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 علل شكست سياست گذاري 
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پيشتاز ي جمهوري خواهان

 ۲۰ هزارخودروي تجاري 
معطل در پاركينگ خودروسازان!

در تابستان ۱۴۰۱ رخ داد

موضوع اس��قاط خودروهاي فرس��وده، پس از يك 
معطلي چهارساله وارد يك مرحله جديدي شده است. 
شماره گذاري خودروهاي تجاري، اسقاط خودروهاي 
فرس��وده را با چال��ش جديدي مواجه كرده اس��ت. 
به گفته دبير انجمن خودروس��ازان، در حال حاضر 
بيش از ۲۰هزار دس��تگاه خودروي تجاري به دليل 
نداشتن گواهي اس��قاط در پاركينگ  خودروسازان 
خاك مي خورند. وضعيت فعلي، رانت جديدي را در 
بازار خودروهاي تجاري  به وجود آورده است. چراكه 
ماه هاست كه عرضه توليدات خودروهاي تجاري به ويژه 
كاميون هاي توليدي به بازار به دليل عدم شماره گذاري 
صفحه 7 را بخوانيد متوقف شده و... 

رقم شاخص ملي محيط كسب وكار ايران در تابستان 
۱۴۰۱ برابر با ۵.۸۸ )نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است( 
محاسبه شده كه از وضعيت اين شاخص نسبت به 
ارزيابي فصل گذشته )بهار ۱۴۰۱ با ميانگين ۶.۰۷( 
مساعدتر است. بررسي اين ارقام نشان از جبران افت 
بهاري اين شاخص و برگشت آن به شرايط زمستان 
۱۴۰۰ حكايت دارد. اين شاخص از ۶.۰۷ در بهار به 
۵.۸۸ در فصل تابستان رسيده است. فعاالن اقتصادي 
سه مولفه »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواد اوليه و محصوالت«، »بي ثباتي سياس��ت ها، 
صفحه 7 را بخوانيد قوانين و...  

 رانت بزرگ 
در بازار اسقاط

چرخش مثبت 
محيط كسب وكار
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 گراني ارز 
و سرنوشت اقالم اساسي

 تورم 
و بورس

 دولت 
و محدوديت هاي بودجه

 يگانه راهكار 
كنترل نرخ ارز 

گران��ي دالر در اقتص��اد ايران 
بس��يار تاثيرگذار اس��ت. اين 
فرآيند باعث فقر بيشتر مردم 
و گراني هاي افزون تر مي شود و 
زندگي را براي ايرانيان دشوار تر 
مي كند. حداق��ل كاري كه در 
اين شرايط بايد صورت گيرد، 
درك درست از چرايي رخ دادن 
تحوالت اس��ت. اما اين روزها روايت هاي عجيب و غريبي 
در خص��وص چرايي افزايش نرخ ارز مطرح مي ش��ود كه 
نشان دهنده عدم توجه به واقعيت ها در اقتصاد ايران است. 
به عنوان نمون��ه برخي افراد و جريانات به نقش واردات در 
افزايش نرخ ارز اشاره مي كنند و مي گويند با توجه به اينكه 
متقاضي اصلي ارز در كشورمان، تجار و بازرگانان هستند، 
بنابراين ريشه نوسانات ارزي در تجارت كشور نهفته است! 
جدا از اينكه اين گزاره فاقد منطق اقتصادي است، اساسا 
ريش��ه در واقعيت هم ندارد. اتفاق خاصي كه در يك ماه 
اخير در حوزه واردات كشور رخ نداده كه بخواهيم نوسانات 
را ناشي از حوزه بازرگاني بدانيم.مساله اصلي افزايش تقاضا 
اس��ت كه اين افزايش ها هم در بازار ارز آزاد اس��ت. البته 
زماني كه اين نوسانات ادامه پيدا مي كنند، اثرات آن به بازار 
نيمايي ارز و... نيز مي رسد و آنهارا تحت تاثير قرار مي دهد.

عمده اين گراني ها نيز ناشي از نااطميناني هايي است كه در 
شرايط فعلي مشاهده مي شود. در واقع ناآرامي هاي داخلي 
در كنار سوءمديريت در تصميم سازي هاي اقتصادي دولت 
باعث ش��ده تا مردم به دنبال تبديل پس اندازهاي خود به 
طال، دالر و... باش��ند. به هر حال اين همه پول حقيقي كه 
از بازار سرمايه خارج شده، راهي بازارهاي ديگري مي شود 
و تاثير خود را نمايان مي كنند. اين دارايي ها به سمت بازار 
پول ملي نمي رود، چرا كه كسي ريال نگه نمي دارد و سراغ 
بازارهاي ارز، طال و... مي رود. خود اين موج نوساني پس از 
تداوم، تورمي را ايجاد مي كند و دوباره در بازارهايي چون 
ملك، خودرو و... خود را نشان مي دهد. اما پرسش اين است 
اين روند چه تاثيري در واردات اقالم اساسي خواهد داشت 
و آيا بايد منتظر گراني هاي بيشتر باشيم يا نه؟ در همين 
چند روز نرخ ارز نيمايي نيز به بيش از ۲۸هزار تومان رسيده 
است و افزايشي ۶ الي ۷درصدي نمايان شده است. اين روند 
افزايشي در نرخ اقالم وارداتي نيز نمايان مي شود.البته اغلب 
واردات كشورما مواد اوليه، ماشين آالت، تجهيزات و... است 
كه به خط توليد مي رود.يعن��ي واردات ما يا به خط توليد 
ادامه در صفحه 3 مي رود يا... 

تورم موجود در كشور افزايش 
يافته است. بر همين اساس 
تورم ۵۰ درصدي، خود را در 
بورس نشان خواهد داد. اگر 
از تورم بگذريم و به حمايت 
برسيم چرا مسووالن زودتر از 
بازار سرمايه حمايت نكردند.

راه ان��دازي صندوق امالك و 
مستغالت طرح موفقي اس��ت، اما نمي توان آن را در 
سطح بين الملل با كشورهاي ديگر تطبيق داد، چون 
مسكن در ساير نقاط دنيا كاال محسوب نمي شود كه 
بت��وان آن را در بورس وارد كرد. اس��تفاده از صندوق 
امالك و مستغالت كاستي و عدم شفافيت در قيمت 
تمام ش��ده توليد درمسكن، عدم ش��فافيت در نرخ 
فروش واحدهاي مسكوني، اداراي و تجاري را كاهش 
مي دهد، همچنين فرآيند و س��رعت نقدشوندگي از 
ابتداي توليد و سرمايه گذاري در بخش مسكن تا زمان 
بازيافت و فروش آن را افزايش خواهد داد كه اين امر تا 
حدودي صنعت مسكن را رونق مي دهد. مسكن يك 
صنعت پايه محسوب مي شود و بسياري از مشاغل به 
اين صنعت وابسته هستند به صورتي كه در سال هاي 
گذشته اغلب كشورهايي كه با ركود اقتصادي مواجه 
بودند اولين راهكارشان رو آوردن به صنعت ساختمان 
بود. نكته مهم ديگر اقتضايي تصميم گرفتن مسووالن 
در حوزه اقتصاد و بازار سرمايه كشور است كه به محض 
بروز مشكل به فكر ارايه بسته هاي حمايتي و تشويقي 
برمي آيند،غافل از اينكه عوامل ايجادكننده وضعيت 
نامس��اعد در بورس كه به طور خالص��ه، عبارتند از: 
قيمت گذاري دس��توري، افزايش نرخ به��ره اوراق و 
بهره بين بانكي، انتشار بي رويه اوراق در بازار سرمايه، 
دست اندازي به سود صنايع و شركت ها، تغيير مقررات 
و قوانين در اقتصاد كشور به ترتيبي كه براي برنامه ريزي 
در توليد و امكان پيش بيني به حداقل ممكن مي رسد؛ 

كماكان در كشور جاري و بدون تغيير است.
درخصوص نوس��ان قيمت ارز نيز بايد بدانيم كه باال 
نگه داشتن ارزش پول ملي و سركوب نرخ ارز از طريق 
ارزپاشي، نشانه قدرت اقتصادي كشور نيست و برخي 
باور دارند كه افزايش نرخ ارز باعث تورم مي شود؛ ولي در 
اساس رابطه عليت بر عكس است و تورم در يك كشور 
است كه به كاهش ارزش پول ملي يا باال رفتن نرخ ارز 
ادامه در صفحه 3 منجر مي شود. 

يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه 
در سال هاي گذشته، كارشناسان 
اقتصادي بارها نس��بت به لزوم 
تغيير و اصالح در چارچوب آن 
سخن گفته اند، بحث نحوه تامين 
منابع مالي دولت است. در واقع 
معضلي كه ما در اين حوزه با آن 
مواجه هستيم، دو ريشه متفاوت 
دارد، نخست آنكه دولت ما بسيار بزرگ است و بر بخش هاي 
مختلف اقتصادي سايه افكنده و همين امر سبب شده كه هر 
تصميم و برنامه اي براي تغيير شرايط با نياز به محوريت دولت 
و برنامه ريزي از اين زاويه داش��ته باشد. دوم آنكه اين دولت 
بزرگ منابع درآمدي مح��دودي دارد. در واقع براي دوراني 
طوالني، وابستگي به پول نفت محور درآمدهاي دولت بوده 
و براي تامين منابع اقتصادي نيز بانك ها حرف اول و آخر را 
مي زدند. همين موضوع باعث ش��ده كه در طوالني مدت، 
راهي دشوار براي پيگيري اهداف اقتصادي و تامين بودجه 
به وجود بيايد. ما با اين چالش و سوال جدي مواجه هستيم 
كه تا چه زماني بناس��ت به پول نفت وابسته باشيم؟ تجربه 
سال هاي اخير به دنبال قطع دسترسي به درآمدهاي نفتي 
باعث شد دولت قدري عميق تر به مسائل نگاه كند و تالش 
كند تا با استفاده از ظرفيت هايي مانند درآمدهاي مالياتي 
بخش��ي از درآمد مورد نياز خود را تامين كند اما در عمل ما 
شاهد آن بوديم كه با توجه به فراهم نبودن زيرساخت هاي 
الزم در اين حوزه نيز مشكالت به جاي خود باقي ماندند. از 
سوي ديگر وابستگي به پول نفت باعث شده كه تامين مالي 
در اقتصاد ايران نيز تحت تاثير اين موضوع قرار بگيرد. در واقع 
همين مساله سبب شده كه ديگر راهكارهايي كه در بسياري 
از اقتصادهاي دنيا محل بحث و گمانه زني بوده، هيچگاه در 
اقتصاد ايران با جديت دنبال نشود. تجربه سال هاي گذشته 
بازار سرمايه به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد. ما ابتدا با 
بازاري طرف بوديم كه تعداد فعاالن آن بسيار محدود بود اما 
پس از ان در يك دوره بخش قابل توجهي از مردم به اين بازار 
جذب شدند اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي الزم و 
عمق محدود بازار، عمال نتيجه بزرگي براي اقتصاد ايران رقم 
نخورد. براي آنكه از اين سيكل معيوب خارج شويم، جدا از 
هدف كالن كوچك سازي دولت بايد به سمت تنوع بخشي به 
منابع درآمدي حركت كنيم تا اهداف كالن بودجه با مشكل 
مواجه نشوند و راه براي برون رفت از دشواري ها هموار شود، 
در غير اين صورت، مانند تمام سال هاي گذشته، چالش ها به 

قوت خود باقي خواهند ماند. 

جلوگي��ري از افزايش نرخ ارز 
و كنت��رل ت��ورم وكاهش نرخ 
رش��دتورم نيازمن��د كاهش 
كس��ري بودجه و هزينه هاي 
دول��ت وكاه��ش هزينه هاي 
دولت نيازمند كوچك سازي و 
چابك سازي و كارآمد نمودن 
دول��ت و واگذاري بس��ياري 
ازكاره��ا به بخش خصوصي واقع��ي و توانمند در رقابت 
سالم است، چيزي كه هيچ يك از دولت ها و مجلس ها و 
ساير مقامات و مسووالن و مديران به خاطر حفظ منافع 
كوتاه م��دت و زودگذر خود حاضر به انج��ام آن نبوده و 
نيستند بنابراين تا نود درصد كارها در انحصار دولت است 

)فرقي هم نمي كندكدام دولت، بدنه همه دولت ها همان 
مديران و كارمندان بي انگيزه و نااميد و ناكارآمد هستند.( 
ش��اهد كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ ارز نخواهيم بود و 
مردم براي حفظ ارزش دارايي هاي خود ريال را به طال و 
سكه و ارز و ملك و ساير دارايي هاي باارزش تبديل كرده 
و خواهندكرد. هر وقت سهم دولت و شركت هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي خصولتي صرفًا 
كارهايي بود كه بخش خصوصي واقعي و قوي در رقابت 
سالم نتوانس��ت انجام دهد آن وقت هزينه هاي دولت و 
كس��ري بودجه و تورم و نرخ ارز كاه��ش خواهد يافت، 
راه حل به همين س��ادگي است اما تا وقتي منافع فردي 
مسووالن و برخي از مديران بر منافع جمعي مردم ترجيح 

دارد راه حلي وجود ندارد يا بسيار مشكل است .

مرتضي دلخوشفردين آقابزرگيمجيدرضا حريري كمال الدين پيرمؤذن

ايفاي نقش   در حكمراني
نماين��دگان  از  يك��ي   -۱
مجلس در گفت وگ��و با يكي 
از خبرگزاري ه��اي داخل��ي 
اظهار ك��رده، »به نظرم مهم تر 
از اينكه ما ب��راي يك موضوع 
برويم سراغ رفراندوم، اين است 
كه ساختارهاي اداره حكومت 
را ط��وري اص��الح كني��م كه 
مردمي تر حكمران��ي كنيم؛ يعني م��ردم در يك به يك 
تصميماتي كه در جامعه اتخاذ مي شود احساس ]ايفاي[ 
نقش داشته باشند، اين بهتر از رفراندوم راجع به يك موضوع 
مشخص و منفرد است.« اين اظهارنظر اگر چه داراي يك 
سويه مثبت است اما در عين حال، چند سويه منفي نيز در 

خود مستتر دارد.
۲- از ن��گاه علوم ارتباطات اجتماعي، ارتباط وقتي به طور 
كامل شكل مي گيرد كه مخاطب در فرايند شكل گيري پيام 
»نقش« داشته باشد و »مشاركت« كند. از همين رو است 
كه پايان بندي برخي از فيلم هاي سينمايي يا گزارش هاي 
مطبوعاتي و... به جاي »نتيجه گيري« و تزريق مستقيم 
»پيام« از سوي توليدكننده محتوا، از »تعليق« استفاده 
مي ش��ود تا مخاطب با تفكر درباره محتواي ارايه شده، در 
ساخت پيام نهايي فيلم، با تالش ذهني خود مشاركت كند. 
براي اينكه مخاطب به اين حد از درگيري ذهني و فكري 
برسد، بايد با شخصيت هاي داستان »همدلي« داشته باشد، 

به گونه اي كه بتواند خود را به جاي يكي از آن شخصيت ها 
قرار دهد و احساسي مشابه احساس او را تجربه كند. اين 
»همدلي« اما همواره و به يك ميزان در مخاطبان متنوع و 
مختلف، الزاما ايجاد نمي شود، به همين منظور، كارگرداني 
موفق است كه شخصيت هاي داستانش به مردم عادي يا 
به جمعيت مورد هدف او نزديك باشد به گونه اي مخاطب 
اثر خود را در آن اثر پيدا كند و ببيند. جان كالم اينكه رسانه 
يا اثر موفق، رس��انه يا اثري است كه مخاطب بتواند خود 
را در آن ببيند و به نوعي در آن نقش داش��ته باشد. در اين 
صورت است كه آن رسانه يا اثر مي تواند اعتماد و همدلي 
مخاطب خود را جلب كند. اين مساله در مقياس جامعه نيز 
صادق است. فردي كه در امور اجتماعي، فرصت مشاركت 
و همكاري داشته باشد و مشاركت هم بكند، جامعه مورد 

نظر را »متعلق« به خود مي داند.
3- در اين حال، آيا از ضرورت نقش داشتن شهروندان در 
امور اجتماعي، مي توان اين نكته را مراد كرد كه آنها بايد در 
تك تك تصميمات كالن و حكمراني مداخله داشته باشند؟ 
به طور قطع، پاسخ به اين سوال منفي است. چه آنكه مردم 
توان و وقت كافي براي مشاركت و ايفاي نقش در تك تك 
تصميمات كشور را ندارند و اساسا ساز و كاري براي اينگونه 
مشاركت در دموكراسي هاي معاصر تعبيه نشده و وجود 
ندارد. آنچه در دموكراس��ي ها معاصر وجود دارد، تحقق 
مش��اركت مردم در امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي از 
ادامه در صفحه 3 كانال صندوق هاي »راي« است.  

مجيد اعزازي

 اقتصاد ايران 
و انتخابات امريكا

۱( آي��ا انتخاب��ات 
ثي��ري  تا مري��كا  ا
ش��اخص هاي  ب��ر 
اقتصادي و راهبردي 
ايران خواهد داشت؟ 
اين پرسشي است كه 
اين روزه��ا همزمان 
با برگزاري انتخابات 
مجلس نمايندگان و س��ناي امريكا در فضاي 
عمومي و شبكه هاي اجتماعي ايرانيان جريان 
دارد. در پاسخ به اين پرسش هم مي توان گفت 
»بله« و هم »نه!« »بله« به اين دليل كه انتخابات 
امريكا و حضور دموكرات ها يا جمهوري خواهان 
به  طور مس��تقيم در روش آنها براي مواجهه با 
ايران، برجام و مسائل منطقه اي اثرگذار است. 
بنابراين مي توان گف��ت در اقتصاد ايران هم اثر 
مي گذارد. »نه« هم از اين جهت كه اقتصاد ايران 
به دليل تحريم ها از اقتصاد جهاني منقطع شده 
اس��ت و اين انقطاع باعث مي ش��ود تا تحوالت 
جهاني در عرصه داخلي كش��ورمان اثرگذاري 
خاصي نداشته باش��د. به اين دليل است كه در 
برخي برهه ها مي بينيد كه نرخ برابري دالر در 
عرصه جهاني سقوط مي كند و ناگهان در ايران 
نرخ ارز گران مي ش��ود. يا در بيش��تر كشورها، 
بازارهاي سهام در مسير رشد قرار مي گيرند، اما 
بورس ايران در وضعيت سقوط است. اين تفاوت ها 
و تعارض ها نشان مي دهد كه تحريم ها ارتباط ما 
را با اقتصاد بين المللي كامال قطع كرده اس��ت، 
بنابراين متغيرهاي جهاني در ايران بي اثر هستند.

 ۲( در ح��ال حاضر كه اين يادداش��ت تنظيم 
مي شود، بر اس��اس اطالعات موجود، نتيجه 
انتخابات سناي امريكا ۴۸- ۴9  به نفع جمهوری 
خواهان است و 3 كرسي نهايي باقي مانده كه 
احتماال طي روزه��اي آينده نتيجه انتخابات 
را همي��ن حوزه ه��اي باقي مانده مش��خص 
مي كنند. در رقابت بر سر مجلس نمايندگان نيز 
جمهوري خواهان تا اين لحظه )۸ شب( ۱99 و 
دموكرات ها ۱۷۸ كرسي به دست آورده اند. بايد 
توجه داشت در حوزه سياست خارجي هرچند 
مجلس نمايندگان اثرگذار است، اما تاثير اصلي 
در سياست هاي خارجي و مواردي كه به برجام 
مربوط مي شود را مجلس س��نا دارد. در عين 
حال اما قدرت اصلي در اختيار رييس جمهور 
اس��ت. آخرين اخب��ار حاكي از آن اس��ت كه 
مجلس نمايندگان در اختيار جمهوري خواهان 
خواهد بود. كوين مك كارتي رسما اعالم كرده 
كه جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان 
پيروز ش��ده اند، اما تا زمان شمارش كامل آرا 
نمي توان با قطعيتي اين پيروزي را اعالم كرد. 
از سوي ديگر هم در جريان انتخابات مجلس 
نماين��دگان هم هرچن��د از قبل اي��ن تصو.ر 
وجود داش��ت كه جمهوري خواهان با قدرت 
پيروز مي ش��وند، اما هنوز ش��اهد يك چنين 
فتحي از س��وي جمهوري خواهان نبوده ايم. 
موضوعي كه نشان دهنده توفيق نسبي براي 
ادامه در صفحه 8 دموكرات هاست. 

محسن جليلوند

يادداشت-1



با گذشت دو روز از روز پر سر و صداي بهارستان، حاال به 
نظر مي رسد كه نمايندگان دولت در حال تبيين نظراتي 
هستند كه ابهام هاي بحث ها در مجلس را برطرف كند. 
مسعود ميركاظمي -رييس سازمان برنامه و بودجه-كه 
در جلس��ه روز دوشنبه به دليل تاخير در ورود به صحن 
مجلس با انتقاد قاليباف مواجه شده بود، در صحبت هاي 
خود در جمع نماين��دگان حرف هايي را مطرح كرد كه 

حواشي و گمانه زني هاي متعددي را به همراه داشت. 
او گفته بود:» بر اس��اس پيشنهادي كه دولت ارايه كرد، 
حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه 
شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت هاي سازمان و دولت 
عدد به ۶۴۰ همت رس��يد؛ چطور مي شود بدون اينكه 
قيمت انرژي تغيير كند يا تولي��د را افزايش دهيم، اين 
رقم به ۶۴۰ هزار ميليارد تومان برسد؟ تا جايي كه وسع 
ما رسيد، كميته امداد و بهزيستي را مورد حمايت قرار 
داديم«، افزود: وقتي ۲۰۰ همت عدم تحقق داريم، بايد 
مقداري مدارا كرد. از سوي ديگر بارها عزيزاني مثل آقاي 
قاليباف در جلسات مش��ترك دولت و مجلس موضوع 
معيش��ت را مورد تاكيد قرار مي دادن��د؛ وقتي مجموعًا 
تصميمي گرفته مي شود كه يارانه مردمي از محل تبصره 
۱۴ پرداخت شود، بايد جوانب آن نيز در نظر گرفته شود.

اين صحبت ه��اي ميركاظمي از س��وي بس��ياري از 
تحليلگران اين طور ارزيابي شد كه نماينده دولت از اين 
مي گويد كه به دليل اجرايي نش��دن سياست افزايش 
قيمت انرژي، كس��ري بودجه به وجود آمده و اگر بنا بر 
جبران اين كسري باشد، يكي از راهكارها افزايش قيمت 
انرژي و حامل هاي انرژي خواهد بود. با توجه به فش��ار 
اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه در سال هاي گذشته و 
افزايش قيمت بنزين در آبان 98، اين نگراني به وجود آمد 
كه در صورت حركت دولت به سمت تصميمي جديد در 
اين زمينه، اقتصاد ايران با يك تالطم تازه مواجه شود. 
پس از حدود ۲۴ ساعت بحث و گمانه زني در اين رابطه، 
ميركاظمي در صحبت هاي خود، اين تحليل را رد كرد 
و گفت دولت حتي در بودجه س��ال آينده نيز به دنبال 
افزايش قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي حركت 
نخواهد كرد. مسعود ميركاظمي درباره مراحل تدوين 
بودجه ۱۴۰۲، اظهار كرد: تهيه برنامه توس��عه هفتم و 
بودجه سال بعد را آغاز كرده ايم. طبق زمانبندي تا ۱۵ 
آبان بايد بودجه ش��ركت ها را تهيه مي كرديم كه تهيه 
ش��ده و ۱۵ آبان تحويل مجلس داده ش��ده است. نظر 
رييس مجلس آن است كه برنامه هفتم زودتر داده شود، 
ولي چون سياست ها اخيرا داده شده، نمي شد برنامه را 
زودتر داد و اولويت را داديم به بودجه چون امسال برنامه 
ششم توسعه حاكم است. وي ادامه داد: اين هفته تمام 
تبصره هاي بودجه را تمام كرده و تحويل دولت مي دهيم. 
رييس مجلس اخيرا اعالم كرده كه برنامه توسعه را اول 
ارايه دهيم. تقريبا كار بودجه در سازمان برنامه و بودجه 
تمام شده است. امروز بودجه ويرايش و به دولت تحويل 

داده مي شود. بعد از تصويب دولت، اگر مجلس بپذيرد 
آن را تحويل مجلس مي دهيم، اگر نه برنامه توسعه هفتم 
را جلو مي اندازي��م. طبق قانون اين آمادگي را داريم كه 
بودجه را در موعد قانوني تحويل مجلس دهيم. فرصت 
ما خيلي كم است اما اگر قرار شد، برنامه توسعه را اول ارايه 
كنيم، وزن كار را بيشتر سمت برنامه هفتم مي بريم تا در 
موعد خود برنامه هفتم را تحويل دهيم. ميركاظمي در 
پاسخ به انتقادات از دولت جهت پرداخت نشدن بودجه 
اشتغال، تاكيد كرد: سال گذشته ۳۲ همت )هزار ميليارد 
تومان( بابت اشتغال ديده شده بود. دولت را كه در نيمه 
دوم سال قبل تحويل گرفتيم، مواجه شديم كه دولت 
قبلي ريال��ي پرداخت نكرده بود. م��ا تالش كرديم و 
تا پايان س��ال ۱9 همت بابت اش��تغال پرداخت شد. 
عملكرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بود 
كه پيشنهاد دولت اين بود كه اين رقم به ۴۷۰ همت 

برسد كه در مجلس به ۶۶۰ همت رسيد.
وي اضافه كرد: ما اعتراض كرديم كه اين منابع در بودجه 
قابل وصول نيست چون يا بايد قيمت آب و برق افزايش 
مي يافت كه اين در برنامه دولت نبود يا توليد بايد افزايش 
مي يافت كه توليد به اين راحت��ي افزايش نمي يابد. در 
جلسات مشترك دولت و مجلس، اصرار سازمان برنامه 
اين بود كه ميزان يارانه بايد به گونه اي انتخاب ش��ود تا 
بتوانيم ساير تكاليف خود را انجام دهيم اما رييس مجلس 
تاكيد داشت كه معيش��ت در اولويت باشد و اشتغال در 
اولويت بعدي باشد. ۲۰۰ همت هم كسري بود و ميزان 
پرداخت يارانه هم بيش��تر از س��قف مصارف مي ش��د، 
سازمان برنامه موافق ايجاد ناترازي بود و االن اين انتقاد 
مي شود كه چرا سازمان برنامه، منابعي براي اشتغال در 
نظر نگرفته است؟در حالي كه معيشت در اولويت اول و 
اشتغال در اولويت بعدي بود. وي ادامه داد: رييس جمهور 
در نامه اي از رهبري اجازه گرفتند كه ۲۰ درصدي كه هر 

سال دولت ها از صندوق توسعه ملي استفاده مي كردند، 
براي تملك دارايي س��رمايه اي و اشتغال استفاده شود. 
ايش��ان ۱۰ درص��د را اج��ازه دادند االن هم در دس��ت 
اجراست كه بانك مركزي نرخ آن را تسهيل كرده كه به 
حساب بريزد و ما بتوانيم از اين محل، بودجه اشتغال را 
تامين كنيم. دولت به فكر اشتغال است ولي منابعش را 
در اختيار نداشت. رييس سازمان برنامه و بودجه درباره 
برخي اخب��ار در خصوص افزايش قيم��ت حامل هاي 
انرژي گفت: هيچ افزايش قيمتي براي حامل هاي انرژي 
امسال نداريم و در بودجه سال آينده همچنين افزايشي 
در نظر نگرفته ايم. براي همين مي گوييم وقتي افزايشي 
در قيمت حامل هاي ان��رژي نداريم، ۲۰۰ همت اضافه 
كردن ب��ه منابع تبصره ۱۴، درآمد موهوم اس��ت. البته 
ديگر اعضاي دولت نيز روز گذشته نسبت به صحبت هاي 
مطرح شده از سوي رييس مجلس واكنش نشان دادند. 
روز دوش��نبه محمدباقر قاليباف در جريان حضور وزير 
اقتصاد در مجلس خطاب به وي گفته بود: آقاي خاندوزي 
شما يا خسته شديد يا رودربايستي داريد؛ انتظار مي رود 
كه شما مطالبه گرايانه پيگيري كنيد همانطور كه پارسال 
اين اقدام را انجام مي داديد. خاندوزي در واكنش به اين 
صحبت ه��ا بار ديگر به انتقاد از دول��ت قبل پرداخت. او 
اظهار كرد: دغدغه رييس مجلس در زمينه تس��هيالت 
اش��تغالزايي را درك مي كنم، اما بيش از يك سال است 
آقاياني كه اهل خستگي و رودربايستي بودند، رفته اند. 
من از موضع گيري آقاي رييس مجلس هم تعجب كردم 
چون ديوان محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي رسمًا 
اعالم كرده در حالي كه تا س��ال 99 عملكرد تسهيالت 
تبصره ۱8 قريب ده درصد بوده ما در يك سال گذشته 
۱۰۲ درصد عملكرد تسهيالت تبصره ۱8 داشته ايم. وي 
افزود: يعني از مبلغ ۱8 هزار ميليارد تومان كه مجموعه 
بودجه اي اس��ت كه به تسهيالت اشتغالزايي اختصاص 

يافته، به دليل اهرم كردن با منابع بانكي، ۴۶ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت بانكي پرداخت شده و در مرحله نهايي 
قرار دارد كه اين در تاريخ عملكرد تسهيالت اشتغالزايي 
بي سابقه اس��ت. وزير اقتصاد يادآور ش��د: بنابراين اين 
اظهارنظ��ر خيلي براي من تعجب انگيز ب��ود. اميدوارم 
دوستان براي برخي كارهاي عقب مانده كه بايد جلو برود 
تا عباراتي كه القاء تفرقه و دوگانگي بين قوا مي كند را بر 
زبان بياورند. خاندوزي ادامه داد: ما يك اليحه دوفوريتي 
در آذر سال ۱۴۰۰ ارسال كرديم تا قوانين مربوط به اموال 
تمليكي كشور اصالح ش��ود كه يعني تقاضاي بررسي 
ظرف ۷۲ ساعت اما تا امروز كه بيش از ۳۰۰ روز گذشته 
هنوز آن اليحه دوفوريتي اعالم وصول نش��ده اس��ت و 
اميدواريم حركت ها به سمت همگرايي با حل مشكالت 

كشور حركت كند تا القاء اختالف بين قوا.
اين صحبت ها در حالي مطرح مي ش��ود كه به زودي و 
ظرف روزهاي آينده، دو قوه بايد براي بررس��ي بودجه 
۱۴۰۲، كار مش��ترك خود را آغاز كنند. در شرايطي كه 
دولت وقت دارد تا نيمه آذر بودجه را به مجلس برس��اند 
اما برخي صحبت ها حاكي از آن اس��ت كه نمايندگان 
در زماني زودتر به اليحه دسترس��ي خواهند داش��ت. 
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه گفت: تالش دولت 
بر اين است كه اليحه بودجه ۱۴۰۲ را همزمان با برنامه 
هفتم توسعه به مجلس ارايه كند. مهرداد گودرزوند در 
مورد زمان ارايه اليحه برنامه هفتم توس��عه به مجلس 
گفت: دولت اعالم ك��رده كه مي خواهد همزمان برنامه 
هفتم و اليحه بودجه سال آينده را به مجلس ارايه كند 
و ت��الش مي كند كه اين اتفاق رخ ده��د. وي افزود: اگر 
همزمان دو اليحه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ به مجلس 
ارايه ش��ود و دولت در انجام اين كار مصمم باشد، شايد 
مجلس همزمان دو كميسيون تلفيق به صوت جداگانه 
براي بررس��ي برنامه هفتم و همچني��ن بودجه ۱۴۰۲ 
تش��كيل دهد. گودرزوند در پايان در مورد روند بررسي 
برنامه هفتم در مجلس گفت كه بررسي برنامه هفتم بعد 
از بودجه خواهد بود كم��ا اينكه دولت گفته مي خواهد 
بودجه را اول آذر به مجلس ارايه كند. البته به نظر مي رسد 
حتي دو طرف هنوز درباره تقدم زماني بررسي دو اليحه 
نيز توافق نظر ندارند. قاليباف رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي در پاس��خ به اخطار يكي از نمايندگان مجلس، 
گفت: نمايندگان را مطلع مي كنم كه در جلسه سران اين 
موضوع مطرح شد و آقاي رييس جمهور در جريان اين 
موضوع هستند و طبق قانون آيين نامه داخلي تا برنامه 
پنجساله هفتم تصويب نشود، بودجه در دستور كار قرار 
نمي گيرد، دولت بر اساس قانون ايين نامه داخلي اقدام 
مي كند و ان شاء اهلل براين اساس پيش مي رويم. به اين 
ترتيب در شرايطي كه برخي اختالف نظرها خود را نشان 
داده، احتماال ظرف هفته هاي آينده بررس��ي بودجه و 
قانون توسعه در دستور كار قرار خواهد گرفت و بايد ديد 

در آن زمان، دو طرف چگونه به جمع بندي مي رسند.
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دشمن جنگ تركيبي را
فعال كرده است

رييس جمهور با بيان اينكه دشمن براي مقابله با ايران 
قوي و مس��تقل جنگ تركيبي را به كار گرفته است، 
تالش مضاعف مسووالن اجرايي، اقتصاددانان و نخبگان 
در پيشبرد امور و رفع مشكالت و انجام پيش بيني الزم 
براي تأمين به موقع نيازهاي كشور را از جمله راهكارهاي 
موثر براي مقابله با دش��من در اين جنگ دانس��ت. در 
جلسه روز چهارشنبه هيات دولت كه به رياست سيد 
ابراهيم رييسي رييس جمهور برگزارشد، سيد مسعود 
ميركاظمي رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور در 
گزارش��ي درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره 
به اختالف نظر دولت و مجلس درباره اجراي تبصره ۱8 
قانون بودجه اظهار داشت: عملكرد سال گذشته تبصره 
۱۴ قانون بودج��ه در زمينه هدفمندي يارانه ها حدود 
۳۴۰ هزار ميليارد تومان بود كه دولت در اليحه بودجه 
امسال پيشنهاد كرد اين رقم به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان 
برس��د اما مجلس در نهايت آن را به ۶۶۰ هزار ميليارد 
تومان رساند كه مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه 
قرار گرفت و همان زمان هم اعالم شد كه اين منابع قابل 
وصول نيست زيرا دولت برنامه اي براي افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و آب، ب��رق و گاز ندارد. ميركاظمي 
بابيان اينكه س��ازمان برنامه و بودجه مخالف ناترازي 
ايجاد شده بود، تكليف ۶۶۰ هزار ميليارد توماني مجلس 
براي هدفمندي يارانه ها را علت ناترازي دانست و افزود: 
در جلسات مشترك دولت و مجلس براي هدفمندي 
يارانه ها هم رييس مجلس بر اين نكته تاكيد داش��ت 
كه دولت ابتدا معيش��ت را در نظر بگيرد و اشتغال در 
اولويت هاي بعدي است. رييس جمهور پس از استماع 
گزارش رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه تاكيد كرد: 
سازمان برنامه و بودجه بايد پيش تر درباره تغييرات ايجاد 
ش��ده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن يعني عدم 
تحقق برنامه هاي دولت در زمينه اشتغال و همچنين 
مخالفت خود با ناترازي ايجاد شده را به مجلس، نخبگان 
و مردم اطالع رس��اني مي كرد. رييسي در ادامه جلسه 
هيات دولت با بيان اينكه دش��من براي مقابله با ايران 
قوي و مس��تقل جنگ تركيبي را به كار گرفته است، 
تالش مضاعف مسووالن اجرايي اقتصاددانان و نخبگان 
در پيشبرد امور و رفع مشكالت و انجام پيش بيني الزم 
براي تامين به موقع نيازهاي كشور را از جمله راهكارهاي 

موثر براي مقابله با دشمن در اين جنگ دانست.

