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يادداشت- 1

توافق چند مرحله اي و مساله 
پساتوافق

اسناد و ش��واهد حاكي از آن 
اس��ت كه مذاكرات هسته اي 
ايران با كشورهاي 1+4 و امريكا 
ب��ه مراحل حس��اس و نهايي 
خود نزديك ش��ده است. در 
اين برهه، بخش قابل توجهي 
از پرانتزها بسته شده و انشاي 
توافق نيز به ن��گارش درآمده 
اس��ت. تنها زماني نياز اس��ت تا طرفين، موافقت كامل 
مقامات سياسي ارشد خود را اخذ كرده و زمينه پذيرش 
افكار عمومي را براي اعالم رسمي توافق مهيا كنند. با توجه 
به اينكه هنوز متن توافق منتشر نشده است، تحليلگران 
نمي توانند در خصوص جزييات توافق، اعالم نظر كنند، 
اما برخي جزييات به نقل از منابع آگاه كه نامش��ان نيز 
فاش نمي ش��ود در خبرگزاري هاي بين المللي مطرح 
است كه بخشي از دورنماي توافق احتمالي را نظيرسازي 
مي كنند. مشخص است كه مطالبه اصلي ايران، رفع كامل 
تحريم هاي اقتصادي است و در نقطه مقابل نيز امريكا 
خواستار بازگشت ايران به تعهدات برجامي براي كاهش 
فعاليت هاي هسته اي است. همانطور كه امريكا مخالف 
رفع كامل تحريم هاي اقتصادي عليه ايران است و استمرار 
ادامه در صفحه 2 بخشي از... 

يوسف  مواليي

كسي از آينده ارز 4200 توماني خبر ندارد

فرار دولت از تصميم هاي سخت

جهاننگاه اقتصاددانيادداشت-4

يادداشت-2

يادداشت-3

معماي پول نفت

 نه عوام فريب 
و نه فريفته عوام! 

منشا خشونت در جامعه 
كجاست؟

اش��كال كار اقتصاد ما از جايي 
شروع مي شود كه اساسا فروش 
نف��ت را جزي��ي از درآمدهاي 
كشور به حساب مي آوريم. در 
حالي كه ف��روش ثروت ملي و 
مص��رف آن در بودج��ه جاري 
و س��اير بخش ها نه تنها درآمد 
نيس��ت كه در واق��ع مصرف 
داش��ته هاي يك ملت اس��ت، موضوعي ك��ه در ابتدا در 
ظرفيت هاي شركت ملي نفت ديده شده بود اما آنچه كه در 

عمل رخ داد كامال با اين رويكرد تفاوت داشت.
براي درك دقيق اين موضوع مي توان يك مثال شخصي زد. 
آيا اين منطقي است كه به فردي يك خانه يا يك زمين به 
ارث برسد و اين فرد با پول فروش زمين خود به سفر برود؟ 
آيا اين منطقي است كه با پول فروش يك كارخانه، هزينه 
مدرسه رفتن بچه هاي خانواده را تامين كنيم؟ قطعا افراد از 
منابع ثروت خود براي هزينه هاي جاري استفاده نمي كنند 
و تالش مي كنند با اين ثروت درآمد جديدي به دست آورده 
و از آن به بهترين شكل استفاده كنند. در رابطه با نفت نيز 
ما بايد همين سوال ها را بپرسيم. آيا اين منطقي است كه 
به يك ثروت ملي، به چشم درآمد نگاه كنيم و براي مدتي 
طوالني از آن در امور جاري استفاده كنيم؟ براي تغيير در 

شرايط، ابتدا بايد نگاه كالن به موضوع نفت تغيير كند.
آنچه در رابطه با پول هاي نفتي در اقتصاد ايران به وجود آمده 
يك بيماري مزمن است كه بايد آن را درمان كرد. قطعا براي 
رهايي از اين بيماري بايد تالش كرد و با يك برنامه ريزي 
دقيق شرايط را تغيير داد. اين نگاه غلط باعث شده كه منابع 
بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي تا حدي پيش خور 
شود. يعني چون دولت در گذش��ته اين نگاه را داشته كه 
پول ها براي هزينه كردن در اختيارش قرار خواهد گرفت، 
ارز حاصل از اين فروش را به بانك مركزي از پيش وعده داده 
و ريال گرفته و آن را مصرف كرده است. به اين ترتيب اگر 
پول هايي تازه آزاد شوند، قطعا بخشي از آنها بايد در اختيار 
بانك مركزي قرار بگيرد تا بدهي هاي گذشته تسويه شوند. 
مابقي بايد از سوي دولت با برنامه ريزي هاي جديد مصرف 
ش��وند كه اميدواريم تغيير در نگاه در همين حوزه خود را 
نشان دهد. متاسفانه در گذشته بسياري از دولت ها براي 
اهداف پوپوليس��تي و مردم گرايانه، اقدام به خرج كردن 
پول هاي نفتي در بخش هاي مختلف اقتصاد كرده اند و اين 
پول ها را يا از شيوه هايي مانند يارانه مستقيما در اختيار مردم 
ادامه در صفحه 6 گذاشته اند يا... 

مرك��ز آم��ار در جديدتري��ن 
گزارش خود ن��رخ تورم ماهانه 
فروردين ماه را 3.3 درصد اعالم 
كرد كه باالترين رقم طي شش 
ماه اخير اس��ت. در اين گزارش 
همچنين تورم نقطه به نقطه در 
اين ماه ني��ز 35.6 درصد اعالم 
ش��ده كه 0.9 درصد بيشتر از 
ماه قبل است. نرخ تورم ساالنه منتهي به فروردين ماه طبق 
اين گزارش اما كاهشي بوده و به 39.2 درصد )يك درصد 
كمتر از ماه قبل( كاهش يافته است. در اين سه نرخ اعالم 
شده، دو نرخ تورم »ماهانه« و »نقطه اي« از اهميت بيشتري 
برخوردار است. چرا كه بر خالف نرخ تورم »ساالنه« كه رو 
به گذشته دارد، آن دو نرخ ديگر از وضعيت احتمالي آينده و 

روند افزايشي تورم در ماه هاي آتي حكايت دارند. 
سخنگوي دولت در همين زمينه اخيرا در گفت وگو با رسانه 
در پاسخ به وجود گراني و تورم گفت: »عوامل گراني و تورم 
روشن است. به عنوان مثال حجم نقدينگي 4 هزار ميليارد 
توماني كه اين دولت به ارث گرفت، تورم آفرين است. از هر 
اقتصادداني بپرسيد، تاييد مي كند كه اين حجم نقدينگي 
ت��ورم را هم به همراه خود مي آورد؛ آثارش هم كوتاه مدت 
نيست و مدت بسيار زيادي دارد« )سخنگوي دولت- 1/31( 
اين نگاه معقول و منطقي، نگاهي نيس��ت ك��ه در زمان 
انتخابات از س��وي رييس دولت عنوان ش��ده بود. در آن 
دوره چنين عنوان مي ش��د كه با يك ضربه شست و فارغ 
از مولفه هاي اقتصادي و به نيروي اراده همه مش��كالت را 

يك شبه حل و فصل خواهند كرد. 
 ش��ايد اين ادعا و ريشه مش��كل در معجزه گر پنداشتن 
ديوانساالري باشد. بسياري از مردم عادي و سياستمداران 
مبتدي و كم سابقه، تصوري عجيب و غريب و شايد ماقبل 
مدرن از دستگاه بوركراسي دارند. اينان تصور مي كنند كه 
كافي است بر مصدر قدرت قرار بگيرند و ايده اي را طرح و 
ادامه در صفحه 6 دستور اجراي آن را...   

اخباري كه اين روزها منتش��ر 
مي ش��ود، تا حد زي��ادي براي 
بسياري از ما غير قابل باور است، 
اينكه يك ج��وان تنها به دليل 
اينكه نامزدش از او خواس��ته تا 
زمان عروسي را كمي عقب تر 
بيندازد اسلحه به دست مي گيرد 
و همس��ر آينده و خ��ودش را 
مي كشد، نشان از خشونتي دارد كه به مرور زمان در وجود 
اي��ن فرد افزايش پيدا كرده و به اي��ن ترتيب در يك جاي 
نامناسب و به بدترين شكل ممكن بروز مي كند. اما منشأ 
اين خشونت ها كجاست. اين اولين اتفاق نيست و آخرين 
آن هم نخواهد بود، متاسفانه اين روزها از اين دست اخبار 
زياد منتشر مي شود. مس��اله اين است كه چرا در جامعه 
ما خشونت به اين شكل در حال نهادينه شدن است. چه 
چيزي باعث مي شود تا مردم نتوانند خشم خود را كنترل 
كنند و دست به كارهايي بزنند كه جز پشيماني نتيجه اي 
در پي نخواهد داشت. اين مساله در زندگي روزمره ما هم 
نمود عيني بسياري دارد. دو  ماشين با هم برخورد مي كنند، 
رانندگان قبل از اينكه حتي نگاه كنند و ميزان خسارت را 
ارزيابي كنند از ماشين پياده مي شوند و به سمت هم هجوم 
مي برند، يقه يكديگر را مي گيرند و فاجعه بار تر اينكه افراد 
حاضر به جاي اينكه پا درمياني كنند مشغول فيلم گرفتن از 
صحنه دعوا مي شوند.  ادامه در صفحه 8

حسن فروزان فرد

»االن بخش بزرگي از گاز كشور سوزانده مي شود كه 
اگر عدد و رقم آن را بگوييم خيلي تكان دهنده خواهد 
بود. بر اساس بعضي از برآوردها روزانه دويست ميليارد 
تومان معادل ارزش گازي است كه سوزانده مي شود.ما 
گاز را اينگونه مي سوزانيم و بعد مثال مي گوييم مشكل 

ما كسري بودجه است!«
فرش��اد مومني عضو هي��ات علمي دانش��گاه عالمه 
ته��ران و اقتصاددان در ابتداي س��خنان خود با بيان 
اينكه طي سه دهه اخيز افت چشمگيري در كيفيت 
نظام قاعده گذاري هايي ما پديدار ش��ده است، گفت: 
ب��راي كمك به برط��رف كردن اين نقيص��ه، يكي از 
جمع بندي هاي ما اين است كه نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كشور تا حدود زيادي به خاطر نقص در كيفيت 
چه از نظر دان��ش و چه از نظر تجربه، به س��هولت به 
تسخير گروه هاي غير مولد در مي آيد و اين گروه ها به 
اعتبار توانايي ها و برخورداري هاي غيرمتعارف خود 
مي توانند تعيين كنند كه چه مساله اي مطرح بشود يا 
نشود. كاري كه ما در اين زمينه مي توانيم انجام دهيم 
اين است كه با عمده كردن مسائل حياتي و به حاشيه 
راندن مس��ائل معطوف به منافع گروه هاي غيرمولد 
و رانت محور، ذهن نظام تصميم گيري هاي اساس��ي 
كش��ور را بر روي اولويت هاي معطوف به توسعه ملي 

متمركز كنيم.
وي افزود: از يك طرف در س��ال 1401 دولت موظف 
اس��ت كه اليحه برنامه ميان مدت هفتم را به تصويب 
برساند س��پس در اختيار مجلس قرار دهد و از طرف 
ديگر شاهد سطوحي از گشايش ها هستيم كه موجب 
شده افق هاي جديدي از نظر دسترسي به منابع ارزي 
و اندكي تس��هيل در مبادله هاي بين المللي، فراروي 
نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور قرار بگيرد. اگر 
قرار باشد كه چرخ ها به قاعده سه دهه گذشته در نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور جريان داشته باشد، 
چشم اندازهاي معطوف به مقهور شدن بيشتر مولدها 
و تبديل ش��دن غيرمولدها به موتورهاي اصلي خلق 
ارزش، گسترش و تعميق فس��اد و انواع نابرابري ها را 
شاهد باشيم اما واقعيت اين است كه شكنندگي هاي 
جامعه ما در شرايط كنوني به هيچ وجه قابل مقايسه 
با وضعيت اين جامعه در سال هاي اوليه پس از جنگ 
نيست و به اين ترتيب با جزييات مي توان نشان داد كه 

هزينه فرصت خطاكاري و رانت محوري فسادگستري 
در ح��ال افزايش اس��ت لذا اگ��ر بخواهي��م از جنبه 
انديشه اي يك افقي را به روي نظام تصميم گيري هاي 
اساس��ي كش��ور باز كنيم اين اس��ت كه غير مولدها 
توانسته اند از طريق مافياي رسانه اي تحت اختيار خود، 
عالوه بر اينكه مسائل حياتي كشور را به حاشيه برانند، 
از بس��ياري از امور قبيح ه��م قباحت زدايي كرده اند. 
سرچشمه اين امور قبيح در ساختار اقتصاد سياسي 
ايران، رانت محوري خام فروشانه نفت محور است. ما 
در زمينه حساسيت به اين مساله طي سه دهه گذشته 
يك روند قهقرايي وحش��تناك را هم در مصوبه هاي 
قوه مجريه مي بينيم. بنابراين واكاوي اين مس��اله به 
عنوان يك نقط��ه حياتي مي تواند كم��ك كار نظام 

تصميم گيري هاي اساسي كشور باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه با بيان اينكه اسناد 
برنامه هاي توسعه كشورمان نيز اين سهل انگاري ها و 
بي تدبيري هاي فسادزا را نشان مي دهد، گفت: هم در 
اساسنامه سازمان برنامه و بودجه و هم در قانون برنامه 
اول هفت ساله كشور تصريح شده بود كه عايدي نفت 
يك ثروت بين نسلي اس��ت و منابعي كه از محل اين 
ثروت نسلي در اختيار نظام تصميم گيري هاي اساسي 
كشور قرار مي گيرد حكم وام به دستگاه هاي اجرايي 
را دارد، بنابراين اين وام بايد برگردد و صرف امور بين 
نسلي شود يا به شرحي كه در كشورهاي پيشرو مانند 
نروژ و كانادا و... ش��اهد هس��تيم براي نسل هاي آتي 
ذخيره شود اما ما شاهد اين هستيم كه از نقطه عطف 
نخستين شوك نفتي اين ضابطه محوري به كلي كنار 
گذاشته شده است. زماني كه اين ضابطه محوري كنار 
گذاشته شد هنوز سطوحي از فهم قباحت عدول از اين 
مساله وجود داش��ت بنابراين حداقل در حد قانون و 
مقررات مصوب حداكثر تالش اين بود كه بخش اعظم 
اين منابع صرف زيرساخت هاي معطوف به فعال شدن 

و انباشت سرمايه هاي انساني و فيزيكي باشد.
وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: با كمال تاسف هر قدر 
كه به امروز نزديك تر مي شويم ريختن قباحت اتكاي 
مطلق به خام فروش��ي دائما بيش��تر و بيشتر ريخته 
مي ش��ود. از طرفي چون يك گروه هاي ذينفعي هم 
در اين زمينه ش��كل گرفته، براي اينكه قباحت اين 
مس��اله در ذهن نظام سياس��ت گذاري كشور عذاب 
وجدان ايجاد نكند به دستكاري بخشي از واقعيت ها 
و فريب كاري هاي غيرمتع��ارف روي آوردند. يكي از 
افتخارآميزترين كارهايي كه رهب��ران انقالب بعد از 
پيروزي كردند اين بود كه بر اساس عهدي كه با مردم 
بسته بودند، يك ركن بزرگ بدبختي ها، وابستگي ها، 
فس��ادها، فقر و نابرابري ها را ناش��ي از رانت محوري 
خام فروشانه متكي به نفت مي دانستند در نتيجه يك 
تصميم بسيار خارق العاده اي به محض پيروزي انقالب 
ادامه در صفحه 3 اسالمي گرفته شد كه... 

زهرا س�ليماني|»اين منطقه صنعتي را مسدود كنيد 
تا حتي يك پش��ه هم نتواند فرار كند«.اين عباراتي است 
كه پوتين در پاس��خ به چاره جويي هاي سرگئي شويگو، 
وزير دفاع روس��يه به زبان مي آورد تا ب��ه زعم خود از وقوع 
فاجعه اي انساني در ماريوپل در جنوب اوكراين جلوگيري 
كند. فاجعه اي كه بس��ياري از رسانه هاي بين المللي در 
خصوص آن ابراز نگراني مي كنند و از مجامع بين المللي 
خواستار رسيدگي به آن هستند. در همين حال آنتونيو 
گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد اعالم كرده سه شنبه 
براي مالقات با سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
و والديمير پوتين، رييس جمهوري روس��يه عازم مسكو 
مي شود و پس از آنجا براي گفت وگو با زلنسكي به كي يف 
خواهد رفت ت��ا به زعم خودش راه��ي براي تحقق صلح 

پيدا كند.
 روز پنجشنبه اما پوتين در ش��مايل فاتحان، روبه روي 
شبكه تلويزيوني روسي قرار گرفت و مدعي شد كه تمام 
نواحي ش��هر بندري ماريوپل در جنوب اوكراين، به جز 
كارخانه فوالد آزوف  استال، به تصرف نيروهاي اين كشور 
درآمده است و به اين دليل از سرگئي شويگو وزير دفاع 
روسيه قدرداني كرد. در نقطه مقابل اما مقامات اوكرايني 
اعالم مي كنند نب��رد در اين منطقه راهبردي همچنان 
ادامه دارد. مقامات اوكرايني همچنين تاكيد مي كنند، 
افراد گرفتار شده در آزوف اس��تال مردم عادي اند كه از 
كمترين امكانات غذايي، بهداشتي و درماني برخوردار 
نيستند و در صورتي كه هرچه سريعتر براي خروج آنها 
كريدوري بشردوستانه باز نشود، امكان وقوع فاجعه اي 
دهشتناك محتمل خواهد بود. در پاسخ به اين درخواست 
اما پوتين به مقامات نظامي خود دستور مي دهد كه به 
گونه اي اين منطقه صنعتي را مس��دود كنند كه حتي 
يك پشه هم نتواند فرار كند. با هر متر و معياري پيروزي 
روس ها در بندر ماريوپل يك پيروزي استراتژيك براي 
آنها به ش��مار مي رود كه از يك طرف، مس��ير پيشروي 
روس ها به دونباس را فراهم مي كند و از سوي ديگر يك 
كريدور زميني بين كريمه و مناطق تحت حمايت روسيه، 
لوهانسك و دونتسك، ايجاد مي كند. جدا از ويژگي هاي 
راهبردي، ماريوپل از منظر اقتصادي نيز براي اوكراين 
واجد اهميت فوق العاده اي است، قرار گرفتن نيروگاه اتمي 
زاپروژيا در شمال غرب ماريوپل كه 20درصد برق اوكراين 
را تامين مي كند، دست روسيه را براي اعمال فشار بيشتر 

به حاكمان اوكراين بازتر مي كند.
اما، هرچه بيشتر روزها و هفته هاي بعد از آغاز تجاوز روسيه 
به اوكراين سپري مي شود؛ پاسخ به اين پرسش كه آينده 
اين نبرد چه خواهد شد؟ دشوارتر از قبل مي شود. جنگي 
كه قرار بود، روسيه طي 3الي 4روز سرنوشت آن را نهايي 
كند و سرزمين اوكراين را به عنوان يكي از جمهوري هاي 
اتحاد جماهير به دامان روسيه بازگرداند با گذشت ماه ها، 
هنوز نشانه اي از فتح را براي روس ها نمايان نكرده است. در 
آخرين دست از تحوالت مرتبط با اين جنگ و در روزهايي 

كه وزارت دفاع روس��يه از پرتاب موفقيت آميز موش��ك 
بالستيك قاره پيماي »سرمت« از پايگاه فضايي پلستسك 
خبر مي دهد، ماريوپل در استان دونتسك اوكراين به عنوان 
دروازه ورود اوكراين به آب هاي آزاد در بطن نبردهاي ميان 
دو طرف قرار گرفته اس��ت. هرچند روز والديمير پوتين 
روز پنجش��نبه در اين شهر بندري اعالم پيروزي كرد، اما 
سخنگوي پنتاگون گفت، آمريكا معتقد است كه ماريوپل 
هنوز »مورد منازعه« است. جان كربي گفت كه »مشخص 
نيس��ت« چرا پوتين چنين حرفي زد و سخنان او بايد با 
شك و ترديد بررسي شود. او ادامه داد، ارزيابي هاي آمريكا 
همچنان حاكي از آن اس��ت كه ماريوپل سقوط نكرده و 
اوكرايني ها در آنجا مقاومتي فعال داشته و از شهرشان دفاع 
مي كنند. از سوي ديگر، جو بايدن، رييس جمهوري آمريكا 
به خبرنگاران گفت، »هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان 
دهد ماريوپل كامال سقوط كرده است« و ادعاهاي پيروزي 
پوتين در اين شهر را »بحث برانگيز« دانست.بايدن گفت كه 
روسيه بايد به شهروندان و غيرنظامياني كه در يك كارخانه 
فوالد و ديگر اماكن پناه گرفته اند، اجازه دهد تا در امنيت از 
آنجا خارج شوند. به گفته ارتش اوكراين، نيروهاي روسيه 
در حال افزايش حمالتشان در شرق هستند و عملياتي در 
منطقه خاركيف، واقع در شمال هدف اصلي كه دونباس بيان 
مي شود، انجام دادند. در همين حال رمضان قديروف، رهبر 
منطقه چچن روسيه كه خودش را به عنوان »سرباز پياده« 
پوتين توصيف مي كند، شامگاه جمعه در تلگرام خود نوشت 
كه چچن در حال استقرار صدها داوطلب ديگر براي كمك 

به روسيه در اوكراين است.

  كنار گذاشته شدن قوانين انساني 
در اوكراين

در كش��اكش اظهارنظرهاي متفاوت و در برخي موارد 
متضاد دو طرف، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به 
افزايش شواهد مبني بر »جنايت جنگي« در حمله روسيه 
به اوكراين اشاره كرد و گفت، ظاهرا قوانين انساني كنار 
گذاشته شده اند. اين خبري است كه آسوشيتدپرس آن 
را به نقل از ميچل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان 
ملل متحد مخابره مي كند و مي نويس��د: كار نهاد تحت 
نظارت او تا به امروز، حاوي جزئيات روايتي وحش��ت آور 
از تجاوز به حقوق غيرنظاميان است. كميسر عالي حقوق 
بشر سازمان ملل متحد در اوكراين تاكنون 2564 تلفات 
غيرنظامي، از جمله 2345 كش��ته را از زمان آغاز جنگ 
در 24 فوريه به ثبت رسانده است. اين دفتر اعالم كرد كه 
92.3 درصد از اين تلفات در مناطق تحت كنترل دولت 
اوكراين به ثبت رس��يده است. اين دفتر از روش شناسي 
دقيقي اس��تفاده كرده و از مدت ها پيش اعالم كرده كه 
ارقام مورد تاييدش، بسيار پايين تر از ارقام واقعي هستند. 
باچله افزود: همزمان با انتشار اخبار و جزييات جديدتر از 
ماريوپل كه شاهد نبردي شديد است، »  ارقام واقعي بسيار 
ادامه در صفحه 3 باالتر خواهد بود.  

حسين  حقگو

مصطفي  اقليما
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آغاز هفته كارگر و ناگفته هايي درباره حقوق آنها

گمانه زني جديد از جابه جايي در تيم اقتصادي
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تا مديريت مشاركتي
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خطر فاجعه در ماريوپلچرا حساس نمي شويد؟!



بس��ياري از اعضاي اصلي تيم اقتصادي دولت در ماه هاي 
ابتدايي آغاز به كار، از عملكرد تيم سابق شكايت داشتند و 
معتقد بودند كه بسياري از موانع در صورتي كه نگاه درستي 
در داخل داشت نبايد گريبانگير اقتصاد ايران مي شد. با وجود 
گذشت بيش از هفت ماه از آغاز به كار دولت جديد، همچنان 
بخش مهمي از صحبت ها به عملكرد گذشته اختصاص دارد 
و معلوم نيست در شرايطي كه سال 1401 بايد با بودجه 
دولت سيزدهم كار خود را آغاز مي كرد، چرا هنوز سرنوشت 

بسياري از طرح ها و برنامه ها مشخص نيست.
چن��د روز قبل بود ك��ه رييس جمهور در حاش��يه ديدار 
با هنرمندان گفت: چهار س��ال تورم ب��االي 40 درصد و 
رشدهاي اقتصادي منفي يا نزديك به صفر، به قدرت خريد 
مردم به ويژه قشرهاي ضعيف آسيب هاي جدي زده است؛ 
بنابراين فوري ترين دستور كار دولت به جلوگيري از سيل 
تورم و تالش براي بهبود قدرت خريد خانوار اختصاص پيدا 
كرد. اتخاذ تصميمات مهم پولي و مالي در اين مدت موجب 
شد كه نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶0 درصد در شهريور 
1400 به 4۶ درصد در اسفند 1400 رسيده؛ يعني بيش 
از 1۳ واحد درصد كاهش داشته است. موفقيت دولت اين 
است كه ظرف هش��ت ماه توانسته تا حّدي جلوي سيل 
تورمي گذشته را بگيرد. ما در دولت سيزدهم نشان داديم كه 
مي توانيم سرعت تورم را كم و در ماه هاي آينده نيز ان شاءاهلل 
كمتر و كمتر كنيم تا به تدريج اقتصاد ملي بتواند از زير آوار 
تورمي كمر راست كند. اين صحبت ها در حالي مطرح شده 
بود كه هنوز مركز آمار، گزارش تورم فروردين امس��ال را 
منتشر نكرده بود. در آمارهاي جديد مشخص شده كه هم 
تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه بار ديگر صعودي شده 
است و در صورت تداوم اين روند در ماه هاي آينده، مي توان 
انتظار داشت كه نرخ تورم ساالنه نيز بار ديگر صعودي شود.

