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سايه سنگين رانت بر واردات 
كاالهاي اساسي

 شرط 
آرامش ارزي

تبعات اخبار ضد و نقيض در خصوص بورس

خودرويي ها در بورس

نظريه توس��عه داگالس نورث 
اساسا مبتني بر دو رويكرد كلي 
مستقر شده است، يكي تالش 
براي نفش خش��ونت و اجبار از 
هر نوع آن و ديگري تالش براي 
نهادسازي و جلوگيري از فساد و 
رانت. نورث به عنوان نظريه پرداز 
نهادگرا معتقد است، براي نيل 
به توسعه و رشد قبل از هر چيز ساختارهاي تصميم ساز 
بايد رويكردهاي سلبي و خشن در اقتصاد )و ساير حوزه ها( 
را كنار بگذارند. يعني سيس��تم ها اوال از بخش��نامه هاي 
دستوري، قيمت گذاري هاي اجباري و توزيع رانت گسترده 
و فساد خودداري كرده و در مرحله بعد هم زمينه دسترسي 
همه اقشار به نهادها و ساختارها را فراهم سازند. اين رويكرد 
در سال هاي بعد، توسط ساير نظريه پردازان توسعه تجزيه 
و تحليل شد و ارتقا پيدا كرد. در يك كالم »نهادسازي« و 
»مقابله با فساد«، دو ركن اساسي پيشرفت اقتصادي در 
هر جامعه اي محسوب مي ش��وند. اما در برابر اين رويكرد 
شفاف، آن دسته از كشورهايي كه در آنها فشار و خشونت 
نهادينه شده و سيستم تالش مي كند از طريق بخشنامه هاي 
دس��توري، احكام تن��د و روابط فرامتن��ي ظرفيت هاي 
اقتص��ادي را به نفع برخي اف��راد و جريانات خاص توزيع 
كند، ضد توسعه و رشد عمل مي كنند. طي روزهاي اخير 
اخباري در فضاي عمومي كشور منتشر شده كه نگراني هاي 
فراواني را ميان اساتيد دانشگاهي و فعاالن اقتصادي و البته 
عموم مردم شكل داده است. ديروز احمد توكلي در نامه اي 
خطاب به رييس جمهوري در خصوص توزيع رانت بي سابقه 
براي واردات بيش از 13ميليون تن نهاده و كاالي اساسي 
هشدار داد. تصميمي كه با ترك تشريفات قانوني اتخاذ و 
ابهامات فراواني در خصوص آن ايجاد شده است. خبر دوم 
هم مرتبط با تبصره 1 اليحه بودجه 1402 است كه امكان 
فروش و صادرات نفت را براي افرادي كه توسط دستگاه ها 
معرفي مي شوند، فراهم مي سازد. اين دو خبر بيانگر وجود 
يك مشكل جدي در سيستم اقتصادي و مديريتي كشور 

است كه كشور را از مسير رشد دور مي سازد.
1( هر جا كه ش��فافيت ج��اي خودرا به محي��ط ابهام زا 
بدهد، روابط پيراموني بر قانون سايه بيندازد و فشار و زور 
و بخشنامه هاي دس��توري جاي قواعد مصوب را بگيرد، 
نتيجه آن ظهور چهره هايي چ��ون بابك زنجاني و امثال 
آن در اقتصاد كشور مي شود. اساسا اهميت نهادسازي در 
جايگزيني قانون به جاي ساليق شخصي است. در شرايطي 
كه حاكميت در كشورمان يكدست شده و يك تفكر دامنه 
وسيعي از قدرت را در اختيار گرفته، از سوي ديگر رسانه ها 
هم امكان نظارت عاليه را از دست داده اند و با انواع و اقسام 
فشارها روبه رو هستند، شنيدن خبر توزيع رانت واردات 
بيش از 13ميليون تن كاال به وسيله يك نفر، ترس و وحشت 
زايدي را در افكار عمومي ايجاد مي كند. جالب اينجاست 
ادامه در صفحه 7 فردي در خصوص اين...  

اينكه ما وع��ده بهبود اوضاع يا 
كاهش تالطمات ي��ا برطرف 
شدن مشكالت در يك بازار را 
بدهيم اما در عمل مقدمات الزم 
براي اجراي آن فراهم نباش��د، 
موجب مي ش��ود كه در آينده 
نه چندان دور با چالش��ي تازه 
دس��ت به گريبان ش��ويم و تا 
زماني كه به سراغ منشأ اصلي مشكالت نرويم، قطعا كار به 

مقصد نهايي نخواهد رسيد.
امروز مردم در تحليل وضعيت اقتصادي كش��ور به اين 
سواالت فكر مي كنند كه اولويت هايي مانند اتصال اقتصاد 
ايران به اقتصاد جهاني چگونه دنبال مي شود؟ سرنوشت 
تحريم ها چه خواهد بود؟ آيا شرايط براي عضويت ايران 
در اف اي تي اف فراهم مي شود يا خير؟ و بسياري از ديگر 
س��واالت كه جواب آنها، حركت اقتصاد ايران در آينده را 
تعيين خواهد كرد. در چنين بستري ما مي بينيم كه با هر 
تحول و خبر جديدي، شرايط در بازارهايي مانند ارز متفاوت 
مي شود. در اين ترديدي وجود ندارد كه بخش قابل توجهي 
از التهابات اخير بازار ارز به ش��رايط رواني و فضاي ايجاد 
شده در بازار باز مي گردد، يعني در شرايطي كه ما تغيير 
عمده اي در فضاي واقعي اقتصاد نداشته ايم، مي بينيم كه 
ناگهان قيمت ها با تغييراتي جدي مواجه مي شوند و همين 
موضوع مي تواند به چالشي تازه در اقتصاد ايران بدل شود. 
در زمان هايي كه جامعه اميدوار به بهبود شرايط و ارتباط 
با دنيا و افزايش درآمدهاست، ما مي بينيم كه اين فضاي 
رواني كاهش يافته و خود را به وضوح در قيمت هاي موجود 
در بازار نيز نش��ان مي دهد، در مقابل اما هر گاه خبرهاي 
منفي و نااميد كننده منتش��ر مي شود، اين موضوع تاثير 
منفي خود در بازار را نيز نش��ان مي دهد. همين امروز اگر 
يك بررسي انجام شود مي بينيم كه ذخيره قابل توجهي از 
دالر و ساير ارزهاي خارجي در خانه ها و صندوق هاي بانكي 
مردم وجود دارد كه صرفا از ترس اينكه ارزش پول شان كم 
شود نسبت به آن اقدام كرده اند. از سوي ديگر همانطور كه 
گزارش هاي رسمي نشان مي دهند، ما با روند گسترده اي 
از خروج س��رمايه مواجه بوده ايم و همين موضوع نيز به 
افزايش تقاضا براي ارز دامن مي زند. اگر ما ش��رايطي را 
فراهم مي كرديم كه مردم افقي روشن از ورود به توليد و 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف داشتند، قطعا اين 
فضاي رواني نمي توانست تاثير بزرگي داشته باشد و منابع 
مالي به س��مت اهداف اقتصادي كشور حركت مي كرد. 
همين مساله را بايد در تحليل واقعيت هاي اقتصادي نيز 
دنبال كرد. نمي توان انتظار داشت كه تمام قيمت ها در 
يك اقتصاد صعودي باشند اما ناگهان يك بازار از اين روند 
مستثني شود. وقتي ما براي دوراني طوالني با نرخ تورم 
دو رقمي و حتي باالي 40 درصد مواجه بوده ايم و از سوي 
ديگر رشد نقدينگي نيز ادامه داشته است. به اين ترتيب 
ادامه در صفحه 8 نمي توان انتظار داشت كه... 

اين روزها اخبار ض��د و نقيضي در خصوص بازار س��رمايه به گوش 
مي رس��د، از يك طرف موضوع عرضه خودرو در بورس باعث حرف 
و حديث هاي فراواني شده و از سوي ديگر بسياري از سرمايه گذاران 
مي خواهند بدانند، تاثير نوسانات اقتصادي اخير بازارها در بازار سهام 
چگونه بازتاب پيدا مي كند. اهميت رونمايي از اين داده هاي اطالعاتي 
در آن است كه مشخص مي كند سرمايه گذاران در دورنماي بازار چه 
احتماالتي را در بازار سرمايه پيش رو دارند. به  طور كلي تصميمات ضد 
و نقيض به اقتصاد و نظم و نظامات بازارها آسيب مي زند. تصميم سازي 
در خصوص ورود يا عدم ورود خودرو به بورس در حوزه تصميمات ش��وراي عالي بورس است و 
ساير نهادها و ارگان ها نبايد به صورت دستوري در اين زمينه ابهام افكني كنند. طي روزهاي اخير 
شاخص كل در مسير ورود به منطقه  مقاومتي در محدوده  يك ميليون و 710 تا يك ميليون و 
760 است. هسته مقاومتي اين بازار هم حول و حوش يك ميليون و 730 قرار مي گيرد. اما پرسش 
كليدي آن است كه با نزديك تر شدن به اين منطقه مقاومتي بازار چگونه واكنش نشان مي دهد؟ 
واقع آن است كه هرچه به اين منطقه نزديك تر شويم نوسانات بازار شدت خواهد گرفت و عرضه ها 
در بازار افزايش مي يابد در عين حال شاخص مي تواند از اين منطقه هم عبور كند و اعداد باالتري را 
ثبت كند، اما اين عبور نيازمند افزايش قابل مالحظه حجم و ارزش معامالت و حركت دسته جمعي 
گروه هاي بزرگ بازار نظير پااليشي و خودرو و فلزات و بانك و پتروشيمي و... است. بنابراين اگر 
ضعفي در روندها مشاهده شود احتمال برگشت شاخص براي كسب نيروي دوباره محتمل است. 
اين آيند و روندها، شمايل تازه اي به بازار مي بخشد و احتماالت تازه اي را شكل مي دهد. بنابراين 
سرمايه گذاراني كه قصد كنشگري در بازار را دارند بايد با داده هاي اطالعاتي دقيق تري در اين 
بازار عمل كنند. در خصوص نحوه كنشگري بازار سرمايه و رمزارزها شخصا نظراتي دارم كه تالش 
ادامه در صفحه 8 مي كنم آن را در چند بند بيان كنم:  

وضعيت صنعت خودرو با تصميمات اشتباهي كه در ساليان پيش در 
حوزه قيمت گذاري دستوري گرفته ش��ده است به خصوص براي دو 
خودروساز كشور، زيان هاي انباشته سنگيني را باعث شده و علي رغم 
اينكه طي سال هاي گذشته با روش هايي همچون افزايش سرمايه از 
محل تجديد ارزيابي سعي كرده اند اين زيان هاي انباشته را پوشش دهند 
اما تداوم قيمت گذاري دستوري باعث شده كه اين زيان هاي انباشته 
بيشتر شوند به طوري كه اكنون مجدداً مشمول اصل 41 شده اند و بايد 
عاجالنه تصميم و تدبيري در اين حوزه براي اين دو خودروساز انجام شود. 
در مصاحبه مديرعامل ايران خودرو اشاره شد چنانچه بتوانند خودرو را در بورس كاال عرضه كنند؛ 
مي توانند تدبيري براي زيان هاي انباشته كنند، عرضه خودرو در بورس كاال باعث شده قسمت اعظم 
مابه التفاوت بين قيمت مصوب و بازار به جاي جيب دالل به حساب كارخانه رود و شاهد هستيم كه 
در صورت هاي مالي به خصوص در ايران خودرو اثرات خود را نشان داده است. مصرف كننده واقعي 
به راحتي و بدون شركت در التاري مي تواند از بورس كاال خودرو را تهيه كند و اگر حجم عرضه ها 
در بورس كاال باال رود و خودروهاي ديگري نيز اضافه ش��وند مي تواند چاره اي جهت جبران زيان 
انباشته سنگين شود. اين روزها شاهد هستيم كه اتفاقات ديگري در حوزه سازمان بازرسي و نهادهاي 
نظارتي و نيز از جانب مجلس در حال شكل گيري است و سنگ اندازي مي شود براي عرضه ها كه 
نبايد مابه التفاوت قيمت مصوب و عرضه خودرو در بورس كاال به حساب خزانه و جيب دولت برود، 
در حال حاضر ما تاوان تصميمات اشتباهي را كه در دهه هاي گذشته براي اين صنعت گرفته شده 
است مي دهيم و مي بينيم كه چه زيان هاي انباشته سنگيني را باعث شده اند، سنگ اندازي براي 
عرضه خودرو در بورس كاال، تداوم سياست هاي اشتباه گذشته است و اميدوارم كه اين اتفاق رخ 
ندهد و عرضه ها همچنان ادامه داشته باشد. در كجاي دنيا با تصميمات غلط و قيمت گذاري دستوري 
و همچنين با ايجاد رانت براي دالالن و نيز تصويب قيمت هاي كذايي، زيان هاي انباشه سنگين به 
ادامه در صفحه 7 صنعت خودروسازي تحميل مي كنند. 

عباس آرگونعلي قنبري
محسن عباسي

برزو حق شناس

»تعادل« در دو گزارش بررسي مي كند 

 نهاد تصميم گير براي عرضه خودرو 
در بورس كاال چه كسي است؟ 

نامه جنجالي 
شوراي رقابت

 در نامه انتقادي احمد توكلي
 به رييس جمهور مطرح شد 

 »تعادل« از واكاوي استفاده 
از سوخت مايع گزارش مي دهد

كاهش و ارتقاي كيفي 
نفت كوره در قالب چند سناريو

پافشاري  براي رانت  بيشتر

واگذاري غيرقانوني امتياز 
واردات 13 ميليون تن 

كاالي اساسي 

اين روزها موضوع استفاده از نفت كوره يكي از مباحث مهم در بين گفت وگوهاي شهروندان 
است. برخي اصرار دارند كه وضعيت ناجور هواي تهران ناشي از مصرف مازوت و نفت كوره 
است. اين در حالي است كه مقامات عالي وزارت نفت بارها تاكيد كرده اند كه در تهران حتي 

يك قطره نفت كوره در اختيار هيچ نيروگاه يا واحد صنعتي قرار نگرفته است. 
به گزارش خبرنگار تعادل وجه سلبي ماجرا در ماده 59 قانون اصالح الگوي مصرف است 
صفحه 3 را بخوانيد )مصوبه در سال 1389( كه...  

احمد توكلي رييس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه اي به رييس جمهور، 
خواستار شفاف سازي دولت در چرايي اجازه واگذاري آنچه كه از سوي او واردات 13 ميليون 
تن كاالي اساس��ي، بدون رعايت تشريفات قانوني، به ش��ركتي تازه كار و فاقد پيشينه در 
واردات كاالهاي اساسي ادعا ش��ده است، شد. توكلي در ابتداي نامه خود با طرح اين ادعا 
كه در فروردين ماه امسال براي تأمين كاالهاي اساسي، تخلفات و جرايم بزرگي در وزارت 
جهاد كشاورزي رخ داده است، مي گويد: از حيث اهميت موضوع و شدت پنهان كاري، نقض 
قوانين مادر و ايجاد رانت، پيش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات اين كاالها 
در دولت هاي پيشين نيز تخلفات بزرگ كم نبوده است. براي نمونه در سال93 دولت وقت، 
حجم قابل توجهي از واردات كاالهاي مذكور را به يك انحصارگر سپرده بود كه با امتيازاتي 
كه به فرد واردكننده داده ش��د سهم وي را در بازار آن كاال به اندازه چشم گيري باال برد و بر 
ادامه در صفحه 4 بازار آن كاال افزود.   

 بودجه سال آتي پايتخت 
امروز تقديم پارلمان شهري پايتخت مي شود

 مومني: تجارت پول، داللي و سوداگري 
به موتور خلق ارزش تبديل شده است

 بودجه خاكستري تهران
 در سال 1402

 براي اداره اقتصاد
حسن نيت كافي نيست!
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صفحه 6

صفحه 7

عرضه خودرو در بورس كاال هزار و يك مزيت دارد كه 
اين روزها شوراي رقابت پا بر روي اين مزايا گذاشته تا 
سودي از قيمت گذاري دستوري خودرو داشته باشد. 
اولين بار وزارت صمت مخالف عرضه خودرو در بورس 
كاال بود كه تالش هاي بس��يار زيادي براي لغو عرضه 
خودرو در بورس كاال كرد كه هيچ يك به نتيجه نرسيده 
و دوباره وزارت صمت وارد شده و هر روز مخالفت خود را 
با عرضه خودرو در بورس كاال اعالم مي كند. روز يكشنبه 
نامه اي از سوي رييس شوراي مركز ملي رقابت به مجيد 

عش��قي، رييس سازمان بورس ارس��ال شد؛ اين نامه 
ديروز ظهر رسانه اي شد و همين موضوع جو منفي به 
كليت بازار داد. بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و 
نهادهاي مالي؛ دولت مكلف است كه كاالهاي پذيرفته 
شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج كند. رييس 
شوراي رقابت در نامه اي به رييس سازمان بورس، عرضه 
خ��ودرو در بورس كاال به جز خودروهاي هايما و تارا را 
غيرقانوني اعالم و تاكيد كرد كه عرضه خودرو بايد طبق 
صفحه 4 را بخوانيد روال قبلي صورت گيرد.   

گزارش دوم

محمود سريع القلم، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سياسي و تاريخ 
معاصر ايران در گزارشي خواندني، مباحث تازه ترين اجالس داووس 
را روايت كرده است. دكتر سريع القلم طي سال هاي اخير همواره در 
اين اجالس ش��ركت داشته است و به خوبي با فضاي آن آشنا است. 
افزون بر اين، نگاه توسعه اي و نكته بين او همواره اين امكان را فراهم 
آورده است تا از اين زاويه، مسائل و رويدادها تجزيه وتحليل شوند. از 
اين منظر، گزارش پيش رو، نه تنها تصويري از اجالس داووس سال 
جاري است كه شمه اي از تحوالت آتي جهان را ترسيم كرده است. 

اين گزارش را مي خوانيد: 
طي چهار روز از 27 تا 30 دي ماه 1401، اجالس ساالنه مجمع جهاني 
اقتصاد با 372 ميزگرد و سخنراني تشكيل شد. گزارش زيربه مباحثي 
كه پيرامون توسعه يافتگي در اين اجالس مطرح شدند مي پردازد. 
شايد با اطمينان كامل مي توان بيان كرد كه در عموِم چند صد ميزگرد 
و سخنراني، يك واژه هزاران بار تكرار شد: اهميت اتصال و تعامل ميان 

. )Connectivity( كشورها
جهاني زدايي )Deglobalization( با توجه به انقالب ديجيتالي، 
ديگر غيرقابِل تصور و بازگشت ناپذيراست. در مقابل، طراحي هاي 
جديد براي جهاني تر ش��دن در راه است. تقسيم بندي كشورها از 
اين به بعد به درصد ديجيتالي شدن جامعه و اقتصاد آنها ارتباط پيدا 
خواهد كرد. در اين مسير، چين، آمريكا، هند، آسياي شرقي، اروپا و 
كشورهاي عربي خليج فارس به ترتيب ديجيتالي ترين مناطق جهان 
هستند. بقيه جهان با س��رعت به مراتب كمتري اين مسير را طي 
مي كند. حدود 40 درصد ارتباطات در جهان، ارتباط ميان Dataها 
است و ماشين ها با هم تعامل دارند. با عمومي شدن و تجاري شدن 
محاسبات كوانتومي، سرعت كار در پزشكي، مهندسي، كشاورزي و 
بازارهاي مالي، به صورت غير قابل تصوري تصاعدي خواهند بود. در 
آينده اي نه چندان دور، تبادِل )Trade( ديجيتالي به مراتب وسيع تر 
از تبادل كاال خواهد شد. هوش مصنوعي جاي بسياري از كارهايي كه 
پزشكان امروزانجام مي دهند را خواهد گرفت. رابطه ميان توليد كننده 
خودرو و مصرف كننده آن از حالت يك طرفه و خطي به رابطه َدَوراني و 
 )Cloud( تعامل دائمي ميان توليد كننده و مصرف كننده بر بستر ابر
انجام خواهد گرفت. اين امكان وجود خواهد داشت كه افراد با فناوري 
درون خودرو، بتوانند در جلس��ه ش��ركت كنند. احتمال دارد تمام 
كارُبردهاي تلفِن هوشمند در عينك طراحي شود تا افراد مجبور به 
حمل گوشي نباشند. خودروهاي كاماًل هوشمند براي تحويل كاال 
به زودي به بازار خواهند آمد )شركت Qualcomm  در آمريكا(. 
200 ماهواره با دقت 50 سانتي متر مي توانند 10 بار در روز از كِل كره 
زمين عكسبرداري كنند. كيفيت عكسبرداري از طريق ماهواره نسبت 
به ُجلبك ها، خاك كشاورزي، حيات وحش و وضعيت آب، فقط در 
دوسال گذشته 10 برابر شده است و اين سطح از Data، زمينه كشف 
مشكالت زيست محيطي را فراهم كرده است. به عنوان مثال، از طريِق 
اين عكسبرداري هاي ماهواره اي، محققان متوجه شده اند كه فقط در 
سال 2022، به اندازه مساحت كشورهلند دركره زمين جنگل زدايي 
شده است. حدود 25درصد تبادالِت اينترنتي كِل جهان در اختيار 
شركت Cloudflare است. تنها چيني ها با توجه به 25 ماهواره اي 
كه براي اتصاالت 5G خود در اختيار دارند خارج از اينترنت موجود 
جهاني عمل مي كنند. ديجيتالي شدن جهان در حدي اهميت پيدا 
كرده كه بعضي معتقدند اهميِت رديابي اطالعات كمتر از تسليحات 
در سرنوشِت جنگ اوكراين نخواهد بود. در تحقق ديجيتالي شدن 
Digitalization، شركت ها با شدِت بيشتري از گذشته در حال 
تعامل، يادگيري و انجام پروژه هاي مشترك هستند. يك وزير اسبِق 
خزانه داري آمريكا در اين رابطه گفت: اشتباه بزرگي است كه دولت 
آمريكا با فكر امنيت ملي در صدد كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور 

چين بر ايد. همكاري فناوري با چين به نفع كل جهان است. همينطور 
در داووس مطرح شد كه اگر طي چند دهه گذشته به واسطه كارگر 
ارزان، كاالها و خدمات چيني به موجب جهاني شدن در اختيار همه 
قرار نگرفته بود، مصرف كنندگان در جهان امروز با تورم بسيار باالتري 
روبرو بودند. آمري��كا از طريق Chip Act، محدوديت هايي را براي 
برخي تعامالت فناوري به ويژه در توليد تراشه براي شهروندان خود 
اِعمال كرده اس��ت. از هر 10 نفر رييس شركت در آمريكا، سه نفر از 
كمبود نيروي كار در حوزه IT و مهندسي نرم افزار شكايت مي كنند. 
در حالي كه در دوره كرونا، بيكاري در آمريكا به 14 درصد رسيده بود، 
هم اكنون به 3.5 درصد كاهش پيدا كرده و تعداد كار از متقاضيان 
بيشتر شده اس��ت. آلمان، كانادا و آمريكا در مهندسي و پزشكي به 
شدت به نيروي كار نيازمند شده اند تا بتوانند در شرايط پس از كرونا 
به نرخ رشد اقتصادي باالي 3 درصد دست يابند. از اين رو، جنبش 
گسترده اي در اروپا و آمريكا براي آموزش هاي جديد، تجديد مهارت 
و كسب مهارت هاي جديد )Reskilling & Upskilling( آغاز 
شده است.  اين در حالي است كه آسيا، مشكل نيروي كار ندارد و با 
بازگش��ايي و بازگشت چين به توليد و بازارهاي جهاني، پيش بيني 
مي شود جايگاه آسيا از توليد ناخالص داخلي )GDP( جهاني از 35 
درصد فعلي به 45 درصد در س��ال 2027 افزايش يابد. هرچند نرخ 
تورم در دو ماه گذشته در سطح جهاني نسبت به اوايل 2022 كاهش 
يافته، ولي انتظار مي رود با گسترش فعاليت هاي اقتصادي به خصوص 
در آسيا، جهان شاهِد افزايش تورم 2-1 درصد در سال 2023 باشد. 
گفته مي شود سرمايه براي سرمايه گذاري به وفور يافت مي شود، اما در 
شمال آمريكا، غرب اروپا و شرق آسيا به مراتب سهل تر قابل دسترسي 
اس��ت تا در كشورهاي جهان سوم؛ به طوري كه نرخ بهره بانك هاي 

غربي براي بسياري از كشورهاي جنوب تا 7 برابر افزايش مي يابد.

   امنيت انرژي در جهان آينده
شايد نزديك به يك س��وم از ميزگردهاي داووس 2023 مربوط به 
موضوع انرژي، امنيت انرژي و انرژي هاي تجديد پذير بود. آلماني ها 
در كمتر از يك سال، چندين ترمينال LNG كه معموالً چندين سال 
طول مي كش��د را تكميل كرده اند. آلمان تا سال 2030، چهارصد 
ميليارد يورو در انرژي هاي تجديد پذير سرمايه گذاري خواهد كرد 
به طوري ك��ه 80 درصد برق مورد نياز خ��ود را از اين طريق توليد 
خواهد كرد. به موجب قطِع گاز روسيه به اروپا و فوريت تامين انرژي 
براي صنعت آلمان، تنها در س��ه س��ال آينده 180 ميليارد يورو در 
انرژي هاي تجديدپذير سرمايه گذاري خواهد شد. دولت بايدن موفق 
 Inflation Reduction( ش��د با تصويِب اليحه كاهش ت��ورم
Act( در كنگره آمريكا، 360 ميليارد دالر به تخفيف هاي مالياتي 
و س��رمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير اختصاص دهد. تحوِل 
گس��ترده اي در جهان براي توليد باتري در حال شكل گيري است. 
چيني ها از 10 س��ال پيش متوجه اين موضوع شدند و هم اكنون 
در 50 درصد از فلزات مورد نياز توليد باتري سرمايه گذاري كرده 
و انحصارايجاد كرده اند. جهان به ش��دت به كره جنوبي و چين در 
صنعت باتري وابسته اس��ت. درعين حال با مشخص شدن سقف 
2035 براي كربن زدايي )Decarbonization( در خودروهاي 
اروپا، چيني ها از چند سال پيش سرمايه گذاري گسترده اي را در 
مجارستان براي توليد باتري شروع كرده اند تا بازار اروپا را طي دهه 
آينده در دس��ت گيرند. با گستردگي مصرف باتري در خودروها و 
كاميون ها، تقاضاي قابل توجهي براس��تخراج فلزات مورد نياز در 
آفريقا و استراليا شروع خواهد شد و هر دو منطقه طرح هاي وسيعي 
را با شركت هاي به خصوص چيني و اروپايي استخراج معادن آغاز 
ادامه در صفحه 5 كرده اند.   

 دكتر سريع القلم 
مباحث اجالس داووس 2023 را روايت كرد

گزارشي  از آينده جهان



با وجود تمام شعارهايي كه درباره پايين آمدن نرخ تورم 
از س��وي مقامات دولتي ارايه مي شود، نرخ تورم 46.3 
درصدي كه در روزهاي گذشته از سوي مركز آمار منتشر 
ش��ده به خوبي نش��ان مي دهد كه نه تنها در اين حوزه 
هنوز گشايشي ديده نمي شود كه حتي در صورت تداوم 

شرايط فعلي احتماال اوضاع پيچيده تر نيز خواهد شد.
دولت سيزدهم كه با ش��عار گره نزدن اقتصاد مردم به 
تحريم و برجام كار خود خود را آغاز كرد، حاال بايد به اين 
موضوع پاسخ دهد كه پس از حدود يك سال و نيم از آغاز 
به فعاليت، چه نقشه راه جايگزيني را ارايه كرده است؟ به 
دنبال تحوالت ماه هاي اخير و البته باقي ماندن اختالف 
نظرها ميان دو طرف كه در دور پاياني مذاكرات مستقيم 
خود را نشان داد، امروز سوال اصلي اين است كه آيا اساسا 
شانس��ي براي احياي برجام باقي مانده و پس از آن در 
صورت مثبت بودن جواب، سوال بعدي اين است كه اين 
موضوع با چه نقشه راهي دنبال خواهد شد؟ دولت هاي 
غربي در ظاهر اعالم مي كنند كه احياي برجام را ديگر به 
عنوان اولويت دنبال نمي كنند اما از سوي ديگر آن طور 
كه وزير امور خارجه گفته پيغام هاي پنهاني امريكا براي 

احياي توافق هسته اي ادامه دارد. 
با توجه به اينكه هيچ يك از اين خبرها رسما اعالم نشده، 
اقتصاد ايران افق روشني را پيش روي خود نمي بيند و 
همين موضوع باعث شده، هر روز چالش هايي جديد در 
اين مسير خود را نمايان كنند و افزايش چندباره قيمت 
طال و ارز در هفته هاي گذش��ته به خوبي اين موضوع را 
نشان مي دهد. با اين وجود دولت تالش دارد كه از تحت 
كنترل بودن اوضاع خبر بدهد و همانطور كه دو روز قبل 
رييس جمهور از اين گفت كه قيمت ها پايين خواهند 
آمد، رييس كل بانك مرك��زي نيز مي گويد كه قيمت 
ارز پايين تر خواهد بود. در چنين بس��تري وزير اقتصاد 
نيز نرخ واقعي دالر در اقتصاد ايران را بس��يار پايين تر از 
قيمت فعلي دانسته است. سيداحسان خاندوزي درباره 
نرخ ارز و تورم توضيح داد: چيزي كه در واقعيت اقتصاد 
ايران پشتيباني مي شود نرخي است كه در دو بازار نيما 
و متشكل هستند؛ يكي از اين نرخ ها باالي 3۰ و ديگري 
پايين 3۰ هزار تومان معامله مي ش��ود. انتظارات رواني 
وجود دارد كه رسانه ها بايد كمك كنند جامعه اعتماد 

كند كه كاال بر اساس كدام نرخ وارد شده است.
وي ادامه داد: اقتصاددانان واقعيتي كه در اقتصاد ايران 
مي گذرد و پشتيباني مي كند را مي دانند نرخي كه شايد 
س��هم آن باالي ۸۵ درصد باش��د چه نرخي است و آن 
نرخي كه در بازار القا مي شود و بعضي از كاالهاي قاچاق 
با آن نرخ وارد مي شود و نرخي نيست كه بگوييم واقعيت 
ندارد، زيرا خروج سرمايه از كشور با آن صورت مي گيرد، 
چه نرخي اس��ت. وزير اقتصاد افزود: مانند بس��ياري از 
سال ها كه در جامعه تنگناي عرضه داشتيم و در تنگناي 
عرضه به جاي يك نرخ، دو نرخ در بازار وجود داشته است، 
يك نرخ موثر رسمي وارداتي و يك نرخ كم تر موثري كه 
متاسفانه افرادي تلقين مي كنند كه اين نرخ اصلي كشور 

است؛ جاي اصل و فرع را نبايد عوض كرد.
خاندوزي در ادام��ه درمورد تبصره ۱۸ قانون نيز اظهار 
كرد: تبصره ۱۸ دو مقدمه الزم داشت؛ يك تعيين تكليف 
پروژه ها، استان ها، دستگاه هاي اجرايي و وزارت خانه ها 
كه در آيين نامه ابالغي انجام ش��د. يك تزريق منابع به 

پروژه هايي كه در كميته هاي اس��تاني تصويب ش��ده 
است و دستگاه هاي اجرايي هم قبول دارند، اهرم شوند 
و به نسبت چند برابر در پروژه ها بنشيند. تبصره ۱۸ از 
دل منابع درآمدي تبصره ۱4 يعني هدفمندي نشات 
مي گيرد كه افزايش يارانه به 3۱۵ هزار ميليارد تومان را 
درگير خود كرده است و سازمان برنامه تاكنون در اختيار 
نداش��ته كه براي تبصره ۱۸ تخصيص بدهد؛ به همين 

دليل پروژه ها روي زمين مانده است.
وي ادام��ه داد: اميدواري��م با اجازه هايي كه اخذ ش��ده 
در رابطه با افزايش س��هم دولت از منابع درآمدي نفت 
ناشي از كاهش سهم صندوق توسعه ملي، هم به بخش 
عمراني و هم تبصره ۱۸ وارد ش��ود. وزير اقتصاد تاكيد 
كرد: همه موتورهاي كنترل تورم اعم از كنترل نقدينگي 
و كسري بودجه مديريت شده است. بايد مساله ارز هم 
كه بيشتر تاثيرات انتطاراتي دارد در اذهان مردم كنترل 
شود. هر سه موتور تورمي كشور در مسير كاهش است 
به شرطي كه اجازه ندهيم شايعات خارجي آنقدر زود 

تاثيرگذار باشند.
خاندوزي همچنين درمورد آخرين وضعيت واگذاري 
سهام ايران خودرو و سايپا توضيح داد: سند بين وزارت 
اقتصاد و صمت نهايي و رسما منتشر شده است. مقدماتي 
دارد كه وزارت صمت بايدانجام دهد و مس��ير تعامل با 
بخش خصوصي خريدار را مشخص كند تا هر متقاضي 
بداند چه آينده اي در انتظارش است. وي همچنين با بيان 
اينكه يكي از مواردي كه رييس جمهور تقاضا داشت در 
تحقق عملي آن بكوشيم، تسهيل توليد و بخش مولد 
اقتصاد ايران است، اظهار كرد: در سال هاي گذشته نظام 
پاداش و جزا به نفع توليدكنندگان نبود، بلكه بيش��تر 
سمت افرادي بود كه در عرصه فعاليت غيررسمي و حتي 