دشمن احساس خطر كرده است
س��خنگوي دولت با بيان اينكه فكر نكنيد هجمه اي 
عليه ما ش��ده و ما در حال دفاع هستيم، تصريح كرد: 
ما يك حركت پيشروانه را آغاز كرديم و دشمن امروز 
در حال واكن��ش انفعالي به آن حركت اس��ت. علي 
به��ادري جهرمي در هماي��ش اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانش آموزان با بيان اينكه مديران كشور در 
صورتي موفق خواهند بود كه بيش از آنچه مي گويند 
بش��نوند، اظهار كرد: امروز بچه مدرس��ه اي هاي ما 
ظرفيت و پتانس��يل قوي و نيرومندي هستند و من 
در هر نقطه از كش��ور كه مي روم ايمانم به اين تعبير 
رهبري كه مردم ايران را شايس��ته تقدي��ر و احترام 
مي دانند بيشتر مي شود و هم ايمانم به آينده روشن 
كشور بيشتر مي ش��ود كه دليلش همين تخصص، 
دغدغه، انرژي و پويايي همين جمع حاضر است. وي 
افزود: در كشورهاي ديگر مردم را مشغول به چيزهاي 
ديگري مي كنند كه حواسشان از مسائل اصلي پرت 
شود، اما ما در كش��وري زندگي مي كنيم كه چنين 
رويكردي وجود ندارد و مردم درباره مس��ائل اصلي 
كشور صحبت مي كنند و امر جهاد تبيين وجود دارد 
تا سراغ مسيرهاي انحرافي و شيطاني كه خالصه اش 
گم كردن جهت اصلي است، نرويم. سخنگوي دولت 
يادآور شد: وقتي مسووليت سخنگويي به من سپرده 
شد يكي از نكات تكليفي رييس جمهوري به من اين 
بود كه من سخنگوي مردم در دولت هم باشم نه صرفًا 
سخنگوي دولت براي مردم. تعبير آقاي رييسي اين 
بود كه من چون وكيل هم هستم سمت وكالت مردم و 
دفاع از حقوق ملت را هم در دولت داشته باشم. بهادري 
جهرمي با تاكيد بر اينكه امروز وس��ط صحنه ميدان 
جنگي قرار گرفتيم كه همه متوجه آن شده اند، اظهار 
كرد: بعضي وقت ها حواسمان نيست كه وسط ميدان 
جنگ هستيم، روزي كه رهبري انقالب جهاد تبيين 
و گام دوم انقالب را مطرح كردن��د و از جوانان در آن 
بيانيه سخن گفتند اين جنگ امروز را كه براي ما هم 
روشن شده، به روشني مي ديدند اما شايد من و شما 
حواسمان نبود كه وسط ميدان جنگ هستيم. وي با 
طرح اين پرسش كه چرا وسط ميدان جنگ هستيم، 
افزود: ذات دنيا نبرد بين حق و باطل است. شياطيني 
هستند كه مسيرشان با مسير حق زاويه دارد و متفاوت 
است. گاهي شيطان و شيطان بزرگ امروز كه امريكا 
باشد براي بعضي بايد قل و زنجير بياورد و براي برخي 
طناب و ب��راي برخي هم بدون اينها همراهي ش��ان 
را جلب مي كند. بهادري جهرم��ي تاكيد كرد: ما در 
منطقه و كشوري هستيم كه هم اعتقادي داريم كه 
پيشرو است و برگ برنده اي به نام دين و اعتقاد داريم 
كه به نوعي حريف مي طلبد و كسي ياراي مقابله با آن 
 را ندارد. وي يادآور ش��د: ما همچنين مردمي داريم 
با استعداد و ظرفيت و توان و جغرافيايي داريم سرشار 
از منابع طبيعي كه رتبه پنجم جهان را به ما اختصاص 
داده اس��ت. از منظر جغرافيايي هم پانزده همسايه 
داريم و تمدني بس��يار ديرينه هم داريم، اين رقيب 
براي شيطان خطرناك است و زنجير مي خواهد. وي 
تصريح كرد: چنين حريفي را دشمن برايش هزينه 
مي كند و برنامه ريزي دارد. يك زمان ش��رايطي در 
كشور بود كه شايد دشمن مي گفت كشور در مسير 
پيش��رفت كندتر و آرامتر پيش م��ي رود و آن زمان 
نيازي نبود كه دشمن تمام توان خود را براي دشمني 
صرف كند اما امروز مسير پيشرفت كشور در ريل خود 
حركت مي كند و در چنين شرايطي دشمن احساس 
خطر مي كند و قطعًا در چنين ش��رايطي وضعيت 
دشمن ناگوار است و قطعًا پيروزي از آن ما خواهد بود.

موافقت هيات دولت
با اصالح ساعت كار كارمندان

در جلسه هيات وزيران كه به رياست سيد ابراهيم رييسي 
رييس جمهور برگزار ش��د، اعضاي دولت در راستاي 
اجراي سياست هاي كلي نظام اداري، ابالغي مقام معظم 
رهبري، با اليحه پيشنهادي سازمان اداري و استخدامي 
كشور مبني بر اصالح ماده )8۷( قانون مديريت خدمات 
كش��وري درخصوص »س��اعات كار كاركنان دولت« 
موافقت كردند. هيات وزيران با هدف نهادينه س��ازي 
فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسالمي و كرامت 
انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي، 
توجه به اس��تحكام خانواده و ايجاد تع��ادل بين كار و 
زندگي افراد در نظام اداري، توجه به اثربخشي و كارآيي 
در فرآيندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل 
در ارايه خدمات كش��ور و خدمات رساني برتر، نوين و 
كيفي به منظور ارتقاي س��طح رضايتمندي و اعتماد 
مردم، با پيش��نهاد اصالح م��اده )8۷( قانون مديريت 
خدمات كشوري موافقت كرد. به موجب اين تصميم، 
س��اعات كار كارمندان دولت ۴۲/۵ س��اعت در هفته 
است و ترتيب و تنظيم س��اعات كار ادارات با پيشنهاد 
س��ازمان اداري و استخدامي كش��ور و تصويب هيات 
وزيران تعيين مي گردد. تغيير ساعت كار كارمندان با 
رعايت سقف مذكور و در چارچوب ضوابط پيشنهادي 
سازمان اداري و استخدامي كشور كه به تصويب هيات 
وزيران مي رسد، بر عهده دس��تگاه ذي ربط مي باشد. 
ميزان س��اعات تدريس معلمان و اعضاء هيات علمي 
 از س��اعات موظف، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل 
ذي ربط تعيين خواهد شد. متناسب با تغييرات فناوري 
و در شرايط اضطرار و بحران نظير آلودگي هوا، كمبود 
انرژي، وقوع حوادث غيرمترقبه، ش��يوع بيماري هاي 
فراگير ي��ا در ايام خاص نظير ماه مب��ارك رمضان، به 
پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب 
هيات وزيران، ساعت كار و نحوه ارايه خدمت كارمندان، 
فارغ از سقف مذكور در ماده )8۷( تعيين مي شود. همه 
دستگاه هاي اجرايي اعم از ستادي و استاني، به استثناي 
بخش عملياتي مراكز و واحدهاي خدمت رساني نظير 
واحدهاي ذي ربط بهزيستي، بانك ها، بيمارستان ها، 
مراكز بهداش��تي - درماني، اماكن ورزشي و واحدهاي 
نظامي، انتظامي و اطالعاتي موظفند ساعات كار خود را 
در پنج روز هفته تنظيم نمايند. الزم به ذكر است، در 
همه قوانين و مقرراتي كه از مبناي ۴۴ ساعت كار در 
هفته و ۱۷۶ ساعت كار در ماه استفاده شده است، از 
تاريخ ابالغ اين قانون به ترتيب به ۴۲/۵ ساعت كار 

در هفته و ۱۷۰ ساعت كار در ماه اصالح مي شود.

تصويب دو فوريت رفع موانع 
وام ازدواج

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با دو فوريت طرحي 
موافقت كردند كه در صورت تصويب آن موانع پرداخت 
وام ازدواج و تسهيالت فرزندآوري برداشته مي شود. در 
جلسه علني مجلس ش��وراي اسالمي، نمايندگان دو 
فوريت طرح الحاق يك ماده به قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت را تصويب كردند. سيدمحسن دهنوي 
عضو هيات رييسه مجلس به عنوان متقاضي دوفوريت 
طرح گفت: مجلس شوراي اسالمي با پيگيري هايش 
تصويب ك��رد كه وام ازدواج براي زوج زير ۲۵ س��ال به 
۱۵۰ ميليون افزايش پيدا كند اما تنها ۳۰ درصد از اين 
جمعيت توانسته اس��ت وام ازدواج دريافت كنند. وي 
توضيح داد: موانع قانوني همچون بدهي مالياتي، بدهي به 
افراد و مشموالن غايب نظام وظيفه باعث شده كه امكان 
دريافت وام ازدواج نباشد و اين يعني بالغ بر يك ميليون 
نفر از اين تس��هيالت برخوردار نمي شوند لذا در تالش 
هستيم اين مس��اله را حل كنيم، اين موضوع مشكل 
تامين منابع مالي ندارد و صرفا بايد موانع قانوني رفع شود.

در ط��رح الحاق يك ماده به قان��ون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت آمده اس��ت كه »در اجراي مواد اين 
قانون در خصوص استفاده از امتيازات و تسهيالت با هدف 
تشويق فرزندآوري، چنانچه به موجب قوانين خاصي 
پرداخت اين تسهيالت يا ارايه امتيازات، موكول به رعايت 
شرايط معيني گرديده يا مشمول ممنوعيت شده باشد، 
بانك ها و موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيالت 
و امتيازات فوق را فقط با رعايت اين قانون انجام دهند.«

براي معيشت مردم
فكري عاجل كنيد

نماينده مردم نوش��هر در مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكيد كرد: تيم اقتصادي دولت بايد فكر عاجلي براي 
معيشت مردم كند و نگذارد بيش از اين به بازنشستگان، 
كارمندان و كارگران و ساير آحاد جامعه سخت بگذرد. 
محمدعلي محس��ني بندپي نماينده نوشهر و عضو 
كميسيون بهداشت مجلس در جلسه روز چهارشنبه 
۱8 آبان ۱۴۰۱ مجلس ش��وراي اسالمي در تذكري 
خطاب به وزراي جهاد كشاورزي و وزير كشور گفت: 
س��ال قبل مركب��ات و كيوي باغداران غرب اس��تان 
مازندران در انبارها پوسيد؛ نگذاريد اين اتفاق امسال 
هم تكرار شود و اگر دغدغه توليد، اشتعال و كشاورزان 
داريم بايد به داد آنها برسيم. وي در تذكر ديگري به تيم 
اقتصادي دول��ت از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي 
اظهار كرد: اين روزها به ش��دت شاهد كاهش ارزش 
پول ملي و متاسفانه افزايش قيمت دالر هستيم؛ قيمت 
خيلي از كاالهاي اساسي به نرخ دالر گره خورده است و 
تيم اقتصادي دولت بايد فكر عاجلي براي معيشت مردم 
كند و نگذارد بيش از اين به بازنشستگان، كارمندان و 
كارگران و ساير آحاد جامعه سخت بگذرد. اين روزها 
بين هزينه ها و درآمدها هيچ رابطه منطقي وجود ندارد 
و هزينه ها به دالر است و درآمدها به ريال. اين نماينده 
مجلس شوراي اسالمي همچنين در تذكري به وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: شايسته است سازمان 
تامي��ن اجتماعي جهت بيمه كارگران س��اختماني، 
رانندگان و ساير مش��اغل پرخطر اقدام عاجل بكند و 
نگذارد اين عزيزان بيش از اين نگران و دغدغه مند باشند.

عقب نشيني از يك خواسته يا اتمام حجت با بهارستان

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 

رييس قوه قضاييه: 

ميركاظمي: برنامه اي براي گران كردن بنزين نداريم!

ايران آماده نقش آفريني براي پايان جنگ روسيه و اوكراين است

براي صلح و سازش ميان مردم ارزش قائليم

نيكالي پاتروشف دبير شوراي امنيت ملي روسيه كه 
به تهران سفر كرده است، صبح ديروز با علي شمخاني، 
نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت 
ملي جمهوري اس��المي ايران ديدار و گفت وگو كرد. 
به گزارش ش��وراي عالي امنيت مل��ي، در اين ديدار 
ش��مخاني با اشاره به ش��رايط منطقه اي و جهاني راه 
برون رفت از بحران ها و چالش هاي موجود را گفت وگو 
و همكاري هاي منطقه اي و بين المللي دانس��ت. وي 
با تبيين ابعاد جنگ تركيبي نظام س��لطه عليه ملت 
ايران و آثار تحريم ه��اي ظالمانه امريكا تصريح كرد: 
گسترش همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي به ويژه با 
كشورهاي همسايه در حوزه اقتصادي از اولويت هاي 
راهبردي كش��ورمان به ش��مار مي رود. ش��مخاني، 
تقويت رون��د همكاري هاي دو كش��ور در حوزه هاي 
انرژي، حمل و نقل، كش��اورزي، تجارت، امور بانكي 
و محيط زيس��ت را حائز اهميت ذكر ك��رد و افزود: با 

اتخاذ تمهيدات الزم بايد به س��رعت موانع موجود در 
اي��ن بخش ها را برطرف ك��رد.  وي همچنين تقويت 
همكاري هاي چند جانبه در سازمان هاي منطقه اي 
به ويژه ش��انگهاي را براي بهره گيري هوشمندانه از 
ظرفيت ه��اي قابل تبادل كش��ورهاي عضو ضروري 
دانس��ت. دبير شوراي امنيت ملي كش��ورمان با بيان 
اينكه خطر تروريسم و افراطي گري همچنان امنيت 
منطق��ه و جهان را تهديد مي كند بر لزوم اس��تمرار و 
افزايش همكاري هاي منطقه اي و بين المللي؛ براي دفع 
كامل خطرات اين پديده شوم تاكيد كرد. شمخاني با 
اشاره به بحران اوكراين گفت: ايران از هرگونه ابتكاري 
كه منجر به آتش بس و صلح بين روسيه و اوكراين بر 
پايه گفت وگو انجام شود استقبال و حمايت نموده و 
آماده نقش آفريني براي پايان جنگ مي باش��د. دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان، ايجاد نهادهاي 
مشترك و هم افزا براي مقابله با تحريم ها و فعال سازي 

ظرفيت نهادهاي بين المللي عليه تحريم و كشورهاي 
تحريم كننده را مورد تاكيد قرار داد. نيكالي پاتروشف 
دبير شوراي امنيت ملي فدراسيون روسيه نيز در اين 
ديدار با اعالم خرسندي از شتاب گرفتن همكاريهاي 
دو كشور در حوزه هاي مختلف اظهارداشت: روساي 
جمهور دو كش��ور با انجام ۴ مالقات در سال جاري بر 
اراده غير قابل تغيير تهران و مسكو در زمينه هدايت 
روابط دوجانبه به سطح راهبردي تاكيد كرده اند. وي با 
اشاره به توافقات قبلي ميان نهادهاي امنيت ملي ايران 
و روسيه و تعيين نقشه راه همكاري هاي راهبردي به 
ويژه در حوزه مقابله با تحريم هاي اقتصادي و فناوري 
افزود: مهم ترين هدف من و هيات همراهم از سفر به 
تهران تبادل نظر براي سرعت دادن به اجراي پروژه هاي 
مشترك در كنار فراهم نمودن سازوكارهاي پويا براي 
ش��روع فعاليت هاي جديد در حوزه ه��اي اقتصادي، 
تجاري انرژي و فناوري است. پاتروشف گفت: ايجاد هم 

افزايي در ظرفيت هاي ترانزيتي به ويژه تكميل سريع 
كريدور شمال- جنوب گامي موثر براي كيفي سازي 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري دوجانبه و بين المللي 
است. پاتروشف با تاكيد بر پيگيري طرح مشترك دو 
كشور براي ايجاد گروه دوستي مدافعان منشور ملل 
متحد با حضور كشورهايي كه مورد تحريم غيرقانوني 
غرب قرار گرفته اند افزود: كش��ورهاي غربي به ويژه 
امريكا با زير پا گذاردن منشور ملل متحد و با استفاده 
از جنگ تركيبي به دنبال تحميل اراده سياسي خود به 
كشورهاي مستقل   هستند. دبير شوراي امنيت ملي 
فدراسيون روسيه در پايان با ارايه گزارشي پيرامون 
بحران اوكراين اظهار داش��ت: امپراتوري رسانه اي 
غرب از ابتدا با وارونه نمايي حقايق، تالش گسترده اي 
را براي ايجاد انحراف در افكار عمومي جهاني نسبت 
به چگونگ��ي آغاز بح��ران اوكراي��ن و واقعيت هاي 

ميداني آن در دستور كار خود قرار داده است.

رييس قوه قضاييه گفت: براي صلح و سازش ميان مردم 
و رفع خصومات آنها ارزش و اعتباري خاص قائل هستيم.

به گزارش مركز رس��انه قوه قضاييه، حجت االس��الم  
والمسلمين محس��ني اژه اي امروز چهارشنبه ۱8 آبان 
طي س��خناني در همايش س��فيران صلح شوراي حل 
اختالف قوه قضاييه ضمن اشاره به توفيقاتي كه در جريان 
»پويش به عشق امام حسين )ع( مي بخشم«، حاصل 
شده است، اظهار داشت: من از هيچكس طلبي ندارم و 
به همه بدهكار هستم؛ اما اگر حقي بر گردن كسي دارم، 
به عشق امام حس��ين )ع( همه را بخشيدم. رييس قوه 
قضاييه در ادامه با اشاره به اهميت و ارزش صلح و سازش 
و همزيستي مس��المت آميز در همه مكاتب و نظامات 
حكمران��ي و اجتماعي، تصريح ك��رد: ارزش و اهميت 
ايجاد صلح و سازش ميان افراد جامعه و رفع خصومات 
ميان مردم، براي ما در دس��تگاه قضايي از حيث ارتقاء 
آمار رسيدگي به پرونده ها نيست و ما اين موضوع بسيار 
حائز اهميت را به مقوله آمار تقليل نمي دهيم بلكه براي 
صلح و سازش ميان مردم و رفع خصومات آنها ارزش و 
اعتباري خاص قائل هستيم. وي در ادامه به مسووالن 
مركز توس��عه حل اختالف توصيه كرد كه با تدوين 

سازوكارهاي مشخص و سياست گذاري و روشنگري، 
بيش از پيش از ظرفيت هاي گروه ها و اقشار مختلف 
مردم��ي، طوايف، هنرمندان و صاحبان نفوس و قلم 
و كالم در راستاي گسترش فرهنگ صلح و سازش و 

ايجاد مصالحه ميان مردم بهره گيرند. 
محسني اژه اي همچنين به مس��ووالن مركز توسعه 
حل اختالف دستور داد در راستاي فرهنگ سازي براي 
گسترش و بس��ط امر مصالحه ميان مردم و طرف هاي 
نزاع، بيش از گذشته از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه ها 
بهره گيرند و در اين راس��تا به سازماندهي امر آموزش 
عنايت ويژه داش��ته باشند. معرفي و تبليغ »روش ها و 
سازوكارهاي صلح وسازش«، »ارزش مصالحه«، »صلح 
ي��اران« و »طرفين مصالحه«؛ ديگر توصيه رييس قوه 
قضاييه به مس��ووالن مركز توسعه حل اختالف كشور 
بود. محسني اژه اي در ادامه به تبيين و تشريح بركات و 
آثار حاصل از صلح وسازش پرداخت و تصريح كرد: اگر 
چه قصاص يك حق است اما گذشت از قصاص از ناحيه 
اولياي دم داراي بركات فراواني است و قصاص كردن نيز 
تبعات و پيامدهايي را نيز دارا مي باشد. محسني اژه اي 
در ادامه به ارزش و اهميت به صلح و س��ازش كشاندن 

موضوعات خانوادگي و مالي نيز تاكيد و به حجم قابل 
توجه پرونده هايي حاوي اين موضوعات در قوه قضاييه 
اشاره كرد. وي در ادامه با بيان اينكه امروز يكي از عناوين 
مهم مسائل كيفري را نزاع ها تشكيل مي دهند، گفت: 
بس��ياري از اين نزاع ها و درگيري ها با يك عذرخواهي 
ساده قابل حل و رفع هستند؛ لذا ترويج اين موضوع كه 
مردم چگونه از ايجاد نزاع و درگيري پيشگيري كنند 
و آموزش اين روش ها، بسيار حائز اهميت مي باشد و از 

جمله مسووليت هاي مركز توسعه حل اختالف است.  
رييس قوه قضاييه همچنين به صلح ياران نيز توصيه 
كرد كه در انجام امر ايجاد مصالحه و صلح و سازش ميان 
طرفين نزاع و درگيري، ممارست و جهد داشته باشند 
و چنانچه پس از يك ي��ا دو بار اقدام براي مصالحه، به 
نتيجه نرسيدند، دست از تالش و كوشش و پيگيري 
براي ايجاد صلح و س��ازش مي��ان طرفين درگيري 

برندارند و اين اقدام خير و پربركت را تكرار كنند.



تعادل|
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي با 
استناد به گزارش هاي رسمي از »اعتمادزدايي نامتعارف« 
و »شكست سياس��ت گذاري« در اقتصاد ايران خبر داد؛ 
پديده هايي كه طي دهه هاي اخير منجر به شكل گيري 
زنجيره اي از پديده هاي به هم پيوسته را ايجاد كرده است. 
اين استاد دانشگاه در سومين نشست از سلسله نشست هاي 
شاخه اقتصادي فرهنگس��تان علوم با موضوع »ارزيابي 
تحوالت اخير كشور و ريشه هاي اقتصادي آن« همچنين 
از »توزيع ناعادالنه قدرت« به عنوان نابرابرسازترين متغير 
آسيب زا ياد كرد و گفت: گزارش هاي رسمي نشان مي دهد 
كه تجربه قدرت ي��ك دس��ت در دوره احمدي نژاد، قله 
انحطاط و فساد را براي ايران ثبت كرد. »بي اعتنايي به نظام 
كارشناسي« يكي ديگر از نكات مورد نظر مومني است. او در 
اين باره گفته است: »طنز تلخي است كه اين دولت همه چيز 
را ب��ه گردن دولت قب��ل مي اندازد، درحالي ك��ه او اولين 
كابينه اي است كه در دو سال پياپي برنامه دولت قبلي را 
تمديد مي كند. اگر برنامه هاي آنان مقصر همه چيز است، اين 
پافشاري شما را به پاي چه بنويسيم؟ دولت و مجلس بايد 
بي اعتنايي به نظام دانايي كشور را متوقف كنند.« مشروح 
اظهارات دكتر مومني درباره »ارزيابي تحوالت اخير كشور 

و ريشه هاي اقتصادي آن« را مي خوانيد.
به گزارش پايگاه خبري جماران، فرشاد مومني اقتصاددان 
و عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه گف��ت: پديده اخير 
خلق الس��اعه رخ نداده و بايد به آن مانند يك حلقه از يك 
زنجيره نگاه كرد. شروع اين زنجيره را بايد از اعتراضات به 
نسبت گسترده دهه 1370 در نظر بگيريم كه مرداد 1370 
در نجف آباد و زنجان آغاز شد، سپس به صورت زنجيره اي 
در فروردين 1371 در شيراز، در خرداد 1371 در مشهد، 
در ارديبهشت 1371 در اراك، مرداد 1373 در قزوين و در 
فروردين 1374 در اسالمشهر رخ داد. هر قدر به سال هاي 
اخير نزديك مي شويم مشاهده مي شود كه فاصله بين اين 
اتفاقات كوتاه تر شده و گستره بيشتري پيدا مي كند. كانون 
اصلي اين نابساماني ها و ناآرامي ها را بايد در شيوه نادرست 

سياست گذاري بدانيم. 
وي افزود: ايران از نظر نظام تصميم گيري و تخصيص منابع 
با پديده شكست سياست گذاري روبرو است به اين معني كه 
در سه دهه گذشته از يك ضعف مفرط در انديشه برخوردار 
بوده است. در اين سه دهه تقريبا تمام سياست هاي كليدي 
اتخاذ شده با شكست روبرو است يعني سياست هاي مربوط 
به آزادسازي تجاري، كوچك سازي دولت، حذف سوبسيدها 

و ... با شكست مواجه شده است.
مومني با طرح اين پرس��ش كه چگونه مي شود از دريچه 
دانش توسعه اين پديده شكنندگي و ناپايداري مستمر را 
توضيح داد؟ گفت: متغيرهايي وجود دارد كه كانون هاي 
اصلي آس��يب پذيري را قابل درك مي كند. رابطه مردم با 
حكومت، وضعيت بنيه توليد ملي، وضعيت فقر و نابرابري، 
وضعيت مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي-سياسي- 
اجتماعي خود، پايداري محيط زيستي، وضعيت وابستگي 
به دنياي خارج و وضعيت فساد در جامعه متغيرهاي مورد 
اشاره هستند. آيا در اين زمينه ها عوامل نگران كننده جدي 
مشاهده مي شود؟ متاسفانه تصميم گيران ما به جاي پذيرش 
واقعيت ها، رويه نفي و انكار را در اولويت قرار مي دهند و زماني 
كه واقعيت ها قابل انكار نباش��ند، واكنش شان به سمت 
رفتار غيرصميمي با مردم مي رود. كانون اصلي ش��كرآب 
ش��دن رابطه مردم شوروي با حكومت ش��ان اين بود كه 
سياس��ت گذاران در آن كش��ور آرمان ها و اهداف اصيل و 
خوبي مطرح مي كردند اما در فرآيند تخصيص منابع پول 
در اولويت قرار گرفته بود. اين شكاف ريشه در بازارگرايي 
افراطي به ويژه در سال هاي پاياني حكومت شوروي داشت. 
حكومتگران در شوروي، با اتكاي غيرمتعارف به توانايي هاي 
امنيتي خود به حرف مردم گوش نمي دادند و قوه قضاييه 
آن كشور تيغ بسيار كندي به فساد افراد وابسته به حكومت 
داشت. در مورد تجربه ايران، عالقه مندان را دعوت به مطالعه 
گزارش سه جلدي وزارت كشور با عنوان وضعيت اجتماعي 
كشور مي كنم. كليدي ترين نكته اين گزارش اين است كه 
اعتمادزدايي غيرمتعارفي رخ داده كه از لحاظ اعتماد عمومي 
به ساختار بروكراتيك به آستانه سقوط رسيده است. در 
گزارش هاي رسمي روي اين بحران اعتماد تمركز ويژه اي 
وجود دارد لذا رابطه م��ردم با حكومت نياز به يك اصالح 

اساسي و بنيادين دارد. 

سقوط30رتبهايدررقابتپذيري
اس��تاد دانشگاه عالمه در خصوص متغير بنيه توليدي به 
عنوان يكي از كانون هاي آسيب پذيري خاطرنشان كرد: 
وضعيت نزولي بهره وري كل عوامل توليد، 30 رتبه سقوط 
در وضعيت شاخص رقابت پذيري در توليدات كشور طي 
دهه 1390، س��قوط 34 درصدي در وضعيت ش��اخص 
رابطه مبادله در دهه 1390 و ... نش��ان دهنده اين اس��ت 
كه بنيه توليد ما به خاطر مي��دان دادن غيرعادي به رانت 
جويان و دالالن و ... با سقوطي نگران كننده روبرو بوده و اگر 
حكومتگران چاره اي براي آن نينديشند، شكنندگي هاي 

ما شديدتر خواهد شد. 

در3سالفقرا2برابرشدند
وي افزود: براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي ايران ما شاهد 
اين هس��تيم در يك دوره 3 ساله در نيمه دوم دهه 1390 
جمعيت فقراي ايران دو برابر ش��ده است. به نظر مي رسد 
خود اين مس��اله به اندازه كافي گويا اس��ت. كليدي ترين 
جهت گيري هاي اليحه بودجه 1401 اين است كه به طرز 
نگران كننده اي فقرساز و نابرابرساز است. بيشترين فشارها 
بر گروه هاي فرودست و مزد و حقوق بگيران لحاظ شده و 
بيشترين معافيت براي بهره مندان با درآمدهاي نامتعارف 
باال در نظر گرفته ش��ده است. سند بودجه 1401 تمركز 

ويژه اي بر شوك هاي قيمتي گذاشته است.
مومني با بيان اينكه نابرابر سازترين متغير آسيب زا، توزيع 

ناعادالنه قدرت اس��ت، گفت: گزارش هاي رسمي نشان 
مي دهد كه تجربه قدرت يك دست در دوره احمدي نژاد، 
قله انحطاط و فس��اد را براي ايران ثبت كرد. گزارش هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس نيز مي گويد در دوره احمدي نژاد 
نسبت به دولت قبل از او، هزينه ها براي دستيابي به يك واحد 
توليد ناخالص داخلي 5 برابر افزايش يافته بود. ماجراي نحوه 
اس��تقبال مردم از پديده انتخابات در دو انتخابات آخر به 
وضوح نشان مي دهد كه وضعيت مشاركت سياسي با ما چه 
كرده است. طي بالغ بر سه دهه گذشته در سرشماري هاي 
صورت گرفته گفته شده نزديك به دو سوم جمعيت فعال 
در توليد ملي نقشي نداشته اند. اين بحران بر حسب آخرين 
گزارش اتاق بازرگاني حكايت از اين دارد كه آميزه ضعف 
در اعتماد مردم به دولت و س��قوط بنيه توليد، باعث شده 
نزديك ب��ه 61 درصد ظرفيت هاي صنعتي نصب ش��ده 

بالاستفاده بماند.