نرخ تورم ايران در حالي همچن��ان در مرز 40 درصد قرار 
دارد كه هنوز انجام برخي اصالحات و تغيير برخي رفتارها 
سرنوشت نامعلومي دارد. آن طور كه بسياري از كارشناسان 
اقتصادي مي گويند، تحت تاثير تحريم هاي س��ال هاي 
گذشته، دولت با كسري بودجه مواجه شده و براي پاسخ 
دادن به اين مشكل به سراغ استقراض غيرمستقيم از بانك 
مركزي رفته است و همين موضوع به افزايش نقدينگي و 
سرانجام باال رفتن تورم منجر شده است. به اين ترتيب براي 

عبور از اين شرايط، به نتيجه رساندن مذاكرات هسته اي و 
كنار رفتن تحريم ها بايد به عنوان يكي از رويكردها از سوي 
دولت دنبال شود. هرچند مسووالن دولتي از تداوم مذاكرات 
براي رسيدن به نتيجه نهايي خبر مي دهند اما با توجه به 
بي خبري هفته هاي گذشته، معلوم نيست كه اساسا چه 
زماني امكان كنار رفتن تحريم ها به وجود خواهد آمد و از 
اين رو مشكالتي كه در سال هاي گذشته نيز وجود داشته، 
احتماال امسال نيز تداوم خواهد داشت. در كنار آن، برخي 
سياس��ت هاي داخلي اقتصاد ايران نيز همچنان تكليف 
نامش��خصي دارند. دولت قبل براي جلوگيري از افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي، ارز ترجيحي با نرخ 4200 تومان را 
تعيين كرد و در طول بيش از سه سال بعد نيز آن را تخصيص 
داد. اين ارز از س��وي مخالفان با انتقادهاي فراواني مواجه 
شده و بسياري معتقدند نسبت به هزينه آن، فايده چنداني 
براي اقتصاد كشور نداشته است. افزايش قيمت كاالهاي 
اساسي كه ارز 4200 توماني گرفته اند يكي از داليلي است 
كه از سوي مخالفان براي حذف آن مطرح مي شود.  با وجود 
اين انتق��ادات اما همچنان اين نگراني وج��ود دارد كه در 
صورت حذف ارز ترجيحي، يك افزايش قيمت تازه براي 
كاالهاي اساسي و سپس در ساير بخش هاي اقتصاد ايران 

رقم بخورد و همين موضوع احتماال اصلي ترين دليل براي 
تعلل دولت در تصميم گيري در اين زمينه است. دولت ابتدا 
در زمان تقديم اليحه بودجه اعالم كرد كه ارز ترجيحي را 
براي سال آينده حذف خواهد كرد اما مجلس در ابتدا با اين 
طرح مخالفت كرد. هرچند سرانجام نمايندگان نيز موافقت 
خود را اعالم و البته تاكيد كردند كه تنها در صورتي اين اتفاق 
مجاز خواهد بود كه دولت گزينه هاي جايگزين را به شكل 
جدي بررسي كرده و نگراني مردم را برطرف كند. با وجود 
گذشت بيش از يك ماه از آغاز سال 1401 هنوز دولت برنامه 
دقيق خود را ارايه نكرده و كسي نمي داند كه سرانجام اين 
ارز حذف خواهد شد يا تخصيص آن ادامه خواهد داشت. 
اگر بنا بر تخصيص باشد، آنطور كه وزير اقتصاد گفته براي 
اين موضوع 27 ميليارد دالر اعتبار نياز خواهد بود و اگر بنا 
بر اجراي طرح جايگزين باشد، هنوز هيچ برنامه و جزيياتي 
در اين رابطه اعالم نشده اس��ت. همين تعلل باعث شده 
حتي صداي نمايندگان مجلس نيز در بيايد. محمدرضا 
پورابراهيم��ي در واكن��ش به اظهارات متناق��ض درباره 
چگونگي اجراي مصوبه مجلس درب��اره ارز ترجيحي در 
سال جاري گفت: يكي از دغدغه هاي ما در مجلس اين است 
كه وقتي تصميمي گرفته شده و براساس آن قانون تنظيم 

مي شود بايد دولت محكم پشت اين سياست گذاري و قانون 
بايستد و همه مجموعه ها هم بايد با محور رييس جمهور در 
مسير حركت تصميم گيري ها، حركت كنند. وي افزود: 
مجلس در بودجه س��ال جاري در مصوبه اي اين اختيار را 
به دولت داد كه درباره ارز ترجيحي تصميم گيري كند ولي 
هنوز دولت تصميم جامع و كاملي نگرفته است، اينكه آيا 
مي خواهد جايگزيني براي ارز ترجيحي داشته باشد يا اينكه 
همان روند س��ابق را ادامه دهد. ما هم در مجلس به شدت 
نگران اين وضعيت هستيم. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ب��ا بيان اينكه وقتي تصميمي گرفته نمي ش��ود 
طبيعتا ترديدي در بدنه دولت براي اجرا وجود دارد، اضافه 
كرد: بايد در وهله اول شخص رييس جمهور و تيم هيات 
وزيران تصميم جامع و قاطع گرفته و پشت هم بايستند، 
بعد ابالغ شود. آن زمان طبيعتا هر دستگاه ملزم به اجراي 
تصميمات است؛ هنوز هيات وزيران تصميم جامعي درباره 
ارز ترجيحي نگرفته اس��ت و همين روند باعث اشكاالتي 
در بدنه دولت شده است. آخرين اظهارنظري كه از سوي 
مقامات دولتي مطرح شده، صحبت هاي وزير اقتصاد است 
كه تنها از تدريجي بودن حذف ارز 4200 توماني س��خن 
گفته بود. خاندوزي گفته: حذف ارز ترجيحي يك قرائت 
غيرواقعي است، البته برخي معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در 
قالب سيستم بازار آزاد و اقتصاد ليبرالي هستند، اما دولت 
مي خواهد از كاالهاي اساسي حمايت كند، سال گذشته 
17 ميليارد دالر ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي پرداخت 
شد، اما امسال به دليل افزايش قيمت ها و همچنين امكان 
كمبود برخي كاالهاي اساسي به خاطر جنگ بين روسيه و 
اوكراين احتمال مي دهيم، اين نياز افزايش پيدا كند و به 2۶ 
تا 27 ميليارد دالر ارز ترجيحي نياز داشته باشيم تا بتوانيم 
به اندازه سال گذشته كاالهاي اساسي تأمين كنيم. هرچند 
همين صحبت ها نيز با اما و اگرهايي رو به رو شد اما اگر فرض 
را بر برنامه ريزي تدريجي حذف ارز بگذاريم، دولت بايد ابتدا 
اعالم كند كه اين برنامه در چه بازه زماني اجرا مي شود و تا 
زمان رسيدن به مرحله نهايي، چه اعتباري براي تخصيص 
ارز در نظر گرفته مي شود و در نهايت چه حمايتي از مردم 
انجام خواهد شد، سواالتي كه هيچ پاسخي براي آنها ارايه 
نشده و الاقل فعال مسووالن دولتي از گرفتن تصميمات 

سخت فرار مي كنند.
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توضيح عراق درباره مذاكرات 
ايران و عربستان

وزير خارجه ع��راق توضيحاتي درخصوص دور پنجم 
مذاكرات ايران و عربستان ارايه داد. فواد حسين، وزير 
 خارجه ع��راق در گفت وگو با خبرگزاري رس��مي اين 
كشور )واع( در خصوص مذاكرات اخير ايران و عربستان 
گفت كه دور پنجم مذاكرات ميان رياض و تهران در بغداد 

در فضاي مثبتي برگزار شد.
وي گفت كه بغداد ميزبان دور ششم مذاكرات ايراني- 
سعودي نيز خواهد بود. فواد حسين پيش از اين تاكيد 
كرده بود كه عراق تمام تالش هاي خود را به كار خواهد 
گرفت تا فرصت مناسب براي ايجاد تفاهم ميان ايران و 

عربستان را فراهم كند.
پيش از اين يك منبع عراقي اعالم كرد كه در نشست 
دو هيات امنيتي ايران و عربس��تان در بغداد مصطفي 
الكاظمي، نخس��ت وزير عراق و معاون مشاور امنيت 
ملي ايران و رييس سرويس اطالعات عربستان حضور 
داشتند. وي گفت: دو طرف در اين نشست توافق كردند 
كه به نشس��ت هاي امنيتي پايان دهند و به مذاكرات 
ديپلماتيك منتقل شوند. انتظار مي رود كه دور ششم 
مذاكرات نيز در خاك عراق برگزار شود. اين منبع عراقي 
همچنين خاطرنشان كرد كه فضاي نشست مثبت بود 
و دو ط��رف در خصوص برخي نقاط براي ايجاد فضاي 
آرام ميان تهران و رياض به توافق رسيدند. وي همچنين 
گفت كه نشست ايراني - سعودي چند ساعت به طول 
انجامي��د و هيات ايراني زيارت مذهبي نيز داش��ت اما 
هيات سعودي ديرتر از آنها بغداد را ترك كرد. بر اساس 
اين گزارش، در پنجمين دور گفت وگو ميان نمايندگان 
عالي جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي كه در 
بغداد پايتخت عراق برگزار شد، چشم انداز روشن تري 
نسبت به از سرگيري روابط ميان دو كشور ترسيم شده 
است.  مسووالن عالي عراق و سلطنت عمان نقش موثري 
در شكل گيري جلسات مشترك ميان نمايندگان تهران 
و رياض داش��ته اند. در جريان پنج دور گفت وگوهاي 
صريح انجام شده، در مورد چالش هاي اصلي در مسير از 
سرگيري روابط دو كشور تبادل نظر شده است.  مقامات 
ارشد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ايران و رييس 
س��رويس اطالعاتي عربس��تان به عنوان نمايندگان 
تام االختيار دو كش��ور در جلسات ش��ركت كرده اند. 
اگرچه هنوز اخبار رس��مي در م��ورد محتواي آخرين 
دور گفت وگوها و توافقات احتمالي منتش��ر نشده اما 
اطالعات رسيده به نورنيوز حاكي است كه فضاي مثبت 
نشست اخير اميدواري ها براي گام نهادن دو كشور در 
مسير از سر گيري روابط را افزايش داده است. با توجه به 
شكل گيري فضاي مفاهمه و گفت وگوهاي سازنده ميان 
نمايندگان دو كشور، پيش بيني مي شود در آينده نزديك 
زمينه برگزاري جلسه مش��ترك ميان وزراي خارجه 
جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي فراهم شود.

توصيه برجامي به بايدن
يك روزنامه امريكايي در يادداشتي تحليلي با تاكيد 
بر اينكه »خروج يك جانبه واشنگتن از برجام نتيجه 
عكس در پي داشته اس��ت« به رييس جمهور امريكا 

توصيه كرد كه توافق هسته اي را احيا كند.
روزنامه ش��يكاگو تريبون در يادداشتي درباره نتايج 
خروج يك جانبه دونالد ترامپ رييس جمهور پيشين 
امريكا از برنامه جامع اقدام مش��ترك )برجام( نوشت 
كه اين اقدام ترامپ نه تنها موجب محدوديت بيشتر 
فعاليت هاي هسته اي ايران نش��د، بلكه سبب شد تا 
سرعت توسعه برنامه هسته اي اين كشور در مقايسه با 
زماني كه تعهدات خود ذيل برجام را به طور كامل اجرا 

مي كرد، افزايش قابل توجهي پيدا كند.
اين نشريه در ادامه با اش��اره به اينكه »ايران برخالف 
پيش بين��ي منتقدان توافق هس��ته اي، همانطور كه 
آژانس بين المللي انرژي اتم��ي بارها تاييد كرده بود 
به تعهدات خود پايبند بود و دولت ترامپ نتوانس��ت 
حتي يك  مورد نقض توافق از س��وي اي��ران بيايد اما 
پس از خروج يك جانبه واشنگتن، تهران نيز به تدريج 
اجراي تعهدات هسته اي خود را كاهش داد؛ غني سازي 
اوراني��وم را افزايش داد، بازرس��ان بين الملل��ي را از 
دسترسي به فيلم هاي نظارتي محروم و سانتريفيوژهاي 
پيشرفته در تاسيسات خود نصب كرد. شيكاگو تريبون 
با تاكيد بر اينكه »اين چيزي نبود كه ترامپ وعده آن 
را داده بود « افزود: رييس جمهور ترامپ تنها سياستي 
را اتخاذ نكرد كه به شكست منجر مي شود، بلكه او مانع 
هرگونه اصالح توسط جانشين خود شد. در وهله اول، 
اقدام ترامپ باعث شد كه ايران از دستيابي به هرگونه 
توافقي با واشنگتن دلسرد شود و آنها از خود پرسيدند 
كه »چرا بايد با شرايط يك رييس جمهور موافقت كنيم، 
درحالي كه اين احتمال وجود دارد كه رييس جمهور 
بعدي آن را پاره كند؟«. در ادامه اين يادداش��ت آمده 
است: ترامپ همچنين راه ديگري براي جلوگيري از 
احياي توافق ايجاد كرد. يك س��ال پ��س از خروج او، 
دولت وي تصميم گرفت كه نام سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي ايران را در فهرست سازمان هاي تروريستي 
خارجي قرار دهد كه موجب اعمال تحريم هاي خاصي 
مي شود كه پيشتر براي گروه هاي غيردولتي طراحي 
شده بود. اين نش��ريه امريكايي همچنين نوشت: در 
حال حاضر اين، اصلي ترين مانع حصول توافق در وين 
است، چراكه تهران اصرار دارد نام سپاه پاسداران از اين 
فهرست حذف شود. اما دولت بايدن تاكنون تمايلي به 
لغو اين اقدام نش��ان نداده است. ظاهراً نمي خواهد به 
جمهوري خواهان اين فرص��ت را بدهد كه ادعا كنند 

او نسبت به تروريسم از خود نرمش نشان مي دهد.
ش��يكاگو تريبون تصريح كرد: اما جورج دبليو بوش 
)رييس جمهور اسبق امريكا( كه هرگز متهم به نرمش 
در قبال تروريسم نش��ده بود، سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي را به عنوان يك گروه تروريستي اعالم نكرد 
زيرا دليل قانع كننده اي براي اين كار وجود نداش��ت. 
همچنين در پايان اين يادداشت آمده است: جو بايدن 
نبايد اجازه دهد كه اين اختالف مانع از احياي توافقي 
شود كه از تبديل ش��دن يك دشمن قديمي به يك 

قدرت هسته اي جلوگيري مي كند.

نسخه اي براي كاهش تورم
يك كارش��ناس اقتصادي معتقد است كه اعتماد 
مردم نس��بت به كنترل تورم از بين رفته اس��ت و 
بايد عالوه بر تغيير سياست هاي اقتصادي، كنترل 
نقدينگي و افزايش درآمدهاي واقعي مردم، رابطه 
دولت و مردم نيز ترميم ش��ود. علي قنبري اظهار 
كرد: آمار دقيقي از توقف روند افزايشي تورم منتشر 
نشده است و در اين زمينه، صرفا كلي گويي مي شود. 
همچنين، نه بانك مركزي و نه مركز آمار اطالعاتي از 
اينكه چقدر دولت سيزدهم از ابتداي شروع فعاليت 
خود تاكنون در مهار تورم موفق بوده را منتشر نكرده 
است؛ بنابراين مردم توقف روند افزايشي تورم را حس 
نمي كنند و با توجه به افزايش قيمتي كه اخيرا در 
بازار كاالهاي اساسي، دالر، طال، خودرو و نظاير آن 
رخ داده، ن��رخ تورم از نرخ هاي اعالمي نيز بيش��تر 
به نظر مي رس��د.  وي با بيان اينك��ه ميزان اعتماد 
اجتماعي به كمترين حد خود رسيده است، افزود: 
براي كنترل تورم بايد سياست ها و زيرساخت هاي 
اقتصادي تغيير كند. عالوه بر اين، دولت بايد تمركز 
خود را بر كنترل نقدينگي، افزايش درآمد واقعي و 
گسترده كردن سفره مردم بگذارد. همچنين، بايد 
صادقانه با مردم درباره درآمدها صحبت شود. اينكه 
گفته مي شود درآمدها به خصوص درآمدهاي ارزي 
افزايش يافته است اما همچنان نرخ دالر، طال و ساير 
كاالها افزايش مي يابد، اعتماد مردم را از بين مي برد.

خانه هاي سازماني را معرفي كنيد
وزير امور اقتصادي و دارايي از كميس��يون اصل 90 
قانون اساس��ي مجلس شوراي اس��المي خواست، 
ب��ا اس��تفاده از ابزار ه��اي قانوني در اختي��ار خود، 
دس��تگاه هاي اجراي��ي را وادار نمايد ت��ا اطالعات 
خانه هاي س��ازماني خود را به اين وزارتخانه اظهار 
نمايند. سيد احسان خاندوزي كه در جلسه »بررسي 
نحوه اجراي ماده )8( قانون ساماندهي و حمايت از 
توليد و عرضه مسكن «، در محل كميسيون اصل 90 
قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه 
وزارت اقتصاد به رغم صراحت اين قانون، ابزار قانوني 
الزم براي الزام همكاري دستگاه هاي دولتي در اظهار 
فهرست و جزييات خانه هاي سازماني خود، در اختيار 
ندارد، اجراي موفق آن را در گرو همكاري و هماهنگي 
همه دس��تگاه ها، به ويژه وزارت راه و شهرس��ازي و 

سازمان ملي زمين و مسكن خواند.
وزير اقتصاد ضم��ن ارايه گزارش��ي از عملكرد اين 
وزارتخانه در شناسايي خانه هاي سازماني متعلق به 
دستگاه ها، با اشاره به راه اندازي سامانه جامع اموال 
 دستگاه هاي اجرايي )سادا( و اختصاص بخشي تحت 
عنوان »ساختمان هاي با كاربري خانه هاي سازماني« 
به همين منظور در اين سامانه، گفت: ما همچنين 
اقدام به راه اندازي سامانه سوت زني در سايت بازرسي 
وزارت اقتصاد به نشاني bazrasi.mefa.ir كرده 
و قابليتي را براي آحاد مردم، اعم از كارمندان دولت 
و افراد عادي حقوقي و حقيقي به وجود آورده ايم كه 
بتوانند اطالعات مربوط ب��ه امالك دولت )از جمله 
خانه هاي سازماني( را اعالم كنند و يكهزارم قيمت 

آن را پاداش بگيرند.
وي با يادآوري اينكه اجراي ماده )8( قانون ساماندهي 
و حمايت از توليد و عرضه مس��كن، عماًل منوط به 
همكاري و خوداظهاري دستگاه هاي دولتي است، 
يكي از خالء هاي اجرايي اين قانون را اين موضوع اعالم 
كرد كه اگر دستگاهي، اطالعات خود را اظهار نكرد، 
وزارت اقتصاد چكار مي تواند انجام دهد؟ خاندوزي 
در همين راستا از رييس كميسيون اصل 90 مجلس 
ش��وراي اسالمي خواس��ت، با اس��تفاده از ابزار ها و 
قدرت قانوني اين كميسيون، از دستگاه هاي اجرايي 
بخواهد، اطالعات مربوط به خانه هاي سازماني اعالم 
نشده خود را در اختيار وزارت اقتصاد قرار دهند. وي 
گفت: در صورت تكميل اطالعات مربوط به خانه هاي 
س��ازماني مذكور، وزارت اقتصاد تيمي تمام وقت را 
جهت فروش خانه هاي سازماني دستگاه هاي دولتي، 
مطابق قان��ون، اختصاص خواه��د داد. اين گزارش 
حاكي است، پس از بحث و بررسي هاي به عمل آمده 
در اين جلسه و پس از اس��تماع گزارش وزارت راه و 
شهر سازي در اجراي ماده واحده مذكور، به پيشنهاد 
»حس��ن ش��جاعي علي آبادي« رييس كميسيون 
اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي مقرر 
شد، كارگروهي با هماهنگي و زيرنظر وزراي »امور 
اقتصادي و داريي« و »راه و شهر سازي« و با عضويت 
اعضاي ناظر كميسيون مذكور جهت نحوه هماهنگي 
و انج��ام اقدامات الزم ب��راي شناس��ايي، فروش و 
بازگشت وجوه به دستگاه هاي مربوطه تشكيل شود.

وي همچنين ق��ول داد از همه توان قانوني نظارتي 
اين كميسيون جهت الزام دستگاه هاي دولتي براي 

همكاري با اين دو وزارتخانه استفاده نمايد.
به موجب قانون ماده )8( قانون ساماندهي و حمايت 
از توليد و عرضه مسكن، كليه وزارتخانه ها، موسسات 
دولتي و ش��ركت هاي دولتي، بانك ها، شركت هاي 
بيمه و موسس��ات اعتباري و همچني��ن نيروهاي 
مسلح )به اذن مقام معظم رهبري( موظفند، نسبت 
به فروش خانه هاي سازماني در مالكيت خود از طريق 
مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه 
با درخواست خزانه داري كل از سوي بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران افتتاح مي گ��ردد، واريز 
نمايند تا معادل صد در صد آن در بودجه س��نواتي 
منظور به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري 
عرضه خانه هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر 
الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، 
به مصرف برسد. بنابر اين قانون، چنانچه اطالعات 
دستگاه هاي اجرايي مش��مول، ظرف مهلت مقرر 
ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف 
است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير 
دستگاه هاي ذي ربط، نسبت به استخراج اطالعات 
مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به 

فروش خانه هاي سازماني نمايد.

كسي از آينده ارز 4200 توماني خبر ندارد

گمانه زني جديد از جابه جايي در تيم اقتصادي

فرار دولت از تصميم هاي سخت

پيش نياز اصلي اصالح تامين اجتماعي

پايان رضايي  دردولت رييسي؟

توافق چند مرحله اي و مساله پساتوافق

رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي طي 
يادداشتي به بررسي سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
ابالغي مقام معظم رهب��ري پرداخت. به گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، متن يادداشت 

بابك نگاهداري به شرح زير است: 
»نظام تامين اجتماعي در هر جامعه به طور كلي در جهت 
تحقق اهدافي از قبيل برقراري عدالت اجتماعي، مديريت 
ريسك هاي اجتماعي، رفع تبعيض ميان شهروندان و 
برقراري نظم اجتماعي، تقويت انس��جام و همبستگي 
اجتماعي است. در اين راستا به منظور تعيين نقشه راه 
جامع و كالن سياس��ت گذاري در ح��وزه رفاه و تامين 
اجتماعي كشور، سياس��ت هاي كلي تامين اجتماعي 
در تاريخ 21 فروردين 1401 در قالب 9 بند توسط مقام 
معظم رهبري ابالغ شده است. اين سياست كلي با استناد 
به اصول سوم، بيست ويكم، بيست وهشتم، بيست ونهم، 
س��ي ويكم و چهل وسوم قانون اساس��ي در پي تحقق 
آرمان هاي انقالب اسالمي در راستاي حمايت از اقشار 

و گروه هاي محروم و آسيب پذير، كاهش نابرابري هاي 
اجتماعي و تبعيض هاي ناروا است. مرور سياست هاي 
كلي تامين اجتماعي حاكي از آن است كه اين سياست 
بر نظريه سياس��تي »نظام تامين اجتماعي چنداليه« 
استوار اس��ت و به مهم ترين مسائل و چالش هاي نظام 
حكمراني رفاه اجتماعي همچون استقرار نظام جامع 
چنداليه و فراگير تامين اجتماعي، استقرار پايگاه هاي 
اطالعاتي دقيق به منظور شناسايي جامعه هدف، رفع 
موازي كاري كاركردي و توازي نهادي ميان دستگاه هاي 
رفاهي، رعايت عدالت اجتماعي از طريق پايدارس��ازي 
صندوق هاي بيمه اي و اصالح قوانين، اليه بندي فعال 
ارايه خدم��ات اجتماعي به منظور رفع فق��ر، مبارزه با 
آسيب هاي اجتماعي و جلوگيري از بروز تبعيض هاي 
ناروا، تاكيد بر مش��اركت آحاد جامعه از طريق استقرار 
نظام ملي احس��ان و نيك��وكاري و ايج��اد پيوند ميان 
ظرفيت هاي مردمي و دستگاه ها و تاكيد بر لزوم تهيه 
پيوست تأمين اجتماعي براي طرح ها و برنامه هاي كالن 

كشور، اشاره دارد.
تحق��ق اهداف سياس��ت هاي كلي تأمي��ن اجتماعي 
كه »ب��ه منظور جامعي��ت دادن و انسجام بخش��ي به 
تالش ه��اي نظام و ايجاد جهش« ابالغ ش��ده اس��ت، 
»مستلزم تغييرات اساسي در قوانين و مقررات جاري 
و تالش هاي جدي در اين عرصه اس��ت«. در اين مسير 
چالش هاي��ي پيش روي اج��راي اين سياس��ت ها در 
سطوح چهارگانه سياست گذاري اجتماعي شامل نظريه 
سياستي روشن، تدوين قانون معطوف به اجراي نظريه، 
ايجاد و يكپارچه سازي ساختارهاي چابك با ماموريت 
مشخص و كاربست ابزارهاي سياستي كارآمد، وجود 
دارد كه چرخه حكمراني رفاهي در كشور را دچار اختالل 
نموده است. در نظام سياست گذاري هر عمل و كرداري 
واجد معنايي است كه ضرورتاً بايستي در زمان خود اجرا 
ش��ود تا بتواند روندها و چرخه ها را به حركت در بياورد؛ 
در غي��ر اين صورت »ناهمزماني سياس��ت گذاري« نه 
تنها باعث كاهش اثربخشي فعاليت ها خواهد شد، بلكه 

ممكن است خنثي سازي اقدامات و هزينه فرصت را در 
پي داشته باشد. اين موضوع در چند حالت رخ مي دهد، 
نخست آنكه زماني كه برنامه فاقد يك نظريه سياستي 
مشخص و روشن باشد و مجموعه اي از احكام عملياتي 
بدون وجود رويكرد واحد را در بر گيرد. دوم آنكه زماني 
كه برنامه بر نظريه هاي سياستي متعارضي مانند تركيب 
رويكردهاي ليبرال و دولت رفاهي، متكي شده باشد و 
سوم آنكه زماني كه برنامه بر نظريه سياستي مشخص 
استوار اس��ت؛ اما نظام حكمراني از قابليت هاي الزم در 
كاربست ابزارهاي سياستي برخوردار نيست. بارزترين 
نظريه سياستي موجود در نظام رفاهي كشور، نظريه نظام 
تامين اجتماعي چنداليه است كه از سال 1۳8۳ در قالب 
قانون »ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي« كشور 
وارد ادبيات حكمراني اين حوزه شده است و همچنين در 
برنامه هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تاكيد قرار 
گرفته است؛ اما با اين حال تاكنون ابزارهاي سياستي الزم 
براي اجراي اين نظريه سياستي به كار گرفته نشده است. 

روز گذشته پايگاه اطالع رساني هيات دولت در خبري 
از تغيير در كميسيون اقتصادي دولت خبر داد. خبري 
كه گمانه زني هايي را از تغييرات بزرگتر در تيم اقتصادي 
دولت به وجود آورد. در اين خبر آمده بود: هيات وزيران 
در جلس��ه م��ورخ 7 فروردين 1401، به اس��تناد اصل 
)1۳8( قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
كرد، معاون��ان اجراي��ي و اقتص��ادي رييس جمهور از 
تركيب كميس��يون اقتصاد دولت موضوع بند )1( ماده 
)۶( اصالحي آيين نامه داخلي هيات دولت، حذف شوند. 
بر اين اساس محس��ن رضايي و سيدصولت مرتضوي، 
معاون��ان اقتصادي و اجراي��ي رييس جمهور از تركيب 
كميس��يون اقتصاد دولت حذف ش��دند. هرچند چند 
ساعت بعد اين خبر از سايت دولت حذف شد اما اظهارات 
سخنگوي دولت نشان از قطعي بودن اين تغييرات داشت. 
بهادري جهرمي در صفحه شخصي خود نوشت: تغيير 

در تركيب كميس��يون اقتصادي بنا به درخواست خود 
اين اعضا به دليل اشتغاالت متعدد و عدم امكان حضور 
ايشان در جلسات كميسيون، در جلسه دولت مصوب شد 
تا حد نصاب قانوني تشكيل جلسات كميسيون رعايت 
گردد. چنين تغييراتي عادي بوده و قبال نيز سابقه داشته 
است. صحبت از عادي بودن اين تغييرات در حالي مطرح 
ش��ده كه پيش از اين گمانه زني هاي��ي درباره اختالف 
در تيم اقتصادي دولت مطرح ش��ده بود و بي عملي در 
برخ��ي حوزه هاي كالن به اين ش��ايعات دامن زده بود. 
محسن رضايي از تنها رقباي اصولگراي رييسي بود كه 
در انتخابات باقي ماند و انصراف نداد.  در ش��رايطي كه 
نامزدهاي اصولگراي كنار رفته به نفع رييسي سمت هاي 
جدي��دي در دولت و ش��هرداري گرفت��ه بودند به نظر 
مي رسيد رضايي از قاعده مستثني باشد اما رييس جمهور 
براي او حكم معاونت اقتص��ادي را زد.  در ماه هاي بعد با 

وجود آنكه به نظر مي رسيد نقش رضايي در تصميمات 
اقتصادي دولت پررنگ باش��د اما او فقط در آذر ماه سال 
گذشته خبر از تغيير در پرداخت يارانه ها داده بود كه اين 
موضوع نيز بالفاصله از سوي ديگر مردان دولت تكذيب 
شد. در ماه هاي گذشته هيچ خبري از معاون اقتصادي 
رييس جمهور نبود تا اينكه خبر رسيد در روزهاي پاياني 
فروردين او به دليل كسالت در بيمارستان بستري شده 
اس��ت. وي كه به علت مشكالت تنفسي و ضعف شديد 
جسماني به بيمارستان منتقل شده بود، بعد از دو روز از 
بيمارستان مرخص شد. هرچند سخنگوي دولت از اين 
گفته كه اين تغيير به خواست خود اين افراد بوده اما برخي 
منابع غيررسمي تسهيل در فرآيند بررسي لوايح دولت 
را يكي از داليل اين تصميم اعالم كرده اند. كميس��يون 
اقتص��ادي دولت، يكي از 7 كميس��يون تخصصي ذيل 
دبيري هيات دولت است كه وظيفه دارد لوايح اقتصادي 

را براي ارايه به هيات دولت آماده سازي كند. با وجود آنكه 
فعال اعالم شده در تيم اقتصادي دولت هيچ تغييري ايجاد 
نش��ده و معاون اقتصادي رييس جمهور همچنان عضو 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا خواهد بود اما با توجه به صحبت هايي 
كه از اختالف نظر ميان تيم اقتصادي دولت منتشر شده 
بود ش��ايد اين تصميم گامي در راس��تاي كاهش نقش 
محس��ن رضايي در تصميمات اقتصادي دولت باش��د. 
دولت رييسي در ماه هاي گذشته نه در حوزه يارانه ها، نه 
در رابطه با ارز 4200 توماني و نه در ابالغ سياس��ت هاي 
كالن اقتصادي پيشرفتي نداشته و منتقدان اين شرايط 
را بي عملي تشبيه مي كنند كه اختالف نظر ميان اعضاي 
مختلف دولت باعث رس��يدن به اين شرايط شده است. 
موضوعي كه شايد تغيير در تركيب كميسيون اقتصادي، 

گامي جديد براي عبور از آن باشد.

