كرد. عيسي زارع پور با اشاره به آمارهاي بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي اظهار داشت بيش از ۳۰ ميليون گيمر در 
ايران وجود دارد كه ميانگين روزانه نود دقيقه بازي مي كنند. 
وي همچنين به گيمرهاي ايراني وعده داد تا پين پنگ برخي 
از بازي هاي محبوبشان كاهش پيدا خواهد كرد: «بر اساس 
وعده رياست جمهوري قصد داريم پين پنگ گيم ها كاهش 
ــد و پنجاه بازي  ــد.  با تالش همكاران، CDN ص پيدا كن
پرمخاطب به داخل كشور منتقل شدند و زمان پين پنگ 
بازي ها تا يك چهارم كاهش پيدا خواهد كرد.» به گفته وزير 
ارتباطات سايتي در هفته آينده اعالم خواهد شد تا گيمرها 
در آن نرم افزارهايي دانلود كنند تا سرعت بازي ها برايشان 
بهتر شود. با اينكه اسامي اين بازي ها هنوز اعالم نشده، اما 
بسياري از بازي هاي محبوب گيمرها در سراسر دنيا يا در 
ايران فيلتر شده است يا كاربران ايراني توسط سازندگان آنها 
مورد تحريم  قرار گرفته اند. زارع پور اوايل شهريور ماه وعده 
داده بود تا پايان پاييز، CDN حدود ۲۰۰ بازي پرطرفدار به 
داخل كشور منتقل شود. حال پس از گذشت سه ماه بخشي 
ــدن است تا گيمرها تجربه  از اين وعده در حال اجرايي ش
بهتري داشته باشند. حل مشكل گيمرها يكي از وعده هايي 
است كه رييسي در مناظره انتخاباتي سال گذشته مطرح 
كرد. او در مناظره انتخاباتي خرداد ۱۴۰۰ گفت: «مي 
گويم مادر فضاي مجازي عقب هستيم و كار بايسته 

ــكل دارد. من از جوانان و  ــاخت ها مش نشده زيرس
ــما در حال بازي و گيم هستيد  بچه ها مي پرسم ش

چقدر وسط بازي حالتون گرفته مي شود.»

   تاكيد رييس جمهوري 
بر تسريع در راه اندازي شبكه ملي اطالعات

در عين حال در آخرين جلسه شوراي  عالي فضاي مجازي، 
ــي اطالعات از  ــبكه مل رييس جمهور گفت: راه اندازي ش
اولويت هاي فضاي مجازي است كه بايد با جديت پيگيري 
ــريع تر راه اندازي شود. در اين جلسه به رياست  و هر چه س
سيد ابراهيم رييسي، سند ضوابط و شرايط انتشار محتوا در 
رسانه هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شورا 
به طرح ديدگاه هاي خود پيرامون اين سند پرداختند و قرار 
شد اين سند براي اصالح و تكميل به كميسيون شوراي معين 
ارجاع داده شود. در اين جلسه همچنين گزارشي از آخرين 
وضعيت شبكه ملي اطالعات ارايه شد و رييس جمهوري در 
اين جلسه بر راه اندازي شبكه ملي اطالعات تاكيد داشت و 
اين طرح را از اولويت هاي فضاي مجازي دانست كه بايد با 
جديت آن را پيگيري كرد و بر راه اندازي هرچه سريع تر آن 
اهتمام ورزيد. در شرايطي كه اين روزها اينترنت در شرايط 
نامطلوبي به سر مي برد، بايد ديد راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات چه تاثيراتي بر وضعيت موجود خواهد گذاشت؛ 
ــبكه ملي» همواره نگراني هايي از قطع  كما اينكه «ش
اينترنت بين الملل براي كاربران ايجاد كرده و تجربه سه ماه 
گذشته هم نشان داده كه اين نگراني ها بيهوده نبوده است.

ادامه از صفحه اولدنياي فناوري

ويژه

دانش و فن۶   Thu. December 22. 2022  ۲۳۹۰   پنجشنبه اول دي ۱۴۰۱    ۲۷ جمادي االولي ۱۴۴۴  سال نهم    شماره

شرط ايالن ماسك
براي واگذاري مديرعاملي توييتر

ــك اعالم كرد به محض اينكه جانشيني پيدا  ايالن ماس
كند، از سمت خود به عنوان مديرعامل توييتر كناره گيري 
مي كند اما همچنان بعضي از واحدهاي مهم اين پلتفرم 
شبكه اجتماعي را اداره خواهد كرد. به گزارش ايسنا، مالك 
ميلياردر توييتر در توييتي نوشت: به محض اينكه فردي را 
پيدا كنم كه به حد كافي احمق باشد تا اين شغل را قبول 
كند، به عنوان مديرعامل استعفا خواهم كرد. پس از آن، 
تنها تيم هاي نرم افزار و سرورها را اداره خواهم كرد. براي 
نخستين بار است كه ايالن ماسك پس از راي اكثر كاربران 
ــنجي كه توسط خود اين  ــتعفاي او در يك نظرس به اس
ميلياردر يكشنبه هفته جاري برگزار شد، به كناره گيري 
خود به عنوان مديرعامل اين پلتفرم اشاره مي كند. پيشتر 
ــي ان بي سي به نقل از منابع آگاه گزارش كرده  شبكه س
ــك با جديت در جست وجوي مديرعامل  بود ايالن ماس
براي توييتر است. نظرسنجي ايالن ماسك در پايان هفته 
پرجنجالي انجام شد كه طي آن سياست حريم خصوصي 
توييتر تغييراتي يافت و حساب چندين خبرنگار تعليق 
شد و سپس با انتقاد مقامات دولتي، گروه هاي كنشگر و 
سازمان هاي ژورناليستي، حساب اين خبرنگاران از تعليق 
ــد. از زمان خريداري شدن توييتر توسط ايالن  خارج ش
ماسك در اكتبر، تغييرات زيادي انجام شده است. ماسك، 
مديران ارشد و نيمي از كاركنان توييتر را اخراج كرده، نرخ 
اشتراك سرويس توييتر بلو را افزايش داده و حساب دونالد 
ترامپ، رييس جمهور سابق امريكا را برگردانده است. در 
اين نظرسنجي، ۵۷.۵ درصد از كاربران در پاسخ به پرسش 
ماسك كه «آيا بايد از مديرعاملي توييتر كناره گيري كنم» 
به آري راي دادند. ماسك روز يكشنبه گفته بود به نتايج 
اين نظرسنجي عمل خواهد كرد اما به زمان مشخصي 
براي كناره گيري اشاره نكرده و جانشيني را انتخاب نكرده 
بود. وال استريت هفته هاست بود كه خواستار كناره گيري 
ماسك از مديرعاملي توييتر بود و اخيرا حتي سهامداران 
خوشبين تسال هم توجه بيش از حد ماسك به اين پلتفرم 
ــدن حواس او در اداره شركت  شبكه اجتماعي و پرت ش

خودروسازي برقي تسال را زير سوال برده بودند.

ركورد باالترين ترافيك گوگل در 
فينال جام جهاني ۲۰۲۲ شكسته شد

مديرعامل گوگل اعالم كرد ترافيك اين موتور جست وجو، 
روز برگزاري فينال جام جهاني فيفا در ۱۸ دسامبر سال 
۲۰۲۲، ركوردهاي قبلي كه در زمان برگزاري اين مسابقات 
ــوندار پيچاي،  ــت. به گزارش ايسنا، س ــت را شكس داش
مديرعامل گوگل پس از برگزاري فينال جام جهاني فوتبال 
۲۰۲۲، در توييتي اعالم كرد: موتور جست وجوي گوگل، 
ركورد باالترين ترافيكي كه در ۲۵ سال گذشته در زمان 
برگزاري فينال جام جهاني فيفا داشت را شكست. انگار 
كه كل دنيا در حال جست وجوي يك موضوع بودند. اين 
شركت اينترنتي، پيش از برگزاري اين بازي، قابليت هاي 
جديدي براي كمك به تحكيم موقعيت خود به عنوان منبع 
جديدترين اطالعات عرضه كرده بود. پيدا كردن فهرستي 
ــابقه هاي آينده و اطالعات مربوط به آنها، راحت تر  از مس
ــده بود و كاربران تلفن همراه مي توانستند اعالن ها را  ش
براي هر تعداد كشور شركت كننده در اين مسابقات كه 
مي خواهند، سفارشي كنند. گوگل تنها شركتي نبود كه 
شاهد حجم باالي ترافيك در زمان فينال جام جهاني فيفا 
بود. ايالن ماسك مديرعامل توييتر، در توئيتي اعالم 
كرد پس از گل فرانسه، ركورد ۲۴۴۰۰ توييت در ثانيه 
در اين پلتفرم ارسال شد. طبق مقاله وبالگ توييتر، 
هشتگ جام جهاني ۲۰۲۲، ۱۴۷ ميليارد بار ديده شد 
ــال ۲۰۱۸ و بيش از دو  كه باالتر از آمار جام جهاني س
برابر آمار بازي هاي المپيك ۲۰۲۰ توكيو بود. بر اساس 
ــال شدند، دو بازي  توييت هايي كه در هر دقيقه ارس
بسيار محبوب، بازي آرژانتين در برابر فرانسه و كرواسي 
در برابر برزيل بود كه در ميان پنج بازي محبوب برتر 
قرار گرفتند. و ليونل مسي، بازيكني بود كه بيشترين 
صحبت ها در اين پلتفرم شبكه اجتماعي درباره او بود.

واكنش وزير ارتباطات به وضعيت اينترنت: اختالل هاي جزيي بود كه اكنون رفع شده است

در گوشي آقاي وزير، همه چيز آرام است

موانع عرضه اوليه استارت آپ ها به كميسيون اقتصاد ديجيتال اعالم شد
ــي مشكالت  ــازمان فناوري اطالعات از بررس رييس س
استارت  آپ ها براي ورود به بورس و ارسال اين مشكالت به 
كميسيون اقتصاد ديجيتال براي تجديد نظر در اين رابطه 
خبر داد. به گزارش پيوست، ارديبهشت ماه امسال بود كه 
آيين نامه ورود شركت هاي اقتصاد ديجيتال به بازار سرمايه 
ابالغ شد و اندكي پس از آن، تپسي به عنوان اولين شركت 
در اين حوزه در فرابورس عرضه اوليه شد. از همان زمان ها 
انتقادهايي به اين آيين نامه مطرح و عنوان شد ضوابط ورود 
استارت آپ ها به بورس مي تواند آسان تر باشد. حاال محمد 

ــازمان فناوري اطالعات از بررسي  خوانساري، رييس س
اين ايرادها و ارسال به كميسيون اقتصاد ديجيتال دولت 
خبر داده است. خوانساري گفت وگو با پيوست گفت: در 
كميسيوني كه ذيل كميسيون اقتصاد ديجيتال دولت 
براي سكوهاي ديجيتال و خدمات هوشمند تشكيل شده 
سه اولويت مشخص شده است: امكان سنجي امكان ورود 
به بورس، نيازسنجي سكوها براي داده ها و خدمات دولت 
ــخص كردن سكوهاي  و نيازمندي و مصوبات براي مش
ارايه خدمات هوشمند. او ادامه داد: براي ورود به بورس با 

كسب وكارهاي بزرگ جلسات هم انديشي برگزار كرديم 
ــي را به عنوان نمونه اي  و نيازهاي شان را شنيديم. تپس
موفق دعوت كرديم تا چالش هايش را بشنويم و به الگويي 
ــداي ۱۴۰۱ براي ورود  ــيم. هر چند مصوبه اي را ابت برس
كسب وكارها به بورس ابالغ كرده بودند و در حوزه اجراي 
آن، شركت هايي كه ديگر نمي شود اسم آنها را استارت آپ 
گذاشت دچار مشكل بودند. معاون وزير ارتباطات در اين 
رابطه گفت: ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود، نداشتن 
ــهامدار عام، نبود تعريف مشخص از شركت نوپا فعال  س
در حوزه اقتصاد ديجيتال از جمله مشكالت مطرح شده 
بود كه تالش شد مسير در اين حوزه هموار شود. اينها را 
به كميسيون اقتصاد ديجيتال فرستاديم تا مشكالتي كه 
داشتند تبديل به مصوبه دولت شود تا سريع تر بتوانند اين 

ــير را با روال روشني طي كنند. پيش از اين نيز ميثم  مس
فدايي، رييس وقت سازمان فرابورس در گفت وگو با پيوست 
گفته بود: بخش هايي مانند تعريف استارت آپ ها ، برخي 
استعالم هايي كه براي عرضه اوليه نياز است و توثيق ۵۰ 
ــهامداران كه در ضوابط ورود به بورس  درصدي سهام س
استارت آپ ها آمده است قابل تجديدنظر و اصالح هستند. 
رييس اين سازمان همچنين خبر داد: در حوزه خدمات و 
داده هاي دولت هم دو حوزه pgsb و سندباكس در حوزه 
دولت الكترونيكي براي تحقق اهداف اين حوزه پيگيري و در 
مسير تحقق قرار دارد. او ادامه داد: تكاليف مجوزدهي به 
پيام رسان ها به ما واگذار شده است. در درون سازمان 
نيز كميته رگوالتوري تشكيل داريم تا بتوانيم سازمان 

را براي حوزه تنظيم گري خدمات تقويت كنيم.