محل كسب و كار ثبات اقتصادي بوده اند.
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه بايد ع��دم توازن نظ��ام پاداش 
و ج��زا تغيير كند، گف��ت: پاداش بيش��تر بايد متوجه 
توليدكنندگان باشد و هر چقدر توليدكننده قانونمندتر 
باشد بايد بيشتر قدر دانست. بايد براي فعاالن اقتصادي 
مانع كمتر ايجاد كنيم و مراجعه حضوري حذف شود. 
وزير اقتصاد با اشاره به نرخ ماليات عنوان كرد: در حوزه 
مالياتي نه تنها براي اولين بار، بلكه براي دو سال پياپي 
نرخ ماليات كاهش يافت و بيش از ۷۷درصد اظهارنامه ها 

ندي��ده پذيرفته ش��د. خاندوزي در ادام��ه گفت: براي 
شناسايي فعاالن پيشتاز اقتصاد ايران ۵۰ ميليون قلم 
اطالعاتي ۵۰۰ هزار ش��ركت به كمك وزارت صنعت 
در سامانه تراز بررسي ش��د. به گفته وي، از امروز دفتر 
پيگيري ويژه در وزارت اقتصاد ايجاد مي شود كه همه 

شركت ها از خدمات دفتر ويژه برخوردار شوند.
به نظر مي رس��د يكي از اصلي ترين دغدغه هاي فعلي 
دولت افزايش درآمدهاي خود در س��ال آينده خواهد 
بود و در اين مسير درآمدهاي مالياتي اصلي ترين نقش 
را ايفا مي كنند. در شرايطي كه بسياري از تحليلگران و 
حتي نمايندگان مجلس ابراز نگراني كرده اند كه افزايش 
جدي درآمدهاي مالياتي مي تواند در نهايت به ضرر توليد 
تمام شود اما دولت مي گويد كه در اين حوزه برنامه ريزي 
دقيق��ي كرده و حاال رييس س��ازمان ام��ور مالياتي از 

برنامه ريزي براي اين درآمدها سخن گفته است. 
داوود منظ��ور ايران درمورد نح��وه افزايش درآمدهاي 
دولت از محل ماليات درحالي كه اعالم مي ش��ود نرخ 
ماليات كاه��ش خواهد يافت؟ توضيح داد: بخش��ي از 
افزايش وصول مالي��ات به طور طبيعي اتفاق مي افتد و 
ناشي از افزايش قيمت هاست. يكي از درآمدهاي مهم 
مالياتي، بحث ارزش افزوده است. ماليات ارزش افزوده 
يعن��ي ۹ درصد روي قيمت كااله��ا؛ وقتي قيمت  كاال 
افزايش يابد خود ب��ه خود درآمدهاي مالياتي در محل 
ارزش افزوده نيز افزايش مي يابد. پس بخشي از افزايش 
درآمدهاي مالياتي ناشي از افزايش قيمت هاست. وي 
اظهار كرد: از س��وي ديگر همه توليدكنندگان در حال 
خروج از ركود هستند و افزايش توليد خواهند داشت. 
متناسب با اين ميزان رونق اقتصادي كه ايجاد مي شود 
و به دنبال آن ارزش افزوده ساير بخش ها و درآمدهاي 
مالياتي مشمول آنها را بهتر مي كند. رييس سازمان امور 
مالياتي گفت: اي��ن دو عامل مي تواند حدود 4٠ درصد 
افزايش درآمدهاي مالياتي ما را تامين كند و 6٠ درصد 
مابقي از محل شناسايي موديان جديد و فرارهاي مالياتي 

تامين مي شود.
با وجود آنكه دولت اصرار دارد كه همه چيز تحت كنترل 
اس��ت، حتي نمايندگان مجلس كه از نظر سياسي به 
دولت نزديك هس��تند نيز انتقادات جديدي را درباره 
وضعيت اقتصادي كشور مطرح كرده  و نسبت به برخي 

تبعات بودجه ۱4۰2 هشدار داده اند. سيد ناصر موسوي 
الرگاني با اش��اره به نقاط ضعف و ق��وت اليحه بودجه 
۱4۰2 گف��ت: اليحه بودج��ه داراي ايرادات اساس��ي 
ش��كلي و ماهوي اس��ت كه نمونه آن انحراف از قوانين 

باالدستي است.
وي با بيان اينكه پتانسيل تورمي اليحه بسيار باالست، 
اف��زود: بنيادي ترين ايراد اليحه بودج��ه به غير واقعي 
ب��ودن درآمدها به خصوص در بخ��ش ماليات، فروش 
اوراق و اموال دولتي و درآمد نفتي بر مي گردد، مواردي 
كه منابع اصلي درآمدي دولت در س��ال آينده اس��ت؛ 
طبق بررسي ها، اليحه بودجه ۵۰۰ هزار ميليارد تومان 
كسري دارد و مي تواند تا دو برابر هم افزايش پيدا كند. 
اي��ن به معناي اس��تقراض گس��ترده از بانك مركزي، 
تداوم تورم فزاينده، كوچك شدن سفره مردم، تعطيلي 
عدالت گستري، توقف فعاليت هاي عمراني، تداوم ركود 
توليد و ده ها مشكل ديگر كه تماما خالف احكام و اسناد 

باالدستي است.
اين نماينده مجلس با بي��ان اينكه پيش بيني تورم در 
اليحه بودجه س��ال گذش��ته كمت��ر از 3۰ درصد بود، 
گفت: با اين وجود اكنون در ح��ال تجربه تورم حدودا 
۵۰ درصدي هستيم و گفته مي شود نرخ تورم در اليحه 
بودجه ۱4۰2، 4۰ درصد است؛ آقاي ميركاظمي رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه هم گفته كه تورم سال آينده 
باالي 4۰ درصد نخواهد بود. اين بدان معناست كه روي 
تورم حداق��ل 4۰ درصدي اجماع وج��ود دارد. چنين 
تورمي زنگ خطر جدي ب��راي فعاليت هاي اقتصادي 
است و باعث زمين گير شدن توليد و كارآفريني مي شود .

وي با بي��ن اينكه »از طرف ديگر س��فره هاي كوچك 
مردم به ويژه حقوق بگيران و اقش��ار آس��يب پذير به 
مرحله غيرقابل تحمل رسيده است« ابراز عقيده كرد: 
ما قانونا و شرعا نمي توانيم زير بار اليحه بودجه اي برويم 
كه نرخ تورم آن رسما 4۰ درصد است؛ البته قابل پيش 
بيني است به دليل كسري ش��ديد بودجه به تورم 6۰ 
درصد و شايد هم بيشتر برسيم. با چنين تورم عجيب و 
غريبي كه چند سال هم ادامه داشته، جز اينكه اتوبان 
گروه هاي دالل براي پر كردن جيبش��ان را گش��ادتر 
كنيم و در عوض آب باريكه توليد و معيش��ت مردم را 
ببنديم، ثمره ديگري نخواهيم داشت. وي اضافه كرد: 
در صورتي كه اين درآمدها مالك تدوين اليحه بودجه 
سال آينده قرار گيرد، تحقق درآمد مالياتي ۸2۷ هزار 
ميليارد توماني براي سال ۱4۰2 غير ممكن است چرا 
كه در س��ال جاري علي رغم بستن برخي مجاري فرار 
مالياتي، درآمد مالياتي كش��ور حداكثر به 4۵۰ هزار 
ميليارد تومان رس��يد پس چگونه انتظار داريم س��ال 
آينده حدود دو برابر ماليات بگيريم در حالي كه به دليل 
تورم سنگين قدرت خريد مردم پايين آمده و به تبع آن 
قدرت مانور توليد كنندگان و اصناف محدود شده است؟ 
ماليات ستاني قواعدي دارد. در شرايط ركود نمي توان 
بيش از پيش بر توليد، اصناف و گروه هاي با درآمد ثابت 
فشار بيش��تر وارد كرد. با وجود آنكه مجلس كليات 
بودجه را تصويب ك��رده اما با توجه به اين ترديدها 
احتماال دولت كار سختي در مسير تصويب جزييات 
پيش��نهادي خ��ود خواهد داش��ت و باي��د ديد كه 
سرانجام حرف كدام قوه به كرسي خواهد نشست.
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كاالبرگ كي در سراسر كشور 
اجرا مي شود؟

سخنگوي س��تاد هدفمندي يارانه گفت: بنابر اعالم 
وزارت رفاه توزيع كاالبرگ در ديگر استان ها تنها منوط 
به موفقيت در اجراي طرح آزمايشي است. طيبه حسيني 
از توزيع طرح آزمايشي كاالبرگ  خبر داد و گفت: هفته 
گذش��ته وزارت رفاه در اس��تان هرم��زگان به صورت 
آزمايشي توزيع كاالبرگ را براي تمامي يارانه بگيران كه 
شماره حساب يارانه آنها مربوط به استان هرمزگان است، 
آغاز كرده است. به گفته او، يارانه بگيران از فروشگاه هايي 
كه در اين طرح شركت كردند، مي توانند نسبت به خريد 
۱۰ قلم كاالي اساس��ي اقدام كنند، درغيراين صورت 
همانند ديگر يارانه بگيران، يارانه مرحله يكصد و چهل 
و چهارمين در 2۰ بهمن به حساب آنها واريز مي شود. 
حس��يني اضافه كرد: بنابر اعالم وزارت رفاه، استمرار 
توزيع كاالبرگ در ديگر اس��تان ها منوط به موفقيت 
طرح آزمايشي در اس��تان هرمزگان است. سخنگوي 
ستاد هدفمندي يارانه با بيان اينكه دريافت كاالبرگ 
براي يارانه بگيران اختياري است، گفت: افراد از طريق 
كارت يارانه مي توانند اقدام به خريد كاالي اساسي كنند 
و مابقي يارانه خود را به صورت نقدي از موجودي كارت 
برداش��ت كنند. چنانچه افراد اقدام به دريافت كاالي 
اساسي نكنند، يارانه نقدي را كماكان دريافت مي كنند. 
كليه پيامك هايي كه براي افراد مبني بر قطع يارانه نقدي 
يا رويت دهك بندي ارسال مي شود، كالهبرداري و به 
قصد خالي كردن حس��اب يارانه بگيران است چرا كه 

سازمان هدفمندي هيچ گونه پيامكي ارسال نمي كند.

جزييات مصرف منابع انتشار اوراق 
بدهي در اليحه بودجه ۱۴۰۲

سخنگوي س��ازمان برنامه و بودجه با تشريح جزييات 
انتشار اوراق مالي اسالمي در اليحه بودجه ۱4۰2 گفت: 
با توجه به اهميت تامين پايدار منابع آب كشور، 3۰ هزار 
ميليارد تومان از محل انتشار اوراق مالي اسالمي در تبصره 
)۵( براي احداث و تكميل طرح هاي ناتمام گذش��ته و 
تامين آب كشور لحاظ شده است. »مژگان خانلو« افزود: 
در شرايطي كه درآمدهاي عمومي به هر دليل تكافوي 
تأمين هزينه هاي عموم��ي دولت را ندهد و به اصطالح 
كسري تراز عملياتي وجود داشته باشد، دولت مجبور 
به استفاده از س��اير دارايي هاي خود اعم از دارايي هاي 
سرمايه اي و مالي است. وي ادامه داد: با عنايت به اينكه در 
صورت واگذاري هر نوع از دارايي سرمايه اي )عمدتاً نفت و 
گاز و بعضاً ساير دارايي ها( ضرورت دارد دارايي سرمايه اي 
ديگري توسط دولت تملك شود، يا به عبارت ديگر عوايد 
حاصل از فروش نفت با اولويت صرف تكميل طرح هاي 
عمومي شود، لذا بخشي از كسري تراز عملياتي از محل 
واگذاري دارايي هاي مالي تأمين مي شود كه عمدتاً شامل 
انتشار انواع اوراق مالي يا واگذاري سهام و سهم الشركه 
متعلق به دولت در شركت ها و بنگاه هاست. وي اضافه كرد: 
عملكرد انتشار انواع اوراق  مالي اسالمي توسط دولت بابت 
تأمين اعتبار بخشي از هزينه هاي خود طي سنوات اخير، 
از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزارهاي مختلف و از لحاظ 
اثرگذاري بر بازار بدهي در س��ال هاي اخير دستخوش 
تحوالت قابل توجهي شده است. ميزان انتشار انواع اوراق 
مالي اسالمي از ۱۰.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱3۹4 
)كه فقط منحصر به اوراق مشاركت بود( به ۱۸2.۵ هزار 
ميليارد تومان در س��ال ۱4۰۰ و تا پايان دي ماه ۱4۰۱ 
بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار ميليارد تومان ش��ده است. به گفته 
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه بنابراين طي سنوات 
گذشته به تدريج با تعميق بازار بدهي و راه اندازي عمليات 
بازار باز از سال ۱3۹۹، تأمين مالي دولت از طريق انتشار 
اوراق مالي اسالمي وارد شيوه جديدي شد. عمليات بازار 
باز )OMO( به طور خالصه عب��ارت از خريد و فروش 
اوراق بهادار دولتي توس��ط بانك هاي مركزي در جهت 
كنترل نقدينگي، نرخ بهره و نهايتًا كنترل تورم اس��ت. 
وي ادام��ه داد: به عبارت ديگر هدف اصلي اين عمليات، 
مديريت نرخ هاي بهره كوتاه م��دت در بازار بين بانكي 
براي تحقق هدف اصلي كنترل تورم است. البته به منظور 
اجتناب از استقراض دولت از بانك مركزي خريد اوراق 
دولت توس��ط بانك مركزي در بازار اوليه ممنوع است. 
سخنگوي س��ازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجايي كه 
نرخ بهره اصلي ترين ابزار عمليات بازار باز است، تعيين 
كريدور نرخ بهره بسيار مهم است. در ادبيات اقتصادي 
كريدور، بازه بين كمترين و بيش��ترين نرخ بهره هدف 
بانك مركزي است. بانك هاي مركزي معمواًل كمترين 
نرخ بهره كريدور را معادل نرخ بهره سپرده قانوني بانك ها 
نزد بانك مركزي قرار مي دهد و سقف نرخ كريدور را نرخ 
تنزيل يا نرخ بهره تسهيالتي كه بانك ها از بانك مركزي 
طلب مي كنند، قرار مي دهد. وي ادامه داد: نرخ بهره هدف 
بين اين بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و كف به 
موقعيت اقتصادي در كشور بستگي دارد. نمودار زير روند 
تغييرات نرخ بين بانكي، نرخ سود سقف و كف كريدور و 
نرخ سود نهايي اوراق دولت را از ابتداي راه اندازي عمليات 
بازار باز نشان مي دهد. خانلو گفت: در ادبيات اقتصادي 
در صورتي كه بانك مركزي هدف افزايش حجم پول را 
داشته باشد، به قصد خريد اوراق در قالب عمليات ريپو 
وارد مي شود و اين عمليات منجر به افزايش ذخاير بانك ها 
شده و به دليل افزايش عرضه پول، نرخ بهره كاهش يافته 
و متعاقباً با كاهش نرخ بهره، مردم ترجيح مي دهند درآمد 
خود را به جاي سپرده گذاري در بانك ها براي خريد كاالها 
و خدمات و ساير سرمايه گذاري ها اختصاص دهند و اين 
امر منجر به رونق كسب و كارها و رشد اقتصادي خواهد 
شد. وي ادامه داد: در مقابل، در شرايطي كه هدف بانك 
مركزي كاهش حجم پول و كنترل تورم باشد، اقدام به 
فروش اوراق دولتي خريداري ش��ده از بانك ها مي كند 
و با فروش اوراق ذخاير بانك ها كاهش يافته و نرخ بهره 
افزايش و مردم بيشتر به سپرده گذاري در بانك ها ترغيب 
مي شوند تا متعاقب آن، با كاهش تقاضا، تورم كنترل شود. 
لذا اجراي صحيح عمليات بازار باز به عنوان مهم ترين 
اركان سياست پولي بانك مركزي، كمك شاياني به 
بهبود شرايط اقتصادي و كنترل نرخ هاي بهره، تورم و 
نقدينگي خواهد كرد؛ ضمن اينكه رابطه مالي بانك ها 

با بانك مركزي را نيز قاعده مند خواهد نمود.

درميانانتقادبهارستان،پاستوربرنامههايخودراتشريحميكند

رييسمجلس:

نقشه دولت براي ماليات گرفتن از مردم

مهم ترين فشار تحريم هاي امريكا عليه ايران و روسيه است
محمد باقر قاليباف درخصوص مباحث مطرح شده بين 
مقامات پارلماني روسيه و ايران گفت: از مهم ترين مباحث، 
همكاري هاي پولي و بانكي بين دو كشور است تا ما بتوانيم 
در تبادل بين روبل و ريال و همچنين مسائل ارتباطي بين دو 
بانك مركزي، اقداماتي انجام دهيم. بر همين مبنا مي تواند 
شعباتي از بانك هاي روسي در ايران و بانك هاي ايراني در 
روسيه برقرار شود تا مسائل بانكي سريع و پرحجم برقرار 
شود. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي در 
كنفرانس خبري روساي مجالس جمهوري اسالمي ايران 
و رييس دوماي دولتي مجلس فدرال فدراسيون روسيه 
پس از برگزاري سومين نشست كميسيون عالي مشترك 
پارلماني جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه، ضمن 
ابراز خرسندي و خوشامدگويي به رييس مجلس دوماي 
روسيه و هيات همراه گفت: روابط جمهوري اسالمي ايران 
و فدراسيون روسيه به داليل مختلف از جمله همسايگي 
از طريق درياي خزر و دغدغه ها و مشتركات منطقه اي و 
همچنين همكاري هاي مشترك بين المللي از اهميت بااليي 
برخوردار است. فدراسيون روسيه از اعضاي دايمي شوراي 
امنيت نيز بوده و روابط تنگاتن��گ اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، سياسي و محيط زيستي با ايران داشته و همه اينها 
اقتضا مي كند كه ما روابط خود را با روسيه گسترش دهيم. 
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اين سومين نشست 
كميسيون عالي مشترك بين دو كشور پس از بيماري كرونا 
بود كه آخرين نشست در س��ال ۱3۹۸ در مسكو برگزار 
شد و اميدواريم امروز بتوانيم با استفاده از روابط دوجانبه، 
چندجانبه و بين المللي حداكثر استفاده را ببريم. وي تصريح 
كرد: همانطور كه براي دو كشور فرصت هايي وجود دارد، 
تهديداتي نيز براي دو كشور وجود دارد كه مهم ترين آن 
تحريم هاي ظالمانه امريكا به شمار مي آيد كه فدراسيون 
روسيه، ايران و برخي كشورهاي ديگر مورد تحريم امريكا 
قرار گرفته اند، لذا اين موارد اقتضا مي كند كه ما با يكديگر 
همكاري داشته باشيم. به ويژه اينكه مسووالن دو كشور بر 
اقدامات راهبردي و تعميق روابط تأكيد دارند. قاليباف اضافه 
كرد: طبيعي است پارلمان هاي دو كشور بايد تالش كنند، 
به ويژه در چنين نشست هايي كه امروز بيش از 4 ساعت 
به طول انجاميد، بتوانند با تسهيلگري از ُبعد تدوين قوانين 

و نظارت براي حركت بهتر دولت ها و كمك به مردم اقدام 
كنند. رييس قوه مقننه كش��ورمان افزود: از اولويت هاي 
مهمي كه امروز مورد بحث قرار گرفت در حوزه نفت و گاز، 
سرمايه گذاري ها در اين حوزه، س��وآپ و هاب گازي بود 
و يكي از نكات مهمي كه مورد توجه طرفين قرار داشت، 
موضوع كريدور شمال و جنوب بود كه نه تنها فدراسيون 
روسيه بلكه همه كشورهاي اورآسيا و آسياي ميانه مي توانند 
از اين ظرفيت استفاده كنند كه با اولويت اتصال آستارا به 
رشت و توسعه آن تا بنادر از جمله بندرعباس و همچنين 
سرمايه گذاري مشترك هر دو كشور به نتيجه خواهد رسيد. 
وي گفت: در حوزه كش��اورزي در زمينه تجارت غالت و 
استفاده از تكنولوژي هاي جديد بحث شد و درخصوص 
ترانزيت و حمل و نقل نيز بحث هاي مهمي صورت گرفت. 
بحث هاي مهمي نيز درخصوص رسيدگي به امور تجار به 
ويژه در زمينه تسهيل در رفت و آمد و رفع موانع گمركي 
و رواديد به ويژه در زمينه كنترل هاي الكترونيكي صورت 
گرفت تا تجار در مرزها دچار مشكل نشوند. قاليباف اظهار 
كرد: نكته ديگري كه مورد بحث قرار گرفت و در رأس همه 
مباحث قرار دارد، همكاري هاي پولي و بانكي بين دو كشور 
است كه ما بتوانيم در تبادل بين روبل و ريال و همچنين 
مسائل ارتباطي بين دو بانك مركزي، اقداماتي انجام دهيم. 
بر همين مبنا مي تواند شعباتي از بانك هاي روسي در ايران و 
بانك هاي ايراني در روسيه برقرار شود تا مسائل بانكي سريع 
و پرحجم برقرار شود. رييس مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: اميدواريم بتوانيم از فرصت پيش آمده نهايت استفاده را 
ببريم، البته طي يك سال گذشته رشد خوبي در گسترش 
روابط داشتيم، ولي مطمئنم در طول برنامه هفتم توسعه 
كه سياست هاي ما، تقويت رابطه با همسايگان است، 
روابط بين دو كشور به چندين برابر افزايش پيدا خواهد كرد.

   روابط روسيه و ايران
وارد سطح عالي شده است

رييس مجلس دوماي روس��يه در كنفرانس مطبوعاتي 
سومين نشست كميسيون عالي مشترك پارلمان ها به 
سطح عالي روابط دو كشور روسيه و ايران اشاره كرد و گفت: 
ما خواستار ساختار عادالنه، جهان چندقطبي و استقالل 

كشورها هستيم. وياچسالو والودين رييس دوماي دولتي 
مجلس فدراسيون روسيه در كنفرانس خبري مشترك 
با رييس مجلس شوراي اسالمي پس از سومين نشست 
كميسيون عالي مشترك همكاري پارلمان هاي دو كشور، 
گفت: پس از گذشت دوران پاندومي كرونا گفت وگوي زنده 
فرصت هاي بسيار خوبي براي بيان مسائل دوجانبه ايجاد 
كرد و اين جلسه و اين ديدار در چارچوب كميسيون عالي 
مشترك برگزار شد كه چندس��ال پيش آن را تأسيس و 
ساختار جديدي براي بررسي مسائل ايجاد كرديم كه داراي 
محتواي قابل درك و فهم براي دو طرف است. رييس دوماي 
روسيه با بيان اينكه روابط دو كشور وارد سطح عالي شده 
است، اظهار كرد: روابط ايران و روسيه در سطوح مختلف 
گس��ترش يافته و وارد طرح جديدي شده ايم و مسائلي 
را بررس��ي مي كنيم كه دغدغه اتباع و حاكمان دو كشور 
است. وي افزود: اين جلسه مشترك صادقانه بود و ما شفاف 
در مورد تمامي مسائل صحبت كرديم و زواياي سخت را 
ناديده نگرفتيم و در مورد آنها تصميمات الزم را گرفتيم. 
رييس دوماي فدراسيون روسيه تصريح كرد: نمايندگان 
پارلمان هردو كشور در نشست كميسيون عالي مشترك 
حضور داشتند و اين كميسيون توانس��ت راهكار خود را 
توجيه كند. جلسات اين كميسيون ادامه خواهد داشت و 
ما منتظر سفر سال آينده هيات پارلماني ايران براي برگزاري 
چهارمين نشست كميسيون عالي مشترك پارلمان ها در 
مسكو خواهيم بود. والودين در ادامه يادآور شد: ما در جلسه 
كميسيون مشترك صحبت هاي اعتمادآميزي داشتيم و 
مسائل مختلف در ابعاد سياسي، اقتصادي و بشردوستانه 
را مطرح كرديم، از رييس مجلس ايران نيز تشكر مي كنم 
كه اجازه دادند ابعاد مختلف همكاري در اين جلسه بررسي 
ش��ود. وي ادامه داد: ما متوجه شديم كه از ظرفيت كامل 
همكاري هاي پارلماني اس��تفاده نمي كنيم لذا مقرر شد 
كميته هاي ذيربط با هم در تماس باشند و ضمن گسترش 
همكاري ها به ما گزارش دهند تا ببيني��م روابط به كدام 
سمت و سو بايد حركت كند. رييس دوماي روسيه با اشاره 
به وضع تحريم هاي اياالت متحده امريكا و دست نشاندگان 
آنها عليه ايران و روس��يه، گفت: اين تحريم ها تنها سبب 
انسجام دو كشور خواهد شد، روابط ايران و روسيه توسعه 

يافته است و وقتي درباره اين روابط صحبت مي كنيم بايد 
بدانيم كه اين روابط براساس احترام متقابل و عدم مداخله 
در كشورهاي حاكمه موردنظر بايد باشد و همچنين اتخاذ 
استانداردهاي دوگانه جايز نيست، روابط بايد سودمند و 
متقابل باشد و ما در اين چارچوب مسائل را به خوبي درك 
مي كنيم. وي همچنين گفت: قرارداد جامعي كه در حال 
تهيه براي امضا بين دو كشور است س��طح روابط ايران و 
روسيه را بسيار گس��ترش و ارتقاء مي دهد و ما به تفاهم و 
همكاري ها و مش��اركت جامع تري دست پيدا مي كنيم، 
روساي جمهور دو كشور آهنگ توسعه روابط را مشخص 
مي كنند و ما بايد در چارچوب اين روابط همكاري ها را دنبال 
كنيم و اين همكاري ها را بايد در ساختار جديد، غني كنيم 
و بر حل مشكالت نظارت داشته باشيم. والودين ادامه داد: 
همچنين بتوانيم به اهدافي دست پيدا كنيم كه روساي 
جمهور برعهده ما قرار دادند، اميدواريم روابط دو كشور در 
تمامي عرصه ها گسترش يابد. رييس دوماي فدراسيون 
روسيه همچنين يادآور ش��د: اميدواريم هيات پارلماني 
جمهوري اسالمي ايران در اوايل سال 2۰23 براي حضور 
در كنفرانس امنيتي به مس��كو س��فر و در اين كنفرانس 
شركت كنند. وي مجددا از رييس مجلس شوراي اسالمي 
به جهت ميزباني سومين نشست كميسيون عالي مشترك 
و برگزاري دموكراتيك اين جلسه و اجازه تبادل نظر درباره 
مسائل مختلف تشكر كرد و گفت: ما خواستار يك ساختار 
عادالنه در جهان هس��تيم و خواهان جهان چند قطبي 
هستيم و اينكه كشورها مستقل باشند زيرا در اين چارچوب 
انس��ان ها براس��اس فرهنگ و زباني كه دارند به سنت ها 
و ديني كه در آن كش��ور وج��ود دارد، احترام مي گذارند. 
والودين افزود: اتباع كشورهايي كه استقالل و حاكميت 
خود را از دس��ت داده اند محكوم به پي��روي از دين و زبان 
كشوري هستند كه آنها را به بردگي كشيدند، ما مخالف 
هژموني هستيم و تمام اعضاي پارلمان ها بايد با هم منسجم، 
مخالفت خود را با اين سياست ها نشان دهند. رييس دوماي 
فدراسيون روسيه، تصريح كرد: مردم بايد آزادانه درباره 
آينده خود تصميم بگيرند و در چارچوب استقالل بتوانند 
به توسعه روابط در آينده بينديشند. ما چنين دركي را در 

ميان همكاران خود در پارلمان ايران ديديم.

وزيرامورخارجه:

وزي��ر امور خارج��ه تاكيد كرد: مردان ميهن پرس��ت 
در آس��مان ديپلماس��ي ايران كم نبوده اند. حس��ين 
اميرعبداللهيان با بيان اينكه در طول تاريخ ايران بعضا 
رجال كم دانش يا وابسته و عامل بيگانه همچون دست 
پنهان ق��واي اهريمني تالش كرده اس��ت كه از درون 
انس��جام ديپلماس��ي ايران را مورد هدف قرار دهند، 
تصريح كرد: در اين ميان مردان ميهن پرست در آسمان 
ديپلماسي ايران كم نبوده اند كه در برابر اين تالش ها و 
خيانت ها و دسيسه بازي ها ايستاده اند. اميرعبداللهيان 
گفت: مطالعه و پژوهش در حوزه مناس��بات گذشته 
ايران زمينه افزايش س��طح دانايي ما از رويه هاي ساير 
كشورها و تجربه هاي موفق و ناموفق را فزوني مي بخشد. 
وزير امور خارجه گفت: ما در دستگاه ديپلماسي پاييند 
به حل و فصل چالش ها از طريق گفت وگو هس��تيم. 
اميرعبداللهيان در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه 
ما مواضع م��ان را درباره اوكراين به صراحت بارها بيان 
كرده ايم افزود: بهانه اي كه برخي از كش��ورهاي غربي 
درباره حمايت ايران از يك طرف جنگ به آن متوسل 
مي شوند، بهانه و اظهاراتي كامال بي اساس است. ايران 
و روسيه همانند آنها و س��اير كشورها داراي همكاري 
متنوع از جمله در حوزه دفاعي است. ما مخالف جنگ 
در اوكراين و هر جاي ديگر هستيم. وي ادامه داد: ايران 
گفت وگوي سياسي را تنها راه حل بحران هاي منطقه اي 
و پيراموني و اوكراين مي داند. م��ا طرفدار هيچ يك از 
طرف هاي جنگ اوكراين نيستيم. به آقاي بورل در اردن 
گفتم اينكه بيش از ۱2 ميليارد دالر سالح با پول و سرمايه 
كش��ورهاي غربي وارد اوكراين شده و از سويي ايران را 
متهم مي كنيد در موضوع پهپاد رفتاري غيرواقع بينانه و 
غيرمنصفانه است. ايران ضمن توجه به ريشه هاي جنگ 
در اوكراين از تماميت ارضي كشورها از جمله اوكراين 
دفاع كرده و ما نه جدايي كريمه نه جدايي مناطق جديد 
را به رسميت نشناختيم و به تالش هاي خود در سطح 
رياست جمهوري و وزارت خارجه براي توقف جنگ و 
آتش بس و تمركز طرف ها به گفت وگو ادامه مي دهيم. 
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه به طرح قطعنامه اي 
غيرالزام آور در پارلمان اروپايي اشاره كرد و گفت: از دو 
ماه پيش همزمان با تحريكات خارج��ي و دامن زدن 
به اغتشاشات در داخل كش��ور توسط مداخله گران و 
سوءاس��تقاده مداخله گران خارج��ي از عواطف مردم 
در فوت يك دختر ايراني موضوع قرار دادن نام س��پاه 
در ليست گروه هاي تروريس��تي اتحاديه اروپا مطرح 
شد. در گفت وگو با بورل و مقامات كشورهاي اروپايي 
و رايزني سفراي ما هش��دار جدي داده شد اگر درباره 
يك نهاد مهم حاكميتي ايران كه نقش مهمي در حوزه 
مبارزه با تروريسسم و داعش دارد و اين نقش همچنان 
ادامه دارد اقدامي انجام دهند پاسخ ايران قوي و موثر و 
متقابل خواهد بود. اميرعبداللهيان تصريح كرد: مجموعه 
تالش هاي ديپلماتيك منجر ش��د در ح��وزه اروپا در 
پايين ترين سطح در پارلمان اروپايي بيان احساسات تند 
و اظهارات شتاب زده آنها را شاهد باشيم. قطعنامه اي كه 
از منطق و چارچوب هاي حقوق بين الملل و منشور ملل  
متحد قويا فاصله دارد. با وجود اينكه بورل تصريح مي كند 
در اتحاديه اروپا ايده قرار دادن سپاه در ليست تروريستي 
قرار ندارد من ديروز در نشست غيرعلني مجلس ديدم 
فضا تحت تاثير اقدام پارلمان اروپا ملتهب است و آنها به 
سمت تصميماتي قوي  و بازدارنده حركت مي كنند. وي 
تاكيد كرد: ايران همه طرف هاي اروپايي را دعوت مي كند 
از رفت��ار به دور از عقالنيت فاصله بگيرند. به آقاي بورل 
در آخرين تماسم گفتم اميدوارم در عرصه ديپلماسي 
برخي كشورهاي اروپايي عقالنيت حاكم شود و سياست 
خارجي در دو ط��رف ايران و اتحادي��ه اروپا محبور به 
پرداخت هزينه هاي سنگين نشويم. وزير امور  خارجه 
كشورمان با اشاره به س��خنان روز جاري جوزپ بورل 
گفت: امروز در صحبت هاي ايشان ديديم كه اتحاديه 
اروپا به دنبال اين است به سمت گام هاي پرهزينه حركت 
نكند و ما گفتيم ب��ه آنها صرف نظر از مداخالت برخي 
كش��ورهاي غربي در امور داخلي ما كه ايران مذاكره و 
تعامل سازنده با اتحاديه اروپا را بهترين گزينه مي داند اما 
در قبال هر تصميم ديگر آنها پاسخ متقابل داده خواهد 
شد. اميرعبداللهيان در ادامه سخنانش اظهار كرد: ما 
در دستگاه ديپلماسي پاييند به حل و فصل چالش ها از 
طريق گفت وگو و مذاكره هستيم و مذاكرات با طرف هاي 
غربي براي رسيدن به يك توافق خوب قوي ادامه دارد. با 
وجود رفتار رياكارانه برخي مقامات غربي از جمله امريكا 
مذاكرات همچنان در دس��تور كار است. همانطور كه 
ديديد در يكي از بندهاي قطعنامه پارلمان اروپا عبور 
از برجام و توافق مطرح ش��ده بود اما در همان نشست 
احساسي و تند پارلمان اروپا از دستور كار  خارج شد و اين 
اظهارات قبلي ما را تاييد مي كند كه غرب و امريكا از مسير 
ديپلماتيك براي رسيدن به گام هاي پاياني پيام هاي خود 
را ارسال مي كنند. وي افزود: ما مرحله اي از توافق را در 
چارچوب  رفع تحريم ها مورد توجه قرار داديم و تبادل 
پيام هاي ما جريان دارد. وزير امور خارجه گفت: طرف 
امريكايي و غربي در مقطعي تصور مي كردند اغتشاشات 
موضع ايران را در مذاك��رات ضعيف كرده و اصرار آنها 
براي شتاب دهي به گام پاياني توافق براي اين بود كه 
ايران از يكي  دو خط قرمز خود در آن فضا عبور كند اما 
امريكايي ها زودتر از سه كشور اروپايي متوجه شدند در 
پي اغتشاشات به دليل نگاه مدبرانه مقام معظم رهبري 
و بصيرت مردم اتفاق خاصي نيفتاده است و مجدد به 
مسير گفت وگو تاكيد كردند. وي ادامه داد: البته امريكا 
مصر است مذاكره مستقيم در اين رابطه اتفاق بيفتد اما 
ما براي رسيدن به توافق بدون هر مذاكره مستقيم اسناد 
الزم را در اختيار داريم و طرف مقابل هم اين اس��ناد را 
دارد، از اين رو اگر اراده جدي در امريكايي ها باشد با وضع 
موجود ما توافق را در دسترس مي دانيم. اميرعبداللهيان 
تصريح كرد: بارها تذكر داديم كه از اظهارات رياكارانه و 
متناقض اجتناب كنيد. آنها اين اظهارنظر ها را نياز افكار 
عمومي خودش��ان مي دانند. در قالب گفت وگوهاي 
چند جانبه اميدواريم با عقالنيت و واقع بيني طرف 
مقابل بتوانيم به نقطه توافق برس��يم در عين حال 

پلن 2 و گزينه هاي ديگر هم در دستور كار هست.