 تحريم ها را براي تداوم گفت وگوها ضروري مي داند، ايران 
نيز تالش مي كند تا دايره فعاليت ه��اي مرتبط با دانش 
هس��ته اي خود را ارتقا دهد و گزاره ه��اي افزونتري را به 
نفع خ��ود در توافقنامه ثبت كند. از نظر محدوده فعاليت 
هس��ته اي ايران در حوزه غني س��ازي و انباشت اورانيوم 
غني شده، احتماال اجازه پيدا خواهد كرد كه غني سازي 
را تا محدوده 5درصد ارتقا دهد كه به نسبت قبل افزايش 
نسبي در اين حوزه است. امريكا هم در گام نخست اجازه 
خواهد داد دارايي هاي مسدودي ايران در ساير كشورها، 
عودت داده ش��ودو در مرحله بعد زمينه ورود ايران به بازار 
نفت فراهم مي شود. از سوي ديگر در حوزه تكنولوژي مورد 
استفاده ايران نيز چانه زني هايي انجام شده است تا ايران از 
سانتريفيوژ هاي نسل جديد تر استفاده كند، ضمن اينكه 
در بخش انباركردن اورانيوم غني شده نيز توافقاتي انجام 

شده است. مجموعه اين موارد بخشي از مطالباتي است كه 
اياالت متحده خواس��تار دستيابي به آن است. به هر حال 
بايدن در حوزه سياست خارجي هنوز نتوانسته، دستاورد 
قابل توجهي از خ��ود ثبت كند. احياي برجام اين فرصت 
را براي بايدن ايجاد مي كند تا در آستانه انتخابات كنگره، 
برگ بنده اي را به زعم خود رو كند. ايران اما خواستار بهبود 
وضعيت تحريم هاي اقتصادي است و تا زماني كه تضامين 
الزم براي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي اش ارايه نشود، 
پاي هيچ برگه توافقي را امضا نخواهد كرد. براي حل اين 
تناقضات به نظر مي رسد دو طرف پذيرفته اند كه تفاهم را 
به صورت چند مرحله اي دنبال كنند. يعني ايران به صورت 
گام به گام بازگشت به تعهدات هسته اي خود را محقق كند 
و در نقط��ه مقابل، اياالت متحده نيز روند لغو تحريم هاي 
هس��ته اي را به ص��ورت چند مرحله اي انج��ام دهد. اين 

محتمل ترين گزاره اي است كه از منظر تحليلي براي تشريح 
وضعيت موجود مي تواند به كار گرفته شود. دراين ميان يكي 
از پرسش هايي كه در محافل كارشناسي كشور پيرامون 
دورنماي مذاكرات وجود دارد، مرحله پس��اتوافق است. 
موضوعي كه وزير امور خارجه ايران در اجالس داووس نيز 
به آن اشاره كرد. بسياري مي خواهند بدانند، آيا امكان تداوم 
گفت وگوها ميان ايران و كشورهاي 1+4 و امريكا بر سر ساير 
مسائل وجود دارد يا خير؟ اين گزاره با توجه به نحوه مواجهه 
امريكا با مقوله رفع تحريم ها، بسياري جدي است. به نظر 
مي رسد، مقاومت امريكا براي لغو مرحله به مرحله تحريم ها 
برآمده از اين راهبرد كلي است كه اياالت متحده مايل است، 
بعد از احياي برجام، زنجيره گفت وگوها را همچنان استمرار 
بخشيده و پيرامون ساير موضوعات منطقه اي، موشكي 
و... با ايران گفت وگو )حتي به صورت غيرمستقيم( كند. 

هرچند ش��ايد بتوان گفت وگو در خصوص برخي مسائل 
از جمله مس��ائل منطقه اي را متصور شد، اما در خصوص 
توان موش��كي و مسائل مرتبط با حقوق بشر، ايران هرگز 
محدوديت هاي مورد نظر غرب را به رسميت نمي شناسد. 
تنها ممكن اس��ت در خصوص تب��ادل زندانيان دو طرف 
اقداماتي را صورت دهند و قدم هايي را در اين زمينه بردارند. 
اما بايد توجه داش��ت، هيچ توافقي در صحنه مناس��بات 
بين المللي وجود ندارد كه بتوان در خصوص استمرار آن 
تضامين بلندمدت صادر كرد.تنها منافع ملي كش��ورها 
اس��ت كه مي تواند زيربناي تداوم توافقات و گفت وگوها 
تلقي ش��ود. بنابراين براي تحليل چشم انداز آينده توافق 
ايران با طرف هاي مقابل بايد منتظر تحوالت آتي در نظام 
بين الملل، شرايط سياسي داخلي كشورها و نهايتا ميزان 

پايبندي هر كدام از طرف ها به مفاد توافق باشيم.
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خطر فاجعه در ماريوپل

در هشت هفته گذش��ته، نه تنها قانون بين المللي 
انساني ناديده گرفته شده، بلكه كنار گذاشته شده 
است.« دفتر او اعالم كرد كه نيروهاي روسيه مناطق 
پرجمعيت را »بمباران« كرده، غيرنظاميان را كشته 
و بيمارس��تان ها، مدارس و ديگر زيرساخت هاي 
غيرنظامي را تخريب كرده اند. باچله همچنين افزود: 
به  نظر مي رس��د كه نيروهاي اوكراين در شرق اين 
كشور از س��الح هايي با تاثيرات »گسترده و كور« 
اس��تفاده كرده اند. باچله گفت مقياس اعدام هاي 
بدون محاكمه غيرنظاميان روسيه در مناطقي كه 
سابقا تحت تصرف مس��كو بود، در حال مشخص 
شدن است. در نهم آوريل، كاركنان دفتر حقوق بشر 
سازمان ملل در سفر به شهر بوچا، قتل غيرقانوني 
حدود ۵۰ تن را - ازجمله اعدام بدون دادگاه - ثبت 
كردند. اين هيات همچنين بيش از ۳۰۰ مورد اتهام 
مبني بر كشتن غيرنظاميان در شهرهايي كه روسيه 
سابقا آنها را تحت تصرف خود داشته، دريافت كرده 
است. اين دفتر همچنين اعالم كرد كه تا كنون ۱۱۴ 
حمله به مكان هاي درماني را به ثبت رسانده است. 
مقامات روس اما اتهام قتل غيرنظاميان را رد كرده و 

اوكراين را به صحنه سازي متهم كرده اند. 

  استفاده از ابزارهاي اقتصادي در نبرد
همزمان با افزايش تنش ها در اوكراين، روسيه تالش 
مي كند تا از ابزرهاي اقتصادي اش براي فشار بيشتر 
به اوكراين و حاميان غربي اش بهره ببرد. مهم ترين 
ابزار اقتصادي روسيه كه تالش مي كند از آن عليه 
اروپا و اوكراي��ن بهره ببرد، وابس��تگي اروپا به گاز 
روسيه است كه قطع كردن آن، اثرات خسارت باري 
بر اقتصاد اروپا ب��ه جاي مي گذارد. ديروز، مدودف، 
معاون ش��وراي امنيت ملي روس��يه كه زماني هم 
نخس��ت وزير و رييس جمهوري روسيه بود، اعالم 
كرد كه اروپا بدون گاز روس��يه حتي يك هفته هم 
دوام نمي آورد. روز جمعه بود كه كميس��يون اروپا 
گفت، شركت هاي اتحاديه اروپا احتماال بتوانند بدون 
گرفتار شدن در تحريم هاي اين نهاد عليه مسكو، 
حسابي در گازپروم بنك براي پرداخت هزينه گاز 
روسيه با استفاده از ش��رايط پرداخت جديدي كه 
مسكو ايجاد كرده است، باز كنند. در همين رابطه 
ديميتري مدودف، معاون شوراي امنيت ملي روسيه 
در كانال تلگرام خود نوش��ت: ما ارزش سازگاري و 
يكپارچگي شركاي اروپايي مان را ارزيابي مي كنيم. 
به خصوص با توجه به اين واقعيت كه طبق داده هاي 
اخير صندوق بين المللي پول، اروپا قادر نخواهد بود 
تا بيشتر از شش ماه بدون گاز ما دوام آورند كه البته 
در واقع اين امر يك هفته هم نخواهد بود. ديميتري 
مدودف قبال تحريم ه��اي غيرقانوني غرب را مايه 
تخريب نظام حقوق بين المللي دانسته بود. مدودف 
گفته بود: اقدامات بي سابقه كنوني از نظر وسعت، 
گستردگي و درجه بدبيني و اعمال نفوذ غيرقانوني 
باعث فروپاشي بيشتر همه نهادهاي بين المللي، از 
جمله مهم ترين آنها سازمان ملل و بي اعتنايي كامل 

به هنجارهاي حقوق بين الملل خواهد شد.

  اوكراين آغاز نبرد در اروپاست
»حمله به اوكراين پازلي از مجموعه برنامه هايي 
است كه روسيه براي حمله به ساير كشورها در نظر 
دارد.« اين عبارات نقل به مضمون اظهاراتي است 
كه زلنسكي، رييس جمهوري اوكراين در واكنش 
به اظهارات يك ژنرال روس كه گفته بود خواستار 
كنترل كامل بر جنوب اوكراين است، بيان كرده 
اس��ت. به گزارش رويترز، »ولوديمير زلنسكي« 
رييس جمهوري اوكراين در سخناني گفت: تمام 
كشورهايي كه مثل ما به پيروزي زندگي بر مرگ 
باور دارند، بايد در كنار ما مبارزه كنند. آنها بايد به 
ما كمك كنند چون ما در خط مقدم هستيم. و بعد 
چه كسي خواهد بود؟اظهارات زلنسكي واكنشي 
به سخنان رستم مينكايف است. اين ژنرال ارشد 
ارتش روس��يه در س��خناني كه خبرگزاري هاي 
دولتي روسيه منتشر كردند، گفت كه هدف اين 
كش��ور از حمله به اوكراين تصرف كامل جنوب و 
باز كردن مسيري زميني به منطقه جدايي طلب 
ترنسنيس��تريا در مولداوي اس��ت. ژنرال رستم 
مينكايف تاكيد كرد كه »روسيه به دنبال كنترل 
كام��ل جنوب در كنار ش��رق و منطق��ه دونباس 
اوكراين اس��ت.« وزارت دف��اع اوكراين در پيامي 
توييتري گفت كه اظهارات مينكايف نشان مي دهد 
»روسيه ديگر نياتش را پنهان نمي كند.« در بيانيه 
اين وزارتخانه آمده است: مسكو اكنون اذعان دارد 
كه هدف »فاز دوم« اين جنگ پيروزي بر نازي هاي 
افس��انه اي نيس��ت، بلكه اشغال ش��رق و جنوب 
اوكراين است. امپرياليسم، همان طور كه هست. 
به دنبال اظهارات اين ژنرال روس��ي، وزارت امور 
خارجه مولداوي، سفير مسكو را براي ابراز »نگراني 
عميق« خود درباره سخنان اين نظامي عالي رتبه 
كه گفته ب��ود جمعيت روس زبان اين كش��ور در 
معرض سركوب قرار دارند، احضار كرد. در همين 
حال س��خنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت كه 
واش��نگتن قاطعانه از حاكميت مولداوي حمايت 
مي كن��د. در همين ح��ال ديميتري پس��كوف، 
س��خنگوي كرملين از اظهارنظر درباره اينكه آيا 
روسيه اهداف عملياتي خودش را گسترش داده 
است يا خير و اينكه مسكو آينده سياسي جنوب 

اوكراين را چطور مي بيند، امتناع كرد.

مقابله هوشمند با خروج سرمايه 
از كشور يك ضرورت است

 در حوزه خروج سرمايه بايد 
به سمت مقابله هوشمند 
حركت كنيم و بستري را 
ايجاد كنيم كه مردم در آن 
فضا مبادله رسمي داشته 
باش��ند و بتوانيم كارهاي 
غيرقانوني را شناس��ايي 
كنيم. در سال هاي گذشته 
يكي از مسائل اقتصاد ايران 
به ويژه در حوزه نظام ارزي، 
بحث خروج سرمايه بوده است، سال هاي متمادي 
است كه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز تصويب شده 
ولي زيرساخت و سازوكار الزم براي شناسايي قاچاق 
ارز و كنترل و مقابله با آن چندان وجود نداشت. اين 
در حالي بود كه تكالي��ف قانوني زيادي هم در اين 
زمينه داشتيم. در حال حاضر با ابالغ قانون جديد، 
يك بستر مناسبي براي مساله مبارزه با قاچاق ارز 
ش��كل گرفته اس��ت. در حقيقت به لحاظ قانوني، 
ظرفيت خيلي خوبي وجود دارد. منتهي بايد توجه 
كنيم كه مبادي خ��روج ارز در حوزه هاي مختلف 
را شناس��ايي و كنترل كنيم. مث��ال يكي از مبادي 
اين اس��ت كه در بحث مقررات صادرات و واردات، 
متاس��فانه اصالحات جدي صورت نگرفته است و 
در مبادي رس��مي نيز مشكالت و مسائلي را داريم 
كه براي رفع آن بايد تدبيري انديشيد. اين قانون، 
در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه 
مبادالت ارزي؛ مساله كيف پول، كريپتوكارنسي ها و 
تحوالت در حوزه رمزارزها، يك قانون حداقلي است. 
يعني آن چيزي كه ما براي كنترل خروج سرمايه از 
كشور نياز داريم، خيلي فراتر از اين قانون است و آن 
شايد برمي گردد به نحوه مواجهه سياست گذار كه 
بايد تغيير كند؛ به بيان ديگر يعني ما از آن فضايي كه 
از ممنوعيت قاچاق مي گفتيم، بايد به سمت مقابله 
هوشمند حركت كنيم. يعني يك بستري را ايجاد 
كنيم كه مردم در آن فضا مبادله رسمي داشته باشند 
و در آن فضا بتوانيم كارهاي غيرقانوني را شناسايي 
كنيم و متوجه شويم كه اقالم عمده خروج سرمايه 
در كجا اتف��اق مي افتد. اصالحيه قان��ون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، گام موثري است براي اينكه بتوانيم 
چارچوب هاي قانوني را كامل كنيم، به لحاظ قانوني 
وقتي مي خواهيم با كسي برخورد كنيم، اگر قانوني 
نداشته باشيم نمي توانيم برخوردي كنيم در نتيجه 
اين قانون مفيد است. در سال هاي گذشته مساله 
سياست پولي در كشورمان مورد غفلت قرار گرفته 
است، يعني بسته پولي سياست گذاري در كشورمان 
در كنار الزامات خاص خودش، از جمله اس��تقالل 
مناسب از دولت و شبكه بانكي و از ساير كانال هايي 
كه بر روي سياست پولي اثر مي گذارد، هنوز كامل 
نشده اس��ت. اميدوارم بسته سياست پولي كه يك 
بخش��ي از آن به اصالحات نه��ادي و قانوني و يك 
بخش��ي از آن به اصالح رويه سياست گذاري ارزي 
و يك بخش��ي نيز به پياده س��ازي چارچوب نوين 
سياس��ت پولي در بانك مركزي بر مي گردد، همه 
اينها در كنار هم مي تواند يك بسته اي را ارايه دهد 

تا ما بتوانيم حفظ ارزش پول ملي را محقق كنيم.

ادامه از صفحه اول| متاس��فانه در دهه دوم انقالب به 
بعد نه تنها قدر اين تصميم راهبردي شناخته نشد بلكه 

به آن پشت كردند.

  تجربه منحصربه فرد تصمي�م انقالبيون براي 
كاهش توليد نفت

وي افزود: فقط در تجربه شوك دوم نفتي كه از سال ۱۳۵8 
رخ داد هيچ يك از عوارض نفرين منابع و بيماري هلندي 
در اقتصاد ايران ظاهر نش��ده اس��ت به خاطر اينكه نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور در ابتداي انقالب با اتكا 
به علم محوري و برنامه محوري خارق العاده آيت اهلل شهيد 
دكتر بهشتي، استاد فقيد ميرمصطفي عالي نسب، شهيد 
رجايي و بعدا مهندس موسوي با اين قضيه برخورد شد. 
يكي از افتخارآميزترين مصوبه هاي شوراي انقالب پس از 
پيروزي اين بود كه در حالي كه در قله رونق اقتصادي دوره 
پهلوي يعني سال ۱۳۵6 تا پيش از آغاز اعتصاب سراسري 
در صنعت نفت ايران كه اقتصاد ايران با صدور روزانه چهار 
ميليون بش��كه نفت خام اداره مي شد، با تصويب شوراي 
انقالب ميزان توليد نفت خام براي اداره نظام ملي از ۱۳۵8 
به هشتصد هزار بشكه در روز كاهش پيدا كرد. اين يكي 
از برجسته ترين مظاهر وفاي به عهد امثال امام، مطهري، 
بهش��تي، طالقاني، باهنر، موس��وي اردبيلي، هاشمي و 

آيت اهلل خامنه اي بوده است. آيا مردم ما اين را مي دانند؟
مومني در ادامه بيان ك��رد: از روزي كه اين وفاي به عهد 
سست شده ما شاهد پارگي ها و گرفتاري هاي روزافزون 
هستيم. متاسفانه اعتياد به رانت و خام فروشي درحال خفه 
كردن نظام اقتصادي-اجتماعي ما است. جاي چنين بحث 
سترگي در سند برنامه ميان مدت هفتم است و با نهايت 
خضوع همه دلسوزان كش��ور را دعوت مي كنم كه براي 
زمينه  سازي بازنگري در مس��اله خام فروشي نفت محور 
همكاري كنند. عبور از خام فروشي نفت محور به معناي 
پشت كردن به منافع رباخوارها، دالل ها و واردات چي ها 
اس��ت بنابراين يك اراده جدي و يك بلوغ س��طح باال در 
ساختار قدرت همانند اراده اعضاي شوراي عالي انقالب در 
سال ۵7 و ۵8 بايد وجود داشته باشد. هم اكنون شيوه هاي 
ورود نفت به نظام مالي كش��ور، چه از نظر ريالي و چه از 
نظر ارزي به گونه اي دس��تكاري شده است كه فقط افراد 
حرفه اي مي توانند فريب نخورند. بخش اعظم داده هايي 
كه درباره ميزان اتكا به نفت در محافل رسمي ما مي شود 
در چارچوب بازي خوردن از اين مطامع پنهان كارانه تدوين 
شده است.  مومني افزود: آنهايي كه به رانت وصل هستند 
شعار محوري شان براي اداره جامعه تفرقه اندازي است و 
به كشمكش هاي قومي، نژادي و زباني دامن مي زنند كه 
از دل آن توجيهاتي براي س��يطره نظاميان در بازارهاي 
سياست و اقتصاد پديدار مي شود. مهلك ترين اثر مناسبات 
رانتي ، اثر نوسازي ظاهري است. يعني همه چيز را برخورد 
ش��كلي و بي اعتنايي ب��ه كاركردها متزل��زل مي كنند. 
من مي خواهم هش��دار بدهم كه اين رويك��رد صوري و 
ظاهرگرايانه و اينكه اسم دانايي محوري را به محملي براي 
توزيع رانت تبديل مي كنند، بيشتر از همه جا ممكن است 
در عرضه نفت بروز پيدا كند. مناس��بات رانت محور خام 
فروش��ي متكي به نفت، از طريق سه سازوكار روي دولت 
تاثير مي گذارد. متاسفانه در كشور ما وجوه غير مستقيم 
آن از طريق مافياي رسانه اي خيلي سنگين تر است. من 
از نهادهاي نظارتي مي خواهم يك بازنگري بنيادي روي 

طرز كار صدا و سيما مبذول كنند.
وي افزود: وابستگي به منابع طبيعي روي دولت از طريق 
آلوده كردن آنها به فساد، سفله گزيني و سقوط پاسخگويي 
اثر گذار خواهد بود. چرا آن كسي كه حرف هاي عجيبي 
راجع به اش��تغال زايي مي زند و آن فردي كه حرف هاي 
عجيب ت��ري راجع به اهتم��ام به افزايش ات��كا به صدور 
نفت مي زند م��ورد مواخذه قرار نمي گي��رد؟ اين ماجرا 
يعني آس��يب پذير كردن بدنه حكومت به فساد از طريق 
سياس��ت هاي تورم زا و دامن زدن مناسبات رانتي يعني 
كوتوله پروري به جاي شايس��ته گزيني ك��ه نمونه هاي 
غم انگيز آن قابل مشاهده است. قباحت عدم پاسخگويي 
هم به اندازه اي ريخته ش��ده كه مقام هاي مسوول ما در 
حيطه هاي كليدي مي گويند ما با خارجي ها قرارداد بستيم 

و صالح نمي دانيم درباره آن حرفي بزنيم!

  جمعيت حاشيه نشين كشور در حال عبور از مرز 
يك چهارم كل جمعيت است! 

مومني با تاكيد بر اينكه سياس��ت هاي ظاهر سازانه روي 
اندازه رشد تمركز مي كند، بيان كرد: بحث درباره كيفيت 
رشد را به حاشيه مي رانند و نسبت به فقرزايي سياست ها 
حساسيت زدايي مي كنند. آيا اينكه جمعيت حاشيه نشين 
كشور در حال عبور از مرز يك چهارم كل جمعيت است 
نبايد شما را حس��اس كند؟ اينكه نهاد پژوهشي تامين 
اجتماعي به صراحت گزارش منتشر مي كند و مي گويد 
در س��ه س��اله منتهي به پايان دهه 9۰ براي اولين  بار در 
تاريخ اقتصادي ۵۰ س��اله اخير ايران، تعداد فقراي ايران 
دو برابر افزايش پيدا كرده نبايد يك هوشمندي بايسته 
و مناسبي را در تصميم گيران ايجاد كند؟ اگر مي خواهيد 
برنامه اي براي خروج از اين تله فسادهاي مشروعيت سوز 
و ضدتوس��عه اي تدارك ببينيد بايد صورت  هزينه اي كه 
اين نظام رانتي براي كشور مي سازد را به با حكومتگران 
در ميان بگذاريد؛ سطح دانايي هاي مردم و ذينفعان را هم 
باال ببريد و فريب هاي رانت جويان را هم افشا بكنيد. اگر 
خواستيد در برنامه ميان مدت خود برنامه  اي توليد محور 
و دانايي محور در دستور كار قرار بدهيد روي آسيب ناشي 

از مناسبات رانتي حساسيت ايجاد كنيد.
وي افزود: عارضه اول اين اس��ت كه رشد اقتصادي كند، 
نوس��اني و بي كيفيت مي ش��ود؛ سپس ش��اخص هاي 
اجتماعي سقوط مي كند. تحت عنوان امور رفاه اجتماعي 
در بودجه اي��ران مناب��ع قابل اعتناي��ي تخصيص پيدا 
مي كند ولي اين منابع مي تواند به صورت فريبكارانه براي 

حساسيت زدايي از نظام تصميم گيري اساسي كشور به 
كار گرفته شود. در ظاهر سهم امور رفاه اجتماعي از بودجه 
عمومي در ايران باالي ۳۰ درصد اس��ت اما توجه داشته 
باشيد كه يك چيزي حدود 7۵ درصد منابعي كه تحت 
اين عنوان تخصيص پيدا مي كند در اختيار صندوق هاي 
ورشكسته قرار مي گيرد و طنز تلخ ماجرا در اين است كه 
كل جمعيت اين صندوق هاي ورشكسته چيزي حدود 8.۵ 
درصد جمعيت كشور را پوشش مي دهد. عارضه بعدي، 
فس��اد باالتر از ميانگين جهاني فساد است. طي سه دهه 
گذش��ته بدون استثنا ما هميشه در نيمه اول فاسدترين 
كشورهاي جهان قرار داشتيم و البته در دوره احمدي نژاد 
يك سقوط وحشتناكي به سمت پايين ترين قسمت هاي 
ربع چهارم فاسدترين كشورهاي دنيا را هم تجربه كرديم و 
عاليم نگران كننده اي در بازگشت به اين مناسبات در اواخر 
دولت روحاني و اوايل دولت فعلي هم مش��اهده مي شود. 
گسترش و تعميق فرهنگ رانت جويي، حاكميت ضعيف 
قانون، كيفيت ضعيف، افزايش تنش در مناسبات داخلي 
بين جمعيت و بين كشوري، آسيب هاي محيط  زيستي 
ويرانگر، سطوح باالي فقر، نابرابري و بيكاري، موانع پرشمار 
در برابر ارتقاي كيفيت بنيه توليدي و... از جمله عوارض 
ياد شده هستند. بنابراين اگر كسي در اين كشور ادعا كرد 
كه من س��هم نفت را در اقتصاد كاهش داده ام بايد با اين 
شاقول ها، ادعاهايش را سنجيد. اين اقتصاددان در بخش 
ديگري از سخنان خود به تحوالت بين المللي در حوزه نفت 
پرداخت و گفت: امريكايي ها با اتكا به پديده نفت ش��يل 
نياز خود را به نفت خليج فارس به صفر رس��اندند. خوب 
دقت داشته باشيد كه اين مساله به معناي اين نيست كه 
مطامع امريكا در اين منطقه فيصله پيدا كرده است. آنها 
نياز خودشان را به نفت منطقه به صفر رساندند تا بتوانند با 
برگ برنده محكم تري نسبت به وابستگان شديد نفت اين 
منطقه كه رقباي امريكا در مناسبات هژمونيك هستند، 
دست پيدا كنند. يعني اين منطقه دائما در معرض اين است 
كه به محل تسويه حساب هاي طرف هاي اين منازعه هاي 
هژمونيك تبديل شود. اگر اتكاي ما به خام فروشي محور 
كاهش پيدا نكند ما نمي توني��م از اين ماجرا نجات پيدا 
كنيم.  وي افزود: در اين مملكت براي حساس��يت زدايي 
در اين زمينه ده ها فريبكاري ص��ورت مي گيرد. گاز و به 
اصطالح بخش��ي از به اصطالح فرآورده هاي جانبي گاز 
و ميعان��ات گازي را صادرات غيرنفت��ي مي نامند يعني 
اينك��ه نمي خواهيد با واقعي��ت روبرو ش��ويد. به اعتبار 
چشم اندازهاي نااطميناني فزاينده در منطقه خليج فارس 
و خاورميانه نيازمان به برون رفت از خام فروشي رانتي و 
نفت محور به مراتب افزايش پيدا كرده اس��ت. كاري كه 
طي ۳۰ ساله اخير نه تنها انجام نشده بلكه عكس آن رخ 
داده است. فقط براي اينكه توجه داشته باشيد كه چه بر 
سر ما آمده كافي اس��ت. بدانيد در بخش صنعت ما طي 
بالغ بر ربع قرن گذشته سهم صنايع رانتي معدني از كل 
ارزش افزوده بخش صنعت از ح��ول و حوش 2۵ درصد 
به حدود 7۰ درصد جهش پيدا كرده اس��ت. بنابراين ما 
به يك فراخوان ملي ني��از داريم تا راه را براي برون رفت از 
اين مس��اله پيدا كنيم. اگر ما با همه پيچيدگي هايي كه 
اين مساله دارد توجه نكنيم نمي توانيم از اين ورطه نجات 
پيدا كنيم. بزرگ ترين خطاي فاجعه س��ازي كه در نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور از اين منظر اتفاق افتاده، 
اين است كه تصميم گيري درباره نفت و نسبت آن با توسعه 
ملي به كلي حذف ش��ده است. شما در هيچ يك از اسناد 
برنامه هاي توسعه كشور بحثي در اين زمينه نمي بينيد. هر 
چه بوده تصميمات شرافتمندانه، توسعه زا و خردورزانه اي 