جوالننااطمينانيهادرايران
وي در ادامه بيان كرد: بنابر گزارش هاي س��ازمان ملل از 
مجموع 43 نااطميناني شناخته شده حوزه محيط زيست 
در دنيا، 34 گونه آن در ايران فعال اس��ت. اين يك نش��انه 
نگران كننده اس��ت. آلوده كننده ترين رشته فعاليت ها به 
عنوان پيش��ران جا زده شده اند و تكان دهنده تر اين است 
كه اين صنايع را در خشك ترين مناطق كشور راه اندازي 
كرده اند. براي اينكه بفهميم علي رغم شعارهاي پر طمطراق 
در مساله وابس��تگي به دنياي خارج از منظر اقتصاد، چه 
اتفاقي رخ داده به اس��ناد پشتيبان برنامه چهارم توسعه و 
سند چشم انداز مراجعه كنيم تا بفهميم دستيابي به رشد 
اقتصادي 8 درصد با اختصاص ساالنه 16.5 ميليارد دالر 
قابل تحقق است. از نقطه عطف تدوين برنامه ششم تا امروز، 
برآوردهاي سازمان برنامه مي گويد كه آن 16.5 ميليارد 
دالر به 200 ميليارد دالر رس��يده است. ما به اندازه فاصله 
اين دو رقم، دچار يك وابس��تگي ذلت آور و پرمخاطره در 
عرصه توليد ملي شديم. اگر شما مشاركت مردم را بر نتابيد، 
چاره اي جز دست نشانده شدن قدرت هاي بزرگ براي تان 

باقي نمي ماند.
عضوهيات علمي دانشگاه با اشاره به مساله فساد دركشور 
گفت: بيش از دو دهه است كه هشدار مي دهيم برخوردهاي 
انفعالي و پسيني با مساله فساد ما را در مهار اين پديده ياري 
نمي كند. راه نجات ايران از مسير يك برنامه ملي مبارزه با 
فساد بر محور پيشگيري مي گذرد. هيچ عنصري به اندازه 
شوك هاي وارد شده به قيمت هاي كليدي، قدرت تحميل 
نابرابري هاي گسترده، فساد عميق و وابستگي هاي ذلت آور 
را توضيح نمي دهد كه همچنان دلبستگي هاي مسووالن به 

شوك واردكردن مشاهده مي شود.

نشانهشناسيشعار»زندگي«
اين اس��تاد دانش��گاه در بخش ديگري از سخنان خود با 
درپاسخ به اين پرسش كه چرا مطالبات اقتصادي جايگاه 
بايسته اي در اعتراضات اخير نداشتند، گفت: متداول ترين 
شعاري كه در اين مدت شنيده شده، زن، زندگي، آزادي 
است كه نش��ان مي دهد زندگي به عنوان معيشت در اين 
جريانات مطرح بوده اما اين معيشت به معناي تغذيه براي 
زنده ماندن نيست. مساله اي كه براي من خيلي قابل اعتنا 
است، اين است كه برخي برآوردهاي كارشناسي سطح باال 
اين را نشانه تشديد سرخوردگي ها از تمركز روي شعارها و 
مطالبات معيشتي به ويژه در تجربه سال 1396 و 1398 
به ش��ما مي آورند، لذا بحران اعتماد از اين ناحيه ش��دت 
گرفته است. از اين دريچه گفته مي شود وقتي خواسته ها 
و مطالبات راديكال مي شوند، مطالبه شعارهاي دم دستي 
به خاطر بي اعتمادي با بي اعتنايي مواجه مي شود. بحث بر 
سر اين است كه گفته مي شود تا كي مي خواهيد بگوييد هر 
فريادي داريد بر سر دولت هاي قبل بزنيد؟ در اين مدت يك 
سال و اندي كه گذشته است، كاري كرده ايد كه اين برداشت 
فراگير شود كه صد رحمت به دولت هاي قبلي! طنز تلخي 
كه وجود دارد اين است كه اين دولت همه چيز را به گردن 
دولت قبل مي اندازد درحالي كه او اولين كابينه اي است كه 
در دو سال پياپي برنامه دولت قبلي را تمديد مي كند. اگر 
برنامه هاي آنان مقصر همه چيز است، اين پافشاري شما را 
به پاي چه بنويسيم؟ دولت و مجلس بايد بي اعتنايي به نظام 
دانايي كشور را متوقف كنند. كافي است به اسناد رسمي 
انتشار يافته توسط همين دولت كه براي سال 1401 مطرح 

كرده بودند، بپردازد. اينها گفته بودند كه در س��ال 1401 
يك ميليون مسكن براي مردم تدارك مي بينند اما ببينيد 
در همين سال چه شرايطي از لحاظ تملك و اجاره نشيني 

مسكن براي مردم پديدار شده است.

افزايشاميدبهخانهدارشدنبه123سال
مومني افزود: كميته دس��تمزد ش��وراهاي اسالمي كار 
گزارشي منتشر كرده كه مي گويد با اين سياست هاي اتخاذ 
شده درحيطه مسكن، اميد صاحب مسكن شدن كه در 
دنيا استانداردي 5 ساله دارد، براي كارگران ما به 123 سال 
رسيده است. شدت يأس و سرخوردگي براي آينده براي 
شريف ترين مردم اين سرزمين را ببينيد. حال وزارت مسكن 
تحقق اين وعده را به اين منوط كرده است كه دستگاه هاي 
اجرايي زمين هاي مازاد خود را در اختيار وزارت مس��كن 
بگذارند. ميزان قابليت مديري��ت درباره اين وعده اينطور 
است كه در آن گزارش نوش��ته شده كه هيچ دستگاهي 
حاضر به همكاري با وزارت مسكن نشده است يعني قابليت 
هماهنگ سازي در قوه مجريه در اين وضعيت قرار دارد كه 
حتي زيرمجموعه وزارت مس��كن هم حاضر نشده است 
زمين مازاد خود را در اختيار وزارت مس��كن بگذارد. البته 
گفته مي شود كه چنين انتظاري قابل پاسخ دادن نيست 
چون اصال زميني وجود ندارد اما مهم اين است كه عمال هيچ 
ردي از تحقق آن وعده مشاهده نمي شود. االن حرف هايي 
زده مي شود كه در بهترين حالت ممكن است امسال 100 
هزار واحد مسكن جديد اضافه شود كه اين يعني 90 درصد 
عدم تحقق در يكي از دم دست ترين وعده ها رخ داده است.

الزاماتايجاديكميليونشغل
مومني همچنين مي افزاي��د: اتاق بازرگاني مي گويد 
با اين ش��يوه كه در برخورد با دسترس��ي به اينترنت 
ايجاد كرده ايد، بين 500 تا 700 هزار شغل موجود را 
از بين برديد. شما چگونه مي خواهيد وقتي وعده يك 
ميليون ش��غل مي دهيد، مردم به شما اعتماد كنند؟ 
برآوردهاي كارشناسي وجود دارد كه اگر يك ميليون 
شغل ايجاد شود، ما بايد يك برنامه اي داشتيم كه از دل 
آن رشد اقتصادي با كيفيت 10 تا 15 درصدي حاصل 
شود و متغيرهاي كنترلي اين مساله منحصر به رشد 
اقتصادي نيست. بايد متناسب با اين انتظار انگيزه هاي 
سرمايه گذاري ايجاد كرده باشيد. ما در چهارمين سالي 
هستيم كه كل سرمايه گذاري صورت گرفته قادر به 
جبران استهالكات هم نيست در نتيجه اين حرف ها 
آبي براي مردم تهيه نمي كند اما آبروي وعده دهندگان 
را به چالش مي كشد. اين شيوه برخورد همه را به سمت 
سرخوردگي و راديكاليزه شدن مطالبات پيش مي برد. 
من صميمانه و مشفقانه عرض مي كنم كه اين به نفع 
هيچ كس در ايران نيس��ت. اهل خرد و دانايي به اميد 
دولت نمانند لذا همه بايد مشاركت كنند حتي اگر با 
تحقير و تلخكامي مواجه شوند. خاضعانه از اهل خرد 
مي خواهم كه به كمك دولت و حكومت بيايند تا از اين 

شرايط عبور كنيم.

ازبيرونآبيبرايماگرمنخواهدشد
وي در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با وابستگي ها 
به دنياي خارج افزود: در همي��ن ماجراهاي ناآرامي هاي 
اخير، ببينيد دو متحد اس��تراتژيكي كه توسط سياست 
خارجه كشور تعيين شده، با ما چه كردند! روسيه قضيه 
پهپاد را راه انداخت كه خدا اين بي شفقتي تاريخي آنها را 
ختم به خير كند. من سهم ندانم كاري هاي طرف ايراني را 
ناديده نمي گيرم اما مي خواهم بگويم كه ببينيد روي ديوار 
چه كسي يادگاري مي نويسيد. در همين ايام كه مداخله 
نامتعارفي از ناحيه رسانه هاي خارجي براي دامن زدن به 
ناآرامي ها رخ داد، يكي از كارهاي ش��گرف دولت به غايت 
محافظه كار چين اين بود كه با يك فرد ورشكسته ايراني 
در شبكه دولتي چين مصاحبه كردند. آنها كه اهل سياست 
هستند مي فهمند اين يعني چه! اميدوارم كساني بفهمند 
كه اين عبارت دشمِن دشمن من، دوست من است خيلي 
ساده انگارانه است. آنچه روسيه و چين به نمايش گذاشتند، 
عين كاري است كه متحدان استراتژيك محمدرضا پهلوي 
با او كرده بودند. گزارش هاي رسمي مي گويد كه در دوره 
سال هاي 1352 تا 1356 كه ايران در قله درآمدهاي نفتي 
قرار داشت، 972 شركت خارجي در ايران به ثبت رسيده 

بود. از اين تعداد 371 ش��ركت در زمين��ه داللي و بيمه، 
251 ش��ركت در زمينه بازرگاني، رستوران، هتل داري و 
206 شركت زمينه ساختمان فعال بوده اند يعني اغلب در 
حيطه هايي تمركز كردند كه در يك ساختار رانتي بيشترين 
بازدهي را دارد. اين براي مردم ما هم تجربه خوبي است كه 
مبادا فكر كنند از بيرون آبي براي ما گرم خواهد ش��د. راه 
نجات ما اين است كه توانمندي خود را باال ببريم و بر اساس 
آن توانمندي مي توانيم قابليت گزينش گري داشته باشيم. 
در سايت وزارت اقتصاد نوشته شده رتبه يك جذب سرمايه 
خارجي به افغانس��تان تعلق دارد. من اين را مايه تحقير 
افغان ها نمي دانم و همين كه به ما اعتماد كردند قابل احترام 
است اما مي خواهم بگويم از طريق جذب سرمايه افغانستان 
تنگناهاي ما برطرف نمي ش��ود و در عين حال آن تجربه 
سال هاي 1352 تا 1356 را هم نصب العين خود قرار دهيم.

طبقهمتوسطرادريابيد
اين استاد دانشگاه همچنين افزود: آن چيزي كه مي توانيم 
به حكومتگران گرامي هديه كنيم اين اس��ت كه پديده 
اصلي و سرنوشت سازي كه مي تواند كانون اصلي اصالح 
خطاهاي گذشته و بازس��ازي كننده اعتماد متقابل بين 
مردم و حكومت باش��د اين است كه حكومتگران گرامي 
روند فرسايش و فروپاشي طبقه متوس��ط درآمدي را در 
مركز توجه خودشان قرار دهند. متاسفانه چيزي كه من 
مشاهده كردم اين است كه چون مطالبات اقتصادي توسط 
تحليلگران، كم مقدار جلوه داده مي ش��ود، به اين مساله 
توجه بايسته نشده است. طبقه متوسط درآمدي، طبقه 
توس��عه خواِه كليدي هر كشوري اس��ت. در همه سطوح 
حيات اجتماعي اين طبقه متوسط است كه دنبال كيفيت 
است. استدالل هاي روشني در اين زمينه وجود دارد. بسيار 
ثروتمندها كيفيت را در خارج مرزها جست وجو مي كنند 
و بسيار فقيرها به باقي ماندن و زنده ماندن اهتمام دارند لذا 
اين طبقه متوسط است كه متقاضي كيفيت باثبات است. 
طبقه متوسط درآمدي در عين حال بزرگ ترين متقاضي 
فرآورده هاي فرهنگي است. به بازارگراها  هم گوشزد مي كنم 
كه كيفيت بازار را همين طبقه مطالبه مي كنند. مس��اله 
حياتي اين است كه يك بي اعتنايي مشكوك و غيرمتعارف 
در اين زمينه مشاهده مي شود. در دوره 1385 تا امروز ما با 
بي سابقه ترين سطوح افزايش و تنوع حس طرد شدگي و 
حس حاشيه اي شدن در اين طبقه به صورت ذهني و عيني 
شاهد بوديم. سازوكارهايي كه اين بالها را سر كشور آورده، 
شوك درماني، مسووليت گريزي در امور حاكميتي يعني 
سالمت، تغذيه، آموزش و مس��كن مردم، صنعت زدايي 
بي سابقه، افزايش غير متعارف در گستره و عمق فساد، توزيع 
ناعادالنه قدرت، ثروت و منزلت، اتخاذ سياست هاي فالكت 
زاي تورمي و اش��تغال زدا، اقتدار زدايي و مرجعيت زدايي 
از چهره ه��اي مقبول غير حكومتي اس��ت. در عين حال 
رهاشدگي گروه جمعيتي كه به آنها NEET گفته مي شود 
)يعني گروهي كه نه ش��اغل اند نه در حال مهارت كسب 
كردن هستند و دامنه سني شان از 15 تا 24 ساله است( 
يك بحث جدي است كه نه در سطح دولت و نه در سطح 
رسانه ملي درباره اين پديده چيزي ديده نمي شود، درحالي 
كه مطالعات اقتصاد سياسي در دودهه گذشته مي گويد 
پيشاني اعتراضات را اين گروه تشكيل مي دهند. نزديك به 
دوسوم پذيرفته شدگان در دانشگاه، خانم ها بودند و همزمان 
با سقوط مشاركت زنان مواجه بوده ايم. درآمد زنان براي 
درآمد خانوار خصلت مكمل دارد يعني بايد راه را باز كنيد تا 
زنان، مشاغل متناسب با صالحيت هاي خود را داشته باشند 
نه اينكه بزرگ ترين مداخالت در زندگي آنان را تا حد حياط 
خلوت شان ببريد. اينها نيمي از جمعيت اين كشور هستند. 
نمي شود آنها را از بازار كار برانيد و از شرم، آمارهاي طالق 
را بپوشانيد و طبقه بندي كنيد تا نگوييد وقتي زنان شاغل 
باشند خانواده ها متزلزل مي شوند. ما در اين زمينه خطاهاي 

خيلي غيرعادي مشاهده مي كنيم. 
مومني در پايان سخنان خود گفت: اينكه ما علي رغم 
همه سرخوردگي ها و روندهاي نااميد كننده ويأس آور 
هنوز انگيزه داريم و يافته هاي مان را با همه مخاطراتش 
در ميان مي گذاريم به خاطر اين است كه مسائل ايران 
در تسخير علم قرار دارد. اگر حكومتگران گرامي علم 
را فصل الخطاب قرار دهند، هم مي توانيم بفهميم چرا 
دچار انحطاط شده ايم و هم سازوكارهاي برون رفت 

را ارايه دهيم.

اخبارجهان

ادامه از صفحه اول
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جمهوريخواهانپيشتاز
انتخاباتمياندورهايامريكا

نتايج اعالم ش��ده از انتخابات مي��ان دوره اي مجلس 
نماين��دگان و س��ناي امري��كا حاكي از پيش��تازي 
جمهوري خواهان در انتخابات مجلس نمايندگان است 
و انتظار مي رود كه اين حزب اكثريت را از آن خود كند. 
نتيجه رقابت تنگاتنگ در مجلس سنا ميان دموكرات ها 
و جمهوري خواهان هنوز مشخص نشده است. بر اساس 
آخرين آمارها، جمهوري خواهان تاكنون توانسته اند 
199 كرسي مجلس نمايندگان را از آن خود كنند. اين 
در حالي است كه دموكرات ها تاكنون 178 كرسي را از 
آن خود كرده اند. رقابت هاي كنگره براي كس��ب همه 
435 كرس��ي مجلس نمايندگان امريكا و 35 كرسي 
از 100 كرسي س��نا صورت گرفت و گزارش ها حاكي 
از مشاركت باالي مردم در ايالت هاي كليدي است. در 
سناي امريكا نيز 48 كرسي به دموكرات ها و 49 كرسي به 
جمهوري خواهان تعلق گرفته و تكليف سه كرسي هنوز 
مشخص نشده است. با بسته شدن حوزه هاي مختلف 
راي گيري در انتخابات ميان دوره اي امريكا، شمارش آرا 
براي مشخص شدن تركيب سنا و مجلس نمايندگان 
امريكا و نيز ده ها فرمانداري ادامه دارد. جمهوري خواهان 
براي تسلط به س��نا به يك كرس��ي و براي در كنترل 
گرفتن مجلس نمايندگان به پنج كرس��ي بيشتر نياز 
دارن��د. در اين ميان، در 36 ايال��ت نيز راي گيري براي 
انتخاب فرماندار انجام شد كه رقابت در برخي ايالت ها 
بسيار تنگاتنگ است. بر اساس آخرين نتايج رقابت ها 
براي تصاحب كرسي هاي سناي امريكا، پيتر ولچ، نامزد 
دموكرات، در ايالت ورمونت، جرالد مالوي جمهوري خواه 
را شكست داد. رن پاول، سناتور جمهوري خواه، چارلز 
بوكر دموكرات را در كنتاكي شكست داد و در كاروليناي 
جنوبي نيز تيم اسكات، سناتور جمهوري خواه، توانست 
بر كريس��تل متيوز دموك��رات پيروز ش��ود. در ايالت 
فلوريدا نيز، ماركو روبيو، سناتور جمهوري خواه، رقيب 
دموك��رات خود وال دمينگز را شكس��ت داد. در ايالت 
اينديانا هم سناتور جمهوري خواه، تاد يانگ، در مقابل 
توماس مك درموت، نامزد دموكرات، پيروز شد. تد باد، 
سناتور جمهوري خواه در كاروليناي شمالي، با شكست 
رقيب دموكرات ، شري بيزلي، توانست كرسي خود را در 
مجلس سنا حفظ كند. نماينده دموكرات مگي حسن با 
شكس��ت رقيب جمهوري خواه خود، دان بولدوك، در 
رقابت براي تصاحب كرسي نيوهمپشاير در مجلس سنا 
پيروز شد. اين كرسي براي تالش دموكرات ها در حفظ 
اكثريت سنا ضروري به شمار مي رفت. نامزد دموكرات، 
بكا بالينت، در رقابت بر سر تنها كرسي مجلس نمايندگان 
امري��كا در ايال��ت ورمونت پيروز ش��د تا اولي��ن زن و 
همجنس گرايي باشد كه اين ايالت را نمايندگي مي كند.

در ايال��ت كلرادو، س��ناتور دموك��رات، مايكل بنت، با 
شكست رقيب جمهوري خواه خود، جو اودي، توانست 
كرسي سناي امريكا را به دست آورد. در فلوريدا، مكسول 
الهاندرو فراست، نامزد 25 ساله دموكرات، با شكست 
رقيب جمهوري خ��واه خود، كالوين ويمبيش، يكي از 
كرسي هاي اين ايالت در مجلس نمايندگان را به دست 
آورد. پتي موري، سناتور دموكرات ايالت واشينگتن نيز 
با شكست رقيب جمهوري خواه، تيفاني اسمايلي، براي 
ششمين دوره انتخاب شد. از سوي ديگر، در انتخابات 
فرمانداري ايالت مريلند، وس مور، نامزد دموكرات، دن 
كاكس جمهوري خواه را شكست داد و اولين فرماندار 
سياه پوست در تاريخ اين ايالت شد.  سارا هاكبي سندرز، 
نامزد جمهوري خواه نيز با شكست كريس جونز از حزب 
دموكرات، به اولين فرماندار زن ايالت آركانزاس تبديل 
شد. در همين حال، در ايالت جورجيا، نتيجه رقابت بين 
سناتور رافائل وارنوك دموكرات و رقيب جمهوري خواه 
او، هرش��ل واكر، مي تواند تكليف كنترل هر يك از دو 
حزب را بر سنا مشخص كند. در ايالت ويرجينيا نيز نتايج 
رقابت بين دو عضو دموكرات مجلس نمايندگان امريكا 
با رقيبان جمهوري خواه خود، مي تواند نشانه هاي اوليه 
تركيب اكثريت را در مجلس نمايندگان نمايان كند. 
نتايج آرا در ايالت هاي پنسيلوانيا و آريزونا نيز مي تواند 
تاثير سرنوشت س��ازي در تركيب كنگره داشته باشد. 
در صورت تسلط جمهوري خواهان به دو صحن كنگره، 
احتمال انجام تحقيق و تفح��ص از خانواده جو بايدن 
باال خواهد گرفت و توانايي بايدن در انتخاب مسووالن 
قضايي محدود خواهد ش��د. پيش تر در روز دوشنبه، 
بايدن پيش بيني كرده بود كه دموكرات ها ممكن است 
بتوانند سنا را در كنترل داشته باشند اما خاطرنشان كرد 
رقابت ها در مجلس نمايندگان »سخت تر« خواهد بود.

نامزدهاي جمهوري خواه با انتقاد از افزايش شديد تورم 
و مي��زان جرايم، در تبليغات خود بر مباحثي همچون 

اقتصاد، قيمت سوخت و كنترل جرايم تمركز كرده اند.
بر اس��اس نظرس��نجي س��ي ان ان، تقريب��ا نيمي از 
راي دهندگاني كه از نامزده��اي جمهوري خواه براي 
مجلس نمايندگان حمايت كرده اند، تورم را مهم ترين 
مساله خود مي دانند در حالي كه براي حدود 44 درصد 
از طرفداران دموكرات ها، مساله  اصلي پايان خود خواسته 
بارداري است. انتخابات ميان دوره اي 2022 امريكا با 16 
ميليارد و 700 ميليون دالر هزينه، گران ترين انتخابات 
ميان دوره اي در تاريخ امريكا بوده است. دونالد ترامپ روز 
سه شنبه در يك مصاحبه با فكس نيوز احتمال حضور 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري آينده امريكا را رد 
كرد و گفت: »فكر نمي كنم او در انتخابات رقابت كند. 
چنين چيزي غير قابل تصور است.« اين در حالي است 
كه كاخ سفيد چند هفته قبل اعالم كرده بود بايدن قصد 
رقابت در انتخابات آينده را دارد. ترامپ همچنين گفت 
در صورتي كه ح��زب جمهوري خواه اكثريت مجلس 
نمايندگان را در انتخابات ميان دوره اي كس��ب كند، از 
كوين مك كارتي، نماين��ده محافظه كار كاليفرنيا، به 
عنوان سخنگوي اين مجلس حمايت مي كند دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري سابق امريكا كه در سال 2020 
انتخابات رياست جمهوري را به جو بايدن واگذار كرد و 
شكستش را با ادعاي وقوع تقلب در انتخابات نپذيرفت، 
اين بار در سال 2022 در انتخابات ميان دوره اي كنگره 
هم باز از »تقلب«هايي گفته كه ممكن است باعث ناكامي 

جمهوري خواهان شود. 

كاهشمحسوس
صفهايخريدارز

در پي افزايش قيم��ت ارز در روزهاي اخير با ورود 
جدي بازارس��از در بازار و عرضه اوراق گواهي سكه 
در بورس كاال، از روز س��ه ش��نبه مسير قيمتي در 
بازار ط��ال و ارز معكوس و نزولي ش��د. قيمت دالر 
كه روز سه ش��نبه در كف بازار 36750 تومان هم 
قيمت خورده بود روز گذش��ته در بين بازاري ها به 
35800 تومان رس��يد و قيمت خريد دالر از مردم 
ني��ز در بازار به 35 هزار و 200 تومان كاهش يافت. 
مش��اهدات ميداني از خيابان فردوسي نيز نشان 
مي دهد كه از حجم صف هاي خريد ارز نيز نسبت 
به روزهاي گذشته به ش��دت كاسته شده است. از 
جمله داليل كاهش صف هاي خريد را مي توان به 
هش��دارهاي قضايي به خريداران ارز طي روزهاي 

گذشته اشاره كرد.

بانكمركزيدرتالش
برايبازگشتآرامشبهبازارارز

عل��ي صالح آبادي، ريي��س كل بانك مركزي در 
حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت در جمع 
اصحاب رس��انه بيان داشت: در روزهاي گذشته 
ش��اهد نوس��اناتي در بازار ارز بود و اميدواريم با 
س��ازوكارهاي پيش بيني شده، آرامش و ثبات را 
در بازار ارز داشته باشيم. وي ادامه داد: ما اقدامات 
متع��ددي انج��ام مي دهيم و بان��ك مركزي در 
بازارهاي مختلف حضور دارد. به عنوان بازارساز 
در هم��ه بازاره��اي ارز فعالي��ت دارد و مداخله 
مي كند تا بازار به سمت تعادل پيش برود. رييس 
كل بانك مركزي گف��ت: بانك مركزي به  دنبال 
ايجاد آرامش در بازار ارز است و سياست هاي الزم 
را اتخاذ كرديم و ابزارهاي الزم را هم داريم تا اين 

كار را انجام دهيم.

گرانيارز
وسرنوشتاقالماساسي

 صرف تهيه اقالمي چون روغن، كنجاله و... مي شود. 
وقتي ن��رخ ارز نيمايي 6 الي 7درص��د باال مي رود، 
چند برابر اين نرخ با فاصله يك الي دو ماهه در بازار 
اقالم مصرفي، گراني مشاهده مي شود. اين گراني 
يك پايه اي از تورم مي شود كه در قالب يك چرخه 
در اقتصاد تكرار مي شود. در واقع بايد منتظر گراني 
در اغلب اقالم مصرفي كش��ور در ماه آينده باشيم. 
اين روند افزايش��ي از يك طرف گراني مي آفريند و 
از سوي ديگر نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال 
نيز گراني خلق مي ش��ود. اين دو گزاره در كنار هم 
ماه هاي پر نوساني را نويد مي دهد. در اين ميان دولت 
آمارهايي را در خصوص افزايش آمارهاي صادراتي و 
بهبود وضعيت تجاري از نظر ارزش مطرح مي كند، 
اين آمارها به معناي بهبود شاخص هاي اقتصادي 
و بازرگاني كشور نيست. به معناي آن است كه در 
دنيا همه چيز در حال گران ش��دن اس��ت. اقتصاد 
ايران، هم در واردات و هم در صادرات از نظر وزن با 
كاهش مواجه است، اما از نظر ارزشي افزايش گزارش 
مي شود. به اين دليل است كه تراز تجاري ايران مدام 
در حال منفي شدن است. چون چيزي را كه در دنيا 
مي فروشيم، مواد اوليه است، اما چيزي كه مي خريم، 
ماشين آالت يا مواد اوليه فرآوري شده اي است كه 
چند برابر قيمت به ما مي فروشند. با توجه به تحوالت 
اقتصادي در سطح جهان اين روند به معناي نزول 
اقتصادي ايران در حوزه واردات و صادرات اس��ت. 
يعني قبال اگر 1 تن كاال مي فروختيم به قيمت 300 
دالر، و 1تن كاال مي خريديم به قيمت 1000 دالر . 
اما اين نسبت 3به يك در حوزه واردات بيشتر شده 
اس��ت. يعني ايران كاالهايش را كه اغلب در حوزه 
انرژي يا مواد اوليه اس��ت را با مش��كالت بيشتري 

مي فروشد.

تورموبورس
در اين رابطه مي توان به سياست توسعه اقتصادي 
مناس��بي كه در حوزه صادرات توسط چين اتخاذ 
شده است، اشاره كرد كه هم اكنون به عنوان يكي 
از قدرتمندترين كشورها محسوب مي شود. پايين 
نگه داشتن نرخ ارز تنها به صادرات غيرنفتي ايران و 
توليد داخلي زيان مي رساند و مي توان گفت يارانه اي 
بوده است كه به واردكنندگان محصوالت چيني و 
كشورهاي مش��ابه كه از آن وارادت دارد، پرداخت 
شده است. همچنين براي حفظ و حراست از منافع 
ملي كشور و صنعت و توليد بايد قيمت ارز دولتي، 
يكسان و حتي باالتر از نرخ ارز آزاد باشد و در غير اين 

صورت رانت به نفع واردكننده محسوب مي شود.

ايفاينقشدرحكمراني
مكانيسمي كه از طريق آن، امور حكمراني به دستگاه 
بروكراسي و سيس��تم كارشناسي كش��ور واسپاري 

مي شود.
4-در س��پهر مديريتي كش��ور، در هر دوره اي واژه ها 
يا عبارت هايي مت��داول مي ش��ود. در دوره اي عبارت 
»گفتمان« يا »بس��ته سياس��تي« در دوره اي ديگر، 
واژه »نخبگاني« و »گفتماني«، در اي��ن روزها اما واژه 
»حكمراني« پربسامد شده است و مسووالن كشور در 
رده هاي مختلف به كرات از اين واژه استفاده مي كنند، اما 
ظاهرا كسي تمايلي ندارد به اين فكر كند كه چرا با وجود 
برگزاري انواع مختلف انتخابات در كشور، »حكمراني« 
تضعيف ش��ده يا معيوب اس��ت به گون��ه اي كه مردم 
»احساس ]ايفاي[ نقش« در آن ندارند؟ چگونه مي توان 
حكمراني را اصالح يا تقويت كرد؟ آيا نظام حكمراني فاقد 

»كارشناس« است؟ و.... 

مومني خطاب به دولت و مجلس: بي اعتنايي به نظام كارشناسي را متوقف كنيد

علل  شكست  سياست گذاري در اقتصاد ايران



امروز نيز شاخص كل بورس تهران روند صعودي خود را 
ادامه داد و توانس��ت تا محدوده يك ميليون و 414 هزار 
واحدي رشد كند. اما خبري مهمي كه توانست روي بازار 

تاثير بگذارد نرخ خوراك پتروشيمي ها بود.
احمد مهدوي ابهري، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي 
صنعت پتروش��يمي از برگزاري جلس��ه اي با وزير نفت 
درخصوص بررس��ي مش��كالت و چالش ه��اي صنعت 
پتروش��يمي خبر داد. ب��ه گفته مهدوي ابه��ري در اين 
جلسه در خصوص مباحث مهمي كه سودآوري صنعت 
پتروشيمي را تحت الش��عاع قرار مي دهد، به گفت وگو 
خواهيم پرداخت كه از جمله آن مي توان به موضوعاتي 
همچون اصالح آيين نامه و قوانين مربوط به فرمول نرخ 
خوراك، واحدهاي تامين برق يوتيليتي ها و ... اشاره كرد.

دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
گفت: بحث اصالح فرمول نرخ خوراك پتروشيمي ها يكي 
از موضوعات اصلي بوده و طي اين نشست به دنبال يافتن 
راهكاري براي ثابت شدن فرمول نرخ سوخت ضمن حفظ 
حاشيه سودآوري اين صنعت هستيم. بسته جديد تعيين 
نرخ خوراك پتروش��يمي ها در جلسه مشترك دولت و 
مجلس در هفته آتي رونمايي مي شود كه قرار است اين 
بسته پيشنهادي براي تغيير روش محاسبه نرخ خوراك 
پتروشيمي ها به ش��خص رييس جمهور براي تصميم 
نهايي ارجاع داده ش��ود. همچنين قرار است تا پيش از 
تدوين اليحه بودجه 14۰۲ روش هاي فعلي تعيين نرخ 
خوراك صنايع پتروشيمي تغيير كند  الزم به ذكر است 
كه محمدرضا پورابراهيمي،  رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز پيش تر اعالم كرد كه در حال متقاعدسازي 
تيم اقتصادي دولت هستيم تا ابزارهاي تشويقي را براي 
بازار سرمايه در بحث نرخ خوراك پتروشيمي ها بگنجانند 
و به نحوي سياست گذاري كنند كه خروجي تصميمات 

در اين حوزه همانند سال جاري دچار ابهام نشود.