مذاكره براي توافق ادامه دارد



گروه نفت و انرژي|
اين روزها موضوع استفاده از نفت كوره يكي از مباحث 
مهم در بين گفت وگوهاي شهروندان است. برخي اصرار 
دارند كه وضعيت ناجور هواي تهران ناشي از مصرف 
مازوت و نفت كوره است. اين در حالي است كه مقامات 
عالي وزارت نفت بارها تاكيد كرده اند كه در تهران حتي 
يك قطره نفت كوره در اختي��ار هيچ نيروگاه يا واحد 

صنعتي قرار نگرفته است. 
به گ��زارش خبرنگار تع��ادل وجه س��لبي ماجرا در 
ماده 59 قانون اصالح الگوي مصرف اس��ت )مصوبه 
در س��ال 1389( كه صراحتًا به كاهش نفت كوره در 
پااليشگاه هاي كش��ور اشاره ش��ده و دولت را مكلف 
نموده اس��ت با اس��تفاده از منابع حاصل از صادرات 
نفت كوره، منابع مالي حاصل از فاينانس، مش��اركت 
بخ��ش خصوصي يا از محل منابع عمومي كش��ور به 
گونه اي اقدام كند كه س��االنه با كاهش توليد حداقل 
دو درصد نفت كوره، ظرف پانزده سال متوسط توليد 
نفت كوره پااليشگاه ها را به حداكثر ده درصد نفت خام 

تحويلي برساند. 
بنابراين گزارش، اما وجوه سختگيرانه قانون متوجه 
س��ازمان هاي ديگري هم هس��ت و متاسفانه فقدان 
سيستم رفع آلودگي و فيلتراسيون گاز خروجي موجب 
شده كه حساسيت بس��ياري بر مصرف نفت كوره در 
نيروگاه ها ايجاد ش��ود و در اين رابطه الزامات قانوني 
متعددي نيز تعريف شده است )مثاًل الزام هاي مندرج 
در قانون هواي پاك( كه رعايت اين موارد مي توانست از 

بروز وضعيت كنوني تا حدي جلوگيري كند. 
مقامات ش��هرداري از جلس��ه اي ياد كرده اند كه در 
وزارت كش��ور برگزار شده و 23 س��ازمان مسوول در 
بحث آلودگي هوا حضور داشتند كه به گفته اين مقام 
متأسفانه بسياري از اين سازمان ها در اجراي وظايف 
خود كوتاهي كرده اند. در عين حال بايد دقت كرد كه در 
بخش هايي از كشور طي سال هاي اخير در فصل سرد 
سال به علت افزايش غيرمتعارف مصارف خانگي و در 
نتيجه كمبود گاز طبيعي، استفاده از سوخت مايع از 
جمله نفت كوره در بخش نيروگاهي اتفاق افتاده است. 
متقاضي عمده ديگر نفت كوره توليدي پااليشگاه ها، 

صنعت كشتيراني است. 
بر اس��تاندار ملي نفت كوره پنج نوع از اي��ن فرآورده 
حس��ب گرانروي، مي��زان گوگرد و فلزات س��نگين 

تعريف ش��ده اس��ت. طي س��ال هاي اخير، مقررات 
بين المللي س��ختگيرانه اي براي نفت كوره سوخت 
مصرفي كشتي ها وضع شده و حداكثر ميزان گوگرد 
در اين سوخت را به 0/5 درصد كاهش داده اند. در حال 
حاضر اين نوع نفت ك��وره كه »كم گوگرد« نام گذاري 
شده اس��ت، در پااليشگاه امام خميني)ره( شازند نيز 
به ميزان محدود براي مصرف به عنوان سوخِت كشتي 
توليد مي شود.  وضعيت پااليشگاه هاي كشور از حيث 
توليد اين فرآورده با يكديگر تفاوت دارد. پااليشگاه هاي 
بندرعباس و آبادان بيشترين ميزان توليد نفت كوره 
را در صنعت پااليش��گاهي كش��ور دارند. همچنين 
پااليشگاه شيراز و كرمانشاه نيز كمترين ميزان توليد 

نفت كوره را داشته اند.
اين گزارش حاكي از آن است در بخش تحليلي و با توجه 
به شرايط حال و آينده كش��ور برنامه ريزي در بخش 

توليد براي كاهش نفت كوره و ارتقاي كيفي به منظور 
ايج��اد ارزش افزوده براي اين محصول، در قالب چند 
سناريوي تحليلي از جمله سناريوي ادامه وضع موجود 
و سناريوي رفع محدوديت هاي بين المللي به شرح زير 

صورت پذيرفته است.
در يك سناريو )سناريوي محتمل كه با عنوان سناريوي 
2 شناخته مي شود(، ادامه محدوديت هاي بين المللي و 
استفاده از منابع مالي در دسترس براي اجراي برنامه ها 
مطمح نظر قرار مي گيرد. در سناريوي ديگر )با عنوان 
سناريوي 5( رفع تحريم و محدوديت هاي بين المللي 

و اجراي حداكثري طرح ها در دستور كار خواهد بود.
با اجراي هر يك از سناريوها مطابق با شرايط پيش روي 
كشور در س��طح بين المللي طرح هاي كاهش توليد 
نفت ك��وره و افزايش ارتقاي كيف��ي آن در هر يك از 
پااليشگاه ها با توجه به اولويت بندي انجام شده اجرا و 

مورد بهره برداري قرار مي گيرند. در سناريوي شماره 5 
با فرض امكان اخذ دانش فني مورد نياز و تأمين مالي 
حداكثري و به كارگيري تمام ظرفيت هاي الزم براي 
سرمايه گذاري، اجراي كامل طرح هاي ارتقاي كيفي 

پااليشگاه هاي موجود مد نظر خواهد بود.
در پايان گفتني است در هر صورت طرح هاي متعددي 
ب��راي كاهش ميزان توليد نفت ك��وره در تقريبًا همه  
پااليشگاه هاي كشور تعريف شده است. در پااليشگاه 
آبادان اتفاقات ارزشمندي در اين زمينه خواهد افتاد. 
ظرف چند روز آينده پروژه توسعه و تثبيت در پااليش 
نفت آبادان با هدف بهبود كيفي فرآورده ها و كاهش 
ميزان نفت كوره )كه بخش��ي از فاز 1 آن محس��وب 
مي ش��ود( به بهره برداري مي رس��د. همچنين پروژه 
ديگ��ري در قالب كاهش تولي��د نفت کوره به کمتر از 

10 درصد خوراك فرآورشی نيز در دست اجرا است.
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آماده باش كامل براي جلوگيري 
از قطعي و افت فشار گاز

سخنگوي شركت ملي گاز با اشاره به پيش بيني رشد 
مصرف گاز بخش خانگي به تبع فراگير شدن دوباره 
سرما در روزهاي آينده گفت: برنامه ريزي ها بر اين 
اساس است كه با وجود پيش بيني رشد مصرف گاز، 
در روزهاي آينده هيچ گونه قطعي يا افت فشار گاز 
نداشته باشيم. عباس اعظمي، سخنگوي شركت 
ملي گاز ايران در گفت وگو با تسنيم، اظهار داشت: با 
توجه به سامانه اي كه چند هفته اي است وارد ايران 
شده و عمده بخش هاي كشور را تحت تأثير قرار داده، 
شاهد كاهش كم سابقه دما در نقاط مختلف و به تبع 
آن افزايش مصرف گاز در بخش خانگي بوديم. وي 
افزود: س��امانه جديدي روز گذشته از سمت غرب 
كشور وارد شده كه در شبانه روز گذشته دماي هواي 
تعداد زيادي از شهرهاي غربي كشور بين منفي 20 
تا منفي 27 درجه سانتيگراد قرار گرفت. سخنگوي 
شركت ملي گاز با بيان اينكه »اين سامانه به تدريج 
به مناطق مركزي كشور نيز مي رسد«، گفت: مصرف 
گاز در بخش خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده در 
شبانه روز گذشته به 625 ميليون مترمكعب رسيد، 
اما با كاهش دما در روزهاي آينده، پيش بيني رشد 
5 تا 8 درصدي مصرف گاز كش��ور در اين بخش ها 
را داري��م. وي ادام��ه داد: پيش بيني مي كنيم طي 
روزهاي پيش رو، مصرف گاز در بخش هاي خانگي، 
تجاري و صنايع غيرعمده به 660 تا 670 ميليون 
مترمكعب در روز برسد كه رقم بزرگي است، لذا از 
مش��تركان مي خواهيم كه توجه الزم را به مصرف 
بهينه گاز در اين روزهاي سرد سال، داشته باشند. 
اعظمي با بيان اينكه »روز گذشته تهران با مصرف 
116 ميليون مترمكعبي گاز، رتب��ه اول را در بين 
تمامي استان ها به خود اختصاص داد«، گفت: بعد 
از تهران، استان هاي خراسان رضوي با 50 ميليون 
مترمكع��ب، اصفهان با 46 ميلي��ون مترمكعب و 
آذربايجان شرقي با 39 ميليون مترمكعب، رتبه هاي 
بعدي را در ميزان مصرف گاز داش��تند. وي افزود: 
طي هفته هاي اخير هم كه ميانگين دماي كش��ور 
سردتر از سال گذشته بوده و طبق اعالم كارشناسان 
سازمان هواشناسي، دماي هفته هاي اخير كشور از 
متوسط بلندمدت در زمان مشابه نيز سردتر بود، با 
برنامه ريزي و تمهيداتي كه متخصصان، كارشناسان 
و مديران شركت ملي گاز ايران داشتند، شبكه در 
آمادگي كامل بوده اس��ت. سخنگوي شركت ملي 
گاز تصريح كرد: همزمان با كاهش كم سابقه دماي 
هوا، شاهد قطع گاز تركمنس��تان بوديم كه با اين 
وجود، حفظ پايداري گازرس��اني ناش��ي از تالش 
ش��بانه روزي كاركنان صنعت گاز كش��ور صورت 
گرفت؛ در اين خصوص رييس جمهور محترم نيز 
با حضور در ش��ركت ملي گاز، در جريان جزييات 
اين اقدامات قرار گرفتن��د و از تالش كاركنان اين 
صنعت، تشكر كردند. وي ادامه داد: اين تكانه يا تنش 
گازي كه ناش��ي از همزماني قطع گاز تركمنستان 
و بروز س��رماي كم سابقه در كش��ور كه هم از نظر 
كاهش دما و ه��م از نظر گس��تردگي و هم از نظر 
ميزان پايداري، كم س��ابقه بود، به خوبي مديريت 
ش��د و اين، حاصل يك كار گروهي شبانه روزي و 
تركيب جوانان پرشور و افراد باسابقه و باتجربه بود. 
اعظمي با بيان اينكه »درجه هوا دوباره رو به كاهش 
بوده و س��رماي فراگير در روزه��اي جاري تا پايان 
هفته پيش بيني شده است«، گفت: درحال حاضر 
شبكه پايدار است اما با توجه به حجم باالي مصرف 
گاز در بخش خانگي، خواهش ما از مشتركان اين 
است كه در مصرف بهينه گاز، رعايت دماي رفاه در 
منازل و همچنين پيوستن به پويش هر خانه يك 
اتاق گرم، با خادمان خود در شركت ملي گاز ايران 
همكاري كنند تا بتوانيم اين روزهاي سرد را نيز به 
بهترين نحو، مديريت كنيم. وي افزود: صرفه جويي 
و مديريت بهينه مصرف در مناطق مركزي كمك 
مي كند تا فشار گاز در سرشاخه ها و نقاط دوردست، 
حفظ شود. سخنگوي شركت ملي گاز ايران با بيان 
اينكه »جلسات هماهنگي سوخ�ت رساني زمستاني 
به طور منظم در حال برگزاري است«، گفت: در اين 
جلسات نمايندگان دس��تگاه هاي مختلف حضور 
داشته و هماهنگي بسيار خوبي بين شركت ملي گاز 
و ديگر نهادها و سازمان ها وجود دارد تا سوخت رساني 
زمستاني در تمامي بخش ها بدون كاستي انجام شود. 
وي ادامه داد: برنامه ريزي ها بر اين اساس است كه 
با وجود پيش بيني رش��د مص��رف گاز، در روزهاي 
آينده هيچ گونه قطعي يا افت فش��ار گاز نداش��ته 
باشيم، اما با هماهنگي صورت گرفته در جلسه روز 
گذشته سوخ�ت رساني زمس��تاني، تمامي نهادها 

و دستگاه هاي ذيربط در آماده باش كامل هستند.

توليد نفت روسيه
با وجود تحريم ها ثابت ماند

معاون نخست وزير روسيه از تثبيت توليد نفت خام 
اين كش��ور در ماه ژانويه سال 2023 ميالدي خبر 
داد. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري اينترفكس، 
الكساندر نواك اعالم كرد كه توليد نفت روسيه در 
ژانويه 2023 ميالدي با وجود تحريم ها و س��قف 
قيمتي اعمال ش��ده عليه محموله هاي نفتي اين 
كشور از سوي غرب نسبت به دسامبر بدون تغيير 
مانده است. وي افزود: با اينكه ژانويه هنوز پايان نيافته 
رقم كنوني توليد نفت خام روسيه در سطح دسامبر 
ثابت مانده است. توليد نفت روسيه در سال 2022 
هم تا حدودي با تداوم خريدها از سوي چين و هند 
ثابت ماند. معاون نخست وزير روسيه در ماه دسامبر 
گفته بود كه اين كش��ور احتمال دارد در اقدامي 
تالفي جويانه به دليل اعمال طرح س��قف قيمتي، 
توليد نف��ت خود را 5 تا 7 درصد ي��ا 500 تا 700 
هزار بش��كه در روز در اوايل س��ال 2023 كاهش 
دهد. نواك گفت: ما گفتيم كه خطر كاهش توليد 

داريم، اما تاكنون شاهد كاهش توليد نبوده ايم.

»تعادل«ازواكاوياستفادهازسوختمايعگزارشميدهد

كاهش و ارتقاي كيفي نفت كوره در قالب چند سناريو

كاسبي از تحريم نفت روسيه  داغ شد

سقفقيمتيبرايفرآوردههاينفتيروسيه
بازارجهانيرادچارچالشميكند

رويترزاعالمكرد:محدوديتعرضهبازارانرژي
در۲۰۲۳تشديدميشود

تحريم نفت روسيه توسط آمريكا و اتحاديه اروپا، باعث 
سرازير شدن نفت ارزان روسيه به سنگاپور و تركيب 
شدن در اين كشور با گريدهاي نفتي ديگر و صادرات 

مجدد آن به بازارهاي جهاني شده است.
به گزارش ايسنا، ممنوعيتي كه اتحاديه اروپا و آمريكا 
اواخر سال گذشته عليه نفت روسيه به اجرا گذاشتند، 
مسكو را ناچار كرد در جست وجوي خريداران بيشتري 
در شرق باش��د. عالوه بر افزايش تقاضاي چين و هند 
براي واردات نفت از روسيه، سيل نفت ارزان اين كشور 
به سنگاپور سرازير شده و در آنجا، با گريدهاي نفتي 
ديگر تركيب شده و مجددا به جهان صادر شده است و 

سودهاي كالني نصيب معامله گران مي كند.
گفته مي ش��ود فرآورده هاي نفتي روس��يه، تابستان 
گذشته به چين فروخته شده و در قالب محموله هاي 
چيني، به بازارهاي اروپايي صادر شدند. پيش از حمله 
نظامي روسيه به اوكراين، اروپا بزرگترين واردكننده 
نفت و فرآورده هاي نفتي روس��يه بود. اما اين روزها، 
تحريم هاي غربي، روس��يه را وادار كرده است جريان 

تجارت انرژي خود را به سمت شرق تغيير دهد. طبق 
گزارش بلومبرگ، مس��كو دريافته است كه عالوه بر 
توسعه خطوط لوله به آسيا و مناطق ديگر كه ممكن 
است س��اخت آنها سال ها طول بكش��ند، استفاده از 
ناوگان نفتكش هاي شبح، بهترين شيوه براي حمل 
نفت خواهد بود. اكنون تقاضا در سنگاپور براي مخازن 
ذخيره سازي كه پذيراي نفت ارزان روسيه خواهند بود، 

افزايش پيدا كرده است.
مدير ي��ك اپراتور مخ��زن و ارايه دهنده مش��اوره به 
معامله گ��ران در اين باره گفت: فضاي ذخيره س��ازي 
در س��نگاپور با افزايش عالقه و سود حاصل از تركيب 
س��وخت ارزان روس��يه با محموله هاي منابع ديگر، 
خريداري شده اس��ت. اين اقدام كمك مي كند مبدا 

اصلي اين محموله ها مخفي بماند.
برخالف بسياري از كشورهاي غربي، سنگاپور هنوز 
نفت و فرآورده هاي نفتي روسيه را ممنوع نكرده است. 
با اين حال، بانك هاي مستقر در سنگاپور اجازه ندارند 
در فاينانس يا معامالت مربوط به شركت هاي روسي، 

مستقيما مشاركت كنند. در هفته هاي آينده، اتحاديه 
اروپا آماده اج��راي تحريم هاي جدي��د عليه واردات 
فرآورده هاي نفتي روسيه مي شود كه جريان تجارت 
انرژي از روسيه به آسيا را گسترش خواهد داد و باعث 
مي شود هاب هايي مانند سنگاپور، سوخت هاي روسي 
را با س��وخت منابع ديگر تركيب كرده و به بازارهاي 

جهاني عرضه كنند.
سخنگوي ش��ركت ذخيره س��ازي نفت ادواريو آسيا 
پسيفيك، اعالم كرد ما شاهد افزايش پرس و جو درباره 

اجاره كوتاه مدت در دوره منتهي به دسامبر بوديم.
بنا بر آمار شركت هاي اپراتور مخازن محلي، اجاره شش 
ماهه براي مخازن نفت كوره يا نفت خام در سنگاپور، 
سال ميالدي گذشته، حداكثر 20 درصد افزايش يافت.

آمار ش��ركت تحليل انرژي ورتكس��ا نشان مي دهد 
پايانه هاي دريافت نفت، حجم نفتا و نفت كوره روسيه 
را در دس��امبر بيش از دو برابر كردند. اين پايانه ها 2.6 
ميليون بشكه نفتا دريافت كردند كه 40 برابر بيشتر 

از حجم دريافت شده در مدت مشابه سال پيش بود.

بنا بر اظهارات آرمان اشرف، مدير جهاني مايعات گاز 
طبيعي در شركت FGE، نفتاي روسي كه در مخازن 
سنگاپوري جاي گرفته بود، به س��رعت به بازارهاي 

آسيايي ديگر صادر شده است.
ويليام تان، نايب رييس ش��ركت مش��اوره س��وخت 
»ميابي اينداستريز« مي گويد: مخازن سنگاپور براي 
معامله گراني كه نفت ارزان روسيه را خريداري كرده 
و آن را با نفت منابع ديگر تركيب مي كنند تا حاش��يه 
سود خوبي به دست آورده اند، محبوبيت زيادي پيدا 
كرده اند. اين معامله گران 20 درصد حاشيه سود دارند.

بر اس��اس گزارش اويل پرايس، روس��يه الزم است 
ناوگان نفتكش هاي ش��بح خود را توسعه دهد زيرا 
تحريم هاي غربي، زنجيره تامين انرژي را دستخوش 
تغييرات كرده اس��ت. معامله گران روي اين جريان 
تجارت جديد حس��اب مي كنند. با اين حال، غرب 
هنوز نتوانسته است روسيه را فلج كند و تنها دنيايي 
را شكل بخشيده است كه در آن انرژي به هر چيزي 

غير از دالر آمريكا معامله مي شود.

وزير خزانه داري آمريكا اعالم كرد كه اعمال طرح سقف 
قيمتي بر محموله هاي صادراتي سوخت روسيه، بازار 

فرآورده هاي نفتي جهان را با چالش روبه رو مي كند.
به گزارش ايلنا از خبرگزاري رويترز، جانت يلن گفت: 
كشورهاي غربي در حال كار روي تعيين سازوكاري 
به منظور اعمال طرح سقف قيمتي براي فرآورده هاي 
نفتي روسيه با هدف حصول اطمينان از تداوم عرضه 
گازوئيل از سوي اين كش��ور هستند، اما بازار جهاني 
فرآورده هاي نفتي پيچيده است و اين احتمال وجود 
دارد كه شرايط طبق برنامه و خواست تحريم كنندگان 

پيش نرود.
كشورهاي عضو گروه هفت و استراليا 11 آذرماه پس 
از غلبه بر مقاومت برخي اعضاي اتحاديه اروپا به ويژه 
لهستان، بر سر تعيين س��قف قيمت 60 دالري براي 
محموله هاي صادرات��ي نفت خام روس��يه به توافق 

رسيدند.
طرح س��قف قيمتي به اعضاي اتحادي��ه اروپا اجازه 
مي دهد محموله هاي دريايي نفت خام روس��يه را با 
رعايت سقف قيمت 60 دالري وارد كنند، اما در صورت 
رعايت نش��دن اين س��قف، خريداران نفت روسيه از 
خدمات شركت هاي كشتيراني، بيمه و بيمه  اتكايي 
براي حمل محموله هاي نفت اين كشور منع مي شوند.

والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه هم در واكنش 
به اجراي چنين طرحي فرماني را صادر كرد كه عرضه 
نفت و فرآورده هاي نفتي به كش��ورهاي حامي طرح 
س��قف قيمتي را از يكم فوريه 2023 به مدت پنج ماه 

ممنوع مي كند.
يلن به خبرنگاران گفت: كشورهاي عضو گروه هفت 

در حال نهايي كردن دو س��قف قيمتي جداگانه براي 
فرآورده هاي نفتي روسيه مانند گازوئيل و نفت كوره 
هس��تند كه قرار اس��ت اين طرح از پنجم فوريه )16 
بهمن ماه( در كنار ممنوعيت واردات گازوئيل از سوي 

اتحاديه اروپا اعمال شود.
وي افزود: يك طرح مختص فرآورده هاي نفتي با ارزش 
باالتر كه به طور معم��ول به قيمت نفت خام فروخته 
مي شوند و ديگري براي فرآورده هاي كم ارزش تر مانند 

نفت كوره خواهد بود.
يلن گفت: با توجه به شمار فرآورده هاي نفتي و ساختار 
قيمت و اهميت تضمين تداوم عرضه گازوئيل روسيه 
به بازار، تعيين سقف قيمتي براي اين دسته از كاالها 

»پيچيده تر« از نفت خام است.
وي افزود: اين سازوكار پيچيده تر است، اما سخت كار 
كرده ايم تا مطمئن شويم چگونه به اهدافي مشابه طرح 

سقف قيمتي براي نفت روسيه دست يابيم.
وزير خزانه داري آمريكا گفت: با اين حال مطلعيد كه 
همواره اين ش��رايط وجود دارد ك��ه احتمال مي رود 
اوضاع طبق برنامه پيش نرود، اما ما اين بازارها را با دقت 
مطالعه كرده ايم و معتقديم به مجموعه اي از سقف هاي 
قيمتي خواهيم رسيد، مشابه شرايطي كه تاكنون با 

نفت خام به دست آمده است.
يلن با اشاره به تخفيف هايي كه روسيه براي نفت خام 
ارايه مي كرد، گفت: در حالي كه طرح سقف قيمتي براي 
محموله هاي نفت خام روسيه پنجم دسامبر پارسال 

اعمال شد، اما تاكنون موفقيت آميز بوده است.
وي تصريح كرد: ما هيچ نشانه اي مبني بر اينكه روسيه از 
فروش نفت خود در بازار خودداري  كند شاهد نبوده ايم.

رييس آژان��س بين المللي ان��رژي ضمن پيش بيني 
افزايش محدوديت عرضه در بازارهاي انرژي در سال 
جاري ميالدي نس��بت به باال نرفت��ن قيمت ها ابراز 
اميدواري كرد. به گ��زارش ايلنا از خبرگزاري رويترز، 
فاتح بي��رول با بيان اينكه احتمال م��ي رود بازارهاي 
انرژي در سال 2023 با محدوديت عرضه بيشتر روبه رو 
شوند، ابراز اميدواري كرد كه به منظور كاهش فشار بر 
كشورهاي در حال توسعه واردكننده انرژي قيمت ها 
افزايش نيابد. وي در گفت وگويي با رويترز در حاشيه 
مجم��ع جهاني اقتصاد در داووس گفت: چش��م انداز 
بنده درب��اره بازار ق��دري نگران كننده اس��ت و اين 
احتمال وجود دارد كه بازارهاي انرژي در سال 2023 
با محدوديت عرضه و فشاري فراتر از حد كارشناسان 
و تحليلگران بازارهاي جهاني روبه رو شوند. نفت خام 
شاخص برنت درياي شمال اكنون در سطوح باالي 84 
دالر براي هربشكه معامله مي شود. سهيل المزروعي، 
وزي��ر انرژي امارات و امين ناصر، مديرعامل ش��ركت 
دولتي نفت سعودي آرامكو به تازگي اعالم كردند كه 
برآوردها از تعادل در بازارهاي جهاني نفت در س��ال 

جاري ميالدي حكايت دارد.
بيرول گفت: با وجود اينكه اكنون بازار مشكل چنداني 
ندارد، ابهام هايي وجود دارد كه بايد مراقب آنها بود و 
آن هم مربوط به تقاضاي نفت از سوي چين و چگونگي 

عرضه اين كاالي راهبردي از سوي روسيه است.
وي افزود: اقتصاد چين كه بسياري از مؤسسه هاي مالي 
انتظار رونق آن را مي كشند ممكن است با افزايش تقاضا 
روبه رو ش��ود و اين شرايط مي تواند بازارها را زير فشار 
بگذارد. رييس آژانس بين المللي انرژي درباره شرايط 

عرضه نفت روسيه با توجه به چالش تحريم هاي غرب 
عليه مس��كو گفت: درباره توان صادراتي اين كش��ور 
به دليل رويارويي با تحريم ه��اي غرب و در درازمدت 
چالش هاي داخلي عالمت س��وال هاي فراواني وجود 
دارد. بيرول تصريح كرد: ش��ركت هاي خارجي كه به 
بهره وري ميدان هاي نفتي روسيه كمك مي كردند، 
همگي از پروژه هاي نفت و گاز اين كشور كناره گيري 
كرده اند، از اين رو با نگاهي بلندمدت، بر اين باورم كه 
صنعت نفت روسيه با چالش هايي بزرگ روبه رو خواهد 
شد. آژانس بين المللي انرژي تأثير تحريم هاي غرب بر 
حجم صادرات نفت روسيه در آغاز تنش هاي مسكو-

كي يف را با اختالفي بسيار زياد ارزيابي و اعالم كرده بود 
كه بازارهاي نفت ممكن است عرضه حدود 3 ميليون 

بشكه در روز از دست بدهند.
بيرول گفت: به نظر مي آيد صادرات نفت روسيه مقاوم تر 
از آنچه در ابتداي سال گذشته ميالدي انتظار مي رفت، 
باشد، اما از نظر مسير كلي برآوردها صحيح بود. رييس 
آژانس بين الملل��ي انرژي ادام��ه داد: همان گونه كه 
پيش بيني مي كرديم صادرات نفت روس��يه در حال 
كاهش است و در س��ه ماه نخست امسال و پس از آن 

كاهش بيشتري را تجربه خواهد كرد.
بي��رول درباره ط��رح س��قف قيمتي ب��راي فروش 
محموله هاي فرآورده هاي نفتي روس��يه كه احتمال 
مي رود از ماه آينده ميالدي اجرايي شود، گفت: نگران 
عرضه گازوئيل هستيم، سقف قيمتي براي فرآورده هاي 
نفتي اين كش��ور اندكي پيچيده تر از نفت خام به نظر 
مي رس��د و اميدوارم كه به چالش ها و تنگناهايي در 

بازارهاي فرآورده نفتي به ويژه گازوئيل منجر نشود.

احتمال افزايش قيمت نفت
در پي خوش بيني

بازگشايي اقتصاد چين

قيمت نفت روز دوش��نبه كه حجم معام��الت به دليل 
تعطيالت سال نوي قمري در شرق آسيا كمتر بود، كاهش 
يافت اما عمده رش��د قيمتي را كه هفته گذش��ته تحت 
تاثير چش��م انداز احياي اقتصادي چين كسب كرده بود 
حفظ كرد. به گزارش ايس��نا، بهاي معامالت نفت برنت 
با 46 س��نت معادل 0.5 درصد كاهش، به 87 دالر و 17 
سنت در هر بشكه رس��يد. بهاي معامالت وست تگزاس 
اينترمديت آمريكا با 36 سنت معادل 0.4 درصد كاهش، 
به 81 دالر و 28 سنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت هفته 
گذشته 2.8 درصد و شاخص نفت آمريكا 1.8 درصد رشد 
هفتگي داشت. تحليلگران مي گويند خوش بيني پيرامون 
بازگشايي اقتصاد چين، احتماال قيمت نفت را باالتر خواهد 
برد. سوكريت ويجاياكار، مدير شركت مشاوره تريفكتا در 
بمبئي، در اين باره گفت: بازار خواهان حفظ موقعيت هاي 
خريد در صورت ازسرگيري رشد چين است. تحليلگران 
كاالي گروه بانكي ANZ در يادداش��تي نوش��تند: آمار، 
اوج گيري س��فر در چين پس از تسهيل محدوديت هاي 
كرونايي را نش��ان داد و از رش��د 22 درص��دي ترافيك 
جاده اي از ابتداي ماه ميالدي جاري تاكنون در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته در 15 شهر بزرگ چين، حكايت 
داشته است. فاتح بيرول، مدير آژانس بين المللي انرژي 
)IEA( جمعه گذشته اظهار كرد: اگر اقتصاد چين همان 
طور كه موسسات مالي انتظار دارند، امسال بهبود پيدا كند، 
بازارهاي انرژي ممكن است دچار محدوديت عرضه شوند. 
بيرول در حاشيه اجالس ساالنه مجمع جهاني اقتصاد در 
داووس گفت: در خصوص بازارها، خيلي آسوده نيستم و 
سال 2023 ممكن است سالي باشد كه در آن بازارها بيش 
از آنچه بعضي از همكارانم تصور مي كنند، با محدوديت 
عرضه روبرو شوند. افزايش ترافيك جاده اي چين در آستانه 
تعطيالت سال نوي قمري، دورنماي خوبي را براي تقاضا 
براي سوخت پس از دو هفته تعطيالت، ترسيم مي كند. 
به گفته تحليلگران گروه ANZ، افزايش پيش بيني شده 
تقاضا با مهيا شدن بازار براي تحريمهاي جديد عليه نفت 
روسيه، مصادف شده است. گروه هفت و اتحاديه اروپا پس 
از اينكه در ماه دسامبر سقف قيمت 60 دالر در هر بشكه 
را براي صادرات نفت خام روسيه به اجرا گذاشتند، جمعه 
گذشته با طرح مشابهي موافقت كردند كه از پنجم فوريه 
و همزمان با آغاز ممنوعيت واردات به اتحاديه اروپا، دو نوع 
مكانيزم س��قف قيمت را براي فرآورده هاي نفتي روسيه 
تعيين مي كند. بر اساس گزارش رويترز، اعضاي اين گروه 
توافق كردند سطح سقف قيمت نفت روسيه را در مارس 
بازبيني كنند. در ابتدا قرار بود سطح سقف قيمت در فوريه، 
دو ماه پس از آغاز فعال شدن آن، بازبيني شود اما اعضاي 
گروه هفت موافقت كردند براي دادن زمان بيش��تر براي 
ارزيابي بازار پس از اجراي سقف قيمت براي فرآورده هاي 
سوختي روسيه، زمان ارزيابي آن را به مارس موكول كنند.