است كه در ۱۰ ساله اول بعد از انقالب اتفاق افتاده است
مومني در ادامه خاطرنش��ان كرد: ي��ك زماني گفتند ما 
رسيدگي به جزييات تصميمات مربوط به دستگاه هاي 
متولي امر نفت را به خودش��ان واگذار مي كنيم س��پس 
بدون برنامه و با كمترين نظارت يك سهم ۱۴.۵ درصدي 
از درآمد نفت را در در اختيار آنها قرار داد. نهادهاي نظارتي 
شرافتمندانه از اين دستگاه بخواهند كه چرا هيچ كدام از 
وعده هايي كه اين دستگاه داده محقق نكرده است؟ از آنها 
بايد پرسيده شود چند ده ميليارد دالر بدهي براي كشور 
ايجاد كرده اند؟ چرا آمارهاي واردات بنزين پنهان كاري 
مي شود؟ كارشناس هاي باشرافتي در اين كشور برآورد 
كرده اند كه اگر ما ي��ك برنامه عالمانه در پيوند بين نفت 
و توسعه ملي مي داشتيم، با دو درصد منابع تخصيص به 

واردات بنزين مي توانستيم يك ارتقاي كيفيت معني دار در 
ساخت موتورهاي خودرو ايجاد كنيم. اگر واردات بنزين را 
پنهان نمي كردند، نهادهاي نظارتي و پژوهشي ما حساس 

مي شدند و كشور را به سمت نجات مي بردند. 
وي افزود: از نقطه عطف اولين برنامه توسعه بعد از انقالب، 
ما با يك طنز بس��يار تلخ روبرو بوده اي��م مبني بر اينكه 
برنامه ريزي توسعه در ايران سرآغاز بي اعتنايي به صيانت 
از مخازن نفتي بوده است. ويژگي مشترك تمام برنامه هاي 
ش��ش گانه تدوين و تصويب شده بعد از انقالب اين است 
كه همواره س��قف برنامه ريزي براي توليد و صدور نفت 
خام از سقف مجاز توليد صيانتي باالتر بوده است. يعني 
ما دائما ظرفيت هاي بهره برداري صيانتي از مخازن نفتي 
خود را ناپايدارتر كرده ايم. طنز تلخ بس��يار بزرگ بعدي 
اين است كه اينها با گزافه گويي در زمينه برنامه افزايش 
توليد نفت خام، ارز و ريال هاي درشتي گرفتند اما هرگز 
هيچ  يك از وعده هايي كه در اين زمينه داده اند را محقق 
نكرده اند در حالي كه چنين خيانتي به هيچ  وجه كوچك 
نيست. مساله بسيار بزرگ ديگري كه در اين زمينه وجود 
دارد اين اس��ت كه لوازمي از صيانت مخازن هم همواره 
تحت الش��عاع كوته نگري قرار گرفته است. يعني بخش 
بزرگي از آسيب هايي كه به مخازن نفتي ايران وارد شده 
به خاطر سهل انگاري هايي بوده است كه در تزريق گاز و 
آب به آن مخازن پديدار ش��ده است. وقتي كه ريشه يابي 
مي كنيد، مي بيني��د كه چون م��ا در برنامه ريزي گازي 
نيز فاجعه آميز عمل كرده ايم ش��اهد هزينه هاي بسيار 

وحشتناك و شكنندگي آور هستيم. االن بخش بزرگي از 
گاز كشور سوزانده مي شود كه اگر عدد و رقم آن را بگوييم 
خيلي تكان دهنده خواهد بود. بر اساس بعضي از برآوردها 
روزانه 2۰۰ ميليارد تومان معادل ارزش گازي اس��ت كه 
سوزانده مي شود. ما گاز را اين گونه مي سوزانيم و بعد مثال 

مي گوييم مشكل ما كسري بودجه است!
مومني در پايان س��خنان خود گفت: ما با يك مناسبات 
پنهانكارانه اي بس��يار غيرمتعارف روبرو هستيم. از همه 
دانايان كش��ور دعوت مي كنم كه اين س��ندي كه تحت 
عنوان طرح دانش بنيان كردن صنعت نفت ايران منتشر 
شده را مطالعه كنند. گفته اند هدف ما اين است كه توليد 
نفت خام را از 7 ميليون بشكه در روز هم فراتر ببريم يعني با 
همه آن عوارض و آسيب هاي فاجعه سازي كه خام فروشي 
رانت محور و نفت محور بر س��ر كشور آورده به نام دانايي 
محوري مي خواهند خام فروش��ي را تعميق كنند. نكته 
بزرگ اين است كه همه آنها مي دانند كه در طي ۳۰ ساله 
گذشته همه وزراي نفت تعهدي بسيار كمتر از اين را در 
ايجاد ظرفيت توليد نفت خام داده بودند و همه هم شكست 
خوردند. اين چه مضحكه اي است كه به نام دانش بنياني 
تعميق خام فروشي در دستور كار قرار مي گيرد؟ طنز تلخ 
اين اس��ت كه اين اتفاق نخواهد افتاد اما به اين نام منابع 
ارزي و ريالي عظيمي بين افرادي توزيع خواهد شد. ما در 
اداره صنعت نفت و در برابر كردن رابطه اصولي توسعه گرا 
بين بخش نفت و س��اير عناصر بخش انرژي كشور يك 

فراخوان ملي را در دستور كار قرار بدهيم.

مومني: جمعيت حاشيه نشيني ايران معادل يك چهارم كل جمعيت شد!  

چراحساسنميشويد؟!
موسي شهبازي

مديركل دفتر مطالعات 
اقتصادي مركز 

پژوهش هاي مجلس 



بازار س��رمايه همواره يكي از چالش هاي دولت هاي 
مختلف طي س��اليان اخير در كش��ور بوده است. در 
س��ال هاي نه چن��دان دور و تا پي��ش از حوالي 98، 
سهامداران چندان زيادي در بورس فعاليت نداشتند 
و در پايان سال 97 تعداد كدهاي سهامداري به رقمي 
در حدود 10 ميليون كد مي رس��يد. در حالي كه آن 
روزها تعداد س��هامداران حدود 10 ميليون نفر بود، 
اهالي قديمي بازار س��رمايه از افزايش تعداد كدهاي 
سهامداري س��خن مي گفتند و آن را اتفاقي عجيب 

قلمداد مي كردند. 
البته با نگاهي دقيق تر به رويدادهاي سال هاي گذشته 
در بازار سرمايه در ابتداي دهه 90 خورشيدي، مي توان 
دريافت كه تعجب فعاالن قديمي بازار سرمايه چندان 
هم بي دليل نبوده؛ چراكه در ابتداي سال 1392، تنها 
حدود 6 و نيم ميليون نفر از جمعيت ايران داراي كد 

بورسي بودند. 

   سابقه بورس در ايران
پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله و هم زمان با 
دوره سازندگي، بورس تهران نيز برگ جديدي در تاريخ 
خود ثبت كرد. در آن مقطع، افت و خيزهايي در بازار 
سهام وجود داشت، اما بورس تهران به عنوان نماد اصلي 
بازار س��رمايه ايران، از آغاز سال 1376 دوره تازه اي از 

فعاليت را به خود ديد. 
حركت هاي بنيادي انجام ش��ده در راستاي بازسازي 
ساختار سازماني و مديريتي، به كارگيري نوآوري هاي 
فني و تخصصي، اصالح رويه هاي مقرراتي و نظارتي، 
فراه��م آوردن زمينه ه��اي ارتقاي كاراي��ي و اصالح 
كاركرده��اي بازار، و كوش��ش در جهت همس��ازي 
سياس��ت گذاري ها با نيازهاي واقعي بازار سرمايه در 
كان��ون توجهات و برنامه هاي اصالح س��اختاري اين 

سازمان قرار گرفت.
سال 1379 يك سال بسيار درخشان در پرونده بورس 
تهران به حساب مي آيد كه در اين سال بازدهي بورس 

در ايران به حدود 86 درصد رسيد. 
افت و خيزهاي مختلف بورس تهران در دهه 80 و 90 
نيز ادامه داشت و دقيقًا 20 سال پس از رشد قابل توجه 
بورس در سال 1379، اين بار نوبت به يك رشد جديد 

در سال 1399 رسيد. 
دوره دوم رياست جمهوري حسن روحاني، رويايي ترين 
روزه��اي تاريخ بورس را رقم زد. ش��اخص كل بورس 
تهران از ابتداي سال 97 تا مرداد 99، بيش از دو هزار 
درصد رشد كرد و موفق شد خود را از حوالي سطح 100 

هزار واحد به دو ميليون واحد برساند. 

   عملكرد دولت دوازدهم
در مورد عملكرد دول��ت دوازدهم در ماجراي بورس، 
انتقادات بسياري وجود دارد. تبليغات گسترده و دعوت 
عمومي مردم به دريافت كد بورس��ي و حضور در بازار 
سرمايه، آن هم بدون آموزش اتفاقي بود كه حتي در 

سطح رياست جمهوري نيز اتفاق مي افتاد. 
در ميان تمامي صحبت هاي حسن روحاني در راستاي 
دعوت مردم به حضور در بازار سرمايه، اظهارات او در 16 
مرداد 99 هيچگاه از ذهن سهامداران پاك نخواهد شد. 
»مردم بايد همه چيز را به بورس بسپارند.« اين همان 

جمله معروف حسن روحاني بود. 
وي در آن روز گف��ت: ب��ا ش��رايطي كه ب��ورس دارد 
صندوق هاي ما مي تواند فعال تر بشود. بخش دولتي 
به تدريج بعد از س��رمايه گذاري و به ثمر رساندن بايد 
كم كم كنار بروند و صاحب س��هام باشند و اين براي 
آينده فعاليت آنها ثمربخش تر اس��ت. با شرايطي كه 
بورس نشان مي دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم بايد 

همه چيز را به بورس بسپارند.
اين اظهارات در حالي از س��وي حسن روحاني مطرح 
ش��د كه روزهاي س��ياه بورس تهران از 19 مردادماه 

1399 آغاز شد و بزرگ ترين ريزش تاريخ بازار سرمايه 
اتفاق افتاد. 

عرضه صندوق هاي ETF دولتي دارا يكم و پااليش��ي 
يكم به مردم، عرضه هاي اوليه س��نگين شركت هاي 
مختلف از جمله شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
و آزادسازي س��هام عدالت؛ بخشي از اقدامات حسن 
روحاني و دول��ت او در ماجراي بورس بود. در روزهاي 
ريزش بازار سرمايه كه سهامداران شاهد از بين رفتن 
س��رمايه هاي خود بودند، دولت اق��دام چندان قابل 
توجهي انجام نداد. اين در حالي بود كه فرهاد دژپسند، 
وزير امور اقتصاد و دارايي حسن روحاني همين چند 
ماه پيش گفته بود كه »به عملكردم در بورس افتخار 

مي كنم«
به هر حال و با تمامي اين اوصاف، نيمه دوم 99 و بهار 
1400 كه از آنها به عنوان بدترين روزهاي تاريخ بورس 
ياد مي شود به اتمام رسيد و سيد ابراهيم رييسي توسط 

مردم به عنوان رييس جمهور انتخاب شد. 

   وعده هاي رييسي
سيد ابراهيم رييسي در دوران تبليغات نامزدها پيش از 
انتخابات، تنها فردي بود كه از سازمان بورس بازديد كرد 
و قول هايي پيرامون بهبود اوضاع بورس داد. اقدامات 
ابراهيم رييسي باعث شد كه فعاالن بازار سرمايه هم 
به او اعتماد كنند. رييس��ي ني��ز در برنامه هاي خود 
پيش از انتخاب��ات از بورس به عنوان اولويت اول خود 
ياد كرد. پس از برگزاري انتخابات و در مراس��م تنفيذ 
حكم رياست جمهوري، رييس جمهور جديد بار ديگر 
بر موضوع بورس تاكيد ك��رد و از آن به عنوان يكي از 

برنامه هاي خود نام برد. 
با انتخاب رييسي، بورس در تابستان 1400 روزهاي 
خوبي را س��پري كرد و بازار سرمايه توانست رشد هر 

چند اندكي را رقم بزند. 

   آغاز افت هاي جديد
برخالف روزهاي نخست انتخاب ابراهيم رييسي، بازار 
سرمايه به آغاز كار او واكنش مثبتي نشان نداد و در 6 

ماهه دوم 1400، افت جديدي را تجربه كرد. 
افت هايي كه در دولت رييسي اتفاق مي افتاد، جنس 
متفاوت تري از افت هاي قبلي داشت و سهامداران را با 

ضررهاي بسيار هنگفتي مواجه ساخت. 

ضررهاي پي درپي و افت س��نگين سهام، حتي پاي 
سهامداران را به مقابل مجلس شوراي اسالمي كشاند و 
آنها اعتراض خود را به وضعيت بازار سرمايه نشان دادند. 
كمپين ها و هش��تگ هاي مختلفي هم در راس��تاي 
اعتراض به عملكرد دولت در موضوع بورس راه اندازي 
شد و سهامداران وزير اقتصاد را تا يك قدمي استيضاح 

پيش بردند. 
خاندوزي در آن روزها گفت: متأسفانه سوء مديريت 
مشهود دولت گذشته در بازار سرمايه كه منجر به رشد 
بي منطق و حبابي ش��اخص بورس در نيمه اول سال 
1399 و در پي آن كاهش 45 درصدي ش��اخص در 
نيمه دوم سال 1399 شد موجب زيان و بلكه ناراحتي 
و خشم بخش مهمي از سهامداران خرد و تازه وارد به 
اين بازار بود كه جمعيت بااليي را هم ش��امل مي شد 

فراهم كرد. 
وزير امور اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: بازار س��رمايه را 
كه مي توانس��ت زمينه توسعه كشور باشد به چالشي 

طوالني تبديل كرد كه امروز هم ادامه دارد.
رييس مجلس شوراي اسالمي نيز گفت كه دولت ها 

بايد نسبت به بازار سرمايه پاسخگو باشند. 
قاليباف تاكيد كرد: نكته مهم اين است كه دولت بايد 
توجه كند كه بازار بورس بازار تنها و مستقلي نيست، 
اين بازار تحت تأثير سياس��ت هاي اقتصادي، پولي و 
بانكي دولت است. از صادرات و واردات تا تصميم هاي 
بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين 

بازار تأثيرگذار هستند. 

   زشت و زيباي دولت ها در بورس
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس در آخرين اظهارات 
خود، دولت قبلي را مقصر وضعيت كنوني بورس دانسته 
است. اين اظهارات در حالي از سوي عشقي مطرح شده 
كه برخي اقدامات دولت سيزدهم هم جاي بحث هاي 
فراواني دارد كه از جمله آنها مي توان به تصميمات خلق 
الساعه ابراهيم رييسي در لغو افزايش قيمت خودرو و 
بخش نامه اخذ ماليات از صادرات اش��اره كرد كه هر 
كدام از آنها در مقاطع مختلف موجب ايجاد شوك در 

بازار سرمايه شده اند. 
مجيد عشقي در اين مورد مي گويد: فاجعه اي كه در 
بازار سرمايه در سال 99 رخ داد، ناشي از اقداماتي بود كه 
توسط دولت دوازدهم انجام شد، در آن زمان مسووالن 

با كاهش نرخ بهره، ورود سيل نقدينگي به بازاري كه 
زيرساخت آن آماده نبود و سمت تقاضاي آن با لغزش 
همراه بود باعث ايجاد آن فاجعه  در بازار شدند. فاجعه 
بورس در سال 99 مربوط به صعود شتاباني بود كه بازار 
براي چند ماه تجربه كرد و زمينه ساز ايجاد آن مشكالت 
در بازار شد، مقصر اصلي ايجاد چنين روندي در بازار 
دولت قبل بود و جو بي اعتم��ادي را كه در بازار ايجاد 

كرد بسيار شديد بود.
عشقي ادامه مي دهد: دولت در همان زمان بايد به موقع 
عرضه سهام را افزايش مي داد تا جوابگوي تقاضاي ايجاد 
شده در بازار باشد و از طريق آن روند غيرمنطقي بازار را 
كه از دي ماه 98 تا مرداد 99 رخ داد را كنترل مي كرد. 
در نخستين روزهاي فعاليت خود در سازمان بورس، 
سهامداران اقدام به خريد سهام نمي كردند و روزي را 
نداشتيم كه جريان ورود نقدينگي به اين بازار صورت 
گيرد بلكه فقط پول از اين بازار خارج مي شد، اين امر 
نش��ان از آن داشت كه همه به دنبال نقد كردن سهام 

خود در بازار بودند.
رييس سازمان بورس ادامه مي دهد: اعتماد از دست  
رفته در بازار يك روزه به بازار باز نمي گردد، بلكه زمان بر 
است، اكنون اميدوارم اعتماد بازگشته به بازار ادامه پيدا 
كند و دوباره با تصميمات خود آن را خدشه دار نكنيم.

   تفاوت دولت روحاني و رييسي
برخالف رييس س��ازمان بورس، س��ياوش وكيلي، 
كارش��ناس و تحليلگر بازار س��رمايه عملكرد دولت 
سيزدهم را هم مورد انتقاد قرار داده و عنوان مي كند: 
ميان دولت قبل و دولت فعلي يك تفاوت اساسي وجود 
دارد. كار دولت قبل هم به هيچ وجه تاييد نمي شود، اما 
اگر يك ناظر بيروني در آن مقطع به شرايط نگاه مي كرد، 
مي گفت كه دولت به خاطر تحريم ها بي پول است و بايد 

به يك شكلي كشور را بچرخاند.
وي خاطرنش��ان مي س��ازد: در دولت فعلي، پيش از 
رسمي شدن برجام يك س��ري گشايش هايي ديده 
مي ش��ود. از طرفي ديگر، نفت 100 دالري ش��وخي 
نيس��ت و حتي اگر به ش��كل پول به ما داده نشود، اما 
كشور در وضعيت بحراني قرار ندارد. براي رفتارهاي 
فعلي س��ردمداران دولتي، هيچ توجيهي نيس��ت و 
شايد در يك نگاه خوش بينانه، آن را به عدم هماهنگي 

نسبت داد.
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ساعت كاري بورس امروز
برخ��الف ادارات دولتي كه ام��روز كار خود را با دو 
ساعت تاخير آغاز خواهند كرد، ساعت كاري بورس 
تغييري ندارد. بر اس��اس مصوبه هيات وزيران، به 
مناسبت ش��ب هاي قدر، ادارات مراكز دولتي طي 
روزهاي نوزدهم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان 
با دو س��اعت تأخير كار خود را آغ��از مي كنند. در 
اين راس��تا، اين سوال براي س��هامداران به وجود 
آمده كه س��اعت كاري بورس در آخرين شب قدر 
1401 چگونه خواهد بود؟ بر اساس اعالم سازمان 
بورس، زمان معامالت بازار سرمايه در روز بيست و 
سوم ماه مبارك رمضان )يكشنبه( تغييري ندارد و 
معامالت طبق معمول از ساعت 9 تا 12:30 انجام 

خواهد گرفت.

رقابت سيماني ها در بورس كاال
تاالر س��يمان در بورس كاالي ايران يكش��نبه 4 
ارديبهشت ميزبان عرضه يك ميليون و 172 هزار 
و 966 تن سيمان از سوي 64 شركت سيماني بود. 
همچنين در كنار عرضه هاي داخلي، 12 هزار و 200 
تن سيمان صادراتي در تاالر كيش عرضه شد. از كل 
عرضه هاي سيماني ها در بورس كاالي ايران طي روز 
گذشته، يك ميليون و 54 هزار و 466 تن از نوع تيپ 
2، 62 هزار و 500 تن از نوع سيمان تيپ 425-1، 
54 هزار و 500 تن از نوع س��يمان تيپ 1-325 و 

هزار و 500 تن از نوع سيمان تيپ 1-525 بود. 
64 ش��ركت س��يماني كه ديروز عرضه داشتند، 
به ترتي��ب باالترين حجم عرضه، به ش��ركت هاي 
سيمان تهران، آبيك، صوفيان، سپاهان، مازندران، 
هرمزگان، ساوه، ش��رق، خزر، شاهرود، هگمتان، 
صنايع سيمان سامان غرب، بجنورد، اروميه، فراز 
فيروزكوه، صنايع سيمان گيالن سبز، فيروزكوه، 
خمسه، آذر آبادگان خوي، فارس نو، گروه صنعتي 
ومعدني سيمان تجارت مهريز، مجتمع سيمان غرب 
آسيا، ايالم، داراب، نيزار قم، اردستان، صنايع سيمان 
شهركرد، صنايع سيمان نهاوند، ممتازان كرمان و 

كردستان اختصاص يافت.
همچني��ن ش��ركت هاي س��يمان خوزس��تان، 
كارخانه هاي س��يمان المرد، منددشتي، توسعه 
گستر هالل خاورميانه )س��يمان مارگون(، پيوند 
گلستان، شمال، دشتس��تان، نايين، كاوان بوكان، 
عمران انارك، زنج��ان، آرتا اردبيل، جوين، باقران، 
اصفهان، زاوه تربت، س��اروج اصفهان، كرمان، الر 
س��بزوار، قائن، غرب، كوير كاش��ان، كياسر، زابل، 
دورود، فارس، خاكستري ني ريز، خاش، بين المللي 
ساروج بوشهر، سپهر قير و كارزين، استهبان، ياسوج، 
توسعه ماهان كرمان و كارون نيز از ديگر شركت هايي 

هستند كه محصول خود را بر روي تابلو بردند.
از ابتدا تا فروردين امسال در مجموع نزديك به ٣.5 
ميليون تن س��يمان در بورس كاال عرضه شد كه با 
تقاضاي 4.6 ميليون تني روبه رو و 4 ميليون و ٢4 
هزار تن آن ب��ه ارزش ٢ هزار و ١٣6 ميليارد تومان 
معامله شد. در هفته گذشته، 13 ميليون و 907 هزار 
گواهي سپرده س��يمان معادل 13 هزار و 907 تن 

سيمان به ارزش 8.5 ميليارد تومان دادوستد شد.
براس��اس آمار اعالمي بورس كاال، از ابتداي عرضه 
مس��تمر س��يمان در بورس كاال )از 9 خرداد سال 
گذشته( تا پايان سال 1400، در مجموع 34 ميليون 
و 851 هزار تن سيمان به ارزش بيش از 16.9 هزار 
ميليارد تومان در بورس كاال مورد معامله قرار گرفت.

افزايش سرمايه باشگاه استقالل
 ثبت شد

پس از گذشت بيش از يك ماه از پايان پذيره نويسي 
سهام سرخابي ها، افزايش سرمايه استقالل ثبت شد. 
پذيره نويسي سهام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
در بازار پايه فرابورس در آخرين روزهاي سال گذشته 
به اتمام رسيد و امروز افزايش سرمايه استقالل ثبت 
شد. ثبت افزايش سرمايه باشگاه استقالل نخستين 

گام براي بازگشايي سهام اين باشگاه است.
پيش بيني مي ش��ود كه افزايش س��رمايه باشگاه 
پرسپوليس نيز طي روزهاي آينده در سبد دارايي 
سهامداران اعمال شود. هنوز زمان دقيق بازگشايي 

نماد استقالل و پرسپوليس مشخص نيست.

راه اندازي قرارداد جديد 
اختيار معامله زعفران

قرارداد اختيار معامله زعفران با سررسيد 22 مرداد 
1401 از امروز دوش��نبه 5 ارديبهشت راه اندازي 
مي شود. مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي 
اي��ران از راه اندازي ق��رارداد اختيار معامله زعفران 

نگين با سررسيد 22 مرداد 1401 خبر داد.
براس��اس اطالعيه بورس كاال، قراردادهاي اختيار 
خريد و فروش زعفران نگين سررس��يد 22 مرداد 
سال جاري از روز دوشنبه 5 ارديبهشت ماه راه اندازي 
مي شود، تاريخ سررسيد قرارداد مذكور 22 مرداد 
1401 است. قراردادهاي اختيار معامله بدون حد 
نوسان قيمتي، با دوره گشايش به مدت 30 دقيقه در 
ابتداي جلسه معامالتي آغاز و با دوره عادي معامالتي 
ادامه مي يابد. مديريت توسعه بازار مشتقه همچنين 
در اطالعيه جداگانه اي از تغيير مشخصات قرارداد 

اختيار معامله زعفران نگين نيز خبر داده است.
بر اس��اس اين اطالعيه بند 3 مش��خصات قرارداد 
اختيار معامله زعفران نگين درخصوص نماد كاال 
تغيير كرده اس��ت. بر اين اساس در نماد معامالتي 
قرارداد اختيار معامله نگين به جاي سال قرارداد، 

روز سررسيد نمايش داده خواهد شد.
اين تغيير فقط در نماد اختيار معامله زعفران نگين 
است و نماد معامالتي اختيار معامله سكه طال بدون 

تغيير خواهد بود.

46 نماد بدون حجم مبنا
تاريخ 10 بهمن ماه سال گذشته براي نخستين بار 
عدم اعمال حجم مبنا براي 20 نماد فرابورسي در 
بازارهاي اول و دوم اعالم شد. حال با حدف حجم 
مبنا در 17 نماد ديگر، تع��داد اين نمادها به عدد 
46 رسيده اس��ت. معاونت نظارت بر بازار شركت 
فراب��ورس ايران با انتش��ار اطالعي��ه اي از اعمال 
نشدن حجم مبنا در شماري از نمادهاي معامالتي 
در بازارهاي اول و دوم اين ش��ركت از دوشنبه، 5 

ارديبهشت، خبر داد.
پي��رو اطالعي��ه ش��ماره3474/الف/00مورخ 9 
بهمن 1400 شركت فرابورس ايران، در راستاي 
اجراي »ضوابط مربوط به ماده22دس��تورالعمل 
فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران 
و فراب��ورس ايران« و پس از بررس��ي هاي صورت 
گرفته از تاريخ 6 فروردين 1401 تا 31 فروردين 
1401، حجم مبنا براي نمادهاي معامالتي داراي 
بازارگردان در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران 
از امروز نخواهد شد. حق وردي با اشاره به پيشينه 
عدم اعمال حجم مبنا براي برخي نمادهاي داراي 
بازارگردان در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران 
عنوان كرد: از مهر ماه سال گذشته، دستورالعمل 
فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ايران ابالغ ش��د. تا قب��ل از اين تاريخ، 
دستورالعمل هاي مربوط به بازارگرداني در بورس و 
فرابورس مجزا بود اما در ادامه دستورالعمل واحدي 

براي هر دو بورس تصويب شد.
معاون نظارت بازار فرابورس ايران با اشاره به اينكه 
بر اساس دستورالعمل مذكور، اعمال يا عدم اعمال 
حجم مبنا به تعيين ضوابط توس��ط هيات مديره 
بورس منوط ش��د، اظهار داش��ت: پ��س از انجام 
بررس��ي ها و محاس��بات الزم »ضوابط مربوط به 
ماده 22 دس��تورالعمل فعالي��ت بازارگرداني در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران« پس 
از تصوي��ب در هيات مديره فراب��ورس ايران، در 
تاريخ 9 بهمن سال گذش��ته در سايت فرابورس 
ايران ابالغ شد. حق وردي با تاكيد بر اينكه ضوابط 
چگونگي عدم اعمال حجم مبنا در نمادهاي داراي 
بازارگردان در اين اطالعيه عنوان شده بيان كرد: 
3 ماهه  منتهي به انتش��ار اطالعي��ه مبناي انجام 
محاسبات قرار مي گيرد و سهم ها بر اساس 2 حالت 
ارزيابي مي ش��وند. حالت نخست اينكه سهم طي 
سه ماه اخير داراي ميانگين حجم معامالتي بيش 
از 2 برابر حجم مبنا باشد. حالت دوم نيز سهم هايي 
را شامل مي شود كه مجموع حداقل تعهد معامالت 
روزانه بازارگردان هاي فع��ال در آن نماد، حداقل 
دو برابر حجم مبنا باش��د. او در ادامه عنوان كرد: 
تاريخ 10 بهمن ماه سال گذشته براي نخستين بار 
عدم اعمال حجم مبنا براي 20 نماد فرابورس��ي 
در بازارهاي اول و دوم اعالم ش��د. اين روند ادامه 
يافت و در انتهاي بهمن ماه نيز 3 نماد مش��مول 
حذف حجم مبنا ش��دند. در نهايت با اضافه شدن 
6 نماد ديگر در انتهاي اسفند ماه، تعداد نمادهاي 

فرابورسي بدون حجم مبنا به 29 نماد رسيد.
معاون نظارت بازار فرابورس ايران با اشاره به اينكه 
از ميان اين 29 نماد، 19 نماد در بازار اول و 10 نماد 
در بازار دوم قرار دارند، عنوان كرد: بر اساس الزام 
بررس��ي ماهانه طبق ضوابط، در انتهاي فروردين 
بررسي و محاسبات مجدد صورت گرفته و تعداد 
اين نمادها در حال حاضر به 46 نماد افزايش يافت.