پرونده هاي توييتر: 
همراهي با كارزار محتوايي وزارت دفاع امريكا

روزي ديگر و قسمتي ديگر از مجموعه پرونده هاي توييتر 
فرارسيده است. اسنادي كه در قسمت هشتم ارايه شده، 
نشان مي دهد كه اين شبكه اجتماعي چگونه به كارزار 
ــاع امريكا كمك كرده تا  مخفيانه پنتاگون، وزارت دف
پروپاگانداي مدنظر آنها را اجرا كند. هشتمين قسمت 
پرونده هاي توييتر توسط خبرنگاري به نام «لي فنگ» 
روايت شده است. او رشته توييت خود را با اين توضيح 
شروع مي كند كه توييتر از سال ها پيش مدعي شده بود 
كه همواره تالش مي كند تا با مداخالت دولتي در جريان 
محتواهاي پلتفرم خود مقابله كند. ولي ظاهراً مديران 
اين شركت در پشت صحنه به كارزارهاي رواني ارتش 
ــي از اين اكانت ها هنوز  امريكا كمك مي كردند و بعض
فعال هستند. اسناد پرونده هاي توييتر نشان مي دهند 
كه يكي از مقامات فرماندهي مركزي امريكا (سنتكام) 
در سال ۲۰۱۷ فهرستي از ۵۲ حساب عرب زبان را به اين 
شبكه اجتماعي فرستاده و مدعي شده بود كه از آنها براي 
انتشار پيام هاي ويژه اين وزارتخانه استفاده مي شود. در 
همان روز، مديران توييتر اين حساب ها را در فهرست 
سفيد خاصي قرار دادند كه به محتواهاي منتشر شده 
توسط آنها اعتبار مي بخشيد و مانع از قرارگيري شان 
ــپم و افزايش مشاهده پذيري توييت ها  در فهرست اس
ــت سنتكام حضور  ــد. اكانت هايي كه در فهرس مي ش
ــوًال توييت هايي درباره فعاليت هاي نظامي  دارند معم
ــر مي كردند كه  اياالت متحده در خليج فارس منتش
شامل پيام هايي عليه ايران، محتواهايي در حمايت از 
ــاره به حمالت «دقيق»  جنگ عربستان در يمن و اش
ــت ها  ــاي نظامي امريكا و از بين بردن تروريس پهپاده

مي شد. فنگ مي گويد سنتكام در ادامه استراتژي خود 
را تغيير داد و هرگونه نشانه مبني بر ارتباط اين اكانت ها 
با خود را حذف كرد. به عبارت ديگر، بخش توضيحات 
ــر كرد كه گويي اكانت ها  اين اكانت ها به گونه اي تغيي
ارتباطي با امريكا ندارند. پرونده هاي توييتر ظاهراً نشان 
ــال  مي دهند كه برخي از مديران باالرده توييتر در س
ــبكه عظيم اكانت هاي جعلي وزارت دفاع  ۲۰۲۰ از ش
و كارزار پروپاگانداي آنها آگاه بودند، اما اين اكانت ها را 
تعليق نكردند. براي مثال، «جيم بيكر»، از وكالي توييتر 
كه پيش تر در قسمت هفتم به نام او اشاره كرده بوديم، 
در ايميلي در ماه ژوئيه ۲۰۲۰ به جلسه اي با پنتاگون 
اشاره مي كند كه از تدوين استراتژي هاي جديد براي 
جلوگيري از افشاي ارتباط اين حساب ها با امريكا خبر 
ــال ايميل ديگري ميان مديران  مي دهد. در همان س
توييتر ردوبدل شد كه از وجود يك فهرست ديگر شامل 
۱۵۷ اكانت دوباره با تمركز بر مسائل نظامي خاورميانه 
خبر مي داد. «ليسا رومن» از توييتر در ماه مه ۲۰۲۰ 
دو فهرست را براي وزارت دفاع امريكا مي فرستد: يكي 
شامل اكانت هايي است كه قبًال براي توييتر ارسال شده 
بود و ديگري اكانت هايي را نشان مي دهد كه به زبان 
روسي و عربي درباره مسائل نظامي امريكا در سوريه و 
عراق محتوا منتشر مي كردند. بسياري از اين اكانت ها 
كه احتماًال در اواخر سال ۲۰۲۰ شناسايي شده بودند، 
تا ماه مه ۲۰۲۲ يا بعدتر مسدود نشدند. فنگ مي گويد 
تيم ارتباطات توييتر رابطه نزديكي با خبرنگاران داشت 
ــوط به اين  ــود كه در گزارش هاي مرب تا مطمئن ش

كارزارها، اشاره چنداني به توييتر نمي شود. 

روکش آسـفالت رويه نهايـی ، رگالژی و حفاظتی 
بصورت امانی ۴۶۳ کيلومتر

لکه گيری و شانه سازی آسفالتی ۱۵۲ کيلومتر
چاله پرکنی و روکش آسـفالت موضعه ای بصورت 

امانی  ۱۱۸ کيلومتر
جمع تناژ آسفالت مصرفی بصورت امانی ۴۱۲۵۹۱  تن

عمليات سـاخت ۷۰ کيلومتـر راه روسـتايی و ۸۰ 
کيلومتر روکش آسفالت

عمليات آسـفالت رگالژی و روکـش ۶۰ کيلومتر از 
محورهای راه روستايی و فرعی

    
حذف ۲۳  نقطه پرحادثه شناسنامه دار در محور های 

مواصالتی استان
احداث ۵ دسـتگاه پل جديد و تعريض ۸۴ دستگاه 

پل باکسی
    

نصب ۷۸ کيلومتر نيوجرسی مفصلی و لواليی
اجرای ۴۴۵۰ کيلومتر خط کشی سرد

نصب تابلو (اخطاری،انتظامی و عالئم)  ۸۵۰۰ عدد
و مونتاژ و نصب ۱۵۸۰ مترمربع تابلو های اطالعاتی

بهره برداری از ۱۸ نقطه روشـنايی راه ها و احداث ۷ 
کيلومتر روشنايی طولی

احداث ۶۸ کيلومتر کابل خود نگهدار
نصب تودلـی،گل گارد و شـبرنگ بـه ارزش ۴۵۰۰ 

ميليارد تومان

ايمن سازی و آشکارسازی ۱۲۵ تقاطع و دوربرگردان 
در محور های شريانی

    
تردد ۶۷۵۵۰۷ مسافر از پايانه های مرزی استان

ترانزيت ۶۳۷۵۴۶ تن کاال از پايانه مرزی پرويزخان
    

جابجايی  ۲,۵۷۲,۶۹۹ مسـافر توسط ناوگان حمل 
و نقل عمومی

    
بيـش از يکصد مـورد بازديد از مراکـز معاينه فنی 
خودروهای سـنگين و معاينه فنی بيش از ۴۶ هزار 

خودرو
انجـام ۵۶۷ مورد گشـت هـای دروازه ای از ناوگان 

عمومی حمل و نقل
ايمن سـازی فيزيکی ۱۸ محور مدارس حاشـيه 

راه ها و آموزش ۷۱۸ نفرسـاعت نـکات ايمنی به 
دانش آموزان

اجرای مراسـم آمـوزش نـکات ايمنی بـه راکبين 
موتورسيکلت به همراه اهداء ۶۴۱ عدد کاله ايمنی 

وآشکارسازی
ادوات کشاورزی با نصب شبرنگ

    
صدور و تمديد ۲۲۹۲۴ هزار کارت هوشمند ناوگان 

حمل و نقل کاال
جابجايـی ۹ ميليـون و ۱۹۸ هزار تـن کاال و صدور 

۵۸۸۸۴۶ هزار نسخه بارنامه
نظارت بـر عملکـرد ۸۳ شـرکت ها و موسسـات 

حمل و نقل کاال
تردد بيـش از ۱۷۷ ميليـون خـودرو در محورهای 

مواصالتی استان کرمانشاه
نصب چهار سامانه دوربين های نظارتی

و همچنين ۲ دستگاه سامانه توزين در حال حرکت 
در محورهای مواصالتی استان

احـداث پليـس راه کرمانشـاه اسـالم آبادغرب با 
مساحت عرصه ۴۳۰۰ مترمربع 

احـداث ونصب دو هـزار متر سـايبان پايانه مرزی 
خسروی

نظارت برعملکـرد ۳۲ مجتمع های خدمات رفاهی 
بين راهی استان و  ۳۷ مجتمع های خدمات رفاهی 

در حال ساخت و در مرحله استعالم

گزارش اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
 از آذر ماه  ۱۴۰۰   تا آذر ماه ۱۴۰۱

تردد بيش از ۴۵۵ هزار زائر اربعين حسينی(ع) از 
پايانه مرزی خسروی

فضاسازی معنوی سالن ها
طراحی بنرهای ايمنی جهت نصب در سالن ها

ديوارنويسی محوطه

رنگ آميزی و زيباسازی محوطه
نصب پرچم های عزا در محوطه
تکميل سايبان نقطه صفر مرزی

تعمير چيلرهای سرمايشی
نصب کولرهای گازی ايستاده در سالن ها

هرس درختان نخل محوطه
ساماندهی فضای سبز محوطه

بازديد مقامات مسئول کشوری و لشکری از امکانات و 
زيرساخت های پايانه مرزی

برگزاری جلسات با مسئولين عراقی در پايانه مرزی
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در اربعين حسينی (ع)