احتمال واردات بنزين
براي ايام نوروز قوت گرفت

زيار گف��ت: حداكثر توان توليد و ذخيره س��ازي بنزين 
در حال انجام بوده و در صورتي كه ذخيره س��ازي وجود 
نداشته باشد، با كمبود بنزين مواجه شده و در ايام نوروز 
نياز به واردات داري��م. به گزارش مهر، با قطعي برخي از 
جايگاه هاي س��وخت CNG گمانه زني هايي مبني بر 
واردات بنزين در ايام نوروز وجود دارد، علي زيار، قائم مقام 
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران در رابطه با اين موضوع به مهر گفت: اكنون صادرات 
بنزين به ص��ورت جدي وجود ندارد، زي��را افزايش 21 
دردصدي مصرف را پيش رو داريم در صورتي كه چنين 
افزايش مصرفي وجود نداشت مي توانستيم نيمي از اين 
س��وخت را صادر كرده ايم و ارزش افزوده داشته باشيم. 
زيار ادامه داد: ميانگين توليد بنزين در كشور بين 107 
تا 104 ميليون ليتر در روز است اما اين عدد متناسب با 
اورهال شدن پااليش��گاه ها متغير است، به عنوان مثال 
ستاره خليج فارس در ماه آينده اورهال مي شود كه اين 
موضوع باعث كاهش توليد روزانه مي شود كه ممكن است 
اين عدد به 98 ميليون ليتر در روز برسد. وي اضافه كرد: 
هر ساله در نيمه دوم كاهش مصرف بنزين را داشتيم اما 
متأسفانه در سال جاري با افزايش مصرف بنزين روبرو 
شده ايم به طوري كه نسبت به سال گذشته افزايش 21 
درصدي را نسبت به گذش��ته داشته ايم به طوري كه از 
مصرف 84 ميليون ليتر به 104 ميليون ليتر در روز رسيده 
است. اين مقام مسوول با انتقاد از افزايش مصرف بنزين 
در فصل سرد سال اضافه كرد: معموالً رشد مصرف بنزين 
بايد 5 تا 8 درصد باش��د كه ما علت آن را كرونا مي دانيم 
كه با يك حساب سر انگشتي متوجه مي شويم 8 درصد 
يعني 8 ميليون ليتر معادل 250 هزار بشكه يعني 10 
ميليارد دالر كه امكان سرمايه گذاري نيز وجود داشت. 
زيار در پاسخ به اين سوال مهر كه آيا در احتمال واردات 
بنزين در ايام نوروز وجود دارد، گفت: درصورتي كه ذخاير 
ما به حد قابل قبولي برسد ديگر نيازي به واردات نداريم. 
وي با اشاره به اينكه مصرف بنزين در ايام نوروز افزايش 
پيدا مي كند خاطر نشان كرد: اكنون مصرف روزانه ما 104 
ميليون ليتر در روز است در صورتي كه در ايام نوروز اين 
عدد به 126 ميليون ليتر مي رسد و پيش بيني ها حاكي 
از آن است كه اين مصرف در سال جاري به 130 ميليون 
ليتر در روز نيز برسد تا بتوانيم ايام نوروز را سپري كنيم 

كه تنها در صورت ذخيره سازي امكان پذير خواهد بود. 



عرضه خودرو در بورس كاال هزار و يك مزيت دارد كه 
اين روزها شوراي رقابت پا بر روي اين مزايا گذاشته تا 
سودي از قيمت گذاري دستوري خودرو داشته باشد. 
اولين بار وزارت صمت مخالف عرضه خودرو در بورس 
كاال بود كه تالش هاي بس��يار زيادي براي لغو عرضه 
خودرو در بورس كاال كرد كه هيچ يك به نتيجه نرسيده 
واكنون وزارت صمت وارد شده و هر روز مخالفت خود 
را ب��ا عرضه خودرو در ب��ورس كاال اعالم مي كند. روز 
يكشنبه نامه اي از سوي رييس شوراي مركز ملي رقابت 
به مجيد عشقي، رييس سازمان بورس ارسال شد؛ اين 
نامه ديروز ظهر رسانه اي شد و همين موضوع جو منفي 
به كليت بازار داد. بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها 
و نهادهاي مالي؛ دولت مكلف است كه كاالهاي پذيرفته 

شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج كند.

  تنها دو خودرو در بورس عرضه شود!
رييس ش��وراي رقابت در نامه اي به رييس س��ازمان 
بورس، عرضه خودرو در بورس كاال به جز خودروهاي 
هايما و ت��ارا را غيرقانوني اعالم و تاكيد كرد كه عرضه 
خودرو باي��د طب��ق روال قبلي صورت گيرد. س��يد 
محمدرضا سيد نوراني رييس شورا و مركز ملي رقابت 
در نامه اي به مجيد عش��قي رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار ضمن اعالم اينكه عرضه خودرو در بورس 
كاال به جز خودروهاي هايما و تارا، مجاز نيست تاكيد 
كرد كه عرضه خودرو بايد بر اساس روال قبل صورت 
گيرد. در نامه نوراني كه دوم بهمن ماه صادر شده، آمده 
اس��ت: پيرو عرضه برخي خودروها در بورس كاال به 
اطالع مي رساند مدت مصوبه شصت و سومين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1۴۰۰/۷/۲8 
در خصوص تنظيم بازار خودرو يك س��ال بوده است. 
بديهي است با انقضا اين، مدت مصوبات قبلي شوراي 
رقابت در اين زمينه به خودي خود مبناي عمل بوده 
و بايد اجرايي مي ش��ده اس��ت. بر اين اساس مطابق 
مصوب��ات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶8؛ بازار خودروهاي 
انحصاري شامل كليه خودروهاي سواري دو شركت 
ايران خودرو و سايپا به جز دو خودروي هايما و تارا است 
و عرضه آنها بايد طبق روال پيشين و مطابق با مصوبات 
۴1۴ و ۴۲۰ صورت گيرد قيمت اين خودروها نيز بايد 
 Price بر اس��اس مصوبات 1۴8 ۴۴۲ طب��ق فرمول
Cap محاسبه گردد فلذا عرضه خودروهاي خانواده 
دنا، پژو ۲۰۷ و شاهين در بورس كاال مجاز نيست. شايان 
ذكر است شوراي رقابت با تشكيل كارگروه تخصصي 
خودرو موضوع بازبيني دستورالعمل هاي بازار خودرو 
را در دس��تور كار قرار داده است و در صورت تصويب 
مصوبه جديد در اين زمينه جه��ت اجرا ابالغ خواهد 
ش��د. وزير اقتصاد نيز ديروز به اين نامه واكنش نشان 
داد و در جمع خبرنگاران گفت: مجوز عرضه خودرو در 
بورس كاال توسط شوراي عالي بورس داده شده است. 
نامه شوراي رقابت در شوراي عالي بورس مطرح و در 
اين زمينه تصميم گيري خواهد شد. همچنين با شوراي 
رقابت نيز صحبت شده تا تعارضي در تصميمات ايجاد 

نشود. پيش تر نيز وزير اقتصاد از عرضه خودرو در بورس 
كاال حمايت كرده بود و در اين بين خودروس��ازان نيز 
موافق عرضه خودرو در بورس كاال هس��تند و در اين 
سود كساني كه از عرضه خودرو در بورس كاال به خطر 

مي افتد مخالف اين عرضه هستند.

   زيان براي مردم
اگر گذشته بازار خودرو را نگاه يا بررسي كنيم به اين نتيجه 
خواهيم رسيد كه قيمت گذاري شوراي رقابت براي مردم 
و كارخانجات زيان س��نگيني دارد؛ در حال حاضر قيمت 
خودرو براساس تقاضاي مردم در بورس كاال تعيين مي شود 
اما پيش از اين شوراي رقابت با قيمت گذاري خاص خود 
باعث شده كه تنها يك عده خاص بتوانند خودرو بخرند. 
قيمت گذاري دستوري و سفت و سخت نه تنها نتوانسته 
بازار خودرو را نجات داده بلكه باعث زيان انباشته 1۵۰ هزار 

ميلياردي براي خودروسازان شده است.

   زيان سنگين براي خودروسازان
مجيد عشقي درباره زيان انباشته صنعت خودروسازي 
گفته بود كه: يقينًا انباش��ت زيان 1۵۰ هزار ميليارد 
توماني خودروسازان قابل ادامه نبود چراكه اين صنعت 
در صورت ادامه روند قبل، حتمًا با يك توقف تلخ مواجه 
مي شد. تداوم روند قبلي امكانپذير نيست و از سويي 
ديگر با نيش و كنايه دستگاه ها به يكديگر اين صنعت 
اصالح نمي شود بلكه بايد با برنامه ريزي به فكر اصالح 
آن بود. به گفته رييس سازمان بورس، طبق محاسبات 

از 8۵ ميليون نفر جمعيت كش��ور ۷۳ ميليون نفر به 
داليل مختلف از جمله اينكه صاح��ب خودرو يا زير 
18 سال هستند، نمي توانستند در قرعه كشي خودرو 
شركت كنند. از 1۲ ميليون نفر باقي مانده 1۰ ميليون 
نفر ش��ركت كردند. اين يك التاري ملي به تمام معنا 
است. در يك بخت آزمايي مي خواهيم خودرو بفروشيم 
كه يك توزيع رانت بي هدف اس��ت. اين فرآيند غير از 
تبعات اقتصادي بايد از نظر علمي بررسي شود كه چه 
تبعات اجتماعي دارد كه يك دفعه 1۰ ميليون نفر از 
جمعيت كشور را درگير التاري مي كنيم و كاًل ۲۰ هزار 

خودرو دست مردم مي دهيم.

    عرضه خودرو در بورس كاال
دوربرگردان ندارد

امير مهدي صبايي مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس گف��ت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، ش��وراي 
عالي بورس باالترين ركن بازار سرمايه است و تصويب 
سياست هاي كالن بازار سرمايه را به عهده دارد. يكي 
از وظايف اين شورا تعيين خط مشي و تدوين قانون و 
مقررات مربوطه اس��ت و كليه مصوبات شوراي عالي 
بورس براي بورس ها الزم االجرا است. وي افزود: عرضه 
خودرو در بورس كاال يكي از مصوبات ش��وراي عالي 
بورس است و بورس كاال موظف است تا در چارچوب 
اين مصوبه رفتار كند. لذا ضمن احترام به جايگاه شوراي 
رقابت، بورس كاال تابع مصوبات ش��وراي عالي بورس 
است. صبايي در ادامه بيان كرد: ضمن اينكه اين براي 

اولين بار نيس��ت كه در خصوص عرضه يك محصول 
يا تعيين قيمت پايه آن بين ش��وراي رقابت و بورس 
اختالف نظر وجود دارد؛ لذا در اين مورد )عرضه خودرو 
در بورس كاال( كمافي السابق با رويكرد حمايت قاطع 
از حقوق سرمايه گذاران، به طريق اولي تابع قوانين و 
مصوبات شوراي عالي بورس هستيم. مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس در پايان خاطرنشان كرد: هر 
گونه مالحظه اي در خصوص عرضه خودرو در بورس 

كاال صرفا در شوراي عالي بورس قابل بررسي است.

    عرضه خودرو مانعي ندارد
محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي و عضو ناظر 
مجلس در شوراي عالي بورس با اشاره به عرضه هاي 
خودرو در ب��ورس كاال گفت: نه تنها عرضه خودرو در 
بورس كاال طبق روال در حال انجام است، بلكه بيشتر 
از گذشته هم بايد صورت گيرد. عليزاده با اعالم اينكه 
هيچ سازمان و نهادي نبايد مانع عرضه خودرو در بورس 
كاال شود، بيان كرد: عرضه ها طبق قانون مشخص شده 
است. بنابراين، انتظار اين است كه وزارت صمت تمام 
خودروهاي توليدي را در ب��ورس كاال عرضه كند. به 
گفته نماينده مردم سپيدان و بيضاء، شايد در روزهاي 
نخست عرضه خودرو در بورس، قيمت كشف شده و 
قيمتي كه در كارخانه عرضه مي شده متفاوت باشد اما 
در نهايت اين عرضه باعث تعديل قيمت ها مي ش��ود. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: 

عرضه ها در بورس طبق قانون بايد ادامه داشته باشد.
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واگذاري غيرقانوني امتياز واردات 
13 ميليون تن كاالي اساسي

پس از ش��كايات متعدد و پيگيري هاي مستمر مساله 
در دادگاه دادس��راي دي��وان محاس��بات، امتيازدهي 
بانك مرك��زي و وزارت صم��ت وق��ت، جانب��داري از 
انحصارگران و امتيازدهي به آنان به اثبات رسيد. گرچه 
پس از اثبات ج��رم به جاي مج��ازات قانوني به اخطار 
بسنده كردند، اما چنانچه خواهيد ديد موضوع امروزي 
ابعاد بزرگ تر و مهم تري دارد و امتيازات داده شده ويژه تر 
است. وي در تشريح ادعاي خود مي گويد: ماجرا از اين 
قرار است كه واردات 1۳ ميليون تن كاالي اساسي شامل: 
گندم، ذرت دامي، كنجاله سويا، جو، برنج، روغن و گوشت 
قرمز و سفيد به يك باره طي قراردادي با طبقه بندي كامال 
محرمانه و بدون رعايت تشريفات قانوني به شركتي بدون 
پيشينه در واردات كاالي اساسي، واگذار شده است! در 
اين قرارداد عجيب، حتي تأمين منابع ريالي الزم جهت 
خريد ارز را دولت تضمين كرده است. سود نيز ۵۰-۵۰ 
تقسيم مي ش��ود! يعني امتياز واردات كاالهايي كه به 
حيات و ممات مردم بس��تگي دارد، به شركتي تازه كار 
داده مي شود. ش��ركتي كه در طول عمر كوتاهش يك 
ت��ن از اين كاالها وارد نكرده اس��ت حاال مي خواهد 1۳ 
ميليون ت��ن از آنها را با ريال دول��ت و ارز بانك مركزي، 
وارد كند! كاالهايي كه اندكي پس و پيش ش��دن زمان 
انجام ه��ر يك از مراحل متنوع واردات ش��ان، مي تواند 
قحطي و تنش اجتماعي در پي داشته باشد! به گزارش 
جماران وي همچنين با بي��ان اين اتهام كه اين قرارداد 
مهر كاماًل محرمانه مي خورد تا فرآيند سرتاپا ناشفاف 
و تبعيض آميز و نيز دس��تخوش ۵۰ درصدي از سود، از 
چشم رس��انه هاي آزاد پنهان بماند، نوشته است: اين 
فرآيند مجرمانه و متخلفانه در حالي صورت مي گيرد 
كه وزارت جهاد كشاورزي دو شركت بزرگ در تجارت 
خارجي دارد به نام هاي بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني 
امور دام كش��ور، كه كاماًل فعال هستند و معلوم نيست 
چرا وزارتخانه، واردات خود را به اين شركت خصوصي 
تازه كار محول نموده اس��ت . توكلي در بخش ديگري 
از نامه خود مدعي مي شود وزير جهاد كشاورزي بدون 
واردات كاال، تقاضاي تخصيص ارز كرده است، مي گويد: 
در ارديبهشت ماه 1۴۰1 وزير جهاد كشاورزي نامه اي 
به بانك مركزي ارس��ال نموده و درخواست مي نمايد 
كه يك ميليارد و چهار صد ميليون دالر ارز ترجيحي به 
سازمان تعاون روستايي براي اين قرارداد پرداخت شود. 
جناب وزير در تاريخ پانزدهم ارديبهشت نامه اي به بانك 
مركزي ارسال مي كند كه مبلغ ۰۰۰، ۷۰۵، ۷۳۵ يورو 
به صورت حواله نقدي به يك شركت خارجي كه ظاهراً 
فروشنده كاال به اين شركت بي تجربه در اين بازار از بخش 
خاص بود، پرداخت شود در حالي كه هنوز هيچ كااليي به 
كشور وارد نشده بود. امتياز ويژه اي كه حتي شركت هاي 
دولتي مذكور نيز از آن بي بهره اند زيرا تا قبل از ورود كاال 
به كشور، ارزي به هيچ واردكنند ه اي پرداخت نمي شود. 
اما وزير مربوطه طي نامه اي به بانك مركزي، دستور حواله 
نقدي كالني را به خارج از كشور مي دهد كه البته با اقدام 
به موقع نهادهاي نظارتي، اين پرداخت انجام نمي شود 
. رييس ديدبان ش��فافيت و عدالت با نا مبارك خواندن 
اين فرآيند، در ادامه مي افزايد: وزارت جهاد كشاورزي 
مقادير معتنابهي از اين كااله��ا را كه هنوز خريد و وارد 
نشده، در سامانه موسوم به »بازارگاه« با اسناد غيرمعتبر، 
پيش فروش مي كند. مرغداران و دام��داران زيادي در 
كشور به پيش خريد دست مي زنند و بيش از هزار ميليارد 
تومان به حساب اين شركت بخش خاص، واريز مي گردد. 
ولي هنوز، خبري از بارگيري كاالها نيست. پرونده اي با 
ابعاد گسترده ش��كل گرفته  است. رسانه هاي گوناگون 
مس��تنداتي مبني بر انح��راف كارگ��زاران دولت ارايه 
كرده اند. آقاي ق و آقاي ع )كه سمت آنها در نامه مشخص 
شده است( جابه جا يا بركنار شده اند. اما جز بيانيه هاي 
رسانه اي چيزي ارايه نشده  است و پس از گذشت ماه ها 
از آشكار شدن مساله، مس��تندات اقناع كننده وجدان 
عمومي و كارشناس��انه موضوع، ارايه نشده است. وي 
همچنين در توصيه اي به رييس جمهور نوشته است: 
آسيب به اعتماد عمومي و پامال شدن سرمايه اجتماعي 
بزرگ ترين خسارتي است كه به آن توجه نمي شود. اين 
حد از اهمال و تفريط در حفظ سرمايه اجتماعي دولتي، 
گناهي بزرگ و نابخشودني اس��ت. الزم است در اسرع 
وقت به مراتب زير ترتيب اثر داده شود تا شايد تا حدي 
آسيب به سرمايه اجتماعي ترميم شود و عامالن اهمال 
و تفريط، تنبيه شوند. به گزارش جماران، توكلي به دو 
مورد مطالبه خود نيز اشاره كرده و گفته است:  مستندات 
تصميم براي كنار گذاشتن مراجع رسمي و دولتي مانند 
شركت بازرگاني دولتي ارايه شود و روشن شود كه چرا 
در اين خريد كه از مبداء روسيه بوده و بحث تحريم مطرح 
نبوده  است چنين تصميمي گرفته   شده  است؟ تعيين و 
انحصار واردات به يك شركت به نام »آ- ت- س« از بين 
صدها شركت وارد كننده متخصص، با انتخاب و اعمال 
نفوذ چه كس��ي صورت گرفته اس��ت؟ اين اقتصاددان 
اصولگرا مدعي ش��ده امتياز مذكور از سوي وزير جهاد 
كشاورزي اعطا شده است سپس با طرح اين سوال كه 
چرا وزير با ناديده گرفتن مصوبات قانوني، نامه رانت ساز 
مذكور را امضا مي كند؟ نوشته است:  مستندات برگزاري 
مناقصه واگذاري كار به اين شركت خاص به طور كامل 
و طبق قانون برگزاري مناقصات منتشر شود و در اختيار 
عموم قرار گيرد. در حال��ي كه مراحل خريد و مناقصه 
ميز و نيمكت يك مدرسه در سامانه ها بايد منتشر شود، 
مستندات اين معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد كجا 
است؟  مستندات ورود و وجود كااليي كه به مردم فروخته 
 شده  است و وجوه آن دريافت ش��ده  است، ارايه گردد. 
اينكه گمرك اعالم كرده هيچ محصولي از اين قرارداد 
وارد كشور نشده است، چگونه بايد روشن شود؟ اسناد 
غيرقانوني كه مقدمه صدور دستور پرداخت به شركت 
فروشنده بوده اس��ت، به دستور و مباشرت چه كساني 
صورت گرفته و با عاملين چه برخوردي شده است؟ در 
پايان اين نامه نيز آمده است: روشن است كه رسيدگي 
شفاف و پيگيري اجراي عدالت درباره تصميم گيرندگان 
و مباشران اين قانون شكني ها وظيفه دولت است. در عين 
حال اگر تا پانزده روز ديگر اقدامات مذكور صورت نگيرد 
سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت از اختيارات 
قانوني خويش براي شفافيت ماجرا و تعقيب و مجازات 

مقصران استفاده خواهد كرد.

درخواست خودروسازان براي 
حمايت از عرضه خودرو در بورس

تسنيم| احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 
ايران اعالم كرد اين انجمن از رييس سازمان بازرسي كل 
كشور درخواست كرده كه از عرضه خودرو در بورس كاال 
حمايت كند. به گفته نعمت بخش، انجمن خودروسازان 
از رون��د عرضه خودرو در بورس دف��اع مي كند، چرا كه 
به طور مثال عرضه محصوالت اي��ران خودرو در بورس 
كاال نسبت به قيمت هاي حاشيه بازار پايين تر است. دبير 
انجمن خودروسازان با بيان اينكه هر چه پيش مي رويم 
قيمت هايي ك��ه در بورس كاال براي خودروها كش��ف 
مي شود، نس��بت به بازار، بسيار پايين تر رقم مي خورد، 
گفت: در اين مسير خودروسازان ضرر نمي كنند و حتي 
اگر س��ود بيشتري هم عايد آنها ش��ود، جبران مواقعي 
است كه ضرر كرده اند و به توسعه توليد مي رسد؛ اين در 
حالي است كه از عرضه خودرو در بورس كاال تنها چند 
ماه مي گذرد. وي تاكيد كرد: در بحث قرعه كشي شاهد 
بوديم كه 8۵ درصد متقاضيان دالل بودند و فساد و داللي 
در اين بخش بس��يار بود. به گفته راهور ناجا، ۷۵ درصد 
محصوالت سايپا طي يك سال گذشته تغيير سند داده اند 
و اين موضوع نشان مي دهد كه تنها ۳۰ درصد متقاضيان 
سايپا و 1۵ درصد محصوالت ايران خودرو خريدار واقعي 
بودن��د. او خطاب به منتقدان عرضه خ��ودرو در بورس 
اظهار داش��ت: بايد از بورس دفاع كنيم تا ش��رايط براي 
عرضه بيشتر خودرو رونق بگيرد و روند متعادلي در اين 
بازار ببينيم اما اگر آقايان از فروش در حاشيه بازار حمايت 
نمي كنند، دست كم مانع عرضه خودرو از طريق بورس 
كاال نشوند و اجازه دهند خودروسازان محصوالتشان را 
بدون زيان به فروش برسانند. نعمت بخش در خصوص 
مخالفت برخي نمايندگان نيز گفت: بايد اين س��وال را 
از آنها پرس��يد كه چرا وقتي خودروسازان مجبور بودند 
محصوالت خود را در  قرعه كشي ها زير قيمت تمام شده 
بفروش��ند و زيان كنند و به همين علت صف ۵ ميليون 
نفري براي عرضه هاي 1۰ هزار دستگاهي آنها تشكيل 
مي شد، مخالفتي با اين موضوع نداشتند؟ اگر مردم به 
صنعت خودرو بدبين هستند و از كيفيت ناراضي هستند 
به دليل قيمت گذاري دستوري است چراكه وقتي يك 
كارخانه زيان ده است، نمي توان از آن انتظار كيفيت داشت.

سود خودروسازان 
پس از 12 سال احيا مي  شود

بورسان| احسان حريرچي، كارشناس بازار سرمايه در 
رابطه با سودسازي شركت ايران خودرو در صورت هاي 
مال��ي ۹ ماهه، گفت: اگر فرض كني��م كه روند فروش 
خودرو در بورس كاال ادامه داشته باشد مي توان به آينده 
شركت ايران خودرو به واسطه اختالف قيمت كنوني 
شركت با قيمت هايي كه در بورس كاال معامله مي شود، 
اميدوار بود. حريرچي ادامه داد: پيش بيني مي شود ادامه 
روند عرضه در بورس كاال در سال هاي آتي سودسازي 
شركت ايران خودرو را مثبت خواهد كرد. وي افزود: به 
نظر مي رس��د با ادامه روند موجود و ادامه عرضه ها در 
ب��ورس كاال، در آينده نزديك س��ودآوري اين صنعت 
تحت تاثير قرار خواهد گرفت. شايد اخبار ضد و نقيض 
از عرضه خودرو در بورس كاال دس��ت اندازي باشد اما 
به طور قطع عرضه ها ادامه خواهد يافت و خودروسازان 
پس از 1۲ سال رنگ س��ود را به خود خواهند ديد. اين 
كارشناس ارشد سرمايه گذاري با تاكيد بر اينكه تنها راه 
فروش خودرو در فضاي رقابتي بورس كاال است اظهار 
كرد: فروش ايران خودرو و س��ايپا در بورس كاال فضاي 
رقابتي را بيش از پيش توسعه داده و شركت ايران خودرو 
به روال بهتر سودسازي برمي گردد. حريرچي در رابطه 
با صورت هاي مالي شركت ها عنوان كرد: گزارش هاي 
گذش��ته آنطور كه بايد مهم نيست اما نكته اي كه بازار 
سهام به آن توجه خاص دارد گزارشات ۴ فصل آتي است.

ماجراي عرضه اوليه اردستان 
چه بود؟

تجارتنيوز| تابس��تان س��ال ۹۹ بود كه به واسطه 
دخالت هاي برخي از مسووالن، بورس تهران روند نزولي 
به خود گرفت و در نهايت س��قوط كرد. پس از گذشت 
بيش از دو سال از اين س��قوط اين روزها وضعيت بازار 
سرمايه تغيير كرده و شاخص تا حدودي مثبت شده و 
اين روزها شاهد عرضه هاي اوليه  جديد در بازار هستيم. 
آخرين چهارشنبه دي ماه بود كه 1۷۰ ميليون و ۲۵۰ 
هزار س��هم معادل 1۵ درصد از سهام شركت سيمان 
اردستان در بازار دوم بورس تهران به شيوه ثبت سفارش 
كشف قيمت عرضه اوليه شد. جمعا معادل 1۵ درصد 
از سهام شركت سيمان اردستان با )نماد اردستان( به 
قيمت هر س��هم 1۰۰۰ تومان در بورس تهران كشف 
قيمت و معامله شد. در عرضه اوليه سهام شركت شركت 
سيمان اردستان با )نماد اردستان( بيش از يك ميليون 
18۴ هزار و ۴۳۴ كد معامالتي شركت كردند و حداكثر 
1۵8 سهم به هر كد معامالتي اختصاص يافت. فردين 
آقابزرگي، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص عرضه 
اوليه سيمان اردستان نوشت: »در عرضه اوليه اردستان 
سهامداران عمده هم سهميه گرفتند! تخلف نيست؟« 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: »در زمان عرضه اوليه 
روال بر اين است كه سهامداران عمده بر اساس توافق نامه 
مشخص به نسبت مشاركت سهام خود، سهم عرضه 
مي كنند تا كنترل مديريت شركت بر هم نخورد. براي 
نمونه اگر سرمايه گذاري ۵1 درصد سهم دارد و قرار است 
نيم درصد عرضه كند بايد باقي سهامداران نيز نيم درصد 
عرضه كنند تا توازن برهم نخورد.« آقابزرگي توضيح داد: 
»در اين عرضه اوليه سهامداران عمده سهم بيشتري 
داش��تند كه اين روند براي اولين بار در ب��ازار رخ داد. به 
نظر من ناظر بايد به اين عرضه ورود مي كرد و تقاضاي 
باال را حفظ مي كرد؛ به نظر مي رس��د كه س��هامداران 
عمده در صف نشستند تا در روز اول خريد كنند.« وي 
افزود: »براي نمونه گواهي سپرده سكه با دستكاري به 
۲۰ ميليون تومان رسيده و اين در حالي است كه سكه 
در بازار آزاد بيش از ۲۵ ميليون تومان معامله مي شود.«

»تعادل«بررسيميكند

پافشاري  براي رانت  بيشتر

بورس سبز كمرنگ ماند
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز گذشته 
يعني دوشنبه، ۳ بهمن ماه با يك هزار و ۲۴ واحد افزايش 
در ارتفاع يك ميليون و ۶۵۳ هزار واحدي ايستاد. شاخص 
هم وزن با ۲ هزار و ۷۶۳ واحد افزايش به ۵۲۲ هزار و ۷۰۰ 
واحد و شاخص قيمت با يك هزار و ۶۴۲ واحد رشد به ۳1۰ 
هزار و ۶۲8 واحد رسيد. ش��اخص بازار اول، 881 واحد و 
ش��اخص بازار دوم، يك  هزار و ۶۵8 واحد افزايش را ثبت 
كردند. ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از 1۴ ميليارد 
و ۴۶۵ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 8۲ 
هزار و ۳۳۶ ميليارد ريال معامله شد. همچنين ملي صنايع 
مس ايران )فملي( با يك هزار و 1۹۵ واحد، فوالد مباركه 
اصفهان )فوالد( با ۷1۹ واحد، پتروش��يمي بوعلي سينا 
)بوعلي( با ۵88 واحد، پتروشيمي شيراز )شيراز( با ۴۹۰ 
واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با ۳۹8 
واحد و سايپا )خساپا( با ۳۳۴ واحد تاثير مثبت بر شاخص 
بورس داش��تند. در مقابل ايران خودرو )خودرو( با ۷۷۰ 
واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( 
با ۴۹۴ واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با ۴1۲ واحد، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با ۳11 
واحد، پااليش نفت تهران )ش��تران( با ۳۰۶ واحد، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با ۲8۹ واحد و بانك 
پاسارگاد )وپاسار( با ۲8۴ واحد با تاثير منفي بر شاخص 
بورس همراه شد. بر پايه اين گزارش، روز اخير نماد ايران 
خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگس��تر(، پااليش نفت تهران )شتران(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، پااليش 
نفت اصفهان )شپنا( و پااليش نفت بندرعباس )شبندر( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت در اين روز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه چهار ميليارد و 8۰۲ ميليون برگه سهم به 
ارزش 1۷ هزار و 1۲۲ ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص 
فرابورس نيز روز دوشنبه بيش از 88 واحد افزايش داشت 
و به ۲1 هزار و ۳۵1 واحد رسيد. در اين بازار بيش از هشت 
ميليارد و ۶۶۳ ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد 
و تعداد دفعات معامالت روز اخير فرابورس بيش از ۵۰۴ 
هزار و ۵۳ نوبت بود. پتروشيمي مارون )مارون(، پتروشيمي 
زاگرس )زاگرس(، پليمر آريا ساسول )آريا(، زغال سنگ 
پرورده طبس )كزغال( و توليد نيروي برق دماوند )دماوند( 
تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند. در مقابل سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات )وس��پهر(، پويا زركان آق دره )فزر(، 
اعتباري ملل )وملل(، بهمن دي��زل )خديزل(، مديريت 

انرژي اميد تابان هور )وهور( و بيمه پاس��ارگاد )بپاس( با 
تاثير منفي بر اين شاخص همراه بودند. در جريان معامالت 
ديروز بازار، سه سهم خودرو، خساپا و گدنا بيشترين ارزش 
معامالت و سهم هاي خساپا، خودرو و خگستر بيشترين 
حجم معامالت را ثبت كرده اند. همچنين س��هم فارس 
نيز بيشترين ارزش بازار را در اختيار خود گرفت. ولصنم با 
افزايش هفت درصدي بيشترين بازدهي روز را از آن خود 
كرد. در مقابل، انرژي1 نيز با افت ۹.۶۲ درصدي در جريان 
بازار روز دوشنبه بدترين عملكرد را ثبت كرد. بيشترين 
خالص خريد حقيقي نيز به سهم هاي فروژ، حخزر و اتكام 
تعلق گرفت. همچنين سهم هاي اتكام، كترام و حخزر نيز 
در جريان معامالت ديروز ورود پول هوشمند داشتند. در 
سوي ديگر، فيلترهاي بورسي نشان مي دهند كه نمادهاي 
كاذر، نوري و جم خروج پول هوشمند داشتند. الزم به ذكر 
است بيشترين سرانه خريد حقيقي در سهم هاي سمتاز، 
وتوس و گش��ان رقم خورد. همچنين دسبحا در جريان 
معامالت روز اخير بيش��ترين فشار تقاضا را ثبت كرد. در 

مقابل، بيشترين فشار عرضه نيز در نماد پرسپوليس بود.