حق وردي شرط حذف حجم مبنا براي نمادهاي 
شامل دستورالعمل را معامله شدن نماد در بيش 
از نيمي از روزهاي معامالتي عنوان كرده و گفت: 
عدم اعمال حج��م مبنا در بازه ه��اي صعودي يا 
نزولي مي تواند كمك مهمي به تعديل قيمت ها و 
تنظيم عرضه و تقاضا كند. او در پايان عنوان كرد: 
اگر نمادي مش��مول ماده يك ضابطه عدم اعمال 
حجم مبنا نباشد و بازارگردان نماد خواهان تغيير 
تعهداتش به مي��زان حداقل 2 براب��ر حجم مبنا 
باش��د، فرابورس مي تواند براي نماد مذكور حجم 

مبنا اعمال نكند.

مثبت و منفي صندوق ها
در نقشه درج شده در سايت فيپيران با فيلتر بازدهي 
روزانه، در بخش صندوق هاي درآمد ثابت تنها يك 
صندوق بازدهي منفي داشت. در بخش مختلط 4 
صندوق منفي بودند و تعادل در بخش صندوق هاي 

سهامي به چشم مي خورد.
در بخش صندوق هاي با درآمد ثابت، صندوق درآمد 
ثابت تصميم با بازدهي 0.09- درصد عملكرد خوبي 
نداشت و بيشترين بازدهي در اين بخش با 0.14+ 

درصد به توصعه تعاون صبا مي رسد.
در بخش صندوق هاي سهامي، صندوق مشترك 
پيش��تاز با بازدهي روزانه 0.19- درصد كمترين و 
كارگزاري پارسيان 1.26+ درصد بيشترين بازدهي 

را به خود اختصاص دادند.
در بخش صندوق هاي مختلط نيز صندوق زيتون 
نماد پايا با 0.01- درصد، نيك��وكاري ايتام بركت 
0.05- درصد، مش��ترك نيكي گستران با 0.01- 
درصد و توسعه پست بانك 0.01- درصد بازدهي 

منفي داشتند.

ارزش روز سهام عدالت
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه )31 

فروردين ماه(، يك درصد كاهش يافت.
ارزش سبد 532هزار توماني، يك ميليون توماني 
و 492هزار توماني س��هام عدالت به ترتيب به 14 
ميليون و 214هزار تومان، 26 ميليون و 775هزار 

تومان و 13 ميليون و 176هزار تومان رسيد.
ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار توماني 
سهام عدالت به 8 ميليون و 528هزار تومان رسيده 

است.

تعادل بررسي مي كند 

عملكرد دولت ها در بازار سرمايه

روزهاي حساس براي بورس
بر پايه معامالت يكشنبه، 4 ارديبهشت ماه، شاخص 
هم وزن با 977 واحد افزايش، به رقم 402 هزار و 408 
واحد رس��يد؛ اين در حالي بود كه شاخص كل بورس 
تهران با كاه��ش 7 هزار و 487 واح��دي به رقم يك 

ميليون و 504 هزار واحد رسيد.
در جريان نخس��تين روز معامالت��ي هفته، بيش از 8 
ميليارد و 639 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 52 هزار و 86 ميلي��ارد ريال در بورس اوراق 

بهادار تهران دادوستد شد.
ش��اخص ب��ازار اول كاهش 8 ه��زار و 717 واحدي و 
ش��اخص بازار دوم، كاه��ش 5 ه��زار و 82 واحدي را 

تجربه كردند. 
گروه خودرو در جريان معامالت دي��روز با 87 هزار و 
520 معامل��ه به ارزش 8 ه��زار و 23 ميليارد ريال در 
صدر گروه هاي بورسي نشست. همچنين، گروه فلزات 
اساسي با 47 هزار و 699 معامله به ارزش 3 هزار و 305 
ميليارد ريال، گروه شيميايي با 38 هزار و 910 معامله 
به ارزش 2 هزار و 754 ميليارد ريال، گروه فراورده هاي 
نفتي با 33 هزار و 328 معامله به ارزش 2 هزار و 264 
ميليارد ريال و گروه بانك ها با 26 هزار و 456 معامله 
به ارزش 2 ه��زار و 234 ميليارد ريال در صدر برترين 

گروه ها قرار گرفتند.
ش��ركت گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با 
191 واحد، ش��ركت آهنگري تراكتورسازي ايران با 
101 واحد، شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 
با 96 واحد، ش��ركت ايران خودرو با 91 واحد و بانك 
خاورميانه با 81 واحد بيشترين تأثير مثبت را بر رشد 

شاخص كل داشتند.
در مقابل، شركت فوالد مباركه اصفهان با يك هزار و 
251 واحد، شركت گسترش نفت و گاز پارسيان با يك 
هزار و 119 واحد، شركت پااليش نفت تهران با 726 
واحد، ش��ركت ملي صنايع مس ايران با 703 واحد و 
شركت پااليش نفت بندرعباس با 607 واحد بيشترين 

تأثير منفي را بر رشد شاخص كل داشتند.

   نگاهي بر معامالت فرابورس
در جريان معامالت يكشنبه، 4 ارديبهشت ماه شاخص 
كل فرابورس با كاه��ش 17 واحدي به رقم 20 هزار و 

746 واحد رسيد.
همچنين، ديروز بي��ش از 3 ميلي��ارد و 85 ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 30 هزار و 692 

ميليارد ريال دادوستد شد.
در جريان معامالت روز گذشته فرابورس ايران، شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با 32 واحد، شركت توليد 
نيروي ب��رق دماوند با 7 واح��د، مجتمع جهان فوالد 
سيرجان با 6.8 واحد، ش��ركت تجلي توسعه معادن 
و فلزات با 6.43 واحد و ش��ركت مديريت انرژي تابان 
هور با 6 واحد بيشترين تأثير مثبت را بر رشد شاخص 
داشتند. در مقابل، شركت پتروشيمي زاگرس با 35 
واحد، گروه توس��عه مالي مهر آين��دگان با 12 واحد، 
شركت پتروش��يمي تندگويان با 11 واحد، شركت 
پااليش نفت الوان با 10 واحد و شركت توسعه سامانه 
نرم افزاري نگين با 5 واحد بيشترين تأثير منفي را بر 

رشد شاخص داشتند.

   نوسانات شديد در بازار
بورس تهران در ش��رايطي معامالت خ��ود را پس از 
تعطيالت از سر گرفت كه در نيمه نخست بازار وضعيت 
نسبتًا مناسبي قابل مشاهده بود و حتي شاخص كل 
نيز روند مثبتي را در پيش گرفته بود. اما با اتمام ساعت 
معامالت و بسته شدن بازار درنهايت سهامداران با افت 
بيش از هفت هزار واحدي شاخص مواجه شدند كه در 
مقايسه با هفته هاي گذشته بوده و نتوانست موجبات 

خشنودي اهالي بازار را فراهم كند.
از طرفي هم نرخ ارز نوس��انات گسترده و حساسي را 
در روزهاي اخير به ثبت رسانده كه باعث جلب توجه 
س��هامداران بورس��ي به اين بازار پرتالطم شود. اين 
فاكتور كه تأثيرات مستقيمي بر وضعيت شركت هاي 
كاموديتي محور مي شود باعث ش��ده تا تحليلگران 
بورسي هم توجه ويژه اي به تحوالت نرخ دالر داشته 

باشند.
البته نكته ديگري كه در اين بين مطرح است وضعيت 
صنايعي مانند خودروسازي و پتروشيمي است كه اين 
روزها بيشترين توجهات را به خود جلب كرده است. 
البته موضوع انتشار فهرست ابر بدهكاران بانكي هم 
باعث شده تا گروه بانكي ها نيز تحت تأثير قرار گرفته و 

روزهاي حساسي را پيش روي خود ببينند.

   پيش بيني بورس امروز
طبق پيش بيني كارشناسان، با توجه به حجم و ارزش 
معامالت بورس در اين روزها به نظر مي رسد در حال 
حاضر شاخص كل در تالش براي دستيابي به محدوده 

يك ميليون و 670 هزار واحد است. در شرايط كنوني 
بازار، روند تعادلي معامالت تا رسيدن به فصل مجامع 
ادامه خواهد داش��ت و تعادل بازار پايدار خواهد بود.

مجتبي ديبا، كارش��ناس و فعال بازار س��رمايه روند 
معامالت بورس را بررسي كرد و گفت: بر اساس نمودار 
پايين، شاخص كل در حال پولبك زدن به سطح يك 
ميليون و 490هزار واحد اس��ت و به نظر مي رسد در 
صورتي كه اين محدوده حفظ شود، نمادهاي شاخص 
س��از بازار روندي رنج و منفي داشته باشند. البته اگر 
بازار با صعود همراه شود، اين صعودها كند خواهد بود.

وي اف��زود: بنابراي��ن حفظ محدوده ي��ك ميليون و 
490هزار واح��د از اهميت ويژه اي براي ادامه حركت 
بازار برخوردار است و روند حركتي بازار را در روزهاي 

آينده تعيين مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: بعد از ريتم حركتي 
صعودي بورس كه اغلب صنايع رش��د خوبي را شاهد 
بودند، به نظر مي رسد در حال حاضر شاخص كل در 
تالش براي دستيابي به محدوده يك ميليون و 670 
هزار واحد است. البته اگر بازار به محدوده مذكور برسد 
اصالحاتي نيز به دنبال خواهد داش��ت اما تعادل بازار 

پايدار خواهد بود.
ديبا خاطرنشان كرد: به طور كلي محدوده تعادلي يك 
ميليون و 650هزار واحد ت��ا يك ميليون و 670هزار 
واحد پيش��روي بازار قرار دارد. به اين معنا كه بازار در 
اين محدوده به تعادل خواهد رسيد. همچنين به نظر 
مي رس��د روند كنوني بازار تا رسيدن به فصل مجامع 

ادامه يابد و كليت بازار در مدار تعادلي باقي بماند.



گروه راه و شهرسازي|
با گذشت حدود 8 ماه از آغاز به كار مديريت شهري جديد 
تهران حاال به نظر مي رسد، ادبيات شهردار و برخي ازاعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران در رابطه با حل مسائل و مشكالت 
ش��هر دچار تحول شده و از س��خنان آغازين خود فاصله 
گرفته است. مديريت شهري پايتخت در دوران مبارزات 
انتخاباتي و تا چند ماهه نخست فعاليت اين شورا، از اعمال 
مديريت جهادي و اصطالحا »پاي كار« به عنوان شاه كليد 
حل مسائل ش��هر س��خن مي گفتند، اما پس از گذشت 
حدود 8 ماه و لمس جنس مشكالت تهران از نزديك، به 
نظر مي رسد كه از ديدگاه هاي اوليه خود فاصله گرفته اند و 
حاال از »مديريت مشاركتي« و لزوم مشاركت مالي دولت 
در امور شهري تهران سخن مي گويند و به اين ترتيب، به 
»واقعيت« نزديك شده اند كه البته امر مباركي است و بايد 

آن را به فال نيك گرفت.
به گزارش»تعادل«، همانطور كه مديريت شهري پيشين 
تهران همواره اعالم مي كرد و البت��ه از ديد اقتصاددانان و 
ناظران مطلع از اقتصاد شهر نيز پنهان نبود، در پي تحريم ها 
و همچنين ش��يوع ويروس كرونا در كشور، فعاليت هاي 
شهري تهران نيز، بيش از قبل، دچار ركود تورمي شد. به 
عبارتي از سويي، بسياري از مشاغل به شرايط قرنطينه و 
تعطيلي هاي اعالمي از سوي ستاد مبارزه با كرونا تن دادند 
و به همين واسطه با مشكالت مالي متعددي مواجه شدند. 
از سوي ديگر، به دليل عدم دسترسي دولت به منابع مالي 
نفت��ي در دوران تحريم، موتور چاپ پ��ول، پرقدرت تر از 
هميش��ه فعاليت خود ادامه تا دولت و نهادهاي وابسته به 
آن را بتواند تامين مالي كند. سويه ديگر ماجرا اما اين بود 
كه به ميزاني كه فعاليت دس��تگاه هاي چاپ پول و خلق 
اعتبار بدون پشتوانه افزايش مي يافت، به همان ميزان به 
نرخ تورم افزوده مي شد و هزينه هاي جاري كسب و كارها 
از جمله پرداخت اجاره بهاي محل كسب فزون تر مي شد. 
سازمان شهرداري نيز به نوعي دچار چنين مشكلي بود. 
به طور مث��ال، در حوزه حمل و نقل عمومي، به ش��دت از 
تعداد مسافران شهري و طبعا درآمدهاي آنها كاسته شد 
اما ناوگان مترو و اتوبوس مجبور بودند در چنين شرايطي 
هزينه هاي ضدعفوني چندبار در روز را نيز بپردازند. از همين 
رو، اعضاي شوراي قبلي همواره از دولت دوازدهم درخواست 
مي كردند تا تعهدات قانوني خود در قبال پايتخت را انجام 
دهند تا بلكه وضعيت نوس��ازي و توسعه ناوگان عمومي 
كمي بهبود يابد. اما دولت هم دست خالي بود. در نتيجه 
ناوگان حمل و نقل عمومي همچون س��اير صنايع كشور 
دچار فرسودگي قابل توجهي شدند. آمارهاي اقتصادي 

دهه 90 و به ويژه چند ساله اخير نيز حاكي از رشد منفي 
سرمايه گذاري در اقتصاد كشور است كه نشان دهنده پيشي 
گرفتن نرخ استهالك ماشين آالت و سرمايه هاي موجود از 

نرخ سرمايه گذاري است.

تعارضمديريتمشاركتيباقانونگريزي!
ديروز عليرضا زاكاني، ش��هردار ته��ران در صحن علني 
شوراي شهر تهران، رويكرد مديريتي خود در اين سازمان 
را »مديريت مشاركتي« اعالم كرد. اين در حالي است كه 
اعضاي شوراي شهر ششم كه هم از نظر جناح سياسي با 
شهردار پايتخت داراي قرابت فكري هستند و هم از نظر، 
جايگاه قانون گذاري و نظارت بر ش��هرداري داراي ارتباط 
نزديك و به نوعي مكمل كار اجرايي ش��هرداري به شمار 
مي روند، از همكاري و مش��اركت شهرداري با اين نهاد در 

انجام امور مربوط به شهر تهران راضي نيستند. 
در همين رابطه، ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي اسالمي ش��هر تهران روز ش��نبه هفته جاري در 
گفت وگو با ايرنا افزود: وضعيت پاسخگويي شهرداري تهران 
به تذكرات اعضاي شوراي شهر مناسب نيست و نسبت به 
قبل بهتر نشده است؛ بنابراين مهم ترين برنامه سال جاري 
شوراي شهر تهران، اين است كه شهرداري را ملزم به رعايت 
قانون كنيم. براي مثال انتصاب ۲ مديرعامل ۲ س��ازمان 
بزرگ بر خالف نص صريح اساسنامه سازمان ميادين ميوه 
وتره بار و سازمان ورزش شهرداري تهران انجام شده است. 

با اينكه در جلسه هم انديشي پذيرفتند كه اين دو انتصاب 
درست نيست و چون سرپرست بودند ما پيگيري نكرديم 
اما يك روز مانده به پايان س��ال گذشته براي هر دوي اين 
افراد حكم مديرعاملي با امضاي شهردار تهران، صادر كردند.

بر اساس اين گزارش، در چنين شرايطي به نظر مي رسد، 
سخن گفتن از مديريت مشاركتي تنها در حد شعار باقي 
بماند. البته شهرداري تهران مديريت مشاركتي را در تعامل 
با ساير دستگاه هاي حكومتي از طريق انعقاد تفاهمنامه هاي 
كاري تعريف كرده اس��ت، اما در شرايطي كه زمينه هاي 
مش��اركت اعضاي ش��وراي ش��هر تهران به عنوان ركن 
قانون گذاري و نظارت بر عملكرد شهرداري فراهم نيست، 
اين مساله نيز تحت الشعاع قرار مي گيرد. ديروز حتي برخي 
از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به مفاد تفاهمنامه هاي 
منعقده ميان ش��هرداري و برخي از دستگاه ها و نهادهاي 

دولتي و حكومتي ابراز بي اطالعي كردند. 

بهدنبالمديريتمشاركتي
زاكاني اما دي��روز اظهار كرد: جنس مديري��ت خود را در 
شهرداري مديريت مشاركتي قرارداديم. موضوع تبديل 
تهران به الگوي جهان اسالم را به همراه گفتمان خدمت و 
پيشرفت مورد توجه قرار داديم و شعار »تهران؛ شهر تالش 
و سرزندگي و مديريت مشاركتي« را دنبال كرديم. براي 
تحقق مديريت مشاركتي قرارگاه هاي مختلف را تشكيل 
داديم تا با مشاركت ساير دستگاه ها اهداف را در تهران دنبال 

كنيم. او ادامه داد: يك��ي ديگر از رئوس كار ما در مديريت 
مشاركتي، ايجاد تفاهم نامه با دستگاه هاي مختلف بود. 
اساسا انباشت مشكالت شهر تهران شرايطي را فراهم كرده 
كه حل مشكل تنها توسط يك دستگاه غيرممكن شده لذا 
تعامل دستگاه ها با ايجاد تفاهم نامه ها محقق مي شود و 

امكان افزايش ظرفيت بيشتر و بهتر را فراهم مي كند.
وي تأكيد كرد: ابعاد مختلف اين تفاهم نامه ها به صورت 
كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت و ريل گذاري مناسبي 
براي خدمت رساني بهتر در تهران انجام شد. در همين راستا 
با وزارت راه تفاهم نامه اي امضا شد تا از ظرفيت هاي جهش 
مسكن براي نوسازي بافت هاي فرسوده و ايجاد رونق در بازار 
ساخت و ساز با هدف تأمين نيازها به ويژه ساخت مسكن 
استطاعت پذير بهره گرفته شد. ۱80 هزار واحد مسكوني 
 كه س��االنه وعده داده شده بخش��ي از آن در قالب همين 

تفاهم نامه محقق خواهد شد.
زاكاني همچنين در اظهارات خود به انعقاد تفاهم نامه با 
وزارت نفت، بنياد مس��تضعفان، نيروهاي مسلح و ... نيز 

اشاره كرد.

دول�تهزين�هپايتخ�تراازرويدوش
مردمبردارد

ديروز عالوه بر زاكاني، احمد صادقي، عضو ش��وراي شهر 
تهران نيز از لزوم مش��اركت مالي دولت براي حل مسائل 
تهران سخن به ميان آورد. گفت: مردم نبايد مشكل شهر 
تهران را خودشان حل كنند؛ بلكه دولت بايد هزينه پايتخت 
را از روي دوش مردم بردارد. تشكري هاشمي، عضو ديگر 
ش��وراي ش��هر تهران نيز پس از ارايه گزارش شهردار در 
شصتمين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران گفت: شرح 
وظايف تفاهم نامه ها بايد مشخص شود تا آنها بتوانند مشكل 
مردم را حل كنند. وي ادامه: شهرداري تهران داراي وظايف 
ذاتي است و انجام تفاهم نامه ها رافع مسووليت ها نيست 
وضعيت اتوبوسراني تهران به هيچ وجه مناسب نيست و 
متأسفانه اتوبوس هاي فعال تهران به كمتر از ۱۵00 عدد 
رسيده است. عضو شوراي شهر تهران درباره مترو تهران 
گفت: آمار قطارهاي خراب تهران بسيار زياد شده است و 
مس��افران در ماه رمضان بايد مدت زيادي را منتظر مترو 
بمانند درست است كه 800 ميليارد تومان براي خريد لوازم 
يدكي مترو تخصيص داده شده اما هنوز خرابي قطارهاي 

مترو حل نشده است.
تشكري هاشمي گفت: در سيستم هوشمند ترافيك شهري 
نيز تقريباً تمامي جي پي اس هاي اتوبوس ها خراب شده اند 
و بر همين اساس بايد در اين خصوص اهتمام ويژه اي شود.
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كمبودآبنداريم
مشكلدرمديريتاست

س��يد محمد آقاميري، عضو كميس��يون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران گفت: ما اصال 
كمبود آب نداريم، بلكه مشكل ما در مديريت است. 
اگر آب را درست مديريت كنيم، آب زياد هم داريم. 
از آنجايي كه مديريت ما به درس��تي نيست آب از 
دست ما هدر مي رود. آقاميري در گفت وگو با ايلنا 
در پاسخ به سوالي درباره سرانجام ارسال اليحه اي 
در زمينه فرونشس��ت زمين از طريق شوراي عالي 
اس��تان ها به مجلس گفت: جلس��ات فرونشست 
شروع شده است. االن با اساتيد دانشگاه و سازمان ها 
و وزارتخانه هاي مختلف جلسه برگزار مي كنيم.  او 
ادامه داد: تمامي اطالعات در زمينه فرونشس��ت از 
سازمان نقش��ه برداري گرفته تا وزارت نيرو، آب و 
فاضالب و كشاورزي در حال گردآوري است و يك 
پايش ملي و كشوري انجام مي دهيم و براساس آن 
ضوابط و راهكارهايي را استخراج مي كنيم كه چه 
راهكارهايي را بايد براي جلوگيري از فرونشس��ت 
استخراج كنيم.  او درباره جزييات اليحه اي كه قرار 
است از سوي شوراي عالي استان ها تدوين و سپس 
در مجلس به تصويب برسد و به سراسر كشور ابالغ 
شود، گفت: در اين اليحه متولي رسيدگي و نظارت 

به آن مشخص خواهد شد.  

تفكيكپسماندهايخطرناك
ازمبدا

معاون هماهنگ��ي و ارزيابي امور مناطق س��ازمان 
مديريت پسماند گفت: براي نخستين بار جعبه هاي 
ايمن ويژه پس��ماندهاي خطرن��اك خانگي در بين 
خانوارهاي تهراني از طريق ۴۵۵ غرفه توزيع خواهد 
شد. به گزارش مهر، ش��ادي مالكي معاون سازمان 
مديريت پس��ماند ش��هرداري ته��ران گفت: هدف 
از مديريت پس��ماند خطرناك ع��ادي و جمع آوري 
مج��زا و دفع آنها، جلوگي��ري از پراكندگي آلودگي 
و بهينه سازي مديريت پس��ماند در راستاي توسعه 
پايدار، حفظ محيط زيست و ارتقاي سالمت و ايمني 
جامعه است. وي افزود: اين جعبه هاي ايمن مخصوص 
منازل، آرايشگاه ها و…، توليد شده اند كه در خالل 
اجراي طرح در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرند. 
مالكي تصريح كرد: افزايش س��المت ش��هروندان، 
پيش��گيري از انتقال بيماري و ايجاد جراحت براي 
افراد جمع آوري كننده پسماند، بهبود فرآيند بازيافت 
به دليل جدا شدن پسماند خطرناك خانگي، افزايش 
كيفيت كود كمپوست به علت خالص شدن پسماند 
آلي و ح��ذف اجزاي خطرناك و كمك به حفاظت از 
محيط زيست از جمله اهدافي است كه در بدو طراحي 

و اجراي آن در نظر گرفته شده است.

صدور2هشدارهواشناسي
برايسهشنبهتاپنجشنبه

سازمان هواشناسي با صدور يك هشدار نارنجي و يك 
هشدار دريايي نسبت به محدوديت تردد با قايق هاي 
تفريحي و شناورهاي سبك، احتياط در هرگونه تردد 
و توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، اجتناب از 
فعاليت هاي كوهنوردي و جابه جايي عشاير كوچ رو 
و احتياط در چراي دام اطالع رساني كرد. به گزارش 
ايرنا، سازمان هواشناسي در هشدار جديد دريايي از 
افزايش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج از اواخر وقت 
سه شنبه در خليج فارس در استان بوشهر خبر داد. 
احتمال آس��يب به قايق هاي تفريحي و شناورهاي 
س��بك، احتمال خس��ارت به قفس ها و پاره شدن 
تورهاي صيادي و احتمال خس��ارت به تاسيس��ات 
دريايي از جمله مخاطرات اين هشدار دريايي است. 
سازمان هواشناسي به محدوديت تردد با قايق هاي 
تفريحي و شناورهاي سبك و احتياط در فعاليت هاي 
دريايي توصيه كرده اس��ت. همچنين در هش��دار 
دوم، نسبت به تشديد فعاليت س��امانه بارشي و در 
مناطق مستعد خيزش گردوخاك موقت در سطح 
كشور اطالع رساني شد. بر اساس اين اطالعيه، نوع 
مخاطره رگبار باران، رعد و برق، در مناطق مس��تعد 
تگرگ، وزش باد ش��ديد، در مناطق مستعد خيزش 
گرد و خاك موقت است و منطقه اثر در روز دوشنبه 
آذربايجان شرقي، جنوب آذربايجان غربي، جنوب 
اردبيل، زنجان، كردستان، كرمانشاه، ايالم، لرستان، 
همدان، قزوين، چهارمحال و بختياري، نيمه شمالي 
خوزس��تان، ش��رق كهگيلويه و بويراحمد و در روز 
سه شنبه اردبيل، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
كردستان، كرمانشاه، لرستان، ايالم، زنجان، همدان، 
مركزي، قزوين، البرز، تهران، كهگيلويه و بويراحمد، 
شمال و شرق خوزستان، يزد است. همچنين در روز 
چهارشنبه در اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي، غرب كردس��تان، ش��مال زنجان، گلستان و 
خراسان شمالي نيز تش��ديد سامانه بارشي گزارش 
شده اس��ت. اثر مخاطره نيز آب گرفتگي معابر، باال 
آمدن ناگهاني س��طح آب رودخانه ها، جاري شدن 
روان آب در مس��يل ها، احتم��ال برخ��ورد صاعقه، 
لغزندگي جاده ها، خيزش گردوخاك موقت و كاهش 
ديد، آسيب به س��ازه هاي موقت، شكستن درختان 
فرسوده و آسيب به صنعت كش��اورزي عنوان شده 
اس��ت. در همين حال، فريبا گودرزي، كارش��ناس 
سازمان هواشناس��ي از ورود س��امانه بارشي از روز 
يكشنبه به كش��ور خبر داد وگفت: بارش ها از غرب 
كشور آغاز و به تدريج تا مركز، شمال و جنوب غرب 
كشور گسترش مي يابد. وي گفت: به تدريج بارش ها 
در روز دوشنبه )۵ ارديبهشت ماه( شدت و گسترش 
مي يابد و ب��ه مركز، ارتفاع��ات و دامنه هاي زاگرس 

مركزي و البرز جنوبي كشيده مي شود.

عضو شوراي شهر: دولت هزينه پايتخت را از روي دوش مردم بردارد

از مديريت جهادي تا مديريت مشاركتي



متخصصان حوزه فناوري اطالعات، ضمن بررسي مشكالت و 
چالش هاي اپراتورهاي ثابت و موضوع افزايش تعرفه اينترنت، 
اظهار كردند درحالي مردم را با كارهاي سياس��ي نسبت به 
تعرفه اينترنت حساس كرده ايم، آنقدر كه ديگر كسي به گران 
شدن گوشت و كرايه تاكسي حساسيتي نشان نمي دهد اما به 

گران شدن اينترنت حساسيت نشان مي دهند.
نشستي با حضور نمايندگاني از اتحاديه صادركنندگان صنعت 
مخابرات ايران  ، سنديكاي صنعت مخابرات ، شركت مخابرات 
ايران و شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي ثابت، به 
همراه نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران 
برگزار ش��د تا متخصصان حوزه ضمن بررسي مشكالت و 
چالش هاي اپراتورهاي ثابت و موضوع افزايش تعرفه اينترنت، 
در اين حوزه با يكديگر همفكري كنند. فرامرز رستگار دبير 
و عضو هيات مديره سنديكاي صنعت مخابرات ايران با ابراز 
نگراني از وضعيت برگشت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 
در طرح هاي توسعه مخابراتي گفت: اگر برگشت سرمايه در 
كشور به خاطر عدم تناسب درآمدها و هزينه ها اتفاق نيفتد، 
ثروتمندترين و قوي ترين اپراتورهاي كشور اعم از همراه اول 
و ايرانسل هم همان روزگاري را تجربه خواهند كرد كه شركت 
مخابرات ايران به آن رسيد.او كه معتقد است اين نگراني ها در 
سال هاي گذشته هم به دولت هشدار داده شده، مي گويد: 
كسب  وكارهاي حوزه ict زندگيشان به توسعه سرمايه گذاري 
در شبكه مخابراتي كشور وابسته است و اگر اين اتفاق نيفتد 
همه دچار مشكل خواهند شد. كسي اين سال ها هشدارهاي 
ما را جدي نگرفت و ام��روزه به تحقق پيش بيني هايي كه 

داشتيم، بسيار نزديكيم.