خبرگزاري موج گزارش مي دهد 

همانطور كه در بازي هاي جام جهاني ۲۰۲۲ شاهد 
بوديم، فناوري ۵G به شكل كامال كاربردي در دست 
تماشاچيان بازي ها بود و برخي ايرانيان حاضر در 
اين رويداد نيز از طعم آن با سيمكارت ايراني خود 
چشيدند؛ اما اين فناوري چطور عملكردها در ورزش 
ــه گزارش خبرنگار اقتصادي  را متحول مي كند؟ ب
خبرگزاري موج، با پايان جام جهاني ۲۰۲۲ قطر و 
فروكش كردن هيجانات و احساسات، وقت پرداختن 
به مقوله شبكه هاي نسل بعدي ارتباطي و تغييري 
ــاي ورزش ها ايجاد  ــوه برگزاري و تماش كه در نح
مي كند، رسيده و اكنون كه پس از سال ها تبليغات، 
شاهد توسعه مرحله به مرحله شبكه هاي ۵G در دنيا 
هستيم، بهترين زمان براي ورود به آن است. سرعت 
ــوق پهن باند، ظرفيت  ــاال مبتني بر ف فوق العاده ب
ــيار كم از گزاره هاي معرف  ــترده و تأخير بس گس
ــل پنجم ارتباطي است كه برنامه هاي  فناوري نس
ــازي  ــعه و پياده س كامًال جديدي را به مرحله توس
ــاند و ضمن تحول در تمامي صنايع، طيف  مي رس
ــرگرمي را فراهم مي آورد.  وسيعي از گزينه هاي س
با توجه به تعادلي كه دنياي ورزش بين كار و بازي 
 ۵G برقرار مي كند، مهم است در جريان باشيم كه
ــا و ورزش  وعده داده درصدد تحول در نحوه تماش
ماست؛ اما اين تغيير انقالبي كه به تحول از آن ياد 
مي شود در چه ابعادي خواهد بود؟ مقوله «پخش» 
 ۵G بدون شك توسعه يافته ترين مورد استفاده از
ــت كه با تركيب نوآوري هاي آماده،  تا به امروز اس
ــايي مجموعه اي از  باعث افزايش كارايي و بازگش
گزينه هاي خالقيت مي شود.  دوربين هاي مجهز 
ــل را از بين مي برند و  ــتفاده از كاب به ۵G نياز به اس
ــيع  ــش ورزش هايي را كه در يك منطقه وس پوش
انجام مي شوند، آسان تر مي كنند همانطور كه براي 
ثبت برخي رويدادها در بازي هاي المپيك زمستاني 
 BT ــد. گروه ــتفاده ش ۲۰۱۸ از اين تكنولوژي اس
Sport نيز كه كانال هاي ورزشي تلويزيوني پولي 
در بريتانيا و ايرلند را ارايه مي كنند، مي تواند قبل 
از بازي به طرفداران فوتبال در هر مكاني بپيوندد، 
ــازي را ضبط كند و  ــفر كند، ب ــا اتوبوس تيم س ب
مصاحبه هاي بعد از مسابقه را با استفاده از همان 
دوربين انجام دهد. فناوري۵G همچنين تجربه 
ــي از پخش را با امكان پخش جرياني با  كاربر نهاي
كيفيت باالتر و قابل اعتمادتر تغيير مي دهد. اين 
امر تغيير عادات كاربر را تسريع و مدل هاي پخش 

سنتي را دگرگون مي كند.
   اتصال در استاديوم

ارتباط در رويدادهاي ورزشي اهميت بسياري دارد. 
طرفداران ديگر از تماشاي صرف بازي راضي نيستند 
و مي خواهند به اطالعات اضافي دسترسي داشته 
باشند، نكات برجسته ويديو را تماشا و محتوا را در 
رسانه هاي اجتماعي پست كنند.  آمار جالبي طي 
سال گذشته توسط رسانه هاي ورزشي منتشر شد 
كه به طور ميانگين بازي هاي بوندس ليگا ۴۳ هزار 
تماشاگر را جذب مي كند كه به طور متوسط ۵۰۰ 
گيگابايت ترافيك اينترنت مصرف مي كنند. برخالف 
تصور برخي، تعدادي از سازمان هاي ورزشي نگران 
هستند كه اگر برخي از تماشاگران نتوانند «اتصال» 
برقرار كنند، در خانه بمانند؛ از طرفي ديگر با توجه به 
اينكه شبكه هاي تلفن همراه و واي فاي هاي موجود، 
ظرفيت چنين محيط هاي پرجمعيتي را ندارند به 
 ۵G همين دليل است كه مكان ها و اپراتورها درباره

بسيار هيجان زده هستند.

فناوري ۵G چگونه عملكردهاي 
ورزشي را متحول مي كند؟

فرار سرمايه ده ها ميليارد دالري 
از ايران

در كنار اين گزاره ها، خريد ملك و آپارتمان در كشورهايي 
چون تركيه، امارات، عمان، ارمنستان و در كل كشورهاي 
ــورهاي دورتر، باعث خروج سرمايه  همسايه ايران و كش
ــود. بنابراين براي ايران از دو منظر فرار  ــور مي ش از كش
ــت اينكه ايران در جذب  سرمايه صورت مي گيرد. نخس
ــته و دوم اينكه  ــي نداش ــي توفيق ــرمايه هاي خارج س
سرمايه هاي داخلي كشور هم راهي خارج مي شود. وقتي 
ــجويان ايراني اتفاق  مهاجرتي براي دانش آموزان و دانش
مي افتد، خانواده هاي آنان نيز سرمايه هاي خود را خارج 
ــي بزرگ در ايران  مي كنند. اين روند در بلندمدت خألي
ــجويان در ادامه وارد  ايجاد مي كند. بسياري از اين دانش
بازار كار در كشورهاي غربي مي شوند و برنامه هاي خود 
ــورهاي خارجي دنبال مي كنند. شركت هاي  را در كش
تجاري ثبت مي كنند، كارخانه مي زنند و كسب و كار راه 
مي اندازند. اين افراد باعث خروج ميليارد ها دالر سرمايه 
نقدي از كشور مي شود. مهم تر از آن فرار سرمايه انساني 
از كشور است. بسياري از اين جوانان، افراد مستعد و نخبه 
هستند و خروج آنها از كشور حفره بزرگي را ايجاد مي كند. 
همان طور كه اشاره شد، اينكه نرخ سرمايه گذاري در ايران 
منفي شده و رشد اقتصادي در ايران در ۶ ماه گذشته، حدود 
ــت، نشان مي دهد ايران ظرفيت هاي زيادي  ۳ درصد اس
ــت كه  دارد كه از آن بهره الزم را نمي برد. اين در حالي اس
ايران در حوزه هايي چون گردشگري، بهداشت و درمان، 
نفت و گاز و معادن و... ظرفيت هاي فراواني دارد. اما براي 
بالفعل كردن اين ظرفيت ها، نيازمند سرمايه گذاري است 
كه خأل آن احساس مي شود. رشد اقتصادي ايران در دهه 
۹۰ حدود صفر شده است. در اقتصاد ايران حتما منابعي 
ــرمايه و... بوده ولي وقتي توليد به  وجود داشته، زايش س
سرمايه گذاري دوباره نپرداخت و نرخ سرمايه گذاري منفي 
ــترده در كشور رخ مي دهد.  شد، يعني فرار سرمايه گس
سرمايه ها كجا مي روند؟ به همان كشورهايي كه برخي 
از آنها نام برده شد. بنابراين هم مردم و هم مسووالن بايد 
نسبت به اخباري كه در خصوص فرار سرمايه از ايران منتشر 

مي شود، حساس باشند.



تعادل |فرشته فريادرس |
نمودار قيمت خودرو همچنان روبه باال وصعودي گزارش 
مي شود. اما چرا خودرو گران شد؟ كارشناسان معتقدند 
با عرضه قطره چكاني خودرو به بازار يعني شكاف عرضه 
و تقاضا، تورم حاكم بر اقتصاد وباالرفتن نرخ ارز، قيمت ها 
به روند صع��ودي خود ادامه مي دهند. البته وزير صمت 
معتقد اس��ت كه افزايش قيمت خودرو متاثر از افزايش 
قيمت تمام شده توليد آن در كارخانه نيست، بلكه متاثر از 
نگاه مردم به عنوان يك كاالي سرمايه اي به خودرو بوده 
كه با افزايش نرخ ارز به دنبال خريد خودرو و حفظ ارزش 
سرمايه خود هستند. اما معاون وزير صمت عنوان كرده كه 
عرضه خودرو در بورس يك راهكار موقت است وچنانچه 
تعداد توليد افزايش پيدا كند طبعا به فرآيند عرضه خودرو 
از طريق كارخانه باز خواهيم گشت. نايب رييس شوراي 
رقابت هم با تاكيد بر اينكه يكي از كانال هاي عرضه خودرو 
مي تواند بورس باش��د، تاكيد كرده كه تشكيل كميته 
خودرو راهگشا است تا نهايتًا با مشاركت همه ذي نفعان 

بهترين تصميمات در خصوص بازار خودرو اخذ شود. 

  قيمت انواع خودرو 
قيمت خودرو در س��ايت هاي آگه��ي و خريد و فروش 
خودرو همچنان افزايشي گزارش مي شود. قيمت خودرو 
هم گام با افزايش نرخ دالر و سقف شكني هاي پي در پي 
با افزايش همراه شد و ركوردهاي جديدي را ثبت كرد. 
البته اين افزايش قيم��ت و ركوردزني ها همچنان ادامه 
دارد و بازار خودرو را دچار ش��وك بزرگي كرده اس��ت. 
قيمت خودرو صفر داخلي تا لحظه تنظيم اين گزارش در 
بازار ايران به شرح زير است: از ابتداي سال 1401 قيمت 
پرايد با ثبات نسبي همراه شده بود. اما برخالف آن ماه ها، 
سقف ش��كني تاريخي دالر اين ثبات را شكست و اين 
خودرو را با افزايش قيمت همراه كرد. حال پرايد 111 كه 
توليد آن مدت هاست متوقف شده، امروز وارد بازه جديد 
قيمتي ش��د. اين خودرو با پنج ميليون تومان افزايش 
نسبت به روزهاي گذشته در قيمت 241 ميليون تومان 
به فروش مي رسد. پرايد 1۳1 نيز دو ميليون تومان گران 
شد و به نرخ 2۳0 ميليون تومان عرضه مي شود. پژو 20۷ 
اتومات پس از روزها افزايش قيمت، امروز مجددا به بازه 
قيمتي گذشته خود برگشت و اكنون در محدوده قيمتي 
۷00 ميليون تومان ثابت مانده است. خودرو دنا معمولي 
هم كه روزها بود كه با ثبات قيمت همراه شده بود، با سه 
ميليون تومان افزايش، به قيمت 541 ميليون تومان در 
بازار عرضه مي شود. پژو پارس اتوماتيك كه در روزهاي 
گذشته جهش قيمتي زيادي را تجربه كرد، روز گذشته در 
قيمت 580 ميليون تومان در بازار خودرو كشور ثابت ماند. 

    ديدگاه صمت به گراني خودرو 
چرا خودرو گران شد؟ كارشناسان معتقدند با عرضه 
قطره چكاني خودرو به بازار، قيمت ها به روند صعودي 
خود ادامه مي دهند. اما وزير صمت درباره علت افزايش 
قيمت خودرو در دو هفته گذش��ته، بيان كرد: نرخ ارز 
از 5 مس��ير بر بازارهاي كش��ور تأثير مي گذارد؛ يكي 
بر روي مواد اوليه اس��ت. مثاًل در خصوص محصولي 
مانند خودرو حدود 10 الي 20 درصد از قطعات آن را 
متناسب با نوع خودرو وارد كشور مي كنيم. وقتي كه 
قيمت دالر افزايش مي يابد، قيمت تمام شده خودرو نيز 
باال مي رود، اما اين قيمت تمام شده با قيمتي كه اكنون 
در بازار است متفاوت است. فاطمي امين مي گويد: نكته 
مهم اين است كه از اين مسير قيمت خودرو در بازار در 
حال افزايش نيست. ما امروز يك قيمت توليد كننده 
داريم و يك قيمت بازار داريم. قيمت بازار بعضًا تا 200 

الي ۳00 ميليون باالتر از قيمت توليد كننده است.
به گفته او، آنچه در اين دو ماه خيلي در اين بازار آشفتگي 
ايجاد كرده، قيمت هاي بازار است. قيمت هاي بازار به 

دنبال افزايش قيمت قطعات باال نرفته اس��ت، بلكه از 
آنجا كه عرضه و تقاضاي خودرو در بازار متوازن نيست، 
خودرو به نادرستي تبديل به يك كاالي سرمايه اي شده 
و افرادي كه مي خواهند ارزش پول خود را حفظ كنند، 
به سراغ خريد خودرو مي روند. وزير صمت معتقد است: 
پس وقت��ي قيمت دالر افزايش پي��دا مي كند، قيمت 
خودرو نيز باال مي رود. اگر دالر نيز پايين بيايد، قيمت 
خودرو نيز كاهش پيدا مي كند. در سال هاي گذشته نيز 
دقيقًا قيمت هاي بازار با قيمت ارز باال رفته و با قيمت ارز 
نيز پايين آمده است. فاطمي امين راه حل مديريت بازار 
خودرو را اين دانس��ت كه عرضه و تقاضا در مرحله اول 
متوازن شود و گفت: خوشبختانه توليد بسيار خوب جلو 
مي رود و در آبان ماه 122 ه��زار انواع خودرو در بورس 
عرضه شده كه در پنج سال گذشته بي نظير بوده است.