    بورس تغيير مسير مي دهد؟
فرداي اقتصاد نوشت: اولين اثر روند افزايش قيمت دالر در 
بازار آزاد فارغ از مباحث نيما و چالش هاي ديگر، افزايش 
انتظارات تورمي است كه تاكنون بارها به رشد نماگرهاي 
بورس تهران نيز منجر شده است. از اواخر هفته گذشته 
تاكنون، نرخ دالر در بازار آزاد از حوالي ۴۲ هزار تومان تا 
۴۵ هزار تومان افزايش يافته است و خبرهاي منتشر شده 

در سطح كالن سياسي كشور نيز سيگنال هاي مناسبي 
را مخاب��ره نمي كنند. واكنش بورس ب��ه دالر به صورت 
تاريخي همواره با يك تاخير زماني همراه بوده است مگر 
در بازه هايي كه اين رشد به صورت انفجاري رخ داده باشد 
)همچون دو ماه انتهايي پاييز( . بنابراين به نظر مي رسد 
كه فعال بورسي ها در انتظار اطمينان از رشد قيمت دالر 
هستند كه در صورت تثبيت در نرخ هاي كنوني، بار ديگر 
تقاضاي جديدي را در بازار س��هام ايجاد كرده و به خريد 
بپردازند. بنابراين روند قيمت دالر فردوسي در روزهاي 
پيش رو براي بورس تهران از اهميت بااليي برخوردار است 
و اگر اين روند صعودي ادامه دار باشد، مي توان به بازگشت 

قدرتمند تقاضا به بورس تهران نيز اميدوار بود.
نگاهي به روند تكنيكالي شاخص كل بورس نشان مي دهد 
كه بازار اين روزها از منظر تكنيكالي در منطقه حساسي 
قرار دارد و مي توان بخشي از توقف هاي اخير بازار را به اين 
موضوع نسبت داد. كندل هاي نماگر اصلي بازار در نزديكي 
سقف كانال صعودي خود نوس��ان مي كنند و از آنجايي 
كه اين كان��ال از حوالي مرداد ۹۹ تاكنون ادامه داش��ته و 
برخوردهاي مهمي را نيز به ثبت رسانده است، اعتبار بااليي 
دارد. بنابراين مي توان انتظار داشت كه فعال شاهد روندهاي 
نوساني و ضعيف در بازار باشيم تا اينكه يك محرك مهم 

بتواند به شكست اين مقاومت منجر شود.
نگاهي به كارنام��ه بازدهي بازاره��اي مختلف در 1۰ 
ماه نخست س��ال جاري نش��ان مي دهد كه بازارهاي 
سفته بازي كه پيشران اصلي آنها تورم است، توانسته اند 
عملكرد به مراتب بهتري را نس��بت به بورس تهران به 

عنوان يك بازار مولد به ثبت برسانند. بازار سهام عالوه 
بر پيش��ران تورمي، از محرك رشد اقتصادي نيز بهره 
مي برد كه اين عملكرد ضعيف تر نكات مهمي را در دل 
خود دارد. وكيلي در رابطه ب��ا اين موضوع عنوان كرد 
كه اصلي ترين دليل اي��ن جاماندگي به عدم اطمينان 
از شرايط و چشم انداز اقتصادي كشور بازمي گردد كه 
اصلي ترين مقصر آن نيز دولت است زيرا با سياست هاي 
نامش��خص و عدم ارايه مس��ير مش��خص به صنايع و 
ش��ركت ها، موجب افزايش فضاي عدم اطمينان براي 
سرمايه گذاران شده اس��ت. وي در اين رابطه ادامه داد 
كه با وجود اين مس��ائل، نگاهي بلندمدت به وضعيت 
بازارها نشان مي دهد كه بورس تهران مسير خود را پيدا 
خواهد كرد و مي تواند به بازدهي هاي بهتر دست يابد. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در پاسخ به اين سوال كه 
بودجه 1۴۰۲ چگونه به اين نااطميناني ها دامن مي زند 
گفت اليحه ارايه شده از سمت دولت در همان نگاه اول 
از يك كسري بودجه بزرگ خبر مي دهد كه نشان از نبود 
يك برنامه مدون و درست توسط دولت دارد كه شرايط 

اقتصادي را در ادامه براي كشور سخت تر خواهد كرد.
وكيلي افزود كسري بودجه منجر به افزايش دوباره تورم 
خواهد شد كه محركي براي بازارهاست اما همين عامل 
از سمتي ديگر باعث مي شود كه سرمايه گذاران دست به 
عصا حركت كنند و با اطمينان كامل دست به خريد نزنند؛ 
كما اينكه در بورس تهران به دليل بندهاي مختلفي كه در 
بودجه وجود دارد، شرايط سخت تري را شاهد خواهيم بود.

اين كارشناس بازار سرمايه همچنين به بررسي صحبت هاي 
محمدرضا فرزين، رييس جديد بانك مركزي، پرداخت و 
اعتقاد داشت كه صحبت هاي ايشان از منظر نحوه عرضه 
ارز در سامانه نيما توسط برخي پتروشيمي ها به افزايش 
ابهامات دامن زد اما بخشي از صحبت هاي ايشان در رابطه 
با بهبود مراودات براي بازگشت ارزهاي بلوكه و همچنين 
معافيت برخي صادركنندگان براي عرضه ارزهاي خود در 
سامانه نيما نيز نكات مثبتي بود كه مي توان به آن اشاره كرد.

وكيلي در انتها در پاس��خ به اين س��وال كه طي يك سال 
گذشته روند قيمتي كاالها بهتر از سهام بوده است و اينكه 
بهتر است كاال بخريم يا سهام شركتي كه آن كاال را توليد 
مي كند، عنوان كرد كه خريد كاال شرايط خاص خود را دارد 
و هزينه هاي بيشتري در طول زمان به خريداران تحميل 
مي كند اما خريد سهام در بازه بلندمدت همواره نشان داده 
است كه توانايي ثبت بازدهي هاي بسيار بهتري دارد و اين 

سري نيز مي تواند چنين شرايطي را رقم بزند.



آن گونه كه پرويز س��روري، نايب رييس شوراي شهر 
تهران اظهار كرده است، امروز شهرداري بودجه سال 
آتي خود را به مبلغ ۷۰ تا ۷۵ هزار ميليارد تومان ارايه 

مي كند. 
به گ��زارش »تعادل«، بودجه تهران در س��ال جاري 
بالغ بر ۵۰ هزار و 3۷۰ ميليارد تومان است و رسيدن 
اين مبلغ به ۷۰ يا ۷۵ ه��زار ميليارد تومان به معني 
رشد 39 تا 49 درصدي بودجه شهري در سال آينده 
خواهد بود. اگرچه اين رش��د هاي اسمي در نوع خود 
قابل توجه هستند و اعدادي به بزرگي 2۰ تا 2۵ هزار 
ميليارد تومان به بودجه سال 1۰2 شهرداري افزوده 
خواهد ش��د، اما از آنجا كه تورم ساالنه تا پايان ديماه 
سال جاري به بيش از ۵1 درصد بالغ شد و به احتمال 
بسيار زياد طي دو ماهه باقيمانده از سال نيز دست كم 
۵ درصد ديگر به آن افزوده مي ش��ود و در پايان سال 
تورمي در حدود ۵6 درصد خواهيم داش��ت، رش��د 
39 ت��ا 49 درصدي بودجه ش��هري تهران همچنان 
پش��ت س��ر تورم عمومي طي طريق خواهد كرد و از 
اين منظر، بودجه انقباضي قلمداد خواهد شد. البته 
نبايد فراموش كرد كه دولت در اليحه بودجه س��ال 
آتي، ميزان افزاي��ش حقوق كاركن��ان دولت را 2۰ 
درصد تعيين كرده است. از اين رو، در صورت تفكيك 
هزينه هاي جاري شهرداري بابت پرداخت حقوق ها 
از ساير هزينه ها، بخش باقيمانده از بودجه، انبساطي 
محسوب خواهد شد. البته اين مساله مشروط به اين 
خواهد بود كه در سال آتي، مديران شهرداري تحت 
تاثير درخواس��ت هاي كاركنان خود، ساز متفاوتي 
از پيش��نهاد دولت كوك نكنند يا اينكه نمايندگان 
مجلس در جريان بررس��ي جزييات بودجه كش��ور، 
افزايش 2۰ درصدي حقوق كارمن��دان را وتو نكند. 
از اي��ن رو، مي توان گفت كه در ح��ال حاضر بودجه 
شهرداري تهران در سال آينده خاكستري رنگ است 
و نمي توان ارزيابي دقيقي از انقباضي يا انبساطي بودن 
آن داش��ت. گو اينكه با باال و پايين شدن چند درصد 
رشد اسمي يا رشد واقعي بودجه سال آتي شهر تهران، 
مشكلي حل نمي شود. چه آنكه نيازهاي مالي تهران 
با توجه به توقف س��رمايه گذاري هاي ناش��ي از افت 
درآمدهاي شهرسازي و روند صعودي هزينه ها بر اثر 
تحريم و تورم، بر پايه قيمت هاي سال جاري، دستكم 
به حدود 1۰ برابر بودجه سال جاري اين شهر رسيده 
است. در همين رابطه، عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
در نشست علني شوراي شهر در تاريخ 2۵ ديماه سال 
جاري به هنگام رونمايي از چهارمين برنامه توس��عه 
اين شهر اعالم كرد: »۵۰۷ هزار ميليارد تومان براي 
توسعه حمل و نقل عمومي در برنامه چهارم توسعه 
در نظر گرفته شده كه 36۰ هزار ميليارد تومان از اين 
ميزان به مترو اختصاص دارد.« اين همه در حالي است 
كه تمام نيازهاي عمراني و توس��عه اي شهر تهران به 

حمل و نقل عمومي منحصر نمي شود و در ساير حوزه 
پايتخت نيازمند سرمايه گذاري هاي قابل توجه است.

به گزارش »تعادل«، در پي ركود بازار مسكن تهران 
در سال 1392 و تداوم آن به مدتي در حدود 4 سال، 
بازار ساخت و ساز در اين ش��هر از رونق افتاد. تداوم 
وضعيت معامالتي بازار ملك از سال 139۷ به بعد نيز 
به اين مشكل دامن زد و آن را عميق تر كرد به گونه اي 
كه در بهار س��ال جاري، افت تعداد پروانه واحدهاي 
مسكوني به كمتر از 6 هزار واحد رسيد كه در 18 سال 
گذشته بي سابقه بود. در چنين وضعيتي، درآمدهاي 
شهرداري پايتخت از محل شهرسازي به شدت افت 
ك��رد و در غياب درآمدهاي پايدار ش��هري، به توان 
مالي اين سازمان آسيب جدي وارد كرد. از اواخر سال 
1398 نيز با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي كسب و 
كارهاي ش��هري، بار ديگر به درآمدهاي شهرداري 
شوك وارد شد، همزمان هزينه هاي شهرداري براي 
نظافت و ضد عفوني كردن ناوگان حمل و نقل عمومي 
پايتخت افزايش يافت و در نتيجه شكاف ميان منابع و 
مصارف اين سازمان عميق تر شد. يكي از پيامدهاي 
پنهان اين وضعي��ت كه همگام با جهش هزينه هاي 
تعمير و نگهداري از ناوگان )به دليل تورم و تحريم( 
بود، عدم سرمايه گذاري مناسب در جايگزيني ناوگان 
و حتي تعمي��ر و نگهداري از ن��اوگان موجود بود به 

گونه اي كه ناوگان 6 هزار دستگاهي اتوبوس در سال 
1396 هم اينك به 2 هزار دستگاه كاهش يافته است.

بودجهامروزتقديمشوراميشود
پرويز س��روري نايب رييس شوراي ش��هر تهران در 
گفت وگ��و با مهر، با اش��اره به اليح��ه بودجه 14۰2 
شهرداري تهران كه گفته شده روز سه شنبه به شوراي 
شهر تهران تقديم خواهد شد گفت: با توجه به اينكه 
سال گذشته سال اول بود بس��ياري از نمايندگان به 
صورت سختگيرانه و با توجه به نگراني هاي خود با اليحه 

بودجه برخورد كردند.
وي ادامه داد: اما براي سال آينده و با توجه به اينكه در 
سال 14۰۰ بودجه به صورت 99 درصدي محقق شد 
و در 6 ماهه اول امسال نيز شاهد تحقق 42 درصدي 
بودجه بوديم. برداش��ت ما اين است كه رقم ۵۰ هزار 

ميليارد تومان را رد خواهيم كرد.
نايب رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه به اعتقاد 
من اين بار نمايندگان شوراي شهر اعتماد بيشتري به 
تحقق بودجه دارند اظهار كرد: برداشت من اين است 
كه ش��هرداري بودجه خود را به مبلغ ۷۰ الي ۷۵ هزار 

ميليارد تومان ارايه كند.
سروري گفت: همچنين معتقد هستم كه شهرداري و 
شوراي شهر نيز به مشكل جدي برخورد نخواهند كرد.

بودجهمبتنيبربرنامهچهارمتوسعه
معاون ش��هردار تهران نيز با تاييد خبر تقديم اليحه 
بودجه سال 14۰2 به شوراي اسالمي شهر تهران در 
جلسه علني سه شنبه چهارم بهمن ماه تصريح كرد: 
اين اليحه با مشاركت همه اركان شهرداري و مبتني 
بر رويكردها و اولويت هاي برنامه چهارم توسعه شهري 
تنظيم شده است و فردا باحضور شهردار تقديم پارلمان 

شهري خواهد شد.
مجيد باقري معاون برنامه ريزي، توسعه منابع انساني و 
امور شوراي شهرداري تهران ادامه داد: يك هفته پس از 
تصويب برنامه چهارم توسعه در صحن شورا، شهرداري 
تالش كرد كه اولويت ها و رويكردهاي بودجه س��ال 
آينده را تنظيم كرده و سپس آن را تقديم نمايندگان 

مردم در شوراي اسالمي شهر كند.
معاون شهردار تهران تأكيد كرد: اميدوار هستيم اين 
اليحه بودجه موجبات حل و فصل بسياري از مشكالت 
ش��هروندان تهراني بش��ود. يكي از شاخصه هاي اين 
بودجه مالحظه انتخاب هاي م��ردم براي پروژه هاي 
كوچك مقياس محلي در طرح »من ش��هردارم« در 

بودجه سال آينده است.
وي در خاتمه بيان كرد: جزييات مفاد اين اليحه بعد از 
تقديم به اعضاي شوراي شهر، در يك نشست خبري 

به اطالع عموم خواهد رسيد.
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گزارشيازآيندهجهان
س��رمايه گذاري در انرژي خورش��يدي به طور وسيعي در 
جهان در حال گسترش است و پيش بيني مي شود برخالف 
گذشته كه سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير بسيار 
باال بود، به تدريج كاهش يابد، به طوري كه اگرچه در گذشته 
نه چن��دان دور، هزينه يك كيلوگرم پانل خورش��يدي تا 
1۰۰ دالر ب��ود، هم اكنون به زير 1۰ دالر رس��يده اس��ت. 
سرمايه گذاري در انرژي هسته اي و هيدروژن نيز در آسيا، 
اروپا و ش��مال آمريكا به صورت تصاعدي در حال افزايش 
است. غربي ها سال 2۰۵۰ و چيني ها 2۰6۰ را زماِن تحقِق 
كربن زدايي تعيين كرده اند. در اين چارچوب، قرار است يك 
تريليون درخت در جهان كاشته شود كه 6۵ ميليارد آن در 
چين خواهد بود، زيرا 3۰ درصد اكسيد كربن در اتمسفر را 
چين، 11 درصد آمريكا، و ۷ درصد را اروپا توليد مي كنند. 
قاره آفريقا در مجموع تنها 3 درصد اكسيد كربن كره زمين 
را توليد مي كند، ولي با توجه به افزايش جمعيت آن از 1.3 
ميليارد نفر فعلي به 2 ميليارد نفر تا سال 2۰۵۰، پيش بيني 
مي شود اين درصد به شدت رشد كند. پيش بيني مي شود 
جمعيت نيجريه تا 3۰ سال آينده به باالي ۵۰۰ ميليون نفر 
برسد. از اين رو، آمريكا 1۰ ميليارد دالر براي انتقال از مصرف 
ذغال سنگ به انرژي هاي تجديدپذير و گاز طبيعي در اختيار 

كشورهاي آفريقايي قرار خواهد داد.

حفظصلحوتعاملرقابتي
بازگشت چين به بازار و كاال در جهان، موتوِر رشِد اقتصادي 
در 2۰23 و بع��د از آن خواه��د ب��ود. يك��ي از دقيق ترين 
 )Liu He( »س��خنراني هاي داووس 2۰23 به »ليو ه��ي
معاون نخس��ت وزي��ر چين بر مي گ��ردد. او ب��ا صراحت 
در واژه ه��ا، مفاهي��م و سياس��ت گذاري هاي پيش روي 
دول��ت و حاكميت چين را بيان كرد. او س��ه بار بر اهميت 
حفظ صلح جهاني تاكيد ك��رد و رقابت را مبناي تعامالت 
جهاني دانس��ت. او بازار را مبناي توس��عه دانسته و هدف 
 ميان مدِت حاكمي��ت چين را رفاه مش��ترك و عمومي

)Common Prosperity( قلم��داد ك��رد و گفت: تا 
ثروت ملي توليد نشود، رفاه عمومي تحقق پيدا نمي كند. 
او بر افزايِش مصرِف داخلي، س��رمايه گذاري س��بز براي 
انرژي هاي تجديدپذير )Green Financing(، مالكيِت 
بخش خصوصي، دسِت باز بخش خصوصي براي فعاليت 
اقتصادي، مدل هاي پيشرفته Business، نوآوري داخلي 
و تعامل با خارجي ها، ثب��اِت مالي، ايجاد فرصت هاي برابر 
براي همه مردم، اهميت ويژه به مس��كن و مستغالت كه 
4۰ درصد وام بانكي را به خود اختصاص داده و همينطور 
مدرنيزه كردن و ديجيتالي كردن اقتصاد كشور و در نهايت 
 ايجاد فضاي مستعد براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

)Foreign Direct Investment( تاكيد كرد. 

3كشوريكهدرداووسدرخشيدند
در كنار سخنان بس��يار شمرده رهبران آلمان و چين، سه 
كشور در داووس 2۰23 بسيار درخشيدند: هند، عربستان 
و ام��ارات. روحيه مثب��ت در ميان هندي ها براي رش��د و 
توسعه وصف ناپذير است و تمام س��خنرانان هندي آن را 
مديون تشخيص و برنامه ريزي و مديريت دولت مي دانند. 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي FDI در هند طي چند 
سال گذشته دو برابر شده است. در صنعت تراشه، هندي ها 
سرمايه گذاري عظيمي را با حمايت تلويحي آمريكا براي 
شكس��تن انحصار چين آغاز كرده اند. دولت هند به 8۰۰ 
ميليون نفر غذاي رايگان مي دهد. هندي هاي مش��غول 
به كار در خارج از كش��ور حدود 1۰۰ ميليارد دالر به هند 

. )Remittances ( مي فرستند
تحرك بسياري از نسل جوان براي پيوستن به نيروي كار 
آغاز ش��ده و دولت هند براي تحصيل، آموزش و بهداشت 
32۰ ميليون هندي بين سنين 6 تا 16 سال برنامه ريزي هاي 
گس��ترده اي انجام داده اس��ت. هند طي سال هاي آتي به 
اقتصاد س��وم جهان ارتقا يافته و ژاپن را پشت سر خواهد 
گذاشت. انسجام فكري و سياستگذاري در ميان نخبگان 
)Elite( هندي تحسين آميز اس��ت و دولت به  طور همه 
جانبه اي از رش��د و ثروتمند ش��دن بخ��ش خصوصي با 
سياستگذاري هاي مناسب حمايت مي كند. دولت هند همه 
شركت ها را موظف كرده تا 2 درصد از درآمد خود را صرف 
مسووليت هاي اجتماعي و رشد عمومي كنند. عربستان در 
انرژي هاي تجديدپذير به خصوص خورشيدي و هيدروژني، 
4۰ ميليارد دالر س��رمايه گذاري كرده و در پروژه هاي 14 
كش��ور نيز سهم مهمي دارد. عربس��تان و امارات با صدها 
پروژه مشترك با آمريكا، اروپا، چين و كره جنوبي در حال 
مدرنيزه كردن، ديجيتالي كردن، صرفه جويي در مصرف 
انرژي و طرح هاي توليدي اش��تغال زا در مس��ير تحوالت 
عظيم اقتصادي، ثروت يابي و كس��ب رضايت شهروندان 
خود هس��تند  عموم مديران و سياستمداران كشورهاي 
درحال توسعه در داووس تاكيد داشتند كه بدون مشاركت 
مالي، فن آوري و دانشي نمي توان وضعيت كشور را بهبود 
بخشيد. ديجيتالي ش��دن جهان باعث شده كه دولت ها 
ديگر نتوانند ناكارآمدي خود را مخفي كنند. بي توجهي به 
بهره وري و نيازهاي عامه در نهايت به بي ثباتي هاي اجتماعي 
منجر مي شود. ثبات در سياستگذاري و دولت هاي همكار با 
بخش خصوصي، به روشي جهان شمول تبديل شده است. 
اگر كشورها ساختار ديجيتالي خود را نسازند، نه چندان 
دور از صحنه رقابت و بهره وري در جهان عقب خواهند ماند 

. )Digital )Infrastructure(

افزايشاميدبهزندگياروپاييانبه120سال!
هرچند اتوماس��يون به تعطيلي برخي از مشاغل خواهد 
انجاميد، اما با كسب مهارت هاي جديد در جهان ديجيتال، 
ش��غل هاي جديدي براي ش��هروندان ايجاد خواهد شد. 
بسياري از شركت ها به اين نتيجه رسيده اند كه با چهار روز 
كار، بهره وري كارمندان به مراتب افزايش پيدا مي كند. با 
دنياي جديد ديجيتال كه اولين مظهر تبلور آن در بهداشت 
و تغذيه خواهد بود، اميد به زندگي در غرب به حدود 12۰ 
س��ال و در كش��ورهاي نوظهور اقتصادي به حدود 1۰۰ 
 سال خواهد رسيد.  در اين رابطه مارتين ُولف، اقتصاددان 
Financial Times اظهار داشت كه وقتي حوزه سياست 
مسير اشتباهي برود، رشد اقتصادي و توزيع صحيح منابع 
تحقق پيدا نمي كند. او در جلسه اي در تبيين بحث اصلي 
كتاب خود تحت عنوان بحران سرمايه داري دموكراتيك 
)Crisis of Democratic Capitalism(، اظه��ار 
داش��ت كه غرب در جلوگيري از انحص��ار ثروت و كنترل 

سياست توسط ثروتمندان بايد اقدامات جدي انجام دهد 
و نمي تواند با اين درجه از اختالف طبقاتي پيش برود زيرا 
 )Protector( »اين باعث خواهد ش��د تا نظريه »حامي
افالطوني تحقق يابد و سياستمداران دست راستي قشري 
)Demagogic( در غ��رب به قدرت برس��ند. هر چند 
غرب آنقدر ثروتمند است كه گردش زندگي در آن صورت 

مي پذيرد ولي فاصله ها به تدريج قابل تحمل نخواهند بود.
عالوه بر اين، مديران اظهار داشتند كه دولت ها به تنهايي 
نمي توانند مسائل كشورش��ان را حل كنند و مشاركت با 
داخل و خارج )Partnership( فرمول تجربه شده جهاني 
است. يكي از مشكالت فزاينده در جهان، گسترش اطالعات 
غلط )Misinformation( اس��ت و صرفا با همكاري 
كشورها و تفاهم ميان آنان اين مشكل قابل حل است. بدون 
دسترس��ي به اطالعات و آگاهي از ديگران، در رقابت هاي 
هوش مصنوعي، كش��ورها به جايي نخواهند رس��يد زيرا 
هر كه  Database بيش��تري داشته باشد، هم از فناوري 
 بهتري استفاده مي كند و هم به عمق مسائل بهتر پي مي برد 

. Big Data Leads to Big insights

شاقولسنجشظرفيتحكمراني
ظرفيت حكمراني دولت ها با اين شاقول سنجيده مي شود 
كه چگونه با شوك هاي اقتصادي و سياسي برخورد مي كنند 
و چقدر در پيش بيني آنها توانايي و مهارت دارند. يك مقام از 
سازمان ملل اشاره داشت كه در كشورهاي آمريكاي مركزي، 
آنقدر افراد دولتي به فكر حفظ سمت و مقام خود فكر و تالش 
مي كنند و مافياهاي اقتصادي و سياسي درست كرده اند 
 )The Talented( كه هرچه افراد با استعداد و با مهارت
هستند از سيستم دولتي و تصميم سازي دور مي مانند و 
دولتي ها در مدارهاي انحصار و فساد مالي خود، كشورهاي 
آمريكاي مركزي را در فقر و جمود حفظ كرده اند. چندين 
س��خنران به موفقيت تيم فوتبال مراكش در جام جهاني 
اشاره كردند كه به همت دولت اين كشور با برنامه ريزي از 
سال 2۰1۰ و با مشاركت فوتباليست هاي مراكشي مقيم 
خارج، تيمي توانمند با استفاده از تجربيات جهاني و مربي 
مراكش��ي و نزديك به 12 سال س��رمايه گذاري به چنين 
جايگاهي رس��يد. دولتي كه براي آينده خود با مشاركت 
داخلي و خارجي سرمايه گذاري نكند، با چالش هاي جدي 
زيست محيطي، اشتغال، فناوري، ارايه خدمات عمومي و در 

نهايت امنيت اجتماعي و ملي روبرو خواهد شد.

حذفكاملروسيهازداووس
در داووس 2۰23 جلس��ات اندك��ي پيرام��ون مس��ائل 
ژئوپوليتيكي برگزار شد، اما حذف كامل روسيه در مباحث 
و ميزگردها مشهود بود. در اجالس امسال، نه نويسندگان نه 
سياستمداران و نه كارآفرينان روسي هيچ كدام به داووس 
دعوت نشده بودند. تصوير بسيار منفي از سياست ها، نيات و 
عملكرد روسيه در ميزگردها موج مي زد. »فضاي حمايتي 
از اوكراين« در مباحث و سخنراني ها، حضور قابل توجهي 
داش��ت. اين فضا، توانايي و قدرت نرم غرب را در به حاشيه 
راندن و تضعيف روسيه به نمايش مي گذارد. اروپايي ها حفظ 
اوكراين و حمايت هاي همه جانبه خود را با اعتقاد راس��خ 
بيان كردند. كشورهاي كوچك تر اروپاي شرقي و مركزي 
به مراتب ضدروسي تر از كشورهاي غرب اروپا خود را نشان 
مي دادند و پرسش هاي فراواني را مطرح مي كردند: آينده 
روابط اروپا و روسيه چيست؟ چگونه مي توان تحريم هاي 
ثانويه عليه مس��كو تنظيم كرد؟ به چه ص��ورت مي توان 
همكاري كش��ورهاي آمريكاي التين و آس��يا را با روسيه 
محدود كرد؟ آيا اروپايي ها بايد خودش��ان را به يك جنگ 
فرسايشي عادت دهند؟ تا چه ميزان اروپايي ها بايد براي 
تقويت بنيه نظامي خود سرمايه گذاري كنند؟ يك مقام 
نظامي اروپايي اظهار داشت كه اعضاي ناتو به شدت از طرف 
آمريكايي ها تحت فشار هستند تا توانمندي هاي نظامي خود 
را به صورت تصاعدي افزايش دهند. او همچنين به يك نكته 
مهم سياسي و چه بسا علمي-حقوقي اشاره كرد: فعال كردن 
ماده پنج اساسنامه ناتو منوط به يك تصميم سياسي است و 
نه ضرورتا شرايط نظامي. عموم افراد به كشانده شدن جنگ 
اوكراين به ابعاد هسته اي بسيار نگران بودند. اما فارغ از اين 
فضاي حمايتي و مثبت رواني نسبت به اوكراين، واقعيت اين 
است كه بازسازي به خصوص ساختار عمراني اوكراين حدود 
يك تريليون دالر هزينه دارد و اين در صورتي است كه تهاجم 
پيش بيني شده بهار آينده روسيه تحقق نپذيرد. آمريكا و اروپا 
تا به حال حدود 1۰۰ ميليارد دالر هزينه كرده و قرار است 
طي دو سال آينده هزينه كنند. اوكراين به مهم ترين موضوع 
ژئوپوليتيك جهاني تبديل شده و نگراني ها و بي ثباتي هاي 
فراواني را به وجود آورده است ضمن اينكه چهره روسيه در 
اروپا براي دراز مدت تخريب شده است. دو پرسش كانوني در 
اين ميان در مباحث داووس قابل شناسايي بود: آينده مردم 
اوكراين چيست؟ با اين سطح از تحريم و انزوا، آينده روسيه 

و حاكميت فعلي آن چه خواهد بود؟

حضورپررنگكارآفرينانآسياييوآفريقايي
در داووس 2۰23 نس��بت ب��ه گذش��ته، كارآفرين��ان و 
سياس��تمداران آفريقايي و آس��يايي حضور پررنگ تري 
داشتند. در سال 2۰8۰، 83 درصد جمعيت جهان در آسيا 
و آفريقا خواهد بود و رش��د آنها محركه اي براي كل جهان 
محس��وب مي ش��ود. تفاهم آمريكا و چين نيز در مباحث 
داووس براي كاهش تنش و همكاري قابل مش��اهده بود. 
با توجه به اينكه 26 درصد مردم جهان به آب آش��اميدني 
سالم دسترس��ي ندارند و 32۰ ميليون نفر به كمك هاي 
فوري بشردوستانه نيازمندند، در كل، تاكيد اصلي داووس 
بر فناوري هاي جديد براي حل اين گونه مشكالت انساني 
و زيس��ت محيطي بود. به موازات جنگ اوكراين، اميد به 
فعاليت هاي تصاعدي اقتصادي در سال 2۰23، گسترش 
شبكه سازي هاي ديجيتالي، افزايش اهميت »تشخيص« 
دولت ها در تنظيم اولويت ها و هداي��ت برنامه ريزي ها به  
طور احتياط آميزي اجالس را به پايان رساند. اما شوقي كه 
چيني ها، هندي ها، عربستاني ها و اماراتي ها نسبت به آينده 
نشان مي دادند، از همه بيشتر بود. به نظر مي رسد دليل اين 
شوق، ظرفيت هر 4 كش��ور در توليد ثروت است. آشنايي 
با موضوعات جهاني، مهارت هاي تحليلي و تسلط به زبان 
انگليسي كارآفرينان و سياستمداران اين كشورها تحسين 
آميز بود. آنچه در بيان و زبان بدن آنها مشهود بود اعتماد به 
نفس و حس تعلق به كشورشان بود كه به صورت جمعي 

براي آينده آن تالش مي كنند.

بودجهسالآتيپايتختامروزتقديمپارلمانشهريپايتختميشود

بودجه خاكستري تهران در سال 1402

ماجرايحجممعامالتمسكندرآذرماه

وزارتراه:سازمانبرنامههمكارينكرد

پايشمصرفانرژيدرساختمانهامتوقفشد

آن گونه ك��ه مركز آمار ايران گزارش كرده اس��ت، در 
آذر ماه 14۰1 شاخص قيمت آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران به عدد 1۷4.3 رسيده است كه نسبت به 
ماه قبل )16۷.4(، 4.1 درصد افزايش داشته است. اين 
در حالي است كه بر اساس گزارش بانك مركزي، تورم 
ماهانه مسكن طي آذرماه سال جاري 2.9 درصد ثبت 
شده است. به اين ترتيب، متوسط قيمت هر متر مربع 
مسكن در روايت اول 48 ميليون و۷3 هزار تومان و در 
روايت دوم ۵۰ميليون و 44۷ هزار تومان گزارش شده 
است. همچنين بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در 
دوره زماني مورد نظر 9 هزار و ۵۰8 فقره معامله ملكي 
در تهران به ثبت رسيده است، با وجود اين، 22۵۷ مورد 
آن صرفا در آذرماه ثبت شده اند و تاريخ انجام معامله 
مربوط به ماه گذشته نيست. به عبارت روشن تر، 22۵۷ 
فقره معامله ملكي در آبان س��ال جاري به س��رانجام 
رس��يده اما در آذر صرفا ثبت ش��ده است. اين مساله 
نش��ان مي دهد كه تعداد معامالت واقعي انجام شده 
در آذر 6 ه��زار و 8۰1 فقره بوده و اختالف آن با حجم 
معامالت گزارش شده از سوي بانك مركزي )1۰ هزار 
و 184 فقره( نه 6۷6 فقره ك��ه در واقع 3 هزار و 383 
فقره بوده است. از سوي ديگر، از آنجا كه تعداد 22۵۷ 
معامله در آبان صورت گرفته اس��ت، مي توان گزارش 
پيشين مركز آمار را تعديل كرد و تعداد ۷ هزار و 392 
فقره معامله را به 9 هزار و 649 فقره افزايش يافت. به اين 
ترتيب، مشاهده خواهيم كرد، بر اساس گزارش مركز 
آمار ايران، تعداد معامالت ملكي تهران در آذرماه نه تنها 
رشد نداشته است بلكه نسبت آبان ماه دچار نزول شده 

و افت 41.8 درصدي را رقم زده است.
با وجود اين اختالف، آنگونه كه گزارش ايسنا گزارش 

كرده اس��ت، نهمين ماه از س��ال جاري بازه متعادلي 
در بازار مسكن ش��هر تهران به لحاظ حجم معامالت 
محسوب مي شد. 1۰ هزار و 184 آپارتمان مسكوني در 
آذرماه 14۰1 در پايتخت خريد و فروش شد كه از رونق 
نسبي حكايت داشت. در سال هايي كه معامالت ملك 
در تهران وضعيت مناسبي دارد تقريبا 1۵ هزار فقره 
خريد و فروش انجام مي شود كه در سال هاي 14۰۰ و 
14۰1 بازار به ركود رسيد و در مواردي حجم معامالت 

از 3۰۰۰ فقره هم كمتر شد.
بنابراي��ن انجام ح��دود 1۰.2 هزار فق��ره خريد و 
فروش مسكن در ش��هر تهران گوياي يك وضعيت 
نسبتا خوب اس��ت. در اين بين 6 منطقه  پررونق به 

ترتيب شامل ۵، 1۰، 2، 4، ۷ و 14 حدود ۵4 درصد 
كل معامالت را به خود اختصاص دادند و سهم 16 

منطقه  ديگر فقط 46 درصد بود.

مناطقپرمعامله؟
در منطقه  ۵ تعداد 1۵32 فقره معامله  آپارتمان انجام 
شد كه به رسم معمول باالترين ميزان معامالت را در 
بين مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داد. 
در حال حاضر، متوس��ط قيمت هر مت��ر خانه در اين 
منطقه ۵9.1 ميليون تومان است كه رشد 48 درصدي 

را در مقايسه با آذرماه سال 14۰۰ نشان داد.
در منطقه  1۰ نيز كه طي سال هاي اخير از رتبه چهارم 

و پنجم، خود را به جايگاه دوم معامالت رسانده و جاي 
مناطق 4 و 2 را گرفته طي آذرماه س��ال جاري 9۵8 
فقره قراداد خريد و فروش آپارتمان منعقد شده است. 
هم اكنون متوسط قيمت مسكن در منطقه 1۰ بالغ بر 
34.۵ ميليون تومان است كه رشد ۵9.۷ درصد را در 

مقايسه با آذر سال گذشته نشان مي دهد.