  افزايش 20 ميليون پورت يك توهم است
احمدرضا نخجواني با ابراز تاس��ف از جريان هاي هيجاني 
در كش��ور و اظهارنظره��اي غيركارشناس��ي در خصوص 
سرويس دهي جديد به 20 ميليون پورت در سه سال آينده 
از اين گفته ها به عنوان يك توهم ياد كرد و گفت: طرح اين 
موضوع در بازاري ك��ه كل ارتباطات ثابتش به ۱0 ميليون 
پورت نمي رسد، يك شوخي محض است. او با انتقاد از تصويب 
طرح هاي توسعه شبكه فيبر نوري در فاصله زماني كوتاه اظهار 
كرد: متاسفانه افرادي در سازمان تنظيم مقررات درباره اين 
موضوعات تصميم مي گيرند كه در زندگي يك پورت را هم 
نديده اند و اين افراد نمي توانند در چنين تصميمات مهمي 
صاحب نظر باش��ند. نخجواني با بيان اينكه نبايد با مصوبه 
درماني به فكر حل مشكالت سرمايه گذاران توسعه شبكه 
مخابراتي باش��يم، گفت: ما در حال حاضر مصوبات خوبي 
داري��م كه هيچ ضمانت اجرايي ندارن��د و به جاي مصوبات 

جديد بهتر است اين مصوبات را اجرايي كنيم و از مصوبات 
هيجاني و غيركارشناسي خودداري كنيم. در شرايطي كه 
شركت هاي اپراتور براي كوچك ترين حفاري هيچ فرقي با 
بقيه طرفين شهرداري ندارند و هيچ امتيازي براي ما در نظر 
گرفته نمي شود. اين در حالي است كه ما با اجراي پروژه هايمان 
زيرساخت هاي توسعه شهري را فراهم مي كنيم اما شهرداري 

تعاملي با ما نمي كند.

  با سياسي بازي مردم به تعرفه ها حساس شدند
داوود هادي فر، نيز ايجاد 20 ميليون پورت جديد در كشور را 
يك عدد غيرواقعي دانست و گفت: درست است ما دوست 
داريم شاهد افزايش 20 ميليون پورت در كشور باشيم اما اين 
آرزويي محال است، آن هم در كشور ما كه معضالت اقتصادي 
پيش رو اين مهم را غيرممكن مي سازد. در خوشبينانه ترين 
حالت ممكن حتي اگر پول هم باشد موانعي مانند شهرداري ها 
و هماهنگي طوالني بين بخشي قطعا اجازه نمي دهد اين عدد 
واقعي شود. وي كه تجربه طوالني در حوزه IT دارد افزود: ما به 
عنوان سرمايه گذاران اين بخش قدرت ريسك خود را از دست 
داده ايم. نمي توانيم هم تورم 50 درصدي و افزايش هزينه هاي 
سرسام آور را تجربه كنيم هم به سوددهي كم رضايت بدهيم. 
در حالي كه روز نخست به ما وعده آزاد بودن تعرفه ها را دادند، 
امروز به خاط��ر قوي بودن ابزار تعرفه ها حاضر به رها كردن 
آن نيستند و اجازه نمي دهند تا سرمايه گذاران در اين بخش 
تصميم بگيرند. سال هاي سال است كه مردم را با كارهاي 
سياسي نسبت به تعرفه اينترنت حساس كرده ايم، آنقدر كه 
ديگر كسي به گران شدن گوشت و كرايه تاكسي حساسيتي 

نشان نمي دهد اما به گران شدن اينترنت حساسيت نشان 
مي دهند.

  عدم تغيير تعرفه 
عامل اصلي عدم توسعه ارتباطات ثابت كشور

بهروز نصراللهي، نيز در اين نشست با اشاره به قدمت توسعه 
ش��بكه ارتباطي فيكس از نوع ديتا در كشور طي يك دهه 
گذشته گفت: نكته اصلي اين است كه تعرفه اينترنت ثابت 
از سال 92 تا 96 نزولي بوده و از سال 96 تاكنون بدون تغيير 
باقي مانده، در حالي كه هزينه هاي زنجيره تامين خدمات در 
اين س��ال ها همواره صعودي بوده است. اين رويكرد وزارت 
ارتباطات در چند سال اخير منجر به كوچك تر شدن بازار 
ارتباطات ثابت و عدم بازگشت سرمايه در توسعه ارتباطات 
و تغيير نسل شده است، به نحوي كه امروز سازمان به دنبال 
توسعه ارتباطات ثابت از طريق اپراتورهاي تلفن همراه است. 
تغيير نكردن اين مصوبه در طول اين سال ها و افزوده شدن 
انتظارات مردم هر روز كار را براي فعالين حوزه IT سخت تر 
كرد. االن ب��ا مرور اين تاريخچه ت��ن و بدنمان حتي از فكر 
سرمايه گذاري هم مي لرزد. با چه اميدي و چه پشتيباني قرار 

است نسبت به سرمايه گذاري فكر كنيم؟ 

  توسعه 20 ميليون پورت كاري غيرمنطقي است
جهانگير آقازاده، هم كه با زير و بم كار توسعه شبكه در كشور 
اشناست، مي گويد: افزايش 20 ميليون پورت فيبر نوري در 
كش��ور يك كار غيرمنطقي است و تمام صاحب نظران اين 
حوزه هم نظر هستند. براي بررسي بيش��تر اين طرح بايد 
جلسات كارشناسي دقيق و ميزگردهاي علمي برگزار شود تا 
از همه زوايا مورد ارزيابي قرار بگيرد.او با بيان اينكه طرح هاي 
غيرعلمي و غيرتخصصي صرفا هزينه هاي گزاف به كشور 
وارد مي كنند، گفت: روزي اعالم شد اينترنت به ۱0 درصد 
باقيمانده روستاهاي كشور هم خواهد رس��يد اما آيا واقعا 
مطالعه اي شد كه اين روستاها امكان اين مهم را دارند؟ در همه 
جاي دنيا نقاطي از كشور است كه امكان انتقال شبكه اينترنت 
را ندارن��د از جمله در ايران ما. به ج��اي اين هزينه اگر جاده 
دسترسي براي روستا تامين شود خيلي از مشكالت مردم 
حل مي شود. آقازاده در ادامه با اشاره به موضع گيري دولت 
عليه افزايش تعرفه ها گفت: حال كه دولت خواستار كاهش 
تعرفه هاست از خود شروع كند. هم تعداد مجوزها را كم كند 
هم حق السهم ها را حذف كند و از افزايش خودتحريمي ها در 
كشور جلوگيري كند. اگر تعرفه گذاري توسط بازار انجام شود 
هم كيفيت قابل قبول مي شود، هم نوع خدماتي كه عرضه 
مي شود. كميت نبايد مورد توجه باشد. وقتي ما محتوايي براي 
اينترنت ۱00 كيلوبايت نداريم چرا اصرار داريم اين اينترنت را 
به خانواده ها عرضه كنيم؟او همچنين همكاران را به وحدت 
رويه و همدلي با هم دعوت و تاكيد كرد: حاال كه س��ازمان 
تنظيم مقررات و وزارتخانه مي خواهند توپ را در ميان ثابت 
و سيار بيندازند و رقابتي را ايجاد كرده و از آن منتفع شوند، 
بهتر است حواسمان باشد كه اجراي طرح صيانت از طريق 
اپراتورها و كاهش حجم اينترنت و كاهش سرعت عملي نشود.

 ICT اصالح اكوسيستم كسب و كار صنعت  
ضروري است

شهاب لطفعلي، معاون پشتيباني و زنجيره تامين شركت 
مخابرات ايران معتقد است اصالح اكوسيستم كسب و كار 

صنعت ICT يك ضرورت اس��ت و اين انتظار از حاكميت و 
تمامي بازيگران اين صنعت مي رود كه به اين اصالح كمك 
كند. او با بيان اينكه روابط حاكم در كسب وكارها مبتني بر 
معادالت، قوانين و منطق رايج در آن كس��ب وكار است و در 
هيچ جاي دنيا اين روابط دستوري  نيست، گفت: در سال هايي 
كه حاشيه سود كار در حوزه ICT در مقايسه با ساير حوزه ها 
ناچيز بود عاشقان اين حوزه بودند كه در ميدان ماندند. اما االن 
اگر هم كسي بخواهد در ICT سرمايه گذاري كند به دليل 
افزايش چش��مگير هزينه ها، نه توجيه دارد و نه بازگش��ت 
سرمايه وجود دارد. زماني با دالر هزار توماني سرمايه گذاري 
مي كرديم و امروز بايد با دالر 28 هزار توماني و حجم وسيعي 

از محدوديت ها و تحريم ها اين كار را انجام دهيم.

  آخرين نوسازي شبكه با دالر ۳000 تومان
حس��ين رياضي، رييس هيات مديره س��نديكاي صنعت 
مخابرات ايران نيز در اين نشست اظهار كرد: آخرين نوسازي 
ش��بكه با دالر ۳000 تومان انجام ش��ده و سال هاي سال 
است كه ديگر اين اتفاق رخ نداده، به خاطر همين االن ديگر 
كسي توان نوسازي اين شبكه را ندارد. وظيفه سنگيني در 
انجمن هاي صنفي داريم تا روشنگري كنيم و جامعه را نسبت 
به ضرورت نوسازي ش��بكه اينترنت كشور حساس كنيم. 
مردم وقتي واقعيت ها را بدانند حتما همراهي مي كنند . او 
تاكيد كرد: دولت قطعا بدون اين روشنگري ها نسبت به اخذ 
تصميماتي براي مردم اقدام مي كند و ما در اين زمنيه نبايد 
كوتاهي صنفي داشته باشيم. اگر به مردم توضيح دهيم كه 
عدم نوسازي شبكه چه خطر بزرگي براي زندگي آنها در عصر 
ديجيتال دارند قطعا با ما همراه خواهند شد. البته 90 درصد 
مردم مصرف اينترنت معمول و اندكي دارند و تنها ۱0 درصد 
از محل اينترنت به بيزنس مشغولند و افزايش هزينه ها در 

زندگي آنها تاثيري ندارد.

  ضرورت تدوين برنامه راهبردي و اتحاد 
با تشكل هاي ذي نفع

داوود اديب، رييس هيات مدي��ره اتحاديه صادركنندگان 
صنعت مخابرات ايران هم در اين نشست با اشاره به برنامه 
هشت ماده اي وزير ارتباطات گفت: اين برنامه از سوي اتحاديه 
مورد ارزيابي و نقد منصفانه قرار گرفته است و به نظر مي رسد 
ضرورت دارد كه وزير را نس��بت به برخي موضوعات مهم و  
اساسي در راستاي اجرايي شدن اين برنامه ها و چالش هاي 
پيش رو ي بند به بند اين برنامه ها مطلع كنيم. اتفاقات پيش 
رو و  برخي موضوعات مطروح��ه در ماه هاي اخير حكايت 
از آن دارد كه يا اطالعات مناس��بي در اين راستا ارايه نشده 
يا از ش��رايط موجود اطالعات كافي در دس��ت نبوده است. 
بنابراين اين يك تكليف است كه در راستاي اجرايي شدن 
اين برنامه ها كمك هاي الزم را انجام دهيم. وي با بيان اينكه 
برخي تصميمات سازمان تنظيم مقررات مي تواند مشكالت 
پيش روي اپراتورهاي ثابت و  موبايل را افزايش دهد و برخي 
تصميمات و اظهارنظرها مي تواند به عنوان يك گلوگاه عمل 
كند، گفت: يكي از مهم ترين مشكالت ما در صنعت ICT، نوع 
برنامه ريزي و نگاه حاكم بر سازمان تنظيم مقررات است. زيرا 
يك  رابطه حاكميتي بين وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم 
وجود  دارد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته سازمان تنظيم يك 
نهاد مستقل است اما متاسفانه در ايران اينطور نيست و  طبيعي 
است كه استقالل سازمان تنظيم مي تواند كمك شاياني در 

پيشبرد توسعه كمي و كيفي اپراتورها كند.

  طرح عريان افزايش قيمت ها يعني شكست
عليرضا كش��اورز جمشيديان، دبير س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي استان تهران نيز از همكاران خود خواست تا با تشكيل 
دبيرخانه اي مشترك بين تشكل ها زمينه اطالع رساني دقيق 
در حوزه فعاليت هايشان و موضوعات حساس پيش رو را فراهم 
كنند. اگر بحث افزايش قيمت را به صورت عريان مطرح كنيم، 
محكوم به شكست خواهيم بود. بايد براي موفقيت در اين 
بخش از تجارب تشكل هاي ديگر بهره مند شويم و موضوع 
افزايش تعرفه ها را پيش ببريم. براي مثال بايد يا به س��مت 
هوشمندسازي قيمت ها برويم يا عادالنه كردن آن. اتفاقي كه 
در حوزه افزايش حمل و نقل درون شهري افتاد و با پذيرش 
مردم هم روبرو شد. با توجه به مطالبه گري هايي كه در جامعه 
اتفاق افتاده امروز موضوع كيفيت مورد توجه مردم است و بايد 

با توجه به اين مهم اقدام كنيم.
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نه عوام فريب و نه فريفته عوام! 
صادر كنند تا وزير و معاون و... مربوطه آن را به دستگاه 
خود ابالغ و آن ايده اجرايي شود. در اين مسير البته اگر 
خطايي صورت بگيرد، فرد خاط��ي را مجازات كرده و 
به سزاي نافرماني اش خواهند رساند. كرور كرور آدم هايي 
كه در انتخابات مجلس يا رياست جمهوري و... ثبت نام 
مي كنند و براي رسيدن به اين مقامات صف مي كشند، 
دچار چنين تصور و توهمي اند.   اين افراد تصور مي كنند 
همه  چيز فراهم اس��ت و فقط وجود و اراده و عزم ايشان 
را نياز دارد تا با چش��م بر هم زدني و صدور دس��توراتي 
كشتي مملكت به ساحل رس��د و قطار اداره كشور در 
ريل صحيح به حركت درآيد. اما ش��وربختانه مساله به 
اين سادگي نيست و اگر چه بوركراسي و ساختار اداري 
دولت در پيشبرد اهداف بسيار مهم است، اما اين ساختار 
نيز خود معلول وضعيتي است كه در آن به سر مي بريم. 
هزارتويي كه گذر از آن به سادگي امكان پذير نيست و 
قرار گرفتن در باالترين جايگاه و صدور بهترين دستورات 
هم نمي تواند به تنهايي هيچ اصالح و بهبودي در وضعيت 
يك جامعه ايجاد كند. متاس��فانه اما معموال زماني اين 
حقيقت بر متصديان امور آشكار مي شود كه ديگر رداي 
مسووليت به تن دارند و بايد پاسخگوي راي دهندگاني 
باشند كه آنان را به س��راب حل طرفه العين مشكالت 
هدايت كرده بودند.  واقعيت آن است كه مشكالت امروز 
اگر به چالش ها و ابر چالش هايي سهمگين تبديل شده 
اس��ت، در گذر زمان و بلكه دهه ها ايجاد ش��ده و گذر از 
آنها به سادگي و با چند دستور امكان پذير نيست.  قاعده 
وابستگي به مسير )past dependency( به خوبي 
شعاع عمل سياستمداران را نشان مي دهد. به اين معنا 
كه تغييرات نهادي در اغلب جوامع به آساني رخ نمي دهد 
به خصوص كشورهايي مانند ايران كه اقتصادي بسته، 
دولتي و نفتي دارند. در اين كشورها اگر تغييري موثر در 
وضعيت ريل گذاري مس��ير حركت اتفاق نيفتد، قطار 
اقتصادي كش��ور تحت تاثير نيروي پيش��ران ناشي از 
وضعيت گذشته به همان مسير هميشگي خود ادامه 
خواهد داد.  بايد متواضع بود و انتظار معجزه نداشت و 
بدون فرافكني، س��عي كرد با بهره گيري از علم و دانش 
و شناخت درست مسائل و اولويت بندي آنها متناسب 
با امكانات و توانايي ها در جهت اصالح وضعيت حركت 
كرد. هر كس جز اين بپندارد يا عوام فريب است يا نادان 

و فريفته عوام!

معماي پول نفت
 با طرح هاي پر سر و صدا سعي كرده اند تاثيرگذاري 
خود را ثابت كنن��د. به اين ترتيب اي��ن ثروت ملي 
براي اه��داف كوتاه مدت مصرف ش��ده و در نهايت 
تاثيرگذاري چنداني نيز نداشته اند. انتظار و اميد اين 
است كه در صورت دسترسي دوباره به پول هاي نفتي، 
اين مسير بسته شود و به اين ثروت واقعا به چشم يك 

ثروت نگاه شود.

لزوم بازنگري در نرخ اينترنت 
با هدف افزايش كيفيت

ICTPRESS -  مادامي كه سازهاي مختلفي براي 
تنظيم تعرفه اينترنت و ش��عارهاي توسعه بدون در 
نظر گرفتن ظرفيت هاي مورد نياز س��رداده ش��ود 
نمي توانيم انتظار معجزه داش��ته باشيم.  به گزارش 
شبكه خبريICTPRESS، روزبه روز دامنه استفاده 
عمومي از اينترنت و ارزش افزوده هاي آن گسترش 
مي يابد و زيرساخت و ظرفيت آن هم بايد گسترش 
متناسبي داشته باش��د. يكي از اركان مهم توسعه، 
افزايش كيفيت است و اين مهم در خصوص اينترنت 
موبايل بيش��تر متجلي و مطالبه مردم از مسووالن و 
اپراتورهاي ارتباطي اس��ت و آن هم به داليل راحتي 
اس��تفاده از تلفن همراه در هر مكان حتي در منزل 
و دس��تيابي به س��رعت باالتر بدون محدوديت در 
جابه جايي اس��ت. از طرفي اين روزها بيش��تر از هر 
زمان ديگر تقاضا براي اس��تفاده از شبكه پهن باند و 
اينترنت پرسرعت و باكيفيت از جانب اقشار مختلف 
مردم به واسطه نيازهاي شان، كسب و كارهاي نوين 
و ارتباطات، وجود دارد كه از اهميت بااليي برخوردار 
است. البته ذكر اين نكته مهم است كه تحقق شبكه 
داخلي با عنوان ش��بكه ملي اطالعات نيز الزمه هر 
كشوري است كه بر پايه آن مردم بتوانند از بسياري 
ظرفيت هاي بومي بهره مند شوند. اما اين به معناي 
عدم نياز به شبكه جهاني نيست چون ارتباط با همه 
جهان خود نيز از اركان زندگي ديجيتالي در جامعه 
جهاني اطالعات است كه ابعاد عميقي در حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ديگر دارد.  
نكاتي كه در اين راستا، نگراني ها و دغدغه هاي كاربران 
شده اس��ت عدم ثبات در قيمت ها، دريافت خدمات 
با كيفيت نامناس��ب بدليل عدم توسعه همه جانبه 
شبكه، شفاف نبودن آينده دسترسي به شبكه جهاني 
اينترنت و در عين حال دسترسي به ارتباطاتي امن و 
مواردي از اين دست است.  بگذاريد به چند سال قبل 
برگرديم پ��س از ورود تلفن همراه و تعريف اينترنت 
سيار، اين فناوري و گوشي هاي هوشمند، به سرعت در 
ميان مردم رايج شد، همزمان دانش و تجربه استفاده به 
تبادل اطالعات در ارتباطات افراد وابسته شد به طوري 
كه ديري نپاييد اينترنت پرسرعت همه گير شد در 
مقابل كاربران در استفاده فزاينده از آن و شبكه هاي 
ارتباطي و اجتماعي، ظرفيت هاي محدود گوشي ها و 
حجم هاي اينترنتي را كمتر از كاربري هاي شان مد 
نظر قرار دادند. از اين رو كاربران ضمن گاليه از اتمام 
بسته هاي اينترنتي مبتني بر قيمت ها فارغ از اينكه آيا 
در استفاده از اين فناوري ها هوشيارانه عمل مي كنند 
يا شير مصرف اينترنت را هم مشابه شير آب شهري 
باز گذاشته و سرگرم كاري ديگر مي شوند، تقاضاي 

شان براي دريافت اينترنت بيشتر، بازهم فراتر رفت.

معاون اسبق وزير ارتباطات: 
كشتي اپراتورهاي تلفن همراه 

با ادامه ثبات قيمت ها به گل 
خواهد نشست

با توجه ب��ه گمانه زني ها در م��ورد افزايش تعرفه هاي 
موبايل و نظرات مختلف كارشناسان و تصميم گيران در 
اين خصوص، در گفت وگويي با محمود خسروي، معاون 
اسبق وزارت ارتباطات ابعاد مختلف اين موضوع را مورد 
بررسي قرار داديم. آنچه در ادامه مي خوانيد ماحصل اين 

گفت وگوست.
  تاثير تورم بر صنعت ارتباطي

معاون اسبق وزارت ارتباطات در مورد تاثير واضح تورم 
بر عملكرد اپراتورها مي گويد: تورم عمومي در كش��ور 
چيزي نيست كه صنعت ارتباطي نسبت به آن بي تفاوت 
بماند. بنابراين مس��لم اس��ت كه وقتي افزايش نرخي 
اتفاق مي افتد، اين افزايش نرخ به بدنه ارتباطي كشور 
نيز سرايت پيدا كند. افزايش ريالي 20 تا ۳0 درصدي 
هزينه هاي داخلي اپراتورهاي هم��راه با افزايش ارزي 
هزينه هاي خارجي آنها، در صورتي كه درآمدهاي اين 
اپراتورها ثابت بماند، فشار دور از تحملي را براي آنها ايجاد 
مي كند كه مي تواند در طوالني مدت صنعت ارتباطي 

كشور را زمين گير كند.
وي مي افزايد: ميانگين درآمد ماهانه هر مشتري )آرپو( 
در صنعت تلفن همراه ۳0 هزار تومان )معادل حدود ۱ 
دالر( است كه اين رقم از يك سو در مقايسه با هزينه هاي 
باالي دالري كه صرف پش��تيباني، نگهداري و توسعه 
شبكه ارتباطي اپراتور مي ش��ود، اندك است و از سوي 
ديگر نيز با توجه به افزايش همه جانبه قيمت ها اين رقم 

در سبد خانوار بسيار ناچيز است.
  تحريم ها و تحميل هزينه هاي اضافي

خسروي مساله هميشگي تورم را از يك سو پديده اي 
آش��نا مي انگارد كه ديگر دور زدن آن براي كساني كه 
سال ها با آن دست و پنجه نرم كرده اند، پيچيدگي خاصي 
ندارد و از سوي ديگر آن را مساله اي درنظر مي گيرد كه 
بايد فعاالن اقتصادي هزينه هاي گزافي را كه بابت دور 
زدن تحريم ها مي پردازن��د در هزينه هاي خود لحاظ 
كنند.وي مي گويد: مساله تحريم ها هم هرچند همواره 
وجود داشته و موضوع تازه اي نيست و صنعت ارتباطي 
شيوه هاي مقابله با آن را در طي اين سال ها آموخته است، 
اما نبايد فراموش كرد كه اين عامل به تنهايي هزينه هاي 
اضافي را به بدنه صنع��ت وارد مي كند و بايد در تمامي 
تصميم گيري ها از جمله تعيين قيمت طرح هاي تشويقي 

و تعرفه ها درنظر گرفته شود.
  پيامدهاي ثبات تعرفه ها براي اپراتورها و مردم

معاون اسبق وزارت ارتباطات در مورد ادامه روند ثبات 
تعرفه ها و تاثير آن مي گويد: اتفاقي كه به طور كلي بايد 
به مرور زمان با ثابت ماندن تعرفه ها در صنعت ارتباطي 
كشور انتظار آن را داشته باشيم، افت كيفيت است. اين 
افت كيفيت مي تواند خود را در جنبه هاي مختلف نشان 
دهد. اما مهم ترين نكته كيفي كند شدن يا توقف توسعه 
فناوري ها خواهد بود. امروزه پايه بسياري از نوآوري ها در 
حوزه هاي مختلف از جمله سالمت، آموزش و سرگرمي 

ارتباطات و اينترنت است. 

كارشناسان نسبت به وضعيت برگشت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در طرح هاي توسعه مخابراتي ابراز نگراني كردند

به گراني اينترنت معترضند، به گراني گوشت خير

 فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( 
VRF خريد تجهيزات سيستم تهويه مطبوع 

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  اس�تان مازندران در نظر دارد با رعايت قانون برگزاری مناقصات و آئين نامه های مربوطه،مناقصات 
دو مرحله ای خريد تجهيزات سيستم تهويه مطبوع VRF از محل طرح های تملک دارايی های سرمايه ای جهت استفاده در سطح استان برگزار 
نمايد. لذا از کليه شرکت های واجد شرايط و توليد وتامين کنندگان ذيصالح که امکانات الزم و صالحيت و سوابق اجرايی و تخصصی مورد بحث 
را دارا می باشند دعوت بعمل مي آيد با توجه به شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد جهت دريافت اسناد مناقصه  از طريق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( اقدام نمايند. توضيح اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی،تحويل 
اسناد و مدارک،ارسال دعوتنامه ،ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الکترونيکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  
استان مازندران

نوبت دوم

شناسه آگهي :1۳0670۳

تاريخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1401/02/04 مي باشد.
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم مورخ  1401/02/05 مي باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاريخ 1401/02/08
مهلت تحويل اسناد مناقصه تکميل شده و ارائه پيشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1401/02/24

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/02/25
مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه پس از تاريخ بازگشايی پيشنهادها

اطالعات تماس دستگاه دستگاه مناقصه گزار:آدرس: ساری � ميدان امام خمينی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس 
استان مازندران 

کد پستی: 4815884933   
تلفن واحد قراردادها: 01133360568

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار )ريال(مبلغ برآورد  )ريال(عنوان كاالرديف

1VRF 80,000,000,0004,000,000,000خريد تجهيزات سيستم تهويه مطبوع

موضوع: تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات 
شرکت گاز استان قزوين )شماره مناقصه : 45-1400()تجديد(

شرکت گاز استان قزوين درنظر دارد تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی )فشرده( پروژه تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت گاز استان قزوين به شماره 
)2001091335000010( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق 
درگاه سامانه الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای 

الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/02/05 می باشد . 
- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا پايان وقت اداري روز  شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 1401/02/10

- مهلت زمانی ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 1401/02/24
-زمان بازگشايی پاکات ارزيابی کيفی: ساعت 9:00 روز يکشنبه مورخ 1401/02/25

- زمان بازگشايی پاکات مناقصه )الف، ب و ج(: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/02/27
-شرايط مناقصه گران:

1-  داشتن شخصيت حقوقي
2-  شرکت های تاييد صالحيت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت 

3- ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني
تذکر : شرکت های دارای گواهينامه فوق الذکر )رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني( می بايست موضوع حراست و حفاظت به عنوان يکی از شرح    فعاليت های مربوطه در اساسنامه آنها قيد شده باشد.

4- ارايه گواهينامه ايمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-ارايه آخرين صورت هاي مالي حسابرس�ي شده بر اساس آيين نامه راهکارهای افزايش ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی به ش�مار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09 وزيران محترم عضو 

کميسيون اقتصاد و اطالعيه های بعدی آن.
- تضمي�ن شركت در فرآيند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هيأت وزيران به مبلغ 5,200,000,000 ريال.

- محل تامين اعتبار: اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوين
-قيمت های پيشنهادی مناقصه گران می بايست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارايه گردد.

-به اين پيمان مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي، مصوبه هيات وزيران به شماره 123402/ت 50659 ه   مورخ 1394/09/22 و اطالعيه های بعدی آن، پيش پرداخت معادل 15% مبلغ اوليه پيمان 
تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 
مرکز تماس :  1456 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
عطف به بخشنامه شماره 372621 مورخ 98/07/09 سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق بند »د« ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه گران می توانند درساعت و تاريخ اعالم شده در آگهی 

فراخوان مناقصه در جلسه بازگشايی پاکات )الف-ب-ج( حضور يابند.
از شرکت های واجد صالحيت دعوت می شود به منظور دريافت اطالعات تکميلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و يا پايگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمايند.