    عرضه خودرو در بورس؛ راهكاري موقت
 در همين حال، منوچهر منطقي معاون صنايع حمل و 
نقل وزير صمت درباره در مورد عرضه خودرو در بورس با 
هدف ايجاد توازن در قيمت ها مي گويد: يكي از عواملي كه 
سبب شد عرضه در بورس رخ بدهد رسيدن محصول به 
دست مصرف كننده نهايي است. عرضه محدودي انجام 
شده است. به عنوان مثال گفته ايم كه خودروهاي تا دو 
هزار تيراژ عرضه شود. حداقل تيراژ را 500 خودرو در نظر 
بگيريم. در مواردي خودرو هاي تكي و با ش��رايط خاص 
عرضه شده بود كه سبب رقابت در قيمت شد. بنابراظهارات 
او، در حال حاضر يك س��قف و كفي در نظر گرفتيم. به 
گونه اي كه اگر قسمت از سقفي باالتر رفت معامله حذف 
شود. ما بين اقتصاديون بحث داشتيم و راه حل بورس به 
عنوان يك راه حل موقت است تا زماني كه عرضه و تقاضا 
متعادل شود. براساس برنامه ريزي ها تا خرداد سال آينده 
عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. منطقي همچنين درباره 
تالش خودروسازان براي عرضه بيشتر خودرو در بورس 
اينطور توضيح مي دهد: به طور مثال خودرو 20۷ از آبان 
س��ال 1400 افزايش قيمت نداشته در نتيجه مي توان 
گفت اين قيمت غير واقعي اس��ت. وقتي اين خودرو در 
بورس عرضه مي ش��ود، زير عدد بازار به فروش مي رود. 
براس��اس تصميم يا خودرو در بورس عرضه مي شود يا 
عرضه نمي شود. در حال حاضر براي خودروهايي كه صف 

وجود دارد عرضه در بورس كاال انجام مي شود و احتماال 
دنا نيز به اين گروه اضافه خواهد شد. به گفته او، با توجه به 
تيراژ روزانه كه بين 200 تا 1000 خودرو است در طول 
ماه چندين عرضه خواهيم داشت. عرضه هاي فعلي كم 
و قطره چكاني است و انتظار داريم در عرضه هاي آينده 
قيمت 20 تا ۳0 درصد پايين تر از بازار باش��د. منطقي 
همچنين در پاسخ به سوالي در مورد نقش پوشش بخشي 
از زيان خودروسازي ها در عرضه خود در بورس كاال گفت: 
يكي از اهداف پوشش زيان است؛ چرا كه از سال گذشته 
افزايش قيمت نداشتيم. براي پوشش اين تغييرات بورس 
انتخاب شد. عرضه خودرو در بورس يك ابزار موقت است. 
وقتي تعداد توليد افزايش پيدا كند طبعا به فرآيند عرضه 

خودرو از طريق كارخانه باز خواهيم گشت. 
منطقي در برنامه راديوي��ي در مورد محدوديت هاي 
تعيين ش��ده در خصوص ورود مجدد خودروسازان 
فرانسوي به كشور نيز گفت: علت اين محدوديت ها اين 
بود كه اين خودروسازي ها قراردادهاي مشتركي در 
حوزه خودروسازي مانند توليد ال 90 در كشور و تعهد 
به تحويل محصول داشتند. عدم رعايت اين تعهد سبب 
ش��د تا محدوديت هايي در نظر گرفته شود. در حال 
حاضر نيز ممنوعيتي وجود ندارد بلكه فرانسوي ها بايد 
به تعهدات عمل كنند يا شيوه همكاري را تغيير دهند. 
وي در مورد رشد توليد و عرضه خودروهاي چيني در 
ايران گفت: در حال حاضر توليد خودروهاي چيني در 
كل دنيا رشد داشته است. چرا كه كيفيت آنها در حال 
افزايش است.از سوي ديگر، سخنگوي وزرات صمت نيز 
عنوان كرده كه به زودي با واردات و افزايش توليدات 
داخلي، بازار خودرو به نقطه اشباع عرضه مي رسد. اميد 
قاليباف همچنين بر ادامه عرضه هاي متراكم و پرتعداد 

خودرو در بورس كاال در آينده تاكيد كرد.

    چرا نمايندگان به سراغ 
وزارت اقتصاد نمي روند؟ 

حسن   كريمي   سنجري يك   كارشناس   صنعت   خودرو  
 علت   اصلي   افزايش   افسارگس��يخته   قيمت ها   در   بازار  
 خودرو   را   تورم   حاكم   بر   اقتصاد   كشور   دانسته   و   معتقد  
 اس��ت   كه   با   توجه   به   اقتصادي   ب��ودن   عوامل   اثرگذار  
 بر   افزايش   قيم��ت   خ��ودرو   و   اينكه   ريش��ه   آن ها   در  

 حوزه   سياس��ت گذاري هاي   نادرست   اقتصادي   است، 
   چرا   نمايندگان   به   س��راغ   وزارت   اقتصاد   براي   كشف  
 نادرستي ها   نمي روند؟ وي   ادامه   داد  : البته   گستره   شكاف  
 عرضه   و   تقاضا   در   افزايش   قيمت   بي تاثير   نيس��ت،    اما  
 وقتي   توان   توليد   داخل   در   كشور   طي   پنج   سال   گذشته  
 تقريبا   در   يك   س��طح   مش��خص   باقي   مانده،    طبيعي  
 است   كه   بايستي   براي   تقويت   عرضه   به   واردات   خودرو  
 متوسل   شد؛    وارداتي   كه   اليحه   آن   سال ها   در   مجلس   و  
 ساير   دستگاه هاي   مرتبط   سرگردان   بوده   و   حال   نيز   كه  
 مجوز   آن   صادر   شده،    بايستي   روند   طبيعي   آن   طي   شود . 

    يكي از كانال هاي عرضه، بورس است
در همين راستا، محمود دودانگه در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا ش��وراي رقابت در زمينه نظ��ارت بر بازار خودرو 
و افزايش بي رويه قيمت آن برنام��ه اي دارد يا خير، به 
»ايلنا« گفته است: بر اساس مصوبه فراقانوني صادره، 
به رغم انحصاري بودن بازار خودرو و تكليف قانوني شوراي 
رقابت در اين خصوص امكان اعمال سياست هاي بهينه 
از طرف شورا فراهم نبوده و اساساً يكي از داليل آشفتگي 
بازار خودرو، مداخالت غيرضروري و اتخاذ تصميمات و 
سياست هاي نامناسب در اين بازار است.  به گفته او، بر 
اساس قانون، سياست گذاري در خصوص بازارهاي غير 
رقابتي به صورت تخصصي به شوراي رقابت سپرده شده 
كه با توجه به پايان اعتبار مصوبه مذكور، شوراي رقابت 
تصميم به ايجاد كارگروه تخصصي خودرو گرفته و مقرر 
شده است با حضور بخش هاي ذيربط در اين خصوص 
تصميم گيري ش��ود. دودانگه در پاسخ به اين پرسش 
كه به نظر شما مصوبه اخير شوراي رقابت براي ورود به 
بازار خودرو تا چه ميزان مي تواند آش��فتگي اين بازار را 
به  سامان برساند؟ گفته است: بازار خودرو در شرايطي 
كه متغيرهاي مختلفي در توليد و عرضه خودرو وجود 
دارد؛ قطعاً تشكيل كميته خودرو راهگشا است تا نهايتاً با 
مشاركت همه ذي نفعان بهترين تصميمات در خصوص 
بازار خودرو اخذ شود. وي با بيان اينكه مصرف كنندگان 
بايد با كمترين چالش به خودرو دسترسي داشته باشند، 
گفت: سازوكارهاي مختلفي را مي توان پيش بيني كرد 
كه بازار به ثبات و آرامش برس��د اضاف��ه كرد: يكي از 

كانال هاي عرضه خودرو مي تواند بورس باشد.

اخباردريچه

ويژه
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درخواست جديد گمركي
از سوي فعاالن اقتصادي

ريي��س اتاق ايران در نامه اي ب��ه وزير صنعت، معدن و 
تجارت، از او خواست فهرست كاالهاي مشمول قانون 
»تقليل نرخ حق��وق گمركي مواد اوليه، واس��طه اي، 
اجزاء، قطعات، ماشين آالت و تجهيزات به يك درصد« 
به روزرساني شود.  غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران 
پيرو درخواست اتحاديه ملي كارگزاران گمركي مبني 
بر محدود شدن اطالق قانون الحاق يك جزء به بند ه� 
تبصره ۷ قانون بودجه سال 1401 كشور به فهرستي از 
كاالهاي خاص، از وزير صنعت، معدن و تجارت خواست 
تا ضمن بررسي ماجرا، دس��تور به روزرساني فهرست 
كاالهاي مشمول »تقليل نرخ حقوق گمركي مواد اوليه، 
واسطه اي، اجزاء، قطعات، ماشين آالت و تجهيزات به 
يك درصد« صادر كند. اتحاديه ملي كارگزاران گمركي 
در نامه اي به رييس اتاق ايران اعالم كرده اس��ت: قانون 
الحاق يك جزء به بند ه� تبصره ۷ قانون بودجه س��ال 
1401 كشور مبني بر »تقليل نرخ حقوق گمركي مواد 
اوليه، واسطه اي، اجزاء، قطعات، ماشين آالت و تجهيزات 
به يك درصد«، اطالق عام بوده و دولت يا وزارت صمت 
نمي تواند با در نظر گرفتن س��اير شرايط اين عبارت را 
محدود كند؛ اما بر مبناي فهرست پيوست نامه معاونت 
هماهنگي و محيط كسب وكار وزارت صمت در تاريخ 
۷ آذر 1401، فهرس��ت مح��دودي از كاالها به عنوان 
مصاديق اجراي اين قانون معرفي شده است. اين اتحاديه 
با استناد به متن قانون ابالغي در تاريخ سوم آبان 1401 
از سوي رييس جمهور و با توجه به اينكه محدود شدن 
فهرست كاالهاي مشمول اين قانون موجب سردرگمي و 
نارضايتي فعاالن بخش خصوصي شده و هزينه گزافي به 
آن دسته از واحدهاي توليدي كه مواد اوليه، ماشين آالت 
و تجهيزات خط��وط توليد آنها در فهرس��ت معاونت 
هماهنگي و محيط كسب وكار وزارت صمت وجود ندارد، 
تحميل كرده است، از رياست اتاق ايران درخواست كرده 
اس��ت اين موضوع را به اطالع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برساند و خواستار بازنگري در اين فهرست شود.

بر اساس اعالم سايت اتاق ايران، غالمحسين شافعي، 
رييس اتاق ايران نيز پيرو اين درخواست، در نامه اي به 
سيد رضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت، 
خواستار صدور دستور وزير براي بررسي درخواست 
اتحاديه ملي كارگزاران گمركي و به روزرساني فهرست 
كاالهاي مش��مول قانون الحاق يك جزء به بند ه� 
تبصره ۷ قانون بودجه سال 1401 كشور شده است.