مناطقكممعامله؟
اما كم رونق ترين محدوده در بازار مسكن شهر تهران 
منطقه 19 است. آذرماه 14۰۰ فقط 6۰ فقره معامله  
آپارتمان مسكوني در منطقه 19 انجام شد كه حدود 
۰.۵9 درصد از كل معامالت را شامل شد. البته منطقه 
19 ارزان ترين محدوده در بازار مسكن نيست. ميانگين 
قيمت مس��كن در منطقه 19 به ميزان 26.4 ميليون 
تومان در هر متر مربع اس��ت كه افزايش ۵3.4 درصد 
را نسبت به آذر پارسال نشان مي دهد. در منطقه 18 
متوسط قيمت آپارتمان متري 24.۵ درصد اعالم شد 
كه ارزان ترين محدوده است. بعد از منطقه  19 رتبه دوم 
از نظر كمترين ميزان معامالت به منطقه 2۰ اختصاص 
دارد كه در آذرماه 14۰1 تعداد 133 فقره قرارداد خريد 
و فروش مس��كن در اين منطقه به ثبت رسيد و 1.3 
درصد از كل معام��الت را در بر گرفت. در منطقه 2۰ 
ميانگين قيمت هر متر خانه 26.6 ميليون تومان است.

آذرماه 14۰1 متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در 
شهر تهران به 48 ميليون تومان رسيد كه در مقايسه 
با ماه قبل 2.9 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
4۷.۵ درصد افزايش پيدا كرد. تعداد معامالت نيز 1۰ 
هزار و 184 فقره بود كه 2۷.2 درصد نس��بت به آبان 
امسال و 4.2 درصد نسبت به آذر پارسال افزايش يافت.

يك مق��ام مس��وول وزارت راه و شهرس��ازي از توقف 
فعاليت س��امانه پاي��ش مصرف انرژي س��اختمان به 
علت عدم همراهي س��ازمان برنامه و بودجه خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، محمدمهدي حيدري با تاكيد بر 
ضرورت راه اندازي سامانه پايش انرژي بر اساس تكاليف 
قانوني مركز تحقيقات مسكن، راه و شهرسازي، اظهار 
كرد:  يكي از موضوعاتي كه مطابق قوانين باالدستي در 
مركز تحقيقات الزامي ش��ده راه اندازي سامانه پايش 
انرژي در ساختمان هاست. وي با بيان اينكه اين سامانه 

ساختمان هاي موجود و ساختمان هاي در حال احداث را 
شامل مي شود، ادامه داد: قرار بود اطالعات مصرف انرژي 
ساختمان ها در سامانه مذكور به صورت برخط بارگذاري 
شود تا مركز بتواند ساختمان ها را از منظر مصرف انرژي 
تحليل كرده و براي آن راهكارهاي مناسب را ارايه دهد. 
وي در عين حال گفت: متاس��فانه موض��وع راه اندازي 
س��امانه مصرف ان��رژي در س��اختمان هاي موجود و 
جديد االحداث به علت عدم تخصيص اعتبار الزم از سوي 
مراجع ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور 2 سال 

مغفول مانده است. سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي يادآور شد: باوجود عدم حمايت مالي، اين 
مركز با تكيه بر منابع و ظرفيت هاي موجود، نسبت به 
راه اندازي فاز نخست اين س��امانه اقدام كرد و در زمان 
حاضر با نصب كنتورهاي هوش��مند، به شكل پايلوت 
مصرف انرژي را در 1۰ س��اختمان بزرگ شهر تهران 
مورد ارزيابي قرار داده و اطالعات مصارف انرژي در اين 
ساختمان ها را به صورت برخط رصد مي كند. حيدري 
اضافه ك��رد: اطالعات ملكي 4۰۰ س��اختمان ديگر 

شهر تهران در اين سامانه بارگذاري شده، اما به دليل 
عدم تخصيص از س��وي سازمان برنامه و بودجه ادامه 
فعاليت ها متوقف شده است. وي گفت: از آنجايي كه 
به موجب قواني��ن، مقررات و آيين نامه هاي متعددي 
تاكيد شده همه ساختمان ها با اولويت ساختمان هاي 
عمومي و دولتي، از نظر مي��زان مصرف انرژي پايش 
شوند، راه اندازي اين سامانه مي تواند نقش مهمي در 
تحقق اهداف قانون گذار و همچنين در اجراي مبحث 

19 مقررات ملي ساختمان داشته باشد.



»در جوامعي كه ربا، تجارت پول و سوداگري با سرمايه موتور 
خلق ارزش مي شود، پديده كميابي ساختگي كاركرد ضد 
توسعه اي پيدا مي كند. مهم ترين كاركرد توليد فناورانه در 
طول تاريخ بشر اين است كه مواجهه خردورزانه با مساله 
كميابي را توليد بر عهده مي گيرد. در اين كميابي ساختگي 
س��از و كار كشيدن شيره جان مردم اين است كه يارانه ها 

از مردم دريغ و به صاحبان پول و سرمايه اعطا مي شود.«
نشس��ت مجازي موسس��ه دي��ن و اقتصاد ب��ا موضوع 
»كاركردهاي ضد توس��عه اي فس��اد و نقش رسانه هاي 

مستقل در كنترل آن« برگزار شد. 
فرش��اد مومني، عض��و هيات علم��ي دانش��گاه عالمه 
طباطبايي)ره( و اقتصاددان در اين نشس��ت با بيان اينكه 
فساد، مش��روعيت و كارآمدي ساختار قدرت را به چالش 
مي كشد، گفت: فساد آشكارترين و وقيحانه ترين شكل 
تعرض به امنيت حقوق مالكيت به عنوان س��تون فقرات 
توسعه اس��ت. از طريق يك نظام كارآمد حقوق مالكيت 
است كه امور اقتصادي پيش بيني پذير مي شود و انباشت 
سرمايه هاي انساني و مادي موضوعيت پيدا مي كند. بسيار 
باعث تاسف است كه در يك فضاي سياست زده، رسانه هاي 
حكومتي مسائل مهم را رها مي كنند و به بي اهميت ترين 
مس��ائل مي پردازند. ما در نيمه دوم دهه 1390 با بحران 
سرمايه گذاري روبرو شديم. ابعاد اين بحران به اندازه اي است 
كه كل سرمايه گذاري هايي كه دولت و بخش خصوصي 
انجام داده اند، حتي قادر به جبران استهالكات هم نيست. 
اين بحران به دليل فقدان منابع مادي رخ نداده بلكه به خاطر 
فساد، بي ثباتي و ناامني است چراكه ما يكي از بزرگترين 
نسبت هاي پس انداز كل به توليد ناخالص داخلي در كل دنيا 
را داريم لذا تا زماني كه فساد كنترل نشود، برنامه ريزي و 

بودجه ريزي به يك مساله ظاهري تبديل مي شود.
وي افزود: پيش بيني پذير شدن امور، تسهيل تقسيم كار، 
ايجاد تعهد اجتماعي و پاسخگويي، ساز و كارهاي تبديل 
دارايي به سرمايه و خلق اميد به آينده تابع وضعيت امنيت 
حقوق مالكيت است. گفته مي شود در اقتصادهاي توسعه  
نيافته رانتي، براي استمرار مناسبات رانتي، تحت عنوان 
حمايت از توليد، رانت را به تعداد پرشماري از بنگاه هاي فاقد 
كاركرد تزريق و نظام توليد را با بحران صرفه مقياس روبرو 
مي كنند بعد كه مي گوييم چرا اينكار را كرديد؟ مي گويند 
ما مي خواس��تيم رقابت ايجاد شود! تعداد مجوزهايي كه 
در وزارت صمت به فعاالن اقتص��ادي در برخي زمينه ها 
مي دهيم، به شكلي است كه به اندازه كل كشورهاي گروه 
هفت، مجوز توليد خودرو و موتورسيكلت داده ايم. بخش 
بزرگي از پديده تورم ساختاري كه بيش از 5 دهه اقتصاد 
ايران را رها نمي كند، به اين روند كوتوله پروري مرتبط است.

مومني خاطرنشان كرد: فساد نشانه عريان بي كفايتي نظام 
تصميم گيري است. وقتي ما قاعده گذاري هايي مي كنيم 

كه تجارت پول، س��وداگري و داللي به موتور خلق ارزش 
تبديل مي شود، نشانه آشكاري است بر اينكه حسن نيت 
كافي نيس��ت. وقتي كوتوله پس��ندي در دسترسي افراد 
براي كسب مناصب سياسي موثر مي شود، فساد تعميق 
پيدا مي كند. ما به طرز غم انگيزي در كش��ور خود شاهد 
چنين مسائلي هستيم. يك شاخص هايي وجود دارد كه 
اگر رسانه هاي با ش��رافت همكاري كنند، مي توان نقش 
دانش در قاعده گذاري هاي اساس��ي را مش��خص كنيم. 
وقتي حقوق مالكيت ناامن مي شود، بازتاب آن را مي توان 
در گرايش به فعاليت هاي نيازمند دانش فني اندك، گرايش 
ب��ه قراردادهاي كوته نگران��ه، گرايش به مقياس كوچك 
فعاليت و بحران در صرفه مقياس مشاهده كرد. داگالس 
نورث مي گويد وقتي به رباخواري، داللي و سوداگري پاداش 
مي دهيد و توليد فناورانه را تنبيه مي كنيد، فساد گسترش 
پيدا مي كند، نظامي ها بر اقتصاد و سياست سيطره پيدا 
مي كنند، قراردادهاي خردورزانه و اخالق محور از دين جاي 
خود را به قرائت هاي خشونت ورز مي دهد و در نهايت برقرار 

كردن يك نظام اجتماعي سفله پرور سكه رايج مي شود.
به گ��زارش جماران اين اقتصاددان با اش��اره به رويه هاي 
مقابله با فس��اد در كشور گفت: كش��ورهاي توسعه خواه 
اول بايد يك بس��تر براي مبارزه پيشگيرانه با فساد مهيا 
كنند چون مبارزه پس��يني و انفعالي با فساد به هيچ وجه 
كاركرده��اي ضدتوس��عه اي آن را متوقف نمي كند. يك 
حكومتگر با صداقت مي تواند بگويد چون فساد غيرشفاف 
است نمي توانيم خوب آن را بشناسيم. پاسخ اين نگاه اين 
است كه به جاي چاپلوس محوري اجازه بالندگي علمي 
بدهيد. با رويكرد نشانه شناختي مي توان فساد را از ريشه 
خشكاند. فردريك ليست مي گويد يكي از پاشنه آشيل هاي 
حكومتگري اين است كه به اسم رونق بخشي به اقتصاد، 
به جاي اولويت قرار دادن منافع تجارت، منافع تاجران در 
اولويت قرار بگيرد. هر جاي دنيا كه توسعه اي اتفاق افتاده، 
س��ختگيرانه ترين قواعد را در مورد حكومتگران اعمال 
مي كنند. بنابراين آنهايي كه مناف��ع تاجران را به تجارت 
اولويت مي دهند، دچار فساد مي شوند. فساد در اينجا به 
مثابه كوته نگري خود را ظاهر مي كند. عين اين مس��اله 
را مي توان در ابع��اد ديگري از آثار »س��وزان رز آكرمن« 
جست وجو كرد. آكرمن مي گويد فساد نشانه كج كاركردي 
ساختار قدرت به سمت منافع كوته نگرانه و پشت كردن به 

توليد و پاداش دادن به فعاليت هاي غيرمولد است.
مومني خاطرنشان كرد: وقتي به سهامداران اصلي برخي 
بانك هاي خصوصي نگاه مي اندازيد، مي بينيد كه اطالق 
نام بخش خصوصي به آنه��ا، توهين به بخش خصوصي 
است. اعطاي امتياز خلق پول از هيچ و سرقت اعتماد مردم 
و دادن امتياز نشر اسكناس به شكل غيرقانوني و نامريي به 
يك اقليت همچون بانك هاي خصوصي، كش��ور را دچار 

فاجعه كرده است. با رويكرد نشانه شناختي بايد بفهميم 
مناسبات چگونه است. يك دعواي حيدري - نعمتي راه 
افتاده است كه فساد را رها كرده اند و روي اين بحث مي كنند 
كه فساد سيس��تمي است يا خير؟ هر چه مي خواهيد نام 
بگذاريد اما بدانيد اين مساله مملكت را نابود كرده است. 
شما اصل ماجرا را رها كرده ايد و روي مسائل فرعي كشتي 
مي گيريد؟ فساد ناشي از عدم مشاركت مردم است. شما 
مي توانيد به رغم همه شيرين كاري هايتان بگوييد فرصت 
بود اما خود مردم راي ندادند در حالي  كه در بازار اقتصاد اين 
گونه نيست. در اقتصاد بيكار كسي است كه در جست وجوي 
كار باشد. گزارش هاي مركز آمار نشان مي دهد در 30 ساله 
گذشته دوسوم افراد در سنين فعاليت هيچ نقشي در توليد 

ملي ندارند. 
استاد دانشگاه عالمه با اش��اره به يافته هاي كتاب »فساد 
در نظام سياس��ي سرمايه س��االر« گفت: در جوامعي كه 
ربا، تجارت پول و س��وداگري با سرمايه موتور خلق ارزش 
مي شود، پديده كميابي ساختگي كاركرد ضدتوسعه اي پيدا 
مي كند. مهم ترين كاركرد توليد فناورانه در طول تاريخ بشر 
اين است كه مواجهه خردورزانه با مساله كميابي را توليد بر 
عهده مي گيرد. در اين كميابي ساختگي ساز و كار كشيدن 
شيره جان مردم اين اس��ت كه يارانه ها از مردم دريغ و به 
صاحبان پول و سرمايه اعطا مي شود. شما ديديد آن بساطي 
كه در دو، سه سال گذشته در بورس بر سر مردم پهن كردند، 
چه سرخوردگي هايي ايجاد كرد. برويد ببينيد آنهايي كه در 
اين ماجرا برخوردار شدند چه كساني بودند. فساد حاصل 
خصوصي سازي س��ود ها و اجتماعي سازي زيان ها است. 
اگر اراده اي براي شناخت عالمانه فساد وجود داشته باشد، 
ابزارهاي علمي از دريچه نشانه شناسي مي گويد كانون اصلي 

خطاهاي شما )ولو با حسن نيت( در تسخير علم قرار دارد.
وي با بيان اين عقيده كه فساد را مي توان به اسباب فريب 
تبديل كرد، گفت: از طريق جوس��ازي و دادن آدرس هاي 
غلط دست به فريب مي زنند. يكي از آدرس هاي غلط اين 
است كه به اسم مبارزه با فس��اد به آزادسازي و برپاكردن 
مناسبات بازاري در غياب نهادهاي پشتيبان بازار بپردازند. 
چرا تا دولت مي گويد يك چي��زي را مي خواهيم به بازار 
بپردازيم، مردم وحشت مي كنند؟ چون نهادهاي پشتيبان 
بازار را نس��اخته ايد و ارجاع به بازار اس��م رمز مناس��بات 
غارتي اس��ت. هر وقت دست به ش��وك  درماني مي زنند، 
مي گويند نگران نباش��يد ما به شما يارانه نقدي پرداخت 
مي كنيم اما مردم مي گويند ما پرداخت نقدي نمي خواهيم. 
گسترده ترين و عميق ترين مظاهر فساد در كشورهاي در 
حال توس��عه در اثر اجازه عملكرد آزادانه به نيروهاي بازار 
حاصل شده است. عين اين فريب در رابطه مناسبات بازار و 
مردم ساالري هم ترويج مي شود. در طول سه دهه گذشته 
هر كشور در حال توسعه براي اينكه كودتاي نظامي انجام 

بدهد اول دست به آزاد سازي زده اند.
به گزارش جم��اران، وي اف��زود: آدرس غلط ديگري كه 
مي دهند اين است كه اگر مي خواهيد فساد كاهش پيدا 
كند، دولت را كوچك كنيد. در تمام تجربه هاي سه دهه 
گذشته كوچك سازي دولت به منظور مسووليت گريزي از 
امور حاكميتي و يكه تازي فاسدها شكل گرفته است. شما 
فكر مي كنيد وقتي دولت كوچك شود، خاصه خرجي هاي 
غيرضروري خود را كاهش مي دهد يا از مس��ووليت هاي 
خود در قبال سالمت، آموزش، تغذيه و مسكن مردم طفره 
مي رود؟ حتي اگر نخواهيم تجربه آفريقا و آمريكاي التين را 
نبينيم، تجربه خود ما نشان دهنده خيلي چيزها است. به نام 
كوچك سازي دولت كاري كردند كه نسبت به دوره جنگ 
تحميلي 70 درصد سقوط در زمينه تعهدات حاكميتي 
حكومت مشاهده مي كنيم آن هم نسبت به دوره جنگ 
كه در سال آخر آن قيمت نفت به زير 10 دالر رسيد اما در 
دوره هاي بعد از آن قيمت نفت به بشكه اي بيش از 100 دالر 
هم رس��يد. آدرس غلط بعدي اين است كه ما در مبارزه با 
فساد، به نهاد هاي بازتوليد كننده فساد كاري نداشته باشيم 
و صرفا به اشخاص بند كنيم. خود اين به ابزاري براي تسويه 
حساب هاي سياسي تبديل شده است. برخورد فساد در 
تمام ساخت هاي توسعه نيافته شخص محور است در حالي 

كه به بسترها دست نمي زنند. 
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه منحصر كردن فساد به 
دولت را يكي ديگر از آدرس هاي فريبكارانه در مواجهه به 
امور دانست و گفت: گويي در شركت هاي بزرگ خصوصي 
فساد وجود ندارد. در تمام اين رويكردهاي نشانه شناختي، 
گفته مي ش��ود 5 عامل وجود دارد كه بيش��ترين قدرت 
توضيح دهندگي گسترش و تعميق فساد را شرح مي دهد. 
سياست هاي اقتصادي غلط عامل شماره يك است. در 30 
ساله گذشته فاسد ترين كش��ورها، كشورهايي بودند كه 

برنامه تعديل ساختاري را اجرا كرده اند. 
عامل دوم چارچوب حقوقي ضعيفي اس��ت كه در حوزه 
قانونگ��ذاري و اجرا ديده مي ش��ود. عامل س��وم كمبود 
تخصص گرايي است يعني ناشايستگان خودي منصب ها 
را اش��غال كنند. عوام��ل چهارم و پنج��م كه متغير هاي 
تعيين كننده تري هستند، نظارت هاي بيش از حد و كمبود 
آزادي هاي مدني است. س��تون فقرات آزادي هاي مدني 

احزاب و رسانه هاي مستقل هستند. 
مومن��ي در پايان گفت: در كاركردهاي رس��انه هاي آزاد، 
حيطه هايي كه رس��انه مس��تقل و آزاد مي تواند داش��ته 
باشد، پاشنه آشيل هاي توسعه را نشان مي دهد. شفافيت، 
مشاركت مردم در سرنوشت خود و نظارت بر عملكرد قواي 
سه گانه اين پاشنه آشيل ها هستند. اگر شما رسانه هاي 
مستقل را محدود كنيد و رس��انه هاي دست آموز را رشد 
بدهيد، ب��ه جاي واقعيت و حقيقت با پديده دس��تكاري 
واقعيت روبرو مي ش��ويد چون دس��ت آموز ها به تسخير 
گروه ه��اي قدرت و ثروت در مي آين��د. ما يك انحصار در 
رس��انه ملي داريم كه از اين ناحيه ب��ه ما ضربه مي زند. در 
ماجراي فساد فوالد مباركه، يكي از ستون هاي اصلي ماجرا 
پرداخت هاي صورت گرفته به رس��انه ها است. چيزي كه 
حكومت بايد متوجه شود اين است كه در اقتصاد سياسي 
توسعه، دروغ يك بار مصرف است. وقتي در اين مناسبات 
به سمت رسانه هاي دست آموز مي رويد، كاركرد رسانه به 
بولتن نويسي تقليل پيدا مي كند و مردم از اطالعات واقعي 
و شفاف محروم مي شوند و در نهايت يك جامعه كااليي شده 
پديدار مي شود. اين مساله قله فساد را نشان خواهد داد. هر 
چه مي خواهيد به آن بگوييد. اصال به جاي فساد سيستمي 
به آن لبو بگوييد اما بدانيد كاركرد اين روند حس ملي را نابود 
مي كند. وقتي حس ملي زمين بخورد، براي مردم بحران در 

شناخت خيرهاي مشترك ايجاد مي كنيد.

دنياي فناوري
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مايكروسافت پلتفرم واقعيت 
مجازي خود را تعطيل مي كند

مايكروسافت تصميم دارد پروژه هاي بلندپروازانه خود 
را محدودتر كند. اين ش��ركت در يك پس��ت وبالگي 
اعالم كرد پلتفرم واقعيت مجازي اجتماعي خود به نام 
AltspaceVR را تعطيل مي كند. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، مايكروسافت در سال ۲017 ميالدي 
اين شركت را خريده بود. اين غول فناوري دليل تصميم 
خود را تمايل به تمركز روي Mesh )پلتفرم تركيبي 
واقعيتي شركت( اعالم كرده است. اين پروژه در ۲0۲1 
ميالدي اعالم شد. در بيانيه مايكروسافت آمده است: ما 
مشتاق آينده هستيم از جمله راه اندازي مايكروسافت

Mesh كه پلتفرم��ي نوين براي برق��راري ارتباط و 
همكاري اس��ت كه با فعال كردن مكان هاي كاري در 
سراسر جهان آغاز به كار مي كند. اخبار تعطيل شدن 
اين پلتفرم درحالي منتش��ر مي شود كه چندي قبل 
مايكروس��افت اعالم كرد حدود 10 هزار كارمند را تا 
پايان ماه مارس اخراج مي كند. به نوش��ته وب سايت 
»ويندوز سنترال« مايكروسافت تصميم دارد تمام تيم 
Altspace VR را به عنوان بخشي از سازمان حذف 
كند. بلومبرگ نيز در گزارشي اشاره كرده مايكروسافت 

تعداد كارمندان تيم »هولولنز« را كاهش داده است.

اسپاتيفاي آماده اخراج 
كارمندان شد

شركت اسپاتيفاي تكنولوژي قصد دارد هفته جاري تعدادي 
از كارمندانش را اخراج كند. به گزارش ايسنا، بلومبرگ به 
نقل از منابع آگاه نوش��ت: اسپاتيفاي هفته جاري سرگرم 
برنامه ريزي اخراج هاست و به اين ترتيب به خيل شركت هاي 
فناوري نظير آمازون و متا پلتفرمز مي پيوندد كه به منظور 
كاهش هزينه ها، شمار كارمندانش��ان را تعديل كرده اند. 
منابع آگاه، تعداد كاركناني كه قرار است توسط اسپاتيفاي 
اخراج شوند را اعالم نكرده اند. اين شركت اكتبر گذشته 3۸ 
نفر از كاركنان استوديوهاي پادكست پاركست و گيملت 
مديا را اخراج كرد. طبق گزارش درآمد س��ه ماهه س��وم 
اسپاتيفاي، اين غول پخش موسيقي حدود 9۸00 كارمند 
دارد. شركت هاي فناوري در دوران پاندمي كوويد، به شمار 
كارمندان شان اضافه كردند اما اكنون در واكنش به كاهش 
درآمد تبليغاتي و دورنماي اقتصادي متزلزل، ناچار شده اند 
تعداد آنها را كاهش دهند. شركتهاي متا و مايكروسافت در 
ميان بزرگ ترين شركت هايي بوده اند كه اخيرا تعديل نيرو 
را اعالم كرده اند. آلفابت )ش��ركت مادر گوگل( هم جمعه 
گذشته اعالم كرد حدود 1۲ هزار موقعيت شغلي معادل 
ش��ش درصد از كاركنان جهاني خ��ود را حذف مي كند. 
سخنگوي اس��پاتيفاي در اين باره حاضر نشد اظهارنظر 
كند. اين شركت از سال ۲019 سرمايه گذاري گسترده اي 
در حوزه پادكس��ت انجام داد و بي��ش از يك ميليارد دالر 
براي خريد شبكه هاي پادكست، نرم افزار توليد، سرويس 
ميزبان��ي و حقوق برنامه هاي محبوب هزين��ه كرد. با اين 
حال، سرمايه گذاري هاي مذكور صبوري سرمايه گذاران 
را محك زدند. ارزش س��هام اس��پاتيفاي سال گذشته كه 
سرمايه گذاران، بازدهي اين سرمايه گذاري ها را زير سوال 
بردند، ۶۶ درصد ريزش كرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
مديران اسپاتيفاي ژوئن گذشته اعالم كردند كسب و كار 

پادكست تا يك يا دو سال آينده، سودآور خواهد شد.

دربيستوپنجميندورهرتبهبندي
صدشركتبرتراعالمشد

همراه اول برترين اپراتور
تلفن همراه در حوزه فروش

همراه اول در رتبه بندي صد ش��ركت برتر ايران، جايگاه 
نخس��ت را از منظر »فروش« در بي��ن اپراتورهاي تلفن 
همراه كس��ب كرد و در گروه ارتباط��ات و مخابرات دوم 
شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، »همراه اول« به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كشور توانس��ت با فروش بيش از 31۲ هزار 
ميليارد ريال در سال 1400، جايگاه دوم گروه »ارتباطات 
و مخاب��رات« را در بيس��ت و پنجمي��ن دوره رتبه بندي 
شركت هاي برتر ايران كسب كند. اين رويداد ساالنه صبح 
ديروز دوشنبه 3 بهمن 1401 به همت سازمان مديريت 
صنعتي در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما با 
حضور مقامات كش��وري برگزار و از ش��ركت هاي بزرگ 
و موث��ر در اقتصاد كش��ور تقدير و تجليل ش��د. در اين 
ارزيابي، شركت هاي برتر بر اساس شاخص هايي همچون 
»بيشترين فروش«، »بيشترين سودآوري«، »باالترين 
ارزش بازار«، »باالترين ارزش افزوده«، »بيشترين دارايي«، 
»باالترين اشتغال زايي«، »بهره وري كل عوامل« معرفي 
شدند. با نگاهي به وضعيت گروه »ارتباطات و مخابرات« 
از منظر بيش��ترين فروش، هولدينگ مخابرات ايران به 
عنوان سهامدار ش��ركت ارتباطات سيار ايران توانسته با 
بيش از 391 هزار ميليارد ريال فروش در جايگاه نخست 
و سپس »همراه اول« در جايگاه بعدي قرار گيرد. جايگاه 
س��وم اين گروه نيز به شركت نقش اول كيفيت به عنوان 
يكي از ش��ركت هاي ارايه دهنده سرويس هاي مديريت 
ش��ده مخابراتي و فناوري اطالعات و همچنين وابسته به 
همراه اول، با فروش بيش از ۲9 هزار ميليارد ريال در سال 
گذشته تخصيص يافته است. گفتني است سازمان مديريت 
صنعتي ايران، به عنوان تنها متولي رسمي و معتبر ارزيابي 
صنايع كشور، از سال 1377 اقدام به رتبه بندي شركت هاي 
برتر ايران كرده و بيست و پنجمين رتبه بندي صورت گرفته 
بر اساس عملكرد سال 1400 شركت ها بوده است. بخشي از 
اهداف سازمان مديريت صنعتي در رتبه بندي شركت هاي 
برتر ايران شامل »معرفي شركت هاي برتر ايران انتخاب 
شده بر اساس رتبه بندي »100IMI-،» گردهمايي مديران 
ارشد شركت هاي دولتي و خصوصي كشور با هدف افزايش 
سطح همكاري هاي في  مابين«، »ايجاد زمينه براي تعامل 
بيشتر مديران و سياست گذاران اقتصادي كشور با مديران 
بنگاه هاي اقتصادي«، »گس��ترش رقابت بين بنگاه هاي 

اقتصادي«، »شفاف سازي فضاي كسب و كار« است.

مومني:تجارتپول،دالليوسوداگريبهموتورخلقارزشتبديلشدهاست

براي اداره اقتصاد، حسن نيت كافي نيست!

رشد كاربران پيام رسان هاي بومي؛ حمايت يا فيلتر رقيب؟
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، رش��د 1۶ ميليوني 
كاربران يك پيام رس��ان در سه ماه را نتيجه حمايت هاي 
وزارت ارتباط��ات مي دان��د و به حماي��ت همه جانبه از 4 
پيام رسان بومي تأكيد دارد؛ اين در حالي است كه در چهار 
ماه گذشته، تقريبا تمامي راه هاي كاربران ايراني، البته بدون 
استفاده از فيلترش��كن، به پيام رسان هاي خارجي بسته 
شده است؛ واتس اپ و اينستاگرام كه از ابتدا فيلتر شدند، 
همچنان فيلتر هستند، گوگل پلي كه تنها فروشگاه آنالين 
براي دريافت نرم افزار است، فيلتر شده، حتي دسترسي به 
فيلترشكن ها هم در مواردي به سختي امكان پذير است و 
حاال وزير ارتباطات اظهار مي كند كه رشد پيام رسان هاي 
داخلي، نتيجه حمايت هاي اين وزارتخانه بوده؛ هرچند كه 
آقاي وزير اشاره نكرده كه اين حمايت ها دقيقا چه بوده و آيا 
شامل فيلترينگ پيام رسان هاي رقيب هم مي شود يا خير؛ 
اگرچه او از زمان نشس��تن به مصدر وزارت همواره تاكيد 
داشته كه فيلتر و عدم فيلتر، خارج از محدوده مسووليت هاي 
او بوده است. از چهار ماه پيش تاكنون نه تنها دسترسي به 
پلتفرم هايي همچون اينستاگرام و واتس اپ مسدود شده 
بلكه سرعت اينترنت هم نوسان هاي زيادي پيدا كرده است. 
بارها مقصر اصلي اين كندي سرعت، استفاده از فيلترشكن ها 
معرفي شده اما در روزهاي اخير، كاربران پلتفرم هاي داخلي 
هم از مشكل كندي سرعت در امان نماندند. با گذشت چهار 
ماه از انحصاري كردن فضاي پلتفرم هاي ارتباطي هنوز هم 
تالش ها براي تشويق مردم به عضويت در آنها ادامه دارد. 
پنجم دي ماه، زارع پور از تدوين اليحه اي براي حفاظت از 
اطالعات و داده هاي شخصي كاربران پلتفرم هاي داخلي 
خبر داد و معافيت مالياتي براي كسب وكارهاي اينترنتي 
فعال در س��كوهاي داخلي در نظر گرفته شد اما كاربران 

اين سكوها مي گويند سرعت اين پلتفرم ها به اندازه كافي 
راضي كننده نيست. جست وجوي دو كليدواژه سرعت و 
نام پيام رسان هاي داخلي در توييتر نشان مي دهد كمتر 
كاربري از س��رعت اين پلتفرم ها ابراز رضايت كرده  است. 
عيسي زارع پور، يكم بهمن ماه در پاسخ به سوال خبرنگاري 
درباره علت كندي سرعت پيام رسان هاي ايراني در برخي 
ساعات روز گفت: »ما حداكثر تالش خود را مي كنيم كه 
پيام رسان هاي داخلي با حداكثر سرعت و كيفيت به مردم 
ارايه خدمت كنند. اگر مردم كندي اي مش��اهده كردند 
با شماره 195 تماس بگيرند.« مسووالن پيام رسان هاي 
داخلي ام��ا واكنش هاي متفاوتي درباره كندي س��كوها 
داشتند. فرهاد مرادي، مديرعامل يكي از پيام رسان ها به 
پيوست گفت: »اين طور نبوده كه در ساعات خاصي كاهش 
سرعت داشته باشيم. در روزهاي مختلف مانند روزهاي 
كنكور روي شبكه هاي همراه كندي سرعت وجود داشت. 
چنين موارد كلي اي وجود دارد و خارج از اين موارد كندي 
نداشته ايم.« احتماالً اشاره مرادي به اختالل هايي است كه 
از ۲۸ دي ماه در اينترنت ديده شده است. شركت ارتباطات 
زيرساخت علت را مشكالت فني عنوان كرد و زارع پور هم 
اين مشكالت را تاييد كرد و گفت: »روزهاي چهارشنبه و 
پنجشنبه در مركز تبادل ترافيك كشوري در تهران مشكلي 
به مدت يكي دو ساعت داشتيم كه به همت دوستان برطرف 
شد. در حال حاضر هيچ مشكلي وجود ندارد.« در عين حال 
مسووالن برخي از پيام رسان ها حاضر به صحبت درباره اين 
موضوع نشدند. هرچند برخي از اين پيام رسان ها به صورت 
غيررسمي اعالم كردند كه آنها نيز كاهش سرعت را در برخي 
از روزها تجربه كرده اند منتها عالقه اي به صحبت رسمي 

درباره آن نداشتند.