  تاثير نرخ خوراك پتروشيمي ها 
روي بورس

تغييرات نرخ خوراك پتروشيمي سودآوري شركت هاي 
فروش��نده و دريافت كنن��ده محص��والت را تحت تاثير 
قرار مي دهد و اي��ن موضوع مي تواند براي س��هامداران 
حقوقي كه تمركز بر سود تقسيمي شركت هاي بورسي 
دارند، حائز اهميت باشد. شركت هايي كه از كاهش نرخ 
خوراك و انرژي بهره مند مي شوند، عمدتا شاخص سازان 
هستند و با بهبود ش��رايط توليد و سودآوري آنها، كليت 
بازار تحت تاثير قرار مي گي��رد. البته اين موضوع يك اثر 
كوتاه م��دت و گذرا دارد كه عمدتا رواني اس��ت و يك اثر 
بلندمدت. اما اصواًل در يك اقتصاد تورمي اثر بلندمدت اين 
موضوع در ميان نوسانات بازار ناشي از تالطمات اقتصاد 
كالن نامحس��وس خواهد بود و لذا نمي توان ادعا كرد كه 
مساله خوراك پتروش��يمي در بلندمدت براي روند بازار 
تعيين كننده خواهد بود. زماني كه مصوبه و خبر جديدي 
كه مي تواند منجر تغيير رويكرد شركت ها شود يا به طور 
مش��خص درمورد اين موضوع س��ودآوري شركت هاي 
تولي��دي را افزايش بدهد، س��هامداران از آن اس��تقبال 
مي كنند و به اصطالح سهام دس��ت به دست مي شود و 
در همين راس��تا قيمت نمادهاي مرتبط با جو به وجود 
آمده مچ مي شود اما اين شرايط به صورت مقطعي بوده و 

به طور كلي بازار سهام تحت تاثير متغيرهاي كالن گام بر 
مي دارد. متغيرهاي كالن به داليل اقتصادي و واكنش ها 
به اخبار سياسي مي تواند بر روند بازار سهام اثرگذار باشد 
كه از جمله متغيرهاي اقتصادي مي توان به بحث كسري 
بودجه و در پي آن چاپ پول و كاهش نرخ س��ود سپرده و 
نرخ بازار بين بانكي اشاره كرد كه با اعمال چنين سياستي 
استقبال سهامداران به بازار سهام افزايش پيدا مي كند. اين 
رويداد را در ۶ ماه نخست امسال شاهد بوديم يا همانطور 
كه در س��ه الي چهار ماه گذش��ته ش��اهد بوديم، امكان 
دارد سياس��ت هاي پولي دولت انقباضي باشد. بنابراين 
سياست گذاري هاي كلي كشور تعيين كننده روند كلي 
بازار در ماه هاي آتي خواهد بود. شرايط سياسي كشور نيز 
مي تواند با تاثيرگذاري بر انتظارات تورمي بر بازار اثرگذار 
باشد. در شرايط كنوني با حصول توافق بين ايران و ساير 
طرفها، انتظار كاهش قيم��ت دالر در كوتاه مدت و ميان 
م��دت وجود دارد كه همين موض��وع باعث اثرگذاري بر 
بازار سهام مي شود و در حقيقت اين موارد پيشران اصلي 
بازار هستند. در اين بين برخي از اخبار همانند تغييرات 
نرخ خوراك مي تواند بر جو كلي بازار سهام اثرگذار باشد 
و در واقع مي تواند نقش مهمي بر رفتار سهامداران در بازه 
زماني بسيار كوتاه ايفا كند و بر اساس آن اخبار انتطارات 
تورمي ش��كل بگيرد. آنچه كه مسلم اس��ت، سودآوري 
شركت هاي با تغيير در فاكتورهاي مهم در هزينه توليد 
آنها، تغيير مي كن��د. كاهش نرخ خوراك و انرژي موجب 
مي شود كه سودآوري واحدهاي توليدي بيشتر و هزينه 
آنان كاسته شود. بخش عمده اي از سهامداران به دنبال 
سود سرمايه )capital gain( نيستند و تمركز بر دريافت 
سود تقسيمي دارند اين دسته از افراد با افزايش سودآوري 
شركتها تمايل به خريد سهام پيدا مي كنند .پيش بيني 

پذيرشدن اقتصاد مهم ترين عامل در بهبود شرايط كلي 
بازار سهام و برقراري ثبات در بلندمدت است. در شرايطي 
كه مشخص نيست اقتصاد در سال آينده وارد فاز تورمي 
و رش��د قيمت ها مي ش��ود يا با فاز ركودي رو به روست، 
سهامداران نمي توانند پيش بيني را از آينده بازار داشته 
باشد و ريس��ك س��رمايه گذاري را بپذيرند. در حقيقت 
صدمات اصلي بازار سرمايه ناش��ي از اين موضوع بوده و 
شوك هاي متغيرهاي اقتصاد كالن مهم ترين عامل در عدم 
اطمينان سرمايه گذاران و به دنبال آن خروج سرمايه است. 
بنابراين تا زماني كه عوامل بنيادي بازار تصحيح و ترميم 
نشود، نمي توانيم با اقداماتي نظير كاهش نرخ خوراك و 

غيره انتظار رشد پايداري را در بازار سهام داشته باشيم.

  بازار از دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران در ادامه روند صعودي يك هفته 
اخير، روز چهارشنبه نيز با ۶ هزار و ۶۰۵ واحد افزايش، در 
ارتفاع يك ميليون و 414 هزار واحدي قرار گرفت. شاخص 
هم وزن با يك هزار و ۳۶۵ واحد افزايش به ۳۹۷ هزار و ۵۶۶ 
واحد و شاخص قيمت با ۸14 واحد رشد به ۲۳۷ هزار و 
14۸ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۶ هزار و ۲۳۷ واحد و 
شاخص بازار دوم، هشت هزار و ۹۶1 واحد افزايش را ثبت 
كردند. روز گذشته در معامالت بورس تهران، بيش از 1۰ 
ميليارد و ۶۲۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۵۶ هزار و ۲۶۷ ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
پااليش نفت تهران )ش��تران( با يك هزار و 1۶4 واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با يك هزار و ۲۷ واحد، 
گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با ۸۷۳ واحد، گروه 
مپنا )رمپنا( با ۸41 واحد، پااليش نفت تبريز )شبريز( با 
۵۹۸ واحد و پتروشيمي نفت بندرعباس )شبندر( با 4۷1 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل معدني 
و صنعتي گل گهر )كگل( با ۷۰1 واحد، پتروشيمي نوري 
)نوري( با ۲۳۳ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 
۲۲۸ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با 
1۳۲ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 1۲۸ واحد و 
بانك تجارت )وتجارت( با ۸4 واحد تاثير منفي بر شاخص 
بورس به همراه داش��ت. بر پايه اين گزارش، روز گذشته 
نماد گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
پااليش نفت تهران )ش��تران(، ايران خ��ودرو )خودرو(، 
سايپا )خساپا(، پااليش نفت بندرعباس )شبندر(، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( و فوالد مباركه 
اصفهان )فوالد( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داش��تند. 
گروه خودرو هم در معامالت ديروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گ��روه ۲ ميليارد و ۹4۷ 
ميليون برگه س��هم به ارزش هشت هزار و ۹۳۵ ميليارد 
ريال دادوستد شد. شاخص فرابورس نيز روز چهارشنبه 
بيش از ۷۳ واحد افزايش داشت و به 1۸ هزار و 4۲1 واحد 
رسيد. در اين بازار بيش از پنج ميليارد و ۳۲۰ ميليون برگه 
سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
امروز فرابورس بيش از ۲۳۰ هزار و ۳1۵ نوبت بود. پليمر 
آرياساس��ول )آريا(، ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
صنعتي مينو )غصينو(، بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، زغال 
سنگ پرورده طبس )كزغال(، بيمه كوثر )كوثر( و پااليش 
نفت شيراز )ش��راز( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، 
بانك دي )دي(، تجلي توسعه معادن و فلزات )تجلي(، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد )شجم(، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم )بجهرم( و گروه سرمايه گذاري ميراث 

فرهنگي )سمگا( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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بازارگردان دارا و پااليش يكم 
مشخص شد

س�نا| علي اكبر ايرانش��اهي، رييس اداره بازرسي 
صندوق هاي سرمايه گذاري س��ازمان بورس اظهار 
كرد: روز گذش��ته مجمع دو صندوق پااليشي يكم و 
دارا يكم برگزار شد و اساس��نامه آنها مطابق آخرين 
تغييرات هيات وزيران به تصويب رسيد؛ در حقيقت 
هر آنچه كه هيات وزيران نظر بر تغيير آن داشتند، روز 
گذشته مصوب شد. ايرانشاهي در تكميل سخنان خود 
افزود: با تصويب مجمع اين صندوق ها، اميدنامه آنها 
نيز تغيير كرده و ركن بازارگردان به واسطه تغييرات 
به وجود آمده، تعيين و مصوب شد. وي مطرح كرد: 
مطابق مصوبات مذكور، صندوق  پااليش و دارا يكم از 
مديريت غيرفعال به فعال تغيير كرده و بازارگردان هاي 
اين صندوق ها مي توانند نس��بت به ص��دور و ابطال 
واحدها )يونيت( اقدام كنند كه اين موضوع عالوه بر 
اينكه نقدشوندگي آنها را افزايش مي دهد، منجر به 
كاهش فاصله قيمت بازار با NAV صندوق ها مي شود. 
رييس اداره بازرسي صندوق هاي سرمايه گذاري 
سازمان بورس بيان كرد: بازارگردان هاي صندوق 
دارا يك��م و پاالي��ش مطابق مقررات براس��اس 
حداقل س��فارش انباش��ته و حداق��ل معامالت 
روزانه اي كه توس��ط بورس ها مشخص مي شود، 
اقدام به انجام عمليات بازارگرداني خواهند كرد.

 مجلس درصدد جلوگيري
از سوداگري بانك هاست

بازار س�رمايه| بهروز محبي نجم آبادي، نماينده 
مردم سربداران در مجلس شوراي بيان كرد: با توجه 
به اتفاقات سال ۹۹ در بازار سرمايه، فضاي بي اعتمادي 
به وجود آمد اما به هر حال بناي دولت سيزدهم بر اين 
است كه با مردم واقعي تر رفتار كرده و سراغ پول هاي 
پرفشار نرود. وي افزود: دولت در تالش است فضاي 
اقتصادي و شاخص هاي اقتصادي كشور را به صورت 
واقعي و نه تصنعي مثبت كرده و فشار تورمي را از روي 
مردم بردارد. بنابراين، مديريت كردن همه جوانب را 
در دستور كار خود قرار داده است؛ به همين منظور 
راهكارهاي متفاوت نياز اس��ت تا آرامش به كش��ور 
برگردد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
ادامه با اش��اره به اينكه بانك ها بايد ملزم به فروش 
بخشي از دارايي هاي خود شوند، اظهار كرد: فروش 
دارايي بانك ها در راستاي رونق بخش توليد و افزايش 
نقدينگي در كشور به عنوان يك راهكار در قانون آمده 
و تعيين تكليف هم شده است. براساس قانون بانك ها 
بايد دارايي هاي خود را بفروش��ند تا منابع به چرخه 
رونق كش��ور بازگردد وي عنوان كرد: خوشبختانه 
بانك مركزي بانك ها را در بخش مربوط به پرداخت 
تس��هيالت با محدوديت مواجه كرده اس��ت و اگر 
بانك ها خواهان باال بردن توانمندي خود هستند بايد 
با فروش اموال خود و نه با اس��تقراض و اضافه كردن 
پايه پولي، در راس��تاي بهبود شرايط اقتصادي قدم 
بردارند. محبي بر پيگيري جدي مجلس ش��وراي 
اس��المي بر اجراي قانون بانكداري اسالمي اشاره 
كرد و گفت: مجلس شوراي اسالمي درصدد است 
فعاليت بانك ها در فضاي ش��فاف صورت گرفته و 
از فضاي سوداگري دور شوند. اين نماينده تاكيد 
كرد: بانك ه��ا نبايد رقيب واقعي بخش خصوصي 
ش��ده و آن را تضعيف كنند. هدف اصلي دولت و 

مجلس اجراي كامل بانكداري اسالمي است.

اختيار آتي؛ ابزار جديد 
بورس كاال براي مهار ريسك

كاالخبر| همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه 
درباره راه اندازي قرارداد اختيار معامله مبتني بر آتي 
در بورس كاالي ايران گف��ت: در بازارهاي جهاني، 
حجم قابل توجهي از دادوستدها از طريق ابزارهاي 
مشتقه انجام مي ش��ود كه هدف اصلي اين ابزارها، 
مديريت ريسك است. دارابي افزود: هم اكنون اين 
پوشش ريسك نوسانات قيمت در بازار سهام نيز از 
طريق انتشار اوراق تبعي دنبال مي شود به طوري  كه 
ناشر با انتشار اوراق تبعي به خريداران سهام يك سود 
مشخص را در سررسيد تضمين مي كند تا خريداران 
دغدغه اي از بابت نوسان قيمت ها و كاهش ارزش 
سهام خود در دوره سررس��يد اوراق تبعي نداشته 
باشند. مديرعامل سبدگردان داريوش ادامه داد: در 
بورس كاالي ايران نيز از سال ها پيش معامالت آتي و 
اختيار معامله بر دارايي هاي مختلف در جريان است 
كه به تازگي قرار است قرارداد تركيبي اختيار آتي به 
عنوان ابزاري پيشرفته در بورس كاال راه اندازي شود.

دارابي با بيان اينكه اختيار آتي يكي از مهم ترين 
ابزارهاي جديد مهار ريس��ك به ش��مار مي رود 
گفت: اين ابزار به نوعي به مديريت ريسك فعاالن 
بازار در قراردادهاي آتي و متنوع س��ازي پرتفوي 
س��رمايه گذاران كمك مي كند. گفتني اس��ت؛ 
ق��رارداد اختيار معامله مبتني بر ق��رارداد آتي يا 
به اختص��ار اختيار آتي ابزاري اس��ت كه با هدف 
تنوع بخش��ي ابزارهاي مديريت ريس��ك توسط 
بورس كاالي ايران راه اندازي مي ش��ود. اين ابزار 
از جمله مهم ترين ابزارهاي مهار ريس��ك اس��ت 
و در آن، خري��دار حق داش��تن موقعيت تعهدي 
باز ق��رارداد آتي را از فروش��نده اختيار، مي خرد 
و فروشنده متعهد مي ش��ود در بازار قرارداد آتي 
طرف مقابل، موقعيت باز ايجاد ش��ده قرار گيرد. 
قراردادهاي اختيار معامله در بيشتر بورس هاي 
كااليي دنيا روي دارايي پاي��ه از نوع قراردادهاي 
آتي طراحي و پياده سازي شده و با استقبال ويژه 
معامله گران و سرمايه گذاران مواجه شده است. 
به واقع قرارداد اختيار معامله بر روي قراردادهاي 
آتي، ابزاري براي مديريت ريسك معامالت فعاالن 
بازار قراردادهاي آتي و به تبع آن، مديريت ريسك 

مضاعف نوسان قيمت كاالها به شمار مي رود.

بانك مركزي توان تسويه فيزيكي 
اوراق سكه را دارد؟

تجارت نيوز| در حالي روز سه شنبه اوراق سكه 
بانك مركزي براي اولين بار در بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه شد كه ش��وراي فقهي با شرط خود 
براي بانك مركزي، تغيير بزرگي در فرآيند عرضه 
و تسويه اين اوراق ايجاد كرده است. پس از صعود 
قيمت ارز و طال در هفته گذشته، علي صالح آبادي، 
رييس كل بانك مركزي از بسته اي سه بندي براي 
كنترل نوس��انات اين بازارها رونمايي كرد. عرضه 
گواهي اوراق سكه بهار آزادي بانك مركزي در بازار 
سرمايه يكي از بندهاي اين بسته بود. مطابق اعالم 
بانك مركزي، از امروز هر شخص حقيقي مي تواند 
تا سقف 1۰۰ سكه تمام بهار آزادي طرح جديد از 
بازار سرمايه خريداري كند. همچنين صندوق هاي 
سرمايه گذاري طال مي توانند بدون محدوديت اين 
اوراق را خريداري كنند. سررس��يد اوراق مذكور 
۶ ماه پس از عرضه اوليه اس��ت و به شكل نقدي يا 
فيزيكي تسويه خواهد ش��د. قيمت تسويه نقدي 
اوراق نيز معادل ميانگين موزون قيمت هاي پاياني 
تمامي گواهي هاي سپرده س��كه بانك ها و اوراق 
سكه بانك مركزي در بورس كاالي ايران در آخرين 
جلس��ه معامالتي خواهد بود. به عالوه خريداران 
اوراق مي توانند در هر زمان زودتر از تاريخ سررسيد، 
اوراق خود را در بازار ثانويه و به قيمت روز بفروشند 
و بانك مركزي نقدشوندگي آن را تضمين مي كند. 
همچنين اي��ن اوراق قابليت وثيقه گ��ذاري براي 
دريافت وام نيز دارند. پس از انتشار خبر عرضه اوراق 
س��كه بانك مركزي در بورس، غالمرضا مصباحي 
مقدم، رييس شوراي فقهي بانك مركزي اعالم كرد 
كه با توجه به آنكه اين اوراق، فقط به صورت تسويه 
نقدي منتشر خواهد شد و امكان تحويل فيزيكي 
ندارد، مورد تاييد شوراي فقهي بانك مركزي نيست. 
با اين وجود ام��روز مصباحي مقدم در گفت وگو با 
تجارت نيوز اعالم كرد كه اگر امكان تحويل فيزيكي 
سكه در صورت مطالبه خريدار وجود داشته باشد، 
فروش اين اوراق مشكلي ندارد. بنابراين با اين شرط 
شوراي فقهي، بانك مركزي امكان تسويه اين اوراق 
به صورت تحويل س��كه فيزيكي را نيز فراهم كرد. 
طبق اع��الم بورس كاال، ام��روز 1۰ ميليون اوراق 
س��كه بانك مركزي معادل 1۰۰ هزار قطعه سكه 
بهار آزادي در بورس عرضه مي شود. تسويه نقدي 
اوراق سكه، با توجه به اينكه بانك مركزي مي تواند 
با روش هاي مختلف منابع الزم را براي تسويه اوراق 
به صورت نقدي فراهم كند، براي متقاضيان ريسك 
كمتري دارد. با اين وجود، در ش��رايط كنوني كه 
بانك مركزي تحويل فيزيكي سكه را هم تضمين 
كرده است، اين نگراني در ميان متقاضيان خريد 
اوراق سكه به وجود آمده است كه آيا بانك مركزي 
واقعا منابع الزم براي تس��ويه فيزيكي اين اوراق و 

تحويل سكه به خريداران را دارد يا نه؟
 اين در حالي اس��ت كه موضوع تس��ويه اوراق در 
گذشته نيز براي اهالي بازار سرمايه دردسرساز شده 
بود. اواخر دهه ۸۰ بود كه بحث فروش اوراق مبتني 
بر طالي آب ش��ده مطرح شد. با اين وجود تجربه 
عرضه اين اوراق خاطره خوبي براي سرمايه گذاران 
به جا نگذاشت. زيرا مشكالتي كه در زمان تسويه 
اين اوراق به وجود آمد، باعث شد كه تسويه اوراق 
با قيمت روز انجام نشود. بنابراين بخشي از فعاالن 
بازار س��رمايه ابراز از احتمال وق��وع دوباره چنين 
اتفاقي نگران هستند. در اين شرايط و به ويژه پس از 
اعمال شرط تسويه فيزيكي اوراق سكه، كارشناسان 
اين س��وال را دارند كه با وج��ود تجربه هايي از اين 
دست، آيا انتشار مجدد اين اوراق مي تواند چاره ساز 

باشد و با استقبال مردم مواجه شود يا نه؟

ضرورت حذف نرخ گذاري 
دستوري محصوالت توليدي

فارس| غالمرضا مصباحي مقدم اظهار داش��ت: 
س��ازمان بورس با ارايه بسته حمايتي از بازار سهام 
تالش كرده اس��ت تا مان��ع از رفتارهاي هيجاني و 
ايجاد صف هاي فروش غيرمنطقي در بازار شود كه 
از جمله مهم ترين تدابير در اين زمينه، بيمه سبد 
سهام سهامداران خرد تا 1۰۰ ميليون تومان است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بيمه 
سبد س��هام به معناي آن اس��ت كه سهامداران 
خ��رد مي توانند با اطمينان از دريافت ۲۰ درصد 
س��ود، تا 1۰۰ ميليون تومان سهام و اوراق مالي 
در بازار س��هام بخرند و ديگر دچار ترس و واهمه 
در راستاي كاهش ارزش سرمايه خود نشوند، اين 

اقدام به تشكيل صف هاي خريد كمك مي كند.
مصباح��ي مق��دم در ادام��ه در مورد ع��زم جدي 
دولت ب��راي ح��ذف قيمت گذاري دس��توري در 
صنايع مختلف، گفت: از همان ابتدا مخالف كامل 
قيمت گ��ذاري دس��توري در ف��روش محصوالت 
توليدي ش��ركت ها بودم و بارها اع��الم كرده ام كه 
عرضه و تقاضاي بازار بايد قيمت كاالها را كشف كند، 
از اين رو اگر موضوع قيمت گذاري دستوري صنايع 
برطرف شود، يكي از ابهام هاي بزرگ بر بازار سرمايه 
نيز كنار مي رود و همين عوامل نيز موجب بازگشت 
اعتمادها به بازار سهام مي شود.  وي اظهار داشت: هر 
گونه اقدامي كه از تهديدها و شوك دادن به صنايع 
كشور جلوگيري كند، موجب دلگرمي سهامداران 

مي شود و به تعادل بازارها كمك مي كند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پايان در 
پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد شما براي بازگشت 
اعتمادها به بازار س��هام چيست؟ گفت: بايد توجه 
كنيم كه سازمان بورس و اوراق بهادار، ذي نفع طرف 
عرضه و تقاضاي سهام در بازار نيست، بلكه به عنوان 
نهاد ناظر در مسير ثبات بخشي و اقدامات حمايتي 
از فعاالن بازار به خصوص سهامداران خرد حركت 
مي كند و همراهي س��اير بخش هاي اقتصادي در 

راستاي پويايي بيشتر بازار سرمايه الزم است

»تعادل«گزارشميدهد

بورس  درگير معضل جديد

بازي برد- برد  بورس و خصوصي سازي
مركز پژوهش هاي اتاق ايران در پژوهشي پيشنهاد داد 
به جاي سياست رد ديون مستقيم به بدهكاران دولت، 
واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به صورت عرضه عمومي 
در بورس مورد توجه باش��د. دفت��ر مطالعات حقوقي و 
اجتماعي مركز پژوهش هاي اتاق ايران با انتشار گزارش 
»بررسي وضعيت واگذاري ها در قانون بودجه سال 14۰1 
كل كشور«، روند خصوصي سازي در ايران را بررسي و 
پيش��نهادهايي براي اصالح اين روند ارايه كرد. نتايج 
حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد فقدان برنامه اجرايي 
مناسب و واقع بينانه، باعث شده تا عملكرد واگذاري ها در 
هفت ماه نخست سال جاري، بسيار ناچيز باشد. ضمن 
آنكه رويكرد دولت در واگذاري بنگاه هاي دولتي، به رد 
ديون مستقيم بنگاه هاي دولتي و سهام آنها بابت بدهي 
دولت به اشخاص و نهادهاي عمومي غيردولتي )عمدتًا 
صندوق هاي بازنشستگي و بانك ها( منحصر شده كه 
اين موضوع، برخالف روح حاكم بر سياس��ت هاي كلي 
اصل 44 قانون اساس��ي اس��ت. بر اين اساس، مناسب 
است كه رويكرد فعلي خصوصي س��ازي كه مبتني بر 
قانون هاي بودجه سنواتي و عمومًا ناظر به تأمين مالي 
دولت و رفع كسري ش��ديد بودجه است، اصالح شده و 
بر اهداف سياس��ت هاي كلي اصل 44 يعني شفافيت، 
بهره وري، كارايي و ارتقاي رقابت پذيري اقتصاد متمركز 
گردد. در اين راستا پيشنهاد شده تا به جاي سياست 
رد ديون مستقيم به بدهكاران دولت، واگذاري سهام 
بنگاه هاي دولتي به صورت عرضه عمومي به خريداران 
و س��رمايه گذاران داراي اهليت در بورس مورد توجه 
قرار گرفته و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از اين 
واگذاري پس از گردش خزانه كل كشور به طور شفاف 

به بازپرداخت بدهي هاي دولت تخصيص يابد.

  سرنوشت واگذاري ها پس از ۷ ماه
در بخ��ش ديگري از گزارش مرك��ز پژوهش هاي اتاق 
ايران، عملك��رد اجرايي دولت در خصوص تكاليف بند 
الف تبصره ۲ قانون بودجه س��ال 14۰1 مورد ارزيابي 
قرارگرفته است. نتيجه بررسي اقدامات دولت پيرامون 
اين تكليف نشان مي دهد اگر چه برنامه واگذاري سهام و 
بنگاه هاي مشمول واگذاري در سال 14۰1 كه فهرستي 
فراگير از شركت هاي قابل واگذاري را شامل مي شود، در 

تاريخ ۵ ارديبهشت 14۰1 در هيات واگذاري مصوب 
شده ليكن تاكنون تنها آگهي عرضه بلوكي و يكجا 1۲ 
درصد سهام ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
و ۷.1۳ درصد س��هام ش��ركت پارس فوالد سبزوار از 
طريق بورس منتشر شده است و بنابر اين طي مدت ۷ 
ماهه گذشته از فهرست مفصل تصويب شده فوق هنوز 
واگذاري كامل هيچ بنگاه دولتي و تغيير شخصيت آن 
از دولتي بودن به خصوصي محقق نشده است. بر اساس 
گزارش فرداي اقتصاد، مصوبه ۵ ارديبهشت سال جاري 
هيات عالي واگذاري مبني بر تعيين 1۰۰ درصد اضافه 
ارزش بابت امكان تصرف يك كرس��ي مديريتي براي 
خريدار بلوك 1۲ درصدي شركت بسيار بزرگ هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس را نيز مورد نقد قرار داد؛ زيرا از 
يك س��و به ناتواني تأمين منابع مالي بخش خصوصي 
براي رقابت در اين س��طح مي انجامد و موضوع انتقال 
مديريت شركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي را 
با چالش جديدي مواجه مي سازد. آن هم در شرايطي 
كه هدف اصلي واگذاري ها، ن��ه صرف انتقال مالكيت 
شركت ها به بخش خصوصي؛ بلكه بهره گيري حداكثري 
از ظرفيت هاي مديريتي اين بخش است. از سوي ديگر 
بسياري از تصميم گيري ها ازجمله مصوبه يادشده هيات 
عالي واگذاري، در عمل بخش خصوصي را كنار گذاشته 
و ميدان رقابت را به صحنه جوالن انحصاري نهادهاي 
حاكميتي غيردولتي تبديل مي كند. در چنين شرايطي، 
اهداف عاليه خصوصي سازي محقق نمي شود و چه بسا 
الزم اس��ت دور جديدي از خصوصي س��ازي از طريق 
واگذاري ش��ركت هاي تحت تملك نهادهاي عمومي 
غيردولتي به خريداران بخش خصوصي مورد توجه قرار 
گيرد. شايان ذكر است در اقدامي ديگر برنامه واگذاري 
دو باشگاه فرهنگي– ورزشي استقالل و پرسپوليس در 
هيات واگذاري به تصويب رسيده كه با وجود اينكه تنها 
چند ماه تا پايان سال و مهلت اجراي تكاليف بودجه باقي 
مانده است، تاكنون اقدام عملي خاصي درباره بلو كندي 
و پيشنهاد تصويب قيمت اين واگذاري ها مشاهده نشده 
است. البته در همين ارتباط الزم است به پذيرش اين 
دو ش��ركت در بازار پايه فرابورس در سال جاري )اين 
بازار از عدم شفافيت مناسب براي آحاد مردم در خريد 
سهام برخوردار است و به هر حال از دولت محترم انتظار 

مي رود با گذشت سال هاي متمادي از تصويب و ابالغ 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با تالش 
بيش��تر در امور اصاح ساختار و ايجاد شفافيت مكفي 
و قابل قبول، پذيرش شركتهاي دولتي در تابلوهايي 
با ش��فافيت حداكثري در بورس را ميسر سازد( و در 
نتيجه، افت قيمت سهام خريداري شده توسط عموم 
خريداران خرد -كه نتيجه اي مش��ابه عملكرد دولت 
در واگذاري س��ال 1۳۹۹ مربوط به فروش س��هام دو 
صندوق دولتي را به ذهن متبادر مي سازد- اشاره كرد. 
اين دو صندوق برخالف س��اير صندوق هاي بورسي 
همواره باارزشي پايين تر از NPV معامله مي شوند و 
بايد به زيان يا عدم النفع دولت و مردم در اس��تفاده از 
اين شيوه واگذاري و در واقع به كارگيري هر نوع شيوه 
غيرمت��داول )پذيرش در تابلوي ب��ازار پايه فرابورس 
با ريس��ك باالي ش��ركت ها در اين تابلو( كه ناشي از 
س��عي و خطا در واگذاري ها باشد، توجه كافي شده و 
به دليل حساس��يت هاي مردم در مورد س��هام مورد 
عرضه دولت از آن اجتناب گردد. مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران در ادامه پيشنهاد مي كند تا به جاي سياست 
رد ديون مستقيم به بدهكاران دولت، واگذاري سهام 
بنگاه هاي دولتي به صورت عرضه عمومي به خريداران 
و س��رمايه گذاران داراي اهليت در بورس مورد توجه 
باش��د و س��پس در صورت لزوم، منابع حاصل از اين 
واگذاري پس از گردش خزانه كل كشور به طور شفاف 

به بازپرداخت بدهي هاي دولت تخصيص يابد.

   واكاوي چالش هاي سهام عدالت
مركز پژوهش هاي اتاق ايران در بخش ديگري از گزارش 
به مشكالت اختصاص سهام عدالت اشاره كرد. مطابق 
اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در روزهاي اخير و 
در مقطع تهيه اين گزارش، پيش نويس مصوبه هيات 
محترم وزيران براي اختصاص سهام عدالت تهيه شده 
و در برنامه تصويب دولت قرار دارد تا سهام الزم به افراد 
مورد نظر اين حكم قانوني اعطا شود، لذا به نظر نمي رسد 
مشكلي در اجراي اين تكليف قانونگذار از جانب دولت 
وجود داشته باش��د، اما از نظر بخش خصوصي كه هم 
دغدغه عموم س��هامداران س��هام عدالت را دارد و هم 
دس��تيابي به كارآيي مناسب شركت هاي واگذار شده 

در طرح س��هام عدالت ك��ه از بزرگ ترين و مهم ترين 
شركت ها در كشور است و پايه هاي اساسي بورس كشور 
نيز بر آنها استوار شده، كماكان مساله ساماندهي طرح 
سهام عدالت س��هامداران قبلي و تعيين تكليف ابعاد 
مختلف آن مهم اس��ت. برخي از اي��ن ابعاد مهم، اقدام 
براي انتقال سهام فوت شدگان به وراث قانوني، تعيين 
تكليف مجوز فروش باقيمانده سهام مشمولين داراي 
سهامداري مستقيم و حفظ يا ارتقاي ساختار مديريتي 
اين شركت هاي س��رمايه پذير عدالت، تعيين تكليف 
مجامع عمومي شركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
سهام عدالت و س��اماندهي آنها در بورس و همچنين 
ارزش گذاري و پذيرش بورس براي سهام شركت هاي 
غيربورس��ي اعطا ش��ده به افراد و تش��كيل هلدينگ 
يكپارچه اين شركت ها در اين خصوص و در عين حال 
وصول سود تقسيم شده شركت ها و واريز به موقع بين 
آحاد مشمولين هستند. اين قبيل تكاليف در چند ساله 
اخير معطل باقي مانده و پيشبرد اين طرح و رفع معضات 

آن جزو مطالبات بخش خصوصي نيز قرار دارد.

   عملكرد واگذاري ها 
در هفت ماه نخست ۱۴۰۱

تعداد كثيري از شركت هاي دولتي )بالغ بر ۶۰۰ شركت 
و بنگاه برآورد مي شود( در سنوات گذشته با توجيهات و 
طي مصوبات مختلف دولت ها و عمدتا به دليل مخالفت 
يا مقاومت ه��اي وزارتخانه هاي مس��وول در مقابله با 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، يا به طور كلي از جريان 
طبقه بندي خارج شده اند يا از شمول طبقه بندي ذيل 
گروه هاي 1 و ۲ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي تغيير وضعيت داده و در گروه ۳ قرار 
گرفته اند و در نتيجه از واگذاري مستثني شده اند. بخش 
خصوصي با توجه به اين رويه غيررقابتي، درخواست 
بازنگري جامع و با قي��د فوريت در طبقه بندي فوق را 
دارد تا با توجه به توانمندي اين بخش، امكان تملك و 
اداره اين ش��ركت ها فراهم گردد و بار مالي و مديريتي 
دولت كاهش يابد.« مركز پژوهش هاي اتاق ايران در 
انتها يادآور مي شود كه فقدان برنامه اجرايي مناسب 
و واقع بينانه، باعث ش��ده تا عملك��رد واگذاري ها در 

هفت ماه نخست سال جاري، بسيار ناچيز باشد.