ممنوعيت واردات و يك پرسش
وزارت صم��ت به دنب��ال انعقاد موافق��ت نامه هاي 
تعرفه تجاري با كش��ورهاي مختلف است، اما هنوز 
مشخص نيست كه وضعيت همكاري با كشورهاي 
ديگر چگونه خواهد بود؛ آيا مسووالن وزارت صمت 
همچنان ممنوعيت واردات را اولويت قرار مي دهند يا 
تعرفه هاي تجاري مقدمه اي خواهد شد براي كاهش 
محدوديت هاي واردات كه از سال 1۳9۷ اعمال شده 
و تاكنون ادامه داشته است. به گزارش ايسنا، از سال 
1۳9۷ و در پي مشكالت ارزي در كشور، واردات بيش 
از 2000 قلم كاال تحت عنوان كاالهاي غيرضروري 
و لوكس ممنوع ش��د. از جمله مهم ترين اين كاالها 
مي توان به خودرو، لوازم خانگي، پوش��اك و اسباب 
بازي اشاره كرد. البته وزير صنعت، معدن و تجارت 
خرداد ماه گفته بود كه حذف ممنوعيت واردات 4 يا 
5 قلم كاال به دولت پيشنهاد شده كه در حال بررسي 
است، اما عمده ساختار ممنوعيت واردات 2000 قلم 
كاال كه از سال 1۳9۷ تصويب شده، حفظ مي شود؛ اما 
هنوز اين چند قلم كاال كه جزييات آنها هم مشخص 
نيست، تعيين تكليف نشده است. هر چند اين مقام 
مس��وول در آخرين نشس��ت خبري خود در سال 
1400 اعالم كرده بود كه با واردات در همه حوزه ها به 
ميزان حداكثر 20 درصد و با برنامه ريزي براي نسبت 
صادرات به واردات موافق است كه ظاهرا تاكنون به 
نتيجه نرسيده است. اما اخيرا اخباري از از سرگيري 
اج��راي موافقت نامه تعرفه ترجيحي بي��ن ايران و 
پاكستان منتشر شد. اين موافت نامه در سال 1۳82 
منعقد ش��ده بود، اما همانطور كه اشاره شد از سال 
1۳9۷ واردات بيش از 2000 قلم كاال ممنوع شد و 
خيلي از كاالهاي موجود در توافق نامه تعرفه ترجيحي 

ايران و پاكستان نيز در اين ليست قرار گرفتند.

تدوين نقشه راهي براي مشاركت 
ايران در ابتكار كمربند و راه

مركز خدمات س��رمايه گذاري ات��اق بازرگاني تهران 
با هدف ايجاد بستر مش��اركت و نقش آفريني بخش 
خصوصي در كنار متوليان دولتي براي بهره برداري از 
ظرفيت هاي ابتكارهاي جهاني از جمله ابتكار كمربند 
و راه، سال گذشته اقدام به تشكيل »اتاق فكر كمربند 
و راه« با مشاركت بالغ بر ۳00 نفر از بخش خصوصي، 
دولتي، دانش��گاهي و نهادهاي حاكميت��ي كرد و در 
نشس��ت عمومي اين اتاق فكر، تشكيل كارگروه هاي 
تخصصي براي تدوين نقشه راه و تعيين جهت گيري 
و نس��بت ايران با ابتكار كمربن��د و راه را كليد زد. در 
ابتداي اين جلسه رييس مركز خدمات سرمايه گذاري 
اتاق تهران گفت: ما در اين مرحله بر آن هس��تيم تا با 
تش��كيل كارگروه هاي تخصصي، نقشه راهي تدوين 
كنيم كه هدفش تعيين جهت گيري و نسبت ايران با 
ابتكار كمربند و راه، شناخت فرصت ها و تهديدات آن 
و از همه مهم تر شناسايي الزامات و اقدامات الزم براي 
بهره برداري از فرصت هاي آن است. به گزارش روابط 
عمومي اتاق تهران، فريال مس��توفي در ادامه گفت: 
ابتكار كمربند و راه، طرحي بزرگ است كه هر كشوري 
فراخور ظرفيت ها و توانمندي هاي خ��ود از آن بهره 
 مي برد. تاكيد  مي كنم هر كش��ور بر اساس قابليت ها 
و توانمندي هاي خود از اين ابتكار بهره مند يا متضرر 
 مي شود و اگر ما متضرر شده ايم بايد به درون نگاه كرده 
و خود را نقد كنيم؛ اگر نه در عرصه بين الملل كشورها 
منافع ملي خود را پيگيري مي كنند. مستوفي با تاكيد 
بر اينكه باي��د از ظرفيت همه ابت��كارات بين المللي 
اس��تفاده كرده و از آن در راستاي توسعه اقتصادي و 
پيشرفت كش��ورمان بهره بگيريم به ابتكاراتي مانند 
همكاري براي س��رمايه گذاري و زيرساخت جهاني 
گروه هفت و دروازه جهاني كه توس��ط اتحاديه اروپا 
معرفي شده اس��ت، اشاره كرد و گفت: عالوه بر اين ما 
نياز داريم با همه كش��ورهاي جهان بر اساس منافع 
ملي، همكاري و مبادله اقتصادي داش��ته باش��يم و 
خود را محدود به كشورهاي خاصي نكنيم. در دنياي 
به شدت در هم تنيده امروز، انزوا بيش از آنكه به نفع ما 
باشد موجب زيان خواهد ش��د و ما فرصت هاي رشد 
و توس��عه اقتصادي را از دس��ت مي دهيم. اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق ته��ران ادامه داد: اين اتاق فكر 
با هدف توس��عه دانش و شبكه در جهت مشاركت در 
زنجيره هاي جهاني ارزش و گسترش همكاري هاي 
اقتصادي با س��اير كشورها ش��كل گرفته است. ما با 
كمربند و راه شروع كرديم اما به هيچ وجه محدود به 
آن نخواهيم ماند و باي��د بتوانيم از همه ظرفيت هاي 
بين المللي و همچنين همكاري با كش��ورهاي ديگر 
استفاده كنيم. كشور ما از چالش هاي درون ساختاري 
اقتص��ادي و عدم انطباق با نظ��ام اقتصاد جهاني رنج 
مي برد، بنابراين نيازمند مش��اركتي انديشيده شده 
هستيم كه همگام با افزايش رش��د اقتصادي، ايجاد 
اشتغال و كاهش فقر به توسعه پايدار، تخصص گرايي، 
روابط ب��ادوام و ايجاد پيوندهاي قوي تر منجر ش��ود 
و كمبود س��رمايه، فناوري و مهارت هاي مديريتي را 
برطرف كند. در ادامه اين جلسه، فريدون وردي نژاد، 
سفير اسبق ايران در چين و مشاور دبيركل اتاق تهران، 
با اشاره به اينكه در مناسبات بين المللي تغييراتي ايجاد 
شده و اين مناسبات روزآمد شده است، افزود: چيني ها 
اكنون در زنجيره تامين منطقه، محور شده اند و ايران 
نيز بايد س��هم، توانايي و مزيت خود را در اين زنجيره 
منطقه اي كسب كند. او با بيان اينكه كسب اين ظرفيت 
از طريق همكاري با پيمان شانگهاي، اتحاديه همكاري 
اوراس��يا، ابتكار كمربند و راه و سازمان همكاري هاي 
اقتصادي اكو ممكن اس��ت، ادام��ه داد: بعد از تعيين 
تكليف اي��ن موارد مي توان ب��ه چگونگي همكاري با 
آ س��ه  آن و بريكس نيز انديش��يد. وردي نژاد، در ادامه 
از ض��رورت تغيير نگاه به همكاري ه��اي بين المللي 
سخن گفت و افزود: در عين حال بايد انتظارات خود 
را مت��وازن كرده و امكانات را ب��راي بهره گيري از اين 
ظرفيت و مشاركت در اين طرح، متمركز كنيم. نكته 
حائز اهميت اينكه راهكار پيوس��تن به اين زنجيره، 
تش��كيل كنسرس��يوم هاي دو و چندجانبه با ساير 
كشورهاست. در حال حاضر بر اساس نقشه كمربند و 
راه، يك الي دو محور ممكن است از كشور ما عبور كند 
اما در صورت تداوم اين ش��رايط، اين جاده ها نيز ما را 
دور خواهند زد. بنابراين بايد بررسي كنيم كه چگونه 
مي توانيم اين همكاري  را سازمان دهيم. در ادامه اين 
جلسه، محسن شريعتي نيا، عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيد بهشتي به ضرورت مشاركت ايران در طرح هاي 
بين المللي از جمله ابتكار كمربند و راه پرداخت. او در 
آغاز سخنان خود با اشاره به اينكه دهه 1۳90 از نظر 
اقتصادي يك دهه از دس��ت رفته است، ادامه داد: در 
س��ال 201۳ كه براي نخستين بار طرح كمربند و راه 
مطرح شد، ايران به عنوان قلب جاده ابريشم معرفي 
ش��ده بود اما اكنون پس از 10 سال و در آستانه سال 
202۳ مشاهده مي كنيم كه اتفاقي در مشاركت ايران 
در اين پروژه رخ نداده است. بنابراين اكنون بايد به اين 
مساله بينديشيم كه چگونه از فرصت دهه دوم، يعني 
تا سال 20۳5 كه زمان پايان اين پروژه است، استفاده 
كنيم و آن را از دست ندهيم. شريعتي نيا در ادامه گفت: 
مساله اي كه در دهه نخست، با آن مواجه بوديم گرفتار 
شدن در كليش��ه كريدور بود و ميزان مشاركت ايران 
از منظر ساخت كريدورها سنجيده شد. در حالي كه 
اين يك مگاپروژه در زنجيره جهاني است و كشورها بر 
اساس ظرفيت ها و پتانسيل هاي خود در آن مشاركت 
مي كنند. او با بيان اينكه در دهه نخس��ت اجراي اين 
پروژه 950 ميليارد دالر سرمايه گذاري صورت گرفته 
و بخش  بزرگي از پروژه ها اجرايي شده است، ادامه داد: 
طرح هاي بزرگي در ايران در قالب اين پروژه آغاز شد 
كه كريدورهاي تهران- اصفهان و مش��هد-تهران از 
جمله آنها بود. اما اين پروژه ها به دليل تشديد تحريم ها 
نيمه كاره ماند. با وجود اين، بر اساس محاسبات بانك 
جهاني، ايران از جمله كشورهايي است كه در صورت 
مشاركت، پتانسيل آن را دارد كه صادرات خود را تا 10 

درصد افزايش دهد و از برندگان جاده ابريشم باشد.

رضايتمندي از اقدامات 
جهادي شركت آب منطقه اي 

استان چهارمحال و بختياري
به گزارش رواب��ط عمومي ش��ركت آب منطقه اي، 
نماينده ولي فقيه به همراه استاندار از پروژه هاي آبي 
اس��تان بازديد نمودند.حجت االس��الم والمسلمين 
نكونام ضمن ابراز رضايتمندي از اقدامات انجام شده 
توسط شركت آب منطقه اي، در خطبه هاي نماز جمعه 
اين هفته به اين بازديد اشاره كرد و افزود: بازديدي از 
طرح هاي آبرساني داشتيم و متوجه شديم رسيدن آب 
به منازل ما چه پشت صحنه سخت و پيچيده اي دارد و 
چه عوامل و زحماتي دخيل است تا ما به راحتي از اين 
نعمت خداوندي بهره ببريم و لذا مي طلبد در مصرف 
آن بيشتر صرفه جويي شود. فردوس كريمي در اين 
بازديد ضمن ارايه گزارشي از مجموعه اقدامات انجام 
شده، به لزوم تزريق به موقع اعتبارات در جهت تسريع 
در تكميل پروژه ها تاكيد كرد و افزود: اين شركت تمام 
تالش خود را در جهت تامين آب پايدار استان به كار 
خواهد گرفت. شايان ذكر است شركت آب منطقه اي 
در مرداد ماه 1401 پس از وقوع سيالب هاي موسمي 
و كدورت منابع آبي، در اقدام��ي جهادي با احداث 
خطوط پدافندي فدك و عمان ساماني در مدت زمان 

كوتاهي اقدام به تامين آب شرب پايدار مردم نمود.

چرا   نمايندگان   به   سراغ   وزارت   اقتصاد   براي   سياستگذاريهاياشتباهنميروند؟

مقصر گراني خودرو؛ تورم، دالر يا مردم؟ 

معطليدوسالهشمارهگذاريكاميونهايوارداتيحلميشود؟

مصوبه وارداتي ها در پيچ شوراي نگهبان
تعادل|

با وجود اينكه دو س��ال از واردات 15 هزار دس��تگاه 
كاميون و كش��نده مي گذرد اما اي��ن خودروها هنوز 
ش��ماره گذاري نش��ده اند. هرچند با مصوبه مجلس 
در صورت نبود گواهي اس��قاط به ميزان كافي، افراد 
مي توانن��د با پرداخت 5 درصد قيم��ت كاميون، اين 
خودروها را ش��ماره گذاري كنند، اما اين مصوبه براي 
تاييد راهي ش��وراي نگهبان ش��ده و كامي��ون داران 

همچنان منتظر اعالم نظر اين شورا هستند.