گاليه هاي كاربران درباره كندي پيام رس��ان هاي داخلي 
هنوز پاسخ مناسبي دريافت نكرده است. در همين حال، 
طرح تجميع اين پيام رسان ها هم بيان شده است. زارع پور 
در روزهاي ابتدايي دي ماه اعالم كرد يكي از اهداف وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات اين اس��ت كه امكاني فراهم 
شود تا هر شخص كه در هر پيام رسان ايراني حضور دارد، 
بتواند به كسي كه در آن پيام رسان نيست و در پيام رسان 
ايران��ي ديگري حض��ور دارد، در قدم اول پيام مس��تقيم 
بدهد و سپس گروه ها و كانال هاي مشترك داشته باشند. 
او وع��ده داده كه اين اتفاق ت��ا دهه فجر يا حداكثر تا پايان 
سال محقق مي شود. در اين خصوص مرادي گفت: »اين 
طرح بيان شده و ما در حال بررسي يكسري موارد هستيم. 
نگران تجربه كاربري هستيم چون اگر مشكلي پيش بيايد 
ممكن است از چشم پلتفرم ديده شود. براي ما مهم است 
كه براي كاربران تجربه خوبي رقم بخورد.« او در پاس��خ به 
سوالي مبني بر اينكه چه زماني از نتيجه اين طرح رونمايي 
مي ش��ود، مي گويد: »زمان بندي اي از س��وي وزير اعالم 
شده اما تا از مناسب بودن تجربه كاربري مطمئن نشويم 
نمي توان گفت كه اين طرح به زمان بندي مي رسد.« محمد 
خوانساري، رييس سازمان فناوري اطالعات، اعالم كرده 
بود برقراري ارتباط ميان پيام رس��ان ها به صورت موازي از 
طريق سه تيم در حال پيگيري است. طبق گفته او، سازمان 
فناوري در حال كار كردن روي سرويسي است تا ارتباط 
)Interconnection( بين پيام رسان ها را فراهم كند، تا 
همانطور كه مثاًل مشتركان ايرانسل مي توانند با تلفن ثابت 
مخابرات تماس بگيرند، كاربران پيام رسان هاي مختلف 
امكان تبادل پيام با يكديگر را بيابند. هرچند هنوز كاربران 
پيام رس��ان هاي داخلي نيز از اختالل اينترنت گاليه مند 

هستند و آن را مخل برقراري ارتباط پايدار خود مي دانند 
اما شايد برقراري ارتباط ميان آنها موجب شود كاربران اين 

پيام رسان ها با يكديگر ساده تر در ارتباط باشند.
در عين حال زارع پور رشد 1۶ ميليوني كاربران ايتا در سه 
ماه را نتيج��ه حمايت هاي وزارت ارتباط��ات مي داند و به 
حمايت همه جانبه از 4 پيام رس��ان بومي تأكيد دارد. وزير 
ارتباطات به تازگي اعالم كرد پيام رس��ان ايتا طي سه ماه 
اخير از س��ه ميليون كاربر فعال، به 19 ميليون كاربر فعال 
رسيده اس��ت؛ دس��تاوردي كه به اعتقاد زارع پور، نتيجه 
حمايت هاي وزارت ارتباطات بوده. البته جنس اين قبيل 
حمايت ها هنوز به طور دقيق مشخص نشده است و به نظر 
مي رسد فيلترينگ واتس اپ و اينستاگرام نيز در اين افزايش 
كاربر بي تأثير نبوده است تا منجر به رشد تعداد كاربران فعال 
ماهانه پيام رسان هاي بومي در اين مدت كم شود. عيسي 
زارع پور، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، در گفت وگو 
با فارس، در مورد افزايش پهناي باند پيام رسان ايتا گفت: 
»اينكه پيام رسان ايتا توانست از سه ميليون كاربر فعال در 
طي س��ه ماه اخير به 19 ميليون كاربر فعال برسد، نتيجه 
حمايت هاي ما بوده است و ان شاءاهلل اين حمايت ها ادامه 
خواهند داشت. هر چقدر كه پيام رسان هاي داخلي كه به 
مردم خدمت مي كنند و مردم ميليوني به آنها اقبال كرده اند، 
به زيرس��اخت اعم از تجهيزات، پهناي باند و حمايت هاي 
مادي و معنوي نياز داشته باشند، ما در خدمتشان هستيم 
و اين مسيري است كه آن را دنبال مي كنيم.« توجه به اين 
نكته نيز ضروري است كه زارع پور 19 آذر اعالم كرد ايتا به 
15.۲ ميليون كاربر فعال ماهانه دست يافته است و حال در 
عرض يك ماه و نيم، اي��ن رقم - آن طور كه وزير ارتباطات 
مي گويد - نزديك به ۲5 درصد رشد داشته و به 19 ميليون 

رسيده است. درواقع به نظر مي رسد ايتا در طول يك سال 
گذشته سه ميليون كاربر فعال ماهانه داشته و حاال در عرض 
سه ماه، اين رقم شش برابر شده است؛ آن هم درست در زماني 
كه واتس اپ و اينستاگرام فيلتر شده اند و اختالل سراسري 

در اينترنت مشاهده مي شود. 

    حمايت از 4 پيام رسان در دستور كار 
وزارت ارتباطات

وزير ارتباطات در بخش ديگري از سخنان خود به سازوكار 
و شرايط حمايت از پيام رسان هاي داخلي اشاره كرد و گفت: 
»ما يك سري ش��رايط و ضوابطي داريم كه تعداد كاربران 
پيام رس��ان ها از يك حدي كه بيشتر شود، از آنها حمايت 
و تمام زيرساخت هاي موردنيازشان را تأمين مي كنيم.« 
به گفته وي، اكن��ون وزارت ارتباطات تمام توان خودش را 
به كار مي گيرد تا از چهار پيام رسان ايتا، بله، سروش پالس 
و روبيكا كه به مردم خدمت رساني مي كنند و تعداد كاربر 
باالي سه الي چهار ميليون نفر در روز دارند، حمايت كند: 
»هر چقدر هم الزم باشد ما حمايت هاي خودمان را در اين 
مسير ارتقا مي دهيم.« درنهايت احتماالً طي روزهاي آينده، 
وزارت ارتباطات از پروژه اي رونمايي خواهد كرد كه در آن 
بتوان از هر يك از اين پيام رسان ها، به پيام رسان ديگري پيام 
فرستاد يا حتي تماس برقرار كرد. اين پروژه »يكپارچه سازي 
تبادل پيام بين پيام رسان ها« نام دارد، قرار بود در دهه فجر 
رونمايي شود و هنوز تاريخ دقيق رونمايي از آن اعالم نشده 
است. البته برخي پيام رسان ها مانند آي گپ از اين موضوع 
حمايت نكردند و به نظر مي رسد دليل اينكه نامشان در بين 
پيام رسان هاي تحت حمايت وزارت ارتباطات نيست، به 

همين موضوع برگردد.

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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تعادل | فرشته فريادرس| 
»نامه ش��وراي رقابت به بورس خبرساز شد.« شوراي 
رقابت كه مخالف سرس��خت عرضه خودرو در بورس 
كاال است، در نامه اي به رييس سازمان بورس، عرضه 
خودرو در بازار سرمايه را غيرقانوني اعالم كرده است. 
اين شورا درحالي كليه محصوالت دو خودروساز بزرگ 
)جز هايما و تارا( را انحصاري دانسته و اعالم كرده كه 
بايد خودروهاي »شاهين، دنا و پژو ۲۰۷« از بورس كاال 
خارج شوند كه وزير صمت تصريح كرده نامه شوراي 
رقابت را رويت نكرده و وزير اقتصاد هم توپ را به زمين 
ش��وراي عالي بورس انداخته و گفته: »مجوز عرضه 
خودرو در بورس كاال از س��وي اين شورا گرفته شده و 
تصميم با اين نهاد است.« نكته جالبتر ماجرا اما اظهارات 
متفاوت اعضاي شوراي رقابت است؛ طغياني عضو ناظر 
مجلس بر شورا مي گويد: آنچه اعالم شده، نظر شخصي 
رييس شورا است؛ اما ايزدخواه ديگر عضو ناظر، تصميم 
شوراي رقابت را قانوني مي داند و مي گويد كه شوراي 
عالي بورس قانونگذار نيست و نمي تواند فراتر از قانون 
مجلس عمل كند. اينكه چنين نامه اي بدون موافقت 
همه اعضاي اين شورا منتشر شده وشرايط بازار سرمايه 
و بازار خودرو را به چالش كشيده، خود محل سوال است 
و اين سوال مطرح مي شود كه نهاد تصميم گير براي 

عرضه خودرو در بورس كاال درنهايت كيست؟

   نامه خبرساز شوراي رقابت به بورس
رييس ش��وراي رقابت در يك نام��ه جنجالي، عرضه 
خودرو در بورس كاال به جز خودروهاي هايما و تارا را 
غيرقانوني اعالم و تاكيد كرد كه عرضه خودرو بايد طبق 
روال قبلي صورت گيرد. سيد محمدرضا سيد نوراني 
رييس ش��ورا و مركز ملي رقابت در نامه اي به مجيد 
عشقي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعالم 
اينكه عرضه خ��ودرو در بورس كاال به جز خودروهاي 
هايما و تارا، مجاز نيست تاكيد كرد كه عرضه خودرو 

بايد بر اساس روال قبل صورت گيرد.
در نامه نوراني كه دوم بهمن ماه صادر شده، آمده است: 
پيرو عرضه برخي خودروها در ب��ورس كاال به اطالع 
مي رساند مدت مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي 
عالي هماهنگ��ي اقتصادي م��ورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ در 
خصوص تنظيم بازار خودرو يكسال بوده است. بديهي 
است با انقضاي اين مدت مصوبات قبلي شوراي رقابت 
در اين زمينه ب��ه خودي خود مبناي عمل بوده و بايد 
اجرايي مي شده است. بر اين اساس مطابق مصوبات 
۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸؛ بازار خودروهاي انحصاري 
شامل كليه خودروهاي سواري دو شركت ايران خودرو 
و سايپا به جز دو خودروي »هايما و تارا« است و عرضه 
آنها بايد طبق روال پيشين و مطابق با مصوبات ۴۱۴ 
و ۴۲۰ صورت گيرد قيمت اي��ن خودروها نيز بايد بر 
  Price Cap اساس مصوبات ۱۴۸، ۴۴۲ طبق فرمول
محاس��به گردد فلذا عرضه خودروه��اي خانواده دنا، 
پژو ۲۰۷ و شاهين در بورس كاال مجاز نيست. شايان 
ذكر است شوراي رقابت با تشكيل كارگروه تخصصي 
خودرو موضوع بازبيني دستورالعمل هاي بازار خودرو 
را در دس��تور كار قرار داده است و در صورت تصويب 
مصوبه جديد در اين زمينه جهت اجرا ابالغ خواهد شد.

    واكنش دو وزير به نامه شورا 
به دنبال اي��ن موضوع، س��يدرضا فاطمي امين وزير 
صمت تصريح كرده كه نامه ش��وراي رقابت به دست 

وزارت صمت نرسيده است؛ اين درحالي است كه ادامه 
روند عرضه خودروها در بورس كاال بسته به نظر خود 
خودروسازان و س��ازمان بورس است و وزارت صمت 

دخالتي در اين موضوع نخواهد داشت.
خاندوزي، وزير اقتصاد هم در واكنش به نامه شوراي 
رقابت و در خصوص عرضه خودرو در بورس كاال عنوان 
ك��رده كه مجوز عرضه خودرو در بورس كاال توس��ط 
شوراي عالي بورس داده است. نامه شوراي  رقابت در 
شوراي عالي بورس مطرح و در اين زمينه تصميم گيري 
خواهد شد. همچنين با شوراي رقابت هم صحبت شده 

تا تعارض تصميمات ايجاد نشود.
در همين حال، امير مهدي صباي��ي مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس گفته است: عرضه خودرو در 
بورس كاال يكي از مصوبات شوراي عالي بورس است و 
بورس كاال موظف است تا در چارچوب اين مصوبه رفتار 
كند. لذا ضمن احترام به جايگاه شوراي رقابت، بورس 

كاال تابع مصوبات شوراي عالي بورس است.
اين مقام بورسي با بيان اينكه اين اولين بار نيست كه 
در خصوص عرضه يك محصول يا تعيين قيمت پايه 
آن بين ش��وراي رقابت و بورس اخت��الف نظر وجود 
دارد؛ بنابراين در اين م��ورد )عرضه خودرو در بورس 
كاال( كمافي السابق با رويكرد حمايت قاطع از حقوق 
سرمايه گذاران، به طريق اولي تابع قوانين و مصوبات 
ش��وراي عالي بورس هس��تيم. بنابراعالم او، هر گونه 
مالحظه اي در خصوص عرضه خودرو در بورس كاال 
صرفا و صرفا در شوراي عالي بورس قابل بررسي است.

    اختالف نظر اعضا شورا با رييس!
اين نامه درحالي منتشر شده كه به نظر مي رسد، ميان 
همه اعضاي شوراي رقابت در خصوص آن اشتراك نظر 
وجود ندارد. چراكه عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت 
در گفت وگويي تاكيد كرده كه ش��وراي رقابت درباره 
عرضه خودرو در بورس كاال مصوبه اي نداشته و آنچه 

اعالم شده، نظر رييس اين شورا است. مهدي طغياني 
به »خبرگزاري تسنيم« گفته اس��ت: شوراي رقابت 
مي تواند در مورد كيفيت عرضه يا اصالح قيمت گذاري 
پايه نظر دهد اما اين شورا نمي تواند درباره اينكه خودرو 
در بورس كاال عرضه شود يا نه، اعالم نظر كند چرا كه 
اساس��ا اين موضوع در حوزه اختيارات شوراي رقابت 
نيست. طغياني تاكيد كرده كه تصميم گيري درباره 
نحوه هزينه كرد منابع حاصل از اين مابه التفاوت نياز 
به مصوبه مجلس دارد كه مي تواند در اليحه بودجه يا 
در قالب طرحي مجزا از سوي نمايندگان تعيين تكليف 
ش��ود اما تا آن زمان براي عرضه خودرو در بورس كاال 
منعي وجود ندارد. او معتقد است كه عرضه خودرو در 
بورس كاال مثبت بوده و بهتر از مدل قرعه كشي است؛ 
چراكه داراي س��اختاري شفاف، استاندارد و مناسب 
است اما بحث بر سر اختصاص مابه التفاوت قيمت است 

كه بايد حل شود.
ام��ا روح اهلل ايزدخ��واه ديگر عضو ناظ��ر مجلس در 
شوراي رقابت برخالف طغياني معتقد است كه نامه 
ش��وراي رقابت قانوني است و ش��وراي عالي بورس 
نمي توان��د فراتر از قانون عمل كند. به گفته او، طبق 
قانون اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ شوراي رقابت 
موظف است درباره كاالهاي انحصاري دستورالعمل 
تعيين يا تنظيم قيمت ارايه دهد خودرو هم در زمره 
كاالهاي انحصاري اس��ت. ايزدخواه در توضيحاتش 
به »خبرگزاري مهر« گفته: از س��ال گذشته شوراي 
هماهنگي س��ران قوا مصوب كردند كه تا يكس��ال 
شوراي رقابت دخالتي در تنظيم قيمت انجام ندهد؛ 
اين مهلت تمام شد و تمديد نش��د بنابراين شوراي 
رقابت همچنان در مورد خودروهاي انحصاري بايد 
دس��تورالعمل تنظيم قيمت ارايه دهد. خودروهاي 
»س��ي كي دي« از اين قاعده مستثني هستند؛ زيرا 
خودروي انحصاري محسوب نمي ش��وند؛ بنابراين 
خودروهاي »هايما و تارا« معاف شدند. او همچنين 

با بيان اينكه مجلس پيگير تغيير شيوه عرضه خودرو 
در بورس است، عنوان كرده: اگر قصد حذف شوراي 
رقابت را داريم بايد قانون مجلس را تغيير دهيم.  اما 
اينكه چطور يك نامه بدون موافقت همه اعضاي اين 
شورا منتشر شده و شرايط بازار سرمايه و بازار خودرو 

را به چالش كشيده، خود محل سوال است.

    بورس كاال ميزبان چه خودروهايي است؟
با اين حال، تا امروز ۱۴۶ خودرو در رنگ ها و مدل هاي 
مختلف وارد بورس كاال شده و قرار است سه خودروي 
هايم��ا محصول ايران خودرو، الم��اري ايما محصول 
آرين پارس موتور و خودروي T۵ اتوماتيك محصول 
فرداموتور در ادامه عرضه ها امروز در بورس كاال عرضه 
شوند. بر اساس اعالم بورس كاال ايران خودرو ۲۰۰۰ 
دس��تگاه هايما S۷ را روز سه شنبه ۴ بهمن با قيمت 
پايه ۷۴۳ ميليون تومان در بورس كاال عرضه خواهد 
كرد. زمان تحويل اين خودروها ۲۰ ارديبهشت سال 
آينده است و ۵۰ درصد قيمت محصول نيز به عنوان 
پيش پرداخت تعيين شده است. شركت آرين پارس 
موتور نيز ۱۵۰ دستگاه الماري ايما خاكستري، ۲۰۰ 
دستگاه الماري ايما مش��كي و ۲۰۰ دستگاه الماري 
ايما سفيد را روز سه شنبه روي تابلوي معامالت بورس 

كاال خواهد برد.
قيمت پايه اين خودروها ۹۸۱ ميليون تومان تعيين 
شده و تاريخ تحويل آن ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ است. در 
همين حال پيش پرداخت الزم براي ش��ركت در اين 
عرضه ۵۰ درصد خواهد بود. شركت فرداموتور هم ۲۰۰ 
دستگاه خودروي T۵ اتوماتيك سفيد و ۳۰۰ دستگاه 
خودروي T۵ اتوماتيك مش��كي را با قيمت پايه يك 
ميليارد و ۱۷۴ميليون تومان در سه شنبه ۴ بهمن به 
بورس كاال خواهد آورد. تاريخ تحويل اين خودروها ۲۰ 
ارديبهشت ۱۴۰۲ خواهد بود و پيش پرداخت آن ۵۰ 

درصد تعيين شده است.

اخبار
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سايه سنگين رانت بر واردات 
كاالهاي اساسي

 تصمي��م اطالع رس��اني كرده كه از نظر سياس��ي 
در طي��ف اصولگرا ق��رار دارد و قراب��ت نزديكي با 
ايده ه��اي رييس جمهوري دارد. اگ��ر امثال من و 
چهره هاي منتقد دولت يك چنين نامه اي را منتشر 
مي كردند، بدون ترديد متهم به ديدگاه هاي سياسي 
و سياه نمايي مي شديم، اما انتشار اين نامه توسط 
احمد توكلي نشان مي دهد،  آش عدم شفافيت در 
حوزه اقتصاد به اندازه اي شور شده كه حتي صداي 

زعماي جناح راست را نيز بلند كرده است.
۲( خبر تلخ بعدي، تصميمي اس��ت كه در اليحه 
بودجه براي صادرات نفت توسط اشخاصي معرفي 
شده توسط دستگاه هاي دولتي در نظر گرفته شده 
اس��ت. اين تصميم با توجه به تجربيات كش��ور در 
ظهور بابك زنجاني ها و رعيت ها و... جاي پرس��ش 
فراواني دارد. هنوز كه هنوز اس��ت بدهي ۳ميليون 
يورويي بابك زنجاني وصول نشده و اين شخص در 
زندان است )البته تا جايي كه ما خبر داريم( وقتي 
يك چنين تجربه اي پيش روي مسووالن است، بايد 
ديد چرا باز هم در اليحه بودجه، تالش شده فضايي 
براي فروش نفت براي اشخاص فراهم شود. معتقدم 
مجلس يازدهم با اين تبصره مخالفت خواهد كرد و 
چنانچه اين تصميم اجرايي ش��ود، بايد پاسخ داده 
شود چه افراد يا جرياني از اين تبصره سود مي برند؟ 
اساس��ا مگر فروش ش��فاف نفت چه بدي دارد كه 
عده اي به دنبال بردن اين فرايند به تاريكخانه هاي 
مبهم هس��تند. ايران براي پيشرفت و قرار گرفتن 
در مسير رشد اقتصادي به شفافيت، قانون گرايي، 
شايسته ساالري و البته تعامل سازنده با جهان نياز 
دارد. هر تصميمي كه اي��ن بايدها را مختل كند و 
زمينه رانت ويژه خواري را فراهم كند به نفع كاسبان 

تحريم و سوداگران و به ضرر مردم است.

خودرويي ها در بورس
 در حال حاضر اين دو خودروساز در شرايط بحران 
به سر مي برند و براي خروج از بحران نيازمند هستند 
كه عرضه خودروها در بورس كاال تداوم داشته باشد. 
عرضه خودرو در بورس كاال باعث شده قسمت اعظم 
مابه التفاوت بين قيمت مصوب و بازار به جاي جيب 
دالل به حساب كارخانه رود چنانچه در صورت هاي 
مالي به خصوص در ايران خودرو اثرات خود را نشان 
داده اس��ت. افزايش عرضه خودروها در بورس كاال 
و نيز روي كار آم��دن خودروهاي پرتيراژ مي تواند 
تأثير بگذارد بر قيمت بازار و روند آن را كاهشي كند، 
همچنين اين دو خودروساز از افزايش قيمتي كه از 
قيمت مصوب تا قيمت عرضه در بورس كاال است؛ 
منتفع مي شوند و مي توانند در پي آن صورت هاي 

مالي خود را اصالح كنند.

اولتيماتوم سازمان حمايت
به خودروسازان

رييس سازمان حمايت گفت: خودروسازان بايد تعهدات 
معوق خود بابت فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ و پيش 
از آن را ت��ا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ تحوي��ل دهند. به گزارش 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
حس��ين فرهيدزاده ، اظهار كرد: در راستاي حمايت از 
حقوق مصرف كننده به معوقات شركت هاي خودروساز 
ورود كرده ايم و جلساتي نيز با معاونت صنايع حمل و نقل 
وزارت صمت در اين خصوص برگزار ش��د. معاون وزير 
صمت ادامه داد: خودروسازان بايد تعهدات معوق خود 
بابت فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ و پيش از آن را تا ۱۵ 

بهمن ۱۴۰۱ تحويل دهند.

واردات آيفون ۱۴
تعيين تكليف نشده 

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي گفت: واردات 
آيفون ۱۴ هنوز تعيين تكليف نش��ده است و تا به اين 
لحظه واردات تجاري نداش��ته ايم؛ همچنين فروش 
گوشي هاي مسافري قانوني نيست. محمدرضا رمضان 
در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعيت رجيستري 
گوشي هاي آيفون ۱۴، اظهار كرد: هنوز واردات رسمي 
و امكان رجيستر كردن گوشي هاي آيفون ۱۴ تعيين 
تكليف نش��ده اس��ت و تا به اين لحظه ثبت سفارش 
و واردات تجاري و رس��مي اين گوش��ي را نداشته ايم. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم صوتي و تصويري 
و موبايل ته��ران در مورد فروش آيف��ون ۱۴ در برخي 
از فروش��گاه ها، تصريح كرد: گوشي هايي كه در بازار به 
فروش مي رسد مربوط به واردات مسافري مي شود كه 
البته تعداد آنها نيز محدود است. البته بايد اشاره كنم 
كه فروش گوشي هاي مسافري قانوني نيست زيرا حق 
گمركي پرداخت نكرده اند. وي ادامه داد: اگرچه مرسوم 
است كه گوشي هاي مسافري بين يك تا دو ماه تا زمان 
ثبت قانوني فعال باش��ند و بعد قطع شوند اما تاكنون 
آيفون ۱۴ هايي كه به صورت مس��افري وارد ش��ده اند 
قطع نشده اند و فعال هستند زيرا دولت قصد وارد كردن 
زيان به افراد را ندارد و به دنبال راهكاري جهت رجيستر 
كردن موبايل هاي آيفون ۱۴ است. رمضان همچنين در 
مورد وضعيت بازار موبايل نيز تصريح كرد: بازار موبايل 
به صورت روزانه فعال است و كاالها احتكار نمي شوند 
زيرا به صورت مستقيم به قيمت ارز وابسته است و ثبت 
سفارش هاي واردات نيز از يكي دو ماه قبل انجام مي شود 
بنابراين به محض ورود كاال به بازار بايد به فروش برسد 
تا ثبت سفارش هاي بعدي انجام شوند. وي با بيان اينكه 
مصرف ماهيانه موبايل در كش��ور ماهانه بيش از يك 
ميليون دستگاه است، افزود: با توجه به افزايش نرخ ارز 
در بازار آزاد، قيمت موبايل چندان از اين افزايش متأثر 

نشده و به صورت ميانگين ۱۰ درصد گران شده است.

مديركلراهداريوحملونقلجادهاي
استانمركزي:

رتبه برتر اداره كل
راهداري استان مركزي

در بين دستگاه هاي عملياتي
صفدري ، مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
مركزي گفت: در سال گذش��ته با اقدامات انجام شده و 
با پيگيري هاي صورت گرفته اداره كل راهداري اس��تان 
مركزي در رتبه بندي س��ازمان حائز رتب��ه  برتر، در بين 
دستگاه هاي عملياتي در زمينه هاي مختلف شد. مهرداد 
جهاني در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در ۸ ماهه س��ال 
جاري در سطح استان مركزي بيش از ۱۳ ميليون تن كاال 
جابه جا شده است. وي با بيان اينكه عمده ترين كاالها از 
شهرستان هاي اراك و ساوه و دليجان به اصفهان، تهران 
و خوزستان ارسال شده افزود: در اين راستا بيش از ۸ هزار 
بارنامه صادر شده است. جهاني اضافه كرد: با توجه به اينكه 
يكي از وظايف ما جابه جايي كاالهاي اساسي از بندر امام 
است در اين رابطه اس��تان مركزي رتبه نهم كشوري را 
داراست و روزانه ۱۲۳ دستگاه از استان اعزام شده است. 
وي خاطرنشان كرد: اين ميزان جابه جايي از لحاظ تناژ 
۲ درصد و از لحاظ بارنامه ۶ درصد افزايش داشته است. 
جهاني در خصوص بندر خشك ادامه داد: استان مركزي 
يكي از اعضاي كميسيون بندر خشك و بنادر لجستيكي 
اس��ت و در اين رابطه در كنار فرودگاه و راه آهن و ...ايفاي 
نقش مي كند. وي گفت: راهداري استان مركزي از لحاظ 
روكش راه ها، شناس��ايي ابني��ه و همچنين جابه جايي 
كاالهاي اساسي در رتبه اول قرار دارد. مديركل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اس��تان مركزي بيان كرد: بخش 
راه هاي روستايي طي سه سال گذشته بر اساس برنامه ها 
به راهداري ها محول شده و در اين مدت با اقدامات انجام 
ش��ده، ۱۰ درصد وضعيت راه ها ارتق��ا يافت، ۹۳ درصد 
راه هاي باالي ۲۰ خانوار روستايي به طول ۱۰۰ كيلومتر 
آسفالت شده است. وي افزود: در راستاي هوشمندسازي 
جاده ها ۳۲ دستگاه دوربين ثبت تخلف نصب شده، ۱۴ 
دستگاه نيز در حال نصب و ۵ دستگاه نيز در حال جانمايي 
است؛ در كل ۷۲ دستگاه تاكنون نصب شده است. جهاني 
ادامه داد: با توجه به اينكه استان مركزي از لحاظ بيشترين 
برخورداري س��طح جاده ها در رتبه سوم و از لحاظ طول 
راه ها در رتبه اول است، از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۲ 
كيلومتر به روشنايي جاده هاي استان اضافه شد. وي اضافه 
كرد: در راستاي باال بردن ايمني جاده اقدامات مناسبي 
انجام ش��ده اس��ت، تاكنون براي رفع نقاط حادثه خيز، 
شانه سازي جاده، ترانشه بندي و ايمن سازي جاده و... بالغ بر 

۲۰۰ ميليارد اعتبار اختصاص داده شده است. 

پيش بيني سوخت اضطراري 
و تامين و توزيع مطلوب نفت 
سفيد وگاز مايع نقاط فاقد گاز

در چهارمحال و بختياري
ساسان تيموري مدير منطقه چهارمحال و بختياري 
اظهار كرد: نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز خانوارهاي 
ساكن در مناطق فاقد گاز طبيعي تأمين وتوزيع شده 
اس��ت .به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمح��ال و بختياري، 
ساسان تيموري با بيان خبر فوق، اظهار نمود: در سال 
جاري با تدابير در نظر گرفته شده، قبل از تشديد سرما 
با اقداماتي به موقع، سوخت مورد نياز خانوارهاي واجد 
شرايط ساكن در نقاط فاقد گاز طبيعي ارسال گرديد و 
توسط فروشندگي هاي نفت سفيد و گاز مايع در اختيار 
سهميه بگيران قرار گرفت.مدير منطقه چهارمحال و 
بختياري با اشاره به توزيع حدود ۹ ميليون ليتر نفت 
سفيد و ۱۴ ميليون و ۴۰۴ هزار و ۶۷۰ كيلوگرم گاز مايع 
از ابتداي سال جاري تاكنون در سطح استان، عنوان 
كرد: برنامه ريزي هاي الزم جهت تداوم تأمين سوخت 
نقاط فاقد گاز طبيعي تا پايان سال انجام گرديده است 
و سوخت رس��اني به نحو مطلوبي بدون وقفه با وجود 

شرايط جوي نامساعد زمستاني ادامه دارد.

احداث بيمارستان تخصصي 
و فوق تخصصي در شهرستان 
كوهرنگ استان چهارمحال 

وبختياري ضروري است
به گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي اسالمي استان 
چهارمحال و بختياري، جعفر عس��گري حس��نوند 
نماينده شهرستان كوهرنگ در شوراي اسالمي استان و 
عضو شوراي عالي استان ها در جلسه نشست با استاندار 
خاطرنش��ان كرد: شهرس��تان كوهرنگ سردترين 
شهرستان در كشور مي باشد و ميزان بارش برف و باران 
در اين شهرستان باالست و توريست پذير مي باشد لذا 
مي طلبد اصالح راه هاي كوهس��تاني اين شهرستان 
جهت تس��ريع در تردد ها در دس��تور كار قرار گيرد. 
وي افزود: پ��روژه تونل چري و حوني در بخش بازفت 
زمان بر ش��ده و الزم است جهت كاهش بار ترافيكي و 
تسهيل در رفت و آمدها، در تكميل اين پروژه ها تسريع 
گردد.عسگري حسنوند گفت: شهرستان كوهرنگ در 
زمينه امكانات بهداشتي و درماني بسيار ضعيف است 
و الزم است با توجه به پراكندگي و بعد مسافت مردم 
اين شهرستان به مركز استان بيمارستان تخصصي و 
فوق تخصصي در اين شهرس��تان احداث گردد. وي 
افزود: درمانگاه درمان بستر بخش بازفت سال هاست 
بصورت منفعل رها گرديده و با وجود اينكه اتاق براي 
آزمايشگاه، س��ونوگرافي و ... وجود دارد ولي هميشه 
درب اتاق هاي اين مركز بس��ته و فاقد نيروي انساني 
مي باشد.وي يادآور شد: روس��اي ادارات شهرستاني 
از ظرفيت ش��وراها در س��طح شهرستان جهت حل 
معضالت مردمي اس��تفاده نمايند. همچنين حضور 
شوراها در بازديدهاي ميداني مديران استاني و كشوري 
از مناطق و پروژه هاي شهرستان ها بسيار راهگشاست 
چراكه شوراهاي اسالمي افرادي مطلع و آگاه به مسائل 

حوزه هاي مختلف مي باشند.

نهادتصميمگيربرايعرضهخودرودربورسكاالچهكسياست؟

نامه جنجالي شورا

رييسسازمانملياستاندارداعالمكرد

تردد ۲،۹ ميليون خودروي فرسوده در تهران
رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه در كشور 
ح��دود ۲۷ يا ۲۸ ميليون خودروي س��واري، تجاري 
سنگين و نيمه س��نگين تردد مي كنند كه بخشي از 
آنها احتراق كاملي ندارند و حتي با استفاده از سوخت 
استاندارد آلودگي ايجاد مي كنند، گفت: فقط در تهران 
دو ميليون و ۹۰۰ هزار خودروي فرسوده در سطح شهر 

تهران تردد مي كنند.
به گزارش ايسنا، مهدي اسالم پناه در برنامه تلويزيوني 
با بيان اينك��ه بيش از ۹۵ درصد از تكاليف س��ازمان 
ملي استاندارد ايران در قانون هواي پاك در يك سال 
گذشته اجرايي ش��ده، گفت: از بابت عقب ماندگي در 
انجام تكاليف قانون هواي پاك در سنوات گذشته كه ما 
را به شرايط امروز دچار كرده است از مردم عذرخواهي 
مي كنم. قانون هواي پاك چهار تكليف اساسي براي 
سازمان به صراحت مشخص كرده كه عمدتًا در رابطه 

با استانداردنويسي و استانداردسازي است.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به مصوبات 
آخرين جلسه شوراي عالي استاندارد در خصوص هواي 
پاك، گفت: با اجراي مصوبات تا پايان سال، سازمان ملي 
استاندارد ايران ۱۰۰ درصد از تكاليف خود را در موضوع 

قانون هواي پاك اجرا مي كند.
اسالم پناه، عوامل آلودگي هوا را منابع متحرك، منابع 
غيرمتحرك، سوخت، ناوگان فرسوده و نرفتن به سمت 
نوسازي  و قسمتي را مربوط به خودروهاي در حال تردد 
دانست و گفت: در كشور حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليون انواع 
خودرو يا موتور تردد مي كنند كه بخشي از آنها احتراق 
كاملي ندارند و حتي با اس��تفاده از سوخت استاندارد 

آلودگي ايجاد مي كند.
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد با بيان اينكه عوامل 
مختلفي از آلودگي هوا وجود دارد كه رفع آن نيازمند 
تصميمات چند وجهي است، افزود: تالش مي كنيم 
در اولين جلسه شوراي عالي استاندارد، استاندارد گاز 

طبيعي، نفت گاز و نفت ك��وره را كه تاكنون اجباري 
نبوده، تصويب ش��ود تا بر آن نظارت شود. همچنين 
در اجالسيه اخير ش��وراي عالي، استاندارد تجهيز و 
كاليبراس��يون مراكز معاينه فني خودرو، نفت كوره 
و بخش��ي از قانون هواي پاك به تصويب رسيد كه در 
اين راستا با برخي مخالفت ها نيز مواجه شد. برخي از 
موارد قانون هواي پاك نياز به ابالغ آيين نامه داش��ت 

كه تاكنون محقق نشده بود.
اس��الم پناه در ادامه درباره وضعيت استاندارد بنزين، 
گفت: نمونه برداري ها از سوخت قباًل به صورت فصلي 
بود، اما امروزه براي اولين بار نمونه برداري در پااليشگاه 
اتفاق مي افت��د كه به صورت ماهان��ه انجام مي گيرد. 
آخرين نمونه برداري در تهران آذر ماه انجام ش��د. در 
سطح شهر تهران بنزين يورو ۴ عرضه مي شود، اما در 
شهرستان هاي تهران و شهرهايي كه با فاصله از تهران 

قرار دارد وضعيت فرق مي كند. وي در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه آيا در حاشيه شهر تهران نيز بنزين يورو 
۴ عرضه مي شود، گفت: با اطمينان نمي توانم بگويم 
نمونه برداري شده، اما توزيع بنزين به عهده سازمان 
ملي استاندارد نيست. نظارت هم فقط در پااليشگاه به 
عهده استاندارد است و مابقي مربوط سازمان حفاظت 
محيط زيست است. البته از جايگاه ها هم نمونه برداري 
مي كنيم و نتايج نشان مي دهد در سطح شهر تهران 
بنزين يورو ۴ است، اما در پيرامون چنين تاييديه اي 
نمي دهم. تاكيد ما اين است دستگاه هاي مسوول تامين 
انرژي بنزين با اكتان مناس��ب توليد كنند با احتراق 
بهتر صورت گيرد. اگر حتي در كالن ش��هرهاي غير 
تهران مواردي مشاهده شود به مراجع قضايي گزارش 
مي شود. البته سازمان محيط زيست هم وظايف قانوني 
دارد كه احتماال عمل مي كند. درباره ساير كالن شهرها 

هم مي توان گفت در همه كالن شهرها بنزين يورو ۴ 
عرضه نمي شود. اما وزارت نفت بايد جواب اين تكليف 

قانوني را بدهد.
اسالم پناه ادامه داد: وزارت نفت بايد در موضوع سوخت 
با دقت تر و حساسيت بيشتر و جانب احتياط به سمت 
مردم عمل كند و به سمت استراتژي هاي جديد رود. 