گروه راه و شهرسازي |
بررسي هاي ميداني از بازار مسكن تهران حاكي از اين 
اس��ت كه تحت تاثير نوس��انات نرخ دالر طي 10 روز 
گذشته، ركود معامالتي ملك در آبان ماه تشديد شده 
است. به اين ترتيب، پيش بيني »تعادل« از تعميق ركود 
به واس��طه اثرگذاري نرخ دالر از دو كانال افزايش نرخ 
مصالح ساختماني و افزايش انتظارات تورمي تاييد شد. 
اث��ر رواني تغييرات قيم��ت ارز، اين روزها به ش��كل 
امتناع فروشندگان مسكن از فروش بروز يافته است. 
واس��طه هاي ملكي در تهران مي گوين��د اگرچه بازار 
ملك در ركود به س��ر مي برد، طرف عرضه نسبت به 
فروش احتياط مي كند. اين عقب نشيني پس از نوسان 
اندك قيمت ارز ايجاد شده است. در عين حال، تعداد 
فايل هاي عرضه شده به بازار به طور چشمگيري بيشتر 

از تعداد متقاضيان واقعي ملك به نظر مي رسد.
 آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، مشاوران امالك 
از ركود در ركود بازار مس��كن خب��ر مي دهند. بدين 
صورت ك��ه روند معامالت اندكي ك��ه از قبل صورت 
مي گرفت هم دچار اختالل شده كه مي توان از آن به 
عنوان عارضه اي جديد ياد كرد. بازار مسكن از تيرماه 
به بعد در س��ردرگمي قرار داش��ت و رشد قيمت آن 
تقريبا متوقف شده است. اما از ابتداي آبان ماه، هر دو 
طرف عرضه و تقاضا دچار نوعي انفعال شده اند. برخي 
فروشندگان قيمت هاي پيشنهادي را تا حدود ۵ درصد 
افزايش داده اند. اين در حالي اس��ت كه خريداري در 
بازار وجود ن��دارد. در واقع قيمت ها در بعضي مناطق 
به شكل اس��مي افزايش يافته است. يكي از مشاوران 
امالك شمال تهران درباره وضعيت كنوني بازار مسكن 
به ايسنا گفت: فعال جو رواني وارد بازار ملك شده و كمتر 
كسي خريد و فروش مي كند. وقتي دالر مقداري تكان 
مي خورد بخر و بفروش ها دست نگه مي دارند تا ببينند 
اوضاع چگونه مي شود. البته در همين بازار كساد هم 
تعداد فروشندگان بس��يار بيش از خريداران است اما 
به هر حال برخي افراد كه محافظه كار هستند نسبت 
به فروش امتناع مي كنن��د. بعضي ديگر هم مقداري 
قيمت ها را باال برده ان��د. دالل ها اين تلقي را دارند كه 
ممكن اس��ت تغييرات بازاره��اي ارز و بورس، اثراتي 
در بازار ملك به وجود بياورد. واس��طه ملكي ديگري 
در جنوب شرق تهران نيز بيان كرد: نمي توانم بگويم 
فروشنده وجود ندارد. فروشنده هس��ت اما نرخ ها را 
پايين نمي آورند تا معامله اي صورت گيرد. بازار مسكن 
يك بازار امن است كه س��رمايه را در برابر تورم حفظ 
مي كند. طرف با خودش مي گويد اگر خانه را بفروشم 
پولش را كجا سرمايه گذاري كنم كه ارزش پولم حفظ 
شود. بنابراين فعال دست نگه مي دارد. خريدار هم كه 
توان خريد ندارد. البته معامالت به نسبت ماه گذشته 
اندكي افزايش يافته اما آن چنان محس��وس نيست. 
شايد حدود 10 درصد تعداد معامالت باال رفته است. 
او با اشاره به افزايش قيمت برخي مصالح ساختماني 
اظه��ار كرد: آهن و ميلگ��رد در روزهاي اخير گران تر 

ش��ده چون آهن با دالر باال و پايين مي شود. يونوليت 
هم ظاهرا دچار رش��د قيمت ش��ده است. سازندگان 
اين افزايش ها را بر روي قيمت واحدهاي كليدنخورده 
محاسبه مي كنند. تازه اگر واحدهاي نيمه كاره وارد بازار 
شود قطعا نرخ هاي آنها متفاوت خواهد بود. اشكان از 
مشاوران امالك غرب تهران نيز گفت: به خاطر موضوع 
دالر، فروش��نده مسكن كم شده و فعال اكثر پول ها به 
سمت بازارهاي موازي رفته است. سرمايه ها به سمت 
ملك نيامده اما اثر روان��ي اش را روي ملك مي گذارد. 
ممكن است در فاز دوم سرمايه ها به اين سمت بيايد 
اما هنوز سرمايه سنگيني به بازار مسكن هجوم نياورده 
اس��ت. در يك كالم مي توانم بگويم ركود دست از سر 
بازار برنداشته و اوضاع خريد و فروش جالب نيست. به 
گزارش »تعادل«، رابطه نرخ ارز و قيمت مسكن در ايران 
اگر چه رابطه اي »عّلي« نيست و صرفا »همبستگي« 
ميان اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا كه طي 
مدتي كوتاه و در عرض چند روز، نرخ دالر رش��د قابل 
توجهي را ثبت كرده است، اين سئوال در ذهن ايجاد 
مي شود كه آيا قيمت مسكن نيز فوري و بالفاصله به 
اين جهش ارزي واكنش نشان مي دهد يا خير؟ تجربه 
س��ال هاي اخير نش��ان مي دهد كه نرخ ارز به عنوان 
»نماد و نمود« افزايش انتظ��ارات تورمي عمل كرده 
است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ ارز در ايران به عنوان 
عالمت و سيگنالي از رشد تورم )با موتور رشد بيش از 
30 درصدي نقدينگي در سال( در آينده نزديك عمل 
كرده است و از همين رو، طبيعي است كه ارزش ريالي 
كاالها از جمله مسكن با افزايش تورم، روندي صعودي 
در پيش خواهد گرفت. در اين ميان، نبايد از اثر حمله 
روسيه به اوكراين و همچنين اثرات پاياني پاندمي كرونا 
بر »تورم جهاني« غافل شد. چه آنكه پيش بيني شده 
است، ميزان تورم جهاني در پايان سال 2022 به رقم 
8.8 درصد برس��د. در حالي كه اين شاخص در سال 
قبل از آن 4.7 درصد ثبت ش��ده است.  از سوي ديگر، 
از آنج��ا كه نرخ ارز، اثر ف��وري و بالفصلي روي قيمت 
برخي از مصالح ساختماني از جمله فوالد و سيمان و... 

مي گذارد، طبعا رشد نرخ ارز باعث افزايش هزينه تمام 
شده توليد مسكن و ساختمان خواهد شد. از همين 
رو، قيمت مسكن به طور غيرمستقيم از كانال افزايش 
جهش وار هزينه تمام شده توليد مسكن و ساختمان 
نيز دستخوش نوسان خواهد شد. در اين ميان، عامل 
پايداري نرخ ارز در س��قف هاي تازه ني��ز براي بازاري 
همچون مسكن از اهميت برخوردار است. اينكه نرخ 
دالر در قله هاي جديد قيمتي چه مدت پايدار خواهند 
بود؟ آيا قله هاي ت��ازه اي را فتح خواهند كرد يا اينكه 
تحت تاثير سياست هاي بازارساز دوباره به سطوح قبلي 
خود عقب نشيني خواهند كرد؟ بي گمان، در صورت 
پايداري نرخ دالر يا فتح قله هاي جديد قيمتي، واكنش 
قيمت مسكن از دو كانال مورد اشاره فوري تر و شديدتر 
خواهد بود به طوري كه مي توان اثرات آن را در گزارش 
رسمي تحوالت بازار مسكن طي آبان سال جاري كه 
در روزهاي ابتدايي آذر ماه منتشر خواهد شد، رديابي 
كرد. در غير اين صورت، واكنش قيمت ملك مي تواند 

با شدت كمتري و در زمان طوالني تري نمايان شود.
در عين حال، آخرين گ��زارش آماري از تحوالت بازار 
مسكن طي مهرماه سال جاري نشان داد كه هريك از 
طرف هاي عرضه و تقاضاي مسكن نه تنها در مهر ماه 
كه از تيرماه سال جاري به بعد فعاليت خود را كاهش 
داده و افت معامالت ملكي رقم خورده است. اين افت 
معامالتي، در شرايطي كه طي سال هاي اخير متقاضيان 
مصرفي به دليل اضمحالل قدرت خريد از بازار حذف 
شده بودند، و اغلب سرمايه گذاران سكاندار بودند، نشان 
داد كه سرمايه گذاري در بازار مطمئني همچون مسكن، 
حتي در شرايط تورمي مقصد و مقصود سرمايه گذاران 
نيست و آنها سمت و سوي ديگري را هدف قرار داده اند.

پيش از اين، روزنامه »تعادل« در تحليل داده هاي آماري 
بازار مسكن پايتخت در مهر ماه سال جاري نوشته بود: 
با افت 10 درصدي حج��م معامالت ملكي در مهر ماه 
سال جاري، معامالت مسكن شهر تهران چهارمين ماه 
ركودي خود در س��ال 1401 را نيز پشت سر گذاشت. 
قيمت اسمي مسكن نيز اگر چه طي ماه هاي تير، مرداد، 

ش��هريور و مهر رشد منفي نداشته اس��ت، اما روندي 
نزولي را طي ماه هاي يادش��ده س��پري كرده است. به 
اين ترتيب، روند چهارماهه اخير بازار مسكن پايتخت 
حاكي از جمع شدن و كوچك شدن اين بازار و در يك 
كالم، تشديد »ركود« در بازار مسكن است. در يك قاب 
بازتر و بزرگ تر- يك دوره 4 ساله - نيز وضعيت مسكن، 
با شدت كمتري، مشابه وضعيت مشهود در چهارماهه 
اخير اس��ت. »انتظارات تورمي« با ليدري »نرخ ارز« از 
ابتداي سال 1397 همه بازارها و از جمله بازار مسكن را 
تحت تاثير خود قرار داد، به گونه اي كه با هر افت و خيز 
انتظارات تورمي، چشم انداز بازار ملك نيز دچار تالطم 
شد و اميد و نااميدهاي متعدد و متنوعي را به اين بازار 
تزريق كرد. اگر چه تا قبل از آغاز قرن نو – به طور مشخص 
تا هفته هاي آغازين حمله روسيه به اوكراين- اميد قابل 
توجهي به حل مساله هسته اي كشور وجود داشت، اما در 
همان هفته هاي نخست سال جاري و سپس در هفته ها 
و ماه هاي بعد، به تدريج شواهد و قراين نشان دادند كه 
احتمال دستيابي به توافق و »لغو يا توقف« تحريم هاي 
خصمانه عليه ايران روز به روز كمتر از پيش ش��ده و به 
همين مي��زان بر حج��م »نااطميناني«هاي حاكم بر 
اقتصاد ايران افزوده شده است، به گونه اي كه هم اينك 
بخش��ي از فعاالن بازار معتقدند، در كوتاه مدت و حتي 
پس از برگ��زاري انتخابات كنگره امريكا، هيچ توافق و 
مصالحه اي انجام نخواهد شد. در چنين شرايطي، اندك 
بازيگران بازار ملك كه اغلب »متقاضيان سرمايه اي« 
هستند و كمتر »متقاضيان مصرفي تبديل به احسن«، 
به واسطه نقد شوندگي كمتر مسكن، دارايي ها خود را در 
دارايي هاي نقدشونده تر مانند صندوق هاي با درآمد ثابت 
بورسي، دالر، طال، رمزارزها و... سرمايه گذاري كردند. در 
مقابل، فروشندگان با هدف حفظ دارايي خود و با تكيه بر 
عايدي اندك اما مطمئن حاصل از اجاره داري از عرضه 
فايل خود به بازار مسكن اجتناب كردند و با توجه به روند 
فزاينده رشد نقدينگي در كشور ترجيح دادند عايدي 
بيشتري از محل تورم در آينده كسب كنند. ضمن اينكه 
در يك سال گذشته، اجاره بها رشد قابل توجهي داشته و 
تورم آن در مهر ماه سال جاري به 7 درصد رسيده است. 
در چنين ش��رايطي، معام��الت از اوج 13 هزار و 874 
فقره اي در خرداد به تدريج و به ترتيب ماه هاي بعدي به 
10 ه��زار و ۵00؛ 7 هزار و 82۵ فقره؛ 6 هزار و 33 فقره 
و در مهرماه ۵ هزار و 416 فق��ره افت كرد. اين افت در 
ماه هاي تير، مرداد و شهريور بين 23 تا 26 درصد بوده 
است و در مهر ماه به 10.2 درصد رسيده است. قيمت 
اسمي مس��كن نيز كه در خرداد ماه 8.4 درصد جهش 
كرده ب��ود، در ماه هاي بعدي به ترتي��ب با ۵.8 درصد، 
2.۵ درصد، 1.1 درصد و 1.2 درصد روندي نزولي را در 
پيش گرفت. نكته جالب اينكه ب��ه غير از مرداد ماه 
كه تورم ماهانه مس��كن نيم درصد از تورم عمومي 
باالتر ايستاد، در تير، شهريور و مهرماه تورم مسكن 
كمتر از تورم عمومي بوده اس��ت و اين نيز نشانه اي 

از »ركودي بودن« بازار مسكن به شمار مي رود.
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رصد اتوبوس هاي شهري 
ممكن شد

ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران ب��راي رفاه حال 
شهروندان گرامي و در راستاي توسعه هوشمند سازي 
 )USSD( خدمات، با اختصاص يك كد دس��توري
زمينه تس��هيل اطالع ش��هروندان از زمان رسيدن 
اتوبوس به ايس��تگاه را فراهم كرد. به گزارش ايسنا، 
روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران اعالم 
كرد: به منظورتسريع در دسترسي شهروندان به برنامه 
حركت اتوبوس ها و اطالع از زمان رسيدن اتوبوس به 
ايستگاه، اين شركت اقدام به راه اندازي كد دستوري 
#22*137* نموده است. شهروندان گرامي مي توانند، 
از اين پس به جاي ارسال پيامك به شماره 2000111، 
با ارسال شماره ايستگاه به كد دستوري 22#*137* 
از زمان رسيدن اتوبوس به ايستگاه مطلع شوند.

انتقاد از شيوه 
اصالح قانون شوراها

رييس شوراي شهر تهران نسبت به اصالح و بازنگري در 
قوانين و مقررات شوراها در مجلس شوراي اسالمي بدون 
مشورت از اعضاي شوراها انتقاد كرد. به گزارش تسنيم، 
شصت و چهارمين آيين اجالس مجمع مشورتي روساي 
شوراهاي اسالمي ش��هرهاي مراكز استان ها با حضور 
31 عضو مجمع مشورتي در تاالر اجالس شوراي شهر 
تهران برگزار شد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر 
تهران در آغاز شصت و چهارمين آيين اجالس مجمع 
مشورتي روساي ش��وراهاي اسالمي شهرهاي مراكز 
استان ها  با اشاره به سابقه شكل گيري شوراها اظهار كرد: 
حضرت امام خميني )ره( در چهاردهم ارديبهشت ماه 
13۵8 فرمان تشكيل شوراها را دادند واين روز به نام روز 
شوراها ناميده شد. تا شوراها بتوانند مسائل و مشكالت 
خود را در محل هاي خود بررس��ي و حل و فصل كنند. 
وي تصريح كرد: متاسفانه به داليل زياد از جمله جنگ 
تحميلي و درگيري ها در آن مقطع اين مهم شكل نگرفت 
و در نهايت در سال 1377 نخستين انتخابات شوراهاي 
سراسر كشور برگزار شد. رييس شوراي شهر تهران با 
اشاره به برگزاري انتخابات در 14 ارديبهشت ماه 1377 
خاطرنشان كرد: در آن زمان شوراها فعاليت خود را آغاز 
كردند البته بايد به اين نكته اشاره شود كه در همان زمان 
نيز شوراها كامل نش��د و به عنوان مثال، شوراي عالي 
استان ها فقط يك يا دو جلسه آن هم با تعداد اندكي از 
اعضا تشكيل شد. چمران با اشاره به وجود برخي از موانع و 
چالش ها در فرايند خدمت رساني شوراها گفت: متاسفانه 
عقب ماندگي از تاخير تاسيس شوراها سبب شد كه اين 
نهاد در بسياري از موارد از موضوعات خود عقب بماند. 
وي با اشاره به بازنگري و اصالح قوانين و مقررات مربوط 
به شوراها توسط شوراي اسالمي گفت: هم اينك مجلس 
تدوين قانون جديد ش��وراها را در دستور كار خود دارد 
كه متاسفانه هيچ مشورتي با اعضاي شوراها كه افرادي 
متخصص و كارآمد در اين حوزه بوده و سال ها زحمت 
كشيده بودند نشده است و آنچه را كه با كمال حسن نيت 
در ذهن شان خطور مي كند، تهيه مي كنند ولي متاسفانه 
نه تنها با اعضاي شوراها بلكه با شوراي عالي استان ها نيز 
مشورتي نشده است و نتيجه اين مي شود كه اين قانون 
جديد مورد قبول ما نخواهد بود و ان شاءاهلل مجلس فرآيند 
تدوين اين قانون را اصالح كند. رييس شوراي شهر تهران 
در ادامه شصت و چهارمين آيين اجالس مجمع مشورتي 
روساي ش��وراهاي اسالمي شهرهاي مراكز استان ها با 
پرداختن به 4 چالش روبروي شوراها گفت: نخستين 
چالش دولت، دومين چالش مجلس س��ومين چالش 
ش��وراها و چهارمين چالش آراي قوه قضاييه مربوط به 
مصوبه شوراها است. چمران در خصوص چهار چالش 
اش��اره ش��ده اظهار كرد: بايد به اين موضوع اشاره شود 
چون شوراها ديرتشكيل شدند وزارت كشور جايگزين 
ش��وراها بود و هنوز ه��م خودش��ان رادر همان حالت 
مي بينند و متاسفانه استانداري ها، فرمانداري ها و حتي 
بخشداري ها در استان هاي مختلف معتقد بودند كه بايد 
كار شوراها را آنها انجام دهند كه اين يك نقيصه و چالش 
محسوب مي شود. وي با بيان اينكه شوراها بار زيادي از 
روي دوش دولت ها برداشته اند، تاكيد كرد: خوشبختانه 
درحال حاضر شرايط خوب و هماهنگي بين شوراها و 
دولت برقرار اس��ت كه اميدواريم اي��ن ادامه پيدا كند. 
رييس شوراي شهر تهران دومين چالش روبروي شوراها 
را، مجلس عنوان كرد و گف��ت: نمايندگان در مجلس 
مشكالت شهرها را مي بينند و تالش مي كنند كه قوانين 
و مقررات شوراها را بازنگري و به تصويب برسانند. اما در 
اين فرآيند هيچ مشورتي از اعضاي شوراها اخذ نمي كنند.

دليل عمده تخلفات شورايي ها
نايب رييس شوراي شهر تهران گفت: درصد قابل توجهي از 
تخلفات شورايي ها به دليل عدم اطالع از قوانين و مقررات 
و اختيارات آنها است. به گزارش تسنيم، پرويز سروري در 
شصت و چهارمين آيين اجالس مجمع مشورتي روساي 
شوراهاي اسالمي ش��هرهاي مراكز استان ها با اشاره به 
مس��اله نظارت از سوي ش��وراها در عملكرد دستگاه ها 
گفت: شوراها مي توانند در نظام بودجه ريزي و برنامه ريزي 
كشور دخالت كنند و به عنوان يك مطالبه از دستگاه ها 
مطرح كنند و در اين مسير گام بردارند. وي با بيان اينكه 
ما به هيچ عنوان براي اجراي قانون التماس��ي از دولت 
مجلس و قوه قضاييه و دستگاه ها نخواهيم داشت، گفت: 
مطالبات ما قانوني است البته كه در اين دوره همراهي و 
هماهنگي خوبي بين دولت مجلس و قوه قضاييه فراهم 
شده اس��ت. نايب رييس شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه درصد قابل توجهي از تخلفات شورايي ها به دليل 
عدم اطالع از قوانين و مقررات و اختيارات آنها اس��ت، 
گفت: خوش��بختانه هماهنگي خوبي هم اكنون بين 
دولت و مجلس و قوه قضاييه فراهم شده و اميدواريم از 
اين فرصت جهت اطالع اعضاي شوراها از اختياراتشان 
داشته باشيم.  سروري ادامه داد: برداشت بنده از اصل 
قانون اساسي اين اس��ت كه تاكيد قانون در مديريت 
شهري و حكمراني محلي است كه بايد از اين ظرفيت به 
نحو مطلوب در استان ها و شهرستان ها و ... استفاده شود.

مجلس مخالف افزايش
٣٠ درصدي نرخ پروازها است

رييس كميس��يون عمران مجلس اظهار كرد: برخي 
از ش��ركت هواپيمايي در كش��ورمان تنها با دو فروند 
هواپيما فعال هس��تند و هواپيماي فعال��ي در ناوگان 
ندارند. محمدرضا رضاي��ي كوچي در گفت وگو با ايلنا 
درباره وضعيت ناوگان هوايي كشورمان و افزايش تعداد 
هواپيماهاي زمينگير اظهار داش��ت: برخي از شركت 
هواپيمايي در كشورمان تنها با دو فروند هواپيما فعال 
هس��تند و هواپيماي فعالي در ناوگان ندارند. در حال 
حاضر ناوگان هوايي كش��ورمان شرايط خوبي ندارد و 
نمي تواند تقاضاي موجود را پاسخ دهد. وي با بيان اينكه 
حدود يك س��وم هواپيماهاي موجود برخط هستند، 
ادامه داد: از 4٠٠ فروند هواپيم��اي موجود در ناوگان 
حدود ١۵٠ فروند فعال هستند و پرواز انجام مي دهند و 
مابقي هواپيما به داليل متعدد زمين گير شده اند و نياز 
به قطعات هواپيما و بازس��ازي دارند اما در اين شرايط 
تقاضا هم در حال افزايش اس��ت.  رييس كميسيون 
عمران مجلس گفت: البته در طول بيش از يك س��ال 
گذشته كمتر از ١٠ فروند هواپيما با ميانگين ١۵ سال 
وارد ناوگان هوايي كش��ورمان وارد شده است. رضايي 
كوچي درباره درخواست افزايش قيمت بليت هواپيما 
و اعالم مخالفت مجلس با اين درخواست شركت هاي 
هواپيمايي تاكيد كرد: در اين شرايط درخواست افزايش 
قيمت هواپيما را نمي پذيريم و هنوز هم اصرار دارند كه تا 
٣٠ درصد قيمت بليت هواپيما افزايش پيدا كند و مجلس 
موافق افزايش قيمت بليت هواپيما نيست.  وي ادامه 
داد: شركت هاي هواپيمايي هم مدعي هستند كه انجام 
پرواز با اين قيمت ها مقرون به صرفه نيست و هزينه هاي 
پرواز افزايش يافته است اما شرايط به گونه اي نيست كه 
شركت هاي هواپيمايي قيمت ها را بيش از اين افزايش 
دهند و مردم به سختي به بليت هواپيما دسترسي پيدا 

مي كنند و مجلس موافق افزايش قيمت ها نيست.

4 پروژه   ريلي در اولويت 
استفاده از منابع صندوق توسعه

پروژه هاي عمراني همواره با چالش تامين مالي مواجه 
مي شوند و همين مساله موجب طوالني شدن فرآيند 
ساخت و اتمام عمليات عمراني طرح هاي توسعه اي در 
كشور شده است. عالوه بر مشكل محدوديت در تامين 
مالي، ع��دم اولويت بندي پروژه ها ب��ا توجه به ضريب 
اهميت و مي��زان تاثيرگذاري آن بر اقتصاد و توس��عه 
كش��ور، از ديگر داليل طوالني ش��دن فرآيند ساخت 
پروژه هاي عمراني است، درواقع سازمان برنامه و بودجه 
با كثرت طرح هاي عمراني مواجه مي شود و نتيجه اين 
كثرت، توزيع منابع بين هزاران پروژه است. به گزارش 
فارس، باتوجه به آمار و ارقام درآمدهاي نفتي، پيش بيني 
مي شود حدود 3.3 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي 
به دولت براي ساخت پروژه هاي عمراني هزينه شود. در 
صورتي كه براساس نرخ ارز نيمايي كه هم اكنون حدود 
28 هزار ميليارد تومان اس��ت، 92 هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي تزريق به پروژه هاي عمراني به دست مي آيد. 
در اين حال، برنامه وزارت راه شهرسازي و شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور براي سال 1401 
بهره برداري از پنج پ��روژه ريلي به طول ۵64 كيلومتر 
اس��ت. اين پروژه ها شامل پروژه هاي ميانه-اردبيل )به 
طول 17۵ كيلومتر(، همدان-سنندج )به طول 1۵۵ 
كيلومتر(، رشت -كاسپين )به طول 36 كيلومتر(، خاش 
- زاهدان )به طول 1۵4 كيلومتر( و بستان آباد - تبريز 
)به طور 44 كيلومتر( است. از اين پنج پروژه، خط آهن 
زاهدان-خاش در آستانه بهره برداري است، چهار پروژه 
ديگر كه شامل 410 كيلومتر خط ريلي است، تنها در 
صورت تزريق 6 تا 7 هزار ميليارد تومان اعتبار تا پايان 
امسال يا اوايل سال آينده به بهر ه برداري خواهد رسيد. 
تنها با تزريق 7 هزار ميليارد تومان به اين 4 پروژه، 410 
كيلومتر خط ريلي تا پايان سال جاري يا اوايل سال آينده 
به بهره برداري خواهد رسيد و 2 مركز استان و يك بندر 
بزرگ تجاري به نام بندر كاسپين به شبكه ريلي متصل 
خواهد شد. در صورت تزريق اعتبار و بهره برداري از اين 
4 پروژه، ركورد اتم��ام و بهره برداري از خطوط جديد 
پروژه هاي ريلي شكسته مي شود چرا كه در مدت يك 
سال ۵60 كيلومتر خط ريلي به بهره برداري رسيده 
در حالي كه متوسط ساخت خط ريلي در طول چند 

دهه گذشته ساالنه 200 كيلومتر بوده است.

ساخت راه آهن سريع السير 
تهران- اصفهان در دستور كار 

در نشست رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي با مجمع 
نمايندگان استان اصفهان، ساخت راه آهن سريع السير 
تهران-قم- اصفهان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.  به 
گزارش تس��نيم، رستم قاسمي در نشستي با حضور 
مديرعام��ل ش��ركت راه آهن، معاون حم��ل ونقل، 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
ونقل كشور و معاون س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي و معاون مسكن و ساختمان كه در ساختمان 
شهيد دادمان برگزار شد به موضوعات حوزه مسكن و 
شهرسازي و حمل ونقل استان اصفهان رسيدگي كرد.
استاندار استان اصفهان و مديركل راه و شهرسازي اين 
استان نيز در اين نشست به بيان موضوعات مورد نظر در 
اين استان پرداختند. رسيدگي به موضوع طرح نهضت 
ملي مسكن و پروژه هاي كالن زيرساخت هاي حمل 
و نقلي مربوط به استان اصفهان از موضوعات مطرح 
شده در اين جلسه بود. راه آهن سريع السير قم- اصفهان 
قسمتي از كريدور راه آهن تهران- قم – اصفهان، اولين 
راه آهن سريع السير كش��ور و يكي از راه آهن هاي كم 
نظير در سطح منطقه اس��ت. طول كل مسير پروژه 
قطار سريع السير تهران- قم- اصفهان 410 كيلومتر و 
طول مسير قم- اصفهان 24۵ كيلومتر است. از جمله 
اهداف اعالم شده اجراي راه آهن تهران- قم – اصفهان 
كاهش زمان سفر، دسترسي بهتر به شهرها و قطب هاي 
صنعتي، اشتغال زايي، كاهش مخاطرات در زمينه بروز 

سوانح و كاهش آثار نامطلوب زيست محيطي است.

با تداوم پايداري نرخ دالر در حدود قله هاي قيمتي تازه فتح شده، ركود معامالتي ملك فزوني گرفت

قطر اعالم كرد نمي تواند امكان انتقال زميني مسافر را از بنادر خود به دوحه فراهم كند

طرح خانه سازي دولتي در استان تهران كند شد

بازار  مسكن  خلوت  شد

سفرهاي دريايي ايران براي جام جهاني لغو شد

تكرار مصايب مسكن مهر در نهضت ملي

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه پيش از اين مسووالن صنعت هوايي ايران 
از نبود تقاضا و مسافر هوايي براي سفر به قطر و تماشاي 
مس��ابقات جام جهاني و به ويژه مسابقات ايران خبر 
داده بودند، سرپرس��ت اداره كل امور دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي اظهار كرد با وجود اقداماتي كه براي 
انتقال تماشاگران ايراني در ايام بازي هاي جام جهاني 
انجام ش��ده بود، قطر در واپس��ين روزهاي نزديك به 
شروع بازي ها اعالم كرد نمي تواند امكان انتقال زميني 
مسافر را از ساير بنادر اين كشور به دوحه فراهم كند و 
به همين خاطر نتوانستيم در اين ايام كشتي ها را براي 
انتقال تماشاگران فراهم كنيم. به اين ترتيب، به نظر 
مي رسد، س��فر ارزان تر ايراني ها به قطر براي تماشاي 
مسابقات فوتبال نيز منتفي شده است. مهدي فرمهيني 
فراهاني، سرپرست اداره كل امور دريايي سازمان بنادر 
و دريانوردي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به 
اينكه دو كشور ايران و قطر از طريق دريا مي توانند به 

هم متصل ش��وند، براي استفاده از پتانسيل سفرهاي 
دريايي در سفرهاي جام جهاني اقداماتي از اوايل سال 
جاري آغاز شد. اين اقدامات شامل ساخت اسكله ها و 
پايانه هاي مسافري استاندارد در جزيره كيش و بندر 
بوشهر بود و همچنين با مالكان چند كشتي كه در كشور 
وجود داشتند و ساليان گذشته در زمينه مسافربري و 
گردشگري فعال بودند، جلساتي برگزار كرديم و از آنها 
خواستيم براي ايام جام جهاني كشتي هايشان را تعمير 
و آم��اده فعاليت كنند. وي ادام��ه داد: برآوردمان اين 
بود كه با آماده س��ازي دو كشتي، حدود 1۵00 مسافر 
مي توانند در هر سفر جابه جا شوند. ما در حال اقدامات 
نهايي بوديم كه در سفر اخير مديرعامل سازمان بنادر 
به قطر به همراهي وزير راه و شهرسازي، قطر اعالم كرد 
وضعيت حمل ونقلش براي ايام بازي هاي جام جهاني از 
قبل برنامه ريزي شده و نمي تواند امكان انتقال زميني 
مس��افر را از بنادر حمد و بندر الرويس به دوحه فراهم 
كند. سرپرس��ت اداره كل امور دريايي سازمان بنادر و 

دريانوردي بيان كرد: قطر بندر دوحه را به يك سري از 
كشتي هاي كروز اختصاص داده  كه قرار است در اين 
بندر پهلوگيري كنند و پيش بيني كردند كه حدود 12 
هزار تخت در اين كشتي ها قرار دهند تا مسافراني كه 
تماشاگر بازي ها هستند بتوانند در اين هتل هاي دريايي 
پذيرش شوند. قرار بود كشتي هاي ما به بنادر الرويس 
و حمد بروند كه به علت بعد مسافتي كه تا بندر دوحه 
دارند، الرويس حدود 1۵0 كيلومتر و حمد حدود 2۵ 
كيلومتر از محل برگزاري مسابقات فاصله دارند، نهايتا 
قطر اعالم كرد اگر بخواهد كشتي هاي ايراني را در اين 
بنادر پهلو دهد، نمي تواند وسيله نقليه اي براي انتقال 
مسافران به دوحه فراهم كند. فراهاني با بيان اينكه اين 
آمادگي و ظرفيت وجود دارد كه بعد از بازي هاي جام 
جهاني بتوانيم كشتي هايي را كه دارند فعال مي شوند 
و گواهينامه هايشان تمديد مي شود، روانه قطر كنيم، 
افزود: اما براي اي��ام بازي ها، با وجود تمام آمادگي ها و 
اقدامات خوبي كه براي انتقال تماشاگران ايراني انجام 

شده بود، قطر در واپس��ين روزهاي نزديك به شروع 
بازي ها اعالم كرد كه از پذيرش كشتي ها به دليل عدم 
توانايي ترانسفر زميني مس��افران خودداري مي كند 
و به همين خاطر نتوانس��تيم در اين ايام كشتي ها را 
براي انتقال تماش��اگران فراهم كنيم. وي درباره علت 
اين بدعهدي قطر توضيح داد: در فروردين ماه س��ال 
جاري، جلسه اي در كيش برگزار شد و وزير حمل ونقل 
قطر با آقاي قاس��مي ديدار كردند و يك سري از بنادر 
و فرودگاه ه��اي ايران به عنوان بن��ادر و فرودگاه هاي 
پشتيبان جام جهاني معرفي شدند، زماني كه ما از قطر 
اين خواس��ته  را مطالبه  كرديم، اعالم كردند ستادي 
زيرنظر اميردر قطر وجود دارد كه به تازگي شكل گرفته  
و وظيفه اش هماهنگي ب��راي بازي هاي جام جهاني 
است و تصميماتي فراتر از وزارتخانه هاي قطر مي گيرد 
و آنجا تصميم گرفته شده كه سرويس هاي حمل ونقل 
جاده اي ما نمي توانند انتقال مسافران را به دوحه پوشش 
دهند. البته ما همچنان اين پيگيري را ادامه مي دهيم.

معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي 
اس��تان تهران از كند شدن طرح خانه سازي دولتي 
در اين اس��تان خبر داد. به گفته او، اگر چه برخي از 
پروژه ها در مرحل��ه نازك كاري قرار دارند، اما هنوز 
در هيچ يك از شهرها انشعابات آب و فاضالب، گاز، 
برق و مخابرات به پروژه ها نرس��يده است . حتي در 
بعضي از پروژه ها از برق كارگاهي استفاده مي شود 

و پروژه اي وجود دارد كه با ژنراتور كار مي كند. 
به گ��زارش »تعادل«، نبود تاسيس��ات ش��هري در 
ش��هرهاي جديد و در حال احداث يكي از مشكالت 
عمده مسكن مهر اس��ت و همچنان پس از 12 سال 
اين مشكالت وجود دارند به گونه اي كه 60 هزار واحد 
مسكن مهر در شهرهاي جديد اطراف پايتخت بنا به 
داليل مشابه هنوز به متقاضيان واگذار نشده است.  در 
اين حال، حس��ن شافعي، معاون مسكن و ساختمان 
اداره كل راه و شهرسازي اس��تان تهران گفت: پروژه 
نهضت ملي مسكن در 6 شهر استان تهران به متوسط 

پيش��رفت فيزيكي 4۵ درص��د رس��يده و برخي در 
مرحله نازك كاري ق��رار دارد، اما با موانعي مثل عدم 
واريز آورده از س��وي متقاضيان، پرداخت نشدن وام 
4۵0 ميليون توماني توسط سيستم بانكي و همراهي 
نكردن دستگاه هاي خدمات رسان در تامين انشعابات 
مواجهيم. ش��افعي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
حدود 4000 واحد نهضت ملي مس��كن توسط اداره 
كل راه و شهرسازي استان تهران در دست اجرا است 
كه به صورت ميانگين 4۵ درصد پيش��رفت فيزيكي 
دارد. پروژه ها در تهرانس��ر، شهريار، اسالمشهر، رباط 
كريم، قرچك و پاكدشت قرار دارد. وي برخي مشكالت 
پروژه ها را نوس��ان قيمت مصالح س��اختماني و عدم 
همراهي دستگاه هاي خدمات رسان در تامين انشعابات 
دانست و گفت: نوس��انات قيمت مصالح ساختماني 
مي تواند پروژه ها را دچار چالش كند. اين موانع را در 
جلسات شوراي مس��كن به وزارت راه و شهرسازي 
منعكس كرديم و پيشنهاد داده ايم تا واسطه ها حذف 

ش��ود و مصالح به صورت مس��تقيم از كارخانه ها به 
پروژه ها برسد كه بايد وزارت صمت همكاري كند.