    مجلس منتظر اعالم نظر شوراي نگهبان
حدود 15هزار دس��تگاه كاميون وارد كش��ور شده كه 
بخش زيادي از آنها با وجود اينكه ترخيص ش��دند، اما 
هنوز ش��ماره گذاري نش��ده اند زيرابه ازاي واردات هر 
كاميون بايد خودرويي مش��ابه اسقاط شود كه هزينه 
اس��قاط براي كاميون ه��ا حدود 1,5 ميلي��ارد تومان 
مي شود از س��وي ديگر گواهي اسقاط به ميزان كافي 
موجود نيست.  پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس 
براي رفع مشكل شماره گذاري كاميون هايي كه بيش 
از يك سال و در برخي موارد 2 سال از زمان واردات آن 
مي گذرد و رانندگان پول خريد كاميون ها را پرداخت 
كرده، اما خودروها شماره گذاري نشده  و در نتيجه امكان 
استفاده ندارند، با اصالح قانون ساماندهي صنعت خودرو 
درصدد رفع مشكل كاميون داران بر آمد.  از همين رو، 
نمايندگان مجلس، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
9 آذرماه، ساز و كار اسقاط خودرو را تعيين تكليف كردند. 
در اين جلسه، با اليحه اصالح ماده )10( قانون ساماندهي 

صنعت خودرو )192 راي موافق، 5 راي مخالف و ۷ راي 
ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر( موافقت شد. با 
مصوبه مجلس در صورت نبود گواهي اسقاط به ميزان 
كافي، افراد مي توانند با پرداخت 5 درصد قيمت كاميون، 
اين خودروها را شماره گذاري كنند با اين اقدام نه تنها 
مشكل شماره گذاري كاميون هاي وارداتي رفع مي شود 
بلكه به طور مثال هزينه اسقاط نيز از 1,5 ميليارد تومان 
به حدود يك دهم يعن��ي 150 ميليون تومان كاهش 
مي يابد. برهمين اساس؛ مصوبه راهي شوراي نگهبان 
مي شود و پس از تاييد جهت اجرا به رييس جمهور ابالغ 
مي ش��ود و س��پس به وزارت صمت انتقال يافته است 
اجرايي مي ش��ود كه احتماال اين رون��د يك ماه زمان 

خواهد برد.  از اين رو، بالفاصله پس از موافقت مجلس، 
اليحه اصالح ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو، 
براي تاييد راهي ش��وراي نگهبان شد. شوراي نگهبان 
در م��ورخ 2۳ آذرماه س��ال جاري در نام��ه اي رييس 
مجلس، اعالم كرد، با توجه به نظر تفس��يري ش��ماره 
1285مورخ 1۳88/08/15 ش��وراي نگهبان از اصل 
9۷ قانون اساس��ي وهمچنين نظر اين شورا نسبت به 
مصوبه ط��رح آيين نامه داخلي مجل��س، اين مصوبه 
مصداق اصل 9۷ قانوني اساسي شناخته نشد، فلذا اين 
شورانظر خود را نسبت به اين مصوبه در مهلت مقرر در 
اصول 94 و 95 قانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي 
اعالم خواهد كرد. براس��اس اصل 94 شوراي نگهبان 

10 روز مهلت دارد كه اليحه ارسالي از مجلس را پاسخ 
بدهد و نظرش را اعالم كن��د در غير اينصورت خود به 
خود تبديل به قانون مي شود. همچنين براساس اصل 
95، چنانچه اعضاي شوراي نگهبان مدت 10 روز براي 
نظر دهي به اليحه را مهلت كمي ارزيابي كنند، با ذكر 
دليل مي توانند 10 روز ديگر از مجلس شوراي اسالمي 
مهلت بگيرند وتمديد كنند.  اما اگر شوراي نگهبان در 
مهلت قانوني نسبت به اين مصوبه راي مساعد بدهد، 
مشكل دوساله رانندگان حل خواهد شد. چراكه با رفع 
مشكل شماره گذاري كاميون ها از يك سو خون تازه اي 
در صنعت حمل و نقل جريان مي يابد و از س��وي ديگر 
مبالغي كه به ازاي اسقاط خودروها به صندوق حمايت 
از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، 
معدن و تجارت واريز مي شود، صرف اسقاط مي شود. 
عالوه بر رفع مشكل كاميون داران، در مصوبه مجلس 
موانع پيش روي شماره گذاري خودروهاي توليدي نيز 
رفع خواهد شد.  از آنجاكه در سال جاري خودروسازان 
بايد يك ميليون و 500 هزار دس��تگاه خودرو توليد 
كنند و براس��اس ماده 10 قانون س��اماندهي صنعت 
خودرو، به ازاي شماره گذاري هر 4 خودروي توليدي، 
يك خودرو بايد اس��قاط شود، اين نگراني ايجاد شده 
بود كه در صورت نبود گواهي اسقاط به ميزان كافي، 
شماره گذاري خودرو با مشكل روبه رو شود. براي رفع 
مشكل شماره گذاري خودروهاي توليد داخل، مقرر 
شد، در صورتي كه گواهي اسقاط به ميزان كافي وجود 
نداشته باشد، مي توان با پرداخت 1,5 درصد از قيمت 

خودروي توليدي، خودرو را شماره گذاري كرد. 
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خبرروز

كرونا جان پنج نفر را گرفت
روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: پنج نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از 
دست دادند و در همين مدت ۴۸ مبتالي جديد نيز شناسايي شدند. براساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴۸ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه ۲۵ نفر از آنها در مراكز درماني تحت مراقبت و بستري هستند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۶۰ هزار و ۶۲۹ نفر و ش��مار جانباختگان اين بيماري نيز به ۱۴۴ هزار و۶۷۲ نفر رسيد. تاكنون هفت 
ميليون و ۳۳۵ هزار و ۸۰۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. در حال حاضر هيچ شهرستاني در وضعيت 

قرمز قرارندارد اما يك شهرستان در وضعيت نارنجي، ۹۳ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۵۴ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

معاون محيط زيس��ت انساني اداره كل محيط زيست 
استان تهران ضمن اشاره به راهكارهاي كاهش آلودگي 
هواي تهران درباره انتشار آالينده دي اكسيدگوگرد گفت: 
انتشار دي اكس��يدگوگرد الزاما دليل بر مازوت سوزي 
نيست. زهره عبادتي در پاسخ به اين سوال كه آيا انتشار 
آالينده دي اكسيدگوگرد نش��انه مازوت سوزي است، 
اظهاركرد: ما در تهران مازوت سوزي نداريم. به عبارتي 
هيچ كدام از نيروگاه هاي ما از سوخت مازوت استفاده 
نمي كنند؛ به طوري كه حتي قابليت استفاده از سوخت 
مازوت را نيز ندارن��د. تنها نيروگاه بعثت اين قابليت را 
داراس��ت كه مخازن مازوت آن نيز از سال ۹۸ تاكنون 
پلمب بوده است بنابراين درست نيست كه مدعي شويم 
در نيروگاه ها يا صنايع بزرگ مقياس مانند واحدهاي 
سيمان تهران مازوت سوزانده مي شود چراكه هيچ كدام 
براساس بررسي هاي ما از مازوت استفاده نمي كنند و 

خوشبختانه سوخت گاز آنها تامين شده  است. 

    در حال بررسي عوامل افزايش
 آالينده دي اكسيد گوگرد

عبادتي درباره انتش��ار آالينده دي اكس��يد گوگرد در 
آلودگي هواي اخير ادامه داد: در برخي ايس��تگاه هاي 
سنجش كيفيت هواي تهران از ۲۲ تا ۲۴ آذرماه شاهد 
افزايش مقداري آالينده دي اكس��يدگوگرد در بعضي 
ساعات بوديم كه البته آالينده شاخص نبود و آالينده 
شاخص همان ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون بود. در 
حال بررسي عوامل افزايش اين آالينده هستيم چراكه 
عوامل مختلفي مي تواند باعث افزايش ميزان آن باشد 
اما عامل اصلي افزايش آن سوخت گوگرددار است. اين 
سوخت ممكن است در وسايل نقليه سنگين يا در يك 
واحد و مركز صنعتي نيز استفاده شود. عبادتي ضمن 
اشاره به وجود پايداري طوالني مدت هواي تهران افزود: 
امروز چهاردهمين روزي اس��ت كه شرايط پايداري را 
تجربه مي كنيم. در زم��ان افزايش آالينده ها احتمال 

وقوع چني��ن رخدادي وجود دارد. ترددهاي وس��ايل 
نقليه نيز مي تواند باعث افزايش آالينده ها شوند بنابراين 
افزايش ش��اخص گازهاي آالينده به طور قطع به علت 
شرايط پايداري هوا اس��ت. داليل قطعي اين انتشار را 
كه از طريق سازمان حفاظت محيط زيست و اداره كل 
محيط زيست استان تهران در حال بررسي آن هستيم، 
اطالع خواهيم داد. او خاطرنشان كرد: بررسي ها نشان 
مي دهد در نيروگاه ها و صنايع بزرگ مقياس تهران 
مازوت سوزي نداشتيم و نداريم. آنها تحت كنترل 
هستند و اميدواريم سوخت گاز صنايع نيروگاه ها 

تامين شود تا به سمت مازوت سوزي نرويم.

    چرا آلودگي هواي تهران ادامه دارد؟
معاون محيط زيست انساني اداره كل محيط زيست 
استان تهران به علت تداوم آلودگي هواي تهران اشاره 
ك��رد و توضيح داد: ما اكنون در ش��رايط پايداري دما 
هستيم؛ به عبارتي با انتشار هر سوخت و منبع انرژي، 
آلودگي آن در اليه هاي پاييني جو باقي مي ماند و عمال 
راهي براي كاهش آلودگي وجود ندارد. او درباره دو اقدام 
انجام شده از طريق كارگروه اضطرار آلودگي هوا گفت: 
ابتدا تصميماتي در جهت كاهش مواجهه به ويژه براي 
گروه هاي حساس گرفته شد. به عنوان نمونه دانشگاه ها 
و مدارس غيرحضوري شدند. هدف از تعطيلي مدارس 
كاهش آلودگي هوا نيس��ت بلكه صرفا هدف كاهش 
مواجهه ب��ا اين پديده اس��ت. دوم اينكه فعاليت هاي 
عمراني، فعاليت هاي بتن ريزي، آسفالت كاري، درجا 
كار ك��ردن اتوبوس ها و.... كه مس��تعد توليد آلودگي 
هوا هستند را متوقف و نظارت و پايش هاي واحدهاي 
صنعتي را تش��ديد كرده ايم. عبادت��ي تاكيد كرد: ما 
ت��الش كرديم در ش��رايط پايداري دم��ا در حد توان 
ميزان آالينده منتشر ش��ده در جو را كاهش دهيم. او 
با اشاره به راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت آلودگي 
هوا اظهار ك��رد: راهكارهاي بلندمدت در قانون هواي 

پاك پيش بيني شده اند. بخش��ي از آنها محقق شده 
و در ح��ال پيگيري بخش ديگري كه محقق نش��ده 
هستيم. ما تكاليف همه دستگاه ها را احصا كرده ايم و 
آنها مكلف هستند كه وظايفشان را انجام دهند. زمان 
مواجهه با شرايط اضطرار آلودگي هوا مجبوريم تعدادي 
راهكار كوتاه مدت را در پيش بگيريم. در اين ش��رايط 
نمي توان به راهكار بلندمدت فكر كرد. معاون محيط 
زيست انس��اني اداره كل محيط زيست استان تهران 
افزود: ش��نبه )۲۶ آذرماه( كارگ��روه اضطرار آلودگي 
هوا تشكيل شد و براساس دستورالعمل مصوبه هيات 
وزيران تصميم هايي باتوجه به ش��اخص كيفيت هوا 
گرفته شد و خوشبختانه اثرگذار نيز بوده است. عبادتي 
خاطرنشان كرد: ما وارونگي دما )اينورژن( را به مدت 
طوالني مدت را تجربه كرده ايم و اداره كل هواشناسي 
پيش بيني كرده بود كه شاخص كيفيت هوا در هفته 
جاري از ۱۵۰ تيز باالتر خواهد رفت اما در كل زير ۱۵۰ 
و در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس بوده است.