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان قزوين

نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوين

شناسه آگهي : 1۳05947

كد فراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات :5۳/111/۳7۳

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل |
روند كلي تجارت از ابتداي سال 1390 تا 1400مورد رصد 
قرار گرفت. تجارت كااليي ايران )بدون احتساب نفت خام( 
از ابتداي سال 1390 تا 1400 از لحاظ ارزشي با نوساناتي 
همراه بوده است. بيش��ترين ارزش تجارت ايران طي بازه 
مذكور مربوط به سال 1390 و حدود 106 ميليارد دالر بوده 
است. از اين ميزان حدود 44 ميليارد دالر مربوط به صادرات 
و حدود 62 ميليارد دالر آن مربوط به واردات ايران است. علت 
باال بودن رقم تجارت ايران در اين سال، باال بودن ارزش واردات 
ايران، در مقايسه با ساير سال هاي مورد بررسي است. ارزش 
صادرات ايران از سال 1397 به بعد روند كاهشي را طي كرده، 
اما اين روند در سال 1400 متوقف شده و ارزش صادرات به 
حدود 49 ميليارد دالر رسيده است. ارزش واردات ايران نيز با 
نوساناتي همراه بوده و در سال 1400 علي رغم اينكه در سال 
1399 كاهش يافته بود، افزايش يافته و به 53 ميليارد دالر 
رسيده بوده است. ارزيابي ها نشان مي دهد، در سال 1400 
حدود 123 ميليون تن كاال به ارزش حدود 49 ميليارد دالر 
صادر شده كه از لحاظ ارزشي با افزايش حدود 40 درصدي 
و از لحاظ وزني با افزايش حدود 9 درصدي نسبت به سال 
1399 همراه بوده است. طي بازه مورد بررسي، همچنين 
حدود 41 ميليون  تن كاال به ارزش حدود 53 ميليارد دالر 
به كشور وارد شده كه در مقايسه با سال قبل از آن، به ترتيب 

افزايش حدود 36 درصدي و 22 درصدي، داشته است.

  تجارت به روايت آمار
 در سال 1400 حدود 123 ميليون تن كاال به ارزش حدود 
49 ميليارد دالر صادر ش��ده كه از لحاظ ارزشي با افزايش 
ح��دود 40 درص��دي و از لحاظ وزني ب��ا افزايش حدود 9 
درصدي نسبت به س��ال 1399 همراه بوده است. طي بازه 
مورد بررسي همچنين حدود 41 ميليون تن كاال به ارزش 
حدود 53 ميليارد دالر به كشور وارد شده كه در مقايسه با 
سال قبل از آن، به ترتيب افزايش حدود 36 درصدي و 22 
درصدي داشته است. در سال 1400 حدود 13.3ميليارد 
دالر از صادرات متعلق به كاالهاي فصل 27 بدون احتساب 
نفت خام بوده كه مع��ادل 4.27 درصد كل صادرات كاالي 
بدون نفت خام در اين سال است. تراز تجاري بدون نفت خام 
ايران نيز طي بازه مذكور همواره با نوساناتي همراه بوده و در 
س��ال 1400 براي سومين سال پياپي كسري تراز تجاري 
افزايش يافته و به منفي 4.4 ميليارد دالر رسيده است. اين 
رقم نسبت به سال 1399، تقريبًا حدود 500 ميليون دالر 

تضعيف شده است.

  عمده ترين مقاصد صادراتي و مبادي وارداتي 
بنابر گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، پنج 
كشور چين، عراق، تركيه، امارات متحده عربي و افغانستان 
عمده ترين مقاصد صادرات كااليي )بدون نفت خام( ايران 
در سال 1400 بوده اند؛ به گونه اي كه نزديك به 75 درصد از 
ارزش كل صادرات ايران به مقصد كشورهاي مذكور در سال 
1400 را به خود اختصاص داده اند. چين با سهم 29 درصدي 
)حدود 3.14 ميليارد دالر( باالترين ارزش صادرات ايران را 
در سال 1400 داشته كه در مقايسه با سال 1399 افزايش 

حدود 60 درصدي را تجربه كرده است.

 پس از چين، عراق با س��هم 18 درصد )8.9ميليارد دالر( و 
تركيه با س��هم 12.5 درصد )6.1 ميليارد دالر( در رده دوم 
و سوم قرار گرفته اند.  در سال 1399 صادرات ايران به كليه 
كشورهاي مذكور به غير از افغانستان نسبت به سال 1399 
با افزايش همراه بوده كه بيشترين افزايش نيز در صادرات به 
تركيه )افزايش بيش از دو برابري( رخ داده است. عمده ترين 
مبادي وارداتي ايران در س��ال 1400 نيز »امارات متحده 
عربي، چي��ن، تركيه، آلمان و روس��يه« بوده اند كه ميزان 
واردات از امارات متحده عربي به ارزش 16.5ميليارد دالر و 
سهم 31 درصدي از ساير كشورها بيشتر بوده است.  پس از 
اين كشور، چين )12.7 ميليارد دالر( و تركيه )5.3 ميليارد 
دالر( به ترتيب با س��هم 24 درص��دي و 10 درصدي قرار 
دارند. شايان ذكر است در ميان كشورهاي ذكر شده واردات 
از كليه كشورها در س��ال 1400 در مقايسه با سال 1399 
افزايش يافته و بيشترين افزايش بيش از دو برابري متعلق 

به روسيه بوده است.

  20كاالي مهم صادراتي و وارداتي ايران 
مطابق آمارهاي گمرك، در سال 1400 حدود 60 درصد از 
كل ارزش صادرات كااليي ايران مربوط به 20 كاالي نخست 
بوده است. در ميان اقالم صادرات كااليي )بدون نفت خام( 
ايران ارزش صادرات »گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك 
هزار سانتي متر مكعب و بيشتر« با كد تعرفه 27111190 
حدود 5 ميليارد دالر بوده كه با سهم 10 درصدي بيشترين 
س��هم از كل ارزش صادرات ايران در سال 1400 را به خود 
اختصاص داده است. متوسط قيمت كل كاالهاي صادراتي 
)بدون نفت خام( 396 دالر به ازاي هر تن بوده است.  متوسط 

قيمت »گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتي متر 
مكعب و بيشتر« نيز در سال 1400 برابر210 دالر به ازاي 
هر تن است. پس از اين محصول، صادرات »متانول« با كد 
تعرفه 29051100 و پلي اتيلن گريد فيلم با وزن مخصوص 
)چگالي( كمتر از 94 درصد ب��ا كد تعرفه 39011030 به 
ترتيب با سهم 4.6درصدي و 4.4 درصدي به ارزش حدود 
2.2 ميليارد دالر و 2.1ميليارد دالر قرار دارند. متوسط قيمت 
صادراتي اين دو محصول در سال 1400 نيز به ترتيب 275 
دالر به ازاي هر تن و 1356 دالر به ازاي هر تن است.  در سال 
1400، 20 كاالي عمده وارداتي، ارزشي بالغ بر 21 ميليارد 
دالر داشته كه حدود 41 درصد از ارزش كل واردات ايران در 
سال مذكور را تشكيل مي دهد. در ميان اقالم وارداتي ايران، 
ارزش واردات »گوشي تلفن همراه« با كد تعرفه 85171210 
حدود 4.2ميليارد دالر بوده كه با س��هم حدود 8 درصدي 
بيشترين سهم از ارزش كل واردات ايران را به خود اختصاص 
داده است. متوسط قيمت واردات كل محصوالت در سال 
1400 ح��دود 1287 دالر به ازاي هر تن بوده اس��ت. پس 
از اين محص��ول، واردات »ذرت دامي« و »گندم معمولي« 
با سهم 6.4 درصد )3.4 ميليارد دالر( و 4.7درصد )حدود 
2و5 ميليارد دالر( قرار دارند. متوسط قيمت واردات اين دو 
محصول در سال 1400 به ترتيب 346 دالر به ازاي هرتن و 
351 دالر به ازاي هر تن است.  همان طور كه پيشتر نيز اشاره 
شد، در س��ال 1400 حدود 123 ميليون تن كاال به ارزش 
حدود 49 ميليارد دالر صادر شده و ميانگين قيمت آنها 396 
دالر به ازاي هر تن بوده است. در ميان اقالم صادرات بدون 
نفت خام در سال 1400 »ساير فلزات گرانبها غير از نقره« با 
كد تعرفه 71141990 باالترين ميانگين قيمت را به خود 

اختصاص داده است. 
ميانگين قيمت اين كاال 45165 دالر به ازاي هر كيلوگرم 
بوده و طي بازه مورد بررسي تنها حدود 122 كيلوگرم از 
آن به ارزش 5.5 ميليون دالر صادر شده است. پس از آن 
» زيور آالت يا جواهرات س��نتي، صنايع دستي مرصع و 
اجزاي آن از فلزات گرانبها« و » ماده موثره نالتروكس��ان 
هيدروكلرايد« به ترتيب با ميانگين قيمت 44047 دالر 
ب��ه ازاي هر كيلوگرم و 3881 دالر به ازاي هر كيلوگرم در 
رده هاي دوم و سوم قرار دارند. ارزش صادرات دو قلم ذكر 
شده نيز در سال 1400 به ترتيب 131 ميليون دالر و حدود 
200 هزار دالر بوده است. همانطور كه مالحظه مي شود 
هر سه اقالم ذكر ش��ده س��همي كمتر از 1 درصد از كل 
صادرات ايران در سال 1400 را به خود اختصاص داده اند. 
در ميان اقالم وارداتي ايران در سال 1400 نيز »ماده موثره 
تريپتورلين استات« با كد تعرفه 29371920 و ميانگين 
قيمت 159719 دالر به ازاي هر كيلوگرم باالترين ميانگين 
قيمت در ميان اقالم وارداتي را داراست كه ارزش واردات 
اين قلم طي مدت مورد بررسي حدود 19.6ميليون دالر 
بوده است.  »پاالديوم به اشكال خام يا پودر« و »انسولين و 
امالح آن« نيز به ترتيب با ميانگين قيمت 133092 دالر 
به ازاي كيلوگرم و 126329.1 دالر به ازاي كيلوگرم پس از 
»ماده موثره تريپتورلين استات« باالترين ميانگين قيمت 
واردات را به خود اختصاص داده اند. ارزش واردات دو كاالي 
مذكور نيز در سال 1400 به ترتيب حدود 100 هزار دالر 
و 7.19 ميليون دالر بوده است. ارزيابي ها نشان مي دهد، 
سهم 20 كاالي عمده وارداتي با باالترين ميانگين قيمت 

در سال 1400 بسيار ناچيز و كمتر از 1 درصد بوده است.

خبررويداد
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آلمان مشتري كاالهاي ايراني 
مي شود؟

سازمان توس��عه تجارت از اعزام يك تيم اقتصادي 
ايراني به آلمان براي آش��نايي با اين كشور و فراهم 
كردن مقدمات الزم براي ص��ادرات كاال خبر داد. 
در س��ال هاي گذشته آلمان و سوييس توانسته اند 
در مي��ان صادركنندگان عمده كاال ب��ه ايران قرار 
بگيرند اما فاصله آنها با امارات متحده عربي كه در 
صدر اين جدول قرار دارد بسيار زياد است. هرچند 
در دوران برج��ام، تع��داد زيادي از ش��ركت هاي 
اروپايي براي ورود به اقتص��اد ايران اعالم آمادگي 
كردند اما در دوران تحريم، عمال ارتباط آنها با ايران 
قطع شد و همين موضوع به كاهش جدي تجارت 
مشترك ايران و اتحاديه اروپا انجاميد. حاال رييس 
سازمان توس��عه تجارت از اعزام يك تيم اقتصادي 
به آلمان خبر داده تا ش��رايط براي توسعه صادرات 
به اين كش��ور فراهم كنند. عليرضا پيمان پاك، با 
بيان اين خبر افزود: سازمان توسعه تجارت ايران با 
همكاري مركز بين المللي تجارت و با هدف حمايت 
از ش��ركت هاي صادراتي كوچك و متوسط براي 
ورود به بازار كشور آلمان نسبت به اعزام مديران 23 
شركت به اين كشور اقدام كرد. مديران شركت هاي 
منتخب از چهار تا 24 ارديبهش��ت ماه سال جاري 
در ش��هرهاي كل��ن و هامبورگ حض��ور خواهند 
داش��ت و در اي��ن مدت با حضور در نشس��ت هاي 
B2B با ش��ركت هاي آلماني ت��الش مي كنند تا 
زمينه ه��اي الزم را براي صادرات به كش��ور آلمان 
فراهم كنند.  رييس كل س��ازمان توسعه تجارت 
ايران گفت: عالوه بر نشست هاي B2B، برنامه هاي 
آموزشي، بازديد از شركت هاي آلماني، نمايشگاه ها 
و زيرس��اخت هاي مرتبط با تجارت در برنامه گروه 
اعزامي گنجانده شده است. در اين برنامه مديران 
عامل يا اعضاي هيات مديره شركت هاي كوچك و 
متوسط توليدي و صادراتي فعال در حوزه هاي مورد 
تاكيد ش��امل: گياهان دارويي، ميوه و سبزيجات، 
قطعات خودرو، محصوالت پتروش��يمي، فناوري 
اطالعات و ارتباطات، گردش��گري و دانش بنيان و 
همچنين ش��ركت هاي فعال در حوزه دارو و مواد 
غذايي حضور دارند. براساس اعالم سازمان توسعه 
تجارت، ش��ركت هاي حاضر در اين رويداد از بين 
100 ش��ركتي كه طي فراخوان س��ازمان توسعه 
تجارت ايران در آبان ماه س��ال گذشته درخواست 
حضور در اين رويداد را كرده بودند، طي سه مرحله 
مصاحبه تخصصي انتخاب ش��ده اند. شركت هاي 
ايراني اعزام ش��ده در طول حضور 20 روزه خود در 
آلمان آموزش هايي ني��ز در خصوص نحوه تنظيم 
قراردادهاي تجاري، مديريت تغيير و نوآوري، كسب 
و كارهاي ديجيتالي و مديريت پروژه خواهند داشت. 
در برنامه فوق بازديد از شركت هاي مهم كشور آلمان 
از جمله برندهاي مطرح خودروسازي نيز گنجانده 
ش��ده اس��ت.  اين برنامه به عنوان يكي از اقدامات 
عملي مربوط به پروژه همكاري هاي سازمان توسعه 
تجارت ايران  با مركز بين المللي تجارت قرار است 
مجدداً براي گروه ديگري از شركت هاي صادراتي به 
كشور آلمان و ايتاليا در ماه هاي پيش رو اجرا شود. 
سازمان توسعه تجارت ايران همكاري عملي خود 
را با مركز بين المللي تجارت ITC از سال 1398 و 
در قالب »پروژه كمك هاي فني در حوزه تجارت« 
آغاز كرد كه تدوين راهبرد ملي صادرات ايران يكي 
از اساسي ترين فعاليت هاي اين پروژه در گام هاي 

نخست به شمار مي رود.

الزام كد رهگيري براي 55 
قطعه لوازم يدكي خودرو

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: عالوه 
ب��ر باتري و كمك فنر، 53 قل��م كاالي ديگر حوزه 
لوازم يدكي خودرو بايد براي دريافت كد رهگيري 
اقدام كنند. به گزارش شاتا، محمد مهدي برادران 
در پنجمين جلسه از سلس��له نشست هاي ستاد 
مبارزه با كاالي قاچاق و تقلبي وزارت صمت گفت: 
قطعه سازان بايد بتواند اعتماد مردم را به خود جلب 
كنند و مجموعه اقدامات انجام شده در افكار سنجي 
مردم خود را نشان دهد. وي با بيان اينكه مردم بايد به 
قطعه سازان داخلي اعتماد كنند، تصريح كرد: مردم 
بايد نتايج مثبت كارها را احساس كنند تا بازار شاهد 
بهبود جايگاه لوازم يدكي ايراني باشد و در اين حوزه 
اطالع رساني بسيار مهم است. رييس ستاد مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز وزارت صمت بيان كرد: احياي 
نمايندگي هاي خدمات پس از فروش لوازم يدكي 
خارجي نيز در دس��تور كار اس��ت، اين موضوع در 
دفتر خدمات فن��ي و مهندس��ي در زيرمجموعه 
معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، پيگيري 
مي ش��ود. برادران بابيان اينكه بيش از شش هزار 
واحد صنفي ب��دون مجوز داريم، اع��الم كرد: اين 
موضوع كار را براي نظارت بر اين واحدها و قانونمند 
كردن بازار سخت كرده است، بنابراين اتحاديه ها با 
همراهي مديريت شهري سريع تر براي ساماندهي 
مجموعه اصناف و واحدهاي بدون مجوز وارد عمل 
ش��وند. معاون وزير صمت تصريح كرد: در مراحل 
بعدي از شهرداري تهران و ساير كالن شهرها براي 
ساماندهي انبارها و واحدهاي صنفي بدون مجوز و 
اطالع رساني الزم به شهروندان دعوت خواهيم كرد. 
همچنين عليرضا ش��اه ميرزايي مع��اون تجارت و 
خدمات وزارت صمت نيز در پايان اين نشست گفت: 
عالوه بر باتري و كمك فنر، 53 قلم كاالي ديگر حوزه 
لوازم يدكي خودرو بايد هرچه زودتر براي دريافت 
كد رهگيري اقدام كنند تا دچار مش��كل نش��وند. 
وي اف��زود: به انجام فرآين��د دريافت كد رهگيري 
توسط توزيع كنندگاني كه به صورت سازمان يافته 
عمل مي كنند )توليدكنندگان بزرگ لوازم يدكي، 
خودروس��ازان يا فروش��گاه هاي اينترنتي( كمك 
مي كنيم و مجوزهاي الزم را براي موضوعاتي مانند 
خدمات پس از فروش، گارانتي و... به آنها مي دهيم.

مرز دوغارون به طور موقت 
مسدود است

صبح ديروز در پي بروز اختالف ميان مرزبانان ايراني 
با نيروهاي طالبان در مرزهاي شرقي كشورمان با 
افغانس��تان، مرز دوغارون موقتًا مسدود شده بود. 
از اين رو، سخنگوي گمرك ايران با اعالم اين خبر 
كه مرز دوغارون بين ايران و افغانستان به دليل بروز 
برخي مشكالت مرزي، تا اطالع ثانوني بسته است، 
از تجار خواست تا از ارسال كاال به اين مرز خودداري 
كنند. س��يد روح اهلل لطيفي، س��خنگوي گمرك 
ايران در مورد بسته شدن مرز دوغارون، اظهار كرد: 
با توجه به بروز مش��كالت مرزي در مرز دوغارون- 
اسالم قلعه، كميته هماهنگي مرز دوغارون استان 
خراس��ان رضوي مصوبه اي به منظور بسته شدن 
مرز ت��ا اطالع ثانوي صادر كرد. او افزود: بر اس��اس 
اين مصوبه، محموله هاي تج��اري تا اطالع ثانوي 
در اين مرز پذيرش نخواهند ش��د. بنابراين تجار از 
ارسال كاالي تجاري به مرز دوغارون تا اطالع ثانوي 
خودداري كنند تا صف طويلي در مرز ايجاد نشود. 
اما چندي نگذش��ت كه س��خنگوي گمرك ايران 
گفت: با پذيرش اولين كاميون حامل كاال فعاليت 
مرز دوغارون به حالت عادي بازگشت. لطيفي به مهر 
گفته بود: با وجود بازگشايي مرز دوغارون، تجار براي 
عدم معطلي و سالمت كاالهاي خود با هماهنگي با 
اداره كل گمرك دوغ��ارون كاالهاي خود را به اين 

مرز ارسال كنند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي: 

نرخ آب بها براي مشتركيني كه 
الگوي مصرف را رعايت كنند، 

افزايش نمي يابد
قيمت آب براي مشتركين خانگي كه بر اساس الگوي 
مصرف ماهانه تا 14 مترمكعب آب مصرف نمايند، افزايش 
نخواهد يافت. به گزارش روابط عمومي ش��ركت آب و 
 فاضالب استان مركزي مهندس يوسف عرفاني نسب 
مديرعامل اين ش��ركت با بيان خبر فوق افزود: اليحه 
بودجه 1401 وزارت نيرو ب��ا هدف اصالح تعرفه هاي 
آب به منظور مديريت بهينه مصرف و تشويق به رعايت 
الگوي مصرف آب توسط مشتركين خانگي تهيه شده 
است و بر اساس آن قبوض آب بهاي مشتركين پر مصرف 
با افزايش نرخ آب ها و به صورت پلكاني محاسبه خواهد 
شد. وي با بيان اينكه الگوي مصرف آب براي مشتركين 
خانگي در استان مركزي 14 مترمكعب در ماه، تعيين 
شده است، افزود: به طور ميانگين در سال گذشته 48 
درصد از مشتركين خانگي الگوي مصرف آب را رعايت 
نموده اند. وي با اشاره به ميزان تعرفه آب در ويالها، باغ 
ويال ها، خانه باغ ها و مجتمع هاي مس��كوني كه محل 
زندگي دايمي و كسب و كار افراد نيستند اظهار داشت: 
در اقامتگاه هاي غيردايم در صورت رعايت الگوي مصرف 
آب تا ظرفيت قراردادي با افزايش نرخ آب بهاي مواجه 
نخواهند شد و براي مصارف مازاد بر ظرفيت قراردادي 

نرخ آب آزاد محاسبه مي شود.

ايران از سال 90 تا 1400 چقدر كاال صادر يا وارد كرده است؟ 

تحليل تجارت در يك دهه

مديران کروز مصداق واقعی کارآفرينان 
مسوولیت پذير هستند

 بامداد الجوردی|
کارآفرينی جزو ارزش های عصر جديد است. هنوز جامعه 
از کارآفرينانی که دهه ها پيش ايران ناسيونال، ارج، کفش 
ملی و... را برپا کردند به نکويی ياد می کنند. جامعه به خوبی 
ارزش کار آنها را به ياد دارد و آنها را تکريم می کند چون آنها 
در زمره کارآفرينان ارزش آفرين و مسووليت پذير هستند. 
برای يک کارآفرين واقعی، کار و کارگر ارزش هستند، نه ابزار. 
چنانچه کار و کارگر تبديل به ابزار شوند، فرايند توليد برای 
مدير و نيروی انسانی خسته کننده می شود و بنگاه خيلی 
زود از درون فرو می پاشد و آن صنعت هرگز روی پيشرفت 
را به خود نخواهد ديد. در تاري��خ صنعت ايران موفق ترين 
مديران کس��انی بوده اند که نس��بت به ارزش های جامعه 
متعهد بوده اند. مجموعه های بزرگی در حوزه مواد غذايی، 
پوشاک، خودروسازی بوده اند که خود را متعهد می دانستند 
و همچنان نام آنها به نکويی بر سر زبان هاست.  اخيرا مصاحبه  
مدير يکی از شرکت های شناخته شده در حوزه خودروسازی 

و تامين قطع��ه را می خواندم 
ک��ه ردی از ارزش ه��ای يک 
کارآفرينی مسووليت پذير را 
نشانم داد. يکی از مديران اين 
شرکت شناخته شده در خالل 
مصاحبه خود به اين مس��اله 
اش��اره می  کند که در ساليان 
اخير حدود 12ه��زار نيروی 
انسانی داشته و عجيب تر آنکه 

اين تعداد حتی در 10 سال اخير که کشور درگير تحريم و 
هزاران مشکل ديگر اقتصادی و سياستگذاری بوده، همچنان 
رو به رشد است.  بدون ترديد ده ها مجموعه بزرگ ديگر در 
ايران وجود دارد که بيش از 12هزار نفر نيروی انسانی دارند، 
اما چيزی که در مصاحبه اين مدير شرکت کروز توجه من 
را جلب کرد، نگاه خ��اص اين مجموعه صنعتی به واقعيت 
جامعه در کارآفرينی و ايجاد اشتغال است. آنطور که مدير اين 
مجموعه گفته در صورتی که نيروهای خانم آنجا باردار شوند، 
بجای ترس از دست دادن هميشگی شغل را داشته باشند 
يا نگران باشند در طول کار جنين يا خودشان آسيب ببينند، 
کارخانه تمهيدی انديش��يده تا زنان باردار به قسمت های 
ايمن منتقل شوند تا آسيب جسمی نبينند. اين نمونه ای از 
کارآفرينی مسووليت پذير است. هرچند خيلی از کارفرمايان 
مسووليتی نسبت به کارمندان زن خود احساس نمی کنند. 
در بخش ديگری از اين گفت  و گو گفته می شود که بخشی 
از نيروی کار آنها را جوانانی تشکيل می دهند که برای مدت 

کوتاهی به منظور تامين هزينه های تحصيل يا خريد جهيزيه 
کار می کنند! يعنی مديران نسبت به حضور موقتی آنها واقف 
هستند اما مديران اين مجموعه خودشان را وفق می دهند 
تا هم سازمان به اهداف خودش برسد و هم جوانان بتوانند با 
زحمت خودشان اموراتشان را بگذرانند. اهميت اين رويکرد از 
نظر کارآفرينی آن است که نگاه مديران صدقه ای يا خيريه ای 
نيست بلکه سازمان خودش��ان را با ساختار و واقعيات بازار 
کار تطابق داده اند.  بازهم در همين مصاحبه مدير مربوطه 
می گويد اکثر نيروهای يکی از قسمت های اين کارخانه که 
نياز به مهارت پيچيده ای ندارد از طريق بهزيستی يا کميته 
امداد تامين می شود. او ادامه می دهد کروز با کارآفرينی برای 
زنان سرپرست خانوار به آنها استقالل داده تا ديگر نيازمند 
اندک واريز ماهانه اين موسس��ات نباشند و بتوانند زندگی 
آبرومندانه تری داشته باشند. اين نمونه ها را برای اين مقصود 
گفتم که نش��ان دهم چطور می توان به سمت کارآفرينی 
مسووليت پذير رفت. يک مدير کارآفرين نمی تواند در عالم 
خيال يا در خالء تصميم گيری 
کن��د. مش��کالت اقتصادی 
خانواده ها، بارداری و ازدواج و 
س��ربازی و... از حقايق جامعه 
ما هستند؛ يک مدير کارآفرين 
کسی است که بتواند مبتنی بر 
واقعيات جامعه خود، مديريت 
کند.سياستگذاران بايد منش 
کارآفري��ن مس��ووليت پذير 
را تکري��م کنند. کارآفرين اگر نس��بت به نيروی انس��انی 
مسووليت پذير نباشد شبيه اربابان استثمارگر می شود. شبيه 
کارفرمايانی می شود که می خواهند از نيروی کار بهره کشی 
کنند و تنها منافع خود را تامين کنند. اما اگر سياستگذاران 
کارآفرينان ارزش مدار را تشويق کنند وضعيت کار و کارگری 
بهتر خواهد شد. اما امروز بعضا در برابر اين قبيل کارآفرينان 
سنگ اندازی می شود و با حاشيه سازی انگيزه کار کردن را 
از آنها می گيرند.  در زمانه فعلی کارآفرينان بزرگ به راحتی 
می توانند با خارج کردن پول خود به خارج از کش��ور يا وارد 
کردن سرمايه خود با بازارهای داللی سودهايی چندين برابر 
بگيرند و در رفاه باشند. کارآفرين نبايد دغدغه ای جز توسعه 
کار خود داشته باشد. نهادهای قضايی و اجرايی بايد بيشترين 
حمايت را از کارآفرينان مسووليت پذير داشته باشند. ايجاد 
اشتغال برای چندين هزار نفر و رنگين کردن سفره آنها کم 
ارزش نيست و بايد آن را ارج نهاد. اميدوارم هفته کارآفرينی 

بهانه ای باشد تا اين مقوالت مورد توجه قرار گيرد.