   توقف نداريم اما كندي داريم
معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان 
تهران تاكيد كرد: بحمداهلل هيچ يك از پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن در استان تهران متوقف نشده بلكه ممكن 
است كند شده باشد. اين كندي به چند دليل مي تواند 
باش��د؛ يكي از موضوعات ب��ه آورده متقاضيان مربوط 
مي شود كه برخي افراد به موقع نسبت به پرداخت وجه 
اقدام نمي كنند. مساله ديگر عدم تخصيص تسهيالت 
متمم 4۵0 ميليون توماني است. شخص رييس جمهور به 
پرداخت وام 4۵0 ميليون توماني تاكيد دارد و اميدواريم 
سيستم بانكي همراهي الزم را داشته باشد. شافعي با بيان 
اينكه برخي بلوك هاي پروژه 630 واحدي پاكدشت به 
مرحله نازك كاري رس��يده است گفت: اسكلت تمامي 
بلوك ها به اتمام رسيده و هم اكنون در مرحله سفت كاري 

هستند. برخي نيز در مرحله نازك كاري قرار دارند. اما 
هنوز در هيچ يك از ش��هرها انشعابات آب و فاضالب، 
گاز، برق و مخابرات به پروژه هاي ما نرسيده است. در 
بعضي از پروژه ها از برق كارگاهي استفاده مي كنيم و 

پروژه اي داريم كه با ژنراتور كار مي كند.

   متقاضيان ديگري را جايگزين كنيم
وي درباره ميزان پرداخت آورده از سوي متقاضيان بيان 
كرد: به طور متوسط متقاضيان چهار مرحله آورده 40 
ميليون توماني را واريز كرده اند. اين مس��اله براي همه 
افراد به يك صورت نيست، مثال در برخي پروژه ها پيامك 
پنجم را فرستاده ايم اما هنوز تعدادي از متقاضيان واريز 
س��وم را انجام نداده اند. اين مي تواند پيشرفت كارها را 
دچار اختالل كند. شافعي تصريح كرد: طبق مصوبه 
شوراي مسكن دو مرحله اخطار به متقاضيان بدحساب 
مي دهيم اگر آورده را تكميل نكنند به استناد مصوبه 

افرادي را از ليست انتظار جايگزين آنها مي كنيم.



 ،FTX  به دنبال انتش��ار اخب��ار بح��ران در صرافي
ارزش بازار ارزهاي ديجيتال ب��ه زير ۹۰۰ميليارد 
دالر كاهش يافت. در نتيجه اين اتفاق كه باعث شد 
قيمت بيت كوين براي مدت كوتاهي به پايين ترين 
حد خود در دو س��ال گذشته برسد، نزديك به يك 
ميليارد دالر موقعيت معامالتي نيز ليكوئيد ش��د، 
اكنون بايد ديد روند ريزش بيت كوين تا كجا ادامه 
خواهد داش��ت. برخي تحليلگ��ران مي گويند اگر 
روند ريزش همچنان ادامه داشته باشد، بايد منتظر 
بيت كوين ۱۴ هزار دالري نيز باشيم و اگر اين روند 
جهت معكوس پيدا كند، مي توانيم مجدداً ش��اهد 

بيت كوين ۳۰ هزار دالري در بازار باشيم.
قيمت بيت كوين، محبوب ترين رمزارز بازار كريپتو 
طي 2۴ س��اعت گذش��ته ريزش ح��دود بيش از ۷ 
درصدي را تجربه كرده و پايين ترين قيمت طي دو 
سال گذش��ته را به نام خود رقم زده است. داده هاي 
وب س��ايت كوين  ماركت كپ نش��ان مي دهد طي 
يك روز گذش��ته، قيمت اين رمزارز حتي تا حدود 
۱۷,۶۰۰ دالر نيز كاهش يافته است. همچنين اين 
داده ها نش��ان مي دهند كه طي يك هفته گذشته، 
پادش��اه رمزارزهاي بازار ريزشي بيش از ۱۱ درصد 
 FTX داش��ته اس��ت. با اينكه به نظر مي رسد خريد
توس��ط بايننس وضعيت را كمي آرام كرده باش��د، 
اما تحليلگران هنوز نس��بت به پايان شرايط آشفته 
كنوني خوش بين نيس��تند. داده ها نشان مي دهند 
كه بحران )نقدينگي( صرافي FTX باعث س��قوط 
قيمت ها در بازار ارزهاي ديجيتال شده است. با وجود 
بازگش��ت قيمت بيت كوين تا باالي 2۰,۰۰۰ دالر 
به دليل انتشار اخباري مبني بر خريد FTX توسط 
صرافي بايننس، پس از باز شدن وال استريت، ترس 
دوباره به بازار بازگشت. نوامبر 2۰2۰ )آبان ۱۳۹۹( 
آخري��ن باري بود ك��ه بيت كوين در اي��ن محدوده 
قيمت��ي معامله مي ش��د؛ اين يعن��ي بيت كوين به 
س��طحي پايين تر از كف قيمت��ي ۱۷,۶۰۰ دالري 
پيشين خود سقوط كرده است كه در ژوئن )خرداد( 
سال جاري ثبت كرده بود. داده هاي دفتر سفارشات 
بايننس نشان مي دهد ايجاد يك روند نزولي ناگهاني 
باعث شد تا قيمت حمايت كليدي ۱8,۰۰۰ دالري 
را از دس��ت بدهد. با بسته ش��دن كندل روزانه در 8 
نوامبر )۱۷ آبان(، بيشتر حجم معامالت بيت كوين 
در محدوده ۱8,۴۰۰ دالري انجام ش��ده بود، اما با 
كاهش ۱۰درصدي در 2۴ ساعت، قيمت بيت كوين 

در محدوده ۱۷,۷۰۰ دالري نوسان يافت. در همين 
زم��ان، داده هاي پلتف��رم پاي��ش درون زنجيره اي 
كوين گلس، اشتباه بزرگ معامله گران النگ را نشان 
مي دهد كه در زمان نامناسبي به دام بازار افتاده اند. 
در 8 نوامب��ر )۱۷ آبان(، در حال��ي كه 2۱۴ميليون 
دالر از موقعيت ه��اي معامالتي الن��گ بيت كوين 
ليكوئيد شدند، ارزش موقعيت هاي معامالتي النگ 
ليكوئيدش��ده ديگر ارزهاي ديجيتال ۶۷۰ميليون 
دالر بود. اگر ارزش موقعيت هاي معامالتي ش��ورت 
را ني��ز در نظر بگيريم، مجم��وع ارزش دارايي  هايي 

ليكوئيدشده بيش از ۹۱۵ميليون دالر خواهد بود.

    هفته هاي مهمي در پيش است
صاحب نظ��ران مش��هور ارز ديجيت��ال در تحليل 
وضعيت كنوني براي اعالم پايان روند آشفته قيمت ها 
همچنان محتاط هس��تند. ِت��ك ِدو، تحليلگري كه 
معمواًل نگاهي خوش بينانه دارد، در توييتي نوشت: 
»هنوز خيلي زود است كه متوجه شويم اين مشكل 
چگونه تمام مي ش��ود؛ اما اين واقعيت كه ما شاهد 
يك بح��ران نقدينگي ديگر ناش��ي از صرافي ها در 
اين نقطه از س��اختار ]اقتصاد[ كالن هستيم، واقعًا 
اتفاقي قابل توجه اس��ت. هفته هاي مهمي در پيش 
اس��ت.« در حالي كه برخي تحليل گ��ران به دنبال 
روزنه هاي اميد با منش��ايي خارج از فضاي ارزهاي 
ديجيتال مي گردند، بعض��ي ديگر اذعان كردند كه 

خودشان گرفتار اين نوسانات شده اند. كاهش قدرت 
دالر امريكا در جريان انتخابات ميان دوره اي، براي 
تحليل گر شناخته ش��ده اي به نام اينكام ش��اركس 
نش��انه اميدواركنن��ده اي براي رش��د دارايي هاي 
پرريس��ك بود. او امروز در مورد شاخص دالر امريكا 
نوش��ت: »به نظر مي رسد كه ]ش��اخص دالر[ براي 
كاهش ب��ه زير خط حماي��ت خود آماده اس��ت.« 
اينكام شاركس همچنين بيان كرد: »وضعيت بازار 
سهام خوب به نظر مي رسد. رويداد ناخوشايند قوي 
سياه )اش��اره به نگراني از س��قوط FTX( حركات 
قيمت��ي ارزهاي ديجيتال را دچار مش��كل كرد، اما 
زماني كه احساس��ات بد مردم فروكش كند، شاهد 
رشد كوچك قيمت بيت كوين و اتريوم خواهيم بود. 
يك بار ديگر ]تأكيد مي كنم[ مساله به خود دارايي ها 
مربوط نمي شود.« پيش از اين قرار بود تا ۱۰ نوامبر 
)۱۹ آبان( به دليل انتشار نرخ تورم ماه اكتبر )مهر( 

اياالت متحده، روز پرنوسان هفته باشد.

  چرا قيمت بيت كوين سقوط كرد؟
انتخابات ميان دوره اي امريكا در س��ال هاي 2۰۱۴ و 
2۰۱8 بر قيمت بيت كوين تاثير منفي و افت قيمتي 
بيش از ۵۰ درصد به همراه داشته است. امسال نيز اين 
انتخابات توانس��ت تاحدي بر بازار ارزهاي ديجيتال 
تاثيرگذار باشد. اما طي 2۴ ساعت روز گذشته و در شبي 
كه گذشت اتفاقات ديگري هم افتاد و بازار رمزارزها با 

شوك هاي ديگري نيز روبرو ش��د. در واقع انتخابات 
ميان دوره اي امريكا از يك سو و واقعه مربوط به صرافي 
FTX، باعث شد قيمت بيت كوين به كمترين ميزان 
خود طي دو سال گذش��ته حتي حدود ۱۷ هزار دالر 
برسد. عصر مورخ ۱۷ آبان ماه ابتدا خبرهايي در مورد 
گزارش توقف برداشت از صرافي FTX مطرح شد كه 
خبر از تنش جديدي در بازار ارزهاي ديجيتال مي داد. 
از آنجايي كه صرافي FTX نقش برجس��ته اي در بازار 
كريپتو دارد و در پروژه هاي مختلفي سرمايه گذاري 
كرده است، انتشار خبر مربوط به توقف برداشت  ها از 
اين صرافي، توانست شوك جديدي به بازار وارد كند. 
 ،FTX بالفاصله بعد از انتشار اين خبر در مورد صرافي
توكن FTT با ريزش بدي روبرو شد. ساعاتي بعد خبر 
توافق صرافي FTX و بايننس مطرح شد و مديرعامل 
 FTX صرافي بايننس از تصميم خود براي خريد صرافي
خب��ر داد. بعد از اعالم اين خبر، بار ديگر وضعيت بازار 
در شرايط خاصي قرار گرفت و شوك ديگري به بازار 
وارد شد. قيمت توكن اختصاصي صرافي FTX افزايش 
پيدا كرد و سرمايه گذاران منتظر بودند ببينند وضعيت 
به چه سمت وس��ويي خواهد رفت. اما شرايط پايدار 
نماند و برخي از فعاالن بازار كريپتو نسبت به تصميم 
صرافي بايننس واكنش نشان دادند. از نظر اين فعاالن 
و سرمايه گذاران كريپتو، تصاحب صرافي FTX توسط 
بايننس، مغاير قوانين رقابتي بازار است و قدرت بازار 
در دست يك صرافي بزرگ يعني بايننس قرار خواهد 
گرفت. درنتيجه آنها ب��ا اين تصميم مخالفت كرده و 
آن را مغاير قوانين رقابتي اعالم كردند. از سوي ديگر 
برخي از سرمايه  گذاران نيز نگران هستند سناريوي 
مش��ابه س��قوط لونا رقم بخ��ورد. بع��د از مخالفت 
 FTX سرمايه گذاران بازار نسبت به تصاحب صرافي
توس��ط بايننس بار ديگر بازار شاهد ريزش ديگري 
شد و شبي پرتالطم را براي تريدرها و سرمايه گذاران 
رقم زد. داده هاي بالك چين نشان مي دهد كه ريزش 
شب گذشته باعث ليكوييد شدن حدود ۳2۶ هزار 
تريدر و بيش از ۷۰۰ ميليون دالر شده است. اكنون 
و در ش��رايط فعل��ي، در كنار نرخ ت��ورم و انتخابات 
ميان دوره اي امريكا، بازار كريپت��و با تنش ديگري 
روبرو اس��ت كه مي تواند سرنوشت ساز باشد. برخي 
تحليلگران ب��ازار مي گويند اگر صرافي FTX نتواند 
تعهدات خود را پرداخت كند، به دليل جايگاهي كه 
اين صرافي دارد، بايد منتظر ريزش ش��ديدتري در 

بازار كريپتو باشيم كه مي تواند نگران كننده باشد.
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جي ميل فقط با طراحي جديد 
قابل دسترس مي شود

گوگل اعالم كرد رابط كاربري جديد جي ميل، به 
تجربه استاندارد براي كاربران تبديل مي شود. به 
گزارش ايسنا، گوگل رابط كاربري جديد جي ميل 
را اوايل سال ميالدي جاري عرضه كرده بود اما به 
كاربران اجازه مي داد به طراحي قديمي س��وئيچ 
كنند. اما از ابتداي ماه ميالدي جاري، كاربران ديگر 
گزينه اي براي بازگش��ت به رابط كاربري قديمي 
نخواهند داش��ت. اين شركت در يك وبالگ اعالم 
كرد: مشاهده يكپارچه جي ميل، چت، اسپيس و 
ميت در س��مت چپ پنجره هم به استاندارد براي 
كاربراني تبديل مي شود كه چت را فعال كرده اند. از 
طريق تنظيمات سريع، مي توانيد اين رابط كاربري 
جديد را سفارشي كرده و در آن اپليكيشن هايي را 
قرار دهيد كه برايتان مهم تر هستند خواه جي ميل 
باشد يا تركيبي از جي ميل، چت، اسپيس و ميت. 
گوگل خاطرنشان كرد امكان سفارشي شدن رابط 
كاربري جديد، اجازه مي دهد اپليكيشن هاي مهم تر 
در باال قرار گرفته و نياز به سوئيچ بين اپليكيشن ها، 
پنجره ها يا تب ها، كاهش پي��دا كند. با اين تغيير 
جديد، كاربران ديگر گزينه اي براي پيكربندي چت 
در سمت راست جي ميل ندارند. بر اساس گزارش 
ِتك كرانچ، تصميم گوگل براي تبديل رابط كاربري 
جديد به تجربه اس��تاندارد، تعجب آور نيست اما 
احتماال تغيير عصباني كنن��ده اي براي كاربراني 

است كه طراحي قديمي را ترجيح مي دادند.

اخراج بيش از ۱۱ هزار كارمند متا
ش��ركت متا پلتفرمز اع��الم ك��رد ۱۳ درصد از 
نيروي كار خ��ود معادل بيش از ۱۱ هزار كارمند 
را اخراج مي كند. به گزارش ايسنا، اين نخستين 
اخراج گسترده در تاريخ ۱8 س��اله متا و يكي از 
بزرگ ترين اخراج هاي س��ال ميالدي جاري در 
ميان ش��ركت هاي بزرگ فناوري است. پيش از 
اين، مايكروس��افت و توييتر و ساير شركت هاي 
فن��اوري در مواجهه با افزاي��ش هزينه ها و بازار 
تبليغات ضعيف، حذف هزاران موقعيت ش��غلي 
را اع��الم كردند. رون��ق دوران پاندم��ي كوويد 
ك��ه درآمد و ارزش ب��ازار ش��ركت هاي فناوري 
را افزاي��ش داده بود، امس��ال در مواجهه با تورم 
بي سابقه و رشد سريع نرخ هاي بهره، فروپاشيده 
اس��ت. مارك زاكربرگ، مديرعامل متا در پيامي 
به كارمندان گفت: نه تنها تجارت آنالين به روند 
قبلي برگش��ته بلكه ركود اقتصاد كالن، افزايش 
رقابت و ضرر تبليغات باعث ش��ده اس��ت درآمد 
ما بس��يار كمتر از حد انتظار باش��د. من اشتباه 
كردم و مسووليت آن را برعهده مي گيرم. ارزش 
سهام متا كه امسال بيش از دو سوم سقوط كرده 
اس��ت، پيش از اعالم اين خبر حدود سه درصد 
صع��ود كرده ب��ود. اين ش��ركت همچنين قصد 
دارد هزينه ه��اي غيرض��روري را كاهش داده و 
توقف استخدام را تا پايان سه ماهه نخست سال 
2۰2۳ تمديد كند. اما ميزان صرفه جويي پيش 
بيني ش��ده با اين اقدام را اعالم نكرده است. متا 
اعالم كرد ۱۶ هفته حق��وق پايه بعالوه دو هفته 
اضافي براي هر س��ال خدم��ت و همچنين باقي 
مانده زم��ان خدمت را ب��ه كارمنداني كه اخراج 
مي ش��وند، پرداخت خواهد كرد. كارمنداني كه 
اخراج مي ش��وند، س��هام خود را دريافت كرده 
و از پوش��ش بيمه به مدت ش��ش ماه برخوردار 
خواهند ش��د. زاكرب��رگ در ميان مديران ارش��د 
امريكايي اس��ت كه امس��ال درباره ركود در پيش 
هشدار داده است. با اين حال، در بخشي از آسيبي 
كه متا ديده، خود اين ش��ركت مقصر بوده اس��ت. 
س��رمايه گذاري س��نگين در متاورس، باعث شده 
اس��ت اين ش��ركت ۱۰۰ ميليارد دالر هزينه براي 
س��ال 2۰2۳ پيش بيني كند. اين موضوع بدبيني 
س��رمايه گذاراني را برانگيخته ك��ه صبر خود را در 
برابر س��رمايه گذاري هاي زاكربرگ كه انتظار دارد 
به ثمر نشستن آنها يك دهه طول بكشد، از دست 
 داده ان��د. متا همچنين با رقابت ش��ديد از س��وي 
تيك تاك و تغييرات حريم خصوصي از سوي اپل 
روبرو شده است و زير ذره بين رگوالتورهاي سراسر 
جهان قرار دارد. بر اس��اس گ��زارش رويترز، متا تا 

پايان سپتامبر، 8۷ هزار و ۳۱۴ كارمند داشت.

بيش از ۶۰ درصد كسب وكارها در 
پلتفرم هاي بومي حضور پيدا كردند

اعالم ش��ده حضور كسب و كارها در پلتفرم هاي 
بوم��ي رش��دي ده درص��دي داش��ته و بيش از 
۶۰ درص��د آنها در بس��ترهاي بومي هس��تند. 
اعضاي ش��وراي  عالي فضاي مجازي بر استفاده 
بيش��تر از پلتفرم ه��اي داخل��ي و تقويت ثبات 
ش��بكه به خصوص س��رعت و كيفي��ت اينترنت 
تأكيد و با اش��اره به افزايش قاب��ل توجه حضور 
كسب و كارها در اين پلتفرم ها مقرر كردند وزارت 
ارتباط��ات براي بهبود وضعيت خدمات ش��بكه 
اقدام كند. آنها اعالم كردند حضور كسب و كارها 
در پلتفرم هاي بومي با رشدي ده درصدي همراه 
بوده و حاال بيش از ۶۰ درصد آنها در اين بسترها 
حضور دارند. آخرين جلسه شوراي عالي فضاي 
مجازي كه عصر روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه برگزار 
ش��د، به موضوع حضور كس��ب و كارهاي ايراني 
در پلتفرم هاي بومي پرداخته ش��د. اين جلسه با 
رياس��ت ابراهيم رييسي برگزار شد و گزارشي از 
آخرين وضعيت شبكه ملي اطالعات در آن ارايه 
شد. صيانت از حريم خصوصي و امنيت اطالعات 
كاربران در پلتفرم هاي ايراني نيز از دس��تورات 
جلسه ش��وراي  عالي فضاي مجازي بود كه اعضا 
پس از بحث و بررسي درباره آن مقرر كردند قوه 
قضاييه بخشنامه اي در اين رابطه به دستگاه هاي 
مربوطه ابالغ نمايد. در اين جلس��ه همچنين بر 
استفاده بيش��تر از پلتفرم هاي داخلي و تقويت 
ثبات شبكه به خصوص سرعت و كيفيت اينترنت 
تأكيد ش��ده و نيز مق��رر ش��د وزارت ارتباطات 
براي بهبود وضعيت خدمات ش��بكه اقدام كند. 
همچنين بر اس��اس گزارش ارايه ش��ده از سوي 
مركز ملي فضاي مجازي در اين جلسه، در حوزه 
اقتصاد ديجيت��ال، حضور كس��ب و كارها بر ۱۰ 
پلتفرم داخلي افزايش داشته و بيش از ۶۰ درصد 
از كسب و كارها در پلتفرم هاي ايراني حضور پيدا 
كرده ان��د. در همين گزارش تأكيد ش��ده ميزان 
تحويل بسته هاي پستي نس��بت به شهريور ماه 
افزايش قابل توجهي داش��ته اس��ت كه اعضاي 
شوراي عالي فضاي مجازي اين موضوع را نشان 
از رونق اقتصاد ديجيتال در حوزه كسب و كارهاي 

خرد در فضاي مجازي دانسته اند.
اين صحبت ه��ا در حال��ي مطرح مي ش��ود كه 
بر اساس گزارش نهادهاي مختلف، طي روزهاي 
اخي��ر ضرر و زيان هنگفتي به كس��ب و كارهاي 
مج��ازي وارد ش��ده و برخي از اي��ن گزارش ها 
حكايت از ارقام چند ده هزار ميليارد تومان ضرر 
مالي دارند. ورود كس��ب و كارها به پلتفرم بومي 
نيز در حالي رشد پيدا كرده كه عماًل پلتفرم هاي 
بين المللي دچار فيلترينگ ش��ده اند و بر اساس 
گفته بسياري از فروشندگان اينستاگرامي، آنها 
نمي توانند در بس��ترهاي بومي درآمدي مشابه 

فعاليت خود در اينستاگرام داشته باشند.

اينترنت ثابت قطع نشد
در نتيجه بسته جبراني هم ندارد

به گفت��ه زارع پور با توجه به ع��دم قطع اينترنت 
ثابت، خبري از بس��ته جبراني براي مش��تركين 
آنها نيز نخواهد بود. وزير ارتباطات اعالم كرد طي 
ناآرامي هاي اخير، هيچ��گاه اينترنت ثابت قطع 
نش��ده و تنها محدوديت ب��راي دو پلتفرم وجود 
داشته است. از همين رو، بسته جبراني نيز براي 
مشتركين آن در نظر گرفته نشده است. اختالل 
و محدوديت ه��اي اينترن��ت از ابت��داي مهرماه، 
م��ردم را با چالش هاي مختلف��ي روبرو كرد. اين 
محدوديت ه��ا موج��ب تضييع حق بس��ياري از 
مشتركين اپراتورهاي اينترنت شد، چرا كه هزينه 
اينترنتي را پرداخ��ت كرده اند كه روي آن امكان 
دسترس��ي به پلتفرم هاي پركاربرد وجود ندارد. 
همين موضوع باعث ش��د تا رگوالت��وري وعده 
دهد زمان استفاده از بس��ته هاي اينترنت همراه 
پس از رفع محدوديت هاي حاك��م بر اينترنت و 
عادي شدن شرايط كشور، تمديد مي شود. اگرچه 
يك ماه از اين وعده گذشته، اما هنوز عملي نشده 
است. عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در پاس��خ به س��وال فارس كه با اعالم 
بس��ته جبراني براي اينترنت موبايل، آيا بس��ته 
جبراني براي اينترنت ثابت هم ارايه خواهد شد؟ 
گفت: »اينترنت ثابت هيچگاه قطع نبوده. در اين 
مدت اينترنت ثابت هميشه بدون محدوديت باز 
بوده اس��ت؛ البته به غير از محدوديتي كه آن دو 
پلتفرم )واتس اپ و اينس��تاگرام( داشته اند.« به 
گفته وي چ��ون در اين مدت هي��چ محدوديتي 
روي اينترنت ثابت وجود نداش��ته است، خبري 
از بسته جبراني نيز نيس��ت. به گزارش ديجياتو، 
موج فيلترين��گ در يك ماه گذش��ته، بازي ها و 
پلتفرم هاي پرطرفداري را از دسترس مشتركين 
اينترنت ثابت و همراه كش��ور خ��ارج كرد. نكته 
مهم نيز اينجاست كه اينستاگرام معموال بخش 
اعظم��ي از حج��م مصرفي اينترن��ت كاربران را 
به خود اختص��اص مي داده اس��ت. نارضايتي از 
اينترن��ت ثابت را مي توان حت��ي در صورت هاي 
مال��ي يكي از ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت 
ثابت به خوبي مشاهده كرد. گزارش مالي مهرماه 
آسياتك كه در كدال منتش��ر شده است، نشان 
مي دهد درآمد اين شركت در مقايسه با تابستان، 
حدود ۱۶ درصد كاهش يافته است. گفتني است 
وعده چند ماه پيش وزارت ارتباطات براي جبران 
خسارت وارد شده به برخي از مشتركين اينترنت 
از سوي مخابرات نيز هنوز عملي نشده است. ۱۱ 
مرداد ماه امسال، پس از آتش سوزي حوضچه فيبر 
نوري مخابرات و اختالل گس��ترده در اينترنت، 
وزارت ارتباطات اعالم كرد كه اين ش��ركت بايد 

خسارت هاي وارده به مشتركين را جبران كند.

ارزهاي ديجيتال در پايين ترين قيمت خود طي دو سال اخير ايستادند

بيت كوين به 17 هزار دالر سقوط كرد

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عملیات تعمیر و بازسازی سازهای بتنی فوالد سازی و سایر واحد های شرکت فوالد خوزستان

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 3 سال  

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز جمعه  مورخ 1401/08/27 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک 

الزم خود را پیوست نمایند .
دریافت اس�ناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1401/09/01 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ  500/000 ریال )غیر 
قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عملیات / خرید 

اسناد تخصصی (
دریافت الکترونیک فایل اسناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / 

عملیات / اسناد تخصصی (
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1401/09/12

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یکشنبه مورخ 1401/09/13
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5,000،000،000 ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
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روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

 نوبت اول

مقايسه فني پيام رسان هاي ايراني/ كدام اپليكيشن ايراني بهتر اس   ت؟
پس از قطعي گس��ترده اينترنت و مس��دود ش��دن 
بسياري از پلتفرم هاي بين المللي، به خصوص شبكه 
اجتماعي اينستاگرام و پيامرس��ان واتس اپ، عماًل 
بخش قابل توجه��ي از ارتباطات آنالين مردم دچار 
مشكل ش��د. اين تجريه هر چند در سال ۹8 هم به 
وقوع پيوس��ته بود، اما دو تفاوت عمده داش��ت. اول 
اينكه شبكه داخلي و پلتفرم هاي ايراني يا در سطحي 
نبودند كه بتوانن��د جاي خالي اپ هاي خارجي را پر 
كنند و هم اينكه مدت زمان اين انس��داد ها بس��يار 
محدودتر و كمتر بود و خيل��ي زود، به حالت عادي 
بازگش��ت. اما در روز هاي اخير و به دليل از دسترس 
خارج شدن بسياري از اپليكيشن هاي خارجي، و البته 
قوي تر شدن و استانداردتر شدن پلتفرم هاي داخلي، 
بسياري را به اين فكر انداخته كه حال، جايگزين هاي 

مناسبي براي پلتفرم هاي خارجي وجود دارد.
نكته مهم ديگر، گستردگي و پراكندگي پلتفرم هاي 
ارتباطي داخلي اس��ت. فقط در حوزه پيام رس��اني، 
حداقل ۱۳ برنامه مختلف ايران��ي وجود دارد و وقتي 
قرار باش��د از امكان پيام رساني داخلي استفاده شود، 
مي بايست يك يا دو اپليكيشن، كه بيشتر مورد اقبال 
هستند و امكانات و امنيت باالتري دارند، مشخص و 

توسط كاربران نصب و مورد بهره برداري قرار بگيرند.

اين گزارش قرار است به صورت جزيي تري قابليت ها 
و امكان��ات پرطرفدارترين پيام رس��ان هاي داخلي را 
برشمارد و با نگاهي بي جانب، انتخاب را براي كاربران 
آس��وده تر كند. هر چن��د خيلي از آيتم ه��ا مي تواند 
سليقه اي هم باشد و هيچ امر قطعي اي نيز وجود ندارد.

  سروش: 
سروش پالس، پيام رسان رايگان و كاماًل بومي است 
كه امكانات متنوع مانند دس��تيار صوتي هوشمند، 
تم��اس صوت��ي و تصويري، پخ��ش زن��ده راديو و 
 ،]Live[ تلويزيون، ام��كان ارتباط زن��ده در كانال
بات هاي كاربردي، پرداخت و ويترين محتوا را فراهم 
مي كند. در سرويس دس��تيار صوتي هوشمند اين 
پيام رسان، با بهره گيري از هوش مصنوعي بستري 
فراهم شده تا كار با فيچر هاي مختلف در پيام رسان 
و تنظيمات و گزينه هاي متعدد بسيار آسان تر و در 
دسترس تر از گذشته ش��ود. در واقع دستيار صوتي 

UX )تجربه كاربري( را ساده تر مي كند.

  ايتا: 
ايتا يك پيام رس��ان بس��يار ش��بيه به تلگرام است. 
نقطه مثبت آن، سرعت باالي لودينگ بوده و امكان 

س��اخت گروه و كانال در آن فراهم است. همچنين 
امكان دسته بندي موضوعي كانال ها نيز وجود دارد. 
از خواص منحصر به فرد ايتا، ربات هاي هوش��مند 
داخ��ل برنامه اي آن اس��ت كه به مانن��د ربات هاي 
تلگرام، امكانات زيادي راه به روش هاي س��اده ارايه 
مي كنند. ايتا ي��ك فضاي ابري نامح��دود دارد كه 
مي توانيد در آن فايل بفرستيد. هر چند كه سرعت 
ايت��ا، با توجه به تعداد كاربرانش مطلوب اس��ت، اما 
با توجه به زيرس��اخت هايش، امكان افت سرعت و 
ناپايداري آن محتمل است. ضمن اينكه بحث امنيت 

پيام ها و محدوديت در مطالب هم مطرح است.

  روبيكا: 
روبي��كا، ي��ك پيام رس��ان با تم��ام امكانات س��اير 
پيام رسان هاي داخلي است. ظاهر آن، ساده و كاربردي 
بوده و شبيه به تلگرام است. امكان ساخت گروه و كانال 
در آن فراهم شده. ساخت نظرسنجي، برگزاري اليو در 
گروه، برگزاري آزمون و برقراري پيام صوتي و تصويري 
از امكانات منحصر به فرد روبيكا است كه آن را نسبت به 
ساير پيام رسان هاي داخلي متفاوت كرده و نياز كاربران 
را به تمام امكانات يك مسنجر را برطرف نموده است.

روبيكا، داراي زيرساخت فني و ديتاسنتر قدرتمندي 
است كه س��رعت لودينگ و پايداري شبكه در همه 
حال را تضمين كرده. يك��ي از نقاط قوت مهمي كه 
روبيكا روي آن تأكيد دارد، ساختار ارسال پيام هاي 
صوت��ي و تصويري به صورت end to end بوده كه 
امن ترين و غيرقابل دسترسي ترين نوع پيام رساني 
است. همچنين روبيكا عالوه بر امكانات پيام رساني، 
قابليت مشاهده فيلم و موسيقي بدون خريد اشتراك، 
فروشگاه و كاًل امكانات تبليغاتي مشابه اينستاگرام 
را دارا اس��ت. همچنين روبيكا در تمام نس��خه هاي 

اندرويد، آيفون و وب قابل دسترسي است.