    براي كاهش آلودگي هوا چه كنيم؟
معاون محيط زيست انساني حفاظت محيط زيست 
استان تهران ضمن اشاره به رايزني ها و جلسات برگزار 
شده با دستگاه هاي ذي ربط به اقدامات الزم جهت 
كاهش آلودگي هوا اشاره كرد و گفت: برخي اقدامات 
مانند توس��عه حمل و نقل از اقدام��ات ميان مدت و 
بلندمدت هستند البته قبل از آن بايد نوسازي حمل 
و نقل رخ دهد چراك��ه اتوبوس ها و ميني بوس هاي 
فرسوده در سطح شهر تهران از عوامل مهم آلودگي 
هوا هس��تند و نقش ۲۴ درصدي در انتش��ار ذرات 
معل��ق كمتر از ۲.۵ ميكرون دارند. پس از نوس��ازي 
بايد به موضوع توسعه حمل و نقل پاك مانند مترو، 
اتوبوس هاي برقي، اتوبوس هاي گازسوز و... بپردازيم . 
آنها عواملي هستند كه باتوجه به بارگذاري جمعيت 

قابل توجه در تهران بايد جزو اولويت هايمان باشد.

واكنش محيط زيست به افزايش دي اكسيد گوگرد در هواي تهران
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 تاب آوري پديده
 ذاتي نيست

 مواجهه با باليا يا فش��ارهاي جانكاه، غلبه يافتن و 
حتي تقويت ش��دن با آن تجارب اطالق مي ش��ود، 
اما اين خصيصه در كنار توانايي هاي دروني شخص 
و مهارت هاي اجتماع��ي او و همچنين در تعامل با 
محيط تقويت مي ش��ود، توسعه مي يابد و به عنوان 
ي��ك ويژگي مثبت متبلور مي ش��ود. نتيجه اينكه 
تاب آوري در هر س��ن ودر هر سطحي رخ مي دهد 
و س��ازه اي شناختي و قابل آموزش است يعني تاب 
آوري پديدهاي ذاتي نيست. بلكه از طريق تمرين، 
آموزش، يادگيري وتجربه حاصل مي شود. از سوي 
ديگر رفتارهاي تاب آورانه به افراد كمك مي كند تا 
بر تجارب منفي چيره شوند و حتي آنها را به تجارب 
مثبت در خودشان تبديل كنند. به عبارت ديگر افراد 
تاب آور آگاهانه و هش��يار عمل مي كنند، نسبت به 
موقعيت، آگاه و هشيارند، احساسات و هيجان هاي 
خود رامي شناسند، بنابراين از علت اين احساسات نيز 
باخبرند و هيجان هاي خود را به شيوه سالم مديريت 
مي كنند. از س��وي ديگر احساس��ات و رفتارهاي 
اطرافيانش��ان را نيز درك مي كنن��د، و در نتيجه بر 
خود، محيط و اطرافيانشان تأثير مثبتي مي گذارند 
مي پذيرند كه، موانع بخش��ي از زندگي هر انس��ان 
است. يكي ديگراز ويژگي هاي افراد تاب آور اين است 
كه مي دانند زندگي پراز چالش است. آنها مي دانند 
كه ما نمي توانيم از بسياري مشكالت اجتناب كنيم، 
ولي مي توانيم در برابرآنها منعطف باشيم و اشتياق 
خود را براي سازگار شدن با تغييرات حفظ كنيم.  از 
سوي ديگر افراد تاب آور ذهنيتي تحليلي، انتقادي 
نس��بت به توانايي هاي خود و شرايط موجود دارند، 
در مقابل ش��رايط مختلف انعطاف پذيرند و توانايي 
شگفت انگيزي درباره پيدا كردن راه حل هاي مختلف 
درباره يك موقعيت يا مساله خاص دارند. همچنين 
توانايي ويژه اي در تجزيه وتحليل واقع بينانه مشكالت 
شخصي وپيدا كردن راه حل هاي فوري و راهبردهاي 
دراز مدت براي حل و فصل مشكالتي كه به آساني 
و س��ريع حل نمي شوند را دارا هس��تند. در نهايت 
افراد تاب آور ش��بكه حمايت��ي و عاطفي محكمي 
دارند . چنين ارتباطاتي به آنها كمك مي كند، دربارة 
نگراني ها و چالش هاي خود با كسي صحبت كنند، 
از مشورت، همدلي و همراهي آنها بهره مند شوند، 
راه حل هاي جديد را كشف كنند و در مجموع از لحاظ 

رواني احساس قدرت و آرامش كنند.

 رانت ارزي 
و حمايت هاي دولتي

در چه ش��رايطي كار خود را آغ��از مي كنند و به چه 
مي توانند به اهداف خود برسند. اگر ما اين موضوع 
مهم را فراموش كنيم نه تنها جذب سرمايه ممكن 
نخواهد بود كه بايد آماده فرار سرمايه نيز باشيم، به 
اين ترتيب مهم ترين حمايت دولت پيش از هر عامل 
ديگري بازگشت ثبات به فضاي اقتصادي كشور است. 

هشدار نارنجي هواشناسي درباره بارش برف و باران
س��ازمان هواشناسي كش��ور با صدور 
هش��دار نارنجي ورود س��امانه بارشي 
جديد به آسمان ايران و تقويت آن، از 
بارش برف، باران و وزش باد طي امروز تا 
يكشنبه آينده در بيشتر مناطق كشور 
خبر داد. بر اس��اس تحليل نقشه هاي 
همدي��دي و آينده نگ��ري س��ازمان 
هواشناسي امروز در استان هاي ساحلي 

درياي خزر، برخي مناطق خراسان شمالي و شمال 
خراس��ان رضوي ب��ارش پراكن��ده روي مي دهد. 
بر اس��اس اعالم س��ازمان هواشناس��ي، طي روز 
پنجشنبه شدت بارش ها براي اس��تان هاي ايالم، 
خوزس��تان، چهارمحال و بختي��اري، كهگيلويه 

و بويراحمد، ش��مال بوش��هر و نيمه 
شمالي فارس پيش بيني مي شود. روز 
جمعه فعاليت سامانه بارشي در غرب، 
جنوب غرب، مناطقي از جنوب، مركز، 
ارتفاعات و دامنه هاي زاگرس مركزي 
و جنوبي ادامه دارد. شنبه هفته آينده با 
توسعه سامانه بارشي روي اكثر مناطق 
كشور به جز برخي مناطق جنوب شرق 
و نيمه ش��مالي ش��مال غرب بارش روي مي دهد. 
همچنين براي روز يكشنبه هفته آينده با گذر موج 
از سمت شمال شرق كشور در استان هاي واقع در 
شمال شرق و شرق درياي خزر بارندگي پيش بيني 

شده است.

آمار باسوادي كشور به ۹۷ درصد رسيده است
رييس س��ازمان نهضت سوادآموزي 
گفت: بيشترين بي سواد در استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان، خوزستان، 
آذربايجان غربي، لرستان و هرمزگان 
اس��ت كه مربوط به گروه سني ۱۰ تا 
۴۹ سال است. عليرضا عبدي گفت: 
در س��ال ۵۵ جمعيت باس��واد ۴۸.۸ 
درصد جمعيت ايران بود يعني تقريبا 

۴۸ درصد مردم باس��واد بودند. اين عدد االن ۹۷ 
درصد براي گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال است. عالوه 
بر رشد جمعيت از ۳۶ ميليون نفر به ۸۵ ميليون 
نفر در حوزه درصدي رشد بزرگي را تجربه كرديم. 
ما رشد فزاينده جمعيت داشتيم، اما در باسوادي 
هم رش��د خوبي داش��تيم. او افزود: فاصله رشد و 
فاصله باسوادي مردان و زنان در سال ۵۵ به ميزان 
۲۳.۴ دهم بود و امروز اين فاصله به ۶ درصد رسيده 
و حدود ۱۷.۵ درصد كاهش يافته اس��ت. فاصله 

سواد ش��هري و روستايي نيز از ۳۴.۵ 
به ۱۱ درصد رس��يده اس��ت. او ادامه 
داد: بي سواد مطلق در گروه سني ۱۰ 
تا ۴۹ ي��ك ميلي��ون و ۷۰۹ هزار نفر 
هستند و نوسوادها كه شامل محصالن 
تا سوم ابتدايي در نهضت سوادآموزي 
مي ش��ود، ۲ ميلي��ون و ۵۰ هزار نفر 
هستند و در سه سال آينده سرانجام 
بخشي بي سواد مطلق از برنامه هاي ماست. عبدي 
در م��ورد آخرين آمار بيش��ترين بي س��وادي در 
استان ها گفت: آخرين آمار از بي سوادي استان ها 
براساس آماري است كه سازمان آمار داده و باالي ۶ 
سال را اعالم كرده و ۶ تا ۱۰ سال مربوط به آموزش  
و پرورش اس��ت و زيرنظر ما نيست، اما آنچه ما در 
اختيار داريم بيش��ترين بي س��واد در استان هاي 
سيس��تان و بلوچستان، خوزس��تان، آذربايجان 

غربي، لرستان و هرمزگان است. 

نخل و چاي ايران را هم ثبت مي كنيم
معاون ميراث فرهنگي گفت: ما هم مثل 
كش��ورهاي ديگر پرونده چ��اي و نخل 
ايران را با همكاري كشورهاي ديگر ثبت 
جهاني مي كنيم. علي دارابي در پاسخ به 
س��والي درباره اينكه چرا ايران نتوانست 
در پرونده هاي جهاني مثل نخل و چاي 
مش��اركت كند گفت: پرون��ده نخل در 
ابتدا توسط كشورهاي عربي تدوين شد. 

پرونده هاي مشترك به اين صورت است كه كشورها 
بايد مشاركت كنند اما مشكلي نيست ما پرونده چاي 
و مخل را آماده مي كنيم تا با كشورهاي ديگر ثبت شود 
كشورهايي كه گاهي همكاري با آنها ساده تر هست. 
مثاًل نان لواش ارمنستان ثبت شده بود اما امسال آن را 
با همكاري ايران و آذربايجان دوباره ارايه داديم. پرونده 

آيين پهلواني كه سال ۲۰۱۰ ثبت شد و 
امسال هم آذربايجان ثبت كرد. بنابراين 
ثبت جهاني نخل و چاي را در دستور كار 
قرار داده ايم. او افزود: آذربايجان به ما در 
پرون��ده يلدا رأي مثبت داد. مناس��بات 
فرهنگي بحث زي��ادي دارد. هفته قبل 
مطلع شديم يكي از كشورها چند جلد 
كتاب به عنوان دايره المعارف چاپ كرده 
با اين عنوان كه ابو علي سينا جزو مشاهير ازبكستان 
اس��ت. ما بالفاصله به يونسكو نامه اعتراض زديم. اگر 
همه اينها را بايد به رس��انه ها اعالم كنيم من چنين 
برداش��تي ندارم لزومي ندارد آن را رسانه اي كنيم! ما 
هنوز به آن كتاب دسترسي پيدا نكرديم بلكه گزارشي 

گرفتيم كه روي آن واكنش نشان داديم.