ويژه
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ادامهازصفحهاول

منشا خشونت در جامعه 
كجاست؟

 انتش��ار اين خش��ونت در فضاي مجازي خود 
توليد كننده خشونت بيشتر خواهد بود. مساله 
ماه��م ديگر اين اس��ت ك��ه وقتي م��ا در مورد 
خشونت در جامعه صحبت مي كنيم بسياري از 
افراد سعي مي كنند براي توجيه آن كشورهاي 
ديگر را مثال بزنند، اينكه بگويند در كشورهاي 
امريكايي و اروپايي هم خشونت هست، خشونت 
خانگي، كودك آزاري، همسر آزاري و ... اما سوال 
اينجاست كه ما چرا نبايد استانداردهاي الزم در 
مورد كاهش خش��ونت را داشته باشيم. سبك 
زندگي ما با س��بك زندگي اروپايي و امريكايي 
فرق دارد پس نمي توانيم در مواقعي براي اينكه 
فرصت پ��اك كردن صورت مس��اله را داش��ته 
باشيم دس��ت به دامن اين كشورها شويم و آنها 
را مثال بزنيم. وقتي مي گوييم ما مي خواهيم در 
جامعه مان سبك زندگي ايراني اسالمي داشته 
باشيم، ديگر نمي توانيم نس��بت به اين رفتارها 
بي تفاوت باش��يم و به جاي اينكه دليل بروز اين 
رفتارها را ريش��ه يابي كنيم، با مث��ال آوردن در 
كشورهاي ديگر بخواهيم شرايط خود را خوب 
جلوه دهيم. متاسفانه خش��ونت در كشور ما رو 
به افزايش اس��ت. نمي توانيم منكر اين واقعيت 
باشيم. ش��رايط اقتصادي بيش از همه در بروز 
خشونت موثراس��ت. مردم از شرايط اقتصادي 
و معيش��تي خود عصباني ان��د. وقتي ظرفيت 
ناراحتي و عصباني بودن پر شود مي تواند منشأ 
خشونت شود، خش��ونت عليه خود يا ديگري. 
ببيني��د خش��ونت از اين جا مولد مي ش��ود كه 
آدم ه��ا آن چه ك��ه دارند و داش��ته اند را نتوانند 
براي موقعيت هاي مناسب براي رفع مشكالت 
مورد اس��تفاده قرار دهند، اين مساله را بايد در 
س��احت فرهنگي و اخالقي هم بررس��ي كرد. 
چون االن نظام فرهنگي و اخالقي ما نمي تواند 
نتيجه بخش باشد، آدم ها احساس استيصال و 
درماندگي مي كنند، احساس مي كنند بيچاره 
هستند، اين مساله س��بب مي شود عصياني در 
افراد شكل بگيرد، در اين وضعيت قواعد هم كه 
حاكم نيست، يعني جامعه، يك جامعه به ساماني 
نيس��ت كه كاري انجام دهد، آن وقت هست كه 
خشونت فراگير مي شود و جامعه به يك ساحت 
خش��ونت بين فردي، بين جمعي، بين سازماني 
دچار مي شود. ما نمي توانيم و نبايد با بهانه هاي 
واهي اين واقعي��ت را ناديده بگيريم. چرا كه هر 
چه بيش��تر نس��بت به آنچه در حال وقوع است 
بي تفاوت باش��يم، نتيجه اي كه ممكن است به 
دست بياوريم بسيار سخت تر خواهد بود. در واقع 
بي تفاوتي نسبت به خشونتي كه در حال شكل 
گرفتن در جامعه است و چه بسا كه شكل گرفته 
و هر روز بيشتر و بيشتر هم مي شود مي تواند به 

سرانجام مخربي ختم شود.

رويداد

مس��وول دبيرخانه كميته هماهنگ��ي و نظارت بر 
اجراي قانون حماي��ت از حقوق معلوالن از پيگيري 
س��ازمان بهزيس��تي از طريق مجلس و معاون اول 
رييس جمهوري براي اصالح قانون حمايت از حقوق 
معلوالن خبر داد و گفت: » تبديل وضعيت معلوالن 
ش��اغل دس��تگاه هاي دولتي« و »افزاي��ش درصد 
استخدام معلوالن در دس��تگاه هاي دولتي از ۳ به ۷ 
درصد« بيشترين پيشنهادات اصالح قانون حمايت 
از حقوق معلوالن بوده است. قانون حمايت از حقوق 
معلوالن، مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده به موضوعاتي 
همچون ارايه خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي، 
ايجاد تس��هيالت براي ايجاد فرصت هاي اش��تغال 
معلوالن، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاي 
استخدامي به افراد داراي معلوليت و... پرداخته است، 
اما در اين ميان، خالءها و ايراداتي هم براي حمايت و 
رفع مشكالت افراد داراي معلوليت وجود دارد، چراكه 
جامع��ه معلوالن و فعاالن مدني اي��ن حوزه به دليل 
برخي خالءهاي موج��ود در اين قانون يا بي توجهي 
برخي دستگاه ها براي اجراي وظايف خود، بارها و بارها 
نارضايتي خود را در اين زمينه اعالم كرده اند. بر همين 
مبنا آذرماه سال ۱۳۹۹ بود كه محمد شريعتمداري، 
وزير وقت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ر لزوم ارايه 
طرح يا اليحه اصالحيه قانون حمايت از افراد داراي 
معلوليت تاكيد كرده بود. او در نشست صميمانه اي كه با 
تشكل هاي غيردولتي افراد داراي معلوليت برگزار شده 
بود با بيان اينكه توجه به همه بخش هاي معلوليت ها 
و رفع مشكالت قانوني موجود در قوانين، اعم از قانون 
جامع يا قانون حمايت از افراد داراي معلوليت بايد در 
همين ماه انجام شود، گفت: »دكتر قبادي دانا )رييس 
وقت بهزيس��تي( بايد به بنده قول قطعي بدهند كه 
قبل از پايان سال، اليحه اصالحيه يا طرح اصالحيه را 
داشته باشيم. اگر نيازمند منابع مالي نبود، مي توانيم 
به صورت طرح آن را با سرعت بيشتري پيش ببريم، اما 

متن پيش نويس اصالحيه اليحه قانون جامع و قانون 
حمايت از افراد داراي معلوليت كه معتقديم نقايصي 
دارد، بايد تقديم مجلس شوراي اسالمي كنيم.« يك 
ماه بعد از اين دستور، سازمان بهزيستي براي اصالحات 
قانوني قانون حمايت از حقوق معلوالن اقدام و دبيرخانه 
نظارت ب��ر قانون را در اين س��ازمان راه اندازي كرد تا 
اگر افراد پيشنهادي براي اصالح يا تغيير مواد قانون 
حمايت از حقوق معلوالن دارند با دبيرخانه اين كميته 
نامه نگاري كنند هرچند علي رغم درخواست وزير وقت 
رفاه از رييس سازمان بهزيستي و باوجود گذشت بيش 
از يك سال از آن، هنوز اليحه اصالحيه قانون حمايت 
از حقوق معلوالن نوشته نشده اس��ت. در اين راستا، 
منصور اهلل وردي مسوول دبيرخانه كميته هماهنگي و 
نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن با بيان 
اينكه موضوع اصالح قانون حمايت از حقوق معلوالن 
در جلسات متعدد اعالم شده است، به ايسنا مي گويد: 
سازمان بهزيستي براي دريافت نظرات و پيشنهادات 
بخش هاي مختلف، با تشكل ها و شبكه هاي رسمي 
تشكل هاي افراد داراي معلوليت و همكاران استاني در 
اين زمينه مكاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن هاي 
مربوطه را دريافت ك��رد. از ميان مكاتبه اي كه با ۲۰ 
انجمن صورت گرفت درنهايت ۶ انجمن، سه شبكه 
معلوالن جسمي و حركتي و نابينايان و ناشنوايان و 
حوزه هاي تخصصي سازمان بهزيستي به مكاتبه پاسخ 
و نظرات خود را به سازمان ارايه دادند. او يادآور مي شود: 
همچنين سازمان بهزيستي براي اصالح قانون حمايت 
از حقوق معلوالن و دريافت پيش��نهادات، طي سال 
گذشته ۲ مرتبه با معاونت حقوقي قوه قضاييه و سه 
دانشگاه مكاتبه كرد، اما هنوز پاسخي دريافت نكرده 
است. مسوول دبيرخانه كميته هماهنگي و نظارت بر 
اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن با بيان اينكه 
در مجموع حدود ۵۰ نظر و پيشنهاد مختلف دريافت 
شده است، ادامه مي دهد: در اين ميان همچنين افراد 

داراي معلوليت با سازمان بهزيستي در ارتباط بوده و 
پيشنهاداتي براي اصالح قانون ارايه دادند و بر روي اين 

پيشنهادات كار مي كنيم.

    معافي�ت مالياتي و بيمه اي بخش غيردولتي 
پيشنهاد ديگر اصالح قانون

او ادامه مي دهد: از ديگر پيشنهادات، معافيت مالياتي افراد 
داراي معلوليت و تقويت مشوق هاي مالياتي و بيمه اي 
براي بخش غيردولتي است تا بخش غيردولتي انگيزه 
بيشتري براي استخدام افراد داراي معلوليت داشته باشد. 
مسوول دبيرخانه كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن در پاسخ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه برنامه س��ازمان بهزيس��تي براي اصالح 
قانون حمايت از حقوق معلوالن چيس��ت؟ مي گويد: 
س��ازمان بهزيس��تي از دو ناحيه مجلس و معاون اول 
رييس جمهوري اصالح قانون حمايت از حقوق معلوالن 
را پيگيري مي كند. ما از طريق مجلس پيگير هستيم و 
رييس مجلس شوراي اسالمي نيز قول داده اند. همچنين 
مذاكراتي با معاون اول رييس جمهوري انجام شده است.

    ورود سازمان تنقيح و تدوين قوانين براي 
اصالح قانون حمايت از حقوق معلوالن

او خاطرنش��ان مي كند: از آنجايي كه سازمان تنقيح و 
تدوين قوانين و مقررات مجلس زيرنظر معاونت قوانين 
قرار دارد، اين معاونت قوانين و دس��تورالعملي دارد كه 
براساس آن موظف است حداكثر يك سال پس از اجرايي 
شدن هر قانون، گزارشي از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض 
و هرگونه ايراد اجرايي را به رييس مجلس، دولت و شوراي 
عالي تنقيح قوانين و كميس��يون هاي مجلس تقديم و 
پيشنهاد اصالح الزم را ارايه دهد. يعني معاونت قوانين 
مجلس شوراي اسالمي نيز وارد اين موضوع شده است، 
اگرچه بايد يك سال بعد از اجراي قانون ورود مي كرد اما 

اكنون نيز براي اصالح قانون ورود كرده است.

»تبديل وضعيت معلوالن شاغل دستگاه هاي دولتي« در صدر اصالح قانون حمايت 
رويخطخبر

درخواست جذب ۱۰۰ هزار نيرو در وزارت بهداشت 
مديركل منابع انساني معاونت توسعه وزارت بهداشت 
درباره وضعيت استخدام هاي وزارت بهداشت، پيگيري 
براي جذب ۱۰۰ هزار نفر نيرو در اين وزارتخانه و نحوه 
امتيازبندي پرسنل بهداشت و درماني فعال در بحران 
كرونا براي استخدام، توضيح داد. دكتر سيف اهلل مرادي 
درباره آخرين وضعيت مجوزهاي استخدامي وزارت 
بهداشت، گفت: مجوز استخدام وزارت بهداشت در سال 
۱۳۹۹ به تعداد ۴۰ هزار نفر بوده كه تعداد ۳ هزار مجوز 
در مردادماه همان سال از بين افراد حدنصاب دار آزمون 
سال ۱۳۹۸ استفاده شد و مابقي مجوزها نيز از طريق 
آزمون استخدامي ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ استفاده شد. 
او درباره درخواست مجوز ۱۰۰ هزار نيرو براي وزارت 
بهداشت در سال جاري نيز گفت: براي ۱۰۰ هزار مجوز 
مطرح شده، معاونت توسعه در حال پيگيري از طريق 
سازمان اداري و استخدامي كشور است. بر اين اساس 
جلساتي در اين زمينه برگزار و مكاتباتي هم انجام شده 
است كه البته تاكنون منتج به نتيجه نشده است. مرادي 

درباره جزييات توزيع پزشكان عمومي و دندانپزشكان 
طرحي كه اخيرا انجام شده است، ادامه داد: توزيع نوبت 
اول سال ۱۴۰۱ پزشكان و دندانپزشكان چند روز قبل 
آغاز شده و افراد مشمول اين برنامه با مراجعه به سامانه 
الكترونيك ثبت نام مي كنند. تاكنون تعداد ۵۱ پزشك 
عمومي و ۱۷ دندانپزشك عمومي ثبت نام كرده اند كه 
اين فرايند تا هفتم ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد و 
در تاريخ دهم ارديبهش��ت ماه نتايج توزيع اين نيروها 

اعالم خواهد شد.

۱3 بيمار كرونايي جان خود را از دست دادند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۵۲۸ بيمار كوويد ۱۹ در 
كشور شناسايي ش��دند و ۱۳ بيمار نيز جان خود را 
به دليل اين بيماري از دست دادند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۲۱۶ هزار و ۴۰ نفر 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۰ هزار و 
۹۷۵ نفر رسيد. به اين ترتيب پس از گذشت حدود 
۲۶ ماه، مرگ و مير روزانه بيماران كوويد۱۹ به كمتر 
از ۱۵ نفر رسيد. همچنين در ۲۱ استان، هيچ موردي 
از مرگ و مير بيماران كوويد۱۹ ثبت نش��ده و در ۸ 
اس��تان، فقط يك مورد مرگ، گزارش شده است. 
تاكنون ۶ ميلي��ون ۹۶۶ هزار و ۹۵۴ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
يك ه��زار و ۴۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 

بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲ شهرس��تان در 
وضعيت قرمز، ۴۸ شهرستان در وضعيت نارنجي، 
۳۲۳ شهرستان در وضعيت زرد و ۷۵ شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند.

توقف حكم قصاص محيط بان كرمانشاهي
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با اشاره به توقف 
حكم قصاص برومند نجفي )محيط بان كرمانشاهي( 
گفت: با وجود اينكه حكم قصاص اين محيط بان متوقف 
ش��ده اما اولويت ما گرفتن رضايت از خانواده فالحي 
)متوفي( است. سرهنگ جمشيد محبت خاني اظهار 
داشت: درخواست اعاده دادرسي محيط بان »برومند 
نجفي« در ديوان عالي كش��ور پذيرفته شده و پرونده 
مجدد بايد به استان برگردد و در يك شعبه هم عرض 
همان دادگاه با يك قاضي ديگر رسيدگي شود. در واقع، 
پرونده دوباره از اول رسيدگي و مدارك مورد بررسي 
قرار مي گيرد و يك بار ديگر رأي صادر مي ش��ود. او با 
تاكيد بر اينكه رأي قبلي مبني بر قصاص محيط بان، 
منتفي شده است افزود: البته نمي دانيم كه در دادگاه 
جديد چه رأيي صادر خواهد شد، در هر صورت به رأي 
ص��ادره حق اعتراض داريم اما فعال بايد منتظر صدور 

رأي جديد باشيم چون مانند اين است كه پرونده از اول 
تشكيل شده و مدارك دوباره از اول بررسي مي شود. 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست گفت: معموال 
۲ تا ۳ ماه زمان مي برد تا رأي جديد صادر ش��ود البته 
گاهي ممكن است تا يك سال هم طول بكشد كه به 
پرونده و قاضي بستگي دارد و اينكه مدارك چه زماني 

به دست قاضي برسد.

دعايروزبیستوسومماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

ْرنيفیِهمنالُعیوِبواْمتِحْنقْلبيفیِهِبتْقوىالُقلوِب نوِبوطهِّ اللهّماغِسْلنيفیِهمنالذُّ
ياُمقیلعثراِتالُمْذِنبین.

خدايابش�ويمرادراينماهازگناهوپاكمنم�ادرآنازعیبهاوآزمايشكندلمرادر
آنبهپرهیزكاريدلها،ايچشمپوشلغزشهايگناهكاران.

تعادل|
 زمان زيادي به روز كارگر باقي نمانده است. 
روزي براي گراميداشت آنهايي كه اين روزها 
اصال وضعيت خوبي ندارند. حتي با تصويب دستمزدي 
كه افزايش چشمگيري داشته اما هنوز در مقايسه با تورم 
مبلغ ناچيزي به حساب مي آيد و حتي اين مبلغ ناچيز هم 
باعث اعتراض خيلي از كساني است كه انگار سود خود را 
در محروميت كارگران جست وجو مي كنند. هر سال ۱۱ 
ارديبهشت ماه روز كارگر است روزي كه به صورت نمادين 
براي اعالم خواست كارگران و اعتراض آنها به كارفرمايان 
و... تعريف شده است. روزي كه البته بيشتر به يك مناسبت 
براي سخنراني مسووالن و دادن وعده هاي غيرقابل اجرا 
تبديل شده است. بس��ياري از كارگران حاال حتي توان 
تامين مايحتاج روزانه خود را ه��م ندارند. آنها در مقابل 
تورم به زانو درآمده اند و هيچ كس هم نيست كه  ازحق و 
حقوقشان دفاع كند. انگار زمين و زمان دست به دست هم 
داده اند تا از اين قشر زحمت كش و بي توقع انسان هايي 

ناتوان در برابر هزينه هاي معيشتي بسازند. 
روي كاغذ و قرار است حقوق كارگران بيش از ۵۰ درصد 
افزايش پيدا كند، اما در عمل اين ميزان براي بسياري از 
كارگران همان ۳۸ درصدي است كه با كسر ماليات و حق 
بيم��ه و... باقي مي ماند. تورم اما باالي ۵۰ درصد اس��ت. 
هزينه هاي مس��كن و اياب و ذهاب را كه ناديده بگيريم 
هزينه هاي معيشت بيش از ۵۰ درصد افزايش پيدا كرده 
است. بس��ياري از كارگران به دليل اينكه توان پرداخت 
هزينه هاي مسكن در ش��هرها را ندارند به حاشيه رانده 
شده اند. وضعيت زندگي در حاشيه شهرها هم كه مشخص 

و معلوم است. 

    كارگ�ران گردانن�دگان چرخ صنعت و 
اقتصاد كشورند

برزو ميرعاليي، اقتصاد دان در رابطه به نقش كارگران 
در پيش��رفت اقتصادي و صنعتي كشور به »تعادل« 
مي گويد: كارگران گردانندگان چرخ اقتصاد و صنعت 
در كش��ور به شمار مي روند. بهبود وضعيت اين افراد 
يعني بهبود وضعيت، توليد و... در كش��ور. متاسفانه 
اكثر افراد از جمله مس��ووالن و كارفرمايان اين مهم 

را فراموش كرده اند. كارگر اگر نباش��د هيچ پويايي و 
رشدي در بخش اقتصاد صورت نمي گيرد. اينكه حاال 
عده اي به بهانه افزايش تورم با افزايش حقوق كارگران 
مخالفت مي كنند، به دنبال منافع شخصي هستند. 
چطور ممكن است تنها عامل افزايش تورم در كشور 
افزايش حقوق كارگران باشد، وقتي ما با پايين آمدن 
ارزش پول ملي دست و پنجه نرم مي كنيم، وقتي در 
كشور اين همه ابربدهكار بانكي وجود دارند وقتي هيچ 
نظارت درست و دقيقي بر روي قيمت ها از سبد غذايي 

گرفته تا مسكن و ... صورت نمي گيرد.
او مي افزايد: نمي توانيم با اين بهانه ها دستمزد كارگران 
را در پايين ترين س��طح ممكن نگه داريم. اين افراد 
قشر وسيعي از جامعه را تش��كيل مي دهند، تامين 
معيش��ت اين افراد بايد يك��ي از مهم ترين كارهايي 
باشد كه مسووالن به آن مي پردازند. در واقع آنها بايد 
در اولويت قرار بگيرند. هزينه هاي درمان سرسام آور 
شده، هزينه هاي سبد خانوار آنقدر زياد است كه هر 
كس��ي توانايي تامين آن را ندارد. خط فقر به بيش از 
۱۲ ميليون تومان رسيده است و ما هنوز به اين فكر 
مي كنيم كه حقوق ۵ ميليون تومان كارگران باعث 
افزايش تورم خواهد ش��د. اين شكاف ۷ ميليون بين 

حقوق كارگر و خط فقر را قرار است چطور پر كنيم؟

    كارگر نباشد توليد نيست
اين كارش��ناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: كارگر نباشد توليد نيست. كارگر نباشد اقتصاد 
و صنعت كشور از بين مي رود، اما متاسفانه هميشه اين 
قشر كارگر است كه ناديده گرفته مي شود و هيچ وقت به 
مشكالت آنها رسيدگي نمي شود. تا كي زنان و مردان اين 
سرزمين بايد براي تامين هزينه هاي زندگي خود در فشار 
باشند. مسووالن چه وقتي قرار است راه چاره اي براي اين 
وضعيت اسفناك پيدا كنند؟ اگر به دنبال جامعه اي پويا 
هستيم تنها راه حل آن افزايش جمعيت و جواني جمعيت 
نيست، بايد براي اين جمعيت امكانات فراهم كنيم. بايد 
براي تمام افراد جامعه شرايطي مهيا شود كه از حداقل رفاه 
نسبي برخوردار باشند. در آن صورت است كه مي توانيم به 

آينده اميدوار باشيم. 

    روز كارگر را 
يك جشن اعتراضي مي دانيم

نشست خبري خانه كارگر به مناسبت آغاز هفته كارگر 
و اعالم برنامه هاي اين هفته، با حضور عليرضا محجوب 
)دبيركل خانه كارگر( برگزار شد. محجوب در ابتداي اين 
نشست گفت: پيشاپيش روز كارگر را به همه آزادگان و 
كارگران آزاده جهان تبريك مي گوييم و يادي مي كنيم از 
كساني كه در جنبش اول ماه مي ۱۸۸۶ در شهر شيكاگو 

توسط پليس امريكا جان خود را از دست دادند. 

    بيمه فراگير
 يكي از خواست هاي كارگران است

دبيركل خانه كارگر گفت: تاكيد بر بيمه و حق برخورداري 
از تش��كل هاي كارگري براي همه و همچنين هش��ت 
س��اعت كار ازجمله مواردي اس��ت كه ما امسال بر روي 
آن تاكيد خواهيم داشت و اين موارد را محور مذاكرات و 
نتيجه گيري هاي خود مي دانيم. فعاليت تشكل ها طي 
اين س��ال ها افزايش يافته اما فراگير نيست و درخواست 
ما حضور فراگير تشكل ها در كارخانه ها است و در همين 
مسير هم از مجلس مي خواهيم اصالحيه قانون شوراهاي 
اسالمي كار را به تصويب برساند. همچنين انجمن هاي 
صنفي بايد مورد حمايت قرار بگيرند و كارگران به ايجاد 
انجمن صنفي تش��ويق و ترويج ش��وند. او با بيان اينكه 
حق برخ��ورداري از بيمه فراگير يكي ديگر از محورهاي 
مورد تاكيد ما است، افزود: طبق اصل ۲۹ قانون اساسي، 
بيمه حقي همگاني است اما امروز ما تالشي براي فراگير 
كردِن بيمه نمي بينيم. سازمان تامين اجتماعي و ديگر 
بخش ها بايد بدانند كه اين جزو وظايف ذاتي آنها است. 
ما طرفدار همه گيري و فراگير شدِن بيمه اجتماعي براي 

همه هستيم.

    هشدار به دولت و مجلس 
در مورد حذف ارز ترجيحي

او به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اشاره كرد و گفت: ما به مجلس 
و دولت در مورد حذف ارز دولتي از روي كاالهاي اساسي 
و دارو هش��دار مي دهيم. حذف ارز دولتي عليه حداقل 
دستمزد كارگران است و با اين كار نه تنها دستاوردهاي 

مزدي ش��وراي عالي كار بلكه ت��الش دولت براي حفظ 
قيمت ها نيز به باد مي رود و اين تماما به ضرر مزدبگيران 
است. دولت و مجلس بايد حواس شان باشد كه اين فرصت 
را به دالالن نسپارند. آنها بايد بدانند كه مابه التفاوتي كه قرار 
است از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به مردم بدهند، قيمت ها 
را كنترل نخواهد كرد بلكه قيمت ها عليه مصرف كنندگان 

ضعيف افزايش پيدا خواهد كرد.

    تامين بيمه بيكاري
محجوب همچنين به لزوم تامين بيمه بيكاري براي 
همه اشاره كرد و گفت: اصل ۲۹ قانون اساسي بيمه 
بيكاري را موضوع همگاني مي داند اما امروز فقط برخي 
از شاغلين مي توانند از بيمه بيكاري استفاده كنند. 
طرح بيمه بيكاري در مجلس موجود است. اين طرح 
چندين بار به مجمع تشخيص و شوراي نگهبان رفته 
اما برگشت خورده است. ما اميدواريم مجلس و دولت 
اين قانون را به تصويب برسانند و بيمه بيكاري براي 
همه اجرايي شود. دبيركل خانه كارگر گفت: يكي از 
راه هاي نگه داشتِن نخبه ها و متخصصين كشورمان 
دادن بيمه بيكاري به همه اس��ت، تا هم اميد جوانان 
براي ماندن در كشور بيشتر ش��ود و هم دولت ها در 
قبال اشتغال نيروي كار مسووليت پذيري بيشتري 

از خود نشان دهند. 

    تقويت پرداخت ماليات
دبيركل خانه كارگر در ادامه و در پاسخ به سوال يكي از 
خبرنگاران در مورد دريافت ماليات از حقوق ۵ ميليون 
و ششصد هزار توماني كارگران گفت: ما معتقد هستيم 
كه تنها راه خروج ما از بحران اقتصادي فعلي، تقويت 
ماليات پردازي اس��ت. اگر اين اتفاق بيفتد تقاضاي 
منحرف ب��ه بازار نمي آيد. ما طرف��دار واقعي ماليات 
هستيم اما ماليات بايد از ثروتمندان اخذ شود. در اين 
صورت است كه از افزايش قيمت ها جلوگيري و بازار 

عرضه و تقاضا متعادل مي شود. 

    حقوق زير 10 ميليون معاف از ماليات شود
محجوب تاكيد كرد: كارگري ك��ه درآمدش زير ده 
ميليون تومان اس��ت نبايد ماليات پرداخت كند. روا 
نيست كه عده اي با ثروت هاي كالِن خود از پرداخِت 
ماليات فرار كنند و در عوض كارگري كه نصف حداقل 
واقع��ي را دريافت مي كند، ماليات بپ��ردازد. همه ما 
طرفدار وصول اصل ماليات هس��تيم اما از اين حربه 
بايد به درس��تي و موثر استفاده شود. او همچنين در 
پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص افزايش 
قيمت كاال ها بعد از افزايش حداقل دستمزد گفت: ما 
يك تورم داريم به نام تورم رواني كه باني نظريه تورم 
رواني يك اقتصاددان فرانوسي به نام افتاليون است. 

اينكه قيمت ها بعد از افزايش دستمزد باال مي رود در 
واقع به اين تورم رواني برمي گردد.

    تعيين حداقل دستمزد
محجوب گفت: يكي از درخواست هاي ما در تعيين 
حداقل دستمزد اين است كه زمان اعالم حداقل مزد 
تا آخرين روزهاي اسفند طول بكشد تا عوامل رواني 
افزايش قيمت تا حدودي خنثي ش��ود. زماني كه ما 
عضو شوراي عالي كار بوديم، حداقل دستمزد در آبان 
و آذر تعيين مي شد. بعد از تحقيق و بررسي هم به اين 
نتيجه رسيديم كه حداقل دستمزد ديرتر تعيين شود 

تا عوامل رواني باعث افزايش قيمت ها نشوند.
دبيركل خانه كارگر تصريح كرد: من طرفدار تصميم 
چندباره در مورد مزد هستم و معتقدم مزد كارگران 
بايد در طول سال ترميم ش��ود. همين االن هم مزد 
نمي تواند تمام هزينه ها را پوشش دهد، بعد در چنين 
وضعي عده اي مي گويند جلسه بگذاريم و مزد را كاهش 
دهيم؟! همانطور كه قيمت ها به عقب برنمي گردد مزد 
هم نمي تواند به عقب برگردد چون قيمت آن از جيب 
مصرف كننده وصول شده است. همچنين براي مقابله 
با افزايش قيمت ها بايد بسته حمايتي كاملي از مزد 
اعمال ش��ود كه اين بسته نمي تواند بسته مالي باشد 

بلكه بايد بسته سياستي باشد.

گزارش

آغاز هفته كارگر و ناگفته هايي درباره حقوق آنها

كارگر نباشد توليد نيست
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