  گپ:
پيام رسان گپ به عنوان يك پيام رسان ايراني، امكان 
ايجاد گروه، كانال و موارد مشابه رابه كاربر مي دهد ودر 
زمره اپليكيشن هايي قرار مي گيرد كه شبكه اجتماعي 
است، اما چيزي كه آن را از ساير موارد مشابه متمايز 
كرده، امكان ساخت فروش��گاه و پرداخت هاي درون 
برنامه اي است كه مناسب كسب و كار هاي كوچك و 
فروشگاه هاي اينترنتي است. گپ، كانال هاي تعاملي 
و دس��ته بندي ش��ده دارد كه كاربرد خوبي هم دارد 
هرچند بنظر مي  رسد در توليد محتواي اين كانال  ها، 
نقش كاربر پررنگ نيست، امري كه سروش در انجام 
آن موفق بوده و توانسته كاربران خودرا تشويق به توليد 
محت��وا در كانال هاي مختلف كند و كاربران هم آن را 
پذيرفته اند و روبيكا نيز در اين زمينه قدم هاي محكمي 
برداشته. گپ علي رغم آنكه از نسخه هاي موبايل و وب 
بهره مي برد، هنوز در نسخه هاي دسكتاپ در معرض 

كاربران نيست و ش��ايد اين بزرگ ترين نقطه ضعفي 
باشد كه مي بايست مديران آن به فكر رفعش باشند.

  بله
اين پيام رس��ان يكي از زي��ر مجموعه هاي بانك ملي 
ايران به حس��اب مي آيد كه عالوه بر قابليت مصاحبه 
مي تواند پرداخت هاي آنالين شما را انجام دهد. انتقال 
پول، خريد آنالين، تقاضاي پول، خريد شارژ، پرداخت 
قب��وض و غيره از جمله مواردي اس��ت ك��ه از طريق 
پيام رسان بله قابل انجام و پيگيري است. ويژگي هاي 
خاصي كه اغلب به واسطه بات هاي نوشته شده براي بله 
مقدور مي شوند تا بله مطابق خاستگاهش، در تبادالت 
مالي خوب محاسبه شود و همچنين، شباهت خاصي 

به تلگرام و بات هاي فعال بر بستر آن پيدا كند.
اگر بخواهيم يك جمع بندي نهايي داش��ته باش��يم، 
هرچند ممكن اس��ت تعداد ديگري از پيام رسان هاي 
داخل��ي ني��ز وج��ود داش��ته باش��ند، ام��ا در ميان 
پرمخاطب ترين و بيش��ترين تعداد كاربران، نام اين ۶ 
مسنجر بيشتر مشخص است. اگر سيستم فروشگاهي 
درون برنامه و سادگي مد نظر شماست، »گپ« مي تواند 
گزينه مناسبي باش��د، اگر دوس��ت داريد از امكانات 
ربات هاي هوشمند و فضاي ابري استفاده كنيد، »ايتا« 
گزينه مناسبي خواهد بود. اگر امنيت، حريم خصوصي 
و س��رعت برايتان مهم است »روبيكا« بهترين گزينه 
اس��ت و اگر پرداخت هاي آنالين در كنار امكان چت 
كردن را مي خواهيد به سراغ »بله« برويد. »سروش« 
نيز انتخاب كساني است كه مي خواهند در يك فضاي 

ساده با امكانات صوتي فراوان حضور داشته باشند .
هرچند مسدوديت سرويس هاي بين المللي، عماًل حق 
انتخاب كاربران را محدود مي كند، اما پيام رسان هاي 
داخلي مي توانند به عنوان ي��ك »انتخاب« و نه يك 
»اجبار« مدنظر قرار بگيرند. طبق بررسي ها بيشترين 
دغدغ��ه كاربران در م��ورد پيام رس��ان هاي داخلي، 
مس��اله امنيت و حفظ حريم خصوصي اس��ت و اگر 
اين تضمين داده ش��ود كه محتوا هاي رد و بدل شده 
در پيام هاي ش��خصي، به هيچ عنوان قابل دسترسي 
نخواهد بود، كاربران اقبال بيشتري نشان خواهند داد. 
موضوعي كه جز »روبيكا«، ساير پيام رسان ها تأكيد 
زيادي روي آن نداش��ته اند. حذف و نبود اپليكيشن 
پيام رس��ان هاي داخل��ي در اس��تور هاي بين المللي 
مانن��د گوگل پل��ي و اپ اس��تور به دلي��ل تحريم ها 
و محدوديت ه��اي قانون��ي ب��راي انتش��ار، يكي از 
بزرگ ترين معضالت به حس��اب مي آين��د كه البته، 
اس��تور هاي داخلي مانند مايكت، كافه بازار، سيبچه 
 و... توانسته اند تا حدودي اين كمبود را جبران كنند. 
هر چند گهگاه، به دليل اينكه سورس برنامه اي از جايي 
جز استور هاي بين المللي دانلود شده، پس از مدتي به 
دليل افزايش كاربر، ممكن  است مورد هجوم سيستم 

امنيتي پلتفرم هاي گوگل يا اپل هم قرار بگيرد.

ويژه



تعادل |
رقم ش��اخص ملي محيط كسب وكار ايران در تابستان 
۱۴۰۱ برابر با ۵.۸۸ )نمره بدترين ارزيابي ۱۰ اس��ت( 
محاسبه ش��ده كه از وضعيت اين ش��اخص نسبت به 
ارزيابي فصل گذش��ته )بهار ۱۴۰۱ با ميانگين ۶.۰۷( 
مساعدتر است. بررس��ي اين ارقام نشان از جبران افت 
بهاري اين ش��اخص و برگش��ت آن به شرايط زمستان 
۱۴۰۰ حكايت دارد. اين شاخص از ۶.۰۷ در بهار به ۵.۸۸ 
در فصل تابستان رسيده است. فعاالن اقتصادي سه مولفه 
»غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه 
و محصوالت«، »بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات 
و رويه هاي اجرايي ناظر بر كس��ب وكار« و»دش��واري 
تأمي��ن مالي از بانك ها« را نامناس��ب ترين مولفه هاي 
محيط كسب وكار ارزيابي كرده اند. همچنين بر اساس 
يافته هاي اين طرح در تابس��تان ۱۴۰۱، استان هاي 
كرمان، اردبيل و بوشهر به ترتيب داراي نامساعدترين 
وضعيت محيط كسب وكار واستان هاي مركزي، قزوين 
و فارس به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط 

كسب وكار نسبت به ساير استان ها ارزيابي شده اند.

    نمره كسب وكارها در تابستان
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، بر اساس نتايجي كه مركز 
پژوهش هاي اين نهاد از پايش ملي محيط كس��ب وكار 
ايران در تابستان ۱۴۰۱ منتشر كرده است، رقم شاخص 
ملي در اين فصل ۵.۸۸ )نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است( 
محاسبه شده كه از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي 
فصل گذش��ته )بهار ۱۴۰۱ با ميانگين ۶.۰۷( مساعدتر 
اس��ت. در حقيقت، با بهبود نسبي شاخص ملي محيط 
كسب وكار در فصل تابس��تان، اين شاخص به محدوده 
پاياني سال گذشته )زمستان ۱۴۰۱ با ميانگين ۵.۸۳( 
برگش��ته اس��ت. طبق اين گزارش، در تابستان ۱۴۰۱ 
نيز محيط كس��ب وكار در محاصره مولفه هاي تكراري 
بوده و فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين پايش، به 
ترتيب سه مولفه »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات 
قيمت مواد اوليه و محصوالت«، »بي ثباتي سياست ها، 
قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار« 
و »دش��واري تأمين مال��ي از بانك ها را نامناس��ب ترين 
مولفه هاي محيط كس��ب وكار كش��ور« را نس��بت به 
س��اير مولفه ها ارزيابي كرده اند. همچنين س��ه مولفه: 
»محدوديت دسترس��ي به آب، محدوديت دسترسي 
ب��ه حامل هاي انرژي )برق، گاز، گازوئي��ل و...( و نحوه 
استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارايه خدمات و 
محصول« را مناسبترين مولفه هاي محيط كسب وكار 
كشور نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند.  بر اساس 
يافته هاي اين طرح در تابس��تان ۱۴۰۱، استان هاي 
»كرمان، اردبيل و بوشهر« به ترتيب داراي نامساعدترين 
وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي مركزي، قزوين 
و فارس به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط 
كسب وكار نسبت به ساير اس��تان ها ارزيابي شده اند. 
بر اس��اس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت 
)واقعي( بنگاه هاي اقتصادي ش��ركت كننده در فصل 
تابستان ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۱۵ درصد بوده كه نسبت به 

همين ميزان در بهار ۱۴۰۱ )۳۹.۵۱ درصد( با افزايش 
۱.۶۴ واحدي مواجه ش��ده اس��ت. فعاالن اقتصادي 
به طور متوسط، ميزان تأثير كرونا بر كسب وكار را ۴.۷۹ 
ارزيابي كرده اند. الزم به ذكر است كه شاخص كل كشور، 
شاخص استاني و ساير شاخص ها نيز در اين فصل با در 

نظر گرفتن اين عامل محاسبه و گزارش شده اند.

    وضعيت كدام كسب وكارها بدتر بود؟ 
بر اس��اس نتايج اين پايش در تابستان ۱۴۰۱، وضعيت 
محيط كس��ب وكار در بخ��ش كش��اورزي )۵.۸۱( در 
مقايسه با بخش هاي  خدمات )۵.۷۸( و صنعت )۵.۷۶( 
نامناسب تر ارزيابي شده است.در بين رشته فعاليت هاي 
 ،ISIC.rev۴ اقتصادي بر حسب طبقه بندي استاندارد
رشته فعاليت هاي »آب رساني، مديريت پسماند، فاضالب 
و فعاليت ه��اي تصفيه«، »هنر، س��رگرمي و تفريح« و 
»ساختمان« داراي بدترين وضعيت محيط كسب وكار 
بوده اند و در مقابل رشته فعاليت هاي »آموزش«، »مالي 

و بيمه« و »امالك و مستغالت« بهترين وضعيت محيط 
كس��ب وكار را در مقايس��ه با ساير رش��ته فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور داش��ته اند. بر اساس نظريه عمومي 
كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب وكار ايران 
در تابستان ۱۴۰۱، عدد ۶.۱۲ )عدد ۱۰ بدترين ارزيابي 
است( به دست آمده است كه بهتر از وضعيت اين شاخص 
در ارزيابي فصل گذشته )بهار ۱۴۰۱ با ميانگين ۶.۲۱( 
است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي ۶.۳۵ است كه 
در ارزيابي فصل گذش��ته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و 
ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد ۵.۹۳ اس��ت كه در 
فصل گذشته عدد ۵.۹۵ ارزيابي شده بود. بر اين اساس، 
محيط علمي- آموزش��ي با عدد ۵.۲۰ و محيط مالي 
با عدد ۸.۰۶ به ترتيب مس��اعدترين و نامساعدترين 
محيط ها بر اس��اس نظريه عمومي كارآفريني شين 
بوده اند. الزم به ذكر است كه شاخص شين به دليل در 
نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاس��به، از دقت 
بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.

    موانع كجاست؟ 
مهم ترين موانع كسب وكار بيان شده توسط فعاالن 
اقتصادي زيرمجموعه هريك از س��ه اتاق بازرگاني، 
تعاون و اصناف ايران نيز مش��خص ش��ده است، كه 
براساس نتايج به دست آمده، ولويت اول در اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران 
و اصن��اف ايران، غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات 
قيمت مواد اوليه و محصوالت عنوان شده است. اولويت 
دوم در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، 
بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به 
كسب وكار، در اتاق تعاون و اصناف ايران دشواري تأمين 
مالي از بانك ها عنوان شده است. اولويت سوم در اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن وكشاورزي ايران، دشواري 
تأمين مالي از بانك ه��ا، در اتاق تعاون ايران بي ثباتي 
سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر 
كسب وكار و در اتاق اصناف ايران توليد و عرضه نسبتا 

كاالهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار قرار گرفته اند.
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چرا داروها ترخيص نشدند؟
مسووالن گمرك و سازمان انبارهاي عمومي ضمن ارايه 
آماري درمورد ترخيص دارو و مواد اوليه، داليل احتمالي 
رسوب داروها را تشريح كردند. ابوالفضل اكبرپور،  مديركل 
گمرك فرودگاه امام خميني )ره( در گفت وگو با ايسنا، 
با اش��اره به آمار واردات دارو و مواد اوليه شيميايي اظهار 
كرد: از ابتداي س��ال جاري تا  ۳۱ مهرماه، بيش از ۲۲۴۰ 
تن از محصوالت دارويي مندرجات ذيل يادداشت فصل 
۳۰ جداول پيوس��ت آيين نامه اجراي��ي قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات به ارزش بي��ش از ۸۲۲ ميليون دالر 
وارد كشور شده اس��ت. وي ادامه داد: همچنين بيش از 
۶۶۰ تن مواد اوليه شيميايي مندرجات ذيل يادداشت 
فصل ۲۹ جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
صادرات و واردات به ارزش بيش از ۳۳۰ ميليون دالر در 
بازه زماني مذكور وارد فرودگاه امام خميني )ره( ش��ده و 
همه اقالم مذكور تاكنون ترخيص ش��ده است. به گفته 
مديركل گمرك ف��رودگاه امام خمين��ي )ره( در حال 
حاضر بيش از ۲۲ تن محصوالت دارويي به ارزش بيش 
از ۸.۵ ميلي��ون دالر نيز درحال ترخيص اس��ت. مهدي 
ذوقي نيز در گفت وگو با ايس��نا، با تاكي��د بر اينكه اجازه 
تخليه كاال طبق ماده ۱۹ قانون امور گمركي و خروج كاال 
طبق بند )پ( ماده ۳ قانون امور گمركي به عهده مرجع 
تحويل گيرنده يعني شركت انبارهاي عمومي و خدمات 
گمركي نيست، اظهار كرد: شركت انبارهاي عمومي فقط 
به عنوان مرجع تحويل گيرنده كاال بايد تابع دس��تورات 
حاكميت يعني گمرك جمهوري اسالمي ايران باشد و 
انبارها خارج از اين چارچوب نمي تواند كاال را پذيرفته يا 
تحويل دهند. وي ادامه داد: بايد تاكيد كنم كه اگر گمرك 
اجازه خروج به كاالي خاصي را ندهد به اين معني نيست 
كه تشخيص شخص گمرك است و بايد به نقش پررنگ و 
اساسي سازمان هاي همجوار موصوف در ماده ۱۲ قانون 
امور گمركي نيز اشاره كرد. حدود ۴۵ قانون داخلي، ۱۵ 
كنوانسيون بين المللي و ۲۵ رويه گمركي همگي در كنار 
۲۵ سازمان همجوار ديگر در كشور وجود دارد كه گمرك 
جمهوري اسالمي ايران ملزم به اخذ تاييد و اجراي موازين 
آنها بوده و بايد به اقتضاي نوع كاال به گمرك اين نظرات 
تخصصي، قانوني و مجوزات موضوعه را بدهند كه به اقالم 
گمركي اجازه خروج ده��د. در واقع تا گمرك مجوز را از 
سازمان هاي همجوار نگيرد وظيفه دارد به عنوان مرزبان 
اقتصادي كش��ور از خروج كاال ممانعت كند. مديرعامل 
شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي با بيان اينكه در 
مورد ترخيص داروها و سرم ها به مجوزهاي وزارت صمت، 
اعتبارات بانكي، وزارت بهداشت )سازمان غذاودارو( و ... نياز 
است، عنوان كرد: بنابراين در ابتدا سازمان هاي همجوار 
بايد تاييد تشريفات قانوني موضوع ترخيص را صادر و ارايه 
كنند. دوم حقوق و عوارض گمرك و دولت پرداخت شود 
و در نهايت گمرك همواره بدون فوت وقت اجازه ترخيص 
يا حمل يكس��ره )در خصوص كاالهاي استراتژيك( را 
مي دهد. ذوقي در پاس��خ به اين سوال كه چرا كاالهايي 
دوره رسوب طوالني داشته اند و اجازه خروج صادر نشده 
است؟ پاسخ داد: نظر مسووالن گمرك جمهوري اسالمي 
ايران نافذ و دقيق تر است اما عموما سازمان هاي فوق الذكر 
مجوزات قانوني مربوط به خروج كاال را به گمرك ارايه و 
ارسال نكرده اند. وي به اين سوال كه آيا داروهايي كه در 
انبارها مانده اند مشكل تامين ارز دارند؟ پاسخ داد: اينكه 
مشكل چيس��ت را عارضه يابي دقيق نكرده ايم و اصوال 
مسووليت اين شركت حول تعهدات موضوع ماده ۲۵ و 
بند )ك( ماده يك قانون امور گمركي است. اما بررسي هاي 
ميداني حاكي از مشكل اعتبارات بانكي و مجوزهاي غذا 
و دارو اس��ت. ذوقي تاكيد ك��رد: انبارهاي عمومي فقط 
تحويل گيرنده است و هر چه را تحويل مي گيريم بايد در 
چارچوب اطالعات تبصره يك ماده ۵۰ آيين نامه قانون 
امور گمركي تحويل دهي��م. در مورد اينكه ماهيت كاال 
)از لحاظ كد تعرفه HS تاييد شده( در بدو تحويل به انبار 
چيست و چرا در انبار رس��وب كرده است اطالع رسمي 
نداشته و موضوع فعاليت اين شركت مدخليتي در زمان 
ماندگاري كاال ندارد. به گفته وي، به وزن ۹۸ تن دارو، 
سرم، مواد اوليه دارويي و امثالهم در انبارهاي شركت 

شهر فرودگاهي امام خميني )ره( موجود است.

حجم مبادالت
درون منطقه اي اكو؟ 

رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از عدم اجرايي ش��دن 
توافقنامه هاي درون منطق��ه اي، گفت: حجم مبادالت 
درون منطقه اي اكو از ۷۰ ميليارد دالر فراتر نرفته است. 
غالمحسين شافعي با اشاره به سابقه تاريخي تشكيل اكو 
به اميدواري هاي ايجاد شده در ابتداي تشكيل اين سازمان 
براي اقتصاد منطقه پرداخت و گفت: از ۳۰ سال پيش كه 
كشورهاي حاضر در اين سازمان به ۱۰ كشور افزايش يافت، 
اين تصور شكل گرفت كه يك بلوك اقتصادي در منطقه 
ايجاد مي ش��ود. در طول اين زمان هم موافقت نامه هاي 
زيادي در زمينه هاي مختلف تجارت، حمل ونقل، بانكداري 
و ساير موارد به امضا رسيد، اما متأسفانه ارزيابي امروز نشان 
مي دهد هيچ نتيجه عملي از اين موافقتنامه ها به دست 
نيامده است.  او ادامه داد: ميزان مبادالت اقتصادي اين ۱۰ 
كشور در جهان نزديك به ۹۳۰ ميليارد دالر است اما ميزان 
تجارت درون گروهي آنها به ۷۰ ميليارد دالر هم نمي رسد. 
ميزان همكاري هاي اقتصادي درون گروهي در اكو با وجود 
برخورداري ۱۰ كشور عضو از بخش عظيمي از سرمايه 
جهاني، تنها ۸ درصد است. بنابراين بايد بررسي كرد چرا 
اين سازمان به چنين وضعي دچار شده است. شافعي با 
بيان اينكه مشكالت دروني كشورهاي عضو اكو در مراودات 
تجاري با يكديگر بيشتر از مشكالت خارج از گروه است 
افزود: به عنوان مثال تسهيالت ويزايي براي تجار در برخي 
از كشورهاي اكو بسيار سخت تر از دريافت ويزا در مراوده 
با كشورهاي خارج از اين گروه است. در حالي كه براي اين 
موضوع مذاكرات و تفاهمات زيادي انجام شده اما از اجرا 
هيچ خبري نيست. رييس اتاق ايران با اشاره به مشكالت 
حمل ونقل درون منطقه اي اكو گفت: در حال حاضر حمل 
كاال چه به صورت ترانزيتي كه از جنوب ايران مي آيد و چه 
به صورت كااليي كه از ايران صادر مي شود با سختي هاي 
زيادي از تركمنستان و قزاقستان عبور مي كند. در صورتي 
كه در مورد حمل ونقل ه��م در اكو تفاهمنامه هاي بين 
گروهي وجود دارد و قرار بود اجرايي شود اما متأسفانه به 
جاي آن روز به روز بر مشكالت اين بخش اضافه شده است. 

كاهش ۵۰  درصدي
مصرف گوشت

دبي��ر انجمن صنعت بس��ته بندي گوش��ت و مواد 
پروتئيني كشور گفت: امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ 
۳۰ درصد كاهش يافته است. مسعود رسولي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا افزايش قيمت گوشت در تقاضا 
براي خريد تغييري ايجاد كرده است يا خير؟ گفت: 
امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته مصرف 
گوش��ت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد كاهش 
يافته است. وي ادامه داد: اين كاهش تقاضا باعث شده 
كه شركت هاي بسته بندي با مشكالتي روبرو شوند. 
زيرا شركت هاي بسته بندي براي توليد »مشخصي« 
هزينه كرده اند، اما به دلي��ل كاهش تقاضا توليدات 
آنها نيز كم شده  است. اين شركت ها اگر تعديل نيرو 
كنن��د به راحتي نمي توانند نيرو ج��ذب كنند و اگر 
نيروهاي خود را نگه دارند دخل و خرجش��ان به هم 
نمي رس��د. دبير انجمن صنعت بسته بندي گوشت 
و مواد پروتئيني كش��ور در پاس��خ به اينكه آيا باالتر 
بودن قيمت گوش��ت و مرغ بس��ته بندي شده علت 
كاهش تقاضاي اين محصوالت در بازار نيست، گفت: 
بسته بندي محصوالت از نظر ما هزينه اضافي ندارد، 
زيرا بسته بندي سودش را از ضايعات به دست مي آورد. 
به عبارت ديگ��ر وقتي مردم م��رغ كامل خريداري 
مي كنند پوس��ت و ضايعات آن را دور مي ريزند ولي 
شركت هاي بس��ته بندي ضايعات را مي فروشند و از 

پول آن براي بسته بندي استفاده مي كنند.

۳۳۰۲  واحد پرخطر
در شهرك ها و نواحي صنعتي

دبير كميته پدافند غيرعامل سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران گفت كه ۳۳۰۲ واحد 
پرخطر در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي كشور 
وجود دارد ك��ه اقدامات الزم براي رفع خطر اين ۷۶ 
واحد پرخطر در شهرك هاي صنعتي انجام شده است.

عسگري مجتهدزاده در س��ومين همايش پدافند 
غيرعامل س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي ايران اظهار كرد: از اين ۳۳۰۲ واحد پرخطر 
در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي كشور، ۷۶ واحد 
پرخطر در ۱۰ استان است و اقدامات الزم براي رفع 
خطر اين ۷۶ واحد پرخطر در شهرك هاي صنعتي 
انجام شده است. وي با بيان اينكه در سال جاري بين 
سازمان صنايع كوچك و سازمان پدافند غيرعامل 
تفاهم نامه اي منعقد ش��ده تا دس��تور العمل ها به 
استان ها براي اجراي دقيق آن ابالغ شود، تصريح كرد: 
احداث مخزن زميني و هوايي آب، احداث و تكميل 
شبكه روشنايي معابر و واحد آتش نشاني بخشي از 
اقدامات صورت گرفته در ش��هرك هاي صنعتي از 
س��وي پدافند غيرعامل استاني است. به گفته دبير 
كميته پدافند غيرعامل س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران، ۶۸۲ بازديد، نظارت 
و ارزيابي دوره اي از اقدامات امن، زيرس��اخت هاي 
حساس مس��تحكم و پايدار و زير ساخت هاي مهم 
با حداقل آسيب پذيري و ايمن سازي صورت گرفته 
است. همچنين در س��ال جاري ۴۹ مطالعه پدافند 
غيرعامل در شهرك ها و نواحي صنعتي جديد انجام 
شده است. وي افزود: ۵۰ برنامه تصفيه خانه فاضالب، 
زيرساخت هاي انرژي و ارتباطات و ايمني با رعايت 
الزامات پدافند غيرعامل انجام ش��ده و ۳۴ ايستگاه 
آتش نشاني هم در دستور كار است. خريد و تجهيز 
۳۴ دس��تگاه خودرو آتش نشاني هم در دستور كار 
است كه تعدادي از آنها انجام شده است. ۲۹ برنامه و 
هدف آموزشي پدافند غيرعامل سازمان شهرك هاي 
صنعتي در دستور بوده كه مقدار زيادي از آن انجام 
شده است . در ادامه اين برنامه، علي رسوليان - معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت - با اش��اره به ضرورت 
توجه به موضوع پدافند غيرعامل، از مميزي ايمني 
بيش از ۳۵ هزار واحد صنعتي مستقر در شهرك ها و 
نواحي صنعتي سراسر كشور خبر داد و گفت: بيش 
از ۸۴۹ شهرك و ناحيه صنعتي در كشور تحت نظر 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
وج��ود دارد و در مجم��وع اين ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي نزديك به ۵۰ هزار واحد توليدي مس��تقر 
هستند كه براي بيش از يك ميليون نفر به صورت 
مستقيم ايجاد ش��غل كرده اند. رييس هيات مديره 
و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران با بيان اينك��ه يكي از بخش هايي كه 
بايد به صورت جدي در حوزه پدافند غيرعامل مورد 
توجه قرار بگيرند همين شهرك ها و نواحي صنعتي 
و واحدهاي مس��تقر در آنها هستند، گفت: ايمني، 
HSE در تصفيه خانه ها بسيار مهم هستند. بيش از 
۳۵ هزار واحد صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي 
صنعتي سراسر كشور مميزي ايمني شده اند، اين در 
حالي است كه بيش از ۹۳ درصد واحدهاي مستقر در 
شهرك ها و نواحي صنعتي كشور كوچك و متوسط 
هستند. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
۲۹۶ ايستگاه آتش نش��اني را در سطح شهرك ها و 
نواحي صنعتي كشور راه اندازي، بيش از ۳۶۰ خودرو 
آتش نشاني خريداري شده و بيش از ۲۷۰ تصفيه خانه 
در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور فعال است. وي 
در پايان، تصريح كرد: در تأمين ايمني شهرك ها و 
نواحي صنعتي به همكاري حداكثري با شهرداري هاي 
سراس��ر كش��ور نياز داريم و بايد اتصال سامانه اي با 
همگرايي و هم افزايي برقرار شود. به گزارش ايسنا، 
پدافند غيرعامل نوعي دفاع غيرنظامي است و به 
مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه به جنگ افزار 
ني��از ندارد و ب��ا اجراي آن مي توان از وارد ش��دن 
خس��ارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي 
و حس��اس نظامي و غيرنظامي و تلفات انس��اني 
جلوگيري كرد يا ميزان اين خس��ارات و تلفات را 
به حداقل ممكن كاهش داد. حمالت س��ايبري، 
ش��يميايي و غيره از جمله خطراتي هس��تند كه 

اقدامات پدافند غيرعامل با آنها مقابله مي كند.

در تابستان ۱۴۰۱ رخ داد

چرخش مثبت محيط كسب وكار

۲۰ هزارخودروي تجاري معطل در پاركينگ خودروسازان!

رانت بزرگ در بازار اسقاط
تعادل |

موضوع اس��قاط خودروهاي فرسوده، پس از يك معطلي 
چهارساله وارد يك مرحله جديدي شده است. شماره گذاري 
خودروه��اي تجاري، اس��قاط خودروهاي فرس��وده را با 
چالش جديدي مواجه كرده اس��ت. به گفته دبير انجمن 
خودروس��ازان، در حال حاضر بيش از ۲۰هزار دس��تگاه 
خ��ودروي تجاري به دليل نداش��تن گواهي اس��قاط در 
پاركينگ  خودروسازان خاك مي خورند. وضعيت فعلي، 
رانت جديدي را در بازار خودروهاي تجاري  به وجود آورده 
است. چراكه ماه هاس��ت كه عرضه توليدات خودروهاي 
تجاري به وي��ژه كاميون هاي توليدي به بازار به دليل عدم 
شماره گذاري متوقف شده و اختالف قيمت كارخانه با بازار 
به حدود ۱.۵ميليارد تومان رسيده است. در حال حاضر، 
يكي از مشكالت خودروس��ازان و به خصوص سازندگان 
خودروهاي سنگين و تجاري، قيمت باالي گواهي اسقاط 
است. خودروسازان مي گويند قيمت گواهي اسقاط از سال 
گذشته تاكنون حدود پنج برابر ش��ده است.! البته وزارت 
صمت درپاسخ به گاليه ها عنوان كرده كه واريز ۱.۵ درصد 

قيمت خودرو، پيشنهاد انجمن خودروسازان بود. 

    خط پايان اسقاطي ها؟ 
بعد از ممنوعي��ت واردات خودرو در س��ال ۹۷ اس��قاط 
خودروهاي فرسوده نيز وارد يك دوره بحراني شد، چراكه 
اين واردكنندگان بودند كه در قب��ال واردات خودرو بايد 
گواهي اس��قاط اخذ مي كردند. اين شرايط بود كه تعداد 
خودروهاي فرس��وده اسقاط شده را كه در سال ۹۶ حدود 
۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سال هاي بعد از آن به 
كمتر از هفت هزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون 
ساماندهي صنعت خودرو، براي ارايه راهكار فرسوده ها كه تا 
چند سال ديگر به ابربحران تبديل خواهد شد، خودروسازان 
را مكلف كرد به ازاي توليد هر چهار خودرو يك خودروي 
فرسوده يا معادل آن را از رده خارج كنند. اين موضوع البته 
مورد مخالفت خودروسازان و همچنين وزارت صمت بود و 
در نهايت به مصوبه دولت مبني بر اينكه در صورت كمبود 
گواهي اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت يك درصد 
از فروش خود »ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور« و 
»س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي« را ادامه دهند. 
اين مصوبه تنها با تغييرات جزئي در كميس��يون صنايع 

 نيز به تصويب رس��يد كه رقم پرداخت��ي از يك درصد به
 ۵/ ۱درص��د افزايش يافت.  در صحن اما با وجود آنكه نظر 
موافق نمايندگان به اين اصالحيه جلب شد اما هيات رييسه 
مجلس با استفاده از اختيارات خود اين طرح را براي بررسي 
بيشتر به كميس��يون صنايع ارجاع داد. با اين حال اخبار 
رسيده از خودروس��ازي ها به خصوص توليد خودروهاي 
تجاري نش��ان مي دهد اين رفت و برگشت ها، بالتكليفي 
بزرگي را ب��راي اين دس��ت از خودروها به هم��راه آورد؛ 
به طوري كه پليس راهور نسبت به شماره گذاري خودروهاي 
س��نگين اقدامي نمي كند. به عبارت ديگر، با الحاق يك 
تبصره  به ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو، الزام 
خودروسازان به اسقاط خودروهاي فرسوده و شماره گذاري 
خودروها منوط به ارايه گواهي اس��قاط براي يك چهارم 
خودروهاي توليدي برداشته شد. جزييات اين اليحه نشان 
مي دهد خودروسازان مي توانند به جاي اسقاط خودروي 
فرس��وده ۱.۵ درصد قيمت خودرو توليدي را به صندوق 
ملي سازمان محيط زيست واريز كنند. در اين زمينه احمد 
نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان، مي گويد ۲۰هزار 
كاميون به دليل نداش��تن گواهي اسقاط، شماره گذاري 
نمي شوند. اين انجمن نامه اي نيز به ابراهيم رييسي نوشته 
و در آن اعالم كرده: »عدم عرضه اين تعداد كاميون به بازار 
باعث شده ميزان اختالف قيمت بين كارخانه و بازار براي 

اين كاميون ها به ۵/ ۱ميليارد تومان برسد. يكي از مشكالت 
خودروسازان و به خصوص سازندگان خودروهاي سنگين 
و تجاري، قيمت باالي گواهي اسقاط است. خودروسازان 
مي گويند قيمت گواهي اس��قاط از سال گذشته تاكنون 
حدود پنج برابر شده است.« البته بسياري معتقدند كه با 
تصويب اين اليحه، ممكن است چرخه اسقاط خودروها 
به طور كامل متوقف شود. عدم الزام خودروسازن به اسقاط 
و از سوي ديگر عدم تمايل دارندگان خودروهاي فرسوده 
به اس��قاط خودروهاي فرس��وده خود و جايگزين كردن 
خودروي نو به سبب مالحظات مالي، شرايط را سخت تر و 
اسقاط خودروهاي فرسوده را به خط پايان مي رساند. اين 
در حالي است كه تردد خودروهاي فرسوده آسيب اجتماعي 

و سالمتي بسياري را متوجه شهرهاي بزرگ خواهد كرد.