بايد استراتژي خود در حوزه سوخت را تغيير دهيم.
رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه مقرر شد 
گازوئيل به جاي نفت كوره س��وزانده شود كه يعني 
نفت كوره با آلودگي ۳۵ هزار ppm با گازوئيل ۶۵۰۰ 
ppm جايگزين شد، گفت: بنابراين گوگرد كمتري 
به هوا وارد ش��د. اما همچنان گوگ��رد جزو باالترين 
آالينده هاي سطح شهر تهران نيست. علت هم فقط 
كيفيت پايين سوخت نيست، وسايل نقليه فرسوده 
نيز عامل مهمي است. فقط در تهران دو ميليون و ۹۰۰ 
هزار خودروي فرسوده تردد مي كنند كه اين خودروها 
حتي با بهترين س��وخت هم آلودگي ايجاد مي كنند. 
گازوئيل با ppm ۵۰ توليدي در برخي پااليشگاه ها 
هس��ت و در برخي زير ۵۰ تا ۱۰ هم هس��ت، اما اين 
گازوئيل ديگر ارزش سوختن ندارد و به سمت ناوگان 
هدايت مي شود، نه نيروگاه. اما اگر وارد ناوگان فرسوده 
ش��ود، هر چقدر كيفيت آن باال باشد آثار خروجي آن 
آلودگي خواه��د بود. اما ارزيابي ديگر دس��تگاه ها به 

عهده من نيست.
اين مقام مسوول با بيان اينكه بايد استراتژي را در حوزه 
سوخت تغيير دهيم، افزود: الزم است با رويكرد جديد 
در زمينه سوخت قدم برداريم تا ضمن رعايت حقوق 
شهروندي، سوختي منطبق با استانداردها در كشور 
توزيع شود. در راستاي اجراي تكاليف در قانون هواي 
 ppm ۷۰۰۰ پاك سوخت گازوئيل با ميزان آاليندگي
جايگزين نفت كوره با آلودگي ۳۵ هزار ppm  شد كه تا 

حدودي توانست شرايط را مساعدتر كند.
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خبرروز

پيشنهاد تعليق شاخص ها براي تعطيلي مدارس
وزير آموزش و پرورش گفت: اگر شاخص هاي جهاني كيفيت هوا را ببينيم كمتر از ۳۰۰ تعطيل نمي كنند اما در كشور ما اين ميزان 
عدد ۱۵۰ است همچنين براي باران و برف هم مدارس تعطيل مي شود، ارزش افزوده كار معلمان و دانش آموزان بسيار موثر است 
و هر زمان جان فرزندان به خطر افتد ما خود براي تعطيلي پيش قدم مي ش��ويم. يوسف نوري ادامه داد: مدارس هم كه در دوران 
كرونا بسته بودند و اعالم شد كه مي خواهد باز شود، القا كردند كه نبايد باز شود در صورتي كه خودشان مدارس را باز كرده بودند. 
او افزود: جامعه بايد در معرض آموزش و پرورش موثر باش��د، م��دارس براي تعطيلي در مناطق خاص و محدود در صورت وجود 
احتمال خطر براي دانش آموزان تعطيل شود. طي چند ماهي كه از بازگشايي مدارس مي گذرد تنها 4۰ روز مدارس باز بوده است.

رويداد

مديركل دفتر موزه ملي، تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
ضمن توضيح درباره اقدامات »كارگروه ملي گونه هاي 
مهاجم« گفت: آخرين موضوع مربوط به كاشت گونه 
مهاج��م »پالونيا« در اطراف »تاالب زري��وار« بود اما با 
اقدامات انجام شده از گسترش بيش از حد و آسيب زاي 
آن جلوگيري شد. محمد مدادي به ارايه تعريفي از حضور 
گونه هاي مهاجم و بيگانه در كش��ور پرداخت و اظهار 
كرد: گونه هاي مهاجم خارج از زيستگاه اصلي خود به 
زيستگاه هاي جديد به صورت تعمدي يا تصادفي معرفي 
مي شوند. در حقيقت در زيستگاه جديد فرصت هاي 
زيستي را از ساير گونه ها سلب مي كنند و آن فرصت ها را 
در اختيار جمعيت هاي خود قرار مي دهند. بدين ترتيب 
آس��يب هايي را به گونه هاي بومي منطقه و زيستگاه 
وارد مي كنند؛ به عبارتي جمعي��ت آنها را به مخاطره 
مي اندازند. او افزود: گونه هاي مهاجم و بيگانه در سطح 
دنيا جزو تهديدات اصلي براي تنوع زيستي محسوب 
مي ش��وند، در ايران نيز مخاطراتي را براي طبيعت و 
تنوع زيستي كشور دارند. آنها پس از سلب فرصت از 
ساير گونه ها، با پرداختن به تكثير و رشد افسارگسيخته 

جمعيت خود گونه هاي بومي را تهديد مي كنند.

   در ايران چه گونه هايي مهاجم هستند؟
مدادي به گونه هاي مهاجم موجود در كشور اشاره كرد و 
گفت: متاسفانه در حوزه هاي گياهي و جانوري - هم در 
محيط هاي خشكي، هم در محيط هاي آبي و تاالبي - با 
گونه هاي مهاجم مواجه هستيم. اين گونه ها به روش هاي 
مختلف حتي از خارج از كشور وارد شدند، رشد كردند 
و اكنون با تكثي��ر و افزايش جمعيت مخاطراتي را براي 
گونه هاي بومي طبيعت ايجاد كرده ان��د. او تاكيد كرد: 
گونه هاي مهاجم غالبا متعلق به زيس��تگاه هاي كشور 
نيستند و به صورت مصنوعي به زيستگاه تحميل شده اند. 
مديركل دفتر موزه ملي، تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 

درباره آخرين مواجهه با يكي از گونه هاي مهاجم گفت: 
آخرين موضوع مربوط به كاشت گونه مهاجم »پالونيا« 
در اطراف »ت��االب زري��وار« بود. اين گون��ه به صورت 
دست كاشت توسط نهادهايي كه در اطراف تاالب فعاليت 
دارند، كاشته شده بود. با توجه به خصوصياتي كه اين گونه 
مهاجم دارد، رشد و تكثير بسياري به سمت تاالب پيدا 
كرده بود اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده از توسعه، 

گسترش بيش از حد و آسيب زاي آن جلوگيري شد.

   تشكيل كارگروه ملي گونه هاي مهاجم
مدادي ضمن اشاره به اينكه ريشه كني گونه هاي مهاجم 
باتوجه به رفتار خاص آنها به سادگي از طبيعت امكان پذير 
نيست اظهار كرد: بدين جهت بايد اقدامات مديريتي براي 
جلوگيري از گسترش آنها در دس��توركار قرار گيرد. در 
همين راستا »كارگروه ملي گونه هاي مهاجم« پايه ريزي 
و اولين جلسه آن در ۱۳ دي ماه برگزار شد. او تاكيد كرد: 
گونه هاي بيگانه از كانال هاي مختلف قانوني و غيرقانوني 
وارد كشور مي شوند. بدين جهت كشت، تكثير، بهره برداري 
و بازار مصرف اينگونه ها بايد در مديريت شان مد نظر قرار 
گيرد.در اين زمينه دستگاه هاي مختلفي اثرگذار و داراي 
اختيار و مسووليت هستند. مديركل دفتر موزه ملي، تاريخ 
طبيعي و ذخاير ژنتيكي با اشاره به دستگاه هاي ذي ربط در 
اين كارگروه توضيح داد: از وزارت جهاد گرفته تا گمرك، 
شهرداري ها در حوزه هاي شهري، دهياري ها در حوزه هاي 
روس��تايي، س��ازمان حفاظت محيط زيست، شيالت و 
ساير بخش هايي كه به هر شكلي با مبادي ورودي كشور 
درارتباط هستند يا در موضوعات تكثير و پرورش گونه هاي 
مختلف گياهي و جانوري مسووليتي دارند در اين كارگروه 
همكاري مي كنند. او ضمن اشاره به اينكه مبارزه با گونه هاي 
مهاجم يك اقدام فرابخشي و فراسازماني است و اختيارات و 
مسووليت تنها به عهده يك دستگاه نمي تواند باشد، گفت: 
تمامي دستگاه ها مي توانند درگير موضوع گونه هاي مهاجم 

و بيگانه باشند. تنها بايد يك هماهنگي و هم افزايي با چندين 
اقدام و هدف بين دستگاه هاي مختلف شكل بگيرد.

   اقدامات الزم جهت مبارزه با
گونه هاي بيگانه

مديركل دفتر موزه ملي، تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
به اقدامات الزم براي مبارزه با گونه هاي مهاجم اش��اره 
كرد و گفت: ابتدا بايد به كنترل ورود گونه هاي بيگانه به 
كشور پرداخته شود. به عبارتي از ورود گونه هايي كه به 
ساير نقاط دنيا به عنوان گونه هاي مهاجم معرفي شدند، 
جلوگيري كنيم همچنين الزم است گونه هايي كه پيش از 
اين وارد كشور شدند و اكنون در زيستگاه هاي طبيعي مان 
حضور دارند را مورد پايش قرار دهيم. او افزود: يك برنامه 
مديريتي بايد ب��راي گونه هاي مهاجم و گونه هايي كه 
احتمال تبديل آنها به گونه هاي مهاجم در داخل كشور 
وجود دارد، تدوين ش��ود. الزم اس��ت با همكاري همه 
دس��تگاه ها اين برنامه ها اجرا شود تا بتوانيم گونه هاي 
مهاجم را حذف يا از توسعه آنها در كشور جلوگيري كنيم.

    دستگاه هاي ذي ربط همكاري مي كنند؟
مدادي در پايان با اشاره به همكاري دستگاه هاي ذي ربط 
در اين كارگروه گفت: خوشبختانه استقبال بسيار خوبي 
از جانب همه دستگاه هاي مدعو داراي مديريت صورت 
گرفت. در ابتداي امر دس��تورالعملي براي فعاليت اين 
كارگروه تهيه و ارسال كرديم كه پس از استقبال همه 
دستگاه ها اولين جلسه كارگروه تشكيل شد. در اولين 
جلسه برگزار شده تمامي دستگاه هاي ذي ربط متفق 
القول براي ضرورت تشكيل اين كارگروه و ادامه فعاليت 
آن تاكيد كردند همچنين ق��ول همكاري الزم را به ما 
داده اند. فكر مي كنم دورنماي خوبي را مي توانيم براي 
اين كارگروه ترسيم كنيم تا هرچه سريع تر براي مديريت 

گونه هاي مهاجم در كشور اقدامات الزم انجام شود.

نجاتجان»زريوار«ازحمله»پالونيا«
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 تبعات اخبار ضد و نقيض 
در خصوص بورس

۱- عمده  گروه هاي بزرگ بازار در حال حاضر ورود 
جديد ندارند. يعني در اين قيمت ها و با اين آرايش 
شاخص كل ورود پول جديد براي خريد سهام جديد 
بزرگ توصيه نمي شود. گروه هاي خودرويي و بانكي 
و حتي پااليش��ي ۳۰ - 2۰ درصد زير قيمت هاي 
فعلي در يكي دو ماه گذشته بايد خريد مي شدند 
و االن جذابيت قيمتي سهام بزرگ كاهش يافته 
اس��ت. اهميت اين داده هاي اطالعاتي با توجه به 
اتفاقاتي كه قرار است در خصوص عرضه خودرو در 

بورس شكل بگيرد هم قابل توجه است.
2- اما تيپ ه��اي مختلف س��رمايه گذار چگونه 
مي توانند مطالب��ات خود را در ي��ان بازار محقق 
كنند؟ به نظرم اگر سرمايه گذاري نياز به وجه نقد 
دارد، روزهاي آينده بهترين و امن ترين زمان براي 
كاهش اعتب��ارات و تامين نقدينگي مورد نيازش 
اس��ت. اين روند البته در خصوص افراد مختلف با 
ايده هاي متفاوت ممكن است فرق كند. چشم انداز 
بلندمدت يا كوتاه مدت داشتن در بازار ممكن است 

نسخه ها را دچار تغيير سازد.
۳- نظر ش��خصي م��ن )همان طور ك��ه پيش از 
اين هم عرض كردم( اين اس��ت كه شاخص يك 
ش��اخه  اصالحي ميانه پيش رو دارد ك��ه از اعداد 
ذكر شده روند اصالحي شروع خواهد شد و بعد از 
آن قوي ترين شاخص صعودي بعد از ريزش هاي 
۱۳۹۹ را در بازار شاهد خواهيم بود. اين ريزش ها 
بدون ترديد تبعاتي را ايجاد خواهد كرد، بنابراين 
سرمايه گذاران با درك شرايط تازه و با جمع آوري 
اطالعات حداكثري بايد در اين بازارحضور داشته 

باشند. 
4-  در خص��وص ب��ازار كريپتو هم باي��د در نظر 
داشت به زودي احتماال يك موج حركتي قوي در 
آلت كوين  ها اتفاق خواهد افتاد )حدودا به مدت دو 
ماه( و بيت كوين هم احتماال تا حوالي 28 هزار دالر 
رشد خواهد كرد و دوباره شاهد ريزش بيت كوين 

به حوالي ۱2 هزار الي ۱4 هزار دالر خواهيم بود.
بدون تردي��د مجموعه اين داده ه��اي اطالعاتي، 
احتماالتي ممكن هستند و يك متغير ممكن است، 
آنها را دچار تغيير و تحول سازند. بنابراين حاضران 
در بازار بايد تالش كنند داده هاي مستند را از مراجع 

مختلف كسب كرده و بعد در بازار حاضر شوند.

شرط  آرامش ارزي
 وقتي قيمت ساير كاالها افزايش پيدا مي كند، نرخ 
دالر ثابت باقي بماند. از اين رو دومين موضوعي كه 
مي تواند در اين مسير به بانك مركزي در مديريت 
بازار و كاهش قيمت ها كمك كند، بهبود وضعيت 
شاخص هاي كالن اقتصادي كشور است و وقتي در 
اين حوزه آرامش به وجود بيايد، قطعا قيمت ارز نيز 

از اين تغييرات مستثني نخواهد بود.

برگزاريآزمونجامعاستخداميهايآموزشوپرورش
سرپرس��ت معاونت نظ��ارت، ارزياب��ي و تضمين 
كيفيت دانش��گاه فرهنگيان جزيي��ات برگزاري 
آزمون صالحيت حرفه اي مهارت آموزان را اعالم 
كرد و گف��ت: اين آزمون در نيم��ه دوم بهمن ماه 
برگزار خواهد ش��د. ايوب ابراهيم��ي در اين باره 
اظهار ك��رد: آموزش و پرورش ب��ا وجود معلماني 
توانمند به كارآمدي مي رس��د. مهارت آموزان يا 
پذيرفته ش��دگان آزمون اس��تخدامي در پودمان 
يك، دوره ه��اي آموزش��ي را گذراندن��د كه تابع 
آزمون هايي بوده كه در پاي��ان دوره به عمل آمده 
است. او افزود: سه مولفه فرهنگي، تربيت حرفه اي 
يا موض��وع كارآموزي و آزمون صالحيت حرفه اي 
در اين دوره س��نجش مي ش��وند. مولفه فرهنگي 
نيز تابع آزمون هايي اس��ت كه در آزمون پيش رو 
سنجش خواهد ش��د. سرپرست معاونت نظارت، 
ارزيابي و تضمين كيفيت دانش��گاه فرهنگيان با 
بيان اينكه در ادامه كار يكي از مولفه هاي ديگر اين 
دوره كه آزمون صالحيت حرفه معلمي است برگزار 
مي شود گفت: آزمون صالحيت حرفه اي مبتني 
بر ماده واحده اي اس��ت كه ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي آن را در جلس��ه 8۳۳ به تصويب رسانده 
اس��ت. برمبناي اين ماده واحده، شرط اشتغال به 
كار در حرف��ه معلمي در مدارس اع��م از دولتي و 
غيردولتي گذران��دن آزمون صالحيت حرفه اي و 
اخذ گواهينامه مربوطه اس��ت لذا ضرورت دارد تا 
مهارت آموزان در اين دوره شركت كرده و از آزمون 
آن نيز به نحو شايس��ته و س��رافراز بيرون بيايند. 
ابراهيم��ي ادامه داد: آزم��ون صالحيت حرفه اي 
مش��تمل بر مواد و محتواهاي برنامه درسي است 
كه از پيش اعالم شده و در پرتال دانشگاه بارگذاري 

ش��ده و در دس��ترس اس��ت. چارچوب سنجش 
 آزمون صالحيت حرف��ه اي در قالب دفترچه هاي 
هفت گانه براي رشته هاي مختلف تعيين شده و 
براي هر رش��ته پنج محتوا لحاظ ش��ده كه برخي 
عمومي و برخي تخصصي هس��تند. او با اشاره به 
اينكه هر مولفه داراي امتياز خاصي است گفت: از 
۱۰۰۰ امتياز، براي مولفه »كارآموزي« 2۷۵ امتياز 
و براي مولفه »فرهنگي« ني��ز 2۷۵ امتياز درنظر 
گرفته ش��ده و امتياز باقي مانده مربوط به آزمون 
جامع است كه برمبناي س��واالت چهارگزينه اي 
كتبي و عملكردي طراحي شده است. سرپرست 
معاونت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه 
فرهنگيان افزود: مشموالن در هريك از مولفه هاي 
كارآموزي، فرهنگي و صالحيت حرفه اي بايد ۶۵ 
درصد نمره را كسب كنند. ابراهيمي درباره كساني 
كه مي توانند در اين آزمون ش��ركت كنند گفت: 
آزمون نيمه دوم بهمن ماه برگزار مي ش��ود. همه 
افرادي كه از آزمون اس��تخدامي سال ۱4۰۰ وارد 
دوره مهارت آموزي شده اند )ورودي هاي ۱4۰۱( 
مي توانند در اين دوره شركت كنند؛ باتوجه به اينكه 
بايد حدنصاب هاي الزم را در مولفه هاي كارآموزي و 

فرهنگي كسب كرده باشند.

برگزاريكنگرهزنانتاثيرگذاردرسكوتخبري

بازيباكلماتبرايماسوديندارد
به نام ما به كام ديگران

روز جمعه گذشته ناگهان خبر برگزاري 
كنگره زنان تاثيرگ��ذار در حالي در صدر 
اخبار قرار گرفت كه قبل از آن هيچ خبري 
براي برگزاري اين كنگره منتشر نشده بود، در واقع نه 
فراخواني داده شد و نه هيچ كدام از زنان اين سرزمين از 
برگزاري چنين كنگره اي با خبر شدند، مهمان ها آمدند 
و رفتند، جايزه هايي هم داده شد كه به مبلغ امروز ارز 
ميزان قابل توجهي است و در اين شرايط كه وضعيت 
معيشتي و اقتصادي مردم به طرز چشمگيري با مشكل 
مواجه اس��ت، بس��ياري از افراد با انتقاد از اين مساله 
مس��ائلي را در اين مورد بيان كردن��د. زناني كه به اين 
كنگره دعوت شده بودند، با چه عياري سنجيده شده 
بودند، اصال براي شركت در اين كنگره بايد چه كاري 
انجام م��ي دادي تا به عنوان زن تاثيرگذار به آن دعوت 
ش��وي. چرا اين كنگره مملو از مهمانان خارجي بود از 
زنان اين سرزمين آنهايي كه پست و مقامي نداشتند 
اما اين روزه��ا بيش از هميش��ه در زندگي خود تاثير 
بسزايي به جاي گذاشته اند، خبري نبود. زناني كه اين 
روزها با فقر دست و پنجه نرم مي كنند و سعي در حفظ 
كانون خانواده خود دارند، چ��را هيچ كس از اين افراد 
تقدير و تشكر به عمل نمي آورد. اصال اين كنگره با چه 
منظوري برگزار شد و دستاورد آن چه بود؟ در جامعه اي 
كه نرخ مش��اركت زنان در آن به سختي به ۱۳ درصد 
مي رسد، در جامعه اي كه زنان هميشه از حقوق اوليه 
خود محروم بوده اند، در جامعه اي كه هنوز قانون منع 
خشونت عليه زنان در مجلس خاك مي خورد هيچ كس 
زحمت بررس��ي و تصويب آن را به خود نمي دهد، اين 

زنان تاثيرگذار ناگهان از كجا رسيدند و به كجا رفتند؟
در نظام مردس��االر ما كه زنان هميش��ه در كنج خانه 
تعريف ش��ده اند و نهايت وظيفه ش��ان فرزندآوري و 
پرورش فرزند بوده اس��ت، تاثيرگ��ذاري چه معنايي 
مي تواند داشته باشد و اصال بر چه اصولي استوار است. 
اگر قرار بود زنان تاثيرگذار ممالك ديگر در اين كنگره 
دعوت شده و مورد تشويق قرار بگيرند كه برگزاري اين 
كنگره در شرايط كنوني جامعه ما نمي تواند توجيه قابل 
قبولي داشته باش��د. جايزه 2۰ هزار يورويي برندگان 

اين كنگره از كجا و چگونه تامين شده است، اگر همسر 
رييس دولت برگزار كننده اين كنگره بوده اند، زير چه 
عنواني و با كدام بودجه اين كار انجام شده است، اينها 
همه سواالتي است كه كسي بايد به آنها پاسخ دهد تا 

حدس و گمان ها در اين رابطه به پايان برسد.

   بازي با كلمات چاره كار نيست
نوشين صدقي، روانشناس و فعال حوزه زنان درباره داليل 
برگزاري اين كنگره به »تعادل« مي گويد: برگزاري چنين 
مراسم هايي بيش��تر از آنكه جنبه اجتماعي و اقتصادي 
داشته باشد، جنبه رواني دارد. اما نوع برگزاري اين كنگره 
بيشتر شبيه با بازي با كلمات است و اين مساله نمي تواند 
مشكالت امروز زنان در جامعه ما را حل كند. به هر حال 
بايد باور كنيم كه زن��ان در جامعه ايران به معناي واقعي 
كلمه جايگاه مناسبي ندارند. ما هنوز از قتل هاي ناموسي 
و رفتارهاي خشن رنج مي بريم. نه اينكه اين اتفاق در جاي 
ديگري از دنيا رخ نمي دهد، اما مس��اله اينجاست كه هر 
كشوري مسوول اتفاقاتي است كه در داخل كشور خودش 
رخ مي ده��د.  او مي افزايد: اين كنگ��ره در حالي برگزار 
مي شود كه چند روز قبل از آن يك مرد كه سر همسرش 
را بريده و در شهر گردانده به دليل رضايت ولي دم تنها به 
تحمل 8 سال و 2 ماه زندان از جنبه عمومي جرم محكوم 
مي شود. اين در حالي است كه بارها و بارها فعاالن حوزه 
زنان و همچنين كارشناس��ان اين ح��وزه درباره چنين 
جرم ها و محكوميت هاي آن هشدار داده اند، اين مجازات ها 
بازدارنده نيس��ت. اين روانش��ناس در بخش ديگري از 
سخنان خود مي گويد: كدام زن تاثيرگذار بي نام و نشان 
از داخل كش��ور در اين كنگره ش��ركت داشته است. ما 
نمي توانيم با اين برنامه ها به زنان اعتماد به نفس بدهيم، 
ما بايد قوانين را بازنگري كنيم، بايد حق مشاركت زنان در 
كشور را افزايش دهيم تا آنها بتوانند از حقوق خود دفاع 
كنند و در چرخه پيشرفت جامعه نيز تاثيرگذار باشند. 

   نگاهي به آمارها بيندازيد
صدقي با اش��اره به اين موضوع كه شرايط اقتصادي 
بزرگ ترين ضربه روحي و رواني را به زنان وارد مي كند، 

تاكيد مي كند: در اين سه سالي كه ما هم پاندمي كرونا 
را داشتيم و هم مشكالت اقتصادي هر روز بيشتر از 
روز قبل شده است، چه كسي به وضعيت زنان در اين 
شرايط توجه كرده است. چند درصد از مسووالن به 
اين مساله كه ممكن است همين فشارهاي اقتصادي 
باعث افزايش خودكشي، فحشا و... در بين زنان شود 
توجه كرده اند. اصال در اين زمينه مطالعه اي انجام شده 
است.  او مي افزايد: ما نمي توانيم يك جانبه به قاضي 
برويم و راضي برگرديم. اين كنگره و برگزاري چنين 
برنامه هايي در ش��رايطي كه اكثر زنان ايران از فقر و 
تبعيض رنج مي برند، نمي تواند واقعيت جامعه ما را 

عوض كند يا رنگ و بوي بهتري به آن بدهد.

   اين تصوير با هزينه رفو نمي شود
س��عيده مرادي، پژوهشگر اجتماعي در اين رابطه به 
»تعادل« مي گويد: متاس��فانه وضعيت زنان ايران و 
رفتاري كه با آنها در كشور ما شده است باعث شده تا 
جامعه جهاني نسبت به اين قضيه حساسيت به خرج 
دهد، همين حساسيت باعث شد تا دولتمردان به اين 
فكر بيفتند كه با برگزاري چنين مراسمي اين تصوير 
را ترميم و رفو كنند، در حالي كه نمي توان با برگزاري 
يك كنگره و برنامه هاي پرهزينه واقعيت را مخفي كرد.

اين تصوير با هزينه هاي باال رفو نمي ش��ود، اين تصوير با 
يك اراده جمع��ي و توجه به نيازه��اي زنان جامعه قابل 
ترميم است. او مي افزايد: ما سال هاست در ايران از شكاف 
جنسيتي رنج مي بريم، ما سال هاست كه از حقوق نابرابر 
 شكوه مي كنيم، ما سال هاست كه به اسم غيرت و تعصب و ...

 مورد آزار و اذيت و حتي قتل قرار مي گيريم، حال با برگزاري 
يك كنگره مي خواهيم تمام اين مشكالت را از بين ببريم 

و به دنيا نشان دهيم كه زنان ايراني هيچ مشكلي ندارند.

    دنيا واقعيت ها را باور مي كند 
اين پژوهشگر اجتماعي در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: فرانسه قبول دارد كه ميزان خشونت خانگي 
نسبت به زنان در كش��ورش آمار بااليي دارد، در واقع 
تالشي براي مخفي نگه داشتن اين آمار نمي كند، در 

كشورهاي ديگر هم اين وضعيت هست، در آن كشور ها 
هم فعاالن و كنشگران تمام تالش خود را مي كنند تا به 
اين تبعيض ها خاتمه دهند، اما متاسفانه در كشور ما 
مسووالن از اساس و بنيان منكر وجود چنين مشكالتي 
مي شوند. او مي افزايد: يك ضرب المثل قديمي هست 
كه مي گويد »نه س��رم را بش��كن و نه دامنم را پر از 
گردو كن« اين حكايت زنان سرزمين ماست، انواع 
تبعيض ها و كوتاهي ها در مورد آنها صورت مي گيرد 
و بعد مي خواهيم با برگ��زاري يك كنگره يك روزه 
به زنان دنيا نشان دهيم كه ايران بهشت برين زنان 
اس��ت. نه تنها ايران كه هيچ كشوري بهشت برين 

زنان نيست. اين واقعيتي است كه بايد بپذيريم.

   »زن تاثيرگذار« بيشتر كاركرد رواني دارد
س��يمين كاظمي، جامعه ش��ناس و فعال حوزه زنان 
نيز به خبرآنالي��ن گفت: اينكه همس��ر رييس دولت 
ميزبان اين مراس��م بوده اس��ت، در جمهوري اسالمي 
يك پسرفت است. در واقع يكي از دستاوردهاي انقالب 

س��ال پنجاه و هفت قرار بود اين باشد كه زنان صرفا به 
واسطه وابستگي هاي ژنتيكي و سببي مثل همسر شاه 
و دخترشاه و خواهر شاه در صحنه سياسي و اجتماعي 
حاضر نشوند و حضور سياسي شان به واسطه شايستگي 
خودشان باش��د. اما اكنون شاهد آن هستيم كه همان 
رواب��ط قبل از انق��الب احيا ش��ده اند و زناني به صحنه 
سياس��ي راه مي يابند كه وابس��تگان مقامات سياسي 
هس��تند. در دهه ه��اي اخير چنين ش��كلي از حضور 
منس��وبان زن مقامات سياسي به طور اعالم نشده رايج 
بوده است. اما در مورد همسران روساي جمهور تاكنون 
الاقل ب��راي حفظ ظاه��ر، چنين عنواني در دس��تگاه 
سياسي جمهوري اسالمي وجاهت نداشته است، حاال 
در اين كنگره و با ورود همس��ر آقاي رييسي اين حفظ 
ظاهر نه تنها در مورد وي كنار گذاشته شد، بلكه عنوان 
همس��ر رييس دولت يا بانوي اول براي نخستين بار به 
رسميت شناخته شده است كه اين قطعا يك پيشرفت 
نيس��ت. كاظمي تاكيد كرد: به نظرم كارك��رد و تاثير 
»زن تاثيرگذار« بيشتر كاركرد رواني و بهبود اعتمادبه 

نفس زنان اس��ت. يعني در نظ��ام فرهنگي و اجتماعي 
مردساالري كه متكي به كليشه هاي جنسيتي است و 
توانايي هاي زنان دست كم گرفته مي شود، زنان تاثيرگذار 
عموما كساني هس��تند كه مرزبندي هاي جنسيتي را 
شكسته اند و توانس��ته اند با ورود به حيطه هاي فعاليت 
مردانه، قابليت ها و توانمندي هاي زنان را اثبات كنند، 
مانند زنان دانشمند، هنرمند، انديشمند، نظريه پرداز، 
سياس��تمدار و... او افزود: كارهاي نمايشي و تبليغاتي و 
مصرف پول هايي كه س��رمايه عمومي است در چنين 
راه هايي نه فايده اي به حال زنان دارد و نه چيزي را تغيير 
مي دهد. بهتر اس��ت اگر مسووالن به فكر زنان هستند، 
بازنگري جدي در رويكرد به مساله زن به عمل بياورند. 
به جاي اين كارها بهتر اس��ت مسووالن سعي كنند 
صداي زنان را بشنوند و به مطالبات آنها پاسخ شايسته 
بدهند. زنان ايراني خواس��تار آزادي و حق اختيار بر 
ب��دن و زندگي و حقوق برابر با مردان هس��تند. زنان 
مي خواهند از اين الصاق ش��دن به خانواده رها شوند 
و به عنوان انسان آزاد و صاحب حق شناسايي شوند. 

گزارش

بارشبرفوباراندر۵استان
سازمان هواشناس��ي از ورود سامانه بارشي جديد و 
بارش باران همچنين بارش برف در مناطق سردسير، 
احتمال آبگرفتگي معابر و افت فشار گاز و قطعي برق 
خبر داد. سازمان هواشناسي با صدور هشدار سطح 
زرد از فعاليت س��امانه بارش��ي، بارش باران، گاهي 
رعدوبرق، وزش باد و رخداد مه، در ارتفاعات و مناطق 
سردس��ير بارش برف از بعد از ظهر دوشنبه تا بعد از 
ظهر جمعه )۳ تا۷ بهمن( خبر داد. اين شرايط جوي 
سه شنبه دركهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، فارس، 
چهارشنبه در كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، فارس، 
نيمه غربي استان هاي هرمزگان و كرمان، پنجشنبه 
در هرمزگان، نيمه غربي كرمان، جنوب استان هاي 
فارس و بوش��هر و جمع��ه در نيمه غرب��ي كرمان 
پيش بيني مي شود. در اثر اين مخاطره كاهش ديد، 
لغزندگي جاده ها، احتمال اختالل در تردد، احتمال 
آبگرفتگي معابر، جاري شدن روان آب در مسيل ها، 
احتمال خسارت به صنعت كشاورزي و احتمال افت 

فشار گاز و قطعي برق دور از انتظار نيست. سازمان 
هواشناسي براي كاهش آسيب ها و مخاطرات ناشي 
از اين مخاطره جوي احتياط در س��فرها، به همراه 
داش��تن تجهيزات كافي هنگام مسافرت با خودرو، 
اتخاذ تمهي��دات الزم در صنعت كش��اورزي براي 
جلوگيري از خس��ارات، احتي��اط در فعاليت هاي 
كوهنوردي، آمادگي دستگاه هاي اجرايي و امدادي، 
اليروبي كانال ها و آب روها و مديريت در مصرف منابع 

انرژي به ويژه گاز و برق را توصيه مي كند.