تجمع اعتراضي رزيدنت هاي بيمارستان رسول اكرم وارد سومين روز شد

كاهش ارزش پول ملي؛ كاهش توان خريد مردم
گليماندگار|

 گوش��ه اي از حياط بيمارستان رسول 
اك��رم تجم��ع كرده ان��د، جوانان��ي با 
روپوش هاي سفيد، گاهي اعتراض خود را با صداي 
بلند به زبان مي آورند و گاه در درونش��ان همهمه اي 
مي شود. انتظامات بيمارس��تان نمي گذارد از مردم 
عادي كس��ي نزديك آنها بشود. اما هر چه هست به 
ش��رايط معيش��تي خود اعتراض دارند، به وضعيت 
حقوق و دريافتي كه كفاف گذران زندگي ش��ان را 
نمي دهد. خبري از مدير بيمارستان نيست، مسوول 
پذيرش مي گويد در بيمارس��تان حضور ندارد. اين 
اولين باري نيست كه پرس��تاران و رزيدنت ها براي 
اينكه صدايش��ان را به گوش مس��ووالن برس��انند، 
دس��ت به تجمع و تحصن مي زنند. وقتي مديريت 
بيمارس��تان كاري براي آنها انج��ام نمي دهد، بايد 
صدايشان را به گوش مسووالن باالتر برسانند، بايد 
كس��ي باش��د كه به آنها بگويد اين خأل ۱۲ ميليون 
توماني ميان خط فقر ۱۸ ميليوني و حقوق ۶ ميليوني 
شان را چگونه پر كنند. زماني دكتر شدن پيوستن 
به قش��ر متمول جامعه تعبير مي شد اما حاال حتي 
ديگر پزشكان متخصص هم با شرايط موجود بيشتر 
ترجيح مي دهن��د، رخت مهاجرت ب��ه تن كنند تا 
بمانند و با ش��رايط بحراني معيشتي دست و پنجه 
نرم كنند. مساله اينجاست كه مشكالت رزيدنت ها 
در بيمارستان ها تقريبا يكسان است، از ساعات كار 
طوالن��ي گرفته تا حقوقي كه كف��اف زندگي آنها را 
نمي ده��د. اين همه س��ال درس خوان��دن و تالش 
كردن و در نهايت حقوقي كه دريافت مي كني حتي 
مشكالت معيشتي ات را بر طرف نمي كند. مساله و 
مشكالتي كه رزيدنت هاي پزشكي از آن گاليه دارند 
مربوط به ديروز و امروز نيست، ارديبهشت ماه سال 
گذش��ته بود كه طي دو هفته خبر خودكشي چهار 
رزيدنت پزشكي روي خروجي خبرگزاري ها رفت. 
مساله اي كه سواالت بس��ياري را مطرح مي كرد، 
چه چيزي باعث مي شود تا يك دانشجوي پزشكي 
كه تمام سختي هاي اين رشته را به جان خريده و 
سال ها مرارت كش��يده وقتي قرار است باالخره به 
آن چيزي كه مي خواهد دس��ت پيدا كند، ناگهان 

مرگ خود خواسته را بر ماندن و ادامه دادن ترجيح 
مي دهد. اين سوال را بايد از كساني پرسيد كه اين 

راه را طي كرده يا در حال طي كردن آن هستند.

    هيچ كس پاسخگوي ما نيست
مژده يكي از همين رزيدنت هاي معترض اس��ت، او 
سال ها تالش كرده و حاال به اين نتيجه رسيده است 
كه راه را اش��تباه آمده، اين فش��ار كاري و اين ميزان 
از تبعيض چيزي نيس��ت كه او شايسته خود و ديگر 
هم دوره اي هايش مي داند. اين رزيدنت پزش��كي به 
»تعادل« مي گويد: تمام فشار كار بر دوش رزيدنت هاي 
پزشكي اس��ت، به خصوص در بيمارستان هايي كه 
محل آموزش اس��ت، مس��اله اينجاس��ت كه برخي 
پزشكان رفتارهاي مناسبي با رزيدنت ها ندارند، مدام 
در حال توهين و تحقير هس��تند، ب��ار كار خود را بر 
دوش ما مي اندازند و تنها به اندازه يك سركشي كوتاه 
به بيمارستان مي آيند، در نهايت اين آنها هستند كه 
حقوق ه��اي نجومي دريافت مي كنن��د و ما با اينكه 
مجبوريم ساعت هاي طوالني در بيمارستان حضور 
داشته باش��يم تنها ۶ ميليون تومان حقوق دريافت 
مي كنيم كه اين اصال منصفانه نيس��ت. بارها و بارها 
در اين باره ش��كايت خود را نوش��ته و به دست مدير 
بيمارستان رس��انده ايم، بارها و بارها خواسته ايم كه 
وزير بهداشت به اين مساله ورود كند، اما هميشه به در 
بسته خورده ايم و هيچ كس پاسخگوي ما نبوده است. 
اين رزيدنت سال سوم مي افزايد: در دوران كرونا اين 
ما بوديم كه با تمام سختي ها بار پزشكان اصلي را هم 
به دوش مي كشيديم و در كنار پرستاران از جان مايه 
گذاش��تيم، اما هيچ كس اين زحمت ها و تالش هاي 
ما را نديد و نمي بيند. اينكه ما مجبوريم شيفت هاي 
طوالني در بيمارستان بمانيم نه تنها توانايي مان را از 
بين مي برد كه حتي مي تواند براي بيماراني كه قرار 

است به آنها رسيدگي كنيم هم خطرناك باشد. 

    بيش از 90 درصد رزيدنت ها
 داروي افسردگي مصرف مي كنند

س��عيد، يك��ي ديگ��ر از رزيدنت هاي معت��رض به 
»تعادل« مي گويد: فش��ار كاري ما بس��يار باالست، 

پزش��كان س��اعات كمي را براي آموزش رزيدنت ها 
وقت مي گذارند و اين رزيدنت ها هستند كه بايد بار 
كاري آنها را هم به دوش بكش��ند، به جرات مي توانم 
بگويم كه اكثر رزيدنت هاي پزشكي دچار افسردگي 
و استرس ناشي از فشار كار هستند، اكثر ما داروهاي 

ضد افسردگي مصرف مي كنيم. 
او مي افزايد: با چنين ش��رايطي چطور قرار است كه 
ما در آينده مسوول مستقيم درمان بيماران باشيم. 
اينكه هر از گاهي خبر خودكشي رزيدنت هاي پزشكي 
را مي ش��نويد به اين خاطر است كه بچه ها واقعا زير 
بار اين فشارها و بي مس��ووليتي ها از بين مي روند، از 
سوي ديگر تمام اين مش��كالت را بايد تحمل كنيم 
و مساله معيشتي هم به تمام اينها اضافه كنيد. مگر 
مي شود با حقوق ۶ ميليون تومان زندگي كرد. خيلي 
از رزيدنت هايي كه متاهل هستند، مشكالت زيادي 
دارند، برخي حتي كارش��ان به طالق كشيده است. 
اين وضعيتي نيست كه ما بتوانيم به آن ادامه دهيم. 
باالخره يك جايي مسووالن بايد پاسخگوي ما باشند. 

    رزيدنت ها نيروي كار ارزان هستند
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستاران ايران 
درب��اره وضعيت بغرن��ج رزيدنت هاي پزش��كي به 
» تعادل « مي گويد: متاس��فانه سال هاست كه اين 
رزيدنت ها با مشكالتي از اين دست مواجه اند و البته 
هميشه هم وعده هايي در مورد بهتر شدن اوضاع از 
سوي مسووالن داده شده اما در نهايت هيچ كار عملي 
در اين زمينه انجام نشده است.  او مي افزايد: رزيدنت ها 
قشر بسيار مظلومي هستند، در واقع آنها در دوره اي كه 
اسمش آموزشي است مسووليت سنگيني را بر دوش 
دارند كه اصال با وظايف اصلي شان همخواني ندارد، 
بسياري از بيمارس��تان و پزشكان متخصص به اين 
دانشجويان به چشم نيروي كار ارزان نگاه مي كنند. 
در واقع پزشك تمام وظايف خود را به رزيدنت محول 
مي كند، استرس باالي ناشي از انجام اين مسووليت 
از يك سو فشار رواني بااليي را به آنها تحميل مي كند 
و از سوي ديگر هم حقوقي كه دريافت مي كنند بسيار 
ناچيز است.  دبيركل خانه پرستار در بخش ديگري 
از سخنانش مي گويد: متاسفانه برخي از پزشكان اين 

رزيدنت ها را به بيمارستان هاي خصوصي برده و بدون 
اينكه مبلغي پول به آنها بدهند به كار مي گمارند و اگر 
هم اعتراض كنند، نمره قبولي از استاد نمي گيرند، به 
اين خاطر اس��ت كه مي گويم رزيدنت ها قشر بسيار 
مظلومي هستند كه متاسفانه برخي پزشكان به شدت 

از آنها سوءاستفاده مي كنند. 
شريفي مقدم مي افزايد: دانشجويان پزشكي از روزي 
كه وارد دانشگاه مي شوند با قضاوت اساتيد، رده بندي 
نمره اي، كشيك هاي پرفشار، عدم استراحت مناسب، 
آزار سال بااليي ها و اساتيدي مواجه مي شوند كه به هر 
علتي مي خواهند زمان تحصيل آنها را طوالني تر كنند. 
در واقع فشار كش��يك هايي كه بچه هاي دستياري 
تحمل مي كنن��د در ماه هاي اوليه  قبولي، آنقدر زياد 
اس��ت كه برخي دس��تياران تا دو ماه در بيمارستان 
هستند، در پاويون مي خوابند و حق خروج از آنجا را 
ندارند، آن هم در شرايطي كه ۹ ماه به صورت مداوم 
براي آزمون دستياري درس خواندند و به يك باره با 

چنين وضعيتي مواجه مي شوند. 
او اظه��ار م��ي دارد: مجموع اين ش��رايط باعث بروز 
آسيب هاي اجتماعي بسياري در اين افراد مي شود، 

برخ��ي از آنها براي اينكه بتوانند اين فش��ار كاري را 
تحمل كنند، به مصرف مواد انرژي زا روي مي آورند، 
اعتياد در بين رزيدنت هاي پزشكي متاسفانه آمار قابل 
توجهي دارد و بايد در مورد اين موضوع بررسي هاي 
دقيقي صورت بگيرد، اما تا زماني كه عوامل بروز چنين 
اتفاقاتي از بين نروند ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم 

كه اين قشر بدون مشكل به كار خود ادامه دهند. 

    اينجا جنگ بر سر حداقل هاست
خسرو ميرزايي، پزشك در مورد مشكالت رزيدنت ها 
به تعادل مي گويد: مشكالت و مصائبي كه رزيدنت ها 
با آن دست و پنجه نرم مي كنند يكي و دو تا نيست، 
از شيفت هاي طوالني گرفته تا رفتارهاي نابه هنجار 
برخي پزشكان با آنها و سر آخر هم دستمزد حداقلي 
كه دريافت مي كنند و مش��كالت معيشتي كه بايد 
با آن مواجه شوند. در واقع هيچ استانداردي در اين 
زمينه رعايت نمي ش��ود، به طور مث��ال طبق قانون 
حداكثر كشيك يك رزيدنت ۱۲ كشيك در ماه است، 
اما متاسفانه اين مساله در كشور رعايت نمي شود، در 
واقع هر بيمارستان بنا بر صالحديد خود اين شيفت ها 

را كم و زياد مي كند. فش��اري كه شيفت هاي اضافه 
به رزيدنت ها وارد مي كند تاثي��رات روحي و رواني 
بس��ياري بر آنها دارد.  او مي افزاي��د: حدود ۱۲ هزار 
رزيدنت در كش��ور داريم. رزيدنت پزشكان عمومي 
هستند كه در آزمون تخصصي پذيرفته شده اند و بين 
يك تا ۴ س��ال از كار آنها به عنوان دستيار تخصصي 
در بخش هاي درماني مي گذرد و حتما يك پزشك 
عمومي هستند و بخش��ي از مهارت متخصص را با 
خود همراه دارند، لذا آنچه مهم اس��ت رفتاري كه با 
آنها به عنوان يك نيروي كار در بيمارستان مي شود 
بايد با پزشك عمومي برابر باشد. ولي شاهد هستيم به 
لحاظ مالي و فني برخوردي كه با رزيدنت ها مي شود، 
مناسب نيس��ت، يعني به عنوان نيروي كار برخورد 
شبه نظامي يا بهتر است بگويم برخورد باال به پايين 
با آنها مي شود. چنين رفتارهايي در كنار مشكالت 
معيشتي كه به واسطه شرايط اقتصادي اين روزها با 
آن مواجه شده اند باعث مي شود تا براي اينكه صداي 
خود را به مسووالن برسانند در محيط بيمارستان يا 
در مقابل وزارت بهداشت و درمان دست به تجمع و 

تحصن بزنند شايد صدايشان شنيده شود.

گزارش