    واريز 1.۵درصد؛ پيشنهاد انجمن بود
در همين حال، قاليباف، سخنگوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در رابطه با پيش��نهاد وزارت صمت و ارايه اليحه 
دوفوريتي براي اس��قاط خودروهاي فرس��وده در قانون 
ساماندهي صنعت خودرو، به ايسنا گفته است: »شرايط 
به گونه اي ش��ده بود كه چرخه شماره گذاري و همچنين 
اسقاط قفل شده بود. خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد 
توليد را به صورت گواهي اسقاط ارايه دهند تا بتوانند، باقي 

محصوالت را ش��ماره گذاري كنند و بايستي يك چهارم 
توليد با گواهي اسقاط همراه مي شد. بر اين اساس و تحت 
اين شرايط، خودروسازان با اين مشكل مواجه شده بودند 
كه قيمت گواهي اسقاط خودرو مرتبا افزايش پيدا مي كرد؛ 
چرا كه قيمت خود خودروها در روند صعودي قرار داشت.«

به گفته او، ضمن اينكه دارندگان خودروهاي فرسوده هيچ 
تشويق و حتي تنبيهي نمي شدند كه بتوانند يا مجبور باشند 
خودروي فرسوده خود را اسقاط و با خودروي نو جايگزين 
كنند. با توجه به اينكه هزينه جايگزين��ي با خودروي نو 
تمايلي براي اسقاط ايجاد نمي كرد و تشويقي وجود نداشت، 
پليس و هيچ نهادي هم مانع از تردد آنها نمي شد. بنابراين 
موضوع اسقاط به يك بن بست خورده بود. اين مقام مسوول 
در وزارت صمت، تاكيد كرده: آمار مراكز اس��قاط خودرو 
نيز اين موضوع را اثبات مي كند و نشان مي دهد كه اقبال 
و استقبال از اسقاط خودرو كم و كمتر مي شد، لذا دولت و 
وزارت صمت پيشنهاد داد كه در جهت تشويق دارندگان 
خودروي فرس��وده، خودروس��ازان ۱.۵ درصد از قيمت 
خودروي توليدي خود را به صندوق ملي محيط زيس��ت 
واريز كنند تا منبعي ايجاد شود و تسهيالت به دارندگان 
خودروهاي فرسوده تخصيص داده شود كه تا خودروي خود 
را اسقاط كنند. هدف از اين اليحه، به جريان انداختن و 
شكستن بن بست اسقاط بوده و خودروسازان اين مبلغ را 
واريز كنند تا تسهيالت به دارندگان خودروهاي فرسوده 
پرداخت شود.  سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ضمن اشاره به گاليه مندي انجمن مراكز اسقاط از اين 
اليحه و تصويب آن، تاكيد كرد: انجمن مراكز اسقاط در 
تمامي جلسات حضور داشته و با نظر مثبت اين انجمن 
كار پيش رفته اس��ت. بنابراين اين گاليه و انتقاد جاي 
تعجب دارد. ضم��ن اينكه تبديل يك ب��ه ۱.۵ درصد 
براي واريز خودروس��ازان از مبلغ خ��ودروي توليدي، 
از پيشنهادهاي خود انجمن اس��قاط بوده است. با اين 
حال، اگر كسي در ايران بخواهد كاميون فرسوده خود را 
جايگزين كند بايد در مقياس ميليارد توماني هزينه كند 
كه در وضعيت اقتصادي فعلي كار ساده اي به نظر نمي رسد. 
نتيجه اين عدم سياست گذاري و تنها فشار بر گروه هاي 
مختلف اقتصادي اين است كه اختالف قيمت بين كارخانه 
و بازار در مورد كاميون ها هم سر به فلك كشيده و مشكل 

عرضه در اين دسته از خودروها به وجود آمده است.
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خبرروز

احتمال بارش پراكنده در تهران 
بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، وضعيت جوي اين استان ابري تا كمي ابري و همراه با وزش باد و بارش هاي 
پراكنده برف و باران در ارتفاعات و افزايش نسبي دما تا پايان هفته پيش بيني مي شود. با بررسي آخرين نقشه هاي هواشناسي، 
تصاوير ماهواره اي و خروجي مدل هاي پيش يابي عددي، وضعيت جوي استان، امروز آسماني صاف تا كمي ابري گاهي همراه 
با وزش باد و از بعدازظهر امروز تا روز ش��نبه )۱۹ تا ۲۱ آبان( در بعضي ساعات همراه با افزايش ابر و احتمال بارش پراكنده و در 
ارتفاعات رگبار پراكنده باران و برف و احتمال رعدوبرق پيش بيني مي ش��ود. از ش��نبه شب و طي روز يكشنبه )۲۱ و ۲۲ آبان( 

در پاره اي نقاط به ويژه بخش هاي جنوبي و غربي استان گاهي وزش باد شديد و خيزش موقتي گردوخاك مورد انتظار است.

رويداد

يك كارش��ناس آب ضمن اش��اره به اينكه مساله 
كمبود كميت آب در ايران هميش��ه وجود داشته 
است، اظهار كرد: مسائلي همچون تغييرات اقليمي، 
احداث س��د، حفر چ��اه در دش��ت هاي ممنوعه و 
تهي سازي آبخوان ها وهمچنين فعاليت هاي توسعه 
محوران��ه و بره��م زدن پيكر آبخيز كش��و از جمله 
عوامل مه��م تاثيرگذاربر بحران كم آبي هس��تند. 
مس��عود اميرزاده درباره بح��ران آب در ايران اظهار 
كرد: مس��اله كمبود كميت آب در ايران هميش��ه 
وجود داش��ته است اما اين برهه زماني بحراني كه با 
عناوين مختلف بحران آبي، ورشكستگي آبي، بحران 
مديريت و... مطرح مي شود، يك موضوع جديد است 
ومي توان گفت اصل قضيه مربوط مي شود به اينكه 
 در اي��ران به اندازه جمعيت و س��رزمين و آرزوهاي 
توسعه محورانه آب وجود ندارد. سه عامل بسيار مهم 
در ايجاد اين بحران وجود دارد كه مي توان به صورت 

مجزا به اين عوامل پرداخت و ريشه يابي كرد.

   تاثير تغييرات اقليمي
بر ايجاد بحران كم آبي

او ادامه داد: تغييرات اقليمي از جمله عواملي است كه 
برايجاد وضعيت بحراني تاثيرگذاش��ته است. ما بر اثر 
تغييرات اقليمي ميزان قابل توجهي از بارش هاي ساالنه 
را ازدست داده ايم. الگوي بارش ها تغيير كرده است و از 
بارش هايي كه به صورت برف بودند به باران هاي مقطعي 
و سيل آسا تغيير كرده اند كه اين مساله موجب مي شود 
تا قدرت نفوذ آب را از دست دهيم. اين كارشناس آب 
با تاكيد بر كاهش ميزان بارندگي ها به مساله افزايش 
دماي كره زمين نيز اش��اره ك��رد و گفت: با افزايش 
دم��اي زمين، هرآنچه ك��ه از ب��ارش  و ريزش هاي 
آسماني دريافت مي كنيم همچون سابق نمي تواند 
در سطح زمين باقي بماند و به سرعت تبخير مي شود.

   احداث۷۰۰ هزار چاه در دشت هاي 
ممنوعه و تهي سازي آبخوان ها

 اودر ادامه به برداشت هاي نامتوازن از منابع آبي به عنوان 
دومين عامل تاثيرگذار بر بحران كم آبي اشاره و اظهار كرد: 
ما معيارهاي گذشته در برداشت آب را برهم زديم. در دهه 
۴۰ بسياري از دشت هاي ما ممنوعه شده بودند اما براي 
بهره برداري از آنها بيش از ۷۰۰ هزار چاه در آن دشت هاي 
ممنوعه احداث كرديم. عنوان مجاز يا غيرمجاز بودن اين 
چاه ها چندان اهميت ندارد وقتي نتيجه نهايي آن مشترك 
است. در يك بازه زماني ۵۰ ساله تمام آبخوان هاي كشور 
تهي شده است. اين  آب ها حاصل صدها هزارسال ذخيره 
كره زمين براي كاركردهاي خود زمين و به نوعي ذخيره 
استراتژيك س��رزمين ما بود ولي ما با بي مباالتي از آنها 
استفاده كرديم. اميرزاده افزود: مساله برداشت بي رويه 
تنها به آب هاي زيرزميني ختم نمي شود چرا كه برداشت 
ما حتي از آب هاي سطحي نيز بيشتر از اجازه طبيعت 
بوده است. بخش مهمي از اين آب ها مربوط به محيط 
زيس��ت بوده و بايد در چرخه طبيعي قرار مي گرفت و 
به تاالب ها، مس��يرهاي جنگلي و مرتعي مي رسيد تا 

طبيعت بتواند كاركرد طبيعي خود را داشته باشد.

   فعاليت هاي توسعه محورانه  عاملي
براي برهم زدن پيكرآبخيز 

اميرزاده با بيان اينكه سومين عامل تاثيرگذار در ايجاد 
بح��ران كم آبي برهم زدن پيكر آبخيز و خاصيت جذب 
دشت ها است كه اهميت بااليي نيز دارد، اظهار كرد: برهم 
زدن پيكر آبخيز و خاصيت جذب دشت ها را مي توان تحت 
عنوان اقدامات توسعه محورانه طبقه بندي كرد كه موجب 
شده است تا آبخيزهاي ما دچار تخريب شوند. او ادامه داد: 
كوهستان يك پيكره طبيعي است كه به علت موقعيت 
مكاني و قرارگيري در ارتفاعات خاصيت دوشيدن ابرها 
را دارد همچنين به علت ش��كلي كه كوهس��تان دارد، 

مي تواند آب را چه به صورت برف و چه به صورت باران ميان 
چين خوردگي هاي خود نفوذ دهد. پوشش گياهي نيز در 
نفوذ آب در محدوده كوهستاني نقش بسيار مهمي دارد اما 
اقدامات توسعه محورانه همچون معدن كاوي، راهسازي 
و بارگذاري جمعيتي در ارتفاعات موجب شده است كه 
كوهستان خاصيت خود را از دست دهد. آبخيزها دچار 
مشكالت ساختماني شده و ساختمان طبيعي خود 
را از دست داده اند و ديگر كاركرد جذب ندارند. اين 
كارش��ناس آب با تاكيد براينكه در دشت ها نيز اين 
اتفاق افتاده اس��ت، گفت: با تهي كردن آبخوان ها، 
منابع آبي گياهان موجود در دش��ت قطع شده و رو 
به زوال رفته و خش��ك  شده اند همچنين خاك اين 
مناطق به تدريج مي ميرند و دشت ها دچار فرونشست 

مي شوند و ديگر خاصيت جذب آب ندارند.

   راهكار براي رفع عوامل تشديد كننده 
بحران كم آبي چيست؟

 اين كارشناس آب پس از اشاره به عوامل تشديد كننده 
بحران كم آبي و تاكيد بر تاثير فعاليت هاي توسعه محور 
در اين موضوع، به راهكارهاي استفاده بهينه از منابع آبي 
اظهار كرد: واقعيت هاي اقليمي سرزمين بايد پذيرفته 
و براس��اس موجودي منابع آبي كه داريم سياست هاي 
توسعه كشور تنظيم ش��ود ولي هيچ وقت اين اتفاق در 
كشور نيفتاده است و با آمارهاي بارشي كه ممكن است 
مربوط به دهه هاي گذشته باشد، چيدمان توسعه كشور 
را تنظيم مي كنيم. او با بيان اينكه برنامه هاي توسعه كشور 
هر پنج سال يك بار نوشته مي شوند اما در هيچ برنامه اي 
چندان به واقعيت هاي اقليمي توجه نشده است، تاكيد 
كرد: ما نپذيرفته ايم كه ميزان بارش كاهش پيدا كرده 
است و به علت تخريب طبيعت، موجب كاهش قدرت 
جذب آب ش��ده ايم و مصداق بارز آن نبود تطابق ميان 

سياست هاي توسعه اي با شرايط اقليمي كشور است.

عوامل اصلي موثر بر ورشكستگي آبي ايران
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 اقتصاد ايران 
و انتخابات امريكا

3( امري��كا ۲ مجلس دارد كه يكي مجلس س��نا 
و ديگ��ري مجلس نمايندگان اس��ت. در مجلس 
نمايندگان، افراد بر اساسا تعداد جمعيت هر ايالت 
تعيين مي ش��وند. اما در مجلس س��نا هر ايالت از 
دو نماينده برخوردار اس��ت. امريكا ۵۰ ايالت دارد 
و ۱۰۰ نماينده مجلس س��نا. رييس مجلس سنا، 
معاون رييس جمهور است، اما معموال معاون اول 
رييس جمهوري در نشس��ت هاي س��نا شركت 
نمي كنند، مگر اينكه آرا ۵۰ -۵۰ شود و نياز باشد 
كه معاون رييس جمهور وارد راي گيري ش��ود. در 
مجلس سنا رهبر اكثريت، تعيين كننده است. رهبر 
اكثريت كميته ها را مي چين��د و برنامه ريزي ها را 
عملياتي مي كند. از سوي ديگر، مجلس نمايندگان 
هم رييس ندارد، بلكه س��خنگو دارد. در واقع خانم 

پلوسي اسپيكر مجلس نمايندگان است. 
۴( اينك��ه انتخابات امريكا چه تاثي��ري در برجام، 
اقتصاد اي��ران، اقتصاد منطقه و جهان دارد، بايد به 
اين نكته اشاره كنم كه در امريكا اساسا راهبردها با 
تغييرات برآمده از انتخابات تغيير نمي كنند. تنها 
تاكتيك ها ممكن است، دچار دگرگوني شوند. همان 
طور كه پس از رفتن ترامپ و آمدن بايدن، راهبرد 
امريكا در خصوص ايران دچار تحوالت شگرفي نشد 
و تنها روش اجراي برنامه ها تغيير كرد. هر نتيجه اي 
كه در انتخابات كنگره امريكا حاصل شود به معناي 
تغييرات راهبردي براي ايران نيس��ت. مشكالت 
اقتصاد ايران بيشتر از اينكه به عوامل بيروني مرتبط 
باشد به نظام تصميم سازي هاي داخلي مربوط است. 
يكي از اي��ن حوزه هاي تصميم گيري در خصوص 
برجام اس��ت. ايران اي��ن فرصت را داش��ت كه در 
اسفندماه سال ۹۹ برجام را امضا كند. اگر اين تصميم 
به درستي اتخاذ شده بود، بسياري از مشكالت امروز 
در كشور به وقوع نمي پيوست، اين تصميم گرفته 
نشد تا اقتصاد ايران س��ال ۱۴۰۰ و هم ۱۴۰۱ را با 
دامنه وسيعي از مشكالت پشت سر بگذارد. امروز 
هم حل مش��كالت در گروي تصميم سازي هاي 

داخلي است. 
۵( يكي از اثرات انتخابات امري��كا در حوزه انرژي 
ممكن است خود را نمايان كند. جمهوري خواهان 
با عربستان روابط بهتري دارند و ممكن است از اين 
نزديكي براي عرضه بيشتر نفت استفاده كنند. در 
كل ايران بايد تكليف خود را در حوزه روابط بين الملل 
روشن كند. در داخل نيز نيازمند اصالحات فوري 
و ضروري هس��تيم. گردش آزاد اطالعات، اجرايي 
سياس��ت تنش زدايي، مقابله واقعي با فساد، پايان 
مناسبات رانتي و... بخشي از ضرورت هايي است كه 
در عرصه داخلي بايد به آنها توجه شود تا اقتصاد به 
سمت بهبود پيش برود. در غير اين صورت هر تحولي 
هم در عرصه بين المللي به وقوع بپيوندد براي ايران 

تفاوتي نمي كند.

متقاضيان فيش هاي تمتع به دالل ها مراجعه نكنند
معاون س��ازمان حج و زيارت در خصوص نقل و 
انتقال فيش هاي حج تمتع و نقش تسهيل گري 
س��ازمان حج توضيحاتي ارايه كرد. اكبر رضايي 
در خصوص نقل و انتق��ال فيش هاي حج تمتع 
گفت: نقل و انتقال فيش هاي حج در س��امانه اي 
كه در سازمان حج تشكيل شده انجام مي شود و 
آن دسته از افرادي كه قصد واگذاري اسناد خود 
را دارند و در گذشته براي سفر حج ثبت نام كرده 
بودند مي توانند با ثبت نام در اين سامانه نسبت 
به نقل و انتق��ال فيش هاي خود اقدام كنند. او با 
تأكيد بر اينكه افرادي كه به دليل استطاعت مالي 
به دنبال خريد فيش حج هس��تند نيز مي توانند 
با مراجعه به س��امانه تشرف فيش موردنياز خود 
را خريداري كنند، گفت: س��ازمان حج و زيارت 
هيچ دخل و تصرفي در قيمت فيش حج ندارد و 
خريد و فروش ها به صورت توافقي انجام مي شود 
و ما تنها پل ارتباطي بين واگذاركننده و خريدار 
س��ند هس��تيم. معاون س��ازمان حج و زيارت با 
تأكيد بر اينكه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر پشت 
نوبت اعزام به حج هس��تند گفت: برخي از افراد 
به دليل عدم استطاعت جس��مي يا مالي امكان 

اعزام ندارند و مي خواهند سهميه خود را واگذار 
كنند بنابراين س��ازمان حج اين امر واگذاري را 
براي آنها تسهيل مي كند. متقاضيان بعد از ثبت 
اطالعات خود در س��امانه با تأييد مدارك به يك 
دفتر زيارتي مراجعه و كارهاي نقل و انتقال خود 

را انجام مي دهند.
 رضايي از واگذاركنندگان فيش ها درخواس��ت 
كرد كه ب��ه اف��راد واس��طه گر و دالل اطمينان 
نكنند چرا كه آنها ممكن اس��ت مبالغ هنگفتي 
درخواست و سوءاستفاده كنند و توصيه مي كنيم 
خريدار و فروشنده صرفًا به اين سامانه مراجعه و 
به قيمت ها كه دالل ها مي دهند توجه نكند چرا 

كه فقط باعث افزايش قيمت خواهد شد.

امكان رهاسازي پيروز در طبيعت وجود ندارد
دامپزشك »پيروز« با اشاره به اينكه هيچ حيواني 
كه در اسارت متولد مي ش��ود، قابليت رها سازي 
در طبيعت را ندارد، گفت: پيروز مشكل جسماني 
ح��ادي ندارد ول��ي دندان هاي دايم��ي آن هنوز 
رويش نداش��ته است. بابك باس��تاني دامپزشك 
پيروز، يوزپلنگ آس��يايي و فرزند »ايران« درباره 
آخرين وضعيت جسماني و سالمت پيروز اظهار 
داشت: پيروز حدود شش ماه سن دارد و سالمت 
آن روزانه ط��ي دو نوبت مورد بررس��ي و ارزيابي 
قرار مي گيرد. پي��روز در واقع جزو يوزپلنگ هايي 
اس��ت كه ما بيشترين اطالعات پزش��كي از آن را 
دارا هس��تيم. او افزود: وزن، دماي بدن، نوع غذا، 
وضعيت دفع مدفوع، كيفيت ادرار و سالمت دهان 
و دندان پيروز به صورت مداوم مورد رصد و ارزيابي 
قرار دارد. اين دامپزش��ك ادامه داد: رشد پيروز به 
دليل اينكه در محيط اس��ارت متولد شده نسبت 
به يوزپلنگ هايي كه در طبيعت متولد مي شوند، 
عقب تر است. بر همين اس��اس هنوز دندان هاي 
اصلي جايگزين دندان هاي ش��يري آن نشده در 
حالي كه بايد تاكنون ۵۰ درصد دندان هاي دايمي 
آن پديدار مي ش��د. باستاني با اشاره به اينكه وزن 
پيروز ح��دود ۵ كيلوگرم كمتر از ميزاني اس��ت 
كه رشد طبيعي داش��ته باشد، تصريح كرد: البته 
اين موضوع ب��راي آن خطرناك نيس��ت و پيروز 
مشكل جسماني حادي ندارد. او در پاسخ به اين 
پرسش كه اخيراً اعالم شده است به زودي پيروز 

در منطقه توران جهت زندگ��ي در طبيعت رها 
مي شود آيا اين موضوع را تاييد مي كنيد، گفت: 
هيچ حيواني كه در اسارت متولد مي شود، قابليت 
رها سازي ندارد مگر برنامه مدون براي رهاسازي 
آن در نظر گرفته ش��ده باشد كه قطعًا اين قضيه 
بسيار دشوار و سخت خواهد بود. باستاني گفت: 
بر اين اس��اس پيروز هم قابليت رها سازي حتي 
در پارك ملي حفاظت ش��ده توران را ندارد. اين 
دامپزشك با تأكيد بر اينكه تغذيه و درمان پيروز 
مشكل تأمين هزينه ندارد، خاطرنشان كرد: بنده 
به عنوان دامپزشك به همراه يك دامپزشك ديگر 
آفريقايي، وضعيت س��المت پي��روز را عهده دار 
هستيم و عليرضا ش��هرداري زحمت نگهداري 
اين يوزپلنگ را در پارك پرديسان دارد. باستاني 
اظهار داشت: متوسط سن يوزپلنگ ها در اسارت 
اگر به صورت شايس��ته نگهداري ش��وند، حدود 
۱6-۱۵ سال اس��ت كه اين ميزان سن نسبت به 
عمر طبيعي آنها در شرايط طبيعت بيشتر است. 

ممنوعيت هايي كه حتي در قانون هم نيامده است

چرا زنان نمي توانند موتور يا دوچرخه برانند
عامليت زنان مورد چالش است

گليماندگار|
 اس��تفاده زن��ان از دوچرخ��ه و موت��ور 
سال هاست كه به يك چالش بزرگ تبديل 
شده در حالي كه هيچ ماده قانوني در مورد منع زنان براي 
راندن موتور و دوچرخه وجود ندارد اما باز هم اين مسووالن 
هستند كه در اين باره به صورت سليقه اي رفتار مي كنند. 
مساله اينجاس��ت كه وقتي ما از هواي پاك و استفاده از 
دوچرخه به جاي وسيله نقليه در كشور صحبت مي كنيم، 
نيمي از جمعيت كشور را ناديده مي گيريم. اگر قرار باشد 
قانون هواي پاك در كشور اجرايي شود، نمي توانيم فقط 
از مردان بخواهيم كه به جاي اس��تفاده از وسيله نقليه 
 ش��خصي از دوچرخه اس��تفاده كنند. همانطور كه در 
سه شنبه هاي هواي پاك شهردار سابق تهران به همراه 
چند ت��ن از همكارانش با دوچرخه به س��ر كار مي رفت 
اما جالب اس��ت بدانيد تنها مركز تامين دوچرخه براي 
ش��هروندان به زنان دوچرخه نمي دهد. حاال موتور هم 
شامل همين قضيه است. زنان نمي توانند از موتور استفاده 
كنند چون گواهينامه به آنها داده نمي شود، اينكه رييس 
پليس راهور تهران مي گويد قانون درباره موتور سواري 
زنان س��كوت كرده و ما هم سكوت مي كنيم، مشكل را 
حل نمي كند، اين س��كوت قرار است تا كجا و كي ادامه 
داشته باشد. اصال بر كدام اصل و اساسي زنان از سوار شدن 
بردوچرخه و موتور منع مي ش��وند. موضوع تصميمات 
س��ليقه اي اس��ت تا مخالفات با عامليت زنان در انجام 
برخي كارها؟ اينكه م��ا عرصه را بر نيمي از جامعه تنگ 
كنيم نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه جامعه اي پويا 
و توانمند داشته باشيم. اين در حالي است كه زنان ثابت 
كرده اند در رانندگي با ماشين هم بيش از مردان قوانين و 
مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند و درصد 
زناني كه به داليلي مانند سرعت غيرمجاز و عدم توجه به 
قوانين راهنمايي و رانندگي تصادف مي كنند بسيار كمتر 
از مردان است. پس استفاده زنان از موتور يا دوچرخه به چه 
دليلي بايد منع شود. اما از سوي ديگر مطرح كردن اين 
سوال كه آيا موتور سواري زنان با موتور برقي مي تواند 
بالمانع باشد هم از آن دست سواالتي است كه حتي 
مطرح ش��دن آن هم خنده دار به نظر مي آيد؟ موتور 

با موتور چه فرقي دارد، اينكه برقي باشد يا بنزيني در 
اصل ماجرا هيچ تفاوتي ايجاد نمي كند، مس��اله اين 

است كه زنان از اين حقوق بهره مند شوند.

   قانون چه مي گويد؟
طبق تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون رس��يدگي به تخلفات 
رانندگي »صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي 
»مردان« برعهده نيروي انتظامي جمهوري اس��المي 
ايران است«؛ تبصره اي كه نشان مي دهد تنها مانع قانوني 
صدور گواهينام��ه موتور براي زنان بر س��ر همين يك 
كلمه درج نشده در اين جمله، يعني »زنان« است. به جز 
تبصره ياد ش��ده كه عمال با در نظر گرفتن مردان راننده 
و بي توجه به زنان رانن��ده، صدور گواهينامه موتور براي 
زنان را با محدوديت مواجه كرده اس��ت؛ در هيچ كجاي 
آيين نامه هاي مربوط به اي��ن امر و حتي قوانين ديگر از 
جمله قانون اساسي، صدور گواهينامه موتور براي زنان 
ممنوع نيست. بر اساس بند »الف« ماده ۲ آيين نامه صدور 
انواع گواهينامه هاي رانندگي، فقط »داشتن حداقل ۱8 
س��ال تمام«، »ارايه گواهي سالمت جس��مي و رواني از 
مراجع صالحيتدار پزشكي«، »ارايه گواهي طي دوره هاي 
آموزش نظري و عملي از آموزش��گاه ها ي��ا مراكز مجاز 
 آموزش رانندگي« و »قبول شدن در آزمون هاي تئوري 
آيين نامه و مهارت عملي رانندگي با موتورسيكلت  دويست 
سي سي« جزو شرايط صدور گواهينامه موتورسيكلت 
شناخته شده  و شرط »مرد« بودن براي صدور گواهي نامه 

موتور در هيچ كجاي اين آيين نامه ذكر نشده است.

   قانوني براي منع موتورسواري زنان نيست
عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري درباره 
اين چالش به »تعادل« مي گويد: تا جايي كه اطالع دارم 
در هيچ قانوني قيد و منعي براي موتورسواري بانوان ذكر 
نشده است. اگر هم در فرض بعيدي چنين قيدي وضع 
شده باشد، از آنجايي كه مغاير با قانون اساسي و حقوق 
حقه بانوان است و موجبات تبعيض فاحش بين زن و 
مرد را ايجاد مي كند، نمي تواند مجري باشد. در ضمن 
از آنجايي كه قوانين باي��د مطابق با تحوالت جامعه و 

اقتضائات مكان و زمان وضع شوند، حتي براين فرض 
كه منعي يا استنباط، تفسير و استداللي عليه موتور 
سواري زنان عنوان ش��ده و مانع از احقاق حقوق زنان 
در اين رابطه باش��د، بايد برطرف شود. در واقع به نظر 

مي رسد كه عامليت زنان مورد چالش است.

   زنان فضانوردي مي كنند و ما ...
او مي افزايد: در هر حال، به نظر مي رسد چندان زيبنده 
نيس��ت در زمانه اي كه در خيلي از كشورها و حتي در 
پاره اي از كشورهاي اسالمي شاهد زنان فضانورد هستيم، 
در كشور ما به اين مساله ساده و در عين حال براي بانوان 
مهم و ضروري، كم توجهي ش��ود. ما حتي مس��ابقات 
موتورس��واري بانوان را داريم و زنان درحالي مي توانند 
آنجا مسابقات موتورسواري دهند و مي توانند در روزمره 
ترك موتور همراه مردان بنش��ينند كه نمي توانند به 
تنهايي از موتور به عنوان وسيله عادي استفاده كنند. 
خرمشاهي به اين سوال كه آيا عدم درج كلمه »زنان« در 
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مي تواند نافي صدور 
گواهينامه موتور براي زنان باشد؟ پاسخ مي دهد: چنين 
تفسيري از تبصره ياد ش��ده مضيع عليه بانوان است. 
تفاس��ير ديگري نيز مي توان از اين تبصره كرد چراكه 
تبصره شفاف نيست. قيد و شرطي براي زنان نياورده و در 
آن نوشته شده »صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت 
براي »مردان« برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت«. حتي اين تبصره غير شفاف مي تواند 

مغاير با اصول متعددي از قانون اساسي باشد.

   حق مسلمي كه ناديده گرفته شده است
بهنام عزيزي، كارشناس حقوق نيز درباره منع قانوني 
براي موتور س��واري زنان به »تعادل« مي گويد: همان 
زماني كه قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي 
تصويب شد، بسياري از كارشناسان حقوقي اعالم كردند 
كه ماده ۲۰ اين قانون مغاير با رعايت حقوق شهروندان 
زن است، اما متاسفانه كسي به اين اعتراض ها توجهي 
نك��رد.  او مي افزاي��د: قانون گذار در اي��ن ماده صدور 
گواهينامه موتور س��يكلت را صرفًا براي مردان پيش 

بيني كرده اس��ت و با دقت در گروه شهروندان كه به 
۲ قشر زنان و مردان قابل تقسيم است، قانون در اين 
خصوص مسكوت بوده و اين قشر جامعه نمي تواند از 
اين حق مسلم خود استفاده كنند. اما مساله اينجاست 
كه هر قانوني قابل اصالح است. ما نمي توانيم هر قانوني 
را به صرف اينكه به تصويب رس��يده از اصالح مصون 
بدانيم. هر قانوني با توجه به ش��رايط حاكم بر جامعه 
مي تواند اصالح شود. اينكه قانوني به اشتباه نيمي از 
جامعه را ناديده گرفته و حق شهروندي آنها را پايمال 
كرده است، قطعا نمي تواند قانون جامع و كاملي باشد و 
نياز به اصالح و تجديد نظر دارد.  اين كارشناس حقوق 
مي گويد: چطور ممكن اس��ت زنان اجازه نشستن بر 
ترك موتور را داشته باشند اما اجازه راندن آن را نداشته 
باشند. كامال مشخص است اين يك كج سليقگي بوده 
كه بايد اصالح شود. اين موضوع از جهات مختلف به 
ترافيك شهري و همچنين وضعيت اقتصادي مردم 
كمك خواهد كرد. اس��تفاده از موتورسيكلت باعث 
كاهش تعداد خودروهاي شخصي و به تبع آن تعديل 
شرايط ترافيكي شهر خواهد ش��د. فراتر از همه اين 
موارد، موتورسواري حقي است كه بسياري از زنان كه 

به آن عالقه مند بوده اند از آن محروم شده اند.

   وقتي حقوق شهروندي نيمي از جامعه 
تضييع مي شود

فرنود حقيقت طلب، جامعه شناس مساله محروميت 
زنان از برخي حقوق شهروندي را از نگاه جامعه شناسي 
بررس��ي مي كند و در اين باره به »تع��ادل« مي گويد: 
متاسفانه سال هاست كه رفتارهاي شخصي بر عامريت 
قانون ارجحيت پيدا كرده و است همين مساله هم باعث 
ش��ده تا ش��هروندان اعتماد اجتماعي خود را از دست 
بدهند. از نگاه جامعه شناس��ي تمام افراد يك جامعه از 
حقوق برابر شهروندي برخوردارند، يعني فرقي نمي كند 
شما زن يا مرد باشيد، شما حقوقي داريد كه بايد به آن 
توجه ش��ود و دولت موظف به فراهم آوردن ش��رايطي 
اس��ت كه اين حقوق در آن رعايت ش��ود. او مي افزايد: 
زنان ۵۰ درصد جمعيت كش��ور را تشكيل مي دهند، 
ام��روزه زنان ما مانند نيم قرن پيش تنها خانه نش��ين 
نيستند و مانند مردان به فعاليت هاي گوناگون اداري، 
دانش��گاهي، علمي و ... مي پردازند و در اجتماع حضور 
دارند. اين قشر براي اياب و ذهاب خود نيازمند وسيله 
نقليه هستند و بس��ياري از آنها توانايي خريد خودرو را 
ندارند. همچنين هزينه هاي زندگي در ش��هري مانند 
تهران براي يك دختر دانشجو يا كارمند زن به اندازه اي 

باالس��ت كه اين فرد نمي تواند هزينه هاي استفاده از 
تاكسي هاي اينترنتي را نيز تقبل كند. اين باعث ايجاد 
فشار اقتصادي روي مردم مي شود. همچنين از سوي 
ديگر، سيستم حمل و نقل عمومي ما نيز نمي تواند به 
صورت گسترده و كامل سرويس دهي كند.اين شرايط 
براي مردان كمي متفاوت اس��ت ام��ا زنان مجبورند از 
خودروي شخصي استفاده كنند.اين جامعه شناس با 
اشاره به عدم فراهم آوردن امكانات الزم براي شهروندان 
مي گويد: نه تنها در تهران كه در اكثر شهرهاي بزرگ 
ايران حمل و نقل عمومي جوابگوي نياز جامعه نيست. 
ما نمي توانيم اين مشكالت اجتماعي را ناديده بگيريم 
و از ۵۰ درص��د افراد جامعه بخواهيم از قوانيني پيروي 
كنند كه حقوق شهروندي آنها را تضييع مي كند. حتي 
اگر بخواهيم از منظ��ر ديني هم به ماجرا نگاه كنيم در 
بسياري از كش��ورهاي اسالمي مانند اندونزي و مالزي 
نيز شرايط مشابهي برقرار است . زنان در اين كشورها از 
موتورسيكلت براي انجام امور روزانه، رفت وآمد در سطح 
شهر و ... استفاده مي كنند. همچنين به علت داشتن كاله 
كاسكت، پوشش متعارفي نيز براي رانندگان زن فراهم 
شده است. حتي در برخي موارد، راكبان موتورسيكلت 

در اين كشورها بيشتر از زنان تشكيل شده اند.

گزارش
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